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ii1E .s Kur.u.-tar?S: 

•• uc 
-~-ts, diinkii ~o 

··cumlardan 
eyecanh celsesinde muhalif gazetelere pek 

sonra, lsmet Pa aya miittefikan itimat beya 
idde 
tti! 

• 
I 

• 

Ba§muharririmizin 
Meclisteki hitabesi ------

<<lnktlabm miidafii bir gazeteci olarak, hiyanet 
matbuabmn hezeyanlarile miicadeleye 

giri,mi, bulunuyorum.» 

~ekaveti istizah1n1n miinaka~as1 
lsmet P§. hiikiimete tevecciih eden vazifelerin 

isabetle ifa edildigini, cereyan eden ahvale mevcut 
tedabirlerin kifi olmadigini sOyledi 

Fi I 
• 

«Yegtine siltihlarr, tezvir ve ifsattan ibaret olan bu ga
zetelerden birinin ba§lndaki miiseccel vatan haininin I 

bana tevcih ettijji isnatlar a huzurunuzda, ve biiyiik 
millet huzurunda cevap veriyrum·» 

-
_______________________________ / 

A --.. nkara S (Telefonla) _ Bu • dirde timdi bu memlekette yalmz 
IUnkij Mecliate istizab miizake • Cumhuriyetin degil, hatta miistakil 
l'eai &.t;ddaktan ve Batvekilin izaha· Tiirk'liigiin yerinde yeller eaecekti. 
bnt takiben Batmuharririmiz ve ~anh bir varbgtn sefil bir zillet ve 
Muila meb'uau Yunua Nadi B. kiir· esarete intikal ettigi goriiliirdii. 
aiiye gelerek, · celaenin en f&.yani Menemen hi.diaeai behemehal 
dikk·t h't b • 1 · ··k I k ' d b l ... ... 1 a eat o an beyanatlnt 1• yu se me azmtn e u unan az1 .. 
l"at etti. Yunau Nadi B. aoze fU au • Tiirk milletinin bu teki.miil ve iti: 
retle batlada: . Ii.atna kart• yapilmaf, fakat uyan1k 

«- Mubterem arkadatlaram. Tiirk'liigiin ytlmaz himmetile oldu· 
Matbuat mea'eleai mevzuu ' bah· iu yerde baattrdmtf, mezbuhane bir 

aoldugu zaman hayatm•n 30 bu ka· savlet'olmuttur. Ancak·biitiin millet 
dar Iik · h bu elemlerile hep hatarlarJZ ki mil· aene miiddetini, yan• aya • 
bru onun uiruna vakfetmit bir ar• letin haysiyet ve menfaatine mute. • 
kad&.fllllZJn da bir iki aoz a()yletne • b1k muvaffakiyetJerJe bertaraf e • 
sini fazla aaymazaJntz diye iimit et· dilmit olan bu hadiselerin her biri 
tim ve bu iimitten cesaret ve kuvvet Turk milletine ma~di ve manevi bii· 

'f .L elmei' bir yiik ziyanlara me.l 'Oifttuttur. Yok Ye· 
ZJ e bilcli1111. re maaum bir tek millet ferdinin ve 

Matbuattn ehemmiyetini ciimleniz bir kurut millet paraaJntn ziyantn• 
takdir ediyol'aunuz. Bunda fiiphem • ~tekemiyecek kadar temiz fJtrath o • 
yo~. Buna l&.l'ih ifadelerle ve kat'i Ian vatandatlar, bahaettigimiz hi. • 
deh~lerle vi.k1f bulunuyorum. Fil • diaelerdeki ziyantn inaanca binlere, 
~akika matbuattn t;ok biiyiik olan serveb;e milyonlara balig oldugunu 
~Ytnet ve ebemmiyetini anlamak i . gordiilden aonra matbuatm o itlerde 

-<•n onun bir an yok oldugunu far • oynadtgt met'um rollere li.net eder· 
zetmek ki.fidir. 0 zaman etrafanlzl ken tiiphesiz bilhassa, o an i~tin pek 
karanhk bir muhitin, adeta bir a • mazur ve ~tiinkii gayri ihtiyari ve 
dem deryasantn kapladlgJDJ hiue • gayrikabili i~ttinap miibali.galara 
decekainiz. Bu kadar ahtildiktan . dii~mekten kendilerini alamamlflar· 
s~nra diinyada neler olup bittigini d1: Bu pek mazur, .. iinkii gayri ihti· 
bdmemek ve insanlarm neler dii • yari ve gayrikabili it;tinap olan mii• 
tiinmekte oldugundan bihaber kal- bali.galara gore matbuata boyle a· 
mak bir nihayetsiz kainat i .. inde Jabildigine bir serbestide hareket e· 
dehtet verici bir siikutun katlanllmaz demiyecek surette .. elik zemberek 
ai~rhklar altmda bunalmak ezil • koymabdtr. Bugiin gerie Iztlrap ve-
?'.ek ve bogulmak demek oiur. Bu rici bazt hadiseler oniinde aziz ve 
Ittbarla m•tb t h . . h k d I bu tu"rlii ... ua er mdlebn haya • mu terem ar a &.f ar1m1 
~~da ve insanhgm terakki ve te • miibali.galara diitmekten tahzir et· 
a~~liinde birinci elzemiyet dere· mek ihtiyat1na zebun bulunuyorum. 

ceatnt haiz medeni bir teaia' olmak Tedbirlerin uluorta boyle tiddetli • 
mevkiin~ hihakktn ifgal ve muha • Ieri bana .. ocukluguma ait kiic;iik 
faza

1 
edtyor. Ve zannolunur ki za • bir maceraclgtmJ hattrlatt1: 

man a bu kty- t h . . . B h • d k' v I d b. in b •••e ve e em1yebm kay• a .. em1z e 1 aga~t ar an 1r • 
~tmek ~oyle dunun bili.kis arhrtp de heniiz uc;maia batlamtf bir kuf 

g~decekhr. Hal boyle iken fimdi yavrusu gorerek takip etmittim. Ni-
btzde oldugu gibi baz1 memlek'et • hayet bir dahn iizerinde onu yaka· 
lerde. z~man zaman matbuattan ~tok · Jadim. Korkudan .. trp1nmalarile ben 
act t•kayetler yaptld1g.1 da goriiJ • c;ocugu da halecanlara ugratan kut 
mu,tiir. . yavrusu elimde iken agac;tan ine ~ 

•· .... ,.,, ''' ' ''"'' ' ' ' '' IIIIII!!IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII!IIIrttl"' " "' ''"'" 

Ba$vekil ikinci nutkunda cigerleri zehirilen havada n bahsetti. Nutuk tasvip 

edilerek mUzakere kafi goriiJdii ve hiikumete itim~t edildi 
Ankara 5 (Telefonla)- Mil

let Meclisi bugiin saat 2 yi 40 ge
ce Kaz1m Ps. mn riyaaetinde top-
~ . 
land•. 

Meclisin uanumi manzarasinda 
bugiin gene fevkalade giinlere has 
bir batkahk vard1. Meb'ualar•n aa· 
lona giritinde, grup grup ~opla - 161 llfTIJ~~:X~ 
narak atetli atetli miinakatalara 
devam .editlerinde tarihi.celaelere 

Dii1~ beyanatta bulunanlaraan 
Ali sa"ip Bey (Kozanl 

J1as hararetli bir hal vard1. Aza sl· 
ralari ~oktan dolmuttu. Samiin yer 
leri adam alm1yordu. Riyaseticum· 
hur locasmda lrak Batvekili Nuri 
P,. goriiliiyordu. _ • .. 

Celsenin kiitadm• miiteakip, Ku 
tahya meb'usluklarma se~ilen Ha· 
c1 Mehmet ve Rasim Beylerin maz· 
batalart okunarak kabul edildi. 
· Bundan·&onra Eli.ziz meb'usu 
F az1l Ahmet Beyle arkatla,larmtn 
istizah takrirleri okundu. 
Miizakere a~1ldt. Batvekil lsmet 
P~. soz alarak kiiraiiye geldi. 

ismet P,. nin beyanatl 
«- Muhteiem Efendiler; mat· 

buat hurriyetinin sui istimalinin 

Dii.nki£ i8tizahtan sonra kendi.!ine miittefi kan ititnat edilen BU4t)ekil ismet Pf. Hz. 

lerini 'dinlemek iaterim ki bizim 
de bir c;ok miitahedelerimiz var
dJr. Eger meclis mutab1k kabrsa 
~hnmau la:z:tm olan tedbirler 
'bakktnda uzun uzadtya izahat 

rzederim.» 
lsmet Pa,a, gerek kUsiide iken, 

kiirsiiden inerken 'iddetli alk••· 
larla kartdamyor ve aeli.mla • 
n1yordu. 

Dun beyana.tta bulunanlardan 

Surevva Bey CAksaray) 

Ba,vekilin beyan,._ttndan son • 
ra bir ~ok meb'uslar aoz iatediler. 
Mediate tedit ve aaabi bir hava 
seziliyordu. Bu itibarla 3 iincu B. 
M. Meclisi ilk Mecliain ink1li.p dev 
relerine mahsus fevkali.de giinle· 
rini yaflyor gibiydi. 

SUreyya Beyin hUcuml rl 
tlk evvel kiirsiiye cr•kan Akaaray 

meb'uau Siireyya B. oldu, ve ez • 
·ciimle dedi ki: 

- Hiikfunetimizden yapbg1miz 
istizah takririni imzabyanlardan 
birisi de benim. Takririmizin ma 
nastm tavzihe liizum gormiyo • 
:rum. T akrir sarih hir viizuh ile 
yaz•lm•tbr. Yalmz bizi bu tak • 

edeniyetin bu c;ak faydah yiik· miyecektim. Onu usul ile kutai•mm 
aek miiesseaeai deme ki zaman za• ic; kenarma yerle,tirerek · agac;tan in· b--,,..----..,..,...,.....~,..,.,.,.~r··l'7"'~..,...., 

man cemiyete ve inaaniyete zararlar dim ve iner inmez hemen yavruyn 
da getirebiliyor, tzbraplar da vere· .. lkardim ama heyhat ki zavalh kut . 
biJiyor. Maatt aiif bu da bir haki· kutaitn arasmda toyle boyle bir taz· 
kat. ~iinkii ' naanhgan daima mii • yikten ve belki de biraz havaatzhk· 
teki. il, bu en kuvvetli miieaaeseai tan oliip gitmi,ti. 
baz• milletl r ic;in dab~ dogi'.uau bazt Efendiler! Matbuat alelitla fena 
~·ll. t~ in, bazt hayat devreleri j. deiildir. Bilakia hataalZ kaide ole. • 

_n ~~~ ~ar ft da ea in bir kihc; ma- rak ifade olunabilir ki matbuat ale-
hi ~hm baizdir. Boyle I:Jir kdac; o • litlak iyidir. Mutlak urette iyi olan 

u kullanmagt bil i en naeHil el • her feyin ic;inde olduiu gibi matbu· 
lerd kazalar ika ederek cemiyetin atta dahi zaman zaman tipk• c;ok 
tzbrabmt mucip ol hilir. Meaela c;ok giizel bir .. i~tek tarl~atna karatan 
Yakan tarih"olmak iizere kendi mem· yabani, muz•r hatta zehirli otlar ka· 
leketimizi goz oniine alarak habrh- bilind~n fena unaurlar da buluna • 
Yabiliriz ki 31 mart hadia sinde bilir. Bu fena unaurlar1n mazar~at• 

eyh Sait isyantnda, Menemen 1'rtt" .' 1 l'tl~ k iy1 o lar1nt izale ederken a e • a • 
<. lunda matbuabn oynad1gwt mea'u k k tl' faidele• Ian matbuat1n c;o ayme t 

r olleri p iyi faked en vatanda;lar1n rinde her hangi bir nokaana meY • 
c ol hakh bir itiraz, infial ile matbuat • • d de na dan vermemek birmct erece · • 

le:y!1darhgmda .. ok ileri gittikler"1 k b" 'f dir 
T zari diltkate ahnaca 1r vazt e • 

oruacbilmittir. Bunu yalntz meslegini ve menfaa • 
31 mart hA diaesini hareli:et orduau tini dU,iinen bir gazeteci ole.rak de• 

1 a t tJrdt, b ahrnnyabi'I•'rdi. 0 zaman • ·1 b l·k. 'l'k k• .. h ve a• , e t gazetec1 1 ~e 1 rusu 
Tii k taribi batka cereyanlar i~inde tecriibesini milletin yiiksek menfaat· 
yii uy r ve hambatka aafhalarda lerine hadim 'k:thnak istiyen bir 
biterdi. ur ttep umumi ve irticai meb'ua olarak Jieyeti celilenize ar· 
~eyh Sait tayantnl Turk kiitleainin zediyorum. 

i akll s lim d beraber giden Bu aozlerime J:iakarak c;ok 
hr manh I bertaraf etti. ~kai ta~· ~ Mabadi 5 ft'ci 1ahtjede ) 

Dun beyanatta bulunanlardan 
Mazhar Mil!it Bey <Denizlt> 

-memleketi muteesair ve mutazar· 
r•r ettiginden bahsediliyor. Bun• 
dan dolay• hiik\lmetten iatiz.,.h 
eCiilmistir. lstizah miizakeresini 
a~mak' i~in hiikumetin evvela soz 
soylemesi nizamname ieabtdlf· 
Muzakereyi a~mak i~in bir iki 
noktayt yuksek dikkatinize arzet· 
m~k iaterim. Biriai, mevzuu bah· 

Dun (tnatta bulunanlardan 

·ztva Gevher Bey <Canakkale) 

solan dert haklunda hukiimetin 
kendisine kanunen verilmit o'an 
salahiyetleri ve hukiimet cihaz • 
lar1na tevecciih eden vazifeleri 
iaabetle ifa ve tatbik edip etme • 
digidir. Kendimizi muhatap ad· 
dettigimiz bu suale aniisbet cevap 

Diln beyana.tta bulunanlardan 
Emin Bey (Eski§ehfr) 

veriyoruz. Hiikiimet kendiaine ve· 
rilen salahiyetleri i betle tatbik 
eyledigi kanaatindedir. lstizahtn 
diger mevzuu, eereyan eden ahva· 
le mevcut olan tedbirlerin kafi ol
madtgtnJ meydana cr•karmt.br. 
Bu husuata hatiplerin miif ede-

·············· ····················· '''' .............................................. ··················· ...... ······· .. . 
Mecli matbuat kanunu
nu miizakereye ba§hyor 

Gazetecilerde aranan ferait ve 

mes' liyet ahkam1 tevsi ediliyo 
Ankara S (Telefonla) - Haztr • 

lanan yetii matbuat kanunu fahai 
tereflere tec:aviizii adet edinenleri 
bundan m edecek ahkam1 havidir. 

Gazetecilik, lialk1n huzurunu i tis· 
mar edecek bir ticaret olma tan zi· 
yade irfal ve irfan vaa1taa haline 

< MaoacU 5 inci sahffede l 

Dtin beyana.tta oulunanlardan 

Refik Bey <Konyal 

ririn yaz1hp verilmesine icbar e· 
den vekayia ve gidit tarztna 6a
kahm. Yiiksek Turk ink1li.bt mu
vacehesinde baz1 netriyata te • 
mas mecburiyetini hiasediyorum. 

Sureyya B. bu munaaebetle 
« Yar1n» ve «Son Posta» gazete· 
lerinde ~tkan baz1 makale ve ftk

<MabcuU • unci ltlhf/fb) 
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ARA SIRA: 

Hep o hikaye! 
Muhalif gazetelerin ide- HEM NALINA 

MIHINA 

ali: San ~eyrek! Gtizel olsaydt ... 
----·-·····--Brezilya Sefiri diin iti -

matnamesini takdim etti 

Horoz, olse de gozii ~oplukte ka· 
hr, derler. Bir gazetenin a~tlgt an· 
kete verilen cevaplara bakmca is· 
ter istemez o meseli hahrhyorum. 
<;iinkii bizim edebiyat ulular1n1n da 
hali. a,k, terennume heveakar ol • 
duklarm1 goriiyorum. 

EcdadJmizin kemikleri ~abn1p sattbyor, Diinkii « Y eni Giin» iin « l-f" ";~ 
Abla» sutununda ,oyle bir mek· 

·-· .. ····-- --~ 

Reisicumhur Hz. ile Sefir cenaplar1 

teati edildi 

Zemheride gUI, hazdan ziyade 
hayrel uyand1r1r. Gece dogacak gii· 
nef, hepimize iirkuntii verir. Sa!:, 
sakal agard1ktan sonra duyulac:ak 
afk ta oyledir, mevaimsiz giil ve kor· 
kun'< bir giine,tir! 

• 

aras1nda samimi nutuklar Maamafih tl'lcriibeli ustatlarm IIOZ• 

lerinde an'anevi hakikatlere de hiir· 
metaizlik veya dikkatsizlik var. Zi
ra a,k; aezilen, fakat mahiyeti an • 
laftlamJyan bir nesne olmak uzere 
tamhrd1. Hatta: «Ki.tip, kitabeti; 
~air, 'iiri tal'if eder, fakat i.fak, afkl 
tarif edemez» derlerdi. Mesnevi sa· 
hibi; &l}ktn tarifinde akll, '<amurda 
uyuyan merkebe benzer, diyor! Ge
ne ~ark hiikema:undan a,ka dii~kiin 
diier bir zat, «a,kt, bana benziyen· 
ler anlar~ buyuruyor! 

• ~nkara 5 (A.A.) - Brezilya el· 
crtat M. de Pimentel B d R .. h ran ao e1st· 
cum ur Hz. taraftndan bugun kabul 
bu~r':'Iarak itimatnamesini takdim 
etmt,br · y eni elcri kabul meraaiminde 
'u nutku soylemi.tir. 

Reiaicumhur Hazr~tleri; 
Zab devletlerine takdim ile keabi 

·~~e! eyledigim mektup ile Brezilya 
hukumeti muvakkatesi Reisi beni 

t • ' za 1 rtyaaetpenahileri ne:zdine fev • 
;al.ade murahhaa ve orta el~iai s1 • 
_atll.e tayin buyUrdular. Aail ve de· 
gerh Tiirk mt'll t' · f' · • . . e 1m, ,an ve 'ere tnm 
f~y.tzh lCraab Ve en parJak \imitle • 
rJnm ya,ayan bu''yu''kl'' ... ') t d I tl . . ugu 1 e :za t ev· 

B
e e~1•n•n sahstnda aelamlamaga, 
rez1 ya htiku" 111 t' .11 • • . • e 1 ve mt ehn1n en 

111..~1111111 temenniyattnt ve doatluk te· 
l'ltl~ahnt bu Vesile ile size takdim et· 
m~geb a

1
ureti mahauaada memur edil· 

mt, u unuyorum. 
•. 1B~ t:menniyat ve teminata benim· 
F.l ertn1 de il' l kl'-. .. 

d 
ave ey erne Jgtme mu· 

;"'~ ed buyurulmaaml zah devle-t • 
ertn en rica ederim. 

Bu h"k' 
t 

'h • u umet merkezine gelirken 
&Yt tie ''kl'' 1 I 

111 
I ... Yu u muazzam an'ane ere 

b
o ukfuaunkar yerlerden gec;tim. Mii·l 
are ta I I I ' art a tm partlbh merkat· 
ere metfun buyiikliiklerin habraal• 

;•n
1 
io;inde yatbit erguvan renkli ke· 

en ere hayran oldum. Ve bugiin au 
~arayda yeni Tiirkiye banisinin bir 
h evreyi kapat1p istikbalin aaatlerini 

arekete getirdikten aonra Ankara'· 
11.11\ kadim temelleri uzerinde biitiin 
Clhamn g'OZU on\inde yeni bir fecrin 
1f 1k Ve nefeslerine dogru Anadolu 
to~ragmdan muzaffer yi.ikaelen bu 
a.btdevi belde ve fehrin pli.ntnt ic;in· 
.de crizmi, ve taearlaml4 oldugu a • 
telyede bulunmakla c;ok derin bir 
heyecan hissediyorum. Brezilya de· 
tnokrasisi nihayet TUrk milletinin 
hiikumetile miinasebatt reamiye te· 
~is etmili olmakla mes'uttur. Teba • 
~ ' an 1:.i.- iu un faaliyoet ve sayi-
1 e tarakkiyahmtza yardtm etmi~ o· 
an ~.u millet muhabbet itibar ve te· 

veccuhumuzu zeval buimaz bir su· 
r~tte kazanm,~ttr. Kuvvetle umit e· 
dtyoruz ki bund b.. 1 h''k. t I . . an oy e u ume • 
erm htmayesinde milletten millete 
t.~4mil edilecek meaaii iflirakleri her 
uhada mii.terek refah1mt; yolunda 
c;ok ktymetli neticeler verecektir. R •• 

elltcumhur Hz., itle bu mak • 
&atladtr ki zah devletlerinin k1y • 
mettar muzaheretlerine laytk olmak 

Kral F~ysal Hz. 
Bu sab~h-A:;.kara'ya 

muvasalat edecek 

K 
Ankara 5 (Telefonla) - Irak 

rah Faysal H d'' b' "h z. un, tr tenezzu 
ta!yareaile Haleb'e muvasalat et • 
mt~ Ve M" r . us ltntye'de Tiirkiye istik • 
bal heyeti t f d ara tn an karftlanmttltr. 
Kra] Hz. haz 1 h A A lr anan usual trene ra• 
kip olarak Turkiye'y d • h . e ogru are • 
ket etmttler ve hudutta vali tara • 
ftndan selamlanmt,Iardtr. 

Kral Hz. yarJn (bugun) aabah 
saat 11 de Ankara'ya. • 1 1 k vast o ac:a • 
lar, evvelce ne,redilen p~og 
h' . . • ram ve'<· 

de Reaa1cumhur Hz ,.. 1. R .. ., !"•ec ts e1s1, 
Ba,vekil ve sair zevat taraftnd . 'k an ta-
h hal edileceklerdir. 

EDEBl TEFRIKA : 20 

iN 
Yazan: AKA GONDUz 

L. b m Ian yakttk ve dostumun 
do tlartm, misift'r•'m·, . f' l . . n mtsa tr e· 
rtm heklemege buladtk. 

Saat ekizi ge~i~ordu G ld') 
E . b . e 1 er. 

mm lam a tuttu M' f. 1 . · 1sa 1r er 
;yanp1ri merdiven erden alay ede· 
rek c;tktyorl rdt. Bir ktvrak kah • 

a .. Buses? Bir kadtn sesi idi. 
Acaba Ercan yeni bir Mavi~ Ha
ntmefendi ile hususi bir bar m 1 
kurmak icin bunu tertip ediyordu. 
Derken mini mini bir el ve kii<;iik 
hir kahkah daha: 

- Na tl ' Siirprizimizi he· 
endiniz mi? 

Bu, idil H mmdt. Ben biraz: 
~a,alamttbm. Benim icin cidden 
bir siirprizdi id"l'" : . 

I w. • 1 1n VIr an evtme 
a ece t, onr ldt'l't"n b. 1r gece 

icrin butiin kuvvetimi sarfedecegim. 
Bu mazhariyet bana bahfedilecek o• 
luraa bu memlekette ifaatna memur 
oldugum vazife !JUpheaiz bir giin mu· 
vaffakiyetlerini size bor~lu ola.n 
faydah itler araaanda 1:ikredilecek· 

tir.» 
Reisicumhur Hz. c:evaben ,u nut· 

ku irat buyurmutlardtr: 

~ Orta El~i Hz.; 
Bre:zilya muvakkat hukumeti re • 

iainin aizi nezdime fevkalade mu • 
rahhaa ve orta el~i stfatile tayin bu· 
yurduklartm bildiren mekh,bu mem· 
nuniyetle ahyorum. Brezilya milleti 
ve hukumeti namma ve kendi na • 
mm1za bana iblag ettiginiz samimi 
teml!nnilerden ve dostluk teminatln· 
dan dolay1 pek miitehasais oldum. 
Giizel sozlerede tetekki1r ederim. 
Tiirk milleti ve hiikumeti Brezilya' • 
da vi.ic:ude getirilen biiyiik terakki • 
leri alaka ve takdir ile takip etmek· 
tedir. Bu muazzam eserin vi.icude gel· 
mesine bi:zim vatanda,Iarlmtzdan 
bazdarmtn faaliyetlerile ittirak et • 
mit olduklarmtn beyanm1 ayrac.a bir 
me&erretle ben dinJedim. Bre,zilya, 
Cenubi Amerika'da itgal ettigi hu • 
ausi mevkii ve butiin diinyada hakh 
olarak mazhar oldugu ehemmiyet ve 
itibart memleketlerini teali ve refa· 
ha erdirmek i~in Brezi]ya vatan • 
da,larantn her aahada aarfettikleri 
devamh ve miitezayit gayretlere 
borc;ludur. Turkiye ile Breziyla ara
amda teais edilen doatluk miinasebet· 
lerini kuvvetlendirmek makaadile ge· 
(fen sene hiikumetiniz merkezine bir 

orta el~i gondermi~tir. 

Orta elcri Hz., sizin ,ahstntzda 

Brezilya.'ntn ilk siyaai mumeuilini 
Ankara'da selamlamakla bahtiya. • 
r1m. Kurulan bu dostluk ra.bttalarJ • 
nm iki memleket arasmdaki ikti • 
sadi mtinasebetleri de kuvvetlendi· 
recegini umit etmekteyim. Yiiksek 
vazifenizin ifaamda size muvaffaki· 

yeller temenni ederim. 

Size tevdi edilen ifi yapmak i~in 
sarfedeceginiz mesainin benim :~~ah· 
si mi.izaheretime ve Cumhuriyet hii· 
kumetinin yardamma mazhar ola • 
c:agtndan emin olahilirsiniz.» 

ispanya' da grevler 
Melila' da caddeler sUp· 

riintii ile dolu 
Melilla 4 (A.A.) - ~ehir berbat 

bir vaziyettedir. Sokaklarda pek az 
kimae dolatmaktadtr. Caddeler aiip· 
riintii ile doludur. Maamafih umumi 
grev miisait bir safhaya girmi,tir. 
Ftrntctlar taleplerini kabul ettikle • 
rinden tekra.r ~ahtmaga batltya • 
caklardar. Grevciler komitesi hiiku· 
met miimeuHini ziyaret ederken iti· 
Jaf aktine intizaren amelenin i'e bat· 
]amatml teklif etmittir. Sekiz giin 
zarfmda itilaf hasd olmana tekrar 
greve avdet olunacakbr. Hukumet 
miimesaili bu teklifi kabul etmittir. 

Madrit 4 (A.A.) - Gijon'daki 
grevle.r devam etmektedir. La Fer• 

hatlangtcmda Ercan'm davetini 
kabul edecegi, daha sonra ... ~.,. 
kmhitrnl ac;tkc;a itiraf ettim. 0 • 
c;ii de giiliitiiyorlardt. idil izah et
ti: 

- ~oktandar, Ercan bana bir 
ziyafet borc;ludur. Ben de ona bir 
ut ziyafeti vadetmittim. Evvelki 
giin borcunu odiyecegini soyle • 
di. Bana resmi, umumi yerler 
gosterdi. Ben de dedim ki hepsi 
iyi ama, bu fekilde ben gene 
borc;lu kalacagJo;n. Sen odemit o· 
lacakstn, benim ut ziyafetim fa· 
tzi miirekkep hesahile artacak. 
Bunu oyle bir tarzda yapahm ki 
ikimiz de bir yerde ve bir hamle· 
de odemit olahm. 

- Ercan da burastm buldu. 
- Haytr. Ben buldum. 
- Siz mi buldu~uz? 
.-~eye taacciip ediyorsunuz? 

fkt yem doat bir eski dostun twin
de birle,emezler mi? 

- Fa kat buraya ev denmez ki. 

A!Jk, baz1 sebeplerle azahp ~o • 
galan nurani bir cevher; yahut vus· 
lat ve hicran gibi aebeplerle hiffet 
ve ~Jiddet kesbeden fehvani bir rna • 
raz olaun, bugiin unutulmuf gibidir. 
~unki.i karan doyurmuyor. Binaena• 
leyh biz, faydasa kat'iyyen namev • 
cut, fakat zarar1 tiimen tiimen met· 
hut olan bu demode nesnenin ih • 
yasma ~ahttlmasana taraftar de • 
giliz. Vatan atkl, fazilet atka, insa -
niyet atka ba~ka. Ne 'iare ki intihara 
ve&ile bulmak ic;in sevda petinde ge· 
zen bir k111m gen~ler gibi fikriyatta 
rehberimiz olan biiyiik iistatlar da 
hep yak at afklnan zevkini ve ... fey· 
zini terennumle metgul! ... 

Ne diyelim, bekliye bekliye ko -
ruk uziim olurmut. Belki bir giin 
ruha gada ve yurdumu:za itila temin 
edecek a,kJardan da bahaolunur! .. 

M. T. 

M tYI'U:e'lr<e ll"lrD k 
Evkaf miidUriUgU 

Riittii Beyin Evkaf Mudiirliigiine 
tayini milli iradeye iktiran etmittir. 

izmit'te tefti§ 
Mulkiye miifettitlerinden tma • 

dettin B. teftit i~in izmit'e gitmittir. 

Para ihtiiAs eden bir maliye 
memuru 

Polis ikinci tube memurlart ~a • 
nakkale'de bir ihtilas maddesinden 
dolaya aranmakta olan maliye tah • 
sil memurlarandan Yaver Efendiyi 
dun tevkif ederek c;anakkale'ye 
gondermittir. 

Motosikletli devriAiem 
seyyahlar1 

M. WiJly Heinerich ve Karl Christ• 
mann isminde motosikletli iki Al 
man aeyyaht diin fehrimize gel • 
mi~lerdir. 

Seyyahlar memleketlerinden dun· 
ya seyahati yapmak iizere hareket 
etmi~ler, Merkezi Avrupa'n1n ve 
Balkan'lar1n biiyi.ik ,ehirlerini do • 
Ia,bktan sonra iatanbuJ'a gelmitler· 
dir. 

Bir ka~ gun sonra da Mtatr, Su· 
dan ve Cenuhi Afrika'ya gitmek ii· 
zere tehrimizi terkedecekJ.,rdir. 

Seyyahlar ugradtklarl tehirde iki 
iic; giin kalmak tartile 18 giinde 
gelmitlerdir. Buradan Cenubi Af • 
rika'ya 42 gunde gideceklet"dir. 

Sadullah Bey Ankara'ya · gittr 
Seyrisefain miidiirii umumiai Sa • 

dullah Bey diinkii oil trenile An· 
kara'ya gitmi~jtir. 

rol'daki bahk~tlar arevi vahim bir 
aurette tevessu etmektedir. Puento· 
Deum'da bir bahk~a gemis.i denize a· 
~tlmt!J ise de grevciler gemiyi dina· 
mitle par~alamttlardtr. Seville'de 
hukumet fevkalade tedbirler almak· 
tadtr. 

- Daha iyi ya. Zaten ~oktan ~ 
d1r gelmek, evinizi gormek, o -
nun garip hikayelerini i~inde ya· 
••mak istiyordum. Bu vesile ~1· 

kar ~tkmaz, oraat oluraa kabul e· 
cleri•m, dedim. 

- T etekkiir ederim. «;ok iyi et· 
tiniz. Diinyada velev bir kiti ta• 
rafmdan bile olsa, dost~asma ha· 
hrlanmts olmak beni mes'ut etti. 

O~iin~ii misafir hie; ses c;tkar· 
mtyordu. Arasua nezaket ikti • 
zast giiliimsiiyor ve bir •ey sorul
madan agzm1 a~mtyordu. Rengi 
biraz u~uktu. Stk stk gozlerimin 
ictine baktyor ve: 

- Ne kadar garip degil mi? 
Der santyordum. Bu, Oral idi. 

Herkes yerine oturdu. Dikkat et· 
tim, tdil ikisine de miisavi mua • 
mele ediyordu. Manzara benim 
ic;in c;ok enteresandx. Bir gene; ze• 
ki kadmm, iki gen~ zeki erkegi 
nastl idare ettigini yartm metre 
mesafeden seyredecektim. Oral 

-, 

yalan1 ned en ortaya atild1 ? tup okudum: 

Necmettin Sadtk B. Ak~am'da 

yazd1g1 bir makalede muhalif ga
zetecilerin idealsiz olduklarm1 ya · 
ztyor. Kim de mill? Onlaru:t ideali 
vardtr, hem de buyiik bir ideali: 

Sarr c;eyrek! 

«YJimaz» ilk once ne muvaftk, ne 
muhalif, fakat daha ziyade muva · 
fakate meyyal bir fekilde ~1km1~b. 
Bu as1rda, gazete c;:akarmak bir bilgi, 
ihtisas, teknik ve sermaye mes'elesi 
olmu,tur. Bir kacr bin lira ile yeni bir 
gazete c;:1karmak ic;in ortaya atilan 
ve kendi yazd1klar1m herkesin ka • 
plfa kaptf& okuyacag1n1 zanneden 
hulyaperestlerin bu hakikat pek '<a· 
buk akhn1 batlna getirir. Nitekim 
«Ytlmaz» da, mevcut gazetelere faik 
bir tekilde c;:tkmadaga ve fena bir ga• 
zete olduiu ic;in aahlamad1, zarar • 
Jar tevali etti. Okunm1yan bir gazete 
bast1g1 kag1ttan c;ok para harcayan 
bir miieneaedir'. it yiiriimiyince or· 
taklar aynldt. Y1lmaz'm hatanda 
ka]an muharrir, gazete&ini aatmak 
i~in son ~areye, muhalefete bat vur· 
du; bash kalayt, baati kiifiir\i ... 

miklerinin crahntp sat.Imasml takbih 
eder gibi gorunen fiddetli ne,riya • 
tm bir gaye~i. «sari cteyrek ' oteki ga
yesi de efkari umumiyeyi hukumet 
aleyhine tahrik idi. Yalmz a~tk'<a 
de gil; sinsice bir tahrik! 

Bu tahrikat mezarlardaki kemik· 
ler c;ahmyor, hiikumet aldtrmtyor, 

mini olmuyor, criinkii hukumetin o · 
li.ilere, ec:dada hiirmeti yoktur, fik· 
rini a~nlamak istiyordu. latanbul me· 
zarhklarmda herkesin bir degil, en 
az, bir kac; oliisu vardtr. Bu a:ziz o· 
1\ilerin kemiklerinin bile (fa.hmp ko
yun boynuzu gibi Avrupa'ya ihract· 
na goz yuman bir hiikumete, biitiin 
mezarhklart dolduran milyonlarca 
oliiniin yakml olan istanbul halkl el· 
bette bir infial ve hiddet duyaca.k· 
hr. Tekziplere ragmen iizerinde IS• 

rar edilen bu uydurma haber, 1stan· 
bul'un dort ko,esinde derin ve elim 
akider uyandaracak hir ~ok dedi -
kodulara vesile te;;kil edecek, inkt· 
labm tec:eddiit hamlelerinden mem
nun olm1yan eski kafahlar, murteci 
ruhlular, gizli dii,manlar, bunu hii· 
kumet aleyhinde bir propaganda si· 
Iaha gibi kullanacaklar, hatta mede· 
niyet diinyaamda, bile Tiirk'ler, ee· 
datlarmm kemiklerini sattyorlar, di
ye aleyhimizde fena fikirler yaptla· 

cak! 

«Gen~ bir daktilo;yum. Beni ta
myanlarrn hepsi giizel olduiumu 
soylii;yorlar. v azifemi i;yi ;yapma
ga ~altfhgtm halde hif bir ;yeide 
yerlefemiyor ve giiz.ellik yiiziin
den her yerden ilkonce ben ~~ • 
karclryorum. Giizelligin bafbelei11 
olduguna ben de kani olciam. 
Bana bir nasihat vermez milli • 
niz Hamm Abla?>> 

Kadrkoy: Sami;ye Mukatltlel 

« Yeni Gun» iin «Hamm Abla.,. 11 

Samiye Mukaddes Hamma ceva
ben bazx miitalealar, fikirler soy
Hiyor. Bana kahrsa Samiye Mu -
kaddes Hantm, oyle zanettiii 
gibi giizel degil, «irkindir. Eier, 
hakikaten1 giizel olsaydt, ifin • 
den ~tkarmak kimin haddine 
dii~mii,tii! 

V a pur iicretleri 

«YJimaz:un, sabt i'<in yegane kuv· 
vet ili.ct teli.kki edilen muhalefete sa 
rlldtit muhakkakttr. <;unkii gazete· 
nin bafanda kalan ortak evvelce de 
gazetede c;ahfbil halde, hie; muha· 
lefet yapm1yordu. Ytlmaz'1n ilk ~·k· 
ttgJ giinlerde memleket ifleri iyidi 
de bir iki ay sonra m1 herbal oldu ki 
onceleri her ,eyi pembe goren bu 

gazete, aonra kainatl simsiya.h gor· 
meie ba,lamttb· Fakat halk onlarm 
zannettigi «ibi budala deiildir. 0 • 
nun akli selimi ve vicdam, iki giinde 
bir, ~orap deiiftirir gibi meslek de· 
gi~tiren bu gazetenin muhalefetteki 
hedefinin csar1 c;eyrek» lerden iba· 
ret oldugunu rormekte gecikmedi. 
Halkm muhakkak kayltsJzhi'• ve 
boykotajJ karfl&tnda baiara bag1ra 
ae•i buabiitiin k11Jld• gitti. 

itilaftn bozulmast iizerine 
indiriliyo 

i,te Yarm'm sinai ve iblisane ta· 
arruzu ile iatihdaf ettigi gaye budur 
ve onun i~indir, ki mezarhklarda.n 
ecdad1mazm kerqikleri c;ahnap sab • 
ltyor yalan1n1 uydurmu, ve tekzip· 
lere ragmen bunda 1srar etmittir. 
Bir c;:ok :zavalh kariler de, babalart· 
nm kemiklerinin, en miinaaebebi:Ji 
efyaya inkilap etmek iizere Avru • 
pa'ya aabldJgma inanmt,la.r ve kim 
bilir, ne kadal' elem ve tztlrap duy • 
mu,Iardtr. 

:t-Il-If. 

t,te Yarm'da c;1kan ya:nlarm en 
sureti haktan goriinenleri bile boy
le gizli a~tk bir hiyanet gayeai takip 

' eden zehirlerdir. 

Y arm'1n &on zamanlardaki sinsi 
bir hiya.neti pek goze ~tarpb. Y a • 
rtn'm defatla tekzip edildigi halde 
111rarla devam ettigi «ecdadtmlzm 
lt:emikleri Avrupa.'ya aataltyor» ~jek· 
lindeki uydurma nefriyab, bazan 
muhalefetin ne iblisane diitiinc:eler 
takip ettigini gosterir. 

Kat'iyyen yalan oldugu resmi tek· 
ziplerle meydana c;1kan bu ecdat ke· 

isim mU§abehetinden Qlkan 
dava 

Arja.ntin'li Mehmet Zeki Ef. ta • 
raftndan tstanbul gazeteleri aleyhi· 
ne ac;tlan davaya diin ikinci ceza. 

mahkemeainde deva.m edilmittir. Po· 
listen gelen tezkerede gazetelerin 

ne,riyatt esnaamda Mehmet Zati ia· 
minde bir ,aht~ hakkmda muamele 

cereyan ettigi bildirilmektedir. Meh· 
met Zeki B. Mehmet Zati ismile 

kendiainin kastedildigini soylemi• 

ve kendisinin o tarihte Ankara'da 
bulundugunu i&bat edeceginden da· 

vamn talil«:ini istemittir. Muhake • 
meye 19 temmuz tarihinde devam 

edilecektir 

ingiliz firi Ankara'ya gitti 
ingiliz aefiri Sir Cor'< Klark Kral 

Faysal Hz. nt iatikbal etmek uzere 
diin ak,am Ankara'ya gitmi,tir. 

idil'e ~ok £ tlkll. idil bunu Ercan 
kadar biliyordu. Ercan idil'e a~k 
denilmiyen bir alaka gosteriyor· 
du. idil'in kalbinden ba,ka bii • 
tiin benligi ile miinasebeti olan 
bir ali.ka... Bunu da tdil, Oral 
kadar seziyordu. Sonra ldil'in za· 
mmaca Ercan' dan ~·karl vard1. 
Bunu da birbirimize ~akttrmadan 
hepimiz biliyorduk. Sahne ince 
ve enteresan olma7: m•? 

A,ktan bahsolunmuyordu. i•ler 
tamamen siikut ile kar.tlantyor • 
du. Ve ne kadar havadan laf e • 
dilmesi miimkiinse o kadar hava· 
dan civadan konu,uyorduk. 

Komtunun gramofon sesi bize 
idil'in borcunu hattrlatb. Emine 
kom,ulardan bir ut getirdi. Uzun· 
ca hir naz ve trv u sahnesinden 
sonra idtl ~almaga ba,Iadl. Diin· 
yada bir ayvah et yahnisi sevmem, 
bir de ut denilen miinasebetsiz 
aleti. 

F akat yartm saat aonra gordiim 

T1pkt kokain, esrar ve emsatini 
satarak halk1 zehirlemek suretile 
para kazanan adamlar gibi muha -
Iifler de, i,te bu :zehirleri halka sa· 
byorlar. Fakat, nihayet, halk1n akli 
selimi, vicdant i'i anlamt,br. Ne ka· 
dar bag1raala.r faydastzd~r. San c;ey· 
rek ic;in yapllan muhalefet oliime 
mahkumdur. Delil mi iaterseniz? l~te 
«Ydmau! 

Maa1 tahsisi hakkmda bir 
rehber 

Dahiliye Vekaleti aakeri ve miilki 
tekaiit kanunile tekaiit ve yetim 
maa,larmtn tahsisi hakkmdaki tali· 
matname ve buna miiteferri tamim -
lerf muhtevi bir rehber viicude geti· 
rerek vilayetlere gondermi,tir. 

flu rehberde tayin hakkt vili. .. 
yetlere ait olup ta merkezde aic:illeri 
bulunm1yan ti.li memurlara. tekaiit 
ve yetim maafl tahsisine dair gonde· 

rilen evrakta bir '<ok noksanlar go· 
riilmesi yiizunden maa' tahsisi mua· 
melesinin uzamakta ve binnetice ali.
kadarlarm magduriyetlerine aebe -
biyet verilmekte oldugundan maat 
tahaisi muameleainin rehberde gos· 
terilen 'ekilde yap1lmaS1 ve siir'atle 
intact ta.vsiye edilmektedir. 

isviQre sefiri Ankara'ya gittl 
isvi'<re'nin Tiirkiye sefiri M. Henri 

diin ak,amki ekspresle Ankara'ya 
gitmi,tir. 

ki ut, mtzrabma gore k•ymet ah· 
yormu~. Fa kat sahne miisamere 
sahnesi degildi. ldil hem c;ahyor, 
hem ag1r agu okuyordu. «;ah,mda 
bir ne•' e, okuyu,unda bir huziin 
vardt. Bazt, bir rktya batlarken 
Ercan'a man h manah ba)nyor, 
baz1 da mtzrabmm ucu ile ~ i,te 
o senin begndigin ,arkn> gibi 0-
ral'a i,aret ediyordu. 

Anladtm ki ut ziyafeti yeni bir 
fey degildir. Her iic;iiniin de bil
dikleri ve bir arada ~aldtklan teY· 
ler var. 

Oyledir de beni niye bu c;ifte 
kombinezona dahil C!diyorlar? 
Biraz i«;erler gibi olmaga ba,la -
dtm. idil ikisini de ayrr ayr1 veya 
bir arad idare edebilir, fakat 
ben, nihayet tamamen bitaraf ve 
ala'kas1z ii<;iincii bir tahstm ... 

Sebebini anlamakta gecikme• 
dim. idil Oral'm fazla htr~m ol· 
dugunu biliyordu. Her h n1i bir 

Seyrisefain idareaile vapurcular •· 

rastndaki itilafnamenin 8 temmuz• 
dan itibaren feshedileceiini yaz • 

mt,bk. 1tilafnamenin infisahtna 
daha bir iki gun kald•i• halde Sey

riaefain idaresi Karadeniz yol nav• 
lunlartnda tenzilat yapmaga batla .. 

m1~tlr. Ayni tenzili.t diger vapur 
kumpanyalar1 taraf1ndan da yapll• 
maktadtr. 

Seyrisefain idareainden bize bv 
hususta su malumat verilmi,tir: 

«- Ortada. bir Seyriaefain ve va· 
purcular ihtili.ft yoktur. Bu ihtilaf 
umuma 'amildir. Biitiin vapurcular 

hali ihtilaftadtr. Seyrisefain bundac 
evvel ij~ kumpanya arastnda hir iri~ 

laf yapmJftJ. Halbuki, bu itilaftan 
haric;: kalanlar vapur navlunlartnt 

diitiirdiiler. Bu aebeple itili.f ta ken• 
diliginden suya du,tii. l, rekabete 

bindikten sonra neticeainin ne ola • 
eaitnl timdiden keatirmek mtim'kiin 

olabilir mi? .. ~ 
Diger taraftan haber aldtilmtza 

gore vapurcular kendileri aralar1n• 

da da navlun mes'eleaini halledeme• 
diklerinden maarafla.r\ a.z olan kii • 
C<iik vapurlar navlunlartndan bir hayc 
li tenzilit yapmJ,lardtr. 
------·-~------

ViiAyetin iyi bir tamimi 
Y1layet memurine hitahen bir ta• 

mim nefretmi,tir. Bu tamimde ea .. 
baht mesalihten her hangi biriain 
her hangi bir i~ hakk1nda vaki ola • 
cak muracaatlerine miisbet veya 
menfi ceva.p verilmesi ancak ikinc:i 
derece riiesayi memurine ait olduill 
halde baz1 memurla.rlll kendilikle • 
rinden bunlara. cevap itas1 auretile 
u~nitlerinin kearine sebebiyet ver .. 
mekte oldukiarmt ve ezciimle 4iO • 
cuiunun mektebe kaydi i'<in Maarif 
Emanetine miiracaat eden bir ka • 
dma evra.k Ipemurunun «bu it ol • 
man diyerek ancak Maarif Veka -
Ietine ait olan bir hakk1 istimale 
kalkl~Jhit beyan olunarak bu auretle 
hareket edenler hakk1nda 'iddetli 

l muamele yaptlacagl teblii edilmek· 
tedir. 

'hadisenin oniine gec;mege ~ah -
'tyordu. Sonra Ercan'la benim a
ramdaki stkt miinasebeti ve rabi· 
tayt biliyordu. ~u veya bu yiiz • 
den Ercan't kayhetmemek i~in 
beni tutman laztmdt. 

Zaten ben kadmlarm zekala • 
rma otedenberi iman etmitler • 
denim. 

Oyle ama, idil'in kendisini bu 
kadar agna ~ekmesine ne liizum 
vardt? Goriinii,, onun bir zor ka· 
dm olmadtgml a~,k~a gostermiyor 
miydi? thtiyar Ahmet Beyle a • 
c;tkc;a opii,en idil'in, gen~ Oral n 
giizel Ercan'la macera yapma • 
sma mani vardt? 

Bu da onlarm muamma taraf • 
lart olsa gerek. 

Bir arahk Oral m1z1klandi. 
Randevu hahanesile gitmek iate· 
di. Centilmenlik gosterme~ fik • 
rinde idi. 
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<Btrtnci sahi/eden matait) 

ralardan par~alar okudu. Bunlar 
iizerinde tahliller yaptl. Ve ilave 
etti: 

- Sezdiiimiz mana fudur ki: 
~ni bir diitmanhk, menfur bir 
hiyanet, hakiki bir cumhuriyet ha
inliii karflltnd y1z. Endi,emiz 
bu yiizdendir. Y oksa samimi bir 
muhalefet ve erbest miinaka -

ya daima taraftar1z. Kirli el
lerin, ~ok muhterem ve miifit olan 
matbuat serbestiaini bir paravan 
yaparak bir ka«r gazetenin dii• • 

an paras• ile c;:1kmaama ve re • 
jime hiieum etmesine miisaaae 
demeyiz. idraksiz, faziletsiz in· 

aanlar1n ne yapmak istediklerini 
hapsini ve hepsini ~ok iyi hili -
yoruz. Bu hilkatte olan insan • 
I r h•kkt, istiklali, .. refi, bir ta
rafa b•ralurlar. Zira onlar mem
leket diitman ~izmesi altmda in· 
lerken daha ihanetkar ifler yap
!"'1Jslard1r. Diisman ve ultan or· 
duiartna girdiier. Milli kuvvetler 
cep elerde ~abtirlarken onlar 
milleti eigerinden, kalbinden vur
mak istediler. Onlar bugiin Dum
lupJnar gibi Tiirk tarihinde ve in
ktlahinda ba,h ba,ma bir sembol 
olarak kalacak olan Dumlupmar'a 
hile mazidir; demek kiistahhgm
da bulundular. 

Matbuat hHrriyeti bir 
haktl amma ... 

Matbuat bu asr.m en biiy"'k 
kuvv tl rinden biridir. 

Matbuat bir miieueaedir, hiirri
yet bir h•k. lst.nbul tramvayla • 
rana menafii umumiyeye hadim
tUr, diye kontrol vazediyorsak 
matbuat ta bir hakt1r, diye ne • 
den onu kontrolsuz ve kayttaaz 
barakayoruz. Bizim meleketimiz· 
de bilh ua bu nokta .-y•ni dik
kattir. Bizde naa1l oluyor d• bir a
d man line koc• bir cemiyetin 
v i ti kontr lsuz ve kay•ta•z 
t q' ediliyor. Hiik~metimizden 

noktaya sor\iYorum. Naatl ki 
bil' el aokan bir yankeaid 

k tn polis yapttttil zaman 
ha1n hiirriy ti iddiaa1nda bulu • 

namazaa kmlan kalemler de tab· 
rir hiirriyeti nr; diye bir iddia 
il ort y ~· .mu. T etkili.ta e a
siye kanunu namualu vat•nda,la,.. 
rm nu udur. amuslu v tan • 
Cl tiara rilen hiisnii istimal k • 

udur. 
Bir Aim n A limi «hiirri~t b v. 

hh br, vuif dir, mea'uliyettir ve 
miitterek dunudun diyor. Ben 
mathu t ic;in kat'i tedbirler alm
mas1nl talep ederim. 

Mazhar MOfit Beyln nutku 
Siireyya Beyin ~ok •lk1tlanan 

ut u m .. teakip Mazh•r Miifit 
B • .Oz Ida. Denizli meb'uau mu· 

lif t lin bugiin yiiriidiiiii 
lu ve bu netriyatt yapanlar1n k1· 

sa bir krokisini ~izdi. Ezciimle de
di ki: 

- Bu aazeteler diyorlar ki ti-
ifer ya thr ma? Ar b v r, 

Jtaint ar .. Oliil r'mizin yatttk • 
lar1 topraklar ilzerine ray dizilir 
mi? Bunlar cevap veriniz. 0 hal
Cia yapauyahm... Bu aefer diye • 

r ki: Efendiler bu ne erilik 
de 'rde rke •va aef rl ri 

ibdas ederken hila kagni ve ara
ha mt? .. Tasarruf devri bashyor. 
Memur adedini azalt1yoruz: Sefa· 
let arttyor avazeleri bathyor, ta .. 
aarruf yapmtyabm, memur ~· • 
liamuyabm. 0 zaman diy cekler 
ki: £fendiler nedir binlerce ada
m• devlet sinesine almtf besliyor. 
8u f n.f nedir? 

8azl'ye bile dil uzathlar! 
Serbeatii matbuat maskeai al .. 

. tnda milletin en yiiksek bir rna· 
kaanna •e eti olmtyan bir insa
na, Gazi'ye kadar dil uzattyorlar. 
Soar• matbuat hiirriyeti, diye 
haykar1yorlar. Biz tarihin bi~ bir 
memlekete yazmadtit tztaraplar
dan, felaketlerden ders alarak 
deomokraaiyi biliriz. Bizim demok
raai hatka demokrasidir. Biz an· 
cak vatanan itili ve refahma !tah· 
,aralc iniimiizde yiiriiyen Biiyiik 
Gui'niD demokraaisini biliriz. 
Biz bir mektep, bir mealek men • 
supl•nraz .. 0 meslek Kemalizm
dir. Biz Kemalistiz. 

Mazh•r Miifit B. bundan sonra, 

• • Fi Ir e av I is tzah 1 m 
memleketin her tarafa zehir sa • 
«<an gazetelerin bu nevi netriya • 
tina kartt tedbir ahnmas1n1, mev
cut matbuat kanunu kafi gelmi • 
yorsa bu kanunun tebdil edilme • 
sini tsrarla talep etti. V e hurriyeti 
matbuab bojmayl, oldiirmegi ak
hndan ge~irmedigini, bilakis mat
buat hiirriyetini yatatmak i~in 
boyle bir tedbire liizum olduiunu 
soyledi. 

Nadi eyin hitab i 
Bundan sonra Muila meb'usu 

Yunus Nadi Bey soz alarak kiirsu
ye geldi ve uzun beyanatta bulun
du. Matbuat tarihi itibarile bam• 
bafka bir ehemmiyeti haiz o an bu 
hitabeyi ayr1ca ne,rediyoruz. 

Ali Saip Bey diyor ki: 
Yunu Nadi Beyi takiben Ali 

Saip Bey (Urfa) dedi ki: 
«-12 aenedenberi matbuat ka-

nununun tadili ile ugra,an bir ar· 
kada,lmz•m. iki bu~uk serseri, 
her ne bahasma maloluraa olsun 
gemi az1ya alarak acaba Cum • 
hiirriyeti y1kabilir miyiz, zehah1-
na dii,tiiler. Senelerdenberi bu 
gibi hadiselere ,ahit olduk. <;erkes 
Ethem hiyanet etti. Dii~man cep· 
hesine iltihak etti. Fakat biitiin a
venesini birlikte gotiiremedi. A • 
rif Oru~ bunlardan biridir. Ve 
memlekette kalanlar1n hiyanete 
gec;enlerinden biridir. Tarikati sa
lahiyeciler, izmir suikastini ha • 
zubyanlar, Menemen vak' as1m 
ihdaa edenler acaba tamamen ya
kalanddar m1? Menemen'de iimi 
ge9JDiyen fakat alakast dolayusile 
ka~an Abdiilkadir KemaH bunun 
bir misalidir. 

Acaba Arif oru~, Zekeriya, Kad 
ri, Ismail H kk1, Zeynel Besim, 
S1rr1'mn netriyatlarmdan mak • 
satl rt nedir? Zamam eldi mi 
zannediyorlar?. 

Muhalif gazetecilerin maz!leri 
Ali Saip Bey sonra isimlerini 

sayd1g1 bu gazetecilerin mazileri 
hakk1nda k1s dimlel rl m cliai 
tenvir etti. 

-lzrnir'de bir Surr vard1r .. De-l 
di. Buna Kirye Strn derler. l,g 1 j 
zamanmda rumca bir gazete c;1 • 1 
karmtthr ve bu mukaddes mavi I 
bayrak dururken bu ktrm1z1 baJ"- i 
rak ta ne oluyor? diye yaz1 yaz· ! 
mt,ttr. Bunun avukat bir arkadatii 
da vardt. Arkadatml lin~ ettiler. l 
Bu adam kald1. Ben ~yh Said' e 
sormuttum: lay am ned en yap • 
hn diye .. Ga.zet lerin nefriyatm • 
dan ciir'et alm1tbm. dedi. itte 
bugiin ortahga koriikliyen m lum 
tahtslardan Arif Oru~ hakk1nda 
olmuf bir hikaye .. 

Arif Orucun rezil bir m cera 1 
Yarmc1 Anadolu'ya ge~tim, 

harbe ittirak ettim, diyor. Bu Arif 
Oru~ bir giin istanbul'dan Ana • 
dolu'ya bir kafilenin yola ~tkbjl
m goriiyor. Bunl rd para var 
zannile peflerine dii,iiyor. Y olda 
dpaiz ecep» diye bir ~eteye te· 
sadiif ediyor. Aktam olunea Arif 
Oru~ lpsiz Receb'e yana~arak ona 
diyor ki: «Bu yammdakiler ltti
hatc1lard n M stafa Kemal'e 30 
bin lira aotiiriiyorlar. Bunlart bo· 
gahm, paralar1 alahm. tpsiz e· 
cep bu teklifi kabul etmemif, ben 
1slah1 hal ettim; demif. 

itte Anadolu'ya vatam kur • 
tarmak i!fin ge~tim ve kafiledeki 
diger vatandatlarl keyfiyetten ha
berdar ettim diyen Arif Oruc'un 
bynetini meydana vuran bir mes'e 
le ... Bu kafilede bulunanlardan 
bir ~ok kimseleri tahit gosterebi
lirim. Gazeteci Sadri Ethem Bey, 
Devlet demiryollan sabtk miidiirii 
Ha,im Beyin bir deri S lah ttin 
Bey, Yeni sin rna aahi lerinden 
Hii eyin Bey, itte aleyhimizde 
yazt y z nl dan bir t neai. 

Mecli te bir es yuk el' yor: 
Tub! Allah cezas1m versin! 

Son osta ba m arriri 
elince ... 

Zekeriya'ya gelince bu adam 
son zam•nlarda misiyonerler a ~ 
leyhine yaz1 yazryor, sakm inan· 
maytmz. Bu adam misiyonerler 
tarafmdan okutturulu memle .. 
kete hediye edHmi,tir. 

Raaih Bey Antalya baguch: -
0 donme idi, hristiyan mt olmu•? 

Ali Saip Bey devamla:. 

-Misyonerler Ermeni'den bat· I milletin her tabakasma girdi. Bu-1 leri ortaya ataldt ve biitiin bun • 
ka bir millete emniyet etmezler. nun neticesinde bu fena gazete- lardan sonra hiirriyeti matbuat· 
B'r Rumu veya bir Museviyi gO- lerin tehlikesi artta. ~iinkii koy- tan bahaediyorlar. Boyle bir hiir· 
tiiriip okuttuklarmt itittiniz mi? liiler de okumaga ve o zehirleri riy~tten istifade etmege haklara 
Ya1mz Zekeriya'y1 ve kar1sm1 yutmaga batladt. Hiikumet oto· yoktur. Bu adamlar b.u memleke-
miitarekenin kanh giinlerinde o· ritesi aleyhinde yaz1lara miisaa· tin ve milletin hiirriyetine karf~ 
kutmaga go ~iirdiiler. de edilirse nihayet if anar,iye cephe almtf vaziyettedirler>> dedi. 

Amerika'da 30 • 40 kath apartl- gider. Ben matbuabn, halka irfan, izmir gazeteciligine temaa e· 
man goren bu adam memleketi- edep ve terbiye dersi vermeaini d~rek: 
mizde iki kath aparttmam neden istiyorum. Hiirriyeti matbuat mu- - Biitiin lzmir gazeteleri yaz· 
cok goriiyor? Veremli kadm ve kaddesata hiirmetle kaim olur. d1lar, bir baba k1ztn1 satabilir mi 
~ocuk resimlerinin manast ne dir? Matbuat flkileri diye netriyat yaphlar. Bu netri • 
Bunlan maksad1 mahsus ile ya • Bir gazete ge~enlerde Takaim yata alakad r zat cevap verdi ve 
ptyor. Unutmamahy1z ki, bu &• abidesine para buluyorlar dave- k1z1n1 okutmaga gonderdigini 
dam me~hul asker aleyhine yazl rem hastanesine para yok, derler soyledi. 
yazd1. V e lstiklil mahkemesinde diye yazryordu. ~imdi bu gaze- Hay1r efendiler hay1r, bu ktzt 
ii!r seneye mahkum oldu. tenin ismini soylemiyecegim. misyonerler getirdiler ve bu ktza 

Yllmaz'tn Kadrisi ... !riinkii gazeteeiyim. (Bunu ya • babasm1n yapttklarant yapmak i· 
y 1Imaz'a ge~iyorum: Kadri Dii- zan ya deli, ya al~ak olmahd1r ~in memlekete hediye edecekler.» 

yunu umumiyede yeti,mit bir a· sesleri) Abdiilhamit Babtali'yi Rasih Heyden sonra Nigde 
damm oilu imi,. Gazetecilikten en gorletmek ve sarayt yiikseltmek meb'usu Galip B. bu huausta ted· 
evvel Alemdar' da ~htrntf. Pehli- istiyordu. bir ahnmaa1 liizumundan bahaet· 
van Kadri e Refi Cevat hainle. Bu, efendiler bu rejimi ~ii • ti. Celil Nuri B. kii~iik bir ifadem 
rinden ilham alm1,. Sait Molla'nm riitmege ~ahttrlaraa, kimi yiik • var diyerek soz ald1. 
gazetesinde ikmali tahsil etmit. seltmeie ~ htacaklar? Matbuat Ydmaz'la olan alakaaam, ne .. 

Hay dar Rii,tii yerinden bagndt: ~akilerinin oniine ge~mek i~in is- den ~ekildiiini izah etti. 
~eha.detnameyi de Ytlmaz'dan tizah takririne 1mza koydum. Refik ~evket Beyin fikri 
ld Ali Saip B. (Kozan) abldr: 

a I. - Men'i llekavet kanunu var!. Bundan sonra aaz alan Refik 
Ne Bali Efendi, ne de Kadri bir C::.evket (Manisa) Bey uzun t'zahat· Ahmet thsan B. devamla: ~ 

sabr yazt yazamazlarm1f! Bu ya- tan sonra ezeiimle ded1' ki ·. - Mademki balk gazetelerin 
z1lar1 yazan i~imizdeki hainler «- Matbuat hiirriyeti mevzuu 
k yazd1g1 her teye inantyor. Ona 

imlerdir? Yoksa bu yaz1lar ha • 1 bahsolunurken onu t'hya etinek, ....._ gore matbuatt da diize tunek Ia • ..... 
ri~ten mi geliyor? Ytlmaz kapan· f 1 nu miifit kalacak eeaslar da kay· zamd1r. Ahlik ve azi et aleyhin· 
d1. F akat Kadri'yi zab1ta sorgo • detmek liztmd1r. deki netriyat bu itin ar k1sm1d1r. 
ya ~ekmelidir. Stk1 bir nezaret al· I · · Arkadatlar, muhalt'f tek1'lde be-Biz de ar ke imesm1 arstzhkla 
hnda bulundurmahdn. Acaba Ab- f yanatta bulunanlara baktlacak kartftlrdtlar. lfrat, te rit, iptidai 
diilkadir Kemali Menemen hadi- akv • f 'k oluraa mt'lltA mu"cadeleye i•tt'rak aman alameb art astdlr. Biz ...,. 
sesini kac;madan evvel bilmiyor etmi•, feliketler tatm1f olanlar-

d ? K d · d b' d. d iptidai bir millet degiliz. Matbuah " muy u · a r1 e 1r fey aez 1 e f ·a dan henu'"z bu fekt'lde ba'r muha • medeniyet ve az1 ete irca icrin, 
ondan mt gazeteyi kapad1? f I wl k • lefet yapant eo"rmed1• ..... Ba'zt'm bu ena arm1 bag ama t~in bir ka- • ~. 

Fmldakzade donek! nun yaptlsm. davada ni~in bu kadar haau.siyet 
Zeynel Besim i~in «fmldakzade Btiyle hUrriyet olamaz! gosterdigimizi detail ile izah et. 

donek» diyorlar. Bu adam Kan • tim, Bu yolda, inkala~1bg1n Iii • 
Bundan sonra $eref B. (Edirne) ·· d'w• 'dd 1 k bur lzzet'in maiyetinde ~ahfmlf. zum goster tgl fl et e yiiriime 

kiirsiiye geldi: t• d Alatehir'de Yunan'hlara hizmet aztm tr. 
etmif. Ismail Hakk1'ya gelince; «-Dort, bet maskara, hiirriyeti Ahmet lhaan, Yunua Nadi gibi 

matbuat namma biitiin milletin bunun d ne t biatta adam oldu· iistatlartmtz tarafmdan teklif e • 
metru hakkana tecaviiz ederlerse "'unu he ke bilir. Goriiyor un z dilen diiaturlarm ihli.line karft 
a Ia dii iinmem, onlan ~iiner ae· ya kimlerle miieadele ediyoruz. miisaade yoktur .. >> 
~erim. Biitiin arakada,larm izah 

Dolandmedarla, hainlerle, namu.. ettikleri gibi, bunlarm yapttklara Fazll Bey ne diyor? 
suzlarla, biz daima miicadeleye ana k r 1 ··k e • • 
hazmz. $a - d dim, hain dedim, un an sonra a rir sa i i 

den elem duyuyorum. "' ., I Ahm t B k" .. ld' tasvip sozleri itittim. B.. k Mec• zt e • ursuye ge 1. 
Zav lh Nadi! Ben bilirim ki ElA · b' b b lis bunlar hakklnda hain ve ,aki az1z me uau mat uatiD U· 

ilk def• k"c:Ucii bir makine 8 e• .. kii' • · · d karart verince hangi mahkeme on- " gun vaz1yeltn1 uzun uza 1ya 
tirmek i~in zavalh Nadi'nin bet t hl'l tt' · t' · · A lart muhakeme eder. Bunlara yaf. a 1 e 1, t~ tmat, SlY••• ve ter • 
Paraat yoktu. b' • b' ' 1 · k d talarmt vermeli, vatan haini gibi tyevt 1r mea e enm arttatn a 

Ben eminim ki lsmet Pata hii· b I d w •• J' k h'' vatan haridne atmah. u un ugumuzu soy 1yere ur • 
kumeti bir kanun yapaeakttr. Fa- · · b d w•l • 'bd · M" c del zama I g lmictir rtyett mat uat egt. lStl at mat· 

'I kat bu kanun kat'iyyen kafi degil- buah vardtr dedi. Hangi feref aa-
Ziya Gevher Bey soz alarak dir. lnkdap ic;in bu, kafi mi? hibi kalem tasavvur edebilirsiniz 

matbuat aleyhine aoz soylemek . Refik B. (Konya) -Asia!.. ki kendiaini bir derebeyi vaziye· 
i~in kiirsiiye, c;tkaeag1n1 fimdi • $eref B. (devamla)- iz m nfi tinde milletin uz1na, terefne, na· 
ye kadar hi~ t hmin etmedigini her 'eyi ~ignilecegiz. tnk1libtn muauna taarruz e•mek hakkma 
ve bu halden miiteeast'r olduau • ··ru··mesine maA • I k h" · t 
nu, muhalif gazetelerin gen~lik ~~ maz!.» m o aca urr1ye kendinde bulaun. ltte vaziyet boy· 
iizerinde en tahripkar tesirler le efendiler» diyerek Mediate ce-
y•pmak istiyen rniicrimler oldu- Zavalh hUrriyet! reyan eden bu miizakerahn harfi 
gunu, bu hareketin bir formiil Miiteakiben .Oz alan Refik Bey harfine bilumum yevmi gazetele· 

d (Konya) devam eden ne•riyat • rin birinci sahifelerinde ve bii • altm a cereyan ettiiini ve o for- T 

miiliin •dma' hiirriyeti matbuat larr itibarile c:iddi bir tehlike olan yiik harflerle netredilmesine ka. 
denildigini ve bu biitTiyetin sui· bazt matbuabn bir ~ok zaman rar verilmesini teklif etti. 
iatimat dildiiini soyledi ve ~u evvelki matbua.tm vaziyetini ha- Halil Beyin nutku 

I I I ttrlatt1g1m, o zaman bunlar yii • 
ciim e er e aaziine nihayet vardi: Bundan sonra lzmir meb'uau 

B I ziinden vatanrn ne biiyiik tehlike~ «- un arm siyasi tahribattn- Halil B. kiiraiiye gelerek dedt' ki: 
ye diittiiiiinti anlattt: 

dan ziyade ahlak diitkiinliigii 0 «- lamet P&. Hz. ni dinledikten 
h 'b d d - zama.n da hiirriyet gidi .. T ta rt ah a var 1r ki bu daha 1 D sonra soz soylemegw e mecburiyeti 
· h' d' B 1 1 d 1 yor. iyorlardt. Zavalh hiirriyet! mu 1m tr • un ar a miica e e kat'iyesini hisaettim, lsmet Pt. yt . • Senin am1n ne cin yetler 'tlen-

zamanr gec;mtfbr.>> hitabet kiirsiiaiinden t'lk defa da'n· • di! Bu adamlarm da akibeti di-
ll anar,iye gidiyor ~rleri gibi 0 acaktll', ve olma· lemek .. refile ka,.tlaftyorum. 

Bundan sonra, Ahmet lhsan B. bdtr. ~ok kuvvetli hatip imi,ler, kendi-
kiiraiiye gelerek: «Muhterem ar- HUe m t'nkiiAbadlr lerinde sonra bu kiiniiye ~·k • 
kadatlarlm, b "tiin efkar1 temsil • mak hakikaten miitkiil ve belki 
eden matbuahn en eski mensu- Daha ziyade miisamaha ed r- de bet htltk olur. Buyurdular ki 
buyum)) dedikten sonra hari~te bunl rm a~aeakl l'l yar lar1 matbuat mea'elesini halletmek 
cereyan eden sozlere nazaran telafi ic;in ~ok uirafdaeakttr. zamanma geldik. Bende kendi • 
Mecliste amirler olduiunu ve bu Hiicum ink libad1r. Bunlar milli Ierile beraberim. Gene lsmet Pt. 
amirfer SOZ soyJedik~e eller kaJ• idareyi ytkmak istiyorlar (yapa• dediler Jri memJekette tztrap var, 
kar zamt has1l oldugunu ve bu mazlar sesleri) arhk kifi, bu, ta- filvaki diinyanm iizerine bir fe-
zehabm eskiden kendisinde de hammiilse yet'tir. "Bunlarm had· liket ~amiittiir. Buna bir ~k ea• 
meveut bulundugunu itiraf et • lerini bildirmek zamant gelmit- bap ve avamil gosterilmektedir. 
'k d d' k' t•r, hatta a...-ivor .... (zamantd1r h ten sonra e 1 1: •-,. 1 Bu feliketlerin naad geldigmi, 
-Fakat Meclise geldikten sonra sealeri), naul gidecegini .Oyliyen yoktur. 

b .. .. k Ib' I '11 I Mania eb' u T•I'P'Dut Bey • utun a am e m1 ete .Oy iiyo- -·• Biz cok hazb yiiriidiik. Hata mt et-
k• · 1 b d • den sonra Menin meb'uau Hamdi rum 1 manam ar; ora a samtmi tik. Haytr onu aoylemek iatemi • 

1 k d H · k' 1 B. kiir&'yii i •al etti ve muhalif c;a ••ma var u. an~te 1 soz er • yorum, htzh giderken feli.ket 
h h d . matbuat gazetecilerini hirer yt • ep erze lr.>> riizeariDa ~"arphk. BA•}amu: ve 

Ah lh B b d Jan gibi zehir kusmakla tasvir • ,. ~ ..,. met san ey un an son· artmak istidadJDt gasteren bir fe-
t .. 'h a· · 1 t k ve hapi e ka-Ltn ra tibirile ra ercumet a ID1 an a ara ~ la.ket karttsmday1z, tzt1rap var • 

1307 · d Id w 'lk b lart tel'i etti. aenesm e a tgl 1 miisa- d1r. Bunu boyle bilmeli ve acil 
aded · h · k k Nazifi S, erif B. «bu met'um va· e Zlru res1m oymama tedbirler almah•tz. thracatun1z 
sart'l S t'f·· ' k 1 tan hainleri haldanda benden ev- 1 

• 1 e erve 1 unun un ~1 ar1 • dii,tii. Biz millet~e ve olanca h1-
mas1 imtiyaz1m ald1g101 soyledi: vel kiiraiiye gelen m terem ha • d T 

S d I k I tipler o kadar giizel .Ozier oy e- Z1maza evam ettik. erazi •tait 
mi;-im? o~n:md: :::::ide o~:!~!r diler ve v ziyeti oyle giizel tahlil giderken ihracat aza dtir aide 

ithalat yiikseldi 
diler. Bu kadar zamanda, bu ka· ett'ler ki bir kelime i A sine Iii-
dar fark gorutebileceiini tahmin zum gonnem» dedi. HUkOmat D r V b 1 
etmezdim. Bu fark1 ic;timai in • Rasih B. Antalya «bu kiir ii • i~in htzh gittik? BeDCe Gazt-
kdip yaptt. Kadmlarr a~b, fa • den ka~ m•hlnim n 'cilli o • nin memlekete en bi bizmeti 
kat bunu crah,smlar diye yaplt. ku du, ~ 'Ciolandtnctnm 'eilli . - - zaferidir, aldtit 
barf inktlabmt yaptt, bu inktli.p okundu. Vatan hainlerinin sicil· iatiklildir. En biiyiik eaeri iatik-

------------------------------------------------------------~~------~----------------------~-----

[ lallerin, milli azametle giden yolu 
ke..,fetmesidir. Selameti iktiu.dJ 
inki afta ve ticaret tarikini bu ,u~ 
retle millete gosterdi. Hiikumet 
1500 kilometrelik •imendifer y P' 
b ve daha da yap1 or, bu genit 
vatanperverligin ve azmin eaer• 
leri oniinde hiirmetle iiiilmek 
bo~tur. Diinyanm en kuvvetli bit 
ordusunu yaptl ve Ana.dolu orta• 
sma askeri tesiaat yaptlnDlf. Bu~ 
nu ben Ankara'ya gelince gar .. 
diim. Anadolu'yu gayrikabili tes~ 
lim bir vaziyete aokmut» dedi. 

Yatan fakir deftildirl 
Halil B. bundan soma lzmir 

mmtakasmm imar1 i~in dokiilen 
paralarm azametine itaret etmif 
ve milli miicadeleden sonra ment~ 
leketin hi~ te fakir olmadagtntn 
buna bir delil tetkil ettiiini ifade 
etmittir. 

Halil B. soziinii foyle il(mal et• 
ti: 

Ben sizinle beraberim 
«- Bu vaziyet kar,mnda her 

feyden evvel siikiin ve intizam 
laztmdtr. Muhalefet matbuatt em~ 
niyet krizini ~oialbyor. Buhranlt 
zamanlarda emniyet krizi hiiyiik 
bir tehlikedir. itidalimizi muha• 
faza laztmdtr, Muhalefet matbu• 
ab eger kasten hareket ediyoraa 
ben de diger haliplere ittirak e
derek hiyanet ediyorlar diyorum. 
Gaflet ediyorlar diyorum. Bu gaf• 
letten donsiinler! Boyle zam n• 
larda, buhranh zamanlarda kav· 
galar ~ok tehlikelidir. Ortada bit 
tztlap ve buhran vardtr. Yar1n 
veya abiirgiin hu buhrantn dah 
mutedil bir hale gelmesin im • 
kin yoktur. Rakamlar bunun r• 
tacagmt gosteriyor. 

Efendiler, 
Vaziyeti kara tasvir ettim. NeV" 

mit degilim. Nevmidi Tiirk'lere · 
yak1tmaz. Bu giizel Anadolu'daD 
her suretle iatifade kabi1dir. en• 
di vesaitimizle alabilecegimiz ter-
t~b•t• ~~~· miizaker~s~ ~ aoy • 

zi ve amet P . lar hu,Uae 
kadar oldugu gibi bundan on.ra 
da istediklerini behemehal yapa .. 
bilirler ve yapacaklardn·. 

(Ye1il gam rin imamlt 
Ben yetil gozler'n i~ine baka· 

rak daima nikbinim. Milletime bu 
kiiraiiden hitap ediyorum! Devlet 
otoritesine kartt emniyeti elbe • 
decek yaz lara g'"ziin" kapas1n, 
kulaitnt ttkastn, memleketin o 
Yetil gozlii biiyiik evl· dma, bii • 
yiik ogluna itimat etsin, mes'ele, 
biitiin mes'ele biter! (Aikttlar}. 

ismet Patanm ikinci nutku 
Miiteakiben, Ba,vekil tsmet P .. 

Hz. vaki iatizaha ve hatipler tara• 
f1ndan serdolunan miitaleata kar 
~· atideki beyanatta bulunmut • 
lardtr: 

«- Muhterem efendiler; ha.tip 
ler mevzuu bahsolan mea' eleden 
heyeean veinfial He bahaettiler. 
Memlekete zarar olarak gaster • 
sikleri miaaller, lefrih ettikleri 
esaalar, intibah1 muciptir. Biitiin 
bu tafailatiD i~inde hiikiimete te
vecciih eden hatayi takdir etmi• 

. yor d gilim. Bu k d r ,iki.yete 
mah I k • in hii • etin b • 
!<Ok tedbirlerde ekai ' bnit ol 

1· drr. 
.. iy n n s a • 

maline kart• hiilrumetin elinde me• 
dan atbik o cak em aa • i 
vard , m de mem kette mer'i 
olan kanulnar vardtr. 

Kanunlar1n cereyan1 tabii ini 
bilininiz. $ahsiyata taaWk eden 
mat uat ceraimi tall lar tarafm. 
dan mahkemelerde hrik olunur. 
HukUmete taalluk eden ceraim 
de mallkemelerde takip olunur. 
Hikimlerin vereceii hiilriimler i1e 
fikayet er adli netice raptolu. 
nurlar. H- A etin b nd n b&fkt 
da bir aali.hiye i •ar r. 0 da ken
di takdiri 
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Ba§muharririmizin 
Meclisteki hitabesi 

---- ... - - -
. , (. Birincf sahfteden mabaft ) terettiip eden bir vazife degildir. 

aevdtgtm matbuat mesleginde Matbuat kadar bu k\iraii dahi, belki 
yiiz taraft olan bazt mahluklara kar• daha ziyade bu kiirsu efkari umu • 
••. ~iiamahaki.r hareket etmek iste· miyeyi tenvir edecek bir yiice tepe• 
dtg•me hiikrn d"l · · · d · 1 e 1 memestm rtc:a e e· dir. Buradan millete hltap o unur ve 
rim. Matbuattn faidelerinden mem· yalmz burada degil, her veaile ile 
leketi mumkUn oldugu kadar fazla her yerde atk atk tekrar olunacak 
rniitene'irn k 1 b"I k . . d 1 a I me u;m bu me e· bu hitaplarla memleket daima iize • 
ni tesiain feyzini ve aafaatm ihlil e- rinde yiiriiniilmekte olan yollartn en 
debileceklere kartt bu amanstz ha - dogrusu hakkmda irtat edilmit olur. 
debileceklere kartt amanstz ha • Bizde yanhthkla muhalif unvant ve· 
lacakslnlz. rilen ve hakikatte miizevirden ba~-

Hakikaten Bu yiizden mem· ka bir feY olmtyan bazt gazetelerin 
leke.tin c;ektigi •ztraplar ve zi • aon zamanlarda herkesi ainirlendi • 
yanlarla ge .. irdigi tehlikeler arbk ren ta,kmhklart bugunkU istizah ile 
yeter olmu~tur. Matbuab hi .. stk • fU heyecanh i .. timaa saik olmut bu· 
rnak~tztn bu giizel netieeyi temin et· lunuyor. lnkilib1n ve inktlap f•rka • 
rnenin iae daima elde bulunduguna amm miidafii bir gazeteci olarak hi· 
kaniirn. yanet matbuatmm hezeyanlart ile 

Efendiler! Otuz bu kadar senelik miicadeleye giritmit bulundugumu 
matbuat hayahnda gazetecilik tari- biitiin millet biliyor. 
hinde memlekete yaptlabilen iyilik· Na .. iz tahstmdan bahsetmek ic;in 
lerin ve fenaltklartn pek c;ok misal· degil, belki yegine ailAhlart tezvir 
lerini gormii~iim. iyilik namma biz- ve ifsat olan bu gazetelerin netriya-
zat kendi kalemirnle istihsal ettigimi tmdaki mahiyeti anlatmak ic;in onlar• 
zannettigim bazt neticeler dereee dan birinin battndaki museccel va • 

Matbuat kanunu 
----... - --

(Birincf Sahifeden mabait> 

konacak ve,.hile mazbut baz1 kuyu. 
da tibi tutulacakhr. 

Etkiyalar menakibi sitayi,kir bir 
liaanla karilere arzedilmiyecektir. 
Ceza kanunundaki devlet reisine ait 
maddede tadilit yapdacak ve Rei • 
aicurnhura velev ima tarikile olsun 
tecaviiz edilemiyeeegi tasrih oluna • 
c:akttr. 

Siyasi imtiyazlarda yattrtlacak de
pozito miktarJ memleketin her ta • 
raft ic;in ayni miktar olarak tesbit 
edilmittir. 

Gazete 'rtkaracak ve gazeteci o • 
lacak kimselerin tahsil ve i~timai 

aeviyeai nazari itibara ahnacak, biJ. 
hallla mahkumiyet cihetine ehem -
miyet verilecektir. Yiiz k1zarttct cii
riimlerle maznun ve bu suretle sui 
tohret sahibi olanlar gazeteei ola • 
maz. Her gazetenin netriyattndan 
yaza itleri miidiiru muhabir ve mu
harrir mu,tereken mes'uldiirler. 

Bir gazete hie; kimsenin hayab hu
ausiyesinden, teref ve haysiyetin • 
den bahsetrniyecektir. Mernuriyetini 
sui iatimal edenler aleyhindeki net· 
riyat haric;tir. 

intihar, hakaret, cinayet vak'alarl 
ancak neticeleri k1saca yazdacakhr. 
Bunlar hakkanda kanuni takibat ya· 
pdacakhr. 

Hiikumetin siyasetini tehlikeye so· 
kacak ne~riyat yapanlar1n gazetesi 
kapablacakbr. ~ahsa tecaviiz, ~antaz 
ciiriimleri i .. in agtr cezalar vard1r. 
Matbuat suc;larandan iki aene i'rinde 
iki d~fa mahkum gazete muvakka
ten tail olunacakttr. 

Liyihantn Mecliste kabul edil • 
mesini muteakip Tiirkiye'deki ga • 
zetelerin tahrir miidiirleri ve imti • 
yaz sahipleri hiikumete hirer beyan· 
name vereceklerdir. Beyannamede 
timdiye kadar matbuat ciiriimlerin • 
den ne kadar mahkum olduklar• ya· 
ztlacakhr. 

Kanunun, netrinden evvelki va • 
ziyetler ve yeni hidiseleri de nazari 
itibara ahnmak suretile makabline 
tumulii olacakhr. 

Diinkii bir aktam gazeteainin ver• 
digi malumata gore yeni kanun idari 
vaziyetler itibarile vali ve kayma • 
kamlara da ieab1nda gazeteleri ka· 
pamak salahiyetini vermektedir. 

derece hayattrntn puriizsiiz iftihar tan haininin guya agtr ittiham ol • 

vesileleridir. · mak uzere bana tevcih ettigi isnat • I D f d 1 k •t I I 
Sunlardan bir taneaini zikretmek· larm en belli bafhlartna huzurunuz- e ter ar I I an ari 

ligime rniiaaadelerini istirham ede · da biiyuk millet huzurunda bir iki i••••••••••••••••••••••••••••••••li 
cegim. Umumi harp ba,Iamtflt. Bi- keiime ile temas etmek isterim. Bu 
lihare galibiyetle biten miidafaasile varakparede o miiaeccel vatan hai • 
ken~i ba:,nna dunya tar.ihini taklip ninin 8-10 gun muatrran tekrar etti· 
e!m·~ olan <;anakkale .. ok diituk va• gine gore ben milyonlar aahibi bir 
ztyette idi, Orada atacagtmtz fiaek- Karunum. Milyonlar1 da galiba gayri 
lerin kapaiillerini Almanya' dan, ka· metru el c;abukluklarile toplam•ttm. 
~ak olarak getirebiliyorduk. Heniiz Oelil olarak saytyor: 
Romanya harbe girrnemi,ti. Fakat 1- Beyoglu'ndaki Tiirkuvaz ga· 
S•rbistan Merkezi Avrupa ile irti - zinoau benimdir. Ya 250 bin ya 400 
battmtzt keaen bir hail olarak orta• bin liraya alrn•ttm. 
da duruyordu. Sn·biatan cephesi ya· 2 _ Bomonti fabrikaat benimdir. 
rtlarak Merkezi Avrupa ile ittisali • 3 _ Zingal ormanlar1nt ben al • 
mizin temini elzem goruniiyordu. Bu m•t•m ve ben itletiyorum ve aair~ ve 
a~tk hakikati o zamantn merkezi u- saire.. ~eref ve namuaun zerreatn • 
mumisine soyledigim, S1rbistan cep· den mahrum olan bu herifler benim 
hesi yartlrnak. uzere muttefikleri • milyonlara malik bir Karun oldugu· 
mizin tahrikiai teklif ettiii zaman mun bu auretle delillerini vererek 
boyle bir hareket Turk mertligile efkari umumiyeye ,unu demek is • 
nastl telif olunabilecek, tereddUtle· terler, hatta isterleri fazla, diyorlar: 
rile karttlathm. Arkadatlartml ikna _ ltte c. H. F1rkaamda bir a • 
edemiyen aozlerime bedel bu vadide dam, 10 sene evvel be, paraat yoktu, 
fiddetli makalelerimin miittefikle • timdi milyonlara malik. Tabii diger· 
rirnizi iebar ettigini gormekle bah· leri de hep boyle ... Halbuki ote ta· 
tiyar oldurn. 15-20 giin gibi ktsa bir rafta millet ac;hktan ktrthyor. 
fao,.la za 1n a tr iatan cepheai ya- ~imdi bu efaaneler Uzerinde biraz 
rdmtf. Avrupa ile dogru muvaaale • tevakkuf edeyim. 
rniz temin olunmuf, c;anakkale'ye Efendiler! Beyoglu'nda bir Tiir • 
ceplerde ve bavullarda kac;ak efya kuvaz binaa1 bulundugunu hepiniz 
olarak deiil belki vagonlarla, tren• bilirainiz. Sizi namus ve terefimle 
lerle Yardtrn yeti,tirmege irnkAn ha· temin ederim ki ben bu dakikada da-
stl olmuttu. Kiic;iik biiyiik boyle mi- hi bu binanm aahibi kim oldugunu 
salleri teaddiit ettirebilecek, ayni za· bilmiyorum. 0 kadar yazdtklart ve 
rnanda 20 aenelik meb'us olan 30 bu aiiyledikleri halde, hatta tekzip et• 
kadar aenelik bir gazeteci vatan • mek i .. in bile tahkikine liizum lOT• 
dattmztm. V .. biitun bu gu:eteeilik medim. Bana elin binaat, beni ala -
hayattmda kiye'de namuslu bir kadar edecek bir feY goriinmedi ve 
matbuat eaaat bulunduiunu daima hili da goriinmemektedir. 
aordum. Bomonti fabrikaatntn tsvi,.re'li bir 

Butiin bu miiddet zarftnda meale· airkete ait oldugunu bilirim. Ser • 
iin ic;ine karttan fenalar ve fenahk· ~ayesi tahvilatla temin olunan ve 
lar da zaman zaman her saglam galiba ekseri eaham1 muayyen bir a• 
b?nyeye i.rtz olmaga c;ah~an veya ilenin mah olan bir tirkettir. Aranaa 
~Ukaeden hastahklar mahiyetini ha- Borsada ahp satdan akaiyonlart 
tz olmu,tur. Matbuat bunyemiz e • bulunur belki. Bu fabrikantn bir tek 
aaaen •ailamdt ve bu aaglamhk ise akaiyonuna dahi malik olmadtglml 
esaaen gayet lemiz bir oz}ii hamur soy)ersem fafarlltnlZ tabii, 
olan Turk milletinin aaglamhgma [/ti:ar - Ba,rnultarririrni:in ~oJt 
dayantr. etrallr olan hitabeaini; Mecli• mii • 

Bu eaaslar elde iken fenaltklart :akeratrmn 11ece 11•~ vakte Jtadar 
~att:- kolayhkla bertaraf etmege devam etme.si yii:iinden tamamen 
nnkan bulunacagtnt kabul etmek • almak imJtanr haatl olamadr. Mat • 
li!~iz de h.ata yoktur diyorum. Ef- buata ail ~ok fa)lani dikkat krarm • 
kart urnumtyenin hakkile tenviri larr ihtiva eden beyanatrn alf kra • 
mea'eleai yalntz rnatbuattn uhdesine mrnr yarm derce devam edeceii.z.] 

mege kifayet etmiyor veya onla· I 
ran sahalart haricinde kalan mea'. 
elelerde hiikumet kanunun kendi-j 
sino verdigi aalahiyeti tatbikte ih· 
mal ediyor ve yahut mevcut olan 
det elde bulunan aalahiyet ve 
mer'i olan kanunlartn hiikiimle
rin h ricinde ~1kacak kadar cid
diye v ehemmiyet peyda et • 

ittir. Bunun i~in hiikiimet bir 
'· Y teklif etmiyor. Size bu ii~ i . 
tik met c vap erecegim. B" .. 
defa v ziyet nedir? Hatipler bu 
mes'eleyi muhtelif cepheden izah 
ettiler. Ben burada gecren sozleri 
dikkatle dinledim. Zaten hati • 
lerjn gosterdiii enditeyi y Intz tu. 
rada B. M. Mecliainde vuku bu • 
an miizakerattan degil, halktan 1 

v~ hi~ ~ok v~tanda,tan da ifitmit· 
••mdtr, Mea ele ehemmiyetle na:za. 
ri dikkat aJmacak, miistacelen dii
'iiniilecek bir mahiyet almttbr. 
Miiaaade buyurursantz bugiinkii 
vaziyetin manastnl izah etmek i~in 
aiz hir z eski zamandan bahset -
meliyim. Matbuat hiirriyeti maeli 
ahada vazih ve kasa bir ifade ile 

nasd anlatdablir. Bu memleketin 
ot denberi istedigi matbuat hiir. 
'1, t1 nedir? Bu m mlckette • ta. 

bii her memleketin iatidadt oyle • 
dir • bir matbuat hiirriyeti diye ilk 
once mevkii iktidarda bulunan hii· 
kumete karfl uiUorta oi~USUZ SOY• 
lenebilmesi kastedilir. Milletlerde 
matbuat hiirriyetinjn ilk miy8n bu
dur; bu imkan katolun8cak ilk 

merhaledir. 
Memlekette her hangi bir ga· 

zete ~tkabilain. Dogruca hiikii • 
mete kart• mevkii iktidarda hu· 
lunan kimse aleyhine • mesela la
met Pa. - IOZ eoyliyebilain, bunun 
boyle ~labilmesi matbuat hiir • 
riyetinin ilk miyartdtr. Soylenen 
sozlerin dogru veya yanhf ol • 
mast miinaka,asl ondan sonra 

baslar. Milletler evvela bir ne • 
tic~yi elde etmek i~in uirattrlar 
ki biz de bunun i~in uiratm•t•z· 
dar. Hatta ~ocuklugumuzda boyle 

bir manzara gormek i~in mii,tak 
ve miitehasstr giinler ge~irmitiz· 
dir. Hiikumetler ise bilhassa uzun 
miiddet soz soyletmeden kapah 
kalmta devirlerden aonra kendi • 
leri al~yhine soz aoylenmeaine ta· 
hammiil edemezler. 

Er milletin hususi istidatlar1 
vardtr. Kendi halktmtztn da kuv· 
vetli yerleri olcluiu 1ibi, zayaf 

Kirahk kumsal Baltalimam dairesinde haul olan kum ve ~akdlartn 

3 sene miiddetle ihraciyesi miizayedeye konuldu. Senelik kiras1 ktrk 

lira, kiralamak a~tk arthrma 22 temmuz 931 ~ar~amba giinii 15 Defter· 
darhkta (M • 931/80) 

KlRALIK ARAZI- Levent ~iftligi miittemilatmdan: Zincirlikuyu'

dan Biiyiikdere'ye giden yol iizerinde (Golf kuliibiiniin) itgalinde bulu

nan ii~ yiiz doniim arazi, senelik kiras1 yiiz altm1~ lira, kiralamak, a~1k 

artbrmak, 16 temmuz 931 per11embe saat 15 Defterdarhkta. (M. 76) 

Posta ve Telgraf Levaztm 
ve Mebani miidiriyetinden: 

Ankara telsiz iraal istasyonunun Ankara fehir cereyam ile tagdiyesi 
l~in muktazi malzeme ile tesisiyesi kapah zarf usulile miinakasaya ko

nulmuttur. Miinakasa 23 agustos 931 tarihine miisadif pazar giiniidiir. 

~artname her giin Yenipostane'de levaztm miidiirliigiinden ahnabilir. 

Taliplerin ihale giinii olan 23 agustos 931 tarihine miisadif pazar giinii 

saat 14 ten evvel teminatla.nm da ihtiva etmek iizere kanun dairesinde 

kapablmlf ve miihiirlenmif teklifnamelerini Y enipoatane' de miitetek

kil mubayaat komisyonu riyasetine tevdi eylemeleri. 

yerlerini de bilmeliyiz. Mesela: 
Y az1 ile gosterilen her teyi dogru 
zannetmege halktmtz daha ziya· 
de miitemayildir. Gazete veya ki
tap baamlf, bunu mutlaka dogru 

olarak abr. Saniyen halktmtz a· 
. leyhinde IOZ soylenen mevkii ik· 

tidar sahibi bir adamm muhak • 
kak itibarmdan kaybettigini zan· 

neder. O~iincii nokta, kapab de· 
virlerden aonra matbuat hiirri • 

yeti ilk devrede daima bir ink1 • 
lap vaaltas1 olarak kullantlmtttlr. 

Bundan hiikiimetler ~ok korkar• 
Jar. lktidar ve niifuzunun sarstl· 

d1g1 bir zamanda 15 giinliik bir 
ftrsatfan istifade edebilen gaze· 

teler mevkii iktidardaki hiikumeti 
devirebilirler. Bu da bu memle· 
kette otedenberi heves edilen bir 

mevzu olmuttur. Bu sebepledir ki 
hiikumetler matbuatta kendi mev· 

cudiyetlerinin ve aiyaaetlerinin 
tenkit edilmesine daima az ta • 
hammiil etmi,lerdir. Bu taha,inin 

aksiilameli olarak matbuat hiir • 
riyetinde ilk iatihsal olunacak 
'ey hiikiimet aleyhinde iatenildigi 

gibi yaz1 yazmak hevesi olmuf • 
tur. Bu safha matbuat hiirriye • 
tinin ilk siyasi kademesdr. 

(Nutkun mabadi yarm) 
Halil Beyin beyanabm miite • 

alup aniizakere etrafmda verilen 
bir ~ok takrirler reye konuldu. 
Miizakerenin kifi goriilmeai ve 
hiikiimete beyam itimat edilmeai 
hakkmda Afyon meb'usu Ali B. 
le riifekasmm verdikleri takrir 
kabul olunarak kabineye miitte • 
fikan itimat reyi verildi. 

Bu a1rada Merain meb'usla • 
rmdan birisi bugiinkii miizake • 
ratm biitiin gazetelerin birinci sa
hifesinde aynen ve hila miitalea 
derci hakkmdaki takriri de kabul 
edilerek yar1n saat 14 te toplantl· 
mak iizere celseye nihayet verildi. 

Bundan aonra Bilecik meb'u· 

au Salih Bey lamet Pa,amn nut· 
kunu memleketin her tarafma 
netir ve tamimini teklif ediyor • 
du. Kaztm Pata bu takriri, nu • 

tuk resmi gazetede netredildik
ten sonra reye koyacagml soy • 
ledi. 

Aksaray meb'usu Siireyya Bey 
matbuat kanununa baz1 madde
ler ilavesini teklif ediyordu. Sii

reyya Beyin bu teklifi hiikumet 
boyle bir layiha haztrladJgmdan 

Meclise geldigi zaman enciimen
de miizakeresinde Siireyya Beyin 

bu tadilab teklif edecegi miila • 
hazaaile takrir nazari dikkate a
hnmadJ. 

Meclis dagtldtgl zaman aaat 
10 u bulmuttu. Bugiinkii miizake-

ratta mecliste ~ok tedit bir heye· 

can vard1. Kotii netriyat yapan 

gazetelere kartl miifrit fikirler 
hiikiim siiriiyordu. Baz1 meb'uslar 

inkdabt tehlikeye diitiirecek de
recede garezkar netriyat yapan 

bir ktstm zetecilerin, milletin 
selame i n mma, hi~ bir mazarrat 

ika edemiyecek hale getirilmeleri 
etrafmda kat'i bir hiikiimle ha • 

rekete ge~mit goriiliiyorlardt. 

'iddetli bir takrir 
Bu teklifi kanuni meclis riya • 

setine verilmek iizere haztrlan • 

mtfb. F akat Batvekil ismet Pata 

mn miidahalesi iizerine vaz ge • 
~ildi. 

Ali Saip B. in takriri 
Ali Saip Beyle riifekasmm 

Meclis riyasetine verdikleri 
takrirleri ~judur: 

«Memlekete ve vatana hiya· 
netleri sabit olan, isimleri a· 
tagtda yazth tahtslarm vatan· 
da,hk hukukundan iskat edil
mesini ve bir daha memleke • 
te girmemek iizere hudut ha· 
ricine ~·kanlmalaram teklif e
_diyoruz: 

Arif Oru , M. Zekeriyya, 
Kadri, izmtr'de Yeni Astr'ct 
Ismail Hakkt, Halkm Sesi mu· 
harriri StrrJ, Lo Iovan (Le Le· 
vant) muharriri Kantar oglu, 
Hizmet' r;i Zeynel- Besim, Y eni 
Astr' et Behzat Arif. • 

LEMDAR ZAOE MEHMET Vapurlar · 
LUks ve seri Karadeniz postasr 

BOLE NT vapuru 
6 temmuz 

Pazartesi 
Giinu aktamt aaat 18 de Sirkeci 

rthhmindan hareket edecek is • 
kelelere azimet ve avdette ugrt
yacaktlr. 

Yuk ve yoleu i .. in, Sirkeci, Ve. 
zir iskelesi sokak No. 61 acenta • 
stna muraeaat. 

Tel. 21037. 

tlin 
istanbul'da Sultanhamamt'nda 3 

ve 5 numarada metgul Frohe Retker 
ve Kirkor Muhbiryan Efendilerden 
miirekkep kollektif tirketine icra 
ve iflia kanununun 276 met mad • 
deai mucibince istanbul icra riyaaeti 
aliyesinden konkordato akti i,.in iki 
ay muhlet verilerek mezkur kanu · 
nun 278 inci maddesine tevfikan 
komiser tayin olundugundan mez -
kur tirkette alacakh olanlara atide 
yazth huaualar 283 iincii maddeye 
tevfikan ilin olunur. 

1 - Alaeakhlar 931 aenesi tern· 
muzunun aekizinci guniinden iti • 
baren yirmi giin i,.inde alacakla • 
rtnt kaydettirmeleri ve alaeak vesi
kalartnt tealim eylemeleri. 

2 - Bunun i'rin Galata'da Abit 
hamnda 41 numaralt yazthanemize 
miiraeaatleri. 

3 - Mezkur yirmi gun i,.inde a
lacaklarm• kaydettirmiyenler kon • 
kordato muzakeresinden hari .. kaltp 
rey hakktna malik olamazlar .. 4 • A
lacakhlartn kaydmdan aonra mezkur 
maddeye tevfikan konkordato tek • 
Iifi alacaklarmt kaydettirmit alan a• 
lacakhlar tarafmdan miizakere e • 
dileceginden alacakhlarm toplan • 
malar1 ic;in tayin olunan agustosun 
onuncu pazartesi giinii aaat ikide 
mezkur yazthanede toplanmaga a • 
lacakhlar davet olunur. Bor,.Iular 
toplanmada haz1r bulunmaga 
meeburdurlar. 5 • Taraftma tealim 
edilecek alacak vesikalart toplanma 
ic;in tayin olunan mezkur tarihe ta
kaddiim eden on gun i'rinde yaztha· 
nemize miirac:aatle alacakhlar tara· 
fmdan tetkik olunabilir. Komiser a· 
vukat Mazhar. 

Zayi - latiklal harbinde va • 
zifei aakeriyemi ikinci kolordu 

dordiincii fnka ktrk ikinci alay 
karargahmda ifa ile tezkere al
dtm. Bu kere tezkerem zayi ola· 
rak yenisini almak iizere icap e· 
den makama miiracaat etmit ol
dugumdan eskisinin hiikrmii ola
mtyacagmt ilan ederim. 

Yalova'nm Retadiye karye · 
ainden 318 tevelliitlii Osman 

oglu Mehmet Tahir 

Gebze aaliye hukuk dairesin • 
den: 

Ahiren vukuu vefatma mebni 
alacakblartn ve veresesinin talebi 
iizerine Kalburcu kariyesinden 
~ahin oglu Mehmet Ali E
fendiye ait olup mahkeme· 

ce yaziimif olan ve bin lira 
ktymet takdir ktlman Kalburc1 

kariyesinde kain ve mazotla 
miiteharrik bir ktt'a motorii havi 

degirmen 30 temmuz 931 per~em
be giinii aaat 10 da a~1k arttuma 

ile aablacagmdan talip olanlarm 
yiizde on pey ak~esile beraher 

mahkemeye miiracaatleri ilan o· 
lunur. 

tat. Tapu ba,memurlugundan: 
Dt~aiyunua'ta ~ifte'retme aoka • 

i•nda atik 17 No. lu bir ktt'a araa 
281) tahririnde Arif Ala oglu lzzet 
Efendi namtna aepti defter edile • 
rek yap1lan tabarriyata ragmen ta· 
aarruf kaydma teaadiif edilemedi • 
w inden aenetsiz taaarrufata kiyaaen 
tahkikah mahalliye ieras1 auretile 
teacilen tapuya raptt hakkmda ta -
rihi ilindan itibare 15 1un aonra 
mahalline tapu e tahakkuk memur
lan izam kthnacagmdan itbu his· 
seye taaarruf iddiaamda bulunanlar 
varaa veaaikini miiatashiben I tanbul 
Tapu batmemuriyetine miiracaatleri 
ilin1 teblig olunur. 

1\ARA DENIZ POST ASJ 

Vatan a ~~~:~z 
(:ar§amha 
glinii tam saat I 7 de Sirkeci nh
nmmdan hareket edecektir. 

HAFT ALIK BAR TIN 
SOR'AT POSTASI 
Asri her tiirli.i BuR SA techizatJ ha vi 

vapuru 8 temmuz 

~ar~amba gunu saat 19 da 
Sirkeci nbtJmm • 

dan hareketle Ereg-li Zonguldak, Bartln, 
Amasra, ve Cidc'ye bir gecede gide
cek ye lli~e ile ayni iskelelere ugnyarak 
lstanbul'a gelecektir. 

Her tiirlii tafsil!t i~in Galata'da Kii~iik 
RJhtJm Hanmda 4-5 numaraya miiracaat. 
Telefon Beyojtlu 913 

eyrisefain 
Merkez Acentast: Galata Kop

ruba•• B. 2362 ~ube acenlast: 
Sirkeci Miihiirdarzade Ham 
2,2740 

PtRE • tSKENDERtYE Postaat 
(iZMIR) 7 temmuz sab 10 da 

Galata Rthbmtndan kalka • 
cakhr. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk -lzmlr postas1 

SAADET 
vapuru her pazar • 

tesi ak~am1 I 7 de 
Sirkeci'den hareketle 

GeliboJu, <;anakkale, Ayvahk ve 
lzmir'e azimet ve <;anakkale'ye u~
nyarak avdet edecektir. 

Volcu biletl vapurda da verlllr. 
Adres: Yemi~tc Tavllzade blraderler 
Telefon: lsta nbul 2210 

Yunan Milli Seyriisefer 
Bahri Sirketi 

(PAT R lS 2) liiks vapuru 12 
temmuz pazar saat J 0 da Gala
ta nht1mmdan doP;fuca Pire, ls
kenderiye, Marsilya ve Barselo· 
na'ya hareket edecektir. 
Umum limanlara her stntf yolcu 

ve ticad emtia kabul olunur. 
Miiteaktp seferler i 23 temmuz 

6, I 3 ve 27 agtlstos per~embe 

glinleri tam saar I 0 da. 
Umum acentalan: Ana~ostopulos 
ve Siskidi Galata'da Qinlli nhum 
Han. Telefon Beyoglu 26 I 2, 2613 
ile Beyo~lu ve Galata'run umum 
seyaliat acentalarma miiracaat 

Adapazan asliye hukuk hi • 
kimliginden: 

Adapazart'nm Karasu nahiye· 
ainin lncilli koyiinden Mehmet 
Ali Efendi, oglu Abdiilkerim Ef. 
vekili Seyit Ahmet Bey tarafm
dan o koyden Abdi Bey oglu 
Mehmet F aik Bey aleyhine a~t1g1 
alacak davastndan dolay1 g1yaben 
icra k1hnmakta olan tahkikat ne· 
ticesinde davac1 vekilinin miiste
nit iddiast olan miibrez puaula· 

1 
daki imzasmm tatbikat muamele
si yapll"Dlf ve hakktnda hukuk 

uaulii muhakemeleri kanununun 
402 ve miiteakip maddeleri mu • 
cibince &•yap karar1 ittihaz edil· 
mit ve bu suretle tahkikat 18/7/ 
93i tarih cumarteai siinii aaat 
14 e talik kdmmlf oldugundan 
tebligden bilitibar 10 giin i~inde 
itiraz etmedigi ve mahkemeye de 
gelmedigi takdirde hakkmda 
muktezi muamelei kanuniye ifa 
kthnacagt ilanen teblii olunur. 

Kirabk tas "' ocag1 
' 

Halkah Ziraat mektebi ~iftliginden: 
Kii~iik~ekmce golii civarmda ayrtca makasla timendifer hathna 

merbut ~imento au kireci ve adi kire~ imaline ve yap1 fO&e inf&ll i~in tq 
ihtiyacma gayet elverifli olan tatocag• uzun miiddetle kiraya verile • 
ceginden taliplerin teraiti anlamak iizere Y etilkoy civarmda Halkah 
Ziraat mektebinde ~iftlik idare heyetine miiracaatleri. 

Sinop Belediye Riyasetinden : 
Goriilen liizum iizerine Su yollarl ihalesi 2/8/931 tarihine 

bdar temdit edildiii illn olunur. 
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Tavuk!rulukta muvaffak olmak vel 
para kazanmak i~in mutlaka bu 

kitabt okumahdtr. 

r-TnRK 

I SANAY1 

TlCARET 
ve 
BANKASI 

GA YET MOSAiT !?ERAtTLE 
«T ASARRUF KUMBARASI» 

MUAMELATINA 
BA!?LANMI$TIR 

r
Paris T1p FakUitesi mezunu• 

Cllt ve ziibrevi bastaltklar 
miitebaSSISI 

Bab"H """"' ololl ku "' '" I 
-blrlncl kat sabahtan ak~ama kada~ 

Dr. Bahattin ~evki 

BAKTERiYOLOG 

Dr. iHSAN SAMi I 
BAKTERiYOLOJi LABORATUVARI 
Umum kan tahlila.tt. Frengl nok -
tai nazarmdan (Wasserman tea
mtllti) kan kUreyvatt saytlmaSI, ti
fo ve ISltma hastahklan te§bisi, 
idrar, balgam, carabatl, kazurat 
ve su tablilA.tl, thtra mikroskopi, 
hususl a§llar istihzan. Kanm tire 
miktannm taylni ve kanin sedima- ' 
itatlon stirati. 

Divanyolu'nda Sultan Mahmut 
ttirbesi No. 189. Telefon ist. 20981. 

Dariissafaka 
' ' 

Miidiirliigiinden: 
Mektebe ahnacak bir senelik et 

ve ekmek miinakasasmda fiat 
gali goriildiigiinden pazarhkla 
itasma talip olanlarm 21 temmuz 
sah giinii saat 14 te Nurosmaniye'· 
de Cemiyeti T edrisiyei talamiye 
merkezine miiracaatleri. 

i LAN 

Miiderris F aik Sabri B.in 
Cografya ders hazuhklan 

Ankara Gazi Terbiye Enstitiisii miidiirii Faik Sabri Beyin bu 
eseri Cografya tedrisatmda miihim bir rehber hizmetini gor -
mektedir. 

Gerek ilk, gerek orta mekteplerde Cografya tedrisatile me~gul 
olan her muallimi alakadar edceek bu kitabm fiatt 50 kuruttur. 

a§iri : Kanaat kiit 

• O HORHORUNJ• Bcyop;lu, Tokath-A 1 r. ya~e~-a~~~~~ ~;~~k 
• Cild vc emraz1 ziihreviye tedavihanesi [ Ier glin sabahtan ak~ama kadar 

iDJabaz, · sihhat avarizinin 
menbaidir. Bunu, altmi~ se
aeden fazla muvaffa.kiyeti 
ile bdtiin diinyada taninmi~ 
Eno's "Fruit Salt" miis
tahzarindan sabah ve 
akpm bir bardak su deru
nunda bir kahve ka§igi mik
da.rinda alarak def'ediniz. 

BOMONTi 

• Bii.UMUM 
ECZANELERD.B I 

SAT.l.I.JK 

•1Frufl Salt .. 
ve •ENo" 
fslmlerllo 
dike1l<rl 

fabribrua 
allmeu 

foarikasidir •• 

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

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

)C)C)C)C)C Her yerde aray1n1z 

Resmi ilanlar Tiirk Ltd ~irketi 
Turkiye'de her lisanda inti§ar eden biitiin gazeteler 
i<;in bih1mum resmi daireJer ilanlartni kabul eder 

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

=3 ve i 6iliZCEogr;:.~:eke 
hocas1z Y 

iiavsny<® <®<dloD~e<®lk nlko lfifilltllho~m ceserr: 
Galatasaray lisesi ingilizce muallimi 

Mister Thoms'onun 

.NGiLiZCE ~ 
• • 

t~A~ ~ gra~~11 
iNGiLiZCE 
AMELi-TiCARi 

~ •••••••••• -.-ilii'll ••••• • .1 

Bu kitaplar bir tatil esnastnda size bir lisan kazandtnrlar 
~lYI l!d1!::~1]2)D~rr ll'iH~rr l@orrfi ~oO'ltDii @Oalrra!K 2 ~ell" oorra~ou-. 

Na,iri: Kanaat kiitftpbanesi 

Yeni ve eski R A D Y Q lar 

Pek iyi surette en mUkemmel 

6 
Tahvil edilebilir. 

Plaklar~n inlifa" i~in 

Bir P H Ill P S P I K - U P ' u 
(Eiektrik Diyafragmi) ilave etmek klfidir. 

Elektrikle doldurulmu~ plak
l lar en iyidir. Fakat bunlar bu 
PiK- UP ile daha mUkemmel 
~ahnabilir. 

PiK • UP adedinin fiatt 
PiK • UP tak1m1 ( kutuda ) 

15 lirad1r. 
27, 50 liradtr. 

tahriren miiracaatlan. 

Bftyftk bir ledakarltk 
istanbul'da Eminonunde Valide han• ittisalindeki 4 

numarah buyuk tayyare pivangosunun 

ader R. ventura gi~esi 
Altmct ke~ide biletlerini b liraya satmakta vc ikrami ·c veya 
amorti isabet etmiyecek biletlerc iki~er lira iadesini taahhut etmektedir . 
Bu suretle asgari bir fiatla ahnacak biletc en muhim ke~ideye i~tirak ve 
200,000 llrahk bi.ivuk ikramiyeyi kazanmak talihini tecri.ibc etmi~ 

olursunuz. 

Belsoguklugu 
ve frengiye yakalanmamak i~in 

PROTEJiN 
kullanm1z.Her eczanede bulunur 

Kuzguncuk'ta PatalimanJ caddesin· 
de 92 No. lu hanede &akin ikea el • 
yevm ikametgi.b1 me~bul jandarma 
yiizbatthgJndan miitekait Mehmet 

Mugla Vilayeti dahilinde Fethiye ka
za mm Karg1 ve Yaruklar karyesinde 
Bask! mevkiinde §imalen Bozta~ tcpe -
. mden Naldi.iken tepesine hatt1 miistakim 
~arkan Naldi.iken tepesinden kti~iik Zey
tlncik namt digerle Yordan zeytinligi te
pesine bir hattl miistakim, cenubf'n Yor· 
dan zeytinligi tepesinden Kabasakal te
pesine bir hattl111iistakim, garben Kaba-
akal tepesinden Boztal,! tepesinc illr hath 

m!istakim ile mahdut ve mesahat sathlyesi 
285 ciripten ibaret arazide Salih Zeki Bey 
tarafmdan taharri ve zahire glkanlan 
krom madeni altmt§ sene miidtletle mu
maUeyh uhdesine :nale olunaragmdan 
maadin nizarnnamesinin 36 ve 37 inci 
maddeleri rnucibince bu bapta bir gfma 
itirazt olanlarm 6/ 61931 tarihinden it! -
baren iki ay miiddet zarflnda Ank?.ra'da 
Iktisat Vekaletine ve mahallinde makann 
vilayete baarzuhal miiracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

r Devlet Demiryollari ilanlarl I 
AlaAkadar ar1n nazari dl•kkatl•ne Haydarpa:a •. E~kitehir hatt1 iizer~nde Boz~yiik istasyonu civaranda 

257 ve 258 mc1 ktlometrelerde vakt tat ocagmdan !rlkariiacak 4000 

Ali Beye 
Oakiidar 2 inci aulh hukuk mah• 

kemeainden: 
Kann•z Vechiye Hamm taraftn • 

dan aleyhinize ikame olunan tedbiri 
ihtlyati ve nafaka davaa1 iiz rine 
icra k1hnan muhakemeai neticeain· 
de: Hukuk uaulii muhakemeleri ka· 
nu. un 500 iincii maddesine tev • 
fikan aile birliginin aiyaneti :rotmntn• 
da tedbiri ihtiyati olmak ii:&ere iki 
s:ocugu ile mumaileyhaya fehri 30 
lira nafaka takdirine karar veril• 
mit olmakla ikametaahtnt:rotn m~ " 
huliyetine binaen tarihi ili.ndan iti· 
baren bir mah zarfmda itbu karara 
kart• hakk1 temyizini:roi iatimal e • 
mediginiz takdirde hiikmiin abi 
kat'i et edeceii teblig maka tn 
kaim olmak iizere ilan olunur. 

Esnaf Bankast ile aram1zda mukavele ahkammda hasd olan ihti • 
I 

1
laftan dolay1 oniimiizdeki altmc1 ke,ide biletlerini vermekten imtina 

eylediginden vasttam1zla toptan ve perakende Esnaf Bankaamm 
1 miihiiriinii tas1yan tayyare biletlerini alm1s olanlarm altmc1 keside 

' ' ' 
biletlerini almak i~in ya Esnaf Bankasma veya Tayyare miidiirliigiine 

vaktinde miiracaatleri ilan olunur. Bu bapta taraf1m1zdan hi~ bir mes'u· 
1 liyet kabul olunmtyacakbr. 

-------------- I Galata'da Havyar Hanmda 64 numarada Tayyare 
Pendik Belediyeainden: ' piyangosu bayilerinden Efray1m Devidaa 
Pendik'te Kumluk'ta yap1lan plaj 

mahalli bu sene i~in aleni miizayede 
suretile kiraya verileceginden ve 
30/6/931 tarihindeki miizayedede 
haddi layik goriilmediginden miiza· 
yede, miinakasa ve ihalat kanunu -
nun 17 inci maddesine tevfikan bir 
hafta miiddetle 7/7/931 aal ' giinii 
:\aat 15 e talik edildiginden talip o
lanlarm mezkur giin ve aaatte temi· 
nat ak~eaile Pendik Belediye eacii
menine miiracaatleri ilin oluaUI'. 

Y apak miizayedesi 
Halkab Ziraat mektebi ~iftliginden: 
Halkah Zi aat mektebi t,;iftligi koyunlarmdan hastl olan (500) kilo 

miktarmda Merinos melez yapagt miizayede ile sablacag1ndan taliple -
rin 'eraiti anlamak ve miizayedeye i,tirak etmek iizere 25 lira teminat 
ak~esile temmuzun on birinci cumartesi iinii saat 15 te Ye,ilkoy civa • 
r1pda Halkab Ziraat mektebindeki ~iftlik idare heyetine miira~aatleri. 

M3 Balast ihraciyesi kapah zarfla miinakasaya konmuttur. 

Miinakaaa 25 temmuz 931 cumarteai giinii saat 15 te Ankara'da 

Devlet Demiryollart ldaresinde yaptlacaktlr. 

Miinakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplartm ve muvakkat 

teminatlar1m ayni giinde saat 14,30 kadar miinakasa komisyonu ka

tipligine vermeleri laztmdir. 

Talipler miinakasa tartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara'da 

veya Haydarpa,a'da tdare veznelerinden tedarik edebilirler. 
>io>io>io 

Bir sene zarftnda Derince limamna gelecek malzemenin tahmil ve 

tahliyeai kapah zarfla miinakasaya konulmuttur. 

Miinakasa 22 temmuz 931 ~artamba giinii saat'15 te Ankara'da Oevlet 

Demiryollarl idaresinde yap1lacakbr. 

Miinakasaya il}tirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat 
teminatlartm ayni giinde saat 14,30 a kadar miinakasa komiayonu ka· 

tipligine vermeleri laz1mdu. 

Talipler miinakasa tartnamelerini bef lira mukabilinde Ankara'da 

ve HaJ:d&f2&f& idare ~eznelerinden tedarik edebilirler. 

Zayi Mtilga Itlmadt Mill ankasmm 
namJintt muharrcr 42777 nu ra11 muvak" 
kat hissc s nediml zayi ettim. Yenlsim • 
lacagtrndan hlikmu olmadt~t ilim olunur. 

7 lnei sm1f hesap memurlu~undan 
miitekait 323/35 Htiseyln Avni 

Mes'ul Miidiirii M. Agti/1. 

ri 


