
Ruhuna nufuz ede~ 
rniyenler,kabuğu ile 

uğraşırlar. 
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yenler hayalata sa
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Vücudu hükumette 

Es~s ve Kıyas 
Her yerde şahsiyeti hükü-

ıneu t ·ı d 
1 emsı e en zümrei aliye 
r'ldel 1 k rı er ' ararları, hükümle-

1 ' eınırlerile teali ederler· bu 
radel ' kn er• bu kararlar, bu hü-
• inler• bu emirlerin mes'uli
"'tlnı -kı cı_, Yu enenler, netayicine 
lln:a katlanmak mecburiye
te\\ dirler; bu netayicin hüc
ll'l\l:'· ilamını, tarih sahifeleri 
~icd •cehesinde her iman, her 
llıü11ıkn_ \'e herlzan kapahlmaıı 
i'Örij un olmayan gözlerile 

Türk hukuk ve menafii 
umumiyesinin hakıki mümes
silleri olan türk hakimleri hu
zurunde baımuharririmizin ce
reyan edecek muhakemesi 
her hakıkat ile beralıer bu 
hakikati de bütün nur ve 
vuzuhile meydana koyacaktır. 
Bunda her türk vatandafı gibi 
ıüphe ve tereddüt bile etme
yiz. 

Hedefi, gayesi keıfi haki-

r. 
hı .. Bu ilamın bu hüccetin bük
hı~d nufuzu, tesiri o kadar şa
bl} irkı hududunu ebediyet 
lr ~ihata edemez. Binaenaleyh 
rıİ eı hükümeU kendi iradele-

e temsil edenlerin batıl kı-
~8.•lardan dalma hazer ve ih-

raz etmeleri icabeder · 
r Bır zarureti tarihiyeden do
'ftJ.arı 'Ve ıahsiyetf hükumet 
oleıeleılnde bu pek meıhur 
' •n hukuku amme kaidesi, 
ldlrıız idare edenler için değil, 
h are edenler j}e edilenlerin 
•I \'e ahvalinden bahsetmek 

latife ve mesuliyetini kabul 
et'ftJ.11 Kalem erbabı için de 
lat olunmuıtur. 

Tarih sahlfelerlle karııla
f'n, vicdan, iman, idare edi
oİlller içinde kalem erbabı 
011lıak vazifesini kabul etmiş 
lr anların, idarel hükumeti 
tıİde\erinde cem edenleri ba
l kıyaslarla ne yaman iğfal 
e ıdlal ettiklerini, onlara ne 

:~hnıız fenalıklar eyledikleri
llıQ er an ve zaman görür. Bu 
l f~ebasbıs hizbi kalemin mu
rt' akıyetl, redneti ahlakıyele-

nin niıaneıi olmakla kalmaz, 
lnil1et f ı- k ve memleket için baisi 
e a et h 
V

- ve ezimet olur. 
ucudu h"k d" v u umete mevcu ıyct 

eren ri li tnnı d ca ali yenin hukuku 
1'uf~ en do~an bu kaideye vu
ka.r ;•rıın ıiddetl, iradelerinin, 
ınırİr arının, hükümlerinin, e
~nı erının de meıruiyetini istil
den eder· Bu vukuf, her ıey
~9\'el içtimai nizam ve in-
i.er ~l'l cuı a ve huruıe gelecek 
re.tın{"' layrl kanuni tezahü
hürrj a . deAil, meıruiyetinde 
ruıy,r~tı olan hürriyetin meı
lanın nde toplanır ve bu top
/J a yalnız ve yalnız 
. e~leı ve ltükılnzet otorite-

801tn anı . . an ve zanıan ve-
>'tlnu ııerek b ı . · ettenıeluıl te-

kat olan Ceza muhak•emeleri 
usulü kanunu, fert için bir 
teminat ise, muhakemenin 
aleniyet ve vicahiyeti de usu
lün kendi teminatıdır. Bu ve
sile ile hafi olan muhakeme
lerin teminattan uzak kaldı
ğına iıaret etmek istediğimiz 
hatırlara gelmesin. Bir tered
düde mahal vereceğini teem
mül ettığimtz bu nazar nok
tasını biraz tefrih edelim; Bu 
vadide kalem oynatan bazı 
zevat derler ki: 

" Cemiyet içinde hiç bir 
fert yoktur ki, kendi aleyhine 
tertip edilecek bir cürümden 
dolayi takip edilmesin. Bu 
hal fert için bir tehlikedir. 
Cemiyet içinde umumun böyle 
bir endiıe altında bulunması ce-~ 
miyet ile istihdaf edilen gaye ve 
maksR t için daha büyük bir 
tehlikedir • Cemiyeti tehdit 
eden bir tehlikenin onune 
geçmek için ferde bir teminat 
verilmelidir ki, cemi yel de emin 
olsun. Bu teminat, ancak 
ceza vermek hakki içtimaisini 

makul ve mantıki gösterecek bi 
muhakeme usulü ile kabildir. 
Fert için teminat olacak bir 

muhakeme usulünde aleniyet ve 
vicahiyet esasları kabul edil
medikçe bu teminatın husulü 
mümkün değildir. Binaenaley 
fert için teminat olan usul, 
aleniyet ve vicahiyeti kabul 
ile kendi kendisinin de teminatı 
olur.,, 

Bazı zevat usulün fert için 
bir teminat olduğunu kabul 
ile artık usulün kendi kendisi-
nin de teminatı olması için 
aleniyet ve vicahiyet esasını 

muhtevi bulunup bulunmaması
nın ehemmiyetsizllğini iddia 

ederler. 
Bazıları hükum tefhiminin 

aleni ve hükmün de eıpabı
mucibeyi muhtevi olmasının 
kafi olduğunu söylemekle bera-un ve ın uha(rı ~ 

ve tabii kılar ,•asınt zaruri 
L ' devlet ve h • 

ber devlet ve hükumet ıahıi
yetl mineviyesinin mevzuubahis 

•(imet velayeti aınıne 1 b u-
fuzdan, bu kudretten• d ~ nu-oaar. 

Gayri kanuni hürriyeti ef
te.dın nef i namına devlet nn
fuz ve kudretinin ihlali hiçbir 
}erde ne kabul ve ne de mü
dafaa edilmiıtir. 

Böyle bir müdafaaya ce
•aret edenlerin akıbeti beh
~ehal zından olmnbdır, Çün

u hakiki hurriyeti bu gayri 
~~ru ve meıum zihniyetle 
e lfe imkan yoktur. 

b Eıasen haf muharririmizin 
v u •ütunlarda daima yazdığı 
de 

1
hlüdafaa ettiği fikirler de, 

ev et v h"k hı b e u iimet otoritesinin 
o:unir d vakıt ihlali değil belki 
ını atnıa ve daima çok 

Umlu olduğu hususı idi. 

olduğu itlerde her halde aleni
yet ve vicahiyetin bir emri z•
ruri ve tabii olduğunu ifade 
ederler. 

Mevzuatı kanuniyemiz bu 
meseleyi Türk hukukçuluğuna 
Yaraıan ve yakııan asil ve gü
zide ıekıl ile halletmtı ve umuhi f adap ve emniyeti mu-

a aza maksadı ile duruı-
manın bir kısmının veya l _ 
mının · 1 1 ema 

ıız i o masana k 
vermek ıelihiyeUni k 11 arar 
hususunda Türk h k~ anmak 
best bırakmııtır. aç~ı;;ini_se~
Baımuharririmiz n ıuku~ 
d 

d e umumı 
a ap ve ne e uınumun 

. . h .1 b· emnt-
yetım mu ı ır ıuçla zan ve 

sorgu altına alınınamıı oldufun
\ dan, davasınan hafiyen icrası 

hususuna gerek eıasatı uıult-

İstanbul iktisadi bir 
Bi;;,···~;;.;;;ini tehlikeye maruzdur 

~-=-;;.,;.~---------

Ne tuhaf! 

tezy f !~mek Romanya, Bulgaristan, Yunanistan 
Ancak fırkaların arasında iktisadi ittifak mı yapılıyor? 
uzlaşmasıyl~ kabil 

oluyor 
Bcrlin, 1 t (A.A) 

Hükumete taraftar fırkalar 
bira resminin yüzde f:IO nisbe
tinde artmlması hakkındaki la
yıha üzerinde uzlaımıılardır. 

Yeni tefrikamız 

Ankara da 
bir macera! 

1J/11harriri: Ayhan 
Dünkü nüshamızda Ayhan 

tarafından yazılan ve tarihi 

bir kıymeti haiz olanMithal 
Paıa na11l boğuldu" tefrikaıını 
dercedec~ğimizi ilin etmittik. 
Fakat bu tefrika elimizde nate-
mam olarak bulunmaktadır. 

Biz bu tefrikanın Ayhan 
tarafından tevkifhanede tamanı
lanıp gönderileceğini zannetpılr 
tik. Ayhan B. timdilik yazı yaz
mak hevesinde olmadığını ıöyle
di. Böyle eksik bir tefrikayı 
takdim etmekten bittabi sarfı 
nazar ettik. 

Binaen aleyh dünkü ilandan 
dolayı özür dileriz. Bugün dercine 
başladığımız yeni tefrika gene 
((Aylunm Bey tarafından tevkif 

olunmadan evvel yazılmıı çok güzel 
yeni ve çok merakla bir yazıdır. 

Tarihi ve edebi yazılarile 
Türk karilerine kendisini tanıt-
mıı ve ıevdirmit olan «A .ilhan» 
beyin bu yeni ve cazip eserinin de 
merak ve zevkle okunacağından 

eminiz. 
l~u günden itibaren 

ikinci sahif en1izde takibe 

yemiz gerekse me-1zuatı hazı
ramız 'noktasından biç bir sebep 

yoktur . 
Devlet ve hükamet nüfuz 

ve kudretinin temini ve muha
fazası velayeti aııımenln de 
esası olunca hükumetin icra
atında batıl kıyasların yeri ve 
yolu yoktur ve olamaz. Cüın
hurlyetln en muazzez müeııeai 
ve ıehitlerln millete en kıymetli 
mlraaı olan Teıktlitı Esaıtye 
kanununun ihtiva eylediği her 
esas birer batıl kıya• ile •ene-
lerce rededildi. 

ilim, hayıiyet -1e mllliyet
ten doğan, teıkililı Eıaıiye 
Kanununun ihtiva ettiği esas
ları batıl kıyaslar ile redde
den hükiimetler, hakıkatte ken
di otoritelerini thlil ettikleri için 
zulümlerini alkıılayan kalem
ler ile beraber boınadan Bas-

raya, Kafkardan Tunusa giden bir 
imparatorluğun imparatorluk
lar kuracak kadar ceıiın arazili 
ile ıahneden çekilmeğe, yıkıl
mağa ve tarihin ebediyen yadı 
llnetlnde kalınağa mahk(im 

oldular. * -it * 

... 

İstanbul limanunn bn,qünkü manzarası 

Son günlerde Balkan devlet
leri arasında ıiyasi ve iktisadi 
olmak üzere iki cepheli bir pruje 
teazzuv etmetedir. 

lıtanbul'un iktisadi vaziyetin-
de büyük bir tesir icra edeceAi 
şüphesiz olan bu pruje Boğazlar
daki mütkülattan(!) müıteki bulu
nan Romanya, Bulgariatan ve 
Yunanistan tarafından Selinik 
te bir tranıit mıntıkaıı tefrtkıni 
istihdaf etmektedir. Yunan 
baıvekili M. Venizeloı'un ihzar 
eylediği bu prujeye nazaran 
Romanya Şimendiferleri Bulgar 
Şimendiferlerile bir leıtirilerek 

Lehistan ve Romanya emttaal için 
Adalar denizinde serbest bir 
mahreç temin edilecek ve bu 
suretle Selanik Adalar denizinin 
en mühim bir transit lfmanı 
olacaktır. 

Bu proje tatbik edilince Ro
manya ihracaf emtiası hesabına 
karadenizin fırtınalarından kur· 
ulacak ve siyasi cephede de 
Bofazlardaki tedbirlere boyun 
egmiyerek açık denizde bir mah-
reç temin edecektir. Aynı zaman
da Yunaniıtan, Bulgaristan, Le
histan, Yogoslavya ve Macarlıtan 
bu proje ile sıkı surette alaka
dar bulunmaktadırlar. 

Herman Spirer işleri 

Hükumetin işleri . -·-
intihap olunan 

bir hey' etçe tetkik 
edilecek 

Paris, 11 (AA) 
Meb'usan ınecliai hükiimet 

ile umumi idare ve ınüe1aese
ler arasında akdedilen muka
vele ve muameleleri tetkik 
etmek ve bu akitlerde umumi 
menf aatı ihlal edecek sut is

timaller' ispekülaıyonlar yahut 
hileli 1 muame eler olup olma-
dığını arattırmak üzre bir tah-1 

kikat komisyonu tqkiline 265
1 

muhalif reye karıı, 322 rey 
ile karar vermiıUr. M. Tar
dieu, iUmat meseleıini ileri 
sürmekle beraber bu kararın 
fiddetle aleyhinde bulunmuıtur. 

Dün kazanan numaraların 
tekmili beıinci sahif emizdedlr. 
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Sahife 2 

Harici 
Deniz silahları 

Tahdidinde 
1 Yunar~lılarla bir Bir sene lngiliz es-: lh~riil~ıe<I"!'; :}'11·e1;·11'' ,.,.,.;1.t·u İrakta da 

l ., ' ::.ı.ııo/t•llt' ıı'fll ol11>1t111 11utuk 1·1 1 1 ·ı>/t1 ı.İ 
tu''rlu'' mu"zakere ,,·ıisadi mı111·rı11 111''·"' . .,. 

YQ8l Q mamaga Ankara, 11 (A.A) ı ·ye 
Bağdattan: sabık harcı 

1
_ 

/liı· itilri(da/ıa Ntil(ı/OJ' b •t • karar Verdı·ıer Maarif vekili Cemal Hüsnü . in r l mıyor B. bugün Darülbedayi heyeti nazırı Yasin paıa ha1t11un. dl 
Londra, 11 (A.A.) Atina, 11 Amritsar, 12 (A.A.) ıerefine bir ziyafet vermittir. yaset.inde teıkil olunan iklkı .. ar•ı 

Baımurahhaslar arasında ya- k b h h na r 
Atina gazetelerinin verdiği Hint ithalat tacirleri konfe- Vekil B. ziyafet esnasında ıu omuyon, u ranı azırı 

palan içtima nihayet bulduktan d . b d d b. . ·· akereYe 
l t ·· A k y b ··n en it'b bi ıca e en le a ırı muz 

M M D ld b ma üma a gore n ara unan ranıı u gu ı aren r se- nutku irat etmı·•tir. sonra • ac ona şu eya- 1 ır 
nalla bulunmuıtur: sefirine gönderilecek talimat kat'i ne müddetle ngiliz ticaret eı- - Milli idarelerin teşekkül başlamııtır · iiJll' 

b h l k Ya 11 alınınamaıı hakkındaki ka- h Bu tedabirden bazıları dl Jt-- Çok memnunuz kaleme ir cevap ma iyetinde o mayaca ve tahakkuklarında içtimai a- -
alınmak üzre olan itilaf bazı an- fakat teklif edilen tadilat hak- rar suretini kabul etmiftir. Ka- yatın istenilen tebeddüllerinde kün olduğu kadar mesarifi aıaebi 
larda hemen hemen iktiham kında yunan noktai nazarını yeni rafi, Delhi, Bombay ve Kalkü- tiyatronun ne kadar mühim bir mak, bazı yerli ve ecJI et 
edilmeyeceği. zannına du-1u-len ü k t k'l d k . ta tüccarı da ecnebi memleket- l d b lh memurların vazifelerine nib•f m za era a eaaa tef ı e ece tır. l k ro oyna ığını i assa genç 
b k k l ld lertnden ge ece emtiayı satın vermektir. . 
ir ta ım müı ü ata rağmene e Tiil'k l'uuan lİNll'el milletlerin yakın mazilerinde 

etmeğe çalııtığımız neticeye doğ- almaktan imtina etmeğe karar İn,fıt'fte,ı•n, - 1·1·fı!.· ıııı'ı·_..,akı•J'f·~' 
JIUtfl/U',d~.'\İ lvermiılerdir. müteaddit vak'alarla görmekte- 1 \ , 

ru hakiki bir adım teıkil etmek- /' l yiz. Edebiyat ve san'atın hayat Bağdattan· 
tedir. Atina, 11 (~andi ıaı·a /llJ• lll't i.ı.:'İl/f>u/m·e hareket halinde tecelli eden bu İngiltere ;le Irak hüklidleti 

Neıredilen 1
bir tebli"de mu- Milddetı' hı·tam bulan muvak- /llZ tb.ıt:"iı't~ııı<~ı· li ~·· 5 

,, · '·' ' yörür şekli ta eıki tarihtenberi arasında baılanmasına hay Y 

rahhas heyetler reislerinin kale- kat Türk Yunan ticaret aıuahe- B (1 
1 k h d 

ombay, 12 (A.A.) insanları muayyen fikirler arka- mandan beri intizar olunall 
me .ıı ınaca mua e eyi t anzfm desi üç ay daha temdit edllmittir ft . ti" 

k k k 1 k 
Gandi tara arlarından ıey- sından çekmek hususunda kuv- esası Irakın Akvam cemiye 

için i l omlte teı i ine arar · l · ·-1• 
verdikleri bildirilmektedir. Bu J:;teu e, çrktwnw yar ve a>erakendeci bin kadar vetli bir yardımcı olmuıturı. duhulile beraber tam istiklallJP"' 
komitelerden biri hukukıinalar- lzmir, J 1 satıcı sokaklarda dolaıarak arzu Muhtelif say sahalarına bölünen te'mini olan müzakerata 1 Ni,-

11 

dan, öteki mütehaaa1Slardan Kız muallim mektebi müdü- eden Hintlilere tuz vermektedir· fertleri sahnesi önünde birleı- tarihi "lde baılanmııtır. 
mürekkep olacaktır. Pazartesi rü Şevket Süreyya Beye ~azı ıe- Kongre tarafmdan teıkil edilen tiren temaıa, milletlerin en kuv- G •• d 
günü umumi bir içtima yapıla- beplerden dolayı itlen el çekti- heyet yarın yapılacak nümayif vetli bağları olan müıterek his un e 

jı · i eınaıında cebir ve ıiddete müa-caktı r. r mııt r. ve fikri vasati seviye halinde Biı· Jltİll'jfJJI lı'ı·a 
, tenit hareketlerde bulun.mama- " · 

Muahedenin tanzimi perıem- Pan.<ıolos laJ'a/laJ'f,(ll'I im.~ tamim eden en mühim bir va- L d ı 1 • ıını halka tavıiye etmek üzre sıtadır. on ral an : 
beye kadar ikmal edilebileceği (/ttl'JJ1 ''·"lJI' ı· ·1· h · · ·d t ın•rtJll • ~ bir beyanname neıretmiıtir. ngı ız azınesı varı a ı 5 takdirde Perıembe günü öğleden Tiyatro, cemiyetlerin muayyen k k d 70• Prama ı 2 ( A.A ) · I yirmi i inci gününe a ar 
sonra muahedenin imzası için (;,.,.,,,., llUU' <~niu ,l'<IJJll,t/I zamanlardaki vaziyetini tespit tor· 

Ceneral Pangolos'un rütbesi- 1 milyon liraya baliğ olmuf l 
Yeni bir umumi içtima daha ... ,,,· '·a f ettiği 0 ibi bilhassa istikbal için h t1' · f'l d 1 · il k ,, " .'i ~ Bütçede tahmin olunan ta • 
Yapılacaktır. nan re o ay11 e prama aı e- l l 

B b (A A ) açı ması isteni en cereyanları ve b _ ... 
· k t at araıında pek te ı"nzı' om ay: · · mı·ktarı .... , 4fıı milyon olup .....-. Frau:n:. JJUtlUllflfl ıu1/İf·edc11 rı 1 a 

1 
• 8 il · t d k verilecek ıekilleri teıci ve tak- _ad bataızlık mahiyetinde sayılmaya- ycu a 18 aıyonun a ve e- nazaran 41 milyon lira nokl" 

JllCl/1111111 !fijı·iiniyor cak olan hoınutsuzluk asarı gö- za Maıjitte bir tren içinde bom- viye eder. ~Genç Türkiye cüm- dır. • 
tParis, 12 (A.A.) rülmektedir. ba infilakı vuku bulmuf iki ki- huriyetinin hu mükemmel vasıta Ancak masrafta tasarruf ol°' 

Gazeteler, lLondrada bulunan ı •ı d ıl yaralannıııtır. Suikastın grev ve müesseseye lazım gelen ehem- duğundan açık l5 milyona 11· 
hal ıureunden umumiyetle mem· ngı tere e halinde bulunan thnendifer ame- miyeti vermemesi imkanı yok- mittir. Senei maliyeden ~ 
nun görülmekte, bu neticenin - ·>"~-<·- leıi tarafından Yapılmıı olduğu tur· Tiyatro ihtiyacımızı uğra§- kalan dokuz günde bu açığı dO 
ilk günlerde beslenen ümitleri IJ01'iil/ii11unlularm kflf/lk zannedilmektedir. maktan yıpranmayan aziz Ham- durmak epeyce güçtür. 

boıa çıkarmakla beraber müza- .'İfll'l~lru•l ,1/U.ptldı J/ımlllll kitap d.tıfjllffll 1;,»f.Nli- duUah Suphimizin bir eseri olan __ ..,,..,,...,..,..._ __ --
kerat esnasında Z1'hur eden teh- Londra, ı 2 (A.A) tiyatromuzda tatmin edebilecek-

•
11C l'<!iNİ 1 ilkeli müıkilata nazaraa ıerefH Darülfilnunlular kayık yarar / erini kıymetli sanatkarlarımız Çok şüküt bir ıey olduğunu yazmaktadır. larında Kembrlç takımı iki boyla Kalküta, 12 (A.A) gösterdiler ve ümitlerimizi kuv-

Ayni gazetelar, konferans muhi-
19 

dakika 15 ıaniyede Okıfort Kalküta - belediye reisi dün vetlendirdiler. Bu hale gelince-
tinde hüküm süren ağırlıktan takımına galip gelmiıtir. Yarıı öğleden sonra talebeye memnu ye kadar kendilerinin değerli bir QZ, 
sonra bir sükun havası esmeğe M" b bir edebi kitap okurken tekrar bir san'atkar oldug"u kadar kuv-

Halk 
baıladı"ını kaydetmekte, M. Bri- pek heyecanlı olmuıtur. usa a- t k'f d'I nereS alacak 15 b d t• d itibaren _!_V 

1 e 1 mittir· vetli bir teıkilatçı olan Ertugrul T ~ 
and'an takdirle bahseylemekte- kanın l aye an en -·>~-<· _ 
dirler. Oksfort takımı baıta gelmekte Kf~.çkiJUk!ki .ı.:ui l:~ıi11uil Muhsin beyin ıahsiyeli bu zah- • 

Matin gazetesi M. Briand'ı idi. Fakat Devoshire Meadovvs Ankara, 11 metler ve müıterek muvaffaki- Oktruva resınl 
~~a.:U'~~:1::m:ı~~~;1" 0::1.~ ~.~~=~ 11:!1~~~~~;:.~1::1 ::;:;~~ batı~~;::.~:~.~:~:1:0~~!=~~ ~.~~:

1

7~:~~1. bı~.;:::.~~n g~~!d:;: esaslı surette 
gazetesi M. Briand'ın huıunetten ralmen Okıfort takımı geri kal- huıuıiye müdürü oldutu halde de güzel bir muvaffakiyet örne- tenzı·ı edı·ıı·yot 
ari bir metanet göıtermit oldu- mıı ve ahenktar }>ir ıurette fası· Keıkinde olan 1 o bin liralık sui ğini gösteren, bundan sonra da 
ğunu yazmaktadır. Pelit Parisien: laaız kürek çekmekte olan Kem- iıtimal davasını tetkike gitmitUr. hiç şüphesiz daima artacak sa- Cemiyeti belediye idare ~ 
Fransız murahhas heyetinin Eran- briç takımı ileri geçerek büyük /Jal,ga/I borçlar ilerile bu muvaffakiyeti daha cümeni dün toplanmıı ıanaJl 
sız menafHni temamlle müdafaa müsabakayı kazanmııtır. kuvvetle tebarüz ettirecek olan d 1 hh l ,, Ankara, ı ı ticaret o a arı mura aı • _,, 
ve muhafaza arzusile mütehauis Londra, 12 (A.A) kıymetli sanatkarlarımızın ıere- 'il" 

Maliye vekaletinde müteıek- da 'davet ederek ıon bir te .,.,. 
olmakla beraber son derecede Darülfünunlular kayık yarıı- fine içiyorum". v 
'tilifp h k ğ kil dalgalı borcları tetkik ko- yapmııtır. Oktruva tarifeıinill 
1 erverane • are et etti ini ları kapalı ve yağmurlu bir hava- İ:.11tinlc11 ,(lide11 haf; i dl' 
kaydeylemektedir. da baılamııtır. Talmeı ıahille- miıyonu tetkikatına devam edi- / dili hakkındaki tetkikat bitın f ~ 

ı:~.llll''fll1111 "'n • l "l · yor. İzmir, 12 (A.A) Geçen sene- Bütün etyada azami tenzilat:; 
r1 ,.,.. l/1J1lt nı f'CSt rinde 100 binlerce halk toplan- tr: 

R · (A A ) Ok f Komisyon gelen evraktan nin ıon altı ayı zarfında iktisadi pılmıt t. lup tadilatin ıeklindeP ~ 
arıa, 11 • • mııtır. Bütün ıerait s ort k 111" 

1 b 317513 liralık 132fi itinin nıat- mıntakanın memaliki ecnebiyeye ikiodamurahhaıları dameın11 
Ayan mec iıi ütçenin heyeti takımı lehinde idi. Mezkü r takım ı f' 

f • • 17 h J•f k lubunu kabul etınif 24 7 ,013 li- yaptığı halı ı"hracatı '-)Ofı,o·ıs me- dur. Evelkine niabeten bazı~ .. 
umum yesmı mu a ı reye istediii ıabill intihap etmek ha - ~ I"" 
k ·ı k b ( S hi ralık 4 36 kitinin müracaatını tro murabaına ba\ı"g" olmuıtur. 1 O ve bazı efya da 2 O ıtl 
arıı, 270 rey ı e a u etmiı- kını da kazanmıı ve urey ıa -

l l r.eddetmiıtir. Bunun kıymeti 2,4G5, rns liradtr. ' tenzil edilmiştir. tir. ini a mııtır. ~ 
~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~~~~~ 

hatları benekli beyaz kuzular kümeleri karıncalanıyordu. Biraz yakaJarı numaralı meıin Jı~ 'l'ef rika No: t 

Birinci 

15 Nisan 
Sık tra§ olmaktan, esmer 

yanaklarına yer yer kan oturan 
genç zabit, kompartıman pençe
realnden bileği saatli kolunu 
uzattı; 

- İtte Ankllra! dedi .. 
Çeneıl üzerindeki sivri aaka

hna kır dGfen gözlüklü, öteki 
pençereye abandı. 

Eski Ankara göründü diyor
lardı. Baktım: lkı alvrl tepe ete-

ğine dolanıp yayılan kanık bir 

,ehrin kırmızı kiremitli binaları 
benekleniyordu . .Vagon ın kabı-

I 
kısım 

neıinde gizlice traı olup, dalgalı 
yanaklarım pudralayarak beyaz 
dıılerini fırçalamağı unutmıyan 

ıık zabit, omuzuüzerindenlbaka
nlara izahat veriyordu: 

- lıte, ıu ~sağdaki yeıtl te
pelere yaılan•n ağarık yiizlü ta
ze görünen binalflr ( Gazi Çtft
Uği ) nln nümune evleri lmiı .. 
Sol tarafta mi• kokulu ifdelerln 

aıaltya ıalk..Qılanarak ince dal
ların alır baaan kiil rengi yap-

raklarını ıılayıp geçen ( çubuk ) 

çayı idi. İlerde taze f ıtkıran ye

til arpa tarlalarının ~enarmda 

sıçrayıp zıplıyor, semiz kuyruk- aonra, vagonlar daha büyüdü ve kelli hamallar, pencerele-',) 
ları ince bacakların• esneten kır- istasyonun önündeki kalabalık, sesleniyorlar, çeviklik ed~,~ 
kık tüylü tıknaz ve (olgun ko- iyice seçilmeğe baıladı. Gelinci- vagona atlayanlardan bit ,J 
yunlarla oynaımafa çalıııyor- kler gibi kızarıp zambaklar gibi Herdeki ailelerinin eıyal•'~,. 
)ardı. bir an evvel çıkarmak içill 

erkenden beyazlara bürünen 
Y .. ,.11 tepelerden aıarak arpa k d 1 ll .. 1 tical ediyorlardı. ..'IJ' ... genç a ın ar , narin e erı e k d b t ., .. ..a d Amcam, arıı a as 0 ıeıo 

ve butday tarlaların an serin- gözlerini siperlemiılerdi · dayanmıı, dikkatle pencer~,dO 
lenen yumuıak meltemler, va- Yumuıak şapkalarının kenar · süzüyordu. Birden beni 1° ,501 
gonların kaplamalarında kesili- larını asabi parmaklarla didik- ve gülerek baıını salladı· Jt.r 

. yordu, liyen temiz giyimli zarif erkek- elile beklememi iıarat ettl·d611 .. 
Sür'atle büyütülen levhalar gibi kasında duran zaif birine o, 

bf 1 ler görünüyordu • Ay yüzlü dl 
lleriledtkçe Ankara ze ge lyor. dü, sert bir ıeyler ıöyle • b ... 

d d bebeklerin berrak bakııla· le .. 
Çinkodan bacaların an ünıan hürmetle iğildi ve kotar• 

rında uzun ve kısa hasretler 
pufkuran fabrikaları varıp geçtik. na gelmeğe baıladı. d 171r 
D llarında nı birikmiıti. Şen zahitler, yanı- lbllll e ' ar yapılı deınir yo a- Bilmem nedir? ka kl-'te 

1 1 b f nıızdaki ciddi mülazınu selam- e •r vi gömlekli anıe e er, 0 ve ezinti vardı. Hani, ıu 111 ıte ı0-
dolu vagonetler! itiyorlar, yii- lıyorlardı. 0, tuvaletli baıile mu- imtihan olmak için enclfıe 

0 1, .. 

(klü büyük kanıyonlar, tozdan kabele ediyordu. Sivri sakallı Uzar eden tenbel çocuklar~ibl·' 
bulutlar aayurarak homurdanı- gözlüklü efendi, elleri litriyerek terini burkan gizU korkula.' rı .,., 
yorla . . baYullarını döıemeler Üferine Amcam matrut bıyık a eÇJdll 

fıtaıyonun uzayan boıluiunda, sıralıyor, dudaklarına yapııan ıtıman göbeılle kırkını gbeolı-
beyaz dümanlar pufkuran katar· sönmüı aigaraıından, ıon bir semiz ermeni kadınların• 

yonlı (Devamı var) 
lar kaynaııyor. Kesme taşları <lümaniı hava emml"ğe çalı,ı-
afaran rampa, üzerinde, inıan yordu. 



Aşk! 
- >. • C• -

Baheıvana , veya 
Paşaya Baharmı? 
k Sultan selimde Cumhuriyet 
ıı orta mektebi ta 1ebesinden 16 

Yaıında Servet H. mektepten 
çıkarken bahçıvan Kenan na
l'tıında birisi, tnrafmdan otomo
bille kaçırılınııtır. 

Kenan, iki senedenberi Ser· 
"etli. ile seviımektedir. Ve aynı 
~trıanda meşru bir ıekilde ev
~lllek niyetJnde imioler. Fakat 

k rvet hanımın ailesi bu izdivaca 
at'ı 

Yen razı değillermif. Kenan 
'•velkı &ün son defa olarak kı
ıın ailesine müracaat etmiı,fakat 
'Yine 
- ret cebabı almıı. Bunun 
\lıerfne '- '· k . 
dün l'!;at ı ararım vermıı ve 
ll\ ''"Rilisini kaçınnııtır. Kızın 
p '1'

1 
Polise müracaat elmiıtir. o iı 

ha I tahkikat ve taharrlyata 
f llJnııtı r. 

---.._,..," 
39 bin ton 

re . . - ···"~<-
Ilı UIJ· po~ıa ııapUl'll ya-
/,·m,lfl tleuizc indirilecek 

Paris, 11 ( A.A ) 
la Nisanda Raint Nazaire de 

39 hın ton ilatoluk bir posta 
vaPutu denize indirilecektir Bu ltlij 

na~hetle yapılacak merasim-
de bahriye nazırı tle cenubi 
~"1ertka. hükumetlerine mensup 
ıpJornlltlar bulunacaktır· Bu ge
~i 8otdu ile cenubi Amerika 
11lıanJarı araıındaki seferlere 
tahıı 1 ~dilecekttr. 

Ituslurnı, hari::. b1/dl/i.ui 
1ııa1t kenw redllelli 

Paris 11 ( A.A) 
ti Franıada bulunan Sovyet 
d ~ret heyeti bir bina ile bir 
~Poya konulan haczin kaldırıl
lat '•nı {ticaret ·mahkemesinden 
l ı~:lnlttir. Mahkeme reisi haciz

li 
11 kaldırılmamaıım emretmir l', 

~o''i.ııet - Yunan ticaret 
uıuahedcsi 

Ati na, ı 2 ( A . A ) 
\' Ayan mecliıi Soviyetler ile 
tı une.nlıtan arasında akdolunan 

taret dk 
'it k rnua.h!deıinln tas 1 ine 
mı •nun layıhaıına kabul et

ıtır. 

i~/J<.ınya,[a yeni bir f 11'kfl 
ıe:;c/l·l·iit ediyol' 

1( l'.tadrit, 12 (A • A) 
Alh an de Ranıanos ile Marki Uce111 l>tr aı araıanda huıule gelen 
tıya~:laırna neticeıi olarak İıpa
lıb İngilltere ve Belçikdaki 
bt era) fırkalara nıümaıil büyük 

r fırka teıekkül edecek~tr. 
Su f arkanın reiıl liberallerin 

)''kında akedecekleri büyük ictl
ltl'da. intihap edilecek Ur. 

Bir müldkat 
Roma, 12. (A.A.) 

l'.t. Mussollnl kont Bethlen 
tle 

~örüımüştür. 

i.~pauyalla inıiha(HU 
Madrit, 12. (A.A.) 

Na21rlar meclisi intihabalan 
19

80 senesi son üç ayının niha
)"1tlnde icrasını kararla~tırmııtar. 

1'rru /.-azası oldu, ."/8 
f.-İ§İ !JUl'<llaJldt 

n· Mor.tbeliard, ı t (A.A) 
ki . 

1

~. lten yoldan çıkmıştır. 6 
11 tı 0lmuı ikisi ağır olmnk üzere 
0 8 kı i 
d § Yaralanmııtar. Yaralılar· 
.... an iklıl hastaneye götürülür-

en öl1nn1uır. 

Şehir haberleri 
Bir istikraz 

- "'>r·~-<·-

J/11/uıkenu1si1111 diiu .İta(11a11 
111ah ~·enu1si11d~! dem1111 <!dildi 

Harpten evvel fıttkraz olunan 
100 bin altın liranın tediyesi 
talebile Sosyete Komerçlyala 
halyana tarafından Hük\kmet 

1 h . "kame olunan davanın a ey ıne ı 
dün muhtelit Türk - ltalyan 
mahkemesinde mürafaası yapıl

mıf ve ff karara kalmıfbr. 

JJmauet rü.ı.;umalfau 2:)() 

bin lira isl(lJor 
Refadlye caddesinin vaktiyle 

antrepo olarak kullanıldığından 
dolayı ıehremanelinin iıtediAi 
250 bin kusur lira iığal bedelini 
vermediğinden dolayı §ehrema
neU mahkemeye müracaat ede
rek rüsumat aleyhine dava ika
me etmlttir. 

Jluhülili11 /leyin i:.ni hilti 
fa kat habt!r .'lok 

Vali vekili ve Şehremini 
Muhiddin Beyin mezuniyeti bit
mlıtir. Fakat kendisinin ne vakit 
geleceğine dair bir haber yoktur. 
Zannedildiğine göre Muhiddin B. 
ap ansızın ıehrlmize gelecektir. 

Kuyulardan nasll t1e ne 
Nı kil su cekilebilecek 

~ 

Bazı evlerdeki kuyulardan 
adi ve yahut ıantrfüj motörlerle 
su çekildiği ve bu motörlerln 
çıkardıgı çirkin seslerin etra
fındakileri rahatsız etmekte ol
duğu anlatıldığından badema bu 
kabil kuyulardan gece yarısından 
sonra ıu çekilmesi menolunmuı
tur. Bu huıuıta zabıtai belediye 
memurlarına tebliğat yapılmıf 

olup emre riayet etmeyenler 
hakkında takibat yapılacacaktır • 

A /urların asri olup 
olmatlııjıınu lc/Uşi 

Ahırların asri ıekle: getiril· 
meıi hakkında verilen :mnhle· 
Un bitmesi üzerine bu baptaki 
teftiıata devam olunmaktadır· 
Yalnız dal ret belediye baytar-
ları bu husustaki teftlpt 
hakkında Emanet baytar mndı
riyetlnden bazı ıeyler sormakta 
olduğundan talimatname mevadı
nın yanhı anlatılmayarak tefti
ıatın her tarafta ayni ıekil~e 
yapılmasını temin için biıtun 
devairi belediye baytarları bu
gün Emanet baytar müdürü EMt 
beyin riyasetinde toplanac~k ve 
bu husus tespit edilecektır. 

iki ko11/('l'<n1,'\ 
yarın saat yedide Is tan bul 

darülfünunu hukuk fakültesi 
Profesörlerinden Dr • Groaat ta
rafından f ranıızca olarak .. Mil
letler mecliıln hakkında, ve 21 

nisan pazart<?si günü saat yedi
de Amerikanın en büyük coğraf
yacaaı profesör Huntington tara
f andan İngilizce olarak .,Bir cof
rafyacı Türkiyeyi naaal görür'?,, 
Mevzuu etrafında, Alemdar cad
deaı 23 No. da Amerikan lisan 
ve ticaret dershanesi binasında 
konferanılar verecektir. Türkçe· 
ye tercüme edilecek olan bu 
kouf eranılara herkeı gidebilir. 

Ta mil· bitin<'c İ.ı,;tanhul 
.~milı::; kalmıyacaklw ! 

Şehremanetinin bir müddetten 
beri Büyükderede büyük bentl~r
de yaptığı tamirat bitmek üzere
dir. Bentlerin lanıirinden sonra 
lıtanbulun suıuz kabnıyacatı 
söyleniyor. 

Levazımcı 
~<-

/hin 1iirkuvazda bir 
zi!Ja/ct 1:er<li 

Sabık Levazım reisi İsmail 
Hakkı pafa bacağından muzta
rip bulunmaktadrı. Sabık Leva
zımcı iadei if akat etmif ve dün 
Türkuvazda bazı mali müesse
ıat müdtramnın davetli bulun
duğu bir çay ziyafeti vermiıtir. 

'l'iirk Y11nan uw.~elesi 
Muhtelif mubadele komisyo

nu bitarat azaları dün Tevfik 
Kamil beyi ziyaret ederek bir 
müddet görüımüılerdir. Yunan 
cevabı hakkinda henüz bir ma-
111.mat yoktur. Cevabın bu kadar 
gecikmesi gayri tabii olduğun

dan, hükumetin Ati na ıef ar eti 
vaııtasile teıebbüıatta buluna
cağı temin edilmektedir. 

Gaııri mübadillere Mvziaı 
Gayri mübadelerden musak

lkkaf at eıhabına yapılacak tev
ziabn ikinci partisine baılanıla

caktir. Tevziat pazarteti ve 
perıembe günleri ?olacak ve kur
ban bayramına •kadar ikmal 
edilecektir. 

:·J 50 l&1y.1Jah gel~ııor 
Nisanın 16 ıında 350 Ame

rikalı seyyahı hamil .. Akitanya" 
Transatlantiki limanımıza ge-
lecektir. 

Li.11~i .r.:ergi.f;ine iştira!.· 
t!lnliye ha~wlaıuyaruz. 
Belçlkanın Liyej tehrinde 

beynelmilel bir sergi açılacaktır· 
Sergide mahsulata arziye teıhir 
edilecektir. iktısat veklleti Li
yej ıergiılne ticaret odalarının da 
ııt1rak etmeıfni ticaret mOdlri
yetlertne btldlrmlttlr • 

Sergi nisan nihayetinde açı
lacak teırfnievele kadar devam 

edecektir. 
Ticaret odaıı LiyeJ ıergiıine 

tütün afyon fasulye nohut bak
la nümuneleri gönderecektir. 

Anrupall ınii.-.;teşrild.er şellri-
1nizde tetkikat .1fapacaklar 

Gelen mektuplara bu •ene na
zaran ıehrimizde tetkikat yapnıak 
üzre müıteı rikler gelecektir· 

Bundan baıka Londra' da M · 
Kip ıarkıyat müeaaeıesine men
sup bir heyet te ıehrimizde tet
kikat yapacaktır. 

Varidat bubu,ıuıt:..~a htıRla
llfja gijz ınii yıt1J1Ulru·a~·.' 

Etfal hastanesi sırtlarından 
akan lağımlar o civardaki bos
tanıarı telvil etmekte ve bu Yüz
den tifo ve sair baı:ı hastalıkla
rın önü alınamamaktadır· 

Şehremaneti, bu lağımları et
rafa tehlike vermıyecek surette 
tanıir etmeli, üzerlerlnl kaPat
mafı düınnmektedır. Bunun için 
bir varidat menbaı bulunecaktar. 
Varidat bulunur bulunmaz açık
taki mecralar kOnkler vaııtaatle 
denize akıtılacaktır. 

- nnmaaz -==---- --=------
.JlecNrni ıallsil lAkli(i 

ka!Jul editmclli 
Pariı, 11 (A.A) 

Ayan mecliıi orta tedrlıata 

ait tahıil tahsiıatı için yapılan 

imUhl\dda muvaffak olan ve ebe
veyni 150 franktan fazla irat 
vergisi vermiyen talebenin mec
canen tahsil görıneıi hakkındaki 
takriri 92 muhalif reye kartı 197 

rey ile reddetnıtıttr. 

~P'RA*U'1EOP5·.;;ç-.,....., ------

İzmir kız mekte- Bir Tüccar 
bindeki hadise 

(( lliz111el» rıazı1lesi11dt•11: 
Kız muallim mektebindeki 

hadise derinleıtikçe taaffün · edi
yor ve karıttırıldıkça burnu dü
ıüyor. Bu mülevves bahsı gazet~ 
sütunlarında idame ettirmeği 

muvafık bulmamaktayız. istedi
ğimiz ıey tetl<ikat ve tahkikatın 
çok tiddetli ye çok derfn yapıl-

d Vekaletten her halde ması ır. 

bir müfetti~ bey gelmeli ve maarif 
emini beyle birlikte çalııar~k 

. t• k .. k .. nd•n temizlemelidır. vazıye ı o u - . 
Şehime Hanımfendinin idaresın
deki kız lisesiyle iftihar eden 
İzmir' kız muallim mektebi için 
kulağım tırmalıyan çirkin şayı· 
aların esasla bir temizlikle niha
yet bulmasını istiyor· 

Kız muallim mektebindeki 
anartiden bir nümune vermek 
ve bu meı' ele hakkında maarif 
emini beyden ciddi hareket rica 
etmek mevkiinde bulunuyoruz. 
Dün talebeden maalesef isimle
rini tesbit edemediği:niz bir g~~P 
telgrafla vekalete müracaat cur e 
tini göstererek Şevket Sürey!a 
beyin mektep müdürlüğiin~e ıp
kaıını istemittir ve tetkıkatın 

verdiği neticeden, içinde okuduk: 
ları mektebin manevi şahsiyetı 
namına ıztırap duymaları lazım 

gelen kızlarımız bu şekilde ha
reket ederlerse buna verilecek 
numara ancak sıfır olabilir· 

Cemile hanımla talebeliğin

den beri münasebet tesis ve 
idame ederek bu elim hadi::ıeye 

ıebebiyet veren kız muallim 
meketbi müdürü Şevket Süreyya 
bey, itinden uzaklaıtırılmııtır · 
Şevket aüreyya bey hakkında 

ceryan eden tahkikat maalesef 
çok çirkin neticeler vermlflir · 
Kız muallim mektebi mildürünün 
kendi talebeainden birisine taaı
ıuk ve tuallütü herlcez tar~
fından ve fakat bilhassa maarıf 
münteılpleri tarafından elemle 
karıılanmıı ve umumi bir nef
reti mucip olmuştur. 

Kövlünün erazisi dind(ln 
istirdat edildi 

İngiliz tabaasından Mr .. Har
vey namında bir zata ait ,oldu
ğu anlatılan 've Seydiköyünde 
mübadil ve muhacirlere tevzi 
edilen araziden bir kısmı, İskan 
müdürlüğünce araziyi ellerinde 
bulunduran muhacirlerden istir
dat edilmit ve diğer kısmının 
istirdadı için de teşebbüıatta bu
lunulmuıtur. Dün vilayetten da
hiliye vekaletine gönderilen bir 
telgrafla istirdat edilen arazi 
hakkında malumat verllmittir. 
Arazi sahiplerine verilen mu
vakkat tasarruf vesikalarının bir 
k11mı iptal edflmiıtfr. Bu su~etle 
ellerinden , arazili alınan zurra 
baıka mahallerde arazi verilme
si için teıebbGıatta bulunulmak

tadır. 

Evler n1eselesi 
« J/izmet » llazetesliulcn 

Bir kısım mübadillerin bir 

k Yılları olduğu halde, esasta a 
muhtelif mahallerde ev. itgal 
eyledikleri anlaıılmıf ve ılk al
dıkları evler kendilerine tahsis 
edilerek diğer iıgal eyledikleri 

mahaller ellerinden alınmağa 
baılanmııtır. Bu gibiler hakkm,~a 
kanuni takibata tevessül edil
mtıtlr, 

-.Fo-::<· -

İ.ş le,. inin bo:: 11k lu .<i 1111 t/1111 

inlihtn· Nli 
Pangaltıda bir komiıyoncu 

intihar etmiştir. Pangaltı polis 
merkezinin yaptığı tahkikata na
zaran hadise ıu suretle olmuıtur: 
Tiftik komisyonculuğu yapan 
Takfur efendi; Pangaltıda Davut 
oğlu sokağındaki evJnde kendini 
tabanca kurıunile öldürmüttür. 
Hadisenin sebebi Takfur efendi
nin son günlerde ticari vaziyeti
nin buzuk gitmesidir· 

Takfur efendi; muhtelif çare
lere baş vurmasına ragmen taa
hhütlerini ifa edemeyecğtn anla
mış, kendini öldürmekten haıka 
ç~are bulamamı§tır. Takfuruo 
defnine ruhsat verilmitlir. 

Gece yarısı 
~~<-

/lir lise talebesi iulihata 
ıe~wbhii.ı; elti. 

~ 

Dün gece garip bir teıadüf; 
genç bir adamı ölümden kurtar-
ınııtır. 

Gece yarısına doğru, köprü
nün üzerinden denize bir adam 
atılmış amelenin biri gencin bo
ğulmak üzere olduğunu görerek 
onu kurtarmıştır. 

Denizden baygın bir halde 
çıkarılan bu genç derhal Senjorj 
har.tahanesine yatırılmış ve hü
viyeti tetkik edilmiıtir. Galata 
polis merkezi bu gencin Fethi 
efendi isminde bir lise talebeıi 
olduğunu meydana çıkarmıftır. 

Fethi efendin in gece yar1111 
kendini öldürmeğe teıebbüı et
mesi merak tevlit ederek tahki
kata lüzüm görülmüıtür. 

İntihar teıebbüsünün sebebi 
henüz anlaıılarnamıftır. 

Enişte ile kalJm birader 
a/'!ISl11tl.ft ••• 

Üsküdarda oturan Münir is
minde biri kayın vaideıfnin 
yanındn hasta bulunan karmnı 
görmeğe gitmiı, fakat kayın 

biraderi tarafından sustalı bıçak
la yaralanmıştır. Sebebi meç
huldur. 

ıremek J/CJJWfje d.e.r1il 
:.amıHn·alıtja gitmiş 

Dün akıam saat beıte Bey
oğlunda Hiristonun lokantaıma 

kömürcü Mehmet ile İımail rel-
i d bulunan madam m 1, ora a 

Margaretaya tecavüz etmltlerdir. 

İsmail ile Mehmet polis mer
kezine g3türülmüf bunlardan 
lsmailin üzerinde büyük bir pi
çak zuhur etmiıtir. 

iş başmda şiiplteli bil· iUiim 
Koıkada cumhuriyet caddeıln

de çalıtırken birden bire maran
goz Nail düşüp ölmüıtür. 

Nailin ceıedi muayene edil
mit ve ölümü şüpheli görüldü
ğünden morga gönderilmittir. ----

Belçika l<onsolosu 
lliznwl uaz<~tesinden: 
Şehrimizde bulunan Belçika 

konsolosu M. Albert Huye ticaret 
ve sanayi odaıını ziyaret ederek 
iktisadi vaziyetimiz etrafında ba
zı malümat almııtrr. Konsolos 
bir kaç gün sonra mnnisa ve 
Bergamaya, Mayis ortalarına 
doğru da Bursa, Ankara, Sivnı 
ve Kara deniz ha valisine geçecek 
tetkikatına dt. vaın dedecektır. 

, 



\Ha diyor 
~~J:J:~~x~~~,~o.:ıı.:::.....?J<XıJ~~ 

Milli Bankaların Böyle mi 
tüccara muaveneti olmalıydı? 

Ticaretimiz bir müddetten 
beri çok durgundur. Bir kaç 
aydanberi devam eden bu sıkın
tılı devre tacirlerimizi müşkül 
mevkilere sokmu§tur. Bir kmm 
tüccar borcunu ödeyemiyecek 
hale gelmişlerdir. İflaslar çoğal
mııtar. Bütün bunları nazarı 

dikkate alan milli bankalar piya· 
saya bu zamanda azami yardım 
yapmağa arar vermişlerdir. 

Milli bankalar ticari, sınai, 

zirai müesseselere ve bu i§le 
meşgul olan kimselere borçlarını 
ödemekte müsamaha edecekler-
dir. Bir kısım bankalar eğer 
borçluları çok fena vazjyelte ise 
tecile kadar müsaadeknr davra
nacaklardır. 

Ziraat bankası şubelerine de 
7iraat erbabına ve ihracat tücca
rına vasi mikyasta ikrazatta 
bulunmak için emir verilmiştir· 

YARIN - Biz bu gibi sözleri 

çok dinledik. Allah verede bu 
seferki onlar gibi olmasa ... -- ___,,...~- --· 

51,400,000 dolar 
Malen gazetesine yazılıyor. 

Vaşington, 7 Nisan 
Hükumetçe tutulan hesabatta 

Amerikanın harbi umumideki 
masrafının ~ekünu ( 51,400,000) 

dolara baliğ olmuıtur. 

Feci bir sukut 
J 2 yulcıt.lf lt /u, mil bir la!J

lJarc dibjl ii 
Geçen pazar günü saat 1 G 

40 da bir Fransız propaganda 
tayyaresi pilotu Mogerin kuman 

dasında ve içinde 12 yolcu ol
duğu halde pek yüksekten sukut 
etmiş yolculardan altısı ölmüştür. 
Tayyare baı aıaiı üşerek topra
ğa saplanmıştır. 

~~~~ 

Hırsızlık 
8011 24 saallc sekiz tauc 

lunazllk yapddt 
Son 24 saat zarfında 8 hırsız

lık ve yankesicilik eak" ası ol-
111uıtur. 

1 - Küçük Aynsofyada şi-

mendifer memuru Ali Efendinin 
evine Galatada oturan sabıkalı 
Emin hırsızlık maksadile girmiş
se de polisce yakalanmııtır. 

2 - Beşiktaıta manav İbra
himin dükkanına hırsız girmiş, 

üç okka tereyağı ve 300 yumur· 
ta çaiarak kaçmıştır. 

3 - Unkapananda oturan Ha
lise Hanım, bir çorap makinesi
nin Cideli kiracılar tarafından 

aşırıldığmı iddia etmiıtlr. Polis 
tahkikat yapmaktadır. 

4 - Beyazıtta Kalenderhane 
mahallesinde oturan Safder efen
dinin evine hırsız girmif bazı 
eıya çalarak kaçmıştır. 

5 - Fatihte Hoca Üvez ma.1 
ballesinde oturan manav efendi
nin evine giren hırsız iki beşi-
birlikle bazı eıya çalnp kaçmıı
tar. 

6 - Sirkecide Cumhuriyet 
otelinde oturan Edirneli Mustafa 
efen inin 148 lirası iki meçhul 
ıahıı tarafından mantarcılıkla 

. ahnmııtır. 
7 - Aksarayda oturan Münir 

efendinid 75 lirası meçhul bir 
adam tarafından aıırılmııtır. 

8 - Beyoğlu İstiklal cadde
sinden ğeçmekte olan kaptan 
Süreyya efendinin 14 lira para
sile bir altın kordonunu aııran 
ıabıka.lılardan Ayı Mehmetle 
Muaınmer polisçe yakalanmıılar-

dır. 

»icoo{.-c-

Tiir k kadmlı,rjı uamma 
C1t111a [Iİİnil biz hita7ı 

hissettik 
B. M. M. Türk kadınına 

beledi .. intihap hakkını verdi. 
Bu11a, hiç şüphesiz Türk kadan
ları çok memnun oldu. Kadınlar 
birliği diye şehrimizde bir teşek
kül vardır. Bu birlik Türk kadın
lığının memnuniyetini herkese 
vehülcumete izhar etmeyi karar
laştırdı. Bunun için de bir mitlnig 

tertip etti. 
Mitinige bütün kız mekteple

rinin iştirak edeceği ve İstanbul 
kadınlarının dayetli olduğu ilan 
edildi. Günlerce hazırlık yapildı. 
Gazetelerle rekli'\m ettirildi. Dl· 
ğer arkadaolarımız gibi biz de 
bu tezahüratın Türk kadınlığının 

vekariyle münasip bir §ey olaca
ğına inanarak lazım geleni yaz
dık. İşin buraya kadar geçen 
safhası gayet iyi .... 

*~ 
Yedisinden yetmifine kadar 

binlerce erkek Galata saraydan 
Taksime kadarki sahayı doldur

muştu. 

Ben de bu meraklı kafile a
rasına karıştım. Saatlerce inti
zardan sonra muzika ses! duyul
du. Herkeste bir merak ve he

yecan uyanmıştı. 
Kadınlar nail oldukları zafe· 

ri acaba nasıl tes'it edeceklerdi. 
Bir de gele gele ne gelse be

ğenlrsinb:. 15, 30 tane kadın ; 
ellerinde soluk ve hiçımsiz bay
raklarla yürümesini ıaıırmıf ve 
giyinmesini unutmuş bir zaval-

hlar zümresi. 
Nerde istikbalin meb'usları 

olan kız mektepleri talebesi '? 
Nerde bu&ünün belediye aza

lığına namzet münevver kadın
larımız? 

Nerde kadın zaferini genç-
lere aııhyacak muallimler züm

resi ... 
Ben §U veya bu hanımın mü-

dafii değilim. Fakat Türk ka
dınlığmı temsil iddiasında bulu
nan ve haddi zatinde rnaııgnl 
başı sefası yapmaktan başka hiç 
bir ite yaramıyan bugünkü birlik 
heyeti eğer hala istifa etmedise 

çok ayıp ediyor . 
Birlik azaları, hala Türk ka

dınlarının bunlar taraf andan teın
ıSlline razı iseler affedilmez bir 

hataya dü~üyorlar. 

Taksim meydanında yerli ve 
ecnebi binlerce halkın karıısın
da kadınlarımızı küçülten bu 
halden cidden utandım söyle
mekten kendimi alamıyoram. 

JJir kal'iiniz 
Bence yapılacak yegane yol 

ıudur: 
Münevver Türk kadınlığı bir

letiP yeni bir tüıekku vucude 
getirmeli ve önlerine açıan içti-

mai aahade fay dalı olmıya şim
diden hazırlanmalıdır. Türk ka
dını mukadderatını bugünkü bir· 
liğe bağlı bırakırsa yaranki inti
hapta bugünkü zaferinin hiçe 

indiğini aörecektir. 
JJ. K. 

* * İhmal 
Sclleı· ün ii "'le biı· / abı·ika 
Şehremaneti Nişantaşındakl 

ekmek fabrikasını ıenelerden 

-··· 
/)Pl'leıiu emniyetini ihldl 
t•iil·miyfo mah ke111ı1.1J<~ 

ı•eı·i/<liler 
Geçenlerde şehrimizde yaka

lanan dört casusun müstantik
likçe yapılan tahkikatı bitmf§ 
ve bunlar Devletin emniyetini 
ihlal maddesinden ağir cezaya 
tevdi edilınişlerdır. Pek yakında 
muhalccmelerine başlanacaktır. 

Taş parası · 
Bwula~ı ihtild.ı; yapan 
Suplu Beyin cc::.ası 

tecil f1dildi 
Şehreınnneti Mühendislerin

den Suphi beyin muhakemesine 
dün ağır ce ~ada devem olundu. 

Suphi B, bir müddet evvel 
Emanetin şosa. taşlarını satarken 
bir miktar para ihtilas etmif ve 
ağır cezada yapılan muhakeme· 
sinde beraat karar almıftı. Bu 
karar nakzedildiğtndn Suphi be
yin muhakemesine Clün tekrar 
başlandı. 

Da va bir celsede ikmal olun
du. Suphf B. cezaıaı tecil edilmek 
üzere üç ay hapse mahkum 
edildi. 

Gazctekri d~luwlwan kum
pa11.1ıa11m dava.st 

Dün üçüncü ceza mahkeme
sinde gazeteler için s :thte abo· 
ne kaydeden Mahınut Saim,Sadi 
Raşitef. ve NedimeH. mm muha
kemelerine devanı olundu. 

Dünkü celsede şahitler din
lenildi. Bunlardan Doraço ef. 
Nedime H. ının beş lira muka
bilinde bir Konser bileti sattı
ğını söyledi. 

Muhakemeye gelmeyen ıa
hitlerden Ali B. in ihzaren ge

tirilmesi ve Ankarada çıkan tay
yare mecmuasından Sadi Ra§it 
efendinin Bayi olup olmadığının 
sorulmasına karar verdi. Mah
mut Saim efendi: " gazeteler a
leyhimde hilafı hakikat neşriyatta 
bulunuyorlar. Hapisten çıktıktan 
sonra Mahkemeye müracaat e
deceğim" dedi. Mahkeıne bunun 
kendine ait bir if olduğunu sör 
ledi ve talik olundu. 

/)iin 1'ev(ik f'ila·etiu ,l/ll~l 
ıc~uit edildi 

Bundan bir müddet evvel 
Feyziati lisesi talebesinden Vedia 
H. mı katleden Tevfik Fikret 
efendinin ınuhakemesine dün 
agır cezada devam edildi ve 
muhakemede sonra Fikret ef. 
nin 326 tevellütlü olduğuna 
karar verildi. 

Muhakeıne ınüdaf aa. için talik 
edildi. 

ber"i'* yüz üs:U-bıraktı, Takriben 
bir milyon ııra 1<ıyınetinde olan 
bu fabrika bugün camsız çeı çe· 
veıiz yağaıurlardan ÇÜrümü 
te"melleriyle acınacak bir halde~ 
dir. Fabrikanın arkasında bulu
nan bin lira kıy.melindeki tak
viye duvarı yolda Yapılan bir 
imla ameliyesinden dolayı za>·ıf
ladı ve nihayet seller atasında 
sürüklenerek İhlfımur derelerine 
karı~ 1• Bugünkü vaziyet devam 
ederse bir gün milletin bir mil
yon Urasıyle yapılan bu fabrika 
da sellere katılarak dereye yu
varlanacaktır· Bu fabrikanın 
itlemesi acaba bazı fırıncıların 
menafi.ne mi dokunuyor.' Koca 
bir fabrikayı öldil rmek gunnh 

değil midir. 

l/üLaycl 

Yeşil kapı 
.., •a irı· 

Şekip, maceraperest bir deli Şekip koşa ko§n uşagı} 
l simit' 

kanlıydı. Her ak§am, i~indcn di. Şapkasır.ı pEl!taltır n 

çıktıktan sonra, mutlaka Beyoğ- lerle doldurdu. 
T k k d ld. "'ı ı"· 

lunda, tünelden a sime a a.r Yukarıya, odaya ge ıg 
l sıf111 ' bir kaç defa gider ge ir ve mut- mnn, genç kız, kaparca 

laka bir kaç genç kıza takılır, pastaları yedi. 

onları güldürür, eglenirdi. Delikanlı, ilanın sırrını urı:~ 
O giın, gine işinden çıktıktan tarak genç kızla meıgul 0!0 Y

1
°,e 

sonra, bermudat tünelden başla- d z il l k · 1'e e u: ava ı, açı tan ıs "b 
yarak geziniyordu. Bir ez ötede, dönmüştü; fakat, bütün bu ac• ıı 
yüksek bir apartaml\nm önünde, haller içerisinde, minnetle ba~~t 
uzun boylu, sarı ceketli kuzguni koyu siyah gözleriyle bir il3 

bir arabın el ilanları dağıtmakta gibi güzel duruyordu. 
olduğunu gördü. yaklaştı bir tane Konu~n konnşa gece ohnlltl11 

de o aldı ve o rnmıya başladı. Genç kız: 
İlan, küçük bir kart parçar.m-

dan ibaretti; üzerinde yalnız ~u - Çok uykum var! 
kelimeler yazılıydı: Dedi. Şekip: 

-Öyle ise allnha. ısmarladı~·· 
y eşi kapı Diyerek kapıd n çıkıı.r~er. 

de~' 
Merak etti. Aceba bu da ne genç kızın siyah gözleriıl .. 

demekti? Diger ki-nseler, ba kn minneti okudu. Ve ilave etl•· 

şekilde olan ilanları okuduktan - Yaran yine gelirim. P 

sonrayüzferini buruşturarak yer- Merdivenleri inerken b~ 
lere atıyorlardı. Tereddütle bir dü~üniyordu: Acaba bu iliitl gı • 
tanesıni aldı. Hayret! Bu ilan, karlı acaba kız mı vcrıı11f 11 ' 
baıka idi: Bir dişçi iliini. · · Bir İlancıyı tekrar buldu: 
diğerini aldı, o da öyle... - uKzum şu ilanları nercJe.., 

Tabiatten mütecessis olan i td•"" buldun~ ki defo.dır senden ıı 1 
Şekip, bir sürü sokaklardan dö· }'l!\• hep bunlı..r tesadüf ediyor. ' 11 
nüp, dolaşıp yine, koskoca ara- b ,,.,. uki başkalarındaki dişçi iifıtJ 
bın yanına gelerek, bir daha cJ•~ 

Devasa arap, kalın dtJ 
vermez korkusu ile, yüzünü gös- larım bükerek güldü. 
termeden, bir ilan daha istedi. f 
Delikanlı, meraktan çatlayacaktı. - Bunlar' dedi araya kil~ 
Zira, aldığı ilanda, yine aynı mıı, ilerdeld sinemanın •• , 

d Y l k 
rica etmişti de .. Mamafih btrill 

kelimeler var ı: e§i apı · f 
ll2nlari dağıtan devasa ~ arabin , perdeyi kaçırdın!.·· 

yanından ayrılarak bir.iki adım " Jlii.~cyiıı. ~k~ 
ilerledi. Ba~ını yukarıya kaldırdı. .~ ~' 
Apartımanın katlarındaki lavha- ı11tu·/,ali nıarkastz /u1u1al 
lara birer birer baktı: arasmda bir luıdisJ 

- Belki, diyordu, burada. d ~61 
olan, doktorların yahut bnşkn Dün, köprünün Ka 

1 
fJI 

kimselerin ilanlarıdır... iskelesinde bir hadise ofnıufl,,, 
Fakat, hayır... lrili, ufaklı Bu hadise, markalı ve mar1'

1
; 

lavhaların hepsini okuduğu hal- hamallar mes'elesinden ııeı 
de, "yeşil kapı,, diye bir lfı.vha etmi§tir. Hamallar kahyası 01 ,1 
görmemi§ti. Esasen, böyle bir ğunu söyliyen bir zat ınıır~171' 
şey olsa bile, manası ne olabi- olmadığını iddia ettiği bir garı 
lirdi? iıte bu cihettendir ki me- elinden yükünü aldırtmıştır· I 
raktan kuduruyordu. Haddi zatında, pek eheıı1 Jıl' 

Kendi kendine: yetsiz olan bu vak'a orada b\I 
f~ı~ Ne olursa olGun! içeriye nun hamallar kahyusının ıJ 

girer, bütün kapılara bakarım ve yersiz müdahalesiyle , P 
ya!... • izam edilmi§tir. Hadise ıuJtJ'i 

Dedi. O fikirle, koıa koşa Kadıköyden sinema filiıJll 
apartımanın kapısından içeriye ni kendi ada.;.larından bi /. 
girerek merdivenleri brmanma- sırtına yükliyen bir ıincJilş f 
ya başladı. Birinci kat, lo§tu; mesaili, Köprüye çıkınca g' I' 
oradaki kapıların rengini göre- garip bir müdahaleye marııı ~:\' 
medi. ikinci kat, nispeten ay- mıştır. Köprüde, markalı h~ıt' 1~ 
dmlıktı; hemen kapıların rengini lar, bu filimleri taşıyan ııd'JJ'~~ 
muayeneye başladı Korf dorun üzerine çullanmışlar ve ~ıf 
ta nihayetindeki kapmm rengi, k d·ı b k ıe .. en ı erine ıra masını söY 011~ 11 

az daha onu sevinçten bayılta- lerdir. Markasız hamal ol ıı'e~ 
caktı. Helecanla kapıyı vurdu; iddia edilen şahıs, yükü v-et~şıı' 
bir zaman hiç ses çıkmndı,Üst istememiş ve burada bir 11 

üste bir kaç defa daha vurdu. cini çıkmı~lır. e 
O zaman, esrarengiz bir ses du- ıe&ı1 

Nihayet, bir zabıtai be ef' 
yulur gibi oldu. kapı açıldı ve 1 ıt1 

d b 
memurunun müdahaler.i)' e 

bir genç kız, o saniye e aygın • 
ele yatıştırılmıştır. ., 

bir halde yere yuvtırlandı. 
Şekip bu esrarengiz hadise· 

ler karşısında göıleri falta§ı gibi 
açılmış. ve yapacağını §aşırmış
tı. Şapkasını çıkartarak, kızın 
yüzüne doğru sallanuya bnşladı. 
S ... nra kapıyı tekrar örttü. İler
de küçük bir masanın üzerinde
ki bardağı ~ aldı kızın 1 yüzüne 

avuç avuç su serpti. 
- Bayıldınız mı'( Haslamı-

•ınız? 

- Bayıldım! Çünkü üç gül'
denberi bir lokma ekmek ye

medim. 

, 

- knrtl 
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Dün kazananlar 
r ~yyare piyankosunun dün keşide
sıne devam edildi. Dün kazanan 
numaraları sırlsıyla yazıyoruz 

1 fHJf)( J l"'ira 
1 () 'J 'J ., l1 •• •) 

33152 33321 
34438 34602 34778 

35Sfl7 

~9441 

39i3H 
'1147:l 

33635 
34891 

J .j()()(J tiro 
I fit"l-1.<J 

1 fHJU Lira 
:ı ı :ıo:ı 

~1000 l.Jira /r.:), .. () 
' ;; o:! .1? () 11,_\' 11818 

.)()."j 'j(J .) 7 !J i :! 

ıouo l~ira kazananlar 
4aıc 

30670 13404 1370';1 18501 

46081 
39939 43020 45101 
46952 57154 

100 Li;·u ka:.ananlıo· 
587 

603ç 
247!)2 

3390 4866 5640 
7790 23720 24620 

31298 ~ 25966 27741 
<>4261 

383ti8 ·lO!.Hifl .1fifi95 
45996 48847 57857 

1 tiO liı·a kazonanlnı· 
227 G44 2415 1322 -

142a 2027 2166 1583 
2207 "' 3(;34 3678 ~u9fi 
37a2 4185 4290 
~3 GO 5630 64-94 

4758 
fl71 ö 
R4HJ 7626 799:1 8216 

8427 8h23 88U~ l 0760 
11

8911 ı22M; 12·55 0 13054 
14684 14310 14382 154H8 
156

3a l G391 tü769 17201 
1162

• 17756 17960 t8663 
188Ss 10104 19853 20G88 
20882 21010 21160 21052 !2

Gtrn . 22974 23066 24f>OG 
; 6436 27694 28603 28890 
38959 29002 29951 30117 
aoı 90 30340 30994 31948 

~3347 33477 R3519 33737 
. i 267 . 3518'> :15328 3G827 
a1w;ı; .. 
aa?o". aeooG 38151 38540 

38755 38772 39677 
39737 40435 

407as 41097 
41526 

41697 •2cs0 42682 
4ao9G 43121 
44!)94 
4!)042 44705 
4(1A n~ 4,f.: l 5H 

~ "•l 4 
49296 7150 

-'0588 
41114 

40704 
4147G 

41799 42594 
42751 42713 
43!123 44585 
44981 45032 
4fı409 46449 
477a3 48462 
50204 50278 
1>1580 52448 

So.ıı J 49857 
;'iaıs4 :>1399 
~)~~ ~3118 59428 53744 
' •>•ı3;ı 
-., 56H;(l !)IJ481 57177 
ı)' 2f>:! 57797 

aso 
2614 
5108 
6319 

~470 

105!i1 

12171 
13Hi7 
145r,5 
l!)fl63 
1G752 
19280 

19987 
21925 
22668 
23286 

2-ıası 
26649 
28299 
29643 
flOı:ı.ı 4 
82H~n 

11>50 

2725 
5172 

6!'i48 

9224 
11064 

12271 
13246 

/ 15153 

1577ti 
I 

16888 
19490 
20818 

22139 
2276() 
23852 
2H050 
2733rı 

28723 
30082 
~I 1 18 .; 

ll~27!) 

2010 

"'4 41 
5502 
7391 

9511 

11084 
12552 
14429 

15252 

15830 
17261 
19525 

2058 
5077 
H217 
7396 

10005 
11122 
1288'1 
144()4' 

15380 
16697 
17882 
19794 

20912 21052 
22260 22550 
229q5 23123 
24153 24166 t 

26455 25595 
27686 '27753 
28814 28942 
30314 30350 
!'llCJO 31172 

a3o.ıR ::a11 4 

35242 
37fifl2 
39596 
39988 

35435 
39420 
39706 
41471 

37430 
39452 
39939 
41485 

42041 42326 

43295 43490 
45216 45271 
4ti169 46235 

46572 46611 

42541 43759 
43952 44:699 
45771 46120 
46309 46472 
46628 46751 

48225 48267 48476 50205 
50306 50536 50643 50781 
51112 51334 51545 52048 
52451 52538 52769 52879 
53033 53202 5326~ 53383 
53508 53953 3450~ 54615 

55222 55717 55856 55860 
56938 57650 58015 58501 
58628 58714 59149 59245 
59502 ;,9575 59858 

.)() l.ıira ~·a::;ananlar 

42847 
8767 

13759 
48498 
4'1204 

26261 
11232 
32212 

231'2 
21749 
:)0727 

23466 
5918~ 

27886 

4~045 
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36061 
30328 
45694 
17144 

55171 
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25314 

3003 
21698 
19511 
31044 
82721 

3896 
fı3511 

3120~ 

:l'; 47 6 

ııas 

20570 

4261 
19812 
3~691 

2971 
ii3472 
-19973 

8598 

üG86 25954 
19030 2604H 
21031 44123 

787 57923 
3557 3325 
530H 

29902 
35242 
fl6831 
10343 
15479 
21645 

1-J52 
35315 
47586 
1306 
14605 
27569 

9736 
52821 
36833 

57743 
34905 
14799 
35986 
05250 

2787 
57666 
49915 
54706 
20i91 

21727 
46595 

23054 
12124 
1h888 
53709 
25344 
52335 
40'i5fi 
38548 
13020 
10953 

3B03 
24945 
12330 
29737 
21242 
19:199 
~Hi333 
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54e74 
25324 
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52844 

4965 
24438 
53295 
31225 
10945 

26464 
37971 
28648 

34743 58673 
25629 52814 

31043 2545ö 
13140 9889 

4656 
46719 
12983 
10108 
11336 
12!HJ4 
25319 
27856 
35529 
13988 

:>2919 

16957 

40522 
U041 

ı ö3(1U 
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19610 
3i>15 

48642 

51062 
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3142 
18124 
:J04:H 

17562 
47~0!l 

26147 
4991 

!13685 33781 

13293 28951 

28467 41469 

36976 21325 
13832 36699 

33609 58058 
54552 1229() 
.ıun ı 19464 

lti808 31330 
48034 14130 
14668 54788 
28600 151;69 
49837 17131 

40569 21026 

33851 2685 
41810 13527 
55920 54135 

10400 21558 

11999 
22480 
59318 
28911 

56447 

19097 
39676 
10471 
54518 

34840 

8906 ' 47422 
511}0d 12302 
41774 348 

183f)(j 12937 
26583 32270 
5()889 728!) 
14250 19340 

17072 3953 

82392 26933 
10250 
31080 

88498 35921 
80114 59993 H5802 
26384 52166 48301 

6163 39874 35267 37765 
5247fl 25403 37900 41257 
81601 12870 25~69 37451 
4 rı 7 2 ·• :i 1fl , n o ı .ı :> rı s ,; 
5r,o:nı :>n:~M 2Sıi28 1 n ~no 
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47fi82 

49795 
6583 

51877 
fi2452 
2~J09 

:ı7152 

50124 
21855 
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4260 

44405 
19181 
10113 
22054 
10340 
39H} 

46936 
3974 
2190 
7420 
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;; m .... J;;: .... sat' :: \, 
207-t 4 2777 :1095!1 

4398H 35214 26764 
19012 '27713 

2031 53905 
8521 31391 

fi488S fi9832 
80 2fi9G-! 

20190 32054 
~0658 

8296 
422Hi 
:ı2461 

2674 

16019 
35090 
2806B 
58921 
:rns10 
53204 
a6•7 
7:H8 

50148 
10879 
49875 
!l18:20 
:!89B!l 

4!)91 
23G80 
51320 
36715 

15731 
nt:i046 
53976 

6665 

45989 
23273 
5492n 

211031 
5567 

50434 
19718 

49067 
44654 
3:l9f>7 

a4HS5 
4531 
9Sfll 

16012 
26531 
26366 
1B435 
50983 
26852 

10,000 Liralık 
büyük mükalat 

En son çekilen 1 O bin li
ralık büyük ınükd/(ıll atide
deki nt111uıralar k"za111n1:1-
lir: 

Slil 
Ji802 
4'!-142 

12024 
•) J 9 ,. .. -., - •> I 
4i0i8 
5722."J 

1.& () .. -6 '1.1D 

-162i7 
fj:){j 1.1 

llİİ.'fİİk ikraını)ıeli b#t'flıw 
nerede .wıtll<lı 

40,000 Bin lira isabet eden 
"18,99 S ,.Numaralı biletin nısfı lm-

roz, iki parçası İttanbul bir par
çası lzmfr, bir parçası Edirnede 
aatılmıı ve bir parçası satılmaya
rak Tefenni ıubeıinden iade 
edllmittir .. 

15, 000 Bin lira isabet eden 
"l6,3:l9" numaralı biletin nıafı 
Mudanyada iki parçası lstanbulda 
birer parçası lzmir, Anamur, ve 
Şarkıılada satılmııtır. 

10,000 Bin lira isabet eden 
"16,921,. numaralı biletin dört 
parçası iatanbulda bırer parçası 
Afyon, İzmir, Tarsus, Yanda 
satılmıı ve bir parçası satılmıya
rak iade edilmit ve onuncu par
çası hiç satılmamış. 

1'iil·k - Alman 1111tahetlesi 
Berlin, 12 ( A.A ) 

R&yhittagmeclisi Türk Alman 
konıolosluk muahedesini üçüncü 
kıraatinde tasdik etnıisti~ · 

Güzel bebekler 
Bu yaıa kadar_ uykunuz 

muntazamdır. Çünku: Cildi
nizde pltik, ~ivilce. kızartı, hu
lasa sizi iz'aç edecek hirtey ta
haasül edemezdi. Ebeveynini
-zin büyük btr isabetle istıınal 
eylediii: 

l":>ERl'E\' Ç()ClJK 
PUl)l~ASI 

Sizi pür net' e ve tenıiz bir 
halde bulundurdu· Pertev ço
cuk pudrasını evliyai etf ale 
bir kere sorun~· Muhaısena
tını size ıöyliyeceklerdir. 

Sahife r; " 

B;;=günkü 
-

~.......... _, 

Hint isyanı etrafında 
Mahatma Gandi kimdir, siyasi efkarı 

ne merkezdedir 
Gandi taraftarları diyorlarki: /Jiinkii 11ii.~hada11 mabaaı 

İngiliz hükümeti, kendisine 
kuvvetle mukavemet isteyenlere 
kartı defatle durmasından ve 
buna mani olmasıddan dolayı 

Gandiye medyunu şükrandır. 
Geçen Kanunu sanide Hint Milli 
kongresinda irad eylediği nutku 
ile Hindistanın lngiltereden sureti 
kat'iyede ay;rılmasını ve kuvvetle 
kıyamı iltizam edenlerin teklif
lerinin reddtdi te'min etmittir · 

Hintte halk tabakası arasındak: 

zincirleri kırmak hususunda en 
büyük kuvvettir. Bazı feylere 
dokunmamak nazariyesi aley
hinde olması ve bunu tamamile 

Muhafazakarlar onu sevmez
ler, çünkü Hindin, efkarı umu
miyesine hakim ve harekatı ıs

lahiyyeye mani olan derebeylik 
idaresinin hitam bulduğunu tep
fir ve ilan etmekte ve buda Mu
hafazakirlarm iılerine gelme
mektedir. Lakin ondan ayrılmağa 
veyahut aleyhinde bulnnmağa 

da cesaret edemiyorlar çün
kü bütün Hint halkı ona tapi
yorlar. 

Hindiıtanda izdivaç usulleri-
nin islahı hareketile kalkanlarm 
biricllerinden idi. O munzel ki
tapların tenkidinde hurriyetin 
vücubunu biliyor ve akdm taklidin 
dairesinden çıkarılması icabetti 
ğine kani bulunuyor. Muha
fazakar Hindular bu fikre mu
arız iselerde ona muhalefet ve 
itiraza kadir olamayorlar çünkü 
ineğin takdisini muhafaza me-

selesinde Gandi onların en 
büyük istinatgahlarıdır inek ise 

onlarca her ıeyden daha kıy
metlidir. 

lağvetmek lüzumunu söylemesi , 
ve onlara karşı, teması caiz ol-
mayan bir çok şeyleri ibadetha
ne ve mektuplar için satın ala-
cak derecede meydan okuması 
muhafezakarları büyük bir he
yecana düıürmüştür. 

Hindistanda me~cut dört bü
yük tabakai halk hakkındaki 
mutaleasına gelince Candı 
bunların birbirile muhabbet 
dairesinde muamele etmeleri, 
ictimai noktai nazardan müsavi 
olmaları ve bununla . beraber bir 
birlerinden dince ayrı kalmaları 
icabına kaildir. 

Mumaileyh, Birehmenlerin 
insan suretinde tecessut eden 
hayatın en yüksek nevi oldukları 
fikrini teyit eder. İıte ihtiyar 
Hintlilerin Gandiyi aynı zamanda 
takdir ve takbih etmelerinin se
bebi budur. 

Genç Hinde gelidce, onlar 
Mahatma Gandiden uzaktırlar, 
lakin aynı zamanda ona itaet ve 
ve isyan ederler çünkü Gandinin 
genç Hintlilerin tiddet ve tekar-
rüf ü ile malıım olan içtimai 
programları, canlı Hindin kut
siyetini bila teyit zayi eder. Halk 
arasında en birinci ses olan 
Gandinin sesi olmasa muhafd
zakarlar halkı genç Hint fırka-

sından iıllıhat taraftarları üzerine 
sevka kudret yap olurlar. 

Herman Spirer işleri 
( l inci sahifeden devam ) 

kıymeti taktir tıdilebilen,Herman 
veresesine ait emtianın, deri· 
ciler, inıaiyeciler, hububatcılar 
ve onlara terfik edilen ekıper 

muavinleri tarafıdan muayene 
edildiğini ve bu zevatın yapınıt 

oldukları kıymet takdirinin, Her
man veresesinin lehine ve ha
zlnei hükumetin aleyhine oldu
ğunu, pek kuvvetli esbabı mu 
cibe ile iddia eylemitti· 

Hatırlarda olduğu üzre, bu neı
riyatı müteakip, olakadar hareket 
ve faaliyete geçınif, müruru za
manla tozlanmıf olan Herman ve
raset ~ergiıidosyası açılıp içinde 
bulunan evrak birer birer tetkik 
edilmit ve yapılan muamelatın 
kifayetsizliği anlatılarak yeniden 

tetkikata giritilmiıtir. 
İıte, bu tetkikat neticesidir 

ki, defterdarlık, vaktile yapılan 
takdiıi kıymeti, keenlemyekün 
addetmif ve yeniden takdiri kıy
met için İnhisar idaresinden 
rapor talep ettigi gibi, tütün 
ticarethanelerinden de fiatlar 
aorulmuı ve o z:amana kadar 

kü, eğer tetkikat, Hermanın tari
hi vefatı ile beyanname tarJhi 
arasındaki zaman araısinda Tür
klyeden ihraç olunan tütünlerin 
mıktarına, Hermanm vefatı es
nasında Türkiyede mevcut ban· 
kalara mevdu ve rivayete göre 
muazzam mebaliği ihtiva eden 
ve verese tarafından ihbar edil
miyen esham ve tahvilatm esma-
nı baliğasına ve bilhassa 
Hermanın vefatı sırasında 
Türkiyede mevcut tütünlerinin 
muhtelif Bankaların dosyaların

-;ı;-mahfuz ve bu Bankalar ekes
perleri tarafından tanzim edilen 
takdiri kıymet raporlarına kadar 
teımil edilirse, matrah miktarı· 

nın muz:aaf bir surette ziyadele· 
ıeceğiae kani bulunuyoruz . 

Dün , geç vakit defterdar 
Şefik 8. den bu mes' elenin ne 
safhada bulunduğunu sord ... ok. 
Şefik 8. bize, henüz mu 1 ame e -
nin tekemmül etmediğı'nı· _ k -

- Ih k tt , ÇUP u 
mu a a an gelen cevapların 
kanunun eıkaline d ~ uyma ı5ını 
beyan etti~ten sonra b - k ' 

h kk k ' uaun ı 
ta a u miktarını da ıöylemi-
yec~ini ilave eyledi. 

r····-·~·, 
1 Veresiye İ 
• İzmir terzihanesinde ıon • 

hatıra gelmiyen ve haddi za
tında lstanbul ıubeıindenJ daha 
mühim muamele yapan izmir ıu
beıi derhatır edilmif, üç seneyi 
mütecaviz bir zaman 'geçtiği hal
de nasılsa sorulnıası unutulan 
Hermanm vefat tarihi, Triyeste 

konsolosundan sorulmuı ve bun
lara nıüınaıil diğer mesai 
ile matrah miktarının büyük 
mikyasta yükseldiği görülmüıtür. 
Biz, kendi hisabımıza, yukarıya 
beyanatını kaydettiğimiz zatın 
zikreyledlği matrah mıktarını, 

çok değil, az bile buluyoruz.. Çün· 

ukuku hazineye taalluk 
eden bu çapraıık meıele, efkarı 
umumiye ve makamatı resmıye
ye lazım geldiği derecede lama 
ve iztth olunduğu için matlubatı 
devletin, ıon santimine kadar 
tahsil olunacağı tablidi r. •

1 
moda, ehven fiatlarla, son • 
derecede suhuletli ıerattla • 
erkek ve kadın kostümler '1l 
ıerian imal olunur· -

• ' Ankara caddeıi Vilayet • 
• karıısında No. 1 7 • '9 
• MUSTAFA ve KEMAL • 

.. ~ -=~~~~ .. ~ \•:)~\~~Jı 

Meselenin en ziyade calibi dikkat 
olan ciheti ise, Baımuharririmlz
den kırk para tazminat talep 
eden ve maruzu hakaret(!) oldu~u 
tddtaıile mahkemeye siden Her
man Stptrer veresestntn menafii 
hasise ve gayri meorun uğrunda 
vaki olan cür'et ve cesaretleridir. 

• 
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: TIYATRO VE SINEMA : 
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13eyoğlu 1'1ulenru j 
Salonunda 

Seat 22 de san'atkar Naıit 
B. komik Şevki B. iki meıhur 

komik bir sahnede knrıı karııya 
iki kumpanya birlikte gala 
müsameresi. 

Kadın şeyf4 ınlığı 
Taklitli ve gayet gülünçlü 

l"'iyes 3 }=>. 
Alaturka teganni ailevi 

duettolar, alaturka milli danslar 
duhuliye: 30, fıO 75. 

* Üsküdar Hale Sineınada 
Bu akşam 

Namus kurbanı 
MümessHleri: 
Greta Garbo, Jon Cilbert 

• 

YAAJN 

MUSTAFA ŞAMLI MAGAZASI 
MALLARININ TASFiYESi MÜNASEBETILE 

KAT'İ SATIŞA 
.... BAŞLAMIŞTIR. İSTİFADE EDiNiZ. 

r~~~gg~~~~~~~:gg~~~~ü==• 
cru -

2 
Beylerle çocuklar ıçın 

En şık kostümler 
Gala tada Karaköy'de börekçi fırını lttisalindeki büyük mahallebiciüstünde 

EKSELSİYOR 

Alemdar Zade vapur 
Seri ve lGkı bradenls ,o.w" 

Millet vapuru 
• 

14 Nisan Pazartesı 
aünü •aktam l&at 11 de-~ 
keci rıhrtımmclan ( ZoDP...
lnebolu, Sam.un, Ordu, Qır' 
ıon, Trabzon, Rize, Mepatrlt 
Pazar, Ardeıen, Vlçe ye H 
azimet ve •ynl lıkeleler ,, 
Görele Vakfıkebir ve Oı;aJ• ff 
Stnob) a ufrayarak avdet 
cektir. MOracaat mahaW: 
tanbul meymenet hanı al 
yazı hana Telefon: letanbul 11 

,-~----.-ıı KadıküY _, 

.'t'C/f /'-'' )' YJ (U) yelkenci vapurla 
KARADENİZ L'OKS 

S'OR'A.T POSTA.Si 
Bugün 

Kadın 
Mümeasilesi : 

Klarans Vidor , _________ llİlllltlıııı. 

En son sistem~ 
1'1akine1erle çekilen 

Doktor 

YESSAVAN 

Her yerde araymı:. 

r·· Eksimo-·l ~ 
! KREM GLASE 5 ~ Adres : Galata Havyar han orta odalar N~· 4 

1 Yalnaz Beyoilunda MÜLETYE : 1 Telefon: Beyoğlu 4515 • • 
=~~=.~~1:.:1.u:~••••••~••••~•;J•••= ~ YT'YTTT~"Y•Y'Y'Y~JYn~~!.t:H~lll 
lstanhul ınahkenıeı as- ~~~~~~~.~~~~~ ~ 

Jiye üçüncü hukuk ~ İstanbul: Ankara caddesinde Reıtt efendi hanında ~ 

Müdd~~ir~s~~e~:e: hanım & r:§" EIÜ~ıh~neUi~-. .. ~ tarafından Feri köyünde paıa fil Matbaacılıga aıt Jıer nevı ışı eh>;en ve gayet guzel fi 
mahallesinde ok :meydanı cad- ~ ve temiz bir şeki1de teabüd eder ~ 
desinde 41 numaralı hanede ~ Erbabızevk ve merak bir kerre t~rif buyurduktan taktirde ~ 
sakin Nakil ldTis efendi aleyhine ~ işlerinin nefasetinden memnun kalacaklan fiipbesizdlr i 
ikame eylediği boıanma da- ~~~~ijt--~~~~=~~~~~~~~E&i 
vası arzuhalinin teblli ilmiha- · m 
beri zirtnde mumaile:hin 5 sene ' 
mukaddem Amerfkaya gittigi ve 
nerede olduğu . ve ikametgahı 
meçhul olduğu bildirilmlt ve 
keyf lyetln berı.ıucibi talep ale-
nen teb\lilne karar verilmtı 
olduğundan dava arzuhalinin 
münderecatına hır .,. zarfında 
cevap vermek üzere llbat lcra-
11 lüzumuna .karar verllmtı ol
dugu ilin olunur. 

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpafa Hattahaneai Operatörü 

İstıklal caddesinde l~us sefarethanesi karşısında 
Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1615 

İlan 
Osmanlı Bankasının ~ - '-ta uaUl , 

y enlcamJ ve Beyoflu Devatrl 
Paskalya ve İdi MılU milnaaebe
Ule Nisanın 20 ncJ Pazar ve 23 

ncü Çarıamba günleri kapalı 
bulunacaktır. 

İstanbul dördüncü icra 
memurluğundan: 

Onnf k Parmakıızyan efendi
nin Artak ef. zimmetinde ala
calı olan ve Ktrkor Penbeyan 
efendiye temlik eyledlfi bin li
raya mukabil daJn uhdesine ipo
tek irae edilen Samatyada Ko
ca Mustafa paıa maballeıfnin 
Leblebici köıesi ıokaiında atik 
56 cedit 58 No lu hane otuz 
gün müddetle ih•lef evvellye 
müzayedeıine vaz olunmuıtur. 
Sokaktan ahıap kapu ile içeriye 
girildikte zemini mermer döıell 
bir havlı Üzerinde bir oda, bir 
sahrınç olup ahıap merdivenle 
aıağı bodrum katına lntldtkte 
zemini malta taı döıeli maltız 
ocakla ve bir halayı muhtevi o
lup merdiven üzerinde lttlıalin
dekl arsaya methali ve bir mer
diven altı vardır. Havlıc·an ah
ıap merdivenle yukarıya çıkılır-

ken merdiven üzerinde bir hail 
mevcuttur. Hane nim ki rgf r ve 
muhtacı tamirdir. Hanenin bod
run, ve birinci kat pencereleri 
demir parmaklık vardır. Deru-

nunda on lira mahiye bedeli icarla 
ve ayda pefinen verilmek ibre 
maa aile 1ımall Bey ıaklndir. 
Kontratın tarihi ile müddeti hak
kında malOmat abnamamııtar. 

Hucludu saf tarafı hanım anaıı, 
arkaıı, Donik araaıı, sol tarafı 

demirci OskJyan ıokafı, cepheıi 
leblebici köıeıi ıokalı ile mah
duttur. Mesahaıı, bilmeaaha alt
mıı bir artın terbltnde oldufu 
göriUerek hali hazır emllk pfya
ıa ve binanın muhtacı tamiri 
nazarı dikkata alınarak ~e tram
vaya uzaklılı haıebfle kı)'llaeti 
muhammineıi temam• btn 11z 
aekıen Ura olup talip olanlar 
kıymeti muhammtnealnln yiizcle 
onu nisbetinde pey akçelertnl a·' 
larak 929/5976 doıya No. ılle 
17 Mayıı 1930 tarihinde 1 7-5-80 
larthınde saat on d6rtten on al-

. tıya kadar lstanbul d6rdClncQ 
icra memurluluaa biaat veya 
btlvekll4' mGracaat eylemeleri 

ilin olun ur. 

Yelkenci vapu 

l 4Nisan:Çar,am 
s\bıG aktamı aaat 6 cla(SI 
rıbtımmdaa hareketle do 

(Zoqulclak, lnebo1u, 
ıun, Onla, Gtreean, Tra 
Scırmeae, ••: Rtse,e ,a.-ee11.-.: 

Tahdit için : Sirke 
(Y eHr8DCI ) hanında (Y••1a1• 
Yapurlan) aceatellilae m 
caat. Telefon: laı (1~16J 

Bartın~!' Pos 
AYDIN vapuru 1' paza 

NiSAN 
Sırkeclcl• hareketle 

Zonguldak, Bartın, Amaara, 
ruca, Şde ve CldeJe um.et 
avdet edecektir. 

Tafılllt için: Strked 
karııııncla Nizam otla ban 
Telefon letı 35' 

Doktor A. kuti 
Gizli ve cilt hutabkları mi 

Karak6y b6nkçl fınm 11rU1D 

İstanbul Müddeiun1 
nıiliğinden: 

lztnıiz 23 Mart 980 tari 
terki vazife ile letanbula 
ketle elyevm letanbulda b 
ve fakat adretl · meçhul 
Milrefte bakimi AYDI beJtn 
hal vulfeıi baıına harek 
akıl takdirde hakkında m 
kanunlyeye teveMGI e 
Adliye V eklleU Cellleat 
Telgraf blldirilmlıUr. 

KeyflyeUn ve bemaa 
memuriyetine hareket •JI 
lllzumunun cerldel muhte 
feriyle lllnı tememd oluaur 
dtm. 

''Y ARIN,,IN TAK -
Senet 

Reamt1e 
1980 

Nisan 
PAZAR 

13 
amaz va 

Alaf raaaa 
•••• 

Clneı 5,2, 
Ôyle 12,15 
ikindi 15,57 
Akıam 18,,6 
Yallı 20,22 
lmaak 8 87 

Zilkade 

14 
Mee'ul aatldtlrla 


