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Meclisinin bugünkü içtimaında 
meb'usların matbuat hürriyetinin 
suiistimali etrafmdaki sözlerın
den sonra Başvekil ismet Paşa 
Hz. ikinci defa olarak l(ür
süye çıkarak istizah takririne 
şu cevaba verdi: 

- Muhterem efendiler; hatip~er 
mevzuu bahsolan m eseleden he· 
yecan ve infial ile bahsettiler. 
Memlekete zarar olarak g6ster
dikleri misaller, teşrih ettikleri 
esaslar, intibahı muciptir. Bütün 
bu tafsilatın içinde hükumete 
teveccüh eden hatayı takdir et
miyor değilim. Bu kadar şikaye
te mahal vermek için hükumetin 
birçok tedbirlerde eksiklik etmiş 
olması lazımdır. 

Matbuat hürriyetinin sui isti
maline karşı hükumetin elinde 
medarı tatbik olacak hem sala
hiyet vardır, hem de memleket
te mer'i olan kanunlar vardır. 

Kanunların cereyanı tabiisini 

çok heyecanlı oldu 

• 
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( Başvekil ismet pa· İ 
( şanın nutkundan: ) 
E ~ 

:_-_=_~_-_ m~e~i~yUk m~~:!d~::ı~:~s~ ( 

hakim oldufiundan beri f 
geçen safhalar ve geçir· E 

di§imiz tecrilbaler okodar 1 
mUhimdir ki matbuat hUr· :_E_ 

riyetlnln hallolunmaz zan· .,, 
nedilen bu Uk sarsınbh ;;:; 
safhası muvaffoklyetle f 

.3 
hallolunmuştur. 
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bil ırsiniz Şahsiyata taal!uk eden 
matbuat ceraimi şahıslar tara
fından mahkemelerde tahrik olu-
nur. Hükômete taalluk eden ce
raim de takip olunur. Hakimle
rin verecegı hükümler ile şika
yetler adli neticeye raptolunur
Jar. Hükômetio bundan başka 
da bir salahiyeti vard1r. O da 
kendi takdirine göre herhangi 

bir gazeteyi intişardan menede
rek kapatmaktır. Eğer matbuat 
hürriyeti mem!ekete feyz vere
cek bir tarzda d evam etmiyorsa 
birçok mahzurları davet ediyor
sa, bundan tevellüt eden şika
yetleri derece derece kısımlara 
ayırmak lazımdır. Ya kanuni 
yolda takip ederken zabıta, 
müddeiumumiler, adliye vesaire 
tesirah gösteımeğe kifayet et
miyor veya onların sahaları ha
ricinde kalan meselelerde hüku
met kanunun kendisine verdiği 
salahiyeti tatbikte ihmal ediyor 
veyahut mevcut olan dert, elde 

bulunan salabiyet ve mer'i olan 
kanunlarm hükümleri haricine 
çıkacak kadar ciddiyet ve ehem
miyet peyda etmiştir. 

Bunun için hükumet birşey 
teklif etmiyor. Size bu üç isti
kamette cevap vereceğim. Bir 
defa vaziyet nedir? Hatipler bu 

[ Alt tarafı Sinci sayıfada j 

B •y şunları söyledi: 
- Meclisinizde y.-nıyım. Fakat 

matbuatın eskisi. l\Ieelise gelmeden 
öyle tesir altında idim ki mecliste a
mirler vardır. Eller kalkar. İtiraf 
ediyorum ki yanılmışım. lki aydır bu 
ra.dayım. Serbest münakaşalar ıçın
deyim. inansınlar ki burada samimi 
çalışılıyor. llariçt<'ki sözl .. ıin hepsi 
herzedir. 

lnkrJabın büyüklüğünü anlatmak 
icin bunu torunlarımızın torunu bile 
iöreceklerdir. Şimdi inkılap, hele 
harf inkılabı sayesinde her tabakaya 
nüfuz ediyor; onun için muhalif mat
buatın teı,,iri artıyor. Kimı;;e bana mat 
buat hürr iyetinin dü . manıdır diyemez. 
Fakat bu hürriyt>t düşman P.line alet 
olarak, yahut cahil tabakay1 istismar 
için kullanılamaz. 

Taksimde abide yapmak için para 
varmış, verem hastanesi yapmak için 
para yok diye yazdrklarım okudum. 
Abide tür k is tiklfllinin timsalidir. 

Matbuat şekaveti 
Bu sırada Ali Saip Beyin sesi işi· 

tildi: "O misyoner terbiyesi almıştır. 

Yazabilir lhsan Bey ... 
Ahmet lhsan Bey bundan sonra 

tarihi ispatlara giri~ ti. Meşrutiyette 
Babıaliye karşı kendi gazetesile başlı· 
yan nezih ne ·riyatın ancak 13 gün 
sürdüğünü, bugün şikayet edilen hal
lerin kendini göstermiye ba.ş1nd1ğın1, 
matbuat hürriyeti gibi bir silahın şc
kan~t vasıtası olamıyacağını anlattı. 

Yine Ali Saip Beyin sesi i~itildi: 
"Men'i şekavet kanununu tatbik ede-
lim.,, 

Ahmet lhsan Bey devam etti : 
- Abdülhamit, hükmeti tezyif et

(Lutfen sayı/ayı ~eviriniz). 
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,!,n ı.!,~me~dL Saray başka, imft?" demişti. Şimdi banlar ldmler:' - Hizmet ıuettlf sahibi Zenel 
~ idıL Bu Y~ yazan- ötrenmek ister misiniz? 8-hne fırıldak zade dönek derlermlf. lerial karfdattırdı. Netice lebi-

11.r, ba rejimi çUrUt~ek ıstıyorlarsa Ali Saip Bey not defterini kanş- Kambur batın yanında çalıt••t- .\. mize idi. Turgut 8. bu muka· 
acaba kimi yükseltmiye ~lıpyorlar? tmhktan sonra devam etti: lqehirde Yunan hizmetinde buluamut- 7eaenia Cllmburiyetin ikhıadt 
Jan(İfte 0~d~ sormalı sesleri) Maksat- - Arif Oruç milli mücadeleye işti- Onlar bil~ reddetmiye mecbur olmut- rejimini ptermeğe kifi olma· 
.._ ~1'11 ba. Kabilse . yağmagerlf!<· rak ettiğini söylüyor. Fakat bakınız, lar. Devlet hizmetinde kullanılmamak dı"-nı, bir de bunun vatand··'ara 
...-. ,,,_ n ba Tahinn kapanan nasıl 1 i 

51 99A 
(Yı:.'-- • . • ç n evrakı hazırlanmış ama yaluluu. ı"n'-aaa bil k ,.___ Id· .. · · 

um-) p.zetainın olduğu bınada HaJnane bir tekllt ya vakit kalmamı.._ v b d k.. • mını me ~m ge ıgım 
~.,tıfmı llatırlattı. 31 mart ve Vol- .,. e u a am ~n- ıByJedi ve o zamaaJar TOrlsOn 
ima aueteeın4en baheederken (ay. lstanbuldan Anadoluya 1iden bir ka dl hemşir.esi Atıfetin bilmem ne yat>: 
nen bqtlalıfl sibl) 1eeleri yükseliyor- file var. A. oruç bunl~rda para vatdır, tıflnı gehp kendi pzeteslnde kendlın nulbi De olduğa ıaualial IOl'du 
da. diyerek arblarına diiftiyor. Onlara yazıyor. Kendi ailesinin aamasuna rf. ve: "ODU tetkit etmeli,, dıdi. 

tı.an Bey mepııtiyet matbuatının (buralarda çerkeeler var. Sizin para- ayet etmiyenlerden ba'°8Jnın na- Sonra ipizlik mea'eleaine te-
vazf-tine ı-.. et i""- (Ede . h ) d"· Jannızı alırlar, soyarlar) deyip yolu de musuna riayet beklenir mi? mas ederek dedilri: 

.,_ ~ ~· p )3 u 1 -· •:- k 1-tJ o i rd 
ye 1111' suetıe daha çdtannı§tl. Dedi ~ışuuue aa yor. c va a ~ulunan Yeni A11r Ahlplerindın Terüldper - Bap bir bupk aeae as-
klı - Galfba en iyi gazete bu idi. o ıpsn Recebe giderek dly~r ~i: Bunlar ver fırkuırnm n&§iri etkin pzeteyl lr 
_. eem&7et, muhalfflerfnf vur- ~.u~tafa Kemale ~tuz bın san altın çrkaran lsmaJI Hakkıya •elince bu da erlik ediyoruz. DDğlln yapar 
d~ athl fena yvllara gitti. Biz goturilyorlar. Boıup paralan alalı41"" Kambur otlu denilen bir rumla bh'· ıibi icatla ılz ua11nda yerimize 
bl)'le adamlann ellerini bağlıyarak f t~~ ~Rep bura raı zıi)oımuyor. (A· lfffnlf. cumhuriyet aleyhinde yat.ılar d6n6yoruz. AıkerUii enelce ol-
lı:anan .ı.tf-rm. Bir kl•I matbuatın erın tpsız ecep ses er • du~· cribi yedi seneye çıkannız, 

,,., Y B h diııed h be . 1 1 y . yazıyor. 5u •· 
(Saa'at) man1mna gelen ar kelimesini . u a hl 

1 
e~ da Hn"~-a~ arA em Halk aesi sahibi Sırnya plellm. o uman itsizlik deiiJ, it için İfçi 

aıwaldda kanftırdlldannı söyledi. Biz sınema sa P erın en UllCyın, na- JC. b J 
.. _ .. _..._ dolu demiryolları idare meclisi reisi Yusuf Bey (Denizli) - Ona klrye Sır- aram••• at anına. ...... ,.mnm açtılk. Bize zahir olıun . . 
1ar dı,.. Haşım Beyın biraderi Salihattfn ve ınu n derler, dedi. ReJIMe taarru• 

harrir Sadri Etem Beylerdir. Ali Sahip Bey - Kirye yahut kerfh Bundan ıonra Merain meb'u· 
Ya•n halnlerl Arif Oruç Anadoluya ıellnee dotru Sırrı. ltral zamanında leyblmbdı IU Hamdi Bey eöa aldı, muha· 

Soma Y11nu Nadi Bey künılye çk- çerkee Etemin yanına ridb'or. O kn· rumca (K091n09) raıetesini \ '<ar11111 lif ıuetelercleki neıriyatm te
tı Ye lkflne ıa&tbuatın mUdalau1 Ue çarken yakayı ele veriyor. Mahkenıe- ve mutaddes mavi bayrak dururken 
~ bin an için matbuat yok ye getiriliyor ve ıençljiine acınarak hiç bu kirli bayrak asılır mı demlf. mia ve ıamimi, tudi olduju. 
pnedllll'll etrafı adem dUnyuının nefile iktifa ediliyor. Zaferden ıon· Bu nutl yapyor, nasıl ıuete çıkan· na, aararlan İltikbale fUDİI bu
bp~nı anlattı ve dedi kJ: ra lzmire giderek (Yeni Turan) p.ze- yor. Biz alaeakhlarl amleadele edf- lundufanu tayledi ve dnam et• 

"- l'akat matbuat ikJ tarafı kes- tesini çıkanyor. yoruz. lnJullxdar içi nild ttlrltl ölfim ti: 
lda 1llr 8h~tır. Kullanmayı bllmlyen 1 k vardır. Ku11unla bahledilmemek ıu- _ lntiL-- dairemden mektup· 
arar ftrfr. • Bir dolandancı 1 retfle, bizden ne suretle bahaedtrler. ...., 

Sonra 31 martta, Şeyh Salt hadl9&o Bu sırada Nalbant zade Hu· se etainler, anlımız açıktır. YM8r ki lar alıyorum. (Sük6ta mahtaç ol-
llade ve Menemende matbuatın meş'um lQsi Beyi dolandırdıtı i~ln ~ hlT&Det etllltılinler. Artık bunlardan duiumua amanda rejime taar
•lflnOn mlllıete ne bUytlk zararlar ay hapee mahkdm oluyor. Gazete8i usandık. Banlann yaftalannı ...aır, ruz eclenlere &ir f8Y yapılmıyor 
nrdtfial anlattı ve fiyle devam etti: kapanıyor. Şimdi 88811 oluyor da P- vatan ha1lnl ıibl hadut harlclae atma mu?) diye toruyorlar. Ben de 

- Onu alabildiflne hareket edemi· zete çıkarabiliyor. latanbulda da bir- Jıdın bunu toruyorum. 
,.. ~ilk çember içine koymah. Mat çok mUeueeelerı dolandırmıt- (Adli- Ali Sahip Bey burada alerlne nl- PttGatakil meb'uılardan Galip 
'1ıat alelıtlak fena deflldfr. Bununla ye vekiline iMieri) . hayet nrdL V~ blyltte ilk ctlH, mil· •- (Niide) künüye ıeldi ve 
•ı matbuat Aleminde yüz karası o- Arif Oru~ gazetesıni kaneınm n•· li m8eadelenln devam ettittnl ıil9tertn -T 
lan bazı meh161dara kar ı müsamaha mına geçi~t qyasını, makinesini Ak· bu han içinde hitam bulciu. hatiplerin fikirlerine ittirak etti• 

ş .. şam gazetesınin tevzi memuruna rehin ikinci celM iini IC5ylecli. Sönra Rasih Bey 
:a•;u-na ~~~ sa::•~nız. Tur- etmiş. Maqı haezedilmtsln diye ilç Saat albda, Edine meb'ua (Antalya) lh alarak iltildil 

re e namus u r ma ua esası var- senelifini peşin akbtma dair klanye Şe f b • tldl ıL!-.-! _:,__ mücadel-ı·ne L..-ı --=•et alan• 
!ık. BUnyeei saflamdır. Ozlü bir ha· d bi t i re e)'ID na • IAlllQ c.... - aaq ... _.,, 
•ur olan tirit milletine dayanır. Hiya- e r sene verm '° açıldı. lann hayalini buıün de ıördüiU· 
aıt matbuatının heuyanlan ile mtica- Hlleklrhklar Şeref B. Mec:Uaia mlllaim bir nü anlatb. Bunu müteakip Ce-
ileleye alri§tijimiz mal&mdur. SelAnik batıkumdan bin Ura lıtik- yara7a parmak bublm ft ba ili Nuri Be1 (Yılınu) ıuetetile 

llbeccel ntaıı haininin ithamları- ~1 • etmiş. Şid~di "bek bn-~!~n nboamınıu mecliaia daha ne kadar yaralara olan münaaebetini anlatb. 
L d . ı an yaptım,, ıyere a.&IAaya rcuno 

M auzurwıu a cevap vereyı.m. Ka- ödemek istemiyormu~ Usktklar ban· clokunclupu llyliyerek pro- Bu uracla Fud Ahmet Bey 
.nn imitim. Türkuvas, Bomonti, Zin- kaaını tehdit ederek bin lira almıt- paıanclama nual meali hllr- ela alarak "aerbettii matbuat lle 
pJ ormanları benimmiş. Demek illi- Vermedfli için mahkemeye gidiyorlar. Jeıe Hbep olclajaaa. Uk mtelllla beclmeftil matlNat lrirbirine ka-
19rlar kl C. H. Fırkuıaduı bir adam lıte. t,ıe alzla aleylliala .,_. ~ •--L.....• ...aaas.a ...... ,. ..... .... ,, .ır: ı.. .... ı--L ma•'"-·· 
... f&l'UI Fokketa milyonlar yaptı. 1 d bi f (I..+ f ti tin f _.,.. ---.• • ._ .,...Yı.1'..-- -ıt-.::.ır-
llerfl ı:kfan ·· .. B .. ar an r ~·e nsaıun g c ' r · kanununun bı51le b r propaflD• at yotunda • karman.rolAcdılı-

e a~ oluyorlar. en Tur- den de bu ya seeleri.) 1ar..1-- vol '---,·a·ıild" er''en ı·~·~ -
bnaın bu anda sahibini bilmiyorum. . da ile pkbp alatb. u-. ,, _. d Da11 
Bomoatiain bir tek akaiyonuna malik Zekerlyya m1Syonerler aleyhinde .... plea Wr pnte Ş.. eetti. eD IOD ldinüye miiltakil 
•ettHm. Zinpl bir tirkettir. Bet mil yazıyor. inanmayınız. Bunu mfsyo- ref a.-ı.. ~..11-... ..1_ bir meb'Ullantan Halil Bev (İaimr) 

d f ı ---• ....... ual.a nerler okutmuşlardır, bir şes: - Hi. -T- ~ •Y " 
JOn &D azam~- yapmı9'~• .ua A •ti 1 1••1-N&al.J ----'- L-.1 a ft AnRJan llyJecli: 

H. d 1 ,. t .. til rıa yan mı o mQf. ,, --· ... - .J._, __ Y-'- ... -
7&19ıyor. JMe ar ara aan ım eme?; b el .._le lt*hMtti: H.._ et fa 
wnnedL Ben mecl.iei idare azasıyı . Ali Sahip Bey vatana hiyanet eden aD U ırvı .,..n ve tlel 
Ba .& 1 kö 'bf 1 A Mmyasların, Boimıların milyonerler - EY al1111Ja .. ldnm Jok - Memleket tük4ne muhtaç-

!!"L--~!..~ nde, Y gıh 
1
•
0 .an 1· tarafından yetiıtirilen adamlar on41u- mu? Var ama bu '"dea benim tır. Her ne pahaıma olursa ol· 

1811~ .-1HMDIZ ma.mure a ını a - ğ h 1 ı tt M' ı 4L B d el tek akal unu eyecan a an a ı. ısyoner er haberim yok. aun bunu muhafasa etmek li· 
ara a a yonum yok, elinde yetfttirilen kızlann neler yap- • 

Olsa ne cürüm olurdu. Çarpk kafa)~ tıklannı aiyledi ve devam etti: H•tip IOD~ ..ı m...ı.,e madır. Buhran kartwnda en 
na, mUlen• .,atan haln~rinin ~nlı- _ Bunlar demek ermenilırden bq- ıeçerek dedi kı: tehlikeli teY muhalif ıueteler 
J'Ull)'&caklan bu teYler Cttmhunyet kasrna emniyet edememişlerdir. De- - Meafi ye mam her ..,ı deTlet otoritetine hücum ederek 
ftvrlnln fftUıar edecefi eserlerdfr. Be mek Zekeriyyayı .,e kansını da mlna- çitalJeceib- ı ... ı olu ller feJI bu emDİyetİ kasten hedef ittihaz 
alm aenetlm yok mudur? Yardır. sip gördüler. Size soruyorum. Zeke- ydu kafuı ezer gibi ezecejiz. .ediyorlarsa haYuet ediyorlar di· 
B&)'&llerlne sığamıyacak kadar hazf- riyanın Zaharya olmadılı ne mal6m? inkıllbı bumettirmttk için •t· Jecetim· 
..ıer haünd~ O da f~ız mensup- 30 - 40 katlı apartımanlar görmtlt buat pyri kafidir. Tlrk mWe• Bunu kasten yapmıyorlarsa 
~l hepeınde olan ı~eal ~azinf!A- bir adamın iki katlı apartımanlardan tiDİD akbaelimlDe itimadımız var- büyük pflet ediyorlar. Bütün 
.aa • .taabulda CUmbunyet, müessesat bahaetmeai, yanına yıkık bir ev, fakir eh• M•-bet t--L:&ı le L---•-... - d 
__.da bir abide sibi duran YH· bir kadın resmi koymuı niçin? Mı. •• ... ISIUPJ&tr lllll"a&9'ç dÜflDanlan ntanm haremin e 
.ır. Fabt yan paruı ödenmemiştir. yoaerlerden çok güzel denı alnuftır. geçmek llZJmdır. • boiduran Yatanın büyük oflu 
Millete dört tane tttrtt çocufa ibda Sinsi afnıi fe.at aokuyor. Bu Zeke- Sonra kilnllye Refik Şevket yine devletin bqmdadır. Bu 
eıll1enm ld onlar da en bitytik hazi· riya meçhul asker aleyhine yazı yazdı· be, çıkb. Muhalif Defl'İJaba H• ldlnüden milletime &aimJorum • 
..ıtrtmdtr. Ba tezviratı yapanlara fi için üç seneye mahltlm olmuş, müd· ciyeaini teırih etti Ye tanlan Ona ealciıi ıibi bailanam, ona 
clr'et Teren vaziyet kanunun teminat detini bitirmlı ve lstanbula gitmff, bu ı6yledl: emniyetini aleldar edecek yazı· 
tllkll edemedlfl zannıdır. Bu zan sefer de yazılarına kansının imzaanı - Neden heyecan ıattsi- lara rBzünü kapasın ve o yolda· 
•etnı .,.dur? lf, matbuat kanunu- kormuştur. yoruz? Evlidının hayab telıbke- ki 1e1lere kulaiım tıkum. Bu •u tanzimfle kökünden hallolunsu:ı. Ali Sahip Bey bundan eonra (Yd- de olduön l&IDaD bir baba h • müthit cidalden 0 muzaffer çı· 
Bir yumak için yüz kere dUştlnürler. maz)a ıeçtijini söyledL •- . ~-
Nefretle mukabele edecek olan tilrk Etraftan ae1ler yılds, 11ldı. Bu a- yecan göaterır1e bundan tabu kacaktır. 
mlletfnin vtkudu da fili teminat lef rada Haydar RU,tü Beyin .. ı ifitildl: hak Tar mıdır? Bunu k11kam• Takrlrler ve k•l'llr 
kil eder. Yılandan Yılmaza g~lyonun ıaliba. yonak ba kııkançbk kadar iWıi 

AH S.lp 8. klrsUde .lif Sahip Bey devam etti: bir ıevgi var mıd1r? Banlar bi· 
B.ıtdan sonra künüye Ali Saip - Kadri dtlyunu umamlyeden ye- zim samimiyetimizi anlıyalDIJOrA 

Bq ıekli ve f4jyle başladı: 1 t~ımit bf r adamın oiludar. Gazeteti· hilkatten iatifat kUIUI' etalaler. 
- 12 eenedir. matbuat kanununun hğe Alnndarda bqlanut. mefhur hain En h••- nokta1111• 

tadili ile utrqan bir arkadaşınızım. Refi Cevatla Pehlivan Kadrlden f•Y· Sonra ktır.Oye Emin Bey 
Fakat bugün matbuat kanunu işi yok, zalmlJ. Yüz ellilik Sait mollanm ya- (Eıkitebir) çaktı. Samimi .aıler 
denfı Vahdeti kılıfına •irmiş, gemi a- nında ikmali tahail etmif, aonra Bali, ıayledi ve decll ki: 
mya alarak efkln teşvft ile rejimi Çituri ismindeki romlarla ortak ol
)'lkabWriz ılhabına düşenler var. mu1o - Gazi istirahate çeicilme-
BeJJmi kuranları yıkmak i&tiyorla;. CelAI Nuri Beyin bu gazeteyi nuıl lidir, diyorlar. GOya ba afer 
Tarikatl eal&biyeciler tamamile yakayı çrkardıflm Te naaıl aynldıtını blldifi- kendi kendlae olacakmlf, oaua 
ele verdiler mi? Bunlar da onlardan miz için utahatııdan babsetmiyonı:a. hiçbir teairi yokmut- Biaim en 
fınat bekliyorlar. Zaman gelmittir Hain Mehmet Ali ıaahat telrraf yaz ha11&1 noktamız budur. Sdopak 
aıuaecli1orlar. Akıllarına pprız. madan e\'11 ba ıuetesine de (Böyle oaa kopnz. 
Guinin verdiği ruh o kadar yükatir meclia olur mu?) diye bir yazı çıkmı,. Dundan ıonra Maaia meb'· 
ld hlk6met kuvvetlerf harekete geçme- tL Bu hainlerin birbirleri ile al&kası UIU Turpt Bey muhaliflerin 
._ fttaa çocaklan ne yapacağını b;. vardır. Asıl dUşUnülecek bururdır. 
lirler. Şeyh Saide sonnuştum. Dedi Zabıta mUtayaJduz olmalıdır Bet se- ikbaadi1abmıı hakkındaki ~ 
ki: •QueteJerin ya•lanndan cür'et al ne tonra bir hadllle ~na yakunta rlklllklerine temaa ederek çok 
dm. Hilu\met yoktur sandım. Gaze- yapıfmalı. ciddi ve kı7metli 1111• llJledi. 
tedlert 1q1, bqı ajannıı kimHler ea- Ali Sahip Bey bmir ıazet elerlae Osmanlı imperatorlutamua ihracat 
IUJWtl... G&ıeteclltr bualar mı.ı~vlk dedi ki' Ye itlaı••t .......,. .,....... 

Bakta töz iıtiyen kalmam•fb. 
Bu kabil netriyab yapanların hu· 
dut harici çıkanlmalan hakkın· 
da iki celae arumda yirmi imza· 
lı bir takrir huırlanmıttı· Bu 
takrirde AarifOruç,aKdri,Ze
Keriya, lzmirde lımail Hakkı, 
Sırrı, Zeynel Betim Beylerin 
iıimleri vardı. Sıra takrirlerin 
okwunuına ıeldiii zaman bu 
tekliften zarfı nazar edildiii an
latıldı. 

Sonra Ali Bey (Afyon) Ye bir 
kaç arkad"fDYD Yerdili taknr 
okunclu. Bu takrirde yeni ha· 
anlanan matbuat kaDUD llyihau 
timclilik lr&fi bir teclbir sayılarak 
hükemete itimat eclilme1i Ye ruz• 
llUMJ• ,.prilmeai teklif okuiu-
1ordu. 

....._ .-la'-. Fikri leJiD 

S O N -~~-~ 

~ BABIBLIR 

Faysal Hz • 
Bugfln Ankaraya 
vasıl olacaklar 

Adana, 5 (A.A) - lnk kralı 
Faysal Hz. bu ıabah hudutları· 
mıza ıirmİf ve ıaat 6-10 da A
danadan barel&et etmlftir. 

Aakan, 5 (Telefon) - F.,. 
aal HL yarın 1 t de buraya ma
Yatalat edeceklerdir. 

Brezilya sefiri 
Gazi Hz.ne ltlmat
nameslnl takdim etti 

Aa~ara, S (Telefon)- Bruil
JUID iJk Ankara elçili il. Pi
mealat ceaaplan b ... n Relli
c8mhur hasretleri tarafmda lsa
bal eclllmlftir. 

Sefir itimataameaiai Gui Hz. 
ae takdim ettikten IODfa ma. 
tat n11ta1dar teati olanmattar. 

idam kararı 
Mull•h Meml• ... ıacak 

Mutia, 4 (k • .A.) - Geçen aene Mut 
lanın Bozarmut köyünde ikili çal· 
mata pldffi halde ahır kapısını aça 
madıfından arnavut hmail imnlad• 
blrilfnl katleden Mutia k6yl81erln
den Alt otlu Memlt haldunda- kla• 
karan verllmiftlr. 

Mull•d• mlllet meldeplerl 
Mutia, 4 (.A.A.) - Bu aenı mek

tepeiz 6 köyde açılan millet melde,. 
ltrine kö1liUerimiz fevka!Ue ratbet 
r&ıtermftlerdir. Davar .,e s8rtl lldta 
çoban vatandaılarımız da dahil ol· 
dqa haldı bittin kö1lülır okuyup 
,..""'"' .......... '~ .... ,..w.: L•.._ 
lı çahımaktadırlar. 

Muhatla 9UcU blalkletfl'-' 
Kalecllde 

Kalecik, 4 (.A..A.) - Anbradaa 
Kars Ye Ardallana kadar prk nl&Yf'l 
lerlnl bl~ mlifktllit ve alır weraite 
rajmen bflyük bir mUT&ff akı7eUe 
ikmal eden muhafız •tictl plaildetçl
lerl Aılkaraya 70 kilometre ••afe 
de Kaledte plmiılerdlr. Spomalar, 
kaza ha•ı htlktmet memarlan btl
y6k bir alika ile kartılamıtlardır. 

Yana Ankaraya hareket eclecekltr

dlr • 

Dahfilye vekillmlz 
Ankara, S (A.A) - Dahili,. 

vekili ŞlllcrO Kaya Bey hap 
latabuldaa avdet et•iftir. 

Naftada •sarrut 
Ankara, S - Nafia Yeklle

tinde 172 fen m•manmdan 100 
memur tasarruf edilmiftir. 

Mellre Meslek meldelal 
Ankara, 5 - Buradaki Mali

ye Metlek mektebi için maH,e 
Teklleti yeni bir proje lıU1rla· 
maktadır. 

Bu proje mucebince mektebe 
asri bir tekil verilecek, bu aa
retle mlltebauaa maliye melmll'-! 
lan yetiıtirmek mlmkln ol•cak· 
br. Bir senelik tabail mOddeti 
iki teneye çıkanlmıftır. 

verdiii diier bir takrirde de bu· 
aünkü müzakeratm, bütün Tür
kiye ıazetelerinin ilk niahum
da, ille .ayıfuından bqlıyarak 

aynen Ye harfiyen mütaleuıa 

netri talep ediliyordu. Her iki 
takrir de müttefikan kabul edil
di. Ve içtima 9 buçukta hitam 
buldu. 
Meclia 1arm ikide toplanacak

br. 
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1 Adliye Haberleri 1 lr Günün ' 
Buıtestzde 1&1ın 

llu naUbadlller ve muha
clrfer m .. eıesl haki• 
imle• .. ,ılacak •·~ 

Ttrldyede Uç tUrlU mu. 
haelr Tardır. 

1 - Balkan muhaeirleri 
Balkan harbinden tııonra re
len malaadrlerdlr. Bunların 
T&taalan Bulgar ve Sırp iatl 
Jbına utranuftır. 

2 - Balkan mübadili 
Balkan muharebeainde mem
leketlerini teıkeden fakat 
ffmdi memlfllletleri Yunan ıı 
Ulbına atram11 olan muha 
elrler. 

3 - MftbadJJler.. Lozan 
maalled•l muc:lblnee mftba. 
delıye tabi olanlar. 

Miibadil olmıyan Bal«an 
mahacıirleri iak!nı Adt sureti
Je l*ln edildiler. 

HUktlmet onlara tarla, 
zeytinlik, bai filln verdL 
Banlar hakikaten iyi bir say 
uaauru oldular. 

Mübaclill•rle Balkan mU.. 
badUlerl Lozan ahUmına ta· 
bl oıctalar. Bunlardan mal 
sahibi olmıyanlar da llUaı 
Adt ıuretfle yerlettf rlldller. 

Bunlar da itlerini aydar
dular. Ve memlekete fayda. 
il oldular. 

Fakat ellerbacle tapulan 
bulananlar tefvizen mal al· 
mak için mUracaatlara bat
ladılar. 

Ve bu t.ef'fm iti ıün reç· 
tikçe ataip, acaip şekiller 
ahnata batladl. 

ÇtlnkU ılı.rinde tapulan 
balaaanlara ancak mevcut 
kıymetlerin yUzde ellisi tef. 
viz edildi. YUıde ellil( teda 
htilde kaldL 

Geri kalan yüzde eJJi ne 
tehiz maamelest başladı. 

Ve maeıa bir binaya, bir 
tarlaya sahip olanlar b!na. 
lann, tarlaların kıymetleri
ni! tekabW etnıtyen lnsmıl&· 
nndan dolayı borçlandılar. 

Bu borç yirmi senede öde
necek, öyle dbadiller p. 
ritUyor ki, hlk!n edildiği 
binaya tuarruf et:mtt f~fn 
yinni aene vereeıji para 
deıiiJ, alel&de bo~nma se
BNllll DQDJ '1.tl'D ~ 
.uı&r.tk tçm ıtm. eıu ,.~ 
n11 bUe bulaDlamaktadır. 

NMelcim Bu yüzden bor~ 
lanma ••etlerini ıUrılerf ıre 
elkijft halde tanzim etUrem: 
yenler vardır. 

Adi 1.Unla yerlttenler bU 
ytlk bir eberiyetf tefldl e
der. Onlar itleri ı~lerilı 
•tculdUrler. 

Tapalarf Je llkAn edjJeıt
leria Y1rmi Hne zarfında 
verecekleri paralar pek bU· 
Y8k bir YtkGn te§ldl etmiye
eekür. 

Hiç olm&ZBa. borçlandıktan 
lllll&ar tedahOle kalan yfis
cle elli ile mabaup edllH o
na gire tehiz muamelesi ~ ... 
prlea! . 

• • • 
Bir IDlbadil IUDD anlat

ti: 
Tap-.a sa.terdim, bana 
7b liralık bir bina vere
erdfr. 

Alaeallla yer altı yilz aı. 
q in kıJmeUnde çM. Beı 
1t& liraya mallabll tap1m1a 
kal'fl1* sW.rd...._ Gırf lla
laa 1tlz lirayı dakuza zar
bettlier, ben dGkaz 1h Ura 
bo ....... 

Karllfim elbadtld tapa ile 
aal aNı. AldJtı mal tapa 
..,_•tinden ris lira noban 
.. Yh lira ldn bir bono 
ventller. Bu bonoda rakam 
ıa '*9de kil (300) 

Borçlamrttea aJıtıa lira (t) 
il, alacak JlpheU, nriHr
ken •1111 &itin (3) le zarp 
ec8yor. 

Hl~ olmaDa ıanun bir 
al'alllll ballllah alaeatnaa da 
Tereeel'De ele rakaaaıan (1) 
ile zarp etımiyenlerln adale
ti ... ı anladııldarma .a dı 
Pfll'-

Biz de şaıalım 1 

Vlllıetteı 
•ht. vealka verenler 

Süte etabll vedlalan tanzim ede
rek nmılara •ermelde manua bazı 
•ahtarlarla •aMeltt nritbadele komi• 
JGa• meaurlanadan üçü hakkında ya 
palan tahkllat bltirllmittir. 

Neticede din mahalle mahtan ile 
9' •lı..dele memurunan rnahkemeye 
YeriJlllliaı llam riril•lftlı• 

1 PoUa Haberleri ' 
'---~~ 

Bir flfDrOkçO 
Sultanahmette cUnnU me,hut 

halinde rak•landı 
Ceçenlerde; bOyOcDIOk, Uftl

rDkçülilk, muskacılık gibi arbk 
tarihe kanpn ananelerle cahil 
halki dolandıran ba11 kimaelerin 
ıebrin tenha yerlerinde kapan 
kurarak hali muair faaliyetlerine 
deYam ettilderi prUldOğllnO yaz
IDlf ve banlann tek tllk yaka· 
landıklannı haber vermiftik. 

Poliı memarlan dlln Sultan
ahmette dolandıncılardan biri
Iİni daha cllrmü metbut baliade 
tatmutlardar. 

AptOrrahim Ef. iıminde bu· 
lunan bu adamın uıun zaman
danberi pli pli nftırllkcWllk, 
bllyllcWtık yapmakta oldujıa ve 
bir çok kimaelere aka, hatalar 
için de m111kalar yazdı;ı anla
plmlf br. Aptllrrabim Ef. hakkın
daki tahkikat bitirilerek evrakile 
birlikte adilyeye verilmittir. 

YAhudller 
Genç mUntehlre d•r•k mı 

•tmı,ıar? 

iki g6n evvel Beyazıt mey
danında beynine iki kurıun 
ııkbjını yazdıtımız Sirkecide 
Kılıç zade Bedri beyin gramofon 
mataza1anda çallfan Cavit Znhtn 
Efendinin intiharı hakkında poliıe 
mllhim bir ihbar yapıl1D1fbr. 

Bu ihbarda gencin kardeıile 
kavga etmesinden mtıtee11iren 
deiil vak'adan bir hafta evvel 
(Odeon) pilik ıirketinde beı 
yahudi tarafından bir odaya 
kapatılarak bakıız yere döğill
meainin ıebep olduju bildiril
miıtir-

BunQJI bzerine tahkikat de
rinleıtirilmiş ve Cavit Efendinin 

"" · · l • " "ıı' f • eın: 

IDİlfl~· 
Mektupta Odeon kumpan-

yasının Beno, Marko, Yani, 
Grumberg, Jak iımiadeki yahu
dller tarafından d1Si1Hmealnden 
lznti nefllnln kmldıiı ve ata
beyıfnln bu iti bfr hafta zarfın. 
da haUetmemeaine m&teeutr 
olduju yazılmaktadır. 

Mektupta iımi r~ 1ahu
diler iltlcvap edilmiıler ve Z&bt& 
Efendile aralannda bayle bir 
•ak'a pçıneditiai .aylemiflercUr. 

Lal••• ....... .. 
Din Şebreminhlde Nazire 

iamiade bir buçak J•pM• bir 
çocuk, lajama dlferek llmlftlr. 
lllddeiamaml .maaYinlmaclen 
Muhiddin bey tabkikata b ....... 
JIUfbr. Lata.- *'* d~k 
kadar açık baralalm.e•nda her 
WIİ bir kimHDig tedbiniallti 
olup olmadıja tetkik edilmek
tedir. 

Yankealcl kad11ılar 
Polis ildad fQbe memarlan 

Nedime •e Nali•e 1a-.c1e Od 
1~eald kadan yak•lallllfbr. 
Yapılan tahkikatta bmalarm JaD-
k..ıcwte yeni bapadıldan •e 
kalabalık yerlerde birçok kadın
lan aoydaldan teapit eclOmittif. 

Kafllra tasaDlemltl 
Galatada eaki ,Omrlk aoka-

tmda H.riatoam meylwa,...._ 
mlfterilerd• imla din •klW 
bfaJJ dumanladaktan IODta ma-
..ıan kan_p ldlftlr etmete bat· 
laauttır. Emin kendflini kara
kola dawet eden poliıJere de 
hakaret ettifinden hakkında 
kanaat takibata baılanmııbr. 

Bir çete 
Polia, 4 ldpltk l»ir bırm .. .,... 

keaiDi meydana çakarmifbr. 
Arif, Şllrrtl, Etem, S&leyman 

ilimlerinde olu ba dart ufact. 
Fatih •e Vefa cilaetlerlade ..... 
mtlclclettenberi faaliyette buı.... 
rak birçok evleri aoymutlarclır. 

Çiftecevizlerdeki cinayet 
Rllatı nvey oğlu lsmall mi, yoksa lranlı 
Ali Ekber mi öldDrdtt? Ağır cezada yeni 

ve mtlhlm bir muhakeme başladı 
latanbul ağırceza mahkemelİn· ı 

de, don yeni bir cinayet dava11-
nın rll'yetine baılanmıttır. 1 

Maktul Rifahn karısı Zeynep 
Hanım ise, şu şekilde ifade •er 
mittir: 

Maznunlar, Etem oğlu iımail 
iıminde bir ıençle Ali Ekber iı· 
minde yaıh bir iranbdar. Bunlar 
F enkay civarmda Çiftecevblercle 
birkaç ay enel Rifat ilmlade 
biriaini 6ldllrmekle munun bulu· 
nuyorlar. Rıfat, maznun ilmailin 
0Yey baba11dır. 

Acaba Rifab Dvey otlunu 
IHdOrdO, yok.. Ali Ekber mi? 
mahkeme, hayli karqık bir me
ıelenin hakiki vaziyetini teabit 
etmek tızere, dtın ISğleden ıonra 
bu dava ile eıash ıurette meı· 
pi oldu. Şahitlerden bir kısmını 
dinledi, tekrar tekrar iıüçvap 
ettl Fakat umumiyet itibarile 
tahadetler ya mlltenakız, ya mil• 
ıevvıtir. Bazılar1, kat'i ıeyler '3y
lilyorlar, bazılarının ki bu ifade
bri nakzediyor ve bazılan da ne 
evet, ne bayır! diyorlar. Bu va· 
ziyet, ıamilerln allkasını bllı· 
blltnn arttırmııtır. Epey bir kala
balık tarafından merakla dinle
nilen davanın bırakıldığı gllnü, 
bir çok kiti muhakemeden aonra 
mübaıirlere tekrar tekrar toru
yorlardı. 

ş.lıiUerden Zekiye H., birıey 
görmediğini söylemiş, fakat ıuau 
ilive etmifür : 

- Bana F ehime, iımail vurdu, 
de dil 

lllllEllDlla&iliillllm'dMWlll Alallll 

aeı:JUf!lie• 
Hukuk talebe 

cemiyeti 
Dun içtim• ederek reisi 

dellfllrdl 

Tal .... lftl•••dan bir 9rup 
Hukuk faldllteai talebe ce

miyeti dGa &lr içtima yaparak 
reiı Hıfzı beyi dejiıtirmif, ye
rine Baki bey intihap edllmlftlr. 

Baclan bqka cemiyetin 
mali meHleleri de flrDıDllDDr 
tir. Geçen 1eneki reiı MahidclJn 
bey zimmetine 1600 lira ıeçi,.. 
mitti. Mtıhiddin bey laakkmda 
mahkemeye mDracaat karan 
verilmifti. Dllnkll içtimada Mu
hiddin beyin cemiyete relerek 
•ahkemeye fitmeclea paraya 
Yerecefinl bildirdJii meftllllbahiı 
olmut ve Oç kifillk bir hakem 
heyeti 1eçilerek heaabab tetkik 
•e talim almua kararlafbnlmtftır. 

24 temmuz gUnU 
24 t~mmuz, Loua muahedesinin 

lmzalaadıfl ,Oatkı aenei dem
yeıi olduju için o gln darnlfn
Dua halnak fakBlte9incle bir me
ruim yapılatakbr. Ayni ,On 
lnılmkeularaa bayramı olduğun
dan b•aa için yapılacak muaz
•• ......... in programı hazır
lanmaya IMtla• .... 

- Bana F ehime, Ali Ek berin 
wrdujıınu ı&yledi. Sonra milı
tanüklikte ifaduini deiiıürmif. 
Kim bilir niçin. T evkifanede de 
Ali Ekberi aiyaretJe batannı IO'" 

nıyonauı, diye itittim. Ondan 
tarafına çıkıyor! 

F ehime hanımın mazbut ifadesi 
okundu. Kendisine tebliıat ya· 
palamamlf, mahkemeye selme
mitti. Bu pbit, polisteki, •e 
mOatantikliktekı ifadeaiade kat'ı 
birtey demlıtl. Yalnız tonancu 
ifadesinde lımalli elinde bir bı· 
çalda IOlll'lldan s&dDtonl, çaiır
dıpu, babuıam Ali Ekberin 
evinden yarah çıktıitnı ve dil· 
1Dp 6ldtıtnnl1 anlatbtım, lamai
le kim vurdu, diye aordujunu 
kaydediyordu. Zekiye n Zeynep 
hanimlar kartılatbnlclılar. iklai 
de F ehime hammıa keacltlerine 
baıka baıka pyler llyleclitln· 
de mtllardılar. Bu aralık lmcaj111-
da kllçtık çocuju De mahkeme 
huzuruna plea maznun iamailin 
anneai Zeyaep laam-. baa kim· 
aeleria hakikati uldacbkluaaı 
ileri ıBrerek, iıimler zikrederek 
ve onlar hakkında hakaret ma· 
hiyetinde taniflerde bulundu. 
Reis Huan UtfG Bey, bu ta•· 
ziflerden dolayı ihtarda bulan
du, Zeynep hanım yiae ı6yledi 
ve ri7uet makamının emrile 
m.an çakanlclı. 

Şahit Raf>la haaam, IDUDUD 
iamallin ...._ imft. Şlyle lly-

ledi: 
- Zeynep, bin reldi, ko-

cam Rifab lldordller, declL E •
lerlne sittlm. Koca11mn 110.IDI 
girdim. KDç&k çocuk ela "Hala, 
babam ba,dda, timdi ayalacak 
diyordu. Kimba llcl0rd6iüae dair 
biç bir fikrim yokl 

- Peki, AH Ekberle Rifatm 
.,.. ........ ıc.... bir alacak 
.......,W• be'wecliyor, iç li
ralık &lr alacak ? 

- Ali Ekberi hiç tammam. 
aralan auıldı, bilmem. 

- O.., otla ilmaille arala
n na11Wı? 

- ilmailin IY8J babuı aley
blncle bir lmpabtım bilmiyorum. 
Herhalde Rlfat, lsmaill çok 1e

Ylyordu. 
Mllddeiumumt Cemil bey, ıu 

noktaya ipret etti: 
- Maktullhı bOyUk annesi 

Rif ati •uranm iamail olduğunu 
iddia ederken akıini a6yl0yor. 
iımailin l\ftJ babuma senıedi
iini ileri ılrllyor. •• billki1.. 
Rabia hanım, herkeain evi içinde 
olan hUIUll ah•alini hariçten 
kimsenin bilemiyecejiDİ a6yllye· 
rek, çekildL 

Neticede, •akaam en mDhim 
iki pbidi F ehime hanımla poliı 
Naci efendinin celpleri için, mu
hakeme iki ıpıtM pazar g6n0 
sabahına bırakaldı. O zaman, 
aclliyenin tatil zamanı olacajın· 
dan, b.a davanın müteakip cel
aeıi n6betçi mahkemelerden ya 
birinci. ya ikinci cezada cere
yan edecektir. 

NUbetçl · mahkemeler 
Ust. dUn teltlll edlldl 

Yirmi temmalda bqlıyarak 
bet eyltUe kadar drecelc Olan 

adliyenin yu tatil ---

Muhtırası 

Takvim - i'aıarıe&i 6 Temmuz 7 ------inci ay 1931, senenin ~nleri: geçen 187. 
kalan günler: 178, 19 Sefer 1350 
GUnet=Doğufu: 4.35; Bauşı. 19,44 
Nam•z vakltlerl- Sabah. U S. 

Öğle. 12,J& ikindi 16,19: Akşam 19.44 
Yatsı: 21,45. imnlc 2,17 

• 
Hav•- Dünkü hararet cuamO 28.S 

(asgari) 1 7 derece. BucUn rUzılr p>yraz, 
hav• ekseriyetle açık. 

* Buslln 
Gelenler • ıldenl• - Mınye 

teftif heyeti reisi Adıl Bey bugün ötl• 
trenlle Ankarayı gidecektir. Adli 8. but 
meseleler hakk,nda vekaletle rttriifeeek 
ve birkaç gün sonra avdet edecektir. 

Radyo 
ıstanbul - Saat 18 den 19 a kadar 
gramofon pll klan ncşri)ıb J9,30 dan 
20,30 a kadar birinci kısım alaturka su, 
HaLı Ahmet Bey lştlralcile, Anadola 
Ajansı haberleri. 20,30 dan 21,SO a kadar 
caıband 21,30 dan 22,30 a kadar ikinci 
kısım alaturka su. Emel Cclll H. .,. 
Zeki Bey, Borsa haberleri. 

,.. Y•kltlAllCMle .-..u.ru 
J 3 t> li AJbt 

Dahilde 150 .fOO 750 ı..oo Karat 
Hırkte - 800 J 450 2700 .. 

llln •artlanmızı 
Resml Hunsl 

Sıun IO Kf. 12,50 Kf. 
Sandmi !O ,. 25 

KU,Uk Hin .-.uanmaa ı 
] 2 8 .. 

30 ~ 65 7.S 
1·10 Defalak 
100 Karut 

A - Aboılelerlmiıln htr 19 ıyb· 
R"t için bir defa mcccanendtr. 

K - 4 sabn acçen llinltnn fazla 
ıun için 5 kurut zımmolunur 

iDlı ı.ar1arc1a : 
,, .. fabrika•• 

MUlldrat inhisar iclanmıln Mr li
fe fabrikuı ..... ı,ın J"&Ptılı tl
tebblla JlaliJ'ı yeUJetiaee manfık 
görtHm~mit ve bunun Mrmaredar snap 
lar tarafmdaa yapılablleceti blldlril· 

llÜfW'• 
Buau için müteaddit rraplar l•hl-

ura müracaat ederek ayn arn teldlf
lerde balunmaıtardır. 

Asım a. 
Mthıldrat üıhlun amam mMUrl 

Asnn Bey inhisar bütçesi humu 
izahat nnnek illıere Ankaraya ....... 
tir. Geçenlercı. bütçede tuarnıf -ı. 
la:y11ile açıja ç•arılan UO m .. ar. 
dan otuzu da muhtelif münhallere 7er 
ltttirilmiftir. . 

hanKf mahkemelerin n6betçl ka· 
lacaldan dnn ittanbul mtldclel 
umumiliiine bildirilmittir. 

Birinci ve ikinci cm mahk .. 
melerile ikinci hukuk •• ikblCi 
ticaret mahkemeleri, Dlbeqi lra
lacaldudır. iki cesa ••hhm..ı 
mOatacel itlere, bu arada •ilr 
cezaya ait itlere bakacaklarcfır. 

MOıtacel hukuk ve ticaret it· 
lerini ele n&betçi iki hukuk Ye 
ticaret mahkemetf tetkik ede-
ceklerdir. Yirmi temmuzdan bet 
eylüle kadar baro da tatildir. 
N&betçi ıulb hakimleri henb 
taayyOn etmemiştir. 

Aalrl etlka haber v ...... ı.. 
mUklfat 

Gebze civarındaki bir kGyde 
bir adamın kıymetli he1k.U. 
bularak kuyuauna ıaldadıjm 
babn veren Gebze imamı Sabri 
Ef. ile Büyilkadada iakenderia 
babua Filibe ait altınlan baber 
nren polis Rıza Ef. , lllri atika 
talimatnamesi rnucebince iDiie 
idareai tarafından nakten taltif 
edilm · ılerdir. 

"Yann" ın mahkGmlretl 
uy arın., ıazeteai aleyhine mu-

allime Llltfiye H. tarafından aça• 
lan hakaret davası, iatubul ikin
ci ceza mahkemeainde pzete 
mea'al mldOrttn&n d&t aJ laa,.. 
mahk6mi7etlle neticeleaiDlltfr. 
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GÜN ÜN-~~-~--= _-:_~ --
~-~--~ IŞP..IaET!1.ERİ 

Okuyan ve 
olmmıyanlar 

Baltç flrkeU 
Mı..t kullanıp o..,....I_.. ................... 
a. fiıketiala otoblllerle 

ftbhetl temia için INaılD ... 
pmlawmamtt•• .. otdm· 
... flkrlade olclat-a ,.....tık. 

Aldalmm mlltlmata ..... Ha-
- ... bti ..... için ... fikrin. 

ftl ıeçmlttlr. Ç&alıl ma
m t.m11 pek p.W.,a ..ı 
... taclw. Temin ecleceli fal. 
..._ p olmakla beraber flr
let bam ,apbracak TUlyette ...... 

Dlpr taraftan otoblllerle ,.. 
... mechar ola firket Yet· 
Wet.ıllltabaklaılımemek• 
tedlr. Kınaç YerpiDia ..S 
laalllatt.a ...... içia .... 

••c"'aHle ıa.ra... HldeJ• tlr
bt ....... tllril icia ..... 

.... ., .... 
Yapılacak iller 

.. mlnmtetr'"7· .......... .. 

1 Kandilli facia11 

Enelld U..m ..,_,.,. "Nantotldc., llmlncle hlr Am6ri
ka mektep pmili ,.. ....... 

Baharla mlteharrJk ft ica.,.... ,......_ lltifade ijla 
Jelken leliab balam .. mi Ameriba ballrife mektebi talebe
leriDdea bir lumı ile, sabit unpMtlerlal .,..._ etlir•ekttidir. 

Talebeler, tetkik• llaj lçisa tilDdiJe kadar ..ı.telif ..._. 
lan dol•.-·tlar ..... ,.... lltanWa .. h·ılenlir. 

Gemidekiler d .. Ml2ılwla flbıe .._. ..,.. tı ıp w.n......-

. . 
GELiŞ!-
- - -=- -- O U Z E L 

1 ltflçlk ....... 1 
Tutlu ale&l•rt - Mela•& 

....... Wr .. , a-.,.. •dal 
,.., mlraaat edenık ~ 
... ,.,. alpuif .......... 
taı1ma aletlerlai kendillnia YUalıP91 

aibd Wdlırfltir • 
• ı. brpa ..u.ıı - Dti, u 

klprl brpuealan Dit 4tta otanıı&t 

n1 -· ..-ıaaı .-mm. 
qlmllr. Kaıpular, ~ 
uı_. ... ..,.......w • ...,.. 
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ismet Pş. Hz.nin Mecliste istizah hakkındaki mühim nutukları 
{Üst tarah 1 inci sayıfada) 

· meseleyi muhtelif cepheden izah 

ettiler. Ben burada geçen sözleri 
dikkatle dinledim. 

Zaten hatiplerin gösterdiği 
endişeyi yalnız burada Büyük 
Millet .meclisinde vuku bulan 
mOzakerattan değil, halktan ve 

~çok vatandaştan da i~itmişim
dır. Mesele ehemmiyetle naza 

dikkate alınacak, mOstacele: 
dllştinOlecek bir mahiyet almış
br. Müsaade buyurursanı bu
günkn vaziyetin manasını izah 
etmek için size biraz eski za
mandan bahsetmeliyim. Matbu
at hOrriyeti ameli sabada vazıh 
ve kısa bir ifade ile nasıl anla
tılabilir. 

Bu memleketin ötedenberi 
istediği matbuat hürriyeti nedir? 

Bu memlekette - tabii her mem
leketin istiadı öyledir - bir 
matbuat hürriyeti diye ilk önce 
mevkii iktidarda bulunan hnkti
mete karşı ulu orta ölçüsüz 
aCSylenebilmesi lastedilir. MiJlet
lerde matbuat hürriyetinin ilk 
miyan budur, bu imkiin kato
lunacak ilk merhaledir-

Memlekette her hangi bir 
gazete çıkabilsin. Doğruca hU
kümete karşı mevkii iktidarda 
bttlunan kimse aleyhine _ meseli 

ismet Paşa - söz sövliyebilsin. 
Bunun böyle olabilmesi matbuat 

hürriyetinin • ilk miyarıdır. SCSy

lenen sazlerın doğru veya yanlış 
elması münakaşası ondan sonra 
başlar. Milletler evvela bir ne

t~ceyi. el~e etmek için uğraıır
lar kl bız de bunun için uğraş
mışızdlr. Hatta çocukluğumuzda 
b&yle bir manzara görmek için 
müıtak ve mlltcbassir gtinler 
g<*;irmişizdir. Hükumetler ise 
bilhassa uzun müddet söz söy
letmeden kapab kalmış devir
lerden sonra kendileri aleyhinde 
söı söylenmesine tahammül ede
mezler. 

Het milletin hususi istidatları 
Tardlr. Kendi halkımızın da kuv

vetli ~e~leri olduğu gibi, zayıf 
yerle~ını de bilmeliyiz. Mesela : 
yazı ıle gösterilen her şeyi doğ
ru zannetmeğe halkımız daha 
ziyada mütemayildir. Gazete 
veya kitap basmış. Bunu mutlaka 
doğru olarak alır. Saniyen hal-

, kımız, aleyhinde söz söylenen 
~vkii iktidar sahibi 9ir adamın 
~u~akkak itibarından kaybetti
gını zanneder. Üçüncü nokta 
kapah devirlerden sonra matbu: 
a! ~ürriyeti ilk devrede daima 
b~r ınkilap vasıtası olarak kulla. 
Dllmışhr. Bundan hükumetler ok 
korkarlar.· iktidar ve nüfuzu!un 

s~rsıldığı bir zamanda 15 günlük 
. ' hır fırsattan istifade edebilen 

gazeteler mevkii iktidardaki hü
kümeti devirebilirle r. 

B.u da bu memlekette öteden 
b•ı baves edilen bı'r m 1 evzu o -
muştur. Bu sebepledir ki hükQ-
metler matbuatta kendi m 
d

• ti . . . evcu
ıye erının ve sıyasetlerinin te • 

kit edilmesine daima az taha~
mül etmişlerdir. Bu tehaşinin 
aksülameli olarak matbuat hür
riyetinde ilk istihsal olunacak 
şey hükumet aleyhinde istenildiği 
gibi yazı yazmak havesi olmuş· 
tur. Bu safha matbuat hürriyeti
nin ilk siyasi kademesidir • 

Bir milJet siyasi hayatmda in
kişaf ve tekamül ettikçe , onu 

idare edenler tecrübeli ve muk
tedir oldukça bu siyasi safhayı 
atlatmak kolaydır. B. M. Meclisi 

milletin mukadderatına hakim 
olduğundan beri geçen saihaları 
ve geçirdiğimiz tecrübeler oka
dar mühimdir ki, matbuat hür
riyetinin hallolunmaz zannolunan 
bu ilk sarsıntılı safhası muvaf
fakiytle ballolunmuştur.Mevğii ik
tidarda bulunan hükumete, bat
ta haksız olarak ulu orta her 
şey söylenebiliyor. Ne rejimin 
kuvveri ne de mevkii iktidarda 
olan]arın nufuzu derhal zail olu-

yor. 
Esas olarak bildirdiğimiz zaaf

ları mütemadiyen terbiye ve 
islah etmeğe vakit ve çare bu
labiliyoruz. B. Meclise itimat 
edip cesaretle söyliyebiJirim ki, 
bir muhalif cereyanınin derakap 
vücuda getireceği bir tehlike 
derpiş etmiyoruz. 

Böyle tehlikeyi t.!lp vvur et
miyoruz. 

Arkadaşlanm, * adi bundan 
sonra geçjrmeğ,,frıt ~~cbur oldu-
v f h ~ gumuz sa alar ı.ı;..1'~.~ ~ hUrri-
yetinin daha güç, daha mulak 

olan safhalarıdır. Asıl hallolun

ması lazım gelen güç şeylerde 
bunlardır. 

Bilirsiniz ki, propaganda bu 

asrın başlıca silahlarındandır. 
Matbuat hürriyeti bugün yüz 
ıene evvel lzannolunduğundan 
daha ziyade ehemmiyet peyda 
etmiştir. Kıymeti bundan yüz se
ne evvelinden daha ziyade art-
mış değil, ayni kıymettir. Tebli· 
kesi daha ziyade artmıştır. Pro

paganda eğer m\!sait saba bu
lursa bir memlekette, bir millet

te yıkıJamıyacali %annolunan en 

kuvvetli bir binayı dahi yıkabi· 
lir. Muntazam; şuurlu muayyen 

bir•nede~ aleyhine te·nib ·edilen 
propagandanın· zaman ile sarsa
mıyacağı hiç bir kuvvet yoktur. 
(Doğru sesleri) 

Arkadaşlar: Propaganda ile 
kastolunan hedefi yakmak için 
hakikate muhalif söz söylemekte 
Jazım gelmer. Hatta doğru söy
liyerek limakıadin yarılan ter
tipli bir propaganda hakikati 
yere sermek için kafi gelebilir. 
Htçbir memleket bütün mesele
lerini baJletmiş ve cemiyetin 
bUtiln ihtiyaçlarına kafi gelecek 
vesaiti elinde tutar değildir. 
Her memleketin bin tane ihti
yacı vardır. Eğer bir cemiyetin 
hayatı mutlaka fena görmek 
ve göstermek istenilirse onun 
her muvaffakiyetli işini her 
tarafına veya ekrik göstermek 
mümkündür. 

Ne kadar şuurlu ve anlayışlı 
olursa o!sun hiçbir millet mun
tazam, müstemir ve daimi bir 
propagandanın tesiratına taham
mül edemez. Bundan 50-100 se
ne evvelki nazariyeler nihayet 
fikir münakaşasından ibarettir. 
Siz söylersiniz, ben söylerim, 
dinlenilir. Hangi tarafı doğru 
bulurlarsa onu kabul ederler, 
denilirdi. 

na milletin müdafaa edilmek çok ihtiyacatı ka.sretmek suretile ya- Matbuatın hürriyeti baki kalacak n 
sizin mukavemet edebileceğini pıyorsunuz. 'fabli bu tasarruf şu se- matbuat hürriyeti memlekete zarar ver 

viyede maişeti olan bir zatın varida· miyecektir. Bu btikamet yalnız hü· 
zannetmek hatadır. Bir cemiyetin 

tından bir miktarı azalır azalmaz gı- kilmetin elinde değildir. Bu hükumetin 
hayatını mütemadiyen fena gös- dasını yarıyarıya kısmağa mecbur ol- eline en sonra geçecektir. Bunu bü
teren bir neşriyat o memlekette ması kabilindendir. Böyle t~arrnflar- tün milletin müşterek nzifesi ve miiş. 
hiç bir haylr vücuda getirmez. dan çok elem duyulur. çünkü yarın terek meselesi olarak zihinlere tel· 
Gençler ve çocuklar mütemadi- bunların tatbikatı başladığı zaman kin etmek lüzımdır. Eğer hocalar kür 
yen fena idare olunduklarmı, birçok ihtiyaçların kasrolunduğu ıı.n- sülerinde tahsil ettirdikleri çocuklara 
her şeyin fena olduğunu, mille- !aşılacaktır. Daha fazlası lazım olan mütemadiyen zehirli havalar içinde 

mekteplerden talebelerden bir kısmı yüzdüklerini görürler ve aldanmayı. 
tin büyük diye, iyi diye tanıya- nın ihmal edildiği anlaşılacaktır. Daha nız dört beş şuursuz kendini kaybet. 
cak hiç bir şey oJroadığını duya fazlası lazım olan hastanelerden bir mi~ Küçük ihtiraslara mağlıip olmuş
duya, okuya okuya yalnız bedbin kısmınm tehir edildiği anlaşılacaktır. lar, diye mütemadiyen söylemezlerse, 
ve meyus adamlar olurlar. Mil- ve saire. eğer bu memleketin hukukşinaslan baş 
letin istikbvlini idare edecek Bu tasarruf ancak ıztırarlı zaman- tanbaşa zehirli olan bu havayı göriir
çocuklar genç yaşlarında buka- larda tevessül edilebilecek zaruri bir ler zerre kadar müteessir olmazlar \'e 
dar zehirli hava teneffüs ederek tedbir mahiyetindedir. Böyle me~ele- lakayt kalırlarsa lsmet Pa~a bu estıri 

terin anlaşılması tabii istikamette nasıl hallet,in !. (alkışlar). 
İstikbale çıkarlarsa milletin ati- şaşırtılıp da başka bir istikamete sev- Rasgeldiğim gazeteyi kendi takdi· 
sinden nevmit olmak Jaıımdır. kedildiği vakit efkarı umumiye zehiri.e rime göre kapatacağın. Erte.si gu:ıu 
(Bravo sesleri) necektir. Bunlardan memlekete fay- tekrar kapatacağım. Böyle bir ha) a-

Muttarit ve mütemadi fena da değil zarar hasıl olur. öyle şeyler tın halk idarc."i ile münasebeti nedir! 
neşriyat bir memlekette ahlakı gördüm ki artık tashih denilen mef- Ben bunu bugün kullanacağım. 
ifsat eder. Matbuat hürriyetinde hum muhitten çıkmağa başlamıştır. Yarın başkası yapabilir mi? Memle- , 

Her hangi yanlış bir havadisin neşro- ketin hukukçularının, hocalarının rne· 
bilhassa suiistimalata karşı bek- Junduğunu görüyorum. Güzel yanlış seleyi munhasıran hükumete bırakma
lenen bir fayda vardır. Matbuat işitmiş olabilirler ve yahut farkında sı memlekti kapkara bir i;.;tibdada, 
vazifelerini iyi jfa ederse mev· değildirler • sevketmeleri dernektir. (Sürekli alkış. 
kii iktidarda bulunanlar, sahibi Bunun çaresi mutat olan,' medeni lar. Bra,·o Paşa) sesleri. 
nüfuz olanlar, suiistimalden te- olan insani olan çaresi bu işin doğru- Diğer bir nokta da şudur: Matbuat 

su bundan ibarettir demektir. Tebliğ hürriyeti denilen şu halk idaresini tan 
vakki için ayrıca bir murakabe. yaparsınız alırlar. Ya inanmadıklar!· zim eden usullerde ve siyasi mücadcle-
içinde ve tayakkuza mecbur nı gösterirler ve yahut tahrif eder ne~ terde milletlerin evvela geçmiye mec
bulunurlar.Matbuat hürriyetinden rederler. İnanmadığını göstermek da- bur oldukları geçittir. B. l\I. Meclisi 
beklenen başlıca faydalardan ha iyi bir şeydir. Çünkü bir mukabe. kürsüsünden birçok vesilelerle matbu
biri budur. Fakat şuurlu l,ir leyi davet eder. Fakat tahrif ederek at hürriyetinin zararlarına ıkar~ı deva. 
murakabe ifa etmek değil de neşredenler bu zihniyet odur ki ha..1<i· nın yine matbuat hürriyeti olduğun· 

katlerin tahrif olunmasından hakikat- dan bahsolunmuştur. Bu nedir? Bu 
munhasıran fena görmek ve Jerin anlaşılmamasından fayda ve me::eleyi, n~atbuat faaliyetinde hizmete 
göstermek olursa bununla ya- menfaat beklemek zihniyetidir. Haki- tadllük eden ciı'' ve dol,\}tk usnlleıi 
pılan murakabe suiistimalatı katlerin tahrif olunmasından ve haki- en iyi yine gazeteler olabilirler. Haya.tL 
tenkis etmez. BiJAkis bOtün aldı katlerin anlaşılmamasından fayda bek na z:ırar veren istikamctfore karşı sa-
erenlerin olmağa teş- liyen zihniyet mahzışerdir. (Bra\'o lim kanaatte bulunan matbuat cesaret 
vik eder. sesleri alkışlar.) le mücadeleye mecburdurlar. .Matbu· 

Çünkü namuslu adamın kolay Elemimizi tahrik etmemek için size at !1ürr;yetinin z'lr<.ırlanm eueJa ar-

edı.le- b~ka misaller söylemiyeceğim. Arka- kaclaşları olan diğer matbuat bertarnf 
kolay hırsızlıkla itham daşlar kafi derecede misaller söyledi- etmek mecburiyetindelirler. Evveli\ 
bilmesi hırsız muamelesi gör- ler. Efendiler dava başına tekrar ge· matbuat yl'kdiğerini murakabe etmeli
mesi, asıl hırsızları herkesin liyorum. Matbuat hürriyetinde bir M- dir. Fena sözler fena ne~riyat mem

kendilerile beraber olduğu zan- vi çaresizlik kendini göstermektedir. leketin efkarını fena istikamete sev· 
nına düşürür ve hırsızlar utana- Hakikat hili'ifında hasıl olan bir kana- kediyorsa buna iştirak ·etmiyen at
cak bir mevzu kalmadığını iddia a~i,?s~ih etmt\{C: }!"!kfın, y~ktur .• Yani buat tek cephe alarak ~iltlmne · 

her hangi bir siyasi ve ikbsadi mc- ]erinin üzerine atılmak mütemadi) en 
ederler. (Bravo sesleri, alkışlar) seleri doğru bir istikamette münaka~. 1 efkarı umumiyeyi tenvir etmek, 1e· 

Ahlaki meselelerde hükfım etmek imkanı yoktur. l\füemadiyen birden kurtarmak lazımdır. Halk idt!. 
idil olmazsa hükümden bekle- tahsilde bulunan talebe üzerinde, ~if · resinde siyasi vaziyette bulunanlar 
nen netice berakis olur. Madem tinde bulunan köylü üzerinde, şehir- memleketi idare eden ba~vel<ilmi;ı gibi 
ki matbuat dediğimiz mevcudi- de yaş1yan vatandaşlar arasında zehir hususi mes'uliyet hissi ile müteha ·sis 

li ha,·a ciğerleri zehirlemektedir. Ilu- olmak lazımdır. Yedi yaşındaki çocu
yet bir murakabe salahiyeti id- nun neticesi nereye varacaktır.? Ça- ğa ders vermek için muallimi hususi 
dia ediyor, eğer ayni zamanda re olmak üzere derhal hatıra gelen, c- birçok tekayyüdata tabi tutuyoruz. Bir 
kendıJerinde mes'uliyet hissini Jimizde bulunan bir salahiyeti yani milletin efkarına her gün fikir telkin 
bulmazlarsa ahlak üzerinde fikir kapatmak salahiyetini tatbik etmektir. etmek iddiasında bulunan adamlar diL 
üzerinde, cemiyet üzerinde tesi- Bunu tatbik etmedik, vaziyete çare de bir takım mürakabelere tabi olmalıdır. 
ratı tamame:ı al<im kalır, hayır ğildir de onun için tatbik etmedik. Bu mürakabelerin başınd~ kanun[ 
tamamen muzur ve makus olur. Senelerdenberi ısrarla anlatmak iste- murakabe gelmez. Bu murakabelerın 

diğimiz bir prensip vardır. Matbu- başında evvelfl diğer matbuat gelir. 
Arkadaşlarım birçok müşa· atın hürriyeti meselesi. Artık bir hli- Ondan sonra cemiyetin siyasi hayatın

hedelerinden bahsettiler. Müsa- kı1met meselesi değil bir millet me.se- da bulunanlar murakabe eder. Knnu
ade buyurursanız size teferruata ıe.~i idi. HükQmet meselesi zannoiu- ni murakabeler son çarelerdir. 
girmiherek yormıyayım. Bugün nan matbuat hürriyetinin bir milJet Arkadaşlar; ben birçok zamanlar 
Bugün heyeti celilenizi ıstıraba meselesi olduğunu söyliyebilmek i<:in gayretle ve endişe ile bu hayatı takip 
sevkeden ve bir çok vatandaş- bunları söyliyen adamın senelerce her ettim. Erbabı namus haysiyetlerini 
!arda · b b d' . türlü tenkide maruz olması ve bunlar- tehlikede görerek memleketin mukad-

aynı ıs ra ı ve en ışeyı ·· k · . k · · · · d d dan ur mı~ece , korkmıyacak kudret deratında fıkır n• mes'ulıyet ı;;aluhi ol· 
u~'aB~ ıra~ ert . şJ~kdur: h 

11 
te olduğunu ispat etme.si Hizım gelmiş mak endisesile vavas yavaş J"ndilcri-

ır nen çaresız ı vardır ki a e- • (B . ı · " · ~ · · d"I . B . ·~· b" tır. ram ses erı alkı~lar.) ni siliyorlar. Herkes ht'r hangı bır Ye· 
ı emıyor. uçaresızhgın nasıl ır E - b d ·· b 1 neticeye nracağınr kimse tahmin ede- . '~~r. un an uç eş sene eve bu sile ile kendisini matbuat diline düşü-

miyor. lktısadi ah•·aı .. "nde ise bır hukumet meselesi değil milliyet riip de haysiyetinin örselenme inden, 
.. uzerı l "d" d d ' menfi neşriyatın tesiri ahlfık üzerin· ~~e esı ır esey ım. O v_akit mevl.ii insan yüzüne bakamıyacak hale gel-

deki tesiri gibi fazlad 0 kadar ıktıdarda olan adam efkarı asıl tev- mesinden korkuyor. 
ır. nun c"h ır -· · h""k· t 1 

tahripkardır. lktısadi meselede zaten •. ~ e . ı~ı~ız u ·um_e .~ese esi~e ~~· Arkadaşlar, eğer bir memlekette 
tedbirinin bulunması anlasılması 'ırmek ~çın m~seleyı ~oy le teşrıh edı- erbabı namus lflakal eşirra kadar 
güç ve birçok şeraite tfıbi olan ~ağJUk yor denılecektı. Bugun vaziyeti cesa- cesur olmaı-'a o memleket behemehal 
menulardır. Eg•er b . lar üze- retle anlatmamın sebebi ismet Yaşa- lıatar· (sürekli alkıslar). 

• u me\ZU b .T. b 1 . ' :. 
rinde dahi mes'uliyet n hakikat hissin nm .. u .u.n ~n. ar~ mıllete a~lrnı.n aki- Halk idaresi, hepimizin idaresi mil 
den maada olan küçük hisler, itiraz- le soylıyece~ ımtı~anını geçırmış ol- !et idaresi diyoruz. Bu iddiada bulu· 
lar hakim olursa zaten anla:rı~ı Ha- masıdır. (Şıddeth alkışlar.) nan herke~in millete taalluk eden i -
rışnuş olan muztaripler büsbütiin llatbuat hürriyeti denilen meseleyi Jerde hisse.si ve meı:.'uliyeti olması Jfl. 
yanlı~ istikamete se\'kolunur. Bunun korkmaksızın milletin asri idaresinde zımdır; eğer hükümet bütün me ele
yakın bir misalini söyliyeyim. ::\lt';:;c- esaslı bir ''asıta olarak ele alm:ık ıa- !eri halledecet~:-.e onun ku:-unu ,·usta . 
lA bu sene bütçeyi muyazeneye ge.tir- manı. ~el~iştir. (Bravo sesleri). .. padişahından ne farkı vardır? (Ilnn-o 
mek için tasarruf yapmak mecburıyc- . Il~rıncı mesele şud~r: l\1~.tbu~t h~r sesleri, alkışlar). 

Halbuki bugün birçok dev
letler hatta aralarında münase
bet kurmak için yekdiğeri aley. 
hinde propaganda yapılmaması
nı şart koyacak kadar ileri git
mişlerdir. Bu memleketler asır
lık, hürriyet memleketleridir ki 

~~lletler tarafından yekdigeri bu~ 
gun aleyhine maksadı mahsus ile 
yapılacak propagandaların za
ra~lı tesirlerine tahammül edile· 
mıyeceğini iddia ve ilan etmek 
tedirler. 

tinde kalıvor ,·e birçok liülfetler, zah· rıyetı bu asrın en yenı en muessır mıl· B . .. .. .. b h kl 
' metler ihtiyar ediYorsunuz. Bunu ef- li vasıtalarından biridir. Memlekette . . ehnıkm goru.~um •. mat uatın A 

1 

· . . tb ı . . . H) a a sız tanzlerıle geçen zamandan 
karı umumive nazarında :'u 1 .. tıkanıct- ma uat o maksızın halk ıdaresının . t"f d d'l . . . 

Demek ki muayyen maksatla 
yapılan propagandaların tesiratı· 

. · ~ b ı d ~ · . . ı - ı a c e ı mıstır. Endıse veren )er-te tec:;rıh etmek ga ,·pt kolavdır. Ma- u un ugunu farzetmek ıhtımalı yok-
1 

. .. :ı:. • • • . .. • • • • • 
.. · · · · t lk' · 1 d erı tebaruz ettırdıgımız gıbı ıstlfade-dem ki bu tasarruf yapılabılıyordu, ur. ıncı mese e şu ur: Matbuat 1. . .. . . . •· 1 

d h · · · d h ·· · · · · k ı olan ) erleı ı de tasdık etmelı} ız. s-
a a e·relkı seneler nıcın ) apma ınız. urrıyetı ıyı ·ulJanılmıyan yerele t "f d . b b b"lh tb • d 

1 
. • ı a enın aşı ence ı assa ma U · 

Bu taı-arrufları daha e,·el yaps:ıy ıııız mem eketı salaha sevketmez. Bil:lkis . t k f· 1 b 1 d - ı t· b 1cl • 
b ·· b ı ı . a ın co .ıa u un ugu ı:; .ın u a 

ugun daha çok paramız u unaca<tı. o memleketın batırılmasını tacil ed<-r .. c.I::_.. t k- ""ld" 
B .. k"" k t k d. . h 1 B "d" dd t J"k . . gor ugum e ·amu ur. ugun ·u sı ın ıyı çe meı ınız. n · u ı ı ı ı z e ı · etmıye mecbur ·unuz 1 t b 1 k . ·· d ı:ı. 
b k. b t fi - f B .. T'" k" . ·· san u ço ne~rıyat ,.e muca e •t· 
u ·! u asarru an yapıyorsunuz .. a- ugun ur ·ıyenın mukadderatına h;-1• t· h t ld - h ld fkt 

k t h • b' h h · · d · · k" .l mu a ap o ugu a e e arı umu· 
a ""'""• 11 u rnıı ı~ın e rn~aıtın ·ım olan B. 1\1. Meclisi bu iki zıddı te- · . · d . ı· 1 · ··k • h ı 1 

k 'f ı· · •A · d b"l k · · b" ı·ı . mn e!'ın e sa ım ıır su un et a~ı o -
ı aye ını ~mın e e ı me · ıçın ır- ı vazıf esi karşısında bulunuyor ( .. r f f 1 • • ) 

• LUt en sayı ay çev rınız 
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kette uyandırdığı heyecan ve infialdi• -·- _ Hıkaye 
Rudyard Kipling'den 

matbuat meselelerinin bü.tün memle- ı ; J,] ] ~ ~ ' . _ 
ki B. M. :rıec~isi on~ bugün mü~hit _o : f,] · j .j J , : \ l 
m~lamıl~bn ~kan umumcye~nl ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tamamen tercümen obnuştur. Böyle ' ; ·":' ··~~d m •• ''·-'- ~ c._ a. • " Bugün okuyuculorınuza JngUiz f!· Eğer, söylediğin hakikatin fena a-

fa. 

bir aksülamel ve hassaııiyetin uyanma. ~ arıs, 4 (A.A:) - Meclıs, gec~ cel dibi Rudyard Kipling'in (Oğluma üim damlar tarafından değiştirilip, safdil· 
sı bence matbuat hürriyetinin sui isti- ~est esnasında Fra~sız tersane~erı?de li bir gazısır.ı n aym•n t.ercümeılni r:e· teri aldatmak için bir vasrta olarak 
maline sahne olan bir memlekette ınşa olunan ecnebı harp gemılerınin riyorum. kuJlanılmasrna tahammüle muktedir-
büyük bir terakkidir. Eğer fikirleri· resimden istisn~ eden kanu~ layihn· Bu yazı bir hikaye değUdir. Blr sen, 
mJzde siyasi hayatımıza müessir ol· sınr ka~bul etmıştir. Ceise'nın so~la- (kı&uı) siz hiuedir. Yahut, hayatını uğrunda vakfetti
mak iddiasında bulunan matbuata kır rına dogru hasrl olan ~eyecan komlor Bu ya~ı. lıcnce fevkalade bir hitu- ğln işin mahvına şahit olmıya mukte· 
p bütün memleketin alakasını ve heye- ~arda da dev~m etmış,. ve l\l. Leval b~dir ki, lıer i.mıan buna keıip, /,eı:/ıa dirsen, 
~ı ayni derece;ye vardırabilirsek 11.~ .• M. ~rankl~n - Bouıllon arasrnda halinde baş ucuna oıabilin Bu tecrübeyi kabul edip yorgun 
mesele yoktur. Matbuat murakabe al- kuçuk bır _hadLI*! olmuştur. Bu hap Tercünıe, ayn.en yapmak gagesUe vasıtalarla her şeyi yeniden yapmak 
tr.aa girmiştir. Ve fazla söyledikleri, ta alınan. ızahata naza~a.~ı ~· Frank· biraz (çetrefil) oldıı. Bunun için oku- için tekrar başlamıya muktedirsen, 
at/Jıı ve taşkın gittikleri işler için mil· l~n. - Buıllon ~· La vah ı~tu~a ~evre yuculan.mdan - eğer okumak t.tigen Eğer bütün kazancrnı bir arata 
letin müdakabesi l'altına girmişlerdir; sım derhal tatıl etmemesı içın ıknaa bulunursa - her pqrçayr 11avaı ya.oaş toplamrya muktedirsen, 
halbuki bugün demeyim de düne ka. çalışmış, ve kolundan tutarak: "dost ve iki defa okı.maa1uruıı rica edcet.'- Her şeyini bir zara oynamıya muk 
fu vaziyet aksine idi. Tecavüz eden- luğu_m~z namına bu~u ya~mayı_nı~,, ğim. tedirsen, 
Jer devletin resmi kuvvetlerini dahi demıştir. 1\1. Laval, bıraz şıddetlı bır fa.. Kaybedip, kimseye bir şey söylemeden, 
j,n<ii tesirleri altına almak iddiasında tarzda . kolunu çekmiştir. M. Gerard Eğer... yeniden başlamıya muktedirsen, 
tit'iıer. Hürriyet sui istimalatına kar- ~~nu hır k~vg~ z~nneder~k ayırnı_ak Eğer, bütün etrafında.kilerin akıl· Eğer kalbin, sinil'leriın, kuvvetin 
tr eğer B. M. Meclisinin alakasl matbu- ı~m ar~ya gı.rmıştı~. ~.akıkatte ıse ları başlarından g:iıttiği ve bundan se· durduğu halde, onları sana daha uzun 
atm mücadelesi, halkın intibahı efka· bıraz şıddethce bır munakaşadır. ni mes'ul tuttukları vakit soğuk kan- müddet hizmete mecbur etmiye muk-
n teyakkuz halinde bulundurabilirse Başka bir şey olmamıştır. Vak'a hlığını muhafazaya muktedirsen, tedirsen, 
ondan sonra kaJ:ıunlarm iyi işlemesi anlaşıldıktan sonra heyecan sükuntt Eğer herkes senden şüphe eftifi Ve bu suretle sende "dayan?,, di-
~ doğru tanzirn edilmesi için zemin bulmuştur. zaman kendi kendine emniyet etmiye, ye emreden irade kalana kadar da-
ihzar edilmiş demektir. ispanyada ı, buhranı bununla beraber herkesin senden fÜP· yanmıya -, z~tedirsen, 

Şinidi arkadaşlar bu maruzatıımla Lö Ferol, 4 (A. A.) - Bahriye in· he etmiye hald<ı olduğunu da kabule Eğer nr hletlerinden kaybetme· 
hükQmetin elinde bulunan kapatma şaat fabrikaları inşa edilmekte olan muktedirsen, den kitleler~ \İtap etmiye muktedir-
sal!hiyetini niçin kullanmadığımı iıah kruvazörü denize indirilir indirilmez Eğer beklemekten yorulmada.n bek sen, \eu. 
etmiş oldum zannediyorum. Çünkü birkaç yüz amelenin işten çıkarılac? .. Iemiye muktedirsen, Yahut kerıdini kaybetmeden kıral 
cemiyet içinde matbuat hürriyetinin ğını bildirmişlerdir. Bu haber halkı ~ğer kuvvetini bo~una sarfetmemi lar meclisinde bulunahilirsen, 
misbet veya menfi kullanılmasının eş- şiddetli bir heyecana düşürmüştür. 1''a ye muktedirsen, Eğer, düşmanlarının, hatta can 
klli tezahür etmedikçe hükumetin elin al kuvvetler toplanmış ft ameleye iş Eğer senden nefret ettikleri za. dostlarının sende açtıkları yaralara 
ılı bulunan salahiyetin kullanılmasm- bularak işsizlerin miktarını çoğaltma· man kendi nefretini göstermemiye lakayt kalabilirsen, 
dan ne bir mana çıkar ne de bir fayda mak için yeni gemilerin inşa.ıııuu t~ muktedirsen, Eğer, bütiin insanlar sana istinat 
Wıl olur. Bu yalmz bir şey ifade e- vip etmesini hükQ.metten talep etmış- Ve bununla beraber çok jyj bir a- eduler, fakat fert olarak senden nıe-
der. Hükumet kendi takdirine göre lerdir. dam olarak gözltkmemiye ve ukal!cn det umınazlarsa, 
fitıktde maruz olmaktan korktuğu i~in K161 limanında lnglllz flloau nasihatler etm-emiye muktedirsen. Eğer, semin için geçmiş altmış sa
o salaJıiyeti fevkal!de ku1Ianmıştır. Kiel, 4 (A.A.) - Baltık denizinde Eğer hulyaya kapılmadan tahay. niye demek olan ve artık bir daha ge-

Bir hük.Umet böyle bir hükme ma· hayli uzun bir cevelan yapmı1 olan yül etmiye muktedirsen. ri dönmesi kabil olmıyan dıkil<ayı 
ruz olıruığ:ı arzu etmez. Fakat bu ni· tkinci lngiliz fil-08u 1914 senesindt!n· Eğer dlişünceyi kendine gaye edin- doldurmıya muktedirsen, 
hayet şahsi bir meseledir. Hükiiınet beri ilk defa olarak Kiyel limanına meden dü~ünmiye muktedirsen, O zaman, bütün içindekilerle bcra 
kanunun kendisine verdiği salahiyeti gelmiştir, Eter (zafer) veya (hüsran) la ker her dünya senin olur. daha iyisi, bir 
kanunun gösterdiği lüzum n zaruret- Ahali, bu ziyareti büyük bir mer\k şılaşıp da bu iki (yalan) ı aynı eephe·ı (İnsan) olursun yavrum. 
l.er karşısında şahsi hi~lerden tecerrüt ve alaka ile beklemekte idi. Birçok den görmiye muktedirsen, RUDY ARD KIPLING 
~e~k~h~~a mu~ri~ &muilitlu fi~n~~m~nhnbi~============~~==~===~~~~===== 
tbldai na.zardan hakkınız vardır. Fa- kaç saat evvel rıhtım boyunda top- Ticaret odasındaı Alman dol~n~mcısı 

"11" h t tb t h.. · - f · Polis M. Valter ısmmde bir alman ~at mı ı ayat a ma ua urnye ınm lanmış bulunuyorlardı. Sellnlk panayın 
faydalı ve mahzurlu tesirleri hakkında 8 t d k doğru İngiliz harp . . dolandıneı hakkında takibat yapmak-

. . . .aa . o uza. .. .. Atina tıcaret odası, İstanbul tica- tadır. 
bir ıntıba ve muhakeme hasıl olmadık· gemılerı sahil bataryalanmn onunden ret odasına. müracaatla Balkan mem- M. v 

1 
b d b' ı n 

ça takdh1 saHihiyetlerin kullanılmasın sna ile ve biribiri arkasına. Kelmiş· leketleri arasında iktisadi mUnaseha l d ha. ter unt an ıkr ayd ekvle eyk-
f d k n b .. ·r· ..1 • of un a ır apar ımafp un a ıyara dan ay a çı maz. ence ugun ı,ın· ler ve bataryaları sela.mlamışlaruır. tıl\ lnki•,.fı i-fn panayir. •ergi gibı ak rk k 1 (.: t ·• 

C!e'bulun"duğurnuz devir, hukukşinasla ~ ~~ y a en ya a anmı~ ve na ane e 
· M tb t ·r ti ı· hayatını tec:evvü~ten kurtaracak mahallerın srk sık açılmasını arzu et- kaldırılmıştı. nn devridir. a ua ne marı e e Y " t• W• · b'ld' i k d b ak t 

,. B h t .. d "~· . b"t.. t db' l . t • d b'l ııını ı ırm ş ve ya ın a u m su • Bu vak'adan sonra M. Valter hak· yapıyor, u usus a gorme ıgımız u un e ır era emm e e ı -
1 8 1

A .,.,.._ k" t dil k b"' "k 
Ub .. d.w. i · 1 kalma- d'k B h BM M 1· • • a e anın.Mı uşa e ece uyu J1a· kında zabıtaya yapılan ihtarla bu ada. 

tecr e, gorme ıgım z mısa . ı • u usuata • • ec 11mın naYJ·re biıim ·de jıratirakimizi temenni M k d t Ad ı t i · d 
....tno Mahkemeye giderler daha da- • • • • B d k 11' mın ac; a a o uran a e ısmın e 

m.:J'..... d fkA 'ı ed h" muzaheretlnı ııterız. ura 8 ~o etmiştir. bir banımm 1000 bir rus ailesinin ıa:3o va yapılma an e Clrı umum y e, fl• b r l b b" • b" . t , 
kimler üzerinde tesir yapmak için a· tecrü e 1 0 an ve ~r 111 ar ış e · Macar gUmrUk tarifesi lirasını dolandırdıtı ve sonra Kava~-
zamf şantaj yaparlar. Matbuatm ~u ihtisas kazanmış bırçok arka- Macaristan hükQmei:inin ithal emte- ta Zühtü Paşahlann çiftliğini 60 hın 
§lrket.e, bu şirkete müracaat ederek daşlarımız vardır. ası üzerindeki gümrük tarif esinde yeni liraya almak tveşebb~sünde ~ken foy9sı 
pntaj yaptıklarım dahi işitmişimdir. Çalışılan encümenlerde faal den bazı tenzHU yaptığı odaya bil- meydana çıktıgı hltdıriJmiştır. 
(Çok, çok sesleri.) Matbuat her hangi bulunurlarsa memlekette matbu- dirilmiştir. O BU L M ,,!\ C A O 
bil- mahkemeye verildiği za~an oradt&n at bayabnın vatanm menafii ile Maarifte 

1 
2 3 4 "I "" 7 x 9 10 11 

kuıiulınak için ~utlaka ~ır kolayını vatandatlann menafii ile telif 
!Julurlar. Temdıtler, tecdıtler, maze- d . b' tt t i Beden terblyeal mualllmlerl 1 " - j 1 l J •I L __ 
retler ve zaruretler. Nihayet müte::a e eb~ec~k ır sure e. anz m ÔnOmOzdeki dera senesi için 2 E IW i 11ljliil A K A. !:-_fi 
Tizler cezasız ve tecavüze uğnyanlar etmege ımkAn Yardır. Sızden bu beden terbiyesi muallimlerine ih· 3 E H i !L l{ji] A lf A V ~ T _ 
ınahkOın- muaveneti rica ederim. Eğer tiyaç vardır. Maarif vekile.ti lise -\-- - - rv- - K ~ 

intibahı mucip olacak hiçbir bu da kafi aelmezse endişe et· ve muallim mektebi mezunlaran- 4 M i iL L i ı y E T 1111 - • 
gayret mi. •ali yoktur. Görüyor- miyorum. ÇünkU fena bir matbu· b b S M ıriltf! i fiil'D 1191 i ı~ ~ ~ 

.. dan arzu edenlere, ir indi an• 6 fiİI A y O 1 ıN L ı IK ır• 
ıunuz ki mesele kükumet için at ha yatanın memlekett; verebi· tabı tutarak ehliyetname vere· 7 z IA iD E riil N [jjlifiil R l'iil E 
pbıt bir mevzu değildir, Eksik leceği zarar lan herkesten ıiyade cektir. Fakat ehliyetnameli mu- u- - r.ı-- S!F yelT 
olan .'ey şudur: Adalet ye~ine kudret ve ıe)ahiyetiniz vardır. allimler, o~ta tedrisat mekteple- 8 m]!" lA i L ~~ - -
gelrruyor. Bu evv. el emırde EYet 0 da kifi gelmezse yeni bir 9 L 'A ıV [lil z-ı RIV A fifiR 

h n hukuk,ınaslann va· rinde istihdamları icahetmediği ır E L 'E K [il K fil E !ii1 F IA 
mun asıra tedbir dfişUnilrsüntız. Bugün için takdirde ilk mektep muallimli- 1 ı p ;ı;::;;•illT- r•· 1 .-ilj'll- -E ı-T R j-A- f zifeıidir. Eksik olan ve hata 1 k b k b' t db' kt 11111111 11 ı 

• · d" ? H k" b . a ınaca 81 8 ır e ır yo ur. ainde kullanılacaklardır. imtaban· 
olan ıeyımız ne ır i ım una B''tü b . f' il 1 .aı. d la o· n.."&nhd bulmt1camı.zın hal-. . . · u n · u ın ıa er a ima ar rı )arın 1 Eylülde yapılacam anla· .uu karıfmaz. Hikım kendısıne ver- . t'b h k t k . . •-~f b. e· ledilm•ş şeklı 
d.... . usul ve kanunu tatbik ın ı a a ıev e me ıçın IUI ı ır · ıılmaktadır. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ıgımız d . ş· d' l .. 'Ik t d 

d Huk k•inaslar bu kadar erstır. ım 1 a acagımız 1 e • Mektep aıra•ı ahnı,or 
1 e er. u T b' b d b · • 1 '·• tecrübeye göre eksiğin nerede ır mat uat hayatm • firrıyeti ViJ!yet, yeni yapılan mektepler - - - - = - - [j. 

olduğunu bilmezler mi? temin eden suiiıtimalin zararlarını için yeni sıralar almağa kuar ver- 2 - !i !j· 
Kezalik gazeteciler, reJımı mümkün olduğu kadar meneden miştlr. 16 temmuzda 1200 mektep sı- 3 = = = = ~ -=-ı[i _ riii ıırliı-

müdafaa için bu nıemlekette iyi bir kanun vOcude getirebil· rası münakasaya konacaktır. l:hın· 4 F-. • . ___ riiiil, _

1 
_ _ ~ ~ 

cümburiyet terbiyesi vermek için mektir. 1ardan başka tesbit edilecek ihtiyata 5 ~ ı•. 
mes'uliyet alm1ş olan gazeteciler Eunun için bilhassa hukukşi· göre bir miktar daha sıra alınabilecek· 6 \~ili}= !i1~ [1] ~ -= =-
fena istikamette bulunan arka- nasları vazifeye davet ederim. tir. 7 ı ı[i [il illl i 

M 1 k tt b 1 üt h - F.i1 - - 1 ·ı- - -,-daılarının nde oyunlab~l.YlaphkJa- J edm ede .et.fudunand m. ~ a11Hıs. Yaver Ef. tutuldu 8 iı _~- _ili - - - _,_ -
rını hepimiz: en iyi ı ır er. ar an a ıs ı a e e ersmız. u- 9 

1 
[j] ı• 

Sonra vatandaşlar, müteessir kuk nihayet muayyen bir mem· Çanakkale maliye tahsil şubesı tal\. 1 - - - - - -, - r-ıı= 
J k · · · · · k sildarhğında bulunduğu ıırada mühbı _ ~ _ __ _ l!!J 

ve mustarip olan vatandaşlar e elın reıaını taozım etme bir para zimmetine geçirerek firar e- t 1 ri fiili 1 

neden ıstırap çektiklerini her• içindir. Ameli birşeydir. Hukuk 
kesten iyi bilirler. Okadar çok mücerret birşey değildir. idare• den Yaver efendi dün şe~ri?'izde ya. Bugünkü bulmacamız 

kalanmıştır. Yaver efendı Jandarma Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
tecrübe yapılmıştır ki bu tecrübe sinden mes'ul olduğumuz mem· kumandanhğr vasrtasile Çanakkaley~ 1 _ lBr kadın i8mi (

7 
), lekl' 

ler biraraya gelince bu memlekette leket halkının ihtiyacı ne ise esas gönderilecektir. (
3

) 

matbuat hürriyetini rencide et· prensipi muhafaza ederek onun z - Bir 11~nıı., (4), yakın değil 
mekıizin, onun feyizlerinden isti- istediği bir kanunu vücude ge- cek bir istikamet vermek mü· (4) 

fade eden her tOrlü suiistimalini tirmeliyiz. Biz bir kanun Jayihaaa yeııser olursa halk idareıinin 3 - Ay (5), gr;ı ; ·ez (3) 
bertaraf edecek olan bir kanun tetkik ettik. Haliçin gördüğüm geçmeğe mecbur olduğu ilk ve 4 - B ... ,şiktaı (9) 

meydana ç.ıkarmak mümkündür. başka bir tedbir yoktur. Eğer müşkül merhaleyi muvaffakıyetle 5 - Ceı~t (3, alaka (5) 
B. b-ı b" k JA 'h ü 'd' · "b' b h t atJatmıf olacag .. ız. 6 - Erkek doğU (3) ız o ye ır anun ayı ası mı ımız gı ı mat uat ay;: ını 1 _ içmeleri olan bir ıı~r (S) 
hazırladık. Fakat iddia ede- memlekete zarı.r vermiyecek , Bu muvaffakiyet sızın ola· 8 _ El (2), en kuvvetli hia (S) 
meyiz ki bu lAyi;a ile biltün ih- bilikis memlekete ıerbest mü. caktır. Şiddetli ve sürekli alkıt· 9 _ Nenli (6), nota (2) 

timalita derpİf ederek milletin naka§amn feyı.ioi temin edebile- lar. ıo - iki (3), ıo (4), yüz (2) 

11 - ~ (2) • uzun (4 

Bazı kimseler vardır ki diıle
rin mikropların tesirile çürüd& 
ğünü bilmezler ve meseli dişle' 
rinin temizliğine itina ellikle~ 
ve çok da şeker yemedikJe~ 
halde dişlerinin nuıl olup dı 
kurtlanıp çürüdüğüne hayrel 
ederler. Biz, bu şekildeki müta' 
leata mesai hayatımızda aık ..sık 
tesadüf ediyoruz. Bu mevzu o~ 
dukca mühimdir. Onun için b~ 

mesele hakkında bazı izııhal 
vermeyi faydalı buluyorum: 

Malumdur k i herkesin ağzınd' 
hali tabiide U)·kuda denecek ıe 
kilde tesirsiz birçok mikroplal 
vardır. 

işte bu mikroplar, zemini mif 
sail bulunca; öreyecek bir vaıi• 
yete sahip olunca uyku halinde~ 
uyanıklık ve faaliyet haline ge' 
çerler ve birçok habasetleri me' 
yanında dişlere. de musallat ola' 
rak onları çürütürler. 

Bu mikroplarm ağızda bu vı' 
ziyete geçmesi jçin ağzın (bazıt' 
lanmış zemin) haline inkilf p et' 
mesi Jiıımdır ki böyle bir zeıPi' 
nide muhtelif esbap ihzar edet• 

D:ş tabibi 
Suat lameil 

- Devamı var -
§ Hu sütunda kari lerimin dl$e dal' 

soracaklari suallere cevap verere ~im. 

s. J. 

Yiyecek 
Toptan flatlar 

Et • Sebze • Meyve 
Et - CJ.:iloııu) Dağlıç: 54.60 30,'70 " 

K~vırcık: 46,80-54,70 lC Karaman ~,80' 
56,16 K. Mezbaha kuzusu: 46.80 . 54,60 
K. Öküz.;23,40·34,32 K. Dana;3J,20J\.lnelr. 
27,30 -32,64 kuruş. Manda. 19,50· 31.~ 
kuruş. 

Peynir - Beyaz yağlı 580 den ııO 
kuruşa kadar. Yıırım yağlı 17-14 okkalı~ 
ceneke 450-550 K. yağsız 11 · 1 ~ okkahr 
teneke 160·230 kuruş. 

Dereotu: 30 P. Maydanoz: !10 P 
Araka: 12· 15 kuruş. Semlzot11ı 
2,50· 3K. Yaprak:ıYerli) okkası J 7 2~ 
1-uruş Kabak: (Yerli) 3. 4 ku ı ut 
Tazefasulye: Yerli Çalı 6 . :'kurut 
Ayşe kadın 18· 17 K. Yeşil Bır lıuny• 

I 6· 17 k uruş. Sırık çalı fısuh-uı 9 l~ 
Enginarı ( Yerli ) adrdi · 3.4 fı .1 

Sarımsak: (0kkası '8· 10-12K Hıy•tl 
1 Yerli) adedi 50 - 60 P. 
Domates: Qjjkası 35 . 35 ~uruf 
Bamye:4-5RO K. Patlfcanı3·1 9-19 
K. Yaı IAbnası 20 K. 

Mey va 
kiraz : 17 · 20 "uruş Vişne: 25· 
30-35-451\. Akça armudur50 - t ot\• 
Adana Arm r.du20·22 K. Zerdali 30-401' 

Buğday .. Arpa • Çavdar 
Bu§day; Yumuşak kilosu Ankart: 

7 k uruş Yahşihan. 7, 10 kuruş. l\ ıi•ah) t: 

6 K. Yerköy. 6.5-7,15 K. Arpa: Ankar• 
5.20 K. Çavdar: P0lrclı· 5.20 K Sarım' 
saklı . :i.30 icuruş. Afyonı 1100 . tı ~O 
kuruş. Fındlk içh 80-82 1\ Yepekl 
Polat ! ı : 50 kuruş. 

Çay, kahve, pirinç, şeker, yaO• 
patates, sabun 

Çay: ıCava) okka sı 260 400, c<;in) 
240-800. ı 1 lindhe ) 270·400. ( St vlAn ' 
260 400 Kahveı (Muhttlif tipleı ) 100' 
108 h: . Pirinç: U'ombay) 36 42 (Ca,s1 

33-32,5 (l lindi) el 33 IRangon) 28 ~s.sO 
( Rizon > J 6 K. Şeker: tToz Y erli'35.50 
(Ecnebi) 35.:'0 - 36,50 ~üp 39,5LI 
( Rus: Küp ) 40 ( Toz ı 35,70 1\. 

Sade ya§: ı Urfa. !\laıdin 
(Taze) 125 135· 140-145 (Erzurum· !\ar§) 
( ~rinrniş) 90-100 (Trabzon) II5 - J2Ü 
Vejetallnı l Yerli)62-63Zeytln yaD•' 
( ~:h Stra ekstra ) 65·69 rnkstre ) 61 • 6j 

IYemeklik ı birinci 56 57- 58 (Yemekli~) 
kinci 54 . 56 l Sabun luk ) 44·46 ~· 
Patates: Taı.c naıurel 18-19 K. 51 f\. 

V AKI tabı işle· 
• • • 

rınızı yapar 
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1 Memleket Haberleri 1 f 3. K. O. Sa. Al. K. dan 1 M. M. Veklletl 118nlerı 1 

-
-

Devlet Demlryolları ilanları 

ikinci kaptan 191815 kilo sığır etine ,·erilen fiat Manisa "' civarındaki aS'kerl kıta· 
pahalı görüldüğünden yeniden pazar· atın ihtiyacı olan gaı ve sade yağı 

MotBrUn içinde 610 bulundu lık ı;uretile satın ahnacaktu. lhale~i kapalı zarfla münakasaya konmuş. 
İzmir, 5 Dün aabah iıtanköy- 9 -=.. 7 - 931 ı::aat 1:5 ten 16 ya kad-.r tur. lhnlesi 2;; - 7 - 931 cumarte i 

den buraya (Derviş) isminde icra kılınacağından taliplerin şartna· günü aat l!'i te Manisadaki askeri sa· 
bit motar reldi. Motörde ticari mesini görmek üzere her gün öğleden tın alma komisyonunda yapılacaktır . 
.. ya bulunuyordu. Motörün ikin- evel ve pazarlığa iştirak etmek için d·~ Taliplerin (Şartnamesini Fındr.klıda 

d k ta · B d vakti muayyeninde teminatlarile biı'· heyetimizde görmeleri) sartname al· 
ap nı an ırmalı Ahmet E • aın olarak bulundu. . likte kombyonumuza müracaatlan. mak \'e münakasaya girmek üzere te 

(58) minat 'e tek1iflerile birlikte mezkur 
Tayfalar istic.ap edildiler ve · • • " kom.ic,yona müracaatları. ( 142) 

Alımet kaptanın benzin çarpma· 
•.andan aldllğünü ı6ylediler. Ad
hye, meselede bir cinayet ko-
kOJU ıczdi ve bu cepheden tah· 
ldkata baıladı. 

.Hapis kaçkınları • 
Akbısar, 5 - Firarilerden 15 

~eneye ~ahkOum Mehmet bir 
ormanda Jandarmalarla karıılat
~ıf, uzun bir ınDsademe netice· 
• 1?.de yaralı olarak yakalanmıştır. 
Dıger firari Kozalaklı Mustafa 
da 

1
teslim olmadığından janda~ 

ma ar tarafından vurulmuştur. 

Gilmüşsuyu hasıanesi Jçin 20,000 kilo 
koyun etine verilen fiyat pahalı görüldü· 
ğündcn yeniden kapılı zarf usulü ile 
münakasaya konulmuştur. lhalesi 21·7-31 
61lt 16 da yapılacaktır. Taliplerin Jevmi 
mezktlrda tıı.rifatı kanuniyesi dahilinde 
mektuplannı vakti muayyeninden evvel 
komisyona ita etmeleri ilan olunur. ( 53) 

* * • 
5 Temmuz 931 taıihinde ihale edi· 

leceği ilan edilu beş ton mazotun 
beher kilo una ,·erilen dokuz kuruş 
fiat haddi itidalde görülmediğinden 
ihale ·i 12 temmuz 931 pazar günü sa 
at 14 te yapılmak üıere talik edilm:~ 
tir. Daha a;;.ağı fiatla talip olanların 

--------------- şartnameyi Fındrkhda heyetimizde ı;Cir 
1 As. Fb. U. MUdUrlUOUnden ( meleri n ihale ~aatinden enel te

minatlarlle birlikte hazır bulunmala
(Aıskeri fabrikalar umum müdür- ıı. (44a) 

lüğünün emirlerile bu sene mektebi· * * • 

Haydarpaşa - Eskişehir hattı üzerinde Bczöyük istasyonu 
civannda 257 ve 258 inci kilometrelerde vakı taş ocağından 
çıkarılacak 4000 M. 3 Balaatır ihraciyeıi kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. 
Münakasa 25 Tem muz 931 cumartesi gilnü saat 15 te An· 

karada Devlet DemiryoUarı · idaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni gUnde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mllnakasa şar9'amelerini i~i lira mukabilinde An· 
kırada, ,·eya Haydarpaşada idare veınelerinden tedarik edebi· 
lirler. (57S) ,,. . . 

Bir sene zarfında Derince limanına gelecek malzemenin tah· 
mil ve tahliyeoi kapah zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 22 Temmuz 931 Çarşamba günü saat 15 de An~ 
karada DeYlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak· 
kat teminatlarsnı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ko· 

misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde An

karada veya Hdarpaşada vezneler daireleirndn tedarik edebilier. (547) 

Azgın bir UkUz 
~ımi~,. 5 - Ôdemifin kiraz 

nabıyeıının sarı köyünde çeşme 
baıında su içmekte olan Meh-

mize talebe kayıt ve kabul ediJmiye. Farkı fiatı ifnyi teahhüt edemiyen 
cektir. 1\Jektebe resen ,·eya mektup~a müteahhide ait olmak üzere 14 :rn 
müracaat edenlere cevap verilmiyece 18 hin kilo beyaz ve haki bez kırpm 
ğj ilan olunur.) ı 11 A ı tr ı aleni müzavedeye lwnmuştut·. ıstanbul Belediyes on arı 

* • • t ~ I!========--=====;:===================-===========;:=========== ~ hale i 2:> temmuz 931 cumartesi gü-
100 ton Elektrolit tutya nü saat 1:> te Fındıklıda heyetimizde Pazarlıkla Arpa, Saman: 

metia kızı F atmanın üzerine bir 
aknz hücum ederek yaralamış, 
Fatma bir saat sonra ölmüştür. 

6,5 ton nikel yapılacaktır. Taliplerin kırpıntıları k 1 ·1 60285 k.l 
Yukarda yazılı malzeme ayrı ayn Sirkecide Demir kapıda saraciye evin Mübayaasına lüzum görülen 48271 i o arpa 

1 
e 

1 0 

kapah zarf usulü ile 9 - 9 - 931 ta de n şartname)i heyetimizde görme saman pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin arpa için 149 saman için 
rihinde saat 15 te ihalesi yapılacak- leri ve ihale saatinden evı·el teminat l 43 Jira teminat akçelerile beraber 8 Temmuz 9ll Çarşamba 

Öküzün sahibi hakkında ihmal
den ölüme sebebiyet vermek 

tır. Taliplerin şartnameyi almak için larile haztr bulunmaları. (44-1) günü saat 15 e kadar levazım mildürlüğUne gelmeleri. (650) 
Ankarada satın alma komisyonana • • • 
müracaat ı ı · Hocapaşa Ebussuut caddesinde 7-9 No. lı matbaa binası bir 

ey eme erı ve vakti muay. Resel ayın hudut taburu ihtiyacı 

1 1 
yend~n eyvel zarflarını komiıııyona için üç kalem erzak kapalı zarfla mü· seneden üç seneye kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye 

davası açıJmııtır. 

~ahk~me ve icra lllnlar1 tevdi eylemeleri. (2878) nakasaya konmuştur. ihalesi 8 tem- konmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek için hergün le-vazım 
B şlncl ıcra dairesinden: * * * muz 931 çarşamba günü Mardinde As- müdürlüğüne müzayedeye girmek için 27 lira teminat akçelerile 

, Eir borçtan dolayi mahcuz 28 haziran 931 tarihinde kapalı zarf keri satın alma kombyonunda yaptJa. beraber ihale günü olan 27-7-931 Paıartesi günü saat 15 e 
o .up nhlması mukarrer Angı- ku~ıuli~e münakasaı::ı icra kılınan 4~2.>ıO caktır. Taliplerin ~artname almak ve kadar encümeni daimiye gelmeleri. (651) 
b - ·ı o ımalit ~eliğine teklif edilen fiat münaka aya girmek üzere teminatı~ ~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

urg m~rkah bir adet tipograf pahalr görüldüğünden pazarlıkla 20 riJe komi yona müracaatları. (40:5) Beyoğlu belediye ıubesinden: Bir keçi bulunmuştur. Sekiz 
~ak nesı 9 temmuz 931 tari- temmuz 931 tarihinde saat 15 te ah· • • • gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (652) 
hınde saat 12 den 1 e kadar naca~tı~ Taliplerln zirde ya~lı ve· A kert kıtaat hayvanlan ihtiyacı ~-~~~~~~~~~~~d~~Ş~b~d~~~h~l~l~.-d~~2~0~.~.~d~d~ 
B 1 

Aksara\." yanaın yerin e e za e ma a esm e ıncı a a a 
eyow un~a Şa.hkuli mahallesin- saikle yevmj meı,kurda müracaatlar:. için Arpa ve kuru ot kapalı zarf J -> 

dbe cdaddeı kebır 524 No. lı mat- 1 - Ticaret odasında rnukanet ol· la münakasaya konmuştur. ihalesi 1157-2 harita No. lı arsa yanında 4170· 7, 20·4,20 metre yüıün-
aa a açık tı duklarına dair vesaik, 12 temmuz 931 pazar günü Uşakta as de 80,96 metre murabbaı sahasındaki arsanın metre murabbaına 

ar rma ıuretile ıa- 8 8 k · blacağından mUıteril . 2 - Analiz raporu , keri satın alma komisyonunda yapı- 6 lira kıymet takdir olunarak bedeli sene ve müsavi ta sıt-
. erın yevm 3- Bu ~eliklerin din numaraları· lacaktır. Taliplerin şartname atmak te ödenmek üzre açık müzayedeye honmuştur. Taliplerin şart-

• h
vea aaatı mezkOrda mahallı'n,!e b l ... na muvafık olduğunu tahriren bildire· n münakasaya girmek üzere teminat nameyi görmek için herglin müzayedeye girmek için 37 lira 

r.ır u.unan memuruna müra-
0
.,ceklerdir. (3011) . • ve tektifnamelerile mezkur ko isyo 931 p · ·· " tJarı ılA l • , ~ . • teminat akçesile ihale gtinil olan 27 Temmuz aıartesı gunu 

n o unur. (1360) ~ , _,1• 1 na müraca,afları. '414) 

l b 
~ı.· • ~ • saat 15 e kadar encümeni daimiye gelmeleri. (653) " 

stan ul Mahkeme! Asliye 6 ıncı hu· h'k da.ireslndcn: s e yrı· s e f . Kilis hudut taburunun ihtiyacı O· Absarayda Yusuf paşada Şirmentçavuş mahallesinde Topkapı 
Zehra hanım tarafından Un· '- • ı.. aın tan un kapalı zarfla münakasaya ko::ı· caddesinde 116, 116-1 eski 74 yeni riumarah hanenin albnda 

k-,>a~ında bacı kadın Melektah 1--------------·I muştur. ihalesi 11 temmuz 931 cumar sol tarafta iki hususi numaralı dükkan bir seneden üç seneye 
aok. kagHında 1 No. h hanede mu· l\1erke7. acen1151 l.nlata t.;öprü başı tEı i günü aat 14 te Kili hudut tahur kadar kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Talip· 
ım f B r-a62 ~·ulw ııcenta•• Sirkecidt kumandanlığı dairesinde yapılacaktır. k h .. l d. l ğü. 

1 asan e endi aleyhine ika- ı 1iıhOrdnr ı·ucle h:ını 2 2740 Taliplerin şartname atmak \'e teklif- lerin şartnameyi görme için er gun evazım mü iır Ü ne 
me 0 unan boıanma davasında ı--------·------1 terini ,·errnek üzere teminatlarile bir· müzayedeye girmek için 4 lira teminat akçeıile beraber ihale 
ta~af;na gönderilen bir kıt'a ar- AYVALIK SÜR'AT POSTASI likte mel.kur tabur kumandanlığına günil olan 27 Temmuz 931 Paıartesı günü saat 15 e kadar 
zu 1 .•uretinın ikametg~hının ( MERS N) 7 Temmuz 17 de müracaatları. (416) Encümeni daimiye müracaatları (654) 

lmeçhu.l!~ett hasebile tebliğ edi- • * • em.edıgı mahalle heyeti ihtiyari· Sirkeciden kalkacaktır. JJrfa ve Siverekteki kıtaatın i:ıti- Beyterbeğinde Arabacı sokağında 18 numaralı ahşap dllkka-
yesıle tebliğe memur mübaşirin •---..-------.. •...ı I yacr olan 7 kalem yem ve erzak ıo - nın ınaili inhidam olmasına binaen izalei mahzuru sahibine tebliğ 
meıtuhatından anlaşılmakla hak- 7 - 931 perşembe günü saat 10 da ,.e edilmek iatenilmiı iıede sahibinin berayı ticaret Mısıra gittiği 
kında ilAnen tebligat ifasına ka- o~rnee~ı!l~ft MiirlilrJ""ünrlen· 3 kalem yem ve erzak 20 - 7 - 93l tahkikatla anlaşılmıştır. 15 sıün zarfında izalei mahzur edilmediği 

U U~11u UI UUU ıUy U • pazartesi günü saat 10 da kapalı z:ırr d b • k 48 · · dd · hk vfik rar verilmioıı ve yevm'ı tah'-"ıkat taktir e c nıye anununun ıncı ma esı a amına te an 

20 
:ır " Mektebe alınacak bir senelik la münakasaya konmuştur. lhalcsi k k 

. 
·9·931 tarı"bı·ne mfiıadı'f pazar u 1 ır.uamele ifa edileceği tebliğ ma amına kaim olma üzere 

Et ve Ekmek münakasaıında fi- r ada a. k~ri satın alma komisyonun 
günü saat 10 oJarak tayin kılın- da yaptlacaktır. Taliplerin ~artna· ilan oluunur. (655) 
nwt ı at gali görüldüg· ünden pazarlıkla 1 k 1 ı. il kat ohukp' Y~vmi mezkfırda tabki· me a ma n teklif erini ,·ermez\ · Aksarayda Yusufpaşada Şirmentçavuş mahallesinde Topkapı 

a ımı huzurunda iıpatı vü- itHına talip olanların 21 Temmuz zere teminatlarile . birlikte mez1'ur caddesinde 116, 116·1 eski 74 yeni No. lı hanenin altında ve sağ 
cut ctmenı' lü S l .. Ü t 14 t N komisyona müracaatları. (408) t• d ı zumu ve aksi tak- a 1 gun aaa e uroıma- * "' * tarafta bir hususi No. lı dükkin bir seneden Uç seneye kadar 

1

1
r e gıyaben tahkikata devanı niyede cemiyeti tedrisiyei islimi- .. kiraya verilmek ı'çı'n açık mllzayedeye konmu•tur. Taliplerin 

o unaca~ tebl'w k k . Ü Suruçdeki kıtaat ihtiyacı için uç Y 

ı k a• ıg ma amma kaim ıy•e-m-er•e~z~ın~e~m~r•a•c•a•a•tlila•rı•. ••ılkalem erzak ,.e yakacak kapalı zarfla şartnameyi görmek için her gün levazım müdürlüğüne milzaye-
o ma Ozere ilin olunur. 21 DOK TOR münakasaya konmuştur. }halesi · deye girmek için beş lira teminat akçelerile beraber ihale 

lstanbul sek· . . ~~ Canal temmuz 931 salı günü saat 15 buçukta u ·· 1 27 T 931 p · n .. t 15 k d B . ızıncı icra dairesinden: g nu o an emmuz azartesı g nu 1aa e a ar 
ardavıt Efendiye medyun Snruçta askeri satın alma komisyonuıı encümeni deimiye gelmeleri. (656) 

~u~nın Ho d k Dahiliyehadalı~arımubhaısısı da yap~aukh~ (Ef ah hudimiriem·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
d pa a mu lm Zor Ali me,·cuttur) taliplerin ~artname al- Eyüpte Camiikebir mahalle ve sokaennda k~ın eski zabitei 

za e Haıan Bas · b t bı·· Cumadan maada her ıı;Un öıtJeden ıt o· d'l k .. rı eye e ıg sonra saat ( 2,30 dan 5 e > \ıadıır mak ,.e münakasaya girmek üzere te· belediye kulübesi ankazına 25 lira kıymet takdir olunarak açık 
~ 1 ~e uzere mahalli icra da- 1 rninat ''e teklifnameleriJe birlikte Su-ırell.ne gön. derilmı'ı olan xdeme stanbulda Divan yolunda ( ı ıs) nu- ta tl müzayedeye konmuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek için her 

u 

1 
maralı hususi ı.abincsinde dahllr has- ruç mezkür komisyona müracaa a-emn Uıerıne vurut d n. (4'1c) gün levazım madürlüğüne müzayedeye girmek için iki lira temi-

d 
e en ceva· talıkları muayene ve tedavi eder. -"<) k 7 T 93 p btn a medyunu rnum .

1 
h. 'k Telefon: lstnbnul 2398 • • • nat a çesile ihale günll olan 2 emmuz 1 azartesi günü 

ıu ey ın ı a ---•••••••llıiııiliiiııliııııiıiıiıiiııllllll sk 15 d ı 6 metgihı meçhul olduğu b'l Bursa a keri li esi için fırka a~ e· saat e kadar enrümeni aimiye müracaat arı. ( 57) 
d~ilm~ ~d~undan bnuk ı- ~~~~~~~~~~~~~~ ri ha~an~inin ihtiyacı olan koyunı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
öd • t b u ere .

1
' j Doğum ve -~adın hastalıkları ve kuzu eti knpnlı zarfla münakasa- Y .. k k k 1 ilb t k · 

ka.
eme emrı e lia rnaka-ına b 1 k 

1 
z , 'J u se me tep er m ayaa omı yonu riyasetinden: 

0 .... ı mUte assısı , ya ·onmuştur. hale i 2;; temmu ~· 
ım olmak üzere ilin olunur. Doktor cumartesi günü saat 15 te Bursnda as- MUlkiye ve yüksek muallim mekteplerinin 931 mali senesi 

(1357) Hüseyin Naşit 1 .-keri satın alma komisyonunda yapr- şeker ihtiyaca aleni suretile münakasaya konulmuştur: Taliplerin 
OakUdar Hale Sinemasında lacaktır. Taliplerin <o:artname almak şeraiti anlamak üzere Yıldızda mülkiye mektebi müdürlüğüne 

Rozitı mümessili 1\Jıri Pikfort gele. :ı Türbe, eski Hililiahmer binası 1 ve tekliflerini \"Hmek i.i1ere temi"at- ve münakasaya ittirak edeceklerin de ihale günü olan 28-7-931 
cek program Duhuliye JO kuruştur. 1 __ N~. 10 Tel. lstaııbul: 2~22 I rlarile birlikte mezkür komisyona mü- tarihinde Fındıklıda Güzel San'atlar akademisinde yüksek mek-

acantlarr. (U7) t h b ·ı·~· d Yük k k ı tep er mu ase ecı ıgın e mUbayaat komisyonuna müracaat eyle-
se me tep er mubayaat komi•yonu rı·ya•etı"nden.• "' • "' 1 . n k 13 p k 0 Ordu ihtiyacı için on altı kal~m ec- me erı Ye m nı asanın saat ten onbeşe kadar devam ede· 
azarlı suretile münakasaya konulan mülkiye ve Yüksek zayi tıbbiye, dört kalem Kodak ''CY!l ceği ilin olunur. 

muallim mekteplerinin ekmek ihtı'yac t l" A,ı;.fa filmleri. bir kalem l\ntküt ayrı 
ına 8 1P zuhur etmediğinden t> 

İfbu ihtiyaç yeniden bir hafta t h. l ayrı şartnamelerde oldukları halde 
e ır e pazarlık ıuretile ihale 6 .. 931 t · ·· ·· t :ı.4 

edilecektir. Taliplerin 7-7-931 1 .....,, n - ' - pazar esı gunu saa , 
sal g .. n saat 16 da Fındıkhda 14,M, 15 te pazarlıkla alınacaktır . 

Güzel San'atlar Akademisinde yüksek mektepler muhasebecili- Taliplerin şartnameleri heyetimizde 
ğinde mübayaat komisyonuna müracat eylemeleri lüzumu ifan görmeleri ''e ihale saatind~n eYel <e· 
olunur. minatlarile heyetimizde hazır bulun. 

malan. (438) 

Kir alık Daireler 
Ankara caddesinin en mutena nokta

sında, Orhanbey hanında 
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lk,.,E!:?!!et san~~h~ •. ~?.~~;Iüğünd!~:.. ~ Mü~erris f Hİ~ ~a~n Beyin 1 N° kıymeti ismi lCQGRAFY A ders hazırlıkları 
702 7450 Erenköyünde Suadiyede Bağdat caddesin· Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü müdürü Faik Sabri Beyin 

de eski 109-109 yeni 301·301 No. h maa· bu eseri Coğrafya tedrisatında mühim bir rehber hizmetini Satılık ev apartıman,arsa,eşya 

bahçe bir ahşap hanenin ta~amı. Şaziye H. görmektedir. Satıhk han - K:ırııköyde maruf 
l la\'Yar hanının kapı fütündeki kısmının 
yüz· yirmide yirmi ) edi hissesi satılıktır; 
ıalip olanlann Sultanahmette dördüncü 
İcra dalı esinin 931 -20 numaralı dosya· 
sından malOmat almaları ve 5 Temmuz 
931 tarihinde müzayedeye iştirak elmeicri 
il:ln olunur. 

735 5450 Bebekte Bebek caddesinde eski 46 yeni Gerek ilk, gerek orta mekteplerde Coğrafya tedrisatile 
7 No. Jı bir ahşap hanenin tamamı. Hadiye H. meşgul olan her muallimi alakadar edecek bu kitabm 

2905 9000 Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Bağ- fiatı 50 kuruştur. 
dat caddesinde eski 18,18 mükerrer yeni E.., Naşiri: Kanaat kiltilphanesl 
130-132 No. it iki bap hanenin tamamı. Nuriye Mü- .. , T - 'Wlii\iiaii , -

zeyyen 
3268 3309 Davutpaşada Kasap ilyas mahallesinde Sa

matya caddesinde eski SS-4 55-S ve yeni 67-69 

H. ROBE RT KOLEC'--' •---~-t-t 
Kolec kısnu - Ali mühendis kismı Sanayi kurJar1 

No. la birbanenin tamamı. Hüseyin Salahi 
B. ve Fatma 

Seniha H. 
4059 291 O Kanlıcada elyevm yeni mahalle caddesinde 

atik 44-44 mükerrer yeni 62 No.Jı bir 
hanenin tamamı Ahmet Muhtar Beyle Asiye 

ve Melek H. 
4067 8214 Beşiktaşta Sinanpaıayı atik mahallesinde 

yeni çeşme sokağında 5-7-9-11-13 No.lı 
kagir iki dükkan iJe üç bap hanenin 
222-240 hissesi Kamuran ve Mihriba Hamm-

larla Abdülkadir Bey 

4321 520 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Kışla 
caddesinde atik 68, cedit 60 No.h bir 
hanenin tamamı Hava H. ve Sa!ih Ef. 

4508 902 Paşabahçesi elyevm incir köyünde Sultaniye 
elyevm tuğJa fabrikası sokağında atik 28, 
cedit 3 No.h maabahçe bir hanenin tamamı Eminağa 

6824 1955 Yakacık ta atik Camiişerif yeni Hacı Halil 
sokağında cedit 187-6 :'\o. h bir hanenin 
tamamı Calil ve Cemalettin Ef. ler 

6851 5055 Kartal Maltepesinde meıarhk civarmda atik 
412-48 cedit 48 No. la maa bahçe bir bap 
hanenin tamamı. Afet ve Zeynep H. !arla Yusuf 

Ziya ve Ali Haydar B. ler 

7047 1154 Yakacıkta Minare sokağında atik 17 cedit 
19 No. h bir hanenin tamamı. Şükrü B. 

7135 1454 Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdullahağa 
mahalJ,s:nde Bostan arahğı sokağmda eski 
9 mükerrer yeni dört No. h maa bahçe bir 
hanenin tamamı. Seyfettin Hakkı 8. ler 

7217 "0 ÜskOdarda Hoca Hasna hatun mabalketn-
de paşa li manı caddeaiDde atik .124 mükerrer 
yeni 59 numarala bir ahşap hanenin tama-
m1. Emine Hamm 

7333 l 060 M evlevibane kapısında bacı evliya mahalle~ 
s:nde mimar caddesinde eski 30 32 yeni 
22-24 numaralı iki bdp hanenin tamamı Behiç Bey 

7394 7852 Sultanabmette bin bir direk mahallesinde 
dizdariye caddesinde eski 2-2-2 mükerrer 
yeni 1-3-8 numarala :ki hanenin tamamı. Fatma Fer

dane Ayte Meliha H. Mehmet 
Tevfik ve Ahmet Fethi Beyler 

7441 2166 Y enibahçede Ordekkaaap mahallesinde es· 
ki Atikalipaşa yeni Haslanebabçesi soka
ğJDda atik 39 yeni 61 · 63 No. la derununa 
rubu masura maı lezizi havi bir hanenin 
tamamı. Hilseyin Ef. 

7481 1074 Ahırkapıda ishalpaşa mahallesinde atik 
ishakpafa cedit Saraçane sokağında eski 
44 mUkerrer yeni 35-1 No. h bir hanenin 
tamamı. Fatma Fethiye H. 

7497 1104 Üsküdarda Valdeiatik mahallesinde Çavuş 
sokağında atik 60· 62 yeni 74-76 No. lı maa 
a hır bir hanenin tamamı. Naciye H. 

7513 10116 Kuzguncukta Kuzguncuk mahallesinde 
Nakkaı sokağında eski 10 yeni 18 No. h 
bir hanenin tamamı ile derununa cari mai-
Jeziz tarikının rubu hissesi. Vehibe H. 

7530 2700 Usküdarda Solak Sinan mahallesinde Seli· 
mı Ef. so.<ağında atik 216, 218 cedit 184 
186 No. b maa dOkkan bir bap hanenin 
tamamı. Anesti Ef. 

7535 9910 Beyoğlunda Hilseyinağa mahallesinde ua· 
bacı sokağında eıki 15 yeni 21 No. Jı bir 
bap hanenin tamamı. Katrina H. 

7543 7014 Kadirgada Şehsllvarbe-y mahallesinde Cinci 
meydanı sokağında atik 2,2,2 mükerrer yeni 
36-38 Nu. lı bir pap hanenin tamamı. 

Şükrü B. ile Fatma Zekiye ve Aliye Ane H. Jar 
7577 5163 Beylerbeyinde atik orta cedit arabacılar 

sokağında eski 1 yeni 21 Nu. la bir bap ha-
nenin tamamı. Behcet B. 

7588 1750 Kadık6yilnde Oımanağa mahallesinde atik 
Rızapafa cedit mektep sokağında eski 
31 yeni 49 Nu. Jı bir bap hanenin tamamı. 

Mehmet Kemal B. 
7608 7996 Niıancada Mehmet pqa mahallesinde tatlı 

kuyu sokajında atik 7. cedit 21-23-25 No.h 

' 

1 

16 Temmuzdan itibaren her oerşembe ve cuma günleri saat 
9 dan 12 ye kadar müracaat . kabul olunur. Yerler mahdut 

olduğundan istical tavsiye olunur. ı._ ___ _._.• 

•Fnı it Sa!.
" "Eno• 
ısımla'il• 
etıkcUm 
fabrilı.uıa 
aLimctı 

farilı.uıdur. 

Eyi ve tam bit sihhat için 
muntazam bir hazim bizimdir. 
Tatli müleyyin ve taami !itil 
olan Eno's "Fruit Salt"· size 
bunu temin, mideyi takviye 
ve barsaklari tanzim eder. 

.Şirketi Hayriyeden: 
Hoğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazartesi s .: bahmdan itibaren tatbik olunacakbr. Tariteler gişe· 
terde sahlmaktadır. 

KiRALIK EV No. 6' Salkım sokağı, Kıhcali maballeai; Be· 
şiktaş, 3 oda sı vardır. Senelik kirası 120 lira, kiralamak açık 
arttırma 26 Temmuz 931 pazar 15 defterdarlıkta (M.·929-1098) 

§ KiRALIK DÜKKaN: No. 405; Tophane mektep altı, ıene
Jik kirası 96 Jira, kiralamak açık artbrma 26 Temmuz 931 pa
zar 15 Defterdarh!<ta (M· 9~9-1058) 

§ SA TILlK ANKAZ - Ağaçla karyesinde Şahsuvar ağanın 
11 dönüm tarla sı içinde A~açh ve kemer burgaz Dekovil hattına 
ait bana ankazı sahhkhr. Tahmin edilen bedeli 83 liradır. Sataş 
açık arlhrma 26 temmuz 931 pazar 15 defterdariıkta (M-929-1052) 

§ KiRALIK DÜKKAN - No. 399, tophane mektep aiti, 
senelik kirası 120 lira, kiralamak açık artbrma 26 temmuz 931 
pazar 15 defterdarlıkta (M-929-1030) 

§ KiRALIK GARAJ Beşiktaşta Çırağan sarayı barem dairesi 
dış avlasmda 150 arşındır. Senelik kirası 96 lira, kiralamtk açık 
arttırma 26 Temmuz 931 pazar 15 defterdarlıkta (M-929-1025) 

§ KiRALIK BAKKALiYE- Sirkecide Demirkapı askeri sev· 
kiyat binası içinde, senelik kirası 631 lira, kiralamak için arttır
ma 26 Temmuz 931 pazar 15 defterdarlıkta. (M-929 • 1023) 

Kirahk E\t 
f larbiyede Sipahi ocağı karşısında 

Ferah apartımanı yanında J 69 numa· 
ralı ev kiralıktır On odası, terkosu, 
elektriği \'e bahçesi vardır 

Evi görmek ve konuşma'{ için için· 
dekilere müracaat edilmesi. 

Sahhk kirgir hane - Gedik. 
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin
de Kargor ve Furun sokaklannda 9. JJ, 
13 numaralı üç bap hanenin dörtte biri 
satı lıkur. Taliplerin i\lercanda Çukur 
hıın 25 numaraya müracaatleri. (1337) 

Satılık kargir hane - Şişli 
Etfal ha~tahanesi istasyonu civan, 4 kat 
müceddct 2 aile oturabilir. apartıman 
olabilir nezaretli, 9·12 arasında müracaat 

Jstanbul dördüncü Vakıf han 
Asma kat 29 (1342) 

EmlAkinizi satmak - Yahut ki
ral am:ık için 9-1 2 arasında müracAat edi
niz, t!'amvaya, iskeleye, ~imendifere yakın 
olanlar müreccahtır. 

lstanbul dördüncü Vakıfhao 
Asmakat 29 Unionkol 

Satahk araba ve hayvan -
Avrupa malı, Viktorya ve Brik iki araba. 
ayn ayn veya ikısi lıirden ve bir Macar 
kısrağı maa koşum satılı'ktır . lstanbulda, 
Ankara caddesinde Tefeyyüz kitaphııne· 

sine müracaat. 

Satılık ve kiralık meyva bah
çesi - Yeniköy üstünde, Güzelce 
Alipaşa mahallesinde, 25 dön~m arazi 
dahilinde her nevi yemiş ağaçları, bağ, 
ahır ve motörü, kümes ve sair tef errüau 
ha\·ld r. lstanbulda, Ankara caddesinde 
Tefeyyüz kitaphanesine müracaat. 

Hizmetçi, işçi v. •· arayanlar 

Memur ve memure istiyoruz -
işiniz olmadıp;ı 1.amanlarda çalışarak 

ayda 90 liradan fazla kazanabili~sini1 .. 
bize mektupla sorunuz, mcklup içıne 6 
kuruşluk pul koyunuz. 

lstanbul Postanesinde 'No. 400 

MUteferrlk kUçUk lllnlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet için fki havadar oda, bir 
sofa ve bir haladan mürekkep bir daire 
müsait şeraitle kiralanacaktır. Ankara 
caddesinde 55 No. lı Muallimler kltapha· 
nesine müracaat. 

1111•111~•111111111 
k. • A. komisyonu ~ 

Hin iare 1 

§ KiRALIK ARAZi- Balta limanı kahvesi arka11nda bir bu· 
çuk dönüm arazi 3 sene müddetle kiraya verilecektir. Senelik 
kirası 30 lira, kiralamak açık arttırma 26 Temmuz 931 pazar 15 

Kuleli l isesi Çengelköy orta m ek
tebi ihtiyacı için 3150 çeki odun pa. 
zarlrkla satın alınacaktı r. ihalesi 9 
temmuz 931 perşembe günü saat 14 
te Harbiye mektebLndeki mahalll nıah 
sosunda icra edilecektir. Taliplerin şar 
tnamesini görmek için komisyona mü
racaatlan ve iştirak için de vakti nıu
ayyeninde hazır bulunmalan ilan olu
nur.( 23) 

defterdarhkta. (M - 929 • 978) 

§ KiRALIK ARAZI- Silabdarağa çifliği merbutatmdan Kara 
ağaçta Kağıthaneye giden yolun alt taraf1Dda 25 dönüm erazi 
üç sene müddetle eiraya verilecektir. Senelik kirası 300 liradır. 
Kiralamak açık arttırma 26 Temmuz 931 pazar 15 Defterdarlıkta 
( M • 930- 26) 

§ K iRALIK BAHÇELi EV- No.3 Silabtarağa caddesi, Teşvi· 
kiye mahalles:, Nişantaşı 3 odası ve 1200 arşın bahçesi vardır. 
Senelik kirası 180 lira, kiralamak açık arthrma 26 temmuz 931 
pazar günü 15 Defterdarhkta (M -929· 1142) 

• • • 
Topçu gedikli küzük zabit mekteM· 

ne ait bir reis tay müzayede suretile 
satılacaktır. Müzayedesi 8 temmuz 
931 çarşamba günü saat onda Fatihte 
at pazarında icra kılmacakttr. Talip
lerin mezkur mahalde hazır bulunma
lan ilan olunur. (21) 

§ SATILIK ANKAZ- Kasımpaşada kurt oğlu sokağında cami iLAN 
d Osman Nuri Iley tarafmdan ikame ittisalindeki çahsız "ki karakolhane ankazı, tahmin edilen be eli olunan gaiplik davasının SUJeoymani-

47 lira, satış açık arttırma 16 tem~uz 931 perşembe 15 Defter- ye camii sabık müezzinlerinden l\feh· 
darlıkta (M-191 ) met Şeref ettin bin Osman efendinin iş 

=m=aa=b=a=h=ç=e==bi=r=ha=n=e=n=i=n=t=a=m•=a=m=ı ===A=b=d=ia=. lf=e=t=ta=h= E=f=. = gal esnasında Adapaza rında Yunanl ı
lar ta rafından öldürüldüğü iddia edil-

7680 1210 Beykozda Şahin kaya sokağmda es~i 20 miş olduğundan mumaileyh l\lehm<·t 
mükerrer ve yeni 14-2 No.h bir bap hane- Şerefettin bin Osman Efendinin 
nin tamamı. Emine Mihriban H. elyevm berhayat olup olmadığı. 

Yukarda ikraz numaralan yazıh emlak vadesi bitamanda nı ve avakıbı ah,·alini hilen ,·ar-
borç ödenmemesi hasebile altmış bir gün müddetle sahhğa sa bir sene zarfında yedinci hukuk 

· mahkemesine ihbarı keyfiyet etmesi 
ıkanldığmdan talip olanlarm ve fazla tafsıJıt istiyenlerin sandık 

Jil~umu ilan olunur. 
sabf imirliğine müracaat eylemeleri lOzumu ilin ol11Dur. 
ç 

Mes'ul Müdür Refik Alme& 


