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ve 

iDARE = Yeni sene bütçesinin Mecliste mü
baslanacak zakereslne salı 

•• •• gunu Anlraradan selen haberle.-, !.~ 

.. mahkemeleri - usulü lıanunumasu.n 

~k ÜZ~ lıiır iki maddesiıün tadil edilmek iı
D eliıı' taüJdiiini bildiriyor. Geçen Salı gü

: fsı.J llÜ müzakereaine batlanan lıu la7i

ıaatla~ ı.a Pe11embe günü Dablli7e euciime

.___.,, ıoi reiıl Cemil Beyin teklili iiaerine 

lhif Dahiliye encümenine iade edileli. 
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Layihanın Adliye n Dahiliye en
OD kıı' ciimenlerini ayıran en mühim -d

nulıııİ deai tudur: Valilere, bir tahıa ale7-
e Ur~ lı.ine dava açnW< huauaunda müddei 

ile 1'J .-umilere emir vermelı salUtiyetini 
Müıı,ı ,,.,._1idir. Filhakika müddei umu-

günO mile.- bir fahıs aleyhine dava aç-ıbil
ezk~ mdı için 0 ,ahım bir ıuç itle~ 
da hakkında kiıfi zan en.marelemıın 
e _f, m~vcut bulunması l:dımdır. Adliye 

r. lhııı ·ı bi ıı ıjl :Vekili de müddei uınunu ere r §&-

h1s aleyhınc dava açılmasını emrede.. 
· v-1-=r bilir. B'1nt1n manası, Adhye ... ......_ ı-

ni11 m~ıfdei umumjyi bir maıum a4 

l leyhine ıevketroeıi de~ek değ'.l~ir. 
Müddeı umumi ile ı\dlıye Vekilı a
r ında zan emmarelerinin lıifayet 

ce ~ ve ademi kifayeti hakkında bir ihti
şarı; 13f varit demektir. 

miibi . ..dd . . . 
1 Tabiidir kı mu eı uınumuıın ma-

mtil' lcvk amiri olan Adliye VeklliuiA 
e <>~ noktai nazarı müreccah tutulur ve 

uh• .
1 

dava da açılır. 
le b~ "h. ·nı . k e 1 Valilerın sala ıyeb tevsı etme 
~.~ ı !İyen Dahiliye Vekaleti, vii:.yeıte 

m ·· T d Adliye Vekilinin de mumcsoı ı a -

Memurların mezuniyeti 
• 

Bütçe encümeni, mazbatasında 
nıezuniyet meselesine temas etti 
Bütçe encümeni mazbatası dün meb 'uslara 
tevzi edildi.Mazbata esaslarını neşrediyoruz 

EncJ~men, mazbatasında tasarruf esaslarını iz h ediyor 
ANKARA, 11 (Telefonla)- Bu

gün Mecliıte 931 bütçesinin Sah ıü· 
nü öfleden sonra müzakeresine bat
lanması karar altına alındı. Tab'ı iJt. 
mal edilen bütçe encümeni mazbata· 
11 bugün azalara tevzi edildi. Bütse 
cııcümeni mazbatasında ezcümle di
yor ki: 

"Umumi intihababn tecdidi üze
rine 1931 senesi bütçesi ancak Ma
yıs 931 nihayetinde encümenimize 
gelebilmi,tir. 

Varidat kanunlannın dah.i bu dev· 
rede Viksek meclisçe müzakere edil
mesi lüzumu kabul buyurulmaaı ve 
bahuıuı bu kanunlarla verıRerin 
tenzili ve tatbikatının ıolahı iıtlrdaf 
edilmiş bulunma11 dolayısile bu11r 
ların dahi encümenimizce tetkik ve 
müzakere$İ icap etmittir. 

Mutadın fevkinde mesai 

dedi len valiye, Adliye Vekilinin da-
1 va açtırmak huıusundaki bu sal:.bi

yetin verilmesini istiyor. AJllye Ve-
. ı · k b'J' Senenin buıuıiyetl•i dolayıaile lı.\leti bu talebi pren11p eı .e a 1 1 b · k ile biı kat ciaba e emnuyet eabeden 

ı telif bulmuyor. Encümeıı::ler j ve- ve inh!aar idarQlerile devlet demir-
' kalet araoındaki bu görüt farkıı.ı te- yoUarmın geniı olan kadrolarının Biitçe encümeni reisi Hasan Fehmi:, azadan Ralim, 

meb'us Osman zade Hamdi ve Saracoll• Şiilc:rii 
Beylerin bir. arada çekilmiş resimleri 

,} ,,ı lif için valiye, müddei umumiye da- dahi tasdik ve teabitini istilzam ey-
r ~ · a açmak için emir vermek hakkını • (Devamı 6 ıncı ::;ahi/ede) 

····~$ .............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..•..•••••. 
Mektep müdürıleri 

esjıll ı...ı ile _beraı,.,,., mudclei umu~ '-·5~'y' ;;h~t';;;;ti~·;;"' " 
emre mkıyada mecbur kılmıyor-

lar. Ve vali ile müddei umumi ara.: 
v31 sında zan emmarelerinin kifayet ve 

7.9 ademi kifayeti hakkında bir miinaka-
ko-' 18 kapısı açılabilmesini ve bir ihti

laf çıkabilmesini kabul ediyorlar. Ve 

bu çıkacak ihtilafın halline Adliye 
:Vekilini hakem kılıyorlar. Yani vali 
emredip te müddei umumi dava aç

mak istemezse, keyfiyeti Adliye Ve
kiline ar2 ile valinin emrine İnkıyat 

edip etmemeği istizan edecektir. 

" 

Haber verildiğine göre, Dahiliye 
cnctimeni reiı vekili Faik Bey, Jiyi
ha.mn müzakereıi eına11nda eıki u

ıulü cezaiye kanununun "alilere za
bıtai adliye aalahiyetini veren onun
cu maddenin iadesini talep etmiı ve 
talebini uzun uzadıya kürsüde mü
dafaa etmiıti<. Aynı zamanda layi
hanın bir takrirle Dahiliye encüme
nine iadesini de talep etmiştir. Fa
ik Beyin bu takriri, encümenler ara
•mdaki noktai nazar ihtilafım bariz 
kılmıt olduğundan meselenin esaslı 
lıir surette halledilmesini temin et
mek icin Dahiliye encümeni reisi Ce
mil Bey layihanın Dahiliye encüme
nine iadesini istemitür. 

Layiha, Adliye ile idarenin inkı

lap vezaifi kartısmda ahenkdar ola
rak çalııabilmelerini teminden baıka 
bir 'ey iıithdaf etmiyor. Filhakika 
bu ahenge lüzum olduğunu bize bir 
çok tecrübeler göstermi,tir. Biz bu 
layihanın i•tiklali adli ile bir alakau 
olmaclıiı kanaatideyiz. Çünkü eaa

müddei wnumiler adli oldukları 
dar da birer idari makamdır. Ve 

ım.ehkemeJerdl! müddei umumilerin 
•taleplerile mukayyet değildir. Elve
rir ki memleketin aıayİfİni temin ile 
birinci derecede muvazzaf olan vali-

. ler, mütkül zamanlarda adliye ile ih-
A. 1 tiıafa düımüt olmak gibi bir vaziyet 
r_ karıısında kalma11nlar. 

şJ'I Hadisatın yarattığı zaruretler, 
.r$ • • d b · b" • 
Tl .. J ıdare makinemız e arız ır cere-

e, Y )'an tebeJlür ettiriyor. Bu cere)·an da 

tif' valilerin bir takım yeni yeni hukuk 
..... ve aaliihiyetlerle techiz edilmesidir 

J'ır« d ç·· k"" til' unu da tabii bulmak lawn ır. un u 
;.ıi~ birinci derecede ve cok büyük mes' 
"'!' uliyetler taşıyan valilerin meı'uli
:>~J )etlttile mütenasip salahiyetleri de 

f l.aiz olmaları lazımdır. 
d .. 
ıtii Ahmet .ŞOKRU 

Faşis: Roma, 
Kemalist Tiran, 
Kagbolmuş Makidonya 

Falih Rıfkı Bey, he.- aeyahatinde 
bize aüzel bir eser hediye edİyOI". 

Brezilyaya gitmişti. Se7ahat mektup 
lannı karilemiz nt- zc,·k \c lez:-·~ :1 

okuduklarını hat 
!arlar. Bu mektup· 
lar güzel bir cilı 

halinde çıkmak Ü 

zeredir. Rusya sc 

yahati hakkır.dı 

yazdığı yazılar, bi 
2e bu kadar yakır 
olduğu halde mcı: 
bul olnn bir alem 
den haber vermişi: 

dün toplandılar 
Maarif vekili Esat Bey nutkunda 
mürebbiye düşen vazifeyi anlattı 

ANKARA, 11 (Telefon} -
Lise ve Muallim mektepleri 
müdürleri bu sabah ıaat 11 de 
ticaret mektebinde içtima et
mişlerdir. Maarif Vekili Eaat 
Bey bu münuebetle bir nutuk r 
irat etmiş ve ezcümle demiıtir 
ki: 

Şimdi de ltalya,FALIH Rı:;·K: ~. r - Millet ve memleketeimizin 
Arnavutluk ve Makedon)·a seyah~- ı ve cümhuriyetimizin parlak is. 
tini ''Fa ist Romn, Kemaliıt Tiran tikbalini hergün yeni ve fayda
ve kaybolmuş Makedonya,, isminde l lı bilgilerle bazırlamağa nam
yeni çıkan bir eserle tasvir etmiştir. ,. zet olan çocuklarımızı ve genç
Falih Rıfkı Bey, kendisine mahsus )erimizi yetiştirecek terbiye ve 
zarif Ü•lubu ve kuvvetli görüılerile tedris müeaaeselerinin değeri: • 
bize İtalyan inkılabının mana ve ıü- müdürlerini hürmetle selamlar 
mulünü anlatmaktadır. "Evet,, di- ve bu şereften büyük bir haz 

Mühim bir natuk iiit 
eden Maarif Vekili 

Esat Bt?g yor. ltalynda Fran.sn demokrasisini 
bulamıyacakıınn:. Faş.izm, ferdi par. 

lamento demokraıisine kartı ayak
lanmıı rejimlerdendir: (Bir prensip 
ki milletleri zayıflatır doğrusu o de
ğildir.)., 

Falih Rıfkı Beyin, faıizmin tetki. 
kinden ilham aldığı aiyasi vecizeler 
güzeldir. Diyor ki: 

"Sailam temele tutunmak iıtiyen 
bir reim ilk mekteplerde yalnız ders 
değil, terbiye ve teıkilit olarak baı
lamalıdır.0 

'"Yeni hareketler yalnız genç kuv
vetlerle tutunabilir. Fakat kadro yal
nız aençliğe iktidar veren bir fıraat 
değil, gençliği iktidar için yetiıtiren, 
gençliğe yeni ahlak veren bir mek
tep olmalıdır. Fatizmin kendi lsad
roıunda illı düsturu hiyerarıi ol
muttur.,, 

Eser yetmiı aahifeden ibaret ol
duğuna göre büyük değildir. Fakat 
küçük olmakla beraber büyük bir 
siyasi ~iıtemin kısa ve çok etrafh 
ve anlayıılı bir tarzda tarifidir. Milli 
kütüphanemize Falih Rıfkı Bey kıy
metli bir eıer hediye etmiştir. Bu

nun bilhao,a bütün gençler tarafın
dan okunmasını tavsiye etmek vata
ni bir borçtur. 

(Devamı ikinci sahifede) 

Meclisin tarihi celsesi 
Son neşriyat üzerine Meclisteki 

" , münakaşaların 
tamamını neşre devam ediyoruz 
ikincisi· kanun mutedil bir tekil İb· 1 milliye zamanındaki el'al ve hareki 
tiva ed~r. Uçiiııcüıü; kanun müıte--1 b cümJemizjn ma1°?1ud~r. Biz müı 
bittir .. Fakat müstebit kanun bzim bet ve fikre müıt~nıt .. bır tenkit ve 
asla batır va bayalmizden seçmez... muhalefete kemalı hunnetle boyun 
Şu halde yapacaiımız • kanun için eleriz, Fakat bugün bu tenkit faali
mikyaı ve miyar nedir? Hangi te)'i yetinde ve muhalefet vadisinde hiç 
mikyas ittihaz ederek matbuatı ka- miiabet fikir beyan etmeyerek, yal
nun dairesinde teıiıe sideceiiz. Zan nız n yalnu bütün hakikati inilir e
m acizanemce yazıcının derecei irfa derek hiç bir fay yoktur diye bezan 
nı, hali ve tanı ve okuyucunun dere- ıinıi ıinıi, hazan da cesurane ve ha
cei tahammülünü aramak lizımdır. nane zehirler aa~n bu mahut kalem 
Şimdi arkadaılar, ilim ve irfanına fa lern mazisi nedir? Efendiler, pek ftla 
zıl ve kemaline hakikaten fahit oldu biliyoruz ki mücadelei milliye :;,.ma 
ğumuz yazıcı arkadaılarnnızdan sar nında bu adamlar, mücadele edenle
fınazar faka~ bu gün tenk.ittir diye, re karıı, celili eıkiyasıdır, dediler. 
muhalefettir diye kalem oynatan kü Gene bu adamlar; iıgal zamanında 
für saçan bu yazıcılann ahvaline ba- bu beyaz ay yddızlı kırmızı bayrak 
kalmL Malum olan bu yazıcılann ter arbk bu memleketin saadetini temin 
cümeni hali ve mazileri ve halli ma edemez, baflıa lıayraklar arayalım 
zi denilmeyecek kadar pek yalun dediler. Böyle diyen adamlar müca
olan i11al zamanında ve miicadelei (Devamı S inci sahifedP) 

~ 1 Kral F eysal · Hz. dün 

Hariciye Vekilinin dün 
istasyonda çektirdijimiz 

bir resmi 

Hariciye 
Vekili 
Dün ansızın Ankara

dan geldi 
Hariciye Vekili T evftk Rilt· 

tü Bey dün saat on üç buçukta 
konvansiyonel ile Ankara'dan 
,ehrimize gelmittir. 

Tevfik Rü9tü Beye Kalemi 
mahsus müdürü Kemal Aziz 
Bey refakat etmektedir. 

Hariciye Vekili, Haydarpa· 
fa iıtuyonunda Muhtelit Mü
badele komisyonu batmurahba 
aımız Şevki Bey ile •a:ıeteciler 
ve bazı dostları tarahndan kar
tılaıımıttır. 

Tevfik Rlittü Bey, kendile
rini kartılayan muharririmize 
demiıtir kiı 

- Filhakika bu ıeyahatun 
ini oldu. Çocuğumun hasta ol
duğunu haber aldım. Menk et 
tim, ııeldim. Yarın veya pazar
tesi günü Ankaraya döneceğim 

Tevfik Rüştü Bey, Şevki B. 
ile mübadele itleri hakkında ge 
rek istasyonda ve gerek köprü
ye gelinceye kadar vapurda gö 

rü9mü9tür. 

Tevfik Rüttü Bey ile Bursa 
meb'uau Rasim Ferit Bey de 
gelmittir. 

Vekil Bey Yeni köyde ika· 
met etmekte olan ailelennin 
nezdine gitmittir. 

Piyango 
Çekildi 
• Onuncu tertip tay7ue piyango

sunun son ketideaine dün baflanmış
br. K91idenin 200 ,,..,-....,,.."T":~
bin, 50 bin, 40 bin 
10 bin liralık ikra 
ıniyeleri dün çık 

mıfbr. Busiin 2! 

bin ve 15 bin lira 
lık iknımiyelttl• 

7iiz bin liralık mü 
üfat ve bunlar. 
elan ıı.,ı.. 998 ik 

alovadan geldiler 
Gece İngiliz sefaret konağında şeref

lerine bir ziyafet ve 
müteakiben de büyük bir suvare verildi 

Bugün de Mısır sefareti tarafından şereflerine 
bir öğle ziyafeti verilecektir 

Evvelki ııün Yalovaya giden ~--"·--- · · 
kral Feyaal Hz. diin avdet bu
yurmu,Iardır. 

Müşarünileyh Hz. Yalova
da Ankara motörile karaya çı
m19lar ve Seyrisefain umum 
müdürü Sadullah Beyle Y alo
va kaymakamı tarafından istik
bal olunmu9lardır. Buradan o
totDQbillerle dojru Gazi kötkü 
ne gidilmiıtir •• Geceyi kö.ı<te 
geçiren kral Hz. dün sabah bir 
banyo almıılar ve kahve altı 
ettikten sonra Sadullah Bey 
maiyyetlerinde olduğu halde 
kaplıca. civarını gezmeie batla 
mıılardır. Bu esnada. Seyriae
fain idaresi tarafından kral Hz. 
nm teferrücleri ainemaya alın
mıtbr. Kral Hz. kaplıca civarı
nı temamen görmek arzusunu 
izhar buyurduklan için bu te
fe • üç epey devam etmittir. 
Kaplıca gezildikten sonra sahi-

Devamı 2 inci sahllede) -
Atka dair ne dütünüyorsunuz? 

Abdullah Cevdet 
Bey ne diyor? 

Aşkına mukabele görmemiş, ağlamış, vt 
bana bundan dolayı bazı 

şiirler ilham etmiş öyle kızlar bilirim ki ... 
içtihat evinin en üıt katında 

oturan Abdullah Cevdet Bey, 
beni bir hayli terletti. Kendisi 
ne sorunuz,~bu katm havası 
daha güzel de onun için oturu
yorum» deyec:ejtine füphe yok. 
Fakat acaba öylemi? 

Hani zengin bir yahudi, ev 
arayup dururken biri ıormu': 

- Canım, bu kadar evin var. 
Bir tanesine geçip otursana ..• 
Yahudi düıünceye varmıt: 

-Evet •• Haklısın amma, de

mit benimkiler çok pahalı .•• 
Abdullah Cevdet Beyin ki de 

İtte bu h•ap •.• 
Odanın kapısı açıldı. Abdul

lah Cevdet Bey, bir yeni hula 
Devamı 2 inci sahifede)~ 

' 

Falih Rıfkı Beyin bir fıkrası 
· Falih Rılkı B. '"Hakimiyeti ı ıerinizden yasak siliblaıını a
Milliye., gazetesinde politika lıp meydanda ve maskesiz söy
lıkralarmda matbuat hürriye- Jeteceğiz. Namus, haysiyet ve 
tinden bahseden muhalif gaze- mfi.esseselt!rin şerefini en aşağı 
telere cevap vererek diyor ki: serserilerin hürriyeti kadar ko~ 

ramiye çıkacaktır. "Mademki lsmet Paşanın 
ruyacağız. 

Dürüst ve sakin llkir ve iş 
adamı en aşağı söven taarruz 
eden, iftira eden gazeteci ka
dar kanunıln himayesinde ola· 
caktır. Bugün böyle değildir. 
Çünkü kanunlarımız yapılır
ken, bu memlekette mütareke 
ve işgal hiyanetinin hortlıya
bileceği diişünülmemiştir. Bü
tün millet Mustafa Kemale 
doğru gelirken bir matbuat ko
lunun Ali Kemale doğru gide
ceği hatıra gelmemiştir. Mat
buat hürriyetini kaldırmak d~ 
ğil, tehlikeden kurtarmak için 
matbuat kanununu düzeltece
ğiz. Hiı.: merak etmeyin, söyli
yeceksiniz, fakat hiyanet ede
miyeceksiniz.,. 

Diinkü kqideden , Mecliste matbuat hürriyetini 
200 bjn liralık mükafatı Boiaziçi~de müdafaa etmiş olduğunu söy
Naciye Hanım lıazanmııtır. Bu ik- lüyorsunuz. Onun reisi olduğu 
ramiyenin isabet ettiii numaranın hüklimetin getireceği kanunun 
br nısfı, yani onda bqlik bileti de sansürden beter olduğunu na
lzmirde aatılmıttır. Bu bahtiyar kim aıl tahmin edersiniz? Çete soy
•• tam yüz bin lira alacalııbr. gunlarmda öğrendikleri birkaç 

40 bin lira kazanan biletin onda baskın ve pusu hünerlt!ri ilt! 
bir parçasının Ayaıpafada Madam çepheler kumandanlrğı et'!1iş 
Margriıte oldufu, bqte birlik bir olanları bu kadar kolay çevıre
parçasının da Kütahyada Hü•nü Be ceklerini zannetmekte olanla
ye satıldığı, 10 bin lira kazanan lüle- rın akıllarından şüphe etmeli
lin de Büyükdcrede Leon Efendi ile dir. 
Calatada Makaracı Kenan Efendide Budalalığı ve mantıksızlığı 
bulunduğu anlaıılmııtır. .susturmak bizim için zararlı 

Kazanan diğer numaralar ııraya olur, sizi .söyleteceğfa. Bunda 
konulmut olduğu halde yedinci sahi- tereddüt etmeyiniz. Yalnız _,;. 
femizd•dir. zi pusularmızdan çıkarıp ve el-
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Aşka da.ir .ne düşünüyors~n\lz? 
(Başı 1 inci sahifede) 1 - Sevmekten çok zevkal-

geldi ümidile hemen dışarı fır- ı dığım gibi sevmeksizin sevil
ladı. Beni karşısında görünce mekten de çok büyük azap his
biraz durakladı, maamafih, dok sederim. Bunun bende pek acı 

HARİCf HABERLER •• 
lor nazik adamdır: hatıraları vardır. Tecilin teferrüatı görüşülüyor 

-Oooo ... Hoş geldiniz! Şöy Aıkına mukabele görmemq, 
le koltuğa buyurun .. Sizin an- ağlamış (!. .. ) Ve bana bundan 
keti, hazırladım.. Malumya, dolayı bazı ıürler (? .. ) tlbam 
sütten ağzım yandığı için yo- etmit kızlar bilirim ki .... Dok
ğurdu üfleyerek içiyorum ... Söy tor, bir zamanlar (Don Juvan)r 
lediğim ıeyleri ne hale getir- kıskandıracak serıüzeıtler ya. 

Bütün Avrupa gazeteleri Lüther'in Londra 
Paristeki temaslarile meşguldürler 

ve 

diklerini gördünüz.. pmıt desen.ize ... 
-Ziya Gök Alp için delidir, Olurya .. herkeain kalbinde Lütlıer'in 

temasları 
demediniz, ıu halde... bir Arslan yatar. 

Keyfi kaçmııtı: - En büyük aıkınız? 
- Bırakın şu yılan hikayesi- Abdullah CeYdet Berin en ---ni ... Biz, kendi bahsimize döne- büyük aşkı.. Para kazanmak 

Fransızlar yardımın 
siyasi teminata 

bağlanmasını istediler 

lim ... Aşka dairdi değil mi sizin olduğu, rivayet edildiği için 
anket... bunu bir kere de kendinden so-

-Evet, aşka dairdi.. rayım, dedim . 
-Hımm .. Atk, bence şeydir, Kaılan birden bire çatılde. 

lıır Phyaiologie 'hadisesidir.Mu 
hafazai nevi ve ipkaye nesil gi
rizesinin fUUr altı bir tecellisi
dir. 

Dahili ifrazat bu nefsi hare
keti ihya ve idame eder. Bu if
razat, tabiatin eceli ve ali kim
ya laboratuvarında ihzar olu
nur. Hiç bir gözün göremiyece 
ği, hiç bir idrakin anhyamıyaca · 
ğı bu kimyahane liboratuvarr 
madde gibi ve madde kadar 
iptidasız Ye in tihaaızdn. 

Hayat ve memat amilleri•y
ni zamanda kör bir ihtimam Ye 

- Vakıa, yalan değil .. Para 
yı severim. Fakat parayı sev
diğim hürriyet ve istiklali sev
diğimdendir. Para, bana dütüD 
düklerirni aerbestçe söyleme4i 
ve bunclan korkmaiı temiııo 
eder. Şuna emin olunuz ki, beıı. 
paranın orta meitctimi temin 
eder mikdanndaa fazlaarna 
ehemmiyet Yennent. 

Benim en büyük atkım, iti
kachmca en büyük hakikatları, 
kanaati ammeye rağmen söyll
yebHmek aşkıdır. 

baairetle muhabbetsiz, husu- _ Devamı. qka inauır meaı-
metaiz, maksatsız, gayesiz İa- nez? 
tih ~ar olunur. 

Bu dütünüt, bana «Karlt dağ 
d~n sen te ıu krt'a)ı yazdır
mıttı: 

!ltretır darbtsı h~t z~rr~rı k.Or c~J/j-

dııt, 

Dt,:.-. ,.,.;Jızla.rı , ummanlar. a.rfu :-::ışi 

ôl....,ün ıiiltesıne beste yapan :.ruru 

hoyıt 

lr'aJınır sıir. ~fitta ma.t~m mar ı!» 

T ena~ül benim fikrimce faz
: ... ı egftddi eseridir. Açlarm at· 
lu ve . vlidı olmaz. Peteklerin
de kendileri için pek :.-.z bal 
bırakıldığe seneler arılar oğul 
vermezler . 

(Michel Ange) rn Reve de 
la vie, adlr nefis bir tablocu Yar 
ıirr. Bu tablonun bir köşesinde, 
atk ve ihtiraaile bir kadına kol
larını açan bir itık, diğer bir 
köşesinde tit kebabı çeviren bir 
köle, daha altında da masaya 
oturmu, bu Iİ§ kebaplarından 
atıştıran efendi görülür. Bu lev 
hanrn tefsire ihtiyacı · yoktur 
zannederim. 
Zekamız, dehamız, hatta bir 

dereceye kadar faziletlerimiz 
mutbaklarda hazırlanrr. Bunda 
tereddüt edenler üç gün aç ve 
ıusuz kalımlar, nasıl ıeraem 
bir açkurta tahavvül ettiklerini 
görürler. En semavi ilbamla
rm, en ruhani a,k ve muhabbet 
!erin karargahı olarak bildiği
miz dimağımızın kökleri mide
mizde değil midir? Vuslette 
bir yaratma hazzı ve adem ta
anu hissetmez miyiz? 

T ahiatin bu mevcuda.le teb
liğ olunmuf bir iradei seniyeai 
Yarder: 

« Y aıa ! Ve yaıamağı devam 
ettir!• 

Tabiatin bu emri, cemadm, 
zerrenin,hücrenin yüreğine nü
fuz etmit ve bu fermanın haf
JDet ve kudreti altında kiinat 
hiıi, mutasaddi titremittir: 

ela femme est nue matrice 
aervi~ par les organea». 

- Kadm bütün izlnm hiz
metini gören bir döl yatağıdır 
diyen Physiologist, Biologique 
bir hakikatin formülünü bul
muştur. 

Atk, bir yaratma, bir hayat 
artırma vecdidir. Aşkı ilahide 
de ebedilik, d>edi hayat ve ha
yati ebedileştirmek iştiyakına 
müncer olan bir heyecan unsu
ru v:ırdır. 

-İnanmam .. Atk, büabütün 
zail olmıyabilir. Fakat ayni tid 
detle devam etmesine imkan 
yoktur. 

Birden bire hatırına gelmit 
gibi sordu: 

- Siz kahYe içmezdiniz de
lil mi? 

-Hayır .. Dedim, müsterih 
olunuz, içmem .. 

Geoit bir nefes aldı: 

-Pek ili öyle ise_. 

Abdullah Cevdet Bey: 

- Niçin seversiniz? Sualine 
ırelince durakladı. Fakat biraz 
sonra onunda cevabını verdi. 

- Bende size sorayım: Ni
çin aiaç çiçek açar, tabiat ba
har gelince niçin yeıillenir Ye 
tüveyçlerini, pbarıtal' a arze
del'? •• 

M. Salahaddin 

Kral F eysal Hz. 
(Başı 1 inci sahifede) 

le inilmit ve Millet çifliğine gi
dilmiştir. Buradan Ankara mo
töruyle Gazi çifliğine geçiloıit 
ve saat 11,30 kadar Gazi çifli
ğinde kalınmıttır. Kral Hz. çif 
!iğin bütün tesisat ve teşkilati
le alikadar olmuılar, kendileri
ne arzu buyurdukları malumat 
arzolumuıtur. Saat 11,30 da 
Ankara motörü ile Ertuğrul 
yatma avdet edilmit ve hareke
te amade olan yat derhal hare
ket etmittir. Saat yare~ doğ
ru Ertuğrul Heybeliada'da 
Çamlimanına demirlemit ve 
kıç güverte de öğle yemeği 

Çamlimanının fevkalade man-
zaraları karşısında tenavül e
dilmiştir. 

Dr. Liither 

PARlS, 10 A.A. - M. Lut 
her'in ziyareti günün en mü
him meselesi olmuştur. Gazete 
llır' • umumiyetle talep olunan 
kredi muamelesinin icrasma ol 
dukça taraftardırlar, fakat Al
man iktisadiyatına kartı göste 
rilecek bu yeni itimat hareketi
nin Alman aiyasetinde yapıla
cak bir tebeddül ile muhik gös 
terilmesi lazım geldiği mütale
asım serdetmektedirler. 

Le Journal gazetesi, Alman 
ya'ya yapılacik muavenetin si
yasi teminata raptedilmesi lü
zumunu ileri sürmektedir. 

L'Oeuvre gazetesi, yazıyor: 
Ecnebilerin ikrazatta bulun
maları istenildiği zaman aske
ri masarifi tezyit etmemek ka
fi bir teminatter. Haricin kredi 
si ile yaşanıldığı bir zamanda 
bu kredilerin pancermanizm 
gayesine matuf teşebbüslerde 
kullanılması doğğru olur mu? 

Ere Nouvelle gazetesinde M. 
Paul Painleve diyor ki: Bir baş 
kasından hem muavenet talep 
etmek hem de ona karşı tehdit 
)erde bulunmak olamaz. M. 
Luther, acilen uzun vadeli 12 
milyarlık bir istikraz iatiyor. 
Memleketimiz muavenette bu
lunmağa hazırdır. Fakat Avru
panın kundakçelare itlerine de· 
vam edecek olurlarsa verilecek 
para sokağa atılmış olacaktır. 

M. Lüther'in projeleri 
BERLİN, 10 A. A. - İyi 

Yemekten aonra Çamlima- malumat alan mali mahafifo 
nından hareket eden yat saat nazaran M. Lüther'in bugünkü 
2,30 Dolmabahçe önünde de- teşebbüsatı şu noktalan istih
mirlemiş ve motörle karaya çı- daf eylemektedir: 
kelmıştır. Saat dörde kadar sa- ı _ Fransa, İngiltere bey
rayda istirahat buyuran kral nelmilel tediyat ve Amerika 
Hz. kapalı bir otomobille Boğa bankaları tarafından 16 tem
ziçine doğru hususi bir teferruç muza kadar Alınan bankasına 
yapmışlardır. Irak maliye na- açdan 100 milyon dolarlık kre
zırı Rüstem Bey Haydar bu te- dinin tecdidi ve mümkön olur
ferrüçde kral Hz. mn maiyette sa bunun tezyidi; 
rinde bulunuyordu. Saat yedi. 2 - Altın iskonto bankasına 
ye doğru saraya avdet buyuran 12 milyar franklık bir kredi ve
kral Hz. İngiltere sefiri M. G. rilmesini. 
Clark tarafmdan ıereflerine ve 
rilen akşam yemeğinde bulun- 3 - Tediyatın yapılmıyaca
mak üzre saat sekizden biraz ğe bir sene zarfında her ay ve
sonra İngiltere sefarethanesini ı·ilmek üzere ceman yekun 9 
tetrif buyurmutlardır.. milyar 600 milyon frank avans 

Silahlar 
Devletler birer birer 

kuvvetlerinin 
mikdannı bildiriyorlar 

PARfS, 10 A.A. -Tahdidi 
te1lihat konferansı hakkrndalri 
Fransız muhtrraH nazırlar mec 
!isinin bu sabahki içtimamda 
taavip edilmittir. Bu muhtıra
da Franaa'nm kara, deniz .., 
bava teslihatrnm miktarı açek
tan açıia ıöaterilmekte, 1914 
senesindeki mevcut kuvvetlere 
nazaran sulhten beri yapılmıt 
olan teşkilatın büyüklüğü ve 
tümulü izah olunmaktadır. 

Yine bu muhtırada Fransa' 
nm bUtçelere konan silahlarıma 

1 Yunan 
gazeteleri 
Yeni matbuat kanunu 

mer'iyete girdi 
ATİNA, 10 A. A. - Yeni 

matbuat kanunu mer'iyete gir
miştir. Yeni kanunda cinayete 
teşvik, yalan haberler işaası ve 
zemınü kadihler tiddetle teczi
ye olunmaktader. 

-·-·····································---
maaraflarmın tahdidi suretile 
teslihatm azaltılmasına taraf
tar olduuiu beyan edilmekte 
ve bu noktai nazaran vaktile Ce 
nene' de yapılmıt olan ihzari 
müzakereler esnasrnda da teyit 
edildiği kaydolunmaktadır. 

''"' ....................................................................................................... . 
Mektep müdürleri dün toplandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ve iftihar clu;ranm. 

gn mihim nokta 
Bilirsiniz iri fert ve cemiyet 

hayatınırun mukayesesinden a
lrnacak neticeler fert ve cemi
yet arasındaki mütekabil vazi
feler ancak milliyet mefkUrele 
rini meydana çıkarır. Terbiye
de en mühim nokta fert ihtiyaç 
larile meşgul olurken ferdin ce
miyete karşı olan vazifelerinin 
ihmal edilmemeai, cemiyet 
menfaatlerinin fert menfaatle
rinden üstün tutulması lüzum 
Ye zaruretinin bilinmesidir. 
Ferdi ve içtimai terbiyeye isti
kamet veren ve ıayesi milli ve 
tarihi ıeciyemiıı:le mütenasip 
bir kültür olan milli terbiyenin 
esası budur. 

Milliyet mefkuresi her me
deni memlekette olduğu gibi 
bizde de yurt bilgiai, türle dili, 
türk edebiyatı, türk tarihi, coğ 
rafyası, içtimaiyatı, aan'atleri, 
sporlan gibi kültür ilimler Ye 
vasıtalarile çocuklarımızı tel
kin ve onların temiz kalplerin
de ve genç dimağlarında tarsin 
edilebilir. 

Mürebbiye düten vazife ç<>
cuklaremızm ve gençlerimizin 
kendilerine ve kendilerinden 
ziyade millet, memleket ve 
Cümburiy-etimizin yüksek men 
faatlerin_e hizmet edebilecek 
veçhile Yatani, millt, fikri, ilmi, 
içtimai, ve iktıaadi sahalarda 
müspet olarak yetittirilmesi ve 
ayni zamanda melhuz veya her 
türlü menfi tesirlerden korun-
masıdır. • 

Bu bapta mürebiye düıen 
vazifeyi Baımuallimimiz, bu
yük rehberimiz Gazi Mustafa 
Kemal Hazretleri bir nutukla
nnda ,öyle izah ve itaret buyur 
muılardır: 

"tik ilham ana baba kucağın 

Vazife ve 
menfaat 

1 
dan sonra mektepteki mürebbi
nin lisanından vicdanından ter 
biyeainden ilh ... bu ilhamatm 
mazhare inkiıaf olması millet 
ve memlekete büüyük ve derin 
alaka yaratan fikir ve duyıula
nyla heran takviye olunmak la 
zımdır. Bu fikir ve duyguların 
membac bizatihi memleket ve 
millettir. 

Milliyet mekteplerimizde 
baılıca bir telkin vasıtaııe ka
bul ettiğimiz kültür dersleri 
ilk mekteplerimizin ilk sınıfla
rrndan batlıyarak tedricen lise 
!erimizin son sınıflarında yük
sek derecelere çıkartlmak ve 
cidi ihtiyacı kudret ve kabili
yet noktaamda ayni nisbette 
bir ehemmiyeti haiz olduğuna 
şüphe bulunmayan mesleki, ik 
bsadi bilgileri de ayni tartlar 
dahilinde yanyana yürütülmek 
iktıza eder. Bu sayede millet 
mefküresi ilimle elele gitmiş 

olur. 

Bütün bu mesaimizde naza
riyatın lüzum ve kıymetini tak 
dir etmekle beraber nezariyat 
kadar ameliyeye ehemmiyet 
Yermek ve hedefsiz sun'i karı
şık ve güç yollardan değil, mad 
di ve ruhi ihtiyacı istidat ve iti 
yatlara göre itiyadı ve idraki 
terbiyeye müstenit muayyen 
tabii, basit ve kolay usllerden 
iatifade etmek, ite baılamadan 
evvel mevcut vesaitle ve o it
ten alınacak azami randJmana 
tayin ve o iıio devamınca ran
dımanın ıriditini takip Ye hita
mında da alman ve her sene 
müspet istikametlerde yüksel
mesi elzem bulunan randımanı 
muallim ve müteallimin terbi
yevi tedrisi ve sıhhi kabiliyet 
ve hakiki vaziyetlerini göste- · 
nr. 

Muallim mekteplerimizde 
diğer mekteplerden farklı ola
rak mürebbi namzetlerine ter
biye ve tedris işlerinde liyakat 
ve kabiliyetlerini yüükseltecek 
evsafm telkin ve tarsin edilebil 

Her vakit 'vazifenin biıe emretti· meıi de aynca ehemmiyetli bir 
ğini ifa etmiyoruz, hiç olmazıa men- mesele ve bir vazifedir. Bun
faatimizin icap ettirdiği ıeyi yapa· dan batka her mektepte talim 
lım. heyetlerinin bilhassa aralarm-

Bir rncmleketin refah ve saadeti da meslek 'hayatına yeni gir
için ithalatın ihracata niıbetle daha mis bulunan azalarını yahut 
dun olması ve bu bapta ithalatın me~leke ve tecrü~eleri henüz 
tenakusu emrinde milli sanayiin teş- noksan olanlarını mes leke ve 
vik edilmesi lazımdır. tecrübe itibarile ilerletmek ve 

-il 
Türkiye-Amerik r 

t 
ıi 

Gazi Hz. ile M. Hoover arasıııı.7 
teati olunan telgraf nameler 1e 

.ı 

ANKARA, 11 A.A. - Müttehit Amerika devletleriııİOr 
lal giıniı münasebetile Reisicümhur Hazretleri tarafındaıı 
over Hazretlerine çekilen tebrik telgrafnamesile müpıill' 
hin cevabi telırafnamesi suretleri aşağıdadır: 11 

, 
Müttehit Amerika de:1lelli!ri fiil. Hoooer Hı·' 

V AŞHINGTON r 

istiklal gününün yıldönümü münasebetile hararetli ri 
(erimin ve gerek zatı devletlerinin şahsi saadeti gerek ~ 
memleketin refahe hakkındaki samimi temennilerimin kıble 
rica ederim. e 

Türkiye Rei•icüm,,rrrrı Gazi M•stafa Kenal il~ 
ANKAR1' 

Zatı devletlerinin ialiklil günümü tebrik eden telg 
yüksek haz ile aldım. Zatı devletlerinin sihhati ve Türk _, 
nin devamlı saadeti hakkında mütekabil ve samimi temııo" 
mi arzetmekle bt.htiyarım. ;, 

Herbert Hooflı 

Gazi Hz.nin ltalga lualına taziyet telıra/lofl r 

ANKARA, l 1 A.A. - Reiıicümhur Hazretlerile fta11"'· 
lı Hazretleri arasında şu telgrafnameleri teati edilmiıtir: •: 

Haşmetrii: Victor Emmanael ili Hazretlerini h 

F ehametlü Duc d' Aoste Hazretlerinin <refah b~~..; j 
bir teessürle aldım. Zatı Haımetanelerine en samimi tazİ1" 
mi beyan' müsaraat eylerim. 

Gazi M. Ke~, 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 

ANKAR.ı\ 
Bu elim vesile ile zatı devletleri tarafından lütfen ber"• 

yurulan taziyetten dolayı nmimi bir surettet teşekkür edeı'i• 
Victor Emman"~ 

Bütçenin en son şe ci 

ANKARA, 11 (Telefon) -ı Jandarma U. K. 8,~ 
931 senesi için muhtelif veki- Hariciye Vekileti 30,"61,Y 

let ve dairelerin maıarifatı şu Sıhhat Ye lctimai m. v ı 
suretle tesbit edilmektedir: - 3, 721

r 

B. Millet Mecliai 2,423,467 Adl'::re Vekaleti 7,~!:' 
Riyaseti Cümhur 324, 452 Maarif V ekileti 6,~ 
Divanı muhasebat 675,020 Nafıa Vekileti 26, fY 
Baıvekilet 810,162 fktıaat Vekileti s,51 ,, 
Şurayı Devlet 192,386 Milli Müdafaa: 
İstatistik U. M. 43,296 Kara kısmı 
Diyanet İtleri Reisliği 460.350 Hava kı!hnı 
Maliye Vekaleti 12,292,315 
Düyunu Umumiye 26,446.850 
Gümrükler U. M. 4,226,385 
Tapu ve Kadastro U. M. 

1,111,018 
Dahiliye Vek&.leti 4, 150.569 •Y 

Emniyet İşleri U.M. 4,185,524 Yekfın 186,d u 

Ceza usulü mahkemeleri kanunu !· 
ANKARA, 11 A.A. - Büyük Millet Mecliai bugün I'~ 

Vekili Refet Beyin riyasetinde toplanmıttır. Ceza usulü ,;. 
kemeleri kanununun 160 ıncı maddeıinin değiftirilmesi:oe 
kanun ikinci müzakeresinde kabul edilmittir. ~Y 

~================-====-=-====---=,_, ____ ,E 
•t 

Yeni posta pullarının dündi.j 
itibaren tab, ına başlandı r. 

Hulasa aşk, açlık ve tegaddi 
gibi, fakat ekseriya ( Mysti
gue-sırri) bir eda alan bunun 
la beraber tamamen maddi mas 
tarlardan çıkan Physiologique 
bir hadisedir. Bütün güzel san' 
at !arın, musikinin, resmin, ti· 
irin ....... Uyandırdığı vecitler 
hep bu bekayı nevi ve muhafa
zai nesil ( gırizesinin) zemini 
üzerind.? inkitaf eder. 

verilmesi. 
Ziyafet 34 kitilik idi ve kral Bütün muamele neticesinde 

Binaenaleyh yerli mahsulatın isti- umumi surette her mutahassı
malinde önayak o alım. Huıuıile bu sın bilgiainden ve meleke tec · 
yerli mamulatın memaliki ecnebiye- , rübesinden diğ~r.ine de istifade 
den ithal edilen emsaline faik olma- fırsatı vermek ıçın muayyen za 
sa bile ayni cinsten ise bunları ter- ı manlarda ve sist~matik bir 1 
cih etmemiz vazife ve menfaatimiz 

1 

plan dahili'.'de s~nelik. konfe. 
icabatındandır. ranslar tertip ve ıdaresıle ame-

En son kavaidi fenniye dairesinde 1i bir mektep haline getirilme- ' Yeni posta pullal'Jllln tah'ma 1 
mal edilen Arslan Sun'i Portland ai çok faydalı olur. dün Damga matbaasında bat· 

Gülün kokusu, muzun lame 
laboratuvarlarda tahlil edildiği 
asrımızda umarım ki aşkı bu 
anlayeşım kaba bir materialis
me telakki olunmaz! 

-S:ovmekten mi sevilmek
ten mi hoşlanırsınız? 

Seyrek sakallarını elile kanş 
tırarak cevap verdi: 

Hz. ile bütün maixet ve teşri- Alman nakit piyasasına takri
fatcıları, hükiimet ve sefaret er ben 24 milyar frank gibi muaz
kanı hazır bulunmuılardır. Ye- za mbir meblağ temin edilmiş 
mekten sonra seiaret salonla- olacaktır. Mali mahafil Alman 
rında 400 kiıilik bir suvare ve- ya'run muztarip olduğu serma
rilmiıtir. Suvarede şehrimizde ye çekimine mini olmak husu
bulunan bütün sefirler, ve refi- sunda M. Lüther'in muvaffak 
kaları, sefaretler erkanı hazır olacağından kat'iyyen ümit var 
bulunmuşlarder. Suvare geç dırlar. Mezkur mahafil yalnız 
vakte kadar devam etmiştir. cumartesi giinü Reichsbank'-

Bugün Mısır sefareti tara- dan 65 milyon marklık ecnebi 
fmdan kral Hz. şerefine bir öğ- döviz istenildiğini bilhassa kay 
le ziyafeti verilecektir. ı detmektedir. 

çimentosu, matlüba muvaftk ve mü
tecanİKİyeti ile yükıek derecei mu. 
kavemeti itibarile takdir edilmiı ol
makla bütün inpat sahipleri tarafın
dan i<ullanılma11 elzemdir. 

Bunu da unutmıyalım ki Darıca, 

Zeytinburnu ve Eıkihiaar fabrikala
rının Arılan yerli çimentosunu kul
lanmakla hem milli sanayiimizi teş. 

vik, hem de Türk i•çilerimize İş bul· 
muf ve mai1etlerini temiıı etmiı olu
ruz. 

Son söz olarak muhterem 
arkadaşlarıma memleket evla
dını yetiştirirken millet ve 
memleketimizin ve cümburiye
timizin tealiai hususundaki fe
yizli mesailerinde büyük muvaf 
fakiyetler dilerim. 

Kongre, tazimatının Büyük 
Gr iye, İsmet ve Kazım Paşa
lar Hazeratına vekil Bey vasıta 
sile arzına karar vermiş ve ruz 
nameye geçilmiftir. 

lanmıştır. 
Uzun tecrübelerle memleke

timizde tab' edilecek olan bu 
pullarrn hariçte basılanlar ka
dar nefia olmasına çalı,ılmı•· 
tır. Nihayet muvaffakiyetE ne; 
tice alınnuı ve pulların esas 
tab'ına batlanmıştır. Evveli en 
ziyade ihtiyaç basıl lan küçük 
kıymetli pullar tab' edilecek, 
bundan sonra büyük keymetli 
pullar serisine geçilecektir. 



• 
Meci sin· ıarifii c81 sesı 

istinatgihı maıum di.mağları 
madiyen tahrip. etmektedir. 

müle· olan narnuıuna dokunan bir paça•ra ı 
haline gelmitlerdi. Siyasi tahı:i~al 
yaptıkları esnada bir yandan hızım 
hürriyeti matbuat bunundur? .Muha 
lif matbuat bunundur? Muhalıf olan 
ınatbuat bana ıittiiim yotların fena 
lıldarını anlatmak, öğtetmek ııöıter
melı. def il midir? Biz pıuhalif matbu 
atı ancak tenkit ve nıuahue ile anla
rız. 'ize aamimi tenkit v• muhalefet 
edenlerin çok ıu,.metlıeft vardır. 

zim kuvvetimiz, saı·ıılmaz imanımız 
dadır. 

l!-m_· ..!.l _M_u_h_a_bl_r_m_e_k_tu_p_la_r_~ .... l _•_J · 
Adanada barlar vu
kuah çoğaltıyordu 

(Başı J inci sahifede)_ 1 
ı milliyeyi çok fena gören, bı.ze 

"ndir diyen bu adamlar bu gun 
~ımıza çıkıyor. Bunlar çc;k ~üyü.k 
nperverdirler. Meğerse ha.ıo b~ 

1iz. Mücadeleye iştirak eden bü
vatanperverlere ellerinden ıelae, 
i vatan diyecekler. Atkolıun! 
tEfendiler, buııün ifte ay yddız 
rmızı bayrak bu memlekete .~- ı 

mek .i.ıtiyorl.araa, bu vadid~ bizi çok ı 
görduler. Bınaenaleyh benım tale
bim. ve Zllnnederim cümlemizin ta
lebi, hiç bir zaman hürriyeti mat~ 
buatı boğmak, serbestii matbuatı öl
dürmek. hatU'unızdan seçmiyor. yaz 
ıın, fakat tecavüz ediyorsa tecavüz 
edilen adam hakkını ıerian alım. Ma 
damki korkmuyoraun yaz, itte ada· 
let huzuru, belki haklı çıkar11n. 

Bunlar, yalmz yapılan bir eserin 
yıkılmasını iıtiyen insanları değil, 
bu eteri 11rf kendilerine h!'ırettiği
miz cençlii-in üzerinde en ~hripkir 
teıirleri yapmak isteyen miicrimler
dir.Bütün bu tahribat bütün bu dava 
kutai bir formül içeriıinde devam 
ecliror: Hürriyeti matbuat! hürriyeL ı 
Bizim ır<;niıümüz bu hürriyeti mat· 
ltuatm ı- halde ıuiiatimal edildiii 
ye -t da va dır. O ıuiiıtimal dava-
11dır. Eier·bu İtıaanlann yazdıklan
ıu, .....dmıız climatanızı ve vicdanı
mızı munlduıten 111ıtunnak imkiaı 
Olaa da, 141oturarak dinlerelailaek bü
tün yapılnuı olan e-1erie, .. ..ı, ta· 
rihiıae ve arkada baraktıiımız bunca 
zaferlw nıeaulü olarak mevki almak 
vmrette bulunyonaz. Adeti vataıun 
ilaya11ndıın meıul addolunuyoruz. 
Akd ve iz'anm ne garip tecelliıiclir. 

Biz öyle bir ilemiz ki ve ruh, ha-
yat, ziya ve hararet N.çan bir güne-
fİn etrafmdaki peykleriz. Bizim ha
reketimiz o manzumenin sarıılmaz 
ve deiitmez hareketine tabidir ve 
hepimiz bir kül olarak hep beraber 
dönen ve )'qayan bir ilemiz. Buna 
her hanıi bir namert hücumun t•ir 
ecleceiine aaliı kani deiUiz. Fakat 
J'"""' düıünen inaanlarız, yarınki 
-lin .bu -lekett• açacaiı idareyi 
dütll- inaaalarıa lai _,. için bu
lteh-.ı.al timdidea Wır tedbir al· 
mal< iddiaıındayız. lıte hülrilmetln 
noktai nauı'mı ve biöıa noktai na· 
zarımm burada ııç.. aöyleyerek 
bu derde timdiden Wır çare bulmak 
teklifinde bulunuyonaıı: (alkıtlar, 
braY0° ffleri). . . 

Angaje usulü kaldırılınca barlar 
topattı, vukuat azaldı 

etır. emez diJen alçaklar' muca 
g . dam 

ye iftira!< edenlere -Mn a -
ır diyen adamlar en büyük va-

-lttı>et',,.erclirler. Tenkit, ber teY on
adır. Efendiler. neyi tenkit ede

. Şimendifw yapar11nu. Vay elen 
ıimendifer yapılır mı? Ecdadı

Bir ıeg daha istegoruz 
Saniyen elendiler, bir ffY daha iı

tiyorua. Madıımki matbuat mürebbi 
ve -damki lıir mekteptir. Bu ....ı.
tep muallimlerinin ıuizanla mütte
hir aı.liktan bihaher bir takım der-• . . 
bederlerclen ibııret olmaaını 11tenıı-
yonız. Madamki bana fikir ve ruh 
veren matbuattır. Bu fikir ve rubu 
bize verdiii ,ilti, OY!atalarnnmı da 
arni fikir ve rubu biaa verebilecek 
erbap adam iıtiyoruz. Dolandırıcı!~ 
tıden ve bir takım muumlar alerhi· 
ne .lrii.fürler savuran muharrir iste
miyoruz. Efendiler, bize bir terlıiya 
fikri yerecek olan yazdanmızın belıe 
mehal tabıil ıöm•Üt, ilim ve irfana 
malik zevattan olmaımı iıtiyonız. 
Bizinıı iatediiimi~ efeıı~l~ namuıhı, 
tahail ıörmüt. muktedir ınaanlar~ır · 
Y okaa · hapiıhaneden kaçmıt, elıne 
bir kalem alarak ırelip maaaya otur
mut insanlara mı mubuTirlik vere
lim. Huliiaa .efendiler; bizim iıtedi
iimiz; aazetenin sahibi yani müdiri 
meıul diye bir ıey çıkannıtlar böyle 
müdürü meıul diye zavallı bir ada
mı aetirirler. Sonra her hangi bir hi 
diıe karşııında bu zavallc adam mah 
kemeye gider ve hapiıte yatar. Mu
harrir efendi yine masaıırun batında 
aöğmekte devam eder. lıte biz di
yoruz ki; böyle mü Jürö meıul yani 
sahibi imtiyazı olan, bir gazetenin 
baş muharriri ve yahut o gazeteye 
İmzasını koyan nıuharrir kimse bun
lar bir vatand,... blicum ettikleri za
man onun p.h.ı ye ıerefile oynadık
ları zaman bıı tazıları yazan kimse 
o meaul olaun, haklı ise be.raet etsin, 
değilse cezaıını görıün. Bizim iıte
diflmiz kanun budur efendiler (çok 
dofru ıeıleri.). 

dan tevarüı ettiiimiz develer 
,, arabalar vardır. Bu vesaiti 
iy~ dururken ecdadımızın kemik 
iizerine ray dizilir mi? Pekili 

ralım. Deve ile gid~im. Aman 
dim olur mu, kaçancı aaırcla7ız. 
yapalım J,:fendiler, ne yapaJım 
ıene bütÜn dünyada bir buhran 
, taaarruf yapalım, ne taaarnafu 
elim biçare memurlarn ezyorıu
bu 'taaarruf mu? JapmaJalmı, 
iİer bu ne elemektir. Binlerce 

• eri toplamıtaını:ıt, millet banla
ı.u parayı veremez. Pek iyi. "" 

nn. Müıbet bir fikir yoktur •
dilev. Efendim. ltt• çalıtlJ~z, 
tada çare arayor.uz. B~ t~bir de 
İr derler. Tedbır nedır dıye IO-

ı~ız, cevap yoktur. Efendim_ it-
1tir Dumlupınar, Dumlupınar ne-
• Ehemmiyeti yoktur. B~ş k.uman 
lık muharebeıi. Eheınmıyetı yok-
• Mazi nedir, mukaddeaat n.eclir• 
ıi şeref ve hayıiyetler nedır. Ya 
vardır. Hürriyet matbuat v~ıı-. 
ndiler hürriyeti matbuata dıger 

jb<~-~ri' yetl;r gibi baıkaların~n h~rri;r~ 
taarruz etmekle tahdıt edilmiş-

vardır. Hürriyeti matbuat vardır. 
at diğer hürriyetler gibi batkala 

ın hürriyetine tecavüz etmekle 
dit olunur. Meıela Efendiler; be

hürriyeti p.haiye ve iktiaadiyem 
dır Ben ticaret yapabilirim. Lo
ta ·açabilirim. Fakat Efendiler aç 

f'!Clllllrıtn lokantada mağ§uı yağ ve kok 
t yemek bulunduğu zaman hürri 
• p.hıiye mevzuu bahaolmaz. Ka
pençeıini atar. \ a Efendıler; 

matbuata mekteptir diyoru&. Mü 
idir, diyoruz. Demek ki mat~uat 

• r ve ruhun gıdasınr veren bır va 
dır. Pekala fikir ve ruhun ııda~ı 
le tağşiş edilmit, kokmu• zehır 
mi olacaktır? Hürriyeti matbuat 
mudur? Efendiler biz mahvolduk 

ıtü matbuat y1kddı, dünya ye
en oynadı. 
fendiler; serbeıti i matbuat altın 
bir vatandaşın ,an ve şeref ve 
ıiyeti ile uğratırlar sonra hiitüa 

"Ye Devlete ve en nihayet bun 
kuvei muhaaıalaıı olan en bii

bir makama rani, Qazinıiae ka
taarruz edilir. Hürriyeti matbu

mudur? "Kahrolaunlar sesleri,, 
vet hürriyeti ıahaiyemiz Yardır, 
demokratız, amma, bizim demok 

• iz batka bir demokrasidir. Ta-
• n hiç bir millete yazmadığı bun
felıiketlerden, bunca 11tıraplardan 

a elemlerden sahte hürriyetin ci 
etlerinden, en nihayet büyük har 
Dnıuminin tecrübelerinden istih
ettiğimiz bir demokrasiyi biliriz. 
· bildiğUniz demokrasi "Bravo 
eri,, 
i~ demokn1siyi; vatanın saadet 

:ı;eli.meti için vatandaşın refah 
saadeti için önüminde yürüyen 
Uk Gazinin demokrasiıini biliriz.. 
avo sesleri, sürekli alkıtlar .,. 

__ .,.Efendiler; biz iıte memleketi aaa
e, vatndaıı ı·ef:ıha ıevkeden bir 
tcbin evl5.tlarıyız. Bir meıle§'in 
leriyiz. O mektep te Kemalimiz. 

• 
Biz Kernalistiz efendiler; biz an
ve ancak Kemalizim mektebinin 
tları, scrbeıtii matbuatı takdiı 
ekle beraber diğer vatımdaıların 
uku saireıine tecavüze müaama· 

edeceklerden değiliz. (Bravo sea. ). 
/stedilimiz 

fendiler bizim iatediiimiz şudur: 
iğini yazıın, küfretıin, aövaün, 
başka işleri yoktur nur fakat 

e» ..iediği !l'İbi 5Övıün yazam fa-
mııhkeme huzurunda pek seri 
ıurette hakkını alsın.. lıtediğimi.z 

r. htırnp gören vatanda1ın hay-
t ve ıerefinin gayet seri bir SU· 

e adalet huzurunda müdafaa edil 
• ni iıtiyoruz. Biz diyoruz ki; 
mevcut kavanin adaletin ıer.i te

aine bizi isal C!L. .ıı/oraa vekillcri
düçarı ıstırap ve tecavüz olan 
ndaıın hakkını adalet huzurun
ıerian alacak bir kanun ıetirıin 

• Y okaa hürriyeti matbuall kaldı
ız, heriflerin boia21nı tıkayın 

· yoru:ı:. Maamııfib Naarettin Ho 
ın dediği gibi (külib beni boia-
aa daha evvel ben O..u boğarnn). 
lar eğer bu zehirli IMlfrİratlan

devam ederlerse fÜpheıiz ki ceza
nı ıörürler. 
unlar ayni zamanda kabadayı,!ır 
da. Bir tane•İ diyor ki, (keı1eyi 
tuğumuzun altına aldık, kanunla -· 
zı dökeriz). 
a11h B. (Antalya) - Onu söy
n mutlaka yahudidir. (Hande-

). 

Yılan gibi 
Huliaa efendiler; bu hainler -ha 

kiaten haindirler- muntazaman ze
birlerlni aaçmaktadırlar. Bunlar yı
lan ıribi bir parça güneı görünce 7.e
birlerini uçarlar. Fakat hazan da öy 
le ıinerler ki bunlar bir havaya ba
karlar. 

Efendiler; bunun misali de war: 
Şeh ait iıyanı, Menemendeki Kubi
lay meaeleai nedir? 

itte bunlar bu &ibi yılanlann saç
tığı zehirlerin neticeıidir. 

Efendiler; milletime bu küraiden 
inanmarınız, diye baiırıyorum, inan 
mayınız! 

Çünkü bizim hür haleti rubiyaniıı 
vardır. CazeW yazar, biz onu okudu 
iumuz aibi inanırız. Gaaete mevauk 
olduiuna itimadımız roktur, dediti
halde biz )'İne inanınz. Vergiler kal 
kıJor diye yazdığı zama biz yine ina 
nıra. Eh Hükilmet devlet itlerini ne 
ile yapacak? kim bilir. Hava ile •• Bu 
nu hiç düıünmeyiz. 

inanmayınız 
Efendiler; büyiik milletime bu 

küraiden hitap ederek. baiınyorum: 
Her ıeye inanmayınız yalandrr, bir 
taknn tezvirattan ibarettir. lnanma
yma! 

Efendiler; bugün lsviçrede mat
buat ıerebatir. Fakat efendiler; ora
da böyle bir ıey neırolunurıa okuyu 
cular onları ellerine aldıkları zaman 
güler atarlar. 

Bizde iıe hakikat zannolunur. la
viçrede her okuyucu okuduğunu bi. 
lir. Her yazıcı da yazacağın' düyüne 
rek yazar efendiler; orada da pek 
çok ağu· cezalar vardır. Onları tat· 
bk etmek İçn hadisat enderdir. 

Bu hainler hiyanetlerine devam 
ederse, Hükümet tegenç neı1in inki
libını muhafaza edecek kanun ted
vin etmiyecek olur'\a o vakit bizden 
bekledikleri bir itimat olduğuna Hü
kümet te kani olıun. (Bravo ıealeri, 
alkıılar). 

Ziga Gevher Bey kürsüde 
Ziya Gevher B, (Çanakkale)

muhterem arkada,larırn; mevzubahı 
· olan ıu davada küraiye çıkacağım 
-veli. aklıma gelmemitti. Ben bu 
muhalif matbuat denilen gazetelerle 
benim muhterem diğer arkada,Jf\run 
gibj senelerce uğra.-mıı ve onlar fi
kirlerinin ve kabul ettikleri ıiıtemin 
gömüldüğJne İnanmq bir arkadaıı· 
nızdun tt.~.-:rar mütee.sıirim, vaktile 
Ali Kemal ve arkadaşlarının bize 
kartı olan hücumlanna aöiüa cer· 
diğimiz zaman onların mağlUbiyet
lerini ırörerek onlnrınartık fikir ve 
maksatlarmın, yeniden teeaıüı eden 
yeni vaıanda bir daha yer bulamıya 
eaima hakikaten kani idim. Maatte
eııüf bu kanaatimde ben o matbuat 
aleminin bir münteaibi olarak çok al 
dandıiunı gördüm. 

Şimdiye kadar kanun1arım1zın 
ve kanunlara iıtinat eden müeıaeaatı 
mızın derhal harekete gelmeıi icap 
eden mühim bir meıcle, bu ıün mil
let küraüıüne akıetmit oluyor. Çün
kii o kadar ileri gidilmiıtir ki en ni
hayet milli vicdan ile mücrimlerle 
kartı karııya bulunmak mecburiyr
tinde kalınmıttır. 

Ftıluıt k-dllenni aoıa bu rolda 
ıötmedik. • 
~datları l1İle baiı.r-•1• ... ,_ine kadar teair ..ı.iıilecelı bu 

çirkinliklere ve ı.uaları .Ya~ 
müeaclete -nı ı.ı-aq -dir? 
(Golmittir -1eri) Bana kahreıı 
çoktan ...,.U.tir, ı~inw bile.- Bıin 
ı;ı,..matbuat hİİ'hiyeti veya matbu
atın .ınuhalefeti defli leviakültürü-

Alımet llısan Beg kürsüde 

Eu' t tt fikir istegor•z 
Arluıdaılar; ikide birde buna mat

ltuat muhalefeti, muhalifi matbuat 
cleailiyor. Muhalefet her banıi bir 
ıeyde muhalefet, gerek matbuatta 
gerek ıiyaaette muhalefet, bir eaa-
11n, bir fikrin bir eaerin lıOze kartı . 
ortaya konmaııdır.Bize muhalif olan 
insanların eıerleri, fikirleri, sözleri, 
umdeleri nedir ki, biz onları kendimi 
zin kartısında bir muhalefet mlieı
aeıeıiolarak kabul edebilirim. Değil 
fikirleri, esaslan, tuurları, vicdanları 
ahlaki seviyeleri bile olmıyan heze
yanlarını muhalefet ve bunların neı
rini matbuat muhalefetinin eaeri ad~ 
dolunacak. Bu sadece hürriyeti mat
buattan iatifade edilerek zehir aaç· 
maktan başka bir şeymi olur? Biz 
hürriyeti matbuatın en ıiddetli ta
raftarı olan bir müeaıese., yüksek 
milli bir ruh tafıyan bir müeııeae 
içeriıinde bulunuyoruz. Burada hak-

diir. 
1 

Çok sabrettik 
Onun içindir ili. ~ka.lat. laran. ~ 

Nbo-ettik ve bu aabıjtnın ton hadclı
ni 

0

bi.ılduiu · kanııati'ldePn· Bunun 
içindir ki Hiildimeu... -ahaten 
aörlemeıini iıtiyoruın ki kendileri 
de bu zamanın gelıliğine kail mi
dirler? Kaildirlerde lıarekete geçmek 
için önlerinde bir rnaani mi vardır? 
Y okaa ellerindeki kanWolar harekete 
geçmelerine mani mi tetkil ediyor? 
Şayet öyle iıe zaman ·bizim üzerimi 
ze ve vicdanımıza düten vaxlfeler 
vardır. Biz bun\& temine ve kendi
lerine her zaman yardımcı olmaia 
hazır olan insanlarız. lıte bunu Hü
kUmetten soruyorum: Bu günkü el 
de bulunan kanunlar ihtiyaca kifi 
gelmiyorsa bunların üzerinde çalış 
mak sırası gelmemit midir? 

Ahmet lhaan B. (Ordu) - Muh
terem arkadqlArım; Mecliıiniade 
y.eni bir arkadaıınızım. Fakat bütün 
efkarı tahrik eden -ıbaat hayatı
nın en eıkiaiyİm. Evveli Meclisiniz 
ele yeni arkadatınız olmaktan huıl 
ettiğim intibalan ııöyleyeceğim, ıon 
ra matbuata ıeı;eceiim. 

At/anada Belediye ve Postahane binalcrrı 

ki hürriyeti matbuatı ne takyit eden 
ve ne de ona engel olacak her han-
gi bir tedbirden bahıedebiliriz. Bu 
hürriyete mania teıkil eden ve hürri
yeti matbuat aözü arka11ndan tahrip 
ler yapan ve en kutsi hilrriyetleri ih
li.l eden baıı bo' bir hürriyeti mat· 
buat telakkiıinden şiki.yetçiyiz. Bi
zim gördüğümüz manzarada hürriye 
ti matbuat formülünün Üzerinde bir 
takın muzir hateratın, haki.kalen 
matbuat hürriyetini yıkan muzir ha 
şerelerin toplandığıdır. Bu gün hiç 
birinıiıı: memleketi tahrip edecek en 
adi bir haıtalığın batı bot bcrakıl
maırna kat'iyyen müıaade edemeyiz. 
Bunun için hükiimetimizi teşkil eden 
zevattan neden bu suretle bulaştırm 
binnahiyet arzeden bir haotahğııı 
memlette kaldıiını ve neden buna 
!tartı tedbir alınmadığını sormak 
mecburiyetinde bulunyoruz. Arka
datlar bizim iıtediğimiz bir hürriye
ti matbuat f-ülü Üzerindeki zehir 
aaçan ve &ittikçe yayılan her ıeye 
bir (anti t•Ptik) bulmaktır. O bate
reyi itlaf için bir fonnül istiyoruz. 
Çünkü o muhalefet matbuatının eaeı· 
lerini ve sözlerini burada tekrar ct
melı: bir cinayet teıkil eder,çünkü on 
lann yazıları için huıuıi bir luıat 
yapmak lizımd1r. Onlar bizim anla
dığımız liıanla yazmayorlar. Külhan 
beylik ve ıekavet menıubinin kullan 
dığı bir liaan kullanıyorlar. Bir çok
larımrz.ın bu matbu.at bizim i1lerimi
zio fena ve kendi düıüncelerinin iyi 
olduiunu aöylerler. Arkadaılar ma- 1 

damki bukadar İyi düıünen ve ma
damki bu kadar zeki aarfeden, ma
dam bu kadar milbti düıünen in111n 
lardır , neden iki haftadan beri 
Millet Mec!i.inin meniıini takip et- , 
miyorlar ve bir kelime yazmıyorlar? l 
Bir taktnl lıi.disattan ve bunun etra- f 
fındaki ııtırap1ardan doğmuı bunca j 
mesai aarfedilerek vücuda getirif
miı, değil devletin ricali, ve meb' us
ları, dııarda bütün milleti ali.kadar 
ebniı gayet mühim kanunlar mü
zakere ediliyor, hatta bunlardan bir 
iki taneai keıbi kanuniyet ediyarda 
bu kadar yükaek ruhlu olan bu adam 
lar neden dolayı bu noktalarda zer
re kadar alaka .:;öatermiJorlar. Eğer 
zerre kadar memlekete hizmet etmek 
emelinde olaaydılar, belki yeni baJ-
tan bir hafta içeriıine ıirdiğimizi gö 
rerek bizden evvel kaleme ıardarak 
,u veya bu noktadan bizi ikaz eder
lerdi. 

I< anunları neden tenkit 
etmegorlor 

Arkadaılarnn; sizin günlerce ıöz
lerinizi yoran ve beni ok:wuakla yo
ran bukanunlar hakkında tek bir keli 
me gördünüzmü?Hayır.Yazmalar,on 
lar yazmazlar. Çünkü milli kaynak 
olan buradan çıkan vera buradan 
kuvvet alan Hükümetin getirdiği 

Arkadaılaron; zaman 7.aman gih 
kumandası alımda, gilı takip ettiği 
siyaselin pereatişki.rı olarak kendisi 
le beraber 11 aenedir beraber çalış
tığmuz kıymetli bir HükUmet reiıi
nin ve onun etrafında toplanmış 
kıymetli hükumet adamlarının bu 
meaelede hattı hareketlerini anla
mak ve biraz da onlara tenkitki.r bir 
liaanla bu kürsüden hitap etmek bi- · 
ze çok ağır bir iı olur. Fakat bu lev 
ıin o kadar ilerlediğine, kök saldığı 
na kailim ki, bu manevi ıztu·aba ka -
pılarak bu tenkidi yapmağı ve netice 
almağı kendim için mecburiyet sa_'
yıyorum. 

Onların taktiki 
lımet Pata ve onun hükümeti a

çık alınla, temiz vicdaııile her hangi 
bir zaman, her hangi bir iş hakkın
da heaap vermeğe i.ınadediı·, bundan 
çekinmez, korkmaz, fakat ıunu bil- ı 
mek lazımdır ki bunlllt'fn taktiki her 
hangi namu&ki.r bir zatın namuski.r ' 
bir vatandap. hesap vermek vaziye
ti değildir. Onların !Jıktiki daima 
tarihimizde eörülen bariz bir nokta
ya müteveccihtir. l\fııpffer bir eteri 
yıkmakta kendileriıtdeki kuvvetin 
Wi olmadığını ııörerek batka bir 
yola aapmak usulüdür. Onun içindir 
ki bu meaele üzerinde teYaldı:uf et
mek ioterim. Onlar bilirler ki bu eae
ri yıkmak bu eser üzerinde söz aöy 
lemek ke~dilerine dütmez. Bundan 
acizdirler Çünkü bu eter üaerincle 
zerre kadar hakları, a&tleri, hatta 
iıtifade hakları bile yoktur. Bunu 
bildikleri ipndir ki cloirudan doğ
ruya eıere milli müeaae&eye devlete 

h .. ed---ıer Çünkü bilirler ki ucum enıc-- · 
,__, nd-'-i halk çok aıkı aurette ar .... arı aa .d. ka 

devletçidir cümhuriyetçı ır, ve -
bul ettiti ;eg&n• nıerci Büyük Mec 
liıimizdedir. Ona ıner~.tturlar,_ rey: 
leri oradadır. Bunu~ ıçın taktıklerı 
tamıunile devlete hucum etmek de
ğildir. Yukarıdan a'331Y•; Batveki
linclen küçük memuruna katlar dev
leti idare eden etha•a muhtelif yol . 
lardan hücum etınet, onları yıprat~ 

mak..... -
Onları yıpratmak, amme vicdanı 

üzerinde velev ki ufacık bir acaba 
kondunnaktır. Bu vaÜyet 'kartıım
da itte bu kadar kuvvetli ve bu ka
dar terefli bir hükünıet dahi kendi 
doğı-uluğunu bir tarafa bırakarak, 
bizim haricimizde yapacağı teıirlcri 
ıöz önüne ıetirmek bizimle bera ~ 
ber bat bata vermek ve noktai naza 
rını burada açıkça aöylem& mecbu
riyetindedir. Temiz vicdanlar aztırap 
duyuyor ve tehlikeler hiuediyor. 

Ne isterler? 

eaerler bir abidedir. Fakat onlar 1 

abidelere bakmazlar. Onların ıözü 
daima •ıaiıdadır. Onların göaü aıır
lardanberi Babıali kaldırunları al
tındaıizlenen levılere bakmaktadır. 
lzmirdeki faciaların kollu1Unu ;va~ 
maktadırlar. Muhalefet matbuatının 
baJımıza çıkardıkları gaile yalnız ıi
y:ui değildir, bunun bir de ahliki 
kıımı vardır. Siyaıi cepheden daha 
mülevveı bir hareketlevi varclır ki 

1 
daha muzir bunun hedefi ne ıizıiniz, 
nede ben. Hedefi doirudan doiruJ• 
namus, aile ruunuıu, saf gençliktir 
arkadaşlar! 

Arkadatlar; bu muhalefet matbu 
atının namı altında çalıtan İnsanla
rın memlekette ne yapacaklan bir e 
ser vardır ve ne de iıtedikl~i bir e
yiliği ortaya atmak fikri vardır. On
lar her bahane ile civdana, temizli
ğe, hücum ederek, yalnız bir t•Y el 
de etmek iaterler; para ~nmak! 
kalemlerini bir ticaret metaı gibi 
kullanıyorlar. Bütün ıayeleri itte 
efendiler tekrar ediyorum, para ka
zanmaktır. 

Çünkü; onlar muvaffakiyetlerini 
tabı adetlerinin bu .küfürlerinden 
ıonra ne kadar arttırdıftnı ölçmekle 
anlarlar. Y okaa fU ve)'& bu 1Uretle 
vicdan üzerinde naad bir teair yap
tığını ölçmekle deiil. GııJeleri Jal· 
nız satıtı tezyit ve iıtedikleri parayı 
temin edip etmedikleriai arattırmak 
tan ibarettir. 

Arkadatlar; ben boaraJa ıelmez
den evvel sizin içinizde çok doıtla- j 
rım vardı ve onlarla konuşurdum. j f 
Fakat Mecliı haricinde, fırka hari- 1 l 
cinde olduğum için, hariçte cereyan 
eden sözlerin dimağımda yaptığı te-
siri arzedeyim: 

Bana öyle gelidri ki: Büyük Mil
let Mecli ~ nde &mirler vardır, işaret 
ederler, ell~r kalkar. 

Efendiler; sizin huzurunuzda af 
diliyorum. Bu fikrimin yanlış oldu
ğunu anladım (Güzel ıeleri, alkıt
lar ) . 

Gayet ıam.İmi müzake.-elerin, en 
serbeıt sözlerin, en ciddi münaka\a
ların içinde bulundum. iki aydır ya
nınızdayım. Buradan batti bir gün 
bile ayrılmadım. Bu aerbest müna
kaşaları dinleyerek hayatımm en 
tatlı zamanlarını yaşadun. Bunu bu 
küraüden, benim elli yıldır yazıları-

Güzel Adananın tarihi köprüsü 

mı okuyan, hayatnnı tetkik eden ki .. 
taplartmı gören bütün milletime ke
mali samimiyetle, cidden yürekten 
tekrar ediyorum. 1 naanlar ki, burada 
samimi çalı1mak ve milletin saadeti· 
ne koşmak vardır. Hariçteki aözle
rin hepsi herzedir (Bravo ıesleri, al 
kışlar). 

ADANA, - Evvelce Adanalıların 1 rından poliı bunları toparl~yıp mu
çok müarif olduklarını itittim. O za ayeneye ıevkedememektedırl 

manlar külhanbeyleri ve elebaııları Bütçe kabarıyor 
çok olduğundan poliı vukuatı da zi- F h bu d 1 d · d ı . . u ıun erece er e zıya e ~-
yadece olurmu' 1 Bır takım hatarı . d d la Ad L-led' . . mesın en o yı ana ue ıyeıt 
ve bovarfda kimıeler bankadan 11- S hh. b " . 7000 ı· 1 k b. 

• • • 1 1
. la ı ıye utçesıne ıra ı ır 

tikraz eyledıklerı bın.ı rce ıra n bu ol 1 D 
Dedin1 ki; matbuatın en emekta

rıyun; Bana timdi ,eyhülmatbuat ta 
diyorlar. Gazeteciliğe baıladığım 
tarih (302) dir. Yazıya batladığım 
tarih (300) dür. 

zam ya • ırn.ağa. mec r mut ur. o 
barlarda angaje ettikleri fahitelerle . k. , . k bü't 1 mck ı .. cngı arttı ça çe ere zam 
bir gecede mah vederlermiş ! Polis b · · h' 1 1 '-t ynpmttk mec unyeü aıı o ma• a-

Kazım Pı. (Diyarbekir) - Ya-
şınız kaç? 

Ahmet lh .. n B. (Devamla) 
Yatımı merak ediyorsanız; tam at· 
mıt yatındayım. Hayatımın ( 43) ıe 
neıini Serveti F iinuna hasrettim. 
Baıladıiım ıünden ba g'Üne kadar 
teceddüt, terakki, medeniyet ve ide~ 
al p"fİnde koıtum. Bunu anlamak i
çin Serveti Fünunun (84) ciltlik 
kollekıiyonlanna bakmak kafidir. 
Onların bekçiliğini ettim. Memleke
tin en yükaek adamları geldiler. Be
raber çalıttılar, irfan aaçtılar. 

Bu gayretimin araaında, bu gün 
idralc ettiğimiz asri, medeni, içtimai 
terakkiyi, torunlaır"nnın torunlarının 
dahi eöreceğini zannebneXdirn. Bu 
aiin evlitlarım1Zın içinde bulunduğu 
fakat nasılyapıldığını bilmedikleri 
bu, aaadet, kolayca yapılmıı bir tey 
değildi<. 

müdiriyeti angaj~Ct"i kaldırınca yl\

vat yavaı barlar sönmüş ve tek bir 

ltar kalmı,tı. E•velce fahite ve gar

son kızlarda pek çok imiıler! Yir-

mi hanede 300 fahiıenin mevcut ol~ 

duiunu itittim ! Hay ıürüsüne bere
ket! iş azaldıkça ııaraon kızlar da 

çekilip ıritmitlerd.ir. Evvelce muka
velenamelerle bir takım evlere alı

nan fabiıelere de '"'1di artık mey-
dan verilmemektedir. 

Bir ay zarfında poliı müdiriyetiııe 

4000 muamele oıelmôıtir ki bu ı.ıfanı 

evrak poliı i~lerinin ne kadar çok 
olduğuna delile! eder! Karıı yaka 

tarafı da poliain emrine verilmit ol

duğundan bu ilhak keyfiyeti de işle-

rin artmastna seb-!p olmuıtur. 

Fuhşiyat 

Umumhaneler olduğu zaman ay. 

dır ki bu yüzd 'n hazineye ağır yük

ler binmektedir. 

Ameleye acımalı 
Adanaya aenevi 30,000 aınele, cin

ai ilatiyaçtan dolayı gizli ve malül 

fahifelerle tema•lara &elerek frmci
ye tutuluyorlar ve memlek ." lerine 
avdetlerinde aileleri araıında vautai 

airayet oluyorlar. Demek ki Adana 

bir mttkczi airayet olmu,tur. 

Bir misal 
Trahomun Anadoluda aoiuk mtn

takalara kadar oirayet eıı-ainin ..,_ 

bebi şudur ki M111rlı lbrahim Pata 

orduıu Ad,ıınaya geldiii zaman h ... 
aene buraya ıelen külliyetli uker
den trahom ıirayet etmiı ve onlar 
d.a meml~ketlerine avdetlerinde konu 

komşuya ıirayet ettirmitleı·dir. 

/ngiltere ve japonga 
Eski gazete 'er 

Cazeteınin müs;ıadeıini ilk aldı
ğım zaman, (1302) de verilen ruh
satnamede ziruh adam reımi basmı~ 
yacağıın yazılı idi (Handeler). Aca
ba ölü ... ünü basabilir n1lyim diye 
sordum, O da olmaz dediler. Niha . 
yet Abdülhamidin oğluna doktor
lar ameliyat yapt•lar. Muvaffakiyet
le yapıldı. ilk defa olarak ameliyat 
yapan doktorların reıimlerin.i gaze
teye koydum. T ürkirede ilk olarak 
canlı resim o zaman çılnnııtı. Torun 
larımın göremiyeceğini zannettiğim 

da yeni frenırili bet kadar kayıt o- lngilterenin bir kanununda: 
lunu ·kon şimdi hergün yeniden Kadın para ile aatın alınamaz ve fa

frengiye tutulanların miktarı 28 ki- hite de teliıkki olunamaz. Çünkü bu 
tiye baliğ olm .. kta imit! Evvelce li- bir ihtiyaçhr . ., kaydı vardır. Japon

vatallU' az iken timdi piyaaada ka- yada İse erkekler umumhanere ı:i

dın gibi 60 kadar müıeccel gençle- rerken muayeneye tabi tutulmak! 
rin bulunduğu ve bunlann da frengi imitler! Bu u•ulün bizde de tatbiki 

li olduklarını kemali esefle işittim! şayanı arzudur. Çünkü haıtalıia tu-

Evvelce 153 fa. hiıe va~ken bugün 

1 

tulmamanın çu:"ıi. bulunuraa haıta
poliaçe mazbut ?83 fahıte mevcut- nelere o kadar ıhtıyaç kalmaz. 

tur. Bu ıermaycler dağınık oldukla- Ragıp KEMAL 

bu içtimai ve büyük medeniyet ha- lcr; köylüler bu muzır netriyatı o 1 

yatını bazan dü,ündükçe kendimi rü kudular ve fena haberlerle kar1ılat- ı 
ya görüyorum, yahut ta yeni dünya tılar. Mesele bundan dolayı vah!ın · 
ya ıelmit bir in .. n zannediyorum. dir. Çünkü milleti.nizin otoriteai büı 
Bunu büyük muharebenin hercü bütün baıkadır. Çünkii efendiler, 
merci icinde fevkalade bir ıurette bir köy kahvesinde bir çapkın köy 
milleti.;- içinden çıkan Gazi yaptı. ağasının aleyhinde isnadatta bulu
Gazi milletin bütün arzularını, bütün \ nur oruıı dil uzatırıa derhal suıturu· 
ihtiyaçlarını hissetti ve feliketlerin lur. Bu milletin et.n'aneıi göstermif
önüne geçti. Ne yaptı? bir kere düı - tir ki büyuklere dil uzatanlar, onla
man çizmesi altında inliyen milleti nn nüfu?;unt\ halel getin;nek İstiy.,.n
onların elinden kurtardı. Oımanlı ler bir gün bu te~ebbüılevinde mu
devletinin altı a'1r içinde ıörmediği vaffak olabilirler. Bu lıOr haleti ru
bakiki iıtildili Türk milletine Lo- hiyedir. Böyle br haleti ruhiye mev
zanda verdirdi. içtimai inkılibt yap- cutken, Hükumet otoriteıi aleyhin
tı. Kadınları açtı, hıluıt onları ancak de nqriyata mÜ•aade etmek ve hal
çalıtr.mlar diye ııçtı; çünkü Avrupa· kı zehirlemek hakikaten pek mühlik 
nın kadınları açıl<tırlar amma nalar· bir ıeydir. 
da içtinaai hayatın içinde meaaire it Abdülhamidin iıtibdadı alımda 
tirak ~derler. Kadınlarmm: kapalı matbuata tatbik edilen aanıüre rai
bulunduiu -nlar J•mt1ıa nıeflüç men yazı Jaztftll bir f8Jhülmuharri
idi SOnra beni en çok ..._.nun ..ı- rim. Matbuatta yaptıimı bu kadar 
harf inkılabını yapb. Arkadqlar; ~..;- elli -elik -..m. 
harf inkıliıbmı diiıündü""- -.ı - ---. "-" nim- beai matbuat dütmanı H-
batka bir bia duyuyorum. Çii ... ü in liıkki edenlere hakiki bir matlıoaat 
kdip olmaaa idi elde edilen ltiitün edeı.i ve matbuat medeniyeti deroi 
bu canlılddarm teoiri olmaracııktı. vermek iıtirorwn. Y okaa ra düfllllln 
EUi aenelik ömrümü matbuatm yük ellerine ilet olarak, ,.ı.ut milletin 
aelmeıine nkfeden lıir arkadapm- cahil kütleaini iıtiımara kalkıtarak 
zım. kitaplar gazeteler tatmak ve dolayı-

dir (Alkışlar). 
Efendiler, bakınız bir miıal ıınco

deyiın: Geçen giin bir ıazete --4.ı

mini IÖylemiyecefim- fÖyle diror. 
Kılıç Ali B. (Gazi Antep) - Söy

leyiniz. 

Ahmet lhaan B. (Devamla) - A
rarsanız bulursunuz. O gazete eliyor 
ki Taksim ibideıi için para varda 
verem hastaneıi için para yoktur. 
Bunu yazan muhakkak ya delidir v.e 
yahutta haindir. 

Ali Saip B. (Urfa) - Miıyon..
terbiyeıi almıttır. 

Ahmet lbaan B. (Devamla) - E
fendiler döıünaıüyor ki bu &bide, 
bütün milletin iatiklilinin bütün mil
letin gayretinin timaaliclir. Bu yuı
lan yazanlar dütünmecliler ki altı 
yedi ,..., nel bu meydanda alb ye
di deYletin, dütman aakerlm geal
yordu. 

Ali Saip B. (Urfa) - Onlar mia
yoner tevbiyeai almıtlardır. yazabi
lirler. 

Mazhar Müfit B. (Devamla)
ndiler, bu ma<a başı kabadayıla
çok gördük, bun arın yakın bir 
~"da. a.dı:ılct hu~urunda titreye
ııtiğfnr edeı·ek, yerlere kapana

.ı; atnan biz yapt·k siz yapınaytn 
ıklerini de ıördük. Bizi tehdit et 

J\rkadaılarım; bir takım mücrim
ler den bahıediyor , ı. Karıınızda ha. 
kikaten bir tak :n1 ınücrimler vard1r. 
Ellerindeki ı,ir takını baltaları, kaz
maları, luıreılar ile mütemadiyen nıil 
li vicJanı,gençli,i!in ruhu11u, itinin 

Arkadaılar; hu.uıi luııatlarla an
cak anlıyabileceğimiz yaz:larla aile 
namusunu, aile bağlarını, evl!lik ha
yatına, yetiıtirdiğinize ve Üzerinde 
titrediğiniz kızlarınızın haysiyetine 
çocuk1arımızın şereflerini ihlil ede~ 
celı: yabancı bir takım neşriyat ile 
doludur. Türkün en kıymetli fazileti 

Milli hayat ne bu ııünden ibaret 
ne de yarından ibarettir. Hudutıuz 
bir hayattır. Binaenaleyh bu ıün bi 
zim karıımıza çıkan Ye bu kadar ıı
tırap veren bu mülevves neıriyatın 
bu günden ziyade yarın üzerinde na 
111 müeaıir olacaklarını dütünınek 
mecburiyetindeyiz. 

Gerçi biz bu tahribatın çok ıeri ve 
hemen bir feliıkete müncer olacaiı
nı .. ıa dütünmüı İnsanlar değiliz, bi 

Arap harflerine naaara yanıuru- ıile kendilerini ııöıtermek İıtiyenle
ya IS - 20 aene çalııtım. Halbuki re fıraat ve mkin vermek milleti mal 
harf inkdiıbı milletin her tabaluıoma buat aleyhine aevkeden bu aözlerim
niifuz etti ve boınun içindir ki mat· le hürriyeti matbuat aleyhinde bu
buatın eheıamiyeti ıırbnıftır Ye mu- lunduğum anlaıılma11n. Fakat hür
zır neıriJatııı, terakki ve inlnlip 1 riret matbuat, mutlaka mukaddeaa
düpnıınlarmm idare ettiği nefrİya- ta, büyüklere bu Büyiik Mediae bür 
tın tehlikeai çoğalmııtcr. Berelendi- met, inkılaltı yapana hürmetle kaim-

Ahmet lhaan B. (Devamla)- it
te Beyeiendilev; matbuatın .,. eııki 
bir müntesibi olarak bu cereyanı çok 
fena görüyorum. Şimdi ıize biraz ta
rihi miıaller vereceğim: 1908 irıkıli· 
bı olduğu zaman -ki 10 Tcnunuzdu 
şimdi 23 Tenunuzdur- Senei devri
yeıi yakla,ıyor. Babuilinin kar111ın
da bulunan matbaamda eneli iıyan 
hareketini matbuat namına kaldıraa 
benim. 

1 Devama ..,.., ) 
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BOice encümeni mazbatasında mezuniyet meselesi İntihar eden ka 
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(Başı 1 inci sahifede) 
U1· en bu müzcııkere1erin çok kısa bir 
z"°man zarfında intacı zarureti en
cüınenrni:Li mutadın fevkinde mesai 
'8rfttmek mecburiyeti karşısında bı
.rakn·uştır. Bu şerait dahilinde çalış
..,. k ve maddi imkanların huduıla
ruıdan hie bir zaman geride kalma
mak sureİile verdiğimiz kararlarla 
1931 mali senesi umumi bütçt:ıini 
yük s.ck meclisin tasdik ve tas,.·ibinc 
a.r2ediyoruz. 

Hükumetin teklifi 
Hukı'.ımetin teklifinin, ilk teklifte 

dahil bulunan 189 milyon 778 bin 
55 lira tayyare cemiyetinden milli 
n1iidafa emrine bava iıleri için veri
lip devlet butçesine varidat ve mas· 
raf olarak ilaveai iıtenen 2 milyon 
422 bin 299 lira ve evkafa olan bor
ca mukabil verilecek olan 200 bin li
ra ile birlikte masraf yekı'.ınü 192 
milyon 400 hin 354 lirada. 

Varidat mıktarları 
Yeni varidat kanun1arımn mali ne 

ticeleri nazara alınmakoızın 1930 se
nesindeki tahaili.t e&aıı üzerine tes
•it olunan varidat miktarlan ve tay
yare cemiyetinden milli mudafaa em 
nne verilen salifuuikir 2 milyon 
42 bin 299 lira ile birlikte varidat 
yekünü de 192 milyon 276 bin 599 
liradır. 

Tadilata göre 
Yüksek mecliıin kabulune iktiran 

eden varidat kanunlarının hükiimle
rine ve henüz mü;ıakere edilmekte 
bulunan varidat kanunlannın encü
ınenimizce kabul olunan ti.dili.tına 
ıöre esası ve tahmin olunan varidat 
Iıaıılt ile diğer varidatın geçen sene
lıi ıteyir]erine nazaran mülhak büt
çelerden faz:ai varidatı devlete ait 
olanların hakiki varidat miktarları 
bi13.hare bütçelerinin müzakereıi es
nasında tesbit edilmek kaydile tah
min olunan nu.ktarları ve tayyare ce
mjyeti baıılatmdan devlet bütçesine 
nakledilen mıktar yekunu encüme
nimizce 184 milyon 552 bin 599 lira 
olarak takdir ve tesbit olunmuştu~ 

Bu neticeyi nazara alarak hükü
met maıraf bütçeleri üzerinden 6 
milyon küsur liralrk yeni bir tenki
hat yapacağını ve fazh~.i varidatı dev
lete ait olan mülhak bütcelerin tet
kik ve teıbitlerinin hakiki İcaplarına 
göre tadili ile daha bir buçuk milyon 
liralık bir tasarrufun temin olunaca
ğmı encümenimize bildirmiştir. Ma
amafih encümenimize havale buyu .. 
rulan son tenzilat cedveli ile ancak 
beş milyon 426 hin 630 liralık ten
lı:ihat yapılabildiği anlaşılmakla be
raber .zaruri olan bu tenkihatın temi 
ni için hükı'.ırneti derhal karar alıp 
encumenin tetkikatını teshil eyliye
mek noktai nazarından aösterdifi 
itinayı ,ükranla kaydederiz. 

Buhranlı devre 
Cihan iktisadiyatının geçirmekte 

olduğu buhranlı de,,rede iktisadi nak 
liyatın geniş ve kısa muddetler zar
fmda buyük tahavvülat anedebile
cek mahiyette bulunmaJına nazaran 
haddi zatinde kararsız bulunan umu
mi vaziyet içinde ve bu bir senelik 
bir zaman için olıa dahi yapılacak 
tRhminlerde fazla iıabet aramak 
mümkün degilcli. 

Bu itibarla ntülhak bütçelef' -.ari-' 
datının kat'i neticesi de dahili he
sap edilerek yükaek mecliıe arzey
lecliğirniz 184 milyon 435 bin 559 li
ralık varidat yekUnü tahmin husu
sunda isabete en ziyade yaklaştrran 
esas ve karineler istinat etmekle be:
ra)>er, vatanda-tların 1931 mali sene
Ü zarfındaki tediye ve i~tira kabili
yetlerine göre tahavvül.ata maruz ka
laltilmekten maıı:un değildir. 

Memurlara aair 
Ma:.ıbatada bundan iOnra memur

ları olilkadar eden atidclci mütaleat 
serdedilmiş tir. 

'Bu ıeneden itibaren fili kaCro e
&ası kabul olunduğuna göre önümüz 
deki senelerin arzedei.Jeceği ihtimal
ler derpiş ed~rck ıimdiden memur 
kadı-oiarı üzerinde dahi eu.ılı tetki
kata giritmeği ve mesai saatlerinin 
artmış ohnası dolayısile fazlai za
mandan istifade ederek muhtelif ve
kalet ve dl\İrelerde memurların evsa
fını ve rejim k•bliyetlerini yukselt
meğe matuf tedbirler ittihaz etmek 
auretile keyfiyetten kazanmak ve 
bi.nnctice kemiyet üzel·inde tenk.i, 
imk'ınl~nnı ham·lamak gibi tefeb
büsl re teye•ül eyleme~i hukumet
ten temenniye şayan hususlardan bi

'ri olarak telakki ederiz. 

Hıısusi kanunlar 
Adedi pek çok olan hususi kanun

lann bütcenin muhtelif kısımlar• Ü
zeriıldeki. tazyiki seneden seneye mü 
tezayit bir surette hiuedilmelı.tedir. 
Bu kanun1ann bundan sonra tevıi 
ve teşmili değil, bilakiı imkan ve za
mana göre tedricen tahdidi liıznn gel 
digi kanaatindeyiz. 

Bi· mevzu 
Mi•al olarak betahıiı üzerinde te

vakkufu lü~umlu addettigimiz bir· 
mevı:uu alıyoruz. Bu n1evzu memu
rin kanununun ahkim1 maliyesi ile 
bi!b·1E:\ tc·kaüt kanunlarının bazı hü
kuınlcrinin tevlit eyledikleri vazİ)·et· 
tır. 

Otuz ,..ene hizmet ettikten ıonra 
tek:.ııiıt t"dilen meınurlara verilen ik
ramiyeler mühin1 bir yekün tutmak
tadır. Bu yeki: nün önüınüzdeki sene 
lerdo neye b~iiğ olacağını tahmin et 
mtk ırıU!lkül olm3kla beraber mühim 
mikya'l; nrtacaiı da §"iphesizdir. 
Omrüı1Ü devlet hizmetinde g~İrriıİ~ 
balur•l•l "at:-.n~larm bu hizmetten 

ayrıldıkları zaman mağdur vaziyete ı 
düşurulmeleri hiç kimıenin hatırın
dan geçmemekle beraber, ancak nor 
maJ ve müstakar umu.mi ıeraite gö
re tedvin edilmit olan hukümlerin 
bizatihi kararsız olan bugünün ikti
sadi şeraiti içinde dahi cari olabil
mesi mühim tetkik mev:aularından 
biridir. 

M1Jzuniyetler 
Buna nazaran, bütçeye ağır yük

ler tahmil eden bazı husuıi kanunla
nn bir defa daha aözden geçrilmeıi 
lüzumuna kaniiz. Bu münasebetle u
zun muddet temadi etmetke olan 
mezuniyetler esnaıında memurlara 
verilmekte bulunan tam maaılar a
deta bu mHunİyetleri teşvik eden 
bir mahiyet arzebnekte, bu cihetten 
dahi mevzuatın bir tetkika tabi tu
tulmasını muvafık buluyoruz. 
Yeniden alınan memarlar 

Yeni teşkilat veya mevcut bir t"1-
kilatın tevsii dolayısile görülen acil 
lüzum neticeıi olarak devlet hizmeti
ne al.nan memurlann umumi evsaf 
,,e kabiliyetlerine kafi derecede itina 
edilememektedir. Bu cihet hem dev
letin umumi idaresi noktai nazarın.
dan zararlı ve hem de bilahare mev
zuatın himayesi altına girmiı olan 
anasmn tebdil ve tecdidinde müşkü
lit tevlit etmektedir. 
Teşkilat t~vsi edilmemeli 

Kanaatimizce idare edecek mat
lcip evsafta anasır mevcut bulunup 
bulunmıyacağı tahkik ve teshil edil
medikçe tetkiliı.tın tevsiine ıriritilme 
meıi ihtiyatın icap ettireceği bir ted
birdir. Bu tedbirin ihtimamla naza
ra alınıp tatbik edi\ıneoini temenni 
ederiz. 

Umumi tahminler 
Mazbatanın mutebaki kısmında 

encümen umumi tahminlerini şöyle 
tespit etmi,tir: 

1 -Hali hazırda vekaletlerle muh 
telif devlet idarelerinde mevcut maz
bataların adedi calibi dikkat bir had
de ,·aııl olmuıtur. Bu hususta sarih 
bir fikir h8sıl etmek uzere mazbata 
ya merbut cedvelin tetkiki lazımdır. 

Bunlardan kabili hazfolanların 
hazfi ve kabili tevhit olanlar•n tev
hidi suretile buyiık bir taııanuf yapı 
labileceğinc lı.~niiz. Ezcümle Baıtve
kilet mazbatasının Meclis matbaası
na ilhakı imkf\nlarının ;aranılmasını 
temenni ederiz. . 

/itin masrafları 
2 - Devlet daireleri namına yapı 

lan ilin masraflarının dahi pek mü
hiın bir yekuna baliğ olduğuna şa
hit olduk. llanatın daha mazbut bir 
şekle konulması ve daha az masraf
lala idnre edilmesi için tedbirler alın 
masını lüzumlu sörüyoruz. 

Emlakin siğortası 
3 - Devlet emlakinin bir kısmı

nın hususi sicorta şirketi nezdinde 
3İgorta edildiğini ve en büyük kıs
mının dahi ıigortaaız kalarak yan
gınların netayicine maruz bulundu
ğu nazan dikkati celbetmi,tir. Bu. 
tün devlet emlF\kinin sigorta ihtiya
cını temin etmek ve bu emlake mah
sus olmak üzere Tütün inhisarında 
olduğu aibi bir sigorta teşkilatının 
vücude aetirilmeoi tetkik mevzuu o
larak hükUmetin nazarı dikkatine ar 
zederiz. 

Muhafaza teşkilatı 
4 - Varidat fazlası devlete ait 

inhisarların muhafaza teşkili.tı ile sa 
tış teşkilatının her inhisar idaresi i
çin ayrı olması tasarruflu bir idare 
sitemi ile kabi!i te-lif bulunmama~ır 
itibarile nazarı dikkati celbetmiştir. 
Maliye Vekili bu te,kilatın tetkiki 
ile kabili tevhit olanların tevhit esas 
larının hazırlanma~ını ve mecliıin 
gelecek içtimaına arzedjlmeaini va
deyl!?ıni.ti. Bunu ehemm:yetle hükô
metin nazarı dikkatine arzederiz. 

Leg i -·eccani la 'el·e 

de müteselsilen bu esasa riayet et
mek .. 
Açıkta kalan memurlar 
3 - Açıkta kalmıt olan memurla

" ilk açılacak vazifelere tercihen ta• 
yin etmek ve hunlara eski maaılan 
Üzerinde tekaüt hakları baki kalmak 
tartile bir deı·ece dun vazife teklif 
edebilmek, keza bu memurlara eski 
maaşlarlna muadil olmak üzere üc
retli kadrolarda vazifeler teklif e
debilmek. 

4 - Taahhude bağlı olan ve ta
san·ula mevzu teıkit etmiyen masraf 
fasıllarından gayri masraflardan va
ıi mıkyasta taMruf yapmak ve bun
dan başka yeni inıaat ve taahhüdatı 
tayin etmek. 

Yapılan tadılat 
Bütçe encümeni hükUmetin tek

lif ettiği varidat bUtçesinde de bazı 
tadilat yapmıştır. Bu meyanda tatbi
kine acçilecek olan yeni vera'İ kanun 
larının verecekleri neticeyi de naza
rı dikkate alan encümen ezcümle a
razi vergisini 5 milyon 200 bin lira, 
bina iratları veraiıi 5 milyon 322 
bin, 300 lira, ehil hayvanlar vergiıi
ni 13 milyon lira olarak tahmin ve 
tespit etmİ!tİr. Gümrük varidatını 
ancak 56 milyon lira olarak kabul et
mittir. 

Encümen mazbataoında iktisadi 
nhada geçirmekte bulundufumuz 
sarsıntılı devrede devlet varidatın1n 
seyirlerini takip etmek hususunda 
en büyiik teyakkuz ve hauasiyetl 
ıöstermek zarureti bulunduğuna na 
zaran gerek yeni kanunların, aerek 
diğer kanunlann tatbikatında ihti
mam aöıtermekle beraber tetkik ve 
takip imkanlannı geniıletmek için 
her mevzuun icabatına uygun ihzari 
malUmatın derci hususunda dahi i
cap eden devlet teıkilatmın azami 
itinaya davet edilmesini, hükUmet ... 
ten kemali ehemmiyetle talep etmiJ
tir. 

Encümen mazbatas.ına şu suretle 
devam etmektedir: 

Tedıgat kudreti 
Tahmin edilen varidat için

de bulunduğumuz mali sene
de vatandaşlann tediye kudret 
ve kabiliyetlerinin derecesine 
bağlıdır. 

Bütçe kanununun birinci mad 
desi 931 mali senesine ait mas
raf bütçesinde bariz hususiyeti 
nin azami tasarruf olduğunu 
yukarıda bilmünasebe arzeyle
miştik. Bu esasa göre hükumet 
çe ihzar ve M. Meclisinde tet
kik olunan ve sonra 5,426 mil
yon küsur liralık ikinci bir ta
sarrufa tabi tutulan masraf büt 
çesi üzerinde encümenimizde 
yapılan tetkikat evvelce de ar
zedildiği üzere hükumetçe ta
mamen belli ettirilmiyen bir bv. 
çuk milyonluk tasarruf haddi
ne indirmek ve muhtelif fasıl
larda mevcut bulunan tahsisa
tın gerek 930 mali senesi zarfın 
daki sarfiyat miktarlarını ve 
gerek hizmetlerinin icaplarını 
nazara alarak mümkün olduğu 
kadar daha iyi bir tevzine itina 
etmekten ibaret kaldı. 

M(l.sraf bütçesi 
Muhtelif devairin masraf 

bütçelerinde mevcut tahsisat 
mıktarları bazı fasıllarda hiz
metlerin asgari ihtiyaçlarına 
bile güçlükle tekabül edebile
cek hır hadde bulunduğuna na 
zaran daha iyi bir tevzin mak
sadile encümenimizde yapılan 
ufak tefek tadilatı tafsilatile 
tahlil ve teşrih etmekten sarfı
nazar ederek ~adece bariz tadi
lat ile tatbikat noktai nazarın
dan calibi dikkat görülmüş o
lan hususat hakkında bazı te
mennilerimizi kaydetmekle ik
tifa edeceğiz. 

Meclis 

5 - Hali hazırda leyli liselerde 
ve orta mekteplerde devlet hesabına 
okumakta bulunan 1200 !:adar le> li 
meccani talebe vaı·drr. Bu tnlcbe dev 
Jete karşı mecbu,·i hizmetle mükellef 
İse de bu ınükell~fiyeti liseyi ikmal 
edip le yuksek mekteplere gidenler 
hakkında tahdit edilmiş ve bu ~ekil. 
deki mükellefiyetten devletçe fazla 
istifade edilmemekte bulunınuıtur. T <:klif üzerinden encümence 

Encümenimiz bu talebeden erkek- 56 bin küsur liralık bir tasar
lerin ikinci devrenin birinci sınıfm- ruf temin edilmi,tir. Meclis ten 
dan itibaren muhtelif vekiıletlerin viratının Ankara şehir şebekesi 
ihtiyaçlarına göre tasnif ve bu tarih- t · t "ht' k"f" b" · 
t- ·1·L__ >-o• U 1 d'l . evzıa ının ı ıyaca a ı ır ın-
..... ı l•:>aren vets:we ere ma e • mesı . d h" . • 

bir kaç cihetten muvafık bulunmak- , tızam a ılınde yapılmadıgı 
tadır. iBnaenaleyh devlet itlerinde zamandaki tesisat ve teşkilitı
meccani talebeden azami istifadenin nı elan muhafaza etmekte bu
t~in edilm~~i ici~ icap eden tedbfr. lunduğu nazari dikkati celbet
lerın te~mul edılerek gelecek içti- mittir. Tenviratın daha ö:asar-
mada yukıek mecliıe arzedilmesini fi b" d · - · 
hüku"mette h · eti t . d ru u ır tarz a temıni ıçın bu ne emıy e emennı e e . . l"b' . 
riz. ışın ~a a ıyettar zevata tetkık 

Tasarruf esasları 
~ ,., ettirilip !llınacak neticeye ıröre 

Mo.zbatada varidat ve masraf büt
çelerinin tahlili kısmında ittihazı der 
piı edilen ta!drruf esasları funlar
dır: 

1 - 931 zarfında münhal kalmış 
olan memuriyetleri mevkuf tutmalı: 
bazı lüzumıuz vazifeleri tay etmek 
ve henüz namzetlik sınıfında bulu
nan memur mülizimleri hizmete al
mamak ıuretile 1931 seneıi için fili 
bir kadro vücude aetirmek .. 

2 - Fili kadrolarda her ne suret
le olursa olsun vukubulacak mün
hallel"e tercihen tayin edileceklere 
terfiden dolayı verilmesi lazım gelen 
maaş zamlarını hir sene müddetle 
vermemek ve bu ııı:retle afaiıdan 
yukarı vaki olabilecek butün terfiler 

idare ettirilmesini faydalı gö-
rürüz. J 

Divanı muhasebat 
Divanı Muhasebat bütçesin

de Avrupa'ya gönderilen staji
yer talebelerin de diğer talebe
ler gibi 65 er dolar maat alma
ları muvafık görülmüştür. 

Diyanet itleri bütçesinde ca
mi ve mescitlere ait işlerin Ev
kafa devri dolayısile maaf, üc
ret ve masraf tertiplerinde bir 
milyona yakın tenakus görül
mekteclir. 
Malige bütçesinde tezagiit 

Maliye Vekaleti bütı:esinde 

311 bin küsur liralık bir teza- ye nakli hakkında bir teklifi 
yüt vardır. Bu tezayüt Van gö kanuniyeyo lüzum olduğundan 
lü merakibi için mahalli idarei bu hususta bir kanun layihası
husuasiyesine muavenet olarak nın hazırlanması. 
verilmekte olan 50 bin liranın Hariciye Vekaletinin ecnebi 
tekrar bütçeye konulması ve memleketlerdeki memurlarının 
Reji Ceneral Şirketine verile- harcirah ve temsil tahsisattan 
cek taksitten ileri gelmektedir. hakkındaki ahkam değiştirile
Maliye bütçesinin müzakeresi rek ayrı bir layiha ile Büyük 
esnasındaki tetkikat neticesin- Meclise arzedilmiştir. 
de vekalete aşağıda arzedeceği Diyanet işleri 
miz temenniler izhar olunmu§·· I Bütçe kanunu hakkında büt-
tur: . • • . çe endimeninin noktai nazari 

Şıkayetler dınlenmelı !U suretle hülasa edilmittir: 
1 - Maliye müfettişlerinin Kanunun 7 inci maddesinde 

vergi kanunlarının tabikatı iti Diyanet itleri bütçesinde der
barile aynı zamanda mükellef- saam ~ - ve vaizlerin mıktarı 
!erle de mümkün olduğu kadar 500 e tenezzul edinciye kadar 
temasa gelerek tikiyet mevzu~ münbalata kimse tayin olunmı 
!arını tetkik eylemeleri. yacaktır. Encümen bu miktarı 

2 - Vergi kanunlarının yan 300 e tenzil etmiştir. 
lıt tatbikatı dolayısile vaki ola- T k ~ l · 
cak şikayetlerin hangi makam- e aut mese esı 
lara müı·acaatle isma edecekle- Bundan sonra tekaüt mua-
rini ve sair tatbikat hususiyet- melesi hakkındaki fıkrada en
lerini mükelleflere herkesin an cümen noktai nazarını şöyle 
lıyabileceği bir lisanla göstere- teklif ediyor: o 
bilecek bir risalenin neşredil- Bu fıkra ile bilfiil hizmeti 
mesi. 30 sene veya daha ziyade olan 

3 - iskan ve milli emlak it· hakimler veya memurların 931 
!erinin bir an evvel intacile mil- mali senesi zarfında vekaletler 
il emlak teşkilatını küçültmek ce tekaüde sevkolunmaları ve 
ve bu suretle bilhassa ücretli bunlann yerine terfian tayin e
memur adedini azaltmak. dilenlerin bir sene müddetle es-

muu baliğinin hiç bir suretle te 
adül kanununun birinci derece 
maaşının emsal hasılım teca
vüz etmemek lazımdır. 

Borçlar 
Bütçelerin tetkikatında he

men bilumum vekaletler bütçe 
!erinde tahsisatı bulunduğu ve 
ya bulunmadığı halde tahak
kuk etmiş borçlara tesadüf e
dilmiştir. 

Bu nevi borcların tehaddü
süne mani olmak için hükumet 
çe ittihazı mümkün tedabirin 
alınmasını temenni etmeklikle 
beraber ashabı istihkakın mat
luplarını sürüncemede bırakma. 
mak için encümenimiz Maliye 
Vekili ile mutabık olarak bu 
borçların 931 senesi bütçeleri
nin maaş ve masraf tertipleri 
tasarrufatından tesviyesi esası
nı kabul etmittir. 

Borçların mecburi tasarruf
ların haricında olarak temin &

dilecek tasarruflardan tediyesi 
meşrut olduğuna nazaran bu ci 
hetin tahsisat harici borç tahak 
kuk ettirmemek için daha cıddi 
tedbirler almak hususunda dai-
relerimize ve daha fazla teyak 
kuz telkin edeceğini ümit ede-

Legli mektepler 

BERLIN, 10 A.A. -
yet masasına mensup iki 
memur bağlı olarak şiın• 
nizinde ölü bulunmuşlard 
iki kadın İntihar edecek! 
mektupla bildirmişlerdi. 
tihare sebep Hambcurg za 
sı kadın subt,sini idare ecle 
dın memuılar arasındaki 
bettir. Mezkur ~ubede kad 
ikiye ayrılmıılar, ve 
kavgalar sık sık mudar 
münceı· olmakta ve mobil 
tahribata uğramaktadır. 

Sabık ispanya kr 
PARIS, 10 A. A. - 5 

ispanya kralı yanında M. 
nones de Leon olduğu 
müıtenılekit sergisini zi 
etmiş ve tahakkuk ettiril 
serden dolayı beyanı tak 
eylemiştir. 

Paris darülfünu 
mahallesi 

PARIS 10 A. A. - D 
fünun mahallesinde lsviçr 
essesesinin ihdasına dai 
vesika bu sabah Sorbon 
imzalanmıştır. Bunun ile 
re müesseselerinin adedi 
ye baliğ ·olmaktadır. 

Operatörlükte bi 
muvaffakıyet 

VAŞİNGTON, 10 A. A 
Leyli mekteplere alınacak; Bugün operatörlükte cidd 

leyli meccani talebenin mikta- yük bir muvaffakiyet teıki 
rı, leyli ücretli talebenin nısfı den bir ameliyat yapıhnı 
olarak tesbit edilmi,tir. Halbu Karından biribirine yapıt• 
ki Maarif bütçesinde muhtelif yamlı ikiz hemşire, araları 
senelerde yapılan tasarruflar ki müşterek bağırsağı t 
dolayısile leyli, ücretli talebe ' men kaldırılmak suretile lı 
pansiyonlara alınmış ve mec- kisinin ayrı ayrı yaşamala 

4 - Muhtelif dairelerin ken ki maaşlarile istihdamları ve rız. 
dilerine mahsus olarak tabettir bundan mütevedit teselsüllerin 
ınekte bulundukları ayni i,lere dahi aynı esasa tabi olmaları ve 
ait ve yalnız sahife başlıklarile ancak ihtisas veya vazifesinin 
ayrılan ı{efterlerin Maliye Ve- ehemmiyeti dolayısile yerlerin
kileti tarafından tebettirilmesi de ipkasılazım gelen hakim ve 
ve bu suretle tertip ve teclit memurların İcra Vekilleri kara 
masraflarından tasarruf edil- rile bu hükümden istisna edil-
mesi. meleri teklif edilmekte idi. En-

Malige meslek mektebi cümenimiz son kayde rağmen 
hükilmete bu hükmün tatblkın-5 - Vergi kanunlarının tat-

bikatında gerek hazine menfa- da vasi salahiyetler vermeği ta cani talebe ile ücretli talebe a- min olunmuftur. 

rasındaki bu nisbet kaybolmut- M. Stimsnn'un atlerinin ve gerek mükellefle- zammun eden ve ileride birçok 
rin hukunun siyanet edilmesi şikayetlere zemin hazırlıyacak 
temin edilebilecek ve bilhassa olan bu fıkranın bu suretle ka
clevlet için hayati bir ehemmi- bulünü muvafık bulmamış ve 

tur. Kıınun hükümlerinin tatbi seyahati 
kı için encümenimiz bu nisbet R 

yeti haiz bulunen mali mevzu- müzakerede hazır bulunan Ma 
k d OMA, 10 A.A. - A 

tahakkuk edinciye a ar yeni- k ef" · M G ·ı f' 
asın . arretıereı 

atı daha iyi ihata edebilecek a- !iye Vekili B. de hükumetin bu 
husustaki teklifinin tadiline 

nasır yetiştirmek üzere Maliye 
Meslek mektehile Meslek kur- muvafakat etmişti.-. Esasen ac-

den leyli talebe alınmamasını 
Amerika hariciye nazırı 

zaruri görmüştür. Kısmı iptida 
Stimson ile refikası terefiııe 

ileri bulunan lise ve orta mek-
sunun esaılı biritetkika tabi. tu zi tebeyyün edenlerin tasfiyesi teplerin bu kısımlanna alına-
tuımasl Ve Mes ek mektebi.ne hakkında ahkam mevcut bulun 

k d k cak talebenin her sıruf için mü-
daha yüksek bı derecede tah- duğuna nazaran te a.ü e ıev 

muamelesinin vasi mikyasta ta sabakaya tabi tutulması müm
ıil verd>ilecek ~lçilatın ilave- bı"kında tecru""belerı"nden ı'stı.,a-

1 r kün olamıyacağından kısmı İp 
si için hazırlanac•k proje erin h 

k ek M de edilebilecek anasırı izmet- ti" dailere meccani talebe alınma gelecek içtimada yü s ec- 1 
lise arzedilmesi. ten uzaklattırmak dolayıai e masını kanunun icaplarından 

Dahiliye ve Adliye 
Dahiliye bütçesinde yapıla

cak tasarrufun bu sene ihdas 
edilecek tam teşekküllü nahiye 
ler tahsisatının tenkisi ile ka
bil olmuttur . . 

Adliye bütçesinde yalnız ye
niden ihdas edilen 750 müba
şirin tahsisatı konmuştur. Hu
kuk mezunlarına barem kanu
nunun 19 uncu maddesinden 
verilmek üzere teklif olunan 
tahisatın dRhi ücrete nakli mas 
lahatın icabına uyğun görül-
miiştür. 

Maarif 
Maarif Vekaletinin bütçe

sinde Darüşşafaka'ya muave
net faslına 6900 lira ilavesile 
bu muavenetin geçen sene oldu 
ğu gibi 15 bin liraya iblağı ve 
bu suı·etle memleketimizde u
zun bir mazi ve an'aneye sahip 
lan bu hayirperver müesseı.e

nin sarsıntıdan kurtarılması 
muvafık görülmü~tür. 

Lise ve orta mektepler fas
lında mevcut tahsisatla ücretli 
ve leyli olarak ancak 600 kadar 
talebe okutulabileceği anla~ıl
dığından varidat bütçesinde u
mumi mektepler hasılatı nami
le mevcut 221 bin liralık varida 
tın tahakkukunu temin etmek 
üzere bu fasla diğer bütçeler 
lasarrufatından 40 bin lir.:.clık 
fazlai tahsisat ilave edilmiştir. 

Kezalik muallim ve köy mu
allim mektepleri faslında mev
cut tahsisatın gelecek seneye 
bu mekteplere talebe alınmadı
ğı halde bile mevcut talebenin 
masraflarına tekabül edemiye
ceği anlaııldığından bu fasla 
da icap eden ilaveler yapılmış· 
br. 

Nafia, lktısat, Hariciye 
Devlet Demiryollarının İnşa 

at kısmı Nafıa Vekaletine rap· 
tedilmi§ olmak dolayısile bu 
kısma ait kadrolarda mübrem 
zaruretlerin icabına göre tenki 
hat yapıp gelecek içtimada 
Meclise arzedilmesi. 

lktısat Vekaleti bütçesinde 
kadrolarında "bulunan tetkiki 
mukavelat bürosunun hariciye 

devlet hizmetleri için dahi fay- telakki ederek bu hükmü ayrı
da değil, zarar mülahaza edil-

ca teyit eylemek muvafık görül 
miştir. 

Bu esas kabul olunmamakla müştür. Bu esaslara göre tek-
beraber münhasaran tekaüt e- lif olunan madde kanun layiha
dilen memurların yerine tayin , sına ilave edilmiıtir. 
edileceklerin bir sene müddetle 1 Leyli ve meccani olarak müsaba
zam maat almamalarında encü 

1 kaya tabi tutulmaksızın alınmıı zen-
menimiz tekaüt ikramiye erini 
karşılamak için bu vazifelere gin evladı talebenin mevcut olduğu 
tayin e dilecekleı·den fedakar- rivayetleri sızıltıy. mucip olmakta
lık istemek manzaruı görmÜ§· dır. Bu kabii talebenin kabul olun
tür. Bu itibarla tasarruf noktai muş bulunduğuna ihtimal vermemek 
nazarından dahi daha geniş bir 
hüküm ifade etmek üzere bu 
kaideyi bazı istisnalarla fili kad 
rolar 931 senesi zaı·fıncla tama 
men tatbik edildikten soma 
vaki olacak umum münhallere 
te~mil eylemek muvafık görül
müs ve fıkra o suretle tadil o
lun;:..,uştur. (Fili kz.drolar tama 
men tatbik edildikten sonra) 
kaydından maksat esasen da
raltılmış olan kadrolarda tat
bik sahasına geçmeden evvel 
derpiş edilmiş bulunan hizmet 
!eri istisna etmektir. 

Münhallere tayin edilecek 
memurlar hakkında, zam maaı 
almamak kaydı ancak fili kad
roların tam ve kamil olarak tat 
bikmdan sonra vaki olacak 
münhallerde caizdir. 

Komisgonlar 
Encümen mesai saatlerinin 

artması dolayısile mesai saati 
haricinde komisyon içtimaları
nı mümkün görmemektedir. 
Buna binaen her hangi bir dev
let iti için teşkil olunacak bir 
komisyonda çalı,acak memur 
ve müstahdemlerin bu İ§i me
sai saatleri dahilinde ifa etme
leri zaruri bulunacaktır. 

Encümen zati vazifelerinin 
tesirine mukabil her hangi bir 
komisyonda çalışacak bu gibi • 
zevata, komisyon müşterek bir 
işe ait olsun olmasın, ücreti ha 
zur verilmesinin mevzuu bah
solamıyacağı kanaatine varmış 
ve maddeyi o suı·etle tadil et
mittir. 

Tasarruf dolayısile vekalet
le ifa edilecek hizmetlerin ço
ğalması ve muhtelif ihtimaller 
arzedebilmesi mülihazasile ve
kalet ve esalet maaşlarının mec 

le beraber şayet mevcut iıe bunlar-

dan aMarif Veki.letincc kanunun ah 

kamını yerin..? getirmek üzere :ıenıin 

çocukların leyli ucretli talebe meya· 
nına nakli i.çin icap eden tedabirin it 
tihaz olunma!ıını temenni ederiz. 

!lütçelerin tenvirat kısmında fazla 

tenvirat masrafı görülmektediı~. Bun 

ların azaltılması şayanı temennidir. 

Süleyman Sırrı begin notu 
Süleyman Sırrı B. (Yozgat) maz-

hatada imza ederken yazdığı notun-
da •·bütçe kanunları devletin varida-

ve ma~rafına ait olmak üzere iki 

maddeye inhisar etmesi lazımdır. 

Hukmü ıenelere sari ve ahkamı dai-
meyi muhtevi mevad bütçe kanunun 

na giremez. Halbuki bu kanun ma· 

aı, tekaüt, memurin ve maaşatın tev 

zin ve teadülüne ait kanunlarla daha 

bir taknn kanunların bazı maddele

rini muaddel hükümlerini ihtiva et

mektedir. Binaenaleyh bu noktai na 
zardan i,bu layihanın teşkilatı esaıi
ye, usulü muhasebe umumiye kanun 

ları ve nzamnrunei dahili ahki.mile 

kabili telif olmadığı kanaatindeyim.,, 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mutahassısı 
Cumadan maada hergün 

öğleden so ıra saat (2,30 dan 
5 e) kadar İstanbulda Divan 
yolunda (118) numaralı hu
susi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi 
eder. Telefon: !,tanbul 2398 

ziyafet vennitlerdir. Ziya 
M. Muuolini M. Grandi, 
çok nazırlar ve tahsiyetler 
:ıır hulunmu,tur. (İst 

Neye hazırlaniyorla 
BERL1N ıo A.A. - B 

wick'da Hitlercilerin müt 
diyen ağladıcı bombalarla 
!imler yaptıklan bildirilın 
dir. 

ispanya - Avrupa 
telefonu 

MADRtT, 10 A.A. -
nelmilel telefon hatlarının 
mesine mini olacak surette 
rip edilmesi yüzünden lap 
ile Avrupanın • Portekiz b 
olmak üzre - diğer memle 
!eri arasında telefon muh• 
!eri imkansız bir hale gel 
tir. 

Fransız tayyarecile 
BRUXELLES, 10 A.ft· 

Avrupanın etrafında bir c 
lin yapmağa çıkmış olan f 
sız tayyarelerind~. müre 
bir hava filosu buraya geld1 

dostane bir surette istikbal 
dildi. 

-;:kaddeına ;~·~:·;:;;: ~ 
tımanının beıinci katında nııJ ~ 
kcn halen ikametaabı meçhul 
nan rfuri Aziz Beye: ,1 

lstanbul ikinci icra Memurl 
d~: ~ 

Felemenk Bahriıefit Banlı:J. 
gayrı mubrez 7 - 9 - 929 11. 
bir kıt'a he!.abı cari kabul we 
mucibince zimmetin•-;.de alacai1.., 
duğunu iddia eylediği maa üc...-, 
k:..let 26644,10 bruıun fai~ yl -
ıarifile birlikte ~e haciz yolil• ı/. 
sili bakında dairemize vuku 1 
mtİracaat ve talebi üzerine te~ 
deyni muta.zammın olarak ol 
tanzim ve tarafınıza bcrayı t 
gönderilen ödeme emri ikanı•1.1 
nızın mechuliyeti !ıasebile teb!~ 
lıMmıyarak tebligatı muktet' 
ilanen İcrası karargir olmakla t 
neşir ve ilandan itibaı·en iki tt1 
fında 931 -- 1299 dosya nu~ 
nı muı-ıte hihen İcranın dtJt' 't 
mütedair ıifahi ve tahriri bİI' ~1 
kannni deı·nıeyan etmf'diiı0~ 
müddeti mc-.:klı!0fl"nin hitaınıf1~~ 
akıp sekiz gün 4:d.l'fında ise hl" 
borcu tesviye veya itfaya tek~ 
decek emval irae edemcdi(İ~~tt 
dirde bermucihi talep muar.ı ;I'. 
raiycnin gıyabınızda tenfiı:itı~"~ 
sül kıhnacağı malümunuz b~ il' 1 
vf" bu huıu!ltaki ödeme eınrıı1 " 
liği makamına kaim oh1laiı 
il~r.ı keyfiyet olu?Jur. 



Esnaf cemiyetlerinde şehri aidatın tenzili dUsUnU Uyor 
Ekonon1i 

snaf cemiyetlerinin 
reisleri toplandılar 
Azanın şehri aidat mikdarının 

tenzili düşünülüyor 
Karadeniz hatti itilafının bu 

şekilde neticelenmesinden son
ra vapurculann kendi araların
da bir anlaşma yapmak için ça
lıştıklan söylenmektedir. 

Şehrimizdeki esnaf cemiyet
i reis ve ki.tiplerinin ittira

"le dün m ürakaba bürosu reisi 
adri Beyin riyasetinde Tica
t odasında bir içtima yapıl
ıştı r. 

Bu içtimada esnafın sıhhat 
·· zdanlarmın tevzi tekli hak
nda müzakerat oereyan etmiş 

İçtimada cemiyet meıMupla
ın cemiyetlerile ve mütek~ 

re ·ı sıkı bir alakanın tem~i içi~ 
· miJetlerin aidatı fehrıyelerı-

a • n imkan nisbetinde tenzili i
"n l<'tkikat yapılması ve buna 
ukabil cemiyetlerin de esnafı 
ha dikkatle himayesi takar

- r etmiştir. 
T eklif üzerine her ayın ilk 

martesi günü böyle umumi 
· r içtima yapılması ka~arlat

fıı, ktan sonra içtimaa nıhayet 
rilrniştir. 

k'I 1J. Kastamonide kendir 
1 fabrikası 

Kastamoni'nin keıulir istih
latı harpten evvel mühim bir 
ekfına baliğ oluyordu. Bu is-
'hsal son zamanlarda mahreç
izlik yüzünden üç milyon kilo 
a kadar dütmüştür. 

İhracat ofisi kendirlerimize 
ir mahreç ararken ltalya'da 
İr grup bulmuştur. Bu ıerma
edar grup Kutamoni'de bir 
abrika tesis edecek ve istihsal 
eceği ip vesaireyi ihraç ede
ktir, Bu suretle hem istihsa
l artmiş olacak, hem de ken-
irlerimize mahalli sarf buluna 
khr. 

Tetkikata gelecek 
tiftik tacirleri 

İhracat ofisinin del&letile 
ylul içinde memleketimizde 
İr tetkik seyahati yapacak o

Bradfoı·d'un ve beynelmi-
1 piyasanın en büyük yapağı 

Ye tiftik tacirlerine memleketi
iz mahsulatını en müsait bir 

ekilde gösterebilmek için ha
zıı·lıklara ba~lanmıştır. 

İstanbul' da Ticaret müzesi 
dahilinde büyük bir yün ve ya

e pağı kısmı hazırlanacaktır. Ay 
nca Ofi• tarafından Ankara'da 
bir yün ve tiftik sergisi açılma 
aı temin edilmiştir. 

20 gün devam edecek olan 
bu seyahatte lstanbul'dan An
kara'ya gidilecek ve oradan 
Beypazarı, Eskişehir ve İzmir 
":n·kın mınlakalanna gidilecek
tır. 

Ofis Bradford yün ve tiftik 
laci, lerine te,·zi edilmek üzere 
broşürler hazırlamaktadır. 

Vapurcular birliğinde 
dünkü içtima 

Vapurcular birliği idare he
)eti dün bir İçtima yapmıştır. 
• Aldığımız malumata naza
~an, bu içtimada Seyrisefain -
.Vapurcular itilafının bozulma
aından ıonra hadis olan vazi
:ret görütülmüştür. 

u u a mur 

Kambiyo Borsası 
hterlla lo30 00 Kuron ltt500 

' • ' 
Dolar 0,47,28 Şlllng 3,.ı6,IO 

frank 12,05,00 Pezeta 4,97,50 

Liret 9,02,25 R. martı: 1,98,12 

FrııokB. 3,38,30 Zloti 4,20 

Drahmi 36,42,00 Penco 2,70,80 

Frıınk 1. 2,43,50 Ley 79,35 

Le»a 65, ıo. Dinar ~ı74,00 

Florin ı. 17,25 Çcrvoneç 1088 
-· -

Borsa 
lı;ı rir i 

Altın 
Mecidiye 
Brnknot 

···-

000,00 
oo.oo 

000,00 

fslıaın \P Talıviliitın nevı 

lşıikrazı d11hlll 
llllyunu mu\ 11hhade 
lknımfyeli Uemlryolları 

93,50 
72,00 
3,75 

Kereste ihracabmız 
ve Mısırla ticaret 
İhracat ofiıi idare komiteai 

dün bir içtima yapmıt ve iki 
mühim meseleyi müzakere et
mi9tir. 

Komite içtimaında evvela 
M 111rla aramızda aktedilecek. 
olan yeni ticaret muahedesi 
hakkında hazırlanan rapor tet
kik edilmit ve bu raporun aci
len Vekalete gönderilmesine 
karar verilmittir. 

Bundan sonra kereste ihra-
catımız hakkında hazırlanan 
rapor tetkik edilmittir .. 

Haziranda Mersinden 
pamuk ihracatı 

Haziran ayı zarfında Menin 
limanından 554,297 lira kıyme 
tinde 9238 balya pamuk ihraç 
edilmittir. Geçen sene ayni ay
da 778,841 lira kıymetinde 
8117 balya ihraç edilmişti. 
İhracat mevsiminin batından 

beri 10 ay zarfında 6,856,756 
liralık 91,197 balya pamuk ih
raç edilmiştir. Bunun 84,781 
balyası hariç memleketlere 
gönderilmiştir. 

Bu sene Adana ve Mersin 
vilayetleri dahilinde 148 - 150 
bin hektar araziye pamuk ekil
mi§tir ki geçen seneki mezru a
raziye nisbetle yüzde 5,5 dere 
cesindedir. 

Limanın eski ve 
yeni hali 

Ticaret odası deniz komisyo 
nu bugün toplanacaktır. 

Bu içtimada Ali lktııat mec
lisi tarafından istenen lstanbul 
limanının harpten evvel ve son 
raki vaziyetine ait raporun tet
kiki yapılacaktır. Bundan maa 
da Sovyet sosyaliıt şuralar mec 
liıi tarafından yapılan bir tet
kik için sorulan suallere verile
cek cevaplar tetkik edilecektir. 

Adil Bey 
Maliye hey' <'ti teftişi ye r~isi 

ve Borsa komiseri Adil Bey 
dün Ankara'dan sehrimize av
det etmi~tir. 

Beynelınilel şarap 

konferansı 
P ARiS, 9 A. A. - Beynel

milel şarap ofisi, sekizinci İçti
ma devresini açmıştır. Beynel
milel Roma ziraat enstitüsü i
le ofisi arasında iki idarenin me 
sai~ini ayni yolda tanzim mak
sadile yapılacak itilafnamenin 
esasları kararlaştırılmıştır. 

Önümüzdeki T. Sani ayının 
3-8 inde Roma'da toplanacak 
olan beynelmilel şarap konfe
ran~ınrn nıüzakerat rııznamesi 
tanzim edilmiştir. Bu konferan 
sa şarap müstahıil ve müsteb
Iiklerinden 30 hükUmet iştirak 
edt'cektir. 

Güzel San 'atlar 
akademisinde 

Temmuzun on üçüncü Paı:arteıi 

günü Güzel San'atlar Akademisi mi
mari ve tezyini aantatlar talebesinin 

1930 - l 931 ders seneıi talebe me
sajıini ihtiva eden bir serci açılacak
tır. 

Gömülcüne hey' etinden 
Fuat Bey çağırıldı 
Gömülcünede bulunan Gar

bi Trakya muhtelit mübadele 
tali komisyonu azasından aabık 
mübadele müşavirimiz Fuat 
Beyin avdeti mumaileyhe teb

Belediyede 

Banka 
Her sene ayrılacak 

bir para ile 
bir banka yapılacak 

ilerde bir Belediye bankası 
teais edilmek üzere, belediye 
her sene varidatının yüzde be
şim ihtiyat akcaaı olarak bir 
bankaya yatıracaktır. Bu sene 
ilk yatıracağı para 350 bin lira: 
tutmaktadır. 

Belediye bu parayı hazırla
mıttır. Bütçe vekaletten gelir 
gelmez para bankaya yatırıla
caktır. Belediye ağlebi ihtimal 
bu parayı Devlet Bankasına ya 
tıracaktır. Her sene verilecek 
bu paralarla belediye bir banka 
yapacak, sermaye ile büyük ıe
hir işleri başarabilecektir. Az. 
:zamanda, bu yüzde betlerle mli 
him sermaye elde edileceii ü
mit edilmektedir. 

Belediye müşkülat 
çıkarmıyormuş 

Dünkü akşam gazetelerin
den biri Adalar ve Anadolu ya
kası elektiriği için şirketle mu
kavele yapıldığı ve tesisata ba, 
)andığı halde belediyenin çıkar 
dığı bazı müşkülat yüzünden 
işlerin teahhur ettiğini yazıyor 
du. Bu hususta kendisine mü
racaa t ettiğimizi belediye reis 
muavini H amit B. demiştir ki: 

,..- Belediye böyle bir müşkü 
lat çıkarmış değildir. Yapıla
cak üç muhavvile aletinin arsa
ları için şirket münasip arsa 
bulmuştur. Ancak birinin arsa
" Adalar kaymakamlığı bahçe 
sinde intihap edilmiştir. Bitta
bi belediye bu meydanın man
zarası bozulur diye, buna razı 
olmamıştır. Esasen tesisat için 
lazım gelen arsaları belediye, 
değil, ti»ket bulmak mecburi
yetindedir. Belediye yalnız mu 
vafık olup olmadığını tutik e
der. Yoksa o gazetenin iddia et 
tiği gibi Adalar tenviratı te.h
hur etmekte değildir. Muayyen 
müddette her şey bitecektir. 

Buzsuz kalmıyacağız 
. Havala~ın hirkaç günden ı,.,.. 

". sıcak gıtmesine rağmen te
hırde buz buhranı hiuedilme
mektedir. Belediye buz fabrika 
sı yevmiye 125 ton buz istih
sal edebilmektedir. Tevziat d. 
muntazam olduiundan §ehrin 
her tarafında buz bulunabil
mektedir. 

Belediye ihtiyat olarak da 
bir miktar stok buz saklamak
tadır. 

Otobiislerin şoförleri 
Şehirde ıon zamanlarda ço

ğalan otobüslerde bir çok ehli
yetsiz şoförlerin çalııtığı anla
tılmıştır. Belediye bu hususta 
sıkı takibata başlamı,tır. 

Otobüs talimatnamesi 1 
Belediyenin ı.-zun zamandan 

b..ri hazırlamakta olduğu oto
büsler talimatnameıi dün tat
bik edilmeğe batlanacaktı. Fa
kat daimi encümen, talimatna
me matbaaya verileceii sırada 
gene bazı noksanları olduğunu 
görerek geri çevirmiş ve tekrar 
müzakereye batlamıthr. Tali
matnamenin tetkiki dünkü içti
mada da ikmal edilememiştir . 
Tatbiki ancak bir hafta sonra 
kabil olacaktır. 

Kenan B.in müsteşar
lığı rivayetten ibaret 

Müddei umumi Kenan Be
yin Adliye müstetarlığına ta
yin edileceği hakkında gazete
lerden biri ortada dönen bir ri
vayetten bahsediyordu. Öğren 
diğimize göre bu rivayet hiç 
bir esasa iatinat etmemektedir. 
Sadece bir tahminden ibarettir 

Evli adamı kaçıran 
kadın ! 

ANKARA, 11 - Ankaranın 
Kılıçlar köyünde Fatma ismin
de bir kadın ayni köyden (Meh 
met) isminde bir erkeği kaçır
mı,tır. 

Melımet evli olduğundan 
muhakeme edildi, fakat Fat
ma: 

Evkaf 

Nakil 
Artık Maarif 
Emini yok! 

Şahitler, Kara Alinin 
aleyhinde bulundular 

Bazı müdürlükler 
Ankara ya 

nakledilecektir 
Evkaf arazii vakfiye i.karatı 

vakfiye, kuyudu vakfiye, nuku 
du mevkufe ve lıazinei evrak 
müdüdükleri esasen umumi 
müdürlüğe merbut olduğu için 
mezk:Ur müdürlüklerin Ankara 
ya nakli kararla,tırılmııtır. Bu 
hususla ihzarata batlanmıttır. 
Ankaradan nakil emri gelir eel 
mez bu be, müdürlük Anka
raya nakledilecektir. 

Lağv kararı dün 
tebliğ edildi 

Maarif eminliklerinin l ağv 
dün İstanbul 
maarif eminli
ğine teblig e
dilmittir. Maa
rif emini Mu
zaffer B. ve 
muavin Fakir 
Beyler bugün
den itibaren 
vazifelerine gel 
miyeceklerdir. 

Bir kısım şahitler de hiç bir şey 
bilmediklerini söylediler 

Gebze ve Danca havalisin- 1 müdafaa eder mahiyette bir,ey 
de birçok cinayetler yapan meş söylemedi. Sahtekarlık mahkU 
hur Kara Ali çetesi efradının mu Y akup ise hastanede Kara 
muhakemelerine dün Ağırceza Alinin kendisine iftiraya uğra 
da devam edildi. dığından bahsettiğini söyledi. 

Diınkü celae.de 20 kadar mü- ~';1~akeme, diğer şahitlerin 
dafaa şahidi dinlenmittir. Şa- celbı ıçın 30 temmuza kaldı. 

Mezkur müdürlükler Anka
rada Evkaf umum mü
dürlük binasına yerleıtirilecek 
!erdir. Bu suretle muamelat ba
dema daha seri olacaktır. 

Bugün ve ya- rh fl•r iJq 

nn muam..litın tasfiyeai ve 
devri yapılacak badema islere 
maarif müdürü Haydar B: ba
kacaktır. Maarif eminlikleı-inin 
salihiyetlerinin bir kısmının 
valilere verileceği hakkında he 
nüz bir tebliğ olmadığından, 
bütün vezaifi maarif müdürü 
teselliun etmittir. 

h!tlerd~n h!r kısmı hiçbir şey Katle teşebbüsü 
bılmedıklerıni söylemitler di- b•t I d 
ğer bir kısmı ise maznunİarın 11a 1 O ma 1 

Leon isminde birini katle te
şebbüsten maznun Agop muha 
keme neticesinde katle teşeb
büs ettiği sabit olmadığından 
beraet etmittir. 

ViU1yett~ lehine değil, aleyhine neticele
necek mühim İf§aatta bulun
muşlardır. Heyeti hakime reisi 
bir~k defalar, ıahitlerin ifade 
l~rındeki tenakuza ifaret etmiı 
tır. 

Şahitler araamda Gebze hu
ku~ hakimi Nail Bey de vardı. 
N aıl Bey, esaslı bir ıey söyle
medi. Diğer şahitler ise maz
nunlar aleyhinde ifşaatta bu
!u~dul~r. Emniyet sandığı sui
ıstımalınden 3 seneye mahkUm 
Fuat ef. de mlidafaa ,ahidi g& 
te.-ilmişti. Fakat maznunları • 

"Alo, Alo,, mecmuası 
toplattırıldı 

"Alo alo" gazetesi aleyhin
de, 9 temmuz nüshumdaki a
ÇJk saçık resimden dolayı yeni
den bir müstehcen neşriyat da 
vası açılmıt ve mezkUr nüsha
lar, Müddei umumilikçe toplat 
brılmıttır. 

Musevi mi, 
Rum mut 

Bir kadının Vilayete 
garip bir müracaab 

Dün Vilayete bir kadın ee
lerek garip bir müracaatte bu
lunmuıtur. Kadın demiıtir ki: 
"- Ben Museviyim. Kasımpa
s.ada otururum. Gözlen hasta
lıklı kocam ve bir de çocuğu
muz var. Batımıza bir Rum 
kadını çıktı, çocuk benimdir, 
diyor. Halbuki çocuk benim, 
nasıl olur da alır?" 

Maarif eminliği kadrosuna 
dahil olanlar temmuz maaşları 
nı da almış bulunmaktadırlar. 
lıtanbul maarif eminli4i kad
rosunda esas itibarile kimse a
çıkta kalmamı§tır. Emin Mu
zaffer B. Darülfünunda müder 
ris bulunmaktadır. Muavin Fa 
kir Bey Aydın maarif müdür
lüğüne tayin edilmi,tir. Mu
maileyh iki ay mezuniyet aldı
ğından bu müddet zarfında t eh 
rimizde kalacaktır. Eminlik 
mümeyyizi Fazıl Beye muallim 
lik verilmittir. 

Sekiz yaşında çocuğa 
rakı içirilir mi? 

Bu kadına çocuk, kendisinin 
ise kimsenin alamıyacağı, te
cavüz karşısında kalıraa poliıe 
müracaat etmesi bildirilmiıtir. 

Maarifte -
25 hukuk talebesi 
Edirneye gidiyor 

Hukuk fakültesinden 25 ki
tilik bir talebe kafilesi bu ak
şamki trenle Edirneye seyaha
ta çıkacaklardır. Talebeden ye
disi kızdır. 

Kalemdeki beş kabpten üçü 
orta mektep katipliklerine ve
rilmiş, biri tekaüt edilmiştir. 

Açıkta bir kitip kalınıttır. O 
da bir yere tayin edilecektir. 
Eminlikteki daktilolar ve bade 
meler eaasen muhtelif liıe ve 
ortamektep kadrolarından mu
vaklcatan alınmıt olduğu için 
gene e.ki yerlerine gidecekler-

J 

Zavallı ' çocuk hastalandı ve 
kaldı•ıldığı hastanede öldü dir. • 

Şiıli Mecidiye köyünde Ali 
efendinin ıeki:ı: yatındaki ço
cuiu lımaile o civanla dut bah 
çelerinde oturan dutçu Osman, 
Mıgırdıç, Karpis, Y akup rakı 
içirmitlerclir. 

lımail, içirilen rakıdan ze
hirlenmit ve hutaneyekaldırıl
mıf iıe de kurt~lamamı,, öl
nıü§tür. MüıeblMpler yakalan-
mıthr. 

Kendi arzusu ile 
kaçmış 

Beyoilunda Yeni,ehirde Çaı-pık 
•okaiında l numaralı bakkal Tatyu
sun evinde Madam Aaavninin 17 ylt 

ındaki kızı Vartuhi bir h•ftadanbe
ri t.•vjne aelmedıi,inden polise müra· 
caat edilroit ve tahkikat netice~indc 
kızı Ahmet namlnda bir 11 "" 

Varmhi 
förün kaçırdıliı anlo.tılarak . ofoı· Ah 
met yakalanmı' ve ket da vaJdesine 
iade ~dilmiıtir. 

Rıdvan· Nafiz Bey 
Bir müddetten beri tehrimis 

de teftitlerde bulunan maarif 

Maarif vekaleti dün akfaın
dan itibaren maarif müdürü 
Haydar Beyle muhabereye bat 
lamıttır. 

vine gôtüreceiini söyledi. Ben de: 
''Seni tanrmıyorun1, si.z kin1siniz?,, 
dedi.m. "Beni s.onra tan11:sınız,, tt.•. 
Bunun üzerine beni Beyoğlunda 

Çaylak •okaeınclaki evine götürdü. 
Bir ııece bur•cla kaldım. Düne kadar 
da Ahmedin Ortaköydeki teyzesinin 
evinde kaldım. B~n zorla defil, ken
di arzumla rittim. Ben Ahmedi &evi 

veklleti hey'eti teftiıiye reiıi ,----------~
Rıdvan Nafiz B. dün Anlcara- ' 
ya avdet etmittir. 

yorum. Kendisile evleneceiim. ke hakkındaki polis tahkikab 
Vnrtuhi zabıta doMorıı tarafında• ikmal edilerek evraklarile bir

mııayı ne edilmit ve bakire olduğu likte adliyeye teslim edilmitler 
anhı.ıhwştır. Şofiir hakkında tahki- dir. 
k•t • ıpılmaktadı.-. T ahkikakına yed' :ıci müıtan 

Denize atılan mektepli tiklik vaziyedetmit, Hilınü, Sa 
it ve Mustafa haklarında tev

Samatyada denize aularak intihar kif müzekkeresi keserek üçünü 
ettiği söylenilen mektepli çocuk hak de tevkifhaneye sevketmittir. 
kındaki tahkikat, henüz ihbar mahi- Bunlar hakkındaki müstantik-

Ermeniler 
Sargede müslümanlara 
yapılmış olan me:ıalime 
riail' A. H. Begin vesika
lara müstenit geni bir 

eseri 

Ermeniler 
Serlevhasile yakında 
"Milliyet., sütunlarında 

yetinden ileri geçememi,tir. Maama- Jik tahkikatı mevkufen cereyan Davetler 
fih tahkikata devam edilmektedir. edeoektir. 

Polis divanında 327 doğumlulara 
Otomobil kazası 931 senesi temmuzun 18 el 

Dün polis divanı ikinci ,ube mü --
Ayvanıarayda Yııkup Efendinin c m t • ü ö. d 26 

dür muavini Sait Beyin riyasetinde u ar esı i n n en cı 
kayıkhaneıinde mukim Rizeli SO k i~ıima ederek, bazı zabıta memurla- puar gününe adar Fatih 
ya,tarında Mehmet Ağaya aebze pa k b rırun taltif ve tecziyelerile ittiıal et- azaaın11 mer ut ve 27 cİ 
zarında Eminönü-Eyip hattına itli 

mittir. paııırteai gönünden 30 cu yen Avramın idaresindeki 3589 nu-
Karısını yaralayan koca maralı kamyon çarparak hafifçe •ol perıembe gtlnüoe kadar E

Usküdarda Atpazarında oakin kö- ayağından mecruhiyetine aebebiyet minllnll kaıll8lna merbut fU• 
mürcü Ahmet geçimıizlik yüzünden vermittir. Şoför Avram derdeat edil bemiz maballabnın 327 do
aileıi Meryem Hanımla kavga et- miş ve mecruh ta muayeneye sevke- pmluları ve bu dojumlular• 
mit ve neticede Ahmet Efendi Mer- d~lmiştir. la muameleye tabi euıanıD 
yem Hanımı dövmüş ve bıçakla da Çeşme başında kavga mezkdr glnlerde ıubemiH 
yüzünden yaralamııtır. müracaatları Ye müracaat 

Ark d 
Usküdarda Kısıklıda mukim mat-a aşının tabancasile etmiyenler haklarında mil· 

baacı Aram ile fapkacı Nober ıu 
Usküdarda Tomruk Ağada Kürt doldunnak meaeleainden kavııa et- kellefiyeti askeriye kanunu• 

oyunu meseleıinden şoför Nureddin mişler, tiıe ile biribirlerini yarala- nun maddei mahauaaaı tatbik 
arkadatı Ramazanın tabancasını a- mı!lardır. olunacağı i!Aııını olunur. 
larnk kHap Mehmede bir el ıili.h at- f.. Akaarııy ukerlik tubul 
ııırı ve tutmağa ııiden zabıta memur Sarho,lar rem biniNıfı 
larına rüşvet teklif etliği için hakkın Osküdarda Mehmet Hilmi ile M. Fuat 
da tahkikata ı...ılanmı,ıır. Mehmet Şevki lntirah ı..Jııçuinde 

Beşikteşı soyup soğana rakı içerlerken. aarho,ıukıa bir cam Reuamlara 
çevirenler kırmıılar, kıı·ılan camın bedelini ia- Güııel uıı'atler birliğinden: 

tiyon ıaroon Abdullah ve Süleyman A k i · · • • 
Padis 2 inci •ube müdiriyeti n ara reı m sergısıne ıtti· 

' Efendileri de dövdükleri gibi der- k d ı. · 12 
Hüsnü, Sait ve Mustafa isimle ra e ea-.nn temmuz 

de~tlerine ~iden poljı Nuri Efendi4 1931 
rinde 3 ki•i tevkif etmi•ti. Bun pazar ak•amına kadar • ' ye de hakaret ettiklerinden hakla- T 

lar bir şebeke teşkil ederek u- rında tahkikata baflanmıftır. alAy köşkünden tablolarını 
zun müddetten beri gece hırsız almslan, sonra ziyaından 
lığı yapmakla maznundurlar. Dün akşamki yangın mes'uliyet kabul edilmiye.:eği. 

Bu febeke en ziyade Beşik- Dün ak,am saat 21 e doğru ı.:. C 1 
taş civarında faaliyette bulun- Kumkapıda iskele caddesinde ~ üze San'atlar birliği 
muş, bu civarda gece İfçiliği su balıkçı Kirkor'un evinde balık resim ~ubsinden: Galatasa
retile bir çok evleri soymu,Jar- kızartılırken gaz ocağı parla- ray resim sergisine :ştirak 
dır. Polis 2 inci şube müdiriye- mıı ve aletin sirayetine mey- edecekler eserlerini 21, 22, 
ti nihayet bunları çürmü met- dan verilmeden itfaiye yangını 23 temmuzda saat 14-17 de 

- but halinde yakalamıştır. Şebe derhal söndürmÜflÜr. liseye getirmeleri. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~_____:_~~-=~~ 
--.-......... -...-.-..-.. .... _.._.. ......... ................ liğ edilmistir 

- Sevdim, kaçtım, kaçır
dım, dediği için beraet etti. 

Mabnazel Varfuhi diyor ki. ·•ce
çen Pa2artesi aü11ii it bulmak üzer . 
Y cdjg,ı)e Emıeni ba~taneıinc git 
tim. Dnüttt- eoskiden tanıdığın--. şofor 

Had; Efendi beni ~ördü. Otomobıl 
ile Karaköy.--: eetirdi. Biı likte bir t0 • 

W:antaya 1riı·dd,, o sırada beni lca,· ıran 

toför Ahmette içeri girdi. Hadi bu 
arkada tına beni takdim etti. ''Na. 
muslu bir kızdır. ltltı sen bu kıl': la 
evlenebilirsin,, dedl. Yemek yedik. 
ten ıonra Ahmet ''b' n ıeni bcEen
dim, ıeni alacağım.,, dedi ve hf>ni e-
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12 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE ~ Ankara cadde

ıi No: 100 Telırraf adresi: Milliyet, 
Allo, sen misin? 

ÇIKTI 
"Sun'i kösele .. hakkında olıl 

ihtira beratı talebi için İstan 
!ayeti celilesine 10 Temmuz 1,,; 
rih ve 11657-885 numara ile • ...ı 
yet müracaat üzerindeki hUJ"' 
kere ferağ veyahut icare "'~ 

1 ğinden mezkur ihtiraı satın JJ 
ı veyahut isticar etmek arzusuıı~ 

lunan zevatın İstanbul Bahl" 
Taş han No 43-48 de mukiııı" 1 , lstanbul. 

Cemil, iki sün evvel bir mecliate 
Melahat iıminde bir kadınla tanıı

mıttL Hatti. kadın, bir hrutıru ıreti
rerek söz arasında Cemile telefonu· 
nun numaraanu bile Yennİftİ: 
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'ı 
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Telefon numaraları: 

24311 -24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aybiı 400 kurut 800 kunıt 
8 .. 750 .. 1400 .. 
ız .. 1400 .. 2700 .. 

Ge/6fı evrak geri verilmez 
Miiddeti ıeçen nushalar 10 kunıt 

tur. Gaete ve matbaaya ait iti• 
için miidiriyete müracaat edair. 

Cuetemiz ilanların mes'uliyet.ini 
kabul eıtınez. 

Bu8ünkü f:l~va 
Dlin azami liararet 25, 

\ asgari Z1 derece idi. -Bu· 
glln ru:ı:gir mutedil poy
raz, hava ekseriyetle açık· 
br. 

t•fELF~ 
Lisan ehliyetnamesi 

- Ne zaman ister.-iz telefon• 
ecleloilirsiniz, de demitti. 

Bu IÖEÜn çolıı derin minalan nr
clı, falrat ne kadar derin de olu an· 
~.ı1ma .. süç deilldi 

"Ne zaman iııe ... eniz, telefon ecle
'"1irainiz, cı-eı., telefonla sözl .. tik
ten sonra seleloilirainüı:., clemelıt& 

Telefon etmek için bir ecza.~ye 
rirdi.. • • 

- Geleyim illi? Şöyle bira:ı: ..,_. 
den tepeden revezelik ederQ;, clİy.
cekti.. , 

E Ylendlii ıründen beri karısıaa j. 
hanet etmiı deiildi. Fakat ne de ol
u bir çiçekle bahar olmuycır. 

Telefonun yanında kendisinden 
evvel gelmiı bir delikanlının rehberi 
karııtırdıiuu cörünce durdu. 

Sırasını beklemek mecburiyetinde 
kaldL Delikanlı rehberde aradığı nu. 
marayı bulduktan sonra, ahizeye 
yapı,tı: 

- Allo Matmazel, Beyoğlu: 12346 
Cemıl birden bire doğruldu. Bu 

da ne? 

ı, 

Edebiyat ve kalem münaka
şaları ne kadar müşateme şek
line girerse girsingene asaleti 
ni muhafaza ediyor ve nihayet 
iki taraf biribirlerinin bir ıey 

Delikanlı kendi evine telefon edi
yor. 

1 ' : 1 1 

- Telefona hacet yok, ben bura
daynn yahu! diyecekti. , 

1 
,ı • 

1 

bilmediğini fütursuz tekrar edi
yorlar .•• 

Bilmem neden? Dünyada, he 

Dikkat etti, tanıdığı adam değili 

Delikanlıyı kolundan tutmak için bir 
adnn ilerledi: 

ı 1 

·' ' le bizde bir kimsenin bir şey bil 
mediği hakkındaki hakikati 
cansiparane müdafaa eden çok
tur •.. Öteki bilmeyen de kendi 
bilgisini iddia edecek yere o da 
trıuarızının cehaletini ortaya 

- Zahmet etmeyiniz, benlm evi 
arıyorsanız, ben buradayım, ne söy. 
liyecekseni.z bana söyleyiniz, demek 

istiyordu. Faka! o vakte kadar mü
kaleme teeosüı etti. 

1 

1 l 

~ 
: 

~ .. 1 
1 atar ve bütün kalem ve fikir 

l 

• 

f 

• 

erbabının iti gücü sanki keıfe
dilmemiş cehaletleri meydana 
çıkarmakmış gibi hep bununla 

1 uğraşır hiç biri de diğerinin 

1 

'" b·r şey bildiğini kabul etmez ..• 
ı 1 Bu hal böyle devam ederse 
ı muharrirlerimiz, ediplerimiz 

yekdiğerinin himmetile bize 
bir sürü kara cahil tesiri yap• 
makta geçikmiyeceklerdir. 

• 1 İtte bunun önüne geçmek 

• J 

i 
l 

Delikanlı timdi konu9uyordu t 
- Allo sen miıin? Yalnız mısın 

şekerim? Ben de bu vakitte yalnız 

olacağını tahmin etmittim .•• Yal! .. 
Demek ki moruk dokuzdan evvel 
gelmiyecek, oh, oh. . Bol bol vak
timiz var deıene. . Ben şimdi oto-
mobile atlayıp geliyorum •. 

Delikanlı telefonu kapadı ve ecza. 
han.eden çıkarken, hatta Cemil Beye 
kim olduğundan tüphe etmeksizin, 
dudaklarmda mesut insanların te-

····················-·-··········-·-····-········ 
den ibare okumak (tercüme 

yok). 

1 ! 
' ı 
1 \ i : i 

için matbuat cemiyeti bu proje 
muharrir ve edipleri türkçe ve 
Fransızcadan İmtihan ~decek 
bır komisyon teşkilini tasavvur 
etmektedir. 

- Lugatta bir k'elime nasıl 
aranır? .. 

Bu suallere cevap verenlere 
(lisan aına) ehliyetnamesi ve
rilecek ve birisi ötekini teyhil 
edince biraz olunarak ispatı vu 
kuf olunacaktır. 

' • ~ 1 
1 

• 11 
Q 1 

Birisi ötekine «sen bilmez
sin?» dedi mi, hemen öteki ko
misyona müracaat Cllip imti
han olacaktır. İmtihan esasla-b '\ 1 

\ 0 • • n şudur; 
ı ı 1 Türkçeden: 
; ı f :ı - Kırad, imla ••• Yeni alfa
r c ' b ~ ka;deleri •. 
f 1 ı • Bir me!<tıip müsveddesi •. 
I ,' r \ - Fail, fiil, meful neye der-

r •, ler .. 
ı ~ F ransızçadan: 
, 1 ' 

~ ' ( 1 . 
' 1 
ı • 

-Avoir, Etre fiillerinin hal, 
mazi ve istikb.ıl sıgaları .•. 
( manalarile). 

- Yü'le kadar ezber say
mak •.. 

- c~m sıgası ... 
ı 1 1 • - Biyografi, fotoğraf, poli 

ı tik, politeknik, fotoğraf, fonoğ-
1 raf gibi biribirine benziyen ke

': limelerin mana farkları. 
ı t - Bir L .-cture enfanitiue 

Bursada Eşref beye 
Sinek öldürmeğe mahsus 

icat buyurduğunuz alet sali
men vasıl oldu. Tecrübesini 
yaptım. Yirmi beş bo, vurduk
tan sonra yirmi altıncı defada 
bir sinek öldürmeğe muvaffak 
oldum. Çok pratik ıey!. A efen 
elim sizde böyle fikir icadı var 
da neden telğrafhane köşelerin 
de çürüyorsunuz?. Söz aramız
da Con Ahmet Beyi tanır mı
sınız? .. Bir kere görüşseniz biri 
birinizden çok istifade edersi
nızo. 

İcadınızdan dolayı tebrikle
rimi takdim ederim efendim. 

FELEK 

' "Milliget.,in Edebe Romanı: 36 
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Bürha., Cahit 
Onun için Türk vatanının ye 1 baıındadır . 

1 
! tim malı gibi elden ele geçme- 1 Ve bu hakikat, silahsız Türk 

'• •inden kendisi için milyonlarca ı ordusunun peritan safları ara
!· Türkün kanı akan hilafet habis sında gizlenmit kalmıttı. 

ruhlu bir kassam kadar müte- Cephelerden geriye çekile çe 
enir olmıyordu. kile dağılan Türk ordusu artık 

Harbetriıesini ve galebe çal- bir teıkilit halinde yoktu. Fa
maaını bilen Türk, batma ÜfÜ- kat zabit ve nefer her ferdi yek 
şen bu müzayedecilere şerefini ten bir ordu yaratacak kadar 
ve istiklalini verecek kadar ke- Türktü. 

1 r silmemişti. İki İtalyan taburu Antalya
!, Gurur ve şeref duygularım dan Konyaya kadar gelmiş, 

kendi eski ve çürük hesapları (Şemsi tebrizi) nin avlusunda 
ile ölçenler yorgun ve silahsız talim yapıyor, Eskişehire giren 

, ~ Türkün arz üzerinede bir tarih bir İngiliz taburu ömründe ec-
ten ibaret kaldığ•na hükmetti- nebi askeri görmemiş masum ! • 

ı •1 ler. Türk kadınlarının önünde reı-
Hata ettikleri şu nokta vardı mi geçıt yapıyor, Samsunun 

ki Türk hılkatin a">c.ı't hık·m temiz Türk evlatl.uı adını uzak 
llmak için raralt.ğı milletlerin 1 tan uzağa İşittikleri Parisli za-

beuümü olduiu halde lııaktr ve yü
rüdü. 

Zuallı Cemil Bey ilk p9kınlıktan 
kendini toplıyamadıiı için, lnmıaia 
ve binaenaleyh delikanlırun bof11a
na atdm•ia vakit bulamamııtL • • 1 ı 

Falih RIFKI Beyin 
Yeni Eaeri 

Faşist Roma 

H. W. STOK Efendiye ınurıd 

ZAYi BONO 
Dellbnlı çdı.tı, Cemil Bey de ar•' 

lqısmdan. • Delikanlı loir otomoWle 
bladi, o da arkasından batka bir t>-. 

tomobile bindi. Takip batlanuttL 
c-11 Bey bir taraftan da zibnea 1 
fÖyle diitiinliyordu: 

- Ava siden ulanınnıf. Amma 1 
ıu bdm kı1m1na da -niyet olmu

. yor veeselim. • Sabaldeyinde rolünü 
ne slizel yapryord..:, lstallbula ine

-celonit, ötelıeri ala~lmuı, bu vesile 
ile İ.alas;;,. da ziyaret edecekmiı. 
Vay mel'uD kan vaır! Bu herifi de 
nerden tanıdr? Daha aYleneli de kaç 
ay oldu yahu ••• 

Ondeki otomobil, tam kendi apar 

tmıanmın iSnünde durdu: 

- Vay canına! it ciddiye varıyor. 
Cemil Beyi hiddet yavat yavat sar 

mağa, gözleri gittikçe kararınağa 

batladı. Kararını vermİfti. Delikan
lıyı da, karısını da yatakta geberte
cekti. Y alnn: yatakta gebertmek için 
onların yatağa ırirmelerine vakit bı
rakmak laznndı. 

Bir müddet bekledi ve sonra vak

tin hulul ettiğine hükmederek, ya
vaıça yukarıya çıktı. Kapıdan kulak 

verdi Yatak odasından doiru kesik 

keoik sesler geliyordu, Yavaıça apar 

tnnarun kapııını açtı ve tabanca • 

linde, ayaklarımn ucuna basarak ya
tak odasına doğru yÜrtidü ve birden 
bire kapıyı açtı. 

Ne ırörsün? Delikanlı yuı mua-
11nın gözlerini kıı.r19tırıyor. Hizmet
çi kız da yanı batında ayakta .. Her 
ikisi de kapının böyle birden bire a
çıldıfmı görünce, bir aaniyede yerle
rinden fırladdar ve Cemil Bey tat· 
kmlıktan kendini toplayıncaya ka
dar, hizmetçi kız da, delikanlı da. 
yatak odaoının öteki kapısından fır- . 
!adılar ve Cemil Bey apartıman ka
p<sınm 'iddetle kapandıtını duydu. 

Bütün bu hadise o kadar seri ve 
ani oldu ki, Cemil Bey arkalarından 
gltıneği akıl edinceye kadar, ne de
likanlıdan, ne de hl:anetçiden eoer 
kalmamı9h. 

Cemil Bey, yazıhanenin darına 

dağnık ırözlerlne bakınca, iti anladı. 
Oraya koyduiu bet yüz liranın, ka
rııımn bir kutu mücevheratının ye
rinde yeller estiğini rördü. 

Çok geçmeden karısı kolunda pa

ketlerle avdet ediyordiu. Cemil he
men boynuna atıldı, karısını öptü, 
öptü .• 

Zavallı kadın bu ırayri muntazır 

muhabbet tufanı karııaındahayretler 
içinde ne diyeceğini taıırırken Ce
mil anlattı: 

- Bizim hizmetçi kız buraya bir 
erkek sokmuş, çekmeceleri açtılar, 
paraları, mücevherleri 
ıonra kaçtılar •• 

aıırdıktan 

- Ali~hnn, ne diyorıun? 

Cemil bir kere daha karmm Öp-

tü: 
- Hakikati söylüyorum karıcığım 

amma ne zaı·arı var? Çalınan yüzük
lerle para olsun .• 

SEM 

bitlerin cicili bicili elbiselerini 
hayretle seyrediyorlardı. 

Ve lstanbul Senegallı, Ze
landalı, Avusturalyalı, Hintli 
lngiliz ve Fransız müstemleke 
askerlerile canlı bir etnografya 
müzesine benzemiıti. 

Bunlarda kifi gelmedi. 

Bir gün İzmir nhtımına çı
kan Atinalılar bu öz efeler diya 
rma (Olimp) kasideleri okuya 
rak içeri doğn.ı yürümeğe bat
ladılar. 

Galiçyada Grandok orduları
na kal"ft Viyanayı müdafaa 
eden, (Gazze) de Arapları çiğ. 
netmemek için İngiliz ordusu
na kartı koyan Türk timdi Ana 
yurdunun bütün o galebe çal
dığı milletler tarafından istila 
edildiğini görüyordu. 

Ve İstanbuldaki halife, tıpkı 
vaktile Mısırda bozulup kalan 
son Abbasi halifesi gibi bir lok 
ma, bir hırkamu kabilinde bü
tün bu Türk vatanını veriyor
du. 

Ondört milyon Türk buna 
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Yeni ı•kil 

Soldan safa 
1 - Elbise ve saire konan yer (6 

Gümüti (5) 
2 - Atetin dili (4) Nağme (6) 

3 - Meyn (3) Büyük otel (6) 
4 - Son (6) ikinci (4) 
5 - Kolay delil (3) Tuzsuz pey 

nir (3) 
6 - Çok değil (2) Süı (6) 
7 - iBtmek (4) Sema (8) 
8 - Kör (3) Koku (3) Süal (2) 
9 - insan (4) 
10 - Zaman (2) Irk (3) Olil de 

iil ( 4) 
11 - Aruıın verdifi (3) Ay (il) 

Yukardan aşalı 
1 - Bilyllk cu titeoi (8) Renk 

(2) 

Kemalist 
Tiran 

.... , , ve 

Kaybolmuş 
.Makidonya 

' 

Muallim Ahmet Halit 
kütüphanesinde 

Kaza ve 
Sigortalarmı:ı:ı Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SIGORT ASINA yapbrınız. 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yaptır-

2 - Su akan yer (4) Yer (il) 
1 

1 3 - Yezzetli <6J su <2> Istanbul Belediyesi 
4 - Şikir (2) Kııın içHir (4) L------------=----------ilanları 

lyi <3> Galatada eski Borsa hanıda, Karaköy caddesinde 5t6 nu-5 - Mevhum ırüzel kız ( 4) Ağa, 
marıdı dükkan ıle 13 numaralı oda bir seneden üç seneye cın kolu (3) d k 

6 _ Lezzet (3) ibadet (6) kadar kiraya verilmek için kapalı zarfla müzaye eye on-
7 - Su akıntı11 (3) Büyilk (il) muştur. Taliplerin ıartname almak için her gün levazım mü-
8 - Gelir ( 4) Çocuğun ırıdaaı dürlilğüne müracaatları 171 liralık teminaı makbuzile şart-

(Ataiıdan yakan (3) ı name ve teklif mektubunu mllhürlü ıarfa koyarak ihale günü 
9 - Efoane (5) GUınüt (3) , olan 13-7-931 pazartesi günü saat OD beşe kadar encüıoeri 
10 - Yuva (2.) lsviçrede tehir ı daimiye vermeleri. 

(5) Nota (2) .,v 
11 - Şiir deiff ( 5) Adamak ( 6) , 

Teşekkür 
Geçenlerde Pariste vefatını tees

sürle haber •erdiğimiz Nevin Etem 
Hanım1n pederi Etem Hamdi Bey ve 
valdoai Kimuran Etem Hanım, doat 
larmdan aldıkları taziyetnamelere 
ayrı ayrı cevap veremedilderl cihet
le kendilerine te,ekkürlerinin ft min 
nettarlıklarımn ibliiına ıazetanizi 
tavslt etmiılerdir. 

Dr. CEVAT KERiM 
Clı. T ve ZUHREVl 

haatabklan 
' '•it•loıtlu. Süreyya Bey apanııouıı 

Tel. 20679 

Beyoflu ikinci icra memurluiun
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve F e
lemenk Bahrisefit Bankası lstanbul 
ıubesi tahtındaki deposunda mevcut 
bir sandık trikotaj yelek fanila veu
irenin 16 - 7 - 931 tarihine mü
sadif Per9embe ırünü nat 10 da açık 

· arttırma ıuretile utılacağından ta
lip olanlann vakti muayyeninde ma
hallinde hazır bulunmalan ilin olu
nur. 

isyan etti. 

lhtilil patladı. 

4" r 

Kumkapdı molatatı sokağında 38 numaralı dOkKln k:raya 

verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartna
meyi görmek için her gün levazım mlldürlüğüne mü:ı:ayedeye 
girmek için S,S Ura teminat akçelerile ihale günli olan 13-7-
931 pazartesi günll saat OD bete kadar encümeni daimiye 

müracaatlan. 

• • • 
Bedeli ketff 46382 lira 28 kurut ı için 108 liralık tı;minat makbuzi·l·e 

olan Y alon - Karamürsel iltiuk prtname ve teklıf '?ektub~n~ mu
noktuından itibaren 9 720 lrilomet· hürlil urla koyarak ıhale gunu olan 
resine kadar olan Yalova - Buroa 2 ~931 Pazar trünü mt 16e ka
yolunun intaaı kapalı zarfla müna- dar encümeni daimiye müracaatları. 
buya konmuıtur. Taliplerin prt
name almak n keılf evrakını gör
mek için her sün levazım müdürlü
ğüne müracaatları mÜnakaıaya gir .. 
mek için 3478 liralık t-inat makbu 
zile tartname, teklif mektubunu ve 
ticaret odasında kayıtlı olduiuna da 
ir vesikayı mühürlü zarfa koyarak 
ihale ırünü olan 2 - 8 - 931 Pazar 
günü saat 16 e kadar Encümeni da: 
imiye vennel«i.. 

......... 
Keresteciler yanırın yerinde 696 

metre murabbaı arıa bir seneden üç 
seneye kadar kiraya verilmek için 
kapalı zarfla müzayedeye konmut· 
tur. Taliplerin ıartnameyi almak i
çin her ıün leva:;ıun müdürlüğüne 
müracaatları müzayedeye girmek 

lıtanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: 

Bir deynin temini iıtifaıı için mah 
cuz Kuzguncukta F eıçi yalısmda 
mahfuz Düzcenin 926 mahsulü ve 
Çilmi mali olan 645 balyada tahmi
nen 20,000 kilo tütün yüzde bet te
minat akçesi kabulile 3-8--931 ta
rihine müsadif Pazartesi günü saat 
9--12 ye kadar mahallinde açık art
llrl'lla ıuretile aatdacağı ilin olunur. 

ilan 
Yeni Şirket ambarı müdürü Mu

ammer Beyin 1 Temmuz 931 tari
hinden itibaren lgdir ambarı ile bir 
ııüna alakası kalmadığını alilkadara
na maliim olmak üzere ilin olunur. 

lrdir ambarı: Şevket 

dutları kurtarmak için kim olur 
sa olsun mücadele edeceğiz. 

Ve sonra kaşlarını kaldıra
rak ilave etti: 

11 Tem muz 931 tarihli ve ' 
İmzalı Kanaat kütüphanesi ,ti 
miikerrer 31 ıün vadeli 846 liıl 

kuru9u muhtevi bir ı.rt•a bono 1 

olmu9tur. Hiç bir IOymeti yolıı' 

Ekspres matbaası müdürü R. Si .... 
~tada Büyiik Hendekte ,:/1 

Moiz Alfandari nezdinde .. 
Alfandari ve Hiristo Seyef il' 

dilere: 
lstanbul 3 üncü icra Me"" 

fundan: 
Kaneti biraderlerin zimme~ 

iddia olunan 2000 lira matlübu• 1 

nin paray.a çevrilmesi yolile v.ıo 
kip talebi üzerine taraflannıza ~ 
derilen ödeme emirlerine vtr 
metruhatta mezkur mahalde olJti 
ğınız ve elyevm ikametgabı" 
meçhul bulunduğu görülmüı oJI 
la ilanen tebliırat ifa11na karııt 
rilmittir. Tarihi ilandan itibar"" I 
ay zarfında müracaatla bir itiraı: 
meyan etmez ve anı takip ede' 
gün içinde borcu eda eylemedi~ 
takdirde mcrhun 8 adet kaşar pef 
ri makinesinin satışına salilhiyel 
leceği ödeme emirlerinin tebliği ~ 
kamına kai.ın olmak üzere ilin ' 
nur. 
-1,_s_ta_n_b_u_l_3_iı_. n-c-ü-lc_r_a_m_em--u-rl"'uf 

dan: 
Beyoğlunda Telırraf ıokağını!I 

numarada mukim hkeçeli lf,I 
Tahsin Beye: 

Amerikan Ekspres Bankası ıJ 
fmdan 2000 liranın faiz ve maıı'IJ 
!arla birlikte tabsili talebile 931 
numara ile ve poliçe ve emre m~ 
rer senedat ahkamına tevfikan ır 
tarikile hakkınızda yapılan takİI 
zerine mübatir tarafından v~ 
musaddak metruhattan baiada ,1 
barrer adresinizi terkederek gi~ 
olduğunuz ve elyevm ikametg3b~ 
:ı:m meçhul bulunduğu anla,ılm•~ 
mebni hakkınızda bennucibi ...
ilanen tebliırat ifasına karar verilİ 
olduğundan iıbu ilirun netri ıaraı 
den it.ibaren meblağı mezkuru bir.., 
zarfmda ödemeniz ve itirazuıız. -~ 
.. ~kur müddet içi.a.de icra dr' 

sine ve kanuna mıılıalif muamele~ 
pıldığı hllklunda iddianız varsa l';ı 
bu müddette icra reisine m!:J 
ve itirazınızı açıkça söıt 
lüzumu ve itiraz etmediğiniz -' 
ya itirazınız reddolunduğu tat<ıl' 
ele alacaklı tarafından ifLisınızuı -
lep edilebileceii tebligat miliıııı' 
kalın olmak üzere iliın olunur. / 

lstanbul ikinci iflas memurlui' 
dan: 

Mukaddema iflau iliın olunan jı 
tanbulda Kürkçü çarıısmda a.Jı! 
hanında 10 numarada kürkçü fr 
yan Efendinin tetkiki düyunu bitı! 
ve tanzim kılınan •rra defteri c:tair' 
mizde alacaklıların tetkikine h1 
bulundurulmuı ve bir nüıha11 d• J 
vanhaneye talik olunmuttur. Ahı"' 
lıların ikinci toplanması için 1 Af 
too 931 tarihine müaadif Cumart<J 
günü saat 14 de tayin edilmit olıı' 
la mukayyet alacakldarın müra 
ları lüzumu ilin olunur. 

lstanbul Yedinci icra memvrl' 
ğundan: •/ 

Paraya çevrilmesine karar vcr•I, 
ka:ı:aoker hanında Ziya Beye ait 
lira kıymetinde bir adet kanap• ~J 
iki siırara iskemlesi bir koltuk •<'" 
arttırma ile şehri halin 15 inci ı;;; 
9amba günü saat 12 den l e k• 
kazasker ham kapısında açık art!' 
ma ile sablacağı ve hazır buluıt•' 
memuruna müracaat ~dilmesi il• 
olunur. 

1ürk bir daha kaynadı. Toplan 
dı ve ayağa kalktı. 

Kayser erkim harbiyesinin 
cepheleri bozulmuıtu. 

ları dökülmüt, pencerelerinin 
sürmeleri açdmıt oda sıcak de
ğil. İki zabit yamçıları omuzla
rında harita üzerine eğilmitler, 
münalcaıa ediyorlar. - Zaten bat 

fikri de böyledir. 

Şimdi bu derece terfi ede' 
iki arkadat baı kumandaPI~ 
tarafından cenup cephesiPi 14' 
re etmek üzere (Urfa) ya gii' 

kumandanın deriliyorlardr. 

Milli Türk cepheleri kurul
du. 

Ve artık Türk ( ((.ertnerıitra
ze) nin güzellerini değil (Lüb
nan) bağlaruıın farabı için 
(Emeyiye) minarelerindsı Mu 
hammede kaside okuyan Arap
ları değil, hillfet postu heaabı
na bir milleti feda eden sultan
landeğil, kendi terefini ve is
tiklalini müdafaa için cephe 
kumıuı, siliha sarılmıftı. 

1920 senesi kıtı idi. 

Ankarada Keçiörende iki oda 
lı bir bağ kolibesinde iki zabit 
isli bir idare limbasırun sarı, es 
mer aydmlığında konuıuyor
lar. 

Tahta masanın üzerine bü
yük bir harita asılmıt. 
Köşede bir saç soba gürül gü 

rül yanıyor. Fakat kerpiç dıYar 

Bir aralık yüksek rütbe~si 
seslendi. 

- Hasan çavuı, çay yapıa· 
na! 

Yanındaki odada belinde bü
yük mavzer tabancuı, omuzla
rında fitenkliği ile saç mangala 
çıkardığı odun tozwıun zaif 
ate,inde ısmmağa çahtan, ça
VUf yama vurmağa çalıttığı 
her tarafı parça parça kaputu
nu bir tara bırakarak kalktı. Di 
bi karannıı büyük çinko ibriği 
sobanın üstüne koydu. 

Büyük rütbeli zabit batını 
haritadan kaldırdı: 

- Baıka çare yok azizim, de 
di. Ayıntap üzerinden ineceğiz, 
Adana mmtakası tehlikelidir. 

Öteki dütünüyordu: 
- Ayıntap üzerinde yalnız 

Fransızlar değil Arapları, Er
menileri de bulacağız. 

- Ne kıymeti var. Milli hu-

İki zabit Hasan çavuşun çat
lak fincanlara doldurup getir
diği çayı yudum yudum içiyor: 
lardı. 

Yliksek rütbeli dimdik erki
m harp gülümsedi: 

-Yarından sonra belki bu 
çayı da bulmak güçleıecek, sı
kıntı çekeceğiz. 

Öteki omuzlarını silkti: 
- Ne ehemmiyeti var. Silah 

cephane sıkıntısı çekmiyelim 
de .. 

Miralay Celilin bu mınt•lı' 
v;.ziyetine olan vukufunu tılr 
dir eden bat kumandanlık ofl1 

tam bir salahiyetle cenup cePlı1 
si kumandalığma tayin etııı'I 
ti. 

Ve genç erkani harp yaıt 1p· 
dan hiç ayrılmıyan arkadat1.,ı 
da beraber götürecekti. . 

Bütün cephelerde oldug" u gr 
ı· bi Adana, Ayıntap, Maraş b~ 

'·· 'ddTk ·fi' tı uzenn e e ür ün yüre~ 
11 

den gelen bir mukavemet b•' 
ile kendi kendine cepheler lcıl,.. 
mut, milli te~kilatı yapmışlff 

Ve iki silah arkadatı gözleri A E . k . · feı' 
alev alcY yanan sobanın kızmış rap ve rmenı . omıtcC1 ı1 
saç borusuna dikili, daldılar. arkalarındaki Fransız kuvve!~ 

rine güvenerek bu cephede t111 İki zabit büyük harbi beraber fi 
temadiyen Tüı·k köylüter•ııı 

papmıf mütarekede Ulukııla- akınlar yapıyor, tehirleri P'ıı _, 
da küçük bir kıt' anın başına ge- ed" k" 1 uru· 

k 'l"hl . 1 sara ıyor, arvan arı vur çere sı a arını vermemış o an l d ar ı. 
Kaymakam Celal'le yüzbaıı Ri . 
fattı. (Bitmedi) 
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433 
405 
623 

.. ~ 758 
~~J 802 

" 828 
~j 908 
takıl'y ·_.. 920 

tp 969 
' dagi~ 3026 

-·- 29 tgıw 224 
·''~~ 315 
b;.~ 363 
i~ 437 

bit 431 
11ııa; 439 

ele~ ~ 
547 
559 
634 
639 
713 
7ç4 
783 
843 
895 

nan, 941 
R~ 4044 

;ü f~ 76 
.. biti" 128 
. d~ 214 
~ 289 
~ 327 
ı Al' 370 
m~ 401 

ıı olııP' S24 
racıl 641 

701 
.. 732 

emu,... 747 
895 
822 
858 
873 
881 
897 

artı 5011 un•J 
i ;ı.- 105 

j) 

110 
111 
112 
166 
198 
229 
381 
408 
410 
457 
563 
774 
704 
722 
741 
781 
793 
896 
954 

7338 
}66 
375 
403 
444 
463 
498 
504 
610 
624 
628 
706 

Dünkü keşidede kazanan · numaralar Mücevherat satışı 
Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

tehiri 
L. 

200 
100 
100 
100 
200 . 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
ıoo 
100 

100 
2000 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
1-00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
106 
1-00 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
259 
100 
110 
200 
200 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
lOfl 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
160 
100 
200 
106 
100 
200 
102 
100 

50000 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
200 

2000 

N. 
834 
937 
966 

7085 
111 
147 

• 195 
l 299 
i 343 

366 
378 
405 
450 
524 
605 
644 
766 
785 

8005 
122 
134 
243 
275 
284 
447 
469 
471 
486 
527 
640 
698 
705 
751 
948 ı 
992 

9024 
31 
46 

130 
156 
191 
227 
256 
264 
454 
474 
543 
564 
657 
676 
857 
815 
821 
766 
931 
932 
952 

10058 
117 
202 
242 
25[ 
275 
278 
382 
416 
432 
599 
662 
673 
689 
710 
727 
808 
841 
914 
920 
970 

11127 
204 
243 
324 
355 
369 
375 
384 
529 
542 
589 
972 
699 
702 
718 
766 
941 
978 

12058 
127 
733 
157 
270 
304 
318 
373 
510 
512 
574 
587 
618 
6<:0 
704 
719 
722 
729 
745 
753 
$38 
933 

13063 
1-17 
168 

L. 
200 
100 
100 
100 
101 
100 
250 
100 

1000 
200 
200 
100 
250 
100 
100 

3000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
250 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

3000 
1000 
2000 
200 

2000 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
105 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
101 
100 
100 
250 
250 
100 

3000 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

1001 250 
200 
200 
100 
HlO 
100 
200 
250 
100 
10\) 
100 
100 
100 
200 
100 
100 

N 
170 
228 
256 
261 
313 
344 
613 

~~ 
907 
908 
923 
958 

14102 
108 
130 
136 
180 
382 
386 
547 
594 
728 
760 
800 
818 
943 

15093 
158 
166 
208 
301 
481 
546 
782 
889 
994 

16100 l 
169 1 
135 ı 
178 , 
328 • 
338 
372 
447 
470 
552 
597 
627 
661 
691 
695 
700 
728 
812 
876 
935 
946 

17102 
365 
385 
421 
506 
572 
581 
607 
625 
733 
783 
788 
794 
883 
919 
930 
932 

18037 
47 

108 
170 
199 
322 
50.J 
569 
584 
631 
652 
654 
690 
761 
848 
847 
853 
943 
948 
979 

19133 
157 
170 
218 
287 
525 
662 
691 
692 
708 
781 
895 

20001 . 
9 

45 
50 
84 

116 
125 
146 
176 
236 
307 
383 
615 
699 

L. 
2000 

100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
105 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

2000 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
106 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

2000 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 

1000 
3000 

100 
250 
100 
100 
106 
100 
200 
120 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
600 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıco 
100 
200 
200 
100 
100 
250 
200 
ıco 
100 
1co 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

N· 
785 
856 
943 
971 

21096 
162 
284 
301 
422 
469 
618 
685 
757 
808 
814 
952 

22008 
149 
225 
25J 
325 
337 
383 
405 
476 
.568 
579 
631 
655 

22777 
814 
822 

23110 
146 
158 
191 
200 
271 
300 
354 
378 
406 
429 
547 
598 
603 
617 
618 
629 
730 
868 
884 
988 

24005 
80 

117 
134 
140 
145 
208 
214 
252 
334 
378 
410 
477 
478 
665 
680 
685 
740 
852 
927 
940 
956 

25081 
94 

147 
197 
231 
287 
302 
414 
576 
578 
668 
704 
789 

26040 
76 

162 
189 
216 
239 
262 
322 
347 
•?" ~-) 

497 
550 
555 
623 
648 
661 
666 
679 
684 
712 
865 
864 
881 
911 
912 
659 
964 

27088 
117 
263 
450 
548 
701 

L. 
206 
200 
100 
206 
100 
100 
100 
100 
120 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
250 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
250 
250 
100 
200 
200 

1000 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
2vo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1001 2()0 
100 
100 
100 

3000 
100 

1000 
100 
100 
10.) 
100 
100 
100 
200 
200 
106 

2000 
100 
2CO 
100 
100 
100 
100 

1000 
ıoo 
100 
100 
100 
200 
100 

L 
718 
737 
754 
776 
768 
847 
906 
908 
964 

28012 
15 
19 

135 
147 
172 
209 
401 
432 
500 
103 
522 
639 
663 
684 
766 
794 
807 
810 
870 

29022 
56 

104 
231 
267 
268 
280 
358 
361 
443 
528 
553 
584 
591 
618 
717 
782 
807 
953 

30042 
85 
97 

136 
170 
211 
241 
256 
365 
489 
575 
628 
743 

30837 
894 
906 
928 

31009 
90 

143 
179 
198 
229 
231 
224 
294 
334 
388 
417 
430 
465 
483 
502 
548 
674 
795 
843 
893 
970 
974 

32016 
. 73 
101 
129 
211 
212 
329 
347 
367 
405 
463 
490 
503 
626 
711 
726 
749 
815 
954 
968 
993 

33024 
34 
90 

102 
199 
222 
229 
446 
469 
481 
510 
511 

100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
lOO 
250 
ıoo 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 
200 
100 
ıoo 
100 
100 
100 

1000 
200 
100 
ıoo 
100 
100 
ıoo 
200 
200 
loo 
100 
100 

3000 
100 
100 
100 
200 

2000 
100 
ıoo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
250 
100 
100 
ıoo 
100 
100 
ıoo 
200 
100 
ıoo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ı oo 
100 
ıoo 
100 

ıgg 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıoo 
~0) 
100 
100 
100 
ıoo 
250 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
250 
200 
100 

550 
i 799 

817 
871 
925 

34101 
193 

• 264 
330 
335 
379 
423 
445 
474 
484 
499 
535 
563 
943 
710 
765 
784 
789 
795 
808 
811 
912 
980 

35034 
80 

lOg 
110 
115 
128 
129 
223 
234 
276 
286 
328 
862 
957 
981 

36014 
63 

116 
36180 

258 
474 
568 
692 
710 
992 

37164 
300 
670 

37717 
38541 

610 
786 
801 

39040 
302 
685 

40054 
114 
118 
138 
172 
327 
346 
414 
504 
514 
550 
564 
594 
607 
627 
649 
671 
811 
908 

41006 
19 
39 
47 
51 

208 
262 
282 
352 
405 
412 
443 
469 
511 
.543 
632 
664 
709 
878 

42026 
34 

116 
131 
l:ı9 
160 
175 
275 
391 
462 
510 
512 
517 
528 
555 
610 
658 
793 
804 

N. L. N. L 
100 809 100 
250 927 100 
100 936 200 
100 967 200 
100 43035 200 

446 110o 
474 Oö 
487 200 
478 100 
632 100 

Milliyet gazeteıinin 5 Temmuz 931 tarihli nüshasında 28 Temmuz 931 tarihinde sat 1 cak
ları ilin edilen mücevherahn, mezkür tarihin Hakimiyeti milliye gün . ne lesıdü f en-esi ci
hetile tehir edilerek 30 temmuz 931 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de şehr emıı
neti sandal bedestanı m~zat idaresinde satılacağı ilin olunur. 

956 100 .. ------... 
671 100 Seyrisefain 

100 46 100 
40000 52 100 

681 100 
698 100 ı--M-e-rk_e.;.z_a_c_e-nt-e-si-: -G-a-la_t_a·I 
826 100 . 

200 78 100 
100 J99 100 
100 218 200 
200 283 100 833 100 KISprUbafı B. 2362; ıube 

896 100 acentesi: Sirkecide Mtıhtlr-
46034 100 darzade hanı 22740 

126 100 •---------

100 364 100 
100 401 100 

201 100 Ayvalık sür' at postası 
100 473 100 
100 500 100 
200 522 100 216 100 (Mersin) 14 temmuz: salı 
100 526 100 278 200 17de Sirkeciden kalkacaktır. 
100 589 100 291 100 
100 595 100 339 200 
100 698 100 613 100 
100 709 100 929 100 
100 730 100 651 100 
100 753 100 725 100 
100 855 250 751 100 
100 914 200 47003 100 
200 947 100 93 200 
250 44067 100 268 100 
200 81 100 375 2000 
100 129 100 471 100 
ıoo 141 loo 
100 211 100 

494 250 
595 100 

250 282 ıoo 602 250 
100 313 300 854 200 
200 321 100 948 100 

1()000 419 205 950 200 
200 434 100 48078 100 
100 489 200 3SS 200 
100 508 ıoo 385 200 
100 612 ıoo 487 250 
100 642 100 503 250 
200 995 100 636 100 
100 752 200 703 200 
100 785 100 705 200 
ıoo 890 100 48839 200000 
100 663 100 859 200 
200 45047 100 941 250 
200 82 2000 989 200 
200 109 100 49654 250 
250 416 100 953 200 
200 426 200 

250 --------200 
200 
250 
200 
200 
200 
350 
200 

3000 
250 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
300 
100 
100 
100 
100 
100 

Darüııafakaya Talebe 
Alınıyor 

1 - Kayıt nıuameleai (15 
temmuzdan 15 ağustosa) ka
dar dev1UD edecek ve ( lS 
ağustosta ) kayıtlar kapana
cakbr. ( kayıt muamelesi pa
zar, salı, perşembe günleri 
saat ondan on yediye kadar 
yapılır ) 

2 - Mektebe kabul prt
ları şunlardır: 

A - Anadan, babadan 
veya yalnız babadan mahrum 
ve muhtaç o'mak. 

B ilk mektebin 
dlSrdüncü sınıfına terfi etmiş 
ve ya bu derecede tahsil gör
mÜJ olmak. 

C - Emraıdan salim ve 
her suretle tahsile elverişli 

olmak. 
3 - Yaşı 10 dan aşağı 

ve 13 den yukarı olmamak. 
4 - Bu şartlan haiz olan

lar arasında Türkçe, kıraat, 
imli ve hesaptan yapılacak 
milaabaka imtihanını kazan
mak. 

5 - Müsabakayı kaza-
nanlar alınacak talebe mık
darmd~n fazla ise bunların 
tabi olacağı kurayı boş çek
memek. 

6 - Talipler ilk mürııca
atlarmda hüviyet cüzdanla
rını (Nüfus kağıdını) Mektep 
vesikaları ve izamı bir se· 
nelik çiçek aşısı vesikalarda 
sıhha t raporu ve 3 adet Fo
tografi getireceklerdir. 

Trabzon postası 
(lnebolu) vapuru 14 tem

muz salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zon
guldak, İnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi
reson, Trabzon, Rize, Me
pavri'ye gidecek aynı is
kelelerle Görele' ye uğra

yarak avdet edecektir. 

Limanımıza muvasalatı 
beklenen vapurlar 

DİANA vapuru 12 temmuz 
pazar (İtalya ve Yunanistan) 
dan 

ABAZIA vapuru 13 tem
muz pazartesi ( İtalya • ve 
Yunanistan) dan 
Yakında limanımızdan ha

reket edecek vapurlar 
PALESTİNA vapuru 12 

temmuz pazar (Burgaz, Kös
tence, Sulina, Kalas ve fb
raü) e 

DIANA vapuru 12 temmuz 
pazar ( Selanik, Volos, Pire, 
Patras, Brendizi , Ankuna, 
Fiuma, Venedik ve Tirie~

teye) ye 
ABAZİA vapuru 13 tem

muz pazartesi ( Samsun , 
Trabzon, Batum, Novorosiık, 
Odesa, Köstence, Varna ve 
Burgaz) a 

( COSULfCH LINE ) kum-
panyasının lilks vapurlarına 
aktarm• edilerek şimali ve 
cenubi Amerika limanlarına 

gitmek için tenzilatlı doğru 

bilE. verilir. 
Hereevi tafsilat için G/..

latada mumhane ( Lloyd 'i'ri
estino) ser acentesine Tele
fon Beyoğlu 2127 veya Ga
latasarayında sabık Selanik 
bonmartası binasındaki yazı

hanelerine. Telefon Beyoğlu: 

2499 ve yahut S'rkecide Kır· 
zade hanındaki } azıhanesine 
müracaat edilmesi. Telefon 
İstanbul 235 

~iil!Ml~ 
KARADENİZ POST ASI 

Erzurum vie:~u!5 

ÇARŞAMBA 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 

Emiyet sandığı müdürlü- günil tam saat 17de Sirkeci 
ğünden: nhbmından hareketle (Zon-

1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ıco 
100 
200 

1000 

F e riköyündtı Okmeydanı guldak, İnebolu, Samsun, 
caddesinde Baha B. soka- Ünye , Ordu , Giresun , 
ğmda 33 No. Cevat 1 T.sani Trabzon, Sürmene ve Ri· 
339 tarihinde sa.ndığımı:ı:a ze) ye azimet ve avdet 
bırakbğı para için verileıı edecektir. 
32070numaralı c~?anı kayb- Fazla tafsilat için Sir-
ettigini slSylemıştir. Yenisi keci Yelkenci hanındaki 
verileceg· inden eski cüzdanın · 11 

acenteliğine müracaat. 
hükmü olmayacağı ilan olu- Tel. 21515 
nur. ., ______ .. 

• 
Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: 

Yüz:bin Türk lirası sermaye ile müteşekkil "İıtanbul İdro· 
fil pamuk Fabrikala rı T. Anonim şirketi., tarafından çıkanl

mış olan her biri (on) T. lirası kıymethce yüz:le elli biri 
nama muharrer ve kırk dokuzu hamile ait ( 10,000) hisae 
senedi borsa kotuna ithal e::liluek resmi muamelat aalooun
da alınıp satılmasına miisaade edilmi,tir. 

125 kuruş yüzü ile kuştüyii yastık 
lstanbul'da Çakmakçılar'da kuştüyü fabrikasında yüzile 

şilte 12 liraya, yilzile yorgan 15 liraya, yağlıboba yastık 5 
liraya. kuştüyünün kilosu 125 kuruştan başlar. Kuştüyüne 
mahsus kumaşlar çok ucuz satılır. Tel. İst. 3027 

MÜHiM BiR KEŞiF ..c 
.'\l :!mleketimi?.i n larınm ış mu· 

derris dok 'o< '" kim yakeıle rı n · 
den 1 hdı Faik, , azmi \ ;a f, 
Cel.l lyan. Om cr :;; l'ı keı , .• Os· 
man Seralettin llev l erın tahlilı 

kım' C\' i , .e tecrubc netice inde 
\eril en raporlarilc t !zıthur edc-'l 

bi r hak ikat 

TiMSAH 66 
( GROGODILE ) markalı Tıraş Bıçaklan 
H alis lsve ç çeli~ inden mamul olup cildi tı ~riş cım ez. l>ravet ve 
güzelligi tezyit eden i k ı isıdt bır alettir. Hcki ml erim ir.ııı ra rıo rları na 

itimat ederek her ı erde Y A 1. N 1 Z hu bıçakl a rı arayınız. 

llıçaklorın uzcrine lıb numarası bulunmrnna dıkk.ıt edoniz. 

(."içekpozar l,ıir tİ\·adi l hn 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 
Farkı fiatı itayi taahhüt 

edemeyen müteahhide ait 
olmak üzre 14 ili 18 bin ki
lo beyaz ve haki bez kırpın
tısı aleni müzayedeye kon
muştur. ihalesi 25 temmuz 
931 cumartesi günü saat 15 
de Fındıklıda heyetimizde 
yapılacektır. Taliplerin kırpın· 
tıları Sirkecide Demir kapıda 
Saraciye evinde ve fArtna
meyi heyetimizde görmeleri 
ve ihale saatinden evvel te
minatlarile hazır bulunma-
ları. ( 444 ) 

* * * 5 temmuz 931 tarihinde 
ihale edileceği ilan edilen 
beş ton mazotun beher kilo
suna verilen dokuz kuruş 
fiat haddi itidalde görülme
diğinden ihalesi 12 temmuz 
931 pazar günü saat 14 de 
yapılmak üzere talile edilmiı
tir. Daha aşağı fiatla talip 
olanların şartnameyi fındıkh

da heyetimizde görmeleri ve 
ihale saatinden evvel temi
natlarile birlikte hazır bulun-
malan. (443) 

••• 
Muğladaki kıtaat ve mü

essesa tın ihtiyacı olan dört 
kalem erzak kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 15-7-931 çarşamba günü 
muğlada askeri satın alına 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartname almak 
ve münakasaya girmek üzere 
teminatlarıyla mezkür komis-
yona müracaattan (404) 

* * * 

Üskiidar Hale sinemasında 
İnciler ve çiçekler 

mümessili: Kolin Mor 

müracaatları. (441) . .. . 
Eliıizdeki kıtaat hayvana

tının ihtiyacı olan arpa ka · 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 20 temmuz 
931 pazartesi günü saat 15 
te Eliıizde askeri satınalma 
komisyonunda yapılacaktır . 

Taliplerin şartname almah ve 
tekliflerini vermek üzre te
minatlarile birlikte mezkür 
komisyona müracaattan. 

* * * Un 2017/931 pazartesi aa 
at 15 te 

Kuru ot 2217/931 Ç&rf&lll

ba saat 15 
Sade yııiı 25171931 cumar

tesi saat 15 
Sıp eti 28/7/9'.jl salı sa

at 1~ 
Arpa l/8/'131 cumartesi 

saat 15 
Edremi: ve civarındaki kı

taat ihtiyacı olan beş kalem 
erzak kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihaleleri 
balada yazılı gün ve saatler
de EdremiUe askeri satınal
ma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin şartname al
mak ve tekliflerini vermek 
üzere teminatlarile birlikte 
Edremitte mezkür komisyona 
müracaatları. (415, 

• * • 
Merkez ihtiyacı için 2000 

ton lave ınarin kömürile 500 
ton kriple kömürü Haydar
pqada vagonda vagon kar· 
telesi üzerinden teslim edil-
mek şarti!e ve ayrı ayrı şart 

namelerile kapalı zarf sure· 
tile münakasaya konmuştur. 

ihaleleri 3 Ağuıtos 931 ta-
rihine müsadif pazartesi gü· 
nü saat 15 de lave marin ve 
15,30 da kriple icra oluna
caktır. Taliplerin şartnamesi
nin Ankarada Milli müdafaa 

Suruçdeki kıtaat ihtiyacı 

için üç kalem erzak ve ya
kacak kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 21-
7-931 salı günü saat on beş
te suruçta askeri satına!ma 
komisyonunda yapılacaktır . 
~evsafı hey' etimizde mevcut
tur) taliplerin şartname al-
mak ve münakasaya girmek satınalma komiıyonunda gör-
üzere teminat ve teklifname- meleri •e münakas~ya iştira~ 
1 ı b. l"kt t k- için de teminatlanle teklıf er e ır ı e suruç e mez ur . 
k . ü ti (428) mektuphnnı yevm ve saatı 
omısyona m racaa arı. "h 1 d 1 kb . ı a e en evve ma uz mu-

••• 
Ordu ihtiyacı için yerli fab

rikalar mamülitından 144116 
metre boı renkte kaputluk 
kumaş kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 30 
temmuz 931 perşembe günü 

• 
saat 15 de Ankarada mer· 
kez satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin şart

name almak ve tekliflerini 

vermek üzre temina tlarile 
birlikte mezkür komisyona 

kabilinde mezkür l.omisyona 
vermeleri. 

• 
* * * 

Mudanyada bulunan alayın 
ihtiyacı olan buğday unu ka· 
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 6 Ağustos 931 
perşembe gü:ıü saat 16 da 
Borsada askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te-
natlarile mez:kür 
müracaatları. 

komiıyonr 
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---Sık sık husule ge-
len tebeddülatı 

lıavaiyeden 

Sıhhatinizi Muhafaza 
için yanınızda ASiPiN -KE N komprimelerini 

bulundurunuz. 
Sıhhiye Vekaletinin ruh- Soğuk algınlığı, nezle 
satı resmiyesile imal edi-

len bu komprime!er baş ve diş ağrıları 

iktisat vekaletinden: 
Ankarada Tohum ıslah ve tecrübe istasyonu için 37 kalem 

alat ve edevatın şartnamesi mucibince mübayaa olunacağı 
21-24-27-30 haziran 931 tarihlerinde Cümhuriyet, Vakit, Son 
Posta ve Hakimiyeti Milliye gazetelerile ilin olunmut ve ihale 
günü de 11-7-931 olarak yazılmıftı. Bu kerre Vekiletçe 
görülen lüzuma binaen ihale müddetinin bir buçuk ay daha 
temdidi suretile bidayeti ilan tarihi olan 21 haziran 931 den 
bilitibar iki ay müddetle münakasaya vaz ve tarihi 19 aiuıtos 
'31 tarihine müsadif çarşamba günü uat 15 e talik edilmif 
oldu~ alakadara,ın malümu olmalr üzere ilan olunur. 

• 
SUPLEKS 

Tıraş Bıçağı 
hepsinin fevkindedir. 

SUPLEKS - PLA TIN ise 
Yirm· nci asrın bir şaheseridir. 

KUVVET 
GENÇLiK IDEMi ilTilllRl 

Kartı 

GLANDOKRATİN 

~ 
. ---,~ 

k ~ 
kutusL\ ·· .A 

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu: İstanbul 
Bahçekapı Z A M A N 
ecza deposudur. 200 kuruş~ , 

Hararetinizi teskin için 
her zaman 

KıHlBiSlR MiDEN 1111 
ıçını:r. Yemeklerde hazmi teshil eder. 

Ubrek, Karaciğer, Kum ve mide hastalık
lanna karşı tanınmlf bir sudur. 

Ber Jer~e arayınız. 
Toptan ve perakende satıt 

deposu: 
Yeni postane karşısındaki cadde

de No. 20 Telef on. 20062 
T elgr. Depo - lstanbul 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
Jandarma kıtatı ihtiyacı için 5500 ili 7000 çift kundura 

kapalı zarf uıulile aabn ahnacaktr. Mtbıakaaa22-7-931 tari
hine müıadif çarpmba glhıü saat 15 te Gedilı:pqada jan
darma imallthaneeinde yapılacaktır. Şartname imal!thanede 
mevcuttur. 

Kars Vilayetinden: 
Ardıhan yalnız C.m yolunda 14/200,21/900 23/461 25-500 

ci kilometrelerinde viki 12/00 18/00 24/00 66/00 metre açıklık 
ları ve 24,373 lira 18 kurut bedeli ketifle kuık ayaklı ahıap da. 
temeli dört adet köprülerin yeniden in9ası 29/ 6/ 931 tarihinden 
itibaren yirmi gün müdetle ve kapah zarf uıulile münakaaaya 
vaz'ma karar verilmiıtir. 

1 - Ehliyet veaikalannı haia olanlann münakasa teraiti u
mumiyeainin birinci ve ikinci maddelerinde yazılı veaaikm mü
nakaaa gününden laakal sekiz rıııün evvel Vilayet Nafıa Bat 
Mühendisliğine tevdi etmeleri. 

2 - Münakasa lafailatı proje ve 9artnameler sureti muaad. 
dakaları Nafıa Baş Mühendisliğinden alınabileceği. 

3 - Münakasaya ittirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu 
nile şartname ve tafsilatı dairesinde fıazırlayacaklan teklif mek 
tuplarını tarihi ihale olan 19-7-931 pazar ııünü saat 15 ten evvel 
Vilayet Daimi Encümen riyasetine vermeleri ve müteahit fen 
memuru it hususunda müteahit derecesinde maul olduğundan 
mukavelenameyi müteahhitle beraber imza etmesi lazımgeleceği 
ilin olunur. 

Deniz levazım satınalma ko
misyonundan: 

30,000 metre Amerikan bezi 20 Temmuz 931 pazartesi 
ıiııü saat 14 de kapalı zarfla 

Dz. kuvvetleri ibtiyacı için yukarıoa yazılı 30,000 metre 
Amerikan bezi kapalt zarf mulile münakasaya konulmuştur. 
Münakasa gün ve saati olmak üzre tayin edilen 931 senesi 
temmuz ayının 20 inci pazarteıi giinil zevali saat 14 de tek
lif edilecek fiatlar muvafık görllldllill takdirde ihale edile
ceğinden prtnamesini almak iıteyenlerin her giln ve vermek 
iateyenlerin milnakaaa gün ve uatinde Kasımpapda Deniz 
müzesinin Umum kapısı ' ü~tllndelı:i deniz levazım Sabnalma 
komisyonuna mliracaatları. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
Umum müdürlüğünden: 

Nakliyat münakasası 
Bir senelik deniz nakliyatı 14 temmuz 931 salı giinil saat 

10 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mllnakasaya 
konmuştur. Taliplerin şartnameyi almak üzere mübayaat ko
mİlyonu kitabetine muracaatlan. 

----- --~------· --- ----

Limon çiçeklerinden müstahzar 

90 derece bir eseri san'attir. 
• Franııanın JAN MARI fabrikası, lngilterenin Ankitsonu, 

AJmanyanın 4711 i ne ise Hasan kolonyası da Tlirkiyenin laye
mut bir harikai aan'atidir. 

Hasan kolonya11nın bu nefiı ve cazibi ruh kokusu içinde 
mestü lil ve hayran kalmamak mümkiln değildir. l:lastalara 
fifa ve sinirlere silkünet verir. Başağnsı bayğmlık, çarpınb 
zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. 

Masaj ve tuvalet için yeganedir. Hasan ecza deposu bü
yük ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Ist. Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş T abipli~inden: 

Vesaiti nakliye ihtiyacı için 2000 ili 2500 teneke benzin 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur . 

Mllnakasa günü 25 temmuz 931 tarihine mlisadif cumartesi 
günü saat 14 on dört olarak tespit edilmiş olduğundan ta
liplerin mezkür benzine ait şartnameyi görmek üzere her 
gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağında kain merkezi
miz levazım dairesine ve münakasaya iştirak edebilmek 
için de mlinakasa ve ihallt kanunu mucibince ihzar edecek
leri teklif mektuplarını münakasa vaktinden evvel komisyona 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilAn olunur. 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

...... JUBO L~·----
Dalma sıhhat u
zere olmak için 

her akşam bir 
kompttme (Jü
bol) alınız . 

Paris hastaneleri 
müteahhitleri 
.ŞATELEN 
> .. 

MÜESSESATI 

Bilumum ecza
nelerde satılır 

J()BOL, 

Barsakları yenlden 
tamir ve ihya eder 

fNKIBAZ 
4L TIHABI EMA 

!!s.RETI HAZHl1 

ırGREM 

~lf'lakların nıızınıı Olllft ( JÜBOL ) lnlııtıe:ntıın mustMlp 
olanlara muayyen bir saatte defi hacet etmelerini temin eder. 

OSMANLI BANKASI 
81 KAnunuaani 1951 tarildııdeld mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

Hisse senetlerinin teniyesi talep edil
memiş olan kısmı 
Karıada ve Bankalarda mevcut nuku\ 
Kısa vadeli avanslar ve riSporlu 
Tahsil olunacak senetler 
Clizdanda mevcut kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanılır 
Kabul tarikile borçlular 
Gayn menkul nıallar ve mobilya 
Müteferrik 

laterlin 
5.000.000 

2.397.499 
660.902 

3.804.793 
2.184.591 
8.040.992 
1.578.550 
t.757.159 

680.578 
70.300 

26.175.367 

DÜYUNAT 

Sermaye 
Nizamnamei dahili mucibince ifraz 
edilen ihtiyat akçesi 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görilldüğüude lldenecek senetler ve 
vadeli senetler • 
Alacakh hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Miltef errik 

lıterlin 
10.000.000 
1.250.000 

.374.883 
tl39.216 

ı0.620.852 
1.698.152 
1.757.159 

235.102 

26.175.362 
Umumi Mlldt1r Muavini Umumi Mildiir 

Sh. P. 

o 4 
5 10 

14 6 
9 3 

18 9 
10 9 
o 10 
1 10 

2 l 

Sh. P. 

12 9 
19 1 

16 7 
l 2 

10 9 
1 9 
2 l 

A. H. REID DE SORBIER DE POUGNADORESSE 
Kuyuda muvafık olduğu ta.dik olunw 

Muhasebe Şefi. ve ikinci Müdür 
E. HODLER 

Her cemiyet müttefikan 

GILLETTE'i 
kabul ve istimal etmektedir. 

Her Yerde Satılır 

bilumum otomobil boyası ve 
döşeme atelyesj 

Resul Bey oğlu Ahmet ve ıhsan 
Almanya ve 

Atelyemizi ziyaret 

Zevkle 
yazı 

yazmak 
• • 
ıstersenı: 

Edison 
mürekkepli 
kalemlerini 
kullanınız 

Depo•u: Babıili 
caddesi Afitap 
mağazası No. 
109 Mehmet 

Sadık 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

,. Paris boya müesseselerinden diploma! ' 
etmeden evvel başka yere miirac:ıat etmeyiniz. 
Taksim kışiası geçidi No. 9 

Türk Korsanları 
Baştan başa heyecan, f3n, şeref dolu Türkün büyilk. 

nıdır. Barbaros, Turgutreis gibi kaptanlarımızın k 
hklarını ve Avrupayı naaıl titrettiğini burada 
Ciltli olarak 2 liradır. 

Gözlerin Sırrı 
Nur Tahsin Hanımın hissi, zarif, bir romandır. 

okuyunuz. 40 kuruş. . 

Genç Kalınız 
Hayabnızda mes'ut olmak, genç kalmak istermia' 

kitap sizi hiç olmazsa yirmi yq genç bırakacakbr. 

masrafsız... 75 kuruı. 

Molla Mehmet 

tin 

'1 
e 

En çok seveceğiniz bir eserdir. Eski ~medrese haıflllrtTI~ 
kaçırma, eşkıyalık, sahte doktorluk ve daha bir çok 
feyler. 50 kuruş, 

Dont Kişot 
Dünyanın en meşhur kitabıdır. Bol resiınlidir. Glil 

lenmek isterseniz derhal bir tane alıp okuyunuz. 50 IOJıımll 

Muallim Ahmet Halit Kitaphao 

Gazi Muallim Mekt 
ve Terbiye Enstitü 

Teşkilatı ve kabul şartlar 

15,000 kilo mangal kömürü 
aleni münakasa suretile satın 
alınacaktır. ihalesi 22 temmuz 
931 saat 16 dan 17 ye kadar 
icra olunacağından taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her glin öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komia
yonumuza müracaatları. 

Gazi terbiye enstitüsü yüksek dereceli ve leyli bir 
lim mektebidir. Orta mekteplerle muallim mektepler· 
allim ve ilk tedrisat milfettifi yetİftirir. Biri mesleki, 

' ihzari olmak üzre iki kısıma ayrılır • 
A. meslek kısmı: 

*** 
163,000 kilo Ot aleni mü-

nakasa suretile sabn alına
caktır. ihalesi 22 temmuz 931 
saat 17 den 17,S ğa kadar 
icra olunacağından taliplerin 
prtnamesini g6rmek lizere 
her gilu 6ğleden evvel ve 
münakasaya iftirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
temina tlarile birlikte komis· 
youumuza müracaatları. 

r 

*** 
50,000 kilo odun aleni mü

nakasa suretile satın ahna• 
caktır. İhalesi 22 temmuz 931 
saat 15 den 16 ya kadar icra 
olunacağından taliplerin ıart
namesini görmek ilzere her 
glin öğleden evvel ve müna· 
kasaya iştirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminat
larile birlikte komisyonumuza 
milracaatları. 

lstanbu1 Dördüncü icra Memurlu
ğundan: 

Beyoğlunda Tünelbafında (14-
No.) Tünel apartımamnın Üçüncü 
dairesinde mukim iken elyevm ma
halli ikameti meçhul bulunan Ed
mon Legrel Efendiye: 

lstanbul Evkaf müdüriyetinin ba
~ sakıta efradından Seniha Ha
nım zimmetindeki alacaiınclan dola 
yı malıcuz.,Kuruçqmede (105-No) 
uhilhane ana11 ve müıtemiliıb ve 
(120 - No) koru vsküdarda Altu
nizadede ( 46 - No) lı:ötk ve arazi
si bilmüzayede lstanbul Evkaf mü
diriyeti uhdeaine ihale yaptlnuı ve 
tapuya muamelei teociliyelerinin ifa
., hususu yazılmııtır. Tapudan ıe
len cevapta mezkUr ...Jıallere tara
fmaclan haciz vazedildiği bildiril
mittir. Alacaklı Evk.f müdiriyeti 
eaki icra kanununun (118 - ci) 
maddesi mucılıince baae İftİl'ak ede 
miyeceğinizi iddia eylemiı ve ikamet 
ıihmıza bu husus hakkında gönderi 
len ihbarnune ahnna mübafiri ve 
mahallesi mubtan tanıfmclan mahal
li ikametinizin meçhul olduğu beyan 
edilmit olmakla tarihi iliınclan itiba
ren bir ay zarfında lstanbul Dördün 
cü icra Memurluğuna 312 - 10 dos 
ya numaraıına müracaatla itirazını· 
zı dermeyan eylemeniz ve aksi tak
dirde eski icra kanununun ( 118inci) 
maddesi mucibince muamele ifa ohı
nacağı malümunuz olmak üzere iliın 
olunur. 

Mesleki kısmın tahsil möddeti öç sömestrdir. Bu 
9ubeye aynlır. 

1) Riyaziye, 2) Tabiiye, 3) Tarih - Coğrafya, 4) E 
S) Pedagoji. 

Mesleki kısım mezunlan Maarif veklleti celileııbıi9 
adesile Dar6lfnnuna t1ç sömestr daha devam ederek 
ftbıun mezuniyet imtihanına ııirebilirler. Bu pbelere 
istiyenlerde aranan v~ıflar fUDlardır: 

1) Bir erkek •eya kız lisesinden mezun olmak. 
2) Yaıı 25 len fazla olmamak. 
s;) Vlicudu 1ı1ğlam ve kuıunuı olmak. 
Pedegoji ıubesine girmek iıtiyen lise mezunlan, 

tahsilini bitirdikten soura hakkı mtıktesepleri baki 
ilzre bir sene müddetle bir ilk mektepte muallimlik 
teahhilt edeceklerdir. Bu pbelerden her hangi b.ı..-..
mek iıtiyen lise mezunlan 20 Eyini 1931 tarihine ka 
titll müdUrlilğüne müracaat etmelidirler. 

B. İhzari kısım 
İhzari kı11m ilk muallim mektebi mezunlarını m 

aım tedrisabna hazırlar ve lise derecesinde umuıııi 
verir. Burada tahsil müddeti iki senedir. ikinci sene 
edebiyat ve fen kısımlarından birine ayrılır. 

lhzari kısıma gim:'!k istiyenlerde aranan vuıflar 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu ol 
2) Yaşı 23 yirmi üçten fazla olmamak. 
3) Vücudu satfam ve kusurauz olmak. 
4) Enstitüye kabul için yapılacak duhul mllaabak• 

nını kazanmak . 
Enstitilnün ihzari kısmının mllaabaka imtihanına 

iıtiyen muallim mektebi mezunlan Ağustosun altıaın• 
ilk muallim mektepleri mt1dilrlüklerine ve mualliıD 
tebi bulunmıyan yerlerde orta mektep mlldllrltlklerio• 
caatla isimlerini kaydettirmelidirler. MUubaka i 
8Ağustos cumutesi velOAğustos pazarteai günleri 
tır. imtihanlar muallim mekteplerinde ve muallim 
bulunmıyan yerlerde orta mekteplerde tahriri olarak 
ve sabahleyin 11at 9 da bqlar, lıerde pedagoji kıı 
mek istiyecek olanlann bir ıene ilk mektep muau· 
mit olmaları prtbr. Etmemit olanlar tahsillerini bi 
sonra hakkı müktesepleri baki kalmak üzre bir 
mektepte muallimlik yapmağı teahbüt edeceklerdir • 

KIZ KULESİ 
PARK ve 

VARY.ETE 
Bugünden itibaren perfembe akşamına kadar 

canbaz Bufalo ve varyetesi, Darüttalimi M 
orkestra, caz, dans ve saire 

Duhuliye 5, meşrubat 25 kuruş 
Köprüden salacık ve Üskiidaia gece ve gündüz müteaddit "' 
Haydarpaşa, Çamlıca ve (\küdardan ıram,·ay. gece .,.Jel 

Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, (\ktidar ve Kadıköyün• 

otobüs ve gec• yansına kadar Köprü ve Beşiktaşa vapur " 

"dea'ul müdür: Bür 


