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Bir cevap 
Ankara yolundaki 

hadise hakkında 

Bugün 
Ankarada mektep 

miidilrlerl toplanıyor 
Sadri Etem e. cevap veriyor Orta tedrisat hakkında mUhlm 
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Perde açılıyor 
Mecidin sözleri bir hama
kat ve cür'et vesikasıdır 

Dezdemona 
Bedia Hanım Ati
naya davet edildi 
Başveklllmizln Atlnayı ziyareti 
mUnasebetlle verilecek bir 

temsilde rol alacak 

Devlet şôras için ehem· 
miyetli kara ar 

idari davalarda adalet kaideleri 
teyit ediliyor (~is) te. ?turan sabık Halife 

A ptulmecıdın bir ecneb. t 
h b. . ı gaze e 

mu a ırıne verdigvi mül~'- b d" • 
k" .. h ilKa un 

u bnus amızda dercettikten son-
ra u hususta " t 1 v mu a eamızı yaza-
cagımızı ilave etm· t'k B .. 
A t 

•. 1 • ış ı . ugun 
P u mecıdin söz] •. b . b' 

t hl'ld • erını asıt ır 
a 1 ~n geçırmek istiyoruz. 

Aptulmecidin söz1e . . . t•d k d v rını ıp ı a 
~ u . u~muz vakit bunlar bizim 
uzerımızde b' h 

.. , ır amakat, cehalet 
ve cur et v 'k 
F k . . esı ası tesirini yaptı. 

8 at ıkınci bir defa daha ve 
bıraz daha fazla dikkat He oku-
yunca o so"zl . . . d k .. . erın ıçın e ço mu-
hım bazı ·· · · 
d 1

. . mucrımıyet ve hiyanet 
e ıUerıne tesadüf tt•k O e ı • 

b nun için her şeyden evvel 
u nokta il.zerinde biraz tevk

vekkuf edelim A l"l 't · p u mecı ga· 
ıete muhabirine d . k' 

"TUrkiy6d 
emış ı: 

e hoşnutsuzluk 
var,dır. Ecnebi memleketlere 
ge en raporla 
sek ikt _ rı ..... tetkik eder• 
Aını :sadı va:ıiyetin fenah-

I an 8Y&biliri:ı. Mustafa Ke· 
:;'

8 bi~e medeniyeti değil, 
nun golaesini getlrmişt'ır G .. .. ,.. .,, 

oru uyor ki Fransa toprak-
larında oturan A t-l •t p u mecı mem· 
leketimizin ahvalini bilhassa Tür· 
kiyeden ecnebi sefaretleri ve 
casus teşkilatlan vastasile ecne

bi ~emleketlere giden raporları 
tetluk ederek anlamağa çalış
maktadır. 

Bu vaziyet sabık halifenin ec
nebi casus teşkilatları ve hari
ci suikast kuvvetleri ile teşriki 
mesai ettiğini itiraf etmekten 
başka bir şey midir? Eğer Ap· 
tülmecit hakikaten ecnebi sefa
retlerinin hükumetlerine gönder· 
dikleri raporları, ecnebi casus 
teşkilatlarının istihbarat raporla
rını görüp okumıyorsa bunu baş
ka hir suretle tefsir etmek ka
bil midir? Bu itibarla Aptülme
cit kendi kendisini methederken 
memleketimiz aleybindeki cürmü
nü T • 1 •~ar etmiştir. Şimdiye kadar 
ecnebı matbuatı vasıtasile hariç
ten kulaklarımıza akseden bıya· 
net . ~areketleri daha ziyade yü-
2ellılıkler· f 1. . . .. .. .. ın aa ıyetı şeklınde go-
runuyerdu M v b d . · eger u per enın 
dış manzar · · 
1 ası ımış. Perde açı· 
ı~ca arkasında Halif A t") -
cıt e p u me 

k' ve memleketten tardedilen 
es 1 saltanat . enkazı ile ecnebi 

casus ve suikast kuvvetleri mey· 
dana çıkmıştır. 

Cümburiyet idaresinin bu nok· 
tayı ehemmiyetle nazarı dikkate 
alması lazımdır. 

Aptülmecidin şözlerinin umu· 
mi tahliline gelince, gördüğü
müz şudur: Abdülmecit hala 
bugün Mustafa Kemali anlıya
mamıştır. Yahut anlamak işine 
gelmediği için anlıyamıyormuş 
gibi görünmektedir. Mustafa Ke
mal eşsiz bir kumandanmış. Ce
saret ve kararı sayesinde mem
leketi kurtarmış. Fakat o nehir 
yaratıcı, nede teşkilatçı ımış: 

Hükumet sefinesini fırtınalı de
nizler arasında pusulasız ve ha
ritasız sevketmek iddiasmda imiş! 
Halbuki onu batıraca.kmışl Şap
ka ve kasket gjydi diye Türk 

milleti hemencecik medeni mi 
olurmuş? Türkiyeyi yaratan, vah
detini temin eden Osmanlı ha
nedanı imiş. Babası Abdülaziz 
bu memlekete donanmalar yap
mış ve daha neler? Yalnız itiraf 
edermiş ki Abdillhamit devrin
den sonra hatalar olmuş! Hem 
de bazı ağır hatalar!.. Şimdi Mus
tafa Kemal bu hatalardan istifa
de ederek memleketini cıkmaza 
götürüyormuş. ''Gazi denilen bu 
adam,, Amanullahın u5!"rad1ğı 
akıbetten olsun miltenebbib ol
mıyormuş! insan bütün bu saf
sataların mütareke devrini istam· 
bulda geçirmiş. munkariz Os
manlı hanedanı içinde güya en 
akıllılarından bilinmiş bir adamın 
ağzınd<m çıktığına bir türlü 
inanmak istemiyor. Onun için 
okudukça hayretten hayrete dü
şüyor. 

Gazi Mustafa Kemalin hem 
memleketi cesaret ve karan sa. 
yesinde kurtardığım ibraf etmek, 
hem de bu kurtarıcının yaratıcı 
ve teşkilatçı olmadığı iddia
sında bulunmak arasında ne 
t.üyük bir tezat vardır? Hal
buki Abdülmecit bu sözleri söy
lerken tezada düşfüğünün zerre 
kadar farkında bile değildir. 
Mustafa Kemalin yarabcılığına 
ve teşkilatçılığına bugünkü cüm
huriyet Türkiyesinden daha bü-

(Alt tarafı 2 inci sayıfada) 

.Jtelı1Het .Asım 

Bedia Hanım 
Darlilbedayi san'atkarlanndan 

Bedia Muvahhit Hanım ismet Pş. 
Hazretlerinin Atinayı ziyareti 
münasebetile verilecek bir tem
silde rol almak üzere Yunanis-
tana davet edilmiştir. 

Kıymetli san'atkarımız eylül 
sonlarına doğru Atinaya gide
cek, orada geçen sene Odeon 
tiyatrosunda temsiller veren meş· 
bur Yunan aktörü Gavrilidis ile 
Yuoanistanın en meşhur artistle· 
rinin iştiraklerile büyük dekorlar 
ve mizansenle oynamlacak Şeks-
pirin " OteJlo ,, piy~sinde " Dez
demona ,, rolünü yapacaktır. 

Diger taraftan Darülbedayi 
san' atkirları kış temsillerine baş· 
lamadan evvel eylül ayı içinde 
Karadeniz şehirlerinde bir turne 
yapacaklardır. 

Ankaradan aldığımız maluma
ta göre, Şurayı devlet kanununa 
ait bazı değişikJikleri gösteren la· 
yıba . evvelki gün dahiliye encü· 
meninde müzakere edilmiş vt 
idari davalarla alakası olanlann 
çok ehemmiyet vereceği bazı 
tadiller yapılması kabul olunmuş
tur. Eldeki kanun Devlet Şurası
nın ayrıldığı dairelerden biri o
lan daavi dairesine ayrı bir reiı 
tayin ederken yeni tadil, Şurayı 

Devlet reisinin ayni zamanda 
daavi dairesi reisi olmasım ilti
zam etmiş ve daavi dairesini 
iki şubeye ayırarak bunlann 
başında reis vekili unvanile birer 
zat bulunduracaktır. Devlet Şu· 
rasımn reisi istediği vakit şube-

lere reislik yapacak, bu takdir- Devlet Şürıısı reısi : Reşat 8. 
de şube azasından en kıdem· dairesi şubelerinde mu~aka b~' 
sizi o içtimada bulunmıyacakbr. aza ile nısap tamam olabilecektır. 

Her şubenin müzakereı msabı Şubelerin asıl azası bulunma-
üç azadan ibaret iken daavi rLutfen sayı.fayı çeviriniz) ...................... mil~---------... 

Büyük Miiiet Meclisinde 

Matbuat müzakeresinin 
en hararetli safhasında .. 
"Hllkômetfn siyasetine taarruz edenler, 
arkadan çevirme hareketi yapanlar 
mtlli heyecanı noksan olan adamlardır" 

• . tJ Refik Şevket Bey (Manisa) - ne inkılap dediğimiz ve her geçen günü 
Dilnkü spor ıaaliye Arkadaşlar; üzerinde iştigal etti· yeni bir hatvei terakkiyi ifade eden g~· 

ğimiz mevzu milletçe her terakki ham zel mefhumun, ne de hukuku amme d '.· 
lesinde uğr~ığımlZ ı_n~vzulardan bir ye takdis ettiğimiz ve idam esine çalış.. 
tanesidir, ,,e bilhassa ı~ınde bul.u~du- tığımız mefhumun manası kalmaz. 
ğnınuz yeni devrede Mıllet Meclısın~e Şu takdirde biıim, çok nazik ve ç"k 
rejime karşı vuku b.?ıa~ har~k~tı.~rın güzel işletmiye müsait bir esası çok 
bizim vicdanlarımız uzerındekı ın ıka· ince bir teraziye koymayı hatırlamaklı
satı nasıl olduğuna ve olacağına .d~ir ğxmız lazımdır. Ne kuvvetli tesanüde 
güzel bir ~üzakere kapıs.ı aç!':l~ ıtıba tarftarhk ne de kuvvetli bir tesahübe 
rile ehemmıyr.tten de hah degıldtr. taraftarlık mücerre davamızın ha1lin· 

Matbuat .~ürriyeti, ~~~ı~dığmt~ w ve de saik değildir. 
uğur:unda mucadele ettıg!mız dıger Mantık ve adaleti, ilan edip tathi· 
bürrıyetlerle berab~r ~ynı safta ~ayı.l- kını deruhte ettiğimiz programla te-
mıştır. Ancak, bu hurrıyet herkesın ,. c ı·r tt' d.w . · .. d" k .. d .. . d .. c· 1 e ır ıgımız gun ur u avayı esa-
daniyatı uzerın e musbet veya men ı d h il t · 1 · d 1 · sın an a e mıs o uruz. . tesirler yapmak Ye bu tesırat o ayrnı· . . " . . 

Dün Taksim stadyumunda Kao;Jm· le maddiyat ve maneviyatı müteessir . Hepımız yaşımızın ıcabr, bırkaç dev 
ı paşa ile Anadolu arasında terfi miisa· etmek noktasındandır ki, ayrıca tetki· rın a~amla_rıyız. Arkadaşlar _lstan.b~l-
bakası y lm K akı'bi· ka yalnız bizde degwi1 bütün cihanda da mustcmırren devam eden ıdarcı or· 

apı ış ve asnnpaşa r, ' • f ' · · 'k tb t · · · 1 . . . . .. d daima değmis ve bundan sonra da değ. ıyenın yegane saı ı ma ua ın suı ıs. 
ne - O yenilerek yıne ıkıncı kume c w 1. ak t~ .. t . t· 0 · · timalinin önüne geçmekten ibaret idi 
kalmı . mege ıy a gos ermış ır. nun ı~ın . . . . .. . . • 

ştıı. . . . . dir ki matbuat hürriyeti mevzuu bahis On, .on. ıkı sene bu ıd:ı-reı o~fıye devam 
. Heybelı denız Iısesınde yapılan rfe· ı olurken onu ihya ederek onu müfit la- etmış.~ır. Bunun yegane sa.ı~ m~t~a

nız yarışları muvaffakıyetli olmuştur. tarak mümkün olduğu kadar mazarra- tın boy!~ .aşı~ı hareket~erının on~ne 
Bu spor hareketlerinin tafsilatı 3 iin· trndan çekinmek programımızm mu .- geçmek ıçındır. Sonra yıne fevkalade 
cii sayıfamrzdadır. 1 tezasıdır. Bu şekilde hareket etme~"iek (Alt tarafı 6 ıncı sayfada) 

Dostluk Sof;a.sında. Gazi Hz. ve 
Başvekilimiz 

r---- ---- , Kıra) F eysal Hz. 

Suriye - Ah, ben de şu sofraya 
~U meyvalardan yiyebilaem 1.. 

lstanbulu Temmuz: sonlarsnda 
şereflendirecekler 

Ankaradan gelen haberlere 
nazaran. G_a~i Hz. nin ay sonun
da şehrımızı şereflendirmeleri 
ihtimali kuvvetlidir, Gazimiz ls
tanbulda bir hafta kalacaklar, 
sonra Yalovayı teşrif edecek
lerdir. 
. ~aşve.k.il. ismet paşanın mec
lısm tatilını müteakip şehrimize 
gelerek bir ay kadar kalacakla
rı anlaşılmaktadır. 

Sofya elçimiz 

Matbuat 
Kanunu 

Neleri kaldır
mak istiyor 

- 2 inci sayıfomızda -

Y arınkl Sayımız: 

Gen~-Ç~~~!~aları l 
- - - J --wc.wı--... 

j 
itimatnarnesini takdim etti la takdim etmiştir. Merasim, Başve-

oturup Sofya, 9 (A.A.) - Tüı-kiye sefiri kil ve hariciye nazırı Aleksandre .Ma· 
Tevfik Kamil Bey, itimatnamesini kra. linof un iştirakile cereyan etmiştir. 

Y alovaya gittiler 
Şehrimizin misafiri bulunan Irak kıralı F eysal 

Hz. dün sabah Boğaz ·içinde motörle bir gezinti 
yapmışlar, bu arada bazı akrabalarını .ziyaret 
etmişlerdir. F ey sal Hz. öğleden sonra saat on 
altıya doğru, yanlarında başmabeyinci Saffet Pş., 
Irak maliye nazırı Rustem B. Haydar, Irak :neb'
uslarmdan Süleyman B. Fettah, seryaver Tahsin 
B .. JcSa~ri ve .Irak sefiri Naci Şevket B. ile Irak 
sefmmız Tab1r Lütfü, Kıral Hz. nin mihmandar-

lığına tayin edilen hariciye vekaleti teşrifat umum 
müdür muavini Kadri Rıza Beyler bulunduğu 
halde Ankara molörile saraydan ayrılarak saray 
önüı;ıde demirli bulunan Ertuğrul yatma geçmiş· 
Jerdır. 

F eysal Hz. yata bindiği zaman direğe Kll'al 
(Lutlen ıayıfayı çeviriniı) 
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dığı takdirde yerlerine bat mu
avinler gelecektir. 

Şurayı Devlet kanununun he
yeti aleniyede görülmesi şart 
koşulan işlere ait maddesi ilga 
edilmiş, hangi işlerin aleni he
yete sevki lazım geleceğinin 
takdiri reise bırakılmıştır. 

Daavi dairelerinde evrakın 
tetkiki için de yeni ve gUzel bir 
usul konulmuştur. Bundan sonra 
.şubelerin tetkikine bir kağıt ve
rilmeden eve), husumet teveccü
hü, müddet müruru, tebligatın 
kanun dairesinde yapılıp yapıl
madığı gibi hepsinden evvel ba
kılması icap eden hususları tet
kik ederek raporunu evraka ila-
ve etmek üzre daire azasından 
birinin reisliği altında iki mua-
vinden toplanacak bir tetkik he
yeti çalıştırılacaktır. 

Devlet Şürasmda gıyabi ka
nrlar da kaldırılmaktadır. Hu
kuk muhakemeleri usulünde ol
duğu gibi kanunda ynzılı 15 gün 
içinde cevap vermediği takdirde 
huzuruna ve beyanatına lüzum 
görülmeksizin karar verilebile
ceğini bildirir son bir davetna
me gönderilecek, bunun üzerine 
verilecek karar da vicahi sayıla
caktır. 

Daavi şubelerinden birinin 
~erdiği kararda maddi yanlışlık
lar olduğu alakası olanlar tara
fından iddia edilecek olur, reise 
de kanaat gelirse o mesele o 
fubede yeniden tetkik ettirilebi
lecek tir. 

Maliimdur ki daavi dairelerin
de muhakeme yazı ile olurdu; 
ancak dairenin kendisi kendili
ğinden lüzum görürse tarafları 
dinleye bilirdi. Şimdi alakası 
olanlar iıterlerse onları dinlemek 
salahiyeti de ilave edilmiştir. 

Bu yazdığımız esaslara göre 
kanunun 8bür maddelerinde de 
teferruat değişiklikleri olmakta, 
kanun için bir de nizamname 
yapılması kabul olunmaktadır. 

Bu tadiller, meclisin bu içti
maı l:fümeôen çıkaralacaktır. 
u•ın1111111ın u 111111111rıı1111ııuıı111111ı111: 1111111 

l:iayrağı çekiJmiştır. Ertuğrul yalı 
saat on altıda demir alarak ha
reket etmiş ve Karadeniz boğaz 
dışına kadar çıkarak bir cevelan 
yapdıktan sonrageri dönmüş ve 
Yalova ya gitmiştir. Kıra) Hz. Ya
lovada Gazi göşkünde n:isafir 
kalacaklar ve geceyi oradageçir
dikten sonra bugiln öğleden 
sonra Dolmabahçeye c!önecek
lerdir. 

Irak başvekili Nuri Sait Pş. 
Yalovaya gitmiyerek burada kal
mıştır. 

Irak maliye nazırı Rüstem B. 
Haydar beyanatta bulunarak 
ezbümle demiçtir ki: 

Dost ve kardeş bir milletin 
misafiri bulunuyoruz. Ankarada 
ticaret ve dostluk muahedeleri
nin esaslannı tesbit ettik. Bunlar 
yakında bitirilecektir. 

Hudutlarımızda tam bir sükun 
ve emniyet hüküm sürmektedir. 

Kızılcık 
Dalları 
YAZAN 

REŞAT NURi 

Karamusallı süt ninenin artık 
inanılmasına imkan kalmamış ke
ramet ve peri hikayelerine gelin
ce, bunlar yalan bile olsa tath 
tatlı dinlenmez mi? 

Nihayet Karamuıallı süt ni
ne, hanım efendiyi eğlendir
meğe güldürmeye muiaffak olan 
tek insandı. Nadide H. zeki bir 
kadın olmasına rağmen şakadan, 
nilkteden hiç anlamazdı. 

Mesela beceriksiz bir hizmetçi 
için "amma becerikli hizmetçi 
ha,, diyenlere "nerenin becerik-
lisi? Eline ne geçerse kırıyor ... 
Neredeyse kafam. ~l kıracak di
ye itiraz ederdi. 

Perde Açılıyor 
( Başmakaelmizden mbaac) 

yük bir canh delil bulunabilir 
mi? Yaratıcılık ve. teşkilatçılık 
vasıflan munkariz olmu~ bir 
memleketi bütün dünyanın husu
metine karşı hiç yoktan kuvvet
lar yaratarak yeni baştan kur· 
mak iktidarından başka bir tabir 
ile ifade olunabilir mi? 
Meğer Mustafa Kemalin kaba

hati ne büyükmüş? Kurtardığı 
Türk milletinin başından fes çı

karıp şapka ve kasket giydirmiş! 
Hiç fes yerine şapka giymekle 
bir millet medeni mi olurmuş? 

Bu bedbaht adam bu sözlerile 
ispat ediyor ki Mustafa Kemalın 
Türk milletine niçin şapka giy
dirmiş olduğunun farkında de
ğildir. Salot halifenin başıoa 

vura vura şu hakikati ifade ede. 
lim ki Türk milleti bugün oldu
ğu gibi şapka ve kasket giy
nıezden evvel de gayri medeni 
bir millet değildi. 

Bilakis medeni bir miJlet ol
duğuna cihan kadar delil göste
rebilecek vaziyette idi. Yalnız 
bu milletin başında fes bulun
ması, bu suretle medeni millet
ler nazarında kendi aleyhinde 
propaganda vesilesi oluyordu. 
Sırf başında fes ve sarık bulun
duğu için Türk milletini medeni 
alem hududundan ayırıp hariç 
tutmak istiyenler vardı. 

Bu ayrılığın içimizdeki mah
dut geri anasıra da hakikaten bir 
ayrılık hissini verdiği vakidir. 
Mustafa Kemalin bütün cihanın 
husumetine karşı varlığını kendi 
vesaiti ile müdafaa edip istikla
lini kazanmış otan ve Lozan mu
ahedesi ıle bütün cihana Türki
ycde medeni haklara malik bir 

mil!et yaşadığını kabul ettirmiş 

bulunan Türk milletinin başından 
bu propaganda Dlevzuuou çıkar
mış, ona bütün medeni milletle
rin serpuşunu giydirmiştir. 

Görülüyor ki Türkiyedeki şap
ka inkılabı gayri medeni bir 
milleti medeni yapmak için de· 
ğil, bilakis medeni haklarını ve 
medeni kuvvetini milli mücadele 
ile ispat eden Türk milletinin 
diğer medeni miJletlerden biç 
bir farkı bulunmadığını ifade ve 
ilan etmek içindir. Sa~ıt halife 
Apdulmecit bu açık hakikati an• 
lamamışsa kabahat Mustafa Ke
malın mıdır? 

Maamafih Aptülmecit Gazi 
Mustafa Kemalın asıl kabahati 
ne olduğunu bir tUrlü söylemek 
istemiyor. Varsın o söylemesin, 
onun sözlerini biz ikmal edelim. 

Nükte meraklısı olan büyük 
damadına " Hatırımı kalmasın 
ama oğlum... Sözünüzün hangisi 
doğru hangisi şaka anlıyamı
yorum,. deı. Hele arasıra çocuk-
Jannın hatırı için "Kel Hasan,,ın 
tiyatrosuna gittiği zaman 
herkes gUlmekt'n kırilırken o 
sikin sikin bakar, "Bu adamın 
nesine para veriyorlar şaşıyorum. 
Söylediklerinin içinde kaleme 
gelir bir lakırdı yok... Abuk sa
buk bır,eyler söylüyor... Delinin 
biri... Dinlerken içim şişiyor •.. 11 

derdi. Şakaya ve nükteye karşı 
bukadar duygusuz olan büyük 
hanım Karamusalh sütnineden 
ne işitse güler, onun her lakır
dısı için: "ilahi kadın neredende 
bulur .. Vallahi ölüyü gUldUrür,, 
derdi. 

Bunun içindir ki Karamusalh 
süt nine günün birinde koltuğun· 
da bohçasile çıkıp gelince büyük 
hanım sevinçle onun boynuna 
sarılır, bir iki sene evvelki kav-

Hakikaten Gazi Mustafa Ke
malın kabahati yok mudur? var
dır. Bu kabahat vaktile sadece 
başına fes giydiği için düşman
ları tarafından gayri medeni ad
dedilen Türk milletinin başına 
şapka giydirerek aleyhimizdeki 
bu propaganda mevzuunu kal· 
dırmış ve Türk milJetini hakiki 
medeni çehresi ile bütün aleme 
göstermiş olmasıdır. Gaıi Mus· 
tafa Kemalın kabahati milletin 
mukadderatını ve hakkı hayatını 
artık bu topraklarda hakkı ha
yatı kalmamış mütereddi bir 
handanıne tasallutundan kurtar· 
mış olmasıdır. Türk milmetinin 
mukadderatının ve hakkı haya
tının vaktile bu memlekete hiz
metleri dokunmuş diye birkaç 
babanın evlatlarına ebedi bir 
çiftlik gibi miras olarak verile
meyeceğini milli bir dava şek
linde ortı.ya koyması ve bu da-
vayı bütiin milletin kararına ik
tiran ettirmesidir. 

Gazi Mustafa Kemalin kaba
hati yilz binlerce vatan evladının 
kanı ve canı bahasına kurtulan 
Türk milletini mütareke devrin
de vatan aleyhine hiyanetleri 
sabit olan bir hanedanın tekrar 
eline bırakarak yeniden inkıraz 
uçurumuna ıevkediloek ihtimal
lerinin önüne geçmiş olmasıdır. 

Onun içindir ki sakıt halife 
Abdülmecit Türk milletinin ha
Jiskarı olan Mustafa Kemalden 
bahsederken " Gazi denilen bu 
adam ,, tabirini kullanıyor. Bu
rada daha bir kaç gün evvele 
a!t küçük bir hatıramı naklede
yım. 

Gazi Hazretlerinin Irak kralı 
Feysal Hatretlcri şer~flne Anka-

rapalasta verdiği baloda bir 
Iraklı zat ile görüşüyordum. Bir 
aralık Reisicümhuruoıuz yanında 
haşmetli ınisafirile beraber ya
nımızdan geçti. Muhatabım mu
sahabenin mecrasını lceserek 
birdenbire bana: 

- Bakımı, bizim mabudumuıa 
bakınız!,, Dedi. Ben mubatabım
mın (mibut) tabirile kral Haz
retlerini kastediyor zannettim. 
" Evet, Irak kral Feyaal Haz
retleri gibi bir hnknmdara ma
lik olduğu için bahtiyardır . ., 
Dedim. 

Fakat muhatabım sözllmQ tas
dik etmekle beraber maksadı 
Gazi Hz. olduğunu tekrar etti: 

- Gazi hakikaten bizim ma-
budumuzdur. Ona bir mabut gi
bi hürmetimiz vardır. 11 Dedi. 
Şimdi bir kere bir Iraklı doı-

gaJarı, kırgınlıkları, bir daha 
ölüp ölünceye kadar yüzyüze 
gelmemek için edilmif yeminleri 
iki taraf ta unutmuş bulunurdu. 

• • • 
Süt nine büyük hanımın ayak: 

larının dibine oturduktan sonra 
sordu: 

- Hanımefendiciğim... Bu fi
kirsiz kız lsmail midir nedir o 
oğlancık için kaçacağım demez 
mi? 

- Demek ki "ismail ölmüş
tür,, diye onu aldatırız ... ümidini 
keser, olur biter ... 

Büyük hanım hafif bir isyan 
hareketile kalkındı: 
-Ne söyleyorsun süt nine ... Öy

le şey olur mu? 
- Neden olmasın... Pek alA 

olur ... Belki bir iki gün huysuz
lanır; sonra sen sağ, ben sela
met... Keyfine bak sen hanım 

efendiciğim •.. 

- Yapamam ıüt nine... Ya-

Matbua Kanunu 
Neleri kaldırmak istiyor! 

Ankaraya üstelik bir de telefonla 
bağlı olan lsUınbulun şu her şeyi bi· 
len gazeteleri geçen hafta matbuat 
kanunu baştan başa değişmi~ gibi 
gösterdiler. Bu hafta içlerine ge
len korkuya göre tadiller tast'ir e<lc
rek halkı tehyiç etmekte dc:va medi· 
yarlar. 

Tekrar edelim: yeni bir matbuat 
kanunu layihası hazırlandığı doğı u· 
dur. Ancak yarın, öbürgün mcclü.e 
gelecekti!'. Enl'iimenlcrdc konuşııl<ı
caktır. Demek ki lıenüz olan, bitPn 
bir şey yoktur. Bitince ın..e olacak~ 

Jladem ki gazete d~nilen miiesıesc 
bir iki kişinin kalem mahsulü oldıt· 
ğu ı.ıe lıatta karil.Rri değil müşterüe· 
ri bile lı:endilerile bir fikirde olma
mak - bu tJatırları yazan adanı on
lardcn biridir -hallı."ln gözüyüm, J;u-

lağıyım, diliyim diyebiliyor, O lıal· 
de hiç değilse gazdenin yazı mes':ı
liyetinl üzerine olanların, halkı sc· 

tumuzun büyük devlet reisimiz 

hakkında kullandığı bu "mabut., 
tabirini düşünelim, bir kerede 

sakıt halife Aptnlmecidin gene 
büyük Mustafa Kemalden bah-

sederken "Gazi denilen bu a· 

dam,, dediğini göz önüne geti
relim de samimi takdirin ne ıek· 
li ile terbiyesizliğin ve kilstah
bğın bu şeklini mukayese ede
rek ibret alalım. 

Lakin Abdülmecit güya hn

kQmlerinde bitaraf olmak için 
yalnız Gazi Hazretlerinin mem-

leket idaresindeki siyasetini ten
kit etmekle kalmıyor, kendini 
hanedanınm kababatlarını da 

tastik ve itiraf eder gibi görü· 
nüyor. Abdülmecidin ifadesine 
g6ı-e.. AbdDliı:amit iCl~c:.ı0uıe-ı
kel için bir inhitat devri olmuş 
D~ha sonra ise baıı aiır hi
talar yapılc:ıış. 

Acaba bu ağır hatalar ne 
imiş? Tabii merak edilecek bir 

nokta değllmidir? Fakat bu nok
ta hakkmda Apdulmecit bir ke-

lime bile söylememiştir. Maama
fih Aptulmecidin ağır hata ta-

birile ifade etmek istediği şey
leri biz kolayca bulabiliriz. Ap-

dulmecidin ağır hatalar dediği 
şeyler meseli Vahdettinin hiya
neti, milletin istiklal mücadele-

sini mahvetmek için hilafet or
duları teşkil ve tahrik etmesi 
ve saire gibi bütün hanedanları 
erkanının da zımnen iştirak etmiş 
olduğu büyük hiyanetleri dir. 

Memleket ve milleti bu kadar 
büyük hıyanet hareketlerine r~ğ-

pamam.. Allabtan korkarım ... 
oda can ... 

- Canım hanım efendiciğim, 
bir biz öldü demekle çocuk sa
hiden ölecek değil ya... Ômür
cüğü varsa bir gUn çıkar gelir ... 

Kız da o vakit daha ziyade 
aevinir... Bak ben sana bir fey 
anlatayım ... Bizim Karamusalda 
bir Huriye vardı. Komtumuzun 
k1Z1... Derken efendim bu Huri
ye ye bir hal oldu... elilemin 
kızları gülüp oynarken o bir k~
şeye oturup kara kara dOtllnDr ..• 
ikide bir gözleri yumruk pibi 

Şif··· 
"Be kızım ne oldu aana ne 

derdin var,. derioı. Hiç teyze ••• 
Bafım ağrıyor, karnım ağrıyor, 
ayağım ağrıyor deye yalan ya
lan üstüne döker,, elerken efen· 
diclğim ben anladım ki işin için· 
de iş var; bu kız birine gönül 
vermiş tir... Bir gün bizim eve 
cağudım... Şöyle önüne dökülü-

lim olan muhakemesinde lıaricen tİ 
aun temıü ;edebilecek kabiliyetli 
kimseler olmamalı mıdır. 
Dünyanın neresinde siyaıi h' 

kayıtsız, ıartaız verilmiştir? Deli
lere intihap lıakkı var mıdır? 

işte matbuat kanunıı, lıerkcs~ 
evvel memleketin irfan seviyesi yiit 
selmiştir diye gezetelerin mes'uli!I". 
tini kabul edecekler de, lıcr mede,
adamda aranacak ve bulunacak bil 
takım vasıflar ~tiyccek. muar/J' 
[arımız bu ı:cuııflardan malırum ollfl 
lıdır ki bu gürültünün yeri olsun. 

Matbuat kanunu vesi/esile matbır 
atta işlenen ciirümler bir kere da~1 

gözden gcçirüirse bundan ürkecek" 
lanlar ıui niyeti olanlardır. Karııl' 
nu hüsnü niyet a«hipleri için ı,'CZ.Zifl 
ve meslek engeli lıalinc gciirmeme• 
lazımdır ama işte o kadar. 

Bulgarlara satıl~ 
tarihi evr.ak! 

Bulgar mUtahassıaları (750) 
bin llra kıymet biçtiler 

Şehrimize gelen bir habetı 
geçenlerde okka ile satılan ti' 
ribi evrakın kıymeti hakkınd• 
beliğ bir rakkamdan babsetmelı• 
tedir. 

Anlaşılmaz bir ihmal netice9' 
olarak okkası bir kaç kuruşa satıl-' 

bu evraka Bulgar mütahassısls• 
rı tam 50 milyon leva kıy111et 
koymuşlardır. 

Bu bizim paramızla (750) biO 
lira tutmaktadır. Bunların sıkle• 
ti (50) bin kilodur. iki bin tane
si de el yazısıdır. 

Ereğli şırketının talı' 

vilat faizleri 
Paris, 10 (A.A.) - Temyiz matı1'' 

mesi, Ereğli Osmanlı anonim şirketiıı' 
ait tah,·itfıt faizinin 1909 senesi ;çil 
yüzde 5, 1913 senesi için yüzde 4: ot:ıı' 
sına karar nrmiş ve bu suretle istiıı,f 
mahkemesi tarafından nakzedilen ııi' 
dayet mahkemesi karannı teyit eri" 

miştir. 

men kurtarmış olan bir vata!> 
haliskirınm yalnız kendisine ,,e 
genç bir millete ve bir beşeri" 
yete şeref olan muvaffakıyetle" 

rini bile bu kadar büyük cina" 
yetlerin ortakları dilinde bir ku· 
sur, tir kabahat gibi sayılmıf 
görmek şaşılacak bir şey değil 
ıede hassaten bugünlerde ibret 
alınacak bir büyük hadisedir. 

.A!ef11Hct A&ıllc. _,, 

verdim... GönlUndc neki esrar 
varsa birer birer ağzından al" 
dım ... 

- Ah şeytan kadın... KiıJJ 
bilir neler yaptın. 

- ilahi Hf. ciğim ... Gayri par 
mak kadar çocuğunda ağzıoı 

ariyamazsam kendimi insandan"' 
mı sayarım ya.. Her neise.. Hu-
riye kızın derdini öğrendik.. Kl
mil B. diye bir mektepli milAzinı 
severmi7.. Çapkın Karamusalda 
bu çocukcağııla eğlenmiş eğlen-
miş, defolup gitmiş.. Maiyetinde 
giderken de " Sen beni bekle, 
birglin gelir seni alırım ., diye 
kıza bir felferek sokmuş.. Ala
cağından vereceğinden değil ya 
lafola kabilinden.. Ben o saat 
anladım ki kız bu çapkından 
ümidini kesmedikçe Marmara 
çirası gibi yanacaktır .. Bak ıimdi 
ne oyun ettiğimi anlatayım Hf. 
ciğim.. Huriyeye "Sen hiç kasa-
vet çekme.. Ben onu nerdeyae 
aratır, buldururum,, dedim. 

· (Bitmedi) 
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Bu işe siz de şaşın 

Bu nasll memur ? 

Bartında Bartm adlı bir 
gazete çıkar. Bu gazete A
na.dolunun fikir ve san'at 
hl.ssiyatlanna ehemmiyet 'Ve· 
ren ciddt g~nçlerfn neşl'ettiği 
btr gazetedır, Fakat son za
manlarda, oraya lstanbulu 
en kötü, en itibarsız gazet n 
Ierlnde bile iş bulaınanuş, b~ 
dava. ~alışmak istediği halde 
kendısıne iş verilınemiş d ~ 
siz biri tStanbul eger. 
bilhassa h""kA matbuat( 

u uınet fırkast mat 
buatı hakkında ağıza al 
yacak bir sürü herze . ınmı
mıya başlamışbr. yı yaz-

Bartında her Jıald .. 
eseri olarak b e zuhul 
retmiştir. lstan~ YazıY! neş. 
rinde kendisi ul ga~etel~ 
tahrir ve istihb en b~sıt b:r 
ribniyen b ar vazıfesi ve-
sa bir trlor~n~tam her na..qri.. 
postanesine ulup İstanbul 

Bart memur olmuştur. 
ın gaze•A .. 

sayılc n··sh ~sının (301) 
u asrnda · ·ı yazı yazan ımzası e 

· k memur Bey memu 
rın anunu ın b' 
neşriyatı uce ınce siyasi 
ad"-d anHmenedilmiş bir 

....... ır. em h '"k·"" muru h .. u A um et me-
kasın~ h ~m de hukumetin fır-
ının cür'~~um ~den bu ada-

ıne sız de şaşın ... 

Biz de şaşalım ! 

[ Polis Haberleri 

Bir kaza daha 
HUseyln isminde b" d 

ır a am 
.~11r surttta Yaralandı 

Dun saat 15 te T k . 
Maçkaya do - . a sımden 

1 
gru gıden 77 numa-

ra ı tramvay b 
H. . . ara ası Kemahlı 

ilseym ısminde b' • 
hr - ırme çarpmıı· 

• · Agır su_rette yaralanan Hü-
ıeyın tedavı edilmek ~ B _ uzere e· 
yoglu hastanesine kaldınlmışbr. 
Yapılan tahkikattan anlaşıldığı
n~ göre bu kazada vatmanın 
hıç bir kabahati yoktur. Kaza 
Hu1s~yİ1;1İD dikkatsizliğinden ileri 
ge mıştır. 
Seyrlsefer memurunu tahkir 

Mehmet Ali isminde birisi 
dUo İngiliz sarayı önünden ge· 
çerken orada nokta beklemekte 
olan seyrisefer memuru Danyal 
Ef. i vazifesi başında tahkir et
miştir. 

Bunun üzerine Mehmet Ali 
Yakalanmış ve hakkmda taki
bata başlanmışhr. 

Bir 'oför gaip 
Omer isminde bir şoförün 

dört gündenberi otomobili ile 
beraber ıneyd d 1 _ . an a o madıgı po-
lise haber verilmişti p ı· f- ü r. o ıs, şo· 
or ? nereye gittiği hakkında 
tahkıkat yapmakt d 
Sa ty a ır. 

":.:n~da bir genç kendisini 
S ae 11tarak öldürdU 

amatya ile Et 
aahilden 

300 
yemez arasında 

kenr b metre uzakta yel· 
olanı ~r b s~odal ile dolaşmakta 
talebe • adrıye ~edikli mektebi 

sın en Saı Ef d' . 
varda d" - b tn en ı, o cı-

ıger ir d l. 
bir gencin ke d:s~~ a ıle gezen 
ğını gö ıt n ısını denize atb-

rınuştür S . Ef d 
sandalı ile h aım en i 
dini de · ıneç ul gencin ken-

nıze attag· ı . 
kendisini kurt Yere gıderek 

armağa 1 
da muvaff k l ça ışmışsa 

a 0 amaıııışt 
Zabıta tahk'k ır. 
ŞUphell &ör~ı~~ Y~Pmaktadır. 

Üsküdarda Bülbtild ir. 6d1Um 
k. eresın e otu-

ran es ı taharı i me 1 d 
k · . . rnur arın an 
om;~~r muavını Kazını Efendi 

eHvve ı akşam Karaköyde accm 
asanın kahvesinin .. . d k' 

odada "lü 1 k u:ı:erın e 1 
o o a.ra bul 

Kazım Efendinin aı:~ ~nrnu~şthurl: 
gö üld .. -ü d uşu ş P e 1 

r ug n en ceset hl .. 
dcrilmiştir. Tahkikat orga gon
tadır. Yapılmak-
70 kuruR 

T vermezse HldUre-
B cekmiş 
. eyoilunda oturan Belkis is-

mındc bir kadın dil ı· n n po ıse mu· 
~ac~at ederek iraKth Şemseddin 
ısmınde birinin kendisinden 70 

kuruş istediğini ve vermediği 

takdirde takdirde ölüm]e tehdit 
ettiğini haber vermiştir. 

Zabıta, Belkıs hanımın şikiyet 
ettiği iranlı Şemseddini yakala
mış ve tahkikata başlamıştır. 
Şemseddin Belkisin söyledikleri
ni inkar ve iftira ettiğini iddia 
etmektedir. 
Opera sinemasında hırsızhk 
Beyoğlunda Opera s;neması 

sahibi Cemil bey polise müra
racaatla rnüstahdemininden Ef
tim efendinin ötedenberi sine
madao birçok eıya çaldığım ve 

bu meyanda 10 parça filmide Jo
zef isminde birine sattığım ha
ber vermiştir. Zabıta, Eftimi 
yaK:alaml'1 ve tahkikata başla
mıştır. 

Oyun esnasmda kavga ve bıçak 
Evvelki akşam Hocapaşada 

bir kahvede Süreyya ve İsrafil 
isimlerinde iki kişi, oyun oynar
ken kavgaya tutu,muşlar ve is· 
rail çakı ile Süreyyayı sol böğ
ründen yaralamıştır. Yarası ağır
ca olan Siireyya Cerrabpaşa 
hastanesine yatırılmı§, iırail de 
yakalaomışbr. 

3 -VAı<lT 11 Temmuz1931 ~ 

Polisi de doğmek istemiş! 
Evvelki gece sabaha karşı 

Murat isminde bir sabıkalt hırsız 
yakalanmıştır. Hırsız, merkezde 
kendisini isticvap eden polis 
Basri Ef. i döğmeğe teşebblis 
etmiştir. Sabıkah hakkında bu 
cihetten de ayrıca takibat yapı· 
lacaktır. 

Papa§an barında bir iHUm 
tehdidi 

Mezuniyetle Istanbulda bulu
nan Ankara ziraat bankası 
memurlarından Arif Ef., Beyoğ· 
lunda imam sokağındaki Papa
ğan barına giderek barına müs-

l Günün 
Muhtırası 

Takvim..=. Cumartesi 11 Temmuz f 

nci oy 1931, senenin ~ünleri: geçen 192 

kalan günler: 173, 22 Sefer J 350. Şark 

dönemli fırtınası. 

GUne!-Doğuşu: 4,38; Batışı: 19,42 

Namaz vakltlerl- Sabah: 2,40: 

• 
Hava - Dünkü hararet ıazami) 29 

\asgari) 18 derece. Bugün rüzg~r poyraz, 
hava açıktır. 

gelmişlerdir. 

"* Bugün 

Refik Şevket Bey bu hafta 

Parise gidecektir. 

Radyo 

~:onunda 

lstenbul - Saat 18 den 19 a kadar 

gramofon pUklan neşriyatı 19,30 dan 

20,30 a kadar birinci kısım alaturka saz. 

Hafız Ahmet Bey iştirakile, Anadolu 

Ajansı haberleri ~0,30 dan 21,30 a kadar 

orkestra 21,30 dan 22,30 a kadar ikinci 

kısım saz, Ekrem Bey, rüfekası \'c Bel-

kıs II. iştirakile. ~ 

r Vakıt:Abone şartlan: 
., 
1 

Aylık ı 3 tı 12 
Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
Haricte - 800 1450 2700 .. 

Satın 
S:ıntimi 

Resmi 
10 Kş. 
20" 

Hususi 
12,50 Kş. 
25 

Kandili faciasının vukubuldu
ğu yerde hazin bir ihtifal yapıl

dığını ve Vahit Beyin topçu ar· 
kadaşlarımn iki gencin mezarı 

başına giderek çelenkler bırak· 
tıklarım yazmıştık. Dün de mer-

humun meslekdaşları piyade za· 
bitlerinden bir gurup Kandilli, 

ye gitmişler iki mezarı ziyaret 
ederek çelenkler bırakmışlardır. 

Haber aldığımıza göre Banka 

arkadaşları ile banka mildilrle
zi de yarın Belkıs hanımm me· 

rarına giderek bir çelenk ko
yacaklardır. 

teciri Esat Ef. yi ölümle tehdit 
etmiştir. Polis, Arif Ef. yi yaka
lamış ve tahkikata başlamışhr. 
SUtçU MehmeUe Musa Emin 
Çenberlilaşta bir handa oturan 

Musa Emin isminde birisile Şe
kerci hanında oturan sütçü Meb· 
met bir alacak meselesinden 
kavga etmişlerdir. Neticede sütçü 
Mehmet, Musa EmiJıi biçakla 
tehlikeli surette başından yara
lamıştır 

Polis, yara1ıyı Cerrabpaşa has
taneıine yatıroıış, yarahyam da 
yakalamıştır. 



•• •• GUNUN 
===İŞARETLERİ 

. "Yarın,,a cevap 
"Yarın,, gazetesi anlaşılan iki kapı

lı han gibi- Ne giren belli, ne çıkan. 
Gazetenin bir sayıf asında benim e

velkf gilnkü gazetelerde çıkan beyana
tunı istediği bir tarzda tefsir eden ko
caman bir yazı, ikinci sayıfasnıda 
söyledilderimden bir şey anlamadığını 
anlatan bir katır nuktesi ayni gazf:te 
Cle ayni okuyucuya hitap ediyor. 

Dostlar ne zıvanadan çıkmışlar, h:ır 
daklarmın altını üstünü tutturamıyor
lar yahut fazla kaçırmışlar- • 

Maamaf ih "kübik,, dedikleri be
yanat onların işine gelmez. 

'.Aııladrklan zaman, gözleri önünde 
gu kübik (!) lbha canlanır: 

Yollar, san, incecik yollar, yol
ların kenarında sıra sıra, köyler- Köy
lüler .. Yollardan geçen silahlı adnm 
lar-

Sil!h1ı adamlardan biri ayrılır, o
muzundaki filintayı köylüye uzatır .. 

Köylü ellerini yukarıya kaldırır. 
Filintayı uzatan adam bekler. Köy

ltl ona bir tavuk getirir.. Köy içinde 
bu filintalı adam kapı, kapı dolaşır .• 
Günler, haftalar böyle geçer. 

Yol arkadaşları onu çağınrlar: 
"- Burada köylü soyulmaz.. Dl'r

ler.. O zaman omuzu filintalt adam 
seyyar bir cephanelik halinde sokak
larda dolaşan çetelerle sıkı sıkı dost 
olur. 

Çetelerin içinde sabahları kuvai 
milliyeden , akşamları kuvai inzıba

tiyeden gündelik alan nice, nice insan
lar vardır. Bu adamlar bir kö> e, 
bir kasabaya indiler mi, tam filinlalı 
adam gibi hareket etmek isterlerdi .• 

Bu filintalı adam sarışın ve kürl.
li idi. Anlıyana sivri sinek saz.. F.ğ>r 
anlamamakta ısrar ederseniz daha Je
vam edelim .. 

1 Harici H a b e r ı e r 1 

Cesaret ve itimat lizım 
Refahımızın komşuların sefaletine 

değil refahına bağlı olduğunu 
anlamıya başlıyoruz 

Amerika Hariciye nazırı milhlm bir 
nutuk söyledi 

Vaşington, 9 ( A.A) - Hari· 
ciye nazın vekili M. KastJe, 
Amerikanın her tarafına telsizle 
neıredilen bir nutkunda hlikii
metJerin biribirine borçlu oJma
lanmn iktısadi vaziyetin canlan
masına mani olan engeUerden 
ancak birini teşkil etmekte oldu
ğunu söylemif ve demiştir ki: 
teslihat için ıarfediJen paralar 
gayri milımir olmaları itibarile 
umumi refahın avdetine daha 
ziyade mani olmaktadır. 

H. Kaıtle, borçlara ait tediya
tın 12 ay milddetle tecilinin umu
mi iktısadi vaziyetin düzelmesi 
neticesini hasal edeceği zannında 
bulunduğunu ıöylemit ve bu 
tecilin 1932 ıubatında toplana
cak tahdidi teslihat konferansı
nın muvaffakıyetJe neticelenme· 
sine hizmet edeceğini ümit et
tiğini beyan etmiştir. 

M. Kastle, iktısadi refahın ye
niden avdetini temine M. Hoo-

ver'ın yalmz başına muktedir 
oJamıyacağinı sözlerine ilave ede
rek demiştir ki: Bu meseleyi ce-
saret ve itimatla tetkike giriş
mek yer yüzündeki milJetlerin 
hepsine düşen bir vazifedir. 

GeJecek sene teslihata tahsis 
edilen gayrimüsmır sarfiyat me· 
ıeiesine temas etmek mecburi
yetinde kalacağız. Hoover'in tek
lifi umumi refahın yeniden av
detini temin için hüsnü niyet ve 
anlaşma duygularını uyandırmış
tır. Ecnebi memleketlerde vazi
yetin iyileşmesini takip edecelc 
ticari inkişafa mukayyet olma
mız Jazım gelir. Kendi refahımı
zın komşularımızın sefaletine de
ğil, fakat refahına bağlı bulun
duğunu anlamağa başlıyoruz. 
Bugünkü beynelmil~l münase
betlerin karışık ve dolaşıkJığına 
nazaran bir milletin il<tısadi sa
bada yıkılması diğer miUetler 
için de çok tehlikeli neticeler 
hasıl edebilir. 

İspanyada diktatörlük 
mü ilin edilecek ? Aptftlmeelt Mustafa 

Kemalı beğenseydl 
Pöti Pariziyen gazetesinde Abdül- Pariı, 9 ( A. A. ) - Ekselsiyor ıspanyol devlet adamlarınm en 

mecidin bir mülakatı var. Bu mül:i· gazetesinin Madritteki hususi mu- beceriklisi ve halk tarafından 
kat Niste kumar masası başında rama habiri bu gazeteye gönderdiği en çok sevileni olan M. Lerru
zandan şampanya şişesi başında oruç- bir mektupta diyor ki: .. Kortez dur. ikincisi, belediye intiha-
tan bahseden ak saçlı dejenere "teok- lia 1 mec leri e ye•m mualllk bulu- bını mn••akip krala memleket• 
rasfnln,, sesiCiir. Abdülmecit bugünkü ~ 

. "I Tüi'ICly~, ·ftirkleri, Türkiyenin şefleri nan . başlıca mes'elelerin tasfi- t en çık ıp gitmesini tavsiye et-
ni sevmez. Bunu tabii görmelidir. Te- yesi hususunda muvaffakıyetsiz- mek!e ihtilale çok büyük bir 
okrasi nerede demokrasiyi sever, ne- liğe uğradığı takdirde cümhu- iyiliği dokunmuş olan Jeneral 
rede irtica, yeniye gönül verir.. He· riyetçi bir diktatörlük usulüne San - Jurjodur. 
le bir şey söyliyen tahtını kaybeden müracaat mecburiyetinde kalana- -ra,a tutulanlar 
Nis barlarında müslümanlık ilmi ha- M d · 9 ( A A ) T l f cağı siyasi mahafilde bana fası- a rat, . • - e e on-
lini Avrupa siyasetçilerine bir numa- J J . d k cular grevi hafiflemicıtir. 
ra gibi seyrettiren adam olursa.. . asız surette söy enıp urma ta- Y 

* ,,. * dır. Hazı kimselere göre bu ha- Palmada grevciler, işten çı-
Abdülmecit Türldyeyi sevmez. !\i- reket tarzı müfritlerin tehditle- kan Jiman ameluini taşa tutmuş· 

çin sevmediğini anlatıyor. Gerınin rine karşı yegine müdafaa çaresi lardır. Sivil muhafızlar müdahale 
hiyanetin düsturlannı Abdülmecidin teıkil edecektir. Hakikati halde etmişler ve havaya silah atmış-
ağzından dinleyin: bu ihtimalden ancak dört duvar !ardır. Grevciler taş ve tabanca 

1 - Mustafa Kemal an'aneler<' ri- arasında bahsedilmektedir. ile mukabele ettiklerinden mu-
ayet etmiş olsaydı onu alkışhyacak-
tım. Fakat etmedi. Mustafa Kemal Fakat diktatör namzetlerinin hafızlar silah istimaline mecbur 
bUyük zaferlerden sonra Türk vatanı- daha ıimdiden isimleri ortaya olmuş ve neticede 3 kişi ölmüş, 
nı yine saray züppelerine bırakmalı, sürlilmektedir. hırhndan biri ı lıir c-ol< Visi vara ' anmıştır. 
onlar köylüyü sapansız, şehirliyi. gö~- MUhlm bir dlploamatik hareek'I raşuu urKası toplanıyor 
leks_lz bırakıncı~a k~dar yemelı, ıç- Paris, 8 (A.A.) - Bu akşam Al· Roma, 9 (A.A.) - Faşist fırkası 
meh ve vat.an hır g.u~el k_uzu dolması man sefiri Baş,·ekil M. Lavalı ziyaret divanı 14 temmuzda içtimaa davet o-
halinde Azız efendının ogluna buyur t · F . A "k •t·ı · f ı · ·· · . . . . , . . e mış ve ransız - merı an ı ı a ı- unmuştur. Ruznamenm muhım olaca 
edılmeh ıdı. Anane bu ıdı.. akt" d d ı h""k·"' ı· · w d"l' ç ·· k.. • • • . nın ın en o ayı u ume ının m~·ıı- gı zanne ı ıyor. un u malı meclis 

2 - Mustafa Kemal efkan umumı- · t• · be ı ·şı· B · (> 1 k · · · . . . 
1 

nunıye ını yan ey emı ır. u zıya- apa ı ıhtılafı ve cereyan etmekte 
yeyı nazan ıtıbara a mıyor. t l b" ak t · d w ·1 l · · ·· • · . k d h' 

1 
d re ya nız ır nez e eserı egı ay- o an sıyası mukalemata verılecek veç-

. ~ıste şampanya a e ın n yanın a ni zamanda mühim bir diplomatik ha- he ile me~gul olunacaktır. 
ılmıhalden, ahretten, cennetten, ce- rekettir. Çünkü Alman sefiri 1\1. l .a- • 
hennemden, namazdan, oruçtan hah- 1 ik" "k t d" t . f B Taymis Almanyadan soruyor 
seden adamın anladığı efkarı umumiye vlaa da Aılvesı ha .. ke: 1 t• e mıştoır. ~nl • Londra, 9 (A.A.) - Taymis gazete-

. r a man u ume ı mora ryom ı l' • Al 1 k hürriyet, sarık cüppe, çedık papu~ best k 1 k 1 .. h sı manyanın ge ece 12 ay zarfında 
bir tesbihtir ' · :"ktr dt ha aca pakra 1a1 rı 1

munw asıran elyevm tezgahta bulunan yeni zırhlı-
• . . ı ısa ususatta u anı acagını va- · . 

Anlamadığı efkan umumıye hakıki d t ek ed" sının ınşaatına de\·am etmekten ken· 
h a e m t ır. d. ar ·1 k ·· ··k b" l" 

efkarı umumiyedir. Dolmaba çeden Iskonto flatl w ~ z~sı .e .vab~geçmef veb gumru ır ı-
tahtına teleme indirip ta Nise kadar Madrit, 9 (A.A.) _ İspanya banka- gı proJesını ır tara a ırakmak sure-
yolhyan odur. 91 iskonto fiatını yüzde altı bucu"altile Avrupanın kuvvetlenmesine yar-

Abdülmecidin sözleri manasızdır. çıkarmıştır. ~ & 
1 dım etmek isteyip i.~temediğini Alm~~ 

Fakat kimin bize dost, kimin düşman _ yadan sormakta \'e .Almanyanın bu ıkı 
olduğunu anlamak için Abdülmecid in dince Bebel: sureti kabul etmesinin çok iyi bir te-
dUsturlarını beğenen bizden değildir. "- Dostum dedi, rica ederim siz sir yapacağını yazmaktadır. 
Bu itibarla bize bir temel taşı ola· şu kitapları toplayıp bana getirin. Tahdidi tesllhat konferansı 
caktır. Meşhur (Bebe)) bir eserini Çünkü ben hata ettiğimi şimdi anla· ve Amerika 
neşretmişti. Eser birkaç günde kapışa dım, muha!'kak bi~ ~anhşlık yap.mışım. Vaşington, 9 (A.A.) - Hüktlmet ya. 
kapışa satıldı. Bebel hayret ett!. Yoksa benım eserımı onların begenme- kında Cemiyeti Akvama dostane hir 
Çünkü onun zannına göre Bebelin ~ü- mesi lazımdı- nota göndererek tahdidi teslihat kon
şünceleri okuyucuların fikirleri ile Abdülmecit eğer beğenseydi, M.ıs- feransına iştiraki kabul etmiş olduğu 
taban tabana zıttı. Satılmaması la- tafa Kemalden şüphe etmek lazımdı. nu bildirecektir. 
zımdı. Çünkü eskinin, sevebileceği bir yeni- Amerika Hariciye naz1rı Romada 

Birkaç gün sonra bayi Bebele nıü- lik şüpheli karmakarışık bir yenilik- Roma, 9 (A.A.)- Amerika hariciye 
racaat etti: tir. Şüpheli bir halk hareketidir. Hal- nazırı :M. Ştimson ile madam Ştim-

"- Rica ederim eserin ikinci tab'ı buki Abdülmecit beğenmiyor, şu halde son otomobil ile Napoliden buraya gel 
için müsaade edin. doğru yolda ilerliyoruz. Düşmanları· mişlerdir. 

İkinci tab'ı da böyle kapı ş kapış sa- mız bizi beğendikleri gün yolumuzu l\f. Stimson sabahleyin M. Gran-
tıldı. şaşırdığımızdan şüphe etmeliyiz. diyi ziyaret edecek ve öğleden sonra 

Ucincü tab'ı için bayi müracaat e- SADRI ETEM da M. Musoliniye mülaki olacaktır. 

Sadriye mektup 
Pendik 9 ternrnuz 931 

Azizim Sadri Etem, 
Bir kolumla aklımao, fikrimin 

bir kıımını matbaada ıenin yam 
batındaki masaya bağlıyarak bir 
müddettir burada bir çadırın 
altında ı0k6netli bir iki gece 
geçiriyorum. 

Hergün buradan istambula 
inen postacı iJe gazeteye m•m· 
tazamen yazı göndermek icap 
etmese gazete de okumayacağım. 

Dün akıam bir arkadaşım bir 
akıam gazetesi getirmitti. Şöyle 
serlevhalara gözgezdirdim. Oku
yacağım yerleri okudum. Biraz 
sonra bir genç: 

- Hocam, dedi, gazetede si
ze takılmışlar, gördünüz mli? 

- Hayır .. 
Görmemiştim. Sayıf aları çevir

dik. V iJinın güzel ve kıy melli 
yazılarının karşısında çok aıağı 
durarak Akıamm Oçüncü sayıfa
sına bir omuzu kOçük eski bir 
külhan beği hali veren senin 
sabık çömezin bir yazı yazarak 
beni aklınca kahretmiş, fıkrala
nmı yerden yere çarpmııtı. Gül
düm. içine yumurta, tavuk kıçı
na ıDrlilen kırmm biber, kabzı 
muannit gibi malzeme yığıp yarım 
sütun yazı yaı arak Kiıım Şina
si B. in beş on parasını kıvıra
bilen bu genci takdir etmemek 
glinab olur. 

Benim fıkraJanmı beğenmiyen 
bu delikanlı çömeze Konyalı lo
kantasında yemek yerken fU hi
kiyeyi anlatmanı rica edeceğim: 

Benim vaktim, Burhan Cahit 
beyin yeni romanını okumağa 
mlisait def{ildi; batta Fa da yüz
baıı Celili okumamıfb. Bir arka
d-.ı f>u t"'"'•yı 'lall'lif ~~-.ıa .. 
Celilın harbi umumiden evel 
kiltüphaneıinde Piyer Benuanın 
Atlantidini bulundurduğu hak
kındaki cümleleri g6rm0f, -gali
ba - telefonla Fikrete haber ver
miş. 

Fikret, kendisine mahsus te-
llşla yanıma geldi: 

- Fıkralannı yazdın mı? dedi. 
- Eveti dedim. 
Fikret: 
- Ben de sana bir fıkra mev-

zuu vereceğim, onu da yaz! dedi. 
- Peki! dedim. 
Sadri, bilirsin ki biz aym 

odada çalışan arkadaılar, aklı-
mıza gelen ıeyleri biribirimize 
anlatmak itlyadandayızdır Ben 
birkaç ğelişi glizel mevzuunu 
senden almıştım, sen birkaç işa· 
ret mevzuunu benden dinlemiı
tin. Hatta senin imzasız yazdığın 
bır başka ıütunü üç, dart defa 
ben yazmıştım. Dahası var: Se
nin ıon günlerde cür'etini arttı-
ran sabık çömezin bile kendisine 
anlattığım bir iki mevzuu yazmıı, 
bunları çok güzel bulduğunu 
tekrar tekrar bana s6ylemeğe 
lüzum görmüıtü. Yani bu, zaman 
zaman aramızda olağan ıeyler· 
dir. Ve bunlar iç:n mahaz gös
termek, bir hadis rivayet eder 
gibi 11Ben bunu filindan dinle-
dim, o da filancadan duymuş!,, 
demek biç bir zaman lizım gel
mez. 

Fikrelin bana: 
- Y ul dediği de bu tarzda 

bir fıkra idi. 
Diyordu ki: "Biliyorsun ya 

Atlantit harpten sonra çıkmış 
bir eserdir. Fransızca bilip bil-
mediği hakkında dedikodular 
yapılan Burhan Cahit Beyin böy
le bir gaf yapması garip değil 

mi?" Bu fıkrayı yazdım, çıktı. 
Vay efendim sen misin yazan? 

ıenin ç6mez, ya ıendeo, ya FiK· 

Hava ileminde 

Tayyare ile A vrd' 
payı devir 

Paris, 9 (A.A.) - Jeneral De~ 
in kumandası altında ve maruf dil. 
reciler tarafından sevk ve idar;--... 
mekte bulunan tayyare filosu A1fl. 
etrafında on bin kilometrelik bi~ ıtf. 
hat icrası maksadile hareket et~ 

BUyUk Okyanos Uzerln~4 
Seatlie, 9 (A.A.) - Tay3 

Robins ile Jones, merhalesiz o 
büyük Okyanusu geçmek üzere T 
ya müteveccihen hareket etmişle 

Gökte bir harika 
Roma, 8 (A.A.) - Florensadan 

bunaya bildirildiğine nazaran Pi~ 
da dün gece ansızın şehabı sakibe .J 
ziyen bir yıldız belirmiş ve 25 d~ 
sağa sola, aşağı yukarı süratle "' 
dıktan sonra kaybolmuştur. 

Fezaya kadar yUkselecek ~ 
Roma, 8 (A.A.) - (Jurnale d' J• 

ya,, gazetesinin Trablustan istihbtd 
nazaran profesör Davrin bu kış t J 

ya kadar yükselecek havai fi~ 

atacaktır. ~ 
111" 11111111111111111111111" '" 111111111111111 ""~ 
retten samimi bir sohbet e:ıı••·J 

sında duyduğu bu hikaye~ 
-mutadı veçhile- beş on da lıl 
tarak bir fıkra yazmış... YarJJI 
ne olur değil mi? hakikaten ' 
olur? bunun ne ayıp, ne de (~ 
kin bir tarafı yok. Fakat b1' 
can istifade ederek senin ıOf 
pe taraşlı, cican tavırlı çöme~ 
beni, beyninin taariç ve tel81' 
fini teşhir eden galiz kelimeld' 
le techile neden kalkışmış?. bl 
nu anlamadım. Onun için ,tJ 
düm. * 

Fıkralarımm hangisi güzelCP" 
hangisinde muvaffakım vet' 
değilim, bunları takdir ve ti 
yinde biç bir kimse bl 
nim kadar merhametsiz davı' 
namaz. Fakat şunu - sen ki kd' 
tür meraklısısın- o kültürsüz d~ 
likanlıya haber ver ki bir tP 
fıkramı bile Hikmet Feri dun tt 
rafından beğenilsin arıusiJe ııfl 
mıt deglllu. • 

Vakıa Fikretle aramızda b5)'i' 
bir konuşma oldu. Fakat bel 
- yarebbi insan muhitinin küst1 
hğı niıbette tevazuunu bertar 
etmeğe mecbur oluyor - Pif" 
Benua nın atlantidi nezaman bl' 
sılmıştır biJirim. Hatta bu eser h•~ 

kanda bu delilranlının bir fırsat bd' 
lup Vllidan, Necmettin Sad .. 
Beyden, Selimi izzetten duyı:ol' 
dığmı tahmin ettiğim dedikocl' 
bazı maJümatı da vereyim, ar 
rensin ve isterse yine bir tulu~ 
bacı namzedi gibi söğsün saysıP' 

Bu eserin intiıarından sooı' 
vvrupa edebiyat ileminde !D~ 
bit bir dedikodu ve bir intibl" 
davası başladı. logiliz muharrif 
lerinden bir (Rider Haggard) !! 
bu muharririn ( Sbe ) isimli Pj 
romanı vardır. Rider Haggaıt' 
Piyer Benuanan Atlantidini bf: 
eserden intihal edilmiş bir ~ 
man o1arak i!in elti ve da-' 
açtı. ilibiri ilihiri .• 

Blltün malümatım ıundaJlf 

bundan tophyan, duyduklarım "'!
yarım yamalak yazan bu deli'I 
kanlıya, kuzum Sadri, söyle d• 
lilzumsuz yere cür'etkirhğa, 5t,_-
kini, berikini teçhile, sırça evd• 
otururken ötekinin berikinin ab6 
şap veya kigir evini taşlamai' 
kalkışmasın; ayıp ve yazıktır. 

Eğer edebiyat anketlerini y~ 
parken büyük üstatlann, kıymetJ 
muharrirlerin kendisine de edl' 
biyatımızda bir mevki ayırdığı11"1 
dan cür'et ve yüz alıyor da ş1111t" 
rıyorsa ona söyle ki: O üstatl.ı 
6yledir. Filorinalı Nazım beyi d• 
piri Alişan, güzide edibimiz, edibi 
muallimız gibi sözlerle şimat' 
tanlar onlardı. 

istikbalde belki de bir kıymet 
olmaııoa imkin bulunan çömeS" 
B. in şimdiden Filorinalılaşmasıol 
mani olmak sana düşer sandıdlt 

~J,qa 
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Büyük Millet Meclisin deki Müzakere 
ah l~Uıt rra~ !. incı sa~ ıfamızda) ri.) Fakat bunu ant heyecanlarımızın den bir başvekil gelmiş midir? Nihayet kit o sene sarfına istihlak edilmiyecek ve muhakeme etmek ve ondan sonra ka 
kQ vak e 0 ma .· uzere çıkan takriri sü- verdiği kararlara değil, ebedi olmak ü- hepsini kabul etti. bir rakam değildir. Belki hiç olmaz..~a rar vermek kabiliyetinde bulunmıyan 
d ~ ~nu::a.~ ın~. ~~tbuatın yapmış ol zere nzettiğimiz düsturların muhte,·a Ben denizin asıl arzetmek istediğim yirmi sene kadar bu memlekete sen·et herhangi bir vatandaşı nihayetsiz tasi
b~gu a.r 'd ' 1~ o~une. geçilmek için sı ile tatbik etmek tarikini tutacağız şudur: Bu vaziyeti tehlikeli gördüm. tevlit edebilecek demirbaş eşya yani bata sevkedebilecek bir lisanla yazılan 
Jerı:::;~~l ıd ~ at ~1;Z Yüksek ifade- onun içindir ki yapılacak işlerimiz t'\'- Memlekette iktısadi iş tutmak nokta- münllit servet olmak üzere yapılmış intihar hadiselerinin işsizJikten müte
muzu r al ~vı~l~r ıçınde bulunduğu vela ferdidir, saniyen içtimaidir, s :lli- sından bu vazıların bir çok arkadaşlar bir ithalattır. Binaenaleyh altı sent.ye nllit, milletimizin maruz kaldığı vazi· 
la id~r~o 0r::ı· a e~ rın normal kanunlar sen kazaidir. Ferdin hakkını aramak da endi~e ·bıraktığını gördüm ve ben- 290 milyon Jirayı taksim ettiğimiz V.t· yetin izah ve tefsirini o yazılarda oka· 
fe\'kalade te~b~afını ~e binaenale}h vazifesini her vatandaş öğrenmelidir, deniz d; buna kani oldum. Kanunları kitte ithalatımızı vasatisi 207 milyon mak, her halde arzettiğim gibi düşüne 
dün bugün hat~ ereb a.~et olmadığmı ve öğretmelidir. Siyaseten ve içtimaen memleketin refah ve saadeti için daima gösterilmiş iken bunu hiç olmazsa 160 bilmek kabiliyetinden mahrum olanlar 
büyÜk içtima lana d u&:unden evvelki vazifemizi meb'us sıfatile, hükumet sı- değiştirmek mecburiyetindeyiz ve de- milyona indirmek icap eder ve bu su için çok feci ve çok elim bir vaziyet 
di bu ifadel~rimi~.ız a ıfade ettik. Şim fatile, memur sıfatile ifa etmekten is- ğiştirirken artık matbuat kanununu retle birçok yerli ve yabancı :- yab~n- gösterir. 
ur matbuatın in'ik~~a~rkasından mnha· tinkat etm.eme!lyiz. Binaenaleyh her d.a bu memleketin icabına gör~. de'ğiş- cı~.arı .pek kolay ka~u~ ~tmıyeceğım. Arkadaşlar; bittabi memlekette ~a 
lerimizde çok merbut 1 1haş~layınca k:ılp hususta mılletın, şahsın hayat, namus tırmek gaHt zaruridir bendenızın ma- Çun~ü yabancılar .subJekt,ıf, ve .he! ha.ı gün işsizlik vardır, memlekette bugün 
)arın sarsılması t ? du.gumuz iman- ve haysiyetine taalhlk eden meseleler- ruzatım bu l<adardır. de bır maksada bınaen hızım ık!ısadı- iş"bulamıyan vatandaşlar vardır ve bil 
esaslı he)ecanı sa e~lı~esı karşısında de ferdin haysiyet n hürriyetine sa- Turgut /ley (Maniaa) - Muhterem yatımızı tetkik etmiş kimseler~ır, aJ- tün dünyada da vardır. Fakat bütün 
te duyduk. nu') u.nmı~ d~yguyu elbet! hip olmasını temin ,.e telkin etmek arkadaşlar; bilhassa son zamanlarda danarak söylememişlerdir - kım9cle- dünyadaki işsizlikle bizim işsizliğimiz 
karşısında lıulund c~ atı bir vazife programımızın da icabıdır. Türk Cümhuriyetinin dahili siyast>ti, rin ithalatla ihracatımız arasın~a ~ul- arasındaki ana hattı, ana sebebi, kuv· 
'e bu müzakereler u~.uın_~~~ da gördük Bu hassasiyeti muhafaza ettikçe el fırka mücadelelerinde cereyan eden ha dukları büyük farlı: hiçbir ,·akıt uz~- ı ,·etli sebebi her halde bulmak, ayni za 
fenin tedbirini almgfdugumüz bu vazı bette içimizden gelen ve bizimle yaşıyan diselerin en kuvvetli ve en kudretlisi rinde cümhuriyeti tesis ettiği.miz gafı! manda millete göstermek lazımdır. Ar· 

Arkadaşlar· m ~ a ı:natuftur. kazar kuvvetlerimiz faaliyete gelecek olmak üzre gösterilmesi lazım gelen Osmanlı imparatorluğunun hır ha~ahe. kadaşlar, eğer Türkiye Cümhuriyeti ns 
natta bulunanl;ra \ telıf şekilde beya- ve ancak o düsturlarladır ki hürriyeti hiç şüphe yoktur ki matbuat ve matbu- mahut ve korkuç bir harabe hahnde kerliği bir buçuk seneye indirmiş 'se 
bunlan n sıfatı b . :ıkac~k olursanız matbuattan doğan şu veya bu engelle- at hürriyetidir. bulunan ithalat ve ihracatile asla ~ı~· ve eğer Türk gençleri askerliği bir dil· 
deleye iştirak et anz~lerı milli müca- rin önüne geçmiş olacağız. Zaten zan- Benden evvel söz alan arkadaşla- kayese edilebilecek bir vaziyette deg 1 ğün yapar gibi yaparak kaş ile göz •· 
yün eder. rnemış olmakla taay. nederim heyeti umumiyenin aziz kana rım matbuatın siyasi ahlaki ve buna dir. rası yuvasına dönüyorsa, Türkiye C\lm 

Milli mücadel . atleri de şimdiye kadar devam eden mümasil sözlerde ne şekilde ve ne va- }'akat arkadaşlar, bu mukayese da huriyeti milletin yetiştirdiği gençleri 
nını duymuş, içind e~n samimi heyeca- müzakerat da bu şekilde tecelli etmiş- ziyette olduğunu güzel n beJiğ mi~al- hi Türkiye Cümhuriyetinin iktıs:tdi manasız ve bisut seferlerde harplerde 
rl yaşamak için e. ul.unduğumuz dev tir. Hüktlmetin takip ettiği hattı hare- lerle izah etmişlerdir. kudret ve revişini ifade etmek için as- şehit etmiyor, harcamıyorsa, onları saıl 
dakarlık ettiğini m.~IJet.~n ne kadar fe- ketten doğan maksat itimat veya ade- Bendeniz Türkiye Cumhuriyetin- la kafi değildir. Ve bu mukayese hi~hir ve salim memlekete teslim ediyor ve 
tince bu fedaka 1g.?rm"!ş, .kendi kudre- mi itimattan ziyade - bu zaten bizce de bilhassa bir iki sene evnl iktısndi vakit yine bizim için doğru olaml\z. bırakıyorsa bu bir cürüm müdür? (As
kadaşlardan ,.3~ ıg~na ıştırak etmiş ar müncelli bir haldedir - içinde bulun· hayatımızda bu matbuatla vaki olan Çünkü pek ala bilirsiniz ki arkadaşlar; la asla sesleri). 
ha bu şekilde 'm an aşlardan henüz da duğu idarenin bizim noktai nazanmız- temaslarımdan ve iktısadiyatımız hak Osmanlı imparatorluğunda elli mil- Fakat arkadaşlar Avrapada hUkfim. 
halefete )akın 8 .. uh~.ıe~et eden ve mu- dan takip edeceği matbuat hakkı dava- kında yaptıkları tenkitlerden bir nPlıze yon, yüz milyon, beş yüz milyon ~an süren işsizlik böyle değildir. Bir dakl· 
gelmedim. (Çok 0~~ylıyen bi~isin! ras sını n~ suretle takip edeceğini tayin e- bahsetmek isterim. l!ra i.hracat yapılıyor i~~ ise bu serve- ka sonra cihan buhranına temas etti· 
nale) h, dikkat tt' ~ru seslerı) Bınae- den hır gayeye varmasıdır ki, zanne- Arkadaşlar· Osmanlı imparator- tın bır memlekette dahıhnde vatandaş ğ' vakitte göreceksiniz ki oradaki lf' 
da hükumete de. ınız şurada veya bura derim. bu auretle milll faidelerden bi- luğunun 1908 d;n l913 senesine kadar lara inkısamı ve vatandaşların bu ser- ;~.k marazidir Tehlikelidir Avrupa 
se de, hükum t~gruda.n doğruya değil- rini de biz temin etmiş oluruz. beş seneJik ihracatı 1?5 milyon sarı li- vetten istifadesi noktai nazanndan o s z; r kete götÜren bu işsizİiktlr Bf. 
taarruz edenı:r'n ta~ıp ettiği siy1!sete Em.in B. (Eıkifeh~~) :--- E~~ndil~r; radır. Osmanlı • ım;aratorl~ğu, yani zamanki Tür~ .mi!letinin nasibi ya b!r ~m ~~ leketin işsizliği yani Ctimhari 
hareketi Yapanİa)ranı ar~ad~n çevırme ~d!nız ga>:et ~ısa soyl,ı~ecegı~. '~- Balkan harbinden ve umumı harpten sapanla d!ştığı bır yerdc:_~ rahut_ hıç etin Tbrk gençliiine Avrupa komla
da),Jık seche i •. ~endılerınde. k!lba- zıy!tı u~umıye~ın ahvalı !~tısadıy: u- sonra elimizden çıkan Rumeli, Arab~s- olmazsa hı~ lokma.ekmegını temın e-t- Yoncutuiu, ticaret, san'at, şimendifer· 
etmek fazil~ti ~ mı Ilı heyecana ıştırak !e!'1n~e~ı t4:8iı:!n.1 arz~decegım. l\lalumu tan ve diğer yerler de dahil ol~ugu ~ek için hır ecnebı bankasında yaptı- ieri bütün sahilleri aksplaatı etmek, 
(Bra, 0 sesi . oksan olan adamlardır ahlerıdır kı butün dunya buhranından halde beş senelik ihracatı 12:> mılyon gı kavaslıktan aldığı beş on kuruş. ya- iti akl' nin kaffesini kendi elle 

Biz bu der~, d-ılkı~l~r). Türkiye de hissesini almıştır. insanlar sarı liradır. hut bir tapu, bir nüfus memuru sıfa. v~ k n d' ı::kalan ve kendi malOmat 
1ı heyecan a~~ a_ nıçın bu kadar esas- böyle sııkıntı.lı zamanlarda ıstırapları- Bunun senelik va~tisi 2:> mil~on tile al~ığı 120 kuruş.lok bi~ maaştan i- f1n.1: i::r; etmek imkanını vermek ve 

Arkada~! erı~o~uz? nın menşeinı ararlar ve alelekser hak- den<:bilir Yine ayni imparatorlugun barettı. Yapılan bütün bu ıhracatın en ~~ ets' esai sabalan hazırlamak 
dının hayatı ~!vbır ınsa~ sevdiğ_i evli h ha~sız ıstıraplarını~ mev.lidi hükti- bu beş ~ne zarfı~da yaptığı ithalat ye kuvvetli ve en canlı ~ısmı bu memle· n;d:~ i 1~n ~iletin velidiyetinin itllf, 
man bu hay t kzuu hahıs oldugu za. mettır zannederler. Boyle hır zamanda kunu 19:> milyon sarı liradır. Vasati ra kette yaşıyan ve bugun aramızda hn- 0 

• f ~·ı . özünden nüfusun 
gösterirse bu a 1 oru1!1ak için tehalük matbuat her şeyi hak ve hakikati in- kam 39 milyon liradır ıunmıyan parazitlerin, tufeylilerin ya ve ısra . 1• me?'~~n Y 
dır? ndan tabıi bir hak var mı- kar ederek daima böyle fırkanın hü- Osmanlı lmparatorİuğundan Türki ni gayri türk unsurlann ve ecnebilerin ~~ı bı~ım. ıçı~ ko!k~i .ve~tl bl~ 

Arkadaşlar. . . kiimetin hatta Gazinin velhasıl bütün ye Cümhuriyetine kalan ve bugün Tür- zevk ve sefasına, refah ve sad'!tine ait ı~ızlik değıldı~. Bıl~. zım IV&0 m 
si me,·hibe ol ' hır ınsan kendisine kut bu varlığı tutan şahsiyetlerin hepsinin kiye Cümhuri et' 'kt sadl faaliyetinin olan bir ihracat parası idi. zu kabarta!', bıze ~tı ıçı~ da~a sağlam 
her hangi m ara~ bahşedilen seYdiği aleyhinde olunca zaten buhrandan si- cereyan etti· .Y ~ 11 ı bu seneler zar- Halbuki Türkiye Cümhoriyetin:le ümit verebılecek hı~ vazıyett,ır. B~ ha· 
bideye karsıa~"~· maddi ve ulvi bira- nirli olan insanlar bittabi daha çok mü rında s·> mif

1 
sa/ a\racat vapmıştı. yapılan ihracatın her santim; bile sırf kikat böyle iken hıçbir vakıt'd ~ıçbir 

kıskan el ık ka/s ançlık gösterirst> bu teessir olurlar. Bendeniz bir şeyden ,.11 Vasati ;aka yo~7 
1~1 ı n lira· eder. Jt. Türk milletinin kendi varlığına ve sn- gazetede, hiçbir yerde buna • • aı~ ~ir 

var mıdır"' ar kutsi, ilahi, bir se'lli dişe ediyorum. Geçenlerde lstanbulda halatı ise iı~ .1 mı Y~·ra idi. Vasati adetine taallOk eden bir paradır. nok~ya tesadüf edememek ... b~ım ıtıa, 
1 t ·. idim bir gazete okudum gazetede lıir rakam 2.'l •1 mı yon :·ra olarak gös- Cümhuriyetin teessüsünden evvl!l bü~ün dü!'>:&nın ve hatta butun. millet 

Z J .ds e hız de maziyi atıp verine au··. gün evvel halk fırkasına ,.e hükumete t .1 b'I· mı yon sarı 1 memleketı·-:zde deniı; ve kara nakliye lerın tanhı hayatlarında ebedı ve e-e, ı eal ,.e b .. t.. • ~ ... erı e ı ır .... r .. t b' k' • 1 ed ek 
idame ed k u. un ı:ıtüstakbeli ihya ve hücum edilmişti o gün de artık Gazi de Arkada lar· T .. rki ·e Cümhuriyeti ,·asıtalan kamilen ecnebi eller ve . ~c- ze 1 m~.s ~na .!r m'! ı !'P et' 
jimin t e~e d hır reJim koyduk. Bu re- istirahate çekilmelidir diyordu ve o teessüs etti~t ' u {923 senesinden nebi kafalar tarafından idare edıhr, ola~ :rurkıye .~u.mhurı~e~ının v; :knun 
i in a~ ra ın a ta,·af ediyoruz. Bur.ıln meyanda yeni bir fırkada çıkarıyor i· 1929 senesine e~ s;nr~ sene zarfında hatta en ufak amelesi bile gayri türk un banısı o~.an .~UYU!< d~~ı'}ın ve ! stSI· 
Jıibeç, 1 ı ıp duru~ken buna şu veya bu di. Gtlya mücadelei milliye kendi kendi Türkiye Cü ha .art' in yaptığı itha- surlardan bulunurdu. Cümhuriyetin te nın _bug~nku vazıyeti ıçın ne ehm bir 
tehalUk e~~' e~dışe arız olmasın diye ne hası.1 olmuş bunda ne Gazinin nt>de tat 1 milyarı;,.~r~~ ı:n kağıt paraı\ır. essüsünden evvel memleketimizde ne hakıkattır. 
bunda f or~rı~·orsak bundan tabii, kimsenın tesiri yokmuş. Hepimizin mes Bunun vasati aka~ı .,:>7 milyon liı a kadar faal kredi müessesi varsa, ban- Muhterem arkadaşlar, meml~eti· 
mi' o\ rd Si b~~r .. kıskançhk olabıliı· nedinliz olan hassas nokta ı.uradadrr. eder Bu aiti :en~de )~pılan ihrarat kahır varsa hepsi gayri türktü. San'at mizin iksısadi vaziyeti, bilhassa. bır ~ 
Claİma n!r1 e utun heyecan!ll\IJ.! tal»"' Biz aıkış~ın:.ız Z&IQl\D bir G&J.j~ , .#"' 865 ;._~ • liradu. Vasati ..rakam l;i9 ır.a tica ... t.klmilen.l'aın:i..ıüdt unsur} neden beri bütün cihaHıa Mikü• Mir· 
bu b'd . h Si~meki ~n1 kkard"atar.ıuz s. Bi lnrni\i hethangl bir v•lle milyon li~a eder Yani Osmanlı 1mpnra eJlnde idi. Halt. lktısadl hayatın mlye ba'lıyan buhrandan sonra başlar. 

a ı eyı er ang r e eden ma11unıile efkln umamiyede zaafa düşürmek 1 • r · d ·u· lek~ dahilinde ve icap etthıHtl Ve her hangi bir matbaa veya her han· 
bul~ndur~ak ~oktasındaki samimi)t>t- memleket için tehlikeli olduğuna kani ~:~~ğu zam~nında .. ha~~n er~~;~ ;a ... ıtı :::fı'::n mesai sabalan, nafi ve müsmir gi bir gazetede buna dair bir malOmat 
ten ıbarettır. Bınaenaleyh, bu arkadaş- oldum. . yerle!ın bugun~u P~ ~ıil • arı Türk olmıyan unsurlar e- ve fikir edinmek arzusunu göstermiş 
larla, muhalefet eden arkadaşlarla, bu Mücadele senelerinde hepimizjn clZ ğı ıh~cat. 1:>3 ~~l~o~, ıthal.at ta ~(rl bile r-a~talidi Hepimiz bu memlekette hiı; isem, onlara uymak icap etseydi, büyilk 
~?"tada anlaşamıyorsak bu onların çok enerjimiz vardı. Mücadeleyi idare Y~~ ~ıra ı~~· Gor!-llu~o~ kı bug_un 'h ın e ' bu asır kadar yaşamış ve bir dalalete sapmaktan başka bir neti· 
ı_z ansızJıklarındandır kabahat bizde de edenler enerjisini, kuvvetini imanım Turkıye Cumhunyetının yaptıgı. 1 ra- 1olm~zsj :u b ı Bursa gibi ve buna ceye varmak benim için kabil olmazdı 
rildir. Fakat biz samimiyetimizde ve Gazinin menbaından almış ~e muv~f- cat rakamı Osmanlı lmparatorlugu w. z~ır, .8 a~ u k memleketlerimizi tet- . . • 
serbestimizde hiç bir fedakarlık etme· fakıyetini öyle temin etmiştir. Şu h 1 !"anında bu yerlerden yapı.lan va~tı ~um~.sı! ~ırço bile tecessüs özü ~rka~aşlar • son bır as!r zarfuıda 
:ek vazifesi ile \'azifedarız. Duna el de bütün muvaffakıyatı heyeti umu~i: ıhracat ra~amile ber~ber ~ıtme~:ed.;;· ~k ~~zu .. ~ev:!:':cfaşıarız. Hepiniz: so- ::~rı~~ınd yaJ:~fı en ~Uhiİki ve en 

okundurmamak için de her ,·esileden yemizden fazla olan bir Gaziye ya tığ Vakıa ıthalit dahı aynı sure e - 1 e gormu ı rda bu memleketlere nz . a ar u ran v~r ır. aene-
istifade ederiz. O halde orta yerde kıs işin ehemmiyeti yoktur demek me':ıııe~ raber gitmekte ise de bilh.assa dikkat~e rarım, o. zama~ a ittiğiniz vakit orada den~rı ~a~hyan, ne vakıt ve ner!'1e bl· 
kandığımız bir me,·cudiyet vardır. Bu ketin hal ve istikbali için tehlikelidir nazarı itibara alınması lazımgelen llı.ı \'e bu ~ıya1ar n!şe süren refah n sa· tecegı hır ık~ısa~çı tarafından soylenrli· 
nıevcudiyeti d t d . . • nokta vardır Arkadaşlar, Osmanlı m terennum e en, .. . lemiyen bugünku buhranın esaslan o 
lşte biz bu e )aş~ an anasır var ır. Eski m~~ahf hır a~adaşla bir gün paratorluğu ·zamanında memlekete P adet içinde Y~§!yan Turklenn ~:'çı~a jinleri sebepleri bu 8 buhranın her han 
kuku amm m~ycudıye~ ve ~nas!rı hu- v~purda gıdıyord~ Şöyle yaptınız, pılan ithalat üzde 99 nispetinde, de- tesadüf eder~ını.z: 0 zaman Turk~n gi birinin sebebile, orijini ile alakattar 
düsturlarile d.':18!urlarıle, . ın~ıl:'~t:ılık böyle yaptınız dedı. Ben adeta utan. recesinde derı?'aı konsome edilen i;;tilı- nasibi, yetiştırdığı çocukların hepsıni değildir. Başhyan bu inkılibın izahı f. 
derken buneay~U:;nek vazıfesını ıfa e- dım,, acaba biz Ferit paşa kadar, Vah. lak edilen yiyecek, içecek, giyec~k gibi Yemen çöllerinde, Arnavutlukta ' 'eya çln tavzihi için tetkiki için birçok iktr 
hald k g olanlara karşı her dettın kadar bu memlekete zarar mı ithalat dd 1 . 'd' T"rk·ve Cünıhu hut :Makedonya mezbahalarında kur- t "I' 1 i . 1 taht 11 tlhJAk 

e ço sert hareket etmekliğimiz ya d' d" .. d" O k d . ma e en ı ı. u ıJ 1 k şehit vermekti Bu me-ın- sa a ım er nazaraye er e s 
insafsızca,. siddetle h k t t eld. - ! P!Uışız. ıye u~un u~. . ar 8 aşa rıyetinin teessüsünden sonra ve bu a ban verme! • t • 1 • d . b nazariyeleri, para nazariyesi, fazla L..,. 
ıniz lazımdı; o · ~re. e ~ m !~1 dedım kı, gel senınle bır ış yapalım. tr sene zarfında bizim yaptığımız itha lekette do aş ıgımız zaman ar ~ Y~ . e tihsal nazariyesi ve buna mümasil bll· 
kil müzakered ~~~ ıçındır ~ı, bu gun Cümhuriyet Halk fırkasının yaptığı iş lat 290 milyon liradır. Bu ithalat fab- li bükülm~ş,. ak sak~llı ah ve. enın .~ı~- tün nazariyeler bugün hüküm aUren 
Ahmet İhsan en ı -~ssad ahlakt kısmı ter hakkında görüşelim. Fakat evvela rikalar tesis etmek şimendiferler yap- de vaktını geçıren bır ı tı- buhranın izahı ve tavzihi için hi .. bir va· 
kıs ey usta ımız matbuat ü · .. ist · k" · Tk ak ' 1 k yahut nafakasını tam 3 

mı da Yunus N d' : . • . namusun r.enne .soz enm 1• l), 1• ~ , baştan başa harap olan mem e e yara b' T"rk kit kafi gelmemiştir ve esasen gelemez. 
Yettar bir zat tar ~ ıdBey gıbı salahı- ve fen alığın eksenyetini ne ~raf tt'~ıl tı imar etmek, ziraati inkişaf ettirmek alma__mış sıska, .. ve za~f. t u Çünkü bu buhranın esasını her halde 
kıymetli düstur} a ın an çerç.e!elenen ederse bunu tasdik edeceksın ve nıha- iç.in makineler almak, tababetimizi, ma çocuıtuna t~du! ederdınız. ıenç 1 ~e çok başka yerde ve çok bafl<a sebepler 
cek ne bir çer evarın etrafı.na ıla':e ede yet kendisine dedim ki hükiDH!t şi- arifimizi daha kamil, daha medent bir dinç çehre ıl.e bıraz ~aı;ı ta.şıyan ıır de aramak lazımdır 
mamıştır. ç e, ne de bır tezhıp kaJ mendifer yaptı, tunu yaptı, bunu yap- şekilde yür"t bilmek için ona ıazım c· Tüıi<e tesadüf etmenın ımkanı var mı • 

Bütün h . tı, hatası nerede? Bu arkadaş. bütün lan vesaiti ~edarik etmek i in sarfedil idi? . :'rkadaşlar; ~ buhra~ anlaşılan 
titimiz d" ututu esasıyesi kabul et- bunları kabul etmek ıstırannda kaldı miştir n· .11 t' "th 1.-t ç ihracatı Arkadaşlar; muhahf matbuatın a- fabnkası olması munasebetıle bununla 
hüniy t' us~urlarla tayin edilmiş olan ve ilave ettim ki Türk tarihinde böy~ tetkik· d~L~' e ~~hı a \ ve ka c;ok rasıra bahsettiği bir işsizlik meselesi fazla meşgul olmak zamanını bulamı· 
vatande ın ıhlaline karşı inkılapçı bir le 24 saatin 16 ~tini çalışmakla ge- mühim~· 11Ç"~nk .. 1 ~~ 1:;~encsin· vardır n ara sıra muhakeme kabiliye- ı yan nya istemiyen Belçikalı (HayiJ. 
progra:ı::!atile .müsaade ve ihmal, çiren ve bir çiftçi kadar bulutu takip de 225 ;:llyo~n l~a~~~t~alat yapmış j tini ~e~disinde t~rn ~ulundurrnıyan.jrnan) isminde bir sanayid tarafından 

da toktur. (Bravo seslt"- eden, bir tüccar kadar borsayı takip e- isek bunun 25 milyon lirası !!çbir vıı· bu gıbı meselelerı tetkık ve tefahhus (Lütfen ıayılayı çeviriniz) 

Kızlar çukura düşünce ... 
küçük Mankayı iskandalcı Mankayı se lına eserse müşteriye tokat atar, dolu dan fazla fındık, şekerleme, latilokum 
verim. şişeyi kafasına indirir, bir lambayı tuzlu hiyar yemişlerdir. Yalnız içle-

Birdenbire kollarını Mankanıa o- yere atar, "mama,, ya küfreder. rinde Nina isminde çekme burunlu bir 
muzlarına \'e göğsüne sardı onu yata· Jenya onu okşayıcı bir himaye al- köylü kızı henüz yeni olCluğundan rnl
ğa devirdi ve sa~larından, gözlerinden, t~nda bulundurur \'e vahşicesine pres- desini bozmamıştır. O köy ahal~ne 

Y~z~~ : Alekaandr Kuprln - 7 - Çe\·iren : M. Gayur dudaklarından öpmiye başladı. :!\fan· tış eder: . mahsuz bir iştiha ile yemek yiyor. Nf. 
.. Kuçuk Manka, Zoeye şeyt bi Z inkanın pis ihtiyarından daha C ka bu sarılıştan kurtulmak için cnba· - Haydı ~atmazeller sofraya otu- na umumaneye geleli henüz iki ay ol· 

goz atarak tatlı Sesi ile ded'aknica r blo a 
0 

da belli 1 edna lamıya başladı. ince saçları dağılıyor ralım. Haydı matmazeller yemek 1a- muştur. Seyyar bir tüccar katibi ona 
J . ı : r ~y vars ı arınız ır. d Y" .. .. 1 ri manı geldi. . . . 

- htıyarlar daha f .... B .1 h 
1
. u. uzu kızarmıştı. Parlak goz e ığfal etmış ve evınden kaçırarak An· 

d . Z . ena ya_ ""'e oraya zı zurna sar oş ge ırler nı· - . t' b' h ' .. 1.. .. rasın· Vekilharç Znrya h ı d 1 1 M k .. . ersın .oyınka? ... ~ 1 1 K . . • egmış ı ve ır ıcap gu uşu a -3 ız ı a ım ar a na ar o\·nanın muessesesıne satmıt-
Zoe • k" k" Kabadayılık tas ar ar. endılerıne or da diyordu ki. koridorda yürüyerek böyle bağırıvor- tır 

yarı us un Yan mtit be i du jenerali kadar ehemmiyet verirler · N lu· d M k k d · ·· • bir halde ark • e 5' m • - Bırak canım Jeneçka... e 0 u. an anın apısını a açarak sur- Pirzolasını yarım yamalak yemit o-
:ı 1 agızla kald B"t'· BarJ yakışık alsa... Hey kızlar sö" le . ti t k d' müessese onu sık 1• u un • " . J - yorsun? .. Benı bıraksana canım... a e e rar e ıyor: lan Oenya kremadan da bir kapk 

sık ziyaret eden yın bakayım .. Bunlara sevgıli,, ism: "' "' "' - Sofraya matmazeller al ki 'kt'fn d' N' .. __. ve en ldt . .11 • ., Ağ · k k ... ma a ı ı , e ıyor ve ınaya SOl'Ale 
hissiyat ve e~ gayri tabii şehvet verılebı r mı· k t zı ~ı\ 0 an ~.a:.a- Bila istisna herkes küçük :Mankı~ Hepsi mutfaktalar. Hemen hepsi samimi bir tavırla diyor ki: 
za ına malık olmakla şöhret ka- sızlardır. He~ e~ ~n a aret gol'ur- hakkında muhabbet besler. Manka m? henüz iç gömleği iledir. Ve yıkanma-' - Benim pirzolamı da yesen fena 
nmış bulunan bir ihtiyardan dolayı ler. kızların türlu ışkencelerle kazan- essesenin en sakin en tatlı sermayesı· mıştır. Bazılarının ayağında bir pa- olmaz Ye cicim ye· sakın sllulma.. 

onunl · t 'h dddan para ile yaptıkları göml kt t · " ' a ıs ı za ederdi. Esnemekten katı b k 1 . d k' s· .. e ~n dir. Hayır demesini bilmez. yı ve puç vardır. Bazılan çıplak ayaktır. Can boğazdan gelir derler, hem de sen 
lacakmış g'b' b' aş a ne en var ır ı .... ıze kufredıp B' k .. · 't kızarır y k ı k . • d t ı· .. 1 1 ır sesle mukabele etti: ak akt b şk . .. . uyuşkandır. ır te soz ışı se eme 0 ara Y ag ve oma es ı gu- canına iyi bakmalısın .. "Diferlerine ~6 

- Allah hepinizin cezasını versin d~y :.~m ·ı a~ .. ak~ :~r şey duşun- ve böyle kızardığı zaman bütün kuml'al zel bir lahna çorbası, kotlet ve kre- nerek devam ediyor biliyor musunuz 
ihtiyar ihirbaza da lanet olsun' ... mıyVen opot bgi u dope·ı ~ ır_ T~uuuu. lar gibi güzelleşir. J<'akat üç dört ka- ma verilmektedir. Fakat hiç kim- matmazeller Nlnad; 9C>lucan var. in· 

• e ser r se a ı e ılıive ettı • d h be d'kti b · · ce tamamen se · k d ğ'I K 1 k Jenya devam u·. · e ne 1 n şara 1 ıçın · nın arnı aç e 1 • apa 1 yaşama • sanın solucanı olursa bir kendi hesa· 
_ He si e ı. . . • - ~~yır~ hayır.. Ben onların değişir. o vakit öyle skandallar ya- muntazam uyku uyumamak, sabah!an hına bir de 90ıucan hesabına olmak i-

P nden bt::-en nedır bilir mı· hiç birısıni istemem.. Da yalnız n f'- par ki iki vekilharcın kapıcının, hatta akşama kadar raagele çerez yemek lf' -re iki · ı· lidi 
siniz" Beni t ""1 1 d L-~ı M . .... L- 1 Ak _, ınıa ı yeme r. • m oy oa an anm an •e ~ yyen anı~a mı, ll'e'YH mankayı, polisin mUdahalesile zor kapatı ır. • tihalarını kesmiştir. Onlar ltlzuman- (Bltmtdl) 



Meclisindeki Müzakere 
ancak temas edilebilmiştir. ili takip et · ti lkt d" · t tel ı· t F k t · · - · .. · · · .J. M .1 h A b h . • mış r. ısa ıya ımız ı ı· ır. a a sıze sorarım, atak edılen fır mege başlıyalım. Yoksa demokrasıle- peduz hıyanettır. (Bravo seslen • 
....... 1 um,~~ ey 

1 
vkru.pa u ranf!k1 ç.ın "n.I ke geçirmekedir. lliz iktısadi vaziyetle ka hangi fırkadır? Atağı yapanlar kim rin parlamento hilelerini desiseleri- kıslar al .. aklıktrr sesleri). 

~s ı sevep o ma · uzere su ı rı s21· eli ı · . · . t d .. ·· .. ı · 1 d · . , ' · ~ ' :ı .ı d t · f . U • h · t • 1 · - . m )Jr 'azıJ e e uşmu~uz. 'u ,·azı.>e· er ır? Fransada sosyal demokrat mu- ni, fantazi kısımlarını ifade eden Bunlar bazı ''atandaslarımın ~ 
~l~rş rr :.t mukmkiıA~rp enh elkı"."~ :l?O tr.n sonu ne ol acaktır, diye dü;;ünecek hafazakarı yıkmak için atak yapar. Mu matbuat serbestisi bizim için daha vetini, yüksek Meclis v~ hükumetıllP 

mı ;>on mu era vnıpa a .aeıının bır vaziyete sokmuşlardır · ff k Jd - ·· · ıı t r · · k k k · · · · ·· · · k ,O terakkisi ile elJerine "'eçirdikleri end .. s \rk d · . .. • . '~. ~. o .. ugu g.un mı e mec ısının ço u?.a ve ço tehltkelı bır yoldur. zın, hurrıyetı matbuat aş ·mdan .1ı. 
t 'yel bi "d . "'k 1• 1 d u. ' a aşlar; hı ç şuphe yoktur kı bu kursulerının yerınde beş vatandaşın ye (alkışlar.) tevellit müsamahasını istismar ttı': 
rı r ı are ,.e ın ·ı ap a~ ora n da g.. T .. k " · C '" f •• • t • · ·kt d' · · ·- · · ıJf 

ha evvel ba~lamnk müııase.ben ' ı · ,un . . ~rOı~e unl1 rnıı:te ının - ı. ıs•~ ı rını dıger. b~ş v~t~n~aş ışgal eder. ~u Reis - Buyurun Yusuf Bey! yorlar. Hürriyeti matbuat bu mud _,, 
• ,. • 

1 ~ .~ır a- rnzı)eti :,manlı mparatorlugu zama- memleketın ıdarı ınsıcamr memlekelın . . Bu fiiller hürriyeti matbuat nam 1" 
sır bu kadar zamandanbe.n tekasuf et- nında hu yerlerin iktı.sadi \.'aziyetinaen dahili ve harici asayiş· ' la t" Yusuf Bey (Denızlı) - ArkaClaşla- h b . 1 . ti d" 
tirdikleri lrnnetli sermaye ı·e sanayi cok yüksek ve ~ok mükemı:ıe·I bir hal- sıtmadan hiçbir 8e'' hı. v~ ds~l mde ı S;Hdr- rım, her şeyi ~öylediler. Bendeniz es~I ınhat ış enfen dc~lnayeb erl ır. h~ıt 
ve kültürleri sayesinde bi · ı • d~ 1 . ' • s ,J ısse ı me en ı a sarfı nazar ediyorum '' u erem e en ı er, un arın - J 

. , r mı yar .>cŞ e o. -~akla ber~ber her ha_lde şimcii re devam eder gider. Yalnız bir farkla, · . •. ' ketleri her hangi yalnış bir kanlP' 
yUz ~ılyonluk halkın mu~as~rrıfı v~rdı~ım 6 senelık zamana nıspeten ya o da memleketin iktısadiyatında fer~ Ha_mdı Bey, (.Her~ın_) - ~~uhterem mahsulü veya her hangi bir zühul ~ 
v~ dogrudd~ d~ğruyabu. h~Ikı ıstısmar nı 92ıs den sonra ba~lıyan iktısadi ha- çilik devam ediyorsa onun yerine d"V· efendıler, memleketımızde otedenberlticesi olar-tk tutulan sakim yoll 
e en ik~ısa ı bı_r şeh~k.e ıdı ve bunun e- yatımızda cihan buh~·anının tesirile ih !etçilik gelir. naşka şekilde ve fakat i .anlaşılmıyan .ve henüz hall~dil.nıe-. yürü~kte~ ibaret değiİ,' tamaıııe' 
sası, müstemlek~ denın~~n .başlar. r~cat malla~ımızın fıyatlannın dü~me ferilerde bir tahavvül hasıl olur. Hal- mış ~ul~nan .bı~ matbuat hurrıyctı ' ka tidir. AhHiki, iktıt:mdi, ictimai "" 
• A~upa, k",>ayı, Afnk.a_y ı. Okyanos sı SE'!'mayemn hassas olan sermayenin buki size sorarım; volkan resikıirda ve hurrıyete ıstma~en :>:aprlan rnuha· yem ize Cümhudyet rejimine J<Ştf 
hayı atta 

1
L"'men ~!'lerikayı u!"u ::t faalı;> ~t sahasından çekilmesi yüzün- bulunan fırkaya hücum ederken onun lef et v~~d~r. Bu sozlerımle _matbuat hal ve' atiye ait bir kasıttır. mı-' 

.arpten evve sa nayı ıle, p~ra 1 _ıie •~- d_en bır sı~ıntı ,.e esaslı bir sıkıntı ge. yerine hangi fırkayı geçiret' ~k ser~estıs~nın aleyhtarı. ol~ugum zan· daha ziyade müsamaha etmek mcııı11 
~mar ;d:~ ve 0 sure~l~ cıhan. •.kt.ı~a- çırJ?ektey1z ,.e fakat arkada:-;lar, ayni ti? llugün muhalif matbuat denen mat- nedılmesın: . ~anun daıresınde matbu ket için ~ok feci neti~ler te\'lit ede; 
h yat.ın. : ~anzurne~nın r~~·ışını~ ~- vazı~·ette bu.lunan ?ütün . Avrupa, A· buat bu fırkayı yıkmağa çalışıyor."\ e- a~ ser.bestısın~n en. har tara~tımyım. lir. Efendiler; bu ne~il birkaç sent 
engın! anzım eden bır ma~ıyette ult. me~ıka n. ~ihan .mılletlerı bu sıkıntı rine hangi fırkayı ikame edecektir? \atanı ve mılli .h1;8lerle samımi ~1~- ersinde asırlık inkılaplar yapmışttf 
ym~m~ harpten ~n~a bugun Avrupa v:ızıyetlerını tetkik ederken, sebepl~ri- Bugün hücum edilen fırka demindeııbc rak. yapıla_n tenkıd.ı.n memleket ıç~n ~akat matbuat sahasında ufacık bir
h eği • b"syayı Afr~kayı, O.kyan~ıS)•uyı n.ı araş!ırırken hiç.bi.r vakitte milletle- ri iuıh ettiğim gibi altı asırlık Osmanlı nafı olacagına. k~num. Fakat efendı- lahat yapılmamıştır. Bu kadar mu-' 

atta. ızzat k~~dı A~nıpasını bi_l~ 11~ rrne yeıs ve nevmıdı verecek neşriyat İmparatorluğunun bu memlekette hı- ~er, memleke~~mızde zaman z~man do- zam inkıliip yapanlar acaba matbll~ 
~1 ~le: .sana;>~ı n.~ 1.~are ed.~mıye<ck ya~'!'ryorlar. İktısadi va7.iyetlerin ısla- raktığı elemleri, ıstırapları, mahruıııi- gan ve son gunlerde taşkı~lıgının. ~f?n sahasında cezri adımlar atmaktan t 
ır vazı_ye!e dUşmu .t~r. Rug~n A"·~·.u . lıı ıçın her nere-de ve her ne zaman kon- yetleri felaketleri kendine inaletmiş haddine vasıl olan muhalıf neşrıyat- c· "d"rler? Elbette değil Bunun'-

panı~ ~·ıgan~ efendısı ve .~egane nıus- g~e!~r a~tedilm~şcse bunların hiçbil'inde bin bi; cidale karışmış, cihan hukuku: ta ~mi~iretten zerre kadar es~r ol- ~~n~ıg~lmiş. ye hatta geçm.iştir. na.ıt' 
tesm~rı ~erıka~ı.r. Amer~.ka A~upa butun mılletlerın murahhasl.arı kendi na galebe çalmıs ve nihayet bir Türki- madıgı gıbı bunların hu neşrıyata i t"habi emden müteaddit mektup1'1 
~arbrne gır'!'~k .ıçrn ~~ guzel tetkıkle_r milJe~.ler~~i ye~s ,·e nevmidiye ~üş~r: ye Cümhuriyeti >meydana getirmiş Mü- i~ka.n b.ulabilmelerinin d~ .matbuat a~ı ı oru~ . .Memleketin huzur , .e sü!<tl .. 
hapmrş, va~yetı ç~k ıy~ anl~mış ve nı- cek soz soylemıy~rlar •. Bu l'enenın ıptı- dafaai Hukuk namından sonra Cüınhu huArrıyetıle zerre kadar .~ıç. hır za'.~tan m.i'hta olduğu bir zamanda hunu ;tt 

ayet harbın ~angı şe~ılde .ve ne suret dasında beynelmılel tıcaret oda.c;ınm riyet Halk Fırkası namını almış, pren- alakası yoktur. Her hurrıyet mute- V l d~nlere halkın yüksek itim·ıdı-' 
le kaza~ıJa~a~ını tetkık e1:tıktcn sonra bir kong resinde 37 bu kadar milJetin siplere ve şayanı dikkat fikirlere bu kabil hürriyetlerle tahdit edildiği gi- '

1 Jı 1 ' ta tecavüz ed~nıetf 
harbe .. &:~r~ıştir ,.e bu suretle Avrupa- murahhaslarının, bilhassa İngiltere mu memlekette Osmanlı tmperatorluğu~un bi matbuatın serbestisine gü,·enerek m~ .!~k::dnesze~~rdığımız rejime ~ 
nın hutun ıktısat .menbal~r~nr, çalı ma rahha.sının bu husustaki sözleri, bugün ve belki de bütün Türk hükOmetlerinin gazetelerde yazı yazanlarca her şe- ço d 1 hala ni ·n birse . ·a ılmıY,ı 
ta.rz!arın! tamamıle _kendısıne mal et- Türkiye iktısadiyatını tenkit ediyoruz idari hayatlarında görülmiyen pren yin fevkında vatan ve milletin yü!i:S<.>k ~~~ e~ ere! ' d'I çıb h;I; ~ihetin fi 
m!~ı~. Hır ATI'Upa fılozofu son ne ret diyenler için büyük bir ders tel;>kil ede siplere müstenit idari, siy ısf, menfaatlerini göz önünde tutması v ı~?~e~rn ~a~a~!~ıü\almamıştrr. \'~ 
ti~ bır ma~alede bun?an ~ahAsed.~rken cek tarzdadır. . iktısadt ve içtimai sahalarda ve yazı ya~a!'lann, yazı y~zarken ne d:tiy milliyeyi sarsan kast , .e tecaril1 
(Bız Amenkay.ı kendı ha~~tı du.s~ur- Arkadaşlar; lngıltere murahhası çok yararlı ve kıymetli adımlar at- danlara hakım bulunması ıcap edC'r. ı "hayet ,·erilmesini istiyoruz fft 
1~~r~ızl~ 1>4;şer~y~t scrbestısı. beşerıyet diyor ki: (Başlıyan buhram nasıl hiti- mıştır. Bunu yalnız benden dinlemiyor Maalesef bizde muhalefe.t namı altıt. ke;!e~~mizin de bu hususta ne düşiif' 
hurrıyetı ic!~ bızın_ı yanı_mızda taraf al receğiz. buna nasıl karşı koyacağız? sunuz. Bunu yalnız ben söylemiyorum • .t-1 .Y~Şlyan matbua~ daıma . memı~ . dil-ünü anlamak istiyoruz? (Alkı ınt 
mış zannedıyorduk, ne kadar aldanım- llir4Jok şeyler söylenmiştir birçok ra Memleketimizi bilen bütün yar ve ağ ket ıçın zararlı daıma tahkır edıcı g . B ş ·r B ş 
şız) diyor - . . . ' :. . • h . ed' . ' 1 ra.k t lli et . Reıs - uyrun erı ey. ~ 

A 
.1 • d • 

1 
~ reler taharn cdılmıstir. Fakat bence yar bugün bunu bar bar bağırıyor. ve ta rıp ıcı o a ece _ mı~ Nazili Şerif Bey (Antalya) _,. 

r"'a aş ar umumı harpten en·eı bu nazarı itibara alınacak en mu'"hı"m mese A k d 1 . - h k d' 1" tir. Bu vatanın birçok evladının f . . d 1 .. .··d 
kada k . . tr bi · . t · ı· t . · r a aş ar, eger en en ı ısanım ' .. ..1 · . endım · bendenız en evve soz ~ğ! 

r UHe 1 r vazı;>e e ıs ına H le genç neslin Ü7.erinde ümit telkin et d b k b" r b"l · bi t masum kanlarının döku mesınt' "e ' · k d 
cihan iktısadiyatınt tedvir eden Avnı- 'k .- k , . . . • an aş a ır ısa1! ı mıyen r va an b" k ı· be ·h d e heder ol yen arkadaşlar, meseleyı o a ar. 1' 

"kt d" . t • h t me ' mane\:ı unetlennı takvıye et- daş olsaydım kendımi dünyanın en Ta· ırço serve ın J u e yer zel tesrih ettiler ve bu matbuat h:ııll 
pa ı ısa ıya ı umumı arp en sonra mek olacaktır) . b h . d masına sebep olmuştur. . . :. . . . "' 
milJetlerin intibah tarihi es·ıslı ve nl- · 'allı ve en bet a t bır adamı zanne e- . . . . .. nnın mazısı, emellerı hakkında o L .. 

veledar bir tarzda başladıktan son;a . A~kad3:şlar; bugün iktısat ilminin cektim. Çünkü bugün ecnebi neşriyatın Mısal mı ıstıyorsunuz? . Daha ~u? dar güzel sözler söylediler ki; rv 
en zaif ve en nahif milletler bile iktr- ı~adesı; psı~oJojik hadiseler, siyasi a- d_a, ecnebi lisan~arında memleketim i- d~nec-:k ~-3:dar Yak.ın .. mazı de hepımı-1 bunlara bir şey ilavesine lüzum ı;-5' 
sadf i tiklallerini temin etmek it'in uğ- kıde ~e bahıslerle, felsefi . ~adbeler!n çın yapılan ~etkıkleri, hatta bir kadın zın bıldıg~ ve he~ınıız!n . yaşadıgr ~~ mez, bütün kalhimle iştirak ederim. -
ra<:ırken tam ve k'lmil milli bir iktısat heyetı mecmuasıdır, denebılır. Bir nul- tarafından bıle bu memlekette yapılan manlara aıt hadıselerı zıkretmek ~a Rasih Bey (AntC'./ya) _ Muhter~ 
sL:teml taktp olun~rken hiç şüph~ ;.~k leti~ iktısad!_:>-atını, en. ku~·et ve .~t!d· t~~kik ~e .. tetebbül~~~ Türkıye f~dir •. 31 M~~ ~ak'ası, Balkan ~eı~.<e arkadaşlar; benden evve~ s~z s~y~i> 
tur ki Avrupa sanayii dünden dahn fnz. retlı olmak ~zere, o mıllet~~ enerJısın- C?.mhur.ıyet~n~n tee.ssusunden. ~nra tı, Şey~ Saıt ısyanı, Menemen ırtı~~ı arkadaşlarım matbuat hurrıyetını .~ 
la bugün, bugünden daha fazla yann ~e ~aramak_ ~azı~dır. ~u ~un. ve yar;n !?rk mı~letı'!ın halı hazır ve ıstıktaU daha dun denece~ kad.ar yakın h.uh- istimal ederek şöyle yaptı!ar, 1>4?l 
~ok müthiş tehlikeler geçirecektir. ıflas edecegım dıye hır dukkan açamı- ıçın at~rıp s.aglam adı~la~!n .. k~vve~. ve ~ler, . yakın mazılerdır.. işte bu ha- yaptılar diyerek idarei k~la~ ettı!e1 

Arkada.5ıar; 1919 dıı.nberi. Avrupa yacak kad:ı.r ko_rkulur::ıa yarın para~ı kudretın~ h.ır de ec~e~ı ~ozu ıle. ~ore: dıselerın esbap ve ava~ıJi .. arasında Hayır arkadaşlar; bendenız oyle dıY'° 
matbuatrnı takip edenler bilirler, ( rcg- kaybedeceg~m dıye ~ebınde bul1;1n~n hır re~ ve ~ınlıyere~ ~ılgımı ve kabılıyetı ma!buatın muzır . • neşn~tı .?n safta ~iyeceğim; esasen çalışmağa baştaff~ 
löman dölape) sulhiin tanzim ,.e te:-i- kaç kuru:;ı ıkraz edılemez ve bir ış ya- mı tak,·ıye edebıldım. Bu memlekette gelır. Muz~r neşnJ!'-t:> çu~.u bunlar ları günden beri bu adamlar yaptdd!J,' 
sinden bahsolunur. Bugün 1931 cıe)z. pılam.a~, m~m.ı_eket~_ıı bütün ça~t~~n ecnebi Jisanlarını bilerek bunları t:ıkip tenvir ve ırşat edıcı degıl, y~kıcı, nı yapıyorlar. Burada kaç mahkeme~İf 
halfı. gazetelerde hunun tafsilatı .. Sulh ~e~çlıi'. betbınhge duşe~ bu n_ıılletın eden kaç vatanda.ş vardır? ve bu zaval- yıkıcı, yı~~atıcıdırlar. Bunlar ırşat sicilli okundu, ,-e bilmem hangi d~ 
hal!l tanzim edilememiştir ve edilemez ıstıkb~lınden !'e ~le~ebill.r? Bı!hassa lı vatandaşla_rı ~ız. ya para. kazanmiik, ve tenvir ıçın yazı yazmazlar. Ytl~n mantarla iştirak ettiklerinden bah~.ı, 
d A . d Jetleri bir Ok Asva ve kuvveı manenyeyı, ıstıkl:falı tahnp nok yahut şahsi bır ınfıali tatmm etmek ya (tibl zehir kusarlar. ~Bravo &eslen). dl. Şu halde cephe· matbuat hürriyf'' 
A~·dk~r::ı~~etl~~ni seferb~r ederek hü r tasından, yapılan is tizah hükumet t a. iıut cehlinden~ zavalhlı~ı~dan bili~i- Bu~lar Içersinde ~apısa~~ kaçkt~lan, nin s uiL<;timal cephe i değildir, ıi~ 
riyet istiyoruz milletlerin hürrivctini rafından l'erılecek olan cevapta bu ltok fade memlektı yıkmak ıçın, bazı :iuş- lstıklal mahk~me~ı ~~hkumlan, ışgal ketin ve milletin istiklaline karşı ıılt 
arıyoruz diye imparatorlukları };kmıs tanın da sarahatle ve kat'iyetle ifade e man uns~rlann !ktısadiyatımız h~ın zamanında .~ılletımı~ın .~anı bahas:. nan bir cephedir bu. Bunu bu noktad1f 
lardır. s dilmes ini çok temenni ederim. da yaptıgı ~enfı propagandalara a~e~ na eld~ .ettıgt şerefı duşmana nara muhakeme etmek IUzımdır. (Doğru 9' 

Za d . 1 k" b i h"d Arkada~ıa . de~ı b" · ı"b" • · olmak suretıle bu vatandaşlara bedbını mukabılınde satanlar da vardır. !eri) 
nneıyorarmı ı u nı ,1m- •'>' r, 6' ız.ımg ı;>enı . . .. 

1
. ··t . . ~· • t 

dan sonra inki~af eden beşel"in dimağı teşekkül eden hükumetlerde, hatta en telkın et~~k Yazıyetımizı e ım gos er· Bu mazılerı lekeli olanları • 3:ıp Arkadaşlar; daha ilk istiklal nı 
onlann imparatorluldardan daha ber- e lcl, en kudretli millet ve hükumetler mek. şeklı.nı. kabul etmek ~.at~uat. ~~- ~Y ark.adaş~.m!z, .. ~alU"!~~~z veçh~le cadele~i başladığı gün Arif Orucun /. 
bat, daha müz'.iç olan müstemleke ha- de hile bugün dahili ve beynelmilel ~~~si mıdır; matbuat hurrıyetı mı- ızah ettı. G?2ümuzun onunde b~:~~ nadoluya ne .suretle geçtiğini, Çert--ı' 
yatını yn:.ımtıp devam ettirecektir? A~ buhran vaziyetlerini tetkik ederken, de dır· . . n~n ~u mel unl~r ya~dılış ve .d~:u Etem ve avenesi le nasıl çalıştığını .~ 
la! ve bundan dolayıdır ki 1919 uzakla:;; mokratik hayata alışın~ ve o hayatı Arkadaşlar; memlektı bu hale getı- n.üşlerı.~ mevcud_ıyetlerı, .~hlan ıtıba- kaç defa istiklal mahkemesi kürsfü:iı 
tıkça. sulh bir hayal oluyor, sulha \Cl- kanamı!)4 olan memleketlerde matbı•a- ren ,·e bugün idare eden fırka, bu fır- rıle muspet değıl menfı~ır. .. nünden geçtiğini arkadaşlarım söy1ed1 

rabıilmek imkan..-;ıız kalıvor. ta bir nazar atfedersek bizim iktısadi- kadır. Bu hücumlar bu fırkaya y:ıpı- Bunlardan inkılaba hızmet gozet- ter. Şimdi mill•erreren bu milletin lt01 

Arkadaşlar; cihan iktısadi vaziyeti yatımm tetkik ederken düştüğümüz Iırken bu fırl\a devrilirse yerine gt>!.e- met abestir. Yatana derecei :merhuti- riyetine, bilah a vatanın erdiği saf 
nin şu şeklile bilhassa Avrupanın omuz müthiş \'artanın ne derece büyük oldu c!k fır~~ hangi fı.rka o.lac~ktır? Bugun yetleri ve mazil.eri. ~eydanda o~nn iktısadi ve mali istiklfıle karşı cephe~ 
Jarrna yüklenen bu elim ve müthiş va- ğunu anlamak kolaydır. bızim ıçın halledılmesı lazımgelen en bu adamların hilrrıyetı matbuat var- lan bu adamdan ne ümit ediyornz dl 
ziyeti tasavvur ediniz. Fransızlar buhran geçiriyor, fakat esaslı hareket noktası .. buradadır. R~ dır diyerek gazete çıkarmasına, g.aze matbuat hürriyetinden istifade ets11 

Bir dakika evvel bizim memleketin hiçbir fransız gazetesinde hiçbir hiiku- memleket için Rerbestıı matbuat olabı- te sütunlarında yazı yazmasına :m- veya etmesin diyoruz? Efendiler; hıı_: 
iktısadi vaziyetini söylemiştim. Hara- met recülüne ifhls eden filı\n tüccarın lir. ~'akat rejime .ve devleti idare ed~!' kan vermek, müsaade etmek dogru dam milletin. istiklal mücadeles ile ıır 
be-Lar haline gelen bir imparatorluğun katilidir, denmemi ·tir. Amerika, Al- t!.şkılflta karşı hücum etmek, onu çu- mud~r. Efendiler? raştığı günlerde, ona hiyanet için, bi: 
inhidamrndan sonra Dumlupınarda. 1- manya buhran geçiriyor. Almanyada r.u~"!ek, yapılacak hataların en dehşet- Muhterem efendiler, bilhassa so.1 bir çareye baş vurmuş hain bir matıtıl, 
nönünde 9 eylülde ve Lozanda kudretli senelerdenberi milyonlarla çalışan nıü- lısıdır. zamanlardaki nezaket ve nt'zahelle tur. Bu mahtfık, nasıl olur da; matb 
ve bütün hayati varhklanna sahip bir him ve kunetli \'e son derece nafi fir- Muhalifler dikkat etmiyorlar mı, rayrikabili tellf olan yazış tarzlan at hürriyeti denilen mukaddes bir m~! 
Türkiye Cümhuriyeti kurulmuştur ve malann ihtiyar, ak sakallı müdürleıi görmüyorlar mı ki, bu halden istifade matbuat nam ve hesabına ins:ının hum altında: bize sövecek, millete 5" 
bu Türkiye Cümhuriyetinin iktısadi ~:ı- buhmndan kendilerini (Rayn) nehıine eden ne muhalifler ne de resik!rda bu- yüzünü kızartacak derecede müsteh- vecck ve milletin istikliılile alay ed' 
hası da teessüs ettiği dakikada en ZE'n- atmak suretile intihar etmişlerdir. Fa- lunan kimselerdir. Anarşiden istifade cen küfürler kolleksiyonu şeklini al- cektir? Aklımın ermediği nokta budtıt• 
g.in, en müreffeh ,.e en iyi şehirlerinin, kat hiçbir alman gazetesi bunların ka- eden ve intikam hissile ayaklanan her mıştır. Apaş Jisanı denilen, külhan Na ıl olur da bu adam gazete çık~ 
baştan ba~a yanmış bir halde bulun- tili filfın ba~,·ekildir, dememiştir. hangi bir salis varlığın harekete başla beyi konuşmasının çok dununda .olan mak için ruhsat alır? Birlrnç defa lsf~ 
muş olmasına rağmen bugün. o şehirle- Arkadaşlar; muhalif matbuat, mu dığı günde, bizimle beraber onların bu yazış tarzlarına da gazete Iıs:>nı lal mahkl'mesinde ; Yatana hlyanet 

1 rin tamamlJe yapıldığını, şehirlerde ça- hali( fikir dediğimiz bu memlekette de- da başlarının kesildiğini görmemişler mı diyeceğiz. Bu yazıların seciye ve vatana bilmem ne maddelerlnclen dol, 
Jışan halkın 1923 senesine nazaran hu vam eden zihniyet, bunu da bize söyle mi, bilmiyorlar mı? ahlflk üzerinde, bilhassa yarının nı•ı yı muhakt'me edilmiş bir adam gazet 
günkü siasmın iki defa. üç defa nispe- miştir. Memleketimizin bir şehrinde na 31 mart Yak'asında Hüseyin Cahit- kadderatına h3.kim olacak olan yaY- çıkarır'! Gazeteyi kendi namına çık•~ 
tinde tezayüt ettiğini görüyoruz. Arzet sılsa vaziyeti koruyamıyarak ve hir has ten evvel muhalif fırkada bulunan rularımızın üzerinde yapacağı menfi mıyormuş.. l\imin namına olursa 01 
mek istiyorum ki umumi harbin infi- talık neticesi olarak hayatına hatime gençlerin başı kesilmişti. Biz hala bu tesirlerin, fecaati bir lflhze düşünii. sun .. Hu adam nasıl yazı yazabilir'. ti 
la.kında Avrupanrn na1.arında lıoırnıc ~eken zavnllı bir \'atandaşrmızın akibe vaziyetteyiz. 4 - 5 sene zarfında bu mem Jürse insanın tüylerinin ürpermemesi Jkind nokta; Amerilmda, biJmclf 
malade vaziyetinde kalan Osmanlı im- ti elimes itti gaT.etesine kaydederken bu· lekete cümhuriyetin getirdiği, yeni sis- mümkün değildir. Memlekette şet-ef ne heriflerin tahtı terbiyelerinde yet 
paratorluğunun, hasta adam bitdiğ!miz nun katili İsmet paşadır demiştir. temlerin, yaptığımız teceddiittlerin sağ ve namusile tanınmış ~ahıslara teı.:a - mi~ adamdır diye matbuat müdürii \1" 
Osmanlı imparatorluğunun yerinde bu Yusuf Bey (Demzli) _ ~e bü;>·ük lamlaştığına, tam bir serbes ti i~inde vüz eden onların nam~slarile oyna- mumis i yaptığımız adamın orndnn nt; 
gtin ~Urbiiz: di~ç, sportmen, bir Türki- haksızlık. b~n~arı ~ünakaşa ed.ebileceğimize kan! mak, bütün bir ömrün bedeli uztm sıl çıkarıldığını l~ilirsiniz •. Çıktı~tıı, 
ye Cumhun>:et~ ya.şama~t~dır. Turgut '/Jey (~fani.sa) Devamla - m!yız? 'e bu muhalıfler bu kanaatı l zamanlar zarfında kazanılmı!;I ~e~c~· ' sonra onun ,.e refıkasının bır mecnıtl(I 

lkt_ısad~, ı~tımaı ve f.'.kn ele~anla~ı Arkadaşlar; iflas eden tüccarın katili mı taşıyorlar? • 1 !eri, keere yeltenmek, ~unun ıçın 1 cı.~1~. hayatı~.~ı . var~ır. Ru _mecmuayı eı 
terakkıye, ınkışafa n yukselmege dog- İsmet pasa ise ~ize sorayım, memleke- Arkadaslar iktısadı sahada muha· ıcap ederse yalan havadıs neşretm?k, yuzundcn hu,rnmetın aldıgı tedbırl 
ru kuvvetli adımlarile yürüyen .hir ' 'ar- timizde bllha.ssa yeni harfler çıktıktan lif matbua tin ;ürüdüğü yol çok tehfü-.e 

1 
bu adamlar için pek basit şeylerdir. ı ri. emni):eti um.umiyede ,.e erkanı Jıt1f 

hktır (Alkışlar.) Buna muka~ıl arka- sonra çok fazla okumağa başlıyan fa- li hir yoldur n bu yol hakkında hü!,ıl- ı Bunlar ancak büyük hadise)e,·in blyede bır tetkık .rapa~a~ız .. anin~ 
~aş!ar, Osmanlı lmparatorluguna bu kat muhakemesi noksan ve kıt olan va metin ne düşündüğünü ve bu~usu .. --ta ve muazzam inkılapların yeti~tirebilc nız .. ~nlarm mahıyetlerını boylece d 
ısını. veren .Avr~pa h~ştan ~aşa hasta, tandaşlar memlekete bu kadar hizmet ne gibi tedbirler aldığını ve ~.lhassa ceği ve yaptığı işlerle milletın yiik- ha ıy~ k~namrs olursunuı~ ef 
marız ve elım hır vazıyettedır. etmiş bir adamın iktısadiyat sahasında bu propagandayı karşılamak ıçın ne !'>ek emniyetini kazanmış olan şahıs- Şım~ı hu :ıdnm!ar. m.ntbu~~ s~rll 

. ~rkad~şJar; buna tema~ ede~ken vatandaş öldürdüğü kanaati hasıl olur gibi hazırlıklar yaptığını anlamak be- )ara tecavüzden cekinmemislerdir. tisini suıistimal miıcrıntı _ degıldı~ıet• 
hı~bır vakı~ hatınmdan ge\ırmck l<i1e- sa rica ederim muhalefet için de olsun. nim i~in buraya geldiğimden beri en Hatta efendiler, bunlar inkılabın ya. bu adamlar doğı:uda? ~o~r~)-n mıJlt' 
mıroı:u~ kı nktile onlar mıra~.ına k~~ munıfakat i~in de olsun istikbale ne kunetli bir emel halini almı:;;tır Ve ~ok ! ratıcılarına, dahi dil uzatmak cür'et! tin ' "e memleli:ctın ıstıklahne kaıi' 
"!~ ı~~n bu hasta a~amın . o!~es!nı elim bir manzara getirir. ümit ederiz ki hükumetimi7. bu vazıye- ve kü tahlığını göstermişlerdir. Bt•n' cephe almıştır. ,., 
d.ort gozle be~ler~e~dı .. Ölme ını .W ın· .Arkadaşlar; deminden beri mnhtc ti Jflyık olduğu ehemmiyetle kavra.srn ' 1arın maksatları kiifiirlcrile halkın Arkada~lnr ~·ata~ım ızın cenup 
C'I asır me~~~ıy~t!nın ınkıraz hul'!'ası- lif zamanlarda bu memlekette çıkım ve bütün memleket ve millet namı:ıa j na:ı:ırı ıiikkat ve merakını celhetrr.ek cenubu garbi ~ahıllerınde bulunan he.ıt' 
nı arzu ettıgım ıçın hu mukayeseyı ya- muhalif matbuatın ,·e hu matbuatın ta hiç olmazsa tetebbü vasıtaları noksan acaha hugün ne marifet yumurtla- şerilerimi7. biraz fazla hassastırıat! 
pıror de~ilim. Fakat clha~. ha~isatın.rn kip ettiğ i cereyanları!' elim aki~etini olan gençliğimize ist~kb~l için .. gayeti mışlardır rliye gazetelerin !Ürümünü men~ı.d~ l?.iraz ~er .söyl~rsem t>«:n~ m;, 
m11letlerın mukadderatı _ uzerınde .hır- tasvir ettiler. Fakat bılhassa benım ar sağlam. sarih ve kat'ı bır yol gost~re-ı temin etmek, sonra yüksek şahıslara 1 zur gorunu1~ tstıkl:ı! mucndelesının t 
kaç sene zar~ında oyrıadı~ı ~udretlı r~l zu ettiğim bir nokta tnmamile teşhir bilect'k bir vaziyet ihzar etsin.. tet'a\•üzle onları halkın nazarındal vamında, i ·gal altında bulunan ver~e 
lerin ufa~ bir mukaye esını yapmak ı · edilememi ·tir. S crbe t matbuat hiç ~üp Arkadaşlar; iktıı;ıadi vuiyetin bii- ı küçültmek, sonra her yapılan şeyi rc.1 nn.-.ıl kurtarıldı. Ne kadar at'ı f~~:ıkıı;. 
çin arzedıyorum. . he yok ki. demokra!'>i sistemi ile idare tün int'e noktalarını, l1er halde ikhsat- nn göstermek. suretile hükumetin /)to l hl\larla kurtarıldı. Ru~u. pe~ ıyı ~~-O 

Arka~aşlar! rakamların belftgatıl ~ olunan yerlerde. re~ikarda bulunan fır çr olmryan benim gibi bir Yatan.daşın ritesini kırmak ve diğer taraftan tah- dir ediyorsnnuz ,.e hepınız boyle d~ılf 
hadiS!l~rın. en vazıh ':e e~ ~ çık lfad~- kaya ve resikarda bulunanlara atak Y:l. halledeceği kat'iyetle kabul e~ılm{'Z. ' rikfıt yaparak nerede isyan havs-osı ne('ek ohırsanız şu.~a kı_ınant ~~ersın1, slle bizım ıktısadi ntzıyetımız bu şek~! par. hfi('um eder \'e onları yıkmak, on- Bu noktalara temasım ancak bır :ıma eS('('ek diye beklemek ve bu keşme- ki; o mücadelt' gun.lerınde duşm~.r. t 
de iken mathuat.ımızın ha tan ha a .mıl lan devirmek. onların yerine gec:mek tör sıfntiledir. Çok temenni edNin: ).;eş içl'rsinden bir şey kapııbilmel\- rın yanmcla demin bır arkadaşın QO'''d 
Jete (bazıları. milstf!. na o~.m~k şart!.le) için çalışrı . nu dem~kratik. ida_r!.lnde ki, muhalif matbuat da. dahil ol~uğl! I tir. nunun ismine de muhalefet di- <lii? i gibi hu ma,·i ha:rr~k durur;ken _b t 
yaptıklrı telkın nedır? Hukumet. cum- Qerbest matbuatın hilkUm stirdligU y~r halde bu noktalar ürerınde mılletı vorlar. nwa kırmızı hanak nıve gelsın dı~f 
huriyet hükumeti yanlış iktısat sirase· lerde en muhterem ve en iyi bir sil;ih- temir edecek esaslı yollardan yürü-j · Efendiler; bunun adı açıkça, dü-ı sih·lcmek dir'etini g-ös teren hir hcrıJ 

6 [Devamı 7incl s1yf:ının biri nci sütunun~ 
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rz~te çıkarsın belki okumuşsunuzdur. Istanbul Evkaf mu"" du·· r- 1 M. M. Veklletl ilanla~ 1 ~·-V il K T 11 "3 Zlllir gazeteleri mevzuu bahis ediyor. - - a 
İstanbul gazeteleri de ondan iktibas e- · d k' ' A k K • • · ı •}" ı 
diyo~. Bir baba kızını satabilir mi di- Ma~is? ve cıvnrın a ı aSi<erı ıta- lJ"ıçu T } an arı 
ye hır ~y Yar. Mevzuu bahis olan yi- ıu·· g-u·· nden.· a.tın ıhtıyacı olan gaz ve sade yağı :\.. 
n.e o kirye Sırrı idi. Hayır sa· tmadım kapaJı zarfla münakasaya konmuş- .,.· .... 

1 , Hftr '°" nqrolanor ... 
ya nız 0~ ~kiz Yaşını ikmal ettiğinden tur. İhalesi 2:> - 7 - 931 cum::ırteı:ıi ---·-----------okumak ıçın A k Kıymeti muhammenesi rt ava meri ah misyonerlere günü saat 15 te Manisadaki askeri sa. Satılık ev apa ımen,arsa,e,., 
veroim. Okutuyorlar diyor el·et okuta Lira tın alma komis'-·onunda yapılacaktır. 
caklar. Sonra gele~k b b 'b' l 700 J 

cak Efend'l a ası gı 1 0 a- Taliplerin (Şartnamesi.ni Fındıklıda 
ler,

0 

bu kada~r~ bu ~dar_ ~Um vaziyet hey·etimizde görmeleri) şartname ::ıl-
.. k'' ·ı cı gunlerı yaşıyan hu- Siileymaniyede Eımaruf mahallesinde kain ve eşhası sairenin 

gun u nesı zannederim ki; bu adam mak ve münakasaya girmek üzere te 
ların mazilerini çok iv' b'l' B .. k" uhdesinde bulunan iki dükkanın üzerine müsadif olup 31 mayıs minat ve tekliflerile birlikte mezkur 
nesil bımların J ı ı ır. ugun u 932 k d h A 9 J' 75 K b . d'l . 
hil · t"di Yaptrklannı matbuat gayesine a ar şe rı ıra . edelile icar e ı mış komisyona müracuatları. (44.2) 

rnye ı r, ırnatbuat .. k h 126 · d k' şeklinde kabul d ' munakaşasıdır bulunan ve birinci katta i sa ası zsraı ve binanın zeminin e ı • • • 
doğrudan doğr e. emb ez. .Bu . adamlar sahası ise 32 ziraı ihtiva eden vakfa ait Nevruzhatun mektebinin Çorumdaki kıtaatm ihtiyacı olan Jek ti ı uya u mılletın bu mem 
dır e F~~ ey~ine cephe almış 'adamlar mülkünün satılması berveçhi bala kıymeti mubammenesi olan 700 sığır eti kapah zarfla münaka:saya 
la~ gUn :a!~a~tiy0krlar. Fırsat bulduk lira üzerinden 11 temmuz-931 tarihinden itibaren 4 hafta müd- konmu tur. İhalesi 25 temmuz 9!'1 
- . ~ nı aldırıyorlar. pazar günü saat 14 te Çorumda :ı~ Efendıler; 1\len , . detle ilana vazolunmuştur. Müzayedesi 8 aguv stos 931 cumartesi 
kere gözünüzü .. !nten vak asını bır keri satın alma komisyonunda yapı-

Kiralık ve satılık ev - Cenber· 
litaşta lstanhul belediye dairesi ch·arın· 

da Di:rdaı iye mahalfesi medrese so ağın· 
da 7No. lı ev kiralık ve satılıktır geniş 
odalar, bahçe, kuyu ve sair lüzumlu 
teferrüııtı, su ve clektı ık teslsaunı ha,·i 
dır, ı\1armaraya ve adalara karşı geniş 

bir nezareti vardır. Gezmek ve görmek 
için Dlzdnrlye cami i ch·nnnda bulunan 
mahalle bekçisine '"e pazarlık içinde Di
\'&nyolunda baktıryolo~ Dr. Iusın Sami 
Beye :\o 18<> telelon No: 20981 mü
racaat oluna bilir. çıldırmı. d n onune getirin adeta gunu saat on dört buçukta icra edilecektir. Talip olmak lacaktır. ·raliplerin sartname almak 

ş ereceye gelen k .. •l .. ··· d d 7 d ~ 
recelerc getiren k' d' oy uyu 0 e istiyenler kıymeti mubammenenin yüz e buçuğu nispetin e pey ,.e tekliflerini vermek üzere teminat Kiralık Ev 
yatı değil midir? 

1

Bm ır bunların neşri akrelen'le bı'rlikte lstanbul evkaf müdüriyetı' bı·nasında varidat lan·ıe b·ırlı'kte me....a-.1\r komisyona nıü l 
~-- ----~-~~~~~ 

çin tahkikat ·a · unlar hakkında. ni T ;t,il\U ı Jaıbiyeue Sipahi ocağı karşısında 
tamik edilmi!~:.,J>ılmadı, niçin tahkikat mlldilriyeti mahlul k11mına müracaatları ilan olunur. racaatları. (.140) Ferah aparunıanı yanınd:ı I69 numa-

Muhterenı 
1 

~rk d B -------- • "' 111 ralı ev kirıılıktır On odası, ıerkosu, 
derim bir def B a aşlar; çok rica e· D H h • eyoğlu Tokatlıyan Sökede bulunan askerı kıtaat elektriği ve bahçesi vardır. 
fa on~ tekadd~ alkan harbini, bir de r or orunı yanında mektep havvanları ihtiyacı olan '>•'P'! L~vi görmek ve konuşın11k f<'İn için· ziln önüne g t~~ eden günleri göziinü • sokak No. 35 J ı~ ~ 
den fırkanın e ırın ~~mleketl idare e- C'l h . t d 'h h kapalı zarfla münakasaya kon- dekilere mUrnc4at edilmesL 
bi fela. ketı·nı· udfoa~ bır zaafı Balkan har 1 t ve emrazı zü revıye e an anesi hergün saba tan muştur. İhalesi yirmi temmuz 9:11 ı....-------------

d k k d Satılık kargir hane - Gedik-şına ne feHlketıgur u: B.u onların b:ı- .. __________ a şama a ar••••••••••lll tarihinde saat on altıda Sökede as-
memleketı 'd er getırdı. Onun fçın kert satın alma komisyonunda. yapıla- pıışad:ı Çndırcı Ahmet çelebi mnhallesin· 
karşı bü ·ü~ a~e ede~ fırka, bu millete T h caktır. (E\1:1afı heyetimizde mevcut- de K:ırgor ve Furun sokaklarında 9. 11, 
ÇUnkiJ b~ ~ır vazıfe karşısındadır. •• İ •• • • " •• k 18 numaralı üç bap h:ıncnln dörtte biri 
bu m'll u ~fıllerin vaziyeti tamamen U un JO ısarı umu mı mu- tur.) Taliplerin şartname alma ve 1 ete ornektir \'e göstermek bor· münakasaya girmek üzere teminat ye satılıktır. 'falipleıin l\lercanda Çukur 
~~uzdu~. Bunlar bu memlekete bu d 1 d tcklifnamelerile birlikte mezkO.r komis han 25 numaraya müracaatleri. (l337) 

ete hıtap edecek vaziyette bulun- u·· r u·· gv u·· n en ·. yona müracatları. (413) rnamalıdırlar. Hakları yoktur, çünkü Satılık araba ve hayvan -
mille~e. hiyanet etmiş adamlardır. (). • * * Avrupa malı, Vlktorra ve Brik iki araba, 
Dun ıçın çok acul olarak bunlar hak- ~u~telif .ebatta 130 adet evrak çantası yaptırılacak ve iki Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar nyrı ayrı veya ikısi lı!rden ve bir Macar 
~~ı::a teh~bir alınmasını ~ekldibf. lediyo-1 motor ıle Jkı sandal satılacaktır. Çanta nilmunesini görmek için mamul!ıtından 80486 adet kilim kapa· kısrağı maa koşum, ~:ıtılık~ır. ls.tanbulda, 
d - ve ıikiimetin ne gibı te ır er a · G l t d b Iı zarfla münakasaya konmuştur. İha· Ankarn caddesinde l deyyilz kıtaphane-
rgını o"ğr k ı t' ·orum 8 a a a mü ayaat komisyonuna motör ve sandalları go"rmek enme 8 ıy · Jesi .29 temmuz 931 çarşamba günü :.a- sine müracaat. 

tır. Reis - Söz istiyen bir zat kalmış· için de Cibali levazım müdüriyetine müracaat edilecektir. Taliple- atı:> te Ankarada merkez satın alma --------------

Ondan sonra hUkiimete söz verece- rin çantalar için 60 ve motör ve sandallar İf\İn 18 lira teminat komisyonunda yapılacaktır. Taliple- Satılık ve kirahk meyva bah-
flm, öz istiyen arkadaşlardaa Fazll akçelerile beraber 27-7-931 paıartesi günü saat 10,1-2 da Gala- rin şartname n nümuneyi göı:mek ve çesi - Yeniköy ilstünde, Güzelce 
Ahmet Bey vardır. Hükumetten sonra tada mübayaa komisyonuna müracaatları. (699) tekliflerini vermek üzere teminatlari- Alipav:ı mahallesinde, 25 dön~m arazi 
o söyliyecektir. Son söz meb'usundur. le birlikte mezkur komisyona müraca- dahilinde her nevi yemiş ağaçlan, bağ, 

( 8 't d ') ı ti ( 437) ıılur ve motörU, kümes ve sair teferrüau 
-ı========';;;;;;m;;;;;;c;;;;;;ı:;;;;=;-- zmir Memleket hastanesi a. arı. • * "' havidir. lstanbulda, Anknra caddesinde 

) Memleket Haberleri t Milastaki a..qkeri kıtaat ihtiyacı Tefeyyüz kitaphanesine müracaat 

Bartın boğazı tekrar baş tabip liğJ• fiden ·. için sığır eti kapalı zarfla münakasa --T-er_z_i -k-ad_ı_n_a_r-an-ı-yo-r---H-er-tu-·r.-
va. konmuştur. !halesi 20 - 7 - 9:n 
.; lü kadın tuvaletleri diken iıçi bir hanım 

kapandı Hastanemizin senelik ihtiyacı olan er"ak, mualece, CTaZ bezı' pazartesi günü saat 15 te l\Ula!'ta :ıs 
B m hruk t .. k l b- . " 11> keri satın alma komisyonunda yapı· aranıyor. Bnhçekapı Hacı Bekir arkasın-

arbn gazetesi, son hafta ya- a a muna asa arı utçenm tastik edilmemesinden dolayı da Rasim paşa l lan No. 9 terzi F.\iz, 
·· · '1 10 lacaktır. (Şartname sureti heyetimiz 

tan tiddetli yağmurlann şehir- encu~~nı vı iyetçe gün müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin de mevcuttur.) Taliplerin şartname 
debi zararları hakkında tafsillt yevmı ıhale olan 19-7-931 tarihine mlisadif Pazar günü öğleden almak \'C münakasaya girmek üze:·e Sablık kargir hane - ŞişJI 

F.tfnl harnıhanesi istasyonu ~ft1h'aıı, 4 kat 
müceddct 2 aile oıurabi~ır. apartıman 
olabilir nezaretli, 9- I 2 aracında mürac.aat 

Vermektedir. Bu tafsilattan a11r1 evvel saat 10 da' izmir encümeni vilayet daimisine müracaatları teminat n tekliflerile birlikte nıeı-
laşıldığına göre Bartın büyük illn olunur. (760) kQr komisyona müracaatları. (425) 

bir felaket geçirmiştir. iki gün 
Ye saatlerce süren yağmurdan 

taıan ırmaklar büyük zararlara 
sebep olmuştur. 

Bartın boğazı da büsbütün 
sığlaşmış ve kapanmıştır. Boğaz 
ınethalinde ancak dört beş ka
dem su kalmıştır. 

Boğazın temizlenmesi işi tek-
rar - k muna asava konacaktır. 

Ask. k. S. A. komisyonu ı 
il Anları 

2~ke~i mktepler ihtiyacı için 

1 k kılo beyaz peynir pazar· 
~-la satın alınacağından pazar-
gı 12 Temmuz 9~1 pazar günü 

laa~ 14 te Harbiye mektebindeki 

m~t~lli mahsusunda icra edile
c~ ır.k Talipl~rin şartnamesini 
gtlrme için komisyona müraca
a arı ve · t' k 

ış ıra için de vakti 
wuayyende b 

• 1 azır bulunmalan 
.~uı o unur. (25 :_ 687) 

• • * 
Harbiye ın kt b' " 

-.. ki' e e ı, suvari, top· 
~ .. , na ıye to 
t b · . ' pçu atış ve ölçme 
a uru ıbtıyacı için 165000 kil 

ot pazarlıkla 0 

ihalesi 12 Te satın alınacaktır. 
. .. mm uz 9 .H pazar 

güb. nu ks~at 14 te Harbiye mekte-
ınde ı mahalli mahs d . . . usun a ıcra 

edılecektır. Taliplerin t . . .. şar name-
aını gormek için komisyona mü· 

r~caatları ve iştirak için de vak

~·. muayyeninde hazır bulunmaları 
ılan olunur. (663) 

* * * 
Kilo 

3900 Tıbbiye Mp. 
5500 Tatbikat hastanesi 

800CO Piyade Mp. 
7800 Kuleli lisesi 
3500 Çengelköy orta Mp. 
3300 Baytar m.;ktebi 

13370() 

Kilo 
110000 

150000 
8J000 

11000 

scoo 
7000 

70000 

533000 

Süvari Mp. 

Topçu nakliye mektebi 
Ölçme taburu 

Gülhane hastanesi 
Maltepe lisesi 

Gedikli küçük zabit 
ih. Mp. 

Harbiye mektebi 

Yukardaki ısım ve mıktarlan 
yazılı mahallere iki şartnamede 
kapalı zarf suretile satın alına 
caktır. ihalesi 8 ağustos 931 cu

martesi günü saat 15 te harbiye 

mektebindeki mahalli mahsusun

da icra edilecektir. Taliplerin 
şartnamesini görmek için komis
yona müracaatları ve iştirak için 
de şartnanieıi veçhile hazırlıya
cakları teklif mektuplarını yevmi 
ihalede müselsel numaralı ilmü
haber mukabilinde komisyon ri
yasetine vermeleri ilan olunur. 
(755) .. "' 

Piyade atış mektebi ihtiyacı 
için 51000 kilo ekmek aleni mü
nakasa suretile satın alınacaktır. 
ihalesi 20 ağustos 931 pazar 
günü saat 14 te Harbiye mek
tebindeki mahalli mahsusunda 
icra edilecektir. Taliplerin şart-
namesini iÖrmek için komisyona 

müracaatları ve ittirak için de 
vakti muayyeninde hazır buiun
maları ilio olunur. (756) 

"' * "' 
Askeri mektep ve hastahane

ler için 85000 kilo mangal kö
mürü pazarhkla satın almacaktır. 
Pazarlığı 16 Temmuz931 perşem
be günU saat 14 den 16 yes kadar 
Harbiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Ta
liplerin şartnamesini görmek için 

...... 
O BUL M ~ C A O Bursa ve Muda~yadaki kıtaatm i~-

• tiyacı olan sığır etı kapalı zarfla mu-

lstanbul dördüncü Vtkıf han 
Asma kat 29 (1342) 

1 
2 
3 

2 3 4 5 ô 7 8 9 10 11 nakasaya konmuştur. !halesi_ 22 tem- __ M_U_t_e-fe_r_r-ik--k-U_ç_ü_k_il_A_n_le_r __ 

931 çarşamba günü saat ı,, te nur- --------------

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

l- Bilenmiş' (6), zahit (4ı 
2- Henk (2) 
3 - Keskin uçlu (5), bir din (5) 
4- r .evin (4), ile (2) 
S - Kan dej!;il (4'. ,·e' nln aksi (2) 
6- Bir ş:ıpka (6l 
7- Noca (2), defa 15) 
8- 1 lıırbe hazır (8) 
9- Tatlı (S), ıısri kervan (4) 

IO- Sonradan yııpıl:ın (5), er (2), 
nota (2) 

11- Ôlüm (4 . geniş (3) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

komisyona müracaatları ve işl • 
rak için de vakti muayyeninde 

ha21r bulunmaları ilin olunur. 
'757) 

::~: askeri satın alm~ komisyonunda Muayenehane, idarehane -
lacaktır. Taliplerın şartna iC al- veya ikamet için iki havadar oda, bir 

yapı · k .. t · h h 1 d kk b d k ve tekliflerinı l'Crme uzere t-mı- sofa ı:e lr a a an müre ·ep ir :ıire 
ma · .. 1 1 A natlarile mezkür komısyona muraca- milsait şeraite kirtı anac:ıktır. okan 
atları. (411) c:ıddesinde 55 No. lı .l\luallimler kitapha· 

[ 3, K. O. Sa. Al. K. dan 1 
('in~t Çorlu Tekirda~ı 

52,000 kilo ;2,000 kilo 
1 ı ,000 .. 1 2.000 ,. 

:-\ığı r eti 
Koyun ,. 

Münakasa tıırilıi ve ~nü 

16 - 7 • 931 Perşembe 

Saati Münıık:ı.;;ı seldi -J 5 l\npalı zarf 
16 Aleni münakas:ı 

Çorlu ve Tekirdağ! kıtnau İhtiyacı için 
cins ve mikdarlnn ile mimaka;;a ,ckillerl 
ve ih:ıle tarihi yukarda yazılı dört kalem 
erzak münakasaya konulınu~tur. Evs:ıl 
,.e şer:ıitini anlamak istiyenlerin her gün 
ve miintıkRs:ıya iştirak edeceklerin de 
)'Ukaoda ynzıJı giinlerde \'C Saatleıde 

Çorluda Fırka satın nlma komisyonuna 
mürac:ı:ıtl:ırı. (24) 

* • • 
Çatalca !\r'T. MV. kıtaııtı !çin 3,000 

kilo A)·şelıadın fnsulyası ılc Kabak olcnl 
münakasa suretile satın alınacaktır. ıha

lesi 25 7-9.~1 :::ıat 15 tc icra kılınacıı· 
ğindan taliplerin şartnamesini görmek 
üzere her giın öğlcdrn ev\'cl \'e müna
knsaya iştirak etmek iı;in de vakti mu 
ayreninde teminntlarlle birlikte komisyo
numuzu ıniiracaıııiarı . (691 

* * rıı 

As. SN. MP. için 2400 kilo 

ekmeğe verilen fiyat gali görül

diiğünden yeniden pazarlık su· 

retilc satın alınacaktır. ihalesi 
14-7-931 saat 16 dan 17 ye kadar 

icra olunacağından taliplerin 

şartnamesini görmek üzere her 

gün öğleden evvel ve pazarlığa 
iştirak etmek için de vakti mu
ayyeninde teminatlarile birlikte 

nesine müracnaL 

Emllikinizi satmak - Yahut l..i
ralamak için 9-12 arasında müracaat cdi· 
niz, Tramvay, iskeleye şimendifere yakın 
ol:ınlar nıüreccahbr. Istanbul dördüncü 
vııkıfhan Asm:ıkat 29 

nı ıı 
1 1"' ııı 1 1 ,,, ·ı 

ın 1 : ,1 1 :
1 

il il .. ',."""'""'""" 

ve .... adın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 1 

Türbe, eski Hilaliahmer binası I 
No. 10 Tel. lsta11bul : 2622 . 

komisyonumuza müracaatları. 
(67)-715 ..... 

AS. SN. MP. için asgari 300 
aza mi 450 kilo koyun etine ve
rilen fiat gali görüldüğünden ye
niden pazarlık suretile satın alı
nacaktır. ihalesi 14-7-931 saat 
16dan 17 ye kadar icra kılına
cağından taliplerin şartnamesini 
görmek üzere hergün öğleden 
evvel ve pazarlığa iştirak etmek 

için de vakti muayyeninde temi

natlarile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (66)· 716 . . " 

Senelik sığır etine mahsuben 7000 
kilo sığır etine verilen fiat gali gö
rüldüğünden yeniden pazarlık sure
tile ntın alınacaktır. İhalesi 12 - 7 
931 . aat 15 ten 16 ya kadar icra k!lr
nncağından taliplerin şartnamesini 

görmek üzere her gün öğleden evYel 
ve pazarlığa i~tirnk etmek için de vak 
ti muıın eninde teminatlarlle bir!i',:-

jte l\omisyonumuza mürucaatları. (60) 



Hararetinizi teskin için 
her zaman 

Karahisar Maden Suyu 
içiniz. Yemeklerde hazmi teshil eder 

Böbrek, Karaciğer, Kum ve mide haıtalıklarına 
karşı tanınmıı bir ıudur. 

Her Yerde Arayınız 
Toptan ve perakende satış 

deposu: 
Yeni postane karıııındaki cadde

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

-Büyük adamlar serisi 
ilim, fen, san'at Aleminde tanmmq ve tarihten iz bırakmıı 

olan cihanın bOyiik ve meşhur ıimalannı ve bunlann bırakbklan 
eserleri, insaniyet Ye medeniyete hizmetlerini izah eden bu ıeri 
kllçtlk kitapçıklar halinde her hafta muntazaman neırolunmak· 
tadır. 

Şimdiye kadar intipr eden cilzler ıunlarcbr: 

1 - Markoni, 2 - Lord Ba yron, 3 - Madam 
Küri, 4 - Büyük Frederik, 5 - Lord Nortklif, 
6-Makyavel, 7-Robespiyer, 8 - Danton, 9 -
Fröyd, 10 - Ziya Gökalp, 11 -Sokrat, 12-Ef
l~tun, 13 - Fuzuli, 14- Kristof Kolomp, 15- Zi
ya Pş. , 16 - Oska r Va yld, 1 7 - Darvin, ı 8 - Rok 
feller, 19-Toltoy, 20-Ahmet Mithat Ef., 21- ı 
Kleopatra. 

Her cnznn fiati 7,S kuruştur. 

----- Naşiri: Kanaat kfltUphanesl --11111111· 

lstanbul Evkaf müdüriyetin
den: 
Kıymeti muhammıneai Miktan ziraı Beher •l'f•D fiah 

!!;"' K. L 
4258 59 608,37 7 
UzuDŞecaattin mahaJlesinde Pevkbane caddeıinde ve Fuat 

paıa türbesi karşısında 608 arşın 3J santim terbiiode olup altın· 
da mahzen bulunan Uzunşecaattin camii arsaıı satılmak üzere 
27 Haziran 931 tarihinden itibaren dört hafta mliddetle ilin ve 
müzayedeye vazolunmuştur. 

Müzayedeıi temmuzun 25 inci Cumartesi günü ıaat onbeıte
dir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammenesinin yUzde yedi 
buçuk nispetinde pey akçelerile birlikte yevm ve saati mezkiirc 
kadar İstanbul Evkaf müdüriyeti binaıında varidat mlldiiriyeti 
mahliilit kısmına müracaatları din olunur. 443 

'~--""!"'-----[)_e_v __ ıe __ t __ [)_e __ rn __ ıry ___ o_ı_ıa_r __ ı __ n_a_n_ı_A_r_• _______ ı 
Elli ton delikli balnr antrtuvaz çubuğu kapalı 7.arfla mii-

nakuaya konmuştur. 
MOnakasa 19 ağustos 1931 çarıamba gOnft saat 16 da 

Ankarada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Milnakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu

vakkat teminatlannı ayni günde saat 15,30 a kadar Komiıyon 
kitipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler mOnakaaa ıartnamelerini bqer lira mukabilinde 
lfnkarada ve iıtanbulda idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. .. .. 

D. D. 1 O numaralı tarifeye tevfikan hususi pbıs ve ya mü· 
eueselere ait sarnıç vagonlarile yapılacak mayiat naklinde yal
nız benzine mOnbasır olmak Ozere asgari hamule mıktarı 13 ton 
olarak kubul edilmiı ve mezkür tarifeye bu huausta bir madde 
ilive edilmiştir. (720) 

Şose inşaatı münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli 488000 lira olan Malatya ve Ellziz vili

yetleri dahiline mllsadif 20+414 kilometre tulilndeki Furat köp
rOsfl varyant yolunun teıviyei lilrabiye, İmalitı ıınaiye ve şose 
infaab vahidi kıyuii fiab Ozerinden kapala zarf usulile münaka
saya konmuttur. 

Milnakasa 19 Temmuz 931 pazar gOnü saat on bqte Na
fıa vekiletinde yapılacaktır. Mllnakuaya ittirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlannı ayni giln ve 
uate kadar nafıa veklleti m6stqarlıjına vermeleri lazımdır. 

Vatandaş: müfekkeren demok--
-----rasi bilgileri ile yükselsin 

Hüseyin Cahil Bey 
Tarafından tercilme edilen Fransanın en benam liberal mu 
harrlrlerinln IAyemut ve her zaman kıymet ve ehemmiyet 

lerinl muhafaza eden Oç eseri neşredllmlştlr. 

Demokrasi Vatandaşın 
Kitabı 2 Cilt 

Demokratik Devlet sistemi, bir demokrasi 
hllkumeti idaresinde vatandafln mevki ve 
vazifesi, demokrasiyi doğuran içtimai ve 
siyasi amiller... V. S. biltiln bu mevzulan 
bu muazzam ve mObim eserde bulacaksınız. > 

> 

Hürriyet prensipleri-Kadim v 
aıri hürriyet - Devlet ve hu 
dudu ıalahi yeti - Ötede Her iki cildin fiatı her1er için 3, 

mücelledi 3,SO liradır. beriden 

Siyasi 
Hürriyetlerimiz 

tl.enşeleri -Tekamülü - BuıDnkU halı 
2 Cilt 

Bu mühim eıerde •atandaıın malik olması 
Jizımgelcn siyasi hürriyetlerin mana ve ıll· 
mulü, hudut ve sah&11 pek güzel izah 

edilmiıtir. 
Her iki cildin fiatı her yer için 3, mllcelledi 

3,50 liradır. 

Cabit Beyefendinin Fransız inkılabın 
mnlıim bir yer tutan iki milhim eserd 
iktıtaf eylediği bu eseri vatandaş ru 
taııyan her ferdin her zaman ve heryerd 

okuyabileceği bi .. kitaptır. 

Bu eserin muhtevi olduğu ya 
zılar kıymet ve taravetlerini hi 

bir zaman kaybetmezler. 

Beş ciltten ibaret bu lcnlliyab tamamen 
istiyenlere mOcellet olarak 8 liraya 

Fiatı heryer için 150 
Milcelledi 17 5 kuruıtur. 
elde etmek 
verebiliriz. 

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

kavramak mecburiyetindedir. 
Bu eserler meb'us, hOkAmet adamı, memur, muallim, asker, 

talebe, WA8a her- T8rlt v• m aJAkadar eder. 
NaıiH: lıtanliufaa ıCAH~ 1'0tGplianeıi 

Seyrisef ain 
Merkez acemasL Galata l\öprü başı 
B 2362 ~·ube acentası Sirkecide 

Mühllrdar 1.1de hanı 2 2740 

IZMIR SUR'AT POSTASI 
(Gillcemal) 12Temmuz pazar 

14,30 da Galata Rıhtımından 

kalkacaktır. 

Piyanko Müdürlügünden: 

Şartnamesi veçhile bir milyon 
beyanname tap ettirileceğinden 

laba talip olacakların pey akça
larile birlikte 11-7-931 cumartesi 
saat 15 te piyanko mildürliıtnn· 
de mütcıekkil tayyare mllbaya· 
at komisyonuna milracaatlan. 

oı, tabibi 

Hutalanm her giln aa
at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabuJ ve her sah saat 
oniiçten itibaren mecca
nen tedavi eder. 

Muayenehane: 
Kadıköy Mısırh oııu Ya· 

vuz TUrk sokak No: 8 

DOKTOR 

3Ca/llı Wnal 
Dahiliye hastalıkları mutabassısı 

Cumadan maada her gün öA-leden 
sonra saat ( 2,30 dan 5 e ı kıadar 

lstanbulda Oi\'an yolunda ( 118) nu-

Istanbul 
tinden: 
Kiymeti mubammeneai 
Lira K. Miktan --3 50 7 d6nilm 

' 25 25 .. 

Evkaf müdüriye 

BDy&kderede Kefeli kariyeıinde va 
(14) No. tapu kaydı muecbince yedf 
d8n0m miktarında bulunan man 
ar1a1mın mafı hi11esinin (144) 
itibarile (12) hissesi. 
BayOkderede Kefeli kariyeıinde 8a 
lar billlinde tapu kaydı mucebinc 
yirmi bet dönilm miktanndaki (4) N 
ile mOrakkam bir kıt'a bağ mahall 
nin rubu hissesinin (144) hisse itibari 

24 
(12) hissesi. 

68 197 ,37 zira BByOkderede BOyiikdere caddesind 
vaki (302) No. bakkal gediğind 
mtınkalip dOkkln ve fevkinde m 
bahçe hane ve keza (304) No. dilkkl' 
elyevm yekdiğerine makliip bir kıt'• 
anaıun (120) hisse itibarile yedi bu~ 

20 
biueıi. · 

20 <!&nnm Bayilkderede Kefeli caddesinde mu" 
kaddem (41) No. maa fundahk man~ 
elyevın (43) No. maa fundalık ahırd' 
(72) hisse itibarile (6) hissesi. 

Cinsi, kıymet ve miktarı ziraı balida irae olunan emil 
mabl6le biaeleri dört hafta mllddetle aleni olarak müzayede)'• 
konulmuştur. MOzayedeai 25 Temmuz 931 Cumarteıi gllnil aa• 
on bettedir. Talip olmak istiyenler lrıymett muhammenenin % 1 
buçuğu niıbetinde pey akçelerile birlikte yevm ve saati mezktir• 
kadar btanbul Evkaf mOdOriyeti bina11nda Varidat mildOrlOjt 
mahl61lt kısmına mliracaatlan ilin olunur. 444 

Yii kaek mektepler mUbayaat komiayonu riyaıetind 
M6lkiye ve yOksek muallim mekteplerinin 931 mali ıenetİ 

teker ihtiyacı aleni ıuretile milnakasaya konulmuştur: Taliplerid 
teraiti anlamak Ozere Yıldızda mUlkiye mektebi müdürlOğiio• 
ve mBnakaaaya iftirak edeceklerin de ihale günll olan 28-7·931 
tarihinde Fındıkhda Gllzel San'atlar akademisinde yüksek mek" 
tepler muba1ebecilijinde mllbayaat komisyonuna müracaat eylr 
meleri Ye mDnakaaanın aaat 13 ten onbeıe kadar devam edr 

Talipler milnakasa evrakını görmek üzere nafıa vekileti 
yollar umum mildürlilğilne, btanbul Ye Malatya bq milbendis
lilderine milracaat edebilirler. MOnakua evrakı bq lira bedel 
mukabilinde nı;~& vc;kileti yollar umum mlld6rliijiiDden aabn 
alaaabilir. (462) 1 

maralı hususi kabinesinde dahilr hıs-
t :ı lıkları muayene ve tedavi eder. l Telefon: lstabnul 2398 ceği ilin olunur. 


