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.. -. Hükumetin çekileceği, kabine azası arasında tesanüt kalmadığı, hükumet buhra
- nının muhakkak olduğu hakkındaki bethahane şayialar gülünç ve çirkindir .. 

,.., ismet Pş. 
zafı 

Hz. diyorlar ki: ''Sıhhatim ve 
ihtimalinden ümit bekliyenleri 

şevkim yerindedir. Dostları 
vaziyetten haberdar etmeği 

ve sinirlerimin 
• 

severım .. ,, 
ANKARA 5 (Başmuharririmizden) - İsmet Pa

sa hükfuneti 'Ankarada yüksek bir feragat ve sükfuı 
fçinde giriştiği büyük işleri başarmağa çalışıyor.: 
Ve muvaffakıyet yolunda her gün yol alıyor. Haki
kat budur. Fakat Ankaranm bu sakin ve emniy~tli 
havasına rağmen Ankarada yalan yanlış bazı ııayıa
larm ortaya atıldığını işitiyoruz. Gı'.iya hükı'.imet çe
kilecekmiş, kabine azttsı arasında tesanüt. kalmamı?, 
hiikıimet buhranı muhakkakmış. Yazık ki, aklı selı
mi çok kuvvetli olan halkımız da bu haberlere inanı
yor. Çok büyük işlere gİri miş olan hükl!~eti, d.a~ile 
ve harice karşı zayıf gösterecek bu gıbı tahrıkata 
kapılıyor. 

Ben memleketini seven bir gazeteci sıfatile efkarı 
umumiyemizi bu dalaletten kurtarmak, . hükıim~t~ 
vaziyet ve mesaisi hakkında halkunızı tenvır etmek ıçın 
Başvekil Paşa Hazretlerinden bir mülakat ricasında bu
hındum. Lı'.itfen kabul ettiler. 

ismet Paşa Hz. her zaman olduğu gibi zinde, mü
tebessim ve neşeli idi. Maksadımı bir kaç kelime ile 
anlattım: 

- Mademki vaziyeti tenvir için beyanat yapmamı 
faideli buluyorsun. Söyliyeyim ••. 

Dedi. P a Hz. nin sözlerini ayı en naklediyorumı 
Başlıca bir kaç işten bahsedeyim: 

1 -- Askeri ve mülki tekaüt kanununa bir iki sene
dir çalışıyorduk. Kanun layihasının son şeklini geçen 
Heyeti Vekile içtimaında tesbit ettik. Askeri ve mülki 
memurlarımızın İstikballerini vüs'atimiz dahilinde a
zami. ~erecede t~~in etmeğe çalıştık. Büyük Millet 
Meclisı kanun layıhasını ehemmiyetle bekliyordu. İç
tima nihayetine kadar büyük Meclisin bu kanunu 
tetkikini tahmin etmek mümkündür. 

2 - lktısadi programın tanzimi ile pek meşgulüz. 
Mesele ikidir: Bin bir ihtiy ç içinde en mübrem ve a
meli olanlarına temas etmek. Sonra bu programın 
ınasraf karşılığını bütçe icinden çıkarmağa çalı mak. 
Her ikisinin de ne kadar gÜç olduğu bellidir. Fak t ni
hayet on gÜn zarfında tekliflerimin Mecliste bu -
nabileceğini zannediyorum. lktısat Vekaleti etraf ı 
tetkikatını Heyeti vekileye vermiştir. 

3 - Devlet Bankası projesi büyük mütehassısları
ınızın .te~kikindedir. Bu sene içtimamda Meclisin ka
rarma ıktıranını arzetmek üzre hazırlanıyoruz. Devlet 
Bankası başlıca işimizdir. · 

~ - Osm~b borçları: Milli paramızın müdafaasını 
teınınen aldıgımız tedbirler müsbet tesirini gösterdi. 
Paramız .muvafakıyetle müdafaa edilmekte ve ihra
cat noktai nazarından namüsait zamanl~rı atlatmak 
için aarsmtıya maruz bulunmamaktadır. Harici borç-

•a içinde ayrıldığımızı biliyorsunuz. Şimdilik bu 
lıus~sta fazla tafsilat vermek doğru değildir. Yakında 
yenıden temasa geleceğimizi farzetmek caizdir.,,. 

Herkesin merak ettiği meseleye, etrafında bu ka
dar dedikodu yapılan kabine buhranına temas etınek 
istedim: 

- Ya hükı'.imetinizin çekileceği hakkında ortaya 
atılan şayialar için ne düşünüyorsunuz?. 

Muhterem Başvekil çehresindeki mutat neş'eli te
bessümü muhafaza ederek, fakat pek ciddi bir tavırla 
şu sözleri söyledi: 

" Bu kadar çok işlerle bağlanmış olan bir hükı'.i
metin vazifeyi bırakacağını ancak hafif olanlar düşü
nebilir. Büyük Meclisin teveccühki.r itimadı içinde 
bulunduğum işleri muvaffalayetle başarmak ,;e zuhur 
edecek yeni milli meselelere cesaretle girmekten baş
ka düşünr' .ığüm yoktur. 

Sıhhatim ve şevkim yerindedir. Dostları ve. . si
nirlerimin zafı ihtimalinden ümit bekliyenleri vaziyet
ten haberdar etmeyi severim.,,. 

Bilmiyorum aziz okuyucularımızı İsmet Paşa hükU
mttinin vaziyeti hakkında tenvir için başka bir söz 
ilavesine lüzum kalıyor mu? •. 
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_,;.,. __ ,Inr meselesinde hamiller vekilleri ile dosta e bir ha-
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Kadınların yarından itibaren Lüzumsuz 1 Tenkit gazetecinin 
Fırkaya kayıtlarına başlanıyor bir usuı 1 hakkı mıdır? 
Bugün Fırka müfettişliğinde bütün lstarı..: 

bul Fırka ınutemetleri · 
toplanacak ve talimat alacaklardır 

Hanımlarımız Fırkaya 
nasıl 

nasıl kaydedilecekler ve ~ntihaplara 
iştirak :::·5- •'!ekler? .. 

ugfJn Amer.kada toplanan va bu gördUğUmUz hakka sahip olan kadın 
Tür ly de da ayni hakkın sahibi olacak va nutkunu aUyllyecektir •• 

Yarından itibaren -
Kadınlara intihap etmek ve edilmek haklarını veren yeni 

belediye kanwıu, senelerden beri bu oğurda çalışan hanımlar 
arasında günün meselesi oldu. 

Yarından itiobaren Cümhıiriyet halk fırkasının mahalleler
deki ocak teşkilatında istiyen Hanımların aza olarak kaydi 
muamelesine başlanacaktır. .. . • . . . 
. Kadına erkeklerin yanında ~u~ım ve medenı ~ır .vazıfeyı 1 
ıfa etmek imkanını temin eden ıntıhap hakkından ıstıfade et · 
llıek arzusunu besleyen hanımlar şimdiden hazırlrklara başla
llıışlardır. 

Fırakaya kadınlar tarafından vaki olacak müracaatların 
Çok hararetli olacağı söylenmektedir. 

* * * 
Bugün toplanılacak ... 

Bu .. 
h. gun Fırkanın kaza ve ııa
ıye --

itlrdet mutemetleri, Ankaradan 

Hakkı Şinasi Paşanın riyase
tinde toplanarak hanımların 

rka a kayıtleri meselesi etra-

Hakkı Şinasi Paşa 

fında görüşülecekti• Bundan 
bir kaç gün c ıcl !. ezihe Mu

(Mabadı altıncı sahifede) 

Tüccar fuzuli adJet
tikleri bu usulün 

kaldırılmasını istiyor 

Önümüzdeki perşembe gü
nüne kadar haftanın en mühim 
haberini seçip müsabaka me
murluğuna gönderini7 (Mabadı ikinci sahifede) 

llursa mahk~mesinde diin 
davarnız görüldii .. 

Rami B. cevaben vekil Bey 
bunu sade görüyorlar halbuki 
gazetede aynca bir resim var
dır, itfaiye neferi tulumhayı sı· 
karken suyu kesiyor ve para 
bekliyor gibi gösterilmiş. Vazi. 
felerincle azami gayret gösteren 
bu ad~lar böyle fjey yapmağa 
ten~zzul .etmezler. Binaenaleyh 
vakı neşrı yattan müteessir ol
muş ve gayretleri kırılmıştır de-

di. 

Vekil Rahmi Be, 

İrfan ve Asaf Beylerin 
mukabelesi 

İrfan Emin B. cevaben it·" 
iyeciler tarafından para istc'.U[ 
istenmediğini bilemeyiz ve dı.. 
şünemeyiz bunun ayia oldııı}u 
na nazaran meselenin tenevvu 1 

rü icap eder işaa edenler de tc 
ziye edilir. Binaenaleyh bu h~ 
sus_ ke~dilerinin aleyhine degi 
lehinedır ve yazmak ta bizim y, 
zifemizdir dedi. Milliyet gazete 
iİnin ikinci vekili Asaf B. de re 
fikinin sözünü tastik ettikten 
sonra dedi ki: 

(Mabadı 2 inci aahifede) 
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Muhabir mektupları: 

lktısadi vaziqet 
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Italya - Fransa ihtililiı devam ediyor -~~fi 
1 -

.ı,ı, 

' 1 : 1 '· 

ıı~ n!f>llirdağında arazinin yüz
arasında bir ititar oın1a'.lsa üç Liman ınhisarı işle beş de.vlet 

<l<-'vlet arasnıda 
s 

nıtıahede yaıHlacak 
n 

de sek.'lerı beşi boştur ... _ ......................................................................................................... .. 
" ıı ~ 1 

' ı. 1 'otlar y11pılırsa mahslllatıti holaylıkla ve 
~· ı ucuzu mal edilerek nakli kabil olacak! 

~ --.. 
la 
•• Tekirdağ Orta .. ıektep musiki h•g'etı 

" , aı TEKİRDA(i; (Hu. M.) Hü- lolduğundan matllıp menafi te-r ,e lmetimb:, Trakyada layrk ol- min edilemiyor. 

, ' ı~ ığu kadar ehemmiyet vennek 
• 1" ·, beraber bu gilzel krt'amız 

~ I · ·! aalesef egne iktısadi lbuhran
ı 1 rdan kurtulamıyor. Sarımsa-
11.,ı ın olclcası her yerde (60), so-

l .• 
ı a mm dkkası (12) kuruşa satı-

. ı rken .bu mallar burada müşte
' ı' }~ bulamadığından çürüyüp gi

'1 ~I ·ı~ yormuş. ) ı ı . 
, . hl Sonra da mesela Izmir üzüm 
l• ı ~ (rlni ahali burada gilya Ame-

'~ ikan malı imiş gibi pek nadir 
l 1 , ıe, iara'k görüyorlarmış. BIJllla-

1 :, 1 ın a.sıl sebebi diğer viHiyetle-
r · ı ı'i mizle ticari in:ibat olmadığm-
f '! andır. 

11 
;/ :: Tekirdağ biiyük bir hinter-

' ~ • 
1 

.( ındın iskelesidir. Böyle oldu-
11 : 1 ıll u halde Trakya mamulatı bu 

: keleden nakledilemiyor. Tah
~ · · 'ı\ ıil, tahliye ve liman müşküla
( ' e, yilzündan mallar pahalıya 

1 •, f ·1' ~ ~tılıyor ve müşteri !bulamıyor. 
, ., uranın meşhur olan kuş yem-

· · ıl ıri Arjantin kuş yemlerine ra-

Eğer Trakya şehirleri, Te
kirdağma şoselerle raptolunur, 
ve tahmil ve sevk işleri fenni 
surette yapılırsa rençberlerimiz 
bellerini doğrultabileceklerdir. 

Burada halk milli bankalar
dan birinin ve ıbilhassa İş Ban
kasının ıbir şube açması ricasın

da bulunuyor. 
aeğd,orlilğe, -u yucekea larr 

Bundan başka bir dert daha 
var: TeJkirdağ' Gümrük idaresi 
iskeleden oldukça uzaktadır. 
Eşya ve emtia hamallar ve san
dallarla oraya kadar sevkedil
diğinden ton başına dört beş 
lira fuzuli bir masraf gidiyor. 
İskele yanında belediye tarafın 
dan tahsis olunan araziye bir 
gümrük binası yapılması çok 
Iazrmdır. 

Tekirdağı vilayetinde bir çok 
çiftlikler vardır. Nusratlı, Yaya 
ıbaşı, Karaca Muraıt, Çitme, Ya
va~, Sarı İsmailli, Kayi, Ga
zi oğlu, Sırtköyü başlıcalarıdır. 

~ 4 
n abct edemiyor. Çünkü orada 

1 
;; u gi.bi masraflar olmadığı gibi Fakat bu çiftliklerde arazi-

lunil hl. d-Li nin % 85 i boştur. 
lı J e ı 'Ve ta ıye ... , ucuza 

"ıal oluyor. Vakıa Trakyanın 
t, 'fi' ı ~ uş yemleri cins itibarile ıhep
I , .t ine faik okluğundan dünya pi
l : ı •· asalarında aranmakta ise de 

'
1 
ll i t starı yüzünden pahalıya ma

l ı (j 1 

ı ' ı , ltalyada 
1 , l 

ı ' . :ı \r' 
·=; r4 . "' 

i • ,~ l 
• 1 

Bir ölüm 
'_ ; sveç Kıralıçası öldüJ .. 

e Romadan gelen haberlere gö 
' • 

1 e son bir kaç aydanberi tedavi 
ı '' ·e ietirahat için ltalyada bulu-

' • ıan İsveç kıralıcasi Vivtori'l 
'ı ~ )ofia Maia dün 

1 ~ ı .aat 7 de vefat 
" 

1 
• • K 1 : · · [ 'tmıştır. ıra ı 

ı r a 1862 de doğ
. ' l ' nuştur. Kendi-

.. i Bade grand 
~ )uc'u Frederic' 

, 
l . ı n kızı idi. Çok Kıralıça 
'. yi bir tahsil görmüştü. 1881 de 

1 ~· 1 .sveç kıralı Beşinci Gustave ile 

Vilayetin başlıca ormanları 
Saııay İğnecik ve Merefte nahi
yelerindedir. Anca'k bu orman
lar keresteye elverişli değildir. 

R.K. 

Tenkit 
( !~irinci s•hifeden mab•d ) 

- Burada memleketin mena
fiine taalluk eden büyük müla
hazalar vardır. Bu mülahazalar 
la itfaiye neferlerinin inkisarını 
mukayese bile caiz olamaz. 
Memleketin hayati bir hadisesi 
mevzubahs olurken şunun ve bu 
nun müteessir olacağını gazete
ler asla düşünmezler, bunları 
yazmakla müvekkillerimizin va 
zifei neşriyesini ifa ettiğine ka
nüz. Huzuru adaletinizde . ve 
efkarı umumiye muvacehesinde 
bunun hesabını vereceğimizden 
müftehiriz asla nadim değiliz, 
dedi. Rami B. cevaben bunlar 
gazetelerde herkese taarruz ve 
hakaret ediyorlar. Bu vazife ol
amaz, dedi. l ı • ı 1 !vlenmiştir. Kıralıçanin Mısıra 

' { ı'laki olan bir seyhatine dair neş 
ı ·edilmiş bir de eseri vardır. Kı- Ten kit gazetelerin hakkıdu 

,' ~ ·a!iça hayır cemiyetle.ri ile ç?~ İrfan Emin B. cevap verdi: 
1 ılakad.ar o~uyordu. Bır ço_k ~yı - Tenkit gazetenin hakkıdır. 
lj .eşebbuslerın b":şına geçm•ştır. ; Sehremaneti veya memurları 

1~~2 .?e .~al:çanı.n. altmışıncı yıl müteessir olacaktır dive bunlar 
, ionumu tesıt edılırken İsveç ka yazılamazsa ne olur. Gazetenin 

ı :imlan 68,000 kuron toplayıp vazifesi ictimai hayatta rol al-
,ı taktim e~.i.şler! kıralıça da bu lnaktır. Medeni hayatta rol alan 

parayı buyuk hır hastaneye te- herkes te tenkide tahammül et 
, bcrrü etmistir. Kıralıçanin son melidir, dedi. Müteakiben Suat 
. s~nel~rd~ ~ıhh~~a~iyeti m?~ttes Tahsin ve Burhan Beyler aley

suf hıc ıvı degıldı. Kendısı ıı- hine aynca ikame edilen iki da
. m müddet İtalvaya gidip kalı- va ile Sabri Salim B. aleyhinde
ordu. Son aylarda da ke ıiisi ki davanın Bursada görülmesi 
ene Romada idi. Kıralıçanin hakkında iddia makamı Burhan 
ç oğlu olmuş, bunlardan biri B. hakkındaki davanın tevhidi-
1 sr.n1' kadar evvel ölmüştü. ni diğerinin reddinin talep etti. 

1'ıralıcanın vefatı her tarafta Avukat Asaf B. müvekkilleri 
teessürle karşılanmıştır. hakkındaki bu davalarda hakkı 

-· .. - müdafaalarına şiddetle taallu-
Kadınlar ve hakimlik ku mallım irtişa hadisesine mü

tedair evrakın aslının celbini ta-

lngilterede 

Bahri 
konferans 

Bedbinane rivayet
ler çoğaldı 
---· .. ---

Londradan dün gelen haber
ler konferansın vaziyeti hak
kında fazla ümit verecek gibi 
değildir. Fakat Londra iç.ti
marnın hiç bir neticeye varma
dan dağılıvereceğlne hükmet
mek de doğru değildir. 

İtalya ile Fransa arasındaki 
mesele 'hala devam ediyor. İta 
lya, Fransaninkine müsavi bir 
donanma istiyor. Fransa ise bu 
kabul edilirıse kendisinin deniz 
de zaif düşeceğini ileri sürii
y<>r. 1 tal ya kendisine lazan o
lan bahri ıkuvvet hakkında is
tenen rakamları hala söyle
memiştir. Eğer bu ihtilaf hal
ledilmezse Amerika - İngilıte
re - Japonya - arasında bir mu 
.;a.hede aktedilecek İtalya ile 

M. Briand 

Fransa da ihtilafı hallettikten 
sonra buna iştirak edebilecek
lerdir. 
PARİS, 4. A. A. - Havas A 

jansmın Londra muhabiri bil
diriyor; İtalyan muııahaıı he
yeti tarafından vaki olan ve İn 
giliz gazetelerinde intişar eden 
beyanat neticesi olarak bazı 
noktaların tenvir ve tavzihi i
cap etmektedir. Bir kerre Fran 
sa, İtalyan filosunun Fransız 
donanmasından daha zaif olma 
sını istememiştir. Şimdiye ka
dar yapılan istatistikler mik
tarları arasındaki farkı pek a
la göstermektedir. Şayet İtaly 
anrn istikbale matuf, haysiyet, 
şeref ve nüfuz gibi sebeplerden 
mülhem olan metalibi isaf edi
lecek olursa İtalyan filosunun 
Fransız filosw1un zararına o
larak kuvvetleşti11ilmesile ka
lınmıyacak, İtalyan filosunun 
kuvveti iki misli artırılmış ola 
caktrr. 

İtalya murahasları Fransa
nun - umumun menfaatlerini 
gözeterek iltizam ve müdafaa 
ettiği ndktai nazardan hayrete 
düşmemelidirler. Çün'kü Fran
sa bu mesele hakkındaki dü
şüncelerini Roma hükumetine 
konferanstan evel bildirmiş ve 
M. Henderson İtalyan başmu
rahası M. Grandiyi Fransız
İngiliz müzakerelerinden mü
temadiyen haberdar etmiştir. 

Emniyet ve selamet 

PARİS. 5. A. A. - Bidayet lep etti. Heyet tezekkür etti. 
nahkcmelerınin tensiki hakkın Burhan Beye ait davanın tevhi
da cereyan eden müzakerat es- dine diğerlerinin reddine Asaf 
nasında meb'usan meclisi ka- B. in talebinin bilahara karara 
dınların ha1<imlik mesleğine raptına muhakemenin de on iki 
ka<bul edilmesi hakkındaki ta- ı nisan sabahına talikina karar 
dil teklifini rec1<l .. tmistir. verdi 

PARİS, 5. A. A. - Fransız 
gazeteleri Akvam Cemiyeti 
misakına Fraıısanın israrla is
tediği emniyet ve selamet te
minatı tamamlıyarak bir kuv
vet vermek için sarfettiği gay
retlerde M. Briand'a miittahi
den müzaheret göstermekte
dir. Fransız- İtalyan mesele
sine gelince gazeteler bu mese
lenin günden güne müş
kil bir safhaya girmesin
den korkamaktadır. Çünkü. 
böyle bir vaziyet iki memleke
tin münasebetleri üzerinde mü 
essif tesirler ve neticele-~ hasıl 

4 

Romangada 

Heyacanlı 
şayialar _ _.. ___ 

Romanya hudu
dunda 

Rus tahşidatı mı? 
_ ............ ---

Bükreıten yazılıyor: - Mu
halif fırkalar ve bilhassa ahrar 
fırkası şimdiki milli köylü fır
kasına mesup 
hükfunetin ale- r 
yhinde faliye
te geçmiş bulur· 
yor. Muhalif 
matbuat hüku
met aleyhinde 
şiddetli tenkit
lerde bulunuyo· 
Hükfunetimüşk 
vaziyette bırak
mak için ınuhte 
lif şayialar da Romanya 
çıkarılmaktadır. Başvekili 
Mesela Romanya hududunda 
Sovyet kıtaatı tarafından tahşi
dat yapıldığı hakkındaki riva
yetler bu kabildendir.Besarabya 
da vaziyetin endişesi mucip bir 
halde olduğu şayiaları da gene 
bu cümledendir. 

Hükfunet bu kabil şayiaları 
tekzip etmiş ise de bu sözler en 
dişeyi uyandırmaktan hiç geri 
kalmamıştır. Romanya parası

nın istikrarını temin için tedbir 
ler düşünülmektedir. Bir İngi
liz lirasına 2,200 lev kıymet tak 
dir edilerek paranın bu suretle 
tesbit edileceği söylendi. Yal
mz bu da ortalığı karıştıran bir 
dedi kodu olmuştur. Hükumet 
yeni bir kanun ile memlekette 
heyecanlı haberler çıkaranlara 
karşı üç aydan üç seneye kadar 
hapis cezasile mukabele edecek 
tir. Hükumet heyecanlı haber
ler yazan muhalif gazetelerin 
nüshalarını toplatıyor. 

Franıada 

Hakime ateş! .. 
Dilenerek tabanca almış! .. 

PARİS, 4. A. A. - Ceza 
mahkemesinin bir celsesinde 
sami sıfatile bulun.makta olan 
Ancelesco isminde bir Romanya 
lı mahkeme reisine revolver 
çekmiştir. Çıkan kurşunlar rei
se isabet etmemiştir. Anceles
co derhal tevkif edilmiştir. Bu 
adam şimdiye kada.r muhtelif 
cürümlerden dolayı 20 defa 
mahkum olmuştu, Kendisinin 
muayyen bir ikametgahı yok-
tur. Ancelesco dilenmek sure
tile elde ettiği para ile bir 
Rrevolver aldığını söylemiş, 
akli melekelerinde bir bozuk
h.!k olmadığını ve cemiyetten 
intikam almak için bir hakim 
öklürmek istediğini ilave et
miştir. Ancelesco hiç.kimseyi 
vuramadığına teessüf ettiğini 
kaydetmiş, annesile erkek kar
deşinin Pariste oturduklarını 
bildirmistir. Ancelesco team
müden katil teşebbüsile zaıi
naltrna alınmıştır. 

Şiddetli fırtınalar 

NANTES, 5. A. A. - Atlas 
Okyanos sahillerinde şiddetli 

bir kasırga hüküm sürmekte
dir. Balıkçı gemileri mensup 
oldukları limanlara pek büyük 
güçlüklerle dönebilmektedir. 

Denizde bazı kazalar olduğu 
iki tayfanın !boğulduğu bildiri! 
mektedir. 

edebilir. Bu gazeteler, Fransız 
ve İtalyan donanmaları arasın 
da elyevm mevcut olan 328 
bin tonili:to nisbetindeki, far
kın Avrupa muvazenesi için el 
zem olduğu fikir ve kanaatın
dadır 

Hind/standa 

SiJahsız 
mukavemet 

Tuz 
------
resmine karşı 

mücadele 
_..., ... _ 

BOMBY, 5 A. A. - Gandi 
gayri müselah itaatsizlik müca 
delesine girişmek üzre Dandi 
şehrine gelmiştir. Bu mücadele 
yarın tuz inhisarı kanunlarını 
ihlal ederek sahilde tuz yapmak 
&uretile başlıyacaktır. 

Ayni zamanda yeni teşekkül 
etmiş olan ihtilal aleyhtarları 
fırkasına mensup bir murahhas 
heye~ de Dandiye gelmiştir. Bu 
heyetin maksadı Gandiyi tuz 
resmine karşı açmak istediği 
mücadeleyi tehire ve daha ziya 
de sınıf usulüne, yani ahaliyi 
muhtelif sınıflara ayırmak siste 
mine karşı mücadeleye ikna et
mek için menfi mukavemette 
bulunmaktan ibarettir. 

Tuz resmine karşı harekete 
geçmekle Hindistan millicileri 
programlarına daha müessir bir 
mahiyet vermek istemişlerdir. 
Malı'.iındür ki, 1 kanununsani 
gecesi, yeni seneyi se!ıimlarlar
ken milli kongre evvela bütün 
Hindistandaki hükumette çalı
şan memurların, meclis azaları
nın çekilmesi, bu suretle hüku
metin iş göremez bir hale geti
rilmesine karar verilmişti. Fa
kat bu kafi bir tesir icra etmez 
se o zaman tuz resminin veril
memesi, bu da olmazsa vergi ve 
rilmemesi için propaganda ya
pılacaktır. Lakin millicilerin fa
aliyetine karşı mukabil bir hare 
ket hazırlanmaktadır. Bu hare
ketin başında qlanlar Hindista
nın İngiltereden aynlmıyacağı
m söyleyenlerdir. J 

Demiryolarına yatıyorlar 

BOMBA Y, 5. A. A. - Dün 
akşamki iğtişaşlar, demiryolla 
rı üzerinde icrasına başlanıl
mış olduğu bildirilen gayri mü 
sellah itaatsizlik hareketini ta 
oil etmiştir. Bugün kütle ha
linde içtima eden şimendifer 
amelesi grevcilere demiryolla
rı üzerine yatmalarını tavsiye 
etmek suretile şimendifer ser
visini temamen felce uğratma
ğa karar vermişlerdir. 

Demiryolları üzerinde gayri 
müsellah itaatsizliğe iştirak 
edenlerin miktarı 7 bin kişi 
tahmin edilmektedir, 

Mücadele artıyor 

BOMBA Y, 5. A .A. - Gan
dhi pazar günü saat 6 buçukta 
tuz resmine müteallik ıkanıın
ları ihlal etmek suretile gayri 
müsellah itaatsizlik mücadele
sine başhyacaktır. 

Alman yada -
Yeni kabinenin vaziyeti 

BERLİN, 5. A. A.- M. Brun 
nir.J muhtelif siyasi fırkalara 
mali program hakkında bir ül
timatom göndermiştir. Mumai 
leyh bu ültimatomunda Mol
denhaver projesi koalisyon ta
rafından kabul edilmediği tak
dirde Reishstag meclisinin fes 
hedileceğini bildirmektedir . 

Fransız noktai nazarı 

LONDRA, 4. A. A. - Ame
rika murahhas heyetine men
sup mahafilden alınan haberle 
re göre 5 devlet arasında fili 
ıbir anlaşmağa vasi! olmak hu
susundaki ümitler bilkuvve ter 
kedilmiştir. 

Konferanstan alınacak neti
cenin İngiltere, ehemmiyeti 
haiz meseleler hakkında 5 dev
let arasında bir anlaşma hu
suli.inden ibaret olacağı zanne 
diliyor 

Mukave.ede tadi'at yapıldı. Daigıçiıl 

işi inhisar dahilinden çıkarılmış 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
İstanbul liman inhisarı işleri 
imtiyaz mukavelesinin birinci 
ve beşinci maddeleri heyeti ve
kile kararile değiştirilmiştir. 
Muaddel birinci maddeye göre 
dolgıçlık işi inhisar dah!linden 
çıkarılmıştır. Şu kadar ki, İs
tanbul limanı dahilinde dalgıç
lık ameliyatının serbestisine hü 
kfımetçe muvafakat edildiği tak 
dirde şirketin de dalgıçlık işle
rinde· serbest çalışması ve şa
yet ilerde bazı mülahazata bina
en dalgıçlık bir imtiyaz halinde 
bir müesseseye verilirse maddi 
şerait dahilinde şirketin hakkı 

rüchanının tanınması veyahut 

imtiyaz alacak müesseseııiı1 
ketin bu sebeple olan l SCOO l 
kadar zararını teliWye mecb 
tutulması ve sekli imt;ya.c.ın 
hakkuku h< , le bi\11 .. ~a sir 
kendi işine "" imtiyazı clal' il 
de olan tahlisiye rnesele1eri 
ait dal gıdık işlerini kendi d 
gıçlarile serbestçe yapması 
ruttur. 
. Mukavelenin beşinci mad 

sinin birinci fıkrası muadd.-1 ş 
li şöyledir: 

İşbu tarifede şirketin inhi 
rı tahtında bulunan hidema 
beheri için ihtiyar edilen ma 
rifi umumiyeye % 9 teme 
zam ve ilave edilmek sureti 
hesap olunur. 

rstar1hu1a kiilliyetli transit 
• 

şark halısı geliyor 
ANKARA, 5. (Telefonla) - Transit halılardan alınac 

gümrük resmi hakkında mecliste kabul edilen kanun yar 
resmi gazete ile neşredilecektir. Bu vesile ile Kızrldize 
gelip te nakdi teminat dolayisile İstanbula gönderilemiy 
külliyetli şark halıları yeni kanunlara tevfikan teminata r 
zum kalmadan İstanbula sevk edilecekııir. 

Bu mesele hakkında maliye ve gümdükler umıun müd" 
lüğü yarın lazımgelen emri verecektir . 

Cumhuriyet merkez banka 
ANKARA, 5. (Telefonla) - Cümhuriyet Merkez Bank 

sının layihasının tetkikini yapan komisyon Ali iktisat mecli 
salonunda toplandı. 

iki ı1umaralı kararnaıne 
ANKARA, 5. (Telefonla) - Bugün Nurullah Esat B. i 

nezdinde maliye vekaleti er'kanile bir içtima aktedildi. Ta 
zim edilmekte olan 2 numaralı karamamenıin esasları görüşü 
dü. 

Bahri konferans nazik bir safhad 
LONDRA, 5. A. A. - İtalya, en kuvvetli bahri devletin d 

nanmasına muadil bir donanmaya malıik olmak hususundak 
talebinde iddetle israr ettiğinden vaziyet elan nezaketini 
hafaza etmektedir. 

lzmirde lik maçları 
İZMİR, 5 A.A. Cuma günü 

lik maçlarına devam edilmiştir. 
Anltınordu ve Sakarya spor ku
lübü ikinci takunları arasındaki 1 
turnuva finalinde Altın ordu sı

Telaşa lüzum 
yok!. --( Birinci sahi!eden mabat ) 

fıra karşı bir sayı ile galip. ge- miyetli bir tenkihat yapılmıy 
!erek ikinci takımlar şampıyon- cağını, mahalli teşkilatın birl 
luğunu kazanmış, Göztepe sıfı- tirilmesile muamelatın daha j 
r? karşı iki sayı i.le Güzel .~zml- cereyanı ve şimdi ayn olar 
n ve Altınordu bıre karşı uç sa- çalışan idarei hususiye meınu 
yı ile, Yıldız takımını mağHlp larile Belediye memurların 
etmiştir. teşriki mesaisi temin olunaca 

Şeker kaımışı zeriyatı 

ANKARA, 5 (Telefonla) -
Memleketimizde şeker kamışı 
zeriyatı hakkında tetkikatta bu 
lunmak üzre celbedilen Fransız 
mütehassısı bugiln İktısat veka 
!eti erkanile temas etmiştir. Mü 
tehassıs Adana vilayeti dahilin 
de yakında tetkikata başlayacak 
tır. 

Posta ve telgraf 
ANKARA, 5 (Telefonla) -

Posta ve telgraf idaresinin teka 
mülü için hazırlanan layihalar 
"başvekaletten diğer vekfiletle
re gönderilerek noktai nazarları 
soruldu. 

Tacirlere yardım 

LONDRA, 4. A. A. - İhra
cat için tahsisat verilmesi hak 
kındaki planın 1935 senesi Mar 
tınm 31 inci gününe kadar tem 
didi hakkında Avam kamara
sına lbir kanun layihası verile
ceği bildiriliyor. 

Mahkfım kadıu 

PARİS, 5. A. A. - Madam 
Hanauya bir ameliyat yapıl
mıştır. Nisbeten iyi bir gece 
geçirmiştir. Tedrici surette gı
da almakta devam ediyor. 

ğını. bianenaleyh telaşa mah 
olmadığını beyan etmiştir. 

Yeni kanun ile Valiye beledi 
reiıi unvanr verilecek ve kendisin 
biri vilayet, diğeri belediye işleri! 
meıgul olmak üzre iki muavini bul 
nacaktır. 

Diğer tc§kilatın nasıl birleşti 

leceği henüz kat'i surette tekar ' 
etmemiştir. Zabtıai belediye poli 
munzam bir teşekkül olarak devre 
lecek ve zabıtai belediye memurla 
meyanında poliıı evsaf ve şeraitini 
haiz olanlar hem polis ve hem 
zabıtai belediye işlerini 0ifa-için ta 
zif edileceklerdir. 

Tevhitten sonra bilhassa ida 
hususiye memurlanndan bir kısmın 
tertip haricine çıkarılmaları muht 
mel görülmekte ve bilhassa muhas 
be teşkilatının esaslı tenkihata uğr 
yacağı söylenmektedir, 

frBnsaya hücumlar 
Romadan yazılıyor: - 1tal 

ya matbuatı bugünlerde Frans 
nm harbiye bütçesile meşgıı 
olmaktadır. Bilhassa Fransı 

ordusunun kuvvetlenmesi ço 
nazarı di·kkati cefüediyor. Ha 
vesaiti itibarile Fransamn ktı\' 
vetli olması İtalya matbuatını 
umumiyetle canını sıkıyor 
Fransa başvekili M. Tardie. 
bir nutkunda Fransanm tahılı 

1 di teslihat için diğer devletler 
Romanya kabinesinde l misal teşkil ettig.ııi söylüyor 

BÜKREŞ, 4. A. A. _ Har- . du. Bu sö.zdeıı bahseden t.t~~g 
bie nazırının istifası kabul edil gazete len: <Fransanın bıla 
miştir. Bu nezareti vekaleten harp vesaitini artırdıe:ını» itefl 
M. Maniu idare rrlecel<tir. sürüvorlar. 
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lnhisatıaf ile mülhak bütçelerden ücretalan müteka· ı 

tahsisatı f evkaliide ve maaşları meselesinin son a 
l(esilen maaşlar 

_ __..,._ __ _ 
Muntazam borçlar 

müdürü 
dün şehrimize geldi 

Hilmi Bey Düyunu 
t.ımumiyeye giderek 

tetkikattabulunmuştur 
Hilmi &11 

Apartıman Maznun 
EnıvaJi metrukeden lVlahmut Efendinin 
olduğu anlaşıldı muhakemesi .. ...... __ -- .... .. .. ~ 

Ve mubadillere teff iz Dolandırıcıhkla maz -
muamelesi yapıldı nun olanlar ne diyor? 

--·- - -·-
Beyoğlunda bazı binaların 1 Gazeteleri dolandınnaktan 

emvali metriikeden olduğu ve maznun Mahmut Saim, Sadi 
fuzuli işgal edildiği ha~kınd.a Raşit Efendilerle, Nedime Ha
vaki olan ihbarlar tahkık edıl- nımın mahkemesi dün görüldü. 

Maliye V~leti munta.zaın borçlar müdürü . Hilmi Bey mektedir. Mahmut Saim Ef. maıhkeme-
Şehriınize gelmiştir. İstihbaratımıza göre Hilmı Bey burada. Bunlar meyanında Firuz ağa ye vecdiği müsamereleri tilik 
ll!uhtelif işltt ile meşgul olmaktadrr. da (Yanakaridis) apartımanı- ettiğine dair bir gazete ibraz 

Hilmi Bey dün Düyunu umumiyeye giderek ~şgul ol- nın, bir Yunanlı kadının tesa- etti. Vaki istilama gelen ce
rn. UŞtur. Bedelleri .. cdiye edilen müterakim kuponılar ıle 12 H. a.- hüp etmeğe çalışmasına rağ- dva?1a 0kendi~nin imtiyazını al 

·• · de men emvali metrıikeden oldu- ıgı « rdu nesirleri• mecmu-zıran 928 tarihli mukavele mücibince Hükilmetimıze vrı ı- da 
c~p ~en doeyalerm tıeselliiımü için bir ~<?~isy~ teşkil. ~il- ğu tahakkuk edere!· vazıyet ol- sının m~~annai su erbabı~ ~ 
rnışti. Hilmi Bey, dün komisyonun mesaısıru tetk.ik etmıştır. unmuş ve istihkak sahibi olan o!mas_ı ıtıba~ile icra vekıllerı 

mübadillere teffizi cihetine gi- heyetı kararıle ordu n~~a 
Öğrenıdjğimize göre eytam, eramil ve mütc.kai~n ~aşla- d·ı . ti İskan müdürii Tahsin mecmua n~ri müvafık gonıl

rına mabaua atik tahaie evnddannm tasnifi içm bır komısyon B~;,ışgi:İi olarak kalan emvali ~~iğin.den ruhsatnam~sinin 
te§lkil edilecdtar. Hilmi B. bu komisyonun teşkiline nezaret metrUkenin miktarı haizi ehem ı_stıtdadına karar verilmış oldu
cdecektir. . miyet olmadığını ve muhacirle gıı ':'e. Sanayıi ~efiee, tiyatro 
İstaııbuı muhuibi maulll- ı iade tahsisatları kesilmişti. Bu re ait 850 teffiz dosyesinin mu- mıı~ıki salnamesı ruhsatının 

nün bulunduğu bina da harap nun üzerine bazı mütekait~er amelati tel;emmül etmiş olduğu gerı alındığı bildiriliyocd:u· . 
. bir halde oldıufu cihetle Hilmi merkeze müracaat etmişlerdı... için Hazirana kadar bitirileceği- M_ahkem~, b~ı phitlenn 

Mahrukat 

Odun ve kömür 
fiatleri 

Stok çok fiatler mü-
temadiyen dü,üyor 

-
Mahrukat fiatleri şimdiye 

kadar bu mevsimde görülme
miş bir fiate düşmüıtür. 

Mahalle kömürcüleri bile kö 
mürün okkasını beş kuruttan 
satmaktadır. 

18ey, bu dairenin tefrişat ve ta· Son .aldığımız malfunata go- ni söylemiştir. celbıle Sadı Raşıt Ef. Tayya-
nıil'lltlna da bakacaktır. re tah1risırtı fevkaladeler Mu- -- --•-- -- re mecmuası ile alikasını.n An- Toptan kömür fiatleri 3--4 

K ilen 1 hase!bei umumiye tarafından ve C B S LJ S (ar.• ·dkaı'lrda1·d. an sorulması için dlik e- kuruştur. • maat ar Barem kanununun tatbikatı-
İnhiaarlarile mu1hak bütçe- na istinaden verilıniş bir. eımi'I'- Müstehcen ne,riyal davası Odun satı111 son günlerde a-

lertten ücret alan miitekaitle- dir. Kanuni olan bu emır tat- Tahkikat dün Yarın gazetesi aleyhine açı- zalmıştır. Odunun çekisi 200 
rin tekcitt maqlarma ait fevka- bik olunmaktadır. lan müstehcen neşriyat davası kuruşa kadar düşmüştür. 

h d • bitti dün görüldü. Dinlenen iki ehli Bu sene şehre getirilecek o-

f k·ıh d kı· ıı· rar a l hibre bu resimlerin müstehcen ev ) an e e Bir ecnebi konsoloshanesi 1 olmadr'<larını söylediler. Ak- lan odun ve kömüre geçen se-
h b • k ı~ neden kalan stok da ilave edilin 

i h kk d k rar esa ına ~~sus;u: yapma-.ıaı; b~ 1la s<'1ibi Yusuf Ziya B. re-Se s a ı n a a rn~znun do_rt kıişı . hakkı.ndakı , · nlerin :· .iııas edildiği mec- ce büyük bir mahrukat stoku 
mustantıklık tahl ıl <';ı. ııhııvet ~ı·:ıvi mahkemeye verdi. Dava vü~ude gele~ektir. Bun~ .neti
bulrı:u:tur. Bu hu,- ısta ~«;_rakı b r dmıy. ntn celhi iı;in 19 nisa- cesı olarak fıatler çok duşuk o-Firar meselesi ile alakadar 23 kişi 

mahkemeye sev edilnıi-tir 
tahk kıy( .ııddeı mt 1ılı eve 1 ııa t< lik rdildi j lacaktır. 
rilmiştir. Müddei umumilik e. 1 • J 

vrakı tetkik etti '<t .1 onra mü- \ 
taleanamesini yazacak e ka
rarnamenin tanzimi i in dör- : 
düncii mü t"ntil S81i\ı BPy-e ia 
de ede e tir, kıuanıaınerı:n 
tan imindensonr 'Ula nunlar 
malrkemeye verile eklerdir. 

323 doğumlulara Şark tezyini san'atlar 
mektebi 

feW:lftıanede 'Vaki firar hi
dl-i qMrfk#mı idare eden 
nıüırteatlk Süreyya Bey karar
nmnWni yıeenq vııı evıwılu m.ıı 
kemeye NVhetmiftir. 

Ahmet ve diğer bır iki alaka
dar hakkında lü:.• mu muha' e
me karan 11erilmi tir. Bu suret 
le muhakemredilecekler 23 ki 
tidİf'. 

Hasköy A~ ·1ik şübesinden: 

--Oğrendiğimilıe göre tevkif- Dava mı hafta içinde birinci 
hane gardiyanlarile firar eden cezada rüyet edilecektir. 

Sabık •azıro reis· sta ' 

Sübe ; c nıenı; p 323 tevel
h' ~·i bilumum ~erli ve yabancı 
c radın s k .ot nmak üzre bu
ayın on a tmc:t çarşamba günü 
sabahlayın saat on da şübeye 
'elmeleri ehemmiyetle ilan olu 

Hükumet konağı kurbinde 
Tayyare cemiyeti karşısında 
şark tezyini san'atlar mektebin 
de; Tezhip, Türk üslubunda 
cilt, çini ve halı nakışları, şark 
ve bilhassa Türk tezyinat!, her 
nevi yeni Türk yazılan talim e-nur. 

Yeni İtalyan sefiri geliyor Metr Salem Ankaraya 
Sabık levazım reisi İsmail 

Hakkı paşa bir haftadanberi 
hasta yatmaktadır. İsmail Hak 
kı paşanın sakat bacağı tedavi 
altına alınmasını icap ettirecek 
kadar iztirap vermektı"rl.ir. Pa
şanın bir ameliyeye mühtaç ol
duğu söylenmektedir. 

-o-- dilmektedir. Dersler serbestir. 
Amenajman planları Ücret yoktur. Başka meşgı.ıliye-Yeni İtalya sefiri bugün Te- gitti 

. ' ti olanlara kolaylık için, ders za 
vere vapuru ile şehrimiı:e gele- Şehrimizde bulunmakta olan 
cektir .. sefi~ bu alqam .Anka- sabık Selanik Bankası müdürü 

Orman amenaJman gurupla- manları tatil vakitlarma tesa
rı tarafından yapılmakta olan düf ettirilmiştir. Müracaat r:ı
planlar 15 nisanda ikmal edile- manian: cumartesi, paıartesi, 
cektir. Gruplar, mahalli mesai- perşembe gUnleri saat 12 den 
lerine hareket edeceklerdir. ı 4 te kadar. 

raya gıtmesı muhtemeldir. Metr Salem dünkü ekspresle 

T -0-- d ı Ankaraya dönmüştür. 
irldye ile Mı11r araam a -o-

posta Fuat Bey 
Türkiye le Mısır araeında 

Posta nakliyatr şimdiye kadar 
liidiviye vapurları ile yapılı
yordu. Bu vapurlar Türlriye se 
ferlerini kaldrrdtklamıdan na 
kHyat son zamanlarda bir par
Ça sekteye uğramıştı. 
Aldığrmrz malfunata göre 

bundan böyle nakliyat SUriyc 
tarikile ve seri bir surette ya
pılacaktır. 

~ 

Turing l<lüp İçtimaı 
Haziranda lstanbulda toplan 

ması mukarrer olan beynelmilel 
Turiq kulllp kongresine hazır 
lık olmak üzre İstanbul Turing 
kulllp bugün bir içtima aktede 
cektı:.. r:..·--+ • .,. _ _..,__ __ 

•••• • 1 

;ocuk bayramı
na '1azırhklar 

Ç~uk bayramı proğramını 
tt-•11i t etmek üzre dün firkada 
~ !anan komisyon geç vakta 

adar ralışmış fakat mesaisi-n· ., 'S ' 1 1ımıaı edememiştir. 
koın: yon bu hafta içinde bir 

ır.1.:? topt nac:ık ve programı 
tırecektir. 

Himayei Etfal cemiyeti umu 
mi reisi ve Kırklareli meb'usu 
Fuat B. dün Ankaraya hareket 
etmiştir. 

-0-

Etibba Odaıı 

Etibba ve diş tabiplerinden, 
odaya kayıt olunmavanlann 
miktarı azalmıştır. Pratik diş
çilerin kayitları yapılamaınakta 
dır. Çünkü henüz sıhhiye veka
letinden bir emir verilmemistir. 
Kaydedilmemekte ısrar göste
ren doktor ve diş tabipleri diva 
nı haysiyete verilecektir. 
~ 

Halk ınuıiki Cemiyeti 

Halk musiki cemiyetinden: 
11/f/930 cuma günll aaat ıı de 
Şeluadebqı LAtafet apartnna
nmda kAin cemiyet merkezinde 
Umumi Heyet içtimaı yapılaca 
ğmdan bilumum asli azanın teş 
riflerl. 

Muhtelit komiayonda 

Beklenen Yunan cevabı he
nüz gelmemi§tir. Tevfik Kamil 
Beyin, cevaba intizar etmek üz
re şehrimize gelmesi ve Anlı:a.. 

Haremden bir çtflllt "" bir lıllfe •• 

Asırların pası siliniyor: Harem 
salı günü herkese açılıyor .. 

radan bugün hareketi beklen- 0 .. T 

1 

. . . . 
mektedlr. Muhtelit komisyon un,. ~pı sarayında Ha kanunıden Selimı salıse kadar 'mahsus mefruşatı mürur zaman 
Yunan heyetinden M. Fokas rem dairesının baı;~ kısımları muhtel!f de1.'.r~l~e yapılan ha la ç~rümüş ve yıpranınış oldu
komisyon reisi M. Rivası ziya- aç.ı_lrnıştır .. ~u mu!1asebetıle rem daırelerınm bır kısmı açrl- ğu cıhetle buralara sarayın di-

tm. t" muzeler müdurU Hıılıl B. tara- mıştır. Bu kısımlarda Ahmedi ğer kımınlanndan tedarik olu-
ret e ıs ır. f d ·· la 1 d · · · od · m an tercmnan ra açı an aı salısın yatak ası ve karyola- nan 411ya tefrit olunmuştur. --:-<>- relerin sahne olduğu tarihi sı, birinci Mustafanm yemek 
Ormanları ıtletmek lıtlyen vakalar hakkında uzun uzadı- odası, harem muaf ede salonu lnlaJip miiwi 

grupla müzakere ya izahat verilmiştir. ikincı Selimin kütüphanesi: 

Karadere ormanlarını işlet- Harem dairesindeki kısım- v-ald: hamamı vesaire görülırie-
. lan • • il- gnıbu 1....- h · ,....,ı~~~..-.r İ ktedır, 

meğe talıp o ıntgau uu111 epsı - .... -·-·~ıı~· · 
ile müzakerat devam etmekte- brahimin boğulduğu daire, be- Açılan dakelerin te.zyinatı 
dr Gelecek hafta müzakeratın nüz açılmıy«rıı . .r kwmlar mey ve çinileri çok kiymettardır. 
ilk kı~ı bitrru. nlaC'"lrtır. anında bulunuyor. Süleymani Mamafi bu dan-eterin o dewe 

İnkilap m~ tanzimi
ne devıım ~. Mme 
için baı eser.ler 1ıeirik edilmit
tir. Vali Vekili Fazli Bey dün 
fnkilAp müzesine giderek ay
nlan eıııerleri "°önnilttür. 

Nazlı Handan Hf.nln Cf'VBbı 

Tanışma fırsatları az 
intihapta aldanmamak içlı 

çok huvvetli 
terbiye almak lazımdır •. 

Selçuk ku san'at mektebi i-' gençler, biribirlerile tehlikesi 
kinci müdürü Nazlı Handan görüşüp tanı§abilirler. 
Hf. nin izdivaç anketimize ver- Biz, o terbiyeyi henüz abıl 
eliği cevap şudur: dığımız için 1 ı uşmalar ek* 

- Garp milletlerini kendimi- ya sokak ve park gibi wnq 
ze bir çok huauslarda örnek al- I mahallerde oluyor. Evlenel 
makta büyük mabet gösterilmiş çiftler biribirleri hakkında 
olduğunda şüphe yok. Yalnız, di tahkikat yapacnk mevkid 
evlenme tarzında prpılan kı- ~yorl:U-.Bulunaalar bile 
A bir zaman içinde takip edebi- tamik etmıyorlar. 
l~ek kabiliyeti iktisap edeme%- - İdeal erkek ..• Bu, 
dik. ya herkesin sadece ha 

Avrupa ve Yeni dünya mem vücut bUlan erkektir ve ha 
leketlerinde çiftlerin taıuprak yeri yoktur . 
evlenmesi için müsait cemiyet- Benim düşündüğüm i 
ler vardrr. koca, girdiği meslekte tema 

Halbuki bizde henüz öyle de- etmek kabiliyetini gösteren 
ği.l ••• Bir kere tanışma fırsatla damdrr. Bir erkekte, koca 
n az ve mahdut. Sonra biribiri- cak bir erkekte en çok di 
mizi aııiamak zannedildiği kA- dilmesi 13.zmı. gelen şey, ah 
dar kolay değil. drr. Bir de seciyesinin aagl 

olması lizımdrr. 

Benim, izdivaçta noktai na- - Meslek? ... En sonra aı 
~aı:ım şudur: Kadın ve erkek, nacak şey budur. Yeter ki, 
mtihaplarında yanılmamak için taraf kolayca anlaŞ&ınlar 
çok kuvvetli terbiye almış obna erkek mesleği iledeğil me.tin 
lıdırlar. Bu takdirde evlenecek dyyesi ile kendini beğendin 

Tflrk - Btlçlka mahkemesi hali /aaliytttt 

Türk-Belçika mahkeme 
dün faaliyete geçti 

Hukumet aleyhine açılan üç tazminat 
davasını ruyete başladı 

Muhtelit Türk - Belçika malı 
kemesi dün faaliyete geçmiş ve 
muhtelif davaların rüyetine baş 
laınıştır. M. Virbah tarafından 
hükumetimiz aleyhine açılınış
trr. Müddei vaziyet edilen Fe
nerbahçedeki dalyaıu için hükQ 
metten 71,336 lira tazminat ta 
lep ediyor. 

Nışan Çürükdi11yan Ef. de 
Sovedgrat sigorta şirketi aley
hine bir dava açmıt ve yanan e. 
vinin algorta bedeli olan altı bin 

Bütçede 15 milyon lirahk 
tasarruf 

Bütçede yapılacak ıs milyon 
liralık tasarrufat meyaruntla 
mtllh* bütçelerde idare olu
nan umum! mlkHirlerin ait ol
<h*ları viliyetlere raptı, bede
li karlann .tamamen kaldml
maaı fibi bir çok CASlar var.
drr. 

-0--

r ranm tazmi.nini ist.C4"ı1elrte 
lw • .uıuştur. 

Minerva motör şirketi 
fından hükfunet aleyhine i 
val olunan otomobilinin 
ni için bir dava ikame ed . 
tir. Hepsi de talik edilmi§14 

Herkesin parmak m 
alınamıyacak 

Badema her mamUJllllt 
mak iJ:ininin aldınlmıımuı 
lrındalri emir allkadarlara 
il edilnıiftir. llertı:esler 
•t.lnddarm pumalr isıler:lai" 
dıralııllecek, ~r maımanbılnı 
pmmak izleri ·ııe müddei ~ 
milijin gösterecefi lllzum ~ 
rlne alınabilecektir. 

Llman nisaınnıuneaİnİ -o-
tadili Eanaf cüzdanları 

tırtallibul liman şirketi nizam Bütün esnafın elinde hü 
namesinin birinci ve beşinci yet ve sihhat cüzdanları o)Jnjj 
maddesinde yapılan tadilat ve sı k.anun iktizasındandır. H .. 
killer heyetince tastik olunmuş buki bakkallardan çoğunun si 
tur. h~~ c~zdanı olmadığı g· 

-o-- muştur. 

Güınüşanede zelzeleler 
Dört günden beri Gümüşa

nede fasılalı ve oldukça şiddet 
li zelzeleler olmuştur. Zayiat 
yoktur. 

Şehremaneti bir taraftan 
katlar cemiyetine şiddetli 
bligat yapmış, dığer 
bilfunum esnafın hi19iyet 
sihhat cürdanı 

e 
• 
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~ _" • MILLIYIIT PAZAR • NISM '"° ; '1 ,, 
ı' ., m_;,.-- .... t A~ t H. k ~ Temıılli rejime mutabık Temsili az çok farkla, lı.timat ı:ııilcadelelerde11 
1 

1t' ···Jl~ e ın on eransı bir devlette, ldarc edenlorin hepal ibaretir. Cemaat içinde yaşamak ta-: ! ~ ·!!-;. .·~ • müntehap milmessildlr. Cümhuri- biati icabı olan insan, kendini içti-
- Z, "" ~ yet idareleri böyle4ir. ınai mücadeleye kabillyetli bir hale 

1\: . " . • , . Bir do &fendllıerlm, mq1et müm18- getlrmel!e mecburdur. 
I.; ı Umdesı Mıl{.iyet' tir. BU Jl iJhi k • fl/ sillerini doRrudan doğruya veya va- "itanunlar, Efendiler; 

1 - NİSAN 1930 ço m m ve ıgme sıta ile intihap eden, müntehlp heyet- Yüksek içtimai heyetlerde.! müca-
T lf . k fi tir. Bu noktada, millet ile milntehip dele, fikir mücadelesi halinde olur. 

\ .' ·>f EHANE - Ankara cadde... on er ansın heyetiı hlrlbirine karışt<rmamak mil- Vatandaş arzusunu gösterir; fakat, 
'.'. , Telgraf adreoi: Milliyet, ı.. himdlr. Bir fert müntehip heyet aza- ekseriyetin göstereceği arzunun mu-, metni' ın/ '!#ıe·-~l'ıe'dlyoru·· sından olmadığı !1alde mllletln azaaı teber olacağını ~a bilir .. ln~ap, an-
·~ t'ı' Telefon numaraları: ı.. ıo Y· ..... ve vatandaı olabilir. çak,. tamam inkişaf etmı§, intızam sa-

' ı; •nbul 3911, 3912, 3913 Ankara musiki mektebi mu- Hanımlar, Efendiler; demokrat bibi cemiyetlerde görülür. 
ı ve temelli rejimler müntehlp heyetin "Hanımlar, Efendiler; 

'( t ")NE ÜCRETLER! allimi Afet Hannn tarafından terkibi ve bu hoyete alt vulfeler nok İntihap hak mıdır?. Vazife mi-
)~1 Tllrkiye için Hariç için kadınların intihap hakkı mev- tasından çok defifir. Bu noktaya, dir?. İfte bu sorgu, bizi bugUnUn 
i: 400 kuruı 800 kuruı zuu üzerinde mühim bir konfe- müsaadenizle, dikkati celbetmek is- meselesi olmak lftzım gelen bir ze-
p 7 50 ,, 1400 ., rans verildiğini kaydetmiştik. terim. minı" sGkacaktır. 
ltı 1400 .. 2700 .. Pek ziyade kıymet arzeden bu * * * ntlhabın eaaslı ciheti, vatandaşın 

t f ... ,_ y Do" intihapta reyini kullanmaar hakkıdır. 
kon eransm metnini de bugiin Doğrudan Hün.w.uet, arı .,ru- İntihap, mllli hikimiyet kensibinin 

' : k · ·ımez d d' dan hükl'.iaıet ve Temsill Hükfunet ı,, :n evra gen ven erce ıyoruz: filen tatbikidir. Bunun i• hak ol-" hakkında s1!yledlkleriml yeter görü- • · ı geçen nuıılıalar 10 kuruıtur. Muhterem Hanımlar; duğu meydandadır. Diğer taraftan 
.. ·: '°te ve matbaaya alt i•le. r için "Muhterem Efendiler; rüm. vatenda•lar, m"•terek menfaat ve .r.1 "Y k Müsaadenizle, aııl mevzuumuza :s ~ 

~ ·. -lüriyete müracaat edı ır. ü sek huzurunuzda, bahse cü- 1 111 talUerlne karar verirken hep berJ-
• •e-•- ı'!•nlann mes'uliyetinl ret ede ği . ih yaklaşalım. Arsetmlttim k • m et, b dikk ti' 1 k b . t' d 

•• , ..,.,. d ce m mevzu ınt ap mese- bilhassa, mümesslllerinl intihap eder. er a ı oma mec unye ın e-
kabul etmez. lesidir. ' dirler. Bu nokta, intihabı, vatandaş • ··ı • Şimdi, intihaJ. nedir ve nam! olur< Bu meseleye temasımın ve o- HU lar için bir vazife hükmUne koyar.Bu 

t
. r Bunu izah e eyim. "Doğrudan -

1 GÜNKÜ HAVA nunla iştigallmln, iki sebebi vardır: kamet" ın tatbiki halinde, vatandaş- takdirde, intihap vazifesi, onu icra-
1,· Biri ve en mühimmi, çilnkü Türk 1 ya kabiliyetli oldugu· na hükrnedilen-lar, devlet işlerini bizzat görür er. 

!.l betartt en çok 12 ın az milletinin azasmdanım; çilnkü Türk Fakat, buna imkan olmayınca vatan !ere raci olmak lazımgelir. Görülü-
' / vatanda11y101; intihap hakkının cin- daşlar, devlet i•lerini o-ördürmek i- yor ki intihabın hem hak ve hem de 
.. [ , idi. Bugün rüzr;Ar lodos siyet farkı olmaksızın her vatanda- > D • vazife telakki olunmasından biribiri-çln, kendi içlerinden bir takım kım-

, T hın bulutlu olacaktır. şa şamil olmasını kat'iyetle istiyen seleri seçip ayırmak lazımdır. İşte ne muarız iki nazariye çıkıyor. 

'
- ., =ıiiiiiii11 bir kadınını. İkinci sebep, Musiki İntihabın hak olduğu nazariyesi, 

~ bu işe intihap denir. ·ıu 
.. muallim mektebinde Yurt bilgisi Hanımlar, Efendiler; intihap mel milli hakimiyetin ifadesidir; mı 

, 'r namı altındaki denıin de hocası- Afet hanım konferan- bumunda, oldukça karışık, bir takım hakimiyet ise, bilirsiniz, istisnasız 
' '.' ynnb h ;, bu dersdırin programında, intihap sını verirken ruhi amiller vardır. vatandaşların umum! heyetind' dliledir. 

a eı de var . Buna binaen, - sab1ler ve e er-e, İ İlk önce intihap, bir insan kütle-
t l I " ntihap hakkında söyliyecekleri- sinde, mü•terek bir arzunun müm- den başka - bütün vatandaşlar ~r-
' • y d " d h ,_, (D " lriln olduğunu kabul eder. Hakı aten d' 'il 

dir. ·sen Poll diyor ki, "Erkeğe ve
Sl\Yada bulunmayı ve ona kargı nli
fuz etmeyi kadın~ mü•aade etmem. 
Kadın sakit kalmalıdır. Zira Adem 
iptida ve Havva bilahare tekovvlln 
etıni§tlr .... .,. 

"Harum.lar, Efendiler; insanların 
men§einin cahili olan bu Havari u
nutuyor ki, erkeklere ilk nasihati, 
ilk terbiyeyi veren ve onun üzerin
de ilk analık nllfuz vo teelrini tesis 
eden kad1ndır. 

"L§.tln memleketlerinde, kadınlık 
hakkında devam edegelen bu telaklti 
artık bugünkü cemiyetlerin ahltki ve 
iktısadi hallerine tevafuk etmemek
tedir. 

Kadınları siyasi haktan mahrum 
etmek lüzumunu kadınla erkek ara
sında işbölUmU kaidesinin bir neti
cesi gibi göeterenler vardır. Hal
buki, itb1llümt1 fikri ne kadınlara 
ve ne de erkeklere ifa edemiyecekleri 
vazifeler tevdi olunmamalıdır neti
cesini meydana koyar. Halbuki E
f endller ı kadının umuınl ve siyasi va
zifeleri, ifaya ehliyetli olmadığını, is
pata imkan yoktur, çünkü aksi dün
ya yüzünde filen sabit olmuştur. 

HKadın, bugün, istenilsin istenil
mesin, umumi ve iktısadi hayata sa
mimi bir surette karışmıştır. Kadın 
bugün, tezgahlarda. ticarethaneler
de, fabrikalarda, büyük mağazalarda 
memurluklarda bilcümle umumi hiz
metlerde çalışmaktadır. Ruayada, en 
faal sınıflarda, filen askerlik vazifesi 
de yapmakta dır. 

Hanımlar, Efendiler: kadınların 
daha ıı.ıun müddet sabiler, eblehler, 
mecnunlar araaında sayılamıyacalı
nın sliylendiği günden bugüne kadar 

mu§tur ... ,. 
Bundan sonra, Amerika Cümhu

riyetleri biribirini takiben kamilen 
ayni esası kabul etmiştir. 1920 d• 
nC§rolu~n kanunu esaside "kadınlık 
v~ erkeklik dolayısile intihap hakkı 
hiç kimseye reddedilmiyecektir., met
ni neşir ve !li!n edilmiştir. Bu metir 
mucibince 20 milyon kadın intihali 
hakkını ihraz etmiş ve 1920 de Rei 
sicümhur intihaplarma iştirak eyle
mişlerdir. 

Cenubi ve Garbi Avuoturalyada, 
daha 1902 de kadınların intihap et
mek ve intihap olunmak hakla mev
cuttu. 

Cenubi "Nuvel Gal" de 1902 de 
ve 'Taemani,, de 1903 te ve "Kuvin· 
slant., ta 1905 te kadınların intihap 
etmek ve olunmak salfthiyeti kabul 
olunmuştur. 

Hukuku amme mütehsssıoları A
vusturalyada kadınların intihap et
mek ve olunmak haklarının kulla
nılması yüzünden mesut neticeler 
husule geldiğini müşahede etmekte 
müttefiktirler. Bir çok müşahedeleı 
arasında bilhassa, kadınların Mec
liste mevcudiyetleri parlamentonun 
ahlak seviyesini dahi yükselttiği be· 
yan edilmektedir. Bu yaptığınu.:ı kı
sa teşhirden kolaylıkla anlaşılmakta· 
dır ki, kadınların intihap etmek ve 
olunmak hakkının kabul ve taadiki 
lehine olan umumi hareket çok kuv· 
vetlidlr. Kadınlar, bu haklarını, is
teneln, istenmesin behemehal alacak· 
!ardır. Bugün muhtelif memleketler· 
de 160 milyon kadın meb'us, nazır, 
elçi olmak hakkını haiz bulunuyor. 'j :ı:tı'ma artıyor min izahına medar olmak kin mü- denir. • 'k kek ve kadm intihap hakkına malik-

• saade buyurursanız daha evvel e- arı o.,ru an ü .. umet, oı;ru- 1 k tir. Çünkü, mllletin her fer ı, mı et 
ı d hükO. ) ·ı (T l1l hUkQ ) mÜ§terek fikirlerin yardımı o ma sı- k d 

l~,~ ıı· d bi t 'l annna eaalı görUlebilen bazı noktalan in- ;uı met ı e ems met zın, dünyada hiç bir lndhap mümkün içinde kendi mevcudiyeti a ar, e-
l e r gaze e 1 e Y eaca hatırlatacafım, araarnda, mUrekkep bir sistemdir. saslı bir hakka maliktir. Milli haki-

yarım asırdan fazla zaman geçmiş- Bunu da söylemeliyiz ki kadınla" 

,,. dedi ki: "MaJ,.-d k:I d kr 'd il DenllebWr ki istikbalin tatbike ha- olamaz. ı i · · t f••kr gözetilmeksi 
tir. ra intihap hakla verilmekle bütün 

.., uw ur , emo aeı c ç Bir de intihap, müşterek arzunun m yet n cınsıye ~ -
1 .r . ..:,.;~ artık otomobı'le tarz vardır: ı - Doğrudan hllkQ- ZU"ladığr slBtem, bu sistemdir. Hali . .. zln milletin bütün azasına ait oldu-

~~"" ~ y h hazırda, demokrat memleketlerde, icraaını, bir yahut müteaddıt murnes h ahal kt 
h,ı rı: imkinı: benlm için git met, ~ - arı doğrudan Ukfunet, slllere nakletmek imkanına istinat ğunda elbette şüp eye m yo ur. 
" İ • , 3 - Temsili hükl'.lmet. bu hükamet şekli lehinde birtakım 11- eder; yani esas olarak, intihap oluıı.- "Hanrmlar, Efendiler; 

İngilterede, "Sufrajet.,lerin sene- kadınlann evini barkım brrakıp fır
lerce teşebbüs ettikleri şiddetli mü- ka ınilçadelelerine başlıyacağını far
cadeleler safhalarını ve bu mücadele- zetmek doğru değildir. 

.. 1 ;rt.Jyor. şte, oku 1 Delilen Doğrudan hilkfimet - Vatandaş- kir cereyanları ba1lam19t1r. hviçre ve h k t t Buna şüphe edenler demokrasi ve 
i d b 'l al la h . bi d d Amerikanın birl ... mi• hUkQmetlerin- anın intihap eden namına are e e . ld - nl ; ı ' ti; n e otomo ı mmış. rın epsı r en evletin muhte- -· , tiğ! nazarı dikkate alınabilir. mitil hakimiyetin ne o ugunu a a-

_ ;ı umumt işler için kullanıl lif ·vazifelerini, bizzat . !fa _ed.erek den bazıları bu hükl'.lmet usulünü Bundan başka intihap, ekseriyet maktan aciz olan kimselerdir; asıl 
i 11

1 
arın adedi beşi buldu.Bak doğru~an doğruya mılli rr~deyl çoktan kabul etmişlerdir. Bilhassa, prensibine inanmayı talep eder. Ek- intihap hakkına kabiliyeti, liyakati 

' ' ı . C b' göatenrler. Buna (Doğrudan hUktı- umumi harpten sonra, bu sistemin seritet prensibi, daha kuvvetli bir olmıyacak olan bu gibilerdir. 
1 . ı; l ıyaymı: .enaze O~omo 1 met) diyebiliriz. Doğrudan doğruya tatbikatı genişlemiştir. Yarı doğru- . İntihap hakkının bütün vatandaş-

!erin mucip olduğu hiidiseleri bura- , Hanımlar, kadınlığın siyasi ideali 
da teşhir edecek değilim; fakat, yal olan bu hakka malik olmasını istiyeo 
nız hatırlatmak isterim ki, kadın- kadınlar içtimai ve siyasi fikir V' 

!arın siyasi haklarını tanımak için, terbiyede her gün daha ziyade yük 
ayni hadiselerin görülmesine, demok selmelidirler. Bu nokta hiç bir zaman 
rasinin ihtiyaci yoktur. unutulmamalıdır. Kadınlar, ancak 

İngilterede, 1902 de yaptlan bir ııtyasi terbiyeye malik oldu.klan sa
kanuı;-. "~adı~h~ _ ~olayıslle her~ürle man gerçekten hür olduklarını hiı
ademı ehlıyetBızligın kal~mldıgını ııedebilirler. Ancak bu takdirde ev
tasdik etmiştir. Sim.dl, İngiliz kadın !Atlarına htirriyetln kudslyetlııl telldıs 

t m bılf hapıshane h"k" · i b' dan hükOmet sisteminin Referenduın gru un daha az kuvvetli hır grupa k k h. b' ani j .a O O O , u umet, mazın n ır hatıraşmdan kar<ı arzusunu tatbik etmek hakkına !arca tatbi ine anunen ıç u m 
·., oili, dilenci otomobili ve ibaret ı...•--trr. Mazide dahi bu yani halkın tasdiki hakla ve Veto • bulunmamak lazımdır. Milli hakimi-.. -.....u.u.w kkı k bb malik olmasını ister. , < ı;ımoblli. Her halde eğer tarz hükOmet demokrasinin b!ltün yani ret ha ve hal ın teşe üs Hanımlar, Efendiler; bu prensip, yet cemiyetin yalnız bir kısmının 

lıc, ;imde bir tebeddül olmaz- icap.ları dalreıinde tatbik olunmuı hmauhkkıtelı'f::t~~:ı~rl~ar;:~e~:;~~r~l- intihap meselesinde, baılıca mUnaka- lehitne parçalanamaz. ~ .. ,. 
ı eh bunlarcl b' . değıldlr. . . t k'l tm kt d. Bu pren ntihabın bir vazife oı.. • ._..,u naza-

!arı, kazai vazifeler dahi! olduğu edebilirler. 
halde her tür!U vazifeleri npmakta

~
mı al an ınne "B bük" · · riblrlne girglndlr. Bu hususta fazla şa zemını eş ı e e e ır. · f ı ı d i tiha \i u umet sıstemı umarumız- sipe g1!re en büyük kuvvet, en büyük riyesı tara tarı o an ar a, n -

•i Hm, ya deli olarak, ya da hemen ber yerde terkolunmuı- tafsilleri bırakıyorum. Yalnız şunu cebir kudretinden başka bir mana l- bın umum millete ait bir hak oldu
•,. olarak, ya hasta ve ya tur. Yalnız İevlçrenln bazı kanton- arzedcyim ki, bu sistemin tatbikin- fade etmiyor diyenler ve bu manada ğunu kabul ederler. Fakat, şu nok-
· ı'. olarak. larr?,da caridir. de, nazarı dikkate alınacak en mil- mUsavatsızlık ve adaletsizlik gören- tayi ileri sürerler; millet um.um! 
•' • Bu kügük kantonlarda münte- him nokta, mlletln siyasi ve içtimai !er vardır. menfaatte kimlerin faal olması rcap 
,ı l ırsem sana vaslyetım ol- hap meclia yoktur. Her sene, vatan- terbiye ve tek&mUI derecesidir. İntilıapta adalet ve müsavatı te- edeceğini tayin . h.akkına maliktir_: 

1 ı :UJUemi mutlaka tomobil- cıtşlar, muayyen zamanda, Lava gll- "Temoili hükUınet - Biliyoruz ki rnin etmek için düoünülen ve bazı İ§t~ bu suretle ıntl?ap h~kını bır 
.1 l.ırtl z~lse açıkta, bir meydanlıkta veya devlet. milletin kendis!d~'.· ~~\let! memleketlerde tatbik olunan çare, •vazıfe yapan ~faz~rıyey7 . v~~ o!u-
·i :1 ,.,__ ~ l:rr çayırlıkta; hava güzel dej;ilse bir idare edenler değildir, ç~ıı.ki! mıdj Nis 1 Temsil usulüdür. yorlar ve v~~ı enın en ıyı .' a e e-

ı, ' Mwumımel! ,,,... yerde toplarurlar ve doğrudan doğ- milletindir. _...,._ P . . . .. . ceklere tahmılinden bahsedıyorlar. 
ı ~ ;ı . ruya hilldlmetin idaresini ellerine a- "Ancak milletle idare elfenler a- Eksekrıyetb sısltemınk~ffgo~e ıntlhk ap Vergi verenleri, rey sahibi yapmak 

ı ~bilgileri derneği, ıı:lm- lırlar. Bu toplanmaya (Memleket rasında hukuk! münasebetler vardır. olu~aca me µsarın a esı; en uv- yani (mahdut rey) ve intihapta a-
. ~ !dar ta~ 540 masal Meclsl) yahut (Milli Meclis) adı Bu mlinaeebetten tem.•!: Ukrl m~yda- veth olan ve bu sebeple eı;- çok rey sıl müntehip olan vatanda~larm 

r, • Miikemmel bir "re- verilfr. Gilndelik '·'er bu Meclis ta- na çı.k.ar. Temsil llkrinı şoyle ıfade kazanan frrkanın namzet\erı olur. Bu d - d d "ruya reylerine müraca-
1 1 .,,. ri fırka, tek başına Mecliste bütün mil- ogrul an °" atanda•larm ik:lncl ı ' her gün bir tane anlatsa- rafından intihap olunan memurlara edebılı z: . il' at 0 unmeyıp v • 
'r >ıam bi bu k Ü bırakılır. Bunların başında bir ne- "Millet, asıldır. Millet itlerini i- leti temsıl edeb ır. m\intehip diye birtakım kimseleri 
, '. r çu sene S rer. v1 Reiıicümhur demek olan bir (Me- dare edenler, onun mümessilleri o- Nisbi Temeil sistemi ise, her fır- intihap ettirdikten sonra onlar vası
l t birden fazla ı_nasal~ da mleket Reisi) vardır. Göıülilyor ki, labllir. Bu miimessi~er,. ıı;ıill~t .. nam kaya, malik olduğu aza adedile müte- tasile mebus intihabım yapmak; ya-

.,, ~i zihinler müsaıt değil. bu küçük kantonlarda her va- ve hesabına devlet ışlennı görurler. nasip bir temell hiseesi temin etmek ni (iki dereceli intihap), hep bu na-
' l tandaş ayni zamanda meb·ustur. Millet, devletin işlerine muhtelif ta- ister. zariyenln doğurduğu sakatbklardır. 

;ı. 'l FELEK Memleket meclisine (Memleket Re!- rzlarda iştirak eder. Bilhasea, mü- Bu sistemin, tatbiklerini izaha kal "Bu iki nazariye blriblrlni nefye-
r \-- si) riyaset eder. Bu Mecliste vatan- meselleri intihap eder. !aşarak sizi yormaktan çekinirim. den mahiyetlerini muhafaza ettikçe 
'J daşlar, hallan menfaatine taalli'ık e- "Mümessiller kimlerdir?. . .• . Yalnız, şurası muhakkaktır ki, Nispi yanlıştır. Fakat, oı;-Iarı . makul "._e 
t ~Jlll&r IBSabHISI den bütün i§leri tanzim ederler; 'Devlet uzuvla~ından, ken~ilıgın- Temsil sistemi de tenkitten tamamen mantıki bir surette bırleştırmek mu-

ı' r bütçeyi ve kanunları tasdik eder- den hareket selalııyetlne malık olan masun, mükemmel bir sistem değil- mkündür. Şöyle ki: '\ , l , "h b ler. Muhtelif hükQmet memurlan- ve bu sıfatla devlet işlerini gören dir. "Bir içtima! heyeti~ her azasıı;-ın 
. lfi afifi 1Ilt1 a ) nı intihap ederler. kimseler mümessil sıfatını haizdirler. Nispi Temsilin başlıca mahzurları cemaatteki mevcudiyetı sebebile, ın-
,. "Memleket reisinin daveti üzeri- Devlet reisi, Vekiller: Teşrii ı;nec- şunlardır: Nispt Temsil, Mecliste e- tlhap hakkını kullanarak, içtim.a~ ar: 
·~ inci hafta müsabakasında ne fevkallde toplanmalar da olur. li~ler gibi. · Devlet müessesesini t.eş- hemıniyetslz bir takım gruplar do- zusunu izhar ve ifadeye kabılıyetı 
\,, !iği kazanan Darüşşafaka Mecilisin açılamsı kapanması hatta kil eden bunlardır. Kendi ~en~ıne ğurur. Bu vaziyet müstakir bir ekse- vardır. Fakat, bu hakkı kullanacak-
r .• Naci Beyin Mecliste oturulma

0

sr birtakrm 'eski ve icra kararı vermek setahıyetıne riyetin teşkilini meneder. Meclisi ik- !ar hakkında, içtimai nizamın mah-
\i yazısı: ŞU- dint merasime tabicİir. Bu Meclis- malik olmryan ve ancak aldığı emri tidarsızlık içine gömer. HUktlmet fuzi:yeti için bazı ihtiyatlardan vaz-

lerin mahiyeti tetkik olunursa, gö- tatbik eden kimseler (Memur) dur- buhranlarını ziyadeleştirir. Bu sis- geçilemez. Bu lhtıyatla_r. zamana ve 
o'. td:ınlara intihap hakkının rülür ki bunlar sade ve iptida! mües- tar. . .. . . tem yüzünden retırap çeken, ve bunu memleketlere göre değı§ır. Her me
l < seselerdir Ancak ahalisi az olan kil- İşte, mıl!et mumessılerınden te- terkeden devletler vardır. Nihayet mleketin müntehipleri muhtelif ol-

'.esi hususunda ittihaz olu çtik bir ~ntakada mUmkUn olabi- şe~kül eden hüktlmete (Temsil! 1924 te bu sistemi terketti. Bu mah- makta beraber. miııt hakimiyet ka-
ı ;ırar bu haftanın en mil- lir. Büyüklüğü ziyade, ahalisi çok o- mukfimet) denir. . zurlara karşı Nlspt Temsil sistemi nunlarına uymıyacak hiç bir şey yok 

,~ ıavadisinl teşkil eder. Av

'nilletlerinden bir çoğu bu 

~ta bize tekaddüm etmiş
; ' Memleket evladının nıs
'ı :ı '. şkil eden hemşirelerimi-
ı, · haklarından istifade ede-

;1eri aynen bir bedenin iki 

'· 1dan birinin Atıl ve meflftç 

' :ısı: gibi idi. Bu uzvun da 

~e girmesile iki elin yar

' b~nnızm daha dinç ve i11 
ı 1 :imizin daha miiemmen o-
1 m şüphe yoktur". 

tan memleketlerde mümkün değil- "Hanımlar. Efendıler; lehinde en son yapılan müdırfaa şu- tur. Ancak, ihtiyatlı olamk baha-
dir. Temsili hükfunetten bahsederken dur: nesile intihap hakkını lüzumsuz dar 

"Bundan başka bugün devlet hiz- tems~i . rejimin · ~e ne .. olduğunu ar:ı; Bir memlekette, medeni ve siyasi laştırmamak lazımdır. 
metleri o kadar çok ve güçtür k:I, etmelıy~; Te.msıli rcıım mefhumu ı- terbiyesi yükıek, şuurlu ve kuvvetli "Hanımlar, Efendiler; artık, asıl 
bu vazfelerin alel!tlak toplanacak va- le Temsrli hükumet arasında şu partiler teessüs etmiş•e Nispi Tem- maksadın ifadesi sırası gelmiştir; ka-
tanda§lar tarafından, hal ve ifa e- fark vardır: sil sisteminin tatbikinde mah•ur yok dınların intihap sali\hiyetleri: 
dllmeleri, hem mfimkün değildir ve "Temsili rejim tatbik olunan bir tur. "Umumi harptenberi, ekseri mem
hem de caiz değildir. Hülasa, doğ- devlette, devlet reisi ve hükumet Bu müdaffanın yanında şunu da Jeketler kadınların intihap salfilıiye
rudan doğruya h!lkQmet tlezı denıok ve teşrii meclisler kamilen milletin nazarı dikkata koymalıdır ki, yanlış tini kabul etmiştir. Amerikada, ln
rasi prensibine nazari olarak en uy- intihap ettiği mümessillerden te- fikir ve içtihatlara imale edilmiş in- gilterede, Şimal! Avrupa me~leket
gun görülmekle beraber bu tarzın şekkül eder. Halbuki , sadece Tem- sanlardan mürekkep zümrelerin be- !erinde kadınlar intihap salihıyetle
bugünkli büyük ve miitek§mil dev- sili hükumet denildiği zaman bunda hemehal, mecliste faaliyetini temine rini tatbik etmektedirler. 
Jetlerde tatbikine imkan yoktur. millet emniyet ve kontrol flkrile, çalışmak, mltletin menfaatına hizmet "Kadının siyasi ehllyetsizliğine 

Yan doğrudan hükUmet: Millet mümessiller intihap eder. sayılmaz. Zikredilen iddiaya rağmen mantıki hiç bir sebep yoktur. Bu hu-
bir mümessiller heyeti tesis eder. Fa- Fakat devletin başında veraset ta- dünyanın bu sistemi tatbik eden en sustaki tereddüt ve menfi zihniyet, 
kat en mühim meseleler hakkında rikile gelmiş bir hükümdar da bu- demokrat memleketlerinde buhran- mazinin içtima! bir halinin can çek:l
son kararın verilmesini kendine hıra- lunabilir. Meselii, İngilterede olduğu Jann sık ve çok olduğu görülmek- ~en bir hatırasıdır. Hatrras'?d":" ba
kır. Buna (Yan doğrudan hükumet) gibi. tedir. Her halde intihap sistemleri, hsettlğimiz zihniyet papas zihniyeti-

Jilliyet,,in edebi romanı: 6 o bir münakaşabaşlıyacak.İştirak lbitiıııniştl. Ve şüphe ydk ıld lı;en 
edeceksen şimdiden hazrrlrk d~si de bu müşterek hayata da
görelim. Taıfsilat postada. ha •fazla mukavemet edecek hal 

ğı inmeğe ıhaızırlanıyardu. 
Cevdet Bey elindeki telgrafı ----- -

1J r-'ft!J .t? ,, " 
gösterdi. 

drrlar. 
Şimali Avrupa memleketlerinin 

kMfesi, bugün kadınlara rey hakkı 
vermi§tlr. 

Finlandiyada 1906 danberi, yirmi 
dört yaşında bulunan erkek '!'e . ka
dın bilcümle Finlandiyalılar ıt.tıhap 
hakkını haizdirler. Finlandiya kadın
lan siyasi hayata pek faal" bir suret
te iştirak etmektedirler. 1908 de Moc 
liste 25 kadın asa vardır. 

Flnlerln menşei, Altay olan bir 
Türk kavmi olduğunu da hatırlatmak 
isterim. 

Norveçte 1907 denberi, 25 yaşın
da bulunan her Norve~li kadın rey 
vermek hakkında maliktir. 

Danimarkada 1915 tenberi, 2 5 ya
şında bulunan he< erkek ve her kadın 
intihap hakkına maliktir. 

lsveçte 1919 danberi, 23 ya_f~da 
kadınlar intihap hakkına maliktır
ler. 

Almanyada, bugün, kadınlar inti
hap etmek ve intihap olunmak bak
lana moliktirler. Yeni Alman kanunu 
esasisinin 100 uncu maddesinde ıu 
vardır: "Bicümle Almanlar kanun 
mi\ vacehesinde müsavidirler. Erkek
ler ve kadınlar esas itibarile ayni Iİ
yasi haklara ve vecibelere maliktir~ 
ler.". . 

Yeni Avusturya Cümhuriyeti, da
hi kadınlara intihap etmek ve inti
hap olunmak hakkı verilmittlr. 

Polanyada, 1921 denberi, 20 ya-
şıru ikmal etrniİ kadınlara intihap 
hakkı verllmlıtlr. · 

Çekoalovak 1920 kanunu esasisi 
kadına intihap etmek ve intihap o
lunmak hakkrnı vermiştir. 

Şimali Amerika birleşmiş cum
huriyetlerinden kadının intihap hak
kını ilk tanıyan (Viyomink) devleti 
olmuştur. (Yiyomlnk) devleti, bu 
tecrübeııinden fevkalllde memnun ve 
müftehir kalmıştır. Hatta dünya
nın her tarafındaki par!Aınentolara, 
1894 te bir teklif göndermek !Uzu
munu hissetmiştir. Bu teklif ~u su
retle başlıyordu: "Müstebit bır k.a~ 
nunlar heyetine ihtiyaç hissetmekııı
zin ve biç kimseye zarar vermeksizin 
kadınların reyleri memleketten cina
yetleri, farkı ve şerri defe h§dlın ol-

bu hayat imtldat etse belki de 
saadet yavaş yava§ bizi bıra
kır ... Sevişirken, birbirine hür

ı~WEM Alfleddin,, .. d d ~ild' 
Cevdet Bey otelin ıholunda e eg 1

• 

gazeteleri alruııken "Guraın,ıbu Liibnanın ,gtirıbüz ve geııgin 
telgrafı getirmişti. Üstüste bil- vücutlU g·enç kadını bütün ga

yük kapılarla sarsılan asabı o- leyanma rağmen daima aıyni 

met ederken ayrılmak daha 
İyi yetişmiş, ki<bar ıhaıyaıtı 'ge zevklidir. Hiç olmazsa hatırası 

çirmiş zeki ıkadmlar ,gibi bunun saadet veoir. . 

" 

imanın giizel mahluku de
tr istiğrak içinde icli. Şap
'ı çıkarmış, •kıvırcrk siyah 
!.z yüzüne döküJmüştü. Yu 
·{, uzun ve düzgün bacak-
ekilen eteğinin altından 
ihalı görünüyordu. 
ıdet Bey dudaklarını l:ıu 
. bacakların üzerinde gez
,r, elleri ger.gin ve d\Wgün 
'!ünün en hassas yereriınde 
ıyordu. 

bnan güzeli obaşı avuçları 

e arapça ıbir şiirin parçala
nınldanıyor<lu. 
ndilerin<len iba§ka her şe
utmuşlardı. 

cenin sükuneti, uzaktan u-
· gelen musikinin dalgalı 

ıeleri içinde gölün şeffaf 
imtidat eden kurşUıni sat
terk edilmiş saudal val-

sn Cahil 

m:z onların hareketlerile titri- ı~uh".'şiı_ı, sert, atalk bir hale ge- feyiz ve berelketle kaynayan, ta 
yor, sarsılıyoııdu. Bu raşe ve sa tınnıştı. Telgrafı okur okumaz şan lbir pınar gibi daima meb-
deımeler yavaş yavaş arttı, kü- yerinden fırladı. (Süveyde) he 1 l lb' k d 1 - l"kt. C 
çüık sandal bir vurgun martı gi- nüz kalkmamıştı. zu ır . a ~ ıga r:ıa 1 ~· ev
bi çırpınmağa başladı. Bir fırtı İş adamının bütün ıheyecam det Beyın 1kolıne bir değumene 
na hu ufak tekneyi saratı, sal- avdet etmişti. benziyen çarıkları ıbu feyezan 
ladı. Sonra yavaşladı, yavaşla- Elinde te1graf, holde dolaş- halindeiki moobaın cereyanına 
dı. Hareıkertsiz kaldı. mağa başladı. mukavemet edemiyecek, yakın 
Fırtma dinmişti. - GitmeH ! dedi.. Seyahati ta bir günde kendini sele ıkaptırrp 
Bin ıb~r gece hikayel~<!eıki marnlamak için yeni bir afer gidecekti. 

efsanevı aşk maceraları gıbı ıne yapmıı.lk l~znn. Ve :bir anda gB- Bu !korku ve !kendiliğinden 
coşkun fırtınalarına salıne olan .. .. ön"-d :Lı b 1 __ ,_ 
(Leman) gölünün açdtlarmda zunun "'" e tanı u • y..,,ma 
bu gece de bir fırtına ıkopmuş- ne, iş haıyatı, dostları vclbilıhas
tu. Fakat bu fırtına ipek gihl su sa Halenin iri nerıkis gözleri 
larile sakin oyuyan ,gölde değil geldi. 

sandalın içinde kopımupı. Lübnan güzeli artık m.eovsi-
Bıitap, yorgun, aşk ve hayata • • • ı. b. • k "b"yd" 

k b · .. k"- f t mını ·geçımı"!l ır çıçe gı ı 1• 
anınış · ır su un ve eraga . • . • 

içinde avdet ettıiler. Yırmı gündeııben bu güzel ka-
* * * dınm bütiin lba.ıhannı, şiirini ve 

"Haııiran iotidasında biivük nefasetini emmiıı;;, somunnuı;, 

gelen arzusuzluık, .genç kadının 

~Semerinıg) e aıvdet mecburiye

ti ve niliayet bu ıte1graf ona der 

hal hareket etımeık lüzumunu 
anlatmıştı. 

Yukarı çıkq> genç lliadmm ıka 
pısını vurdu. 

LUbnan güzeli ıkalkrnış, kah-. 

valtmun ocl.asııııDa yamms. aşa-

manasını anladı ve zarif ıbir te- Genç J ·:ıdın pek haklrydr. 
bessiimle cevap veııdi: Cevdet Bey münakaşa etmedi. 

Z d
.. k d ,.

1 
. . Ve hemen o akşam hazırlan· 

-. aten oı:eoe . eg~ mıyız, dılar. ( Lozan) dan V.iyanaya 
dedi. İstersenız beru Vıyanaya ve İstanbula geçen konvansiyo
kadar ıgötiirün, ben (Semering) nel tirene yetiştiler. 
e gideyim, siz yolunuza devam Cevdet Bey ona Viyanada bir 

edersiniz. Arzu etmezseniz, ben gece beraber kalmayı teklif et· 
yalmz avdet ederim. ti. Faıkat genç kadın amcasının 

Cevdet Bey ellerini ogenç ka- bu günlerde gelmesi ihtimalini 
dının omuzlarına ~ydu, için- ileııi. siirerek kabul etmedi. Ad
den gıelen bir 'heyecanla: resini verdi, ve mektuplaşmak 

- Süveyde ! dedi. Seni çok Avrupaya seyahata çıkarsa ha 
sevdim, seninılıe çok mes'ut za- ber vermek vaitlerile ayrıldılar. 
manlar yaşaıdııın. İsterim iki ha- Cevdet Bey bu seyahatinde 
yatımuıda tekrar lbuluşmalt fır- son liman işinde aıldığı parayı 
satı bizim olsun. tamamile sarretmişti. (İsviçre 

Genç kadın gergıin ve kırmızı dağ otelleri) şirketindeki ser
dudaklarının bütiin tebaelimii mayeırine mukabil hiç para al· 
ile onu teshk etıti ı mayışı onu mftş:kiil m~vkide bı· 

- Hayatta en büyük saadet, l"akmrştı. . 
tesadüflerden gelen btlyle an- - Balkalrm Istanbulda ne 
laşmalar, sevlmlerdir. Kimbilir var, ne y·ok ! MaHk neler yaptı. 
ömrümün bir kaç ~üne e;iren J?ivordu. 

"Hanımlar, Efendiler; Türk ta
rihinin en eak:I safhaları tetkilı: olu
nuraa devleti temsil eden yalnıa 
devlet reisi olmayıp onunla berabor 
hatununun da bu tem•ilde mügterek 
olduğuna dair vesikaların az olma
dığı görillür. Türk milletinin evvel 
ve ahır umumt hayatı gös ,önüne 
getirilirse kadınları erkeklerin yap
tıkları, yapabilecekleri, işlerin en 
agmnda dahi faaliyette görürU•. Tar
lada, ormanda, silr\ide, pazarda, her 
yerde ve her lıte erkeklerle yanyana 
ve bazan onlardan daha fazla çalış
maktadırlar. 

Hanımlar. Efendiler; mUtemadl 
seferler ve meydan muharebeleri için
de yüzen "Atillli" ordularının erkek
leri kadınlarından ayrı mı muharebe 
ediyorlardı. ? • Kadınlar da erkekler
le beraber ayni ıefer ve ayni muhare
be mügkUllerinl lktiham etmiyor mu 
idi? . "Orlean" meydan muharebe
ıinde, kadınlar erkekler, ayni kah
ramanlığın mUıterek usuvları ha
linde biribirlnln yardımcısı olmadılar 
mı1. 

Türk kadırun kabiliyeti, ehliyeti 
ve memleket tıterile allka ve İftl
galinl ispat eder misaller bilhaaea, 
kurtuluş mücadelesinde az mıdır? . 

Hulftııa Hanımlar, Efendiler: 
Kadın intihap etmek hakkını ihru 

etmelidir: 
- Çünkü, demokrasinin mantığı 

bunu icap ettir!; 
- ÇUnkU, kadının müdafaa ede

ceği menfaatler vardır; 
- Çünkü, kadının cemiyete ifa 

edeceği vazifeler vardır; 
- Çünkü, kadının siyasi hakları· 

nı tatbik etmesi kendisi için faidell
dir. 

Demokrasi prenııipi gunları icap 
ettirir: 

Aklı bagında her fert •ahııiyetinl 
muhafaza ve temin edebilmek için, 
bir siyasi iktidarla mücehhez olmalı
drr. 

Efendiler, kadın inaandu ve akh 
başındadır. 

Millet efardı biribirile istişaro et
melidir; kadın milletin azasındandır. 

Hanımlar, Efendiler: CUmhuriye
timlzin politika rejimi müsavat pr
enalpine istinat eder. İntihap sandığı 
önünde, en ümmi ile en büyiik dev
let adamı müeavidir. Kadın niçin bu 
~savattan hariç tutulaun? . 

Umumi hizmetlerin hüsnü idare
sindu erkeklerin olduğu kadar kadın 
!arın da menfaatleri vardır. Kadın
ların müdafaa edeceği iktıaadl men• 
faatleri vardır. 

Kadınların içtimai heyetin tegki
latı hakkında bildirecekleri fikirleri 
vardır. Kadında adalet hissi vardır. 
Kadın müktesittir, sulhperverdir. 

Hanımlar, Efendiler; milli say v,. 
gayrette kadının hissesini hor gör
mek hakkı kimseye verilmemiştir. 

Türk kadınının belediye intilı~
larına iştirak hakkının tanınmaaı ;T.,.. 
şrii Meclise aza intihap etmek vd 
intihap olunmak hakkının yakın za, 
manda tasdik ve tatbik olunacağın[ 
şüphesiz, mesut bir mukaddemedir. 
Türk tarihinin bu devrine kadar, 
Türk kadınına, çoktan, çok ili.yık ol< 
duğu bu siyasi hakkını vermek tabl• 
atile mazinin iıtlbdat idarelcrindeII 
beklenemezdi; fakat, demokrat TUrlr 
CUmhurlyetinln bu huousta da, faııi
letli şiaırının yüksek eserini gör· 
mek, elbette !Uzumundan fazla, ge
cikmiyecektlr. 

Hanımlar, Efendiler; ben, bu ina· 
nışla, yüksek hll7'urunuzdan ceklll
yorum .... 



,,. 

ı sta11 l>t ıl ~o kakları n dıı! 

Bir başmuallimin 
ricası 

Eli2ir: mektebi baş.muallimi 
Cemal, imzasile aldığımız bir 
mektubu naklediyoruz: 

Dökmeciler, dükkanlarını kapagor lar ! 

Kaç dökmeci vardı, şimdi nerelerde kaç dökmeci kaldı? 

Bir kısım diJ/luıecller, işi dlikmecilikten DatıhÇılİ/a , 
- Eiazizde tedavisi uzı;.ı ~ Ci

ren bir ha.stalığa yakalandım. 
Mezuniyet alıp İırtanıbula ~-el
dim. Y olıda goeç(rı<!lğim bir ka
za yüı\indon vaziyetim cidden 
a<:ma<:ak bir haldediT. İstanbul
da münasip bir muallimliğe 

1 
tayinim içtn 27712 No. ile Ma

' arH V&klıedntı yaptı'ım müra
caatt.eın henüz bir netıoe çıkma-

-• l dı. Alakadar maksnlardan i~i-
}nsanlarm talihe, kısmete 
-<adı devam ettikçe i!Ptikbali 
~fetımek iddiasında bulunan
';llı SÖZlerine krymct verile
.<{ ve fakı denen gülünç şah
:Yet insan ştıldinde karşımıza 
':aınadığı zamanlar Jruıı kılı-

ğına bürünüp bizi ifıandırmata damm tıir mı evvel ~tacını bıl
çalı~a<:aktIT. N itekhn inandın- hassa lırtlrhaın eylerım. 

y-oc da.... * * * 
Son zamanlarda kuş 

rmın çoğalması da bwıa 
dir. 

falcda
delil-

Deliğ.nde:n beş 'lrunJf atılın- buk bozuluyor ve karton iize
altmdaki kapa:k açılarak i- rinde yanlış rakamlar görün

nde bir karton di!Şüren ot<>- meğe b~lryoc. Bu suretle mc
atik tartılma makinderinden 11014 seksen kilo ağrrlığında bir 
r tanesi de Sirkeci iıkelesi ö- adamm maıkinenin bozukluğu 
~ konulmu9tur. Halik bu ne· yüzüru:lcn birdenbire 30 kiloya 
~askü!lere oldukça rağbet dilfmesi ihtimalden hiçte uzak 

)!ıtermekte ise de bazıi.an ça- değildir. 

1 

Kadı köyünde köpekler 
Kadiköy karilerimizden bir 

zat, burada sokak köpeklerinin 
pek fazlaJ.ıotılım ve ara BITa ge 
li.p gcçcnf.re saldırdıklarmı, 
Şehremanetinin bunca tebligat 
ve tcmbfbata raımcn hala so
kaklarda blııjı boi köpeklerin 
seri>eııtçe dolqmalarma Beledi· 
ye mcmurlanmn möaamaha et
melcriae bir tlirlü akıl erdireme 
diğlnl yazmaktadır. 

Karlmlmin beyanatına göre, 
serseri köpeklere sade tenha so 
kaklarda değil Belediye daire 
binasının bumu dibinde ve ade 
ta Belediyeye meydan okur gi
bi, kumluk mahalli ve Hal etra 
fında ve bilhaııu. sabah ve ak
şamlan teııadüf edihnekte oldu 
ğu gibi Haydarpaşa iatasiyon 
binası önünde de köpekler do
laşmaktadır. Ah, bu sokak kl>
pekleri ... 

* * * 
Berber vesikası 

Ben berberler mektebine mu
kayyet taılebedenim, 8 mart 930 
tarihli berberler cemiyeti heyet 
idare mukarreratına göre bana 
mektep vesikası verilmeyeceği
ni haber aldnn. Alakadaranm 
nazarı dikkatini celbederim. 

Nuruoemaniyede Bizim ber-
ber Kamil 

Döıkmeciliık namı al tmda bir 
zanaat, ve dölmıecıler diye anı
lan bir zanaat ehli vardır ki, 
bir zamanlar İstanbul esnafınıın 
baflıcalarından biri idiler. Dök
meciler, bugün için Siileymani
ye camiinin arkasına gelen so
kağın içinde (20-25) kadardlik
kandan ibaret ıka,l'rı'ırştır. Vak
tile burada (150) ye yakın dük
kan vardı. Dökmeciler, birer i
kişer, ticaretlerini terkıed.Cl"ek 
maişetlerini başka sahalarda 
aramağa başlamışlardır. 

Görüştüğümüz dökmeciler 
diyorLar ki: 

- Şimdilik cıoıane ~i namı-
* * * na ya.ptığunız şeyler, maran-

haı:ı.gi oeıniyet kurtıarabilir? 
Elsasen esnafın da cemiyet

ten bir :,ı.ey beklediği yok. Bir 

'kısım dökme<:iler de Galatada 1 gittikçe a-zalma'ktadrr. Döküm 
Kalafat yerind~ki dilkıkanlarda I işleri, daha ziyade insan kolu
çalışıyorlar. Fakat, bunlar da, na iıhtiyaç hissettirir. HaLbuki, 

bu işleri, büyük dinamolu ma
kineler çok daha sür'atle, çok 

Bütün sokakları bu halde~ 
daha temiz çıkarıyor. Biµacn
aleyh, biz ne katlar çalışırsak 
çalı.şalım, dökmecilik bu şekli
le hiç bir zaman WıraJcld edeml
yecektlr.,, 

Dökmecllerln bir çoğu şimdi 
garip değil mi, işi balıkçılığ.ıı 
dökmşülerdir. Dökme<:ilikle ha 
lıkçıJ.rk arasında bir ml!naseıbet 
yokııa da dükk~nda bütiln gün 
boş otunın bu adamların ilık ha
trrları:n.a eglen işe atılmalarını 
mazur gömıeliyiz. 

İkind mevkilere ne oldu? gozl.arm gönderdi~ masa aya-
tı, kilit, anahtar, kapı çekme- Miltekalt asker 

Akşamlan Kurtuluşa git- lerl, ighi ufak tefek i;ler-delı 
mek üzre şark ıtmendt~erl ista- ibaret kalıyor. Dökmeclli1c, .... I mzasile ••• 
s~onu~an tramvaya bınmekte- fedıerllk esnasında bir aralık Miltekai.t bir a«kcd kayma-
yım; d~rt buçuk.tan beş buçuğa canlanır glibi olmll9tU· l"a:lı:a\ kam lmzaflile aldığımız •1ir 
kadar bır saat ikinci mevkl tram A vrupaıdan haınr g~n ~ mektupta bU!:meıt mi\d,.l ,..: "1 

vayı bekledi~ ha~de ~u müd- iflerl ile relo&bet etttltçe ~ seneye yaldaşmış olduğu ilcrl 
det zarfında ?ört birlncı mevki ıılyor. Hele oon senelerde dök- s!irillerek yuıi tekaüt kanu-
trıımvay ıeldı. Ben de bekle- meoilik karın doyıunır bir u- nundan istifade cd.i.p etmiyc-
mekt~n usan.arak gtrı.e birinci naat ol:rıaktan çtlııruftır. Ev- ceğt soruluyor. Öğreodlğimizo 

1 

mevkie blnmeğe meebur oldum 'Yttloe kendilerUe it ~ıfımlll göre kanun ~üz M. Mccli-
Bu hergtin böyledir. Acaba 1- huroactlar a'I'tı\t b{se ij gwtir. sinden c;ıkmamıştrr. HenUz bir 

Postane önü her çeşit eatrcı- yan ı:nq.alardan Mtan bic adam 

1 

kinci mevki arabalara ne oldu? mez oldular. Çtinkö ellerine gı teklif mıııhiyetindeıdlr. Mlidafa 
-n dolqtığı yerdir. Rcmıimiz cağızı, iş başında göıstcriyor. Karll•~ı:~•n çcn lllilh Avnıpaya göndemı.e- ai Milliye cııcilmeıni bu husus-
!!,I"a<!!, kıravatı ko_ l_ayca bağlı-___ _ ., __ .... ...., ... ..., ... ,_ ___ _....,..,.....,....,...,.,..._.....,,.__ ği daha klrlı lbuluyorlar. ta askeri mütekaitlerin yeni 

Dökmecii.er, kantareılar, ke- Şu r-esim en kouru bir havada Emanet erkanının buralara kanundaki zamdan istifade cd-. B k b • b • b l l I resteciler, bu üç esnaf, bİrara. 1 Bomonti civarındaki eakaklar- kadar zahmet etmelerine mey- bilmeleri için kanuna bir mad. 
'iŞ Q ır ına U anma l ya eglerek madeni mcvat imal dan biridir. Bu resmi görmek, dan kalmamak için bu resml 

1
<1e ilavesini teklif etmiştir. Bi· 

edenler cemiyeti namile bir ce- Taksimden yukarı bütün ııo- bir ibret levhası halinde gaze- 1 naenaleyh muhterem kariimi
m!yet teşkil ettik. Fakat, da- kaklar haklçında bir fikir hasıl teye basıp kendilerine arzedi- 1 zin ümit e.ttiği zamma kavuşa-

--
liaYtar "d' · · · 1 "ti· . !UU ıı y etını:ı ışga 

s g! şu bınaya bır göz ı::ımak 

1
1:11 hır dair.! ittihazına elve-

1 
1 0hnadığını anlama :Ya kafi 

w -t. b 

t:ski .savtar mc',telrnin na-

sılsa yangından kurtu~.~ . bir 
kısınma yerleştirile~ mudıny~ 
devairi pek harap bır haldedır. 
Binanın ~ıemen bütün sıvala~ 
dökülınüstür. Akmıyan yen 
yoktur. ı(ışın yağışlı günlerin
de zavaliı memurlar, sobalar 

yandığı halde odalarıında palto 

ile oturmaktan blll_ika çare bula
mamışalardır. 

Baytar müdiriyetinin her hal 
de başka bir ibinaya nakli zaru
ridir fikrindeviz. 

ğılmağa yüz tutan :bir zanaati , emeğe kafidir. yoruz. 1 bilmetıı ihtimali kuvvetlidir. 

Bahar, her tarafa hayat· getirdi ... 

Baharı artık pek yakınımız
da hissetmeğe başladık. Kır
lar yem yeşil.. Ağaçlar bem
heyaz ... Fakat bu beyazlrk kar 

1 

yığıntarrmn soğuk beyazlığı Kırlar, açık havaya can atan havaların iyi gittiğini görer 
değil, baıharın kendi rengi. . . şehir halkı ile dopdolu. . Say- bir çok kimseler mayısın gir. 
Şimdiden Boğaziçi vapurların- fiyelcre taşınma mevsimine da- mesini beklemeden şehirder 
da otunılacak yer bulwımuyor. ha epey zaman oltiuğu balde e-öçetmeğ~ başlatfılar. 



•• tf!ILLIYET PAZAR 6 NiSAN 1930 

~'konoml 
Pft Ad 

•, ıcaret Odasında ihtısas 
r MİLLiYETiN ŞEHiR HABERLERi l 
--. ................. ı:mııı_ .... ISlll .......................... a.,,, 

1 

komisyonları Eman~tte Kadınların Fırka-

Zi/tli yollar ya kayıtları 

Vilayette 

Yeni bütçe 

6 

Bu akşam BeyogıuNIULEN RUJ salonunda (;,\ı. \ nı ı<.ınıcr~'i 
Türkiyenin kahkaha NAŞl"T BE'-T ve ŞL'VKJ• REY 
kırallın san ·atkAr l komik '· l'.J · 

kumpanyalurile birlikte bir <ahnede k,rq karı", ! 

İÇİMİZDE AKILLI Kİ1\.1DİR'? tak'i~li ve gülün l • pıve< .) perde 
NAŞIT BE.Y: Himmet ağa rolünde, ŞI::\'KI lll:Y, Emr~ .ı akliv 

m!lıeha>sısı. Flatlar. ;ıo. mevki 60.- koltuk ~.'i. J.ıc:ıl.ır 3:10 , e 20:J ' ticaret odası ihtısas komisyonları için bir proje hazırlan
adır. Bu komisyonların azaları ayrı, ayrı muhtelif ihracat 

ot, sanayi, maliye, nakliyat, hukuk, işlerinde mutahas
)an zevattan mürekkep olacaktır. 

Niçin az bir zaman
da bozuluyor 

( Birinci sahifeden mabat ) 

hiddin H. Beyoğlu kaza mer
kezine ve kadınlar ibirliği he
yeti idaresine mensup H. !ar 
da vilayet merkezine müra
caat etmişlerdi. 

vı ll:ig et b i1 t ç es' An- ..... k.ur·n·ş·Z···bıll' ıalln•v·e·m·e·k·tellp•li•bme•) l.e.rcllllte.n Zil. illllaliııt. ::li\!!l!l;::<e ıZrullblla~nc .:bur' dehi 1 <l iı= 

·1 * * * 
,ekerkamışı yeri için 

tetkikat 

.ısat vekaletinin Avrupa
celbettiği şeker kamışı 

:ı 'hassısı yakında Adanaya
·,Jecektir. 
lrupalı mütehassıs ile bi
~eker kamışı mütehassısı

{ :emal Bey Adana, Mersin, 
us ve Antalyaya gidecekler 

' ·alarda tetkikat yapacak; 
r. 

--o-

Sanayi erbabının şikayet 
ettiği noktalar 

Katranla yapılmakta olan 
yolların çabuk bozulduğu görül 
mektedir. Bu işte alakadar kim 
seler bu yolların mevsimsiz ola 
rak yağmur esnasında yapıldığı 
için çabuk bozulduğunu ve ma
amafih bozulan yolların tekrar 
müteahhidine tamir ettirilmek
te olduğu, asfalt yollar için de 
tetkikat yapılmakta olduğunu 
söyliyorlar. 

-O-

Tahriri nüfusa hazırlık 

Hakkı Şinasi Pş. nın izahatı 
Halbuki bu müracaatler usu

lü dairesinde oltnadığmdan na 
zarı itibara alınmıyacaktır. Bu 
mesele hakkında Hakkı Şinasi 
Paşa dün bir muharririmize şu 
!beyanatta bulunmuştur: · 

karaya giJnderiltyor 
Vilayet umumi meclisince tas 

diık olunan 130 mali sene büt
çesini, Hususi muhasebe müdü
rü Cemal Bey, yarın Ankaraya 
götürecektir. 

Cemal Bey, bütçe hakkında 
vekaletlere izahat vererek tas
tikini intaç eyliyecektir. 

Vilayet makamınca tanzim 
olunan yeni mesai saatlerinin 
tatbikına dün başlanmışttr. 

İkinci derecede memurlar a
rasında terfi iıntihıım dün Def
terdarlıkta yapılmı§tır. 

Yarın akşam 
Şimdiye kadar vücude getirilen SESLi VI': SÖZLÜ 

filmlerin en muazzamı 

LORA LA PLANTE nin ten1sili 

Temaşa Gemisi 
(SllOw - BOAT) • 

filmi. 11:\vcıen: DK iZ KIZI E~~r ALIA HANIM ZJ::YB~:K 
raksını g<istcrir şarkılı ve danslı Türkçe fllm 

~:x>O<><x:i<X>ô<~•>eııco-c-<>e:<>e>O<><>(>(I . ...................... ~~~ 
1 Borsada vaziyet 

20 nsanda Türkocağı salonun 
da yapılacak olan sanayi kon
gresinin ruznamesi tesbit o!U'll
muştur. Şimdiye katlar kongre 
rüznamesine sokulan madde
lerden anlaşılıyor ki bilcümle 
fabrikalar en çcık muamele ver
gisinden,nakliye tarifesinin yük 
selkliğinden ve teşviki saru.yi 
kanununun daha şümullü olma
masından şikayC't etmektedir
ler. 
Açılacak sergiye bütün milli 

fabrikalar iştirak edecektir. 

Hükfimet 1930 senesinde u
mumi bir tahrir daha yaptrr
rnağa karar vermiştir. Yeni ta 
hrirde, eskisindeki acemilikle
rin tekerrür etmemesine çalı
şılacaktır. 

- "Fırka daha bidayeti tees 
süsüude H. !arın aza kaydını 
esasen ıka:bul etmiştir. Nizam
nameye, "her Türk vatanda, 
fırkaya girebilir" demit erkek 
kaydı konmamıttır. Yarın "bu
gün" kaza ve nahiye mutemet· 
]erini davet ettim. Kendilerile 
görüteceğim. Pazartesi günün· 
den itibaren de Hanmılann mü. 
racaab kabul edilmeğe baılana
caktır. 

--------·• Şehrimiz n1atbuatının son günlerde mev-Ekran·m Kraliçesi, halkımızın 
'}n borsada İnigliz lirası ol 

ı pı düşmüı?tür. Sterlin üze
tn dün ilk muamele 1034 

\ 'ştan olmuştu. İngiliz bu da 
}.lıan itibaren düşmeğe baş
;ak akşam üzeri 1030 kuruş 
tpanmıştır. 

tun 930 kuruştan muanxle 
ııüştür. 

• ~ --0-

ıl'icaret Borsumda 

r~icaret Borsasında muame
t i)ren zeytin yağı, yumurta, 
i lir, peynir gibi maddelerin 
\ 'lıya ithali doğru olup olma 
' ğı hakkında Ticaret odası 
' :kat yapmaktadır. 

• 
( 

i . 

--O

Oda eksperleri 
Ticaret Qdasınca her hangi 

bir işin halli için intihap edile
cek eksperlerin usulü intihabı 
hakkındajıazı ahkam hazırlan
maktadır. 

Hazırlanan sokak tabelaları 
sokakların semtlerine göre te
frik ediliyor. 

Saka:k isimlerinden bir kıs-
--o- mı cemiyeti belediye kararile 

Sanayi sergisinde müskirat değiştirilmiştir. Yeni tabelalar 
nümuneleri bu değişlikliğe göre tashih e

dilecek ve 15 güne kadar yer
lerine asılacaktır. 

H. !arın aza kaydi aynile er 
kekler gibidir. Yani aza kay
dolmak istiyen her H. ma
hallesindeki ocak teşki.l.atına 
müracaat edecek, fır.kava men
sup iki zat kendisini tilı:di.m e
decek, ocak teşkilatına verile
çek beyanname sırasile nahiye 
kaza ve vilayet idarelerince tet 

Muskiraıt inhisar idaresi An
'karada 23 Nisanda açık olacak 
olan milli sanayi sergisine işti
rak için istihzaratını ikmal et
miştir. Sergide ayrılacak bir kı
smıda idarenin imalatı teşhir 
olunacaktır. 

İstanbul mahkemeyi asliye ıkik ve tasvip olunduktan son-
birinci ticaret dairesinden: ra gene ayni sıra ile ocağa ia

de olunacak, muamele bu su
retle tekemmül ettikten sonra 
aza olarak kaydedildiği kendi
sine tebliğ edilecektir. 

mahbubesi binblr <oheserin 
1 ' 
mübdiası 

Önümüzdeki perşembeden 
itibaren: 

Majit linemasıuıo 
göstereceği; 

Karanlık mazi 
Gayet kuvvetli \C müessir 

dramında arzı endam 

c·ılcccktir. :::.====-Bu guıı nııı t/.ıka :~Poliste 

'.~Edirne kapıda cinayet 

3/11/929 ~nde mahke
mece iflasına-karar verilen Mus 
tafa Şem'un Efendinin masası
nı tedviri zimnında mahkeme a
za mülazımı Suat Hayri Beyin 
iflas memum olarak tayinine ve 
iflas memtırluğundan da avu
kat İsmail İsa ve alacaklılardan 
Arap zade Hüsnii BevlPrin büro 
azası olarak tayin edilmiş oldu
ğundan: 

Ocaklara müracaat 
Binaenaleyh H. !arın bu no 

ktayi nazarı dikkate alarak ka
za ve vilay~t merkezlerine ınü-1 
racaat etmıyerek ocaklara mü- 1 

racaat etmeleri JB·,i•ndır. On- ı' 
dan sonra Eylfılde yapılacak 
olan yeni intihaba H. hır da iş 
tirak edecektir. Ey!U.ldcl<i inti- ! 
bab•n nihayetine kadar m"cli- ' 
si tımumi ve Ccn i beleC> ·ye 
vazif Plerine dev::ım cdecel ;er
dir. B mı mütea.Iü İstanbulda 
sehir meclisi topT"tliıcaktır. Bu 
int:hapta H. !arm cikaracakla 
rı aza miktarı tabiid"r ki inti
hap kuvv_etlerile mü enasip o
lacaktır. Intihaba bir yerde !il.a
ka! altı ay oturan. 18 yasım ik
mal eden ve intihap hu.susun
da diğer ~eraiti haiz olan her 
H. ıstirak edecektir. Kanun bu 
gün yarın iradei milliyeye ik
·tiran etmek üzredir. H. !arın 
931 senesinde yapılacak olan 
me!lns intihabına da iştirak et
meleri çok kuvvetle muhtemel 
dir." 

~.~aji~ ~inenıasın~a 
~1 :1ılıriveli Hasan arl{adaşı Kötek l ~ust~fayı Tabancayla iilrliirdii 1 - Müflis zimmetinde ala

cağı olaların ve istihkak iddia
sında bulunan tarih; ilan<lan i
tibaren bir ay zarfında alilka ve 
istihkaklarını mahkem e mü
r::•ca'ltla dellilerini k2vt ettirme 
!eri. 

gü~tcrilmck:c olan: 

a~ar ~apkını 
\ 'ıtvelki gece saat 23 te E
' ;.: kapıda Muhtar sokağın-

.turan ve Bahriyeli namile 
t iıf Hasan, son derece sar-
~·olduğu halde arkadaşı Kö 
Mustafa ile birlikte Edir

: pı caddesinden geçerken 
_ığız kavgasına tutuşmuş

')ıeticcde Hasan, rüvelverle 
.lıafayı alnından ağır suret-

i r-aıamıştır. 
Cötek Mustafa berayı teda
iureba hastanesine kaldınl
ıa da ifade veıemeden bir 
. sonra ölmüştür. 

-o-
l Acaba kuduz mu? 

:>ün Sirkeci garında siyah 
;Wpek Sirkecide Osmaniye 
#nde oturan Şükrü Ef. ile 
·~ ve Mustafa isminde iki 
~ğun üzerine hücum ederek 
:darmdan ısırmıştır. Polis 
•nil Ef. köpeği tutmak iste
,. ise de el ve ayağından ısı
cğt 'cihetle tabanca ile öldü
)ıı.iştür. Köpeğin kuduz ol
..ı ihtimaline binaen ısırılan-, 
takyidata tabi tutulacaklar-

2 - Kasırr .. aşalı Mevlut ile 
Küçük pazarlı Hakkı sarhoş 
lukla kavga etmişler, Hakkı 
Mevludun başına bir şişe atarak 
yaralamıştır. 

--0-

Dünkü sirkatler 

1 - Feriköyde Kuyulu bağ
da oturan kemani Andotas E
fendinin evine hırsız girmiş 
ve iki hah çalarak kaçmıştır. 

2 - Koca Mustafa paşada 
oturan sabık maliye milfettşi 
Halil Beyin evine meçhul bir 
adam gelerek kuyu tulumbası
nı tamir edeceğndeın bahisle i
çeri girmiş ve beş altı parça 
bakır alarak savuşmuştur. 

3 - Samatyada bakkal Ali 
Efendnin evine hırsız girmiş 
ve İ'lti teneke yağla bakır ten
cere ve saire calarak kaçmış
t?r. 

2 - Müflise borçu olanlarm 
miktarı borclanm avni miicldet 
içinde mahkemeye hildirmel~ri 
ve her ne sıfatla olursa olsun 
müflisin mallarını ellerinde bu 
lunduranlarm o mallar üzerinde 
hakları mahfuz kalmak sartile 
avni müddet icinde emvali, mez 
kiireyi mahkeme emrine tevdi 
etmeleri . 

3 - Hilafına hareket cezai 
mes'uliveti mi.istelzim olacaih 
ve makbul mazeret bulunmadık 
ca rüchan haklarından mahrum 
kalacakları. 

Kaç namzet gösterilecek:' : 

. o t',rı cc z. r r \ e ej\leııceli 
1 .onıedi) 'eyrctıııeP;e ,;idiniz. 

(ayet zc 1n!ı iki -aatı 

Buglin 11\ELEK SINEMASINı:i 
~ıl~nı nıekte~liler 

::;liılü, şarkılı ve dan<h film. 
iki s.10t zevk ııe~c ve mu>ikl. 

)l,;, eren : 
LILIAN ROT 
VE CAZI İLE 

H!YJfEN ~AL~TO~~ 
iki kı,ıınlık şarkılı ve ıfalü fil~I 

Yeı1i belediye kanunu bu- ı 
4 - Müflisin alacaklılarının günlerde iradei milliveye ikti- · Sultanahmet Beşinci Sulh 

ilk içtimaı olarak tarihi ilandan ran edece1,ti . 1 Hukuk Mahkemesinden: 
it!baren on gün sonra yani J 6 htal1!bul hir me · !işi için Terekesin'n tasfiyesine ka
rusan 930 çarşamba günü saat gösterilece' arnı.et listesi he- rar verilen Bin başılı'ktan mü-
14 te mahkemenin iflas odn!>ın nüz tesbit edilmis degildir.Bun tek.ut n üteveffa Rahmi Beyin 

4 - Erenköyünde Kozyata- da hazır bulunmaları iHln olu- lar arasın' k~ç ha ım lııı'tı- ' uhtesimle olup Cihangirde Eb-
ğında Kaymakpınarda Osman nur. n"~'l ı de cı -:ı,k ha ırı,ı. hi- ülfaclıl Mehmet Efendi malıal-
ağanın ahırına hırsız girmiş fr ·ı 'ikten sonra P!a ıhr;le- esinde İmam çıkmaz sokagın-
bir koyun, bakır ve saire cala- ı k · . .•taııbul Aoliye Mahkemesi Bi- ce _ttr. , ıı harik mahn lli 1 aritasmm 
rak kaçmıştır. T d • M f' ·ı .. rıncı •caret aıreşinden: 0 ma ı ;p ı ıap 11ucadele i-1 bir adet ve 39 h:ırita m merolu 

--o- 5 - Üsküdarda eski hamam , 2 Nisan 930 tarihinde Mahkemece ne daha şim 1i le:n ' 1 a rlnnma- , 27. 39 metre murabbamda o-
' Azılı bir sarhoş da oturan Sami, Kadri Efendi ıflas<na karar verilen Kızıltoprak- ğa başlıy<n hazi lıanınıl~r, bu lan arsanın birrinci artırmasın-
3eşiktaş fırancala fırınında isminde bir adamın tavuğunu ~a Kuyub~şında Hamdi Bey soka- mecliste kadınlar n e ıemmive. da kiymeti muhammeneyi bul-

'
.., ..... İhsan evvelki gece Be- çalarken cürmü meşhut halin- i1;;d~ mukıml ved G4a1ıatada Mehmet tli bir mevkii ol.nası laznngel- ınam~sına mebni ikinci artır-
,,..... d k l aşa ıanın a numaralı ya- d". . .1 . .. k h' k .1 . b 
ilş tramvay tavakkuf mahal e ya a anmıştır. zıhanede zeytinyağı ve sabun tica- . ıgı1? ı erı sumıe te" ve şe ~r "?-a!a arar verı mış ve .. eı:mu-
M! duran ehaliye küfretme- ıetile müştegil İsmail Saraceddin ışlerıle mesgııl olmaga kendı- cıbı karar 26. 4/930 tarıhıne 
.91lijlaınıştır. Son derece sar- ........... ••••••l!!I Beyin iflas masasının tedviri zım- !erini elyak ı<örmektedir. müsadif Cumartesi günü saat 
·olan İhsan kendisini mene ŞARL BOVER-MARI BEL!. &da Mahkemı; ve aza mülazimi Ancak 25 yaşından yukarı o- 14 te ikinci artırma muamelesi 
ı... polis memunmun da a- hey'eıinln gala müsamereleri yı?naltneHayrl·n~eyın lf!Asl ~emuru t~- !anlar intihap edilebileceği i- yapılacağından artırmaya ta-r: ve 1 as memur u,.undan bu- . d h .. .. . d l . . 
~erini kopardığından yaka Bugün suı 16,30 da matine olarak ro azalığına alacaklılar vekillerinden çın a· a kucuk_ ~~n. e o an h~- lıp o~anl~rın kıymeti mu-
u-ak karakola sevkedilmiış- FRA:.\ISIZ TiYATROSUNDA avukat Senlyeddin ve Talat Beyle- mmlar namzetlıgını vazedemı- hammınesı olan 170 yüz yet-

zuubahs ettikleri meşhur demir kasa hırsızı 
VİLLİAM HAİNES önümüzdeki hafta 

ASRİ SİNEMANIN göstereceği 

HIRSIZ 
filminde marifetlerini nasıl yaptığını 

anlatacaktır. 
..................... ~~H 

eeee et .. MMtlMD91M•H•H•M 
Bugünden itibaren 

ALEl\IDAR SİNEMASINDA 
lık sesli ve şarkdı film 

Morls Dekobranın cihanşümul şaheseri 

KARTiYE LATEN 
~ :\ltiıne"illeri: IVAN PETROZIÇ ve KARMEN BONI 
, .\yrıca: 2 h;ımlık gayet glillinçHi ko~ik 
t C:iıııdiiz 2,1 12 - 4,lı2 \e gece 9,1/2 

A~=eeeceeeeeeoee:ec 
at.i15'1 F '"Mfo 

Dünyanın en gUzel kadını VİLMA BANKI 
OPERA SlNEMASININ 

gö~ıernıektc olduğu 

CE ET BUDUR 
Sesli ve sözlü muhteşen1 filminde ilahi 

sesini işittirmektedir. 
liaveten: SESLİ ve SÖZLÜ 

DUNY A HA \ 7 ADİSLERI 

ıı ....... ~-·=EJ!!li~------------------.... . ....................... ~ 
ller gösterildiği yerde azim muvaffakiyederi lca:ııanllllf olan 

• KlM~ILI MEBENiYET 
flarikullde filmi, son günlerde .esli ve tarkılıya tahvil 

edilmı, olduğu halde 

Bo~On E T Il l t S i N E M l 11 N O A 
iraesinc başlanmıştır. ~arkılat meyanında kın çıkanncayı kadar 
kamçılanan zencilerin hazin Melodili lş!dllecektlr. Çok fıci ve 
bazen korkunç bir temaşadl!. 

m. e ......... -.-.-.-.-.-.-.-.-•.• · • ....-• ...-.-o·······.-• ....-,; 1111-••-I•~--•· 'fJ••-~--·-__.._,,..___ ,.,.,._ -~--c 
'.•İ \ "r•nki 7 nl an pazarte~! günll saat 6,1 2 matlnesınde 

::ı A Ş I< G E C E L E R t 
l•İ (La Nuit en & nous 
l9ı filminin son iraesi milnasebeıile verilecek GALA Müsameresinde 

::i MADAM MARi BEL 
'•i ELHAMRA YA BiZZAT GELEREK 
:•ı ılnemamıza şeref bahşedcctkıir. Şehrimizin btltUn kibar halkı bu 
t• se:ınsıa hııır bulunacaktır. Bu matine için ıured mabsuıada bileı
,e terin satışına bıılanmıştır. 

•·········••-!.••······ Hanrl Bemftaynln ,abeserl ~- tayi'.'~e ve iflasın 2/4/930 ta· yecektir. miş liranın yüzde onu nisbetin 
M E L O ~~den ıtibaren aç!lmaaına karar ve Kadınların iştirakile yapı- de pey akçasiyle beraber vak- 1 \..."'-""-'"..I ._.._...,...._,.. __ <'-_~_....,.....,....,._.._...,...,._,.,.., ..__,, 

rilmıı § Mo~akl_a: . lacak ilk intihabatın çok hara- ti mezkfrrde Sultan Ahmet 5 Halkımızın pek ziya e sevdlii lki büyük sinema yıldızı 
--0-

~lümle tehdit etıniıler 
~lanıKV Sabri ile arlı:adafı Ra 

· ; : Y enicamide bir dükldn-
bir müddet içtikten sonra 

· U'ı çdcmışlar ve MU81:afanın 
· vesine gelmişlerdir. 
~ iu iki arkadaş kahvede gll

:ü çıkararak Mustafaya teca 
: ve ölümle tehdit etmişler-

:abri ile arkadaşı Rasim 
t3est edilerek tahkikata baş 

Mf&lll ıuı U,30 da suvare ola· - uflisın zimmetinde alacak- et}" 1 • anl lmakt d . . . s Ih H . ANDER ROAN ve KARMEN BONI 
rık dünyanın en büyük muvaffı· hm olan ve istihkak iddiaamda bu- r ı ~ acagı. . aşı . a ır. In(;ı U ukuk mahkeınesıne 
lııyed olan: Junanların tarihi ilandan itibaren İntıhabat iki derecelı oldugu müracaatları ilan olunur. A S R J S f N E M A O A 
S İ L' G F R f E D bir ay zarfında alika ve iatihkak- için evvela müntıehibi saniler ,, 

.ı:. larmı Mahkemeye müracaatle kay- intihap edilecektir. ZA Yi BONO gösterilmekte olan 
Yannki pazartesi akşamı Flen ve dettirmeleri; • nu • • 1/2;930 tarihli ve 121 gün T A L 1 L 1 T Q T 
Kıvıye'nln eseri; 2 - Müflise borcu olanların mik- İki vapur çarpıştı vadeli 487 lirayı muhtevi Yu- -

PRİMEROSE tarı borçlarını, ayni müddet içinde Evvelki egce saat 22 de Ak- suf İskender imzali, emruhava- filminde parlak muvaflakiyetleri ihraz etmektedir. Bu fUnıi 
Mah

3 
kemHeye bildlnnf e

1
lerl:

1 
denizden transı·t olarak Kara- leme muharrer bir kıt'a bonoyu temaşa için azim bir kalabalık vasi sinema salonunu isıllA 

Solı akşamı: l.A VIE EST BELL er ne t ı k di' B 
Çarşamba aktamı :\IARI BELL müflisin malları.'.:: •ell~ri~d'!':ı~:;::;_ denize geçmekte olan İngiliz kazaen zayi ettiğimden hülonü etme te r. u ün saat 1 6,30 matinesile suvarede zengin 

ranlarm o mallar u"zerı'nde haklan ·bandıralı "Valansiya" vapuru olmadığı gibi bulup getiren varyete programı CX:X:::X::X::X: ve ŞARL BOYF.R ~ereflne FEV· 
KALADE BiR VED \ GALA mahfuz kalmak şartile ayni müd- ile Karadenizden gelmiş olan memnun edilecektir. 
MÜSA:\JERf..-;I verilecektir, det içinde emvali mezküreyi Mah- ve Kabataşta demirlemek üzre Arnavutköyliınde Büyük A

k~~e emrine . tevd.i etmeleri ve ·bulunan İtalya bandıralı "Ko- yazma caddeııinde 48 mmıero-
--o- Bu suvarede i'cl piyes tcm'il edi· hilafına hareketın cezaı mes'uliyeti ,, .. d Al' T fk 

ı C lecekıir. Birincisi MÜ.'YÖ ,SARL müstelzim olacağı ve makbul mue- te. Post vap_uru, musadem. e e.t- a 1 ev ı 

:°'Dıştır. 
Haı·ik, ha) at, kaza ve otomobil sigortalarımzı ..ıl~ 

Galatada Ünyon hanında kiln ÜNYON SiGORTASINA 
'ı aptırınız. 

1 erh vak'aları b d t t tt A BOYJ<:R ıarafıııdan; ret bulunmadıkça rüçhan hakların· mış ve u musa eme ne ıcesın K RALIK D KK N 
- Üsküdarda oturan san- L'l"iSOL .\llSE piıesi dan mahrum kalacakları; de her iki vapur hasara uğra- No 359, 349 Tophane Kışla 

fı Muhittin ile sandalcı Ö- ikinci \.l.\T\lAZEL )!ARI . 4 - Müflisin .•l~ca~larının ilk iç- mıştır. İki vapur da durmuş ve altı, senelik ·kirası 245 ika, iri.-
is yüzünden kavga etmis- ili'! 1 1 d tımaı ola_rak ta~ihı ilandan on gün tahkikat baclanıı..+ır. ralamaık muameı-ı· al·-· mu··_ 

l Ömer sustalı ile Muhittini ·, , . rara ın an sonra yanı 16 Nısan 930 Çarşamba H .k. ., ,.. kdl~ ...ı i ~ ~ .. 
ılı Bir kısımlık LA PU_,I{ DES günü sa•t 14 te Mahkemenin if1'ı er T ı a.centa ye. ı;el'ln zayede ile 20 Ni'San 930 Pazar 

-ı1111te:..l-if--y-er_ı_e_ri_ıı_d_e_n_y_a_r_a_ı_a-...!.liı.C•O•L•.P•S•' iıpıiiı.·c.siliı•cm-•i.l •ed•iııİlelııcc;,ık;;tiıİİr . .Z.1.Jmbuluawm .. ea:l..ıat""ın"'a..illına-hs.ııu111•,.od,,,.;,a.;,••..:;n.;,da:..;,h:;:a:zr;;,rJ,ıPIJlrlİJotıı1Jıest~olr..e_d_er_e_k ...... ta_zrnına~"""'-'t ...... lırte-....__ı:göni:.ı.,,..U~saa.t 14,30 da Defterdar-
• 

0 

d: ..... I 11 

Tllrkiyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 

.~ ÜNYON 
kumpınyuına bir kere ujl;rnmadan sigorta yaptırma)•ını7.. 

iiiiiiiiiiiıi .. Telefon: Beyo~lu - 2002 4iiiiiiiiiiiiiiiil 



~ASAN KOL,ON~~ŞI: Li1non çiçeklerinden.::~:ı·~~~~ro~~~ 90d e reced i r 
uııı .ıc.;1 r11;' cut lıutıııı ınııtcmeddııı nı. nık ~ctkrın ıtrıyat rmıtch.ı,,ı.Iarı, c,ans fabı ıkaları llaoan Kolonyasının enıes ve ruhmıvaz kokusu karsısında !Al ve hayran kalmdar ve bu ·fi. S· ı,. . 1 . 

\l ·o I •' · · · · k.b · · ' t t '· · Kolon ·a· ·ı tı·mal 'tm ·kt 1 d" · l · · · h'b' · b · ' · · ~ nt .,.ır mıı-t.ı uarın,lan ku .. ıwııı '•11~ri- et " 1 ı 
1 .,ctı!l;/.m '"' ecn°bılerın en ı J' ıc\.11 'a'•111 ) ' 1 , c c e 0 up aımı \e t.ııma sa ı ını te rık etınektedı'rler llast·ılara haı·at ve ,,[a verır Bavgınlık sı·n ·ır h ı · nıc•tl• ır -•· . . ' - . - . k l k . • . . . ' . , • ' eıccaıı, '"? n~rı ı , .. ,,ı,ıntı /.1'111 1 l . ~• l\ld :1'ıdır l'iatlarda ııı~ıhi, tenzih\t yapılıııı,tır. 3~. bO, 1 JO, 200 uru~ u · şı~elerde satılır. Hasan Ecza Deposudur. " • ,. · narın. ' •ır ı '' ı -------- - . - - -- - -- -- ....,..-

~eJriseiain 
l \lcrkc' .\rent:ı-ı; (;,Lttı kôp;; 

'tnJ,, llcv•»h 2.ııı > Sull' 
·ırt~ ,, ... 

1 
ntesı: '\iı' n uJı.e l !!'ıt alund1 

. t1nbu! ~ llJ 

li""":"iı'"""'.· M:-:--ei'3-in-s-ür'-al -po-sla-sı -
\lahmu~ ~cvket Pa;a) ,·apuru 

l 8 Nisan >ah ı 2 ,k Galata rıh· 
tırnındaıı hareketle çarşamba 

sabahı lznıin: gidecek ve ak~amı 
lzrnirdcn ':arckctk Antalya, 
Al:ıiye, :\Jer,;ne gidecek ve 
dônuşte 'l' .•namor, a,ucu, ~ 

HASAN 
Sinek, sivrisinek, 

tahta kuruau, pire, 
gUve, örUmcek ve 
bUIUn hataratı kat'i
yen hellk ve lln• 

eder. Kokuau hafif ve sıhhl o'up insanlara 
ve hayvanlara zaı-arı olmaz. Yerli malıdır. 
Türk sermayeal, Türk akıl ve irfanı, Türk 
dimağı, tUrk amelesi ile imal edllmlfllr. 
Avrupa ve Amerika mamuıatına karfı mUt· 
hlş bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. 
Ticaret ve san'at aahasında kazandıAı mu-

Al:ıııe \ııtalya, 
lzrnı:re' ~ k 

u,.rarar.ı · 
TalUH Bifü :i PiUUI vaffaklyet haseblle raklplerlnl ••tırtmı,tır. 
Cll~llR) vapuru 

7 
Nisan Pompaaı gayet ••Alam ve aynen yarı yarıya 

Kuşadası, 

~clecektir. 

Paza t . h ucuzdur. şı,eal 50, teneke ve pompası 75 
· r e ı 1 l? de Galata rı u- kuruftur. 

rnıııdan hareketle İnebolu, Sam- B d · · d 1 · l ütün evaırı ev et, n1üessesatı mi liyc 
sun, Giresun, Trabmn, Rize, 
llopaya gidecek n donü•te ve hususiye, Devlet demir yolları, Evkaf, 
pazar hketclsiylc Rize, Sur- Seyrisefain, Hilaliahmer, yatı mektepleri, 
mene, Trabr. 0 ; Gürele, Gire· hastaneler, Sevahili sıhhiye, ecnebi n1ües-
~un • Ordu, Cnye. Samsun, sesat, büyük oteller, büyük lokantalar hep-
nebolu, 7.onguldağa ugraya· !>İ FLİDA yi istin1al eylemekte, n1üstah-

rak gelecek tir. Hareket glinü b ) H Be · b 
k 

zırt u unan eczacı asan yı te rik et· 
Yli kabul olunmaz. n1ektedirler. 
l yY 11 lk S R r' B ! J 81f1 Si De osu: Ha~:ıiniıııEci'iziaııiD!ıiıiliiloıiiuiiduiiıiriiı. ııİT~oitiaiiinciilılİİİIİİraİıııİİteİİİnzİİiİİIAIİt,_ ... 

Satı( ~e~~n~ır::~~r:ıh=m~~:: Dı'vanı mu~ase~at nıurakin nıuayı'nlı' nı' 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, p Y 
Küçüklcuyu, Edremit Burha· ı' pı'n mu• (lahglrg ı'la"nı 
niye, Ayvalıga gidecek ve y tl Hulu 
dönüşte mexkOr iske!:lerle bir- Madde ı - Ankarada ifayı miye, memurin kanunile meınu-
likte Altuaoluğa uğrayarak vazife etmek üzre otuz lir.a m . . 3:- rin maaşatının tevhit ve teadü-
geJeecktir. u-aşı asli ile murakıp muavın gı !üne dair olan kanun ve maaş, 

Gelibolu lçi.1 yalnız yolcu için Ankara ve İstanbulda 9~0 harcırah kanunlarına temas et-
ga!ınır yük alınma.ı. senesi ma)'lS ı 4 üncü ve 15 ın- mek üzre tasvir olunacak muay 
- iiiimiil ci çarşamba günü ve perşembe yen bir mesele üzerine bir mura 

Yelkenci vapurlan günleri musabaka icra edilecek- kip tarafından kabul veya red-
Kıradeni% IUks ve 

1
ar•at poswı tir. (Maaptın tevhit ve teadü- di muta:ıaınmm olarak yazıla-

s AMSUN 
lüne dair olan kanuna merbut cak esbabı mucibeli bir müzek-

~ cetvele nazaran 11 inci derecede kere veya tahrirat). 
vapuru 9 Ç' b bulunan muavinlife mahsus o- 4 - Divanı muhasebat karar 

Nisan afŞalll a lan 30 lira maaşı olabllemek i- namesi ve müzeyyelatı. 
gUııü akşam• 6dı Sirkeci nhıııaındaıı çin ya YUksek mektepten me- 5 - Hesap (Faiz, İskonto, 
~ede dotru [Zonıuldalı:. ine· zun olmak veyahut V:.iksekmek Tenasüp). 
bolu, S.U.san. Ord.., Gtreıun, tıeptıen mezun bulunulmadıfma 6 -İlmi mali (Vergiler, Tür 
Trabzon. Sürmene ve Rize ı ye göre 12 inci dereceye dahil me- kiye uaulU teklifi hakkında ına-
;:!decektlr. mutiy~tlerde üç sene hizmet et lfimatı mücmele) bütçe nazari-

Tafslitı ıçın Sirkeci do Y elkencl mlş bulunmak meşruttur)· yatı. 
h d 

Madde 2 - Müsabakaya mu- 7 -. İktısat (Evrakı naktı"ye 
anın a klln acentesine mürı· 

coat Tel. lsıanbul 1515 ayyen olan günlerde saat 13,30 Kambiyo ve meskükat bahisle~ 
da başlanacak ve nihayet on da- ri). -l ADIKZ.\DF. BiRADERLER 

V . .\PURL ... RI 
l\ \R.\ D~:NtZ '.\IU. TA-
1.,\M VE LÜKS POSTAM 

Sadıkzade 
PAZAR 

LLOYD TRJEST NO 
Limanımıza muvasalacı beklenen 

Vapurlar 
ASIRlA vapuru fiNisan pa?.ar 

( ltalya ve Yunanistan ) dao. 
TEVERF. vuparu 6 Ntsan pa

Zer (ltalya ve Yunanistan) dan. 
Yakında liınanımızdan hareket 

edecek ıapurlar 
ASIR!.\ vapuru 7 Nisan pa

zartesi ı ı de (Samsun, Trab
zon ve Batum ) a. 

KAMPIDOGL!O vapuru 9Ni
;an. Çarşamba ( Selanik, Midilli, 
zınır, Pire, Patras, Korfo, Aya· 
da~anda, Brendizi, Fiume, Vene-

1 . ve T rieste ) ye. 

kika sonraya kadar ispatı vücut 8 - Kitabet (Vize sualinin 
etmiyenler müsabakaya kabul e tarzı tahriri kitabet için derece 
dilmiyecektir. tayinine esas olacaktır.) 

Madde 3 - Müsabakaya ka- Madde S - Fıkrai sabıkada 
bul edilebilmek için. tadat olunan suallerden ı, 2, 3 

A -Mekatibi Aliye veya tam ve dördüncliye kadar olanlara 
devreli Lise mezunu olmak ve taktir edilecek numaralar diğer 
yahut devairi resmiye ve mües- dört suale taktir olunacak nu
sesatı maliyeden Iaakal üç sene maralann iki misli itibar oluna-
istihdam edilmiş bulunmak. caktır. 

B - Sinleri otuz besten ••u- 13 mayıs salı rünü akşamına 
karı olmamak. · • kadar Ankarada Divanı muha-

C - Memurin kanunun dör- sebat baş kitabetine ve lstan
düncti maddesinde muharrer sa- bulda Yeni Postahane binasm
ir evsaf ve şeraiti. lizimeyi haiz da Divanı Muhasebat Murakip
olmak laznndır. liğine vesaiki lazimelerile birlik 

Madde 4 - Müsabaka tahri- te müracaat etmeleri lazımdır. 
ren ve mevadı atiyeden icra edi Not: Murakıp muavinliğine 
lecektir. alınacak olanların Fransızca ve-

1- Ticari ve mali usulü def- ya İtalyancaya vakıf ve Divan-
teri. da bir müdılet hizmet edipte 

2 - Muhasebei umumiye ve kendilerinden istifade edileceği 
muvazenei umumiye kanunları. ~~ kanaat hasıl olanların sitaj 

3 - Vize muamelesi (Muha- ıçın Avrupaya gönderilmeleri 
sebei umumiye, muvazenei umu mutasavverdir. 

lstanbul Zinat Bantasın~an : 
Karye~i 

Maltepe .. 
Cinsi 

1 fant 

1 l!:V ERE v1tpuru 1 O ~iaan 

r~r~ınbe sabah tam JO dı(Loyd l)q." arlı"la tuıkonmaz sahıı , \:. spres) olarak (Pire, Brendizf, 1 Oh 1 
f ncdtk ve Triestc) ye . 

ı·as~COSVLICJ ı Llne] kumpan- Halkalı Zıraat Mekt~bl Rektörlüğünden, Mektepte yetiştirilen 
. 
1 

nın luks 1 apurlarına aktarma ~e yevmi be~ JlA on kılo kadar tahmin olunan Kuşkonmaz mab-
.(r:~c;e~ ŞimHli ve Cenubi Ame· sulüniin mektepte .teslim ~ilmek şartile müzayede! aleniye He 
7.ıll ' ımanlarına gıtnıek için ten satılacaktır. Talıplerın 9 Nısan 930 çarşamba gtinü saat on dörtte 

tlı duğrıı bilet verilir. lstanbulda Defterdarlık binasında '.\'föes,esatı Ziraiye ve Ticarive 
ın 1 lcr nevi tafsilit için Galatada 'llulıay:ıat Komisyonuna müracaatları. · 

~e~;~:~~~.;~:~!f1;:0~:~:~'.~]~{ Devlet DenıirJolları ve Limanları Umumi rnaresin~en; 
~K e' lıı· l•ıınnıar<a<t bina· \lcrsin ve Tarsus yokularıııııı Toros sür'at katarlarından i ti· 

&°' ak ı HZ!lıınderlne'. 1'elefon fadclerini tcnılıı için ,imdilik yalııız perşembe günlerine münhasır 

Deniz Har~ Metle~i ~u~ul ~eraili: 
Deniz l larıl ~lektellİ l\ı1iidiirlii

ğüııdeıı: 
i - Talipler istida ile ve nihayet 15 J\fayısa 

kadar, Istanbuldakiler ınektebe ve hariçtekiler 
mahalli askeri kumandanına n1i.iracaat ederler. 

i - Talipler aşağıdaki şerait Ye vesaikı ha
iz oln1alıdır: 

A - Tam devreli foc vcp muadili oldul\ı.ı maarHçc musaddak 
Tıirk veya ernebi mekteplerinden mezun \ l·yahut hl<lt>l mektep· 

!erde aynı derecede tahsil görmüş. 
B - Un yedi }·aşını bitirmiş ve yirmi iki yaşına girmemi~ 

C - Tcşekktilılt ve sıhhatı ıniıkemmcl. 
U - Kıısursu;,, nz ve tavıır ve ahlAk sahibi 
E - 'ulus teskeresi veya ınusaddak sureti. 
F - l\lusaddak ~ıhat ve aşı vesikaları olmak. 
G- · !\lezun bulunduğu mektebin şehadetnamesi veya tahsil vesikası 
11 - Kendisinin ve ailesinin hüsnıi haline dair foto~rarıı mu-

saddak bir ilmühaber. 
l - Mektebe kabull takdirinde mektebin talimatına riayet 

edece!';lne dair kcndi,inin ve velisinin taahhiıt senedi 
1 · ·Sellsi bevil Gaşi, nevebat ihtilaciye sar'a ve sairfilmenam has

talıkları ile malt\! olmadı~ına dair velilerinin taahhütnameleri bulunmak 
;~ - Kaydı kabul hakkında mufassal malumat almak istiyenler 

Kasımpaşlda eski Bahriye Nezareti binasındaki Deniz ! larp Mek

tebine müracaat etmelidirler. 

ıııon lara~isar Mu~ase~ei BususiJe 
Mu~urıuıuu~en: 

lstanbulda Anadolu Ajansı İlanat Şubesinde mevcut nümu
ne ve şartnaıneııi mucibince 80 defterin tab'ı 25 Mart 930 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmuş oldu
ğundan taliplerin Afyon Karahisar vilayeti daimi Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Barıkası Umlıın 
Müdürlüğünden: 
Esas No. .\le,·kil Nev'i 

168 BüyUkad1t \'alı soka~ıında Otel dôvil&J nısıf 

170 

196 

199 

Beyoğlunda Şişli de 
Büyükdere c1tddesinde 
Haskö •de iskele c1d
dcsindc 
Hocapaşa mahnlle>inde 

Hüdavendig:\r sokağında 

hisse 25, 23, 21, 19 
Garaj atik 1 O cedit 401 

Arsa 1 No.lı 309 ı ar
şıın murabbaı 
Kalın Mustafa Ağıl '.\'led
resesi. 

'Teminat 
miktarı 

700 
5000 

ıoo 

2;;00 

Mevkii ve nevileri yukarda gösterilen dört parça emlakın 
S8.'t.lŞl müza aeye konmuştur. Müzayede bedeli sekiz senede ve 
sekiz taksitle istifa olunur. 

Birinci taksit peşinen alınır. Müzayede apalı zarfladır. İha-
le 14 Nisan 930 Pazartesi günüdür. ' 

He!' bir emllke ait teminat akç;wıı hizalarında göst'Crilmiştir. 
Talip olanlar İstanbul, İzmir ŞUbelerimize de müracaatla mufas 
sal şartınamemizi alabilirler. Bu şartnamelerden bir tanesinin 
imza edilmesi ve teklif mektubiyle birlikte mazruf en yevmii iha
leden akdem Banka Müdüriyeti Umumiyesine tevdi edilmesi 
icapeder. 

ln~aat münakasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden : 

Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan
bulda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı
ıun tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir . 
Bu işe talip olanlar aşağlda yazılı vesaiki ibraz edecek
lerdir: 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin 

bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü 
dtirlüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne 
müracaatla bu .b.aptaki plan, mukavele ve şartnameyi o
nar lira mukabılınde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek
lifname kabul o~unur. Teklif mektupları kapalı zarfla 
Ankarada Türkıye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü
ne ve İstanbul.da Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mii
dürlüğüne tevdı olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis 
betinde teminat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hangi 
bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

HarbiJB mekle~ i mü~öriJelin~eu: 
Ayda on dokuz buçuk ila 22 lira üeret maktua ile 

mektebin talebe lokantasında çalışmak ve bilhassa sofra 
cılık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunmak ve 
hiç bir suretle sabıkalı olmamak şartile dokuz müstahde 
mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade tafsilat 
almak üzre Harbiye ınektebi Dahiliye müdürlüğüne a
cilen müracaat etmelc:-i ilan olunur. 

l\~l'Jj!;lu· .!4l)!) ve yahut Sirkecid olmak W.erc• haftada bir gün :'<!ersin ile Yenice arasında scyrüse-
tıı rzaue lıH;Jındaki yazıhanesine fere ,azcdikc~k ınar~andiz katarlarına 1, il ve 3tincü mevkiien 
~ uıaeıı;ıt cdılrne,ı. Telefon havi va~on il:ivc edilecek 'e mütekabilen bilet verilecekdr. Daha KARON Alman Kitaphanesi 

_..__ta_n_lı_uı;.;.: ..;-;.;' .:.:1 ' :.:· _______ .ı...;f~az:;:.l:.:;a...:.;iz;:a;.::ha::;:C:..:;:iç::.;iı.:.1 ~l·;;;·t:as~y,;:o::,:n:la:.:.;ra~m=ür;:a:ca::a:t ..:.e:.:d:i :::lm::e:::s~İ _:":.:· c.:_:ol::u::n:ur:_:· _ _ ~~...:_--------~Be=y~o:tt:u~Tünel mevdanındı 5~3 

b~rdek ~lal 'liidiirli.ığtiıııl<·ıı: 
\rzı Tul Buluııduıtu \tlC'dı \.ı. 1\1\ m~ u '"uhamm , ,i 

TTiahıl Lira 1\uru'I 
12 20 .\, ~a ka:ı,e ... 1 ~00 00 • 1 .-. m \t mii11 
9 :ıo .. .. 2 40ll Oll .. 

fil 23 .. ., 3 1400 00 .. 
12 2~ !\alem! 4 4 o 00 .. 
!J 20 .. :i 300 00 .. 
21 :13 • ·er, \ l:ırım r-ı (ı 400 00 ~ 

12 23 7 " .. 3 ıo 00 ~ 

15 19 .. " 
K 200 00 .. 

14 29 ,\,malı ,. 1) .ıoo O!J .. 
9 1 1 

" .. ıo 200 00 " 15 22 Pıraston 1 ı 800 00 ,.. 
12 26 •• 12 :ıoo 00 .. 
!2 22 Rutya 13 so9 oıı " 8 1 1 

" 14 350 uo " Balad~ ııu~ara ve kıymetleri muharrer ı.ı adet J!;ayn 
lun bedelı ~ckız sene ve . ekiz taksitt<' tcsvive edilıııc l uz re mu· 
z~yedey ko'lulmu~tur. Tnliplerin 13. ·i,aıı 9JO tarihirde s at 1 !itl 
J<.rdek ll!al :\lüdürlıığiıne müraccatları. 

SERGİSİND t~ 

930 da deva 

EDECEKTİR 
. J\:l~cariscın ~anayiinin me~heri - ( :ümrük resmnden ınü!tcsnı 

rnilteı~dlt ecnebi tüccarlarının pavyonlan - sevıhat ücuratınds te -
zı!At !;jark ve Bulgar şomendöferlerinde •,. 2;;, Yugoslıvya ve R~· 
manya fOmendofcrl;rinin avdet seyahatlerinde • 0 50, Mıcaristın'dın 
azimet ve •<dtıte ,50. Hududu serbest geçmek için vize ücreti 
alınmaz. 1 ~5 ku~.u~ . mukabilinde kayıt olunan ve tafsillt almak! 
ıçln Galatı da Çınilı Rıhtım Hanında memleketler aruında nakllrıt 
ve muva.saltı ( lntercondnental ) TUrk Anonim Slrlcetine n Ankara 
'e lzmlr de lnıercontlr.entale Türk Anonim şlrlı:etlne müracaat edilmesi. 

7-8 Q6arından ltrbaNn .Utten kMllme caman•J 
ve ,, .. y0 nUmr.•ı Mna .. nda tftlmaf edllen ve 
- emeeılaı• bir un•uru ..... , olan - t 

PHDSPHATllE 
FALllRES 

FOSFATIN FALIER 
sayesinde temin edilir. Fosf:>tln Faller 
yavruların yüzlerine tazelJk ve penbellk 
adeta.ta kuvvet verir, ve onları aurQU; 
kılar. 

Vaıınt• btr Foıtatln vardır 

o da FOSFATIN FALİER dir. 
C AIAmetı fartka) 

UKLlTLUl•DU lfli.., aotllz - •• ""°' llTIUI 

BU YOK 

TlJJlRE PtYlNGOSO 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN t930 
Keşideler; \filayet, Şehre-
ınaııeti, l)efterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osı1ıa nlı Bankaları 

M1ırakıpları ''e halk huzu-
runda yapılır. 

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Her keşidede çıkan Numara· 
lar tekrar Dolaba konmaz 

~nısun, ~ivas ve ~ıruı natliyab 
11iitii11 inhisarı nn1unı ınüdiir-

liiğiirıden: 
Samson - Sivas ve Samson Çorum arasında ve Sivastan da· 

hile yapılacak mamul tütün ve levazımatı saire nakliyatı 3 Ma
yıs 930 Cumartesi günü pazarlıkla ihale edileceğinden taliple
rin her gün gelip şartnameyi gönneleri ve yevmi mezkurda yü _ 
de yedi buçuk teminatı muvakkatelerile Galatada mübayaat ko
misyonunda bulunmaları. 

lslan~ul S. ı. M. Mfi~lirlttlün~eu: 
İst~mb~ Sıtma mücadelesi icin apalı zarf usulile 35 too 

i:1oto1:'.n .~~~~_raa ed~~ecekti~. 14 4 930 tarihinde İstanbul Sıh 
a~ ı:nu;ur~ugu~de muteşekkil komisyon tarafın.Jan ihale edile

cc:. ~~ .. alıplerın şartnameyi görmek üzre İstanbul Sıhhat 
dur!U(U mutemetliğine müraca;ıtlıon ili" olll'\ur. 



BlN f'G·Z 
B1R RESiM 

....... r 1 \ ti •llLll&• rılcllU ı.11117• t9ddkl denlııtle 

~rdllfı8* "-it a...ı -ktabl beflnol sınıf ıateDeel 
-alllımlelt .. llirllkte 

1 
Balıkesir vilayetinin Dursun ı 

l'el'na.ııeti il:\na~ı Bey kazasında alaçam ormanı
nın Sukuldak mevkiinde mevcut 

llır~f1M!»tlnden: A~y 3654/70 metro mikap devrik 

yoriııcl~ ~~ Z:::; akçam ewcan iki buçuk sene 
~ yüml1z • müddetle ve beher met
e murabbama iki-; l'O mikabı 300 ku~ esas bedel-

CIJI at 4 'ıllr o' .. ... :3r ~en 4'~~e : !' 
lsla al..,.,.llırı m müddet ve pazarlık auretile mti 
~ mlla~ fr~ut- qyedeye çıkanlmıştır, talipte-
'Niplerin .-nn-neyı _.. · Balık · ··düri' a...:.. h ...ıı.. __.._ d nn esır orman mu ye-_. er •- .. ..._ye e- . .. t1an .,.,_ 1 

l lıı•ık için :;:,r-tl olan tıne muracaa ıuw o unur. 
ı.~ll!llD !l30 P l'llD6 PiyaJJJıo miitliriyetind~n: 

Miidtiı ltlene gelme- Lu neter evrııia iıPb eıttiri 
lecefinden taba talip o1acakla

AVUKAT 
DÜRRÜ BEY 

l~Melıbrıttlmrtncı 
lbdtn, 

"'9eki zade mehtumlm 
Q4 ••8"Annnı ta}'o!ı 
ıasfiyesl kararpr olması 

usul en vaki dı vec v'9,hlle 
ı eden alacaklılar canfmclan 
dik avukıt J,m.ıı vkeı 

t Nur Beyle nyon ailldql 
edllml~ •e aahkemece de 
ımanın ıa.tıılerı ıck'arrur 

olmağla k } ft} t illn olunur. 

l'Bl pey r' ;çalan ile lıirlikte 
7 / 1138 PazartNi saat on 

HMllM Piyango müdürlüğünde 
mötefekkiltayyare ııMlbayaat 
komi.yonuna müracaadan. 

l)cuıedilecek ibtira berab 
Humsu badit ve kUlı:ürt istiheali-

ne alt isWıat,, hakkında Sanayi ıı
mum milcltirlütünden iatihlal edi1" 
mit olan l Temmuz 1928 tarih ve 
778 numaralı ihtira beratı ~ ı.
kere abartı fenıt veyahut icara veri
leceğinden .. tın alınalı veyahut isti
car etıııek arsıılWlda bulunan zeva
tm İatanbul yeni postane arkasında 
'l'lklriye Hıuımdıı 11142 numaralarda 
lıİin ve JılH ISTOK Efendiye müra 
caat etmeleri illlJ olunar. 

Doktor A. KUTlEL 
GlzR ve clH hutalıklan mil· 

telıaıaııaı Karır.k6y bör.tkçl fırını 

eıruıada No 34. 

DP. Horhoruni 

lstaabal kız llseılaia son sıaıflnda kırk beş hanım talebe buluumaktadır, Bulllllt'dan otııZll 
edebiyat ve oobefl de fen fUbeslndendlrler. Reslııılerlmlz her iki ftıbe talel>eslal mııaHlmlerl 

Ha~ H. ile beraber tllstermektedlr. Yukarda: Edebiyat, •t•pa: Fen fUbelerl 

JıL lldnd Hukuk mahkeme hının mechuliyeti hasebile yev- dhaz ve tebliğine tahkikat h!-
ainden: mi tahkitatta hazır bulunmak kimliğince karar verilmit ve hiç 

Ahmet Şükrü Beyin Bakır- üzre ilanen vaki tebligata raf- bir muamele ifa edilmekaizin 
köyünde Bağlar caddesinde 9 men mahkemeye ıslmemiş ol- tahkikat 8 mayıs !130 pervembe 
numaralı hanede mukim Hacı duğundan bermucibl t~p hu- .. . alik edilm · 
HüıııiU- B. aleyhine ikame eyle- kuk usulü muhakemeleri kanu- gunü saat 13,30 ~ t . ış 1 
diği 400 lira alacak davaımdan nunun 401 inci maddesi muci- olduğundan keyfiyet ilin olu
clolayı mumaileyhin ikametgi- hince hakkında giyç karan it- nur, 

PAZAR 
6 NİSAN 930 

Vukardakl reehıt Bolu ormanlarnıdaa bir manzaradır. G6rllııen 
ataçlar (Kllnrr) •taçlandır ki lrtlfalar 10 -treyl tec:avıız 

etmütedlt. ~ ....._ ::1. onnaıılarnıda kereate 
falwl~ •• kiı••· 

Tllıkiyede Yınpn, Hıyıı, Stıorıa iflerile çıiıŞdlalr; üzere boıınl hlllı:Umler BU MUZIR BGCEKLER 
'91ıesinde wç11 edilerek bu sün fullyeı halinde bulunan F~nikı Dö Vlyen Mir g KoterO vONLO ELBiSELERE ~ 
lısorıı flrlı;ednln Türlıife umum ftklll lıalz olduiu nlAhiyete \ıinı':° 'bu KOlllCUiRE • w•ı u ARA 
bre müracudı Galaıada açacatı acenıalıla tlrkeı namına yı1111n aıgona terzihanesinin ., __ ..,_ _,,. 

1
. ıııaı 

iflcdle mefPI olmalı: ve ltu işlerden dolacalı: davalarda btlıiln -hkemeler• 
• mıicldei, müdddüeJb ve lçilııCI ..ıu llfatlarile ltuır bulunmak üzere 
Galaıada Htıdavendıttr Huunda tayin e1lediilni bildirmifdf. lttyliyeı ılgor
ra şirketlerinin ıeldf ve milrakabeıi hakkındaki 2~ Haziran 927 ıarihli ka
aun hükümlerine muvafık gıirülmilş olmıkla ilin olunur. 

Yaz meniaıine mabiuı 

8on nioda elblH ku· 
m•fları vUrul etmltUr. 

Ticaret İşleri Unıum Alüdürlüğünden: lstanbul üçüncl icra daire-
sinden: Ttırlı.lyede Yıncın akliyat Sigorta lşlerile çalışmak üzere kanuni hU· 

.... ,, ... - J'' ·- açtmlt 

ü-iöis 
.~~WJ,.• TOX 

yAQııiıı(lfl\JNA TUTUNU"Z 

e0T0N HAŞARAT! ÖLDÜRÜR 

Sinek, alvrlılnek, bit. pire, 
tıılıtııkuruau, ltlmamb6c:e!tl. karınca. 

KOKUSU OÜZEL ve SIHHİDIR 
LEKE YAPMAZ 

ldimler dairesinde ıesçll ellllerek bu gün faalıyeı halinde bulunan La fede· Mahcuz ve füruhtu mükar
.ftl Anoninı "igona 'irkctinin Turkiyc umum vekili tı.ız ol!lulu salAhlyete rer 124 lira kıymeti muham
lıtnaen bu kerre müracaatla lstanbulda ıçacığı acentahğa ~irket nımına yın- mineli 15 kalem portmanto, 
gın sigonı ışlcrile meşgul olmak ve bu i,lerden doıacık davalardı butün büfe, halı, sandeliye, kilim ve 
mahkemelerde müddei mtiddcaaleyh ~e üçilncu şahıs sıfatlırile hazır bulun- konsol ve saire eşyayı beytiye 
aak üzere '. Roz laıo IHendiü tayın eı ledi~nl ıldirmiştir, Keyfıyet •i· şehrihalin onuncu Perşembe 
pt ırketlerinln teftiş mür kabesi hakkında 5 Haaıran 927 11rihU ka- ı gün~ saat ondan ~nikiye kadar 
an bilkümleriae muvafık ıorulmüş !malda il4n olonıır. Gedıkpaşada Yanı SotropllS E Onun em...ı.ız Wlrl, _..an ae-ntyecell yerlere kadar • ray.et eder 

1 b 1 5 . . . mem fendinin furunu önünde açık . 
ZAYİ MUAFİYET stan u ıncı ıcra ur- arttırma ile saulacağmdan vak Sultan Ahmet Betinci SUihl Şark Tütün Türk 
RUHSATNAMESİ Iuğundan: ti" mezkftrda orada hazır bulu- ahk · d 

P '-· da 28 34 Hukuk M _.ın en: Anonim Şirketinden: Riza aşa y-Ola.uşun MahkUınunbih bir <leyinden nacak meımırine müracaatleri Terekesinin tasfıyeı.~e karar 
mtm_eroda kain .. · .. _mad. eni eşya dolayı mahcuz ve satılması ilan olunur. B' ba ı kt ütekait Hali tasfiyede bııluoaft Şarlı: Tü-
~-"--'•· dü N .... verilen m şı L an m tün Tilrlı: Anonıın· •lı:eti "--'eti u 11u..r1 m.ası mu nyetı ecm. ..... mbk- bir adet yazı makine ff Rahmi B ' •- ke .- -T 

··'-- k a"''" müteve a eyuı ... re mumiyeü 27 ~- Paur -t oıı. 
tin Bey namına m.., ... rrer 

1 tı- si 9/4/930 Çarpmbıı günü sa- Sultanahmet Beşinci Sulh sinden Feriköyiinde Arpa Suyu dörtte atideki nı-me:rı müzakere 
sat vekaletinin 18 Eylfıl 927 at ıı de Sütlüce de me2lbaha 80ı..ft~mda on" :ı...ı- ıs ve arka· ~1ı: 11sre ~ ll"aİ"alı:Öypalas· 

"h 118 1 muafi Hukuk Mahkemesinden: ..._ - 5
•- 1 . tan ve n~ero u. - dahilinde kasaplar cemiyeti sında 145 metre meuhaamda ta $ n-rada a çtima edecekti~ 

yet ruhsa. tnam. , esı zayı _olıpqş- dairesinde aMı.. arttınna ile sa Terekesinin tatlfiyesine ka- ı...ı....-.: ha · · kat mathah İfbu hey'eti umWlllyeye iftlrak e-
ski ve yıpranın 
arahanızı yeni

letmek için 
....ı.. - d ..- .. .,..."V"T' vı zetnın ı debilmelı: ı"çıa· •••<-• on.._ hiaaeyt tur. Y ~n~sın•.. ...~aracagım 8;.'1 tılacağmdan talip olanlann rar verilen Binbaşılılctan mu- blnyu çamaflflık beli yemek malik olan .... İdi.eda~ yev-

Dr. ha•n 8•ml evvelkının hükmu olmıyacagı mezkur mahalde muayyen gün tekait müteveffa Rahmi Beyin odalı birinci katmda iki oda he- mi mezlı:ilrdan bir IWta evvel Jıis.. 
Öksürük şurubu ilin olmıur. ve saatte hazır bulunmaları i- uhtei tasarrufunda bulunan E- ıa ikinci katında üç oda mev- ae aenedatmı Gaıııtada Şarlı:ı ~ 

UKO(Ul~O) 

ta cilacıı 17.dan ıııuılaka temi· ...... 
förlılye umumı acenıalan: 

EREfltJTAYN 
veTOLEDO 

ıan olunur. ren Köyünde Kokar Pınarda cut kigir ı 7 No. hanenin birin- Franus Banlı:a• v,_.esine ~~buıı 
ÖksllrGk ve nefes dartıtı lstanbul Mahkemei Asliye Ali Paşa sokağında altı kiğir ei artıarmumda kıymeti mu- mulaı1ıllinde te.Hlıi' eylemeleri ılrtisa 

lçlıı pel t•elrll ilaçtır. Birinci Ticaret Dairesinden: tarihi n-u üst katı ahşap 2 kattan ibaret 5 hammeneyi bulmasma mebni i- eder. 
vanyolu Suhan:\lahmut turbetll İstanbulda Marpuççularda Lira oda iki heli bir mutbah ve !100 kinci artirmaya karar verlJDıiş- Ruznanıei miizalı:ere: 

---•••••••••• Bamatan Hanında Tllhafiye ti- 500 l3 Şubat 1130 1922 metre murabbaı bahçeyi miifte- tir. Bennucibi karar 26/4/930 ı _ Tufiye muamelitıam cere. 
Satıhk arsa c:aretile megul Uı mahbme 500 23 Mart !13°.. 1.511.5 mil7N.bir bap hane açıkartırma tarihine musadlf cumartesi gü- yanı halı:l<ında tasfiye memurlan v• 
Sultan Mahmut TOrbesln- ce iflasına kanır verilmit olan İstanbul İt:JıaJit G~- ~lile aaulacağmdan artirmak nü saat 14 te ikinci artınna mu murakıp raporlannm kıraati. 

de Şehremaneti karşısında .Sisak Bülbülyan Efendiye ait den İt Bankasının temınat mek i•teyenlerinkıymıeti mumam- amelesi yapılacağından artmna 2 _ 31 K. ıt. 929 tarihine kadar 
Selim Bey apartımaaı yaııa- emval pazarlık euretile aatıla- tuplan mukabili ahseyledi4int minesi obn UOO tinmm yüzde ya talip olanların luymeti mu- ~çonun lı:abul ve tasdiki. 
dıa yld ıs metro, Derilllltf cağmdan talip olanlann 15/4 _:5~~ ve.~~~ n~:=~ onu niııbetinde pey pll'alariyle hammenesi olan 6500 liranın l-Hali tasfiyeye girildikten SCJll" 
20 metro bir ana satılıktır. 930 tarihine müsadif Salı gtlnii ~t1UZ••nıu zayı ey · •· "!raber 7 /5/930 .~hine mÜ118· yüzde onu nisbetinde pey akce ra seneden aeneye devtolunan zara 
Taliplerin Yeni postahane saat 10,30 da ve kabil olamadı- yiinden yenisini alac:atmıdan diJ ~ gunu saat 14 de aile beraber vakti mezkiltde Sut rın tirlı:etin ihtiyat alı:çeıile lı:ape~ 
"'•11•ada ate. N .... Eft• ğı takdirde ani takip eden &\in biiluıılt obnadJlt i1An ohmur. Sultan Ahmet 5 inci Sulh Hu- ıanaJımet 5 inci Sulh Hukuk nıaaı için arar alın'maaı. 
ıte110a•rt Bllrea Befe lcinle ıDahallinde hw liUlun- 'hhlr"'8ll1ille müracaat Mahkenıetine müracaattan ilin 
---·' lıllBllliNl'ileiaıitllfllf lı••• •r'sm il&. q' Z'F . - elumat. j ı p .. ,.'11!!1 ... ~~ 


