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1 Türk - Rus ticaret muahedesi yakznda imza edilece -----
Devletçilik 

Milliyetçilik halkçılık glibi 
- ' ·k dır Ya nız 

b. d devletçılı var · 
ır e 1 mefhumu-

devlet~il!k, de~ e~k mefhumla
nun mıllıyet ve a ·ı"k bir 
nna nisbetle daha mug a ·ı 

. . h . . olması dolayısı e 
mahıyetı aız 1 
d"nerleri gibi izalu c;ok ko ay 
d~°ğildir. Bunun!~. beraber, .z~
man ve rejime gore devletçılı 
-· manasile icaplarının saraha 
gın d · ·Ik sart ten tayini eyi i arenın ı . -
\arından biridir. 

Devlet, müstakil b~r mi!let 
hayatının en büyük hır realıte· 
sidir. RP.jim ne olursa ols~n,_her 
idare devlet mefhumuna ıstınat 
eder ve kuvvetini ondan ahr. 
Anc:tlt m•ıhtelif rejimlerin.?::· 
let mefhumları arasında bu u~ 
farkları vardır, ve bu far~~ar ı
dare adamlarının devletçılık te 
lakkilerincle kendilerini göst~
rir. Cümhuriyet ve ~e~okrası
nin, faşizmin, ~lş~~~mın, mo
narşinin, d,iktatorlugun. · ,·. ke?· 
dilerine mahsus devlet te-, ~ki
leri ve binaenaleyh devletçılik
leri vatdır. 

"Devlet benim" diyen on dör
düncü Louis'de kendine göre 
bir devletçi idi. Senelerce, İspa
nya'nın mukadderatına hakim 
olan ve nihayet ııeıısizc:e. dünya.: 
dan göçen diktatör Pn_?W. d.o 
Rivera'da devletçi oldugu ıddi
asında idi. Fakat tarih ve t~~
rübe böyle uydurma d~vletçıl~.k 
lerin akıbeti fena oldugunu gos 
tenliği içindir ki, beşeriyet . en 
evi sekil olarak demokrası ve 
cümhuriyet devletçiliğini bul
mııs ve devlet hayatmm en eyi 
teminatını bt\ devletçilikte gör
rnüstür. Demokrasi umdeleri.n.e 
~öre tezahür eden ~eyle~çılık 
halk H"kumeti idaresının ılk a
zimet nuoktasını teşkil eder· 

'Urnumi menfaatin müıness;
li "e miieyyidesi olan devlet o
torite ittin memleketin Jıer kö-

i p s:ı ~ 1 ve rıaZD' cılrnası ev 
let havatının ilk şartıdrr. Esa
sen halk Hükfunetlerinde dev-
let bu otoritesini halktan alırj 
ve onıın hakimiyeti namma ku 
lanır. Halk hakimiyeti memle
ketin muhtelif· kısırnl.a~ı veya 
~ehirleri arasında kabılı taksım 
bir kevfivet değildir. Meml~~e
tin he~ hangi bir köşesi?d~ki ıc
timai bir tezahür, siyası hır faa
liyet millet hayatının ye?İ ~k
linde, bütün milleti ve bınnetıce 
devleti alakadar eder. Demokra
si ıımdeleri bu alakayı men de
ğil, bilakis davet eder. 

Hükfunetçilik, devletçilik gi
bi bir otoritenin istimalini mu
tazammm ola? faaliyetler, tat
bikata umumı menfeatin mü
eyyidelerinden ba kabir şey de
ğildirler. Bunlar milletten kuv
vet ald kca, ve milJet arzulaanı 
ifade et•ikce demokrasi sahasın 

Ruslar 6 aylık konte
ijan mallarınıa dı ar 

Ali i tısat 
----

lVlecli. i yakında 
içtima ~decek 

iş saatleri 

Devairde mesai sa
atleri deği iyor 

Ab 
• 

nın 

· am·tver s 
ası görüJd· a 

Nısfı diğerini iki 

ayda alacaklarını 
söylüyorlar. 

------
Tediye muvazenemi

zi tetkik edecektir 
Memurlar dokuzda iş 
başında bulunacaklar 

Fransız ajanı veresenin 1"ürk tebaas 

-----------
Beşinci içtima devresi yak

laşmış olan Ali iktısat nıeclisi
nin önümüzdeki devresine ait 

. olmadığını ileri sürdü 

Verese vekilleri aksini müdafaa 
Dava karara kaldı 

H. Ragıp Bey tıcaret müzak rat rüznamcsi hakkında Türk-Fransız muhtelit mah-
mecli · umu.'111 katibi Nurul- kemesinde dün Abdülhamit ve-

muahedesi müzakeratı 
için Moskovaya gitti 

lah Esat Bey birmuharririmize resesi tarafından açtlan davaya 
şu beyanatta bulunmuştur: ba!kıhnıştır. Bu mahkemedeki 

- «Son içtimaı;Ia Ali mecli- dava S!ıriye, Lübnan ve Fran-
Dun lmıaı'.zekHeıiiseedyeı!ln MRC:g~povıeyejiri- sin teşk_ iline müteallik kan.. u~un sız idaresine geçen bazı yerler-

dd h h k e deki vereseye ait emlakin iade-y · T" k • Rus ticaret muahedesi müzakeratmda Başmu- ma . eı ma susası u mun si hakkındadır. Mahkemede 
rahha::ız ~ılunan Moskova sefiri Hüseyin Ragıp Bey dü~ü te~ıken çekilen k_urada 6 81 Kışın geçmesi ve günlerin Fransa, Suriye ve Lübnan 
ekspresle ve Peşte - Varşova tarikile Moskovaya hareket ctm~.ş- Huk~etçe ve dığer a!tı~ı uzaması üzerine Vilayet maka· Hükmnetlerinin vekillerile Ab 
tir Hüseyin Ragıp Bey dün Rus sefiri Suriç Yoldqla uzun mud muhte~f teşekkiilleroen ~- mı dairelerde mesai aaatlerinin düJhimit veresesinin vekilleri 
det. .. .. .. t"r hap edılen izalardan olmak u- . kara . f N . ~---

goruşmuş u · ıre 12 izi ın 1'9tıell aynlmış- değiştirilmeaıne r ~ermış- Haydar Ri at ve eaım _.. 
Rus ticaret mümeuilliği tarafından İktısat Vekiletine gön: !ardı. e<: 1 

. tir. Şimdiye kadar mesaı saatle lyah B. lcr hazır bulunmutt\D'. 
derilen raporlara nazaran, Sovy.et ~ükfuneti, rica~~ m~~e~~sı I ri sabah 9 buçukta bqbyor, 12 Saiıahki celsede Fransız ajanı 
mucibince Türkiye piyasasından mubayaayı taahhut ettıgı Turk Y~ni intihabın zamanı henüz den 13 çe kadar öğle tatilinden söz almıt ve Mıdöllulınit vere-
kontenijan mallamun birinci altı aylığmı yani yüade ellisini ta- sonra saat 16 buçukta nihayet ııeııinin idmunen Türil tabiiyc-
mamen mübayaa etmi§tir. buluyordu. 

Piyasamızdan mübayaa edilecek olan Sevyet kontemjan mal- önümüzdeki c:amarteııi gü-
landa yüzde yüz olarak satın alınmıştır. nünden itibaren tatbikma baş-

Türk kontenijan mallarının ikinci altı aylığı, yani müteba- lanacak olan yeni mesai saatleri 
kısı de iki ay zarfında mübayaa ve ikmal edileceği tahmin edil- şudur: 
mektedir. Bu suretle eski muahedenin ahkamının icabatı bitiril- Sabahl~n. eskisine göre ya-
miş olacaktır. fE nm saat evvel, işlere saat do-

Bu ay içinde yeni muahede müzakcratı Moşkovada intaç edi- kuzda baslanacak 12 de öğle ta-
lecek ve ay nihayetine doğru imzalanacaktır. Yeni muahede, An- tili yaptlacaktır. 
karada tesbit edilen.wnumi esaslar nazan dikkate alınarak yapıl Öğle paydosu, eskisine naza-
maktadır. ran yanın saat fazla, bir buçuk 
· Yeni muahede mütekabil ve ınütesa'lli menafi esas tutul- Ali lktıSM Meclsi azasından saat sürecektir. Öğleden sonra 
muş o!dugu için şikayetıere meydan verilmiyeceği beyan edil- bir grup saat 13 buçukta mesai bashya-
mektedir. cak ve 17 de daireler paydos e-

takaniir etmıtllloiftir. Ancak iç- dilecektir. Bu suretle mesai sa-
ÔtllER akta olmasına atı yarını saat artmaktadır. 
.binaen mtihmbın y41kmckl 
icrası ta:biidir. Meclis bu içti- · Vapur ve tren tarifeleri de 

ettiler. 

-
mamda 928 ve 929 seneleri te- buna göre tadil edilecektir. 
diye müvazenelerini tanzlın e
decektir. Ayni zamanda Tür
kiyenin iktısat siyase<tinin ya
kın hedfleri lha14:tnda başlanıl 
mış olan tetkikatı intac edecek 
tir. Ali iktisat meclisi bürosu 
bu tetkikaıta esas tCşkil edeceık 
malUınat ve vesaiki toplamak-

Kambiyo vazi
yeti istikrar 
kesbedlyor 

tınden iskat edildiğini, hall>U- bulunduklarını, vereseye T 
ki tarafeynın teşekkül edebil- mahkemelerinde ha'klarını 
mesi için herhalde bir tarafın dafaa için bir sene müddet 
Türk olınası lfızımegleceğini verilmiş isede ibu müddetin 

Ö hitam bulduğunu söylemi · 

limonda tahmil vt tahliye ameliyatından bir manzara 

Limanda buhran mı? 
işlerdeki dıırguı1luktan bedbin 
olınak i(;in hiç bir tiCh<·p yok 

tadır ... ________ _ 

Haylı tuhafı •• 
r 

söylemiştir. ğleden sonraki Mahkeme tarafeynin .. 
celsede de verese veıltillerinden faalarmı dinledikten ııoora 
Nesim Mazelyah B. buna cc- hususta bil' karar verilmelı: · 

Konsortfyom içra komitesi • mevZIJU bahis """l~k okmmn-nr. 
N nah Esat B , vap vemuş ve ... • _,..-

dün bermutat uru . --------------------in riyasetinde içtima etmiştir 

Konsorsiyomun ay sonu ol
mak münasebetile piyasaya mü 
dahaleai beklenirken buna lü
zum görülmemiş ve konsorsiyo
mun son günlerde 15000 İngi
liz lirası mübayaa ettiği yazıl
mışu. Bu mesele hakkında ken 
disile görüşen bir muharririmi- . 
ze Nurullah Esat Bey demiştir 
ki: 

dan aynlmanıı olurlar. Demok Bu 
!'asi hic şüphesiz'. rı;.illet ~rade.si-
nin inkisamt değılcıır. Mıllet ıra 

durgunluk yalnız bizde değil, 
dünya limanlarında mevcuttur 

bütün 
"- Konsorsiyom henüz pi

yasaya müdahale etmemiştir. 
Fiat istikrarını muhafaza etmek 
konsorsiyom teşekkülünun baş
lıca gayesidir. Konsorsiyom son 
günlerde Borsaya ihtiyaçtan 
fazla arzedilen kambiyoyu muh 
temel ihtiyaclara karp ihtiyat 
olarak bulundurmak için alnut· 
tir. 

desini temsil ve tevhit eden ali Tkaret işlerindeki durgun- hiç bir krizle alıiıkadar olmıyan 
llıüesseselerin faaliyeti tabii ce luk dolayisile liman faaliyeti- hadiseleri buna sebep gösıter
reyanında devam ettikçı: devlet nln çok azaıldığt söylenmekte- meğe çalışmak doğru değildir. 
otoritesi de zaten milletin miira dir. ı 929 senesi liman istatistikleri-
kabe ve nezareti altm?a vazife- İatanıb~ 1' . k . iid" ne nazaran ithalit ve ihraıcatin 
Iİlli ifa ediyor demektir. T rü Hamdi B~ ~r etı: b~-ı heyeti umumiyeainde 1927 ve 

ZEKi MESU muluııririmUc demifT ki. ır 1928 senelerine nisbetle mem-
-------- . · leketin lehint bir fanalık var-. - cB1r kaç ay az İfle geçmi9 ol dır 

Son lekllflmlz ~ası ilerisi için bir d~ı ~~ İ9tanbul limaıuıun 1929 faa-
k~ e1me.1-.~ ~vvetle wnıt c- liyet yekfutu qya itibarile ve YUMllhlar diyoruz ~· ~ır ikı ay s?nr~ v~- 2,778,000 tondur. Haltuki 1928 

Atina 2Jiyet lehunıze daha müsaıt bır ek 2 261 ocıo ton 1927 de 
ATlNk, 1. (Apo) 7" safha alacaktır. Bedbin olmak 2 443 İıoo ~ondur 1San t .. 

ıazetelerine .röre ~kiye~- mevkiinde değil~. Ticaret ve hem ithaliıt ve ~ • i~=
fından teklıf edi~erı tadilit. liman hueketlenndeki durgun- ta kendisini göatenı1'Jtir Lima 
Y~ metalip suretinde telikki luk biae matıaus değil, bütün na ecnebi mm'ltlı etİerdm 
cdılmektedir. dünya)'& ait bir buhran.dır. ~- 885,000 ton ve Türk limanlann 

nyanm her tarafında lıman ış- 985,000 ton olmak üzre cem'an 
leri acın üç dört ay zarfında a- 1,867,000 ton eşya gelmiştir. 
zalmlljttr. Buna mtlkaıbil 349;000 tonu Yunanistan da 

zelzele 
GOLOS, 1. A .A. - Şehi~o 

17e civar kasabalarda 5 defa şıd 
detli zelzeleler ohnuştur. Bir 
<:ok evler yıkılrmş olup hasarat 
ttıühimdir. 

İhsan Bey gitti 
Geçen cuma.şehrimize gel

miş olan Gümrükler umum mü 
dürü İhsan Fıfat Bey Ankaraya 
""d t . 

Pirede de bir çok Yunan va- ecnebi memleketlere ve 560,000 
purları boş yatıyor. ~~u ~emleket dahiline olmak 

İtalyan gemileri bazı postala uzre lımannnıroan 910,000 ton 
zaltma -a ıbaşlamıştır. Hatta eşya çıkmıştır. 

rı a g A 'k T f .. .ı..~· bu krizden İngiliz v~ ~en ~ 1 asarru munas~ıle bir ta-
apurları ve ticaretı bıle mu- krrn mavunacılara ve menıurla-

~eessir olmuştur. ra yol verileceğine dair neşri-
. b"t" dünyada umu tın aslı yoktur. 

Vazıyet u un . İ · · b' .k • · d" 
mi bir durgunluk gösterıyor. ş~mız ır 1 aç ahy' az gıttı .'-
Bunun memleketimizde ifade ye bıze sene erce ızmet etmış 

· .. h · ı· b" mahsus bir adz:.-nları kapı dışarı etmek ak-
ettıgı a ı ıze b'J 

ki . de tefsı'r etmek lımızdan ı e ıreçmez.» 
rarı se ın ' 

Rtsimli gautınin koyduAu resim 
Tevfik pa~a 

Dün ·gelen bir Parla gazete
sinde tuhaf bir şey gördük. Es
ki Osmanlı irnperatorhığunun 
sorı sadrazamı olan Tevfik Pa
şanın resmi ile birlikte yarım 
sütun yuı. Hanedan hudut ha
ricine çıkarıldıktan sonra Pa
riate it•amet eden prens İbra
hinı 'l'evfik Paşa isminde sa
kit hanedandan biri Pariateki 
terzilerden birine zevcesi pren
ses için yaptnılan esvapların 
parasını vermekten imtina et
miş, iş nihayet mahkemeye 
düşmüştür. Tevfik Paşa Türlı: 

BilhaB&a son on beş günden 
beri ~uri'piyasa bareketlerile 
de teyyüt ettiği ııibi piyuada 
mühim salah müıllhede edili
yor.Bugünlerin dalıa pyani dik 
kat bir hususiyeti de son bir ay 
aarfındaki Bona tmıevvaçleri-

FranMz san 'llllcOrl11rı· Alıluua isl11siyonunda 

Fransız artistleri bugOn 
Ankaradan feliyorlar 
Melle Marie Beli Ankaradan iyi 
intibalarla ayrıldı. Gene gelecek. 

nin evvelki ~eterin ayni ayla- Fransız eaa' atkln dl i : Oizel AlıluııilM 
rı aarfmdaki temevviiçlerle ıa- ...aı • 1 btrakıyorum. yri kabili kiyaa olan bir istikrar 8R lnymı.... . 
maQllarUı arzetmeaidir". ANKAJIA, 1 (Nefonla)- Pb-kle wa•ate ~ ohm: 

Filhakika muhtelif ticari me Fnınsu aan'atkirlut. Melle kalarmmı gtiftemllf oldular. 
hafil ile temaalamnızdan aldığı Marie Bell ve arbdqlan • 
mız intibalara göre gün geçtik- gün ııon teımillerini verdiler ve 
çe bu istikrann teesııüa ettiğine Ankanl muhitinde haklı takdir
dair olan kanaat umuıml~ek lcr kazanarak İstanbula hareket 

ettiler. Dün geceki temsilde ti-
tcdir. yatro salonu gene tamamen do 

kanunu mücibince evlendiğini, f ed -'· · H r n · aa ec .... mış. . . . e e ıse ... 
onun için zeç ile zevcenin mal- Fakat bu İbrahim Tevfik Pa-

lu idi. 
Meclis Reisi, Başvekil Paşa

lar Hz. vekil Beyler, Ankara
r.ın yüksek sosyetesine mensup 
aileler temsilde hazır bulunmuş 

Dün gece temailden 
Maarif Vekili Cemal H" 
Bey san'atkirlar şerefine 
taslarda bir supe verdi. Su 
Hariciye Vekili Tevfik Rüş 
Bey, Fransız sefiri Müsyü 
Şambrön ve refikası Mme 
brön ile meb'uslarımızdan 
tibi umumi Saffet, Vasıf, F 
Rıfkı, Yakup Kadn, R" 

lan ayri olabilec.eğinden zev- şanın eski ve son sadrazam Te
cesinin borcunu tanımıyacağı. · fik Paşa ile hiç bir münasebeti 
msöylemiştir. Parisli bir avkat olmadtğını söylemeğe hacet 
fbrah:rn Tl!vfik Paşayi müda- var mı? ..• 

lardtr. 
Reisicümhur H:ı:. tiyaboya 

ref, Hamdullah Subhi, 

(11.ıı.d Altlncı 

e 



• 
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l rşten haberi olaıılar vardı 
fı'ena mı? BI;; de harbe gldt!rlz, 

mesele halledilir! 

• 

aliit Paşaya ettiği yemin, j loşluklar kalmıştır. Buraları da 
olsa, vaktile Karaman o- I tenvir etmek, bütün hakıkatleri 

1 
U'liltn koyunlanna bir gü- nihayet milletin önüne koymak 
n saklıyarak "göğüslerin- hususunda başka vatandaşlarr
cana,, yemin etmeleri ka- mızın da uhtelerine düşen milli 
den olsa gerektir. vazifeyi idrak ve teslim etmele-

• 'alat Paşaya gelinl:e: Mer-
ri laznndrr. 

u yakından tanıyanların Mülga Meb'usan Meclisi Re-
t oğu vak'anm zuhurundan ısı Halil Beyfendi İttihat ve 

1 l haberi omadığına dair terakki devresinin en mühim 
) iği teminata inanmış gibi rollerinden birini oynamış .. Ve 

3 
nüyorlarsa da ayni zümre bilhassa Almanlarla ittifak ve 
!e aksine kail olanlar da Büyük harbe iştirak meselele

ı değildir. İsmini zikretme- rinde bazen miisbet ve bazen de 
1 tezıın olmadığımız fakat menfi mühim bir amil olmuş

(! ıasınm ve sözünün doğru- tur. Mütarekeyi müteakıp Mcc-
1 ndan emin bulunduğumu.: !isin be~inci şubesi tarafından 
1 atın anlattığına göre vak'-ıyapılan tahkikatta Sait HaEm 
J ı iki iiç giin evvel eski Ha- ! :a kabinesine Hariciye Nazı-

ALDIGIMIZ 

A/lama duvarı önünde Yalıı. di A·ad111/aı ı 

Filistin tahkikat raporu neşredildi 

' ' 
l 

,. 

. Ingi,liz lıeyeti Arapların aldHtı ldıÇ ııı1 itiraf' ediyor 
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Fflistinde 

Rap<>r çıktı 
Onlara göre Ingilterede -------

Konfrı·ans 
] e nezareti odasında oturur- rı sıfatile ancak 15 Teşrini ev- - -· ·-- llorçlr ıııcst•lesi 
1 yanında bulunanlardan bi- ve! 1915 tarihinde girmiş bu- · y h d • - --- -
1 1 donanmanın ikide, birde lundu~undan bahisıe o tarihten a U 1 mese- Times muh~biri- Emniyet ve scHlınet 
1 ıclcnize çıkmasının tehlike- evvelki vukuattan dolayı ken- ~ 

Türk- Macar dostluğu 
Macar harici ye nazırının iki memleket ar2.
sında, i m ünasebata dair yeni bevanatı 

PEŞTE, l. A. A. - M. V al-, tfr~< ve Tür.'.<-Macar samimi 
ko Türkiyedeki ihtisasau hırk- dostluğunun mütemadiyen ıe
kında Macar ajansına vaki olan sanet .bulduğunu müşa:'.ıede et
heyanatında Türkiyede gördü- tik. Bu dostluğun inkişafının 
ğü hararetli hüsnü kabulden ve iki memleketin mena(ii ik
iki millet a:asında'<İ lhiss1 rabı- tizasmdan olduğu kadar 
talar:lan bahsederek demiştir umumi sulh için ele m;.j. 
l:i: _ I ?im o~du~da mutab;k 

- «Iki de ,Jetin müdüranr ı.«atdm. Şımdı başlıyacak olan 
şahsi temasları idame ettirdik- iktısad1 müzakerat iki memle-

. . . ke,t arasındaki dostane havaya 
lerı takdırde faydalan .gayrı ka b' f'kir d-'-'I' d . . . . • .. uygun ır ı =ı ·ın e cere-
hılı ın,rnr.clan ~brtalann ~u~ yan edecektir.» 
Macar mılletlen arasında ınki- M. Valıko lbeyanatınr şöyl 
şaft için hertü:-lü şerait mev- bitirmiş tir: 
cuttur. -- «Şu ciheti asl~ gözde:: 

Ankarada Başvekil Hariciye kaçn:mamalıyız ki herşeyden 
vekili diğer hükümet azası ve evcl hudutlarının müdafaasınt 
Meclis azaları ile bir çok defa- istihdaf eden Türkiye harici 
tar mül&katt:ı bulundum. siyasetinin bugün şarki ve mer 

kezi Avrupa meselelerindeki 
Bilhassa iki meımlcıketi ala- alakası mahsus derecede aff 

kadar eden harici mesaili görüş mıştır.ıı 

Keskinde bir suiist:maı 
a :luğundan bahsetmesi üze- disine sual teveccüh edemiye- lesi tazelendı' nin bir t~lgrafı m~selesı.. 
. Talat Beyin (Paşanın), ceğini söyliyerek mevzuumıı- ı 

J i oı<luğu üzre, işi şakaya zu teşkil eden ittifak ve harbe --·- - -·- - -···- - Muhasebei hususiyetle 10,000 liralı.\: 
1 ~,urarak, "fena mı a canım, iştirak meselelerini tenvir yo- Geçen ağustosta Filistinde Düyunu umumiye hamiller LONDRA, 31. A. A. - Sala- b" "h · •" ~ k ld 

e .lıar~e gider~~'. mesele hal lunda bir ~ey ~öyl.ememiştir. O vuk~'.>ll;I~ kani~ vckayi _etrafın- vekillerinin Ankara müzaker~- hiyettar Fransız maöafili Fran I lf 1 . tı as meyoana ÇI arı l 
. ış o.ur,, dedıgı muhakkak zaman vazıyetı böyle muhake- da İng , lız tahk•k heyctınin ay- tından sonra İstanbula .gel~_P , sanm İngiltcreden emniyet v' - -----
• mc etmekte sabık Meb'usan lardanbcri hazml;ı.:nakta oldu- tekrar ~v~p~ya av.detlen mu- ı self net meselesi hakkında bir I ANKARA, ı. (Telefonla) - I~es!a.> kaz:ısr Muhasebei h!:· 
i anaatimi_zce T'!_liit Paşa, R~islıı:iı: hakir olduğ.~ te~lim ğu raporun neşri uzamıştı. İn- nasebc~ı~e Tınıe~" ın İstanb~l t~ · -: ~ yeı:ı~_tc : .'ıhütler·e giriş:ne 

1 
susiyesinde 10,000 lirayı müt.ecaviz ~ir su:.istimal ve iht~las mc::· 

~ .merkezı .umumı az.sın- e~ılebı~ı~. Fa~t .. b~gun ~ılle- giliz tahkrkat heyeti muhafa- muhabın gaz~tesıne yo.lladrgı ı sını ıstedigıne dair İngiliz gaze dana cıkarrlnu:ıur. .Muhasebeı hususıyeden Ahmet, tahsı!dar H •• 
bır ksnm bıle Karadenızdel tın tanhıne aıt butun hakıkat- zakir abrar ve mesai firkalan- telgrafta vaki olan neşrıyattan telerinin bazılarında ı:rörülen ya [eyi;:ı Ilayd:ır Faik, Halil Efendiler n<!mında dört memur clı 

1 e bir vak'a ihdas edilerek leri bilmek hususundaki hak- na m~sup birer mebustan t _ zıları v~ ~ddiaları tekzip ct-1 tahti zandadırlar. 
~ eketin cebren harbe sürük kı, daha doğrusu vazifesi de i- kil edilmişti R p · · d'eş mektedır. Bu mahafilin iddia- Uuhasebei hususiye memuru Ahmet Efendi ta!lSildar Ha· 
ı eğini biliyorlardı. Talat tiraz götürmez bir bedahettir. kadar neşri · a or~ şım ;;,e sına göre Fransa f. ı':vam cemi- san Efeıı:ii tevkif cdilrntştir. Tahkikat evrakı Ankaraya gönde-
, , b:lki, suikastin hangi ta- V kı. B"yük h h .1 . ı , h =;ı:rıasr~ a b~ .P yeti mfaa1rmm 16 ıncPnadrlesi-ı : ,i_':

1
a c;ıunad cağını günk~ ~- den~ri a~ok uvakit =~m=~i~s{~: ~~:a;: i~:~:/.~:::rn~ta~~: n~n tefs.irinden v~ ı'.m maddeye ri'mistir. _________________ ----

: uı rn:yo u, ve sonra ı ın- k k d - 1 k d .1 b' k' · 1 .. ·ı' d hır kıvm•t V" .....:• · • et f k H b J N A k d h kt .. . d b' at pe ogru o ara eru e ı- ınmış o .n:ı31 gosterı ıyor u. ' · . uue>>sırıy ve- ra ar ve azır n ara 8 
! nrr u no ad uzc;n ~ b~r lir ki bu son on iki sene zarfın- Dü.n gelen ;ışcı.ğı:laki telgraf bi- rilcnesinden baş'ca bi~ı:ey iste- . - . 
ı.:ı:mın oyunun an as ır d e leketun' · · d' - · · z • · · dil me:nektedir. Bu da-;ince ve ar- tı.NKAR../\, 1. A. A. - İra:k Harbıye Nazın Cafer Paşa Haz-
c1e - ·ıd· · a m m ız, geçır ıgı ın- e<>· ııren 1u raporun neşre _ 

1 
gı. ır. kıliplarla, belki bir asırlık za- diğini h?'Jer veriy<>r. Fakat ve- zu Akvam cemiyet:nin sem icti- retleri bugün şehrimize gelmiş ve istasyon:ia Hariciye Vekili 

ahrıye N~zın _Ccnı":1 Pa- man tayyetmiştir. o devirde rilen bum~ &-n~'m üzerinde bi- maında İngiltere tara 'ından.vu 1 
namma kalemi mahsus Müdürü ve müdafaai milliye Vekili na-

ı Karadcnız hadısesındcn memleketin mukadderatından raz durmak Iüzu.nsuz değildir. ku 1,.,1,,n teşwhüse uygun düs- mın:ı yaverkri tara"mdan istikbal ediJ.miştir. Cafer Paşa Ha~-
~ndan evvel habt:rdar o~- resen mes'ul olanlar da dünya Filistin vı-'::ıyiinden evvela A- mektedir. · ı·etleri sa:t 15,30 da Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyi, 16 d:ı 
ıg ·.1a ~:ınaatc yakın bır sahnesinden ebediyyen çekil- raplann kabahatlı addedilmele- İngiltere bu ict' d .. .. Başvekil ismet Paşa Hazretlerini, 17 de Büyük Millet Mecl isi 

"lırct e l:a!1ıız. Hatta mcrhu- miş bulunuyorlar. Bütün haki- ri d'kl 1 tı' c•lb a· Gö' b' · d h """ . b"."a 
3 

gunun \ R~isi Kazim Paşa Hazretlerini ziyaret etmiştir. b k' .. . f h l ı .<~ ~ e ıyor. zyasr ır n e er.mıngı ır taarruz ve 1 H tl . f M'IJ' "d f V , T A .. 
.n1 _ı \~<' - · a lU~rı~e ena ~ - katl~rin ortaya ~ök~Iın:esinde duvarı denile!! yerde Yahudi- tecavüzde !Julunacak herhanP:i Cafer Paşaf azrebrı şkere ınAe a' 

1
1 

mKu1 .. ~.~atl e.,b·ı. 1 
ptu'-

.,ı.ıu;~ b~r olarak bır aralık ıs- şahsı veya umumı, hıç bır mah- lerin geçen aO-ustosta toplanıp .4f. JVyall bir de 1 t' · tı'f d d b'l : . halık Be ytara mdan u a şam !la o u ı:,"un, e ır z!y:::. t 
r 'l l e ka 1 kıstığı fakat Bay k lm B h"k" · " vem ıs a e e e ı ecee:ı . . . 
lff' .. . . · . • zur a amrştır. aşta, u u- e~·:d Beni İsrail saltanatına a- anlaşıldıg- ma göre Türkiyede noksanların ;•. nali carelerini venlmıştır. 

gunuevıncgıdenarkadaş- metcephcsindegecenbütüniş- 0-J dkl .. A ı . ı ı~ B ka-ından kumbaar a'anlaı· .b . la .. . , ., a t an gun rap arın teca- mali buhranın beklendiğ;nden ara~tırma~· "ı'V3'TI CC'Tlivetine ~ an ~ . L 
un ı ram ve ısrar rı uzerı lere yakından karışmış bulunan ·· ·· - dıkl "dd' ed'I' d h I 1 d I 1 d · · 
) fil-irdcn vazg~tiği mu- Han B f d" ·ı M . vuzune ugra arı 1 ıa il- daha ciddi olduğu hükumetçe ı"daı·.ı oan f'Veter enıste:nış arasınd" kazanan'ar 

• ., . . 1 ey en 1 1 e erkezı u- vonlu. He'bııki daha eve! Ya- nazarı itibara alındığı, iki türlü - ... 
rakak gıOldır. muminin biitün esrarına vakıf h :ı· 1 · · .. ı ·· ·· l" 1 , _ .. . u ı genç ennın tur u tur u tebdir düşünülduğu zikredil- [Konferan~ görülüvor ki bil- ANKARA, 1. (Telefonla) - ş Bankasından kumJara ah.,-
l:{~t~ o sabah ~rkend~n ken- bul.undugu şuptı_esı~ . ~ulunan bayraklarla nümayis y<'ptıklan mektedir. Bunlardan birincisi ·hassa emnivet mes~lesile mes- !ar namına tertip edilen piyanko dün Bankanın merkezin ~' 
~ m zıya'..e!.e ~ıdenlerm Pa- t~?at .ve te~~kı .. kat. bı umu- ve bu suretle Aran.ların asabi- her vadide sıkı bir tasarruf icra gul oluyor. Ccmiyf't' ;ıt< ·am mi- keşide edilmiştir. Kazananlar şunlardır: 
·a·n -. butun bır gece devam 1;'1~1 Mıthat Şükru Bef bulun.- vet:ne sebery oldukları şimdiye etmekle beraber alacakltlara s2.'tının 16 mcı maddesine gö- 500 lira Şurayi devlette azadan Süreyya Beyin ':ızı H~ ' ~ 
• -ı m!ilalı;ızalardan sonra - augu he 'de herkesın bıldıklerı k d t ·ı· · ·· · ı · cı· "k" b 

1 
ld - h k'k 

1 
. 

1
. b' k 'k b , - ar gene n~ı ız gazetelerı- Turkıyeye kısmen o sun tedıya- re Cemiyeti akvam arasından Hanıma, 200 lira istanbulda Muzaffer Ali Beye, yetmiş be• er 

~.su __ unct
1 

ulamuş ok ':1gu
1
- a 1 akt erı,t. 1

1 1 ç .ı1r1 .e sı.h. ıra . : nin nesriv-t·'ldan anlaşılıyor- tın tecili cihetine gidi'mesi el- 11ir devlet harbe tevessül e:ier- lira İstanbulda Hüseyin Hüsnü Beye, Konya:ia Hasan B,.v, 
~ormus o sa r gere tır. ş mama şar ı e, mı ı tarı ım ı ze d H 1 (i.. d d · j d - (' · · · ld'k t d" d k k u. e e rozv;· sr uvarr enı- zem ol ugu ıkrmı vermektır se ::ıu d!:vlet dii{er C : -niyet a- lstanbulde1 Fatma Gülhis Hanıma 50 lira da istati!'tikte da'.>til J 

-
1 
:cs1ey~l geb 1 ten ksonrakaabr~ ~fv 

1
1 .e. ere v

1
atana a•- 1 va-

1 
len verin ~ii·"·-.,-ın va'dma ait 

1
. .

1
. h b' 'k' . 

1 
. zasına karsı da harbe giri•miı; ' Füruzan Hanıma i3abet etmiştir. 

ai arı e ozuşara ve ı- zı e erını yapma arı zamanı ge . .. . d Id - d I ngı ız mu a ır ı mcı o arak 

~ 
. . erazı uzcrın e o uo-n mev ~na arlded:lecf"· t;r. Bu devletle her 

ı n çıkarak bir köşeye çekile mıştır. , 1 b' h •.. , d - ·ı I da büyük bir istikraz aktile bu- Irakta mfdi? .. Merhumu yakın- - SON - cd~«ar<T mh~':'krs ır - · tı ;~: :lgı - nun bir kısmını Osmanlr borç- tlrlü ticari ve mali münasebat 

la 
.. 

1 
. ·. b' • ·-• ~ _ _ ır. a ~ı at rapcru ıuu cı 1et- 1 h k d' - k katedilecektir. Gene ayni 16 ın 

ı tanıyan nn cum esının ır Fıran.•Rda 1 . k d . . d' . , arına asretme • ıger rsmıru 
d 

"H 
1 

d' ... '"rt E . , ,.tt, mı ctml" ı mı L.. d · f 1. . h . cı maddeve göre Cemiveti a'<-
:1~ an ayır.,, ıye cevap (i 1 1 f ' f .1• a ımar aa ıyetıne ta sıs et-
ı(-ceklerinden şüphe etmeyiz. Ş k 1 F•:l_en. te e:r,~ t~. dta sAı at yok. mektir. Gene İngiliz muh:ıbiri- va!TI meclisi alikadar devletle-

Yeni hükumetin siyaseti 
·;:ıaatimize göre Cemal Paşa ar fam ratt 1 ıst~ vr. avım e raplanı; ne göre umumi intiba hükfunet re Cemiyet 'ha>ının iştirak e-
gece süren bir tereddüt V:ahudı.ler aleyhınde herhanr-ı , her hangi birkaydi hattı hareke deceği a5kf'ri, bahri ve ha<ıai 

: resinden sonra ackadaşlarr- PARİS, 31 (A. A.) - Şark bır t~rtLh,..•:1 bu~~nmad•~larr r:ı ı te girism~den e~el vakrt ka- te~·'JLrlerle Cemiyete olan taah 
jilt!hak etmiş ve Sinop ö- tamiratı komisyonunun sırf şek ~orda tastık ed~lıvor. Bıllı~<sa zanmak i~teme!ı:tedir. "Times" hütlerini icra ettı'mıek için ve-
rde (Yavuz) taraf~dan alı- le ait olarak yaotrğı ictıtT' · _5apla_ra l'--rı~mı harpte edıl~n IT'nhabiri Dayinler vekillerinin savada bulunmak vazifesile mü 

Başvekil müstakil bir devlet 
tesisine çalışacağını söylüyor 

'ı tumturaklı tebrık telgra- Kont Bethlen ~ ,tlerıı; tut~m~m~ş 01'.':aı<~ ~a Ankarava olan ziyaretlerinden kelleftir.] Bağdattan yazılıyor: - Ye-
1 göndermiştir. Fakat ertesi arinkovitc.iı t :dvrrca.:ıkre?11 ;.1~tı;. ~·lıstının elle tu'1'1\ır yibi bir netice hasıl lngiliz bütçeıindenki açık ni başvekil Nuri başa Sait yeni 

· ıah Bayram münascbetile Bcnes ıe M. T i ' aresı e şım ıve "a :ır vapr- olmadığını. fakat bunnn bir ci- LONDRA, 31 .A. A. - Bu- hükumetin hattı hareketi hak-
disini tebrike giden Pertev tulesko da haz '~n "ıı.~~Iar~ . ~:ı.rsı bu 

1 
.rap~r betten iyi oldu~unu sövlüyor. gün niliayet bula<:ak olan mali kında izahat verirken demiştir 

ıaya "i~in böyle olduğunu blunmuşlardrrJ lııç d•o;ılse ur ıhtar t:<.c•l cnı- Düyunu umumive meclisinin hü seneye ait varidat ve tahsilat ki: 
mcz<lik amma,. diye tecssü-ILoucheur tami ~ "?L .Acaba bunc1,..n •~"r1 "~•rl kümet<;e bariz bir surette muha y~kfınu 734.188.748 ve masarif - İki hedefi takip etmek ü-

l ü göster~e~tcn de nefsini 1 tnesclesinin cso -. 'ıır ıdare ':ı.ırula~ak? ... Bekle- sım gibi telakkiye hükumetin 74a.l 72,0ll İngiliz lirasından i- zere iş ıbaşma geliyoruz. Ev ela 
a'ıcdemem•ştır. . La Haye konfe . " • ıen sey budur. meyyal olduğu halıle M. Wv1tt barettir. Bu hesaba nazaran Irakta müstakil bir devlet tesi-
Büyük harp devr~si Bahri- a_ı;sında h_:ılledil LONDRA 31. A .A. _ 1929 l i~e Ankarada te~·s ettiği fik- 14.423.263 İngiliz liralık bira- si için icap eden bir siyaset ta-
ı-Nazrrmm nihai hezimetin mış _oldugund~ .\ğustosund; Fil;~tincle zu!wr rı.nde bulundıı~u bu zannı vasi çık vardır. kip edeceğiz. İkinci olarak ta 
1akkuku i.iıerine İstanbuldan k~mısy?nun ka, ·den karg-asıılıklar hakkında bır surette d:wrtmı~ olduğunu Japonların cevabı memlekette ciddi müşkülat ar-
jkayy1 übiinü1dm_üteakfıpkİstviçre- baırlmmakcltaınmkau .. ıkee •. llt: J"' Beııe- , , '<''<at yar-n;ıi{a memur ko- ml'habir ilt. ~h·c eliyor. TOKYO, 1 (A. _'\,) _ Ja- zd7kdken ikt1ısad~ vaziyeti nazarı 
· a eme a ıor ve a a ora- - 1 "· " F k t T h L' • 1 ı ate a acagrz. j " ld - k d · b · · ınisvnnun raporu nes edil"lliş- , a ngı ız mıı ,,ıırın te - pon hükumetinin talimatı Lon-
l Bcrline gidip Talat ve En- 0 

.. ~gtlunu :1Y 1 etmd.
1~ 1 ve .u. ışııı tir. Kr:nisvon umu'llivetle A- gr~f"1H1 altında son olarak ko draya gönderilmiştfr. Zannolun İlk maı'.· sat ı'rı'n lngı"ltere ile 

Pa;alarla birleştiği vak:it sura e netıce en ırı mesı ıcap vd 1;;., b' .. 1 · h h - " " tf"' · ·· 1 · f raolarr Yahudilere t;ı.arruz et- 1 1 ır cum e ız" a mn t~c- duğuna göre Japonya 4 ihtirazi iki hafta içinde müzakereye gi-
1 yerlcr:n: tadil ve hatta ta· e ıgını soy e~ış ır. . mis olmalarından d<'lavi kaha- ı rr, İngiliz muhabire göre Dü- kayit dermeyan etmektedir: 

~ile hazfettig"i hatıratının [Şark tamıratı demlen mese- . 1. . . rişmek istiyoruz. ' ı A M · B ı hatlı crlcarma'.ctadır. Fakat, ko- yunu umumıve mer ısmın tek- 1 - Amerikan teklifatının 
gün gelip te aslı elimize ge- e vusturya acarıı;tan, u - T .. k' ki' h ı· ııc bu noktaiara dair kat'i garistan gibi Umumi harpten misyon bu taarruz ve tecavüz- hrar dıı.r ıve na ı .em 

1 
az~: kabulü yüzde yetmiş nisbetinin İkinci nokta hakkında da 

. -ı· k d ı ti · lerin f'Vvelcf'. k~rarla•tırıl-nı~ cm e savanı tavsıve o up bo- daimi surette terki ve hali ha- son derece dikkat ve mesai sar-

'

Iumat elde etmemiz çok mu- mag up çı an ev e erm ga- ~ " l b' k'l k r· · · 
ld

. /iplere yapacakları tcdiyat mc. bir lıareket olm;dı<>mı. A.raı:ıla- Y ~ ~ na ı ey ıyetının ırerek zırdaki tahtelbahir kuvvetle- (edeceğiz. Bu bapta tetkikat i-
me ır. • 1 · · · h Turkıye vf'. aerek ecneb· h• ·ı · · h f "f · .. h l t' · ~ . , . . selesidir. La Haye konferaıı- rın riyası r ·ne Iermın bırer a- . . · ~ . . ı amı - nnın mu a azası manasını ı a- çın mute assrs ar ge ıreceg•z 

N11ri b11şa Salt 

,Kd~'.ade~ız vakf asdıru taİktıp e- smda bu mesele de tasfiye edi!- kikat se''<lini almamasından do- !er ıçın pek frudelı olaçakmış. de etmez. 2 - Tahtelbahirler idir.» 
(l ort gun zar ın a s an- . M . 1 - :i kl . ı · d M h . . · · b' t · kabutu·· 1936 5 Üçüncü bir nokta hakkında . d 

1 
• _ •• b .. dı. Fakat acarıstan sonuna ayı ue.ra ı ,..n ırı nı:ar an ve u abır bunu ızah e:meden ıç.ın ır onaı e- da yeni iktidar mevkiindeki fır B:ışvekil !:ıu eyanatına. n·ı .. ı 

'l~kneter .h.geçbtıgılnı u yudz kadar itiraz ediyordu. Nihayet ati hakkın-la ki enrlis.elerin<len telarafına nihayet verivor nesinden evvel her tiirlü İnşaat· · 1 • d'• · ı 
l U arı in aş ang Cm a 

" · kadır. Abclu"l Muhsin Sadun be- yet verır.<en ; '11 • :ı mec •'' 
1 • ki' p · t k ·ı · Id'iY'n' k d t kt d' yapılmasına mani olacag"ından .. t .. k Il' 

1 
h son tesvıye şe ı arıs e ta ar- ı en ge ı ı ı ay e 'Tle e ır. . d f k ·k· b' d ~ rt ı • · ' · ~u 1 .~ . · . ,maena ey 0 dvak- rür edecekti., Esas itibarile hal Bu raoor:h f p ailiz si.,asetinin gayr.ı müsellab İtaatsizlik nü- Japonya inşaat tezgahlarının o yin vefatın an sonra ır a 1 ı- 1 me u~an a;; ı a.-a · yen 'c ' 

cızc ıgımız programa sa ı 
1 

d'J b 
1 

. d' k" ._ 'lh F'l' · , ._ 1 mayışı esnasında ahali tarafın- vakte kadar meşgul olabilmesi ye ayrıldı. ikiye ayrılan bir fır- intihap yap ıla~<!:':ını <la söı le· 
k h'k- . . . dTk e ı en u mese e şım ı şe ıe ·..,ı assa ı ı•tıne vum oıı an . -· b. . . a~a k ı ay~T-ızı, şıı·m ı ı • ait olmak üzre Pari.ste görüşü- yahn:l; mııhaceretine tealliık e- dan atılan mermilerle yerliler- için gemilerin kadro haricine kayı idare edemıyecegım ta ı- 1 nı ı ~tır. 

·a a ·esme azımge ıyor. lüyor.J · den sa''ıasının arık vr vazrh 0 _ den bir kişi telef ve 4 Avrupalı çıkarılması vaktinin hulülün- ---------------------
Yalnız, daha söze başlarken lan•'· izh edilmesi tavsiye olun ~avuş mecruh olmu tur. Polisin den evvel b•ı gemilerin tebdili [Amerika tarafından Japon-ı rnerika heyeti Jap :ı.ı hey_tinC 

yaya geçenlerd_e ,?'apıl.a~ teklif- teklifatta hu1 unar~!t :Taponya •ı 
!ere Tokyo hulrnmetının vere- kı 0men olsun lııı ıdd ı<>dan va· 
ceği cevap gecikmiştir. Japon- geçirmeğe çalış•:ı. ıtşır. Fa rt 
ya Amerika donanmasının yüz· Japonva'1ın d:'mi <:.,rette bun~ 
de yetmişi nisbetinde donan .. elan vazgecmc:C ~ftk bde bir it -
mava rnalik olamk istiyor. A- lafa yanaşmıy~.ca;":'ı a 1laşluyod 

ılcd;ğ imi z gibi tarihimizin Kadınlar ve belediyecilik makt;ıdır. nümayişçileri dağıtmak için vu için inşaata başlamak hakkı-
mu~Fm f~sıınr teşkil eden ANKARA, ı (Telefonla)_ -·- - - '-ıı bulan bütün teşebbüsler a na mal'k olacaktır. 3 -Muavin 

,t'aları, ara'anncla mühim ek- Perşembe günü Türkocağında Hlndl~fprııdJ;f kim kaldığından hücum etmek gemiler için tayin edilen mik 
!er Lıırakrnıyarak, biribirine muallim Afet H. Türk kadinla- ve herşeye rağmen silah isti- tarın saffıharp gemilerine ait 
cirtemeyi t~min etmis bulun- rının intihar hakkı ve heıediye- K ~ r•, 1k 11 k 18 r maı eylemek mecburiyetinde inşaatın tatilinin temdidi iıe 
lda bftrab::r bazı noktalarda cilik namı altında bir konferans kalmıştır. Civardaki bütün ma- alakadardır. 4 - İtilaf 1936 se-

kikati hayal mev;ıl sectireu...\'.=!;tir KALKÜTA. ı. A. A. - Bir ,nesincle hitam bulacaktır. 
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Kadınlar Şehir Meclisine aza intihap ed·ıece 
Emanet memurları devlet memuru addolu c 
Delili sari midir? 

Maruf asabiye doktoriarımız deliliğin 
sari olduğunu tekzip ediyorlar 

Doktor Fahreddin Kerim, Nazım Şakir ve 
Mazhar Osman B. ler ne diyor? 

Evvelki günkü gazetelerden biri "d~lilik ve asabi .h~sta.lıkla-
'in sari olduğu" hakkında, mütahassıs bır doktorun bır ıddıasın
an bahsediyordu. 

. Böyle olduğu takdirde, deliler arasında haşru neşir olan asa-
1Yc doktorlarının az zamanda çıldırmaları icap ediyor. Bu me

'ele hakkında konuştuğumuz doktorlar, iddianın hangi doktora 
-ıt olduğunu merak ve hayretlerini izhar ediyorlar. 

Af. Osman 8 1-: Kerım B 

Fahreddin B. bu hususta ba
ınız ne diyor: 

1 ."- Emrazı akliyenin sebep
crı çoktur. Bu sebepleri hazırla 

er ve yapıcı sebepler namı al
tında ikiye ayırıyoruz. Hazırla

c~ sebepler içerisinde irsiyet, 
alıdenin vaziyeti, gibi amiller 

l 1duğu gibi erkeklerde ve kadın 
arda büh'.'ığ, aybaşı, fiziyoloji 
;bepler, büyük bozukluklar, ih 
lıraslar heyecanlar, kederler gi-
bi ruhi, diğer hastalıklar gibi 
de marazi' sebepler vardır. Cin
~tin sirayet edip etmiyeceği
e gelince: nöropat, psikopat o

yani sıhhatle cinnet arasın-
ki hudutta dolaşan inı;aı:ılnr 

?.erinde olduğu kadar ,sıhhi in
lar da bile bazı telkinin rolü 

ühimdir. Bir sinemada biri ök 
1~rmeğe başlayınca öksiirenle
bi rı_ adedi çoğalır. İşte bunun gi 
t .ısterik mizaçlarda da ve müs 
Cıt, ruhan psikopat dediğimiz 
~arım akıllılarda da bazı ruhi a-

>-alar sirayet eder. 

Fikren zaif, teessüriyeti faz
a' 0Ianıar üzerinde cinnet bitte· 
ır sirayet etmektedir. Bir heze
~~nlı, kendi hezeyanlarını diğer 
~ır .hastaya aşılar. Biri aktif, di 
frı Passif rolünü oynar. Passif 
a.nlar, zaif fikirli, dibi!, ve is
rıklerdir, Bunlar arasında aana· · 
1 

ısıt, kaşınma, raks, intihar 
: gınlan görülebilir. Hezeyan 
•ayetleri icerisinde, bilhassa 

j mistiklerde dini ve mezhebi sal 
gınlar görülmüştür. 

Taamülleri içtimai muhite 
tetabuk eden adam, istidatı ma 
razı kendisinde yoksa,bütün öm 
rünü delilerarasında geçirsebile 
bir şey olmaz. Emrazı akliye he 
kiminin bu idiasasma gülmekle 
iktifa ederim" 

Asabiye doktorlarımızdan 
Nazım Şakir B. de diyor ki: 

"- Delilik sari değildir. Son 
asırda, deliliii;in sirayet ~tmedi
ği anlaşılmıştır. Evvelk~ asırl~r 
da delilik, bilhassa taklıt edıl
mek. benimsenmek itibarile sa
ri idi. Meselenin fenni izahı şu
dur: İnsanların kabiliyeti telki
niyesi talim vP. terbiye sayesin
de azalmı tır. Cehalet devirle
rinde kabiliyeti telkiniye halkta 
azamı derecede olduğundan cin 
net ekseriyetle bir şahıstan bir 
heyeti içtimaiyeye sirayet ede
bilecek kadar vasi mikyasta te
celli edebilirdi. Asrumzda iste
rikler cinnetin sirayetine mü
saittirler. Bunlar haricinde hiç 
bir kimse cinnetin sirayetine 
müstait değildir. Bu mütalea 
ile cinnetin miktarı aza4yor de
miyorum. Çiinkü cinrtet muhte
lif avamili maddiye, ruhiye, iç
timaiye, yiizünden ferdi olarak 
tezayüt etmiş sayılabi ir. Ci~e
tin bu çoğalması, ferdi kabiliye
ti maraziyelerin artmasmdı>n 
olup, bir mecnundan diğer bir 
mecnuna hastalığın sirayetin
den neşet etmektedir." 

Mazhar Osman B. in de fik
rini öğrenmek istedik. Emrazı 
akliye hastanesi sertabibi di
yor ki: 

"- Şimdiye kadar, delileri 
tedaviye uğraşan doktorların a
rasında, hastalik kendisine sira
yet ederek cıldrran doktor, has
tabakrcı göri.ilmemiı;tir. Binaen 
aleyh böyle bir iddia giilünç
tür'' 

Gazi Köprüsü projesi 
Yeni köprü Karaköy Köprüsünün 

uzunluk ve genişliğinde olacak 
Gazi köprüsü projesi hakkm
tetkiokatta bulunmak üzr, 

1;nanet heyeti fenniye müdüri! 
~ya, fen müşaviri Burhaned· 
~n ve köprüler ser.mühendisi 
•alip B. lerden mürekkep te

Casusluk 

Tahkikata dünde 
devam t!dildi 

Maznunlar bugün ye
niden dinlene_cekler 

----
Bir ecnebi konsoloshanesi he 

sabına casusluk yapmakla maz
nun olarak tevkif edinleler hak 
kındaki tahkikat~~dünde devam 
edi!İ:niştir. Talı - • 
kikatla meşgu 

olan 4 ünçü mÜ' 
tantik Salih E 
dün hiç bir ma2 
nunu istiçvap eı 
memiştir. Şimdi 
ye kadar devan· 
edilen tahkikaı 
dosyası tekra· 
gözden geçiri' 
miş ve bazı esas
lar not edilmiş-

-
Müataııtik 

Salih 8. 

-------
Tevhit 

Kacl1ı1lar ~ehir 
m<'< ·)isin cgircct' k 

Emanet memurları 
devlet 

memuru addolunacak 
----

Yeni belediye kanununun İs
tanbul teşkilatına müteallik kıs 
mı Büyük Millet Meclisi tara
fından aynen kabul edildi. 

Buna nazaran İ6tanbul valisi, 
Pariste olduğu gibi belediye 
reisliği vazifesini de ifa edecek
tir. 

#işsizlik 

İşsiz amelenin adedi 
çoğaldı mı? 

Sanayi ve mesai 
müdürü ne diyor? 

-~-

Şehrimizde bir müddetten 
beri dev.:ım eden iş buhranın
dan bahsetmiştik. Bir çok mü
eıssesclerin faaliyetlerini tahdit 
etmelerinden tevellüt eden bu 
buhranı hala devam etmekte
dir. Sen ay içinde işten çıkarı
lanlara ilaveten bu hafta içinde 
bir çek tütün ve deniz amelesi
nin vazifesine nihayet veril" 
miş ve bu suretle işsiz kalan

Belediye ve vilayet meclisle- ların yekunu ıbiraz daha kabar
ri birleştirilereık ayni hukuku mıştır. 
haiz şehir meclisi teşkil edile-
cektir. Vaziye·t ciddi tedbirler alın-

• . . ' masını istilzam etmektedir. Bu 
Eylul~e ıntihabatı yapdacak hususta Sanayi ve mesai mü

ol~ şehır meclisi 72 azadan dürü diyor ki: 
tir. murekkep olacaktır. Kadınlar 

İstiçvaba bugün bu esaslar da bu meclise inti~ap etmek ve - ıcBiz işsiz kalanların toplu su 
dahilinde devam olunacaktır. · edilmek haklarını haiz olacak· rette herı!ıangi bir müracaatile 
İstintak tahkikatının bir hafta !ardır. Meclis vilayete ait vari· karşılaşmadık. Mamafi umumi 
zarfında biteceği tahmin edil- datle vilayete ait işleri ve be- 1 vaziyeti iktısadiye dolayisile 
mektedir __ .____ lediye varidatile umurubele<liye •birçok müesseselerin faaliyet

Villlyelle 

Yalova 
PllJj 11,000 liraya 

• ihale edildJ 
___. .... ......- --

Gazi J/z. iç/11 znrlf htr 
bir kö~k yapı/acnhtır 

yi tetkik ile meşgul olacaktır. !erini t<:•hdit ettiklerini duyu
Vitayet idarei hususiyesile be- yorum. Bu vaziyet, şüphe yok 
lediyenin birle mesi dolayısile ı ki işçiler arasında bir mesai 
m!iştereken yapılacak işlerin buhranı tevlit edecektir. Vazi
masarifi de müşterek olacaktır. ı yetin icaba tına nazaran seri ter' 
Vilayet encümeni 8 kişilik muh 1 birler almak kolay~' iş değil 
telit bir heyet olacaktır. Encü
men azasının 6 ııı belediye hu
dudu dahilinden, 2 si İstall!bul• 
c!varındaki kaza mümessille· ı 
nnden alınacaktır. Yeni kanun 
mücibince Emanet memurları 1 
Devlet memuru addedilecektir. 

Sehremaneti tarafından Ya- S ıoh' tt ._. . ah t ı· l · k a ... ıye ar..,ır zatınız a ı· 
. • • . . . .1 na gore, u v ı .,ıne rag 

nlen plaı on hır hın lıray6: 1 ıa- Devlet hidematını ifaeçlen ih-

nketi 
• 

Nazire lsmail H/.nin cevabı 
. 

F~hiş yanlışlıklar .. 
ÇoruklnrıııHzı l>ndl)alıt f'tınİyP)İın! - . -----
Vesayet altındaki izdivaçların cezasını çocuk 

lar, vicdan azabını da ana baba çeker 

Nazire İsmail Hf. anketimi
ze şu cevabı göndermişlerdir: 

- Vesayet altında izdivaca 
taraftar olabilmek için ebevey
nin muhakemelerinde, takdirle 

Veyaset altında yapılan i.ı 
divaçlar fena neticelendiği va
kit bunun cezasını çocuklar, 
vicdan azabını da ana ve baba 
çeker. 

~nde, inti~ı:ıplannda mutlak:ı Srbest izdivaçlarda hiç ol
ısabet oldugunu kabul etmek •- mazsa biz ana babalar çocukla
cap eder. nmızr kendi elimizle bedbahtlı-

Halbuki içinde yaşadığımız ğa sürüklemiş olmanın azabını 
devirde ebeveynin takdir ve in çekmeyiz. Hem, çocuklarımızın 
tihabından ziyade genç neslin kendi hayatlarını idare ve ken
tak_dir v~ ~ntihabında isabet ol- dilerine hayat arkadaşı intihap 
dugunu ıtırafa mecburum. hususunda ebeveyn kadar doğ-, 
İzdivaç bahsinde anaların ba- ru muhakemeli o.?nıyac.aklan

balarrn iradesine teslim olan na ne hakla hukmedıyoruz? 
çocukların bazen ne fahiş yan- Bı~, . a~a bab~lar çoc~klarımı 
lışlıklara kurban olduklarını za ıyı bır tahsıl ve terbıye ver 
yakından bildiğim ve bunun aza mekten ibaret olan vazifeleri 
bını yakından tanıdığım için iz mizi yapalım. Ondan sonra bu 
divaçta çocuklarınıızrn vesayet· çocukları kendi haklarını en iyi 
ten kurtulmalarına taraftarlık surette kullanabilirler. Bundarı 
edeceğim. korkamryalım. 

Poliste ----Niçin tagayyüp etti? 
!ovada yaptırılmasına arar ve ı .. b te h't..: · "men 

~e. olıdırm_ıku.ştkur,1Burad<\~"'f~b~· hive müdiiriyeti gib mer eze ı 
ıçın e ı ı at ı gayet. ~r~ ır ' - b d . h ır t skilat
köşk yaptırılmasına karar veril mel' ut. evaır ma a 1 e d , . .1 

1\hrnet ICoyuncu B. emvaline haciz 
konuln1a~ından müteessiren kaçmışr 

miş ve bunun da planlan hazır ~8,11 ayrı olarak devam . e e~e~ı 
1 P • b' t tkik ıçın bunlarda ehemmıyetlı bir 
anmıştır. an son ır e - b h · d 

ten daha geçirilmekte olup lü- ~~sa~ruf icrası mevzuu .a ıs_ e 
zum görülürse üzerinde bazı u- g.ıldır, yalnız Muhast>~eı husu-

f k t dilat yapılacak lüzum gö- sıye kadrosunu .teskıl eden 80 
a a · ı · Emanet mu rülmezse aynen kabul edilerek memurun ış ennı . . -
· ı ak hasebe teşkillitı ve devauı be-
ınşaata baş a~ tır. ledivedeki alak~dar. meJ?urlar 

işsiz ameleden bir grııp 

dir. Muamelelerini tahdit eden 
mües esatı alınacak tedbirlere 
mutavasata mecıbur etmek çok 
müşkül olacaktır. İfü yapılacak 
şeyler şunlar olabilir: 

. . "fu l 1.k d yapması esas itıbarıle muvafık 
Tahrırı nu ı a a a a ar .. "Jd""'" . . eni teşk'l't ı - Müesseselerin faaliyet 

d 
w•1 goru U>;U ıçın y 1 a 1 

egı . . . mülkiy kanun layihası ıkat'ileş günlerini tahdit ederek aınele-
Mahallelerde heyetı ıhtıya- tikten sonra unların mükadde- !erini kamilen kullanmak, 

riyeler tarafından evlere matbu rati teavyün edecektir. 
2 

_ i~cilere münavebe ile iş 
cetveller tevzi edilerekdoldurtul · ~ 
maktadır. Bunların tahriri nü- Tevıhit muamelesinin, müş- vermek. 
fusa esas olacakları zannedil- terek hizmetlerde tasarruf:ı te. H 'k' 1 rn müessese sa-
mektedir. Halbuki bu ışlerin mırı e< ecegı soy e • · h' !erinin ha una ~itmiyecek f. · ı "· .. 1 n.mektedır E j er 1 ı şe 1 • 

h . . ••f ) l"k sı yo'·tur manet mıktan 1800 kadur olan ıp ş f' 'd ta nrı nu us a a a a " · • . . h . el' ·mahzurları vardır. Mama ı cı • 
Heyeti ihtiyariyeleı· kendi ma- maaşlı ve iıcretı şe. rıy. 1 me: · di te '<ikat apmak suretile faa 
hallelerinde oturanlarla daima mur almamak suretıle bır ııevı ı . t.b 

1
Y .. 1 • 

f d lıyet ranş arına gore ıususı 
alakadar olduklarından dosya tasarru yapmakta ır. J branşlar bulmak mümkündiir. 
halinde muntazam siciller vücu Bu şekilde şimdiye kadar E- Fakat bu işe müessese sahip-
da getirilmektedir. manet ve belediye dairelerinde; !erinin hüsnü niyetinin inzi-

--o- 80 kadar memuriyet tasarruf e- imam etmesi muvaffak olmanın 
Poliıteki ihtilas dilmistir. ı en esaslı şarti<lır." 

Polis derdüncü şube müdiri- Belediye ve idarei hususiye ı 
yetinde pasaport cezalarından birleşince bütçeleri yekunu 10 
yapılan altı bin liralık suiisti- milyon lirayi tecavüz edecek, 
mal hakkında izahat vermek üz fo'.<:at bunların sarfiyatı şimdiki 
re polis dördüncü şube ~üd~rü ait olduğu yerle~e .tahsis .~d~le
Sadeddın B. Ankaraya gıtmış- cektir. Yeni te kılatı mulkıye 
tir. kanunu ile belediye daireleri 

-<>-- kaza unvanını alacaktır. Buka-
İnzibat komisyonu za kaymakamları, belediye iş-

Ankara • Ereğli hattında 
ilk tren 

Ankara - Ereğli hattm.n Zongul· 
dağa kadar olan kısmının inşaau 
tamamile bitmiştir. İlk tren hallan 
samimi tezahürleri arasında hat mü .. 
hendisl<rini Zonguldağa ı,:etirmiştir. 

Ortadan kayboLın kundura tüccan ı Beyin ~ tavuğu, 1 horozu çalıl1ftll!' 
.toyııncu Ahmet Beyden bahsetmiş- ttr. 
tik. Yaptığımız tahkikata ı,:örc Ah- 9 - Kadıkoytındc uncu Artinizj 
met Beyin piyasaya 10,033 lira borcu yaııhanesindeıı 40 lirası çalınmıştır. 
olduğu tesbit olunmuştur. 17 bin lira ~ 

mikta~ında eınvali, 3 b~n lira alacağı, Dünkü cerhler 
3500 !ıra kadar da dcmırbaş eşyası ol 
duğu anlaşılmaktadır. Ahmet Beyin 1 - Unkapaıunda kundakçı lı
firarına sebep. dükan sahibi Aliye mail, Yeşil tulumba arsasından geçer 
Hanıma isticar bedeli olan 1200 li- ken Mehmet isminde biri tarafında 
rayı tediye ctmcmeııinden dolayı em başından yaralanmışUr. 
valine ihtiyati haciz konulmasıdır. 2 - Bakırköyünde oturan komi .. 
Abmet Beyin bundan mütesıir oldu- yoncu Limontiyan ile Yeşilköyde o
ğu. amcasına yazdığı bir mektuptan turan bUftci Aotuvan trende lqly.. 
anlaşılmaktadır. ga etmişler, neticede Llmonciyarr 

Rivayetlere göre. Ahmet Bey F..s- Antuvam çakı ile yaralamıştır. 
kişchirdc alacağı olan bir parayı al- 3 - Aksarayda outuran Ne§et ve 
maı:a gitmiştir, Şerif Efendiler evden cıkmak meııc-

--0- lesinden kavga ctmişkr. nctictde Ne· 
Zavallı koca! ~eı. Şcrifı taşla başından yaralamıs-

Sütlücede Filpos soka"ında 39 nu- ır. 
ı; 4 - Halıcı oğlunda otura ah,ı 

maralı evde oturan amele Bi1ci.1, zcv 
cesi Ayşe Hanım tarafmdan dövül
düğündcn miltecssiren intihara te
şebbüs etmi§se de kurtarılmıştır. 

--0-

50 liralık pasbrma 
Tophanede Avramın dükkanına 

hırsız girmiş, 50 liralık pastırma çal-
mıştır. 

--o-
Sandalcı Şakirin ceııedi 
Geçenki fırtınada boğulan sandal

cı Şaldrin cesedi dün sabah Sirkeci 
rıhtımında bulunmu tur. 

--o-

Ağır bir cerh 

Ahmet, Japon Hasanın kahvesinde o

tururken kömürcü Osman tarafınd .. n 
bastonla kafasından yaralanmıştır, ___ ....,. .... ··-
Vakit küresi 
• 
lşlemek için fenni 
vasıtadan mahrum 

k.kül eden komisyon tetkika
a devam etmekte olup dün 
toplanmıştır. Koınis}'Qn ay· 

1 a rnahalliııde de tetkikat yaw 
~~tır. Yeni yapılacak olan kö

ıızunluk ve genişlik itibari· 
.?ernen hemen Karaköy kö· 
~Sünün aynidir. Köprünün i· 
sı hüyük ve dördü küçük ol
·\k ~~re altı gözü olac~, bü-

Vilayet inzibat komisyonu !erile de meşğul olacaklardır. 
j dün toplanmış ve adliye, mali- -
; ye memurlarından hazıları hak 1 • i 

Lokomotif ilk ihraı.iye kömürünü 
madenci Maksut Beyin ocağından 
almıştır. Mühendisler şerefine 190 ki 
şilik bir ziyafet verilmiştir. 

Fındıklıda sandalcı Celal, Mustafa 
iaminde bir kahvecinin yanında çırak 
tık e<kn Erzincanlı Mehmedi. ıol 
kalçasından aiır surette yaralamııtır. 
Mehmedin yara11 ağırdır. Cem aran
maktadır. 

Galata kulesine konan vakit 
küresi itleyebilecek bir halde 
ise de zeval vaktini tamamile 
hatasız olarak gösterebilecek 
tarzda işletilmesi için vesaiti 
fenniye mevcut olmadığından, 
hatta Kandilli rasatanesinddri 
vesait te buna kiH gelmediğin· 
den işletilememektedir. Maama 
fih bu vaziyetin devamı da mu
vafık görülmediğinden Emanet 
heyeti fenniyesince buna bir ça
re aranmaktadır. 

goz lerden vesait gelıp ge
Ccktir. 

Gazi K6prüıü pro;tsini yapan 
M. Pijıı 

kındainzibatıcezaıarvenniştir. Mektup ar ıç n-
Aç~ade de tahvilat Maarif Vekaleti mtisteşarhğına 

k 1 C 8 k Talim ve terbiye heyeti reioi Emin B. 
Dün Vilayet müdürler encü- 8Çlrl mJy8 tayin edilmiş ve vazifesine başlamı~- ı - Bakırköyünde siıorta mli-

meni toplanmıştır. tır. Talim ve terbiye reislitine kimin fettİ§i Panayot Efendinin evinden 
B da. ı g•tt'rı·ıece•i belli def." ilse de Terbiye 5 tavuk çalan İbrahim yalı:alanmııtır azı ıre erde havaleler için ç g 

'b Enetitüaü müdürü ımail Hakkı Be· 2 - Şehzade carniinde mUcnln 

-o--
yeni Maarif müsteşarı --0-

9 ıirkat vak'a11 

. ------------
İl' ~unı gazeteıinin Nisan Ziraat Bankasında imtihan 

rumuzat kullanıldığından kan- Mevcut kararname mucı in- yin tayin edileceği söylenmektedir. Fahreddin Efendi aptest alırlı:en ca-
şıklrk olduğu görülmüş ve ru- ce müsaadesiz tahvilat ve ku- lı:eti cebinden clbdanını çalan Meh-
muzat kullanılmıyarak açık su- pon ihracı memnudur. met Ail yakalanm,.tır. 

Emanet ınaq verdi 
Şehremaneti memurlarına 

dün nisan maaşlarının tewiine 
ba lanmıştır. 

S . balığı 
ııe'ıtehıımizde münteşir rumca 

\> lırı sartitos gazetesi Türk -
an · · ıııt •tılafının evvelki gece 
arad . d . • tı.r a ırnzalandıgına aır 

t l'ile •.na telgrafı u yclurmus ve 
rıne b' . " • 

t> ıu ır nısan bahgı yut-
tur. 

rette havale yapılmasına karar Mektupların içinde harice ku- iRTiHAL 3 - Sabıkalı Sezai. Amavutkil- Baro ve icra kanunu 
Ziraat Bankası müfettiş mu verilmiştir. Antetler de açık ya: pon ve tahvilat çikarılmaması yünde Cevat Beyin evinden etya ça-

. zılacaktır. için posta idaresi şüphelendiği Darülfünun Eczacı ve Dişçi tarken yakalanmıştır. İstanbul Barosuna mensup 
avinliğine talip olan gençlenn -o-- mektupları açıp muayene ede- Mektepleri Müdürü ve Müfre- 4 _Rizeli Hasan Mmr çar.,,ın- bazı avukatlann icra kanunu 
imtihanına dün başlanmış ve 14 Lağvedilen poıta batmüdü- cektir. datı tıp muallimi Dr. Server dan geçerken 12 lira•ıılı çaldırmıştır. tatbikatında mağruz kalınan 
geç iştirak etmiştir. İmtihana riyeti -o-- Hilmi Beyefendi irtihal etmiş- s - Meçhul bir dolandırıcı Emi- müşküller hakkında Adliye ve. 
bugün ve yarın da devam edile Çocuk bayramı tir. nönilnde tütüncü lsmail Efendinin 7 kaletine müracaata mütedair o-

Posta ve telgraf Edime baş Cenazesi bugün saat on iki- lirasını çalmı§tır. lan takrir Baro inzibat meçlisi-
cektir. müdüriyetinin bütün merkezle- 23 Nisanda yapılacak çocuk de Fatihte, Altayda kain hane- 6 -Talı:simdc ditçi Meliha Hanı- nce tetkik edilmistir. 

T opkapı Harem daireıi ri dünden itibaren İstanbul baş bayramı ve çocuk haftası için sinden kaldırılarak Fatih camii mm dükkanından bazı eşya çalın- Baro inzibat meçli si takririn 
l'\i]Ld -o- müdüriyetine ilhak edilmiştir. verilecek müsamerelerin teshiri şerifinde namazı eda edildikten mış7tır. M · 3 kişilik bir ilmi heyete havale 
IJu'nue ayi Ankaraya gı'ttı.' h . f - utteahhıt Kamber Efendi-saa Topkapı sarayının aı:e":. Edime'de yalnız bir posta ve maksadile alakadar komısyon sonra Merkez e endi civarında- nin Taksimde yankesicilik ıuretile 28 etmiştir. Bu heyet takririn jlmf 

. "tlerj t 2,S ta Darülbedayı kısmı önümüzdeki paıartesı gu bir de telgraf müdüriyeti kal- bugün saat 14 te içtima edecek ki makberei mahsusuna defnedi lirası çalınmı§tır. nokta ve esaslannı tesbitedııcti 
lcrd· ' Ankaraya hareket et- •m,;tır tir. lecektir • _ ..:..r~-.... .ıe dava vekili Hil"'' tİ'" 

ır. ~n~u~·~acs~l~ac~a~k~t~ır~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----------------~--------------------....... .., .. 
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' 'r'-srın Umdesi "Milliyet" tir. 
' . 

2 NİSAN 1930 Esersiz san'atklrlar 
DAREHANlt - Aalıan caıldul· 
• 100 Telsnf a.ır.ei: Milli,.e, t .. .... 

T...,._ numanılanı 
• lıtaalıal 3911, 3911, 3913 
• 

Onlar, iddiayı nübüvvet eden 
o yalancı Peyıamberlere benzer 
ler ki, muciZeleri rivayetten iba 
rettir. Hepai matrur, hepsi iddi 
alıdır. Dilden dile dolqalı. cür' -

ı 1 
'ABONE ÜCRETLERi etlerinin müklfatını görmüş bir 

L -...._._ w.. u • ..ı... j..;,. 
·--·- ....- .... .,. r- taknn küstahlardrr. Eserleri 

.ı aylıfr 400 kunıt IOO kurut yoktur, fakat san'atkirdıl'lar. 
' 150 " 1400 " 1 , c : 1400 ,, a100 ,. Nuri ve niçin san'atkirdrrlar, 

• bilinmez. .. - . 
ı ı; Gelen evrak geri verilmez Genç, toy, yeni yetişen nesil-
! ıiddeti cesen n11•halar 10 kuruftur· leri etrafına toplayıp bir havari 
ı Ou"" "-tbu:re alt ı.t•r için gibi san'atten bahsederler. Eser 

· .J • mlldUriyete mUracaat edlllr · verecek olsalar bu, dütıyanm en 
; 1 Ouetemls lltnlenn _.•ullyednl 
1 

r kabul etmes. büyük şaheseri olacaktır. Te-
ı [,._ __________ .,, bealan, buna iman etmişlerdir. 

c U U B ıry Kimseye benzemezler, benze-
, ı BUG NK A A mekten çok korkarlar, gayeleri 

: 
1 ~ Dlla hararet en çok 12 111 u orijinal olmaktır. Yüksek sesle 

1 
; r denco ktl. BııPn rtzctr poyraz konuşurlar, bir bahisten diğe-

:a•cek, han açık olacaktır. rine seri' ve IAkayt geçerler. E-
l J '======:;;:;" hemmiyetslz bir şeyden bahse-
' 1ı ,·tJl!I .ktal der gibi, mualiyattan konuşur

lar. Bunların içinde başkalarına 
benzememek için yrkanmıyan-

1 1 ,, KADIN HIKA YELERI !ar, tırnak keamiycnler, saç, sa-
ı :J Y1ne bizde mevzu bollu!u kal uzatanlar vardır. Pis ve bi

çimsiz giyinirler. İtikatlarınca . · i.şladı. Kadın meselesi çıktı 
ı ı k im san'atkir, )>u gibi zahiri hüviye-t, gazeteci mevzusuz a az. te verilen adtrr. 

ilin anlattılar: Kadınların inti-
;p hakkı ınevzuu bahsolur ol-

. · u: gazetelerde en çok ismi ge
: ve meb'us olmaıunı en çok 
~ ·leyen bir Hannn - adı la
, tndeğil - evdeki bacısı ile 
1 yle bir muhavere yapmıştır: 
• 

~ • - Zarifet, kız! Zarafet! ar-
'. l elveda! 

· : - Ne oldu kadınnn? 

: - Ayol duymadın mı? İnti
ı 'ip olunuyoruz! Sev'inclmden 
~dıracağım ! 

ı
- Allah sakla yarabbi! İn
n iltihap olilyorum diye sevi

, r mi? Hekime gider. 
J 

ı 1 - Öyle değil! İntihap, inti-
'1vlP ! Allahım, ne sehhar keli
.ıf e! 
.ı. GENE O MUAZZAM 

}( K d. ~DIN~Ndi - · d .. kk' 
r ı en ıı:ıı seyrettır gı u a-

>Jl önünden geçerken ufak te
ı<lkk dört beş taze çıkıyordu .... 

Harika olmıyan her !fCIY on. 
lar için adidir. Teferruat ve alet 
ade şeylerle meıgui görünmez
ler. Dalgındırlar, müstehzi ve 
zekidirler. 

Hiç bir 19yi beğenmezler, in
kar daima lnkir ederler. Çalış
tıklarını ne gören olmuş, ne de 
semere! mesailerini. Çünkü 
yapmış, beğenme!llİş, yoketmiş
tir. 

Gerçi henüz eserini yapma
mış, ortaya çıkarmamış, hakiki 
san'atkarlar yok değil, fakat bu 
eser vermedikleri halde san'at
kar geçinen tufeylilerin yanın
da onlar zaten bariz birer hüvi
yettirler • 

Bu çığırtkanların şöhretleri, 
sabun köpüğünden şişmiş birer 
yaldızlı balon gibi boşlukta bir 
müddet dolaşırlar, sönerler. 

Onlar, meyvasız ağaçlar gibi 
odunlarından yalnız kereste ya
pılır. 

ELİF NAC1 

-
\.ı1LLIYET ÇARŞAMBA NiSAN 1950 

Tutar! •. 
Tanıdık cimrilerden birinin 

ilmi geçiyordu: 

- KAfir herif dediler, epi pa
ra tutar .. 

Bir başkası lifa kanıtı: 
-Onun tutmadığı feY, sade 

dostların elidir . 

Katilin korkusu 
' 

Çakır Memişin dünyada ye [etiler. Ve zavalh çingeneler ya
gine ze*i yan gelip oturmaktı. kalanm kurtannc:aya kadar ak
Onun için hazır yeme!e bayı- la ıkarayı seçtiler. Kimse Me
lır « ah gözü gör olasıca olsa da mişteon şüphe etmiyordu. Çün

idi~u kadarcık bir ip ucu kifi ben de sefama baksam" diye kü akıllı Meımiş işi çaktmna-

ç ki d di h d . ba düşünürdü. Fakat dtifÜt1111ek maok için her gün belini omzuna 
- ocu ar, e m, a ı - _ _, . ) M.d ._ ·· la la d ı k ı tutmak sd d para =er mı. ı e •• eır gun vuruyor ve uır tar o aşıyor 

ha 
1!11•. şub. :: r ar::n an bir okkalıllı: ekmek ister. Meımiş du. Onun maksadı mes'eleyi u-

epımız ıre~ şey Y ıye • ne yapsm çar naçar çahşrnağa nutturup nedeın sonra başka bir 
Kabul ettıler. Ben başladnn: mecburdu. Ve onun bunun batı- köye giderek yerleşmek orada 

- Oruç tutar 1 çeııini çapalıyarak tarlasını eke Hacı babanın servetiyle Hacı 
Ötekiler birer ilıiter arkuı- rek hayıttmı kazanırdı. b~anm hayatını yaşamaktı. 

nı getirdiler: Köyde ihtiyar bir adam var- Netekim bu vak'adan altı ay 
dı. Btma heı.it>es'Hacı baba der- geçtikıten .anra düşündüğünü 
d<i. yaptı ve i-ş f!&maık bahanesiyle - Deniz tntar .• 

- Tok tutar .. 
- Balık tutar. 
Binıi atıldı: 

Hacı ıbaba bir derenin kena- paralarını toplayıp yola revan 
rmda küçük: bir ev yaptmnış o- oldu... Bir şehre uğradı orada 
raya barmmıştı. Hiç işi gücü kendisine lbir az çeki düz.e.n ver
yoktu. Ea'lcideın biriktirdiği pa- di. Ve nihayet lbir Memış ağa 

- Kazancı şu kadar tutar.. ralan birer birer yiyerek ömiir olarak eski yerinden uzak çok 
~ Perhiz tutar.. çüriitürdii. uzak bir kasa'baya vardı ve yer-
Öldürdüfü adamı görünce: İşte Memiş buna gıpta edi- leşti. Bında kendisini ıkimse ta 
_ Kan tutar! yor: nmuyordu. Keyfi keyifti. San-

F'id - Ah ben de Hacı baba g.ibi ki yüz sene yasayacakmış gibi 
- . an tutar.. olsam da yan g·elip rahatıma parasmı"1t~ap ediyol'Ciu. Şim-
İspırtosu çok rakılar hakkın- baksam diye düşünüyordu. di krrk sekiz yasında idi geriye 

da: Bir gün akluna müthiş bir tam elli iki sene kalıyordu. Bi-
- Fena tutar.. fikir geldi: Bir .gece ansızın Ha naenaleyh parasını elli iki par-
- .Ma~e~ tutar.. cı babayı evinde bastırıp öldür- çaya ayırdı ve her sene bir par-
Bır ~ı;ıut yer de: mek ve paralarının üsttiıne kon- çasını yemeğe başladı. Bazen e-

- İçını t~tar.. mak!.. vinde canı sıkılır ve civardaki 
Ta~ad~ı::e.= Bu cinayetin Memiş tarafın- harmanlarda çalışan rençberleri 
S k '::"t r · kl . dan yaprldığmı kim bilecekti? seyre giderdi. Onlarla şakalaşır 
~ .;aşaa ~::r .. ar· Kimseni~ aklına h3:yal~ne .. bile konuşurdu. 

g ime d Z t n knude Rençberler bu adamın serve-K d' · th a k e · z ı... a e ısını · -J 

eİ 1)'. 1 me te ter en; Miskin Memiş diye çıkmıştı. tini merak etmislerdi. Bir gün 
- yı sıçan u ar.. O aıd k .. ·· · b. · kendisine ;.ordular: 
Gözde olan biri i.rin: sır . a . oyuıı cı:varına ır çın , 

" 1 d k t H - Memis :ı"~ sen ne ile yer, - Yahu, filancayı kim tu· 1 gene aı ~sı .. e 5~~gı urmuş u. a 
tar' · cı baba oldurulunce herkes bun ne ile geçinirsin? 

Hasta olur da: lardan şüphe edecek ve Memiş Memiş cevabını evvelce ha-
- Başı tutar! te y~kayı kurtaracaktı. zırlamıştı: 

- Ben aslen Konyalıyım. Ora-Bekar duranların: Karanlık bir eyliıl akşamı ka-

w• n n ,..,..., n w u ·a•unu u u u a w ur1 

ıetlıplller ııauıkuı 

Türk kadınlarının 
intihap hakkı 

46 ncı haftanın dördüncülü
ğünü Erenk.öy kız Jiseslndeıı 
Nimet Muhtar H. kazanmıştır . 
Yazısı şudur: 

"46 ncı haftanın en mühim 
haberi Türk kadmlarınm meb
us intihap etmek ve edilmek 
hakkını iktisap etmesi, bir 
dereceli intihabın tatbikı için 
bir layiha hazırlanacağı haberi 
teşkil etmektedir. 

Elyevm mer'i olan iki dere
celi intihap kanunuııun yerine 
bir dereceli intihabın kabul 
edileceği ve bunu mutazammm 
Teşkilatı Esasiye kanuııumu
zun I O, 11 inci maddeleri tadil 
edilecektir. 

Kadınlar Halk fırkasına da 
aza olabilecekler. Esasen fırka 
nizamnamesi buna müsaittir. 

Büyük inkılap ve onu takip e
den Cumhuriyetin ilim Türk a
nalarına bir çok içtimai haklar 
bahşederek ezcümle erkeklerele 
müsavatı temin etti. Türk ka
dını kafes arkasında kalmak
tan ve erkeğin bir esiri olmak
tan kurtuldu. 

Bir kaç gün evvel Büyük 
Millet Meclisinde müzakere ve 
kabul edilen yeni belediye ka
nunu Türk kadınına intihap 
hakkını vererek ona, siyasi hak 
!arından birini teslim etmiş ol 
du. Bu suretle Türk kadını da 
diğer mütemeddin milletlerin 
kadınları gibi, bütün ıiçtimai ve 
siyasi haklara malik bulunuyor 
Dünkü Türk kadınile bugünkü 
Türk kadını arasındaki azim fa
rklar pek aşikardır .. 

Bir dereceli intihap usulü ise 
fert seciyesinin, tekemmiilü
nün kuvvetli bir delili olmak i
tibarile çok mühimdir .. ,,. 

Bo§azlçlnde lstınye t• 
mir havuzlarlle tez• 
glhlarl TUrk anonim 
tlrketl hlssedaranın• 

işbu 1930 ><nesi şehri marn• 
25 inci salı günü için i~timaı dı· 
vet edilen şlrketlmiıln hbsedard 
hıy•eti umumiyesi ek1triycıi nizaaıl· 
yeyl cemeımemlş olduğundan nizıır 
nımei dıbllinin 27 in el maddetl 
mucibince ikinci dele olarak ı 930 
senesi şehri nisanın ~4 üncü per· 
fembe günü saat on dört buçukıır 
ılrketln Gılatıdı Merket. Rıha• 

Hanının iklncr kıundı kAln merlı:eıl 
idaresinde sureti ıdiyede aktı içtlmll 
davet olunur, 
Ruznamal mUzakerats 

1929 ••nesi muımeltulA 

alt meclisi idare raporu ile murılcıf 
nporunun kıraati, 

I! - 192'1 sencıi huıbıunıl 
ıudlki ve mecliıi idarenin robrtytf 
zimmeti. 

3 ·- Sene zarhndı raı·in edil· 
mit olan mecliıi idare azalınmn lal' 
diki memuriyetleri ile mnddetl 
hitam bulmuş olanlın• yetine 
kalannın tayini. 

4 - C'~rek şahsen kendi n ... 
larilc ve gerek sair şirketlerin m_. 
mi idare azısı ve yahut mUdilrtl 
sıfatile şirketle alıu muemele huw 
ıunda meolisi idııre azalanna miiM• 
ade itası ( Madde:. 323 ). 

5 - Murakıp tayini ve tısvl,. 
olunacak licretin resbld. 

6 - Meclisi idare azalarını h6 
olunacak hıkkı huzurun ııylni 'ff 
müdüre \'erilecek maaıın tayini hak
kındı mecli<i idareye selAhiyet ituı. 

da büyük amcam öldü. Miarsı 

ltey'pti umumiye a:ialcten veyi 
>eklleten lhkıl 20 his,c senedine. 
malik hisscdırandan tcşekkiil eder. 
işbu içtimu bilcoale •·cyı bllveUlı 
lıtlrak etmek isteyen hissedarın. 
kanunu ticaretin 371 inci maddesılt 
ı.izamnamei dahilinin 2.~ inci ınıd• 
de•I ahkAmına ıevfikln malik o!.Juk• 
lan hluc scncılerini veyahut mt.c<· 
scsatı maliye tarafındın muta veıl· 

kılırı ye\ m içtimadan bir hafta eve 
Şirketin Galata'd• Merkez Rıhb!ll 
hanında Uin merkezi idaresine ıevcll 
cylcll'clcri l:l zımgclir. 

- Yakası bit tutar.. rarını tatbi'k etti. Sabaha karşı bana kaldı. Gözleri içeri gömiilüyor, ve en 
Bahçevanlıkta veya doktor- Hacı babanın evine girdi ve za- Fakat 0 anda katilin aklına küçük bir gürültüyü duy1;ınca 

1 
r--------'"""".=--ıtJ 

lukta: vallı adamı bir hamlede par- feci bir ihtimal geldi: hemen ayağa kalkıyordu. ~ıs7r- SIH ATI iZi 
- Aşı tutar.. maklarile boPidır; Sonra can- M1'-a kelimesini ne derneğe· da olduğu zamanlar sanki evın , iDMAL 
Kış çok olduğu seneler: sız cesedi bir t"'<"me ile bir tara- söylemisti? va !ıu adamlarken- i<;ine saklanmış bir caniyi yaka: ETMEYiNiZ 

- Yerde kar tutar.. fa iterek etrafı araştırmağa baş disini Hacı Baba gibi öldürür- lıyacakrmş gibi ayakların.1:11.~-
1 

0 
Filan adam için: !adı . Hacı baıbanın paraları ya- !erse. , . : cuna basa basa kapısının onune; lmtiyeılı y•ni bir 
- Yahu! Bilmiyor musun, tağıııın altında idi. Ve Memiş Titredi.. yaklaşıyordu. Geceleri uyku ar-, ~;riı~~ ·~f~1~ f:: / ' 

filancanın kızını tutar.. sevki tabii ile hunların yerini k k d. · 1 !muştu meri ıcmlılifiiule ; · 
S k f . . Kendisinin yaptığını bir baş- tı.. e~ ısı?"e rnram 0 · eder •• vııeudun ; _, 

onra: eş etmıştı: kası ne derneğe yapama.dı' Gunduzlerı uyuyor v~. derhal ~~!~ı\~~u veincde•:ı;'ti.r: \ 
- Eli kalem tutar.. Küme küme brikno~lar, yıg' ın ·· "l "d kıçın kapı ~ _ Gözü birini tutar! O günden sonra artık rahatı guru tu en uy'.1~.a .. - nıklı bir trikf '" 1 
- Eski hesaba tutad yığın gümüş mecidiyeler ve al- huzuru kaçmıştı. Geceleri uyku nın arkasına hır suru gaz tene- ::-uı :~~c~ı~;,:· J ; ·;:~~;, 

tınlar ... Hete altınlar. Gödüğü uyuyamıyor, bin türlü hayalet- kesi istif ediyordu. hem •meliyoı gbr<nlrnn ••mrn olup 
Ag ... zile kuş tutar (Amma b k t •1· .. ı feant v~ ceıe-rl tazyikı ıavtsindr lıh· 

;,özleri keşideli söylemelerin
::' rrn İsrail kızları olan bu çitı 
: ır'tı hannncıklardan biri güle
~a,ık arkadaşlarına diyordu ki: 
~'ı 
ı - Maşer: Bunu bozdursalar 

- •· U sarı manzara a! 1 m goz e- ter içinde bunalıyordu. Kapısı- Ne kadar para canlısı oldu- kın auhuru•• moni olur. 
------------- gene inandıramazmış o da baş- rini yakıyol'Ciu. k · d im k lıtanbul'da yalnı• Beynğluııd• k ) · na lıt klit üstüne vur u o a- ğu kasabada yayılmıştı.Her es: Tiinel meydanında·12 ııumaradı 

~ . .b. ,,._ ed 1 ı zım gı ı .,..9 tane er ..... 
taksim etmekle meşhurdur: Be a.. 1 Hemen .hepsini toparladı. dı. Pencerelerine demir parmak _ Memis ağa papellerin üze n lıtlklll caddesinde :18.~ Nu.dı 
nim aklanda kalmaz amma: -A~;:~ ~tar!.. Torbasına doldurdu ve sıvıştı. lık taktırdı olmadı. rinde can verecek diye söyleni- ' ..- JJtoaHel 

İ~ Latife hoşuma gitti. Desenize 
, t'alrıız liranın değil kadmm da 

1 
~!li bir aradası var .. , 

Yağlı, yağsız, tatlı, tatsiz, ya- - Babası tutar! Hacı Bll!banın öldürülmesi Olmadı, olmadı vesselam! .. yordu. ~ matazalarınila satılır. 
van beleş keleş h adan ta H kl' k" k · d H.,.,, mlljaza11nda oau trcrObr edınıı • • • av • - - Deliliğıi tutar!... köyde büyük bir heyecan uyan- ırsıza ıt ure mı ayanır. Bir gece yarısı Memişin evi- .;zatıııı bll1•ı• kutru ve ıoıa boyunu•• 
vandan, elden, belden enfes i- Maazallah: dırmıştı. İki çingene}'.i tevkif Artık her gün parasının yerini ni bastılar kapıyı aırtladılac ve •-•ı. ••;.!ı/e;:ı'!~~~ı~e s••drnwe· 
lih. .. diye taksimler yapar. - Sarası tutacı. değiştiriyordu. . . içeri girdiler. Buıılac bir eşkiya · u ı-·ialı 17 'ft1rk lirası 
Son Fener - Galatasaray maçın- - Sancısı tutar! . A Bir glin yolda sarhoş bir de- çetesinin adanılan idi. :=-,..u. J::~~~::C.•ı\":;';: ~~::1ıi~~; 

NİŞAN BALiCi AZ! 
i:ı~ 
-~ Bu sene nişan balığı az çık
~~· Alem gül gibi lüfer dururken 
ı f"ltbaa mürekkebi ve makina 
• ıağr kokan nisan balıfmı yer 
lji)İ ya? bazı refiklerimiz karile
ı ı.ıne biraz nisan balığı hazırla
;:;, ıış ise de biraz bayat olduğun
tı an rağbet bulmamıştır 

da Fenerin yaptığı golun nev'i - Kavgaya kaşık tutar.. - tar tutar.. likanlıya çarpmıştı.Bu adamMe •dili•. 
nasılsa yazılmamış, ertesi günü Hafızası kuvvetlidir, bir şeyi: Daha: mişi bir giizel küfürle donattı Tahaf şey, evde hiç bir ses 
derhal: Fenerin havadan yaptı - Zihninde tutar!. - Topa tutar!. üstelik bir de takat aşketti. Fa- seda yoktu. İçlerinden birisi e-
g·ı gol) diye tashih eyledi. Hal- Olur a:: - Kapıyı tutar!. kat Memiı sesini çıkaramadı. lektrik fenerini yaktı: Jandarma imalithanesi Mil:: 

- Elini tutar!.. H ı buki bu yazı intişar ettig"i gün - Aksiliğ.i tutar!. Korkmuştu. ayret .. · · diiriyetinden: 2500 ili 3500 çi 
- Başının üstünde tutar!. o - b d ·ht' bi k ı · Zekiyı' gördüm bana golün ha- Eşyayı rutubetli yerde bırak- O gece sabaha kadar gözüne cagın aşın a ı ıyar r kundura apa ı münakasa ı 
Ve nihayet, yakalanacağını dam k d' · t sal ı iln ı vadan deg"il bilakis yerden oldu mağa gelmez: bir katre uyku girmedi. Hep bu a en ını avana asmış - satın a ınacaktır. M akasa 

anladığı gibi: ı .g·unu söyledi. Ve ledettahkik - Küf tutar! adamın gelerek kendisine bir fe anıyor.·· nisan cumartesi gün.il saat 14 - Caddeyi tutar.. t 
anladık ki, o esnada bizim ar- - Kefeki tutar!. Bilmem daha tutulacak bir nalık yapacağım zannediyordu. Etrafı araştırdılar ve yerde, stanbulda gedik paşada J 
kadaş parasını bag'lamak irine- Kızdırma: ld • Mütemadiyen ayak seslerini ocakta yarısı yanmış deste des- darına imalathanesinde yapı 

:- HAVADAN!! 
: JI ır -... şey ka ı mır 

' ı°'. Bizim "Milliyet" in spor ğilmiş bulunuyormuş. CWlu baş - Bedduası tutar.. bekledi durdu. te liralar gördiiler. · · caktır şartname imalithaned 
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ı E ''Mllllgef in edebi 56 tarak çekmeseydi koldan başlı- - Ne güzel, ne güzel, dedi, Cevdet Bey mektepte iken bu ve malUI Fransız şairinin, bü- tırlıamağa çalışıyor. (Nedinı 
rıi' " - - - romanı: - - yan bu ileri hareketi sür'atle şarkhlar çok yaşamasını bilir içli ve hasta gönüllü Fransız tün isterik kadınları heyecana .jn bir gazelini fransızçaya 
ı 1 c; -; inkişaf edecek, geniş mıkyasta insanlarız, dedi. • _ Şairlerinin bazı eserlerini okun- düşüren şiirlerini okurken onu vinneğe uğraşıyor. Genç ka 

• bir ceplıei taarruz halini ala- Cevdet Bey bütün mahlmatı- muştu. Başını salladı: bir doktor gibi müşahede altı- nm !karşısında efsanevi bir 
ı 1 f'. caktı. nı saııffedecek zaman bulmuş- - Evet, dedi, Müssenin ma- na almıştL ı:ıık rolii yapmak için ter dök 
,lı Lübnan güzeli, giineşler ale-· tu, derin bir neş'e ile devam yis gecesi pek güzeldir. Onun keekin zekıisi der- yordu. 

Bürhan Cahil minin bu nefis mahluku onu etti: Lübnanm ateşli ve içli genç hal hiikmmJtti ki, bu genç ve Karşı ıkarşıya mitolojik • 
ı 

pr alev gibi göze çarpan bu ha- lu uzandı. Bu uzun, yu~arlak, 
lıalete sarılmamak için kendini diri ve esmer:kolarkada:rı gelen 

' ıüç zaptetti. kızıl ziyalar içinde bir silüet gi-
11Lübnan güzeıi bu d~ niçin ı bi idi. Cevdet Bey rnüvazene

ı etazıııl.amıştı. Ufukta giin bat- siz, şuursuz bir hırala, et ve ke-
1 iP1' ve .Jı:etdisi bu tunmcu renk mlk gömıüş aç bir kurt gİlbi bu 
1 cıalgesr ;çine sarılıp karşısına kolu yakaladı ve ağızladı. 
ı ıJiklliniırti. - Oh! Ne yapıyorsunuz, gö-
ı 1 Ve onım esner yüzü tıpkı recekler! 
. -ıüne,tten sonn~ açan bü.yük ner- Bu klisik kelime, ıbu şeffaf 
1 :Uller gibi bütün haşmetile paravan, mağ!Up 9lan ve sevil
' '1e'Ydana çıkmıştı. meıııini iııtiyen bütiin güzel ka
. · Hiç bir ı;ey ıiöylemedea bir- dmlarm bu kudurtucu müdafaa 

Jenbife: . sı ••. Görecekler! Ve Ceııdet 

1 
- . Ne S(izelsiniz ! diye hay- Bey bütün aşk ve mutıaııt>et ka-

mh. pılannı açan bu .Jı:elime kuşı-
,c Cevdet Bey bu şiirle ve san'a smda .Jı:ana ve ete auSam1' bir 
la al.ikası olan bir adam değil- ıırrtlan igıbi aç dudaklarını bu 
• Fakat bu fıeerik manzara o- gergin ve diri kol üstünde do

pun ruhunu gıçrklamış, heyeca- laştırdı. 
~inceltmişti. - Oh! Ne güzelsiniz! 

•· ·· · · · Gen kadm onun tılinden tu-

yemekten eve! aperitif almak - Faıkat şarklılam bu zevk ·kad111ı göz 1kapaklannı bir rü- güzel Dürzi evlidı Lübnıınm, Diyarı ve Aıkteon rolü almış 
üzre (Veranda) daki küçük ma- ve neş'esi garplılara da sirayet yadan oyanır gibi hafif· ipek muz ve portakal bahçelerinde dr.. 
saya götürdü. etmiştir. lngilttrede Hayya- duda'klan hararet içinde mırıl- yetişen bu hararetli matı161ı:, fi- Çevdet Bey daha iLk a 

- Birer vermut içe biliriz mist diye bir cemiyet bile yap- dandı: zibnaııı şehvet ve ibtiraela dolu eglıç LUbnan giizeilni elde ed 
değil mi efendim. mışlardır. - Ya. Bodler, onun (Flör fakat .ruhen mariz ve mavera{ cek anahtarı buldufuna sevi~ 

Bir şarklı kadm tatlılığıyle - Fransızçaya tercüme edil- dö mal) i baştan ed:ıerim- aşklara mlitehassir bir kadm- yor, timdi hassas ruhlu, içti~ 
konuşuyordu. miş şiirlerini okudum. Dini, dedir. dır. işk vazifesi yapıyordu. 

Kırmızı maıyi billur kadehte muhakemeyi inkar eden hayatı Ve genç kadın bir sinir nöbe- Asabı, adelitı onu ihtirasa gö Vermut şişesi yarılanmıştı. 
:kızıl ziyalarla (ömer Hayyam) zevk ve şarap ile .geçirmeğe tini, bir sar'a geçirir gibi bu tiiriiyor, fakat ruhu içli, mace- Rakı, viski gi•bi ııert içkiler~• 
m şiirlerinde!ki o mesttedici şa- azmmeden lbir adam ... O kadar elem ve aşk şairinin ruhwıdan ralı aşklar anyor. Bu biribirlne idman eden Cevdet Beye bit 
rap gibi parlıyordu. kalender ki! şi•kiyet edeın bir parçasını, zit bisler ve ihtiyaçlar onu si- şey olmamı!ftı.Fakat genç Liill' 
- Ne güzel, dedi Cevdet Bey. Cevdet Bey uzun şişeden ka- fransıızçanm bütün ahengiyle nirli yapıyor. nanlının gözleri ıriizülüyordu. 

Ve Hayyamm aklında kalan: dehlerini tekl'ar doldurarak ce- okudu. · Kahire saraymd•i isyana - Yemeğe kalkalım mı, dl' 
Mery hordeıı ve sad buden ayl- vap verdi: · Cevdet Bey karşısındaki ka- sebep herhalde m•ıdı zengin di. 
ni menest, - Hayatın değeri var mı dmm göıilll ilemini yavaş ya- ıkocanın bu hisleri keşffedip İLk defa •köşkten içeri g~ 

Farig buden zi lcüfrii din, eli- ki! ... İçmeli ve eğlenmeli. So- vaş daha iyi ıınlıyordu. Eski ona göre kocalık etmemesi ol- Cevdet Bey geniş, uzun bir Y" 
ni meınest ! nu nedir ki! komiteci ruhları tetıkik etmek- duğuna şüphe yok. mek salonu ve aı:ıkada palrni1'" 

V.e tercüme etti: Lübnan güzeli dudaklarına te za1ıeın mütehaasıetı. Fakat bir Cevdet Bey bu muammayı 

1 

!erle ayrılmış, şarkvari bir f~ 
"Şacap iÇmek, keyif edip e- .götürdüğü kaıckıhi boşalttı: kadın rubile mfllKUl olmamış- bir anda çözüverdiğiııe mem- var gördü. Bu şik ve siılfl". 

ğlenınek ,benim aıyiııimdil'. Kil- - Bu şairler, insanları, bil- tı... nun, genç kadına daha çabuk salenin her tarafında ıbir sao' 
fürden ve dinden azide kalmak haasa kadınlan çok değiştiri- Şimdi. etinde ve gözlerinde visrl olmak için yeni bir tıi.blye ' \•e zevk eseri vardı. 
benim dinimdir. " yorlar. Siz (Mysse) yi, (Dod- çöl aşklannm hummuı görülen hazırladı. Şimdi eski şairlerin u ı Yemek salonunda tav 

Gen Lübnarılı hıma bayıldı: ler) i okudQnW: mu? ~~~~ılı:~ıe:!:ı,~baata~~nıh:!!!!l~u~n~u!!ttu~ğu~ba~zı'.._..!m~ıa~ra~i'.!lar~mı:_:ha:;,-!,.... _ _ı..:, ___ ~<B~it~m~edl~) 



MiLLiYET 
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Alman gemisi gene kazandı ',.~porcu gilzeU 

Alrnanlarm yeni yaptıklar P"tl~ıı=ı!'-"'P"''\IP"!"'!"~=~-ı":':I 
E11ropa i8im1i ceıim vapur. Ge 
Çen ııene bu geminin eşi ola: 
Brernen Avrupa ile Anırika ar 
sında sür'at rekorunu kırmağ 
ınuvaffak olmuştu. 

Bu sene de, geçen hafta "Eu 
ropa,. Nev York limanına 4 
i'Ün, 17 saat ve 6 dakikada git Parıste sporcu güzel kadın· 
rniştir. lar müsabakası yapıldı. Bu mil 
Diğer reaimde vapurun birin ;i sabakada en güzel sporcu kııı, 

lqptanı Amerikadaki Almar· "Miss Olympic,. intihap edile-
cfiri tarafından tebrik ediliyoı ,cekti. Bunu kazanan matmazel 

-
-~RŞAMBA '2 

r 

!'u resim yeni keıfedilen usui jacky kazanmıştır. Resmini. 

4e ıeış~;;;;;j;;;[e ~;~;;;ir. bir ya;;~diy;~llJra== ™ ı --"M-e_ll_a_d_a_r_u_fı_a_Jı_t ________ _ 

Ingilterede geçenlerde garip 

bir yarış yapılmıttır. Ouae neh 

· mendiferlerle bir 

hayli mesafe gidildiğini IJilen 
bir sporcu sür'at motörünü ala
rak nehirde şimendiferlerle ya
r etıni tir. 

.Bu surede üç mil yanp de

vam eden sporcu nihayet şimen 

diferi 

lşgilzar klJpekler, .Jandarmalık ediyor 

Mü§teııi yıldızının değişen , 
iki manzarası: Alt taraftaki u- 1 
facık yuvarlak bizim küçük\ 
dünyamızdır. 

Birazda başımızın üstünde 
bizden uzak dünyalardan bahse 
delim. Müşteri yıdızı gök yü

zünde her gece parlaklığıle na
zarlarımızı cezbediyor. Bu 
seyyare güneşin 

seyrini on iki senede yapıyor. 

Dünyamızla onun arasındaki 

mesafenin çok uzak olmasına 

rağmen bu parlak yıldızı nisbe

Hindistaııda İngiliıılere ka 
şı milliciler tarafından s!IAha 
bir mukavemet hazırlandığı nı 
lilmdur: 

Hindistanlı münevver kaduj 
lar da bu harekete iştirak~ 
mektedir. Hindistanm milli 
reketinde ön ayak olan kacıu.i 

As~ımı.zJ.'! mımarlı1L ta büyük bir inkılap geçıriyor .. Meseli lardan biri d! genç Kam~ade~ 
bu resım Almanyada yapılan bir kilisenin resmidir. Şimdiye ka- Çattepady dır. Şehir ıehır 
dar yaprlmış kiliselerin şeklile hiç bir alakası olmıyan b ~ ~a~ak propangad~ yapa~ ~ 
nm duvan ve dam kısmı tamarnile cam pencerelerden ib ,,; ?' pek ateıH bır hatipti.l'! 
Binanın böyle yapılmasındaki maksat bellidir: Bol aydınlık ol~ eaımkde genç kadını .. nUma)'iı 

d
. yapar en Ye nutuk soylerkeı! 

sun ıye... görüyoruz. 

llıl dollsanlılı kardeş 

Gök güzünde kadın/ 

ten daha basit aletlerle tetkik P:::i.İ 

kabil oluyor. Miişteri yıldızının· f·~ 
mihveri hareketi çok çabuk ol. 
duğu için bizim yirmi dört saa
timize mukabil onnn günle ge
cesi 9 saat 55 dakika imiş. 

Erbabının hesap ettiğine gö
re güneş, müşteriden bizden 
göründüğünde beş defa daba 
küçük görünüyormUf. Dahası 

var: Güneşin harareti Müşteri-

ti Ropcklerin ukii ve kabiliye· bu hayvanlarınzeka ve .kabiLi- lar~a muhteli~_surett~ te.crübe- ye bize geldiğinden yirmi beş J 
_ ı ı len çok bahsedilmiştir. Fa· yetleri de so~. dere~dedır. ~.~a len yal?ılan kopekle~n Janda~- defa daha az geliyormuş. 
at bu hay k d' d daı'. ba bu cins kopeklen bazı mu- ına takıbatında çok ışe yaradıi.{ r. vaıı en ın en 1 .. "im" .. M" . ı 

· a hahsett ' k . d K'" 1 him işlerde kullanmak, hatta an goru uştur. uşten yıldızının sulp yani 
ı . ırecc tır e.. ope .. - · · · .. R · d b · · · · · · rın tıirr .. .. . . onlara insanın gorecegı ışı gor esım e u ış ıçı.n yetıştin- kaskatı bir dünya olduğU şü;>he 

:a· u turlu cınsı var. dürmek kabil cfeğilmidir? .. Bu len köpeklerle bunlardan biri- l'd' V .1 'h . 11 .• J3u iıa ihtiyar doksanar yaşın 
..... ...;:~ı ._.,..ı., __ _.. __ .... __,u-..... __ .ı.;.. __ __....._._.·~· ı...ı...-Jıan.Jd'v'lekJ.JıD"ı..tldaa~·tJA.~a~ır~d~a~do~la~Iln....!brnirr.L.ı:..::.ır~ . .....:..e~n:..::.;e:n~ı::.:ti:ma::::.~a:r~e~g~o~r~elda.il'~·z. bif'erkard . . Miss .Elino Sıııi! 
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:~o sene buğday çok 
1 
·,iat ar düşkünlüğünü muha• 

faza edeceğe benzivor 

l 

K HALIK ODA, No 54, Mehmedali Paşa 
hanının üst kati, Karaköy. Senelik kirası 600 

lira, kiralamak muamelesi pazarhk suretile 
23 Nisan 930 Çarşamba günü saat t4 te Defter
darlıkta yapılacaktır, < H. s) 

Mertes ,_A,-• GeJaıa tOprll 
bumda, ııeı'll{• 2362 Şube 
ıc:aıe111 Mıliıiıpalyı Hanı ılanda 
ISClnbul 2'ıfO 

lilir 11r·ıı pısıııı 
( GÜLCıı:MAL ) vapuru 4 

Nlan çııma 14,30 da Galata 
nhumından harekede Cumar· 
tesl alı.ııı Lımıre gidecek ve 
Pa:ıar 14.80da 17.mtrden tiare
etle Pu:irtnl Mbahı gelecektir 

Vaperdt ınökemmel bir 
orkestra ve dzbant mevcuttur. 

1rl~ıı lilci put111 
( Cumhuriyet ] vapuru 3 

nlsaıı Pf1'11i'ı~ akşamı Galata 
nhnmmda9~re~de Zonguldak 
~llMP•-o. 
Faua, 6lııdııı.Gfreson, Trabzon 
Riu., llb~a!1o &Wecck Ye: Pazar 
lıkelestle llze, Surmcne, Tra
bzon, PcSfitlwıe, Tirebolu, 
Giraon Qrıli'ı Faaa Saımun 
Sinop. laeboJuJa atra1arak 
gelecektir. 

aspa münakasası 
V apurlann Raape ve Bo

ya qçıtigtne verilen fiadar 
haddi ii:ld-1,dı göi111mediR1n· 
den m~oakasa 1 O ıılan 930 
tarihine temdit edllmişdr. 
Tattplerln o gün sa:ıt 16 da 
lexazım mödürlügilne tetıne;.. 

!eri. -Y•na vapurlara 
K .... liıb w 111'1t p11111ı1 

A 

Bartın. ~IU Poatası 

Yınn ıkflm 

MIJil SiNEllSINDI 

868 

,,_,.. ıaupıınlJeıılıı lıl,a •v......,eılai dlvae edl)'or 
..J.-;::o.-0;-~ococ:x:x:ıc:x~cx:x:ııo:::)Ot 

i ............ . ..... Vadrl, ...................... . 
te..ıtl 8ıpı ııllıa~r.Wıır ~ANSIZCA IÖll O 

PEMHE KU:}KÜN ESRARI . 

s 

NJllı itim p.ıı 7111oııda 

OPERA 81NEMA81 •DA 
ır.. edlllcelıdr. 

--- ----- - -- ---- - -

Sur taubnd •• ·.ın&"s , 
Her ttıı ltir a bdebi denuuaıda bir •tah•e 

.... Eao'ı "ll'ialt Salt" ~· •• ~ 

A"8ilf .... mı +. J mili ,....... -.. mw•dwlıiJIU 
..... ut'iailıc •••· 
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BiLAL · IOOC:ıc:x:> 
Perşembe 
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rlA KOLON,f ASI: Limon çiçeklerinden:s1~~ı~:~~ro~~~90dereced 
l t ı rı yall : ı mc \cl;t hucuıı nıutcmc.lc•ııı m : nılcke•lcriıı itri !·at mı ~~:ı~,hl:ırı, c;ans fabrikaları llasan Kol ııHıı.~ıı'.ıı'. c. _, \l' ruhııiva1. ko;c'"" kar~ı.ınd;ı !Al ıc. h H.ın 1..almı~ la r 

1
\t! ~ı~ ndı ~· k m b.a h1.;rı11Jan k · ılliy •li ipJri; •'trnc' t l 

\1c rııl ,kcthı 'z i ıı ıc l'cn~lıi!crin en kıh:ır ın .ıtı ııa, ·ııı Kolom.ı ,,,ııııal cımck.te olup da ı ma , . ., ı• ,ı.rı:l >3hıbıııı tebrik ctmekt<'dirlcr. lf;, ta 1 arı h·w. t ,·c ~1! .1 \·crır Ih) ,?;·""'· ınır, h: l' ~c ın , lıa1 ağıı, ~.ıvıııı :r..ının!arıııf.ı hir 
ırl.. ·ıcla~ıclır F i:ıı la rda ııı ıiıhi, tenııl;lt y ıqıılmı~cır .. lS~l~O, 200 kııru ~lul.. ~ı~elerdc ~ıtılır. ı ıa, ııı L..:1.1 D~pos udur. ------ - - - - -----------,; 

gir üstü ahşap kı'.'ıleli köşkü ve iki yüz otuz ar- ı 
şın arsa üzerinde altı kargir üstü bir kat köşkü 
ve yüz yirmi arşın arsa üzerinde arabalığı ve 
yüz seksen arşın arsa üzerinde kapı ittisalinde 
kargir üstü ahşap eskiçe i·ki oda elli arşın arsa 
üzerinde kömürlüğü ve yüz otuz arşın arsa üze 

~ınııiJet san~ı~ı eınla~. r~üzı1e~esl 
Kat'! karar ılaııı 
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rinde iki odalı hamamı kırk dönümü beş yüz , 
on sekiz arşın araziyi havi üç köşkün tamamı. 

mahallesinde Krrazlımeşçit sokağında eskı 34 
ve yeni 58, 60 n unnralı yüz otu.z arşın aı:s~ 
üzerinde haricen kargir ve dahılen ahşap ıkı 
katta biri sandık odası ol:nak üzre dört eda, 
bir sofa, bir taşlık ve dört yüz altmış dört 1 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı .. 

Mel-m!t Cemil Bey 
250 684 19847 Üsküdarda Dürbali mahalle3inde Araplar so-

kağında atik 6 mükerrer ve yeni 9 numaralı 
F'ord seyahat otomobili fevaidini ispat 

etmiştir. Gerek şehir gerekse sayfi-

Süleyman Nazmı Bey 
5i() 1213 205 Sahnatomrukta kariyei atik Alipa a rnahallesiı~ 

de Salmatomruk caddesinde eski 145 ve yem 
141 numaralı doksan dört arşın arsa üzerinde 
yarını katı kargir diğerleri ahşap olmak üzı.: 
üç buçuk katta biri ufa~ olmak üzr~ heş oda, 
bir salon. bir daraca, bır taşhk, bır mutfak 
ve yüz on üç arşın bahçevi havi !lir ha:ıenin 
tamamı. Rafail Vantura, Mişon Vantura Efen

dilerle Sara, Perla Hanm1lar 
5ts 1159 206 Salmatomrukta Kariyei at:!< Alipaşa mahalle

sinde Salmatomrui<: caddesinde eski 14 ve yeni 
139 numaralı doksan arşın arsa üzerinde ya
nın katı kargir diğerleri ahşap olmak üzre üç 
~uçıic katta altı oda bir sofa l>ir menner antre 
bir balkon bir mutfak ve yüz bel! a•sın bah
çeyi havi bir hanenin ta-namı. Rafail Vantııra 

Mişon Vant.ura Ef.ler Sara, 1'._erla H.la~ 
217 707 221 Anadoluhisarında Ibrahimbey sokagında es1<ı 

ve yeni 4 numaralı yüz arşın arsa. Ü.zerinde ~ ':
şap iki buçuk katta dört oda, ıkı sofa, bı~ 
mutfak bir kuyu ve yüz seksen .arşın bahçeyı 
havi bi; hanenin tamamı. Mustafa Sürur Bey 

~030 4322 224 Beyoğlunda Firuzağa mahallesinde_ eski Çık~ 
maztillbentçi ve yeni Tül ben tc;i sokagı.~da ~skı 
1 ve yeni 1 numaralı yüz arşın arsa uzer~:ıde 
kargir dört buçuk katta ikisi ufak olmak uz~e 
sekiz oda biri ufak olmak üzre ÜÇ sofa, bır 
mutfak bir mermer taşlık, bir taraça, bir 
sarnıç ~e on sekiz arşın aralığı havi b~r hane
nin tamamı. Kamil ve Ali Beyler 

~10 f3238 26S Beyoğlunda Emincamii mahallesinde ~ümüş 
sokağında eski 17-17 mükerrer ve yenı 15-17 
numaralı yüz doksan beş arşın arsa ü:ııcrinde 
kargir yedi icatta otuz •beş oda, bir kapıcı odası 

ve mukaddema dükkan olan iki -0da, on iki antre 
altı mutfak odun kömürlüğü ve seneden on 
arşın aralığı havi bir apartrmanın tamamı 

Asi:n B. Katina H. 
370 592 399 Beyoğlunda Kamerhatwı mahallesinde Tev-

fik sokağında eski 8 ve yeni 36 numaralı alt
mış altı arftU arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta biri yemek odası olmak iUre beş oda, iki 

• sofa lbir taşlık, bir mutfak, bir kuyu ve yirmi ar 
sın kadar bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Mm. Efrozi 
)2(} 4-017 532 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Ka

lyoncukolluğu ve Mari sokağında eski 161-1 ve 
yeni 167-1 numaralı yüz beş arşın arsa üzerinde 
kargir beş katta on üç oda, bir sofa, biri ufak 
olmak lizre beş mutfak bir sarnıç ve altında bir 
dükkilnı havi bir apartımanm tamamı. 

Mustafa Nihat B. Emine Hacer, Hatiçe Piraye H. !ar 

• seksen arşın arsa üzerinde iki buçuk katta üç o
<la bir sofa hir mutfak ve yüz kırk beş arşın bah 
c;eyi havi '..ıir hanenin ta:namı. Ahmet Ef. 

100 360 l 9856 "•enkövü11rl" Me•·liven m~ lıa 11-•inrl- "'ekke 
sokağında eski 5, 6 ve yeni 8 numaralı yüz yir
mi arşın arsa üzerinde ah""" 'bir ''•ırn1< katta 
;;. '>d• bir mutfa1< v<e 31tı vi'' sel-· ' " arsın bah-

<:e•·i havi harap bir hanenin t~-.,rn 1 tb·a"im Ef. 
470 1214 20006 7.eVTe'·t,. Molla z,..,.,.k m,hall•<;;ntie fmııme

fendi soka~ında eski 15 ve yeni 19 numarah 
yiiz i~" .ar'<n a~s'I üz•rin -ı~ ah~ 0 üç katta sekiz 
oda tkı sofa hır ;ıvlı Vf' :>lt..., .. ••<ıın aMa Ü7e
rinrle bir katta iki rıd• hi· - .. ,r. ~ .... yüz vir-
mi beş arşın bahcevi havi hir 1ı~,_ • ..,;.., u..,~..,ı. 

"ı: r--nil B. 
4100 8359 20158 Bevlerbeyinde eski ve veni Havuzba~ı soka

iTında eski 8-8 ve V"'nİ 25-?7 ?~-?7 n•"'•·ı:oralı 
rlört yüz yir...,i b•<; ar"ın arl'la ;·?"rinde ahşap 
üc katta on beş oda il.6 ,.,ıon fi;.;., <;f)f,. hir mut 
fak h;• hamam. "e elli ar~ın ar~-ı üzeri.,de ahır 
ve arabalı'< ve doksan .l,es ar<:ııı arsa Ü?.erin:Je 
S'l hazinfl"Qini on clört <löni;M 1l:n otnz arsrn a

razivi havi f:ıir kfr•16in ta ·~-~- M-hrnrt A~ım B. 
1050 2088 20233 Emirgaprl;ı eski F:··n v• ~······"-'•ii•tiye yeni 

;>ltrn•• <ıo 1 •'•ta eskı :lQ Vf' '"Oİ 2R ''l •ııımaralı 
yüz seksen arşın arsa üzerinde .,ı.. . , ilri katta 
on i.ki oda dört sofa b:r m•nfaı. '>ir ••ı hazine
~ini v.e ;ıci knvuvu ve vedi "İiz al ·nıs dört ar
r.m bah~ .. •i 'ı::ıvi bir han•..,in •~-ıı-..,,, 1.Halis B. 

3450 7167 202.'.l4 ı:ı .. v ... "1un-la Hüsevinai7ıt ""~hallesincl,.. Ama 
vut ~okai>ında eski 24, 24 mükerrer 24 müker-
r,.r ?4 m1kerrer 24 mi:'.•err,..r ve yeni 20, 22, 24 
26, ?.8 numaralı yüz yetmiş altı ar«'l arsa üze
rinde karP'ôr ü1:1:r katta beser oda hirer ocak bi
rer taş avlu bir kuyuyu ve atlannda iki dük-
kanı ve dört yüz yetmiş altı arşın arsa üzerinde 
ikisi iki katlı olup lb!rinin zeminindeki mahal 
oda olarak <liiferininki bodrum olarak müsta-
mel ~iğerler! b!rer katta ve herbirinin kapısı 
ayn uç adedı bır taş antre dört tanesi birer an-
tre ve birer ocağı havi di'!'erleri ise yalnız birer 
odadan ve ortasındaki hoşlukta bir kuyu mev
cut .olup dört yüz se:tiz arsın bahcevi havi üç 
nenın tama.-nı Hüsnive H. 

500 1022 20485 Ramide Boşnak mahallesinde fmam sokağın
da eski l ve yeni 9, 9-1 numaralı yüz on arşın 
a~sa ı.izerinde ahşap bir katta üç oda bir avlu 
bır mutfak ve diiteri iki vüz arşın arsa üzerindı! 
k~"~:n kargir ve kısme;., ahsap bir ahir ve ye
dı yuz on dört arsın bah<;eyi havi bir hanenin 

~ tama;nı. Kemal Bey 
1000 3449 ı:0520. Ev" ıtr Tonrular malı ilesinde Kı:jla cadde

sı ve R'l.hçe sokaibnda es'<i 46. 48, 50. 2 ''e veni 
S?,·1, 50-l, 50-2, 50-2, 2 numaralı vüz altmış 
dor~ arsı~ arsa ü~erinde ahsan üç bucuk k'ltta 
Y~dı .oda ıki sofa bir kiler bir mutfak bir taşlık 
hır cıhannuma ve altı yüz vetmis :>r•ı'1 iizerin 
de d~~ar ~asından bir katlı ahır ve üç yüz arşın 
a:.sa uzerı~~e kargir ot ma~aza mı ve .,,.,ji <lö
ııum b.eş yuz kırk yedi arşın bahceyi havi bir 

'iO 1071 1095 Ayvansarayda Toklu İbrahimdede mahallesin 
de İbrahimdede sokağında eski 20 ve yeni 28 
numaralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap iki 
buçuk katta beş oda, üç, sofa, bir antre ve yir
mi beş arşın arsa üzerinde harapça bir mutfa· 
ğı ve sekiz yüz yirmi arşın bahçeyi havi oir 
hanenin tamamı. Fatma Ülker, Dümev ve 

Samiha Hanım '11' 

. hanenın tamamı. Mustafa ve Nimet Bevl-r 
. Yukarıda ~ıns ~e nev'ile mevkii ve müst~mil·itr yazılı emlak 

hız~lannd~ gos.terılen bed~llcr ile talipleri üzerinde 12 nisan 930 
tarııh.-ıe musadıf cumartesı günü saat"" altrch kat'i k~ra•lar , 
k·ı . "ka b 1 • ıun çe ı mosı mu rrer u undugun~an t~lio olanların mezkur ı?iin-
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TIJf iRE PIJING~~~ 
8. inci TERT]P 3ÜNCÜ ke .... ide: 

11 NiSAN 1930 . 
Ke.-:ıi<l('ler: \1ilavet, Selırt'-. , 
nıane1ı, f)(•fterdarlık. ls. Zi-, 
raat, Y<' ()..,nıcınlı llaııknları 
l\ılurakıpları \'e halk huzu

300 1207 16512 Erenköyünde Merdiven karyesinde Espcrağa 
sokağında harita 6 mevkiinde eski, 14, IS mü
kerrer ve yeni 13, 13 numaralı yüz seksen iki 
arşın arsa üzerinde bir katı kargir bir katı ah
şap olmak üzre dokuz odıı iki sofa bir kuyu ve 
yetmiş arşın arsa üzerinde bir mutfak ve on 
dönüm üç yüz doksan arşın bahçeyi havi bir ha 

de saat on altıya kadar Sandık ıdare-ıınc müracaat evlerneleri 
ve. saat ?_n altrndank" sonra. vuku bulacak müracaatların kabul edil 
mıyecegı ve mez ur emlake evvelce talip ol'lnların kat'! karar 
esna~ında hazır. bul1;1nm~dıkları ve baska to.lip ztJhur eylediğı 
takdırde evvelkı talıplenn müzayededen çekılmiş ad<lolı•nac k-
lan lüzumu ilan olunur. a Teldor: lstubul 78. 

tiha, kuvvet \C ~ıhlıaı ıçln 

en müessir dev adı'· BilQmunı 

eczahaııelerde buıunıır. Umumi 
depolan : BC1mon ti fabrikası. 

T <'efnn Heyo~lu 5,'.I. ve l!lan· 
t-ıı•da Ekrem Necip ecza deposu 

runda )'apılır. nenin tamamı. Emine, Fatma, Saliha H. !ar 
'00 2085 17132 Haydarpaşada Hasanpaşa ma•'.1allesinde Kur 

balıdere birinci sokakta ~ski 25, 6 mükerrer ve 
r.eni 74 num":ralı yüz arşm :ır:ıa üzerinde ahşap 
u~ katta >:etlı .oda üç sofa bir mutfak bir kuyu 
bhtr !1!_!1azınesı ve ilti yüz do:"an arsın bal1ceyi 
avı ·uır hanen· t M · 

'80 16673 17632 G" ":' ~mamı. ~hmet Aliiettin B. 
oztepecl .. eskıAl•hey ve verıi R d 

kağında eski '20, 21' 22 ve ~eni 14' vl4annpaşa so-1 
1 t :· b ' ~ - ' umara ı I a T v.ız on eş arsın arsa üzerı'nde b' k 

k • . d'. 1 . . tr • atı 
ar~ır .ıger erı ahs1;1p olm•'< iizre iiç uçuk ka~ 

t1. yırmı dokuz od~ u• sa''.l'\ 'ki mutfak :>ir bos 
tan kuyusunu ve ıki yiiz altmış arşın arsa ü
zerinde kargir ar<ıbalık ve ur3k odal:ırı v~ vii:r 
on arşın arsa üzerinde ahs:ıp birer .fcp tta kü-

1esler ve h·s dönüm bin üc yüz -on altı arşın 
.bahçeyi havi hir köş!cün tarr:ımı. Resit Pasa 

'60 2490 17664 Kuınkapıda Tavaş· Süleymanağa mahalle5İn
de Ce$me ve Suterazısi sokağında eski 2-11 ve 
yeni 2-13 numaralı yüz arsın arsa üzerinde kar-
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.:xtıı·e ı naııl.'tİ ıl inatı • 

~.hrl'nıaıı..,rintkn: ;7 ind 
nıad,knin ( .\ ) fıkra ııın ze\'I. 

\ e :ıi\lht" ' " kArııl.ırı 
lıiıyuk ca,kkkre H~ lan l'l' ra· 
hm hnar ,.,J..aHırdan knlalı .. Iık 

cadde lcr~ ımh rcd ııl an nıı·k tep, 
,jnenı ı, ti) atro gilıi ııtlehe 'c 
halkın t<ıplu l'ir h:ıltlt çık-ıca 

~· ycrlerd.: ) 
\ukurtla ) azılaıı nıu1.eyycl 

fıkra hilfıfında harl·hc edenle· 
riı1 ah .• lmı c"zaiyc kanununa 
te\ fi kan ceıalaııdırılacakl:ırı il An 
ulun ur. 

l\inıyakcr 

BUyQk ikramiye 
40.000 Liradır 

Her keşidede çıkan Numara· 
tar tekrar Dolaba konmaz 

muka' \l lnın l<timılıle nıuuffakı>cılc ke hi il3k.t 
cvlemf,lcrdir. flalık,aj!ı )<rınl 1ıııar, l nı m t ·z·i 

· ' nckrlc ceza depolarında sarılır 
l ıııuml ıı:kili: l>tanbulcla c~rm hya 113 1 4~ 

gir 3 katta •bir böl~gü üç .:>da biri ufak olmak 
üzre iki sofa bir taş antre !Jir ıbalkon ve on 
arşın arsa üzerinde ahşap bir mutfağı havi bir 
hanenin tamamı. Ali Haydar B. Zahit Ca-

fer ve Abdüssellim Ef. ler 1~o 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Ur 1 ~~v lT T !H~iN 
idrar. kan 'o.:>ııircn:ıı cahlilAtını 
yapar. Dilıın}olu Bi,·ki nırdu 

••••••••••••••••••••••••• 
~Likör fabrikası, 

1136 18425 Drağmanda Tercüman Yunus mahallesinde 
Drağ !llan caddesinde ~da 11 ve harita 29 mev
ldinde eski 41 ve yenı 37 numaralı seksen se
kiz arsın arsa üzerinde kargir iki katta dört o
da bir 'sofa ir mutfak ve iki yüz on sekiz arşın 

~ >ahçeyi havi bir ıh.anenin tamamı. Mustafa Ef. 
Oo 2606~ 18854 B.:ylerbeyinde istavroz elyevm bosta~cıba

şı Abdullahağa mahallesinde Abdullahaga so
kağında eskı 75 ve yeni 75, 77, 79, ~.umaralı r.e 

. eli yüz arşın arsa.üzerinde ahş~p .uç katta b!r ı 
1,~,..1,:; ....... ,.ınr+ ,, l'" r '" ;:ır uz rınd altı kar 

Emniyet Sandığında mün
hal memuriyet, stajiyerlik ve 
odacılık gibi hizmetler olma
dığından beyhude müracaat 
olunmaması ilan olunur . 

11111•••• nltıı:ıda ----
Hlmeyel h•rv•n•t 

cemiyeti 

Hayvan hastanesi 
Fukara hayvanatı mec:ca· 

nea tedavi edlllr. Cumadan ma
ada her gUa açıktır. 

Şi,ıı Oamaa Bey, Ahmet Bey 
•oka~ı numero 84 telcfoı: Bey-

inşaat münakasası , : 
ispirto ve ispirtolu 

umum müdürlü~ünden: 
içkiler inhisarı 

Şişlide in a olıınaca Likor lahrik, '' munııka ıy 
mu;tur. ihale ~ıinu I 'l • i. an 9.10 ( 'unıartc hhr. 

k J'll. 

,artnamclcr 'c >ilsllei fıat cct\'dı nıııha-elı cc ın lır 
mukabilinde verilecektir. İl.ahat utmak İ•teyrnlC"rın id ı 
fen he) 'eıine rnur.tcut cımelcri ilan oloııur. 

' 



l 

1 ~ 
-' ·ı 

.1 
:; 
ı 

1 • 
l: 

'f 

1 
1 

1 

1 f _..., 
/( 

BtN SÖZ 
BİR RESİM 

-

.... --

.Antarade yapılan Gazi bıııtıı maçlarına ııtirak eden cençlor bir· 
. ~ lltl ile imalatı harbiye ta ımlan 

:ASLAN ve EŞKIHISAR ~-,.,ç-,_....,,.,.,,.,,...,..., ....,.,,..,.....~.......,.,.......-...... _-
imUUahlt çimento ve su 

· ıklreci fabrikaları ano
::nım tlrilatlnden: 

l ı Kuponlu !!isse senedanna H nu-
\ ınerolu kuponun kaı'i ve kuponsuz 

1 ı muvakkat hisse senedaıına damga 
: vaı'ı mukabilinde 327 kuru, ve mil
ı ı essis hisse senedatına dılıi 9 nume· 
. J rolu kuponun kafi mukabilinde 737 
_ 'ı h:ıruş verileceği ı c işbu meb•llğln 
· 1 O Nisan 1930 tarihinden itibaren 
. CJ!atada Doyçe Oryenı Bank gişe

'; !erinden te!vlye olunac•ğı i!An olu-
) ııur. Mecllsl 1 dare 

r 

'br. Horhoruni L 

Belu •ız mu.ıHm llHllttebl bdlerl raltat vaziyetinde 

ÇARŞA1\1BA 
2 NİSAN 930 

Tekirdağ Cllıııhurlyet mektebi talebesi ziraat 
tetkikleri yapartu 

~~~~~---~~~-' 

1 LAN 
Bulgurluzade Mehmet ve TevHk 

Bey biraderler şirketinin istediği kon• 
kordıto müzakeratı evvelki toplanan 
eshabı matlubun muvı[akatile 9 nl· 
sın 1930 çarşamba günü saat on· 

dörde talik edilmiştir. Al•eaklılarıO 

o gün ve o saatte Çemberlita<ıa Tür· 
kiye Umumi Ajanlıı;ında hazır bu· 
lunmaları ilan olunur. 

Konkordato komiseri: Emin All 

Doktor A. KUTLEL 

Beyoğlu Mektep sokak No 35 
muayene sabahtan akşama kadar. Karakllrede süvari ı ı inci ıllayın fırka erkanı hıızııruoda verdiği spor teftiflerine alt 3 intiba 

Qi~u ve cilt hastıılıkları mil· 

teha~sısı Karttköy börekçi fırın• 

sıras•nJ!l No 34. 

't 1 

l~tılıt ~ane ~issesi 
Eminönünde Şeh Mehmet Geylani mahallesinde Arpacılar 

addesinde kain zemin katile BEŞ kattan ibaret dokuz oda 
•ir hela ve tahtında iki dükkanı müştemil Niğde namile maruf 
ıanın 1200000 hisse itibaile Hazineye ait 113285 hissesinin be
leki sekiz taksitte öı,\mmek üzre 3780 lira bedeli muhammen 
le 16/4/930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 te müza
·edei aleniye ile satılacaktır. Taliplerin %,50 hesabile teminat 
1akbuzlarile Emvali metruke Satış komisyonuna müracaat 
ylemeleri. 

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

1 

1 
pı caddesinde atik 4 cedit 53 No.Jı 
temamın~ yeıJi bin beş yüz lira kı
ymet taktir edilen bir bap dükkanın 
yetmiş iki hisse itibarile 36 hissesi
nin 12 sehim tertibile 3 sehmi ve 
Şeh Mehrlıet Geylanı mahallesinde 
Bah.;e kapı iskelesi sokağında sekiz 
bin lira kıymet taktir olunan atik 38 
cedit elli iki numacalr bir bap dük
kanın t;;ımamı birinr:-.i açık arttırmaya 
konulmuştur. Arttırın• İstanbul 4 ün 
cil ir.ra memurluğunda S-5-930 tari
hine müsadif pazartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar yapılacaktır. 

1 - İşbu gayri menkulun arttır
ma şartnamesi 22-4-930 . tarihinden 
itibaren 930-45 numara ile lstanbul 
4 üncü İcra dairesinin muayyen nu
mara.;i.nda herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan faz
la ma!Umat alm•k istiyenler işbu şart 
nameye ve 930-45 dosya numarasile 
memuriyetimize mürar:aat etmelidir. 

2 - Arttırmaya i~tirak için yukar 

TEKAMÜL· MEf HUMU 
• VAMDIA 

ıı E. Q toz emme mıııwı.uı toz kaldırmaz 

Dıeer lefcmır clltaalardan dalla ca· 
bufc olaralr tozu tamamll• emer. 
.Aletin en dar tıılı lröfeıre bile lco· 
ıeırlılıl• ıırebllmesl nellcal oıarell 
tııutun evin talıaret ve nezaleıını 
Multemmel tııır suretde temin eder. 

AEG 
!!li/'-ts~~' TORN -'NONlr.t m.1'NTlllN ŞIRKllTI 

.. l'MtJMIYı..SI 

da yazılı kıymetlerin 100 de beş te- ... :::::...~ 
minat gösterilecektir. 

Galn.ta • ftAhllnr '"'" 

3 - Haklan tapo sicilile sabit ol
mayan ipotekli alacaklılarla diğer a
lakadarların vP. irtifak hakkı sahiple
rinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddealarmı işbu i
lan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuri
yetimizi bildirilmeleri icap eder. Ak-
si halde hakları tapo sicilile sabit ol
mayanlar satış bedelinin paylaşma-
sından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumu' ve lüzumlu ma!Umatı almış 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde birakılan 
gayri menkulun debeli zamanında ve 
rilmezse gayri menkul ikinci bir ar
tırma ile satılır, ve bedel farkı ve mah 
rum kama 100 de beş faiz ve diler 
zaaırlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizde alıcıdan tah
sil olunur. 5 Numaralı fıkradaki §art 
tahakkuk etmek kaydile 3 defa bağ
rıldıktan ıorna gayri menkul en c;ok 
arttıranan üstünde birakılır. Şart ta-
hakkuk etmezse arttırma geri birakı
lıp alı<ı tahütlerinden kurtulur, ve 
teminat kalkar. 

5 - Artırma bir.incidir. Tahmin e
dilen kıymeti bulduğu surette en çok 
arttıranın üstünde bralulır. Hemen 
verilmek Uzre peşin para ile satıl
maktadır. Müterakim verııi belediye 
ve evkaf rüsumu alıcıya aittir. Yu
karda gösterilen gayri menklıl mal
lar 5-5-930 tarihinde İstanbul 4 ün
cü İcra memurluğu odasında i•bu ilin 
ve gösterilen artırma şartnamesi dai 
resinde satılacağı ilan olunur. 

7 ~ e aylarından ıttbar•n •Utten k••llme zamanı 
ve ne~vU nUmaeı .. na•ında ıetımaı .clllen \le· 
-- emNl•ız bir uneuru l(ld&lı olan 

PHOSPHATlllE 
FALltREI 

""FOSFATIN FALIER 
sayesinde t•mln edlllr. fosfatın Fall•r 
yavruların yüzı.rıne taHllk ve penb•llk, 
sdellta kuvvet verir, Vfl onları allrbUz 
kılar. 

vaunıa btf' P'oaftıııtln vardır 

o da FOSFATIN FALIER dir. 
CAla-tt ,.,. ... , 

TUUT iNDiM lfılar Ullll "" HU YllDO llTILla 

P. T. T' LeJfZIDI mB~DrlQün~en: 
Miibayaa edilecek olan 1,000 adet büyük ve 1,000 ad~tıı' 

ta boyda yerli mamulitr pamuk beıri posta çuvalı aleıll 
nakasaya vazedilmiştir. 22/~isan/930 tarihine müsadif sıı.JI~ 
nü münakasası icra kılınacağından taliplerin şartname altrJ9/ 

çin şimdiden miinkasaya iştirak için de mezktir tarihte "' 11 
on dörtte Yeni postanede Mübayaat komisyonuna mürac~ 


