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hiirat aras1nda Yunus Nadi Beye 
fahri hem§ehrilik mazbatasini verdi 

Anadolu'nun 

biitiin bir 
gobeginde kayn1yan ve kopan bu heyecan 

milletin sesidir. Vatan hainleri, 

bu heyecandan korkunuz ! 
bu sesten ve 

B·· .. k uyu bir ziyafet verildi 
ve miiheyyi~ nutuklar 

irat olundu 
~skitehir 10 (Hususi muhabiri· 

nn~den) - Eski,ehir'lilerin da • 
vl e •rnahsusuna icabet eden Mug
a llleh' h Uau Yunus Nadi Bey gece 

h uraya rnuvasalat etti. Etrafmda 
ernen hir muhabbet, samimiyet 

Ne heyecan kiitlesi tesekkiil etti. 
B ~di ~ey sabahleyin ' erkenden 

e
1
:d1ye ve Farkayt ziyaret etti, 

~~~·Ismail Hakk1 Beyle goriittii; 
;g eye dogru Eskitehir'lilerin i!r· 
Prna. ntahalli olarak tayin ettikleri 
E. ar~ hah~esine geldi. Bah~ede 

•
1k1feh'rin biitiin memurlari, gii· 

~deleri toplanmlftl. Yunus Nadi 
key ~ok heyeeanla ve siirekli al • 

•tlarla kars1landt. Biitiin gen~lik 
Yeni he~nte' ileri Nadi Beyin et· 
raftnda dola,tyor, hal ve hahr ao· 
rl U~or ve endtsine memnuniyet • 
ermi izh . o- ar edtyordu. 

'V I ~le Ye_rnegine oturmazdan ev· 
~d eled1ye reisi Kamil Bey soz 

:. .1 ve Eskitehrin yeni hem,eh • 
:•tne hitap ederek Nadi Beyin 
•uefr t" u lYetten beri devam eden 
'Vatani ne . b.. ..k . k 
1~h frtyatma ve uyu m l· 
h~ 1 tniidafaa yolundaki yiiksek 

1~rnetler•· · · ·· ·· ne lfaret etta ve sozu 

k~n hnetriyattna intikal ettirdi; Es· 
tse • •· ·. rn kllr ln kendisini hemtehri gor· 

a ~ e duyacaga payans1z iftihar1 
n: ~b Ve heyecanh soz}erinin SO• 

I. y? a Eski~ehir fahri hemsehri • 
1R1 rn b ' 

eyled·az atasm1 Nadi Beye tevdi 
ae l ~· Etrafta alki!flar ve yata 

s ert de B varn ediyordu. 
d u heyecanh tezahiirat bitme • a:; c:. lialk F trkas• reisi Osman 
rniih;oz~ ?atladl. Osman Bey 
d" B YYl~ httabesinde Yunus Na-

1 eye h" 
hir'l"I . Ucurn edenleri Eskite • 
zun 1 eru, ~ok iyi tamdtklanm u· 
but"uzi~ anlatll ve haz1run ile 
Ian~~ . urk rnilletinin nefret ve 

e lnt da'Vet etti. 
r· Bah~eyj dolduran Eskitehir'lile· 
tn teyit t . . 

te h.. ' aavtp, nefret ve tel'm 
zFa kurleri bir miiddet devam etti. 

ar r · · 'di B eisanden sonra Yunus Na-
eu· ~ he!.ecanh bir hitabe irat 
c ~j ~Turk tarihinin ~ok heye. 
ki eha.a1~•slanan tahlilini yaph. Es· 

f tr l Ier he h ·t . . .. k Ia set- I mte n erma fU ran· 
y am d1lar. 

unu d" 8 . g zet . . a l ey1 «Sakarya» 
harrir·'~ntn gencr ve atetli batmu· 
ti S 

1 
ruk ~iikrii Bey takip et· 

. tnt o uz l'k k . hin sene 1 ya m tan • macerala . . ~ 
rundak" .. '~"1 •crmde ve millet ug· 
olan k ; rnucahedeler1e agartm•t 
. a e arkad .. I . den ld .. . attnln soz enn· 

a I I dharn .I E k" h" 
gen~r-. . 1 e s lfe tr 

hl.sl ~&lntn hararetli ve heyecan· 
er1ne te ·· 

. ctlar dort rcurnan oldu. « y arm» 
tigy · • I Y Yaz1 arkadashg• et· 

tnt a ath li • 
yij .. • ayabnm bu en bii-
rniit gu?ah ve IZbrabmt herkesi 

et ~tr ed n bir samimiyetle j. 
zah h v dedi ki· 
«- Arif Oru ' • . E k" h" . ler k . . c u, SIZ s 111e 1r'h· 

0 
~~. IYI tantyorsunuz. F akat ben 

d?~ !raz daha fazla, daha iyi bil-
tgtma zannediyorum r··nk·· b'" t•· . ~u u u-
un eararlarana ve k• I" h" . ..aluf tr 1 rna 1yetme 

• V • biitiia bildiklwiai 

Eski,ehir Belediye reisi Kcimil B. 

anlatb. Soziine ,u suretle devam 
etti: 

«-- itte Halk Farkasina muha • 
lefet etmek istiyenler bunlar, bu 
seciyedeki mahluklardir.» 

Bundan sonra «Sakarya» mes'ul 

miidiirii Abdiilkadir Ziya Bey, bii· 
tiin dinliyenleri heyecan ic;inde 
sarsan cotkun bir aamimiyetle 
soze ba,Iadi. Arif Oruc'u, kendi 
bildigi derecede anlatmaga ~a • 
h,h: 

Arif Orucu en iyi taniyan 

Eskisehir'liler onun mas-, 

kelerini kaldirdilar 

«- Onu hi~ kimse bilmezse 
ben bilirim, benim bildigim onun 
mahiyetini anlatmaga kafidir. 
~imdi bu adam muhalefet yapiyor, 
oyle mi? Fakat bizim buna taham· 
miiliimiiz yoktur, eger kanun oyle 
bir mahliika haddini bildirmiyor· 
sa bu vazifeyi gen!flik yapacak • 
hr. Bu adamm her giin yiiksekten 
atarak, ak1l hocahg1 yaparak soz 
soylemesine daha uzun miiddet 
sabredemiyecegiz.» 

Bu heyecanh hitabeden sonra 
.$arki Karahisar meb'usu Vasfi 
Ra,it Bey soze ba,Iad•: 
«- Buradaki i~timam1z ahlak

sazhga kart• bir isyand1r, bunu 
tesbit edelim. » Dedi. V e bur ada 
toplanan Eski,ehir gen~ligi bu • 
giinkii hissiyahn ve tezahiiratm 
telgrafla yiiksek ma.kamlara ib • 

(Mabadt 4 ilncil sahttede> 
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Deniz lisesi talebesi 
DUn ortamektep mezunlar1 serefine 

' 
y:apdan eglenceler ve yari,Iar 

'. -~ J 
f 

Deniz lisesini bu sene ikmal edecek olan talebeden bir gr11p [X t~are.tli zat meTctep 

Miidiiru Ali Rtza Beydirl 

Heybeliada'daki Deniz liseainde J r- ,

resmi ve gayriresmi orta mektep 
mezunlara ~erefine diin ~ok muvaf· 
fakiyetli ve cazip bir deniz eglen
cesi tertip edilmi~tir. Her sene bura· 
da umumi mahiyette yapalan deniz 
yaratlartndan <;ok farkh ve daha eg· 
lenceli bir tekilde tertip edilmili olan 
diinkii deniz yarttlarma bilumum 
orta mektep mezunlarile spor kuliip· 
lerinden bir kasma ittirak etmittir. 
Deniz liaesinill bah~esi ve tarasasa 
bayraklarla siislenmit, med'uvin i· 
c; n hususi mahaller ayrrlrnlf, c;ok 
muntazam hir tertibat ahnmafll. 

afirleri karftlamak iizere mek • 
tep kapaamdan itib~ren miiteaddit 
mihmandarlar tayin edilrnif, mek • 
tebin kaymetli Miidiirii Ali Raza 
Bey de misafirlerini biiyiik bir ne • 
zaketle kartthyarak hepsile ayr1 ayra 
metgul olmu~tur. 

Eglenee ve yaratlara saat onda 
Bahriye bandosu tarafmdan leren· 
niim edilen iatiklil martile bal}lan· 
IIUfl taiNt N.iJea pcojcaa ....ti ,.. 

Atlama miis"abrtkaJartndan· bir intiba 

"atine tatbik edilm"ek. sute'tile yarlf • 
. "'~,~~·) 

~ 
. 

Matbaam1za bir zat geldi ve 
aynen ~unlar1 anlatb: 

«Bugiin Tahmis'te bir kasap 
diikkanrndan et aldrm. Kasap eti 
tarlmak ifin mukavva gibi koca 
bir kagrdm dortte birini kopar· 
dr teraziye koydu ve eti bununla 
tarttr. El ~abuklugu yaparak bu 
kagrdm tezgah iistiinde duran ya· 
r1 mt elimdeki paketlere karrshr· 
drm, i~te size getirdim. Bunun' ii -
zerine yaptrirm tahkikata gore 
~imdi biitiin kasaplar Belediyenin 
emri hilalmda hep bu ktigrdr kul
lamyorlar. Bu kagrtlarrn uzunlugu 
100, geni~ligi TO santimdir. Dort 
te bir parfasr 25 dirhem olduguna 
gore bir tanesi 100 dirhemdir. 
Okka liatlarr da 18-19 kuru~ i • 
mi~, halbuki normal kagrtlarm 
sakleti 12 bufuk dirhemdir. Bu 
kalrn kagrtlarrn 25 kiloluk bir pa· 
kette 60 adet bulunur ve bun • 
lara mukavva derlermif. Demek 
ki bizim kasaplar etleri fimdi ka· 
grtla degil, gayet agrr mukavva· ~ 
larla tarhyor ve okkasmr 18-19 
kurufa aldrklart bu kagrtlarr etle 
beraber tarh~Jta halka 80-90 ku· 
rufa yani et hesabrna satryorlar.» 

Misafirimiz diin geceyi Kapbcalarda 

ge~irdi, 
Muhterem 

misafirimiz J. 
rak Krah 
Faysal Haz· 
retleri diin sa· 
bah saat do· 

' kuz bu~ukta 
Dolmabah!fe 
saraymdan 

· kendilerine 
tahsis olunan 
a~Ik bir oto • 
mobile bine • 
rek maiyetleri 
erkanile bir • 
likte Bogazi • 
!ri'nde bir te • 
tezziih yap • 
m1tlard1r. 

Kral Haz • 
retleri Mesar· 
burnu'na ka • 
dar gitmitler 
avdetlerinde 

bugiin avdet edecek. 

Baltalima • Kral Faysal Hz. dun ziyaret ettiklerl amcalart Abdullah P~. ntn 

ninda akra • Emirgan'daki yalmndan 91kar larken 

balarmdan Nuri Beyin koskiine ve I Pata yahsma ugram~tlar ve bir 
Emirgan'daki amcalari Abdullah CMabadt 4 uncil sahffede) 
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Kariimizin gosterdigi ve ge· 
tirdiji kag1d1 gordiik. Bu, ha· 
kikaten tahta gibi bir mukavva 
idi. Belediyenin buna nasrl o· 
lup ta miisaade ettigine lia,bk. 
Acaba kasaplara boyle bir mii· 
saade verilmi\1 midir? Veril • 
memi11 ise neden bak•lm1yor da 
halk azrar ediliyor diye ..• 

Soruyoruz! Kefken maceras1na yeni 
Ali Saip B. «Yeni- ve kuvvetli bir §ahit daha 

-···-..----
aleyhine Ur • Ahmet Hakkt B. (<Arif Oruc ~ocuklu-asir>) 

fa'da dava 
I ••• I 

a~Iyor gundanberi tam bir Donki,ottur!>J diyor 
Ankara 10 (Telefonla) - Ge

!fen pazar giinkii meclis celsesin
den ve ismet Pasanm meshur 

' ' 
nutkundan sonra muhalif gaze· 

( Mabadi 2 fncf sahi!ede ) 
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o~ meb'us 
Ahmet ihsan, Yunus Nadi 
ve Ali Saip B.in nutuklar1 

Ihsr · B. rrad~ nutkederken 

[Biiyiik Millet Meclisinin 5 tem· 
mu tftimat miizakerah zabrtlarr • 
nm resmi metnini, Meclisin ayni eel· 
sedeki karart vefhile, aynen ne1re 
bugiin de devam ediyoruz. Kazrm 
Pa1anrn riyasetinde afrlan mezkiir 
celsede evvelii Fazrl Ahmet Bey ve 
riilekasmrn istizah takriri okunmuJ, 
18met Pa1a evveUi hatiplerin soz al· 
ma8rnr istemi~ ve bir t;ok meb'uslar 
srra ile beyanatta bulunmuflur. Ilk 
80Z alan Siireyya Bey ( Aksaray) ile 
onu takiben kiirttiiye gelen Mazhar 
Miifit (Denizli), Ziya Ge~her (Ca· 
nakkale) Beylerin b~yanatlarrnr bun· 
dan evvel ne~retmift 1k. Ziya Gevher 
Beyden sonra 8oz alan Ordo meb'u· 
su ve Servetifiinun sahibi Ahmet 
ihsan Bey. diinkii niishamrzda inti· 
far edert ilk krsmrn <1 onra • be· 
yanatrna fDyle devam etmi,tir:] 
·. Arap h~~orfle,rine nasara yensurqya 
'l.S-20 sene ,.ah~tam. }{albuki harf in· 

"" ....... 'ilici ---

Arif'le Nizamettin 

parasJZ kabnca ... 
Urfa meb'usu Ali Saip Beyin 

Arif Oruc'un vaktile Anadolu'ya 
ge~mekte olan bir kafileyi soy -
mak i~in Kefken' de ipsiz Receb'i 

tahrike !fah~hgi hakkmdaki id • 
dian etrafmda Ankara' da Hii • 
seyin, istanbul' da Ali ihsan ve 
Sadri Ethem Beylere miiracaat 
ederek verdikleri izahab ne~Jret
mittik. 

CMabadi 4 iincii sahttede) 

Hadiseye ~ehadet eden felsete muallimi 

Ahmet Hakk1 <Ahmet Ensaril Bey 

__.... ... ---
Halk, kopekle~~ acur1ak ist~rken 

birbirinin hayatini tehlikeye sokuyor 

K;dtlz tedavisine tabi hastalaral'!n bir grup 
1 Sehrimizde kuduz vukuatl cro· 
gaim•~J, yal~1z son iki hafta zar· 
fmoa 30 ki~i kuduz kopek tara • 
ftmlan lSlrdmttbr. 

IWidu: wlaaab u ziyade Ce 

• z 

(yuvarlakta Dail/T:qlp sertabibi F~;ef B.J 

gelkoy, tlskiidar, Fatih, Bak1rkoy, 
Beylerbeyi mmtakalarmda tesa· 
duf edilmektedir. Belediye ge~en 
sene bu mmtakalardaki kopekleri 

1.\ltten Sayfeyi <;eviriniz 
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Vijilas'r,n isticvabr, - Attila miistehzi soruyor: Yiiz al -
tmla bir siirii at mz satzn ala caktzn, yoksa ciiriim ~erik

leri mi? Dojjruyu soyle! .. 

Bu sui kasti Kthcrtar Ba!i!hadJm-, 
agasmm ilham ve tertip ettirdi • 
gini derhal ke~fetmitti. Bunu, Vi
jilas'a behemehal itiraf ettire • I 
cekti. icap ederse bunun icrin it· 
kenee usulune de muracaat ede • 
cekti. 0, Vijilas' a ehemmiyet ver· 
miyordu. Bunun zavalh bir alet 
olduguna kanidi. Vijilas't tamaha 
degmez, zay1f bir av telakki edi
yordu. Mukadderat ~ark impa • 
ratoru ile Naz1rm1 onun eline dii
tiirmiittu. Arllk adi bir sui kasit~i, 
sefil bir katil ile ugratamazdt. 
Attila, sui kaatin menbama var • 
..... ~~ ve Kostantaniye aaraym1n, 
ecenbilerle vaki diplomasi mii • 
na ebetlerinde tervi~ ve tatbik 

ettiii mustekreh usulleri butun 
diinyaya bildirmek, Istanbul aa
raytnm kahbeligini ilem naza • 
rmda iabat eylemek istiyordu. 
Vijilas'• lstanbul'a bir vesile ile, 
gondermit olmaktan maksadt, 
tiiphelerini teyit edecek maddl 
delilleri elde etmek, Krizafius'un 
bu itte teriki diriim oldujunu fi
len iabat edebilmek i~indi. 

Hiln payrtahtt: Etzelburg 
Kendisini bekliyen feci aki • 

betten tiiphe etmiyen Vijilaa 
Etzelburg'a (1) dogru hi~ dur. 
maksJZln yol ahyordu. Hududu 
ge~er ge~mez, muhafazasma me
mur Hiin aakerlerinin onu daha 
a1k1 ihat ettiklerini gordii. Viji
las anbyamtyordu ki hari~ten ba· 
kacak bir kimse icrin o, sefirden zi
yade bir esir manzarasmt arze • 
diyordu. 

Vijilas zinclanda 
Etzelburg kap1larma aksam 

vastl oldular. Vijilas muhaftziart• 
ntn yiikselc e bagtrmalart ii • 
zerine yiiksek kaztklar iizerine 
kurulmut bir seddin tahta perde
sinin acrtld1gtnt gordii. Bu goste -
ritsiz tarzt kabulden biraz hayret 
etmit ise de (Esla) yt bir ~adtra 
dogru takip etti. Birdenbire, bey
girin eierine baih btrakttgt alttn 
torba hatmna geldiginden geri 
doniip onu almak i~in bir bahane 
bulmag1 diitiiniirken dort kiti 
ans1z1n iiz rine attld1. Ellerini ve 
ayaklartnt kayitlerle sJmstkt bag
laddar. Ctkard1g1 ~1ibklar ii • 
zerine kotUP gelen h lk miiatehzi 
nazarlarla baktyor onu ihata ede· 

re~ act acl giiliiyor, aui kaat~Jyt 
aglr ozlerle tahkir ediyordu. 
Gardiyanlar, Vijilaa't siiriikliye -
rek toprak altmda karanhk bir 
zindana ttkttlar. 

Vijilaa'tn iaticvabr 
Sabahleyin Vijilas mahbesin

tlen ~akardarak Attila'mn huzu-

[lJ Etzelburg kellmesin1 Hiln payttah
tmm ismi olarak kullandtk. Bu tslm ta • 
rihten ziyade efsaneye aittlr. Ancak mii
verrlhler Hun payitahtmm mvldln1 sablh 
olarak blr ti1rlii tsblt edemlyorlar. Onun 
lc;ln milli Alman destam olan Nibelun • 
genlied'di Attlll'nm kaleslne verilen 
bu Ism! kabul edlyoruz. Miiverrlhler Hiin 
paytahtmt kah (Budal kah <Tokay) ~a
hut Sonyi ve Taszbereny ljehlrlerlnin 
mebn1 bulundugu yerlerde gosterrnekte
dlrler. Bunu, sahib olarak tesblt edeme
rn.i lerdir. 

zehirlemit iaede -halk kopeklere 

~ctyara~ antiseptik bazt ila~larla 
ofmelerane mani olmutlardJr. 

Kuduz muaaplara ekseriya va
kit gecrtikten sonra Daiilkelbe mii
racaat ettiklerinden yaptlan teda
vi hir fayda vermemektedir. lki 
ay evvel Beylerbeyi'nde altt ya
flnda bir ~ocuk kudurarak olmiit· 
tur. 

Daulkelp tedavihanesi 
vulcuatma kart• biitiin 
tedbirleri almatllr. 

kuduz 
ihtiyati 

Biitiin mahallere tebligat ya • 
ptlarak kuduz hayvanat tarafan
dan asaralanlaran hemen miiea • 
aeseye miiracaatlerinin temini 
bildirilmittir. 

Elyevm miiesesetle giinde 100 
ha~tt~ya telkih yapllmakta(hr. 
.Vaktt kaybetmeden miiracaat e
de~ tehlikeli hastalar bile yapt
!a? tedavi neticesinde tamamile 
1y1 olmaktadtrlar. 

runa gotiiriildii. Sui kastin kes • 
fedilmi~ olmasmdan endise edi
yor, korkusundan tiril tiril titri
yordu. Krahn etrafmda Orest, 
Edekon ve diger basbca nazu • 
lara vard1. Hiikumd~rm oniinde, 
toprak iistiinde, Vijilas'tn mahut 
altm torbast attlmlf duruyordu. 

Vijilas ayakta duruyor ve goz 
ucile, teriki curmii Edekon' dan 
istimdat ediyordu. Attila, mus • 
tehzi, alayh bir eda ile sordu. 

«- Hiin memleketi gibi fakir 
bir iilkede bu para ile ne gibi bir 

harekette bulunmak istiyordu -
nuz, maksadantz nedir? Bu para
ralar kime aittir? 

Boyle bir auale maruz kaldagt 
takdirde verecegi cevabt evvel
den hazll'lamlt olan Vijilas sakin 
bir tavtrla cevap verdi: 

«- Bu para Hun memleket\n· 
de bu]unan Roma'h esirleri sa • 
tm almaga mahsus fidyedir.» 

Attili miilayimane: 
«- Byzans sefaret heyetinin 

Hiin memleketinde hi~ bir fey 
aabn mamasant evvelce tenbih 
ve emretmemit mi idim? 

Dedi. 

Vijilaa sui kasitten bahsedil • 
medigini sC5rilnce tekrar cesaret 
almaaa batladt. A~tk ve serbest 
bir liaanla cev p verdi: 

«- Bu tenbihe dikkat etme • 
mittim. Ancak emir haricine 
~tkmat olsam bile bunun icrin be
nim gibi bir elcrinin tevkifi caiz 
degildir. Hele boyle bir hareket, 
geceyi kirli ve rutubetli bir mah
beste gecrirmekligime sebep let· 
kil edemez.» 

Vijilas bu sozleri iizerine ha
ztr bulunan biitiin Hun'lerin kah
kaha ile guldiiklerini tatkm t•t· 
km gordu. 

Attila, kaylls1z bir eda ile de
di ki: 

«- lt bununla kabuyor ki •• 
Haz1runun crehreleri birden 

hire ciddiyet kesbetti. 
«- Bana itin dogrusunu soy • 

le. Bu para ile gorulecek is ne 
idi? Byzans hazinesi bombo't bu· 

lunurken, Krizafius gibi pinti bir 
naztrm Roma'h esirleri satm al-

almaga yuz altan tahsis etmesi -
ne aktl ermez. Maksadma a~Jk
ca soyle. At mt sahn alacakttn? 
«- Evet dogrusu budur. At 

satan alaeaktam.» 
«- Yiiz altmhk at oyle mi? 

F akat dostum yuz alttna bir sii
rii at satm ahnar. Sen piyaaay1 

hi~ bilmiyor mu idin? 
Vijilas artak biisbutun tat•r • 

mtflt. Hicr bir fey soyliyecek ha
li kalmamtflt. 

Attila birdenbire miistehzi e· 
dasma terkederek sert bir sesle 
ve Vijilas'a dikdik bakarak de • 
di ki: 

«- Haydi doirusunu soyle. i
tiraf et. Burada ne satm almak 
istiyordun? Y oksa hafazam mt 
kaybettin? Haydi sana yard am 
edeyim: 

CMabadf var> 

AliSaipB. 
<Bfrfnct sahfteden mt;Jbatt> 

telerin yaphklara netriyat meclis 
mehafilinde ~ok fena bir teair 
yapmttltr. Bir ~ok meb'uslar ye

ni matbuat kanununun miizake • 
resi esnasmda soz almak ve mu-

haliflere hiicum etmek i~in ha
Zlrlanmaktadtrlar. 

lzmir muhalif matbuabmn net
riyall bilhaaaa mediate 6 gaze • 

tecinin hudut haricine ~tkanlma-
11 takririni hazubyan meb'usla
ra hiieumlart ~ok aksi tesir yap
m•thr. Ali Saip Bey «menfur tak
riri imza eden atak ruhlu adam • 

lar» diye yaza yazan « Y eni Astr» 
gazetesi aleyhine Urfa'da bir da
va acracakttr. Ayni zamanda bu 

takriri imza eden 120 meb'us ta 
ayra ayrt dairei intihabiyelerinde 
hirer dava ikamesini diisiinmek· , . 

I -·· I 

TariJti Agamemnon dt
calari imar ediliyor 
lzmir 9 (Hususi muhabirimiz 

den) - Stcaklar bastlk!Ja, dtcalara 
ragbet artb. Retadiye'ye bet kilo • 
metre mesafedeki muhasebei husu• 
aiyenin cAgamemnun:. thcalarma 
romatizmelilerden batka atcaklarm 
tesiri kart•s•nda tebdilihava i~in de 
giden pek !Jok kimseler var .. 

Muhaaebi huausiye bu sene «A -
gamemnun:. thcalarmi bazt tadilat 
ve tamirattan aonra asri bir hale ifrag 
ederek bet ayhgmt 6425 liraya icara 
verdi .. 
Aga~emnun thcalarmdaki roma• 

tizmaya tifabahf au ve ~amur ka -
maralarmm miktart yirmi bettir. 
Bundan batka gunde bir ve iki liraya 
ki~ahk 50 den fazla da oda var • 
dtr. 

lzmir'Iilerden ba,ka doktor tav· 
~iyesi ile Avrupa ve lstanbul'dan bi
le bu banyolara gelenler bulunmak· 
tadtr. 

lzmir'in Agamemnun thcalartn • 
dan bahsederken, lzmir vilayeti da
hilinde ka!f thea oldugunu ve nere • 
Jerde bulundugunu yazmagt da fay
dab gordiim; s•rasile yaztyorum: 

1 - Urla kazaamm Giilbah~e 
mevkiinde 30-35 derecei hararette 
terkibab kiikiirtlii uyuz hastahkla • 
rma tifa verir bir banyolu 1hca. 

2 - Baymdtr kazasma 8 kilo • 
metre meaafede metruk mallar mi.i
diirli.igiine ait iki romatizma thcast 
vard•r ki; bu thcalar1n yaz hararet 
dereceleri 42, kif 38 dir. 

3 - Bergama kazasmtn Torl:iah 
nahiyesine merbut Patakoyii civa -
rmda muhasebei husuaiyeye ait (Pa
,. theast) namile maruf 48 derecei 
hararetteki Ihcalar eilt ve romatiz • 
ma hastahklarma sifa verir .• 

4 - Tire kazas1~1n Buzkoy mev
kiinde Zugur, namt diger Elen na • 
mile maruf muhaaebei huausiyeye ait 
40 derecei hararette bir thea vardtr. 

S - «;etme kazasmda, muhaaebei 
huausiye ve ethasa ait bir !fOk thea
Jar vardtr ki bu thcalarda miizmin 
romatizma, sinir, Antritik, Senfatik, 
Biinye hastahklarma faydahd1r .• Bir 
sene zarfmda bet altt bin kiti bu •h· 
calara gider, elli altmtt bin lira de • 
recesinde bir varidat temin olunur. 

6 - Seferihisar'm Dotanbey ve 
Kavak deresi mevkiinde Karako~ 

ve Cuma namile iki dtca vard1r. Bu 
iki thcanm derecei harareti 65 tir. 
Bathca romatizma ve uyuz basta • 
hklarma tifa verir .. 

7 - Kutadast kazasm1n Karaova 
mevkiinde 12 derecei hararetli bir I• 

hea mevcut ise de emrazt cildiyeye 
tifa veren bu banyo harap oldugu i -
!fin ragbet bulmamttbr. 

8 - Menemen kazasmm Arap 
!riltligi ve Nemrut mevkilerinde iki 
1hca varsa da imar edilmedikleri i • 
!fin halk tamamen istifade goreme· 
mektedir. Esaaen bu thcalar1n sularJ 
da heniiz: tahlil edilmemittir. Maa • 
mafih tecriibe edenler bu thcalarm 
da romatizmaya tifa verditini soy • 
lemektedir. 

9 - Dikili kazasma iki saat meta· 
fede c;:amur namile yadolunan, mu • 
hasebei hususiyeye ait iki 1hca var· 
dtr. 35-45 derecei hararette bulunan 
bu thcalartn aulart heni.iz: tablil edil· 
memittir. 

lzmir vilayeti dahilinde bunlar • 
dan batka thea yoktur. 

lhcalardan baz:tlar• pek iptidai 
bir \l'aziyette bulunmaktlldtr. lati • 
fadeli olduiu fennen teabit edilmit 
olan bu yerleri muntazam bir hale 
koymak her halde faydah olacakttr. 

Muhaaebei husuaiye Agamemnun 
1healarm1n tarihi k1ymeti olan bina• 
larlnt tamir ettirmek iizere oni.imiiz· 
deki aene faaliyete ge~ecegi de ha -
her ahnmtfllr. 

S ifare'U!Oer<dl® 
Ankara'da gelen sefirler 

Yunan, «;ekoslovakya, Macar, ls· 
vi!fre aefirlerile c;:ekoslovak sefaret 
mi.iste)larJ, MtsJr sefareti alefemili· 
teri diin Ankara'dan istanbul'a gel· 
mitlerdir. 

n lfillfil n $~If' n cat If'~~ 
Kaoak rak1 bulundu 

Galata'da Bohor Efendinin evin'Cie 
yaptlan taharriyat neticesinde bali 
faaliyette bulunan bir kazan, 8 fi!fl 
cibre, bir ka~ f1~1 rak1, bir miktar 
kJyllmlf tiitiin bulunmu\1, efya mii· 
sadere edilmit, tahkikata baflan • 
m•thr. 

tedirler. 

Muhaliflerin bu kotii netriya
tmda Meclisin ~ahsiyeti mane • 
viyesine tecaviiz evsaft bulunup 
bulunmadigi tetkik edilmektedir. 
Medis Riyasetinin bunlar aleyhi· 
ne takibatta bulunmaga musaade 
vermesi ihtimali kuvvetlidir. 

T eherruat listesi 
Gazetemizin te~ebbiisile ya

pllacak Kubilay abidesi 1~m 
vatandatlarm gonderdigi te • 
berruat1 lisle halinde netre de· 
vam ediyoruz. Turk gencrliii

nin iman ve mefkiire menbat 
olan Dariilfununumuzun iicrun
cii yardam cetveli olan Hukuk 
F akiiltesi talim heyetinin te • 
berru listesini tukranla derce· 
diyoruz: 

L. K. 
Diinkii yekiin 1890 89 
Miiderris Abdiirrahman Mii-
nip Bey 
Miiderris Haet Adil 

» M. Adil 
» Ahmet Re§it 
» Ali Kemal 
» Cevdet Ferit 

Muallim Cevat 
Miiderris Ebiil'ula 

» Etem Akif 
» FazJl 

lUuallim Kenan 
Miiderris Miisyo Grozat 

» Mi§OD Ventora 
» !\fiat ,. Miihir 

Bey 

» 

" » 

» 
» 

» Muammer Ra~it » 
» Mustafa Re§lt » 

1\luallim Memduh » 
Miiderris Samim 

» Tahir 
» 
» 

Yekun 

Tab sin 
Ziihtii 

» 
» 
» ,. 

5 00 
5 00 
5 00 
3 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
3 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
3 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00. 
5 00 
5 00 
5 00 

1994 89 
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Nuri B. ve gazeteler 

Mefsuh S. F1rka katibi 
toptan set taraftar1 ! .. 

lrak Krab Faysal Hz. Ankara'da 
iken verilen ziyafetlerden birinde 
mefsuh S. F1rka umumi katibi Nuri 
Bey de haz1r bulunmuflur ve Reisi
cumhur Hz. kendisini: 

- Muhalif f1rka katibi umumisi 
diye takdim etmitlerdir. Bu cumled~, 
csab•k• kayd1n1n bulunmamasmt go· 
ren gazeteciler Nuri Beyin etrafmt 
alm•l)llard1r. Nuri Bey: 

«- Ben S. F1rka bali hayatta i•. 
ke bey na vermedim, bade ve at 
ma verecegim» demi~se de mevzu mat 
buat mes'elesine intikal edince daya· 
namamtf; fikrini toyle soylemi§tir: 

«- lamet P,. matbuatJn serbest 
olmas•, fakat zarar vermemesi gibi 
iki ztddt telife !Jah,tlaeagtnl soyledi. 
Bu vaziyet Zit degildir ama bizim 
memlekette ztdoluyor. Denim e • 
limde bir kudret olsa memlekette ne 
kadar gaezte varsa hepsini kapatlr· 
d1m. Y erlerine batka gazeteler ika
me etmek i~in,. 

$ lhlDrr D n rO 
Hamallar tarifesi 

Hamallartn tarifeye zam yaptl • 
mast i!fin Tiearet Odasma miiracaat 
ettikleri yazllmtttt. Belediye bu tak· 
dirde zam degil tenzilat yapdma • 
••n•n mevzuu bahaolacai• fikrinde· 
dir. 

Taksi fiat1 inemez mi? 
Takai toforleri, halk1n daha zi • 

yade liika otomobillere ragbet goa· 
termeai yiiziinden eaki arabalartn it 
yapamad•i•n• iddia ederek hem iic· 
r~tlerin tenzilini, hem de bir yer it;in 
btr ka!r miitteri birden almalartna 
miisaade edilmesini istemektedirler. 
Belediye tenzilith aeferler i!rin 4 ae
ne evvel hir Bandajh tarife tanzim 
etmi~, fakat bunu ;;oforler isteme • 
mi;;ti. Ayni tarifenin bugiin i!fin 
tatbikl miimki.in goriildi.igii gibi 
takai fiatlartnm da tenzili kabil ad
dedilmektedir. Bir yer i~in 3 • 4 miis
teri almak tekli iae idari ve inz:ibati 
mahzurlart itibarile muvaftk gorii
lememektedir. 

Mezarhk davalari 
Kad•koy'de AltJyolaiz•'ndaki me

zarhk eiheti tasarrufu hakkmda Be
lediyenin acrllgt davada mahkeme, 
mezarbgm Belediyeye ve bu arsa ii
z~rine yapllan binalarm aahiplerine 
aJt olduguna hiikmetmittir. Siirp A· 
gop Ermeni mezarbg1 hakk1ndaki 
muhakemenin karart da 18 temmuz
da verilecektir. 

Dlkttn sa edit mcalhlc§1'fFD 0 cdl® 

Ticaret Odas1 intihabat• 
Temmuz aonunda Ticaret Oda11 

idare heyeti intihab1 yaptlacaktlr. 
Borsa MubayaacJlar Birliginin mev
cut Ticaret Odast heyetinin bir it 
yapamad1g1 hakk1ndaki tikayetleri
nin nazari dikkate ahndtgt ve yeni · 
intihapta if hai}Jna gen~ ve faal aza
lar getirilecegi haber verilmektedir. 

Tek tiik kalan e!?kiya 
hirer hirer imha ediliyor 

Van'dan yaz1l1yor: 

Ge!Jen sene Agr~dai•'ndaki is • 
yam idare edenlerden lhsan Nuri ile 
arkada\llart iran arazisine g~mif • 
lerdi. Bunlar orada kendilerine izha· 
r1 sadakat eden bazt a§iretler efra
dile birlefmi;;lerdir. Iran kuvvetlerile 
bu asiler arasmda miisademeler vu• 
ku bulmaktad1r. lran'dan bizim ta
rafimJza ka!fanlardan bir k1sm1 hu • 
dut iizerindeki hali Zeylan nahiye
sinin harap koylerinde hirer kuliibe 
kurmak istemiflerse de silahla • 
miz:i goriince dehalet etmi • 
rm1 almaga giden askerleri • 
yerek tekrar iran topraklarma 
ge~miflerdir. HudutlartmJzda siikun 
hiikiimfermadtr. Hududa yakm Ha· 
vasar ve Ha,ap nahiyeleri dahilinde 
ve daglarda miisellah baz1 firariler 
bulunmakta ise de bunlar bir vak'a 
ihdas etmemektedirler. Muti koyli.i
leri bunlar1n ferrinden korumak ic;in 
takibat yaptlmakta ve firariler diri 
veya olii olarak yakalanmaktadtr. 

Agr1 harekahna iflirak eden ve 
'sonra nadim olarak dahalet eden ba· 
z1 koyliilerin bu dahaletleri kabul o • 
lunmutaa da verilen miihlet bittigi i
!Jin bir tak1m firariler dahaletten 
korkmaktadtrlar. Air• har kit1nda 
uaattan iitinam edilen hayvanlar 
bir baytar heyeti taraf1ndan mua • 
yene edilmeden aahld•tt i!Jin hayvan 
hastahgt Mut ve Van vilayetlerine 
air a yet etmitti. Y aptian mi.icadele lle
ticeainde Van viliyeti~de haatahk· 
tan eaer kalmamttken Iran dahilin· 
de haatahk devam etmektedir. Has· 
tahk tuz: ka!Jakc;darmm hayvanlar1 
vasttasile tekrar Van'a airayet et • 
mi,tir. Garbi Anadolu'dan gelen bay· 
tarlarla takviye edilen miicadele he
yeti hastahgm imhasma ~ahtmak • 
tad1r. 

vn o~~®tte 
Vol mDkellefiyeti 

Yol amlesi miikelleflerinden miid· 
deti miikellefiyetini ifa etmiyenler· 
den yiizde elli fazlasile ahnacagt 
Devlet l?U.ras• tarafmdan kararlat • 
brdm•tbr. Fakat bu fazla miktar 
tayin edilen intaat muddeti i~inde 
miikellefiyeti ifa etmiyenlere aittir. 
Miihendisler yapacaklart cetvellertle 
in\laata dair olan tertibah gostere .' 
ceklerdir. Dahiliye Vekaleti bu ka
rart vilayetlere teblig etmittir. 

!f2><0>D Ds't~ 
Ermeni mUtevellileri 

Hazine ile Ermeni mi.iteveltileri 
aras1ndaki ihtilif hakkmda tahkikat 
yaptlmaktad1r. Polis birinci tube 
miidiriyeti 4 Ermeni miitevellileri mil 
diriyete celbederek ifadelerini al • 
mtttir. 

iki sahtekar yakalandi 
Polia, zabtta elbiseai giyerek bak

kallart ve diger eanaft dolandtran 
~evket ve Sn·acah thean iaminde 
iki aahtekart nihayet yakalamtthr. 
Bu iki aab1kahmn bu fekilde bir !fok 
ciiriimleri vardtr. 

Me§hur Kara Yani hudut ha
ricine Q1kar1ld1 

Bir !fok memleketlerde ve fatan • 
bul'da muhtclif kaaa htratz:hgt ya
pan methur Kara Y ani'nin gene Is
tanbul' a geldigi anlaftlarak tevkif 
edilmi,tir. Yunan tebaasmdan olan 
Kara Yani polis~e hudut haricine 
~tkarllmltllr. 

ihmalkar memurlar 
Polis miifetti;;leri ge!Jenlerde Os

ki.idar taharri dairesinde ani bir tef • 
tit yapm~,Iar ve bir !fOk memurlartn 
vazifeleri bafmda olmadtklarmt gor· 
miitlerdir. Yap1lan rapora tevfikan 
bunun esbabt tahkik edilmektedir. 

~o lfil lfil<~'\t D$Delf'D 
T edaviye gelmiyen doktor! 
Muharrirlerden kemalettin ~iikrii 

Bey Y alova yolunda tehlikeli bir ka
za gec;irmi;;, yaralanan bogaz1 sa -
r1larak kendisi Y alova hi.ikumet dok
toru tarafmdan tedavi alhna aim • 
mtfhr. 24 saat ge!ftigi halde pansii· 
mana gelmiyen doktor, telefonla 
!fagullmtf, fakat kendisinden «har• 
cirah almadtm, gelemem:. cevabt 
ahnmlfbr. Bu garip ve diiri.itt cevap 
i.izerine yarah da lstanbul'a getiri
lerek Cerrahpata'ya yattrilmt,hr. 

Akademide sergi 
Giizel San'atlar akademiai mi • 

mari ve tazyini san'atlar talebeainin 
930 • 931 ders senesi mesailerini 
gostermek iizere Akademide bir 
aergi a~dacak ve 10 wiin clevam 
edecektir. 

Bulgaristan ahvali ~ 
yeni hiikumet 

Bulgaristan ahvaline dair sO~ 
manlarda bazt mi.iheyyi~ t•ri' 
deveran etti. Makedonya koJ!Iit 
eilerinin yard1m1 ile bir darbei 
kumet haz•rlandigJ, yahut ~jftf 
ile komiinistlerin birleterek ye~i 
diktatiirli.ik yapmak istedikleri f 
olmuttu. Fakat sonradan gelell 
berler bu 'ayialarm dogru oiJ1l1 

gm1 isbat etmittir. Bulgaristll~ 

son intihabahn neticesi olan ,,.~ 
tebeddiiller tabii macrasmda dt 
etmektedir. 

Zaten Bulgaristan'ln yeni 81 
vekili Mosyo (Malinof) un f" 
fevkalade hadisat zuhur etmiyt 
gine kuvvetli teminat tetkil edi1' 
Bulgaristan't tarihinin en tebl~ 
anlarmda badirelerden kurtst' 
olan bu muktedir siyasi riiciil f 
hi.ikiimeti tetkilde dahi biiyiik ~~ 
set ve meharet gostermi,tir. 

Y eni hiikumeti teskil etme}( 1 

zifesi milli bloka diifliigii .~ 
mezkiir f1rkalar kabine azahkl•' 
taksimde ve veni hiikiimetin t,) 
edecegi siyaseti tayinde kolay ~1 

uyutamamiflardJr. 
Bu mii,kiilata ragmen Mosyo ~ 

linof biraz ge!f olmakla berabet f 
hiikumeti kendi riyaseti altJI" 
milli blok ftrkalarlndan tetkile t1 

vaffak olmu,tur. 
Harbiye Naz1r1 olan Ceneral ~ 

sinof intihabt takip eden bubr,l 
fitret devrinde memleketi anarti1 

kurtarmu,ttr. «;ijnki.i ~ift~ilerin j) 
tidar mevkiine gelerek tekrar ~ 
daha boltevik diktatorliigi.i tetif 
melerinden endite eden (Radoel' 
vof) !fUiar ordu vas1tasile bir d• 
hiikumet haz1rlamak istemitler ~ 
de mumaileyh ceneral buna ~~~~ 
olmuttur. 

Mosyo (Liyap!fef) in ftrka•• 1 

kalliyette kalmakla beraber en II 
vetli tek f1rka olmak itibarile sJ 
ranya'da biiyiik ehemmiyeti varJ' 
Bu f~rka hiikumete karfJ hayirb' 
hane bir vaziyelte devam ettij'i 
.;ift~iler bu defa 33 meb'us t;tkst' 
komiinistler ile birle~rek yeni bl 
diktatorliik yapmaga kalkttmad• 

r1 ta irde u g r"stan'• 1ef 
buhranlara ve sarsmhlara utr• 
masma ihtimal yok gibidir. 

MUHARREM F£rj 

Hay1rh bir yurt 

Bakt,rkoy dogum evinif 
in,as~:na diin ha,Iancl 

-····-
Himayeietfal Bakukoytubeti 

nin in~asma karar verdigi do, 
gum evinin temel alma meriJf· 
mi diin saat 14 te Bakarkoy is~'' 
yonu civarmdaki arsada yaptl' 

mtthr. 
Merasimde hukumet ve bele 

diye erkanmdan bir ~ok zevat!' 
H. F ukasa, Himayeietfal ve 1-11 

laliahmer cemiyetleri mensuP 
lart, Bak~rkoy kaymakamt t 
halktan bir ~ok zevat haztr bll' 
lunmu,Iardar. Bakarkoy i~in h'' 
kikaten miihim bir ihtiyacm if; 
desi olan dogum evinin mubittl 
~ok hay1rh itler gormesi temel'l 
niyatil~ nutuklar soylenmit ., 
muessesenin vaza esasl icra edl 
mistir. 

Bakarkoy Himayeietfali (lo' 
gum evinin siir'atle faaliyete get 
mesini temin icrin. intaatm ~ab~~" 
bitirilmesine gayret edecektir· 

u m a n <dl a 
Liman faaliyeti arbyor! 

• Liman Sirketinin mayu ayJ zsl' 

fmdaki li~an faaliyetine dair bl' 

z•rladtgt istatistige gore bu ay i~if 
de lstanbul'a fazla gemi uiramtttJI 
Fakat bunlar hep ecnebi kumpa., 
yalara ait vapurlardtr. Ti.irk ge""' 
lerinin Avrupa seferleri yapama~ 
lart faaliyetteki rollerini bittabi d 
bir aahaya intikal ettirmektedir• 

Old .. riicii r kabell 
Seyrisefain ile milli vapurcu11

1 

arasmda Karadeniz seferleri i~Jjl 
yap1lan itilafname feshedildiktl 
sonra oldi.iriicii bir rekabet tekt-' 
ba,Iam•ttr. Seyriaefain tarifel' 
tenzil etmif, ikinei atntf vapurlarl' 
n1 da Karadeniz'e itletm e ksl'~ 
vermittir. Vapureular a'eleyi ~, 
di aralartnda halledemiyecekleri 
hiikumetin kararmdan batka keJl~~ 
lerini bu Yaziyetten kurtarac k .,.. 
~llre olmadtim• soylemektedirler• 
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Y eni Sofya Sefirimiz 
itimatnamesini verdi 
Bulga1· krab ile T evfik Kamil B. 

aras1nda samimi nutuklar soylenmittir 
Sofya 9 ( ···---

T evfik K~ ':-·A.) - Tiirkiye Sefiri Kral fU nutukla cevap vermittir: 
anu) Bey · · .• Kral'a t kd' • Ibmatname11n1 cYiikaek Reiaicumhurunuzdan ge-

a ltn etm • t' M · · d · · · d Batvekil ve .• 1\1 1r. eraa1m, br •gm•z ostane tebligattan dola • 
dre Mal' f'Har•c•ye Naz1r1 Alexan· Y• fevkalade miitehe.ssia olarak sa • 

lho Un i t' k' • etniittir T vf' f •ra de cereyan m1mi ve miitekabil hisaiyabmm ken• 
ettiii n • t ~ •k Kimil Beyin irat dilerine iblagma terciiman olmam• 

«Zabu ~.,:~~r: h'I . k z1 ve buna kendi aaadeti ve Tiirk 
kendile · Pena 1 erme gere milletinin refah1 i'<in hararetli te • 

r1ne ve "" k k . rar mill f ,.ere te m1l Bul • menniyahm1 ilave etmenizi rica e-
lulc h • .e lhe kart• olan tahai doat· derim. 

•ss•Yabn•n 'bl' aiye d 1 ag1m bilhana tav-
e en hiiyiik . . . 

di ettj• · "k rel&ImiZ bana tev-
tnek hiel ~ .s~k Vazifeyi deruhte et

DlnJ •c;•n b'· "k b' hakilci b. uyu 1r grur ve 
hiirm t tr tneaerrettir. Miitekabil 

e ve anl•a- .. . k tuluk _.. , .. dya muatemt om· 
-·unllaebat 'd I" nu tarihten .. • 1n1 1 a me uzumu-

Bu) ... lll' .11 orrenmit ol•n Tiirk ve 
.. nit etleto. k 1 • • 'k tiaadi itilifl t, uvvet er1n1 1 • 

aile tniiteha ·~·~• batlamak arzu • 
••nda t ••••brier. iki millet ara • 

eyelklmii t .. . l•n do tl i nen eesur etm•t o -
tnilleti:r~~ .tahkim ve takviyeainin 
tnenfeat) ~zan temenniyatma ve 
niinJ. M ertn~ tevafuk ettigine ka • 
miidd t eanllt'ayetimin devam ettigi 

e c;e b''t" • letoianin b u un miitevazt gayret • 
tnatuf 1 u gayenin tahakkukuna 
letoirle : a~agam zab hatmetpenahi
llleaaini:~•ne ic;tiaar eylerim ve bu 
Penah .1 ~f~a1 etnrinde zah hatmet
nin 1 eran1n, yiikaek tevecciihleri -

onun h"k~ . • k hlu u umehn1n 1ymettar 
aveneti . k 'k iian'd' n•n e aa olmayacagandan 
1 llll kati'dir.:. 

Vazifenizin yiikaek fUmuliinii tav
sif eden ifadeleriniz ve iimit etti • 
tiniz semerebaht netayic; nezdimiz
de en iyi bir kabul olacakhr. Harsi 

ve iktisadi inki~aflanm yiikaeltmek 
ve temin etmek ic;in aynl auretle 
metrul olan Tiirkiye ve Bulgariatan 
birbirlerini daha ziyade tamyacak • 
Jar ve kendilerini baghyan iyi kom· 
tuluk ve dostluk miinasebetlerini 
takviye edeceklerdir. Aram1zdaki 
yiiksek memuriyetinizi pek ziyade 

memnuniyetle karfllad•i•mdan bu 
vazifenin ifasmda tekmil muzahe -
retimi ve Bulgar hiikumetinin mu-

avenetini hulacag1n1zdan emin o • 
lunuz. Miimtaz selefinizin vedana • 
mesini ahrken Hiisrev Beyin yiiksek 
memuriyetinin kendisine tahmil et
tigi vazifelerin ifasmda gosterdigi 
liyakattan pek ziyade memnun ol • 
dugumu Reisicumhura ve Tiirk hii
kumetine hildirmenizi rica etmek 
faraabnt ka~armak eatemem., 
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lspanya' da diktatOrliik 
ilan1 ihtimali var! 

liiikumet 
......... 

erkant birbiri aleyhinde, 

gre'Vler teve sii ederek devam ediyor 
Paris g (A A ~ 

sinin 1\1 • • ·) - Exela1or gazete-
bu r adr•t'teki hususi muhabiri 
tupta ·~~teye gonderdigi hir mek -
ely evan •Yor ki: cKortez meclisleri 
tnes'el I tn~allak bulunan bathca 
1Taffak~ et-1~ tasfiyesi bususunda mu
cumh ·~ehlzlige ugradigl takdirde 

ura:vet'a b' d'kt .. l"k I" tnlir •r 1 ator u usu une 
ac:aat tn b . . 'd k I • ai:vali ec ur1yehn e a 1nacag• 

rette ~~~ha!ilde bana fas•las1z au • 
kinue) Y 8111P durmaktad1r. Baz1 
ritier· ere &'ore bu hareket tarz1 miif-
d tn tehditl . k ~ .. afa erme art• yegane mu-a ~ar • • eat letkil edecektir. 

-.. 8.'r'birlerine diiftiiler! 
'"•adrtt 8 (A t . 2:ar1 g .A.) - kbsat Na-

tur: azetecilere fU tebligi okumut· 

li:~!a:vet lnU11akkat biikumet mec
rini te:'cr .01•rak ridip aalabiyetle • 
taahhut 1 et~eii namusu iizerine 
lcamda k e~rn1f olsayd1 sizi hu ma • 
tin Bar "1 ul etmezdim. Hiikume -

c:e ona b •••• rnu ser est k1ymetler hor· 
rar•na •rnelitnu tneneden diinkii ka· 

1TerdjJ<.• 
recededir. M 51~ ehemmiyet bu de-
C~roana de ll~Jye Naz•ra, Zamora· 
rar baflan lllJtoyolu infaahna tek -
tnifti. Ben ~-••n• fiddetle itiraz et • 
Yaaa11 hakk e Barcelona serbest pl· 

•nda. 't• rara hi~ ol I •raz olunan hu ka· 
raz ettim. ;a•~aa ayni fiddetle iti • 
lara bu tedb ~r. eat piyasa dii,man -
~ trJn tnilli menfaat ica • 

batmdan olduguna herkesi inandlr
mata muvaffak oldular. Serheat pi· 
yaaamn Barcelona'nm iktisadi ha -
yata i~in zaruri ve tabii bir vas1ta 
oldugunu tekrar ederim. Bu piya • 
samn kapadiimasl Katalonya'mn 
zenginligine ve ticaretine karfl ya
pdm•t idraksiz bir tecaviizdiir.:. 

Malagctda idarei orliye 
Madrit 9 (A.A.) - Gazetelerin 

Malaga'dan istihbarma nazaran buz 
fabrikalar1 amelesi grev ilan etmit· 
lerdir. Bu grev miihim telakki olun
maktadlr. Palma • de • Majorque 
ameleai de Malaga grevcilerine tesa· 
niit hareketi ilin ederek hatlaranda 
komiinistler oldugu halde sokaklar
da dolatm•tlar ve imalatbaneleri ka
pamaga mecbur etmitlerdir. Dun og
Jeden sonra bemen hemen biitiin i • 
malathaneler kapanmtfll. Mezkur 
tehirden gelen bir telgrafta orfi i -
darenin ilan olundugu ve salahi • 
yetlerini askeri hiikumete devret • 
tigi bildirilmektedir. 

Miiaademeler 
Madrit 9 (A.A.) - Telefoncular 

grevi hafiflemittir. 
Palma'da rrevciler, iften tr•kan li

man amelesini ta'a tutmu;;lardar. Si
vil muhafizlar miidahale etmifler, 
iic; ki~i olmiif, bir ~ok kifi Yl'.ralan • 
m•tt•r. 

Neyzen 
Tevfik Bf. ye L iLMi MUSAHABE ~ 

Semada yeni vaftizler! Muhterem iistat, 
Pek sevdigim cmansur»dan al • 

d1g1m bir habere gore son zaman • 
larda «kar» m1zan miikemmel ol • 
dugunu oirendim. c:Tin elden sizi 
tebrik etmegi diitiiniirken c:Son Pos-

«Pluton >> seyyaresi;;den sonra, bu sene 
tu ile gelen hafka bir miijde beni • 
hir kat daha sevindirdi. Son Pos - I yeni ve muazzam 
tanan retirdigi bu havadise hak.hrsa 
siz cTakaim:. de iki, «Ufak» ta dort, B .. k" 

H . • t ugun u musahabemin hathf1m 
« tcaz» da h1r, « sfahan:. da bef ta-

goriip te sak1n beni de sinema mu • 
ne muazzam muhte~em bane veya 
apartaman yaptarmlfSIDIZ'. Hepsini barriri olmu• zannetmiyiniz. 1nce 
biribirine c:(;iftetelli» telefonlarla goriifler, cazip gosteritler istiyen o 
baglam•tsm•z. Gorenler «Pen di • giizel istidat henden ge~eli hayli za-
yorlarm•t· Size c:Rasb gelenler mu- man olmuttur. Duymadan yaz1la • 
vaffakiyetinizden otiirii alklfla - mJyan, yazdsa da okutmak imkanl 
tnaktan kendilerini alam1yorlarm•t• bulunamJyac:ak olan boyle yaz1lar, 
Fakat baz1 haset~iler ~ekemiyorlar- omriin • devam1 nisbeten k•aa olan-
m•t· cApartm1an gazetesi» batta ol- zinde mevaiminde yazdabilir. 
dugu halde bir ~klara manah manah 

1Iham•m ruhi duygulardan almltarizlere kalklfMlflar. Neyle meyle 
safalar siirdiigiiniizden dem vurlll'alc yan tasvirler okuyucular1n goniille 
aparhmanlarm•z•n ipekli doteme • rine kabil degil niifuz edemezler. 
lerine kadar sarkmbhga ha,Iam•tlar. Gentrlik rubu iizerinde &fkln ebe-
Dogruau mahmzm miilkiiniiziin art- di saltanatrn1 bugiin idareye mii • 
maa1na ae derece sevindim.se bu ta• ekkel olan (Hollivut) (muse. miiz) 
rizlere o derec:e miiteessir oldum. lerinden mUnebbih ve miiessir au • 

Sizi miidafaa etmek isterdim, fa- rette bahsetmek arbk benim kir1m 
kat ne yalan soyliyeyim? Cesaret e- deiildir. 
demedim, belki iki apartJmanmJzl ba Bu giillii dikenli vadide yazJ yaz-
na bai•tlad•im•z• ve beni, heniiz ii- ' k 
d . magi meale edinmit muharrire her 

•yemedigim bag evinden kurtar • 
d•gmlZI haber ahrlar da bu ay1b1m1 feyden evvel cihan iizerine bir atet 
yiiziime vururlar diye ~ekindim. y al- seli gibi yaydan ihtiras dalgalann-
mz sizi teakin ve teselli ile iktifa dan bizzat miiteessir olmak liz1m 
ediyorum. Merak buyurm1ym1z iis- gelir. 
tad1m. Diinya bu. lnsanlar bir a • Benim altmlf senenin pen~esinde 
cayiplettiler. fpekli gomleginizi a1r- y1pranan, timdi bozuk bir telefon 
tin1zdan ~1kar1p verseniz gene ya • abizeai raripliiile miitevekkil bir 
ranamazslnlz. Cebinizde her zaman vaziyet alan zavalh goyniim artlk 0 

tat•d•im•z !rek defterinin biitiin aa- ibtizazlarm uzun deiil k•sa tulii 
hifelerini imzahy1p daf•taanlz def • mev'itrlilerine bile tabammi.il edec:ek 
terin kapag1m da iaterler. Dedim ya, halde degildir. 
iistad1m diinya deiitti. Ge~ende de 
iiatat (;al'h ibrahim Bf. ninde hatma Of! Merakland1m, miiaaade edi-
relmedi mi? Fmd•kh'da yaptJrd1g1 niz biraz, ~i~ek suyu i!reyim de oyle 
saray1 anafordan yaphrd1 diye fit- konutabm. Ne gtiltiyoraunuz? Gen!r• 
leyip adamcag1z1 karakollara dii • likten gittikrre uzaklatmanln ac:Ja1n1 

fiit'mediler mi? tatbimlz vakit bana bak verirsiniz! 
Bir arkadat yeminbillah soylii • Ha; unutmadan aoyliyeyim: 

yordu. Gene gec;enlerde maruf fa • Kuzum karilerim artak henden 
h1alardan biri Nam1k fsftlllil'e bir ya. ruhunuz iizerinde yana•nlar ikat e
h yaphrm•t· Aman efendim sen mi-
sin yapbran? Bu buhran zamanm • decek yaz•lar beklemiyiniz. Duyju 
da yala yapt1r1br ml imit. Hem her kudretile hedii feyler aras1nda mik-
taraf•m yatbboya boya~lf, etrafma natisi bir alaka vardtr. Gizli riizel-
yald•zlar gec;irtmit diye aoyleme • liklerden, roren deiil, duyan gozler 
dikleri kalmam•t· Bunun iizerine ilham ahr. 
miisakkafat memurlar1 gelmit, ruh Benim titrek parmaklartm araaan-
satsJz tezkeresiz yah yaptarmJf di • da belini zorlukla dofrultabilen 
ye Belediye miifetti~leri u,u,muf. kalemin aize aneak semantn dondu-
Zavalhnm batlna relmiyen kalma - ~. u d · J'kl • d 1 J 
m•t· Hatta b~im de bugiinlerde. ba- r c:u erln I eran e par lyan Yl • 
flmdadlr iistat. Her nasllsa gaflet dizlardan bahsedebilir. Eier (Vik-
ve cehalet aaikasile hir bai alm•f • tor • O&'o) ribi diitUnmiyorsantz, 
tim. Kimden duymutlar bilmem ki.. hu nevi yazdara ebemmiyet verir, 
Koc:aman, aulu bait• var muaibetin! henimle birlikte fezan1n olrriilmez de-
Versin borcunul Diyen alacakhla • rinlikleri kartllllnda aakin ve fakat 
rm kimi kap1ma dayand1, kimi ya· vakur bir vec:de dalars1mz. 
kama aar1ldJ. Cumburiyet gazetesi Belki ic;inizde (Ogo) nun yukarl-
son poata ile gonderdiii bir mek • da siiyledigim biki.yeaini hilmiyen 
tupta on bin lirahk bag1n var, hili. vard1r. Miisaade ediniz de bir ka~ 
bizden ne diye para iatiyorsun? Di- kelime ile anlatay•m: 
ye ~·k•tt•. Hikimiyet avans hesa • (Viktor- Ogo) nun evinde verilen 
hm1 kapad1. Kald•m m1 iyottan daha b' 

tr ziyafet esnas1nda haric;ten .. e)en 
beter ac;•kta? Nihayet satahga !rl • ,. 
kard1m. Emrederseniz yiizde yirmi bir zat miijde diyerek i~eriye girmit, 
ek~igine size satay1m. Haz1r, Ufa • getiridigi miijdenin ne oldutu so • 
g1n1zm da ~ocugu siinnet oluyormuf, rulunca, yeni bir ydd1z keffedil • 
ona hediye edersiniz, aevinir yav • digini haber vererek (Ogo) dan fU 
rucak. Yalan degilmif meter: Ki • cevab1 almlfl 
min dagda hag1 var • yiireginde da- «- Be birader ben de ah~1m1n 
i• varmlf ki varm•f·· Arhk sizin gi· yeni bir yemek icat ettiginden bah-
hiler itrin de foyle soylenebilir: Kim· sedeceksin sand1m.» 
de apartJman var • anaforu yaman Bu aozile (Ogo) kendi kanaatini 
var. Ger~i bu henimkine uymad• uy· goatermek degil, maddi menfaatten 
mad1 ama zorla uydurduktan son • 
ra ... 

Rahmetli Kavuklu Hamdi Efendi 
ile pifekar kii~iik Ismail Efendi ~ok 
talihli insanlarm1' ki hugiinleri gor· 
meden goc;tiiler. Mahimya her hafta 
bir semtte orta oyunu oynarlard1. 
Haydi, onlar ic;in de: Efendim her 
hafta bir semtte cihanniimah, so • 

fah, hamamh kotkler kuruyorlar! 
Bu parayr nereden huluyorlar? Di • 
ye ha,hyacaklan .. 

Binaenaleyh hu gibi dedikodular· 
Ia iiziilmemenizi bir defa daha rica 
ve bai•tlad•i•mz iki aparbman i~in 
tetekkiir ederim muhterem \istat. 

AKA GVNDJZ 

bir giine' bulundu 
hatka bir fey diifiinmiyenleri itne
lemek iatemq olduiunu bilmem soy
lemege bac:et var m1d1r? 

Halk aras1nda ylld1z kelimeainden 
sinema artistlerini anlamak itiyad1 
~ok kiiklettiginden hakiki yddJzlar
dan bahsetmek istiyenler mutlaka 
benim yapt1g1m gibi uzun uzadtya 
izabat vermelidirler. 

Yazacag1m feyin k1z degil y1ld•z 
oldugu arbk anlatlldJ zannederim. 

• 
Kainat1n s1rh bagr1n1 delmekle 

metrul olan (Heyet) ilmi ilimleri 
gec;en sene gunetimizin yeni ve 
belki de son seyyareaini bulmu,IardJ. 

(Piiiton) namile j'e.yenlerde vaf
tiz edilen seyyare ile bu sene bulduk
larl (sabite) yani yeni giinet arasm
daki ehemmiyetli fatok1 anlatabilmek 
i~in biraz yild•zlarJn nevilerinden 
hahaedecegim: 

tyi havah karanhk gecelerde , 
diirbiinaiiz gozle gok yiiziine hak1-
hrsa (5000 • 6000) kadar y•ld1z ae
~ilir. Eger diirbiin veya teleskop kul
lamhrea hu adet yiiz milyonlan ge
~er. Goze goriinen ytld1zlarm (9-10) 
tanesini iatisna edersek hemen hepai 
(sahite) yani hizimkinden ba,ka 

giinetlerdir. 
Vak1a bunlar1n da etraflaranda 

kendi seyyareleri dolaflr&a da tim
dilik onlart gormete imkan yoktur. 

r,te bu sene ketfini haber verdi -
tim ydd1z (Pluton) ribi bizim temsi 
mesleie tahi bir seyyare degil biz
den binlerce ( ziya aene1i) [ 1] u
xakta bulunan koskoca bir giinef • 
tir. Belki hizim giinetten de yiiz hin
lerce kere biiyiiktiir. 

Bu siizle son ke,fin ehemmiyetini 
anlatmaga kafidir zannederim. 

Arbk miitebusaslar1n bu taze 
kefif hakk1nda timdilik verebildik
leri malumatJ yazacag1m. 

Yild•zlart ~afaalartnln derecele
rine gore kmmlara aymrlar ve be
herine (kadir) tesmiye ederler. Me
sela hirinc:i kadrin tlmsali olarak 
(Bekar • Bouvier) burcunun birinci 
yild•z• olan (Simakiramih - Arctii
rl.ia) U gosterirler. Bu ayarda aema
da ancak (23) ytld1z vard1r. Sat•· 
alar1 yekdiierinden takriben iki bu
~uk defa noksan olmak iizere yap!· 
Jan bu (kadir) taksimat1mn alhn -
c1s1na kadar c;•plak gozle goriilmek 
Miimkiindiir. Elde hulunan en mii· 
kemmel teleskoplarla on yedinci 
kadre kadar giiriilebilir. 
Kadir derecEsi 

1 
2 

YlidlZ adedi 
23 
73 

3 210 
4 700 
5 1700 
6 4000 
Yekiin 6706 

Bu miktar on yedinci kadirde 
(100,000,000) nu hulmaktad1r. 

Hepai ayri ayr1 hirer giinef oldugu 
tiiphesiz bulunan sabitelerin ara • 
smda hir fark daha vard1r, o da 
f&faa derecelerinin sabit veya miite
havvil olmaa1dtr. Son neviden olan
Iara (£toile· Variablea) teamiye e
derler. Bir c;ok (miitehavvilinnur) 

[lJ CZ!ya. senesi) heyett ilmine ait bir 
mlkyastir. Mlktar1 da. dokuz mllyon kilo-
metredir. . 

ARASIRA~ 

Plajlarda! 
- ·---

Piaj, insanlarm denizle musafaha 
ve hatta muanaka ettikleri yumu
~ak ve 11lak bir kotedir. Plajlarda 
deniz; seyyal ve engin bir buae, k1v. 
rak ve oynak bir derarut olur. Bu
na mukabil insanlar hiiviyetlerinder 
biraz silinerek marhlat•rlar, zay1f 
iradeli bir ku~ incizahile o eng1n 
buseye ve o miitemevvic; aavlete bii. 
tiin bedenlerini teslim ederler. Bu 
telikki ile plajlarda temataya dal 
mak, hoi miarali ve c;ok heyecanh 
bir ,iir zevki verir. 

Bizim plajlarda bu tiir, hayli sa
kat ve hayli dii, iiktiir. Uryan vii 
cutler, bu miiz'i!< hakikati hazin bir 
belagatle ifadede adeta miisabaka
ya giritiyor. Bir kere en uzun boylii 
erkegimiz, 1, 75 irtifa1ndad1r ve en 
uzun boylii kad1n, bu c1hz irtifam 
yamnda • hir miistezadm ziyadesi 
gibi • riidiik goriinmektedir. Bilgi, 
telakki ve c;ahtma kabiliyeti itibarile 
tamamen miisavi olmalarJna c;ahfl 
Ian kad1n ve erkegin vatandatlarln 
boyc:a, tendiirst liik!;;e tat•d•klarl ba 
riz tefaviit, bilhaaaa plijlarda goz 
1str1yor. Esasen 1,75 irtifa1ndaki er
kek, bu miibarek toprag1n mehzu 
feyizlerinden her hangi bir sebeple 
istifade edemiyen d ice bir endam sa· 
yal1r. Ekseriyetle 1,35 ten bafhya 
rak 1,55 te karar k1lan kadm irti
falart ise o ciiceligin difile,mesinden 
ba;;ka bir fey degildir. 

Sonra zafiyet mea'elesi dehhat! 
Plijlarda gor diiiiimiiz erkeklerin 
~oiu, denilebilir ki nekahet devri ge
triren hirer haelad1r ve orada teaadiif 
olunan kadanlarm ekseriyeti, sedye 
ile tat•nan fakriiddem mUptelila -
r1n1 and1r1r. 

Giizellerden ve giizelliklerden 
bahse liizum gormiyorum. (;iinkii 
afk, duygulu yiireklere mevhup ve 
miinhasar samedani bir tule olduiu 
gibi giizellik te sa~lam ve olgun vii 
cutr!ere sar1lan nurani bir haledir. 
K1sa, zay1f ve dermans1z bir biinyede 
hakiki manasile giizellik aramak, 
kargalarda kanarya tetareti um • 
maka henzer . 

Halhuki Tiirk'iin zekia1 ribi kuv
veti ve g iizelligi de methurdur. Bu
glin bile A-~dolu' da, her ad1m abfl 
sert bir riizgar ugultusu uyand1ran 
erkekler ve o ereklsi c;ift hat•nda 
yaya h1rakan kad1nlar var. Eier ls
tanhul'lular, beden terbiyesi me•'e
le!ini fantezi halinden t;1kar1p mef
kurevi bir tekle sokarlar ve yorul • 
maz bir azim ile c;ahflrlarsa fU zik
rettigim Anadolu'lu vatanda~larla 
hemkamet ve hems1hhat olmalarma 
hi~ bir mani yoktur. Aksi takdirde 
giizel plajlarm zarif ;;iriyeti daha 
bir ~ole y11lar, boyle sakat ve dii,Uk 
kahr. 

IM. T. 

y•ld1zlar vard:r, bizim giinefimiz de 
bu meyana dahildir. Bunlartn ta • 
havviilleri devridir. $imdiye kadar 
bu tahavviil miiddeti bizim riine,i
mizde oldugu gibi (11) senelik uzun 
ve (Eigol) y1ld•z•nda miitabede edil· 
digi vec;bile {2) run (21) saatten 
ibaret olmak iizere kaaalarma te -
sadiif edilmi~tir. 

Son giinlerde Cenubi Afrika'da 
kain ( J ohanneshurg) rasatanesi ta
rafmdan ketfedilen miitehavvilin -
nur kevkebin devir miiddetinin yal
mz bir saatten ibaret oldugu hay -
retle mii,ahede edilmittir. 

Bu garip ydd1z hakkmda almacak 
yeni malumab da karilerimize bil • 
direcegimiz tabiidir. 

ABDVLFEYYAZ TEVFIK 

_ Tayyare piyangosu bul(iin Dariilfiinun Konferans salonunda ~ekiliyor 

A iN 
Y_ezan: AKA GVNDVZ 

- E,y d' 
'du, hir gU:z ?'k w zundan dokiil-
~irkin ad1: 1 a.dtn olmak, iki 
hir fey. ~ rnakta.n ~ok feci · 

- Seni sinirle d' 
kadtn kim? 0 k ~ tren o guzel 

- S a ar lilt giizel? 

- Ben mi? 
Cok aert hir kahkaha 
- Sen ya. Ni~in b .1 sayurdu. 

h r 1 rnern, sana 
tey Ye herkea du" trnan, 

, - Bununla uzeJrw• _ 
Cl n mil h tgtn arasm-
"'um i~in ;::;e et? .. Cirkin oldu • 
olsayd1rn .. , kea dutman. Guzel 

lak1 tn ~u J~Ian b1rak AI • 
.. tlux.. ' un 1 de aramtzdaki 

•• llkantyorlar. 
- oatum! Dedi. Bunlar tabii 

teylerdir. Ben on bet seneden • 
beri bunlar1 ititiyorum, goriiyo· 
rum, biliyorum, fakat bir gun, bir 
yar1m defa olsun hareketimi de
gi~tirmedim. Fikirlerimden cay
madtm. Y olumu degi~tirmedim. 
Bana kotii mii diyorlar? Kabul. 
Bana iyi mi diyorlar? Oyl~yim • 
dir, bende hi~ fazilet kalmadt, 
~unkii hepsini onlara dagtttlm. 
Hem torba torba, hayat hayat, 
salon salon.. Bana yalntz snin 
dostlugun kaldt. Ktskandtklarm· 
dan anhyorum ki bu dostluk ~ok 
guzel, ~ok saglamdtr. tiyle mi? 

- ()y}e. 
- Oyle ise birak ~jUnu llunu. 

Seninle bu gece i~in bir program 
~izelim. Bak ben ne dii~jiiniiyo -
rum. Birer yetil zeytin ile birer 
kadeh rakt i~elim. Sonra basil bir 
yemek yiyelim. Y emekte birer 
bardak ,arap. Sonra kahve i.le 
iki•er kuantre.. 

Ala_!_ Enfes .• 

- Ondan sonra iki elma, bir 
oprtakal ve liizumu kadar tam· 
panya ... 

Zeki kadm, tampanya lafmm 
midemi bulandtrdtgtnl hemen 
hissetti: 

- Ne o? Dedi. ~ampanya sev· 
miyor musun? Zarar yok, bu gece 
de benim hatmm i~in i~iver. 

Giiliitiinii birdenbire kesti ve 
a~tk bir kalple ilave etti: 

- Hi~ miiteessir olma. Hisset· 
tigime de danlma. Biliyorum ki 
sen hayattnda bir defa i~in ol • 
aun kendi fahsma bir tite tam • 
panya a~tmntyacaksm. Bu bir 
kabahat degildir. Nihayet otuz 
kaitthk adi bir feydir. Kimin ce· 
binde otuz kaitt varsa o verir. Ben 
bugiin ayhgtmt aldtm. Cebimde 
tam on tite tampanya a~tuacak 
param Yar • 

- F akat bu nastl olur? 
- Boyle olur. 
!>edi ve metrdotett !talirara1t 

programt yazdtrdt. Bana dondii: 
- Bu gece c:antm boyle istedi. 

Sana bir ziyafet ~ekiyorum. 
- Bu bir israfbr ama. 
- Ben de bilirim oyle olduiu-

nu. Fakat insan degil miyiz? Bel
ki senin i~in oyledir. Fakat ben ki 
hayatta tek batma bir kadmtm. 
Hi~ kimsem yoktur. Bari kazan • 
dtgim da benim olmasm. 

llk defa sordum: 
- Ne kazamyoraun? 
- Ayda u~ yuz kiitt maktu. 

Otel ve lokanta maaraflanm ay • 
rtdtr, onu tirekt oder. Senede bir 
ay izin ve bir maat ikramiye. Her 
sene itler yiiziinden bir iki defa 
da Avrupa'ya gitmek var. 

- Az bir para degil. 
- Oyle ama, kar thit 'da pek 

~ok. 
Giilerek yuziime balm: 
- Bunu bir batkastna aoyle • 

eem i~inden tunu ge~irir: Eftt 
kartt1tgt da pe1c ~ok. V!konta, Ah-

met Beye, fUna buna metreslik ve 
saire •• Zarar yok, soylesinler, zevk 
mea'elesi. Yalmz sen aoylemiye
cegin i~in sana anlahyorum. 

lyi yetilzeytinle sus z rak1 ne 
hottur. Eskiden bunu Tokathyan 
'icat etmifti, fakat karazeytinle, 
zeytini de kurdana batmp getir
di. Ben yetile deiittirdim. 

Bir buyiik yudum susuz rakt 
i!tti. Yiiziinii burutturmadt. Ka • 
dehini biraz kaldtrdt: 

- Bal gibi imit. Dedi. 
- Raktcllm gibi geliyor bana. 
- Haytr, fakat her i~ikinin 

mii1tahak olduiu itibart verenler
denim. 

- En ~ok hangisini aeYersin? 
- En kolay sarhot edenini. 
- Vetil Ay Cemiyeti duymasm. 
- Mazhar Oaman't ~ok seve. 

rim. 0, ne kafast kabadayt adam.
dtr. Ktrk Allah yakasma yaptf&a 
•ene fikirlerini, kanaatlerini a • 
~tk~a s8y!er. t!tklntn !ezzetinf !Jft. 

medigi, sevmedigi i~in aleyhinde 
degildir. lnsanlart i!tkiden daha 
~ok sevdigi i~in aleyhindedir. 

fnsanlart seYmek .. Bu ne iyi bir 
teydir. Dii!jiin bir: Doktorsun, 
biiyiik bir hastanen var, etrafm
da binlerce deli dolattyor. Deli 
olduklart halde hepsinin gozleri 
sende, «bizi kurtar» diyen bir ni
yazla parhyor. Sen onlar1 garez• 
aiz, ivazstz seviyorsun. Sevgin 
Okyanos ufuklarmdan daha ge· 
nittir. Bu niyazh gozleri ~ogalt
mamak i!tin i~kiyi oldiirtmek is· 
tiyorsun. 

- tiyle soyliiyorsun ki tdil. 
insanm deli olacag1 geliyor. 

- tlyleyse bir yudum daha •• 
Raktyt bal gibi i~meli, bob g1da 
gibi yemeli. 

- Bal seYersen sana bu aene· 
nin ogulbah bulduraytm. 

- Yo.. 0 kadar agdah tatbbk 
•tkta bile mide bozar. 

<Mabadi vcar>. 
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~, .-.ikayeeer Kulak misafiri Prens Abdulmuntm 
lj). 

Emil Zola, «umumi ve hususi 
miisamerelerde zarif bir krali!re 
tesiri yapan kadmlarm crogu, kar
yolalarmda bir ku bek~isi kadar 
hoyrat olur. 0 sebepledir ki ben, 
her nevi ortuden l}Uphe ederim; 
fistanJari kaJdtrarak ve cibinlik • 
Jeri a~arak tetebbuda bulunu -
rum!» Diyor. 

Vefa Bey, naturalizmin en e
sash dusturlarmdan olan bu ustat 
sozunde mutlak bir isabet buJun
dugunu sevgilisine misafir oldugu 
gece anladt. Kari, musaade eder
se sozii kendisine buakahm: 

- Meliha'yt bir turlu tuzaga 
dii,iiremiyordum. Afkimi hof go
ruyor, beni de ho, buluyordu. 
Lakin Altmkum' da bir banyo, 
Beykoz strtlarmda bir tenezzuh 
ve Buyiikada' da bir mehtap a -
lemi yapmaga bir turlii yanafmi
yordu. A~ ruhumdaki hal} don -
duriicu i'tihay1 kuru filortlarla 
tatmin etmege mahkiim kahyor
dum. tki goniil birlel}ince saman
hklar ka,ane zevki verir, der -
ler. Yiireklerimizin ayni il}tiyakt 
tal}tdtgma kail oldugum i~in evin 
l}oyle bir kuytu ko,esinde olsun 
gogus goguse teneffus etmek tek 
lifinde bulundum, aldtglm cevap 
gene sukiit oldu. 

Altm dolu buyiik bir kasa i~in
de nastlsa mahpus kalarak a~hk
tan can vermek tehlikesine diisen 

' 
ahk bir zengin vaziyetinde idim. 
Mevsim giizeldi, lstanbul'un her 
ko,esi baygm bir rehavete bii -
riinerek kucaklarma a~nk ~agm
yordu, i'tiham mukemmeldi, 0 
da gen~ti, piirheves ve piirihti -
rasti. Lakin bir turlii ba,hal}a I 
kalam1yorduk, manastz bir a~hga 
katlantp sersem sersem vaktimizi 
o I d iiriiyor d uk. 

Nihayet bir gun, Kloopatra'y1 
m1 riiyasmda gordu, ba~ka bir a
Jiiftenin ruhile mi gorii~tii, ne oJ
du bilmem, ans1zm yumutadt, ku
lagzma fiSIIdadi: 

- Y arm gece gel, yalmztm! 
Venedik onunde demirli duran 

yatmda bizt,diigmeye basarak ta 
Avusturalya'daki elelrtrik lam • 
balanm if'al eden Mosyo Mar • 
koni'nin gosterdigi fen mucizesi, 
Meliha'nm •u ii~ kelimesile ru • 
humda birdenbire parlay1viren 
renk renk avizelerin yamnda ne 
kadar sonuk kahr! 0 dakikada 
i~im ~anki bir cihan, bin bir 
gun~ ir sema tekevviin etmi,ti 
ve bu gune,lerden salktm salk1m 
akan yefil, sari, penbe, mor l}Ule· 
Jerden goz kamastirlCI vuslat tab
lolarl viicut bulu;ordu! 

Ertesi gece oraya ne hulyalarla 
ve ne heyecanlarla gittlgimi ta -
rife liizum yok. Zili ~alarken yii
regim agztma, mahut vtsal tab
lolari da fUleden miirekkep bir 
kafile halinde gozumiin oniine 

· Moratoryom 

Almanya, Fransa'ya ye. 
niden teminat verdi 
Paris 8 (A.A.) - Bu ak9am AI -

man sefiri Batvekil M. Laval'i ziya
ret etmit ve Frans1z • Amerikan iti -
lafmm akdinden dolay• hiikiimeti

nin memnuniyetini beyan eylemi,tir. 
Bu ziyaret yalmz bir nezaket eseri 

degil, ayni zamanda miihim bir dip
Iomatik harekettir. <:iinkii Alman se· 

firi M. Laval'a iki vesika tevdi et -
mi,tir. Bunl~r da Alman hiikiimeti 

moratoryom ile serbest kalaeak pa· 
ralara miinhas1ran iktisadi hususatta 
ku1lanaeag1m vadetmektedir. 

Bunlardan birisi M. Briining'in Ce
mahiri Miittehide sefirine iki hazi • 
randa yapbgt beyanat ve digeri de 
bu sabah Alman gazetelerinde inti,ar 
eden Alman hiikumetinin tebligidir. 
Bu vesikalar, Fransa hiikiimeti ta • 
rafmdan yapdan siyasi teminat ta
lebini bir dereeeye kadar tatmin et
mektedir. 

Beynelmilel tevdiat bankas1 pazar 
tesinden itibaren Bale'de toplanarak 
Young plamnm derpif ettigi temi-

nat ak~eleri mes'elesini tetkik eyli
yecektir. Diger taraftan Almanya'n•n 

da ittirak edeeegi miitehassJslar kon· 
ferans1 Londra'da 17 temmuzda a -
~dacaktJr. 

Alman nazrrlarrmn ziyareti 
Paris 9 (A.A.) - M. Briining ile 

Mu Curtius Paris'i ya temmuz niha • 
yetipde veya agustoa bidayetinde zi
yaret edeceklerdir. 

-.:.-~-==-J Ni~in biiyiikannesinin 
geliyordu. Sozu uzatmtyaytm, 
kapt a~tldt ve karstma Meliha'mn 
kocast ~tkb. ~imdi siz, benim a
hkla~hgtml zannedersiniz, degil 
mi? Haytr, efendim, hayu. Ahk
la~madtm, hayret gostermedim, 
sadece baytldtm. 

Gozumu a~bgtm zaman, Me -
liha'mn ,akaklartma kolonya su
yu surdugunu gordum, i~imdeki 
mahut gune,Ier sonmu,tu, go • 
zumde kuru ve tsstz bir ~ol yam
yordu. Kendimi gu~lukle topla
dtm: 

- Rica ederim, dedim, bir oto
mobil. Evime gideyim. 

Meliha, ellerimi mul}fikane st· 
karak mumanaat gosterdi: 

- Evinize mi, kabil degil. Zan
nedersem burast da evinizdir, ge
ceyi bizde ge~ireceksiniz. 

Oh; gozumdeki cehennemi ~ol 
siliniyordu; gene o avizeler, o 
renk renk tablolar beliriyordu. 
F akat tuhaf bir takatsizlik i~in • 
deydim, hiilyalartmm birdenbire 
inkisara ugramast yuzunden ge -
~irdigim baygmhk beni bitkin bir 
hale getirmitti, kesik kesik te • 
l}ekkur ettim ve orada kaldtm. 

Beni yabrdtklart odamn i~inde 
diger bir odaya a~tlan bir kapt 
vardt, hizmet~iye sordum, o ka
pmm Meliha'ya ait odaya gir • 
mege yaradtgmt ogrendim. Ar • 
ttk hulyalartm tazelenmifti, ha • 
lecan i~inde falolarm birini yap1p 
birini y1k1yordum! 

F akat sonra? .. ll}te bunu sor
maymtz, ~unku pek fecidir, ma
amafih anlatacag1m: Geceyar1 • 
sma kadar bekledim; Meliha'nm, 
eski masallardaki periler gibi, 
o kap1dan tulii edecegini, iistii -
me igilip beni okl}lyacagtm v e 
nazh nazh yamma uzanacagmi 
saytkladtm. Bekledigim peri gel
miyince, mecnun bir tzbrap i~in
de kalkttm, yahnayak o kaptya 
kadar gittim, el}ige bafiiDl koyup 
dinledim. Meliha'mn nefesini ol
sun il}itmek istiyordum. Lakin 
heyhat; onun nefesini degil, se • 
sini itittim. Kocaama hiddetli 
hiddetli anlabyordu: 

- Erkegin karikaturii bir zup
pe! Baktl}l soguk, giiliil}ii soguk, 
durul}U soguk! Boyle dostlart ku
tuplerden mi se!rer getirirsin! 
Bari bu zahmeti ihtiyar ediyor • 
sun, bir beyaz ayt yavrusu getir, 
hi!r olmazsa tath lath homurda -
mr da beni giildiiriir. Bonjur, 
bonsuvar derken bay1hveren iki a
yakh hayvanlart eve ahshrmakta 
ne zevk var? ' 

Evi, gun dogmadan terkettim 
ve o giindenberi Meliha'yt gor -
medim. Zola'nm hakkt var: Ka
dmlari yerinde gormeli ve yerin
de dinlemeli! 

M. TURHAN 

Avrupa turnesi 

FransiZ ha va filosu 
Paris'ten hareket etti 
Paris 9 (A.A.) - Ceneral De • 

goys'un kumandas1 altmda ve rna -

ruf tayyareciler tarafmdan sevk ve 
idare edilmekte bulunan tayyare fi
loau Avrupa etrafmda 10 bin kilo

metrelik hir seyahat icras1 maksa • 
dile hareket etmittir. 

Villacoublay 9 (A.A.) - Hava 

f,leri Nezareti tarafmdan te,kil e • 

dilerek Ceneral Degoys'un kuman

dasma verilmit olan hava filosu bu 

sabab saat 9,15 te hareket etmi,tir. 
Filo, Bruxelles'de bir miiddet te • 
vakkuf edecektir. 

Samsun'da yeni bir s1hhat 
miiessesesi a~1ld1 

Samsun 9 (Hususi) - Samsun ve 

muhitinin s1hhat hayatma yeni bir 

varhk doguran Samsun ~ifa yurdu 
adh hususi hastane, bugiin memle -

ketin giizidc doktorlar1, hiikumet 
erkan1 ve hallc huzurile at;:lld1. Has
lane bah~esinde binlerce kitinin if• 
tirakile kiitat meras1mt yap•ld1. 
Davetliler izaz edildi. Cumhuriyet 
devrinin bab~ettigi mazhariyetler -
den birisi de halkJmlztn s1hhati i~in 
~ahtan miiesseselerin ~ogalmasJdJr. 
Ve bunu takdir eden Samsun'lular 
Yeni yurdun a'<•lmasmJ aiirurla kar-
fllamitlardJr. Ruhi 

mirasma girmedi ? 
Ge~enlerde vefat eden Vali • 

dei Hidivinin butiin evlatlarma 
ve torunJarma arazi b1rakhg1 
halde oglu sab1k Hidiv Abbas 
Hilmi Pa11anm mahdumu ve es
ki Mtsu Veliahti Prens Abdul -
miin'imi mirasmdan mahrum bt
raktlgmt yazmi~jtik. 

Pren~ Abdulmiin'im bundan 
10 sene evvel isvi~re' de bulun -
dugu strada babas1 aleyhinde 
beyauatta bulunmu,, buna fena 
halde k1zan eski Hidiv bir daha 
oglunu gormemit ve goriifrne -
mi!ltir. Hatta ge~enlerde burada 
Valjdei Hidivinin cenaze mera
siminde bile karstlasmam1slar -
d1r. Merhum Emi~e Hamm' Efen
di de oglile bozutan torununa 
darJlmtf, ve onu mirasmdan mah
rum buakrntftlr. 

Prens Abdiilmiin'im ge!ren se
ne MISlr Krah Fuad'a, Veliaht • 
lik iddiasmda bulunmad1gma ve 
bulunm1yacagma dair bir senet 
vermi~j, kendisinin Mtsrr'a gel -
mesine miisaade edildigi gibi bir 
de maaf baglanmlfb. Prens Mt
slr' a gittikten sonra biiyiik anne
sin in gonliinii yaparak bar1,ma -
ga muvaffak olmu,, hatta mira
sma girmek vadini de almtthr. 
Emine Hammefendinin Bebek'te 
ani vefah bu vadin tahakkukuna 
zaman btrakmamltbr. 

Sabtk Hidiv burada da oglu 
ile barlfmak tavassutlarma ya -
naljmamtf, eger kendisine oglu
nu getirirlerse fena muamelede 
bulunacagm1 soylemi,tir. Bu se
bepten za valh Prens, biiyiik an
nesinin cenazesine refakat ede -
rek lzmir vapurile giderken ba
basma goriinmemek i~in kama-
rasmdan hi~ ~Iklmamifbr. • 

Validei Hidivi mirasma da -
hit ettigi biitiin evlat ve torunla
ri ile bunlarm miistakbel nesil -
Jeri i~in hi~ bir vakit gayri
miislimle evlenmemek sarllm 
koymuttur. Prenses hatta ~bna • 
cak erkek veya kadmm miislii • 
man edilmesini bile kafi .gorme
mit, zev~ veya zevcenin mutlaka 
ana• babadan miisliiman olma -
smda 1srar etmittir. Buna riayet 
etmiyen evlat ve ahfat miras hak
kml derhal kaybedeceklerdir Pren 
sesin MlStrdaki saraylarm1 oglu 
Prens Mehmet Ali'ye, buradaki 
saraylan Hidiv Abbas Hilmi Pa· 
~aya bJraktigl rivay~t edilmekte
dir. 

M. Venizelos 

Makdonalt'la gorii,mek 
iizere Londra'ya gitti 
Atina 10 (Hususi muhabirimiz 

den) - M. Venizelos bugiin (dUn) 
saat on birde ltalya band1rah (Stel
la Ditalya) vapuruna rakiben Avru· 
pa seyahatine ~·km•ttJr. Batvekil 14 
temmuzda ingiliz Batvekili Mister 
Makdonald ile ve ertesi giinii de es
bak Batvekil Mister Loyit Core; ile 
goriifecektir. Venizelos'un seya -
hati mevcut aiyasi mea'elelerle ala • 
kadard1r. M. Venizelos giderken ga
zetecilere beyanatta bulunarak de • 
mi,tir ki: 

~- Hiikiimet ahvali dahiliyede ne 
yakm, ne uzak istikbalde endite ve
recek hi~ bir hal gormemektedir. 
Hiikumet yeni intihabata kadar mev· 
kiinde kalacakhr. Muhalefete imkan 
vermedigimiz zehab1 haa1l olmama111 
i~in intihabah muhalif partilerin tet· 
kilatlarm1 yapmas1ndan sonra icra e
deceiiz.» 

Hainler tel' in edildi 
(Birtnci Sahiteden mabattl 

lag1na fiddetli alkltlar arasmda 
karar verdi. 

Muharrir Aka Gundiiz Bey, bii
tiiit bu miinevver kiitleyi teshir e
den veciz bir hitabe irat etti. In -
ktlap~1larm ,a,maz vazifeyi gen~
lige uzun uzun anlath. Ve dedi ki: 

«- Ben yetmif ya,mda da ol -
sam, oldiikten 75 astr sonra da 18 
yal}mda ink1lap~I bir gen~ olarak 
buJunacagtm.» Dedi ve ~ok alktf· 
land1. Bundan sonra Eskisehir • 
li'lerin, yeni hemtehrileri Yunus 
Nadi Beye hazirlad1klan buyiik 
ziyafet verildi. Tezahiirat devam 
etmektedir. 

Deniz lisesi talebesi 
Diin orta mektep mezunlart serefine 

> 

yapdan eglenceler ve yart,Iar 
(Birinci sahifeden mabaitl 

Jar biiyiik bir intizam dahilinde ya
piimJ,tJr. 

Y ar•tlarm ilk ku1m1na saat bir bu
~ukta nihayet verilerek bir saat ye
mek teneffiisiinden sonra, iki bu • 
'<ukta tekrar ha,Ianmlf ve son yarJ~
lar bittikten 5onra misafirlere mek
tebin biiyiik ve tertemiz yemekha
nesinde ~ay verilmit, bundan sonra 
misafirlere mektep binas1n1n her ta
rafJ gezdirilmif, kendilerine her hu
susta izahat ve malumat verilmi,
tir. Viicudile iftihar edebilecek bir 
miikemmeliyette olan ve her tiirlii 
konforu havi bulunan Deniz Iisesi, • 
orta mektep mezunlar1 iizerinde ~ok 
cazip bir tesir yapm,,, bilhassa mek
tebin temizlik, intizam ve teraiti 
bayatiyesi buraya girebilecek ~aga 
gelmif olan bu gen~ Tiirk talebele • 
rini kuvvetli bir arzu ile tahrik et
mi,tir. Diin Deniz lisesini gezen ve I 
bu intizam ve miikemmeliyeti goren 
talebelerden bir ~ogu mektebe kay· 
dolunmak arzusunu izbar etmi,tir. 

Diinkii deniz miisabakalarmda 
elde edilen neticeler de muvaffa -
kiyetli olmu,tur. Miisabakalarm ne
ticeleri bervechi atidir: 

100 metre yiizme yarJfinda Deniz 
lisesinden birinci Cemal Ahmet, orta 
mekteplerden Galatasary'b Needet, 
kuliiplerden Heybeliada kuliibiin • 
den ihaan Beyler. 

400 metre yiizme yar•tmda Deniz 
lisesinden birinci Cemal Ahmet, orta 
mekteplerden Senbenuva'dan Mehdi, 
kuliiplerden Heybeliada kuliibiinden 
ihsan Beyler. 

100 metre arkaiistii yiizme yar•
tmda Deniz lisesinden birinei Rami, 

K~fken macerasJ 
(Birtnct Sahtfeden Mabatt) 

uiin bu vak'anm en yakm ta· 
hitlerinden ve «Ahmet Ensari» 
nam1 miistearile tamlan Kuleli 
Askeri H.sesi felsefe muallimi 
Ahmet Hakkt Bey k,endisile ko
nutan bir muharririmize hadiseyi 
fU tekilde anlatm1~hr: 
«- Arif Oruc'u Jtocuklugum

danberi tamnm .. Babas1 Harput 
Malmiidiirii Ahmet Efendi idi. 
Arif, ailesi i~inde otedenberi ma
ceraperest olarak tamnmifh. 

Uk tahsili Harput mahalle mek
tebinde beraber yapbk. 0 babast 
oldiikten sonra istanbul'a geldi. 
Galiba rii,diye tahsilini lstan -
bul'da yaph. Ondan baska oku-
mutlugu da yoktur! ' 

Arif Oru£ hakkmdaki tahlil -
lerin en guzelini Vala Nurettin 
Bey yapmtfhr, zannediyorum. 
Filhakika Arif ~ocukluk haya -
tmdanberi tam bir donki,ottur. 

Kefken macerasma gelince: 
Bu ifle lpsiz Receb'in hi~ dahli 
yoktur. Mes'ele Orner kaptanla 
Arif Oru~ arasmda ge£miljtir, 
ve Kandre'de olmuttur. Bu muf
rezeye ben bir nefer olarak ifli -
rak etmil}tim, yammtzda Ali lh
san, Hiiseyin, V ehbi, (;olak Sa -
lahattin, Sadri Ethem ve Kemal 
Ragtp Beyler vardt. Miifreze ku
mandam yiizbati R1za Beydi. A
nadolu'ya iltihak etmek iizere 
i~ Erenkoy'iinden hareket ettik. 
Bizim mufrezenin te,kilatmda 
Arif Oru!r'la Nizamettin Nazif 
yoktu. Galiba bunlar da ka~mak 
istemifler. Bize, klavuzluk eden 
i{: Erenkoy'lii bir gen~ te bunlar1 
bizim i~tima mahallimize getir -
mi' olsa gerek •.. 

orta mekteplerden Kollej'd~n Mem
duh, kuliiplerden Heybeliada kulii
biinden Behzat Beyler. 

200 metre yiizme yar1~1nda Deniz 
lisesinden birinci Ali Ismail, Galata
saray mektebinden Necdet, Heybeli
ada kuliibiinden ihsan Beyler. 

800 metre Padlbotlar miisabaka· 
smda Galatasaray'dan Ahmet birin
ci, Deniz lisesinden Cemal Ahmet 
ikinci. 

Deniz harp mektebi ve Deniz li
sesi talebeleri arasmda yap1lan be11 
~ifte filika yanfJDJ Deniz harp mek
tebi kazanmt$hr. 

lki ~ifte f1ta yanfinda Halit;: bi
rinci, Galatasaray ikinci gelmit, ii~ 
'<ifte f1ta yari'}:nda da Galatasaray 
birinci, Hali~ ikinci olmuflur. 

Alb ~ifte filika yarlfl ~ok heye
canh olmut Deniz lisesi birinci gel
mittir. 

Ordek kapma miisabakasmda De
niz lisesinden Hiiseyin Hilmi, kuliip· 
Jerden Behzat. mekteplerden Fethi 
Beyler birinci gelmitler, yakaladtk
larl ordekler kendilerine hediye e
dilmi~tir. 

Dipten yiizme miisabakasmda li
seden Hiiseyin Hilmi birinci, mek· 
teplerden Cafer ikinci, kuliipler • 
den Behzat i.i~iincii gelmi,Ierdir. 

Atlama miisabakalarmda Avni 
birinci, Tayyip ikinci, Muzaffer ii
~iineii gelmiflerdir. 

Miisabakalardan sonra yumurta 
yarlfl, '<uval yartfl, iskemle yar•t• 
yapJimJf, c;ok eglenceli bir surette 
icra edilen bu yar•tlar misafirler ii· 
zerinde hof hir tesir bJrakmltbr. 
Diinkii eglencelere saat ikide nihayet 
verilmi~tir. 

Kral Faysal Hazretleri 
( Bir inci sahifeden mabait ) 

miiddet istirahat ettikten sonra 
Bebek tarikile DolmabahJte'ye av· 
det buyurmutlardtr. 

Kral Hazretlerini ziyaret i!rin 
gelenlere Sarayda bir defter a • 
!rllmt,hr. 

~ehdmizde bulunan lrak taba
asmdan baz1 zevat saraya gele -
rek isimlerini yazdirmttlardir. 

KraJ Hazretleri dun ogleden 
sonra saat ii!r bu~ukta Ertugrul 
yah ile Bogazda bir tenezzuh 
yaptiktan sonra Y alovayt te,rif 
etmi,lerdir. Kendileri Yalova' da 
Riyaseticumhur ko~jkiinde ve Ga
zi Hazretlerinin misafiri olarak 
kalacaklar, bugiin ogleden sonra 
fehrimize avdet edeceklerdir. 

Kral Hazretlerine Y alova te -
nezziihlerinde Irak Maliye Nazi· 
r1 Riistem Bey Haydar, Bas ma
beyinci Saffet Pa,a, lrak ~efiri 
Naci ~evket Bey ve refikalari, 
Bagdat el~imiz Tahir Liitfi Bey 
ile refikalar1 refakat etmektedir
ler. 

Hariciye V ekaleti Protokol u
mum mudiir muavini Rtza Bey 
Kral Hazretlerinin mihmandar -
hklanm yapmaktadtr. 

Kral Hazretlerinin gelecek se • 
ne bilhassa Y alovat da kalmak u
zere istanbul'u tesrif edecekleri 
ve bu vesile ile hi; ~ok lrak zen
ginlerinin istanbul'a gelecekleri 
anla~tlmaktadu. 

lrak Ba,vekili Nuri Pal}a diin 
istanbul' da kalmt,hr. Mii,arui -
leyh Kral Hazretlerinin Avrupa 
seyahatlerinde kendilerine refa
kat edip etmiyecegi malum de , 
gildir. 

Bo, vakitleriniz i~in 
Diinkii bulmacanm halledilll1 k 

fekli _e 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 toll e 

Soldan saga ve yukar1dan a~a~1ya 

1 - Kopiiren madde (5), ibrlgin a.rl<1 

da§l ( 5 ). 

2- Renk (2). 

3- Ta.htadan biiytik ll~en (51, 
4 ·- Eziyet (3) , i§aret (3 >. 

5 - Vaktile Yenic;eri'lerin ikide birO 
kald1rd1klan §ey (5). 

6 - Say! (2) , Ytikselme (5l. 

7- Giivenme, korkusuzluk f7). 

8 - Dahil (2) , Maden! ip (3) . 

9 - Qamaljirda kullamllr mavl mad& 
(5) , Pislik (3). 

10 - - Mt>sken (2l, Lamba kiri i 2l . 

11 - ic;imize glydigimiz §eyler 17). 
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T erfi miisabakasJ 

Anadolu, Kasimpa,a')1 

yenerek birinci- kiimedt 
aid 

-- -
Anadolu ve Kat•mpafa kuiUp]eri 

diin Takaim Stadyomunda karfll_.. 

hlar. Bu ma~, ikinci giime tamPi ' 
yonu Kasimpa,a'hlar i~in terfi 111ii• 

aabakas1 idi. Mac;• kazandtklarl till!.· 

dirde birinci giimeye ge~eceklerdi· 
Bu itibarlad1r ki her iki taraf ta btl 
ma~a fevkalade ehemmiyet veriyor• 

lard1. 
Oyun oldukc;a sert ve bir hayti de 

hatah olarak devam etti. Neticedt 
Anadolu'lar s1flra karfl bir goUt 
mac;1 kazanarak birinei giimede~i 
mevkilerini muhafaza ettiler. 

Ma'< esnastnda miiesaif bir hadise ol· 

du. Hakem Refik Osman Bey Ka • 

slmpata'h hir oyuncu ile aralarmd1 

hafif bir miinazaa ge~mit olan A• 
nadolu'dan Mes'ut Beyi oyundan 111' 

karmlftl. Mes'ut Bey oyundan ~tktl' 
g1 strada bu KasJmpatath oyuncu ' 

nun tekme ile ve yumrukla taarrll' 
zuna ugrad1 ve nihayet bu Kas1111 • 

pata'h oyuncu da polialer tarafmdll11 

aahadan '<tkarJldJ. 

Bundan sonra oyuna tekrar de• 

vam edildi. Hakem bir Anadolu'lll 

ve bir Kaa1mpafathy1 daha oyun • 

dan c;•kard•. Oyun da bu auretle cr•· 
gtr1ndaro ~1kmak iizere iken Ana • 
dolu' larm galihiyetile hitam buldu• 

Diinkii ma~ta Anadolu kuliibiin• 
den miidafi Salih Bey c;ok giizel bir 

oyun oynad1. 

Seyrisefain - Beykoz ma;1 
Seyrisefain tak1m1 diin Beykoz'• 

da, Beykoz tak1mile bir mac; yap • 
m•t ve giizel bir oyundan aonra a•• 
ftra karfl ii~le galip gelmittir. 

Biz, Ali Beyin anlatbgt ve~hile 
Kandere'ye geldik. Adapazar'I 
yolu Anzavur kuvvetleri tarafm
dan tutuldugu i{:in Kandere' de 
on be, giin kalmak mecburiyeti 
basil oldu. 

Kral Hazretleri evvelki gun 
eski asar miizesi ile T opkap1 sa
raymm bazine dairelerini gez -
mi,ler ve tel}hir edilen asan bii • 
yiik bir dikkat ve takdirle mu • 
tahede etmi~lerdir. Son ac;1lan 
hususi dairedeki ptrlantah efya
lar ile gayet k1ymettar incilerden 
dizilmi, doksan dokuzlu tesbih • 
ler hakkmda miizeler miiduriin
den izahat almt,lar ve muzeden 
ayr1hrken beyani memnuniyet 
eylemitlerdir. 

Bursa'da atletizm miisabakalar1 

Arif Oruc'un Orner kaptana 
miiracaat ederek thsan Bey ve 
rufekasmt soymak te,ebbiisu 
Kandere'de olmu,tur. 

0 zaman ifiltigime gore Arif 
Oru~ ve Nizamettin Nazif para
SlZ kalmlflar, ve Vehbi, Ali ih -
san, Salaha:ttin Beylerde para 
oldugunu zannetmi,Ier. Orner 
kaplan bu miiracaati reddetmif 
ve mes' eleyi !retelerin umum ku
mandam Day1 Mes'ud'a anlat • 

mi~Jbr. Hiiseyin Bey de Day1 
Mes'ut vas1tasile haberdar edil
mittir. Biz bu mes'eleyi Kande
re' de bir tay.ia olarak ifittik. Hat
ta Hiiseyin Bey bir hayli telaa et-• 
mitti.» 

Bursa 10 (Hu. Mu.) - Fener • 
bah~e atletlerile Bursa atletleri bu• 

gun yeni stadyomd& kartilafblar· 
Saha kalabahktJ. 100 metrede Fe • 
ner'den Saki kazand•. Tek ad1m at• 

lamada Fener'den bahriyeli Tevfik 

6-42 atlad1 ve ~k alk•tlandJ. 
200 metre siir'at kotusunda bah• 

riyeli Tevfik birinciligi, Bursa'darl 

Faiz ikinciliii kazandllar. Faiz o • 

tularda Fener'lilerin tehlikeli bir rll' 

kibiydi. 400 metrede Fen den Fik· 

ret, cirit atmada miifahbam birin • 

ciligi alddar. Kofular ~ok hararetli 
oldu. Fener atletleri yar1n avdet ~· 
deceklerdir. - Muaa 
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illet meclisinde~Ricitb at mii a a as I 
• 7Birinci sahiled b . ) . • . en ma a1t 
Jill kdabt malletin her t b k .. 

etti ve b • a a asma nufuz 
. h • u~un tc;indir ki matbuabn 

11 e emmayeb art 
· llllfbr ve muzar net· 

rayabn, terakki . 
larantn 'd ve ankalap diitman· 

I are etf"' 
likesi c;o. I aga netriyabn teh· 
1"1 b ga hllfbr. Beyefendiler• koy-
u er u rnuz . • 

fena h b I ar netrayab okudular ve 
le bun~ er erie kartalatblar. Mes'e· 
millet' ~n. dolaya vahimdir. ~iinkii 

lhllZ1n otoriteai b" b"t'' b • 
kadar. ~.. .. us u un at 
ve • d u~ku efendiler, bir koy kah· 

san e bar k 1 h' c;ap tn koy agastnan a· 
ey lOde i d . 

ana atta bulunur ona dtl 
Uzataraa de h I 1 t' , r a austurulur. Bu mil • 
e 1n an an · .. I . eat gostermittir ki biiyiik· 
ere dal uzat I 

h 1 I an ar, onlaran niifuzuna 

tea ebb~~tirmek istiyenler bir giin bu 
te usl · d 

Ier B ~rlQ e muvaffak olabilir • 
. u h1r halet' h' d' B" I bir h I . . 1 ru tye 1r. oy e 

k • a eta ruhaye mevcut iken, hii • 
urnet ot 't . 

tn" or1 est aleyhinde netriyata 
usaade et k 

h k'k rne ve halk1 zehirlemek 
a 1 aten Pek m"hl'k b' d' Abd" . u 1 1r 9ey ar. 

tn tb ulharn,d'in iatibdad1 albnda 
a uatta tatbt'k d'l .. • e 1 en sansore rag• 

tnen Yazt Y b' . . azmat tr 9eyhiilmuharr1• 
~1.m. Matbuatta yapbgam bu kadar 

1~metlerirne, 50 aenelik mesaime 
ragrnen b • k' em rnatbuat dii9mam teli.k· 

1 edenlere hakiki bir matbuat edebi 
ve matbuat - d . • d • 

k 
•••e en1yet1 ers1 ver • 

me istiyor y .. 1 I . urn. oksa ya dutman e • 

b~r1 1nk~· alet olarak, yahut milletin ca· 
~~ 1 utle • • • . k't I 1101 llhsmara kalkifarak 1 ~IP ar, 2azete1er aatmak ve dola· 

Y1a1 e kend 'I . . .. . . 1 1 er1n1 goatermek 111byen· 
ere f1raat . A '11 • b Ve tmkan verm$ m1 et1 
~a~ Uat aleyhine sevkeden bu soz· 

lr ber
1
1mle hiirriyeti matbuat aleyhinde 

u Undu· 
h .. . gum anlafilmasin. Fakat 

urray r 
d e 1 matbuat mutlaka mukad • 

eaata b" "kl M 1' h.. ' uyu ere bu biiyiik ec 1ae 
dt • ur~et, inktlabt yapana hiirmetle ka· 

1hld1r ( alk1tlar). 

d 
~fendiler, bak1mz bir miaal arze· 

eyarn. C .. b' ( . . • ... 
1 

· ec;en gun 1r gazete asmmt 
soy • 

"'" Kernayecegim) r,;oyle diyor. 

5.. the; Ali B. (Gazi Antep) 
,.,.. o"Jiyinjz 

Ahrnet .lhsan B. (devamla) -A· 
~~raantz buluraunuz. 0 gazete diyor 

1 Taksim abidesi ic;in para var da 
vere- h . . . kt r B ~· aatanesl tc;m para yo u • 

Unu Yazan muhakkak ya delidir ve 
Yahut ta h . D! Alnu&J", 

ter~~i S~ip B. (Urfa) - Miayoner 
•Yea, alrntttlr 

Ah ' 
f 

. met lhaan B. (devamla) - E· 
endder d" .. . . b'd b" lit' t" . UfUntntyor kt bu a 1 e u· 

I u~ mtlletin iatikli.linin, biitiin mil • 
etlan gaYretinin timaalidir. Bu ya • 

ii· za an Ya I 'd' 1 k' 
1 

zan ar diitiinmeh tr er 1, 
a tt y d' l e 1 sene evvel bu meydanda 
a b. Yedi devletin, diitman askerleri 
Kezayordu. 

Ali Saip B. (Urfa) - Onlar mis· 
Yoner te b' . b' 
1. I r IYest almtflardir yaza 1 • 
tr er. 

Ahmet lhsan B. (devamla) - t,. 
bt~ beyefendiler·, matbuatm en eski 

arm" f unteaibi olarak bu cereyant .;ok 
~hna Koriiyorum. $imdi size biraz ta· 

r1 i misall " . . k lA b er verecegtm: 1908 m 1 a· 
~ oldugu zaman • ki 10 temmuzdu. 

fllhdi 23 t . . • 
y kl ernrnuzdur. Sene1 devrtyesl 
I a •t•Yor. Babtali'nin karflSlnda bu· 
unkan matbaamda evvela isyan ha • 

re etini b b . mat uat namma kaldtran 
emrn ~\ink" S 1 T rakki ::e . u elanik'te ttihat ve e 

• • mtyetine o hareketi yapmak 
ltyln Yemi . . . . 
M h n etm19tim. Btz o vaktt 

h a ~du~kSadtk merhumla iki mu • 
arrtr 1 ve l 
· t' «ra lfhk. Bunlarm ehem· 

m1ye 1 yok F '-
b l d ;c. • &,.;at bizim nezahetle 

at a 15 1mtz 0 • .. 

d . If topu topu 13 gun 
evam etm1tt' 1 .. 1 tr. 3 g\inden sonra bu· 
g~n atanbul'da gordiigiimiiz bu net· 
r1ya~a benzer feYler b 1 dt. Abdiil· 
ham1t hiikum · · •t a 

ettm tezyif ettirmek • 
ten ~ekinmezdi. «;iink'• naza • 
ra d B u onun 

Bnba 
1
. abtali batka aaray ba9ka idi. 

a Ia 1 b"t" • u un matbuattn merkezi 
ve trf n • d 
B ocagt 1r. (Yatimdi sealeri). 

azan d b" 1 ~ a oy e matbuat takileri o• 
c:~gl1d1r. Matbuat bir arkadattmtzan 
aoy edi" • • • b' . 
d" g at 1 •r sdi.htar. Bu silaht 

f u~rn na kart1 kullanaraamz vazi -
etltn1 .. .. 

kull Korur fakat diitmana kartt 
ndrnaz k' d 1 0 va ' kullanan a • 

Alll1n elind b. 0 v k' e tr f a vet aleti olur. 
b l''d•t Baba Tahir vardt. 0 da Btt· 
tat ebirr lbl 

d' K ~am 1 e etkixas• kesil· 
t. 

1 
anun haricine c;akbga vakit ka· 

Par ar ak t t k 
B , ' a e rar ac;•hrdi. Bir giin 

a.ua T h' •· 
I. tr 1n matbaaal bairadE-i a· 
tye ll'l" bb 'lA ue den kapabld1 diye bir 

I a C:1kb B b T h' ,. • · a a a rr tn matbaaat 
ttrndi k y b. . apanan Ilmaz'an bulundugu 
t ~~~di (handeler). Ak,am iiatii bak-

1
1 h I rnatbaantn kapmnda fOyle bir 
ev a var B • d . ~ 1' k 

h 
• a1ra e1 a 1ye apahlan 

mat a b • d • . 
0 d atra et aentye ac;tlmatttr. 
b r•.

1
; 1 g~en Sadrazam Rifat Pt. 

u I aJ I Yan .. I k 
gitt' I hd" goz e o uyarak koa kos 

d 0
1 

u h tnid'in bir aiyaseti var· 
J, ear Yl • .:'k 1 

,. .. "t "''" se tmek ve Babtali'yi 
._.uru me i~in b" I 

soylesinler sesleri). 

Memleketi istiraliate, liuzura, <;a· 
htmaga, ilme, fazilete aevkeden mat· 
buatm hiirriyetini isterim. Benim ya
rJm aara yaklatan matbuat hayatlm 
bu vadide g~mittir. Biz biiyiik bir 
bi.direden, biiyiik bir harpten .;ok 
uzun seneler devam eden mahru • 
miyetten yeni .;akbk, bizim huzur 
ve aiikuna ihtiyactmiz vardar, bu 
millet c;ahtmaga muhtatyhr, bu mil
let tahrik olunmaga laytk degildir. 
Rahat. rahat itile giicile metgul ol· 
mahdar. Eski tabir ile irade t;tkardt, 
herkes giicii ile metgul olsun denirdi. 
Bizimki boyle degil. 

tc;imizde aebatkar, tyahtkan bir 
ziimre vard1r, millete kanaat gel • 
meai ic;in buradan aoyliyeyim ki: 
Emin olsunlar, hiikumetimiz itlere 
dort elle sardmtt ve hayatlarmt mil· 
let ugruna vakfetmitlerdir. Fakat 
matbuabn bu gibi netriyatma mani 
olmaga maatteessiif kanunlarirnlz 
miiaait degildir. Ben bu takrir alh· 
na imzamt korken en biiyiik istedi· 
gim fey, matbuat ,akilerinin oniine 
gec;mek ic;in mevcut kanunun icap 
ettigi tekilde tadilidir. (Bravo sea· 

leri). 
Milletin c;ahtmasma mini olmt • 

yacaklar, rahat ve huzurunu ihl~l et· 
miyecekler, millete heyecan vermi • 
yecekler, bedbinlik aac;m•yacaklar, 
devletin ve milletin haric;teki ve da· 
hildeki kredisini bo:z:acak surette 
yazl yazmtyacaklardir. 

Namualu adamlara, aile hayat • 
Iarina karttmiyacaklardJr. Bunlar 
hep hiasettigimiz 9eylerdir. Bunla
rln hepai demokratik memleketler
de mevcuttur. 0 memleketlerde bu 
gibi gazeteleri ellerine bile almaz· 
Iar. Halk kendi meslegine ait gaze· 
teleri okur. Bizde oyle degil, bir ar· 
kadattmtzm dedigi gibi bunu ga • 
zete yazd1 dedi mi, her 9eye inant· 
byor. Mademki balk gazetelerin yaz· 
dtit her 9eye inan1yor. Bizim ic;in de 
milletin aaadet ve aelameti namtna 
bu gibi ne,riyabn oniine g~mek za
rureti hasd oluyor. Size 1908 9eyin· 

den bahsediyorum: 
Anarfi, bunlarm maksatlart a • 

nar9i yapmakbr. . 
Mukaddesata hiicum, ondan son· 

ra kabilae yagmagerlik. 
31 mart hi.diaesi bunun giizel bir 

niimunesidir, o zaman bazi notlar al· 
mttbm, bir kac; parc;aaml okuya • 

cag1m. 
( Meclisi meb'usan c;oktan ac;tl • 

matb· 1stanbul meb'uslarmm intihap 
olundugu giin Dervi9 Vahdeti adh 
bir serserinin c;akard1g1 Volkan un· 
vanh bir gazete ortahg1 karlftlr • 
mtfll ve o gazete o zamana kad~r 
hakkmda hiirmet gosterilen Cemt • 
yete miithit surette hiicum ediyor • 
du, arbk matbuatta nezahet kal • 
mamiflt, kiilhanbeylik, serserilik, 
hafiyelik ve ecnebi ellerine hizmet 
edenlerin diitmanhgt gazetecilik ha· 
yatma intikal etmitti.) ( Aynen bu

gi.inkii gibi sesleri). 
0 vakitki habram• okuyorum .. 
( 0 esnada cEdep yahu» diye bir 

gazete daha c;tkmttb zannederim ki 
en manidar unvanh me9rutiyet ga· 
zetesi bu idi. Ne faide ki c:Edep ya· 
hu» cNamus yahu» sozlerini duya· 
cak kulak kalmam•ftl, edepli olan • 
Jar batlarmt yorganlartnm altma 
c;ekmege mecbur olmutlardl. 

Bu boyle olup giderken bir tak1m 
vak'alar oldu. Ya~lart miiaait olan• 
Jar habrlar, bunlaran bir ktsmt 1tti-

hat ve Terakki cemiyetinin hatalart 
idi. Fena yollara gittiler, gizli gizli 
adam oldiirdiiler. Biz ne gizli gizli 
adam oldiirecegiz, • buna 0 kadar 
iman etmitim ki • ne de matbuabn 
hiirriyetini tahdit edecegiz. Yalmz 
matbuat takilerinin ve serserilerinin 
matbuat ve millet aleyhinde bulu

nan diitmanlarm ellerini ~a~hya " 
cak bir kanun yaptlmastnl Iahyoruz. 

!?imdi efendim atra ile geli~orum. 
Bir de ahlak ve fazilet aleyhmde 0 ' , 1 • 
Jan ac;tk, aac;ak netriyat mea e e~I 
vardar. Pekala bilirim ki; bu ne~Jrt· 
yat iki kutmd1r. Birisi ard1r, san'at· 

br, digeri behimiyet kumtdtr. Bizde 
ar kelimeaini aratzhkla karttttrarak 
behimiyetle birbirine katblar. Evet 
Veniis'iin statiisii de ardtr, fakat 
nihayet bir aile hayab vardtr, aile 
tt;inde babaya1 anaya hiirmet ve fa· 
ziletli bir kocaya diitmek hissini ken· 
dilerine telkin .. ktzlar vard1r. Yoksa 
durup dururken benim eve getirdi • 
iim gazete; efendim bana ni,anlun 
iatediiim mantoyu alamad1gmdan 
dolay1 ben nitanhmt degi~tirecegim 
diye telkin ederae mutlaka faziletin 
ne demek oldugunu anlatamad1gt • 

F ka oy e teyler yapardt. 
• t bunlar kimi r\iru"t" k' • "k l at: c ..- up 1m1 yu • 

~~~ ~--=,__,a=ra ~J'JDa1._ 

mtz gibi ayni zamanda faziletsizligi 
de telkin etmit oluruz. 0 zaman bu 
mmetm iat1k)!a1bu!eJI, itlata4ep tbrd· 

Beyanatmm tamammz aynen dercettigimiz Ur!a. meb'usu Ali Satp Bey 

dimizi kesmek laztmdtr. Evet Ia - miyet derecesini haiz medeni bir te· 
:ZJmdtr. Ben gazeteme 1917 sene • sis olmak mevkiini bihakkin itgal ve 
sinde muharebe zamantnda, Hili • muhafaza ediyor ve zannolunur ki za 
liahmere hi:z:met eden hemtirelerin mania bu ktymet ve ehernmiyetini 

k h k • kaybetmek 9oyle dursun, bilakis art· 
reamini basmttbm. Yo sa er es•n 

brtp gideeektir. Hal boyle iken tim· 
ac;1k aac;ak olarak resmini hie; bir za· di bizde oldugu gibi baz1 memleket· 
man basmad1m ve basamazd1m. Ar· Jerde zam.an zaman matbuattan ~k 
kadatlarlm biiyiik alimlerin bir sozii act ,ikayetler yap1Idigl da goriilmiit· 
vard1r. ifrat:_ tefrit, miiptedi akva • tiir, medeniyetin bir c;ok faydah yiik-
m1n alameti farikastdlr ve bu beye· sek miieaseaesi, demek ki zaman za· 
fendilerin gazete satmalarile para man cemiyete ve insaniyeie zarar -
kazanmalarma yardtm edecek olur· lar da getirebilir, 1zt1raplar da ve • 
sak bu iptidailigi kabul etmit olu • rebilir. Maatteesaiif bu da bir ha -
ruz. Yokaa efendiler; boyle B. M. kikattir. ~iinkii insanhgm daima 
Meclisini kuran, ink1li.b1 yapan hie; miitekamil bu en kuvvetli miieaaeae· 

si baz1 milletler -ic;in, daha doirusu 
bir zaman iptidai bir millet olamaz, bazt milletlerin bazt hayat devreleri 
ne zaman olur? Ne zaman ki; mii· i.yin iki taraft da keskin bir kahc; rna· 
nevverleri ~rtadan kaldtrirlar, 0 za· hiyetini haizdir. Boyle bir k1hc; onu 
man iptidailik meydana c;tkar. Hal· kullanmagt bilmiyen naehil ellerde 
buki miinevverler burada bulunduk· kazalar ika ederek cemiyetin tzhra-
c;a hie; bir zaman ben bu tehlikeden btnt rnucip olabilir. M,eaela 31 mart 
korkmuyorum. hadiaesinde c;ok yaktn bir tarih ol • 

Kadtnlar timdi ac;tld• diye Iiana mak iizere kendi memleketimizi goz 
muttas•l Avrupa'mn bar hayatan • oniine alarak hat1rhyabiliriz ki, $eyh 
dan bahsederler. Efendiler, giden • Sait isyantnda, Menemen irticamda 
leriniz bilir. Ben gazeteleri okuyo • matbuabn oynadtgt met'um rolleri 

rum. 
~imdi 1iura'da en mii.him kanun • 

lartn miizakeresi var. Onlarm lehin· 

de ve aleyhinde gazetelerde bir mii· 
talealar okumadam. Bunlarla metgul 
olacakken dedikodu ile metgul olu· 
ruz. Y ahut c;tplak resimlere e~e • 
riz. Y abut ahlakt ifsat edecek ro • 
manlar netrederiz. Halbuki Avrupa 
oyle degildir. Avrupa'ntn bir bodu· 
vazi kJSml vard1. Orada kadtnlar a • 
c;1khr. Bir kadmm evinde 15, 20 hav· 
luau, c;artaft vard1r. Fakat onlarm 

kiiflii mantosu yoktur. 
Bize oyle bir smtf laztmd1r. Biz 

kadanlar1 ac;ttk. Evlerde bi:z:e arka. • 
daf olsun diye. Bundan sonra b1r 
babantn ( patriyarkal) aile yapma· 
ama imkan yoktur. ~iinkii ktrk odah 
konaklar ytkthp gidiyor. ltte muh : 
terem arkadatlarim sizin en esk1 
gazetec:iniz boyle diitiiniiyor. Benim 
istedigim budur. 

Matbuat hiirriyetinin en eski bir 
itikayam. Hem de tyocuklugumdan • 
beri. Hayabmda batka bir ife gir • 
medim. Yalntz on bir ay belediye 
reisligim vard1r. Bir de burada ara • 
mza girmek baht1yarhgm1 kazanm•· 
ttmd1r. 

Matbuat hiirdiir fakat, kimsenin 
faziletine dokunmamak ve en mu· 
kaddes olan devlet rejimine, devlet 
otoritesine zarar getirmemek 9artile. 

Arbk hie; tiiphem yok ki; muhterern 
hiikumetimizin ba,mda bulunan zat 
ve arkadA9lar1 ve biitiin Meclis ne 
yapap yapacagaz matbuah fazilete 
irca ic;in icap eden kanunu yapa • 
cagtz. ( Alkatlar). 

Ynnus Nadi Beyin nutku 
Yunus Nadi Bey (Muila) - Muh· 

terem arkadatlaram; matbuat mea'e· 
lesi mevzuu bahsoldugu zaman ha· 
yabmm otuz bu kadar senelik miid • 
detini yani hayabm onun ugruna 

, b' vakfetmit bir arkadatint:z:an da 1r 
iki IOZ soy}emesini fazJa aaymaz&JDIZ 
diye iimit ettim ve bu iimitten seca· 
ret ve kuvvet alarak bu kiiraiiye 
gelmegi bir vazife bildim. 

Matbuatm ehemmiyetini ciimleniz 
takdir ediyorsunuz. Bunda tiiphern 
yoktur. Buna sarih ifadelerle ve kat'i 
delillere vaktf bulunuyoruz. Filha • 
kika matbuabn c;ok biiyiik olan k1y· 
met ve ehemmiyetini anlamak ic;in o• 
nun bir an yok oldugunu farzetmek 
kafidir, o zaman etrafmtzl karanhk 

bir muhitin, adeta bir adem derya· 
smm kapladagma hissedeceksiniz. Bu 
kadar ah,hktan sonra diinyada neler 
olup bittigini bilmemek ve inaanlartn 
neler diitiinmekte oldugundan ha· 
bersiz kalmak bu nihayetsiz ki.inat 
ic;inde dehtet verici bir aiikutun kat• 
lamlmaz agarhklart altmda bulun· 
mak, ezilmek ve bogulmak demek 
olur. Bu itibarla matbuat bugiin her 
milletin hayat1nda ve insanhgm te
ratdd ~ teklmtiltiftft ~ else • 

pek iyi lark eden vatandatlann c;ok 
hakh bir igbirar ve infial ile matbuat 
aleyhtarhgtnda tyok ileri gittikleri 
goriilebilmi,tir. 

31 mart hadisesini Hareket Ordusu 
liastardt. Bastlrmtyabilirdi. 0 zaman 
TUrk tarihi batka cereyanlar ic;inde 
yiiriiyerek belki bamba9ka aafha · 
larda biterdi. 

Miirettep, umumi ve irticai $eyh 
Sait isyan1m Tiirk milletinin daima 
akli selim ile beraber giden kahra· 
manhgt bertaraf etti. Aksi takdirde 
timdi bu memlekette yalmz cum -
huriyetin degil; hatta miiatakil 
Tiirk'Iiiiiin yerinde yeller esebilir, 

tanh bir varhgm sefil bir zillet ve 
eaarete inkilap ettigi goriiliirdii. M£· 
nemen hadiaesi behemehal yiiksel • 
mek azminde bulunan aziz Tiirk mil· 
letinin bu tekamiil ve itili.sma kart& 
yaptlmtf, fakat uyanak Tiirk'iin ytl· 
maz himmeti ile oldugu yerde bas • 

taralm19 mezbuhane bir savl~t oldu. 
Ancak biitiin milletc;e biitiin elem • 
lerile hep hatlrlartz ki milletin hay· 
siyet ve menfaatine mutab1k mu • 
vaffakiyetlerle bertaraf edilmit olan 
bu hadiaelerin her biri Turk mille • 
tine maddl ve manevi biiyiik zi • 
yanlara mal olmuttur. Yok yere rna· 
sum bir tek millet ferdinin ve bir ku· 
rut millet parasm1n ziyamm c;ek • 
miyecek kadar temiz fttrath olan va· 
tanda,Iar bahsettigimiz hadiseler • 
deki ziyamn insanca yiizlere, bin · 
Iere ve aervetc;e milyonlara malol · 
dugunu gordii t .. n sonra matbua • 
tin o itlerde oyn d1g1 met'um rol • 
Jere Janet e rken fUphesiz bilhassa 
o an ic;in pek mazur ve c;iinkii gay • 
riihtiyari ve gayrikabili ic;tinap mu· 
balagalara diitmekten kendilerini a· 
lamamltlardJr. Bu pek mazur ve 
c;iinkii gayriihtiyari ve gayrikabili 
ic;tinap o an miibalagalara gore mat· 
buab oyle alabildigine bir serbest • 
likle hareket edemiyecek surette c;e· 
li ~embere koymahdtr. Bugiin gene 
IZhrap verici bazl hadiaeJer oniinde 
aziz ve muhterem arkadatlarnm bu 
tiirlii miibalagalara diitmekten tab· 
zir etmek hisaiyahna zebun bulu • 
nuyorum. Tedbirlerin uluorta boyle 
-\liddetlileri bana c;ocukluguma ait 
kiic;iik bir macerac1g1 hatJrlabr. Bah· 
c;emizdeki agac;lardan birinde heniiz 
uc;maga batlaml' bir kuf yavruau go· 
rerek takip etmittim. Nihayet bir 
dahn iiatiinde onu yakalad1m. Kor • 
kudan c;trpinmalarile ben c;ocugu da 
helecanlara ugratan ku, yavruau 
elimde iken agac;tan inemiyecektim. 
Onu usul ile kuta tmm bir }l:enarma 
yerlettirerek aiac;tan indim ve iner 
inmez hemen yavruyu c;tkardim ama, 
heyhat ki zavalhctk kutagm ara -
smda toyle boyle bir tazyikten ve 
belki biraz da h ·a hktan oliip 
gitmitti. 

Efendiler; matbuat alehtlak fena 
degildir, bilakis hatasaz kaide olarak 
ifade olunabilir ki matbuat alehtlak 
t,Wir. Matlak ....-ette iyi elaa .... ..-

yin ic;inde oldugu gibi matbuatta 
dahi zaman zaman, bpk1 gii:z:el bir 
c;ic;ek tarlaama karitan yabani, muzar 
hatta zehirli otlar kabilinden fena 
unsurlar da bulunabilir. Bu fena un· 
surlarm mazarratlaram izale eder • 
ken alelitlak iyi olan matbuahn ~k 
k1ymetli faydalartn~ her bangi bir 
noksana meydan vermemek birinci 
derecede na~an dikkate ahnacak bir 
vazifedir. Bunu yalntz mesleginin 
menfaatini diitiinen bir gazeteci ola· 
rak degil, belki gazetecilikteki rii· 
suh ve tecriibesini milletin yiiksek 
menfaatlerine hadim k1lmak isti • 
yen bir meb'us olarak Heyeti celi • 
lenize arzediyorum. 

Bu sozlerime bak1larak ~k sev • 
digim matbuat m_ealegimde yiiz ka· 
rast olan baZJ mahluklara kart• mii· 
samahakar hareket etmek istedigi
me hiikmedilmemesini irca ederim. 
Matbuabn faydalarmdan memleketi 
miimkiin oldugu kadar fazla mu • 
teneim kdabilmek ic;in bu medeni 
teaiain feyzini ve safasm1 ihlal e • 
debileceklere kart' amans1:z: hastm 
olmakta beni belki on safta bulacak
SlniZ. Hakikaten bu yiizden memie . 
ketin c;ektigi IZhraplar ve ziyanlarla 
gec;irdigi tehlikeler arttk yeter ol
muttur. 

MatbuatJ hie; s1kmaks1zm bu gii
zel neticeyi temin etmeninse daima 
elde bulunduguna kaniim. 

Efendiler; otuz bu kadar senelik 
matbuat bayat1mda gazetecilik ta • 
rikile memlekete yap1labilen iyilik
lerin ve fenahklarm pek c;ok mi • 
aallerini gormiitiimdiir. iyilik na • 
mme. bizzat kendi kalemimle ist· 
tihsal ettigimi zanettigim baz1 ne· 
ticeler derece derece hayahmm ha
kikaten piiriizsii:z: iftihar vesilele • 
ridir. Bunlardan bir tanesini zik · 
retmekligime miisaadelerinizi iati 
ham edecegim. Umumi harp ba~ • 
lamaftl, bilihare galibiyetle biten 
miidafaasile kendi batma diinya ta· 
rihini taklip ebnif olan ~anakkale 
c;ok saktt1k vaizyette idi, orada ata· 
cagam1z fiteklerin kapsollarmt AI· 
manya'dan kac;ak olarak getirebili· 
yorduk, heniiz Romanya harbe gir • 
memifti. 

Fakat S1rbistan Merkezi Avrupa 
ile irtibahmtzt kesen bir hail ola · 
rak ortada duruyordu. Strbistan cep· 
heai yartlarak Merkezl Avrupa ile 
ittiaalimizin temini elzem goriinii
yordu. Bu ac;1k hakikati o zamanm 
merkezi umu~iaine aoyledigim ve 
Strbiatan cephesi yanlmak iizere 
mtittefikleriJ;nizin tazyiktn1 teklif et
tigim zaman (boyle bir hareket Tiirk 
mertligile nasal telif olunabilecek) te 
reddiitlerile kart1lam1fhm. Arka 
datlarlrn1 ikna edemiyen sozlere he
del bu vadide tiddetli makalelerimin 
miittefiklerimizi icbar ettigini gor • 
mekle bahtiya roldum. 

15-20 giin gibi k1sa bir fastla zar· , 
fmda S1rbistan cephesi yariirna,, Av
rupa ile dogru muvasalamaz temin o
lunmuf, ~anakkale'ye ceplerde ve 
bavullarda kac;ak e~ya olarak de · 
gil, belki vagonlarla ve trenlerle 
yardtm yetittirmege imkan hastl ol
muttu. 

Kiic;iik biiyiik boyle misalleri ta· 
addiit ettirebilecek ayni zamanda 
yirmi senelik meb'us olan otuz bu 
kadar senelik bir gazetec:i vatan · 
da,tnlZlm, ve biitiin bu gazetecilik. 
hayahmda Tiirkiye'de namuslu btr 
matbuat esast bulundugunu daima 
gordiim. Biitiin bu miiddet zarfm
da meslegim ic;ine kar1\lan fenalar 
ve fenahklar da zaman zaman her 
saglam biinyeye ariz olmaga c;ahtan 
veya niikseden hastahklar mahiyeti
ni haiz olmuttur. Matbuat biinyemiz 
esasen aaglamdar, ve bu saglambk
sa eaasen gayet temiz ozlii hamur o
~ Tiirk milletinin aaglamhgtna da
yamr. Bu esaalar elde iken fenahk • 
lara hatta kolayhkla bertaraf etme· 
ge imkan bulunacagmt kabul et • 
mekligimizde hatta yoktur diyo· 
rum. Efkart umumiyenin hakkile 
tenviri mes'eleai yalnt:z: matbuahn 
uhdesine terettiip eden bir vazife 
deiildir. Matbuat kadar bu kiirsii 
dahi, belki daha ziyade bu kiirsii ef
kara umumiyeyi tenvir edecek bir 
yijce tepedir. Buradan millete hitap 
olunur, ve yaln1z burada degil her 
vesile ile her yerde s1k s1k krar olu 
nacak bu hitaplarla millet dairna ii· 
zerinde yiiriiniilmek olan yollarm 
en dogrusu bakkmda irtat ed!lrnif 
olur. Biz de yanl•thkla muhahf un· 
vant verilen ve hakikatte miizevir • 
den batka bir ~ey olnuyan bazl ~··. 
zetelerin son zamanlarda herkesa 11• 

nirlendiren tafkmhklarl bugiinkii is· 
tiza ile fU heyecanh ic;timaa saik 
olmut bulunuyor. tnktlabm ve in • 
kdap f1rkaaanm miidafii bir gaze • 
teci olarak hiyanet matbuattmn he
zeyanlarile miicadeleye giri-\lmi9 bu
lundugumu muhterem arkadatlanm
la biitiin millet biliyor. Nac;iz tah • 

81mdan bahsetmek ic;in degil, belki 
.,f",..:;_ne silahlart tezvir ve ifsat olan 
bu gazetelerin netriyabndaki rna . 
hiyeti anlatmak ic;in onlardan bir 
gazetenin ba;nndaki miiseccel va • 
tan haininin guya agtr itham olmak 
iizere bana tevcih ettigi isnatl rm 
en bellibathlarma huzurunuzda ve 
Buyiik Millet husurunda bir iki ke-

lime ile temas etmek isterim. Bu va; 
rakparede o miiseccel vatan haininin 
sekiz on giin muatrran tekrar ettiii· 
ne gore ben milyonlar sahibi bir ka· 
runum. Milyonlart da galiba gay
rimefru elc;abukluklarile toplam1 . 
91mdar. Delil olarak say1yor: 

1 - Beyoglu'ndaki Tiirkuvaz ga 
zinosu binas1 benimdir, ya 250 ya 
400 bin liraya almtf1m. 

2 - Bomonti fabrikas1 benimdir 
3 - Zingal ormanlarm• ben al • 

mat•m ve ben isletiyor mufum ve 
saire ve saire ... ' 

$eref ve namusun zerrelerinden 
mahrum olan bu herifler benim mil· 
yonlara malik bir karun oldugumun 
bu suretle delillerini vererek efkart 
umumiyeye tunu demek isterler. 
• Hatta isterleri fazla • diyolrar: it . 
te C. H. Ftrkasindan bir adam ki 
on sene evvel bet paras• yoktu. 
!?imdi milyonlara malik. Tabii diger 
Jeri de hep boyle. Halbuki ote ta • 
rafta millet a'<hktan kardtyor. 

~imdi bu efaaneler iizerinde bira2 
tevakkuf f"~~1· 

Ef. :c. ·,. Tih·kuvaz 
bina11 oldug uu .. · ·-;:t.nu: bilirainiz. 
Sizi namus ve ;;erefimle temin ede • 
rim ki ben bu dakikada dahi bu hi· 
namn sahibi kim oldugunu bilmi • 
yorum. 0 kadar yazdJklarJ ve aoyle· 
dikleri halde hatta tekzip etmek i • 
c;in bile tahkika liizum gormedim. 
Bana elin binas1 beni alakadar ede· 
cek bir fey goriinmedi ve hila da 
goriinmemektedir. Bomonti fabri • 
kas•nm isvic;re'li bir ;;irkete ait ol • 
dugunu bilirim. Sermayesi tahvi • 
latla temin olunan ve galiba ekseri 
eshama muayyen bir ailenin malt o• 
lan bir {lirkettir. Aransa Borsada sa• 
tdan aksiyo- lara bulunur belki. Bu 
fabrikanm bir tek aksiyonuna dahi 
malik olmadJglml soylersem ,.,.r • 
smtz tabii. Zingal orman tirketine 
gelince; bu, aermayesinin pek biiyiik 
ekaeriyeti Belc;ika'hlar tarafmdan 
konulan bir Turk Anonim Sirketidir. 
Ormanlar Sinop Viliyetimizin A -
yancak kazasmdadtr, o tarafh ar
kada~lar veya gelip gec;erken ugre. • 
mif gormii~ ola lar bilirler ki bu 
~irketle ilk defa olarak Tiirkiye'de 
biiyiik bir orman fennin en son te
sisatJ ile itletilmege c;ahtiyor ve pek 
yakan bir atide senevi 100,000 m'!tre· 
yi gec;en en biiyiik randiimanile is • 
lemege de ba,hyacaktJr. $irket tim
diye kadar 5 milyon liradan fazla 
masraf ihtiyar eyloemiftir. Ancak itin 
azameti ilk tahminlere mutabtk tytk
mad1g& cihetle simdiye kadar yalmz 
masraf yaptlmakta devam edilmi.t 
ve sermayedarlara ve bi.lhassa his . 
sedarlara bir santim bile temettii 
verilmem;ftir. Ve bu hal bizz:arure 
bir miiddet daha boyle devam e . 
decektir. 

Bu tirkette medisi idare azas1ytm. 
Olanca alika ve tekayyiidiim her 
meclisi idarenin vazifesi oyle olmak 
laztm geldigi iizere memleketimizde 
boyle biiyiik bir if viicude getirmek · 
ic;in emniyetle ;;imdiye kadar bet mil· 
yonu doken alakadarlarm, hakla -
rmm ve menfaatlerinin ve binaena
leyh emniyetlerinin mahfuziyetine 
itina etmekten ibaret olmuttur. Cum
huriyet hiikumeti dahi airkete iain 
ciddiyet ve azameti nisbetinde her 
tiirlii teshilah goatermekten bali 
kalmamifbr ve kalm1yor. Biitiin mii 
maail vaziyetlerde oldugu gibi bu 
firket muvaceheainde gosterdigi pek 
ciddi, pek samimi hay1rhahhk ta • 
met P,. hiikumetinin ebedi binbir 
ferefinden birini te~kil eder. Gerek 
meclisi idarenin, gerek hiikumetin 
gosterdigi itina ve ihtimam itin aer· 
mayedarlardan daha c;ok evvel ve 
daba fazla eaasen memleketimize 
temin etmekte oldugu ciddi ve yiik
sek menfaatten ileri geliyor. 

Efendiler; diine kadar bir koy 
balinde bulunan Ayanctk kaaabamtz 
bu orman i~letme 'irketinin en ani 
tesisab yiizi.inden bugi.in Karade -
niz'in kuytu bir kofesinde bir Av -
ruoa'h mamure halini almtt ve eget 
ha'lktmtz c;ahtmas1nl bilirse nesillerce 
devam edecek refah ve servetin bii
tiin esbabam fimdiden kazanDllt bu
lunuyor. Ve arkadatlarnna haber ve· 
reyim ki benim bu tirkette dahi bu • 
giine kadar hatta bir tek akaiyonluk 
bile alakam yoktur. Olsa ne ciiriim 
olurdu ne cinayet. Fakat ifte millet 
kiirsiiaiinden alenen soyliiyorum ki 
yoktur efendiler, yok. 

~arptk kafalarm, miilevvea ae • 
ciyelerin ve mel'un vatan hainle • 
rinin ebediyen anhyamtyacaklara bu 
itler C. H. Ftrkasina menaup her 
ferdin fahrile, terefle, biiyiik zevkle 
seve aeve yapacagt ve nihayet mu· 
vaffakiyetle bataracagi memleket 

hizmetleridir. 
Pek iyi efendiler, benim servetim 

yok mudur? Bu sozlerimle fakrlmt rna 
ilin ediyorum? Haytr efendiler, be· 
nim servetim vard1r, ve adz muaraz· 
lar1mm havsalalarma stgnnyacak ka· 
dar biiyiik hazineler halinde. Ben • 
deki biiyiik servet hazineleri evvela 
C. H. Farkas1 erkan ve efradmm hep• 
~inde bulunan ideal hazinesidir ki 
biz onun iistiine kurularak memleket 
ve milleti daima yeni, nurlu ufuklara 

Ldtfen Sayfeyi ~virtniz 
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ecli m bu t n k ~ I fi 
(Be~inci sahileden mabait) 

gotiirmek i~in ferih ve fahur c;ah • 
ftr gideriz. 

Idealist bir meslek adami olarak 
bu memlekette matbaac1hga son te• 
kamiil derecesine gotiiren gayretimin 
eseri lstanbul'da Cumhuriyet miies
seaata halinde bir abide gibi di • 
kilmi, bulunuyor. Fahrile A soylii : 
yorum ki maddi ve manev1 kiymeb 
yiiksek diger bir bazine olan bu ese
rin bugiin i~in yar1 paras! hala pey
derpey odemekte oldugum borcum 
olsa da ba~a gore asia gam degil • 
dir. (:iinkii memlekete 'imdiye ka • 
dar benim yaptiklar1mdan daha bii
yUk hizmetler gorecek olan bu miies· 
seseyi benden sonra ve benden daha 
kuvvetle idare edecek Tiirk vatan· 
datlarmi hemen hemen yetititr~' 
bulunuyorum. Efendiler, iizerlermde 
ttpki idealim gibi c;ahtarak va~ana 
dort tane Tiirk c;ocugu ihda ediyo • 
rum ki; onlar da benim izlerimde yii
riiyecek sonuncu ve en biiyiik ser· 
vet hazinemi teskil ederler. 

Muhterem a;kada;;lar1m; Bi.iyiik 
Meclisi heyecanla matbuat mes'ele· 
sini tetkike sevkeden sebepler baz• 
miizevir ve hain insanlarm bulamk 
suda bahk avlamak iizere bir k11mi· 
ni tim.di arzettigim yolda tamamen 
yalana ve dolana miistenit, haysi • 
yet,iken, hiirmetsiz ve hatta mille · 
tin mukaddesahna taarruz 'ekille· 
rindeki ne~riyatindan ibarettir. Be· 
nim gordiiglime nazaran bunlara 
ciir'et veren vaziyet iae guya. mev • 
cut kanunlartn tatbikatta namus ve 
haysiyeti ink•lab1 ve mukaddesati 
muhafazaya kafi teminat teakil e • 
dememekte olmas1 zann1d1r. Bu zan 
dogru mudur? Bence ceza itibarile 
I 'lnunlarda kafi hudut mevzu ve 
mevcuttur. Yalniz uaulde siir'at nok· 
aant vard1r. Maahaza it mademki bir 
veaile ile tekrar ele ahnmif bulunu • · 
yor cexalari ve uaulleri giiniin goa· 
terdigi ihtiy:atrlara cevap verecek bir 
matbuat ka"nunu tanzimile bu mes'ele 
kokiinden halledilmif olur. 

Hain olan korkakt1r. Her hangi bir 
hezeyan1 miiteakip kanunun pen~esi 
yakas1nda oldugunu bilecek, hain bir 
yazmak itrin on kere, yiiz kere dii • 
'iinecek ve hatta sizi temin ederim 
ki nihayet gazete c;Ikarmaktan iir • 
kerek selameti kofesinde oturmakta 
ar1yacakhr. Bir makaat ugrunda her 
belaya ragmen tsrar ile ~ah,acak O· 

-lanlar yalmz idealist insanlardir. 
Hain kalplerin ve kafalann ebedi 
bir huaran il_, Jnllhrum olduklart teY· 
de bu ulvi ideal h11.ssastdir. Tekmil 
olunacak bu kanuni teminahn yanl· 
baflnda hainlere nefretle mukabele 
ve muamele edecek olan Tiirk mil • 
letinin merdane tezahiirleri gelir ki 
bu da hiyanet ve cinayet erbabtna 
kart• vatan selametinin fill temen • 
niyahm teskil eder. (Alk111lar). 

Ali Saip Beyin nutku 
Ali Saip Bey (Urfa) - Muhte • 

rem arkadatlar; benden evvel soz 
aoyliyen hatip arkadaflartm mat • 
buat hakktnda kafi derecede Heyeti 
Celilenizi tenvir ettiler. Onun ic;in 
uzun aoylemiyecegim. 

10-12 aenedenberi m.atbuat ka • 
nununun tadilile ugratan bir arka • 
da,tntz sifatile arzediyorum ki, bu
aiin konu,ulmakta olan mes'elede 
matbuat kanunu veya matbuat iti 
yoktur. Mes'ele gazeteci k1hgma gi· 
ren ve rnefrutiyet devrinin Dervif· 
Vahdeti'sine, Sait Molla'sma, Refi 
Cevad'ma benziyen bef alb serseri • 
nin (bravo sesleri) her ne baha • 
aina olursa olsun gemi az1ya alarak, 
yalan ve iftira tertip ederek efkart 
te,vitle acaba rejimi, cumhuriyeti 
ytkabilir miyiz zehabma diitmeleri • 
dir. ltte bir miiddettenberi bu fikirle 
r;al•tan ve matbuat hiirriyetinin ar • 
kasma gizlenen boyle bir kac; ier -
aeri tiiremi,tir. Bunlar rejimi, reji
mi kuranlart, miidafaa edenleri ytk
mak istiyorlar. ()tedenberi rejimi 
mildafaa eden rejim ic;in c;ahtan fe
dakarlann hayaiyetine, ferefine te • 
caviizler yaparak ortahg1 tedhif e • 
derek, terror yaparak vaziyete hi. • 
kim olmak iatiyolrar. 

Efen.diler; Sait Molla ve arka • 
dqlar1 da boyle yapmiflardJ. On • 
Jar da sureti haktan aoriinerek far • 
sat geldigini zan ve tahmin ederek 
ya•tlarile hainlere hareket borau ~·· 
lap hiikumeti elde etmete trahttrlardt. 
Bunlann yaphit da aynen budur. 
Yazilarile, netriyatlarile halkm ef • 
ki.rmt tetvif ederek terror yapmak, 
ga•eteleri euaturmak ve harekete 
~mek. 

Efendiler; tarih bir tekerriirdiir. 
Onlar metrutiyeti ytkmak istiyorlar• 
da, bunlar cumhuriyeti yakmak is • 
tiyorlar. (Ytkamazlar sealeri). 

Efendiler; miitarekeden bugilne 
kadar miiteaddit kanh hadlselere •a· 
hit ~lduk. (:erkee Ethem hiyanet et· 
ti, diitman cephesine iltihak etti. Gi· 
derken biltiin avenesini birlikte go • 
tiiremedi. Fakat o zaman ~erkes Et
hem'in bJrakhgr, hain arkadatlarmt 
bulup tec:ziye etmek kolay, trabuk 
bir it deiildi. t,te efendiler; bun • 
larrn ic;erisinde kalanlar•n ba~mdlf o· 
larak hainane hareket eden Airf 0· 
1'119 bunun bir misalidir. 

Efendiler; Tarikati Sallhi]•eciler, 
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izmir'de vatan ic;in pusu kuranlar, fi ceza gorerek amali milliyenin hu- { ler. Beraber gotiirdiiler ve yeliftir-
Menemen hadiseaini yapanlar acaba auliine kadar batka bir yere nefyet- diler, memleketimize hediye etti • 
tamamile yakay1 ele verdiler m.i? mitler, amali milliye husul bulmut, ler. 
Efendiler• bunlar tamamen yakayl bJrakmiflar, dogru lzmir'e gitmit, Efendiler, size aoruyorum. Bu Ze-
ele verm~diler, ancak bunlarm bir orada Turan gazeteaini c;akarm•t• keriyya'nm bir zaharya olmadigl ne 
ktsmi tecziye edildi, en hainleri di- o gazeteyi c;Ikardtgl lzmir'de nal - malum. 
•arida kaldt. bant Huli'isi Bey isminde biriaini do· (V ) t 
Y Hakk• B. an - ftira etme ltte Menemen hadiseaile ali.kadar landtrmif bu yiizden iic; ay hapse 
olup ta hadiseden bir kac; gun ev ~ mahki'im olmuf, gazeteai kapanm•t o· 
vel firar edip ismi Menemen'de getr· radan kac;mtthr. 
miyen AbdUlkadir Kemali de bunun Bir sea - Bu huaizhga matbuat 
bir misalidir. $imdi f1rsat bekliyor - kanunu miieaittir. 
Jar. Bunu c;ok iyi biliniz. ltte bunlar Ali Saip B. (devamla) - Ondan 
zamanm darhgmda ismi getrmiyen sonra daha bir trok miieaseseler do· 
hainlerdir. Otede beride aaklandilar, landirmlf, resmi bir yerden ald1g1m 
trikmadJlar. $irndi f1rsat bekliyor • malumata gore bu adam yazdagi ya· 
Jar. Bunlardan lstanbul'da Arif 0 • ztlann akibetinden korktugu i((in ... 
rutr, Zekeriyya, Ahmet Kadri, tz • Haydar Riittii B. (Denizli) -
mir'de Zeynel Besim, Ismail Hakkt, Akdhdtr kafir. 
Strrt zaman1 gelmittir zannediyor • Ali Saip B. (devamla) - Makine-
lar. sini Yarm gazeteai namina emvali 

Firsat gelim~tir zannediyorlar. Ya- metrukeden satin ald1ktan aonra 
z11arile, hareketlerile o hainleri in- kar1a1nm nam1na mal etmi,tir. Bu· 
Ierinden ~Ikararak metruiyet namtnt nu• da mi.isadere edilmesin diye 
vererek bir muhalefet firkasl yap· yapm••· Y ar•n'In sahibi imtiyaza 
maga c;ahtiyorlar. t,te aa1l konu • kendisi degil, refikasi imit• (Giizel 
tulacak ve tedblr ahnacak mea'ele sealeri). 
budur. Yusuf B. (Denizli) - Hakikaten 

Efendiler• bunlar devri sabikta mert adammt;~. 
y~pbklar1 gibi hemen bir harekete Ali Saip B. ( devamla) - lzmit 
ge~erek vaziyete hakim olacaklarm• davasi neticesinde makinesi haczo· 
zannediyorlar. Akdlarma tatarJm. lunur miilahazasile onu anaamm ii-
Fakat, Gazi'nin memlekete ve vata zerine naklettirmit ve son giinlerde 
na verdigi ruh o kallar yiiksek ve. ul- elinde bir miktar para bulundurmak 
vidir ki her hangi bir hiyanet hahn- miilahazasile Ak~am gazetesinde 
de hiiki'imet kuvvetleri harekete gee;· • ne oldugunu bilmiyorum • Mehmet 
meden evvel memleket, vatan ~o • Beye iic; bin yedi yiiz lirahk bir se· 
cuklar1 ne yapacaklarma kendileri net vermi;;. Halit Efendiden bin iki 
bilir ve vazifesini derhal yapar. yiiz lira ve Siirenyan Efendiden ge-

Efendiler· lzmir'de S1rr1 denllen ne 1200 lirahk hurufat almlf ve on-
bir gazeteci' vard1r. Bundan bir glin lar1 derhal kar1a1 iizerine maletmit. 
evvel gelen gazetesinde (iami Kirye Kendi iizerine yazih senet ile borc;
S1rr•'d•r sesleri) demittir ki: cEfen- lanmtf, timdi de paray1 vermedigi 
diler, Seyler, Patalar Haezrabl (:e- i~in mahkemeye verilmit, kai•ttr• 
kiliniz millet sizden nefret ediyor). Mosyo • pek habrhyamtyorum • Pen-

l,te' efendiler; Meclise Mecliein ha Efendiden iki yiiz lirahk mal al-
tahsiyeti maneviyesine ve reialeri • mtt paraam1 ,vermemit, mahkemeye 
mize taarruz ediyor. Bu adam na • dii,m.iittiir. Selanik Bankasmdan al-
sd oluyor da hala gazete tr•kartyor? d•i• bin kiisur lirayt vermemit ve 

Muhterem arkadatlar•m; gazete • buna mukabil demittir ki; sizin na-
lerin tesirini daha fazla izah edebil- mm1za ilanat yapbm. Onlar paray1 
mek itrin ~eyh Sait isyamnda $eyh onun ~ahsma verdiklerini, ilan i~in 
Said'e sormuttum. Bana dedi ki: teklif yapmadtklarma soylemifler. 
Gazetelerin yazdarmdan ciir'et al • Hila mahkemede siiriiniiyor. Oskij. 
dtm. Gazetelerin yazilanndan hiiku· dar Bankasmdan bin lira almif, ver-
met yoktur zannettim. Onun i((in ia- memif. Buna benzer usullerle piya. 
yan ettim. S&YJ tethi, ederek para kazanm•t· 

0 halde sen gazetecileri naad ta- Kendisi gi'iya batmuharrir imit ve 
myordun diye sordum. c:Yattnl bafiDI yUz elli lira maaf• varmit gibi bir 
almis Ali tahsil gormii' sa((tni saka- vaziyet ihdas etmit ve bu paramn 
hm bu ugurda agartmtt adamlar da haciz olunmamaami temin i~in 
zannediyordum, dedi. maattmn petin ahndig1na dair bir 

Ondan sonra bir ka~1n1 gordii. de aenet vermittir. 
Giilerek gazeteciler bunlar mt imlt t,te aleyhimizde, itte rejlmin a· 
dedi. Gazetelerin haric;teki netri • leyhinde yazt yazanlardan birisi de 
yatlnin tesirlerini hepimiz biliriz, he- budur. 
piniz bilirsiniz. ltte bu yaztlart oku- fzzet Ulvi B. (Afyonkarahisar)-
yan efkar1 umumiye bunlart haki • Tuu, Allah cezasmt versin. 
katen memlekete nafi adamlar zan· Ali Saip B. (devamla) - Efen· 
neder. diler; Son PoPata gazetesine nakli 

Eger miisaade ederaeniz bunlarm keiam ediyorum. Zekeriya naminda 
kim oldugunu bir defa efkar1 millete birisi var, bu adam aon zamanlarda 
vaziyetlerini ve ,ahsiyetlerini tahlil miayonerler aleyhine yaza yaziyor· 
edelim. (Faydah olur aesleri). Ben du. Sakm aldanmaym politika oyunu 
ger~i tahsiyata girmek iatemem. Fa- yapmak istiyor. (:iinkii bu adam ka· 
kat efki.r1 umumiye gorsiin. Hiy .. et rtaile birlikte misyonerler tarafmdan 
ve fenahk edenler kimlerdir bunu okutularak, yetittirilerek memleke-
bir defa daha gormiif olsun. timize hediye edilmit birisidir. Efen· 

Muhterem arkadaalar; Arif 0 • diler; bu bahse girmek i~in hatlrl • 
ru~ ben, Anadoh.'ay' gec;tim, harbe naza iatibdat devrine irca etmek is
i,tirak ettim. diyor. Evet gelmi'; na- terim. 0 zaman da bir ~ok misyo • 
sal gelmit biliyor musunuz? I stan - nerler memleketin her tarafm1 do-
bul diitman i'gali alt1na girer gir- lattrlar ve Ermeni ~ocuklaram toplar· 
mez Gazi'nin ac;bg1 kurtulUf bay • Jar, okuturlar ve hatta bunlarm ic;e· 
raglmizm altma girmek, vatana hiz- risinde arzularma daha ziyade mu-
met etmek i((in Anadolu'ya miite • vaf1k bulduklarmi daha uzaklara 
veccihen bir kafile c_;Ikm•t· Arif 0 • gotiirerek kulaklarma bir feyler o• 
ru~ bunlarda para var zannile ar • kuyarak memleketimize iade ederek 
kalarma diltmiit, Kandire'ye yak1n hediye ederler. ltte efendiler, za • 
bir mahalde bunlarla bulutmuf. Ar- man zaman memleket ic;erisinde, 
kadatlar, ileri gitmeyin buralarda Van'da, Bitlis'te, Adana'da, Kayae· 
(:erkes'ler etkiyalar vardir sizi 10 • ri'de, fstanbul'da ellerinde bomba-
yarlar demit. lpsiz Recep nam1n • larla ya istiklal, ya oliim diyerek 
da bir c;ete bulmuf. Bizi bu yollardan vatandat kam doken, memleketin 
Ankara'ya gotiir demit ve bunlar• hayabna kasteden o hain c;etelerin 
almlf aktamlaym bir yere gotiir • batmda Bogus'lar, Ha~atur'lar hep 
miit ak,am olunca Arif Oru~ ipaiz Re boyle misyonerler tarafmdan yetit· 
ceb'e yanatmif, bunlari biliyor mu· tirilerek memleketimize hediye edil· 
sun? Bunlar Anadolu'da Muatafa mi, adamlard1r. 
K~al Pt. ya tam otuz bin sari al • Efendiler; latanbul'da eline hom· 
hn gotiiriiyorlar demit• Bunlara bo· ba alarak Osmanh Bankasma baaan, 
gahm ve paralart paylatahm de • Bab1ali'yi baaan ve Tiirk vatancfat· 
mit. lpsiz Recep ben bunu yapmif ol- larmm kamm akJtmak istiyen ve 
sayd1m dagdan inip te vatantma hiz· hamallarm smgile batlarl ezilen 
met etmek ic;in buraya gelmezdim. o Hatratur'lar, Bogus'lar hep boyle 
Ben eski fenahklartmt vatana hiz • misyonerler taraf1ndan yetittirilerek 
met ederek unutturmak, affettirmek memleketimize hediye edilen hain· 
ic;in geldim, demit ve bunu kat'iyyen lerdir. 
yapam.am demit. Ondan sonra ip • Efendiler; degil bunlartn erkek· 
siz Recep, efendiler; yananizdaki Jeri, hatta misyonerlerin elinde yeti· 
bu ada.m sizi soydurmak, botdur • sen ktzlarl bile harbi umumide ken· 
mak, ~llerinizdeki paralart aldtr • di vUcutlarma, kendi kanlar1na bazt 
mak istiyor. Belki aizi lleride bir ~ok siri hastahklar Aflhyarak memle -
~eteler ve saire bulunabilir ve on • ketimize hiyanet eden kadmlar hep 
lara soydurur dikkat ediniz demit• bu misyonerler tarafmdan yetit· 
Efendiler o hadisenin ic;inde bulu • tirilerek memleketimize hediye edil· 
nan simdiki yeni sinema eahiplerin- mittir. 
den Hiiseyin Bey, De\Tlet Demiryol- Efendiler; hi~ biliyor musunuz ki 
lara mildiri umumisi Hatim Beyin miayonerler Ermeni'lerden batka 
biraderi Salihattein Bey ve gueteci bir millete itimat etsinler. Hitr bir 
Sadri Ethem Beydir. O~J-Iar da ya • Rum ~ocutunu, hi(( bir Yahudi c;ocu· 
flyor. Arif Oruc; ta yat•yor. Efendl • gunu gotUrdiigUnU gordiiniiz m.U? 
ler; bu hakikat, Anadolu'ya gelince Yalmz bir de kendi viicudile iftihar 
tahakkuk etmi,. Tam yapacatt iti a• ettigimiz bir tairimizin c;ocugunu 
ramak ic;in trok iyi bir yer bulmut gotiirdiiler. Ona da dinini, milliyetini 
dogru (:erkes Ethem'in yanma git • tebdil ettirdiler ve bize gonderme -
mi11, onun blitiin hiyanetlerine if " diler. l,te efendiler, asr1n en son si• 
tirak etmis, beraber c;ahtm•t Y eni 
Diinya ve .Seyyare gazetesini trikar• lahi olan gazete partisi, propaganda 
mi~, (:erkes Ethem ka((arke bu hain ailaha olan gezetecilik desiaesini og· 
kar;amamtl}, yakaslni elimi:ze vermif, retmek icrin miitarekenin kanh giin· 
uzun miiddet hapiste yalnttf, sonra lerinde Zekeriyya'ya (ve kar111n1 
genc;ligine actmatlar yatttti hapsl ka- aealeri) ve kartaan1 miinaaip gordii-

donmedir. 
Ali Saip B. (devamla) - Muh • 

terem arkadaiplar; bir aparbmanlar 
sisilesi batladJ. Amerika'da otuz 
ktrk kath apartlman gormiit olan bir 
adam neden bizde yaptlan iki kath 
apartJmanlari crok goriiyor. 0 apar
t•man kart•smda y1k1k bir evein res· 
mini yap1yor. Evin yambatmda trar· 
tafma biiriinmiit zay1f bir kadm 
reami yap1yor, bundan makaat ne • 
dir, anlamadmtz m1? 

Efendiler, diinyamn neresinde go· 
rUlmiit y1k1k evled, hiiki'imet lama
men hepsini yapbrstn da sahiplerine 
iade etsin. 

Sonra haatahklar, diinyanin her 
tarafmda hastahk vard1r. Onunla 
miicadele i~in bir ~ok tahsisat koy
mu,uzdur. Biitiin varhg1mizla bunun 
oniine getrmeie trahftyoruz. Maksat 
bu degildir efendiler.. Sinsi sinsi 
memleket ic;eriaine fesat sokmak, 
fenahk sokmak hiyanet istiyor. Mis
yonerler onu c;ok giizel yetittirmit, 
memleketimizi y1kmaga c;ahlJIYOr. 

Efendiler, bu adam Amerika'dan 
gelir gelme:r:, ilk evvel mecrhul as • 
kere taarruz etmittir, Dumlupmar'· 
daki metrhul asker aleyhinde yazi 
yazmltbr. Nihayet yakay1 ele ver • 
mit, latiklal mahkemesinde mu • 
hakeme edilmit ve Uc; seneye mah· 
ki'im olarak miiddeti mahkumiyetini 
bitirmit; lstanbul'a gelmittir. Bak • 
mit ki bu ~1kar it degil, hiyanete 
batka yolda devam etmittir. Bu se
fer de yazdlgi yazdarmm altma ka· 
rismm imza1m1 koymuf. Efendiler, 
kadmlara karfl olan civanmerdane 
hareketimizden istifade etmek ic;in 
bu kadma yaza yazdJrmlfhr. Niha • 
yet karisl da sorguya crekilmil}, sen 
bu i,lere kar1,ma denmit ve evine 
gonderilmi,tir. ll}te efendiler, Zeke
riyya denilen adam budur. Efendiler, 
daha aiiyliyecek binbir davami:r: var· 
d1r. Fakat aizi fazla iz'atr etmek ill· 
temiyorum. Onun ic;in Y1lmaz'a ge • 
triyorum. ( Giilmeler). 

Haydar Riil}tii Bey (Denizli) -
Ytlardan ytlmaza gec;iyorsun galiba! 

Ali Saip Bey (devamla) - Bu 
Ydmaz, Diiyunu umumiyeden yetit· • 
mit bir adamm oglu imi~. 

Kazam Pt. (Diyarbekir) - lsmi 
Ytlmaz mi? 

Ali Saip Bey ( devamla) Bu 
Kadri ..• Diiyunu umumiyeden al • 
dtgt.ruhla ilk gazetecilige girer gir· 
mez Alemdar'a intisap etmit. (Men· 
tei kuvvetli sesleri). tlk gazetecili
ge oradan batlamlf ve methur hain 
Refi Cevat ve hain pehlivan Kadri' • 
den feyiz alm1~ ve sonra yiizellilik 
hain Sait Molla'nm tr•kardigi tiirk~<e 
gazeteye nakletmif, ikmali tahsil i
~in oradan feyiz almlf. 

Har_dar Riittii Bey (Denizli) -
$ehadetnamesini de Yalmaz'dan ai-
da. -

Ali Saip Bey ( devamla) - On • 
dan sonra baza gazetelerde muha • 
birlik etmit ve Balis ve (:ituri na • 
mtnda iki rumla birleterek bir kitap 
tirketi yapmtttlr. Sonra M. Balis, 
Celal Nuri ve kendisi miiflereken 
Yalmaz'• tr•karmaga karar vermit • 
lerdir. 

Efendiler; Celal Nuri'nin bu ~aze• 
teyi nas1l trtkardigmi ve gazeteden 
nas1l ayrJidagtni bildiginiz i~in safa
habndan bahsetmiyecegim. Yalntz 
bir zaman memlekete yaptlgi iha • 
netler ve yazdtgi yaz1lar eger yUz • 
elliliklerin yazdagt yaz1larla mukaye• 
se edlecek olursa, bunun nasal bir 
adam oldugu mydana ~1kar. 

Efendiler; hain Mehmet Ali tel • 
graft yazmazdan bir hafta evvel ay• 
ni telgrafa benzer bir yaz1 goriil • 
mii~ti.i. Bunu Kadri yazmlftl. (Boy· 
le Meclis olur mu, boyle intihap o· 
lur mu?) 

Efendiler; Mehrnet Ali de bun • 
dan batka bir fey soylemiyordu. Bi· 
naenaleyh bunlarm ikisini ve hatta 
diger hainlerin bunlarla alakasi var· 
d1. Astl d~tiiniilecek tamik edilecek 
cihet budur. 

Muhterem arkada,Iar, bu M. Ba• 
lis yaz1 yazamazmuh Kadri de hie; 
yaz1 yazamazmif, eli kalem tutan bir 
adam degilmit, muhabirlik yaparmif. 
Fakat bu miihim makaleleri kim yaz 
d1. lc;imizde oturan bu hainler kim
dir, acaba kim yazt yazdt? Yoksa 
hari~te mi yazdt. Asii aorulacak ci
het burasidJr. 

Arkada~lar; bu hain gazeteeini 
kapama,, fakat bunu b1rakmamak 
laz1mdtr. Bu da Abdiilkadir Kemali 
gibi her halde bir fey koklamit ola
cak. Acaba Abdiilkadir Keanali Me· 
nemen hadiaesinden Uc; gUn evvel 
hadisenin vuku bulacag1n1 anhya • 
rak ka~tlg1 gibi bir makaat tahtln· 
da bir haber ald1 da ondan mt ga • 
zetesini kapadt. Bu hueuata zabtta· 
ntn trok mUteyakkaz olmaat laz1m • 
d1r. 

Efendiler; bet aene aonra bir ha· 

dise ~Ikarsa bu hainin yakasm• bJ· 
rakmaylp sorguya ~ekmeli. 

Muhterem arkadatlar•m; 'imdi e· 
ier vaktinizi sui istimal etmedimse 
miiaaadenizle izmir gazetelerine 
gec;mek istiyorum. 

Efendiler; lzmir'de iic; gazete var· 
d1r. Bunlardan ~irisi Zeynel Besim, 
ikincisi Ismail Hakk1, iic;iinciisii de 
S1rri nammdaki adamlarml§. Zeynel 
Besim denile adamm biitiin lzmir 
muhiti ve izmir meb'uslar1 bilirler. 
Bu adama ( Fmldakzade donek) 
derler. (Handeler). Bu adam kam
bur lzzet'in maiyetinde bir zaman· 
lar r;ahl}mlf ve ondan feyiz almJt;~br. 
Sonra Yunan'hlar gelince Ala,e • 
hir'de alb ay kadar Yunan'hlara biz
met etmi1,1 ve fakat Yunan'hlar da 
bu hainin ftrtldakc;I oldugunu anla· 
m1~lar, kolundan tutup siiriip at • 
m•,lard1. 

Mi.itareke zamamna kadar kalm•l}· 
Ondan sonra gelmi,, fakat hain ol • 
dugunu bilmitler, derhal bir daha 
hizmeti devlette kullan1lmamak ii • 
zere hakkmda evrak yapmtflar, fa-
kat evraka heyeti mahsuaada goriil
meden yiiziistii kalm•t· (Neden ses
leri). Zaman miisait degilmit, veya 
her hangi bir sebeple. Efendiler; bu 
adam son zamanlarda gazetesine c;ok 
garip bir l}ey yaz1yor. cHemtirem A
fif degildir, onun itrin aile medi • 
sinden kovuyorun diyor. 

Rica ederim, kendi ailesinin na • 
musu aleyhinde bulunan bu adam • 
lardan ba,kasmm namusuna riayet 
etmek beklenir mi? (Bravo sesleri, 
alkatlar ). 

Efendiler; c:Yeni As1n gazeteaine 
getriyorum. Orada vaktile Terakki
perver f1rkasmm nal}iri efkara olan 
c:Sadayi Hak~ gazetesini c;1karan la
mail Hakk1 nammda birisi varml§. 
Bu adam baza yahudilerle birlefmi,, 
ve Kanber oglu bilmem ne admda 
birisile birletmit, rejim aleyhine, 
cumhuriyet aleyhine envai tiirlii ya· 
z1lar yazm•§· Bunun da onlar gibi 
bir hain oldugunu arkadatlarl soy -
liiyorlar. 

Asil en miihimmi «Halkm Seab ni 
tr•karan serseridir. Bu adam o min· 
takada • lzmir'li arkadatlarJmlz da 
bilir ki • kirye derlermi1,1. 

Bu adam Sak1z'h imif. Ad1 da 
kirye S1rr1 imit· Bu herif ifgal za • 
man1nda c:Kozmon 1 aleyhimizie 
nel}retmi' ve onda aleyhimize envai 
yaz1lar yazm•~· Sonra bu da kafi de
gilmit gibi cMukaddes mavi bay " 
rak dururken na111l olur da bu kirli 
Tiirk bayraga burada durun demi~. 

Kthc; Ali Bey (Gazi Antep) 
Bu adam m1? 

Ali Saip Bey (devamla) - Bu al· 
trak bu yaz1yi yazm•f, hala yazi • 
yor. (Kahrolsun sesleri). 

Efendiler; bunun gibi ve gene bu
nun arkadat• olan avukat Siireyya 
nammda birisi o zaman linc;edilmil}, 
fakat bu haine dokunulmam•l}· Bu 
nas1l yaftyor ve nas1l gazete cr•karl• 
yor? Hayret ediyorum. (lzmir'liler
den sorahm sesleri). Onun i~in e • 
fendiler; kimlerle miicadele ettigi • 
miz meydandad1r. 

Hainlerle, dolandirictlarla, al • 
~aklarla miicadele ediyoruz. Efendi· 
ler! inkalap~alar ic;in hayatta iki tiir· 
Iii oliim vard1r. Birisi kurtunla, bi· 
risi de tamamen unutulmakhr. lsim· 
lerimizden bahaedildiginden kork • 
muyoruz. Y eter ki hiyanet etmesin
ler. Diitmana hizmet etmesinler. Bii
tiin istedigimiz budur. Hain dedim, 
tasvip sozleri i,iuim. ~aki dedim, tas· 
vip sozleri itittim. 

Efendiler; B. M. Meclisi haindir, 
,akidir dediler ve karar k1ld.Jar. 0 
halde bunlarm vaziyeti nedir? Hangi 
mahkeme bunlari muhakeme edebi
lir. Hangi mahkeme bunlarm i§ine 
bakabilir. ltte biz bakm•t•zdn•. Ka
rarlmiZI \Termi,iz. Arhk kan dokiil • 
meden ve bu gibi hainlerin miilevves 
viicutlarma bakmaktan usand1k. Bun 
lara madem ki haini vatan denmek
tedir, binaenaleyh bunlara yapda • 
cak teY vatan dlfina atmakbr. En 
son olarak heyeti celilenizden bunu 
isterim. ( Alkii}lar). 

Reis - 15 dakika iatirahat i~in 
celaeyi takip ediyorum. 

(Y arrn ihinci celtenin nepine 
ilevam edecegiz) 

Balatasaray resim sergisi 
Giizel San'atlar blrl!i;!lnden: 
Ankara resltn serglslne l.§tlrak eden ~ 

lerln 12 temmuz 931 pazar ak§amma ka
dar Alayko§kiinden tablolatm1 almala ~ 
r1, sonra zlyamdan mes'uliyet kabul e -
dllmiyeeR;l. 

Galatasaray resim sergisine i§tirak e
deeckler eserlerini 21, 22, 23 temmuzda 
saat 14 - 17 de llseye getlrmelerl_ 

6LORYA' da 
serlnlenlniz. 

Bu ak~amdan itibaren 

ARSLANLI KIZ 
GINA MANES 

ve 

OABRiEL OABRiO 
tarafmdan 

4 sarho§ birbirini yaralai 
Sab1kahlardan Alaettin, ~~ 

Hayri, Osman ve et keaidsi ~ 
evvelki ak~am aon derecede ~ 
olarak Aksaray'da arabacJiar II" 
veainin oniinde konu,urlarken .
l~rmda eskiden ae~mi;; bir vak'• 
ziinden kavaaya ba~lamlflar "'J 
birlerine airmi~lerdir. Netlcedt,J 
mil'den gayns1, muhtelif yerlerll' 
ag1r surette yaralanmJ~Iar ve II' 
neye kaldJrJimJ~lardlr. KavgaYI: 
teakip ka~tan Kamil aranmakta 

Ay1ray1m, derken ... 
Samatya'da bir kahvede R1lt 

Hasan isminde iki ki\li bir ala~ 
mes'elesinden kavga ederlerkell 
d1k isminde birisi bunlara ay1~ 
i~<in aralarma girmif, Raza da tl,_ 
h•rak1p Sadig'a hiicum ederek 
bogriinden agirca yaralamlftir. 
rub hastaneye kaldlrilmif, Ru1a t 
kalanmifbr. 

Bene a§k yUzUnden 
Sariyer'de terzi Ara\lko'nun ~ 

nmda ~ah,an Y orgi, gene ayni d 
kanda ~<ah,an Eleni ismindeki g~ 
kiza a,Ik olmustur. Halbuki ge~ 
d H. . • d ~ a marangoz asan asm1n e 
genci sevmektedir. 

2 akfam evvel Hasan aevdiii ~ 
aaat sekizde bulu,malarml aoyl• 
mi,, Yorgi diikkanda kalfahk yaf 
llg1 i~in gentr k1za gel< vakte kad; 
gordiirmii;;tiir. Eleni randevu sal 
tinden sonra diikkandan ,..kmca I 
ru sevgilisi Hasan'a gitmi,, Yod~ 
;;ikayet etmi17tir. Hasan da bu hid) 
le Yorgi'nin yolunu beklemi' ve ~ 
c;akla yaralam•;;br. Yorgi bir ar~ 
yarasma ragmen Hasan'• ltJna .J. 

rak epey yumruklam•t• fakat biP 
sonra bayJiarak hastaneye kaldl~ 
mt,tir. 

israilin marifeti I 
Eminonii'nde Hocapal}a'da bir: 

vede; Siireyye ve fsrail isminde 
ki1,1i evvelki gece saat 2 de ka~t 
etmi,lerdir. 1srail ,.akt ile SUre1 
ya'y• tehlikeli surette yaralamlftJI' 

SUt~UyU vurdu 
(:emberlitat'ta Musa Emin iaJII~ 

de birisi siitc;ii Mehmed'i hitrakl• J 
tmdan yaralanmitbr. Yar 
Cerrahpa~a hastanesine J~:aJ :hr•l~ 
carib hakkmda tahkikata bai}I•' 

SUpheli bir tiiUm 
Uskiidar'da Biilbiil eresinde oil 

ran sab1k taharri memurl r' dan 

miser muavini Kar:Im Efendi Karl 
koy'de Acem Hasan'In kahvesinin 
tiindeki odada olii olarak bulunJIII 
hadise tiipheli goriildiigiinden cti 
mor~a nakledilmistir. 

Bir mektepli' intihar etti 
Evvelki gece Samatya sahillerif 

de sandalla dolal}an Bahriye Ged~ 
zabit mektebi talebesinden Saill1 ' 
fendi; mektepli oldugunu tahmin t 
tigi birisinin sahilden denize ahld1 
m goriince hemen oraya yelitetl" 
kurtarmak istemil}se de kimseyi &J 
mam11,1br. Tahkikat yapllmaktadlt• 

Bir §Oftir gaip I 
Karam'h Halil Abdiilmennan t 

fendi zab1taya miiracaat ederek ~ 
r1m'h sofor Hasan oglu ()mer'in ~0 
numa;ah otomobille 4 gUndenb,t' 
tagayyiip etmit oldugunu ihbar el 
mit, garajlarda taharriyat yapiln1at 
Omer Efendinin otomobili buluniJ. 
mamlftlr. Zabita taharriyat yap~ 
tad1r. 

M dJ1r@lfr~trrn I)C 

Bulgaristan'a giden evrak 
Bir Bttlgar kag•t~Jya sablan ta ' 

rihi evrakm 50 bin kilo sikletin4' 
oldu~u, itrinde 2 bin tane e) yas•" 
k1ymetli evrak bulundutu ve heP ' 
sine 50 milyon leva k1ymet takdlt 
dildigi haber verilmektedir. E'VI'., 
heniiz bize iade edilmeml,tir. 

Ecnebi amele geliyor 
Memlekete on lt:altianlarda, elf" 

risi Macar v Bulgar olmak U•~ 
pek ~ok amele gelmi,tir. Bunlar I' 
~inde her neYi fen ve aan'at am• ' 
lesi vardir. lstanbul'a gelenler ~; 
nayl mUdiriyetine miiracaat eder 
it istemltlerdir. Bir croklarl Ad•fl1 

ve lzmir taraflarma ·gitmektedirtet 

Belkisle Vahidin kabrindel 
Kandilli faciasa k•hramanlari S 

kia Hantmla Vahit Beyin arkad•tl;' 

Per~emb gUnU Kandilli'ye gide~ 
mezarlar1 ziy ret etmi ler ve ~el•J' 
ler koymu$lard•r· lkis'in kabrifl,' 
konan ~elenkte «isterse ge~erlfl 

goniil, en gizli erneldem, Vah~'~ 
kabrine konan ~elenkte de ckim lc 
c;akacak diitiiniir, hole bir eldell1,_ 
maaralarl yazJlmtfh. Bel is HanJJII 
banka arkadatlart ile ahid'in •r 
kada,IarJ, ar larmda ayrt ayr• to; 
lamakta olduklar1 paralarla m\it 
rek bir kabir yapbracaklard1r. 



Eyub'iin hali 
323 senesindc t b. 

li i I er zyei bedeniye m ual -
m m <: Selim St . 

da . rn Beym temfl!lik hakksn-
verm~ oldugu b. k 

dolu'da Zci!h 17 onjeransmda Ana-

b I mlar aokaklara akar halk 
un art r;l~ntye k • 

. re Uecer demf§t!. 24 sene 
sonra afft lililert 
Cim kt: ne magruren ar~<:edece -

Bugun istanb z• .. 
de ;;,. ... u un Eyup semtlnde gun-

.... ue~ klri hal" 
vamyo 1 a cukurlarda banyo 

r ar, Halktn d" . 
halcl gerler1, temi~:lenen. 

'Vilp'te~u~urlannm tozlarile doluyor. E -
me;: E er~os ger;er, halk fstitade ede -

. lektnk almak . t . 
bir 1 IS ersent;: on hane 

0 mak ve h l" ya ut fa;:Za para vermek 
u2tmdtr K 1. 

· ana tza3yon deniZen mecralar 
l/apzlmadan 1 evve ec mevcut tabi! dereler 
vautanze ge!en seller evlere dokunmadan 
deni;:e gidi 

1 Yordu. Mecralar yapzldzktan 
llonra evler d t . 

~ 1 e ehlzkeye girdi. Bunlarm 
zalest tctn h l . 1 0 1 a en Islam'bell karakolunun 
u Undugu sokak agzma bir tzgara yap -

mak Hekim i 
b. c sokaiJmda toplanan aularz 

zr Yerden 
Ia mecraya vermek, hala cukur-

rmtn men'tl 
e mecralara raptetmek lazzmchr. 

M l~l . Eyilp'ten Behzat 
a u brr miibadilin bafma 

B gelenler 
endeniz ask . 

ve Rados er.1 harp maliillerindenim 
Dahl!iye ~uh~czrlerindenim. 

Ve istabul v·e~aletl CelUesinin emirleri 
60&g _

2734 
llayetl Iskii.n mlidirlyetlnin 

tahriratl u~urnarah 26 temmuz 926 tarihll 
lzlte11lr'de 1 k:rtne Valldemle blrllkte Ba
sair malfzl~ an edUecektik. Aynl zamanda 
razl de ve ~~ askeriye glbi blr miktar a -
iicreti n r ecekti. Verilecek arazinln ke§if 
tahr! arnue iskan i§lerlni goren kaza 

rat kat" . 
mnru i 1b1 TeYflk Ef. tie Tapu me -
dll~r be~~et, varldat katibi Selim Efen -
ler. Falz!e e~.lzden altml§ lira para istedl
arazinln k guc; hal bulup verdlm. Verllecek 
VeriitnecUg e§flne gitmedlkleri gibi arazi de 
Verrne . inden Paramz geriye istedim. 
etthn ~ller . Binnetice Adliyeye mi.iracaat 

kif edi~~~~ntak karan lle bu iic; efendl tev
tnernuri er .. Bir hafta sonra tahliye lle 
olarak Yetlerzne getirilerek gayrimevkuf 
uncu tnuhakemeleri neticeslnde (210) 
tnabk~dde mucibince i.ic;er ay hapse 
ben de b Oldular. Mahkflm oldular ama 
c;ar ola Unlarzn kin ve intikamlarma di.i
zar1 it~ak ve evamiri mi.ibellega da na -
ara:dd ara almm1yarak ilkandan ve 
'!kay :~ tnahrum edlldim. Mi.itemadi 
dan be erlrn suya di.i§iiriilmekte oldugun
ta01 entrn g!bi harpte sakat kalmz§ muh
larm tnuavenet bir fakirin pek ac;zk hak
tnas1~ tnakarn1 aidinin muhafaza buyur -

1 ist!rha,m ediyorum. 
!~hlye'de tiiccardan Sallh Zeki Be- , 

aUesUe beraber hizme~isi ma - 1 

lmroz' d liiii;zi askeriyeden ll.tza t 
a brr muhtar intihabrndan • 

i- fiha:vet ediyorlar i 
~~roz adasm ' 

8u gibt A In umum koylerinde oldu-
tarihlnde ~tldya kariyesinde 1 mart 1931 
tnltrl Zos Yaptlan intlhapta 119 reyle Dl-

30 rn u Efendi muhtar oldu. 
tasdik ~~Is 1931 ak§amma kadar intihap 
Riinu hn ilmeml§ti. 31 mayts 1931 pazar 
13a§c;avu roz merkez karakol kumandam 
ile koye § ~idayet Efendl ikl jandarma 
lnt§ 1 rn:et erek kahvelerdeki halkl topla-
8Uh Old.u r 1931 de yapllan intihabm mef
lntihap ygunu soyl!yerek bugiin yenlden 
ftnda at1tPJlacaktlr demi.§tir. 3 saat zar
haz1rda k~n reyler tasnlf edilmi§tlt. Hall 
hlinde bir~%· tnuhtan Leonida Efendi is
haptak.t lr. Dimitri Efendi ikinci inti
fesht ve ~~~l~uzluktan bahisle intlhabm 
kale v!J.ayetlnntih~bm tasdikt ic;in Qanak
nuz netlcei e muracaat etmi§ ise de he
bu lntihap ~nrneml§tlr. 3 saatte yapJlan 
natart dlkk ~1kktnda Dahll1ye Vekilletinin 

a ni celbederim 
a~ . l<.aata rlndtya karlyesinden: M. 

ikt Kii.n rnonu' dan bir sihiiyet 
k evvei h . . , 

admzn cen §e r1m1zde vefat eden bir 
rnezarliklar ~est tahdit ve tesbit edllen 
lardan birine ~Urken metruk mezarhk
relsi vesika v etnolunmak lcln Belediye 

ermt · 
ll'lezarh~a gomiil § .. ve cenaze de metruk 
IInde verllen k mu¥tiir. Belediyc mecll

ararra Ve lnfazma mecb rtn harflyyen tatbllt 
blr veslka vermek-:k~lan blr zatm boyle 

K 1 hikm t d. ? astamonu'd e ne 1r. 

T a. tnuaiUm Mustafa 
e'ehk'· 

?~Ium ll.ifat'in elt ur 
' tniinaselletlle ger:k c:en~; Ya§mda irtihali 

elen ve gerek ta 1 na e merasimlne 
i \Oat lle merhum: Yet lfllfunda bui.unrm 
elden gelen her tti ~ .. hastahgl miiddetince 
d rig etrnly r u §efkat ve ihtimamt 
Elettabib! ll.~tti Cerrah~a§a hastanesl 

eyiert 111 r' a~Perator Bii.rt 'lnettin 
basta bakJ 11 lkadar m murin ve 
ktirleriznlnc ara layezal m!nnet ve te§ek-
et lblii.~ma enl tav muhtereme ga _ 

ditn. a utunu rica ederlm efen-
Cengelkoy 0 mut k rta mektep tedrisat ··d.. ·· e alt erkil. mu uru 

nl harp binba§llarmdan 

I • Ali Suat r a n 
5 eylfz! ltiGaf arhaamda 

tedhn. y ~~~;:rlhinde tekaiitliigiimii is
Buretrer!nt bulunan evrak ve vesaik 
lniiddeU hi r tv v tasdlk ettlrerek ve 
llallk lr I>~t e c tvell tanzim ederek 
2lran ll31 ta~rdarlt#lndan ancak 11 ha-
l\fal.lye VckO,i ve 2.870 - 343 n umara Ue 
bert bazz lst! Una gonderlldt. 0 vakitten
larak e Vapta tah ve lstilamlar vuku bu-
2lyal.lldan ba~ verlldllt halde tit; ay evvel 
tantJ.m Te 1r sle mezbur cetvelin yeniden 
t1n1 v evrnk U blldlrllmokle tekrar tan 
l'l.ber rene de;e Vesalk suretlerile be : 
tarih ve 367 - l6~Clarhktan 16 nisan 931 
kftieti memuri ~umara ile Maliye Ve-
11 nUJ lr h b ~ ~dlrlyetlne gonctet1ldl. 
bui.Jnuttu . 86 l.lnadt. lnnlm attm1~1 
Yevm rnetluc ve 11 ~e111urluk ettim. 1 _ 

tnalfzlum. I§lerirni bizzat 
or .w ..,,. * 

Koyun eti 15000 K. 
Giinii akfamJ saat 18 de Sirkeci 

r1htJmmdan hareketle (Zongul • Kuzu » 4000 » » » » » » 
dak, lnebolu, Ayanc1k, Samsun, Stgtr » 4000 » » » » » » 
Ordu, Gireaun, Trabzon, Rize, Yiikaek Miihendis mektebinin may15 931 aayesine kadar ihtiyact olan 
Mapavri ve Hope) ye azimet ve cihs ve miktart yukartda yaztlt et miinakasaya konulmuftur. Hizala-
VakfJkebir, Gorele ve Onye'ye rmda muharrer giinlerde saat (14) te miinakasalart yaptlacakbr. Ta-

(CROCODILE) markah liRA~ BiCAKLARI 
ufrJyarak avdet edecektir. 

Miiracaat mahalli, latanbul liplerin Ticaret Odasmda mukayyet olduklarma dair veaaik ibraz 
Meymenet Ham altmdaki yaz1. eylemeleri mecburidir. Arzu edenlerin teraiti anlamak iizere miira-

Halis lsve~ ~eliginden mamul olup cildi tahrit etmez, taravet 
ve aiizelligi tezyit eden iktiaadi bir alettir.Hekimlerimiz 

larma itimat ederek her yerde Y ALNIZ bu bi~aklar1 
Bi!raklarm iizerine 66 numarast bulunmastna dikkat ediniz. ~h:a:n:e:·:T:e:l:e:fo:n:::ls:t:an:b:u:l:1:15:4::ri caatleri ve yevmi miinaltasadan evvel yiizde yedi bu!ruk teminat ak. 

~ - j !relerini mektep veznesine yabrmalart ilan olunur. Yegane deposu: Istanbul Ci~ekpazar tstratiyadi Han No. 5 

fiirk ticaret ve sanayi 
Bankas1 

TURK ANONIM ~1RKET1 
Sermayes1 tamamen tcdiye edilmi~ I 
T. L. 1,000,000 Tiirk lirastdtr. 

-·--Merkezi idaresi 
Istanbul • Bahc;;ekap1 Anadolu Ham 

I 
BiUlmum Banka muamelllt1 

Tasarruf sanditi 
ve mnsait seraitle husust kum

b ara muamellltJ 

Kirahk apart1man 
Flruzaga'da Sarayburnu'na ve Hayoar

ra§a, Kadlkoy ve Adalar'a fevkala.de ne
zareti haiz biiyiik ve yepyeni bir apar -
t1mamn iist kat1 kiraltktlr. iic; o
dasr, sofast, geni§ bir banyo o
dasl ve kileri ve mutfa~l c;ok 
m1.1ntazam ve temiz yapllmJ§ttr. Y(;rlere 
mu§amba koym1ya hacet yoktur. Yerler 
katl"ilen mu§amba. renglnde yen! slstem 
tahta tala§h macun ile yapllmt§ttr. Diger 
nksam yaglz boyalidlr. Genl§ ve her t<Jra
f:?. r.ezaretl haiz balkonu ve darac;ou "ar -
d1r. ir;inde hlr; kesilmlyen elektrlk mo
tbrlii terkoa suyu lle havagaz1 ve el•lktrlk 
teslsatl hazzrd1r. Kaprcr lle muhabere 

lr;in telefon da vard1r. Kiras1 ehvendir. 
Tal!p olanlarm Firuzaga camli yakmmda 
~eref apartunam kptCISl Htisnii Efen -
diye mtiracaat edebilirler. 

<;ocuk hastahklar1 miitehass!Sl 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoglu Mektep sokak 

Telefon B. 0. 2496 

Qocuk hastanesi kulak, bogaz, 
burun miitehassrs1 

Dr. Ekrem Beh~et 
B. ogolu Mektep sokak 1 

Telefon B. 0. 2496 

lloktor 

Osman ~erafettin 
Emrazl imtaniye mntehaSSlSJ 

Gigalotlu Nuriosmaniye caddesi 19 
Telefon: 893 

Muayene zamant cuma'dan 
maada 1,30.7 

(Gureba hastahanesi) dahilt,sari 
Hasta'Jklar mUtehassJSJ 

-· Dr. iHSAN SAMt --· 
Gonokok A,ISI 

Belsoguklugu ve ihtilatlarma 
karfl pek tesirli ve taze a,1d1r. 
Divanyolu Sultan Mahmut tiirbesi 
No. 189 

Piyango miidiirliigiinden: 
f;lartnamesi vec;hlle blr milyon beyen -

name tabettirileceginden tab'a tallp ola
caklarm pey akt;elerile birlikte 11/7/931 
cumartesi saat 15 te Piyango mildiirlii -
giinde miite§ekkll Tayyare mubayaat ko
misyonuna mUracaatlerl. 

maa§SIZ kaldun. Yoksuzluk l!;indeyim, 
Makanu aldinin nazari dlkkatinl celbe
derim. 

idincik'te Bandtrma Erdek kazalarz 
Emlakl m!lllye memuru sablkt 

l;lehabettin 

Dahiliye V ekiiletinin nazari 
dikhatine 

A.cizleri Kesrlyeli olUp Balkan harbinde 
memleketimin dti§man 1st1Uiszna maruz 
kalmasmdan ve kendim asker bulundu -
Qumdan iatanbul'a geldlm. Askerlikte sol 
b ca~un inclmat ettl. Bu l~lerimi taklp e
demedigimden zayi ettigim emval ve em-
1:. ke mukabll bir §ey almaga te§ebbiis e
demedim. Memleket halkunzzm ve baz1 
akrabamm mtibadil olarak Isparta'ya gel
dlklerlnl haber ald1m. Ve e§yayl beytlyeml 
satarak isparta'ya gi.ic; halle geldim. is
parta'ya muvasalat1mda halime ac1yan -
lann delaletl ile Memleket hastanesinde 
tedavi edildim. Nctlcede btitiln heyetl 
slhhlyenin verdigi karar iizerine harpte 
incimat etmi§ olan sol bacag1m kalc;adan 
kesildl. Memleketlmde terketti!Um eml~k 
ve araziye mukabil mai§etime medar ola
cak bir ev lie bir miktar emlak tahsisinl 
mtlddetl lr;inde mliracaat lie lstedim. i:s
tanbul'dan sorularak hit; b1r emlak a! • 
madJihm ve kaydun bildirildi. Netlcede 
bana karart bekle dediler. Bu karara al
dl~lm cevaptan da bane. blr §ey verilmiye
ceiini anlad1m. Tekrar miiracaat ettim. 
Eger buna da ret cevabr verllirse art1k ol
mekten ba§ka c;are kalmamt§tlr. 

!sparta: Kesrlye'l! malQl Demir oilu 
All ... 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
MUBAYAAT KOMlSYONUNDAN: 

Ekmek 15000 Kilo 1/8/931 saat (14,30) da (Bir farlnamede)" 

Yumurta 51500 Adet 1 
Patates 8500 Kilo l 1/8/931 » 
Kurusogan 4000 » t 

15 )) ll 

Beyazpeynir 1400 » { 1/ 8/ 931 » 
Ka~arpeynir 1100 » t 

15,30 » 

Siit 4000 » { 1181931 » 
Kase yogurdu 1000 Adet 1 

16 

Miihendis mektebinin 31 mayts 932 gayesine kadar ihtiyact olan 
yukartda cins ve miktarlart yazth erzak hizalarmdaki giin ve aaatlerde 
miinakasaya vazedilmittir. 

Devlet Demiryollari ilanlari 
Elli ton delikli baku antrtuvaz !rubugu kapah zarfla miinakasaya 

konmuttur. 
Miinakasa 16 agustoa 1931 !;artamba giinii saat 16 da Ankara'da 

Devlet Demiryollart idaresinde yaptlacakbr. 
MUnakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplartnt ve muvakkat 

teminatlarmt ayni ,Unde saat 15,30 a kadar komisyon katipligi· 
ne vermeleri ilan olunur. 
Talipler miinakasa tartnamelerini beter lira mukabilinde Ankara 

da ve lstanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
~ ~ ~ 

D. D. 10 numarah tarifeye tevfikan huausi tahli veya miiesseaelere ait 
aarm~ vagonlarile yaptlacak mayiat naklinde yalmz benzine miinhasu 
olmak Uzere aagari hamule miktart 13 ton olarak kabul edilmis ve mez-
kur tarifeye bu hususta bir madde ilave edilmistir. ' 

Ekmek kapah zarfla, digerleri aleni miinakasa suretiledir. Miinaka
saya ittirak edecekler Ticaret Odasmdan vesaik ibrazma mecburdur
lar. Taliplerin bu husustaki tartnameleri goriip malumat hastl etmek 
icin mektep idaresine miiracaat ve miinakasantn icrasmdan mukaddem 
d.epozitolartnt mektep muhasebe veznesine makbuz mukabilinde tea- , 
lim etmeleri ilan olunur. 

. 
I<rrklareli Vila yeti 

Enciimeni Daimisinden: 

istanbul K1z Muallim: 
l'Aektebi Mezunlar1na: 

1 - Bedeli ketfi (21740) lira 86 kuruttan ibaret Pmarhisar • Buraaz 
yolunun 17 + 330 - 20 + 880 inci kilometreleri arasmda laf fertiyesi 
ameliyesininde ihtiva etmek iizere yaptlacak 3550 metroluk noksan 
ttaviyei tiirabiyesini ikmal fOSe ve 18 + 142 inci kilometrede bir beton 
menfez ihtast kapah zarf usulile miinakasaya konmuttur. 

Istanbul Ktz Muallim Mektebinden eski ve yeni !rtkanlardan (bu fe• 2 - Miinakaaaya i,tirak edecekler erbabt vukuftan olduklarma dair 

nekiler de dahil) lstanbul'da bulunanlartn 15 temmuz !rartamba aiinii Nafla daireainden miita tehadetname ve Ticaret Odast vesikalannt ve 
mektebe gelmeleri. aahibi aermaye olup bu gibi im;aattan anlamadtklari takdirde intaatln 

~~~~;;~~~~----~--~iiiiiiii~~iiiiiiiiiiiiili~iiiiii~~~iiiiiiiiiiiiill hitamtna kadar refakatinde bir fen memuru bulunduracaklarma dair 
Hantal:z:ade Tayyar vapurlarJ Seyri•sef8l•D Noterden musaddak bir taahhiitname itasma mecburdur. 

HAFTALIK MUNTAZAM 
3 - Teklifnameler birinci maddedeki sarahat dahilinde yaztlarak 

Ayvahk POStSSI Merkez Acentast: Galata Kop- miihiirlii bir zarf i~erisine konup iizerine talip ismini yazacak ve itbu 

Tayyar rubat• B. 2362 •ube acentast: zarf teminab muvakkateye ait banka teminat mektubu ile ikinci mad
Sirkeci Miihiirdarzade Hant 

dede iatenilen evrakla beraber diger miihiirlii hirer Atarf 1 i~erisine ko-
vapuru her hafta 2,27 40 k f 1 f 1 ld 

PAZAR -----~~llllllllllllll .... ~llllll- naca ve itbu zar iizerine tek i namenin ya ntz ite ait o ugu itaret 

giinleri saat 17 de sirkeci'den ha
reketle (Gelibolu, ~anakkale, KU· 
!riikkuyu, Altmoluk, Edremit, Biir· 
haniye iakelelerine ugr1yarak 
Ayvahg'a gidecek ve sah giinii 
saat 12 de Ayvahk'tan hareket
le ayni iskelelere ugr1yarak 
perfembe aabah1 latanbul'a gele• 
cektir. Eminonii, Re,adiye cad -
desi R1htim hanmdaki idareha • ' . nesine miiracaat. Tel. lat. 1977 
Yolcu bileti vapurda da verilir. 

lngiliz Hiiseyin Riistem 
vapurlart 

Karadeniz postas• 
Riislemiye 

vapuru 

13 temmuz 
pazartesi gunO 

,. ''":, .. , \: .. ,;;"·,,. · ak'itam1 sa at 6 da 

Slrkeci r•ht1mmdan hareketle 
Zonguldak, lneboh~t Ayanclk, 
Samsun , Ordu , unye, Gl-
resun , Gorele, Vakf1keblr, 
Trabzon, Surmene, Rize ve 
Mapavrl'ye azlmet ve av • 
dette ayni iskelelere uAr•· 
yarak gelecektir. 

Merkez acentasr: Eq~inonii Re~adiye 
caddesi No. 12 Tel: 2876 

SADIK ZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Karadeniz Postast 
SARARYA12 ~:~~~z PAZAR 
giini.i ak~am1 saat 17 de Sirkeci 
nhttmmdan horekctlc ( Zongul
dak, lnebolu, Ayanctk, ~amsun, 
Ordii, Kiresun, Trabzon, Si.irme
ne, ve Rize) ye azimet ve av
dette ayni iskelelere ugnyarak 
a v det edecektir. 

Fazla ta!silat iy!n Sirkecide 
Meymenet ham altlna acentah~ma 
mi.iracaat Tele. 22134 

Paris T1p Fakiiltesi mezunul 
Cllt ve zUhrevt hastahklar 

mUtehassJSJ 

Dr. Bahattin ~evki 
Babiall Mesetret otell kar,JII 185 

blrl•ol kat •btJflfttl ftlallla b«a,_ 

PlRE • tSKENDERtYE P. olunarak miihUrlenecektir. 
(EGE) 14 temmuz salt 10 da • 

4 - 1halenin miiteahhide tebligw i giinUniin inkizasmdan itibaren 
Galata rthttmmdan kalkacak-
t miiteahhit 15 gUn zarfmda ite bas,lamaga mecburdur. 1r. 

LASTLER SiLBERMANN 
ve ~Urekls1 

DOY~E LEVANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, Istanbul ve 
Babrisiyah arasmda azimet ve avdet 

muntazam postalan 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve 

Roterdam'dan limamm1za muvualau 
beklenen vapurlar 

GERNIS vapuru limammtzda 
ALIMNIA ., 14 temmuza dogru 
lMBROS .. 16 .. , 
ASl<ANlA ., 21 

" " 
Burgaz, Varna, Kostence, Kalas ve 
lbrail tcin llmarum1zdan bareket 

edecek vapurlar 

GERNIS vapuru limammtZda 
lMBROS vapuru 16-18 temmuz

da tahmilde 

Yakmda Batum i~zn hareket edecek 
vapurlar 

ALlMNlA vapuru 14·16 tern -
muzda tabmilde "---Hamburg, Br 1\nvers, Roterdam 

i~in yakmda limannruzdan hareket 
edecek vapurlar 

ATHENA vapuru 12 · 14 tem
muzda tahmilde 

ANGORA vapuru 16- 18 tem
muzda tahmilde 

ALAYA vapuru 20 - 22 rem -
muzda tahmilde 

Fazla tafs liAt i~in Galata'da Ova 
khnyan hanmda Laster Sllbermtnn 
~iirekas1 vapuru acentah I': a miiracaat. 

Telefon! Beyo I 641-674 .................. 
Acele satJbk ev 

4 odah 1800 llraya nezareti kA.mlleyl 
halz Aksaray'da MuratPa§a ma.hll.lleal 
Tanburi Cemll sokgmda 33 numarall lki 
taraft bostana nazzr ve tramvay yoluna 
lkl daklkadzr. Bahr;esi, vbl avlusu, ku • 
yusu, odunluk ve komiirliik mutfak, iki 
hala ve lki kat tizerinde bulunan ev1 gor
mek tstlyenl r cumal • t 10 - 17 salr 
giinler 13 - 16 ye kadar it;erl.sindekilere, 
gorii§mek !~in de cumadan maada 14-16 
ya kadar Defterdarhk Mlll1 eml&k ko -
misyonu klt1b1 Mustafa izzet Beye mil• 
nGM*hS 

5 - Ketifnameler berayi tetkik ve taadik Nafta Vekaleti celilesine 
aonderilmi, olup 22 temmuz 931 tarihine kadar gerek aynen ve gerek· 
ae tadilen iade edildigi takdirde ihale muamelesi icra edilecektir. 
6- Miiddeti intaat kanunusani 932 nihayetine kadardtr. 
7- ~artname ve ketifnameleri gormek veya sureti musaddakala· 

rmt almak ietiyenlerin Ktrklareli Nafta Dairesine miiracaatleri Ia • 
ztmdtr. 
8- lhale muamelesi 22 temmuz 931 tarihine miisadif !r•rtamba 

~~~s~ ~~~~~~.E~o~~~;Asi 
I , - , 

I NAFIA VEALETiNDEN ~ 
Muhammen bedeli 488000 lira olan Malatya ve Elaziz Vilayetleri 

dahiline miisadif 20 + 414 kilometre tuliindeki Furat kopriisii Varyant 
yolunun teaviyei tUrabiye, imalah smaiye ve fOlie intaatt vahidi ktyaaii 
fiatJ iizerinden kapah zarf usulile miinakasaya konmuttur. 

Miinakasa 19 temmuz 931 pazar giinii aaat on bette Nafta Vek&le • 
tinde yaptlacakttr Mt.lnaltasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplanm 
ve muvakkat teminatlarmt ayni giin ve saate kadar Nafta Vekaleti 
Miistetarhgma vermeleri laztmdtr. 

Talipler miinakasa evrakmt gormek iizere Naf1a Vekaleti Yollar 
Umum miidiirHig\.ihe, fataltbul ve Malatya Batmiihendisliklerine mi.i
racaat edebilirler. Mi.inakasa evrak• bet lira bedel mukabilinde Nafta 
Vek leti Yollar Umum miidiirlUgiinden satm ahnabilir. 

G lata ithal~t Giimriigii 

Miidiirliigiinden: 
Kilo 

10200 Mukavva kutu hurdalara. 
Gilmriik ambar ve antrepolard bulunan balada miktart yazth tnu

kavva kutu hurdalart 6/7/931 tarihinden itibareh 20 gUn miiddetle 
bilm · zayede sabn ahnacaimdan taliplerin saht komisyonuna miira
caatleri. 

Yiiksek Miihendis Mektebi 
MUBA Y AAT KOMISYONUNDAN : 

Yiiksek Miihendis mektebinin tefrinieani 931 gayesine kadar ihtiyact 
olan ya' aebze aleni mUnakaaaya vazedilmi~tir. Miinakasa 1 agustos 
931 cumartesi giinii saat 16,30 da icra edilecektir. Miinakasaya i,tirak 
edeceklerin bu baptaki tartnameyi gormek iizere mektep idaresine 
miiracaat etmeleri ve miinakasanm yevmi icrasmdan mukaddem de
... itolaruu mektep Yezneaine te•lim eylemeleri ilan olunur. 



~--•8••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~cumhurcyet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ 

-.n •hn••· Re~etelerinla. AS'P'ROL soguk alma, ktrlkhk, ba, ve dt' 
ta~e ilactlarla ciddi bir I I agr~~ar1nda pek mUe~sir ol.a~ bu PARJNJZ 

•stikametle yap1hr yerh mustahzar1 terc1h edm1z. BURAD A KALSJN Sa~~ Nee~~ 
------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------~ s.k SlH. husule ge

len tebeddiilab 
havaiyeden 

Sthhati,~!~! .. ~~hafaza A.sipin-Kenan komprime' erini Sthhiye Vekaletinin ruh
sab resmiyesile imal edi

bulundurunuz. len bu komprimeler 

Soguk alg1nh~ nezle gibi hak:a~~ 
• \J rm en bu• pel 

ba~ ve d1~ agr1lar1 ilac•d•r· 

En son terak
kiyat ienniye 

nzerine 
yaptlan 

EDiSO 

Hararetinizi teskin i~in 
Her zaman 

KARAHISAR ~lADEN SUYU 
i~iniz. Y emeklerde hazmi teshil eder. 

Bobrek, Karaciger, Kum ve mide hastahkla· 
nna kar§l tanmml§ bir sudur. 

Resmi ilanlar Tiirk Ltd ~irketi 
Turkiye'de her lisanda inti§ar eden biitiin gazeteler. 
ivin bih1mum resmi daireler ilanlartni kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahramanzade ham 3 Uncii kat 
Telgraf adresi : Resmilan - Telefon : 20960 - Posta kutusu ist. 753 

miirekkepli 
kalemlerini 
tereih edi

niz. 

Her yerde arayiniz 
Toptan ve perakende sail§ I 

Jean- Jacques Rouseau 

Deposu : Babiali 
Caddesi Afitap 

magazas1 
o: 109 ehmet 

Sadtk 

. .. '::. ' . . 
• • .. • • • .,;J, - ' .. ~ 

Sabah ve akl}am bir bardak su 
i~inde bir kahve kat•i• ahyorum. 
Seksen yal}mdaytm. Tat yesem I 
hazmederim. 

TUCCAR TERZiSiNDEH 
giyinerek kendinizi 

s1caktan 
Vi kaye ed in iz. 

deposu: 
Y eni postane kar~tsmdaki cadde de 

No. 20 1 olefon. 20062 
'felgraf. Depo • Istanbul 

Blzlm mahbu., 

ctce§imlz 1 

BOMONTi 
Tecriibe ediniz. Emsali arasmda bu nefasette hi~ bir rak1 yoktur. 

Kilosu 200 kuru~tur. 
150, 250, 300, 500, 1000 gramhk ,i,elerde 
30 50 60 100 200 kuru,a sahhyol'. 

Her yerde aray1mz 

·~:·CDC UK HiKAYElERi·t:·::l 
, , Cocuklarm alaka ile okuyacaklar• bu sevimli, cazip ve tub 
i hikayeler serisi giizel resimlerle de siislenmi,tir. 

' ' ~imdiye kadar netredilmit olan hikayeler tunlardJr: 

~ I - Gilencik Han1m ve Ma vi sakal, 2 ·Orman 
'ii Giizeli, 3- <;izmeli kedi, Periler, 4- S1rma ter-

«;:UnkU, hafif kuma,lardan 
yapllan elbiseleri, sizi bU
tUn yaz mUddetince her 
tUriU konforu ve istirahati 
temin edeceklerdir. 

Beyotlu lstikW caddesi No. 405 ~ Y 1. ' lik, 5 • Parmak ~"ocuk, 6- E~ek derisi, 7- Dik 
--Telefon Beyotlu 450 --~~ sa~b, 8 .. Mahir prenses, 9 ·Sari ciice, 10- Sev-
----------------------------

ilan gili prenses. I a--- .-- ---· Her kitabin fiah 10 kurustur. 

~ Na~iri: Kanaat Kiitiipanesi , 
Belgrat ormanlarmm Kurt ke- ' -----------------------------------------

meri mevkiinde mevcut 107 kii -

sur ve 134 kiisur metro 
mik'ap iki kalem kuru dort 
kote mete kerestesi 15 / 
7/931 ~ar~amba giinii pazarhkla I 
satllacagmdan taliplerin % 7,5 
teminat ak~elerile defterdarhk • 
ta miitetekkil komisyona miira
caatleri ilan olunur. 

i~tanbul m1ntakas1 Ticaret miidiriye -
tinden: 

Tiirkiye Anonim 
Lastik §irketinden: 

~irketimizin 8 mart 931 tarihinde t~ti
ma eden hi~sedaran heyeti umumiysinde 
1930 ·ene!line ait meclisi idare ve mora -
k1p raporlarile senei mezkiire hesabatl 
dinledikten sonra: 

:i - Bilanc;onw1 aynen kabuliine ve 
mec-iisi idarenin ibrasma 

~ - Miiesstslerin tekliflerinin kabu -
Jiin~ 

3 - Heyeti idare · zasuun ibkasma 

SEYAHAT 
29 temmuzdan 9 agustosa kadar 

VARNA PLAJLARINDA 
BURGAZ ve SOFY A'Y A 

Yaln1z : 75 Tiirk lirasJ-
75lira i~inde: pasaport, vizesi, gidip gelme vapur kamara, Sof

ya'ya fimendifer, otel, plajda banyo, sabah, ogle, aktam, yemegi 
miizelerle fehrin goriilecek yerlerini ziyaret dahildir. Talipler ~ok 
oldugundan hir an evvel kaydolunuz. 

Fazla tafsilat, kay1t ve program almak iizere hiiviyet varakas1 
ve 4 fotografla: 

Galata'da Merkez rahhm hanmda No. 7 Bulgar vapur tirketine, 
Tel: B.O. 2779, Karakoy'de Osman Cemil ~ark ~eker magazasma 
ve Galata'da eski Giimri.ik caddesi 32 numarah Sava Kalfa hanmm 
2 inci kabndaki Seyahat ~irketine miiracaat edilmesi. 

Tel: B. 0. 1447 

125 kuru~ yiizii ile ku,tiiyii yast1k · 
4 - 931 :;ene!'i i~in yiizer lira senevi 

licr.:tle Asaf ve Nurcttin Beylerin mu -
t-&krpilgc tt;¢ili&tma. miitt~ikan karar 
ve1ihn~tir. 

l'lirkiyc .'inonim Llistik 'rkeU 

fstanbul'da {:akmak~1lar'da ku,tiiyii fabrikasmda yiizile 'ilte 12 liraya, 
yiizile yorgan 15 liraya, yaghboya ya•t1k S liraya, kuttiiyiiniin kilosu 125 

kuru,tan ba,lar. Ku~tiiyiine mahsus k umatlar ~ok ucuz aat1hr. :rei. fst. 392_~ 

........ erbiye Felsefesi 
Miiellifi: Miiderris ismail Hakk1 Bey 

Terbiye aleminde miihim bir inkilap yaratan Rouseau'nun fik irlerini ve vaziyetlerini ve lCUPI'""I 

bay at iizerine tesirlerini izah eden bu eseri terbiye miiderrisi Is ~ail Hakk1 Beyin ve ciddi 
ve tetebbular1 mahsuliidiir. 

Bu miihim eser ahiren intitar sahasma !<Ikmifbr. 

Na~iri: Kanaat Kiitiipanesi 

VAT AND A~! MUfekke
ren demokrasi bilgileri ile yUkselsin. 

HUseyin Cahit Bey 
Tarafindan terciime edilen Fransa'nm en henan liberal muh.arrir•.a.~···• 

nin layemut ve her zaman k1ymet ve ehemmiyetlerini muhafaza 

ii~ eseri nefredilmi~ tir. 

Demokrasi 
2 cilt 

Demokratik Devlet sistemi, bir demokrasi hii· 
lkiirneti• idaresinde vatandatm mevki ve vazifesi, 
demokrasiyi doguran i~timai ve siyasi amiller ... 

. S. biitiin bu mevzulan hu muazzam ve muhim 
le!u'•rrt .. bulacaksm1z. 

Her iki cildin fiall her yer i~in 
3, miicelledi 3,50 liradu. 

Siyasi 
Hiirriyetler · miz 

.""'.,'"'. • - tekamiilii • bugiinkii bali 
2 cilt 

Bu miihim eserde vatandafm malik olmas1 )a. 
zim gelen siyasi hi.irriyetlerin mana ve 'iimulii, 
hudut ve sahast pek giizel izah edilmi,tir. 

Her iki cildin fiah her yer i~in 
3, miicelledi 3,50 liradu. 

Vatan a§ID . -·-~----'-

1 a 1 
Hiirriyet prensipleri - Kadim ve 

asri hiirriyet - Devlet ve hududu 
salahiyeti • Oteden beriden. 

Cahit Bf.nin Frans1z ink1labmda miihim bir yer 
tutan iki miihim eserden iktitaf eyledigi bu eseri 
vatanda, ruhu laflyan her ferdin her zaman 
ve heryerde okuyabilecegi bir kitapbr. 

Bu eserin muhtevi oldugu yaz1lar k1ymet ve 
taravetlerini hi~ bir zaman kaybetmezler. 

Fiall her yer i~in 150 
miicelledi 175 kuruttur. 

Fiah her yer i~in 150 mi.icelledi 175 k~ruttur. 

Be§ ciltten ibaret bu kiilliyab tam amen elde etm ek istiyenlere 
miicellet olarak 8 liraya verebiliriz. 

Demokrat ve laik Tiirk vatandas1 demokrasinin ru-, 

huna niifuz etmek ve demokratik p~ensipleri · · 

ka vramak mecburiyetindedir. 
Bu eserler meb'us, hiikumet adami, memur, mual 

lim, asker, talebe, hulasa her Turk vatanda,Ini ala 
kadar eder. 

Na§iri: tstanbul'da Kanaa t Kiitiipanesi 

Kars Vilayetinden: --NAKiL 
FOSKOLO MANCO TiCARETHANESi 

Yirmi giin miiddetle ve kapah zarf usulile mevkii miinaliasaya vaz Temmuzun 12 inci pazar· 
ve keyfiyet ila~ ~dilen vilayetimizin Cildu kazasl merkezinde yeniden tesi gOnDnden itibaren ~i· 
in~a edilecek olan 34290 lira 70 kurUf bedeli ketifli bir kaymakamhk nt'll' RlhtJm hanlndan F EN· 
konagile bir mektep binas1 ve 3 adet memurine mahsus mebaniye talip 
zuhur etmediginden miinakasa miiddeti miinkazi oldugundan 2/7/931 OiAN hanma 4 UncU kata 8' 
tarihinden itiharen bir ay zarfmda paza'rhkla gene ayni terait ve mu· kil edecektir. 
nakasa kaymesi dairesinde intasma karar verilmit oldugundan talip .. -----·------: 
olanlarm ehliyeti fenniye ve vesaikile bedeli ke,fin yiizde yedi bu~ugu 11!!!!!!:"":=:;;:==::=:::::::!:::!!!!!!!~!1!!!!!!!!!!!_.~ 
nisbetinde teminah muvakkate ak~eaini miistashiben bu miiddet :ar
fmda Kars Qaimi Enciimenine ~iiracaatleri ilan olunur. Mea'ul Mildilrii M. Ag6' 


