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Doktorlar ve vergi 

1 
Doktorlar öteden beri, mem

tketin en münevver bir sınıfı 
' '01acak tanınmışlardır. Memle

kete yaptıkları hizmet ekseriya 
kendi mesleklerinin hudutları
~1 aşmış ve siyasi sahaya kadar 
ı:ıtikal etmiş olduğu gibi, mil
letin fikri inkişafına da yardım 
et'._11işlerdir. Türkiyede Avrup_a 
!"!\anasında ilk muntazam tahsıl 
gören sınıf doktorlardır. Dok-

idam hükümlerinin 
edilmis bulunması 

bu sabah infaz 
muhtemeldir ! . • 

torlarımızın sayü gayretlerile 
tababet o derece tekamül etmiş 
tır ki bu sahada herhangi Av
llıpa memleketinden aşağı kal-

Meclis 
idam 

28 maznun hakkındaki 
kararını tasdik, ikisinin 

cezasını hapse tahvil ·etti 
• 

h~d~ğımızı iftiharla iddia ede-
1lırız . Kararın hakkında telgrsıfla 

malumat verildi 
mahiyeti 

amirliğine 

örfi idare 

idam hükümlerinin infazı için 
istihzarat ikmal edilmiştir 

Menemen'de 
eden bütün 

fiakikat bu merkezde olmak
la beTaber, hazan doktorlarımı
tın, hiçte seviyei ilmiye ve fikri 
Yelerile telif edilemiyecek iddi
~arda bulunmaları hayretimizi 
'l!ucip olduğunu itiraf etmek 
trıecburiyetindeyiz . Geçen gün Ankara, 2 (A.A) - Büyük Millet 
~tibba Odasının kongresinde Meclisinin bugünkü içtimaında Me-
10~torların vergiden muafiyet- neme nhadiıei iıyaniyeıinde methal· 
erı hakkında ileri sür ülen id- dar bulunan ve haklarında idam ka

di b · h ran verilen 31 fllhıshakkındaki hük·· 
a u cümledendir. Bır mu - mün müıtaceliyetle müzakereai ka· 

terem doktor, vergiden muafi- bul edilmiş ve bunlardan 28 i h~ 
Yet hakkındaki sebepleri şu yol daki idam kararının infazı, Paşako· · 
da İzah ediyor: yünden Kahya Ahmet oğlu 1amail, 

b
. "Bir fakir hasta şahsan tabi- Maniaadan terzi Talatın idam c~
ı değil, cemiyeti alakadar e- rımn ikiıer sene hap•e tahvili ve di

d ğer mahküm Abdülkerimin vefa~ _do 
er, Binaenaleyh doktorların layı1ile hakkındaki karann te~ 
llıeccanen baktıkları ve bak- lüzum görülmediği haldnndak.i Adli· 
llıak mecburiyeti maneviyesin- ye mazbatalı taadik eclilmiıtir. 
de bulundukları bu fakir insan- ANKARA, 2 (Telefon~ -:- . . 

• 
ıcap 

~ra verdiği emek şahsi değil, Menemen askeri mahkemesının Büy6k Mil/ti Mtcllsfnln içtima/arından bir intıba 
iki cemiyet namınadır. Hiz- idam hükümleri hakk~da :;c- men bedbin olmuşlardır. 1 NALINCI HASAN NE 

ltıetıerine mukabil kendilerinin liste bugün ittihaz edi.le~ . :ır Mahkfunların höcresine gir- DlYOR? 
nakdi mükellefiyetten muaf tu- derhal Başveka~e~ ~~~fa!'1:~ diğim zaman ne İbrahim hoca, Evvela Nalıncı Hasana git-
lıılınalarını talep haklarıdır. ve oradan d~ ınıllı m ne de Mehmet Emin; yerlerin- tim .. 
lickimleu-in bu meccani bakma k31etine tebhğ ~Jun~uş~ı.:· da den kmııldanmadılar bile. Şim - Geçmiş olsun dedim ida
~ziyeti kendilerine benzetilen Kararın m~~~~tı ha nafi diye kadar gösterdikleri neza- ma mı mahkQm oİmuşsu~ Ha-

ç bir .meslek erbabmda yok- örfi idare aıı:ıırl~gı!1e telgr a ketten eser yoktu. Devamı 6 ıncı sahifede) 
Itır. ma!Umat verılmışbr. 
. 1-İiç bir meslek erbabı, vergi Kararın sure~ adli müşa".ir F k k • 

dün t~bi her vatandaşın en esaslı Münir B. delale1;ıl~ yarın İzmı- ır a ongresı 
hır mükellefiyetinden kaçın - re gönderilecektır. 
~ak için bundan ~aha 5~~k MENE~EN, 2 ~-~illiyet)- d • ti tti 
hı~ sebep göstermı§ d~gıldır. Divanı harbın._verdıgı ~ararlar e JÇ ma e a 
l:ııgeır doktorların bu fık;e n~ meclisten henuz gelme~ı . Kaı:a-
d:receye kadar iştirak_ ettıkl~rı ra intizar ediliyor._ Tastik _gelır- • ,. • • , • • · ,. • 
~~ bilmiyonız. Fakat eger bu ıd- se hüküm bu_ gec~ ınf~ ~ılecek Fırka teşkılatı JÇID hey etı ıdareye salahı-
tlıa kabul edilecek olursa, dok- tir. Vak'a faıllerı Kubılayın şe- ·ıd•. • t h ' l • ·ı d• 
l~rlara, cemiyeti beşe~iye~e ve bit edildiği meydanda asılacak- yet verı ı, ırşa ey t erı teşkı e ılecek 
bınaenaley)"ı devlete aıt ~ır kı- !ardır. . . 
81tn vazifeleri meccanen ıfa et- Derviş Mehmet_~~ Kubı
ltıekte olan bir sınıf olarak bak- !ayın başının kesıldıgı • yerde, 
~ak lazım gelecek. Ancak f~- Laz İbrahim hoca bayragın alın 
!tir hastaya bakmak nihayet bır d • cami önünde asılacaktır. 
ııevi sadaka vermek demek ol- ıgtdam mahkumları vasiyetna 
dıığuna göre acaoo nakten her elerini hazırlamışlardır. Mah-
s ' • · m J d ·· ~daka veren veyahut ~esl~~ı- kfuniar, ayrı ayn yer ~r .. e uçer 
111n hatları ve çerçevesı d~hılın beşer bulunmakta ve o!um da
d~. bir iyilik yapan adam aynı kikalannı beklemektedırler. Ha 
llıııstesna vaziyeti iddia ede- pis cezalarına mahkfun .o~anlar 
~ez mi? Fakire meccanen ba- idamdan kurtuldukları ıçın se-
il~ doktor ile fakire meccanen viniyorlar. . . 
aç veu-en eczacı arasında ne MENEMEN 2 (Mıllıy~t) -:-

fark vardır? Bir fakirin davası- İdama mahkum ~ak'~ f":ıllerın
~1 meccanen daruhte eden avu- d Mehmet Emın dun Jandar-

Türk kadını 
ve askerlik 

Gazi Hz. nin çok şa
yanı dikkat beyanab 

lzmir, 1 (A.A) - Kız muallim 
mektebinde Gazi Hazretleri ıırul
ları ve mektebi ırezdikten ve bazı 
derslerde bulunduktan sonra mü
dür oda11nda muallimlerle haıbi
halde bulundular, mübahase mev
zularından biri Türk kadınlarına 
tam manaıile bütün ıiyaai huku -
kun verilmesi idi. Vatandaıın rey 
vermesi bir hak ve vazife olduğu 
tekrar edildikten ıonra, erkek ve 
kadın için ferdi ve oiyasi hukuk 
noktai nazarından bir farkolmadığı 
gib.. vatani vazifeler noktainazann 
dan bir fark olmaması lazım gele
ceği beyan olu11du. Bu itibarla, ka 
dınm timdiki manaıile bütün ıiya 
ıi haklara malikiyeti için her va
tandaf nazannda bir ıeref ve hay
siyet hakkı ve bir vatan borcu o
lan aıkerlik vazifeıini icabında fi
len yapabilmesi tabii göriildü. De 
mokraıinin caaa noktalanndan bi
ri olan müaavatperverliğin de an
cak bu ıuretle tahakkuk eclebilece 
ği lalrih edildi. Kadının uzvi tqek 
külitı, aeciyeıi, ruhi haletleri, as
kerlik aibi vazifeleri ifada ademi 
itiyatlan mukayese ve milnakap 
olundu. Türk köylü kadınının en 
aiır itleri yapmakta erkekle olan 
iıtiraki mcaaisi ve mukavemeti mü 
talea olundu. Türk · taribinde ve 
yakın inloip tarihinde Türk kacb. 
nmın yaptığı fedakirane hizmetler 
doğrudan doğraya muharebe mey 
danlannda yapabileceği hizmetle
rin delilleri olduğu ıerdedildi Ne-. 
ticede Gazi Hazretleri, münakaıa
yı hulasa buyurarak bugün için ka 
dmm aakerlik yapma11 mevzuu 
baholmaaa bile, bütün luzlarmu
zın vatanın ve milletin yükıel< 
menfaatlerini her ıuret ve vaaıta 
iJe müdafaa ve muhafaza ede!ıile
cek bir kabiliyette yetiıtirilmesi
nin milli terbiyede eaaı tutulması 
ve kız çocuklamruzın buna ıröre 
medeni, fikri ve hiııi terbiyeye 
mazhar edilmesi liizon geleceiini 
izah ve fU cümleleri ilave buyur. 
dtılar: 

" Türk kadınının esasen bu 
cevherde olduğuna şüphe 
yoktur. Onuniçindir ki, Türk 
kadınları memleketin mukad 
deratını millet namına idare 
eden siyasi zümreye dahil ol 
mak arzusunu izhardan, mem 
leketin ve miJletin vatandaş
lara tahmil ettiği vazifelerin 
hiç birinden kendilerinin u
zak bırakılacağını düşünmez 
/er. Çünkü. vazife mukabili ol 
mayan hak mevcut değil

dir.,, 

at içtimai bir vazife yapmayor en kumandanı Halit Beye, ~r~ 
llıu? Hastalık uzvi bir m~ra_z m~k istediğini, ber~~- geb~ıl- Hey' eti vekile 
Olduğu gibi bir dava da ıçtı- 0 

. • ve kirlendiğim soylernış-
ltı , ' "f mesını 

1 

. aı marazdIT. Doktorun vazı e- . 
~ıni, avukatın vazifesinden, av. u tır.tdam edilecekler için 34 seh- Dün ehtmmiyelfi bir celse akdeden C. H. P. Jstanbul vilôyeı Masraf büt,.eslnin 
" kongresiden iki intiba: ce se arasında, bO/ede.. Y 
atın vazifesini muallimin hız· 1 '16 il ltı•t· k h 1 C. _H_ . Fırkası vilayet kon. gresi dün/ him ve esaslı münakaşalar cereyanın m gon 

ReislrOmhur Hz. nin Kemalpaşa kazasında vt Armutlu kliyOnde 
çtklltn iki fotograJiferi 

Mecllste hararetll mDzakerat 

Süleyman Radi B. in has
talığı maluliyeti daime mi? 
İstiklal mahkemesince mahkum 
edilen tarikah salahiyecinin geri 
kalan cezasının affi meselesi 

münakaşavı ·mucip oldu - ·-

Yusuf Kernal, Yusuf Akçora, Mazhar Mfljit, /'yas Sami Bey/a 

ANKARA, 2 (Telefonla) -ı B. in sıhhi vaziyetinden dolayı. 
Bugün Meclis ruznamesi olduk- geri kalan cezasımn affi hakkın 
ca dolgundur. Örfi idarenin bir daki Başvekalet tezkeresi ve 
ay daha temdidi, ölçüler kanu- adliye encümeninin bu hususta
nu, Divanıharbin yerdiği hüküm ki mazbatası ehemmiyetli mü
lerin tasdikı başlıca müzakere nakaşa ve müzakerata mevzu ı 
maddelerini teşkil ediyordu. teşkil etti. 
Bunlardan maada Ankara İstik- Mazbata okundu. (Salonda 
lal mahkemesince 1 O sene hapse izah etsinler sesleri). 
mahkUm edilen Süleyman Radi Devamı altıncı sahifede 

FIKRA ~ ınden tefrik etme ata ı- ı k kad d f saat uçte top anını§ ve se ıze ar 1 dan sonra tenvir ve i·.-at iıinin bir o/maSI takarriJr etti 
I it, Cemiyet bir küldür. Vazi e .ıevam etmiştir. Kongreye teşlı:ilit merkezden ve daha ziyade merkezi Falih RIFKI 
er, mes'uliyetler ve hizmetler heyetinden Tekirdağı meb'usu Cemil umumiden ihzar ve temini madun IZMIR anasırının omuzlarındadır. Tam. 
lak simi amal kaidesi iktizasın- B. riyaset etmiştir. teşkilat kademelerinin ancı:k oradan /dartı llmlrlerlnln tJIJllJhlget- b d h · 1 . 

lıt~ taksim edilmiştir. BiJ; kısım İçtimada nizamname encümeninin alacakları direktif dairesinde bu va- lerlnln teuall lzmir 923 de nasıl bir şehirdi, ~ sııa 1 a y:n"f ış ş: ır e!ı ve 
1Zınetleri digerine takdım. e!- raporu müzakere ve münakaşa ecİ}J. zifeye devamlarının teminine karar projtııl aıüzalıtırtı olunuyor hep biliyoruz Bütün hinterljn- sa a an es eyen opragı da 

Jtı k 1 1 f mittir. Rşporun bilhassa mühim olan verildi. . · . . . kuraklık kasıp kavurdu. 
k t , asri devlet mefhumı ete 1 kıamını tegkilitta yapılacak esaslı . ANKARA, 2 (Telefon) - dı tahrip edılmıştır; şehrın zen lnsanı ümitsizliğe dii,1üre-
~l ketme

1 
z. f k.. h talara tadilit te§kil etmekte idi. Bu kısım nı:;~~~~~=~:~t:~~e~ey~~~;i Hey' eti vekilenin dünkü içtimaı :in lu~mı hve _1i1ş "?erkezi hbatmış: cek ve bu şartlar arasmda 923 

o tor arın a ır as ocakların kaldırılarak nahiyeden baş ne tevdii görüıüldü. gece yansına kadar devam et- ır; musta ~ı erı ve m~ reçl~rı den 929 a kadar altı sene için-
~~ dereceye kadar meccanen Jamaaı, diğer bir fikir de nahiye ka- . • . . . ınişti. Bugün de meclis içtimaı- elde tutan ınsanlar dagılıp gıt- de ne olduğunu biliyor musu-
:;"ktıkJarmı bilmeyoruz. Bazı demelerinin kaldırılması noktaaında Bu hususta teşkıl..t heyetı reıaı .. . . . · t' H h · h h" t ~lh - . 
"O) _.__. temerküz ediyordu. Uzun münakaşa Afyon meb'usu Ali Bey kongre heye ~ı muteakip meclıste, Başvekı- ~ış 1 ~~-- şe rı, em ~n er- nuz. racat tuccarlı~ı ~~ mısli 

'torlara külliyetli mikcıcuua dan aonra fırka te§kilatının mülki tini çok kıymetli ve esaalı fikirleri ile Jin odasında toplanmıştır. 18!!dın .b~tun ~asaba ve bır <;~k olm~ştu~.Bu hakNcatı soyleyen 
~ara ile yanaşılamadığını aldı- tetJıilita tabi olduğu maamafih görü tenvir etti. Ruzıwnede daha görütil· Haber aldığıma göre dünkü koylerını yemden yapmak, tuc lzmır Tıcartt odasının ista-
1 ııtıı.z bir çok mektuplardan an Fı / B ıecek lüzum üzerine. mülki teşkilata ltcek ve esasa müteall~~ bir ç?k me- içtimada mali kanunlardan ma· carlık şebekesini ~eaid~n k!!r- tistikleri, kuru ve hissiıs ralranı 
"Yoruz. Eğer bazı doktorlar, Adllyt tncarnenl rtlsl M. tVZ · tabi olmaksızın, tetlrilitta tadllit yap vat vardır. Kongre r~11 Cemıl Bey ada 'dare amirlerinin 1ihi t mak Aş denen şeyı yemden oğ- dır. 
"<ıkitıcrinin bir kısmını hayıra getı.rilmi"tir. Bun1arm ikisi manm viliyet idare heyetlerinin cüm İstanbul kongresinde ıh.zar edilecek 1 . ı. .. h kkı ds°" h y~ - renı:ıek mahreçleri bulmak, iş- Fakat eğer bir tak b 
S;ırf d f pa ~ lei ııalibiyetleri şeklinde olduğu tes- bu maddelerin çok kıymetli mütalea cnıun tevsıı a n a azır a- . ' 'h b 1 ğ d ld b • ;,_ ım aşı 
kir ctmeğe razı olmuş'lar •. a- fazladır. bit edilmittir. v~ esaslara iptina ettirilıneei maksa- nan projenin müzakeresine baş- <i1 ve tezga oş u unu 0 :!r- oş polıtı.ır.acılaıla sorarsanız, 
d' hastaları meccani tedavı e- MAHKÜMLARININ d -r t k 1 da dıle kongrenin diğer bir güne taliki- lanmıştır mak yükü, hepsi, betbaht Turk (DC'Yamı dördüncü sahüede) 

tu.~:VorJaırsa, buna mukabil, bü- iDAM HôCRESlNDE b" Bu~r:'t '::~~:~i:Y\ü::.uaz~!;si ni reye koydu, ve gelecek içtimaın Müzake~e rok hararetli olmu" 
n h k" · 'd ua ırer ı .-- ' cuma gü .. 1 11 kabul ed"ld' " :r ~-fi c _ım!e~n. ver~ı en m ~ · . _ Divanı harp tara- heyeti ida~elerin tarzı in~_ihabı,_ ko?· nu 0 ma 1 ı. ve projenin bazı esaslan müna- -~..-.--,~ 

ltı:Vttlerı gıbı bır teklıfte bul~n İzını~, 2 hk' edilen grelere i§tırak edec~k ~umeasıllen~ Celse arasında kongre azaaı ilı.ıar kaşa edilmiştir. Bu husustaki 
b· al:ırı aktl ve manuğa sıgar fmdan !dama ~~. ~ adedi, umuru hesa~ı~enı'.': t~rzı. ta?zı e~ilen büfede izaz ve ikram edilmit- müzakere ikmal edilemediğin-
ır iddia değildir mürtecılerle gonıştuın. b"l' d mi, kaza merkeılennm butun ıhtıya tir. den bugu""nkü toplanuda -~ı 
l!: . : . . _ • Evvelce, muciz~ _ka ı ın en cata tekabül •?ecek birer ~~hfel ha- ay•u 

d tıbba Odası gıbı, Tıcaret O h t herhangı bn: suretle !ine getirilmesı husu•lan muzakere e ~ llıııı. mevzuun müzakeresine devam 
ası d b" ·· ·· Jarm fa- ve ya u · b 1 · · 'ö·· ' olu t !:itler a ıdr gun tucd~~ . "ddia af göreceklerinden. em~n u u- dildı . lçu·· ler k nmuş ur. 

ede e sa aka ver !gın.ı .ı. . nan bıı adamlar, şımdı tama- Tenvir ve irşat bürolaunın bilhas-- an Un Heyeti vekilenin gene evvel-
SUr r de vergi muafı~etını ılerı sa inkılap hakkında ve Halk ~ırkası -·- ki günkü içtiınaında yeni mas-
ı. . erse, ne cevap verılecek? Fa f b ol nın yaptıg' ı ve yapmakta oldugu her Dün Mecliste ka- raf bü~çesinin tetkikatı yapılmış 
~ır ha kes"ın siyyanen i asına meı; ur. , stanın tedavisi ne derece f sahadaki inkılap ve tcced?~t ?are_ket bul edı'ldi. Kanunun tır. 931 masraf bütçesinin 176 
'etniyet .. . t ttüp eden duğu esaslı vatanda~lık vazı ~- lcri üzerinde balkın tenvırı cıhetıne - ·ı r ı tak 
bı uzerıne ere . . k"msenı"n btı kadar hafıf . tf d·ı s· bu hususta t • 6 h'f 1 mı yon ıra o ması esası ar-

t va · . · · d nı· sını , ı chemmıyet a e ı 1 ' · ı, me Dl IDCI sa 1 e- . . B 1 lıa:y . zıfe ıse, onun ıaş:sı ~ . - teliikki etmeğe hakkr olmasa icap ederse muayyen zamanlarda bi- rur etmıştır. u surete geçen 
içti -t ~ rlerece ehemmıyetlı bır rcr bülten neşri m<s~lcs'. görüşüldü:. mizdedır. seneki bütçeye nazaran 46 mil· 

\1rııaı _vazifedir. . . . gerektir. Ahmet ŞtiKRÜ Bilhassa btı mevzu unrındc çok m .. - yonlıık bir tasarruf olmuştur. 
trgı rnükcllefiyetı gıbı her-

... an Tayyare cemiyeti kazu ve nalıfye reisltri cemiyet merkezinde top. 
/anarak ıadakaf jıtrın bu stne ne tarzda lopfanacaJ!ını konuştıııar 

- ) 'azı~ı kısmı mah u~11muıd1dır -



s 

t 

1 
1 

E 
d 

l 
l 
1 
l 

1 

t 

! SALI 3 ŞUBAT 1931 -
HARiCf HABERLER •• ~ 1 

• 

~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

lngilterede tasarruf mücadelesi 
Devlet hazinesinin azami surette tasarrufa tabi 

tutulması, masrafın azalblması isteniyor.. Gazi Hz. Divanı harpte ikinci safha Va iler 
1 Ecnebi matbuab -_ı Balkan Dün İzmir asan Dikkate şayan saf aha- Tevsii salahiyet la· 

k İ h•t ) .., yihasının son şekli Balkan blrliğl H . . l ati a mü- a şa ı o acagız.. Ankara, 2 - Valilerin tevsii 
etrafında ancıye nazır an zesini gezdiler salahiyetleri hakkındaki proje 

d t d•l k 8 } k • d kş"l•"' • f • d de esaslı tadilat yapılmıştır. 
Sofyada çıkan nim resmi "La ave e ı ece iZMİR, 2 A.A. - Reisicüm· a 1 esır e na ı ıgı amım e er- Projenin son şekli şudur: 

Bulgaric" gazetesi Seliinikte Atina, 2 (Apo ve Matini) - hur Hazretleri bugün öğleden ken kadınların baldırlarına, t - Suçlar hakkında zabıta 
" toplanan ve aruk mesaisine ni- Geıe~~k s,.n,. İstanbulda topla- sonra İzmir asan atika müzesi- memurhrmın haiz olduğu tah-

hayet veren Balkan konferansı ~acak olan Bal- ni gezmişler, bilhassa FiniKya- gög"' üslerine ayetler yazan hoca.. kik salahiyetinin, müddei umu 
meclisi hakkında o/azdığı bir kan konferansı lılar ve Lidyalılardan kalmış e- miler gelince~e kadar vali, kay 
makalede içtimaın bir anlaşma na ait d avetna- serler üzerindeki yazılarla ala- . . . makam ve nahiye müdürlerine 
arzusu dahilinde devam edeceği meleri Balkan kadar olarak uzun müddet tet- .MENEMEN, 2 (Mıllıy~t)- rıne ayetler yazan bu adamların verilmesi, 
ümidini izhar ettikten sonra ez- devletlerine ih- kikatta bulunmuşlardır. Gazi· ~ıv~n~-~arp hakk~. kaza mudde- ne tıynette oldukları muhake- 2 - Müddei umumiierin zab: 
cümle diyor ki: zarı komisyon Hazretleri bir seneden beri mü- tı bıttıgın~en b~~.u~ mu.hakeme me neticesinde anlaşılacaktır. 

1 d Id f tem Muhakeme bunların saf kadınla taya verecekleri emirlerin mu-Fakat fazla hayallere kapı - reisi ve Tırab- zed~ki eserleri tasnif etmekte yapma 1• areı or ıyenın - 1 d'd' h kkı d k. r • n ve cahil halkı ne suretle kan- ayyen ve talebi mutazammm o 
mak lazım değildir. Gaye başka zon meb'usu bulunan Alman profesöre bu 1 1. _ a . n. a 1 mec ıs ."taran ması ve tahrı'rı· olarak zabıta a-

başk di B 1 tebli edıldıkten sonra mııhake d ırdıklarını ve tarikatlerine al-şey, hakikat a şey r. a - Hasan Bey gön yazıları okutarak menşei Türk· g - ,, mirlerine tevcih edilmesi, 
kanlardaki hakikat bilhassa dai- dermiştir. İhza çe birçok kelimeler bulmuşlar. melere b~şlanac~tır. . . dıkl~rn:1ı Me)•Jana çıkaracaktır 
ma az cesaret verecek mahiyet- ri komisyonda Anadoluda ve Ege sahillerinde . E~ela ~.J~ş~h~rden getır.ılen demıştır. 3 - Suçlar hakkındaki ih-
tedir. İzalesi lazım gelen pek Yunan murah- en eski medeniyetleri vücude ge yıımı .beş kışı bılahara Akhısar ŞEYH ESA DIN OGLU DA mal ve şikal'.etleri~ ~~li, ~ayına 
çok müşkilat vardır. Yunanis- haslarından M. tirenlerin Türkler oldu - unu te- grupu, daha sonra Balıkesir AGIR HASTA kam ve. nahire mudurlerıne de 
tanla Bulgaristan arasındaki Papa Anasta- yit eden bu kelimeler ;akkmda grupu muhakeme edilecektir. MENEMEN, 2 (Milliyet) -, yapılabılm~sı,. . ~ . 
muallak mesailin halli bunun bir M. Papa Anastasiyo siyo, İs tan izahat vermislerdir. Bu grupa Men.emen kayı:ıaka- Şey~. ~sa.~n:1: oğl':'nun, babası- .. 4 - Valilerın, vılaye: . ıdarc 

Lord GrtJ misalidir. Bu misal bilhassa şa- bulda inkiat edecek olan Bal- Müzeden ' sonra gezdikleri mı Cevd~t ve 1anda:ın.a yuzba- mn olumunu ve ıdam kararıı;ı ru~sasma, ~skerlerle. hakimler 
İngilterde yeni bir hareket yanı dikkattir. Çünkü iki kom- kan konferansında, muahedele- milli kütüphanede dahi lOgat ve şısı Fahn.B. ler dahıldir. h~ber aldıktan sonra hastalıgı ~ustesna, ıcabın~a ıhtar ve t~-

baş gösterdi. Bu hareketin başı d 1 · d - d d • · t' tatb'k. 1 · · h . al .. . d . Balıkesır grupuna fazla ehem agırlastı lı memurlara da ıhtar, tevbih 

israf ..• 
Mani olmak ça-

• 
resı aranıyor 

. . . I şu ev etın ogru an ogruya rı~ .~~lmı .. tı kıl.fmeetmse ı:sının arıft daar uzennf .. elayru mki~vzfu · , mı'yetverilmektedir Bafakesirde FOÇA KAYMAKAMINA SU ve kat'i maaş cezalarım resen na geçenler ılk ıçtıma arını teması varken Büyük Britanya- goruşu esını e ı ış ve etra m pro esor e ve es z. · · cbilm · 
' geçen gün aktetmişler ve fırka nın tevassutu vukua geldi, Böy- bu teklifi kabul edilmiştir. Bu mir tarihini okuyan gençlerle nakşiliği tamim eden ".~-~ad~- _IKAST YAP1fı!LAR ver esı, . .. . 

düşüncesi, siyasi sahalarda fi- le bir müdahale olmadıkça şay- münasebetle ekalliyetler mese- k !ardı R .. ümh ların baldırlarına ve goguslen- IZMİR, 2 (Mıllıyet) - Ö- 5 - Devletı, hukOınetı, Mec 
kı·r ı·hti/'°fı mevzubahsedilmiye onuşmuş r. eısıc ur ı bunl al demişte tevkif d'J k M lisin şahs' et' m · sini " anı memnuniyet bir itilafa vasıl lesi de müzakere ve Bulgar mu Hazretleri müzenin defterine şu ne ay~t er yazan ve . ara - .. 

1 
ru" de ı ere D en~~e hk. kıy ~ 

1
?-(1e·:11ye 

rek memleketin her tarafında olunabilir mi? Umumi harpten rahhasları da tatmin edilmiş o- saurları )<ızmışlardır: "İzmir lah dıy~ tapman.Tevfik hocada ne fg'ft;;/ e .Jr en saç!~ . ervı\ e ~·~r tvu u~~ v~ ı erın resen 
ı bu cereyanı kuvvetlendirmek i- sonraki devrenin hadisatı Bal- lacaktır Seliinikte toplanan ih t'k .. . . d. B.. Balıkesır grupu ıle muhakeme ru aı ust anın son ıstıcvap a t ı a yapa ı esı. 
ı çin çalışmağa karar vermişler- kanlarda anlaşma işini teshil e- zar! ko~isyon Balkan konfe-- ~~.~~~ ı a ~es~! ~tlf ~ edilecektir. rı yapıldı. Ve bunlardan Mllst:;.- Aldc;';m: r1~ı.:ımata göre, meG 
ı dir. Yeni baş gösteren hareket ransı İstanbulda toplandıg"ı sı- \d. uı· b~mhmel ev~ .1 • t e Mıs a Bu hocaya "kadınların bal- fa tahliye edildi, saçlı Dervişin liste valilere bu saliihiyetler ve 

1 kı k h k .d. decek bütün teşebbüsleri az teş- e ı ır a e getın mıs. em- d k 'k r· h k . k lı . A B 
ı masra ı sma , are etı ır. ci edecek mahiyettedir. Balkan radİa Balkan Hariciye nazırları nun oldum," · b~rlanna ayde:r,~a~I?a tarı1 atın ~!~~:mu k a em~sıne arar v_e esas ~dıl~_Yapılacaktır. ·ı~ 

Bugün lngiJtere hazinesinden devletleri arasındaki münascba- nı stanbula davet etmesinin Bundan sonra Türkocağmı hır s7 ~ ' ~~~ sorukm~~· ~ ı. oça k~yma amma 1 ~- meyan .a şı ·~ me~~ut ~~~ vı a 
pek çok paranın tasarruf edile- tın bugünkü vaziyetine bakmak Türkiye Hariciye vekili Tevfik teşrif ederek ocaklılar tarafın- ocda a d P.~1 ~ .. e~ yo. . ı, s~apd~a ı8 :;ıaz~~- o~~ k:: yerme nı. Y~~ vı d~ 

l ~~:ı~!~e~~~i e~ü~?r?:iyeB:::~ bunun için kafidir.. . Rküştü Beyden rica edilmesine dan hararetle alkışlanmıslar ve uy Du: uy ~r soy~·. e;'ş~ t~li e ~;~.er:r,;n ~ç; 1 ka ·ı~~· yanır~s ı ~d~ 
ı rı l~rd Grey olduğu halde ge- ._.Unutn;ay3;1ım kı ~alkan. Bır- atr vermiştir. ocaklıların tertip ettiği ç~y zi- ı~~nı .karp re~ı kla us~ a ~ yeke ı ':liihev u A~· ~al' vıka~e er.~su u~e av et .. ~ \e-

ligı mefkuresı pek yuksektır ve d hzari komisyonun mesaisi yafetinde bulunmuşlardır. paşa1 : tarbalı datalaso tu ~~ ... 
1
- yma ama sı atan ı a - re k er vıtl~yet aşına ~ıı: 1uz u.

1 çen gün yapılan ilk içtimada . . ün gece nısfülleylden sonra sa dm arın ır nna ve gogus e mıştır. ve uvve ı zevatın getırı mes 
söylenen nutuklar bir memle- b~un. tahakkuku ıçın uzun me- b. h S hh• ·· rd 
ket iı;in, hele bugünkü m~ki- s~.'YC: ı~t!yaç vardır. Pakat bu- at ırde itam bulmuş ve Bal- ı ıye musteşan C • • k I cereyan_ı_v_a __ ır_. ___ _ 
/at karşrsmda tasarrufun ne ka gun ıc;ın yapıl~ası e~zem olan kan de~Jetlerinin .tesanüdün- İzmir, 1 (Milliyet) - Sıhhi- emıyeti a vam Afyon işi Emla"k Bankası 

1 
dar elzem olduğunu pelc kuv- şey Ba~kan ~lletlerı a~":5ında d~n bahı_s . hararetlı nutuklar ye müste'•'rı Hüsamettin Bey 
vetli cümlelerle izah edildi. lk yalnız ıktısadi refahları ıçın de- soyS!eEnmLAışNtıİrK. A A. B sıhhi müesseseleri tetkik et- Hükumetimize gönderi- Ankarada bir komisyon " k" 

1 "'l . • . 1 . . . d d ' l . - al- mektedir. umumı a-
l tidar mevkiinde hangi hükO- 11:.1 

• s~yası e~ıve~ e:ı 1.~ın e e- kan konferansı reisi Hasan Bey, len davetname teşekkül etti 
met oıursa oısun lngiliz hazine rın bır tesanut hıssı vucude ge- ceıseyi ıatiı etmeden evveı bü- hakkında bir teklifte bulunmuş- A k ı · 1: tı•b1• tevkı0f edı.ldı· 
sinin mevcudunu sar/ederken tiımektir." tün Balkan milletlerini selam- tur. Meclis, ::tan ittihadı hak n arya ge mış ,r ANKARA, 2 (Telefon) -

1 s~r_;.de~ece d~şünmes_i lazım gel Pariste bir hırsızlık lamış, Göricede vukubulan zel- kında verilecek Sllili varakası Ankara,2. (~.A.)-Ce.miy~ti akvam Geçen ay Cenevrede toplanan 
drgl Soylendı Srkr bir Surette l d · · k b l · · B karan mucıbınce Cemıyeh Akvam _,_ k f .. ki · PARİS, 2 A. A. _Dük de ze e en dolayı Arnavutluk mu- metnını a u etmıştır. u va- Ki .b. mili'ğind T" k' e ·n <U•yon on eransını mutea p a-masraf tahd1' etmek a . . . tı ı umu en ur ıy nı 1• .. .. . 

Jd'"! k n d./d' z manı Talleyrand'ın -;:da hizmetçisi o- rahhaslanna teessür ve tazıyet- rakada sorulan suallere venle- Bren sefirine gönderilen davetname akadar hükfunctler, hukOınetı-
• ge ~::.ı:~ r~~z~n~si~den para lup m~ail~y~n ~8,500 frank !erini beyan etmiş, bütün Bal- cek cevapların gelecek eylfile posta ile buraya 7elmiştir. Haber al mizden afyon istihsalatı ve ma 
1 ~arfeden hükOmea· azami tasar kıymetındeki hır sıg_ara tab~k~- kan hükUmetlerini bu husustaki kadar her halde İstanbul konfe- dığımıza göre bu hususta Mosk.ova muliitı hakkında Türkiye tara-

al b b ahi tesanütlerini faal bir surette ransı toplanmadall evvel gönde ve diğer Avrupa devletlerile hariciye fmdan kendisine verilmesi ta-
ru/a icbar etmek lüzumu ileri sını ç an ve unu ır. ~ev rcı- .. _ d 1 . . ·ı . 1A 1 .. be miz arasında temaslar çoktan başla- 1 d'l hiss · .k 
sürülürken bunun nasıl olacağı ye 40_00 frank mukabıl~de s.a- gosteı:n~ge avet ey ernıştır. ~-~~sı. az;: f.e e~egı Yl'!!1 e- mıştı. İcra v"killeri heyetinin önll- ep e ı tn d H~r;:!:1 ~ı ~nnı 

: meselesi tamamile tayin edile- ~ ~ır Çekoslovak tevkif edıl- Seliinik serbest mıntaka ko- ı mıştır. ec ıs, azı ma ı mc- müzdeki içt:malanndan birinde bu sormuş ar ır. u umetımız ce-
mediğinden bu vuzuhsuzluk et mıştır. • miscri ile Seliinik Belediye rei- seleleri hallettikten sonra Bal- meselenin ve verilecek cevabın müza vabmda herşeyden evvel Türki-

A k d k k si M. Vamvakas bir nutuk söy- kan memleketlerindeki faaliyet kere edileceği tahmin olunuyor. yenin bu meşru hak ve talebinin rafında bugün lngiliz hükilme- men a a avçu .11 .. 
leyerek yirmi sene evvel Balkan şubeleri mümessı erının anlaş- prensip itibarile tanınmasını ve 

tinin sar/ettiği para umumibüt NEVYORK, 2 A.A. - Pa- milletlerinin biribirile kardeşçe ma fikrini yaymak için Nisanın 1929 senesi hesabı konteljana dahil olmamız lüzu-
çeden hariı; değildir. Bu bütçe radan hildirildiğine göre, Ford'- geçinmesi idealinin hakikatleş- son haftası zarfında hususi top k t'"' • munu bildirmiştir. 

1 de milletin vekillerinden topla un Tapajios nehri mmtakasın- lanr 1 1 k a ısı .. 
nan parlamento tarafından tas- daki kavçuk çiftliklerini yakın- mesini temin için ortaya atılan ş ar yapma arına arıır ver- f nl ) Diğer taraftan hükOınet bu 
d' • • bir avuç insanın Selanik'ten çık- mistir. Ankara, 2 ( Tele o a 1 trafmd t"t h 
ık edılmeden katıyet kespeder da terkedeceği muhtemel görii- mış olduklarını hatırlatmıştır. .SELANİK, 2 A. A. - Me- 1928 senesi hesabı kat'ilerini ~:ı~:~ eh 1 ~ ~ ve ik azır-

mii' nüyor. Daha şimdid~n bu. çiflik- M. Vamvakas, ahval ve şerai- saisini bitiren ilk Balkan konfe- hük:Omet Büyük Millet Meclisi .. a u unm uzere. tı_sat 
- Oha/de, diyorlar, evveli Jerde çalışan amelenın mıktan t• d 1 .. . b f'k . d . 1 .. B lkan h.'k'' t ne takdim etmi"-tir Ge,._, sc- vekılı Mustafa Şeref B. ın rıya-r h"k(i t v• • • .. • • • • ın ala musaıt ve u 1 rın a- ıansı mec ısı a u ume - "' : "'-- . d b. ·k . kil par amento u me e verecegı 3000 den ıkı yuze ındırmıştır. h 1 b. h 1 imi 1 1 . d b' t 'tt'h d nenin hesabı kat'isı yem esas- setın e ır omısyon teş 

parayı indirmeli .. Bittabi bu hü - a 0 gun ır a e ge ş 0 ma- .erı arasın a. ır ~s ~ 1 ı a 1 • • h land - d etmiştir. Komisyonda Aydın 
kiimeti bütçeyi tanzim ederken değiliz. lngiliz efkarı umumiye sın~ dolayı bu idea_lin an~ak ıhdas~ _teklıf ~~rmştir. . :11:~~~ hi:danı~:U': meb'usu Dr. Mazhar, hariciye 
azami tasarrufu nazarr dikkate si bu meselede son zamanlarda bugun tahakkuk etmış oldugu- İkincı meclısın ruznamesın- .. .. . . . ekiil ti . • m··şaviri Suphi 

ANKARA, 2 (Telefon) -
Emliik Bankası katibi umumisi 
Şerafettin B. Meneme-n divanı 
harbinden gelen bir telgraf üze
rine bugün tevkif edilınİitir, E
vinde yapılan taharriyatta bazı 
evrak bulunmuştur. 

Mecidiye k·uvazörü 
lzmirde .. 

İzmir, 2 (~illiyet) - Meddi 
ye kruvazörii evvelki gece saat 
23 te geldi. Top atmak suretile 
Gaziyi ve şehri seliimladı. Me
cidiye erkiiru saat 11,30 da vila 
yet ve müstahkem mevki ku· 
mandanlığrnı ziyaret etti. Vali 
muavini Mecidiyeye iadei ziva 
ret etti. 

1
• almak mecburl,yetinden kurtar hassasiyet göstermektedir. in- nu kaydederek demiştir ki: de şu maddeler bulunacaktır: ay~ Buyuk Mill~t ~~ı 0 ~ e sı~a~~vl~ hasından 
, maz Devletin bir takrm şube- giltere bir çok iktısadi müşki- Korkunç cihan harbinden bu Balkan rnısakına ait bir pro- s~nenın ~esabı_ ka!'ılerını t~i s~·ya, şura~ıf ıhha m··ru . ~ Beynelmilel işsizlik 
ı feri .vardır ki çok pal'.a sar/et- !atla ug"raşıyor. Fakat bir taraf gayeyi tahakkuk ettirmeğe ha- je; ekalliyetler meselesi, demir- kık cdebılmek ımkanıru bulabı ure~y.a,D Azıss B 1 uA rıdıru: l . 
• ' 

0 d. · b' k B ll T .. · d · mıstır mumısı r. sım . er aza mese esı 
meğe alrşmıştır. Daha az para tan milli iktısadiyatı düzelt- A ~ yem '.~ ~~sur çı mı?br. ~ yo. arının. ~ ~enn e . 'Il§'.1 - · .. lar. 

1 ile 0 işin görülmeyeceğine ka- m.e~ iı;in çetin. bir "!üca_deleye a?'ıl, her turlu empery~l~zm fi- e?ı.lece~ bır ~op~ ':'as~~ile bı- He~bı katiler~ nazaıran 1929 CENEVRE, 1 A.A. - İşaiı 
ôJdir. Bunların masraf/arma da- gırışen lngJJız mılletı dev- kır ve maksatlarından an bulu- rıbırlcrıle bırleş_tırılmesı, Bal- se!1esınde ~umı o~rak 21~ lik meselesine bir çare bulmak 

f ir bir hudut tayin edilirse bil- Jet hazinesinin bir takrm sr- 1 nan: Y~. ve hür Türkiye Cüm- kan p~y~tah~n. a~asııı:?~. tele- m~ly?n 511 hın 953 !ıra sarfedıl Alman tayyaresi hususun~a .P_'.ltronlarla iş.~ile~ a· 
1 mecburiye en mühim işi yapa-' kr takayyüt/er altmda bulunma hunyetı~ır. fonla ırtıbat. temı~.; tutun ve mıştir. . MADRİD, 2 A. A. _ Mo- rasmda ~tıliif ç~~ı uzerıno 
j nık diger para sarfını istilzam sını isteyecektir. SELANİK, 1 A. A. - Bal- hububat lehınde muşterek ted- Münakaleler de buna dahil- .. . ... f . edi . beynelmilel mesaı burosu bu 
l ' . . i . . , k k f ı· . B ikan b. 1 . .h B lkan hükQ' d' 9 . d .d terlerinden bınsı ena ışl ğin l . N. . •=-~·-d eden şeylerden vaz geçecekler- Bu ıtibarla ngılız parlamen- ~ A on er~u;;r me~ ı~ı a ır er '.ttı azı ve a . . . - ır. ı, 29 senesın ~ van atı ~- . . ~ese enın. ~ ıç"".,.....,' a ye-

dir. to ve hükmeti bu cereyanın te- hukumetlerının Selaruk panayı- metlerı hukuku medenıyesının mumıyeden 224 mılyon 143 bın den dolayı 00-X hareketini bu- ruden tetkik edılmcsıne karar 
J Bu bahsi uzatmak niyetinde siri altında kalacaktır. rına geniş bir mikyasta iştiraki tevhidi. 619 lira tahsil edilmiştir. güne tehir etmiştir. vermiştir . 

0 

Haftalık edebt musahabe: 
Abdülhak Hamit ve Nobel mükafatı 

--ismi taşıyan-zengin bir -İsveç- kastetmiyorum;- fakat asıl mü- lan bUkapıdan gözlerle gönül- vehleten hatıra gelen ilk yapı- göriilmi!ş ve ona ne tesir icra 
linin vasiyeti mucibince İsveç essir olması lazım gelen sebebi !eri lebriz ederek hemen bütün 'lacak şeyler evvelii Hami.din etmiş olduğunu gösteren şaha· 
akademisi tarafından her sene namzetin meziyetini kastede- garp edebiyatımıza girmiş ve eserinden umumi bir fikir ve detleri toplayan bir kitap ister. 
5 şubeye dağdan mükafattır rek söyliyorum, hiç bir millet bize gelmiştir, muhtelif nümuneler vermek HUiasa ancak bir iki kitap. Fa
ki biz burada ancak edebiyata bizim kadar müsait bir vaziyet- Böyle harikulade eserlere ve için bütün eserleri içinden bir kat bu kitap)ar bir garp lisanile 

Boğaziçinde, Bebekte, 5 Şu- yük ve azız şairimize olan şük- ait olanını mevzuu bahsediyo- te değildir. bir tesire muvaffak olmuş olan müntehabat vücuda getirmek ve bize kolaylığı itibarile Frao 
' bat 1852 de doğmuş olan Ah- ran deynimizi hem kendisine ruz. Diger şubelerin mükafatı- Atik manasile "şiir,, in ölü Abdülhak Hiimidin, şerefi mil- ve bunu tercüme etmektir. Bu sızca yazılmaiıdl'l'. 

dülhak Hamit iki gün sonra 79 hem de milletimize layık olan nı kazanmıya müstahak nam- mü bütün garp milletlerini iş- Jetine sirayet edecek böyle bir cilt bittabi bizzat Abdülhak Ha Fransızca vazmak ise kolaY 
f uncu yaşmı ikmal ediyor. Geie-1 bir şekilde edaya lazım gelen zetlerimiz var ~ıdır.'. Bunun gal ed~n .bir ~a~isedi~-. AbdüJ.. yeni muvaffakiyetile memnun mi~in de malOınat ~e muvafa- değildir. Çoğİımuz Fransızca 
ı1 cek sene bugün de büyük şairi- ceht ve gayretle çalışırsak ıbu- cevabını o ~ubenın mutehassı~- hak H:ımıt .. gıbı e~kı ~aman olmıyacak bir edebiyat muhib- katil~ ek~e~ eserlerın~en alın- konuşmayı iyi biliriz, fakat yaı 
• mizin inşallah 80 inci senesini na muvaffak olabilir, ve Türkçe lanna bırakıyorsam da edebı- manasıle mulhem hır şaır Av- bi bulunmaması lazım gelir. ma bırer ıkışer parça ile onun mağı bilmeyiz. Ancak içimizde 
r tes'it edeceğiz. Onun altmış se- yazılmış şeyler Avrupa medeni yat mükafatı için hakkımız ol- rupada da azdır. Ekser millet- Şimdi bu güzel arzuyu tatbik dünyada emsali bulunmıyan büyük bir muvaffakıyetle Fraıı 
v neden beri devam eden yazı ha yeti alemine karşı hep karanlık duğ~da ve bu ?akkı ispat _için ler ~üyük ~air~~rin! çoktan. kay sahasına çıkarmak için ne yap- muhteşem bir ~ersi~e .:eşkil sızca konferanslar vermiş ve 

yatı en uzun ve meşhur edebi ta göz kırpmak kabilinden kal- de ugraşmakta ısabet oldugun- bettıler. Bız Fuzulıden berı gel malıyız? Düşünelim ki maksat eden ve beynelmılel hır şohrtte nutuklar söylemiş ve nazarı 
hayatlara müsavidir. Goethe'- dığı cihetle bilinmiyen büyük da hiç şüphe yoktur. miş en dahi şairimizi aramızda nedir? Abdülhak Hamidin biz- layık lbfil- eser olan "Makber,, dikkati celbeden F~ansızca bıı· 
nin, Victor Hügo'nun yllzı ha- Abdülhak Hiimidi Avrupanm Düşünün ki 30 seneden beri görüyoruz. Şansımız Türkçenin ce malOın olan kıymet ve ese- inden mühim parçalarla pera- zı makaleler ve eserler neşret· 
yatları altmısar sene imtidat münevver kısmına tanrtmak sa- hemen bütün büyük milletler en büyük şairlerinden birinin rini Türk olmıyanlara da tanıt- kentle kalmış ve daha bir cilt miş ve böylece garp matbuatıll 
etmişti. Volt~ire'inki biraz da- yesinde onun hakkı olan Nobel Nobel mükafatını bir değil mü ~imdi hayatta olmasıdır. mak, garplı bazı münevverle- haline toplanmamış olan ve da isimleri biraz olsun tanılnııŞ 
ha fazla. mükafatının kendisine verilme- teaddit defalar kazandılar. Ve bu büyük sairin digerle- rin alakasını temin ederek na- Fransızcarun da en güzel şiirle olan ve muhitlerde tanıdıktarl 

Bütün milletler büyük şairle- sini temin edebiliriz ve biz böy Şarklılar da Hintli Rabindra- rine karşı büyük bir tefevvüku zarı dikkatlerini bu meseleye rine muadil 'bulunan o hariku- bulunan muharrirlerimiz de vıır 
rine böyle vesilelerle kendileri- lece Abd~lhak Ha~idin edebi nat Thagaure'ın İngilizce yaz- da şiirinin haddi zatında aerin celbetmek ve lehimize yazılıp lade şiirlerinden bir kaç tane- dır. Bunlar yazılarile bir alak• 
ne layık tezahürlerde bulunur- dehasını ızhar ve ısbat. ~d~rse.k ması sayesinde buna nail oldu- ve müessir olduğu kadar bize söylenebilecek şeyleri bu vesi- sinden terekküp etmelidir. Son uyandırabilecekleri gibi b:ıtl 

0 la•, ve onların namını iyla ede- bu yanlız onun şcrefı ıçın bır lar. Bizden daha hiç kimse bu yeni bir devir açmış bulunma- le ile meydana koymaktır. Bü- ıra onun eserleri ve tesiri hak- maruf garp muharrirlerinin de 
rek her şeyi . yapmaktan geri muvaffakı;;et ~lmaz milletin ~.e şerefe istihkak kesbetmiş gö- sıdır. Abdülhak Hamit, adeta yük şairimizin eserini bu saye- kında ma!Omat ve izahatı ihti- bu mesele hakkında yazmaları· 
kalmazlar. Italyanların D'A- r~f ve. ehlıyetı namına da mu~ rünmedi. yaptığının azemetinden haber- de İsveç akademisine tanıttıra- va eden bir tahlil ile bunlara da na saik olabilirler. İşte münllll' 

' ı nnunzio'ya eski zamanın imti- hım bır kazanç olur. Halbuki, düşünün, bu mu- dar değilmış gibi bir sadelik rak mükafat kazanmasını temi- ir en salahiyettar muharrirleri- sıran bıı tercümelerle hariçı' 
r yazı sanılan bir masal hayatı Nobel mükafatının ne oldu- vaffakiyette belki en mühim ve kolaylıkla büyük bir babı ne çalı~maktır. mizin ııimdiye kadar yazmış ol- yapılacak bu neşriyat için b 

aşattıkları malOındur. Biı bü ğuııu izaha ihtiyaç yoktur. Bu amiller olan harici sebepleri içtihat açmış ve nagehan açr- Bu maksada vüsul i in de duktaa ve eserin m' ·· ' ii'iııill'iliiııli 



.... ________ _. • ., '.!..-.~ • 

'~-------

MiLLiYET .l' llAT 1931 
-~~--- - ----

•• ısıerir18 
' 

.devam etmeyen memurl 
' 

Z.Bankası [ 
~~~~~~~~.....ı 

iskanda Balıklı hastanesine Tıp fakültesi, nizalı Yarın hangi mesele Zonguldak limanı- Bütün faaliyetini Stadyom 
\.' iltiyette Meselene? Darülfünun T.kongresi Fırtına Belediyed~ 

- · ·-- tecavüz eser meselesini ler tetkik edilecek? nın tathirine istihsal 
i· Memurlar işleri edı.lmı·ş degv ildir. yann tetkik e.d.ecek Ticaret odası kongresi yarın henüz başlanmadı sahasına hasretmeli Belediye kulüplerin 
l ı• b d saat 14 te ikinci içtimaını yapa fil. l aşın a Balıklı haataneıi müdüriyetinif!, Tıp Fakültesi meclisı yarın cakur. Kongre reisi Fortun za- Karadenizde dün yeni bir fır- Ziraat Bankası teşkilatında ııir erİnİ 
ırsii bul l ? doktor Bürhaneddin Bey tarafından toplanacaktır. de Murat Bey seyahate çıkmış tına başl31'.11ştır. • esaslı bir tasfiye yapılarak 500 - b 1 d 
:ıje . Unmayor ar mı. neşredilen "Türk cerrahı mecmu~sık, Bu fevkalade içtimada, gün- olduğu cihetle kongreye Kara ?eç~ı, f~aların hasar~- kadar memurun, çıkarılacağı llOrmaga aş a 1 

f 1 iskanda isleri olanlardan ha· nn iade etmesind.en ve bun~dU::il- !erden beri hayli neşriyat mev- Mustafa zade Ahmet Bey riya- U, lıman ıdaresıne gelen malu- yazılrruştı. Belediyece yaptırı l acak olan 
.ır · 1 arı dün işl~rini yaptıracak me tebabetine karır bır hakaret a e la '"d · T lh Ra set edecektir. Kongrenı·n geçen mata nazaran pek faz.ladır. En İstanbul Ziraat Bankasında Stadyom hakkında tetkikata ve 

U mesinden dolayı bazı tıp tale~i ta ~u 0 n m"? e.r;~s a .. ~ve : z .k'; bulamadıkları için vilayete rafından Balıklı hastanesine hır teca 11m Beylenn fızyıoloJı esen celsesinde raporları tetkik et- çok zara_ra uğrayan lıman on- bu hususta ademi ma!Uınat be- muhtelif spor klüplerile temasa 
1 a:vct etmişlerdir. vüz valıi olduğu iddia edilmİf idi._ Hal meselesi tetkik olunacalı:Ur. mek üzere teşkil edilen encü- guldalı: lımanıdır. yan edilmektedir. başlanrruştır. Bu hususta klüp-

Elunun üzerine Vali muavini buki tahklkatımıza göre, böyle hır ~e Falı:ülte reisi Tevfik Recep menlerden kunduracılık ve sa- Dahitiı:ıde batan gemilerle Son bir sene zarfında istan- !erin fikir ve mütalealan alın-
ilılı Bey, maiyet memuru vası- ca.vüz aola vaki değildir. Meaelenın Bey dün Talha ve Rasim Bey- nayi tedrisat kursları raporları- mua~ hır h~le gel~n Z~ngul- bul mıntakasında banka tarafın- maktadır. Stadyomun nerede 

~ ııı:şı~ iskanda yokla~~ '\aı;>tır-. eaaaı şudur : . lerle görü§müştür. nı tetkik eden encümenler işle- d~k ~ımanı elan tathır edıleme- dan zurraa ve bahçıvanlara ya- yapılacağı henüz belli değildir. 
r. Haber aldığımıza göre .hidioed;n Eserin intişar eden formala- rini bitirmişlerdir. mıştır. . . . . . pılan ikrazat 310,000 lirayı mü- Şimdiki halde bir çok yerler 

Neticede iskan i'.nudürif'ile evvel bir kısım tıp talebesı arasın a . 1 Bu iki encümenin raporları Vapurlar ıhrakıyelerını dem~r tecavizdir. Ü2erinde tetkjkat yapılmakta-
katı'p ve bı·r ı"ki memurun ye- Bahlılı bastanninden " Türlı Cerra- rında Talha Beyın yazısı 0 ma- .. · üzerinde ve mavunalar vasıtası B b. k rln• dır B 1 rd bi · ·h ı 

bi meaııuası,,nın iadeai etrarfmda de dığmdan meselenin yalnız Ra- ve mutal~alan ~rşamba celsesı- - una muka ıl es i bor~m · un a an rı tercı o una-
ı:;l de olmadığı görülmüş, zabıt dllıodular mev2uu bahsolmu1tur. . sim B. e ait olduğu tesbit edil- ne arzedılec.ektır. Balıkçılık ra- le almakta, y~l~u vapurları da ancak bir kısmı tahsil edilmiş, calı:tır. 
a· İlllınuştur. Ba.zı talebe bunu T.ürlı. tababetll1~ mi tir. porunu tctkik .. e~ komisy?n Mcnderek .hanemde yolcu alıp digerleri gösterilen makulse- Terkos suyunun tekrar 

1-Ianai mezarlıklar lıaqı bir tecavüz mahıyetınde addet § armk' . . da b mesele raporunu henuz ikmal etmemış- vermekt.edir. bepler nazarı dikkate alınarak tahl"I' 1 ·· k 
6 ". A • • lllİfler ·ve talebe cemiye~ mesele- Y. 1 ı~tıma ~ . tir. Bu encümen çarşamba günü .. Alika<l;arlar, bu vaziyet ~ü~ gelecek mahsul zamanına kadar 1 ın~ ~z~m yo 

Vergıye tabıdır ye vazıyet etmeaini isteınışlerdlr. için bir komısyon teşkil edile- öğleden evvel toplanacak ve ra- zunden, bır az. f~naL denızlı tecil edilmiştir. Terkos şırkeu hükfımete mu 
Sahi 1 . hd . d 1 TALEBE CEMİYETİNİN ALA- cektir. Muderrisler arasında por hakkındaki mütaleasını ög" _ hav.al.arda.gemı.lerın menderek Ziraat Bankası erkanından racaa. t. ed .. erek .suy. un yeniden 
· h P ~ı u esın e 0 an, ya: KASI YOK. ·· a'-~·~'ar cereyen etmekte- h d ih k 1 1 tıausı mezarlıklardan arazı . . .. bir Jıısmı ~un .._ Jeden sonraki kongre celusine ancın e ra ıye a ma arı gay- bir zata göre, İs bankasile tes- tahlılıru ııtemrştır. Bu hususta 
. lllüsakkafat vergisi alındığı Tıp talebeıının büyük . da b dir. yetiştirmeye çalışacaktır. Kon- ri m~ olacağından Zongul- riki mesai bilha;sa kooperatifle· bele?iye fen işleri müdiirü Zıya 
il b 1 . • b l yurtta kaldıklanndan o meyan . u F" ,. Qh grenin yarınki celses·ınde ihrar dak IUJlanı t.ama. men .muattal rin tezyit ve takviyesinde mü- B. diyor ki: 

un ar şıkayette u unmuş mebahiain şahsen rnevsuu balı.il edil- ıran anes ~ - 1 k d dı. diii bu hasbihalda ora"da bulunan ge mallarımızın kıymetlendirilme - kala~~gını soy eme t~ ır. fit olabilecektir. - Bizce yapılacak bir şey 
. t!aJiye Vekaleti meseleyi tet- relı cemiyet reiıi İbrahim Bey ger~ k &i ve kıymetlerinin muhafazası Dige~ taraft~n vazıyet .hu ka- Mutehassıslardan biri de, Zi- kalmamıştır. Terlr.os ıuyu mil-
k etmiş bu gibi hususi mezar· ekııeri talebe bu ~ahsi ?'ü~ealara ıtı Babaeskide ya ayı hakkındaki Oda raporu ile sa- dar :ı~zık oldugn halde limarun raat bankasının ticari işlerle yonlarca defa tahlil edilmiş, içi-
~lardan . .. akk f t raz ed~rek ortada ce?'ıyetı ve talebe 1 v rdi nayi siyaseti ve programı hak- tathınn~-~~n ba.~l~anuş~r... meşgul olmıyarak bütün kudre- lecek halde olmadığı anlasıl· 

ih-

ttgislnin a~ı~O:sın':1:nuv:f~kı ~ ~katı6~ e~elce~i~ır mesele ohna- e e e kmdaki raporu da okunacaktır. Öğr~ndiıpmıze gore! bır ıaı;ıısı- tini ve iıtihsalat kredilerine tah mıştır. 
ec , tın olduğunu dün defterdar- 1t:'lıin z.:::en izahat ve tarziye Geçenlerde! al~ı sene~e mah- Kongre cumartesi günü son cel- ye ş~r~e~le u.yuşmaga ~a ışan sis ettiği zaman memlekette mu Kolza için talimatname 

&a bildirmiştir. elıseriyetin aleyhtarlığına . ~ağm~ kfun, Ohanes !ıı_mınde ~ır Erme sesini alı:tederek mesaisine niha Ereglı şırketı mukavcleyı akte rabahacılık asgari bir hadde i- Gazların kolza ve saire ·1, 

e· 
u 
si 

b hastaneye hadise çıkarmak ısın ~eğil ni istintak ıçın hapısaneden yet verecektir. muvaffalı: olamamıştır. Bu talı:- necektir. l<. Bankası ise istihsal kan n1m · · ~ ueyanname tahkikatı . . k . . ·unı,ıer • iki' . d d. d Z ld k li .. ~ ştı amasmı temın ıcın aadece ızahat ısteme ıçın gı Beyogluna Jan arma nazare- p k fi ti . l ır e ongu a manının uç olunan mevaddın istihlike ka- · b' aı· · ~ 

Otelciler cemiyeti tarafından 
. ııiln beyannameler üzerinde
llıühür meselesi tahkik olun
tadır. Bu hususta polis mü

. i Hüsnü Bey henüz raporu 
11ermemiştir. 

Polis teşkilah 
. ~eni polis teşkilatırun tatbi
ıçin hazırlıklar yapılmakta 

dir. . . . . t• tinde görülür iken Eminönü amu a erı nası dört ay müddetle ·.amamen mes dar olan ticaret kısmını tanzim yenı ır t . ı~a~ame ~anzımınr 
Haıtahene had~·~~ ~\::et de kaçmıştı.. 1 yükseltilebilir dut bir vaziyette kalacağı, ala- edecek vaziyette olduğu için kabclraedr. ven~ıştır. 1:alimatn~me 

meğe gelen talebeye çırki~ ır. s M- Oh b d T k kadarlarca temin edilmektedir. ıyece ıhzar edilınektedır. 
te mümanaata kalkı§malarile bır anes ura an ra yaya Pamuk fiatlerinin niçin düş- . . Ziraat Bankasının bu safhadaki S' 'ti h k 1. 

di · ··""masına ramk kalmıtk•n ta karmış tebdili kıyafet ederek ·· - ·· h kk d Geçenin flrtınada, muhtelif faaliyeti lu .. zumsuz görülmekte- ımı ere nar onacal\ 
senm,.... d b ralcma- ~ • tugu a ın a tetkikat yapıl- 1 d k d "" 1 leMnin itidali buna mey an ı Babaeski taraflanna kadar var- mış ve her sene kanunuevvel ay yer er e araya uşen vapura- dir. Esasen ticari kredi ihtiyacı- Ekmek fiatleri hayli UCU2ia-

rnı!tır. . ·· ·t riyor ki rruştır. Ohanesin maksadı hu- ındaki pamuk fı"atlerı· nı·n bı" r se- rın peyderpey kurtarılmakta ol- mızı tatmine memlekette mev· dığı halde simidin ayni fiat üze 
B""t" bu vazıyette gos e ' d • f l h be l d 

ne h~z~~anmış bit hare~et, ne fb~il te duttan kaçmaktır. Fak~t alınan nelik umumi pamuk fiatlerinde ufu~~~ ge en a r er en cut milli ve ecnebi bankalar ka- rinden satılmakta olması beledi-
cavüz. ne de tıp t~_eb~~;; a:~u:· şiddetli tedabir sayesınde hu- nazı vaziyetinde olduau anla- an~ .. 

1 
~ d k fi olduğundan ziraat bankasının yenin nazan dikkatini celbeyle-

cck bir mescle .. ve ırd ;:' Yhuıus~ duttan kaçmadan jandarmaları- şrlmıştır. Tetkikat ne~icesinde zcumİ ~ f asra a arayla büyük bir boşluk gôsteren zirai, diğinden narha tabi tutulmasına 
Cemiyetin rue~sı ~ d. ımz tarafından yakalanmıştır. k fi 1 · · oturan nkışa vapuru kurtarr - yani istihsal sahasının kredı· ı·h- ve 60 paradan fazlaya satılma-

dün bilhaua teyıt etmıfler ır. . .. . pamu .at erının yükseltilebil-
'i eni teşkilatta bilhassa ser TIP FAKÜLTESİ REİSİ NE <?~esın d~lgec~ geçkvakitdş~h mesi için, mı&tır. tiyacına bütün vesaitini tahsis masına karar verilmiştir. Narh 

iserlere ehemmiyet veril- DİYOR nmız:e. getın mesı mu arrer ı. 1 - Zeriyat sahasının mute- Tazimat telgraflarına etmesi, muvafık görülmektedir. bir iki güne kadar tatbik edilme 
lttedir. Tı fakültesi reisi Tevfik Recep Diger taraftan matbaamıza dilane küçültülmesi • Bu şuurlu anlaşma neticesin ğe ba§lanacaktır. 
nllnun için fstanbulda terfi B. d: ortada fakül~eye ait bir ".'esel_e dün akşam Kayseriden geldik- 2 _ Akr başına daha az ran-1 cevap de hem ziraat bankası memleke - -----

• llııınlan gelmiş ikinci komi- mevcut olmadığını ~ran ve sozlerı· !erini söyleyen iki kişi gelmiş dıman,, . Ticaret odası kongresi mü- tin istihsal kabiliyetinin muh- Behı· ce H. 
1 ltrin sı'cı'lleri tetkik edilmek ne şunl•n illve etmıştıtili~". Jd - . · ve Ohanesin Kayseride vagon 3 _ Daha az ist.ıhsal, taç oldug" u yardrmı şimdikinden . _ Şimdi sömestr ta o ugu ıçın . . d 

217 1 A k nasebetile Reisicümhur Gazi 
hr. falıliltede talebe yolı:tıır. Fakülte ha- ıçın .~ f numar

1
a 1 l n ara

1
. 4 - Vasati fiatlerin miitedi- Hz. ile Meclisi reisi ve Başvekil fazla tatmin edecek, diger taraf-

'ltınlar arasında kesbi istih- ricinde cereyan eden bir . had~s.e . ile seyruse er me~ur arınc an po ıs !ine yükseltilmesi carelerine te- Paşalara İktisat Vekaletine ta- tan ticaret alemi de kendisine 

....,... __ .._. 

1 ~ edenler derhal terfi edile- meşğul olmak fakülteye aıt degıldır. ru:~fa ef.~nt t:ı;af:dan yaka vessül edilmesi lazım geldiği an zimat telgrafları çekilmişti. Bu en nafi şekilde bütün kredi ihti-
r !erdir. Eğer bir kaç talebenin tecziye~ini an gını soy erm~ er ır. !aşılmıştır. telgraflara muvaffakiyet temen- ~acım elde etmiş olacakur. 

,_ IJigeır taraftan ög"rendiğimi- mucip olacak bir vak'a olursa bıtta Kazanç vergı'sı' . ·ı k bele edilmio.tir Ce- Ticaret sahasında tefecilik, 

Dün akşam Mene
mene gönderildi 
Menemen hadisesi dolayısile 

" .,... b "H k vila b. takibata marW! lıalacak talebe hak daşı murahhas olarak ayırmış içeri- nısı e mu a ~ · M·ıı- B kal f I" . • ~jot:e, u teşkı ... tta ş~r . ı da Darülfünun talimatnamesi ah- ye girmişlerdir. vaplar kongrenin çarşamba cel- '. ıdea~. da~ a~beıyetıknedtı- malfimatına m~acaat edilen 
eı:ı zabıtası da taıkvıye edı- :ın,, .. lftzım gelen muamele Müdür kendilerine izahat vererek komisyonu sesinde okunacaktır. cesın yuz e yımu ş a ar merhum Saffetı Zıya B. in kız 

Cktir. lı 3 ~~;t:bi talebenin kendilerine mecmuanın ia~csi Türk tababetine Ticaret odası kazanç vergisi azalmıştır. kardeşi Be hiçe hanım şahit sıfa 
- - Y~ptı ~İik olmayan bir mesele ile meş kaqı bir tahkir .~ımd adıildil_ınığ. bmili~cmuda: komisyonu son gun·· !erde faalı"ye Müstahzarab tıbbiye Ticaret sahasındaki asgari tile dün akşam Jılenemene gön-\•t ·1 t mu ea ·· ıd· ld k eccanen gon er ı k d. ·h · akri s am, eramı mar ğul olmaları doğru degı ~r, ve o u nın m nme • ti · k . . M .. tah e atı ubbı·ye ı'lan· !arı re ı ı tıyacı t ben 80, zirai derilmiştir. Behice H . mevkuf d b k ği ve kendiainin abone tahsiaatı ver- nı anurmış, azanc; vergısı us z r 

ki 
ları hakkında da orta 3 ır şey yo - meğe salihiyeti olmadığı için iade et hakkında tüccarlar arasında açı- hh. daireli tarafından sahada ise lOO milyon lira ka- değildir. 

yo amaSl tur.,. t VERİYOR tiğini söylemiştir. lan anketin cevaplarını t asnif et ~ .. slı :re ne..redilmiyeceg<i dar olduğu tahmin edilmekte- Haber aldığımıza göre zabıta 
l!:; HASTANE TARZ YE goru me en .,. d. d'" baz .. •tı • • d ta· 

t . Ytam, eramil ve müteka- Balıkb hastanesi heyeti dün top·l·a Bu e~nada yağmur da .Y~ğmağa miştir. Cevaplar tetkik edilmiş, hakkında bir haber neşredilmiş ır. . . un . ı mun erın evın e 
ilin mart yoklamasına 15 şu başladı gm.dan 11la~mama. kıç. ın açıkta kanunlarla derecei aiakası tes- . Zıraat ve Iş Bankalarının teş harnyat yapmıştır. e t narak mecmuası iade edilen operator al b 1 di tır. .k. 

i 
a 

Pazar günü başlanacaktır. Bürhaneddı" ı1 Beye, ve Türk tababe- kit Ke 1e balıçer~ye .g•rmış el~ r. . bit edilmiştir Yakında bu hu- v·ı · hhi m""d"rü Ar n 1 mesaileri bütün istihsalatın H IA il • • 01tı 1 a a ıı:ı goren po ıs ve ıandar- . . 1 ayet sı ye u u ı k t 1 d·ı k . ı·hı·k h arp ma u erının 
anıa ilmühaberlerine bası- tine karşı tarziye vermeği ve ~ese .e ma efradı da gelmişlerdir. Mesele susta rapor hazırlanacaktır. Di- Rıza Bey şu izahatı vermiştir: on ro e ! ere ıs ı a sa ası- • , • • 

hey'eti ihtiyariye mühürleri nin bir sui tefehhürnden çılı:tıgını :- bundan ibarettir. ğer taraftan meclisin bu devre- - Böyle bir şey yoktur. Yal na.ka?a~ lazım ~elen m~~~le- ıkıncı deften 
llsup oldukları kaza ve ya- 2ah etmeği kararla1tırmıştır. KİMİN HUDUDU sinde intaç edilmek üzere bir nız bir diş macunu için mübalif le?n ıhtıyac~ gore !anzımı~ ~e: Tütün bey'iyesinden istifade 
t ~ahiye müdiri tarafından HADİSE KAPA~DI - · kazanç layihası hazırlanmakta- galı ilanlar yapılır idi. mm edecektır: ~azı H.z ... nın ıkı etmek üzere evvelce mensup 
ık edildiktensonra zat maaş Operatör taBrz~yr~:ı~e!~:ıe!~ ~:~ Ja~darma gclin~eğ •. !'°~~·ld!şe. k~n- dır. Kazanç komisyonu layiha Ve kalı.\ bu ilanı durdurunuz bankanın teşnkı mesaı IU2umu- oldukları askeri şubelerine miı 

hastanenın b t disının vazıyet cttı ını w ınnıttır.. , · t b ] ) · nıuhasebeciliğine verile- disince kapanmış olduğunu eyan • Jandarma is~ hastanenin kendi budu meclise verilmeden e\'vel rapo- diye emretti. Bu emir diğer nu ışare uyu~a an gere< tı- racaat etmeyen harp malfiUeri-
.;ir. miştir. RApORU du dahilinde olduğundan tahkikatın runu iktısat vekaletine göndere- müstahzeratı tıbbiyeye şamil caret ve gerek ıstıhsal sahaların nin isimlerini havi ikinci def-
i e:ı'ih zamları alan harp ma- JANDARMANIN kendisine ait olduğunu söylemiştir. cektir. değildir.,, da çok iyi bir tesir yapmıştır. ter makamı aidinden İstanbul 

.. erı de muayenei sıhhiyeleri- B h susta şayi olan haberler !i'e- Bundan dolayı her iki taraf ta tahki- Ordudan Mısıra go"nde- B l . bı.zden vilayetine gelmiştir. Bir kaç gü 
ıcra ettirdikten sonra maka- . cudil~ vilayatte aynca tahkıkat kat. >:•pmışt•:· Jan~a~a, po~ıin ken u garıstan Kabzımallar ve Berlıer- ne kadar paranın tevıMine haşla 
ilid· k . rın nuştır Jan:larma ·ara - ı dit;ını- talıkıkata ıştırak ettirmeme- rilen elmaslar b 1 J ak 1 · 1 · 

h' ınden alacalı:ları evra ı- l.':~!ı~ vilayc~e gönderilen tahkikat . ·~d~t1' d~l~yr v~ayete müracaat et- a mumu a ac er cemıyet en nacaktır. 
"at~likte zat maaşlarına müra ra runun hillasası ıu dur: m~ştır. Vılayet 1andarmanm bu nok- Mısır hükumetinin elmaları- Bulgaristan hükumeti 15 bin Kabzımallar cemiyetinin se- Nurullah ve Adil B.ler 
iııı ~n taznn gelmekte ise de po al be evvelki gün Ba taı nazarı • muvafık olmakla beraber mızdan aldığı gümrük resmini kilo balmumu almak üzere bir rk k · · 
a. ,<lıye kadar m• aıu·ııerden kim Kırk Jıada~ t e·tmı"•tı"r. Yolda bun polisin işe vazıyet etmesini tabii bul ~e ı . o~gre&ı ve yem hey'eti Evvelki gün Ankaraya gı"t-
.. d 1ıldı h stanesıne gı , tezyit etmesi üzerine Ordudan münakasa armıştır Bu münalı:a dare tıh b ı 1iı- ı areye müracaat etmemjş- .~ r vlni takip etmiş- muştur. Badem~ bu gibi huıusatta M ~ · - ı ın a .ı yarın yapı acak· miş olan Nurullah Eaat ve Adil 
, 'l Okl 

1 1 
. . .- ~rı goren P? 18 ~:ğini gören baıta- poliı ile jandarmanın müıterelıen na ısıra ihraç edilecek elmalar saya tacirlerimizin iştiraki için tır. A. ym. 7. sınde, de. • berberler Beyler bugun·· avdet edecekler-

.hi ama muame e erını J: tir. 1:al~.~nıtnaleıbee n:n mlırahh•• ıön- sıl hareket edeceği vilAyetçe tetkik gönderilememiş ve tüccarlar ticaret odası nazan dikkati cel- h 111ıeyenlerin maasları veTI- ne mu~~ . . . Talebe on arka lecektir. müşkil vazi ette kalmışlardır. cemıyetının ey etı ıdare intiha- dir. Adil Beyin bugüıı yeni va· 
e""cl''-t' dermesını ıstemı•tır. _ beuni tir. hı yapılacaktır. zifesine ba lamaaı mUlıtemeldir. 

~sıq '< ır. bi ----ette tahkik ettirip eserler neşretmiş olan bir çok merikada Missouri şehrinde bu ırile gazetelerinin neşriyatı ga- kUınetin kadirşinaslığile şah • Lakin bi biitlln dün - Ab-
ııı; &.etmeleri çok muvafık o- ıam , r sur b"n sür'at ve sühu- Fransız, Alman, İngiliz muhar- lunan ve Mösyö Mussolini'nin yeyi temine hadimdir. hayatı i,..;n müstag~ni bir ~ı dülhak u.,:_, .. ,_ . Y_•Yli~ 

· ~!hassa Ali Ekrem, Ah- res;n! me~a utmeı:n; bekleye- rirleri vardrr ki bunları da mu- b. · · f h • · · ld " ff · ,.. vazı- n<Uıuuı.n eilCJlllib &anı 
.qaşim C lal N . Ham- letını temın e uu • • d - ~ncı .a n r~ı~ı ~ ug1! e~ebi .Bu muva. akıye.tın asıl şerefi yette bulunan Abdülhak Hamit mızm perdeııilc ördiJ6 dur 

ııilh S • e . un,. . l bT Salisen Darülfünun Ede- haberat ile alaka ar etmege ça- bır ce!'nı~ete ıkı~cı. fa!trl 'l"eıs o- millete rao olacagı gibi hatta nakdi mükafatın bir kısmile gü llikleri . bu •. • : 
~ >.ı l. uphi', İsmaıl Hamı,Rz- b~ ırt. fakültesinin bu hususta lışır ve böylece gayemiz için !arak ıntihap edılmıştır. maddi kısmı itibarile de bilhas- her sene verilmek üzere bı·r ede .kzel8del'" -~ ı:;; . fllnn 
b. e ih Mehmet Fuat e- ıya A d .. a"t b. G 1 d p . tek. "S . d b. . . f" u ıgını g erır ve mev-
"'t ~ • • • • "fbara alınan raporunu vrupa a mus ı ır cereyan cçen er e ans ı ocı- sa e e ıyatnnız namına bır ka- · biyat mükafatı ihdas edebilir ki' . makul b. hl' . . 
tf ~~ı, Reşıt Saffet, Ruşen Eş nazarı ~ ~· d Türk edebi- tevlit eylemiş oluruz. ete des Gens de lettrcs., in de zanç olur. I Ha ... ~ ve bund dab .. ·• edını k d b~ ta ıl ıle ızah 
; ~ hm Nüzhet Yakup Kad- vermesı azım ır. t M . k b. ,.., an a ıyısı. · erse e e ıyatımızın büyük 
~ eyleri hatırladım. Bu a e- yatının aramızda bulunan s- Abdülhak Hamidin şöhreti . ~y~sta .vakı olaca ır kongre Abdülhak Hamidin kırk tane Avrupada olduğu gibi ve mese bir varlığını i&bat etmi oluruz 
ı, temine 

1 
. ~fen 'l!eçli dostları vardır. Bun.ları~ zaten vatanın hududunu aşmış- sBı ıçın hır ~a~etname a.lmıştı. eseri vardır. Bunların ekserisi la "Academie Goncourt,, gibi ı Hayat daima 0 kadar ş karı ık. 

~·r toplaş ça ~mayr t~~vıp b·r da yardımına delalet istenılebı- tır ve ismj artık garpta büsbü- u davete ıştırak etmesı mak- vakıa artık bulunmıyan eski 1 on azalık bi~ Abdülhak Hamit • . . . ' 
)1~ilnı ve ~r~. mesaı erın~. :e lir ün meçhul değildir. Hatta bazı sadımız namına pek temenni o- tarzda basılmı;t kitaplar halin- 1 edebi at akademisi tesis edebi~ ı muvaffa.k~yet .. ~ıllen ~laı~a 0 

~llıJac ;:ık ~~ş~~~~sle~~::r:rın- Fransızlar arasında d.~ ~.eı;- eserleri de muhtelif lisanlara l~nıı.~ ziır~ Abdü~hak .Haı:nidin. de lakin matbu ve mevcuttur. ' lir ki~ylece biır aralık çok ar- ka~ar ~ı~ıft,. onunı;_ g.eçılemıye· 
..,kil a:Jaştırabilirler Jeketimizde yaşayan: MoFsyo . · geçmiştir. "Tarık,, Almancaya ~ınnu salı ve mumtazıyetı hali Eserlerinin külliyatının tab'ına 1 zu edilmiş bir projenin bu saye c~. manılerın yekunıle teşck· 

~ "'oyıc bir mu affak~yet icin Valery, Mösyö ~ows brancıs naklolunmuştur. Bazı şiirlerile ıle or~~a büy.~k bir tesir hasıl "Asarı müfide kütüphanesi,, se 
1 
de tatbikı temin edilmiş olur. kul ede? . m~ka~derat 0 k~dar 

ı~·ı"~ri f Vek5letı~nı"n yardım;na gibi bazı muharrır!« v.ed aztıl ge "Makber,, den bazı parçalar İn- edecegınde şuphe yo~tur. risinde başlanmış ve on kadarı 1 Vakıa Nobel mükafatt da be- ~uvvetlıdı r kı bız gayemızde 
l 

tı • . . t muhabırlen os arı . d"lm' M"" Yapılacak bu nesrıyat için tabedilmişti Fakat ha·ıa' daha • 1 d d · h ' k" 1 ılk seneler muvaffak olam2z-
~tı ~ k:;ıt ihtiyaç vardır. Veka- çıcı gaze e .1 de gilizceye terciıme e ı ış, os İ · · , şen şey er e aıma a ım o an ~ en b d" mız vardır bunlar vasıtası e .

11 
b 1 . . stanbulda c;ıkan Fransızca kitap halinde basılmamış bulu- · tesadüflerin tesiri altında ve sak bundan dolayı güçülmüs ve 

ı..tııtlis · ~ c7miyet evvela. k~n ı Fra~sız m~t'buatmın neşriyatın yö f euı . 1e~ az~ ;an~~m~ erı'.11 matbuattan bir istifade memul nan bir kaç eseri vardır. Bil has 
1 
lara tabidir. Ölenler içinde ;~ ya bir şey k?:l'. ı~ ve ziyan etmiş 

•:tııc ı~ ı hımaye etmesını v.e . .f de edilebilir. ve smaı amı ey ş r,, ın değildir. Sark ve Balkanlara a- sa yarım asırdan beri mev'ut eııre Loti Maurice Ba . ·1 olmayız. Bılakıs gene elde et-
1\i • llclıyetin · t · eylemesı dan ıstı a rdes'ni Fransızca~a ter · ı b" • ·k· ' rres ı e ·"' · · · b' ısı ı emın - k f laor vermek ü- son pe ı - ıt o an ır ı ı mecmua ile Pa- olduğu halde hala toplanmamış Marcel Proust'un ya 1 tıgımız netıcenın ır kısmını 

lıı,;;e J.' ebilirler. Saniyen bu te- Bazı ond eranhs. · gelecek cüme etmişlerdir. Bun ar bir riste Azerbaycan Türklerinin ' şıyan ar k . f. b" ~. -.se Y k lfi t zere yakın a şe nmıze 
1 

ve şimdi iki üç büyük cilt tuta· içinde D' Annunzio, Faul Va- a ı ır kar sayabilir ve ancak 
~tıi b arayaca ma ma ın M '"syö Claud baş angıçtır. neşrettikleri bir iki mecmua ve cak "Hep yahut Hiç,, ünvanını lery, Contesse de Noailles'ın da ' o zamandır ki kendi kendimizi 
'li ~ı 0~ edebi mükafata istih- olan _do~tumu~hatt fırsatından Abdü!hak Hamit ilk Türk Macarların da Peştede neşret- verdiği şiir mecmuası neşredil- ha alamamış oldukları bir mü- 1 Abdülhak Hamid in güzel ve 
~ 'ıı 01 acak namzedin nasıl t~k Faı:re~~ ~ seyd bTriz. Zira bu muharriri olarak İngilizlerin tikleri bir Türkiyat mecmuası- memiştir. Nakdi mükafatın bir kafatın bazı seneler kimler tara 1 yüksek bir ımsraile teselli ede
~ tıetiıın~ası. muvafık • o.ldugu da ıstı a e el ~~~arrir fikirle- "Pen klübüne,, aza intihap o- nın neşriyatından biraz daha ~smile Himidin eserlerinin ye- fından ~azanılmış olduğu düsü j rek diyebiliriz ki: 
~~cenın ıstihsali ıçıı: ne f~a.ı ve. cev~a ti ve cerbeze ıunmuştur. Bn edebiyat klüple- fazla faide memuldür. Lakin ~ı.harflerle tab'ı temin edilebi- niilürse bımun her zaman en İaj "Galip sayrhr bu yolda mağ-
ı.,1~a88ııın faidesi bulunc\ugunu :mı ci.~ım; arar~ ~ rinin beynelmilel ehemmiyeti bilhassa Fransız, İngiliz, Al- lır. . yıklaırına verilmiş olduiı.ında te lup !,, 
l,tıı:ı Stoklıolm'daki sefaret ıle muda aa etmı§dtır.b·· dair malfimdur. Bundan maada A- man ve İsveç büyük ınecmuai~ Bundan maada mıllet ve hü- reddüt edi1ebilir. . .. bd--:ıL.1. "/"'Ast 

12 tarafından daha sağ- Bunlardan maa a ıze · .n • .,.. .. ... 
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1931 

Fikir, Atı..iz;alı, Edebiyat, S« l.I ı.'cı.t 
........ • Q ............. _ ..... ..,...~ ........ ._._.~~ ..... :uıCW''IMAU~ ..... ~--- •• q ••• q .... ,,. ...... , - • • • ,... • u • 

Jlilliy~t 
Asrın umdesl "Milliyet" tir 

3 ŞUBAT 1931 
li">AREHANE - Ankara cacide•i 

No: 100 Telırraf adreti: Milliyet, ı .. 
lanbuL 

Telefon nwnanlarıı 

Jstanb:.ıl 24311 - 24312 - 24313 

Mektepliler müsabakası ---=--------Gazi Hz.nin nutku 

89 uncu haftanın 3 uncülüğü 
nü Beyoğlu Musevi Lisesinden 
Muhtar Sait Bey kazanmıştır. 

Yazısı şudur: 

Bilmecemiz ı•••e••,!••.~•k••H••• •k•k•••b••••••:• 
1 2 3 4 5 6 7 g 9 ıo il uyu o a az 

11 m M •ım K iAINID I i L 1 . . ~ ı l! IJ 1 ım L O m Büyuk bir artiscin acıklı ha vatı ..... 
.·~ A ~ b ~ I A 1 s ı~ A :·~~~·"ERiC ..... '.vô'N~S1-Rü~i\.,.-·~ôi\lrSö.~~ .. ~-·~~. 
·•it DE A I LltADillı• ......................... . 

• T R A Ş l•lt N OIT A Ünümüzdeki Perşembe akşamı O•OOO•O 
D 1 k d k k K 1J A L • .• B A G • M A J i K S 1 N E M A S 1 N D A 

Bu haftanın en mühim hava- U a 1010 S00 Of USU.. 1 A L 
1 
•• B I B 1' T R E N 2 M l<: S 11 u il y ı L D ı z 2 il O Y C K L•' 1 L M D 1' 

disi Gazi Hazretlerinin İzmir -fransızcadan- N B/ j AIN'I A T U LA "ASRI VENÜS,, namile maruf yıldız!.rnn en gilıell 
ABONE ÜCRETLER! koqresinde irat buyurdukları B 1 L L 1 E D Q V E 

G T .. ki · ·n ıt.....,, i~ia nttruklarıdır. . d b' bul d k" b b" k l D Ol S DIOIG R U AN ur ye ıçı -· ·• • Son zamanlarda kendın e ır masın a ı se ep ır ana a - - • E L A . E h d 00 ku ı f K • T • er ver e parlak muvaffakil•etler kazanmış 
3 ayiığı 400 kurut 8 tut Bu nutuk çok mühimdir. ümi-tsiz'lik, hayata karşı cesa- binin bu endişesi olabilirdi. Fa- -- •ı- .. 1 . A s· K o·· L. M E z 
ı~ " ıl:~ ",, •;:, ",, Büyük reis diyorlar ki: retsizlik duyuyordu. Bu meyu- kat yalnız bu muydu?.. 11 L A • A ~ N A N E ~ . 

" "H .. 1 . d k 01 siyet nedendi? .. Bunu bilnıiyor Birdenbire yasını düşündü. ltilmecı-mizln lıal.ediimlı 
angı ış erın ere ap ya_ ı - 0 b · k • · •. B ı ' 

Gelen evrak geri verilmez ması mümkündür, hangileri te- du. Fakat meyustu. t~ .. ~şıd~~ .. tan geçm~ştıd :ı- fek i muhteşem şaheserinde görünecek ve 
Müddeti geçen nüıhalar I? ~rut hir edilebilir, orada bunu tesbit Dul ıkalmış genç bir kadındı. nu uşu~ ~~u zam:nlb' uy ~~u ı 2 s 4 s 6 7 8 9 ıo ı ı C Q L L E E N M Q Q R E 

~~~ n.~:~et;~m~:~::d~liy~· '''.eri ~~:~~~d!{~c~ı:::~:y•!~t~~~ ·~i~ !~::eıü~e~c~~:d~=~~ç~= ;~~iğ[~eyh~:;ı~~1tıci ın~:1'.ç~~= C İ C İ M A R K İ Z Gazetemiz ılanlarm mes u etın . d d' y in diriyor hem de bu kücük çocu- gını ma rumıy.,.ue geçıren Pe~ his;i, güzel ,e ca7.ip fi!minde alkışlanacaktır. 
yenıze va e ıyorum. a ız • • b"k d ık 'h · 

k~buı etmez. .. ı d".. b' kt d t ğu büyütmeğe çalışıyordu. Ço- genç ır a ınm art ı tıyaı:· ::eCCCOCC:8CCI O OCMO.C~ 

1 y 

.-------------, sody ekıgımk, dırlnod ay": avde cuk hastaydı Fakat iyi bakılır- lamağa başlaı:ıken hissettiği ıs- ..ıı. • • ..... ! 
ugun u ava ceğim ki, vatandaşlara, efkarı sa kurtulabılecegını hekım soy- tııraptI.. . . • . B .. k .. h e ere ara aş ar an rıca e e- . · • . . . .. v• J~T· T• 

1
.H+•A••n·· •

1 
•. - ~M~~I~LO•L••ı,..... •• 

Dün en fazla horaret 8 en az 5 dı. umumiye ye daima hakikati söy lemişti. B G~yrı b~htıY.arı ell~rı~ b_~kt:. 

1: 
1 
J 

l 
t 

Bugün ruz~ar povraz \'e hıva !emek vazifemiz olsun.,, Genç dul kadın uğraştı, çalış d'~ a~ ır .za;r.~n Ç e: ı g~ze -
kopalı olaca kur. G . H .., · · b .. k tı. Kazancı gitgi~e iyileşti. Ço- 1• a at şım ı · · a ışma tan 

azı azreuerının u yu - k k lnı "T' hl' bozulmuştu Ne kadar sakla-

' i~ 
sek sözlerinde yaldızlı kelime- ~u . t~ u~tu uş,: uml te t ı- mak istese ~üzünde belirerr l:iu-

f IC'. !er yok .. Başkalarının nutuk- 0e~1ıru atb~~ıdş: .... u_ı:ı:u ~ud~'ku. ruşukl<\rı gizliyemezdi. Bunlar -· . ,- ,- - mı , 
d - "b' · ·ı· b' ·ı· g unun uyu ugunu gor u - 1 •ı 1armda ol UgU gı 1 CiCi ı lCI 1 k d .. . r hep ihtiyarlık 'başlangıcı değil / · - 1 .. 

.. 1 1 de ok çe a ma umıt, cesaret ge ıyor . '? F k . 'hn' 11 

S ı " c~m. e er y · . . du. Kendisini almak isteyenler mıydı:· · a at bır de . zı ın- . · . . 'z e amın Sırası Bır nutukta samımıyet bu ka olmadı değil. Fakat bu taliple- den hır mukayese geçtı. Ken-. lı.111. il .. lı., bıımec•a.ı 

Türk sigorta şirketi 
Harik .ve hayat üzerine sigorta muameleııi icra eı!e·iz. 

. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 

r Birini tanırım, garip . bir iy- dar olabilir ve ıbu nutuk böyle ri reddetti. disi kadar yaşlanmış ne kadar Soldan sağa ve yukardan atağı: 

Merkezi idaresi: Galatada Unyon Hanında 
Acentas! bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. ,. 

····~~llıı- Telefon: Boyoglu-2003 ~···· tıyadı var: Tarumadığı adamla- samimi olduğu için halk üzerin K d' k d" . kadın vardı ki hala genç görü- . v·ı· t" . ( 9) . . . . d en ı en ısıne: b"l" 1 d ı - Bır ı aye ımız . 
1 ra selam verir, şu şartla ki yü\t- de ıstenılen tesırı yapar; e- .. ne ı ıyor ar ı. . . ) B"" ""k (J) 

sek mevki sahibi olsun .. Bir kaç mek isteyorum ki halk derdinin _ - üvey baba bu çocuktan bı Bunun sebebi herhalde bu ka 2 - Gf?ruşlik <3 
2· ;z'1 (2): ··~········· .............. . 

ldrrm 1 mahsu1u·· oltlug"unu ve bu kar, ona hakaret eder. Bu çocuk dınlarm kendi gibi mahrumi- 3- - !dam et ( ). c~~ !MlLTQNTekrar şehrı"mı"zegelı"yorf defa gözüme çarptı, a a- asır ar b d • kt · 4 G.. ... ( 4) Taze degıl ( 4) 
• · dım, "neme lazım!" dedim. La- nun ise bir Mesih lemsesile bir 0 zaman en en soguyaca rr. yet iç_inde yaşamamaları değil - ogus · S 

d k lmasının ihtimali ol Çocuğunun kendisinden so- miydi?.. 5 - Uzak nidası (2). onuna •••••••••••• ıQo •••••••••••• 
ki,1 bir gün dayanamadım, ve :a ~ y~a~an ile vaziyetimizin ğuması fikri on'! çok korkutu- ı Kendi ıkendine: bir (N). geli~ce cilt ~lur (2) -------.-. -------------------
:;ordum. . Y)> . h"l . ·ı -.· . yordu. Bu çocugun nazarında G k · k d" d 6 - An reçelı (3) .. Laf (3). Uzun muddet j Beyannameler 

·- Kuzum, sen tanımadıg"·ın dılegımız veç ı e ıyı eşecegını . "'k k . l" b" - ençı en ınsan en m e N (2) 1 L'ıçılarda dinlenmi~ fevkal:\de 
bilmelidir: daıma yu se , _se':'1m ı ır ana kuvvet ve metanet duyuyor. Fa 7 - ~ota. (2) .. ota .: .. ~ ~ Tayyare cemiyeti tarafından 

1 • adamlara selam veriyorsun.Me- . . . . olarak kalmak ıstıyordu. kat asıl biriken ıstıraplar artık 8 - Bır Çıft aletı ( 4). Hukum O V K'D 1 RAK(SINI 'bastırılan beyannameler, İhbar 
ı • scla şimdi şu geçen zati selam- . _ümıtsızlıkle _hem. kendıle- Kocası orta halli bir adam- gençlik veda ederken kendile- dar çadırı ( 4). U l il il il ve Hüviyet varakaları ve Def-
i '.adın. Yoksa tanıştınız mi? rını hem ork talıkgı tela~a verkuen- dı. Dul karısına, yetim çocuğu- rini gösteriyor. . 9 - Ansızın başına bir (A) 

1 
cavsiye ederiz. Galaca _ Beyazıt 1 terleri İstanbul vilayet ve kaza 

l H ı dedı" Tanışm=o ler bu nut u te rar te .... rar o - ·b k~·~amıştı İ A k · (2) S b' (1) ' b ı · d · · - ayır· ··· -J - • • • k d' na para · ıra "'': · . . nsan felaket içinde mes'ut oyuverın · onuna ır Sokak 35 ve 3; şu e enn e ve pıyango gışele-
' ruz at]Ulla benim adetimdir se- ma.lı, ıyıce bel~eı:ıelı ve e.n. ı- Dul kadının ılk cesaretsızlı- olmak san'atini ne kadar bilirse koyun zillet olur ('2). rinde satılmaktadır. 

·, ı !" 1 lerıne rehper ıttıhaz etmelıdır- • · h t b d bes· karşısın - A k ( ) c l (3) , <>m arım.. !er gı, . ~~a.m. ~- -ar_ .1 
.- bilsin, o zaman gelince elemle- 10 - r a 3 . _a gı · Yeni neşriy1,1l Bunların esas nümuneye mu-

' - Neye iyi? · .. .. . daki umıt~ızlıgı _sıtgıd~ ~eçtı. rimiz'le baş başa kalıyoruz... 11 - Ferda (9). vafık olduğu en salahiyettar 
1 ' - Ha! Onun srrrı şudur: Ev· Bu:yuk kurtarıcı. nutlo~nun dı O kadar kı ~endı kendıne. Dul kadının başka bir korku T k makam tarafından tetkik edil-

' vela benim iş adamı olduğumu. ger bır tarafında dıyor kı: .. - Ben, ?ıyordu, b~dbaht~ık su daha vardı: FIKRA avu miştir. Her birinin üzerinde tay· 
· cnutma ! İşini alacağım a- "Fırkamızın maksadı böyle ıçınde mesut sayılabilecek ın- - Bir gün gelecek, dedi, bir Arkadaşımız Ratip Tahir bu isim yare cemiyetinin firması vardır. 
; damlar nezdinde ki itibarımı ar- giin kazanmak ?:ğildir. Bütün sanlardanıın. d kadın çıkacak oğlumu da elim- , (Başı birinci sahifede) le bir me~mua neşretti. Tavukçuluk· 1;"irmasız evrak ve teft:rle~in t_a 

1 , tırmak için, bunlarla birlikte hayatımızı hakıkı hedeflere sev ~u metanet senelerce evam den alacak. . . ı . . . tan taın bır vukufla bahseden bu •Y: lımatnameye uygunlugu hıç bır 
' . sokakta giderken bir büyük a- ketmek ve en nihayet millete ettı. . E J 1 - lzmır 0 kadar ~uzta_nptı:, ka- lık mec~uayı okuyucularımıza tavsı maka mtarafrndan tasdik edil-

dama rasgelın. ce hemAn 0 ada- •bı"r gu .. n elite tutacag"ı hakiki ve Fakat ışte son zamanlarda V enen er nunlar ve vergıler ışlerr oka- ye ederız. k 
1 

_ ta b"r miş deg"ildir 
ı ~ k d" · k 1 b' " · · l'k . . Memlekette tavu çu uga m ı · 
, mı selamlar ve yanımdakine de: maddi hedeflere sevketmektir . . ~n mı ap ay~ ır ~!11ıtsı_z ı Eminönü evlenme işleri da- dar bozmuştur kı, bu şehrın ve ehemmiyet verildiği bugünlerde bö y Tayyare cemiyetinin bastır-

- Filan banka müdürüdür, Fırkamızın sözleri herkesin ho ıçınde bulundugunu ıssedıyor iresinde diİn atideki çiftlerin ni hinterlandınrn cümhuriyet düş. le bir mecmua şphesiz lüzumlu idi. <lığı evrak ve defterleri kullan-
. yahut filan yerin müdiri umumi şuna gidecek sözler değil, fakat duB b b" . b"l d kahları kcyılınıştır. manlarma göğüs açması lazım Tavuk merakWarı içD:ı değe~li o;;:,n, mak suretile ayni zamanda tay-

1 , sidir .... Pek sevişiriz" derim. milleti yükseltecek hakikatler unBun sde de. ını_ 1 meyorl u. Fatma Zehıra Hanım Saffet geİir bu sahad~ tanmb~ş bırkuçok 1ımz r yare cemiyetine de yardım et-
.. 1 k 1 c·· h · - en, e ı, eger sene erce B N H M k Ef · taşıyan bu mec uayı o cu arıınıza . 1 Sonra tesadufen o adamlar o aca tır.,, şte um urıyet .. b db h..,, kt b .. · . ey, uvart . a sut ., Pe . f _ 1 b . d . mış o ursunuz. 

H Ik F k . . b"' suren e a uı an ugun ıstı- "h H M h Ef F Bır tara tan tuccar arrn u tavsıve e erız. R . . . nezdinde de bir işim olursa he- a ır asının gayesını u- . . 1 rı an . e met ., atma . · esım sergısı 
' tekl k. yük reisin ağzından dinleye- rap hıs~edı~?r~m yanı ıyorum H. Hasan Ef. İfatket H. Mütn- sözleri ve rakamlarını dınle- · · " .. . 

• men e eyere · . demektır Çunkü ben buna alış- S . 'H p b · rafta kaldırım 0 zar) !levri de öyle geçmıştır. Mustakil Ressamlar ve Hey-
- Efendimize ubudiyetim lim. k. _,. . f '~k .. d taz Ef. ofıye . anapuot Ef, yen, o ır ta p - T"' k' d n aldanmak ne k' ltr 1 B" li"'" d"" d" .. 

mrş ve enuımı e.... et ıçın e M kb 1 H H . B . . . .. G · ur fye e e , e aş ar ır gı or uncu ser 
ı ıka~imdir.,. sözü ile derhal lau- Gazi Hazretleri nutuklarının mes'ut bir kadın olarak görü- a u e_ , ayr:b .. eY'.. Şahın- lıtıkacılarını goren azı; de aldatılmak isteyen devlet ğisini şubat 15 te Beyoğlunda 

,balı olurum... sonlarına doğru "Muvaffakıye· yordum. d_e ~·Mirza ~f., ;ndu. H. A- - Bunlar vatanın çocukları reisleri vardır. Eğer bu reisler İstiklal caddesinde eski Mosko· 
; Rejisörlükten tin_ e~as olduğ'!nu ve Türk !11il- . O~lu büyümüş, ~iraz o~ya- ~:!?' Z~~~['::r. E::ıf 1i~: değildirler, diyor. . . kendileri gibi halkı d<S aldat- v~t salon~da açacaktı'.. B~ ser-
i 1 peynirciliğe letı layık oldugu derecede ıktı- bıldıkten sonra hır fabrıkaya F tma z h"d H E -~ Ef' Tüccarlar Gaziye dertlerını mak ve aldanmakt~~ k~~umak gıde, resım, heykel, mımarı ve 

sadiyat ş_ahasında da yüksele- girmişti. Çocuk ölmemişti, fa- F:tm ~ ı ~er· H Y~Pl't :B' anlatmışlar kanun ve vergiler isterlerse haklı d~gılmıd11:.'. ~e tezyini san'atlara ait bir çok e-
1 Darülbedayi Rejisörü Ertuğ- ceğine kimsenin şüphesi olma- kat bundan sorıra ölmeyeceğini D" a F t:ıevlen~e i t ~ · . . k'tl d b 1 u /ar bizim halktan gızleyecegımız serler bulunacaktır.Birlikte aza 
<rul Muhsin Beyin Brüksele git- malıdır.,, diyorlar ve bitirirler- kim temin edebilirdi?.. Zayıf m r~:-u ada da nikah!; e~ me ıçın ten .. ı eri e . ~ ı:;m. ş . - bir şey ne de halkrn bize söyle- olmayan, fakat iştirak etmek 

ı •tiğini zannedenler herhalde ken de "Fırkamızın vazifesi ik- bir çocuktu. l u "fgln la d rı ıyı- dır. Bu tuccar ar ıçm azıye. mekten çekineceği bir şey ola- isteyen san'atkarların şubatın 
'mağrur rejisörün gülebileceği tısadiyat sahasında bir an evvel Dul kadının meyusiyeti oğlu- anFçtı t erMş~h r 1{j S'"k .. Ef " - Kurtardığınız lzmir ba- bilir. yedinci ve sekizinci günleri sa-
c kadar gülünç bir vaziyete düştü ·· l k · · ·ıı ı ·· f l - a ma 'a at · - u ru · t t k kurtarın z ı E • d h · · · 1 · yuksekme ıdçın mı etek ı:o gBo~- nun_ zayı_ o maasın~ 

1 
radgmken

1 
Hikmet H. Galip Ef., Hatiçe ıyDor, onku e krar

1 
ı.'F" _ger_bv~rs~ ebrt

1 
epımızınt do at 14 ten 16 ya kadar ıvı;oskovıt 

1 
1ler ... Çünkü, Darülbedayi, mü· terme , yar ım etme tır. ız zor ısteır ıstemez zor ış er e u · H K mal Ef Huriye H Al' eme ten o ay ne varr a- dugu gı ı, eger u unursa e - salonuna eserlerini getırmelerı 
diirüne nazaran, Rejisör Brük- bunu bir vicdan borcu, bir insan lanıldığını düşünmekten ileri T. !' e Ef F ·~ a H sa· . y ~ kat böyle bir hükümde bulun- birler karşılıklı olacaktır. lazımdır. Serği 15 marta kadar 

lsele değil, peynircilik öğrenmek !ık borc~ biliriz, borcumuz~ sa- geliyordu?.. ... sa~ ı~f., ., a m · ım a m_~k için rakam ve i~tatisti~ lmJ?arat~rluğun ~?t?in ve devam edecektir. 
liçin Edirneye gitmiş ... Hatta gi- dıkız daıma sadık olacagız.,. Akşam olup ta eve geldıgı - gostermek, bu batış bır hakı- kör sıstemı halkı hukumet ve izciler .. nü 
lcterken müdür Beye demiş ki: Buyuruyorlar. İşte bu haftanın zaman oğlu neşeli görünüyor, İRTİHAL kat olmak laZimdı. Gazinin her devletten uzaklaştırmı§tır. Bu ~ . ."' .. 
' - Ben gidiyorum, peynirci- en mühim havadisi bu yüksek annesile konuşuyordu. zaman olduğu gibi, bu seferki devir adamlarının en büyük va 2 şubat pazaı;tesı gunu sa~t 

1 
'lik öğreneceğim. Avdette eğer cümlelerle nihayet buluyor. Bü Kadın onun biraz sarı olan Sabık Şurayı devlet azasından seyahatindeki metodu, her şeyi zı'fesi halka hükumeti ve devle-~ 14,30_ da bütün Istanbul İZCI· 
ı merhum [Talil Beyin damadı ve LERI G 1 -istifade ettiğimi görürseniz, siz tün gençler bilmeli ki: Medeni benzinde neşeli bir genç tebes- görmek, anlamak ve bilmektir. ti benimsetmesidir. Halka hiç a_ ata_ s_aray oymagma 
1 baytar yüzbaşı llyas Sami Beyin d dil 

<. de teşrif eder, lafla peynir e-e- yet alemine, medeniyetin her sümü gördükçe sevinmiyor de- Gazi ile temas etmi~ olanlar, bir vazife ve mes'uliyet hissi du avet e.. mıştır .. 
~ kain pederi mütekaldini askeriyeden "' O k b l d 

1 
1misi yürütmenin yolunu öğre- türlü esasını kuran Türkler ata ğildi. Fakat duyduğu gizli bir doktor Ahmeı Zati Bey duçar olduğu onun insanların içleri dökmele yurmayarak onu boyuna de~- gun me_ t~ ~ s~ onu~ a 
1 ı~irsiniz ! Bu suretle İstanbul !arının yüksek eserlerine uya- korku vardı: zatürre eden reha yap olamayarak Ka- rine yol açmanın ne kadar iyi Jet müessesesine karşı tahn~ Galatasaray ızcıler~. ~-ır ~~sa
' Belediyesinde faaliyet imkanım caklar ve bunu bizlere bildiren - Bu çocuk hayata mukave- raman'da vefa; etııtiştir. Merhumun bildiğini görmüşlerdk Türki- etmek ancak vatansızların roliı mere verecek! ve butıın ızcıler 

: 
1 ilk temin eden siz olursunuz!" ulu mürşidin gösterdiği yoldan met edemiyecek, ölecek. . . ailei kcderdidesine beyanı caziyet yeden eski şükran nutukları olabilir. samimi bir "Izci günü" geçire-

.l 1 FELEK gideceklerdir. Dul kadının kendini meyus , yleriz. devri nasıl geçmişse eski (mah Falih RIFKI ceklerdir. 

'" ı· 

I~ 
ı 
l 

Milligetin----;;Jel;irc manı: t02 j eda ve halile: --. 1 olursak, büyük bir şey kazana-ı hamallığına iş sırtımıza kala- ma kaşları çatıktı, yüzü buru-ı şırıın-::-:-
- Sana bir iş .. Yani, bira- cak değiliz. Nihayet karımız cak. Halbuki, yüzde ikide biraz şuktu, alın derileri kırışıktı. Ge Dedim. 

fer ... Teklif ediyorum. yüzde ikiyi geçmez. Fakat, sa- ekmek var. Elli altmış biın sen ne o yüz, gözlerimin önünde bü Şeyh Zade, benim lJ!:iyle söy-
Dedi, ilave etti: na en aşağı bir elli altmış bin li alırsan belki !beş on bin de bize tün hüviyet ve manasını aldı. lememe adam akıllı ıçerleyor· 

-Mutavassıt bir rol alacaksın. ra çıkarırım... kalır, bedavasına çalışmış ol- Gayri ihtiyari, iyice kararlaştır du. . 
O kadar. Yapabilirsen sen de ka Ben, hala işi alay .. diye din- mayız. . . madan: - Çocuksun vallahi. . insan 
zanacaksın, ben de. Şimdi anla- leyor, bu tarzda hiç bir şey ya- Bakkalın, lokantacının, terzi- - Hayati Bey bunu yapmaz böyle bk fırsatı kaçırmak için 

J:.tem JZZET dm mı?.. pamayacağıma kendimi inan· nin, telefonun, şunun bunun ge Mitat!... aptal olmalı .. Her vakit Haya· 
. . . . Nasıl.. Artık konuşabilir mi- dırdığnn için gene güle güle ce ne ay sonuda ~elecek faturala- Dedim. Mitat, yüzünü bu- ti Bey senin için her şeyini 

Mı tat, diın bende ıdı. 1 duğanu bilmediğim bir şey için yiz?.. vaplar veriyordum: rı, benim eksiklerim sonra da ruşturdu, feda edecek vaziyette bulun-
- Sana bir şey söylersem ya ı na~ıl, yaparım .. Derim?.. Güldüm: - Eh .. Hemen öyle ise yapa Hayati Bey bir an gözümün el- - Ne beceriksiz şeysin ya- maz. Para böylelikle kazanılır. 

~ par rnıs:n?:. . Konuşmaya devam ediyor- - Eh .. Bunu konuşabiliriz .. lım. Altmış bin hazır mı?. Sen nüne geldi. Rakam kulağımda hu... . Rahatçacık, suya sabuna do· 
Dedı. Önce yapılacak şeyın duk. Sandalyesini çekti, dizlerini ona bak... çınlayordu: Der gibi bir hal aldı, elımden kunmadan elli altmış bin lirayı 

11 ne olacağını bilmediğim için: _·Yapılacak şey çok basit... d!2leri1'.'e yanaştrrdı, sesine çe- O, gene hiç·· ciddiyetini boz- - Elli altmış bi.ıı lica alacak tuttu: cebine atmak fena bir şey mi? .. 
- Söylenecek şeye göre... _Mesela ne?.. şıt, çeşıt ton vererek anlatmaya muyordu: . ... sın!:. .. .. - .. Nasıl. yapmaz canım?. Yok senin milyo~arm var d::ı 

r Dedim. Artık, her erkekten: ' başladı: - Senden ıstedıgım şu: Ha- Duşundum: Havadan, onun Tecrube ettin de yapmadı mı? .. bu paraya ehemmıyet verme-
ç _Beraber yaşayabilir mi- - .. Yapaz:ım··· de, ondan son- Yıahya Şuayip Efendi ile or- yati Bey üzerinde tesir yapa- söylediği gibi: Dedi, ilave etti: yorsan o öaşka? .. 

yiz?... ra soyleyeyım? Hem, yapılmı-ıtak olduğumuz bir işimiz var ... cak Nafıaya ait olan bu işin mü - Bir sözle alınacaık para... - Senin için canını bile ve- M"t t' b"t"" b .. leri 
_Benimle birlik olmayı ka- yacak bir tarafı yok!.. - Ay .. Sahi bir Yahya Şua- nakasaya konmaıyarak pazarlık Fakat, Hayati Beye bu söy- rir. Hissetmeyor musun gözle- b . dı ahın "dd~ du.~ .. u ~oz ev 

· Ef d' d B · k . 1 bT · di d ? . . . • b k 1 enı a a çı ı uşunmege s 
bul eder misiniz?.. - Söylemeden, hiç bir şey 1 yıp en ı var I.. en onu unut ~--a~~ması:ıı e~rettı.'.e~e sıni" ~n~ ı~:;:ııy ş' o yap~71~.;· .. rının ime a ıyor ·· 

1 
kediyc;>rdu. Jiayati Beyin gözle 

Gibi teklifler dinlemeğe alış kabul etmem... muştun;ı... uçu ' senın ır soy emen e ' yda uayp en ı en - Rivet adm~a, yb~~ml az::· l rrimin içine bakması, benim iciı1 
Ben b.. 1 .. 1 . . Dedım. Fakat, yapılacak şey!.. bana bahse erken: - ca e erım oy e soy e- . . f d h lnı .. 

nğım için bunun söyliyecekleri- , oy e sov eyınce. D h 1 O V . . . . d h . t b' . d her şeyını e aya azır o a 
• . d .. 1 . . O D . i b d - ur e e.. nu gı;_ne unut e .. Fıkrın1 bıraz a a ızah - şte, ır tş a amı .. ; me... · .. 

1 
b"l .~; 

' nı e oy e zannetmıştını. nun - ur ~enın e u tarz a an- mazsın. Şimdi biz bu işi konuşa etti: Demiş, yalnız: Kuvvetli bir kanaatle: . sı, ne soy ersem ya~": ı ece;r 
1, için mütereddit bir cevap ver- laşamıyacagız... lım.. - Münakasa ile pazarlık ara - Her yola gelir, karışık hü- - A .. Çocuğum. Bu adamın yava~ ?'avaş kafa~ın ıçınde Y ·ı 

dim. O, gene ısrar etti: Deye, yanıma kadar sokuldu Deye sözümü kesti, devam sında bizim kazanacağımız de- viyetli bir adam. en kuvvetli tarafı bu. Nasrl o- leşebılıyordu. Boyle o!maya• 
- Söz ver .. Yapacağım .. de?. kafa~ın_ıı: içinde büyük. çapta ar etti: . min de söylediğim gibi yüzde Dememişti. Fakat, tamamile, turda, hiç yapmayacağı bir şe- bir qdam nasıl bana:. . 
- N-r,.:J olur ca~ .. Ne ol- zu ve fıkirler taşıyan bır adam - Bu işi yapmağa muvaffak nihayet iki. Münaıkasa olur-saj bunu ifade etmek istemişti. Am yi kendisine yaptıcınaya ıkalkı- (Bıtmcdı) 

o 
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Harice müttehit cephe 
Metrosu bir liraya dedikodusuna I 

karşı Fransızlar .. 

Sabık şampiyona gene milyonlar 
teklif ettiler .. 

-

• 
1 • 
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• 

ltalya - Fr~nsa maçı 
Fransız milli takımının (5-0) yenilmesi İtalyan 

Federasyonunun pratik çalışmasındandır 
• 

l 

1 

Bir sürpriz 



• 

'1 Fitre Mecliste hararetli müzakerat İdam karannın tasdiki 
(Baş taralı birinci sahifede) delidir, ve hatta mahbusiyet de- (Ba~ birinci sahifede) mektuba cevaptır. 

Ve zekat bu sene Adliye encümeni namına Ba- vam ederse, eğer tekrar hapse san Efendi?.. Şeyh Esadın bir tut;:m sakalı 
lıkesir meb'usu Sadık B. kürsü- gireceği tahakkuk ederse, de- Hasan ters ters cevap verdi: Laz İbrahimin yatağı altmc1° 

nasıl toplanacak? ye gelerek dedi ki: vam eder". diyor. Raporun so- - Sen de insanı mübarek bulunmuştur. Bu kıllar bir 1--ii ,ı 
1 ı k•} .. . . · - İstiklal mahkemesince 10 nunda da " bu malfıliyet daiıni günde günaha sokacaksın, ben da sarılı idi. Üzerinde de şu Badema ö çü er için metre, 1 o b D~ı~ Tayyabere _cemıy~ı ~s~n l sene hapse mahkum edilen Ra- dir." deniliyor. Böyle olunca af nereden idam olunacağım. Ben cümleler vaırdı: 

k il 1 k kul vı ayet ş_u sı. re~ _ez~ .e ı di B. in sıhhi vaziyetinden do- keyfiyeti Reisicümhur Hz. nin 24 seneye mahkfun qldum. Şeyhülülema Esat Ef. Hı>ı· 
Ve litre U ani aca tir az~ ve nahi~.e -~e~.s enrun ıştı- layı affi için encümene müra- salahiyeti dahilindedir. Artık işin yoksa seneler sene retlerin.in sakalı şerifidir. 

Ankara, 2 (Milliyet) - Büyü~ Santigram= gramın yüzde biri rakile şube muduru Hasan Feh: caat edilmiştir. Radi B. in iki Kemal B. (Adana): si kodeste pinekle dur. Ne ise Laz Ibrahim, bunlarr İsta ı· 
Millet Meclisi bugünkü ölçüler layı- Miligram = gramın b~de biri ~ ~e;yin riyase~in~e um~ı 1 gözleri görmeyormuş. Tıbbı - Raporu sonuna kadar aktı ben gene rahmetli anneme dua ıbulda bir yerden 10 altın lirıı ,·z 
hasmı kabul ve müzakere etmiştir. Kur~mculukta kıymekulltli taşıllar ':'ki~! bır ıçtıma aktedilmış ve Zekat 1 adli raporu buna dairdir. Mah- sunlar... cıyım. Hiç olmazsa beni bir, i- satın almıştır. 
ÖLÇÜLER KANUN LAY1HASI amsalının tartılmasında an an 1 v Sad k · Fı'tren'n ne suretle • · S dık B (B 1 k · ) · · .. · 

Madde 1 _ Türkiyede kullanıla- desigram ağırlığa (kırat) denilir. e a a! ı .. .. .. Jbusiyet havasıle hariçı h~va ara- a · a 1 esır • kı_ sene sonra dunyaya getır- MENEMEN GENÇLİG_!NiN 
cak ölçlüer kin metre sistemi kabul Maade 8 - Akıcı maddelerin tar toplanacagı hakkınd~ ~oruşul~ sında bir fark yoktur. Bınaena- - ~ap.ord~ arzoluna_n d~lılık mış. GAZI HZ. NE BiR MURA-

l ı 

l cdilmiştir. Aleli\mum mukavele. v~ a- tı!masmda litr~ kullanılır. Litre+ bi~ re~ ~azı mukarrerat ıttihaz ed~l leyh, ~filiyeti d~ime .d?l.".'-yısi- ~Qliy~1:1 daıme mahıyetınde- Küçük I:Iasa~, kon~şm~~ ~u- CAATI 
knlerle fatura, ticaret def~erlerı, ılan tılmasında ~ıtre kullanlır. . mıştir. Bu mukarrerata naza le adhye encümem, Reısıcuınhu dır, deı_ıılıyor.. . . susunda hıç te ısteklı degildı. Menemen, 

2 
-Türk ocağı re· 

v< sair ticari evrak ve vesıkalarda bu dcreced~ ve ~ır a_tmosfer hava tazyıkı ran: Evvelki sene bu bapta tan- run salahiyeti dahilinde gördü- Reşıt B. (Gazıayıntap); MEHl,tJET EMiNiN SOZLE-ıisi Osman Be Ocak namına 
1) 
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ölçülerden maadasının kullanılma"' altındaki bacımdır. . dil tal" b . . ·k E .. r sin salahi- Rt y, 
memnudur. Bu gibi akit ve vesikalar Litre eaasından alman ölçüler tun- zım e en ~a~ame .u sene ğü için bu af meselesını o.:ta" .. - -.- n~~en, ~~c 1 • • .. • • • Gazi HaMetlerine müracaat e-
daki miktarlar metre sistemi ölçüle !ardır: de aynen tatbık edil-ecektır. ten yürütmeği lüzumlu gormuş yetı dahil~~e d~gıl, ~~ısıcu~ Mehmet ~~ın! .. ~ç~~rmde en derek Menemen gençliğinin 
re göre yazılmış olm~dık~_a ':':'uteber Kilolitre. - bin ~~tre. Tayyare cemiyeti tarafından tür. h~run sal~ıyetı dahilınded~, mukav~m~sı ~?runuyordu. bir heyet halinde kabul buyuru! 
değildir. Bu maddenın h~kmu -· ~yı Helrt~rlitre = y~ lıtre sureti mahsusada tabettirilen Ak ra 0 "lu Yusuf Bey; dıyor. Dognı~~r. Fakat m~~lıs~ .- Bır dıyecegın var mı? de- masını, bazı marnzatta bulunu-
ile alınıp satılanlara şamıl .. deg~dır._ D_ekalıtre = ~~ ~~tre arf1a R yırmı· ·ncı· gü- Deço kgk. um" en salahi- te hükınedebılır ve affedebılırdi. clırn. 1acag" mı rica etmi""• 
B kan da kullanılan ölçu kelıınesı Litre " esas olçu z r amazanm - mc ı ene aml Ç k fak d'nJ" k k ,..~,. 
ta':t,yı :;; ifade eder. Desilitre= litrenin onda birı nüne kadar nahiye ve mahalle yeti haricinde görüyor!... Sadık ~- dev a:.. .. -. 0 • ' at 1 ıycce yo • Gazi Hz. kaymaıkamlık delii· 

Madde 2 - Her nevi öçüler bu Santilitre= litrenin ~de !>i_ri şubeleri vasıtasile bütün evlere Adliye vekili Yusuf Kemal -. Encu~~n buna luzum go~- Benı ald.attılar. letile verdikleri cevapta vakit-
kanun ahkamı dairesinde ayarlanmJJ Mililitre = litrenin bınde hırı d • 1mı la ktır H d B kü .. ldi· medı. Meclısın bu hususta vası - Kım aldatu? leri müsait olduğu takdirde m;, 
bulunacaktır. Bu mecburiyet sınai Kilolitre metre ~~~bma, lit;e desi agıtı ş 0 ~ • .er ev e · rsuye ge · . . f di- salahiyeti vardır. -Kim olacak, aldattılar işte. almemnuniye heyetin kabul e-
müesseııelerde imalat miktarlannı metre mikabına, ınılilıtre santımetre bu zarflara Zekat ve Fıtreler ko - Mazbata muhaınrı B • Radi B tarikau salahiyedcn Ben bugünleıri aörecek adam d'l -· . bild' . 

1 
d' 

"'1 u "-"bm dild' rak arf ka -•- zarfın • b. f le ile bunu kanş- · . "' ı ecegını ıırmış er ır. tcsbit hususunda kuDarulan o ç ve mı.... a mua '~: .. na :z pana ........ ve ger ıra mesc il . . ınahkfun im"ş üç kardeş imiş- mı idim. Beni ıdam edecekler-
tartılara ve demlıyolu yük vagonları' Madde 9 - Ölçuler uı; suretle mu üzerine içindeki paranın mikta- ttrdılar. İşleri çok olduğu ıçın 1 Marr ı : d . ..lalı . Allah. o Mehdi edepsizini 1K1NC1 GRUBUN MUHAKS 
na ve işçi gündeliklerini tesbit için ayene ve ayar olunur. Bunlar~~ bu: ile adres ve isim azılacaktır. hatırlarında kalmamış olacak- ı:"· . ? ıyetl; aune ~u.. ~ mış. .. ' . B h l MESINDE NE REZALET· 
lnıllanılan nakliye vasıtalarına dahi ıundukları yerlerde muaycnesı ıstenı rı Y .. .. • .. 

1 
d bu sile ıd~rı mahıyctte gonılmuş, başımıza musallat ettı. u a - LER MEYDANA ÇIKACAl< 

şamildir. lirse bu husus. iç.in yapılacak masraf Bu zarflar Ramazanın son~- Ur:~~zlen k~~ 0 an a ~ onun için encümende bu şek.il lere düştük. 
Madde 3 -Türkiye dahilfade m~t alilkadarlara aıttır. !erine doğru mahalle şubelen dcgil~r. Affı ı~en~ Radı B. tecelli etti. Eğer teşkili idari ya HAYIM /OZEF AGLIYOR İzmir, 2 - İkinci grup mev· 

« sistemi ölçülere göre tanzım edıl 1 
- 1lk muayene vasıtaııile evlerden toplanacak ruhi bır hastahga d~çar olmuş- parlar.sa idareten adliye vek3.1e- Dışarı çıkarken nöbetçinin i- kuflar hakkında malümat al· 

memit ölçülerin yapılmasıve ayar c-
2 

- Senelik muayı:n" ve zarflar kapalı olduğu halde tur. Bu hastalık hapısanede kal ti yapabilir kazile yanlarındaki odaya geç- mak üzere divanı harp reisi 
dilmemiş ô1çülerin satılması memnu- 3 - An5o1zın yapı n muayene maktan il . r rmus Kendi • H . J f M f Pa . . 
dur. Ancak elektrik, su. gaz, ve emsali: cetvellerile birlikte nahiye şube . . en. g~ ıyo ... _ Zıya Gevher B. (Çanakkale) tim. Burada ayım oze var- ~sta a şayı zıyaret ctti_'.l1 

Madde 4 _Aşağıdaki huauııat bu ne ait öl~ül~rin tetkik. ve muayene_sı 1 }erine verilecektir. Nahiy şube- ııını tıbbı~dlı bır ~aç d~fa mua -Adli c vekili B. den bir su- dı. . . Reı~ Paşa Hz. şu beyanatı !ut· 
kanıın hükUmlerinden müstesnadır: zamanları nuamname ılc ayrıca tayın ]erinde hcy'et muvacehesinde yene etmı§. Hatta yenı ceza mu ! . R hi bir hast l k Ağlamaktan gözleri şışmış- fettiler: 

A - Metre sisteminin kabul edil olunur. .. ·.. zarflar acılacak ve içinden çıkan hakemeleri usulü kanununun al ~~ca~-, u . . ; 1 ti. _ .. İkinci grupım muhake-
mcditi memleketlerde akit ve _ıamk .·im . Mbaddke ıo -n 1t1aktb7=;en~ü~~~~~P- paraların,rniktarlan cetveli mah verdiği salahiyete binaen mu- malAwdliı~ daik.i~lieYolabiflırKm~-' Jozefin anlattıkları aynen mesi birinciden daha şayan• 
edilmiş olan mukavele ve vesı a ar; nn u anunu kka tabii d"J · ye ve USU ,,.,_, d . 't•.. . 

B _ Eski tapu, kontUTat ve ıımet ithalinde veya imal veya tamiri halin susuna kaydedilerek kaza şube- va . te~. ye e 1 nnş. . Be . şunlar ır: . dı~kat olacaktrr. µ<ıncı. grup 
gibi kanun ahk8nıının tatbilnndan ev de yapılır. 1 rine ve oradan da Vilayet şu- Bır muddet sonra gene hapı: Y • , r . b t knik - O yı.n ben konaktan yeçı- tarıkat mensuplaırmdan ıbaret-
vcl tanzim edilmiş olan kayıt ve ve- Senelik muayen~ ~er. iki sene. ba- ı:: . .. d .1 ktir Yalnız saneye iade etmişler. Tıbbıadlı . - Mal~u ~ ınız :. e _ yordum. Herkes toplanrmştı. tir. Bunlar, din perdesi altında 
sikalar: şında bu kanunun ıkı~cı maddesı .. m~ sıne gon e'.1 e~e ·. , demiş ki: bir meseledir. ~~~ 1~ ~~ Ben de Seja"etmiye başladım. işi sefahate dökmüşler, geng 

C - Para mücevherat imalinde ve cibince ayar~anması !azı!" g~len olçu Tayyare cemıyetı teşkılatı v_a~- Bu suretle olamaz. Çünkü men halledemedıgımız ıçındır Bir hoca, ben mehdiyim! dedi. kızlann göğüsler.ine yazılar yaz 
telmik itlerde kulla~an aletle~Je BI- ler isin sıra ile. ve umumı §ekilde yapı tasile toplanan buyar_alar bila-. bu mahbus hapiste kaldığı müd ki Reisicümhur ~z. nin. affet- _ Peki dedik. Sonra ne ola- mıslardır. Bu yazılar: 
nai müeoseselerde rnunı.:-ınran ımal~- lan ~uayenedır. Anısızın ".'uay~eı1~r hare tayyare cemıyetı umumı d b' halını" • dü«ündükce mcsi cihetine gıdemedık. Ve ak' .i S benim Allahmısm' di 
ta ara 1 mamulatın miktarım tayın salahiyettar memur arın gorccegı u- k .. 1 H"J'J'ahıncr e Hi- ı etçe ve u ,. . . c . . . en .,, 
ileymü,;..!',.beti olmayan ölsüler: zum ve ya vuku bulan şikayet üze- mer ~zı 1 e 

1
a_

1 
. v bu hastalığnı tesiri altında kala meclise arzettik. Sonıra şu oldu kı, zabıtin ba- ye öpmeyi tarikat icabı görmÜ' 

D _ Metre sisteminin kabul edil ri~e ticaret m~anıelAtını sektedar .ve mayeı :ı;tfal ~emıye~lerı arasın- cak ve kat'iyyen kurtulamaya- Mustafa B. (Tokat): .. . şmı gesti. !erdir. 
mediii memleketl~e ticaret e§!ao.ı alakadarJarını U!rar etmeyecek şekil- da taksım edılece~r. . . . cakur. Adliye vekaleti ise bu - Onu.da Ramazan hunne~ Herkes alkişladı ·ben sade İşte ikinci grupta bütün bu 
ıhracile müıteğil ticar•!1'.ane ve una- deJ'apıbr. . ....,1 . Zekat ve Sadakaı Fıtır van- aıru· eti daimi malUliyet ha· ne affedelim. Reye koyun reııı baktim tarikat budalası adamların foy3 ; ' lıl.thanelerde bu huaue ı§ın kullanıla- uk muayene ıktısat veaa eti tara- d h .. h. mikt da m ıy B · 

' k .. 1 .. 1 . fından ve senelik ve anıızm muaye- atı er sene mu un ar !inde göremedi. Bu sebeple hü- ey.... . . - Sen alkış,lamadın mı?. lan meydana çıkarılacak, layiİ{ 
ca ~[;:, e;;;teminin kabul edilmediği neler belediyeler tarafından yapılır. artmakta~~r. Mu~te~em ~alkı- kfunetçe Reisicüınhur Hz. nin Ad~~e vekilı devamla, rapo- - Vallah, kör olayinı alkış- oldukları cezayı görecekler· 

ıı 

1 

1 

1 

memleketlere fert ve müesseselerle o J\ncak ~~ü_nün. cins ve. ya muayene mızın ~~ uç ~:ı:ıı~~ti haynyeye affin-e arzedemedik.Ayni zaman nın mund~eca~ hak_kmda ma- lamadiın. dir.,, ' 
memleketlere vaki ihracat ve ya o ı:!n §elrlı ıtıbarile bcledıyelerce ted~- karşı gosterdigı yuksek muhab- d hakkak affedilmelidir di- IUınat verdi. Muteakibcn Tah- _Ne yaptın?. DERVJŞ MEHMEDE ANASl 
memleketlerden yapılacak ithalit mu ~k ol~anlayacak fenni1 va~ta~';;~ ıh bet ve alaka dolayısile bu sene 'Ya :-u karar veremedik Affi su- sin B. (Aydın) dedi ki: _Hiç bir şey!. LANET ED!YOR 
ameleleri için tutulacak defter ve ka tıya5 gosteren muayene er e sat d b 'd tı d h f l rta e ır . . Ö . • ff d l 
>•tlarla bu muamelelere mUteferri ev vekilliğine aittir. Muaycneni.n nasıl e" u v~ ~ n :ı a aza a - reti mahsusada meclisi alinın - Hapisane~e kal~cakli ~ludr-. - Hyle ıs.edsenıeda e kel er. İzmir, 

2 
_ Dün Menemen· 

raka m•tre sistemi ölçülerle beraber yapılacağı nizamnamede tayın olu- cagma şup e yo. ur. tasdikına bıraktık. sa veyahut tahliye edı p ıa eı - ayır, ,ı am ece er . den İzmire dönerken otomobil-

diğer ölçüler d~ işaret olunabilir. nW". . Men'ı· muhakeme Encümen ise; "Maliiliyeti afiyet ettikten sonra tekrar ~ap- LAZ 1BRAH1M ŞEYH ESA deki yolcular aırasmda geçen· 
E-- Ecnebı memleket muvar~da· Ma?d"..

11
.- MuaY.ene ve ayar edı . bahstir Mesele se konacak olursa bu malfiliyet DIN BlR TUTAM SAKALI- !erde divanı harpte tahliye edi tmdan bcnüz gümrüklenmemiş tıca- lecek olçulenn umumı.surette muaye . . daıme mevzuu . • .. de k . S hald b _ . 

, t : ne yerine getirilmesi lazımdır. Ancak Samatya merkezı ser komı- hükumetçe takdır ve ona gore devam e ce tır. ,u, ~ u a NI SAKLAMIŞ len mevkuflardan Emme hoca 
e /1ya~ıymeti eskiliğinden ibaret b~~ yerden diger ye~: _gö1:iirülmesi seri iken mülkiye müfettişliğin hareket edilsin!" diyor. Eger dam hayvan derecesıne ın~~ck- Menemen, 2 - Şeyh Esadın vardı. Emine hoca mehdin;ıı 

olup öl<;ü olarak kullanılmayan anti- guç ve masraflı olan olçülcn.n b~lu;ı- ce bir hane tahliye meselesin- tasdiki aliye iktiran ederıre mc- tir. Acaba bu, adaletle kabılı te- ölmezden evvel karısına şiir, belli baş,Jı ve saddc. müritlerin-
k 1 . dukları yerlerde muayenelen cauıdir. d 1 . l k · .1 . . r f · d" ? " kt dı" h be l . . E · 
a ar' rih' d p . Bu takdirde yapılacak muayene ınas den o ayı ış,ten e çe tırı en seleyi bir daha tetkik ederız. ı mı ır · ogluna me up yaz gı a r e den canı dervış Mehmet mı-

te ı:,ı;:eki~ bey!!~!~ı k:nf~a:': ~afı_nizamn_amede mü~d~riç '.arife da Şakir Berin bu kere r_ne~'i ~u- Sadık B: ~l!a~kesir); . Müteakiben Akç?ra oğl~ Yu- ri divanı~ ta~afı?d'.111 kat'i nin annesi ile ibir ay aynı odada 
lı , ' kabul edilmi§ olup Fransada Sevr ka ıresınde muesscse .. sa~bıne ~·~olur: hakemesıne karar venlmıştU'. _ Affinızı.ı~tırham ederım. ıuf B., Çorum .. ~busu Hıkmet suret~e ~ekzıp e~ilmiştı.r. mevkı~f kalmıştır. • 
11< •abasında muhafaza edimekte olan Madde 12 -Turkıye d";11ılınde bır , Encümenden ıkı tane af mazba- B., Mazhar mufıt B., Salihad- Salahıyettar bır zat bu husus Emme hocanın anlattıgına 
i 

' 
metre ve kilogram prototiplerinden a yerde muayene -:re .. aY_~r edıl~rek dam Baro matrudu daıreler- tası g ...... "'iştir. Birisi ama olan din B. (Kocaeli), İlyas Sami B. ta dedi ki: göre Derviş Mehmet Eminin 
1 k lıltin iridyondan maınul öl- galanınış olan bır olçu senelik muaye d • ki d • k ~r·· d Di . R .. k .. tal l B lar d 1 • •• •• Ü • 1 h 
'.'.'a'."' P · T'" ki · · dah' neler arasında gerecek müddet içinde e ış ta p e emıyece bir zat hakkında rr. gerı a- kürsuye gelere mu ~ amu - un uy urma şey er- annesı sutun og una aram e-

, • u omeklerı ur ye ıçın ı uzun- ' ·ı s lAhadd" B d' Şe h E d n anında vak a d' : ' k • ık "l "l 'd' B "r diger bir yere götürüldüğü takdirde . . . di B. hakkında. dermeyan ettı er. a a ın . ır. y sa ı Y r ıyoır. 
i ' ~~kl~; ~ı:;::.ı ~7," .::.::a~~: 

1

~~ d~g';,, tekrar muayenesine ve damgalanma- . Yan.ı ~spıın~e barod.an ta~d~- Bendeniz müzakerenin baş- le Yusuf Akçora arasında bir bir kaç mektup bulunmuştur . " Bir delinin 30 köye ziyanı 
1 ' memleketlerdeki e!"sali gibi mu!:'afa sına lüzum yoktur. dilen bırısı daırelerde _ış tak.i~~- langıcında bulunamamıştım. 1- münakaşa oldu. Fakat bunlar Erenköyiindeki dokundu. Oğlum diye emzirdi

ı. ' ıa olunur. Ma_~d'.: 13 
- Bu ~anunda /a~~ ne başlamış ve bu halı de dau zahat istenirken meclise iştirak Neticede biri Radi B. in affi- bazı ahbaplarına gönderilmek ğim süt fitil fitil burnundan gel 1 

~~d.de 6 - Bey_n<:l_~ilel rnetr_e pro ;~~~n:~ul~~:~~~!.I'e~":'":..~':~u~a~i- şüphe görülmüş olduğundan me ettiğim için ama ile Radi B. in ne dair, diğeri de. meselenin sıh üzere bundan on gün evvel ya- sin. İdamhile edilse acnnamn !,. 
c totı_pının ~u:zun er_ıdi~11 ~araret dderki~- lirler .g murlann bu adamla temas et- . ·ın kanştırmı" oldum. Mevzu hiye encümenine havalesi için o- zılm. ıştır. Bir kadına ait olan diyormuş.Mehmet Eminin henı 
' cesınde nıhayet rızgı en arasın a · · h b"tün da"relere ışı "' k d h 1 b' k d · · d k d · lA ok ı , mesafe bir metredir. Uzunluk ölçüsü! . ~u. gibi,_ ölçüler gfünhı:ukdte i~~ban sa- meınebli" sı 1 . ususut u 1 ubahs olan Radi B. in hastalığı lan takrirleri okunarak reye kon me tup dt~ . a a evve

1 
ır a ınj şıresı e as- eşıne anet u-

ı olan metreden sattlı ölçüsü olara met hıb~nın .?'urac~atı t~n ın en ıtı r~ te g 0 unmuş ur. ise ruhi bir hastalıktır. Tıbbıad- du. Ve meselenin sıhhiye encü- dan ken ısıne yazı mış olan yormuş. 
1 c bb h • .. 1 .. u olarak sekiz gun zarfında ılk muayenelen D .. k .. h k' 1 . k" "B 1 · h al · k ·ıd· re mura. ~ı ve acım o çus a ıl k d v u olduklar takdirde un u cer va a an li raporunda dıyor ı: u zat meıune av esme arar ven ı. ı 1 metre mıkabı yapılır. Y P ara ogr ı . . 

Uzunluk ölçüleri §nnlardır: damgalanır. Muayene netıcesınde 1 - Sirkecide seyyar satıcı Ethem Ruhi Beyin 
bir cevabı 

Bozcaada vapuru 
1 Kilometre = bin metre doğru çıkmadıklaıı anlaşılanların ge- Abd 11 h k" .. .. Meh. d" Tıp fakültesinin nakli Hiinayeietf al Beyazıt ı. • ·ı ı . Usaade olu u a omurcu me ı ı ~ Hektometre yüz metre çırı me erıne m nmaz ve on . ' • • k 

• ı l D kametrc on metre beş gün içinde ge_ldikleri yere iade çakı ıle yaralamıştır. Sebep hır meselesı ongresİ Efendim, caada vapurunun Ayancıkta 
,, 

1 
M:tre esas ökü edilmedikleri takdirde müsadere olu kadın meselesidir. .. . . İ . Evvelki günkü ı şubat 9331 tarih karaya otmdug~u yazıı....-tı. 

.. ' ' A j T f kültesımn stanbul cı Himayeietfal Beyazıt nahiye muır Desım. etre = metrenin onda biri nur. . 2 - Tavuk pazarında rap 1P a . - ı· ·· h ... "Yarın gazetesi dava 1 
M d İlk ı k ı k · d" B t t 1 nus anız,.- " . Son gelen malfunata gört Santimetre = metrenin yüzde biri ad e !~ - ve sene ı muaY.e Yusufun pansiyonunda oturanlhetine nakli mese C8l gene taze- ongresı wı gece eyaZl a . f md h ti de 

' , M.limetre - metrenin binde biri nelerde dogru oldukları anlaşılan °1- • · İ · Ah ı d' I Hilaliahmer şubesinde yapıl- smda iri, müda aatı a §<I 1 er n Bozcaada vapurunun tııhlisin-
t M'. . . d b' · ··"'er üzrrine damgalanmağa müsait terlıkçı smaıl, Fatma sen en 1 • . . l b nalı: Doktor Nuri Beye ait ifadatımda • . . .. 

, ıkıon metrenm milyon a m ır~ 1 · d B"r kısım mi.ıderns er u - mışttr. Kongırc, doktor Bürha- den sarfınazar edilml§tir. Çurı· ,! Satıh ölçüleri tunlardır: oldukları takdirde damga ve sene işa H. ı bıçak a meınesın en yara- 1 • .. guya haysiyeti meslekiyeme yakış- .. . : . 
1 ' Kil t abbaı - bir milyon retleri konulur. lamışur. le taraftardır. neddın Bey tarafmda.n 'kuşat e- mayacak bir halde bulunmuşum diye ku vapur kayalıklar iizerine bın 

• metreo:~:.,~;,:~r Dc;'ğ':" ol?"'yan ölçüler her nerede 3 _ Galatada kahveci Veysel Bu meyanda. olan Server Ka- ditmiş bir senelik faaliyet Tapo lıınit müddei umumi muavini Baba dirilmişti.. Kıç tarafmdan açı 
Hektometre murabbaı - Hektar = ve kimın elmde bul lunursfa bdulunkusulnl dost tutmak istediği Leman H. ! mil B. fakültenın Galatasaray ru okwımuştur. Ve bilahare Hi Beyin beni mensup olduğum latan- lan rahneden dolan suları bo-
b. tr abbaı muayene memur arı Uıra ın an a ı 1. · bi nakli muvafık 0 ' onDınkame e mur bba A _ .,... nılmaktan menedilir. Jl)J ölçüleri kul ı brcakla bacağından cerhetmiş- ısesı nasma . 

1 
. - mayeietfal şubesi heyeti idare- bul barosuna şikayet etmiş olduğunu ~~ı.....~ı. mümkün olamaınıı n ı e metre mura 1 

- r - JWz . 'c "h ı· k 1 1 ca"ını bu takdirde ta eberun · il'"'~ ' 
metre murabbaı la?.anlar_ hakkında 16 ı~cr madde hük tır. arı !er po ısçe ya a anmış a g . d . si işlerinin kesretinden bahis yazmışsınız. Buna bugün muttali ol- hayet tahlis ifindaı ,,.. ceçil· 

metre murabbaı - Santiar = eıaa mu tatbik olunur. .. . .. . lardır. İ~tanbul hastan~l~nn fenk.~k ~ ile istifa etmişler ve yerlerine duın.Kanuıll bakıkma binaen ıunu ka mi.,..;.. 
öl Ü Madde 15 - Turlriye hukUmetı A b. r.... tifade edeceklerıru a ulterun . .. .. . . . bil ka dahi n~rine delaletinizi .. -. ~ ' besimetre murabbaı = metre mu- beynelmilel ölçüler bürosuna iştirake vrupa ır ıgı şimdiki hastanelerine kafi hasta Hikmet Ruştü, Edıp, Ali Hık- isti;::: e';erim Tütün .sabpmız 
rabbaının yü.z de biri. der. CENEVRE 2 AA _ A _ 1 d" • · · söyleıniştir. Maa- met Beylerle 10 uncu mektep 

. Madde 16 - Bu kanunda yuıl.ı • • • v ge mc ıgım .. . · "d' · p k" H · "h t · mi • · Ba ualıyor Santımetre murabbaı= metre mu la .. 1 w· d d k··"-- rupa komı"syonunu önümu .. zdeki mafih ba"ta fakulte reısı Tevfik mu ıresı a ıze anım ıntı ap zınit müddeı umu 111uavını -bbaın b" d bir' o n o ç er en 1D11a a61nı .._..an ,. dilm" . y d k lığ d __ .. bu olda 
raMil' mı on ın bebaı : etre mıı kimer !hakkında on iradan otuz li- ir+ima devresine i«tirak etmeg" e Recep B. olduğu halde ekseri e ıştır. e e aza a a ha Beyin bazı ga%et.,_ere '1 A·--AAı.: tütün satı mı· 

ıme re mura - m - "" "' F · T B beyanatı eger sahih ı...., kanuni bu. ..... __... şı b'---· il d bi · raya ve bu kanuna göre muayene e- davet edilmi.:. olan hükumetle- müderrisler nakle aleyhtardır- ehrru, arık eylerle Muallim -
•• ua.uun m yon a rı. dil em'< ve a da ı ··ı .. "' Ş f"k H . "h d'I . zat ihW et-•·•·rdir .. Çünkü benim zın son seneler zarfında mahsus b Hacim ölsüleri ıunlıırdır: m ı, Y mga a~~ 0 çu rin cevabına anbean intizar edil lar ve bunu imkansız görüyor- e ı e anım ıntı ap e ı mış- ~ .. 

Kilometre mikabı = bir milyar ler ve~u~ b~ kanuna gore dogru 01 1_ kt d' la ]erdir. hakkımda hayııiyeti meıılekiyeme mu- miktarda azaldığı ~örfilmüştur 
"kah mayan olçulerı kullanan veya bu ka-,.._.,e e ır. r. gayir hareketime dair bir hüküm sa- Bu rağhetııizliğin ııebepleri tet· 

m~~:kt~~me:re mikabı =bir mil- 11.unda yaz.~,~lçüle~i ı.a1nun ve n~zam ği!ürkiy~nind~avet~r~~bkuhl ed,e Komünist muhakemesi Çinde bir imtiyaz dir olmadıkça esrarı adliyeden olan kik edilmekte ve satışımızın 
~' t ikab name ahk ..... w.e tayın o unan !!"kil ve ce tceyyut e ıyor. ur ey -

1 
yazmak 

Y~~~~ mi~bı = bin mette surette _kullanm~y~ kimseler hakkın eti murahhasasma Tevfik Rüş- Bugün ağır cezada komünist NA:N~~N!} A_:A· - R~.s bu gibi isnatları gazete ere . yükselmesi çareleri aranMakta· 
mikabı da on ~dan yuz !ıraya kadar para tü Bey riyaset edecektir. !erin muhakemesine devam edi- men bıldırildıgıne gore son gun ve yazdırmak vatanda§ula:af~.e. ~s drr. 

••. 'k'b Esa ··ı .. cezası huk;;nolunur. H• d" t 'l}A ") • 1 k k vcn"lecektı"r 1 d ç· h"k- . b' h sa bir hukuku amme m ıı ıçm a -, ... '.' e mı a ~ :.- _ s 0 çu . Bu maddede yazılı surların teker- ın ıs an mı JCl en ere arar · er e ın u umetıne ır mu 
~ı-etre mıkabı - metre mıka- • .. .1 . . B nuni. mes .. 'uliyetl. erk maildir. E_vvell\ halde bunu yapa.n ve .ya. ptıranlar iri" b '""'b·.u d b' · rürü takdirinde iki misli ceza alınır. ALLAHABAT 2 A A -- • tıra ven mıştır. u muhtırada ' ıııın ın parcasm an rrı V .. k d h f"f h . , • . - ..- Berum boyle bir kusurum var ıse bu kanuru mesuliyeti dairdir. 

Santimetre ·mikabı = metre mikAbı .~ya uç aya a ar a 
1 apıs cezam Milli kongre liderlerinden bir- 1 y • k ı Çinin nehir ve deniz limanlan kusurumu görüp nazarı dikkati cel- Bo'"yle dldugu" irindir ki, ne•riy•t' 

b. il da b' . hukmolunur. ç b d ki .. ak lA . . İ ' ' 
nm ır m yon parçasın n ırı M dd 17 B k altı çoğu Gandhi ile müşaverelerini enı ) arasın. a mun a at servısını betmesi laznn gelen makam, zmtt valria mahkemeye intikal eyleyece~ Milimetre mikabı = metre mlkithr- a e - u anunun on n . . · 1 • • • • • 

b. · mil d b" . cı maddesinde yazılı suçların vukuun ıkmal ettıkten sonra Allahabat- Dollar ısmındekı seynsefaın müddei umumi muavinliği değil, İz- olursa Baba Beyefendi gazeteere b"" mn ır yar parçasın an m. d .. .. h' · · k ih · ··r ak · 1 d' L" 
Madde 7 - Bir kilograın beynel- a curn;ı.un ma _ıyetını açı ça tıvıı: tan mu ar at etmış er ır. ı- , Anafartalar kumandanı kumpanyası tarafından Çin bay mit mahkemesi ve onun makamı riya yazdırdrm deyemeyecektir. Binaen•· 

Tiilel kilogram prototipinin ağırlığı- etınebak uzere hır mazbata yapıl~rak derler, buradan ayrılmazdan ev- MUSTAFA KEMAL rağı ve bir Çin hey'etinin mura setidir. Direktif Baha Bey efendiden leyh mlıi muamileyh gazetelere bll" 
maz tayı yazan memur, suçu i§le- l b" · · ld dil b d -·ı b'" "k 1 ı dır. yen kimse ve b" h't ta f d . ve ır suretı tesvıye e e e - kebesi altında temin edilmesı mahkemeye ve uraya egı • o uyu nu ben yazdırdım demeyi kabul ey t ' · A • !ık "lcül,...· •unlardır- ır şa 1 ra ın an un · d ·· · b ı d kl ile mülakat d ı · '-'-'- N"h o gır o. - . ı • . za ve müddei umumlliğe tevdi edilir. mesın en unut var u un u a- teklif edilmektedir Dollar Line makamlar an ge ecetuu. ı ayet lerse çok memnun olurum. Bir a\I .. 

Ton - bın kilogram . . . . be tm" 1 d' . • ld • .. · ka · · f 
0

11 
Kental . yü.z kilogram Bu mazbataI:ar aksı ısbat edılmedık - rını yan e ış er ır. Nankin hükumetine temettüa mensup o ugum muesscseı nunnı kat, bir kanun adamı gibi vazi e . 
Kil .. 1 .. çc muteberdır. Renkli haritalarla yeye, o büyük baro meclisi inzibatı tamaınile yapmış olmaktan başka b'.' ograın esas. 

0 
çu · b' Madde ıs - Bu kanunun alıkimı tından yüzde bir miktar IUsse • . uı · dı· 

Hektogram = kılogramm onda ı b"k' . . b' . MadÇe 20 - Bu kanunun ahkamr vaki görürse h.dise tekemm etmış kusurumu iddia edenler varsa keli 
ri • nm tat 

1 ı ıçın ır mzamnamc yapılır 1933 senesi kfuıunusanisinin birinci Yazan: RuşenEşref ifraz edecektir. olacaktır. Fakat daha bir çok safbatı !erile huzuru kanunda hesap görJI'.'' · 
Dokagram = kilogramın yüzde bi Madde 19 - Mesahat, evzan ve ek gününden itibaren tatbik olunur. Münakalat nazın bu teklifin kanunniye vardır. Bunlar tekemmül ye daima hazırım. Baki hürmeti•'' 

ri . yali cedideyc dair ı 285 tarihli kanun Madde 21 - iktisat Encümeninin F'ian : 1 lira • kabul edilebileceğini söylemi"- etmeden benim hakkımda bu yolda ,,..;n kabu!Unü rica ederim elendin'-
Oram _ kilograının binde biri la bu kanunun ahkiıruna mugayir o- 28 inci maddesi aynen kabul edilmiş Devlet malbaa&1 salış şube&iode ı . " • • • 

t "e- " Desigram gramın onda biri lan <liier hükümler mülgadır . tir. ' ır. 

Bundan bir hafta evvel Boz· 

1 \ . 



.. l! 

1 
·' 

. · 

ı· 

J 

~11LLJY~T SALI ŞUBAT 1931 7 

":_ 

Pederini dolandırmış 
. Şişlide oturan Ertuğrul Ef. 
ısnıinde bir genç bazı fuzuli mas 
r~fiarına para yetiştiremediği i
Çtn, bir gün pederi Ali Vasfi B. 
ın ziraat bankasına ait çek def
terini ele geçirerek, yaprakların 
~an birini koparmış ve 800 lira 
Uzerine doldurmuştur . 

Polis vak'~Iar-ı -~oğaldı-,.-.------~----ım11!11!!11--mr'::;r;Jil-111181 
_____ , 

Sehriınizde polis vukuatı son 
za~anlarda evvelki aylara nis
betle çok fazlalaşmıştır. Kanu
nusani ayı zarfında İstanbulda 
294 sirkat, 36 kaza, 8 tavcılık 
96 cerh 3 cinayet, 28 hakaret, 2 

KREDİ LYONE BANKASI 
Anonim şlrlı:ctl 

T•mamen tediye edilmiş sermaye : 408 .\ lih on 
ihtiyar akçesi: 800 ,\lilyon 

Ertuğrul efendi bir de baba
sının imzasını taklit ederek ban 
kaya gitmiş ve derhal çek müh
teviyatını almıştır. 
_ Birkaç gün sonra sabtekarlı
gın farkına varaıı banka zabıta
Ya müracaat etmiş ve Ertuğrul 
efendi yakalanmıştır. Polis Er
~uğrul efendiyi müddeiumumili
~e teslim etmiş, tahkikat evrakı 
Yedinci müstantıklıg" a verilmis
tir. -

Esrar kaçakçısı 
Galatada İranlı Kemalin kah

vesinde oturan Ahmet isminde 
biri iki okka esrar kaÇırırken ya
kalanmıştır. 

Şu·:-heli ölüm 5 sarkıntılık, 84 ... ~ , 
yankesicilik vak'ası olınuştur. 

• 
lstanbul Ticaret mü-

dürlüğünden: 
Kabzı mal esnafı cemiyetinin se

ndik idare hey'eti intihabı 4-2-931 
çarş•mba günü suı 13 ten 16 y• 
kadar Meyvahoşıa büyük ardiye hı· 
nında cemiyet merkezinde yapılacağı 
a!Abdar•n• ilAn olunur. 

Sekizinci icra memurluğundan: 
Bir borcun temini için parny• 

çevrilmesi mukarrer gazlna masa v• 
sandalye ve saire 4 şubat 931 çar· 
şamba günü s .. t ondan itibaren Bey· 
oğlunda lstiklAI caddesinde 451 No .. lu 
Viner Kalesinde açık artırma suretıle 
sıtılac•ğından talipleriıı yevmi mez
kQrda hazır bulunan memurnna mf1· 
racaaıtarı J!An olunur. 

EnıniJet san~ı~ı nıO~ürlü~ün~en: 
lkı-~z No. Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun 
173479 Bir roza broş Emine H. 

81 a3 'f k 1 kt yu"zu··k Macit B. " ~ çı t roza tipe, bir pır arıta te aş 
10543 ,, ,, pırlanta küpe M. Kil.zım " 
11319 ,, karavana yüzük ( ild ta, noksan ) bir roza yüzük 

( iki taş noksan) Ayşe Fikriye H. 
119 ı 3 Bir pırlanta kabakçiçeği ipe Numan Sahir B. 
12014 ,, roza yüzük Behire R 
12272 ,, altın bilezik( 11 dirhem)bir roza iğne Ayşe Nimet R 
1'2521 ., roza dal iğne Süleyman Sırrı B. 
12649 ,, çift roza küpe, bir roz• broş, bir roza menekşe 

hurda iğıı e, bir zümrüt yüzük. Hilmi B. 
13090 lki altın, iki gümüş madalyon Ayşe Mediha ~· 
13173 On yedi mıskal inci A~n! a 
13257 Bir altın kordon ( 49 dirhem) Hayrıye 
13542 " roza tektıış yüzük Rukıye ~· 
13799 ,, roza yarım gerdanlık Mehmet · 
13804 ., çift pırlanta küpe., bir roza madalyon, bir altın _hurda 

dmaslı bilezik saati, bir altın saat .. Emine Ş~ı:e ~ 
14372 Sekiz mıskal inci Suleyman ~ er · 
146 (3 B. 'f Sanıye H 

ır roza pantantı R 'h B. 
14626 yedi dirhem inci acı 
l 49(i 7 Bir çift roza küpe ,ın Hatice Seniye R 
ı 5 r 48 Bir roza rorak iğne (Bir taş noksan) Mustafa Hilsnii. B. 
1561 l Dokuz mıskal inci, bir roza yüzük, bir çıft roza_ kU.pe, 

üç roza menekşe iğne, iki altın saat Mehmet Z~htu B. 
15794 Dört roz~ yüzük ( birinin kolu kırık) Behiy~ H. 
ı 587 ı ,, ,, ~enekşe iğne üç çift roza kiipe ( ikis_i. z~m-

rütl li), bir roza kemer tokası Mehmet Fıkrı B. 
16518 Bir altın saat maa köstek llyas Sı_rrı .. 
r 8083 iki atcııı saat bir altın köscek, bir altın kalem, bır pır· 

l k t 
' yuz·· ük Teoli Loıi Ef. 

anta te aş b' b'l 'k 
1823 • s· ı l üzük. iki aoza yüzük, ır roza ı ezı ... ır pır anca ı y Adalet h. 

ı 8304 ,, altın saat 
ı 8803 ,., çift roza küpe, bir roza yüzülı: 

Mustafa bey 
Halide hanım 
Şevket hanım 

Ahmet Şükrü bey 
Mm. Araksi 

r 8859 ,, roza gül yüzük 
18917 ,, roza akar pantanti'. 
19327 ., çıft toza giil küpe 
195 65 ,, alan saat, iki pırlantalı kıravat iğn~si Mahm_ut Esat ~· 
20325 elmaslı saat maa şatlen, bin yetmış beş_ dırhem gil· 

" Fatma Ihsan hanım 
mi.iş 

20333 ,, roza tektaş yüzük kolu dmaslı Mürşide hanım 
20164 ,, çift pırlanta tek raş küpe, bir pırlanta ağraf, bir 

çift pırlantalı küpe, bir roza yüztik . Hayri B. 
20992 Blr roza gerdanlık. iki çift roza küpe Fırdevs hanım 
21oı8 ·f ı talı küpe ( bir püskülü, iki taşı noksan ) 

,, çı t pır an Mehmet hayri B. 

21021 ,, buçuk mıskal inci, bir pırlanta yüzilk, bir roza 

b 1 kordon Mehmet Namuk B. 
yürek madalyon, ir a tın Seyit B. 

21045 Bir pırlantalı dal iğne Ayşe hanım 
2121!4 ,, pırlantalı pantantlf . 
213

9
3 f ı lı k" Emine Safıye hanım. ,, çı r pır anta upe .. .. "k 

2 1660 roza tarak iğnesi bir çift roza küpe, uçrozaNyu~uB, 
" ' 1 t Osman urı ild roıa kıravat iğne, bir a tın saa p ki hanı~ 

22707 Bir pırlantalı pantantif. (Bir caşı noksan) N ab_~e hanım 
2 ı 7 42 pırlanta yüziik, iki roza ağraf e ı e 
2 ı 783 : çıft roza küpe (ortaları sırça) . hadiye hanım 
2 ı 888 bir ırlanta yüzük bir roza kol düğmesı ~kım_ı altı P~r 

ça tiki taş noksan ) bir elmaslı kol saatı, bır d:rhem 
inci, bir altın kordon, bir altın madalyon . maa kol ye, 
bir altın köstek bir altın bilezik, bir altın ığne. 

' Asım bey 

f ( b. t - noksan ) bir roza yüzük 2 ( 947 bir roza l)'mtantl ır a~ı _ ' Safive hanım 

2 b. pantantif, iki çift rola k;ipe, 
2066 On mıskal inci, ır roza 

k "D" taş no1'san ,, Avs,·e Sıdıka h. sekiz roza yüzü ort ~ , 
2 

. .. .. k hamdi B. 
2484 iki ror.a tek taş yuzu 

a . l kö't k Rana hanım <3180 Bir altın saat, bır ıı tın s e .. . 
2323 ! ,, elmaslı, bir mineli altın saat, bir altın koste~ Nıhat B. 
236 J 5 Üç altın bilezik (26 dirhem) :'iesıbe hanım 
30119 Dört roza iğne bir çift roıa küpe altı. Muazzez hanım 

' k bT de Emniyet Sandı· 
Yukarda isimleri yazılı zevat mücevherat mu • 1 uı 1 . 

~ b ı·~ d · de tediye etmeme erme 
gından istikr•z etmiş oldukları me a 161 va esın .. d ·ı ·ş 
nıcbnt bini isıikruda tayin olanan ikametg&hlarını ihbarname ~on erı mı 
ıse de buluncmudıklırındın tarihi JlAndan itibaren doksan bir gun zulın~• 
b~~iye veya tecdidi muamele eylemediklerl takdirde rnerhunatı mezkOrenm 
~ satıl•cağı ıt~n olunur. 

lstan~ul ·r. T. T. Ha, Mu~Drli~io~en: _ 
1 Mubtelil ebatta !056 adet kesuae cinsinden olmak u1.ere telgraf dire!!' 

~•;>alı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Münakasa .. 23 şu.bat 931 ~a
~•rıesi saat 14 te yapılacaktır. htiyenlerin şarmam~yl gorme.k ıçın her gu~ 
~ ·~ mtidürlük hlemine ve münakasaya iştirak ıçm d~ kapolı ~e m_em 

Ur teklifname ve teklif edecekleri bedelln yüzde yedı buçuğu .. nısbetınde 
:~~~·~ mu.akkate ık:çe ve}• banka mektubu Jleyukarda ya~ıh guıı ve ,aate 

• 

( ) 
ı 

TÜRKİYE İŞ BMMSI 
~ ....... -

Gayri mübadiller takdiri il sEYRISEF AIN 

kıymet komi• syon'ılundan• BaşıMe~~ez 2~~~nta~:b~n~~;e:ı~~~ 
.l • Sirkeci Muhurdar zade hanı 1. 

Müsakkafat ashabı gayri mübadillerden isim-
2
-
740
--------

leri aşağıda yazılı olanların yüzde iki istihkaklarını A vvalık sür' at 
almak üzere 3-2-931 salı günü saat ondan itiba- postası 1 

ren Galatada Danüb hanında takdiri kıymet ko- (Menin) vapuru 3 Şubat 
misyonuna müracaatları: salı günü 17 de Sirkeciden 

No. Gelibolu Çanakkale Küçili:· 

205 - Mehmet, Ömer Neş'et Ef. !er ve Saide, Cevriye ve Da- kuyu, Edremit, Burhaniye, 
sire hanımlar. Ayvalıjfa 1-:alkac:ıl:-.. dönüşte 

208 - Halit Sezai B. Altınoluğa da uğrayacaktır. 

209 - Hadiye Gü:süm ve Saadet H M- j 
210 - Şefika R bintl Süleyman B. erS 0 p0Sİ8SJ 
21 1 - Hatice Hayriye H. ( KONYA ) \'B.puru 6 
212 - Ahmet ağa kerimesi Cemile H. Şubat cuma 1 O da Galata-

30 Te~rinlsani IQ30 tarıhindeki bil;nçodur 
Mevcud•' 

Veznede ve S.nkılarda me,·cuı nukut 
Cüzdan ve müdılaai mflliye Hnedıu 
Teıninıti1 avanslar 
Hes•baa cariye 
Esham ve tahvilla mevc•de ( esham, bonolar 
tahvilatlar v• r1ntlar ) 
Muhtelif heubaı 
Em!Ak 

Düyuna• 
Vade•iz mevduat w ,cnedaı 
Hesabaıı cariye 
Bıdeıtalı•i! v•cihiltted!ye hesab't 
Pol!çalar 
\7ad~li se:ı.cdııt 

Muhtelif hcsabat 

1,3-ı.:- ,35J,8:iJ 7:? 
8,810,349,47G \16 

451,757,578 64 
•.~46,192,494 08 

4,2!8,!!IJfi 73 

569,3 il ,637 09 
3~.ooo.ooo 

Fr. ı 5,~64, f r~ı. 907 22 

Fr. 5,ıH7,!80,975 65 
?.086,054,528 !2 

258,094, 910 ı 7 
386,672,457 S6 

33 

Semi sabıkanın • kar ve zarar , heHbı baldyeıi 
Mufıteli! ihtiraı akçeleri 

716,684,;;;J9 
655,512,49:\ 41 

5, 924, 200 98 
800,000,000 
408,000,000 Temamcn tediye edflıntş <ermay• 

Fr. 15,964,183,907 22 

.Vlcclisi idare reis Müdilr umumlltr 
Baron Brenkar R. Mason E. E•kara 

Merkezi, Galata Karaköy Telefon B. O. 3297 - Şubesi Sultan Hamam 
Telefon. Is. JI 27 - Şubesi; lstikldl caddesi No. 333 Telefon B. O. 1353 

~zuntö~rü bele~iJe rirasetin~en: 
1 - Uzunköprü bf!lediyesi için kırk beygir 

kuvvetinde bir adet yangın söndürme ve sulama 
arazözü mübayaası kapalı zarf usuliyle ve 1 şu
bat 931 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
münakasaya vazedilmiştir. 

2 - 21 şubat 931 cumartesi günü saat on 
albda ihalesi icra kılmaca~ndan talip olanların 
yüzde 7,5 nispetinde teminat akçeleriyle imza
ları tahtında teklif varakaları veya muteber ban
ka mektubu ile Uzunköprü Belediye encümeni
ne müracaatları ilan olunur· 

214 - Ali oğlu Ali Ef. ve hemşiresi Hayriye hanım. dan Çanakkale, lzmir, Küllük, 
215 - Mustafa Arif n lsmail Necmi B. ler. Bodrum,Rados,Fethiye, Antılya,,ll~P~~---------------------

216 - Mehmet Tevfik Ef. ve Kılmile H. A!Atye, Mersin'e kalkacak Iktısat VekaA leti.nden 
2 ı 7 - Hafız Mustafa Et dönüşte Taşucu Anamor, Fi-
018 - lhsan H. binti Tahsin Ef. nlke, Ao dilli, Kalkan, Kuşa-
219 Bahriye H binci Mustafa Et dası, Çanakkale, Gelibolu'ya da 
220 - Şerbetaki Abdülhamit veresesi: Himmet, Milbecca R lada _u_,~'-r-'ay:..a_ca_k_t_ır_. __ " ___ _ 

Muharrem ve Mustafa Beyler. T ' İk' ' 
221 - Emine ve Edibe Havva H. lar. raOzon IOCI 

222 - Fatma Niğer ve Makbule Zeynep hanımlar. postası 
223 - lsmet ve Halide hanımlar. 
224 - Ayşe H, ile ınııhdumları Hayri ve Sami beyler. ( KARADENiZ) vapuru 5 
225 - Mahmut N•ci bin Muhittin B- Şubat perşembe akşamı 
226 - Azize R binti Seydi Mehmet Gal aca"dan lnebolu, Samsun, 

M 
., · Ünye, Faısa, Ordu, Giresun, 

227 - ustafa c.I. Zıhniye ve Halide, Maide hanut\lıır. 
228 - Yüzbaşı Alımet Ef. kertmesi Zehra H. Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka-
230 - Ali ve Halit Ef. !er binan Sadık cıık, dönüşte pazar, Rize, Of, 

231 Doktor Nihat Sezai ve Halit Sezai B. !er ve hemşiresi Sürmene Trabzon, Polathane 
Tirebolu, Giresun, Ordu, Fat- , I~ 

Naime Nefise H. 232 sa, Ünye, Samsun, Sinop, , 
Esma Münevver H. Derviş B. kızı· lnebolu Zonguldağa uğraya- 1 

233 Zübeyde, Lil.mia, Bedia, Fehame, İci~ H. !arla Şakir bey. caktır. 

234 Mazhar B. zevcesi iffet ve kızı Reiref H. !ar. -============ 
235 Pakize, Atiye, :\luhterem ve Şemsi H. !ar. iii - J 
236 Zehra H. binti Hacı Hasan Ef. Veli zade vapurları 
237 Nail. Ef. veresesi CelA! ve Muhsin beyler. Karadeniz postası ı 
238 Nurı Agllh Ef veresesi: Emetullah Zehra H. !arla Ulvi Jkt" at vapuru 5 

ve Rıdvan B. !er. IS şubat 
239 - l\lüfti zade Akif B. Diş tabibi. Perşembe 

Naci paşa. günü akşamı Sirkeci rıhtımından 

24 ( - Hasan Tahsin B. ve kızları L•mı·a •ı lih H. hareketle Zonguldak, lnebolu, 
240 

h 
u , ı• e a, lar. Gerze, Samsun, Giresun, Trabzon, 

243 - Ba riye Il. ve kerimesi Yaşar H. Of, Sürmene, Rize, ve Panra 
244 

23 
24 

Yiizhaşı Hüseyin A vnl bey ve henı~iresi Zehra H ozimeı ve ıvd•ııe ayni iskelelerle 
Ayşe, Ratibe ve Saime H. !ar. · Sürmene, Vakfıkebir ve Görılcye 
Necati ve Ahmet B. !er Fatma, Emine, Hüsniye, Şerife, ufrıyarak avdet edecektir. 
Kazime H. larlıı Mehmet ve Niyazi beyler. Yük ve yolcu için Sirlı:ecl 

61 Esat paşa, Saadet H. ve Naki B. veresesi. r;Hmrük ulonu kartısmda Alliye 
hanının birinci btındald a~entı-

1 ( :S - Suat R Cıı vit B. verese5i: Bedia, Zeki ve, Saffet Ncsloıe, !ığı mDrıcaıt Telefon : lıt 980 
Mükerrem ve Naciye H. lar ve Mehmet Ali B. -

127 - Mustafa Balcı veresesi: Ayşe H. Ümmehan Verdinaz H ~IJiiiiıiüiiiiYiiii~iiE LEVANT LINIY 

-
- Ra_bia_Kevser ve Refika hanımlar, Musta B. Arşe H. Ye &:Azım bev: B , HambUJ'i, rem, Aınen, 

Bu okı•m saat 21,30 te j Sinema _ Tiyatro _, Istanhul n Bahri Siyah arıı 
l"RANSIZ TiYATROSUNDA - sında azimet n aTdıt muntı 

SAMARDJ! YUNAN OPERET İs. B. Darülbedayi zam poatuı: Hamhuri,Brem. 
TRUPU ı.rafından tem•lllerı Stetin, Anvers vıı Roterdaın 
R O M A N z O Bu ıkıam dan limanımıza muTasalatı 

Yarınki çarşamba akşamı lnAllBUL BfUllftSlsııt 21,l'O dı beklenen Yapurlar ; 
L A B A \ A D E R E u ~~ UU yalnız al Akaya vapuru l!mıoımızda 

Per~em1be 8akş~mı ır nrr !im ~:y;~ •. - ~~~~eı : : eu~atı ~ğru 
Pek yakınd•: pos pernune, l pın· mahsu• An::lro5 

• il ~ " 
dremene< Madam de Thebos, 1 Ş A H l N' 

~mM• K 
11111 

omedi: 

l>tonbul yedinci icra memur· 
lul!'undan: 

Bir borçtan dolayı haczedilen 
hane eşyasının senei baliye şubatı
nın dokuzuncn paz3ttesi günü Bü
yükıdada vapur iskele•i civanndı 

çarşıda saat on birden on ikiye ka
dar bilmüzayode ••tışı yapılacağın

dan ıalipler!n yevm ve saati mez
kQrda satış mahallinde buır bulun· 
maları ilin olunur. 

Bu ıkş•m Pangalrı sinemasında 

K. Şevki B. 
Oraııı heyeti birlikte Aşk Nağme· 

lerl lacı• 3 perde komedi varrete 
a:nb•z 

3 perde 
Yazanlar: 

llllllıl Rene Peter ve 
Hınrl ~·aık: 

Tercüme eden: A, Muhtar 8. 
Gişe her güa saat 13 ten ıtıba

ren açıktır. 

\ltı yaşında• aşağı çocuklar ti· 
vaıroyı hbul edilmez. 

Ferah sinemada buakşam 
Temaşıgerlerinin hakik1ten bıy· 

retlerini celb eden dl!rt buçuk sa· 
aılik mütemadi varyete programı 

tamamen değişmiştir. ilaveten yeni 
gelen büyük maymunlar kumpıny111 
4 şubat çarşs mba akşamı prograaı 

ilaveten Azerbaycan opereti ıararın
d•~ Kerem ilP 1\sfı J 

Burgu, Vamı, Köst1nce, Kalas 
ve lbrall lçhı limanımızdan 

hareket ed•cek npurlu: 
Akayı vapuru limanımızdı 
!uıdroı w 11-12şubattı tıhmlld 

Hamburg, Brem, Anve1'9, Roterdam 
vı Donçlg için yıkuıda limanımız· 

dan hıtrekeı edecek: npurlar: 
Angora vapuru 4·5 şubattı tahm!ld 
Volos " 8 ·9 şubattı ., 
lmbroa " 10-11! " • 

Y ıkındı Teklrdığdan Londra 
ve H•mburga hareket 

edecek vapurlar 
Oderlınd vapuru 18-20 şubattı 
tabmllde 

Fazla taf.eil&t için Galatada 
Ovakimyan Hanında kairı 
muını acenteliğine müracaat 
Tel~foıı: Beyoğlu &41 -674 

1 - Baytar iperi umum müdiriyetinin Zootekni ve bak
teriyoloji şubelerinde ihtisas kesbetmek iizere Vekalet 
hesabına memaliki ecnebiyeye bilmüsabaka dört baytar 
izam edilecektir. Şerait berveç.hi itidir: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından, Baytar mektebi 
alisinden mezun, yaşı otuz be,ten fazla olmayanlar imti• 
hana girebileceklerdir. 

B - Ailesinin idaresini temin edebilecek akaribinden 
birisinin taahhüdü halinde müteehhil bulunanlar da imti
hana girebilecektir. 

D - Nümunesi veçb.ile noterlikten musaddak bir kefa
letname vermek. 

E - imtihana girmezden evvel muayenei sıhhiyesinde 
tamüssıhba olduğuna dair heyeti aıhbiyeden mwıaddak ra
por göndermek. 

C - Tahsil müddetince askerliğinin tecil edildiğine dair 
vesika ibraz etmek. 

2 - Yukardaki şartlan haiz olanlrrdan istida ile müsa
bakaya girmeğe talip bulunanlar arasından vekaletçe 
namzetler tefrik ve intihap edilerek kendilerine tebliğ 
edilecektir. • 

3 - Müsabaka Ankarada Vekaletçe intihap edilecek 
heyet huzurunda Zootekni ve bakteriyoloji derslerinden 
yapılacakbr. 

4 - Lisan imtihanı Fransızca, lııgilizce, Almanca, ltaı
yancadandır. Bu lisanlardan birisinin intihabında taUp ser
besttir. 

Esaı imtihan olan Zootekni ve Bakteriyolojide ım6savi 
derece alanlar arasında lisaııdaıı kuvvetli olanlar ten:iJı 
olunacakbr. 

S - Milsabakada kazananlardan Avrupaya gideceklerin 
hini .ıuimetlerinde uhdelerinde memuriyet varM terkedile
cektir. 

6 - Müsabaka imtihanı 20 Mart 931 tarihinde Anlra
rada icra edileceğinden taliplerin mart 931 ipti.dasına b
dar ha istida müracaat etmeleri liz1mdır. 

G R ı P 

istimali ile mUndı!f! otur. 

Dr. A. Kutiel 
Cıt~ Frengi, Belsoıtultluğu ve 

ademi iktidar muayene ve elektrik 
ıedavlhanesf. Koraköy Börekçi fırnıı 
51rasında No. 34 

Haliç iskelelerinde mazbut 30 
adet kıyın keresteılle 60 •d<t kıyı• 
dolabı 360kllo ıhlamur çiçeği 4adet 
kök nar ıönderl ve 1 20 adet kök nar 
1 1 adet çam kerestesi 5 çeki lı:ayın 

odunu 90 ıdet ıhlamur kerestesi 500 
k:Jlo meşe kömürü ve 15 adet kara
ağaç kerestesi 15-t-931 pazar gUnU 
ihale edilmek: üzere mUıayldeye 

çıkarılmıştır. l:uhıt almak lıtiyen 
ııüplcrin Orman bq müdüriyetin• 
vı ye•mi ihalede de De!terdarlık 

blusındı ihale knmisyoııuna mür•· 

Münakasa te~iri 
Atı deniz ticaret mektebi nıü

dirlyetinden: 
29-1 ·93 I tarihinde aleni mün.· 

kau suretli• ihaleleri mukarrer lke 
ledellcıp tehir edilen Kereste, iç ç•· 
maf!rl•n ve ı-ae ıebze mUnıkasala 
rınm ıeraitl sal!fe da.Jreşindı 5-2·9 
pertembe günU ıut 13 de Jclı 
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LONYAL 
• Sıhhi 90 derecelik limon, portakal, turunt çiçeklerinden istihzar edilmiştir. Losyonları hakiki vaseınin, menekşe, leylak, zümbül, unutma beni, güzel lstanbul kokuları 

haftalarca sabittir. Deposu: Istanbul Eminönü No. 47, ailelere kilo ile ·açıktan satılır. Şişeleri 35, 50, 85, 120 ~ uruştur. 

iPE 
Afyon Nafia Başmühendisliğinden: 
\hın 'lıcrkuinc 4/'l kilometre muntaımm şo ·c me~afc,iııdeki 

ll:ı~a~.ıı; koıı, .:ıv;ırıncl:ıki Knrakaya ocaklarından (200) bin kadar 

( 11 '.!'.!) c1':ı iı'lıla muntazam kaldırım ta~ı yaptırılacak ve bunlar 

"' on rrcrk<·ıinc nakıl edilecektir. Gerek yalnız ihzar n: )!;erekse 

ıı .. ıl ile bcral•cr t2'ip olacakların her iki surette de bir taş için 

li..t ,crnıclerı \C huıılnrın içinden murnlık liat verene 16 2 931 

t:ırih·n,'c h:ılc cdilet:c~i ve taliplerin cı giindc 900 veya 1500 

Pr3 'ık dıf 01.i ıo akçe ı cı a ınalöm şeraitte ki itibar mektu bile en· 

.-n rrp;crıne miıracaatları i!;\n olunur 

Istanbul Dz. Sahnalma komisyo
nundan: 

l ~000 Metro ~erlı mıh lşbışı elbiseliği klrpas 5 şubat 931 
perşembe günii •aot 11 de ihale edilecoktir: 

IJıkım ııl<ri mı!Jürlüğü ihtiyacı için yukard' yazılı 17000 metre yeıll 
ırı ılı klrpas munakasaya konulmuştur. 5 şubat 931 pcr~cmbe günü saat 
1 1 de yapı' cak kapalı zarf roünaka<1sında teklif edilecek Hatlar muvafık 
ı;•ırtild4j\ii takdirde ihale edileceğinden şartnamesini almak isteyenlerin her 
g n \'C \'ermek isteyenlerin ihale gün ve saatinde şartnamede yazılı temi· 
natları ile hirlik e l\a<ımpaıada 1 'eniz levazım <annalma komisyonuna 
mUr:ıta:ıtlan 

ı---mıIS1111"l•,A•N•B•u•L •v•tL•İ•Y•E•T11!1I1 

-·-, 

~FTERDARLIK iLANLA!.!!!J 
· Kartal Malmüdürlüğünden: 

~kak No.su ClMi Senelik muham- (imden metruk 

P• .. Jik; Hıtboyu 
Dore solı:ak 

Çınar 

• Bağdat 

" Rafet patı 
• Ruih ef. 

• 

men bedeli olduğu 

42 hant 360 Ubriyadisten metrillı: 

29-49 • 96 Arisridlden • 
12 • 144 Balıkçı Nllı:ollden " 
23 • 800 V11lloplosıan ., 
22 ,, 60 Demirci Arisddlden ., 

~ 

16 ,, 84 Çiçekçi Yorglden • 
75-80 ,. 180 Maryongadın u 

Balada muharrer yedi parça hanenin hokOme
tin dilediği anda tahliye edilmek şartiyle bir sene 
mliddetle icara verilmek Ozere 1-2-931 tarihin
::! en itibaren müzayedeye çıkanlmıştır. 22-2-931 
~arihine müsadif pazar günü icar muamelesi Kar
tal Malmüdürlüğünde saat 13 ten 15 şe kadar 
icra kılınacağından talip olanlann yüzde 7,5 
nisbetinde dipozito akçeleriyle müracaatları ilan 
olunur. 

8 ~ Y u K T l J J l HE Pi Y l.N G O S ~ 
YENi TERTiP BAŞLADI 

1. et KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni ~landa 3 ve 6. cı keşidelerde büyilk 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer k~şidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı " 

talep ediniz 
sablmasına başlanmışbr. 

Afyon memleket hastanesi baş tabipli
ğinden: 

Hastanemizin ihtiyacı 62 kalem eczıyı ubbiye mtınıkısayı 

konulmuştur. Tarihi ihale 8 şubat 931 gllnü ıaat l S de Afyon 

encümeni daiınlsince icra edilecektir Liste ve şartnameyi görmek 

isteyenler İstanbul sıhhat miidiriyetlnc müracaatları iltn olunur. 

Balıkesir vilayeti en~ıneni ~aiınisin~en: 
Firengi mücadelesi için şartnamesi mucibince mubayaa edi'ecek 

olan 2 J 00 liralık ( lüçyils mayi ster) markalı neosalversan 9 şubat 
931 tarihine miısadil pazartesi günü saat on beşte ihale edil· 

mek üzre yirmi ı:tin müddetle aleni münakasaya vazedilmiştir. 
Bu hu,usıa m:ı!Umaı ıılnı.;k isteyenlerin daha evl'el ve taliplcrin

d., yüz !L yedi ! uçuk nislıeılrıdt·"i;;ozit•J akç.ılıırını vezneye tCo· 
im ik _.n·ıni ııı,,•kur,l:ı ~r.cuııı,ri 'ilayete müracnr.tLu·ı ilan 

, o1unur. 

.... 

+o 

••• • • 
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HER NEVi 

OYUN KAGITLARI 
BUL:UNUR 

• 

Mide rahatsız 
lığa kartı ta
sudur. 

HER YERDE BULUNUR 
Taşra siparişleri kabul edilir: Toptan ve perakende satılır. Deposu Yeni postane 

karşısındaki caddede No. 20 telefon Is. 62 telgraf: Depo Istanbul 

·. ;....- ·-' . . ; 

..... Son yan~n felaketi münasebetile herkesin ehemmiyetle nazan dikkatine: 

H 1Z1 R Yangın SöndUrmeMakin·aıarı 
Her yangın feldketinlo önüne geçer. Meccanen tecrObeye amadeyiz. Taksitle veririz. Galata, Eski Gümrük Sava ilan 7·8·9 No Hızır sahibı HALiS, Telefon B. O. 1447 

Kulak, Boğaz, Burun mlltahassısıı Darülfünun Mübayaat Komisyo- ;;; ----~· 

f~;.!~~·~ ~~~ "'~~'.!-~~~.:::"~~=:-~:.::-:=.~ • .-::::. n CıPdlıoa_lkı'11aı 'rK'ıi,\ Jl 
Üsküdar Askerlik Şubesi Riya• kapılı zarf usulile münıkuayı konulmuştur. lbaltsi 11·2-931 tarihine mil· 

ıetladen: 
Şubemiz mıntakasında yeril u udi! çarşamba gilnli saat 15 te yıpılıcıknr. MalQmat almak için taliplerin 

yabancı ıureıiyle mukayyet veya fartname •e listelerini görmek özere her gün öğleden sonra Darülfünun 
lı:ayıtlı olmayıpda mukim bulunan ve mübayaat komisyonu kitabetine müracaatları ve teminat akçelerini münakasa 
hali hazır vaziyetleri mükelleliveti gilnilnden evvel Darül!Onun muhasebe veznesine tevdi etmeleri ildn olunur. 
ukeriye kanununun 86, 89, 90.' 98 
ve J06 ncı maddeleri mucibi cezaya 
tabi olan 316 il! 324 doğumlu 
efradın 1741 numaralı kanuna naza· 
ran cezaları af ve tecil edılmişıir. 
Bu gibilerin, mezkur kanunun şube
mize yevmi tebliği olan 1·2·931 
tarihinden itibaren üç ay zarhnda 
hemen ~ubeye müracaatları chemmi-
yeetl il~n olunur. 

Adana vildyeti Karaisalı kazası
nın Karsantı nahiyesi dahilinde Pos 
ormanında mavcut 25469 parça alı: 
çam kerestesi kapalı zarf usulile 
26· l ·93 J den iri bar en 30 gün müd
detle 25·2·931 tarihine kadar mü
zayedeye konmuş olduğundan taf· 
siltt ılmuk ve şera'ti müzayedeyi 
ve kerestelerin eb'at ve bulundukları 
mevakil Ye evsafını öğrtnmek ille· 
yenlerin Anlı:arıda orman mildiriyed 
umumiyeslne ve lsıanbul Adanı 
orman mildiriyetlerlne ve yevmi iha
lede taliplerin Adana orman müdl
riyetinde müteşekkil !bale komisyo
nuna milracutlın illn olunur. 

Tlcareı itleri Umaıa Müdürll· 
IU•de•: 

Erzak münakasası . 
Yüksek baytar mektebi rektörlü

ğünden: 
Yüksek baytar ve kıiçük sıhhiyei hayvaniye memur mektebinin 

dört aylık Et, Ekmek, Sür, yoğurt, \"umurra, Limon vesairesi 

münakasada olup 4 şubat 93 l tarihinde kapalı zarf usulilc ayrı 

ayn ihaleleri icra kılınacağından talip olanların şeraitini anlamak 

üzre her giin ve yevmi ihalede Defterdarlıkta müessesan iknsa
diye mubayaat komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Jandarma imalathane mildürlilğünden: 
1- 5000-7000 yırık ve 10000·13000 yasulı: kılılı mamul olarak 11nn 

alınmak üue kapalı zarflı mUııalı:asayı konulmuttur. 
2- }lilnalı:aıanın ihAleıi 23 tubaı 031 p11arteıl günl ... ı 14 ıe 71pı• 

lıcatnr. 

3- lıbflık bH ndmuoul ıbıı n nllaf 'ft fU!namell lmılltbaneden 
vtılllr. 

Makbule Enver Hanımın: 

N 
18594 

{ Alimin evleri çamdan 
0 Beyoğlu dilberleri 

Makbule Enver Hanımını 

No 18593 { Asri h.ovarda 
Aşka ınanma 

Bestekarı: Kaptan zade AH Rlza Bey: 
Hafız BUrhan deyin: 

N 18592 J Çamlıca güzelleri 
0 1 Ayn dilştümse gönill [ Gazel] 

~gannlye Safiye Hanımın: 
N 

1859 
· Bir harbiyeli 

0 
Bilmem neye bir buseni 

• 
Devlet Demiryolları 

idaresi· ilanları 
Muhtelif fırçalar kapalı urfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 2-3-981 pazartesi giinü saat J5 de Aııkarada 

30 ikinci ıetrln 330 ıutbll boa. 
btllı:Umlerine gört TUrlı:lyede lf yap
malı lslnli bulunan Belçika tabliye• 
dol balıı (Kombanl ÖropeHde rabı 
ıoayete ••onlm Belj) şlrkeri bu kere 
müracaatla Türkiye muımellnaı tatil 
n tHfiye muımeltu .. (Jorj Devrö) 
efendiyi ııyln eylediğini blldlrmlf 

olmakla meY-k<ır flrketlc! ılllı:uı bu
lunınlınn mumaileyh• ve lcabındı 

Jstanbul mıntakısı Ticaret müdürlQ· 
ğüne milracur eylemeleri ilan vluuur. 

4- Mezktr .. 1ı:tarda mamul lııhflann lt11mı talip olanlar teklif melı:
taplan ve temlHO mnılı:kaıılerile beraber lmılAtbaıede mUteşelı:kil komls· 
7ou morıcaatlan ııa. olunur. deınlryolları idaresinde yıpılacalr.nr. ~ 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu~ak~1 ~l:t 

Z AY 1 
Hüviyet cüzdanımı zayi ettim. 

\' enlıini çıkaracat;ı mdıo eskisinin 
hiıkmil yoktur. 

Ali oı"tlu Osman Hasekide 
Cami •okık No. 15 

E~irne 4. ca jan~arına erat ınelle~i 
ınO~iriyetin~B!: 

Kilo 
97000 Dakik (615 Randumınlı yumuşak lnılday dakiki on bir 

gıloten) 
20000 Sıgır eti 

Ed.irnede bulunan 4 Nolu jandarma mttebinin mıktan yuka

rıda yazılı dakik ve et ihtiyacı kapalı zarflı münakasaya çıkanl

mışnr. Münakasa günü 25 şubat 931 çarşamba. Zarflar uat on 

!içte kabul ve on dörtte malmüdirlnin odasında komilyon huzu

runda açılacak. Taliplerin şeraiti anlıınak üırre her gün müdiriye
te müracatlarL 

teminatlarını aynı günde saat 14,10 a kadar münakasa komlsyoıı11 4ı 
~ katipliğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şannımelerlni üçer lira mukabilinde AnV' 
rada n Haydarpaştda idare veznelerinden tedarik edeblllrler. 

• • • 
Kütahya · Balıkesir hattı üzerinde Deglrmisaz istasyonu cı'', 

rında87-88Km. ara11nda vakı taş ocağından çıkarılacak 8000 ~I 
balast kapalı zarflı münakasaya kon muştur. Münakasa 26 şul>I 
931 Perşembe giinü saat ı 5,SO da An karada devler demlryoU~ 
idaresinde yapılacaknr. , 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muval<~ 
teminatlarını aynı giinde saat 15 e kadar miinaka~a komisyo~ 
lr.~tipliglne vermeleri !Azımd1r. dl 

Talipler münaka~a ,arrnamelerini iki lira mukabilinde Ankara 

ve Haydarpnşada idare veznelerinden tedarik edcbilirle•. 

Mes·üı müdür: Bürhanedıl " 


