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Kıral F eysal Hz. Dün Sabah Istanbulu Şereflendirdil~, 

F eysal Hz. Dolmab çe Şahitlere 
ar ayında misafir edildiler 

Venizelos 
Yuna latan hududunu çi.zm · 

••••• n.:!!•L ~e girmez -
ler de ""1111 8'bl hl9 h•uat 
da,ancelerl o1n1a.._ "-". 
Yunan doatlUOu latlıortaı 

Yanan 8qYekil il. V•ıkll• 
Ue NeyYorkta çakan Ati .. 

ıaıetai muhabiri dikkate de
ier bir millkat yapmlfbı'. ifa. 
dut •e Şarki Trakyaclu ela 
balı.edilen bu mtlllkab 9-ca 
Ayttamızda bukcak111111. 

• 
ır, 

telkinat! 

Piyango yarın 
çekilecek 

Onunca tertip tayyare piyan• 
pl1IDUD albnca kqidesi yann 
atledea IOlll'a DarDlflaua koa· 
ferw Alonunda yapılacakbr. 
Bu k•tldenln en bDy&k ikrami· 
1•i 200,000 liradar. Bundan 
.... 5(),000, 40,000, 25,000 
ıs.ooo, ıo,ooo liralık ıibi bDy&k 
lkrami1elerle 00.000 Jirahk mJ
Wat nrclar. Bir '91m• aumara
lar da .... lira alboıli k ...... 
•Llsr•. 

Sabık S. Fırka umômi 
kitibile bir mülikat ! 

"Bu adamhlrm vatan dahilinde kalmaJan 
en btl.,ak zararları tevlit edebUeeek 

bir keyfiyettir. ,, 
<""""" ..,._._ mabat) klıetle J&pıldL t1t defa elank ... ~ 

.. clllllk .. hlt lb'at ,..,.. dcıktorlana 

g.,,,. P"I" (Dl11t1rbeldr) - YBfl· =~.:.~~d::::.-.:...,e,dmlM 
nıs ~ ,,,_,. Bq (D....ıa) - ıuma sln•b'eeeltnl maetıllha 

__ .. d'- • alt ·~tlmal .,. btl7ik •••IJ• ...,. 
y~.-- e yvl•ıuz, ta• mıa lluan dA•fladtik k diaal -,...._... Haptıaun (43) •H8ln .., çe en • ..,. 
sez:yeli nıuma hasrettim. Bqladıtım yorma, plaat da yal dtlılnp 
~ hailne kadar teceddlt, temk- bir bma unnetllyenua. Baaa 
M. mecteaJ1et 'Ye ideal Peffnde koftam. maJıarehenln lıercl merci ~de fı 
a- aalaaak Jçia Senetl Flbunı11n kalide bJr surette milletin ~
(8'} didik kollealyonlanna bakmak li kan Gazi pptL Gul mllletba bltlli 
n.nr. O.lana bek~·· ettim. Meml~- zalamu, batla llatlyqlanaı )' ıtll 
utla ea ylbek ada•lan geldiler. Be- felüetleria ialbıe ~ Ne ,.,aıt 
ıaMr .pllfldar, irfaa ~tılar. kere ,....._ ~ram altla.. ..._,_.. 

Da pyrettmin aruaada. barla ld- milleti oalatıa eliaHa bdu& 
rü ettiifmb 881'1, •edeni, f~tlmal te. manb Dnletlnln altı 111111' tpade 
rHtf1I, tonıalamnua toraalannıe da· medill Uklld Wlkllll ti* 
111 l(lneellltl zaımetmedl& Ba ıtı• n- Lozanda ftl'dlrdi. ı__. lakıll .. 
1AtfarDD111• lçbade kladata, fakat tı. Kadınlan qtı, fakat •lan aaat 
nasıl 1_&Pıldıtmı bilmedikleri ha aaa- l~lar diJ9 •iti; fll*I ATl'lltuı• 
det, kolayca yapdllllf bir 197 delildir. kadnalan q*trrlar .... onlarda 

Guetemla •tlaaadealnl ilk aldıtm mal .. ,......--ı,.. lfthü edtıNI 
..... , (1302) de nrllea rahaatname4e ler. Kadıalanms kapalı .. ı ... - ·
rıirah adam re.al baamlyaealım JUIJı samanlar JUmS ..ti~ idi. 8oara 
idi (Handeler). Aeaba ıı•a.ı buabl- al ea sek --~ edea liarf ._.. 
lir miyim diye aordum. O da olmu d• bau pptı. Arüdqlar; harf ...,..,, 
diler. Nihayet AbdfllUmldln oll•u 1nı dfltllMlllltlla _.. ..... lllr 
doktorlar amellpt yaptılar. Maftffa- <Alt rantı 7 inci .llJlfada) 

Sersemliğin 
bakınız! 

Aptllmeelt bir eenebl 
gazeteel)'e Btlytlk 
Gazimizi çeklıttr
mek l&terkenT8rk 

mllletlnl tahkir 
ediyor 

a - -•lı••••• 

derec • 
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uank mazhar oldutu iltifattan 
dolayı kendisini tebrik etmişler 
Ye Gazi Hz.leri ıerbeat fırkadan 
bahsederken 11aabık,, tabirini 
kallümacLğına ifaret ederek 

bu h'11\11ta Nuri B.iD fikir ve Uatt tarafl birinci urıtamızdr 
mlltalUIPll ıormutlardır. Fakat geçmişler, ,..tın dl 

Faysal Hz. Dolmabahçe 
sarayına misafir edildiler 

Nuri Be1 bunlara yaln11 ıtıl· retlııe Irak bayrqı 
mekle mukabele etmiı ve hiçdlr çekilmiştir. Feysal 
cevap vermemiıtir. Bu ıarada 
Nuri Beyin yamada buftınan 
(V akıt) muharriri Yaziyetten iıtifde 
ederek matbuat münakaıalannı 
habrlatmiı ve ıabık ıerbes tfırka 
katibi umumiaile bir mlillkat 
yapmak iıtemiıtir. 

Nuri Bey iptida muharriri .. 
1Dİze. cevap vermemiıtir. Fakat 
muhanirlmb ıaru edince: . 

- Ben aerbest fırlca ut iken 
pzetelere mDIAkat vermedim. 

Badelvefat mı? •• 

Demit ve cDaıleshıi ikmal 
etmiyerek kesaıittir, Nuri S.yin 
bu cevabı mecliste bulunanlar 

Hazretleri yatın ar
ka gtl•ertesindı o
turmuşlardı. Safın-

da sıraslle vali Mu
hittin B, Şükrü Na ~ 

ill Pqa ile Irak se-
f irimiz Tahir LQtf 
ve CeYdtt Kerh 
Beyler, solunda Tr.· 

bir LOtfi "' N&ci 

Şevket Beyleri• re· 
fikalan Hanunıf en 
diler, Bareldl Nu· 
ri Pap, MaliyE 
namı R.._ Ha1 
dar, lnlaa Ttırkl· 
ye Hffrl Naci Şov. 

tarafından Nuri beyin serbest kıt BtJltr balunu-
fırkayı artık 6Jmlif addettiğine nrlardı. · 
bir delil olarak kabul etmiflerdir. satuua Haydar 

Nuri beyin bq kadarcık bir papdan aynlclık· 
cevap vermeai muharririmize tan •nra aut 10 
müllkat almakta ısrar için yeni da Dolmahü~e i:t· 

r&JDl& plmlf, Kı· 
bir kevt'et vermif ve tekrar bir ral Huretlerlııl bu. P-. .. ı H& Toltkepı maaeehıd• 
tual aormuttur, rada mllll araylar mlldUrU · Seıai 1qn11 i&har etmi§lır •• lilılBfl Pllmit-

Bu defa sabık Hrbest fırka Bey Ul"fllıyarak anı tubut etmi§tir, !erdir, 
katibi umumiai Bqvekil ismet Dol111•bahçed• MUaelerl ••nret 
PllfUllll BOyDk Millet Meclisinde Kıral Hamtlerl ara1 bahçesinde Miaafirlmiz bir müddet istir3hat 
matbuat hDrriyeti hakkında irad ilerlerken süratle müteaddit fotoğraf- ettikten ve itle yemetfııl sarayda ye
ettlji ıop nutka temaı ederek: lar alan gazete f otofrafçılarını işaret- dikten sonra saat 15 te, ,.anlannda 

le Bağdat 11flrlmls Tahir Ltttfi Beye anıi ıent balaadaiıl halde otomooil-
- ismet paıa nutk1ında mat- _ Mafallah Dt llrat.. Demisler lerle aaraydan a71'llnutlar. Vt tvVtlfl 

baat Hrbest olacak, fakat zarar Tahir Lütfi Be ' de 
1 

-Efendim bazı~ evkaf müzesini ziyaret etmJılel'dir. 
•ermiyecek. Bu iki zıttı birbirile 7 

' Feysal HaırtUui bundan aonra Top
telif etmeje mecburuz, diyor. lannın iyi çı~mam8::"ı ihtimali olduJu kaJı Nra11111 vı Ulln aUka mtizesfal 

0 __ • fi'- . b .k. için muteaddıt fotorrat almıya çalışı- de gezdikten aoara Beyoğlu cihetin• - ~ım s:r1111ce u ı ı ıey 
L• b" • -t d ~·ıd· v 1 bl :rorlar. Demlttlr. rı~mftlır guhane yolu Ilı 1aat 18 
uır ırme .... e5ı 1r. a nız - d avd • ı · l d" · Buna Kıral Huretleri tabii, tabii, e saraya •• t auş er ır. 
ilim memleketimııde nt oluyor.,. d" k b 1 t . 1 d' Kıral Haaretlerinin lstanbulu ıi-
d • • V ıye 111u a e e e ımş er ır. • 

r. e teknr burada s6- s.ra,.. slrlltllktea ..,.. ..,_1 B pıetleri busull -.ıa#Te\te ol~da ı~ 
••ittir. Maamafib mubar. .. . , . bir pragraıa tertrp M~fi.:-
Ni . b v retleri ust kattaki salonda bıraz OJn. n d d""rt beş gu"n kalmalan 

rın urı eye aual sormaga . . . ;uura a o . . 
. lenmışler. Burada kendılerıne cıgar:l ve puartni siiail hareket etmelen 

le deN~ 9etmı1t bk '';1~·~ ve kahvı takdim edllml§tfr. Müteaki· muhtemeldir. Kıral Hazretleri bur ... 
ne urı • rene en ısını ben misafirimiz daireleri gezmek arıu· dan evvela VJyanaya gidtcekler ve bil· 

tutamıyarak ıöze baılamıı ve : Ahara lsviçreye seçerek orada da bir 
- Benim elimde bir lktıdar kurtarmak için aormuyorum. ya}.. mUd(let !<aldıktan sonra (KotdoıUr) 

-•--· JC... • L bil' • Bu (V ) t · ·n d t til de bir mllddet istirahat edeeeklerdtr. ... yapaea5.mı uen ınm. nız aran gaze eıını e a H 
memlekette ne kadar rııete var- eclilecek gazetelerde dahil oup tll~k B&fvt ~im Nari Salt Pqa v~ 

b · · ri ( ·ı ·ı ) l k . ti re erı gaıe ecı ere: 
.. •Pt•Dı .Op me tala ve ı ı• o mıyacağını 6trenme ıa yorum,,, "- Kıral Hazretleri çok memnan ve 
ederim. Yerlerine baıka gazete.- ıözü ile mukabele etmit ve mil· mahzuzdarlar.., tlemJıtfr. 

Deli mi olmut 
Evelki ı~e PaaoraN blralaanesl 

raraonlanndaıı Aliye hanımla kardeşi 
Mehmet Ali evlerine gitmek Uzere ~Y-

SON 
=;a AB 1B1. 1 R 

Sefirler ıellror 
Etlmeı'ut 9 (Vakıt) - Franaıı. 1\la· 

car, Mısır ve Yunıan şefirlert ekspreoı
le hareket ettiler, 

.. rwauncla ••ta yurd11 
!!lamsun, 9 (Vakıt) - Samsun şıra 

nrdu bu&'Un birçok zevatın huıurfle 
ve samimi merasimle açıldı. 

Zon911ldak BeledlJe relellll 
Zoaıuldık, 9 ( V ılctt ) - Zon· 

galdak Belediye reisliği intihabı 
yapıldı, ,ıaclaa doktor Nihat 
Bey intihap edildi. Muhitinde 
tanınmıf, aevilmif, lcıymetli bir 
ut olı• doktor Nihat Bey ••• 
sen bir müddettepberi Belediye 
rell •elcillltlal ifa etmtktı idi. 
Mektep mudUrlerl kongresi 

Ankara, 9 ( Telef oo ) - L ıe 
vı muallim melctıplerl mOdOrleri 
konpeıl aynı 11 iade ticaret 
mektıltlnde ltıtlayıcak, bir bıfta 
deYım edecektir. 

RIJa•tlcl111hur orll••INıeı 
Ankara, 9 (Telıfoa) - Riya. 

11tlelmhur ork11tr111mn maarif 
•elstletblı merbut ,akak tıclrl
Mt Pllermoalll b11ıtl la.Uı t1t· 
ldJI itfa t•bblll eclilmlıtlr. 

Alllmratlelll talelle 
Ankara, 9 ( Ttlıfoa) - Aa

kınclakl lıyll mılctıp talıb11I, 
tatili mulld mualJim mektebladı 
reçlneektlr. 

llatte taurratu llol•r••ll• 
Ankara, 9 (Telefon) - BOtçe 

tuarrufu dolayıılle bu Hneden 
itibaren mekteplere leyli meccani 
talebe ıl11ım11yaeaktır. 

Tre"de bir tacirin ll•t• ... 
ıelenler 

Ankara, 9 (Ttlcfoa)- l•tan• 
buldııa ıelmckte olan Anklra 
tacirl•rindea M-.t•f• 8. , trende 
Kayserinin Develi k&ytlnclen bir ........ .. ... ....,. ,... .. , 
rakı içİJ.orJar. Mus\aFa B., men
dilini çıkınrke~cebin~llı 1~ 
lirayı Ytrl dOfOrQyor. Toplayor
lır. Ve q~İlle koyuyor •e ...... 
bot olduğu ltlD uyüfOI'. Biraı 
sonra uyand•ta zaman cebı yok. 
layor. Paralan bulauuyor. 

Ermeni burada tevkif edildi, 
inki et111ektedir. 

•'9• enca111 ... 111t1e 
Ankara, 9 (Telefon) - Bat~e 

enctlmenl buınn lktıat vekllet .. 
leri mlidllriyeti uaıumiyelerioiıa 
_bOtçolerini tetkik etcni,tir. 

leri ikame ~taıek içini .. ,. demft- lllrat burada nihayet bulmuştur. 
tir. Muharririmi& "bütiln gazele· illve edeyim ki bu mlilAkat ce• 
leri mi? Hi~ iıtisnası yok mu?,, reyan ettiği 11rado Yakup Kadri 
diye istizah edince Nuri B. gDl· B. ile beraber diier bazı zevat 
mllf, "aııhyorum, HD V alut ga• bulunmUf, bepai de aabık Ser• 
atuini kurtarmak istiyorsun. beat fırka kltibi umumialnin mat• 
Fakat hayır! .,, demiıtir, Nuri buat aerbestiıinl nasıl aııladıjıoı 
beyia bu 16&0ne mubanimiz ifade eden '6ıleri karııaında 
"haYtr, hayır, Valut srazetHlni parmak ıamp dona lralmı,lardtr. 

ollunda otomobil• binerlerken Sirke- lllr «HU çocuk bulundu 
eide bir birahanede çalapn Burhan Dün sabah saat dokuzda Atfkall 
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Kızılcı il 
DallBl'I 
YAZAN 

~EŞAT NURi 
SOleymaa •i• 6leli yirmi 

HDeJİ ıeçmemitti. Evde bir 
alay otu•. relin, t0tun nrdı. 
karamunallı ıiibWae bunlarla tefi••-. birkaç .. ede bir 
oğullari yahut gelinlerile büytik 
bir kaYp pkanr. dayak .1er: 
.,Ben arbk lizin sibl hırllllarla 
oturamamı konaktan aidi1onm, 
bir claha ,..tlnize 10lutmnua Dtrm•• bana adam demelin
ler." c11,. 7ara bere içiade ken-
611 11t .. tiula atanb. Her de-
fl'IKI• arbk ol8ace,e kadar ko
aakta •••ta karar •erdltlni 
llJIMlll iP. oclılar Yerilir, en· 
taıller, pamuklu hırkalar biçillr
ch: F.Ut ~ ay ıeçmeden 1• 
bammefeacll lle yahut konakta 
ldlenlea birile bir kavp çakar, 
ihtiyar kadın bir iki hafta ba-
fllll çabp ocia11ada yataktan 
IOln meiDleketiDe d6aercli. 

Karamuaallı ıllt nine o b
deıtslz yere buauyau, ytiıDnden 
mllllllmanlık nuru aku bir ka· 
dındı. Fakat ayni zamanda da 
11ytaoa kDlahı ters giydirir dene
cek kadar açık f6ı ve kurnazdı. 

Her yerde bat olmak, birinci 
olmak kablllyetinde yarablmıt 
bir iasan olduğu için ıelir gel· 
meı konata avucunun içine 
abrdı. 8azG ıohbetl yerindeydi, 
hanımlarla hanım, hizmetçilerle 
h1&111etcl çocuklarla çocak flbi 
konutur, kendini ı~vdirmek ve 
ıayd11mak ilmini gayet iyi bilirdi. 

Kara.......U. ıltt aine konağa 
gelince ~oculclar adeta bayram 
gelmit gibi Mvinirlerdi. Bu 
ele avuca ıı;maz cıva ıibi 
mahl6klar onun karşısında talimli 
maymwa ıibi otururlar, ı6ylediii 
maıallan, tekerlemeleri, bilmece
leri ıaı karpmaclaa dinlerlerdi. 

Evlenme yaşına girmit kızlan 
mlltemadlyen koca llkırdısı ede
rek ıadıklar, toy ıenç kadınları 
ayıp hlkAyelerle eğlendirir, kan 
koca münuebetlerinin bqka bir 
kimseden 6ğrenilmeaine imkln 
olmıya lll'Wma ulatarak .P· 
.. baktmrda. 

kendilerinin birahaııesinde iş almama· pa- eamflnfn abdnltaneelne beıe ta· 
larından mutber olarak bıçakla AH- ~ 
ye hanımı arkasından, Barhanı kolun. rıh ölU bir ~ocuk bırakJlınııtır. 
dan yaralarrııitır. Poli• tahkikat yapmaktadır. 

Maamafıb KaramusaUı ıtit 

oinenio asıl nllfuzu hanımefendi 
Dıerinde idi. 

Hatta buna nOfuzdan da hll· 
yük bir t•Y Adeta bir bliyll de .. 
mek yanlıt olmazdı. 

Nadide Hanım onun aklana 
Ye bUfiıine soa derece emniyet 
eder, büylik kilelik bütiln itleri· 
ni ona daoıtırdı, 

Kızlarile dam•tları ar11ıada 
bir ıeçimıiılik kokuıu alar•a 
ondan medet bekler, S.niyedeki 
ıüpheli dal11nlaldarın Mbebini 
oadan aorar, Juzlanadan biri 
doturacağı zamaq ebe ve he
kimden siyacle oıaun tecrDbeıin
den yardım umardı. HattA her
kesten gizli tuttuju o karmaka
nıık s•rraf itlerini bile onunla 
konuıtuğu olurdu. 

Nadide Hanım zamaola berı· 
ber değiımesinl blle11 insanlar
dandı. Artık bOyDye itikada k.ı
mamııtı, yalnız bftyGye mi? Kıı· 
lan, damatları, elne, periye, 
eennete cehenneme girltlere olan 
itikatlarını bile sarsmışlardı, son
ra çocak halamı, hıfııuıhha 
meselelerinde de yeni ....u.i 
ur aor kabal etaaifti. 

Ka, amusallı ıllt nine rcldi 111i 
bu yeni iman blabGttın bozulma· 
sa bile zayıfla1or, mesel& hum· 
mayı oif11i11in pialiktea, mikrop 
kaçıouındaq ileri ıeldiil mu
hakkak olmakla beraber lojuaa 
odaaaoda daima bir adam bu· 
luomaktaD bir zarar pı.iyece· 
ğine karar verlyordq. Çoeaklar· 
dan biri dll9tOğD, bir yerini 

, kanattıj'a, bir bqkqıoıa ıkDD
dt arpaalr, parmattnda ıeee 
yanığı çıkbğı zamu fcu ne di· 
yorsa onu yapmalı tabii lhım
dı. 

Fakat a,.ı umuda dllftliil 
yere blrkıç damla .. rbet d6k· 
melde, arpacata flakı Uı larlda· 
malcta, l'M JHllt lçla peace• 
red1D 10kala bir klmlr P..UP
cığt atmakta • uru yafCla. 

SDt DbMDID ı&ylıclllderl ta es
kideaberl tecre&. ...... y
JercU. Soara buDWdan tir fOiu 
akla da uruyorclu. M...ıa plllv, 
barek slbl balall "' umar it
leri JIDclltl ıea 111 DIDI oda
nın ortuına bir yatak Ja~r, 
yatatm llltlnclı pcaklara tak· 
lak ialchnrcla. Ba .._ bir etlın
ceylcll, •• da mlclti kepçe ile 
karııtırılmıı fibi alt Dat olur, 
hamurlar bir a,.k nY•l hazmo
lurdu. 

Hem teşekkUr 
hem teessüf 

Yaloyada bir otomobil ka 
geçirdijini yazdıtısnıı muh 
Kemalettin ŞDkrü beyden 
mektubu aldık: 

Sah ıktann Y •lovada k11plı 
yolunda maruı kaldıtımıı ot 
mobil kaıaamdan sonra der 
naklıdildiğirniz kap'ıca ecaan 
siııde doktor Filcri, eeaecı ZOb 
heylerle hasta bakıcı bemş'rel 
rin ve blitün memurlarla ber 
ber bllha1.. çok 111uhtert111 
sevimli kamara amiri Muzaff 
beyin, k•phc•Jar mOdOrQ Bek 
beyin KÖıterdikltri çok mO 
kalemle ifade edemiyeceiim k 
dır yüksek ıısuavenetlerind 
fevkalide miitehassisim kend

0 

Jerine bu inaani muamılıleri 
dın dolayı nelcıdar teııkk 
ediyorsam bu ıtıkrau ve mlaa 
11t1rları ar11ına birde derin t 
e11Df hialerl ııkııtarmı\c mıcb 
rl7etladı lcaldıfamdın okad 
mDtıeulrlm. 

Vak'ıdın iki 111t ıoara kap
lıcaya ıelea Y alovı hDkQme 
tabibi Al1 & yaralınmın 11 

•• 11kı olma11 •• kapbca dokto
runun bu ıırsalann çlıDlmeel 
dı olan mahsuru l&ylemul O.r 
rlaı ı 

- Bea yana atlıyla 11Url111o 
Bea ıılmesdea evıl 11lnn 11r 

11lın ç6ımlyln •• pauımın yap
mayanl 

Diyerek gitmlt •e hu nılyr 
ti de reımi bir zabıt diye tevsik 
etmittir. tlalbuki ertesi gllnl 
atl•1• kadar ıelmlyen doktat 
8. telefonla aranmıt. balanmut 
fakat verditi ce~ap ıu olmuıtur. 

- Ben kaphcalara lcadar ır 
lemem, gelmekliiim için bard· 
rah almakbjım liııod 

'"1»••~.t• ......,. b•,..ıkadar 
idare oto111PbiJinin doktorun em
rine amade oldutunun ı3ylemlpe 
de netice vermemlftir. 

Bunun Ozerlue yaralanmın açıl· 
ıaadan ve panıumllQlıı gbP•m
ma tehlU&ulDI lllfl1leJd kalkıp 
binat ve vuiyettn ııhhl vıb .. 
metine ratmen Y alOYaJa geldim. 
Burada jandarma lcumanclanlı
tımn resmi teskereıile doktorv 
aradım. 

- K6ylere ,ıtt1 .. 
Dediler. Haoıi kGye? 
Buau yioe resıııcn soran jan

darma kamaııdua bile 6jreao
medil 

Y almı. bir doktorun: 
- Pansuman yapmayıa. Beni 

bekleyin. 
Diye emir Yerdiği ve yaruı· 

111 beuOı ıGrmedlii bir ha•t•)'J 
(barCll'ab) makııdı ile ihmal et• 
moai YO ba busut ayıp• ka• 
dar otomobil g6nderilecetl ı6y
lendltl halde llkayt kalmuı çok 
acıdır. 

Bereket Yenin · Y alon beleoo 
diye Doktoru Bey yaramı pan-
11man etti Ye galiba da gutla· 
i11•daki yıra11111 pa11ıımıaıa geç 
kalmuı yOıUndea arbk dikileoo 
miyecek clerececle cerabatlencli· 
iint a6rdll. 

Bu neticenin mes'uliyetiol ben 
ınyacak dcjiliaı. Y alna& İDllDI 
vazifelerinin fevkine çaku kap
lıca memurlarına teşekkDr eder
ken hem insani hem de reıml 
Yuif11hai ihmal eden doktor 
Ali B. e yarah ha1imde teessllf 
etmemek elimde deiil! .. 

Haaln bir ölUm 
SiJtıyman Bey zade Nihat ve reflkı· 

il Niılr. yavruları "Ferdl,,nin ölümü hı· 
berini umum tanıdıklannı bildirınelde 
müteetlimdırler: Cenaze Şi~llde Teşviki· 
ye Camiindcıı Cumartesi günü öyleden 
sonra saat ikide kaldırılarak Beşlktaf 

tıriklle Üsküdar aile kabristanına nıkle
dllecektir. Bu saurlann davctivc makama
U bbıılü mercudur 
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Bolşe sizde şaşın 

Bir muallime balta ile 
saldıranlar 

Bordur ona mektep tabiiyat 
muallimi Me!Ahat H. Bordurda 
acalp bir tecavüze maruz kalmış

llf· Tecavüz çoh garip ve mem
leketin irfan hayatı itibarile çok 
dikkate !Ayıktır. 1\ leşelenin esası 
şudur. Bordur orta mektep tale
besinden bir efendi tabiiyat der
sinden kmk numara almıştır. Kı
nk numara alın Et bundan mü· 
teessir olmuş evine ~dince intibaı 
edeceğim diye söyle~meğe başlıı . 
mış. Talebenin akrabasından oldu
ğunu söyliyen bir adam bu me
seleleri işidir, ve çocu~ teselli 
etmek için: 

"- Ben gider senin intikamını 
ahnm.,, diye evden fırlar, biraz 
sonra hu adam çeker J\afavı 
alır eline bir balta, doğru 1\leİA: 
hat H. ın e\·inin yolun u tutar 
v~ kapının önüne gelir; eH teca
w z eder. Bereket versin MelAhat 
H. 0 akşam ehbaplarından bir 
ailenin ) anında h ulunuvor. 

Baltalı adam, omuzu~da baltası 
:\~elılhat Hanımı ınahall e, mahalle 
aramıya başlar, hem kapıları ça
lar, hem de! 

"- Bu kadın hocanın kellesini 
uçtıru,·ereyim. çocuğa neden nu
mara veri lmemiş görsün o, alim
allah viıcudünii kıyma gibi doğra
y acağım .. \'e bir çok ~özler daha! 

Adam balrasile icrayı adalet 
etmek için Melih:ıt flanımı lı ula
ma}ınca karakola müracaat eder 
orada avnı se ·J .- .. 1 ' 

• ~ ' ) Lll soy er 'c ~dam 
elındekı balta5ilc birlikte dnt

kola ılınır.l\Je,ele -imcJ ı· ··ad . 
~ ' mu eı-

umumiliktcdir. Bundan birkaç ~e-
ne en el de ,\ danada l'a , , 

• . ' " j?,lp •'\U· 
rettın B. h<)\lc hir hadi~e , ·· ·· . · • . uzun-
den bır kur.;un \emı·,ıı· :\Jc l • , · • m e-

kette maarmıı tamimi için canla 
başla çalışan muallim J..iclcs!nin 
çektiği zahmeti ;::-örüp de lıılıa on
ların '.cdak:lrlıklarmdan .Şiıphe 
edenlcrın bu şüphelerine si&de 
~aşın .. 

Biz de şaşalım ! 

Belediyede: 

Sokak ortasında 
Otomobil tamiri 
Yasak edilecek 

iki gün evveı vukub ulan feci 
otomobil kazasının otomobilin so-

kak ortasmda tamir edilmesinden 
ileri geldiği malumdur. Dün be-

lediyede tahkikat yapbk. ö-. 
rendiğimize göre bundan bir :, 

evvel daimi encümene sokak 
ortaaanca otomobil tamirinin ö-

nüne geçilmesi için iktisat mü
dUrlüğil tar'afından müracaat 

edilmiltir, Seyrisefer başmemu
ru Emin bey sokak ortumda 

tamirin menedilmesi hakkında 
belediye iktisat müdürlüğüne bir 

tezkere yazmız bu tezkereye ik
tısat mfidürlüğü de noktai na

zannı ilive ederek daimi en
cümene havale etmiştir. Bu men 

İfİ kabul edilirse birinci sınıf 
aokaklarda otomob l t . d. . ı amır e ı-

lemıyecek, bu gibi sokaklarda 
bozulan otomobil olursa bunlar 
belediyenin g&sterecew. .k. . 

gı 1 IDCJ 
sınıf sokaklara çekilerek t . 
d .1 kti B amır 

e ı ece r. üyiik •rızaya uğn-
yan otomobiller derhal garajlar 
çekilecektir. Bu memnuiyet za~ 
bıtai belediye nizamnamesine bir 
madde ilavesile tatbik edilecek
tir. Daimi encümen uzun bir 
zamandanberi otobüs talimatna
aıesi He meşgul olduğundan bu 

Sersemliğin derecesine bakınız I 
Aptülmecit bir ecnebi gazeteciye 
Gazimizi çekiştirmek isterken .. 

Türk Milletini tahkir ediyor 
Petit - Parisien gazetesinin mu

harrirlerinden Madam Andre 
Viollis " menfi hükümdarlar ,, 
serlevhası altında gazetesinde 
bir mülikat neşrelmittir. Gazi 
ve Türkiye ile Afıanistan hak· 
kında eserler yazmış olan Andre 
Viollis sabık halife Abdülmecit 
Efendi ile Niste görüşmllştür. 
Abdülmecit Efendi kendisini ka
bul etmiş ve ilk söz olarak de
miştir ki: 

- Türkiye ile Nis şehrinin 
mfinasebetlerinin pek eski oldu
ğunu biliyor musunuz? Fakat 
bugünkn kadar doıtane değil .• 
1543 senesinde mqlıur Barbaros, 
Stileymanı Kanuninin birinci Fran· 
sova ile beraber Şarl Ken' e 
karşı hareket ettikleri zaman, 
F ransıı.lara, Nia ıebrini bombar
duman için yardım etmişti. Bir 
de, ecdadımdan sultan Cem, 
Borjiyaya teslim edilip zehirlen
dirilmeden evvel, burada bir 
müddet kalmlf, batta şiirler de 
yazmıştı. Henüz ben bunu yap
mağa muvaffak olamadım. 

Muharrir, Abdillmecidin Tlir
kiyeden nasıl ayrıldığını anlat
tıktan sorıra sözü gene ona bı
rakıyor. Abdülmecit diyor ki: 

- Eğer Türkiyeyi tarakki · ve 
medeniyete, Tfirklüğe bas deha 
ve an'anelerle ıevketmiş olsaydı, 
Mustafa Kemalin eserlerini batti 
alkış\araım l>iİe. 'fakat maale~ef 
vaziyet öyle değildir. Meseli 
Kı-omvel Ye Napolion büyük 
kumandanlar olduğu kadar da 
"yapıcı,, insanlardı. 

Mustafa Kemal eşsiz bir ku
mandandır, cesaret ve kararı 
sayesinde memleketi ku;tardı. 
Fakat o, ne bir yaradıcı ve ne
de bir teşkilatçıdır. Sefinei hü
kumeti, fırtınalı denizler arasında 
puslasız ve haritasız aeYketmek 
iddiasındadır. Halbuki onu ba
hracakl bizlerden birisi "hüku
met itleri sllmmettedarik yapı
lamaz,, demit- Sonra Fransızlar 
"insan elbise ile papaz olmaz,, 
derler. Fes yerine şapka ve kas
ket giydirildi diye Türk, hemen
cecik medeni mi olur? 

Tarih inkir edileme~ Orta 
devirden biri, T6rkiyeyi yaratan, 
vahdetini temin edip onu yüksel
ten bizim baıudanımızdır. ( Ma· 
sasından ikinci Sultan Mabmu
dun resmini göatererek) Türkler, 
Sultan Mabmudu en eaki bir ha
life ve en ikıl, müdebbir bir 
ıslahatçı olarak takdis ederler. 
O, hanıdanımız meziyetlerinden 
biri olan "azamet içinde sade
likle,, mümtaz idi ve halkın ih
tiyacını anlamak için her sabah 

' at üstünde, şehirin dar sokak· 

tesis ettiki bu mektepli diplo
maları Fransa da bile muteberdi. 
Bu tarife dağrudur ki, sizin ta· 
ribçiniz Renan, Türkiyede seya· 
hat ederken dostlarından zanne
dersem prenses Athilde "hasta 
adam artık hasta detildir. 10 
sene sonra mühim bir kuvvet 
olacaktır,, diye yazıyerdu. 

itiraf ederim ki Sultan Hami
din devri bir inhitat oldu. Sonra 
üzerinde fazla ısrar etmek iste· 
mediğim siyasi ağır hatalar ya
pıldı. işte Mustafa KemaJi, bu 
hatalardan istifade ederek mem
leketi çıkmaz bir yola sevkettiği 
için muatep tutuyorum. Amanul
lah geçirdiği tecrübeden nasıl 
mütenebbih olmadı ? Elyevm 
Afganistanda Nadir banın tatbik 
ettiği itidal misalini niçin takip 
etmiyor? Bir hükumet reisinin 
hem kendine, hemde milletine 
karşı, efkiri umumiyeyi tetkik 
burcudur. Gazi denilen adam 
bu tedbiri ihmal etti. Bunun 
için Tiil'kiyede hoşnutsuzluk var
dır. Ecnebi memleketlere gelen 
raporları, seyyah ve ecnebi gaze· 
tecilerinin yazılarını, ve nihayet 
istatisiikleri tetkik edersek iktı· 
sadi vaziyetm fenalığını anlıya
biliriz. Mustafa Kemal medeni
yeti değil, bize onun gölgesini 
getirmiştir. ,, 

Bu beyanattan sonra, madam 
Andree VioUis hilifet ve İslami
yet meselelerine temas ediyor, 
ve halifenin niçin hıristiyan bir 
toprakta oturduğunu soruyor. 
Apdülmecit kaçamaklı bir suret
te şu cevabı veriyor: 

- Bunlar öyle meselelerdir ki 

Avrupa c!evlet adamları iyice 
vakıf değillerdir. Mesela, onlar, 
İslamiyetin, daima hıristiyanlık 
aleyhinde olduğunu zannederler, 
Panisllmizm tehlikelerinden bah
sederler. Halbuki İslamiyet yal
nız yaşamak ve diğer milletlerle 
teşriki mesai etmek hakkından 
başka birşey istememektedir . 
Medeniyete düşman olmaktan 
çok uzaktır. Peygamberimiz bize 
"ilmin mehdi olan Çine gidiniz,, 
demedi mi? Kur'an ise ' daima, 
mesaili ammeyi ehillerine bırak
mağı tavsiye eder. Bir misal is· 
ter misiniz? Evelce, ramazanın 

illnı için üç bocanın yeni ayı 
gözlerile gördüğünü söylemeleri 
lazımdı. Şimdi, telefonu açmak· 
lığım, ve Nis rasatanesi müdü
rüne sormaklığım , ramazanın 

başlamasını anlıyabilmem için 
kafi geliyor. işte asri islimiyetl 

"' * * 
( VAKiT ) - Anlaşıhyor ki 

AbdUlmeclt gelip geçen bUtUn 
işlerden zerre kadar ibret al· 
mış delildir. Sonra .. Fes ye· 
rine şapka ve kasket giymek· 
le TUrk milleti medeni mi 
olur?,, Diyecek ve bu suretle 
kendisinin Aziz TUrk milletlnl 
tahkir ettlOlnl farkedemlyecek 
kadar hamaket ve kUstahça 
bir cür'et göstermi,tir. Sözle· 
rini okuyunca insan adeti 
mUtehayyir oluyor. Ve Acemin 
dedfli gibi: 
Güdam galatetra taslıilı mikünenı 

"Hangi yanhşı tash!h etme• 
il,, demekte muztar kalmıyor. 
Maamafih AbdUlmecidin bu 
.azlerlnl kısaca tahlll etmek 
faldelldlr. Bu tahlili F•r1nkl 
nUshamızda karllerlmlze ar• 
zedece§lz. 

Daktilo Müsabakamızın neticesi 

Hakem heyetinin raporu
nu aynen dercediyoruz 

- - ... -
Münevver, Mukaddes, Sabiha, iffet, Polln 

Vidas , Nazmiye Hanımlar sıraslle 
derece kazanmışlardır 

931 daktilo '8mplyonıuıu· 
nun ilk neticesini, blrlnclllll 
ve lklnclllği kazananlann isim· 
terini f'azmıftık. HaKem he
yetinin mUsabaka hakkında ha· 
zarladılı raporu aynen neş

redl,.oruz: 
3 temmuz 931 cuma günü 

Vakıt gazetesi tarafından tertip 
edilen dalttilo müsabakasına iş
tirak edenlere 0 günkü Vakıt 
gazetesinden bir sütunluk yazı 
verilmiş ve bunun aynen on beş 
dakikada kopya edilmesi bildi
rilmiştir. 

-
Yapılan tetkikat neticesinde 

Münevver hanım dakikada 45 
kelime ve 85 yanlışla müsabık· 
!ar içerisinde en fazla yazan 
Mukaddes hanım ise· dakikada 
40 kelime ve 82 yanlışla ikinci 
derecede gelmiştir. 

Üçüncü Sabiha hamm ise 70 
yanlışla 30 kelime yazmıştır. Bun
dan sonra sırasile: 4 iffet hanım 
5 Polin Vidas hanım. 6 Nazmiye 
hanım yazmıştır. 

Muhtırası 

Takvim - Cuma 10 Temmıiz ı 

nci ay 19JI, ~enenin günleri: ~eçcn 191 
kalan günler: 1~4, 22 Sefer J 350. 
GUne!-Oo~u~u~ 4.38. Hatışı. l 9,43 

Namaz vakitleri- Sabah: 2,39; --------Ogle: 12,IC}. ikindi 16.19: Akşam 19,43 
Yatsı: 21.43, imsak: 2,~1 

* Hava - Oünkü hararet ıu:amt} 29 
(a ~gari) 18 derece. Bugün rüıg!r poyrıT., 

hava afılaır. 

... 
Bugün 

Gelenler· gidenler - Bir m'fld
det r\ re!. \"iyanaya giden 8abanzane 
1 lasıın Samih Bey, lstanbulı auiet et
miştir. 

Temel atma merash11I -
Hima\ eietfal 13akır ı.oyü ~ubesi tarafından 

Jscanbulda ilk defa olmak üzere inşa 

edilecek do~um evinin temel atma mera· 
.simi on dörtte İ5tasyon Cİ\•arındL 

Radyo 
lstanbul - Saat J 8 den J 9 a kıdtr 

gramofcın p!Aldan neşriyan 19.30 dan 
~0,30 a kadar birinci kısım alaturk a sız, 
l\:lzım H ve Vedia Rı1.a H. iştirakile, 

Anadolu Ajansı habcı !eri, 20,30 dan. 
21,30 a kadar cızband. spor haberleri 
21,30 dan 22..30 a kadar ikinci kısım 
saz. !\'"ermin l I. iştiraki le. 

Vakıt:Abone ...,Uar11 
J o rn Ayltk 

Dahilde 150 400 7 ŞO J 400 Kurut 
Haricte - 800 1450 2700 .. 

ilin eartlanmız: -------l~ esmi Hususi 
Satın JO l\ş. 12.50 Kş. 
Santimi 20 ., 25 

KUçUk Hin şartlen1111z ı 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

I -1 O Defalı k 
100 Kuruş 

A - Abonelerimizin her üç aylı· 
gı için bir defa meccanendir. 

R - 4 satın geçen ilhlvın fada 
ımn için 5 kuruş z•dfaM?Jv. 

Milbeecel Namık H. a 
bir tekili 

Şehrimizde yeni ıçılan Mr 
pilij sahibi 931 senesi glHtfilc 
müsabakası birincisi M&beceel
Namık H. a pilijın gİfC me......
Juğunu teklif etmiş, bunaa içia 
de ayda 200 lira verec~i llr 
lemiıtir. Mübeccel Namık H. tia 
teklifi kabul etmemiftİr. 

Söylendiğine görü Mübeccel 
H. beş senelik bir konturat ~· 
pılmasım istemiş, pilij sahibi ele 
buna razı olmamışhr. 

me yazdığı gibi Avrupa ve 
rikada muhtelif mem14aketllld 
yapılan müsabakalarda cuuua-. 
80-90kelimedenqağa düpn 
tedir. Buna binaen T&ılki"Hllif4 
bu sene yapılan müaabalr 
müıpet bir netice vermediiiıı&~ 
birinci ve ikinci derecede JI 
ların da muvaffak olmallllf 
dileceği kanaatındayu. 

Memlekette daktilo su' 
gün geçtikçe ilerlemiı 
tabii olduğundan geçea 
nispetle bu sene mU9i1U1~111 
daha fazla bir muvaffaluy lanndan geçer, sonra, yayan ola

rak halkın uasına karıtırdı. Ba
zan bir manav diildcinmın önüne 
oturur, gelen gt:çenle hasbuhal 
ederdi. Ondan sonra birinci Ab
dülmecit Fransa ve İngiltere ile 
münasebetini takviye etti ve 
Kırım harbinde onların menfaati 
ol~u .. Babam AbdülAzize gelince, 
Türluyede yapbğı idari ve adli 
ıslahatlar muazzamdır. Bundan 
başka hükümete asri bir donan
ma. verdi ve üçüncü Napuleonun 

Müsabakaya tam saat 10,30 
da başlanmışt11. Müsabakanın 
başında Mukaddes Hanım yazar
ken bir arızaya uğramasından 
dolayı durdurulmuı hakem heye 
tance üç buçuk dakika son~a 

Hakem heyeti neticeyi tetki
katta elde edilen neticenin şaya
nı ehemmiyet olmadığını ve el
de muayyen, müsbet ölçüler ol
ması dolayısile bu müsabakada 
hiç bir daktilonun geçen seneki 
daktilo s!lrat rekorunu kırmadı
ğını tespit et~iştir. 

1 termelerine intizar 

yedniden yazıya başlanmasına mu-
saade edilm:ştir. Tam saat 10,45 
te diğer müsabıkların ve üç bu
çuk d11kika sonra da Mukaddes 
Hanımın müsabaka evrakı top
lanmıştır. Mukaddes Hanım mü
tebaki Uç buçuk dakika zarfında 
yalnız bqına sükunetle yazma
mau için ayDİ zamaada diğer 

Çünkü: 1930 senesinde bi
rinci gelen Mediha Hanım da
kikada 55 kelime ve 10 yanlış 
ile birinci gelmişti. 

ikinci: Fatma hanım dakika
da 45 kelime ve 15 yanlış ile 
ikinci gelmişti. 

Esasen dakikada 40-45 kelime 
yazmak vasati bir sür'at olduğu 
S{ibi 8:-32 yanlış yapmak da ka-

Halbuki gerek Münener •• 
rekse Mukaddes bamml 
çen seneki neticedea 
suretle yazmalan ve fahlt 
lar yapmaları TDrkiyede 
senesinde 1930 reko11111•m: 
madığını göstermiftir. 

Heyetimiz gelecek leDe 
lacak müsabakada 193" 
nu k 1racak daktilolınd 
cağını ilmit eder. 

Hakem heyeti reisi. 
Hamit: Aza! 
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iif H ij \.ı lU' :iil 
Bu sefer de lngillz 

teklifi 
Londra, 8 ( A. A.) - Salihi-

1ettar mebafile ıelen haberlere 
nuaran İngiltere blikumeti, F ran
aa ye Amerika hUkümetleriJe 
iıtifarede bulunduktan sonra 
alakadar devletlere resmi bir 
davetname 16ndermi1tir. İngilte
re, bu devletleri Yunı planının 
Hoover teklifine tatbiki usulle· 
rini derpif etmek için yakında 
bir konferanı akdine davet et
mektedir. Henüz kat'i hiç bir 
cenp gelmemittir. 

inailiz noktai naza .... 11da dün
deal»eri hiç bir tebeddül vukua 
ıelmemiş olduğu zannedilmek
tedir. Muhtelif devletler paytaht
larile cereyan eden müzakereler, 
konferanım tarihine ve usulleri
ne ait bulunmakta olup bu nok
talann yakında teıbit ediJeceği 
Amit olunmaktadır. 
Amerikanın da bu konferansla 

hanr bulunmağa davet edilmesi 
mOn11ebeti!e ingıltere hükume· 
metinin yalnız tatbiki usulünün 
tabiti kalmıı olan plana ilk ola
rak ileri aUrmüt bulunan devleti 
müzakerelerde bir veya müte
addft mütahit bulundurmağa da
vet etmeii nezaket kaidesi ica
bından addetmit olduiu beyan 
edilmektedir. 
~rlste garip bir intihar vak'••• 

Pariı, 8 (A.A.) - Maten ga
ıetuı yazıyor: 

DOpperre sokağında kiin bir 
otelin bir katında hizmet eden 
ıaııonlardan biri otele birgiln 
•Hl inmit olan Gonzales Paa
kar iıminde biriıine müstacel 
bir me1dup tevdi eder. Gar
IOD gittikten ıonra şık bir 
kadın ıelerek ecnebi misafirin 
6d111nın hangi katta ve numa
rua kaç olduğunu sorar. Bunu 
lfre11dikten sonra yukarı çıka

rak oda kapııını wurur. itte o 
unada bir patJayıf gürUltOsü 
•• akabinde boiuk bir ıeı 
ifidilir. Otel mllstahdenıini he
men koıarlar ve odada delikan· 
hnın cesedini, kalbıne dayıyarak 
11ktıjı otomatik bir tabanca ile 
llmOt olduğu halde bulurlu. 
Yapılan tahkıkata nazaran Gon
uJa, Paakar, ibtilAlden evvel 
tapaayanın AYrUpa payitahtla· 
naclan birinde kançılarlık ifa 
edİyormuı, ahiren Parite gele
M ,Ozel bir ıer beat kadınla 

tHta peyda etmit fakat varidat 
'-1 ... balau kurumuı olduğundan 

f San'at aileminde 1 

Edebivat şube
sinde 

DUn samimı 1:11r toplanma 
yapıldı 

Güzel san' atlar birliği edebi
yat şubesi tarafından birligin 
Gülbaneparkı mcthalindeki mer· 
kezinde dün azaya bir çay ziya· 
feti verilmiştir. Eski yeni, kadın 
erkek birçok edebiyat mP.nsup
lara saat on yediden itibaren bir· 
liğe gelmcğe başlamışlar, geç 
vakte kadar samimi hasbuhal
lerle hoşca vakıt geçirilmiştir. 
Eski ve yeni edebiyat cereyan
ları mevzuu bahsedi!miş, vuku 
bulan bir rica iızerine gen~ ve 
güzide şairlerimizden bazıları 

eserlerini inşat etmişlerdir. 
Avrupadan yeni gelmiş o'am 

Sabri Esat B. vagon ve sessizlik 
isimli tiirlerini, il ha mi Bekir B., 
geçenlerde gazetemizde edebiyat 
sayıfasında intişar etmiş olan 
"bu birinci mektubumdur,, isimli 
şiirini okumuştur. Genç fairler, 
takdirle dinlenmişler, alkışlan
mıılardır. Edebiyat şubesı bu 
samimi toplanmaları sık sık ter
ıip ve tekrar edt>cek tir. 

Esnaf bar~kasında 
Tayyare bılet1er1 yUzL'nden 

bir hadise deha çıktı 

Tayyare piyanko biletlerinin 
tevzii yüzünden diln Esnaf barı· 
kasında tekrar bir hadise olmuş 
üç günden beri banka kapısın

da bekledikleri halde biletlerini 
alamaym halk bankadan ıçerıye 
girmittir. 

Bu vaziyet karşısında banka 
memurları bilet vermekten ıaciz 
kalmıılar ve Eminönü merkezine 
telefon ederek polis kuvveti is
temişlerdir. Gelen memurlar sa
yesinde inzıbat temin edilerek 
teker teker muamele yapılmağa 
baılamışhr. 

Banka düne kadar mUıtcrile
rine dağıtmağa mecbur olduğu 

biletlerin 6 binden fazlasını 
vermit yalnız 500 kiıinin mua
melesi kalmı,tır. Bunların da mu
ameleıi yarın öğleye kadar bi
tirilecek tir. 

Ticaret Aleminde: 

Almenr• kendir tohumu istiyor 

ıhracat ofiline ş:elen malüma
ta göre Hamburg ta Tilrk ken-
dir tohumlarına talip vardır 
Teklif yapmak isteyen alakaciar 
tüccarlarımız ofise müracaat ede
rek fazla malümat alabilirler. 

30 •enellk memurlar 
Yeni bütçe layihasında 30 se

neyi ikmal eden merr.urların le
lcaüde sevkleri haklnndaki mad· 
de tayyedilmiştir. 

~ kadınla münasebetini ku
• karar vermit. Fakat bu ..-,e1 kendiıini pek meyus 
İf, te1elliıiı, Omitıiz bir hale 

fekmuttur. Ertesi sabah, eski 
~ bir me&. tup yaıarak 

·ımi ıon defa olarak bir 
lha 16rmek istediğini bildirmit, 
,.. plince ona kapıyı açmak· 

İ•tina etmif ve kendisini 

........................ .-_.. .......... --.. ·-··· .. -· 

Dttör. 
LI Jurnal gazetesine naza· 
b• intihar iıpanya konıo-

'9neaince tamamen meçhul
' Meyuı müntehirin hakiki 
,,.tini tayin için tahkikata 
f!' edilmektedir. 
-r_•fll ln911terede ne 
~· konut•c•k? 
f llay, 8 ( A.A ) - Gandi, 
~ıloıta Moolun vapurHe 
.ereye ıidecektir. Naıırlar 
ji, Gaadiyi ingiJterenin üze· 
dflaeaj'ı hi•e hakkında ha
bı mUracaat edilmesi huıu
k' •• llHha11a düyunu umu
iı. dalail bulunan •1111 de-,. 
ao 

niıler askeri sevkiyah masarıfi 
hakkında ısrar etmiye memur 
eylemittir. 

Mısırda bir suikast 
Kahire, 9 (A A) - Dün ak

fam meb'usan mecFıi r~iıi Tev
fik Rıfat Paşa yanında 4 kızı 
olduğu halde otomobille yapmıt 
olduğu bir gezintiyi müteakip 
evine avdet ederken bir tüfek 
ateşıne maruz kalmıştır. Müte
cavizlerin kimler olduğu meçhul
dür. Hiçbir yaralı yoktur. 
Sovyetlerin lran şahına bir 

hediyesi 
Mosl<ova, 8 (AA) - Hüku

met, İran şahına Stalingrad fab
rikalarında yapılmış bir traktör 
hedıye etmiştir. İran ziraat nazırı 
bu hediyenin iranı Rus şuralar 
ittihadına bağlıyan dostluğun ye· 
ni bir delili oldu&unu beyan et
miftir. · 

Adliye Haberl~ri 1 
idamı istenilen 

Ömer 
Dell olmayıp 1emeruz ittlll 
enlaşıldılından. tlmarhene· 
den mahkemeye getirilecek 

Bebekte Validei Hidivi dairesi 
müdürü Ali B. in yalısını soy
dukları için yapılan takibat ne
ticesinde Çapada yakalanırken 

bir bekçiyi öldlirmekle maznun 
Ömer, arkadaşiarile birlikte ls
tanbul ağırceza mahkemesinde 
muhakeme.s esnasında, deli gibi 
hareket etmeğe başlarr. ış, müşa

hede altına alınmııtı. 
Ömer, idam ta!ebile mahke· 

meye verilmiş bulunmaktaaır. 

Bu davanın rü'yetine devam edil
miş, c'oktor Mazhar Osman B. 
mahkemeye dnet o:unarak, Ô· 
mer hakkında verdığı bir rapor 
etrafında Kendisinden izahat alın· 
mıstır. 

Mazhar Osman B. , verdiği 
rapor etrafında izahat vererek, 
Omerin halen deli olmadığını, 

ancak inhitat hülyavi hali bulun
duğunu, temaruz ve mUbaliğa 

ettığini anlatmıştır. 

Mahkeme, Ômerin timarhane
den mahkemeye celbine karar 
vermiş, muhakemeyi temmuzun 
virmi dokuzuncu günü öğleden 
sonraya bırakmııtır. 

Yaz seyahati 
Avukatlar bu sene lsveç ve 

Norveçe de gidecekler 
Avukatlardan bir gruk, adli

yede yaz tatilinin birinci günü 
olan yirmi bir temmuzda Avru
pa seyahatine çıkacaklardır. Şim 
diye kadar yirmi bet kiti ittirak 
kararı vermiştir. 

Evelce, Bosna cenup tarafla
rına, bu arada ispanyaya gidil· 
mesi düşUnOlüyordu. Bu lHav
vur, değiştirilmiı, bu ıene şimal 
taraflarma gidilmesi tercih olun
muştur. Seyahat programına ga
re, Romınya, Lehistan yolile 
İsveç ve Norveçe gidilecek, ora· 
dan Almanyaya geçilecek ve 
F ran11 yolile iıtanbula dönlile
cektir. 

Kırk gün ıürecek olan ıeya· 
hat masrafı, bir kişi için aekiE 
yüz elli lira kadar tutmaktadır. 

Bu itibarla, iştirak edecekler 
şimdiye kadar ancak yirmi bet 
kitiyi bulmuıtur. 

Seyahate çıkacak olanlar ara
sında eski Baro reiıi Sadettin 
Ferit B. de vardır. 
"Yılmaz,, ın muhakemesi 

be,hror 
Netriyatını tatil eden "Yılmaz,. 

gazetesi aleyhindeki cürme tah
rik davaaının ilçüncU cezaya ve
rildiğini yazmıştık. Üçüncü ceza 
mahkemesi, Temmuzun on üçün· 
cü günü b•ı davanın rü'yetinc 
başlayacaktır. 

ÖrUmcekll dededekl vak'• 
Fat hte Orümcekıi dedede cİ· 

varında arabacılar klhyaaı Arap 
Mehmcdi öldfümelde maznun Za
fer reisin muhakemesine ağırcc· 
zada devam olunmuştur. 

Şahit tesvıyeci Mükerrem Ef., 
vak'a gecesi bir ıilib sesi ititti
ğini ve Arap Mehmedi yerde, 
Zaferi ayakta gördüğünü an!at
mıştır. Diğer buı şahitler dinle· 

J JWebıleket Haberleri 1 
Balıkesir yolunda 
bir soygunculuk 

vak' ası 
Evvelki gün Balıkesir· Kepsüt 

yolund~ bir soyguncu!uk vak'ası 
olmuş üç sılAtısız meçhul ıahıs 
bir otomobıli C:urdurarak içincie 
bu:unan Balıkesir mem•eket has
tanesi doktorlarını soymuşlardır. 

Haycut:ar Dr. Mehmet Ali 
Beyin 40, Ahme~ Hüseyin Beyin 
80, Miifıt Beyin ) 30 Kemal Be
yin 50, şoförün de 30 lır:uını 
aldıktan sonra kaçmışlardır. 

Mersin piyasasında 

Mersinde bir ıene zarfında 
hepsi Türk o'mak iizere 30 tüc· 
car pivasarlan {t-kilmistir. 

.Hir idarehane 
açıldı 

Maksadı ızdıvaçterı teahll 
etmek evlenmek lstlyenlerl 

birbirine tanıtmelctıtl~ 

Sultanahmet civarında bir iz· 
divaç idarehanesi açılmıştır. Sa
lih bey isminde Fran~nzca ve 
Almanca muallimliği yaptığını, 

maliye müteha111sı olduğunu sısr 

Jeyen bir zar tarafından tesi~ edi
len bu idarehanede; evlenecek 
çihler hayli garip bir tarzda 
birbirlerine tanıttmlmaktadarlar 
Meseli Salih bey, kendisine mü
racaat eden hanım ve beylere 
verilmek üzere üzerlerinde nu
maralar yazıla madeni rozetler 
yapbrmışbr. 

Bu rozetleri yakalrında taıı
yacak hanım ve beylerin evlen
mej'e talip bulunduklarını bu 
suretle herkeı anlayacaktar! 

Rozetlerin kenarlannda renkli 
deJikler "e bazı işaretlerde var· 
dır ki bunlar rozet aabibinin 
dul mu evli mi olduğunu ı6ıter· 
meğe yarıyacakhr. 

Salih bey idarehane.inin açıl
maıı maksadını anlatmak üzere 
dün matbaamıı.a bir mektup 
ıöndermit tir. 

Bu mektupta müeueaenin zevç 
ve zevcelerin saadetine ve nü
fusumuzun tekıirine çalıtmak 
üzere açıldığı yazıldıktan sonra 
ayni zamanda 2000 kuruıa ka
dar rehin ve maaı cüzdanı mu
kabilinde faizsiz ikraıat yapıl

dığı hanımlardan el işleri ıabn 
alındığı da bildirilmektedir. 
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Sahibinin Sesi 
l!n ao" çıken TUrkçe Pllka.r 

Münir Nurettin B. 
FE 53 No. 

Seglh '•rkı. ÖIUrsem ye21kbr 
1 Şevkefza ••rkı. •imdi •r 

1 
NERKis N. i. ve L•LE L i. 

HANlMLAR 
FO 13 No. 

' 

TUrkU: Bivefa ~•tml bld•t 
Lale L. i. HANIM 

Uttak '8rkı.Sen eraervl revan 
FiKRiYE HANIM 

A X 1303 
Harmand•h zeybell 

Ödemi' ZeybeOt. Yoller11t 
ıssız Efem 

nilmiş, muhakeme ıahit celbine ' 
ka ' mıştır. 

Tekrar lzmlre gönderilen 
komUnlatler 

NEBıLE HANIM 
A X 1288 No. 

Tehir Pusellk ıerlu. Geçti 
o gamlı. lafehan ı•rkı. 
Canda heyalret mi ver 

NEZiHE HANIM 
A X1331 No . 

Mehmedlm,Mehmedlm 
••IYar1n UstUnde 

GELİŞİ ~---.. .. 
====~· .. a u z ı: 

Şarkılı oyunlaf 
o•rülbedayiin artak """ 

ler göstermiye niyet 
ğini ~e hatta yakında ;' 
oyunlar wereceiini ıaıetel.-t 
zıyor. Eh, yaı mevıimi~ 
Ağustosta nerede iıe p 
Şu ha ide bu ıan 'at kuıu 
dine ahenk ile rakseyle111 
ediyor,. demektir ... Şita,, 
mi erittiği zaman ne yapar, 
ilmi izzete ıormalı. 

• • • 
ltuhlyat ... 

C ümhuriyet gaıeteai.n~e .~ 
sıra yazı yaıan bar ııftJ' 

tesadüf ediyoruz. 
Araaıra okuduğumuz yazılırl 

nazaran bu zat öyle pek ok 
genç değildir. Son yazıları 
birinde ''Cahdı mutlak., C 
mUıtatrak 11 dan bahaett""' 
göre , M. T. ) Bey hiçohn 
Abidin Daver 8. kadar yatlı 
Yene ayni ya11da imtihanlı 
çocukların fazla dönmeain 
tiklyet ettiğine nazaran da 
taiebe velisi oldutu anlatılı 
Fakat, liselerde ruhiyat dert' 
rinin adeta lüzumsuılujuna k• 
olan bu muharrir Beyin tu f 
rip cümlesine bakıl"ız: 

•Ruhun felseft tf'llkkilere 
re tahliline bir lise k6raliıll 111 

tebamınJi olamaı.11 
A muharrir Bey, bupn k 

liaelerde ruhiyat okutulmaaı 
sebebi, buıUn kü nesil yetittP 
araııra fıkra yazmaya yf')tendıf 
zaman b6yle cahiline cOmleie 
sarfetmemeai içindır. · 

"' "' . 
ipsiz ••• 

Bir muhalefet lideri ( 1 ) Ana• 
doluya geçerken ipıiz Re· 

cebe bir soygun teklif etmit dt 
Recep bunu kabul etmemiş. 

Yarabbi bu llkaplar baıall 
nekadar yersiz verilir. Acaba 
Recebe mi ipıiz demeli idi yok-
ıa ...• 

Y•purcuıer *r•sınca reke• 
bet Hfl•dı 

Dünd•n itibaren vapurculır · a ra.şın· 
da batlınn rekabttten bahletmiş ,., 
ilk J[~nde aldığı tekli t~bit etmiştik. 

Dun de Alemdar ıadt.luin (Millet> 
,·apuı-u Karade~ize kalkmııtır. Al ... t· 
dar ıadele.r de 1' elkenci udelerin düll 
yaptığı .~ibi fiat!an kırmıt1ardır. 

11u--lın Eybelıadıtda deniz lisesjnfJe 
bu sene mekte~ Hni girerek talıbe 
,.. mua111m1en fndine hüvtik denir 
mü~mresi ,.eriliyor. Mtiumerede 
bahirye tale~leri ara~nda 100, :?Ot), 
400 m.etrt. arka tiıtil, dipten uıun dal· 
mı, ~rdek. 5 Ye 6 çifte filika yanfl'l· 
rı ,,e o~leden snnra muhtelif klüplerin 
mertedıleri arasında futa müaabaka· 
lraı yapılacaktır. 

Yine bugün Tabim ıtadvumaada 
dün taf"'ilAtite ya7.dıinnız '~çhi1e fri. 
rfnci kümenin &nnunr.u~u an11d"lo

1 

ta· 
kımiJe ayni kümenin t-mpiyonu Kuım 
paşa arasında terfi müHbakuı icn 
edil erektir. 

•r•zl verilecek ltezı 

m••• ••hebı 
Mazbut emllk ve yurtluk ve 

ocakhk mukabili maaı alanlar
dan timdiye lcadar emllk alamı· 
yanları arazi verilmeai halclnnda 
bir llyiha ihzar ve rMcliae HT

kedilm ittir. 

Tutun ve mUaklr11t ltatçe• 
lerlnde taa•rruf 

Blitç~ encümenince t6tln ve 
mUslcirat inhisarı bOt,eleılade 
mDhirn lHarrufat Hpdmıtbr. Ti· 
tOn inhisarı bOtçeainde 150 l»ln 
lira olarak murakkam olan IJaa. 
rniye fasla 50 bin liraya indiril
miıtir. T aurruf dolayaaile Jlllİ 

Geçenlerde izmirde yak•lana· 
nk lstanbula getirHen komünist
lik maınunlarmın muhakemeleri 
cürüm mahalli itibarile izmirde 
görülmek icabettiji noktaaından 
lstanbul adliyesınce ademi sall 
hiyet karan veril mittir. Mamun
lar izmire iade olunmutlardır. 

/' .. 

.. ., ...... , .. ~ 
~- .... 

.• bUtçede tOtlln inhiıanndan 300-
._._.,... 1 400 kadar me1Dur açıkta kale-

cakbr. 
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Kandilli sırtlarında hazin bir ihtifal 1 L Dflnyad• Olaa Biten Meraldı Şeyler 

Vahit Beyin arkadaşlan dün iki bedbaht gencin Berlinden kaçırılan 
1 

16 
oıı..ıc...ıınımezanna gittiler ve çelenkler bırakhlar yaşındaki güzel kız 

fada11 l&mhu- ....,._ ___ .._. ____ _ 
1anma na1ı1an111 Aile reislerini uyanıklığa 
tu1s ıcıa ı•nd eden bir mektup 

davet 

sabit Vahit be-ı 
Jİll ukadaılan 
ye doltları yllz 
klfilik bOylllc, 
hir kafile halinııl 
de Kandilliye 
gitmitler ve me
zarlanna bire" 
çelenk koymut
IHdır. 

Dtinkl posta ile l'tto Fransız ga- gibi kabul ettik. IJUtUn bize an1attık· 
zeteleriacle Berliaclen, H yaşlarmda lanna inandık. Babası, rus zabiti i· 
llir a .. ç luı ile ka~mıt ve uzun m\id mit , .• ~ann yaveri hni~ Meıllur ke-
49* klerl buluaamamış olaa Baron ıaancı Volfthahn talebesi imi§. AJDeri
Ballmut TOa Hodenherg isminde bir kada konseler vermiş, ikl kıymetli ke
.tencin kızla beraber Pariste yaka-" manı varm11o Bil tün bunlara inandık. 
:tandığı yaaılıyordu. Verilen maJU- Şüphe bile etmiyorduk, çQnkii aımesi
mat;ı ıöre Hlltrud Breli isınlnde olun nln evi bir prens ~'·l gibi idi, 
Juz JJtrUnli Breil llmiıde bir ressa- Annesi bize bUyUk bir asilzade gt. 
.,.un kızıdır. Baba11 renç barunu, bi görünüyordu. Nihayet gen~ buon 
Retlt olııııyan kııuu kagmnakla it- bizden kaımzı istedi, verınezsek inti· 
bam ederek pali1t mUr•c~t etmiııi. ve har edeceğini aöylecli, Biı de raıı ol· 
polis o aamandanbtrl hanları arı· duk. O aralık Traude 15 YıLflı\da idi. 

tJordq. Firariler, Jaıaftya, Porta."iz, Halbuki sonradan ijinnclii~miı,e ~ö 

Kafilenin re
fakatinde bu
lunan bir mu· 
harririmiz ıun
lan kaydet

DU11 Vahit 8efl11 arketla"8n 1Ca11dlllltle ntlllNlhtlara11 me•an ba,ıntle 
ye FJQAda seyahat ettikten 80 ıra re Barones Honderbeqf. tehlıkeh hır 
aUıayet .,,risw ıavldf edil"-'flenlir. maceraperestmlş. bir berberin kansı f. 

Gens kıı; poli9 t.rafıpdaa ve neıa· mlş. Kendisine asil bir isim tedariki ı. 
rd altıada buhındaralabilm..- için çin, açlıktan sürünen bir a811zade 11e de 
rakibeler aeıdine wvcU edUmio. Ba evlenııılt- Onun 11ü~l apartıınaıunı da 
fOılU8 da hüviy•ti ffsbjt edildikten bir dostu kiralıyormuş. Birçok aşrk1a· 
10nn $1rbest bıraktlmııtır. rı varmış. Oilunun kırınetine gelince 

mİJtir: 

iki filünlln mezarlan, glale,.. 
ce beraber dolattıklan Kandilli 
ıırtlannda mlltevan hir tepe 
llzerinde ve yan yana idi. Bel· 
kis Hanımın mezarına konulan 
çelenkte: 

"iıtcrae geçermit gönlll en 
gizli emelden 

" Mısraı ve Vahit Beyinkinde de: 
••Ktm kan çıkacak dOşilnUr 

böyle bir elden,. 
Mısraı yaıılmışh. 

Meıar başında evveli bir da. 
kika ıükdt edildi. Ve sonra genç 
ıabitin arkadaılarından Cabit 
Bey: 

.. Buıün seni •~venlcrin dudak· 
lamıdaki jıhraplar meıaranın ba
tında y~isle da~byor. 
~iye baıl~yan bir hitabe söy .. 

&edı ve dedı ki: 
.. Bup Mnin hıçlcına, seuı 

Eluio bikea batıralan~da çok 
ua tabaullılcrle tanıyan biı 

ctlerin elleriıuiıin ıu kudretsiz 
aabralarant mezarmın üı:erine bı· 
kırkeQ 0 çiç \derin ıolilJn yap· 
klıraada teaeUtycı, umıdc ben· 
r hiç bir l•Y bulamıyoruz. 

• Hayat rQıgirlarının ıııütehalr· 
nı ıılıklarında ••kın ilihi nı .. 
•plarını, ılık nat111elerlni dinler
en ebedi ayrılan yolJarınm bu 
•ranlık kapısı ıana çon erken 
saldı. Seni kaderin ıuuk par
ialdarına çok erlcen tuJim et• 

( Kllf•ll•lll rul111 ) ••Hl Vahit a. 
lerlmhe tat ftra wra, giz yq. gtınabınızı hnrmetle karşıladık.
J~nmızı akıta akıta pdik. Nuıl Allah da takıiratınızı affetsin~ 
kı coşan vı kuduran bir dalra Allaha ııısıul d k 
yatını sa~llerden kayalar kopa· Bntün kafll: 

1 

~z aılan içinde 
nraa, ılzan ölDmfinOıcle geri ka.. k d 1 g dy 
ı ı k 

1 
• • ır an ayrı mışlar ır. 

an arın a plerını eyle parçaladı! .. ö F 
y h' J S .. Aldıglmız 111alü111ata g re e-

a ıt .'0 buaun boşlukları lemenk Babriaefit bankau iki 
akrasmda bır kii~at gibi yıkılır- gencin de kabirlerini yaptırmak 
eıı parlayan b1r yıldızı da be· / . • . . • · 

raber de•irdln. Vahit ı Sen ya.. ıçuı valideame müracaat e~ıştır. 
kitsiz bir bahar ·b· • k Fakat diğer taraftan Vahıt Bc-

ıı ı •vaer en • k d 1 dostlara da 
açılıuaınıf bir koocanıo d b .. yan ar a aş arı ve 
DUDU btiktüa Ye ıoldu da OVJ kabri n:ıünha:nran kendileri yap-

r un. e kt.d' 
bir akşamın tüllerile duvaklan• tırmık arıusunu g61terlllt ır--
dınıı, mehtabın dökOleo sularile ler. Bunun için kahrl hanka ile 

yıkandıaıı ve tuhlun kızılhiile Vahit Bcyip dostlan anlaıarak 
kefenlendiniı. mliştcrekeo yaptı.-ac•~lardır • 

Biz, sizin günahınızı coıkun Diln banka memurları bu ite 
bir ıevginin, temlı bir tanışma· tahsis edilmek Uz.ere aralarında 
nan doğurduju asabt bir buhra- pıra toplamaia baılannılardır. 
ıwı omui!Vma yükletıro~m. Toplaııq paranıa 5 - 6 yllı liraya 

llb'ft ve onun ıtneo yıldııtl balit ol•cığ'ı tahmin edihnekte-
Siıl~r aur içinde kalan. Biz ıizia d' ır. 

Bu meaeleye l\arıi4\n bir ele ]$aro san'atkflr olmasJPdJn ziyade bliifçti ol 
nun annesi vardır ki, onun J>u i~te masındadır. Delil keman çalmak, nota 
mühim roller oynadığı söylepmeıtte- okumasını bile bilmez. Zavalh kmm da 
dlr. blılm gibi ona aldanmış. 

Fransız gazete1erinln verdiii malU Bir ıtin kızım1a He1mut btrden-
mat üzerine, bundan bir ay kad11r bire kayboldular, Oıt1anp lUddtsısee 
ene) "Gazette ele Voss,, de gördüğü- deniı banyol~"nda oldujunu öiren· 
mUz bir mektup hatmnıza geldi, t~t dik, nıektupla mUraçant etıik. Fakat 
kik ettik ve bu rneeelenin i~ yil•Unü mektup cevapsız kalınc3 kanm ornya 
bildirmesi itibarile de nakledlyomı. gftti. O ge1lnclye kadar onlar gltıniş

Bu mektubu, kızıa habaaı ltl anne- terdi. 
si müıtereken imzahyarak nqretmif Zanllı kızımdan bir haber bile al· 
lardi: 11117of4qk. Halbald B~nun annesi on. 

.. MaJaarrir bey. larclan Jnuntazaman haber alı7ormuı 
Bundan bir müddet evvel bize ınti· ft hatta ,ıctip bir defa Kolunda oi· 

raea~t eder•~ kııımm kaçırıJl'ası ha lunu görmUı bile • 
dl,eai hakl\n•4a ınalt\aıl\t i11ı.diğiniz Şiındl bu ınektupla" btlttil\ a\le re
ıa.-ıan, bu feJakethnizi 7aı111amas1111 islerini takayyUde ve intibaha davet e
riea etmlttik. Çünkü kıııl1\1P ntha· diyoruz.,, 
yot lnılabilecetlmiıi Umit edtyorduk. ltşe baron ile sevgilisinin ına~ruı 
Fakat artı'1t aractan dokuı ay geç· b\ldQr. " ıt 
.... nlwnaror. .. bir ....... d- Palcat .... , kıllll ..... barona 
rebil•~•talsl a•au1oıw. ~ ün' llider ıöylemeahıe rııipaen, 

Size ~titf miı aabı ,..,...~n IPI 01111 sevqıekte, ve şimdi mıLhf uıı ol· 
bizi mazur görUrsünUz. KJpnuaın d\lfu pansiyonda onun serbest bırak•· 

1 tan~uı Evkaf mu"-diir- hayatta olup olm•d•itn• hilmiyoruı. bp bırakılmadıf•n• meral\la tahkik et 
1.1 Bildiğimiz bir ~Y varsa o da kızt".".11· mektedlr. 

zın berbat insanlar arasına dU~tüğU GUzel Traude diyor ki: 

Dl' tabibi ----- i 

ıu--g-ünden• dUr. - Ers~ onun1a nleaeceflın ... Bu· 
ı FelMtethnizi size yaıdıran hep, nun için ılanl rtişte vbıl olmaaıı bek· 

Kıymeti mubamıııeneŞ1 bu hadisenin aileler için bü- temek bile llzım olsa bekli1eceiim (). 
Lira yUk bir Jbret teşkil etnıek ihtimıı.It· nu seviyorum. 

ne mebnidir. Ona hl' yalnız sok~ı;a ----------.---
700 bırakmamıştık. Fenallde gllzelltil · ..-----

Snleymaniyede Erma f h JJ nlft IJa.nıı• bir bela getlrm11inden 
ru ma a eşinde lciin ve t>•lıa"ı sairenin r-- Gtl 11"'1 ı _. bf uhd l d b l lk. d kk .,. ~ kerka,erduk. .. lg n gvren r 

et n e u unan ı il lnıo Oı.,rine mDaadlf olup 31 mayıs -k ataema flrketlerlnln tekUtlerl-
932 gayesine kadar ıcbrt g lira 75 K b d ı·ı · d'l · - ık z· b' · ı..ı .. b 

1 
• • • • • e e ı e ıcar e ı mış ni redde&t • ır~ ızım Y'!:- onua 

le ... u unın ve bınncı kattıkı Nbası 126 ziraı ve binanın zeminindeki ffl"li , JcuPacdı paralanlu daha 
Haataluuu her sfln ... 

at 8,S0..12 ve 15-20 kadu 
kabul ve her aah ... t Bundan sonra Sallhaddin B. aaha11 ite 32 airaı ihtiva eden valcfa aft Nevruıbatua mekteblala ço1' kJJJ'letli idL Ne yuık. ki, onu 

' heyeanla bir hitabe ı•uJ•di• mllllcllnOn ublma11 berveçhi bali kıymeti muhammeaeai olan 700 çok saklaclıjlaııı tçin elhnildm ka· 
inken atlıyordu: u3 " • lira üzerinden 11 temmuı-931 tarlbladea ltlbaren 4 lıafta mlcl- çırdllar. onilçt~~-vlitibaclren mecea• 

••v hl 
1 

detle lllna vazolunmutlur. MOıayodui 8 a.ıı..••t"'• 9111 cumart~-• T.raude vaktini, pencerede el işi iş 11•• t~ • er. 
~ 8 t Ve ey onun çok sev- gtı n t d •- - ~ e111 Jeaıekle rttirirdL Avlunun .ka111 tara-

'81 
zıbvalh genç k11:!.. ~ saa on. &rt buçukta icra edilecıktlr. Talip olmak fınc1a baron Helnnd von Hodenberı Muereneheneı 
z ugQ d b latıyenler lcıymetı muhammenenin vAıde 7 buil"l'l.ıı.., nlıpetiade pey • d lki ..... b'rib' 1 • • KedıkBJ Mısırll ollu Ya· 
._ n a a lcurumayan k 1 rll bl Uk ı.. y-•.. o .. uruyor u. çoe- ı ır enne ıp ... ,.K yı~ a çe e. e • r te lıtanbul evkaf mOdOrlyıti blauıada •arldıt • ederler e"I . 1 di B' k wuz TUrk •okak Hol 8 r ıs•nınuın karşısına kalp- Od ,,. re, , • enır er • ır a 1--ım , ...,,....._...,. ___ _.. .... .,,,,.-..~_.._. 

~~;ı;;;;;mİiiİiDriı;yeitlı;m;a;h;l;Ol;ik;ı•;m;ıniaiiimiGiria~c•:•:tla::r:ı~ll~ID~o;ı~u;nur;;·~~~~--,:~g~e~nç~ba~r~o11~b~lze~g~~~d~l.~O~n:u~ç5oc~q~ğ~q~m~u;ı~l~;;;,:;~;!~~~~~~~~ 
1 

• k mıldann lflka olma11na ..,mam. AP- tediği kadar beylik taslasın. Seni koynandan yeni çıkmıf pl9Ierle hiSRl· 
ız ar çu ura du" .. talhklannın ptk tabii bir netı.ı .. fa- adantakrlh d8fmedlflne pşıyorum. yatı uyuşmuş köh11tleriltn bqka kim· • şunce ••• kat ftltlln ttmbtrtndın ıeçmlt olu ffl1S1ılar her p)'f 71lParlar, Ullte ga- seyi gördilğüın ro kki" Beni en ıiyade 

~~~~~~~~~~······;~;~;;;~;~ı~~~M~bdımn~•·~~nurl~~~dene~raau~l~r~~hll~U~n~~a~ı~ &~~ar fil rızan : Alokaandr Kuprln _ 
8 

_ • takılmuına akıl erdlrtaılroram. Şu jil ınl7 rerler, acele ederler ve iş bitince ~ef. 
Jenya yıpranmış Çeviren : M, Gayur llllntanı kimin irin ltU1oıwanT.. T•mara üreeinl kopanrku soa~ ret edermiş gibi bir tavır alarak ıözle-

11 altına ııkıttırara~oman~ kar Z~ klğıtlannı ayırmak lfin par•na Tamara tıllf etmıulsfn kamlfl dl.. bir tnrrla mukabele etti: rlnf nereye sakhyacaklarını bilmezler. 
Zoenin kafası Uzertnd sıgara tını tUkrUkle ıslatarak vaaz eder bir ta zlne rapteden lfnınin yırlnl clılfttir• - Ona cannnın istediğini veriyo- Ah!.. Pis suratlarına öyle pmpl1r 
~Jırdı: en fırlattı vırla dedı ki: dl. YttktUtU Ilı dikit bökUmlal dil· ram.. indirmek istlynrum ki.. Rubleler'-:l 

- De bakalım.. Şu azizelik ha - Gtinah olmaa tövbe olmazdı.. zelttt. Bqını yan eldi Ye lurplf8n - Btn ele ona ppyoru• ya... Sr- Hnneden evel terli avu~lannda mtı~ 
methet dar .. ya halAiara d ~atı. Tamara devam etti: göıltrlni kaldırmakaııın dıdl ki: . pın gibi akıllı, güzel ~ir kadın başka lannı bir görmeli.. Piı keHtalar .. 

piçler .. sizin şu mukadd Uf rfi. - Orada aaatlerce otururduk Uö - Can sıkıntısını defetmek içın bir Jtaml balamaı .sıı ıdl? Sea ınetres Anaları ıftndöviç al~ınlar diye oıı ka· 
a etrafında da şeytan ::ı YerlerJ. ler, baeaklar, kalçalar yorulur v; •i~ bir it yapmak IAma... Ben b:ılcanıbil gibi ya,.yabilfrdin. Beygirlerin, elmas pik verdi mi, orospulara gitmek icha 
~· atmıyor nrdı. CUnkü ll&ba1uıt büyük bir Juıırıı· oynamasından ho,ıanınam ki ... • lann el urdu. . onu bir tarafa koyarlar, Birkaç ,Ua 

UçUk Manka eli ri i 111 killtede diı U.tü c"irirdik. 4k~m Jenya başını sa11adı: - Herkesin keyfi bir defll, Dak evet bir Jise talebe,;i gelmişti Oııul\la 
la ba:ır.. d . e n çırparak he old~ mu Yine kiliseye gidilmek la~ua. - Bırak canım .. Dedim ya! Çok tu. Jene(ka Hll de yakıtıkh, gUal blr alay etm .. k . '. d d" k' . "·c· . 

,..r ı. ıehrdi. B ft "'i . d k f"• tl d . tildil ı· ~ ıçın e ım ı. ıcım fU• 
K rk b &§r~ı benın ~apısına her\eıs hat kı181n Koea aptal! Sen bura a l'Mın.. ı .. re P e 1t eme ı vnr.. radakf şek 1 · 1 kt be gtd k r 1 nn var .. Kırk altı da ene}. irer birer vurarak der di ki: "ilahi hepimizde;; fazlı para kaaanı>·onıun, Halbuki (len de bininde Anna MarJ<Q' • ·s' er erı 8

• me e ~r en 
nrdı. Seben altı eder. üç sayı yarabbL. evli> al ar ruhuna bize acı,. Bunu biriktireceğine nt yapıyorsun nanın evinde çanı ura bat111ış kalmıssır., > eı · ın !,, Sözde gii1dU. Fakllt hısset-

(lln.. başrahlbe de (Amin!) diye tevap VJrf:· Şifeşi 7 ruble1e levantalar ahyonu:ı. Jenya kızardı ve acı acr mukabeJcı meden şekerleri ald ı. Arkasındlln gl· 
mara, Jenyaya cevap vermek İ· dL. Bu ne~e yarar? işlenecek bir parça etti: derek ne yaptığını seyrettim. (:ı~ar 

0.tehıt tavrını takındı. Jenya, Tamarayı bir dakika kadar ipek lçın on ruble verdin.. Bunlann - Jler halde senin kadın taliiın yok. çıkmaz kimse görilr mU görmez mi dl 
Rahibeler hakkında her tef IÖ ıUıdükten sonra hqıaı ulladı •e alır hepsi Mnln S.nka için cletfl mi 1 En aahavetliler daima seni alırlar. On ye etrafa bakındı. Kimseyi göre meyin 

.. el olabilir 1'-- ıünah . 
1 

: alır dedi ki: - Tabii Senka 1~111- lan latedltln gibi oynatırsın. Bann ce ağzına bir şeker tıktı.. Ah t kUçük 
luu bulunabilir 11 egu.. - Çok tuhaf bir kıuınTamara.. Sa - Efendiyi al da rafa ko1.. Hır· lst ya to:rlar, ya ihtiyarlar isabet t · domuz nhl 

.. • ltaktakp....,....... Somb Plıl mlı •ua lıılrL. Buap ıe141tl •••• U. dlr. Of aı klamtı.lılL .Anwaıu (Bttmetll) 



Hikaye 

Kiang-Su hükiimetindet vaktile 
gayet zalim bir hükümdar vardı. 
Bu hükümdarın o kadar güzel 
bir kızı vardı ki kimse yüzüne 
bakamaz, gözleri kamaşırdı. Esa
sen çekile ve küçük gödll olan 
taliplerden onun yüzUne bakan
lar kör olurlardı. 

Bu sebepten hükümdar kizmı ev
lendiremiyordu. Müneccim bafısıyı 
çağırdıt ve kızını nasıl evlendi
rebileceğini sordu. Müneccim 
başı, köse idi, düşünmek için 
~line tek örgülü saçını aldıt ucu
nu ağzına götürdü, çiğnedi ve 
credi ki: 

- Ey semanm oğlu!.. Senin 
kızmı alabilecek olan adam bir 
vuruşta bir insan kellesini uçu· 
rabiJmeJidir. 

Hükümdar derhal bunu müna
diJerle ilan ettirdi ve bir müsa
baka açtı. 

Üç talip meydana çıktı. 
• • • 

Sarayın bahçesinde o gün 
bütün memleketin asil aileleri 
toplanmıştı. Kırmızı, yeıilt mavit 
mor renkli elbiselerin üzerinde 
sapsarı altmlar pırıldıyor, genç 
asılzadeler yelpazelerin arasın
dan bir tebessüm koparmak 
ümidile kadınların önünden kü
çük adımlarla geçiyorlardı. Hü
kümdar tahtına oturmuştu. Ya
nında km, kızın yüzünde de bir 
nikap vardı. Dünya güzelinin 
sadece gözleri gözüküyordu. 
Müsabaka saati yaklaştı. Hü
kümdar, yaverinit hapishaneye 
göndererc { üç idam mabkümu 
getirilmesı emretti. Fakat, 
garip bir tesadüf eseri olarak 
o glin bütün memleketle bir tek 
idam malikumu yoktu. Hüküm· 
dar kızdı. Yaverinet en ihtiyar
larından üç köle seçip getirme
sini emretti. Bu zavallı adamla
rın kabahatleri yoktu amma ... 

• • • 
ilk musabık ortaya geldi. 

yirmi yaşlarında fevkalade güzel 
vücutlu bir gençti. Tahtın önün
de diz çöktü, alnını yere koy
du, hükiimdarı selamladı. Kalktı, 
köleyi çekip diz çöktürdü, başını 
uzatmasını tenbih ettikten sonra 
bir vuruıta kellesini uçurdu. Vü· 
cuttan ayrılan baş, amudi bir 
surette yere düşeceğinet havada 
zarif bir daire çizdi ve sanki bu 
halile: 

- Ne iyi ettin de bu ihtiyar 
halimde beni bir ahır köşesinde 
can çekişmeden kurtardınt bu 
kadar müstesna kişi zadeler kar
şısında san'atkarane ve üstadane 
bir vuruşla beni uçurdun,, 

Her taraftan takdir ve tebrik 
sesleri yükseliyordu. 

Dünya güzeli Hi· Bo, bu genç 
cellade badem gözlerini çevirdi. 

ikinci talip ortaya geldi. MO
sabakada hakem vazifesini göre
cek olan sekiz ihtiyardan birisi 
ayağa kalkarak ona ibtaratta 
bulundu ve rakibinin fevkinde 
olamıyacağını tahmin ettiğini, 
binaenaleyh :müsabakadan vaz 
geçmesini söyledi. Fakat, müsa· 
bıkt hiç te itidalini bozmadan 
cevap verdi: 

- Ben yapacağımı biliyorum. 
ikinci Köleyi dizüstü, ayakla

rını altına aldırarak oturttu, vü
cudüna tam bir muvazene ver
dirdi. Kılınç havada iki ateş 
daire çizdi ve güllenin çıplak 
ensesi hizasından bir yıldırım 
gibi geçti. Bütün hazır bulunan· 
lann hayretle açılan çekik göz-

Bir bıvadlıten nakleden 
fa. 

lerinin safi dikkat kesilmiş ol
malarına rağmen, baş yerinden 
bile kıpırdamamııtı. Müsabık de
mek tam enseye nışan alama· 
mışbt acemi birisi idi. Hep bir 
ağızdan: 

- Atın şu herifi dışarı, öldü
rün. 

diye bağrııtılar. Fakat ceJlat, 

1 Memlekette VAKiT 1 

Yaz gelince Silifke 
halkı yaylalara göçer 
Sıcağa dayanamıyan gençler GUksu
deresinin serin sularına koşuyorlar 

3. K. O. Sa. Al. K. dan 

K.O. ve l.inci fırka için 4,2 
kilo yoğurt pazarlık sure · 
sabo alınacakhr. ihalesi 12· 7.9 
saat 17 den 18 ze kadar ic 
olunacağından taliplerin şartna 
sini görmek için her gün öğl 
den evvel ve pazarlığa iştir 
etmek için de vakti muayyeoi 
de teminatlerile birlikte komi 
yonumuza müracaatleri. (64)-6 

* * * aldırış bile etmedi ve sadece: 1 

Ôldüt diyerek, saçlanndan 
tuttuğu gibi başı yukarı kaldı· 
nnca, etrafa hşkiyeler halinde 
kanlar saçtldı. 

10.715 kilo yaş sebzeye 11 

rilen f yat gali görüldüğünd 

tekrar pazarlık suretile sat 
alınacaktır. ihalesi 14-7- 931 sa 

15 ten 16 ya kadar icra kılın 
cağından taliplerin şartnam 
görmek üzere het gün öğled 
evvel ve pazarlığa iştirak etm 
için de vakti muayyeninde t 
minatlarile birlikte komisyon 
muza müracaatları 65-697 

Henüz bir saniye evvel " Ge
bertin., diyen halkın hıddeti, bü-
yük bir takdire ve alkışlara te
beddül etmişti. 

Üçüncü talip olan Kent Kint 
ortaya çıktığı halde, alkışlar ha· 
la devam ediyordu. Kent Kint 
geniş omuzlu, sert bakışlı ve 
kuk yaşlarmda görünen bir 
adamdı. Yürürken yer sarsılır· 
mış gibi oluyordu. Geldi, tahbn 
önünde durdu, kendisinden evel· 
ki rakibi aikışlamakta devam 
eden Hi - Bo nuo önünde diz 
çöktiit selam verdi. Hi • Bo bu 
nezaket eserine hayret ederek 
elleri havada kaldı. Sonra Kent 
Kint hükümdarı selimladıt üçün
cü köleyi ortaya getirdi. 

Baş hakem: 
- Eveladım, dedi, niçin bo

şuna bir insana kıyacaksın .. Ra
kibinin yaptığını yapabilecek 
mısın .. 

dedi. Kent Kint cevap verdi: 
- Benim nelere kadir oldu

ğumu ~imdi görürsünüz, eğer 
hayatınızda böylesini işittiyseniz, 
ne ala .. 

Köleye bağdaf kurdurdu, dim 
dik oturttu, sonra kellesini 

uçurur gibi bir hareket yaptı. 
Fakat deminki gibit kafa yerin
de duruyordu. Halk1 her ihtima· 
le karşı susuyordu. Bir suküt 
devresi geçti. Halk ve köle bek
liyordu. Kent Kint elinde lnlınç 
sakin duruyordu. Nihayet köle 
bağırdı: 

- V abşi cellat, ne bekliyor
sun, biran evvel kafamı uçursa
na!... Ne diye ölüm azabı çek
tiriyorsun.. Zalim!.. 

Kent Kint cevap olarak, elin· 
den kılıcını attıt yerde oturan 
kölenin kafasına bir fiske vurdu, 
kelle yere d6ştü: 

Kent Kint kelleyi o kadar ani 
bir surette uçurmuştu ki ölll bile 
farkına varmamış ve tazallüm 
etmişti. 

Kent Kintin bu hareketi üze
rine hazırun korku ile başlarını 
yokladılar ve dağıldılar. 

Kent Kint meydanda dünya 
güzeli Hi-Bo ve iki rakibi ile 
yalnız kaldı. Hi-Bo nikabını kal
dırdı. YilzUnün şaşaasından iki 
rakip kör oldular. Kent Kintin 
dünya güzeli ile üpüştüklerini 
göremediler. 

* * * 
16,000 kilo süt aleni münakasa 

retile satın alınacaktır. İhalesi 28 
muz 931 saat ı:> ten 16 ya kadar i 

Silifkede Gl5ksuderesl ve köprü olunacağından taliplerin ~artname 
Sllifke mulıabirlmiz yazıyor: lann şağıltılan arasında yaşarlar. görm~k üzere he: gün öğleden e' 
Silifkede artık sıcaklar bastırdı. Yiyecek içecek çok ucuzdur. Etin ok- ve ~unakasay~ ıştirak ~tmek için 

Hararet ekseriya (30) dereceyi aşıyc ... kası (20) kuruş sebze ve meyvalar {.i) ~aktı mua.yyenınde terninatlarr ile 
Sıcaktan müteessir olan halkın büyük kuruş, yumurtanın altı tanesi (S) Jf u lıkte komısyonumuzda bulunmalar 

* * * 
bir ekseriyeti yazı civar yaylalardd. ge ruş. Taze yayıktan çıkmış tereyağı <45). 
çirirler. Şehirde kalanlar ise kendile- (70 - 80) kuruştur. Hulasa hava, su 
rini (Göksu) ırmağının serin kenarla- nefis, yiyecek bol.. Gümüşsuyu hastanesi için 20.000 k 
rına koşarlar. Cuma günler· bütün memurlar bi koyun etine verilen fiyat pahalı görüld 

Akşamlan bak h · ·,.ı 1 ' r ğünden yeniden kapalı zarf usulü 
. arsınız _ne. rı_n 1)0 n- günün beyliği beyliktir diyerek yayia-

den sesler gelır · k 1 b - I münakasava konulmuştur. Jhalesi 2 I .7 · .. .. ~ pe neşe ı _ıra e~1 °· lara taşınırlar. Cuma günleri bir ya. J 

ı~.r .. Gunduzlerı suda ancak çocul.:.ar hancı SiliCkeye gelse; sokaklaı·da, saat 16 da yapılacaktır. Taliplerin yev 
:uzerle~: B~zan ke~arla_rda kum Y!" kahvelerde inlerin cinlerin top oyıındr mezktlrda tarifatı kanuniyesi dahilin 
gınları uzerınde cıltlerı esmerleşnıış ğını görür. Şehir hemen kamilen boşa- mektuplarını vakti muayyeninden ev 
gençleri de görürsünüz. Hatta irtifaı hr. komisyona ita etmeleri ilan olunur. (5 

sekiz on metreyi bulan köprüden atlı- • . ~ . . . 
1 d d 11 1

• a··ks . Bu yaylalardakı soguk suların bır masrafsız olarak şehre ısaJesı müml 
yan ar a var ır. u asa o - u, yazın ~ . . . . 
S'l'fl d k la la . i k bardagı bırkaç defa dınlenmeden ıçıl- olur, belediye bütçesinin müsaa 

ı ı ce e a n rın en samım ar ·a- .. .. .. . 
daşıdır. Bu sene halk şimdiye kadar mez.. Sonbahar .. don~şunde herke.-;ı.n nispetinde yapılabilir. Cizrenin ek 

b d d h d Ç.. k'" h" 1 ~ benzıne kan ve vucudu11e sıhhat gelmış k"' 1 • n· 1 h . . k 'h t• un an a ma rum u. un -u a a a-
1 

oy erı ıc e ne rının arşı cı e ı 
- - 1 d h 1 1 ° ur. ra sıra yagan yagmur ar an sı o an . . .. .. . . . olduğundan buralara gidecek olan l 

sellerin getirdiği çamurlardan (Göksu) Sıhfkede Goksu uzerınde elektrıl\ .. . . • t · t · i ı· . e b"'t luler ve oralarda ışlerı olanlar ne 
nun rengi kırmızılıktan kurtulamamış esısa ı ıç n mec ıs1 umumı u çeye on . . 
tı. Şimdi bu mahzur l(almamışUT. bin belediyeye ·9 bin lira· koymuştur bır tek kayıkla geçmek zaruretı k 

Halk, otomobil, araba, hayvan ve Yftkında,., kS§fi .l'3ıPJlf P, An~a.ta baş sında bulunuyorlar. Nehrin Uzer 
saire ile akın akın yaylalara taşınmak la11acaktır. bir köprü yapmak için vaktile plan 
tadır. Bir vilayet merkezi olan Silifke i. pılmış, bu köprü yapılırsa Suriye 

En fazla rağbet edilen yaylalar çin en lüzumlu olan bu ihtiyaca vali Irakla olan münasebatımız noktai 
(Gökbelen), (Kavak), (Balandız) ve Bey çok ehemmiyet vermektedir. zarından ati için transit eşyasınırı 
(Mağara) dır. Buralara her gün muıı- Silifke - Mut yolu üzerinde 70 Ji için ~ok faydalı ohu·. 
tazam otomobil postaları işler. Şehre metre uzunluğunda ahşap bir köprü Burada beş sınıflı ve talebesi 
mesafeleri (25 • 50) kilometredir. yapılmış ve Silifkeden Muta otomobil . ı· d d 1 uht l't 

• • • v rosu nıspe ın e o gun m e ı 
Halk buralarda yeşıl çınarlar ve ler gıdıp gelmege başlamıştır. 

cevizlerin koyu gölgelerinde, akan su· l'tl. Sami 

Cizre nasıl bir yerdir ? 
ilk mektep vardır. Adliye işleri m 
tazamdır. Hakim Asım, müddeium 
Şaik Beyler ciddiyetlerile halka ke 
!erini sevdirmişlerdir. 

Sabri 
- -
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Büyük Millet Meclisindeki __________________ ! ______ _ 

-

•. .. yı a a a ın rrıye ını ıs erım. enım yarım en u tehlikeden korkmuyorum. tandaşlar bah~ettıgımız hadıseJerdeld ıken fenalıkları hatta kolaylıkln berta-(Üst tarafı I inci sa f d ) t hü · ı· · · t · B · ı b b ·• · • · · 
duyarı~. Çun~~. hu inkılap olmasa idi ~ra yakla~a~ ma!bua.~ ~:ıyat_ım bu .va- l{adınlar şimdi açıldı diye bana ziyanın insanca yüzlere, binlere ve ser raf etmeğe imkan bulunacağını kabul 
e!de edıl~n b~tun bu canlılrkların le· dıde ~~ç~ışt!r. Dız buyuk bır badıre- muttasıl Avrupanın bar hayatından vetçe milyonlara mal olduğunu gör- etmekliğimizde hata yoktur diyorum. 
sıri ol mı) ac~·'·\~ı, Elli senelik ömrümü den, buyuk hır harp~en ç~k uzun . ene: b.ahsederler. Efendiler, gidenleriniz !Jj. dükten sonra matbuatın. o işlerde o,·. Efkfm umumiyenin hak""kile tem•ki me
matbuatın } ukselmesine vakfeden bir ler dernm eden manrumıyetten yenı lır. Den gazeteleri okuyorum. nadığı meş'um ruhlara lanet ederh.en selesi yalnız matbuatın uhde.sine teret 
nrkada:.ınızım. . çıktık, bizim huzu! ve sükuna_ ihtiya- Şimdi burada en mühim kanunla- ·üphe::.iz bilhassa o an için pek muzır tüp eden bir rnzife değildir. Mntbunt 
ı- Arap harflerıne nasara yensuruya cırnız vardır,.bu mıllet. çahşmaga_ mu~- rın müzalieresi var. Onların lehinde ve çünkü gayri ihtiyari ve gayri lia- kadar bu kürsü dahi, belki daha ziya
k~Iib~O !~~e ~alıştım. Halbuki harf •n· taçtır, -~u .mıllet tahrık ol~~n_ıaga .. ı.~~ ve aleyhinde gazetelerde mütnlea- bili içtinap mübalağalara düşmekten de bu kürsü efktm umumiyeyi tenvir 
u· b etın. ~er tabakasına niifuz rık degıldır. Rahat, rahat ışı ıle gucu lar okumadım. Bunlarla me~gul olacak liendilerini alamamı~lardır. Bu pek mu edecek bir yüce tepedir. Buradan mil-
~ 1 v~, ~nun ıçındir ki matbuatın e- ıle me;;gul olmalıdır. Eski tabir ile İ· ken dedi kodu ile mesgul oluruz. Ya- zır ,.e çünkü gayri ihtiyari ve gayri Jete hitap olunur, ve yalnız burada de
tem~ )ek~.art~ıştıt- ve muzır ne ·riya. rade çıkardı, herkes gücü ile me.-gul hut çıplak resimlere geceriz. Yahut ah- kabili içtinap olan mübalağalara göre ğil her Ye ile ile her yerde sık sık tek
i~'::re er~f'.! Ye U~luJfıp düsmanlarmrıı olsun .de.nirdi. Diziı_!lki böyle de~il. .. lakı ifsat edecek romanlar neşrederiz. matbuatı Öyle alabildiğine bir Serbe~.t· rar olunacak bu hitaplarla millet daİ• 
mıştı/ D~g.~ neş.rıyatı~. tehJlkesi çoğal- lçımızde ~ebatkar, çalışkan hı~ ~u~ Halbuki. Avrupa öyle değildir. Avro- Jikle hareket edemiyecek ~uret.te <;elık mn üzerin_ de Jürünülmekt~ olan ~oll~· 
neşriyat ) k cndıler; koylüler l>U muzır re vardır, .. mı!let~ ka~aat gelmesı ıçın panın bır burjuvazi k~mı vardır. Or~- çembere koymalıdır. Ilugun yıne ı:-;tı- rrn en dogrusu hakkında ı~at edılmış 
karşrla~ıl~rudular ve fena haberlerle b~!a?an ~o~Iıy:eyım kı.; emin olsunlar, da kadınlar açıktır. Dir kadının evin- rap verici bazı hadiseler önünde .~zi~ olur. ~iz de yanlışlıkla muhalif unva
lıimdir. ün· ~lese!e b~ndan dolayı va Hukumetımız ışie:e dort_ elle sarılmış de on beş yirmi ha\·Jusu, çar ·afı rnr- ve .. mu~!erem a~~ada~larımı b? turlu nı nrıl~n ve hakikaten müze\·ird~n 
bü büt .. Ç b ku mılletımizin otoritesi H. hay~tlarını mıllet ugruna Yakfet: dır. Fakat onların kürklü mantosu yok mubalagalara du;;mekten tahzır etmek ha~ka hır şey olmıynn bazı gazetelerın 
bir kö)~~nh~~~dır. Ç~nkü efendiler, mışl~rdır. Fa~at. ma~buatın bu gi.~ı tur. . .. • . h!ssiy~tına zebun ~~lunu_Yorum .. Ted· son zamanlaı·da .. heı:~~si. sini~lendiren 
iasının ale ·h~utde! bır çapkın Jı:öy a- neşrıyatına m.m.ı. ol.mıya_. m.aatteessuf Bıze oyle bir :.ınıf lazımdır. Dız hı- bırlerın _ulu ort.a b?.Y~.e şı~detlerı han_a ta kınlı~la!ı bugu~ku ıstızah ıle ~u he
ona dil uza~ ındc ısnadatta bulunur kan~nlarımız .musaıt degıldır. Ben ~~ dınlar! açtrk. Evlerde bize .arkadaş ol- çocukluguma aıt k.uçuk. bı: maceracıg~ yeca~h ıçtım~tn .<:~ik olmuş bulun.uyo:: 
milletin an' ırsa .der~al susturulur. Bu t~~rı.r alt_ı~a ımzamr koyarken. en. h~- sun ~ıye. Bundan sonra bır b~ban!n h::ıtırlatır •.. Dahçem~zdekı agaçlar?an lu l~kılabın "~ ınkılap fı!kıı ının müdnfu 
yüklere d'I anesı gostermist!r ki bü- ~ u~ ıstedıgım ş.e):, matbuat şakılermı~ (patrıyarkal) aile yapmasına ımkan rınde hen uz uçmaga b:ışlanu · bır ku · hır gazetecı olarak hıyanet matbuatı· 
na halel 1 e ~zatanlar, onların nüfuzu- omıne ~-e.çme~ ıçın m.e~·c.ut kanunun ı- Y?ktur. Kırk odalı ıwnaklar yıkılıp ;ri- yavrusu görerek takip etmi~tim. fü. nın heze~·anlarile mücadeleye giri miş 
bu teşebbt ~ır'!1ek istiyenler bir gün ca~ ettıgı şekılde tadılıdır. (Bravo ~es- d.ıyor. işte .muhterem ark~daşla~ı~ ~~· hayet .bir dalın üstünde o~u yakala· bulu.~~~gu~u mu~t~erem ~rk:ıdaşJar.m 
ler. Bu b' erın~e mu\'affak olabilir- len). . . zın en eskı gazeteciniz boyle duşunu- dım. Korkudan çırpınmalarıle ben c_:o· la bulun mıJlet bılıyor. :Naçız şahsım
haleti r h~ haletı ruhiyedir. Böyle bir l\fılletın çalışmasına ma.ni .olmıy~- yor. Denim istediğim budur. cuğu da helecanlara uğratan ku~ yav- dan hnhsetmek için değil, belki yegane 
ritesi a~ ·~~ mevcutken, hükumet oto- caklar, rah~t ve huzurunu ıhla~ e!mı- • Matbuat hürriyetinin en eski bir rusu elimde iken ağaçtan inmirccek· sil:ihları ~ez,·ir ve if·nt olan bu gazctc
mek ve he~kınde neşriyata mü ade et- yecekler, .mı_llete heyecan \'ermıyece~- aşıkıyım. Hem de çocukluğumdan beri. tim. Onu usul ile ku;'a~ımın Lir ı~e· !erin ne;;rıyatındaki mahiyeti anlatmak 
mühlik b~ ı zehirlemek hakikaten pek ler, ~db~nlık s.açmı?·acakla~, Devlctın Hayatımda ba, ka bir i~e girmedim. narına yerleştirerek ağaçtan indim ve için onlardan bir gazetenin ba ındaki 

Matbır şeydir. v~ ;'TI~lletın harıçtekı ve dahıldeki kre- Yalnız on bir ay belediye reisliğim var- iner inmez hemen yavrnyu çıkardım a· müseccel rntan haininin güya ağır it~ 
Abd··~~t ~~Şrnanı dealllrn dısını bozacak surette yazı yazmıla- d_ır. Bir de burada aranıza girmek hah- ma, heyhat ki zavallıcık ku~ağın ara- tiham olmak üzere hana tevcih etiği is-

natbuat~ 1'1 m.ıdın . i tibdadr altında cakla.rdır. . . . tıyarlığınr kazanmışımdır. . . s':1'd.a şöyle böyle hir tazy.ikten .'"' ~"~- natların en .. nı:.m b~şlılarına huzuı:ı· 
azı ya tatbı.k edılen sansöre rağmen 1'\amuslu adamlaıa, aıle hayatıa~ı- Matbuat hürdür fakat, kım!"enın kı bır:ız da havasızlıktan olüp gıtmı~tı. nuzda ve Buyuk mıllet huzurunda bır 

l\latbua~:"ış hır şeyhülmuharririnim. na ~~.n~mıyacakl~rdır. Bunlr hep. hıs- faziletine dokunmamak ve en mukad- Matbuat ulehtfak Fena deAildlr iki kelime ile tema~ etmek isterim. Illr 
rime eli" a Yap~ığım bu kadar hizmetle ı:ıettıgı~ız şeylerdır. Bunların hepsı de- des olan Devlet rejimine Devlet otori- 1<;fcndiler· matbuat alehtlak fena varakaaprede o mü eccel ntan haini• 
matbuatı s~nel.ık me aime rağmen bPni mokratık memleketl~r~e mevcut~ur. O t~sin~. zarar getirmemek şartile:. ~rtık değildir. Bilakis hatasız kaide olarak i- ~~n se~iz on gün. musırran t~k.ra~ etti· 
kiki bir duşm,tnı tel:~kki edenlere ha- ~emle~etlerde bu gıbı ~azetel~rı elle- l~ıç .ş~phe yok ki; muhterem Hukume- ~a.de olunabilir ki matbuat alelıtlak gıne gorc ?en mılyoıılar sa.hıbı bır ka: 
deniyet· matb~at edehı ,.e matbuat rre- ~~ne b~le almazla!· Halk ~end~. meste- tımızın başında bulunan zat ve arkacla~ ıyıdir. Mutlak surette iyi olan her Fey runum. Mılyonları d:1 galıba gayrı 
sa Ya dıü~ersı vermek istiyorum. Yok- l!~ne ~ıt gazetelerı okur. Bı~-~e ~y~e de- lan ve bütün Meclis ne yapıp J'.aP<\ca- içinde olduğu gibi matbuatta d~hı me~ru el çabukluklarıle toplamışımdır. 
hut m·ıı :.'!'an elJerine :ilet olarak, ya- gıl. hır arkadaşımız~n ~edıgı gıbı, .bu- ğız matbuatı fazilete irca ıçın ıcap e- zaman, zaman tıpkı güzel bir çiçek tar- Delil olarak sayıyor: 
kalkı ~r~ın _cahil kütle~ini isth.-rn~ra nu gazete yazdı .dedı mı, her şe:>:e ma. den kanunu yapacağız (Alkışlar). lasına karışan yabani, muzır hatta ı.e- Nadi Be~ln se~~.etl bahsi. 
ve dol , . kıtaplnr gazeteler satmak nı~ıyor. Mademkı, halk gazetelerın yaz Matbuatın ehemmiyeti hirli otlar ~abilinden fena unsurlar da 1 - Ileyoglunda furkuaz gazıno· 
tiyen1e%ısıle kendilerini gö~ter'!1ek is- dı~ı h~r ~eye i~anıy~ı-. 1:Jizim için de }'unus Nadi Bey (Muğla - Muhte~ bulunabilir. ~u fena un!'lurların mal s.u binası benimdir ya 250 ya ·100 bin 
mek iste fırsat ve ımkan Hr- ~ıl.letın ~adet ~~ .~lametı namına in~ rem arkadaşlarım; matbuat meselesı zarratlarını ızale ederken alelıtlak iyi Jırayn almışım. . . 
at al ·h~eın. Milleti matbu- g~b! ne~rıyatın. onune~ geç1!'ek zaruretı mevzuu bahis olduğu zaman hayatının lan matbuatın çok kıymetli fayda la· 2 - Domonti fabrıkası benimdır. 
]erimle ~~r;f? . sevkeden bu . öz- h~sıl oıu;or. Sıze 190 ~eyınden bahse- otuz bu kadar senelik müddetini! ya~i rında herha?~i ~ir noksana meydan :ı - Zi~gal .~rmanlarını h~n alı:rıı· 
bulunduğu :etı matbuat aleyhınde dıyo~um .. b 

1 
hayatını onun uğruna vakfetmış bır vermemek bırıncı derecede nazarı dik- şım ve ben ışletı)onnuşum. \c saıre 

rinti matbrn •lnlaşılmasın. Fakat hiir- . . nar~~· un arın maksatları anar- arkadaşınızın da bir iki söz öyleme.~i- kate alınacak bir vazifedir. Bunu yal- ve saire. . 
büyiiklere uat. ~ı~.tıaka mukaddesata, ;;.ı yapma ır . .., .. ni fazla saymazsınız diye ümit etim nız mesleğinin menfatini diişünen hir Şeref ve namus~n zer~elerı~den 
inkılabı ya bu Ilu~:uk :Meclise hürmet, 

1 
b'~uk~d.de. ata 1~cum, ondan Qnra ve bu ümitten cesaret ve kunet alarak gazeteci olarak değil, belki gazetecilik mahrum .ola~ bu herıfler h~nım mılyon 

loşlar) pana hurmetle .kaimdir. (Al- ~a '·~~e )ag;'1~g~~ 1 
• h .. · • bu kürsüye gelmeği bir vazife bildim. teki rusuh Ye tecrübesini milletin yiik· lara malık hır karon oldugumu bu su-

Efen . . .. ,, m.a~ ta ısesı unun guzel tıır Matbuatın ehemmiyetini cümleniz sek menfaatlerine hadim kılmak isti- retle delillerini vererek efkrı umumi· 
Yİm. Ge dıler; bakınız bir mi al arzedc- numutnesıdb~r,ko zaman bazı notlar top- takdir edi'-·orsunuz Dun da süphem vok yen bir meb'us olarak heyeti celil en ize yeye JiUnu demek isterler. - Hatta i -

• Çen gün h' . . . t ı. · · ·· Jamış ım, ır ·aç parçasını okuyacağım .; · :. • · . t J ·• f ı d' · ı • I t c··mh lemiyec • . ıı g,ıze e - ~mını ~oy "M r . b' .. tur Duna sar'h "f delerle Ye kat'ı de· arzedıyorum er eı ı az a - ı) or ar. ş e u U· 
Kılıegım. - şöyle diyor. ec ısı ~e usan ç?kt.an açılmıştı. lill~rle vfıkıf ~ul~~u ·oruz. Filhakika Ilu sözl~rime bakılarak çok serdi- riyet Halk Fırkasından bir adam ki on 

Söyleyi~i Alı Bey (Gazi Ayıntap) - !stan.~ul Dmeb.usl~rının .ıntıhap. olunrlu- matbuatın çok bü ·ü~ olan kıymet n ğim matbuat mesleğinde yüz karas! !'ene en·el beı; parası yoktu. Şimdi mil 
Alın z. g.u .gun . en'!Ş ~ ahdetı .. ath hır ~erse- ehemmiyetini anh~ak i in onun bir an olan bazı mahhiklara. karşı mü 'amaha yonJara malik. 'fahii diğerleri de hep 

- Araı ~et /Jısan Bey ( Deı:amla) rıntın çıtkalr?ıgı 'olkan unvanlı hır ga. yok olduö-unu' fa' tme~ k'Hidir o ıa- kar hareket etmek istediii'ime hükme- böyle. Halbuki öte tarafta millet açlık 
"Sanız bulursunuz O ga t d' ze e or a ıgı karı:;;tırmıştı \'e o rrawte ,.. rze ' - . . . . t k 1 . vorld Tal· .· • . . .. · • ze e ı· k d . .. t-' ·.. man etrafınızı karanlık kapJadıgını dilmemesını rıca ederım. l\lathuatın fay an ırı l}Or. . 

Hrenı h ~ım a~~d~ı ıçın para var da ~ z:ımana 51, ar h.~.kk~~da hurme~. ıtOS· hissedeceksiniz bu kadar ahstrktan son dalarından memleketi mümkün olduğ'u Şimdi bu efsaneler üzerinde bıraz 
Ynıan. m~h~~~~!~ç;~~ P::ıi~;y;t~:· :>~ı~ı~t~ e~f/:~~cl~~~~tit'\m~~~~t::r:!!.:hhe~c~:~ ra düny~da neler olup hitti~i~.i bilme- kadar faz!a m~~ene'im .k~labilmek için tev~~ku~.fde·li~: .• ,1 d~ h. ;.f-·~-
cla haındir. mnmışı, külli:nı be:>'Hk' e'r.serilik h· f' mek ve m anların neler duşunmekte hu mcclenı tcsısııı fryzım ,.e ~ef:tsını E en 1 er• ey og ~~iia 1.r u~ua~ 

Ali Saip Be11 (Urfa) _ Misyoner- :relik \"C ecnebi elleri~e hizmet' ed·~~: oldu.ğun?.an habersiz kalmak bu_ ~ih~- ihla'l cifchilecek'l~re k<i.r'~ amansız Jıa· b!nası old~ığ~nu ~ıepını ~i'lır~l\ı~. ~: 
terbiyesi almıstır. lerin düsmanlığı gazetecilik hayat yetsız kaınat içinde dehset \'erıcı hır srm olmakta henı belkı on saftn hula· zı nn.mu 'e. ~erefımlc_temın .e erım 1 

Alımet /lı;an JJey (Dcramla) _ intikal :tmi~ti . ., (Aynen bugünkü' ı~b~ sükutun katlanılmaz ağ;rhkları altın- caksınız. Hakikaten bu YÜ7;den memle· b~n. h1;1 dakık~da da~ı ~~ bınanın sa· 
J.;fendiler diişüıımürnr ki hu fthide bii- sesleri). g da bunalmı.k. ezilmek ye boğulmak de- ketin <:ektiği ıstıraplar ye zıyanlarla ,1e hıbı ~ım oldugu_nu l~~lmıJ_oru~. O kn-
tün milletin i tikliı0lini bütün milİetin O nkitki hatıramı okuyorum mek olur. nu itibarla matbuat bugün çirdii!:i tehlikel~r artık yeter olmu~~ur. dar l azdrl~ları H ~~·led!klerı ~~lde 
gn .. ,.et' · ı· l'd' B . ı "O E d (Ed · her milletin ha'-·atınd:ı. ,.e insanhğm Matbuatı hıç sıkmaksızın lm guzt>l hatta tekzıp etmek ı~ın hıle tahkıkrıta 

.; ının ımsa ı ır. u \azı arı ra- na a , ep yahu) di"c h'. .;• • • . ' . · . d · lrl ı·· ·· d' B ı· bi b zanhı· d" .. d'l k" ıt· . d' t d h ·. . J 11 terakki ve teldmülünde birinci el7.ernı- neticeyi temın etmenın:se aıma e e uzum gorme ım. ana e ın nası c-
• uşunme 1 er ı, a ı ) e ı ..... ene gaze e a a ÇıKmı~tı zannederim ki en , ' .. • . • . · 1 • k "im ni alfıkadar edecek bir sey görünmedi 

e\'\el lıu ntcydanda altı yedi de\'letin manidar unrnnlr meşruth·et ga t . yet derece..;ını haız mcdenı bır tesıs -O. hulundugı!na anı ı' k d J'k . h ı:- d .. .. •-~t ·d. B t' 
düsman sk ·I . . . d ' . . . . • ze esı mak mevkiini bihakkin iso-aJ Ye mu Efendıler: otuz m a ar senf' ı le a .ı a gunrumeme.:~ e ır. omor. ı 

~ • a eı erı gezıy or u. bu ıdı. Ne faıde kı (Edep y. h ) c:-..· ' ~.... • , d t ·ı·k t ··ı·· r b "k" · n l ·· ı· b' · k te a·t ol Ali S . il (U . .. . . ,ı u na- hafaza ediyor Ye z·ınnolunur kı zaman matbuat hayatım a gaze ecı ı arı \ı a ıı .. sı ın s\ıçre ı ır .,.ır e ı 
Yoner ter~'!'. ~Y 

1 
r~a) d- O~lar b~1 !5• mus yahu) sozl.erını duyacak kulak kal la bu 'kıymet ve eİ~emmh·etini k;\'bet- ile me~lekete yapılabilen iyiliklerin duğunu bilirim. Sermaye.ı:ıi tahvilfıtla 

ler. n)esı a mış ar ır yaza ılır· mamıştı, edeplı olanlar ~aşlarını yor- mek söyle dursun hiHkls arttırıp o-i. ve fenalıkların pek ~ok misallerini g-ör temin olunan 'e galiba ekseri eshamr 
Ta lhi • il ganJarının altına çe!i:mege mecbur ol- deccktir Hal b~,_.1; i!·;n ~i:ndi bizde müsümdüı-. hilik namına bizzat ke11di muayyen bir ailenin malı olan bir ~ir· 

r rnısa er muslardı · ' .J ~ •• " • t"h ı tt·• · · tt' k tt' A 1 d t la k · 011 11 t ı " · olduğu gibi bazı memleketler de zaman kalemimle ıs ı a e ıgımı zanne ı- ·e ır. ran a lorsa a sa ı n a sn 
ışı/ b~;~:fendi~zsa:ı Be11 (Deııamla> -:: . ,Bu, böyle o1!1P giderk.~n .bir takım zaman matbuattan çok acr !;'ikfl~etl~ı: ğim bazı ~eticeler .. d~_re_~~ c~er~ce ha)~· la~ı. hu!~nur helki .. Bu f.ahrikanın_ bir 
bir münte .1• er• matbuatın en e kı \akalar oldu. 1 aşları musaıt olanlar yapıldığı da göriilmüstür. l\ledenıvetın tımın hakıkaten puru1~uz ıftıhar vP-:ı· tek ,ıksı) onuna dahı malık olmadıgımı 
fena görü 5•1 11 ola~ bu. cereya~ı ~ok hatırlarlar, bunların bir kısmı Ittih::ı.t biro.-k faydalı '-'Üksek müessesesi. de· Jeleridir. Bunlardan bir tanesini zik- öyler~em şa~ırırsmız tabii. Zingal or· 

'orum Sımdı s'ze 1 a ta T kk" · t" · h t ı -:. .J ı··· ·· d 1 · · · · ı· h · k t' ı· b a ·e · rihi misaller ver;c&im. 
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- ,F·e era ı cem_ıy~ ının . .a ~ arı idi. mek ki zaman zaman cemivete n insa- retmek. ıızım11e mu~a1a e cnhnıı1.ı ıs ır a

1
1!1 ~an ;;;~r ·be . .'n.~kgekınc~; 

1
.u.Bse

1
r!"k :>

1 1sı-duğu zaman _ ,."' · ~ ın ·ı a .' o : .. e~~ :>:~nara .~·!ttıle~, ~ızl.ı gızli adam niyete zararlar da getirehilir, ıstıraplar edeceğım .. !""umı ı~rp a~ a.mıştı •. H · nın ph uyu · e ·serı~e • .. e çı ·a ı .ar 
23 temmuT.d kı ~O temmuzdu ~ımdı oldurduler. Bız ne gızlı gızli adam öl- da verebilir l\taattee.,.süf bu ela hir ha Jfıhare r,alıhıyetle bıten mudafaası ılt' tarafından konulan hır turk anonım 
Yor. Babıali~r seneı deniyesi yaklaşı- d.ürec~ğiz, - buna o kadar iman etmi- kikattir. ÇUnkU 'insa~lığrn daima mii- kendi başına dünya tarihini taklip. et- ş~rketidir. Ormanlar "inop vilayetimi-
ınatbaaında n. ~ar~ısında bulunan şım kı - ne de matbuatın hürriyetini tekarnil bu en kun·etli müe~ese~i bn· mis olan Çanakkale çok sıkışık vazı.}et zın Ayancık kazasınrlaclır o taraflı ar-
~~tbuat naı:;~:ı~ ısyan h~reket.!ni ta~d~t edeceğiz. Yalnız matbuat şaki- u milletler i~in. daha doğrusu . b~z! t~. irli .. o.racin atacaftımıı fiseklerin kap kada~lar .'~ya ge!ip ~e~erken ~ğr,1mış 
k_u Selfınikte lttih\aldır:ı~ be~ım. Ç_un- le~ının n s~ı-serilel'inin matbuat ve milletlerin bazı hayat deneleri i~ı? ıkı s~lle;ı.nı Almanyad.~n ka~ak olarak ge- olanlar ~.'lı~ler kı ~~u}ır~etle ılk defn 
tı~e .o hareketi ·a adı 1_ e~ ~kkı Ce~ıJe- mıll~t .aleywhınde bulunan clü~manların !arafı da ke~kin bir kılı~ mahiyetinı ha· tı.rebılıy.ord.uk, hen uz Romanya harbe o~arak Tuı~kıy~de l?uy~k b~r or~an fen-
rnıştım._ ~iz 0 ,.n~i Pmak ıçın yem_ın et- eller~nı. baglıyacak bir kanun yapılma- ı7;dir. Böyle bir kılıç onu kull:ı~mayı gırmemı~tı. . A • nın en son t~ısatıl! ı~lc:_tılmege ç.nl'.~ı-
humJa ıkı muharr::~ahmut Sadık mer- sını ıstıyoruz. hılmiyen na ehil ellerde kazalar ıka ı; . F.akat Sırhıstnn ~erke~ı AHupa ı- Y?r ye pek. yakın hır at.ı.d~. senen .. J uz 
ların ehemıniYeti -~'.k ~ e çalı~!'~· Dun . Şimdi efendim, sıra ile geliyorum. derek cemiyetin 1,.tırahını mucip olabı~ le ırtıhatn~ızı ke""n h!r haıl ol ara~ or- b~n ~ıetrey~ geçen en buyuk ran~?ma
':ahmetıe ha lad .J l\. Fakat hızım ne- Bır de ahlak ve fazilet aleyhinde olana lir. l\fe.:;elfı 31 mart hadisesinde. Çok tada duru) ordu. Sırbıstan rephesı ya. nıle l';'leme •e de uaşlıyacaktlr. ~ırket 
üç gün del: an; e:gı!Tiı~ 0 iş topu fopu on çık, saçık neşriyat meselesi vardır. Pek yakın bir tarih olmak üzere kendi rılanık merJ,ezi Avrupa ile ittissalimi- ;;imdiye kadar beş mil) on liradan faz
ra _h.ugiin lstanh~;~~r. ~~ ~~~~e?. son- fılfl bilirim ki; bu neşriyat iki kısımdır. memleketimizi göz önüne alarak hntırlr zin te~ini .elzem görüniiyord~. Du a: la ması:a.r ihtiyaı-. eylemi~tir ancak işin 
ne;}rıyata benzey ' goıdugumuz bu Bizde ar kelime...,ini arsızlıkla kan"tr- y·ıbilfriz ki Se\·h Sait isvanınd:ı. Me· ~ık hakıkatı o zamanın merkezı umumı azamctı ılk talımınlere mutabık ~ıkına· 
dülhamit hükum t~e~·Ier ba~ladı. Ah- rarak behimiyetle biribirine kattıl~r. n~men i

0

rti~a;nda matbuatın oyna<Jığı sine söyledim ve Rırhi.,,tnn t>ephesi ya- dığı cihetle :;;imdiye kadar yalnız mas
ten çekinmezdi ç~· 11~1 •• tezyif ettirmek- Evet Venüsün statüsü de vardır fakat me:-'um rolleri pek ivi farkeden ,·atan· nlmak iizerc müttefiklerimizin tnzyi- raf yapmakta devam edil mi:; ,.e serma 
n.~ı~!fı.li başka ~ar~". bı onu~ ~:ızarm?~ nihayet bir aile hayatı vardır, aiİe için- claşİarın çok haklı blr iifüirar \'e i".fia! kını tek~!f etti~im.~~ntn (böyle ~>ir ha- yed:ı.rlar~ ye bilha.~~a h_is.;;eclar.la~a hir 
hutun matbuatın ~ ka~a ı~ı. Hahıalı de babaya, anaya hürmet ve faziletli ile mathuat ale~·htarlı~ında çok ılerı reket Turk mertlunle na ·ıl telıf olu- santım hıle temettu ,·erılememı:.tır. 'e 
ğıdır. (Ya şimdi ·e ~r .ezı ,.e ufan oca- bir kocaya düşmek hissini kendilerine gittikleri görülehilmistir. nabilecek) tere-cldiitlerile karsılaşrnış- bu hnl bizzarurc bir müddet daha böy 
1~ mat!mat şakileri e:1>:. Hazan da höy telkin .. kızla.r vardır. Y.ok~~. durup du- :n mart hacliscsi~i hareket ordusu tım. Arkacla;;ları~ı ik~a ed~miyen söz- le deva~ edecektir .... 
b!r arkadaşı.mızın sövfag_ıd.ır .. ::\~at.hua.t rnrken, benım ~ye getıı:dıgı~. gazete; hastırclı nastıramıyabilirdi. o 1.:ı?ı:ın l~re. heci~) bu. rndı.de. ş.ıd~etlı maka}~!e: Bu şıı:kette medı:::ı 1.~a.!·e azasıyım. 
]ahtır. U~ s~lahı düş°ın:dığı gıbı hırsı- efendim han~ nışanlım ıstedıgım. muıı- Türk tarihi başka cereyanlar i~ınde r~!""ın muttcfı~lerımızı ıchar ettıgını ~l~~ca aI::kn ve .tak.a~?-udum her mcc
nırsanız \azıfesini görr na k~rşı ~ulla- toyu alm~dıgıı~?an ~olayı b~n nışanh- yürüyerek belki ham ha~ka safhalar- ~orm;kle ~~aht~v~r oldu.m. bı ı.~a~~nın vazıfesı o~' le. olma.~ tazı~ 
na karşı kulla!1ılma7.s~r fa~a~ duşma- mı değiştıre~eg~m dıye tel kın e~ersc ela biterdi. . ı .... 2~ gun gıhı kı~a hır fasıla zarfın· g~ldıg! u.zer~. memleke~ımızde. ~rle bl:· 
na~ adamı!' e1ınde bir : '·~ıt:- ku!la- mutlaka !azıletı~ .ne d~mek oldugıın~ı Mürettep. umumi ,·e irticai Şeyh C::::ıd ~a Rı~ hıstan cephesı yarı1'!1ıs, Anup~ yuk h~; ı~. \'Ucuda getırm~k ıçın e.?'nı
luı. ? .vnlu~ Uaha 1'ahtr ka,ct ,ıJetı o- anl~m:ı:_~ıgımız g!bı ayr._ı zamanda fazı- isyanını Türk milletinin daima a_klıı=e· ıle do~~u ~umsa lamız temın olunmıı:-. ye!!e ~ı~dıye kadar he;;; mılyonu dokt>n 
l~abı,ılıde h.ır. Çalırnbel eski~·ardı o. d~ letsızlıgı d~ tel.kın. e~mış .oluruz. ~ ~a- lim ile beraber giden kahram:ınlıgı ber 9anakl~aleye ceplerd~. Ye l~avullard~ ala .... :~datlan~, haklarının ,.~ menf~~t-
1\anun harıcıne çıktığı ~ k: a ı ke ·ıldı. man hu mılletın ıstıkh:ılınden. atısın- taraf etti. Aksi takdirde simdi bu mcm· ka<;ak e a olarak degıl. helkı Yaı?"onl:u lerının n hınacııaleyh emnıyetlerının 
fak~t. tekrar acılırdı. B~~ 1 ~. kaparlar, den ümidimizi }\esmek !Uzımdır. EYet lekette yalnız cümhuriy;tin değil: hat 1~ ve ~ren lt>rle yardım yetiştirmeğe :m- mahfuziyetine itina etmekten ibaret 
Tahırın. matbaası bairad~i ~u!', l~~ha Iazımdır. Ben gazeteme 191? ;"e.ne~inde ta müstakil tiirklüğiin yerin~e ~-ell~r kan ~:~s~~ ol~u.~tu. .. . . o~mu~tu.r •. Cii~h~riyet Hükumeti dahi 
heden ı.apatıldı diye bir ·ı~ lıye mu<'h- muharebe zamanında, llılalıahmere esebilir ~anlı bir ,·arhğın sefıl hır zı~- Kucuk huyuk böyle mı~allerı tead- şırkete ışın cıddıyet ve azameti nispe
b!1 Tnhirin matbaaSı şi 1 ~~ çıktı. l1a- hizmet eden hemşirelerin resmini bas- Jet Ye e'._~rett' inkılap ettiği göriilürcHı. düt ettirebilecek ayni zamanda yirmi tinde her türlü te$hfü1tı gösterınekteıı 
)ılmazın bulunduğu binm ·~·kapanan mıştım. Yoksa herkesin açık ~açık ola- Menemen hadisesi behemehal yüks~I- "enelik meh'us olan otuz hu kadar ce. h:\li kalmamıştır ,.e kalmıyor. Bütiin 
ı:r). Akşam .. ij tü baktık ~t 1 (Hande- rak resmini hiçbir zaman bas.~1~.dır.!1.ve mele azminde bulunan aziz 'riirk mıl· n~li-~ hir g-azeteci .. vatnnda~ınızım .. ~·(' müma..;;il yaziyetlerde olduğu gibi bu şir 
kapı ı.n.da. şoyle bir le, ha ,.~atbaa!lın ba~am~ıdı.?':.Arkadaşlarım buy1;1k a~~m Jetinin bu tek:imiil ye itil.~sı~.a ka~şı } a- b~thın hu gazet<'c!lık havatrmda Tur- k!t müvacehesinde gösterdiği pek cid· 
d~ı alı)e 1\apatılnn matlı· ~· n~ıra- lerın bır sozu vardır. İfrat, tefrıt mup· pılmıs fakat uyanık Turkun yılın lZ kıyede namuslu hır mathuat e.;;a;.;• lıu- dı, pek samimi ha\,rhnhlık ismet }',\• 
nıye açılmıştır. Oradan ,ıa haıradeı se- tedi akrnmın alameti farikasıdır ,.e bu himm~ti ile olduğu yerde h:ı.stırılmı~ Junchı:l'unu clairna giirrliim. Riitiin hu ~a Hiikumetinin el;edi bin bir ~erefin-
7 .. 'lm Rifat Pa a bu ilfınıgeçen .~adra- heyfendilerin gazete satmalarile para mezbuhane bir savlet oldu. Ancak hiı- müd<let zarfında mesle,ğim ic;ine karı- den birini teskil eder. Gerek l\lecfü•i ı. 
k~ya_rak lt?s kös gitti. Ah~~ gozl~ !>· kaz:ın~a~a.r_ı!'a yardım ~decek olur~k tün millet~e hiitiin elemlerilc hep 1'a- şan fenalar _ve fen~~ıklar da zam:tn 7.a- darenin, gerek hükü!'1etin gösterdiği i
~ır sıya;,e!ı ~'ardı. 0 ara ·ı -~I_hamıdı~ bu ıptıda_ılıgı k~bul et.~ı.~ olu~uz .. ) ok- tırlarız ki milletin ha,•siyet ve menfa- man her .:-aı.dam hun:veve arız olm:ürn tina ,.e ihtimamı i~in sermayedarlar· 
\e Rabı,ılıyı çürütmek din} ~.~selt~te~~ s:ı .e~endıler; .boyl! Iluyuk Mıl.let. Mec- atine mutabık muvaffako:etıerl.e ber· ç~lı~:ı.n nııkseclen hastalıklar mahiyeti- dan daha ~ok ewel ve daha fazla csa
ler yapardı. Fakat huni ~ k' ~yı.~ .. el- lısını .ku.ra~, ı!'kılı~bı yapım hıçbır za- taraf edilmis olan bu hadı elerın ne~ nı hı11ı. olmıı~tur. ~en memleketimi7.e temin etmel\te ol
t~cekler acaba. (Onlara ar ımı l u.~~el- man ıptıdaı, hır mı ilet. ola'!!az, ne 7.a: biri Tiirk milletine maddi "·e m:m.C'Vı Matbuat bUnyemlz saalamdır duğu ciddi ve yük ·ek menfnatten ilt'~-i 
sınler sesleri) sormalı, "Ol le· man olur? 1'\e zaman kı; munevverl('rı büyük ıi,,.anlara mal olmuştur. "\ok Matbuat bu"nvem'ız e""··e . ·ı gelı· .. ·or 

M · t d k ld 1 · t'd · J • • • ' ' .; • ~as n s.ıı,.:- am- J • 

lıs ,emleketin i~tirahatc, huzura, ça. ri~ am:;da!a ı~ra~.rİl~l~~~t~~~e~v~ır~ "·~re_ ma~um. hir fek millet ~~rdının "~ clır .• ,.~. lı~~ snğlamlıksa ~~asen gayet Efendiler: düne kadar hir köy halin 
:.:maga, lime, f:ızılete :sevkeden matbu- ler burada b~lund k h" b. hır l~uru::- mıllet para;;ının 7.l}anıını c.:e temız ozlu hamur olan Turk milletinin de bulunan .A)ancık kasabanız im or· 

u ça ıç ır zaman kemıyecek kadaı· tcmız fıtratlı olan \a- sağlamlığına dayynır. Bu esaslar e!de (Lıitlen t;ayıfayı ~cdriniz) - - . 
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Büyük Millet Meclisindeki Müzakere 
uan l§letme şirketinin en asri tesisatı Efendiler; Sait Molla n arkadaş- kat'iyyen yapamam demiş. Ondan M>n· şairimizin çocuğunu götürdüler. Ona ınayıp ş0rguya çekmeli. 
yüzUnden bugün Karadenidn ku~ tu ları da böyle yapmışlardı. Onlar da SU· ra ipsiz Recep, efendiler; yanınızdı-ki da dinini, milliyetini tebdil ettirdiler Muhterem arkadaşlarım; şim4l 
bir klşeslnde bir Avrupalı mamure hn. reti haktan görUnerek fırsat geldiiini bu adam sizi soydurmak, boğdurmak ve bize göndermediler. l~te tfendiler, ier vaktiniıi suiistimal etmedimse 
Unl almıı ve eğer halknnrz çalışmll!lını zan ve tahmin ederek yazı1arile }11\inll'· ellerinizdeki pııralıırı aldırmak i~IJor'. asrın t'n aoon sihihı olan gazett partisi, saadenizle lzmir gazetelerine geç 
blUne neeillerce devam edecek rtfah H hareket borusu tahp hüktimeti elde Belki ilerde hirtok (eteler ve saire b•ılu propa~anda silahı olan gautecllik desi istiyorum. 
vı aervetln btitün esbabını şim<liden ka etmeğe çalışırlardı. Bunların yaptığı nabilir ve onlara sizi soydurur diklcat sesini öğrt"tmek için mütarekenin kanlı Efendiler; lzmirde üç gazete 
zanmıt bulunuyor. Ve arkadaşlarıma da aynen budur. Nu' "'nle, neşri1·at- ediniz demiş. Efendiler 0 hadiseniu i· günlerinde Zekeriyayı (ve karısını ses- dır. Bunlardan birisi Zeynel Besi• 
haber vereyim kf benim bu şirkette da- larile halkın efki\rrn• vJş ederek fer. çlnde bulunan şiındiki yeni sima sahip. teri) ve karısını münasip gördüler. kinciai lsmail Hakkı, 3 üncüili de S 
hl bUgtlne kadar hatta bir ı.k ak!iyon rör yapmak, gazetel usturmak ve terinden Hüseyin Bey, De\·let demlryol Beraber götUrdUler. Vt yetiştirdiler namındaki adamlar varını§. Zeynel 
lut bile a1A.kam yoktur. Ols:ı ne cürüm harekete geçmek. ları müdürü umumisi Hasim Beyin hl- ~mleketimlze htdlye etiler. sinı denilen adamı bütün lzmir mu 
olurdu ne cinayet. Fakat işte millet Efendiler; tarih bir tekerrürdür. raderi Salahattin Hey ve ~azetecl Sad- Efendiler, size soruyorum. Hu Ze· ve lzmir meb'usları bilirler. Bu ı 
kUrıitllrilnclen alenen söylüyorum ki yok Onlar meşrutiyeti yıkmaik istiyorlardı, ri Jt;tem Beylerdir. Bu hakikat. Anndo- keriyanın bir Zaharya olmadığı ne mn deler) Jıu adam kambur lzıetia m 
tur efındf1er, yok. bunlar cUmhuriyeti yıkmn!. istiyorlar luya gelince tahakkuk tfmi~ Tam yapa lum. tinde bir zamanlar çalıtmıt ve ond 

Çarp* kafalann, mülevves seciye- (Yıkamazlar sesleri.) cağı işi aramak için cok iyi bir yer Hakkı Bey (Van) - İftira etme; feyiz almıttır. Sonra Yunanlılar J 
1erfıl n mel'un vatan hainlerinin ebe- Kanii hadleeler bul mu§ doğru Çerk~· Elemin yanına dönmedir. ce Alaşehirdt altı ay kadar Yunan 
ıtlyyen anbyamryacaklan bu işler CUnı Efendiler; mütarekeden bugUne ka ritmiş. onun bütün hiyanetlerfne i~tf- All Saip B~y (Devamlıı) - Muh- ra hizmet etmi§ ve fakat Yunanlı 
hurJyet Halk Fırkasına .. mensup her fer dar müteaddit kanlı hadiselere şahit rak etmiş, beraber çalrşmış, Yeni Dün terem arkadaşlRT; bir apartımanlar r.;il da bu hainin fırıldakçı old~i.unu a 
din fahrlle, tereflle, buytik zevkle ~ olduk. Çerkes Etem hiyanet etti, dUş- ya vo Seyyare gazetesini çıkarmış Çer- sitesi haşladı. ~me.~lkada ot.uz kırk kat i mışlar, kolundan tutup surüp at 
ve Mft yapacağı ve nihayet mavaffakı man cephesine iltihak etti. Giderken bil kes Etem kaçarken bu hain kaçamnmr~ Jı apartrman gormuş olan hır adam ııe- tardı. 
vetle bafaracağı memleket hizmetidir. tün avenesini birlikte götöremedi. Pa- yakasını elimize vermiş, uzun mUdriet den hltde yapılan iki katlı npal"tıman· l\lütareke zamanına kadar kal 

Pik iyi, efen~!ler, benim servetim ka~ o zamıL"t Çer:kes Etemin bıraktığı. hapiste yatı!.uş son!11 gençliı}ine acı- lan ~ok gö_riiyo~. O apa.rt_ımnn kapısın Onda.n li?nra gelmif fa~at hain o_ld 
yok mudur. ba aoılerimle fakrımı mı haın arkadaşlarını bulup teczive etmekj mışlar yattıgı hapsı kafi ceza görerek da yıkık hır evın resnunı yapıyor. E· nu bılmışler, derhal hır daha hız 
ilin ediyorum! HaY!r.efeadller, lwnimlk?lny, çabuk bir iş detildi. tiıte ef~n- i!ftali milllyenin husulüne kadnr başka ı ~· in ranıbaşında ç~rşnt'ına hUrünmU~ Zil devlette kullanılmamak üzere ha 
se~ vardır, ve acız muarızlanınrn dıler; bunlann içersinde kalanlann !la hir yere nefyetmlşler, Amali millive ıf hır kadın rcsmı yapıyor. Rundan da evrak yapmışlar. Fakat evrakı he 
havsalalarına srğmıyacak kad.ar _büyiik , şında olarak hainane hareket eden A· h~sul ~ul~uş. bırakmışlar, doğru iz- maksat nedir, nnlamıtdınnı mı? .. ti mah"usada gürül!'Jed!n yüz üst~ 
hazineler haJfnde. Bendeki büyük ser· rif Oruc bunun bir misaJidir. mıre gıtmış. orada Turan gaıttesini t·ı ı Efendiler, dünyanın nere.~inde "O- mı§. (Neden seslerı) Zaman m 
Yet hazineleri evve1A Cütnhuriy~t Halk Efendiler; tarikati saltthiyeciler, karmış, o gazeteyi tıkardıfı lzrnird·e rUlmüş yıkık evleri hükumet tamamen deiilmiş veya herhangi bir sebel 
Fırkuı erkln ve efradının ~ep&ınde ~u lzınirde utan i~in pusu kuranlar, Me- nalbant Huhisi.~ey isminde birisini do- hepsini yaptırsın da snhlplerine fadt1 E!endil.er; bu ada~ so.n zamanla 
lanan ideal hazinesidir ki bız onun us- nemen . hadisesini yapanlar acaba ta- lnndırmış bu yuzden üç ay hn(>!e mah l etsin. gazetesıne _çok ga~ıp hır ~Y )"&zıy~ 
~Une kurularak memleket~~ milleti .d~· mamile yakayı ele veNliJer mi? efendi· kum olmuş gazeteısl kapanmış or:ıdan l Sonra hastalıklar, dünyanın he~ ta. . (Hem.~ırem afıf değildır o~un ı 
ıma yeni, nurlu ufuklara gotUrmek ıç!n Jer, bunlar tamamen yakayı ele verme- kaçmıştır. . 1 rafında hasta tık vardır. Onunla mücıı. aıle meclısinden kovu)'oruz) dıyor. 
ferih n fahur çalışır gideriz. diJer. ancak bunlann bir kısmı tecrive Bir ses - nu hırsızlığa matbuat ka- dele için bir('ok tah!'isat koymuşuktur. men ederim kendi ııilesinin na 

ldealiılt bir meslek adamı olarak bu @dildi. En hainleri dıprda kaldı. · nunu müsaittir. Bütün varlığımızla bunun önUne gr~~ su aleyhinde bulunan bu adamlard 
memlekeiıte matbacılrğı aon teUmtil de ltte Menemen hadisesile alakadar 0• Ali Saip Rey (Devamla) - Ondan meğe çalışıyoruz. Maksat bu deflldir başkasının namuiuna riayet etmek 
reeeeine ı~ttiren .gayre~!min eseri ls- lup da, hadiseden birkas gün evvel fi- sonra daha birçok müesseseler dolan- efendiler: Sinsi sinsi memleket !~ersine lenir mi? .<Vravo sesleri alkışlar). 
tanbulda Cümhunyet mueMeMsab ha- rar edip ismi M~nemende geçmiyen Ab dınnış, resmi bir yerden aldıtı mah1- ft>sat !M)kmak, fenalık sokmak, hiyanet j Efendıler; (Yeni Asır) &'aztt 
Jfnde bir abide gibi dikilmiş bulunu. dttlkadir Keınall de bunun bir misali- mata göre bu adam yazdığı yazıların etmek lstl)'or. Misyonerler onu ~ok gü. geçiyorum. Orada vaktile Ternkki 
19r. Fahır ile ~y!üyoru~v ki naaddiv~ dir. Şimdi fırsat bekliyorlar. Bunu çok akihetinden k~rk~uji'u için... zel yeti'1irml~ memleketimlri yıkmaf'a 1ver . fırkasının naş.lr~ efkarı olan ( .. 
manevi kıymetı yüksek dıger bir har.ı- iyi biliriz. lşte bunlar zamanın darlı- Haydar Rüştü /ley (Denizli) _ A- çalışıyor. dayı hak) gazete&ını çıkaran lslll 
••olan bu Merin bugün için yarı para- ğında ismi R'eçmlyen hainlerdir. ötede kıllıdır kafir. Efendiler, hu adam AıMrikadnn Hakkı namında birisi varmı§o Bu ad 
• bAta peyderpey ödemekte olduğum beride aaklandılar. çıkmadılar. Şimdi Ali Saip Bey (Devamla) - Maki. gelir gelmez. ilk evvel m~hul askeıe bazı ynhudilerle lıirleşmi ve Kaın 
borcum olaa da bana lire ula gam de fınıat bekliyorlar. Bunlardan Jstanbul nesini Yarın gazetesi namına emvali taarrur. etmi;ttir, DumJupınardnki llleç oğlu bilmem ne adında haine en 
fildir. Çünkü memlekete §limdıiY!. k~- da Arif Oruç, Zelkeriya, Ahmet Kadri, metrukeden satın aldıktan sonra karı- hul asker aleyhine yazı yazmıştır. Ni- türlü yıızılar yazmış. Dunun da ool 
dar benim ~ptddanmdan da~.a buyü~ lmıirde Zeynel Bft!im, lsmail Hakkı, sn_,_ın namına_ mal etmiştir. Bunu da hayet yakayı ele vermiş. istikHil mah- gibi bir hain olduğunu arkadaşları 
hizmetler ıorecek olan bu muesses2}1 Sırn zamanı gelmiştir zannediyorlar. musadere edılmesin diye yapmış. Yarı- ke-mesfnde muhakeme edilmiş ve Uç sa. lüyorlar. • 
itenden sonra ve benden daha kuvvetle Fırsat gelmiştir zannediyorlar. \ a· nın sahibi imtiyaıı kendiai defli, nfi- neye mahkum olarak müddeti mah!•u- Asıl en mühimmi (Halkın &eai( 
idare edecek Türle vatandaşlarını he- zıları ile, hareketlerile 0 hainleri ini&- kası imiş "Güzel sesleri • ., miyetlnl bitirmiş; lstanbula gelmişti r. çıkaran serseridir. Bu adam o mııı 
men hemen yetift!r:miı bul~nuy?ru~. rinden çıkararak meşrutiyet namını l'uıu/ Bey (Denizli) - Hakikaten Bakmış ki bu çıkar iş değil, hiyanete kada - )~mirli ukad_aşlarım ız da 
Efendi1er, Uzerlerınde tıpkı ıdealrm gı- vererek bir muhalefet fırkası yapma. mert adammış. bftşkıı yolda devam etmiştir. Bu sefer lir ki - kırye derlermış. 
M çalışarak ~tana dör_t tane Türk ÇO- ğa çalışıyorlar. işte asıl konuşulacak ~li Saip Be11 (D~vamla) - de yazdığı yazılarının altına karıs111ın Bu adam Sa\\ızlı imiş. Adı da IC 
nıiu ihda edıyorum kı: onlar da be· ve tedbir alınacak meeele budur. bmır davası neticesinde makinesi hac- imzasını koymuş. Efendiler, kadınlara ye Sırrı imiş. Bu -herif işgal zamaıt 
11lm lılerimde yürüy~cek eonl!ncu n Efendiler; banlar devri sabıkta zol~nur mülıihazasile onu anasının iJ. karşı olan civanmerdane hareketimiz- da (Koz m08) ı aleyhimize neşretmiş 
en bGyOk se"et hazınemf teşkıl eder- yaptıkları gibi hemen bir harekete !.!€- z~rıne ~akı.ettirmiş. Ve ifan günlerde e- den istifade etmek fçin hu kadına ya. onda aleyhimize en,·ai yazılar yaı 
ler. çerek vaziyete hakim olacaklarını zan l~nde hır ı:oiktar para bulundurmak rnU zı yazdırmıştır. Nihayet karısı da sor· Sonra bu da kafi değilmiş ıibi (m~ 

Bulanık suda nediyorlar. Akıllarına şaşanm. Fakat. lah~sr ıl': Akşam gazetesinde - ne fluya çekilmiş, sen bu işlere kanşnıa des mavi bayrak dururken nasıl ol 
Muhterem aıtcadaşlanm; Büyük Gazinin memlekete ve vatana verdiği oldugunu bılmiyorum - Mehmet Ben denmiş ve evine gönderilmiştir. ı,te e- da bu kirli Türk bayrağı burada d 

Meclisi heyecanla matbuat ımesele&ini ruh o kadar yükaek ve ulvidir ki her üç b_in yedi yüz liralık bir senet \'ermiş. fendiler, Zekeriya denilen adam bu- rur) demiş. 
tetkike sevkeden sebepler bazı müzevir hangi bir hlyanet halinde hükumet kuv Halat Efen diden bin iki yilz lira ve SU- dur. Fakat sizi fazla iz'aç etmek b;te- Kılıç Ali Beu (Gazi Antep) -
ve ha.in lnaanlann bulanık suda balrk vetleri harellete ~eden evvel memle renyan efendiden yine 1200 Urahk hu- 111iyorum. Onun için Yılmaza reçiyo- adam nu? 
avlum lure bir lamlı fimdl arzeı. ket. atan çoeaklan •• '<)'apaealrtamu ı:ufat alaut ve .. lan «lerhal tum. il· nnn. (Gtllmeler)., Aıı 8_,, B•11 (O..,_..•) - Bu 
tillm yolda tamamen yalana ve dolana ke.ndileri biıtr ve \aılfesini derhal }a- zerine _mal etmi . Kendi Uıcrtne ya:rılı Haydar RO ta Bey (Dcnlzll) - nk bu yazıyı ynzmı , halA yazı 
mUaıtenlt, haysiyetşiken, hürımetsiz rn par. senet ıle borçlanmış şimdi de parayr Yıhtrilan yrlmaza1 ~çlyo rson gaflbn !. (Kahrolsun sesleri.) 
!tatta milletin muknddtSatına taarruz Kimler ? vermediği i(in mahkemeye verilmiı, kA· Ali Saip Bey (Devamla) - Bu Yıl· Efendiler; Bunun gibi ve yine 
~IUerlndeki neşriyatından ibarettir. Efen filler; lzmirde Sun denilen bir ğıtçı mösyö-: pek hatırhyamıyorum -- maz, düyunu u111umiyeden yetlşmlı, bir nun arkadaşı olan avukat Süreyya ti 
Benim gördüğüme nazaran bunlara gazeteci vardır. Bundan bir gün ev\·el Penhas efendıde~ 200 liralık mal almış adamın otlu imi§. . . . mında birisi o zaman llnçedilmis fa 
eUr'et veren vaziyet ise gôya mevcut ka gelen gazetesinde (ismi kirye Sırrı- ~ra ın! !ermemış mahkemeye ıritnılş- Kazım Paşa (Dıyarbelı:ır) - lımı bu haine dokunulmamış. Bu nasıl 
nunJarın tatbikatta namus ve hay8iye- dır sesleri) demlftir ki: .. Efendiler. tır. S~lanık bank~ından aldığı bin 'ü Yılmaz mı? şıyor n nasıl gazete çıkanyor? ff 
ti, lnkıllbı ve mukaddesatı muhafaıa· beyler pasalar hazeratı! Çekiliniz. nıil sur hrayı vermemış ve buna mu«nbll AU Saip Bey (Dnxunla) - Bu Kad ret ediyorum. (lı-mirlilerden soralı 
1'& kAfi teminat tefkil edememekte ol- ıet sizden 'nefret ediyor.,. demiştir ki; sizin namınıza fJinat yap. ri .. düyunu umumiyeden aldığı ruhla sesleri). Onun için efendiler; kimle 
mur zannıdı~. Bu zan doiru mudu.r~ İ§te efendiler; meclise. meclisin şah tı~. ~n_ı~r P.a!"Ryı on~n şahsına verdik ilk .raıeteci~lfe girer girmez ~lemdaı~a mUcadele ettiğimiz meydandadır. 
Bence eeza itıbarile kanunlarda kıtfı slyeti maneviyesine ve reislerimize taar l!_rını. ~lan ıçın .teklıf yapmadı~la!l?I intısap ehn.•~.<Menşel kun·etlı seslerı) Hainlerle, dolandıncılarla, alçak) 
hudut mevm ve mevcuttur. Yalnız u- ruz ediyor. Bu adam nasıl oluyor dıı ha soylemışl.~r. Hala mahkemede 9llrünil· llk raıetecıhıe oradan başl~mış ,.c la mücadele edlyoruı.. Efendiler: ! 
nlde sürat noksanı vardır. Maahaıa ıa gazete çıkarıyor? lyor. Üskuda_r bankasından bin lira aı. metlhur hain Refi Cevat ve haın PehJi. kılApçılar için hayatta iki tijrlü öll.i 
it mademki bir veeile ile tMrar ele a· Muhterem arkadaşlarım; gazetele f1!1Ş vermemı~ Buna benzer aaullerlc van Kadriden feyzalmıı ve sonra J:>O vardır. Birisi kurşunla, birisi de 
Jınmlf ~lunuyo~. cezaları ve usulleri rfn tesirini daha fazla izah edebihnek P~Y:'sayı tedhış edere~ l!ar.a almı~ Ke~ Jik hain Sait Mollan.'n _çıka~ığı t~rl~ mamen unutulmaktır. lsimlerimizd 
gUntln goaterdijı ihtiyaçlara cev~p ve· için Şeyh Sait isyanında Şeyh Saide ~ısı guya başmuharr~r. ım.ış ve yuz e.lh ç~ gauteye nakletmış ıkmalı tah.<ııl ı. bahsedildiğinden ko~kmuyoru~. 1 
ncek bir.!D~tbuat kanun~ U;ınıimıle l.Ju !llOrmuştum. Bana dedi ki: Gazetelnin hra ma~§ı ,·armış gıbı bir vaziyet ıh- çın oradan fe~.za!mıs. . ter ki hiyanet etmes~nl~r •. DU~T 
ate11le köktinden halleddmış olu~. . yazılanndan cür'et aldım. Gazetelerin dıuı etmış ve ~u .P~ranrn da hac~lun- lla,,dar Rf!f~Ü Be11 (Demzli) - hizmet etmesinler.. Bütün ıstedıııitrı 

Hain olan korkaktır. Her hangı bır yazılarından hükQmet yoktur zannet. mam~ını teman ıçın maaşının peşın a- Şehadetnamesını de Yılma:adan aldı. budur, Hain dedım, tasvip ault 
•..,-anı mtitealdp kanunun pençesi· tim Onun için isyan etim lındıgına dair bir de senet vermiştir. · Ali Saip 8611 (devamla) - Ondan- iiittim. Şaki dedim, tasvip sesleri ifl 
yakasında oldufunu bilecek, hain ·o halde &en gazetecil;ri nasıl ta- . İite aleyhimizde. işte. ı:ejimin aley. sonra bazı gazetelerde muhabirlik et· tim. 
bir adam yar.ı yazmak için on nryorsun diye sordum. "Yaşını başı· hınd1e yazı yazanlardan bmsi de hudur. miş ve Balis ve Çituri n\\mında iki runı Efendiler; B. M. Meclisi haindi 
kere, yüz kere düşünecek ve nı almış Alt tahsil görmüş. sa(ı~ı saka zzet Ull'i /ley (Afyon KaraltU<ır; la birleıerek bir kitap şirketi yapmış- şakidir dediler ve karar kıldılar. 
hatta sisi temin ederim ki ni- tını bu ufurda ağartmış adamlar zanne - Tuu. ! .. , ~ilah cezasını versin. tır. Sonra möeyö Balia, Celal Nuri vo halde bunların vaziyeti nedir? Hail 
ayet gaı:ete çıkarmaktan ürkerek E=e· diyordum dedi. . Alı., Saıp Beg (devwrı_la) - Eft!n· kendisi müştereken Yılmazı çıkarmağa mahkeme bunları muhakeme edebil! 
llmeti köşesinde oturmakta arıyac_ak- Ond.; 90nra birkaçını gördü. Güle- d_ıler; ~on posta ga~tesıne nakli ke- karar vermişlerdir. Hansı mahkeme bunların işine bakft 
tır. Bir maksat uğrunda her belaya rek gazeteciler bunlar mı imi~ dedJ. l~m edıy?rum. Zekerıya namında birisi . Efendiler; C~lal Nurinin bu razete. Ur. ltt.e. biz bakmışızdır •.. ~ararı 
ratmen mrar Ue çalışacak olanlar >~1· Gazetecilerhı hariçteki neşriyatının te- nr, hu ada~ &On zamanlarda mi&yo· yı nasıl çıkardıgını ve gaa:eteden nasıl :ıı vermışıa. Artık kan dokülmekt 
ma idea118t insanlardır. Hain kalplerın sirlerini hepimiz biliriz, hepiniz bilir· nerler aleyhın~ .yazı yazıyordu. SaJm: ayrıldığını bildiğini• için safahatından ve bu g ibi hainlerin mUleves vücutla 
.,.. kafalann ebedi bir hüara.n .ile mah- siniz. tşte bu yazılan okuyan efkArı ~Jdan~yı~.polıtıka oyunu yapma_k !sti. bahsetmiyeceğlm. Yalnız bir zaman "a ba~maktnn usandık. B'unlara 
nm oldukları şeyde bu ulvı ıdeal ha· umumiye bun lan hakikaten memlekete >~r. ( unku bu adam karısı ile bırhktc memlekete yaptıiı ihanetler ve yazdı· dem kı haini vatan dtınmektedir, bi 
lllsuıdır. Tekmil olunaeak bu kanunu nafi adamlar zannederler. 11•118r~nerler tarfından. ~utularak, ye. iı yazılar eğer 150 Jiklerin yazdığı ~·a· enaleylt bunlara yapılacak şey vat' 
teminatın yanı başında hain kire nef • Eter müsaade @derseniz bunların kim tı~tırı~e.r~k. memelek!tımıze hediye c~il :ıılarla mukayese edilecek oluna, bu· dışına atmaktır. En son olarak Heye 
retle mukabele ve muamele edecek .. o· olduğunu bir defa efkan millete arz,I mış ~·~ısıdır. Efend_ıle.r; hu hah~ g~r-1 nun nasıl bir Rdam olduiu derhal nıcY· Celilenizden isterim (Alkudar). 
lan Ttirk milletinin JMrdane te~ahur· vazh·etlerinl ve şah iyetlerini tahlil e-1 mek ıçın ~atırı.nızı ıshbdat devrı'!e ır- dana çıkar. Reis - 15 dakika istirahat için 
Jeri gelir ki bu da hiyan':t vı. ~nay~t de ilin. "Faydalı olur BeSleri.,, Ben geri ca. e.tmek ısterım. O ~man da bır~o.1< Efendiler; hain Mehmet Ali Tel· &eyi tatil ediyorum. 
emabma karşı vatan aelametının fıli çl şahsiyata girmek istemem. Fakat ef mı~}onerler memlek~tın her tarafını grafı yazmazdan bir hafta evvel ayni Kapanma ıaati: 11~ 
teminatını tefkil ecler (ALkışlar). kAn umumiye görsün. Hiyanet ve fenn- 1 do.aşırlar ve ermenı çocuklarını to~· tel.ırata benzer bir yazı görülmfü.;tü. /KiNCi CELSE 

Ne yapmakr lstlyorlar Irk edenler kimlerdir onu bir defn da· larlar, okuturlar, ve hatta. bunlarııı •· Bunu Kadri y11zmıştı. (Böyle mecli-ı o- AkfOlll ıaati: 18 
Ali Salp Be11 (Urfa) - .Mu.~terenı ha görmüş olsun. çerslnde a_rzularına daha zıyade '!!u!a. lur mu, bö_Yle intihap olur mu?) Ret.-:: Kıbım Paıa 

aıtcadaşlar; benden evvel söı soyliyen Muhterem arıkadaılar; Arif Oruç t'ık buldu_klnrını daha u7.aklara acoturc Efe'!dıler; ~ehm~t Ali de bundan Kdtlpler· Ruıen Eşref Bey (Afro.tr' 
hatip a.rkadaş)anm matbuat hakkında ben, Anadoluya geçtim, harbe i tiraı.k rek kulak.la!"na bir şeyler oku~arak başka hır şey soylenuyordu. Bina!~ft· j kRrahisar), Haydar RUttU B. (Denıfr 
lifi derecede Heyeti Celileniıi tenvir ettim diyor. Evet gelmiş, nasıl gehni~ memlek~tımıze iade. ederek hedıye 'J· leyh bunların ikisinin ve hatta dıgt.r li), 
ettiler. Onun i~in uzun söylemiyeceiim. biliyor musunuz? lsta.nbul düşman i~- derlerdı. l~te efcndıler, zaman zaman1hainlcrin bunlarla alakası vardır. Al'jıl Rela - Cehıe açılmııtır. 

1~12 aenedenberi matbuat kanuııu· gali altına girer girmez Gazinin açtığı memleket ıçersl~de, Vanda, BltUstf', :A ı dtişünülecek tıtmik edilecek cihet bu. Şerttf Be11 (Edirn.) - Etendilıt; 
nan tadilile uirapn bir arkadaı1nuz kurtuluş baynıiımızın altına girmek danada, Kayserıde: l;ıta_nhuld~. ellerı~ ı dur. üç azlı arkadaıın matbuat hürriyeti 
mfatile arzecliJ1>rUm kil buııün konu- vatana hizmet etmek iÇ'in _.\nadoluya ~e bombalarla ya ı tıkl.~l, ya ollim dı·ı Muhterem arkada&)ar, bu '!'Ö&Yii sut istimal edenler hakkında Meclitl 
plmakta olan meeelede matbuat kanu müteveccihen bir kafile çıklıış. Arif O l erek vatandaş kanı doken, memlek.«'- Balis yazı yumamış, Kadri de. hıç ya. aliniıe takdim ettiii latiıah takrftl 
na veya matbuat işi yoktur. Mesele ga ruç bunlarda para var zannile arkala· tin haya~ına knsteden o haln çetelel'~n ıı yazmamııt- EU kalem tutar hır adam tilerine müıakereyi kabul buyurdun o• 
11teci kılığına ıiren ve meşrutiyet dev rına düşmüş Kandıraya yakın bir nıa- b~şındakı Bofoslar, Haçndurlar hııp l değllmiş. Muhabirlik yapannıt- Fakat Bu memleketin kanıyan bir yarasJ11• 
rlnln Deniş Vahdetisine, Salt Mollası halde bunlarla buluşmuş. Arkadaşlar, ~yle misyonerler tarafından ye.tiştı. bu mühim makaleleri kim yaıdı? içi- kudretli parmağnuıı butınıı. 1Jd 
na, Refi Cevadına ben:ı:iyen beş. altı ser ileri gitmeyin buralarda çerkesler, eş rılerek memleketimize h~dlye edılnıtş mlıde oturan bu hainler kimdir? Yok- Me('Jis; en elemli günlerinde, en dilf 
aerinin (Bravo sesleri) her ne pahasına kiyalar vardır. Sizi soyarlar dt"miş. lp- adamlardır. sa hariçten mi yudı. Asd 80ru1Rcak kün dakikalarda, en eıgln saatlerd• 
oluna olsun gemi azıya alarak, yalan siz Recep namında bir çete bulmuş. Efendiler; 1 ta.nbulda eline bom- cihet buraaıdır. bu milletin ne kadar çok yarala11of 
ve iftira. te~P. edert;k e!kArı t!~işl~ Bizi bu yollardan Anka raya gö~ür d~j ha. ~l~rak Osmanlı .~ankuını basan, Da Arkadqlar, bu hain ıazetesini ka· samuı ve ümitsiz yapnılan dakikalı& 
acaba reJimı, cümhurıye~ı _ya.kabıhr ~u miş n bun lan almış akşamleyın hır bıalıyı ba.<ıan ve Turk vatanda8larmın pamış fakat bunu bırakmaml\k Jbım· da ümit yaratmııtır. 
yls dhabına düşmelerıdır. lıte hır yere götürmüş, akşam olunca Arif O- kanını akıtmak istiyen ve hamalların dır. Bu da Abdülklldir I<tmali ribl her Takdirinize ruşinadır ki knkin l'
mtiddetten beri bu fikirle çalışa~ ,.e ruç Jp iz Recebe yanaşmış bunları bilı· sırığı ile bnşları ezilen o Haçnturla r. halde bir ttY koklamıt olacak. A~ba kilar fırNttan istifade ederler faklt 
ına.tıbuat hürriyetinin ar~aaı~a ~ız~c· yor musun? bunlar Anadolu da l\lusta· Boğuslar, hep böyle misyonerler bn·tt· Abdülkndir KemaH Menemen hadise. fırsatı icat ederek ondan istifade 111 

nen böyle bir kaç sersen turemı~~ır. fa Kemal paşaya tam otuz hin san al- fından yeti~tirllerek memleketimize he sinden Uç ıUn evvel hadi1tnln vukubu koca bir milleti kurtarmak aneak !' 
Bunlar rejimi, rejimi kuranları, mudn tın götürüyorlar denti~ Bunları boğa- diye edill'n hninlerdir. lacatını arthyarak kaçtığı ırihi bir mnk· ancak bütün tarihin ve bütün insap.ı-
faa eclenleri yıkmak istiyorlar .. ~te~~n hm ve paraları paylaşalım demif. l~iz Efendiler: hiç biliyor mu11unu1. ki sat tahtında bir haber aldı da ondan im huzurunda hürmetle eiiletel?f 
beri rejimi müdafaa eden, _reJım ıçı~ Recep ben bunu yapmış olsaydım <ıdğ- :mis) onerler ermenilerden bl\fka bir mı ıaaetesini kapadı. Bq hueusta ıa· Mustafa Kemal ribl dahilere nuip r 
çabşan_fedakirların haysiyetı~e, şere~ı- dan inip de \'alanıma hizmet etmek kin millete itimat etsinler, hiçbir rum ç«>- bıtQın ~ milteyakkı• olnııwı lbım- tur. işte o. bu tarihi yaratmıı ~ 
ne tecavüzler yapn•k orta.hıı U:d~ı~ buraya gelmezdim. Ilen eski fenahkJa.

1
tuianu, hiçbir yahudl çocuğunu götür dır. sarsılmaz bir varlık vücuda ~etirmif 

edenık1 terrör yaparak vaıı7ete bakım rımı vatana hizmet ederek unutturn,ak, dUklerinl ıördünUı müT Yalnıı bir de Efendiler; btı nne sonı:a bir hi·,tlr. 
olmak ı.üyorlar. affettirmek için geldim demiş ve bunu, kendi vücudü ile iftihar ettiğimiz blr1 dise çıkarsa bu hainin yakasını bırak- Aziz arkadaşlar; matbuat hUrrfyl' 

(Alt taralı 9 uncu 10111lamızda). 



Millet Meclisin deki __________________ ._. ____ _ 
tn· Os~ !a;.afı 1

8 ~ciısayıfamızda) .Nadinin Türkunığ sahibi olduğu. mil-itini. devletin otorites ini. rejimin rn 1 Onlara da efendiler, (giinahtır. ra-ı mek b.tiyorlar. Hayır arkadaşlal", ıtr-

i
.tı .. suı ~sf ıkma e ~!1.1erde. _kaı·?ı burada yonlara malik olduğu bir kanaat h~ılin şama~ını, inkıhlbın yi.irümeslni v;ka zıktır. ayıı>tır. in:-af ediniz. hu ne-;- tık kafi, tah:ımmül i!;e de, metanet ise 

un ru e anın oy e ıklerı ·· ı d d" N' · ?? B k · · ? B k · ' · ·ıı t b' 1 · · · d ı· · '\ t k •· k k dd d k"k t 1 kl he h soz er e ıı-. ıçın.. a ınız nıçm. u- , ca - ona mani olacak engel olacak riya tınız dolayısile mı e ır nrıne gı. 1 e şe ı~ır. 1 r ı Çe2'ınece mu a e· 
1 a J m~ da ;.·/a e~. hen, onlal'ı rada izah olunan bir vak'a bana an- hürriyet! Haydi efe~rliler· dinlerin, riYor) nifak \ 'C ~ikak başlıyor dendi- sat kalmadı. Milletin en aziz varlrk 
r~~ e e~~ . e~ı ınt. alnı~ Ye yal- lattı ki biz her hangi bir söze Ye sÖY· düşünün, bir yılanın kafas;nı ezei· gi ği. zaman arnt>n bugünküler ~ibı lan, her giin ilerliyen bir cür'etle teh

z '~ ~o a~~s/m~s ~dec~~~fot. Ve lenen her söze kemali samimiyetle iua- bi çiğneyin ve öte tarafa· gecin. havkırıyo~·ıa;dı: H Urriyet gidiyor, dit ve hatta tahkir ediliyor. Ne iste-
s~ epi ~ suı __ ıı ımah e ece~pm vakit· nıyoruz. Normal vakitlerde norma'ı zaman sö~·letmivorlar. a~ızlanmıza kilit vu- diklerini hilmiyen hayır istediklerini 
nız çın musama anızı ı·ıca d n· dl~ ı · ki d' ' 1 d t b"· ' · · il h" · 1 · · n·ı b k 1 h dl · · °" . e e<·e- ız • -':er erıne na · e ıyoruz. e ar a, . ~ ıı zamanlarda. tabii düşü- ruyorlar, eliyorlardı. ~ava ı ur!·ı- ço <_ 1) ı ı en u yı ıcı ~r~ a erı.nı 

Q Efendı"ler· cu··mhu .· t• . • an'ane\'l bır surette kafadan kafaya ge- nerek gırı!:' yapmak cok ividir. Riz , ,. yet! ~enin namına ne cınayetler ı.:;.- bldırmek zamanı p;elmıştır. (Geçmış-
.. ' ııye 1 ılan d k b' k t ı · k' ""'' d · ·ı·.. b' k"t · • ".< ' b t · t• l · ı 1 · ) 1 n biz bütün fırayi umumi . . e .. er- çere ır anaa ge ıyor ,ı, ~~a ı . ur-1 ır ,.a _ ı .. anor~1ali kahul etmiş adam- lendi Ye hCılen d<' i ~l cniyor. ~er ~~ ı ır >~. e .ses ~n. . . . 
u ı ederek teker tel<er re . )

3
eH ınuı:~- kuYaz almı.~tır. Bomo!1~ı . fahrıkası l~r .. deg~·lı.~. B~z görüy?ruz ki. ts~n<'t gazetesin~ yazı yazan _Il<~~~n Fehmıl.er .. Hu~um~tın meclı~ın ':e nıhayet b~-

a Hayır?_ Vatan d"~ lmış deg-ı.lonundur, mılyonlar sahıbıdır. Zaval-ıPa~.l hukumetı tamamıle Ciimhurıyct 0 zamanl.ı Fener patl'lklıgı tal'afından tun mılletın hep beıaheı hunlara la-
tmda çiğnenirken yedi ~~a~ ayağı lı !\~eli! Ben bilirim ki Yen!gii~1~ çık'.~- Halk. 'Fırkasının kabul ettiği prof{ra- idare edilen Sadayi ':\tillett.eki .~hmet yık .~ldukları cevabı hatta cezayı .Y~r-

d Jarm sahibi olan bu ·ur .Hldır ?.u, ı·~~cagımı~ za:""~n ~avallı ~~dının im· mı elıne ~lmı:;;. onu memlekette adım. ~amimler. Yolkancılar. Alı hem:ıl- m~:-ı ~amanıdır. _ I>aha. fazla suk~t 
de ve altında hakkı ~la dun .. l!_S· çuk makınesını getırtmek ıçın parası adım takıp .ed.erek feyyaz bir netice· Ier, Refi Ccvatlar ve hempaları Y<~· mıllctı .. u.~u _buca~ı . hellı olmıyan fela· 

· lali ilan olunurken . t n turku.n yoktu. Ödünç para toplamıştık. lş- :. ~ ya~·mak lS~ıyor \e nihayet bizim rn- tanın harabelerinde öten hayku~laı~ gı- kete .~uruk.lıye~e~tır. .. .. 
ji~le ~u memleketin, •1~uık g~çın_ış te a~ıl mesele. buradadı.r. . • .. zı.r_emız e~cndı~er, g-.enç nesle te~temiz b.i ba~ıra bağıra nihayet !)i.r gün_ mılle· . . T~ırk mı~letı~.ı~ _l>_~ıgu.nk~ hal. ve va· 
uy~mı~eceğine Ali Mecli . ?e\letın Yıne .a~·z~dıyoru~ kı, .mıllı ı:nuca. bıı _Must.t~a K.em~l ınkılilbı teslım et- tı hoırmak. ~ 0J, etmek. ıçın bogazımı- zı)e_tı ~ulm.t~ ı:s~ı~lal H şer~fıle n.ıe: 
g~t~rmış. ve ondan S<ın~<>ınız k_ana· dele tarıhının _şerefi~. ~ahsıyet~~rı~~~n mek u teı te~ız hır tiirk ,·atanı ,·er- za itihi.f sicimini atanlarla hirlikt e ,·e ~enı mıllet~eı ar:•sı~da m~vkı _ alnıak 
ndısı~e hır de\·let mefh a mıllet, huzu~und~. cl~ı.ma hurmetle egıldıgın~ mek, .o~u kır!eten varlıklar ht~ mem- ayni safta göriinmii.~lerdi. Tiirk mille u5n yakı~ ~e~e~e~~.k~d~r. :.aptıgı f~da· 
• Istı.bdadı mevzuu hah~mu ~ramış- ~eclıs reısı Kazım ~a~.a .Haz~etlerı lel<et ıçı~de hır taJ,ım tüfe:riırattır. ti solmıyan ruhundaki hayratiyetini karlıklar,ı, '~ıdıgı kuıhanl:'ra ço~ .n 

akat bız ne sultani m se.tınıyorum. ıle aramtzda geçen kuçuk bır mu~aka- Onlar.ı hır arpa tarlasma musallat o- hu mütlıis tehlikeve kar..;ı ela izhar e· pek cok y~_ıık. ol~caktır. Rı~a ede1 ım, 
eşr~~ s_ul~al1:1ıktan h:t~:~~t~tt~n, ne şa. tath bir _m~sahabe ,·ardır kı, .ar- lan bıı: d~li_ce _gibi koparıp ~tınreli_m: den~k cHi~m:rna d;l ve h;ı ,atanslzlıtra matbuat ~rnrrıyetı n~mını s~pe~. ynp~-
1edJgımız ıstıklal ve saad ~ımız ve ze_dersem •. pıopagandanm ~eler J.aı>- :1Junlaı, ıyı dıkkat edini zkı, çok ıyı da Hiyik oldukları cezarı ,·erdi. Her rak ne~rı~at !a.~a~ u kendıleııne g~-

e agımııı anladık Ye onu _etı bula~ı· tı_g~na. emın. olacak~ınız: Ilır bethaht ışlenen ve arkada <:ok iyi çalı~a~, birisi birer suretle ve hilhassa Ali l\e- ya. muhafıl l'maınu vere'! ıtazetelenn 
· u halde _en başta Gazi l\ıdrak eU~k. bırıncı mech~te . hın hır. şey karıştıra- muntazam surette tedviı· edilen hır ınale layık olduıhı akibetile millet ar:ı neşriyatına bakınız. Mıl1~tç~ YAPI· 
·· al oJdugu halde 1\f l' . ~~t~fa K~- rak . masunıy~tı .şahsıye kanunu !"embadan saldırılan fesat ~uaları sından rok oldular. lan fcdakfrrlıklar ne kadar ıstıhfaf ve 

pJ\fn .materyalist cephec _ ısı lınız .tarı· namıle aleJacaıp hır ş~y <:ıkarmrştı. ıle hareket edi~orlar. Kimisi ..;insi iste arkadaslar· Sinema suretile istihkar ediliyor: 
a~ktığı. vakit hu mill:~ın~en .. mıl!et~ K~zım Pa~a .~I~zretlerı orduyu ve sinsi y~zı~o.r. 8ureti haktan görünü- anca'k satır ha~lar;na i~aret ettifrim •·Esaret altında il~rliyen _milletlere 
,~ftJıor, _hır ş~y istiyor." 

0 
h r reJı~t ıst!· ~ucadeleyı duşuner~k . bana sordu: yor. Rı?1ısı ul~ orta sö,·iiyor :-;ayıyor. bu korkunç ma;,zarn rnkit. ,·akit cünı- gıpta ,eren bu ;;;ereflı rnrlıgı yarat.~n 

ıl.tf ~) nedır? Bütün 'f"n.~~ bu 1:"tedı- Fakat hu kanun çıktıktan sonr_a mem Halka hıtap edıyor . ~u halde o. :ıe hürriyet idaresinde de türeyen bazı mu aziz ,·arlıklara kadar, ne kadar kus-
• er.!n en sonunu te ·kiJ e Utkıy.~de ıd~~l- ~ekete gele~ casusları ben ne )apaca- kadar ~uznsa öteki de 0 kadar ~uz_ır: harrir ,.e g-azetecilerin muzır ne~ri- thane tecavüz ol~r. Bu hay~sızca, 
1'4ogdu. Bunu yapan Yti~ke~ cumhu~ı~ .et g~m?" Bu kanun, mu~tazam aç.~lmış dr~ .. ~ınaenaleyh matbuat hiirrıyetmı yatları dolavısile tekrar gözlerimin ö- bu nankörce. hucumlar ~esela Rus-
iJ,f Şu halde vaz'f . sek Meclıst!r. hır propagandanın esen olmak uzere suı ıstımale hükumet hı'c l>ir rnkit mü .. d ·.. . ... -·td·ı Jt·ıı .. ··ıda hatta lngılterede ve 
.~..it... .ı enın en h .. ··- ... · ı· · · · d k· d· ·b b h k k · • nun e tecessum ettı. J' • • • J' • ~n karan son k uyugu verı- mec ısın ıçın e o a ar el a r u u saade etmemekle beraher ben zannet- B 1 . . 1 1" d h . hangi bir millet hadi· 

1" sonuna kadauna .. ~dar götürmek bulunduğu Ye buna karşı hareket e· mem ki ismet Ps. hükumeti matbuat l ~!tn ar dd~ aynı maksatla. Sa}l·dnı druk1 ı:ansıkı ~ b'~~le .. ·apılsa o gibilerf' o 
' ,...._ h f r l urtitmek ve reiimi dildig~ i halde maalesef cıkmrsıtı Şu ı ı· · · " · ·· a mu ema ıyen saldırıvor. • a fl' ı ·. mına aı:;oı O) ,} ' · 

ll"llU a aza etmektir N'ih . t f d~l h ld ' , ~ ., . senes ısını tecavüz etmel, için bıı· mıı '"l hunların d·• akibetl~ri elbet ö::ıür rada h·tkkı ha} atını mı Hrirler? Yobıa. 
·-""evlet otor·t . . · "' ay e e en ı er, a e nt> oluyor kardeşlerım? Şu olu- saatle ver·sı'n 'l' ·k'l: t · . - riavet •' • ' ' ht d ı J • k lr:~!' . 1 esını biitün , 1_. h . . . . . . ' .. : . · ~ş 1 .ı ı esasl)e)e · arkadaslan ~ibi olacal,tll'. Evet a..:la vatanın en hetba a am arma_ ap 
( u.lıle memlekette tatbi~ana "e k{·tt- yor .ı, er ~mzım şah~an daıma baş her bımnızın vıcdani, rntani ho~·cum~ı~ şiiphe etmironım. Fakat eğer gaflet sefillerin uiradığı akibete mi ugralir· 

111 oksa beş on kı' . . .. . e~me _ır. ve canla mucadele halınde bulunmak dur. intihap dairelerinizde ,,.ıdecegı. d . d 1 1. b"I t· h "k··t . , · k ·t 1 . . 1 

d~ 
~anın hurrı..,etı kelam mecl .· t' d . B . . k. f . ' .., d k e eı e, lU \,\ ı ,\ ıı .ı 'e suı a') - aı ... 

mına Çürük s· ı t -' • >Ut ıye ın eyız. en enunım · ı e- mız yerde, her fert fırsat bul u c;a ı ·J d· h•t ziv·ıd ·· . h d . 1 il · iz hu milletlerin matbuatını 
j... f ' .• ı .a yazı vazaca.,.ız ra"'atin timsali müce ~ mi lan 1 d . . . • .. .. l aı a a ' .. • e musama a e eıse' epım .. 
Je . er):at etmelel'ine Me 1 ~ ı) ,., ., . . sse 0 . S· aı.m:ı ve .. d~ıma ınkılahın butun ~m< e- çok korkarım ki idarei ciinıhurirede ''e takip eden insanlarız. Me~l~ketle~ını 

n
1 

hıç hır vakitte asla vceıs ~e ~~ ~e~.{ ~şa·d'e 
1 
on_u~ ar.ka~ında. b.ul~nan ~erın~·~· b_utun esaslarını nere):e gı~ı.!1.e~ millet de bu sui kastcrların milletin ru milletlerinin hal n• h•tikbalını t.~hhke· 

n-ill:-~~e ~tmez. Matbuat h"' ~~ .\!"~ e 1 
, a~ eş erı~ız 'azıfelerını yap~· ıstedıg~nı, ~ereye rnrmak ısted~~ını huna sadıkları zehirleri temizle· ye düsiirecek neşriyata asla musaadf 

jjlllllll ıstımali ne netice , -~rı ı)e ını.n cakla1dıı. --~a~ı ma!bu.~t kanunu. dı- tamamı le mtllete anlatalım efendıler: , ·inch'e kadar cok fc1:1ketli devre!er etmezler ve etmiyorlar. 
Jdersini7. Şö}le tar 'h· . '~ıır. takdıt ye tale~ ettı~~mız ~ey1 h~kfımet getıre- itminan ediniz ki türk milleti müspet • . :.- ~ 0 ·h ld matbuat hürriyetini ve va· 

( fıak demi~ Ahmetılhiaoklıyac~k olur cek, elıyecegız, ~ı~ ne!ı~e. alac.~.ğı_~: bir mill~ttir._ Rizin ona yaptrğınrz rni~s gec;~;~~·da !ar: hücum inkılabadır. tanın n~i !enfaatlerini yıkan bu. em-
uı:i~ı~ı~ ı:;oylediği H?chilen ~~y .~r~a1<~a Fakat be.nce. hu ~afı degıldır, çunku pet t~lkınlen. kah~l eder. Karşılaşhgı Milli Yahdeti parçalamak i~tiyorlar. sali sui kastçılara hadlerini bildmtıek 
a 

1
e' rıdnın • . . m.eşrutiye( devrin;: ~~tlc .. ,t kan.un nt·~~~) ~t ?1~ ~~kını .. u~ul. n. ~e- menfı telkınlerı çiğner geçer. Ar- :Milli idareyi yıkmak istiyorlar. (0- zamanı gelmiştir. Düstur şu olmalı· 

~ nı a bılırız. 1ua rasıme a 1 0 a~a ır mucrımın :la ,a. kadaşlar buna emin olsunlar. Alkış-
1 

. 
1 

· ) dır· Bu ,·atanın aziz varlığına ve nıu· 
I(ı• Efendi! . . h' . sın dan tutup kıtabı adalet huzurunda tar) nu yapamaz aı ses erı. · d" . kt k 
ıı"' lazın e~' ~~.e h!.r .inkılap matbua hesap sorar. 1''akat bu kifayet eder · Veci A _ Elbette ona hiç siiph~ yoktur. Hu kaddeı;;. menu ıyetıne Ui:a an, ya 111

' 
·~ ~zif . ~d~~ Çunku ınkılap henü.t mi? lnkıJp icin kafi midir? B d P . 81~.r ~ey (~rzuru~ t . zamana kadar gördüklerı ve ani.ad ık- dan suı kast edenlere bu memlekette 
ı~ ik e, ını. ı. mat .. e.~me1!1i~tir. Yazifrsi Refik Beı/(Konya) - Asla! en ~nız S?Ylı)ecek~ım. Fa a .. at~ Jarı gibi hunu da göreceklerdir. hakkı hayat yok~ur .. (Alk~ş~ar hrc'\H• 

k l~al. ıçın buruk hır feragat vük· Şeref Bey (Devamla) - Matbuat kada§laııtmı.n ı~~hatlarıle mesele}• te Ve niha)et milleti mutlak Ye bche- se:-;leri.) Bu hakıkatı hu gıbılere an· 
-_1 Hr ım·tnla 0 h d I ' • neY\'Ul' e mıs gordüm Sarfı nazar e· k 1 ·· 1 t k 1 · f hatta aeçiyn· J•e ·· ... ' .· . e e e doğru azim hürriyeti, mathuat hürriyeti.. Evet! d' " . :. · mehal hir saadete götiirece o an cum- a ma sırası J!:e mış ır. "' .· · 0ct d ~1 umcı;ı l a zımdır. hürriyeti kuranlardan birinin dedig·i I)Roı u,~· R d 

1 
'rnriyet idaresini mahvederek miiba· arkadaslar.( Alkışlar bravo se!!llerı) 

· aga apannz.sınız s t ~ k e ı,.; ey (lfonya) - !\rka aş ,!ı'; • · . d 1 k ı ·ı · '"t ~ (Bitmedi) 
irde irtica olu;·, Alt·;,:. a~ ıgınız ta.: gibi (e~· hürriyet, .senin içi~ irtikaı> bir zamandan beri devam' eden neşri· rek ,·atan üzeı·ın e ıay uş ar ~· ll o - = 

1'ihcaların, loshıkl · . . ~z S«>ne_denbcı.ı e~!len c_ına~e~lere b~k d~ . hı.cap ~t~.> yatları itibarile memleket i ·in ciddi 8 k• • M v • l d• ki 
_,ete "bizzat beni~ıa ~~~~~ko~:c:~1 : T_~ır~ m.~ 11!tının s~ı:n. tarıhı~in_ı ~ozu- bir tehlike halini almış oıaJ bir kısım Yunan aş ve ılı . enı.le os ıyor ' 
~Jzzat brnim dü ··· d ·--.. · · J\U~u~ onune &etırınız, tarıhı -..cıh;ın vaziyetleri bana "UB-U hatırlattı: - - -··k.,· , . . ~un ugume . ıman ede ı.rıhıle 'ba41amı'" bu millet yukarıdan · "' . · ' 

l d ın .,, gıhı paslı gayelerıne doğru aşağıya sarsılıp gelirken kendisinden gazeteleru~ ve Oftları ıdare 1!den1er.ın y • t h d d • 
il« eınezsi~iz. . . .. .. b~a herkese hizmet etmis. Hatta · Meşrutıyet he~ii~ il~n edi~.miş,_ ıs- unanıs an u u unu ÇiZ• 

e ol~ gıdemez ınız. Çunku sola gi- nereye kadar? Ta rn:36 ıncı \ıla ka- tıpdadın mazalımı mı ilet uzerındeıı 
ıı, rs~nız, henüz daha inkılabın tam, dar. Yaluız o sene yani 13:>:- se . atılmış, vat~nın seması açılmışt!. O k h b • 
k nııl ~anasile neticesine ermediniz. 16 mayısında Büyük Gazi lı:tm;:et uı.ma~ ~elkı burada bulunanlar bm::ıl~ • t • t ar e gırmez 
~~til:esı~.e ~r.mediğinizden sola gider- Kemalin, türkün şerefli evlad~n~n a ;~n ~ıbı ben de ı:ı:ıe~tep srr~larında hu- mı ş ) r' ar ) a e 
)lj.- reJımınız. demode ~lur. tam Sam!;una ayak bastığı gündür ki. nul.?rdurn. Hurnyet, musava~, ada~ 
..uı_ -.bu halile hır tek vazıfe kalıyor. O türle kendine dönmüs val ' let, dusturları altında ve hu mul,ad<les .,.T . ·kt . ca ol·ırak eıkan "At- lunuvor. Ve bu hudutlar dahilinde 

er•• u reJ"i · k d ·· .. " • nız mefhumlar "d f" ·ı ·ta"a a .neV)oı a 1 um ' , · 
k nıı onuna a ar .,.otur· kendi icin eahsmı'-·a başlamış ın mu a 11 namı e oı J • • • • • •• F . d d h'J ··1 

•e 'e de, let mefh h'"t".,, .·· l ~ . ~ J b . . tılanlar arasında biri idarei meşru· lantis gazetesinın '\ unanıstan mııha. dun.yanın, ran~a a a ı • en mu e. 
ı-1tul .. umunu u un ~u- ~te 10: U seneden erı çalıscrken t· .. ' ~. • . . ·" ' · ~ . . • 

•. ,. d ve m!ıecldasile _ ya~amak la- etrafımıza bakalım. · ayr .ılan ettırenler .. na!"ına dığı-rı biri M. Yenizelosla dikkate deger bir canis halkı rnrdır. Ru ıtıbarla '\u. 
•1J6~ ~r. b~ eJ.efendil_er; nihayet bu mec Efendiler· bütün an'aneleri, bize :e ~uyaho z~man mustakıl olaı:a~ I?at· müFıkat :rapmıstır. Bu mülakatı saal nanistanın girişieeği her harp ancılt 

' u uy~ık meclıs :vokktan varJıklaı· h.k. d 1• . b' · d 1 ua sa nesmde ortaya cıkan ıkı sıma ' · • . . . _ 
tt'1nratan, bu mecli~ ;.\f .· .·· . ,1 a ·ım um e !rı ~e. ıze ınan ırı _an vardı. isimleri malüm. ' 11iiseyin Ca· ve cevaplarile beraber naklediyoruz. istilfı harhi olabilir. Ve emınım kı 1 u ·'!:!?..: ral'ında dalgal~n~~ en~I 1s~~~~~~ saçmalarındka~fetsını dyık~ık.t ~ler!n~ hit ,.e Ali Kemal BeYl~r. Bunlardan Muh·ıbir soruyor: nanistan böyle bir harbe girmez, çün 
l"l'utün nnmu . . . • · • . muasır me enıye , me enıye ı mını, AJi K 1. · • .11 f • · 

.,11 Alkı,.la . ) s ve ;:ıerefıni kurtarmı:;-tır. hukuk ilmini aldık Muasır medeniyet- y"'k ~ma ın o za~a? guya mı. e ~n Efendim 1'iirkiye ile yapılan mu. kü hiç bir istifade!'İ olamaz. · i .'! 'ı. f · il· . d" "ı 'k ·· 1 'd' _ u se ınenfaatlennı ve meşnıtıyetın - ' · . , . 
ırı1 Dort, hes ma~kara .. b 'd'" ın }O aı_ını uze ttı ' oy e gı l}O- muhafazası endişesilc lkdamda her aJ t'dede lıiç olmazsa bırkaç bin Yullmı ı - Et·et ama bu kadar lıaksızca tt?r 
it belirsiz t .·h· '. ?C:· eş ne 1 U · ruz. Bende karanlık zulmet Yardır. g" · t' . 1 d k 1 

• .. . • • 
. i n b' k ' aıı ın telınıne şayan O· Sakın perd " . . • r Alt d k . un ın ışar eden yazılaıını >en e o u- mulıadrin Türkıyeye aı•dclleri [('nıin kettıgımız şarkı Trakya? 
ış ır aç "olunu s . . ' eyı ac:ma)ınız. m a or Yordum llk · fi şu olmustu· 

ürriyeti m'atbuat ... asnmı~ .. ma~kara konç şeyler vardır. Mustafa Kemal Yetism.' b' . ın 1t~aım : . . h · .. · · edilmiş olsaydı bu Yunanistan irin da·ı - Hatta burası için bile harp et. 
IAAt. • naınına hutün mil- b t' . . . ., ış ıı va .ınpeı \eı mu anır. . . . . , f 

d .,...ın namu una ve hay t .. ~ P~r_ye ı yıttr, attı. Bır de baktık O zamanı hatırlarsak benim gibi hir- ha Jıayırlı olmaz mıydı mez, bırkaç kılometre eksık Te)a .-ı-
Oklcrse hen ı .. a ına tecavuz kı: ıcınde bit' sey vokmus bomboş bir k · < .. • • • • 
..ı.... öt t as a duşünmem. ciğner <::.ey -: Ald ~ · h' Y ço · ınsanlarda bahusus munevnrler- _ Size cevap olamk Tevfik Rüstu la yerin ne ehemmiyetı olabılır. Sıze 
'"'~ e arafa gece · · ~ mı!»• anmışız. ızı aldatmrsJar. de bu ada b" .1 tanıyorlardı ts- . ' " · y · 

uı~ Mücadele, c b· 1rım. _ Onun yerine koyduğu muasır huku- t mı. O) ece.
1 

t · . ·· Beyin çok durendış n acık bir siyaset Peloponezden hahsetmıyorum. enı 
:ı:.ı 1 . . • as adıgıınız d·tkikalar k . · e o zamankı yazıları e va anpener C d . J •• 

ıtıır!"a tepınız çok i;:. i hat .1 . ' . 
1 

· ~· .~uasır ılmi, muasır yaşamağı tanınan hu ada o-ün ge<'tikce artan gösteren enene ekı beyanatım goz. arazimiz öenüz çalıştırılmamıştır. 
ırt'! ltbd.ul matbuatı a Vni ~~of rsıd~~kz .. kı J .. ~ butu~ muasır ahlak ve ad atı bir tara- bir şiddetle o ~~m~nın mevkii iktida- den geçirmenizi ta\'siye ederim. 'J'ıp- Halbuki isi eti ise Yunan milletiu-
t~r ı. 'e cok · · t. · 'l 0 u mu:;-- fa dokmiverek olduğu ır"b" l k t b" ' ırrıecmettin Sa ı.) 1 a,ha~tur ederim ki sokmak A . . .· . 1

• 1 ı:nem _ e ·e e nna t:atmıy<ı ':~ kendi tıynetinde ark.~· kı buna hen zer ıı· suale wrdiği şu ce· den daha kalnhalık bir milleti b1le 
,_,. rımıza şidd~~~· ll~~lıh Rıfkı arkadaş şahsrn \' ~ Meclbı~ın vaz~fe~fı . \e her sına takıla~ dıger gazete ve .muh~rnr· ,·ahı hatrl"larsınıı. Tevfik Rüştü Bey geçindirehilir . .Ne diye gidip tehlikeH 
nt (' k . e tucum ed' ·I ·d . · e er me usun \azı esı ve ay- lerle mesela Volkan gazetesıle hırleşe . . . ,. .. .. . .. . . r 
iıtl'. '.eı:e. l'\ecmettinin gc kıyo~ ar. ı. nı zamanda Ciimhuriyet halk Fırkası· rek mesrutiyet· ilan iein hakikaten mii demıştı kı: Bu tun bu meselelerın te1;'ehhuslere gırışme ı. 
~ıttı/t1~! 

1
de cinayeti c;nla~·~t b ·:~ı:u~ nın da vazifesıidir. cahede., etmi~ insanlara da dil uzat· matbuatn dökiilmcden halledilmesini - Ankara muahedesi tarafeynden 

·e~e. '1 ~- 1 d~ıc~lkladılar~ · Fakıtır.;ur~:~· . _Şu halde hu hetbahtlarrn memle- mıva baslamışlardı. hekle.riniz, patrikane meselesinin nasıl /ıicbirinin sulhıı lıaleldar etmiyeceği 
.t~~; hiıı:ıa~ın uracth~ hiitiin 'arkadaıo;la: rl"~u:_ıa~iie~~~n ~e beş mask~rayı . a<ıla -Bu tı);nette olanların mı~_skel~ri hallolduğunu göremediniz mi?., fikrinden doğmuştur. Fakat bu naıik 

ev ma ıyctleı'inin nasıl ' 1 usun gum }ok.. Devletın kahır ko- hir zaman sonra )a\'ai )<tvas ruzler:n· . • . . .. .. 
luk_larını ta!11:u!'ile izah ett'I 0 

• 1~. bunlarr tutup atar. İtimat ediniz, den dü"mive ha~lıyor. llüniyet, ıııii· Ben de şunu ılavc edeyım kı, hu~nu sullı bir üçüncü tarafından ihlal cdi· 
• ç beş kı~ı~ıı~ hüniyeti 

1 e~atb t r.um~uriyet idaresi biitün idareledn savat O:erhumlaı~ını kenctilerinr sır ya- niyet olduktan sonra - ki her iki ta-· lirse Türkiyenin de milli menfaaUeri 
~ma_ , suı ıstımaı etmek o-aye~~i fevkı.~de:. en kunetli bir idaredir. parak memleketi reni hir badireye rafta da \ardır - anlasmak kolaydır. . .. .. .. . . . . 
uderek ) aptıkları şu nıa k . .., Çunku ciimhuriyet idareı;;i irtikap ı;;ürükledikleri ·mlastlr\ ordu Birer ·ı · 1 1 · .. . ıcabı, bu uçuncuye ıltıha kedıp sulhu 
üşiindükce c"dd aıalıklannı d'I b' · · ' · · Bu gı ıı mese e en daha halledılmek 1 en müteessir 1 . e ı en ır cürme karşı rahim ve şef- birer maskeleri a"ağı dii<:ünce altında 1 d . . ilıliil etmiyeceğine emin misiniz? 

oırrum. 0 u~o- kat du~·maz. Adalet görür. Cümhu- kin. garaz ve hırstan mürekkep kor- zamanı gc me en mevsımsız olarak , . . 
. Efend"ıle ı· . mu ff r· . t "d . ~ . . h.k k h' h .. .. .. · ·1 e\•zuu h·ıhsetmı·,·e1ı·m - Zannetmıyorum. Fakat ta..cıav· ıfı .. . :. .. Hl akıyetin sırr ıye ı aresı onu oldugu gıbı tat ı e· ·unç ır ce re gorunuyordu. :'Ilı 1a· m • . · . . . , .. . 

tauttef!kan ~ u;um:_ı~. ıniittefik, h r der. ,·et arkadaslar, hu sahte rntanperver· _ Yunanlıların milli meta/iplerin· vur edınız kı hır harp oldu ve Turkı-
ttmekhr. · ız rnkılap ricalis inizan 1 a,rp Şu halde bu matbuat1arrn memle· ler milletin başına getirmedik bel:{ d l'l' lıal'· 1 ·d h . b 

1 
d ' ye muhariplerden birinin tarafına geç· . ı · d .. • n,,.1. k t t kl h 1 ~ d .. .. .. ce ''-- 1 k d 1 1 lk 1 . en nın asır m an crı es c ı -ıt; p rıca me ıışt'n en bii) ilk . . e <" sac ı nrt 11 fena tgı uşunnn ,.e musı~t 1ıra ma ı ar. la · ı >1r: . . . . ti. Hic tasav\'ur etmem ki Yunanista. 

ıııl ·r saniye dahi gaflet göster \azı~e ne ,·aptlaeak? Nefsinde kıyas et! hirine düşi.irdüler, asırlardan ht>rı ğı mıllı mcfkun·J,,rindt•n ııazgeçme/eri .. · ,· . . . • 
Htf ünkü inkı!iipla r kendisine me:::~t~r. J_lünyada dikili bir eöpüm yok1.ur. devleti yaşah~n, un..;uru hakiki. tiir~- fikrinin onlar için hayırlı olacağı lı:u- n.~ ~ucum ets.ı~. hem nı~ın? ~e~ı 1~ 
ıtlpnunlara tithidir Biz 0 k sus neyım varsa hu memlekete ,·erdım. 1er arasındakı vahdeti' de parcaladılaı. . . tudat etmek ıcın? Bugun Turlnyeyı 

11., evkine çıkamayı~. Bizim ;.n~n!~r K!rk sene yol'lılmadan hu memleketiıı Maksatlal'I hasııl olmn~tu. - Bulgar. naatını nasıl edindiniz? idare edenler de, benim gibi, u hiç 

11ı antıka sevkeden yola doğru YU~~-~rnıı~ ugrunda çalıştım. Bu~ün gazetede 0 - Yunan , ~ırp, Ermeni. l{iirt, Arna· - Evet, artık her türlü metaliba- bil' hususi düşünceleri olmadan_ hem 
1Jll e azim ve iman ile ona k~sm~~~e 1'.uyorum. Edirn('de bir ev almışını. vut hepsi birden dahilde ayaklandılar. tından vazget·mek kanaatini kat'iyen de hunda k t'' . ti . . T .. k 
ilf ikkat ediniz, hepimiz sam im~. ır. Buyurun! Haberim yok. (Ev almak ~ilah landılar. üzerimize saldırdılar. elde edinmis ~hulunuvorum Bes asır- ' • n a ıJ_e e e_mı_nım - ur 
dl 'taraf olarak muhakeme ed r l)etle hakkınız yok mu sesleri.) Hariçteki aı;;ırlık dii '?manlar ela bu .kc~- . ~ . . : · ~ \C lunan dostlugunu ıstıyorlar. Ru 
ıa'Jllin burada sacları matb . : '~· De- ·~<>ref Bey (Deranıla) - Var ama mekeşten pek güzel istifade ettı1.~r. dan herı bo~ hır fıkır olarak sakladı . hu~usta söyledikleri bütün ~özlerin 

J'ııfM"armış ve bütün memle~~ttug.ruknd_a "f Pndim haherim yok. Hayır almış de l~te bunların aziz vatanda sahte hur· ğımız megaloideayı kuneden file çr- samimi fikirlerini ifade ettiklerine e-
.. f d e ın ıla o.·ı· t · · B' ale"h ne · t ··d r·ı · · t tarın ın on sa ın a görülmüş. artık .. - ... ı ım. gaspe mısı.m. ınaen ~ . rı~e mu a ı erının. va an!'ız .' karmağa muvaffak olduk. o zam·rn minim. E~asen iki milletin mü terek 

,. aş yavaş Yere eğilmi"' ~a )' .· . )a- Yapıyorlar efendıler? yıpratmak! ÖJ- azız vatana artıkları yaradan sel ~ı- . . .. . . , . .. .. . . ş 
1 c im. Zavaİlı Nadi! • ... c 1H dınle- le bir suretle ki için için. si.nsi .~insi hi akan kanları halfı dindiremedik. rı: '~.zıyet. mıısaıttı. ~ ~nanıstan but~n menfaatten hunu emredıyor. 
~~e o maili inhid. . r . . aramıza ı?iriyorlar. Hayır hız muspet kıt'adan <'eldldik. netice mahim: . ldunya ıle beraber ıdı. Ve gayelenni Rugün Türkiye ile Yunanistan Av-
~• emleketin hukuku~:1mü~~;' en bı~ y~rüye~eğiz. !'!e~fi ve. marazi ~~r ~ . Matbuat h~rri!~ti dem~~r.ası ~ca.bı elde etmek. için harp. ediy.o~·du. Şimdi rupa h.ükumetlerinin en en .sulçu 

ise ba-.lndı. ~on .. k daa etmek- yı kat'ıyyen cıgnıyeceğız. ezecej?ız. ol- dıye memleketın alı menafıını 'e ıs· bu ga~ elerın tamamı le nıcın elde edi- devlettır. Anadolu Pransadan iki de· 
' ...., gune a ar "'alnız d"' -· - t"kb l" · k v ı b .. k'" e , illi gayenin tahal k l k ' J urecegız ve asacagız. ı a ını : ı ·maga ça ışan ugtın u - lemediğini tahlil ve tetkik edecek de.' fa b" ."'kt"' . y h ı· , . kt" T" 

'hı"n ı"htı· ,ar ,.e ' ' u ,una adar ta- Efendiler; hürrivet cok güzel. çok fendiler ki onlar da a'-ni nakaratı bin • . 
1
. uyu uı. e a a 1 seyre ır. ur-

yo1 ... un h" · ı · J gı ız k' · y · t k h" · t•• · Ef d:I . . . - ıı YO cusu... ideal hir şev. Ve onun kin senelerce bir çesitte ,.e bin bir kis,·eile yaldızlı- · ıyenın unanıs ana · ar~ı ır ıs ı.a 
ld - en ıherl~ ıçb~·~.de hen de dahil mücadele. 'mücahede ettik. Bin bir yarak.,saf ve temiz fikirleri zehirlemrk Bu gün Yunanistan Evrostan itiba. harbi yapmak ihtimali ''ar mı? Arazi-

ugum a e otun arkadaslar da kahır ~ektik. Fakat, devletin kudre- i~in savaşmışlardı. ren kat'i suı-ette hudutlarını çizmiş bu- si mi yok? 

yr 
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1 ~:::::::d::,:7~·=~~:.::L /Vatandaş: müf ekkeren dem ok--~ 
:~?~!':r~: .. ::~·~~~·::d·.ı.'.:~i~~; rasi bilgileri ile yükselsin! 
•Uias iktn elyevm mahalli ikameti meç· 
luıl bulunan Edmon Legrel Efendiye; H Üs eyin c ahit B ey 

htambul f.:vkaf müdüriyetinin hane· 
4aııı ukua efradından Seniha hanım 

llmmıtindtlri alıcatmdıın dolayı mahcuz 
J:oruçeşmecle (105·1\'o.) ubilhane ırnsı 
.. •üttemlllu ve ( l iO·No.) koru Uc. 
ktdarda Altunlzadede (•6·1\'o.) Jcoşk 
•• cruiıl bllmliıayede lstıımbul E\·kaf 
mlldüriveti uhteılne ihale yapılmı~ H 

tapuya muımelel teıciliyelerinln ifası bu· 
tuıu yaıılmıftır. Tapudan ıı:elen cenpta 
mızktr mahılltre tarafınızdan haciz vı
ftdildJğf bildirilmlttfr. Alacaklı Evhf 
müdılriyeti eski icra kanunun (118inc.i1 

maddesi maciblnce hacze işriuk ede· 
•fYtcefin!li iddia e1Iemiş ,.e ikamet· 
ıüı.ınıu bıı husus hakkında gönderilen 
Utbunıme ıahnna mÜ~$iri ve mahalleıi 
•ahtan tarafından mıballf ihmttİniıin 
.. pul etduğu beyan tdilmit olmakla 
tarihi iltndın itibaren bir ay zarfında 
rnambul dördüncü icra memurluğuna 
112·10 do!ya nomarasına müracaatla 
ldruınızı dermeyan eylemcnfı ve ıksi 
takdirde. eski icra kanununun (l 18-cı) 
maddesi mucibince muamele ifa oluna· 
calı mal$munu olmak üzere Jltn olu-
Bur. 

Kadıköy icrasından~ 

HGıamettf n B. zevcesi Rayet 
H. a 19750 kul'Uf borçlu Kadı
lclytıade Rıhbm caddesinde 74 
No. li clUkkada berberlik yap
makta iken gaybubet eden F eh
mi Ef. nin e No. lı dükklnmda 
IMftat olan zait mallarından 
deJne k•fi milctannın bermudbi 
talep bacıine karar verilmiş ol
.ı.;uadan ye.mi haciz olan 19-
7.931 tarihinde saat on yediden 
OD dokuza kadar mezkur dük
kAada haıır bulunmaları veya 
bir mfimusil bulundurmaları ila-
nen tebJ~ olunur. (804) 

Su1tınahmeı Birinci Sulh l lulrnk Ha· 
kiaslıgindep: 

M.M. V. lıtanbul Avukatı Sü· 
leyman Tevfik beyin Sultan Be
yuitte Y abni Kapan ıolcağında 
11 No. hanede Rif'at oğlu Fikri 
Ef. aleyhinde müveklıdli vekAle· 
te izafetle 3 üncü Kol ordunun 
eıyayı mıriden dolayı alacağı 
olan mebaliğin tahsili hakkında 
ikame eylediği davada müddei 
aJeyhhl jkametglhı meçhul bu
lunmasından ilinen tebligat ic· 
raıma karar •erilmif ve 5-7-931 
tarihinde m&cldea ,.Jeyhin icabet 
etmemeai hasebile muamelei gı
yap karannm tebJiii kararğir 
olarak mahakeme g-9-931 tari· 
hine mftsadif çerşamba günü 
Nat l 4de talik kılınmış olduğun· 
dan mezkCJr giinde mUddea aleyh 
bditiraz mahkemeye gelmediği 
talcdirde H. U. M. kanununun 
~.40S inci maddeleri mucebince 
mahke•eye kabul edilmiyeceji 
ft ..addeinin iddiasını kabul ve 
ilrrar et•it uıarile hakılacağ'I 
ilAa olunur. (1379) 

htambul icra itiraz merciindrn: 
Topkapı baricindeMerkeı efen• 

eli mıhalleainde çeıme kurbunda 
atik 8 cedit S.1-9-1 N. h Sel
.ili boetan namile maruf bosta
n• hissedarlarından olup ika· 
IHttlhlan meçhul bulunan Ni
kola velet Y anko ve Eşref efen· 
dinin Sagir oğlu ibrahim Behcet 
efendilerin yevmi mOrafaa olan 
25-7-p31 cumartesi 1aat 14 le 
iıtanbul icra itiraz merciinde 
huhanmadıldırı veya bir vekil 
g6ndermedikleri takdirde Nazif 
ağanın Mehmet SükOti efendiye 
olan borcundan dolayı satış tar
anın tayini cihetine gidileceğini 

mUbeyyin itbu davetiye nsikaaı 
mumaileyhler haJdannda ilanen 
teblii olunur. (1376) 

Tarafından terciime edilen FranF;annı en henam Hheral mu
harrlrlerlnln layemut \ 1e her zaman kıymet \1 e ehemmiyet

Jerinl muhafaza eden iiç e~erl neşredllnıiştir. 

Demokrasi 
2 Cilt 

Demokratik Devlet sistemi, bir demokrasi 
hilkumeti idaruinde vatandaJın mevki ve 
vazifeıi, demokrasiyi doğuran içtimai ve 
siyasi amiller... V. S. biitün bu mevzuları 
bu muazzam ve mühim eserde buJacakıınıı. 

Her iki cildin fiatı heryer için 3, 
mücellcdi 3,50 liradır. 

Siyasi 
Hürriyetlerimiz 

rlenşelsri ·Tekamülü - Bu~ünkü halı 
2 Cilt 

Bu mühim eserde vatandaoın malik olması 
lizımgelen siyasi hürriyetlerin mana ve fÜ· 
mulü~ hudut ve sabası pek güzf'l izah 

edilmiştir. 

Her iki cildin fiatı her yer için 3, mücetledi 
3,50 liradır. 

z 
> 
> 

Vatandaşın 
Kitabı 

Hürriyet prensipleri.Kadim ve 
asri hürrivet · Devlet ve hu 
dudu salahiyeti • Öteden 

Cahit 
mühim 
ıktıtaf 

beriden 

Beyefendinin Fransız inkılabında 
bir yer tutan ıki mühim eserden 
eylediği bu eseri vatandaı ruh" 
her ferdin her zaman ve heryerde 
okuya bileceği bir kitaptır. 

Bu eserin ınuhtevi olduğu ya

zılilr kı ·met ve taravetlerini hiç 

bir zanuın kavhetmezler. 

Beş ciltten ibaret bu külliyatı tamamen 
istiyenJere mücellet olarak 8 liraya 

Fiatı heryer için 150 
Mücelledi 175 lcuruıtur. 

elde etmek 
verebiJiriı. 

Demokrat ve laik Türk vatandaşı demokrasinin ruhu
na nüfuz etmek ve demokrat prensiplerini iyice 

kavramak mecburiyetindedir. 
Bu eserler meb'us,-hUkômet adamı m m r m aJJlm, 8 k r 

talebe, hülclsa her Türk vatandaşını alakadar eder. 

Dit macunu 

Ruj 

Südo·ro·no 

Podra 

Briyantin 

Naşiri: lstanbuJda KANAAT kiltilphanesi 

Pertev l\1Jtistahzaratı 
FABRiKASI 

PER1EV veŞeriki 
'Memleketin en 
Müstahzaratı 

eski ve namdar 
ıtriye ve tıbbiyesi 

Kolonya 

Tırnak tiliları 

Losyon 

Diş toıu 

Esans 

Koımatik 

I 

Kinin-Karbonat ve sair devai komprimeleri 
\Herzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarat 
il 

l\.... 1111..._~'"'rııı'-...."~"' .... ~--.... --··:=Q"-,=~,,-fllllfrıt~"U ~1111111111 ııruıııt ııııu ı ttuuııııımıııııuıııııııu 1!J1111 ~ıUlf1"1lllı!ııı~P'-.nı'~wı~~ 111111q~111111ımuıııı~·~..........., • 
Bandırma a~:ı~ t: huı.u .. mah1<1t me•ıt•\len. hui ka.aıgından ııinen tebligat Ac:Uıyeyo dakUto aunacak 
Manyasta arzuhalcı Hikmet Ef. ifasına karar verilmi' ve yevmi 1111nhııt ~luddrı~mu~ıhğlndrn: 

He Manyas sulh hakimi Nabi B. muhakeme de 18-7-931 tarihine lıtanbul adhyc.ııne müaaba-
araaındaki alacak davasının cari tayin kıhnmı' old&Jğundan biuat ka ile daktilo Ahnacağından 
mOrafaaaında: Müddei Hikmet gelmediğiniz veya bir vekil gön· memurin kanununun 4 ün.c? nıad 
Ef. nin celpnamesine verilen meş- dermediğiniz takdirde gıyaben duinde muharrer ıeraıtı haiz 
ruhattan ikametgAhının meçhul muamele ifa olunacağı ilin olu- olup da talip bulunan, ve arıu· 
kaldığı anlaşıJmasına binaen nur. halle evrakı müıbitelerini v~rmit 
mu .. ddeı"aleyh vek"ılı·nı"n talebı" veç· o!anfarın yevmi imtihana mUsa-J~tınbul mahfi:tm~i aclh·e 6 ıncı ha· 
hile ilAnen tebligat icrasına ka- kuk daırc•ınden. dif 12 lemmuı 931 pa:ıar günü 

Ş h · • d T ık saat 14 le adliye encilmcnine rar •erilmiş olduğundan yevmi e remını cıvarın a at ı uyu 
h 1- 1 hastane caddesinde 157 No. Jı müracaat etmeleri, ve yevmi 

mu a.:eme olarak tayin kı ınan imtıhandan bir gün evveline 
18-7-931 tarihine müsadif cumar- hanede oturan Eniıe H. ın ko-

cası olup halen ikametgahı meç· kadar vesaiki ikmal etmiyenlerin 
tesi günü Bandırma asliye hukuk imtihana kabul edifemiyeceg~i. 
mahkemesinde hazır bu'unmanız hul bulunan Salih Pehlivan aley· __ _ _ __ 
veya musaddak bir vekil gönder- hine açmış olduğu te1'ciJi tellk ~'o~lu dorduncü Sulh hukuk h~ 
meniz tebliğ makamına kaim ol- davaaının gıyaben yapılmış olan kimli~inıien 
mak üzre ilan olunur. tahkikatında bu hususta şahit T er1;:keıinin tasfıyesine karar 

Bandırma culh hAkıml _cınJen: 

Bandırmanın Sunullah mahal
lesinden Ayte H. ile bahriye 
Samsun torpitosunda Gemlikli 
Hüseyin Zühtü Ef. arasındaki 

sulh teşebbüsü da\•asının icra kı
lınmakta olan muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgibı meç-

istima ve sair su but delilleri ce- verılen müteveffa Celil ettin Arif 
medilmiş ve bu itibarla tahkikat Beyden alacaklı olduğunu iddia 
bitmiş olduğundan yapılan bu eden Adanada mukim Şevki Pa-
muamelatı tahkiki~eden dolayı f& zadenin matlubunun reddine 
mumaileyh Salih Pehlivan hak- karar veriJdi~inden ve ikamet· 
kanda muameleli gıyap kararının gAhmm meçhuliyeti de mahalli 
bcrsabık ilanen tebli~i karargir mahkemesinden bildirilmekle teb-
olmakla keyfiyet ilin o.unur. li~at makamına kaim olmak 
(1375) üzere ilanı keyf.yet olunur. (1373) 

1 
l 

BORSA-

"""'· ·· ·~ 
l tnırilla lır ... Kr . 
• T.I. 11"11ıahlll f\nlu 

p 

M 

. . . . 

P'ranlı: 

rJrer 
Fletu 
~ıhın 

l& Franlı: 

l.evı 

flnıiıt 

l•ron 
~lllnt 
Pezec. 
l\~rt 

Zloıı 
F'tnztı 

tn r~v 1\ arus 
ı 1 l!rlı llruı Otırır 

1.trvoneç li:u~ 

""ukuı 

ı bt'1'11n Clnıılllu 
ı rJ~lır ( AaımhJ 

t JO Frank {frıa a 
1 ıo Uret (lt1lvı 

1 
O rraak Ftlçthl 

ı O Oralunt {Yunan! 
Frank { l&vfçrel 
l.eva Buiıar J 

ı Florln..lFtlement] 
tO K umn (('noslovık1 

• ııanı A ~ uıturyı] 
ı ı Peıeu ı lspanyı J 

ı ~"~'riılAlnıınr•J 
1 Zloti Uhiıtaıı 

ı Pu~n l\lacanstan 
1 ev 1 Rotnaeyı 1 

ıo Oloar YqoslovyıJ 
ı (r•oneç ~evyıt 

Altın B oru 
Tttldlyr bırld 

lhnkrynor 1 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et• S.bae ·Me,v• 
Et - tf\iloıu) Dağlıç: 54,60 50.tO 

1\1\ ırcık: 46.80· .54,70 K. Karaman: ~ 
~6,16 K. Mubaha kutusu: -46,80 •• ı..r 
!\.. Ôkür.:23.40 34.3~ K. Dana:3 l.20i" 
27,30 -32,64 lôuru1 !\landa. 19.SO· t1 
kuru$. 

Peynir - Beraz yaglı ~80 den f 
kurusa kadar. Yırım yıglı 17· 14 ot~ 
t~neke ~O-~~ K. y.~ J 1-12 ol;P' 

teneke 160·230 kuruş. • 
BUbert C nntmılı~) 16 - 17 csr' 

2~ l\. Pancan 40 pıra. S.mtJ 
1 .50 2 K. Kalltekı (Yerli) ~ • 3 ko'1 

Tazefasulye •Yalı Çıtı 3 · •"" 
Ayşe bdın 8 kuruı Yqil Berbtıl'! 
0-5 kuru~. ınk çan t..ulyısı: 8 ku,.,, 

En9lnan ''"erli) adedi 3 · 4 k.,
Sanm•ak1 (Oklcasıl 20-22 K. H~ 
, \'erli! ıdedı 20 · !'O· 40 P 
Do11tetea ı Okkası S • 8 - ıo ~~ 
..... ,.: 18 • !O - 2~ K. P9tltCI" 
J-4-~K. .. ,,,. 
klr11z: 17 20 kuru~ ltmeı tô-19 • 1 
Armud: Ml • 40. 45 K. Erllu ıo f 
~0·2~ 1\. Vl•tt• (Atı) 70 • ;-:ı • tJJ 
(Çalı) SO kuruş. 

Butd•f • Arpe • Çavdat 
But dayı Yum u:ak kilosu Arı'tJ. 

6.20 kuruş '\'ıhşibın 7,1 K. P~ 
n.22 1\. J:onya o.a.5 Eckl:f'hır: 6.15 lı 
Tiftik: Aorcle 60 K. Arpaı Yer'~ 

.5 K. Çavdar: l\ırklareh. zunk6~ 
.•.30 K. Yulafı Adapınrı ~.ıo ~~-" 
Atrom Yiı.ıdo 10 morfin 1010 lılJI". 
Çay, kahve. ptrl11~, ..... ,, ""fJ 

plltatea, aabun 
Çay; c., .• , okkacı 260 . 400. c<:' 

240·800. r Hindi e ı 2:'0·400. ( :ey1A1 

260 40() Kahveı (,\1ohrclıf tipler) 1~ 
ıos 1\. Plrlnçı (Hombıy) 36 42 t\..J ~ 
33·82.5 U lındı' e) 33 C Rıngon) 28 28., 
( Rızon > Jt:> K ••ken lToı \' trlı 3~,7 
cf.cnthıl 35.:-o · ~n.SO. ı..up s9J 
( Ru~ Kup) 40 ( Tm;• ;l5.70 1\. 

Sade ••O• ı l 'rfa . ~indi# 
tTaze) 125 135· l 40· 14~ tE.rıurum· K~ 
1 Erinmiş) 90· I oo r Tr"b1.on l t l :5 • 1" 
VeJetalfnrıYerlı)62·63Ze,tln ,.~ 
( F,ı.cmı ekma) M -M ( F.:kstrı) 61 • 

ı'ı : e~ekhlc hirincı ~6 5:"·~8 (Y,mtlrli~ 
ilıncı .'14 • ~b • Sıthunluk) _...46 

Patetesı Ttr.t nııartl 18 19 K. ~ı ~ 

<,;ımlıcı kız orta mt~tebi mtidurW 
tun den 

Çamhca kız ort. melctebindl' 
ki münhal bulunan kadın hizmet' 
çihklu ıçin talip olanların bil 
hatta zarfında Millet mektebi ti' 
hadetnameleri •e h6viyet cüıd•' 
tarı ile birlikte Acıbadem met' 
kiindeki mektebe müracaatlar., 

OakUdar Hale slnemaauıU 
( eıair l'Sefaharhıneler• mumessilı ~ 

riya Juobın, Duhulıre 10 kuruttur. 
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--~- )Milliy~t 
1 ttib::d:;; Kağıtçılık Şubesi açmıştır. 

Her Dni gazete ve matbaa klfldı, mürekkep, mukavva ve 
ıaire için bilyilk, kllçilk ıipariıler kabul eder. 

Alış veriş şeraiti gayet mflsalttlr. 
llaiua: Ankara caddeli MiJJiyet gazetesi ittisalindedir. 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Bir ıene müddetle icar için 

M6zayedeye vazolunan emlak 
1 

- ~DiP.tada ıirkeci muslabaddin maballeainde furun 

2 
_ so aiJnda 9 No.h hane 

Kaıımpqada camiikebir mahallesinde Hlrabi baba 

3 
_ sokağında 7 No.Ja dükkan 28 

4 _ Çartıda hacı memit sokafmda 13 No.h dlklran 320 
5 _ M " perdabcı ban ,, 21 No.b dOkkln nısfı 272 

d •hmutpqada sultan oclalan .objmda 24 No.lı 

6 
llkk&n 815 

7 - Mahmatpqada cami aYlalmacla 17-23 No.Jı dOkkln 800 
- Kumkapıda mubsine hatun mahaDemnde ibrahim pqa 

sokağında 30 No.lı dnkkin 863 
8 - H&1ekide keçi hatun mahalleıinde bayram pap med-

resesi ahmda 57 No.h dnkkin 740 
9 - Beyofhmda kamer hatun mahallesinde papatya so-

l kağmda 2 No.h dükkan 44 
O - T opbanede Ç&VUf bqı mahallesinde topcular cadde-

l sinde 398-S90 No.h dükkan 63 
1 - ÜskOdarda çinili mahallesinde silibdarağa cadde-

sinde 219 ve 93 No.h dergih altJnda dilkkin 4 
~~ - Boj'aziçinde Kuzguncukta 111-27 No.h dnkkin 134 

1 
- Mollagllranide hekim b•tı Ömer efendi mektebi 78S 

4 - Şiflide meci~ye k6yilnde iki oda 278 
MOddeti icarlar: 1·6-931 den 1-6-932 tarihine kadar 
bir aenedir. 

15
ilri ıene mtıddetle icar lçiQ mOzayedeye vazolunan emlik 

- Tophane, bmtım, yeni çaqı caddeainde 138 No.lı 
dnkkio 169 

~~ : ~=a rei9oflu. aokaflnda 3~·39 No.lı dnkkin 160 
ahır pafa, camilkebir, türabı baba sokağında 7 No.lı 

M ll 
llclcleti ·~ 91> ~ 1ı, ... ....... 

Oç sen~ ~~ddetJe icar iç:a mll&ayedeye Yaıolunan emllk 
18 - Bogazıçmde Tarabyada ve caddesinde 254-256 

246-248 No.lı iki h•ne ve anbalık ve 
167 

19 - Topkapıda Bey•ııt ata maballeainde tramvay cadde
sinde 13 No.lı dOkkAn 

20 - Beylerbeyinde iıkele caddeainde set mahalli. 
1~ 

Müddeti icar: 1-6-931 den 1·6-934 tarihine kadar 
fiç senedir. 

Mebdei icar: Elki ma.teelrler için •kclı abıkın hitamı yeni 
•Dıtecirler için tealim taribidır. 

MOddeti mUıayede: 10 temmuz 931 den 1 ağustos 931 
cumarteai g&no 

Blllda muharrer emllk kiraya Yerilecejinden müzayedeye 
:zol~naı~tur. Taliplerin yevmi ihale olan aon 110ulbı saat on 
ita rt uçuguna kadar prtoımoyi okumak ve teminab mu vak kate 

ad ederek mllzayedeye iftirak etmek liaere lataabul EYkaf 
":_ llrUliQade vakaf akarlar mlldOrlGtüne mllracaatleri iJln 
omaur. 

Evsaf ve mDıtemilitı hakkında maliaıat almak istiyenler bu 
mllddet zarfında m&zayede oduma mlracaat ederek ecri misil 
raporlartDJ ,&ebilirler. (743) 

Tahta münakasası: 
Pendik Serom Darüliıtihzarı müdür
lütünden: 

Adet 
1000 13 x 28 x 400 
600 13 x 22 x 400 
700 2x22x400 

2300 Yekan 
Pendik aerom darOHatih • ..: •1 ba 

1 
zen ı".n aleni mOoakasa sureh e mD· 

,,,;;,aaı;a Oıun;. rrOlen yulcanda miktar ve eb'adı iösterilen 
a. et AD 1 tahtası 25 Temmuz 9! l tarihine mOsadif Cu· 

marteu fOaO saat OD d6rtte ibaleai icra olunmak Ozre mOnakua
J• konultnuıtu~. Şartnamesini g6rmek latiyenler bergOn Pendikte 
lel'OID darOliabbun m6clttrl0ğ0ne, Fındaldıda GOzel San'atlar 
alıademiıinde yükıek melctepler muhaıebecillM o k . . . ..ne ve m na asaya 
ıftirak •tm~k iıtiyenJerin dahi yeYmi ve saati mexlc6rda mezkOr 
mubaıebecılilcte mlHeıekkiJ mObayaat lromlayonuna mOracaat 
•1lemeleri. (500) 

Ply•nko MUdürlü~nden: 

Şartnameıi veçbile bi.- milyon 
!>eyınnımc tıp ettirileceiiode~ 
&aba t.Up olac:alda1111 ,.1 a"8-

lariJe birlikte 11·7-931 cumartesi 
saat lS te piyanko mOdOrliliOn· 
de mOtetekkil t&J111• mlibaya 
at komiayonuaa mllracaatlan. 

SLr 

• 
TULU IA·KATALOGUUUZU·il N 

BOURLA BiRADERLER - ş• 

1 M. M. Veklleff Hlnlan 1 
Cinsi ihale r;iinü SllU 

~u~;!r ( 80 Temmuz 931 
14

'
30 

Kuru ot Perşembe 17,30 
Odun 

Ezine ve Bavramcıktaki kıraaan ihti
yacı olan dön ·kalem erzak kıpılı zarflı 
münakasaya konmuştur. ihalesi balldı 
yazılı gün \'e saatlerde Ezlnede 66. liva 
satın alma komisyonund• yapılacaktır. 
taliplerin şartname almak v" tekliflerini 
vermek üzere teminatlarile birlikte mez· 
kQr komisyona müracaatlan. (434) 

• • • 
Askeri kıtaat hayvanları ihtiyacı 

için Arpa ve kuru ot kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. ihalesi 
12 temmuz 931 pazar günü Uşakta as 
kert satm alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname almak 
ve münakasaya girmek üzere teminat 
ve teklifnamelerile mezkdr komisyo 
na milracaatları. (41.t) 

* • • 
Ezine n Bayramclktakf kıtaatın ih

tiyacı olan sade yatı kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 19 tem· 
muz 931 pazar gttntt saat 14 buçukta 
Ezinede askeri satan atma komlsyo· 
-tla ,_,,ıataktır. Tallpltrin- şart
•Ufe almak ve tefdifleTfni vermek il· 
zere teminatlarile birlikte mezkOr ko
misyona müracaatlar1. ('19) 

• • * 
Farkı fiatı mütaahhidi evete ait 

olmak üure 10.000 kilo motôrin yağı 
alui münakaaaya konmuıtur. !halesi 
25 temmuz 931 eamarieei günü ..... t 
14 te Fındıklıda heyetimizde yapıla,·ak 
tır. Taliplerin §artname ve nUmu 
nettim heyetimizde gör~leri ve lhal~ 
saatinden evel teminatlarlle birlikte 
haztr bulunmaları. (438) 

• • • 
5 Temmua 931 tarihinde ihale edi· 

leceji ilan edilen bet ton mazotun 
beher kiloeuna verilen dokuz kurUJ 
fiat haddi itidalde görülmedijinden 
ihalesi 12 temmuz 931 pazar günU &a 

at H te yapllmak üzere talik edilm:t 
tir. Daha qail ftatla talip olanlann 
tartnameyı Fmdlkhda heyetimisde IJÖr 
meleri n ihale saattnden evvel ff
minatlarile birlikte haz1r bulunmala
n. (443) 

1 Aa, fit, u. MUdUrıuıunden] 
(Askeri fabrikalar umum müdiir· 

lUfünUn emirlerile bu sene mektebi· 
miae talebe kayıt ve kabul edilmiye
cektfr. Mektebe resen veya mektup~a 
müracaat edenlere cevap verilmiYtct 
li Ub olunur.) 

Dırıısı~u Mıdırıııınil: 
Mektebe alınacak bir ıenelik 

Et ve Ekmek mllnakasasında fi· 
at gali görUldUğUnden pazarlıkla 
itasına talip olanların 21 Tem111uz 
Sah iDDil saat 14 te Nurosma
niyede cemiyeti tedrisiyei islimi
ye merkezine mllracaatlan. 

DOKTOR 

3Ca/ıa, CafUll 
abiliye haatahkları mutabassısı 

Cumact.n maada w pn oğledon 
sonra sut ( 2,30 dan 5 • ı k.dar 
lstanbuldı Divan yohmdı ( tıl) nu-

1 
mırılı hususi 1ı ıbtnetindc dahili hH· 
talıkları mu•yene H t dcvı eder 

I Tel~fon lsr ul ~8 

( Deft.e:darlık ilanları j 
SATILIK BUHAR MAKINESl VE ELEKTRlK MALZEMESi 

VE SAlRE - Karadeniz sahilinde Kilyos ile Karaburun arasın
da Ağ•çh ve Ayazma Linit k6m0r madenleri mevkiinde buhar 
makinesi ve teferruatı ile elektrik makinesi malzemesi varagele 
makinesi teferruatı, duvarcı Ye demirci malzemeai, baJyoz kürek 
kanca ve 1&İre ile makine aksamında istimal edilebilecek cıvata, 
somun, çelik ve demir parçaları ki cem'an 94 kalemden ibaret 
malzeme ve saire satıhktır. Muhammen bedeli 3160 liradır. Sat11 
açık arttırma 29 Temmuz 931 Cuma 15 Defterdarlıkta (M - 929 
1055) (734) 

§ KlRALIK KULÜBE YERi - No. 38-5, Haydarpaıa Tıp 
fakOJtesi yanı, ıenelik kira11 108 lira, kiralamak açık arttırma 
29 Temmuz 931 Çarıanba 15 Defterdarlıkta (M • 929-1089) 735. 

§KiRALIK EV - KiiJtbaae Çağhyan kötlril mOtlemilihndan 
4 oda Ye matbah ıenelik kira11 100 lira, kiralamak açık arttırma 
29 temmuz 931çarıamba1S te Defterdarlıkta. (M. 929-1100) 732 

§ KiRALIK BAHÇE - Kaldırım yolu, talimhane meydanı, 
Çc;ngelköy, sekiz buçuk dönllm, meyvah ağacı vardır. Senelik 
kira11 50 lira, kiralamak aÇJk artbrma 29 temmuz 931 çarşam· 
ba 15 te Defterdarlıkta (M-929-1099) (736) 

§ KIRALIK SEBZE BAHÇESi - Ayasağa çiftliği müşte
milltından Pırnal keçe merası içinde 25 d6nüm, 3 sene mllddet· 
le kiraya verilecektir. Senelik kiruı 12S liradır. Kiralamak açık 
arttırma 29 Temmuz 931 çarşamba 15 Defterdarlıkta ( M • 929-
1056) (733) 

§ KiRAUK BOSTAN - Kachk6y Fenerbahçede 12 dönOm 
kadim bostan mahalli 3 sene mllddetle kiraya verilecektir. Sene
lik kira• 40 lira. kiralamak aÇJk arthrma 29 Temmuz 931 çar
pmba15 Defterdarlıkta. (M·929-111S) (731) 

§ KiRALIK ODA - Kumandanlık köıktl ciTan: Yıldız, 
Beıiktaf, ıenelik kirası 24 lira, kiralamak açık arttırma 29 Tem· 
muz 931 çartamba tS Defterdarlıkta (M-930-34) (729) 
§ KiRALIK DÜKKAN - No. 423-433, Topçular caddeli, Ça

vuşbaşı mahallesi, Topane, ıenelik kirası 96 lita, kiralamak açık 
arttırma 29 temmuz 931 çarpmba tS defterdarhkta M-930-70 (728) 

§ KiRAUK DÜKKAN - No. 16, Kuımpap, Tenane Zia
dankapısı senelik kir.. 425 lira, kiralamak açık arttırma 29 
temmuz 931 çarıımba 15 deherdarhkta (M-930-25) 730 

§SA TIUK KERESTELiK ve ODUNLUK AÖAÇLAR - Hadnı 
koru ormanından Ayaaaiak&yllne kadar derenin iki tarafındaki 
balta darbesile işaretli 42 adet kııaJ ağaçlar milıayedeye çıka
rıldı. Temin edilen bedeli 44 lira, satıı açık arttırma 30 temmuz 
931 Perıembe 15 defterdarlıkta. (M-931-66) 727 

§ SA TIUK TAŞLAR - Gedikpaıada Gedikpaıa caddesinde 
Jandarma imal&tbaueai k r1111nda eski tiyatro anasın~? mevcut 
moloz ve kaba yoama hlflarlle mermer ıOtua parçalan aatıhkbr. 
Tabtnia edilen bedeli 124 liradır. Sabı açık arttırma 29 temmuz 
931 çarpmba 15 defterdarhkta. (M-929-1076) 726 

Ankara Valiliğinden: 
t _ idarei hususiyeye akar olmak üzere Ankarada Yenibahçe 

yananda proje ve fartnameıi mucebince yapılacak salon beli ve 
saire kapalı zarf uıulile mllnakasaya konulmuıtur. 

2 - Talipler bedeli keşfi olan 22513 lira 20 kuruşun % 7,S ja 
olan 1689 liralık teminat akçesini havi ya bir banka mektubu 
ve yahut mubasebei hu1U11iye Yezneaine tevdiini natık bir mak· 
buz senedi ve ehliyet naika11nı Nafıa bqmUhendilinden maad
dak olarak bir zarfa ve kayıt ve prttan art tekellOfaamesini de 
ayn bir urfa •aı ve bu iki zarfa ayn bir urfa koyacak Ye ad· 
reaini de açık olarak bu zarfın Uzerine yazarak makamı viliycte 
verecek Ye zarflara evrakı nakdiye leffedilmiyecektir. 

3 - Şeraiti anlamak istiyenler ıartname Ye projeleri 5 lira 
mukablliude muhuebei husaaiye mOdilri1etinden alacaklardır. 

4 - 27 temmuz 931 pazar günü saat 15 e kadar zarflar 
makamı vilayete verilmif olacakbr. 

S - AyDI ,O..de zuflar açılacak Ye haddi liyık ı&rtlldDğll 
takdirde ihale yapılacaktır. (424) 

Ziraat Bankasından: 
Ziraat Banka11 Buna ıubeai namına biriaci derece Ye birin

ci sırada ipotekli olup mevki, hüdut ve evsafı mezat kaiaıeainde 
yazıh M>:ı •istem alitla milcehbeı ve BurMoıa en kıymetli ma
hallinde bulu.nan kötole fabrikaaa ve mOıtemtlata 21 gijn müd· 
detle müaayedeıe kooulmuthu. Şeraiti anlamak için Bursa nya 
btanbul Ziraat Bankasına mlıracaatJan. (742) 

lstambul vilazetinden: 
Arnavutlukta kalan uazi hakkından olup da 16-Haziran341 

tarihli itila•name mucibince hıkkı biyarını. Tnrlciye lebıne istimal 
etmit olanlardan mDıltıman ve hristiyan haniİ mezhepte olursa 
olsun benü• 11lf ua ıicılliaeı kayt olunarak cüıdan almıyanlamı 
bir an eyvel hllviyet eOzdanı almak llzere n enıup olduktan ntı-

f ua memurlulclarma milracat ebuelerl ilin o unnr, 

Kiralık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 
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Toptan sabı deposu: Jak GrOmberg,lstanbul Hamdi B. pasajı No.54 

Vakıf akarlar müdür
lü~ünden: 

Bir sene müddetle icar için 
Mtlzayedeye vazolunan emlAk 

1 - Galatada Kemankeı Kara Mustafa paf8 mahalle
ainde helvacı sokağında 6 N. han (dokuzda ıekiz hisse) 37 

2- Eyipte vezir tekkesinde 17-19 N. tekke 95 
3 - Boğaziçinde istinyede kDrkçü baıı mahallesinde ça-

yır sokağında 46-48 N. mektep ve dnkkln 190 
4 - ErenkiSyllııde iıtasyon caddesinde 3 N. dOkkAn 105 
5 - Nıtantqmda Muradiye mahallesinde Galip dede ıo-

kağında 35-41 N. dnkkln 276 
6 - OrtakCSyde Büyfik ayazmada 6 N. dDkkln 25 
7 - Huköyde keçeci piri mahallesinde 5-7N. dükkin 264 
8 - Şiflide Met.idiye kaytınde 9-11 N. garaj 282 
9 - Uzunçarııda Mektep tabbnda 22-24 N. iki bodrum 906 

10- Ortaköyde cami sokağında arsa 26 
MOddeti icarlar 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar bir ıenedir. 

iki sene mftddetle icar için mtlzayedeye 
vazolunan eınlAk 

11 - Taksimde Firuzağa mahallesinde Sıraservilerde 105 
No. Jı dDkk.in ıs 

12 - Aksarayda Kitip Muslabattin mahallesinde Arakyeci 
mektebi altında 58-74 No. lı dDkkAn 724 

13 - Niıantaıında Muradiye mahallesinde Galipdede soka-
ğında 39 No. lı dDkkin 275 

14 - Beğaziçinde Anıavutld5flbıde 42 No. Jı dlldcb' 15 
15 - (i.ıenberlitaşta Yiğhl<çıhae üst katta 9 No. h oda 637 
16 - Galatada Kalafat yerinde 113 No. Jıbaraka 54 
17 - Sirkecide Emirler mahallesinde Vezirçıkmazında 8 

No. lı arsa 25 
18 - Şehzadebaşı Kalenderhane cami S. 12-10 No. lı ar1a 716 
19 - Kızıltoprakta Zühtüpqa mahallesinde Ömer Ef. çıkma

zında 2-1 No. lı ahır ve ıamanlık ve ittisalinde 25 
dönüm tarla 108 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine ka-
dar iki senedir. 

tlç sene mftddetle icar için mtlzayedeye 
vazolunan emlAk 

20 - Beyoj'lunda Kamerhatun maballeıinde kızılcık so-
kağında 26 No. hane. 42 

21 - Çakmakçılarda bOytık yeni banda 13-53-55 No. iki 
dükkin 485 

22 - Aksarayda Cerrabpaf8 caddesinde mektep altında 56 
No. dükkin 725 

23 - Babkpaıan abıçelebi yoprtcu sokağında 3-5 No. 
~~ ~ 

24 - istinyede Mabmutçavuı cami bariminde bahçe 285 
Moddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç 

leDedir. ..... 
Mebdei icarlar: Eski mDıtecirler için akdi sabıkın hitamı 

yeni mOatecirler için teslim tarihidir. 
MDddeti mOıayede: 22 haziran 931 den 14 temmuz 931 

sah gDnil. 
BaJida muharrer emllk kiraya verileceğinden mllzayedeye 

Yuolunmuıtur. Talipleri yevmi ihale olan son gllnDn saat on 
dan buçuğuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate 
ita ederek mDzayedeye iıtirak etmek Dzere lstanbul Evkaf mD
dllrlRğilnde Yakıf akarlar mildilrlDğGne müracaatları ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malGmat almak isteyenler 
bu müddet zarfında mGzayede odasına mllracaat ederek ecri 
ıaiıil raporlannı görebilirler. (341) 

1 Devlet Demlryollert llıanlAra 1 ......_ _______ -! 

idaremiz için pazarlıkla mllbayaa edilecek olan bınlavat, Halı 
Silo elekleri, boya, kireç elektrik malzemesi gibi, ( 43) kalem 
malzemenin itasına talip olanlarsa 13. VIL 931 pazartesi günll 
aaat tam onbir buçuğa kadar tahriren tekJifatta bulunması ve 
mllfredat liıteai Mağaza dairesine talik kılınlDJf olan itbu mal· 
zeme hakkında izahat almak fizere Cumarteai • Pazar gDnlert 
mllbayaa kalemine mDracaat etmeleri Ye nilmuneaiz vukubulan 
tıklif abn naıan dikkate almmıyacajı ilh olunur. (753) 

r:·VA KIT ın.,/' 
ıKüçük ilanlarıı 
' A 
·--- ·· '"" ~"" n f'• • n U'l 11 ·--·-· 

Satllık ev aparbman,arsa,eşya 

Kiralık ve satılık ev - Cc.nber· 
litıştı lstanbul belediye dairesi civarın· 
da Dizdariye mahallesi medrese so ağın 

da 71\o. Jı ev kiralık ve satılıktır geni~ 

odalar, bahçe, kuyu ve sair lüzumlu 
teferr üatı, su ve elektı ık tesisaunı ha,·i 
dır, .Marmarayı ve adalara karşı geniş 

bir nezareti vardır. Gezmek ve görmek 
için Dlzdariye camisi civarında bulunan 
mahalle bekçisine 'e pazarlık içinde Di· 
vanyolunda baktıryolo~ Dr. l ıısan Sami 
Ueye No. 189 telefon No: 20981 mü
racaat oluna bilir. 

Kiralık Ev 
Harbiyede Sipahi ocağı karşısında 

Ferah ıparomanı yanında 169 numa· 
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, 
elektriği ve bahçesi vardır . 

Evi görmek ve konuşmak için lçin· 
dekilere müracaat edilmesi. 

Satılık kirgir hane - Gedik
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin
de Kargor ve F urun sokaklarında C). 11, 
13 numaralı üç bap hanenin dörtte biri 
satı lıktır. Taliplerin Mercanda Çukur 
han 25 numaraya müracaatleri. (1337) 

Acele satıhk ev - Rumelihisa
rında is .. eleye üç dakika mesafede üç 
oda, bir mutbak, ittisalinde bahçe ve 

fevkal4de nezareti havi l\lezarlık soka 
ğında 28 - 30 numaralı hane satılıktı r. 

13ebekte Hafız Osman Ef ye müracaat. 

Satılık araba ve hayvan -
Avrupa malı, Viktorya ve lirik iki ıırnba. 

ayrı ayn veya ikısi Lirden ve hir l\lacar 
kısrağı maa koşum satılıktır. lstanbulda, 
Ankara caddesinde Tefeyyüz kitaphane· 
sine müracaat. 

Satılık ve kiralık mcyva bah
çesi - Yenil.öy üstünde, Güzelce 
Alipaşa mahallesinde, 25 dön~m arazi 
dahilinde her nevi yemiş ağaçlan, bağ. 

ahır ve motörü, kümes ve sair tefcrrüau 
havidir. lstınbulda, Ankara caddesinde 
Tefeyyüz kitaphanesine m üracaat. 

Satılık apartıman - Beyoğlu, 
Elhamra sineması karşısındaki Sentantu
van kilisesi yanında 5 kat 1.Argir, ıty~ 

128 lira kira getiı ir, 12 bin lira saat 9· 12 
araııında müracaat lstanbul dördüncü 
vakıfh:ın Asmakat 29 

Hizmetçi, ı,çı v. •· arıyanlar 

Memur ve memure istiyoruz -
iş in iz olmadı ğı zamanlarda çalışarak 
ayda 90 liradan fazla kazanabi~i~sini.z, 
bize mektupla sorıınu7,, meklup ıçıne 6 
ı.uruşluk pul koyunuz. 

Istanbul Postanesinde r\o. 400 

T erıi kadın aranıyor - Her tür
lü kadın tuvaletleri diken işçi bir hanım 
arınıyor. Bahçek apı l facı Bekir arkasın· 

da Rasim paşa l lan No. 9 terzi Eliz. 

Çenkelköy askeri orta mektebi tıle· 
btsindenim. Ayağımdan rahatsız olduğum 
için kaydım silindi. Açıkta kıldım. Ufak 
bir Jı ar~ı lık mukabilinde oturduğum yer· 
de bir müessesede her hangi bir işi 
yapacak iktidardayım. Beni hizmetine 
alacak olana minnettar kalacağım. 

Aksaray Curaba Hüseyinağa mahallesi 
Mehmet Ef. sokak 16 No. Muzaffer. 

Manifaturacılık - Etmiş bir genç 
300 lira sermaye ile ayni işle uğraşan 

bir m•ğazadı çalışmak istiyor. Galatada 
P. K. 34 Benrubi adresine yazılması. 

1ürk 

Zerinzn en 

büyük vazilesi 

nedir 

Çocul{larını Tutumlu 

Muktesit 
VE 

O halde? derhal 
Y etiştirm eK. 

ZiRAAT --
Bankasın daa 

Bi~ nunız 

inanlı aygır deposu miidiirJüğünden: 
inanlı Aygır deposu ve inek hanesine muktazi yilz bin kilO 

kuru ot aleni ıurette yirmi gün mDddetle münakasaya konulmuf 
ve 25· 7-931 tarihinde Tekirdağı Baytar müdüriyeti dairesinde 
ibalui mukarrer bulunmuıtur. Şartnameyi görmek i•tiyenler bet 
giln depo mDdOriyeti ile Tek~rdağı ve Edirne Baytar müdürlük' 
lerine, Çatalca ve Çorlu Sıhbıye Baytarhklanna müracaat edebilir' 
ler. itaya talip olanlar yevmi mezkürde teminat akçelerile Tekit" 
dağ Baytar müdürlOğüne mDracaat etmelidirler. (ö08) 

iktisat Vekaletinden: 
100 kilo ıulfat dö iatiriknin ıartnarnesi mucebince kapalı 

.zarf usulile mllnakasaya vazolunmuttur. Taliplerin şartnameyi 
almak Ozere ıimdiden Ankırada ikhsat vekaleti mübayaat ko· 
misyonuna ve lıtanbulda ziraat müd~rlüğüne müracaat etmeleri 
ve milnakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20 Temmuz 931 
pazartui gilnGne kadar bedeli muhammeni olan (5000) liranın 
% 7,5 Ozerinden teminatı ile birlikte teklifnamelerini mezkür 

MUteferrlk kUçUk lllnlar komisyona tevdi eylemeleri ve yevmi mezkürda saat 15 te de 
Muayenehane, idarehane - komisyonda hazır bulunmalan ilAn olunu!". (449) 

v~ ik~et ~n lkib~~r ~~~ı··-~---············-~-----~ 
sofa ve bir haladan mürekkep bir daire ıstanbul Belediyesi ilanları 
müsait şeraitle kiralanacakar. Ankara 
caddesinde 55 No. lı Muallimler kirapha- Arpa saman milnakasası: Temizlik, sıhhiye, inşaat hayvanata 
nesine mürac:ıııt. için l\izumu olan 204 392 kilo arpa ile 252 948 kilo saman ka-

Emlakinizi satmak - Ynhut Li- pah urfla münakasaya konmuştur. Taliplerin ıartname almak 
rılamak için 9. n ı;rnndı mfü3ca:a ~Ji- için luuım mlıdürlOğüne müracaa tları lazımdır. Arpanın temi-
nlz, Tı amvay, iske:cye :ir::c.~:i:frrt> ~ , : ı n rıah =i50 samanın teminatı 665 l iradır. Münakasaya girecek Ü• 

olanlar müreccahtır. btıtr.hul :.lö::JLlncli :ipler ,artname ile teminat makbuzunu, teklif mektubunu ve 
"•k :ih:ın :\ sm~loı: !.!9 k 1 ld ticaret oda11nda ayat ı o ıığuna dair vesikayı mühürlü zarfa 
mf!J!IEll! ı , IJll!; koyarak ihale günü olan 27 Temmuz 931 perşembe günü saat 
~·KadıkÖyÜ ' •_o_n_b_e_ş_e_ka_d_a_r_~_c_n_m_e_n_i_d_a_i_m_iy_c_v_e_rm_el_e_ri_._~_8_3_) _____ _ 

Hlmayeletfal balosuı !, Unkapanı köprüsü dubalarından birisi değiştirileceği ıçın 
Temmuzun 1S inci çarıamba gGnü saat 20 den itibaren ertesi 

2J Temmuz ~Jı 1 sabah saat 10 a kadar araba ve otomobillerin me:ıkür köprGden 
Perşembe ~kıamı Suadiye ,

1 

geçmiyeceği iJAn olunur. (758) 
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