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Bu Salıdan Bütçe müzakeresine başlanıyor 
Bir kaç söz 
dahal 
Sabık halife Abc:lnlmecidin 

Pötiparizyen gazetesi muhabi
rine verdiği mlllikat baklanda 
dnn bazı miitalaaiar YBZIDlfbm. 
Bugtln yene bu mevzu tlzerine 
birkaç söz daha ilive ederek 
bu miitalaalan ikmal etmek 
isterim. 

. Ôyle görOlOyor ki Abdnlme
cıt Osmanlı hanedanına alt it
lerden bahsederken yalnız iyilik 
gCSre? .~özUnü açmış, fazla ola
~~k ıyilıkleri milbalağalandırmak 
ıçın bu gözüne bir de pertevıiz 
!~kmış, fenalıklan g6rmemek 
ıçın öteki gözlln6 kapatmıttır. 
Bilfarz Osmanlı hanedanı içinde 
bu memlekete hizmet edenler
den bahsettiği halde bunlann 
yaptıklan zararlan ve hasarları 
tamamen sllkQt ile geçirmiştir. 
Evet, Osmanlı hanedanı vaktile 
bu memlekette bir imperatorluk 
kurmuşlardır. içlerinde Yavuz 
Selim gibi, Fatih gibi, Kanuni 
SWeyman gibi büynk adamlar 
gelmiştir. Fakat yene bu hane
danın içinden saltanat makamına 
geçen mecnunlar da görülmilt 
·değil midir? Yene bu hanedanın 

inde bin bir türlü seyyiat ile ba-j 
balarının eserlerini yıkmq olanlar 
~eydanda değil midir?Nibayet şah 
sı 11'.lenfaatlerini düşilnerek mDta-
.. ı..... :d_ 1 •y &., .... • .. 
~ -- -· ··-. w 

11 hanedan erklnı dejil midir? 

Bunlar içinde şabsmı zikrede
rek ıcraalını metettiği Abdiil'aziz 
değil midir ki Bağdat hattını 
Yapmak iç n Avrupadan büyük 
~i~ istikraz akdetmif, sonra bu 
ıstıkrazdan aldığı milyonlarla 
timendif~r yapacak yerde sırf 
kendi keyif ve zevki için Istan
bulun her tarafına birçok saray
lar yaptırmııtır. Hiç bir ite ya
ramıyan bu sarayların masrafla
~?1 zavallı millet bugün 6demek 
ıçın tahammül edilemiyecek de-
recede milşkilit k kt d. E· çe me e ır. 

ger Abdül'azizin bu israf ye 
•efahati olmasaydı, alınan istik
rlakzlar Yerine aarfedilerek mem-
e ette · d f b 1 tımen ı er yaptmlmıı 

b 01~nbıaydı bugün memleketin 
~t 1b öyle mi olurdu? Abdlllme-

cı abasın b f .. . . . ın u anahpa nıçın 
hiç temas b·ı t • • 1 e e memııbr? Bahu-
ıus kendi eli n . . . . . r m Ye cınayetlenm 
nıçın ıllkutıa geçiıtirmittir? 

Giilllnç olan ta f d ı.• 
Hl'f n ~ maı 

a ı e Abdnlm •t k d. b 
d ecı en ı ane-
anlannın elinde batmıı olan 

bu memleketi gene k d. .tir f 
tf". 'b• en ı ı a 

e. ıgı gı ı sırf Gazi Hazretleri-
~ın dehası kurtarmlf ve eaki 
ımparatorluğun yerine ondan da· 
ha kuvvetli milli bir devlet kur
:uş olduğu en açık bir hakikat 

en memleket idaresinde ona 
akıl vermeğe kalkmaşbr. Gaz 
Hz. Afganistanda Amanullabm 
başına gelen şeylerden ibret 
al~ab imıı. Nadir Han gibi mu
tedıllne bir yol tutmalı imiş. 

Anadolu Tnrkiyesini Afganis
tana, Tnrk milletini Afgan ka
bilelerine kıyaa eden bu adam 
bir zaman Tiirk milletinin mu-

(Ah tarafı 4ün""J say.fada) 
.&luut ~ 

931 bütçemizde yapılan tasarruf Musul petrollarında Türkiyenin hissesi 

Geçen sene yekiinuna na- akındahükômetimize40 
zaran 42 milyon liradır in İngiliz lirası verilecektir 
Ankara, 11 (A.A.) - 1931 bütçe ka- de dahili hesap edilerek yüksek mecli- Musul meselesi halledilirken Ir~k Musul petrol şirketi bu tazyik flte-

nunu layihası M. Meclisi heyeti un!U· se arzettifimiz 186.435.599 Iir:ıhk hükkmeti ile aktettiğimiz itilafname- rine bilahara istihsal edilecek petrol .. 
miyesine ee'9kedilmiftfr. M. Meclisi- varidat YekCinu tahmin hususunda de Musul petrollarına ait bir madde )ardan alınacak hükumet hissesiiae 
nin salı gfinUnden ftiraben müzakere- isabete en ziyade yaklaştıran tsas ve vardır. Bu madde mucebince Musul mahsup edilmek üzere her sene dirt 
sine batlıyacatı bu kanun liyfhası karinelere istinat etmekle beraber va- madenlerinden çıkarılacak petrollar- yüz bin lngiliz lirası vermete, Mum 
cUmhurlyet idaresinin 8 inci yılına ait tanda.şiarı 1931 mali senesi zarfında dan ırak hükumetinin alacağı hissenin petrollarını da nihayet beş sene zarflll 
bütçe kanunudur. Bütçe encümenin! ı tediye ve iştira kabiliyetlerine glirt onda biri Türkiyeye verilecektir. ifa· da mutlaka işletmiye başlamak taahliıl 
esbabı •udbe liyibuuada cilaan ik· tahavvüllta maruz kalabilmekten ma- ber aldığımıza göre hükumetimiz ile düne girmiye muvafakat etmiftfr. 
tısadiyatınra seprmekte ol dutu huh· sun defildi r. Bir taraftan varidat Irak hükumeti arasında ahiren bu rnad Bu taahhüt mucebince diirt ytlz bla 
ranlı devrede iktıadt tekallUbatın yekftnu üzerinde büyük bir tenezzülün denin ciheti tatbikiyesi görüşülm~kte- Ingiliz lirası verdiği gibi iinthnlzdttd 
l'enft ve lu1a müddetler zarfında. bil- mevcut bulunması diğer taraftan 1930 dir. kinunusani ayı gelince yine diirt y6s 
yük tahanillA.t anedebilecek mahıyet senesi bütçesinin 222 milyon 732 bin Zira Irak hllkt\meti Musul petrolla- bin İngiliz lirası daha vereeektlr. O.. 
~ bulun~na naıaran haddi za~n~P. lira ile ifade edilmiş olan varidat mu- rını işletecek olan şirketi son seneler dan sonra her senenin kAnunusanlö 

daranlız b~ unan 1 umu~ vaziyet ı~ı~- haınmenatı üzerinden tahsilat ile ta- zarfında tazyik etmiştir. Şirkete bu de dörder yüz bin lira tediye ed~ 
e ve ev ır sene ik bır zaman ıçın hakk k d . · t ncak · 
1 d h. . 11 e en varıdat mık arının a . petrol madenlerini işletmesini, yahut tır. 

? 8:e a ı yapılac.~k ~hmınlerde f~a 190 milyon küsur llra bulunması dom- imtiyaz hakkını feshedeceğini bildir- Şu halde bu seneden itibaren Jatlkt-
ısa t .aramak m~mıkün olmad.ıjı ışa. yıeile hazinenin pek tabii olarak cari miştir. (Lutfen ıagılagı ~irinlz) 
ret edılerek denıdarektedir kı: "MUI- men seneye il aktl vaziyetle • 
hakbütçeler varidatının katı neticesi .., (A sa a mn yf d ) -

·-- ıt taraf• s ıncı s• • a Büyii.k Millet Meclisin _ _, __ 
Hariciye vekilimiz Yeni pullarımız ____ ;..... ___ ,_~-~ 

Dftn Uğle trenlle Şehrimizde basılmıya Matbuat müzakeresin 
şehrimize geldi başlandı h ) fh d 

Hariciye vekili Tevfik Roıtn Bütred I taaarruf do- en araret )• Sa asın 8ee 
b dü ö"I ·ı bri . T e yapı an 
er • t ~ ~ e ~.;:oı eR te mıze layıaile yeni poıta pullannın is-

te mdlf ır. .e ı llttll. bey tanbuldaki.Dam-
-ıay arpaıa 11tuyonunda Yıliyet ga matbaasında 

basılması karar
lqtmlmlfb. Bu 

pullar iki ıtın
denberi .b~ mat-
iu ••11• 
batlamııbr. Ye--~ 
ni pullar 10 pa-

ralakbr. 250 ku-

nlfluğa kadar 19 
parçadır. Her 

"Hakikatlerin ta~llt olunmasından veba· 
klkatlerliı anlaşılmamasından lalde bek· 

llyen zihniyet mahzı şerdir,, 

(D.. kü aagunudan maLao dea başka bir mahareti görtilmlya 
un • bazı gazetelere bir balwı 1 lllulan 

Galip Bey (Nl#tre~ - Mtıltterem:ı.t aealta--temkiai, .UIHll ~• -"arıta ta. 
bdqlanm, en aon llizü lieadenJs Wll'1- nmllllf tim .Oletfnia ı•ama hlt ... 
Uyeeefim. Yoraldunu, blnaeaaleyla ca siyor mu? l1tarıelerl Tlrqe olaua 
yet kısa ve muhtasar maraıatta bula- bunlara .lmanın Tirit ga..e.i delil
nacağım. dir diyecefl gelir. Şimdiye kadar lt''-

Bazı matbuat. ~eşriY»:tının . gidişi mediğhniz, hiç bir yerde tesadüf eff. 
filhakika istikbal ıçın endışell bır man rek okumadıtumz mll9tehçen elfuıa 
zara göstermekte olduğundan .. bu ~usu JOgatçesini merak edenler ancak ba
sa dair bendeniz de birkaç soz soyle- rada bulurlar. Hürriyeti matbuat 
mek istiyorum. vardır diye yapılan ve adına tenkil 

parçanın rengi Bilmem nedendir. Bizde matbuat denilen şey, alabildijine hatlılz ha-
ayndır. Adedi hürriyeti h~men daima suiistimal edi!e dutauz bir 8UNtte ıun• bunu ur .. 

rek bundan maksut olan f aideli siyet ve ,ereftne tecavüz etmek ve bir 
120 milyondur. gayeden uzaklaşılır şahsi tecavüzler ve gün sonra tebibe uğrıyan uılaaz, e-

Tevfik Rüştü 8. Haydarpqac:t, Pulların bepıin- tenkitler baş gösterir. sassız şeyler ile halkın efkinnı aıl 
erklnı ve muhtelit mObadele ko- Memleket afakını bulandırıcı ka- temadiyen teriş eylemek micUr. t~ 
misyonu TOrk marabhuları ta- de Gazi Hz. nin portreleri var- rartıcı yazılar bilAteemmlll yazılmağa de yaşadıtımız iktısadt buhranda 
rafand•n "a-ılanmıt. mftbadele dır. Resmimiz 2,5 ve 250 ku başlar. tşte bugünkü vaziyet ve m~nza mütevellit sıkıntılı günlerde maUMI-

" •y 1 k · k il · ra da bundan başka bir şey değildır. attan beklenen ve beklenecek olaa 
komisyonu mdrahbu heyetimiz "1' u yenı u arımızı gösterı- Buna dair misaller mi lizımdıç isabetli, ilmi vatan~rverane mUtaıo 
reisi Şevki bey ile komiayon it- yor. Arzedeyim: Milletin lisanı olduğ.u lealar bunlar mı olaca. tır. 
leri hakkında gGrOterek bazı i- tir. Tevfik Rüıtn bey gazeteci· iddia edilen ve takat hakikatte te:nır (Alt tarafı 8 lncı sayıfadal 
zabat almıfbr. lere, iıtanbulda hasta bulunan ço- • k d ? F ı H 

Tevfik RtıflO bey Haydarpa- cuğu için ıeldiğini, pazartesi gil- kım azan J • eysa Ze 
tadan, mot6rle doğru YenikGyde ntı Ankaraya döneceğini ıayle· 
yaz için kiraladıia kCSıke gitmit- m · r 

Şöhr~~ ! iki yüzhin lira 

Oatat - T•111 otuz ..... ede ..... tla, tetkik ve tetebbUle 
uın1ttıkten sonra anlaıllm ki ben bir hlçmı,ım. 

0.zetecl - •u h•lde l!deblpt llemlnden çekilecek 
misiniz? 

Oataıt - Harır , naa ıl mUlllkUa olur, Artlk methur olmut 
b•lunUJGnlftl L 

48889 numaralı 
bilete çıktı 

Onuncu tertip tayyare piyan· 
gosunun son keşideai don öğle· 
den sonra darlilfünun konferans 
salonunda çekilmittir. Havanın 
fazla sıcak olmasına rağmen 
bu ketidenin ikramiye ve mn
kifatları zengin olduğu için sa
lon tamamen dolmuştu. En bD· 
yük ikramiye olan 200000 lira 
48839 numaraya çıkmııtır. ikinci 
büyük ikramiye olan 50000 lira 
5741numaraya,400800 lira34193 
numaraya, 10000 lira 35129 nu
maraya çıkmıftu. 

Ayaspapda madam mergarit 
40000 Büyükderede Leon 
efendi 10000 lira kazanmq
lardır. Dün bin numara çekil
miştir. 811g6n de bin numara çe-
kilecek ve keşide bitecekrir. 
Diln çekilen numaralan sıraya 
konmuş bir halde iç sayıfamıza 
bulacaksınız. 

DOn Y alovadan 
avdet ettiler 

lnglllz -flrl ..,..,.n•n ... 
reflerlne bir zlfafet verllcll 

tı ile Dolmabahçe sarayına döam ... 
(~üdcn aapfayf çcvtrf~ 
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Matbuat kanunu 

dolayıslle 
Hakimiyeti mllliy6de lnU••r 

eden bir fıkra 
.Ankara, 11 (Telefon) - Bolu 

meb'11&u ·Falih Rıfkı Bey (Hakimiyeti 
Milliye) gazetesinde neşrettiği bir fık
rada matbuat hürriyeti hakkında mu
halif gazetelerin idd.ialanna cevap ,.e. 
;reftk diyor ki : 

Madem ki ismet Paşanın meclisti! 
matbUat hd.rriyetini müdafaa etmiş ol
funu bbül ediyorsunuz. Bu zatrn re
isi olduğu hükiimetin getireceği kanu
nun 1&11sUrden beter olacağını nasıl 
tahmin edersiniz? 

Çete soygunlarından öğrendikleri 

biıkaç basma ve pusu hünerleri ile 
cepheler kumandanlığı etmiş olanları 
ba kadar kolay çevireceklerini zannet
mekte olanların akıllarından şüphe et
melidir,, 

:Ve fıkrasını _ şöyle bitiriyor: "lal
DJZ efzi puıulannızdan çıkarıp ,.e el
lerlnizd~l ylısak silAhları alıp mey
anda ve maskesi& söyleteceğiz. 
Namus, haysiyet, ve müesseselerin 
prefini en •iı serserilerin hürriye
ti kadar koruyacağız. 

M4tbuat hürriyetini kaldırmak de
lil tehlikeden kurtarmak için matbu
at kanununu düzelteceğiz. 

Hiç merak etmeyin, söyliyeceksiniz. 
Fakat hiyanet edemiyecek.o;;iniz.,, 
-nııı ... -..1ıMınııı1111rı1Jııaııııııııı~ııtııtt 
metlmlz de Irak hükOmetlnln alac3ğı 
petrol hisselerinden onda birini, yani 
bizim paramız ile dört yüz bin küsur 
ttirk lirası alacak demektir. 

Mütemmim mahlmata göre Irak hü 
ktmeU pçen nisan ayı zarfmda ahn
mıt olan dört yüz bin İngiliz lir:.tSl· 
mn «J bin lnglliz lirasını hükılmetimi
ze teslim etmeğe hazır olduğunu bildir 
nılştir. Yakında bu para hazineye \'C· 

rilecektir. 
Maamafih bazı zevat Musul petrol

)aftndan Türkiyeye ait olan hissenin 
hakiki nispeti hentlz restMn tesbit eılll
mediflnf, bunun için itilaf namenin 
yeni baştan tetkiki lazım geldiğini de 
söylemektedirler. 

titr. 
KjJ:ll..Jı!l.~ritlerl sarayda bir mUd

det istirahatten sonra saat 16 da rM 

!yetinde müteaddit zevat olduğu hal 
de otomobillerile saraydan ayrılrr.ış 
lar, ve Boğaziçine doğru bir gezin 
ti yaptrktan sonra saat 19 da trk· 
nr sara,:a dönmüşlerdir. 

MWıterem misafirimiz bundan son 
ra saat 20,30 da İngiliz sefiri Sör 
Corç Klark cenapları tarafından şe.
reherine verilen akşam ziyafetini te§ 
rlf etnüşlerdlr. 

M IP§ilik olan ziyafete Irak baş. 
v*ili Nuri Sait, Başmabeyinci Saf
Tet paşalar, Irak maliye nazm Rüs
tem Bey, Haydar, başyaver Tahsin 
Bey, ·Kadri, Irak sefiri Naci Şevket 
Bey, ·Haricin vekAleti teşrifat u 
mum müdür muavini Kadri Rıza, 
Blyasetl cömıhur yaverlerinden Na~it 
nll Muhittin Beyler, Kolordu ku· 
IUDdanı Şükrü Naili, merkez ku· 
1D&Dclanı Emin Paşalar ve diğer ba
sı zeyat davet edtlmişlerdi. 
Z~f etten sonra 400 kişilik nir 

ıilvare verilmiştir. 
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Kızılcık 
Dalları 

Ankarada Lise ve muallim mek
tepleri kongresi açıldı 

Maarif vekili Esat B. kongrede hazır 
bulunanlara milhlm bir ~itabe Irat etti 

Milli terbiyeyi telkin için en ~Uhim telkin vasıtası olan kUltUr 
illmlerlnin mekteplerimEzde çok kuvvetli olarak tedrisi esastır 

Ankara, 11 (Vakıt) - Liıe ve fikrini terbiye ile takviyesi için 
Muallim mektepleri müdürleri bu de lazımdır. Bu sebeptir ki ta
sabah toplanmışlardır. Maarif biat ilimleri umumi tahsil devre-
vekili Esat B. bir nutuk irat sinde ihtisas noktasından değil 
ederek içtimada hazır bulunan· umum\ malumat elde edilecek 
zavah selimlamıt ve dsvetinin ve zekanın ve ilmi zihniyetin in-
esbib1nı izah ederek demiştir ki: kişafma yardımı dokunacak de-

Bilirsiniz ki fert ve cemiyet ha- recede ve şekilde tedris olun-
yahnın mukayesesinden ahnacak malıdır. 
neticeler fert ve cemiyet arasın- Terbiyenin kudreti usule proğ-
daki mfitekabil vazifeler ancak rama ve kitabe olduğu kadar 
milliyet mefkurelerini meydana muallimin ve mürebbinin san'a-
çıkanr. Terbiyede en mühim tindeki f.laharetle ve meleke ve 
nokta fert ihtiyaçlarile meıgul tecrübesıne, san'ata muhabbet 
olurrken ferdin cemiyete karşı ve merbutiyetine bağlıdır. Bu 
olan vazifelerinin ihmal edilme- halde mürebbiye düten vazife 
mesi, cemiyet menfaatlerinin fert çocuklarımızın ve geçlerimizin 
menfaatlerinden üstün tutulması kendilerine ve kendilerinden zi· 
lüzum ve zaruretinin bilinmesi- yade millet, memleket ve cüm-
dir. Ferdin cemiyete kartı vazi- huriyetimizin yüksek menfaatle-
fesi kendinden ziyade mensup rine hizmet edebilecek veçbile 
bulunduğu heyeti içtimaiyeyi vatani, milli, fikri, ilmi, içtimai 

ve iktısadi sahalarda müspet 
diişDnmek ve onun mubafazai 
mevcudiyetine ve iıtikliJ, huzuru olarak yetiıtirilmesi ve ayni za

manda melhuz veya her tilrlli 
ve rafabm, temine çal1fmakbr. menfi tesirlerden koruamuıdır. 
Ferdi terbiyeye istikamet veren · ·ıı Bu bapta mDrebbiye dDşen 
ve gayesı mı i ve tarihi ıeciye- vazifeyi başmuallimimiz, bDyilk 
mizle mütenasip bir kDIUir olan rehberimiz Gazi Muıtaia Kemal 
milli terbiyenin esası budur. hazretleri bir nutuklar1nda şöyle 

Milliyet mefkuresi her medeni izah ve itaret buyurmuşlardır: 
memlekette olduğu gibi bizde ilk ilham ana baba kucağında 
de yurt bilgisi, Türk dil!, sonra mektepteki mfirebbinin 
Türk edebiyatı, tilrk tarihi, lisanından vicdanından, terbiye-
çoğrafyası, içtimaiyatı, san'atları sinden ilh •• Bu ilhamatın maz-
gibi kültilr ilimleri ve vasıtalari- barı inkişaf olması millet ve 
le çocuklarımızı telkin ve onla- memlekete bQyük ve derin ali-
rın temiz kalplerinde ve genç ka yaratan iikir ve duygularla 
dimaifannda tn.t• eclilebılil'. beıı•• tak'lriytt .a..m.a.~ .... 
Bn sebeple milJi terbiyeyi tesis Bu fikir ve duyguJarların m~m-
için en mühim telkin vasıtası baı biuatihi memleket ve mil-
olan kültür ilimlerinin mektep- lettir • Milliyet mekteplerimiz-
lerimizde çok kunetli olarak de baılıca bir telkin vasJtaıı 
tedrisi esastır. Bu ilimler içinde kabul ettiğimiz ktıltDr denleri 
Tnrkiye kendini ve dilnya mede- ilk mekteplerimizin ilk sımfla· 
niyetine yapmış oldnğu hizmet- rından baıbyarak tedricen liıe-
leri öğreten ve Türkün hal gibi !erimizin son 11D1flarmda yüksek 
mazide ve daima yüksek kalmıt derecelere çıkanlmak ve ciddi 
temiz alnını istikbalde dahi bn- ihtiyacı kudret ve kabiliyet nok
yük bir gurur ve iftihar ile yük- taamdan ayni nisbette bir ehem-

miyeti haiz olduğuna ıüphe ba
sek tutmağa bizleri sevk ve ic-
bar eden Türk tarihi bfitiln kül- lunmıyan mesleki, ikbaadi bilgi-
tür ilimlerimizin membaı ve mib- Jeri de ayni ıartlar dahilinde 
veridir. Zekiyı inkiıaf ettiren yanyana yürütmek ikbza eder 
tabiat, riyaziyat ve fiziki ders- BusayedemilJiyet mefkfiresi ilim-
ler gibi tabiat ilimlerine gelince; le elele gitmiş olur • Milli-
bunlarm umumt tahsilde azami yet mefkuresinin ve behemehal 
budududunun atiyen yüksek tah- bir ihtisasa müncer olması li· 
sil için görülen dereceden fazla zımgelen ilmi maddi hayatta 

müsbet neticelere bağltyacak o-
olmasında bir fayda yoktur. Ta- lan ablak ve fazilet prensipleri-
biat ilimlerinin umumi tahsilde ni intizam ve inzibat fikirlerini 
de faydası zekl111n ve ilmi zih· ve hak ve hürriyet budutlarmı 
niyetin inkişafı, milli terbiyenin tayinde ve bunların masuniyetini 

Yunanistan{a 
ticaretimiz 

Muvakkat muahede Uç ar 
deha temdit edlldl 

Atina, 11 (Huıusi) - Bugün 
Tiirkiye sefiri Enis B. ile Yunan 
hariciye nazırı M. Mihalakopoloa 
araıında muvakkat Tilrk- Yunan 
ticaret ve günmrük muahedesi
nin Uç ay daha temdidi hakkın-
da bir protokol imzalanmı9tır. 
Bu muvakkat muahede, Ankara 
da imzalanmış olup ismet Pı. nın 
son baharda Atinayı ziyaretinde 
muaaddak nuıbaları teati edile
cek olan Türk - Yunan ticaret 
muahedesinin mevkii mer'iyete 
Viiz'ıoa kadar mer'i o'acakhr. 

Dok Devustenın vefab 
mDneaebetlle 

Ankara, 11 (Vakıt) - Dok Davus
ta hazretlerinin vefatı münasebetile 
ReisicUmhurumuz tarafından İtalya 
Kıralı Hazretlerine samimi bir taziyet 
telgrafı keşide edilmiş ve Kırat Haz
retleri tarafından bu telgrafa mukabe
le olunmuştur. 

temin eden kanun hakimiyetini 
burada ayrıca kaydedelim, 

Mekteplerimizde terbiye ve 
tedris ıartlarından ve usullerin• 
den bahsederken mBrebbi yetiı
tiren her nevi muallim mektep
lerimizin Ye mektepteki talim 
heyetimizin yüksek kıymet ve 
ehemmiyetlerini babrlamamak 
mllmkOe değildir: Muallim mek
teplerimizde diğer mekteplerden 
farkb olarak mllrebbi namzetle
rine terbiye ve tedriı işlerinde 
liyakat ve kabiliyetlerini yüksel
tecek enafm telkin ve tarsin 
edilmeai de ayrıca ehemmiyetli 
bir meıele ve bir vazifedir. Bun
daadat9'u .._. ........ ....._ 
heyctl~injo ~ bil.W•t arlJanada 
mealek bayatana yeni girmit bu
lunan azalarını yahut meleke ve 
tecrGbeleri benOz noksan olan
lanm meleke ve tecrGbe itiba
rile ilerletmek ve umumi ıu:ette 
her mutebauwn bilgiainden ve 
meleke tecrGbeainden diierine de 
iıtifade fınab vermek için 
muayyen zamanlarda ve sistema
tik bir plAn dahilinde senelik 
konferanslar tertip ve idaresile 
ameli bir mektep haline getiril· 
mesi çok faydah olur. 

Son söz olarak muhterem ar
"•datlarıma memleket evlid1nı 
yetitirken millet ve memleketi
mizin ve cümburiyetimizin tealisi 
hususundaki feyizli mesailerinde 
bOyDk muvaffakiyetler dilerim. 

Kongre, tazimabnın Büyük 
Gaziye, ismet ve Klzım pqalar 
Hazeratına vekil bey va11tasile 
arzına karar Vf'rınit ve ruzname
ye sreçilmiştir. 

Allahtan korkmaz, sahiden bunu 
yaptın mı?,, diye soruyordu. 

ne... Doğru söylüyorsun... Gnl- tuyorlar, gece onun yattığı yer 

Sntnine memnun bir gururla 
cevap verdi: 

- Elbet yaptım ya •.• Ne san
dın? • 

süm kardeıinden Omidi keserse ile sokak kapı11 arasında kaç 
bize dört elle aanhr... Onun kapı varsa kilitliyorlardı. Yilzgöz 
muhabbetini Balende verir .. Hem olmamak için ona dopudan doğ-
kendi için iyi olur, hem benim ruya birşey ı&ylenmiyordu. Fa
göalllm daha rahat eder .. Lildn kat o odada bulundaia zaman 

YAZAN 
RE··ŞAT NUR 
Gıya S.-ker kapııındaki bir 
hiJdite-mektup yazdırdım. Hanı 
anki nerede oldupna tahkik 
etahı de· bize bildinin gibilerde •. 
O.bet İ8n aomada o Serasker 
bpam4lıld bildik ağzından bir 
mektup yazdırdım. KAmil B. 
Edirnede attın dOfBp &lmllttür 
diye.. Albnada rahmetli kayın 
babamdan kalma nalgibi muh
tubk mOhrllnll basıverdim mi, 
ten old~ inanma •. 

- Peki kıza bir hal filln 
i olur diye demi korkmadın? 

gönlOm bir tOrltl razı olmıyor, gerek bDytl hanım, prek sütni-
o da ıenin benim fibi iman... ne kapılar1ndan kaçan ahretlik
Canı cana 6lç.. Allah uirgeain ler Ozerioe tlyler Drperdici hi-

Bllytık banam heyecanla min
derden inerek siltninenin kar
pna çlSmelmif, bu kurnazlığa 

.. yraa oluyor. "Allnhtan bulma 
,. .. kan... Senden korkmayan 

- Tazecik çocuğa ne olur be 
Hf. ciğim... Üç beş gOn finfi 
finfi ağlayıp sayıkladı... Unuttu 
gitti... Şimdi iki çocuk anasıdır .•. 
Diyeceğim bu kıza da böyle bir 
iyilik etmek farz oldu... Bu ço
cuklar albüm ona hayvan gibi· 
dir... Akıl vardır fikir yoktur ••• 
Malum ya akıl başkadır fıkir 
başkadır... Başmı alıp kaçar da 
bir bellya uğrarsa vebal altında 
kalırsın... Bak "demedi,, deme •.• 

Bu öyle bir manhkh ki akar 
sulan durdururdu. Maamafih bD
yük hanım buna bir türlü razi 
olamıyor: 

- Doğru söylüyorsun ıüt Dİ· 

bize biriıi böyle bir ıey yap1a kiyeler anlabyorlarda. Bazen 
allah razı olsun der miyiı? Di- Dnrdane ile anneal aruında ti-
yordu. yatro ve piye1 gibi enelden 

Merhamet, inuilhk, aallet bq- proYa edilmit muhaYereler ıe-
ka şeydir. Nadide Hanım tam çiyordu: 
Oç rn Oç gece ata dDtmDt - Anne bul bahçeye bir fo 
balık gibi çarpınıp ç1rpındı. Kı- toğrafça getirttikti de çocuklarm 
ramusalb sfit nine banımefen• reamini çıkartbkb. 
dinin ergeç eline düşeceğinden O resimlerden biri kaybolmuş 
emin, aceleye lüzum görmDyor, acaba nerede? 
onun nihayet camna yeterek ta- · - Kızım ona Şakir Bey ka-
lim olmas1111 bekliyordu. rakolı 16nderdi ya ••• 

Maamafih daha ıimdiden Gol- - A o na11l ıey .•. Karakolda 
sümün kaçmasına mani olmak resmi ne yapacaklar? 
için bir çok tedbirler alınmışb. - Kendileri iılemitler ••• Baza 
Gündüzün kızı ıöz hapıinde tu- akılıaz Çocuklar cYdea kaçıyor-

ırakta büyük 
bir grev 

BötUn ••nar dUkklnlannı 
padı, vesaiti nakllye lflem 

Bağdattan (Taymis) e ha 
veriliyor: 

Irak vilayetlerinin birçok 
birlerinde, hükumetin mağ 
işletenlerden ve esnaflık ede 
lerdan her ay vergi toplam 
aleyhinde birtakım tahrikAt vu 
bulmaktadır. Bağdatta bu ve 

aleyhinde hissolunan aleyhtar 
bOtOn dükkAnlann kapanmaı' 
tezahOr etmiştir. Şehrin içinde 
bOtiln mağazalar kapanma 

otobüsler, otomobiller ve ar 
balar işlememiştir. Bu gre 
tertip edenler greve üç 
devam edeceklerini söyledikl 

rinden, iaşe maddelerinin te 
meselesi hat bir safhaya gire' 
cektir. 

Yeni vergi her ay 150 ku 
vergiden ayda 750 kuruşa kr°! 
dar varmaktadtr. Esnafın der 
ceıine göre bu vergi onlara tar 
olunmuştur. 

Hükumet esnafın bu mütte • 
hareketi karşısında yeni tedb' 
ler almak mecburiyetinde kı 
mışhr. Yeni vergiye karşı hias 

lunan umumi aleyhtarlık dola 
sile bu aleyhtarlığı azaltmak 
hissiyah teskin etmek için b 
takım mllsaadelerde bulunul,
cakbr. 

Am6rlkanın latlklAll yd dönU 
Ankara, 11 (Vakıt) - Amerika il 

kOmetinin istiklali yıl dönümü mUJdl 
sebetile Reisicümhurumuz Hazret1'4 
ile M. Howr arasında tebrik ve iSi 
•abelel tetekkür telgrafları teati 
miftlr. 

Menatii milliye icaba 
Sanayii milliyenin inkişafı hu 

sunda büyük adamlarımızın teşvika 
efkar ve mütaleatını def al arca 
duk ve takdir ettik. Fakat onların )lf 
güzel nasihatlarını yalmz takdirle ,, 
)arının sun'i Portlan Aslan çimen~ 
miye çalışahm. Bunu da bilmiş oJ,ı! 
hm ki milletin refah ve saadetine ~ 
hşmak her vatandaşın vazifesi olm 
dır. Hepimiz buna yardım ve dai 
sanayii milliyemizi himaye edeli 
Bilhassa memleketimizde emsalin 
fevkinde olmasa bile ayni cins ve k 
mette imal edilen şeyleri tercih ed 
Jim. Bizim ve memleketimizin mel1 
fii namına inşaatımızda memaliki~e 
neblyeden celbedilen emsaline naza 
daha iyi ve daha mükemmel olan Da 
ca, Zeytinburnu ve Eskihisar fabrik 
Jannın sun'i Potlan Aslan çimento& 
nu kullanalım. Pek mütecanisve 
derece mukavim olmakla beraber 
iyi bir çimentonun bütün evsafını cıı 
dir. 

larmıı ... Onlan resim'.erınden ta" 
nımak için istemiıler... GörDt 
görmez yakalayıp hapse atacak" 
lar bir daha çıkarmıyacaklumış .• • 

- illhi anne... Bizim evde 
biç 6yle fena çocuk var mı? 

- Yok amma kızım... işte 
polisler öyle istiyorlarmıf .•• 

Ana kız bu lAkırdıları konu" 
şurken yangözle Giilsüme bakı· 

yorlar, onun hiç oralarda olma• 
dağını görerek dudaklarını ııırı .. 
yorlardı. Bu tedbirlerin hepsi 

nafile idi. Hem hanımefendi lşioİ 
gQcUnü bırakıp ta bütün gilll 
bu dilenciye nöbetçilik etmekle 
mi uğraşacaktı? ihtiyar kadınıll 

zaman zaman sırtının ortas1ndao 
bir ateş dalgası kabarıyor: N snt 
nine beni bu dertten kurtar da 
ne yapanan yap., diye bağırma"' 

mak için kendini 2or zaptedi
yordu. 

.(Bitmedi). 
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lıN:Yf4uıallft Avrupada yeni bir Kırallı~ ! 
Dünkü Yarın, bunlar ne isti- Macaristanın münhal tahtına talıp olan 

yorlar? Diye birıeyler yazıyor 1 
1 

ı 

O E L İ Ş İ --~---~ 
-a UZ EL 

ihtilal 
Kandillideki aık faciaınnın 

•e diyor ki u Hükümeti devir- Pı ens Ottonun lehinde ça ışan ar var 
mek propagandası yaptığımız 

kurbanları Boğaz tepelerine g& .. 
müldükten bir hafta sonra !De"' 

zalarında iki ihtifal yapıldı. iki 
kıymetti ve münevver gencin 
kendi kanları üzerine kapanarak 
daha ömürlerinin ilkbaharında ha· 
yata gözlerini kapamalarını göı• 
leri yaşarmadan dijşüncn ancak 
kimse yoktur. Fakat kendi haya 
tına ve bir başka hayata kıyan 
bir gencin mezarında ihtifal yap· 
mak değil yapmamak llzundır. 

kasten uydurulmuştur. Herşey- F H b b 1 
den cveı şu iddiada bulunmak Vatikan, Avusturya, hatta italya ve ransa a s urg arın 
için muhatep olacak ikinci bir tahtlarına iadeleri fikrinde ! . .. 
teşkilAta müsait bulunmak Jlzım M 

l . ' d '? T k Burbonlar ispanyadan r.ıkanl· Bundan dolayıdır ki . onsınyor ge mez mı ı ı ür iyede böyle ... Al ·· 
bir teşkilat varmıdır ?.. mıt bulunuyor. Fakat bunların Saypel Avusturya· manya gu~-

Bu satırları okuduktan sonra 
insan hayretle düşünüyor ve: 

- Demek diyor, ikinci bir 
fırka 'teşkiline mesela bir ( işçi 
ve çiftçi fırkası ) müsaade edil
seydi böyle bir iddiada bulun
mak için hak kazanılacaktı ve 
o halde demek ikinci bir teşki· 
lat yapmanın, bir fırka vücuda 
getirmek istemenin hedefi sade
ce hükumet devirmekten iba
retti?!.. 

Limanda: 

7 kumpanya 
Şiddetli bir rekabete 

giriştiler 
Seyrisefainle vapurcular ara

sında akloluoan itilafın bozul
ması üzerine yeniden rekabetin 
başladığım ve ber iki tarafın da 
vapur ücret lerini birdenbire in
dirdiğini yazmıştık. 

D ün bu mesele etrafında fik
rini sorduğumuz vapurcular bir· 
liği reisi Muıaffer B. b ize şun
ları söylemiştir: 

"Şimdiki hald e vaziyette bir 
değişiklik yoktu r. Rekabet per
f embeden itibaren tekrar başla
mıştır. itilaf aktedildiai zaman 
•Rüstemiye,, ve 61 Veliz~de,, gibi 
birkaç küçük kumpanya rekabe· 
tc- ..ıcvaru c.uucluoe: hll. l'IBlbUkl 

şimd i Seyrisefainde dahil olduğu 
halde 7 kumpanya rekabet et· 
rnekt edirler. Bugün için yeni bir 
anlaşma ancak seyrisefainin mu 
vafakatile kabildir. 

Bir yandan Seyrisefain ücret
leri indirirkt:n, diğer taraftan da 
v~pur kumpanyalarının ayni şe
kılde mukabele edeceği gayet 
tabiidir. Seyrisefain idaresi bir 
ay evveline kadar Karadenize 
haftada iki vapur İJletiyordu. 
it ılaf üzerine bu seferlerden bi
rım kaldıran şirket idaresinin 
tekrar . eskisi gibi haftada iki 
vapur ışletmeğe karar verdiğini 
haber aldık. Maamafih rekabet 
Y!ni başladığı için henüz netice-

lnın ne olacağı şimdiden kestiri
erne1.,. 

Nemrut Mustafa Be
ratta öIUm döşeğinde 

Mütareke senel . d b • F . erın e aın e-
rıt paşa k b' · . . . a mesı tarafından kuv-
vaı mıllıye tarafta l . h 
t k . . r annı ım a 

e me ıçın t k'l 1 . 
h . . eş ı o unan dıvam 

arp reısı Ne t M • mru ustafa paşa 
hakktnda aldıg~ ımız h b l b 
h . . a er er u 
aının artık ölüm d·· y. d" .. oşegıne uş-
muş olduğunu bı'ld' kt d' 
N M ırnıe e ır. 

emrut ustafa bı'lh b''b . assa o -
reklerınden ağır surette hasta-
dır. Berutta bir hastanede bu
lunmaktadır. 

Nemrut Mustafa o" Iu·· dö 
- . d b l - m şe• gın e u un?ugu sırada kral 
F eysal Hz. nın An karaya "d 

w• • d gı e-
cegım ve ora a Gazi H . . z. nı 

~ıyaret ed_eceğini işidince yata
gmdan bagırmıştır: 

" Biz kralımızın Ankaraya Mos· 
tafa Kemalin yanına gitt' - . . . 

- kt.k?I ıgını mı gorece ı ,, 

Diye söylenmiştir. 
Nemrut Mustafanm bu sözleri 

gösteriyor ki bu hain de öteki
ler gioi mütareke devrinden bu
güne. k~dar ~CÇ"e kadar değiş· 
memıştır. 

menkup oldukları bu sırada rük ittihadına muhalefet etmış 
Habsborkların tahta dönmeleri ve bunun Avusturya-Macaristan 
ihtimalinden bahıolunmaktadır. imperatorluğunu ihyayeı mani 
Habsburi hanedanının tama olacaiın1 söylemişti. 
ettikleri münhal taht, Macaris· Fransa ile italyada, Avusturya 
tan tahbdır. ile Almanyanının itimadma mani 

Macaristan, resmen bir kraJlık olmayı düşündüklerinden, Ham-
tır. Fakat kral yoktur. Onun ye· burg hanedanın tahıtlarana iade 
nne bir kral naibi, devlet iş· olunmaları lehinde bulunmağa 
!erini idare ediyor. başlamışlardır. 

Macaristan tabbna geçmek is• ltalya ve F ransanın Hamburg 
teyen zat, henüz on sekiz yaıın- hanedanın iadesine kar~ı duydok-
da bir delikanh olan prens Otto ları endişeler 1921 den itibaren 
dur. Son Avuıturya Macaristan Prens Otto zeval bulmuştu. Buna mukabil 
imperatorunun en büyük oğlu 1 Avusturya _ Almanya ittihadm-
olan prens Otto, bugünlerde tekilde ihyası Papahğm en bü- dan endişe edilmektedir. 
italyada bulunuyor. Son zaman- yük emellerinden biridir. Papa· Roma ile Paris birçok mese· 
larda onun tahta geçmesi lehin- hk hükiimetile Avusturyanın lelerde birbirlerine karşı şiddetli 
de birçok müsait şerait tahas· ruhani sınıfına mensup devlet bir mubalef et hissettikleri halde 
ıül etmiştir. ricali Monsinyo"r Saypel bu mak-

p Tona vadisinde Almanyaya karşı 
rens Otto lehinde çalııan sat için ralışıyorlar. 

f 'd' b' · · · "k d ~ bir mania dikmek üzerinue ayni evaı m ırıncısı \"ab an ır. Monsinyör Saypelin gayesi 
E k'd A M i fikirleri besleyorlar. 

s ı en vusturya - acar s· Avust•ıryada sosyaliııne karşı 
tan imperatorluğu, Papalığın mukabil bir ihtilal yapmak ve İtalya bu işte de rüchaniyet 
Avrupa ortasındaki kalesi idi. sosyalistleri bertaraf ederek kazanmak ve yeni Avusturya -
B · t • k l Macaristan imparatorluğunu ital-u ımpera orıugun yı ı ması, Avusturyayı Katoliklik namma 
P Patik Damına bl'lhassa p ya nüfuzuna tabi tutmak için 

a ' apa-:. yeniden kazanmaktır. Bunun ne-
1 v • a • "fu bu •·k d Prens Olto'yu bir italyan preose-ıgm sıy ıı nu zu namına uyu ticesi Habsburg hane amnın 
b·r zı'ya ı'dı' Onun · · b • l sı' le evlendı'rmek için çahşmak-

1 • ıçm, u ım· eski tahtlarına oturmaları 0 a-
peratorluğun, velev mahdut bir cakhr. tadır. 

••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vilayette: l Polis Haberleri Belediyede: 

Tahrirat hUIAsaları - OtobUs talimatnamesi 

O genç daha iradeli olmah 
ve onun kıymetli kanı Kandilli 
sırtlarında değil, icap ederse, mu• 
kaddes bir vatan vazifesi karp• 
sında dökülmeli idi. .. 

Yeni ve eski 
Daima yeniyi eskiye tercibeta• 

raftar olanlar bile bir eskiyi 
yeniye tercih ettiler: Yunııa 
Nadi Beye fahri hemıehrilik 
veren Eskitehiri son müzakereler 
dolayısile münasebetsiz herzeler 
savuran Yeni Aııra. 

• 
Sıcaklar 

Havalar, gün geçtikçe, ısını
yor. Gazete idarehanelerinde 
buram buram ter dökerek biri• 
birine çatmağa uğraşan gazete
cilerin Allah ylrd1mcısı olsun. 

Bu boğucu havalarda yüzl 
gülen bir tek gazeteci vardır: 
İsmail Müştak Bey. O da makale 
yazmak yerine buz satışı yaptığa 

için. 

Dahiliye vekaleti vilayete her Kurşunlu dans Otobüs talimatnamesini tetkik 

yazılmasını ve it.. tarafına da k d ık· toplanmış ve talimatnamenin met isminde üç ar a aş evve ı 
hanen daireye ait oldugu· nun 1•18• ç l fenni, idari noksanlarını tetkik .a· gün eğlenmek üzere am ıcaya 

Günün 
Muhtırası 

tahriratm yukarısına (Hu'.isa) Soför Nuri, Ramazan ve Meh· eden daimi encümen dün tekrar r 
retini bildirilmiıtir. Bu suretle bazı Tomrukağaya gitmişler, rakılar etmiştir. Encümen pazartesiye 
yanlışlıkların öoil alınacaktır. içildikten sonra kürt oyunu oy- tekrar toplanacaktır. :.-.------------....-. .. 

Tlc:i:e:,::.::.·,"n'ıond6a81arı namağa başlamışlardır. Oyunun Askerllg"' e davet Takvim - Pazar 12 Tammuı :-

1 1 k t k inci ay 1931, şenenın ıı;ünleri: f:eçen 1 ~3 
inci maddesi orta arında yanış aya· a ma T 18 

k 9-ı_ı senesı' emmuıunun 'k ı «t'ı'nler: l"C) C) :; Sefer 13::0 .. .. d ) d k ·a an " . , .., ~., .., 
Ticaret ve sanayi odalan nı'- yuzun en ara arın a avga çı - .. d 26 

inci cumartesi günun en ancı GU D 3CI H 19 4! 
zamnames nın 68 inci madde- mış ve Ramaıan tabancasını k d F t 'h k neş- oğuşu: 4,. • anşı· . 

b Pazar gününe a ar a 1 a· kiti • c;; b h 1 sinin tadili hakkında ve kıller be- çekerek Mebmedin üzerine o- 7 . . . N_a_m_a_z_v_a_.!!!::, .... a a ~.4 
1 k 

zasına merbut ve ıncı pazartesı 

Yetince tastik edilen nızamna- fa tmıştır. Bereketversin ur- 30 b n 
gününden uncu perşen e gu· 

me vıla" yete bildirilmiştir. Şunlar isabet etmemiş ve Rama- d E ... ü k nüne ka ar mınon azasına 

MaddenJ·n yenı' cekli şudur: zan silah seslerine yetişen polis· . h JI 327 ., ı merbut şubemız ma a atının 
Türkiye tı·caret ve sanayi oda- er tarafınd~n tutulmuştur. Ra· b d y 1 

f 
doğumlularını ve u ogum u-

ları arasında odaların bayat ve mazan polislere rüşvet de tekli larla muameleye tabi esnanın 
mesai umumiyelerine, iktısadi, ettiğinden hakkında aynca tab- mezkur günlerde şubemize mü· 
Sınai .. , mal·ı hususata mu··teallı'k kikat yapılacaktır. . racaatları ve müracaat etmıyen-
işleri müzakere etmek ve keza· gır otobUa kazası daha! terin haklarında mükellefiy~ti 
lik istişari mahiyette olmak üze- bün şehrimizde gene feci bir askeriye kanununun maddei ıtıah-
re her Uç senede bir defa iktı- ot~ üs kazası olmuştur: susası tatbik edileceği Aksaray 
.at VekaAletı'nı·n tayı'n edeceg·i bı'r minönü - Eyüp arasında işli- b d ld il k 

k. askerlik şu esin en bi ir' me • 
tarihte Ankarada veya vekaletin yen şoför Avramm idaresinde ı tedir. 
tensip edeceği bir şehirde ikh- otobüs saat 10 da Meyvehotun 
sat vekilinin rıyaseti altında ilersinden hızla gelirken Mehmet 
"Türk ticaret ve sanayi odaları a&-a isminde 50 yaşında bir ihti-
kongresi;, aktedilecektir. yara çarpmış ve ayağını ezmiştir. 

Vekalet kongre mesaisini li- Mehmet ağa hastahaneye kal· 
akal bir ay e·nel tamim ede· dmlmış şoför yakalanmıştır. 
cektir. Bir kız kaçırma hidise•i 
Çoban Mehmet pehlivan BeyoğJunda Y enişehirde otu· 
Urfah Salih pehlivanın da· ran madam Agavninin kızı Var· 

vetlnl kabul etti tuya şoför Ahmet isminde birisi 
Geçenlerde Çemberlitaşta bir tarafından kaçırılmıştır. 

lokantada iddia üzerine bir sini- Madam Agavninin müracaatı 
yi yırtan Urfalı Salih pehlivan üzerine Ahmet ve Vartuyi yaka
şehrimize Çoban Mehmet ile lanmııtır. 

Romanyadaki TUrk mektep· 
terinde de tedrisat yeni 

harflerle yapılacak 
Pazarcıkta intişar eden ( Ro· 

manya) refikimizde okudu~umu
za göre, Romanya hükumeti bi
lumum Türk cemaatlerine gön
derdiği bir emirname ile, bütün 
Türk mekteplerinde bundan son
ra yeni harflerle tedrisat yapıl· 
masmı ve eski harflerin mektep
lerden tamamen kaldırılmasını 

bildirmiştir. 
güreşmeğe geldiğini söylemiıti. Bir hırsız kumpanyası 

Çoban Mehmet pehlivan da yakalandı Hatıralar arasında 
Balıkesirde çıkan Türk dili re- Polis ikinci şube memurları 
fikimizde Urfalıya hitaben bir uzun miiddetlenberi Bt:şiktaş ci
açık mektup neşretmiş ve onunla varında faaliye~te bulunan bir. 
istanbulda her zaman güreşmeğe gece hırsızı kumpanyasını mey· 
hazır olduğunu, gününü tayin dana çıkarmıştır. Kumpanyanın 

{1ı:;tat Halit Ziya Heyefendinin "lla
trralar arasında .. isimli yazısı bugün 
mün<lHccatımızın ~okluğundan konu
l :ı ın a mı .... tır, per:;-embe ıı, ilnkü sayımız

da çık~wıktır. Özür dileriz. 

etmesini bildirmittir. H S . M t f · · mJ :::::::ı::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::: üsnü, aıt ve us a a ısı e-
rindeki efradı yakalanarak adli- ma günü Çırçır suyunda sarhoş ,l/atbaanuza gel en eserler: 

.\li.ılkiye mel\tebl mecmuasının dor
duncü nüshı~ı intişar ermiştir. K1ymetli 
yazıları ihtiva eden bu ilim \e meslek 
mecmuasını gençlerimize tavsiye ederiı. 

yeye teslim editmiş 'erdir. olarak bir dondurmacı ile kavga 
Bir kUstahhk daha etmiş ve Türklük aleyhinde te . 

Kumkapıda oturan Serkis oğ· fevvühatta bulunduğundan yaka· 
lu Can iaminde bir Ermeni c11- lanmıştır. 

Ogle: 12.19; ikindi 16.19. Akşam 19,47 

Yat~ı : ~H.41: imsak: 2,23 

111 

Hava - Dünkü hararet ıuam!) 2! 

(a~gari) 21 derece. Bugün rüzg!r mutedil 

poyraz, ha\'a aÇ1ktır. 

• 
Bugün 

Gelenler - gidenler -Bir mftc!-
det e\ \·el bura) a gelen maarıf teftıf 

he) eti reisi Rıdvan l\afix Bf"y dün öğle 

trenile Ankaraya donmü~tur. 

Radyo 
lstanbul - Sıınt 18 den 19 a ı; adır 

gramolon plAkları neşriYatı 19.30 dan 

20,30 a kadar hırinci ~ısım alaturka saz, 

Mılkbule Hanım iştirıkilc. Anadolu 

Ajansı haberleri 20.30 dan 2l ,30 a k ıda.r 

razband 2 J .30 dan 22.30 a kadar ildnci 

kı~ım ~az. l\emııl Kiyazi ve rufehsı 

İ~tirakile, Horsa haberleri. 

Vakıt:Abone şartlaru 

1 3 tı l '1 Allık 
o.dıilde 150 400 750 1400 !\uru: 
[ laricre - 800 l 450 2:'00 

ilAn sartlarım3 
Resmi f-lu~u~i 

Satırı 1 O 1\ş. 12,50 !.:~ 
Santimı 20 " 25 

KUçUk Hin ••rtlarınmı: 

1 2 3 4 
30 ;o 65 75 

l·JO Dcfalıı-
100 1-\uruş 

A - Abonelerimizin her uç :t)lı
j!;ı içtn bir defıı mec1,;anendir 

B - 4 -;ı t ırı geçen ılAnlıınn fazla 
atın için 5 kuruş zammolunur 
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Bir kaç söz 
daha 

[Baş mıkıledan mıbaat] 

kadderatını eline alabilecek bir 
mevkie gelmiı bir adımdır. Türk 
milleti kendi içinden çıktaiana 
inanmak için binbir fahit göster-

tan arasındaki gayrıkabili ktyas 
farkı bilmemesinden dolayı ken
disini mazur göstermek istiye· 
bilir. Fakat biz ilave edelim ki 
onun cehaleti yalnız bu sahaya 
münhasır değildir. Netekim hala 
bugün «hilafet• iddiasında olan 
bu adam köy hocalara kadar ol
sun ibadet ve şeriat ahkamına 

vakıf olmadığını son beyanatın· 
da göstermiştir.Çünkü bu beyana 

tanda ramazan ayının sabit ol· 
maaı için 3 hocanın şehadet et-

dan daha aıaiı olan böyle bir 

adamın bütün medeniyet Alemi 

muvacehesinde "ben halifeyim. 

Bütün müslllmanhk aleminin rei

si yi m.11 Gibi bir davaya kalk

mı~ olmasından daha gülünç bir 

hareket tasavvur edilebilir mi? 

madığanı ıöyJemekle iktifa et· 
miştir. 
Şüphe yokkf Fransız razeteci

sinin çok hakkı var. Hakikaten 
Halifelik davuına çıkmıt olan 
Abdülmecit niçin bir müslüman 
men1leketine gitmiyor? Niçin hiç 
olmaua müııılümanhğın mentei 
olan Mekke ve Medineye gidip o
radııı ika metetmiyor?Milslümınlak 
ile hıristiyanlık birbirine ııt,birbiri 
ne duşman dinler olmıyabilir,fakat 
bu hal Müsmanlaran reis"yım di
ye sahte bir dava ile ortaya 
çıkmış olan bir adamın yer yll· 
z:ilnde bukadar müılüman mem
leketleri dururken hepsini bıra
kıp bir hiriıtiyan memleketi ih 
tiyar etmesini mucip olabilir mi? 
Bahuıuı herkeıin bildiji ıeriatin 
bir hal fe için esaret ve iıtill 

altında olan blr müalüman mem· 

lelcette oturmai• cevaz verınf'I 
diği malum iken tamamen hril' 
tiyan bir memlekette daimt ik,.. 

metglh kurmaaı caiz ıörl11ebi
lir mi? 

mek ll11mgelen hu adamın akla· 
na ve malOmatına bakmalı, cüm· 
huriyet idarenin millt mukadde
ratı kimlerin taHllutundan lcur-
tarmıı olduğunu görmeli, ondan 
ıoara kendi hali.fi. şükretmelidir. 

Belki Abdülmecit •ben salta
nattan tecrit edilmiş bir hali
feyim. Onun için Anadolu ve 

Rumeli Türklerile Afgan kabile
lerini bir aeviye ve kabiliyette 

inıanlar unnedt~ilii'İm.11 diyehi· 
lir. Bu IW'etle Türkiye Afraniı· 

mesı llzımgeldiğinden bahset
miştir! Halbuki üç değil, yalnız 

iki ıahidin şahadeti kafi olduğu 
gibi bu şabitlerin hoca değil, 

alellde iki müslüman olması klfi 
geleceği en cahil kimselerin bile 

bildiği birteydi. ibadet ve şeriat 
itlerinde en hasit b:r köy imamın-

Burada şayanı dikkat bir nok

ta daha vardır. Abdülmecit ile 
mülakat yapan gazeteci kendi-

s ni ikaı etmek istemittir. "Siz 
hem müslümanların Halifesi yim, 

diyorsunuz, hem de hıristi)an bir 
memlekette oturuyorsunuz? .. Bu 
hal müllkat ııfatile telif edi· 
lebilir mi? demif. 

Fakat Abdülmecit Fransız 
gazeteciıinin bu ç-ok manalı ıu-
aline kartı müı!Umanhk ile hiris
tiyanhğın hirhirine düıman ol-

Hullaa, Ahdülmecidin ıözleıi 
cehaletin, hamakahn, aamimiyeP 

ıiıliğin, nihayet hiyanet •• mOC" 
rimiyetin timıali h&kınUndedit• 

Halife ııfatile eeriattan ve id,.. 
reden babaediti cehaletinin •' 
hamakatının, mülarelce i~indtkİ 
11ray hiyanetlerini atır hatalıt' 

dan ibaret r6ılermek iıtent•,i 
samimiyetsiıli&'inin, ecneb! def" 

!etlerin Türkiyeden aldıj'ı rapor 
ları okumakta olduiunu i_, 
editi hll• buıün de hiyaaet ti 
mücrimiyetinia eı. bariı delilidif• 

.Atıtu..eı ~"" 
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,ıw. d ıısıer lçok geni~ tasarrufların temın edıl- buyuk bır tasarr_uf te~ı~ edeceğı _cı-

1 adliye Haberleri ( 
~------------------------
Kara Ali çetesi Ahmet Vefik B. 

Mahkeme dttn yirmi 
şahit dinledi 

lstanbul Ağırceza mahkeme
ainde, dün öğleden sonra Gebze, 
Darıca ve civarında şakavetten 
maznun Kara Ali çetesinin mu· 
bakemesine devam edilmiştir. 

Dnnkn celsede, yirmi şahit 
dinlentlmtştir. Bular arasında 
Gebze hukuk hakimi Nail Beyle 
katip Basri, daktilo Ibrahim 
bakkal Arif zade Mustafa Efen~ 
diler ve diğer bazı Gebzeliler 
yardı. Hakim Nail Bey, bir ci
nayet işlendiğini işittiğini, başka 
bir malumatı olmadığını söyle
miştir. Diğer şahitlerin de esaslı 
bir malumatı yoktu. yalnız 
Gebze köylülerinden bazıları 
dinlenirken, ifadelerde tenakuz
lar görülmüş, muvaceheler ya
pılmış ve dikkate şayan bazi 
cihetler tespit edilmiştir, ki kıs
men müdafaa şahitlerinin ifade
lerinde tesadüf olunan bu cihet
ler, maznunların lehine olmaktan 
ziyade aleyhine tefsire müsaittir. 

Şahitlerden kahveci Ali Ef. , 
ıöyle demiştir: 

- ibrahim, Ali ağanın ma
ğazalan tarafında öldürülmüş. 
Ali ağa, o akşam kahveye gel
mişti. Kendisi geldikten ne ka

dar sonra cinayetin vukuunu 
işittiğimi hahrlamıyorum. 

Şahitlerden Musa, evvela ib
rabimin katlini sonradan işittiğini 
ileri sürmüş, sonra birdenbire 

? gec~ kahvede işittiği şeklinde, 
ıfadesınden rucu etmiş, bu mü

bayenet zapta geçirtilmiştir. 
Ahmet ismindeki bir şahit, 

~aha sorJ.J.lmıvan bir noktaJıak
ınaa hemen izaliat vermeğe 

başlamış, riyaset makamı, şu 
iıtizahta bulunmuştur: 

- Sana bu ciheti soracağımı 
nereden biliyordun? 

Maznunlardan, kendisinin Kara 
Alinin emrile cinayet işlediğini 
iddia eden Kara Ahmet, bunun 
üzerine ayağa kalkmış, şöyle 
demiştir: 

- Anlaşılan evvelden ög~ re
tildi 1 

Son olarak tevkifhanede bu
lunan 3 şahit, müdafaa şahidi 
oklara dinlenilmiştir. Bunlardan 
Emniyet sandığı meselesinden 
3 sene 9 aya mahkum o!an Fuat 
E~··. maınunKara Abmedin ken
dısıne Kara Ali aleyhinde ifade 
verildiğinden bah tt' - . "dd" . se ıgı ı ıası, 
varıt olmadığını .. 1 . h 
t ki 1 k soy emış, sa -

Y
e k r ı tan üç sent:ye mahkum 
a up Ef ı ., şunıarı anlatmıştır: 

-:- _Tevkifhane hastanesinde, 
Alı agaya · k' · enıe sıyon yapıyor· 
dum. Bu sarada b K Ah c: • _ana ara -

Hikmet 8. aleyhine 
dava açtı 

Tahkikatı müstantik Hikmet 
Bey tarafından yapılan Kadriye 
Hanım davasında methaldar ola
rak tevkif edilen avukat Ahmet 
Vefik Bey tabliye edildikten son
ra Parise giderek orada yerleş
miştir. 

Jt.18 ID pO mesini istilzam etmiştir. hetle bu meselenın tetkıkılc meclısc 

1 
neler yapıyorlar Layihada bu lüzum ' 'e zarurete bir kanun Jityihası verilmesi de,·let 

Berlin 10 (A.A.) - Çinayet mebni hükumetin azami taı-ar.ruf ci- daireleri namına yapılan ilanların da· 
·k' kadın me- helini iltizam ederek tekliflerini ona ha mazbut bir şekle konulması Ye da· 

Ahmet Vefik Bey Paristen 
Istanbul Ağırceza mahkemesine 
gönderdiği bir istida ile müstan
tik Hikmet Bey aleyhine bir da· 
va açmış ve davasının Kadriye 
Hanimın davasile tevhidini iste· 
miştir. Birer suretini gazetelere 
de gönderdiği bu istidasında 
avukat Ahmet Vefik Bey, müs
tantik Hikmet Beyden 20 bin 
Türk lirası zarar ve ziyan iste
mektedir. 

Feci otomobil kazası 
tahkikatı 

Tüccardan Emin Vafi B. in 

otomobilile sebebiyet verdiği 

kaza tahkikatına diln de devam 
olunmuştur. Tahkikat, şahit din

lenilmesi safhasındadır. 
Bazı şahitlere hakikati tahrif 

için rilşvet teklif olunduğu nok
tasından da tahkikat ehemmiyet

le tamik olunmakta, şahitler 
dinlenilmektedir. 

ÔldUrmek kasti yok 
Samatyada Lion Ef. isminde · 

birisini öldürmek kastile yarala
maktan maznun kahveci Agop 

Ef. nin muhakemesi, dün Istan

bul ağırceza mahkemesinde bit

miştir. 

Hadisede katil kastı görülme· 

miş; mnnun; ııdiyen cerhten 
otuz lieş gün hapse mahkum 
edılmi~tir. 

MUddelumuml Kenan B. 
Birkaç gün evvel Ankaraya 

giden lstanbul müddeiumumisi 
Kenan B. in , bugün dönmesi 
muhtemeldir. Kenan B. in adliye 
müsteşarı olacağı hakkında bir 
şayia çıkmıştır. Maamafiyh, bu
rada ı. u hususta kat'i bir malu
mat yoktur. 

medin kendisine iftira ettiğini 
söyledi. Biraz sonra Kara Ab
medi görünce, bu meseleyi sor
dum. "Bir kere söyledim, Ali 
ağa emretti, oldürdüm, dedim. 
Artık ifademi değiştiremem. E
sasen beni Tahir ağa kurtara
caktn !,, dedi. 

Karar Ahmet, bunun şahadeti 
makbul olamıyacağını, Bahriyeli 
işinde de bunun böyle şahitlik 
ettiğini ileri sürmüştür. 

Neticede iki şahidin daha 
celbi için muhakeme 30 temmuza 

bırakılmıştır. 

masasına mensup ı ı . . . d'l · b .. t .. 
~ . l d · · _ göre yaptığı iliı\'e olunarak denılıyor ha az masrafla ıdare e ı mesı, u un 

mur baglı olarak şıma enız~n. ıki: de"let eml:ikinin sigorta ihtiyacın. te· 
den ölü bulunmuşlardır. Bu ılu Encümenimizde müzakere neticesin- min etmek ve lJu eml!ike mahsus ol· 
kadm intihar edeceklerini mek- de mahiyetlerine "e geçen senelerrleki mak üzere biitün inhisar idarelerinde 
topla bildirmişlerdi. Bu intihara ar!iyat miktarları da nazara alın~- o!du~u gibi ö~~miiz~eki sen_e~crde 
sebep Hamb abıtası kadm rak dahil bulundukları fasılların eksık hır sıgortn teşkılutı vucuda getırılme· 

b · · 'd urg zd k dın me- Jiklerini itmam ve fazlarını tayyetmek si. \'aritlat fazlaları devlete ait olan 
şu esını ı are e en a .. t••t·· "ski t t · h' ı 

ı . k b tt• suretile yapılan tadfüıt dahil olmak u· u un. mu rn , uz ın ısar an r.tU· 
mur ar arasmdakı re a e ır. h f t sk"lr.t·ı t t şk'l•t 'k' ızere bütçenin umumi yekunu üzerin- a nza e.,. ·ı .ı ı e sa ış e ·ı a mın 
Mezkür şubede kadml~r 1 ı:e ıden geçen sennien yekununa naz:ıran birleştirilmesi me,·c.~ttur. 
ayrılmışlar, ve aradakı kavg - yapılan tasarruflar 39 milyon 45:3 lıin Bundan başka butçede tasarrufu 
lar sık sık mudarebeye müncer 699 ve tayyare cemiyetinden haya işle- taahkkuk ettirmek için ittihazı derpiş 
olmakta ve mobile de tahribata ri için verilip hava büt~esi içine alı- edilen tedbirler şunlardır: 
ug~ ramaktad nan 2 milyon 422 bin 299lira nazara 1931 senesi zarfında münhal kal· 

ır · · tl · k f t t-Prof""" ö p· d u~uşu alındığı takdirde 41 milyon 906 bin '.!\iS mış olan rnemurıye en mev ·u u 
vS r IC&r in T •• ı. } '" 'f J ' t t 

t d 
liraya baliğ olmuştur. Masraflar u· mnk, uazı uzumsuz ':ızı e erı ayye -

e rafın a h"' h .. tl"I f d L 
P · 10 [A A J Beynel- zerinden yapılan tasarruf taah ut mek ,·e enuz namze ı t sını ın a U• 
arıı, - . "il: . 1 • • h' t 

·ı l b ' · f .. karşılığı olanlar, düyun tertiplerıne lunan memur mu uzım erını ızme e 
m.ı e ava federasyonu, pro es~r dair bulunanlar ve saire gibi tas:ırr- almamak suretile 1931 &enesi için fili 
Pı~~~dın .fezada balonla tesıs rnfa meyzu teşkil edemiyec~k fasıllar bir kadro vücuda. getirmek n ~adro
ettıgı frtıfa rekorunu 15781 ıa bu sene zarfında umumıyetle knd- ıardn her sene ''uku bulacak munhal· 
metre olarak tespit etmiştir. rolar üzerintle derpiş edilen tasan11f lerc tedien tayin edilec~klere ver~e
M.Tissandier her halde Picar- tedbirleri neticesi olarak bilakis teza- cek maaş zamnalrını bır sene mud· 
dın çok dah" .. k klere çık· yüt etmesi Jazım gelen memurin k3nu- detle vermemek, açıkt~kalmış ?lan 

t 
- b a yu se l d nunun tatbik masrafı gibi masrafları memurları açılacak yazıfelere tercıhnn 
ıgını ve ugün laburatuar ar a 1 sk" 1 

b .. ~· . de- alakadar etmemektedir. Yeni yaptlan tayin etmek ,.e bun arı e ı ~aaş a~ 
undan daha yuksegını kay_ tasarruflar bunlardan gayri masraf üzerinden tekaüt hakları bakı kalmak: 

decek aletler bulunmadıgını fsaıllan üzerinden temin edilmiştir. üzere bir derece dun vazifelere ta)in 
söylemiştir. Mazbata büyük bir nisbet dahilin· edebilmek ve keza bu memurları es-
Yunanlatanda onl matbuat de tasarruf yapmak için geçen senele- ki maaşlarına muad_il olmak iizere_ üç 

ka y rin variclat nıuhummenatrna istinaden retli kadrolara dahıl bulunan vaz.ıfe-nunu . 
Ati na 1 O (A A ) _ Yeni mat· genişletilmiş olan memleket işlerini le re tayin edebılrnek, me'?urların 

buat ka' · :. t girmiştir. bu nisbct dahilinde dağıtmak demek o- vekalet müddetleri hakkındakıaltı ay. 
y . k nunu mer ıye e t 'k lacağına nazaran lıunun ne kadar lık kaydi kaldırmak, devlet memur Ye 
enı anunda cinayete eşvı ~ mühim bir ameliye olduğu ve fevkala· daimi müstahdemlerine memur edile 

yalan haberler işaaıı ve zemmu de suretle seyretmekte olan iktısadi cekleri komisyonlarda üctttl hu7ur 
kadihlcr şiddetle teczize olun- hadiselerin bu ameliyenin icrası için vermemek, her hangi bir memur ,.e 
maktadır. ıtızım gelen geniş zamanın istimaline müstahdemin hizmet mukabili alabile 

ÇI d f lar imkl"m bırakmadığı i"aret edilerek de- ceği mnaş n ücret yekununu ayda 600 
n e eyezan • " .. · · kl t k 't t k t k C t 10 (A A) _ Kwag· niliyor ki: "Bu itibarla :ruksek rnrclı- !ırayı geçmeme e a yı eme , e ~-

an on, . • · rth sin tasvibine arıedilen masraf bütçe· üde bağla ve tasarrufa me\'Zu teşki~ 
tun~ ey~l~tınde East v~. ~o ]erinde tahakkuk ettirilmiş bulunan edemiyen masraf fası!larından gayrı 
nehırlerının feyezanı yuzunden t tıarın muhtelif hizmetlerin ırnasrnflardan yasi ınıktarda tasarruf 
3 b. d f . b w l asarru d b şk . . t ın en azla kişinın ogu muş icaplarına en uygun bir şekilde yapıl- yapmak ve bun an_ a a yenı ınşaa 
olduğu bildirilmektedir. Hali ha- rnış olduğu iddia edilemez. Dar hir ve taahhüdatı takyıt etll\ek. ve h:(ıc
.ıırda her tarafta sular çelcil- ~ııınen zarfında ıintaç edilen bu ameli- yanda bütçe kanun layJhasıle ve '~ 
mektedir. yelerin birçok hizmetlerin ifasındıı ımllirteşar odalarmdan ~bul. ~e çh· 

içinde bulunduğumuz mali sene zarfın ma solanlarından ~e müstakıl_ ıdarclc-
1931 Nobol mUkAfatı da müşküldt ihtas edilmik.ten hail l•al- rln riyaset odaları ıle, musta.kil umum 

Stokholm, 10 ( A. A.) - 1931 mıyacağını da işaret etmek isteriz. müdiir ,-e kumandanların odalarından, 
senesi Nobel mükafatı 173.206 n oktai nazardan ,-akit fe·rtetmeksi ordu müfettişleri ile kolordu kuman· 
İsveç kronuna y.ıni tarkiben 1 .u n mumi de\'let hizmetlerinin icaba- danları odalarından ve ''ilayet mak ~·:ı 

zın u d 'h · ı · · t' 1 1 d • milyon 200 bin franga baliğ ola- tı ve tatbikat cihetin en l tıya~ arı· odaları ıle ıç ıma sa on arın an gP.)'J'ı 
caktır. na ··mullü bir tnrıda tetkike s..~işe· devlet dairelerindeb.i elektrik tenvi· 

Hover Hlndenburg 
Vaşington, 9 (A.A) - Rei~i

cümhur M. Hover, Almanya re· 
isicümhuru Marşal Hindenburga 
bir telgraf çekerek moratoryo
mun itimat tevlit edeceği ve bü
tün milletlerin feraha kavuşma· 
larını teshil eyliyeceği ümidini iz
har ve buna samimi surette in
tizar etmek Jazımgeleceğıni ilave 
etmektedir. 

Vaşington, 10 (A.A) - Nev
york Times gazetesi muhabiri 
yazıyor: 

Reisicümhur M. Hover, tedi
yatm tecili hususunda Amerika 
tarafından yapılan teklifin meb
usan mecliuince kabul edilece· 
ğinden asla şüphe etmiyor. Son 

nık şuakit bütçesi esasına göre İ§lerini ratının 6 il~ S metre murabbaı sathına 
re n · 11 · · •··ı d' k d'f' .. • · ve rasyonal tur şe,; e getırme.r1 yUz ,·olt hesauı e ıre ,·eya ı ızor· 
,~anzım ,. · 1 d 

t hsisatın ihtiyaçlara dahli. katı Iü Jılrnbnlarla yapılması ve zıya rn • 
ve 8 

1 ·1 · · · · b l · 1 · bir surette cevap ,·e:e n mesını tenıın retini zıynına se ep. o an . avıze erın 
decek tedbirleri tayın n tesbi eylem~ kullanılmaması teldıf edılmektedir. 

~ i hükilmete terettüp eden vazifeler- Kanun Jayihasile de\•let bütçesine da· 
~en biri addediyoruz.,, hil dairelerin 931 mali senesi masr~f .. 

Mazbata encümeni tarafından ih- lnn için 186 milyon 43:> bin 480 lıra 

edilen temenniyat meyanında Jın- teklif edilmekte ve bu masraflar kar· 
zar · .t')- b · 599 l' li hazırda vekaletlerle muhtelif dev- şılığı olarnk 186 mılyon .,,,,., ın ı· 
ıet dairelerinde mevcut matbaal:ınn ra varidat tahmin olunma\.-tadır. 
adedi calibi dikkat bir dereceye vardı· 931 senesi için muhtelif nkalet ~e 
~ zikredilerek lıunlardan kabili hıtzfo- dairelerin masarifatı şu suretle tesbıt 
~ edilmektedir: 
zamanlarda parlamento arasında n. l\f. Meclisi 2.423.467, Riyasetlctim-
yapılan bir istişarede 295 meb'- hur 324.450, J>h'anı muhasebat 675.020, 

naı.,·ekalet 810.162. Şurayı devlet 
us ve 70 aylan azası bu karara 

192
:3 6

, İstatistik umum müdUrü 
müzaheret taahhüdünde bulun- 43.296, Diyanet i~lel'i reisliği 460.350, 
muşlardır. Ayanda 49 ve meb'- Maliye ,·ekttleti 12.292.315, Düyunu U· 

usanda da 218 rey ekseriyeti mumiye 26. 4-16.850, Gümrükler umum 

temin için kafidir. ( Dc\•amı 10 uncu sa ·ıfoda ) 
-- 3?::D 

K 
srz bakışlı bir mahlCıktur. Gü;düziııt ~en·ntual'da birinci olduğunu fakat Hundan başka se.rma~eler kadınlık JZlar k d •• •• erbesttir uyur. }l'akat gece olunca!.rahudi n tek gözlii olduğundan tah- hi lerini ı,aybetmiş olmakla beraber çu ura uşunce ••• her hadiseye hazırdır. Vestiyerde ı;ım silini itmam etmediğini söylerler. Jlep l,ndınlığın mümeniz ha ası olan hosa 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ banın altında durur müşterilerin pn~ si ona karp i)i muamele ede~ Ve f~ gitmek a~usundan mahrum değild~ 
desülerini alır ,.e kendilerininkini giy- lıiketlerine tatil bir merhametle muka- ler. 

y:~n : Ale~sandr Kuprin _ 8 _ Çeviren : M. Gayur d!ri~. lşte çalgıcı muavini de geldi. b~le eyler: Jlaı·c~l'lleri ve kelime.le- nazı vakitlerde çok alaka uyandı· 
Nına bu ozlere içerliyor. V ı· .. b k :Nann yapılı, bir gözünün üstü purn nn kabalıgınn nıgmen umumanel<'r- ran, esrarengiz hadiseler ,·ukua gelir. 

··k U d' h" d e •U· a alım.. · l' ·· l · (1 t · · l b' · çu " cu ıne ıç e uymıyan ha n· 
1 

d k'k .. . ız ı olan kumral hir delikanlıdır. Muş- < e gnrıı> \'e 5 crı) yı an< ıran ır Bırclenbire tebdili kıyafet etmic: poli9 ·ı . so se- ır rnç a ı a sonra mues~e~cnın . . . -s 
sı e ce\·ap ,·erıyor: 1 "t'" d 1 c . k 1 • t k tenler gelincive kadar izai Seviz ıle hassasıyet nıeYCuttur. hafiyeleri miiesseseyi basarak o-öriinü _ N .. 

1 
• >u un o a arını u uz o on) a, ya ı be .. ~ . • .. . . .. . ~. • ,,, -

e saçma soz. ~enım solucanıır, saç, sıhhi sabun kokuları kaplar. Kız- ı.ıber, yenı moda olan hır dan~'. Nıha:ret muşterılcrı k:ıbule hazır- şunc~e kellı fcllı şeyler olan adamları 
yok .. Solucan asıl ızde olacak. }fak lar aksam tuvaletini yapıyorlar... tekrar edi~or. l\liişterilerin istedikler• lanmış olan lmlar ho-. ~ere lıt>klcnıek- tc ... kıf ederler ''e itekaka götüriirler. 
ne kadar zayıfsınız!.. " IV her dans havası icin artistler eğer h:ı· ten ı-iııirll·ııi,>orl:ır. Bin:oğıı ~l·rılnlı- Yıılnıt civar evlerin kapıcıları ile rar-
... Ve .~trnf~ kulak asmıyarak yeme- Geçikmiş bir gurup muzlim ve ılık Cif bir dan~ ise - otuz kapik ve e~cr lan hııriç olmak ii1.ere l'ıkelderr knr:,ı hoşlar ara ında hir döğüştür kopar. 
gınl ~ıgnemıye d.emm ediyor, O ka. geceye dalmak üzeredir. Gece yarı- bir kadril ise :;o kapik alırlar. ~la- nefreti aııılırır bir li\kaytlk lıeslenıek- llu lıoı{uşmalarda piyano kırılır. Pcn· 
dar ~.emek Yer kı, her yemekten son- mna kndar Patlicani gölge izleri se- amafih bu paranın yansı umumnne tedirlcr. l\laamafih hcr al\-::tm kalple> cerclel'in camları parçalanır, sandal· 
r~ ''ucu~unu uyu ukluk kaplar, geyi- manın köşelerinde saklanacaktır. sahibesi Annn 1\farkovnuya aittir. Şu ı·incle izah C'clilmeı Jıir iimit titrcJ i.'yaların ayaldarı koparılarak matrak 
rır, ~ ~~er, hıçgınr, kimse görme- I\apıcı kapının önündeki kırmızı fo. halde Jardımcı bütün kazancın an.::t!,; ı5i olur. Onları sl'çecck ,.e kendilerine mal.nmıncla kullanılır. Zemin kanla· 
~en k~ylu adatınca ağzı üzerinde haç neri, m·ludaki avizeyi ve salonun dörti! birini alır. Bu ise büyük i ir karşı sahavetkiır dan-anacak me~hul nır, adamlar böğriine bir bı
ışar~h yapar. du,·arları hizasına dizilmi · olan haksızlıktır. Çünkü lzvi Sa' iç hir adamı lıeklel'ler.. Acaba iinıitlcri ne- çak ~:ıplanarak ,.e ya kafası ezil· 

Fa.kat yemek zamanı geçti. Odalar bütiin lfLmhaları kapıyor. Adı Simcon nı1i t değildir. Hatta bir artist kula- dir? Mevcudiyetlerini alt üst eclcct'k tikten sonra kapı dışarı fırla· 
da ve sofalarda Zoçyanın ke. liin sesi olan hu adam esmer, kuru, somurt- ğı bile yoktur. Yardımcı ona yeni ,a. ı:Mraklı, cazip, hnıikiilnde hadis~ ne tılrt". Böyle zamanlarda. Jenya Yahşi 
duyulu~or: kan, geniş omuzlu, bıyıkları ve kaş- valnn durmadan tekrar ettir:miye ,·e olabilir. Bu ümitlerde \'C intizarlard:ı bir zevk duyar. Gözleri parlar.. Ka,·· 

- Gıylnln.fz matmazeller.. Vakit lnrı çiçek hastalıi;"lndan kalma lekrler- sık sık tashih etmeğe mecburdur. kumarbazın fikrine gitmeden eve} pn- gn edenlcl'in arn~ına girer<'k onları 
geldi.. Kcyıf artık kafi... lş başına le seyrelmiş mat siyah gözlü haya- Kazlar çalgıcılarile fe,•kalade ifti- rasını sayarken hissettiiğ hale lıen- knhkahnlnn ,.c küfürleri ile kızıştırır. 

har ederler. l\lüşterilerine onun, ı,on· zer. f Bitmedi) 
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No. 20 
(V AKIT) ın Çocuk Sayıfası,2 Tmmu2:.J · 

Monolog 

Ben 
alimim l 

Aptullah lbsan 

"12-13 yaşlarındaki çocuklar 
için,, 

Ben alimim, ben ilJamei ciha
nım. Ne inanmıyor musunuz.? 

Evet.. evet hakkınız var alım 
olmak için uz.un bir külaha, bir 
sivri sakala ihtiyaç var değil mi? 
Fakat ne olursa, olsun .. ben bu 
boyumla ilimim... işte ispatı •.• 
Size birinci nazariyemi söyleye· 
yim: Bütün mevcudat terstir, si
zin anlayacağınız tepe taklak ... 

Aaaaa... ne gülüyorsubuz, 
inanmadmızda onun için değil
mi? Lakin, ben ya bu nazariye
mi ispat edersem ona ne buyu
rulur ... 

Efendim, Bütün mevcudat 
tepe taklakhr, bu sözüme mim 
koyun; işte ispat ediyorum; hem· 
de fiziki bir surette ... 

Evvel! bi1iyorsunuz ki - ister
seniz bilmeyiniz, bilmeseniz.de 
ayıplamam, çünkü benim gibi 
alim değilsiniz ki!!! - göz bir 
adeseye benzer, bizim dimağımı-
za bir fotoğraf vazifesini görür -
bir farkı vardır sizin bildiğiniz 
fotoğraflardan, canlısıdır - ve tam 
güzel bir adesedir. 

Ve gene biliyorsunuz ki - affe
dersiniz siz bilmezsiniz - mebsut 
adeseler hayali ters - fencesi ma
küs - görürler, nasıl ki fotoğraf 
makineleri de böyledir. AnJadı
ğınızı gözlerinizden okuyorum, 
dem-ek şu halde: bizim gözümüz 
her şe}'i ters görüyor... Peki ne
den şu halde her şeyi düz gö
rüxoruz, haydi hep bir ağızdan 
9Öyliyelim: 

- Çünkü bu dünyada biz in 
sa!llarda dahil olduğumuz halde 
herşeyi terstir. Ve bizde dünyanın 
kışrı zannettiğimiz merkezinde 
tdplanmış,ters yürüyen-Hayır,asıl 

arasalar düz yürüyor da bizonu düz 
görmüyoruz-yarasalara benziyo· 
ruz ... 

Seyahat 

Esrarengiz 
Aleminde 

Servetler Gölü 

J - Hediyeler yalnız pazartesi g'~ 
leri 13 ten 18 ;ı:e kadar verilir. ısa: 
vakit müracaat edilmemesi 

2 - l Iedıye kazananlar bizzat f 
meli yahut ~önderdikleri kimse \'CS 

tarını hamil olmalıdır. ~ 
========================-? 

Gelecek hafta "Çeltik ile Şakrak,, ın devamı vardır. Bu meraklı hikayeyi takip ediniz. 



,, 

Gençler Diyorlar ki : 
Bazı şartlar dahilinde şapkasız ve 
ceketsiz gezmeğe taraftardırlar 

Bir şart ile... Taraftar değilim 
Hamza Söbrap B d. k. E .. k b. d N B b ft · ıyor ı: yup orta me te ın en u-

• u .8 b": gençlere yaz mevsi- rettin B. diyor ki: 
mıne aıt ır sual so y • ı · B 1 t • ruyorsunuz. az günlennde genç enn ce-
t u sBa am yerınde sorulmuş- ketsiz ve şapkasız gezmelerine 
~r. en genç erkeklerin ceket- ben taraftar değilim niçin diye-
~zraf: şapbka1 sız gezmelerine asla ceksiniz sebebi. •• 

ar u unmuyorum. Sebebi B' · çJ • • • .. 
gayet basit; bir erkek ne kadar ı•v - kızıhm gen ~nmızdın zuoppe-
resmi ne kadar sade ol ıge ço eveılerı var ır. nun 
kadar benligw inin ku t~r.sa 0 içindirki ıokaklarda şapkasız ve 
. r f . l'Ve ını ve k . 1 B 1 ızze ı ne sıni idrak etmit olur ce etsız gezer er. unu mem e-
Kollank sıvamış, saçları taramı~ kt.etimGiz ge

1
nçlerke yd~pl ın. ~eAmemiş

ve ş~p asız geçen gençleri ben ır. . enç er en ı erını vrupa 
kendı hesabıma pek manasız bu- gencı farzederek yapmaktaclır
byorum. Bununla beraber her lar. Fakat bilsinlerki kendileri 
g~nç . akşam deniz kenarına, evi- birer Tilrk 'encidirler. Eğer pek 
nın cıvanna şapkasız olarak git- bunaltıcı bır hava olursa ceket 
~ekte mazurdur. Bundan evvel- ve: şapka usu.li. dairesinde çıkar 
kı yazımda da söylediğim gibi gomlekle gezılır. Fakat ceketi 
biz gençler züppeliğin ezeli düş- şapkayı evde bırakıp uzak yer
manıyız. lere kadar gitmek pek abes bir 

Bu vatanda zilppelerin yeri şey olur. •v •• 

olmıyacaktır. işte gençlerin şap- Avrup~ ge~çh.g!nın. ~er y~p-
kasız ve ceketsiz gezmelerine mış ~l~.u~ hır ışı hızım Turk 
bu cihetten taraftar d v T B" gençbganın de yapmasına ben 

egı ım. ır tarafta değilim 
takım zlippeler ceketsiz kollar ••• 
sıv~lı, kaküller taranmıi bir er- ··k~İ~~·~-~·j;.-;_;~-.. h~İd; .. ;;~;b·iİi·;: .. 
kege yakışmıyacak haller de bu- Yalnız züppeliğe ve affedersiniz 
lunuyorlar. sululuğa gitmemek şartiyle •• 

Ci~d~ ~e yirminci asrın Türk Bu haftada Vakıtıma samimi 

( Gençlik Haberleri 

Kumkapı klubil A
tlnaya gidiyor 

Haber aldığımıza göre, yakın
da Atinaya gidecek:oıan Kumka

pı klubünde gü
reşçilerin 2tem
muz perşembe 

gününden itiba
ren seçme mü
sa ba ka la rı na 
başlanmıştır. 

Bu kafile 14 
temmuz pcrşem· 
be günü hare
ket edecektir. 

Kumkıpı'sporcularındanKafileye kulüp 
Bedri a. reisi ismail bey 

ile kıymetli güreşçilerden Mu
%~ffer beyler riyaset edecekler
dır. Yunanistana gidecek olanlar: 

56 kilodan Cafer, 61 kilodan 
Bedri, 66 kilodan Refik, 71 ki
lodan Saim, 79 kilodan Adnan, 
85 kilodan Mustafa beylerdir. 

Yunaniıtanın bütün n'<letler 
ş~mpiyoou Zaranişki ile ya 71 
k!lodan Saim bey ve yahut, 61 
kılo şampiyonu Bedri bey kar
şılaşacaktır. Güreşçilerimize mu
vaff akiyet dileriz. 

gencı tıpı bu olmamalıdır. yok- fikirlerim bundan ibarettir. 
a herkes edebi ve terbiyesi ( Anketimizin devamını ge· Galatasaray izcilerinin 300 

•
dairesinde şapkasız ve ceketi lecek haftaki sayımızda neş· kllometrellk yaya seyahatleri 

·~~~~~~~~~~~~~~~re~d~e~c~e~O~i~~~)~~~~~~~~ İuil~~ ink~af1 ~manı ha~i ~ 

l~eçen haftaki bllmecembl ı 1 mumi hidayetine dü~er; Maltepedr. 
. Yeni Bilmecemiz ~urulan oymak beyleri kampı harp 

h 
C.eçen .. haftaki bilmecemizin sureti Vapurla deg"irmen d b' t ıle beraber yekYücut olarak harbe 

allı şu ıdı : ereye ır enez- . t' k . . .1 .•. J\le\'Ve Beheri züh yapacak olsak bindiğimiz vapur ış ıra .etnıış, bu suretle _ ızcı ıgın 
~ 

5 
.K. ~ ~ s~att ~&<JlelWfı i ~ etredir) kuvvetlı uzuvları yata~ ug.runa ocali 

Limon A 20 K. yol k tetse Değirmen derede dört bu- larını. s;n :se.~·e ycrm~ş~erdı. .. . 
Ceviz 2•5 K. 3~ 2,5 K. çuk sn at eğlendikteh sonra avdet er. . .ı. tıkl.ıl mucadelc ını ınu.,te.:·~~P 

0,5 K. - ı 7,5 K. sek, vapurun !;arkrnın nısıf k t ızcılık tekrar canlandırılmı~ Ye but un 
Y ckon 40 40 K. u ru d • · 1 · t . 2 buçuk metre olsa Değirmen dere kö ~e enı memleketlerde yenı m ~r-

. Bilenler arasında hcdıye kazananlann rüden (2S) mil me:safede old • p bıye sistemi olarak kabul edilen ız. 
•simhleri ve knzandıklan hediyeler ber- göre. uguna cilik bizde de Iayik olan movkiini al 
veç 1 zirdir: · ' " 

Beş kitap kazanan 1 - Sabahleyin saat 9,30 da köprü- ".'.ağa. başlamıştır. l\funt~zam ,.e us~l 
Galatasaray lise inden 1028 Ismail den hareket edersek kaçta avdet ede- lu hır salı:.ma mah:sulu olan hır 

Adnan Bey. riz? organizasyon 7 kişilik bir gnıpu 
iki er kit k 

1 
2 - Vapurun çarkı azimet ve avdet 21 - 6 - 931 paznr günü Paşabahçc·-

1 _ Eyüportap :tza~anS~r dahil olmak üzere kaç defa döner., den başlıyan ve Polonez köyü. Alem 
2 - Göztepede 1~ hn:ıe Fep ~tnZ .. uhat~ BB, 3 - Bin çark devrini temin içi~ la dağr, Taşdelen, Abdürrahman, Ga· 

• e ım erı u u - · s · · · 3 - Çengelköy nsk • t k b: zım gelen buharı, tonu (1750) kuru::-t:!n zı • emendıre, Yakacık, Pavlı, \alo· 
den 3 92 Şükrü D e~ orl at m: ~e ın (50) kilo kömürün temin ettiğine ve va vaya kadar imtidat eden 100 kilo
allim mektebinden' 

27 
:;: s ;n u mu pur kumpanyası kömür parasından metrelik yaya ı;eyahati sağlam bir 

Birer kit ıya ey. başka bu paranın yüzde ellisi mikta- surette hitam~ ermiş. 
ı _ Gal t ap kaz~n~nlar rında kı\r istediğine göre kumpanyaya Bu seyahatı Galatasaray takını 

Nejat B • a2asaray lı~esınden 1.076 ne ücret vereceğiz? beylerinden Nejdet Galip beyler :ela· 
ey, - Halıcıoglu Çıfta ,n v . re etnı· l ·d' caddesinde Ar y kt B • 

3 1~ Dogru halledenler arasında 60 kışi ış eı ır. 
ya ere lisi d 1 ve a el, - \On ye kıymetli hediyeler nrilecektir. Tekzip 

.
1 

Y n e oglu A. L. E. 1\1. Is- Dikkat Geçen hafta lı~ ayifede (Temaşa 
maı Dey 4 1\1 • s··ğ··tı d E gr 1 c- ' - crsın u u er e · r 1 - Hediyeler yanlız pazartesi ~ün upunun) dağıldığını yazılmıştı. Hn · 
urn<ınt Bey 5 n b ·ı· K l f huk· ' n ' - a ıa ı apa ı ınn leri saat 13 ten 18 e kadar YAKIT ida- 1 grupumuz dağılmamıştır. f· a-
umarn 36 Sam· ıı·· · B ar· ti · L"t B 1 useyın ey. rehanesinde müsabaka memurluğunda ıye erme devam etmektedir. 'l 

1 lrelrl kolonya kazananlar tevzi olunur. Başka zaman müracaat fen gazetenizin genrlik 8avifesbde 
- eyb ı · d "" · · ::ı; • il 2 •• ~ ıa a nhtım boyu c.nıse edenlere hediye verilemez. aynı ütunda yazını7-

' - Ratıp 1\1·· l.h. · h 11 . Toprak sok us ı ıttın ma a esı 2 - Hediye kazananların bizzat mü- Rejisör H. Avni 

3 _ Çift hak numara .. ~O Ayşe H, racaat etmeleri veya gönderdikleri + Aidl 
Küçlik ~ e avuzlarda Munıre H, 3 - kimse ile vesikalarını göndermeleri VAKiT 

lustafa Pasa Gül sokak nu- sarttır 
rnnra 1 Nazı 11 .. h ., . G ll ı • 5 - Fenerbahçe a ••••••••••·········•••••••••••••••••••••••••••••············ ı · k f 
cı yas sokak numara 3;; Saim Can Ayşe Hanım, 12 13 üncü ilk mekktep· enç 1 SayJ aSJ 
D~. 6 - Rurtuluş caddesi numara 76 ten Bedia Hanım. 
D.urdane ilanını, 7 _ İngiliz mekte- Birer podra kazananlar 
bın~n Nihal Hamit H. 8 _ Üsküdar 1 - Beyoğlu Hamam sokak numa-
Daglarbaşı l\loralı zade Rebia H. ra 7 Ferihan Hanım, 2 - K1z orta 
9 ::- CUmhuriyet kız orta mektebin,ien mektepten Enise Hanım, 3 -Kabataş 
Nuzhet H., 10 - Büyiikdere Fındıksu- ~ıkmaz sokak numara 17 Fatma Ha
yu numara 4 Adalet Ali H., 11 _Kum nım, 4 - Kostantinoblu kollejden Na 
kapıda Hasan Tahsin B. 12 _ Ortaköy sip Şevki ilanım, 5 -İstanbul ticaret 
kayık iskelesinde nurna~a 21 Fatma borsasında Fatma ilanım. 6 - Se)ri-
H. sefain ha;;; acente:;inde Nebile Nazım 

Birer esans kazananlar Hanım, 

Müsabaka kuponu 

12 Temmuz 1931 

isim: --------
Adres: 

Bilmece halli: ---·---

ı. Darülfünun fen fakültesind~n Birer çay k•zanenlar 
Cahıt R., 2 - Galatasaray lisesinden 1 - Gelenbevi orta mektebinden ·141 s L.. kt 1 • d \I" Orhan 
Osman Nizami Bey,:~_ Yeni postane- Ahmet Bey, 2 - Erkak muallimden B ~ ;~ "; •• n:ı\ .. e.>~~ 1~" -~ . 

1 
eni tl~it 

de daktilo Sadiye Hanım, 4 - Sarı· Enis Avni Bey, 3 - Vefa orta mekte- N:~·. B - ~·; ı oi~ ·k~"d egıı~a mckte
yer dere boyu numara 46 Sefa Bey, 5 binden M7 Muvaffak Bey, 4 _ 23 ün- b. dı e3>:_·-> T :--f.k B~ u_ alrt ~ lstiklfd 
- Onunc ·ık .. k" X .. ·ık kt t ın en .>- e~ ı e\, u ı · mektepten Tur an • u- cu ı me ep en Muhammer Bey ,) _ r . d \ ·c z k. n . ı · _ Ü..;kii-
rl Hanını, 6 - Kırk ikinci ilk mektep- 24 üncü ilk mektepten Fehmi n:v 6 dı~ın e~ • rı ~e -1. eİ;' ; 6 _ Fey
ten Muzaffer Hanım. 7 -Göztepede Sı - İhsaniye karakol civarı numar~' ı~ .ar al~ ~mdan 8°gk.~n c e~ •. Be)' li 
ra köskle 8 ~ · JI 8 R t B 7 " zıye ı<ı:esın en a ·ı ..::ıUP ı • 
Rız :. ~ numara . ...,aıme anım. ~ e~a ey, - Aksaray numara 9 Aksaray küp~ü okak Kemal Bey, l 

muallımden Jlatıce ı.eman Hanım, :\1. izzet Bey, 8 - 37 inci ilk mektep D t t kt 1 • el "'' aci F 9 ·v • d • d 
4 

- a\·u paşa or a me · e nn en .ı."' .-
- ı. enı çarşı ca desın e numara ten Hulôsi Bey, 9 - Üsküdar Kız . Be 19 Aks . ra 1 ı 

Huriye Hanım , 10 - Ticaret mektebin san'attan Samime Lutfü İlanım Orta- ~ın "h YH - .,0 ara) 1~u7a. · 1: 
den Lamia Hanım, 11 - Senbolşeriden köy dereboyu Umran Zeki Ha~ım 11 ı·emı. ad ·~•m: S .. f -B er e\nıya ı~ • ı~esın en .ı., acı e a ey. 

Yuşa Kampı 
Yazan: Necmettin Sabrf 

Yuşa kampında sabah kahve altısı 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de lise ve ortamektepler imti
hanlarını biti~dikten sonra 15 
gün kadar hem hava almak ve 
hem de sene zarfında göt·dükleri 
(askeri dersleri ) tatbik etmek 
için muhtelif yerlerde tam bir 
asker hayatını yaşarlar. Ben de 
bu hayata bizzat yaşamak için 
( Yuşa ) da yapılan kampa iştirak 
ettim. · 
Yuşa kampına kim iştirak etti: 
Yuşada kurulan bu kampa 

Türkiyenin muhtelif şehirle~i~
den, muhtelif mektep talebesının 
iştirakile vücuda gelen bu kamp 
2 temmuz perşembe gününden 
9 temmuz parşembe gününü ka
dar devam etmiştir. 

Kampa iştirak edenler 
13ursadan lbrahim Hakkı Bey, Ameli 

ha,·nt mektebi talebesinden Sabahattin, 
Ti~aret mektebinden Necmettin, Vefa 
mektebinden Memduh, Askert lisesinden 
Tank, Ahmet, \'efadan 1\hmet, Uursadan 
Zh·a Alp, Tahsin, lzmlrden 1 lakkı 7.iyn, 
\7 efııd:ın lı ldettin, Pcrternihalden i\ leh
m et Fr:ınsız mektebinden :\azım, Senim 
mektebinden Hayri, lstıınbul lisesinden 
Orhan, Amçrikıın mckttbinden Eşref, 
Bur.sa ilkmcktcbinden. "d:;ım, Bursa Jise
~inden Ragıp, Askerı lısedcn Hüsnü. 
Şelıiryntı mektebinden ~\hf!Jel. \'efadnn 
l\lchmet, l.tnnhuldan hıhrı Beylerdir. 

Gördüklerimi aıağıya kayde
diyorum: 

Yuşa teoesinde 
Çadırlarımızı ( Abıhayat ) de

nilen suyun başına kurmuştuk. 
Bu su okadar soğuk ve okadar 
lezzetli ki.. içtikçe karnımız acı
kıyordu. 

Beş dakika yukarda olan Yuşa 

8 - ll yörüyüş, l 1 - 12 öğle yemeği, 
12 - 2 uyku, 2 - 2,30 banyo, 2.30 • 5 
serbest mesai, 5 - 6 kampa ait işler, 6-7 
akşam yemeği, 7 - 7.30 temizlik, 7,30 - 9 
serbest mesai, 9 - 9,30 yıkanmak ve 
uyku. 

iıte size bir günlük mesai 
programı. Bundan başka, her 
genç nöbet beklemek mecburi· 
yetin deyiz. 

Parolamız: (Kurt) 
ilk gece. Büyük bir ateş ya

karak etrafına toplandık ve muh
telif mevzular üzerinde konuştuk, 
hikaye, efsane. Bilhassa bizi 
(Yuşa) nın mezarı alakadar edi
yordu. 

Yanıba~ımızda mezarlık var, 
bazı arkadaşlarımız korkuyorlar. 

Mezarlıktan hortlak çıkacağını 
iddia ediyorlar. Biz bu iddialar 
karşısında kahkaha ile gülüyoruz. 
Benim nöbetim gec@f 1 - 2 ara
sında idi. 

* •• 
Serin bir rüzgar esiyor. Orta· 

lıkta derin bir sessizlik. Yalnız 
ara sıra kuşların sesi. Sonra su· 
yun ~akırdısı, ağaç daHarının 
sallanması. Bu gecenin sükünu
nu bozuyordu. 

7 Piyadeler 
Kampımız üç çadırdan ibaret 

her çadırda 7 kişi. 
Ertesi gün üç çadır muhtelif 

yerlere ayrı, ayrı yürüyüşler 
yaptık. Biz (Polenez) e karat 
verdik. 

O günün bütün işlerini yap
tıktan sonra akşam saat 6 da 
yola çıktık. ( Her gün bir çadır 
bütün işleri yapmağa mecbur
dur.) 

camii ve mezarını ziyaret ettik. 
Buradcı en çok nazarı dikka- Paşabahçeslnde 

timizi celbeden mezar oldu. Paşabahçesine geldiğimiz za-
Mezarm uzunluğu tam 32 met- man bir saat kadar istirahat 
redir. Bir rivayete göre burada ettik. Bütün eşyalarımız hazırdı. 
Yuşa Hazretleri bir muharebe Saat 8 de yola çıkmağa karar 

d h verdik. Harekete yarım saatimiz 
esnasm a şe it olmuş ve buraya 
defoeylemişlerdir. vardı. Bu kısa zamandan istifade 

Orada yaşayan bir ihtiyar etmek için köyü gezmeğe karar 
verdik. 

kadın bize şu malümatı vermiştir. 
- Oğlum burada yatan Yuşa Paşabahçesi Boğazın güzel bir 

Hazretleri vaktile Hz. Musa ile yerinde.. Buraya vapurlar Istan-
iiŞağıdaki suyun kenarında ko· buldan bir saatte gelir. Beş sı~ 
nuşmuşlar. Burada gördüğün nıftan mürekkp bir ilk.mektebi 

Y (Lutlcn sayıfayı çeviriniz) 
mezar uşa Hazretlerinin yattığı ·~·~·~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!~~ 
yerdir. 

( Burada biz gülüştük. ihtiyar 
kadın kaşlarını çatarak ) 

- Ah zametne çocukları ah 
diye söylendi. 

Biz ona Musanm buraya gel
mediğini anlattık. O ısrar etti. 

" - Oğlum nasıl gelmedi, on
lar peygamberdir.,, 

24 saatlik mesai 
24 saat zarfında muayyen bir 

program tatbik ediyoruz: 
Saat .5 - l\:ıılk boıusu. 5 - 5,30 yı

kanmak ve knh\'nltı, 5.30 - 6 çadır dahi
linde temizlik, 6 - 7 muhtelif 'POr hare
ketleri \"e oyunları, 7 - 8 dereye gir mck, 

\'efa Orıa mektebi son sınıf talebesinden 
bir grup gezintide 
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Büy.ük Millet Me eli sindeki Müzakere 
: · {Üst taralı l ıncı sayıtadıt J 1 Efendiler bugün için ve yarın i~in zettim. kii iktidarda olanların nüfuzu derhr.l ğer bu menular üzerinde mes•uıu'*> 

· Hükumeti tenkit eden bazı matbu- ya~~la~ak ve yapılacak şeyler bunlar lJaşuekil isme~ Paşa (Malatya) zail oluyor. Esas olarak bildiğimiz sı- ve hakikat hissinden maada ıi 
M:a· hitap ediyorum tarzı tenkitlerin dcgıldı:. . . . . . - l\luht~rem efendıler; hatipler rncv- nıflarr mütemadiyen terbiye ve ıslDh lan küçük hisler, ihtiras!• g 
den millet için bir fayda mr yoksal ~Efkan u!11umı~~yı bı~· takım ı.g· faı j ~u~ bahıs olan .meseleden heyec:.uı ve etmeğe vakit ve çare bulabiliyoruz. J;ü hakim olursa, zaten anlayışı karıf t e 
akibeti ahvalde zararlar mı husule ka; ?'azılar ıle mutem~dıyen teşvış ''.~', ınfıalle .. bahse~~ıler. ~lemlekete zarar yük Meclise itimadı nefisle ve cesaret mış olan muztaripler büsbütün ynııl ) 
gele~ğine kanidirleL Bir dakika için !~.glıtten ve ş~~si !':1uı~aknşa \ ' P so- o~mak ~zer~ gosterdıkleri misaller, teş le söyliyebilirim ki bir muhalif cereya- istikamete sevkolunur. Bunun yak1' E 
iyi· dffşünülürse fayda beklememek gw;ımele~den g.or~~egı.mJ~ zararla.n~ l n~ .ettıklerı es~~lar i.ıı~ibahr muc!ptır, nın derak.ap vüc.ude getireceği bir teh- bir misalini söyliyeyim: ti 
zaruretini kabul etmek mevkiinde k:ıl !~h:ımetın.den ürk_~P tıtrıyerek el bırı! 1 Butun .. bu tafs~latrn ıçın~e, hü~ılmcte tike derpış etmıyoruz. Böyle bir teh- Mesela; bu sene bütçeyi muvaze~ 1111 
mazlar mı? gının tcşkıl edecegı kuvvetle vatnm teveccuh eden ıtabr takdır etmıyor de likeyi tasavvur etmiyoruz. ye getirmek için tasarruf yapmak r:ıe" r · 
. Millet ve ı:n~mlek.~t işlerinin tan· vazifelerimizi ba~armak çarel~ı:ini a~<~ ~i.lim .. ~~ kad~r ş~kaJete ma~al vermek Arkada,ıarım; şimdi bundan son- buriyetinde kahyor ve birçok kü}fetlt 
zım ..-e ıslahı ıçın Buyük Meclis ve hJ. yıp_ bulmaktır kı ancak hızı sahıh l ıçın. huku~1etın bır ç~k tedbırlerde <>k- ra geçirmege mecbur olduğumuz s'lf· zahmetler ihtiyar ediyorsunuz. D~1~ J 
kumet tarafındanw binbir çareye baş selamete çı~aracak.tır: . sıklık etmış ol.?'a.sı J~z~mdı~.. . . halar matbuat _h~rriyetinin daha güç efkarı um~miye nazarında şu isi~ ) 
vur~lara~ çalışıldıgı ~uhengamede mu Yoks~. ~!s ve ı~tır~~ara magl~pı l\lat.~u~t h~rny~tının suı ıstımalı~e olan, daha muglak_ olan safhalarırlır. mette !eşrih etmek gayet kolaydır .. ~1 1 
hahf. dahı olsa matbuatımızı düşen olara~ yuru~e .. akıbe:ının çok e.ım karşı hukumetı? ~lınde medarı tatbık Asıl hallolunması lazım gelen güç şey dem kı; bu tasarruf yapılabiliyord 1 
vazife böyle mi olmalı ve yapılmalı- o!a~agı hepımızın m~l~mu olan ve ~~- olacak hem sala~ıyet vardır hem de ler de bunlardır. Bilirsiniz ki propa- niçin daha evvelki senelerde yapnıııd 3 
dır? • rıhı de o kadar eskımıyen acı tecru- memlekette mer ı olan kanunlar var- ganda bu asrın başlıca silahlarından- nız. Bu tasarrufları dah:ı evvel fB 

Yoksa şiddetle arzu edilmesine rağ- beler. ile defaat!e sabit olmuştur. ~ır .. ~anunla.rın cereyanı tabiisini bi- dır. Matbuat hür;iyeti bugün, 100 ~ene saydınız bugün daha çok paranız b 
men tamamen yapılması zamana ve Bınaenaleyh ış bu raddeye gelme- lırsınız. Şahsıyata taalluk eden matbu evelinden daha zıyade artmış değil ay- lunacaktı. Ve bugünkü sıkmtıyı çekıf. 
imkana ihtiyaç gösteren mali ,.e iktı- den evvel Hükftmetin bu bapta esas· at ceraimi şahıslar tarafından mahke- ni kıymettedir. Tehlikesi daha zi- diniz. Halbuki bu tasarrufları yapo 0 

sadt ıslahat teşebbüsleri hakkında lı tedbirler arayıp bulması hakika- melerde tahrik olunur. HükQmete taal yade artmrştır. Propaganda eğer mü- sunuz, fakat hususi bir buhran icirıd t 
halkı tenvir ve irşat edecek makale- t~n lazımdır. Ve bu bihakkın kendi- lilk eden ceraim mahkemelerde takip sait saha bulursa bir memlekette, bir vesaitin kifayetini temin edebilme~ ti 
ter ile yalnız zihap ve kanaatlerin sınden beklediğimiz bir vazifedir. Bu olunur. Hakimlerin vel'eceği hükümler mi11ette yıkılaıncyacak zannolunan ., çin, birçok ihtiyacatı arzu etmiyeı~ 
tashihine mi çalışmalıdırlar? vaz!f~nin . ifa.smd~ teahhu,r . vukua ile şik~yetler _adli neticeye raptoluııur- kuvvetli bir binayı dahi yıkabilir. kasretmek mecburiyetiJe yapıyort11 Y 

· Zamanın zemini tahrir ve mesaisi getırılmesı çok agır mes ulıyet ve lar. HukO.metın bundan başka da sala· Muntazam şuurlu, muayyen bir he- nuz. Tıpkc bu tasarruf şu seviyede ıı•' h 
bunlar ?lı_na.k lazım gelirken sa hah vebali m~~i~ olac~_ğını .kaydetmeyi hiyeti vardır; o. da kendi. ta~di.rine gii def aleyhine t~vcih edilen propaganda işeti olan zevatın varidatından bir tı11~ h 
olup ehn.ıze bir gazete alırsınız ba- zaru~~ .. g~.rür ve hükiimetın ~u bapt~ re her hangı hır gazeteyı _ ıntışardan mn zaman ile sarsamcyacağı hiçbir tarı azalır azalmaz, gıdasınr yarı '~ . 
k~rsmız ki apartımanlar lisana getiri1 ne .du~unuyo~ .. ~;ahaten s?ylemesı ~~n~der~k k~patmaktır. ~ger matbuat kuvvet yoktur (Doğru sesleri). rıya kesmeye, kı~maya mecbur 0Jrı1:ı t! 
mış, beherinde kaç daire vardır? Her ne ıntızar~n kursuyu terkederım. (Bra hurrıyetı. feyız verecek bır tarzda de- Arkadaşlar· propaganda ile kawto- kabilindendir. Boyle tasarruflar<l!l !ı 
dairenin od~larını~ adedi n~d~r ve ki- vo sesi.en, al~ışlar). . , vam etm~yor~a ve bir Ç<>k m~~zurları lunan hedefi y;knıak için hakikaten çok elem. duyulur. Çü~kü yarın b~ııl' & 
rası neden ıbarettır. Ve kımın tara- Celal Nıırı Bey (Tekırdag) - davet edıyorsa bundan tevellut edeıi muhalif söz söylemek de lazımO'elmez. ı·ın tatbıkatr başladıgı zaman bırÇ" r 
fından inşa ettirilmiştir, yolunda ga- Efendim; şah<sıma taalluk ettiği şikayetleri derece derece kısımlara a- Hatta doğru söyliyerek bim:ksadın ihtiyaçların kasrolunduğu anlaşı1ıı' r z 
yet mühim ve millet için gilya ı:ok için affınızı istirham ediyorum. Pek kil yırmak lazımdır. Ya kanuni yolda fa.. yapılan tertipli bir propaganda bir ha- tır. Daha fazlası lazım olan mekteP1 d 
fayd-ah malilmat. vermektedir. . çffk bir i!ade.m. ''ardır. Ali Saip 1:leyin kip. ederken. zabrtll; . n;ıü~~eiumu~ili~, kikati yere sermek için kafi gelebilir. d~n •. !~lebelerden bir kısmının ihmal r o 

Bu ne demektır? Acaba ey ehalı buyurdugu gıbı (Yılmaz) gazetesı ma- adhye ve saıre tesırını gostermege kı- Hiçbir memleket bütün meseleleri- dıldıgı anlaşılacaktır. Daha fazlası 1 
f 

görür~r musunuz .millet__iktısadi buh- hiyetini değiştirmezde~v~v~el oraya ya f~~et etmiyor veya onların ~~alan ha ni halletmiş ve cemiyetin bütün ihti- zım ola~ ~~anelerden bir kısm.ıJ1 
ran ıçınde yaşar ıken ote taraftn zı yazmaktan vazgeçtıgımız herkesçe rıcınde kalan meselelerde hukumet ka- yaçlarına kati gelecek vesaiti elinde tu tehir edıldıgı anlaşılacaktır ve s~ııe, b 
semalara kadar yükselen apaı1cm::ın- malilmdur. Bu gazeteye yazı yazmak- nunun kendisine verdiği salahiyP.ti tar değildir Her memleketin bin tane Bu tasarruf ancak ıztırarh zaJll"~ 
lar yaprhyor. Ne duruyorsunuz işte tan feragattan sonradır ki münasebet tatbikte ihmal ediyor veyahut mevcut ihtiyacı vardır. Eğer bir cemiyetin ha- tarda tevessül edilebileck zaruri b a 
size sem1Ierini gösteriyor ve resimleri siz neşriyata girişti. Bidayette bu ga- olan dert elde bulunan salahiyet ve yatrnr mutlaka fena görmek ve göster tedbir mahiyetindedir. Böyle meı:;clt~ t 
ni de yapıyoruz gidiniz hepsini hak zetenin muvafık neşriyatta bu- ~eı"i olan kanunların hükümleri hari- mek isteniliyorsa onun her muvaffakı- lerin anlaşılması tabii istikamctinıl. a 
ile · y~ksan ediniz demek mi isteniyor? lunduğu için bir limitet sll1'e· cı~e çıkacak kadar ciddiyet ve ehem- yetli işini ters tarafından veya eksik şaşırtıltp da başka istikamete se,•ked

1 
d 

Yoksa bize böyle asri .. ve azametli t~.nde şi:rıket t.e~kili d~şünlilnı.üş· mıyet pe.yd~ etmiştir •. Bunu~ için ~ü- tarafından göstermek müınıkündür. Ne dlği. vakit efkarı umumiye zehi!teııd ~ 
a~.artr.manlann ne luzumu vardır, tu ve . bu~u:° ıçm de ~ır .. vesıka kQ"!.et .hı~bır şey tekhf etmıyor: Sıze kadar şuurlu ve anlayışlı olursa ol- ~ektır. Bunl~rdan me~lekette faıde .. r ı 
D!:emlek~tte baştan başa .Y~pılmı~ ~u- i?'z:ı e~ılmıştı •. Şu . ka~ar k~, }>oyle bı.r bu uç lstıkamett~ cevap vereceğım. sun, hiçbir millet muntazam, müstemiı· g~l, za~ar hasıl ol?r· Öy~e şeyler .ır."- l 
lubeler ıçlnde yaşamak bızım nemıze hmıtedın teşkılı cıhetıne bılahare gı- Bu defa vazıyet nedir? Hatipler ve daimt bir propagandanın tesiratına düm kı artık tasbıh demlen mefıııl 
yetmez mi demek arzu ediliyor? Ap:lr dilmemiş ve hazırlığa dair olan bu ka muiıtelif cepheden bu meseleyi izah et- tahammül edemez. Bundan 50. 100 se- muhitten çıkmağa başlamıştır. JI~ 7. 

tmıanl'art lisana getirmek bu mu imiş? ğıt da hükümsüz addolunarak geri a- tiler. Ben burada geçen sözleri dikkat ne evvelki nazariyeler nihayet fikir mü hangi yanlış bir havadisin neşrotund ğ 
Tenkitlerle millet işlerini düzetmek lmmıştır. Mesele bundan ibarettir. Key le dinledim. Zaten hatiplerin gösterdi- nakaşasından ibaretti Siz söylerseniz ğunu görüyorum. Güzel, yanlış i ·itt''r ) 
için bulunan çareler kala kala bun- fiyeti bir iki gün evvel 1s1anbul mat- ği endişeyi yalnız burada, Büyük l\fiJ. ben söylerim dinliyenler hangi tanı f; olabilirler. Y~hut farkında değildirlt n 
lardan mı ibaret kelmış? buatı vasıtasile ammenin enzarma ar- let Me~lisinde vuku bulan müzakerat- doğru bulurl~rsa onu kabul ederler de· Bun~n çaresı, mutat _olan: . rnetl~rıi ~ f 

. . .. .. . . 'k y l k tan degil, halktan ve bir çok vatandaş nilirdi. lan, ınsant olan çaresı bu ışın dogru~ n 
var. Beş muallım bır de mud\!r- lıfı kabul ettı • orgunu tan, tan da işitmişimdir. Mesele ehemmiyet H lb k' b .. bi ~'- d 1 tl h t bundan ibarettir demektir. Tebliği ) r 

l k h 1 Jd
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den mürekkep olan bu mektebe uykusuz u tan, o a e ge ı ı ı~. n.~z~rr dıkk~te alı~acak, mustacel~n ta aralarında münasebet kurmak için p~rsın~z, a rr ar ya ~anma ı.n. a~e" 
köyün bütün çocukları devam akşam kahvaltısını yer yemez duşunulecek bır mahıye~ alı:?ıştrr: 1\f~i- yekdiğeri aleyhine propaganda yapıl- gosterırler, yahut _tahrı~. ederek dtı 

b d J ı;ıaade buyurursanız bugilnku vazıyetın msını şart koyacak kadar ileri gitnds- rederler. lnanmadrgmı gostermek ıt e 
eder. kahvenin muşam a se ir erine ~anasını izah etmek iç~ ~ize biraz es- lerdir. Bu memleketler asırlık hü:rri. h~ iyi bir şeydir. Çünkü. bir muka~d 

· iki camii bir de kilisesi var. uzandık. k~. Zc~ma~dan ~ahsetmelıyım. Mathuat yet memleketleridir ki, bugün milletler Yl davet edıer ~ak!lt tahrıf e~erek '!< Ilı h 
Buranın niifusunu Türklerle Rum. Sabahleyin h~r~ıyetı ~melı sahada vazrh .v~ ktsa tarafından yekdiğeri aleyhine mali.sa- red.erler~ ~u zıhnıyet odur kı h8:k~ıtlt' ' 

E . b b b d k hır ıfade ıle nasıl anJatılabılır? bu dı mahsus ne yapılacak propaganda 'ar Jerın taglıt olunmasrndan hakıJc, {I 
]ar teşkil çder. rtesı sa a eşte uyan ı • mem)_elcetin öteden beri istediği matbu- ın mral'lr tesil'ledae tahamıail edile- rin anlaşılmal!'as~nd~n. faide v.e men ı• ş 

K§yi::le asayiş okadar yerinde Güzel bir kahvalbdan sonra yola at hurdyeti n.Qdir .• tniyeceğlnt iddia ve ilan etmek dir ~r. at _b~klemek zıhnıyetıdır. Hak~katlc~ ı 
....... o çıktık. . B~ ~emleke~~ - ~bu h~r mem]e.. Demek ki muayyen maksatla yapı· tagbt olunmasından ye hak!l'atl~ifr l 

l<i sokak kapısını açık bıraka- k S ketı":. ıs~ıda~ı ~a o~led.~r - bır m~t~u· lan propagandaların tesiratma karşı a!'Jaşılmamasından faıde beklıyen. ,~ 
cak olursanız hiçbir kimse gır· Şimdi, karnımız to • ert bir at hurrıyetı dıye ılk once, meYkn ık- milletin müdafaa edilmeksizin muka- nıyet mahzı şerdir. (Bravo seslen, 1 

yürüyüşle tekrar kampa geldik. tidarda .~u~.u~an .. hükum~te k.arşı ul~ vemet edebilece~ini zannetmek hata- kışlar). . . . . . . ·i ı 
mez. Arkadaşlarımız bizi merak et- o.rta v~ olçusuz soylenebılm~ı .kas~~· dır. Bir cemiyetin hayatını mütemadi- Ele~ınızı tah~ık et~emey~ ıçın ~-

Ahalis:nin ekserisi yerlididir. ~ır. ~ılletlerde matbll:at A hurrıyetının yen fena gösteren bir neşriyat 0 mcm· başka mısall~r . soylemıyece.gım. A~b' 
Yalnız yazın birkaç kişi yazlığa mişler. Mes'eleyi onlara anlattık. ılk m1yarr budur. Bu ımkan, katoluna· lekette hiçbir hayır vücude getirmez. daşlanmız kafı derecede mısaller - 't 

,. Bundan sonraki günlerimiz bü- c~k ~Jk merhaledir .. M~mlekette her~an Gençler ve çocuklar mütemadiyen led~Jer. EfendiJer, dav~ b~~ıın_a teı·;~r ) 
geıır. , . gı bır gazete çık~~ıl.sı~ doğruca hiikQ- fena idare olundaklarrnı, her şeyin fe- gelı.yorum~ ?'atbua~ ~u~.rıyetınde ., J 

Hareket: yük bir neş e içınde geçti. mete kaı·şı ~evkıı ıktıd~rda bulunan na olduğunu milletin büyük diye, iyi nevı _çarcsı.z!ık kend'!'ı gostenn_ekted1ıı 
Saat tam sekiz. Herşey hazır. O kadar güzel eğleniyorduk ki, kimse ~ley~ıne - . m~sela ls~~t Pa- diye tanıyacak hiçbir şeyi olmadı.P,ını H~kıkat. hılafın~a ~ası! olan bır it:~~~ 

burada üç ay oturmağı can ve şa - soz soylenebılsm bunun boyle o- duya duya okuya okuya yalnız bedbin atı tashıh etme,,e ıpıkan yoktur. l 
Yola çıktık. Dağlara çıkhkça labilmesi matbuat hürriyetinin ilk mi- ve meyus ~damlar olur· milletin islik· her hangi biı' sil'.'as.ı Yeya iktrsadi ııır' 
rüzgar esiyor. Yoldı:ı. yemiş ağaç· gönülden diliyoruz. yaııdır. Söylenen sözlerin doğru veya halini idare edecek çoc~klar genç yaş- seleyi do~ru bit· ıstıkanıette müna!.:.~ ı 
larına rastgeJiyoruz. Bfr saat Son gece yanlış olması münakaşası ondan son- larrnda bu kadar zehirli hava teneffüs etmek imıU.nı !ok~ur peki tahsilde t~ t 

. Son geceyi daha güzel geçir- ra başlar. Milletler evvela bu neticeyi ederek istikbale çrkarlarsa milletin a- lunan taJe~e üzerınde, çiftinde c;aıı~ıı. 
sonra hava karardı. elde etmek için uğraşırlar ki biz de tisinden nevmit olmak lazımdır. (Ura- köylü üzerınde, şehirde yaşıyan ,.~ y 

Yolumuzu şaşmyoruz meh için gündüzden hazırlandık. bunun için uğraşmışızdır. Hatta çocuk vo sesleri). Muttarit ve mütemadi fe- taııdaşlar a~~rnda mütemadiyen ~fı l ı 
Bir · saat yürüdükten sonra. Aktam olunca büyük bir ateş !u.ğum~.~da böyle ~ir ma~zar~. görmek na neşriyat bir memlekette ahlakı is- !tirli hava .cıg~rleri zehirlemektc-<1

1
, 

v - yaktık. Civardaki gençler de bu ıçın muştak ve mutehassır gunler ge- kat eder. Matbuat hürriyetinde bilhaı;;- Bunun ne~ıcesı nereye varacaktır? Çır )! 

~l · ikiye ayrılıyor. Birisi vadiye egw Jencemize iştirak etti. çiı'mişiz~ir. Hü.~um~~ler ise, bilhassa sa suiistimalata karşı beklenen bir fa- re. olmak uzere d~rhal .h~tır~ gele~ ~ti 
iniyor, diğeri yukarı çıkıyor. Ar- uzun muddet soz soylemeden kapalı ide vardır. Matbuat vazifelerini iyi ifa mızde bulu~a!l hı; ~alahı~etı, yanı 1'., 
kadaşlarımız iki parti oldu. Dağ Ateşin etrafında dönüyoruz, kalmrş devirlerden sonra kendileri a. ederse mevkii iktidarda bulunanlar, patma~c ::.ı:hıyetını t,~tb~k tetme1(tıtt 

hep bir ağızdan şarkı söylüyoruz. leyhine söz söylenmesine tahammUI sahibi nüfuz olanlar suiistimalden te- Bun~ a 1 etmedik. azıye e c:ıre' t 
yoluna çıkıyoruz. Burası gittikçe Saat 12 de bir temsil verme- edemezler. Her milletin hususi istidat vakki için ayrıca bir mürakabe icinde ğildır de ()n!ln için tatbik etmedi.!<. ~~ t. 
sıklaşan ağaçlardan başka birşey ları vardır. Kendi halkımızın da kuv- ve teyakkuza mecbur bulunurlar. Mat· ~~le.rde~berı ısrarla anlatmak ıstrd~ Jı 
Y
ok.. Nihayet geri dönüyoruz. ğe karar verdik. v~tli ye.rleri. o~duğu gi~i zayı~ ye~!eri- buat hürriyetinden beklenen ba17lıca gı.~ı.~ bı~ prensip. vardrr._ Ma~lu!ı\tl 1 J' 

Misafirlerimiz bu eğlenceden nı de bılmehyız. Mesela yazı ıle go.<;te- faidelerden biri budur Fakat şuurlu huıııyetı meselesı artık hır hulmırı.e l 
Arkadaflarımızdan Ahmet aşağı çok memnun. Bir taraftan gra· rilen her şeyi doğru zannetmeğe mey- bir mürakabe ifa etmek değil de, ınün- m~se}esi değil bir millet meıo;cle<ı id• ': ' 
yÖlun bizi deniz kenarına götü· f . 1 J l yaJdrr: ~ia~kımız al~~hine söz söyliyen hasıran fena görmek ve gÖster!'!1ek Huk~~.~t ~e~eles.i za~nolunan ma!I~~· t 

mo on guze parça ar ça ıyor. me~i~ ıktıdar sahıbı a~~~m muhak- maksat olursa bununla yapılan mur~- at ,!tuuıy.~tmın ~nr mı~l~t meselcqi ·'\' 
receğini iddia ediyor. Kampm en güzel ve komik ço- kak ıtıbarından kaybettıgmı zannl'der. kabe suilstimalatı tenkis etmez bilakıs ~ngunu ı;ıoyllyebılmek ıçın bunları ~0:~ 
Ş ı:ıdi ses, seda, yok, bacak- cuğu Ahmet bize Darülbedayi Üçüncü nokta, kapah devirlerden doğru yoldan sapmağa müstait olanla lıyen adamın senelerce her türlil h•tı1', 

larımız .vücudumuzu çekemiyor. artistlerinin muhtelif piyeslerde so~ra m.a.tl?uat .hürriyeti ilk dev~ede rı hırsız olmağa teşvik eder. Çiln~i.i ~a de maruz olm~sı v_e ~unlardan ii~'."f11~ ' 
. daıma bıı mkılap vasıtası olarak i<Ul· mmdu adamın kolayca hrrsızlık ıle ıt- recek, korkmıyarak kudr~tt~ olchı,.,u!l ~ 
Bu sükfıtun içinde yalmı mun- tiplerini canlandırdı. Bilhasıa lanılmrştrr. Bundan da hükumetler çok ham edilebilmesi ve hırsız muamell''ıİ ıspat e-tmesi lfLZtm gelmıştır. {Bn•'~ 

tazam ayak sesleri. Ne kadar Ertuğrul Muhsin, M Kemal, Ga- ko,!"ka!·Jar. İktidar ve nüfu~un.~n ~arsıl görmesi asıl hırsızları herkesin .~~.n~.i- sesleri, all:ısl~r) •. ~~er hundan ii~.' hl~ 
k b l Y ld b

. Jip, Bedia Muvahhit, Halide H. 
1 
dıgı bır. z~manda, o". beş günluk bır fır lerile beraber olduğu zannına duşur ur ~ne ~vvel hır hu.k~met mes~le~ı 'nı. 

gitti i miyotuz. o a ır ı.attan ıstıfade edebılen gazeteler mev- ve hırsızlar utanacak bir mevzu lrnl- gıl mıllet meselesıdır deseydım, c~· ı 
ar~baya rastgeldik, yolu sorduk. ve Beylerı n tiplerinde çok mu- kii iktidardaki hükumeti devirebilirler. madığını iddia ederler. {Bravo sesleri). mevkii iktidarda olan adam efkan ,ıs~ 

B 1 · · Ç b ki ·· vaffak oldu. Bu da bu memlekette ötedenberi heves (Alkışlar). tevcih etti~im hiikfımet meselesinde 
- u yo sızı u u uya go- Temsil başhyor edilmiş bir mevzu olmuştur. Bu sebep- Ahtakt meselelerde. hüküm adil ol- ctıvirmek için meseleyi böyle teşrih t' 

lürür, buradan Poleneze gidil- lerledir ki hiikumetler matbuatt.a ken· nınzsa hükümden beklenen netice bcra diyor denilecekti. 
mez dedi. Yarım saat sonra temsil baş- di mevcudiyetlerinin ve siyasetlerinin Jcis olur. Mademki matbuat dedi~imiz Bu~ün vaziyeti cesaretle anhtn:ır 

H k h · · d Ne ya- Jadı. Bu temsile beş arkadaş tenkit edilm!'sine daima az tahammül mevcudiyet bir mürakabe salii.hiyeti id mm srhchi J<;met paşanın bütiin htııl' 
er. es ayret ıçm e. iştirak etti. Piyes ve lmmediden etmi~lerdir. Bu te.~a~inin. aksü_Hi.m~li.o. dia ediyor, e~er ayni zamanda kendile- larr. millete a.lnn:ırn akile ~öyliyelıil~re~ 

pacağımJzı bilmiyoruz. tarak matbuat hurrıYetınde ılk ı~tıh- rinde mes'uliyet hiı:ısini bulmazlarsa ah imtıhanı ge<;ınnış olmasıdır ( Şiddı.:tl 1 
Nihayet karar .verdik. Bu yol mürekkep olan bu temsil çok sal olunacak şev hükumet aleyhin- tak üzerinde, fikir Uzerinde. cemiwt alloşlar.) Mathuat hürriyeti deni!e" 

b 
güzel oldu. de istenildi~i g-ihi yazı vazmak hevc<;İ iizerinde tesiratr tamamen akim kdlır .. meseleyi korlcmaksızm milletin <t'lrİ 

izi. nereye götürürse gideceğiz. olmu'>tur, Bu safha matbu:ıt hiirriyeti- havır tamamen muzır ve m::ıkits o!ıır. daresincle esaslı bir vasıta olarak 
Y l.k b ( Haydut) ların ilk perdesini · 1 arınJ saat ı ir yürilyüşten nin ilk ve sivnsi lrndeme"i(ltr. Arkadaştarrm bir cok miişah~delerin- almak zamanı gl'lmiştir. (Ilravo se1: 

S'Onra Çubukluya geldik. oynadık. Uir millet c:ıiyasi havııtta inki-.af ''e den bahsettiler. Müsaade huvururı:ıa.nrz ri). 
Saat 11. Polis merkezine Bundan sonra ( Bir kavuk dev- tel<a r.ıiil ettikce ve ontı Mare Prl enlı>r sir.i teferriiata girerek rnrmıvayım Ru Birinci meı;ıele sudur: Matbuat hiir• 

mü rildi ) isimlı vodovilin muhtelif t~rrühı>Ji Ye mnl<tr~lir oJrlukrı:ı hn ;~h::l- ~Un heyeti celilt-llizi ıdmıh'l.. qevkPrlen riyeti hu a~rm en" yeni ve en mücc::-;if 
racaat ettik. Muavin bey bizi c;;:ı !>Jıfh:wr fltlntmrıK kolanhr Bnnık ve lıir<'ok vatandııg,larrln :nrnı J<;ftrrnh1 mi1Ji va.;;;ıtalarından biridir. l\leml<>ket 
dikkatle dinledi. Sonra: kısımlarını temsil ettik. l\:fillet l\1'PcJi.;;;i milltıtin mukadder'.ltına ,,e enclişevi nvanclıran dert c;ııdur, Jfü te matbuat olmaksızın halk idaresiniıt 

Müsameremiz saat 12 ye ka- hfıkiın olrlıı.:rund:rn hı-ri ~ecen ""fh:-ıJ::ır nt'vi cnreo;ıizlik v.:trfhr ki. hılledilemi- bulunduğunu farzetmek ihtimali yo!O· 
dar sürdü. Bundan sonra rahat ,." f!"rir,li•':-irni7 tcrriihelPr o k~rl..,ı· mii yor. nu çare_c;izliı?in nasıl hir netir.f'' P tur. İkinci ml's:.ele şudur: :\latbuat hii' 

him (1 İr ld m:ıtlmat lıii r,..;,.Ptinin h'lll"- l '' :ll':traı'rını kimse tahmin Nlrmivor lk· riyeti; ivi kullanılmıyan yerde meml~ 
- Beyler burada yatacak bir 

yer yok. Fakat eğer sabaha ka
dar oturmak isterseniz sizi bu-
ranm en temiz ve namuslu bir 
kahvesine götü=--'yi;.n Geceyi 

orada geç_irirsiniz dedi. Bu tek· 

bir uyku uyuduk. lunm:ız vın,.,olunırn hu ilk <;arsıntı o;ırıf tıı;adi ahvııl ii:rerincte ise mtınfi nesri •ıı kl'ti fclfıha scvketmez. Bilakis o mcf11' 
Avdet lrnsr mın·affakrvetle hallohınmnc:;hp·. 1ın ttı!liri ahlak üzerindeki terisi gibi leketin batmlma~ını tacil eder. Bu iJ\f 

Ertesi
. gu"ıt I Mevldi il•tidanla hulnnan hiikümFte fa1la<lır, onun kadar talırin\:arrlır. tk· [ z•ddı telif etme"e mecbursunuz. Ilmrii11 

son vapurla st .rn· h t "' k y 1- 1 " = .~t :ı !'~ sır. n nrar\ n u orta her şey hsadi me"eleler ?:aten. tedbirin in hu· Türkiyenin mulrndcleratına hakim olıt~ 
bula döndük. s?vll'nıhvor. ~u.suretle cok zaman ce-,hı~ma~r .. anlaş1lm~sı güç \'e bir rol\ ~P·IBüyiik meclisi bu iki zıddı telif v::ııı· 

Necıneuin .Sabri çıyor. Ne reJımın kuv,•eti ne de mev· raıte · tabı olan magluk mevzulardır. E- fesi lmrşısmda bulunuyor. l\lalbu.ıtıll 
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Müzakere 
..... --------------·-------• ü rr i~ctib.aki kalacaknmatbuathiirr' · 'd' T .. d 1 d . - · · l k · · · ı ·· ~)eti memlekete zarar Hrmi ·ec . ı sı~e ı ,'· ec_~'·.uz e _en er. evl~tın .res- mege _mecbur olduğu ilk ve müşkiil r~cr .. Ef~ndıl_er; bız mem e ~tımızın >~!-ı bu mudu_ı:'? y~zılarında adilik, dal~I.· 

111'" btikamct ) alnız hükumetin> el~ktır.Bu mı kuvvetleı_ını_ dahı ke_n~ı tesır~.erı. al- ~aleyı muvaffakıyetle atlatmış ol ara. tun bu ınk_ılapları~~a~ so~ıa on~n mu. v~~luk .sozlenle matb~at v~sıtuıle 
iildir. Bu. hükumetin eline en n~e el~- tı~~ ~ima~ ıddıasrnda ıdıler:. ~~rrıyet gı~. Bu muyaffalu.ret sizin olacaktır. ti?fekkir bır heyetı, ıçtımaıye .. ha~ıne _gel bı~m huk~kumuzu mutemadıyen ke-

ıısl aeı;ece-ktiı·. Bunu bütün .11 t' 01:ra s~~ıstım_alatrna karşı eğer B~ruk me~- (Şıddetli ve sürekli alkışlar). mesini istiyoruz. Fakat bu hurrıyetı ba mırm~ktedırler. 
arıt terek lazifesi H müstere~ı e ıul ~üş- hsın al~k~sı, mat~~atın mucadele_sı, Fazıl Altm~t Bey (Eli'ıziz) _ ş1 boş bit· behimiyet ~anasında anla- lşte matbuatın suiistimıallerini Is
a~hr.tk zihinlere telki~ etme;~~~r~ı o- halkın ıntıbahı~ ~föarı teyakkuz halın· Arkadaşlar; muhten~m hatiplerimizin mak cahilce, gafilce bır şey olur. (Al- met P~ısa hazretleri de itiraf ediyor. 
•ıı Eı;er hocalar kürsülerinde t h . dır. de bulun~u~~bıhrse .ondan ~sonra ~a- en hüyük bir samimiyetle, en hüriik vu kışlar). , Efendım •. kendileri buyuruyor ki; bu 

tirdikleri çocuklara mtüenıad~ .!ı~ et- nu.nlaı-ı-!1 .ı~ı ışle~esr. ve dogr~ t~nzım kuf ve alaka ile irat etmiş oldukları Bizim i~tecliğ·imi.~ ş~y· l~u mede_n•, <:e- gnz.etel.en k~pa,tmakla bu mesele hal-
ıerl •idi havalar içinde ·'üzdük! )_ . 7:~- edıln~esı ıcın zemın ıhzar edılnuş dt:- nutukları dinlerken bu istizahı yap- miyet ,.e heyete hurrıyetın her kı}_n~e- ledılebılir mı? Zaten mesele gazete ka 
rttl rürler ve. a_ldanmayınız, dört ~~11~1~1~ mekt'.~·· . makta ne kadar haklı olduğumu biı: he· tind~~ müstefit o_lması i~in. ~uurl~ .. ıl~ın pat~tak·~~e~elesi deği_I. Faka~ bunları_n 

etle' suz ken~ı~ı •kaybet mi:;;, küçül,; i~tir,u·ı Şı~tdı ~rka~aşlar, bu maruzabm- re daha anı~.dım. Matbuat bahsın?e le muce~ıh~z marıfetle b~lgı ıle .. ~111,~.).~t nt>~ı ~ttıgı. muzır telkınlel', nı_haye~ hi; 
~IJ' ~ara. n:ı~glup olmuşlar, Bu ma ··r ti a:. la ~u~umetın ehnde bylunan kapatma matbuatın hurriyetiui anlamak bahsın le, samımıyetle bczenmı:;ı ve guzel.rn- fel.ıl,et. hı!· kara kuvnt halınde ındı· 

t apabıl~r dı) e miitemadi:ren -~ 1•1 e e~ı sala_hıyetini niçin kullanmadıiını izah de ,._e matbuatta zuhur eden crrnimi miı;; bir dü~ünme çalı~ma Ye a~lanıa fa at y~p~ıg·ı ~aman buyurunuz bir 
. ~ lerst', eı:ı-er hu memleketin hu~~k~i~~.,,.. et~ış ~l~um zannediyorum. Çünki.i, ce- t~cz~ye h:ıhsinde görülen has.."asi} eti hiirri:reti temin i<;indir. Yoks~ ~>ı~ .he,rl Ş.ey~ ~a~.t felake~i. geliyor. bu felake
ord Jarı .~~~tan haşa zehirli olan bu ln~~s: mıyet ı~ınde matbuat hürriyetinin mü-. bır ı~kılap hükumeti için kıHi derece- behimi hareket karşısında .~m:ıhırımı- 1 tı~. onunu al'!lak ıçın bir çok tedbirlere 

ıı fi gorurler, zerre tkadar ntüt . : a pet nya menfi kullanılmasının e~kali de zınde, çevik bulmadım. ı~met pıı~aııe girecek olduktan sonra hurrıyete ne muracaat ~dıyol'lar. Arkasından ~iraz f:, ınazlar \'e lcik~yt kalırlarsa {eS.:~l 
1
?1• tezahür etmedikçe hükumetin elinde ha~r~tlerini11 hükumet namına Yerdik- lüzum rnrdır, gazeteye ne lüzunt var- zama~ gecıyo!· az nefes alıyoruz. Bun

z ~a hu meseleyı na.,rl ıhaJJetsi snL.\ll a- bulunan salıihiyetin kullanılmasından lerı ızahatı da dinJedikten sonra t:ıze dır? da musaadekar dananryoruz. Arkasm 
k~ıı' 13:r~. Ra'!feldiğimiz gazete)i kn. ~- <ı( ne bir mana çıkar, ne de bil' faide ha bir kuvvetle meseleve vaziyet ederek Arkadaşlar~ bu heyecanlı _sözlerim dan _başka bir felaket zuhur ediyor. 
ı)d dırım~ gore kapatacag~un eı·t e~ ı ~a .: sıl olur. Bu yalnız bir sey ifade Mer· onu etrafile izah ic"ı·n btıı"tYa .... elmiş le ~anediyorum h.i, sizin de vıcdanınız Ilakıkat namına her tarafta her tür1ü 
· tk k t ~ esı .... unuh"kA ~ 'bl '· "' · B' ı·dt' "t ·· f ıJI e rar ·apa acagrm, höJ le b' h. '? u umet kendi takdirine göre tenkide u unuyorum. · ' daki heyecanınıza temas edtyorum. ı ce a e ı gos ermz ak at beri tarafta 
~ ..ı tin halk idare~.İ ile münaseı/~· J)~~ı~~ ~aru.z olmaktan korktuğu için- 0 sala- Alrnıet Süreyya Bey (Aksaray) - naenaleyh af istemeyi zait görüyon~~· miiccn~t mefh~m~an korkarrz. Çünkü 
·e~ Bunu ben hugun h<)) le kuıı! 1 

ne;;. 11 
• h~yetı fevkalade kullanmıştır. Bir hü-ıBravo Fazıl Ahmet Bey. çünkü böyle ha1·eketi size karşı hur- za~nedıyoruz kı -~ger matbuat hürriye 

ofl"" r~~ın b_a~kası bunu ayni isabe~rc~'."ım, kumet böyle bir hükme maruz olmağı Fazıl Ahmet Bey (Dcı·amla) - metsizlik telakki ediyorum. · tinın mesru. tabu olan v~ kendisine şe 
~bılı.r mı? illlC'nıleketi!1 hukul,çufa~;:1~~- arz~ etn:ıez. t:".ak_at bu nihayet şahsi ~İ!•A!·kadaşlar! her türlü muhataray::,t im- Ş~m.cli erendiler.__t-.~et .Paşa lrn7:· ref_veren hu.dud~nu s~rıh bir suret.~e 

ı:ıı~ hm:alannın ~eseleH münhasıran lıük~ me~~l~d~~: Hu~u!'let. kanunun ke.~dıs1- k~n veren ı5timai, ş;iyasi ve te!·bı~ evi ı·~tler!nı~ m~t~uat hurrıyetı. hak~_ıncl,1 t:\} n~ ~tmek ~s~ersek. hız~ matbuat h_ur 
ı ~ rı:ıete bırakm,t-:r memleketi ka ka"a i n~-~e~_dıgı salahıyetı, kanunun goster- hır meselenın kar:;;ısındavız bınaena- kı telctkkılen cıdden çok neııh, mu.;;tak ryetını~ <~le}_hmdedır dıyecekler, bıze 
ıtt tıpdada se\ketnıeleı·i elemekti pes·:. 1 s dıgı lu~um Ye zaruretler karşısında Ie.rh müsaade bu.rururs·ıiuz bunu lıer hel için hiitiin beşeriyette hakikaten şe müstebıttır dıyecekler. 
rd• Ji ~lk.' lar), <Bra\·o, yaşa se:leıit ~t şah~i hıslerden tecerrüt ede~ek kullan- tarnfta~ ayn ayn mütalea edeceğim. refli ·bir teh\kkidir. Fa~kat e~encli.le~. Şimdi arzettiğim Jikirle: kanaa.t. 
unlf' i~ı ~ır no~ta da :;;udur: Matbuat hiir- maga mec?urdur. Bu nok~aı. nazardan . ~skı zamanlan, istibdat devirleı i- yine kendilerinin \'e diger r~fıklerımı- lerle bu !\adar taa!Yu".. et~~ş _olan. b!r 
jrÇ:ıt r~yetı denılen ~ey halk idaresini tan- hakkınız \'~rd.rr. ~~kat _mıl!ı hayatta nı bır !arafa atıyorum. Arkadaşl:.r, zin heyanatından anla~rldı kı. memleke mevzu karşısında ı!'-~ı~ap hukumetınm 
ac' ıım ~den us_ullerde ve siyasi mücac!4.'lc rnath~ı_a_t ~_urnyetını.n f~~d~lı.ve mahıu~ ~eşı:.u~.ıye~in fü"tn edildiği tarihten be· timize gelmiş. bizim b~şı_mız~ bin~erc~ tereddüdü ııe ~labıhr! 1;lunu ~ır;met 
pi, de mılletlerın e'"'ela gecmc"'e mer.hur ~ı~ ıesıı 1 ~~-ı .~a~kın~ak bu mh?a ve mu- rı butun ıfadelerinizden anla8ılnıı..;tır felüket çıkarmış olan u;tımaı ve <ıl} tısıı Paşa hazretlerınden \'e hükılmetınden 
al oldukları g-eçittir. • "" '\t"'!e :tsı 0 ma 1 ça takdıı:i salahi- ki Türkiyenin basın~ ..,.elen siyasi 'ım- mes'u liretin en büyük mücrimi en bü-1 alenen :-:oruyorum. 

sı I~ Zararların devası nedir ? Y~ erın kullanılmasından faıde <:•k- direlerin en zalim", en ;ehirli, en amaıı yül\ mes'ulü bu matbuat hürriyetini Kendileri her ha~~i bir tedbirle hu 
_ırı Bii) ük Millet l\f l' .· k" ,.. .. 1 maz. .. . . sız sebeplerinden bir tanesi mücrima- yanlış istimal edenler olmuştur. Efen vaziyet karşısmda kafı derecede Juuwa 
ıı~ birçok \'t'Silelerle .;,aet~ ıs\ ~~!'·~~!"_u~.< ~n d ~ence bugun ıçınde bulunduğumuz ne bir gafletti. o gaflet sudur. MatLu- diler: Türkiyede matbuat hürdür. Hür siyet göstermedikleri müddetçe, itiraf 
f11ııl'&araı:larına ktrsı de\~~~' )r~~ 1~ 1 ~

1

1
11n evır, hukukşinasların devridir. Mat- at serbestliği matbuat betmestliğ'i de- olacaktır, hür olması lazımdır faka! so ediyorum. kendilerine itimat etmemek 

p p.t hürrinti 0'ıd.u"unclan b·ıhsolu~nı~ı~· buat .. ne rn~~·~fctler yapryor. Bu husus nilen iki mefhumu biribirine karıştır· rnyorum. Matbuatın hitap ettiği cerı.ti- te mazurum. Eğer ben itimat ederııı:em 
el' tu_r. ~u "nedir? R~ ntl'~ele 'matbuat r;: ta. goı:ıned~gımiz tecriibe, görmediğ~- mak._ Atkadaşlar, her cemiyetin her t~ y~t esir midir? _k~vv~t.siz midir.? ~>ende siz samimiyetime itimat et!"eyiniı; 
n~~ alıyetınde zaH fa tallfık eden gizi' . mıı ını~al kalmanuştrr . .Mahkemeye gı. rakkı ve tekamül merhalesinin besen- nııce demokrasının ıçındi? hepım:z ay- (Handeler). Gerek matbuatın bır ksımr 
'e , d~l.a ık usulleri en i~ i yine gaz~t~I~~ derler'. daha .d~va yapı~.ma~an efka~·t yette, kendine göre hir ;1ev.i mukadde- ni derecede hu~uk.~ malikiz. Biz . hi<; ile diğer kısmın~ m~.r~.ka~~ etmek n 
le~ ~ıl~rler, milletin ha~atma zarar n>n•n ~nıumı~e.d~ hakım!er u~erınde tesır sat! vardır. Bizim bugün içinde bulun aramızda adenıı muı:ı~vatı kabul edıyor gerek mem.lek~tın butun ıhm. hukU:~. _ 
e'ôt ıstıkametll'ı·e ı,ar-:ı ... alim kanaatte h _ )apmak ıçın azam_ı şantaJ y~parlar. dugumuz cemiyetin, cümhuriyetin de mırız? (Hayır seslerı). . . . fen ye fazıletıne .mensup her. ser&fını 
g - lunan mathuat ce a.retle mi.icade u . l\tatbuatm şu şırk.ete bu şırkete mü- kendine göre mukaddesatı mevcuttur. O halde nasr_l __ oluy<>_: da ıçımız~en seferber hale getırrnek suretı!e ger~ 
lıll rnecbmclurlar. ~fatbuat hiirrivet~"~e ~~Ca<~t.ede_rek ş,antaJ yaptıkl~rmı dahi Bu mukaddesat hürriyettir. Yicdan bidnin dereheyhgın~ ':ll':'sa~de edelım~ doğrudan doğruy~ ~anun.~~-k~_fart·tsız 
ıı, 7.amrlnnnı ewcla arkadasın. ·

1
. 1111 ~ ışıtmı~ımdır. (Çok.~ok seslen). Matbu- hürriyeti. irfan hü . , ti demokrasi Na~d olur da, kendısını hır derebı>yı noktalan varsa kı oyle go:ıukuyor her 

.nd ier. matbuatı bertaraf l'tnt~~ 1 0 a:1 ".~- at her hangi bir mahkemeye verildiği Ye ltakikatperestlik~~ı}ll~e. fazilete, vaziyetinde halkın _ırzrna, ~aysiy~tiııe. gün zarara uğrıyan şerefleri muhafnz'I 
!tJ"• l!tın.~ledir. En elen matbuat m~~.>~ 1 ~: zaman oradan kurtulmak_i<;in mutıaı.a hiirriyete ytiksek in~~~ılığa ansanıim koskoca bir devletm yarlıgı~a hı_1<·u~ ~tmek ~.zer~ ta.~il e.~ile~ek lazım gelen 
ır1t1 nı muıakabe etmelidir F, .~e . .ı~cıı kolayını bulurlar. Temdıtler. tevhit- P.erestis hürriyete e ·esti' vazifesidir. etmekte se-rbest bırakırız? Efendıl~ı, ışlere suratı mumkune ıle başlamak za 
ni rJ fen~ ~eşriyat memll'k~tin ~·;~:- "oz!el', ler, ~~zerctler ve zaruretl~r .. N~hnyet Arkadaşlar dikkat Ph~ ur~ıyor mmm- bunlar bugiin~ü. idare~~· bu medı~e, ma.nı ~elme~iş m~dir? .. Ne va~it ~!'ndi 
~~ ... na ıstıkamete sevkedi)ors·ı 1 ,ırını. f~- tecavuzler cezasız ve tecavuze ugrıyan nuz, irfan ~erbestisin! vicdan serbt-~· reisicümhura ıftıra edı~orlar. Çnd.ı~ len boyle hır tadıle ]uzum gormuşler 
ı '' rak etmh:en ınatbu·ıt t k.' •,una ı~tı- lar mahcup .. Seneler ve seneler intiha- tisine fikir serb ··t· .' e hakika~en sonra hürriyet yoktur dıyorlar. hfeı•dı de heyeti muhteremeniz kabul etnıe· 
arı ~~urane. diğerlerin.in irz ~.ep te alarak bı mucip olacak hic;bir ibret mi~ali dost ~lan insan h~~· 1

!:Site ile bu ser- leı·. istibdadr matbuat vardır. Halbı:- mi~. 
"tf mütemadiyen efkarı u en~~ a.tılnta .<• yoktur. Görüyorsunuz ki mesele hüku- bestilerini bu faz'\ ti e ı ar~ı bir hom ki hiç kimsenin istibdadını ~a~ul etme Efendiler; matbuat hürriyetini ktı 
dilli etmek, zehirden kuı·t· ':'u~~)e?·ı ten,·n· met için şahsi bir mevzu değildir. ba gibi kullanma~ e·~·~e; insanbra diı{imiz gibi matbuatın da !~tı?d:ıdını ruyabilmek için behemehal en ciddf ted 
bed Halk idaresinde ~~~.~~ ~ l~~ıı;l?ıı·. Eski olan şey şudur: Adalet yeri- düşman olmak ~ec~u~iyetindedir. Bi· kabul etmeniz m_ümkii~. ~~~~l_dır. . birleri ~iç ~ork~ad~n ittihaz et~~ 

.11 t bulunanlar memle'· ı· "d < z) ette ne ..,.elmiyor. Bu evvel emirde münhası naenale,,·h matbu t h .. ·ı·i ... ·etine fikir Sonra Efendıler, kuçucuk muh~le mecbun) etı kat ıyesı çardır. 1. tedıgı-
ık• k'I • 1'e ı ı are l'den b~s " ~ ,, a uı ·' l . . d ı;;mda henım . hli . ı· tb t t .. de 
: tlt 'e .. ı mi gibi hususi mes'ulive.t hi. 'u. ran hukukşinaslarm vazifesidir. Eksik hürriyetine samimi dost olan hi<:hir fe.t yaz1 arı Ye .. !'aı~!~ın .. , ı., .. .. h ~ız ş_e~ . rnye ı ma u.~ a ecavuz . 
~f muteh:ıssi:-. olnıak liı:nmd•r. ·l'eni ~·ae olan ,.e hatl' olanı.şey.i..mra nedir. Hakim l?l'Yden korkamksızın kanaatine cloı;;t 0 en cok esefle gor~ugumuz.'1~ butun .. 1~ gıl bı1akıs duçan ~e~av~z otan ferd~ 
ri ş!n~akı ~ocuğa ders \ermek icin muaı: b~ll kıtn~z. Hakim, kendisine nP lan hir in an onun mahiyetini t:ıhrif e- yeti muhtereme.~~n çok dıkkatl~ ~~-·. h~l~kınr muhafaza. ıç_ın lazımgelen te~· 

lc(fl lımı hususi hircok tak' idata tabi tutu. dığıfttiz _uslil · \4@•1urlfal1a 'tatHill eder. decek olan her şe;le- düşman olmakla ıeasını arzu ettıgım nokta dah.t 0 rnı hm m~tbııatı da. ıstı mal ederek 'te!'l!" 
le ·ır lOrU7., Bir m'll t' fk' . , h . Hu\rnkşınaslar bu kadar tecrübeye gö- mükelleftir ~u lnlde yapılan si:'Y ne· taraftadn-. etmt>ktır. Baı;;,·ekıl paşa. hazretlerımn 
1~., bir fikir telk~ e ıtn ek :t~~~:1 . cdr ı.:-1 un re eksiğin nerede olduğunu bilmezler dir'' bunu s·u .. k' .'\ 1.'1 . ·amimh~tİe tet ~rkada-:lar; yeni yetişmetke olan kendi ağızlarından işittim: Madelet te 

i ıv 1 ın eme l•111ıasın anı- . ., K l'k . ·ı .. . , . . un eHs . • " . 1 h d bah et- . d'J · ... Oh Jd h"k• 
' un~n .adamlar bir hıkım mürak::ıht'le· mı. eza ı ~.tzetecı er reJı~ı müda- ~ık edelim. Arkadaşlar: yapılan ~~ye nesil ki. bazı hatı~ er : un an '. " ":''" .e .. ' m~}oım.~~ ..• a e. u u.~ 
, , r~ tabı olmal d _ ll .. k 1 1 . faa eden hu memlekette cumhuri'-·et ısterseniz ı···f kas·ıplr<rı cle,,·iniz ister ti fülhassa harf ınkılabmdan sonra tın \azı.fesı nedn. hukumetın en bırın 
·ı' b 1 ıı. u mura ·a le crın t 1 · · k · · • " • an ·' " .J • • • .. .. uz ki maa i .. z'fes· tabii · ·r · d l rl.• a~nda kanuni miirakabe hliküm~üz, er nyesı \'er_me. ıçın .m~s uliyet almış seniı fazilet karmanyolacılığı deyir.iz. ne okuyacaktır? g?ruyonnm .• ' . c. 'a ı. 'ı, . ~e esas va~ı esı~ a a e 

f hu ınlir tkabel . b· d 1 c1· olan gazetecıler fena ıstıkamette hıllu- isterseniz ,1, .. ·k'ı'n idrakine kar"• !\ut· lesef matbuatın hll' kısmında heı ı;;t>) tı temın etmektıı . .Madeletı temın ede-
s-b ~ ' erın .ışın a en·e en ı· k d 1 · uı t ·~ • · · ı tır Buı"ıcla · .. ı · k'f' b' d ı t ok &er matbuat r O d . nan ar ·a aş arının, ne oyunlar Yaptık- taı tariklik deyiniz ne der·eııiz d~yi- mezbaha mahivetını <l mı~ . . mıyonız. O) e)se a ı ıra a e Y ·• 
ı,rıt1, yetin siya i h~e, ıtr. d n 1anl son r

1
a cen~~- hırını hepimizden iyi bilir! er. · g0111.a niz bizim bug·u··nkü muk'~ddesa tım~ı.ı 1• 11 s·~~m asaleti. fikirlerin haki~a lı he_r tur. Öyle ise hükumet niçin duruyor? 

Jı k • ,ıJ,ı m a >U unan ar mu- , t d l . ··ı ., . ' ' • ·' . '. d'. \rt' miıtemadı- O , k•t ., ... b' ·'b' .. t t . B. 
·ı ra abe ederler K· • .. k 1 ı . 'a an aş aı, mu ee~«m, mustarıı> olan kendi sefil maksatları n ihtirasları gün zephedılmekte ıı. . . . . \a ı ır.ısı ııı ırını u mu}o~. tnA· 

ecl•, son carelerdir.' .ınunı mura a >c eı rntandaşla_r .ne_d~n ıstırap çektiklerini uğrunda U8ak diye kullanmak L"'temek yen in~anlar manen hır . ınkır.ız e~~le?·h 1_1'Hll'U7:atımı .. tekrar edıyorum. 
art 1 \rkad I· . herkesten ıyı bılırler. O kadar çok tH- tir. Bizim takdis etme!· istediğimiz . ine do~ru yuvarlanı~ gıtme_kte- Turkıyenın daıma bur kalacak olan 
re~ ga~·:etle .aş ·l~~ be.n hır~ok zamanh~r rübe yapılnt1ştır ki bu tecrübeler lıir mefhumlan kendi hizm~tleı:inrle u~ak d~rler Buının neticesı erendıler, matbuatının bütün hürriyetini ilelebet 

111' ett.im Er~!b en ı~e ıle hu _hayatı. t_a!.:ıp araya gelince bu memlekette matbuat diye kullan~ak demektir · ahlakf inkırazdır. Ahlit~i i11kı· fa} dalı kılmak için Jazımgelen bütün 
!: ~ liked~ görer:k na mu:;; hay_sı} etlerını I~~ hürri~ etini ~-e~cide etmiyen on~n .~azi- Arkadaslar; hu hareketi insan na ~aza uğrı~·an lli_r cemir.ette_ hıc;hir ide_a.' tedhirled de. ifa etme~ ü~eı:e hey~~! 
~~ tında fikir nıem 1 e~etı n m~k~ddeı •·· letlerınden ı~tıfade eden her tur! u sui sıl tasrih edebilir Yak tile bir şey yaz- r kuracak zemın ı,aJma mış de"'!eı, tıı · muhteı·emenızden hugun ıthha7. tı!Uıgı 

ıı:;JI endişesile ,.~c .. ~e;;~ulınt sa~ıhı. o_h1:1~ istimaliııi bertaraf edecek olan bir ka- mıştım. Dedim ki' bu doğrudan doö·nı- ~ ı·ımaıt başvel,il paş~ ~azretlerı de karan ve biliimum hatiplerin de ~y]e-
,., Yorlar. He.rk~:~ )·~'·a_ş k~nd~lcr~n~.1 ıl!- n1:1n ~eyda~a çıkarm~k. müm1<iindür. ya ha~tanın sargısını çıkarıp da celfrda itir~f ettiler .. Art~~ ~ıc;bı_r}er y~!:tur. d}kleri .sözlerin "~ d_ili?ündükl.erlni~ bI. 
1! le kendisini ma heı. ha~~·· bı;. ~-e~! e ı- Blz bo} le ~ır .kanun la~ıha~ı ha?-u:la- ke~ent yapmağa hen-zer. "BraYo se8- Biz bir inkıta~_ l~ukumetı~. ız. A '1 up~ 1':1.m~m gazete len~ ıl_k sahıfel~rınd~ 

ed• h~ysiJetinin !!>_uat dılm~ clu';'ur~ıp de ~ık, ~a~at_ıd?ıa ~dem.eyı~ kı bu layı~a len., Yapılmış Ye görülmü~ olan ~ey hu vaziyetinde degılız: Avrupa~an. çok. ~u buyuk haf_fl~rle kamılen neşre~ılm!S~-
(~ yıizüne bak 0.1 selenmesınden. ~n~an ıle butun ıhtımalatı derpış ederek mıl- dur. Burada bugün söz sfö·liyen bu a- yük çok esaslı faıkımız vaıdıı. ;~ıl,,ı. ne karar ıttıhaz olunmasını rıca ed1· 

. el koı ku) 01._ amı.) acak hale gelmi?Sllldcn l~~i~ hayatı~ı te~en·ü~ten k!-111:.aracak ciz ,ömrünii tenkitle geçi rn;iştir. y ~ he- da:;;İar. bi~i r~ini~ I_d A ~rup~da _hın'.ok yorum. ~Alkışlar.) . 
ı ~· \ .1 • butun tedbırlerı temın edebıldık. llu yetı muhteı·emenbd l'e hükumeti hirrok siyasi ,.e ıctımaı ınkıl~p.laı h.tll,tan Halıl !ley (/zmır) - Efendiler; 
•ctı~ erball,1 ~ıd,ışlar.! Eier l~ir memlekette hususta. 1:J~yük. Millet l\leclisinin .?'Ü· d_efalar tenkit etmi~imdfr \'e daim•ı ·c.!e gelmistir. Yani hal.~ı.n ı_çmden kop!11ı~~· epeyce )''!r~ld.uk . .l<~akat ismet .. P~.ŞA 
e J• bur ol amus laakal e~tl'l'a kadar sa- zaharetını ısterız. Bura.da çok tecrnhe- nn hir surette hürmetkarı bulundu- ondan sonra me\'kıı ıktıdal'a {!'elmı~tıı. hnzretlerını dmledıkten sonra soz soy:
. ~ batar ~~~:~: .0 . ~emleket beh~meh?.ı li ola.n heı· biri bir işte ihtisas kazan- ğum İsmet paşa hazretlerinin mathuat Bizim ,·aziyetimizd_e n;ıemleketin i- I~mek mecburiy_eti vicdaniye6ini hi9Mt 
t-'dr hepimiz' .ddı .tlkı:-:;lar). Halk ıdarcsr, mış hırçok arkadaşlarımız \•ardır. hakkındaki \'aki ohn bütün geni~ be· . dek.i inkılap cevherı. bır kere fc}e- tını. Beş on dakıkanızı bana hasrederse 
atı~ ru7_ Bu 

1 ~J .. ~nesi, millet idaresi diyo- Çalışılan encümenlerde faal bulıı- yan atından anlıyor,um ki heyeti ·idi· ~~~ ettikten sonra terakki istiyen, :1111 niz sabrınızı suiistimal değil biHlkis 
.ırı.t. Jete taalılukı~~a huhı~an herkesin. nıil: nurlarsa memleke~.te ~atbuat hayatı- m_aiye tenkitten korl,an hir ;;~r de.iÜl- ~~ddesa~ı !1'edeni?.·e)e ko~an kun~t ~e hüsnii istimal .~t.me~e ~ah. ~~·.ı~:. l~1~t 
;dı' li! mes'uliyeti en nı~sel~lerde hı~s-Lsı nı vatanın .. ~enafı_ı ıle,. vatan~aşıa. dır. . ğildir, fıkır •. bugun .m.eml.ek~te h:ıl'.1~ ~aşa haz_r~tleı ını hıtahe~ kun:ukunde 
_t!ıf. bir hükumet b.~>~!!tak lazımd_rr. f,g-er rın menaf!ı ıle tel~f ~de~ılecek bıı- ı-;~- Sız bu hakiki münekkitleri karşını olmuştur. Dı~kat e~lınız kı bızde? A~ ı_u ılk defa. ı:;;,ıtmek meha~etı~e na~I oluXö 
ı .? , reli! e onun~ u un me:seleler! hallı•de- rette tanzım etmege ımkan vardır. ~ız za almazsanız. bugün size hitap eden panın zıddı hır rnzıyet vardır. '\: enıl_ıı~ rum. Hakıkaten kendılerı benım gor. 
"o~ ne farkı var~rı;nu 'ul?'ta padı-:~hınclan den bu muaveneti rica ederltn. Eğer t u bu arkadasınızm lakırdı sfü·lemt'~ine (i!.ri hiikunıeUe. hakim kunettedır., medii!im zamandan beri ~ok kUV\l(!tJI 
11k, Jar.) Benim 

1
;

1
: .. (_~l'a\'o seslen. aH\ış.- d~ kı~~i gelme~ endişe etmiyot·um. imkan olm~ızdı. Fakat insaf;nıza, vıc: Htikümette olan fırk~~adır .. Rıınun bir lrnti~ olmu:;-lardır ... Riı.'. hatip açiıt 

\(111 '"a haksız f .. 11~um ınatbuatm hnklı Çunku fena hır matbuat hayatının danınıza müracaat edivorum Thdbeyı kar:o;ısında maalesef hala mazıden rlcm kendilerınden sonra kursuye çrkmak 
uf1ıl re'n z·ın,la.nd .. aı~zl~rile, tenkitlerile ge- memlekete verebileceği zararları her- yalnız siyasi cephesin-deıl m·u .. t·ı'ıe·ı et- .,~rin mezbele mevcuttur. <'Ok müskül belki de betbahtlık olacak. 

·O 3 " ' an tstıfad d'I . t' F · d 'd k d' . . . ' • • . . ·n' dişe veren yeri ·. . e e .~ mı:;ı 1:· ,4.n- kesten zıra. e l ra e ıyorsum!z. ''~ meyınız. Bunu diğer bir tarafa bıraka JJimıen:ıleyh, bir inkılfqJ bfü,üme-tı- tır. 
IJCf miz gibi i ;tif· de~ı.nı tebanız ~ttırdıgl- herkesten zıyade kudr~t _ve salahıyetı- lım. Matbuat hürıiyeti denilen mef· nin vazifelerini mücerret bir takım mii Efendiler; p:ı~a hazretleri buyu?'-df dik etmeliyiz:• e 1 olan .rerlerı de tas- niz ,·ardır. ~ve~.o .. d~. k~!1 .~elmezs.~ )'~-hum haddi zatinde nicindir, ,e nit:in be rekkehatı hukukiye içinde onu lrnd.tla dular ki matbuat meselesini haltede-
.e j 1 tifad . ni bir tedbır duşunu.rsunu?.: Bugun ı- şeriyetin uzun ve tarihi münaka~·ıları haline koyarak hapsl'tmeJ, gafletlerin cek vazi)et geldik. ~n bu fikirde J:en 
,t~1 buatın ~G~n;:ahaşr hence: bilhassa nıa: çi~ ~Imaca~ b~şka bır_.tedbır_ yo!<_tu~. na, b~tü~ müterakki. miitekamil. mi!~ en miicrimaı~e~idir. He':" si~a~i g~rlet· dilerin.~ ~~tin~k ediyorum .. Erendiler, 
ııeıt gördiiwüm tekfl h_?lu.~?ugu Jstanbuld~ı Butun h~ ınfıal_l~r ~}a~a~aı lan. nıtı- letlerı? bırsok filosoflan. ıllimle!:ı, mu tir. h_em ahlakı g-aflettı~ .. Netıcesı ~.e halli: hul<~fl'!etı dem!k ~kserıyet kan~!n· 
it t' .• .g t • ..tmuld~ı. İstanbul cok baha 51evketmek ~çın k~fı hır d~rshr. tefekkırlerı, tarafından biiyük mun.•l,a fecidır. Zaten bu manen ınkırazın as.ı !arının hakım oldugu ıdare demektır. 

f~şı~~~de:ee~~~cadelata !llu~atap ol~tı· Şimdi alac~~!'?-1'.z ~Ik te?bır mat~u şalar~ ~e.bep olmuştur. Bunhıı.' i_n~anı:~- rını bi_r takım ş~yl~r. ~ö .... tHı;nektec'ir: Bu ek~eri~e.t hazan ~azyikka~ cereyan 
n;:ı· b' "kA h.ırı umumıye~ınde salım at hayatında huııı)'etı ~~mı~ eden s._u- nn bırıbıl'lerile boğusması. bırıbırleıı· lste hasıl olan umıtsızlık, yeıs keınlı l:U'a gıdehılır. O vaııyette mınorittır.in 
uıt' ır s~ unet asıl olmu~tur. iistimalin zararl~r~nr _mumkun oldugu ne küfretmesi, her tüİ'lü nezahetin lıu·ıa~minden, kendi milletinin kunetın- yani akalli~·etin hukuku na~rı temin ~ 
et~ b Ilır de asıl _g~rdüği.im terakki, mat- kadar ~eneden ıyı hır ~a~un ~ücude dudunu aşması için değildir. Bilfıh.i:. den ~üpheye dfü~mek, her lıü) ük.~~aına diliı· diye bizden enel demokrasiniıt e 
ı.:tll ~~t me~e~elerının hUtün memlel\t!tfe getirebı_lmektir. ,Su!'un u;ın bılha~~rn hiribirine en yabancı, birihirne en uı~~ihürmet etmek istiyen. ~e~·e.fe ıgı~mck sa~ını vıwedenler düşünmüşler evvela 

~) .. a~_dırdrgı _heyecan \'e infialdir ki, hukukşınaslan 'azıfeye d~vet ederım. gibi görüşen ilim. fikir. fel~efe ~ıbı;istiyene clalkarnk.luk, .~td~_lık:. ~-apıH·ul: refedandom usuliinü koymuşlardır. Ka 
lau~~k ın_eclıs ~na bugün ~ahit olmak- Memlek~tt~ bulunan .. mutehassıs~aı- mefhumların ayni medeniyet pu~a~~ _-ı luk nasıl arzede)ım sun~~ık~_uluk .. muı nunlan re) iam ile yapmak. büyük me 
men tllet~~ ~fkarı umumiy~sinc !~~ıa- ~an da ı~t~fade. ~den;ınız. ~u~uk nıl~a. nın i.çinde kavru~~rak h~ndan ?ı_r 11:1 darlık (Handeler) her. turlu ~-e_z,ı~et. seleli?ri re_Yiamla halletmek n bu su-
'T ercum,tn ol mu tur. Boyle hıı ,ık- ~et ı_nuan en l_>ı~ ~emleket!n ıdaresını fan, ınsanlık ve yuksek bıı· mefkuı: h,l Bir devlet otoritesı heyetı ı~tıma- retle meclıslerde sun'i surette has•) o-

~~ ~m~I ve h~. a_siy~ti:ı u)a~.m~sı b~n- tan~ı~ et~ek ıçınd.ır. _Amelı-~ir _şeydir. litası, çıkarmak içindir. _th le de~ı!~e iyesinin amudu fıkarisidir. Bu amudu lur gibi göriilen ekseriyetlere dahR ta
ah at ıuat h~rrıyetının suıı~tıma!ıı~e Hu~uk muce~ret hır ~ı-:ey degıldtr. lda· Hasanın kıyafeti Ahmedın hoşuna ı.:ıt- fıkaıi kırıldığı zaman memleket fela· bii bir ~aha vermek istemişler. Sani
~er~e _oı:ı_n h~r me_m)eke~te. hilyü~ hı~ reı-n~den ~e~ ~l oldug_umuz memle~e~ ınediJ?-i için. filanın mevk~i !k~idarda h~ kete sürliklenir devlet otoritesi miida- yen intihapta minoriteye kendi kudret 
ha ·a kıdıı • Eg~.r f~ı_kı rlerımı~de,_ sı~ ası hakkının ıhh} acı ne ı~ esa~ .. pr~nsı pı l u~ m":sı_. fil_ı"ı~ .a~a~~n s~n ırıne. ~o~un. faa edildii?'i zaman ls~e-t Paş~ hiiku- lerini temsil hakkın 1 vererek bir takım 
b ) tımızda muessır olmak ıcldıasmda muhafaza edere-k onun ıstedıgı hır ka· dugu ıçın bmbırımızı bogacak ısek bu metine dalkavukluk edıyor dıvorlar usuller tes· t · ı ·d· F k t h ı 
,_ul~nan mathuata karst hütün memle- nun ,·ücude getirmeliyi1~. Biz bir ka-j nun için rnzı yazmağ'a li.izum yoktur. l\.anaatle,rinde samimi olanlar ·fiki;·l~ r;n icinde • (~;0~

1~ ~1 
•• ~~· la) a .un; 

11.etın alakasını ve h<'yecanını ayni d~ nun layihası teklif ettik. Hal için ıtGr·ıEllerimize hlrer sopa alınz. biribir:mi· rini hicbir zaman gerek hükumetin a- raclıtl' h k k ; 
1~ 1~ 1 

Ut' .~an~~ • 
teceye 'atdırnbilirsek mesele yol\tur.ıdüğüm başka bir tedbir yoktur. F.ğer ze ..,.ırişiriz. le,·ltinde ol~un H •7erekse lehinde ol- • Ef ·udu uh kemkına-.ı ~nhmkue~k r. 
l\tath t .. , k 1 · · ı· ı.. 'd' · 'bf b "' ·' ,., · ı a ın o u u, 'e\ a u u u am-

u~. _mu~.t a _>e altına_ gırmış ır ~el umı ımız gı , ma~ uat ha~:a t.n~ı mem· Halbuki hüri.reti matbuattan mal\· sun samimi olarak söylemekten <;ek.in- me teminatı denilen te~inat udur: Et 
rfk~l: .so~Ied_ı~Jerı .a,şk!~ "~. ta~kın ~ıt- lekete zarar H~ırecek. bılUts .m~m- sutolan şey bütün bunlara nıaha.l \'l'_r- meıler. raıdm hukuku (Condition) eş k()ymak 
tına rıi~~rı~ç:n. mıl_tı- n:urak3;~e ... ı a~ılekettt se.rbest m.una.ka.ş~nın fty~ını te~ ~~-en ha~ik~tin. kar~ısında l~akık.ttın, :\1uhalif matbuat hali ~azırd? nı<>m hu -:uretle gerek hükumetin ve c:erek 
rin efemi" ş . dı~'.. Haıh~kı, bu~unt, bkıı ı m~~ edebıle1cek hır ıstıkamet 'ermek but un samımıyetıle bunu teşrıh etmck·ı lekette :> ıkıcı Ye korkunç bır ,·azını alj meclisin sa Jahintluine bir hak vazet 

.;eyım une a ar vazıye a • muyesser o ursa halk idaresinin aıeç- tir. mıştır. Bugün muhaJef et denen şey (Lütfen İayıfoyı çeviriniz) 



mektir. Bu suretle teminata alındıktan 1i hir ordusunu yapmr~ Anka.raya l!el
llODr& milletin hayatrndan daha emin dikten sonra gördüm Ankaranın etra
bir vaziyete girmesi mümkün olabilir. fmda indeliktıza nıemlek~timir. ahlılk~ 

931 Bütçesinde yapı!an tasarruf 
Kendisi için gerek s.e~best. h_ükumet ve halin~ gel~cek olur::-;a vesaiti . müdafaa ( 5 inci sanfıdan dt,am ı lnunla kahil olabileceğinden bu sene 
gerek m~mlekette fıkırlerını ~erbe tçe tedarık eclecek muazzam teı:;ıı:;atr Y'l P· .. d .... 

4 2
?1\ :l~· T k d t U kalmı~tır. 

Y&)"l\\ak ve bu suretle ek.~riyet temin mtştır. Binaenaleyh Anadoluyu ~arri mu uru · - ·· ·1 • •• apu n a, as ;o. · ~ • 
ederek akalliyetten ekseriyete geçmP kahili tt>..,hir bir nı7.iyete sokmuştur. l\t. 1. 111.018, Dalıılıye HkAletı 4.l;ı0 .. ı6fl Sırr1 beyin mutaleeaı 
çarelerini bulur. Bu hukuktan bazı ef- Hükumet daha ne yapmıştır. Bun· Emni)et i şleri U . .M. U~.5.:i2t. Jantlar· Yozgat mP.b'usu Sırn fky bütçe en· 
radın menafii maddiye ,.e maneviyC>si- Jarı biiyiik e::erler ~anında i:r.ah elmPI. ma U h. :'l.72!l.2fi8, Hariciye vekaleti cümeni mazbata~ının &onuna şu mul •. 
ne ait sahası efrat arasında kalrr. Fa iıdemiyorum. Millet ne )apıms : Efen ' .,00,,.17n 1 ""hh t . . ı· . l\t , . tea, 1 ilhe etmic.tir: 
k t b 1 d (P · 11' ) dil ıt · ·ı t ( 190) · ı " · " · Ti • ' '

1 a 'e ıç ımaı · · · :.· a . azı arr a . UJ!ll.<ı~nce pu J, ıgne e er arze ım, ı ı ra~a ı . mı yona :ı.721.013 Adlfre Yekal ti 7.::177.833 \JR- "Bütçe lrnnunlarının devletin varidat 

BORSA 
1 Achc;ıl 

t-ılaw ~.,, vn 1 

ı lna-illz lır,H1 Kr. 103 
" T.L. mohı.Ht Onlar 0 ,41 l8 

fn.,k 1 fi. 

yanı devlet sıyaı;;etme hılvasrla c;rkarmı~tır. (190) mıl_von rll'mek (:.!O) . •. . · • e . . • ·. . . . .. . . 
İftiraki istilzam eder. Bu ı;;ebeplerdir milyon altın lira d<'m"ldir. Enck1> arır nıkaletı 6.:ı82.938. 1\afıa "e"a - etı •e masarı.fat~na aıt ol~ak uzen• _ıkı l .. 
k! bi!1nc.~ srı~~f huku~ta hükumetin va Turgut. B~)· arkada .. ımızın !ız.ıın . tı7.un 26'.J06.:l77, lktı~at \ekleti 8.515. ::!~O. m~dde~·e ınhıır.ar. etmHiı lazımdır. !f'~k~ I .. 

l"lralım 
k frank 

l . !'\'.t 

Florin rıfeısı m~m.kun old1;1gu k~dar karış- anlattıgı ımparatorluk denının ıhrn- Mılli murafaa: ı mu ~ııelere racı ,-e ahkamı dalmıy.ı 
maktan ıçtınap etmı_ş oldugu ha1de aa- catını yapmışız. Kara kH;;nıı -U .026.~63, Han kır,mr muhte' i me"·at bütçe kanununa g'ire· 

ıçtimalar yapmak huı.usunda amme nı yaptıiı mucizevi görmii..,sünüzdür. Bu . . • .· • .· ·· . - . ~et~ srkarmak, cemıyetler kurmak. ,.~ Efendiler: hmire Jıid<'rken halkrn ı :ı.4.16.~14. Deniz krııımr 7.860.t .:.1, Askf>ri 1 mez. 

lamını korumak icin kanuni tahdirlat h" I · ·ıı ·t t :\ · · ..ı rabrıkalar U. M. :l.!67.417, Harıta lt. Jlalhukı hıt la~ ıha, tekaut 'e mentu· 
, • nu H' nr mı e vapnıamış 11". ı z mııu ı f' 1 T T p 'f . 067 • - n • d h ı · t J... k ı b .... raZ'tdebi1ir. Binaenaleyh bizde de hi- det za.rfında tzm.ir sehrinde nıiln>nlar 1\1. 616.179, oı. a . • . ,, . ·>· .h.1oı, rın 'P a a 1ır a rnı an un ann :\· 

Rıırnn 

~ıllnr 
Pt,eu 
Mark 
Zln!I 

1 " , 
i '"" 

~m teşkllatr esasiye kanunumuT.da da sarfederek imar Nlilmesi ıa 7ı~1~elen Yekun 1~6.ı35.480. xı madriekrini muaddel hükümlerini ih 
(Droit indiYiduel) ~ediğin efradın hu- yerleri e kisinden daha iyi ynpmı"!:u- Yaridat büt~<'~İnin müfredatı şu· tiva etmekttdir. Rinaenaleyh bu no!<ta 7" r t• l\ıım• 
k~ku hakkında t~nunat mHcuttur •. Ta- dır. lzmirin civarına geçelim: A:ntın, dur: j naıardRn i~luı layihanın te-şkilatr e· 1 lurlr 11 '''' rıın 4r 

Ptnri\ 

bıt bu meyanda matbuata da te-mınat ı..· .. ~ı·ııı· \l"~ehı"r Salı' lılı· '1"nı·,a Y-a. . . • . • . 1.. h • · k <.tnl'lneı;: i'aru~ 
, • • • r • • • • 

1
'"'' • 

/ 
.. . ., • • • • ·' '' • • n Bırınci krı;1m ırat H~ ı;eı-vet ver~1lerı ~a.,ıYe, usu u m11 a:!1elıeı umumıve ·a. \erılmıştır. 'e orada denılmıstır kı saba bu sehirler hasfan ha~a mamure • " . · . · · · . · • 

matbuat kanun daireflinde serhesttir h 1. .,J • 1 1. ~ 1, 1. d yrkunu ıo. 122 .... 00 lın1rlır. Bu me~an· ırnnları ı]P nızanı11ameı dahıh ahkamı- ! 
Efendiler matbuatı 11erbest }apmak a.1

1!'! t~he m,ı~ ere ır. Hah".'" e ın le'~· da ı..a,,anç -.ergi~i t:i.:'i hananlar 'er. na mutabık olmadııh k~naatinde:;tim ... 
f "ki · ı;;aı ı ıı. ı sa ıye namına ır se\ o ma.111 . ı tu~rlln <Tnk-lltı • 

ı l"ln1.er ( Ameril(ı ı 
20 Fr.enk { francı~ 

ı rle~ s.er?est cereyan vermek ve ğı halde ar.im l'oaye~indc hunİan yap· ı.tisi ı~. miloyn binalar nrgi~i 5 mil· . M. mecll•lndad UnkU ı 
:uh~el~f ı~t,ıhadahn ç~rpıı;;m·ıs~nda ''. mışla rdır. ııe~a hın r ka t'i olarak hi imi ı yon :J22 bin. Aı-a1.i vergileri S.400.000 mUzekerelel 

.em eket ıçın rahmet goıetmel.. ıdealı Yorum 1ahminen hurahıra ·~rferf:kn r d A ı . 11 CA A) - B ,, "t ı · . ~o l.tret : ltalu 
dır. Fakat unutmamahdrr ki her irkal · • . - -· . ıra ır. n"ıua, · · · .n.ı• ec ı~ı 
d ede zaruretle tetabuk etme"i mPfhu ~~ra 200

1 m~l):oııd~~ . ~ --a~ı . ~~~11 ~ 1.~· 1stihli\k Ye muamele \ergilerinin bugün reis vekıli Reht Beyin riy.ıse· 
riHti vardır. İsmet paşa hazretleri im -~nkaent ah") ı~t~ .·~zının H'1

1 r
1
'"' 1 el 'h11~· :1 ek unu ~2. U0.:'100 liradır. Bu mey.ın · tinde toplanmıştır. Ceı;a Ul'ul ü muha· • d ı _. yu a eş u mucıze .. a r c:ırnı:o ar .1 • • .• •• • . 

yur u arkı m~.~~ekette ıst.ır~p v:ırclır )inde muvaffakıyetle yüri.imt'kte iken da gumrnk .16. muamele H, damga res- kemeleri kanununun 160 ıncı madde(lı· 
Ye 

0 ıst~rabı k_~tu. suretle. ıstısmar et- mcmlek~timize umumi buhranın dalga •mi 6 milyon liradır. nin değiştirilmt-sine dair kanun ikinci 
mck do~ru degıldır. Hakıkaten efen. lrl" tt t h' ı · r· h I t · k • · d"I · t" dilı>r 1 ].; tt t . l d . l"I ge ı ~n ı. n ısar arın şa ı :ısı a ı ) e unu müzak<'reıı;ınde kahul e ı mış ır. 

o Funk Ptlçllrı I 
o flrahml (Yunan 1 

20 f r.enk l bv1çreı 
~·) f.e\ ı Rulrar 1 

ı FlMln [ Feltmtnlr l 
ı o Kurnn f("ekn•Jnvak J 
~ı ltn~ A\osrur}ı } , menı e e e ıs ırnp 'arc ır f'ilı- n ··· ·· t 1 1 k d' 1 fi tl . 1. .. · d" T"'t'· h'" t · · h 

ğim gibi MnıretlerJe idealler tekfllı\il . ,~u un. va ~ne aş.ar e_n ı ~ ıı_. r.e e :J9 nulyon ırayı mutecauı ır. u lllt Bundan soıHA 1931 u <;esının eye 
etm,.1ic1ir. Ru vazin•tte zaruret ned ' r? rı Ye ve':11 tlen ~eYkrnde ı~e ~ırı~tılcr. 24, tuz 6 milyon 7:10 hin, İFpirto ,.e içki ti uınıımi~eye ovkedildi~i ve mec!h.I 
Her ~e~·den evel ve her ş~ye mürecralı Fakat buhran. dalJ;nsı gelıı.~~e .. ha~ı! 0

• :'l milyonu geçmektedir. mm·afık görür,.e flalı ıününden itiha-

ı P.ıetı 1 ı~r•n r• 1 \ 
ı Rıvşmat~IAlmınnJ 

ı Zlott Lehman 
olarak memlı>kete lazım olan ı:;ükfın lan sarı;;ıntı bırçoklarıııı do"tıı. Rına· ) . 

1 
k" .. . 

1 
a 

1 
ei t 

· d (B 1 . ' · 1,_ enaleYh hu \'azi...-et karsısıuda her~,..,. De' Jet em ah ve mal taı;;ılatı Yt' ll· ren muı.akereı:;ıne haş anm. s r fi nrn. ,..., nızam ır ravo ses erı ve a !\IS· • • ., J" d D 
1 

'd .ı · ı . ·ı · h t " · 
lar). "' den en·<'! n her ~eye miirecfah olarak, nu .ı milyon ur. el· etçe ı are e111 en fından teklıf 1>dı mış ,.e ~Y~ ı umumı· 

ı Ptnırn MacarlHu 
O 1,o f R!'lmanvı 1 

Arkadaşlar: dünyanm üzerine müt t~krar .ediyorum. lazım olan siikun '°' nıües.c;eseler 8 milron n:; bin lirari~n ye h uteklifi kahul et.~ııı;tır'.. l\fedls 
hiş hir huhran felaketi cökmüştiir. Ru· nızamdır. ı fazladır. Bu meyanda Devlet Demır- salı günü toplanarak but<;e mutakere-

20 Olnar Yuınslrıvraı 
1 Çernneç ~enet 

nu:ı e10h~p Ye na
1
milini arıyım ntii!eha.s . Efendiler~ muhalif. mathu~t.ru. nt~ yolları 2.9:37.000. Posta telgraf -'d6a.00il ı;;ine hı:ıışlı:'·~r~ldır. 

11ıcıl::ır hırrok hu~ukşınaslar ''e sıy.ısı- rıratı memlekette emnıyet krız.ım çı,.. 1. d Umumi müe~<;eselcr ve sirket ---------""""'-""':"-:" 

A ltın 

Mecldlvl' 
Rın((nnnr 

Bnr11 
harı el 

J•r hircck P~bap ,.e ava mil bulmuşlar- .ıtaltıyor. Buhranlı ıamanda hir millet ırn ır. . . ·.. . ~- o o M sk ad11 kt nutuk 
drr. fa~at hunun niçin ve nasıl ~eldi- i~in en bü)Uk felaket emni~et krit.;rlir. lrr hasılatından de,let but~e!';ı 1. n. O O OV O 
rin~ nr zaman \·e .. na~!] gidcc~_ti~e clair DeYlt>t o1oriteo;ine karşı milletin emni- mii~eferrik . ~al'ıla~ :l.785.000 fevkalade Staıı· n-----d-. ? Bu L M .. ~ c 
k~tf ~urette. henu7. ~ır.şe): soylıyeme- yeti sağlam oldukça korl-u yoktur. varıdat ı.12.ı.000 lıradır. n P ıyor ı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
mışlerdl~. Mılletler ıııls~le ı~de hnlun.u Çünkü emni) et kri:r.i telaşa evkerler. M M ı • • 

. ron~,;, Rı.~ de hu umnmı felaketten hıs Ru vazi) et karşısında birinci rn:r.ire, e C IS 1 
";.r."'T". rtuşett ıstırabı çekmek Z!trure· telaştan kcndini7.i korumak, iticlali de • 
hnd~yız. . . . minizi muhafaza etmek. mü ,;i-lül Bundan böyle hergUn 

~·n1ra ari\~da-:ılıu-, im: çok hrzlt yıl }er karsısmda karar almak kU\"• 
r.ürtük. devlet ~e millet de Ç()k_ hrzlı.~it vet ve " kudretinizi tam ol:t.a :< içtima edecektir. 
tı. H<tta mı ettık .. Onu demek ıstcmı.' o· tutmak meclıuri) eti ,·ardır. B ı•a . .. 
rıım. fc:!e hf71ı ı.tıderhen dtinyanın 11• enale\h muhalif mrıthnat eğtr An!\:ıı;. Anlrnra, 13 (1elefon) - Butçe en· 
mıımf fr1~1\r.tini". dalgasına ı:;ırptrk. hn hu ~·ola gidiyorlar.-a hen de sö.rli· cümeninde iki aydan beri tetkik ve 
On~an ff,,J;ınlır kı durakladık. Her )er yen hatiplere istimi\ <'diyorum. hi)anet müzakere edilmekte olan 9~1 hütçe· 
dexı k"'·

1

~ r 0
1
mamakla hernher yine J<;;- yapıyorlar. Gaflet ~;ıpıyorlarsa bilsin· si tahettiı-ilmistir. Salr günü mecliısle· 

tırap ç~1 ·· " ~117,. naşlamr~ ol.an hu ıs~ı lcr ki büyiik hir g-aflct )apı)orlar. llun k' .. k }' h 1 kt . 
rap arfm"ı ı•tidarlrnı haır.rlır. Onım l- ..ı • d.. .. 1 . ı muza ere:sıne a~ an:tfa rı. 

oıaı. ııı:erı onsun <'I. J\t ı · h J ··t · "k ı d" · ı c;lnrllr ki bu hakikati olduğu gihi !{Ör EfendilH· kendi haYatımda hatırı er ııs u >u c;eyl ı ma e ıncıye \a 
meli ve ona göre tndhir aılnm:ılıdır. ma ~elen hir ~1i al arzede.yim: :n mart dar lır.r gün öğleden eni ve .mıır:t. cel· 
Dedim Jd hıılı gittık. F.YPt ml'mlelcetin in daha ırı l enı..muz inkı l <ihı n ı n ii r.cıin scler akterlerek b iıtçenin bir aıı p,·eJ 
balArı~ııia b:ık :usak (192'.l} de (190)nıil den 9 aY geçmeden l s lanhulda iıah c;ıkmasına çalısacaktır. 
ynn i~rn~a.t yaı>nlı_ ız 1924 __ te ~/\:) mil- ettikleri gihi hir takım matbuat hücum :Meclisin bu> fevkalade denesi ıde 

HUnerll, hUnersız amele eynl 
Ucretl almaft'lahd.,lar, çUnkU 
hUnerll amele ancak fa:ıla 
Ucret almakla çah~ablllyor 
Moskuvada toplanan sanayi 

konferansında Stalin yoldaş ta
rafından mUhim bir nutuk irat 
olunmuştur. Stalin yoldışın bu 
nutukta söylediği en mühim ıöı
ler şun'ardır: 

" Hünerli ~ah,kan •Mele ile 

hünersiz amele ücreti arasındaki 
müsavatı kaldırmak mecburidir. 
Markı i e Lenin, hünerli ve hü· rona ınmış. f,n-clkı ~ene 1.>·> mılyon gf! tarı oldu. . · h t k ·1 ı ... hı'rk .. ıa·Yih"' 

çen ~ene de ı:il milyona inmiştir. nu Yeni otorite Ye ) eni hül,ıimeti de· ) enı mat 113 an unu "' .. ç ·. ·: nersiz amele arasındaki farkın 
böyJe olmakla beraber biz millet~e l'e virdi. Bunu) apanlar ~ alnız Vahdetiler çıl\acak, ka;r,rııır, nıuamele Yergılt•n ıosyıılizm idaresinde de tanın" 
de,letçe hrıımıza. devam ettik. Böylece değildi. Avruparlan hi zimle hcraher dö !,anunları ile \,tlill'l"in sal~hi:retlerı, masını tavsiye etmittir. Bunların 
bir taraftan rnridatı umumiyeyi dü-.ün nemlerin ifinrlt> bulunanlar ela 'ardı. icra n iflas kflnunlan ve miihim layi. 
mekte de,·am ederken diğer taraftan Riri.:;i mahlmunuz Ali l~emal. halar gelecek ktima denesine bır.ıJ, 1• ik.si de sınıfların ilıasına rağ-
devlet bütçesi kendi yükselme senini lttihadü Trekki Ali Kemali afo- 1 kt • men bu farkın nazarı dikkate 
tak. , ·11 d h . t .. k d d n " nca rr. ·ıp etmış nu ette e arı~ en mum- roz etmi~ti. lla~ · ı a var ı. en !"\.\l'll alınma!ırnı istiyorlardı. Onun için 
kün olduiu kaclar fazla satın alm.•'• pada nıcktehi hukukta iken Ali Kt>nıal Bazı temennfler 
&tyl'İ takip edilmiştir. Binaenal<c'yh de mel\tehi huku!rn s-e rhe~t talehl! ota ! Bütce encümeni nrnzbatasında 1 e\a. i"cretJer, soıyali:ım devrinden de, 
bal~n~ a~~ğ'ıya &"iderken d~vlet hüt- ralc. d" ant edı>rcl_i .. Henden hir .kitap ~s- letlerd~ıı bazı temennilerde bulunul. ihtiyacı\ göre değil fakat işçile. 
çe~ı 180 mılyondan (220) mılyona çık· tedı. Frnnsa tarıhı huku 1

rn. Sonra ıa. H""k" t· b t ·ı .· rı'n y.,ptıkları ı'şe fY
0
··re verı'le· . . . . . • .. .. . mu!".tur. u ume ın u emennı cı ı .. • 

mrf. Dışardan satın ahnan e ya mıkta de ettı. lçınde hır J...agıt gordum. Drciım . ·d.d . d"kh t 1 k 
93

., k · 
n da inmemi sabit olarak kalm~1ır. ki Belki Ali Kemal flı•y kitaptan rot- şım ı en nazaıı 1 .. a e .a a~a . ·.. ce t.r. 
Bu suretle sattığrmız eşya ile satm al- !arı almı" ve ben de i4ifadc ede} iııı :;('nesinde tekkenımul etmış bır nzı}ct Sanayiin her şubesinde ve her 
dıitmız arasmdaki farkı sermayeden ö dire bana' da göndermiş. Pıir rlc> okın ?· te meclise a r:ıetınesi tabiidir. · fabrikada, hünerli birtakım ame· 
demefe devam ettik nihayet geçen se· rum ki, ı .. tanhul{laki rlo··tunclan hır Tasarruf temini nıaksadile yapılan le vardır ki onlar ancak terfi 
1't it~alA~rm.~z 22:> milyondan 148 milyo mektup. kim diye ha.na or ar --ınıı. De- bu tem<"nni1er antsmda memurların 
na duşmuştur. non~iyasyon benrle yoktur. mezunivet zamanlarında tam maaş al· olundukları takdiree itlerinde 

Efendiler; nisin bu kadar hızlı git Ne yazıyor? Diyor ki: arknf)a<ı •('il .' . k h ·-'ı - · r tcnsitl edecrği .,.. i<alabiJirler. Onun için bir ücret 
tik? ben bunu kemali ehemmiyetle hu- bu adamların içinde oradrı huluncluk· n~tHlla ı1>ume 1.~ · . . . :: s s~emipe lüzum vardır.,, 
ııırunuzda izah etmek ve buhranın bi· ça senin hClkkında atıfeti şahane i.;tih- kılde yan ve)a dortte .h~r nıspetıııde 
JJiın için gayet husu~l ve nezih n nazik ~alinin imkanı yoktur. Binaenale~ h ~·· n maa:;; almaları, devlet ılanlannın da· Stalin Ruıyanın aanayilet· 
bir cephesi olan bu nokta tizerinde n:ı· onlardan ayııl Briikıı;ele ~el hen hura- ha ar. nıa~rafla neşrinin leımiıti, \"1:!\,.a· mesi programım tekmillemekten 
ıa.n dik~a.tinizi c~lbetmek isterim. ile~ da işi beceririm. ~~fendim.o .. z;~~an ıet emvalinin sigortasının tiitün ir.hi- baı· sed~rken fU beyanalta bu· 
ttijkefhe!'dılet~' Gabz~.nlü~kmemf le_kd~te ~." bdu gençtim. Ahmet Rı:r.anın ı,a tı1hı ı.cl ım: sa rııı da oduğu gihi vapıl ması, tüı iın. l 
)" ızme ı ne uy · za en ır. ne e Bunu sö' )emekle ta o zaman< an "ıya ı .. . . . · . unmuttur: 
milletf11 a•:a""ından bag·1an çözerek al k. t • h t · · tuz, muı-;l\ırat ıııhı!oiarları ı;1atış daıı <'· "Sanayı'l•tm•k prowramını 

J • • hayata ·arı<; ıgımı ,.e aya ı sıya'>L\ e· . . . . 
1 

k ~ ... • 
dıi'r İ8tikl~ldir. • . . • de hh~met ettiğimi ıı1{iyl emek jc;trmi;·o- le ri_nı_n l~i~·le~~irıl.n1esı. Ja ne ar~1a ~ıe. ·• ıkmal iç;n bugün kullandığımız 

. EfendıJer, ~. laık ~e m~llı esa..;Jara rum. Fakat onlara hi:r.mct edivorrl:ım. tchınınla;:,·ı ı1e .ıandarma zalntlerıııın l' 
iı~ın~t ederek cumhurı!et ıle bu )Olun Ye içtimalarında hulunuyordun1• Tam haı·biye mektebinde )·~ti:;-tirilmcleri hu mühendis ve ameleyi b~ş mis ı-
kopru hat1n1

• gayet ~ııı~m kur~u: .?.n o sırara meMle ehemmiyet k~spetmiş- trmenniler me~·anındadır. ne iblağ etmek lazımdır. . 
dan ıorıra. mıllete dedı kı ı:afer ~e ı;,~ık ti Orad'l cereyan eden n~ka}ıden her "M J ı. t b il inkı,af 
l!li kazandık. Fakat selamet bunda de t ·. f h 'b ·d ·. 1 • du termal rı- Avrupaya g6nder1Jen talebe ı em eKe ug n k~ 
iil &elam~t. ikttsadi inkişaftadır ... Bu aıa " \ eıd_aıA~· ~ın;al "nev ~e h~~tr DiYanı mulıasehatça Avrupaya ~ön· ıafhasına varmıştır ı, onun 
~':'r~led gıdılecek n;~a:. yolu~u :o~er ~:~u~·;)~oı~nid~. Il~ m:klup he.nim eliıııe derilen talehcn şimrli:ııe !\adar olıhıiu sınai menafiini muhataıa etmeıi 
l L nı an ~nhra n:'1

1 
e 

1

1n ru :ın a 1az geçmişti. Mektuhu arkadaşlara gö<;trr· gibi avda iki ~·ür. lira ·t~h ·i~at 'erilml· içın onun teknik mOnevverJerini 
a ~ lfmag"ı rrs ı e c;a rşmag-ı can an dim Ye hu mektupt..'ln Ronra Ali J\e- · . . . . .. . .•. • b' h 
dırarak bu yolda muvaffakıyetle vürü 1: f tt'k 1.,. • c 1 h tt" n } ecektır. \ ckfı.letlerın gondeı dııı;ı la· yaratması laıımdır. Hıç ır l-. . . . . ·. ma 1 a oro:r. r ı . ı en"' .~a la a ın u., . . • . . . • d 1 h · t . 1 • • 
y~bilmek. ıc;ın ona la:ıım .ol~n ,,ateşı ,·~r de pren~ip itibarile ittihadı terakl,iclen leh~) e '~rıldııtı gıhı li.ı o ar ta sısa kim sınıf, kendi munevver erını 
dı. ef~ndıler, ıaferl~r! ıstı~laller. lur ayrı yaşryordu. 0 da. avrı hir cephe al· Hrılnıeı;ı kararlaşfınlmı~tır. yaratmadan ilerleyemu. 
AJll!I:n· ~:~'Aldd1yet1~:, t;mın e:n1e~. dı. S~nra hildiğimi7. me:;;ele ha-.J::ıdı. Uıy ihttnrn en canlı noktal~rındaıı Stalin daha ıonra fırkaya 

ne • 
15 1 

en mı e 1 aza~e e gı· o ,·ahit me-şrutiyet hcnü:r. i1:1n edilm.i.ş biri Maliye miifl'fti~lttrinin Hr~i l\a- amelenin d 
d~ )'ol.~ .~ulan!a.r ve onda mu,aff~kı· ti. Matbuat kanunu ortada yoktu. Hıt· nunlarının tathikafmrl:ı mükell,.flı>rle mensup olmıyan . e 
y..tte ~·urumek ıçın lh1m olan ateşı ru kumet fehir i6tinıal ec'h>mivordu Zira d ı. ·ı /. t . 1 . 1 t terfi edilmelerini ve h.\lcım va~ 
huttda y ... atan milletler ki payidııt 0• k . h. kk 1 - t • h' .· temas e ere~ şı \,, _,e. meHU aıını r • .• 

~ • memle ete ) enı a ı tava n• •u·ıı . . 1 ·ıır la · ti · · f ·ımelerını ve b tur CJnun için ~illetimizin ruhuıtdll nt ,eritmişti. fürclenhirr.. iclarei örfi. kil, etmelendır. Aöh<\n ,., "''. em· \ ııye trını ge ırı. ~ 
can!uar:ı bu ateşı muhafazada ço!< kr~ · .. 

1
. d k 1 k t . k" . . 

1 
isleri hir an e' ~l intaç \'e mılll enıl;ik suretle fırkanın hyakatlı ımeleyı 

kan olmalıdır. yeyı ı an e er"-e nı-!•m e c ın '~:11 . . . . . . . .. 
ı ç . hara le u~nrncak dive hırakıl<lı. ıha teşkılatınrlakı memur adeclı aı.;:ı it lı.- takdır ettı~mm herkes tarafından 
ıste oJıdıın -.onradır kı dnlet n · . . . · vr · d"I . 1 k ,..1 ı · . ı k ı t hi rlaha k· . ~ · · .. . 

BUgunkil bulmacamıı 
Soldan sata ve yukardan aşa 

l - Gunun tn çol< kullar.an ıl 
ltfı t9). 

2 - Yılruldulctan •nnrı v•rıılın ıer 
3 - Yukar•ı g~n i ~ h('lru (4). 

4 - Amın 14). bir ~ıç dıf• '' 
tderek (r ) 

5 - l\ot.ı 12). cultınların istl!ğı l~ 
6 - Çokluk ıoı. 
7 - Hü\•tiLr tA$ (4). 
B - Tohum (4). 

9 Sh·i 1 prılis ( ). 
10 Büyük lJ) 
1 l iptidai llmh11 tı;\ ~,, "-ii ... it' 

Hn (3 

oium ve :~adın haatatıkı 

1 

mütehasıııı 
ı Doktor 

il 
Hüseyin Naşit 

Tlirbe, e!ki Hilaliahmer bin• 
l ı 1 Nn. 10 Tel. tııa.ıbul: 1622 

milletçe hızlı gittik. Hakika~n hec;ap. ~·et ıhtılal _oldu. n en 1 el onc an c::on· ı ca • na ') e nıf's ~ me~ e . ~ 11 an1aşılmuı ıcabettıgmı ıoylem ı v~ 
lan olduiu gibi göz önüne sretirilirse ra bu neşn) atı yapanlardan h:ızrl:ırı M'k dereced• tahsıl temın edl'bılerrk k" b . mlinevverlerine le f j 
~hızlı gittiğimiz anl~ılır. Birka~ .. e yazı n~asalarının ha ların~a a~.1 :\1~".1 hir hal<' getirilme i için gel('cek ısene es .' or1uva ~. . 8

'. 
1 

nt zarfında 1.lOO kilometre şimendifer Y~.lm~ga ha.~lfldı~ar . .Run~aı 1 ~n g~~c~ı~~ ınecli"e \"Prilmf'k ü,;~re hül•dımet hir v<1zıyet&n deg.•f~esı . 1b~m geJdı· 
)'olu yaptrl< ,., bu şimendifere iki bin Gord ul ~r kı • lt_tıh_actı t~~ ~kk! 01 t'.· . ro ·e hazı rlıyacaktrr. ğini izah etmıştır. Şımdıye kadar 
kilorMtre Cllmak üzere denm edlvoıuz kalkmı~ onun .}erıne muıtecıleı hakım p J . b 1 k d . d b' l 
Banun önünde ):iiksek bir ntanpene; olmuşlardı. (~ultan Hamit) tekrar i · Tam teşekkUilU nahiyeler un ara arşı •. emır en '.~ e 
ilk büyük bir irade ve azmin uerleri tih~ad1nr iade ediyordu.· Onuı~ için_ in Tam te~ekküllü nahi~·elerin çofı-.I· kullanılmakta ıdı. Bundan boyle 
öniind~ hürmetle lğilmek her ı·afan- kılap zamanlarında grııclı>r hılha~ ... a t 1 d ' 1 f d"l bunlara daha başka tUrlü hare· 

· • b"" ük ı.·~ ı.- t hu inkılaba daha 'akın olan genr:er 1 nrn ın an m ~ene ıı>ar 1 nazar e ı · . 
penn ıçın uv 1r., -rç ur. · • · · ., k~ 1 t" t tk·ı..· 1 k • t k ap ed •r Efendiler: hük6met daha ne ya.pmıt: n inkılaba bağlı bulunan. mı:-tır ı .. tıt-at 'e .ı e ı . e ı ı ~u,.a. t. e me ıc ..... 
be.nim ıördtitüm. dilnyanm en kunet {Bitmedi) nlat bıirosunun haricı.H.> c devrı lia· Staıin, bet ıünlük haftanın 

Cumadın ma.ıdı hrr t::Un t">ğlt 
'<ınra <aat ( 2 .. ~0 dan fı e ı ~,d 
ı .. ıanhulda Divan \Olunda ( 118) ti 
maralı husu!'! ~ ıhlne~inde dahili h• 

1 'ıldarı mu•' tne ,., ı~da\i ecler 
~= ·Telefnrı lst•bnul ~39,:.. 

1 

kaldırı l ması lıım l{•ldığini tlJ 
lemııtır. 
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1 Memleket H be 1 • ' ~..._.._ ---= -..~ılllllıı;•ı•illllllıllllllllııın"ıımnııınmııınııııı1111ııım111ınııııııırııtı11lll1ltıım111ırnnı nuımın ııı ııı nı ı 'I uıııı ıı!fllll11llllnınmıınınn~ , ı y Al I ·ıı I ı • r en f r--llillllldlJUutıııuuııııU ıııııılllliiıuıdllllliiiiuıııııUılliinmnııtUllıııı:mnıdlllitınmııiiilltııııı nıı ınınan nılliııı ııını liiiııı nı uını:ııı. ııııı ııınnıı il 111 il h ıııı ıuııııııı ıınunııı ııınun '= \ = M. M. eka et 1 n arı 

Adana haplsanesinde H M.,l Cinsi lhAle (" 
1
n11 lhale15~aati bir hadise 1 Krem P~rtnv ~ 11.lu"a ~tahz;:ar~tıı Kolonya ... u n -ıo.7.93 1 ı 'azratı:si 

e ~ ~ l ~ J ~ l&.ll ILll. e fi Kuru ot 22·7-931 Çarşamba 15 
Geçen cuma günü Adana ha- : o· rıels j ~:ıde ) ağı 25 7.931 Cumartesi 1

1
5
5 . • d bk- D ış macunu F A ıı:t. rr... I nr A S i Tırnak cilalara s 1 pısanesın e ma umlar havanın fi U R!t il~ Sıgır eti 28·7-931 a ı 

klıw d 'ki ~- ' Arpa J -8· 931 Cumartesi I 5 

ğuılarından avluya çıkarılmaları- .l...!,,J. EV ve eı ... 1• 1 olen bı:ş knlem erzak kapalı zarfla mü· 
ııca gın an 11 yet ederek ko- Ruj pt DRT ş k e Losyon !ö:.J Edremic ve ci\'arındaki kıtant ihmaca 

nı istemişler bu arzuları yapıl- Südo-ro•no ı ı Ois tozu İl:- ııakasa\ a konmuştur. !haleleri baladı ya· 
d' ~ · z ılı gün ve saatlerde l~dremitte askeri 

mayınca gar ıyanıara karşı gel- M l k t• k. ve namdar ii.., satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
mişlerdir. Podra em e e ın en es 1 Esans Taliplerin şartname almak \'C tekliflerilli 

B~razd ıonra mesele büyümüş M •• h bb 'ermek Uzere teminatlarilc birlikte Edre· 
ve .J•D arm~ poliı kuvvetlerile Briyantin usta zaratı ıtriye ve h iyesi Kozmatik H- mitte ınc2kl) r kombyona mLİracaatlan.(415 
vah, müddeıumumi, polis mu"du·· _ 1 * * * 0 h • e . Farkı fiatı ifa); tenhhüt edemiyen 

r apısaneye giderek mahkum- Kinin-Karbonat ve saı·r devaAı komprı·meleri ı; müt~uhhi~le ait olmak ~zere 14 la 
lan teskin etmişlerdir. \tı ıs bın kılo beyaz ve hnkı bez kırpın 

Ankara resim sergisine tablo )ıHerzevki temin ve tatmin edebiecek nefis müstahzarat ğ~ ~~ıe:iıe;,~ t;:ü~:)~e~;iecu.::~:s~§~:~-
A k · I nü saat 15 te Fındıklıda heyeti:mizde götUrenler ~ !J 

n a.ra resım sergisine iıııtirak ll•ııııııımı::Q .. Q .......... -. ....,.._,111111111.......... ..,~ıııun~mıııımınıınınunıaııınımıınımııı111mınıın111 111"uıı'" k 1' l" 1 . - l 
d l b 

T •ıunuııı ~ıuwuıüliiııa1111ııu ......... lllıuııuıııı1ıuına111ııııııı :ııuıınııtihlıqq;:;::ı;:.nnınııııııuıııuuıııııııııııwuıııııuııı4,,mııııııın11uıııııı11111ıuııuııııtiiiıııııııııı• ııınıııııuııuıuıruıııuııuıııııınnıuıııııııın11 , yapılaca tır. a ıp crın kırpıntı arı 
e en erın u akşama kadar alay V "d D · k d • · 9ı AK JT Jst b ı· k l a Sirkecı e emır apı a saracıye evın 
köşkünden tablolarını al 1 [§ 1!3• an ut kız muaJ ım me tebı mezun arın de ve ı-:artname)i heyetimizde görme 
sonra ziyamdan mesuli tm: ~rıi • • • k il" } lstanbul Kız Muallim mektebinden eski ve yeni çıkanlardan lel'İ n) ihale saatinden evvel te.minat 
edilmiyeceği Güzel san~etl ab_u_ llÇU an afl (bu senekilerde dahil) lstanbu.lda bulunanların 15 temmuz çar- lnrile hazır bulunmaları. (444) 

1 .... d ar ır b l l ıgın en hildirilmekt d' .,. H .,ea şam a gilnü mektebe gem~ erı. * * * 
Galatasaray resı·me ır. • • •• a.....,ıanur Suruçdeki kıtaat ihtiyacı için Uç 

. . k sergısane Satılık ev apartıman,ıu·sa,e,ra kalem erzak ve yakacak kapalı zarfla 
ııtıra edeceklerin de 1 .. 21 lstanbul Belediyesi ll&nları ı 
22 23 

eser ennı Kiralık ve satılık ev _ Cenber- münakasaya konmuştur. halesi 21 
' temmuz günleri saat 14 litaşta lstıınbul belediye dairesi civarın- 75 top zamklı kılgıt, 50 kilo renkli matbaıı mürekkebi, 500 top 57 X 82 temmuz 931 sah günü saat 15 buçukta 

ten 17 ye kadar liseye götür- da Dlzdariye mahallesi medrese so .. aıtn· ebadında ikinci hamur battal kılğıt, kapalı zarfla münakas:ıya konmuştur. Talip· Suruçta a9keri satm alma komisyonun 
meleri kararlaşmıştır. da 7No. lı ev kiralık ve satılıktır geni~ J~rin sartname almak için her gün Je,·azım müdürlüğüne müracaatlan münaka:aya da yapılacaktır. (JUsufı heyetimizde 

odalar, bahçe, kuyu ve sair lüzumlu gırmek için ı 36 liralık teminat makbuzile şartname ve teklif mekcubunu me,·cuttur) taliplerin şartname al-

f r~DSIZC~ ıngmzce kuvvetinıze 
U U güre ~: ~~r ve 12 

usul: (,unduz ve gece 
edebf, tıırihl, gazete tercümeleri, kıyası 
gaynkıyasi fiillerin tasrifatile kuvretli 
mükAlemclcr. lml:l., gramer, cerkip ve 
ıynonyıne kaideleri, 16 tablo dclm:ısla 
serbest prat i lı , hususi ticart m k 1 S . e tup ar 

yntnxe 'e tahrır usu.Jeri 18 d 
ı.._ • k • seııe en-
uı:rı ço · esas1 ı ıanzim l'dilen d _1 . . h er~ erım ı z 

er -.erde mll\•affakivet ıcm· d o· 
1 

.. J ın e er, 1• 
van\O u hrıızağa camii ,. d E 
K ı · . J anın a '..rkek 

17. •~an tedrısnamt: ~i "d- .. r • _ mu uru Zıya. 

Çamlıca kız orta mektebi müd•· I" 
ttlndcn: ur u-

Ça mhca kız orta m kt b. d k" .. e e ın e-
~ .munhal bulunan kadın hizmet-

çıJıkler ıiçin talip olanlarm bir 

haf ta,.ıiMfıPJ.la Millel ıq.ektebi~ 
.had~tnameleri ve hüviyet cOHtan
Jarı ıle birlikte Acıbadcm mev
l<iindeki mektebe müracaatları. 

k. S. A. komisyonu ' 
llanlar1 

Askeri me\dep ve hastahane

=~ ~~in 85000 kilo mangal kö
uru pazarlıkla satın alınacaktır. 

P.ızaa-lığı 16 Temmuz931 perşem
be ·· •· gunu saat 14 den 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki mahalli 

~ahs~sunda icra edilecektir. Ta-
lıplerın şartnames· . .. k . . . ını gorme ıçm 

komısyona müracaatları ve işti-
rak için de kt" • va ı muayyenınde 
hı11r bulunmaları ilan olunur. 

• • • 
(757) 

Aslceri m kt 1 . . . e ep erle bastanele-
rın ıhtıyacı için 90 000 k'I k 
eti k 1 ' ı o oyun 

k
apa 1 zarf usulile satın alı

naca t 'h ır. 1 alesi 25-temmuz-931 
cb~marteıi günü saat 15 te Har· 
ıyc mckteb · d 

d 
• ın e mahalli mahsu-

sun a ıcra ed'I k . 1 ece lır. Taliplerin 
şartnamesini görm k • . k . e ıçın o-
mısyona mil 
. . d racaatları ve iştirak 
ıçm e yevm· .h 1 

k 
1 ı a ede teminat 

me tuplarını .. 1 . .. muse sel numaralı 
ılmubaber mukab'lı d '-
k 

. ı n e mezp;(ir 
omısyon ri" t' . 

• J ase ıne vermelerı 
ılan olunur. ( 16) 

• • • 
• ~skeri mekteplerle hastannler 
ıh~ıyacı için 100,000 kilo sığır 
etı kapalı zarf suretile satan ah
nacaktar. ihalesi 25 Temmuz 931 
Cumartesi günü saat 15 de Har
biye mektebindeki mahaUi mah
susunda icra edilecektir. Talip
lerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 
için de yevmi ihalede tem inat 
mektuplarını müselsel numaralı 
ilmühaber mukabilinde mezkur 
komisyon riyaserine vermeleri 
ilin olunur. (14) 

tcferrüan, su ve elektıı ık tesisatını haYi mühürlü zarfa koyarak ihale günü olan 2 • 8 - 931 Pazar günü saat 15 e kadar mnk ve münakasaya girmek üzere te-
~r, Marmaraya ve adalara karşı geniş encümeni <laimit·e vermeleri. (777) minat ve teklifnamelcrile hirlikte Su-
b. ı.r nezareti vardır. Gezmek ve go··rmek 1 h . ruçta mezkOr komisyona müracaatla· 

Yeniknpıda Kltip Kasım mahal esinin m:ı ramacı sokağında 2 ?\o. lı arsa 
ıçın Di7.dariye camisi cinnnda bulunan · · ·1 ı . h k ·ı· · h"d · rı. (428) ıçınde bulunan bekçi odası ı e ua çc ve ııyusunun maı ı ın ı :ım oıması 

mahalle bckçi~ine ve paz:ırlık içinde Di- h:ısebile on beş gün zarfında izalei mahzur ed.ilmesi lilz·ı·m ge.l<liğinden sahibi 
vanyoluııda baktıryolo~ Dr. lıısan Sami meçhul bulunma~ı itıhaıilc tebFi~at makamına k:ııın olmak uzere ılı\n olunur. (778) 

* * • 1\tuğladaki kıtaat ve müessesatın ihtf· 

Beye No. J 89 tclelon i'\o: 20981 mü-
racaat oluna bilir. Snriycr helcdive müdüriyetinden: Büyükdere Belediye malt çayınn otlakıyesi 

dairede mevcut ~artnamesi mucibince 3 - 8 • 931 Pazartesi günü sa11t l 4 de 
müzayede suretile kira\'a ,·erileceğinden taliplerin bugünde Büyükderede Belediye 

yacı olan dört kulem erzak kapalı zarf· 
la. münakasaya konmuştur. İhalesi 
15 - 7 - 931 çarşamba günü l\luğlada 
askeri satın alma komisyonunda yapı· 
Jacaktır. Taliplerin şartname almak 
ve münakasaya gil".mek üzere teminat
larile mezldir komisyona müracaatları, 

Kiralık Ev 
l larbiyede Sipahi ocağı karşısında 1 

Fera.h apartırııanı yanında 169 numa
ralı e" kiralıktır On odası, tcrkosu, 
elektriği ve bahçe~i vardır 

encümenine müroca:ıtl~rt ilAn olunur. (779) 

E\·i görmek ve konuşmak için için· 
dekilere mürııcaat edilmesi. 

Satılık kargir hane - Gedik
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin
.le Kar~or ve Furun sokaklarında 9, ı ı, 
J 3 nu~,alı ii9 .çap hanenin döctte biri 
san1]ktır. Ta~lslJn ıMcrcan~;a Ç'u!fur 
han 25 numaraya mürncaatleri. (1337) 

Satılık araba ve hayvan = 
A' rupa malı. \'ıktorya \'e Brik iki arııb a. 
ayrı ayrı \ eya ikısl birden ve bir ,\!acar 
kı~rngı m:ıa koşum satılıktır. lstanbuld 
Ankıırıı caddesinde Tefeyyüz kitaphııne~ 
sine müracaat. 

1 Mahkeme ve icra IUinları 1 
lstanlıui 7 inci icra memurluğundan: 
Paraya çevrilmesine karar 

verilen Bahriye vekili sabıkı ih· 
san Beye ait iş Bankaınnda mah
cuz bulunan 1683-1692 No.lı 
beheri birer adetlik on 72574-
1692 No.lı beheri l>irer adetlik 
on 72574-72577 No.h beheri 
onar adetlik kırk ve 88938 

No.h elli 10939-10945 No.lı 
beheri birer adetlik yedi 77513 
No.lı on 90949 No.h elli ki 
cem'an 167 adet Türkiye i~ 
Bankası hisse senetlerile 245 

Satılık ve kiralık meyva bah- No.lı iş Bankası müessis hisse 
çesi - Yeniköy üsıünde, Güzelce senedi açık arttırma usulile 

lngiliz Hüseyin Rüstem 
Vapurları 

Karadeniz postası 

ftü~UMilf 

(404) 
• * • 

EIAzizdekl :kıtaat hap·anatının ihtiyac 
olan nrpa kapalı zarlla münakasa)a kou
muştur. ihalesi 20 Temmuz 931 pazar. 
tcsi $fi11U saat 15 te Elılzizde askeri 

Vapuru ~atın ıılma komis\'Onunda yapılacaknn 

13 
~aliplerin şarmam~ ıılınak.se ~e)d1iflerin Temmu:r. pazartesi ,,rm • r~~ 
vermek üzere teminat)ArUe Q(flikte 

akf4mı saat 6 da Sirkeci mczkOr komlsyonn müracaatlan. (435) 
!'lhtımından harekeılc Zonguldnk, lnebolL•, * • • 
Ayancık, Ordu. ~nmsun, Ünye. Gireson, Ordu ihtiyacı için yerli fabrikalar 
Görele, Vakfıkebir, Tr:ıbzon • Sürmene, mamulatından 144116 metre boz renk 
Hize ve i\hpavriye azimet \'C tl\'dettc te kaputluk kumaş kapah zarfla mü 
aynı iskelt'lere uğrayarak gelecektir. nakasaya konmuştur. İhalesi 30 tem-

Merkez accnt:ısı : l•:minönü Reşadiye muz 931 perşembe günü saat 15 te 
cadde. i No 12 Telefon 2876 Ankarada merkez satın alma komi yo 

• q nunda yapılacaktır. Taliplerin şart-s eyfİS ef ain name almak ve tekliflerini ''ermek ü 
zere temi11atlarlle birlikte mezkur ko 

Alipaşa mohallcsiııdc, 25 dön!irn arazi şehri halin 16 ıncı perşembe 
dahilinde her nevi yemiş a~açları, bağ. günü saat l l den 12 ye kadar l\1erkez acencası; Galata Köprü bası 
ahır ve motöıü, kümes \'C sair teferrüatı n ~362 ~ube ııcentası Sirkecide 

L-------------·I misyona müracaatları. (441) • * ... 
5 Temmuz 9:11 tarihinde ihale edi· 

h ·d· ı b ld A '- dd · İstanbul Esham Borsasında bil- d ı h <> 2"'40 avı ır. stan u a, nıı;ara ca esınde 1\1iih0r nr zac e anı - • leceği ilim edilen beş ton mazotun 
Tefeyyüz kltaphanesine müracaat. mUzayede satılacağından hazır beher kilosuna veıilen dokuz kuruş 

Terzi kadın aranıyor - Her tür
lü kadın tuvaletleri diken işçi bir hanım 
aranıyor. Bıhçekapı Hacı Bekir arkasın· 
da Rasim paşa (lan !\o. 9 terzi Eliz. 

bu~unacak memuruna müracaat PiRE- ISKENDERIYE Postası fiat haddi itidalde görülmediğinden 
edılmesi ilan olunur. (1377) (EGE) 14 Temmuz Salı 10 ihalesi 12 temmuz 931 pazar günü sa 

J ,__ da Galata Rıhtımından kal- at 14 tc yapılmak üzere talik edilmiş 
8"'«11bul 8 inci icra memurlug~u11· 1 dan: kacakhr. tir. Daha aşağı fintla talip olan arın 

Safiye h 
00 

d şnrtnameyj Fındıklıda heyetimizde gör 
anıma rçlu Aksara; a 1 · "h ı t" d • ı t 

S t 1 k k
.. · b Horhor çı k kl ı..-~ ..ı 

3 
........................................................ , me en ve ı n e san ın en ene e-

a ı ı argır ane - Şişli n ıra ı U\Jtftan sokağınnn ::=·······················································:. . . . . numaralı h d T .. •• S d k Z d Bf :: mınatlarıle bırlıkte hazır bulunmala. 
Etfal hastahanesi iSL'lsyonu Cİ\'an, 4 kat . ane e enasup hanımın ii ft J ft e rft i: 44• ) 
müceddet 2 :ıile oturııbllir. aparuman ~ka~etgahı me~hul olduğundan teltli· ii ~İ rı. ( H 
olabilir nezaretli, 9-12 arasında müracaat gat ıfa kıhnamamıştır. Mezburenin !! derler Vapurları H 

lstanbul dördüncü Vakıf han tarihi il:indan itibaren }() gün zarfında ii K d • ~; 
Asma kat 29 0342) İstanbul Hinci icra dairesinin 30-lOC:?:, !i ara en f Z !! 

-------------- numaralı dosyasına olan borcunu te- !i POSTASI H 
MUteforrlk kUçUk illnlar diye etmek üzere müracaat etmesi teb- i! g 

ı------h----d~----- liğ makamın, a kaim olmak üzere ilan i.:.'SAKARYAi.:.· Muayene ane, i arebane - 1 o unur. (1381) :: :: 
veva ikamet için iki havadar oda, bir :; :: 

J :: Vapuru p ·· ·· k- :: 
sofa ,.e bir halAdan mürekkep bir daire lstanbul 7 inci icra memurluğun- ~: 12T t z ~ f gunu a :: 
müsait şeraitle kiralanacaktır. Ankara dan: :: emmuz U U şamı 17 H 

•
1 d s· k · h d •· caddesinde 55 No h Muallimler kitapha- Beyoğlunda Karnarnla sokağında H e ır ecı rı tımın an hare· ~i 

nesine müracaat. ~1 numaralı hanede sakin iken elye\·m H ketle ( Zonguldak, lnebolu, H 
--E-m-la_k_i_n_iz_i_s-at_m_a_k----Y-:ıh_u_t_L._i-- ıkamet~ahı meçhul Despina hanıma: İE Ayancık, Samsun, Ordu, Gi- g 

Va ·il 'J'omayidi efendiye olan .,or· ı! resun, Trabzon, Sürmene ve !! 
ralamak için 9· 12 aruındı müracaat edi- • r 

1 cunuzdan dolayı Boğaziı-indc Yeni nıa ı Rize) ye azimet ve avdette .:.i 
nlz, Tram,•ay. iske eye şimend.Here nkın h 11 , il 

• a ede eski birinci bağlar yeni R!!Ş:l· .. n' · k 1 1 1 G" 1 u- :: olanlar müreccahtır. lstanbul dördü ·· d" :: ay ı ıs e e er e ore e ve n- ı: 
ncu ıye sokağında eski 13 mükerrer ve Yf'- :: d d = .. : 

vakıfhan Asm:ıkat 29 • yeye ug· r yarak .. v et e e ni 23 numaralı maa hahce bir bap ha-:: 1 
.. • :: 

~1111~11111111111111ijıııı~ıııı~ııııımıııııı~ııııırı 
1 Defterdarhk lıanıar1 
Kiralık kumsal Balta limanı 

deresinde hasıl olan kurn ve ça

kılların 3 sene müddetle ihraci
yesi müzayedeye konuldu. Sene
lik kirası kırk lira, kiralamak 
açık arttırma 22 Temmuz 931 

çarşamba günü 15 Defterdarlık
ta (M-931-80) • 762 

.,i •• kt• •• 
1 ~ nenin nısıf hissesine ikametgahının :: ce ır. :! 

meçhuliyeti hasebi le gıyabınızda ~~ Fazla tafsilat için Sirkecide H 
mahallen haciz yapılarak ehli Yukuf ~! Meymenet Hanı altında acen- H 
tarafından mezkur hanenin tumıınıına !! tetiğine müracaat. Tel. 22134 ia 
700 lira k ,,.m t t-ıkd"r edilmic:tir. 'l'a· ;~ == ı., e • ı ::t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 
rihi ilfından itibaren 15 gün zarfıııcla ................................................ :::::::::::: 

takdiri kıymete bir itirazınız var ise 1 Zayiler 1 
1 dermeyen etmediğiniz takdirde mez- 675 No 1 b s kl t · -• 1 • • ı ı ı e ımın p laka-
~ur hissenin açık arttımıya konu aragı sını za i etti• imden ka d 
ıcra \'e ifl:'t kanununun 92 \"C 99 UllCU terkini rÇİll m~ t d{ in~~ 
maddeleri mucebince mnlCımunuz ol- . - , racaa e 1 ecegı 

1 d 
J an o.unur. 

mak iizere 9:n - 73 numara ı o~yal K • d v f araman yoı. uşun :ı .ı. usu B apıırunıa 
ile alenen leblii olunur. nında Kemaleddin 

• • • 
Merkez ihtiyacı için 2000 ton 

lave marin kömürü ile 500 ton 
kriple kömiirii Haydarpaşada 
vağonda vagon lrnrtelesi üzerin· 
den teslim edilmek şartile ve 
ayn ayrı şartnamelerle kapalı 
zarf suretile münakasaya kon
muştur. ihaleleri 3 ağustos 931 
tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 15 de lavı;: marin ve 15,30 
da Kriple icra olunacaktır. Ta
liplerin şartnamesini Ankarada 
Milli Müdafaa satın alma ko
misyonunda görmeleri ve miiııa· 
kasaya iştirak için de teminatla
rilc teklif mektuplarını yevmi ve 
saati ihaleden evvel makbuz 
mukabilinde mczkür komisyona 
vermeleri. (781) 

"' * • 
Mudanyadn bulunan alayın 

ıhtiyncı olan buğday unu lrnpalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 6 ağustos 931 perşembe 
günii saat 16 da Bursada askeri 
satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin şartname al
mak ve tekliflerini vermek üzere 
teminatlarile mezkur komisyona 
müracaatları. 082) 
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Ba 
Nedir 

Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI -

il 

ıraa 

ası 

•NIN 

bayat· Kumbarası 

GONDOZON ı\nğındarı kaçan, tahta.ve mo.s
bllya ·aralıklarında yaşıyan ·tahta kurusu, 

&eceleyln yuvasından çıkarak .sızı ısırmağa 
-Ye uykunuzıl' kaçırma~a çalışır. Kendisini yu~ 
vasında imha" ediniz ve 'bütün aralıklara . ve 
J<ertlklere Fllt püskürtünüz. · , 

Flit, sinek, .sivrisinek. pire. karınca, güve, 
tahtakurusu glbl ha!}aratı ve bunların tohum- ' 
farır.ı !mha eder. Haşaratı öldürür fakat insan
lara ••sla zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
'Leke yapmaz •. Flit'I diğer hafarat imha edici . 
eczalarla teşviş etmeyiniz. Siyah kuşaklı sarı 
-tenekeler üzerinde asker markasını isteyiniz. 

FLiT PDSKCJRYONCJZ 

l/z/n lıtifad1n/ıl tımln etmak makıadilB flit. yalnız moflortıı teneieler6s ıatılmaktadır 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul· Galata Voyvoda Han 

Jandarma 
ğünden: 

imalathanesi müdürlü-

Jandarma kıtaatı ihtiyacı ıçın 5500 ila 70Cı0 çift kundura kapalı 
zarf usulile satm ~ınaceiklır. Münakasa 22n/931 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat lS de Gedikpaşada Jandarma imalathane· 
sinde yapılacaktır. Sartname :malathanede mevcuttur. (531) 

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

15,000 kilo Mangal kömüril aleni 
münakasa suretile satın alınacaktır. iha
lesi 22 Temmuz 931 saat 16 dan 17 ye 
kadar icra ol unacağındıın taliplerin şart-

. ' .. 

••ıııılllll'ııııııııuııııU11ııı..._ ~ENı• P!"'" ııuııııttın ıııı...- - , . 
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~~ 
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Çl~A:N AL" 

BAHÇE 
BOMONTi RAKISI namesini görmek üzere her gün öğ'eden ~ 

g;ı 

e\·vel ve münakas:ıya iştirak etmek içın de §. ~ 
rııkti rnuayycninde teminatlarile birlikte ; 
komisyonumuza müracaatları. (47) ~~ Tecrübe ediniz. Emsali arasnda bu nefasette hiç bir 

• * • ı ;; rakı yoktur. 
163.000 kilo Or aTenl n:ıünal<asa su- ~~ Kilosu .200 kuruştur 

retile satın alınacaktır. ihalesi 22 Tem· == 
muz 931 saat I? den I?.5 e kadar icra ~1 150, 250, 300, .500, 1000 gramlık şişelerde 

~ 30 50 60 100 :lOO kuruşa satılıyor. olunacağından taliplerin şartnamesini gör· 
mek üzere her gün ö~leden enci ve 
münakasaya iştirak etmek için de vakti 
muay,·eninde teminatlarile birlikte komis
yon um uza müracaatları. (46) 

* * * 
50,000 kilo Odun aleni münakasa 

suretile satın alınacaktır. lbaleşi 22 Tem· 
muz 93 l saat I 5 den 16 ya kadar icra 
ol una cağından taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek için de vakti 
muayyeninde teminatlarile birlikte komis· 
yonumuza müracaatları. (48) 

* * >;: 

10.715 kilo yaş sebzeye ve· 
rilen fiyat gı.tli görüldüğünden 
tekrar pazarlık suretile satın 
alınacaktır. ihalesi 14· 1· 931 saat 
15 ten 16 ya l<adar icra kdma
cağından taliplerin şartnamesi 

görmek üzere het gün öğleden 
evvel ve pazarhğa iştirak etmek 
için de vakti muayyeniode te
minatlarile birlikte komisyonu
muza müracaatları 65-697 

Diş tabibi 

-At. ZeAi 'llnci 
Hastalarını her gün sa

at 8,30-12 ve 13-20 kadar 
kabul ve her salı saat 
onüçten itibaren mecca
nen tedavi eder. 

Muayenehane: 
Kadıköy Mısırh otlu Ya· 

vuz TUrk sokak No: 8 

Wııııııınııııımıııınııı'~ıııııııııı 1ın,ıııı1ııııı.... Her yerde arayınız ...,...ıııııı1111nıııınıııı1ı111ıı 

1 

~iııııı ıııııımuıın ~uıııı ııuıılll"""" ""'11111111111 ıııııııııııı. ııı 

lstanbul Evkaf müdür 
lüğünden: 

mubammenesi 

Lira 
700 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde kain ve eşhası sairePİfl 
uhdesinde bulunan iki dükkamo üzerine müsadif olup 31 mayıs 
932 gayesine kadar şehri 9 Jira 75 K. bedelile icar ediJ111İ! 
bulunan ve birinci kattaki sahası 126 ziraı ve binanın zeminindeW 
sahası ise 32 ziraı ihtiva eden vakfa ait Nevruzhatun mektebini" 
mülkünün satılması berveçhi hali kıymeti muhammenesi olan 700 
Jira üzerinden 11 temmuz-931 tarihinden itibaren 4 hafta müO' 
detle ilana vazolunmuştur. Müzayedesi 8 ağustos 931 cumartesi 
gunu saat on dört buçukta icra edilecektir. Talip olma~ 
istiyenler kıymeti mubammenenin yüzde 7 buçuğu nispetinde peY 
akçelerile birlikte lslanbul evkaf müdüriyeti binasında varidat 
müdüriyeti mahlul kısmına müracaatları ilan olunur. 763 

f ktısat Vekaletinden: 
Ankarada tohum ıslah ve tecrübe istasyonu için 37 kalem alil 

ve edevatın şartnamasi mucebince mubayaa olunacağı 21-24-27-30 
haziran 931 tarihinde Cümhuriyet, Yakıt, Sonposta ve Hakinıİ; 
yeti milliye gazetelerile ilan olunmuş ve ihale günü de 11-7.931 
olarak yazılmıştır. Bu kerre Vekaletçe görülen lüzuma binae~ 
ihale müddetinin bir buçuk ay daha temdidi suretile bidayetı 
ilan tarihi olan 21 haziran 931 den bil'itibar iki ay müddetle 
münakasaya vaz ve ihale tarihi 19 ağustos 931 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 e talik edilmiş oldu~u alikadaranın mı" 
Jumu olmak üzere ilan olunur. (708J 

Mei:i'ul müdür: REFiK ABill 


