
rip, Koııya'da da algın 
lindedir. l\f ektepler, sine· 
alaı·, kahvehaneler, gazino
r ve hamamlar bir haf ta 
iiddetle kapatılmıştır. 

• ULUSAL • Seyyahların; pasaportlarını 
vize ettirmeden girebilmeleri 
ve her türlü resimden muaf 
tutulmaları için bir kanun 
la yıhası hazırlanmaktadır. 

• • • • 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir 
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d H b • t Asker Göndere-
f ailS3Illll a a eşıs ana ceği Söyleniyor. 

; 44 ;; y 

verdi 

Istanhul tramvay şirketi, 
davasında haksiz .,;ık.tı 

lediyeniıı, mukaveledeki istimlakları yapmamasın
n Bayındırlık bakanlığına mes'uliyet atfolunamaz 

Ankara 26 ( A.A) - 21·24 
muz 926 tarihli mukavele· 

le kararlaetmlan vecibelerden 

1 ballar lnşaeana alt olan 
ı şirket tarafından yapıl· 

dığından dolayı bu moka ve· 

rln feahedtldlğlni ve gene 

mukavelelere tevfikan bu 
seltllmle tarife mucibince 

vay Ocretl olarak bu mak· 

a halktan ahnmıe olan iki 
yon küsur Uranın geri 

lmeal için Bayındarhk Ba · 

nlığınca 1 ağustos 1934 de 

kete tebliğ edllmlııı olan ka· 
n aelAhlyel, ıııckil ve esas 
ktaluından kanuna muhalif 
oğu tddlaeile iptali için 

anbul tramvay şirketi tara· 
dan Şurayı Devlet nezdinde 

me olunan dava hakkında 

rayı Devlet heyeti umumiye · 

ce verilen karar bugQn eaat 

de tebliğ edllmlttlr. Kara· 
D metni eodor: 

TOrlL ulueu adına hlikftnı 

Bayırıdırlık Bakam Bav Ali 

veren Şurayı Devlet dava 

daireleri genel heyeti tarafın· 

dan geregl dü~ftntUdfi. Yardım· 
la veyı yardımsız menafi ga · 

rantlslni muhtevi veya bu 

garantiden tiri olarak bir Amme 

hizmetinin masrafı kendisi ta· 

rafından yapılmak ve kendisine 
bu hizmetten mftstefid olan · 
lardan muayyen bir tarife 

dairesinde bir ücret istifası 

hak ve mezanlyetl verilmek 
bir ferde veya şirkete uzun 
bir devre için gördürQlmeal ve 
anın bu hizmetle milkellef 
tutulması esaıuna mftstenld 

bulunan mukaveltlerlle Amme 

hizmeti, imtiyazı mukaveleleri 

denir. Bu nevi mukaveleler 

taraflara idare hukukundan 

moetak mü kellef lyetler tarh 

etmek itibarile idari mukavele· 

ler mecmaaeına dahil olmakla 

beraber bunlar Akitlerini dmme 

hizmetini ynrOtmek vr. daimi 

ve muntazam bir halde işlet· 

mek gayesini temin için Amme 

kudreti baklarUe de techlz 
ettiklerinden dl&er idari maka· 

Devamı 4 iirıcii. sahif ıde-

Bir yddönomo Sar 
Londra'da şimdi- BirMarttaAiman· 

en hazırlıklar var 
giltere kralının tahta çıktığı gtt-

nün (25) inci yıl dönümü 

yaya ~eçiyor 
Berlin 26 (A.A) - Alman 

istihbarat bürosundan: 
Sar araıisi hükumet ko· 

misyonu Honiter gazetesin-
de neşrettiii bir tebliğde 
iktidarın 1 Mart 935 tarihin
de Alman hükfimetine dev
redeceğini ilive etmiştir. 

Hariciye 
Vekiletinin tebliği 
Ankara, 26 (A.A) - Ha

riciye VekAletinden teblii 
edilmiştir: 

Matbuatta Türk - Fransız 
ticaret anlaımasının tarafı-
mır.dan fesholunduğu hak
kında münteşir haberler 

riW 

Sıhhat 

nı Selanik'e gidemiyor J h ı• d d• 
At~~:;::'h!~.~ ~::~~~:"- te sa gın a ın e ır 

Selanik'e gidip bir konfe- ·-----
rans vermek istiyen 1ta1yan Konya'da~ kahvehaneler, gazinolar, 
dostu Atina belediye başka-
nı, hükumet tarafından men- mektepler ve sinemalar kapatıldı 
nedilmiştir. Bunun sebebi, 
kendisine hakaret yapılmak 
istenilmesindendir. 

Selanik valisi, Atina bele
diye başkanı için Selinik'te 
sönmez bir infial beslendiği· 
ni ve binanenaleyb kendisi
nin Selinik' e gelmemesini 
telefonla Atinaya bildirmiıtir. 

Muğlada 
Muhtar intihaball 
Muila 26 (A.A) - Vili· 

yetin her yerinde muhtar 
intibah yapılmaktadır. ınti-

habatatı hararetli fakat süku-
net ve dü:ıenlikle yopılıyor. 

2500 nüfuslu büyük bir 
köy olan Pisi'de intihap çok 
alikah olmuş kadın erkek 
bütün seçmenler seçime scel
mitler ve reylerini kullan
mışlardır. 

Sılılıat işleri 11almm Bay Refik 
Ankara 26 (A.A)- Sıhhat 

ve içtimai muavenet Veka-

letinden bildirilmiştir : \ 
Gribin yurd dahilinde ta· 

kip edilen seyrine aazaran 
son hafta durumu ıudur : 

Grip Afyon, Antalya, Ay
dın, Balıkesir, Burdur, Bursa 
Çankm, Diyarıbekir, Isparta 
lstanbul, lzmir, Kastamonu, 

Konya, Malatya, Manisa, 
Mardin, Seyhan, Siirt, Sıvas 

YC T ekirdağı Yillyetlerinde 
salgın halindedir. 

Buna mukabil Eliz.ir., Er
zincan, Erzurum, GUmUıha
ne, lçel, Muş, Trabzon ve 
Urfa vilayetlerinde srrip vak· 
aları görülmemiş olup diğ'er 
vilayetlerde tek tUk vak'a· 
lar halindedir. 

Hastalık Amasya, Diyar· 
bekir, bmir ve lstanbul' da 
basta sayısına niıpetle az 
olmak üzere akciğer ve ku· 

- Devamı 4 ncıi salıifede • 

}"'ranıa'yı en çok meşgul eden i' 

Bay Dumerg; Fransız ordu-
sunun kuvvetleııdirilme

Eski 
ordu 

tavsiye ediyor • 
sını 

• 

başbakan diyor ki~ 
ve hol mühimmatla 

''lstib kamlar kuvvetli 
müdafaa olunabilir.,, 

Fransız ordusunun efrat 
kadroları noksandır. Zabitan 
mevcudu da, soa zamanlarda 
tekaüde çıkarılmaları iıtenen 
beş bin kişiyi de hesaba ka· 

tarsak, ordunun ne vaziyete 

düşeceiini kolayca anlıyabi-
liriz. • 

Fransa erkina harbiyeıi, 
orduyu zaif düşürecek her 
hangi bir tehlikeden çok ıa
kınmak lizımgeldiğini ve 

lngilıere l\rnlı beşinci Corç 
Londra - lngiltere kral 

\le Kraliçesi, doktorların tav· 
•iyesile istirahat için geçen 
Cumartesi günü ( Santrin -
aam) dan Pokiogam sarayına 
nakletmişlerdir. Kralın, tah· 
ta çıktığı günün yıl dönümü 
6 Mayısta kutlulanacaktır. 
Filhakika lngiltere Krala al
tıncı Edvard, 1910 yılının 
6 Mayısında ölmüş ve tim· 
diki Kral, o gün; •• Büyük 
Britanya Kralı ve Hindistan 
imparatoru beıinci Corc Fre
erik Ernest Albert,, unvanile 
tahta çıkmışdı. 

yıldönümünii büyük merasim 
ve hararetli tezahüratla kut
lulayacaklardır. Kral Mayısın 
altıncı scünü saltanat araba
sma binerek kiliseye gide
cek ve bütün Londra balkı· 
nan kendiıİnİ iÖrebilmesi için 
kiliseden çıkınca geldiği yolu 
takip etmiyerek başka bir 
yoldan saraya dönecektir. 
Bütün Londra, logiliz bayrak
larile süslenmiş olacaktır . 
Kral, o gün akşam üzeri ln
giliz milletine hitaben bir 
nutuk söyliyecek ve bu nu
tuk, radyo vuıtasile lngilte
renin bütün müstemlekele· 
rinden, Hindistandan ve acu
nun her yanından dinlene· 
cektir. 

ilıerine keyfiyetin tavzihine 
lüzum görüldü. Mezkur an
laşmanın ikinci maddesi 
mucibince iki taraf 15 giio
lük bir ihbar müddetile " 

bunun için her fedakirhja 
katlanmak iktiza ettijini ileri 
sürüyorlar. Maretal Peten : 

- Ordumuza itimat ediyo· 
ruz. Llkin unutmamalıyız ki 
onun kuvvetlendirilmeıi li
zımdır. " diyor. 

lnailiıler, Krallarının tahta 
çıktaiı aünlln yirmi beıinci 

lıci teıkilita ve bütün 
gençlik, sabaha kadar de
vam edecek olan fener alay
ları tertip edeceklerdir. 

Kral, mayısın sekizinci 
günü bütün süferanan tebri
kltını kabul edecek ve er
tesi gün, Londranın en bil· 
yllk caddelerinden geçerek 
11Ôst Mister,, aarayma gi
decek ve orada Avam ve 
Lordlar kamaraları azalara 
ile kabine erklnının tebrik-

muayyen maddeler üzerin· 
den biribirlerine babseyle
dikleri tarife tenzillerini 
kaldırmak hakkmı haiz bu
lunmaktadırlar. 

Franıızlal-a hariciye veki· 
Jetinden ahiren bir tebliğ 
ifa edilmiştir. Bu tebliğde 
106 AB, 378 C. 376 O, 380 
B, 381390 A, 390 B, tarife 
numaralarına dahil mallara 
ait gümrük reıimleri tenıil
lerini yukarıda babaa mevzu 
ahdi hakka iıtinaden kaldı· 
rıldıiı mutazammındır. 

Bay Dumerg otomobile binerken 
Paris - Genel savaştan üstün bir derecede bulundur

ıonra acun devletleri ara- mak için çok çahşh Ye 
sanda ordusu en çok kuvvetli çalıııyor. Buna raimen bu 
ve muntazam devlet Fransa sene var.iyet çok değiımiı
idi. Fransızlar, ordularını tir. Geceli gündüılii sillhla
kuvvetlendirmek ve ayni nan Almanlardan mada, 
zamanda fennin en ıon teç· ( SulbperverJik hulyası ) na 
hiıatile ıillhlandırmak bu- fazla kapılmak iıtemiyen acun 
suıunda ihmal göstermediler. devletleride yeniden silih
Bunu Fransız ümerası bile lanmağa baıladılar. Bu ie· 
itiraf ediyorlardı. Bu durum, nel hareket, Franıa'yı daha 
son zamanlara kadar devam büyük fedaklrhklara katlan· 
etti. Fransa, orduıunu daima maj'a icbar ediyor. 

Fransa, buıünkü ıartlar 
içinde ordusunu mütefevvik 
bir halde bulundurmak de
ğil, zayıf düıDr:nemek için 
193 9yıhna kadar bftyük 
fedakirhkları ıöze almalı· 
dır. Bay Dumerg, iktidar 
mevkiinde iken en ziyade 
bu noktaya ehemmiyet ver· 
mekte idi. Bunu bilen Pariı 
ıaıeteleri; son ıllnlerde mu
barrirlerini eski baıbakana 
- 1'eı'anu 4ü11cü şahifede -= 



Sahife 2 (UluıaJBfrlik) 
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rek olan bir eSer Korkunç Hakik (Bahaeddin Şakir Beyin Bıraktığı Veeikalara Göre) 

Arap izzet, Hicaz de-
miryolu işinden iki 
bin al t~n lira almıştı 

itiHfı ıon dereceye getirmiş 
olduğu mlltevatir olduğundan 
hakkında sadır olan mahkü
miyet cezası vesile ittihaz 
edilerek mebusluktan ıskatı 
için lizımge)en tedbirlere 
teve11ül olunmak üzere mer
kezi umumiye,, derkenarilc 
SelAniğe gönderilmişti. 

Bu derkenar, merkezi 
umumide ''Bursa hey'eti 
merkeziyesinden gelen şu 
tabriratın mütaleasile - ma
dem ki intihap edilmiş
tir meclisi meb'usanda ica
bına bakılmak üzere lstanbul 
hey'eti merkeziyesine,, diye 

bir derkenar daha ilive edile
rek lstanbula rönderilmişti. 

Bir taraftan meb 'usan mec
lisi ne dedikleri belirsiz 
insanlarla dolarken diğer 
taraftan istipdadın ileri re
Jen phsiyetleri de memleket 
ahvalini gerek dahilden, ge
reksebariçten karıştırmaia 
baıhyorlardı . AbdOlhamit 
adamları birer birer memle
ketten kaçmışlardı. Onların 
rahat oturmıyacaklarına ıüp
he yoktu. 

Kendilerini itan bula ge- . 
tirmek için aleyhine açılan 
davanın zannedildiği kadar 
kıymet ve ehemmiyeti ola
olamazdı. Cemiyet bunlardan 
bazılarına müracaatla çal
dıkları paralardan bir kıs
mını iane olarak memlekete 
vermeğe davet etmiştir. Bu
nların içinde Arap izzet te 
bulunuyordu. 

Fakat Abdülhamidin on 
üç sene ikinci katipliğini 
yapan, memleketi kasıp 

kavuran, bir çok paralar 
çalan bu adam ittihat ve 
Terakki erkinından birisine 
yazdığı bir mektubunda pa
rasızlıj'ından, hastalığından, 
hamiyet ve namusundan ve 
memlekete yaptığı hizmet
lerden (!) bahsederek di
yordu ki: 

"Abdürrahman bendeleri, 
yilksek insaniyetinizin ulftvi
yetini tebliğ ve tebtir etti. 
Temiz kalbinizin ve bakir 
niyetinizin derecelerini ilk 
defa şerefi mülakatı iliyele
rinde istibıar ve takdir ile 
vatanperverane muvaffakı

yetinizi cenabı haktan te
menni eyle•iıtim. 

Şimdi tekrar ıükran va
cibesini eda ediyorum. 
Hicaz demiryolu içi• alınan 

çimentolordan dolayı iki bin 
altın lira aldığımın Londrada 

tarafınızdan duyulmuş oldu
ğunu Abdürrahman bende
niz tarafından bana bildiril
di. Bu mübarek hattın in
şaatında ve mübayaatında 
nasıl müstakimane hareket 
ettiğim aktarı alemce malüm 
olduğundan ıabililerine karşı 
böyle bir iftira söylemeğe 
cür'et edenin uydurma yala
nını cerh ve tekzip etmek 
zahmetine değmezse de bu 
ribi iftiraların mahiyetleri 
hakkında zatı devletlerince 
umumiıı•bir fikir ba11I olmak 
için, müsaade buycrulursa, 
bazı şeyler arzedeyim . 
Evveli, Hicaz hattının inşa

sında ln2'iltereden [çimento 
satın alındığı kat'iyen hatı
rıma a-elmiyor. Belki Fransa
da ve galiba Romanyada da 
bulunan fabrikalardan satın 
alınmııtır. Ondan sonra bu 
mübayaat, sairleri gibi aleni 
münakasa ile yapıldı . Bu 
babtaki malümatın kiffesi 
nafia muhasebecisi Reşad 
bey marifetile toplandı ve 
bildirildi. Şayet Reıad bey
den izahat alırsanız pek mu
vafık olur. Reşad bey olsun 
komisyon bey'eti~olsun, velev 
ima tarikile bu iftirayı teyit 
eden bir söz söylerlerse bu 
a-ibi iftiraların cümlesini ka
bul ederim. Fakat 'ne yapa
lım, talih böyle imiş. 

Muhterem) ittihat ve Te-
rakki cemiyetinin hayırlı ve 
vatani teşebbüslerine iane 
de bulunmak her islim vic
danı için mecburi elmahdır. 

Bendeniz iıe şifahen de ~r
zettiğim vecbile hamdolsun 
esaslı bir müslümanım. Onun 
için kendimi dinen bu borç 
ile mükellef bilirim. Fakat 
evvel ve ahır arzettiğim 

vechile istitaalm adil ve in-' 

saf ile telakki olunması şiy
mf"i insaniyet ve mürüvvet
tendir. 

Bendeniz son aylar zarfında 
büyük felaketlere uğradım. 

Param ve milcevheratımla 

beraber Yeni mahalledeki 
evim yandı. Ne kadar mu· 
tazarrır olduğumu alem bi
lir. Ondan ıonra mecburen 
Avrupaya 2'eldiğim zaman 
satın aldığım vapurların pa
rasındar;ı dolayı ne kadar 
mutazarrır olduğum cümle
nın mal6mudur. 

Devamı var 

lzmir Tayyare cemiyeti şubesinden 
1 - Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı nahiye

lerle köyler balkının cemiyetimize baiışlıyacağı Kurban 
derilerile bağırsakları açık artırma ıuretile ayrı ayrı Htışa 
çıkanlmııtır . 
Arttırma l' Şahat 935 ten 11 Mart 935 e kadar devam 

edecek ve kat'i satıı Martın 11 inci Pazartesi günü saat 
17 de yapılacaktır. lıteklileria ıeraiti a-örmek ve fiat ver
•ek üzere şubemize müracaatları. 

2 - Eıe çevresindeki şubelerimizin ıatııa çıkardıkları 
deri ve bağırsakların şartnameleri dahi şubemize gelmiş 
buJ11ndujundan lzmirden bu şubelerin derilerini almak iı
tiyeceklerio teraiti anlamak için şubemize herrün ujrıya-
bilecekleri illa oluaur • 557 27 6 JO 

-·--Tork kadınları on dördüncü 
asırda da örtüsüz idiler 

Paris'te çıkan "Le Jour
nal" gazetesi, Türk kadınla· 
rının Saylav olmak hakkını 
ibraz eylemeleri münasebe· 
tile Saint Brice imzasını ta
ııyan bir makale neşretmiş
tir. Bu makaleyi tercüme 
ederek aşa2'ıya yazıyoruz: 

uKadınlara yol verin! Tür· 
kiye Büyük Millet Meclisini 
yenilemeğe çağırılan Türk· 
lere söylenen parola budur. 
Ve Türk müntehipler galand 
bir şahsiyet olan Atatürk'ün 
bu iıaretine, geçen ikinci 
kanunda kadınlara seçim 
hakkı veren saylavlar kadar 
habişle mukabelede bulun
muşlardır. 

Filhakika bugün Türki
ye'de mevcut olan rejimde 
siyasal haklardan istifade ve 
hatti saylavlık veklletinin 
verdiği selihiyetlerin icra ve 
tatbiki yalnız, yegane siya
sal fırka olan Halk fırkasına 
mensup olmakla ve bükü
metin bütün tekliflerini tas
vip etmekle kabildir. Bu 
itibarla önceden tab' ı telmine 

yazılarını hatırlcıtıyor. 

Evet, terakki ekseriya ma
ziye avdetten başka birıey 
değildir. Türkiye zimamdar
larının tamamlamaları gerek 
olan çok güze) bir eser var
dır. Eğer Türk idare adam
ları memleketlerine, muazzam 
mazisine uygun bir istikbal 
temin etmek istiyorlarsa her 
ıeyden evvel ulusal duygu
ların canlanması itine giriş
miş olmakla çok doğru bir 
harekette bulunmuşlardır . 
Bu işde Aile analarının oy
nıyacağı rol de çok büyük
tür. Bunun için onlara da B 
M. Meclisinde yerayrılmıştır." 

Saint . Brice --Belgratta 
Zabıta ile halk arasın-

da mfisademe olmuş 
Atina - Belgratta "Sla

vonesk Prode,, halkla zabı
ta arasında müsademeler ol
muş ve her iki taraftan ya
ralananlar hastahanelere nakl 
olunmuştur. Müsademelerin 
sebebi henüz anlaşılmamıştır. 

alınmış olan saylavlık için, 
umumiyet itibarile itirazsızca 
inkiyat etmekten ziyade 
kafa tutmağa meyyil olan Cuma gün Ü 
bir cinsten yalnız 17 mü- y l k 
messil çıkmış olmasına şaşma- apı aca maçlar 
malıdır. Zaten uzağı gören Futbol hey'eti tarafından 
bir vazıı kanunun karı ko- birinci devrenin bitmeıi için 
canın ayni zamanda meclise iki haftalık bir program 
saylav seçilmelerini menne- ' yapıldığı malumdur. Bu prog
dişi ayni aileden olan karı ramın ikinci haftasında 3 A ve 
kocanın birden maaş alma- birde B takımı maçı vardır. 
sına mani olmak düşünce.ile Programa göre saat 10 da 
birlikte evlerdeki ahengide Şarkspor-Altay B takımları 
muhafaza kaydından ileri hakem Hikmet, saat 12 de 
sıelmiş değil midir?. Altay-Şarkspor A takımları 

Bundan başka bir kayd hakem Ferit, saat 14 de 
daha •ardır. Türk kadınları Buca-Izmirspor hakem Feh
meclise, ancak şapkasız 0 • mi, Hat 16 da Türkspor-Al
turmaları şartile kabul edil· bnordu hakem Esad idareıinde 
mişlerdir. Bu tedbirden mak- maçlar yapılacak ve bu su
sat kadınları erkeklerle bir retle ilk devre sona ere
kılma işini son haddine ka- cektir. 
dar sürmek midir? yoksa Halk sahasında: 
haremlerdeki esaret bayatı Halkevi top alanında cu-
nın son bakayasını mahvet- ma günü yapılacak • top 
mek tedbirlerini ikmal et- oyunları programı şöyle tes
mek midir? Türk güzelleri- bit edilmiıtir. 
nin gözlerinin sihrini ve Saat 9 da Ttirkyurdu-Ay
hatti tebessümlerin in çapkın dın demiryolu, 11 de Bay
zarafetini peçenin teşkil et- raklı - Gençlik, 12,30 da h:
tiği iffet perdesi arkasında mirspor - Buca B. takımları 
gizlemek mecburiyetinde lik, 14 de K.S.K - Göztepe 
oldukları devirden çok uza- A. takımları, 16 da Kahra-
ğız. manlar - Kurultay. 

Bunun modernizmin bir Bu maçların en milhimi 
zaferi olduğu söyleniyor. Bu K.S.K - Göztepe arasındaki 
iddia ne dereceye kadar maçtır. Bir hafta evvel hu· 
doğrudur? "Times,, gazete- susi surette karıılaşarak 
sinin mütebebhir muharrir- Karşıyakanın 4-2 ialip gel
lerinden biri geçmiş zaman diği mezkur maçın revanşını 
seyyahlarının on dördüncü teşkil edecek olan bu kartı
aıırda Türk kadınlarının örtü laşma her iki kulüp taraftarla 
taşımadıklarından bahiı olan rınıhayli alakadar etmektedir. 

lzmir ithalat gümrüğU mü
dürlüğünrlen: 

Kilo Gram Cinsi eşya 

5 700 Ağas saplı lastik damga 
1 800 Ağaç ıstapa 

479 000 Demirle mürettep pirinç karyola 
56 000 Manyezit mamulitı Jimba beki 

542 500 Yekun 

Kıymet 

Lira Kr. 
4 50 
o 50 

400 00 
230 00 
635 00 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı eıya açık arttırma sure
tile satılacağından isteklilerin 28 - 2 - 935 perşembe giioü 
saat 13 te ithalat giimrüğil ıatıı komisyonuna m&racaatları 
U.a ol•ur. 23-27 ~ 

·----------------------------.-:~ Y AZA.N: Orlıan 

-3-
- Dedikleri kadar 'da 

•armıısıa ! 
Diyor ve o gece, ne olu

yorsa oluyor. Yangın Huri
ye, işte o akşam hamile ka
lıyor. Ayni zamanda, kal
bi de, kaymakama karşı bir 
aşkla doluyor. Fakat kay
makam, birkaç def alık ala
kadan sonra onu sormaz, 
aramaz oluyor. Nihayet yan
gın Huriye, bir oğlan çocu· 
ğu dünyaya ııetiriyor.. Kay
makama haber yolluyor, bat
ta çocuğu kucağına alarak 
evine kadar gidiyor: 

- Bir kere şunun yüzü
ne bak, ne kadar olsa ev
lldındır; 

Diyor. 
Kamçılı kaymakam aldırış 

etmiyor. Hatta onu hakaret
le koğuyor.. Bu hadise, 
yanrın Huriyenin• analık sev· 
gisi ve aşk dolu kalbinde 
Umulmaz bir değişiklik u
yandırıyor. Eski fahişe; ya
vaş yavaş düştüğü çamurdan 
kalkıyor ve çocuğunu baj'
rına basarak kasabayı terk 
ediyor. 

Kaymakam da bir müddet 
sonra terfi ediyor, Mutasarrıf 
oluyor ve büyük harp içinde 
parlıyor, zengin oluyor .. Yan
gın Huriyenin macerasından 
yirmi dört sene sonra idi. Bir 
akıam, babam geldi.. Dur
gun, dehşetten donmuş bir 
hali vardı.. Bana; 

- Hatırlıyor musun;-dedi
biz ( .... ) de otururken bir 
kamçılı kaymakam macerası 
geçmişti. 

- Yangın Huriye ile de
ğil mi?. 

- Ta kendisi, bravo, çok 
iyi hatırladın .. Bugün yangın 
Huriyeyi gördüm ve bir in
sanın kafa tasını patlatacak 
bir hakikat dinledim .. 

Babam, hadiseyi bana 
şöyle anlattı: 
"Yangın Huriye artık ihti

yar, sefil, fakir bir kadın 
olmuş.. Sokak köıelerini tu
tar, avuçlarını açar ve biç 
sesi çıkmadan Tanrının günü 
beklermiş. Babam ona rast 
gelir, fakat tanımazmış .. Son 
tesadüflerinde ise, kadın çok 
heyecanlı, ifrat derecede se
vinçli ve müvazenesiz bir 
haldeymiş .. Babamı görünce 
yaklaşmış; 

- Beni tanıdın mı? - demiş· 
ben Yangın Huriye değil 

miyim ? Hani ( . . . . ) de 
görüşürdük ya... Kamçılı kay
makamın marifeti canım ! .. 

Babam, tanıdığını söyle
miş .. Huriye, hummalı bir 
şekilde devam ederek de
mişki: 

- Bir vakitler benim yan
gınım da sönmüştü. Artık 

yangından arda kalmıt bir 
viraneye b~nziyordum. Beni 
herkes bitmiı. çürümütı öl
müı sanıyordu. Likin, binim 
içimde, yangın Huriyelikten 
kalma, kül altında saklı kıp 
kırmızı bir ateı vardı.Kayma· 
kamdan doğan oğlumu lzmi
re ııetirmiştim. Bir gece onu 
Kokaryalı'da büyük bir evin 
kapısına bıraktım. O evinde 
çocuğu olmıyorm uş. Almıılar 

yavrumu, ıarmıı, sarmala
mıılar, baılamıılar evllt ıibi 
bl •Ü•·· Be• a.de bir 

kaç defa evin 6 
çer, mahzun m 
pencerelerine, ba 
pııına bakardım .. 
sık sık görürd 
mektebe gitmej• 
Ben yolunda beki 
rörünce hemen 
para çantasını çı 

sini avucuma bo 
- Hen ıana Ç 

rum teyze -dedi· 
sen yokmu, ojlollt 
kardeşin, baban 1 

- Yok -dedim" 
ıem yok .. 

Adını Sedat 
yavrumun.. BüyO 
yüdü, serpildikçe 
Arslan gibi bir o 
Sonra gıszümden 
Meğer lstanbula gi 
yıl, ~okuz buçuk af e 
görmedim. Fakat 
gine ayni köşede, 
atlarda bekledim, 
Nihayet yavruma 
dim. beni görünce 
açtı, bir~ lira verdi: 

- Demek hali b 

sın ha?. Vah za•.
vah!. 

Dedi. O dakik• 
mü kapamasaydıdl• 
sesimin çıktığı kad,ı 
racak: 

- Yavrum, sen 
ma, beni sev, beni 
kucakla, çünkü bu 
siyah çarşaflı kadıO 
anandır. 

Diyecektim.. Fak• 
medim. Elime ıeç 

selli ve kazanç, o 
bir ziyan, bir fell ,. 
caktı. Eski bir o 
oğlu olduğu duyula 
saire vesaire .... 

Öbür defasında 
- Sen - dedim " 

görünmüyordun kilÇ 
- Istanbulda m• 

kuyordum da ondall·· 
tatil yapıyorum; 

Dedi. Bu sefer 
ve dudaklarıma bir 
ha

1 
vurdum .. Bundall 

isterdim ki?.. B• 
herşeyini kaybetaıif 
kak kadını, oğluıı• 
temin edebilir miydi 
o6un masum ve ıu 

yatının bir alın kar 

Birli 
Candelik aiyual g 

Sahibi: Haydar Rü.IJ': 
Netriyat müdürO : 

Hamdi Nüshl' 

Telefon: 2776 
Adreı : Izmir 

Beyler sokağı 
Abone ŞQrtları : 

700 kurut sene~ 
400 .. alb 1 

ilan şartl. 
Resmi iliular içİ' 
Maarif cemiyeti 

bürosuna müracaat 
melidir. 

Hususi ilinlar : 
hanede kararlat • 
Buılclığı yer : AN 

' 
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Mevasi 
' hracatımız git -

Olivier ve şilreka 

sı Limitet vapur 

N. V. 

v. F. h. van 
Der Zee 
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Fratelli Sperco Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" GANYMEDES " vapuru limanımızda olup 28 şubatta 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Haml;>urg iç.in yük 

tikçe azalıyor acentası 

Cendeli Han. Birinci kor-

Kitaplarınıza Gftzel Bir 

Cilt, Hataralarını7..a Şık 

Bir AJbnm, Ve sair 
Cilt işleri Yaptır

mak isterseniz : 

& Co. alacaktır. 

Mevaşi ihracab aylardan 
ri azalmış bulunuyor. En 
k ihracat yaptığımız Yu
nistan, Polonya ve Yugos

don. Tel. 2443 
" CERES " 10 k b DEUTSCHE LEV ANTE LINIE vapuru martta gelip yü ünü oşaJt-

u 19• taktan sonra Burgas, Varna ve Ko-stence ı·çı·n yu··k 

vyadaa sığır almağa baş· 
mışbr. Bunun sebebi, bu 
i memleketten daha ucuz 
al temin edilebilmesidir. 
Son aylar zarfında lzmir, 
yvahk, Antalya ve Kuşada
ndan yapılan ihracat, geçen 
1 ihracatının yarısından çok 
dır. 

Tbe Ellerman Lines Ltd. 

" MARONIAN ,, vapuru 
21 şubatta Londra, Hull 
ve Anverslen gelip tahliyede 
bulunacak ve ayni zamanda 
Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

* l'ENı KAV AFLAR * 
Çcırşı.sında 34 Numarada 

- - Ali Rıza - -
Mücellitbanesine uğrayımz. 

• Londra ve Hull için yük 
alRcaktır. 

" LM,, vapuru .,şubatta 
bekleniyor, 21 şubata kadar 
Anvers, Rotterda~, Ham-

burg ve Bremen için yük 
alacakbr. 

"Aquila,, vapuru 23 şubatta 
bekleniyor, Hamburğ ve An
versten yük çıkaracaktır. 

" THESSALIA .. vapuru 
5 martta bekleniyor, 7 marta " EGYPSIAN " vapuru ay "FLAMIAN,, vapuru mart 

sonunda Liverpool ve Svven- d ortasında Liverpool ve Svven- ka ar Anvers, Rotterdam, 
seadan beklenmektedir. H b B · · 

L h 
• seadan beklenmektedir. am urg ve remen ıçın e IS tan "THURSO "vapuru mart Not: Vurut tarihleri ve yük alacaktır. 

ortasında Lond H il ARMEMENT H. SCHULDT ra, u ve vapurlann isimleri üzerine 
racat Ve ithalatı Anversfen gelip tahliyede değişikliklerden mes'uliyet HAMBURG 

Lehistan 1935 yılının bi- bulunacak ve ayni zamanda kabul edilmez. " HANSBURG " vapuru 

:~~ i:;!~nd:ı,~tha7~!y:: •lıllllllllllllllllllllllllllllllllllll!l!llllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lllll• ~:r;u~:t:n~:~::en~y;:k ~ı~:~ 
,3 aıılyon Zlotydeğerinde zmır yun mensucatı- rıpAnvers,HamburgveRot-
. •cat yapmıştır. Bu bir ay terdam için yük alacaktır. 

~:d·m!~~::it~.;:::.~ ~:!: =Türk Anonim şirketi- JOHNsroN LINE Lro 
muk, ham deri, yaş üzüm "KENMORE,, vapuru 25 

e yağlardır. Buna karıı Bu mfiesse,se, iki yftz bin lira 8ermaye ile = şubatta bekleniyor, Liver-
rtakaJ, limon, yapak ve leşekkfll etmiş ve Di Oryental Karpet Manu-_~ pul ve Anversten yük çıka-

• derisi ithalatı ile çavdar, fukrörers Limited (Şark halı) •irketine ait ;;_ rıp Burğas, Varna ve Kös-
pa, kereste, demir ve çe- ':5' ~ 
ihracatı artmıştır. - lzmirdc Halknpınardaki kumaa fi h 'k ~ tence, Galatz ve Braila için _ v a rı asını satın _ .. k 1 kt 

•---• - almıştır. l"abrika bOUln tcşkilut ,,e tesisat ve mlls- ~ yu a aca ır. 
D 0 K T 0 R - tahd. . .. 1 k. . .b. 1 k = THE EXPORT STEAMSHIP 

- ımım ı c es ısı gı ı anunusani 1935 ta- := 
Ali AgAh = ·h· d · 'b . . = CORPORATION a rı ın en ılı aren yem şırket tarafından işletil- § 

Çocuk Hastalıkları mektedir. Her ne,·i yon iplikleri, kumaş, hatta. § "EXMJNSTER,, vapuru 20 
Mütehassısı = · · 1 d 1 = şubatta bekleniyor, Nevyork 

ikinci IJe,/er Soka'" N. 68 = nıye ve çorap ıma c i ccektir. Mamulatın cmsa- := 1 k 
~ o· == line fdikiycti her tarafta takdir ve kabul edı·ım·ıatı·r. §-= için yük a aca hr. 

Tefofon 3452 Y " EXARCH ,. vapuru 2 
~S~-~------= Bu uıamulilt Peştemalcılar başında eski Orozdihak =: 

atılık Motör iıtisalindeki sergide teşhir edilmekte ve satı~ rab- §§ 
12 beygir kuvvetinde (Di- rika içinde yapılmaktadır. § 

Martta bekleniyor, Nevyork 
için yük alacaktır. 

el) markalı az kullanılmış - Posta kutusu: 127 = 
r mot6r •atdıktır. Taliple-

Geliş tarihleri ve vapur· 
lann isimleri üzerine mes'u· 

n idarebanemize mllraca
ları ilin olunur. 

-E Telgraf adresi: lzmir~-·Alsancak _ lizet kabul edilmez. 
~ Telefon oumaraaı 2432 ve 3564 E Birinci Kordon, telefon 

mııııııııııııııııııııııııınıın• 11111111111uııı111111111111m111111111111111111111111ııııuıui .. Nll!ll
0
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Y E Ôksftrenler! Mut-

'--' 1-<.. laka (Okamentol 

-:::Z. ı R f\ A T ôksnrok şekecrdle1• L ~ /-4 J rini tecrftbe 

BAN KAS 1 oiz •. 

Ve Porjen Şahapın ;...., 

en Ostnn bir mfis· Q.) 
hil şekeri olduğu- >Q.[ 
ou uoutmaym17::._ -s 
Kuvvetli mnshil • 

istiyenler Sıhhat 

sOrgnn hap1arım 

arasınlar. 

Maruf eczaneler

den arayınız. 

Satılık Pivano ., 
Alman marka her şeyi 

sağlam kuyruklu bir pi
yano eb,·en fiatla satılık
tır. 

Almak arzu edenler her 
gün sabahdan akıama ka-
dar ULOSAL BiRLiK 
gazetesi idarehanesine mü
caat etmelidirler. 

alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 10 martta gelip 14 matta Anvers, Rot
lerdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük alacaktır. 

" CERES ,, vapuru 23 marttan 28 marta kadar Aovera, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır . 

SVENSKA ORİENT LINIEN 

" HEDRUN ,, vapuru 2 martta Roterdam, Hamburg, 
Copenbagen, Dantıig, Gdynia, Goteburg, Oslo ve lskan
dınavya limanları için yük alacaktır. 

" ROLAND ,, motörü 20 martta Rotterdam, Hamburg, 
Copenbage, Dantzıg, Gydnia, Goteburg, Oılo ve lskandi
navya limanları için yük alacaktır. 

NATIONAL TSEAM NAVIGATION CO. OF GRECCE 
lzmir Nevyork arasında ayda bir muntazam sefer 

"TAMESlS " vrpuru 12 Martta doğru Nevyork için yük 
alacaktır. 

" RINO ,, vapuru 20 nisanda doğru Nevyork için yük 

alacakbr. 
SERViCE MARıTtM ROUMAIN 

Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 
"ALBA JUL YA,. vapuru 12 Martta gelip 13 Martta Malta, 

Cenova, Marsilya, Barselon ve Cezaire hareket edecektir. 
" PELES ,, vapuru 6 nisanda gelip 7 nisanda Malta, 

Cenova, MarsiJya, BarıeJon ve Cezaire hareket edecektir. 
Hamiş: ilandaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez.; 
Fazla tafsilat için ikinci Kordonda Tahmil ve Tabliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentahğma müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2005 

--Sümer Bank--
Fabrikaları mamulatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en gozeli 

Dereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz~ kunduraları 
Bakırköy bezleri 

Sümer Bank yerli mallar pazarı 
lzmir şubesinde bulursunuz .. 

alık yağı 
Norveç halık yağlarının 

en halisidir 

iki defa süzülmüştür 
Y eğane deposu 

Hamdi Nüzht 
Sıhhat Eczanesi 

Hamza Rüstem fotoğrafbane ve 
fotoğraf malzeme mağazası 

Ham::a Rıi.ıem beyin f oıograj1ıane6i, lzmirde en iyi 
foıograf çekmekle şlJhreı bulan bir .san ·aı ocagıdır. En 

müşkülpuenı olanlar dahi, burada çektirdikleri foıokr~J· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rıüıem beyin, foıogrt'} mulrPmesi suıu11 mrı· 

gazmı ~· muhterem mıişıerileri11i11 inee zevkll>rinP Böre 
her çe,ıı malları, f oıograf makindeı ini IJu/mıdurmukta· 
dır. Bir :ıyareı her ŞC)İ ispat.cı kt1fitlir. 

(İzmir • Başturak caddcai, ltcfik bey 
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ltalya-Habeşistan ihtilafı tehlikeli biı· vaziyete gireli 

Italyaııın Haheşistana sevk~ettiği Milis 
li.İta'atı (150) hin liişiye baliğ oldu 

on gelen haberler; Fransanın da, Habeşistana civar müstemlekelerine 
asker ve mühimmat sevk etmek istediğini bildiı·iyor 

lstanbul 27 ( Hususi ) - ltalyanın llabeı?İstao lıu
d udlarma sevkettiği l\lilis askcrl«!rİnin yekAou 150 

bini tecavnz etmi~tir. Son gelen halH'rler, Franıanm 

da Habeşistana ch·ar olan mllstcınlekelerine asker 

göndermek niyetinde olduğunu bildiı-iyoı·. 

etmektedirler. Bunlar, Habet imparatorundan taarruz 

için izin istiyeceklerdir. Kubil('lt·r t•fradt, hergiln faz
lala~an bir heyecan içindedirler. 

Jlahc,,istandaki Belçika uskeri ıslahat komisyonu, 
İmpuı·atorun nezdinde toplaımuş ve Hıziycti nıfiza-

Habeş kabileleri başkanları Adis • Ahaba'ya akan kere eylemiştir. 

Fransız 
Boksörü Ingiliz bok

sörünü yendi 
Paris, 26 (A.A) - Fran

sız boksör Güstav Humery 

İngiltere şampiyonu Jak 

Kidbcri'İ onuncu avuntta 
sayı hesabil~ yenmiıtir. ----------

Bir bomba 
Patladı ve bir kişi 

yaralandı 
Bu sabah Tepecik mahal· 

lesinin son evlerin bulun· 
duğu yerde Çamdibi mevki
inde 41 numaralı evin bah· 
çesinde bir bomba batla· 
mıştır. 

Muıtafa Reşit oilu bay 
Vedat bahçedeki baklaları 

çapalarken toprağın i~inden 
bir fitilin çıkmış olduğunu 

görmüı ve çapa ile bunun 
üzerine vurunca patlamıştır. 

Bay Vedad sol eli ile yü· 
zünden ve iÖğıünden yara· 
lanmış, derhal memleket has· 
tahaneıine kaldırılmıştır,. 

Bombanın orada nasıl kalmış 
olduğu zabıtaca tahkik edil· 
mektedir. ----------
Fransayı en çok meş· 

gul eden iş 
Başıarafı 1 inci salıijede -

göndererek fikirlerini ıordu

lar. Bay Dumeri diyor ki: 

" - Beni en çok işgal et

miş olan bir mevzuu tazele

diniz. İktidar mevkinde iken 
bu iş için 3 Milyar 800 mil
yon frank tahsisat istemiş· 

tim. Bu para, tayyarelerle 

ordu ve mühimmat için sarf

olunacaktı; istihklmlar ya· 

pıyoruz, fakat bunlar, ancak 

kifi derecede muallem, kuv· 

vetli efrad ve bol mühimmat 

olursa müdafaa olunabilir. 

Tayyarelerin ehemmiyeti ise 
hepimizce malumdur. Şim· 
diki halde bizim ordu lüzu· 

mu kadar kuvvetli değildir. 
Fransa için bundan da· 
ha mühim hiçbir mes'ele 
tasavvur etmiyorum. Herşey
den evvel şunu haber vere
yim ki yakın bir zamanda 
daha fazla beklemek kudre· 
tini kendimizde bulamıyaca
ğız. ,, 

Bay Dumerg'in bu sözle
ri, kendisini çok seven ve 
ona derin bir itimat besli· 
yen Fransız ienel efkarın
da mühim tesirler uyandır-

............. 
Yurdda 

Hava vaziyeti 
Ankara 26 (A.A)- 26-2-

935 te Türkiyede hava va· 
ziyeti : 

Ziraat Vekaleti meteoroloji 
eniıtitüsünden alınan malü· 
mata nazaran son 24 saat 
içinde yurdun doğu Anado· 
lusu ve Karadeniz kıyılarında 
Sıvas çevresinden maada 
yerleri tamamile yağışlı geç· 
miştir. Bu çok yağış 32 mi
limetre olarak Mersinde öl
çülmüştür. 

Diğer yerlerde yağış, 1-30 
milimetre arasında değişmşilir. 
Gece ıuhunetleri Trakya, 
Ege ve orta Anadoluda düne 
nazaran 2,4 derece daha 
düşmüştür. Buna karşılık 
doiu Anadolusuoda iece 
ıubunetleri 7-10 derece daha 
yükselmiıtir. En düşük su· 
hun etler sıfırın altında 

Kars'ta 19, Erzurum'da 5 
derecedir. En yüksek suhu· 
netlerde 19 derece olarak 
Dörtyol ve Rize'de kayde
dilmiJtir. 

Bugün Ankara'da öğleden 
sonra saat 14 te hava su
huneti sıfır üstünde 8 de
rece kadar yükselmiştir. ' 

Bir yıldönümO 
Baştarafı 1 inci sahifede 

lerini kabul eyliyecektir. O 
esnada, Avam ve Lordlar 
kamaraları reisleri tarafın· 
dan birer nutuk söylenecek 
ve Krala arzı tazimat olu
nacaktır. 

Mayısın 22 inci günü de 
Londra belediye reisi birinci 
Lord tarafından Kral şere· 

fine resmi bir suvareıgveri
lecektir. Bu suvarede ordu, 
donanma ve tayyare zabi
tan . ve ümerası da rr hazır 
bulunacaklardır. 

Kral, 13 Haziranda bütün 
tayyare kararklhlarını teftiş 
edecek ve 3 iÜn sonrada 
(Spithant) ta toplanacak olan 
80 parçadan ibaret donan· 
ma filosunu ziyaret ettikten 
sonra yaz manevralarına ıi· 
decek olan Akdeniz filola
rını amiral gemisinden uğur
hyacaktır. 

mıştır. Eski baıbakanın söz-1 
leri_; tehlikeyi vukuundan 
evvel haber veren bir işaret 
mahiyetinde telakki olunu
yor. 

Fransa Zimamdaranı, bü
tün diier mes'eleleri bir ta
rafa bırakarak şimdi ordu
nun takviyeıile meıiuldür
Jer. 

Berlin'de 
l nşa oJ onan harp 

körleri evi 
Berfin 26 ( A.A ) - Bay 

Hitlerin şahsi teberruları ve 
sabık muharibler ulusal ce· 

ı miyetinin yardımı ile Bertin· 
de vücuda getirilmiş olan 
körleri evinin inşaatı bitmi~-

tir. Bu ev harb körleri ce· 

miyetinin bürolarıyle kör 

zınaatçılara ıipariı Ye 
iş tevzii bürolarının içtima 

salonlarını bir hastahane ile 

15 bin ciltlik hususi bir kü 
tüphaneyi ihtiva etmektedir. ----·---Eroin 
Kaçakçıları yakalandı 

lstanbul - Şehrimizde e· 
roin kaçakçılığı yapan bir 
şebeke meydana çıkarılmış 
birçok kimseler tevkif edil
mittir . 

Is tan bul 
Planı bir Alman mima

rına yaptırılacak 

lstanbul - lıtanbulun pla
nını Alman mimar Erioce 
yapacaktır . 

Seyyahlar 
için bir kanun yapılyor 
An~ara - Seyyahların mem 

leketimize pasaportlarını vize 
ettirmeden girmesi ve her 
türlü resimlerden muaf tu· 

tulması için bir kanun llyı· 
hası hazırlanacaktır. 

Iran 
~ehin~ahın yıldönfimO 

lstanbul - Iran Şahinşa'fu 
Rıza Han Pehlevinin senei 
devriyesi münasebetile Tah· 
randa muazzam bir ieçid 
resmı yapılmıştır . 

Maliye 
Bakanı yeni bütçe için 

izahat verecek 
Ankara - Maliye Bakan· 

lığında yeni bütçe için iste
nilen bazı izahını hazırlamak 
üzere bir komisyon teşkil 
ve içtima etmiştir . 

Ankara' da 
Bir sivil tayyarecilik 

mektebi açılıyor 
Jstanbul - Hükumet An

karada bir sivil tayyarecilik 
mektebi açmağa karar ver· 
mit ve bay Vecihiyi müdür 
tayin etmiıtir . 

Sıhhat Vekaletinin 
bildirimi 

-llaştara(ı birinci salıif'ede

lak istilatları yapmaktadır. 
Başka yerlerden dikkate şa· 
yan bir haber verilmemiştir. 
Şimdiye kadar valilere veri
len talimata tevfikan yalnız 
Aydın, Diyarbekir, Gireson, 
Manisa, Samsun ve Adana
da hastalığın haber verilme
si mecburi kılınmıştır. 

Konya 26 (A.A) - Şehir· 
de grip salgın bir haldedir. 
Sıhhat komisyonu kararile 
mektepler, kahve, gazino, 
hamam ve sinema gibi ma
haller bir haf ta müddetle 
kapatılmı,tır. 

1\fektehlerde 
Cumartesi gnn l1 aşı 

yapılacak 
Mekteblerde 6 ili 12 ya· 

tındaki çocuklara Difteri 
aşı yapılması hakkında aai· 
Jık bakanlığının emrini dün 
yazmıştık. 

Şehrimiz sıhhat müdür· 
lüğü, Cumartesi gününden 
itibaren mecburi aşı tatbiki 
için tedbir almıştır. Belediye 
ve hükümet tabipleri dört 
koldan aşı yapacaklardır. 
Sailık bakanlığından mühim 
miktarda difteri aş111 iel
miştir. 

Motör 
Cinayeti davası 

Çamaltı tuzlası civarında 
Hudaverdi motöründe Recep 
kaptanla tüccardan Halil ve 
Cemali öldürmekten suçlu 
Osman kaptanla Çipinoz 
Ahmedin duruşmalarına dün
de Ağırcezada devam olun· 
muıtur. 

Dün,bazı şahitlerin yeniden 
ifadelerinin alınmasına mah
kemece karar verilmiştir. Bu 
şahitlerin ifadeleri önümüz
deki Cumartesi iÜnü dinle
necektir. 

Kardiçalı 
Hanı cinayeti davası 

İkinci kordondaki kilçük 
Kardiçalı hanı önünde gaze· 
te müvezzi bay Tevfik'i 
yaralayarak öldürmekten suç 
lu Faik oğlu Hasanın duruı· 
masına dün aau cezada de
vam edilmiştir. 
Duruşmada ıuçlunun vekili 

müdafaasını yapmış ve vak
ada ağır tahrik ile meşru 
müdafaa şekilleri bulunduiu
nu söyliyerek süçlunun be-
raetini talep etmiştir. 

Mahkeme, Cumartesi ırlinö 
kararını tefhim eyleyecektir. 

• 

J)evle ~"" .')u rası • ararıııı 

(Huş tarafı IJ irint'İ ahifede) 
vd-lı·r 1.- u bi r fork arzederlt:r 

f_.tl! hu ayrılı k içindir k i 

lnıtipz mukave lele ri hakkında 

bütüo memleketl erde hukuku 

adiye rejiminden müstakil k~za 

mercilerinin lbtidaen ve intl · 

boen Şurayı Devle tten olduğa 

muharrer ınesail ve lhtilıifata 

hükCımet davacı mevkifue ge· 

ceruez. Bundan beşko amme 

hizmeti imtiyaz mukevelelerl

oio ilerlet\lmesl bu hizmetin 

görülmesinden ibant olmasıoa 

nazaran bu dürlü mukaveleler 

h ususi ve fndi bJr teşebbüsün 

sureti icra iyesi bak kıoda taraf. 

lamı mütekubil teahhüdlerlol 

gödtereo b ir andlaşma mahl 

yeti ar:ıe dt'r•ıez. Bııolsr ha ki 

kalte Amme hizmetinin temsi 

yet şelı.lini ifade ederle r. Bina· 

enaleyb hükumetin banlar kar· 

şısındaki vaziyeti aleldde bir 

taraf teşkil etmektea ibaret 

kalması zaruridir. 

Zira timmc h izmetinin ifası 

esasen hnkumete müretteb bir 

vazifedir. Bu hizmet bir ba~ 

kasına devir ve tahmtl edil. 
mekle hükumet aslen vazlfedar 

olduğu bu işin hakiki me&'ulü 

olmaktan kurtulamaz, tabiri di· 

yerle imtiyaza bağlanmış olan 

bir amme hizmeti hiçbir Z8• 

man bu mahiyetten SJyrılmış 

olmaz. işte imtiyaz mukavele· 

lerindc bQk.umetln eadece bir 

ferd ve iktldarlle mücehhez 

hlr taraf tı·şkll f'lmeyib kendi· 

ılnin heryerde tştn hakik'i H · 

bib ve hakimi olarak tanınma · 

ııındll ve bu nevi mukaveleler 

için ond11 o kad11c hududsuz 

bir murakabe ealAhlyetfnln ka 

bul edilmesindeki sebeb ve il· 
let yukarıda zikredilen esasta 
mündemiçtir. 

Hükumetin vazifesi lcabatını 

takdir ve tatbik hususunda hiç 

hir makamdan mezuniyet alma· 

masıda Amme hukukunun eeaslı 

ve umumi prenslblerlnden biri· 

sidir. Şn halde vilAyetl amme 
hukukunu haiz olan devletin 

herh•ngl bir imtiyaz molLave· 
lesinde imtiyaz sahibinin l'f'CI· 

btlerini yapmamasından dolayı 

hfızat harekete gelerek yuka· 
rıda söylendiği üzere as en va · 

zlfesl kendisine terettüb eden 

bu hizmetin tılemeslnf temin 

için lOzumlu • ördüğii her ted· 

biri resen lttlbazda serbestislnl 

kabul etmek zaruridir. Buna 

binaen müddeinin imtiyaz mo

ka velelerinde hükumetin fertle 

müsni vaziyette olduğu ve 
bıınlara müteallik ihtllAflarda 

müstakilen harekete mezun ol· 

mayıp bütQn efallnln hukuku 

hususiye kaldelerile bağlı bu 

looduğu neticesine varan iddiası 
kabule layık değildir. 

Davacı elrketin 2 l ve 24 

temmuz 1926 tarihlerinde is

tihsal etmiş olduğu imtiyaz 

mukave)eleılnln feshinde ve 

amme hukuku11dan milnbals 

hususi bir hukuk sistemi inti 

bak ettlrllmlı ve bunlardan 
mütevelllt her türlü ihtUaf lar 

idari kaza sahaeına vazolun· 

muştur. Adli kazanın yanıba · 

şıoda bir idari kazının müeB· 

ses olduğu yerlerde bugüo isti 

nasız bir surette cari olan işbu 

kaide Tfirkiye'de teşkilAtı eea · 

siye ·kanununa mastenlden Şu 

rayı devlete vücud vermiş olan 

1859 numaralı kanun ile hiç 

bir şek ve tereddüde mahal 

vermiyecek surette milrehakkik 

buluomakt~ır. 

Fllhaldka bu kıuunuu 19 

uncu ınad•I lain 

ılırıuı,. h ızırı .. ılerind"• 

ifo ın akeaıiile ukdoluıı:•.....ı 
velelerden dolayı akl 

sıoda t ekevvün edece~ 
Jarın lptldaen ve iD 

rayı devletçe hükme 

cağını natıktır. 

2 2 inci rueddeoin 2 

rası dn lkt ısnd ııe rl 

m ü mutuzummıodır. 

her hangi bir lmtfyı• 

lesinin feshi bususuo 

merçe tatbikata glri 
evve l hukuku hususiye 

f~ltyen mahkemel"'rdeO 

rar a lmak l iizımgeldlğf 
da vocı tıı rafındım flerl 
müddeaoın kabulllııe 

olmadığı zlihlrdfr. Oi 

<lan Şltrayı devlet kaz 
metin itt ihaz ettiği j 

melclerdeo ve kararl 

layı baklarmı veya 

rint buleldıır olmuş 

için müessesdir . 

Şurayı Devlet neı 

lacak idari dııva larda 
tin dalma dava olu 

ruevkltode bulunması 

Jlr. Nitekim bu nokt• 
\'alerda ferdlcre davı 

idari bir muamele ,e 
rın tel him veya tebliği 

raat yolu ile alakııdır 

til4ı oa auı ıarihiodeO 

arada GO gQo geçtikte• 

sıı ldt olacağını göstere• 

Uev le(kanununun 25 
destle de mustedeldlr. 

vazil hükiiıneıln de Şıl 

lctte dava açılabHeceA 
etmediğindendir ki 

yalmz ferdler mevzo• 
dilmiştir. 

Gerçi hnkumetln de 
Devlette dava açtığı f 

bu hal yalnız Devlet 

kanununun 20incl ~ 
D fıkrasında yazılı 
rarlara temyiz yoUI• 
sadedinde cereyan 
Yoksa kanunun 19 o 

delerinde yazılı ve B•1 
Bakanlığının lstioad 

beblerl meşroiyet 1e 
meşroiyetlne geJince, 

davacı şirket bu mut• 

feshinde kendisinin ,e 

yapmamış olması uıe• 

makta olduğunu ve 

kendisine mukaveleJerll 
edilen vecibeler. 

l - Muayyen trıot 

lırını yapmak, ., 
2 - 1stlm1Akler ıçı 

bul belediyesine 
vermek, 

8 - Karaköy 
dmmlarını inşa 

mftddetlntn sonuna k• 
halde idame etmek, 

4 - Muayyen yeri 

ayyen tarifeli otobi18 

5 - Belediyeye f 

kontrol aidatım 7,200 
tblôğ eylemek nokl 

ibaret ve birinci fıtr•" 
ııedileo tramvay haıl,rt 
mık vecibesinde loııir". 
velesl mucibince b&J 

güzergAbında beledi1 

lakler icra ve yollar•" 

sile meşrut bulundO 

2 3 4 ve 5 inci 

münderiç vec\beleriP 1 

tamamen yeıioe getiril 

birinci fıkrada işııre' 
tramvay hatlarındaP 

hının isıimlAki beledi 

mam olan Faıib ~ 
hattıoı lnıa edlb tı1°1 

orc 
•ki .... 
ı .. ı 
tifi 
ıc; 

• • 
eti 
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