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e 5 Koru~ar ,a .I 

a.h I tan 

a Kooperatif aileainin zengin tipleri 
ras•nda. halk tim • tmtzln iktisadi ve i~ • 

f kiU tartlarlna ~ok uygun bulunan, 
a at meml k , • 
~-~ h l e ebm1zde de heniiz re· 
tirk t~ '?am1f olan (adi kooperatif 

B~ ;r•n~en) hahaetmek iatiyoruz. 
ser· •z le, t•rket denildiii vakit ek • 1Yet e tica t • • ~iink•• h I re ftrketlerJ anlattltr. 

u, a k1m • • k Yapmak h" • •z. cem1yet ve t•r et 
h' urr1Yehne malik olal1 daha 

II' aarJn dortte h' • d'x.. 'b' h .. h" • 1r1 get;:me 15 1 g• 1 
.. urrtyet' • • 

!led' k' 1 ••hmale de ancak on ae
•r va at bulah'l • t' t 1 mat 1r. 

k,:,te, buhaiyaai tartlar i~inde hal • 1 z ser eat . b • 
ket Y&Pmak h c~mayet vl~h~er ~~~ .t•r· 
timal a ve aa a 1yetm1 ••· 
larntte ancak vakit bulabilmege bat· 
de ti' ve kayhola.n vakti telafi i~in 

caret tirk tl • • d ~ d' 
tirketleri (ao • ~ _er~n~l )ogb~ran .•h J 
mal d caelf c•v• e araz 1 • 
• e erek d h "tek 'I I bcaret • a a mu emm1 o an 

olmutt flrketlerinin tetkilile me9gul 
ur. 

Bug" 
aek v un t~earet tirketlerinin en yiik· 
miUet~ aar, tekillerine malik olan 
ve ee ~r helki aaarla.rca adi tirketler 

B h
m'!etler ile yelitmitlerdir. 

a ann· • tif f k •z•n rnevzuu olan koopera • 
feki;f ~tlerinin de boyle a.di tirket 
lllahl e~· oidugunu aoyliyelini; bir 
sap ; .. kk~e9 on kitinin kii4Yiik hir ka· 
:Yaln u an• a~arak o diikkandan 
herktz .kendilerinin et alrnaa• ve · kara 
bett e~1k 1~bn ald•i• miktarda ve nia· 
tirk etl a. '!Ill etmeleri adi kooperatif 
aid' e ;r•n•n miikemmel bir niimune· 

•r. "'e h 'f · · t h ha za.; e~ on c;• t~•n•n o um, 
t ~an ve alah ziraiye almak iizere 
.,t!fktl ettilcleri tirketteki kar• yal • 
~~ lcendi aralartnda aht niahetine 

::~~~r~afttmal ra da diier hir mi • 

~·ft~·· 1 ;t_.Cl 1 er araaanda, ve fak1r mahal• 
ketler~ ~ fek'l adi kooperatif tir· 
riin•-:t'n.•kn _teaaiiaii ve ~ogalmaal bu-

"" 1 haad· ledbirl d 1 ••ktnh)'l azaltacak 
er en h, 'd' Ad' h' • k Yapmak •1 11'1 tr. • 1r t•r et 

ma.k 1 e tica.ri hir tirket yap• 
atatnnd f • .. vakti • I a ormahte ve teeaaua 

hetler' ~'1 eme, iflaa ve aair hir ~ok ci-
• e lrl."h' ketler I h. u nn farkiar ve adi tir-

Vard1r. ~ •ne de. aa~h ko.layhklar 
lerd1· v. • ukartkt maaaller de goa • 

gu:hlz d' • tif) n a 1 t•rketlere (koopera-
hep t arn101 ilave etmekligimize ae • 

e l&:yd v 

Peratif lg•m•z tartlardaki koo • 
v ~ Prenaibidir. Yani: 

«n.arm 1 · 1. • J l ger· . • a., nrsuetrn e a zcrya 
l verrlmeai» dir. 

fatanhul' • "' 
de hoy} 0 ?- h1r c;ok mahalleierin· 
Yapmak e h ada kooperatif tirketleri 
metinden L' on '?iiletehbisin him • 
iildir B atka bJr feye miiftekir de-

• et on k' · · :Yiilterek 1t•n•n, biraz daha bii-
tiya.~lar ?l~7: ktrk kitinin g1da ih . 
I I lCflD d art kiic;iik lUna e huiundurduk • 
tirketinin Paraiar hir adi kooperatif 

aerrnay . I B Ye, kar1n e11 our. u serma-
i•thktan muayYen hir k11mtn1 da

aonra d'" 
veaile aiir'atle ~, .. ·~~r k11m1n1n ila • 
k&rrn hir k UYliyebilir. Eaaaen, 

••m•n• 'h · ta kooperatif '. byata ay1rmak 
Kanunu m~re~81Plerinden hiridir. 

-=uen•rn· · 
1\~?undaki ( 520-544 )z~? ~?r4YI~d kr 
a.A I tirketlere dairdir ~cd~ '?ak le er 

vrupa kanu 1 · 1 fir et er, 
h • n ar•nda k II k 'f 

&Ill komandit aekl' o e h ve 
di tirket kal · Mtnde oiduk4Ya a • 

tyor. evz 
rneleainin t h. t' • uu ve mua • 

a 1& • bear· I r imen ak • 1 
1 o mamaa1na 

• 1nyon u korn d' 
n_•rn teklini ahraa tiea ant ~~ kve lano-
l'lne inktJ• • re t•r et e • 

. P etrn•t add 1 B' Zlm kanu I o unuyor. I· 

h n armuzda. h" I b' at olrn y 0 Y e 1r aara-
keti olma~t~na nazaran ticaret tir • 
hang1 hir1• ~ 4Y hu tekillerden her 
K n• rna~ h' • aida ki· h' 1 kga. •r mani yoktur. 
I ' oy e ii "k ~ e koyl" k t;u mahalle iatih-
Iektif ve baait koperati~lerine kol • 
fidir. omandtt tekli de ka-

Ticaret kanunumu 
llladdeai fUnlar1 ya:uyzun. (19) uncu 

«B' h'b' or. •r sa 1 1 rzan ve , 
mahaulahna ve bir m Yda «;tft~inin 
"lk 1 a en sah 'b · • ,. arJ llllf c vherleri h • 1 lnt 
umuru adi d d' ey etmeleri 

, Ye en 1r. Bir ,.ift . • 
sa ati z • • • T cr•n•n 
~h •ra1y ame tebaa.n hir t 

ga ta rnahsut•t . • ez • 
t bd'l • a I arztyeamin tekl' . 
e • etmeat v h. ' • tnt 

r k h • 1r san atkarm ge • 
Ya l1l •zk~at, .gu amele iatihdam ve 

a •n utim I d k . b •. a e ere aaari aan'a. 
n cude get' • et . •rme11 ve hu aaara he 
mesa ve bir .. ll'f' y, 

!l ir ve b ' mue I Jn aaar•m tap 
ey eyleme • k l'k ' 

adiy dendir , B Ill eza • umuru 
aah 'h • •• u umuru adiyenin hir 

• 1 arz, h1r c;ift • b. 
lniiellif hul h5'• tr san' atkar • bir 

' aa. tr m" t hl'k Yerde be on ol us e I olacag1 
ledigirniz (c mas! Ve yukarJda aoy

OOperatJf Prenaibi dahi-

Kral Fay aal Hz. nm 
Ankarapala•'taki •ii varede: 

Ankara aeyahatine ait in tibalar: 
Marmara ltofkiinde: 

Yunus Nadi B., Kral Hz., Gazi Hz. Irak elr;ist Naci ~evket B. Tevjik B. Gazi Hz., Faysal Hz. Kdzlm P§. Hz. 

lrak Krab Hz. diin ak§am 1 

Ankara'dan ayr1ldi .•. 
Faysal Hz. bu sa bah istanbul'a 

gelecek ve Dolmabah~e' de oturacak 

Kral Hz. nin evvelki gii.n almm14 bir rcstmleri 
ve Gazi Hz. nin ziyatetlerinden bir in tiba 

Ankara 8 (Telefonla) - Mi
safirimiz lrak Krah F aysal Hz: 
~ere fine bugun Hariciye V ekili 
T evfik Ru~tii Bey tarafmdan 
Hariciye konagmda ve hususi ma
hiyette bir ogle ziyafeti veril • 
mistir. Ziyafette mutat zevat ha-• 
ztr bulunmuttur. Kral Hz. ziya-
feti muteaktp Ankarapalas'a av· 
det ederek hususi dairelerinde 
bir miiddet istirahat etmi,Ier ve 
ak,am uzeri Ankarapalas tara • 
sasmda verilen ~ay ziyafetinde 
bulunmu,Iardtr. 

Kral Hz. ak~am uzeri istan • 
bul'a rniiteveccihen hareket et • 

mitlerdir. Misafir hukiimdar is • 
tasyonda Reisicumhur Hz., Medis 
Reisi ve Batvekil Pt. larla vekil· 
ler, Hariciye Vekaleti erkant, An· 
kara V alisi, Mevki kumandam ta
rafmdan letyi edilmitlerdir. 

F aysal Hz. Gazi Hz. ile ~ok sa
mimi ve muhabbetli tarzda ve • 
dalatttlar. Diger tetyicilerinin el
lerini stktdar ve hususi vagonla-

( Mabadi 6 met sahifede ) 
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Sadri Etem B. de Kefken 
· maceras1nr teyit ediyor 

__ ..,.,, .. _ 
Sadri B., Ali Saip B. in beyanat1n1 

teyit eden Hiiseyin B.i tasdik. ediyor 

Bir miicahede kafilesine 

haztrlanan sui kast .. 
Urfa meb'usu Ali Saip B. Arif 

Oruc'un; vaktile Anadolu'ya 
ge~mekte olan bir kafileyi soy
mak iizere Kefken' de ipsiz Re • 
ceb'i tahrike ~ahfllgiDI Meclis 
kiirsusiinde nakletmit, hadiseye 
tahit gosterilen Ankara' da Y eni 
sinema sahiplerinden Hiiseyin B. 
de bu izahab tarnarnen teyit et· 
mitti. 

Sadri Etem B. in sozleri 
Ali Saip ve Hiiseyin Beylerin 

tahit gosterdikleri muharrir Sad· 
ri Ethem Bey de diin bize tunla· 
rt anlatt1: 

- ~imdilik soyliyecegim teY 
yol arkadaftrn Hiiseyin Be -

• 
~~Ya,ni dikkat izahatta . bulunan mu1!qrrir 

Sadri Etem Bey 

yin hikayelerini tasdikten iba • 
<Mabadt 3 iincil saht/ede> 
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li~de birietmesi milli taaarruf nok • \ ugra~ aaa itibarile de o ka.dar tav • 
ta1 nazarandan ne kadar miihim iae aiye edilecek bir tetehbiiatiir. 
hayat pahahhgile muvaffakiyetle ALAETT}N CEM}L 

Resnti teblig 

Ankara'da vukubulan 
0 A 

styas• 
ve 

miilakatlar 
neticeleri 

Ankara 8 (A.A.) -lrak Kra
h Hazretlerinin Ankara'ya teref· 
lendiren ziyaretleri eana11nda Tur
tiye Reiaicumhuru Hz. lerile a.ra • 
Iaranda miiteaddit ve ~ok aamimi 
miilikatlar olmuttur. 

Irak Reiai viizeraa1 N uri Sa it 
Pat• Hz. le Maliye veziri Riiatem 
Haydar Beyefendi de Ankara'ya 
tetrif etmitlerdir • 

Bu iki lrak devlet reciilii ile 
Batvekil lamet Pata Hazretleri ve 
Harieiye Vekili Tevfik Riitlii, Da· 

i Ve.k;li $ilk,.ii aya. lktiaat 
Vekili Mustafa $eref Beyefendiler 
ara11nda vuku bulan temaa ve mii
lakatlarda ilri memleketin iktiaa
di miinaaebetleri tarafeyn tehaa • 
aanan digerinin iilkeainde ikameti 
tera.iti hakkmda fikir teatiai ya • 
pdmaf, Tiirkiye ile lrak ara11nda 
ikamet ve ticaret miLJkav.eiE!ft~lmeai 
akti i~in hemen miizakerelere gi
ritilmeai huauaunda ittifak basal 
olmuttur. 

Tiirkiye ile lrak araa1nda doat
luk ve iyi komtuluk rabllaianmn 
i'lli memleketin kart•hkh menfe • 
atlerine ve aulh ve aiikun aiya.aet
lerine uygun oldugu huausunda 
mutahak kaltnmtfllr. 

Hududun emniyet ve aaayitini 
temin huauaunda alman tedbirle • 
rin aamimiyetle tathik edildigi ve 
iyi neticeler verdigi iki tarafcra 
memnuniyetle miitahede edilmit· 
tir. Hududun iki tarafmda yekdi
geri aieyhine harekete, ve teteb • 
biiae miia-de etmemek esaatnln 
dikkatle ve aebatla takibi teyit e· 
dilmittir. 

TU:rk tababeti 

Franstz profesorii miihim 
bir makale n~retti 

Beynelmilel 
bir tiilneti ha· 
iz olan Pari 
Dariilfununu 
ra cildiye pro· 
feaorii M. Gur· 
jero ge~enler • 
de memleketi • 
mizi ziyaret et• 
mit ve hura • 
da kendiaine 
fevkaii.de hiia· 
nii kabul goa· 
terilerek baa • 
tanelerimiz ve miieaseaat1 aahhiye 
miz gezdirilmitti. Profeaor Gurj ro 
hu miaafirperveriigin ve hakikat • 
preatli.iin ·hariz bir: mukahilini hiitiin 
cJt>ktor.arln abone nlduklara Preaae 

Medicaie mecmuaamda memleketi • · 
miz hakkmda uzun hir ka~ makale 
yazmakla izhar etmittir. Bu makale 

'beyneimiirl 90hreti ha' . bir profe· 

aiiriin kaleminden ~·km•t huluntttaal 
ehemmiyetini hir kat daha arbr • 
maktad1r. Profea(;r makaleainde 
gen~ Tiirkiye'nin aahhi itlere verdigi 

( Mabadi 2 inct sahijede ) 

Tecaviizkir ne§riyat 
nas1l miinaka§a edildi? 

------~.-------

Diin Ajans taraf1ndan edilen teblig 

nefrediyoruz Meclis zapt1n1 aynen 

B. M. Meclisinde matbuat mes'elesinin 

[B. M. Mecliainin .on matbuat 
me.'elelerini miinaka,a etmek iize • 
re 5 temmu:z; pazar giinii akdettiii 
cel•e miizakerahnrn Tiirkiye dahi • 
lindeki biliimum ga:z;ctelerin birinci 

miizakere edildigi cel&eden 'bfr intf.ba 

sahifennden itibaren aynen oe bila· 
miitalea derci hakkrndaki Meclia Ita• 
rarr ga:z;etelere teblig edilmiftir. A • 
nadolu Ajarur diinden itibaren bu 

<Maoadt 4 iincil sahtfede> ·······Hastaii·eter·· .. kaayetsiz ...... 
Cerh vak' alar1nda 

ekseriya obnesine 

yaralananlar1n 

sebep nedir? 
Haber aldti•m•za ' gore 1011 za • • 

manlarda Beyoglu'nda vukua ge • 
len cerh hadiselerinde mecruhlar1n 
fazla kan za,yi etmek yiiziinden ve• 
fat ettikleri nazari dikkati celbet • 
mittir. Bu havalide yarala.nanlaran 
dogruca Beyogiu Ziikur hastaneaine 
nakledilmeleri, haatanenin uzakhga 
ile heraber geeeleri burada nohet~i 
hir operator hulunmamas1 buna se· 
bep oiarak gosterilmektedir. Nite • 
kim ge~enlerde Tokathyan oniinde 
hir yankeaici tarafandan yaralanan 
Retit Ef. de hu suretle fazla kan za· 
yi ederek vefat etmittir. 

Binaenaleyh Beyoglu Ziikur has· 
taneainde her gece bir nobet~i 0 -

perator hulundurulmaat, yahut Ga • 
lataaaray merkezinde hir imdad1 alh· 
hi tetkilab viicude getirilmeai Iii • 
zumu atikardar. Ayni tetkilihn Ga· 
lata, Sirkeci gibi cerh vak'alarlna 
4Yokcra sahne olan mahallerde de ya
pdmaaa laz•mdu. Alakadar maka • 
mat1n da hu huausla metgul oimakta 
hulundukiar1 haber abnmtttlr. 

Cerh hlidiselerinde tam sthht tmdat vazf· 
yetinde bulunmadtgt soylenen Beyo#ltt 

Zilktlr hastanesi 

BI; ... ;;;;n;·"""~~~iig;.,··k;y;·;;: 
ii~ ki§iyi ~iiniyen adam! 
Evvelki 

Em in 

giinkii faciaya sebep olan 

V afi Efendi tevkif edildi 
Babaali caddesindeki otomobil ..--..-----:-..,....-.,__......----~ 

faciasmm musebbibi ve otomo
bilin sahibi Emin Vaf Efendi 
dun sabah ikinci ist' ntak dairesi 
tarafmdan tevkif edilmi,tir. E • 
min Vafi Efendi evvelki geceyi 
Eminonii merkezinde ge~irmi 
ve dun sabah adliyeye teslirn e • 

Oliimden kurtu'Uin r;ocuk ve annesi hastanede ... 

dilmittir. ikinci mustantik, Ernin I mez hadisenin nevi ve mahiye • 
Vafi Efendiyi isti~vap eder et • < Jlabadt 2 tnc' sahttede) 



Evvelki giinkii faciaya sebep olan 

Em in V fi Efendi tevkif edildi 
lBtrinci saht/eden mabaftl 

tini nazari dikkate alarak tevki

fine liizum gormiittiir. 
Hadisenin ~ekil ve mahiyeti 

ve neticesi umumi bir tesir uyan· 
dtrmtthr. Bu itibarla Adliye bu 
husustaki tahkikah azami siir'at 
ve dikkatle yapmaktadtr. Emin 
Vafi Efendi aslen Girit'li ve Turk 

tebaastdar. Holanda' da vaai mik· 
yasta ticaretle me~guldiir ve soy
lenildigine gore de ~ok zengin 
bir adamdar. Kazaya aebebiyet 
veren otomobil Hollanda' da on 

be~ bin liraya satm ahnmt~ ~ok 
kuvvetli bir makinedir. Emin 
Vafi Efendi bundan bir miiddet 
'- . el Hollanda'da bir bu~uk mil
yonluk bir dava kazanmtf, pa • 
ralart aldaktan sonra da otomo
bil ile A vrupa' da bir tenezziihe 

crtkmatt•r. Refakatinde bulunan 
Hollanda'h zat avukahdtr. 

lki kiti beraberce biitiin Av • 
rupa merkezlerini gezdikten aon· 
ra bir ka~ giin evvel buraya a-el
mitlerdir. Otomobil de beynel • 
rnilel bir plaka oldugundan Sey

rli efer merkezi bunlarm latan -
bul' da on be!j gun miiddetle ayni 
plaka ile gezmelerine miisaade 
etmittir. Otomobili kullanan E
min Vafi Efendi de beynelmilel 

tofor vesikaatm hamildir. Seyrii
sefer merkezi bu vesikay1 gor • 
miit, sahibinin otomobil idare 
edebilecegine dair terh vermit· 
tir. Bunun iizerine Emin Vafi 
Efendi, avukatile birlikte istan

bul' da da gezmege batlamtf ni • 
hayet evvelki giin bu faciaya ae
bebiyet vermi,tir. 

Diin bir mql:uurimiz Emin V a
fi Efendi ile goriitmiittiir. Mu -
maileyh fUOJarl soy}emektedir: 

«- Bu kazadan ~ok miiteea • 
sirim. ~imdiye kadar bir ~ok 

memleketlerde, hatta daha dar 
sokaklarda otomobil kulland1m, 
hi~ bir kazaya aebebiyet verme • 
dim. 

Elimde beynelmilel mahiyette 
bir ehliyetname vard1r. Her dev· 
letin topraimda bu ehliyetname 
ile otomobil aevk ve idare ettim. 
Fakat fUDU aoylemek mecburi -
yetindeyim ki bu memleketin 

FransiZ filosu ...... 
Me bur tayyareci Kost 
ay sonuna istanbul'da 

Paris 7 (Hususi) - Avrupa'da bir 
devir aeyahati yapac:ak ol{ln hava 
filoau bu sabah Le Baurget'ten ha • 
reket etmi~tir. Filo aym yirmi ye -
disinde fstanbul'da bulunac:akhr. 

* 
Bu filo Ceneral Goya'un kuman • 

das1 alhnda bulunmaktadtr. Ceneral 
Goys 1914 te Tiirk ordusunoa tay • 
yare muallimi olarak bulunmul)t\f. Bu 
filoya Bahri Muhit'i ge~mege mu • 
vaffak olan tayyareci Coates'te itti· 
rak etmektedir. 

Bu ay i~inde tehrimize gelecek o· 
Ian Frans1z tayyal'e filosu merasimi 
mahsusa ile iatikbal edilec:ektir. Filo• 
yu hava kumandam Kolordu Ku • 
mandanltg1 namma Yefilkoy'de ve 
Tayyare cemlyeti latanbul mUdUl'U 
Haaan Fehmi Bey de Tayyare c:emi· 
y _ti namma bul'ada kartthyac:aklar• 
d1r. Frana1z tayyarecileri tayyare • 
dlerimizin miaafiri olacaklar ve bu· 
radan Eakitehir'e gidecekler orada 
da ayni meraaimle i.tikbal edilecek· 
' rdir. 

balk• yolda naad yuruneceg1m 
bilmemekte, kazalar bu yiizden 
olmaktadtr. » 

Emin V afi Efendinin bu ~ii • 

riik iddias1 iizerine muharririmiz 
kendiaine fU suali sormu!jtur: 

- Sebebiyet verdiginiz facia, 
kazazedelerin yolda nizamata 
riayetsiz olarak yiiriimelerinden 
ileri gelmemittir, bilakia bu za
valhlar yaya kaldmm• iizerin • 
den ve miisterih olarak yiiriimek
teler iken vukubulmu~tur. Buna 
ne diyeceksiniz? 

- Evet, bu gayrimemul bir 
felaket olmuttur. Efendim, bakl· 
mz &ize vaziyeti anlataytm. 0 • 
tomobilimiz Babuili caddeaine 
geldiii vakit bozuldu. Bir aaat 
kadar lamir ile ugrathk. Bu mUd
del eanaamda otomobilin freni 

ve anahtarlarl bir ilti defa a~d • 
d1 ve kapand1. So defaamda a
nahtar kapahhrken fren kolu a· 
~1k bJrakllmlf· Ben yerde idim 

ve tofor mevkiinde de Hollan • 
da'h doatum bulunuyordu. Maki
neye manyetodan cereyan a-el • 
dikten sonra mart diigmeaine 
ba&masm• soyledim. Diijmeye 
basdtr bas1lmaz otomobil birden· 
hire hareket etti ve kar't kaldt~ 

r1ma yiiriidii ki, o anda facia da 
vukua geldi. Buna mini olama
dtk. Gazetelerden baztlart bu 

hadiseyi hakikate gayrimutab1k 
bir ,ekilde yazddar. Dogrusu bu-

dur.» 

tkinci istintak hakimi, Emin 

V afi Efendiyi ve hadiseye tahit 
olan baz1 kimseleri dinlemi~tir. 
Emin Vafi Efendi tevkifaneye 
gonderilmittir. 

Dr. Joss gitti 
Emin Vafi Efendinin avukah 

olan Hollanda'b doktor J 0111 ev

velki aktam vapura binerek mem
leketimizden ayrdma~br. Bu zat 
siyaai bir paaaportu hiunil oldu • 
gundan Adliyenin miisaadeai ii

zerine memleketten gitmi,tir. T ah 
kikat nelicesinde bu zahn da ha• 
disede mes'uliyeti goriilecek olur
sa Hariciye V ekaleti vaslla&ile 
memleketine keyfiyet ihbar edi
lecektir. 

Piya ko bileti 
f ··-I 

Bir bayiin Esnaf Ban -
kas1na oynad1~ oyun .. 

Esnaf Bankaai ile Tayyare pi • 
yango bayilerinden Efrayim Davi • 
daa isminde bir zat araa1nda zuhur 
eden ihtilif ge~en giin ufak bir ha· 
diseye sebebiyet vermittir. 

Esnaf Bankaaa Tayyare Cemiye • 
tinin bat bayiligini yapmakta, ald1g1 
biletleri ikinei derece bayilere tevzi 

etmektedir. Banka ikinei derece ba· 
yilerden olan Davidaa Ef. ye bir ka~ 
ketide i~in verdigi bilet iicretlerini 
alamadJgl i~in aon ketide biletlerini 
vermemittir. 

Davidas Ef. den bilet alan l:iazJ 
miifleriler k1smen de mumaileyhin 
tetviki ile hep beraber bankaya ge• 

lerek biletlerini bankadan istemit • 
lerdir. Biriken kalabahk bu s1rada 
bazJ giiriiltiilel' de ~·karmJthr. Ban

kanm miiracaati iizerine zab1ta ka· 
labahi• dag1tm•~ ve siikunu iade et· 
mittir. Banka, bayi aleyhine kanuni 
yollara miiracaat etmittil'. 

Tiirk tababeti hakk1nda miihim bir makale 
----···--~~ 

<Bfrfncf Saltfted.en Mabaft) iunu zikrettikten aonra Dr. Talat. 

ehemmiyetten, yeni yap1lan 11hhi Hulu•l Behc;et, 01man ~erafettin, 
kanunlardan ve bilhaua izdiva~tan HU1amettin Beyler hakkanda taltif· 
evvel 11hhi muayene icrall hakktn • kir cUmlelel' •arfetmittir. 
daki kanunun heniiz Fran1a'da dahi Profe•or Tip FakUite1inden Iiali· 
tatbik edilmedigi halde Tiirkiye'de •ederken FakUitenin l.tanbul'a nak· 
tatbik edilmekte oldugundan bah • 

linin daha faidebaht olacatana ve 
&etmektedir. Profeaor Ha1eki Nisa, 

burada daha fazla haata tedavi ve Etfal, Haydnpafa haatanelerindeki 
·· h d t d f • t .. muayene edllehilecegine itaret et· muta e a m an reng•, 11 ma mu • 

cadelelerine verdigimiz ehemmiyet· mektedir. 
ten bahaetmi§, Buraa'da gordiiiii Profeaor Gurjero'nun teklifi ii· 
s•hhi bir miieaseseyi ehemmiyetle zerine miitehass1a doktorlanmaz • 
kaydederek Tiirkiye'de tababetin en dan bir ku~m• 111hhi komitelere aza 
ilel'i giden mealeklerden biri oldu • kaydedilmitlerdir. 

abn1yor 

Talimatname nihayet 
ikmal edildi 

Belediye nihayet otobUsler hak • 
kmda eaash tedbirler almaga ba~· 
lamlfbr. Bunun i~in haz1rlanan ta
limatnamenin diin de tetkikine de • 
vam edilmittir. Daimi Enciimen Be· 
lediye rei• muavini Himit Beyin de 
ittirakile dUn aktama kadar tali • 
matnamenin miizakeresini ikmal et· 
mittir. Talimatnamenin fenni ve j. 

dari cihetleri miitehaiiJalarla go • 
riitiildi.ikten 1onra teabit olunmuttur. 

Otobiia talimatname1i bugiin Be• 
lediye rei1i tarafJndan taadik edi • 
lecek ve cuma giini.i gazetelerle ilin 
olunacakhr. Cumarteai gUniinden 
itibaren otobUa~Uler taahhutname -
lerini verecekler ve yeni ruhsatna· 
melerini ii~ dort aUn Zal'flnda ala -
caklard1r. 

Talimatnamenin maddelerini hu· 
lasaten yaz1yoruz: 

Otobiis~iilerin bundan evvel kay· 
makamhklardan aldJklarJ ruhsat • 
nameler hiikiimsiiz addedilmekte • 
dir. Bunlar i1tirdat edilerek Bele· 
diyece yenileri verilecektir. Rub • 
aatnamelerin Belediye merkezi ta • 
raf1ndan verilmesile otobUaler bir 

elden idare edilmif olacak ve tali • 
matnamenin ahkim1 daha iyi tat
bik edilecektir. Bunun kontrol hu • 
susunda da kolayhklarJ vardar. Be· 
lediye l'iyasetinden ruhaatnameai ol· 
m•yan otobiisler itliyemiyeceklerdir. 

Her otobiiaiin haddi iatiabiai tea • 
bit olunacak ve iizerine levhalar 
aailacakhl'. 

Belediye otobiialerin itliyecekleri 
yel'lerde miiteaddit 1ivil kontrol me
murlar• ihdu etmittir. Buraya a • 
~Jkta bulunan Belediye memurlar1 
tayin olunacaklard1r. 

Bu memul'lal'ID maat• i~in biitc;ede 
yeni bir faad a~Jimak Uzel'e teteb· 
biiaatta bulunulacakhr. Kontrol me· • 
nturlart otobU lerin tali atna •ye 
gore hareket edip etmediklerini da· 

imi surette teftit edeceklerdir. Me· 
murlar otobiisleri her istedikleri yer
de ve istedikleri zaman dul'durarak 
talimatnameye riayet edip etme • 
diklerini tetkik edebileceklerdir. 

Kazalal'la tehir arasJnda ve tehir 
dahilinde itliyen otobiislerin mebde 
ve miintehalarJ ile duracaklarJ yer· 
ler Belediyece tesbit olunacakbr. 0· 
tobiislerin tesbit olunan bu mmtaka
dan harice ~1kmalar1 memnudur. Ev· 
kat ve iicret tarifeleri de Belediyefe 
tasdik olunacakbr. 

Hareket 1aatleri tayin edilince, 
otobiisler miittel'i olsun olmasan tram· 
vay otobiisleri gibi hareket etmek 
mecburiyetindedil'ler. 

Otobiia~iilerin miitterilere ika e· 
decekleri zarar ve ziyanlar1, Bele • 
diye tarafmdan tesbit edilmek t•r· 
tile, tazmin etmeleri mecburidir. 0· 
tobii1~iilerden buna riayet edecekle· 
rine dair bil' taahhiitname ve kefil • 
istenecektir. 

Talimatnameye anbalar1n tekli 
ve dotemeleri hakkmda seyrii&efer 
talimatnamesinin maddeleri de ila· 
ve edilmittir. 

Muhalif hareket eden tofor ve o· 
tobiisc;iilerin ruhaatnameleri iatirdat 
edilecek ve bir daha verilmiyecektir. 
Bundan batka otobiisc;iiler Beledi· 

yenin bilahare verecegi biitiin tali
mat ve evamlr riayet edeceklerine 
dair de berve9hlpetin bir taahhiit· 
name vel'eeeklerdir. 

"~ 
m~oe~r©le 

Kanan B. Ankara'ya gitti , 
MUddeiumumi Kenan Bey Veka • 

let taraf1ndan vaki olan davet iize • 
rlne Ankara'ya aitmittir. Kenan Bey 
Ankara'da yeni biitc;e ve kadro i,Ie· 
rile metgul olacakhr. 

Komiinist maznunlar 
Aydm'da tevkif edilerek tehrimi· 

ze gondel'ilen alh komiiniat maz • 
nun, mahalli ciiriim Aydm oldugu 
i~in vazife noktas1ndan Ayd1n'a ia• 
de edilmitlerdir. 
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Adapazan bankas1 
Y edinci yd doniimiinii idl'ak e • 

den Adapazal'J Tiirk Ticaret Ban • 
kas1 istanbul fUbesinde merasim ya· 
pdma' •e miittel'ileri izaz ve ik • 
ram edilmittir. 

Teberruat listesi 
Gazetemizin tetehbiisile ya

ptlacak Kubilay abideai ·~ID 
vatandalllarm gonderdigi te -
berruab liste halinde ne~jre 
devam ediyoruz: 

Eski yekfln 
istanbul Ticaret ve 
odasr memurlart 

anayl 

istanbul Ticaret ve Sanayi 
murakabe biirosu L Y~un _, 

··~ -

L. 
1826 

60 

K. 
06 

33 

Rehin iizerine 

para verenler 

Y apdan nizamname 
Vilayete teblig edildi 
Rehin iizerine odiin~ pal'a veren· 

ler hakk1nda yap1lan nizamname Vi· 
layete teblig edilmittil'. Buna naza • 
ran: Rehin iizerine odUnc; para ver
mek san'atJ, menkul emval ve k•y· 
metli evrak mukabilinde para ver· 
mektir. Banka muamelah bundan 
hal'ic;tir. Emniyet Sand1g1 gibi hu • 
susi nizamnameleri olan miiessese• 
ler mevcut nizamnamelerine tabidir
lel'. Maa§ ciizdan1m teminat maka· 
mmda kabul edel'ek odiin~ pal'a ve· 
renler dahi bu nizamnamede a-os • 
terilen murakabe hiikiimlel'ine ta -
bidirler. Buna mugayir yap1lacak 
mukaveleler muteber degildir. Bet 
bin liradan atai• sermaye ile rehin 
iizel'ine odiinc; para vermek san' ah 
yaprlamaz. Haklkt ve hUkm tahia· 
Jar itbu nizamnamede yaz1h uaul da· 
hilinde lktiaat Vekiletinden me • 
zuniyet vesikaaa almad·k~a odiin~ 
para vermek muamelelerini yapa • 
mazlar. Rehin Uzerine odiinc; para 
verenlere iic; aene i~in mezuniyet ve· 
sika11 verilir. Bu veaikanm miiddeti 
bitince yenilenme1i caizdir. Veaika· 
lar reamen ilin edilir. H1reJzhk ve 
saire gibi aab1kaaJ olanlara veaika 
vel'ilmez. Rehin olarak ahnan mal· 
Jar hakkmda aatdmJf glbl :muamele 
yaprlmasa memnudur. Bu mallar ea· 
hibinin malumata olmad•kc;a kat'iy· 
yen batka bir tahaa ikinci defa ter· 
hin edilemez. 

Rehin fU auretle kabul edilecektir: 
· Hdlin~ para veren alacai• rehi • 
nin ashn1 bozmadan aakhyabil • 
mek ic;in icap eden teaiaat ve tetki
lah yapmaia mecburdul'. Miicevher· 
ler ile alhn ve gUmiit avani velhas1l 
rehin edilen mal, odUn~ alan•n· gozii 
oniinde c;mko veya ~inkoya benziyen 
madenlerden yapdmrt zarflar i~ine 
konulur ve zarfm iizerinde iki ta .. 
1'af1n miihiirile miihiirlenir ve imza• 
lamr. Bu zarflar yangmdan mii • 
teessir olmayacak kuvvetli kasalarda 
saklamr. 

Odiinc; para alan borcunu mu • 
kaveleaine gore odemedigi zaman bu 
miihiir ve imza yalmz icra memuru• 
nun gozii oniinde a~•hr. Bunlar ha· 
h gibi, e~ya ise aaJllarJ bozulm1ya • 
cak tarzda muhafaza edilir. 

Vilayet nizamnamenin tebligi ii· 
zerine derhal faaliyete ge~miflir. 

Kandilli facias1 kurbanlarr 
i~in bir kabir yap1lacak 

Haber aldtg•m•za nazaran ge
~enlerde Kandilli' de vukua gel en 
&!jk faciasmm kurbam Belkis Ha
mmm F elemenk Bankaemdaki 
arkada~lar1 aralarmda para top· 
hyarak her iki gencin bir arada 
kabirlerinin in,asma karar ver • 
mitlerdir. Belkis Hammm cesedi 
sev11ili Vahit Beyle birlikte ayni 
mezara gomiilecek ve bir kabir 
yapdacakllr. 

M mo lk t 
halb rr 0 rrD 

Tarsus haplsanaslnda kanh 
blr vak'a 

Taraua hapi•ane1indeki mahkum· 
lar araamda bir kavga c;akm•tbr. 
Kavtra eanaamda eakici ~iikrU oglu 
Mehmet oldiiriihniit, iict ki9i de at•r 
surette yaralanmlfhr. Yarahlar hal· 
taneye kaldmlmJtlard•!"· Hapi1ane· 
de yapdan t harriyatta aillh, rak1 
ve earar bulunmuttur. 

Kukaga~'ta yangm 
K1rkaga~'ta bir yangm ~1km1f ve 

on diikkan yand1ktan sonra sondii -
riilm u,tur. 

Edirne'de 6 1/ 2 kuru§a ekmek 
Sahhiye Vekaleti diiz k1r bug • 

day unundan ikinci nevi ekmek i • 
maline miisaade ettiginden Edirne'de 
ikinci nevi ekmek ~Jkal'IIacak ve fia· 
b 6 bu~uk kurut olacakbr. 

diinkii i~tima1 

Misirla 
Iesi 

ticaret mukave
na II olmah? 

Ticaret Odas1 meclisi diin !;!erifza· 

de Siireyya Beyin l'iyasetinde mutat 
i~tima1m aktetmi~tir. Oda birinci re· 
isi Mithat B. birdenbire Ankara'ya 
hareket ettiginden ikinci rei a N e • 
cip Beyin iatifanameaini Oda mec· 
liaine gondel'mitti. Meclis intihabm 
tecdidine kadar Necip Beyden isti· 
fanameainin geri ahnmaa1n1 ricaya 
karar verdi. 

Kanuni bir mahzur olmadJk~a vi· 
liyet kaza komiayonlarma yalnn; 0· 
da mecliai azasmm degil, Tical'et 0· 
daaa azaa1n1n da intihap edilebi1me· 
ai hususunda heyeti idareye aalahi· 
yet verildi. 

Uzunluk esas1 olan toptan mani
fatura aabtlarmda Odanm metre 
iizerinden sab~ yap1lmast hakkm· 
daki karal'ma ragmen lktisat V eka • 
letinin, iizerlerinde metresi kayde
dilmek tartile, top ve kat satJ ~lara 

miisaade edilmesi hakkmdaki ce • 
vabi tezkeresi okundu. 

Ecnebi fabrika ve firketlerinin Tlir 
kiye' de vekil ve miimessillerinin ve 
kumuayoncularmm kazan~ vergisi 
kanunu muvacehesinde vaziyeti ka· 
nuniyeleri hakkmdaki raporun ik
tisat Vekaletine gondel'ilmesine ve 
temmuz nihayetinde miiddeti bite • 
cek olan Ticaret ve Zahire Borsast 
heyeti idaresini intihap edecek ko· 
misyona Oda reisi sanisi Necip, Fur· 
tonzade Mul'at, Ticaret Miidiirii 
Muhain, Ticaret BoreaaJ Komlaerl 
Akif, Borsa ve Oda umumi katipleri 
Nizamettin ve Vehbi Beylel'in inti· 
habma karar verildi. 

Mliteak1ben M111r'la aktedilecek 
ticaret muahedeainde nazari itibara 
ahnacak ihra~ mallar1m1z hakk1nda 
lktiaat Vekiletinin tahriratJ ve ida· 
re heyetinin mukarrerah tetkik e • 
dildi. 

Aza.da1n C.an • a n \h-

t iit iinlerinden ayni miktarda r esim a· 
hnmasJ ha1ebile Japon tlitiinlerile 
rekabet edemiyoruz. Artvin ve Tl'ab
zon'da nefia tiitiinler mahrec; yok • 
sullugundan oldugu gibi miistahsi· 
lin elinde kalmaktad1r. Halbuki ev· 
velce Tiirk tiitiinlerinden giimriik 
resmi az almd1gmdan Japon'larla 
rekabetimiz miimkiin oluyor ve bu 
suretle bilhassa Trabzon ve Artvin 

tiitiinlerini satarak 7-8 mil yon lil'a 

bir servet ithal edebiliyol'duk» di • 

yerek Mtatr'a olan ihracabmJzm yiiz· 

de seksenini temin eden tiitiin hak• 

kmda VekiHetin istisnai bir vaziyet 

temin etmek i~in liz1m gelen feda· 

karhkta bulunmasm1 teklif etti. 

Bu teklif kabul edildi. Oda iic • 

reti kaydiyesini vermiyen on aekiz 

ticarethanenin tecziyesine karar ve· 
rildi. 

M lbht®f®IFIFD lk< 
HaCI HUsnU B. Ankara'dan geldi 

Tefti~at raporlal'J hakkmda Da • 
hiliye V ekaletine izahat vermek ii • 
zere gec;enlerde Ankara'ya giden is· 
tanbul mmtakasJ miilkiye ba;;miifet
ti~i Hac• Hii~nii Bey diin tehrimize 
avdet etmi,tir. 

ibrahim Tali Bey 
Bir miiddettenberi ~ehrimizde bu • 

lunan birinci Miifetti~i umumi ibra
him Tali Bey bugiin Diyarbekir'e gi· 
decektir. 

Muammer 8., ~iikran Hamm 
evleniyorlar 

Ratit R1za ve arkadatlarile bir • 
likte Yunanista n turnasma giden 
~iikran Hammla Muammer Bey Bah· 
kesir'den tehl'imize gelmitlerdir. 
~iil,ran Hammla Muammer Bey bu· 
rada Beyoglu nikah memurluguna 
miiracaatle akitlerinin icl'asml ta • 
lep etmitlerdir. Maceralal'J uzun de· 
dikodularJ mucip olan bu iki c;ift ni· 
hayet resmen evleneceklerdir. Bu au· 
retle bunlar1n birbirlerinden ayrda· 
caklal'J hakkmdaki haberler tahak· 
kuk etmemif oluyor. 

Ratit Rtza ve arkadatlarJ Trak· 
ya'dan Bah~e3ir'e gitmitlerdir. 

Adana'da ihtilas eden bir 
memur 

Polis ikinci ~ube miidiriyeti bun • 
dan bir miiddet evvel Adana Def • 
terdarhgmda memur bulundugu 11 • 
rada zimmetine para ge~irmekle Ha· 
lim Efendi isminde b ir ~ahs1 tevkif 
etmittir. Halim Efendi Adana'ya sev· 
kedilmek iizere polise teslim edil • 
mittir. 

Paris itilaf1 . -·-. 
Amerika Reisicumhurunun t~ 

lifi hakkmda Paris'te cereyall ~ 
mekte olan miizakerat gayet .-f 
aard1g1 bir anda bulunan mahir• 
bir fol'miil sayesinde nagehan if 
laf haa1l olmuftur. Bu itil&f bilf 
cihana genit bir nefea ald11'd1. ~ 
vaki Paris'te itilaf hastl olmll4 
takdirde tamirabn tecili i~in ftf 
sa hari~ bJraktlarak umum deft 
lel' arasmda bir karar verilecel 
Fakat boyle bil' karar Almanya'1 

yiikiinii hafifletse bile umumi ,i 
set havasmda ati ic;in pek te ~ 
hay1r addedilmiyecek bir gergid 
husule getirecekti. 

Bu yiizden terki tealihat ve "{i 
plin•nm tadili gibi mes'elelerin ~ 
kadar devletlerin umumu arastll' 
dostane bir surette miizakere J 
mesine imkan haad olam1yacak 
'h . . 'd "dd tl' i ct an sJyaseta yen• en fl e I 

buhrana maruz kalacaktJ. Pari• ~ 
r fm• temin eden formiilde Amerl 
hiik•' meti Miater (Hoover) In ,j 
teklifini ihlal etmiyen miiteferri t 
saili Avrupa devletlel'ine ait bit 
telakki ederek bunlara alikadat 

'k ., mam•tbr. Binaenaleyh Amer• I 

teklifi teferl'iiab ve teknik c:ihet11 

ileride a-orii~iilmek iizere 1 terntJI 
dan itibaren mel''i olacaktlr. 

Paris itilaf1 maddi c:ihetten frf 
aa'ya miihim faydalar temin etd 
mektedir. $arta tabi olmtyan t•·~ 
sitler hakkmdaki karar Young P 
n1nm teklini kurtaracak 1uf1 

bir istifadeden ba~ka bir fey del
1 

dir. Y almz tecil olunan tediyatJI1 
'fasl i~in on sene gibi az bir miidC 
tayin edilmit olmasJ Almany•'d 
ho;; bir teair hlrakmamJt ve mufr 
ftrkalal'm eline yeni bir silah ..,,t 
mittir. Bu hal M. Bl'iining hiikulll' 
tinin mevkiini tarsin edecek bir fl 
degildir. 

Maahaza Parts itilafr cihan, 1 

Avrupa mes'elelerinin hal ve tetf 
yesi i~in temmuz zarfmda vuku b' 
lacak bir c;ok miilakat ve temaslt 
teshil edecektir. Amerika Harici1 
Naz1r1 Mistel' Stimson Avrupa'ya ~ 
di. Roma'dan bathyarak biiyiik d 
letlerin payitahtlannt ziyaret edtf 
cektir. lngiltere Batvekali He 1-11 
ciye Naz1r1 yakmda Almanya'ya I 
deceklerdir. Bundan sonl'a Alma111 
Ba;;vekili ile Hariciye NazJrl P• 
ris'e giderek FransJz ricalile Cb' 
quera miilakahnda oldugu gibi b11 

A • A I k .. .. kl,r aua1 ve aam1m1 o ara gorutece 
dir. Daha sonra M. Bruning ile fY 
Curtiiis Roma'ya gidel'ek M. Mut' 
lini ile goriiteceklerdir. Bu mii11 
katlal' muallaktaki cihan mes'ell 
lerinin halli i~in hirer zemin ha:lll~ 
hyacakbr. 

MUHARREM FEYtl 

Ucuz taksi 

Baz1 soforler 5 kur~l 
' 

antreye raz1 oluyorlat 

~oforler Cemiyeti heyeti id~ 
s~nin l'ir i~tima ... ktederek t .. W 
antrelerinin 26 kuruttan 5 ku~ 
ta indirilmesine ve otomobille~ 
otobiis gibi ucuz olarak itletnt" 
i~in hiikumet nezdinde tetcbbf 
satta ·bulunmak iizere Ankara'f 
bir heyet gondermeie karar ..,,r 
digi yazalrntfh. 

oforler cemiyetinden bu hll 

susta fU izahat verilmi,tir: 
«- Bu mes' ele hakkmda ce. 

miyet idare heyetinde boyle b~ 
ictima olmamt!ftlr. Sadece evf(f 
c~ Belediyeye miiracaatle oto~1 

billerini otobiis gibi itletmek i~V 
miisaade istiyen toforle topla.,, 

rak kendi aralarmda bu me•'' 
leyi goriifmilflerdir. Belediye t4 
forlerin bu miiracaati hakk111d' 
heniiz bir karar vermemittir.» 

Haber aldJgtmaza gore evvel' 

26 kurut antrenin zararlarmt ~ 
cip oldujunu soyliyen toforle~ 
bu defa 5 kurut anlreye razt D 

malar1 Bel diyenin nazari dii' 
katini celbetmit ve tetkikata bf 
lanml~br. 

Te§ekkDr 
Bak1rkoY Himayei Etfal Cemi11 

tinden: 
Bakrrkoy Himayei Etfil kiic;iik ~~ 

cuklar b kam evind i fakir ctoc:~ 
lara verilmek Uzere her hafta 25 • I 
francala tebel'l'u eden lataayon el 

desinde ekmek~i Recep Efendiye el 
miyetimiz tarafmdan alenen let~ 
kiir olunur. 
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Moratoryom Almanya'y• 
tehlikeden kurtard1 

M. Bruning M. Musolini'ye Almanya

Din biiyiik te,ekkiirlerini iblag etti 
Berlin 7 (A.A.) - Almanya'nm 

moratory om .. .. d . d . • i t'f Yuzun en temm e eceg1 

I~ 1 adeler fU auretle hulas& edilebi
lr: 

• ~ - Moratoryom, Alman maliye• 
&lnln ve AI . . . man 1khsad•yabntn pek 
Yak•nda Ylktlmaatna mani olacakttr. 

. ~ - Alman biit~esinin yiikiinii 9 
rnt Y&r frank hafifletecektir. 

3 - Alrnanya'ya ecnebi serma· 
Yelerinin teha .. .. ii t h'l d 

k . cumun es 1 e e • 
ce hr. 

h :
1
-:- lyi lnalumat alan Alman me· 

a 1
1 1.~e nazaran Young plam bey • 

~-ef:nuttefikin hor~lara ait diger iti
a :rtn Yeniden tetkikini miimkiin 

ve atta rnuhtemel ktlacakttr. 

M. Briining'in M. Muaolini'ye 
bir mektubu 

H R~~a 7 (A.A.) - M. Musolini 
~rtclye Naz~rt M. Grandi ile Ital

Y& ntn Berlin sefiri M. Orsini Ba -
rone' · k 
h"L: •YI abul etmittir. M. Orsini, 

u Urnet erkam ile goriitmek iizere 

Roma'ya ~agtrllmtf olup Ba,vekil 
M. BrUning'in bir mektubunu tevdi 
etmittir. Alman Batvekili, bu mek
tubunda M. Hoover'in tetebbUsUne 
karft minncttarhg1nt beyan ve izhar 
ettikten sonra Amerika'n1n bu ha • 
reketinin M. Musolini'nin delalet ve 
rehberligi ile halya tarafandan uzun 
mUddettenberi takip edilegelmekte 
olan a~1k ve kat'i siyaaete tamamen 
tevafuk etmekte oldugunu teyit ey
lemektedir. 

Mumaileyh bundan batka ltal • 
ya'mn Hoover teklifine hemen mu· 
vafakat etmeainin biitiin Almanya'· 
da has1l etmit oldugu akiaten ve bii
tiin Alman milletinde tevlit eylemif 
oldugu memnuniyetten bahaetmekte 
ve Alman milletinin ltalya'mn bu 
muvafakatle ne gibi bir fedakarhk 
ihtiyar etmekte oldugunu bildigini 
ilave eylemektedir. M. Musolini, M. 
Orsini Barone'yi M. Briining'e doa• 
tane bir cevabi mektup tevdiine me· 
mur etmittir. 

""""""'"""""""""""'""""''llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllnoooooooouoo oooouoou•""" 

S1cak dalgas1 

k.anada' da ;;iden bir 

~ok kimseler oldii 

k"Ottava 7 (A.A.)- Canada'da hii-
urn siirrnekte olan tiddetli s1cak 

dalgaat neticesinde bir c;ok kiti telef 
olrnuttur. 60 kiti banyo ederken bo
iulrnu,, 30 kiti giinet ~arpma neti
ceainde olmiit. 3 ~ocuk ta yaldJrtm i
•abetile te1~f olmuttur. 

n°11\a 7 ( A .A) - Ga7Pt.•l .... , B er-
&a. e'da. · I' d' d"f d' 
1 nus •ne na 1r tesa u e 1 -
yen tiddetli hir f1rttna ~lkmtf oldu -::;u. Yazmaktadlr. Biitiin yo liar sel 
ce 1~1 alrnlfhr. Miinakalit adeta fel-

t d
ugramtthr. Bir ~ok binalar au al

lo a k I 
t k a lnlfbr. Zarar ve hasar mik· 
ara iilliy tl'd' e 1 tr. 

Avuaturalya'da kasrrga 
Sidney 7 (A.A.)- Diin gece Sid

ney li 
k ntant ac;tklar1nda vuku bulan 

astrra b· tr ~ok hasarata sebep ol • 
~Uttur. Bu kastrga miiteaddit aga~-
art kokler' d "k" k 

J k 
1n en ao up c;t armttttr. 

ac 110 )' n tmantnda ve Botany ko • 
Yunda hir ~ok kii~iik gemiler karaya 
oturrnuo.tu G 'dd I' .. 

T r. ayet fl et 1 ve au • rekli b. ~ 
S' lr Yall'mur yagmaktadtr. 
k •dney 8 (A.A.) - lki giin evvel 

~~ u bulan kaaarga eanasmda 4 ki~i 
0 rnii t" •

1
• f Ul', Zarar miktart 200,000 In· 

ll •z lira t h • T ~1 a mtn olunmaktad1r. 

. emy1z heyeti Ankara'da 
Ankal'a 8 (T • rnahlc • elefonla) - Temytz 

miid ~meal birinci reisi ihaan ve bat· 
etuntum• N'h 'I bulundu 1. • at Beylerin daht 

d. B lu b1r heyet Ankara'ya gel-
1· &Zt k 

heyetin rnuanun projeleri hakkmda 
talea111 ahnacaktar. 

Tayinler 
Ankara 8 (T 

kale s hh. . elefonla) - ~anak· 
I lYe mud" .. th B B Yaz•t S hh. ..uru san ey e. 1 •Ye ntud" 1.. ... T b zon S hh' .. ur ugune, ra • I lye mud" .. c: k' Be D · . Ul'u Cevdet .,.a 1r 

Y enu:h S1hha'y " d" 1 .. ~ .. ta · d' . e mu ur ugune 
YJn e dmtflerdir c· . B 1 d' 

v • • • • 1reson e e t· ,.e retal Dtzdarzad E . 
Jnuriy 1• 1 d'k e fl'ef Beyan me-

e I as t edl'lm' t' > If 1r. 
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!,azan : AKA GUNDV Z 
Geceyanstnd k . . 

k afile, her ha an ~o aonra •k• 

k 
• . Ide hal habr sor • 

m a I~m bu zahtnet k tl 
B t k . e a anmaz. 
• d uskua a •p edilenlerden biri· 

11 e adm olunca ldil' ' h • • m ye. 
can•nt teskm etmekle b b 
k d' h ~· ~ en •mce er tiirlii tniiessir iht'-
yat tedb irlerini almlfhm. M dd

1
• 

ma • h' b' .. a I , n VI •!r •r alakam olrnad ~ 
halde • d' ~ • •g• 
d w g ar •g•m bu vaziyetten 

ogru diirii~t, yiiziimiin akt ile 

fc;~lkm.ak vaz•femdi. O nun icin ka-
• entn bet v II' 1 • 
h . • eya e 1 o masmm hi~ 

e m tyeh yoktu. 
Bu aef r ot I' k ~ e m so agana sap • 

~k. G ne geliyorlardt. Zili ~al-
t~ ·i ~ok~luyorlard1. Kap1 a~1Jd1 • 
• 1 glrdJ. Kap1 kapandt. Ben geri 
Cloner donmez o deki !i~ kit<i il~ 

Koy hifzissihhasi 

Murahhasun1z bizdeki 
tedbirleri izah etti 

Cenevre 5 «gecikmittin (A.A.)
Koy htfztaathhaal kongreainde Tiir
kiye :mura.hhaat Dr. Ismail A111m B. 
soz alarak ilk defa boyle bir kon • 
feranst i~timaa davet ic;in vaki olan 
tetehbiisiinden dolaya lspanya hii • 
kumetile Cemiyeti Akvam meclisine 
.le.fQkkiir ettikten sonra, Tiirkiye 
son senelerde yap1lan 11hhi itler ve 
bilhasaa koylerde yaptlan tlbbi mu
avenet, attma ve tair i~timai haata
hklarln mticadeleai lefkilita ve ctO· 
cuk vefiyatma kart• ahnan tedbir 
ve diger sthhi tetekkiilat ve ieraat 
hakkmda beyanatta bulunmUf ve 
konferansa muvaffakiyetler temen
ni ederek soziine nihayet vermittir. 

Tiirkiye murahhasman beyanab 
fiddetle alkttlanmltttr. 

Bugiinkii Meclis 
Ankara 8 (Telefonla) - Yartnki 

Media ruznameainde ceza muhake
meleri usulii kanununun tadilatt Di
vam Muhasebat, ~urayi Devlet, Mah
kemei Temyiz otomobillerinin kal· 
dtrdarak jandarma umum kuman· 
danhg1!1a bir otomobil tahsiai hak • 
kmdaki liyihalar vardtr. 

lpoteklerin ne suretle kaldar1la • 
cagt, elctilik, ve konaolosluklarda iic
re~lerin lngiliz lirast olarak hesap e• 
dilmesi hakkmdaki layihalar Mee • 
lise gelerek alakadar enciimenlere ha 
vale ~>dilmi,tir. 

Veni matbuat kanunu 
Ankara 8 (Telefonla) - Matbuat 

kanununun yeni tekli hakkmda ga • 
zetelerde ~tkan ve bilhasaa vali ve 
kaymakamlara gazete kapamak sa• 
Iahiyeti verilecegine dair olan haber· 
Jer tavzih ve tasrihe muhta~ goriil • 
mektedir. Yeni kanun heniiz tetkik 
devresindedir. Netredilen malumat
tan bir kasmman muialath, bir kaa· 
mmm yanht oldugu anlatahyor. 

kart•lattim. Durdular. Durdum. 
l~lerinden biri adtmi bilmemit o
lacak ki: 

- 0! Beyefendi, dedi. Sine • 

madan m1 tetrif? . 
- Ne sinemasi arkadat?! 
- Canh sinemadan m• tetrif e· 

diyorsunuz? 
lti derhal anlad1m. Herifler ha

fif tertip bir ketif taarruzu yap· 
m•tlard•. Ben de hafif tertip mu• 
kabele ettim. 

- E vet, sinema'dan •• 
- Bize de bilet yok mu? 
- Ben biletimi beybabandan 

aldtm! Sen de oraya miiracaat 
et, sana da bilet versin! 

0~ akadar birdenbire bi • 
rer, ikiter ad1m ayrildiiar, 
beni ihata etmek istiyor • 
lard1. Subm1 duvara ver • 
dim. Tam o aarada arkadan gelen 
iki kiti, ondeki ii~ kitinin aralarl· 
na girdiler ve: 

- ArkadatlarJ Soldan g~dl 

ARASIRA: 

Miihmel hazineler 
Siileymaniye'de f&rkm cidden 

dilriiba aan'at eserlerini tefhir i~in 
miiesses bir miize var. Makine dev
rine takaddiim eden astrlarm biitiin 
inceliklerini; tark zekasmm, !}ark 
duygusunun, tarktaki icat ve ibda 
kabiliyetinin bazan bir yaprak ka • 
i•tta, bazan bir minimini bardakta, 
bazan bir bez gomlekte, bazan bir 
hah par~asmda canlandtgtm bu mii
zede hayretler ve heyecanlarla gor· 
mek mumkiindiir. Hyle minyatiirler 
var ki hurdebin kullanm1yan her 
hangi bir gozle onun ktldan ince 
hatlartnt reametmek kabil degildir. 
San'atkir, nastl bir ftr~a ile boya -
lartnl siirmiit, nasd hurda mikyaslar 
bularak o • nev'ine mahsus · tena • 
siipleri temin etmittir, bugiin takdir 
olunamaz. 

Daha beride, asri makinelerle ya. 
p1lan en ziba kumatlardaki matbu· 
iyet ve nefaaeti haiz bir bez gomlek 
goriirsiiniiz. Bu! elle, bir Tiirk ka
dmmtn elile nea~olunmuttur, fakat 
iizerine gene bir Tiirk kalemile, he· 
men hemen yar1 kur'an yaztlmlfbr. 
Orta boylu bir adamm tenine gol'e 
bi~ilmit ve dikilmit olan bu i~ gom
leginin iiatiine, bir ka~ yiiz sahife 
yaz1y1 nak~eden el, ne kudretli ve 
ne yorulmaz bir eldir? .. 

Biraz otede bir bah ile karttla~n
hr. Halt; Siraz'tn lafahan'm San • 
dalbedeateninde hergiin bir ~etidini 
gordUgiimiiz hahlardan degil! U • 
zaktan bakdd1g1 zaman bir Avru • 
pa'h reasam1n ftr~astndan ~tkma 
rengin bir tablo santhr. Elle temaa e· 
dilince bu zan, fiiphe yok ki, zail o· 
lur, fakat zairin yiireginde gene bir 
tereddiit, o hahnm bir resim oldu • 
guna fikri meylettiren bir tereddiit 
kahr. 

Efleri ancak bugiinkii smai alet
lerle viieude getirilebilecek bardak • 
lar, aurahiler, kadehler, kalembrat· 
lar, yaz1 tak1mlar1, miizehhep ve gay
rimUzehhep ytgm y1gtn nefiaeler, 
bir ktsm1n1 niimune olarak gaster • 
digimiz bu zarif ve hayretengiz et
ya araatnda ptl'tldtytp duruyor. MU
ze, bu muhteviyat itibarile cidden 
bir hazinedir, ktymeti rakamlarla i
fade olunmak kU!riikliigiinden ~ok 
ileri bir hazinedir. Ne yaz1k ki bu 
hazineyi ziyaret edenler, parmak la 
aayalacak kadar azdtr. Bilmem ne 
plajmda c;aplak bald1r temataama, 
ter ve para dokerek, fev~ fev~ titap 
eden lstanbullulardan ayda elli ta
neai olaun bu rengin hazineyi teyre 
ragbet etmiyor ve o miihmel bazi
ne, biitiin feyzini ka'rmda sakbyan 
IJAmP'Iquf bir maden gibi gozlere 
meatur kahyor. Bari maarif idaresi, 
talebe gezintileri programma bu 
me~hul giizellikler mahferini ziya• 
ret vecibesini ithal else de c;ocuk • 
lar1mtzm gozii olsun nurlanaa! 

M. T 

Filim faciasi 
Emil ve Y orgi iki,er 
seneye mahkum oldular 

Galata'da AgQpyan hantnda vu· 
ku bulan filim faciast hakkmda A· 
gtrceza mahkemesinde uzun mUd· 
dettenberi devam eden muhakeme 
nihayet mahkiimiyet kararile neti • 
eelenmittir. Heyeti hakime, fiJian 
depoaunun sahipleri olan Emil ve 
Yor~ri kardefler h akkmda tedbiraiz· 
lik ve dikkataizlikten dolay1 ikiter 
sene hapis cezaaile ikiter yiiz lira 
para eezas1na ve yangmda vefat e· 
den Kadri B., Nadire, Ayte ve Mar· 
ta Hantmlarm vereselerine de bi" er 

lira tazminat itaama ekseriyetle ka- ~ 
rar vermi,tir. 

Miinasebetsizligin liizumu yok! 
Dediler. 0~ kiti birdenbire afal • 

ladt. Ben de tattim. 
Bunlar, iki gen~ zabit idi. 0~ 

miitecaviz siikliim piikliim, geri • 
sin geriye gittiler. iki zabit yanl· 
ma sokuldu. Ad1m1 soyliyerek ae· 
lam verdiler ve: 

- Affederainiz, dediler. Bizi 
de bunlardan zannetmit olman1z 
muhtemeldir. Gerc;i biz de takip 
ediyorduk, fakat sizi deiil, bu i.i~ 
kitiyi. 

- Bunlar kim? 
- Biz de bilmiyoruz. Barda o· 

turuyorduk. Aramzda bir fCY mi 
ge!rmit, ne olmuf. Galiba bir dans 
mes'elesi. Kendi kendilerine, tun· 
lart takip edelim, yolda ~evirelim 
ve bu sefer gotiiriip istedigimiz 
yerde dansedelim, diye konut • 
tuklar•n• itittik, boyle bir miina· 
sebetsizlige meydan vermemek 
i~in ... 

- ,C.ok ~etekkiir ~derim. 

Sadri Etem B. de Kefken 
macerasini teyit ediyor 
Sadri B., Ali Saip B.in beyanat1n1 

teyit eden Hiiseyin B.i tasdik ediyor 
(Btrtnci Sahffeden ma'batt> 

rettir. lstanbul'dan Ankara'ya 
ge~ite ait notlarimi, habrabmi 
bugiinlerde yeniden tetkik ede • 
rek netredeceiHm. Omit ediyo • 
rum ki Kuvayi milliye ve ~ete 
harekab hakkmda tayani dikkat 
baz1 safhalann i~ yiizii anlatd • 
mat olacakbr. 

- Kafilede hakikaten (30) 
bin altm var m1yd1? 

- Mes'ele fU olsa gerektir: Ni
zamettin Nazif ile Arif Oru~, biz 
on yedi nisan 920 tarihinde bir 

geceyans• I~ Erenkoyii'nden ha· 
reket ederken, bize iltihak etti • 
ler. Hep yayan gidiyorduk. Hii
seyin Beyin sayd•i• zevat ve bir 
kasam da esaretten gelen asker • 
ler ve gen~ zabitler vard1. Ben de 
bu zabitler arasmda idim. Biz ve 
askerler kafilenin pitdarim tet· 
kil ediyorduk. Kandra'da Arif 
Oru~, timer kaplan ve Kara Ars· 
(an gibi ~ete reislerile ~ok s1k1 
miinasebet tesis etmitti. Hiiseyin 
Bey birinci kafilenin mutemedi 
idi. Ve firar edenler iizerinde de 
tabiidir ki para vard1. Ve bu pa

ra her hangi bir taki i~in bir ve 
ya bir ka~ adam oldiirecek her 
hangi bir sebep tetkil edebilir
di. 

Ayni zamanda Arif Oruc'un 
~ete reislerile ~ok s1k1 miinaae • 
betini orada teessiia etmit olan 
inzibab ihlal edecek mahiyette 
gorenler bu vaziyetten aniitteki 
idiler. Kafileden ayrdmas1 fik • 
rinde olanlar vardt. Binaenaleyh 
ii~ gruptan miirekkep olan kafile 
arasmda bir hotnutsuzluk, bir 
itimatstzbk vard1. Y ani Arif 0 • 
ru~ onlarca 9ayani emniyet deiil· 
dir. 

Diyorlard• ki «bu adam da ne· 

Kanalizasyon 

i,Ietihnek iizere evlerde 
haz1rbk yapdacak 

Belediye fimdiye kadar ya • 
pdan kanalizasyonun itletilmeai 
i~in bir talimatname yapmitbr. 
12 maddelik olan bu talimatna
meye gore kanalizasyonun itle • 
mesi i~in yakmda evlerde hazar· 
hklara batlanacakttr. 

ldarei beytiyede kullamlan pis 
sular, yagmur ve kar sulart, fabri-

ka, ~amatnhane ve hamam ve 
aptesane sular1 umumi lag1mlara 
dokiilebilecektir. Mutfak artJk • 
lar1, aiipriintiiler, kum, kiil, ke

mik, pa~avra gibi cereyana mani 
olacak teylerle mevadd1 miittaile· 

reden ~Ikb? ~eteleri aleyhimize 
tahrik ediyor. Belki battmtza bir 
felaket ~Ikarmak ihtimali de var
dir.» Bunun iizerine ilk f1rsatta 
Ereili'de kafile Arif Oruc'u biz
zarure b1rakmaga mecbur oldu. 

Omer Kaptanm o zamanki sO. 
ziinii kulag1mla ifilmedim. ~iinkii 
ben zabittim. Kafileleri icabmda 
miidafaa edecek olanlar yani biz
lere panik verebilecek haberleri 
o zaman soylememeleri tabiidir • 
Fakat bilahare itittigimiz 9eyler 
kulaktan kulaga sozlerdi.» 

Celli Beyin izahati 
Arif Oru~, (Y arm) da, It Ban

kasl Umum Miidiirii Celal Beyin 
de dahil bulundugu, miicahede 
senelerinde ~ekilmit bir grup net· 
retmitti. Celal Bey bu ciheti foyle 
izah etmittir: 

«- Bu fotografi ben Akhisar 
cephesinde bulundugum zaman 
ahnm•tbr. Bahri {Manisa meb'u· 
su Bahri B.) beraberdi. Fakat 
Muhittin ile Arif, ge~ici bir va
zife ile ugram•tlarda. Miitarekede 
Istanbul hiikumeti, itilaf devlet

lerinin tazyiki ile, Yunan'hlara 
kars1 miidafaatta bulunan Ku-

' vayi milliyeye nasihat etmek ii· 

zere Muhittin ile beraber Miil • 
kiye miifettitlerinden ve aaire • 
den miirekkep bir heyet gonder • 
mitti. 

Arif, gazeteci s1fatile bu heyete 
kablarak Akhisar'a gelmit, ken
disi vazife itibarile bu heyetin ec
zasmdan olmamakla beraber ge
ne ha heyetle beraber Akhisar'· 
dan ayr1larak Manisa cephesine 
gitmittir. 

Bilahare bu heyetten ayr1larak 
~erkez Etem ~etesine iltihak et
tiii anlat•ldi. 

Hunharbk! 

izmit'te bir ~obaru 
i,kence ile oldiirdiiler 

lzmit 8 (Hu. Mu.) - Cedit mahal
leai !;Obanlartndan Fettah oglu 24 
yatlarmda Safer'in diin ak,am evine 
gelmemesi iizerine ana ve babas1 po· 
lise miiracat etmekle beraber ogul • 
lartnl aramaga batlamttlar ise de 
bulamamttlardar. 

Bu sabah Kilaz dereainin Karaa
ga~ ge~idinden g~enler Safer'i don· 
auz ve pantolonauz bir halde, iki 
kulai• keailmit, gozleri oyulmuf, 
huayeleri btc;akla lime, lime par~a
lanmtf, viicudUniin her yeri sopa ya
ras• ic;inde ve bogaztndan bir iple 
bofularak ipin ucile kenardaki saz
hfa baglanmtf ve alii olarak bul -
ntuflardtr. 

HEM NAUNA 
MIHINA 

Nankorliik ! ---Biiyiik Harpte, Avrupa'ya ~relen 
Amerika ordular1 Batkumandant Je· 
neral Perting hatlrabn1 netretti. Je
nera), hattratmda, harbin zaferle 
neticelenmesindeki en biiyiik ami • 
lin Amerika ordulara olduiunu yaz• 
mat, Franaaz'larla lngiliz'ler, buna 
hiddetlenmitler, muharebeyi Arne • 
rika degil, biz kazandtk diye atap 
tutuyorlar. Fakat; onlar da, biz ka
zandlk, iddiaamda mii,terek de • 
filler. Franatz'lar kendi heaapla • 
rma biz kazandtk, lngiliz'ler de, 
kendi namlar1na biz kazandtk, di • 
yorlar. 

Hakikat tudur ki harbi Ameri
ka'hlar kazanmtflardtr. ~iinkii on· 
larm payanstz maddi ve manevi yar• 
dnnlara, harbi miittefikleri kazandt· 
ran en biiyiik amil olmu,tur. Vii • 
son'un mahut on dart maddeai ve 
Amerika'nm yeni kuvvetlerle diit • 
man saflanna iltihak1 Alman'lar1n 
maneviyatma bozmuf, Amerika'mn 
hava, deniz ve bilhaua kara kuv • 
vetlerinin y1ldaram tiir'atile Avru • 
pa'ya yeti,mesi, ln&'iliz, Franatz 
ordularmm bo,Iuklarant ziyadeaile 
doldurmuf, onlarm miithit Alman 
taarruzlarile berbat olan manevi 
kuvvetlerini ihya etmittir. 

lnriltere ile Fransa'ntn, o zaman, 
Amerika'dan azami sUr'atle imdat ia· 
tiyen aiirii siirii ricanamelerinin da
ha miirekkebi kurumadan, gordiik
Ieri biiyiik yardtmlara ve iyilikleri 
unutmalar• hakikaten nankorliiktiir. 
Amerika'ntn harbin son aekiz ay1 
zarfmda Franaa'ya iki milyon asker 
gondermit oldugunu soylemek bu 
nankorliigiin derecesini ifadeye ka
fidir. Para, yiyecek, cephane, ka • 
miir, petrol, silah ve mevad1 iptida
iye gibi diger yardtmlar da cabal 

Amerika, harbe girmeaeydi on • 
Jar, zaferi riiyalaranda bile goremez• 
lerdi. ~ok nankorliik etmesinler! 

* 
Original bir ilan ! 

Aka Giindiiz, alafranga tabirile 
original, yani nev'i tahstna miinha
sir bir muharrirdir. Onun makale • 
Jeri, ftkralan, hikayeleri, romanian 
hi~ kimseninkine benzemez. Afait· 
da goreceginiz sabhk bag ilant da 
gosteriyor ki Aka'nan ilinlart da 
kimaeninkine benzemiyor. 

Bedavculan •atalzk bag 
Bor~lartmz tez elden Odemek mecburl

yettnde kaldtflzm ~fn Dikmen'deki lmflzmz 

acele ve bedavadan ucf!2a satzyorum. Yilz 

doniimden fazladzr. !~inde dafmt ve dere 

gfbi akan ii~ tane suyu vardzr. All~lan, 

~e$melert, binaSJ ttfbarlle 'bafllann da -

n!skasz, ahubabaszdzr. Ama felek uar ol

madt bahtf sfyaha. v.s .. 

Gormek tstiyenler Dikmen'de kahvect 

Hamdt ~avu§a, pazarltk ~in de ldare Jfil• 
diirilmilz Taldt Beye miiracaat etsinler. 

Aka Giindiiz 
Temenni ederim ki Aka'ya bu de

fa felek yar olaun da bedavadan sa
tthk bagma yagh bir miitteri ~·k • 
atn! 

Vapur rekabeti 
--·-

nin umumi mecralara akltllmasi 
memnudur. Lokanta, fabrika, has
lane, k•tl ve garaj gibi fazla me
vaddi , ahmiye ~tkartan miiesse • 
sahn pis sular1 umumi mecraya 
ak1hlmadan evvel hususi tesisat
tan ge~irilecektir. 

Heniiz faili anlattlmtyan cinayetin 
bir kad1n mea'eleai yiiziinden yaptl
d•gl aoyleniyor. Miiddeiumumilik ite 
vaziyet ederek tahkikata batlamtf • 
br. 

fazla yiiksek olan kargir bina • 
larm sahipleri mecralarm1 umumi 
kanalizasyona reptetmek 1~m 
timdiden haz1rbklar yapacaklar· 
d1r. 

Giiverte ve yiik 2, kamara 
azami 20 liradU" 

Mevcut mesken ve binalardan 
zemin katile beraber ii~ kattan 

Ve ihtiyaten ba,ka bir sokak· 
tan evime geldim. 0 geceki vazi
yeti bir daha goziimden ge~ir • 
dim. Uykum ka~t1. Bir ka~ saat 
ya~ttm, kalkttm, sigara i~tim. Te
sadiif beni de bir maceraya m1 
siiriiklemitti? Hay•r, hi~ te oyle 
degil. Ketke tanlmit olmasaydtm. 
Bu kad1n bir ~·i gibi yuvarlam • 
yordu. Actdtm bu kadtna ... 

- lKINCI FASIL

insanlar ••• 
0! Miibarek olsun! Arbk 

aldm yiiriid 'ln. 
- Allah versin muamelei kim· 

yeviye gibi birbirinizle halli ha· 
mur oldunuz. 

- Nas1l, Ma am Ia Vikontes 
tatb m1 bari? 

- Yahu! Arkadat~a haber ve· 
riyorum, handise ya dile diitiiyor· 
sun, ya diitmek iizeresin .. 

- Bizi de habrlamak yok mu 
birader! BiT pee de maaaatz1n 

misafiri biz olahm. Haspay1 li • 
kor gibi bir yudumda i~ip bitire· 
cek deiiliz ya! 

- Y eni aeninki n kadar karl· 
ttk ismi fail be 

- Fena m1? Frenginden ihti
yarindan gen~lerine, gen~l rin • 
den buna kadar, hepsini k iiciik 
parmagman ucunda idare ediyo • 

- Yani, dedim. Ne demek isti
yorsunuz? Bir kadm ~ahfllllasm, 
bir kadm yatamasm, giilmesin, 
hayabni kazanmasm, gazinoya 
gitmesin, kimse ile konutmasm .. 
Bunu mu soylemek istiyorsunuz? 

- Hay1rl 

-Ohalde .. 

- Hnce bu kadar fazilet satma 
demek istiyoruz. Biz kadm bun • 
lart yapmastn demiyoruz. F akat 
maksad1m1z dost~asma bir taka· 
dtr. 

- ~akamn boyleai olur mu? 
(Jf•bacU Nr) 

Seyrisefain ile vapurcular ara· 
amda aktedilen itilafname·dun • 
den itibaren hiikiimden iskat e

dilmittir. ltilafnamenin feahi ii· 
zerine eski rekabet daha genit 
bir mikyasta devama batla • 
m•thr. 

Seyrisefain idaresi 1iiverte ve 

yiik iicretlerini iki liraya indir • 
digi gibi en uzak mesafe i~in ka· 
mara iicretini azami yirmi lira o
larak tesbit etmittir. 

Acentalar Seyrisefain'in bu aa· 
gari tarifesi oniinde diin bir miid
det tatumttlar, aralarmcla ufak 
ufak i~timalar yaparak iicretleri 
bu miktara miivazi olarak kabule 
karar vermitlerdir. 

ltilafnamenin feshinden sonra 
ilk defa olarak diin Y elkenciza • 
delerin Vatan vapuru Karade • 
niz'e hareket etmi~tir. Vatan va· 

purunun hareketi Sirkeci' de re • 
kabeti 1iiriiltiilii tekle sokmuf, 
bilet sabta yiiziinden acenta me
murlari arasmda baz1 hi.diaeler 
zuhur etmittir. Seyrisefain'in ilk 
poataa1 bupn hareket edecektir. 



eel is 
(Birinci !ahifeden mabit) 

celteye ait Meclis zabttlartnl mat -
buata vermefe ba,lamlftlr. Biz de 
bagiinden itibaren zabrt metnini ay
nen derce btlfllyoruz:] 

Reia - Efendim; istizah takriri 
oku~acakhr: · 

B. M. Meclisi Yiiksek Riyasetine 

BazJ gazetelerimizin takip ettik
leri muhatarah istikamet vatanda~
larln ve vatansn siyasi izan ve me
deni vicdaru iizerinde aarih bir fikir 
fekaveti icra ederek maaum ruhlart 
tamamen zehirliyecek mahiyetler 
almaga batladJ. Hale hi~ bir faydasJ 
olmadtit gibi atiye de bir ~ok vaha
met ve zarar haztrhyan bu f.-laketli 
cereyan kartunnda hiikumet ne dii
funiiyor? 

Milli varhit iatilaya bathyan fU 

zehirli havadan ammenin vicdam 
pek muztariptir. Binaenaleyh B. M. 
Meclisinin vaziyeti miitalea ile bu 
huausta bir karar vermesini elzem 
goriiyoruz. 

Cemiyeti, matbuabn sui istimalle
rine karfl miidafaa i~in l}imdiye ka
dar miiracaat edilen tedbirlerin kafi 
olmad1gt meydandad1r. 

Binaenaleyh keyfiyetin hiikumet. 
ten istizahm1 teklif ederiz. 

Eltiziz Aksaray Ordu 

Fazu Ahmet Ahmet Siireyya Ahmet ihsan 

Batvekil ismet Pf. (Malatya) -
Muhterem efendiler; matbuat hiir -
riyetinin sui iatimalinin memleketi 
miiteeuir ve mutazarr1r ettigindel" 
bahsediliyor. Bundan dolaYJ hiiku
metten iatizah edilmittir. istizah 
miizakeresini a~mak i~in hiikume -
tin evvela IOZ soylemesi nizamname 
icabldtr. Miizakereyi a~mak icrin bir, 
iki noktay&; yiiksek dikkatinize ar
zetmek isterim: 

Birisi, mevzuu bahsolan dert hak
kJnda hiikumetin kendisine kanu • 
nen verilmit olan salihiyetleri v~ 

hiikumet cihazlarma tevecciih eden 
vazifeleri isabetle ifa ve tatbik e· 
dip etmedigidir. Kendimizi muha -
tap addettigimiz bu suale miishet 
cevap veriyoruz. Hiikumet, kendi -
sine verilen aalahiyetleri isabetle tat
bik eyledigi kanaatindedir. 

tstizahm diger mevzuu, cel't"yan e• 
den ahval, mevcut olan tedbirlel'in 
kafi olmadtgtnJ meydana ~JkarmJf· 
t&r. Bu husuata hatiplerin mii,ahe
delerini dinlemek isterim ki, bizim 
de bir '<Ok miitahedelerimiz vard1r. 
Eier Meclis mutab1k olursa ahnmas1 
liz1m olan tedbirler hakk1nda uzun 
uzad1ya izahat arzederim. 

Reis - Efendim, bir kere daha 
evvelden istizah i~in soz almtf zevat 
vardtr. Bunlar1 okuyacagtz, bunlar· 
dan sonra da timdi soz istiyen ar • 
kada,larJ 11rasma gore yazacagtm. 
Stra tudur: 

Sureyya B., Ahmet lhsan B., Maz· 
bar Miifit B., Ziya Gevher B., Yu • 
1\us Nadi B., Ali Saip B., !;ieref B., 
Refik B., Refik ~evket B., Emin B., 
Hamdi B., Mustafa Turgut B., Yu
suf B., Nazifi $erif B., Necip A11m 
B. Raaih B., Galip B., Faztl Ahmeot B. 

Reis - Ba,ka soz istiyen var mt 
efendim? 

Siireyya Beyin nutku 
Ahmet Siireyya B. (Aksaray) 

c;ok muhterem efendiler; hiikume -
tinizden yaptJgtmtz istizah takriri 
alttnda imza11 bulunan arkadAtlar•
ntzdan birisiyim (ifitmiyoruz sea
Jeri). ltittiririm. 

Fakat evvela takririmizin mana
stnl ve onunla istihdaf ettigimiz ga· 
yeyi tefrih ve tavzih etmege liizum 
gormiiyorum. Takrir kat'i bir vu • 
zuhla yazJimtf ifadesi sarih, matlabt 
'<Ok meydanda olan bir istizah tak· 
riridir. 

Yalntz bizi bu takririn yaz1hp ve· 
rilmesine, istizabtn yapdmasma ic
bar eden esbabt, tecelliyatt, vekayii, 
gidit tarzlartm letrih ve tahlile ip
tidardan ve heyeti celilenizi bu hu • 
susta bir karar almaga davet et • 
mezden evvel biitun beteriyet tari· 
hinin billiassa yiikaek Tiirk inkdab1 
taribinin miivacehesinde yapacagtm 
te,rih, tablil ve teabitten evvel bu • 
giiniin bir hadiseaine temas etmek 
mecburiyetini hissettim. 

Efendiler; bizi istizali taliririni 
vermege mec);ur eden baz• gazete
lerin netriyab meyanmda, bugiinkii 
makalelerinin miindericatlnm i~e • 
risinden bir iki ftkradan bahsede • 
ceiim. Bu gazetelerden birisi diyor 
ki: 

cFena vesileler matliuat hiirriye
tinin boiulmasma kafi gelecek mi?~ 
Diier birisi diyor ki: cBugiin cum· 
huriyet taribinde matbuat hiirriye
tinin son giinii olm1yacakttr. Matbuat 
hiirriyeti paditahlartn elinden cum
buriyetle beraJ;er abnmtf bir hak
tJr. Ona kimae ilitemez. $erefl rU.. 

Zab1tlar1n1n 
inanmadtgtmJz iftira ettikleri inkt • 
lipc;tlar•n, bir ka~ gayret·ketin. iddi
alarile cumhuriyetin ana batlartn
dan geri doneceklerine inanmtyo • 
ruz.~ 

Efendiler; fena vesiJelerle mat
buat hiirriyetinin bogulmastna ka • 
rar verilecek midir? Diye bir ~iiphe 
goateren bu ftkra kartunnda kat'i ve 
intihai bir hiikiim ve kanaat olmak 
iizere ~ok ktsa bir fey arzedecegim: 
Biz takririmizle, yaptJgtmtz istizah
la ne mutlak bir matbuat mes'eleaini 
ne de mutlak bir matbuat serbesti~i 
mes'eleaini kastetmiyoruz. Takri • 
rimize esas ittihaz edilen madde bu 
degildir. Boyle bir tevsim yiiksek 
Tiirk inktlap tarihinin karttsmda ha· 
kikatten uzak, noksan ve yanht bir 
telakkiye delalet eder. Bizim bugiin 
B. M. Meclisinde konutmakta oldu
gumuz ve konul}acagtmtz feY • '<Ok 
a~tk ve kat'i bir lisanla ifade ediyo
rum arkadatlar • biitiin bir milleti 
ifsat ve izlale ugratan, biitiin bir 
memleket buzur ve emniyetini miin
aelip ktlmaga c;ahtan teni bir diif • 
manhk, sefil, menfur bir hiyanel, 
hakiki inkilap ve cumhuriyet hain· 
ligi mes'elesidir. (Bravo aesleri.) 

ltte biz bu noktayi istihdaf edi
yoruz. Son hadiseler ve nefriyatlar 
karfliJnda aldtgtmtz temme, gor • 
diigiimiiz manzara budur. Endi;;emiz 
bundand1r. Yoksa arkadatlar sami
mi bir muhalefet, miifit bir tenkit, 
salim bir serbest miinakata kabul 
ve himayesinin hikmet ve gayesine 
uygun olarak kullantlan matbuat 
serbestisini, hi~ bir heyeti celilenizce 
hiikumetinizden istizah zemini tet· 
kil etmemittir ve biz boyle bir vesile
ye, bir mecburiyete liizum kalmamAsl 
arzu ve endi,esiledir ki, bugiinki.i 
istizaht yapmtftZdtr, yap1yoruz. Bi
naenaleyh bugiin bile bu miiphem 
muzmar1 derin ifsatkar ciimlelerle 
milletin ruhuna uyutukluk, fikrine 
bir endite telkin etmek istiyen in • 
sanlar bunu her feyden evvel boyle 
bilsinler. Kutimiz bu kadar miibec
cel, bu kadar ahraranedir. Ancak 
~ok muhterem arkadatlar; kirli el· 
lerde ekseriya ve belki daima, mu
z•r bir tatbika tabi tutulan ve haddi 
zatmda lfOk muhterem ve miifit bu
lunan matbuat serbestisi gibi c;ok 
yiiksek bir hakkt, mukaddes bir mef
humu adeta bir paravan, bir para
toner gibi istimal etmek i~in bir ka9 
gazetenin etraftnda bet on mahluk 
toplanmttlardtr. Bunlar memleketi 
anartiye siiriiklemek i~in hergiin 
binbir ~etit ci.ir'et ve kiistahhkla ~a
httyorlar. Tenkit diye, serbest mii· 
nakafa diye, fikir hiirriyeti diye an· 
cak diitman devletlerin bozucu ve 
ytklct casus tetkilatlarile, kiralan • 
mtf vatan hainlerile yapabilecekleri 
mel'anetlerin daha yiiz bin kat faz· 
lastnt yap1yorlar. (Bravo sesleri). 

~ah11lan ve hi.irriyetleri malum o
lan bu idraksiz, faziletsiz insanla • 
rtn ne yaphklar1m ve daha ne yap • 
mak iatediklerini, gizli menfur e • 
mellerini, biitiin hilelerini, dolamha't
h planlarm1 ve bu tah•slar•n hususi 
ve tahsi vaziyetlerini ve her hirer· 
lerini ~ok iyi ve biletraf biliyoruz. 

Arkadatlar; bu hilkatte ve bu ia
tidatta olanlar, vatan1n her ko~esi 
itgal ·alefi altmda yanarken, necip 
Tiirk milletinin hakkt, istiklali, hay
siyet ve terefi diitman c;izmeleri al
hnda ~ignenirken, onlar gene ayni 
mahiyette ve zaman zaman daha 
bariz ve daha hainane feyler de 
yapmttlardJr. Diitman ordular1na 
girmitlerdir, diitmandan iki kat da· 
ha diitman olan ve diitmandan da
ha miihlik olan sultan ordularma 
girmitlerdir. Milli kuvvetler cephe
lerde ~ahttrken, onlar milleti arka • 
smdan fakat ta kalpgabmdan ve ci· 
gergahtndan vurmak istemitlerdir. 
Anadolu i.;inde balk ara11nda irtica, 
isyan ve ihtilil atetleri koriiklemis • 
lerdir. Bizler o zaman da bu mahl~k
larJn hepsini, her feylerini bugiinkii 
gibi .;ok iyi ve biletraf biliyorduk, 
onlar hiyanetlerinde devam ettiler, 
biz imanJmiZJ muhafaza etmekte se· 
bat ettik, bugiin de oldugu gibi... Ne 
mii4tevlilerin harp kuvvetleri, ne de 
hainlerin binbir !ietit bile ve mel'a· 
netleri bizden hi!; bir feY &ftndtra • 
madt. Maneviyabmtzda en kii.;iik 
bir sars1nh yapamadt. Milli gayemiz-

den bize en ufak bir feY bile kay • 
);ettiremedi. Bunun i~in bizden en 
ufak bir feragat temin edemedi. On
Jarm biitiin bu savlet ve muhaceme· 
lerinin bizim ruhumuz ve akideleri• 
miz iizerinde hi~ bir tesiri olmadt. 
Bugiin de olamJyacagJ gibi... Bii • 
tiin miicadele senelerinde onlar mii· 
temadiyen hainane, mel'unane ha • 
reketlerinde devam ettiler. Bize en 
miihlik darbeler tevcihinde mu11r 
oldular, fakat bu darbeler bizi sin· 

Sii.reyya B. (Aksaray) beyanatta 

oulunurken., 

dirmedi, ytldtrmadt, basiretimizi, 
gayretimizi artlrd1. Bugiin de arb· 
racait gibi ... Nihayet efendiler, ~a
htbk, azim ve imammtzdan hie; bir 
teY buakmtyarak maneviyabmtzdan 
hi~ bir 11ey ytpratmtyarak ~ahtttk, 
vatan kurtuldu, milli hil.kimiyet ve 
istiklale hakiki olarak ilk defa ka
vuttuk. Daha miicadele devresinde 
iken milli hakimiyeti kabul ve ili.n 
ettik. Kurtulutu miiteaktp ta cum
huriyeti tesis ve ilan ettik. Muas1r 
garp medeniyetinin, insanhg1n refah 
ve saadetlerine yetitebilmek i~in va
tan ve milletimizi bunlar1n inam1 
gunagununa mazhar k•labilmek 
i~in, ancak astrlar i~erisine stktfb • 
rtlabilecek, biiyiik, miihim ve mu • 
azzam bir inktlap yapttk. Fakat e· 
fendiler; ink1lap ve cumhuriyetin 
tath semerelerini millete iktitaf et -
tirmek istedigimiz fU esnada o hil
kat ve o istidatta olan sefil insan • 
Iardan betbaht ve bethah bir ziimre 
gene karflmtza !itkJyor, fakat bu de
fa harp cephelerinde degil, harp 
cephelerinden daha hassas ve daha 
nazik olan malbuat cephesinde birer 
mevzi ahzetmek suretile karttmtza 
c;1ktyorlar. Garip olan mucibi te • 
essiir bulunan nokta tudur ki; ink•
labtn, cumhuriyetin ibda ve himaye 
ettigi tenkit, serbest miinakata gibi 
haklart, hiirriyetleri bu bizim de 
hakktmtzdtr, bizim de hiirriyetimiz
dir diye onlart sui istimal etmek SU• 

retile bizzat hak ve hiirriyet aley • 
hinde inktlap ve cumhuriyet aley • 
llinde zehirli ve sihirli hirer ailih 
gibi iatimal etmek ciir'et ve melaneti 
ile kart•m•za c;•ktyorlar. 

Arkadatlar; hepimiz ~ok iyi an• 
lamlfiZ ve -.ok iyi dikkat etmitizdir; 
bu betbahtlar o kadar iftiract, o ka
dar hayastz ve o kadar tezvirci, o 
kadar bozguncu ve yaygaractdtrlar 
ki; vatanc1, inkdap~J ve cumhuri .. 
yet.,i olan ziimrenin inktlap ve cum
huriyetperver muharrirlerinin mat
buat sahastnda beliren azim tehlike 
kar,unnda milleti irtat ve ikaz i .. in 
yazdtklarJ yaz1lart milleti irtat i .. in 
bethahlarla yaptlan miicadeleleri 
memleketin ve ftrkamtzm battnda 
bulunan muayyen zevabn tesirile, 
kerhen yazllan makaleler teklinde 
gosteriyorlar. Bu igrenc; yalant, bu 
mel'un iftirayi miitemadiyen mille
tin yiiziine ve kulagtna hi~ utanma
dan ve hi~ diitiinmeden hayk1r1yor -
lar. DUtiinmiiyorlar ki; tenkit, ne11ir, 
kelam, matbuat hiirriyeti, denilen 
yUksek mefhumlar1 bu memlekette 
filen tecelli ettirenler o muharrirle
rin de dahil olduklart halk~t, ink• • 
lap~•· itilac1 ziimredir. Evet utan • 
mtyorlar ki; kendilerinin de tenkit 
hakk1d1r, fikir hiirriyetidir, tefekkiir 
hiirriyetidir, ne,ir hiirriyetidir ve 
serbest miinakata hakktd1r diye kirli 
ellerinden zehirli ve sihirli hirer 
silah halinde tuttuklart ve . . . mil • 
letin iii ve aziz menfaatleri aleyhine 
tevcih ve istimal ettikleri bu haklart 
ve bu hiirriyetleri maalesef kendile· 
ri de bu vatan iizerinde yatadtklarJ 
bu milletin arastnda bulunduklar1 
i~in gene bu inktlap~t, cumhuriyetc;i 
ve milliyet~i ziimrenin sayesinde el
lerinde tutabiliyorlar ve daha c;ok 
fayani dikkattir ki bu adamlar, yiik· 
sek hiui selimi her hakikati ketif 
ve idrake ~ok muktedir ve miisait 
olan biiyiik Tiirk milletini, biitiin bu 
ifsat~t ve iftirac1 netriyatlarile iman· 
stzhga, faziletsizlige, namertlige, 
kadirnatinashga sevketmek istiyor· 
Jar. Onlar buna kat'iyen iman et • 
mitlerdir ve bu iman iledir ki miifsit 
ve tezvirci netriyatlarma hakim olan 
rub budur, boyledir. 

Arkadatlar; bu iftiract, tahrif~i, 
tezlilci ve tahkirci insanlarm bu diit· 
man matbuat muharrirlerinin hi~ 

degilse son giinlerde netrettikleri 
makalelerden bir kac; par~ay1 misal 
olarak muhterem heyetinizin celil 
huzurunda, bi.iyiik milletin yiiksek 
hu~urunda, Turk inktlap tarihi kar· 
'1)11tnda okuyup tablil ve te,rih et • 
mekligime miisaade buyurmantzJ is
tirham edecegim. 

Hepimizin battr itantdar ki He • 

yeti Vekilemiz, diinyaya tamil olan 
ve biitiin devletler: meyantnda belki 
en az bizim iizerimize sui tesiri go• 
riilen biiyiik iktisadi buhranm her 
millete iltizam ettirdigi tasarruf zih
niy~ti alttnda hareket etmit ve bir 
~ok IiOktalarda tasarruf menabii ta
harri ederken kendi otomobilleri 
mes'elesini de mevzuu bahsetmi~ti. 
Bu miinasebetle bu diitman • dii;; • 
man denilmek daha dogru olur · ga· 
zetelerden birisinin yazdtgt bir ma
kalede yaz1ya hakim ruhu gosteren 
bir ftkrayt okuyacagtm: «Hiikumele 
diiten vazife, kendisine ait olan ka
rar B. M. Meclisinde reddedilirse 
istifa etmektir.~ 

Bu ne demektir arkadatlar, habr· 
larsmtz ki, Heyeti Vekilemize yiik
sek ve pek miihim vazifelerinin ica
bt olarak B. M. Mecliai tarafmdan 
kanunu mahsusla tahsis edilmi, bu
lunan otomobilleri de kaldtrmamt -
z1 bir tasarruf zemini olarak hiiku
met . bize teklif ediyordu. 

Bu hiikumetin yiiksek bir fera • 
gati nefis nitanesi olabilir. Fakat 
onlarm bu feragatini milletin mii -
meaaili yeginesi olan B. M. Meclisi 
tarafmdan kabul edilmedigi tak • 
dirde •her hangi devlet umuruna ait 
kararlarmda da bir isabetsizlik ifem· 
mesi bulundugu hiikmii tezvirile 
kendilerinin mevkii iktidart terket -
meleri mi laztm gelir demek degil 
midir? .• Bu kadar kiic;iik, adi, e • 
h~mmiyetsiz hadiseleri tetvit ve ifsat 
i~in vesile ittihaz etmek degil midir?. 
Bugiinkii rejimi yaratan ve yafa • 
tan bir ftrkanm ~ok muhterem olan 
!era Vekilleri Heyetinin ytkJimastnJ 
ve mevkii iktidardan uzaklasmastnt 
temin ic;in efkarJ ammeyi boyl~ bu -
landtrmak istiyen insanlar1n ne ma· 
hiyette ve ne haleti ruhiyede insan
lar oldugunu boyle yaztlardan da 
pekali takdir edebilirsiniz. 

Diger bir makalede cistibdat ve 
metrutiyet devirlerinden kalanlar 
(bunlar guya biz olacagtz!..) kara 
topraklara gomiildiikten sonrad1r ki 
Cumhuriyet tam manasile feyzini 
gosterecektir» diye bathyor. «Mazi
den kalan unsur idamei hayata f•r
sat buldukc;a bizim gibi gen~ler ve 
Cumhuriyetperverlere • yani onlar 
Cumhuriyetperver oluyorlar - diiten 
vazife onlarm boyle sureti haktan 
goriinerek metru veya gayrim~ru 
hareketlerini imhaya !<ah~makbr:t. 

lntak1 hak kabilindendir ki, kar· 
t•mazda bulunan bu dii,man, memle· 
keti sevk ve idare mes'uliyetini tat•· 
makta bulunan inaanlartn metru ha· 
reketlerini de imha etmek kararm1 
'Yermit olduklartnt kendi itiraflarile 
bize anlatan hainlerdir. 

Devlet biitt;elerinde yap1lan ta • 
sarrufat i~in maatat miktartndan ve 
memurin kadrolartndan aramlan 
imkanlara karft ne,rittikleri yaztlar
dan bir f1kray1 da okuyacagtmt: ( Ha
misiz ve kimsesizlerin gene bu va • 
ziyette yantp gidecekleri anlatJh • 
yor) bu ilk ve son bir sozdiir. Bu 
soz memurin kiitlesini tahrik etmek 
ve hiikumete kartt nefret hissi ile 
miiteharrik bir hale getirmek ic;in 
ankastin ihtiyar edilmit bir gaflet
tir. Bir tahriktir. 

c;unkii efendiler, ferda11 giinii 
ne,redilen makalede bu defa C. H. 
Ftrkast ve ona hiikumeti methe -
dilerek memurlarm diirugu mas • 
Iabat amiz etiketi altmda yalanct -
hk ve faziletsizlik eden bir ziimre 
oldugunu soyliiyorlar. 

Bugiin tahrik etmek istedikleri 
zii~reyi hiikumete hiicum etmek su
retile ve prenaiplere, rejime hiicum 
suretile, yarm tezyif etmek istedik
leri o memurin kiitlesini hiikumete 
istinat etmek suretile tezlil ve tah
kir ederler. Bu suretle ortahgt ka -
rJftlrmak ve bulandtrmak istiyen bu 
miitefeasih ruhlarm ika ettikleri 
mel'aneti izah i~in fU iki misali al
dtm: Gene diyorlar ki; (1926 da 
maatat yekunu 46 milyon lira idi, 
son bet sene zarftnda memur adet • 
Jeri o kadar ~ogalmtthr ki, hiiku
met muamelesi tamamen ktrtasiyeye 
bogulmuf ve maa,at yekunu 66 mil
yona c;tkmttbr. Bet aenedenberi de
vam eden bu israfata timdi nihayet 
vermek iateniyor, bunun i~in de 
1300 memur ~tkartlacakhr ve tabii 
himayesiz kimseler bu bazi.,ede gene 
yanacaklard tr.) 

Efendiler, miifsit bir ruhun biitiin 
gayesi, rejimi yaratan ve yatatan 
ziimreyi millet nazarmda diifiire • 
bilmek, memlekete umumi bir ii • 
mitsizlik ve bedbinlik yaratabilmek 
i~in her va11taya miiracaat ederek 
izhart mel'anet etmektir. Bunun i~in 
de her yalam ihtiyar da hi~ bir 
mahzur gormiiyorlar. ~tkar•lacak 
memur adedinin 1300 ki,iden iba • 
ret oldugu mademki onlarca kabul 
edilmittir, bu miktar 1926 dan son• 
ra gec;en seneler zarf1nda tezyit e • 
dilmil}tir ve bu yiizden 46 milyon 
maatat fash yekunu 60 kiisur milyo
na c;•kmJttJr ve devlet muamelesi kJr· 
tasiyeye bogulmuttur. ~imdi bizde 

, bet senedenberi yaptlan bu hareket
ten bu israf hareketinden donmek 
istiyoruz, hakkalinsaf diitiinmelidir 
ki, 1300 memur ilave ed ildi iae bun· 

lara vasati 100-200 lira maa~ veril
digi farz ve kabul edilse • ki haki • 
kat boyle degildir • biit~ede nihayet 
yapacagt fark 2, 2,5 milyondur. Bunu 
kendileri de pek iyi hesap edebilir
lerken ankaatin 20 milyon diye goa-' 
teriyorlar, maksat millet hazin~s.ini 
idare ed-enlerin ~ok israf ve tebzir e· 
dici insanlar oldugunu millet naza
rmda tebelliir ettirmektir, millete 
boyle yanlu~ ve yalan bir fikir telkin 
etmektir. i~te bu yaztlar, bu mahi • 
yette her giin temadi ve tevali eden 
ne~riyat bile bize bunlarm dii~man 
rub ve mahiyetini pekala tebelliir 
ettirebilir .. 

Efendiler! Bu millet in inandtgl 
mukaddesata, bu milletin hiirmet et
tigi bUyiiklerine ehemmiyetsizlik at
fettirmek, milleti mukaddesata mer
butiyetten, biiyiiklere hi'rmetten u
zak diifiirerek, manen, ahlakan, his
sen zafa ugratmak ic;in Dumlup1 • 
nar'm tahakkukundan bir gun ev • 
vel onu inkar etmek, tahakkukuna 
imkan vermemek korliigiinii goste • 
ren insanlar bugiin Dumlupmar bir 
hakikat biitiin ensali atiyeye teref 
ve fahir verecek bir vakta olduktan 
sonra onun ehemmiyet ve mUessirini 
inkar etmek kiifranmt gostermekten 
bile .. ekinmiyorlar.. Dumlupmar'a, 
istihlas miicadelelerinin binbir ha • 
rikalarma bunlar hirer mazidir, ma· 
zide ne de olsa bir irtica temmesi 
vard1r diye istihfaf ve tezlil etmek 
istiyorlar ... 

Dinamit ~keti 

Bir adam otomobildeJ1 
atdan paketle yaralandl 

-·····-
.B. ..... eltd giin Galata'da taya!li 

dikkat bir vak'a olmuttur. Marmarll 
vapurunda tayfahk yapan Sezai i•• 
minde biri evvelki aktam Galata'd• 
28 numarah Hiiseyin Avni'nin kab· 
vesi oniinden g~erken karfl taraf• 
tan bir otomobil kendisine dogrll 
yaklafmlf ve durur gibi olmu~tur. a~ 
esnada otomobilin toforii ani bir hll' 
reketle Sezai'nin iizerine bir pakel 
atmt, ve siir'atle uzaklatmtifltr. ~o' 
foriin ftrlatbgt paket yere dii~iince 
patlamt!f ve Sezai'nin ayaimdan a• r 
gtr surette yaralanmasma sebebi ' 
yet vermittir. Giiriiltiiye yetiten p0 ' 1! 
lisler bunun bir dinamit paketi ol• 
dugunu anlamttlardtr. Carib toforii~ 
kim oldugu heniiz malum degildir• 

iki intihar te§ebbUsD 
Ye~ilkoy'de lokomotif depoaundll 

ate~;~i Ali, belindeki ku,akla ken • 
dini asmak suretile intihara teteb • 
biis etmi, ise de arkadaflan tara • 
fmdan gorulerek kurtartlmt' ve h11•: 
taneye kaldtrtlmtl)ttr. Ali, otedenbef1 

sinir hastahgma miiptela oldugun• 
dan bun dan miiteessiren intihara te ' 
febbiis etmittir. 

Eminsinan mahalleainde berber 
Eyiib'iin diikkanmda kendi kendint 
trat olmakta olan Kumkapt Beledi:t't 
muavini Nusrat Efendi intihar kas • 
dile ustura ile yiiziinii kesmit, has • 
taneye kaldtrtlmJtltr. 

Halbuki: arkadal!lar size bugiin 
uzak maziden bir Nikboli seferin -
den bahsetsem i.,inizde Tiirk'liik a· 
zim ve tehametinin inaanlara gurur 
ve azim veren kuvvetini hissetmez 
misiniz? Bir Nikboli seferi insan • 
larda bo•·J .. tah.,,~U sler. 'kuvvetler 
yarabyor da bir inonii bir Dumlu -
pmar mazidir diye habrai enamdan 
silinmek mi isteniyor? .. Efendiler 
bunlar her mukaddesata, her yiik -
seklige hiicum etmi:~;lerdir. $imdi di
yolrar ki; fena vesileler matbuat 
hiirriyetinin bogulmasma kafi gele· 
cek midir? Fakat feyiz ve terefleri
ne itimat etigimiz ve fakat itimat 
etmiyoruz iftirasma maruz kaldtgt -
m1z inktlap~Ilarm, biiyUk ibdakar 
insanlarm bir ka~ idlalkarm tahrik 
ve te,viklerile matbuat hiirriyetini 
tahdit etmiyeceklerine kanaat ediyo
ruz diyorlar. 
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Efendiler; matbuat;bu asrtn en 
biiyiik kuvvetlerinden biridir ve boy• 
le olduiu ic;indir ki hiianu istimal e• 
dildigi takdi-1 .. £ay-daoa nco luulcu :JC 

olursa muz1r ellerde fena tatbiklere 
maruz kaldtgJ zaman da tevlit e • 
decegi felaket, inta~ edecegi ma • 
zarratlar o niabette biiyiik ve miies· 
sir olur. Matbuat bir miimessildir, 
hiirriyet bir hak. Her hangi bir ser· 
seri umuma ait bir miie111eseyi ve 
hakkt eline ahp tahsi menfaati, tah· 
si htrat ve muzmart i .. in istedigi gibi 
kullanabilir mi? .. Buna miisaade edi· 
len memlekette ne miiessesenin ne 
de hakkm mana ve mahiyeti anla,JI· 
mam1~ demek olur. 

Arkada~lar; istanbul tramvayla· 
rma menafii umumiye ile alakadar -
d1rlar diye kontrol vazediyoruz da 
ondan daha fazla menafii umumiye 
ile alakadar olan matbuab, hiiviyeti 
ve tahsiyetleri malum bir ka~ ser· 
serinin eline hak ve hiirriyet aley -
hine istimal edilen keskin bir ailah 
gibi chakttr» diye tamamen kayttsJz 
ve kontrolsuz olarak hangi zihniyet
le h1~akabiliriz. Bizim memleketimiz· 
de bilhassa bu nokta cok ~ayani dik
kattir. Biitiin medeni, muastr memle· 
ketlerde kontrolsuz hi~ bir kalem 
itliyemez. En hiirriyetperver, mera· 
hili medeniyenin kusvasma kadar 
yiikselmit memleketlerden misal al
mak isterseniz oralarda gazeteler 
muhakkak ya biiyiik ~irketlerin, ya 
cemiyetlerin ve yahut ftrkalartn elin
dedir ve bu gazetelerde c;ah,an mu
harirlerin kalemi bu mHesseseler, 
cemiyetler ve bu ftrkalar kontrolu 
altmdadtr ve bizatihi bu ftrkalar, ce
miyetler, firketler de biikumetin 
kontroluna tahidir. Bizde nastl olu
yor da bir tek adamm eline biitUn 
bir milletin menafii ile alakadar olan 
matbuat miiessesesi, kontrolsuz, ka
yitstz, tartllz btrakJiabili!or Hiiku -
metten bunu bu husustaki noktai 
nazar1nr soruyoruz. 

Arkada~lar; nihayet hiirriyeti 
matbuat, sebrest miinakafa, fikir ve 
ne,ir hiirriyeti iatimal ediyoruz diye 
kainatt fesada, velveleye, yaygaraya 
veren, ellerindeki hak denen, hiirri
yet denilen bu mukaddes mefhum • 
lar1 millet, inktlap, cumhuriyet a • 
leyhine sui istimalden bir an fera -
gat etmiyen bedbahtlar bilmelidirler 
ki, bafkasmm cebine elini sokan bir 
yankesicinin kolunu tutan polise o 
yankesicinin «efendim benim masu • 
niyet ve hiirriyeti fahsiyem var ve 
o mukaddestir» demesine ne kadar 
hak verebilirse funun, bunun na • 
muskar insanlarm l}eref ve haysiye
tine kalem uzatan fazilet dii,kiinii 
kiistahlarm da kalemleri k1rthrken 
efendim, tahrir ve netir hiirriyeti 
mukaddesi iddialarma o kadar iltifat 
olunur, o kadar hak verilebilir! .•• 
(~iddetli alkt~lar, bravo sesleri). 

Biitiin miitefekkir beferiyetin tah
tt tasdiktnda olan bir hakikati ifade 
ediyorum; bu hakktn ve biir.-iyetin 

Fenerhler Bursa'ya gidiyor 
Bursa 8 (Hu. Mu.) - Fenerbah • 

~te atletleri cuma giinii buraya gele• 
rek atletlerimizle miisabakalar ya • 
pac~tklardtr. - Musa 

Velken yarl§lan eyiOide 
yapllacak 

T. i. c. i. istanbul mmtakas1 denizclU)( 
heyetl relsli~lnden: 

Tiirkiye turing ve otomobil kuliibii ta.• 
rafmdan 11 eylul 1~31 de yapllacak yel • 
ken yan~larmda blrincl gelecek ~yelken· 
1i yah a klYmetli bir §ilt miikj.fatl veri • 
l•<>Aiii siil<Tanla anl"~•lma)(~. j;so.ns.l~ ,.. 
lunur. Efendlm. 

Vfizme yarl§lan ba§hyor 
T. i. c. i. istanbul mmtakasl denizclli.IC 

he yeti reisli~lnden: 
Biiyiikdere'de ~irketlhayriyenin su spot• 

cularma giizel ve k1ymetli blr hedlyesi o• 
larak yaptirdt~l yiizme havuzu, atlama Ictl' 
Jesl ve su topu kaleleri 17/ 7/ 931 den evvel 
bltecek ve<;hile hazlrlanmaktadtr. Yiizii • 
ciilerlmiz 1217/ 31 den itlbaren ha.vuzda 
talim edebileceklerdir. 12/ 7/931 de saat 
15,45 : 18,45 e kadar denlzcilik heyetf ha· 
vuzda bulunacakttr. Miisabakalara g!re • 
cek yiiziici.ilerin o gi.in havuzda bulunma• 
lar1 tavslye olunur. ~ 

--·- -· 
sui istimalcileri pek iyi bilmelidirler 
ki, her yerde ve bilhasaa Cumhuriyel 
Turkiye'sinde tetkilab esasiye ka • 
nunu; namuslu vatanda,Iar kanun\1' 
dur. 

Namuslu vatandatlara verilen hal' 
larm, hiirriyetlerin kanunudur ve 
bunlarm hiisnii istimalini amir olaJ\ 
kanundur. (Alktlllar). Miimkiin ol• 
saydt bu memlekette bugiinku reji• 
mi ink1labJ ve kurtulufU yaratan ~ ' . ya11atan en biiyiik adam ziimreaintJ1 
hiikumetinden ,unu isterdim: Bir 
muharrire bugiinkii Turk miinevve: 
rinin vazifesi ne oldugu, mes'uliyetlt 
ne oldugu ve mefkuresi ne oldugu, 
evvelce sorulmah ondan aonra bun • 
lara imtiyaz ve netir haklarl veril • 
meli idi. F akat filiyat ve tatbikllt 
belki bunu miimkiin ktlm1yabilir .. 

Efendiler; son aoz olarak fUD\1 
arzetmeliyim ki: Bilhasaa hiikume •• 
tin nazari dikkatine vazetmeliyim k1r 

mutlak hak ve mutlak hiirriyet di)'l' 
ameli hi~ bir mefhum yoktur, mevcllt 
olamaz ... Alman milletini yeti~tirel'l 
biiyiik adamlardan birisi diyor: Hiil' 
riyet baghhkttr, mea'uliyettir, vazift~ 
dir ve mii,terek duygudur diyor. 8\1' 
crok dogrudur. Ve bu ilmi, bu yiik • 
sek menfaatin icabattdtr ki ken .. 
di~inde vazife ve m~s'uliyet bini ol• 
mtyan, bugiiniin miil}terek duygus\1 
demek olan kurtulut ve istiklal preJ1 
siplerini benimsemiyen insanlarJJ\ 
hiir olmalart degil zabtta nezareti al• 
tmda yatamalart bizatihi hak ve bur• 
riyetin mahfuziyeti kin bir vecibe,, 
bir {oeraittir .. Binaenaleyh hiikumetl' 
mtztn bu cihetleri ve bu yUksek 
esaslart nazari dikkate alarak uzutl 
uzad1ya izah ettigim mahiyeti men• 
furede i~timal edilen hak ve hiirriyet 
kelimelerine istinat ile onlart sui is• 
timal eden dU,man matbuatm bo:t:' 
&"Uncu, fesatc;t, rubuna karfl mani 
olacak kat'i tedbirler al11n .. Talebi•. 
miz budur. (Bravo ae&leri, alkttlar) 1 

* 
Siireyya Beyin beyan t1 burada. 

hitam buluyor. Siireyya Beyden sot1' 
ra Denizli meb'usu Mazhar Miifit 
Bey kiirsiiye gelmittir. Zaphn, Mat• 
bar Miifit Beyin be)•anatmdan iti • 
baren olan ktsmmJ yarm derce de• 
vum edecegiz. 
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~!:! ~HiKAYE~ ¥/ Maymunlarm bir ktsmmtn in · 
sana benzedigi muhakkak. Fa • 

1 

kat bize kardet say1labilecek han
gileridir? Bu anlattlmaia deger. Hor~oz lkom? 

B .... k h uyu an1rn o giin ~ok k1z • 
s• lnlflJ: 

Sandtk odasmdan i~eri girip te 
Fmdtg'm sepetine bakttklart za
man bir ~tghk kopardtlar: 

Goriller 
Maymunlarm i~inde en biiyiik 

ciisseli ve en kuvvetlileri Goril • 
lerdir. bi • 

~ pO' 

i ol• 
Forii' 
dir· 

- Minirnini i~in ordiigiim ~o
raplart kirn aldt? 

Diye bagmyor, evin i~ini ~m 
r;1n ottiiriiyordu. 

- A.. Coraplar burada! 
Misafirler neye ugradtklarmt 

faftrmiflardt. 
- Ne ~oraplart? b ~er tara£ arandt, komiil'liige, 

8 ~tya Val'1ncaya kadar her ye· 
~n • ~: ~~~~ldt. Fakat biiyiik hammm 
b • 1 dugu ~oraplart bulmak kabil 
a • ~ mad1. ~oraplar dikif sepetin
hs'' en Bll'l'O}Up ait • t' 

. B .... k o mtt •· 
nber' uyu hantrnan ilk fiipheleri 
·u;; ~orunl~rt Salih'le Pertev iizerin

e t?~.andt. ~iinkii onlar boyle 
muztp 1kleri ~ok severlerdi. 

r 
Lh • 
ele• 
a • 

l]i!C 

ts.· 

pot' 
o• 

1 kU' 
vel 

nu• 

Halhu)cj Salih te Pertev de: 
.. - Biiyiik anne vallaht billahi 

g~rtnedik! 

Diye Yemin ediyol'lar aglay1p 
Stzhyorlal'dt 

Ba ~1!>~ 
ta h~ede giinete uzanmit ya • 

n <<Biiu» cla bu htl'Sizhit ya • 
ra.~a.~dt ya. 0 otedenbel'i uslu
Ugu tie tantnrn•t bir kopekti. 

Neyse her e\Tde ~·kan ufak te· 
fek kavu 1 • · ea Ill' g1bi bu mes'ele de 
unutuldu gitt1• s·· .. k h al'-t k k . uyu antm 

Diye sordular. 0 zaman Per· 
tev'le Salih vak'ayt battan atai• 
anlattdar. 

Fmdtk -bu yumutak ~orapla • 
r1 goriir gormez yavrulanna ya
takhk yapmak i~in hirer bi~ilmif 
kaftan olarak bulmuf, kimse gor
meden onlar1 sandtk odasma ta
t•m•t ve yavrulann sepetine yer· 
lettirmitti. 

Salih'le Pertev ~oraplar1 ka • 
pmca hemen biiyiik anneleri'ne 
ko,tular. 

1 
ayholan ~oraplardan bah • 

setrnez oldu. BiT ka~ giindiir ahtbklan ya-

t ~~l' curna giinii Salih'le Per • taklarmm altlarmdan ahnd1gm1 
ev iln a k d goren Fmd1k'la yavrulan da ar· 

Y l' a a,Ian gelmitlerdi. 
ernek d'l kalarmda ko,tular. 

la.l'. Ye 1 eT, bah~ede oynadt· 0 vakit biiyiik anne torunlari-

Sonra b. d _ . nm bir muziplik yapmamtf oldu-
lk• k lr en ak1llanna geldt. guna kanaat getirdi. lkisine de 1 

aTdef misafirlerine: yirmi beter kurut verdi. ~orap· 
f - Gelin, dediler, size bizim lar1 da Fmdag'm yavrulanna ba-
1nd1g•1n 1 d 

T a 6 met astrda bir seyyah in
sand an biiyiik maymunlar gor • 
.diigiinii otekine berikie soylemi., 
lakin kimseyi inandtraanamtftl. 

Bu hakikati anlamak i~in ara
dan ne kadar zaman ge~ti, dii • 
•iiniiniiz!. 

Goriller biiyiikliiklerine rag • 
men vahti degillerdir. Kendile • 
rine dokunulmadtk~a inaana sal· 
mazlar. 

F akat yaralantr veya hiicuma 
maruz kahrlarsa hi~ ydmazlar, 
kanlarmm son damlalartna kadar 

. hayatlarmt miidaf!la ederler. 

Sempanzeler 
$empanzeler !rok hain'dirler. 

Bulunduklar1 onnanlar civarinda 
oturan kabilelerin yerlerini yurt· · 
larlnl basmak i~in creteler tetkil 
edip baskmlar yaparlar. 

Buna nazaran maymunlarin en 
zekilerinin ~empanzeler oldugu 
atikardtr. 

Orangutanlar 
Orangutan ingilizce orman a

da~n demektir. Orangutanlart 
avlamak en mii,kiil olanlandtr. 
Ciinkii insana hiicum ettiler mi 
kabil degil oldiirmeden btrak • 
mazlar. Bayag1 insan gibi elle • 
rini ve ayaklannt kullanarak mii· 
cadele ederler. 

ha~ 
ve 

Yavrulartm gosterelim! i•f a t. 

I, 88] -~ Bebek e[b{;~[eri Jm I ( Hokkabazbk ) 
l?i d' · - Arkada,Iarmtzm ve baz1 m1 • 
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ur• 
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n· 
yet 
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oil' 
it 

aiyd?' tye kadal' bebeklel'inizi bunu daha siislii oluak viicude safirlerin haztr bulunduiu bir 
e ll'rnek . • • • lA d 
lek 'b• . ·~•n Pantalon ve gom· gehrmemz az1rn tr. mecliste cebinizin birinden i~i au 
goat gtd~ktr; ~amaf1n niimuneleri tki ar~anm omuzlanm bititti. dolu bir bardak ve otekinden ucu 
b · er 

1 
• Bu •efer de bir kom· riniz ve kol altlarmt basbrma di- yanar bir mum ~tkarttp herkesi 

t~zon Y~Prnag1 ogretecegiz. ki,Ie dikiniz. hayrete diitiirebilirsiniz. 
'd unun ~~in Oteki I'AmAA1l'lar• 

an rt ra .,. Danteliniz varsa biraz da dan· 
I k

a llllf Pal'~lan miikemme-
en ullanabilirain· tel koyabilirsiniz. Beli gostere • 

lZ, 
~ cek pliseler ve ktrmalar Tesimde 

o fazla olarak bnakalan kmmda 

0 

~ 

0 \) 
OC) 

0 
~. 

~ 

~u eordiiiiiniiz patron iizen' 
P b' ~ a e tr par~yt iki kat ko-

tp ta kestiniz mi onii m d 
' t r Ark • . ey ana 

• • 881 1~1n ortaatnda 4 5 
nb tr Iik b' ' tr Ytrtma~ a~ma-

L.z j lp etmektedir. ,.... 
omleiin 
fi o filan 

pantalonun 
):aJ!hntzaa 

yapthr. 
Pli ve ktrmalar yaparken bu -

nun korsaj ktsmtyla miitevazin 
olmasma ~ok dikkat etmek Ia • 
ztmdtr. 

Acrthp kapanacak noktast ar • 
kaamda olduguna gore iki tara-
fm• iyice basttrmak iicr diigme 
koyup ii~ te ilik a~mak icap e .. 
der. Bu suretle bebeginizin kom· 
binezonu da bitmit olur. 
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Talili yavru 
Haziran bul

macasmda hi
rind ~1k1p bef 
lira kazanan 
Istanbul lise
ainde 558 nu
marah Cemil 
Beyin resmirti 
baatyoruz. Ken 
diaini teb'rik 
eder, hayatta 
Cia talihli ol· 
mas1n1 temen· 
ni ecl~riz. 

Peki bunu nastl yapacaksmtz? 
Anlatahm. Cebinize doldurup ko· 
yacagmtz bardagm tite gibi ka· 
pakh olmas1 laztmdtr. Bu kapak 
genif bir mantar tabakastdtr. Or· 
tasmda bir halka vardtr. 

Muma gelince: Bu kag1ttan 
mum tekline sokulmu, bir cisim· 
dir. Ucunda biraz mum ve fitil 
yerinde de bir kibrit vardtr. 

Bardagt ~tkar1rken nastl el~a
buklugu ile ~ekip atmak laztm 
geldiii gibi mumun ucundaki 
kibriti de evvelce caketinizin cep 
kapagma iinelediginiz ztmpara 
kagtdma kimse kormeden siiriip 
yakmak icap eder. 

IJte bu hokkabazbit!l s!rral 

1 
( }!iiyii/{_ adamlar-) 

~ lYI'fif© lfil 

-

Kii~iik sinema artisti Mitzi Gren fikbia pek merakhdtr. Bir giinde 
muhtelif elbiseler giymeii ve siislenmeii pek sever. 

Tabii gencr ktzhk devresine girmek iizere, Soldan iti}:jaren sabah el
bisesi, at ktyafeti, mektep entarisi, Hepiniz onun gibi temiz ve siislii 

giyinmeie heves edin amma tamamen attk atmaga kalkmaym. An • 
nenizi babantzl kiil edersiniz ha ! 

. . 

Her zaman biz size bir ~ok oyunlar tarif eiliyoruz. Bu sefer Cle aizin 
arkada,Iarmtzdan biz ogrenmek istedik. Cihangir' de ~uvalpalas ci • 
varindaki meydanhkta yavrularm oymytflDl zevkle seyrettik. Bir 

de resmini aldtk. l,te!. 
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Avc1 ne wrdu, Kopek ne buldu? 

F ranstz ulemasmdan Buffon 
en methur tabiiyat~tlardandtr. 

Daha mektepte iken bC>cek ve 
nebat kolleksiyonu yapardt.Gen~· 
liginde ltalya'ya seyahat edince 
bu merakt biisbiitiin artb. 

Ondan sonra lngiltere'ye gitti. 
Oradan doniifte Kral 15 ind 
Louis onu saray bah~esile ugrat· 
maga memur etti. 

. .. -l 

Buffon oniinde boyle geni. bir 
sahayt arr•k bulunca fevkalade ~
hth ve 36 ciltlik «Tarihi tai:iib 
sini viicude getirdi. 

Bu eserini netri miiteakip te 
sayine fastla vermedi. Biitiin om· 
rii miiddetince hayvanlar1, insan• 
lart, ku,Iar• ve madenleri tetkik , 
ile mefgul oldu. 

~~~i2':ii5!Bi:am~ 

T abii bu derece ~ahtkanhk 
ona iyi bir nam temin etmekten 
geri kalmadt. Sade Franaa'nan 
degil, biitiin cihanm takdirlerine 
mazhar oldu. 

Rusya lmparatori~esi ikinci 
Katerin tabiiyat sahasmda g& • 
terdigi gayrete karfl bir tetvik 
eseri almak iizere ktymettar tat
Jar ve kiirkler gonderdi. 

1 I 

Temmuz bulmacasl 
AQLA 
SKER 
EKNE 

OKuM 
~u gordiigiiniiz bot hanelere 

oyle harfler koyunuz ki soldan 
saga her bane okunduiu zaman 
hirer manah kelime olsun. 

Bu konan harfler yukardan 
ata.i• okundugu vakit te fimdi 
Sevin~ le kavuttugunuz bir 
fey meydana ~tksm. 

Dogru halledenler arasmila 
c; kilecek kur'ada birinciligi 
kazanana bet lira he'diye tak· 
dim edilecek ve resmi gazete
mize basiiacakttr. 

tkinciden yiiziinciiye kadar 
1 

· muhtelif hediyeler. Cevaplar1 
I temmuz sonuna kadar «Cumhu
' ~ riyet ~ocuk sahifesi muahniri» 
il adresine gondermelidir. Bu 

adrese gonderilmiyenler ve ge~ 
gelenler kur'aya sokulamazlat'. 





• 
I 

hatt1 

ur~ 
.mil' 

as I 
A~ 

adi 
6 

et 

1~ 

ats· 
ts· · 

elo 

lal' 

SAFiYE HAN M 
Kii~iiK eiFLiK PARKINDAki SAZ HEYETiNE iiTIRAK ETMEKTEDiR. 

Sanayi Milliyeyi Dimaye Etmek Kendi 
Kendlnizi Bimaye Etmek Demektir. 

ASLAN SUN'i POR1 LAND 
CiMENTOSU 

TDRK i'~isinin emegile 
TURK mevad1 iptidaiyesile 
TURK komtlrft ile 
1 tiRKiYE'de mal edilmi,tir. 

1931 Londra 
sergisinin bii

yiik miikafath 
ve altm ma-

dalya tnt 
haizdir. 

MnMA~IbA~- MCTE:AHH~Tlb~~ 
Daraca, Zeytinbumu ve Eski§ehir fabrikalarmm 

ASLAN fimentosunu kullanznzz. 
Her hu6Uaa 
mukavemet 

Her daim ayni 
miintaltap cina 

~------------------~~~ 
0

/ 0 30 TENZiLAT--
AMERiKAN ENTERNASiYONAL 

HARVESTER Co. 

Halis M A K -K 0 R M i K mamulahndan 
5 ve 8 ayak bicen ba~lar - Orak makineleri ot ba~ak tumJklan - Ot, sa -

man bafya preseleri Gaz motorleri, cay1r makineleri ve ipleri ve bunlann 

yedek parcalan fiatlarmdan °/0 30 tenzi!Atla 

YALNIZ KAZANCiYAN 
TlCARETHANESiNDE SATILMAKTADIR 

Ad'tes: Galata Pe:uembepazar No. 74 - Telefon B. 0. 1888 

HANIMEFENDi 
Ni~in tereddiit ediyorsunuz? Miizi~, nahof tesirile sizi 

harap eden, yazm zevkinden mahrum .eyleyen (ter) ipekli
lerinizi de ~iiriitmek ve lekelemektedar. 

Sii- DO - RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru kiilliyen izale ettiginden haberdar degil

seniz liitfen arkada~larmaza bir kere sorunuz. Aldaitmaz 
te§ekkiirnameler bize, bu mustahzara, size tavsiye etmek 
cesaretini veriyor. 

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

V antilitOr sayesinde 
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Serin hava 

.. 

S ATI E 
r )liOC1iy¢t--------~--... 
1 :~~~~d:~ K A 6 IT~ I L I K I U BE S i a~m•,t.r· 

k Her nevi ~azete ve matbaa kag1d1, murekkep, mu • 
vva ve a•re i~in buyllk, ku~uk sipari,ler kabul eder 

h§ veri§ 11rait1 gayet mUsaittir 
Magaza: Ankara caddesi Milliyet gazetesi ittlsalindedir 

: '\\ -Defterdarhk ilanlar1 

SATILII\. KAGlR EV- No. 36- sepetc;:i sokak Katipka
stm mahallesi Aksaray, yenikap1 istasyonuna yakt~dtr. 4 kat-

b~ 4 ~da, 3 sofa, 2 hala, mutfak, komiirh:ik, taraca, sarmc ve 
tr m1kta b h · • • . r a ~est vard1r. Bedeli pe;;in verilmek ;;artile kty -

mett 1800 ]ira ati k D ~ ac;t arttuma 18 temmuz 931 cumartesi 15 
fterdarhkta. (R -87) 

66 
nedir? 

BAKTER1YOLOG 

Dr. tHSAN SAMt I 
BAKTER1YOLOJi UBORATUV ARI 
Umum kan tahlila.tL Frengt nok -
tat nazarmdan (Wasserman tea
mUlti) kan kiireyvatl say1lmas1, tt
fo ve as1tma hastal!klan te§h1s1, 
ldrar, balgam, carahati, kazurat 
ve su tahlilA.tl, Ultra m1kroskop1, 
husust a§tlar 1st1hzan. Kanm tire 
miktarmm tayini ve kanin sedima
itation siiratl. 

Divanyolu'nda Sultan Mahmut 
tUrbesi No. 189. Tele:ton ist. 20981. 

Banka muhasebesi ( Komiirciiyan) 
lhtieas muhasebeleri Banka 100 

~ :.. ~irket 100 
~ ::. Sanayi, Ziraat 80 

Ameli ve tatbiki kambiyo 50 
Yeni muha be usuHi 175 
Ticari malumat ve bankacthk 150 
tktisat ilmi 125 

Adana icra. ve lfl s dairesinden: 
Adana'da tueeardan Akseki'li KAmil E

fendi o~lu Mahmut Fevzi Efendinin has
betticare tamamen taahhiidatmt ifa e -
dememesinden dolayt komiserlilln rapo
runa merbut blancroya nazaran bore ye -
ktiniini.ln 20285 lira 95 kurw~tan ibaret ve 
senetll ve senetsiz matlubatm da (3580) 

lira 73 kuru§ ve diik~anda mevcut oluP 
ehli vukuf martfetlle takdir olunan em -
teanm (5871) lira 52 kuru§ kiymettnde ol
du~u anla§tlmasma ve kabul edilen bor~< 
yekftnunun yilzde otuzunu te§ktl eden 
(6085) liranm dort miisavii taksttte ve ilk 
taksiti 30/9/931 ve ikinci taksiti 30/ 1/ 932 

ve iicriincii takslti 30/ 5 932 ve di:irdiincii 
taksltl 30/ 9/ 932 tarihinde tediyesl teklifi
nin ekseriyeti adedlye ve mebla~iyey! haiZ 

bulunan alacaklllarmin kabul ve lmzala
rile tevsik etmelerlne ve bu meblagl borQ~ 
lu Mahmut Fevzi'nin biraderi Hasan Feh~ 
mi Efendlnin de kefaletl mute lsile ka " 
bul ve tekeffiil eylemi§ olmasma ve bl • 
Ja.n~:oda gosterilen alacaklllardan kon • 
kordatoyu imza etmiyen seklz §ahsm mat
lubati (2664) liradan lbaret bulunmasma 
gore imza edilen konkordatonun ekseriyeti 
edediye ve meblagiyeyl teokil etmi!l bu -
lunmasma ve bor~:lunun diikkfmmda 
(5,000) kiisur lira ktymetlnde emteal tlic
cariye bulunmas1 ve matlubatl da (3580) 
l!radan ibaret bulunmasma gore tekllf 
olunan paranm bor~<lunun servetile mii· 
tenasip oldugu ve bor~<lu, alaeaklllarmm 
zararma olarak dotruluk harlcinde ve pek 
biiyiik saffetle muamele yaptld1g1 :la tcra 
riyasetinln raporu mefadlle tahakkuk et-
mesine ve hill bir alacakll tarafmdan lti
razatm mesbuk olmamasma btnaen iera 
ve iflas kanununun (289) uncu madde -
sine ve mevadt miiteak1beslne tevflkan 
mezkftr konkordato Adana hukuk haklm
li~inin 1309 - 445 esas ve karar numarah 
ve :12 may1s 931 tar!hli !lamile tasdik o -
lunmu§ ve ilami mezkftr kesbi kat'iyet 
eyledi~l icra ve lflil.s kanununun (291) tncl 
maddest muc!b!nce !lA.n oluur. 

Satthk ev ve iki diikkan 
Cagalogluun'da Turk Oca.g1 kaqJSmda 

56, 58, 60, 62 numarah kargir ve iki biilii
gii mii§temil bir bap bane dokuz oda, ha
mam, terkos, elektrik, havagazi bah~<esl ve 
altmdaki iki diikkanile beraber sabhk -
trr. Taliplel'in i~indeki mal sablplerlne 
miiracaatlerL 

BELV -u· en kibar ve nezih 

(
~ · - Harbiye'de --~ 

aile bah~esidir. -~~ 

{ Muganniye MAKBULE, MAHMURE, BELKtS, SERVET, SUZAN Hammlarla ZEKt, SALA-
HA TTtN, F ARUK, H0SN0 Seyler ve kemani NO BAR, piyaniat VESAMET Hamm, udi ve bes-

111 tekar SALAHATTIN (Tamburla) ciimbiit CEMAL, kalarnet BAHRt Beylerden miirekkep: 

1 
iSTANBUL NAOMELERi MUSiKi HEYETi 

~~~~~ alaturka ve fanlazi en yeni ve k•ym•~~~·••1erini te~e~n_ii_m ~_.dirler~ _ _ ~~ 

606US NEZLELERiNE KATHAN HAKKI EKREM 
4 lira ile 

200,000 lira kazanabilirsiniz 
Muteaddit ve biiyiik ikramiyeler bu ketidededir. Her ke,ide 

muhterem miitterilerine biiyiik ikramiyeler isabet etmesile miif
tehir bulunan gi,emiz, onum\izdeki 6 IDCI Ve zengin ke,ideye 
il}tirak ve 200,000 lirahk biiyiik ikramiyeyi kazanmak talihini tec
riibe etmek istiyenlere bir hizmet emelile itbu 6 mc1 ketide bilet
lerini yalmz 4 liraya satmaktadar. Vakit kalmada, acele ediniz. 

Sirkeci j S A 8 E T Gifesi No. 27 

-,IHHA TINIZI, COCUKLARINIZI VE YEMEKLERINiZi 
MUHAF AZA EDINIZ ... 

I-IA5EDATI 
~ 

tv1AHVEDE 

Sinek, Sivrisinek, Pire, Giive, Hamambocegi, Bit, Orumcek, Ka -
rmca ve Kukayak ile kumes ve sair hayvanat iizerindeki bit ve pire -

leri, ~i~ekler, aga~lar, baglar ve bostanlardaki Bocekleri ve hiliimum 
hataratl imha ve yumurta ve tohuaplartnt ifna ve izale eder. Yerli 
mahdar. Tiirk zekaa1, .Turk amelesi ve Turk parasile yapllmtf olup 
daha miiessir, daha muhlik oldugu gibi yart yaraya ucuzdur. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Kokusu hafif ve latiftir. lnsanlara ve ~ocuklara zarart 
yoktur. Butiin devairi devlet, ecnebi muesaeaat, Seyrisefain, ~irketi 
Hayriye, Hastaneler, Hilaliahmer, yah mektepleri, vapur kumyanya
lara, Devlet Demiryollara, Amerikan Ford kumpanyast, Biiyiik oteller, 
Bursa hamamlari, Y alova kapbcalar1 ve biitun miieaaesati milliye 
FAY D A iatimal eyler. FAY D A diger baz1 fena miistahzarat gibi 
sersemletip bayaltmaz. Kat'i olarak oldiiriir, ve hatarat hir daha diril
mez. Aksini iddia edene be, bin lira tazminat verilir. 

Servetimize ac1yahm ve ecnebi yald1zb rek
lamlarJna ald1rm1yabm. Kutus~t so, biiyiik 75, bir kiloluk 125, 

pompas1 75 kuru~tur. Hasan ecza deposu. 

TUZLA ICMELERi ACILD 
Sabahlart Koprii'den Haydarpata'ya hareket eden 7 ve ondan 

sonraki vapurlarm trenleri menbalara gider. 

Fiatlar tenzil edilmi~tir. 

HIM BIR StGORT A KUM PANYASI 

Eyi ve Jam bit sihbat i~iD 
muntazam bir bazim JAzimdir. 
Tatli milleyyin ve taami Iatif 
olan Eno's- "FrtJit Salt"' size 
bunu temin, IJ)ideyi takviye 
ve barsaklari tanzim ede.r. 

' ' 

Belsogukluju 
ve' frengiye yakalanmamak i~in 

ullammz.Her eczanede bulunur 

MOZAYEDE ILE SATI$ 
1931 temuzun 10 uncu cuma gii

nU eabah aaat 10 da Beyoglu'nda t,. 
tiklal caddesinde Parmakkapa is -
taayonunda tmam aokagtnda 1921 
numarah hanede mevcut ve Madam 
Angeliki'ye ait n ;:!":; efya!ar mi.i -
zayede suretile eatdacakbr. Biife, 
dresuvar, kare mas a ve 10 adet 
aandalyeden mUrekkep mUkemmel 
vienuvaz usuli yemek oda taktmt, 
perdelerile 5 par~adan ibaret ceviz 
salon tak1m1 kanape, 2 koltuk ve 2 
sandalyeden ibaret, 9 par~adan i • 
baret diger salon tak1m1, giimiif ta
ktmma mahsus me~e agactndan ma· 
mul vitrin ve jardiniyerile, me~e a -
gacmdan mamul yatak oda taktmt, 
kolonlar, aynah dolap, gece ve orta 
maealar1 ve somyah aga~ karyola 
ile, ceviz masif diger yatak oda ta
ktml aynah dolaplar, lavabolar, ge
ce masaa1, demir ve aga~ karyo -
lalar yataklarile, fezlong, Tiirk ka
napesi, portmanto, ~ini ve demir so• 
balar borularile, aynah konsol, kad
rolar, perdeler ve istorlar, koridor 
hahlara, biblolar ve sair bir !tok Iii -
zumlu e~yalar. cTurmer» markah 
giizel bir piyano. Pey siirenlerden 
100 de 25 teminat ahmr. 

Ankara Ticaret mahkemesin • 
den: 

Ankara'cla Ta§han palas miistectrlerin
den israU Levi Efendiye: 

istanbul'da Ga.la.t~.;~cam tiiccan isak 
Nlyako Efendi vekili Ankara avukatlann~ 
dan Mustafa Kemal Beytn aleyhlnize !ka
me eyledi~i davada (mahcuz ayinlerin 
aynen lades! ve miistehlek ise bedelile 
masarifi muhakeme, iicretl vekalet ve falz 
olan 348 lira 95 kuru§un tahsili) talep e -
dilmJI! ve ikametgahmtzm me~<hultyeti an~ 
1Q4Ilmasma blnaen tebligatm ber -
sablk !lanen icras1 takarriir etmi~J ve tah
klkat giinii 15/ 7/ 931 tarihine mi.isadif ~,:ar
,amba saat 10 olarak tayln ktlmml§ oldu
gundan ycvm ve saati mezkflrda Ankara 
ticaret mahkemestnde isbat1 viicut etmek
llginlz; aksl takdirde ~akkmtzda kanuni 
muamele yaptlacag,. ilan olunur. 

Piyango miidiirliigiinden: 
f,?artnamesl ve~<hile bir milyon beyen -

name tabettir!leceginden tab'a tallp ola
caklann pey akc;elerile birlikte 11/ 7/ 931 
cumartesi saat 15 te Plyango mildiirlii -
giinde miite§ekkll Tayyare mubayaat ko
misyonuna mUracaatleri. 

Catalca hukuk hakimliginden: 
Hadunki:iy'iinde bakkal lken elyevm ika· 

metgahl me~<hul bulunan All R1za Ef' ye: 
Catalca'dan Mustafa Efendl zevcesi Ay

§e Hanun tarafmdan aleyhinize ikame o~ 
lunan tahliye davasmm davetlyc ve g1 -

yap kamrmm ilanen tebligl suretile yapt
lan muhakemesi neticesinde: 

Bakunturato tahtl isticanmzda bulunan 
diikkanm kira miiddetl hitama erdi~inden 
tahliyesine ve on be§ lira iicretl vekalet 
ile bilciimle masarifl muhakemenin uh -
denlze tahmiline 15 haziran 931 tarlhin
de mahkemece karar verildi~inden tarihi 
ilil.ndan itibaren bir hafta zarfmda. Tem
ylze miiracaat etmedl~inlz takdirde i~bu 
hiikmiin kesbi kat'iyet edece~i malumu
nuz olmak iizere ilan olunur. 

Zayi - 3590 numarada mukay • 
yet kamonun arka plakas1 diimiif
tiir. Y enisi c;tkarllacagtndan zayiin 
hiikmii yoktur. Manuk Kefify&n 

tLAN 
Fatih lrra memurlugundan: 
Kevser ve §evket ve §iikriye ve Hatlc;e 

ve Saadet Hanimlann §ayian mutasarnf 
olduklan H1rkai§erif'te Hiirrem ~<avu~ 

m.ahalle ve sokaltmda kain 45: 43 numa
ra Ue murakkam tki kuyu ve bir t~llk 
ve harem ve selamllkll 2500 Ura ktymetl 
muhammeneli lki biiliik bir bap hanenin 
tzalel §iiyuu zunnmda 11orttmnaya vazedtl
mi§ ve birincl arttirmada 1800 liraya ta -
lip zuhur etmi§ ise de haddi layllanda go
r!llemedl~inden bu kere lkinci arttmnas1 
kararglr olmakla temmuzun otuzuncu ptor
§embe giinii saat on be§te ildncl arttirmasJ 
lcra kllmacagmdan talip olanlarm k1y -
meti muhammenesinin ytizde onu ntsbe -
tlnde pey akc;esi ile 31/973 numara ile 
miiracaat eylemeleri ilan olunur. 

Zayi - 3676 Liva numarah maaf 
ciizdamm1 zayi ettim. Y enisini ala
c::agtmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

Cibali'li Abmet Hamdi 
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t4 fo\u\\1'EtJF MF.MLt[(~ , 
Top~anedeki FOMI fllirliastnm yulcarida 

g6sterildigi vechile 14 muhtefil m811le· 
kete vasaiti nakfiye ve zirai kudret gon
derdigini ve istanbuldaki Ford fabrikastndan 
ctkan her otomobih kamyon. taksi. zirai 
veya sinai traktorun ya tUrk mustahtemine 
ma&f lediyes• veya saic sure'tle lbu memle-
ketin refahtna yardtll) e~ilmekta oldugunu , 
biliyormusunuz?. ' 

Binaenafeyh milll .sanayii le$vilc efmek ve 
~alntz miikemmel 'e idareli Ford m~kinelerini 

sattn almak sizin kerrdi menfaaliniz iktizasandandw. 
ihtiyactntzoldugu zaman bir For.d taksisi cag.r.n•z 

1 
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LINCOLN~ Fordsol\ 


