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7 Temmuz 1931 

iDARE: ISTANBUL NURUOSM'ANIYE ŞEREF SOKAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR SON P O S T A Halkın gözüdür: Halk bununla görür. 
SON POSTA Halkın kulağ'ıdarı Halk bununla ititir. 
SON POSTA Halkın dl J l d i rı Halk bununla söyler. 

• • • o •• • 

VEKiL FiKRiNi SOYLED 
Yazı Hürriyeti Baki Kalacak Ve Meclis Müzakeresinde 

Bu Hürriyet Zarar Vermiyecektir 
Sekiz Gazetecinin 

İsmet Paşanın 
Ankara, 5 (H.M.) - Bugün 

Hükumet Merkezinde insana 
her dakika fevkalade hidise
ler kartııında kalabileceği his• 
ılni veren asabi, iirllcU, gergin 
bir hava vardı: Meçhullt için
deydik ; bir saat, iki 1aat, Uç 
saat sonra ne olacaktı, bilml· 
yorduk. 

Meclis bina11 çok erken 
doldu. Samiine tahsis edilen 
ıandalyelerden taşarak yan kapı
lara dökUlen meraklı bir din
leyici kafilesi vardı. 

Süferaya tahsis edilen loca
lar da doluydu. Başta Irak 
Laşvekili olmak lizere tehri
mizde bulunan nekadar elçi 
varsa hemen hepsi gelmişlerdi. 
Müzakereyi dinlemek, veri
lecek karan öğrenmek isti
yorh• rdı. 

Celseyi Kazım Paşa açtı. 
atbuat meselesi hakkında 

verilen takrir okundu, kürsüye 
1 met Paşa çıktı. Üç beş sa

Hudiıt Haricine 
Müdahalesi İle 

Çıkarılmaları 
Reye Konmadı 

Teklifi 

) 

yapılmıf olan imalara cevap 
verdi: 

Yalandır, diyordu. Maamafih 
gllnUn en kuvvetli nutkunu 
söyliyen Ali Saip B. oldu. 
Urfa meb'usu bu muhalif neş
riyattan bahsederken bu neş
riyatı yapanların şahısları hak
kında da söylUyordu: 

- Arif Oruç, Zekeriya, 
Kadri, İsmail Hakkı, Zeynel 
Besim, Sırri diye isim sayıyordu. 
Fakat Zekeriya hakkında yalnız: 

- Misyoner parası ile oku
muttur, dedi. Neşriyatmı şid
detli bir lisanla muahaze 
etmekle beraber şahsı hak
k fada mütelea ilAve 
etmedi. 

Hava gittikçe ağırlaşıyor, 
erilecek kararlar hakkında 

ır n1I n tnh.minler aittİkt'-8 be.d
ı .-;: ıyoröu. 

tırla ne istenildiğini anlattık- Dünkü müzakerede söz söyleyenler, sıra ile: Mazhar Müfit 

~ersin meb'usu Hamdi) 
~lya meb'usu Rasih Beyleri 

de dinledikten sonra bu bed
bini son haddine vardı. Din-

( 

tan sonra bu talep karşısında Rasih, Ali Saip, Emin, Refik ve Zlga Gevher beyler, · ye er: 
hükumetin ne düşündüğünü çıktılar ve ayni sesi yükselttiler. bulunmuı olmak itibarile bU- - Muhalif gazetelerin sed- ·' 
anlatmayı, müzakerenin sonuna Sıra Yunus Nadi Beye gel- tnn nazarlar ona dikildi. Cum- di rarı verilmesi mümkündüı • 
bırakarak aşağı indi. mişti. Cumhuriyet Başmuharriri huriyet Başmuharriri de bu diyorlardı. Müstakil meb'uslar-

Söz alanların adedi gittikçe kürsüye çıkınca hadiseye sebep dUşilncedeydi fakat ayni zamaQ- dan Halil Beyin de matbuat 
ytikseliyordu, kürsüye Evveltl olan münakaşaların ön safında da şahsı Ye serveti hakkıoda meselesinde arkadaşlarından 
S reyya Bey çıktı. ( Yarın )da, ayrılmadığı görülilnce bu tah-
S Po~adaç~ınbaumak~ ,----~----~------------~~, m~ umumile~. 
lelerin bazı fıkralarım okudu: Dildarı Hürriyet Diyor ki... imdi sıra kısa bir teneffü-

- D~manlık ku~run~yız -----------------------~· ~gclm~~ A~~nağn~r 
diye bağırdı. Süreyya Bey isim şayia dolaştı: 
zikretmeksizin, bu düşmanlığı - Muhalif neşriyatta bulu-
yapanların düş'Jlan orduların- nan gazetecilerin hudut harici 
da hizmet etmiş insanlar edilmeleri için bir takrir ha-
olduğunu söylüyor, bu dUş~an- zırla aktadır, cfeniliyordu. Bu 
hğn nihayet verilmesini isti- yalan değitdi. Takriri hazırlı-
yordu. Kürsüden inince yerine . yan Ali Saip Beydi. Bu takri-
Mazhar Müfit B. geçti: rin JDetni de şu idi: 

- Yapılan neşriyabn ten- "Memleket ve Yatana hi-
kit değil hep menfi hareket yanetleri sabit olan isimleri 
olduğunu söyledi. nşağıda yazılı şahısların va-

KürsUye Ziya Gevher 8. tandaşlık hukukundan itk t 
aeldi: edilmesini ve bir daha mem-

- Yapılan neşriyabo genç- lekele girmemek üzere hudut f 
ilk üzerinde tahripkar tesir haricine çıkarılmalarını teklif 
yaptığını ilAve etti. Bu mUta- odiyoruı: 
leayı Ahmet Ihsan B. bir du- Afif Oruç, M. Zekeriya, 
tünce ile tamamladı: Kadri, lzınirde Yeni Asırcı 

- HUkümet otor'tesi aley- l ail Hakkı, Halkın Seai 
hindeki yaıılara miisaade edi- mUharriri Sırrı, Lölevan mu-
lirse iş nihayet anarıiye kadar haniri Kantar oğlu, Hizmetçi 
gider, dedi. Zeynel Besim, Yeni Asırcı 

Artık hatipler yekdiğerini Behzat Arif.,, 
takip ediyorlardı. Sıra ile Koridorda okadar asabi bir 
Edirne Meb'usu Şeref, Konya Hürriyet - Beni yine bu kafesin arkaaına mı koyacaklar hava esiyordu ki ( Ali Saip) 
ıneb'u u Refik Beyler kUrsU} e "anıyorsunuz? Bunu inkılAptan 1a ümit etmemi Devamı 3 üncü say~) __ 

u a 
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Mufassal 
am Olarak 

. ısını 5 inci, Başvekilin 
Üncü Sayfamızda ır. 

''SON POSTA,, 
Bundan on beı gftn evvel " Cumhuriyet " gazetesile 

" Yarıo ,, gazetesi arasında tlddetli bir yazı kavgası 
çıktı. Her iki taraf ta, biribirlerine, çok ağır kelimeler 
söylediler. 

Biz bu kavgaya hiçbir suretle karışmadık. MUnakata 
adabı hakkındaki sarsılmaz prensiplerimiz, bizi bu me
aelede seyirci Yaziyetinde bıraktı. Fakat, bir zaman 
geldi ki, bu söz döğlişfinde vakarımızı muhafaza 
etmemize rağmen, bazı gazeteler bize de hücum 
ettiler. İlk zamanlarda, hiçbir sebep ıikretmedcn veya 
tenkitkAr neşriyabmızı fena niyetlere hamlederek, bize 
karşı da: " Alçak, serseri, vatan ha'ini ,, gibi isnatlar 
savurmıya başladılar. 

Biz, nıaddeye istinat ederek yapdan 
hücumlara cevap verdik, ve küfürlere karşı 
her medeni insanın muhafazaya mecbur 
oldugu vakardan biran bile ayrılmadık. 

Fakat bu hücumların ithama ait olan kısmı Meclis kür
sllsünden ve Tfirk gazetecilerini ayn ayrı pek iyi tanıması 
lazım gelen Ali Saip Beyin ağzından da tekrar edildi. 

Bu ittihamlar, arkadaşımız M. Zekeriya Beye ve ı· 
" Son Posta ,, ya tevcih edilmiştir. Arkadaşımız, itti
bamların kendisine ait kısmına bugünkü sütununda 
cevap vermiştir. 

" r-,1-~J J..:-: .:,ı: ı.,,....... .,.,J,._ J,,,-;_n ı.,,.,ı ... ln.ım,,..1. 
isteriz Ki, " ~orı rosta ,, nın sarapterı ıvı. z.tr-
keriya Beyden ibaret değildir ve bu isnatlar, 
yalnız onu değil, gazetemizin öteki sahiplerini, 
hatta yazı yardımlarile iftihar ettiğin1iz 
bütün muharrir arkadaşlarımızı şiddetle incit
miş, müteessir etmiştir. 

Kendimizi müdafaa mevkiinde, bilmiyenlere şunu 
öğretmek i~teriz ki , " Son Posta ,, sahiplerinden Ali 
Ekrem ve Selim Ragıp Beyler, hem harp cephelerinde, 
hem de " Son Saat ,, in ortakları olarak inkılAp cephe
sinde orduya ve matbuata hizmet etmiş, temiz ve alnı 
çık insanlardır. Blitün hayatını matbuat aleminde istih

barat ve idare işlerile, ayrıca matbaacı!ıkla geçirmiş olan 
Halil Liıtfi Bey de, ötekiler gibi, bir damla 3iyasi leke ile 
kirlenmemiştir. Bjze tahriri yardımını esirgemiyeo ve yalnız 
isimlerini değıl, sülalesini bile bu memleket tanıdığı ve 
iftiharla yadettiği diğer muharrir arkadaşlanmız için de 
~öylenecek bir tek söz bulunamaz. 

Saip 8. millet vekilidir. Millet Meclisi kUrsUsünde ya· 
tan söyliyemet, fakat yanlış, tamamen yanlış malumat 
almıı ve bu malumatı tekrar etmiştir. 

Binaenaleg, " Son Posta ,, , Büyük Millet 
~leclisinin kürsüsünden söz söyliyen Millet 
vekilinden, aldığı yanlış malumatı tashih 
etmesini, binnettice ister; hem de bunu lvfil
letin büyükliigü, Meclisin büyüklüğü nisbe
tinde muazzam /;ir hak olarak ister. 

(Zekeriya Beyin cevabı iç sayfamıdza) 

Şmelling 
Cihan Boks Şampiyonu 

ilan Edildi. 
Cleveland, 4 (A.A) - Ton

ney'den inhilil eden cihan 
boks şampiyonluğu maçı Ame
rika tampiyonu Stribbling ile 
Alman şampiycnn Şmelling 
• rasında buglln 40,000 seyir
cinin huzurunca yapılmııtır. 
Neticede Alman Şmelling ga
lip gelerek cihan bok şam· 
piyonu il&n edilmiştir. 

Ayancıkta Sel 
Dekovil Kısmen Oldu, 

Zayiat Var 
Ayancık, (Hususi) - Y n

ğan yağmurlardan Ayanc•k 
çayı taşmış, Zingal Orman Şir
ketinin dekovil hattını kı!:ımen 
tahrip etmiştir. Divarsökü ile 
Y enicuma nahiyesi arasında 
ba:rı nüfus zayiatı olduğu ha
ber veriliyorsa da henUz kot't 
mnlOnıat alınmamışbr. 



llııliıl~2==-Sa=~=a======~~=-7-==-=~--=.;~~~-===-==~===-====S=O==N==P=ô==S=t=A====~- ~·----=============:--:-:.- Temmuz 1 

DABILİ BABIRLIB Günün Tarihi Halkın~~ 
Matbuat Kanu- ._G_a-ri_p_B-ir ____ K_a_n_d_ı.-ll-ı·-F-a•c-İ_a_s_ı_n_a~B~ir~S~ah~a-d~e~tn_a_m!9ıie_.. Brezilya Sefiri iti-. 
iıunun Tadili Sarhoşluk •• Alan matnamesini 

Y.!.t !!1!'.. ı.4111 Meselesi U çüncÜ El Mi Karışmış? Şehit Çocukları "!.~~~~°!.!!! nı. = .._ ':.="•;: Rüsumat Memuru lsmail Belkia Hanunm KiJC..tlan Arasında Bulunan Mek- ı"'!'ızd e 200a ı ... ~ - ........ ._ ReiaWmhur Hs. • 
Şeb • • d ki y t M k Ankara elçbi M. Pimental ce-

.. .._ ....,_ _.teli- Hakla Efendinin Para- •• Ô lıı tep enn en ı me- ltlmat..a.•-.U tD4w •tme. .. 
11a111t1r. • ~ a1a1ıa- 1 Kim A1=::? tubu. Sewpsi Tar~ ldürülmesine timal be Mezun Oldu .aa ........ mutat ••"'- te.11 
.... ._ .._ llnm oWa- arını --. 0'---'- G" ·r 91un...par • 
.... ... ...,_._ • .._ Verilmiyen Bir Delil lill1lll oaten ıyormuı ŞehrtmWe halana~ tehir Muhafız Gaca 4twaafan 

.. Eneı.i ıece rlaamat mu- k bı..d b Mc.C\ VI"" rlk Wr .... luaı• •~-- yab me te 111 en u tene,__,,, cı--k •adachana kadar bir te-haf••• memurlanndan gmail v --diW k rul ı.•---d b .____ U •11 bal .,_ 
..... ,.,ms •• llaumeuz - 1W111 • o uww a ta anca ...... -u e v WB ldmaeaiz pcuk phadetaame ....... ..,..ati tertip eden Mw-

,....,.. a. •hateltetle Hakin Efeecli aarllot o.... •e- --Lit wekiıı· Vahit ~ıe ae-ıu.: Bellıda Han•••.._,_ ·•-a munffak .-a-•-...a-. W.. Gaee W.UdetıPJ• ... An-. · ve bir otomobile athyarak • -r &.-ı U97• ._._ -r -7 --...--
.. ismine mlraeaat etbt•· k d ...L_..1_ __1 L-- __ a.a.__.. "--1..&-..11.. Villvete ait oı.. Ortakn- braya cllamltler6. 
... • ... ta ....... •• ıoflre ıc.r.11mr1t çe e- aızlatan maceralan ....... Y-~ ......... Yerumw..... ~ -ı e· . ld K 
tityor. mif. Sarhofhakla zla !-hat Bu malimata ılre, Vahit Beyin aevpialni aldllrdlikten deki inin& yab mektebinden ır am ararı 

Ali a. ltrlwcl ~ L •ln••Ma nremediği içia eoför ... ail 80 .... a intihar et--: ı"lk aafbada bir hakikat olarak lcabul (80), Maarif Veklleti tarafın- Geçen .... llutlanın Bozu-
._..._. .. 21 Hakkı Efendinin eviai bula· - - lcla 1 D ı k •at klyGacle Arnavut lnnall 

ild • L•- b k el taraf ela lldn re 0 aaan um upmar me - S.miade lalılalal katleden Mutia - Clmlıuriyetimizin buglln- mam••, KaraaOmrilk polia ko- edilmif İM de timdi, · ıençm uu- Af • 18 n • tebinden ( 100) ve Yıldızdaki 
L__ d h l , • B l k. · ı·d· ? k6ylülerinden Ali oğlu Memlt .aaualann • fa 

18 
ann, ıe- miaerlipe teslim etmiftir. rllmilt olmaları ihtimali ileri drülUyor. u e ımın e 1 ır Hakimiyeti Milliye yab mekte- hak;cında idam kararı verilmiştir. 

nflerl te blittln tqekküllerin Şoför lamall Hakka Efendiyi Buna dair hentız aarib malfimat yoktur. Fakat bilhassa Belkis binden de ( 75) fakir çoc•k Hukllk Talebeleri 
ll8ldanm koruyacak ve bunlara tealim ederken ppkau •• Hanımm aaaui b6yle bir elia me•cacllyetine kanidir Ye •ak'a· mezun olmu9ttır. Hukuk fakült••İ ı.alebe Ceml-
clll natanları cezalandıracak elbiHalle tlzerlncle bulunan _ulde diw. b. D--'ardan bir kısmı a!u~ba- -ti dun toplanarak eski hesap· b kkı d bir ıab t 11111 pmdiye kadar ulatılu faaİ cereyan etme fllDe u uuw ı-
maddeler YarcLr. Eğer Matbuat paraaı a n a 1 B lanmn •anına g6nderllmlftir. lana t.afiy•i milli talebe birliği-
_., d ki b hn.küml Yarakuı yapılmulDI tekBf et- delil olmak lzere ıenç kızın 29 Haziranda Vahit eye g6n· ~ nln lhyau ve 24 Temmuz l»zaa 
..... emun a azı u er utul Hi .. Jdmaui olmıyanlar da aan'•t 
...a..Ll-tl diril. k • 1

- b mit, fakat bu it an mut, derilmek llzere wazıp ta a6ndermiye yaJdt bulamadığı mektubu ... ,.Unllne hazulak meeelelerinl l'Ö-
.- en me ııtenarse un- yapdmamıf. J.maU Hakla 1 

• mekteplerile diier mekteplue rltmOılerdir • 
.... kanunlarımıza ilAve edile- Efendi bir taraftan bu aok- Beri aGrftyor: yerl .. tlrilecekler, bu ıcıretle RU,vet Maznunları 
Wllrdl. Bence yeni bir Matbu- mlıktan ıiklyet Te bazı etJ&- Bu mektup pdur: orta tahsillerini yepmalan RUıvet .almakla munun Ud11 

at Kanunu yapmak, matbuat mn kayboldutunu iddia et- Mektubun Sureti 1 Anlatamamak ıstırabı mlbnktln olacaktır. Runlardan el cep zabıt katiplerinden Tur-
lalnlyetini tahdit etmek tim- mektedir. Diier taraftan ko- 1 bhap da ıehir bandoau içdl han •• Salih beylerin dün bl· 
tlllllı dojnı dejildir. Çllnldl miaerlik te lamaiJ Hakkı Efen- .. isterdim ki benim una kar- Çok tabii değil mi? Zaten avrııla--'·'-- •e mu_.,__ derai rfnd cezada muhakfeemkelerin

1
e 

ı ___ .._ edi d fi olan aeTflİmi anhya11n, onu beni ıe91Demlftin ki. Hayır, ı·· ca&Ull' " a1&11 de,,am olanmuı, ... ı arari • ~ Pqamn da a6yl "ti eliyi Arhotluk cllrmile mtld ei- takdir edesinı belki oıwnan hayır •• Sen beni aeYdin. Bunu ı&rec:elderdlr. enak aflree:uya 1rlnderllmiıtlr • 
..ılJ tenkide Ye muhalefete umumil,ğe •ermiftlr. • -•-· 11 Temmuzda muhakemeye d .. 
•- dır beni severdin. Biliyonun: Beai kencllm de anbJorum. l'UIUlta- s ·nı Mılaalde ihtiyaetmız TU • Bel d• d içti• ___ .ıı-, buna itiraf ettin. 'MmaJc .. btlJlk aabrap. Ben evgı er .... e.ıUecektir. 
Banda Clmhuriyetlmiz mlla- e ıye e ma ..... 9Ulll -1. -'-- b-'- n..a.torlarıı lllracaatı Senin alyleditm lıerweye ina- keDClimi aana ~ ,...... .... uua 
teflt olacaktır. Esnafın Cemı·yetlen·ıe O- fak t -'-·- &.-L .,. 101'11111 " dtlftbal:JOlaaa. Ya- Ka..+.lar, Fakat Çabuk K•aaç vergisi beklnncla 

il myonm; • J111111& ~wa v- km olan herpy nihayet birle- '°,.. cloktorlann fikirlerini Maliye 
._. a. K•dlrs• • .,.. ... 

17 lan Vaziyeti Konutuldu .., YU: Onu an•a ... k üteml- · or. Fakat bu olacak m? Yakalandılar Endlmenine bildirmek· • Aır 
- Memleketimizde wltlUt yonun. Blli7or ·- ba De- r: ... ki ........ te~ Kuampapcla - ,olda karaya tiden Tevfik srm p .. 

Wr iktısadl bubran Te bina- Ola ltleclea aoua beledi- dir? l.terdim ld dlnyacla w, be.W bealm latlmde de ıöı- Balaban hanında oturan 
17 

dtın gelmif, fikirlerinin kaba-
eaaleyh ıabrap var. Bu; mu- c• Şehir Mecllai aaloauada blrfey ...m, bana karp olan term.m... DtlflntlJoram, Hlki F Hanım b ltlndn emin bulunclaiuau .&y-
laakkaktır. Muhalif v.a muvafık -~"'·• Relal Mublddin Beyin •-'-e mini olm•mn s-ı ~ok b1..a1. -"--1..181 nr. Et yqlarmda atma lr lemlftlr. 
b l ı ı '- _.., ··~ ,,_ ·- mldd.-&&a .. beri ıı..... ...... marba 1 y k 1 d ittin gazete er e e e vererea rlyueti albada belediye reis çok iyi biliyorum. anlıyorum. u da Mili MTmebe ben •u.- Kı z ar a a an ' 
ıarum ve iveuiz bu derde muaYlnlerlle, m\ldlrleri Te ela- Babanla olan vaziyeti · ~ bile bile J&PIJOl'UI· Her hir .-el• ....,.......... lb- Kuımpqada Hacı isminde 
çare aramak mecburiy•tindedir. in memutlan ve kaymakamla- • ı..._ ___ L-..1-- 1..;ti AL ..;a_.Lı.a- aldecejl JV cehen- aan Efendi HYditl km aDaln- bJrinin kahTainde kumar o-

.... ı...:.. mce aoa~ -..... +Jv- •---:- ı........ L-- _._ Lı--. ab 1 Bence 86vfifmeler " ..-,.at nn 1ft1rak ettikleri bir toplan· nun. Seaia Tuiyetia çok f-. nem delil IDi? •e uwu u. aeve den Wemif, nuuat nt en ı audıtam laUer alm Polisi• 
dojaı deiildir. Samimi _olan b y.ıpıl.-u1br. ~ mi- al•..... &maun lwine _iki E •np:an aramlflar " 
w-.nd&n,mç kimse çekiiım. tediye tiıert. taUmabl•mel.in ~-tercih-- etih.: lfa&il:il: "'"!Cm ld beDha ~ •aau 1•• whı •ti• AU, N11r1, Mehmet, 
..&dir. ÇOnktl derdini aakhyan tatbikinde terecldllt hud olaa ftl'. Herkea ben değil. S.U pbl ben de HDia ıas&n&n ft bir otomobille kaÇIDlflarchr. uan &.miade d6rt 1dtlJt c:Gr-
d.aıamm bulamaz. Bunun için noktalar laaldmacla Malalddin o tin aecla telefoa. ettms &allld• w .. critmJy-ı- Daima Geaç lt.ma anneai bacliaeJi mil m9fhut laalindealkt~ılam.,-
.. tbuat hn-=ye•:_:_ A-Ldidim· bun 1 - 1- .l......a. ... •• vyuu. P-"'-- laaber --·- -ı:... larclar. Kalanci h da da 

ucn umu 1811 Bey ft mlkl.a.r laahat Yer- D an • .,... 11Ren1D: Te her yerde leninle beraber v.... "~.... ı- taldba -1- kttr 
bo.ıc....· bulmam. ı -deme y--:m olama..1-- olaVlm. Beni=-'e _ 1..1.....A.... eı arqclırma netlcuinde po er t Jll.--ca • ••u miflerdir. Bu içtimada bilh11H ıra -~- ~ r ---·~ UIUll•- 8 f di J f 

Jf- esnafın cemiyetlere kaydedil- herkesin nqeli oldujıı AıM en mu'at u ... mnda, en e- iki -~yl ıfzlendilderl yerde 8 8 ıyen n aaliyeti 
Meh••• Etem B. C B.Jcırköy Kartaı· melen meselesi menaa bahİI zamuda bea de Lı- olmao:r..- derli samanında benden hiçbir bulmuş.ardır. Belediye bu me' •İm içinde 

tepe, Belediye bah.;~•I karı191n.Ja ~ ) ~ ,_ , b G la L •- --ıt 1 Ş h h f 1 
- Climburiyet, matbuat olmUfbır. Eanaf cemiyetlerinin aeıinl ifitmelr istedim. BUDUD ıey aaklamıyuın; en de 6y1e. . enç z aen .... ....,. oma- e rin mu teli yer erindeki yoJ.. 

hllrriyetiJe lavarnıru buJa..r ve llçlncll a.addeai mudbince bfl. bana nekadar btlytlk birteye SISyledijim en aamiml MJzleri dağı için ailesine teslim lann tamir •e ,. yeniden ın,uı-
feyizlenir. Son gazete müna- tin esnafın cemiyetlerine :-r malolacağmı biliyordum y ti- yalan diye dinlemiyesin Te edilmiftlr • Fakat • 1&&b1- •• batlayacakbr. 
1.---ı dedilmeleri iham ıelai.ıc.: - mz ......... - k-'- b. ·......... istiyorum ki J.er seni bilmi- taya ":t ifadede; •beni Pariste Bizans Sergisi ...,..an b.icaz çirkin Ye bir a• ·--- umaş ıtıe o •a baL-- k.Jr. · 

kınd• bir de karar Yerilmiftir. lat yerek tb:dlmae beni affecleein. .,... er ""•"" •enne Pariateld Luvr Mllzeainde 
dlmhuriyet matboabndan bek- Kaydedilmiyenlerden naktl ce- gftn hunu da 61d&rdlim. er- ÇlinkO semiz yqıyamıyacatunı kendimi &ldtlrllr6m,, demiftir. açdan eald Bizana Eserleri Ser-
lemniyecek kadar açık oldu. za alınacaktır. dim ki bunlan bizzat aiyle- anlıyorum. Beni ıeviyor muaun? Tezyini San'ıtler Mektebi gisine Mtlzeler lclarai de ittl-
Ymi pluılara ıö~üldli. Fakat yim. Fakat ne yazıkl Oıii Sana okadar yakınım ki yavaş- rak etmif ve Mrıri1e çok kıy-
lnlallba ve mukaddesata bir Tarihi Kitaplar Cilttetiliyor bulamıyorum. Hiç olmaza, 1 ça 11eyet,, desen ifitecek we Babıali caddesinde bulunan metli ild tepei, iki altm ma-
tea'rilz yo~tu. Olsa) dı mOd- Topkapı Sarayı Kotllphane- dedim, okusun. Bilmiyorum, seni 6llnclye kadar bekllye- eski Hatt:ıtlar Mektebinin Gll- dalya ve F enari laa meaçiclin-
delnmumilik harekete geçerdL aindekl cilt Ye tezhip itibarile nalllam? Beni unuttun mu? ceğim. ,, Belki• Safer ..t San• atler Akademiaine ilti- de bulunan bir mozaik ıh-
Buınnkü Ceza ve Matboat tarihi kıymeti haiz olan eser- bakma karar Yerilmiftir. Şün- derilmiftir. Bu eserler yanm 
baununıW! b1ı aöviifmeler lerin tamir edilmeaine karar 47 Lira uçtu Amerikan Mektep Gemisi diki ismi (Şark Tezyini San'at- milyon liraya ıigorta ettiril· 
hakkında verilecek cezalan verilmiştir. Etki teclit Ye tez· lmıitii bUkar Mehmet Efea.. Amerikan o ... ız ncaret Mek· ler Me!debi) olan bu mlleueae miftir. Ge~enlerde LM1drada 

ih d hip uaultlnlln TOrkiyede yeti· dl da- •·-•- Al' .. _ _._ L-.t&..- aonunda Fıadı'-'-daki açılan .. ki ıran itleri ""fİIİDe tamamen tiva e iyonlu. ne motebeasıaı olu Bahattin ua IWIÇ ı camnuue tebl 1r .. ı1.ı da. 122 talebe1I amua au mtlzeden JtGoderilcn eserler 
B•ce yeni bir Matbuat Kanu- B. bu tamir itin• ... ur edil· dolqarken yankeaiciler cebin- bAnıU olarak Llm ... mna pi· Akademi biauma aaldedile- bilytlk takdirlerle karplanm..-
nuaa lüzum yoktu. miftir. deki 47 lirayı çalıp kazmıtlar- mittir. cektir. br. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kulaktan Kulağa Fısıltılar 

kooUf11yorlar acaba ? 1 
alJIGyorlar? Ne clenia? 
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.şvekilin Nutkunu Aynen Neşrediyoruz 
fı 4 üncü sayfada ) İstanbul çok neşriyat ve mü- takdiri salAhiyetlerinin kulla- ile Yatandqların menafii 
indedir. Evvela mat- cadelata muhatap olduğu halde nılmasmdan fayda çıkmaz. ile telif edebilecek bir 
r.iğerini murakabe efkArı umumiyesinde salim bir Bence bugün içinde buluduğu- surette tanzim etmiye imkin 
Fena sözler, fena silkünet hlsıl olmuştur. Bir de muz devir hukukşinaslarm vardır. Sizden bu muaveneti 
ııemleketin efkannı asıl gördüğüm terakki mat- devirdir. Matbuat ne marifetler rica ederim. Eğer bu da 

e}mete aevkediyorsa buat meselelerinin biltlin mem- yapıyor? Bu buıuıta görme- kafi gelmezse endiıe etmiyo-

Ta, tk etmiyen matbuat lekette uyandırdığı heyecan ve diğimiz tecrübe, görmediğimiz rum. Çilnkü fena bir matbuat 
~irice• alarak cesurane infialdir ki B. M. Meclisi ona misal kalmamııbr. Mahkeme• bayabnın memlekete verebilo
adıt Uzerine atılmak bugün müşahit olmakla mille- ye giderler, daha dava ya- ceği zararları herkesten ziyade 

m ı nıya en efk4rı umumiyeyi 1 tin efkarı umumiyesine tama- pılmadan efkirı umumiyede, kudret ve ıallhiyetinlz Yardır. 
di: ek, zehirden kurtar· men tercüman olmuştur. Böyle hakimler ftıerinde tesir yap- Evet o da kili gelmezse yeni 

!'"---.:Jk dır. Halk idaresinde bir aksülamel ve hassasiyetin mak için azami şantaj yaparlar. bir tedbir dlltilnilrıllnh. Bu-
( a ~ziyette bulunanlar uyanması bence ~atbuat hür- J Matbuahn ıu tirkete, bu gtın için alınacak bqka bir 
e[a1 idare eden Başve- riyetinin suiistimaline sahne şirkete müracaat ederek şan- 1 tedbir yoktur. Bfttlln bu infi-

rnf i hususi mes'uliyet olan bir memlekette büyük taj yaptıklarını dahi işitmişim- aller alikadarlan intibaha ıev
id(lÜtehassia olmak IA- bir terakkidir. Eğer fikirleri- dir. (Çok çok sesleri) Mat- ketmek için klfi bir derstir. 

edi yaşındaki çocuğa mize siyasi hayatımıza mileuir buat herhangi bir mahkemeye Şimdi alacağımız ilk tedbir 
~"'tek içiıı muallimi olmak iddiasında bulunan mat- verildiği zaman oradan kur- matbuat hayahnda hllrriyetl 
li.'8 .,~ ta~ay~Udata~ tabi buata karşı bütün memleketi~ tulmak için mutlaka bir kolayını temin eden aul lıtimalin zarar-

ı ~ Bır mılletın efkarına alikasını ve heyecanını aynı bulurlar. Temditler, tecditler lannı mtlmklln olduğu kadar 
fikir telkin etmek iddi- derceye vardırabilirsek mesele mazeretler ve zaruretler nibaye~ meneden iyi bir kanun vücude 

4-" bulunan adamlar da yoktur. Matbuat murakabe mütecavizler cezasız ve teca- ti. b.lm kt" B • · bil-
... .,.."'"""""1. b" • · · f z1 •• ge re ı e ar. unun ıçm 

kım murakabeiere ti ı altına gırmıftir ve a 8 • 0:- vüze uğrayanlar mahkum.. haua hukukıinasları vazifeye 
hdır. ledikleri, aşkın ve taşkın gıt- İntibahı mucip olacak hiçbir daYet ederim. 

-*""'-<lrlu murakabclerin başında tikleri işler için milletin mura- gayret ı"s ı· ktu G"" Ü 
l B . . . m a ı yo r. or yor- Memlektte bulunan mfitebu-

a.ı.ııı:•_VJUni murakabe ge mez. u kabesi altına gırmışlerdır. Hal- . aıslardan da istifade edersinlı. 
akalıelerin başında evvelA buki bugün demeyim de düne sunuz ~ı mesele kükfımet için Hukuk nihayet muayyen bir 

er matbuat ge]·.·r. Ondan ı. d · t ~ · 'd" tahsi bır mevzu değildir. Ek- "d . 
ırn ar va:ııye aKsıne ı ı. memlekeito ı areıinı tanzim et-

.ra cemiyetin siyasi hayatın- T · d sik olan şey şudur: Adalet mek içindir. Ameli birşeydir. 
ecvuiız e enler devletin · ı · B ı · 

bulunanlar murakabe eder. . yenne ge mıyor. u evve emır- Hukuk mücerret birfey değildir. 
resmi kuvvetlerim dahi kendi d h h k ı..M· ı t • nuni murukabcler son çare- e mun asıran u u~ınas arln daresinden mea ul olduğumuz 

)"dir. tesirleri altma almak iddiasın- vazifesidir. Eksik olan ve hata memlekette halkın ihtiyacı ne ise 
da idiler. Hürriyet suiistima- l · · d" ? H~k· esaı prensipi muhafaza ederek 

Arkadnşhı.r, ben birçok za- o an şeyımız ne ır u ım 
latına karşı eğer B. M. Mecli-

anlar gayretle ve endişe ile sinin alakası matbuatın müca- buna karışmaz. Hikim kendi-
ı bayatı takip ettim. Erbabı sine verdiğimiz usul ve kanu-

delesi, halkın intibahı efkan 
~mus haysiyetlerini tehlikede nu tatbik eder. Hukukşinaslar 

teyakkuz halinde buJundurabi- b k d u rerck memleketin mukad- u a ar tecrübeye göre eksi-
•ereratında fikir ve mes'uliyet lirse ondan sonra kanunların ğin nerede olduğunu bilmez

'ahibi olmnk endişesile yavaş iyi işlemesi ve doğru tanzim ler mi? 
llY;lvaş kendilerini siliyorlar. edilmesi için zemin ihzar edil- Kezalik gazeteciler, rejimi 

Hatıerkes herhangi bir vesile i!e miş aemektir. mftdafaa için bu memlekette 
biraendisini matbuat diline düşi:- Şimdi arkadaşlar bu maru· cümburiyet terbiyesi vermek 

dupte haysiyetinin örselenme- zatımla hUkümetin elinde bu- için mes'uliyet almıı olan ga• 
Utnden, insan yUzilne bakamı- lunan kapatma salahiyetini zeteciler fena istikamette liul 
Jacak hale gelmesinden kor- niçin kullanmadığımı izah et- lunan arkadaılannın ne oyun-

onun istediği bir kanun vücuda 
getirmeliyiz Biz bir kanun llyi
hası tet~ik ettik. Hal için gör
düğüm başka bir tedbir yoktur. 
Eğer ümidimiz gibi matbuat 
hayabnı memlekete zarar ver• 
meyecek, bilaki• mememlekete 
•erbe•t münakaşanın feyxini 
temin edebilecek bir i•tjkamet 
vermek mfiyesser olursa halk 
idareainin l'eçmeğe mecbur ol
dup ilk ve mfiıkOl merhaleyi 
muvaffakiyetle atlamıı olacaQu. 

Bu muvaffakiyet •lıln o1a
caktır.(Şfddetll ve •ilrek.H alkışlar) u uyor. mft oldum zannediyorum. Çtın· lar yaptıklarını hepimizden iyf 

Arkadaşlar, eğer bir mem- ktı cemiyet içinde Matbuat bilirler. Sonra vatandaılar, mtl- ~-~'"'"'~-. .. ~"'----, .. _____ _ 
at~kette erbabı naınus JAakal hürriyetinin mllıbet veya menfi 
larşirra kadar cesur olmasa 0 kullamlmaaınan eıklll tezahur 

-ıemleket behemehal batar; etmedikçe hUkftmetin elinde 
A ıürekli alkışlar ) bulunan salahiyetin kullanıl-

le ' Halk idaresi, hepimizin ida- masından ne bir mana çıkar, 
ıesi millet idaresi diyoruz. Bu ne de bir fayda hAııl olur. Bu 

teeasir ve muztarip olan vatan
da9lar, neden ıabrap çektiklerini 
herke.ten iyi bilirler. Okadar 
çok tecrllbe yapılmışbr ki bu 

tecrübeler bir araya gelince 
bu memlekette matbuat hiir-

·ndd" d b l b k · il yalnız birşey ifade eder. 
ıa a u unan er esın m - riyetini rencide etmesin, onun 

dalete taalulk eden işlerde his- Hfikfımet kendi takdirine feyizlerindeıt istifade eden her 
ıu~esi ve mes'uliyeti olması Ji- göre tenkide maruz olmaktan tUrlil sufüt:maltni bertaraf edecek 
tik~lmdır. korktuğu için o salAhiyetl fev- l b. k d a rık ...... o an ır anun mey an T --

ile Eğer bir hükumet bütün kalide kullanmıtbr. k ü kü d" B' b ·· le ma m m n ur. ız oy 
lıdneseleleri halledecekse onun Bir hükumet böyle bir hükme bir kanun liyihası hazırladık. 
ıakurunuvusla padişahından ne maruz olmayı arzu etmez. Fakat iddia edemeyiz ki bu 
yefarkı vardır? (Bravo sesleri, Fakat bu nihayet tahıi bir liyiha ile bütün ihtimalitı der-

alkışlar) meseledir. HUkümet kanunun piı ederek milletin hayatım 
Benim görüşüm, matbuabn kendisine verdiği sallhiyetl teşevvücten kurtaracak bütün 

gi.bakiı ve haksız tarizlerile ten- "' 
kanunun gösterdiği Ub.um ve tedbirleri temin edebildik. Bu 

SCkitJerile geçen zamandan isti- k 
glfade edilmış' tir. Endişe veren zaruretler arşısında tahai his- hususta Bilyllk Millet Meclisi· 
H lerden tecerrüt ederek kullan- nin m6zaheretini isteriz. Bura

.}erleri tebarüz ettirdiğimiz gibi 
bı'latifadeli olan yerleri de taı- mıya mecburdur. Bu noktai da çok tecrilbeli olan ve her-
k nazardan baklana vardır. Fa- biri bir i•te ihtisas kazanmış ua etmeliyiz. istifadenin baaı ... f 1 " kat milli bayatta matbuat hür- birçok arkadaşlarımız vardır. ;E bence bilhas~a 1matbuatın çok riyetinin faydalı ve mahzurlu Çalııılan encümenler de faal 
b faal bulundugu stanbulda gör- tesirleri hakkında bir intiba bulunurlarsa memlekette mat-
0~8ğüm tekamüldür. ve muhakeme hAsıl olmadıkça buat hayatını vatanın menafii 

n,._ ...................... ~ ............. .. 
INGILIZLERİN YAKIN inı ŞARKTA 
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ve .. Yazan: Makenzie-
. . ,•. .. ... ~ ! ',.... ·.J - 4f_ ~ •• ,.. ~ 

ya 
vetesir yapıyordu. Filh4kika Has-
1111uck'la Mattheus'in o mahzen
gtdeki hayatı, tıpkı Paris piya
y818.Sı için izbelerde sun'I bir 
in surette yetiştirilen ınantarlann 

ce ha yatma benziyordu. Haslck 
\!n keneli i,i başından aşbği 

z:ı:ııi;ılde telgraf şifre etmekte 
0~uavenet etmesini menede
tiğinı ·ordum. 
la.mi. gai zamanda da telgraf 
Arac küme~.. muavenetin sırf ih
ıeldi bulunaıi':\Jnu, kuton doı-
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yası işlerinin herhalde esas 
olduğunda da ısrar etmek 
mecburiyetinde kalıyordum. 

Mattheua'ye yardım edecek 
kimse yoktu. Onun için kulla-
nacağı bir adamın ıayam iti
mat olup olmadığını anlamak 
için bizim adamlarımıza müra
caat etmek mecburiyetinde 
kalıyordu. Adamlarımızın ql 
olmadığı zaman arzusunu iı'af 
etmek kolaydı. Fakat ekseriya 
bunlar okadar meıguldnler ki, 

onları mühim ve milstacel bir 
itten alıp ta Mattheua'nll.ıı gös
terdiği adamların takibine 
koymak kabil olmuyordu. 

Bundan maada itin bana 
ait cihetini cuusluk itlerinden 
uzak bulundurmak istiyorum. 
Çnnktl dijer memleketlerin 
AWı.da casusluk yapmakta 
olduklanndan şik!yet ettiğimiz 
vakit, Yunan bUkümetinin bize 
kendimizi misal göstermek su• 
retile müakit bir cavap ver
mesine mini olmak iltiyor
dum. 

Elhasıl Mattheus'nlln sefa
rete yerleştirilmesinin vaziyeti
mizi zayıflaştırdığı kanaatinde 
idim ve onun işlerile müna
ıebattar olm&11m hiç arzu 
etmiyordum. 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Seyrisefain idaresinin 

Nazarı Dikkatine 

Seyrisefain idaresinn Bina
dırma ve Bigaya tahsi• ettiği 
vapurlar muayyen günlerinde 
akşam saat altada kalkmakta
dır. Bu suretle vapurların ak
pma iki saat kala baraket et
mesi, işini gücünil bitiremiyen 
birçok tacir ve halkın vapuru 
kaçırmasını ve eşyalarının elin
de kalarak meyusen geri dön
melerini intaç etmektedir. İda
renin gerek balkın, gerekse 
kendi varidatının menfaatine 
olarak bu noktayı nazarı dik
kate alacağıni ilmit ediyoru:ı. 

Bandmnalı Celep KlaılJ, tUccardaa 
Gönenli Tahıla, tUccardan 

Bandırmalı Mehmet 

Diğer taraftan, Yunan me
saili hakkında Mattheus'le be
nim göndereceğim haberler 
aruında zıddiyet olacağında 
şftphe yoktu. Zaten ilk mllna
kqamu: da Yunan ahvali hak
kındaki telgraflar yllzünden 
çıktı. Her ikimizin de Atina
daki vaziyet hakkında biri 
diğerine ztt haberler verme
mizde bir faide görmüyor ve 
arkadaşımın faaliyetini sarf 
resmi düşmanlar, yani TOrkler, 
Bulgarlar, veya Almanlar hak
kında malumat toplamıya 
hasretmesi prensipini ileri sil
rüyordum. · 

Bugün, bu satırları yazar
ken, o zamanları göz önUne 
getiriyorum da Mattherle oka-
dar bile geçinebildiğimize 

Kariler Muharrirleri 
Nasıl Görüyorlar? 

Anketimize Gelen Cevapları 
Muntazaman Neşrediyoruz 

Anketimiz ıudur: -
Matbuatta imzaları çok rörülen, birçok eaf'r1~rile aııe 

kendilerini tanıtıp sevdiren muharrirler vardırı Nizam Hikmet. 
VAii Nurettin, Peyami Safa, Mahmut Yesari, Ahmet Haşim gibi. 

Şimdi •İze ıoruyoruz: 
1 - Bu muharrirleri hayalinizde nuıl tasavvur ediyorıunuz? 
(Genç mf, ihtiyar mı, güzel mi, çirkin mi, xüpbe m', atır-

bAflı mı falan. ) 
2 •• Ne kazandıklarını tahmin eder•ioiı? 
3 -· Na.ıl yaıadık1arını zannedersiniz? 
Bu üç 1Ualln ceYabmı yazıp blıe gönderiniz. Arıu ederseniz 

bir de resminizi ilave edinb. Gelen cevaplar aıra ile neşre
dilecek Ye anketin sonunda bu muharrirlerin her biri hakkında bu 
ilç ıualln, gu.etemiz tarahndan, hakiki cevapları v~rilecektir. 

Hakikate en siyade yaklqan karilere o muhanirin !!!'.talı bir 
fotofraffıi ile, imzalı eıerleri hediye edilecektir. 

• Peyami Sefa 8. 100 liradan fazla değil. 
1 Ort h b" 3 - Derbeder, kalender bir - a yaş ır genç. D . . b. 

Çirkin değil, gilzel diyebiliriz. yaşayış.. . aımı 1~. hürriyet 
Amma çok ğüzel değil. Ağır- h~vası ı~mde bera;urın salon 
başlı. ( Fatih - Harbiye ) deki kulfetlerınden aı. c serbest 
Ş. · 'b' L•k" b (M bir hayat. Mefkure adap:ı ., .. 1 
ması gı ı. a ın azan a- .. 

cit) gibi zllppeleşmek istidadı gıbı korku~suNz. tf B 
gösterir. Val.a ore ın . 

2 - Ayda vasati kazancı 1 - Orta yaşlı, çirgin, kı-
300 lira. y:ıfete itina etmez. Agırbaşlı-

3 - Yaşayışının göze çar- lık ile ztippe1ik arasında dola
pan cihetleri: Musikiye bilhas- , şır. Ağır başlılığa d<ı.ba faıl11 
sa alaturk:lya meftundur. Ne- ) meyya!dır. 
rede bir konser, nerede güzi- 'l - 3G~ - 350 lira ayda 
de bir musiki alemi, p:ırtisi vasati kaza.ıcı vMdır. 
olsa orada hazırdıt. Kambersiz 3 - Mütevazt ve hoşsoh
düğün ol ıadığı gibi Peyamisiz peltir. Yorulmadan pek çok 
konser olmaz. Akşamları bir- yaz!lr. Yazdığı l"adar da okur. 
kaç kadeh pariat ak ona l\im larrirli c hayatının haricinde 
neş'e veren bir itiyattır zanne· kadına ve içkiye d'•ş1cündür. 
derim. Güzel sanatlara müte- Selami izzet B. 
allik hareket ve eserlere şid-
detle alakadar olur. Birazcık 
temettuhten zevk alır gibi gö
rünür. Bir parça hasis olma-
sma rağmen iyi giyinir, iyi 
yaşar. Çapkıncadır. 

~4azım Hikmet B. 
ı - Genç. Tam güzel de

ğil, adali, balık eti bir vikut. 
Kalender. • 

2 - Ayda vasati kazançı 

1 - Orta yaşh.. çirkine 
yakan. Züppe. 

2 - Ayda 250 lira. 
3 - Çapkın ve maceralı 

bir hayat yaşar. Ukalalığa se
ver. Malumat sahibi olduğunu • 
aleme anlatmak ve hiçbir :ıa· 
man ihmal edilmemek arrusil• 
(arada sırada) hocalık yapar; 
tefahhürden çekinmez. 

Fevzi Işık 

Resminizi Bize Gönderiniz, ) 
* * * _ ... , ~ \ 

Size Tabiatinizi Söyligeli~-· 
Reamlnl:d bize g3nderlneni:ı: ıh:e 

tablatinlıl aöyli7ebll!~t:ı:. F ,.ı,at bunu11 
için l'Önderllccck reılmlcr iyi ve tAbii 
pozda çıkmıt olma11 lbımdır. Taki 
mllteha111aımıs mütalea11nda hata.ya 
dlltmeala. 

hayret ediyorum. V nin kendi
sini koymuş olduğu bu va:ıi
yetten şikayet etmesi için 
binlerce sebep vardı. Çünkü 
Matthers başına geçtiği A 
kısmının gittikçe büyük bir 
ehemmiyet kesbedeceğini tah
min ediyordu. Halbuki haki
katte onun Atinada ve bu 
terait dahilinde bir iş görmesi 
ve ktndini göstermesi ihtimali 
yoktu. 

V gittikten sonra teşkilahn 
B kısmını fahriyyen idare etmek 
için Erskine ve Sells talip 
olınuşlardı. Fakat V hiç kim
seye bu işleri Londradan idare 
eden zatın kim olduğunu söy
lememiş •ıe bu suretle Atina-
daki teşkilAt Uzerindeki haki~ 
miyetinl nereye sritse muhafaza 

/(azım bey: Ağı.. \ OQ c; eeS 

Ağır ef dhrlar 
fi). 
c asıl h 
"? 
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MECLİSTE MATBUAT MESELESİ GÖRÜŞÜLD 
ti

B irço k Meb'uslar Söz Söylediler, Matbuat Meselesinden Bahsettiler~ 
Muhalif Neşriyatta Rejime Hücum Vaziyeti Gördüklerini Söyledil~ ıı• 

ce· 

1 

Ankara, S ( Telefonla Hu-
9USİ Muhabirimizden ) - Bu
JÜn öğleden ıonra Millet Mec
lisinde büyük bir kalabalık 
vardı. Samiin locaları tamamile 
dolmuı, sefirler de gelmişti. 
Celse 2,45 te açıldı. Bazı 
meb 'uslar manidar nazarlarla 
matbuat locasına bakıyorlardı. 

Baıvekil ismet, Meclis Reisi 
Xizım Paşalarla Ali Bey grup 
halinde salona girdiler. 

lık defa yeni Kütahya 
meb'uslnrı Hacı Mehmet ve 

Rasim Beylerin mazbataları reye 
kondu ve kabul edildi. Sonra 
Fazıl Ahmet, Süreyya ve Ah
met İhsan Beylerin matbuat 
hakkın(hıki takrirleri okundu. 

~ismet Paşa KUrsUde 
Takrir okunduktan sonra 

İsmet Paşa kürsüye gelerek 
istizahı mevzuubahis etti ve 
"iki noktayı yüksek nazarları-
nıza arzetmek isterim,, diyerek 
~u noktalnı ı şöyle anlattı : 

i - lstizahta hükf m !tin 
tedbir alması istenmektedir. 

Hükümet kendisine verilen 
salahiyetleri isabetle tatbik 
~tmektedir. 

2 - Cereyan eden a val, 
m vcut tedbirlerin kafi olma
dıgı. ı göstermektedir, denili-
yor. 

Söz Alanlar 
Bu sırada birçok hatipler 

söz aldılar. Bunlar arasında 
Süreyya, Ahmet Ihsan, MaZhar 
Müfit, Ziya Gevher, Yunus 
Nadi, Ali Sa ip, Şeref, Refik, 
Fazıl Ahmet, Refik Şevket, 
Emin, Hamdi, Yusuf (Denizli), 
Şevket Turgut, Necip Asım, 
Rasih, Galip Beyler vardı. 

Başvekil kllrsüden ayrıldık
tan sonra ilk olarak Süreyya 
Bey kürsüye geldi ve söze 
ıöyle başladı: 

- Takririmizin manasını ve 
is6li<Tl effiğimiz gayeyi teşri
he llb'ım garmüyorum. Takrir 
vuzulıJ:ı yazzlroı§, ve· maksadı 
meydandadır. Bizi bu takriri 
..KU'm,~a aevkeden esbabı ve 

: ·~yıi teşrih ve tahlil edececum. 
lenmiy 
v ani ,~ya Bey Kürsüde 

· aJ~b~ •• rtı.ı gazetelerin bazı 
fi ralarından bahsedeceğim. 

Yarın) ın ( Türk Cümhuri-
' aeçirdiği inkılap tarihleri-

k bir gllnUnü daha yaşıyor.) 
h';"a~ını okudu ve devam 

ta"''(·» , :ilelerle matbuat 
Be~ ~ oğulacağı hak-
;umt"' ff 'n bu şiiphc 

.--f'<).~ , ki, biz tak-l ~.: ~ a:ir :a~b~: 
~~elesini mev-

1 
~ ~~ 'Z. 

'(,.<J. \~ceğimiz şey 
~'~~eketin emniye-

\ ... /e.~ ıçinde bırakan, 
)ikıllp ve ctimhuriyete karşı 

yap~an hainlik meselesidir. 
Görililğümüz manzara budur. 
(Br.vo sesleri) 

Şamimi tenkit, hllkflmetten 
ı.-.h vesilesi teşkil etmez. 

•kat bugünkü neşriyat tah-
ripkar, ifsatkardır, milleti 
betbintye sllrilklüyor. 

Hürriyeti Matbuat 
Çok nıuhterem hürriyeti 

uattan bir paravan, bir 
oner gibi istifade etmek 
birk:tç gaıete etrafında 

oplıuımış adamlar vardır. Bun
•emleketi felikete 1UrUk-

1taek için, düşman devlet
~uus teıkilitile yapacak-

lan itin daha fena Ye ıeniinl 
yapıyorlar. Bu faziletsiz adam
ların dolambaçlı planlarının 
iç yüzünü çok iyi biliyoruz. Bu 
istidatta olan adamlar, vatan 
düşman çizmeleri albnda çiğ
nenirken ayni hainane iti yap
blar. Düşman ordulanna, Sul-
tan ordulanna girdiler. Milli 
kuvvetler cephede çalışırken 
milleti arkasından, kalbinden 
vurdular. Biz onlan o •akit
tenberi biliyorduk. 

Onlar ihanetlerine devam 
ederlerken biz imanımızda 
musırdik. Bunlar maneviyab· 
mızda en küçük sarsıntı yapa
madı. Bunların darbeleri bizi 
sindirmedi, yıldırmadı. 

Basiretimizi, gayretimi1.l art
tırdı. Nihayet vatan kurtuldu, 
milli hlkimiyetimize kavuıtuk. 
Cümhuriyeti illn ettik. Bu 
sefer harp cephelerinde değil, 
matbaa mevkiinde ahı:ı mevki 
ederek karşımıza çıktılar. Ten
kit ve ıerbest mllnakaşa gibi 
mukaddes hllrriyetleri bizim 
hürriyetimiz diye ıuiistimal 
ederek cumhuriyet aleyhine, 
inkılip aleyhine zehirli 
bir sillh gibi kullanniıya 
cür'et ettiler. 

Bunlar o kadar tezvirci ve 
namerttirler ki vatanperver 
muharrirlerin yazdığı yazıları 
başka makamlar tarafından 

kerhen yazdırılmış yazılar gibi ı 
gösterdiler. 

Bu adamlar, Türk milletini l 
ümitsizliğe, kadirnaıinaslığa · 
sev kettiler. 

Bunlar iftiracı, tezvirci, yı

kıcı, bozguncu mahlüklardır. 
Son Neşriyat 

Süreyya B. , bundan sonra 
son neşriyatı mevzuu bahis 
etti. Heyeti Vekilenin otomo
billeri mes'elesine ait bir fık
rayı okudu. 

Rasih B. ( Antalya ) Bağır
dı: " Bunlar mı cümhuriyetçi? 
Onlar, Çerkes Etem ortakları.,, 
Süreyya Bey, devam ederek 
t 926, 1928, 930 seneleri bütçe
lerinin mukayesesine ait yazıyı 
mevzubahis etti ve 20 milyon
luk israf iddiaıını izah etti. 
" Hamisiz ve kimsesizlerin bu 
baziçede yanıp gidecekleri an-
' aşıyor,, diye yazılmış diğer bir 
fıkrayı okudu ve: 

- Bu da memurları hüku
met aleyhine tahrikten başka 
birşey değildiril dedi. 

Süreyya Bey bundan sonra 
dedi ki: 

- Herhangi bir serseri mat
!matı eline alıp şahsi hırsı için 
kullanabilir mi? Buna müsaade 
e~ilen memlekette ne müesse
se, ne de mukaddesat kalır. 

Bir Mukayese 
lstanbul tramvaylarına me

nafii umumiye ile alakadar 
diye kontrol vaıediyoruz da 
birkaç serserinin elindeki ga
zetelere bir baktır, diye nasıl 
kontrol koymuyoruz ? Muasır 
memleketlerde kontrolsllz hiç
bir it işlemez. Oralarda gaze
teler ya bllyUk şirketlerin, 
cemiyetlerin, yahut hrkalann 
elindedir. 

Bu gazetelerin muharrirJerini 
ıirketler, cemiyetler, fırkalar 
kontrol eder. Şirketler, . cemi
yetler, fırkalar da hllkümet 
kontrolU altmdadır. Bizde mat
buat tamamen kayıtsız ve şart
sız yaşıyor. HUkümetten bu 
noktayı rica ediyoruz: 

Bir yankesicinin kolunu po
lis tuttuğu zaman yankesicinin 
muuniyeti phaiye iddiuı ne-

... 

-ıf 

Dün Millet Meclisinde söz alan Meb'uslardan Hamdi, 
Yanas Nadi, Necip Asım ve Yusg/ Beyler 

kadar garipse bu kabil bir 11 Kırmızı ay, yıldızli bayrak 
muharririn kalemi kırıldığı artık bu memlekete saadet 
zaman bu adamın hürriyeti veremez ,, dediler. Bize hain 
matbuattan bahsetmesi de oka- dediler. Karşımıza çıkıyorlar. 
dar gariptir. Hürriyeti mat- Vatanperverlik satıyorlar. Me
buat kanunu, namuslu vatan- 1ger biz haini vatan imişiz. (GU
daşlarm kanunudur. Mutlak -tiJifueler ) · 
hak ve mutlak hürriyet diye ti Ne istiyorlar? 
nazari hiçbir mefhum olmadığı · Şimendifer yaparsın. Efen-

gı'bi bakiknktte de yoktur. dim timendifer yapılır mı? Ec-
dadımız.dan kalma develer var. 

Mazhar Müfit Bey Kürsüde Deveye binelim derler: 
Sonra Mazhar Müfet B. kür- Peki deveye binelim! dersin. 

- Aman efendim, herkes 
süye çıktı ve alkışlandıktan tayyare ile uçarken deveye 
sonra şöyle başladı: binilir mi? derler. 

- Kanunu Esasi ile idare Tasarruf yapalım dersin. 
edilen devletlerde olduğu gibi Biçare memurları atıyorsu

bizim Teşkilatı Esasi yede mat- nuz, günah değil mi ? D~r-
buata dair olan maddede: ler. Peki atmıyahm dersini Bu 
"Matbuat, kanun dairesinde işsizleri toplamış, millet para

serbesttir,, denilmektedir. Bu sını saçıyorsunuz derler. 
kanun ne suretle tesbit edil- Dumlupınar, Başkumandan
melidir? Bunda üç şekil vardır. lık Muharebesi hiçtir, manaaı 

Müfrit Mutedil, müstebit. yoktur, derler. lıte onların 
Müstebit bir kanun yapmak bi- nazarında hürriyeti matbuat 
zim hatır ve hayalimizden geç- budur. Hürriyetten bahsederek 
mez. Yapacağımız kanunda neyi serbestii matbuat altında reji
mikyas addedeceğiz? Şüphesiz ı me. devlete, en yüksek bir 
ki yazıcı ve okuyucuların hal ve makama yani Gaziye dil uza
şanı ile mütenasip bir kanun tarlar. 
yapmalıdır. Hürriyeti matbuat bu mu-

Nasıl Kanun ? dur? Biz de demokratız am
ma, bizim demokrasimiz baıka 
bir demokrasidir. ilim ve irfanına şahit oldu

ğumuz arkadaşlardan sarfına
zar, kalem oynatan, küfilr 
ve zehir saçan yazıcıların ha-
line bakalım. Bunların hepsi
nin tercümeihal ve mazileri 
lekelidir. işgal ve Mücadelei 
Milliye zamanındaki ef'al 
ve hareketleri cllmlemi:ı.in 
malümudur. Müsbet ve fikre 
müıtenit muhalefete boyun 
eğeriz. Hiçbir mUsbet fikir be
yan etmeden blltün hakikatle· 
ri inkAr ederek bazan inklr, 
hazan kUfUr, bazan ıehir ıa
çan bu kalem sahipleri Milca
delei Milliye ile uğraşan vatan
perverlere ozaman "Celili et· 
kiya11" dediler. 

Biz Neyiz? 
Sahte hürriyet cinayetlerin

den, Harbi umuminin tecrübe
lerinden iıtlfade ederek yapb
ğımız bir demokrasidir. 

Vatandaşın aaadeti iç.in 6nll
müzde yllrUyen Büyük Gazinin 
demokrasisini biliriz. Biz mem
leketi, vatandqı saadete ıev
keden bir mektebin, bir mes
leğin sı.Jikleriyiz. O meılek 
Kemalizmdir, biz Kemalistiz, 
bizim istediğimiz ıudur : 

istediğini yaz, küfret, ıöv, 
fak at duçarı tahkir olan va
tandaıın haysiyet ve ıerefini 
gayet ıeri ıurette Adliye 
buzı; .J • tamir et. 

Kanunlar KAfi Değilse .. 
Eğer mevcut kanunlar, bizi 

buna isal etmiyorsa, vekllle
rimizden bunu serian iatibsal 
edecek yeni bir kanun isti
yoruz. 

Gazetelerin boğazlarını tı-

kıyalım demiyoruz. Nasrattin 
hocanın dediği gibi, " o beni 

1 boğacağına, ben onu boğayım. 
Bunların içinde kellem kol

tuğumda diyenler de var. 
Bu 11rada Raaih B. dedi ki: 
"-0 mutlaka Yahudidir de 

onun içindir.,, 
Mazhar Milfit B. devamla : 
- Bizim, serbeatll matbuatı 

boğmak aklımızdan geçmez. 
Matbuat, mademki bir mü

rebbi ve bir mektepmiş. Onun 
derbeder ellerde olmasını 
latemiyonız. Binbir kazıktan 
kaçmıı herifin küfürleri yazıcılık 

· demek değildir. 
Y azıcılarımızın tahsil gör

mllş, ilim ve irfan sahibi ze
f vattan olmasını istiyor. 

Mes'ul Müdürler .. 
Müdürü Mes'ul diye beş, 1 

on aceze vardır. Beş, on para 
•erirler. O hapiste yatar, mu
harrir Ef. bildiğini okur, sa
hibi imtiyazla baıyazıcı vatan
daıa hücum ettikleri zaman 
haksız iseler mes'ul olsunlar, 
hakları varsa olmasınlar. 

Bu hainler hakikaten hain
dir. Yılan gibi bir parça gU
neş görilr görmez zehir aaçar
lar. Bazen öyle sinerler ki .. 

Hatip sonra Şeyh Sait, Kubi
IAy hldiselerinl anlattı ve bun
ların, bu yılanların eseri oldu
tunu söyledi ve ıöyle devam 
etti: 

-Bu kürsüden milletime ba
ğırıyorum: 

Efendiler inanmayınız, kan
mayınız, bu yazılar tUrrebattan 
ibarettir. 

- Hatip sonra lıviçredeki 
karilerin mllnevverliğini, böyle 
ıazeteleri tUkilrUp yere attık
larını anlattı. 

Ziya Gevher Bey KUrsUde 
ÜçUncll olarak kllrallye Zi

ya Gevher Bey geldi ve şöyle 
başladı: 

Kartımızda birtakım 
mncrimler var. Ellerinde kü
rekler, kazmalar, baltalar, 
mlıtemadiyen tahrip etmek 
yıkmakla meıguldtlrler, dedi. 

Ahmet Ihsan B. 
Müteakiben Ahmet lhaan 

B. ıöz aldı ve dedi ki : 
- Meclisiniade yeniyim. Fa

kat matbuatın .. kiaiyim. Me~ 
lise gelmeden evvel teair al
tında idim. Mecliıte &mirler 
varmıı. Eller kalkarmıı. itiraf 
ediyorum ki yanılmııım. İki 
aydır buradayım. Serbeı mli· 
nakatalar içindeyim. Şimdi in
kılap, bele harf inkıllbı aaye
ıiude her tabakaya nllfuz edi
yor. Onun için muhalif mat
buabn teliri artıyor. 

Ahmet lhaan Bey bundan 
sonra matbuat htlrriyetlnln şa
kavete vasıta olamıyacağını, 
eskiden AbdüHıamidin gazete
cileri kendi kükumeti aleyhine 
kııkırttığını, bugü'l muhalifle
rin rejimi yıkmak ist~diklerini 
ıöyledi. 

Y. Nadi Bey Diyor ki : 
Bundan sonra Yur.us Nadi 

B. kilrsiiye gel~:. söıOne mat
buabn müdafaaaile başladı ve: 
"Matbuat iki tarnflı keskin bir 
kılıçtır. Kullanmaa101 bilmiyene 
urar verir.,, dedi. Sonra 31 
mart, Şeyh Sait ve Menemen 
hidiselednde matbuatın meı'um 
rolünden bahsetti ve bunu mti
teakip te aleyh'ndeki itb•mlara 

cevap vererek hiçbir r :: 
bir tek aksiyonu olm:teatl 
olsa bile bir cürüm olar 

tını anla t~ı ve söyl: de lan 
- Benım servetim yı 

d ? r t~ 
ur Vardır. Hem de h M 

rine sığmıyacak hazinel A:: 
lindedir. O da fırkam12 
suplarının hepsinde olan 
hazinesidir. 

Ali Saip B. KUrs~01~ 
S.. Al' S . ıma oz sırası ı aıptuğla 

gelmişti. Kürsüye çık.mit 
ıöyle başladı: tir. 

- 12 senedir Matbuat 
nununun tadiline uğraşa >-l 

r· 
arkadaşınızım. Fakat 1 .P· 
Matbuat Kanunu işi yok.\1\\.i
viş Vahdeti kılığına g. ~o 
gemi azıya alarak efkarı t~ 
ile rejimi yıkahiliriz zihabıı 
düşenler var. Rejimi kuranl 
rı yıkmak istiyorlar. Zamı 
gelmiştir zannediyorlar. Ak' 
lanna şı:ışarız. Gazinin verd\ 
ruh ok~ .far yül<sektir ki h. 
kfımet kuvvetleri harekete ge. 
mcden valdn çocukları ne y• 
pacağını bilirler. 

Ali Saip Bey bundan sonı 
(Yarın) Başmuhal'iri Arif Or.ı 
Bey aleyl:ıindel:i bildikleı, 
ni anlatarak onun mi• 
mücadele sırasında Ank;. 
raya gelen bir kafilenr 
Gaziye 30 bin altın götürd\ 
gunu Çerkes ipsiz Receb 
ihbar ederek kafile halkn 
boğdurmak ve paralarını a'.9 
mak istediğini, faknt ipsiz Re" 
cebin bunu kabul etmediğir 
bankaları dolandırdığını, tt' 
darikli olmak ıçm gan' 
tesini karısının, eşyasını a11: 
nesının ilzerine çevirdiğin' 
makinesini de 3000 liraya re 
hin ettiğini aöyledi. Sonra d. 
Yılmaz sahibi Kadri Beyle iz 
mirdeki muhalif gazet~ aahipleı' 
hakkında beyanatta buJund1 
ve birinci celseye nihAye 
verildi. 

ikinci Celse 
ikinci celse açıldığı zamaı'. 

ilk olarak kllrsllye Edimf. 
meb'uıu Şeref Bey Çlkb v~ 
dedi ki: 

- Menfi ve muzır hel'leJi 
çipeyeceğiz. Yılan kafuı ueı 
gibi ezeceğiz. 

Bundan ıonra daha birçok 
meb'uslar a6z aldılar ve umu
miyetle muhalefetin rejime 
ihanet ettiği neticesine vardılar 

Müstakil meb'uı Halil B. de 
memleketin sllkü"la muhtaç 
olduğunu söyliyerek dedi ki: 

- Bütün dllfmanlari vata
nın bariminde boğ'an vatanın 
bDytık oğlu devletin bqındadır. 

Bqka s6z iıtiyen kalmamıttL 
Bu kabil neşriyab yapanların 
hudut harici çı!<anlmalan hak
kında iki celse arasında yirmi 
imzalı bir takrir hazırlanmıf tı. 
Sıra takrirlcrin okunmasına 
geldiği zaman bu tekliften 
sarfı nazar edildiği anlaş,Jdı. 

Sonra Ali B. ( Afyon ) ve 
birkaç arkadaşının verdiği 
takrir okundu. Bu takrirde 
yeni hazırlanan mathuat ka-
nunu liyihası şimdilik kifi bir 
tedbir sayılarak hükumete iti-
mat edilmesi ve ruznameye ge
çilmesi teklif olunuyordu. 

Meclis yarın (bugün) ikide 
toplanacaktır. 

/Bugün kadın sütunırmuzıı 
dercedemedik. Patron kupon• 
gedinci sagjamızdo.dır. J 
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~ -ŞVEKİLİN NUTKUNU AYNEN NEŞREDİYORUZ 
·j et Paşa Matbuat Hürriyetinin Herşeye 

TJağmen Tesisi Lizımgeldiği Fikrindedir .• 
mJEVKALADE TEDBiRLERE LijzUM YOKTUR 

Meakıben, Başvekil lımet 
ışa Hazretleri vaki iıtizaba 
.baipler tarafından ıerdolu

olltaleata kartı atideki 
a11atta hulunmuılardır: 
~uhterem Efendiler; Ha-
,111evzubahs olan meaele-
411eyecan 'Ye infial ile bah
r. Memlekete zarar ola

~5sterdikleri misaller, teı-
:;ettikleri eaaslar, intibahı 
:;>tir. Bütün bu tafıilltın 
e hUkiimete teveccnb eden 
~ı takdir etmiyor değilim. 

adar tiklyete mahal ver
ıçın hilkômtin birçok 

irlerde ekıiklik etmit ol-
ı llzımdır. 
atbuat hürriyetinin auiiı-

aline kartı hükumetin elinde 
darı tatbik olacak hem aa
iyet vardır, hem de mem
ette mer'i olan kanunlar 
rdır. 
Kanunlann cereyanı tabiiıini 

ıilirsiniz. Şahsiyata taalluk 
.den matbuat ceraimi, ıahıslar 
arafından mahkemelerde tah-

,ik olunur. Hükumete taallftk 
den ceraim de mahkemelerde 

ıakip olunur. HAkimlerin ve
receği hükümler ile şikAyetler 
rdli neticeye raptolunurlar. 

Hükumetin bundan başka da 
bir salahiyeti vardır. O da 
kendi takdirine göre herhangi 
bir gazeteyi intişardan mene
derek kapatmaktır. Eğer mat
buat hllrriyeti memlekete feyiz 
verecek bir tarzda devam 
etmiyorsa, birçok mahzurları 

avet ediyorsa, bundan tevellüt 
eden tikiyetleri derece derece 
kısımlara ayırmak IAzımdır. Ya 
kanuni yolda takip ederken 
zabıta, Müddeiumumiler, Adli
ye ve saire tesiratı göstermiye 
kifay~t etmiyor veya onların 
abaları haricinde kalan mese

lelerde hükumet kanunun ken
disine verdiği salahiyeti tat
bikte ihmal ediyor veyahut 
mevcut olan dert elde bulunan 
salahiyet ve mer'i olan kanun
ların, hükümlerin haricine çıka · 
cak kadar ciddiyet ve ehem
miyet peyda etmiştir. Bunun 
ıçm hükümet birşey teklif 
etmiyor. Size bu üç istikamette 
cevap vereceğım. Bir defa 
vaziyet nedir? Hatipler bu 
meseleyi muhtelif cepheden 
"zah ettiler. Ben burada ge
çen sözleri dikkatle dinledim. 

Zaten hatiplerin gösterdiği 
endişeyi yalnız burada Büyük 
Millet Meclisinde vukubulan 
milzakerattan değil, halktan ve 
birçok vatandaştan dn işitmi • 
şimdir. Mesele ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınacak, müs
tacelen düşünülecek bir mahi
yet almıştır. Müsaade buyurur
sanız bugiinkü vaziyetin ma
asını izah etmek için size 

biraz eski zamandan bahset-
meliyim. Matbuat hürriyeti 
ameli sahada vazıh ve kısa 
bir ifade ile nasıl anlaşılabilir. 
Bu memleketin ötedenberi is· 
tediği matbuat hürriyeti nedir? 

u memlekette - tabii lıer 
emleketin istidadı öyle ' ~ -
ir matbu\t hürriyeti diye ilk 
nce mevkii iktidarda bulunan 
ükümete karşı ulu orta ölçll-
üz söylenebilmesi kastedilir. 
illetlerde matbuat hürriyeti• 

in ilk miyarı budur. Bu imkln 
atolunacak ilk merhaledir. 

Memlekette herhangi bir 
azete çıkabilıin. Doğruca hü
ômete karıı mevkii iktidar<la 
ulunan kimae aleyhine • Me-

ıell lımet Paıa - a5z ılSyliye- miyet peyda etmiştir. Kıymeti 
bilsin bunun böyle olabilmesi bundan yilz ıene evvelinden 
matbuat hürriyetinin ilk miya- daha ziyade artmış değil, ayni 
rıdır. Söylenen ıözlerin doğru kıymettedir. Tehlikesi daha 
veya yanlış olması mUnaka- ziyade artmıştır. Propaganda 
ıası ondan aonra başlar· Mil- eğer müsait saha bulursa bir 
letler evveli bir neticeyi elde memlekette bir millette yıkıl
etmek için uğratırlar ki biz de mıyacak zannolunan en kuv
bunun için uğratmııızdır. Hat- vetli bir binayı dc.hi yıkabilir. 
ta çocukluğumuzda böyle bir Muntazam, şuurlu muayyen bir 
manzara görmek için milştak hedef aleyhine tevcih edilen 
ve mlltahassir gUnler aıeçirmi- propagandanın zaman ile sar
tizdir. Hilkiimetler iıe bilhassa aamıyacağı hiçbir kuvvet yok· 
uzun mllddet aöz aöyletmeden tur. ( Doğru sözleri ) 
kapalı kalmıt devirlerden ıon- A k d 
ra kendileri aleyhinde ıöz r 8 aşlar; propaganda ile 
s6ylenmeaino tabammUl ede- kastolunan hedefi yıkmak için 
mezler. hakikate muhalif söz ıöyle-

Her milletin hususi istidat- mek te lazım gelmez. Hatta 
ları vardır. Kendi halkımızın ı doğru ıöyliyerek limaksadin 
da kuvvetli yerleri olduğu yapılan tertipli bir propagan
gibi zayıf yerlerini de bilme- da hakikati yere sermek için ı 
liyiz. Meseli: Yazı ile gösterilen kafi gelebilir. Hiçbir memleket 
herıeyi doğru zannetmiye hal- bütün meselelerini halletmiş ve 
kımız daha ziyade mütema- cemiyetin bütün ihtiyaçlarına kifi 
yildir. Gazete veya kitap gelecek vesaiti elinde tutar de
basmıı. Bunu mutlaka doğru ğildi. Her memleketin bin tane 
olarak alır. Saniyen halkımız, ihtiyacı vardır. Eğer bir cemiye
aleyhinde söz ıöylenen mevkii tin hayatı mutlaka fena gör
iktidar ıahibi bir adamın mu- mek ve gösterilmek istenilirse 
hakkak itibarın~an kaybetti- onun her muvaffakıyetli işinin 
ğini zanneder. Üçüncü nokta, her tarafını veya eksik tara
kapalı devirlerden sonra mat- f mı göstermek mümkündür. 
buat hürriyeti ilk devrede da- Nekadar şuurlu ve anlayıJ.Iı 
ima bir inkılap vasıtası ol~r~k olursa ol~~n hi~bir mili.et mul
kullanılmıştır. Bundan huku- tazam mustemır ve daımi J;ft 
metler çok korkarlar. iktidar propagandanın tesiratına ta
ve nüfuzunun sarsıldığı bir hammül edemez. Bundan 50, 
zamanda 15 günlük bir fırsat- 100 sene evvelki nazariyeler 
tan istifade edebilen gezeteler nihayet fikir münakaşasından 
mevkii iktidardaki hükumeti ibaretti. Siz ıöylersiniz, ben 
devirebilirler. Bu da bu mem- söylerim, dinlenilir. Hangi ta
lekette ötedenberi heves edilen rafı doğru bulurlarsa onu ka
bir mevzu olmuştur. Bu sebep- bul ederler, denilirdi. 
ledir ki hükümetler matbuatta Halbuki bugün birçok devlet-
kendi mevcudiyetlerinin ve sı- ler hatta aralarında münas~~t 
yasetlerinin tenkit edilmesine kurmak için yekdiğeri aley~iıİ
daima az tahammül etmişlerdir. de propaganda yapılmamasına 
Bu tehaşinin aksUlAmeli olarak şart koyacak kadar ileri git
matbuat hürriyetinde ilk istih- mişlerdir.' Bu memleketler assr
sal olunacak şey, hükumet lık, hürriyet memleketleridir, 
aleyhinde istenildiği gibi yazı ki, bugün milletler tarafından 
yazmak hevesi olmuştur. Bu yekdiğeri aleyhine maksadı 
safha matbuat hürriyetinin ilk mahsus ile yapılacak propa
siyaai kadem~sidir. gandaların zararlı tesirlerine 

Bir millet siyasi hayatında tahammül edemiyeceğini iddia 
inkişaf ve tekamül ettikçe, onu ve ilan etmektedirler. Demek 
idare edenler tecrübeli ve ki muayyen maksatla yapılan 
muktedir oldukça, bu ıiyasi propagandaların tesiratma mil
safhayı atlatmak kolaydır, letin müdafaa edilmeksizin 
Büyük Millet Meclis, milletin mukavemet edebileceğini zan
mukadderatına hakim olduğu- netmek hatadır. Bir cemiyetin 
danberi geçen safhalar ve ge- hayatını mütemadiyen fena 
çirdiğiz tecrübeler okadar mü• gösteren bir neşriyat o mem
himdir ki matbuat hürriyetinin lekelte hiçbir hayır vücuda 
hallolunmaz zannolunan bu getirmu. Gençler ve çocuklar 
ilk sarsıntılı safhası, muvaffa- mütemadiyen fena idare olun
kiyetle hallolunmuştur. Mevkii duklarını, herıeyin fena oldu
iktidarda bulunan hükumete, ğunu, milletin büyük diye, iyi 
hatta haksız olarak ulu orta diye tanıyacak hiç birşey ol
herşey söylenebiliyor. Ne reji- madıgvını duya duya, okuya 
mm kuvv 0 ti ne de mevkii 
iktidarda olanların nüfuzu okuya yalnız bedbin ve 

meyus adamlar olurlar, millederhal zail oluyor. Esas olarak 
bildiğimiz zifları miltemadi- tin iıtikbalini idare edecek 
yen terbiye ve ıslah etmiye çocuklar genç yaşlannda 
vakit ve çare bulabiliyoruz. bukadar zehirli hava teneffüa 

M r . ederek istikbale çıkarlarsa 
B. ec ıse ıtimat edip te ce- milletin atisinden nevmit ol
saretle söyliyebilirim ki, bir mak lazımdır. 
muhalif cereyanın derakap 
vücuda getireceği bir tehlike (Bravo sealeri) 
derpit etmiyoruz. Böyle bir Muttarit ve mütemadi fena 
tehlikeyi tasavvur etmiyoruz. neşriyat bir memlekette ahlikı 

Arkadaşlarım, timdi bundan ifsat eder. Matbuat hllrriyetin
sonra geçirmiye mecbur oldu- de bilhaua ıuiistimalita karşı 
ğumuz safhalar matbuat hür- beklenen bir fayda vardır. 
riyetinin daha güç, daha mu- Matbuat vazifelerini iyi ifa 
lik aafbalau :iır. Asıl hallolun- ederse ntevkii iktidarda bu
ması IAzımgelen güç teyler lunanlar, ıahibi nllfuı olanlar, 
de bunlardır. suiistimalde tevekki için ay-

Bilirsiniz ki, propaganda bu rıca ~lr murakabe için de •e 
asrın başlıca ıilahlarınde.•ı~ tayakkuza mecbur bulunurlar. 
dır. Matbuat hürriyeti bu-
giln yftz ıene evvel zannolun- Matbuat hürriyetinden bekle-
duğundan daha ziyade ebem- nen bqhca faydalardan bi,i 

budur. Fakat fuurlu btr mu

rakabe ifa etmek değil de 
munhasıran fena görmek fe 
gBstermek oluru bununla ya· 
pılan murakabe sui istimalAb 
tenkis etmez. Bilikis bftttin 
aklı erenleri bıraıı olmağa 
teşvik eder. 

Çünkü namuslu , dıımın 
kolay kolay hırsızlıkla ittiham , 
edilebilmesi hırsız muamelesi 
görmesi, asıl hırsızları herke
ıin kendilerile beraber olduğu 
zannına düşürür ve hıraızlar 
utanacak bir mevzu kalmadı· 
ğını iddia ederler. (Bravo 6e&
leri, alkışlar) 

Ahlaki meselelerde hf.iküm 
Adil olmazsa hükümden bekle-
nen netice berakis olur. Ma
demki matbuat dediğimiz mev
cudiyet bir murakabe_ salahi: 
yeti iddia odiyor, cger aynı 
zamanda kendilerinde mes'uli
yet hissini bulmazlarsa ahlAk 
üzerinde, fikir ilzerinde, cemi
yet üzerinde tesriratı tamamen 
akim kalır. hayır tamamen 
makiis olur. 

Arkadaşlarım: Birçok müşa
hedelerinden bahsettiler. Mü· 
saade buyurursanız sizi tefer
ruata girmeyerek yormayayım. 
Bugün heyeti celilcnizi ıstıraba 
sevkeden ve birçok vatandaş
larda ayni ıstırabı ve endişeyi 
uyandıran dert şudur : 

"Bir nevı çaresizlik vardır 
lıti halledilemiyor. Bu çaresiz
,iğin nasıl bir neticeye varaca
ğını kimse tahmi~ı ~demiy?r. 
lktısadi ahval üzerınde ıse 
menfi neşriyatın tesiri ahlak 
üzerindeki tesiri gibi fazladır. 
Onun kadar tahripkardır. 1k-
tısadi meseledir. Zaten tedbi
rınm bulunması anlaşılmas1 
güç ve birçok şeraite tabi 
olan mulak mevzulardır. Eğer 
bu mevzular üzerinde dahi 
mes'uliyet ve hakikat hissin· 
den maada olan küçük hisltJr, 
ihtiraslar hakim olursa ı.aten 

cakttt. Oalıa taılası llzım olan 
haatanelerdeo bir kısmının te
hir edildiği anlaşılacaktır ... 
Vesaire. . Bu tasarruf ancak 
ııtırarlı ıamanlarda tevessül 
edilebilecek zaruri bir tedbir 
mahiyetindedir. Böyle mese
lelerin anlaşılması tabii istika-
metten ıaşırtılıp ta batka isti
kamete sevkedildiği vakit ef
karı umumıye zehirlenecektir. 
Bunlardan memlekete fayda 
değil zarar hbıl olur. Öyle 
ıeyler gördUm ki artık tashih 
denilen mefhum muhitten çık
maya başlamıştır. Herhangi 
yanlıı bir havadisin neşrolun-

duğunu görüyorum. Güzel. 
Yanlış işitmiş olabilirler veya
hut farkında değildirler. 

Bunun çaresı mutat olan 
medeni olan, insani olan çaresi 
bu işin doğrusu bundan iba
rettir demektir. Tebliğ yapar
sınız, alırlar. Ya inanmadıkla
rını gösterirler veyahut tahrif 
ederek neşrederler. İnanma
dığını göstermek daha iyi bir 
şeydir. Çünkü bir mukabeleyi 
davet eder. Fakat tahrif ede
rek neşredenler bu zihniyet 
odur ki hakikatlerin tağlit 
olunmasından, hakikatlerin an
laşılmamasından fayda ve men
faat beklemek zihniyetidir. 
Hakikatlerin tahrif olunmasın
dan ve hakikatlerin anlaşılma
masından fayda bekliyen zih
niyet mahzı ıerdir. ( Bravo 
qe~leri, alkışlar) 

Eleminizi tahrik etmemek 

1 
için size başka misaller ıöy
liyeceğim. Arkadaşlar kAfi 
Jerecede misaller söylediler. 
Efendiler dava başına tekrar 
geliyorum. Matbuat biirriye
tinde bir nevi çare ... izlik ken· 
dini göste:-nıektedir. Hakikat 
hilafında ha!ııl olan bir kana-
ti tashih etmiye imkAn yok

tur. Yeni herhangi bir siyasi 
veya iktısadi meseleyi doğru 
oir istikı:mette milnakaşa et-

anlayışı karışmıt olun musta- M 
1ek imkanı yoktur. ütema-

ripler büsbütün yanlıı istika- diyen tahsilde bulunan ta-
mete sevk olunur. .ebe üz.erinde, çiitinde bulunan 

B akın bl·r misalini unun Y köylü üzerinde, şehirde yaşa-
söyliyeyim. Meseli bu sene ıan vatandaşlar arasında ze-
bütçeyi miivueneye getirnıe.k hirli ha va çiğerleri zehirle
için tasarruf yapmak mecburı- ınektedir. Bunun neticesi ne-
linde kalıyor ve birçol< kü!- ~ye varacaktır? Çare olmak 
fetler, znhınetler ihtiyar edi- nze ·e deri a l hatıra gelen eli
yorsumız. Bunu efkarı umumi- . ı zde bulunan bir salahiyet1 

ye nazarında fU istikamette yani kapatmak salahiyetini tat
teşrih etmek gayet kolaydır. bik etmektir: Bunu tatbik et
Mademki bu tasarruf yapıla- •nedik. vaz.iyete çare deği1-
biliyordu, daha evvelki seneler dir de onun için tatbik etme 
niçin yapmadınız ? Bu tasar- d ik. Senelerdenberi ısrarla 
rufları daha evvel yapsaydınız I nlatmak istediğimiz bir pren-
bugün daha çok paranız bulu- ip vardır. Matbuatın hiirriyeti 
nacakb, bugünkü sıkıntıyı çek- ,eselesi. Artık bir hükumet me-
mezdiniz; halbuki bu tasarruf: ,elesi değil, bir millet meselesi
ları yapıyorsunuz fakat hususı ir. Hükumet meselesi zanno
bir buhran içinde vesaitin ki- hınan matbuat hürriyetinin bir 
fayetini temin edebilmek için ınillet meselesi olduğunu söyli
birçok ibliyacatı kaaretmek yebilmek için bunları söyliyen 
ıuretile yapıyorsunuz. . adamın senelerce her türlii 

Tabii bu tasarruf şu sevıye- tenkide maruz olması ve bun
de maişeti olan bir zatin va- !ardan ürkmiyecek, korkmıya
ridatından bir mikdan azalır cak kudrette olduğunu ispat 
anlmu gıdaamı yarı yarıy.a etmesi lazımgelmi,tir. ( Bravo 
kısmağa mecbur olmuı kabı- ıesleri, alkışlar) 
lindendir. Böyle taıarruflardan Eğer bundan üç bet sene 
çok elem duyulur. Çünkü ya- evvel bu bir hüklımet meselesi 
rm bunların tatb1katı başla- de§il, milliyet mesele&idir, de
dığı zaman birçok ihtiyaçlarm ıeydim o vakit mevkii iktidar
kasrolunduğu anlaşılacaktır. da olan adam efkarı asıl tev
Daha fazlası llzım olan mele- cJh ettiğimiz hükumet mesele
teplerden talebelerden bir !rine çe~ irmck ıçın meseleyi 
k11mını ihmal edildi;! anlatıla- }>öyle teşrih ediyor denilecekti. 

Bugün "laziyeti cesaretle anlat• 
maman sebebi ismet Paşanın 
bütün bunları millete anlının 
akıyla söyliyecek, imtibanını 
geçirmiş olmasıdır. ( Şiddetle 
alkışlar ) 

Matbuat hlirriyeti denilen 
meseleyi korkmaksızın milletin 
asri idaresinde esaslı bir va
sıta olarak ele almak zamanı 
gelmiştir. ( Bravo sesleri ) 

Birinci mesle şwdur: Mat
buat hürı·iyeti bu asrın en yeul 
en müessir milli vasıtalarında" 
biridir. Memlekette matbuat: 
olmaksızın halk idaresinin bu
lunduğunu f arzetmek ihtimali 
yoktur. İkinci mesele şudur: 
Matbuat hürriyeti iyi kullanıl· 
mıyan yerde memleketi salaha 
ıevketmez. Bilakis o memle
ketin bai:ınlmasım tacil eder. 
Bu iki zıttı telif elmiye mec· 
bursunuz. 

Bugün Türkiyenin mukad
deratı.&a hakim olan B.M. Mec· 
lisi bu iki zıddı telif vazifesi 
karşısında bulunuyor. Mat· 
buahn hürriyeti baki kalacak 
ve matbuat hürriyeti memle· 
kete zarar vermiyecektir. Bu 
istikamet yalnız hükümetin 
elinde değildir. Bu hükumetın 
eline en sonra geçecektir. 
Bunu bütün milletin müşterek 

vazifesi ve müşterek meselesi 
olarak ıihinlere telkin etmek 
IAzımdır. Eğer hocalar kürsli
lerinde tahsil ettirdikleri ço
cuklara mütemadiyen zehirli 
havalar içinde yüzdüklerini 
görürler ve aldanmayınız dört 
beş şuursuz kendini kaybet .. 
miş. Küçük ihtiraslar mağlup 
olmuşlar bu marifetleri yapa,. .. 
bilir, diye mütemadiyen söy-
lemezlerse, eğer bu memleke
tin hukukşinasları baştanbaşa 
zehirli olan bu havayı görür
ler zerre kadar müteessir 
nlmazlar ve lakayt kalırlarsa 
İsmet Pa .. a bu eseri nasıl hal-
etsin? (Alkışlar) 
Rasgeldiğim gazeteyi kelh 

di takdirime göre kapataca•a 
~ım. Ertesi giinü tekrar kapa_ 
racağım.. Böy!e bir hayat:dl;1 
ıalk ıdaresıle münaseb-11· 
ıedir? -ı-

Ben bunu buglln böy]e kuf1 

anacağım. Yarın başkası yapa• 
bilir mi? Memleketin hukukçu
ıarının, hocalarının meseleyi 
münhasıran hükumete bırak· 
ması memleketi kapkara bit 
istibdada sevketmeleri de r 
tir. ( Süre~li alkışlar. B~:vo 
Paşa seslerı. ) 

Diğer bir nokta da 
1 

dur: 
Matbuat hürriyeti denilenu ~ 
halk idaresini tanzim d 

11 d • ~ e e-
usu er e ve sayası rnücad 
lerde milletlerin evvela gc"'~ 
mecbur oldukları geçittir İj~ 
M .. Meclısi kürsüsünden bi;çok 
vesılelerle matbuat hürriyetiniıl 
zararlarına karşı davanın yine 
matbuat hürriyeti olduğunda 
b:ıhsolunmuştur. 

Bu nedir~ ~u m~seleyi, 
matbuat faahyetınde 1\izmete 
taallük eden gizli ve dola 
usulleri en iyi yine gazete) r 
bilirler. Hayatına zarar Ver er 
istikametlere karşı salim kan:~ 
atte bulunan matbuat cesa~ t• 
le mücadeleye mecburdurt 
Matbuat hürriyetinin zaratlaar. 
nı evveli arkadaşları olan d~ 
ğer matbuat bertaraf ~t 

(Devamı 6 ıncı aayfad,) 



, 1 ~remm• 

Her gün 
Misyoner Yetiştirmesi 
Degil 
Misyoner Düşmanıyım 

----- M. ZEKERiYA 
Büyük Millet Meclisinde 

ceryan eden müzakerat eana
aında Ali Saip Beyin şab
aımdan da bahsettiklerini 
~ördüm. 

Urfa meb'usu benim için 
belli başlı bir ittihamda bu
lunuyor: Beni Misyonerler 
yetiştirmişmiş. 

Beni millet nazarında kör
letmek ıç.ın muarızlarımm 
halamda bundan, bu yanlat 
Ye mlnasız ittihamdan başka 

hi11ey bulamamaları benim 
ipn bir iftihar vesilesi, onlar 
için de bir zaaf alametidir. 

T arruza ugramıt her şahsın 
kendini mftdafaa etmesi en 
tabii hakkı olduğu için, ben de 
bu itham karşısında kendim
'1en bahsetmiye mecbur olu
yorum ve bundan dolayı cid
llea müteessir ve muztaribim. 

.... 
1 - Beni Amerikada Mis

yonerler okutmadılar. Mütare
kenin başlangıanda, Amerika
nın çelik kır&Jı namile maruf 
ve şarklılara muhabbeti ile 
meşhur ( Charles Cranc ) 
isminde bir Amerikalı, masrafı 

kendi tarafından ödenmek 
Uzere Amcrikaya altı talebe 
gönderdi. Bunlardan birisi 
benim. Bu adam misyoner 
değildir. Bir fabrikatördür. 

fstanbulda Amerikan Kız 
kollejinin de hami heyetinin 
reisidir. 

Bu adamın parasile her se
HDe Amerikan Kız Kollejinde 
birçok Türk kızları yetiımek
tedir. Bunlar arasında meb'ua
larumzın da kıı.lan vardır. 

Yiae bu adam Uç sene ev
yel kendi parasile, dünyanın 
eD mefhur terbiye mütehassısı 
Jobn Deway Türkiyeye ge
tirtmif, tetkikat yaptırtmıştır. 
Bu zabn verdiği rapor Maarif 
Veklletinin yeni programına 
.... olmuıtur. 

2 - Ben, Amerikuda Mis
JOner mektebinde okumadım. 
Newyorkta dünyanın en büyük 
we en mqhur dariilfünunlarm-

4aa biri olan Kolumbiya Da
rtlfinanunda tahsil ettim. T ah•m1z esnasında (Crane) hiç
bir suretle bize mtidahclle et

emif, batta Amerikada bu
lmmamqbr. 

3 - Amerikada bulundu
lam Oç aene zarfında Ameri
kalılara l.tiklil harbinin ga· 
JUİDİ ve ehemmiyetini anlat
.U için Mew York Timcs ga-
1etcaile Current Hiatory mec
-.ında muntazaman neşriyat 
Ye mtttemac:lt propaganda yap-
ım •e aon zamaDlarda 
. ~anın istihbarat me-
muna olarak çalıştım. O 
nldt bu neşriyatım Ankara 
Matbuat MOdiriyetince, Pariste 
plııan F era Beyce de takdir 
edilmişti. 

4 - Amerikada yaptığım 
propiganda sayesinde oradaki 
Ttırkleri Anadoluya yardıma 
teşvik ettim ve bir defa da 

Himayei Etfal için (100) bin 
dolardan fazla para topladım. 
Ttlrkiye Himayei Etfal cemi• 
JetİDİll temel direkleri bu para 
~·kurulmuştur. 

1 .., Yine Amerikada iba 

SON POSTA 

j Son Posta'nın Resimli Makalesi • Kalp Ve Baş • j' 

. 
" 

1 - Bir renç kız, bejeumedijimiz bir 
erkeği ıcvdiji zaman, ona acır, ve kalbini 
dinlcd1}1 için ona acırız. 

2 - Kalbini auaturup aklile hareket 
eden bir renci de evlilik .hayatında bedbaht 
l'lirdüpmüı: zaman, ı:avalblar biribirlerini 
aevmemitlerdi ki, der, yine acara&. 

3 - Hakikat tudur ki: Kalp nikbin dil'., 
aldanır. Kafa bedbindir, yanht ~öaterir. 
Marifet bu ikJ.t araaında bir muvazene 
teaia etmektir. 

c--------~-=~--====----=-=_..,..==----=--_,_=======-=----------------.._--....., __ -=-----------------=-=----==-=----=---= 
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BUGUNUN TELGRAF HABERLERi 

IRAK KIRALI 
Bu Dakikada Ankaraya 
Vasıl Olmuş Bulunuyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Irak 
Kıralı • Faysal Hr.. dün sabah 
erkenden Adanaya muvasalat 
e tmiştir. HükUmdan hamil tren 
bugün saat on birde burada 
bulunacak ve Kıral büyük 
merasimle istikbal edilecektir. 
Faysal Hz. burada üç gün 
Gazi Hnzretlerinin misafiri 
olacaklardır. 

. Sinir Buhranı 

Bir Kadıncağız Az Daha 
Katil O 1 u y o r d u 

Bergamada Amerikan Filimle-
* * * rini Andıran Bir Cinayet Oldu 

İzmir, 6 (Hususi) - Bergamanm Kmık nahiyesi Belediye 

Memurlarından lsmail Ef. vazifesinde görülen bir kusurdan 

dolayı açığa çıkarılmıştır. Bu adam dün gece sarhos olmuş, 

gece yarısından sonra Belediye reisi Hacı Beyin evine bir 

merdiven dayamış ve ikinci kata çıkmış, oradan içeri girmiştir. 

O sırada Hacı B. yatağında uyuyordu. fsmail Ef. cebinden 

tabancasını çıkarmıı, Hacı Beye ateş etmiştir. Çıkan kurşun 

beledi)•e reisini omzundan ağır suretth yaralamıştır. 

~~~--------D••·----------~~~ 

Yazı Hürriyeti Baki Kalacak Ve 
Bu Hürriyet Zarar Vermiyecektir 

( Baf tarafı l inci aayfada ) l şqpülmiiş, ölçülmüş, yerinde 
Beyin gezdirdiği bu takrir seçilmiş kelimelerle söylftvordu. 

Zonguldak, (Hususi) - Mu- birkaç dakika içinde elli kadar Bedbinlik yavaş yavq dağılmaya 
ayene edilmek üzere Barlından imza topladı. Belki ekseriyeti başladı. lsmet Papnın kanaat
buraya getırilen Şükrü isminde de kazanacak, belki okunduğu J.n hakkında size evvelce 
birisi polis dairesinde birden- zaman kabul edilecekti. Fakat bildirdiğim malümabn teeyyüt 
bire delirmiş, ortalığı karma- ı. 
· k . . ük .. b' Riyasete verileceği sırada u- ettiğini görüyordum. Evet Baş-
karışı etmıştır. Ş ru ın p . . . M . ld k"I · t b ~ · d .. 

1 
·ı ~ 

1 
k' d"I . met ap ışıtti. anı o u. ve ı neşrıya ı agenmıyor u, 

muş n c:ıt a tes m e ı mış ve . 
muhafaza altına alınmıştır. İttihaz edilecek tedbirlerin a& kelimelerle tenkit edıyordu, 

B d b . n b• kifayet edeceğini söyledi, vaz- fa'ltat şiddet yoluna sapmıyor. un an ır g n sonra uy- • . . . .... 
b. h-d· d h l t 1 geçildı. Mutedıl bır duşunce ça. \! g~s-c ır a ıse a a o muş ur; . 

Kurucaşileden muayene için Arbk hilkiimetin cevap ver- teri.y~frdku. Mkütbalelaıdı ·ııdl~ aAlkfışla 
getirilen Fatma isminde bir mesine sıra gelmişti. İsmet Pt. ve 1~1 a la . a u . e 1 1

: • ! 00 

kadın belediye dairesinde otu- kürsüye çıkınca herkes yerin- °!eh u~u .fAklıl Be~ı~ takrırıb uze-
k b · d h · .. f ı d d .. ld D h . . .• d rıne ıttı a a ıtamat eyan 

rur en ı1 ~ en ıre. dn.>::~gba' ırba- en ogru u. a a ıyı ışı e- edildi ve diğer bir takrir ile 
mış ve e ıne geçır ıgı ır ı- bilmek için ileriye doğru uza- d .. 1 · b-

kl b 1 d. · k"' · e muza ierenm utün gaıe-
ça a e e ıye reıs ve ııınm mldı. Başvekil : t ı · ·ık k k ·· b ı ·· · .. .. ü t·· ~ erın ı çı aca nus a annm 
uzerıne yurum ş ur. . . 

- Muhterem Efendiler. diye 1 ilk sayfalarında harfıyen v.e ~ılfi 
Garip Bir Karar başladı. Yüksek bir sesle, dü- 1 mütalea neşrine karar verıldı. 

lzmir, 6 (Hususi) - Osman
lı ve Fransız bankaları dün
den itibaren Afyon tacirleri
mıze kredi açmıyacaklaranı 

bildirmişlerdir. 

Vakıt gazetesine muntazaman 

1 
Misyonerlerin aleyhinde neşriyat 
yaptım. Vakıt kolleksiyonlarm
da bu yazdaram bugün de 
bulunabilir. 

~~~----------···----------~~~ 
Çakirge Mücadelesi 

Orhangazi, (Hususi)- İstan
bul Ziraat Mücadele Müdiirile 
Kocaeli Ziraat Müdürü, Kara-

mürsel Kaymakamı, Ziraat 
Fen Memurlarile birlikte mın-

takamızdaki çekirge vaziyetini 

tetkik için lzniği ziyaretten 

sonra kazamwı gelmişler, mü

cadelenin aafbalan hakkında 
malftmat almıflardır. 

Yağmurdan Sonra 
Deverek, (Hususi) - Zon

guldak ve bavaliıile burada 
yağan aon yağmurlar netice
sinde yollardan bir kısmı bo-
zulmUf, Deverek - Zonguldak 
yolunun birkaç yeri çökmilftür. 

Adana Lisesinde 
Adana, (Hususi) - Lisenin 

son sınıf imtihanı bitti. Neti
cede (14) talebeden altısı mu
vaffak oldu ve aekiz talebede 
ikmale kaldı. 

BiR HASTALIK 
lzmir Bağlarında Ha

sarata Sebep Oldu 
lzmir, 6 (Hususi) - Urla, 

Manisa ve Kasaba bağlarında 

son günlerde Pronosporos is
minde bir hastalık baş göster
miş ve hayli zarar vermiştir. 

Ziraat fen memurları hastalıkla 
esaslı bir mücadeleye girişmiş

lerdir. Fakat mücadelenin çok 
çetin ve uzun olacağı, mahsu
liin biraz eksik alınacağı anla
tıhyor. 

Lozan Günü 
Hukuk Fakültesi 

T ezahur Yapacak 

Lozan konfransının imza
landığı güne teaadif eden (24) 
Temmuz, Dartllfilnun hukuk 
fakültesinin Bayram olduğu 

için bugün DariUfünunda kon
frana aalonunda talebe tara
fından tes'it edileceptir. 

Hukuk Talebesi 
Dün Reisin ~ntihap Etti 

Darülfünun Hulcuk Fakülte
ıi cemiyeti dlin toplanarak re
is intihabı yapmıştır. Reisliğe 
ikioci sınıf talebesinden Baki 
Bey seçilmiıtir. İntihaptan son
ra geçen seneki cemiyet reisi 
Muhiddin Beyin zimmetine ge
çirdiği iddia edi'en (1600) lira
nın sulh ile halledilmesi teklifi 
müzakere edilmiş ve Uç kitilik 
bir hakem heyeti teşkil olun
muttur. 

Tarihi Bir Kolleksiyon 
Eski Edirne Valisi Merhum 

Rept Beye ait olup Emniyet 
Sandığmda merhun bulunan 
çok kıymetli bir tarihi meakü
kat kollekaiyonu Maarif Veki
leti tarafından satın alınarak 
müzeye verilecektir. 

Esrarengiz Bir Hadise 

6 - Amerikadan döndük
ten annra Resiınli Ayda ve 
Son Postada Misyonerler aley
hindeki mücadeleme devam 
ettim. Bu 11e,riyatım, bnknmet 
tarafından ecnebi mekteplerde 
ilk tahsilin men'i ile neticelen
di. Bununla da müftehirim. 

""\ Zonpldak, (Huauat) - Bu 

itte Misyonerlerin yetiıtir· 
diğini iddia ettikleri Zekeriya, 
Misyonerlerin aleyhine böyle 
çalıtmıştır. 

• • • • 
ister inan, ister inanma! 

Evkafa ait eski eserler 
bulunan bir depo tetkik 
edilirken perde ile örtülü 
bir duvar göze çarpmış. 

Perde açtınlmış ve aörül· 
mftf ki duvarı aüsliyen 
kıymetli çiniler ı6kUlmllf, 
qınlmlf. 

yetimiz l\zerine meselenin 
ehemmiyeti anlaşıldı. Bu 
bldiıenin üzerinden bir 
zaman geçmeden buna 
benzer ikinci bir hadise· 
nin meydana çıkması bu 

1 
Ne yazayım? 
Babam hilrriyet ö\d 

Ben onun yalnız b"fa\n11k 
varisim. Hürriyet fi~ d~
gusu, fıtri olarak, ınin,. 

hOceyrelerine, hatta hıüc) 
renin protoplhması '1\\" 
içine karışmıştır . 
Edebin•• ile htlrrlnete un .eın 
Yine bir N•mıkı feyda yetlıir k\O'd 

Diyen Namık Kemal ecl 
bir aaniamn mfibalağasıiçi.n 
kalmamııtı, istikbali ıörn .. 
Onun toprağından bir ( 
bin Namıkı feyda yetişti. • 
çöllerine atirl\len veya ·~ 
lesi dibine indirilen ~ 
kahramanlardan baıka J>/· 
Safayı, Tevfik F"ıkretiıt.• 
Ahmet Rızayı, vatan-~~ 
kehanetine bUyllk bi~ta· 
olarak aayanm. u ~ 

Neslimin ylz biıllerl"ıe" 
milyonlarla gend gibi, ~d\ 
kabiliyetim nisbetinde, \a! 
bu kafiledenim. Hürriyet 1 
türlü ideolojinin fevkindtıı 
verim; hayatın bllr akıl~ 
hilr oluşunun ezeli ve e~\ 
bir kanunu gibi severim; h~s 
mn ve buharın tuyıka day. 
maması gibi benim ruht varlığ 
da genişlemiye taliptir ve ken 
sine hudut olarak uzviye 
ve cem'yetin tabii nizamınd 
başka hiçbir ıey tanımaz. 

Söz hürriyetinin milnak 
edildiği günlerde benim ya 
üıilnttl ile, bayır, bnytık b 
endife ile bakmamı mazur g 
rünllz. Bugün, bu enditen 
derin kederi içindeyim. M 
liste, yau hurriyeüni ta 
etmiyeceklerine dair verdikle1 
sözOa bakikat olduj'unu g8r 
ceğim güne kadar, ben, h 
gün, bu sütunda ne yaıau~ 
mı kendi kendime aorma 
mecburiyetinde kalacağım. 

324 t~mmuzile 1931 tem 
muzunun matbuat kanunlaal 
arasındaki fark, bana meml 
ketimin istikametini açık b" 
ok işaretile g8sterecektir. • 
Ona iÖre sevineceğim, yahut. 

1000 Tacir 
Sicile Y azılmadıklan lçiı 

Mahkum Oldular ... 
Kanuni mnddetl içinde tica 

ret siciline kaydedilmedild 
için binden fazla tacir mahk 
meye verilmif ti. Bunların mu 
hakemesi kısmen bitmiı Y 

para cezuına mahkum olmUf· 
lardır. 

Henftz mllracaat edip sicile 
yazılmıyanlar hakkında da tah
kikat yapılmaktadır. Neticed 
bunlar da mahkemeye 
leceklerdir . 

LAgımda Boğuldu 
Vatman 1smail Ef. nin bir 

buçuk yaıındaki kızı Nazir 
Şehreminindeki evinin bahç~ 
sinde oynarken llstü açık lağ.-t 
ma dilfmDı ve boğulmuştur. 

A'km Vesi 
Karagilmrükte oturan Abdul-i 

lab Efendi aevdigi kızı alama• 
maktan miUevellit yeiale ken• 
dini sol memesi Uzerinden 
yaralamıfbr. 

Otomobil Kazası 

Türkiyede hiçkimse benim 
kadar Miıyonerlerle mücadele 
etmemiştir. Ve hiç kimse 
memlekete bu mlleaseselerio 
yapmakta olduktan zararı 

benim kadar anlatmamtfhr. 

Geçenlerde buna ben-
ıer bir luymetli ewak sa
htı yapıldı. itiraz ve tiki-

gibi kıymetli eserlerin il· 
zımgelen ciddiyetle muha~ 

faza edilmediklerine bizi 
inandınyor. Sende ey kari 

civarda ÜzUlmezdeki maden 
ocağında esrarlı bir bidiae ol
du. Ocak çavutlarından Ra
mazan Ağa meçhul bir kul'fUn· 
la kolundan yaralaomıf, yere 
düştükten aonra tanımadığı 
birkaç kişi tarafından orman 
içine sürüklenerek götarülmtif, 
sabaha kadar orada alakon
muıtur. Ramazan çavuı sabah
leyin kaçıp kurtularak poliae 
mliracaat etmif, bqından sıe
çenleri anlatmııtır. RAmuaa 
çavuf, bir kadın yOdnden Dunun iaminde bir tofı>rn 

B• Miayoner yetiştirmeli /s~r /11411, J.,., /,..,.llUll 
-.S, Mlayoaer dlfmanıyam. it----------------------·-'' 

vaktile ka•ga ettikleri kardefl idaresindeki 1751numaralı oto-
Hakkı ÇBVUfla onun kayınbl- I mobil Topanedea ,.çerk 
raderi Niumettindea ı&phe l Mehmet iaminde birini yarala· 
etmektedir. mıfbr. 
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7 Temmuz 
1 c- SON PO~TA 

Ucuz iLANLAR 
Küçük 

Bahar ıeldl. Şehirlerden ldSylere, sayfiyelere ~laC'aktır. Kiraya vcrUecell 
..... ., dalreab, odalarınıı .. anıa yeyahut klralahacak ev, daire ve oda latıyor1a~a: 

Aramak Ye eormakla yakıt ı~e7iab. (25) kurutl• aln bu iti yapablliıb. 
(16) kellmellk bir 

1
111n klfldlr. Her kellme fa:ıdaaı için bir kuruı llbe edlnlı. Ben BuradaBir Alitini 

Tarihi Yazmıyorum _Bir Ada-
,_m_ı _T_a_n~~~ S~!ışıyorum 

( Her luılcla ~ J 

AIM111l lrl,Hdn •rıluıftua ,_,.,, mltaıu 
Demftler Ye kendilerine hldlaat, bize birçok teJ· Sadece bir adama tanımıJa 

Yel'diiim eye kapanarak leri unuttmdaja aibi, ipe ba talıtıyorum. 
ean'at hayatmdaa nzgeç.mifler.. Amelyacıjl da anatturm11fba. • 
Bllyllk bir paralan yoktu. Zannedenem, lizln latanbuldan -~'!"~~~'k.~ ~ut:: 
Hatta (makam) elan çeldlmecf• aYdet ec1ecef1n1s .... da idi. lrad ef, dhı · d da kal
biraz evvel, ıaruret içinde ra- Bir •kıam bava çok .-ıcB. ın Ô en d ın ° um ftktiai 
pdıklannı bile duymuı Ye Sonbahann bu •on letafetin· Am'f.b't efğledi:Tn IOdnra da 

. d •-&!L d k l in kul ı en o uın ıe-mllteesaır olmuftum.. en ıımı-a • etme Ç eye .. ı.. • Kul t k kacak 
, T h ~mı'" eye e rar çı Ahdülhamıt ıuımuıtu. Ben; çıkbm. en aca oturdum. Ka- au diye merak ettim. Çıkmadı. 

DOKTORLAR 
DOKTOR AHMET HAMDI 

Zührevi ve dahili haıtahklar. 
Hane: Beyotlu. TarlabAfı caddul 
No. 14S. Muayenehane: Galata 
Topçular caddesi. No. 164. --46 

Paris tıp fakültesinden mezun 
CUt " ZOhrewl hasla"ıklar mlteh._&11 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 
Kabul aaatleri aabab aekizden 

akfam Jediye kadar Babıill 
Me•erret oteli kart11ında No. 135 
blriacl kat. -t3S 

GÔZ Ye Gazlük mitebua111 
doktor Fuat Aıiz Bey - Muayene 
ile 1azl0k Htahr. Muayene Ocretl 
alınmaL ~ekapı Hamidlye 
caddesi SO numarala mafaza. -18 

EMRAZI ZÜHREVIYE tedul
hane•I - Doktor Ari•tldl Bey ı 
Emin3n0 sabık Karakat Han 
No. 8 -30 

SATILIKLAR 
TAŞRA YA AZiMET dolayıaUe 

deYND ıablık dükkln - Piy .... 
nın ea lılek mevkifnde Gç J'OI 
ağzında her ite el-.ultlldir. Ye
mlf, Tqçılar caddeal Kuru ,.. 

mlffil• ldSt•inde No. 71 INSrek~ 
Hamdi Beye m6racaat. -4 

SA TIUK DE~IRMEN VALS
Ytb, ,ts yirmi çu•allık t.lr Vala 
cletlrJaenl yerine ( Montaj )etmek 
t~le çalııtırıp aeaı flatle ıab
laJmr. Galalata Hana •okatı 
Camaat hanında Nuri Be,e 
müracaat. -1 

O T E L 
bu bny&k nimetşinulıktan, famı dinliyordum. Birdenbire ; Komisyoncu Sinyor Gabri
Te daha ziyade o bl1yllk fera- (T ozelll) Din (Serenad) mı duy- yellanuı kapısını çalarken, 86ze 
ıat Ye inaanlaktan mntehaSSll dum. Bunu, çok leTerdim. Dereden bqlıyaca;unı diifllnO- .ı-..--.---------
olarak anld dı O L- rc1 ANKARADA Meydanpalt• -m an m: peralardan aonra, .._ YG um. • MecD.. Veklletl•, ..... .. 

- za•alhlar. isterdim. Amelya ba 11erenada KaP.ıyı, )'ine 0 sil• ytlzlll blnk•lara. t:learet ......... ...._ 
AbdOlhamit, titriyen bir 1ea- hem piyanoda çalar, hem de Yahudi km. açb.. ~çar aç1!'1~: ~ok J•lan, HAld..ı,.tl MllU,.. 

le devam etti. a6yler ye beni menederdi. 0 - A.. yıne mı BiZ ıeld=~ -..,duanda it Banka•• kartı•ın· 
- Buraya niçin geldikleri- ak...., bu serenadı ifitir lfit- Dedi. Bu sefer, glllme ~ ..... ecilla .. MeydaapalU. 

Din man. asım aize anlatırsam mez, derhal 1ıztım. On lntınde Kat_lanMmaıdaçamtaAralfredk: do De aır.. o.teli açılımfbr. Su, elektrik, baa-
dah d d Di kati dini • u- yo, kalorifer ılbl temb ...ı. a zıya e müteessir olur- mazi canlan ı. k e e- rltmek i.ti1onım. Kendisine Ye l•tirahatl halkdlr. Ankara1a 
8Umız. {Derin derin içini çek- miye baıladun. Dinledikçe se- haber •er. Dedim. ıttmek ı.tlyenlere ta•.tye ttlunu. 
tikten sonra) Bir gün Amelya aini tanıdım. Ve o zaman, HizmetÇJ, yukarı kata tea· -4 

DIŞ TABiPLERi 
DİŞ T ABIBJ 

SUAT ISMAIL 
Anupadu relaaiftir. Yenlpo•

tane cadde1inde ikbal kltlpaneu 
lrartwada No. 8, Telefoa let. 4156 

-7 

Diş Tabibi K. Jamgoçyaı 
Harbiye poll9 karakola ııra• 

aındalrl k6tebaşmcla 73 11umaraya 
nakletmiftir. Sabah 10 dan aktam 
doku&a kadar. --9 

Di~ Tabibi Necati _Cumadan 
T madaller 

ıün sabahtan akıama kadar 
hastalarını kabul eder. Paaplb 
Hamam caddeıı No.17 -69 

DIŞ T ABIBI AHMET HiK
MET - Fenni aurette ajrula 
dit çıkarılır. Altın n Mr nen 
safi dltler, mutedil •• mtlalt 
feralt ile imal olunur. Ankara 
cadde1I No. lSl -7 

EV ALIYORUZ 
EMLAKINtzt SATMAK, Ki

RALAMAK için •• lakeleye, fi. 
mendlfere, tnua-.aya yalaa ol-· 
lar mllr::ccabbr. 9 - 12 araıında 
•lrac .. t. l•tanbul d5rdilncG Ya• 
lnf Hu uma Irat 29 -s 

TERZiLER 
KADIN terzl•i Hıri.to - Be

Jotlu lstiklAI eaddul Ollyo pa· 
••JI Ollyo apartman No. 1 • aak
letmlıtir. -S 

TAKSiTLE - Uzu.ı • Tadeli, 
mutedil teralt 

ile • m61klllpeıentlerl memnun 
edecek ıekilde modaya tire 
elbiH J&pdır. Babaall No. 35 
Yuuf ZiyL -33 

SATIUK EVLER 
SA TIUK EV n f!CI DOK. 

KAN - CataJotla TOrk o~ta 
brtaaanda S6 - 58 • 60 • 62 ..... 
mualı klrrtr ,. iki WUtlfl mlf
temll Mr bap ı. aeı Doku oda, 
taa.am, terko., eıektrik, havaga
a, bahçesi ve altındaki lkJ dik· 
klıaUe beraber Htıhktar. Tallple
rla içi.deki 1r "! uhiplerine ml
racaatJara. -2 ile konUfUyordum. Henüz Amelyamn, g6.derinden d6knlen lendi. Arkuuıda, yeşil bir 

izdivaç etmemiıti. Bana olan o, inci gibi iki damla göz- aabahlıkla Amelya merdmn
phsl muhabbet ve umiml- yqam habrladım.. lerden indi. Hakikaten Abdili· 
Jetinden balı.ediyordu. Abdiilluımit, IUSmUf- Arbk hamidin dediği gibi, haımet 

Bükreşte ( Ford) Otomobilleri 
Dedi ki: birıey söylememişti. Onun te- aaçan bir gOzellik. •• 
- • Ben sizden çok iyilikler essllrilne hllrmet ettim.. Ve Amelya çabk kqlannın ft· 

görtıyorum ve ıizi pek çok kendisini, hislerile başbap hı- kur edasile beni yukarıdan 
seviyorum. Bunun için gece rakmak için yavaşça ç~kildim. qap kadar .azdL 
glindüz sizi düşünüyorum. ' s k&nunuaanl s~ - Sizinle hususi g6rllfmek 
Her hükumdar gibi sizin de Dtınkll Yak'a bana ıunu l.Uyonun madam. 
birçok düşmanlarınız var. Kor- anlatb. Artık Abdlllhamicli Dedim. Bir in, tereddlt 
kuyonım, gOnün birinde bir btltllyen esrar perdel..t birer geçirdi Ye ıonra • Her halde 
felakete maruz kalmayasınız." birer kalkıyor.. korkak g~hilnmemek için-; 
Ben, kmn penasızc:. l&ylediği Binaenaleyh ona, tam bir - Buyurunuz. 
bu s3zlerden çok mütehassiı emniyet verebilirsem, mahir Dedi. 
oldum. ~kbal) in ne olduğunu bir operatör gibi onun kalbini Salona girdiiimiz zamu, lae-
--.ı biliyorsam; (ldbar) m da en ince elyafma kadar açacak men oturmadan kulağına eill· 
bıaanlara mukadder olduğunu ve görebileceğim. Burada çok elim: 
pek 111 biliyordum. içim zızlı- dikkat edeceğim birfey Tar. - Şözlerimizi kbme ititme
Jarak kıza 10rdum: O da, bissiyahma kapılmamak. melidir madam. Sonra da; en 

- .. Şayet 6yle bir felikete Eğer onun çok tehlikeli g&r- çok ıevdiğiniz bir adama 
marn kalırNm ae yapar- dOğ&m sempatisi beni mağlup fenalık etmif olununu. 
1111? " dedim. O, hiç cevap ederse, o zaman partiyi kay· Dedim. Ba 16zlerim berine 
ftrmedi. Yalnız, iri si· bebnİf " tarihin malı olan birdenbire gözlerini açb.. On 
J&lı gCSzlerini kapadı. Uzun bir adamın çebreaine kendi kirpiklerinin kıVll"Cık telleri, 
ft kıvırcık kirpiklerinin ara- elimle makiyaj yapmlf olacajım. kqlanna kanıtı. Şimdi onda 
1111chm, iad gibi iki damla Karar veriyorum: u.ptolunamıyan bir hayret ve 
161 yqı parladı. Allah biliyor Onunla kartılqbjlm uman- meaerret vardı. iki tarafına 
J&. ben, bu kwn muhabbetine lar, gördilpm "' duyduğum dilfen kollan seriliyor. Ve: 
laanmaklı beraber, bu dere- her pye tamamen IAkayıt b- - Aaaa .... 
ceainl de biraz oyuncu rolll larak yahm blcliaab " yahut Diye, kimin tarafıadan ıel-
Dnnetmiftim. Fakat, artık oamı tarafından vaki olacak dilimi anladığını ibau ederken 
O)'Unculuğu terkettilderinl ifit- beyanab kaydetmekle iktifa parmaklan awçlannm içinde 
tlğim u.man o muhabbetin edeceğim. Sonra.. Buradaki kımlarak, birdenbire yaylanan 
lamimiyetine tamamen inandım. plmlarla da l&mmunclan fula Ttlcudu daha ziyade alld
AradQ uman ıeçtL Buraya mqgul obmyacajun. Ben, bir llyordu. .. 
•eldik. Tabii melAmuam (AIMW) tarllal JUllllJO&"lllL 

Fordun phrlmlsde açbia ı ••obillerclea bir lmaa ae
•ontaj fabrikuında yapılan se_nl~e Romanyay~ ı&.der_il· ••ftir. Bu otomobıl kafilesile 

NCI Bllkrqte bir geçit rami yapal-
YEDI NU •lf ve merasimde Romanya 

PATRON KUPO laralı da lauır bahmmuftur. 

N 3 Relim; ıeçit resmini g68te-
o. rlyo~ 

Guetealsdeplec.......... • 
~ pbeak Patrona Mclımı 111-
mk~IMab,...~ 
.uı. •ber• kacür 

topb,...._ Pat,.. __ ..... Bir izdivaç 
Blkref, 4 (A. A) - Pren

... beane ile Arşidlik Antoine 
dl Habıbourpn iıdıvaçlan 
28 temmuzda Sofyada gayet 
baaut bir tanda icra oluaa· 
cakbr. 

MOTENEVVI 
Kolay Sünnet 

~eli yeai için methar HalepD 
zade doktor Talip Beye bet tün 
enelden •aber -.erilme& Sirkeci 
Nealiıatle Ham. T elef011l.tanbul 
ı• -ıs 

BOYOK url yorj'ucı - Soa 
motlaya manfak temiz ft ....... 
•otlel heriae ela•• flatle 1•· 
... imal oluaur. Nuoem..U,. 
•ddul 74 • 76 •umara.la HaND 
ç.,.... -s 

T ksitl Thomaa n •u._ 
a e - telif markala .. 

mldet ft Suolea markala motlr
aildet n Gramafon uzua •e mu
t.dll ..,altle ....Olr altıncı daire 
TramYaJ durajl kartıaında No.159 
Alebandır Mannıo -7 

MEMUR n MEMURE lftfyonız • 
ftaız zamanlarınızda çalışarak 
ayda 90 Ura bzanabiliraiaiz. Bıze 
mektupla sorunuz, içine 6 kurut
lak pul koyuaas. l.taabul po.ta 
kutuau 400 --3 

• 
lvl USTA ARIY ANLARA •• 

Mahmutpafa yokutunda Hürriyet 
otellala içerlaiade '.llobilye fab
rlkumda merdl•encl -.e ldlpqted 
mGteha .. ı•ı Ye bina tamiratı fey. 
kalide yaparam. -1 

0R0c0 HO.sEYIN - Yublr. 
7anık, fÜve yenitl elbiseler em• 
ıallne te.adGf eclilmeı derecede 
belliai& Brüllr. 

Galatasaray ..... AınaTIS 
No. 15 -S 

FRANSIZ, INGILlzCE - Er
kek - im: Gladlı Ye poe. ıa 
ıenedeberl colr .... 1ı tann• 
edilen clenlerlmlze Duıl ve ne 
derece liAD 6fre#!yoraz. Banw 
iki tlen tetkik edebdiralniz. 

Dlnnyola Finzata eamH 
yanında liıan tedriaaneai 

..... ı:ZIYA -a 

DiKKAT THOMANN -
Veleaplderlnla allmeti farika 
markan ~ft fildir. Mlbayaa ede· 
eeflnl• zaman tur•ou renkle,. 
detll clft fll marlıalamta dikkat 
ecllniz. Aldanmauuuz. 

Alb11e1 daire tramny dl.'r•fl 
l!t) aı.mara Aleksanclır llveag9 _, 

Bir in.iliz Filosı 
Klel, 4 ( A • A ) - Balblıc 

denizinde hayli uzu bir cevella 
,..,_. olan ildaci La,mz 61om 
1914 meneaindenberi ilk defa 
olarak Kiel limmanma ıelmit
tlr. Alaali bu ziyareti bayii& 
bir merak ve .aAka ile bek
lemekte idi. B• ziyaret resmi 
bir mahiyette defı1dir. 

Miskin Hastahğl 
&·lin, 4 ( A. A ) - Ko 

enipbeg hastanelerinden bi
rinde b;r miskin hutalıfı Yak'· 
.... taadlf ed.dınittir. G81'Jt 
memleketleri içia ~ 
bir bal tetkll eden ha Yak'a 
bp Aleminin dikı.atiDi c.U.• 
miftir. 

lspanyalh Greıler 
Madrit, 4 (A.A) - Groa-

clala pnleı- -dir. La Ferr ldaki balık 
ı• evi vahim ?Jir _ure~ le tft .reul 
etmWtedir. Hlldlmet fevkalA
de tedbirler almaltad>r. 

lngjlterenin Ha.·ici Ticareti 
Loadra, 4 (A. A.) - laf!. 

tereain g ~D J I aya ait ~ 
llt yekiiııu 57, ve iiıracat 
miktan 91 milyon !ngiliz liram 
oDhk gösterilmiştir. urıt- ı e-:ta 
senesinin ayni dcVP...sine naza
ran itlıaJittıı 66 ve iJae&tta 
25 milyon lr.gi&z liral•k biıl": 
teaaims vari..r. 
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Susuz, Sabunsuz, Fırçasız RAZVITI Kremhal lınallanınıs. Yumtak muattar n mlkemm•l bir clldlaia 

1 TIRAŞ olmak 
Dakikada için 

79 Champa - Elyaeea 
PARIS 

olacakbr. ANKARA' da SEYFULLAH •• NEdP Birad•ler, lzMIR ı 
MARGONATO n DAHON ecsa depoları TRABZONıKITABI HAMDI 
KASTAMONU: ARiF ZADE ELEKTRİK Evi •• latanbul Bahçe Kapı 
Zaman ve Ha1an eoaa depolarında •• bllGmum metbur ıtriyat mata· 

zalar1nda bulunur. Depoau Yetil Direk Sı•acıyan Han No. 10 

öğrenmek 
• • 
ıçın 

ayda • • • 

3Ho::sızINGILIZCE 
TAVSİYE EDİLECEK İKİ MÜHİM ESER: 

Galatasaray Lisesi İngilizce muallimi Mister Thomson'un 

INGILİZCE INGILIZCE 
Ameli-Gramer Ameli - Ticari 

Bu kitaplar tatit esnasında size bir lisan kazandınrlar. 

Bu kitaplar herbiri ciltli olarak 2 şer liradır. 

Na,iri: Kanaat Kütüphanesi 

TUZLA İÇMELERİ 
3 TEMMUZ CUMA GONO "AÇILIYOR 

Sabahlan Köprüden Haydarpqaya hareket eden 7,05 Ye 
onu takip eden vapurların trenleri içmelere kadar ~der. 

Fiatlar Tenzil Edilmiştir 

Büyük Tayyar 
• 

pıyangosu 

6 mcı keşide 11 Temmuz931 de 
BÜYÜK ikramiye 
200,000 LİRADIR. 
AYRICA: 50,000 40,000, 
25,000, 15,000 10,000 Liralık 

ikramiyeler 

VE : 100,000 LİRALIK BİR 
MÜ K A FA T VAR D 1 R 

Muğla Nafıa Baş 
Mühendisliğinden: 

Mutia .Ulyeti dahilinde Milis - K8lltlk yolunun 
fie() + 8 - 720 + g •• 460 + 9 - 1 ao - 11 inci ldlometnlerl 
aruında 2.220 Metre tul üzerind. yaptınlacak olaD 18096 lira 
17 kurut bedeli kqifli lmll ve blokaj ve alindiraj ameliyab 
12 - Temmuz - 931 tarihine mDaadif pazar pil ... t OD b .. e 
kadar zarf kabul olunmak Ye aaat on albda enclmeal Till
yette lhalei kat'iyeıi icra kalınmak Ozere kapalı urf uaullle 
mDnakuaya çıkanlmııtır. Talipler ıartname ve evrakı ketfiyeyl 
Muğla Nafıa Daire.tinden aldırabilirler. Teldifaamelerial kanuni 
teminatlarile birlikte muayyen mllddet zarfında Villyet maka-
mına •ermeleri lllzumu illn olunur. 

Vuiyetnameler, EYlenme Muka•elelerl 

Defterler, Kontrat Ve Seaetlerinid 

YENIPOSTANE KARŞISINDKI 

ALTINCI NOTER 
DAiRESiNDE YAPTIRINIZ 

Büyük bir liyakat, ltiaa ve dikkatten çok 

memnun kalacaksınız 

Ruj Pertev 
Pertev mtistahzaratı fabri

kasının son eaeri ibdaı. 

Tamamen nebati boyadan 

ve gayri muzll' mevaddaô 
imal edilmittir. .ı 

B A H R İ. S E F 1 T 
FELEMENK BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
2.5,000,000 FL. 

Tediye edilmiş serınayeei: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 3,230,000 FL. 

Galatada Karaldly paluta Telefon: 

B•1otlu S71l·S l.taabul tllJ ıubeatı 
-..rk• Poetaneal lttiaallftde Alla-

ı...t han, T elefeaı l.t. 569 

BilOmum banka muamelatı 

Emni et Kasaları icarı 

Pa~°I· Bakteriyoloı 

0r. M. Lutfi 
GOi.HANE SERIRIY ATI 
MUALLI MLERINDEN 
Dalaill, •e intani hastalar 
Patolojik Ye BaktertJolojtk 
muayeneler, icra olunur. 

Aclrea : Babıali caddui 
Yilayet brtw UJ No. 

llua1 .. -...ı Telelea lat-bul 2525 

111 .. ...-. • " '"' 

66 
Nedir? 

VAPURLAR 1 
Veli Zade Vapurlan 

KARADENİZ POSTASI 
S • vapuru amz 8 Temmuz 

ÇARŞAMBA 
günü akşamı Sirkeci rıhtı· 

mından .hareketle mutat is
kelelerine uğrayarak Rizeye 
azimet avdet edecektir. Yük 
ve yolcu için Sirkeci Aliiye 
hanındaki acentalığına mü
racaat, Telefon: lst 980 i 

Cilt ve zllhrevi hastalıklar 

Miitebassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
l•tanbul emrazı ıı:llhreviye dlıpan· 

teri bathekiral 

Ankara caddesi ikdam 

Yurdu kartıaında No.71 

iSTASYON LOKANTASI 
Sirkeci cl•arıada 

!a rahat •e •• 

Tem iz lokantadır. 

Ayı;ıca 1 liraya 3 ye

·mek 1 tath 1 içki 

kahve ve bahşişi da
hil olduğu halde 

BiR FEDAKARLIK 
lıtanbulda Eminönünde Valide Hanı ittiıallndekl 4 

numaralı büyük tayyare piyanıoaunun 

R. Ventura GİŞESİ 
· albncı keşide biletlerini 6 Uraya aatmakta ve ikramiye veya amorti 

isabet '!'tmiyecek biletlere iki,er lira iadesini taahhilt etmektedir.Bu 
auretle asgari bir fiatla alınacak biletle en mühim ketldeye ittirak 

ve 200,000 liralık büyük ikramiyeyi kazanmak tallinl 
tecrilbe etmlt olursunuz. 

İstanbulun en kuvvetli, 
en temiz, T/e en ucuz 

TELSİZ . AHZES i 

Galatada Osmanlı ban

kası sırasınJa Kuleli 

mağazada iatedipiz 

kolaylıiı bulabilirainia. -------------------· 
Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlanna mahaua yaz tarifesi Temmuzun albnca 

Pazarteai ıababından itibaren tatbik oluaacakbr. Tarifeler 
gişelerde aatılmaktadır. 

ZA YI - Şile aakerlik ıube
ainden aidatım terhla tezkerem 
zayi olmuftur. Yen laini alaca
tı•• ükialnin hükmQ yoktur. 

Şileli lbrahim otlu 
iSMET 

Doğum ve kadın hastalıklara 

m6teha1S111 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Türbe, eaki Hililiahır.er bina...ı 

1 SON POSTA 
Yevmi, Sl1ul, Handlı ve H3lll ıuetH 

War. ı l.t-b:i;"'N11ruoıman&,. 
Şeref aokaJı 35 • Jl 

ABONE FIATJ 
TORKIYE ECNB!tl 

1400 kr. ıs..a 2790 "'· 
7SO • 6 A1 1400. 

400 • s • '°° • 
ıso • ı 

" 
IOO , 

Gelenevralc ırerl verllm111o 
lılnlardan nı~ı.ıllvot alın 11 u . 

Proteıtolar misli görülmemlt bir ailratle ~der •• 

l.tanbnl 8 inci icra memurl• 
tuodaaı Bir deynln temini içia 
tabb a.-ı:ae alınıp paraya tabWI 
mukaner olan iki demir kaıanaa 
Yinlpoatan• kart ... nda bGyGk ~ 
napçıyan la.anında temmuzun 11 
inol ırGnl ıaat &evall 12 raddel .. 
rinde alenen milzayedeye •aaolu· 
nacağındao talip olanlann vakti 
muayyeninde maballl meakCirdJ 
memuruna müracaatları tlln olu
nur. TABI• L D Q T No. 10 Telefon İst. 2622 

,lwllP!i~.,..---~ Mes'ul Müdür: Sabri Solım 


