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18Üyük Millet Meclisi dün tatil karclrı-
~~~~~~~~~~~~~~~-~r~~~---~~~~~~~~~~~-

Niçın 
İstikra 

verdi 
Ya~~yoruz? Yeni matbuat kanunu görüşülürken meb'uslar arasında münakaşalar 
~~:::;::~:::·:ı oldu. ismet Paşa bir nutuk irat etti .. Meb'uslar lstanbula geliyorlar. 
ikraz teklifleri yapılıyor; fa. k 
illt hükiımet reddediyor. Hal- "'"' ~kibumemleketiyalnız_ken- Matbuat kanunu ve mOna asalar 
ı nıenabiine dayanarak ımar 

•e İnkişafa götürmek mümkün 
değildir. Onun için hariçten ge
teek bu gibi teklifleri behema
lıaı Cfddi bir tetkike tabi tut

alı, bunlaı·dan istifade etme-
licli . r.,, 

Maatteessüf müspet vak'ala-
ta istinat etmeyen bu mütalea, 

Üspet bir fikir halinde halk 
rasında yürüyor; halkı beyhu

de ürnit ve hayallere sevkedi
Yor. Hatta geçenlerde Millet 
Meclisi kürsüsüne bile intikal 

Yeni kanun bazı tadilatla bir re' ye 
karşı ekseriyetle kabul edildi .. 

-~~~~~-~~~~• 

Yalnız Hakkı Tarık Bey rey vermemiştir. l\1atbuat 
davalarının durdurulması kabul edilmedi .. 

etti. Bazı meb'uslar, cihan buh
ranından asgari bir zararla kur
tulmak için hariçten sermaye 
Celbine, istikraz aktine niçin 
Ç•lıtrnadrğını hükumetten sor- \· 

Dün Meclis sabah ve öğleden sonra toplandı. Matbuat kanunundan 
maada muhtelif layihalar kabu~ ed~ldi va tatil kararı verildi .• 

de ısrar edjyorsa bır teklıf yaparak 

clular. Muhterem meb'usların _ __,_._ 
bu temennileri yeı·inde olabilir. 
Fakat istemek ile yapabilmek 
•rasuıda geni§ mesafeler, uçu
tıırntar olduğunu da unutma-
lııalıdır. 

. Şüphe yok ki mevzuu bahis 
IStikrazlar uzW: vadeli olanlar 
du. Yoks~ kısa vadeli istikraz
ların bir memleket için faide
den ziyade zarar verdiğini son 
4.~ınan misali, yeniden teyit et: 
llııştir. Uzun vadeli istikrazla
ra İse sermayedar milletler bir 
türlü yanaşmak is~eıniyc;ırl~r. 
Onlar, cihan vaziyetınin ıstık
r~rsızlığını düşünerek paral~rı· 
Ilı en kısa bir zamanda tasfıye 
edilecek. kurtarılacak bir hale 
koYmayı tercih ediyorlar.Bu po 
litikanm esbabı mucibesi yaba 
lla atılır bir şey değildir. Her 
lııemleketin bütçesi, , istihsal 
kudreti, ted iye kabiliyeti he-
llıen her sene değişiyor. 

Surası muhakkaktır ki, Tür
kiy-.,_ her memleketten ziyade 

' ecnebi sermayesine ümit, men-
faat ve iyi neticeler vadedecek 
bir zemindir. Türkiye; hariçten 
l!elecek sermayenin, Türk va· 
landaşları kadar, milli serma· 
Yeler derecesinde emniyet için
~~ çalışmasını temin için azami 
ır hüsnü niyetle çalışmaktan 

l!eı; kalmıyor. Bugün memle
ketin muhtelif işlerinde faali
Yet halinde bulunanı ecnebi ser
llıayedarlar -Türk vatandaş
larından TUrk sermayedarla-

' ~1ndan daha fazla bir hak ve 
11lıtiyaz istememek şartile-
;~kilıı, emniyet ve memnuniyet 

1 Çınde çalışılmaktadır. 

Encümen reisi Cemil Beg 
Konya meb'usu Refik Beg 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Bü 
yük Millet Meclisi sabah saat on.la 
Trabzon Meb'usu Hasan Beyin ri~ 
yaserinde toplandı. ilk ve orta ted
risat muallimlerinin terfi ve teczi .. 
yeleri hakkındaki layiha müzakere 
ve kabul edildi. Bu münasebetle Ço 

Mecliste mülıim müdafaa
larda bulunan 

Hakkı Tarık B. (Gire$ıtn) 
rum meb'usu lsmail Kemal Bey 
layihanın sekizinci maddeaindeki e
sasa itiraz etti. Dedi ki: 

Muallimler ve memurlar 
Kanunumuzda, teşkilatımız· 

da_ hariçten sermaye akınına 
lıtani olacak hiç bir kayit mev- _ Memurin kanununda memur
hllt _değildir. Eğer _Türkiyeye !arın inzıbati cezalarım kimlerin ve-
aııçten para gelmıyorsa, bu: receği münderiçtir.Memurin kanunu 

~~~-sebebi, hükumetin bu n7vı na göre valinin riyaseti altında me
ıf ve talepleri reddetmesın- murlann cezası inzıbat komisy,uııı 

ele değil dünyanın umumi şe- tarafından verilir. Halbuki burada 
ra· ' k · ıt Ve vaziyetinde arama ıcap kamilen maarif memurlan tarafın· 
eder. Maatteessüf zengin mil- al d 1 J 1 dan verilecektir. Bunlar ar arın a 
et er uzun vadeli istikraz arı 1 
k , ittifak ettiler mi ceza vermez eı·. 

ç~ ağır şartlar, bir takım sıya-,~ k Buna meydan vermemek için nıe-
I terninat ve imtiyazat mu a· 

bilinde yapmak istiyorlar: Al· murin kanununda münderiç inzıha-
lllanyayı düştüğü elim vazıyet- ıi cezalar burada da tatbik edilsin. 
len kurtarmak için Fransanın Reis _ Teklifiniz sual değildir. 
Yillptığı tekliflerin, istediği si- Tadil teklifidir .. 
Yasi teminat ve imtiyazların Maarif Vekili Eıat Bey, 
ağl)"lığını gördük ve itittik. _ lsmail Kemal Bey eğer reyin-
lii.rki.ye; hiç bir sebep ve vesi· ___ ................................................. -
le ile böyle bir mevzua gire·
-;ıez. Onun için, siyasi iatikla: 
lıınize halel verecek her hangı 
bir istikraz teklifini mutlaka 
reddetmek kararındadır. Cüm
lıuriyet idaresi; Lozanda kaza
nılan mali istiklal ruhunu inci
tecek bir harekette bulunmayı, 
IDilli şeref ve milli izzeti nefse 
tnünafi bulur. 
Şunu da ilave edelim ki, hü

ki.ıınete ağır veya hafif şeraitle 
bir İstikraz teklifi yapıldığın

de edeceğine vatandaşların tam 
bir emniyeti olsun. Bugünün 
hayat şeraiti içinde, buhranda_n 
ve iktısadi müşkilattan az bır 
zararla kurtulmanın en kısa yo· 

dan haberdar bulunmuyoruz. 
Her halde ha .. içten gelecek ser
ına)1 eleri memleketin inkişafın- tur. 
da kullanmak icin hükUınetin h . . 

. lu ise say ve tasarruf sayesin
de yalnız kendi gelirlerimizle 
yaşamaktır. Onun için buhra
nın devamı müddetince, hüku
metler için olsun, vatandaşlar 
için olsun, derece derece müş
kilata katlanmayı bilmekten, 
muhtemel ıztıraplara daha ev
vel alışmaktan başka çare yok-

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

&eyeti eelileye arzeUİn. . eledi. 
hmail Kemal Bey vekilden sor -

u: 
- Bu kanunun tatbikinde 

mahzur yok mudur?. 
V elı:il cevap verdi: 
- Bilakis faicle vardu 
lsmail Kemal Bey: 

bir 

_ Mademki faide vardır. Tekli
fimden vazııeçİyorum. . • dedi. 

Matbuat kanunu 
Müteakıben matbuat kanunu la 

yihasmın müzakeretine geçildi. La
yihanın heyeti umumiyeü hakkın· 

da ilk sözü alan Kocaeli Meb'usu 
Sım Bey dedi ki : 

- Geçen celselerde idi, matbua
bn şimdiki manzarası hakkında bir 
çok söz söylemi,, mütalealar derıne

yan edilmişti ve bugün o günkü he 
yecamn ve hükümetin mütaleabnır. 
ifadesi olmak üzere meclisi aliye 
bu layiha &'eldi. Ben burada hulnn· 
madığım için serbestii matbuat hak 
kmdaki mütaleatımı dermeyan ede
memiştim. 

Müdafaa 
Bu fn-.atı &'&nimet bilerek fikirle· 

rinıi izah edec~m. Gerçi her cihet 
ten ve her ihtimale karşı dermeyan 
edilen mülaleat artık bu mevzu ü
zerinde aöz söylemek ihtiyacını ber 
taraf etmiıtlr. Yalnız böyle milli me 
ıelelerde meclisi &li içinde bulunan 
bir müstakil meb'usun da ekseriye· 
ti mutlaka ile hemfikir olmadığım, 

ayni kanaati laşıdıiını bu küroü
den bütün vatandaılanma ilin için 
hissiyatımı izhar ediyorum. Tüı-kün 
memaliki ecnebiyede mahvedilen hu 

Mecli11te veciz bir nutuk 
irat eden ismet Pa~a 

kuku nezzedilen hukuku hakkında • Vakit, Miliyet, Cümh.uriyet &'azete-
lerine uzun uzun fıkralar bir mYda
faa nqrebneğe, imkin hioıl olmuş· 
tu. Ne vakit müracaat etoek hilk•I· 
metin kısmen nokta.İ nazarına muhq
lif olduğu halde *""eteler bizim ya
mlarnnızı is'af ettiler ve propagan
daya devam ettiler. Halbuki ben 
nqretmedim. 

Muvafık gazeteler 
Arkaclaılarnndan Halim Sabit B. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Amerikalı darillfilnun talebesinden bir grup 

inkılabımız Amerika 
Darülfünun 

gençliğine izah edildi 
Amerikan gençliği büyük Gazi

• • 
mızı şiddetle 

Dün sabah limanımıza gelen 
Praga seyyah vapurile 90 ka
dar Amerikalı Darülfünun ta
lebesi de gelmiJtir. Belediye 

alkışladılar .. 
seyyahin müdürlüğünün dave
ti üzerine gazetemizin müdürü 
Ahmet Şükrü Bey tarafından 

(Devamı 5 inci sahiledtt) 

Başvekilin 
Nutku 

I Memleketin umu-.. . 
mı sıya-

seti ve gazeteler 
ANKARA, 25 (A.A) - Bü

yük Millet Meclisinde yeni mal· 
buat kanununun müukereıinde 
memleketin umumi siyasetine do 
kunacak netriyattan dolayı icra 
Vekilleri Heyeti lrararile gazete 
veya riaa.Jelerin mu•akkaten ta~ 
tili haklnndaki madde münaae
betile Batvelril ismet PB§a Haz 
retleri söz. alarak şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"Memleketin umumi ıiyaıeti~ 

ne dokunacak neşriyattan dola
yı hükümete verilen aal8hiyetin 
tatbikinde ne düşündüklerimizi 

büyük meclise arzetmek İttte

rim. Bir memleketin umumi si· 
yasetine dokunacak mevzular 

muhtelif ahval ve 'erait albnda 
tahmin olunamıyacak, ıayılamı· 
yacek kadar çok olabilir. Şimdi 
ben vehleten akla ıelebilecek 

daimi mahiyeti haiz &'Öriilen 
mevzulara temas etmek isterim. 

Bunlardan birinciıi, her mem 
leket için rejimin müdafaası baş 
kaca bir vazife olacaktır. Cüm
huriyetin müdafaası için kanun 
!ar mümkün olduğu kadar tarif 
ve taf•il olu11an ahvalde bir çok 
müeyyideler koymutlardır. Fa
kat proparanda henüz bütün ih 
timaJatJ tarif ve tespit olun'!n 
bir fen olarak &'Ö•lerilnıediği 

için propagandanın tahavvülih 
evvelden tahmin edilemez. Bina 
enaleyh, cümhuriyetin müdafa
ası her cümhuriyct hükômetı

nin basıaa bulunacağı ilk ve en 
mühim vazife olacaktır. Bütün 
neşriyatı bu noktai nazardan ta 
kip ederiz.. Kezalik bu memle
ketin en mühim mevzuu, Bü
yük Millet Meclisinin itihart· 
dır. Büyük Millet Mecliai öyle 
bir mevcudiyettir ki onun bu 
memleket hayatında doğması, 

icrayı faaliyet etmesi ve blitün 
semerelerini alması her hangi 

bir iktidarı sahibinin fermamno 
muhtaç olmOJş değildir. Büyülı 

Millet Meclisi, bu milletin ha
yatında milletin bizzat ayağa 

kalkması ve bütün §erait ve 
müşkülata hakım olarak mille
tin mukadderatına vazıyet etme 
sile vücut hulmu~tur. (Alkış

lar) 

[Devamı albncı sahifede.l_j 

Gazete 
çıkaramıgacak 

Yeni matbuat kanunu bu
günlerde resmi gazetede neş
redilerek mer'iyete girecektir. 
Bu kanunun ihtiva ettiği ah
kam münasebetile şehrimizde 
iki gazeteci ile lzmirde bir ga
zetecinin gazete çr'karmaktan 
menedilecekleri anlaşılmakta -
dır. 

Pazartesi günü 
SELAMİ İZZET Beyin 
üç dört gün devam edecek 
uzun bir hikayesinin tefri
kasına başla yoruz. 

Baba... Babacığım! 
Bilhassa gençliği, mektep
lileri alakadar edecek his
si, güzel, edebi, bir yazıdır. 

Baba ••• Babacığım 
Hikayesini garından iti
h,.ren ta/rin "diniz 

Sidneg taggarelerinden birinin Yeıil kögtbn geı:e hareketi 

Beş kişi havada cayır 
cayır yandı! 

Cuma sabahı Y eşilköyden kalkan b · r 
yolcu tayyaresi Bulgar 

toprağından geçerken tutuştu ve düştü 

Facia hakkında dünkü tahkikatımız 
Cuma sabahı 9ehrimizden 

Bükreşe hareket eden Cidna 
nakliyah havaiye şirketine ait 
bir tayyarenin Bulgaristanda 
Karnabat kasabası civarında 
Korucuköy civannda düşdüğü
nü ajans haberi olarak dün yaz 
mı§bk. Bu elim kaza etrafında 
dün atideki malümatı aldık. 

Cuma sabahı 

Cidna şirketinin 1 stanbul -
Bükreş arasında her gün mün
tazam seferler yapan tayyarele 

rinden biri fransız pilotu M. 
Bonnetete'in idaresinde olarak 
24 temmuz cuma günü muay
yen hareket saati olan sabahın 
dördünde Bükreşe mütevecci
hen hareket ediyor. Şirketin o
tobÜ§Ü otel ve evlerine uğr11y a 
rak yolcuları saat iki buçukta 
almış ve üçü biraz ııeçe Y e§İI· 
köye gctirmi§ti. 

Kimler TJardı? 
Y okular Norvecı'in latan bul 

(Devamı 5 inci sahilF.de) 

. 4 ' ...... ~ ... 

• 
irfan kılıbık/arı 

ve 

f<aranlık münevverler 

f Evliya Çelebi) de şöyle biI" 
beyit vardır: 

"Celladı felek boynun urup 
bir nice şahsın 

"Gördüm kafesi başka ya
tar, başka kal asi,, 

Çelebinin Celali eşkiyası 
münasebetile yazdığı bu beyti 
sık sık hatırlarım. Fakat ne 
vesile ile? bunu itiraf etmek 
cidden hazin! 

Hakikaten gazete sahifele
rinde ilim, fikir ve edebiyat 
haysiyetinin uğradığı kazala
rı ve çektiği işkenceleri gö
rünce Evliya Çelebinin tasvfr 

Yazan: FAZIL AHMET 

ettiği manzarayı düşünmeme
ğe imkan yok! Evet, 

"Gördüm kafesi başka ya
tar, başka kafiisı!., 

insaf edin beyni zeka pal· 
yaçosu, fakat yüreği hakikat 
celladı. Bazı kalem yumurcak
larrmn elinde edebiyatın gös
terdiği sima başka türlü mül 

Asaletli ve garazsız ruh hid 
detlerinin yanında bunların 
pespaye ve yerden yapma iıı
fialJeri ne bodur ve bayağı biı 
mahiyet alıyor! 
Bakıyorsunuz: zavalJı man· 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Fen fakültesinden yirmi kişilik bir kafile dün Bulgaristan• 
bir tetkik seyahatine çıkmışlardır. Talebe bir hafta ıonra 
avdet edecektir 



Siyasi teirika : 4 

ERMENİLER 
Yazan: A. H. 

Şamda bir miting 
r ram vaylar' otomobiller' arabalar 

hep birden durmuştu 
Bunun ,mukabili olarak ı rafından kuşatılarak ahaliden 

ıulh muahedesinde Lübnanlı- hiç kimsenin girmesine müaa· 
lar Suriye Mand.ı.sının bize ve - ade edilmedi. Şam gençleri bu 
rilmeaini istediler. Buna müki- vaziyeti görünce sokaklarda nü 
faten jeneral Gouro ekseriyeti mayişe başladılar. İtfaiye au 
-ınüslüman olan ve tamamen Su bücumlarile ve diğer kuvvetler 
' riye kısmına ait bulunan Has- ıilahlarla nümayifçileri dağrt· 
baya, Raşaya, Balebek kazala- mak istediler. Gençler bunlara 
rile zengin Beka vadisini ve ti- kartr tatla mukabele ettiler. iki 
maiden Trabluışam ile Akkiyi taraftan da yaralananlar oldu. 
cenuptan da Sur ve Sayda ha- Vataniler iyi bir oyun oynamıt 
valisini Lübnana ilhak etti. Fi- lardr: Fahriyülbanıdinin evi et
listin hududundan Revad adaa1 rafında bu görültüler cereyan 
sularına kadar bütün Suriye sa- ederken mitingciler Cemil Mer 
bili büyük Lübnana ait bulunu- dum Beyin erinde toplanmrt 
yordu. Şamışerif yani Suriye- ve müzakerelerde bulunmut· 
nin mübarek ve zengin şehri de tur. Hey'ete Cemil Merdum B. 
nizden tamamen tecrit edildi. riyaset etmiş ve Vataniler rü· 
Suriye bir Makidonya teklini esasından Fevziyülgazi namına 
almrştı. umum hey'eti iki dakika sükU-

Bu ayırmak ve ayrr ayn mah ta davet etmiştir. Bundan son
kum etmek manevrasını biris- ra orada bulunanlardan bir ço
tiyanlar da dahil olduğu abide ğu söz almrş ve çok heyecanla 
~~·.iün Suriyeliler anlamakta ge- nutuklar irat etmişlerdir. Neti
cikmediler. İşte Suriye ittihadı cede şu karar imzalanmıştır: 
ve Suriye namına teşkilat ve ha 1 -Tesis encümeni vazife-
reket kararları bu sui kastlarla sini bitirmeden feshedilmit, 
başlar. Maruni patriki Hoyek 2 - Suriye Kanunu esasisin 
alenen bağırıyordu: "Fransız den 6 madde kaldırılmış, 
Mandası Marunilerle kaimdir. 3 - Milletin istiklal ve ha
Biz yoksak o da yoktur:,, Bu kimiyetini tamamen elinden a
ses Parise aksettikçe Fransız lan ve kanunun bütün madde
yüce komiserine şu emir tekrar !erini çürüten 116 ncı madde 
ediliyoı·du: "Büyük Lübnan ili.ve edilmiş, 
hudutlarının münakaşasına mü 4 - Memlekete sadık ve Mil 
saade etmeyiniz!,, lelin hukukunu tatmin edecek 

Küçük bir hiristiyan akalli- bir hükUmet intihabı talebine 
yetine müslümanları da ili.ve e- rağmen milletin omuzlarında 
derek büyük bir hudut vermek ağır bir yük letkil eden hüku
ne demekti! Bunu Lübnanldar meti hazıranın ipkaaında ısrar 
bile gayri tabii buluyorlardı. edilmit, 

Suriyeliler, yani bütün Suri- 5 - Milletin en güzide ev-
yeyi t~kil eden unsurlar için li.tlarmdan bir çoğu hudut ha. 
sükut etmek esir gibi, pıranga- ricinde brrakılmıf, 
lı gibi sürünerek çalı§mak ve 6 - Memleketin itleri hak. 
komünist amele gibi bütün ka.. kında görütmek üzere toplan
zıındığını hükumete vererek, mak isteyenler menedilmiş, hü 
yalnız alnının terile çıplak ve kUmet tarafından ahalinin mes 
aç kalmak demekti. kenlerine tecavüz ve hürriyet-
Şamda büyük bir miting ak- leri gaspedilmekte bulunmUJ ol 

tine karar verdiler. 2 ' haziran/ doğundan protesto ediyoruz.Bu 
931 de bütün dükkanlar kapan maddeler tashih edilinceye ka
dı. Bu hadise Suriye tarihinde dar tesbit edilen battı hareket
ilk defa görülen bir birlik man- te devam edeceğimizi ilan ede
zarası arzediyordu: Tramvay- riz. 
lar, otomobiller, atlar ve araba Saatlarca süren bu müzake. 
lar hep birden dunnUJ, hatta reden ne hükUmet adanılan ve 
fırınlar ve bakkallar bile kap&- ne de Fransız casusları haber-
mıştı. dar olmamıttrr . 

Fransızlar ve onların elinde, Milliyetperverlerin kararları 
tıpkı bir "Damat Ferit,, olan nı ancak eline aldıktan sonra 
bükıimet reisi Tacettin telişa hadiseye vakıf olan hükumet 
dü~tüler. inzibat kuvvetelerini idarei örfiye iJin etmiş ve daha 
harekete getirdiler. Fakat ne bir takım evleri nezaret altına 
bir arabayı yürütmek ve ne de almış ise de it işten geçmişti .... 
bir dükkanı açtırmak kabil ol- Arap birliği 
madı. Sokaklar polis ve jandar Vatanilerin komiser Ponao 
ma kuvvetlerile dolmuştu. ile müzakereleri hiç bir netice 

HükUmet mitingçilerin "Fab vermedi. Çün1<ü dahilde Vata
riyülbiirudi,, nin evinde topla- niler partisi yeni bir isyan yapa 
nacağını haber almıştı. cak kadar kuvvetli değildi. 

Polis müdürü Agribozlu 1925 isyanından sonra Suriye
Hamdi Bey Fahriyülbi.nıdi- nio en güzide zabitleri kaçmış, 
nin evine giderek bu mitingin yaralanmıf, saklanmıştı. HükU 
ne maksatla yapılacağını sor- metin batında bulunan Tacet
du ve şu cevabı aldı : tin ve arkadatları ise para ve 

"Fransızlar meb'usan mecli- mevki hırs ile Fransız komiseri
sini ve tesis encümenini feshe- nin elinde bir kukla gibiydiler. 
derele kendilerinden yeni bir ka Tacettin evvelce Şam kadısı 
nunu <!Sasi yaptılar. Biz ise idi. Medreseden yetişme tahsil 
meb'uslarımızı te}·it ve yapılan siz. bir adamdır. Suriye reisi 
F ranaız kanununu reddediyo- 1 cümhuru olmak için her şeyi 
ruz. Mitingimiz hükumetin Su 1 yapmağa hazırdır. Damat Ah
riyeyi temsil etmediğini, Vata- met Nami hükfımeti zamanın
nilerin milli varlık ve milli bir- da kadılıktan atmak istedilerse 
lik halinde her zaman kendile- de Fransızlar mini oldular. Bu 
rini gösterebileceklerinı, mille- da İspat eder ki Tacettin uzun 
tini temsil eden varlıkların mu zamanlardan beri Fran5ız hiz
vaffakiyeti olmadıkça bu mem- metine girmiş bulunmaktadır. 
lekette hiç bir hüküm cari ol- Şam sokaklarında n[imayis 
mayacağım İspat edecektir. yapan gençler "yaşasın tam is: 

Milli heyecanın verdiği bir tikli.! kahrolsun bu hükı'.imet 
cesaretle söylenen bu sözler hü diye bağrışmı!lardır. " 
kümeti büsbütün korkuttu. Po Her tarafta parça parça ezi
lis müdürünü tekrar Fahri Be- len araplar için birleşmek ve şu 
yin evine göndererek "idari "Milliyet Asrı,, nda ecnebi bas 
hakim namına resmi ruhsat is- kını altından sıyrılmaktan baş
tihsiil edilmemiş olduğundan" ka çare yoktu. Arap birliği ses
mitingin icra edilemeyeceğini leri tekrar duyulmağa başladr. 
tebliğ ettirdi. Fahri Bey bu teb 7 haziran 930 tarihli "Elahdül
ligi kabul etmedi. "içtima be- cedit,, gazetesi uzun, hazin bir 
nim evimde yapılacaktır. Hü- nida ile diyor ki: "Elcezire, 
kumet hususi içtimaları mene- Irak ve Suriye için birleşmek
dem~z,, diye cevap verdi. Her ten başka kurtuluş çaresi yok
iki taraf ta sözünde ısrar edi- tur. Artık perdeler kalkmıştır. 
yordu. İtfaiye grupları da poli- Bütün müracaat ve müzakere
si:ı emrin<! verildi. F a!lri Beyin ler neticesiz kalıyor. Dün bize 
e•:İ p:ı!'.s , jandHm;ı ve asker ta resmen verilen söz ve teminat 
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HARİCi HABERLER •• 
Almanlar kendi kendilerini kur

tarmak çarelerini arayorlar 

-• 
ismet Pş. hafta içind 

lstanbul' a gelecek 
Milli bir yardım proğramı tanzim edilmesi isteniyor 

Bugiin mebus~ar geliyor! 
Seville' de Hey' etler 
Vaziyet Döndüler 

Grevcilerle kanlı 
musademelcr 

devap edip gidiyor 
MADRIT, 24 A. A. - Biı 

içtimada 14 kral taraftarı tev
kif edilmi§tir. Dahiliye nazırı, 
Seville' de sükUnun avdet etmiş 
olduğunu beyan etmittir. Ye
kıooa Seville' de örfi idarenin 
kaldırılacağı ümit edilmekte
dir. 

SEViLLE, 24 A.A. - Dün 
aktama doğru komüniıtlere 
merkez hizmetini gören bir 
meyhane top ate,ile tahrip e
dilmittir. 10 kiti ölmüttür. Sa. 
bıı.bleyin s~ .. dikalistler, sivil 
muhafızlardan bir yüzbatı ile 
bir neferi öldürmüşlerdir. 

SEViLLE, 24 A.A. - Grev 
ciler hllvagazi fabrikasını bti
cumla ele geçirmek teşebbüsün 
de bulunmutlardır. Milisefradı 
grevcilere ateş etmek mecburi
yetinde kalmıştır. Grevcileıı
den bir kişi ölmü~tür. Sabahtan 
aktama kadar elliye yakın kim 
se yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmıttır. 

Çinlinin intikamı 
Teimes gazetesi garip bir cina

yett- bahsetmektedir. Cinayetin 
kurbanı Reırinald Lee namında Mar 
sllyadaki lngiliz konsolosudur. Bu 
lngiliz konsolosu, Türkiyeden A-
merilcaya ve Aks.ayı farka uyuftu
rucu maddeler kaçınnaia çalıp.n bir 
çetenin plinlarmı haber verdiğinden 
bu çete mensubu olan Çinli IGtado 
tarafından katledilmittir. 

Kitado Japonyada uyuıturucu 

maddeler kaçakçılıiı yapmakta idi. 
Türk.iyeye gelmiş ve buradan küfü. 
yet)i miktarda uyuıturucu mevat 

salın alarak Marsilyaya ıröndeımiı. 
Oradan Japonyaya nakledilmek üze
re iken konsolos tarafından vaki o-

lan ihbar Üzerine uyuıturucu mad· 
deler muıadere edilmiı. Konsolos
tan intikam almak için Çinli Kitado 
kendisini katletmiıtir. 

----Almanyada tetkikar 
yapılması için bir 

komite teşkil ediliyor 

M. Briining ve Curtius 
LONDRA, 24 A.A. - Lon· 

dra konferansının hitam celsesi 
iki saat devam etmiştir. Neşre 
dilen resmi bir tebliğde itimat
sızlık yüzünden mühim miktar 
da sermayelerin Almanya'dan 
çekilmit olduğu müşahede edil 
diğinden, konferanda temsil e
dilmİ§ olan devletlerin son za
manlarda beynelmilel tediyat 
bankasının delaleti ile merkezi 
bankalar tarafından Rayhitban 
ka açılmıt olan 100 milyon do
larlık kredinin 3 ay müddetle 
tecdidi hususunu ATrupa mali 
müesseselerine tavsiye etmek 
suretile Almanya'nm mali va
ziyetini ıslaha amade oldukla
rını beyan ettikleri bildirilmek 
tedir. Almanya'mn ihtiyaçları 

hakkında tahkikat icrasına ve 
Alman sanayiinden hususi te
minat alındıktan ve mütehassıs 
lar komitesi hükumetler arasın 
daki borçlann tatili için zaruri 

Zeppelin 
Kutba doğru 
hareket etti 

FRlEDRlCHSHANFEN , 
24 A.A. - Zeppelin, saat 9,50 
de kutup mıotakalarına müte
veccihen hareket etmiştir. 

BERLIN, 24 A.A. - Zep-
1 pelin, saat ıs• de Berlin yakt

ı nında Staaken namındaki yere 
inmittir. Balonun Nüremberg 
üzerinden uçmuş olduğu haber 
verilmiştir. Eğer bu sırada dok 
tor Eckner, doğru yolu takip 
etmit olsaydı balon saat 3 e 
doğru Berlin üzerinden u
çacak ve saat dörtte Staaken' -
de yere inecekti. Fakat 
mumaileyh seferini uzatmağı 
tercih etmiş ve balon daireler 
çizmek suretile Leipzig üzerin 
de uçmuttur. Balon saat 14,45 
de yola çıkmış ve saat 16 da 
Staaken üzerinde görüldüğü 
bildirilmiştir. Balon, fazla Si• 

cak yüzünden o saatte karaya 
inememiş ve Berlin garbindeki 
varoşlar üzerinde uçmut ve bu 
uçuşu büyük bir merak tevlit 
etmittir. Mamamafih, balonun 
geç vakit gelmiş olmasına ve 
Berlin'den 20 kilometre mesa
fede bulunan İDİ§ mahallinin u
zaklığına binaen Staaken'de 
pekaz kimse buluniyordu. Ba
lon saat 17,45 de Staaken üze
rinde uçarken bir torba atmıf 

ve pek alçak bir irtifadan init 
mahallinin etrafında devirler 
yapmıttır. Müteakiben rüzgira 
karfı mevki alarak iplerini ata
ğı koyvermeğe başlamıttır. Bu 
ipleri 200 polis memuru yakala 
mıştır. Balonun sepeti tam sa
at 18 de karaya temas etmittir. 
Berlin belediye reisi meraklıla
rın en önünde bulunmakta idi. 
Zeppelin sabahın 4 buçuğuna 
kadar bağlı kalacak, sonra Le
ningrad' a müteveccihen hare
ket edecektir. Balonun tavakku 

Kaybolan motör 
içindeki iiç kişiden hdld 

haber yok 

olan tedbirleri kabul ettikten fu esnasında motörler muayene 
sonra Alman borçlarının vade. edilecek, gaz ve karbon konula
lerinin temdidi imkanları hak- caktır. Balona konuulacak kar 
kında tetkikat yapmağa me- bür , icabında 7 gün havada 
mur beynelmilel bir komite ib- kalmasını temin edecek miktar 
dası da karar altına alınmıştır. dadır. Balona alınan yiyecek, 
Konferans, elde edilecek temi- içecek miktarı asgari hadde in 
natın bili.hare Almanya'ya da- dirilmittir. 
ba vasi mikyasta muzaberette ......................... ·--······-··-····-······ 

Bu üç genç hdld aranıyor 
Hagrı, Mahmut, Nuri B. ler 

Evvelki günkü nüshamızda 
Mahmut, Hayri ve Nuri Bey
ler isminde üç kişinin bindikle-
ri motörün bozularak Moda a
çıklarında kaybolduğunu yaz-

bulunulmak için esas teşkil ede 
ceği kanaat ve mütaleasında
dır. İtalya hariciye nazırı M. 
Grandi, konferans reisi M. Mac 
Donald'a yapılan teşekkürlere 
ltalya hükUmeti namına ittirak 
ettikten sonra konferansın Av
him meselelere kartı koymak 
ve bilhassa milletler arasında 
daha iyi bir anlaşma temin et
mek imkanını bahtedecek yeni 
bir manevi devrenin mukadde
mesi olması temennisini ızhar 
etmittir. 

LONDRA, 24 A.A. - Dün 
mıştık. Motörde bulunup ta bir ···1ed M Gra d" ·ı M og en sonra . n ı ı e • 
sandal tarafından kurtarılan , Masconi ve ltalyan heyetinin 
Mahmut Beyin zevcesi Saniye diğer azası kral tarafından bü
hamm dün Müdanya ve Gem- tün murahhas hey'etler şerefi
lilc ile sair Marmara liman reis ne Buckingbam Palace'ta veril 
Iiklerine cevaplı telgraflar çe- miş olan Garden Party'ye git-

k 1 d h mitlerdir. Dün akşam Alman 

e bir telgraf çekerek son müza
kereler esnasında izhar edilmiı 
olan teşriki mesai zihniyetin
den dolayı teşekkürlerini bildir 
miştir . 

CALAİS 24 A.A. - Fransız 
ve Alman hey'etleri saat 14,10 j 
da Caoterburg vapurile buraya 
gelmislerdir. 1 . . 

M. Brüning ile M. Curtius, ! 
deniz istasiyonu rihtimmda l 
Berlin treninin hareketinden 1 
evvel F ranıız arkadaşlarına sa- ı 
mimi surette veda etmitler ve 
M. Brüning, M. Laval'e Alman 
h . . F 'd 'k · I eyetınıo ransa a ı ametı es 
nasında gösterilmit olan hüsnü i 

kabuldan dolayı tefekkür et
miştir. 

BERLIN, 24 A.A. -· Lon- , kerek ayıp ar an aber ıor- 1 l h ti · b. l"k ve ta yan eye en ır ı te ye 
muştur. Polisin ve ali.kadarla- mek yemitlerdir. Almanlar F e. dra mükalemelerinin neticeleri, ı 
rın dün de Marmarada yaptık- lemenk tarikile bu saah Alman- tahmin olunabileceği veçhile, 1 

!arı bütün taharriyat hiç bir ya'ya dönmüşlerdir. gayrikafi telakki edilmektedir. 
netice vermemiştir. Heyetler hareket ettiler Şimdi bütün nüfuzlu mahafil, 

ANKARA, 25 (Telefonlıı) - Mec!isin tatili üzerİ~e 
şam treni ile bır çok ıneb" uslar lstanbula hareket etmişlerdi 

Bu hafta içinde İsmet Pş. va Tevfik Rüştü Bey IotJ· 
gideceklerdir 

Girdikleri evcten hır şey alamıyan hırsııli 
ANKARA, 25 (T elcfonla) - Dün gündüz Y enişehirİ 

Bankası hukuk müşaviri Şevket Beyin evine hırsız girııt 
Ev sahiplerinin İstanbulda olmalarından istifade eden hı ~ 
evin muhtelif kilitli aksamını kırarak parya aramışlar ve 
mayınca eşya götürmeğe cesaret edemeden evden ayrıl 
dır. Zabıta evde bekçi olarak bırakılan aşçryı nezaret altıl" 
mış ve şüphe ettiği bazı kimseleri sorguya çekmiştir. 

, 

Turnuvamız .. 
Gazetemizin tertip ettiği turntı~ 
artık heyecanlı bir safhaya gir& 

Per,emba gllnünden beri 
devam eden turnuvamız bu
günlo en heyecanlı devresine 
girecektir. 

Çünkü fİmdiye kaaar olan 
maçlar duininasoondu. Hal
buki bugün eliminationdu(Kar 
de finali) yapılacaktır. Artık 
Aslar tam manasile meydana 
çıkmıttır. Şimdi bundan son
ra yapılacak müsabaka ne
tice üzerine müessir olacağı 
için her müsabık son derece 
eyi oynamaga mecburdur. 

İşte bundan dolayıdır ki 
bugünkü ve bundan sonraki 
maçlar çok enterassan ve 
heyecanlı olacaktır. 

D&nkü maçların ne~ 
İbrahim ŞamJı: Daniel 

6-3 
T opikianı Lefteri 6-4. t 

6-4 
C. Fresco: H. Fuat 6-Z·r 
Hasan Nuri: Walter 

0-6, 6-1 
Karakq-Gann•way: ıJi 

lııda • Watalabe 6-0, 6-0 
Miu Armitage (W.O~ 
Miso H. Whittall: 

Patsikakis 6-3, 8-6 C 
Joffredi - Zeki Rıza:6 Elliott - Baldini 6-2, 3· • 
Suat Were 7-5, 6-0 V 
Chirinian - Jaefe: Dr· 

- Obanessian 6-1, 6-4 

I 

26 temmuz 931 pazar güııU 
oynanacak maçların proğraı1J1 

S38f 

14 

15 

16 

A 
:>ua\,. 
ve 

Vidat or NedjmJ 

joffredy 
ve 

Karakash 

Baldini 

8 
Dr. lsmet 

ve 
Sedat 

Binna - T reguboff 
ve 

Recat - A. N. O. 

Suad· Sedat 
ve 

Wallabele 

Alliote - Mei 

ve 
Gamble - Vedat 

17 
ve 

Karakash- Gannawdy 

18 Binns - T reguboff 
Or Recet - A. N. O. 

ve 

Chimian • Jaffe 
ve 

Zeki - Joffredt 

Levi 

ve 

c 
Gambl0 

ve 
Zeki 

Djaff' 
ve 

Mei 

Orhal rıııı' 
ve 

Tari"
Melil 

ve ; 
MebmetCb 

DOUVERS, 24 A.A. - M. tamamen milli bir yardım pro
bugün bozuluyor. Milletin hiç Lava!, Londra'yı terketmezden gramı tanzimini iltizam etmek 
bir arzusu dinlenmiyor. Kuv- evvel M. Mac Donald'a bir tel- tedir. 
vetlilerin zaiflere karşı verdiği graf çekerek_ F r_ansız heyetine I 

L Armitage - Djimdjos Semih Süreyya 

1 k Birçok mahafil, Almanya'-söz ve yapı an müza ereler da karşı gösterılmış olan hüsnü 
ima böyle nihayetlenir. Bizim kabulden dolay teşekkür ve nın sırf kendi vasaiti ile vaziye 
kuvvet ve saadetimiz birleşme- minnetini bildirmiştir. Mumai- ti kat'i surette tanzim edebilece 
mizde ve çalışmamızdadır. Bi- leyh, M. Henderson'a da bir ğinde tereddüt etmektedir. Da
zim Kabemiz budur. Umumi telgraf çekerek gerek arkadaş- ha şimdiden iskonto fiyatının 
bir Arap kongresi kurmalıyız. !arına ve gerek kendisine kar- yüzde 20 değilse de yiizde 15 e 
Bu kongre kurulmalı ve "Bir- şı gösterilen samimiyet ve dos çıkarılmasını daha ziyade uzat-
1.k' 1 ·ı ı-ıı d" b - ı 1 1 d 1 ı . stı..: a .,, ıye agırma ı- u ctan o ayı teşekkür etmiş- mama§ için tedavülde bulunan 
dır. ı tir. nakit miktarının tezyit edilme-

(Bitm,.ıf<l M. Flandin'de M. Snowden sinden babsed'lmektedir. 

F eriköyündc yangın 
Evvelki gün Feriköyünde 

Ayazma caddesinde Emin efen 
diye ait 100 numaralı evden 
yangın çıkmış, mezkUr ev ile 
altındaki dükkan yandığı halde 
söndürülmüştür. 

Kalp yirmi beşli~ 
E . • d ' mırgan a oturan t~ 

Kemaliyeli Mevlut düıı ııeıı 
vayla Beyazzıttan g~et /_ 
let almak üzere biletçıYe ıJ~ 
ği 25 kurutluğun kalp ~I' 
anlaşılmış, tahkikata 
rnııtır, 

li 
o 
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thalat ve ihracatımız arasında gene 
Ekonomi Maarif.!! 

u senenin ilk 5 ayın
~ da ithalatımız fazla .. 

ilk 
Tedrisat 
Müfettişlerin ali tah~il . 

görmüş olması istenyior l 

Evi hem soymuş, hem 
de yakmış mı ? 

11 

thalat fazlalığı yeni ihraç mevsi
. minin telafi edeceği 

muhakkak telakki ediliyor 

Aldığımız malUmata göre, 
maarif vekaleti ilk tedrisat mü 
fettitlerinin vaziyetleri ve ter
fileri hakkında tetkikat yap
maktadır. 

Bu tetkikatta ilk tedrisat 
müfettitlerinin bazılarının bu
gün, uhdelerindeki vazife ve 
mes'uliyetle menıe ve iktidar
lannın mütenaıip olmadığı na 
zan dikkati celbetmiştir. 

Hanife üç seneye mahkum oldu. 
Evi nasıl soymuş? 

rİı ihracat ofiıi 1931 senesi ilk 
§ ayının ithalat ve ihracat 
rşıll~maıını yapmışbr. 

1', Bu istatistike nazaran 1931 
esi ilk beş aylık ithalatımız 

7.791.603 lira ve ihracatımız 
.98.976 liradır. 
Bu vaziyete nazarn 1931 ilk 
ayı zarfında 6.810.677 lira
ithalit fazlalığı vardır. 

Geçen senenin ilk beş ayı zar 
da ihracat fazlalığı 3580.480 
a idi. 
"En fazla ihracat yaptığı 

ız nıemleketlerin b~ında yu-
ıırta ııelmeektedir. 1930 ilk 
§ aynıda yumurta ihracatı 

4.506.930 lira iken 1931 de 
Dııktar 5.426.760 liraya çık· 
tır. Fındık ihracatımız da 
~ •enenin ilk bet ayında 

615.648 iken bu senenin aynı 
aylınndı 1.918.028 liraya çık
lllıttır. Zeytinyağı ihracatımız t• 5663,373 liradan 4,913,653 
ıraya çıkmıştır. 

Arpa ihracatımız 1930 ilk 
aymda 49,591 liradan 

483,646 liraya çıkmıştır. 
. l>i&er taraftan 1930 senesi 
ilk be, ayındaki ihracattan da
lıa az ihraç olunabilen madde
le.- Şt1nlardır:Tütün 20,841,482 
liradan 11,148,573 liraya dub·~
llıii§tür. Bu tenezzüle sebep 1• 

r~ da fiat dütkünlüğüdür .. 
Halı ihracatı 1,986,576 lıra· 

dan 1,015,626 liraya ve incir ih 
C&tımız 905,005 liradan 610,· 

765 liraya düşmü~tür. 
ı931 ..,..esi ilk beş ayı zar· 
dairi ihracat azlığı ihracat 
vaiminin sonuna tesadüf et

lnesindendir. Yeni ihracat mev 
•inıinin ba,lamuından dolayı 
~ fark az zamanda telafi edile 
l.ilecektir. 

Alman bankaları 
Vaziyeti düıeltiler, umu
mi vaziyetin islihına 

Fransızlar 
!JQrdım etmiyorlar mı? 

Şehrimizdeki Alman bankaları· 
""1 her türlü muamelatı tam bir in
ti...,, dahiline ginnittir. 
Alınan malümata göre Almanya' -

dalti mali buhran Amerika ve lnııil-
1~' de ait tikçe artan bir endişe tev 
lıı el.Jndıtedir. B11 devletler ıerma· 
l'edarlannm merkezi Avnıpa'da pla 
le •ilikleri aermaye pek mühim bir 
11>iktar11 baliğ olmaktadır. Amerı~a
llıo Almanya ve Avuıturya'ya pla5 e 
~tiğt para 500 milyon 1 ıterlin yani 
62.soo,ooo 000 Frank raddesinde in 
ailte.-enin ~lase ettiii para 100 mil
Yo,.. lsterlin yani 12,500,000 hank-
t • ... 

Bunun için Amerika ve lngiltere 
">UlmfiJi malisinde buırün içinde 
h...turıduğu fena va:ıi.yetten kurtu(

ltıaaı için Almanya'y• yardım edil
~eıj kan111ati h•kimdir~ Ayni muha
fitde Franıanın Amerika ve lnıiltE'-

Ticaret borsası 
T icaret borsasının bu ay so· 

•und., mü deli bilecek olan he 
eti idart: 1 yerine gelecek yeni 

heyeti idarenin intihabı dün ya 
0ılrnı~tıı·. 

re kadar buhranla yakından alika· 
dar olmadığı fikride mevcutlur. 

Ticaret ofisi 

Gelen malumata nazaran bu 
seneki ihracat ofisi bütçesi 107 
bin lira olarak kabul edilmiıtir. 

Geçen sene teşrinien:eide fa 
aliyete geçen ofisin tahsısatı 60 
bin lira olarak verilmişti. 

Ham afyon ihracı 
Cenevrede yapılan ıon itilaf 

üzerine piyasada cereyan -;den 
bazı rivayetler ve afyon tacırle
rinin müracaatı üzerine iktisat 
y ekaleti İhracat ofisine ham 
afyon ihracatının tamamen 
serbest olduğunu teyiden bil
dirmiıtir. 

Cihan buğday ihracatı 
Mayıı ayı içinde Lo~drada 

içtima eden buğday ıhracat 
memleketleri konferansında ih
das edilen daimi komite temsil 
ettiği ihracatçı memleketlere 
cihan buğday ihracatının temı· 
ni için bir buğday istih~arat 
se~iıi tesisini tavsiye etmıştir. 
Bu servisin merkezi olarak Lon 
dra teklif edilmektedir. 

Hayat ne halde ? 
Ticaret odaunm geçen aya 

ait "Geçinme indeksi" netredil 
mittir. 

Bu indekse nazaran 1914 se
nesi birinci rusfında üç çocuk
lu, bet nüfuslu bir aile~e naza
ran 100 addedilen geçım nıs
beti Haziran 1931 de 1209 aba 
)iğ olmuştur. Bu vaziyete na
zaran hayat Haziranda Mayıs 
ayma nazaran 7 puvan yüksel
miştir. 

Hayat pahalılığındaki yük
seklik en ziyade yiyecek ve içe 
cek maddelerinde, ikinci dere
cede yakma ve aydınlatma 
maddelerindedir. Diğer ı_nadde 
lerde bir değişiklik olmamış-

Hali hazırdaki ilk tedrisat 
müfettişleri ilk muallim mekte 
binden ve bazıları üç senelik 
muallim mektebinden mezun 
bulunmaktadırlar. 

Vekalet bilhassa İstanbul gi
bi birçok ecnebi mektebinin de 
bulunduğu bir mintakada ilk 
tedrisat müfettitlerinin yüksek 
tahsil ııörmeleri zaruri olduğu 
kanaatindedir. 

Bu hususta Avrupa mem
leketlerinde tetkikat yapılmıt 
ve ilk tedrisat müfettiılerinin 
ali tahsil görmüt ve meslt:kte 
çok tecrübe geçirmİ§ kimseler
den intihap edildiği anlaşılmıt 
tır. 

Maarif vekaleti bu vadideki 
telkikatini, ilk tedrisatın mana 
ve ehenımiyeti noktasından ta
mik etmektedir. 

Muallimler birliği reisi 

Geçenlerde Ankara'ya giden 
İstanbul muallimler birliği rei
si Hamit B. avdet etmiıtir. Hi 
mit B. birlik işleri hakkında hü 
kiimetle temas etmittir. Hükii
met, birliğin neşriyatından o
lan muallimler birliği mecmu
ası için 600 lira yardım etmeği 
kabul etmi~lir. Mecmua bu se
neden itibaren daha esaslı su
rette neşriyatına devam edecek 
tir. 

Muallim mekteplerinde 

ıslahat 
Ankarada toplanan mektep 

müdürleri kongresinde en ziya 
de ehemmiyetle tetkik edilen 
mevzu muallim mekteplerinin 
vaziyeti olmuıtu. Haber aldığı 
mıza göre, muallim mektepleri 
nin programlarının tadili ve 
tedrisat müddetinin bet sene
den altı seneye çıkarılması e

l ~t~ır~·...,_.._.._.._.._.._.....,...,-n..,,,,_ sas itibarile kabul edilmİ§tİr. 
ııu • .. u Hali hazırda muallim mektep

Kambiyo Borsası -
lerinin programları kafi görül
memektedir. Bu mekteplerin 
de aynen lise programları ııibi 
olması muvafık görülmüı ve 
bu, fiiliyat sahasına da geçmiş
tir. Muallim mekteplerinin ilk 
üç kısmında lise birinci devre 

-
ııterlln 1030,00 Kuron 15,87 ,50 

Dolar 0,47,14 Şlllnı 3,3ö ,00 

Frank 12,02,00 Pezeta ~.23 ,00 

Uret 9,00.00 R. mark 1,9 9,00 

ı 4 20 programları tatbika ba9lanmıı-
FrıtnkB. 3,31,5o _z_ıo_ı ___ , tır. Sınıf adedi 6 ya iblağ veli-
Drahml 3ti,40,00 Pcng:I 2•71 •00 se ikinci devre proııramı aynen 

lnebolulu Hanife.. Siyah çartafı· 
nın içinde öyle bir büzülütü, arada 
bir ettsfına Öyle mahzunaoe bir ba· 
lıunıfı var ki ... ıört!:nler ·•ne rnaıum 
kadın!,, derler. 

Evet ne masum luıdın. .. Sank.i ne 
yapmıı ki .. Beşilttaıta köyi<;indo bin 
başı Süleyman Beyin evini tadece 

soyup soğana çevinnit-· Sonra da 
i1 meydana çıkmaıın diye evin üıt 

katını ateşe vermiı .. lıte bütün yap 
bkları bundan ibaret. .. 

Evvelce poli~ verdiği ifadede 
Hanife herteyi itiraf etn1İf ve i,te 
söyledikleri: 

- Evde kimse yoktu. Yukarı 

kata çıktım. Haıurnın mücevherleri
ni, altınlarını, birçok .,,,alarm• top· 
!ayıp bir bohçaya yerlettirdim. Alıp 
gidecektim. Fakat sonradan düşün· 

düm. Kabahati niçin kendi üstün-;e 

atayım? Sanki bir yanırıo çık~ınaz 

mı? pek iıla çıkar ... Çaldığım ,eyleri 
komşunun bahçesine ve kuyuya ia .. 

tif ettikten sonra yEmek oduına 

gaz yağı dCkerek eve alet ,·erdim." 

Hanife yaptığı marifetlerin her.a
hını tabii mahkemede veremedi. 
Kem küm edip duruyordu. Zaten 
geçen celselerde ıahitler maznunun 

beraber kaçırmak üzre sakladığı mü 
cevherlerin naatl bahçedeki kuyu· 
nun içinden çıktığını, Hanifenin na· 

sıl yakayı ele verdiğini tafsilatile 
anlatmışlardı.Mahkemd, icabını dü
şünerek Hanifenin 3 eene ağır hap
se konu1maıına ve 3 .ene müddetle 

emniyeti umumiye n.-reti albnda 
bulundurulmauna, kMden yangın 

çıkardığı sabit olamadığmdan bu 
cihetten beraetine knrer verdi. 

Cumartesiye kaldı 
ÇemberlitRtta Vezirhanında bir 

odada rakı içerlerken rakı aldırmak 
nöbetini Şll§ırarak: 

- Sen aldıracak11n ! 
- Hayır, ııra sende ... 
Derken aralannda çıkan kavaa 

neticesinde arkada,ı maranıoz Aıo 
pu öldürdüğü iddia edilen seyyar 
satıcı Abbatın dün 1 inci cezada 
muhakemesi görüldü •e şahitlerin 

celbi için muhakeme cumartesi it "ı · 
nüne kaldı. 

irtişa davası 
Elli lira rütvet aldıkları jddiaıile 

mevküfen muhakeme edilmekte O· 

lan ikinci ceza mahkemesi zabıt ka
tiplerinden Turhan ve SRlih Beyle
rin dün 1 İnci cezada muhakemeJe.. 
rine devam edildi. Dünkü celıede 

Müddei umumi iddi&nameıini du· 
meyan ederek maznunlann S49 un

cu madde ile cezalandınlmaıını iı

tedi. Maznunların vekilleri müdafa 
atta bulundular. Muh~keme karar 
İçin kaldı. 

Kara~ümrük cinayeti 

Karagümrükte bir ırece beraber 
gecelemek üzre girdikleri evde aı·

kadaşı çamur Şevketi öldürmekle 
maznun Alieddinin muhakf'me5İne 

dün devam edildi ve Müddei umu-
mi Alaeddinin 448 inci maddeye 
göre cezalandırılm~•ını iıtedi. Mu. 

hakemeye cumartesi cünü devam 

edilecektir. 

Mahkum oldu 

Ehli vukufa verilmek Üzre aldıjlı 
parayı zimmetine ııesirmekle maz.. 
nun icra memurlarından fhsan Be-

yin dün bi.-inci ce:LRda ıon muhake

mesi görüldü ve bu h reketi ııabit 

olduğundan kf'ndiıinin Ü( •~Y h.r.pıi. 
ne, ayni müddetle memuriyetten 
mahrumiyetine karar verildi. 

Unkapanıcaddesinde 
meydan muharebesi .. 
Bir arada içki içen 8 ahbap soka
ğa çikınca biribirlerine saldırdılar 

Bir ölü var. Dört y<>· <ı.lının d:ı yaraları ağ?r! 

Frank 1. 2,41,50 Ley 79,3" son üç sınıftll da tatbik edile- Evvelki aktam Zeyrekte U 11 f 
Leva S!l,05, -o-ı'"na_r_2_6_,-62,00 ceklir. kapanı caddesinde misli evder 

------
----:-::-:~ Bu suretle umumi malumat görülen bir cinayet ~l":'~ştur: 
Florin 1,16,75 ~ervone_s JOSB itibarile daha kıymetli genç 1 8 kişi arasında ve ıçkı alemın 

Borsa 
harici { 

Altın 918,00 muallimler yetİ•ecektir. de başlıyan bir ağız kavııaaının 
Mecidiye 53,50 ' 
Banknot 265,00 Maarif müsteşarlığı doğurduğu bu cinayet tabanca 

V k"I . . 1 ile bıçakla cadde ortasında ya-
. e __ a et emıMrıneh a manEm~- rım saat süren bir boiutmadan 

f-'<. lıam \'e Tahvilıitın nev arıf musteşarı e met mın k" 1 tur Tam 
. . R"d N fı sonra va ı o mu~ · ya. 

istikrazı dahili 87,oo Beyın .~e~n~. ~ v~n d a zb~~- rım saat cadde ortasında bir 
Düyunu muvahhide 67,~0 Y~ Salı. ed"lı e!. er eni ırı- muharebe kadar şiddetle de-

li 3 50 nın tayın e ı eceııı yazı mıttı. d b b m b ' ikramiyeli Oemlryo arı • - hk"k vam e en u &fUf a ve ogaz 
..,...,,...,... .... ,.,..,.,..,.,.. .... -- ... 1 Bu hususta yaptıg:mız ta ı a 1• bek. t ._..., ... -.--.• -. • .....-_........~ .. h 'k' t d b · laşmıyaya po ıs ve - çı ak·a .. 

ta gore, er ı ı z~ a u v~zı- fından yetişilmemi~ olması çok 
___ - ı feyi kabul etmek ıstememe te- d"l k · 

'ı dirler. Müsteşarlık içın daha şayanı 1
' attır. 

ziyade Ihsan ve Fuat Beylerin Ka11ga nasıl l•tı;ladı? 
! iami drafında ıaıan edilmekte- Zeyrekte Unkapı;nı cadde- . 

dir. sinde Süleymanın meyhanesi 1 
Tamir edilecek vardır. Evvelki aktam burada 

k 1 Naci, arabacı İbrahim, Naci-
me tep.er nin kardt:şi Enver, yeşil tulum 

Belediye daimi encümeni balı Recep, Süleyman, yağlıa-

intihabı yapıldı 

dün fen işle i müdürü Ziya B. neli Ali, Bycegizli Ahmet, Ha. 
in iştiralrile bir içtima yaparak raççı Kara Mehmet mahalle. 
tamiri lazım gelen mektep bi- sinde sakin Veysel isminde 8 
nalarını tesbit etmiştir. Yeni arkadaş bu meyhanede oturup 
bütçe gelir gelmez bu mektep- hep bir anıda içmiye başlamı,. 
lerin tamirine batlanacak ve lardır. İçki esnasında arabala. 
yeni ders senesi gelmeden ik- rın nöbet beklemesi mevzuu 
mal edilecektir. bahsolmuş ve hemen hepsi ara 
rat Habip zade Ziya, Balcızade bacı olan 8 arkadaş arasında a
Mehmet Mustafa Nuri kardeş- laka uyandıran bu nöbet mese
lerden Burhaneddin. Hacı Mus lesi hararetli bir münakaşa ze
tafa zade Osman Nuri, muba- mini açmı~tır. Kafalar dumanlı 
yaacı Selami Salih, mubayaacı olduğu için münakaşanın kav-nurda sat ı 1 de "başlayan inti

haba saat 14 te nihayet veril- Baban zade Nureddin Beyle• gaya inkılap etmesi geçikme-
seçilnıiştir. miş, ~iraz ev~el biribirleri~in 

Bu hey'di id~reye Ticaret şerefıne r;;l.ı ıçen 8 arka_dat ım 
Odası meclisinden ilk içtimada 1 d i l·~ r; bir : eı ine küfretmıye baş-
iki aza daha ilave ı diltce!<t"r. lamıf'arc'.r. 

-
Yaralananlardan 

hastanede •. 

1 

• • 

Yekdiğeri hakkında en ağır 
küfürleri aavurmıya batlıyan 8 
kitinin ortasındaki masada bir 
dakika içinde kadeh, bardak, 
çatal, tabak r.evinden bir fey 
kalmamış, işin fenaya vaı-aca

ğını anlıyan meyhaneci İte mü 
dahale ederek müşterilerini tes 
ki• etmek İslemittir. 

Sokak muharebesi 
Meyhanecinin müdahalesi 

ile kavga bir aralık yı\lıtmıt ise 
de, kafaları kızmıt ve gözleri 
dumanlanmıt olan sarhoılar 
kolay kolay sükünet bulmamış 
lar ve biribirlerinin kanının iç
miye ahtetmi~ gibi yekdiğeri-
ne: 

- Erkeksen çık ulan dışarı· 
ya, gfüte Lendini! diverek so-

bir ark 
Belediyede 

• 

iskele 
Hamalları 

Belediye, adetlerini 

azaltmağa karar verdi 

iskelelerde hamal kadroları 
nm tenkisi zarureti görülerek 
münhallere yeniden hiç bir ha
mal alınmaması belediyece ala 
kadarlara tamim edilmiıtir. 

lıtanbulun hamal kadrosu 
2200 olar11k tesbit edilmi,tir: 
Evvelki gibi iskelelerde çok it 
olmamaktadır. Eskiden günde 
3 - 4 lira kazanan bir hamal 
,imdi ancak 75 · 100 kuruş ala 
bilmektedir. Belediye kadroyu 
adam batına 75 kuruş kazança 
göre yapmı§tır. Geçenlerde bu 
iskele hamal başı bir haftada 
ancak 4 lira kazandığını söy
lemiştir . 

Cuma ruhsatiyesi 

Cuma ruhsalİyesinden istis 
na için müracaat müddeti ge
çen ay nihayetinde bilmiş ve 
henüz müracaat ctmiyenlere 
ceza kesme muamelesi yapılma 
ğa baılanmıştı. 

Bu husustaki mühlet tem
muz nihayetine kadar temdit 
edilmiş ve cezaların teciline ka 
raı· verilimiştir. 

Sultanahmet parkı 
Dünkü aksam g zetelerin

den biri Sultan Ahmet meyda. 
nının çocuk bahçeai haline ge
tirileceğini yazıyordu. Beledi

ye böyle bir şey bütçede tahsi
sat olmadığından mutasav ·er 
bile olmadığını söylemiştir. 

Üç ayda bir muayene 

Müstahdemin idarehanesi 
açmak üzere belediyeye yedi 
ki,i daha müracaat etmi~ ve i
darehanelerin adedi 20 ye ba
liğ olmuştur. Müstahdemine al 
tı ayda bir yapılan sıhhi mua
yenelerin hitmetçi kız ve kadın 
lar için her ihtimale karşı üç 
llyda bir yapılması muvafık gö 
rülmüttür. 

••••••• 
Eytam ve Eramil 

yoklamaları 
Eytam ve eramil ve müte

kaidinineylul yoklamalan ağus 
tosun birinde başlayarak yirmi 
gün müddetle mal.nüdürlükle
ri tarafından ikmali dün mal. 
müdürleri içtimaında takarrür 
etmiştir. 

Fatih kazası 3, Eminönü 
kazası 2, Beyoğlu kazuı 2, Ka 
dıköy, Üsküdar ve Beşiktaş ka 
zalarınd•. bi.-er tubede yokla
ma yapacaklardır. 

Mürşit hanımlar henüz 

hazırlanamadılar 
Kadınlar Birliğinin İrşat he

yetleri yarın Erenköy, Kalıta
ne ve Pendiğe hareket edecek
lerdir. Fakat bu irşat ve tetkik 
seyahati gidecek hanımların 
lerdi. Fakat bu İrşat ve tetkik 
tehir edilmi9tir. 

Ne vakit gidileceği de he
nüz belli dğildir. 

kakta kavgaya çıkmı§lard .... 
Bu çıkış çok feci olmuş, 

Unkapanı caddesi bir an içinde 
muharebe meydanına dönmüş, 
silah sesleri, naralar, bıçak şa
krrdıları, istimdat ve feryatlar 
ciYar sakinlerini heyecane dü
§Ürmüştür. 20 • 25 dakikalık 
bir muharebeden sonra civar
dan düdük sesi i ı:elmeğe baş 
lamış, polisler görünmüş, mu
harebenin sağlam kalan k lıra
manları da kuvveti tabnna ve
rip kaçmıya başlamı~larJıı·. 

Maktul t1e mecruh vor 
Polisler kavga yerine geldi

ği zaman. cidden derin bir hay 
rete düşmü,ler, üç kişinin inli
yerek kıvrandığını, iki kişinin 
de hareketsiz yerde yattığını 

ııörmütler, ve derhal faaliyete 
geçerek hareketsiz yatanlarm 

kalbini dinlemişler, bunlardan 
birisinin öldüğünü, diğerinin 
de ölmek üzere bulunduğunu 

anlamışlardır. Sedyeler. otomo 

var .. 
Villi11ette 

Yunanistan· 
daki emlak 

Gayri mübadillerın 
müracaatları lazım 

10 Haziran 1930 T. li Ani.ara 
mukavelenameıinin 5 nci ve 7 nft 
maddelerı mucibince Yunanistanda
ki mallarına 1 Aiustoı 929 tarihin
de filen vaziülyet bulunmu~ olan 
ethaıın hakkı tasarruffarı müran«>n 
bulunduğundan bu malları İçin 'ken
dilerine Muhtelit Mübadele komis
yonu tarafından verilmesi lizın1ee

Jen vesikaları almak üzere al· kada .. 
rın 15 Ağustos 1931 tarihine kadaı 
müracaatları mı::!2kUr lıeoıniıyon ka· 
rarı icabındandır~ Bu vaziyette bu
lunan vatandaşların '\akit ge.;ir .. 
meden lstanbulda Muhlelit Mübade 
le Komisyonu Türk heyeti muı·ah .. 
hasaıı riyasetine 1nÜrl'ca.at eylenıele 

ri dün vilayetten mülhakata tebliğ 

olunmuıtur. 

Meyhanelerin tahdidi 

Meyhanelerin ve emsalinin 
açık bulunacakluı saatlerin 
tahtidi işi de yeni belediye ka
nunu mucibince belt:diyelere in 
tikal etmi§tİr. Bu itibaria bele 
diye lüzum görüraa biı hane 
ve emsalinin geceleri açık bu
lunacaklım saatleri yeniden tet 
kik edecektir. Maamafih halen 
tadbik edilen gece saatleri tali. 
matnamesinden ıyı neticeler 
alınmıştır. 

Hayret gazetesi 
Hayret isminde çıkmakta o

lan gazetede bazı izdivaç ilan
larının şekli, Vilayette mÜ•telı 
çen görüldüğünden bir nüsha-
11 Müddei umumiliğe gönderil 
miştir. Müddei umumilik t .. ı . 
kikat yapmaktadır. 

Posta 

Yeni kadrolar 

10 memur, 30 müvezzt 
açıkta kaldı 

latanbul Posla - ~ Telgraf bat· 
müdürlüğü yeni sf'nr kadror:u g ]. 

mittir. 
Yeni kadroya nazaran l ıı.tanhul 

baf müdürlüğü dahilinde 10 memur 
30 müvezzi kt'ldro harici Ji:alnıakt;o 

dır. Maamafih bu aç !. münhal)( ı·ıe 
kapatılmaktadır. 

Avusturya sefiri 

Mezunen mt:mleketinde bu
lunan Avusturya sefiri M. Kral 
ve refikaları dün §ehrimize av
det etmiştir. 

İşten el çektirilenler 

Maliye hey'eli tehiii;esi 
görülen lüzum Ü7~rine b~zı me 
murlara İşten el çektirmiştir. 
Bu memudıır şunlardır: 

Ankara' da muhasebe müdü
rü Ekrem, muhasebe muteme
di Şükrü. Gemlik n~al miıdürü 
Osman, İstanbul a.~eri mek
tepler muhasibi mes'ulü Hamit 
ve katibi Osman Beyler. 

Muallimler birliği 
kongresi 

Yarın muallimler birliğiı:cle 
bir İçtima yapılacak tatıl esnr.
sında aktedilecek umumi içti
maın günü tayin cdile.:ektir. 
Bu toplantıda birligiıı bir sene
lik mesaisi görüşiilecektir. 

biller bulunarak y"ralılur hasta 
neye kaldırılmış, keyfiyetten 
de müddei umumilik hal erdar 
edilmiştir. Ölen adamın taban
ca kurşunları ile muhtelif yerle 
rinden yaralanarak öldüğü ya
pılan muayene neticesinde anla 
şılmıştır. Ölü Enverin ağabt:yi 
ıi asker Nacidir. Arabacı lbra
him dr gene labanc. kurşunu 
ile bacağından yualanmı~lrr. 

Yaralılar kimlerdır? 

Muharebenin diğ e:r yaralı!, 
rı maktul asker Nacinin karde
şi Enver le yağ haneli Ali, } etil 
tulumbalı Süleyrnanı:lır. Bu iiç 
kişi bıçaHa yaralanmı•lrrdır. 
Üçüncü d e yarası ağırdır. H~p 
si de hastaneye kaldırılmışlar
dır. 

Polisler gelirken kaçan . .,. 
şiltulumbalı Recep, Bcyc<>ğ izli 
Ahmet, Haraççı Karamchmet 
m;.hllliesinden Veysel lıi Hi hart 
yakıılanmışlardır. Yakayı mı.iı1 

dci umumi tahl~ik dmc:l,tı:dir. 



Asrm umdesi "Milliyet" tir. 

26 TEMMUZ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaralan: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hari9 için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 .. 1400 .. 

1Z .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
l~ln müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nların meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 

Dün azami hararet 23, 
asgari 20 derece idi. Bu
gün ruzgiir mutedil poy
raz, hava bulutludur. 

IF LE~ 
Önce- Evvel 

Ben üdebadan değilim.. Bu
nu başkaları söylemeden söy
lüyorum ki; onlara bir hakika~ 
söyletmek suretile itiyatlarını 
bozdurmuş olmıyayillı .. Üdeba 
dan değilim amma türkçeyi iyi 
bilirim ve ?'i söylerim: ~u~.u 
da bir mezıyyet olarak ılen sur 
nıüyorum. Bir türkün türkçeyi 
bilmesi as:ldır. Yalnız dil hak· 
kında bir ufak mülahaza yaza
cağım da bilhassa lstanbul leh
çesini alakadar eden bu müla
haza dolayısile bana cevap ve
receklerin akıllarında bulun
sun, diye söylüyorum: 

Ben doğma büyüme şehir u
şa ı,;ıyım. Görüştüğüm Türkçe
d., hiç bir aykırı lehçe tesiri de 
yoktur. İstanbul lehçesinin sırf 
türkçe lugatlerinden yüzlerce
sini bilirim ki dil encümeninin 
bazı azası daha işitmemitler
dir bile ... Şimdi gelelim sade
de: 

Geçenlerde dil encümeninin 
mesaısım tenkit yüzünden 
(Va-Nu) ile bazı encümen a
zası ve bilhassa Besim Atalay 
Bey arasında münakaşalar ol
du. Bu münakaşalardan emsali 
gibi hiç bir müspet netice çık
madı. Ben bu vahi sakız çiğne
meleri dedikodu zevkinden do
layı okudum. İstifade ettim der 
sem nezaket olsun diye söylen
miş bir söz telakki ediniz. Yal
nız Besim Atalay Beyin mek
tuplarından birinde bir kelime 
gözüme ilişti. Bir müddet "ba
kalım, (Vi-Nu) buna ilişir
mi., diye b~kledim. Galiba o
nun da şu günlerde ilişikli işle
ri çok ki, buna dokunmadı. Ben 
İstanbul lehçesi hesabına bu ke 
limeye ilişmeğe karar verdim. 
Besim Atalay Bey bir mektu
bunda bizim öteden beri kullan 
0

dığımız (evvel) kelimesi ye
rine (önce) kelimesini kullanı
yordu •.. Mesela "bundan on 
sene evvel. .. ,, diyecek yerde 
"bundan on sene önce,, diyor
du .• Biliyorum. Bunu arapça 
kelime kullanmamak için yapı
yordu .. Ben İstanbul lehçesine 
girmit olan arapça, acemce, 
rumca veya çingenece kelime
lerin mutlaka asıllarını arayıp, 
bulup yabancı asıldan geldiği 
anlatılınca onları kapı dışarı et 
mele fikrinde değilim ve bunu 
söylerken bir dil encümeni aza
•mdan daha kuvyetli bir ifade 
ile söylüyorum. Çünkü bu keli
meler artık bizim malımız ol
muttur. Dil encümeni azası o
lan zatların lehçe üzerinde bu
gün edna tasarrufu olmadığını 
da izaha lüzum yok değil mi? •. 
Bu zatlar, türkçe olan kelimele
ri bir araya toplayıp manaları
nı yazmak ve yeni harflerin dil 
kaidelerine vereceği hususiyet
leri tedvin etmek vazifesile mu 
vazzaftırlar ... Yoksa türkçe di
line esas ittihaz edilen ve zaten 
öteden beri öyle olan İstanbul 
leh.:esine ne yeni bir kelime ila 
ve etmek, ne de mevcut kelime
lre yeni ve başka manalar izafe 
eylem~k hakkını haizdirler. Bu 
nu yapsalar da o kelime ve ma
nalar, yaptıkları lugat kitabm
da ve arasıra yazacakları satır
ların garip üslubu arasrnda ka
lır gider.. Kimse kullanmaz. 
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Çünkü yeni kelimeler ve eski 
kelimelere verilen yeni mana
lar ancak halk tarafından kul
lana kullana dil bünyesine gi
rerler, bir komisyon bir heyet 
kararile değil!. . No : 71 Yaz•n ı M. Yavuz 

Böyle heyet kararlan şeklin
de iltimaslarla lugat kitapları· 
na giren kelimelerin akıbeti İs
tanbul Şehremaneti mektupçu· 
su -Allah seli.met verain
Oaman Bey biraderimizin İs
tanbul sokaklarına verip kızıl 
levhalarla duvarlara astırdığı 
takma isimlere benzer. Halk ge 
ne bildiğini söyler ... O kelime 
ler lilgat kitaplarında, ve sokak 

Topraktan bir şarap 
destisi çıkardılar 

Cariye evvela efendisinin, sonra da 
Teofilos'un kadehlerini doldurdu 

isimleri duvarlarda yazılı ka- T eofilos ta pek net' esiz ve ı rek ve yerlerde sürüyerek aa
lır ... Onun içindir ki; ben dil en durgun bir adam değildi. raydan çıkardılar.. ellerini ve 
cümeninin yahut herhangi bir Fakat, sokakta gördüğü aç bacaklarını zincirle bağladılar .• 
müessesenin bizim dili harap e ve yaralı çocuğun hali gözünün Seli.nik zmdanına attılar. 
deceğine, zarar vereceğine ihti- önünden gitmiyordu. :j: :j: :j: 

mal verenlerden değilim .. • "Açım, kirye, üç gündenbe- Ertesi sabah, Andronikos, 
İşte (önce) kelimesinin "ev- rı açım!., maiyet zabitine §U emri vermİ§ 

vel., kelimesi yerinde kullanıl- Bu feryat kulağında çınlıyor ti: 
ması da bu kabildendir. "Ön- nefis yemeklerin mebzuliyeti- "-Teofiloa, bazan bir ordu 
ce,. nin gene İstanbul lehçesin- nı gördükçe, memleketteki sefa ya bedel müthiş bir adamdır. 
de mukabili (evveli;) dır. • Me !etin sebebini anlayamamaktan Şimdi, kendisini sefillerin ya
sela: "Ahmet Efendi! Önce sen mütevellit bir teeaaür ve igbi- nından çıkarıp ayn bir hücrede 
söyle bakalım!,. Cümlesini: rarla di,lerini gıcırdatıyordu. tecrit ediniz ... ve yattığı yerde 
"Ahmet Efendi! Evvela sen Andronikos, uzun boylu ve mum yakmayınız. Gözleri, ö
söyle bakalım., şekline soksak ınce belli bir cariyeyi yanına ça lünceye kadar nur görmesin!., 
şive tegayyüre uğramaz amma ğırdı: Selanik kumandanı Prens 
"Ahmet Efendi! Evvel sen söy ş · l ki · 

- aır er es şarap ıçme- Andronikos, aair (Teofilos) 
le bakalım!., dersek ya bir a- k · 1 ded. % 

den yeme yıyemez er, 1
• tan çok korkmuştu. 

rap l.eya bir medrese kokusu se abuk kendisine bir kadeh elli 
zilen bir cu··mte yapmış oluruz... ç ' · ı Selinik'teki sefaleti kendi de senelik eski şarap getır. 

Şimdi size İstanbu lehçesile Yuanis'in üçüncü oğlu, (Te- görmüyor değildi. Fakat, asil. 
bir kaç satır yazacağım: filos) un eski şarabı çok sev- zadeleri gücendirmemek için 

"Bundan yirmi üç sene evvel 
0 

rd onlardan vergi almıyordu. Bu 
"h ·ı ı diğini biliyo u. yüzden Selinik hazinesı· nde va Rumelide çıkmış olan ı tı a Toprak altından yeni çıka-

hareketı" evvela Manastır •eh-. bi · · · ridat namına onpara yoktu. 
% nlmış eski · r şarap testısını 

rinden bulamı•tı... Yıldız sa- · d.l Kendi sarayındaki masarifi de """ ~ sofraya getır ı er. 
rayı bidayeten bu harekete e- (Andronikos) un cariyesi,. asilzadeler temin ediyordu. 
hemmiyet vermek istemedise evveli. efendisinin, sonra da Te Halkın sefalet ve ihtiyacını 
de, işin genişliği gelen telgraf- ofilos' un kadehlerini doldur- ı;<>ren ve düşünen yoktu. Ku
lardan anlaşılınca; evvela hile d mandan, korkudan sokağa çıka 
yoluna saparak hürriyetperve- uSelinik kumandam mağrur maz olmuıtu. Saray muhafızla 
ranı ı"çinden vurmak istedi .• ,, b d d K d h" l" ld r• sokaklarda· ir a am ı. a e ı e ıne a ı .., • 

Şimdi bunu Besim Atalay k Ik ak " A k Jd ı ve ayağa a ar : - ç a ım .,. 
Be"' gibi yazacag"ım: A · · f" · Teofil-· 

J - zız mısa ınm ~ Diyenleri ve dilenenleri top-"Bundan yirmi üç sene önce f" 
un şere ıne.~ lıyor ve kumandanın emrile Rumelide çıkmış olan ihtilal Ded" - ••t·• d"" f 

ı ve agzına go ur u.. a- zindana atıyorlardı • 
hareketi evvela Manastır şeb- kat, içemedi .. Teofilos, elindeki 
rinde başlamıştı. Yıldız sarayı kadehi sofradaki davetlilere u
bida •eten bu harekete ehemmi zatarak, yüksek sesle şu sözle
yet vermek istemedise de işin ri söylemişti: 
genişliği gelen telgraflardan _ Selanikteki açların, çıp
anlaşılınca evvela hile yoluna !akların, dul kadınların ve kim 
saparak hürriyetperveı·anı için- sesizlerin sıhhatine •.• 
den vurmak İstedi ... ,. Prensin kadehi elinde kaldı .• 

Bu sakat bir ifadedir. Ve hiç kimse elinde tuttuğu 
Bir de önceyi benim düşün- şarabı içemedi • 

düğüm gib:'. hakiki yerinde kul- Herkes hayretle biribirine 
!anarak ayni satırları yazayım: bakh. 

"Bundan yirmi üç sene evvel Sel&nik kumandanının huzu-
Rumelide çıkmıt olan ihtilal runde. bu küstahane harekete 
hareketi önce Manastır şehrin- kim cesaret edebilirdi.? 
de başlamıştı. Yıldız sarayı ilk Andronikos kaşlarını çata-
önce bu harekete ehemmiyet rak Teofiloa'un yüzüne baktı: 
vermek istemedise de işin ge- _ Kimin huzurunda bulun
nişliği gelen telgraflardan an- duğunu biliyor musun, T eofi
laşılınca önce hile yoluna sapa- los ? 
rak hürriyetperveranı içinden Bizanslı şair başını salladı: 
vurmak istedi ... ,. _ Eski şarabınızı henüz iç-

Bu satırlarda önce kelimesi- mediğim için aklım başnnda
nin -kasten- tekerrüründen dır, asaletmaap! Tabaası sokak 
başka sakat nokta yoktur. !arda aç ve çıplak gezen bir 

Zaten önce kelimesi bizde d prensin huzurun ayım .. 
geçmiş zaman ifade eden (ev- Andronikos, davetlilerinin 
vel) manasını kat'iyyen ver- yanında bu kadar hakarete ta
mez .. (Evvel) kelimesi de a- hammül edemezdi.. Elindeki 
rapçada bizim türkçede oldu- kadehi Bizans şairinin yüzüne 
ğu gibi "zamanda takaddüm., fırlattı: 
ifade etmez... O manayı ona _ Terbiyesiz köpek! Sen 
biz vermitiz. Şimdi geri alma- asil insanların sofrasında yer 
ğa da lüzum yok... Anadolu- alacak bir mahluk değilsin! 
nun en hücra köyünden, İıtan- Sana ancak baldırı çıplakların 
bulun en yüksek semtleri hal- yattığı zindan yaraşır! 
kına kadar herkes bunun ne de Kumandan fena halde hid-
mek olduğunu bilir. detlenmişti. Arkasında duran 

Bir lisanın zenginliği kelime muhafız alay zabitine hita 
lerinin çokluğile anlaşılır .. Ke- ben: 
limesi az fakat kelimelerine faz 
la mana yüklenmiş diller fuka
ra dillerdir .• 

Maksat lstanbul türkçesinin 
zeµgin lugatlerini bu arapça bu 
acemce bu çince diye atmak ol
madığına göre dil encümeni a
zasının olsun böyle aykırılıkla
ra kendilerin kaptırmamalarını 
çok şayanı temenni gördüm ve 
bu satırları o tesir altında ola
rak yazdım. Bilmem hoş görür
ler mi? 

FELEK 
-==·== 

Itizclr 
Evvelki gün dördüncü sahi 

femizde çıkan sıhhi makale 
doktor Rusçuklu Hakkı Beyindi 
Muhterem muharririn sehven 
imzası çıkmamıt olduğu için 
özür dileriz. 

- Bu serseriyi sefillerin 
ve çıplakların yanına atın! •. 

Diye bağırdı. 
Selanikteki rum asilzadele

ri, Teofilosu tanımadıkları ı
çin, ne demek istediğini an
layamamışlardı. 

T eofilosu kollarından ya
kaladılar salondan istihfaflt.ir 
sesler yükseliyordu: 

- Alçak! 
- Küstah! 
-Kaba adam 
- Hayvan! 
- Neşe hırsızı\ 
En son küfürü genç bir ka

dın savurmuştu. Elindeki ka
deh telaşla üzerine dökülmü! 
neşesi kaçmıştı. 

Teofilos kapıdan çıkarken 
yumruklarını sıkarak haykır
dı: 

- İçiniz .. Patlayıncaya ka 
dar geberinceye kadar içiniz! 

•-• Kadıköy --• Mademki, gözleriniz, sokakta-
l ki açların ölümünü görmiyecek 

Hi iiliahmer Sünnet düğünü kadar kör ve kulaklarınız aefil-
13 Ağustos 931 Perşembe terin ıztıraplarına karşı tıkalı-
günü ve geceıi Mısırlı oğlu ı dır! O halde içiniz .. ! Geberin-

bahçesindc ceye kadar içiniz!. 
••••••••••••• .. I Bizans ıairini, o gece, döve-

Selanik zindanları o derece 
dolmuştu ki, artık sefillere ku
ru ekmek bile yetiıtiremiyor
lardı . 

Zindanlardaki sefiller açlık
tan biribirlerini yiyecek hale 
gelmitlerdi. Açlıktan ve hasta
lmtan ölenlerjn cesetleri gün
lerce zindan köşelerinde kalı- · 
yor, fareler qlülerin gözlerini 
oyuyordu. 

Selinik zindanlarındaki sefa 
!et hiç bir devirde görülmemiş
ti • 

Zindanların pencerelerinden 
akseden feryatları işitmekten 
bizar olan halk, artık, o civar
dan geçmemeğe başlamıştı. 

Pencerelerden, uğultu halin 
de, tek bir kelimenin akisleri 
işitiliyordu: 

- Açız ... 

Sekizbin ki,i aç ve ölüme 
mahkum .. zindanlarda inliyor
lardı!. 

Şair T eofilos'u, ilk günü, bu 
sefil ve korkunç sahnenin içine 
atmışlardı. 

Teofiloa bu dehşetli manza
rayı görünce şaşırdı. 

Sefiller, Teofilos'a, yiyecek 
gibi bakıyorlardı. 

Bizans şairinin parmağında 
kıymetli bir yüzük vardı .. elbi-
sesi yepyeniydi. Yüzünün ren. 
gi uçmamıştı. Belliydi ki, kar
nı tok bir adamdı ... 

Sefiller hayretle biribirlerine 
bakıştılar. Bu kanh , canlı a
damın sefiller arasında ne işi 
vardı? 

Onu, halkın iliğini emen bir 
asilzade zaru'letmişlerdi. 

İçlerinden biri, yengeç gibi, 
yerde sürünerek, T eofilos'un 
ayağının dibinde durdu: 

- Yemekten yeni kalkmış 
mes'ut bir adama benziyorsun! 
Göbeğini şişirip te içimize ner
den geldin? 

T eofilos gözlerini kapadı ve 
dudaklarının arasından iki ke
lime işitildi: 

- Kumandanın sarayından .. 

(Bitmedi) 

Türkiye Turing ve Oto
mobil Klübü: 

2 Ağustos 2eniz geziuti
sile akşam yemeğine iştirak 
etmek isteyen azayı kiramın 
hüviyet varakalarını hamilen 
temmuzun 29 akşamına kadar 
cemiyet merkezine müracaat 

etmeleri müsterhaıudir. 

T(ş!kkür 
Karım Saiyenin Ebediyen 

kapanan gözleri önünde duy
duğum büyük acıya telgraf
la, mektupla, cenazeye refa· 
kat ve evime ve caireme ka
dar bizzat yorgunluk almak 
ve Gazetelerin çok kıymetli 
sütunlarında yer vermek su
retile aziz dostlarımın ve aile 
çocuklarının gösterdiği asit 
aliika ve teslliyetten hudut
suz bir minnet ve tükranla 
mütehassisim. 

Piy ngom 
Kur'aya iştirak edecek olanla 

fiş numaralarını neşrediyorUS 
1 

311 Suadiye Halimağa sokak 2 numarada Erenkoy kız lisesindd' 
. . .Ae 

312 Bursa zabıtai belediye memurı ı\bdürr'C4ıa 
313 lnegol ziraat bankasında fi 
314 lzmir kemcı· altında gazetecı kose 14 • 

315 Nişantaş meşrutiyet mahallesi hastahane sokağı 19 No M 1 

316Kırklareli orman müdiri Ke...,.ı (' 
Bunu yazık ki kaç giln

dür ayrı ayrı arza imkiin bu
lamadım. 

317 Ankara Hacı doğanda sanayj caddesinde 43 No. Elbiseci "f a 
11nda Hasan 

Bu bapta aziz dostların 

ve aile çocuklarının lfıtuf ve 
keremlerini dilerim efendim. 

lstanbul: Altıncı Noter 
Gılip Bingöl 

Teşekkür 
q' alidemin otomo b i 1 de 

u n u t t u ğ u bir bavulu 

on iki saat zarfında bulup 
bize teslim eden seyrüsefer 
memurluğuna alenen beyanı 
teşekkür ederim. 

Elif Naci 

lıtanbul 4 Üncü icra Memurlu
ğundan: 

Hiristo Nikolayidis efendi verese· 
sinden Nikolnki Efendi ve hemşiresi 
matmazel Maryanın Mehmet Aziz 
Bey ve Ayte Vilden hanun ziınme

tindeki alacağından dolayı vefaen 
mefruğ Be~iktaı'ta Teşvikiye mahal 
lesinde hamamcı Emin efendi yeni 
güzel bahçe sokağında kain eıki 5 
yeni 4/ 33 No. lu bir kıt'a arsanın 

yedi hisse itibariyle birer hiueleri45 
gün müddetle mevkii müzayedeye 
vaz olunarak 4500 lirada talibi uh
deıinde olup bedeli müzayede had
di li.yıkında görülemediğinden bir 
ay müddetle temdiden müzayedeye 
vaz olunmuştur. Hududu: tapu kay 
dı mucibince bir tarafı Şefik Bey 
bahçesi ve bir tarafı Şemsettin Ziya 
Beyin uhdesinde ve tarafı Şefik Be
yin ar1&11 ve tarafı rabii hamamcı 

Emin Ef. sokağile mahduttur. 
Mahallen yapılan vaziyeti esna

sındaki hali hazır hududu İoe bir 
tarafı güzel bahçe diğer tarafı Ziya 
Bey apartımanı arka11 diğer ıokak 

önü hamamcı Emin efendi ookağile 
mehdut olup mezkur arsa dahilinde 
içi toprakla mestur karadeniz tek
linde b;r havuz mevcuttur. Ve sa
hası mezkur arsa kayıt veçhile bil
meııaha 961 zira 22 parmak terb;in 
de olup kıymeti muhammenesi ve 
her metre murabbaı 14 der liradan 
mecmuu 7672 liradır. Talip olanlar 
kıymeti muhammenenin yüzde onu 
niıbetinde pey akçelerini alarak 
341/5221 doıya numarasile saat 14 
ten 17 ye kadar 27 / 8/ 931 tarihinde 
lıtanbul 4 üncü icra memurluğuna 
müracaat eylemeleri ve fazla maltı. 

mat dosyasında münderiç bulundu· 
ğu ilan olunur. 

ZA YI: . 4600 kilo çuvala ait 11 
lira 50 kuruşu havi 120458 numer<>
da oktruva resmi makpuzunu za}i 
eyledik. Bir •uretini istihsal eyleye
ceğimizden mezkô.r makpuzun hük 
mü olmadığını ilin eyleriz. 

lstanbul'da Vitol ve Şürekası. 

lstanbul Dördüncü icra Dairesin 
den: Halil Hasip paşanın mahtumu 
Zeki Bey ile !fakat hanım varisle· 
rini.n Haralambos efendiden borç 
aldıii"ı mebaliğa mukabil yefaen 
mefruğ Kasımpaşada Emin <:amü 
mshailesinde Ephem sokağında alik 
42, 41, 39, 57, 59, 59, 47 45 mü
kerrer r.edit 41, 43, 45, 47, 49, 53, 
55, 51 numaral.ırla mürakkam mu

kaddema yedi bap hane elyevm bir 
kıt'a arsanın beheri beş hisse itiba· 
rile iki hisıesi ,.e yine ayni num~r .ı 
tarla mürakkam arsanın 10 hisse iti 
barile bir hissesi 45 gün müddetle 
müzayedeye vazolunarak 41 ila 55 
numaralara 100 lira ve 5141 No.lu 
mahal 200 lirada talibi uhtesinde o
lup bedeli müzayede haddi layikın
da görülemedii.inden bir ay müddet 
le temdiden mllzayedeye vazolun
muştur. Hududu:: Bir tarafı Enlin 
Bey hanesi ve bir tarafı bakkal Dı
mitrinin dükkanı ve bir tarafı bah
riye kol ağalarından Hüseyin ağa

nın bahçesi ve tarafı rabii mevliha
ne caddesile mahduttır. Arsanın 

mecmuu mesahası alettahmin 486 
metro mürabbaı olup der ununda Üç 

1 

kuyu mevcuttır. Kıymeti muhamnti 
nesi Bin Liradır. Talip olanlar kıy
meti muhamminesinin o/o onu nisbe 
tinde pey akçelerini alarak 928/ 
5679 dosya numarasile saat 14 ten 
16 y3 kadar lstanbul 4 üncü icı·a 

memurluğuna 27 /8/931 tarihinde 
mürıtcaat etmeleri ilin olunur. 

318 Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe encümen memuru S. 
319 Osküıfar çınar saddesi 123 numarada 
320 Cümhuriyet Halk fırkası vilayet idare daktilosu 
321 Ankar:ı. Riyaseti Cıimhur muıiki hey'etinde 
322 lzmir Bornova uzun sokak numara 14 
323 Akıehir perukiı.ı·ı balonunda 3 numarada 

324 Gemlik dava vekili 
325 Kadıkoy Kuşdili Gazi Osmanpap sokak 17 No. Ummehan 
326 Tütüıı inhis.m umum miidiriyet ıube 2 B. lmnu 
327 Pangaltı Maçka kavaklı sokak 135 numarada Rasim 
328 Muh~biri miıfettiş Reramettin p&.ıa mahdumu 
329 Ankara ön cebecide 154 numarada 
330 Beyoğlu Tepebaşı antikacı 
331 Erenköy 2!t numarada 
332 Ankara imalatı harbiye tüfek fabrikasının kundak 

333 Ankara •ahan pazarı Evkaf kıratane•İ müsteciri 
334 Ankara askeı·i fabrikalar satın alma komiıyonunda Binbat• 
335 Baş vekalet muamelat memuru 
336 Ziraat bankası esham tahvilat memuru Mehm"! re 

337 Cerrah pa!;a hastanesi dahiliye kovuı haota bakıcm Na~ bi 
338 Ankara sabık Balıkesir meb'usu Fahreddin B. refika11 M sa 

Nilüfer caddesi Taksim sokağında. ..l ~· 
339 Teİcirdağı A HlO katibi ~il~ 
340 Alpullu şekPr fabrikası makiniıtlerinden :: ~ d~ 
341 Ankara yeğen bey maliye §Ubes; musnkkafat katibi H~ tı 

342 43 üncü ilk m~klep talebeıinden Nec~ te 
343 Ankara hapisaneıinde Kayserili Zek~~ /e 
344 Çanakkale tütün inhiıar idareıi daktilon M~ l · 
345 Bursa tnegöl icra memuru M. !(~ 1 

346 liuroa telgraf gişe memuru ~ Ya 
347 Bursa telgraf makini•ti Hayr_: ~ il 
348 Ankara Cümhuriyet bahçe.inde H~ ge 
349 Beşiktaş spor caddesinde 165 numarada '?Jı 'da 
350 Bursa telgraf memuru Cemal~ rı 
351 Ankara iktısat ve tasarruf cemiyeti mutemidl Nihat B. lı . ._.ı I e 

Müfide Nill"'. er 
~la 

353 Ayazpaşa matmazel ~..ıı Pa 
35'1 Eskişehir Muttalip caddesi 88 nuınarao v. ın 
355 Hayriye lisesi ikinci sınıf tıılebeıinden Muıtafa H., ıs 
356 Eskişehir istasyon caddesi 71 No. Dr. Hamit Kam.il B. oflu ti tlf .4 
357 Bakırköy yen mahalle Ah•en JJlı I 
358 lstanbul iş bankası veznedarı hmall tll)ll a 
359 Eıkişelıir valisi Hakkı Beyin mahdumu N-.J. ( t 

352 lzmit istiklal caddesinde dava vekili 

360 Devlet denıiryolları Konya iıletme dairesinde birinci sınıf ~ı tr e 
ı.-ıı 14...- de 

:161 Uşak jandarma hölük kalemin.d~ ~ N. 0Tavpnlılı lı~ M~ Ço 
362 ., ., ., ki.tibı Bekir Sıtkı B. nezdinde l_l,..,. İlt 
36J Kartal muhasel.ıei huıuıiye memuru Retlt B. oğlu Eııtrl 1 

364 Eskişehir temyiz mahkemeoi l inci ceza daireıi ki.tiplerinden '/)f'j ze 
365 Jzmir damlacık uzun yol 5 numarada SeJdlli m 
366 Tütün inhisarı Çapa 2inci pavyon lb.., 
367 Kadıköy Talimhane civarında 77 numaralı hanede ~=~ Çe 
368 Hocapaıa 13 numara · ne 
369 Buna yağcı Sami Bey ticarethaneıi ki.tip ~ le 
370 Ni•anta• Hacı Mansur •okak 29 numara Malııııut ~ • • ıu··· 371 Nitantaş Şair Nigar ıokak 67 Mahmut 
372 Devlet eDmiryolları elektrikçi IJJ' riıı 
373 Tckiı·dağ valisi Beyin mahdumu Bey --" tııe 
374 Kadıköy Moda caddesi Bll§ı üzerlik aobk 39 aumara Ferik ı.-. 
375 Sen Beno\·a talebelerind"'" Ga~ --
376 Galata Neıtele ıirketinde S~ 
377 Unkapanında değirmen direktörü ~; 
378 Topkapı caddesi Dııil" ; 
379 Topkapı Tramvay cadde•i Vııloil f İerı 
3b0 Büyükada H.,.-111 Q. 
381 lstanbul Verem diıpan•erl Dr. Muıtafa "f'~ .e 
382 Köztepe civannda Mamado ııra kötlderiade No. 11 N~; fır 
383 Sultan Ahmet kadastro heyetinde F edı'-. te 
384 Sıhhiye muhasibinde şef* ke. 
385 Karamürsel mensucat fabrikaaı muhaıibl Yu•uf Z~.ı !la 
386 KaramÜl"Sel mensucat fabrikaıı mubaoebe kitlbi Mehmet IC' Po 
387 Ahmet Halidun Bey , ; 
3il8 Selil.nik banka11 memurlanndan Mahmut Nedid'; 
389 Sanyerde Muhiddin Nadir eczahanesl Naıllı' 

ati 390 Tütün inhisa•t aBhariye deposunda levunn memuru AP"; ha 
391 Kadıköy dôrt sokak 31 numara Hü.... Ru 
392 Küçükpırzar bodrum sokak 3 numara L.,.; lon 
393 Küçükpazar bodrum sokak 3 numara V~ ba 
394 Ahmet Ayhan Bey • • . ; ti. 
395 Yemiş Hilal han 6 numara komiıyonCf Belli" ; 
396 Babıali 54 numara YJll' 
397 Ahmet Yıldız Bey 
3911 Kadıköy Rıza Paıa çeıme 98 numarıı 
399 Devlet matbaası 
400 Ahmet Gündüz Bey 

Devamı v.ıl 

Hediyelerimiz 
Eşya piyangomuza İftİrak etmek üzre kuponlarını t~ 

etmiş olan karilerimizin fit numaralarını nctr• devam e .Mf 
ruz. Numaraların neşri hitam bulur bulmaz, kur'a çeke':i 
Kur'a neticesinde kazanacak karilerimize vereceğimiz 

yeler şunlardır: ,,-
İki kişiye birer bisiklet bir ki•i:re bir gra1110 

İki kişiye birer fotoğraf makinesi ,,ı' 
on kişiye birer kol saati iki ki,iye birer " 

yüz kişiye muhtelif kıymette müt;;:-nevvi eşya 

Hayat ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon hanında kiiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ol~o 

ÜNVON 
kumpanyasına L:r kere uğramadan sigorta 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002 
yaptır· 
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Birinci~sahifeden geçen yazıl 
• 

a irfan kılıbıkları A 

lnkilabımız Ameri
ka darülfünun genç

lerine izah edildi 

Mecliste matbuat kanunu ve miinakaşalar 
•f . . . . 1 1 dan anlaşılan bir sürü malu_-
p (Başı bırıncı sahıfcde, .. e esi' Alimliği çok bıl 

k . r de doğran mat sun P · ·- · 
(Balı 1 inci sahifede) 

1 
, acemı kasap e ın. . .,. . f"k cesaret ve mertlıgı şa-

ış bir gövde gibi dılım_ ~1 1~ mışt;c;lık sanacak kadar ciha- Türkiye ve inkılabımız. hakkı~-
e safsata pıhtıları ıçınde. ma hadlerı·n1• bı"/mı"yen ule- lebes l 

. · nuz Bu se- nı ve .. 
1 

da darülfünun ta ıne ngı-
a:ıınızı çevırıyorsu · b" ·mcimeleri' Neler soy e- lizce bir konferans verilmiştir. 
er de zevk, lisan ve ede ıJb'~t m~ cı Tar ne ak;l erdiremedik- · k ı · b 
· . düşmüş ır mıyor • 

1 
)f Ahmet Şükrü Bey, ın ı a ın:ıt 

ıyoten s~petıne . ili dı- leci şeylere tos vurmuyor ar. . zm ehemmiyetini tebarüz ettır 
elle kılıgı takınmış• d H lbuki biraz okusalar, muta- mek için evvela eski devir ile 

ara kan kusuyo:! .. tbu- va:sıt kabiliyette, bir adam ka yeni devir arasınd_a ~ir m':'kaye 
Zannederim kı Turk ma d malUmat sahibi olabilseler se yapmıştır. Bu ıki devn _yek

tı hiç bir zaman bu kadarbşı- aa~ımız yanmazdı! Ahmak bir dı"g-erinden ayıran husuaıyet-
k .. t h bu derece u- c . · k d" h arık ve us a ' . 1 ur ile bir cehl ıçınde en ı leri eski siyasi ve içtimai ayal 

aşık ve arsız bir cehlın sa gmı f ~~ilderinden bile habersiz ya ile yeni hayat arasındaki ~a~~
Çinde kalmamıştı. Sıfırın na- ıç rlar Yazmalarından vaz !arı izah ettikten sonra, Buyuk 

iitenahi ile sa.vaşıması,çurçur şıy~ "k. keşke okumağı öğrene Gazinin işaretile bunun nasıl 
ahklarının balınalara akıl_h?· gekç kı d, · 'an gösterebilse- başarıldıg-ını anlatmıştır. Ah-
a/ - . t 1 faresının ce a ar ız . . . . 1 

ıgı etmesı, ara · • 1 B""t"" marifetlerı edebı- met Şükrü Bey, Gazının y~ nız 
ergedana meydan okuy~şu:. le:~ te:v:~ yalamak. Evet, fran Türkiyeye değil, medenıyete 

,:..ı işte neşriyat trapezlerınde Y 1 n Türkçe olsun en hizmet eden bir dahi olduğunu 
""p d b kalem can- sızca o su ' 1 1 - . . .. 

eren e atan azı . d"" k- azetelerin sütun arın ve tarihe böy e geçecegını soy-
az/arında götdüğüz:nüz marı- uşkun gup kalmış şehvet ede lemiş ve talebe Gaziyi şiddetle 

let/erf. Hak~katen ıbret alı~a- ~f a:,r~:,velerini! Ve sonra bu alkışlamışlardır. 
cak şey! dogrusu aş kol sun.: _ kiaar adi işi büyüklük sanıyor Ahmet Şükrü Bey bundan 

Ne kadar genç kal~m g~r.u- /ar serbest kafalılık addediyor sonra yeni Türkiy~in kar_tıl~ş 
)'o~uz ki gençlik kelımesının 1 ' Zira beyinleri 0 derece tığı meseleleri teşrıh etmıştır. 
daıma sevgi ve heye~_ar:_ v~- a;İlet içinde! Bunlara verile- Avrupa memleketlerinde~. mi
ren mefhumuna sümkurur gı- g k dog-ru ünvan şudur: Ka saller getirerek bunların şumul 
b · b · · ı f d r En ce en · · 1 t t r ı ır vazıyet a mış ar ı · 1 k ünevverler! ve mahiyetmı an a mış ı • 
sarih bir ifade ile açıktan açı- ran ı m . . . "bi do Bir zamanlar medeniyetin 
'ı:a edebiyat umumhaneciliği e Çünkü iddıa ettıklerı gı d~ ~ark•an garbe, oradan da Ame-
d. . d - ·ı karanlıkdırlar, sa e ~ k d" d A ıyorfar Tebeşire nişasta e- rin egı k •

1 
d _ rikaya geçtiğini şim ı _e v~ 

(Başı Birinci sahifede) 
Allah rızası için Türkh.iğün namına, 

Türk iktisadı ve ıermayeıinin mu

hafazası namına hır ıey yazdıraca· 

ğım diye bir muhalif gazeteye git

miş, buna muvaffak olamamtştır . 

Biz buna da muvaffak olurduk. fo
kat bu bizim için bir tenezzüldü. Bu 

nu yapmadık. Bu gazeteler teokit 
hususunda daima geridirler. Onları 

bırakıyorum. Muvafık gazeteler İsf" 

tenkit tarafını bof bırakıyorlar. Boş 
kalanları onlara bırakıyorlar. Bu 
bot kalan yer itgal ediliyor. Eğer 

beri taraf gazetelerde, görüldü~i"ı 

noksanları biraz tenkit gibi ifadeler 
le yazarak efkirı umumiyeyi tenvir 

etmiı olsalar elbette ötekiler me111ul 
olacak hiç bir zemin bulamazlar. Fa 
kat beri taraf ııueteleri bu vaziyeti 
onlara tamam.ile terkettilderi içindir 

ki onlar bu boıluğu itıı•l ediyorlar. 
Bu mesuliyet beri t•af gazetelere f 
aittir. Eldeki kanun layihasında b .. -
zı cihetleri tahdit eder mahiyet var-
sa bu da cümhuriyet mefhumunun 
geniı manasile bi.raz tezat te~kıl e
diyorsa bunun meı'uliyeti tamamen 

bugünkü gazetelere aittir. 

Gazetelerin hedefi 
Çünkü onların y ıkıcı ve fena dü

şünceli neşriyatı olmamıt olaaydı hiı 

kıimet böyle manevi bir tedbir itti-
t .k · • b" L k lk 1 Eg-er ze aarın a "k d t k kd ı eti yapıştıran canı ır sa .. - aran ı . . b. .d panın Amen a an e n• . ersı 
tekfir gibi adi sokak bahnanıe- güneşten vaz geçtık -, _ır ı a aldığını Avrupaya Amerıkanın hazına mecbur kalmazdı . 
lerine (san" at) adı vererek! re kandili yanacak 0 sab lnk~ yardımını ve Türk. iy_ e_nin de A- Benim görütüme göre bu münek-. · ı - olduklarını e 1 [ d O tıdden utanlılacak ve ınanı nıa derece sıg .. .. d. 1 Sıg- merika demokrasısının gaye e- kit gazetelerin bir hedefi var ır. 

d ) d"/ · de gorurler ı. • ı · ı· · · · Yacak seyl Fakat bu ka ar mı. ken ı erı _ E d · rini takip ettiğini söy emış ır. da be~ kuruttur. Sürüm temın ıçın 
Asıaı ;iya.set k!lıbıklarına rast amma ne kadar sıg!l n erıenl Ahmet Şükrü Bey, Türkiye manen heyecan tevlit edecek mese-

. · · d · d · anın paça arına g k b" ·· k ""l k bah d" ,lfl.!/ıyoruz. Hünerlerı mey an yerın e ıns , için en büyü ır ~Uf ~ • ?n- leler ç ıkarıyor, , ahsiyattan •e 1• 

da! Ne dünyanın ~~valin_d;~· miyecek kadar! .· di kendisini medenıyet alemıne yor, habbeyi kube yaparak beyanat 
ne Türkiyenin dahılı. haı;_ıcı ış J/im yok, fen yo~, _tahsıl yok tanıtmak olduğunu, bunun di- ta bulunuyorlar .. Demek milletin ef 
ferinden zerre kadar mal.umat- tetebbü yok!! Tabı~ ıns~f: ne- ğer devletlerden ayrı hususiye kan umumiyesini bet kuruf mukn
i arı yokken ve bunu tahsıle beş zahet, hak perverl~k gıb~. ı:;ıef; ti olan bir müşkül olduğunu bilinde ihli.J ehnek istiyorlar. l§Le 
Para/ık kıymet vermez~e1! hum/arı sormak bıle gu_Tunç · söylemiş ve Türkiyeye yapıl~- kendilerinin sebebiyet verdikle•i bu 
rııem/eketi tahrike, ehalıyı Bütün bu hiçliğe mukabıl var cak en büyük yardımlardan bı- meselelerdir. 
ısy,w8 sevketmek istiyorlar... olan nedır? Yalan, iftira ve rinin de bu medeniyet yolunda- Bir nokta 
<"idi ve sat:lık . vicd~n- şarlatanlık mı? . .. ki hatvelerinin avdetlerinde Sonra eğer bu kanunda cümhuri-
larınırı çamurlıı hıyaııetıne1 Hayır, hayır hepimıze duşen kendi vatandaşlarına bildirme- yet menafii aliyesile tezat tetkil e· 
(tenkit) yaftası yapıştırarak. bir adalet ve namus borcu var. leri şeklinde olduğunu söyle- den mübahiı varsa bunun vebali, 
"Ve elendiler ne yapıyorsunuz Türklüğün atisine kuvvet, :ıe- miştir. vebali milliıi her şeyi tamamen on

deyene mundar bir r;ıah.~11~ re! ve aydınlık verecek olan h[! Konferanstan sonra darülfü- !arın omuzundadır. Ben ,ahsan tecf O~ıığu bar,~~ılığıle ~ın tur~~ kiki gençliği, Iabura.tuv~rm?a nun talebesi Ahmet Şükrü Be- rübe ettim. Kanund meı'uliyet bah 
ltıra ve kufur atarak. Ç?~ gu kütüphanesinde, sakıt koş~sın- ye Türkiye ve inkılabımız hak ıi teıpit edilirken ~ederim ki b'.r 
ıeı maaşallah, pek !atıf. he- de feragatle, namus ve ulvıyet- kında bir çok sualler sormuılar cihet unutulmuıtur. b da gazetea-

men de~am... .. . le çalışan ha~iki, büJ'.~ ve dır. !erin içinde matbuat iılerile meıgul 
Ya bır sütunluk durst tür~- muhterem Turk gencım, bu "' "' " bir çok meb'us arkadaılarımıZln bu 

Çe yazamayan lisan allamel~rı- irfan kılıbıklarile bir . san~?'e Amerikalı talebe dün tehri- lunmasıdır. Biliyoruz ki bu kanun-
ne ne dersiniz? Lehinde ~ı, a dahi karıştırma~ak! Zıra boy- mizin muhtelif yerlerini gez- da matbuat cürümlerinden dolayı 
leyhinde mi olduklarını bır tilr le bir suç afiedılemez. Ve za- mitlerdir. Salı günü gidecek- mütecasirler hakkındaki tatbikatı 

. (Başı ı inci sahifede) 

l~ anlayamadığımız keli"?el~- ten de afledilmemelidir.t lerdir. kanuniyeye dair bir çok hükümler 
tın doğru telafluzu~.u _da,~ıl bıl- Fazıl Ahmet vardır. Bu cürümlerden bir tanesini 
11ıedik/eri her günku ım a arın Sinema kapısrnda.. bir meb'uı ııazeteci yapacak oluna 

Beş kl.ŞJ• havada cayır cayır yandı_ Hale sinemaıında bilet kont buBkanu~ nküa~.1! t;:::~d~:.i•;::k:'.:.? , . 
rol etmekte olan Darülaceze u mum 

di b·ı ..._ b' uvazeneıizlik görüyo--kmda malumA at istedik, ve_ aynı memuru Tevfik efen "nin ı et uetten ır m 
"- M 1. . bu noktaya nazarı anda Cidııa seferlerın...,.. teri kontrol etmemesini istiyen rum. ec ısın 

zam . dı"kkatinı" celbederim. Hükümete bu memnun Olup olmadığını sor- sinema kapıcısı Nuri mumaı-
- • 1 cak tedbirler almasını duk. M. Pontier, seferl~de? leybe dayak atmıt ve yumrukla na manı o a 

çok memnun olduğun':'~.rş~e~o sağ gözünden yaralamıştır. teklif ederim. 
tazam cereyan ettıgını soy Tevfik efendinin karakola mü- Ytıkup Kadri B6yin maka-

mun ded" ki · N · k 1 S B ledikten sonra, bize ı : racaatı üzenne urı ya a an- lesi .,e ırrı ey 
"Şimdi burada masaya vu~du~ mıt ve tahkikata batlanılmış- Ahmet Süreyya B. (Aksaray) : 

hürriyeti ile suiistimalini güzelce ifa 

de ettiler. Sonra meb•ua gazetecifer 

den bahsettiler. Bunları encümen dt! 

düşünmüıtür. Buna mini olacak ,h .. 
kim vardır. 

Hiç bir vatandatın hürriyet ve 
haysiyetine tecavüz edilemiyecel<tir. 
Bundan Srrrı Bey mutmain olabilir
ler. Bunun için mesele yoktur. En: 
cümen namına müstacelen müzake .. 
reyi teklif ediyorum. 

Aısm Beyin beyanatı 
Auriı Bey (Artvin) - Sırrı Be

yefendi muvafik ve muhalif meılek 
te ıazetelerden bahsettiler ve muva 
fık ııaztelerle tenkitkir makale yaz
madıklarım söylediler. 

Ben denize, ıahaan kendileı inin 

Adliye vekili Yusuf KtımalB 
bir kaç defa müracaatlan olmu1tur. 
Şikayetleri de (Vakit) gazetesinde 
neıredilmiştir. 

Bir zaman Rusya ile t icaret yap'· 

yorlardı. Orada bir takım müşküla
ta maruz kalmışlardı. Bunu hatıı-la · 
dılar. Kendilerine teşekk i.'l" ederim. 
Fakat zannederim ki bu aôzleri il~ 

muvai:k dedikleri gazetelerin makul 
tenkidatı da yazdıklannı ifade et-
mi.ı oluyorlar. 

Binaenaleyh muvafık gazetelerin 

tenkit sahaoını boş bıraktdar dem,,_ 
!eri doğru değildir. Sözlerindeki le. 

nakuıu meydandadır.,, 

Risale kelimesi 
Heyeti umuıniyesi hakkında bat

ka söz istiyen kalmamııtı. Maddele 
rin müzakeresine &'eçildi. Maddeler 
de geçen risale kelimesine Celil Sa
hir Bey ilive etti. 

_ Risale buro§Örün kar4Jığtdır .• 
Dedi. Encümen namına Kayseri 

Meb'usu Sait Azmi Bey cevap ver .. 

di: 
-Gerek mecmua, aerek riıale her 

iki kelime bu kanunda kullamldı. 

Şekle nazaran bir min•yı ifade &

der. Biz burada mecmua makamına 
kullandık. 

Reis - Encümenin mecmua keli .. 
mesine itirazı yoktur. Risale yel'İıu~ 

mecmua koymakla Celil Sahir Be
yin maksadı tatmin ediliyor mu?. ~eral konsolosu M. Tbeodore 

~etten, Bükreşte bir Ameri~ao 
ltrketinin mümessili Amerik~ 
tebauındanM. Craush, Amerı
ka tebaasından Miss Cast veM. 
llarcley' den mürekkepti. Pasa· 
Port vi:ı:ası ve gümrük muaye-
1\esi sür'atle ikmal edilmit ol
d~ğundan yolcular harek.et. sa
atınc inti:ı:aren şirketin ıstıra
hat salonunda toplanmıtlardı. 
Bu esnada Miss Cats yolcu sa
lonunda teşhir edilmekte olan 
~~zı_ Yerli eşyayı beğen~İş, __ h~t 
~- sıııı işlemeli bir tastık yuz~-

Celal Sahir Bey - Evet efendim, 
Risale yerine mecmua kelimeıinin 

ikamesi reye kondu ve kabul edildl 
Dokuzuncu madde müzakere edi

lirken Celal Sahir Bey, neşriyah ida 
re eden zat tabiri.ne itiraz etti. ceylan kulağına kurşun m_yetı- tır. _ Kanunda bu tedbirler vardır. 

~ orda sizde vurun da bır§ey ····················--··········-····-.... ····- Sırrı Bey (Jzmit) devamla: Neşriyat işi 
::~leyeyim. Hattım_ız o kadar mumaileyh uzun müddet İsveç - Me&elede bir meı'ul aranmok Neıriyatı idare eden adama bir 
muntazam işliyor ki, dokuz se- - Norvec konıolosluğunu yap- l&zım ııelirse bu tabiidir ki müseb- isim verelim dedi. Hakkı Tank Bey 

ed. (923 ten beri) hiç bir teb mıt ve lsveç'le Norvec ayrıldrk bip olmak icap eder. Size bir vesika . bag- ı•dı: 
n ar ed"k 1 N k n k 1 
likeli kaza kaydetm ı · !arı zaman ya nız orvec 0 

• okuyacağım. Bu bir ma a edir. Ya- _ Neşriyat müdürü .. 
Bu muvaffakiyetten dolayı solosu olarak kalmıflL M. Ret- kup Kadri Beyle imzaaını taııyan Celal Sahir Bey devaml•: 

kendisini tebrik ettik. Mükale: ten ayni zamanda· "Norvec bir makale: -Naşir .. diyelim. Doğrudan doğ 
izden üç saat sonra fecı şark vapur şirketinin de veki- "Hi.kimiyeti Milliye., de neşredil ruya kartımlZda sahip ve nqır di-~a= haberi gelmitti. li idi: Türkiyede bulunduğu se- ıniıtir. Diyorlar ki: "Şu zaınaııda ye bir adam tanıyalnn. Bu filen ııa 
Kazanın sebebi nelerde oldukca büyük bir ser- istikrazdan bahıedilir mi? Bu dev- zete itleri ile uğı-af8n aılıunlardan 

k t •- vet temin eden M. Retten bun rede inhisarların fenalığından bah- bı"n· olsun da bu suretle korkuluk B u hususta henüz a 1 ma- d 
1 I dan on sene evvel biraz a mem ıetmek hiyanettir. Bunun hedefi bir adam olmasın. Bir de maddede 

lômat almak kabi 
0 al~amtıt· leket"ınde çah•mak istemiş ve malu·mdur. Meb'usluk •lfatile müte ı k ı · B d k 

tir. AJ"ansın verdiği ma.um. a a ~ F k meme et meae e-. var. un anma 
nazaran benzin deposu ıştıal e.t şehrimizden ayrılmıştı. a at casirane sözler söylenmiştiı·. Bunun sat nedir? .. 

b Norvec'de ,·,ıer> muntazam yü- ·· ·· ..,. ek ıa·zımd • 
· · F k t mutahassıs ır h · onune g.,m . ., Muhiddin N mi Bey (Mut) mıştır. a a rümediği için tekrar şe rimıze Bir hedefe ben batka yoldan; o 

fen heyetini,ıı tetkikinden sonra eski vazifeaile avdet etmişti. d . ., - Maksat tabüyetidir .. 
d kı. ancak kazanın hakiki se- k il . . baıka yoldan ııi el"lz. -.ger hedefte CeıaJ Sahir Bey devamla: ır • ş· k · 1 Uzun böylu sivri sa a ı, ın --• k ı ben o uman h" t bebi anlaşılacaktır. ır e_tın •· ' d b" t a,rnı 0 uraa ıyane _ Tabiiyet kaydı ayrıca vardır. 

M P t k yapılı, şen, rin meşrep ır za etmi• olursa ben o zaman hiyanet et 
tanbul müdürü • on ıer a- ki · ' Tabiiyetten batka bir de memleket 

h benn. 1• alır almaz derhal idi. Türkiye ve Tür era sever, miı olurum. Zaten Büyük Gazinin 
za a . "t • 1·y·1 tu""rkçe konuturdu M. Ret- "ba kaydı vardır. Bu ne d mektir? Mem B 1 t a gı mış söylediği de bundan ı rettir. 
tayyare ile u gans an .. .. .. ten'ı"n bı"r refikası ve iki çocug-u "k leketimizde ııazete çıkaracak olan 

maz. Mutlaka gazetenin içinde yn· 1 
ztlara direktif verir. ı 

Yusuf Ziya Bey Eskitehir - Şir 

ketler bir gazete talep ettiği vakit, 
gazete çıkarmak istediklt'rİ vakit, 

şirket beyanname verip te sahip ola 
mıyacaksa sun'i bir adam mı çtksra 
cak?. Layihadaki bu fıkra doğru df. 
ğildir. Beyannameyi tirlc:et mümcs. 
silleri veya meclisi idareden sali..
hiyettar bir makam imza eder, ve 
gazetenin sahibi olur. 

Muhtelit encümen reisi V.mil 

Bey - Yuıuf Ziya Beyefendi de 
encümende aza idiler. Mazbatada 

imzalan var. 130 ıaat çahıan encü
mende bunu niçin ıöylernediler?. Yu 
ıuf Ziya Bey cevap verdi: 

- Orada bu meselede muhalif 
kal dun. 

iş ve ev 
Bundan ıonra, ikametgah ve me-sa 

ken tabiri yerine ''it ve ev" adresi 
tabiri ikame edilerek dokuzuncu 
madde reye kondu ve kabul edıldi. 

Gazete veya ın cmua sahiplerin
den aranılacak vasıflar hakkındaki 

madde müzakere edilirken Celal 
Sahir Bey tekrar söz aldı. 

- Maddede yiiksek mektepler
den veya lise ile burWl muadil diğer 
bir mektepten ıehadetnamesi olmak 
diye bir kayıt var .• 

Dedi. 
Bendenizin fikrimce böyle bir 

kaydın matbuatın hürriyetini ıuliı
timal etmemesini temin makaa.dile 

tedvin olunan bu kanunun İstıbdaf 

ettiği neticeleri elde etmekte ameli 
bir faidesi yoktur. Gazete ve mc'
ınua sahipleri için bu tahıil kaydı

nın kulliyen li.ğvi taraftarıyım. E
ğer heyeti celileniz lağve taraftar 
olmaz ise fıkrayı tenakustan kuı·ta

rm. Bu fıkra tıpkı demektir ki: Bir 
it içio yüz lira veya on lira kefalet 
cerilir. Binaenaleyh ya ili tahsili vea 
ya liae tahıilini esas olarak kabul 
ediniz. 
Hakkı Tarık Bey ise, 

- Bu maddenin hükmü gazete 
ve mecmualarm hepıine ıiyaıi ol
sun olmasın fAITIİldir •• Bir teklif at'
zediyorum, yalnız ''i,, fıkrasında bat 
lıyan mahkıimiyetlere ait olan kayıt 
lar ilıni ve fenni olarak çıkanlacak 

mecmualann sahiplerine ta.mil olma 
un, mazide yalnız böyle bir mah· 
kıimiyeti olan böyle bir adamın ilrni 
mesaiıinden mahrum olmak doğı·u 

değildir. 

Encümen namına mazbata muhar 
riri Vasfi Raıit Bey cevap verdi: 

- Encümenizimiz böyle bir tek
lifi kabul etmiyor. T abıil meselesi
ne ııelince ali mektep bulunan yer
lerde muhakkak ili mektep mezunu 
olmalıdır. Bulunmazsa liıe mezunu 
olmaaı kafidir. 

Bundan aonra madde yalnız ibare 
taıhihlerile kabul edildi. 

Baş muharrirler 
Hakkı Tank Bey, başmuharrirle

rin yüksek tahsHden iıtiınasıru is
tedi ve dedi ki: 

- Arbk netri.yab idare eden za
tın yükıek tahsil kaydı konulduktan 
sonra zannediyorum, ki oraya yal
nız makale yazmak suretile İsnıini 

verenlerin bu kayıttan iıtisna edJ .. 
mesi lizım gelir. 

Vasfi Ratit Bey, ba.tmuharrirl ~'."İn 
istisnasına encümenin muvafakat 

edemiyeceğini söyledi. Bunun üzeri

ne Hakkı Tarık Beyin teklifi reye 
kondu. Kabul edilmedi. 

Ayni isimle çıkan gazeteler 
Haklu Tarik Bey bundan aonra 

24 üncü maddeye bir fıkra ilavesini 
teklif etti. Ve bu teklifi fÖyle müda-
faa etti. 

.Şimdi, lzınirde1 lıtanbulda çıkarı 
lan bir çok ııazeteler bafka ye.-lerde 

Bunun Üzerine H~kkı Tarik 

teklifini geri aldı. 

Suçlar 
Matbuat suçlarının mes'ulleriıı ... 

dair olan 27 inci madde müzakere 
edilirken H•kkı Tarik Bey fU nı~ 
taleayı ileri sürdü: 

- Adaleti müteeısir edecek Ltr 
madde huzurunda bulunuyorsunuz 

Gazete sahibi veya umumi netriyab 
ru idare eden mes'ul olmasın di)'(;n 

yoktur. fakat fÖy)e bir vaziyet ı.. 

savvur edelim: Mahkeme huzu.-uıı
da benim meı'uliyetimi icap etti,·en 
madde ne ise bunun bir ba,kaıı tft• 
rafından uydurulduğu sabit olmuf· 
tur. Bunu mahkemede görüyorum. 

Fakat hem ııazetenin sahibine, heın 
neıriyat müdürüne hem de havadisi 
uydurana ayni cezayı veriyor. BOy· 

le ıey olur mu? O havadiıi 'leşre
denin cezatı ağır uyduranm bafif, 

veyahut ta uyduranın ağrr, neırede 
nin hafif olmalıdır. 
Hakkı Tarik Beyin bu izahahna 

encümen ittirak etmedi ve noktai 
nazarında ıırar etti. 

Münakaşalar 
Aksaray Meb'usu Silreyya, Bey. 

Hakla Tarik Beyin tezini müd,._fa;ı 

etti. Encümenin ıırarı kartısında 

Tarık Bey hükümetin bu husustaki 
mütaleatınr ordu. 

Adliye V ek.ili cevap verdi: 

- O halde fiilin derecesine gÖ· 
re tabii derece derece ceza tatbik •· 
der dedi. 
Hakkı Tank Bey - Hemfül de

mek bu dereceyi temin eder mi?. 
Adliye Vekili - lsteraeniz baıka 

bir fey koyun. 
Hakkı Tarik Bey - Siz koyu 

nuz. 

Adliye Vekili (Devamla) - Siz, 
uıl mücrim ne ceza ıörürıe diğc• 

meı'uller ayni ce-zayr aörmeıin, di
yorsunuz. Halbuki o nazan dikkate 
alınnuttır. 

Hakkı Tarik Bey - Bu ibare il< 
nazan dikkate alınma11 mümküna< 
maksat hisd olmuıtur. Kabul edi
yonıL Fakat zannediyorum ki, bu 
ibare ile maksat temin olunmaz.. Bu 
nun llzerine Halclu Tarik Beyin talı 
riri okundu ve Yuıuf Kemal Bey 
maksadı temin eden bir fonnül bu
larak heyeti umumiyeye teklif etti, 
dedi kiı 

- Hemflil kelimesi yerine cıea 
kanununun 611 inci maddeei muci
bince mliıtenk addedlllr llbirinl 
korsak annederim ki ....ı. halle
dilir. yani '*"'Y' mablı:- taılı.ıiı 
eder. 

Madde bu suretle tılılll edll•et 
reye kondu Ye kabul edildl 

Miistehcen neırigal 
Müstehcen n•iyat haloadoıld l,J 

inci madde göriiıülürken. K.orıyı 

Meb'usu Naim Hizim Be, müıteJı. 
cen ve hiyuaca kelimeleri ar ve 
haya mefhumlarından batka bir feY 
ifade etmiyor. Memleı..tte gayri ah· 
tiki ve haya&lZca mefhumlarını Ör· 
tecek bir miyar bulmak lizımdır. 

Zonguldak Meb'uıu Halil san'at 
ve ilim eaerleri çok ııenittir. M
leketin ahlakıyabna, ıuikasta miat1> 
mayii bir takım kimıeler bundan is
tifade etmiılerdir. Ve hükklm t.er
naıdsa onlan mahkum edecek hİ• 

veıile bulamadıklarından bu efha. 
kurtulmuıtur. Mütalea11ru ileri ıür
dü. 

Adliye Vekili Yuıuf Kemal Be1 
timdiye kadar ceza kanunumu~dı 

ııayet mükemmel maddeler varketı 

müıtebcen ıeylerin devam etme•ı 

hakikaten cümleyi "neden devanı "" 
diyor?,. diye bir sual karıısında bı

rakmtşlır. Müstehcen kelimesınt · 
herkes ayn bir mina vermittir • 

1\ı. nıübayaa etmek arzusunu ız 
har eylemiştir. Fakat bavulları 
~11YYare bağaj dairesine kond_u 
lrll İçin bu fikrinden vazgeçmış 
t~r. Saat dörde beş kala şirke
tın seyir memuru yolcular~ t~y 
hreye binmeğe davet etmıştır. 
l "YYare tam saat dörtte yolcu
ları, yolcuların bağajları ve pos 
tııy, hamil olarak hareket et
llıiştir. Hafif bir şimal rüzgarı
na İrtifa dümenlerini dayayan 
tayyare yükselirken Cidna me
ltıur ve makinistleri yolculara 
ltı •nılillerle hayırlı seyahatlar 
tenıenni ediyorlardı. Dokuz se-
1\oeden ber i her gün üç döı-t de
f a tekerrür eden bu yolcu teşyii 
biı· defa daha takarrür etmiş
t i. O kadar! Memurlar iş başı
n a döndüler ve tayyare sabahın 
beyaz sis!eri arasında kaybol
ıi11. 

. T tk"ıkatı beraber goturdu- Bu vaziyet ortada ı en bir m~b'. b" k" . Ç 
1 

. I d .
1 tır. e . l be vardrr. M. Retten bir ay izinle 1r ımse ıater orum u, uter s- bi• gazete veya mecmuanın a ı ı e 

-·· mu""tehassıs kimselere ra- d us arkadaım efkarı umumiyeye lıİ · t b il . 
1 

I . 1. 1 
k baka b" d ·ı be aan'at eserinin de, ilim 

gbeur ı"dare edecek, bel.ki yarın memleketine gidiyor u. yanet •eklinde bahsetmiı doğruıu an u u, " er zmır ı o sun •nun t ır yer e verı en yannaıne kendi yeri vardır. 
· 1 1 d M C h ' nazarında müsavidirle•. keyfiyet anlatıldığı dakikadıt hiikünı 

ayni isimle ç.ıkarıl mııtır. Türkiye da 

bilinde bir yerde neıre ba1lanmı1 

Şimdi bu matbuat kanunile mÜs· 
tebcen tibirine bir mina verilmi o. 
luyor. Filvaki aan 1at eıerle..-i, ilim 
eserleri müstehcen değildir. Fak.al 

eıeriniu de 

iki saat sonra 
Fakat h ayatta ne elim ve ne 

fec i t esa düfler vardır! Tayyar.e 
l:azası v uku bulduktan tahmı
ııen altı saat sonı a vak' adan he 
nü:ı: hiç kimsenin haberdar ol
t:nadığı bir anda Cidna müdürü 
M. Pontieı-'ye td~fon etmiştik. 

Fransız ordusuna mensup 
"e jeneral De Goys kumanda
••nda gelecek tayyareler hak-

hr.ımı"ze avdet etmış olacak- Diğer yo cu ar an . raus hayret edilecek bir şeydir. dedi. Şe y "lk"" d amerikalı ve Bu""kreşte bir şir- Bunun ne lüzumu vardır? den düşmelidir. Bu hususta kanuna T 1 · e•ı oy en lıte matbuatın ııayri meı'ul elleı Zonguldak Meb'uıu Halil Bey, tır. ayyare erın • . ket mu··m-sı"lı"dı"r. Mis Cast ve Sait Azmi lley cevap verdi: hüküm ilave etmek elzemdir. 
· d [ esaslı bır ~ tarafından iclareıinin bu mahzu•u d" bundan sonra heyeti umuıniyey< hareketın en evve k [ bed" -Neşriyat idnre edecek zata n•ş- Vasfi Raıit Bey cevap ver ı: b . t [ 1 r u M. Barcley i İ genç ta e ır. vardır. Bu cibeti haasaten nazarı ii- baıka bir teklifte bulundu. Mcınte . muayeneye ta ı tu 

0
. m_a ,

8 1 

• .. l riyat müdürü namını verın('kte en - Bu ciheti hakkı telif kanunu d . H t• b ıçın •ır Yolcular .~igorta ı linize arzediyorum. kl"f" kette muhtelif muzır cereyanlar mı sulden ır. at a u ış . '! .. cümen bir mahzur görmüyor .. Neş tayin edeceğinden encümen le 1 ' ket Yecı"lko""yde ehemmıyetl_ı te Cidna tayyare şirketi daima · • h reddeder. yanında bir de ileleri tehdit cdco ~ · k · · 1 Encümen namına ıztı at riyat müdürünün yalnız il<ametgii-sl·sat vu··cude getirmi•tir. Bına- yolcularını sigorta ettırme ıtı- k. . k Hakkı Tan·k Bey ısrar etti ·, hak- bir cereyan vard ır. Kadını techhiıl 
T d Muhtelit encümen namına söz a- hr bilinmesi afi değildır. T1t ibat enaıeyh kazanın O

""nüne geçilmı: yadenda olduğundan kazaze e- "(" _ ) 1 k 1 ld kı telı"f kanununun ahkamına gö e den, rocuk yapnı:lkt;ın. memleke· - 1 lan Sait Azmi Bey ~yseri : 11ra11nda onun a• en ayılı o u~u ' Sı. "ımka·n dabı"lı"nde olmıyan anı !erin ailerine tazminat veri e- d · 1 behemehal mahkemeye gid rck i i nüfuıuna hizmet elmekı.,n mene&:ı 
h _ Matbuat kanununun ana hatla memleketinin bihnnıesi fal eh o ur. bl·r a"rı"zadan ı"leri gelmiş olma- cektir. Cidna tayyaresi şe ri- ı (O d ) ~ ·· ı"ntaç etmek lazımdır. Gazetelt rin "" ı.a..ı..._ _._ lıor _..,..ı 

n hakkında izahat venneğe lüzunı Ahmet hsan Bey r u - • oz -•-si muhte
meldir • mizde faaliyete başladığı za- k" bu kad ... sarih haklarını kayde t.\. vardır. Bunun unüne ııeçilınesı la İ b 1 B""k görmüyorum. Bu kanunla hürriyeti ald., dedi ı: 

Yolcular mandan beri st:n u - u ~eş matbuatın tahdidine doğru asla biı· _ Gazetenin ne~rine nezaret e- bi tutmaktan kurtaımftğa entumen zımdır. 
K zazede tayyarenin yolcu- ve İstanbul· So ya arasın a. adım atılmamıfhr. denleri ikiye ayıralım. Biı·ine ıahip neden muvafakat etmiyor. • " Kanıınla çocuk " 

1 : Norveç konsolosu M. 2000 den fazla tayyare aeferı Encümende matbuat hüriyetinin ve naşi•, diğerine siyasi müdür;. di- Vasfı Raıit Bey - Encümen b.. Ali B ' y (Ri.e ye•ind,.n) - Kt arın an R h · · ·n ı yapılmı,tır ve bu ilk kazadır. ._ ka ı. k 
1 

k ı 
Theodor etten şe rımızı T d f h • suiistimaline kartı tiddetli a'ıkun yelim. Avrupada bu, böyledir. Di- nu haıu telif nunu"" u•rn nıa~ı nun" çocu >•Pa '°'· 

f · 1 ndandı"r Elli se- Evvelce iki üç e a e emmıyet S B tb t r-Lt0··r. polih"k .. bir korkulu'- ola- daha makul buluyor. (Lutfe11 'ahifcyi çcvirini-' ınaru sınıaarı • ::.::~~l.::~~~::::t:: .......... ~k:o:n:u:lm~u:ı:tu:r:·~:•:rr:•~~e;y~~ma;;;;;;~~a~~ ... ;;;;~.;;;~;;;;~~~~;;;~&~;;;~~ .. İİİllllllllllİııll .................. iiİlllİİ ................ .. d b . T .. k"yede oturan sız arıza ar muı u. ne en erı ur ı 
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6 MlLLlYET PAZAR 26 TEMMUZ 1931 

Matbuat kanunu kabul ehildi ismet Paşanın nutku 
[ Ba 'ı beşinci sahifede] 

Halil Bey (Devamla) - Aileyi, 
aıle mcvcudi;etini ve aile kurma?ı e
~ıını sarsacak ve kadınlığın an:ı ol 

mak hususundaki ulvi temayülünü 
zayıflatacak her türlü neşriyat ya

""ktır. Hilafına hareket edenler bir 
aydan bir seneye kadar hapis ce7.a

sına ınahküm olurlar., §eklind~ btr 

maddenin liyihaya ilavesini teklif c 
diyorum, dedi. 

Halil Beyin bu teklifi kabul ~dile. 
rek 41 inci müatakil madde olarak 
kanuna ili.ve olundu. 

Gazeıeler nasıl tatil edilecek 
49 uncu madde gazete 9e risale

lerin muvakkaten tatil edilebilmesi 
~ çin hiikünıete verilen salihiyet~ da

irdi. Başvekil hmet Paşa bu müna· 
sebetle söz aldı. Veciz ve kıyıuetli 

bir nutuk irat etti. 
ismet Paşadan sonra Hakkı Ta

rik Bey söz alarak takip ve muha

keme usullerine dair bazı metalO..t. 
ta bulundu. Ezcümle dedi ki: 

Bir engel 
- Matbuat suçları üzerinde ka· 

nunun gösterdiği bir engeli arzel

mt.k istiyorum. Buıün kabul ed•!c.e· 
ğimiz kanun1A matbuat suçlarının 

luıa bir zaman zarf.nda bir hükme 
bağlanmasını istihdaf ediyor. 

Halbuki me~'uller maznunlar da

vacının bulunduğu mahallin mA.hke 
mesine gidecek olursa, bu kanunla 

mcı'uUer çoğalmııtu·, davaların kı· 

sa bir zaman içerisinde görülmesi 
adeta imkin~ız olur. Binaena•cyh 

teklif ediyorum. Hakimler böyle 
bir matbuanın ne~redjldlği yer hari

cinde açılmış bir dava kar,!imda 
maznunlara_ tabii eğer maznun!itr iı 
terıe, i~tinabe suretile bulunduğu 

ye:rden ifade vermeğe muvafıı:kat et 

sin. 

Kabul edilmedi 
Adliye Vekili cevap verdi. Bu tek 

lif ceza mahkemeleri usulü kan\1nu~ 

nun 226 ıncı madde,.ini tadil man~
ıını tazammun eder. 

Müteakıben Hakkı Tarik Beyin 
teklifi reye kondu ve kabul edilme
di. 

M•s'uligel 
65 İnci madde müzakere edilirken 

Hakkı Tarik Bey matbaacılaı·a ait 
meı'uliyetİJJ muhtelit encümen taıa .. 

f ınrlan tayy~dilmİ..f olmasını hlik1'

met il tizanl ediyor mu diye sordu. 
Vasfi Raıit Bey cevap verdi: En 

<iimen bu noktayı unutmadı, faket 
meı"uliyeti müvezilere kadar indir .. 

mele.ten korktu. Gazeteler İçin ka. 

Dul edilen hu esası encümen reddet~ 

ti. Mutlaka kurban aramak için mes 
'o)iyeti müvezilere kadar indirmek .. 

len çekindi. 
Bundan sonra muvakkat madde

lerin müz.akereFine geçilmi,, muvak 

kat madelerin B fıkraaında Ahmet 
ih•an Bey SÖz aldı. Bu madde kmu 
nun netri tarihinde eazete ve risa .. 

lefcrde çalışmakta olon sahip, baş
muhar•·İrler ve umumi ne~riyatı ida .. 
re <:denlerin kanunun tahsil derece

si noktasından koyduğu kayıtlardan 

kanlii'lUn neirİ e5nasında filen buluf' 
dukları \·aziyetlere mazur kaJn~ak 

§i.rtiltt mü~t~srıa tutulacakların;ı da
irdı. 

Ahmet lh•an Bey dedi ki: - Ha 
yırlııı ile bitirdiğimız kanunun son 
\muvaket madcleıine itiraz ediyorıım. 

Bunda Teıkil~tı Eoa•İye kanununa 
mus•>•İr bir ıey vardu·. 

Bugiin c kmakta olan ga:o•,t•ler· 
de çalıfan tahsil görmemit Ef. lerin 
küfesine imtiyaz veriliyor. Bunlara 

ya mühlet verelim, yahut yukarıdan 
tahail kaydını lıaldıralım. (Bum 
'~~t~i) isterseniz üç bet sene rnüd .. 
det \'.errlim. Bunu encümende de 
teklif ettim. Fakat kabul edilmedi. 

Ya. ilmin, irfanıo luymeti vardn·. 

Vey> yoktur. 
Onun için teklif ediyorum. Uç 

ıene 50nra bugünkü gazetelerin lcif 

tf"&J bu akhilma uyaun olsun. 

B .. ım Atalay B. (Aksaray) -
Bir i;i ya~rken b:r gc.ye JÜdüyor 
«:, o'l'la doğru yürüyoruz. O zaman 

ıır~va veya h4raya sapmak biz..i bir 

41'3.n-ıan içir. yolumuzdan alıkoyar. 

Eir ıhtiyaç kar~rsında yeni matbuat 

l<anununu çikarmakta muztar kaJ

dık: llepıniz biliyorsunuz. Kanun 

} nparken hır takım sebepler kabul 
tchy.orsunuz. 

T.-..hsiI kaydını koydurmağa ıev 

~:den •ebepler kıdemle kalkiyor 
mu? Şu halt1e bir inkıldp mecli.si o
iç n meclisimiz bjr kıdemi, her han

L: ~uursuz bir kıdemi tanıyanıaz. 

I tı nalar kabul ediyorsunuz. Bir 
r c f.:fe dogru yürürken sa;,a veya 

• • '•· :.eldm vermek ihtiyacını nerden 
~ ord;inü:ı:? Buna eskiden (idarei 

n:c-ı~IC'ihat) denirdi. Ben bu ınec1iı~ 

len böyle bir şeyin çıktığ<nı görmek 
istedim. Ve göremem. 

Bu meclis bunu yapamaz. Eğer 

bunun için sE:bep kıdem ise 'İn1diyc 

kadar her hangi bir gazetede çalıt· 
mış olan tahsilsiz biı· çocuğun kıde

mi yüzünden orada çalıımağa ITlu
vaffak olması doğru değildir. 

J limsiz, meziyetsiz, bu mesele 

kıdemi bu memlekette açtığı y.ıl'a~ 
lar hala kanamaktadır. (bravo ses
leri) arkadaılar, bu yaraları sarma. 
I• uğratıyorsunuz. Evvela meclisi
niz her hangi bir kıdemi, şuurtu:ı:, 

meziyetsiz kıdemi tanıyamaz. O an 

cak bilıriye hürmet eder. Mecliılmiz 
gayesine varmak için birdir bir mec 
)istir. 

Münakaşa edilen maJd• 
Vasfi Raşi t Bey: 

- Bu meıele encümende en çok 

münakaıa edilen bir madde olınuş· 
tur. Binaenaleyh mecliıi ili mu kay 

yet olarak kabul edecektir. YalN>. 
maddenin kabulünde ısrar edi)-o
ruz. Bir müddet tayin etmek ınrf'

tile takip edilmiş olarak kabul edi
lir. (Kaç sene sealeri) o şimdi la· 
yİn edilir. iki veya üç olabilir. 

Ahmet Ihsan B. (Ordu) - Bir 
sene olsun. 

!~adde tadil edildi 
Vasfi Raıit Bey: 

- Tahsili aliyi nazarı dikkate a· 
!arak üç sene teklif ediyorum. 

Reis - Encümen sene müddetle 

tekayyüdü teklif ediyor. Kanunun 
muvakkat B maddesi &azete ve mec 
mualarda çalışmakta olan sahip ve
ya başmubarrirlerle umumi netriya 
tı idare edenlerden yüksek tahsili 

olmiyanların üç sene müddetle ka
nundan İstisna edilecekleri ~eklin .. 
de tadil ve kabul edilmiştir. 

Hakk, Tarık Bey ( Gireson) -
16 ıncı maddedeki (sahibi) kelime
si sahipleri olacaktır. Teklif kabul 
edilmiıtir. 

Kanunun heg'eti urnunıiyesi 
Reis - Kanunun heyeti umunıi

yeıini reye koyuyorum. Kabul eden 
ler ctmiyenler. Hakkı Tarık Bey 
ıiz kabu] etmiyor musunuz? 

Tarık Beg kabul etmedi 
Hakkı Tarık Bey (Gireıon) -

Kabul etmiyorum. Efendim. 
Reis - O halde kanun bir reye 

karşı ekseriyetle kabul edilmiytiı. 

Efendiın bir takrir var. Okuna
caktır.,, 

Necip Ali, Fazıl Ahmet ve Hay
rettin (Bilecik) Beylerin takriri o· 
kundu. Bu takrirde şahai davalar 
devam etmek üzere hükllmetin mat. 
buat aleyhine açtığı davaların dur
ması teklif ediliyordu. 

Takrir (olmaz, olmaz)) sesleri 
ara•mda reye kondu, ve reddedildi. 

Saat bire ırelmitti. Celse öğleden 
ıonra lekrar top1andnı.ak üzere ta· 

ti! edildi. 

ikinci celse 
Kabul edilen kanunlar 

ve Meclisin tatili 
ANKARA, 25 (Telefonla) 

nan emvali hakkındaki li.yjha müza~ 

kere ve kabul olunmuı mecliste mü 
zakere edilecek başka mustacel m.!
vat kalmadığından meclisin tatil ka 
rarı vermesine dair Afyon Meb' .J. u 

Ali Beyin takriri okunarak kabul e· 
dilmiştir. 

Yeni 
matbuat kanunu 
ANKARA, 25 (Telefon)

Mecliste kabul edilen yeni Mat 
bnat kanunu 67 maddeyi havi 
22 fasıldan mürekkeptir. 

Ayrıca iki muvakkat madde 
23 üncü fasıl olarak kanuna ili 
ve edilmiştir: Kanun şudur: 

Madde 1 - Matbuat hürriye 
ti ve matbu eserler neşri bu ka
kanunda yazılı hükümlere bağ 
lıdır. Bu kanunun hükümleri 
gerek matbaa, gerek başka tür
lü mihaniki ve kimyevi vasıta
larla veya el ile çıkartılarak neş 
ı·edilen yaz<, resim, güfteli güf 
tesiz musiki eserleri ve gramo· 
fon plakları gibi eserlere şamil 
dir. Bu kanunda bu gibi eserle
re mabua denilir. Sinematoğra 
fa müteallik hususlar bu kanu
nuna tabi değildir. 

Madde 2 - Herkesin göre
bileceği veya paralı parasız gi. 
rebileceği yerlerde her türlü 
matbuaların teşhir veya talik 
veya tevzi edilmesi veya satıl
ması veya bunların ilin ile tev
zi ve satışa arzolunmaaı neşir 
sayılır. Matbuat cünnü yukar
ki fıkra dairesinde yapılan neş· 
riyatta tekevvün edebilir. 

Madde: 3 - Bir matbaa açıl 
madan evvel bulunacağı yerin 
en büyük mülkiye memuruna 
bir beyanname verilir. Beyan
namede matbaayı açmak isti· 
yenin adı, sanı ikametgahı ve 
ortakları varsa onların da adla
rı, sanları ve ikametgahları ve 
matbaanın yeri ve hangi diller· 
de ve hangi tabı sistemile çalı
şacağı yazılır • 

Madde 4 - Açılan matbaa
nın yeri ve tabı sistemi değİf· 
tirilir veya ortaklarından bazı· 
!arı ayrılır veya yeni ortak alı
nırsa gene en büyük mülkiye 
memuruna bir beyanname ile 
bildirilir; matbaanın sahibi de 
ğişirse yeni sahip işe başlama
dan evvel kendi namına bir be
yanname vermeğe mecburdur. 
Ölüm halinde bu beyanname 
matbaayı işletmeğe devam ede 
cekler tarafından 15 gün içinde 
verilir. 

Madde 5 - Beyannemesiz 
matbaa açanlar hakkında Türk 
ceza kanununun 533 üncü mad 
desi hükmü tatbik olunur; be. 
yannamelerde yazılması mec· 
buri olan malumatı yanlış bil
direnlere 50 liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezası hükmo
lunur. 

Madde 6 - Matbaasında il· 
Öğleden •onra saat on beıte aktedi. mühaberi alınmam<§ gazete ve
len ikinci celse de ıose ve köprüler ya risale basan matbaacı 100 
kanununun bazı maddelerinin tadili liradan aşağı olmamak üzere 
layihası, ikinci Balkan konferl\noı ağır ceza parasına mahki'im o
hatıraıı olarak çıkarılae<ık pullar )ur; bu suretle basılan gazete 
hakkındaki layiha, ceza kanununun veya risale ile bir suç itlenmit 
15 inci maddesine bir fıkra ilavesi- ise bu suça iştiraki sabit olan 
ne dair layiha, jandarma kanununa matbaac< gazete veya risalenin 
bir fıkra iliveıine ve Türkiye ·-

1 
mes'ullerile hemfiil addolunur. 

Çekoslovakya muahedesinin tasdi- Madde 7 - İkinci maddenin 
kine dair layihalarla Ankara imar tümulüne giren matbaalar üs
müdürlüğünün yapacağı 150 bin ı;. tünde matbaanın adı yazılır. Bu 
ralık istikraz hakkındaki layiha ve na muhalif hareket eden matba 
10 haziran 9~7 tarihli mukavelen.~· aacılar 10 liradan 100 liraya ka 
meye göre iade•i lazım gelen Yu. dar hafif para cezasına mah-

(Başı Birinci sahifede) 

Meşrııiyeti müdafaa 

rimin huzuı-u ilinizde bcrkeı tara
fından iyi İ§itileceğini, iyi dinlene-

ccğni ümit etmek isterim. 
Aı-lıada~lımm, Büyük Millet Mec B .... k M"II M l" · · · · . . . uyu ı et ec ııırun ıcrayı 

lısı, memlcketın mukadderatına vaz f 1• . 1 k h 
. aa ıyet etmesıne mem e ette ay .. 

ıyet ettiği gün ılk i,i kendi meşru· ı . . "bar h •-'-d" d . . . sıyet Ye ıtı ının er c.aa. n· en 
ıyetını müdafaa dmek olmuştur. ..k k 1 b' 1 

. . . . .. ... yu se tutu masına me us arın 
Bu ıhtıyaç hıç bır hukumet mell'le- B"" .. k M'll M l" · k.. ·· ·· d ki 
kette Büyük Mill•t Meclisinin iti-
barının örselenmeainden vücude ge
lebilecek ihtimalit ve netayici hafif 
göremez. (Bravo sesleri) DenilEbı

lir ki Büyük Millet Mecliainin mİİ· 
dafaaıı için devletin bütün kanun
ları kafi derecede ahkimr müey_ye .. 

de koymuştur. Böyle olmakla bera
ber öyle zamanlar olur ki Büyuk 
Millet Meclisinin itibarına tevcih 

olunan gizli ve muttarit bir cereya .. 

nın cürüm mahiyetine girecek bir 

takım arz 1röıtenneıine kadar bek
Jiyemeyiz. Memlekete ber müşkülü 
halleden ne kadar muğlak olursa ol 
sun milli meseleleri nihayet duml. 
muş bir su gibi bir İıtikamete tev
cih edebilen yegane ku,ıvet Büyük 
Millet Meclisidir. Onun için ıözle-

kum olurlar. Böyle bir mahku
miyetten 6 ayı geçinciye kadar 
bu suç yeniden işlenirse suçlu 
ayrıca iki aya kadar hapis ile 
cezalandırılır. Yanlış bir ad ya
zılması halinde yukarki fıkrala 
da yazılı cezalar iki kat ola ·ak 
verilir. Bu maddedeki hüküm
lerin resmi daire, meslek veya 
ticaret işlerine veya aile, siya
set ve cemiyet hayatının işleri· 
ne yarayan ilan, tarife, ticari 
sirküler kartviziti ve saire gibi 
matbualara ve gene namzetler· 
den birinin doğru adı bulun-· 
mak şartile intihap beyanname 
lerinde ve siyasi beyannameler 
de tatbiki mecburi değildir. 

Madde 8 - Matbaacılar bas 
tıkları her türlü matbualardan 
ikişer tanesini günü gününe bu 
lunduğu yerin en büyük mülki 
ye memuru ile Cümhuriyet 
müddeiumumisie vermeğe mec 
burdur. Verilmiyen her nüsha 
için be, lira hafif para cezası 
hükmolunur. Tekerrüründe bu 
ceza verilmeyen her nüsha için 
1 O liradan 20 \_İraya kadar art· 
tırılır. Bu hükümlerden gazete 
veeya risalele ~ve yukarıki mad 
denin dördüncli frkrasıda yazı. 
lı matbualar müstesnadır. 

Madde 9 _. Gündelik yahut 
mevkut gazete veya risale çı
karmak istiyenler gazale ve ri· 
salenin çıkarılacağı mahallin 
en büyük mülkiye memuruna a 
şağıda istenilen malumatı havi 
imzalarile bir beyanname veri
lir: 

A - Gazete veya risalenin 
adı, b) gazete veya risale u.hi. 
binin adı, sanı, tabiiyeti, tahsil 
derecesi ve muamele merkezi 
olan ikametgahı ile meskeni. 
c) Varsa Baımuharririnin, u
mumi müdürünün, yazı işleri 
müdürünün adı, sanı, tabiiyeti 
ve ikametgahı. d) b,c, fıkrala
rında sıfatları yazılı olanlardan 
hangisinin filen umumi neşriya 
tıidare edeceği. e) nerede yazı
lıp idare edileceği, nerede bası 
lacağı ve basılacağı matbaa ve 
matbaacının adı ve sanı, f) si
yasi olup olmadığı. g) nevakit 
!erde çıkarıtı,cağı h) Hangi dil 
!erde çıkarıeağ1. i) sermayeyi 
tedarik edenler başkaları ise on 
!arın hepsinin ve sermaye ka
nun dairesinde kurulmuş bir 
şirkete ait iıe şirket mukavele
sinin aalı veya tasdikli suretile 
beraber şirketin idare meclisini 
teşkil veya tirketi temsil eden 
kimselerin adı, sanı, memleke
ti, ikametgahı veya meskeni ve 

uyu ı et ec ısı ursusun e 

müta1ealarının bir takım tazyikler 

'Ve tesirler altında tutulmsıı hülya
larından vazgeçilmesine nazarı dik 
kati celbeder.i.m. (Bravo sesleri, al

kışlar). 

Reisi devlet meselesi 
Burada her mesele her surette 

tetkik olunacaktır. Her mebus her
feyi söyliyecektir. Teşkilatı esasjye· 
mizin ruhu budur. Bütün kanunla

rın esası budur. Bütün bu hükümle
re riayet eder görünerek yılôırıcı 

bir tesir yapmağa çalışmakta olan 
neşriyata mi.ni olmak vazifemiz O· 

lacaktır. (Bravo se•leri, alkışla•). 

Arkadaşlarım, Reisi devlet mcse 
lesi de milli hayatta ve Cümhuriyet 
hayatında nazik bir mevzudur. c.,. 
za kanununun son tadil olunan ah
kan1İnda Reisicümlıurlara karıı suç 
addolunabilecek ef'al ve tavn·l.t.rın 

tarifi daha ziyade tafail edilmiştir. 

Bu böyle olmakla berabe• hükümet 
ler yalnız böyle sekiz senelik Ciim· 
huriyetlerde Reisicümhurlar aleyhin 
de yapılacak propagandalara değil 

eski cümhuriyetlerde bile reisi dev
let aleyhinde muttarit bir propagan 
da yapıJmaıına müıaade edemezler, 

bu şahıa dolayısile ve bilvasıta niha 
yet rejim meselesi olabilir. Bunun 

için umun1i siyaset noktai nazarın

dan bunu da söylemek isterim ki 
reisi devlet gibi şayanı ihtiram na· 
zik bir ınevzu için ne1riyatta ulu 

orta ve dikkatsiz yürünemez. 

Yabancılar 
Bir mühim mevzu daha vardır o 

da yabancıların bu memleketteki 
neşriyatla memleketin umumi a,İya .. 
setine tesir edecek bir faaliyet gös

termeleridir. Buna da müıaade ede 

meyiz. Memleketin umumi siyaseti
ni vatandaş.farın gözünden kaçıra· 

cak surette ne~riyata dahi müsaade 
edemeyiz. (Bravo sesleri}. 

Memleketin umumi siyaıetini t va 

landaıların gözünden kaçıracak şe 
killerde yabaJ>cı 5İyasetler kendi te
sirleri altına almağa muktedir ola. 

mıyacak.lardır. 

Kanun ahkô.mı ve müdafaa vası
taları kifayet etmez ve hükiimet ni .. 

hayet ve bu salahiyetini memleke· 
tin umumi siyasetini müdafaa için 

kullanmak mecburiyetinde kalacak
tır. (Alkışlar) 

Memleketin vahdetini sarsacak 

ne~riyat umumi ıiyaıeti esasnıdan 

müteessir edecek neıriyat cümlesin 

dendir. Milli vahdet fikirlerinin te· 
settüte sevkoJunmaıına, vatan biı·li

ğinin ehemmiyetten düıürülmeıine 

müaaade edemeyiz. 
Ordu aleyhine neıriyat bilhaas• 

nazarı dikkatimizi celbeder. Memle
ketin müdafaa eıbabı ve vesaiti her 
vasıta ve her veıileye konutulabilir. 
Bütün bu eabap ve vesilelerin ordu 
hakkında mürettep bir propaganda 
mevzuu olmasına müsaade etmenıek 

hükiimetinizin vazifesi. olacaktır. 

Nazik mevzu 
Arkadaşlarım, diğer bir nazik 

mevzu daha vardır ki oraya ternaı 

etmek iıtiyorum. O da, zabıta kuv
vetleri aleyhindeki neıriyattır. Hak 

lı olarak denilebilir ki herhangi bir 
zabıta memurunun vatandaşla•ın 

illiyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

1 
tabiiyeti. k) gazete veya risale 
bir cemiyete ait ise nizamna-

hayatında çok girgin bir vaZİ)"eti 

vardır. Her ıneselede kanun ahk8mı 

dahilinde vatandaşlarla temaata bu

lunacaktır. Bundan şikayet etnıek 

için birçok sebepler olabilir. Bu lf· 
bepler zabıta kuvveti aleyhinde va
ziyet almağı tazammun etmez. Bir 
zabıta memurundan 4ikayeti halılı 

görmek mümkün olduğu kadar bu 
veıile ile neşriyatın hüsnü niyetle 

tehir olunamıyaeak bir maksadı 

mahıusa müıtenit olması ihtimali 

de vardır, ben öyle ahval gÖrmüıüm 
dür kj zabıta memurları polis, jan

darma vesaire mütemadi ve hasma. 

ne bir ne,riyat karıısında o kadar 

ürkek bir hale gelmi~lerdir ki, ci· 
nayet itlemekte olan bir cani kendi 
göğüsüne silahını tevcih etmiı ikf'n 
kendi silahım çekip hem kendisini, 
hem kanunu müdafaa için tereddüt 
etmiıtir. (Çok doğru sesleri. 

Hernevi evrakı matbua tab'ım deruhte eder. Notere 
ait bilcümle. evrak, mektupluk kiğıt zarf, kart vizit, 
muhtıra, Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

ilinları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Adres: Ankara caddesi dairei 
Telefon 24311/2/3 

mahsusa 

~Muallim Mubahat Bey tarafından 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(Herbert N. Gasson) 
(İDEAL BÜRO) 

un 

Eseri gayet 

BütUn 

güzel bir şekile intişar etmiştir. 

İş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi mahalleri: 
Milliyet matbaası 
Agib Bey kitaphanesi 
Muallim Halit kitaphanesi 

1 

meainin tasdikli suretile idare 
heyetini te,kil edenlerin adı, sa 

1 nı memleketi, ikametgahı veya 
1 meskeni. 

Beyanname muhteviyatında 
hasıl olacak değitikliklerin vu
kuundan 3 zarfında bildirilme
si lizrmdır. " 

Beyanna111e verenlere bu ka 
nunda gazete veya risalenin sa
hibi denilir. 

Madde: 10, Bir gazete veya 
risale sahibi bunu muayyen 
müddetle başkasına devredebi. 
lir. Devir aian bu kanunla ııııze 
te sahiplerinde aranan vasıfları ' 
ve kayitleri hazi olduğu halde 
kendi namına vereceği b~yanna 
me ile bu hakkı muayyen müd 
det bitincive kadar kullanabi
lir. 

(Devamı var) 

Böyle ahvale bu memlekette şa
hit olmuşumdur, Bu kabil ne~ı·iyat 
samimi biı· tiki.yet veya tenkit veya 

amirin müdahalesini istiyen bir dev 

let midir, yoksa zabıta kuvvetleriui 

mefluç bir hale ıretirerek ondan &On 
ra her maksadı huıule ııetirecek bir 

Dün dört kişi intiha 
etmek istedi 

Bunlardan ücünün 
Dün şehrimizde dört intihar 

vak'ası kaydedilmiştir: 
1 - Kasımpaşada Matbah

kapı caddesinde 32 numaralı ev 
de dün bir intihar teşebbüsü ol
mut, bu evde musafir olarak 
bulunan bir kadın kendini öl
dürmek istemiştir. 

intihara teşebbüs eden ka
dın Beyoğlu kaymakamlığı mu 
hasebesi memurlarından Y ah. 
ya Necati Beyin zevcesi 33 ya. 
şında Hayriye hanımdır. 

Hayriye hamın z:<Vcine ait 
tab::ncayı ağzına sıkarak inti
hara teşebbüs etmiştir. Kurşun 
Hayriye hanımın ağzından gir 
miş, beyinin delerek başından 
çıkmıştır. Müntehir kadın der 
hal Senjorj hastanesine kaldırıl 
mıştır. Fakat yaşayacağı tah
min edilmemektedir. Vak'a 
müddei umumiliğe ihbar edil
miştir. Hayriye hanım intiharı 
nın sebepleri hakkında kimse
ye malumat vermemiştir. İnti
harın asebi bir buhran netice

sinde vulrubulduğu tahmin e
dilmektedir. Çünkü zavallı ka
dın öteden beri sinir hastalığı 
çekiyormuş. Polis ve müddeiu. 
mumilik tahkikatı mütlereken 

ifa etmektedirler. 

2 - Kapalı çarşıda Uncu 
oğlu sokağındaki dükkanında 

kuyumculara kuyumculuğa ait 

anarşı istemek midir? 
Bu bir takdir meselesidir ki bu 

maksatla Büyük Meclis hükômete 
hudutsuz saliıhiyetler venniıtir. O· 
nun için zabıtanın kendi otoritesini 

ve kanunu tatbik edecek me~cudi
yet ve mazbutiyetini muhafaza ede· 
bilmeleri bizim hassaa olduğumuz 

bir nokta olacaktır. 
Arkadaşlarım, temas ettiklerim 

vehleten hatıra gelebilen mevzuları .. 

dır. Eğer bir memleket hayatında 

umumi siyasete dokunacak mevzula
rı kamilen evvelden ke§fetmek müm 
kün olsaydı, belki saymak daha ko
lay olurdu. Fakat saydıklarımın ha
ricinde nice ihtimali.t vardır ki bun 
lar üzerinde şimdiden bir tarif yap
mağa imkan yoktur. 

Muayyen meseleler 
Bazı zamanlar olur ki bir memle

kette muayyen meseleler o memle

hayatı tehlikeded 
ecza satmakla geçinen 21 
şında Arşalos Karabet hstl 
dün dükkanında siyanür dC 
tasyom içerek intihara :ı 
büs etmiş, fakat hemeıı 
ki hastanesine kaldırıl~ 
Arşalos hanımının kurtar• 
ğı tahmin edilmektedir. 

3 - Kumkapıda AraP 
sokağında oturan 1sıefanfll 
zı 20 yaşında Matmazel . 
gerit evvelki gün kendisın• 
vin üst katından atarak inr. 
etmek istemiştir. ~ 

Margerit ağır yaralı ol 
halde hastaneye kaldırılJll~ 
İfade vermiye kudreti olw 
ğından ölüm teşebbüsil11 

sebep anlaşılamamıştır. ·~ 
4 - Evvelki akşam Ş•_ 

Hayriye vapuru ile üsJıil 
dan İstanbula geçmekte 
bir kadın, vapur Saraybur: 
çıklarına geldiği zaman, I< 
sini denize atarak intihşr 
mele istemit, fakat vapur 
durularak kadını lrurtarJ1111 

dır. 

Kadının hüviyeti tahl<İ~ 
dildiği zaman Sultanseliıf 
Hacı Üveys mahallesinde 
ran İhsan efendinin metre!~ 
mine hanım olduğu anlaşı 
tır. 

Emine hanım sefaletteıı u. 
teessir olarak intihara teşev 
ettiğini söylemiştir. 

Çapras kelimelt 
2845871•

11 
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ket için umumi siyasetin toplandığı 

mevzular olabilir. Bu mesele adli 
veya ma)i veya askeri, ahli.ki veya 

terbiyevi veya sair herhanıi bir ma 
hiyette olabilir. Gün ırelir ki bir 
memleketin mevcudiyeti ve umumi 

siyaseti bir mali mesele üzerinde 
toplanabilir. O ırün için hükumetle 11 

• • -....... 
--~-• 

rin o mesele üzerinde memleketin ı....:.....;.....;~.:..;;;;.:......ı_;.....:-_. 

müdafaası için bilhassa hauas bu· 
lunması büyük vazife olur. Bunu ar 

zetmekte maksadım, saydığım ihıi
mallar haricinde birçok mevzular hü 
kümetlere bu salahiyeti tatbik et-
mek için vazife verecektir. Bunları 

taırih edemem. 

Arkada:ılar, umumi siyaset keli. 

mesi üzerinde hatıra gelen maruzatı 

mı zannederim arzettim. Meselenin 

nezaketi hükümetlere nqriyata ll'Ü 

dahale etmek için takdir hakkı n 

mutlak bir salahiyet verilmiı olma

sıdır. Bugün huzurunuzda mes'ul 
olan hükümetin çoktan beri mevcut 

olan bu takdiri, salahiyeti nasıl kul 
!andığını bilirainiz. Bu husuata ge
çen birçok tecrübeler size itminan 
vermiı olabilir. Bu bizim ümidimiz .. 

dri. Fakat ati yen hükumetler bu tak 
diri salihiyeti naaıl istimal edecek· 
ler? Bu hususta bir endişe varit o

lursa derhal söylemeliyiz ki bu en· 
di§eye karşı en büyük teminat b.l
basıa bu mevzuda mevcuttur. Çiin· 

kü hükumetler, büyük meclisin bi· 
ran fasıla inkita kabul ctmiyen mu .. 

rakabası altındadır ki takdiri ;ala
hiyeti yanlış tatbik etmesinden he
ran mes'ul edilebilir.· 

Binaenaleyh, mevzuun verdiği 

salahiyetin talep ettiği teminat ta 
ziyadesile mevcut demektir. (Bravo 

•esleri, alkışlar) 

Y•nl şelcll 

Soldan sağa 
1 - Keyf (4). Çayır (3)· I' 
2 - Yapılacak ıey (4). S.-1 
3 - Remil (3). Peymaac 

...... <5>. 11 
4 - Zaman (2). Aptallık () 
5 - Kalabalık (6). Yigit ı ı~, 
6 - Obur (4) HO (2). il• 

(3). 
16'' 7 - Öğretmek (5). Oilan ı ,. ,. 

8 - Ortadan kalkan (4). N (• 
9 - Dudak (3). içilecek ıef 

Sonbahar (3). 

10 - Kira (4). Cet (3). (l 
11 - Bir nevi ince sand•I 

(3). Alaketler (5). 

Yukardan aşalı 
ıf 

1 - Parasızlık (7). Spordı' 
bir (3) 1,f 

2 - Feryat (4). FutbolU 
tutan (6). 

3 - En iri hayvan (3). t:ölt 
Temiz (3). . (• . '·ı~ 4 - Hayat (2). Kaba, çır,. 

s - Pak (3). Su (2). ~ 
6 - Yü~en (5). Gönder"'' 

7 - Bir •emt (9). _ ~,ı 
8 - Sıcak memltketlerdc bıt 

van (4). ~r 
(21' 9 - Deva (4). Kırmızı 

der (3). 
10 - Birlik (7). (:)• 
11 - Yılan (3). Oruç ~yı 



OSMANLI BANKASI 
1931 tarihindeki mali vaziyeti 31 Mart 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

5enetlerinin tesviyesi talep edil
il ıneıniş o!an kısmı 
(.1 Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 

Kısa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 

O Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 

1 Gayrı menkul mallar ve mobilya 
• Müteferrik 

lsterlin 
5.000.000 

2.358.ı90 
4S2.ı78 

3 600.442 
2.609.037 
7.3ıS.332 
ı.569.057 
1,609.108 
682.37ı 
144.6S9 

de 
d 

25.340.378 

uOYUNAT 

Se r>na~·e 
Niı :ım:lamei dah:li mucibince ifraz 
edılen ihtiyat akçesi 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler v<• 

vadeli senetler 
A.acaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

lsteriin 
ıo.000.000 
ı.250.000 

372.4ı9 
ı98.568 

9.77ı.ı52 
ı.815.907 
1..609.ı08 

323.222 

25.340.378 

Sh. P. 

17 1ı 

7 
17 7 

ı1 

8 
2 

14 
6 

ıı 

2 

4• .. 
5 
4 
6 

3 

Sh. P. 

ı ıo 
7 ıo 

14 6 
18 5 
2 5 
6 3 

ıı 3 

Pertevniyal Vakfından: Şişli'de 

izzet Pt· sokağında Valde apartıma 
nının 8, 12 No. daireleri. birer aene 

için tekrar 20 ırün müddetle müu.
yedeye konulmu,tur. Tutmak isle· 
yenlerin 4 Ağustos 931 tarihine mü
aadif Salı l'ünü saat 16 ya kadar 
lıt. Evkaf müdiriyetinde Pertevnİ· 

yal idaresine veya idare encümenine 

müracaat eylemeleri. 

Mtil&l~ 
KARADENİZ POSTASI 

S vapuru 29 ı .amsun Temmuz 

ÇARŞAMBA 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

K. O. kıtaatı ihtiyacı için 
280,000 kilo odun aleni mü
nakasa suretile satın alına
caktır. ihalesi 2-8-93ı saat 
15 de icra kılınacağından 
taliplerin şartnamesini gör· 
mek üzre her gün öğleden 
evvel ve münakasaya ittirak 
etmek için de vakti muayye· 
ninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları 

(63) 

*** K. O. karargahı için S0,000 
kilo odun aleni münakasa 
suretile satın alınacaktır. 
ihalesi 9-8·93ı saııt ı6 icra 
kılınacağından taliplerin şart
namesını görmek için her 
gün öğ:eden evvel ve müna· 
kasaya iştirak etmek için de 
vakti muayycnirıde teminatile 
birlikte komisyonumuza mü
racaetları. 

*"'. 
günü tam saat 17de Sirkeci 
nhbmından hareketle (Zon· 
guldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Kuyuda muvafık olduğu. ta~di~ 0!unur Fazla tafsilat için Sir-
Muhasebe Şefi ve ıkıncı Mudur lceci Yelkenci hanındaki 

K. O. kıtaatı ihtiyacı için 
268,000 kilo odun aleni mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
ihalesi 28-7-93ı saat 17 de 
icra kılınacağından taliplerin 
şartnamesini görmek için her 
gün öğleden evvel ve müna· 
kasay1 iştirak etmek için de 
vakti muayyeninde teminat
larile birlikte komisyonumuza 

E. HODLER acenteliğine müracaat. 
Dıııumi Müdür Muavini Umumi Müdür • T ı 21Sı5 

A. H. REID DE SORBIER DE POUGNADORESSE 1.----•e···--... 
Jı -

Etibba Odası riyasetinden: ı 

t 

Oda heyeti uınumiyesi senelik birinci içtimaı 3ı t~mmuz 
1931 .. .. t 14 te sabık Türk ocahı bınasın· 

cuma gunu saa . . . 1 
da aktedileceğinden azayı kiramın teşrıtlerı rıca o unur. 

-Samsun Belebiye Ri-
yasetinden: 

Samsun şehri su tesisatı tali kollarına muktezi vana v~ 
ilti

5
ak ks mı gibi şartnamede muharrer malzeme olbapt~~ı 

Şartna:est mucibince 20-7-93ı taribinden itibaren otuz gun 

ın .. dd 
1 

kapab zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 
u ete ve , . · k 1\1" k ış' tirak edecek taliplerın şeraıtı anlama ve ona 
una asaya B 1 d" . d 

göre tekliflerini yapmak üzere Samsun e e ı~e~ın e mev· 
tut ~artoame örneklerinden istemeleri ve yevmı ıhale ol~ 
19 ağustos 931 çarşamba günü saat onbeş~ kadar B_eledi
yelerce yapılacak mUzayede ve münakasa nızamna".1a11 ah: 
ka· ın 'b" teklifoamelerini Belediye Encilmenıne tevdi 

ı mucı ınce 

eylemeleri ilin olnnur. 

-- Samsun Belediye Ri-
yasetinden: . 

. . tın muktezi 2!J adet otomatik 
S:ımsun şehrı su tesısa a . "b" 

font çeşme ve harik musluğu olbaptaki şartn~m~sı muc~ ınc~ 
2Q_7_93ı tarihinden itibaren otuz gün m~d ke e ve . at_pakı 

, • tır Muna ·asaya ış ıra 
zarf usulile münakasaya çıi!:arı.fış · göre tekliflerini 
edecek talipleri::ı şeraiti anlama•~ ve ona t .. 

· 1 d' · de mevcut şu name or-
:Yapınak üzere Samsun Be e ıyesın 1 19 • t 93ı k . i ihale o an agus os 
~e terinden .. is:.emelerı vebeşy:v:adar Belediyelerce yapılacak 
~arşamba gur.u saat on "b" t k 

111 ·u· d .. kasa nizamnamesi ahkamı mucı ınce e • 
zaye e ve muna d" l l · ·1·n 

l'f . . d" E ümenine tev ı ey eme erı ı a 
ı namelerını bele ıye ne 

olunur. 

-Jandarma imalathanesi müdür
lüğünden: 

, , k ı imalathaneden verilmek üzre 
Jandarma ihtiyacı ıçın uınaş M- k ı0-8·93ı pazar-

~84_1S)_ a~et kap
1
u
5
t tyadp;ırı~tç~~b:~ i~=~y=~:e taFp olanların 

e,ı gunu s1at e · h · ·· at 
te . ·ı G d"k 'da Jandarma imalat anesıne muraca -

ınınalı ~ e ı pa~a 

~~~~~a~rt~n~a~m~e~y~i~g~o~·rm~e~l~er~i:_.::il~an:.....o=l=u=n=ur_.--:;;-----------=~=-

1 S t. Adliye levazım 
müdürlüğünde~: 

"f . . · mübayaa edilecek olan ı30 
Adliye sarayı kalor: erı ıçm · d muharrer evdaf ve 

ton kır.ple maden kömürü şartnamesın e t 1· 
· d · t 00 da muayene ve es UD 

ferait dairesinde Ankara a ıs asy kli i ve anbara ko-
alınmak ve adliye sarayına kada~ na 1 y~s ünakasaya ko
nulmaaı müteahhidine ait olmak uzrel a enıı5 ~ t • 93ı cu-

. · · ihale o an agus 0~ 
nulduğundan talıplerın yevm'. k" l f d müteşekkil leva-
ınartesi ünü saat ıs de adlıye ve a e ın e 
2ıın müb~yaal komisyonunda hazır bulunmaları. ve ya.but. ve· 

k ·ı .. d rmeleri ve bu hususa ait şartnamelerı de şımdıden 
ı gon e dli ·· b t 1 t b !d dliye levaz<mından ve Ankarada a ye mu ayaa 

~ an u il a .1• l 
k . dan talep etmeleii lüzum_u_ı_a_n_o_u_nu_r_. ___ _ 
omısyonun __ _ 

Isıanbul İkinci Ticaret mahkeme 1 Dr. İhsan Sami ••il 
Olnd n: M,ı.kemece iflasına karaı· 1 IST AFILOKOK AŞISI 
cerı l en I.tr tı Poniridis Ef. nin es· 1 stafilokoklardan mütevellit 
hah ma tlı'.!bun> teklif eylediği kon· ( ergenlik kan çıbanı, kol-

r "k v.hke • &<>rda kabul ve liece ııtastı m· . tuk altı çıbanı, arpacık) ve 
mey k , · • . muhakeme5l k ." ••• coıımış •• . bütün cilt hastalıklarına ar· 
da ' 3 Av,ıııto, 931 pazartes• saat . . b' d 
H d~ tallc edilmiı olduğu ilan olu· ı ·ı pe~ tesırlı ır aşı ır. 
ll'Jr. l Oıv,.nvnln No. 189 

SE YRlSEF AİN 
.1crkez ,td" •: ' a: (, JLıt :t Kopru b~ı 

J\. 2Jt>2. Şube A. Sırkeci \ luhürdar 
:ıJe Jı.ı n '! (). -Hl 

TRABZON POST ASI 
(MAHMUTŞEVKETPA· 

ŞA) 28 Temmuz Salı ı7 
de Sirkeci rıhtımından ha
reketle Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson , Trabzon, 
Rize ve Mapavri'ye gide
cek ve dönüşte Of, Sür
mene Görele'ye de uğra-

müracaatları. (62) 

* * • 
K. O. kıtaatı ihtiyacı ıçın 

ı68,000 kilo odun aleni mü
nakasa suretile ntın alına· 
caktır. İhalesi 2-8-931 saat 
ı6 da icra kılınacağından 
taliplerin şartnamesini gör
mek üzre her gün öğleden 
evvel ve münakasaya iştirak 
etmek için de vakti muayye
ninde teminatlarile birlikte 
komisyonumuza müracaatları. 

(6ı) 

yacaktır. ~ • '* 
- ------ 200.000 kilo kuru ot aleni 

Ayvalık Sür'at postaaı münakasa ile satın alinacaktır. 
( Mersin ) 28 temmuz ihalesi 4-8·931 saat ıô da 

salı 17 de Sirkeciden icra kılınacağından taliplerin 
kalkacakt.r. şartnamesini görmek üzere 
~arece aşağıda yazılı her gün öğleden evvel ve 
gaz!no müzayede ile kira- münakasaya iştirak etmek 
!anacaktır. Teminat mak- için de vakti . ~uayyenin~e 
tuan 30~ liradır. ihale teminatlarile bırhkte komıs-
30-7-ı93ı saat 16,30 Ka- yonumuza müracaatları. (72) • • • 
dıköy iskelesi üz~<indeki 
maa müştemilat gazino K. O. kıtaatı için S0,000 

kilo oduna , erilen fiat gali 
idarece a,ağıda · srni ya- görüliilğünden yeniden aleni 

zıh malzema pazar:ık ile münakas.ı suretile satın alı-
sabn alınacaktır. Teminat nacaktır. ihalesi 9-8-93ı saat 
% ıo dur. İhale 27-7-931 ı6 da icra kılınacağından ta-
saat ı4,30 ı3 kalem elek- !iplerin şartnamesini görmek 

l.iilril;k;.miiiiiaiiilziiieiiimiiıeiııı~lii. ____ _.I için hergün öğleden evvel ve 

Liınannnu.a muvasalalı beklenen 
vapurlar PALESTINA ~apuru 26 
Temmuz Pazar (Romanya ve Bul-
gariıtandan. 

VIENNA vapuru 26 Temmuz Pa 
zar ( ltalya ve Yunanistan) dan. 

Yalanda limanımızdan hareket 

edecek vapurlar: 

PALESTINA vapuru 26 Tem
muz Pazar (Selanik, Volos, Pire, 
Patraı, Brendiz~ Ankona, Fiumc, 
Venedik ve Trieste)ye. 

MERANO vapuru 27 Temmuz 
Pa2Mteıi (Sanısun, Trabzon, lla· 
turn, Novorosisk, Odesa, Köstence, 
Vama, ve Burgaz) a 

ABAZIA vapuru 28 Temmuz 
Salı (Dedeağaç, Kaval , SeLinJ<, 
Volos, Pire, Patraı, Korfu, Ay•sa· 
randllt Bren dizi, Venedik ve T rieı

te) ye. 

(COSULICH LINE) kumpanya
sının lüks vapurlarına aktarma edi
lerek ıimall ve cenubi Amerika ti .. 
manlarına aitmek için tenzilatlı do~ 

ru bilet verilir. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
Mumhane (Lloyd Triestino) ıer 

acentesine Telefon Beyoğlu 212'/ 

veya Galatasarayınd" sabık Selirıik 

bonınarıeıi binasındaki yazıhanclf'

rine, Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya

hut Sirkecide Kırzade hanındaki ya 
zıhaneıine müracaat edilmesi. Tele·· 

fon l stanbul 235 

münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. 

Fatih Sulh Huknk hAki;:
liğinden: 

Cerrahpapda Canbaziye 
mahallesinde Karakol soka
ğında 9 No: lu milteveffiye 
Süveyda Hanımıo bir bap 
muhtacı tamir hanesi 377,5 
lira kıymeti muhammenesi 
üzerinden artırmak suretiyle 
otuz gün müddetle satılıktır. 
Taliplerin görmek ve gezmek 
için mahalline, şeraiti müza
yedeyi öğrenmek İçin mah
kemede mevcut şartnamesine 
müracaatları, kıymeti mu· 
bammenesini bulduğu takdir
de 26-8-93ı tarih ~arşamba 
günü saat ı6 da ihalesi icra 
kılınacağı ilan olunur. 

lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme 
sinden: Tüccardan K. S. Zeronyan 

Ef. nin Türkiye imar banka,Gına 
merhun bulunan yün İpliii, tıbbi 
pamuk ve esansların, teıviyei deyin 
edilmediğinden dolayı 3 Ağuıtos 

931 pazartesi saat 10 da lıtanbulda 
Aşir Ef. caddesinde kiin İmar bar.· 

kası deposunda açık arttırma "'urt-
tile satılacağından talip olanların 

vakti mczkCrdc n1aho.Hi mezkUre 
müracaat etmeleri ilcin olunur. 

Üsküdar Hale sinemasında 
uğur!u şapka C:ulıu '.iye 10 
kuruştur. 

BE~MI ıtlNtlR T~BK tiMTE~ ~i~K~Ti 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütür 

gazeteler için bilumum resmi daireleı 
ilanlarını kabul eder 

ı\dres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

- . . :,,... . . - .. .. .., . ................... 
M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Or _u ihtiyacı iç.n yerli 
fabrikalar mamulatından 
50,000 kilo sarı sabunlu kö
sele kapalı zarfla münakasa· 
ya konmuştur. ihalesi 28 tem
muz 93ı salı günü saat ıs de 
A!lkarada merkez satı•ı alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini vermek üzere te
minatlarile birlikte mezkür 
komisyona müracaatları. 

•• * 
Tefenni' de bulunan kıtaat 

hayvanatının ihtiyacı olan ar
pa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 8 Ağostos 
93ı Cumartesi günü saat ıs 
te Isparta' da askeri satına!· 
ma komisyonunda yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi gör· 
mek üzere Fındıklı'da liey'e· 
timize ve şartname almak ve 
cekliflerini vermek üzere te· 
minatlar:le birlikte Isparta da 
mezkür komisyona müracaat-
ları. (461) 

*** Mudanyada bulunan alayın 
ihtiyacı olan buğday unu ka
palı zarfla münakasa ya kon· 
muştur. ihalesi 6 Ağustos 93ı 
perşembe günü saat 16 da 
Bursada askeri satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. Ta· 
tiplerin tartname almak ve 
tekliflerini vermek üzre te
natlari!e mezkür komisyona 
miiracaatlıı.rı. 

• • • 
Merkez ihtiyacı ıçın 2000 

ton lave marin kömürile 500 
ton kriple kömürü Haydar· 
paşada vagon~.ı vagon kar· 
telesi üzerinden teslim edil· 
mek şarti'e ve ayrı ayrı şart

uamelerile kapalı zarf sure
tile münakasaya konmuıtur. 
}haleleri 3 Ağustos 93ı ta
rihine müsadif pazartesi gü
nü saat 15 de lave marin ve 
ı S,30 da kriple icra oluna
caktır. Taliplerin şartnamesi
nin Ankarada Milli müdafaa 
satmalma komisyonunda gör
meleri ve münakasaya iştirak 
için de teminatlarile teklif 
mektupluını yevm ve saati 
ihaleden evvel makbuz mu
kabilinde mezkür komisyona 
vermeleri. 

• * * 
fzmir müstebkem mevki 

kıtaatının ihtiyacı olan Un 
kapalı zarfla münaka:ıaya 
konmuştur. ihalesi 10 ağus· 
tos 931 pazartesi giinü saat 
ıS,30 da lzmirde milsta!ıkcm 
mevki satın alma kom'syo· 
nunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere 
Fındıklı'da heyetimize ve 
şartname almak ve teklifle
rini vermek üzere teminatla
rile mezkür lıomisyona mü
racaatları. (4S8) 

170,000 metre Gılaflık bez 
20 ağustos 931 perşembe sa
at ı5 

266,500 metre Çamatırlık 
bez 22 ağusto5 931 cumar
tesi saat lS 

ı 70,000 metre Gılaflık bez 
24 ağustos 93ı pazartesi sa
at ıs 

50,000 metre Yazlık elbi
selik bez 26 ağustos 931 çar
şamba saat 15 

50, 000 metre Yazlık elbi
selik bez 27 ağustos 931 
perşemke saat ıs 

266,540 metre Çamaşırlık 

Gazi muallim mektebi 
ve Terbiye Enstitüsü 

Teşkilatı ve kabul şartları 
Gazi terbiye enstitüsü yüksele dereceli ve leyli bir mual· 

lim mektebidir. Orta ınektep;erle muallim me' teplerine mu· 
allim ve ilk tedrisat m:Jfeu:~i yetiştirir. Biri mesleki, diğeri 
ihzari olmak üzre iki kısıma ayrılır. 

A. meslek kısmı: 
Mesleki kısmın tahsil müddeti üç sömestrdir. Bu kısım bet 
şubeye ayrılır. , 

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

Mesleki kısım mezunları Maarif vekileti celilesinin ınüsa
adesile Darülfünuna üç sömestr daha devam ederek Darül
fünun mezuniyet imtihanına girebilirler. Bu şubelere girmek 
istiyenlerde aranan vasıf'ar şunlardır: 

ı) Bir erkek veya kız lisesınden mezun olmak. 
2) Yaşı 25 ten fazla olmamak. • 
f;) Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
Pedegoji şube~ine girmek istiyen lise mezunları, enstitüde 

tahsilini bitirdikten s!lura hakkı müktesepleri baki kalmak 
üzre tir sene müddetle bir ilk mektepte muallimlik etmeği 
teahhüt edeceklerdir. Bu şubelerden her hangi birine gir
mek istiyen lise mezunları 20 Eylül ı931 tarihine kadar ens
titü müdürlügüne müracaat etmelidirler. 

B. ihzari kı11m 
ihzari kısım ilk muallim mektebi mezunlarını mesleki kı

sım tedriaatına hazırlar ve lise derecesinde umumi kültür 
verir. Burada tahsil müddeti iki senedir. ikinci senede taleb• 
edebiyat ve fen kısımlarından birine ayrıbr. 

lbzari kısıma girmek iıtiyenlerde aranan vasıflar tonlardır: 
1) Bir erkek veya kız muallim mektebi mezunu olmak. 
2) Yaşı 23 yirmi üçten fazla olmamak. 
3) Vücudu sağlam ve kusurıuı: olmak. 
4) Enstitüye kabul için yapılacak duhul müsabaka imtiha

nını kazanmak. 
Enstitilniin ihzari kısmının müsabaka imtihanına girmek 

istiyen muallim mektebi mezunları Ağustosun altısına kadar 
ilk muallim mektepleri müdürlüklerine ve muallim mek
tebi bulunmıyan yerlerde orta mektep müdilrlüklerine müra
caatla isimlerini kaydettirmelidirler. Müsabaka imtihanları 

8Ağustos cumartesi velOAğustos pazartesi günleri yapılacak 
tır. imtihanlar muallim mekteplerinde ve muallim mektebi 
bulunmıyan yerlerde orta mekteplerde tahriri olarak yapılır 
ve sabahleyin saat 9 da başlar, herde pedagoji kısmına gir
mek istiyecek olanların bir sene ilk mektep muallimliği et
m;ş olmaları şarttır. Etmemiş olanlar tahsillerini bitirdikten 
sonra hakkı müktesepleri bal<i kalmak üzre bir sene ilk 
mektepte muallimlik yapmağı teahbüt edeceklerdir. 

Üsküdar Malmüdürlüğünden: 
Kiralık ev, maa dükkan, numarası 317, Tophanelioğlu 

caddesinde Altunizade mahallesi Üsküdar. Dükkan büyük 
bir salondan ibaret olup arkasında bir miktar bahçesi var
dır. Ev dört katlı. Zemin katında mermer mefnıt bir avlu 
üç oda bir mutfak bir çamaşırlık bir beladır. ikinci kat dört 
oda bir sa'on bir kilerdir. Üçüncü kat dört oda bir salon 
bir kilerdir. Dördüncü kat çatı arasından ibarettir ve on se
kiz dönümlük bahçesinıfo mütenevvi meyva ağaçları ı bos· 
tan kuyusu ve uşak odaları ve altı hayvan istiabında ahırı 

mevcuttur. Binanın bulunduğu mahal tramvay giizergAhı olı.p 
nezareti fevkaladeyi haizdir. icar müddeti htıkümetin diledi
ği anda tahliye edilmek iartile bir senedir. Mahiye muham· 
men (60) lira İcar bedeli mahbemah verilecektir. Müzaye· 
?eye iştirak edeceklerden % 7,5 pey akçesi alınacaktır. 
icar muamelesi 1-8-931 cumartesi günü saat ıs te Üskftdar 
Malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacaktır. 

Tütün inhisar Umumi 
Müdürlüğünden: 

7500 kilo köhne kanaviçe 
1500 ,, iskarta ip parçaları 

BalAda mikdarları muharrer iki kalem eşya ntılacaktır, 
Taliplerin bunları görmek için her gün Azapkapuda levazım 
ambarına ve yevmi müzayede olan 5-8·931 çarşamba günü 
saat ı 1 de teminat akçelerile beraber Galatada mübayaat 
komisyonuna mürııcaatları. 

bez 29 ağustos 931 cumar
tesi saat 15 

Ordu ihtiyacı için yerli 
fabr;kalar mamulatından altı 

kalem bez kapa'.ı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhaleleri 
yukarıda hizaları 1da yazılı 
ı;rün ve '1&8tlerde Ankarada 

• 

merkez S'ltınalma komisyo
nunda yapılac:ı.kt ! r. Taliple
rin şartı.ame almak ve nll· 
muneleri görmek ve münaka
saya girme.> üzre tam;nat v~ 
tekiifn:ıme '.crile ihale saatin
den evvel mezkür komisyonil 

, m:iracaatları. 
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EN DUN FIA TA-" ROUE LiBRE .. 
"Aove Libre,, otomobtİolllkte yeni bir fevkalAdellk 
tevllt etmlttlr ı,te, en d"n flata takdim edilen ve 
"Aoue Libre .. aıatemlnln unutuhnaz zevklerini, lktl· 
.,.t ve ı.earruhm muhaaeenatını temin ede'2 araba: 
9tudebaker'ln oallbl dikkat .. 6" alllndlrll otomo
mobllldlr. Bu araba. ahiren yapılan 320 kllomet
roluk reeml bir teorllbede dahilden idareli ~e 
ınuhı.ttf natlı eaır bü\On arabalardan daha az yal 
11e l>enzın .. rf ve ıstıhUlk etmı,ur. " Roue Libre .. 
pletemı eayfflnd• •ı, fl5 lll 20 nlepetınde yağ ve 
benaln taaarrut, motOrll \)Alı,tırmadan on kllomet
rOda iki kilometre devredebilir va har hanııt vıt· 
este olurea olaun ambreyaja dokunmadan priz 
direktten ikinciye ve ikinciden pı'lz direkte ııeç
ablllrelnlz. Arabayı heman kontrol edeblldijilnlz 
cihetle k,maıı emniyette sevk edeblllralnlz. 
" Roue !.ibra,, hakkında heman tafalllt leteylnlz 
Daha eyıaı onun muhaHenatını bizzat ııoı'Up tak
dir lqln bw ırtlzel va kuvvetti "6 .. alllndlrll Studa-· 
baker otomeblllnl tecrübe edıniz. 
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Istanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Mikdarı 

~ıamt Hgart ~insi 

•sooo 'oooo adet Yumurta 
500 500 kutu Konıerve 

8200 JOOO kilo Soğan 

450 300 " Salça 
12000 \6000 n Sepze 

600 500 " Kuru faıralyı 

600 500 ~ • Nohut 
7000 6200 

" 
Patates 

1000 900 ,, Makarna 
150 100 ., Şehriye 

""8'eba hastaneaıne 1931 senesi için lüzumu olan yukarda 
elıis ve mikdarlan yazılı on kalem erzak 5 temmuz 931 ta
rihinden itibaren aleni münakasaya vazedilerek temmuzun 
yirmi dokozuncu çarşamba gilnü saat on altıda - ih8ıelerı icra .. 
edileceğinden talip olanlann teraiti anlamak üzere hergünl 
levazım kalemine• ve ihale gllnll de idare encümenine mü
racaatları. 

Maarif Vekaleti 
Terzilik mektebi müdürlüğünden: 

Sultanahmet, Divanyolu, Cağaloilu, Beyazıt civarlarında 
l8-20 oda ve salonları ve elektrik, su hava gazı tes;satla• 
nnı havi bahçeli büyük bir ev aranmaktadır. Taliplerin Sul
tanahmet Dizdariye mahallesi terzilik mektebine müracaat• 
l'arı. (Telefon 22480) 

Yüksek Orman Mektebi 
İıtanbulda Boiazlçinde Btlyükderede Bahçe köyündedir. Tehsil aıliddeti üç sene 

"Ahı sömeater" dlr. Leylt ve ınecc.nldlr. Talebenin her tilrln ihtiyacı teaıin olunur. 
Mektebi ikmal edenler Orman miihendiııi dlplomaeını alırlar. 

Orman MOhendlal Olmak için: 
Yüksek Orman Mektebine yazılma ve alınma ıartlan 

1 - Taliplerin Ttrkiye Cumhuriyeti tebaaıınclau olmalan, 
2 - Y aparının 18 de• afatı ve 25 ten yukarı olaıaması, 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bulundukları Maarif Vekale

tince tasdikli lise ve muadili .. hadetnameli olmalan, 
4 - iyi ahlakh oldui~ ve hiçbir gün• ceıa1a çarpılac.k İf ve hareketlerde bulun

madığını 1: eyan eden ve mahalli zabıtasınca taıdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına 

malik olmaları, 

5 - Her tllrlO hastalıkten ıalim ve bilhassa ıılirme, duyma ve söyleme uzuvları tam 
ve diğer nokıanlardan beri, gezip ytlrllmeğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik 
eden doktor raporu almaları llsımdır, 

6 - Talipler Yukarda yazılı vesikalan, en son mektep şahadetnamesini hüviyet cüz
danını, aşı kağıdım fstanbulda Yüksek Orman Mektebi Rektörlilğüne ya:r:dıkları bir 
iıtidaya iliftirerek mektebe, yahut bulunduktan mahallerin Orman müdürlilklerine ve ya
hut en büyilk mülkiye memuriyetlerine nihayet 1 tetrinievvel 931 tarihine kadar verirler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için usuli dairesinde ve nümuneıi 
gibi Noterlikten musaddak teahhüt senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Tqradan gelecek talebenin yol mesrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yalmaları mektepçe temin edilecektir. 

Taşradan gelecek talebe yol masraflanna ait vesikalan ve hareket ettiği mahalden 
Yilkaek Orman mektebine girmek ilzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı bera-

Yüksek Baytar mektebi rek
törlüğünden. 

Yüksek Baytar Mektebi Kabul Şartlan 
1 - Yükıek Baytar Mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Yalnız Lise meıunlan kabul olunurlar. 
3 - Talipler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek lııtanbul'da Selimiye'de Yilk-

sek Baytar Mektebi rektörlüğüne, ta:trada Baytar müdürli\klerine müracaat etmelidirler. 
A - Türkiye cumhuriyeti tebaasından olduğunu nabk hüviyet cüzdanı, 
B - Had ve müzmin her tlirlil hastalıktan salim olduğunu natık musaddak tabip raporu, 
C - Liıe şahadetnamesi veya bir sureti, 
D - Ahlakı ve ahvali şahsiyesi mazbut olduğuna d;ir polisten musaddak hüıııılllıal 

vetikası, 
• E - Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edlldijii, yahut mektebi ikmalden sonra 

, memurin kanununun maddei mabsusası mucibince hlikümetin göstereceği mahallerde ı· 
muayyen müddet hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükdmetçe yapılan bilcümle masarifi 
maa faizi nizami tediyeye mecbur olduiıu hakkında velileri veya velileri bulunmıyanla
nn kendileri tarafından tanzim ve Noterı;ıı tasdikli kefaletname senedi, 

F - Dört adet vesika fotoğrafı. 1 

4 - Kabul şeraitini haiz ol:ınlardan taşradan talip olanların yol masrafı hilkümet 
tarafından tesviye olunacaktır. 

5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. 
6 - 1 teşrinievvel 931 tarihinr1e derslere l::aşlanacaktır. 

·Ailemin Saadeti 
DEVREDiLECEK iHTiRA 

BERATl 

~Tayyarelerin sathı hamiline 
(kanal) ait >slahat" hakkında olan 
bir ihtira beratı talebi için lstan
bul vilayeti celilesine 25 Ağustos 
1928 tarih ve 24695 numara ile mu 
kayyet müracaat üzerindeki hukuk 
bu kere ferağ veyahut icara verile
ceğinden mezkilr ihtirayı satın aJ. 
mak veyahut iıticar ebnek arzuıun 
da bulunan zevatın latanbul Bahçe 
Kapı Taş Han No. 43-48 de mukim 
vekili H. W. ISTOK Efendiye mü
racaatJarı. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

BaJ~ar~a~a Emrazı l~tilaiye , 
Hastanesi Baş tabibliğinden: 

"Tek- satıhlı tayyarelere ait ısla· 
hat" baklanda olan bir ihtira berati 
talebi için lıtanbul vilayeti celileai
ne 27 Ağustos 1928 tarih ve 24760 
numara ile mukayyet müracaat ü
zerindeki Hukuk bu kere ferağ ve
yahut İcare veri1eceğinden mezkiar 
ihtirayı .atın almak veyahut isti
car etmek arzusunda bulunan zeva
tın lstanbul Bahçe Kapı TB§ Han 
No. 43-48 de mukim vekili H. W. 
ISTOK Efendiye müracaat etmele. 

Müessesemizin bir senelik ihtiyacı olan 173 kalem Eczayı 
fıbbiye aleni münakasa su•etile mevkiı münakasaya çıka
rılmıfbr. 

Talipler mezkür münakasaya ait şartnameyi her gün mü
essesemiz idare memurluğundan almaları ve münakasaya 
itl:irak etmek üzre münakasa günü olarak tcsbit edilmiş 
olan 10 Ağustos 931 tarihine müsadif pazartesi günii saat 
14 te Galata'da Kara Mustafa paşa sokağın~a kain fstanbul 
limanı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil ihale kom: syo· 
nuna müracaatları ilan olunur. 

KUVVET 
GENÇLİK__.. 

l\ -:! kutusu ıı,.. A 

~ ~ 200 kuruş t ~;;'.? 

KARON 

!D~Mi iKTiDjHI 
Karşı 

GLANDOKRATİN 
,__~· 

,;, --~ ~->--

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu: fstanbul 
Bahçekapı Z A M A N 
ecza deposu c'ur. 

Alman kitaphanesi 
Royoii'lu Tünel meydanında 52~ 

• 

ri. 
DEVREDiLECEK iHTiRA 

BERA Ti 

"Tek satıhlı tayyarelere ait 11-

bi "k • • lahat" baklanda olan bir ihtira be-
lıÜnde 5 kuruş fi tırırseniz rati talebi için lıtanbul Vilayeti ce· 

20 senede 57630 kuruşunuz !ilesine 27 Ağuıtoı 1928 tarihinde 
takdim olunup 24759 numara ile 

Günde 10 kuruş biriktirirseniz mukayyet müracaat üzerindeki hu-

k kuk bu kere ferağ veyahut icara ve 
20 senede 115260 uruşunuz. rileceğinden mezkür ihtirayı satın 

Günde 25 kuruc biriktirirseniz almak veyahut i•ticar etmek arzu-
... sonda bulunan zevatın lıtanbul 

20 senede 288155 kuruşunuz. Bahçe Kapı Taş Han No. 4348 de 

b• "k • • • mukim vekili H.W. ISTOK efendi. Günde 50 kuruş ırı tırırsenız ye müracaat etmeleri. 

20 senede 576305 kuruşunuz. ~ DEVREDiLECEK iHTiRA 

Günde 100 kuruş biriktirirseniz BERATI 
"Tayyareler için müeef sathı 

20 senede 1152600 kuruşunuz olur. hamile (kanat) ait ıslahat" hakkın-

ı Tu .. RKI.YE iŞ BANKASI 1 t~a:t:. :~ı .. ~:~r:e~:::.:et;~~~~~~ 
toı 1928 tarih ve 24694 numara ile 

1 
mukayyet müracaat üzerindeki hu· 
kuk bu kere ferağ veyahut icara ve 'c Dr HORHORU N .• J" ~=ği~=:~:e~:ı~;..!h::~~ -=~:-

• sonda bulunan zevatın lstanbul 
_ . Babçe Kapı Taı Han No. 43-48 de 

Beyo.glu ~okatlı;a~ yanı~da m~_ktep sokak 35. Cılt ve emrazı mukim vekili H.W. ISTOK efendi-
zuhrcva;•e tl!o.avıhanetu. Hrgun ıabahtan aktama kadar. ye müracaat etmeleri. 

Istanbul P. T. T. baş müdür 
ğünden: 

Vesaiti nakliyenin bir senelik ihtiyacı olan 26000 iliı· 
kilo Benzin ile 1000 ili 1200 Makine yağı kapa:: ıarl 
liyle münaka11aya vazolunmuşlur. Şartnamesin: göroı_' 
her gün bq müdiriyet kalemine ve iştirak içinde llQ' 
nisbetindeki teminat akçeleriyle beraber teklifna 
kapalı ve memhur zarf derununda olarak yevm; ıııô· 
olan 5 ağustos 931 çarşamba günü saat 15 te baŞ' 
riyette mnte9ekkil komisyona müracaat ve tevdi eyle 
ilin olunur. 

Hararetinizi teskin i 
her zaman 

K!RlHi~!R MiDEN ~~I~ 
ıçınız. Yemeklerde hazmi teshil ede!· 

Böbrek, Karaciğer, Kum ve mide hast 
!arına karşı tanınmış bir sudur. 

Her Jer~e ara1ınız. 
Toptan ve perakende sB 

deposu: 
Yeni postane karşısındaki ca 

de No. 20 Telefon. 70062 
Telgr. Depo - Istanb_!!!~ 

Nakliyat münakasa~ 
ispirto ve ispirtolu 

hisarından: 
içkiler ~ 

Liman dahilinde yapt>rılacak nakliyat için 14 temıııııS 
tarihinde yapılan münakasada verilen fiat haddi layık 
rülmemiıtir. Münakasa aynı ıerait dahilinde 28 temııı~ 
günü saat onda paıarlık suretile yapılacaktır. Taliplerjj 
namede muharrer vesaik ve teminatlarile mezkur iJ 
saatta mübayaat komisyonuna müracallan illn olunur· s 

il 
BÜYÜK TAYYAR~ 

Piyangosu 
il. ci tertip 1. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000-10,00 
LİRALIK İKRAMİYELER .. 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

:\1 mlcketimizin :. ... - ,,m.~ 
1 fı 
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( CROCODiLE) markalı Tıraş Bıçak il ~ 
Halis lsveç çeli~inden mamul olup cildi tahriş c"ır .ı. I• ,. 

ı üz ııt;, l'Z\ it etlen iktisıdi Lir alettir. } Jckimferiınızin ra~ rl11' 

iıimat cJcrtk her yerde YA 1. \11 Z hu l>ı\ak ıı ı ara ın• 

Bıçakların üzerine b6 numara'• bu\unmaHna dk at edııı. 
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İzmir Erkek Muallim Mekte~: 
le 

Müdürlüğünden: eı ~ 
Kapalı zarf ~~uliyle müna~asaya k~mula~ . lzmir et 

Muallim .m~kt~bının (23467) lır~ ~edeli ~e~ıf~ . esas Jjf 
merdivemnın ıntası ve tarafeynının tanzımı ıçın tek ıf 
len bedel haddi liyik görülmediğinden 28 temmuz 93t tPI 
hine müsadif aalı günü saat 17 de Karataş'da Erkek ıl 11ı 
lim mektebinde tetekkül edecek mübayaa komisyoııtl ef " 
fından pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin ııı ' 9 

lü 
müddet zarfında komisyona müracaatlan ilan ol unıır·, .,J d 

~ fa 

Karaciğer, mide, barsak, taş, kum hastalıklarıııa, ! 
TUZLA İÇMELERi ~ 
Sabahları saat 7 den itibaren Haydarpaşaya baret<el ~ 

1 ~ id il eden vapurların trenleri membalara gider er:_..!!!J!!" 
• _ C Fiatlar tenzil edilm;şlir. ! - ,. 

Mes'ul müdür: 


