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Hürriyetin 
iyeti, 

de 

meşru-Hürriyetin haki
lıati, hakikatin de 

hürriyetidir. 
•
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meşruiyetin

hürriyetidir. 
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~iki vekilin hakime müracaatı Hint ısyanı etrafında 
Mahatma G, rndi kimdir? 

Devlet miiessesesi gibi Hüku
mı~t müessesesi de, ister bir 
zarureti içtimaiye ve siyaı;lye

den ister birhali fili ve tarihi
den dogsun' vücudu pek zarur1 
ve pek tabiidir. Vücudu hü
kumetin ruhu nizam ve intiza
mın, umuıni sükun ve sükunetin 
rem· ıı ve iıareti olan devlet 
\'e hükumet otoritesinin temi
aicllr. HükQmet phsiyeti ma
neviyesini temsil etmek mes' 
ı.ı\i'Yelini kabul ve teahh~l 
~enlerin birinci ~azifeleri 
~\'let ve hükumet nüfuzunun 

hernehal te'min ve muha
fazası mecburiyetidir. 

Bu veıile ile bat nıuharri
rimiz tarafından hakaret edil
msei, baf muharririmizin ha 
tırından bile geçmeyen Maliye 
vekili beyin §ahsi davasını 
hatırlarken Ankaradan tel
gırafların bildirdi~( bir habe
rin zihinlerde tevlit etmesi tabii 
olan bir bahsa temaılne etmek 
istedik : 

Bu bahis devlet ve hükü
met ıahsiyetl maneviyesini 
elan temsil eden iki racülü 
devletin, yani Maliye Vekili 
Saraç oğlu Şükrü beyle Adli
ye Vekili Mahmut Esat beyin 
u:1üddeii ıahai sıfata hukukiye
sıle mahakimi umumiyeye 
müracaatları mes' elesidir. Bu 
müracaatlar, mahiyeti ve ne
tayici mbarile tafsile tabi 
olmakla beraber, her halde 
kanun dairesinde hüküm ile 

memur hükumetin,muttasıf oldu-
ğu sıfatın istimalile ve hukuku 
amme ilminin dalrei fUmulüne 
giren meaaUin mevzuile,biç bir 

-olruua 
olabilir. 

bile --leeaaürü 

Mecrayi muhakeme ve zati 
dava İff vekil'erin, esası 
siyası, idari, kazai selahiyetleri
ne dogru götüreblllr. Bazan 
mehakimi umumiyenln vazife 
ve aalihiyetl haricinde bir ae-
lihtyet mevzuu bahıolur. 
velbasal: tarafeynin zat ve ıı-
fatla.rı ve huzuru mahkemede 
ıerdedecekleri ifadat ve be-

:"yanalın ika edecgi teıird e 
mahazlri adide mülahaza oluna
bilir.Fert için nakli dava bir 
E.mri kanuni ve ~aruri olarak 
kah ,.e bikah nasıl tocelll eder
se böyle ahval tecelli edebilir. 

f"BQtün bu ahval bu kabtl hu
. ıuıatın mehakiıni umumlyede 

degfl herhalde Millet Meclisin
de hallini istilzam ede• " 

Bu nazariyeyi müdafaa 
t'denler netayici itibarile de 
itin, gerek bera.et ve gerek 
mahkumiyetle hitamını devlet 
otoritesi noktai n-;z-;;;-~~ 
muvafık bulmazlar, çünkü 

Hindistandan 
geien ve ~bütün 
cihan matbualm
da her gün sü
tunlar dolduran 
silahsız lsyan ha
berleri arasında 
en çok ismi geçen, 
Gandinin nanl ~~ıw~ıım 

lblr adam olduğu-~ 
nu merak eden
ler, şüphesiz ço
ktur. 

Alınan son 
telgrnflara naza
ran iki oğlu te ... -
kif 

Gandi, bu günki'l 
ıarkm en mühim 
adamlarından biri 
olduğun::ı şüph"' 
yoktur. 

Amerika _aı~:_ 
haTrirlerinden ve 
Gandtyi görmüş 

Bu mecburiyet hurriyel ile 
kabili ifa ve te'mindir. Bu 
itibarla hurrlyelin: hurriyeti 
k~li.nım, hurriyeti matbuatın, 
hurriyeli b •ıeriyenin , insan 
hukuku tabiiyesinin tamamile 
blnıa)·e ve müdafaası, Hük
Utnetin yalnız mecburiyeU
lli, lea.hhüdilnü ifa ettiğinin 
delili değil , ayni zamanda 
~e§tuiyyetinin de bariz bir de

lilıdır. 

vakit alikadar addedilemez ve 
böyle bir imkan da yoktur, çünkü 
ıahslyeti hükumet, hükumette 

idue edenlerin idare edilenlerle 
hususatı ıahsiyeleri dolayislle 
ulraımalaranın mahkUm elitlr
mif olmalarının hiç bir zaman 

ve §ahsan tanı-..1 J/a hallna (,'uJuh 
(Devamı 2nd sahifede) == --~·~~..---

Bununla beraber her yerde 
lnıa.n hukuku tnbiiyesinin, içti

mai manzumeyi idare eden 
kanunların hududile mahdudi
Yeli vücudu devlet kadar zaruri 

temadi va fstlmrarın bir ifade
siiir. 

Şimdi tafsile tabi kıldığımız 
müracaatı bir kerr~ mahiyeti, 

hot görülnıeyeceginl iddia 
ederler. 

Bu nazariyenin saliklerıde, 
itin en l.estirme cihetinin 
Millet Meclisinde kabill hal 
olduAunu iddia ederl~r . 
Orada iş, ya. istifayi yahutta 
isnat edenin hicap ve azap 
içinde kalmasını mucip olur. 
Bir vatandaıın medts kararile 

f Ürk kadınlarının mitingı 

ve tabiidir. 
bir kerre de netayici itibarile 

mütalaa edelim : 
Baı muharririmiz, bu sü

lünlarda yazarken her an ve 
2atnan bu pek meıhur olan 
hukuku amme kavaidini der
Plı etmiş ve daima devlet 
nüfuz ve kudretinin, lazım 
deiil, elzem oldu~unu anlatma· 

Hukuku idare ve esasiye nazari
yatı itibarlle derler ki: "'Vekillerin 
esasi,siyasi,idari ve bazl heıabata 

müteallik kazai ıellhiyetleri 

K"- çalıımııtır. Bat muharriri
tnizin bu vadideki mesaisi, 
lcabatı, tecelliyatı itibarile 
h ' 0tnutsuzlukları, yanht tefeh-
htirnleri intaçtan da asla geri 
kalamazdı. 

Bu neticeain hakikatini ancak 
Türk milletinin en mukaddeı 
"i en büyük emanetini hamil 
0 an ve vazifeleri hakikate 
vuıulden baıka bir ıey blun
ın,Yan, Hakimlerimiz keıif 
ve tahkik edeceklerdir. 
b lıın hakikatinin tayinini 
k afllluharririmizin talep etmesi 

anunen lınklu olduğu kadar 
Yalnız müddeilerin değil bat ı 
llluharrirhnb:in de müddei umu
h"ıhi \lan Cümhürlyet Müddei 1 
umurnisint b 1 k n u talebe ittiraki 

1 anunı vaz·f 
b il 

. 1 esinin birini ve 
e <ı birin . . ı 

cısını tef kil eder. 

\'ardır. Bu selihiyetlerin istimali 
itibarile tehaddüs edecek vu-
kuatın her halde bunlardan 
birisine tealluku aııkardır. 

Bu tealluktan mütevellit 
ihtilifatın mahalli hal ve faılı 
her halde mahakimi umumiye 
olmayip Millet Meclisi olmak 
icabede:-, zira vekillerin muha
kimi umumiyeye müracaatlara \ 

halinde orada taraf ey ne kanunun 
verdiği bir takım imtlyazat, 
hukuk ve veuif hükmünü icra 
eder ; Çün::ü hakim , 
muhakkak kanun kadar 
bitaraftır ; karıısında mana
ııbı devletin en yükıeglni 
iılal eden Baı vekille, hiç \,ir 
sifatı reımiyeai olmayan vatan· 
daıı bir görür. 

Diğer taraftan mahkemede 
tarafeyen ve vekıllerini.n ıer· 
dedeceği müdafaat ve takdim 
edecekleri layihaların muhtevi 
olduğu elf az, hakkareti muhtevi 

azap içinde kalması ceuıyi 
kafidir. Artık meha.kimi umu-
miyede verilecek ikinci bir 
cezaya mahal yoktur,, derler. 

Biz, bu nazariyelerden hiç 
bir!ni kabul etmeyiz, edeme
yiz, çünkü (Türk hukukçu lu
ğu) Şark ve Garp hukukçuluğu 
delildir, muasır medeniyet hu-
kukçuluğudur, ve başlı başına 
bir hukuktur. 

Bu hukukun icabatına na
zaran, biz Türk milletini temsil 
eden Türk milleti namına 'hare-

ket eden B.M. Meclisi huzuruna 
gitmekle Türk ıni\leli namına 
icrayi hükmeden hakimleri
mizle mahkemelerimizin hu-
zuruna ğltmeği yekdiğerine 
müsavi addederiz. 

Bu itibarla vekil beyler dile-
diklerine müracaatta serbe!l
tlrler. Son söılı, ister Büyük 
Meclis, isler Biiyük •neclis na
mına Büyük TOrk hakklmi 

söylemif olıun. * * * 

Dayr.a~~ piyangosu dün Arif Oruç B. 
arulfunun konferans Ne halde 

ı d 
Sahibi taıtiYAZ ve bat mu-

sa onun a k .d ' d·ıd· harrirlmlz altı giilıdenberl mev-eşı e ~e 1 ı kuf olup bet ,aıtdenberı bapiaanei 

Tayyare piyangosu dün Da- l 4 "" umumi baataoetinde tedavi albn-
rülfünun konferans salonunda çe- ,QQQ da bulunmaktadır'· Munıatleyblo 
~ildi. Salon, her zamanki gibi 1 l.1ira kazanan ııhbatıacla _.diteye ıayan bir 

•ncahmç dolu idi. K.efideye 3 hal yoktur. 
~ün de devam edilecektir. 9,0JJ Şımısel/ilı A'rtuğl'uJ B. 
•il "-zaaan numaraları sıra- 1 ~--&.-• i l ._,_..ı Şe 

e &falıya dercediyoruz: ,QQQ Geaç .....-r r er~en m· 
ıellin Ertugrul B. T evkifanel 

Lira kazatıa1ı/.at• umumide mevkuf bulunmaktadır. 
J2,5JJ 14,074 27.861 Yarın Avukatı tarafından 
:J(j ,:J3!J :J6 ,8 8 5 :J 8 ,.98 7 bir tıttda ile tahllyeıl için afır 

ceza rtyuetlne mllracaat olunR-
cafl ha\Mw abDmlttır, 

·ıoooo 
l.1il't1 kaztıfıan 

16,921 ( Devama 3 lndl sayfada ) 

J • 

Sultanahmet meydanında asil bir 
vekarla zaferlerini tes'it ettiler 

Kıulm n·kı'fİ') 111ıuırı:· kıwı·r·ı d.t1.tiil onu lt111111111la ru:.mıd11r 
Türk kadınlar birliği dün 

Sultan Ahmet meydanında büyük 
bir miting tertip ederek belediye 

meclitılne intihap etmek ve edil
mek hakkının verilmesini teııit 
etliler. Saat S de meydanda kır
m1zı beyaz kurdelelerle süslen
miş ufak f ekat şirin bir kürsü 
hazırlanmıttı· Diğer taraf lan 
hususi bir m ieue~e ta rafından 
hoparlör tertibata ahnmııtı. Di
van yolundaki kadınlar birli~l 
binası bayraklarlaldtezyiknl' eddtlmmif -ı l~Y':.ayiş ... r...·uaıl/. lAılı/e /Jekirll. 
ve üst kata ay Y1 ız ıe ın e a 
pullü bir T. K. 8. sembolü işlenmişti. Saat 9 dan itibaren 

~-------~-··----~-

Herman ve Arif Oruc B. ..,, 

Muhakemesinde mevzuu bahsedilecek 
şayanı dikkat maddeler 

Dünkü nushamızda Herman 
lspirer şirketi sahibi imUyaza
m1z Arif Oruç bey muhakeme

sinde mevzuu "' tetkik edilecek 

Herman macera\armdan birini 

kaydetmif ve dtierlerinde pey
der pey ncıredeceğlnıi:d ilave 

ı i tık Bu maceralardan 
ey em 1 · 
iklncislnl bug6n dercediyoruz. 

2 -Çekos1ovakya hilkOmeli ile 

Tilrkiye cüınhuriyetl hOkümeli 

arasında g29 senesi evahirine kadar 
devam eden ticaret mukavele-

1 
sadiyatımız müstefit olmuttu. 

H29 senesi evahirinde iki hü
kumet arasında mevcut olan 

bu multavelenami?, gümrük ta-

rifelerimizde yapı!nn teptilat do

layısile, nihayet buldu.Ve alaka

dar mehafilde Çekoslovakya 

monopolunun badema Türk tü-
tünü ··b mu ayaa etmiveceil ıayi 
oldu, 

Evvel emirde Türkiye ile vasi 

mıkyaıta muamelitı tlcariyede 

bulunan Çeklerin ötedenberi mü
bayaa ettikleri nefis Türk tütün-namesi muclbioce, Çekoslovakya 

tütiio monoplu her ıene Türkiye 

aıahıulündeo 3 milyon kilo yaprak 
tütün mübayaasım teahhüt elmiı-

lerini mübayaadan imtina edecekle_ 

rine kimse inanmadı. Fakat bili-

hareÇekoalovak tülün monopulunun 
mutat bili.fana yalnız Bulaar ve 
Yunan tütünü mübayaa edeceği
ne dair münakasa ilanı ne,r 
olununca hakikat bütün vüzuhile 
anlatıldı. Devamı 2 ncl sahifede 

Ur. filhakika Çekoılovak mono

polu 929 senesinde ve ona te
kaddOm eden senelerde bu teah
büdnnü icra etmlt ve bu yüzden 
Tütiln zümumız dolayııtle tkb-
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medeni haklarını kazanan ka
dınlarımız tçtima mahalline top
lanmıya baıladılar. 

Saat ilerliyor vemeydan her dakika 
geçtikçe daha kalabalıklaııyor .• 
kadınlar asil bir vekarla hitabet 
kürsüsünün etrafını almıılar 
hoparlörün çaldığı muziki dinli
yorlar .•• Saat 10 ve nihayet 
10,30.. Şehremanetinin genç 
ıehlr müzikası güzel bir intizam
la istiklal marşını çaldı .. Meyda
nı <'olduran binlerce erkek 
ıapkalarını çıkararak, kadınlar 

baılarını eğerek selam aldılar .. 
Mart derin bir süküt içinde din
lenildi. Sonra kadın " avukat 
Nığir hanamın sesi : 

- Size birlik reisi Latife 
Bekir hanımı taktim ederim .. 

Latife H. aıikar bir heyecan
la temsil ettiği kitlenin sevincine 
tercüman oldu. Latife H. bele
diye intihabı hakkının alınmasını 
Birlik namına bir muvaffakiyet 
diye kaydettikten sonra diger 
bir noktayı iıaret etti. 

- "Kazanılacak diger bir 
zafer, daha ıerefli bir vazifeniz 
var d, r "' Meb'usluiu istihdaf 
eden ~u temenniyi kadınlar 

ıtddetle 'lkııladılar, 
Latife H. dan sonra Saime 

Faik ve Aliye Esat H. lar birer 
nutuk irat ettiler. Aliye Esat H. 
kadın belediyaclnin vazifelerini 
ve programlarını izah ettikten 
ıonra sözlerine ıöylenihayet verdi: 

"Kadın, erkeğe muarız bir 
kuvvet değil onu tamamlıyan 

bir uzuvdur". Nigar H. tarafın
dan Retsicümhur, Bat vekil Mec
llıi milli reisi paıalar Hazara
Ule Dahiliye vekilinine çekilecek 
teıekkür telgrafları okundu ve 
alkıılarla kabul edildi. Kadınlar 
önde kadın birliği bayraiı ve 
muzika olduğu halde sultanah
metten hareket ve sırasile Ema
net ve kadınlar birliği önlerine 
ılderak tezahurat yaptılar. Bir
lik önünde Efzayiı Suat H. bir 
IUtabe söyledi. Hanımlar müteaki
ben Halk Fırkası Türkocağı ve 
vilayet önlerinde tavakkuf ederek 
ıenlik ~apmıılar ve Taksime cüm-

huriyet abidesine kadar gitmiılerdir 
Burada abideye zarif bir çelenk 
konulmuı Birlik idare heyetinden 
iki H. tarafından nutuklar söy
lendikten sonra merasime niha
yet verllmiı ve k&dınlar ken
dilerine yakııan bir sükunetle 
dalılmıılardır. 

Yeni tefrikamız 

Mithat paşa 
Nasıl boğuldu? 

l\luharriri: Ay ilan 
Bu tarihi eser[ Ay Han] beyin 

(Mtthat paıanın son seneleri) 
namı altında bir kaç ay evvel 
bir (gazetede) çıkmıı olan tefri
kanın (zeyli) dir. 

Mithat paşa 
nasıl boğuldu? 

ABDÜLHAMiT Mithat paıayı 

( 1'ai," J znİdanl.arına nef'
yeuikten 1rn sonra habisane 

enıeller <lüşiiumiiş 11e bu va
lun f•vlmlmı bofjd11rlnl11şııl! 

Yarın ki tafsilatı 
bekleyiniz! 

TARIN 

Hint ısyanı etrafında 
( 1 inci sahifeden devam ) 

mıı olan bir zat mumaileyh 
hakkında yaıadığı bir makal~de 
diyor ki : 

Şahsiyete büyük bir ehem
miyet veren garp, Gandinin bu 
noktadan pek ziyade şayanı dik
kat olduğunu bilir. 

Şahsiyet demekle murat etti
ğimiz ıeye zahir ve suret gara
beti delllet ediyorr.a Gandi 
tam mana sile bir ıahıiyettir, 

çünkü o pek acip ve gariptir. 
Birçok ıenelerden beri Hindis• 
tanda bulunan Avrupalılar çıp• 
lak ve elbisesiz gezen Gandlye 
ehemmiyet vermiyor gibi görü,. 
nüyorlar ile de şimdi anlamıı

lardır ki, bu da yirminci asırd4 
her ıey ve hatta çıplak adam 
bile İmparatorluğa bir tehdit v~ 
tehlik maıtarı olabiliyor. 

Gaadinin suret ve etvarı oka
dar ıariptir ki; onun mevcut 
olduğuna kani olmak için bir 
garplinin onun birçok defalar 
görmesi icabeder. Kol ve baca
kları ıörmesi lğri ~e gülünç 
adamlar cümlesinden bulunan 
Gandi açılar ve kapanır bir san
dalyanın kolları gibi kolunu diğer 
kolu üzerine büker. Omuzları bir 
sopa ucu gibi sivri ve çıkıktır, 

geniı goğıü kıllarla örtülmüıtür. 

Ağzındaki dört diıini, fiddeli 
şuura delalet c den kalın iki 
dudak kapar, söz söylerken dai
ma uzun dili le dudaklarım yalar, 
kulakları mehul surette büyüktür, 
yanak kemikleri yüksek ve 
çıkıktır, saç ve sak ah hafif ve 
seyrektir. 

T~ellüııı etUji zaman kaı
larını oynatır ve alnının üs-
tüne kadar kaldırır, hitabettiği 
sırada gözlerinde §imıek gibi 
fule dalgaları çalkanır, gözleri 

siyah ve derindir. 

lıte cismani sureti budur. 
Ruhani suretini tavsif etmek 
bundan ko1ay değildir, şayanı 

hayret ve teaccüptür. 

insanın sesi cismi ile ruhu 
arasındaki tarik üzerinde oldu
~ndan sesini tarifle baılayalım: 

Sesi yüksek, yumuıak ve 
rennan olup İngilizce söylediği 
zaman tam bir Oksfort ıiveslle 
söyler, kendi dili olan Keçrat 
lisanının sakin harfleri ağzımdan 
bir bıçak gibi keskin cıkar ve 
kelamda pek nadir olarak iıti
cal eder. Kısa ve kesik kelime
lerini iıittikten sonra kurıunla 
yaralanmıf adamlar gibi yanın
dan ayrılan birçok adamlar 
gördüm. 

Onda en ziyade sehhar olan 
tebessümüdür; az güler ve gül-

mesi pek tatlı ve rennandır; onu 
ilk defa görenler için gülüıünü 

itilmek bir imtiyazdır, onunla 
görüıenler mülakat esnasında 

hiçbir .fırFatı kaçırmamalıdır 

lar. O her isteyenle mülakat 
eder ve fakat mülakat zamanını 

uzatmaz. Yanına gelenin kendi 
oturduğu hasırın bir tarafında 

oturmasına ınüsaade eder ve 
fakat mülakat zamanını hayat 
bulunca, yananda kimse yokmuı 
gibi ondan tecahül eyler. Gandi, 
sair Hint büyükleri gSbi her gün 
blr aman kendi kendine ~abDa-
11m iıter. 

Gandioin fiil ve ka 11linde 
b,ıan o derece garabet görünür 
ki onu, her zam'.\n beraberinde 
bııl~n, taxıkına salık olantar 
bile ~ya ımla,,p.azlar ve ha
rekltmı tablate muhalif ve bir 

birini mütenakız :gibi telakki 
ederler iıte bunlara vatana kartı 
kuvvetli ve layetezelzel bir ihlas 
tla ve ederseniz bir ıahsiyeti 

mühlmmane hasıl olur ki bu da 
Gandidir. 

lıte böyl'e bir ıahsiyet dünya ' 
için bir sadmedir. 

Bir gün bana tüccar akıllı 
olan bir Amerika konsolosu de
dt"ki: 

- - Ben Gandiyi Oksfort da
rülfünunundan yeni çıkmıf, ıen, 
muktedir bir avukat olarak 
tanıdım. O zaman bir bir cenubi 
Afrlkada idik. Mahaklmde lrad 
ettiği nutuklarda hürriyeti mü
dafaa ederdi. Lakin buğün bir
denbire çıldırdı, yarı çıplak ola
rak sokağa çıkmağa baıladı, 

yalnız bir don giyiyordu, 
neıi varsa ötekine berikine 
veriyordu, ve öteberi ıeyler 
isteyerek Cenubi Afrika yol ve 
sokaklar1nda binlerce budala 
Hintlileri ölün,e sevkediyordu. 

Konsoloıunpbu sözleri kadim 

zamanllerin Sokrata divane de
diklerini hatırımıza getirir. 

Gandi. • Meıihin talim ettiği 
muhabbet esası siyasette bir 
hüccet ittihaz edilebilir sözile ilk 
defa olarak Hristiyanlık alemi
ni ve hususile Britanya impera
torluğu ıanmıı ve hatta impera-

torluiunu o kadar çekmitlir ki Ce
nubi Afrikada va~ndaılarına 
hurriyetlerini kazandığı gibi 
kendi için de düımanı General 
'"Smptez" in hürmet ve muhab
betini iktisap etmiıtir. 

Şimdiye kadar tazyikında 
devam ile lngilizlere karıı bir 
çok müşkilat çıkarmıştır. 

Hintteki pek büyük kuvvetli 

sebebi de bütün Hintlileri kıyama 
ve onları ister istemez Hint 
meselesinin halli için kendisine 
itimada muztar kılmııtır. 

(Bitmedi) 

Ganpi devam 
ediyor 

Londra, 11 - (A.A.) 

Gandi ile taraftarları tuz 
istihiaaline de'Vaın etmektedir· 

A1nil bunııtna ,qüliyor 
Oran, 11 - (A.A.) 

Tayyare ile Kap'a gitmekte 
olan düıes de Setfort saat G,50 

de Tunusa müteveccihen hareket 

etmittlr. 

Gaıuliyi tebcil etmeli 
J..ahor,, 11 (A.A) 

Dün akıam binlerce kimse 
Pundi Mohan Malabiyaın irat 
ettiği' nutku dıoleıniıtir. Muma
ileyhin nutkunda hakki ecnebi 
aıenaucatina k•rıı boykut Yapm
afa tetvik etınil ve milleUn ln
ııli~lerl tuz rellllinl küullü içki
lerin aatııını ve ecnebi mensuca
bmn ithalini ıı~a etmege icbar 
eylemek suretıle Gandi,yi tebcil 
etmeleri lpuıı•eldiğini ve bu 
takdirde eçnel>i mensucatı ithal 
eden t..dr~in Hint ipllkhane
~lne ıip~i,alerde bulunmak 
ınecburiye\inck kal-.caklarını ıö-
ylem1ıtir. 

' • , ı 1 ' '. :;;;t!C ' ıc : Z • 

T altsi üeretleri 
~rimizde bulunan ~kıl otomo
billeri ücretlerinin QJıfından 
bahıile teZ"idl içip otomobil sa
hiplerinden baı:ı~rının Şehrema
netine J:RW"'Jı&le k-'rar verdik
leri haber abnmııtır. 

5 Nisan 

Bu hakikatin anlaıı4nası 1 İıte (Yarın) aazeteıiniP sahil' 
makarnalı resmiye nezdinde bazı i ve müdirinden kırk para :; 

ıikayet ve hatta neıriyatı bile ! minat talep eden r 'Ve 111•' .. 
mucip oldu • Alakadarlardan hakaret(!) olduğu iddiasıle '::!'. 
bazıları çeklerin Türk tütünü kemeye giden Herman tir~~ı; 

bu macerasıda Türk hallı 
mübayatından sarfınazar etme- rinin nafiz ve müdekkik -; 
lerini, iki hü:..ümet arasında h ~ zarlarından geçecek ve ~ ..ao 
mevcut mukavelenin nihayet Türk millell huzurunda ~ 

bulmasına atfettikleri halde diğer 
1 

sarahatile anlatılacaktır. ~ 

bazıları da çeklerin mukaddema 

menfaatperest bir gayrı Türk 

firketten Türk menıe ıahadet 

namesile Türk tütünü unvanı 

altınc'!.a satın aldıkmrı mağ

ıuı tütünlerin çekoslovak fab

rikalarında gayrı kabili is

timal olduğu tahakkuk ettiği 

için mukavelenamenin nihayet 

bulmasından bilistifade mubayaatı

nı kat ettiklerini iddia ettiler .Ma

mafih her iki noktai nazarın 

sahipleri de hükümetin bu pek 

mühim meı' eleye atfı ehemmiyet 

etmesini talep etmıılerdl . 

Biraz zaman sonrl\, Anka

rada Çekoslovak murahhaalarlle 

murahhaslarımız arasında, yeııi 

bir ticaret mukavelenamesi ·mü

zakeratının hatladığı görülmüı 

fakat, müzakerenin bir türlü 
ilerlemediği de duyulmuıtu, Mü· 

zakerenin suubetle c.ereyan et

mesine aaik olarakta murahhas

larımızın bermutat üç milyon 

kiloda hrar ettikleri halde Çek 

mua·ahhaslarının altı yüz bin 

kiloya kadar çıkarak,fazlası için 

imtina ettikleri göaterilmitti . 

Çeklerin bu kat'i imtlnaları pi

yasamızda bazı dedikoduların 

zuhuruna sebebiyet vermit ve bu 

meyanda Herman İıpirer ıirke
tinin ismi sık sık zikredilmiıtir. 

Bu esnada vürut eden mütemim 

malümat ile, çek murahhasları

nın altı yüz bin kiloyu bir 

milyona iblağ ettikleri bu 

mıktar üzerinde fevkalade israr 

ettikleri; murahhaslarımızında 

üç milyon iddasından sarfınazar 
1 

ederek bir milyona muvafakat I 
eyledikleri ve bu ıerait dairesinde 

yeni bir mukavelenamenln akt 

ve imza olunduiu tahakkuk etti. 

.Yani anlaııldı ki:Türk ikttsa

diyatına mühim bir mesnet olan 

Türk tütüncülüğünün yeni te

dabir ve lef ebbüıat ile daha faz

la ihracat yapması lazım gelirken, 

mesele bilakis olmuı yüz binlerce 

nufuıratn terekküp e.len Türk tqtün 

zürraına ait iki milyon kilo tütün 

mahrecini kaybe~iılir. Bu iki 

milyon kilo tütünün bedeli aıgarl 

üç m!\>'on Türk lirası olduiuna 

ıöre hu hadise Y~ ~Ark 
iktısadiyatıda üç milyon liralık 
ecnebi kambiyowndan mahrum 

kalmıflıl'. Bu~ hadise bugün için 

maatt e.,üf bµ- emri vakidir. 

Ademi vukuunu iddf aya imkan 

yoktur. 

Qu hfMio,e dtJıA doğru&u fa

çi9tda Her!WlD ıirkttiqln Jtüyük 

bir rolü cWI\\iu ~Ule, ,aaze

t.;miz tarafından iddia edilmif 

ve bazı vesaik te neıredllmiıti. 

Belediye .J 
bizim de' 
-.. ~...-

lstanbulda büyük ve ~ 
teıkilatile bir Belediye "e ~ 
Şehremaneti dairesi var. Bur 
her sene bütçesi yapılır. ffa.-' 
intihap ettiği cemiyet azası ~ 
tetkik eder. Cumhuriyet h• .. 
metinin kanunları da ferde .~ 
ma temin ettiği çok yükıek ır 
lara, hükumet ve belediye rofl' 
seselerinf n verdiği pek gen it~ 
li.hlyetlere rağmen denllebl~ı.fl 
güzel ıehrimizin ne ıokaW 

tenvir olunmu~, ne de toz ve tlf 
raktan, çamurdan insanın, b~ 
tarihi ıeref ve hayıiyetile ~ 
bir Türkün kendi vekarına ~"J 
bir surette gelip geçmeii '41" 
bulunmamııtır. Tıramvayla~ 
trenlerde intizamsız kalab~ 
lar, ıehir heyatının heyeti uı/ 
miyeıini tamamlayacak tarı/ 
nakliye vasıtalarında fntf~ 
ıızlıklar, çok güzel lıta ..... 
hayatını bütün lktlsadiyatını &.' 
gün bir az daha zorlamaktaılf 
Kazanç yolları her gün b~ ~ 
daha ta kanmaktadır. Şu ~· 

ıu cennet misal toprak me9'0" 
dunun maddi ve manevi ..... ~ 
\erini yekdlgerine sımsıkı bJlt' 
yacak ve ondan lstanbulu A~' 
niz1e Karadeniz araıındv bir IJIJ 
yapacak, merkezlendiricl i~~ 
den mahrum olması ne acınac• 
vaziyettir. 

Bunun en canlı bütün gö&J•f" 
le görülebilir , el ile temas old' 
nur, nümunesi, tabiatın adili 

bize hazırlayup · verdiği bu Ç~ 
büyük kolaylıklara rağmen fJ'r 
malin, ayni memleket mah.uld' 
nun muhtelif yerlerinde biri dr 
gerinden yüzde yüz hatta yi&ı~ 
yüzelli ve hatta iki yüz f_,.lı 
satılmasıdır. Çünkü beldemil ıtf' 
batında bütün vaziyeti kavr•f'' 
cak kuvvetli bir elden mahrll~ 
dur, çünkü belediye bizim del' 
dir. _____ ,,~ 

Yeni Lehistan 
Kabinesi ) 

Varıuva ( Hua11
'
1 

y, .. 
Mareıallq kardt1tl ~ıyl 1• Pilsudıkl, M. Zaleski'nin t1ar•:1 .. 

ye Nazırı ve M. Bartel'ln D• 1,. 
llye N.zırı olarak iı&ır•k ~ • ., 
dili kabineyi tetkfl etti 

1
, 

ıonre kamarayı dafıtmak nif 
tinde olduğunu bildfrmlıtir. 

Muhakeme 
başlJ"yof 

O . hke111eıınd• 
çüncü ceza ma b" 

Arif O.naç bey aleyhine lınu_ .. 
d lk me oun-

telif q\~~4'' ~n a rn euo• 
Qç ha"aret dRtv,ıının 1 de 

"' .. :tınlerlD 
bu aynı 2.~ ,.~;ıa "°cu •-

. baılanacaktır · .. 
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YARIN Sahife S 

~~y . -k ..,, are Pı111aııgosu dün Darülfünun! 
onf erans salonunda keşide edildi İ 

Şark memleketle
rinde otomobil Muhtelit 1-Galatasaray O 

10() lh·a ko:.a11anlar 1 2r,s:ıo 3 l 76:> ·>fı7BO 4Sfrn0 
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Son senelerde gerek memle
ketimizde ve gerek Iranda oto
mobil nakliyatı günden güne 
tarak ki etmektedir. 

• 
Istar. bul muhteliti, dün Galatasara-
yın küçüklerle takviye edilen takı
mını ancak bir tek gol ile yendi 

Sili 111ar11Hta;/Jmjillla~- l '"e/iı,ıp 2-0 Jllll,f/lup elli 

240'> .. S 362 ?5~ 24374 2439fi 23436 . 44 440~2 2569ti Evvelce otomobil nakliyatına 
pek te ehemmiyet verilmemiş 
isede üç seneden beri hissoluna
cak derecede tezayüt etmiştir. 
Bu gün İranda 141 G nüfusa bir 
otomobil isabet etmektedir. 
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Londra, lstanbul, 
Bağdat, hattı 
Londra istanbul Bağdat a

rasında yeni tesis olunan hat
tın ehemmiyeti günden güne 
artmakta ve yolcunakliyatı zi

yadeleşmektedir. 
Bu hatta en ziyade seyya

hat edenler lran yolcularıdır. 
Y okular gerek Türkiyeye gerek 
Londuraya gitmek için Bağdat 
hattı üzerinde ve Bağdat cı
varındaki kızıl Robbattan ge
liyorlar ve buraya otomobille 
bir kaç saat geçiriyorlar. 

Kızıl Rabbattan hantkin ta
rikile Tarhana muntazam oto
mobil gidüp gelmektedir. Bu 
otomobilleri işleten yataklı va
gonlar ıirketi büyük kazanç te-

. min ediyor. 
Ayni zamanda mezkür ıirket 

Şarkta Suriye, İran Irak 
Filistin gibi memleketle,' arasın~ 
da Türkiye otomobilcilikte birinci 
dereceyi haizdir. 

1 U28 senesinde Türkiyede 
i 400, Suriyede r>r>S4, İranda 
701>0, Irakta 307n otomobil 
vardır. 

Türkiyede en ziyade otomo
~il bulunan şehirler Ankara, 
lstanbul, İzmir ıehirleridir. Mu· 
danya, Buua arasında itliyen 
otomobiller timendüfet hattına 

rekabet eylediği gibi Kayseri 
Sivas Ulukııla arasındaki Bağ

dat hattı üzerinde 400 kilo 
metrede oto,.ooıller itletilmek
tedir. 

Şarki Anadoluda Trabzon 
Bayburt Erzincan Erzurum Ha
sankale ve Kars arasında işli

yen otomobillerin adedi 3 00 e 
baliğ olmakta ve aynı zamanda 
lrandan gelen postalar otomo
billerle Trabzona sevkedilmek
tedir. 

İranla Trabzon arasındaki 
oto:nobiller sayesinde münaka
latı ticariye günden güne art
maktadır. 

T ürklyede ki otomobil nak-
liyatı umum Şark ticareti üze
rinde tesir yapmağa baılamıı 
ezcümle İrandan Akdenize sevk 
edilecek ticari eıya Musul, Re
vandız - Sa.vuc Bulak ve Tevros 
larikile gönderilmektedir. 

Bu son ticari tarikin Şimali 

Anadolu yolundan daha ucuz ve 
daha kısa olduğu anlaıılmııtır. 

Muamele vergisi 
Madde 1 - 21 mayıs 1927 

tarih ve 1039 numaralı muame
le vergisi] hakkındaki kanunun 
üçüncü maddesinin ( H ) fıkrası 
aıağıdaki tekilde tatiil edilmiı
tir: 

( H ) - el ile yapılan kilim
ler, halılar ve ıark hahları· 

Madde 2 - Bukanun ne~ri 

tarihinden muteberdir· 

İranda İngiltere arasında va
pur itleten tirketlerle anlaşarak 
deniz yolculuğunda da kolayl.k 

Madde 3 - Bu ı,anun hük .. 
münü icraya Adliye, Dahiliye 
ve Maliye Vekilleri 111emurdur. 

İstanbul muktelit Viyana mu
teliti ile yapacağı maç dolaymle 
faaliyette - guya - berdevamdır. 

Me§hur oyuncu diye geçinen 
baı z ıvallılarm muhtelitte ki va
ziyetleri ne kadar fecidir· İki 
haf tadır hakemle beraber 12 

kişi oynıyan muhtelit, bir dürlü 

muvaffak olmıyor. 
Her ne kadar bu muvaff a-

kıyetsizliği {gayri tabii bir netice) 
ğibi görmek isteyenler varsada 
bu görütler hakikatı gizlemekten 
çok uzaktır, tevali eden muvaf
fakiyetsizlikler muhtelitin zafını 
gösterir. İyi bir teşekkül vücude 
getirmek mümkün iken, bunu 
ihmal etmek, lı beşında olanların 
hüsnü niyetle hareket etmedik
lerini meydana çıkardır. 

Silt nıa~·ı 
' 

Geçen defa berabere halan 
Vefa - Beşiktaş dün de karşıla~
tı zevksiz bir oyundan sonra 
Beşiktaş, oyunu 2-0 kazandı, her 
iki takım da İy i bir oyun göstere
memittir, yalnız HüsnJ. muhtelit
te yer alabilecek bir oyuncu ol
duğunu isbat etmiştir : 

(; . • ı.,'. - .Jluhıeliı 

Geçen hafta Beıiktaşın alt 

.. 

üst ettiği muhtelit ( namı 
diğer ) F ener b ah ç e dünde 

Galatasaray karşısında oldukca 
ezilip büzüldü, Mutemadi bir 
hakimiyet .altında oynıyan Ga
latasaray küçüklerle takviye edil
mif bir ıekilde sahaya şöyle çık
tı. 

Kaleci: Rasim, Avni 
Bekler: Asım, Mitat 

etmi~tir. Şükrü ağanın Kaderi 
birinci, Recep efendinin Şahini 
ikinci, yüzbatı Hilmi beyin Rey
hanı üçüncü gelmi~tir. 

İkinci koşu - Tay deneme 
koşusu olup bu koşuya 7 at İf
tirak etmiştir. ikramiyesi l 000 
lira; mesafesi 1200metre ve üç 
yaıındaki yeril ve arap erkek 
dişi taylara mahsustur. Bensin 
Sonlayti birinci, Kemal efendinin 
Dervişi ikinci, Ali B. in Hadidl 
üçüncü gelmiıtir. 

Üçüncü koşu - Güzel İzmir 
koşusudur. Üç ve daha yukarı 
yaştaki halis kan İngiliz at ve 
kısraklarma mahsustur. İkramiye 
lfiOO lira, mesafe 2200 metro
dur. ı at iştirak etmiştir. Meraı 
mebusu Mi tat B. in Y aryusu 
birinci, Akif B. in Andrikusu 
ikinci, Baban zade Fuat B. in 
Rejani üçüncü gelmiştir. 

()·· d- - k or uncu oşu - Tütün in-
hisari koşusuna () at iştirak et
miştir. Dört ve daha yukarı 
yaşta yerli ve arap at ve kısrak
lara mahsus ikramiye ı 000 lira, 
mesafe 2800 dür. Mehmet efen
dinin Ubeyam birinci, Tevfik 
B. in Sadasi ikinci,• Etem B. in 
Merzuku üçüncü gelmiştir. 

Beııinci koşu - Dört ve daha 
yukarı yaşta ve 1 n ~Hl senesi zar
fında hiç koşu kazanmamış halis 
kan İngiliz : .t ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 500 lira, 
mesafe 2000 metrodur. 3 al 
iştirak etmiştir. Evliya zade Re
fik B.in Sberyam birinci. Şakir 
B. in Felezofu ikinci, Ferdav 
üçüncü gelmiştir. 

Hafhr: Suphi, Vedat Muam-
-1#"'~,.-

Stalin vurulmuş-mer 
Muhacimler: Salim, Rıza Necdet 

Rebii, Kemal, Şefik 
İşte bu takım karıısmda 

muhtelit dün bir buçuk saat 
bocaladı durdu hemde hake
min 8fik8.r taraftarlıkları içinde. 

* * Galatasaray dan Rebii, kemal, 
Şefik, Avni, Mitat, fevkalade 
oynamıılardır, Bilhassa Rebii ve 

Milat Muhtelit-, aman verme
mişlerdir. Av:ıi dün Ulviyi hatır-

latmııtır. 
Muhtelitte ise muvaffak olan 

-•). ~(- -
:w-3-9:ıo tarihli "Zora,. ga

z.etesinden : 

Vilan'dan Varıova'ya ve ora

dan da ''DerTag,.rgazetasine bil
dirilen ve henüz teeyüt etmtyen 

b1 r habere göre; Kremi önünde 

nöbet bekli yen bir asker, Stall n'i 

Kremelden çıktığı esnada silah 
atarak öldürülmüıtür. Bu habe
rin dün Riga' dan çıktığı söyleni
yor. 

Mezkür ıehirden moskova ile 
telefonla kunuımağa teıebüs et-

miılerıe de muvaffak olamamıı

lardıt. Diğer bir ıayiaya göre de , temin elmitlir. 
Deniz tar.ikile Tahrandan Şimdiye kadar Akalliyet 

heman yok gibi bir ıeydir. 
Fikret, halkı güldürmekten baş
ka bir ite yaramamıf, Muzaffer 
ise lüzumsuz çahmlarıle Fikretin 
güldürdüğü halkı bıktırmıştır. 
Fikret ıunu bilmelidirki Viya
nalılar, se~ ircisiz gelmektedır. 
istanbul muhtelitinde oynamaga 
leyakati olmayanların büyük bir 
mertlikle mevkilerini . iyi oyun
culara terketmelerini beklemek 

Stalin' e karı• sui kast yapılmıı, 

lakin mumaileyh yalnız hafif 
surette yaralanmııtır. 

Londraya 12 günde ve kara tari
kile ise 8 günde seyyahat edile-

biliyor. Ayni zamanda Londradan 
Kafkasyaya giden yolcular Batu
ma kadar bu hattan istifade 
etmektedirler. 

Basra yolcuları fimendüferle 
Kerküye ve oradan otomobille 
Nusaybine geliyor ve ıimendü
ferle lıtanbula iniyorlardı. 

)"<'ni cami parkı 

yeni Cami meydanındaki 
dükkanlar EJ>kaf taraf d . 

ın an ıs-

timlak edilmiılir. Evkaf buradaki 
dükkanları yıktıktan sonra Parkı 
tevsi edecek ve namaz vaktine 
intizar eden Halkın istirahati 
ıçın kanapeler koyacaktır. Park 
ve meydan dahilinde satıcılar 
bulunmayacaktır. 

mekteplerinin yalnız tali son iki 
11mflarında türkçe tarih ve coğ
rafya dersleri tedris ediliyordu. 
Vekalet bunu nazarı diklfatt al
dığından diğer sınıflarda da bu 
derslerin tedrisini alakadarlara 
tebliğ etmittir. 

Yapılan bir istatiıtiğe naza
ran ecnebi mekteplerine de\'am 
edenlerden en ziyade muıevi 
çocukl.ırı fransız ıııekteplerine, 
Ermenilerin Amerikan mektep
lerine, Rumların da lngiliz mek
teplerine devam ettikleri anla

şılmııtır. 

{:il i / abri ka.~ ı 
Haber aldığımıza göre kasım 

paıada kundura çivisi ima.lahna 
mahsus bir fabrika açmak mak
sadlle yerli bir anonim ıirket 
teıkil olunmuı tur. 

I ~ 

hakkımızdır . .. ı. <:. 
* ~ 

İ-;uıil' at ko§uhn·ı 
lz111ir, 11 (A.A) 

Encümenin ilk bahar üçüncü 
koıusu bu gün icra edilmittir: 

Birinci kuıu - Dört ve daha. 

yukarı ve 1930 senesi zarfında 
hiç koıu kazanmamış yerli ve 
arap at ve kısraklara mahsus 
olup ikramiyesi 300 lira; mesa

fesi 1800 metrodur. 6 al ittirak 

Giimriik tarifesi ta<lilfilt 
Madde 1 - 8 h · azıran 192g 

tarih ve 1499 numar l ü k a ı g mrü 
tarife kanununun b' . . dd 

ırıncı ma e· 
sine merbut tarifenin 114 nu-

marasının ( A) fıkra11 aıafıdaki 
tekilde tadil edilmiıtir; 

(A - Metre murabbaı sıkleti 
ne olursa olsun ıark halısının 
yüz kilosundan ( 3 lira ) 

Madde 2 - Bu kanun neır 1 
tarihinden muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun bük· 

münü icraya Maliye ve iktisat 
Vekilleri memurdur. 
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~;:M'e:·ml~k et h ab·et·l~rf 
/Jir. tr./.' röı·ap yiiziiıulcu 

iki kişi iUdiiriildii 
T arsustan (huıuıi) 

3 - 4 Nisan perıenbe günü 
akıamı saat 19 - 20 raddelerinde 
Mahmut ağa karyesinde feci bir 
cinayet olmuş iki ktıt ölmüı ve 
üç genç le yaralanmııtır. 

Müessif hadise ıu suretle 
cereyan etmiştir : 

Mahmut ağa karyesinde Hacı 
mulla efendinin oğlu Abdullahın 
oğlunun göveyi cemiyetinde gö
veyinin giyeceği çoraplardan 
birinin teki gayip oluyor. Göveyi 
çorapsız olarak evine gidiyor. 

Göveyi cemiyetinde bulunan
lar göveyi eve bıraktıktan son
ra kahveye dönerler. içlerinden 
birisi kahve önünde çorabl alan 
her kim ise namussuzluk yap
mııtır diyor. Bundan münfail 
olan Hasan nam ıahıs heman 
evine gidiyor. hayvanına biniyor 
mavizerini alarak kahveye dü
nüyor ve namussuz kim dir? di
yerek silahını kullanmağa haıla
yor. Atılan kurşunlardan ikisi 
Abbas ve Süleymana isabet edi
yor ve heman vefatlarına sebe
biyet veriyor. 

Alemu1·rı 'rüşvet ver11ıiş 
Arnavut tabnımdan Hiristo 

evvelki gün limanımizdan hare
ltet eden ( Pa.ndelyo ) vapurile 
pasaportsuz olarak kllçarken ya
kalunmıı memurlara 5 lira rüıvet 
verdiğinden müddeiumumiliğe 
teslim edilmlttir. 

/Jir k1trş un llwsızt 
Pallgaltıda oturan buğday 

taciri Rifat beyin evlnt giren 
Arap Nuri isminde bir snbikalı 
kurıun, musluk çalarken yaka

lanmııtır. 

Aıcş !'' kmış 
Taksimde yedi yolda Rum 

mektebinde oturan Anaıtayıanın 
odasındaki bacadan ateı çıkmıı 
iaede tevessüüne meydan verilme
de.:ı söndürülmüıtür. 

/Jir sir/;al daha 
Tavuk pazarında 16 numara

da oturan meyhaneci Talat 
beyle hemıireıi Lamia hanım 
100 lirasile, ıair eıyaıını üst 
katta oturan Refia hanımla ko
cası Mehmedin çaldığını iddia 
ettiklerinden tahkikata baılanıl

mııtır. 

lli1' olomobili çalnuşlar 
Evvelki gece Beyoğlunda bay

ram sokağında sokakta birakılan 
ıoför Kelkinin otomobili eıhaıı 
meçhule tarafından çalınmııtır • 

Otomobil sabaha kartı Gala
tada Arap camii önünde bulun-

muıtur. 

Kıynwtli evrak kaç1rll'keu 
Evelki gün yunanistana hare

ket eden Tevere İtalyan vapuri
le aleko ve alekıandros ilmin
de iki yunanlıda çek tahvilat ko
pon ve saire yakalanmıı muıa
dere edilerek kaçakcılar adliye
ye teslim edilmittir. 

ElektrU; ça1'pmış 
Bakır köyünde hat boyunda 

oturan sütcü Manolun oğlu Y orgi 
dükkanının alt katındaki bod
rumda yoğurt yapmak için lndlii 
ıırada elektirik cer "Yanı çarp 
mıt kömür haline gelerek vefat 

etmtıttr. 

Diğer kurşunlardan ise üç genç 

yaralanıyor. 

Bu mecruhlardan birinin ya
rasının tehlikeli olduiu söylen
mektedir. katil, cinayetlerinden 
sonra hayvanına binerek firar 
etmiıtir. 

Merkez jandarma ~ umandan
lığından gece vakti bir müfreze 
sevkedilmiı :katil kulak karyesi 
civarında yakalanmış ve kanu
nun pençesine teslim edilmiıiir. 

Jvan.'i verildi 
Konya vilayeti dahilinde gerek 

mükellef amele iltihdamile ve 

gerek köy kanununa tevfikan 
inıalarma baılanan veya baılan

mak üzre olan yollarda istihdam 
edilecek memurların masrafları 
için bin lira avans ita edi\miıtir. 

il. }laden Volt 
Konyada Alman Asarı Atika 

enıtltülerinin Reisi Her Raden 
Valt ve lstanbuldaki Alman Asa
rı Atika enstitüsü umum mü· 
dürü Mösyö Sede refikalarile 
birlikte 9 Nisan _çarıamba günü 
Konya ya muvaıelet etmişlerdir. 

ll!Jurken !·alnu:t 
Reıit paıa yolcularından Ri

zeli Halil vapurda uyurken bir 
yankesici 9ı; lirasınt çalmııtır. 

JJisi/,·let hwsızt 
Evvelki gece Tarla baıında 

blsikletci Osebln dükkanına bir 
hınız glrmiı palto ve bir bisiklet 
çalıp kaçmııtır. 

Randev11t·11 Sani.ti'~ il. 
Beyoglunda Nane sokagında 

Saniye hanım namında bir kadı
nın evi evelki gece zabitai ahlakı
yece )aharriyat yapılmıı, evin ta
van arasında örümceklere bu
lanmıı beı fahiıe ile dört zengin 
lranlı saklı oldukları halde bu
lunmuı, Saniye hanımın hakk
ında tahkikata baılanılmıf, evi 
kapattırılmııtır. 

/Jaba klizımrn marifeti 
Kaıimpaıa:a Mcelt sokağın

da Rifai efendin in evine Baba 
kazım isminde bir sabikah gir
miı bavul ve eıayasını çalarken 
yaklanmııtı r. 

Polise ltakaret ctnıi§ 
Evelki gece mahkumiyeti olan 

Enver ikinci ıube memurlarmca 
polis merkezine davet edilmlıtir. 

Enver memurlara kartı geldı

ii ıibi 2267 numralı polis Mu
stafa efendiye hakaret ettiğinden 
yakalanmıı mahkemeye verilml
fbr. 

Yantıtn başlauğu·ı 
Galatada Bayezit sokağında 

Tütün .taciri Sitkı beyin tahtı 
isticarında bulunan depodan ateı 
çıkmıı üst kat odadaki tütünler 
binanın bazı aksami yandığı 

halde yetiıen ıtfaiye efradı tara
fından ıöndürülmüı tür. 

* * Tavzih 
Dünkü nüıhamızda İstanbnl 

tevkifhanesinden firar eden ka
til Haydarla, Ahmet Besimin 
firarı hadisesinden dolayı 7 
gardiyanın iıten el çektirildiğine 
ve 17 gardiyanın tahtı muha
kemeye alındıgına dair yazılan 
havadhin serlevhası yanlıılıkla 
(17) ıardtyan tevkif edildi ıek
llade yazıldıtınclan tavzih olunur 

benin istikrazı Belediyecilik işleri 
-~<- J 

• ~"' f ~ot ..... -~- •• h"rtkr 
Yeşil Giresun refikimizde k ' 1 e .. Belediyede yapılanla yapıl- ati bir p ana gor 

gördüğümüz ıayanı dikkat bir d ı ı d ması icap eden işler hakkında e imiş o maması ır. h"t'' 
makaleyi aynen alıyoruz. S k hir rn mutahassıs bitaraf bir zalin re' özün ısası, şe k fçlO 

Vilayetimizin bu seneki ikti- k · k' f bulın3 yini almak arzusu bizi dün, Y~fama ve ın ıfn fırı' 
aadi buhranı en nihayet hususi 1930 · ş h ini tllrıı " çoktan beri htanbulda yerleşmiş · senesı e rem . hsıer• 
muhasebeden maat: alan memur- d ld w ·b· l "80 dekı ~ maruf bir mimarın, M, de Nari an ° ugu gı 1 

" • edilt 
lar üzerinde de tesirini göster- t f d d h f· tak1P nin nezdine sevketti. ara ın an a ar ıyen ft.Ppl 
meğe başlamıştır. Bu noktayı cek enaz ELLi SENELlJ( 

k 
Sentantuvan Apartmanlarının r nazarı di kata alan umumi bir PROGRAMA muhtaçtı · .... 

gotik tarzi, zarif bir binasındaki psr,. 
meclı·s ·, huıuı·ı muhasebenin 1 e Bürosu ince bir sanat zevki gös- Düşünmeli ki 187 4 ° t}S 
emlaki karşılık gösterilmek üzre ı şehri için tanzim edilen ııt.dı' 
100 

bin liralık bir istikraz ya- teren M. de Nari, ziyaretimizin S d I\'" 

hedefini anlayınca bize şunları MANN projesi tim iye dit• 
pılmasına karar vermiıti. Umu- takip edilmiş ve edihnelcte ...ı 
mi meclisin kararı üzerine iıtik- ıöyledi: ke.•r-

d t " Şehrin tezyini Günün Mes'- O znman Hau111mannıı. •• d 
razın ak i için Ziraat, ş ve h r v 
Emlak bankasına müracaat edil- elesi olamaz, Önce ve daha uzun keneli ismini alan mef ı.ı ıett 

müddet, Y Ql mes' elesi, caddelc- denin açılması dolayisilc g• .,;, 
mittir. hh •u""tunlarından Meb'us ve ~~1 •" rin genişlendirilmesi, Si at ve ., ,• 

Hiç şüphesizki yapılacak is- ı d r ç Temizlik gibi yapılacak belli baş- Meclis eri kürsülerine ka a~ 
tikrazln Hususi muhasebeden lı işler var. Giyecek iki kat müthiş hücumlar yapil aP~ 
maaş alan nıemurların istihkl\k- koıtiimü olmayan adamın smo- Açılan geniş Caddenin 1 ~ 
ları verilec'!ği gibi Nafia, Sıhhı- kin yaptırmaya kalkışması gü- gösteadiği milyonlarca frıı.O ~ 
ye ve Maarif l§l.!rine de sarfe- lünç olur. istimliiklar tehir bütçesini ,l fi 

dilecektir. Şehrimizde me'(cut Büyük tehirlerin hummalı ya- ediyor, ve Haussmann a ıııli'd 
olan bankalar merkezlerinden ıayiılarında onlara benzemek çılgın... daha neler deoiY

0
' 

direktif almak üzere Hususi ida- istiyorsak Seyrüsefer mes'elesi Halbuki ıonradnn, Parif 
renin emlak ve gelirleri hak- lıer tşe takaddüm etmiştir. lBiz- büyük Adamın durbin deh•' 
kında mahkünıat istemlıler, ta- de, mesela Galatasaray dönümü- ebediyen minnettar olrnUft~ 
lep edilen malumat kendilerine nü göz önüne alın: §imdiye ka- Onun buluvarı Şehrin cand• !#' 
verilmiıtir · dar orada. bir kaza olmuş bu- rı olmuı, serbestçe büyür11e• 

Gerek Ziraat ve gerk iş ve lunmaması harlkamsı bir tali meydan vermf~tlr. ,, .,) 
Emlak bankalarnın bu yarJımı eseridir. Mahaza otomobiller Gördüğümüz hüsnü k" 
esirgemeyeceklerini pek kuvvtle çogaldıkca artan bu tehlikenin teşekkür edip M. de Narideıı 

,, 
ümit etmekteyiz. Esasen varidat.!_ önüne geçmek elzem ve buda rıldık. Caddede yürürken Şe~ 
kuvvetli ve müemmen olan Hususi ( yaya kaldırımının darlığmada manellnin mahzeni evra1'

10
1 

muhasebenin bu seneki buhranmı kaybettiği Tünel Tepebaşı voy- küflenen ve her ıehremi"! 
birazda tabii görmek lazımıdır. voda v. s. taraflarındaki ölüm beraber getirip beraber götii !' 

Zira memleketimizin bu seneki geçitleri hesaba katılırsa ) yüz- ğü yarıda knlmı~, kimisi h;Ç 
11~ 

hazin akibeti cümlemizin binlerce lirnlık istimlake baglı bik yüzü görmemiş prograırı ~ 
malümu oldu. Yani mahsulümü- isede yapılacak masraf zaruri ve si lesi gözümüzün önündel1 , 

zün mahv ve periıan olması yerindedir. cenaze alayı gibi geçtJ. ~ 
halktan tahsilat yapılmasını im- Taksim abidesine dair fikri- bu hayali seyre dalmıı gidtf 
kansız kılmııtır. Tahsilat yapıl- mi soruyorsunuz: Evet Meyda- az kalsın öteki dünyayı boylı~ 
mayınca bu zat'uret karıısında nın geniılemesi Kaidesinde mas- caktık: tam o sırada 3 otoııı~ 
kalındı. Yine bu yüzdendir ki raflı tadilata sebebiyet verdi. 1 kamyon ve 2 tramvayın ""/ 
Hususi bütçemiz varlık içinde M. Canonica vaktile bu tevsi laşıkları mahut Galatasara)' I 
darlık çekmeğe baılamııtır. ameliyesinden haberdar edilmiş- nümünden dalğınlıkla ulu ti 

Umumi meclisin, bir istikraz se muaheze ve tenkide hakkiy- divarlara siirünmeden geç 
yapmağı muvafık görüıü pek le hedef olur, lakin işin en fe- kalkmıısız. 
yerinde bir tedbir olarak tecelli na ~a~afı burada muayyen ve 

etını1ur. 
Çok temenni ve çok kuvvetle 

ümit ederızki, milli bankalarımız 

bu iıtikraza taraftar ~örünecek
Jer, mümkün olan yardımı bizden 

esirgemiyeceklerdir · 

Romanya ve 
Rusya 

Paris'te çıkan rusça "posled
niya Novosti" gazetesinin 1-4-

930 tarihli nüshasından: 

AVNİ IS~ 

Hudut hariciıı' 
Riyo de Janeyro 1 O ( }.) 

Hükumet memurları, pr~ 
ganda yapmakta olan 5 ecrı' 
hudut haricine çıkarmıtlard•'' 

İugilt<?rc 11 us!Ja ill' 
flJIÜl~l!/01' > 

Londra, 10 ( }.~ 

Çok elemle söylemek isteriz 
ki: Hususi bütçeded maaş alan 

memurlar, henüz Şubat ve Mart 
istihkaklarını alamamıılardır. 

Bin mütkiilatla ancak nısıf 

olarak Şubat maaıları veril
mektedir. İstikraz kuvveden 

fiile çıktığt takdirde mütedahil 
maaılar derhal "'erilecek, mem-

leketin memur sınıfının olsun 
iztirap çekmelerine meydan bı

31 mart tarihile Viyana' dan 
bildiriliyor:"Neue Fraeie Presse" 
gazetesinin Bükreı muhabiri 
Roman}'a Hariciye 1\azırı Miren· 
esku ile görüımüıtür. Bu gö
rüıme basarabyadaki vaziyete 
ve Romanya ve Sovyet müna
sebetlerine dair olmuıtur. 

Baıarabya'daki velveleli vaziyet 
hakkında intiıar eden §ayıalarm 
Mirooesku'nun anlattığına göre 
hiç bir asıl ve esası yoktur. O 
memlekette sükünet hükiimfer
madır ve hatta hükümet oradaki 
fevkalade idareyide kaldırınııtır. 
Elbette her yerde olduğu gibi 
Basarabya'dada komünizim pro
pagandaıı yapılmaktadır. fakat 
Romanya' da komünizim hareketi 
baıka memleketlere nisbelen 
çok zayıftır ve bu hareket devlet 
için bir muhatara teıkil etmek
ten çok uzaktır. Geçen sof er 
intihaplar tam bir serbesti ile 
icra edilmiı olmaaına rağm.m 

bugünde parlamentoda komünist
lerin tek bir meb'usları bile yoktur. 

Sovyet sefareti , Eye , 
nevvs gazetesine, İngiltere .J 
Rusya arasında bir ticaret ıJI ~ 
hedesi akdi zımnında cere I 
etmekte olan müzakeratın JJlel 
nuniyetbaht bir surette de" ' 
etmekte olduğunu ve pek ya~:-ı 
da bir itilaf hası} ola~J 
bildirmiıtır. 

raktlmamıf olacaktır. 

ı\'uri Alınwı 

Giinıriilt hamallart 
lıtanbul sümı üklerinde çalı

ıan hamallar aldıkları Ücretlerin 

bahsile artırılınaıı için azlığından 
gümrük idaresine bir iıtida 
vermiılerdir. 

Ticaret odasına tevdi olu-

nan bu arıuhal üzerine odaca 
bir komisyoıı teıkil ve mea'ele 

tetkik edilecektir· 
.., ~·oıi'J<• -

p,J11nr 1·iisumu 
Fenerler idaresi rüsumu 

tarifelerinin yeniden tanzimi için 
deniz ticaret müdürlüğünce teıkil 
edilecek komisyona iki vnpur 
sahibinin dahil olması kararlaı

mııtır. 

Sovyet - Romanya münase
betlerine gelince Mironeskunun 
sözlerine göre bu münaıebct 
mahut Litvinof protokolu ile 
tanıım edilmiştir. Hudut boyun
da Sovyet askerlerinin tahılt 
edilmesine ve hudut müıademe-

(Jandi /iırıl(ııcıiue r/t'ı,111 

Nlt)/OI' (!- ~) 
Allahabat, 10 1'' 

Milli kongre reisi, kayri, r" 
nunı surette tuz f mal eden gıl,ıtil 
pun baıına geçmit ve tu:ııJ ... ~ı 
zayede ile ıaimıştır. Poli& r11" 
halede bulunmamıştır. 

İki tevkif' ./>. ,_J 
Bl'mbay, l O ( 1~'4' 

Polis, millii kongre bina• dt' 
h ~OOP 

ta arlyat icra etmlf "'e df' 
katibi ile milli milis kuaııal1 
mm tevkif etmiıtir · 

ıt 
- - h kile" 

lerinc dair şayialar da n ıı1'' 
. f 11115 

uygun dei'ildir Litvın° _.el' 
::J • h"kÜ ... 

na binaen Sovyet 
0 k'" 

, i ve çı I' 
harpten imtina etm ~ 0 1J 

.. lemet Y 
ihtilafları sulh ve rnusa itti" 

, hh"t eyle111 , 
ha 1letmeği ~taa u . i b01 

hhütlerın , 
Moskovayı bu taa I il 
mak arzusunda bulunınak :t"'' 
ham etmeie hiç bir sebep yo 

• 



,, 

1 

inanalım: Her in an zengindir! 
Hava açıldı açılalı, henüz 

a.ınıa çardağının altındaki çar

~ık kanepe üzerinde sabah key
; yapmağa ;başlamamışlardı. 
t.t•a.düf en oradan geçerken As
. fı babaya bir selam vermek 
ııtedirn. 

Karı koca hunlar o nevi in
•antard k' . ır ı, ınsanhğa tabiatin 
\'trdigl h 
0 

er §eyi az görürler; ve 
h ne v 1 ihtiyarlardandırlar ki, 
":Yatlarında her geçen günün 

a&::~la.~ından süzülerek tasfiye 
'h.ıı ugune kani oldukları bir göz 
için a.cılıgı ile, hayatın; ilerisi 
"etli 

0
:lara ders verdigine kuv-

B ır kanaat beslerler ! 
hi u iki hayat dostu beni genit 
.... r ''tnlrniyetle çardak altındaki ... ,._ ' 
C- nın baıma davet ettiler. 
uneıı tuı, n sıcaklıgı topragın ru-

b· etıl\l ertterek 
1 

havayı sıcak 
ır buğu ile iha\a ediyordu.·· 

td!lıa.nın baıına oturduk: He-
P4rtıtı k " k" b ı._ •omurtuyurdu , çun ı, u 
~rı .. b - d f ye kocanın te esıtum en 
\~l- &üldügünü asla görmemiş-
•nı. Onlara nazaran hayat, bir 

lec .. -b -.\ı e; insanlar tabiata naza-
r\n ~ecrübe tl\htasından başka 
ley degillerdi. 

Si.ldide agaçların altında gü

lleıf n Parlaklığı daha eyi hissolu
~Ul'ordu. Tavuklar baılarına top
ldıkla.rı civcivlerine gagaları ile 
~0Prağı eıerek böcek arayorlar-

1' liorozlar çırpınarak meser
~etlerini etrafa ilana çalışıyorlar-

hı. Diye bilirimki bizi muhit olan: 
er d h· ley, kurtlar, kuılar erin 

dır aık havası içinde kendilerin
lde eni kunu hafiflik hissetmekte 

ller! 

,_ Koca Attafi dü~üncemin far
l(ın, 

l <laydı ve ihtiyar kurt onun 
Çlndir ki bana ıu suali sordu: 

- Nuılsın, ne var, ne yok? 
Bu süaller her insanın bir 

ltlaksadı mahsusa müstenit ol
~~Yarak so .. dugu şeylerdir. O 
~de ben de maksadı mahsusa 

tnustenit 
in l olmayarak cevap ver-

e lydiın, d~dimki: 
•e - EyiyiQı• itler yolunda, her 
"' l e11· h ha ,, ı, er •cı güzel.. Hatta 

"' bil k Yaı. e gerey gibi açtı, artı · 
h ıe\di h - .. -

ll• • etkes itinin gucunun 
~•na k 

•ai d 0ftll, insanlar için me-
e\' . b ihr rı aıladı, demektir, 

~e _•:ar A.tafi karısına baktı 
d d Rulumsepıelc isteyerek bana 

e iki: 

1:) - Oh, oh, ·•e ili., ne ala,. 
emek ınevalın ile ınesai devri

"'= giriyoruz. Hey çoc .. ugum, se-
llin mesai dediğin nedir bilirmi-
•in? insanlar çalııınayı ken
Qllerlne bir eglence yapın1ılardır: 

Bu sefer ben güldüm : 
- Baba Astafi, dedim, bazı 

insanlar varki hayatı biraz penbe 
görmek için ispirtodan imdat 
umarlar. Bu, isteyerek bir ittir. 
Siz ise etrafı simsiyah görmek 
için muhake menizi • ona göre 
yürütüyorsunuz. 

Astafi'nin fikirleri karısının da 
kafasına birer siyah çivi gibi 
çakılmıı olacakki: 

- Oğlum , dedi . insan haddi 
zatinde çok eyidir, bunalan 
insanlık haklıdır, ispirtoyla, şu
nunla avunmaya ... Hiç bir zaman 
düıünmemeli ki eyi bir ruya için 
de bir kaç dakıka yaşamak ihti
yacında olanlar; yudum, yudum 
tattıkları birer damla o zehirle
rin; bir kaç damlası ile kendil~ri
ni olüme terk ettiklerini bilmek
ten gafildirler ! 

Aslafıa!!! eyi bir ıarhoıluğa 
nasıl bir damla zehir lazımsa, 
eyi bir ölüme de öylece beı on 
damlası kafidir!,. 

İhtiyar Astafi senelerce üs
tµ d~ i§leyip meydana getirdi 'ri 
bir san'at eseri gibi ihtiyar 
Şofi'yi memnun,memnun süzdü .. 

Artık sabah gevezeliğine ni
hayet verip işime gitmeliydim. 
izin istedim. Her ikisi de diyor-
lardı ki: • 

- Otur biraz daha .• 
- Çalııacağım, dedim, çünld 

fakirim! 
Baba Astafi reddetti: 
- Fakirlik, levs ve kanaat

kar lıktır, bunu reddet, her in
san zengindir, buna inan! 

Oradan ayrılırken onlara di
yordum ki: 

- Baba Astafi ve teyze Sofi 
sizler ne eyi insanlarsınız. 

insana zehir verir gibi ümit 
veriyorsunuz. . . . . . . . . 
. . . . . . . 

/lalim llihm ii 

rİyi giyinmiş 
BULUNMAK İÇİN 

~ 

J. iTKiN 
T'iiccar terzisine 

nıüracaat ediniz. Beyoğlu: is
tiklal caddesi No. 405 Telefon 

Beyoğlu 450 

YARIN SahJfo 5 

arici lelg · r 
--BDllr:DEl~~=------lll!'JlliC-

ILondra },!,nferansıl Bulgaristan' da Maraşal Foş 
->~<· -

Paris, ı 1 ( A.A. ) 
Reisicümhur M. Doumergue, 

Envalit müzesindeki Foş heyke
linin küşat resın ini yapmıştır. 

Jlaristcn- Sai9onrı 
Paris, 11 ( A.A. ) 

Nazırlardan M. Mallarme 
ile M. Pietri, Annam imparato
ru ha"Z.ır bulunduğu halde Paris
Saigon telsiz telefon servisinin 
küşat resmini yapmışlardır. 

Uosc t:uı·mı iildii 
Paris, 11 ( A.A. ) 

Büyük trajedi akteristlerinden 
Rose Caron, 73 yaşında olduğu 
halde vefat etmiştir. 

/Jfynf>lmilcl Banka 
Bale, 11 (A.A) 

Fransa bankası murahhası M. 
Gueşnay, beynelmilel bankanın 
22 Nisanda açılması ihtimali 
olduğunu söylemiştir. 

Tatilden evel 
Paris, 11 (A.A) 

Meb'usen meclisi paskalya 
tatilinden evel bütç~den başka 
petrol mukavelesile vergilerin 
tahfifine dair olaıı mukaveleyi 
kabul edecektir. 

Trnı i durdm· nı uşl{lr 
Ma1pur, 11 (A.A) 

Demiryolu aınelesinden 24 
grevci yolu keserelt Khapei is
tasyonu yakınında Kalküta, Dom
bay posta trenini durdurmuşlar
dır. Polis gelir gelmez grevciler 
sa vuşmuşlardır. 

jn,qili::, Amerika Japon 
ilila/i 
Lonclı-a, l O ( A.A ) 

Avam kamarasında M.Mac
donald, Fransız İtalyan ve İngi
liz murahhasları arasında bütün 
heyetlerin Londra' da bulundurul
masının faydasız olduğunun ka
rargir olmuş olduğunu beyan 
etmiş ve binneUce önümüzdeki 
hafta zarf mda aktedilecek heyeti 
umumiye içtimaında §imdiye im-
dar hası 1 olmuş olan itilafların 
imza edilmezi ve konferansın 
tehir olunması husu!lunun teklif 

1 edileceğini söylemiştir. Çünkü, 
Fransa İtalya ve lııgiltere, Ame
rika, Japonya ve İngiltere ara
sında husule gelen itilaf ile a
henkdar bir itilaf elde etmek hu-
susundaki mesailerine devam 
edeceklerdir. 

"M. Macdonald, imza edil
mek üzre bulunan lngiliz • Ame
rikan - Japon itilfıfı ahkaınının 
geçen eylül ~e T. Evvel ayları 
zarfında icra edillJ'IİŞ olan mü
zakeratta zikrolunan rakkam1arı 
pek yakından takiP etrnekte 
olduğunu ta srih etmiştir· Kon
feransın küşadındaııberi, noktai 
nazar ihtilfıfı mevcut bulunan ve 
müzakcralın tahdidi les\ihata 
doğru terakkisine mani te~kil 
eden muhtelif meseleler halledil
miştir. Bu meselelerin, tek bir 
vesika haline getirilerek heş dev
let taraf andan imza edilmesi 

ümidi vardır." 

ıllii:.a!.·t'l'fll müsait bir saf: 
haya .rıirtli 

Londra, 1 O ( A.A) 

Fransız ve İngiliz murahhas
ları, Amerikan Japon ve İtalyan 
murahhaslarile itilaf ederek mü
zakeratı hitama erdirmeyi bu 
gece kararlnştırmıtlardır. Hey'eti 
umumiye içtimaı Pazartesi ve 
yahut Salı günü aktedilecektir. 
O gün' konferans bet devletin 
mutabık kaldıkları noktalarla üç 
devletin mutabık kaldıkları nok
taları ve itilaf hasıl olmamış 
olan noktaları kaydedecektir· 
Bu son nokta hakkında Fransa 
İngiltere ve italya diploması ta
riklle veyahut cemiyeti akvam 
v«ısıtasil~ yeni müzaker&t icratnnı 
tp.ahhüt etmq,kted rler. 

J/. Tanlı/1011 un <'<'ımfn 
Parla, 10 (A.A) 

Me b'usandan birisi, jeneral Kou
tiepoff'un kaçırılmasına ait istizah 
takririnin ne zaman müzakere 
edileceğini sorması üzerine M. 
Tardieu, meclisin meıguliyeti 
dolayısile bu s ale kl\t'iyetle ce· 
vap vçremiyeceğini ve icap ettiği 
takdirde polis müdürünün son 
defa vermiı olduğu malumatı 
tekrar ile ikt_ifa edeceğini söy-

lemiıtlr. 

taşa tutulmuşlar 
Nice, ıo. (A.A.) 

Dün ak§am 20 kadar ıahıs 
İtalya konsoloshaneıini taıa tut
muılar ve camlarını kırmıılar-
dır. iki polis, vak'a mahalllne 
koıarak DJÜt~qt.-,izle.rden ikisini 
yakalamıılar ise de bunlar her 
türlü beyanatta bulunmaktan 
istinkaf etmiıler ve hüviyetleri 
meçhul bulunmaktadır. 

.4l A 1·vit ve(al etli 
Cenevre, 10: (A.A.) 

lstokholm' den bildirildiğine 

göre, aynadan İsveç umumi 
mesai kongresi reisi M. Arvid 

Shorberg vefat etmittir. ....................... 
Alen1da r Zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz postası 

Millet vapuru 
14 Nisan J->azartesi 

günü akıanı saat 18 de Sir
keci rıhrtınıandan ( Zonguldak 
İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Mepavri, 
Pazar, Ardeıen, Viçe ve Hopeye 
azimet ve Ryni iskeleler ile 
Görele Vakfıkebir v~ Ünye ve 
Sinob) a uğrayarak avdet e~e
cektir. Müracaat mahalli: ls
tanbul meymenet hanı altındaki 
yazıhana Telefon: lstan=l 1154 

'Piil'k mekleplert· ne halde ? 
Sofya fi [ H, M. ] 

Bulgaristan maarif nezareti 
4147 numara ve 24 Şubat 1930 

tarihli umum hususi Türk mek

tepleri hakkında bir tamim ver

mitlir ki netice itibarile milli 

benligi eritmek gayesini istihdaf 
etmektedir. Maarif nezaretinde 

hakim olan ruh, Pomaklar hak

kında takip edilen maarif siyase

tini Türklere de teşmil etmektir. 
Tem silin bariz bir nümuneıi 

olan bu tamim bütün Türklere 
ana vatana ilticayi adeta farz 

kılmaktadır. Kavanini hazıra 
ile ve siyasi muahedatın akalli-

yetlere bah§etliğl maddelerle 
taban tabana zıt olan bu tami-

min hulasai :mündercatı şundan 

ibarettir~ : 

1 - Şimdiye kadar iptıdai 

birinci ve ikinri sınıflar .ia Bulgar 

lisanı okutulmadığı halde hafta
da dokuz saat Bulgar lisanı 

okutulması mecburi kılmıyor. Bi

rinci ve ilcinciden yukarı sınıf

larda ise on birer saat lisan, tarih 

ve cografya dersleri okunması 

mecburidir. 

2 - Umum iptidai Türk 
mektepleri baş nıuallimleri Bul-

gar olmak şattır. İdare ve terbi
ye tamamile Bulgar muallimlerin 

ellerlndP olacaktır. 

3 - Bul gar olan baş mual

limler encümenin katipliği vazi· 

fesini görecek, encümende de 
rey sahibi olacaklardır. 

Pomak mekteplerinde bir l,caç 

senedenberi tedrisat kamllen 

Bulgarca yapılmaktadır. Yalnız 

haftada iki saat olmak üzre 

yine yerli bir pomak hoca tara

fından dindersi verilmesine mü
sade edilmektedir. 

Bir kelime ile pomak mek

tepleri hususi olmaktan çıkmıı 

tema men millileşmiştir. Beı on 

sene sonra yetişecek olan po
mak neslinin, babalarının besle

diği milli duyğulardan temamen 
tecerrüt etmiş bir halde yetlıe
ceğine şüphe yoktur. Türkler 

için de aynı siyasetin tatbikına 

bir baılanğıç sayılan bu tamim 

her münevver Türkü citten mü
teellim etmektedir. 

Bir içtinuı 
Cenevre 10, (A.A.) 

Beynelmilel mesai bürosu 
idare meclisi öümüzdeki içtima
ını 24 Nisanda Paris'te aktede
cektir. 

==~~-:-:~~-------.-~--
...... KAR Y 0 LAYA iHTiYACI OLANLARA~! 
~ Asri 111obilye 11uı1jazas11uı oo 
{ii) Siyah, lake ve bronz karyola

1
-

m) ların her boyu ve her nev i 

Ça.lıımayınca eglenilmeyeceginl 

blldtkleri için ! . . Eğer bu, böyle 
0lınaaaydı, yani çalıımanın baı
ka bir insana. yahut ayrı, insan
lara yardımı dokunacağını bilerek 
Çtthıılsaydı, zevkle çalışanların 
iıle ııerhoı olmaları mümkün ol
''Ydı , o zaman bu insanların 
de111ıa11dan düımeleri lazım gel
tneztntydi ? 

Gülümseyerek işaret etti : 

l)angaltı sinen1a ve ti
yatr?sunda }3u akşanı 

San atkir Naıit ve komik 
Şevki beyler birlikte birinci defa 
olarak 

Muhafazakar .,e lilıteral fırka-
ların nakili kelaınları, M. Mac
donaldı tebrik etınivler ve amele 
f ırkrsı azası da hararetle nlkıv
lamıılardır. 

O gelmiıtir. Her çeıit mobilya 
M bulunur. Fiatlar rekabet kabul 

etmez derecede eh vendir. Bir 
~ 

ziyaret kafidir· 
ADRES: İstanbul Fincancılar 
okuıu No. 27 Tele: lst.3407 

-~~ AHMET . - lıte, dedi itte bir arı .. Biz 
ın, 1 ' 
b an ar bunu insanlıkta nafi 
bir u~uv telakki ederiz. Halbuki 

\l hayvanın bize olan nef'i kar
nını do 
d yurmak için çalıımasm-
&.ndır ki bi 

ı&tif z onun artığından 
&.de ederiz. 

AFRİKA VAHŞİLERi 
gülünçlü piyes 4 perde 

Kantolar, danslar,duetolar ve 
sair. Duhuliye 30 kuruıtur. Hu
ıusi mevkiler vardır. 

I ~ 

Banka üi/ronto /'iatmı tesbif 
elli 

Nevyork, 10 (A.A} 
Rtchmond federal ihtiyat ban

kası, mükerrer iskonto fiatını 

yüzde 4 olarak tesbit etmiıtir. 

F' EV Z i ~~~ 

hem kiralık Hem satılık ve . 
Anadoluh lsarında Gökıu Yeni mahallede Kandilli caddesinde 

birisi 5 oda ayrıca mutbah diAeri 3 oda ve (350) zira bahçeyi 
havi müceddet iki hane hem satılık ve hem kiralıktır. Mezkur 
hanede eczacı Ahmet beye müracaat olunmalıdır. 
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"'··~·······················~ ı 
: rrlYArrRO VE SINEMA ! 
• • •••••••&••••••M•M••·····~ •••• 
Csküdar Hal Sine111;ıda 

Bu akşam 

Namus· kurbanı • 
Mnmesailleri: 
Gireta Farbo, Jon ctlbert 

~····~·····················'\ 
: Ümit Yıldızı : • • 
: Her çucuk yurdunun bir : 
: ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- : • • : sesiz çoçukları dütünen Hlma- : 
: yel Etfale 2 ı nisan Çocuk Hı.f- : 
: tasmda yardım, bu ümit yıl- : • • : dızlarını sönmektenmeneder. : 
••••••••••••••••a••••••••••••• 
NESRİYAT: • 

Lise 11 ve Fen Edebiyat ıınıf-
larile muallim mektepleri ve orta 
mektepleriıı Bakalorya sınıfları
na mahsus 

Bakalorya rehberi 
Müellifleri: M. İzzet ve H. Fehmi. 

Hesap, Cebir, Hendıe, Müs
ellesat, Mihanik, Kozmografya, 
Fizik derslerinin bütün kaide ve 
dilsturlarmı ve her bahıa ait mü
him tetkikat ve temrinleri 
havidir. 

Birinci cilt 1 25 'mruı 

lklnci cilt l 00 kuruı 
Her iki cildi birden 2 00 kurut 
Tt1vzi yeri Necmi lıttkbal 

Matbaası. 

,~~~~-~------~ 

Hacı Arif zade 

' 

İsnıaiJ Hakkı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 

Çarıikapı N. üS 

. Emrazı Verem ınütehassisı 
dahiliye doktor 

iıŞEKİP \HABİP 

insaat münakasası 
' Emııiyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, İlltnnbulda Cu~ıtloğ
lunda klin olup elvevm Emniyet ıandığmm tahtt iıgalindr. blthm~n 
binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıağıda ya:ulı vesatkl 
ibraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafmdan evvelce ynpılmı~ tllan itlerin bir li11t~si ve 

fenni kabiliyetini gösterecek vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebani müdürlü

ğüne, lstanbulda Emniyet sandıiı müdürlüiüne rııliracaatla bu bap
taki plan, mukavele ve ıartnameyi onar lira rn ukabilinde .ılabilirler. 

Mustafa Şamlı 
tasfiyesi münasebetile 

, 
"KUR' Al 1 KERİM ,,İN . 

Arabcası ile birlikte Türkçesi 
Bu it ancak 20 Nisan 030 tarihine kadar teklifname kabul olu· 

nur. Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziran t ban
kası umum müdürlü~üne ve lıtanbulda Ca~nloilunda Emniyet san~ 
dıiı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

İti deruhte edecek zat ihale bedelinin ,./110 niabetinde teminat Lüg'hltı Kura nivesini havi 
kt. • ~ d,o 

göeterece ır. o~man Reşat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafın 
Türkiye Ziraat bankası mutlak surette her hangi bir talibi ter- tertip edilm;~. Berizadenin telo.mizinden Tevfik Bey 

clh hakkını muhafaza eder· tarafından tashih idllmittir. 

~~ .. ~~•Sfi§9~9~§§§99SS§SS§§§§;= İlahi eserin çok güzel bir eseridir = @> Müzeyyen cildliıinin hediyesi 200 kuruıtur 
• Doktor "' Kaymak kA~ıdhıı ve altun yaldızlısı noo kuruıtur. 
~ G o p s s A y A N t') Merkezi Türk netriyat yurdudur 

: A · Y E ~ '--mır.= .. ------~~---·~ • ~ d . 
_. t)ahili ınüte1ıasıs1 ~ Emvali Metruke müdürlüğün eıı· 
I~ l ki d fd) • 
; Kadın, Çocuk ve erkek dahili hasta ' &rlnı tedavi e er @\ s ı k H H • I 

'IJ.) Hergün Langada camiiıerif sokağında No. tu hususi i&J atı J ane ıssesı 1 

~ kabinesinde haetalarma fevkalade dikkat ve ihtimam ile ~ E d G ı M h 11 d A ~ 
: 

'4111 minönün e Şeh Mehmet ey ani a a esin c ~ 
bakar ve azami suhulet gösterir. Hazllkat ve teıhiıi '.~~ dd · d k~i k l B k t 'b t d k d bit _ _j -v ca esın e a n zemin ati e eı al an ı are o uz o a ~M 

4't mücerreptir. ~ ve tahtında iki dükkanı müıtemll Niğde namile maruf /. 
·~··~§§9f.i9§9~~§§§~9§fi~§§fj~~ 1200000 hisse itibarile Hazineye ait 113285 hissesinin bedeli 

~mıJ~a~~:a~~~~=~~~:t1~1'j:,~S~OO~~~t~ taksitle ödenmek üzere 3780 lira bedeli muhammen ile ~6-• j 
W 1 d R ·ı ef ..ı. h d ~ tarihine mfü~adif Çarıamba ğünü saat 14 de müzayedei aı~olf' 
~' stanbul : Ankara caddesin e eıı enuı anan a r,_1~~ ... 
~ ~ satılacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,50 heıabile teminat mak .,,,.-J 
~ ~ Bürhanettjn Matbaası -e,J ~ Jıtanbul Emvali metruke Satıf komisyonuna müracaat eyle~ 
~ . . . lı reıı \' .. J ı-!7 g~sg~g~g~c:~~~~,~~ 
ti] Mathaacılıg-a ait her nevı ışı e \ .. e gayet guze ~.fj 

~ ve temiz bir şekilde teahucl edeı· ~ SELA İK BANKASI 
~ Erbabızevk ve merak bir kerre te~rlf buyurdukları taktirde ~ 
~ ı,leriala nefasetinden memnun kalacakları fÜphesizdlr ti 
(.·:~~em~~~~~=~~~~J:~§~.'~~~~~~ 

Devlet Demiryolları H.P 
Magazasından: 

Mağaıruzda mevcut 40 beygir kuvvetinde yedi buçuk ton ııklc
tinde müıtamel bir adet Dizel motörü 19-4-930 tarihine miiıadif 
cumartesi günü saat on dörtte •atılacağından taliplerin yevmi 

1888 de tesis edilmittir 

Me r kc11 nmnıııi. ( c;uı,nhıı l 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

(U) TÜRKiYE ŞUBELERi 

; Y ll il :ı 1 ~::~::; j,~al:~:j:.:7•;' Sam::~:~~~":;;:~,.~: .. ~ 
~ Her türlü bani<~ muamelatı, itibar rn~ktuplara, her neft 
~ akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 

~~~~~§~ggg;g~~~ (mezkllrda mağazamıza müracaatları ilan olunur. 
~""Cumartesi, pazartesi, çarfamba, ... ~.tt .. :••: .. )•).: .. )C .. :•C•C••)•!• •: .. : .. :••:••!••: .. :••!••:••:..:••: .. : .. : .. 
f perıembe Ayasofya Yerebatan ~ • ASI •!• 

a F••:ısı.w• w &:ıı....,. .. ınsz.. . ,.-

(caddesi Hacı Süleyman aparlı- ı QSMANLI BANK •i• 
t manı Telefen: lstanbul 3085 C• •t 
____ ...... ____ mi! (• SEl~MA )7ESİ : 10,000,000 ingiliı linısı •ı• 

I ·:· 19 ••• 
l)oktor Fevzi Ahn1et ~· lstanbul açentetiği - Telefon: ista!1bul 48 ~i• 

.1 6 Beyoğlu dairesi - Telefon Heyothı J 303 •+• 
Frengi, belsojukluiu, cilt, ~. C--edat ve pollr• mukabilinde muayyen ve \iadeli veya •) 

tedavihanesi .. ,;xsu -r- .. 

Cumadan mada her gün 
aaat 10- Gya kadar hasta ka
bul edilirr 

..... hesabı cari suretlle avanslar, poliça ve iskontoıu. ••• 

•!• Türkiye cümhuriyetinin baılıca ıehirlerine ve memaltki •:• 
~· ecnebiyeye senedat, çek, itibar mektı.ıpları ve telgraf ::: 
•:• emirnameleri irsalltı. .~. 

Ad A k C dd 1 N ••• • •••••• .. ••• • • • • reı n ara a ess . ı H ••:••:••~ •!• ·~••:••!••!••: .. :••:••: .. >•!••:••:••:••:••:••:••.••• • • •••+••.••.•• 
Telefon lıtanbul :ıR!H'I -.~~·~ .. ··~•!AA&••.6.AA•AAAA..&• ..... ------------~~ . . ~ 

~ı~.~Jt?L.~ı:r~~t~!:.! •. 3 Bikiiml~;lın~~~~ıaı~~at~·~~~~~\l i~leri E 
KaraköybörekçifırınuırasmdaN.a4 ~ kemalı sürat ve enıııiyetle il a olunur. .... 

Doktor T aşçıyan j MALI •• iDARi iŞLER DAHi rAKIP EDiLiR ~ 
"""'1111111 Adret : Galata Havyar han orta odalar No · 4 E 

Zührevi haatahkları müteha11111 ~ 
Eminönü lzmir soka~mda No . . ı ~ Telefon: Beyoilu ·1515 

~~~~-~~~ ~•Y•••T•TTTT•TTI•'ff•~•·!!~•YV~ 
~ ~ il -~ 
; Veresiye ; ' OPERATÖR 
111 ~ d. 
tG İzmir · terzihanesinde son • Ahmet Burhaned ın 
• moda, ehven Hatlarla, son • 
• derecede suhuletli ,eraitla • 
• erkek ve kadın koıtümle r • 
• serian imal olunur. ~ 

~ Ankara caddesi Vilayet G 
1.11 karııunda No. ı 7. W 
G MUSTAFA ve KEMAL • 

~~~--' 

Cerrahpa14 Hastahanesi Operatörü 

istıklfıl L"addesin<le Rus sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8 

TELEFON; Bey: 1615 

Beyazitte tramvay makasında 
N. 153 dükkanda tayyare 

biletleri, kırtasiye ve 
umum gazeteler bayii 

Ali Ekber 

, SADIKZADE BİRADERLE: 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

• 

in önü 
apuru p günü aktamı 

t3Nhan azar sirkeci rılıta-
dan hareketle(Zonauldak,İne 

boiu, Sinop,Samsun,Ordu, Ün
ye, Giresun, Trabz.on ve Rize) 
iskelelerine azimet V"! avdet 
edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Mea'a
det ham altanda acentabtına 
müracaat. Telefon lst. 2134 

Ali Ekber 
Tayyare biletleri ve kırtasiye 

Umum gazete bayii 

Çemberlitaf civarında 

N. 2 dilkkan 

Yann 
İDARE : İstanbul 

caddesi. 

TELGRAF : İstanbul 
TELEFON: ,. 

ABONE: Dahil için senellf' 

Hariç ,. ,, 

[LAN : Tarifeye tabidi'' 

Senei 
Resmiye 
1n:ıı> 

\
- Nan1az 

Alafranga 

Günef 

Öyle 
1 İkindi 

s. d. 

5 ' 2!> 
ı 2, 15 

15 ,57 
Akıam 18 ,4fi 

1 Yatsı 20,20 
İmsak 3,3H 

Zilkade 

; 13 
1 

ttı--. =;;;;;;,;.------

Gürıet 


