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Misafir Hükümdar Bu Sabah Şehrimizde nacaklar 
Kıral Hazretleri dün ak
şam Ankaradan afrıldı 

Hilkftmet, bu ziyaretin verdiği hayırlı ne
ticeler hakkında resmi bir teblli nesrettl 

Ankara, 8 (A. A.) - Haricı'ye K l H 17 d V k ıra z. saat e Ankara 
e ili Tevfik Rüştü Bey, Irak palasın taraçasında çay içmiş· 

kıralı F eysal Hazretleri şerefine lerdir. 
bugün Hariciye köşkünde bir • övl · f Kıral Hı. saat 19 da trenle 
~ e zıya eli vermiştir. Ziyafette lstanbula hareket etmiştir. lstas
mısafirlerle Başvekil ismet ve yo d R .. O h H J B M 
M n a eısıc m ur z. e , • 

eclis Reisi Kazım Paşalar Ha- M eclisı Reisi Kazım, Başvekil 
ı.erah, Adliye ve Dahiliye Ve- · 
k·ıı · H lk ısmet pafalar hazerab, dahiJiye 

ı erı, a Fırkası katibi umu- k'l Ş k · . R ve ı i ü rü Kaya, hariciye ve-
mısı ecep, Hariciye encümeni k'l" ·r fik 

· · S ff B 1 1 ev · RUıtü, Meclis reis 
reısı a et evler, Irak sefareti k·ı· V f Be 1 b 

H ve ı ı ası v er arı'c'ıy 
im, ar"ciye Velrlleti mil- kat tt J • ' e ve· 

dürleri hazır bulunmuılardır e (Ael. ka., h!giMa •e Mısır H• 
• t tarafı 7 inci H)'lfada) 

Otomobil faciası= 
Emin Vafi 

tevkif 
B. dün 

edildi 

Emin Vııfi B. E . tevklfaneye giderken 
vvelkı akcamA k dd "--d " n ara ca e-

ım e vukua gelen f . . 
ecı otomobıl 

kazasına ait tahk"k t 1 a ı yapan 
müddeiumumi muav· l . d . ın enn en 
Necmettın Bey dün tahkikat 
evrakını ikinci istintak daı· . . resme 
vermıştir. 

Tahkikata vaı'ıyet eden ikinci 
müstantik Hakkı Bey, maznun 

Emin Vafi beyi isticvap ettikten 
sonra, hakkında tevkif müzek
keresi kesmiş, kendisini tevkif
haneye göndermiştir. Bugün şa
bitier dinlenilec~~fü·. 

Emin Vafi B. , bozulan oto -

mobilde tamirat yapıldıktan son
ra, motörün işleyip işlemediğini 
anlamak maksadile, içinde oturan 
Hollandanın Cemiyeti Akvam
daki mllmessiJlerinden avukat. 
Van Hamele marş otomatik düğ
mesine basmasını söylediğini, fa
k at dilğmeye basılınca otomobi
lin hareket etmesi tizerine, dur-
durmak için hemen otomobile 
atlayıp direksiyonu yakaladığını, 
buna rağmen otomobilin kaldı
rımdaki insanlara ve dıvara çarp
masına mani olamadığını söyle· 
miştir. Emin Vafi B. in iddiasına 
göre, anabtan alırken nasılaa kolu 
vitese takıldığından, dUğmeyc 
basınca yalnız motör çalışacak 
yerde, otomobil harekete gel
miıtir. 

Bu cihetler, tahkikat esna
sında mlitabassıslar tarafından 
tetkik ve bu iddianın varit olup 
olamıyacağı raporla tespit edile
cektir. Adliyece, bu feci vak'a
nın tahkikatına ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. 

Vak'ayı müteakıp "Brezilya .. 
vapurile ve Marsilya yolile mem
leketine giden Van Hamelin 
pasaport diplomatikle seyahat 
ettiği, esasen evelki akşam 
ayııı vapurla hareket etmesi 
evciden takanllr etmiı olduğu 
anlatdmıştır. 

Kazaya sebep olan otomobil 
<Ah tarafı 7 ind aayıfada) 

Gazi Hz. 
Dftn bir geçit resmi
ne kumanda ettiler 

Ankara, 8 (A.A.) - Reisi
cümbur Hz. Kırat F eysal Hz. 
nin teşyiini müteakip istaıyon· 
dan ayrılırken muhafız piya
de ve ıllvari kıt'alarına bir 
resmi geçit yaptırmıılar ve 
halkın heyecanlı tezabbratı ve 
alkışları arasında orman çift
liğine gitmiılerdir. 

Millet Meclisine 
Ha~aret 

fzmlrde çıkan Halkın 
Sesi gazetesi mah
kemeye verilecek 
Ankara, 8 (Telefon)- izmirde 

çıkan(Halkın Scsi)gazetesi "Mec
lis kararını veredursun millet kara
rmı vermiştir,. başlığı altında bir 
yazı yazmıştır bu yazı Millet 
Meclisi mahafilinde takbih ve 
nefretle karşılanmıştır. 

Makale meclisin manevi şahsi-
yetini tahkir eder neşriyat su
retinde telakki edilmektedir. Bu 
sebeple gazetenin mahkemeye 
verilmesi muhtemeldir. 

Gayri menkuller 
Adliye veklletl yeni bir 

llylha haz.rladı 

Ankara, 8 ( Telefon ) - ipo· 
telde temin edilen alacaklar aa
hiplcrinin gaip veya ikametgahı 
meçhul olması yüzünden alacak
lılarm haklarını almaları uzamak
ta idi. 

Adliye veklleti gayri menkul 
emvali mntedavil bir vaziyete 
getirmek ve bundan istifade edi
lebilmek için bir layiha hazırla
yarak meclise vermiştir. 

Bugtin 
VAKiT 

16 
~J_!!_a 

Orta Mektep 
mUdUrlerlnln 

içtimaı 
- 13üocü sıyı1adı-

O 
Antropoloji 
tedrisatı 

[Yazan Or. 
Şevket Aziz 

-14üocü sayıfadı-

----''-''-'"-
Haset ve garezin 

Aleti bir adaın! 
Üstat Halit Ziya B.ln hatareları 

_ 4 üncü sayıfıda -

----'""'"' Anadoluyakaçarken 
Sadri Etem B. anlatıyor 

_ 2 inci sayıfada-

----'-'"'"'"' Ankara - Bağdat 
Kral Feyaal Hz.nln Ankarayı 
zlyaretlerl mUnasebetlle 
El Irak gazeteslnd• çıkan 

bir baş makale 
- 7 inci sayıfada -

----""""'' 
Yarınki sayımız 

12 Sayıta 

Hidivin annesinin vasiyet
namesi Mısırda açddı 

Prenses EmineH. kimlere 
neler veriyor ? 

Kahlredekl hususi muhabirimizin mektubu 

,""'rense• Emine Hanımın zevci merhum Hidiv Tevfik Pf. ile 
birlikte çekllmlf gençlik resmi 

Kısa bir zaman mukaddem mekte olan vaaiyetnamesi Mııır-
Bebekteki ~öşkünde vefat eden da açılmıf ve merhumenin kim
Validei Hıdıv prenses Emine Hf. lere ne tahsis ettiği ve ne hı-
nın derin bir merakla beklen• (LDtfen sayılayı çeviriniz) 

Büyük Millet Meclisindeki 

Matbuat hürriyeti mesele· 
si etrafındaki münakaşa 

Bu dikkate şayan müzakerenin 
zabıtlarını dercediyoruz 

B. M. Meclisinde matbuat 
hürriyeti hakkında cereyan eden 
müzakereyi telefon haberi ola
rak bildirmiştik. Bu dikkate şa-

Bir rekorl 
Bıldırcın vurma re

koru kırıldı 

yan müzakerenin elde ettiğimiz 
zabıtlarını aynen dercediyoruı: 

Reis - Efendim; istizah takriri. a
kunacaktır: 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi 
YÜKSEK RlY ASETlNE 

Bazı gazetelerimizin takip ettikleri 
muhataralı istikamet vatandaşların ,.e 
vatanın siyasi izan ve medeni vicdanı 
üzerinde sarih bir fikir şekaveti icra 
ederek masum ruhları tamamen ıeh·T· 
liyecek mahiyetler almağa başladı. Ha 
le hiçbir faydası olmadığı gibi atiye de 
birçok vehamet n zarar hazırhyan Lu 
felaketli cereyan karşısında Hüktlmet 
ne düşünüyor? 

Milli nrhğı istilaya başhyan şu 
zehirli handan ammenin vicdanı pek 
muztariptir. Binaenaleyh Büyük Mil· 
let Meclisinin ,·aziyeti mütalea ile bu 
hususta bir karar vermesini elzem gö
rüyoruz. 

Cemiveti. matbuatın sui istimalle
rine karsi müdafaa için şimdiye kadar 
mUracaa~t edilen tedbirlerin kafi olma· 
dığı meydand~dır. 

Binaenaleyh keyfiyetin Hükfamet
ten istizahını teklif ederiz. 

El aziz 4ksıu·ay 
Fazıl Ahmet Ahmet Süren• 

Ordu 
Ahmet lhsan 

Baft'ekU ismet Pa~a (Malatya) -
Muhterem efendiler; matbuat hürriye
tinin suiistimalinin memleketi müı... 

' sir ,.e mutazarrır ettiğinden bahsedili· 
yor. Bundan dolayı hükumetten isti· 
zah edilmiştir. İstizah müzakeresini 
açmak i~in Hükumetin evvela söz ıöy· 
lemesi nizamname icabıdır. Müzakereyi 
açmak için bir, iki noktayı; yüksek dik 
katinize arzetmek ister:im: 

Veliyllddin beyin 20 sene mu
hafaza ettiği bıldırcın vurma re
koru nihayet kırılmıştır. Avcı 

Abbas Celil B. bir günde (440) 
bıldırcın vurarak yeni bir Türki
ye rekoru yapmıştır. 

Yazısını 12 inci sayıfamızda 
"Avcılık hikayeleri,. nde bula
caksınız. Resmimiz Abbas beyi 
avlanırken iÖsteriyor. 

Birisi, mevzuu bahis olan dert hak 
kında Hükumetin kendisine kanunen 
verilmiş olan saH'ıhiyetleri ve Hükftmet 
cihazlarına teveccüh eden vazifeleri isa 
betle ifa n tatbik edip etmediğidfr.Ken 
dimizi muhatap addettiğimiz bu su.1le 
müspet cevap ,·eriyoruz. HUktlmet, keli 
disine verilen salahiyetleri isabetle tat 
hik eyl ~iği kanaatindedir. 

lstrzahın diğer menuu, cereyan • 
( Alt tarafı 9 uncu sayıfıd& ) . _,, 
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raktığı anlaşılmıştır. Kahiredeki 
hususi muhabirimiz vasiyetname
nin hülasasını bize bir mektupla 
bildirmiştir. Mektupta deniliyorki: 

Vakfiyenin bir lusmı merhu
menin varislerine ait hakları 
göstermektedir. Merhume oğlu 
prens Mehmet Ali , kerimesi 
prenses Hadice Abbas Halim, 
diğer kerimesi prenses Nimet 
Kemalettin H. Ef. ]erle bunların 

evlat ve eosaline (6000) feddan 
(yani · Mısır dönümü ki 4000 mü
rabba metredir) bırakmıştır. 

Mısır lirası, korocu ibrahim ağa
ya üç Mısır lirası aylık bağlan

mıştır. 

Mısırda çalışan saray memur
ları ve müstahdemlerine de ayni 
şekilde maaşlar bağlanmıştır. 
Yalnız bunların hüsnühal üzere 
yaşamaları ve sui şöhret kazan· 
mamaları ~arttır. Bu gibi fena 
harekette bulunanların maaşını 

kesmek, vakıf nazırı olan Mah
mut Fehmi paşanın salahiyeti 
dahilindedir. 

Yalova yolunda 
Feci bir otomobil 

kazası oldu 
Salı günü Yalovada bir oto· 

mobil kazası olmuş ve muharrir 
arkadaşlardan Kemalettin Şükrü 
B. bir faciadan ucuz kurtulmuı
tur. 

Anadoluya kaçarken 
ipsiz Receple Arif Oruç 

arasındaki mulakat 
Kafilede bulunanlardan Sadri Etem B. 

Bundan başka sabık hidiv 
Abbas Hilmi Paşanın kerimeleri 
Emine, Fethiye, Şevket Hanı
mefendilere, ve Abbas Halim 
paşanın kerimeleri Vicdan, Ke
rime, Emine, T evfikiye, Nimet, 
Zeynep Hanımefendilere, Validei 
hidivin diğer kerimesi Nimet 
Hanımın oğlu Adil Cemil Tosun 
Bey ile bütün tadat olunan 
zevatın evlatlarına ve bütün 
ensaline (700) f eddan arazi 
Yakfedilmiştir. 

Malum olduğu üzere Prens 
Abbas Halim paşanın kerime
let"inden biri Kemaleddin Sami 
paşanan zevcesi, biri Naci Beyin 
ıevcesidir. 

Hidiv Abbas Hilmi paıanın 
kızları Şevket Hanım da istan
bulda evlenmiştir. 

Validei Hidivin arazisinden 
(2017) fidan arazi hayrata vak
folunmuştur. 

Hayrattan istifade edenler 
pek çoktur. 

Bu (2017) feddan arazının 
iradı şu şekilde tevzi olunmuştür: 

Merhum validei Hidiv dairesi 
müdüri umumisi F ebmi paşaya 
yüz Mııır lirası aylık bağlanmış
tır. Kendisi hayata müddetince 
bu maaıı ıtldıktan sonra bu ma
aşı keri~-Seniye hanıma ve 
p,nun zil rjyetine ve bütün en
&aline intikal edecektir. 

Merhume validei Hidiv daire
ılbde çalışan memurları ve müs
tahdemlere her ay 148 Mısır 

lirası sarfolunacaktır. Bu memur 
ve müstahdemlerin mühim bir 
kısmı istambulda Bebek Sara
yında çalışmaktadırlar. Bebek 
aarayı müdürü Ali efendiye yir
mi Mısır lirası aylık bağlanmış, 
bundan başka Bebek sarayı 
bahçivanı Yani Andon efendiye 
yedi Mısır lirası, bekçi Aptullah 
Ali efendiye dört, yine bekçisi 
Ali Şemsi ve Muharrem Latif 
efendilere üçer, Bebek sarayında 
kOrUCU 8Pkfr il VaVa dôrt hııcuk 

VAKITın Tefrikası : 26 

Kızılcık 

Bundan başka merhumeye hiz
met eden harem ağalarına ve 
kalfalarına da her ay 356 Mısır 
liram tahsis olunmuştur. 

Merhumenin baş ağası Kazım 
ağaya 25, Murat ağaya 12, Tay
fur ağaya 7,5 , Nurettin ağaya 6 
Mısır lirası bağlanmıştır. Merhu· 
menin sarayında çalışan bütün 
kalfalara da ayrı ayrı maaşlar 
tahsis edilmiş bulunuyor. Bunlar 
yaşadıkları müddetçe bu maaş
ları alacaklardır. 

Merhume valde paşa dini işler 
için de her sene (948) Mısır li
rası bağlamıştir. Bu para ile 
merhumenin metfeninde ve ba
bası ile dedesinin metf enlerinde 
hafızlar kuran okuyacak ve bay
ramlarda kurbanlar kesilerek fu
karaya dağıtılacak, bundan baş
ka birçok hediyeler alınarak fu
karaya verilecektir. 

Bu metfenlerin herhangi hali 
değişmemesi için birçok kayıtlar 
ve şartlar dermeyan olunmuş, 

bunlara birçok memurlar tayin 
edilmiştir. 

Vakfiyenin diğer bir şartı da 
Kabirede bir darülaceze inşası

dır. Bıı darülacezeye senede 
1640 Mısır lirası tahsis edilmiştir. 
Bu darülücezede yansı erkek, 
yarısı kadm olmak üzere 50 ki
şiye bakılacaktır. Buraya girecek 
olanların haiz olmaları icabeden 
sıfat <<Müslüman olmak» ve mu
insiz bulunmaktır. Bunların nasıl 
yaşıyaçakları mufassal bir suret
te tesbit olunmuştur. 

Merhume Validei Hidivin hay
ratından biri de Mısırda bir kız 
mektebi tesisidir. Bu mektep 
için senede 1100 Mısır lirası 
tahsis olunmuştur. Burada 100 
müslüman kızı meccanen tahsil 
edecektir. Bu mektep bir nevi 
amc1i hayat mektebi olacaktır. 

Merhume Validei Hidiv oğul· 

farı ve kerimelerine tahsis ettiği 
6000 feddan araziden binini on
lardan ayırarak Hidiv Abbas 
Hilmi P;ısanın ı..f',.·rrıPlni Emine 

Kemalettin Şükrü B. Salı ak
şamı Yal ovaya gitmiş, Kaplıca-

lar muhasebecisi Muammer, mu
avini Ali B. lerle birlikte bir 
otomobile binmiş ve hamamlara 
hareket etmişlerdir. 

Yarı yolda samanlı köprüsüne 
gelindiği vakit otomobile bir sa· 
katlık arız olmuş ve araba köp· 
rünün parmaklıklarından aşağı 

' yuvarlanmıştır. Fakat otomobil 
aşağı yuvarlanırken bir mucize 
eseri olarak bir incir ağacının 

gövdesine çarpmış ve aıağı düş
mekten kurtulmuştur. Y nlnız Ke
malettira Şükrü B. gırtlağından 1 

ve kulağından derin iki yara 
almış, vücudundan bazı yerleri de 
zedelenmiştir. Muhasebeci mua
vini Ali B. de kulağından yara· 
lanmJştır. 

ve Şevket hanımların istihkakına 
ilave etmiştir. Bu 1000 feddan 
bunların arasında müsavat dai
resinde taksim olunacak ve on
lardan sonra onların evlat ve 
ensaline geçecektir. Şayet bun
lardan biri çocuksuz vefat ede
cek olursa onun hissesi diğerine 
intikal edecektir. 

Mirastan mahrum kalan yega
ne zat, Hidiv Abbas Paşanın 

oğlu ve valdei Hidivin torunu 
Abdülmünimdir. 

Prens Abdülmünim ile pederi 
Hidiv Abbas Paşanın arası açık 
olduğundan valdei Hidiv de ona 
dargın bulunuyordu. Onun için 
kendisi prens " Abdülmünim ,, i 
vakfiyesine koymamıştı. Geçen 
sene prens Ahdlilmünim bllyOk 
valdesife barışmış ve valdei Hi
div de vakfiyede tadilat yapa
rak ona bir hisse vermeyi dü
şünmüş ve münasip vakitte bunu 
yapmağı kararlaştırmıştı. Halbu
ki kendisi bu arzusunu yerine 
getirmeden irtihal ettiği için 
lstanbulda ikamet etmekte olan 
ve hala pederile arası açık bu
lunan bu genç bir hiflse almak
tan mahrum kalmıştır. 

Yalnız valdei Hidivin mevcut 
nakdi ve sarayları hakkında ne 
yapılacağı henüz malum değildir. 

Bunlara ait olan vasıyetnamesi ·. 
henüz intişar etmemiıtir. 

.- Telgraf haberlerlmiz 
7 ı,.,.I f:Avıfp m 17ıfpıfır. 

hatıraların 

aadrl Etem B. 

Mecliste Urfa meb'usu Ali 
Saip B. mllcabedede istanbul
dan Ankaraya geçen bir kafile 
Kefkende iken Arif Orucun 
ipsiz Recebe mllracaatle "bun
larm üzerinde 30 bin altın var, 
gel şunları boğalım da paraları 
alalım,, dediğini, ipsiz Recebin 
ise bu teklifi reddettiğini söy· 
lemişti. Saip Beyin vak'aya 
şahit gösterdiği zevattan, yeni 
sinema sahiplerinden Hüseyin 
beyin sözlerini dün dercetmiştik, 
o kafilede bulunan zavatten mu
harrirlerimizden Sadri Etem B.de 
o zamana ait hatıralarını şu su
retle anlatıyor: 

" - 220 senesi nisanının 17 
inci gUnO ak .. mı içerenlc6y0n· 

den Ankar'a oltiti u u tabii 
yaya gidiyorduk, ve kaçak ola
rak kafilemizde Hüseyin beyin 
söylediği zatlar vardı. Birde Se
limiye kışlasından fir!!r ederek 
Anadoluya iltihak etmek istiyen 
esaretten dönmüş on oobeş as
ker vardı. 

Ben darülfünunu bitirmiştim, 

ve ihtiyat zabiti idim istiklal 
harbına iştirak etmek jstiyen 
kafileye iltihak etmiştim. Üç 
gruptan mürekkep olan kafile 
iki kısım insandan mürekkepti. 
Birinci kısım istanbuldan kaçan 
sivillerdi. 

ikinci kısmı askerler ve zabit
i er tPctc:ı prfi,,o .. rhı. Jl~n hu ikinci 

.Büyük hanım komşuya kar§ı kocaya verseydi ne olurdu? nüne çömeldi. Hu vaziyet öteden 
körünü öldürmedi, sahte bir kayıt· İ!te bir sütçü çırağı ile kaçan beri onun kurnaz bir akıl bulduğu· 
sızlıkla: Ane ... öyle yarım pabuçlu serseri- na alametti, 

- Bildiği yere gitsin .. kızım .. lerden insana hayır mı gelir? .. kız Nadide Hanım: 

D il kapılar açık .. biz kimseyi zorla tut altı ay içinde sütçü çırağından ay- - . Bu itlere ıen ne dedin süt-a a•ı muyoruz .. Bizi istemiyeni biz de ~s- rıldı. Be§ senede dört koca değiı· ne? 
A temiyoruz, diye cevap verdi. tirdi, nihayet şimdi Kavaklarda ha Diye sorduğu zaman o gülüm-

Y AZAN Havadisi yetittirdikten sonra lıkçıhk eden kocasından sandal siyerek: · 
R E ~ A T N U . hemen kalkıp gitmek istiyen Fer- küreğile dayak yiyormuş... - Sen hiç kasavet çelrnıe ha-

~ Ri hunde Hanımı zorla alıkoyarak ha- İşte Hüsniye .. Bir bohçacı karı· nımefendiciğim. iti bana bırak, de 
Bu kaçma fikrini acaba ona kim vadan, sudan, mevsimin sakatlığın nm iğfaline kapıldı, daha iyi bir di. 

':erdi? Birkaç sene evvel Abdülha- dan, çocukların günden güne artan kapıya gidiyorum diye bir umum- Gülsüm boyundan büyük işler 
mit zamanında politikadan bahset- yaramazlığından bahsetti. haneye düştü, §İmdi kimbilir ne tutmuş, kuş kadar aklı ile koca ko
mek nasıl yasak idiyse konakta da Fakat bu zoraki fütursuzluğa halde? ca insanları oynatmağa kalkmıştı. 
(kaçmak) tan bahsetmek öyle ya- rağmen bir kurt içini derinden de- Onun ne halde olduğu bilinme Akıl akıldan üıtündür. Onun bu 
saktır. Hatta bunun için evlatlık- rine kemiriyordu. Gülsüm hakilca· mesine mukabil Mahbubeyi tamnıı düzenbazlığına başka bir düzenle 
ların komıularla konu§!Jlalarına bi ten buna cesaret edecek miydi? yan yok, o da küçücük ya§ında f in- karşı koymak artık vacip olmuştu. 
le izin yoktur. Fakat gel gör ki o· Ona ne şüphe! Bugün yapma· girdedi, Pariı mahallesinin en meş XIll 
luyor itte.. sa yarın muhakkak ... Misaller mey bur kokotlarından biri oldu. Karamusallt Sütnine konağın 

Bir gün hanımefendi memleke· danda.. Ah o kaçanların akibeti- Yine onun gibi fena yola dü- eski emektarlarındandı. Kuyruklu 
tinden yeni gelen Karamusallı ni bu dakikada kendi hayal gözle- ıen Zehrayı İzmirde tabanca ile yıldız gibi •birkaç senede bir 
Softa ile dertleşiyordu. Komşudaki rile gördüğü şekilde o kafasız ço- öldürmü,ler diye bir rivayet var. doğar, üç beş ay ortada dolaş
ıüvari kaymakamının karısı Fer- cuğun ıaşı gözlerine de gösterebil- Ne güzel de bir yüzü vardı. E"in tıktan sonra kaybolup giderdi. 
hunde Hanım misafir geldi; oda seydi. İşte sözüm ona en bahtiy;:ır- erkeklerinden başlayıp kudurmuş Aslen Van ermeuilerindendi. 
kapıımı dikkatle kapadıktan son· ları Zehra... (Köyüm) dedi (hö- gibi bütün mahalle delikanlılarına 
ra: yüm) işitti •. Nihayet muradına ,;:r- saldırmasaydı bu genç yaşta me- Fakat o kadar eski bir zamanda 

- Hanımefendiciğim vakitsiz di, bir hemşerisine katılarak köyü zarda çürüyecek yerde iyi, namus• ki şimdi artık ne Muşluluğundan 
vakitte sizi rahatsız ettim .. kusura ne gitti .. Fakat memnun oldu mu? lu bir adama karı olamaz mıy~ı? ne de ermeniliğinden eser kalma· 
bakmayın .. lakin mühim havadisim hayır .. Bu defa da oradaki hayatr, Karamuıallı sütnine, hanımın mıştı. 
var .. Sizin Gülsüm kaçrna~a hazır- oradaki insanları beğenmedi ... t ek· misafi r lerle konuşurken aklı ba;ka Merhum paşa gençliğinde iki 
lanıyormuş .. benim :ıhretlığe aöylc rar Jstanbula döndü ... Şimdi bir ya yerlerde olduğunu gayet iyi anJn- buçuk sene Vauda bulunmuştu. 
miı: "Ne olursa nlsun kardeşime tı mektebinde bulaşıkçıhk ediyor ... mıştı. Ferhunde Hanım gittikten Yanında Karamusalh Süle\lman 
gideceğim. Dünvada durmam .. de- Hanımcf endisine dört elle sarı hay sonra oturduğu minderden kalka-ı diye iri yarı bir nefer varlı. O 
miı, dedi. dı, o, onu izzetile itibarile bir iyi rak yere, haıumefendinin dizleri Ö· zaman on sekiz yaşında bir genç 

anlatıyor 
kısımda idim. Biz kafilenin pi 
tar müfrezesini teşkil ediyordu 
Arif Oruç ve Nizameddı 
Nazif beyler istanbuldan fir 
eden kafileye iştirak etmişti. 

Hüseyin B. vaziyeti izah et 
zannederim. 

Ömer kaptanın Arif Oruç 
hakkında ipsiz Recebe yaptı 
teklifi ve aldığı cevabı çok so 
ra işittim. Arif Oruç B. biz 
reğliye gelinciye kadar yanımı 
da kaldı. 

Ereğliye geldil<ten sonra ayrı 
dık. Bu zamana kadar Arif Oru 
B. hakkında kafilenin noktai n 

zarı pek iyi değildi. Çünkü 
kafilenin yol halinde teess" 
eden disiplinine uymıyordu. So 
ra da Kandıraya geldiğimiz z 
man orada bulunan bir kısım ç 
te reislerile pek sıkı fıkı mün 
sebet tesis ediyordu. Aslan ka 
tan, Ömer kaptanm peşinde 
• 
ayrılmıyordu. Bunun çete deru 
nunda bir tehlike hissi verebile 
ceğini düşünenler vardı. 

Arif Oruç B. in İpsiz Receb 
yaptığı teklifi benim derhal duy 
mama imkan yoktu. Çünkü ica 
hında silahla kafile teşkil eden 

leri silahla müdafaa edecek ola 
adamlara dünyanın hiç bir yerin 
de böyle panik verecek kuvva 

maneviye üzerinde müessir ola 
cak sözleri söylemezler. Beni 
Kefkende yahut Knndırada böyl 
bir ey d'-lymamam tabiidir. istik 

lal harbinin başlangıcına ait ola 
bu devreler çeteler arasında ge 
çen günlere dair tuttuğum not
ları yeniden tetkik edeceğim. 

Ümit ediyorum ki o devreye 
ait müşahedelerimi yakında neş
rederim. 

Ticaret aleminde: 

Çekoslovakya ihracatını 
teşvik ediyor 

Çekoslovakya hükumeti, ihra
catı teş'fik ve teshil için parle· 
mentoya bir kanun layihası ver· 
miştir. Bu layihada bilhassa ih
racat kredisine dair ahkam 
mevcuttur. 

kız oıan ~aı amusaııı ~ı.ıtmne ya· 
hut eski adile Makruhi H. 
Karamusallı Süleymanın al ya· 
naklarını görünce mintarafillah 
yüreğinde Müslimanlığa karşı 
bir muhabbet uyanmış, Hak d i
nini kabul ederek nefere var-
mıştı. 

Karamusalh Sütninenin konala 
mensubiyeti o tarihtendi. 

Süleyman memleketinde çift 
çubuk sahibi bir adamdı. Ancak 
evinde anasından ve üç karde· 
şinden başka iki karısı, iki kay
nanası ve dört çocuğu vardı; 

yani yeni ıevce kocasının mem· 
tekeline gittiği zaman irili ufaklı 
bir düzine düşmanın içine düş-
müş oluyordu. Fakat Allah Van· 
da nasıl ona hidayetini iriştirdi 
ise burada da yardımını eksik 
etmemiş, kadıncağız sayei Resu· 
lallahta tek başına bir alay düş
manla uğraşmış, beş seneden 
az bir ıaman içinde her birini 
bir tarafa dağıtarak tek başına 
eve hakim olmuştu. 

Aradan kırk seneye yakın bir 
zaman geçtiği ıçin evin şimdiki 

m<rnzarası tabii eskisinden büa
bütün bS\şka idi. 

{Jiüm1>.di) 
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'fımar hanelik 1'l'emmuzdan itibaren Baştan ayağa •. 
Bir ıeaç tanıdım, daha ilk korıu- Ayaklar altında dalma ısırmağa müheyya 

tutumusda bana danJıJıfmı anlattı. bJr engerek Moratoryom mer'iyet mev· 
"- Niçin d~lm, daha izinle ta· kilnde sayıhyor 

Belediyenin ma:.allahı ''ar. Ahır, 
rı fenni n asrf bir şekle soktuktN 
E<onra ışı R) ağa düşürerek na 
bant dükklnlarını da asrl \'e fen 
hale 1'o) mağa azmettiği anlaşılıro 

Her halde ahırlarla nalbant diil\ 
kanlarından başladığına bakılır! 

heledi) em iz Jstanhulu haştan ayııf~S 
değil. ayaktan haşa kadar asrilc, 
tirecek. Ha) di hayırlısı ... 

"\Jfmadan bayle danJmıfAınız! Haset Yft garezin filetl - Yuvarlak bir adem - Entari ile Vaşington, 7 (A. A.) - Yük-
Gen~ bana cenp \'erdi: rıhtım piyasası -- Bir vaaz dlnlorken f-'edresede bir mu• ıek bir şahsiyet, Fransanın an· 
"- Akpmın edebi)•at anketine nr kabele - Yobazın intikamı - Naho• bir seyahat lhtlmall cak Avrupaya taallük eden 

diğiniz cevapta (X) beyi neden heğpn. - 54 - yazan : Halit Ziya mes'eleleri mevzuu bahsetmiş 
diniz. Ona fena halde mütee!'Sir oldum • 

.. _Niçin mütee ir oluyorsunt:t. Ne ef_'al \e hi..,siyatımda, ııc .ak, al fa etmedim. Bu adamın yaz geceleri 0 oldu~unu ve alakadarların Fran-
Eğer takdir ettiğim zat kıymetsiı:se Ye harekatımda .. ehcp olacak hı_r ser kıya~etle rıhtı?' _piyasa~ına çıktıı1ıııı sız teklifine dair bir itilafname 

t>enim mütee sir olmam Jıhımdır. Bı. re:. te olmamakla heraber ha edın 'e H ~oren ecanıbın tezyıf nazarı altııı· akdi için bir konferans toplama-
sizin tee~ ·ürünüze sehep olmamalıdır. gare1.in hana hiicum etmek. ı.arışık H da dolaştığını da hunrtan eza riu} an la ı IAzınıgeldiğ ni beyan etmiştir. Hazrett aşk •• 

"- Yalnız iz değil, birçokları da karanlı~ .ihtirasların heı~den intikam 1'ürkl~.rden işitirdik: Gazeten.in ilk ~ı · Kabul takdirinde Amerika hü-
onu beğeniyor. Teessürüm a ıl bundan alm?k ı.~ın !rnld~~lal'I im çare .. ''~rdı_ : kan .nusha .'nda hundan hahı. l~, ısım kümeti kat'iyen müdahalede bu· 
dolayı arttrkça artıyor ya! ~enı mübalatı dınıyeden tccerrut ılc ıt tasn~ e~mı.rerek fakat şah..,ı go. ter~ · 

Rıldırcın gn::fltPsinin ikinci ceıı1d 
muhakeme!!:! yapılarken "Hazreti a~li 
terciime edilememiş \'e bu yüzde 
muhakeme ha.,kn bir güne bırakılnııŞ· "- Bu edip fena yazmıyor? tıham. etme~.. . cek bır ıfade kullanarak,. alaylı hır Junınıyacaktır. 

Her hazreti a k hey ... Okuyuculan var. AnlıYanlar be· Eır rahıp mektehınde bulun mu~ fıkra yazdım. Sonraları eJımde nle' cut Kongrenin fevkalade olarak 
teniyor. Her gün bize yeni ·bir menu ol~ak, kolu_nun nlt'.nd~ .~renk~~. kit~~ı bir \'asıt~yı böyle tatmi~i h_i.ddet. i~in içtımaa daveti de mevzuu bah-
nriyor. Seve eH okuyoruz. ~a~ taşımak, husu ılc ı)ıcc gı) ınmc.-.: kullandıgıma nedamet hı leı ı du) cluh- solamaz. Çünkü, kongrenin bu 

Hepimiz . enin ne manaya geldi~ 
ni anlar görünürüz de böyle hİ 
güncle tercüme ederek bir ki§i çı~ .. _ Zel·k mah,·oldu desenize. ıyıce )aşaınak, pek genr )a) ta mektel:ı ça: - EHt, ama e~a en ona böyle hir mes'eleyi müzakere için kanu-

,._ Hayır belki yeni bir ze,·k... idadide muallim, gazetede muharrir. ders ,·ermek n türk memurunun ~ c· m:evvele kac!ar vakti vardır. maz. 
Edebiyatı cedide z"•kinden hoşla- bankada memur, ~~ha. bilinir "_'İ ne: refini te~)if edil.mekten kurtarmak la. 

nryor musunuz? !er, neler olmak kafı) dı; ha:::.et rıya nı z.1mdı: dıye teslıyet bulurdum. Hoover p~anı bir temmuz tari-
- Ho lanmam. .. kal:ırnı takarak ha~ka bir nam ile, kar Bu zeminde daha mühim bir \'ak'a hinden itibaren mer'iyet mevki- dukça müşkül bir vuiyette kal-
- Fecri atiden. şısındakileri derhal i ı,ı\t ,.e ikna ede· hikaye edeceğim: inde telakki edilmektedir. ması muhtemeldir. 
- Allah rösterme in! cekJüksek b~r ;:eyin ç~hresi i!e görün- Ramazan münasehetile cerre çık- Almanlar geniş bir nefes aldılar Almanya'nın moratoryomdan 
Dikkat ettim. Ben öyledi'l\<:e gen- mege te~~-hbüs edeccktı ve edıyo.rdu:. mış hocalar içinde Hi ar camiinde ,.a. Berlin, 7 (A.A) - Resmi ve . kazandıftı 

..ın derdı' artıvordu Meşrnru efkanmda hunu muhık g(·:ı· ıı eden biri \·ardı ki cerbezeli gürse~ ı· h f 1 F A 'k Berlin, 7 (A.A) - Almanya· 
ı;ı J • • • • ~ ma ı ma a ı ran!=ız - merı an 

Sanki na ırına ba.sılmıs bir adam terecek hır nokta olsaydı, hakıkatPn li, şaht;en de heybetli bir adamdı• f~·· ... f . . b' nın moralorıum yüzünden temin 
• :. h' · . t d· · ·ı·k· d t d ı · · . - . ' . ıtıla ı haberını alınca geniş ır 

ıibi hayflanıyordu. 1 1l a ım a \ e 1 1 ,t a ım a lU ı na- kat tamamen yobaz tabırıne layık bır . . . .. edeceği istifadeler şu suretle hU-
Nihavet açıldr.. da esas teşkil edehilecek hir dhçt hu· herifti. nefes almıştır. Bu ınşı rah dünku Jasa ediJebilir: 
_ A~izim dedi" lun aydı belki onları hu derece hakir. Bu adam her akşam dedemin ko· gün son buhranın zuhuru tari- l _ Moratoryom, Alman ma· 
Burnda sa~'atın kı .. ·meti takdir edil zelil, şayanı nefret görmiyecektim. nağında hocalara, softalara. fakirltre hinden beri Alman yada görül- Al 'k d 

J - h liyesinin ve man ı tısa iyatının 
aiiyor. . Ne z~ma~~ !>ir miıha a e olsa. ~c kiişade bulundutulan iftar Mfralaıı- memic: derecede fena bir borsa · 

k t ı 1 t f ı b ~ pek yakında yıkılmasına manı 
Tam yirmi romanım \'Br. Hazır .. \'a ı m ınu .a a e. yapı sa, . u ı . nın da daimi misafiriydi; beni de o- günü olmak dolayısile azami de- olacaktır. 

Hiçbirini bastıramadım edebh·at hir nadın beklenmıye-n hır perdenın arka· rada dola,.ırken görerek tanırdı. Gali- . R b k 
sürü eşkiyanın elinde.- Para ·da iste· sından çirkin s uretini çıkarıp hir !:.ah ha gördü/ü "' tanıdığı için iskftt edi- receyı. ~u.Jmuştur. ayş. an 2 - Alman bütçesinin yükü· 
medim .. Yine ha madılar.. kaha ara 111cla .heni s us tul'ma ına nıa· lemiyecek bir gayzi hasudane de du- ccnebı dovızlerınden 80 ~ılyon nü 9 milyon frank hafifletecek· 

Yirmi roman yazdığını söyliyen ruz kala kala kuclurur, o zaman, ~iç ) ardı ki evimizin miidıll'imi olmak !'J· mark kaybetmiştir ki bu bır re· tir. 
muahtabıma ordum. bir teca\·üz ' 'e ya ta rizi hazm ile, ıti- fatının icabatı na?.ikı\nesine bile tcba kor teşkil etmektedir. Büyük 3 - Almanya'ya ecnebi ser· 

"-Kaç yaşındasınız. Ce\·ap verdi. d.:1. il.e telfıkl,iye mü. ait olmıyan gen~- iyet edemedi. Bir gün ben Hisar cıımi 8erlin bankası nakti müşkülatan mayelerinm tahaccümünü teshil 
YI 1 bi lıgımın galeyanı ara ında hen de ko· inde onun mazını dinliyordum O he· ·· ·· k · • h · edecektir. - rm r.. ü .. .. k .. .. d"' B t ğyan l • onune geçme ıçm emen mesaı 

Yirmi bir yasında yirmi roman rnu-hnr P rur ,., p.u ur.ıı~ u.'.11· .. u u '. : 1
•
1
• ni samiin :ırasında görünce hemen rne\' f t d · tt d m 4 - iyi malümat alan Alman 

• 1 B d"' tl" d tl' 11 d YU .. !arın ate., ı gayzını so·1durmez, bılakı_ ıua bir küı;ük çelme attı ve öıü diğer sar e mış ıse e vazıyc e eva 
nr · aşını er 1• er ı !'R a 1

• zun ·· ·· kı d" etmekte olan müphemiyet ve mahafiJine nazaran Yung planı 
den şimşek gibi bir buhran dalgası koru er 1• f>ir mecı·aya dökerek frenklerj t:lklit . . . 
geçti. isteri nöbeti geçirdiS:ine .,üphe . Hir~ok mÜ~C'~r.rrıların ~rası~da hir e~enlerdcn, onlar gibi giyinip onlar gi karar~ıdık 0ıhtım~mı dah~ ı_ııüş- beynelmüttefikin borçlara ait di-
yoktu. Kendi ini tesellf ettim. rü umat ha) katıhı Yardı kı lzmıre ye· hı yaşıyanlardan, frenkçeden başka klil bır netıceye ısal etmıştır. ğer itilafların yeniden tetkikini 

Ksrşrmdaki gencin ıı.tırahını şim· .~~ gel mi ti, daha mcmlek~tin mizac~nı ~~·ler ok~ımı) anlardan._hatt~ cebinde Moratoryoma tabi taksitin te- mümkün ve hatta muhtemel kı· 
di hissediyordum. Ço<'uk kendince hak o~rcnn~e~len haı~a hu ze~~nde, . fak~t frenkçe kıtapl~rla canuı -~erıfe gelen · diyesi için bir temmuz 1933 ta- lacaktır. 
lı iai çUnkü onun bir türlü edebiyata guya la~ıfe şe~lınde tarızı kendınc hır terden hahsettı; sa~ı n gur kaşlarının rihinden itibaren 10 sene müd- Bulunan seyyare hakkında 
maledemediği insan aşağı )Uknrı kcrıd. zd.cvk edınmi ~~· .. n~ yu ) u,·~rlak, :r~~; aı·ltınhdnn ka~·nn ldirı biirhnnzarı .. d~ gUfz. dctlc tcsbit edılmesi hususunun Kıyto, 8 ( A.A. ) - 11,000 

,. k '~ b' . d k d' . k ..ı . en ) apma. ) uı·ur en ) u'ar anan ıce ana a"ıror u: n ın· et ozun : mı"l kutrunda yenı' bı'r seyyare '"a ına ya ın ır ın an ı en ısı cnuı . . . rl l..' 1 • t • • . t , l'k t l't t . l 
" . d k h' ı · · 1 .. 1. 11 kt"f 1 ı'r fm ŞC'klınd e hır adam. ı . r.1n·e a a- ",'1tn lt:;ırblnlr c km•m.en fchüu memnunıye sızı ev ı e mıı o -
fUurun an _çı ıp ır ur u ,o e ı ı . · . . . . . . .. d h kk k y keşfolunduğuna dair oJan haber 

- 'L • t h'b" 1 ~t B"rı'kı· rızlerı t:ırızden zıyadc Jatıfcl e benze- muılıum ... ,, uğu mu a a tır. ung plinı-
fö.11Sıye sa 1 I O amamı:;; 1• " •• • • • ct hey'et alimlerini hayret İçinde 
normal bir çalı ma ile kollektif bir melde ha~ladı, hu nıuphc~ll) c~ ı~ın . ~ lle bitirdi, buna hir de mana Hr· nın baıtan başa yeniden ve pek 

h . t h'l I 1 t ona mukabele etmek helkı henı ga) rı ni ki ne rfpmek i tecliğine herkes la· yakında tetkik edileceaine Ber- bırakmı,tar. Bu seyyarenin kutru 
fil sıye sa 1 > 0 muş u. · -· · ·· ;. · ı 1 •• 6 1 k 'l 11 000 ·ı 

Normal çalı:.ma yolunda yürün•üş ınuhık ı:-o"t~rı.r .mul .ıhazası e tc ıcsst.mı kıf ol un. linde umumiyetle muhakkak na· o ara gösterı en ' mı 
ederek gcçıştırıyordum: fakat bu le· Orada, camide herke in içinde. ,a. nazarile bakılmaktadır. Almanya bir tertip sehvinden ileri gelmiş 
be iimün mana5ı: - gmette hir gün İ7. f'f Pndiye nasıl mukahtle cdilehilir? sarih bir yanJJ'lı:lıktır. Bu ıey)•a• 

1 • ı b r t - aanayH mevcut ve mer'i muka- Y Yaflı bir dosta rasgeldim: d.R ıa sa rıh ? ur \ 'C • na ırsa ,· crır- Adamı parı;alarlardı. nunu idrak t.lnıi- renin hakiki kutru ancak 12(\ 

tü. 
• • • 

- Azizim dedi, eni beğenmiyor~m .., ın; dc~ektı. . . yecek kadar gafil değildim. KPndi ken velenamelerin temdidine muva· milden ibarettir. 

b h l ~ .,... d b hu''ku·meti hıı ka· O gun teahhur ctmcrl!, bır rama- dimP bir hareket tıır7.ı ~iıdim: Onun fakat etmi~ olduğundan müta-
u ne a · !"e en u . tı • F"f ı· · d ·· ı. Bu itibarla bu yeni semavi 

d t t . 7.an gerc i kitapçı ~a n ' rnr ının u ... geceleri HRtuniye mf'dres<' indP misR· hassı11 ' ar komite!!İnin tetkikine 
ar u u~ orsun.. k" ı n ·· t" el arkn ında entari sır r· cırme seyyare demek bile 

"- Memleketi kurtaran 8akar) n ltn nı ... on ın e · . • , • ır olduğuna \'Rktftım. Hemen n gece bırakılmış olan ayni tamirata ait 
fırkasını Afyon fırkasıt hmir fırlm ı tında t'~~h~rk.a~ı ıle oturuyordu. ~- a· )anıma genç refiklerimden birini ala- itilafnamenin tanziminde müşkü- olamaz. 

1 . ke. d · nında hır ık1 kış ı daha \ardı. Ben duk- rak _sebebi ziyareti ona 6öylenıe · Japonyanın nufuzu artıyor 
ıu nası ın d e erım... • . - · · . lita u~ranı mıyacağı muhakkak· 

lnkılı\pçıların inkılapçıları tutma~• kana _ gırrrken nargılesının maıpucu- dim - or<tya gittim. llep hocalardan Tokyo. 7 (A.A.ı- Neşredilen 
kadar tabii bir şey yoktur. nu ag7.ınd~n çek~re~: . mürekkep hir cemiyet içine laübali bir- tır. Fakat nasyonal st matbuatın bir istatistiğe nazaran Japonya 

Made mki inkılllba inanıyor unuz - BonJur, mo ·)o .. dcdı. . . . selamla daldım . .Hunların arasında moratoryom colnvısile serbest nın nüfusu1930s~nesinde 912592 
efz de bizim saflarımızda bulunmalı.:.ı nu kılfi idi, derhal ~agihnnı _hırı~- do tlar da ,·ardı, ezcümle miiftüznıle kalacak mebaliği Atmanyanın ne kişi artmıştır: 
ıuı. kıtaı clcveranla mahrckınde tersıne d~ ve Man uri zade... veçhı!e istimal edeceğine dair Kanadeda &ıcak dalgeaı 

Yaşlı dost gözlerimin içine baktı. nü\·er~n bir. ~ark sürntile. d?~diim: -: Oört kelime teat.isinden onra. <lö- temincıt ita etmesi Ja:ıım geldiği Ottava, 7 (A.A) - Kanadada 
Gözlerindeki pırıltılan okudum, bu pa Efendı, d.~d1.1."; hana llalıt :lıyn Bey. nüp ona te\·cihi hitap ederek: - Jt.ıca suretinde Fransa hükumeti tara· hüküm sürmekte olan şiddetli 
nıtılarda emre, kumanda,·a ha ret ;ı. rterlc.ı', mosyo rt. eme.zlcr. ı .ıcr şe) den e\; eff'ndi .. diye haşladım. Sf' imde bir h.u 

J b ht d ı fınddn vaki olan beyanatı 11id- ııcak dalgası netı'c•sı'nde bı'rçok damın bakışı ,·ardı. Muhatabımın yiJ. \'el ::.ıze unu 1 ar e ~ n.m; nnra m ruluk \'ardı, fakat gittikçe daha inki- " ... 
zil döndii, bulandı, birdenbire fırtına· vaziyette .otururken •. elınrzdc .. marpuç· şaf eden hir ~elasetle öyledim. !\e detle pro testo etmes ne intızar kişi telef olmuştur. 60 Kişi ban· 
~·a tutulan deniz dhi çalkandı: la bana hıtap ctmenıze de _mul'~a.df' C· öyledim, onu yarım ant sonra hile ta olunmaktadır. Sağ cenah matbu- yo ederken boğulmut 30 kişi 

"- Biz de ndam değil miydik gc. demcm. Bunun mukahclcs ı elınızden hattur edemezdim, kırk ~cnl'den faıla atı daha diinden M. Brüningin güneş çarpma neticesinde ölmüş 
lin u aşta izin de tuzunuz bulunsun marpucu alıp uratınm~ . çarpmaktır. bir rnman onra, o hararetle taşan öz beyanatını şiddetle protesto et,- 3 çocuk da yıldırım isabetile te· 
d~mezler midi hiç? bunu da yapılmr~ addedııll7#.. leri, kayit ,.e zaptetmck münıkiin ıfe · mıştir. Alman hül<umetınin ol- lef olmu~tur. 

Muhatabımın gözlerinde gurur itiraf ederim, pek faz.la idi; f~· ğil. Fakat hunları tnhmin etmek prk _ 
trampet çalıyordu. kat ha) atın tecrübeleri fıtratımın ~· · kolaydır. Horanın gitti~~e araran ıcn nıek isterim; dedi. katcn bir gün ili ar camiinde bö~ ltı 

Bu kadar gururlu olan yaşlı aJa. kenlerini törpüliyeı;iye kada~ .hep bo~· gi odanın gittikçe daha ağırla ı)nr !çeri girdik. Bahama rica erlc r~k hir .,uale maru1. kalmış ve ona peyg:ıın 
ının ~kidtnberi sade hüsnü niyeti ol· le kirpi olurdum, \'e bunun ıçın ntft;ı· 1.annedilt.n ükütu içinde müthiş hir Jıe onu yuf,;ın göndrrclim. O zaman Tev- herine faril lllirmet ,.e ubudiyetle mtr 
dutunu rinyet ederler ~n ~ocuklu· me pek hu umet celbettim. zimet teşkil etti, nradan yine laübali fik Nt\'7.al anlattı: hut bir ishlm çoruğunun \'erme"ine in 
ğumdan beri onu çok dinledim. Yu~yuvarlak adam küçüldii kfü;ül- bir selamla çıktım. Benim aleyhımde hir mazbata ya. tizıtr olunabiltn en derin ihti a atı 

Balkan harbinde: dü tostoparlak oldu. Bununla da lkti- Hezimet! .. , .pılmış, üç hr~ ki ı: i ta rafından imza 0 • dindaranc ile dolu hir cevap \ermiş· 
"- Ben kumandan olsam mağlup Riya \'e haset, gareı \'e hır böy. lunaraJ, hftkime \'erilmiş. ilen hir ~un tim. Onu talfrif etmi~ler H bu hale 

olmazdık derdi. Halbuki bu adam or· zaman; le bir hezimetle ~ükiın bulur mu, hu- llisaı- camiinde otururken yanımda hu koymuşlardı. 
duda saka neferliği bile etmemişti:. ·•- Ben maliye nazırı ol ant hu su~ile onun için din perde~inin arka· lunanlardan hirinin: - AHupa hilke· Hnltra.~r .~ 

!stanbulda bUyük yangınlar olt!u- memleketi gül gibi idare ederim dcl'd·. sında gizlenerek fırsat heklemek miim ma ı fll')gamheıinıiı efendimiz hakkın Te ekkür olunur ki hakim Emht 
fu ıaman: Halhuki hu adam hi~bir. gün ken· kün oluı·ı;;a... da ne derler? .. ~ualine Ö) le bir cel'ap 1-;fendi - hir aralık (Şehhal) mue.t'· 

"- Btni dinleseler bu yangınlnr dini faizddtn kurtarmı ş dej?ılcllr. :Ru hirkaç giin sonra ı.Ahir oldu. '' el'ntişim ki bu adetH - lln ~ a siinınıe \t'I' ril'ale. ini ~ıkaran 'e f'n güz.ide.,,. 
bir saniyede öner derdi. Halbuki bu Muhatabımı galiba tanıdınız zıtn - Annemin on zamanları,·dı. G~ce haşa • Rdeta ·ehhi nebi mahiyetinde i· ar ile miitehallik olan Sadettin Br-
adam ömründe bir idare lı\mba ını nederim. yarı ından onrara kadar ı tırap ilt. miş. Bunu hahcı· alııırn Tevfik Nenat yin prderi - münen·er fikirli, temiz 
eöndürmemiştir. Bu adam tipik hir nt~~aliftir. 'l''.11

: dolu bir gece geçirdik. Herke odasına hir kn)ığa atlamı ş ,.e hu gere yansın ,·icdanlı, ylik ek tı)netli bir zat idi. 
Memleketin asayi:» izliğinden balı o kı yirmi roman muharrırı g.enç gıbı ~ekilip yattığı bir . ırada irli ki kö~kiin da lzmirden Karsı) akaya 1 adar bel- Yok a hen de Süleyman Bey gibi 'ılr 

lunduğu zaman: kendi kendini yiyen, dertlen dı ~ ın:ı hahçe kapı ına \' lll'Ulduğu işitildi. Bu miş. Hemen yan:, sabahleyin e rken· fieyahatc çıkacaktım: Fizana, Sinolıa. 
"- Ben nazır ol am alimallah \ 'Uran bir adamdır. fena gect.rle höyle hh·akit l\apı c;alın- den babamın h;Hdnı efendinin evine San'a) a, hilir miyim, hanı:i menfaJ a ••. 

dünyayı u pus ederim, derdi. Bu iki adamda ,.e hu iki adamlar ma ı hepimi7.i ürkiittü. B:thıtmla hen giderek isin öniine geı.:mesinc liiıunıu Fakat onun ı:dhi bir a~k tedavis ine de· 
Halbuki bu adam, mahallede arho biriken n arfedilemcyen arıulı.ıın afafıya indik. ben u:.nkla beraber hah adi nırmış. fil İİ7.crinc huc;umeti celbeden bfr ço· 

nara atsa e\'İnin kapı mı kapar odanın hasta ıdır. Onların yeri ne matburıt. ~e kapısına gittim. O söylerken hen her şe) den en el cuk ta .. kınlıklarının teda,·i ine gide· 
kapısını bastırır. Pencereleri indirir. ne iyııı-et meydanıdır. Jiarşımrla Tedik ?\enadı ;:-örüııce hu halicUh fedan dostun iki ellerinden t'ek ' '" helki hugiin hu ,·ak'ayı hik!ye 
odanm ytiklüğllne aklanır. Kıısaca tımarhanedir. hayrıtten tlondum. Rtn rfahıı nrnıa · tut~rak fedakarlığınıt ifa)J te ?kkiir edebilecek m~,·kide bulıınml\·acıt1<tım. 

Menı1e.kette para i i konu§ulduğ'u s,.tDRJ EJ'EM 1 dan o l e&ik ktsik: - Seni yalını gör· etmch istedim, 50ora düşündüm. Haki· ,Hal.il Ziya: U~§akl:ad.11 



. .. . . .• ;..·~~ ... 

Eşref Şefik Beye cevap 
Bu ne acele dostum .. Foyanız 

meydana ilk adımda çıktı .. 
sık.:kpmda çıkan cevabınız bana: delim. Fakat :>a şu (Communi~ations) 

e 1 en sık ~ık görü tüğümüz zaman· dan sonra gelen (fail) kelimesine ne 
larda hani şu sizin h ü . ütbe'. en z kurenalrk denıinlz? n (Societe) den sonrakı (nıe· 
r sıne terfi etmediğiniz zamanlar- dical) kelimesine ... 

:• t h~p!mi~ eğlendiren ho~ sözlerinizi Usan hilenlerin söylediğine göre. 
a ~rt tı. iz Allahın muhitini güldür- cem'i müennes kocaman bir (Comnıu

me çın .yarattığı hos insanlardansı- nicatlon) kelimesinden sonra gelen is
nıı.. En cıddi görünm k · t d'~ . 

1 d . e ııs e ı~ınız za. mi mef'ul cem'i müennes yani (faites) 
man ar a hıle hilkat· · · h h.akl 

. . ınızın u cı m ta şeklinde yazılırmış... (SociM~) de miir 
rafı kendını gösteri . Gül" 1 yor.. unç o uyor ret m\iennes olduğu ıçın (medicnl) in 
5unuı. 

''G" .. sonuna bir (l') koymak lazımgelirmiş .. 
ozum m" .. d'. 

k&lfal ' oz.um., •H 0 saraylı Hen bilmem onlar söylüyorlar •. 
arın ağıı !lıyaıııl ''e yevmi gaıtte .. .. 

için biraz fazla ıa "h )' 1 . ., itte hoyle dostum .. Hen uz gazete 
Ben h' .. 

1 
u a 1 0 mu)or mu. münakaşalarının ~ok acemisisiniz.. Ko 

ıraz oy e buldum. Sahsıma taaı. · · 
)Qk eden k 

1 
• ~ nu~urken ıdıhah bahislerde her zaman 

ı ım ara aynı lısanla cumar 
tesf çıka T" k . kolaylıkla yaptığınız gihi biraz ı;<ınra 

n ur ·sporda ce,·ap nrıyo- ·· 1 d' • · · · k · · • · 
rum Burad ıı:. b 1 d' . t t soy e ıgınızın 'l ·"ını aynı hararetle ıcl 

· a a~ır aş ı ı) e ışare e • d' d . .. .. 
tiğinı·z ''ak t b' 1. 1 k m e eıek ha\1r .. ~11.ın aklınızda y·:rn 

rı a yaraşır ır ısan a orıu- • .. 
şacağım: lış kalmış ben oyle ıl~mrdimdi.. diye 

l\, .. k t işi nrngalata) a dokmek kola"dır. Fa 
una aşamııın esası amamen id- . . • 

man hi h ld b 1 T .1.t·r· kat gazeteye yazılan ılogru ve yanlı..; 
sız r a e u unan Loil ı ı. şpor . • 

culutun en iptidai kaide ,.e sartl· . orada aynen kalıyor. Buna bılhaıı::sa 
s 31 ını d'kk t ı· .. 

dıt nazan itibara almadan, Fenere kar 
1 

a.t c me ~ ~" 1 1:" . . 
şı oynatmak istemenizden rıkmr""tı ''· 'azıda ıkıncı hır hatanız ela hır 

:<ı s- • " a· h 1 • 'h' kat siz yazınızda asıl me\· b' P) u a gı ı orada, hurada .) <'gane nıe11 
zuu ır tara t 1 1 •1 • .. d "ğ" .. h 

fa bırakmı,. ve fransııca bildi~inizi k:ı- }{·e o ara< ı ebr·ı· sur u unuz o meş ur 
:rile.rinlze göstermek h . ransızcanızı oyle yanlış yaparak, ha 

e\'esıne kapılmış . • .. 
~mız. Yaıınızı okurk k d' . kıkı . urette pot kırarak rnunal,aşamı-

en en ımı fran.sız b d h . . 
akademisi aza ında b' 1. zın aliın a arcayıp mah\'t:lnıenızdır. 

n ır ısan allame-
si karşı ında ıannettim. Ama ketı.di Dah~ ıl~ adımda fo~·anız meydana çı~ 
lisanını hilmi\'en k . tı. Ke,.kı en kun•eth tarafımı. addedı-

w , )azar en )anlış , 3 • 1 f k 11 • 1••. • k . 
pan \'t. asıl potu k d' . k . . · en şu ren ·~e a ame ıgını unetlı 

en ı.ı ıran bır al- ı. 1 k 1 . h' Jflme. "oı o ara ,., 11ç ır an meydana 

Rakınız blla" "'eh f t h f ~ıkarmıyarak sonuna saklasaydınıı !. 
" ep ırsa u rrı::at-

trr şu frenkçedeki hilgimi ortaya ~dö- Ve ke,.ki hu kadar fram;ı1,ca hile-
keyim derken, se,·ki tesadüfle gidiH r. rel?inize hir4z türkçe lıilc:eydiniz c\e 

rUl!nlz Pariı-te aJak iistii, hasma ka· (Energit) kelimt'c:inin tiirk<;ede tam 
ır:, ırıarf ve n~hisiz. ~iızdan kapma mukabili olmadıi(ını, fakat ) erin.- gn 
g. nonlardan ötrendıtlnlz fransızca re uim. gayret, ku\\'et kelimelerilf' 
sııi. daha ilk adımdR nasıl :re.re \'urdu? te.rdime edildiğini öğrense) din iz ... J.'a-
Şa) fit fransızc.anızın derecesini, hu ti- . . . . • .. 

d k. lkt'..ı kat ı7. hl'r ışınızde oldugu J?ıhı futl>Ql 
san a ı ı.ıarınııı ~akından bilme- . 
t;e)·dim kabahatı· ·· tt' 1 O) unundR da kelime O) unu ~·apmak is-

mure ıp ere atar- t' .,, .. 
dım. 1) orsunuz. ~unu ı~ ı :ıklınıza koyun: 

Ben fran ızca bilmiyorum. f\abııl. T\irkçede (ga)Tet) ke1ime"i hiçbir za
Fakat ~iz iş~ hakrn ki çocuklukta eı- man şuıırsuz bir çırpınma demek de
herlediiim sarf -.e nahiv kaidelerini ğildir. (Gayretli adam) yalnı1. sizin 

hatırlamı~a ,akit kalmadan ark~claş-ılPhçeniıdc (drli gihi çırpınan adam) 
l~rım ) anlı ınızı gelip ha her Hrdilrr. ınanasına gelb or. Hİ7. Türklerde değıl. 
'\azınızın altına yaptığınız o fransıua Rizin gihi l'nrisin Mnnmıtrt ıı>por 
çıl\mada hım he tane ,;arf ,.e nahi" dariilfiinununda . enelerre ~ı>or fa!:!!il 

hatası '·armış.. Ha)di hen akı;an f'kf'i' - etmiş'" por doktoru pa)eııti! kazıtn· 
likluini bir tarafa hırak . "" k" 1 .1 ~ •• 

1) orum. -ı. un u mış o ma.ıı~ımız ıcın bırakın da biz 
~1 yukarı matbaa harflerinP yakın şütleri ağlara takmakta de\am eedlim: 
hır adamım. Bizim harf kasalarında mon hey •• 
aksanlı (a, e) ~oktur. JJunlnrı kahul e- T •. "ıt. 

Terfi müsa
bakası 

Yarın Kasım paşa 
Anadolu ile kar

şılaşıyor 
Yarın tamamlanan futbol lik 

maçlarının neticesinin tevlit et· 

tiği bir mUsabaka yapılacak 
ikinci küme birincisi Kasımpaşa 
ile birinci küme sonuncusu Ana· 

dolu takımları terli müsabaka
sında karşı karşıya geliyorlar. 

Birkaçsenedenberi kendi mu· 

hitinde tevaıu ile çalışan Kasım
paıalılar bUtUn hasımlarını mağ
lup ederek ikinci küme şampi-
yonluğunu kazandılar. Ve oy

nadıkları her oyun zevki~ . s~y: 
redildi. Tabiidir ki onlar ıçın ıkı 
hedef ıvardı biri şampiyonluk 
diğerı birinci kümeye geçmek 

ve daha yüksek takımlarla çar· 

pışmak .. 
Geçen sene de Anadolu 

birinci kümeye geçmiş maalesef 

birinci kümede kuvvetli klübler 

karşısında inkisarı hayale uğta· 
mışb ve sonuncu olmuştu. Şimdi 
yarın geçen senenin şampiyo· 
nile bu senenin ıampiyonunu karşı 
karşıya görüyoruz. Hangisi galip 

gelecek, futbolda riyazi kat'iyet 

olmadığı için bu takım galip 

gelecektir diyemeyiz. Fakat 

her iki takım arasında bir mu· 

kayese yaparsak neticenin Ka

aımpaşa lehine tezaliür ettiği 
görülUr. K;,sımpöşahlar munta· 

zam bir halde çalışmakta, bu 

maç için antrenmanlanna devam 

etmektedirler. Saniyen takımla
rında bir tesanOt vardır. Kale

cileri en kuvvetli noktalandır. 
Müdafaaları oldukça kuvvetlidir. 

Asıl göze çarpan Kasımpaşa

lılarm muhacim hattıdar. 

Anadolululara gelince, Anadolu· 

lular birinci kümede uğradığı in
kisari hayalle tamamite zebun ol

muılardır. Antrenmanları bırakmış 
gibidirler. Müdafaası zaif, müha· 

cim hath iıe mUeasir değildir. 
işte görlllüvor ki her noktadan 

Fut bol heyetinin karan -
Heyet Şildi lstanbulspora ver· 

mekle hata mı etmiştir ? 
---·----

lstanhul {uthol he) etinin dinlen- he) eti ta) in eylediği ~aatte sahada ·,. 
miyen hir kararla ı .. tanhuls1>0ru ,.,jlt ıı ıtı 'ücut ctmiyen takımların klüplerf 
birinci i addetmesi Galata ann \C Fl•· ni hu miisahakalardan doğabilc1tk 
nerbahçe kllipleri etrafındn hir acll'mi haklardan mahrnm etmiştir. NUe!um 
memnuni)et \C ademi kabul harnı;ı U· Fenerhahçcnln karşısına çrkmıyan bir 
yandırdı.. Bcı;;ihtaı;ı tnl,ımı da ayni suretle bu hak 

.. Tehligdc 3- 7 -9:ll tnrilıinde icrn tan mahrum tutulmuştu. 
edilccr.ği gnıetclcrlc ilan edilen Fener- Tel'ı- lirle kaydedilebilecek bir tarz 
hahçe - t;n ıata ·ara

0

y şilt final nın- da hareket ederek emri \'aki yaratmak 
çına her iki klühün de icabet ctınc"i l•H• isti) en \'C l'C mi hir heyeti ÇOk mUŞ. 
~ehile e\'\Ckf" füın Nlildiği \eçhile hu kül hir rnziyctte hırakmak istiyen bu 
husu ta ki haklarını ka~ he) lediklerini iki kJiihün kezi) esi cihetine gidlJmesi 
ve 9:m. 931 encsinde lstanbul ı•or kll.ı hlzımdı. 
hiinüıı silt lıirincisi addedildiği .• ilfm lstanbul futhol he)eti de pek hale· 
edilh ordu. lı olarak i,.i bu gözle görerek bu kltip 

Bu ı.mretle memleket spor tc..,kil:l- leri şiltteki haklarından mahrum et. 
tının ha ında hulunan hir heyet kendi mekle " şildin sahipsiz kalması Ut 
kararın: riayet ctmiyen \'C lıothl'hotliktifrı etmi~·c~ck .~~~di takdirine tlbi 
tertip olunan mü abaka1arı tehir e}. olarak bu ıkı klubu bu hareketlerin· 
Jiyen klüpleri tecziye l'Yll'ml'k istemiş-! den dolayı hihakkin tezciye edebilmek 
ti. ı,astile şilt maçlarında ~ok dürüst ha-

J<'ih aki >akın senelere kadar lstan rcket eden takımlardan n bu sene ha· 
hul fııthul rnrlığını hemen hemen kın l,ikatcn b i hir rnrlık gösteren kJüpJer 
sil eden Ji'cncrbahl·e 'c (;aıatasaru.) den birisini taltif etmek cihetinue ıit.. 
kliipleri kl'ndi dfü;iincelerini J,endi ı.a- mis olclu. 
falarının fildrleri~1i daima Jstanl.ıul Hu varlığı doğuran ve hiseettfr~n 
heyetinde de yürütmeğc alışmışlar .e klüp olarak da dömi final. maçlanna 
hu alışkanlık neticesi istedikleri gün kadar -çıkan \e bu maçı fınale kalan 
müsab<tka ) npmışlar.. istedikleri ı•iin bir 1nkımla iki defa tekrar eyliyın Yt 

yapmam•şlarclır. finali tlerin haklarından mahrum tdil 
r.aşıbozukluğu ) ıkarak spor nmhı- mesi sııretile en iistte kalan letanhal· 

tiı1 de de hir diı:;iplin tc ·i edilme ini is- ~por klühünü intihap etmiştir. 
tediğimiz su sıralarda hu füi kliilı ın nu takdir keyfiyeti tamamen ls
hu Meri tcdrir ile mükellef hulunnıı tnnbul futlxıl he) etine ait olmakla be. 
hir heyetin aylarca en el ttl) in e~ lertı rabcr ı>ek de yerinde addedilebilir. 
ği hir mli ahnka), maçtan _h~r iki g~n Çiln~ü en fa?'1a .muvaf~akıyet gM. 
e,•,·el bu heyetin miisaadcsını nlmaıra teren kllihe te,•dı edılmek uzere tahsfa 
lüzum görmiyerck hothchol tehir c~ lı ·· olunnn lst:ınhul şlldin' mJPl\\t ~ırak 
nıelcri tceıdiflc kaydohınacak lıir hn- mak hu sene için hiçbir t3kın.un mu,af 
dl. e teşkil etmektedir. fHkı) et gösteremediğini ilAn et,.ıek o-

nu !llehepledir ki tstanhul ful . 1 l.tcnkh. 

··i(;;:;;·~;; .. ;;;;;;;;;· .. k~;;:···f ;·ii:~i;:·· k ı iilı1~ ~1i~ı:k~a~~ r~~~;e~u kl~:ı~~~~iz ~; 
Fakat şunu da ilave edelim ki mu\'affak•:> et gö termişlerdir. Bu mu· 
Kasımpaşa yüksek takımlara ,affakıyetlerini Jik ,.e şilt maçlunula 
karşı oyun oynamamıştır. Halbu· da tamamen ispat etmişlerdi. Yoka Ft 

A d l ncr ile Galatasarayın finale katma11 
ki bizim görüşlerimiz na 0 u- hnkikatte aksi 'hir m&na ifade edemıı. 
nun birinci küme tal.ımlarma Çünkü bu Jdüpler için bu Bene pek bi 
karşı aldıkları neticeler üzerine· urcttc tecelli eden tesadüf daha bat
dir. Yalnız Kasımpaşa bu sene langıcta H)a ortalarda bu iki kliihü 
Galatasarcıya karşı şilt maçında lrnrşılastmılıilir Te bunlar da birihiriaf 

Y
er almış ve muvaffak olmuştu. harice ntarak diğer l\lüplerden biri ile 

b' · final macını ynpulardı. 
itte yarm Kasımpaşa ırınci Bu cneki tc aıtüftür ki hu iki kiti 

kümeye geçmek Anadoluda mev- hu nihn~ ('te kadar kar ılqtırmamıı n 
kiini kaybetmemek için çalışacak; on maçı her iki takıma hanrlanuttır. 
iki takıma da muvaffakıyetler 1stanhul por klübünün bu .eneki 
temenni ederiz. (f,ıitfcn sayıfayı çeviriniz) 

ler. l\lanka; Zoi He beraber )ntağıııın naklan ııl bir. kadındır. Dııd.ıkl.tnnınjmli tchicli .. olnn kapıcı bile ona artı 

K l k d kenanna oturmuştur. Zoi iri dört ka . k<'na~·ında hafıfçe hı) ıkları rnrdır. hü~met gost~~ l~ler. . 

ız ar çu ura üş ünce ee e lı idil rengi gö1.liı, tam hir rus oro .. pu Sigara dunrnnımn gozll'rİlli kam,ıs- /',.o(', .ahı.) U ısk~m~ll pakdinın UY. 
tipidiı·. şu :;ırada Altmış altı 0 ynu.)or ırmasına ragmen sigıırn)ı bırakmı)ııı.lnne ce\lrerek dt.dı kı: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ KüçUk ~1ankanın san1imi dostu Jen\n \e ı lak parmagı ile dhif<'leri çe,iri- - Kapatı)orum .• Kırkım va~ P~ 
'87.an · Alekaandr Kuprln - 5 _ Çe\iren: M. Ga ur arkalarında yüzü ko.)un )atmış kitap )Ol'. Uizlcrinc kadar çıplak ul,ın lmccıl. ka a o u .• l\laniçka onları lef bakah111. 

Fakat hundan da h k N', 
11 

h '/ okuyor. Okuduğu kitap Dümanın 0•1• ları zaraft'tkıı mahrumdur ha parımı haı.ındım elli )edl on bir daha altmıt 
·ı k ezere il ur.ı - t\' ana hak Prokor lvano\ ı • k . r - 1 k' ;; . . ı , 
J e ahak çekirdefi satın 1 lki . d k L k k·. el ~· • • • ç ... raliı;enin gerdanlığı) dır. Hem o u> 0 gınc a ı nasır a.)a~ını çırkınlestiri)or.'seld1 ... Senın kaçın \'8r? 

.1 • . a ır. sı c a11a çe ır eıı;ı l!lter mı"ın1 h • • • • • , . 
u U) u sokaktan ayıran tahta perde,~in J,iyııpka ihhe ed'. , em :;ıgara ıçıyor. .. l anında 1 amaıa oturmaktadır. l'R l\lanka ~iizünü ekşıterek dedi 1':1 

a:kuı~da çek.irdek yiyorlar. Yedikle- _ Bize gelsene .. .':tor. .. 1\lües esenin yegAne okumağa du~· ~~ra. ho.,. nazik bir nıahliıktur, tilki - Otuz .. Ne talihliıdn •. ?Ynatı&D 
1~. ~.~kırdeklerın kabukları çeneleri ,., Ni) ura hir kahkaha k . . kun olan kızıdır. Eline ne geçerse bı: kurl\ü rcngiıırll' a<;lan rnrdır. A ıl i - kıigıtları hatırlıyorsun. Haydı kliıt-
goğusleri Uıerine. düşü)or. Onlar hl'm _ Yataklarımız k ~parı;to:. I& tefrik okur. Maamafih öyle hay~Iı mi Gliker)a olduğu halde hu iı-;im codıan )ap bakalım-· Tamara deva• et-
~ğız oynatı~or1ar hem de lambaları ~ 8 kadar iyidir ki... 

0 8 
ar ra at 

0 
rom.anlardan Ze\'k almaz. Ona .mahıra adi görüle~·ck u111umhanl'lcnlc iulct ol- sene ('ni dinliyorum-. 

kan fenercı, koltuğu altında bir dd- Jo~akat birdenbire hu··~·t"ık ka 1 ne ıdare olunmuş tez,·irler, dlıelloıar duğu ,·eçhılc daha ahenkli bir isim \C· Zoc )aglı e ki i kamhilleri karı•tr· 
terle geçen b k · ,J pı a~ı ı- ı · · ·ı · f Y 

. e ~ı, bakkala gitmek i!:i·1 yor. Ha \'tkilharcın ha~in gölge i gö. lbrmdır. Mesela: "Vikont cenaplrtrJ Hl rı mı~ ır. 11.)or. tnnkn)a ke tirdikten 10nra par 
so~;ta ç.ık~ış olan civar müesseı;Pniı1 züküyor. Kadın emre alışmı bir .:"a adım geriye gitmiyeceğini ispat .~tnı.~k Tamnra e kiden rahihr nanızet'iği ınaklannın ucunu 1Ukrükle l8latarak 
Te 1 arcı akkında mUtaJea yürütü- ile bağın)or: için 1 karpinlerinin hağlarını çozdu ... yaptığından yliziincle gc>nr rııhibrleıl' kftğtıları dağıtmağa başlıyor. Tamara 
yorl;;İ. .. - Bu ne edep izlik?.. Gündüz;:n Ve yahut (Marki rakibinin göğsü~e k~- mah u olı::unluk görülü;or. Mile c elindeki diki~ten gözlerini ayır11u•11· 

ı .) u:~ ~:tlak goılü, açık kumı :al gömlekle okakta gözükülemiyec,.iini lıncını sapladıktan sonra yeni e.ı~ı rsı· ede kimse ile "ıtmimi deJ:-ildir. l\1a1i"'i zın nl in hir t;P 1e de\'am ediyor: 
saçlı H~ uçu ~.apılı bir kadındır. *-·~ize l\aç defa ihtar etmeli? ne rezn- ni harap ettiğinden dolayı kendısındeıı hnkkında kimse~ e hir l'l'.) açmnmı'-ır. _ Nnkı~ Merlerdi. Kilise masa lr-
kaklannda ma' ı damarlan g" ül" 1 f t 1 tt') 'hl .. lelere ba,•ılır. Faknt · k" ı ~ .. "J" ıı·ı • ı; • k 1 . . or ur. et_ hu kadar uursuıluk olur mu? f. a a ep e ı. gı cum · ar,ım ar 1!'1 ~oru uyor. ı cJ..ıı· tülcri \e elhi:ı;eleri yapılırdı. Kıttn, 
'\ UzUnde pas a ;>a ekerınden ... ı d · . . 1 · ğ sola ı.a,·u ca mah .· t' t ·ı . "J" .. . . k 1 ~ apı · are ını hı len matmazeller hö~·le •en Altın dolu kese erı sa a · ' 1) r ı, a' ıı :u ı, arı gu u •il, se. p•ıı m·ıklıklı ı>('nccrcnin yanında hflı 
mıfşl kküçük u.~u .. 81 .~ın yü

0
'zündeki Apt ~ı dini el aleme takdim etme;. El.ham~ü- ran kahramanlara, Dördüncü Hanri- sinin ahengi kendisinin birçok -:erg-Ü· hir :,, lcr göriilcmczdi. Her tarafa .. , 

sa r asarı goru U) or. yılılllkandır lillah h . . k u ti ine meftun ti d . ı · ..ı t 1~. d •'kti Ut 
1 

~ .. • ura.C\ı ıt, ham:ıl yatağı değil •. nın ıamparıtlı serg zeş er ıeş er en get;mış ,.c hastan ı:ıl\mıs 'ır , i. bulıur, a ilhent, günlilk kokarar. 
e ""S'çı ır, Çl" ı r m l'Ce8~ stır. Soz. Bura k d' . h' . • d r 11 ~ d 1 · 

J ri . k d b k ... 1 ki .. .' sı en ını ılır hır mÜe55e edir... ur. . .. o u o c ugunu mey nna \Ol U)or. l'· l.iıkırdı t;Ö.)lemek kabil değildı. Ba,ra. 
e nı o a ar ça u SOJ er küruı. Jk· k h f'h • d' h . t irınde mustelı k' iki' .. ı~· • h t b' k ib' d d :l • 1 ız emen mutfağa kaçıyorl:ır. l\faama ı a ı a) a 1 ~ • zun ·ırp ı gozrrıının akı~ında e rnr hihe <"Ol\ sert bir kadındı. ı~h•IH bıto 
k~ J~cu g 1 urma an etrafına tu. Orada iskemlelere çıkıyorlar ,., hac~ zi, azla iktifa eder, pratik, atılgan bır ,·ardır, hainlik Yardır. Bil' glin arkn- \l't ha acak olursa bir tanemiz makad· 

rn· ;aç~t·" k k' k h. lannı sallıyarak çekirdeklerini )er- kadındır. Sermayeler arasında, 1.~>li daslan onu fransızca \C almanca ı..o. de hlr al'kı sÖ)lemeğP başlardı. 
b' ır en r~. arrk 

1 t ."den_ çık:rn ken ahçı Paraşke,·inin gidip gelmesini mekteplerdeki en yapılı nya en guıel nu._urken gördüler. lll'psi korktu!ar. Çol güzel arkı l!!Öylerdik. Hn)'lt 
~rtr ~arsoHn cf1.'far ok an ak)a dogru St'· seyredi) orlar. fertlerin me,·kiinı işgal eder. Herke görUnüsteki nezaketine, u~ u kanlwınn ak indi Tatlı bir koku ins:ını nranl1. 
ıP ı,·nr a ı ve n·ırcı sarJıd G L· .. •• • • .. t b'tt b · ~ ' · 

Ü 
.: :. • hl .. ır. f'\· n uçuk l\fankanın odaııoında bir tarafından sevılen hır mus e 1 en aş rağmen hütiin sermaHlcr ondnn c~ki· Pt"nrerenin o"te tarafındaki kar-. Atl .. 

ı nun uzerınde r -a~ ı · .. · 1 ülü. N r • n şanesJ g.>- grup toplanmıştır. l\lankaya he~az ka hir şey değildir. nirlcr. (Mama) kndın, Hkilharrlar, tn bir ha)nldi .. 
r )or. iyura bağın)or: Manka veya akandakı l\lanka da der· GliıeJ iri &özlü ı.aif ve esmer, )&· kıılar, hatta umumhanenin insaf 111 • (Bitmedi) 
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~ 6 - VAKiT 9 Temmuz 1931 

Hikiye s. s .. 5 Yazan: 
Fikret Adil 

-Siz maha1lebi çocuklarısınız, böyle dum yudum içiyordu. Latifeyi iptiHiJ·a 
işler yııpamzsınıı. kadar çıkaran arkadaşları onu heyt!-

- ••• canlandıran yegane sebep idi • .Mamaı: 

' Memlekette V AKIT 1 

ispartada açılan sergide 
Merkez kaza ve köylerlnin bUtUn mektepleri ilk defa faaliyet 

semerelerini tefhlre lmkln buldular 

- Tam üç yüz ki i topladım, hep~i bu kalabalıktan hoşlanıyor, yalnız. ,,----~;---- _ 
dıoa,rlıklı çocuklar, bir tane İstanbullu onların kendbile mc:.gul olmamasını 
yok. istiyordu. 

- • •• Çünkü gece yarı. ı e"ine dönerken ' 
- Senin için söylemiyorum, sen hu :. alnızhk, sükut onu korkutuyordu. O· 

i,. te bize çok yardım ettin. sen 'e ar- dwna çıkınca, hizmetçinin ller gün 
kadaşlann .. Bir cigara daha içmez mi- düzelttiği kütüpanesini altüst ederek 
sin, bir de kahn? .. lç canım belki bu mütemadi) en ayni kitahı okur. Bazan 
on görüşüşümüzdür. Ben yarın gidi- mensuıı olduğu teşkilfıt namına silah 

yorum. kaçakçılığına gider, ancak tehlikeli İŞ· 
- • • • ler ) aptığı geceler, dudaklarında tc-
- Fakat doğrusu herifleri iyi at. bessüm görünürclü. 

latmı§sın. Konuş ana yahu! Gümülciine eşrafından bir jandar-
- Ne konuşayım? ma yüzbaı:-ısı olan Sermet Beyi, son 
- Nasıl kaçırdın şu fişekleri? He, günlerde te.,kilat merkezinde t.anrmış-

riiler Topaneden Iiöprüye kadar kor tı. Dünya harbinin hırpaladığı milyon 
!fon yapmışlardı. )arca insanlardan biri olan Sernıet 

- E,·et. Komiser Sait yok mu, on .. .. 1 ~k· larm adamıdır, o haber ,·ermiş. Bey, \'atanından ,.e lıutun em a ·ın<len Serginin açılma resminde bulunanlar 

,1 ...... -

r Memleket Haberleri ) 

iki canavar çocuk! 
Antalyada birisi 14, diğeri 

10 yaşında iki çocuk Ayşe is· 

minde 9 yaşında bir kızcağızın 
bikrini izale ettikten sonra kızı 
boğmuşlar ve dereye atmı~lardır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
katiller yakalanmış ve evelce de 

bir çok hırsızlık yaptıkları an· 
}aşılmıştır. 

Malatyada f1rka azaları 
Malatya gazetesinin yazdığına 

göre Malatya Cümhuriyet Halk 
fırkası azaJarı bir takım dedi· 

kodulara nihayet vermek için 

bazı kararlar almışlar Bu cüm· 
leden olarak vilayet ve kaza 
teşkilatı idare heyetlerinde bu .. 

lunanlar, harici işlerden, yalnıı 
birer tanesini uhtelerinde bıra· 
karak diğer siyasi, içtimai ve 
iktısadi cemiyetlerden istifa et• 
mişlerdir. 

_ Ey7 a.}rılınca ~afe.r 'f?n:u·.harekfttına İŞ· lspctrtadan ya.nlıyor: yet \'erilerek sergilerde teşhir edildi· 
,.. 1 b' h 1 tfrnk etmış. şımdı de, ı.,gnl orduları- Birkaç gündür lspaıiada Cümhu- g~ini gören çocuklar da ruhan yükselir Rıhtım şirketi 8 mil - .1,e yapa ım, ız ara a an ha- . . . . ' • 

zırlatmıştık, fi ekler de sandıklarla 'fo. n.ın ~elınde olan ı~tanhula ı.~tıca e!mış- riyet mektebinin geniş s~lon ve odal~- k~nd.i kabiliyet ve kud~·etle~ini daha i- yonluk tesisat 
pane fabrikasının av atış şubesindC' h. :-;erbe~ B~y: Trakya Mudafaaı lıu· n.nd~ ~er~<'z, k.:•z~ ''e .koy m~kteplerı- yı hısseder, çalışma hıslerınj arttırır- . t k 
duruyordu. Düsündüm nasıl ol~a hun. kuk cemıyetı ılc beraber çalışıyordu. nın 1.,trrakıle buyuk bır sergı açılmış· lar. Y8}) ıraca 
ıar yakalanacak, iyi i 'mi bir tecriilı<'! 192.3 ~enesini no günlerinde, Yunanlıla- tır. Serginin kiişat merasimi vali n Sergiler talebe ..-e muallimin faa. Tesb_it edi.ldiğine göre bir ay• 
der kurta bT k k 1 d d' rın hattıfn ıla tecaviiz ederek. Anado- fı~ka kumandanı beylerle memlekd Jiyetini, fertıerin mesailerinin tekam:i danberı Parıstc bulunmakta 0 • 

e • ra ı ırse ur arınz e ım. b .. "ki · · ·· ı k" · · h 
§ansımız yardım etti kurtardık. ludaki mağlıihiyetlerini, 1 tanbulu İŞ· U):u · e~·ının ,·e. yuz e.rce ·ışının uzu lünü alıikadarlara gö terir. Geri kn- lan Rıhtım şirketi müdürü M. 

_ Nasıl? ' gal uretile ödemek i terlikleri şayi ol· ru ıle.' bır çay zıyafetıle Y~P.1.lmı ~.rr. lan çocukların ilerlemelerini temin ~- Kanoni limanda yaktırılması ta• 
_ Bilivorsun ,,.a b d n·· . muştu. Sermet ney bir çete te~kiline Zıyafette lspartanın hutun mune,·- der, nralanndaki kıskançlığı giderir. savvur edilen 8 milyon liralık 

.; "' .; • en e U) unıı . . • h ver aileleri bulunmu.:: fırka mızıkası- J\.f kt · · · k ıavJa~tırır · · · • · f Umumiyenin kurşun mührü Yar Sa- memur edılmıştı. Bu çete mu temel ta- .. :.• ğ 
1 

. d' 
1 

e ep mesaısını 0 " -;; H tesısala aıt proJenın te errüabnı 
' ' ' k d kt D b'J k nın ruh okşayıcı şırın na me erı ın en bir rok ,,. · u ull r' mcsleldaşlara Ög~ hip ağa beğimin '·asıtaı:ile almı •ıJ· arruıa ·aı şı urnca 1• ura ı ece· . . d b ıı· s··ı . ~ J enı e 1 ' • hazırlamaktadır Esas proienin 

' ~ ·· '· . mıştır. Bu ara a aşmua ım • u e:>- retir Maarifle alakadaı· zevata tedri f ' · k ' 
Onunla hemen sandıklara mühiir nır- - Bır romandan parça man Sami Be,,· tarafından iskola~tik .. 

1 
•• ' • . ~.. • . t d . 

1 
te erruatını hazırlama tadır. Esas 

d m il ı · d k 1 1 D l' 0 . 1 .. , 1•. b d" .. .. d J ·l emındekı ) enılıklerı \e e rıs usu - . A k d d k' d' u • zer enne e a ıp a . • . mıyc ı. \im. e unu uşunmuyor u, terbi.} e ile modern terhh·eye ait muka 1 . d k. t k .•. .. t . u 1 tı .· proje n ara a a tel ık e ıl· 
yazdım. hütün kalpler müdafaada birleşmişti. veseli H hunünkü mekt~plerde cocuk- e~ınt e kı· f eı·n!gtı glo::ıt ~r~r: a ell~)ı mekte oldugvundan agvustos ip· _od d k? . . . . : . J ~ ,., • ~ muş ere na ı.)e e a ı., ıııı 'e mua ım • .. 

a ne eme Selım, çete.)e sılah \C cephane te- ların r·tlısma tar7.larrnr ''e ıs ha,,·ahnı 1 d 1 k h t t kk" t tıdalarmda Istambula donecek . . . . :.• :. · " " ere e me::. e · aya ının era ı ve e-
- "'Dette Pu~liq_ue Otto~ane .. ,..) ani darıkıne memur edılmı! h'.r. gru~ta_ ça· gö teren bir müsahabe yapılmış. resim kamülüne dair konusma fırsatı Yerir. 

DUyunu Umumıyeı O manrye. :Sonra lı~ıyordu. Bunu, sıkıldıgı ıçın. hır spor ıer cekilmistir Bilahare sergi methali ı t 1 l tad~ ld • "b' d. .. . . . . . .. :. · ~ e ıu sene ..;par a o ugu gı ı ı-
uabalara yuklettık. her arabaya A. olarak yapı) ordu. O hıç hır şey ıçın ol- ni b·ıg·lıvan kurdele ke il erek iceri gi- .~ ·ı- ti · · d d 1 •• ı h • 

•• • • • J • ~ ger n aye erım11. e e ooy e usuc;ı 

P. den gonderıle~ Jand.nr~~la~~~.~ ~~i· n~~~! \C öldür~ıeği diişiinmr.zdi. HÜ!'· rilmiş ve bir sene zarf~nda çoc~~l~rrn \'e umumi S<!rgilerin açılması ş.ıırmı 
rini .orurttuk, talımat Hrdık, ) uı uduk butun başka bır adamdı. An anelcr o- çalı,malnrrnın semeresı olan ve unııt e- arzudur. Hu hu ·u ta ki te~ebbüsleri v~ 
geldık. nun için güliinç birer alışkanlık, ken· dilmiyecek kadar çok \'e mi.itenevvi i~- faaliyeti beklemek bütün .. maarifi ..;e-

- Arabaları çel'irmi ler nıi? di anladığı manada, in ant olnııyaıı fı- !erle doldurdukları, büyük bir zevlde ,·enlerin hakkıdır. 
- Çe,·irmişler ammll. rıhtıma ara- detlercli. l\liiphem, ve sırf mahdut bır hazırladıkln1·1 ~ergi ziyarete başlan· Aydemir 

ıra Almanyadan tıpkı böyle ~andık- sınırın menfaatini temin için yaratıl· mıştır. :\luazzam hir salon n bii)'iik Manlsadaki hadise-
lar içinde yeni evrakı naktiye geli)or, mıs hi ler, o mıftan hariç olanları i~· beş odayı dolduran bu işler şimdiye • 
Düyunu 'mumiyeyc a~ ni merasip,fe tismar için orta)a atılmı.)ardı. Ye mil- kada.r ~spartf!da ilk defa. ~çılan onı~~ .Dl~. Sebeb1 . 
naklediliyordu. Jandarmalar lngiliz .}Onlarca adamın hirihirini ııo·aıla. mi hır .ılk mekt~plc~ ·crgısı ~l~a~ mu iUanu;adakı lcuausı. •nuhabırı11 ı:ı-
poJislerine hunların da eHakı nakti:.e ma 1, her hangi hir mefhumu bizati!ıi n.asehtıle ltalk uzerı.nde ~ok ıyı .. bır te- den: .. . . 
olduğunu ~öylemi ler onlar da ürhe ı. ti t kt b k IJ' d w•ıd· ır yapmış ,.e daha ılk gunde yuzlerrt Bugun matbuatta muhtelıf şekıller 

~ :. ' :; r\a e nıe en a a ır şey egı ı. . . . · · " · h · 1 
hile etmemişler. . . . :> • ,.. kişın111 akınlarıle dolup boşanmı.,tır. de tas\'ır edılen .,fanı a apıs tane 

• • 1 • • Selını hılıyordu kı ısermet Bey, bu Çocuklarının e erlerini hiz1..at gören ve mahkum ,.e nıe\'kuflarının firnrları 
- '\aşa valla.hı. F.ger bu, aldır.a t k'F t h · ı . t ht -- r da · 

1 ·d' h' 1 b .. d eş 1 .ı 1
• ıç 0 maz~a 3 eşşuu un bir senelik mesailerine şahit olan eh·- hadi esinin hakıki safhasını yazıyo-

ve bu hususta hükümetle temas· 
ta bulunmak üzere Ankaraya gi· 
decektir. 

ee 
Davet 

Sultanahmet :ıskcılık şube reisliğinden. 

327 doğumlu ve bunlarla mu· 
ameleye tabi efradın son yokla· 

malarının hitamına azbir müd· 
det kalmış olduğundan ve bu..1 
müddet zarfında gelmiyecekler 
hakkında da ahkamı kanuniye 

tatbik oJunacağındein henüz: son 
yoklamasını yaptırmamış mükel· 
lefinin Salı - Çarşamba ve Per
şembe günleri şı.ıbeye müracaat
ları. ıe mese) ı ıç o mazsa on e;- gun n· . h' . 

h ·c1 • kt'k ı.ı lb k" h 'f' mevcut, bır menfaat ıs ıle yapıyor. vcyn bu tesllirden dolayı pek memr.un rum. a gı emıyece ı . ıa u ı erı .er • . , • ~ . . . . . . ·h . . .. - .. 
hattıfa..~lda kunet toı>lıyorlarmış. v~ t~pladıgı aclam~aıın ço~u, __ çapul kalmı tardır. Sergı baştan ha:;ın h:ı- Manı~a~a asırdıde hır h~pı ane k.azas.ına bın. t~peler ~c.'k11n.d~n ku~· 
Ç...erkes Etemin de aHnesl beraberrr.i~. hıssıle hareket edıyorlar. Çunku bun- c;ocuk idemi teşkil etmekte \'e onların me,cuttur. Zaman zaman hapı~ler bul Jıyeth fare hıcıet etmıştn·. Vılnyet z~
Köyleri sıkıştırmıya ba~lamı::;;lnr b:ıe. lann içinde hir tek sen·et ı-ahibi ohm ince ruhlarını aksettirmektedir: S<'~- dukları . fı.r::.atı kaçırnıı.} aı:ak fı~ar ~t- r?at fen memı~rln.rı. cf erher hale getı-

- yoktu, senet sahibi olanlar, 'teşki!iitı gide çocukların kendi zekaları ıle mu· mekte ıdıler. Bu defakı hapı::.lerın nlerek farelerın ıtlafına çalışılmakt~ 
... . . • vazıhanelerden idare etmeği daha mü- tena ip yaptıkları pek çok enteı-es:ın kendi kendilerini tahliye etmeleri 'nzi dır. 

- Eh .. Selım, hakkını helal et, ya- J • • • l .· f • ·· .. k ı · h kk ·1 if·:ı ed"I e * • . . . • nasip buluvorlardı. ::\lamafı. her şeye ışler \'ardır. llele kızlarımızın ış eıı cı muı.ı a >enın a ı ı e • ı nı -
nn erkenden gıdıyorum. .. w · . . . . . . er i ·e bir ba ka üLellik bir başka mesinden ileri geldiği tahakkuk etnıi~ Bolivadinde imar faaliyeti 

- Gece kahvcye çıkmıyacak mı- ıagmen, • elım de, bu asıl ga)esı at'· g .> ş .g . . t .. t• Bolivaditıden yazrlryor: 
• . . . . . . .. zarafet ,·ennektedır. Tertıp \C anzı- ır. 

sın? gıstırılmış hıssın hareket humma ıı.a . . . d'kk ti . . . . . ..,_.a abanın ı'şlek . am ·n w ~ . . . mın cok ınce hır zevk ve ı a e ya- Hapıshaneler talımatname ı mı;tı- n. ' • 'e m ur yerı · 
- Yok canım, yegenle bu ak~ım vakalanmış, gıttıkçe artan bır gayiet· 1 ~ . . k t"ni hir kat da b. h . h 1 · d hı·ıı· mu··raı-·-tbr. de inı:-a ına başlanılan hükumet 

d 1 ğ . . . • . . . . pı ması sergının ·ıyme ı · ınce. apıs ane erın a w • • • • 

ve a aşa.~a ı2?. değıl mı . .l ~ ! .. .. le çalı ıyordu. Ecnebı bırkaç lı an hı- ha arttırmaktadır. Bilhassa renkli taş- "si adli venin bil ha sa cümhuriyet mü.1 ı~oııngıııın hır taraftan ık maime gay-
- Gule gule, gene goruşuruz. lişi, ailesinin geniş tanıdık muhiti, ~ıık ların dö\'ülmesile elde edilen kumdan deium~milerinin cümlei ,·eı.aifinden ret edilirken onun karşı ında beledi-
- inşallah. cevval zekii ı, ona, hu i~te muvaffak ol- ve ağaç zamkından parasız, hoyasız ta addedilmi<: harici inzıbat zabıtaya ait ye tarafından da çok güzel hir park 

. .. "' * * masına yardım ettiler. biat renklerile yapılan Gazi tablosu i- bulunmustur. vücudu getirilmektedir. 
Selım dort beş aydır nasıl vasıdı- . . . . . . • . t ·· :ı. ,, an 1Ja d d 1 ··,, ük b'r 'ne 

x..- b'I . d G"" d"' 1 . • k" ı 8elım, hakıkatte kcndısını aldat- le dıger tablolar ve yenı aammum e- Hapi lnne içer inde koğu~tan dıı-:a· e.} ı • şın a n ıu.; ı sı • 

:k
5

::''
1

1 
ıimdıyor. u.'kl' un tuz ebnll'w·.a t\'e maktan başka hir şey yapmıyordu. O den filoş işleri cok takdir kazanmak- rıva arılan• Hğam altın ıs ki~i gecclı ma binası yapılmaktadır. lki aya ka-

ose er n e pını ıyor em e ıgı ) ıı· . . . ~ · ~ ' :> =- • ı d ·k . ı d"I . k b k ı:: h lkı'" ™ ' -- - hunu da bılı,>orcfu. fakat ne y<tpsm kı. tadır. ~ündüzlü çalışmak suretile ancak sekıt. ~ a~ a ı. m,1 e ı cıc u ı:t a •. 
muTaffakıyeti diğer klüplerimizi de ilk defa olarak aşıktı. Sergide: muallim hanım Ye he.> le- gün efe tamamlanal.'ağı erbabı vukufun 1 tıfadesıne uçılacaktır. 
t~\ik edecek mahiyettedir. :Hu klüVi- Bir kah'e daha ı marladı. Oturdu- rin ders rn~ıta ı olarak ve ma rafsız beyanatından anlaşılmaktadn·. J•;,Zer Zonguldak limanında batan 
müzün şilt birincisi ilan edilme i kPn- ğu kazinonun kapalı yerinden !avla bizzat yaptıkları biiyük kıymeti haiı \'Rzifei nıürakahe hakkile ifa edilmiş 

11 
• h vb~~u~ d • 

di i · · .. · b' b · k d 1 1 · ı 1 d h' d·ı kt d' ~ · • • 1 d b ususı mu a ırumz en. s ıçın bu.} lik ır ahtırarlıktır. şıkırtılarma ar a nı:; arının ~e erı "'a- e~er er e te- ır e ı me e ır. ...:ıergı olsaydı ne bu lagım açı ır ve ne e u Z ld k r .. d b" "k 
Bu genç klübümüzün bu un\·anı rısırkeıı 0 Halice ı;öken kasevtli rıh- I=> gün açık kalacaktır. firar hadisesi meydana gelmekle halk .okngu a 

1 
ınb~ımınıkn ıçhınl'e d U.)b'u 

· · ~· ) ' ' · . k h · · . . ve pe · zararı ır en az a ın e U· n şildı kabul etmıyecegı hakkında r11a samı Evüp Sultan iskele ine yanasan Bu ene ılk defa olaıa şe rımız- heyecana dü~erdı. 
1 

k'" .. 
1 

h .
1 

t hl' 
1 d k .. ' - • " d b .. ·I h". · · 1 as d· ıh • . .. unan ve omur a nıı ve a ıye 

yet er me!· ana çı ·tı. .. .. . rnpurları, yolcuları, kim bilir ne d ü- e O.} e ıı. s~rgın.ın _açı nı •. ın a ~n Bu hadiseden el olayı hapısane nıu- işlerinde l)ii) ük bir zararı görülen 
~ey!ıy~t ta_mamen hu kluhun b.ı- Şüncelerle zarnllı, muhteris, yorgun. ter~".' ma.arıfç.' \'ahmı~ Ahm~~ ~~.~ m~ş dürü ,.e gardiyanlar a~ığa çıkarılarak Hacı zade "npurnnun çıkartılma a-

leceğı hır ışe aıt olmakla beraber IJız kanaatkftr ) olculnrı ~eyrediyordu. Ue.> '.le 5alı~kan m~~ı.~f .mud~ı ~mu7. takihat yapılmaktadır. melivc ine bir :n dan beri de,·nm e~ıi 
-k dog·ru bulmuyoruz. lsmaıl ~e\i<I Bey buyuk bırer amıl Ol· . • · k - 1 , • ' 
"' Birdenbire titredi. Babası çıkıyor· ' . .. lllanısa bayları - Ilır aç ~ene< e 1 mektedir. ltal.) an bandıralı Lavale-

lstanbul futbol ,-arlığını elinde tu du. Aynı çnh altında oturdukları halde muş~ar ve tertıp e_snası~da ~er g~n beri ::\tani;;;a bağlaı·ı afetten afete ma- te ,c Lfınina tahli~ireleri muntazam bir 
t~n,_bir h~yetçe resmen ~u şild_e_ l~yık Ü<' a\'dır Jwnuşmamışlar', hirihirlerini ergıye. gelerek alaka go termışler ıı·- ruz kalmakta, 19:!9 senesinde yağmur faali) etle çalışmaktadır. Vapurun 3-4 
gorulen bır takımın kendı kendısmı bu .: · . 1 d' n b ..:: 1. . t hl'ke şat ,., ıkazlardn bulunmuşlardır. !JO ene inde doğu, azlığı bu sene don- .. ün içinde rıkutılaca°'ı kat••ı sur .. t-.. . gormemış er ı. a ası .... e ımın e ı - 'd . ff k , t ı k • " "' ' ' ' .. 
na ]~yık h_ulmaması .~e ~adar susle:11r li ~eylerle meşgul olup işini bırakn~a- . Bu sergı ekı _':'1u,·a . a. ı) e e >a. ~: ların te~irile hayli ı.arar görmii~ "~ ~ıı te anla ılmnktndır. Ameliyat son af 
• suslensın pek tabu bır hareket ol:ı- . k . • , rak gelecek senekı sergının daha 1) ı defa i:sc yaj:murlarclan , e tcdbırsızl•k halardndır. Yalnız yapunın rıkarıl· 
~~z. Çünkü sporda yenm~k kadar d.ii· sın.ı_ ı~:ı~rde annen gihi hayal peşin. ''e güıel ol~c."lğ~, .~oc~.k~~rın11~ın daha yüzünden Manisa bağlarının yüzde :'-C'h dıktan sonra hir işe yara:. ıp ;·aranır-
rust hareket etmek de lazımdır. Hır- d k . Sen de annen gibi (). mükemmel ışlerının goruleceğı lspa1 ~a seni mildiyo ha ta lığına tutulmuı:; ur. yacağı lıeniiz belli olamamıştır. l\ta. 

k al . t k 1 ·· ··ı ·· t" k" e oşu~ orsun. · · · d'd 1 ki kt d · ·· .. ı·· G •z ço g ıp a ım ar goru muş uı· ı 1.. "d k . muhıtınce şım ı en >e enme e ır. Ziraat müdürü bey ıle gorus um. n • amnfih v-ıpur lJir i~e ,. aramasa lıi. 
h l ·r ·1 1 l llJ> gı ece sın, ·ı . . . 300 . l" f e •• t ı· 1 < J maçtan sonra - mu te ı \'e~ı cer e d'. d Mektep Hrgı erı ıçın resım ı mu a:.:o diği yerlerde hu ha talığın nıu e'' ı o le ı· . n temizlenme!';i pek bü,.·ük 

1 nor u. .1• t' .. 
1 

ım,tnı ~ J 

mMelA hariçten oyuncu a ıp O) ııat- · . d .. 1 .. t" . .. sal bir broşür neşredilip vı aye ıere duğunu ,.e e babı hastalık baş ~us .er- bı'r fa ·d·ıdıı· 
k ·b· h'"k ·1· dd d'J Annesı ... 22 .)a~ın a 0 muşu. H C\· •• ·ı kt" 1\1 ıı· 1 d ··ı kt"' •) ' • ma gı ı - u·men mag up a e ı e- .. . . :> • gonden ece ır. ua ım er en a,>ıı an meden (Bordo bulamacı) nın \il ' u zn- zo 

9 
ldakta elektrik cere• 

rek filen mağIQp olan takım galip ad lurken · . . .. . hir heyet hu iş için .,.imdiden çalışmah manile atılmamasından ileri gelcligini " u yan ile öl Um 
dedilmi tir. -: Selı.m. dı)e haykırnııştr,,go~lerı- tadtr. söylüyor. Bugün yapıhtcak tedbir k·.1- Zonguldaktn .)eni çar ıda Recai 

btanbulspor futbol heyetinin de nj begeıı~ıyoru~, onlar henımkılere Mekteplerde her me\' ·im !'.\onund,ı manıış olmakla beraber ha talığa 1u- zade Hüseyin lle:.;n kah\ esini işle-
takdir ettiği veçhile hakikaten lstan- çok henzıyor .. hır az katı 01 ! hususi ve sene hitamında yapılan unıu· tulmamı~ bağların kurtarılması için ten kahvecinin 20 ) aşlarındnki çıra· 
bul §Udine layrk bir takımdır. Gelecek * * "' mi sergilerin terbiye'i faideleri pe:" piya ada bir dirhem göztaşı yoktur. ğı Trabzonun Yakfiye kazasında 
aenelerde de şildi kaybetmemek icin Ölmekten ne ~.'~:ıı:." Yaşıyan ha: ~oktur. Sergiler mektl'plerin faali) eti btanhul piyasa!'ıncla mevcut old.ığu Şükrü oğlu Ahmet , dlil,h{ındaki elck-
Şmdiye kadar olduğu ı:ihi çalışma ını tırlar, hatırlıyan uzulur; haşım r:-crı ni gö teren birer ayna ,.e miyardır. haber Hrilen göztaşı hirkaç gün iı;cr- trik <'ere) anma tutunduğu zaman 
um~nnl eder ve k!!t<ll!5ini tebrik ede- çe\'iren yorulur. Ve ölüm, uzakta olur- Bir mektebin kudreti ancak çocu'kları- inde Mani. ayn celhedilirse belki Lu derhal ba)ılmış, otomobil ile eczane 
'Pis. sa teısirini, kalanlara gündelik hayııtın nın faaliyetile ,.e onu gösteren sergi- ha~lalığın önii alınmış olur. ye nakledildiği zaman öldüğü anh· 

S. C. rnr.şJ.:"aleleri içinde çabuk unutturur. lerlle öl~ülebilir. E,.yala.nna ehemmi- f'are Jıicrcti - .Manisanın Salihli ı;;ılmıştır. 
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Ankara ile Bağdat 
n ;-eysal Hz.niİı ziyareti iki memleket 
· nünasebatında mühim bir merhaledir 

(El Irak) gazetesi, son seyahatin uzak 
ve yakın Şarkta yeni bir devir 

açacağını yazıyor 
e 
e 

Bağdatta çıkan ( El Irak ) net gibi mukaddes bir gayeye 
gazetesi Kıral Faysal Hz. nin doğru atılmıf büyük bir adımdır. 
Türkiyeyi ziyareti münasebetile Nasıl Bağdat ile Ankara Gazi 
mühim bir baş makale yazmak- Hz. le kral Feysal Hz. nin görüş-
tadır. 

melerinden dolayı sevinç içinde 
El Irak refikimiz, Irakı tem- ise bütün Şark milletlerinin ayni 

- ıil eden Kral Faysal ile Türki- sevinci duyduklarından şüphe 
yeyi temsil eden Gazi Hz. nin etmiyoruz. 

tanı.!mal~n ve görüşmelerinin Eskiden mukaddes milli vazi-
bfiyuk bır ehemmiyeti haiz ol- felerin kıymetini anlamıyanlar 
duğunu işaret ettikten sonra şu bıı mülakatı imkansız sayıyorlar-
ıözleri söylüyor: dı. Halbuki işte bu tarihi hadi-

" Bütün Araplar, ve bilhassa se vukubulmuş, ve bütün entri-
lrakhl~r Türkiyenin kendilerine kacılar, kurdukları desiselerin 

• karşı aıyasetinin, teveccüh, teşvik yıkıldığını görmüşlerdi~. Kral 
ve hörmet siyaseti olduğunu la- F eysal Hz. nin Türk mipyetinin 
yıkile anlamış bulunuyorlar. kalesi olan Ankarayı ziyareti ve 

Irak k.d b k Türkiye kahramanı Gaz. Hz. le ,es ı en a imiyeti altında 
yaşadığı Türkiye ile münaseba- mülakatı dolayısile söyliyeceği-
tmı tahkime çalıştığı kadar bü- miz söz budur. 

tün komşularile de anlaşmağa Ankara ve Istanbul matbuatı 
çalışmaktadır. Onun için Irak da bu hadise dolayısile ayni 
Ankara muahedesini aktettiği hisleri ifade etmiş bulunuyorlar. 
gibl Hicaz Necit devletile de Askeri bir deha olduğu kadar 
anlaşmış, Suriye ile ticari ve siyasi bir deha olan Gdi Haz-
iktısadi müıakı a gı'rişmiş 

1
-,..,

0 
retlerinin dürüst siyaseti en kıy-

' .. metli siyasettir. ' 
ile Irak arasın~ _ .ı dostane müp 

b 1 • b Irak hUkümdarı ve Arap teced-
nase et erı i ya için gayret et-
miştir. düdünün merkezi olan kral Fey-

sal Hz. nin Ankarayı ziyaretleri 
Fakat Feysal Hz. nin Ankara- en kıymetli temennileri tahak-

ya vukubulan ziyareti, bütün or- kuk ettirecek mahiyettedir. 
ta ve yakm Şark devletlerinin Bu ziyareti daha başka ziya-
münasebatında yeni bir devir ıetler takip edeceği mubakkak-
açacak, burada sulh ve mesale- t N t' d ü ı k ır. e ıce en m stem e eci ruh· 
meti tarsin ececektir. Bütün lu insanların bulaştı:dıkları şöh-
Şark devletlerinin Ankara müla". 1 ret er temizlenecek ve şarkın 
katını büyük bir takdirle karşı-
li sermgun bayrağı yeniden yükse-
·yacaklarında şüphe yoktur . J k · B k ece lır. u loymetli temenni 

Çün ü bu mülakat Şark millet- ve ümitlerle oynıyanları, tarih 
lerinin haysiyet ve şerefini siya- ancak mahkum eder. 
==:::::..-::::::::-.::=::::::::::::::---- idi ...................... , ' 

A 
-.. ........... ._ ... -... ::::: =~:::::::::::::::::···-...-· .. •••• ••••ıı••• .............. _. ........... . 

. vrupa yangını ve itfaiye heyeti 
ısveç gazetele-

rinden biri bir ,~-1 //711 /. ~ 
karikatür yap- \) / ' i r7;,, . ~ 
mış. Bu karika- ~~ "< / ~ J l'J 
türü aynen bu- ~'. l:!::__ -· ~ ~ 
rayaGdeörce

1
diyo , ~ 

ruz. rü üyor- · ' · 
ki karikatürde \ r~ ,f'TTT1""""'o\..-t"\\;..ı 
Avrupa çatısı, ~ .... .' 
bacasi yangın ~ 
alevleri içinde 
bir otel, itfaiye 
heyeti de Ce-

ncvrede topla
nan Avrupa dip
lomatları şek· 
linde tasvir e· 
dilme k t e d i r · 
Yangından ku;. 
tulmak için pen
cerelerden, bal-

konlardan ken-
,,.,,..--·-:> 

~.:..~~~«"? 
dilerini sokaklar t 1 • ~ " 
'b b b A a a an ar vardır. Karıkatürün maksadı ikbsadi 

:
1 
h 

8? ~ r~nı ~rupayı baştan başa sarmış bir yangın haJinde 
; np e d~r] en, er memJeket büyük ıstıraplar içinde inlerken 

Y 
vrupa d ıkpJ oma~afrıdnın şaşkın şaşkın müzakereden başka birşey 
apama ı arını ı a e etmekti H k'L d 

ibaretttir. r. a ıaat e tamamen bundan 

Bu hakikat nazarı dikkate alın 
müteessir eden iktısadi cihan buh:::a memleketimizi de kısmen 
labiHr B"til. 'h · t 'J" d . ının manası kolayca anlaşı-• u n cı anı ıs ı a e en ıkbsadi f ı-k . . .. 
üzerine az çok tesir etmemesi mümkün le a etı~ me~leketımız 

.. .. • 0 mıyacagı takdır olunur. 
Felaket bütun cıhana şamil bir afet oldu~ una .. 

da daha ziyade beynelmilel tedbirlerde aram!k J" gorde devasını 
'l 1 t hd'd' J'h b . azım ır. Beynel-mı e a ı ı tes ı at, eynelmılel borçlar ve k d' .. 

h lJ' b t db' ı · b d re ı meselelermın a 1 u e ır erın aşın adır. Avrupadan gel h b - A en son a erlere 
gore vrupa otdinin yangınını söndürmek için arasıra C d 
toplanan er l ti t hl'k . enevre e ıp oma ar e ı enın vehamati karşısında h k 
geçmek zamanı geldiğini artık anlamış gibi görünmekte;i:~ ete 

Kıral Hz. 
[Ust tarafı 1 inci sayıfamızda] 

firleri tarafından teşyi ediJmiş
Jerdir. Kıtaatı askeriye misafir
leri selamlamıştır. 

Irak Başvekili Nuri Sait Paşa 
Maliye Nazırı Rüstem Hayri B. 
Kırat Hz. ne refakat etmekte
dir. Misafir Kıralın lstanbuldaki 
ikameti hususi olacaktır. 

Resmi teblit) 
Ankara, 8 (A.A) - Irak kıralı 

Hz. nin Ankarayı şereflendiren 
ziyaretleri esnasmda Türkiye Re
isicümhuru Hz. le aralarında mü
teaddit ve çok samimi mülakat
lar olmuştur. 

Irak Reisi vüzerası Nuri Sait 
Pş. Hz. le Maliye yeziri Rüstem 
Haydar Bf. de Ankarayı teşrif 
etmişlerdir. 

Bu iki Irak devlet recülü ile 
Başvekil ismet Paşa Hz. ve 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü, 
pahiJiye vekili Şükrü Kaya, 
ıktısat vekili Mustafa Şeref 
Beyefendiler arasında vuku bulan 
temas ve mülakatlarda iki mem
leketin iktısadi münasebetleri 

Son Haberler 

Yeni matbuat kanunu 

Hiyanetleri sabit olanlar. 
gazete çıkaramıyacak 

Ankara, 8 (Telefon) - Yeni hazırlanan matbuat kanunu 
layihasının henü'l icra vekilleri heyetindedir. Bugün yarın orada 
müzakeresi bitecek, meclise sevkedilecektir. Bu münasebetle 
mecliste hararetli münakaşalar olacak, AH Saip B. uzun beyanatta 

bulunacaktır. 
Millet Meclisi mahafilinde mevcut cereyanlara göre, yeni ka· 

nun istiklal mahkemelerince vatan hiyaoeti ile mahkum olanlara, 
milli mücadelede, umumi harpte düşmanla temas ve teşriki 
mesaide bulunanlara neşir hakkı verilmemesi hususunda hüküm
leri ihtiva edecektir. 

Anadolu da seyahat 

Türkiyenin ençok yolcu 
taşıyan deniz yolu 

Ah ofilum, vah o§lum, vah Mehmediml - GUverte yolcular:' 
Seyrisefainln öteki vapur idarelerile paylaştlDı Ucret 

!araf~yn tebaasının diğerinin 
uJkesınde ikameti şeraiti hak· Anadolu seyahat mektupları: ı Iardan bir grup kemençelerinin yayını 
kında fikir teatisi yapılmış, Cümhuriyet vapuru: 2 temmuz 931 ayaklarına uydurmuşlar, hora tepiyor· 
Türkiye ile Irak arasmda ika· Tam saat 17 .. Karadenize hareket lar. Arka tarafta bir otomobil karuça 
met ve ticaret mukavelenamesi eden Cürnhuriyet vapuru yolcuları a. srnrn üstüne çrkan birkaç Kastamom.ılu 
akli için hemen müzakerelere rasında ben de varım. (V AKIT) namı· delikanlı sofralarmı kurmuşlar, her 

na Anadoluda ikinci bir tetkik seyaha- tarafa hakim bir halde, akşamlık g?dr,,. 
girişilmesi hususunda ittifak ha-
sıl olmuştur. tine çıkmıştım. ]arını, kalorilerini alryorlar. 

T Rıhtımda ve vapurda görülmemiş Velhasıl, güverte yolculan, dalga. 
ürkiye ile Irak arasında dost- bir yolcu teşyici kafilesi var .. Konuş~ ya, soğuğa ,.e rüzg:i.m rağmen yolcu

~u~ ve iyi komşuluk rabıtalarının yorlar, vedalaşıyorlar gülüşüyorlar.. luklannı öyle tath geçiriyorlar ki .. 
ıkı memleketin karşılıkla menfa· Cümhuriyet vapurunda, evvelce Bunların neşelerine, hallerine bir 
at!erine ve su!h ve sükfın siya- görülmiyen bir intizam var. Bu s:ı:ıt- çok kamara yolcuları bile grpta ediyor 
setlerine uygun olduğu hususun- te iskele ve mavnalarda yüklene~ek lar. 
da mutabık kalınmıştır. tek bir eşya parçası bile yok. Vapur, Vapurda, Karadenize işliyen vapar-

HuCıudun emniyet ve asayişini tam, beşte hareket edecek,. larrn vaziyeti \•e bu ~ısımdaki nakli· 
temin hususunda alınan tedı:.i:r· Program bu .. hiç kimse, bunu dur- yat işleri hakkında b:ızı mahlmat edin 
lerin samimiyetle tatbik edildiği duramaz.. dim 
ve iyi 11eticeler verdiği iki ta- Tam zamanında kalkan vapurda, Türlciyenin en çok yolcu taşman de. 
rafça memnuniyetle müşahede mendil sallamaları arasında bir kadın niz yolu Karadenizdir. Buraya hafta. 
edilmiştir. çığlığı koptu: nm hemen her güRü bir veya iki VR· 

Hududun iki tarafmda yekdi- - Ah oğlum, vah oğlum, nerelerde pur hareket etmektedir. Burada esas.. 
kaldın.. lı iki hat vardır. Birisi doğru Ttrabioh' 

ğeri aleyhine hareket, ve teşeb- Andaolulu, alaca rarşaflı bir köy- hattr, öbiirü Bartın hattı'chr. Tiralnö-
büse müsaade etmemek esasının " d lü kadını, birinci mevki kamara saJo- na işliyen l'apurJar, lstanbuldan çıkın· 

ikkatlc ve sebatla takibi teyit nunda iki ellerini açmrş, gözlerinin ca hazan Zonguldağa uğruyorlar, ba· 
edilmişti~. . . yaşlarını silmeden bağırıyordu ... 10 ?·aş zan doğruca İnebolu. Samsun ve a;a. 

Zıyaret ıntıbaları larındaki cocuğu vapurun hareketın • ğrlara gidiyorlar, Rizeden dönerek tek 
Ankara, 8 (Telefon) - Kıral den evvel iskeleye gelememiş , vapur rar aynı iskelelere uğrıyaraktan Istan• 

Feysal Hz. büyük merasimle lstan- hareket edivermiş. .. Yalvarıyordu. Mer bula avdet ediyorlar. Bartin hat~ı, 
bula hareket ettiJer. Kıral Hz. nin hametliler, çoluk ~ocuk krymetinden lstanbuldan çıkınca Akçaşehir, Ereğ· 
bu seyahatinden bahsedet zevat anlryanlar, etrafına üşüştüler, zavallr li, Zonguldak, Bartın Amasra Cide, J. 
bu hadisenin Türkiyenin vücu· Mehmedini arıyan kadının derdine mer nebolu, Evreniyeye kadar.dır. Bu hat a 
da getirdiği siyasi inkı!apJarm hem olmak istediler. O, boyuna ağlıyor nispeten kü~ük vapurlar işliyor. 
hayırla bir neticesi olduğuna işa- du. Bu mevsnnde, vapurlar arasında 
ret ediyorlar. Filhakika bütün - Mehmedim!.. bilhassa T.~rabzon hattmda büyük re-
Müslüman devletler üzerinde Lakabını sordular, . kabetler vucut buluyormuş. 
manevi b. ,. k' . . . Tokatlı Mehmet... denırse anlar- Mevsimin yaz ve havaların düzgün 
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1
ha ımıyet 1h~df~af ede~ mıs .. Vapur tornistan yaparken yanın- gitmesi yüzünden büyük ' 'apurlarla 

man ı sa tanatının ı a et sı- ~ · k kl ı d'l b' · ·· · .
1 

da, gezınen ayı ara ses en ı er, ır rekabete kalkıı:;an ku"uk vapurlar da 
yasetı e d'v b"t- M" ı·· · ~ :ı: 
d l 

' ıger u un us uman lira iki lira vadettıler, kaptana koı:ı- bu hatta gidivorlar Gerenlerde mpur· 
ev etleri d k d' · 'b' h"" ' · ~ J • • :ı: c en ısı gı ı ur talar, fayda vermedı. cular bir ittihat yapmışlardı. Bazıları 

~e. tamamen müstakil görmek Mehmet iskelede, anasr vapurda bu ittihada girmemiş, diğerlerile rek?..· 
ıstıyen. Cümburiyet siyaseti ara- elleri böğründe kaldı, sonra kimbilir bete de,·am etmişler. Tmıbzona kadar 
sındakı fark çok büyüktür. ne oldu, vapur, yolunu buldu, herke8 bir yolcuyu bir tek Türk lirasrna faşı. 

Bu itibarla muhakkaktır ki işine daldı.. yorlarmış. Hatta para da kazanıyor· 
Türkiyed.e hilafetin ilga edilmit * * * )arınış. : 
olması dığer müslüman devlet· Uzun sefere çckan vapurlarda, her Seyrisefain idaresi, sırf diğer va-
lerle memleketimiz arasında iyi smı~ Y.olcu .~endi ~sbabı istirahatini purlara lıir cemile olmak üzere ke:ıdi 
dostluk münasebetlerinin kuv· temın ıle mukelleftır. Herkes parasma vapurlarile taşıtlığc birçok yolcuların 
vetlenmesi için ayrı bir amil a~~usuna ·re keyfine gör~ ~ir sını~ tla- navlunlarrndan hılsıl olan kfm nm:,y
olmuştur. hıhndc seyahat eder. Kımı, fakırdir. ven bir ni-.pet dahilinde diğerlerile 

Kıral Feysalın maiyetinde bu- l<amar~ alamaz'. kimi zengindir, giiver ~ayla;:ıyormuş. Çünkü bu vapurlar le 
lunan zevatın hemen hepsi ken- tede eglenmek ıste:. balep dolu iken diğerleri çok boş gi
disi gibi pek iyi Türkçe konu~- ~~purum~z boga7.dan Çtkarken sl-ıy diyorlarmıs::. Ne pahasına olursa olsun, 
maktadır. Bu zevat umumiyetle le, guv~rtelerı kamaralar~ dolaştrm. kendilerinin bu re\açsrzlığmı' gören 
Ankara muhitinde takdirle karşı· Her ~a~af. leb~le_p ~olu .. ~ırçok yoku- ittihada dahil diğer rnpurlar, ayın se
lanmıştır B'lh I k B k'l' lar bırıncı ve ıkıncı mevkı kamaralar- !<izinden itibaren iU:hadı bozmaiTa ka-

. ı assa ra aşve ı ı d r b 1 d ki . . 1 "' Nuri k. . b'. "k b' a ye u ama ı arı ıçın sa onda ya. rar 'ermişlerdir . 
. paşanın ıyasetı uyu ır tacnklardı. · · · 

takdır uyandırmıştır. H 1 .. . .. Fakat Seyrı efaın temız olan, yol-
e e gu.verte, (ığne atsan yere ~l~ış cunıın her türlü esbabc istirahatinı te 

Otomobı"l facı· ası mez) m~selıne çok uygundu. Ilerke:-ır. min eyliyen rnpurlarile daha sık ,01-
başka lıır alemi var. Maahaza en ıı!· cu nal 1. k · t' · · 

----~-------------- ..... (Üst tarafı 1 mci soyıfada) 
bir garaja çekilmiş ve kapısı 
mühürlenmiştir. Kaza esnasında 
bacağı göğdesinden ayırılan ve 
hastahanede ölen Şükran Ha
nımın cenazesi bugün kaldırıla-
caktır. Diğer mecruhlarm sıhhi 
vaziyetleri daha iyileşmiştir. 

TesadüfUn garabeti 
Fatma Zehra Hanımın dayı

zadesinin kızı ve facianın ma-
sum kurbanı küçük Şükranın 
Giritli olduğu ve Ali Vafi aıle-

1. .. , ~ ıne arar \'ermış ır. 
şe ı geçen yolculuk her halde guve •e , .. ., ~ . 
yolculuğu olsa gerek.. Kamaralarrn . "\'. olcuların muşkulat çekmemel~rı-
sessizliği içinde, güyertelerden gelen 111'. r~ıl~at~a gid.it• gelebiln:ıelel'i~-i. te- . 
neşe bütün ~·apurnn hava.....;mda bir bas mm ıçın once lıır defa tahrik ettıgı ııos 
kalık vücude getiriyordu. ~ talanm ikiye çıkarmıştır. Biri . lstln· 

Ilirçok yolcular, pöstekilerini bir huldan ~ah, diğeri de perşembe giitlii 
tarafa, gramofonlarrnı öbür tarafa •,alkacaktır. Dundan başka bir vapur 
sermişler. kah demleniyorl:n, kah ~u da, Bartın hattına tahsis edilecektir 
!üşüyorlar. ~ Buraya tahsis edilen vapur Cide· 

Bir tarafta iiç mektepli "'ene k(' .. ye kndar gelecek oradan. lneholu.,. A· . 
manlarım almıslar, ince ince ş"ark; tul yancığa kadar gittihtcn sonra, lşta~:. 
turmuşlar, öbii~ tarafta Tırabzonıu. bula clöncceldir ki, lıu havaliy~ g!d~ 
.... : .......................................................... cek \'e ge1ecc-k yo]cul,ır heme.n kumd~n 
sıle uzaktan akrabalığı bulun- Seyrisefain vapurlarına rahat~a ve ser . 
duğu anlaşılmıştır. bestçe seyahat cdelıileceklerdir. 

T nl li.t M iim tııi 
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Sinema ı«ısd icar 
editcü 

En önce, Allah dünyayı ve sen1a
Jarı yarattı. Dünya biçimsiz ve boştu: 
boşluğun sathında karanlıklar vardl 
ve Allahm düşüncesi su]ann üzerinde 

23ic Jıtm 
Smı' ar Estti HU 
?/-oksa 
1-üccac ~tı utı? 

1 
J. 

dalgalanıyor·d u. 
Allah "aydınlık olsun!,, dedi ve Bundan bir müddet evvel Müııih 

aydmlrk oldu. Allalt aydınlığın iyi ol- şehrinde bulunan bir artist acentesi, 
duğunu gördü; Allah aydınlığı karan- Almanyanm sulhperverliğini göster-
lrklardan ayırdı. ~ mek ve bir (Avr1.1ı:~ birliği) fikrini 

Allah aydınlığa "gündüz,, karanlık propaganda etmek için bir film mevzu 
lara "gece,, ismini koydu. Bu suretle u düşünmüştü. 
bir sabah, bir de aıkşam oldu: bu Uk Bu mevzua nazaran bütün Avrupa .. 
gündü. A1lah dünyaya insanı getirip devletlerinin en tanınmış bestekarları 
koydu; Sonra haftanm ilk gününü ge 4' ve mugannileri arasında bir müsaba-
çirmek için çekilip gitti ka açılacak ve (Avrupa birliği) marşı 

Bu esnada, insan şaşkın şaşkın et- >\oc. yapılıp kazanan besteyi, yine bir müsa-
raf ma bakıyordu. bakada birinciliği kazanan muganni 

Birdenbire bağırdı. Bu ilk ses idi. ı okuyacaktı. Filmin ismi de (Milletler 
Onünde boylu boyuna uzanmış göl Şarkısı) olacaktı. 

gesini, ilk müteharrik gölgeyi görmüş- \ ' ~- Alman artist acentesi bu fikrini bir 
tif. Sinematoğraf icat edilmişti. - • _ Fransız sinema şirketine açtı, fikir ka-

Fakat bu insan, bir nevi hayvan ol· bul edildi ve işe başlandı. 
duğu için bu fevkalade icattan istifa- LiBian Bond 18 kanunusanide Lon Bütün Avrupa devletlerinden mıuğan 
de edemedi; gitti Havva isminde ken- drada doğmuştur. Babası vekilharç Yil niler, bestekarlar seçildi, Nis şehrinde 
disine yanm elma (*)teklif eden kadı- yam Bond ve validesi çocukluğuııda toplanıldı, şarkılar söylendi, sinemaya 
ru okşamayı tercih etti. bir artist olan Herriettir. alındı. Hatta, hatrrlardadır, bizden de 

Pek ala biliyorsunuz ki, bu, hadi Beş kadem ve dört buçuk pus u- Hüdadat Şakir Hanım Türkiye namına 
seyi haber alan Allahı kızdırnuya kıl· zunluğunda 117 libre ağırlığında olup gitti ve Cemal Reşit Beyin ayın on dör 
f[ geldi. Dünya cenneti ilk çifte yasak kırmızı saç ve frndık kabuğu rengh;de dü esel'ini, alt üst ederek ve çok fena 
edildi ce umumi bir bahçe yapıldı. gözleri vardır. Londrada St. Vince"!'.t bir sesle okudu. O kadar fena ki, fil· 

Asırlar geçti. lnsanJar çoğaldılar. manastırında ve kato1ik mektebinde tnin 1'ürkiyeden maada bütün dünyada 
ve büyük amcaları Kabilin gösterdiği tahsil etmiştir. En evvel on dört ya.ş1~1 gösteriJdiği yerlerde bu kısnn çrkarıl
çirkin nümuneye uymakta gecilmıecli- da Dick Vhittington tiyatrosunda sah dı. 
ler. Müteaddit gruplara ayrıldılar, ve neye çıkmıştır. Şarkl söylemekte şôh- Haddi zatında film de, kötü bir 
harp en tercih ettikleri meşgaleleri ol- ret almış ve Picadilly Revelde çalışmış şeydi. Alman artist acentesi, filmi gö-
dn. Fikri icatları mızrak, ok, yay, ilh" trr. 1927 de sahneden çekilmiş ve rn:s rür görmez bütün dünya matbuatı:c.ı Lupe Velez, . ş&hirde ne kadar zarif, şık ve şuh ise, Hl~ 
gibi silahlar bulmrya inhisar etti. de yeniden sahneye avdet etmiştir. rnr ayağa kaldrrdr, protestoJar yağdırdı suvarl kadın rolUnde, o kadar mahir ve gene şuhtur'' 

Henüz sulh icat edilmemişti. Fa- çok filmler çevirmiş ezcüble Ellio ttt ve fikrinin katledildiğini iddia etti. • 
kat kalkan kullanılıyordu. Asırlar tek- Nugent ile (Candan uzak) (Luana) Bizce bunda ha~h idi. Fakat söylemek J...ıne.nı.a j nlJ.u: J::: 
rar geçti. Birkaç mancınık ve koç ha- (Kontrol altında) fiJmlerini çevirrr.iş- le ne çıkar? Hıç !.. ~"""J"' 
şı maçından sonra bir tevakkuf dev- tir. Paramuntta uek az şarkı söylenıiş Alman bunu anladı, bu sefer de Projeksiyon kamerası 
resi geldi. ve bilahare Metro Goldvin Mayer ile mahkemeye müracaat etmiş bulunu- Meydana gelen fil i d 

lnsanJar tesiri oJmıyan silahların konturat aktederek (Stepping Out) f J yor. Şimdi bu muhakeme Pariste yar:ı- k tti k . m k~e.r .e~e . .. .. .. . . . . . a se rme şanema ma mı~tıoın 
• • dan'·bıkm1ş gibl gorunuyorlardı. Daha mmı Ç?Vırmıştır. lacaktır. "f • • s· . • .. 

iyisini aradılar. Kısa hikayeler yazmıya çok merııkı Bu muhakemenin en şayanı dikkat vazı esıd~r. ı~ema ma~ıne~ının 
Bulamadılar. vardır , ~ sporun hiçbir kısmından hoş tarafı, bir filmin bir san'at eseri mi bulundugu daıreye proJeksıyon 

Dinlendiler. lanmaz. Güzel şa.rkl söyler ve ayni za yoksa laalettayin ticari bir mal olarak kamerası derler. Bu kamera bil· 
Eğer Çinliler olmasaydı, belki bu manda yüksek bir dansördür. Amatör mı telakki edilmesi lazımgeleceğ!ni hassa filmin parlanıasile zuhur 

lamadıkları için sinematografla meş- bir ressamdır. Mütaleada şiri tercih e· mahkemenin tayin etmek vaziyetinde edecek her türlii tehlikeye karşı 
gul olurlardı. der. Hiddet ve şiddeti ile pek ateşin oluşundadı~. Zira,Alm~~, davasını,(ma betondan yahut iki kat tuğladan 

Fakat Çinliler vardı. , . • · · lm kıymetı hakkmda ıgfal) noktasın- . d.l . l al d 
Barıtı keşfederek Jmllanma usulü- dan açmış bulunuyor. mşa e 

1 mış Om 
1 ır. 

nü öğrettiler, ve daha şiddetle harp r.,,.nl'!'! r. _ _.fJ.,,. Projeksiyon makinesinin baş-
başladr. v~ ~ yet veren ordu dört miralaya on kay. lıca aksamı herkesin malQmudur. 

---• makam daha ilave eder. Fakat müka-
0 zaman insanlar kubur, piştov ne- Bu makinelerden memleketin 

vinden silahları tanıdrlaı·. ~ffe O lemeyi idare eden galip tarafın zabiti ••• b t 1 •1 'fl · dd ı•~1,..e • her sinemasında mevcuttur. 
Sonra tüfek icat edildi ve bu ha- u eıuı en re e "''M n sonra muia-

kiki bir buluş oldu. Son günlerde Greta Garbo haldun bil teklif olarak şunu söyler: Filmi perdeye aksettirmek 
* * * da birçok şayialar !intişar etmiştir. - Size jenerali, a.ncak bir düzüne. ıçıo dünyanın her tarafında 

Gençler harp meydanlarında dö- Bazdan onun hasta olduğunıu söyle- konserve ımukabili verebiliriz.. . . ' elektrik kuvvetinden istifade 
~~~~.~ridefil~Hh~ni~~~~udLH~~ G~a Gu~~~------~--~~~~----~---------
hı mükemmelleştirmiye uğraşıyorlar· hasta olımadıgı ~nl~ı~ıştı~ .. Bunda.n 
dr. lşte sinemanm kat'i icadı bu za- başka Gretanın bır fılmı 5e~~~~~ken ~~r 
mana rasgelir. buhrana duçar olarak duştugu de soy 

1822 de Marey isminde zeki bir a- lenmiş, fakat bunun aslı, esası olmadı 
dam, yanlışlıkla kurşun atacak yerde, ğı tebeyyün etmiştir. Nihayet Greta
mekanizmasma resim çeken bir tüfe~ nın Amerikayc terkederek Avrupaya 
yaptı. Bu alimler ne dalgın adam· geleceği ve sinemadan vazgeçeceği SÖY· 
1ardır. Bu tüfeğin bir nevi makarası lenmiş, faıkat vaziyet ıtahkik edildikten ~ 
.olduğu için, mekanizma birçok resim- sonra bunun da yalan olduğu ~nlaşıl- ~ 
ler alabiliyordu. mıştı. Bununla beraber bu şayıaları~ 

Şüphesiz avam arasında "resim çek bir sebebi yok değildir. 
mek,, tabiri bu zamandan kalmıştır. Greta Garbo, geçenlerde, (Suzan 

Buluş harikulade idi. Senalks) adını taşıyan bir filmi çeviri· 
l\farey birdenbire sulhçü oldu. Yal- yorken Klarens Bravni ile kavga et- ' 

nız bu garip makinesi ile meşgul olmı- miştir. Klarens film çevrilirken Gre
ya başladı. Bir gün şarjör yerine ıkol- tayı tenkit etmiş, Greta bu tnekitlere 
lodyon doldurarak ava gitti. Bir şey taham·mül edemiyerek çok şiddetli nıu 
-vuramadı ama, kuşlann uçuşlarını kabelede bulunmuştu. 
çekmişti. Fakat Metro Goldvin Mayer) Gre-

Talebesi Demesi ve Melies sonrala- ta Garboyu kaybetm~ istemediğinden 
rl bu aleti daha ziyade tekamül ettir- ona başka bir rejisör tayin etmişler· 
diler. 1895, Lümiyer biraderler bir ka· dir. Bu yeni rejisör King Vidordur. 
ranlık odara kapanarak sinemayı gös
terdiler. Mucit, rütbesini bilfiil aldı
lar .. Bu sekizinci (acaip) i görmi
ye merak eden muharipler, harp 
meydanlarından döndükleri zaman on 
)ara büyük bir dram gösterildi: Gülmiyen adam, şu fı.krayc anlat· 

Arşidük Fransuanın katli makla herkesi güldürür, fakat kendi 
Bu bir san'at eseri idi. gülmez. Vak'a bir harp sahasıdır. lki 
Hayrete duçar olan muharipler düşman kuvvetler çarpışırken birisi-

d'.erhal silah başına koştular. nin jenerali esir olur. Esir jeneralin 
Bu vak'a 1914 senesinde cereyan maiyeti düşman kuvvetlere, jenerali 

ediyordu. geri verirlerse buna mukabil dört mi-
CARLO Rl M' !!EN: fa. ralay vereceklerini söylerler. Teklif 

~) Bu, Vedat NedJm.e göre lzmir reddolunur. Jenerallerine pek ehemmi
i.nciridir - fa. 

J'ıı.>an March ile Mary Carllsle tahta 1tları ile "Polo,, 
ornamak l•Hrorlar 

edilmektedir. Projeksiyon J1 

nesinin dahilinde bulunan 
lambası sayesinde elde el 
kuvvetli elektrik ziyası b· 
pertavsızlardan geçerek ~ 
resimleri cesameti tabii) 
hatta daha büyük olarak 
deye aksettirir. 

Elektrik cereyanının uıt 
olmadığı yerlerde her ne)(ı 
idrojen, eter, asetilen ve bt 
gibi maddelerle ark lanıbl 
yakmak kabil ise de bu rnıı 1 

ler pahalıya malolur ve lı 
vakit elektrik zıyasının )<i 

tutamazlar. 
Projeksiyon makinesi 

saniyede 16 resim geçirme~ 
:etile perdeye aksettirir. 
sinemactlar müşteri celbtl· 
için programlarina doldurdııl 
muhtelif filmleri muayye11 
man zarfında geçirmek içiıı 
kineye sür'at verirler. LüzıJ~ 
dan fazla sür'atle geçen bV 
imlerde hareketlerin ne"1 
sakat ve gayri tabii oldııS 
hepimiz görmüşüzdür. 

Sinema salonu f 1 

perde 
Filmleri iki suretle per~ 

aksettirmek kabildir. 
Perdenin ön tarafında 'f/e 

ka tarafında. 
Birinci şekilde projetcs1 

kameraları sinema saJ011ıl 
arka tarafında ve yüksekçe 
mevkidedir. ikinci şekilde f 
denin arka tarafında bulurıılr 

Bu takdirde projeksiyoo 
merası sahnenin arkasındıl 
uzak bir mesafede bu!uoufı 
salondakiler projeksiyonun ı 
smı görmezler. Yalnız bu sııft 
yapılan projeksiyonlarda re~ 
lerin parlaklığım mu haf aıa 1 

perdeyi sık sık ıslatmak ı~l 
dır. Gliserinli su ile ıs!anı:ırt ~ 
de ıslaklığını birkaç saat 111ıl 

,(Lütfen aauıfayı çeviı"iJJİ;t 
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Büyük Millet Meclisindeki 
(Üst tarafı 1 inci sayıfada) lşte biz bu noktayı istihdaf ediyo. şız n çok iyi dikkat etmişizdir; hu rin kadrolanndan aranılan imkanlf\ra menfaati, şahsi hırsı ve muzman i~in 

den ah\'111, me,·cut olan tedbirlerin ka- ruz. Son hadiseler ve neşriyatlar kar. betbahtlar o kadar iftiracı, o kadar karşı neşrettikleri yazılardan bir fık· i tediği gibi kullanabilir mi? •. Buna 
fi olmadığını meydana çıkarmı~tır. şrsında aldığımız şemme, gördü~ümüz hayasız \'e o kadar tezvirci, o kadar rayı da okuyacağım: "Hamisiz \'e kim· müsaade edilen memlekette ne mü.ess~ 
Uu hususta hatiplerin müşahedele"rini manzara budur. Endişemiz bundandır. bozguncu ,.e yaygaracıdırlar ki; va- sesizlerin yine bu \'aziyette yanıp gi- ı-enin ne de hakkın mana ve mahıyetı 
dinlemek isterim ki, bizim de birçok Yoksa arkadaşlar samimi bir muhale- tancı, inkılapçı Ye cümhuriyetçi olan decekleri anlnşılıyor.,. lıu ilk ve son anlaşılmamı:;; demek olur. 
müşahedelerimiz vardır. Eğer meclis Cet, müfit bir tenkit salim bir ı-erbt>st zümrelerin inkılap ve cümhuriyetper- bir sözdür. Ilu söz memurin kütle ini Arkadaşlar; İstanbul tramvayl:m· 
mutabık olursa alınması lazım olan münakaşa kabul ve himayesinin hik- ,·er rnuharrirlerinin matbuat sahasın- tahrik etmek ve hiikiır_nete_ kar~ı nef- na menafii umumiye ile alakadardır 
tedbirler hakkında uzun uzadıya iza- met ve gayesine uygun olarak kullanı- da beliren azim tehlike karşısında mil- ret hh: .. i ile müteharrık hır hale ge- diye kontrol vazediyoruz dn ondan da-
hat arzedcrim. . lan matbuat c:erbestisi, hiçbir zaman leti irşat ve ikaz için yazdıkları yazı- tirmek için ankastin i~ti~·ar edilmi~ ha fazla menafii umumiye ile alak~-

Rcis ·- Efendım, bir kere daha e\'- Heyeti Celilenizce Hükümetinizden is· ları milleti irşat için betbahtlarla bir gaflettir. Bir tahrıktır. dar olan matbuatr, hüviyet ve şansı· 
,·elden i~tizah için söz almış zevat rnr tizah zemini teşkil etmemiştir ve biz yapılan mücahedeleri memleketin ve Çünkü efendiler, ferda. ı ~Üf!_Ü ne~ yetleri malCım birkaç erserinin e!ine 
dır. Bu~Ja~ o~u~:ac:ığız, bunlardan .;<'n böyle bir vesileye, bir mecburiyete Jü- fır~amızın başında muayyen zevatın redilen bir makalede bu defa ~.u~lhu- hak ve hürriyet aleyhine istim?l edılen 
ra dn şımdı soz ıstıyen arkada~ları sı. zum kalmaması arzu ,.e endisesiledir tesırleri, kerhen yazılan makaleler riyet halk fırkası ve onun hukume- ke kin bir sili'th gibi (haktır) ıye tama 
rnsın~. göre yazacağım. Sıra sudur: ki, bugünkü istizahı yapmışızd;r, yapı- şeklinde gösteriyorlar. ti methedilerek memurların clürugu men kayitsiz ,.e kontrol uz olarak han· 

Suren·.~ .ney, Ahmet lhsin Iley yoruz. Binaenaleyh bugün bile bu müp Bu iğrenç yalanı, bu mel'un :rti- maslahat amiz etiketi altında . yalancı- gi zihniyetle bırakabiliriz. Bizim mem-
Mazhar ~hı.fıt Hey, Ziya Gevher P.ey'. hem muzmarr derin ifsatkar cümleler- rayı mütemadiyen milletin yüzüne , .e hk ve faziletsizlik eden bir zlimre ol- lcketimizde bilhns: a bu nokta ~ok şa· 
Yunmı .N.adı Bey, Ali Saip Bey, Sercf l~r milletin ruhuna uyu~ukluk, fikrine kulağına hiç utanmadan ve hiç dü:;;iın- duğunu söyliiyorlar. . . yanı dikknttir. Bütün menedi, mu~· 
n:y, Refık Bey, Refik Şevket Bey J<:. bır endi e telkin etmek i tiyen insanlar meden haykırıyorlar. Düşünmüyoı lar Bu gün tahrik etmek btedıklerı ' tr memleketlerde kontrolsuz hiç hır 
mm Iley, Hamdi Bey, l\lu tafa 'l'u;gut bunu her şeyden enel böyle bilsinler. ki, tenkit, neşir kelam, matbuat zümreyi hükumete hücum etmek sure- kalem i~liyemez. En hürriyetperver, 
B., Yu. ufB., N~zifi Şerif n, N. A ım Kasdımız bu ~adar mübeccel, bu ka- hürriyeti, denile~ yüksek ~efh~miar: tile_ ve prensipte:e rejime ~iicu~ su: n~~rahili. medeniyenin kusva ın~ karlar 
B, Ras~h U, Galıp n. Fazıl Ahmet Bey. dar nhraranedır. Ancak çok muhterem bu memlekette filen tecellı ettırenler retıle, yarın tezyıf etmek ıste~ı~lerı yukı;;~lmış m~mleketlerden mLo:;al al· 

R~ıs - Başka vÖZ istiyen var nu arkada. lar· kirli ellerde ekseriYa ,.e o muharrirlerin de dahil oldukları halk o memurin kütlesini hükumete ıstın:ıt mak ıstersenız oralarda gazeteler mu• 
efendım? .. belki daim~. muzır bir tatbika tAbi tu- çı, inkılflpçı. ittilflCI zümredir. E- etmek suretile tezlil Ye tahrik ederler. h~kkak ra büyük )rketlerin, y~ ce-

Ahmct Surcyya Bey Aksara!J _ tulan ve haddi zatında ~ok muhterem Yet utanmıyorlar ki; kendilerinin rte Bu suretle ortalığı karı,.tırmak ve bu· mıyetlerın ve yahut fırkaların ehnde. 
. Çok muhterem efendiler; Hükiıme ve müfit bulunan matbuat serbestisi tenkit hakkıdır, fikir hürriyetidir, landırmak i tiyen bu mütefe sih ı:u~- dir ve bu gazetelerde ~alışan muhnrıi 

tinızd~n yaptığımız istizah takriri al- gibi çok yüksek bir hakkı mukarldes tefekkür hürriyetidir, neşir hürriye- ların ika ettikleri mel'aneti izah ıçı.n lerin kalemi bu miie . eseler, cemiyet
~ındab!1!1~a. ı bulu_nan. arkadaşlnrını1• bir mefhumu adeta bir p~ravan, hir ti~ir v.e . serbest müna~aş_a hak~ı~ıı: ~u iki misali aldım: Yine cliyo.rlar kı.: !er ~e l~u. fırkalar kontroli! altında<~ır 
.an .. ı~sıyım 0fılcmıyoruz sesleri) 1- paratoner gibi istimal etmek için Jıir d~ye kırh ellerinden zehırlı ,.e !·ahırlı "1926 da maa~at yekunu 46 mılyon it- \ 'C bızatıhı bu fırakalr, cemıyetler, ır· 

şıttırırım. kaç gazetenin etrafında beş on mahluk bırer siırth halinde tuttukları ve ..... mil ra idi. Son beş sene zarfında memur ketler de hükumetin kontrolüne Hibi-
Fakat ~vv~la takririmizin manasıııı toplanmışlardır. Bunlar m'emleketi a- letin ali ve aziz menfaatleri aleyhine adetleri o kadar çoğalmıştır ki, .hü· dir. Dizde nasıl oluyor da bir tek a

ve 0.nunla ıstıhclaf ettiğimiz gayeyi n:ı.r~iye sürüklemek için her gün hin tevcih ve istimal ettikleri bu hakları kumct muamelesi tamamen kırtasıye- damın eline bütün bir milletinmenafii 
teşrıh ''C t~v~ih et'!1e~e lüzum görmii- bir çeşit ~ür'~t ve küstahlıkla !;alrşıy<'r ve bu hüriyetleri maalesef kendileri ~e ye boğulmuş ,.e maa~at yekunu 66. mil- ile alakadar olnn matb.uat müe es~ 
yoru.m. Ta.krır kat'ı hır vuzuhla yazıl- lar. Tenkıt dıye, serbest münakac:a di· bu vatan üzerinde ya;;adıklan bu mıl- yona çıkmı~tır. Be:;; seneden ben <le- . ini, kontrol~uz, kayıtsiz, şarbız hı· 
~ış ıfades! s~ri~ı, matlab.ı ~o~ meydan. ye, fikir .hürriyeti diye ancak düŞman leti~ ar~sında bulundukla~ı için Y.in.e \'am ede!' bu. israfata şi~?i nihayet rakabi~iyor. ~Iükumetten bunu bu hu· 

a o~an bır ! ~ızah tak:ı!'1dır. d~,·letıe.rın b_ozucu ,.e yıkıcı ca. us teş- bu ı~kılapcı, cümhuriyetçı ~e mıllı- vermek ıstenıyor, bunun ıçı.~ d.e 1~00 -.ustakı noktnı nazarını soruyoruz. 
\ ~lnız .hızı bu takrırın yazılıJl ve- kılatl~rıle, kıralanmış vatan hainl<'rile yetçı zümrenin sayesinde ellerınd.e tu- memur çıkarılacaktır ,·e tabu hımaye- Bir mUşabehet 

rilnıesıne, u tizahın yapılma.,ma icbar y~pabılecek1eri mel'anetlerin daha yüz tabiliyorlar ve daha çok şayanı dıkkat siz kimseler bu haziçedc yine yanacak- Arkadaşlar; nihayet hürriyeti mat· 
eden esbabı, tecelliyatı, ''ekayii. gidiş hın ka.t fazJa•nnı yapıyorlar. (Braı:o tir ki bu adamlar, yüksek hi. i selimi lardır.,. buat. serbe~ münakaşa, fikir n ne. 
tarzlarını teşrih ve tahlile iptidarclan seslerı.) her hakikati ke if ve idrake çok muk- MUfsit bir ruhun gayesi .,ir hürriyeti istimal ediyoruz diye kll· 
l'e Heyeti celilenizi bu hususta bir ka- Şa~ısları. Ye hüviyetleri malfım 0 . tedir ve müsait şolan büyük 1'ürk mil- Efendiler, müf. it bir ruhun bütün inatı fesada, velveleye, yaygaraya Ye. 
Tar a~~ıya da~·e! ~tmez~en evvel ~iitün J~n bu ıdraks.ız, f~ziletsiz insanların ııe l~tini, bütün bu ifsatçı ve il!ira~ı ~~ş- gay.esi,. rejimi yaratan ,·e ~:a~ata~ züm ren.. ellerindeki hak denen, hürriy~t 
~. erı~et tarıhının ~ılhaı;;~a yuk!'.'ek :rnJ?h.kla~ın.ı H dana ne yapmak istedik rıyatlarile imansızlığı fa1.ıletsızlıge, reyı mıllet nazarında duşurebılmek, denılen bu mukaddes mefhumları mı). 
'l urk ınkı!ahı tari.hlnın .m~vaceh~sin- l~nnı, .g~zlı, menfur emellerini, bütiin namertliğe, kadirşi~astığa se,:ket- mem.le~ete umu.mi bi.r .ümil-;izlik ve Iet, inkılap •. cümhuriyet ale):tıine.sui 
de .yapacn.f'ı?.' te~rıh, t~hh! \e te.,.bıtten hılelerını, dolam.baçh planlarını Ye bu mek istiyorlar. Onlar buna liat:ıy e~ betbı~lık yaratabılm~k ıçın her vasıta- istimalden bır .a~ feraçat etmıyen oet
en ~l bugun1;1~ l~ır_ h~d~ses~ne temas et- şahıs]arı.n hus~s~ \'e ş~h ·i nziyetlerini iman etmişlerdir ve bu iman iled!r .kı ya m.uracaat eder~~ ızharı mel'anP.t et- bahtla~ ~ilmehdırl.er kı, ba:.~a~ı~ın ce 
mek mecburı) etını hıssettım. v.e her bırerlerını çok ıyi \'e hiletraf bi- müflis ,,, tezYirci neşriyatlarına hakım mektır. Bunun ıçın de her yal mı bine elını sokan hır yankesıcının ko-

Efcndiler; bizi i tizah takririni hyoruz. . olan ruh~ budur, böyledir. . . ihtiyarda hiç bir mnhzur.g?rmüyorl~~· l'!nu tut.an polise .o yankes!ci~i? ~efen-
vern~eğe mecbur ed':!n bazı gazetelerin Arkadaşlar; bu hılkatte ve hu isti- Arkadaşlar· bu iltiracr, tahrıf çı, Çıka~ılacak me~ur adedının !300 kı~ı- dım benım rnasunıyet h~rrı) etı ş~h· 
ne~rı? atı ~eya~ında, bugünkü makale- datta olanlar, vatanın her köşesi iş- tezlilci ve tahkirci insanların bu dil~- den ıbar!t C?ld_ugu mad~m kı onlarca ~iyem var ve o muk.a~destır) deme ıne 
l~rının mtinderıcatının içeri! indl'n bir i gal. ~ltında yanarken, necip Türk mil- man matbuat muharrirlerinin hiç de- kabul edılmı~tır, bu mıktar 1926 .rtan ne kadar hak verebılırse şunun, bu~un 
kı fıkrad.~? .ba~sedec.eğim. Bu gaze>te- letını.n ~akkı, i.stik1a1i, haysiyet ve ğilse ~on günlerde ne~retikleri rna- l'?nr~ ~eçenr sene]~~ zarfında. tezyıt e- namuskiır insan1nnn ~eref .~e !.1arı~e. 
lerden bııısı dıyor kı: ~refı duşman çızmeleri altında çiğne- kalelerden birkaç parçayı misal ola- dılmıştır. \ e ~u yuzde~. 46 mıly~n ıııa- tine kalem uzatan fazılet ~uşkunu k!ıs-

•"Fena ,.e ileler matbuat h.. . . _ nırken, onlar yine ayni mahiyette \·e rak muhterem heyetimizin celil huıu- aşat faslı yekunu 60 kusur mıl.yona tahlann da kalem len kırılırken 
tinin boğulma ına kflfi gelecek ur~f'>e ~aman zaman daha bariz ve daha ha- runda, büyük milletin yüksek huı;ıı- çıkarılmıştı~ ve devlet m~am~lesı .!or· ve neşir hürriyeti ~u.kaddesi id
Diğer birisi diyor ki· "Bugün c"' h '!' ınane şeyler de yapmıs1ardır. Düsman runda türk inkılap tarihi karşı~ında tasiyeye bogulmuştur. Şımdı bızde dialarına o kadar ıltıfat olu· 
yet tarihinde matbu~t hürriyet~I!' ~rı- ?r~ularına girmişlerdi~. Düşma~dnn okuyu~ tahlil ve te~rih etmekliğimt beş ı-eneden beri y~pılan b.~ hare~e~- nur, o kadar hak verileb!lir! ... (Şiddet
günü olmıyacaktır. Matbuat h1.~;n. ~; ıkı l<at daha düşman olan ve dü~maıı· müsaade bu) urman;zı istirham edece· ten bu israf hareketın~e?. donr_n~k ıst~- li alkışlar, bravo 5eslerı.) 
padi ahların elinden ~ümhui .u tf1J le ı dan daha mühlik olan sultan ~ordu- ğim. yoruz, hakkelinsaf du~unı:nelıdır kı, Bütün mütefekkir beşeriyetin tab
rabe~ alınmış bir haktır. O~; e k~m>c; larına girmişlerdir. Mi1li kuvvet Hepimizin hatır nişanıdır ki Heye_~i 1300 ~emur fü1v.e edildı ıs~ ~~~lara tı. tasdikinde olan bir haki.~at.i if~de e: 
ilişemez. Şereflerine inanmadığımızı if ler. cephelerde çalışırken, onlar nıil- vekilemiz, dünyaya şamil olan \'e bu- rnsatı 100 - ~O lıra r_naaş .nrıld.'.g.1 farz ?ı~oru~; ~u ha~k~n ve. hurr.ıy.etın su.ı 
tira et.tikleri inkılapçılann, birkaç gay letı a~kas:~dan takat ta kalpgahın- t~~ devletler meyanınd~ _bel.~i .. en ~.z ~~ k.abul ed~.ıse - kı. ha~ıkat l~J le d!· ı~tımalcılerı p~k ıyı ~_ılmelı~~rler ~\~, 
retkeşın iddiaları ile cümhuriyctin ana dan. \e cıgergfLhından vurmak istenıiş hızım üzerimize sui te:.ın gorulen 1.·ı- gıldır - bu!çede nıha~et )'apa~ag~ her yerde ve b~l~as~a cu.mhurı)et Tu • 
hatlarından geri döneceklerine inan- ler~ır.. A~adolu içinde halk arasın- yük iktısadi buhranın ~er. rni~lete fark 2, ~·~ mılyondur .. ~un~ kendılerı kiyesinde teşkılatı e5a ıye kanunu; 
mıyoruz.,, d.~ ırtı~a, ı 'yan ve ihtilal ateşleri kö- iltizam ettirdiği taı-arruf zıhnıyetı al· de pek ıyı hes~p ed.7bılı~lerken anka~ namuslu \'atandaşlar krmMu.dur. 

Efendiler; fcnn \'esil el erle matbu- ruklemı. !erdir. Ilızle: o zaman dn tında hareket etmiş \'e birçok noktalr.r tin 20 .milyon ~ıye. g~terıyorlar, mn~- .Namu~lu. \'atan~aşlara verılen ha~· 
a~ hürriyetinin boğulmasına karar ve- hu m.~hl~kla~n! hep~!n!• her. şeylerini da tasaı·rur menabii tnhnrr~ . cdeı-l~en sat ~ıl1et hazıne. ını ~d~re edenler n !arın, hur.~ıy~~l~rı~ ~~n,!ln~ıdur \e 
rılecek midir? diye bir süphe gösteren ~~ gunku gıbı çok. ıyı \'e bıletraf bi- kendi otomohilleri me ele:,,ını de nıev- çok ı rn.r ,.e tebzır edıcı lnsn~~ar olriu- hunlann husnu ı tımah~ı a~ır olan 
bu fıkı-a kar ısında kat'i ve intihai lıir hyorduk.. onlar hıyanetleı-inde de- zuu bahsetmi~ti. nu r..ıünasebetle bu ğunu mıllet nııznr!ndn tebcllur etır- lrnnundur (nlkışlnr.) l\lumkun ols.1yt.ı 
hU"ttüın ve k~naat olmak üzere çok kı- vam ettıler, biz. imanım~.zı muhafaı.a dü~man • düşman denilmek d:ıha jo~- ı~ekt~r: mil~.ete hoyl.e. yanlış n yı~laı~ bu. memlekette hugünkü rejimi, in· 
sa bir şey arzedcceğim · Biz takririmiz e~~ekte sebat ettık, bugun de olduğu ru olur _ gazetelerden birisinın ya·1 dı- hır fıkır telkı.n etmektır . ..1 te hu .).:m kılabı ,.e kurtuluş yaratan ve yaşatan 
le yaptığım z · t• hl · · ti k • . gıb.ı.. ne müstevlilerin harp kuvvet- ğı bir makalede yazıya hftkinı ruhu lar, bu r.ıahıye~te he~ gıı? temadı ,·e en büyük adam zümre inin hüki'imet:1' 
rn~tbuat me~ l ıs .ız:'l a dne mı;l t ~!r l~rı, ne de hainlerin hin bir ~e~it gö._teren bir fıkran okuyacağım. "Hü tenıli eden neşrıyat ~ıle bı~e. bunıa:ı~ den ~unu isterdim: Bir muharrire bu 
matbuat seri e ~~ı~ı ne e .m.u. a ı~ hıle Ye mel'anetleri bizden hiç bir sey kiimete dilsen ,.a;,ife, kendisine a!t o- düşman ruh ve. !1'ahıyetlerını pek ala günkü türk münen-erinin vazife i ne 
yoruz. • 'J'akri~~ıi ı mesel\~~~ kasd;.~n!ı a~ındı.ramadı. l\laneviyatrmızda en :>kü lan karar n. Millet :Mecli~inde rı!dde.I tebellür ettircbılır.... . . ~ olduğu, mes'uJiyeti ne olduğu ve mcf· 
madde bu deriJd~e ~:~~l ı b~ az e .1 ~n çuk .hır sar~ıntr yapamadı. ~1i11i ga- dilirse i. tifa etmektir... Efendiler: bu ı:nıll~tın ı.?andıgı n~~~ kiireı;:i ne olduğu, evelce sorulmalı on· 
... _ , ,.. g. r._ o)i e .. ır. te,sım ?'emız~en b~ze en ufak bir şey bile ga. Bu ne demektir arkadaşlar, ha- kndde ata. hu mıl~e!ın. h~rmet ett~gı dan sonra bunlara imtiyaz ve neşir 
~~~:kh l ı_ırk ınkılap tarıhının kar:.ı- ıp ettır.medı. Bunun. i~in bizden en tırJarsınız ki, Heyeti Hkilemize yük- Jıüyükle~ine .ehen~mıyetsızlık atfe~l.lr- hnklan. ,·erilmel.i idi. :ı<:~ka~. Ciliyat 
lıs bir ak_ıka~en u~k. noksan ~·«: yan- ufak b!.r .!eregat temın edemedi. On- sek ve pek mühim ,·azifeleıinin icabı mek, ~ıl.!etı muk.~ddesata ~erbut.ı.) ;t ve tathıkat belkı bunu mumkun kılrnı-

Ün B!el.~kkıy.e delalet ~d.er. Bızım bu l~r!n b?t.un bu savlet ve muhacemele- olarak B. M. Meclisi tarafındlln kanu- ten, buyuklere hu~~etten ~zak du~ı_- yabilir. 
g U) uk _Mıllet l\teclı ınde k~r.uş- !:ının hızım ruhumuz ve akidelerim;z nu mah;;;usla tahsi edil mis bulunan rerek, ma.n~n, ahl.ıkan, hı.· en z~f.ı Efendiler; son söz olarak şunu ar
makta oldugumuz Ye. k.on~~acagırmz uzerinde hiç bir tesiri olmadı. Bugiin otomobilleri de kaldırmaniızı bir ta- uğratmak. ıçı~. Dumlupına~·ın .tahak•.u- zetmeliyim ki: Bilhas"'a hükumetin 
şey-: ~ok açık ve kat'ı bır lıs~n.ıa ifa- de olmıyacağı gibi .••. Bütün mücade. sarruf zemini olarak Hükumet bize kundan bır g~n e.vel onu ınkar .~1~!~: nazarı dikkatine ,·azetmeliyim ki, 
d~ edı)?rum arkadaşlar - butun bir !e senelerinde onlar mütemadiyen ha- teklif ediyordu. tnh~kukuna. ımkan Yerme.!'1ek korhıgu mutlak hak ,.e mutlak hürriyet diye 
ll!ıfıeti ıfsat \'e idliile uğra!:an, bütün ınane, mel'iinane hareketlerinde dı~- Bu hükumetin yüksek bir feragati ni g~teren. ınsan.~a.~ hugun. Dun:lupı- ameli hiç bir mefhum yoktur, mevcut 
hır. memleket huzur ve emniyetini mün vam ettiler. Bize en mühlik darbeler nefis nişanesi olabilir. :Fakat onln- nar hır hakı~at butun e~s.-ılı atıyeye olamaz... Alman milletini yetiştiren 
selıp kı!mağa ~alışan şeni bir düşman- tevcihinde musır oldular, fakat hu rın bu feragatini milletin mümessili şeref ve fahır verecek bıy vakıa ol~ıık büyük adamlardan biri i diyor ki: 
lık, ~efıl, menfur bir hiyanet, hal{iki darbeler bizi sindirmedi, yıldırmadı yeganesi olan B. M. MecJi..•i tarafın-ıtı.ıt! ~o.nra onun e~.emmıyet .~e mu<'S- Hürriyet bağlılıktır, mes'uliyettir. va 
~k!l.ıp ve cümhuriyet hainliği mesele- ba. iretimixi, gayretimizi artırdı. Bu: dan kabul edilmediği takdirde her han sırını. ınkar _etm.ek kufranını gosternl<'k zif edir Ye miişterek duygudur diyor. 
~ıdır (Bravo sesleri). gün de arttıracağı gibi .... Nihayet e- gi devlet umuruna ait kararlarındıı da te~ b~le ~e.~ınmıyorl~r:· D.uml~pınar~, Bu. çok doğrudur. Ve bu ilmi, bu yiık-
f~ımıııııııııı~ı!1111111111~11111~111.111111111111111111 fendil~r, _çahştıkt azim ,.e imanımız- bir isabetsizlik şemmesi bulundu~~ istıhlas mucadelel~rının bı;11 .bır h;~rı- sek menfaatin icabıdır ki kendi inde 

za edebılır. Ghserınm çabuk dan hıç bır şey bırakmıyarak mane\'i- hükmü tez\•irile kendilerinin me,·1'.ıı kalnrına bu~la~ l!ırer mazıd~r, mazıcle ·azif e ve mes'uliyet hissi olmıyan, lıu 
kurumıyan hassası vardır ki, si- yatrmızdan hiç bir ey yıpratmıyarak iktidarı terketmeleri mi ıazım gchr n~ d~ o~sa hır utıc~ şemmcs! . \'ardır günün müşterek duygusu demek olan 
nemaları perd k k _ çalıştık: ya~an kur~uldu, milli hakimi dem<'k değil midir?.. Bu kadar kiiçü~, dıye ıstıhfaf \'e tezlıl etmek ıstıyorlar. kurtulu. ve istiklfll prensiplerini be-

kt eye sı sı su serp yet ve ıstıklale hakıki .. olarak ilk de- <idi, ehemmiyetsiz hadi eleri teş~~~ Nlkbolu • Dumlupınar nimsemiyen insanlar hür olmaları ıle-
me en kurtarır. fa ka~,.ştuk .. ~aha mucadele dene~in ve ifsat için \·e..;iJe ittihaz etmek dtgıl Halbuki; arlmdaşlnr size bu~ün ği1 zabıta nezareti altında yaşama-

Maamafih sahrıelerin arkası ~~ ıke.n mıJh hakimiyeti kabul ve midir? .• Bugünkü rejimi yaratan ,·e uzak maziden bir Nikholi seferin elen lan bizatihi hak \'e hürriyetin mah 
ekseriyetle · k . . ılan _ ettık. yasatan bir fırkanın çok muhterem 0 - bahsetsem içimizde Türklük azim ve fuıiveti için bir \'ecibe, bir şerita· 
ede k pro1e ~ıyonu temın Kurt.utuşu .• müteakip de cümhuri- la~ lcra vekilleri heyetinin yıkılma-"ını şerefinin insanlara gurur ve azirn ,·e- dır .. : Ilinnenaleyh hükumetimizin lm 

ce suretle genış olmadığın· yeti te_sıs ye. ıla~ ettik. Muasır g:ırr ve me,·kii iktidardan uzakla~masını te- ren kuv\'etini hissetmez miı;;iniz?? Bir cihetleri \'e bu yüksek <'~aslan n:ı.znrı 
dan perde arkasından yapılan medenı~·etın_ın'. ın. anlığı.n. refah Ye sa- min için. e~kim. ammeyi böyle ~ulan- ~.ikboJi seferi insanlarda böyle t.ahns- dikkate al~ra~ uzun uzad.ıy~ izah e!
projeksi onl . a~etıe;ı~e. )etışebılmek ıçın vatan \'e dırmak ı tıyen ınsanların ne mahıye}te susler, kunetler yaratıyor ela hır in- tiğim mnhıyetı menfurede ı tımal edı-
• Y ar pek azdır. Parı!= mılletımızı bunların en'amı giına giinu- ve ne halleti ruhh·ede insanlar oldııgu- önü bir Dumlupınar mazidir diye ha- len hak ye hüriyet kelimelerine i tiıınt 
sınemalarından yalnız Gomo.. na ma~har. ~ılabilmek için, ancak a- nu böyle yazılardan da pek fılrl takdir tırai enamdan silinmek mi isteniyor? .. ile onları sui istimal eden dii rnan 
Palas sineması filmlerini b .. ~ı-~lar ıç.~r~sınde sıkı5tırılahi!ec!k, hü- edebiliriz. Efendiler bunlar her mulmdde. ata, matbuatın hozguncu. fe atçı ruhuna 
kilde ö le . ·- . u ş... ) uk, muhım ,.e muazzam hır ın 1.:ı!fıp Diğer bir makalede "istipdat ,.e me~ her l üksekliğe hücum etmislerdir. kar:-.ı mimi olacak kat'i tedbirler al. 

k 
.g. ş r~r. Dıger sınemalar111 y~ptık .. Fa~at efendiler; inkılap : ~ rutiyet devirlerinden kalanlar (bunlar Şimdi diyorlar ki; fena ,·esilele:ıe mat sın.: .Talebimiz budur. (Ilrarn se lcri, 

e serlsı projeksiyonlarını ıinema cum~ur!yetın ~ath semerelerini mil· guya hiz olacağız! ... ) kam toprakl.ara buat hürriyetinin hoğulmasına !.ılti alkışlar.) 
salonundan temin d 1 Jete ıktıt~f ettırme~ i~tediğimi:r. şu e"- gömüldükten sonradır ki cümhum_"et gelecek midir?. Fakat fe)il. ,·e şeref- En nazik cihet 

Güzel bir .e e~ er. ~ada 0 hılkat ve o ıs~ıdatta ola!' s~~il t~m manasile feyzini. gi>:tereceı,tır,: leri~e ilim~t .ettiğimiz ve fakat itimnt Mazhar Miifit n. ( De~i1.1i) - Ar-
. . pro1eksıyon eld , n a~lardan betbaht \e bethah hır zum dıye başlıyor. "l\tazıden kalan u~ . . uı etmıyoruz ıftırasına maruz kaldığıır.ız kadaşlarım, kanunu e~asi ıle idare ,_ 

etmek ıst~yen ıinema sahiplerı .:e yıne karşı~ıza sıkt!·. fakat bu rlefa i~a!"ei hayata .!ır!'at . bulduk~a. bı~ı~ ~nkıl~pçıların, b~y~k !hda~~r !" .:ın· l'!n.an ekseri .d~vletler~e olduğu gibi 
beyaz patıskadan p d k 

1 
, :ı~p cephelerınde degıl, harp Cl'p!le- gıbı gençler ve cumhurıyetpeneı ler. ~ '1 ınkılapçıların, buyuk ıbda.kar ın,-.ıı,. hızım de teşkılatı esasıye kanunumuz. 

er e ulan- "' ınden daha hassas ve daha nazn. 0 • ni onlar ciimhuriyetpen·er olu)or: !arın hirkaç idlfılkiırın tahrık ,.e tt'Ş- da matbuııtn ait olan bir madde "ır-
uıazlar, ve perde yerini beyaz lan mathuat .cephesinde birer m~vzi lar • dü~en vazife onların böyle :.ur~~! viklerile matbuat hürriye~ini ta~.lit dır ki, o maddede (matbuat, kanun 
ve mat renkte yani parlamıyan ahzetmek. suretıle karşımıza çıkıyor- haktan göriinerek meşru ,eya gay ı.ı etmiyeceklerine kanaat edıyoruz dıyor hu mc. elede en nazik olan cihet i te o 
bir badana ile boyarlar ıa;· Garıp olan ve mucibi teessi.i r meşru hareketlerini imhaya ı:alışm.ık- lar. dairesinde serbesttir) der. Efendiler, 

• . · ~ una~ nokta şudur ki; inkıl:ihın, tır. l~fendiler; matbuat; bu asrın fn kanunun sureti taıızimindedir. Bu ka 
Parlak. bı.r satıh daıma akisler ~~mhurıyetin i~da n himay~ ettiği ten intakı hak . . . . büyü~ ~u~"\·e.tler!nd.!n .ı!i~id.ir ,.e h?yl~ nun iiç şekli ihtiva eder, üç suretle 

yapıp fılmın güzelliğine halel h"'' .~erbes.t mun~k.aşa gıbi hakhn lntakı hak kabilindendır kı. karşı: ~~dugu _ıçındır kı husnu ıstı mal edılclı- tanzim olunnhilir. Birincisi; ka rnn 

t • a·- • 'h ti b b:u~rıyetlerı bu hızım de hakkımızclır mızda bulunan bu dü:.-man, memlekt'tı gı takdırde fayda 1 ne kadar COk olur- mefkuttur denecek bir ~ekiJde Y&pl-
ge ır ıgı cı e e eyaz badana mm de h" · t' · d' · ' · ' ·"" · · t t ıı d f t ti 'ki ' :.' · .. . • • sui 1._ . urrıye ımız ır. dı.ye onları S<?\'k ve idare mes'ulıyetını a:.ı.ma ... ~ sa m~zır e er e eıı:ı a .u · ere n~~ruz lahilir. ikincisi; kanun mutedil bir 
dan sonra alumınyom tozu ıle . h': tı~al etmek suretıle bızzat hak bulunan insanların me ·ru hareke_tlerı· kuldıgı zamanlarda te' lıt edecegı f<· ..,ekil ihtiva eder. ücüncü ü · kanun 
bir ikinci badana yapm k 'he . ~rrıyet al~yhinde inkılap n ciim- ni de imha etmek kararını ,.~rmış ot- Jket, intaç edeceği mazarrat.lar o rds- ,;,ü tebittir. Fakat mfi tcbit ' kanun, 

a sure. Urı)et aleYhınde '-' ı· 'h' ı· b. d' 't' fi ·ıe bıze ·ın 1a tt 1 ·· ··k .. · 1 1'1 ti fi fi . .. ır-. . .1.h : . zeuır ı ve sı ır ı ı- duklarını ken ı ı ıra arı • · · pe e rnyu · \·e mue sır o Ul'. 11 :ı lU· bizim nsla hatır ,.e havalimizden "'Ct'· 
ıve ı r:un guze ıgın.ı ~e berrst.k- ::;1 .;ına . ~ıbi i~tımal etmek cür'et ve tan hainler.~ir. . . . at bir ıni~e .. esedir, . hürriyet hir. ha~. mez. ~u halde yapacağımız kanu~ 
hgını arttırmak kabı1dır. Arket~ ıle kı.ışımı.zaykıyo~·l~r... .. Devlet butçeler:ncte yapılan t,\,aı ıu Il~r hangı. bır ser en um.uma aıt :m için mik)cas ve miyar nedir. Ha.ıri 

l\ aşlar' hepımız çok ıyı anlamı fat icin rnaaşat mıktarmdan ve nıtnıu· muesse. eyı ve hakkı elıne alıp ~ahsi (Lütfen ıayıfayı çeviriniz) 

e 
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Büyük Millei Me eli sindeki Müzakere 
Jeyl miky~ i~tihaz ed~rek '!'atbıı~tı likleri).iz .• O mektep de K~malizı_ndir.pdcrede her okuyucu o~uduğ~n~. bilir. s~.r~~den,. madem bu kadar . ~illeti ı kadar hakları. sayleri, hatta. is!i 
kanun daıresınde tesı.se gıdeceğız. Bız Kemalistiz. Efendıler; hız an Her Hzıcı da yazacagını düşunert-k du~unen ınsanlardcr, neden ıkı hnf· j de hakları hile )oktur. Dunu bıldık 
Zannı acizanemde yazıcının derecei ir- cak \'e ancak Kemali.mı mektehinin ev yazar; eft>ndiller orada da pek çok a- tadan heri Millet Mecli inin mf'·ai- ri içındir ki doğrudan doğruyu e 
fanı, hali ve şanı ve okuyucunun de-

1 
tfltları, serbe tii matbuatı takdb etmek Ttr cezalar vardır. Onları tatbik etmek -1ini takip etmiyorlar. Ve bir .keliıne milli müesseseye. de\·lete hücum e 

recei tahammülünü aramak lazımdır. le beraber diğer \:atanda~ıarın huku- için hadh•at enderdir. yazmıyorlar? Bir takım hadısattan mezler. Çünkü bilirler ki al'kalannd 
Simdi arkadaşlar, ilim ve irfanına, ku aire~ine tecaviize mlİ"amahıı ede· Bu hainler hiyanetlerine dernm e- ve bunun etrafındaki ıstı~ ıplarda.~ k' h lk k k tte d .1 trld 
faul ve kemaline hakikaten şahit oldu ceklerden değiliz. (Rrarn "C teri). del'ler..;e. hükumet de genç nelin inkt· doğmuş bunca mesai sarfedılerek \U· ~. ~ _çot .~1• 1 surek b 

1 
~;f!i 3'·e 

fu.muz yazıcı arkadaşlarımızdan .•ıtr Efendiler: bizim istediğimiz :;.uclur: hibını muhafaza edecek knnun tedıin cuda getiril!lliŞ. değil de\·letin r!c.lli; cum urı~· e çı.~ 1 ~: \'C a. u e g :) 
fmazar fakat bugün tenkittir di)e. ı~tediğini yaı.sın, küfret ... in, 'Ö\'· l'tmi.} ecek olursa o vakit bizden bekle \'e meh'us1ar, dışarda bütün mılletı ne mercı Buyuk Mechsimizdir. O 
muhafelettir diye kalem oynatan, Kil· sün, zaten ba.~ka i !eri yoktur. "\'ur ılilderi bir ademi itimat olduguna h:i· alfıkadar etmiş gayet mühim l~anunlar merbutturlar. reyleri oradadır. 
fOr saçan bu yazıcılarm ahvaline ba- fakat dinle ... dediği gibi sö,·~lin ynz· l<Ümet de kani olsun. (Bravo se~ler!) müzakere ediliyor, 'tatta bunlardan nun için taktikleri tamamile devle 
kaldım. Ma!ılm oJa~ ~u yazıcıların sın fakat m.ahkeme huzurunda v~ta.n· Ali KemaU6 u§raşırken.. iki tanesi .~e~hi kanuniyet ediyor dn

1
hücum etmek değildir. Yukarıdan 

tercUmei halı ne mazılerı ve hatta nıa- dnş pek , erı surette hakkını alabıl ın. Ziya Gedıer Bey (Çanakkale) _ bu kadar rıksek r•ıhlu olan hu adanı· sağ ya Ba vekT d kü ük 
D denilemiyecek kadar pek yakın 01.111 lstedig•imiz budur. Istırap gören \'H· 'luhteı·em aı·kadaslarım. me"zuu ha· lar neden dolayı hu noktalarda ·ıcrre .. a k'·· d' d. ·l t! .'dn en d ç hmemu 
1-1 l d ·· d I · · . f' . t ·' .., • • • k d ı..:.k .. t . · . I E • n ,, ar e\ e ı ı are e ene asn m ~ ... zaman arı~ n ve muca e el mıl· tandaşın ha)sıyet ve ş<>re ının gn,,·~- hi ol:ın şu da\'ada kürsüye çıkacağım. a ar a •ı a gos eımı)oı: ar. ger 'f , . .. ı 
liye.~manındakı d'al v~ hare~.tıtı cüm .:;eri bir s~rett~ ~~al~t huzuru.nda ~ıu· le\'\'elfı aklıma gelmemişti. Ben bu mu zerre. kadar memlekete hı~met ~tm~k telı yollaıdan hucum etmek, on.J 
l~ızın .!"alıl.mu~ur. n.ız mu~bet ve dafaa edılmesını ıstıyoruı. Bız dı~?· halif matbuat denilen gazetelerle, he- emelı~de olsı.ıydı.l~r, ~el~~ . .t~n.ı ~~aş· yıp~at1mak... . 
fikre muatenıt hır tenkıt ve muhalefe- ruz ki: eğer mevcut ka\·anin adaletın 1 11 im muhterem arkadaşlarım gibi ı.;ene tan b~r hata ı~erı~ıne ~ırdıgımızı gore-.. .!1 arı .yıpra!mak. _A'!1me ,fcda 
te kemali hürmetle boyun eğeriz. Fa- seri t<'cellisinc bizi isal etmiyors:ı ,·e- !erce uğraşmış n onların fikirlerinin rek bızden eYel kal.e~ı~ ,;arılarnk ~~ uzeıınde 'elevkı ufacıl\ hır acaba im 
kat bugün bu .tP;nkit . faa!.iyetind_e v~ killerimiz duçarı ıstırap ,·e tecavüz o· ,.e kabul ettikleri istemin gömüldiiğü veya bu noktadan bızı ıkaı ederleıdı. ~urmaktır. Du vaz!yet karşısın 
muhafelet vadısınde !tıç musbet hır fı· lan, vatandaşın hakkını adalet huzu· ne inanmıs bir arkada.,ınızdım, tekrar Onlar abldelere bakamazlar! ışte bu. ka~:ır. kun·etlı ve bu kadar 
kir beyan etmiyerek, yalnız ve yalnız rundan serian alacak bir kanun ~eUr· mütee ..... iri~t vaktile Ali Kemal ,·e ar- Arkadaşlarım; sizin günlerce gözle· refli hı~· hukumet dahi kendi doğrul 
bütün hakika!i inkar ederek. ~k. bi~· sinler. Yok.~a hürriyeti matbuatı \\al- kada;;larını~ bize karşı oJan hücumla- rinizi yoran ve beni okumak.la yor:ın 1 ğunu hır tarafa bırakarak, bizim h 
şey yoktur dıyen bazan sınsı sınsı. dırınız, heriflerin boğazını tıkayın de· rına göğüs gerdiğimiz zaman onlarınj hu kanunlar hakkında tek hır kelime ricimizde yapacağı tesirleri göz önü 
hazan daha cesurane ve hain3:ne zeh!r: miyoru1_ Maamafih ~asrettin Hocanın mağhihiyetlerini görerek onların fi. gördünüz mU? Hayır. Yazmazlar, ;.;etirmek bizimle beraber baş başa,. 
Jer ~açan. bu ~ahut kale1!11!rın_ !1'azı<::ı dediği gilıi (Kiil:1h b~ni ooğacaksa da· kir ve maksatlarının, yeniden teessüs e onlar yazamnzJar. Çilnkii milli kayııak l mek ve noktai nazarını bumda açrk 
nedı~. Efe?dıl.er: pek ala hılıyonı1. ~u evvel h~n onu ~ogarım). Bunlar e- den yeni rntanda bir daha yer bulanıı- olan buradan çıkan veya . ?u_nutan söylemek mecburiyetindedir. Tem 
ki mucadele~ mıllıyc zamanında bu :t· ger bu 1ehırli ne rıyatlarına dem~.~· yacağına hakikaten kanidim. l\laalle- ku\'Vet alan hUkQmetln getırdığı e~r- vicdanlar ıstırap duyuyor. Ve teh 
damlar: mlıcadele .edenle.~e karşı; ce· derlerse, ~üphesiz ki cezalarını goı ur es ur bu kanaatimde ben 0 matbuat il· ler bir abidedir. ı~akat o~l:~.r a~idele- keler hissediyor. 
1lli eşkıyasıdır, dedıler. 'ıne bu adam ler. !eminin bir müntesibi olarak çok al- re bakamazlar. Onların gozu daıma a- d b h 1 , 
lar; işgal zamanıdna bu beyaz ny )tl- Bunlar ayni zamanda kabadayıdır dandığımı gördüm. Şimdiye kadar ka c:ağrdadır. Onların gözü asırlardan t Arka aşl~[· d u ~u a ere.t ma~bu 
dızlı kırmızı bayrak artık bu mem· lar da. Bir tanesi diyor ki. (Kelleyi nunumuzun ve 0 kanunlara istinat e- beri Babıali kaldırımları altında giz- ınınlnkamttı n ın a ça ışakln ıns~n a 
J k t. d t" · t · d ba ~k • lt ld k k 1 b k kt d J · d mem e e e ne yapaca arı bır e~e e e ın saa e ını emıın e ~mcz, } a koltugumuzun a ına a ı , an arımı· den müessesatımızın derhal harekete lenen levslere a ma a ır. zmır e- . . . . . 
b~yraklar arıyalı.~ d~dı~e~. ~oyle zı dökeriz.) .. . gelmesi icap eden mühim bir mesele ki faciaların kokusunu aramaktadır. \'ardır \'e ne de. ıs!e~ıkleri hır ıyflı• 
dıyen ~.damlar ~ucad.ele~ mı~lıyeyı ı:ok Rasi/ı Bey (Ant'!l!fa) - Onu soylı- bugün millet kiirsüsüne aksetmiş olu- Muhalefet matbuatının b~şım!za 5~kr:r- ortaya a.tmak .rıkrı rnrdır .. <?nlar h .. 
fena goren, bıze hamdır dıren bu a- yen mutlaka yahudıdır. (Handeler). yor. Çünkü 0 kadar ileri gidilmiştir dıkları meseleler yalnız sırası degıldır, bahane ıle vıcdana, :temızlığe, ?'l 
damlar b~g~n karşımıza çık~yor: ~un Masa ba!'. kabadayılart ki en nihayet mill vicdan ile mücrimler bun.un bir de ahlaki kı~:nı rnrdı~. :=;j. ~um ederek, yalnız bır ş~y ~lde etm. 
lar çok ~uyuk ~at.a?pen·e.~dırleı. .ı~e- Mazlıar Mufıt Hey deııamla - le karşı karşıya bulunmak mecburiye- yası cepheden daha mule"nes hır ha- ~teri.er. Para kazan~ak. Ralemlerı 
ğerse haın biz ımışız. Mucadeleye ı:r Efendiler; bu masa başı kahadyılarını tinde kalınmıı:ıtır. Arkadaıo;larım • bir reketleri vardır ki daha muzırdır; bu· hır tıcaret metaı gibı lrnllanıyorlılt• 
tlrnk eden bütün. ,·~tanpern~lere elle çok gördük. bunların y~kı? bir z~m~~n takım ~ücrinl'lerden hahsediyoru~.kar nun hedefi ne sizsiniz, ne de ben. I~e- Biitün gayeleri işte efendiler tekrar r 
rlnden gelse, haını vatan. dıyecekl~.r. da adalet huzurunda tıtrıyerek ıstfg- şımızda hakiknten bir takım mücrim· defi doğrudan doğruya namu.s, aıle diyorum, para kazanmaktır. 
Aşkolsun ! Fakat efendıler, bugun far ederek, yerlere kapanarak=. Am~~ ler vardır. Ellerindeki bir takım balta namusu, saf gençliktir arkadaşlar! Çünkü. onlar mmaffakl)etleriııl 
işte ay yıldızlı bayrağımı.zı ba~rak biz yaptık siz yapm~ymız. d~dı.klerını lar, kazmalar, kargılar ile mütemadi- Arkadaşlar, hususi lUgatlarla ~·1- tabı adetlerinin bu küfürlerinden so• 
bu memleke~~ saadet ~et_ıremez dıy~n de gördük .. Bizi .t~hdıt et~te~. ıstıyo~lar yen milli vicdanı, gençliğin _ruhun~: cak anlıyabileceğimiz yazıları~ . !lıle ra ne kadar arttığını ölçmekle anlaP 
alçakl~r, mucadeleye .ıştırak edenlere sa, hu vadı~e hızı ~'?k gorduler. Bıı!a- atinin istinatgfıhı masum dimagları mu namusunu, aile bağlarını .. e'·l~hk h~- lar. Yoksa şu ve bu suretle vicdan ia
~.rs.!n adamlardır, dı>:en ada~!ar ~n enaleyh. ~nım ta.leb~m •. ve zanned;.r:~' temadiyen tahrip etmektedirler. . yatını, yetiştirdiğiniz ve u~erı~d.e tıt zerinde nasıl bir tesir yaptığını i;Jç
buyuk vatınperYerdırler. . I en~ıt. ciimlemızın ta le hı, hı~bır zaman .. hut rı· nunlar. yalnız yapılan bir eserın redfğimiz kızlanmızın haysıyetını, ço- mekle değil. Gayeleri yalnız satışı 
her ~Y o.nl!rd~dır. . Efen.dıler yıne yeti ~~·~~ıatı boj!mak. serhestn ma~· yıkılmasını istiyen insanlar de~~I: h.u cuklarımızın şereflerini ihlal edecek tezyit \'e istedikleri parayı temin ediP 
tenkıt edel!m. Şımen?ıf~r ,>aparsınız.; buatt , oldurmek hatırr~.ızda~ geç mı· Ct":?ri sırf kendilerine hasrettıgım!z yabancı bir takım neşriyat ile dolud•.r. etmediklerini araştırmaktan ibarettir. 
Vay efendım, şımen.~~feı .).~pı.lır ~'.1 • yor:.' a1~ın. fakat tecavuz edıy~rsa, le gençliğin üzerinde en .ta~ripka~ tc.s!.r Türkün en kıymetli fazileti olan na· Milli hayat ne bugünden ibaret ne 
Ecdadımızdan tevaru:s ettıgımız c!cH· cayuz edılen adam hakkını serıan. al- leri yapmak istiyen miıcrımlerdır. Bu- musuna dokunan bir paçavra haline d .. dan ib:ırettir Hudut uz bit 
)er -v.ardır. arahalar . ,·ardır. llu sın. Mndem ki korkmuyorsun yaz. ışte tün bu tahribat bütün bu dava kutsi gelmişlerdir. Siyasi tahribat l aptık· h:);~~~ın ' Bin~en:ıle;·h bugün bizini 
ve~aitı. n~Ji~·e duru,rk~n. ı~dadı~~ızıı;,k ~ adal~t huzuru, bel.ki hak}ı çıka~St~ ... bir formül içersinde dev~m .e~iyor.: ları esnada bir yandan da bizim na- karşım1ı~·a çıkan ve bu kadar ıstırap '" 
mı.k!en u~erıne ra~ dızılır mı. e ~anlyen efendıler; hır şey ~ a 1~ Hürriyeti matbuat, hürrıyet hızım go musumillimizle oynıyanlar. Hür· ren bu mülenes neşriyatın bugündell 
!a!tı naklıye dururke~ e~dad!mı~m ke- tiyoruz. l\la~e'!' ki matb_uat miırehhı rü!;iimüz bu hürriyeti m~tb.~~tın fen.a riyeti matbuat bu mudur? Muhafü ziyade yarın üzerinde nasıl müessir 
ala. yapnm alım. DcH ıle gıdclım. A- ve madem kı bır me.kteptır. l.lu m.el,tep halde sui istımal. edı1dlgıdir. \ e matbuat bu mudur? Muhalif olan . .. .. . · 
man ~fendım. olur mu? kaçıncı asııda- muallimlerinin s~ıi zanla mUştehır, ah mevcut damda 0 sui istimal dav:ısı matbuat bana gittiğim yolların fenalık ola~~klaıını duşunmek mecbunyetııı
yız, ~e :>_ap~lım .. er.endıle.r, ne ~:~pa~ı~ laktan bihaber hır ta.kım ~~rhederlcr- dır. Eğer bu in anların yazdıklarını, luır.ı anlatmak, öğretmek, göstermek deyı,z.. . i 
ve )ıne bütün dun~ada hır buhı.m mı, den ibaret olmasını ı~temı~oruz. Ma- sarsılmaz dimağımızı mu,·akkaten su.' değil midir? Diz muhalif matbuatın Geıçı bi~ bu _tahrlba~~n çok ~·. 
ta arruf yapalım. ne tasar!·ufu efen· de ml•i hana fikir ve ruh \'eren .1.!1.at!n~- turmak imkfrnı olsa da, susturarak din faydasını ancak tenkit ve muahaza ile ve hemen .. bı.!· fe~~k~te muncer ola~?~ı 
dim, biçare memurları czt)Ol'~U!lllZ, attır. nu fikir ve ruhu bize verdıgı ~ıhı, liyebilsek bütün yanılmış olan e e11e- anlarız. •Bizce umumt tt>nkit TI" nıuh:ı- ııı. asla du u?m.uş ınsanlar . degıhz. 
atıyorsunuz. bu tasarruf mu?. '\:apı:ıı- evlatlarımıza da ayni fikir \'e ruhu ''e- rin, şanlı tarihin ve arkada bıraktığı lefel eden .. ria 'ÇOk kıymetleri Tafflr. Bizim kunetımız, sarsılmaz ımanınııı 
-ya)(m efendil~r bu ne demektır. Bın· rebilecek erbap adam istiyoruz. Dolan mız bunca zaferler DM&'ulü olarak ıae"Vo ft'kat kendilerini asla bu yolda ör- dadu:. .. . • . . . 
\erce berifle!'i-toplamışsınız milt~t. hun dmcıl k E-den ve bir takım masu~,1~r ki almak rnzi ·etinde bulunuruz. , de d. llız o~le bır alernmız kı bıze ru~, 
lara bu para)ı veremez. Pek ıyı, ne alevhine küf'irler c:a,·uran muharrır ıs ta vatanın ih'-·aı;ından mes'ul addo!u- me ık. .
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r, er er. e ır ne ı.r ~ 1 • • • • tik zevattan olma!'-lmı ıg ıyoruz. •zı. buat mahalefeti, muhahf mat uat e- . . • , pımız ır u o ara ep ra er '>' 
sanız, ce\ap )Oktur. Efendım: ıştc hır i tediğimiz efendiler namu lu, tahsıl niliyor. Muhalefet, her hangi bir şer- (Gelmıştı~ ~sleri). Dan~ kalırsa .~k- nen ve )aşıyan bir alemiz. Dun, .ıer 
Dumlupınar, Dumlupınar nedır. Ehem görmüs. muktedir insanlardır. Yoksa de muhalefet gerek matbuatta geıek tan gelmış~ır,_ ge5iyor bıle.. Bunlar hangi bir namert hü~umun tesir ede· 
miyeti yoktur. B~şku.mandanlık nnı: hapic:haneden ka~mış, eline bir. kalem siyasette muh'aıefct. bir esasın, bir um matbuat hü~rı~ tı. \'e~~ ~~!h~atın ıııı..- ceğıne asla kani değiliz. Fakat yarı· 
harebesi. Eh,.mmıyetı yol,tur .• Ma7.ı alarak, gelip ma.~ya oturmu~ _ınsanla denin bir fikrin, bir eserin bize kar· halefetl d~~ıl, _levıs kultürudUr. . nı dü:.ünen insanlarız. Çocuklarımı· 
nedir, mukaddesat nedir, şah 1 şeref ra mı muharrirlik verelim. Hulas~ efen şı ort;ya konmn.-;ıdır. Bize muhalif o- Onu!' ıçındır ki arkadaşlaıım, çok zın, aılemizın saadetini düşünen in· 
ve haysiyetler nedir. Ya ne rn~dır. diler; hizim i tediğimiı; ~azet~nın sn- lan insanların eserleri, fikirleri, wz- sabret!ık. Ve bo sabrınvz son lıad_d!nl ~nlnrız, > arınki neslin bu menıle ,et
H.Ur~iye~i matbuat va~dır ef~n~ı~e~, hibi yani müdürü m:;;'~l c~ıye b!r şe~ ~1 )eri, umdeleri nedir ki, biz on lan ke!~· buld~gu .. kanaatindeyim. Bun~." ıçın· te açacağı idareyi düşünen in anlarız 
hilrrıyetı matb.uat.. . rnr.dır. I el~ .ıı., karmış1ar. Böyle mu~~rü mes ul d > e dimizin karşısında bir mu~alefe~ mu: d.ir. kı ~ukflmett.en saı:ahaten soyleme- ve onun için buna behemehal şim· 
hatırlarsınız kı, hur~ı):etı matbuat da zavallı bir adamı getırırler. Sonra .her essesesi olarak kabul edehm. Dığer fı sını lstı)~Tum kı .kendıleri ~e b~ ~a'!':ı diden bir tedbil' almak iddiasınd.ı.> ız. 
diğer hürriyetler gıbı haşkalarını.n hangi bir hadi e kar._ısındtı bu. za\:a~lı kirleri. esesları, şuurları, vicdanları, nın geldığfne kaıl mldlr~e~ ... Kaı!c1ır- işte hükumetin noktai nazarını n hi· 
hürriyetine taarruz et'!'en~ekle tahdıt adam mahkemeye gider ve hapı te ya- ahUıki seviyeri olmıyan hezeyanlar ler de harekete geçmek ı~ın onle~ınde zim noktai nazarımızı burada açıkça 
edilmiştir. Evet ,_hürrı~·et.ı . m~tbıı.a~ tar • .Muh~rrir efendi yine ma~asını.n mı muhalefet ,.e hunların. neşri mi? bir mani. mi vardır? Yoksa ellerın~e: söyliyerek bu derde şimdiden bir çare 
vardır. Fakat dıger hUrrı}etl~ı gıbı başında sovmekte devam eder. lşte hı~ matbuat muhalefetinin eserı addolunıı. ki kar. _r..ar har ... kete geçmelerine m •' ı bulmak teklifinde bulunuyoruz (Al· 
bafkalannın hürdyetine tecavuz etm~ diyoruz ki; böyle müdürü mes'ul ) anı cak. Bu sadece hürriyeti matbuattan mi· teşkil ediyor? Şayet öyle ise o za- k 1 b . . 
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melde tahdit olunur. Me.seıa ~fendı· sahihi imtiyazı olan, bir gazete~in baş istifade edilerek zehir saçmaktan baş- ma .. liizim i:zerimi1,e .. vicdanımı.m Aı~ art J::: 5~J erı/0 d ) 1\1 
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t 
Jer; benim hürriyeti ~ahsıye ve ıktL~~- muharriri veyahut o gazeteye ımw .ı· kabir .sey mi olur? Diz hürriyeti mat· düşen vazifeler vardır. Biz bunu te- e:~rkacl :ı ey. l\[ ~i . -:- d u 1 e: 
diyem vardır. Ben tıcaret yapabılı: nı koyan muharrir kimse hunlar hır buatın 'en şiddetli taraftarı olan bir mine ve kendilerine her zaman yardım· r 1 ·kad· ru~ arım• , ec 51 '?,ı~. e ye~ı 
rim, lokanta açabilirim. Fakat ~fc.nd~ vatandaı:ıa hücum ettikleri zaman. o· müessese, yüksek milli bir ruh taşı· cı olmağa hazrr olan insanlarız. t~te ~1 r t:~r'k aş~nızım. ~ akath bu tun efka
ler açtığım lokantada mağşuş Y~~· ~ok nun ~ıh~ı ye şereflle oynadıkları zn- yan bir müessese içerisinde bulunuyo- buna hUkumetten soruyorum: Bugu~- ski i .1 e ..;,n. ';'uatbua

1
t .. ~.)~tının eı~ 

mut yemek bulunduğ'! zaman hu.l'rıye- man hu yazıları yazan kimse! o me~ ruz. Burada hakiki hüriyeti matbuat kil elde bulunan kanunlar ih.tiyaca ka· :r . yım. ,ne mec 1 ımz ~ . )~nı 
ti şahsiye mevzuu bahıs olama~ Kan•ın ul olsun. hakh ise heraet etsm. değ.'l ne takyit eden ve ne de ona engel ola· fi gelmiyorsa bunların Uzerınde çalış· . l.adaşını~ 0 !makfan hasıl ettığım ın 
pençesini atar. Y.a efendil~!; bı~ f!'atb~ı se cezasını görsün. Bizim istedi.ğimız cak her hangi bir tedbirden bahserl<'- mak sırası gelmemiş midir? • tıba .. lnrı ~~yJıyeceğim, sonra mathua-
ata mekteptir, d_ıyoruz. mur~b~ıd!r, dı- kanun hudur. (Çok doğru ses.lerı) biliriz. Biz hürriyete m&inia teşkil e- Arkadaşlarım; zaman za:nan $\~~~ ta geçecegım. 
yoruz. Demek kı mat~uat fıkır ~e ;u: Hulasa efendiler: bu haınler - den ve hürriyeti matbuat söıii ark3sın kumandası altında, kah takıp e!f~ı~ıj Arkada~l~rııt_t :. ~en buraya gelmez. 
llun gıdasını veren b~r ,·ası.~dır. ! e.k hakikaten haindirler - munta· dan tahripler yapan ve en kutsi hıir· slya.~etin prestişkarı olarak kendı~ı!e j den eve! sızın ıçınızde çok dostl.arım 
110., fikir ve ruhun ~ıdası ~oy le t?g.~~~ zam zehirlerini s~çmaktadırla.r. riyetleri ihlfı l eden başı boş bir hür- beraber vazife alma~ı kendi~iz ırın vardı. ve o~l~rla konuşurdun,t·. l akat 
edilmiş, kokmuş zehırler mı olacant ı • Bunlar yılan gibi hır parc;a gıl- . , ti matbuat telfıkkisinden şikay•·t· bir şeref hil<>rek on bir senedır bera·ı Meclıs harıcınde, fırka harıcınde ol. 
Hürriyeti ma~.bu~t bu mudur? Ef 11• neş &örünce zehirle~ini aça_rlar. Fa: ~~~·~z. Bizim gördüğümüz manzara.lar ber _ç~lıştığımız kıymetli bir hiikume~ du~um için, hariçte cereya~ ~den bÖZ· 

diler, onlar hurrıyetten bahsederler 'e kat hazan da öyle sınerler kı bunlaı j cia hürriyeti matbuat formülünün iızr. reisının n onun etrafında toplanmı.- 1 ıerın dımağımda ) aptığı te ırı arzede· 
90nra derler ki: Jliz m~hvolduk! ser- bir havaya bakarlar. rinde bir takım muzır haşerenin haki· krymetli hükQmet adamlarının bu me- yim: 
bestii matbuat yıkıldı, dunya yerındcn Efendiler; bunun misali de. yar_: k:ıtcn matbuat hürriyetini .Yıkan mu- "elede hattı hareketle.rin.i an.lam.ak ve Buna öyle gelirdi l...i: B. 1\1, l\lecli in· 
o)'11adı. Şeyh Sait isyanı. Menemendekı Ku!ıı: zır haserelerin toplandığıdır. ll!ıgün biraz da onlara tenkıtkar hır lısa~la de flmirler rnrdır. l,.aret ederler, o."l· 

Matbuat hDrrlye~~ bu mıdır? ly meselesi nedir? işte bunlar bu. gıl~ı hic birimiz mt'mleketi tahrip eder.ek bu kUrsUden hitap etmek bize <'Ok aı;ır ler kalkar. 
Efendiler; serbestıı matbuat maske yılanların saçtığı zehirlerin netıcesı- en~ ·\di bir hastalığın başı bocı bırakıl bir iş olur. Fakat bu tevsin ~ ~ada.ı· Efendiler; sizin huzurunuzda af. 

si altında ~ir . \'atan~aşın şan ve şe dir. .. .. ma~ına kat'iven müsaade edemeviı. ilerlediğine, kök saldığına kaılım ''~· diliyorum. Bu fikrimin yanlış olduğu
ref ve haysıyetıle ugraşılır, .s<>nra Efendileı·; milletime bu kurs~den Bunun ic;in hUkftmetimizl tP.şkil erten bu manevi ıstıraba kapılarak. bu ten~ı- nu anladım. (Güzel e leri, alkışlar). 
bütün rejime ~e devlete en nıha) et inanmayınız, diye bağırıyorum ıııan· 7.evattan neden hu suretle hulashrıcı di yapmağı ve netice almagı kendım Gayet samimi müzaker~lerin, en 
bunların kuvveı m~hası;:ıı~sı _olan en mayınız! bir mahiyet arzeden bir hasta lıiın için mecburiyet sayıyorum. ~erbest sözlerin, en ciddi münaka~ <-
birinci makam~ ya.nı ~azımıze kadar ta Bir haleti ruhiye memelekette kaldıitını ,.e neden buna HUkOmet hesap vermeıe amade tarın içinde bulundum. lki aydır ya-
arruz edilir. Hurrıyetı ma~buat bu mu Çünkü bizim bir haleti ruhiye· kar~ı tedbir alınmadıs"f;ını sormak ismet Paşa ve onun hükumeti ılcık nınızdayım. Buradan hatta bir ı.iin 
dur? (kahr?.ls~nla! se l~r.ı.) . . d miz vardır. Gazete yazar. biz onu oku· mechuriyetinde bulunuyoruz. Ar~a- alınla, ten:ıiz vicdanile her hangi hir hile ayrıl.madım. Uu serbest münakn· 

Evet hurrıyetı şah:sı~~mı~ rnrl ır. duğumuz gibi inanırız. Gazete: me,·-. daslar. hizim istedie;imiz hir hiir;ivetl zaman, her hangi bir iş hakkında ~e- şaları dınliyerek hayatımın en tat-
biz d~okratız, amma: ~ı:ıım .e~o \~a suk olduğuna itimadımız Y?kh~r d~dı· matbuat formiilü ü1erirırfeki 1rh1r ..-:~- sap vermiye amadedir. Bund~n çt•kı~t· lı .. za~ımlarını . P:.:•?ım. Bunu bu 
simiz. başka demok~a ıdır. Tar~hın hıç ği halde biz yine inanırız. \ !r~ı~er ~al can ,.e eittikce vavılan haşı>reve hı~ mez, ko~kmaz, fakat ~u~u hı imek 'a: kursuden, benım elit Y!ldır yazı_ırırı
bir mıllete yazmadıgı bunca fel.lketler- ı,ffor diye yazdığı zaman bız yı!'~ ına <antiseptik) hulm ... ı;tır. O hrı~e··evı zımdır kı bunların taktıkı her hangı mı okuyan, hayatımı tetkık eden, kıtap
den, bunca ı tıraplardan, b~nc:ı ele~· nı~ız. t~hl Hükumet devlet i lennı ne itHf irin hir formül ic;tivorııı r.ünkü bir namuskar bir zatın namuskaı· bir lanmı gören bütün milletime kemali 
terden sah.te hürri~·.et~.erin cın.ayetJcrı~ ile yapacak? kimbilir. Hnva ile ... Bunu 0 ~uhalt>fet matbuatının esnle.rin~ :e ~~ta.ndaşa hesap ve~~ek v.aziyeıi ~~- sa?ıimiyetle, cidden y~rekten tekrar 
den, .en nıhayet buyuk harbı umumı hiç dü ünmeyiz. . .. sözlerini burada tı>krar E-tmek hır cına· gıldır. Onların taktıkı daıma tarıhı- ,edıyorum. inan ınlar kı. burada sa
nin tecrübelerinden istihraç ettiğimiz Efendiler; biiyük milletime bu l\Ur vet tesl<il edH. diıtkii onların ,-~n:ıln- mizde ~örülen bariz bir noktaya mütı mimi ~alısmak ve milletin saadetine 
demol<rasiyi biliri7- Bild_iğimz demok· süden hitap ederek hağırıyor~m: Her rı için husıı.:;i hir luıtat vaomaJ: !azırıı- ,·eccihdi~. }'tf uza!fer bir es.eri ~ı~nmk- lrnş~ak vard.ır. Hariçteki ~zlerin 
ras budur. (Bravo se lerı.) şeye inanmayınız yalandır. hır takım dır. Onlar }li7im ""lıpl1i'rımn lıc:~rl-ı ta kendılerındekı kuvvet~n kafı 01.I hepsı herzedır. (Bravo seslerı, alkı~ 
Biz demokrasiyiz; ,·atanın saadet ''e tezvirattan ibarettir. lnanmaymız! vazmıvnrhır J\lilhanbevlik Vf' c:~l<:ı.''f't madığınt görerek başka bır yola sa;>· lar). 

selAmetl icin vatandaşın refah n ·.ta· J~fendiler; bugtin lsvicrede matb'J ~ensuhinini11 kullandıi!ı bir lisan lrnl mak usulüdür. Onun içindir ki bu Dedim ki, matbuatın en emektarı· 
dett i in Önümüzde yürüyen büyük Ga at erhe ttir. Fakat efendiler;. or,,~a lr-nn·orlar. llirrokl:ırımız hu JTl:tflm: ~esele üzerin~~ teva~kuf etm~k iste- Y!m. Dana şimdi . e_Yhülmatbu~t da 
zinin çdemokrasisini biliriz. (Bravo ~es böyle bir c::.ey neşrolunur a oku~uc.~llar at hi:r.im işlerimizin fena ~:e kenrlı rım. Onlar ~~lırl~r kı b~ ese~ı yık- d.ırorlar. ~azetecılığe haşladıgım ta· 
teri, !direkli alkışlar.~ onları ellerine aldıkları zaman guler, rliisürıceJerinin fvi old~ırrnnn "°'·lerler mak •. bu. eser uzerınde soz soyl~m~~ r!h <_302) d.~r. Yazıya ha~ladığrm ta-

Efendiler· biz işte memleketi saı1 • atarlar. Arlrndaslar; matlem kı hu kaıfar fvi,kendılerıne düşmez. Hundan acızdıı- j rıh (3ll0) dur. 
dete, vatandaŞı refaha ı;evkeden biri Bizde ise hakikat zannolunur. ls-.düsiirıen ve mftdem ki bu kadar zeka ler. Çünkü bu eser Uzerin~e :ıP.•·r~ t'.'i~dO 
mektebin evlatlarıyız. Bir mesle~in sa 
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nedir ? Türk musikisi ve 
A\1rupa kulağı 

• zm -Güz~] Sail'atlara, m~;:nlckdimizde, Çiinkü hizim san'atkarlarımız )r.l· J\Iu ·ikimizi böyle bir tahlil \'e ur. 
en san il~ih:ı.?~ cC:en r~:r.,, y~r.m asır rı hocadır - yarı artisttirler. \'<' hunn kip makine ine tevdi etmiş hulunuyo
kndar r.1azisin2 ra(~:-.ıcn, lıt'n:iz dalın mecburclurlnr. ruz. 'I'ek se li :;;eklini değil yeni bir 
kendsbe 2.nlnyışlı bir mcyd:ı.n huları:n Anupadarı dönen ve ht:~i.in (müsta mel.tep tesis etmiyc ba~lıyan. kendine. 

/dr. Halbuki )('ni ,~e memleketin saıı'at !dl rcs""amlar) ismi altıncl,1 t(ıi::.rn;ın ) ep) eni hir t ! I hulmıya ~ahşan tarzı· 
jh~rları tarafından ek~ikliği du) ulnıuş. t.ıir ıii:::ırc) i yakı:~da:l ta:oıdır.ı vt! onl•~ nı, o makine ne ekilde en ince tefar· 
1 bızde de mevcudiyeti istenmiş bir ... an rın ilk r,ib'.cü ımn'at bcyccnnlarına :;~: ı-üatına kadar nrırmı~ ,.e tekrar ter
: at olması &itibarile re min, muhakkrık'hit ,cldl:m. ı;·. cı-isi. An"U!'nd:ıl.i (ar- kilıind<' ne 1;ibi neticelere varmıstır
ıve mantıkı bir surette çok ~abuk halh list) tt!l.:~.•,:si t?.rı:nda huracb r.~rh~ ! Onu anlatr.ııya çalı~acağım. Yiyananın 
ıarasına ya),lmış olma 1 lfızımgelircli. çniı~ımık n aHi~yc nçmak n:yct::'lt!~ i- bu cncki kon er czonu proıtramlan· 
ı Ne yazık ki, resim, bizde, res:,aınla di:cr. lli:- ::;ergi y:ıptılnr. r.ct!ccyi lıel.I~ nn olduk!;a mühim miktarda türk eser 
'rımız i~in sadece güzel san'atlar akade diler. lt'ri girmi~ hulunuyordu. Müteaddit 
jmisine hoca olma vnsıtası olarak kal· Sergiye evn~lft ga::.~tc=ilcr. conı.-:. muvaffakı)e.tli ~eticclcrden sonra heş 

l mışt~r. Bu .. ebep!en her sene Avrupa):~ b;n bir rica ile d~vet c:!ilmiş oian r.t::?m maJ 1~ ~~ceıo;ı, . Vı.:rana kon.ser salo~_la
~~stle .. gon~erılen talebe, tıuraya <lo· 12!.!~İn (gii::.idc. int~Hectu~l) mn:rı ve rının b_ırınde Hrılen, y~l~ı~ g~nç Turk 
nunce gozlenni ho('alığa dikiyor. lit'll· :!:ı.l•:ı eo:ıra d:ı tc!< ti!! .. 0 tı-.:-.-:.fa yol~ hes1ckarlnrının e erlerını ıhtl\·a eden 
disin~e~ ev\'el gelenlerin yerlerini nl ciilçc:ı Ycya rc:;."'ni.llur<lan lıir:&:r.::ı t:ını ('fürk .ak_şa~11) ndan bize ümitler!' 
mak ıs~ıyor, 'Ve, eskilerle ) eniler ara- dı~ı o1an ha!k g~ldi. dolu hır ıntıba, hu :"ahada muvaffakı-
ııımda bır. essiz_ bazan da se-:li - mü (' .. .1 • • 1,., .. , . Htli neticelere rnnlabilecek geni~ bir 

d l 
" · .a~:.-.ccı.cl' se r,...ıı~ın a~ı uı;.;ı.:ıı, .ııı · . . ."' 

ca e e açılıyor. • k. ı.· ... <l ı..d •. 
1 1 _ h b is1ikbal, lelıımne yazılım kuve,·tlı Av· 

~:.r. 1 t rna .. ıyc .ı.:ı c c.~ı . ili .a er r.ııt . . - k 1 n· 1 k' 
Eskiler· h" .- ·' , l )' f 1 h rupa krıtıklerı a ıyor. ıyor ar ı: 

• ıyc.muc, y<?:t.: ar. ~azı ı •rn nu. ar B" • '1' .. k 'k" · d" k 
- Daha dün sız bizım talebemizdi- rirl~:-i de, kc:-ı~i::rin:fo f:kra ya:r.::ıJ,. •· ız ~elger ~~ muhsı 1~~1 ıye 

1
-en 

nı'z Ne dı·... · d"k' t .. 1 •. 1 ld 11 b' 1.,. t di be tekur arımıuuan a I\.('\ ev er, · ... ~ e yerımize göz ı ·ıyor ·u- an m~tc\'c ııt ;;.: ı.:. an ır ı;a a.uye . .. . . · 
nuz" Ha ·d' f . . . . · . . . 1 c! sahte bır taha us ıfadesı, kandırı!n-

• Y ı aı-zedıniz ki yerımızı sıze le t~-;.1.r c<!ı!en e::;erler h31:.un a s~tır • . .
1 

b ld - 1, d 
bıraktık biz ne 

1 1 ııık dınletı en ya ancı o ugu aa aT 
' yapa ım? art!.arı~t!a: . - 1 d ,~ n· . ·1 . - . ,. . " yalancı bır mu:;ik uyuyormuşuz. e 

l)oı ar. Buna mukabıl yenıler. - hı~ bu ı~tcn de mıl .. rı ... amr.ta, . d' 1 . ruz ki hakiki 'l'u"'rk mu•t· 
E b 1 d 

. 'd..I' 1 d , şım ı un l)O , ., 
- vet, doğru amma. biz Avru;>a un nr a n'=lr:ıa g:mp 1 " 18 ar a J~ ki:-;i bu dinletilen değil dinl~iğimiz· 

dan hemen gelmiş olmak itibarile ora lunuyor2ar. 
r. ! t d . dir.,, 

unun akademi '"'" duvarlarn~da g~rOlen reslmlerd bl . a~ Y~nı yeni şe.~·~er, bilgiler, _tarı~:ır dediler. dir,,Yasati Anupa türk mw ikisini ye-
e- Yunanistanda Yunanlı alimler ta yat".·· h . . ~n. rı getırdık: Onları ogreneceğiz. l~~~r ~ı~c (G:i::idc) le•e gelince, bunlar da. ni~eri mu~ikbi ile tanıtmıştı. Hatta Mo 
nl ıfından pek mühim mahiyette hafri- n u~~~ ~a ut btr ~arülmesaı idı. O- akademıde yer vermezseniz, bızı vıla- tesn<i~kn ccnc.bi ga7.ete!E:-<le gördtikle eart 'l'ürk marşında. Ye muasırları bu 
rı a.t yapılmaktadır. Du hafriyat simdi ~~ h utun fa~M~eh yalnız felsefe~ Y~t mekteplerine resim hocası olarak ri kari:rnt~ir:c:r altrnö, \'cya tefüik yg kahil e erlerinde bu musikinin ttsiri al 
r· en mühim neticeler vermeğe ba;lad rı:n . 1~srr değıl.dı. Bun~an başka bir gonde~·ecekler. Biı. orada ne ) aparız? zıhın serkvha;<mnda tesadüf ctti!de tında kalarak guya (Alla 'furkn) • 
iı· afriyatın hedefi cs2\i fiJosof Eflat 

1
: ~ii .

1
1
• ımlerle. b~lhıı a. ~ıyaziyat V'C ta Dıye cevap \·eriyorlaı·. r: ~ a:ılnrdan öğrcndi!\lcri bi:-ka~ ceı e serler yazmamışlar mıydı? 

~·un akademis
0

ini bulmak ve onu _u b ~ ~ml~rıe. ı~tıgal ~ıhrdi. Bilahare lşte bu "biz ne yapalım, ne yapa- yr.n ismini, fıkracıların ayr.i bi!b'iç ;dc!i Bu kanuni zamanındaki seferlerin m 
şıp •rini meydana çı:karmaktır. Hal"~ JZ· k~ ılım ~e.filur ocagı daha fazla ahla rız?., suali bütün rnes'elenin ruhudur. rlnrilc. mesela hiı; <!e o cereyan!ara ta sati Avrupaya bıraktığı bir yadigardır. 

b k d . . ı azır ı mcsaıl ıle mesgul o1mu ·· · ıı 'k" t f "k" t bl ı • '·t • a u n a emıye gıden rol keşf edil mis; • . . -"' ş, ve mue. ı er ı -ı ara ın hakkı var. Her J ·ı a- bi o!o:;ıyr.n ta o.ara yap•,ş.ır:r.a;,. an ~eneler zamanımıza doğru yaklaş-
e ulunuyor. Dulunan yoJ eski kifa 

1 
~ ının Hfatını hır asır geçmeden Sok- raf da, çalışma meydanını ancak a çc!;i:tmcdilc:. tıkça Avrupalı be tekarlarda moda ha 

r a tarif olunan yola rnu~-ı.bıktır ... / t 1
• ratın fikri hakimiyeti altında kalmış- kademinin duvarları arasında bulu- HaHc ela. r.rnharrir \'C gtizidclcrin- tini alan oryantalizm ark ile garbi 

ı >nunda büyük bir bina da k. 'f o 1~;
1 h. D.aha :-;onra bu müeAAe e Çiçero- yor. Çünkü oradan dısarı çıkınca, rcs den if;ittiği bu cereyan is!mierini ez- hağlnmakta ziyade Avrupalı kulaklara 

e ıi~t.ir. ~ura ı, Eflfıtun akade~~ ~c~I~ d_e~·n~d.~ Lari~lı (Filo) n_un. ,.~ An- ~mlar, Sah.ra~ıkebire:. düşmüş acemi retmdl, tablol:ıra h:ı!rm:ıdı, .onla.~~ sev cnteı·esan meyzular dinletmek, sırf üs 
r uguna ıııanılıyor, Bizzat Eflat tı} okusun tesınne boyun egmıştı. ) olculara benzıyorlar. rctmedi, iki hl!çı:k yeni ı.chr.ıc o~rcn- te yenilik yapmaktan başka bir ş~y 
• end~ i de burada dcfnolunm~;~u~ • Bütün bu de~ş'.kliklere rağmen Evvela şunu söyliyelim ki resi:n !:1İŞ ol::rnkt:t::l rnütevc:ı:t bir mer.ın~ni- meydana koymadı. (Sen Sans) bu )O· 

lafrıyat esnasında bir~ok büyük . E~l~tunun akademıSl imparatorluğa hocası ile artist ara ındn büyük hir :retle c:ijndli ve Ccöremiytnler), gore- tun yolcu u idi, ,.e datma o Mrmaye
mler de bulunmu tur Dercntt·ın-· r~ hakım sınıflar yetiştirmeğe devam et· fark vardır. Maarif ,·ekaleti. her sene !lli"·cnl,.re l:u cerey:ı::l islmlt'rini na:,ıet yj kendi.;ine henim eyemiyecek bir be-

. ~ · " ,. ınıız . . - · J - • • 

e ıın bunların biridir, Bundan son ıı. ~ıştı. Zamanın müruriyle ve barbarlı Avrupaya güzel san'atlar tahsiline gön n!ere l;:ı cercran isimlerini naklet- zirgfın olarak 1mldı. 
izzat fiolsofun habrini ke ·fetmek ~a g!n te~a~:ildü ile akademinin ışığı ha- derdiği talebeleri acaba hangi maksat tiler. 'J'i.irk tahassüsünü ifade eden ma· 
Y<>r. Tnbii bu kabrin kc.fi çok biiyük fıflemıştı. l:t gönderiyor'! Eğer kendisinde istidat D:ı cereyan isimleri. gitgide bir tek kanılarımız lahmi bünyelerinde 

, çok mühim bir i. olacaktır. Çiinl.ü , ~nca.k milı\dın hf.j}D~i asrında yeni olduğunu bir imtihan neticesinde ı;ös isme i:'l.'ıfaar etti :·c tıuoün, mcr..lckctlc, grali bir ar-moni taşırlar. Türk m~lodi 
u .mezar be .. eri abidelerin t'n ı.ı) metli E!latunılik file ofu Plutarhos akademi teren re umlara bir artist kültürü \t'l' f;:ı isim, Ur veba 8c/gmı gil;i korkun~ sine t;upkuı·u bir Anupa arınonisi ·Av 

• ~rınden biridir. Pozanya tarafından nın eski an'ane ·lni diriltmiş, \"e onun mek içinse - ki maksat budur - onla bir şilr.ıullü, yö:.lcrin alı§madığı veya rupalı kulaklar için yazılan 11rmoni -
nzıJan e erde Bflfıtunun kabrinden talebesi. Eflatunun medreı-;eı;;inde o- rı geldikten sonra ne diye akndemideıı cal.:li olduğu her şeye, hatta, yeme ne kndnr bayağı kalırsa, ona tamamı 
ah.solunmakla beraber onun mevki. n~n _f el.efesini öğrenmeğe . devam et. ha ~a mekteplere resim hoca ı ol_arak_ va iç::ıc c!c dal:U olduğ~ lıalde, ~~~biycı le J;:~r.şı bir cephe t::.kil .. eden .türk ar 
nrıf olunmamaktadır. mı;;;tı. fa),n etmek hakkını alıyor ve tayın edı ta, resme, kunduracılıga, tcrzılı9e de monısı, o lahmı bunyenan ~o-

Eflfıtun akademisi, üphe~iz dün- Duna rağmen bu medresenin iz ih yor. Artist, e er yapar ,.e bir (atöl}c) ııcr.fldi: KOJJJK. cuğudur ki Anupa armonisinin in a 
anın en kıymetli sahalarından biri 0 . lali pek yakındı. 529 da imparator ~H açarak kendi tarzını beğenmi olan ia ıe: * • .istemlerinden i tifade edilerek yazı· 
~caktır. En miihim felsefe mel\teı>le- tinyen, hu akademiyi kapatmış Ye b~ kat henüz biı- şahsiyet iktisap eder.ti· lan yepyeni bir varlık, yepyeni bir a.. 
ınden biri burada dokuz asır ya~"lmı. suretle bu müe ese ebediyyen seddl'- miş ~ulunan res am taleheye, orudn, (J\:ühizm) nedir? . .. .. henk sil "lesidir. 
ır. dilmişti. kendı nazariyelerini, resim fart.mı an lfonu :t:1l:ıt1:1:ık hem _çok .. m~şk~l. O kadar }akın ,.e o kadar sıcaktır. 

l\li~attan 3..:7 sene evvel S1>kratm Bununla beraber Eflatunla Efla• latı~. \'e öğretir; hatta öğretmez, sade h~r.1 <le ~~~~ ~ofay~ır. 9°·\ muşkut~u~, tşre bu ıcakhğın tevafuku ve t~ 
a~.ebesı 'e Ari tonun hocası bu ilim tunilik hala ha .. ·atta sa~· labilecek k . ce gosterir. çün~iÜ, (n.uhı!m) ı anı~hhtc:t r.tu!.at,. \akufunda1<İ sıhhatidir ki Avrupalı 
nu eses· . .·· d - ~ '~ "ı U\ ı~ . . . ı. 1 .. ,c terese> et:nc.\ zarurctındc 1 k b"" "ük b" . i1'k d 1 . ~ ını 'ucu e getırmi~ ve bu i- \'etlerdir. ~albukı hoca. resım hocası, alelu- h::t c sure.. . •· ,.., . . ku a lara UJ ır } en ı uymu' o 
ım medrese i miladın altıncı asrına Onu . . . . mum resim kaidelerini ona taalluk c- !-..al:ıcağım:z bırço ... mc., eleler .. \a~<lıı mak kanaati \'eriyor n binnetice san· 
adnr payidar olmu t R n ıçın bu akademının toprak- den ilmi f • b d"" ' il .· (ki: ·ı· ) 'd bizatihi hu m:!s'elclcr, ht'nuz bı7.dc at fıll'minde mühim mevkiler kazanıl· 
.. :. u. ura ı. profe lar altından rıka 1 h d ı· ' ennı, e ıı usu eı ı .Lsı \ ' . • . l .. B "t'b • 
or Taylore göre bir d ··ıf·· ::. rı ması er yer e a a ve mua" ,,. b' tt ··- t d" .... vczau bn.us o mnrnış.ır. u ı l ar.a, mıs oluyor 
ı::====~~~=~;a~rı~ı~u:n:u:n=m=in~-~k=a~i~l:e~k~a~r!s:~:a!n:a!c:a~k~tı!r~=====~ '"~en ır~re e~reenı~ - •t ·1 lt it ~ · · ' :. ' • Uir arti t ayni zamanda hoca ola (ICübl:::m) 1 zmy "!anası e ~~ ? rna: an Türk musiki inin ritim zenginliği, 

1 • • d "-" • 1 • bilir, ''C bir hoca dı\ artist olabileceği v:ızzcçiyoru:nd. &.nızkonkuJ ı:::ır.tt an.fıyn ahenk bolluğu medeni ifade va ıtala· e 1 mı eg ? 'b' F~ k . . . . &r·r.ı"" tar~ a \'e ço · o ay ara ın- . . 

' 
1 mı gı ı. a at bu ikı mezıyetın bır ;;ahıs- ca,, ··' .. w <•' rı ile muYaffa~uyetli bir şekılde kay-

• ta topla 1 . . t' D h dan ı;o3tcrcce.,ın. . . • . . kt ------- nmasını nmse ı ıyemez. a a .. . . . nastıkça musıkı alemınde bıT me ep • k " umumi ve açık söyli) elim: 1 - Mustakıllcr::t :ıçtıkları ı:k s;r· te~s etmiş oluyoru7ff Ru mu ikisi mek men ada ehemmı• yettı• Hoca, re im bilmiyene re im öğre- giye H?r.ı.dul~ah ._ci)~~ .. I .. ey telJini takriben yüz ene zarfında kur 
tir. de gelrnıştı. Bır t:ıblo onunclc . . (f k -ld B' d"'ha rabuk 

b
• • d tJ 4 , rna}a mu'a a O u. iZ a , 

ı 1 
Artist, resim bilene kendi resimle c:ır u. :t::ı u:u:ı ccyrc.ti. l>u h tt k d h· h k b" a •dec..crfmf. r mese e kt · ı -1 , • , .. a a c;o a .t ~a u ın "' ~ı:o . çı ı rini öğretir tno o, t:ırr.::.rnı.e c.3.tı I• laman us • . A I I .. 1.. r ' . zt vıne \'rupa ı ar so~· uy-0 • . "' "' * tatlar tarz:n:la yapıl:aış l.:r · •. 

Amerıknnın en b(i ... ··k t b' "d' 11 . d ll"h c- h' Hattn 'ıyananın meşhur mmdkl 
•• J u adamların cen ve 1· h"k·" Niri b. d f t h .. 1 a .o ı ı. ..11~ u -· .:-ıup ı tg!? \'C cumhur reislerı· d . . • en ga ız ı <ıyelerden zevk a- • ;l n ız e ar ıs \'C oca guze l' • .. d , .1 d" d"" mUnekkitlerinden (Pant Stefan) TUı'k 

. n en hırı Abra lırd Bu d d k. . san'atl k d . . . d ' .e) ;) a:tın a.u ere on u, o- • . mm Lınkolndur. A "k ' 1• a on a ı cınnoetin başka bir ' ar a a emı ·ının ışarsına çı. n· '"I ''k'" . • ak.,.amına dair yazdığı tenkıdınde üç 
mera alılar onun tezah" .. "d" mı\·orl ? mc~ arını sıı .ı \C. .,.. 

1izmetlerine mukabil ken .• _' ' uru ı ı.,, • ar. . , , . _ Türk be tekarı, Hasan Ferit, CMnal 
nan sayarlar. Son günler tlısını lrn~ra- ~oktor Brilin bu sözleri Amerika- -.:-:· .. ··:··~······--········· .. ••••••• .. ···--· .. •••••••••• ::-•. ~:ır ~~~·:;;ı.er, .dcdı, hır Re._ it. Nccil Kazım diyordu: Uçü de 
tın en meşhur dokto 1 de Amenka- da hır alaka uyandırmış, ona inanan- SO} ledığıne. ra .. gelnıedim. Linl,oln. ll· turıu bu (.rnou) resımdc:ı an- daha otuzunu bulmamrş; kendilerinf 
Bril, (Linkoln) Un d;l~:;~d~n A~de~ lar bulunduğu gibi ona düşman kesi- !nndırıcı l~ır sez ~öylcmetlikten haşka lıyan!1yon.m1. Avrupada çok kısa bir zamanda se'I-
\ etmic. n bu iddia A . u.,.unu ıddı- lenler de bulunmuştur. ·~~lı mahıyette olan özlerden de çe· :! - Bcycglunda bir mana\'dan, ı;~- dirmeg· e basladılar bütün san•at !He· 

"$ merıknda büyü!i kınırdi · ı l ı ı> " ' oir heyecan uyandırmıC't · Aleyhte bulunanlar arasında (Lin- .• , çen )az. mvun a ıyorc um. a minde yeni tiirk mektebinin erleri 

D 
kt B T L" k':Jlır. kohl) ün tercümei halini yazan J\1h; Deyli Ek pres gazetesi bu r.ıeseleYl' halı bir fiyat i tedi. ScbeMr.! icin alftka uyandı. l) i ve gene A l"US-

o or rı ın ın. o n ha!<kınd l - A ·d b . tah .· tt'ğ" . .. 1 . . ~ 
fildricri şunlardır: n u . ) . a ulunuyor. Mı· Ayda doktorun . ~.15 ~ ı ı bır lıa~makalede şu soz e· sorunca. .. turya he tekftrları Türk gençlerinin \e 

I .. inkoln evli olmakla b b . ıddıasına karşı "Ben, Abraham J...in- rı soyluyor: - Ueyjm, rledi, bu !:avun !.ıı- rakki ve muvaffakıyet elde ettiklerJ 
era er evlı kol ·· ·· 1 d" .. b"'t'" · • "Ab d • b" 1 ' Uğini şidetli bir lrnn1rola tabi t t . - . nun. ~oy e !gı u un hıknyeleri tet raham U.ıkolnun deli ol ugu· :.\ ı:r:un • ~ürate naza1·1 dikkntinizi celbederim. 

Onun için delilikleri pek aşikfı~c 81.~: kık ettı":'. Bu ~lkfıyeler içindt? biri de, nu ~öyliyen ftlimin, h~Jki hal::..ı rnrdır. 3 - Mahnrnt paşada i-..porta için.le, nu yazıda hir Avusturyahnın re-
mamıştır. Yoksa ı.endi i cinnet .. ~1 herhangı meclıı;;te tekrar tdiltmi)ecek İnsanlarda hüyükliik lmfaca muvaze- lı :ı.'{~an gc'.;~e fanilfdar tiUian kahet saha.,.ındaki iktısadi endi!'l't!si e-

no et. derecede mü t h d ~·td ' o - nesi ·r-- "f 1 d ı· · " ,. !erine uğrar ve dimağı alt üst olurdu. ·in _ ~ c~n egı ır. nun ı- z ıgı 1 ac e e l'r. ):r y?..ıucı:: ziliyordu. Fakat bilenlere, anlıyanla-
Doktor Brilin, bu beyanatı, Toron. ~u doktorun ıddıasınr kabul etmiyo- Muvazenesizlik, bir takım kuvnt- - I\Uhil· faneifıl:ır.. ra, muktedir bulunanlara da kor.ku his 

loda toplanan Amerika P ikyatri ıni! m(.,i - k l 1erin diğer kuvntlc>rden fnzla. in:<ışaf Diye sntı:,-ordu. sini )aşat.nııık hir murnffakıyet değil 
h .ın on) un havatına dair b .. ·· k et · d · · ı· I ' k t lıu · assıslan kongresinde rnkubulrnu.._ bir cilt ~· E . · .. . U)u - mesın en ılen ge ıyor. •n :ı • t !e bizde (l\übizm) lıudur. Onun mı? Acaba san'at üleminde biz mi ken 

;o ~azan ınıl 1 udng su .. l . b" "'k d .. . r-r· on tur. öylemistir· "Be · h ' :. soz e~·ı uyu . a amların m~,·azenc ız 1~ 1 • t· · ne ol<hıf,ıı :uı :~:\:;::imiz hill.liyoruz. y,, di musikimizle daha ziyade alfıkadarhu 
KendU nazari~·e ini tevit icin Şll b"ırçok b:." .:k n er asra mensup ların ın anlara hftkım olmalarınr, ,1- b·• c~ ··aJ .... •ı· .... ·~: o·· ... cn ... r.mel' b:lrnepı k lunuyoruz. voksa Avrupa mı" Ben he 

.. • • J J ~ uyu adamlarr t tk'k · ·• · · · · · . .. ..... •• .... - .. ... •·• •• ' • ··.. ' • • 
zlerı ılfıve ediyor: Bunların i inde 'bir" _e 1 ettım. b~ı msanları ıdare ctmelcrını tcmın e c!c rc~Jatı:nı::.ı, (l\übilt) diye bir ltclirne men hemen Avrupa diyeceğim .• Çü11kü 

''(l "tnl'ol ) h"'t"' h k tl - ç 1 de, ınsanhk nok dıvor · · d" b' ' il tl - ·ı··· 1 'k" · · d 
J • n un u un are e erı o- tai nazarından be . Ab h . · J • •• n.n ı.::ı:.nnına sı,~r c !j'Oruz. ccne ı mı e erın ur\ rnusı ısını e 

nun rnUvazcne .. i~ olduğunu i.pat cdi- kadar müteha iı:: :ı;med~a am Lınkoln Bugün Linkoln 1\en~~ni. r.aıdaf~~ ı~~i:ıb l.i bu y:mmı ol.urluktan rinden anlı)abilme-k için 1'ürkiyenin 
yor. Onun lıütün hayatı kendisinin \'ı'n (L' k 

1 
) .,, edecek bir , ·aziyette dcgılclır. l\cnclısı ,.0 .,1.a 0 .... a. nlfıkadur bulunan re mi müe eseleri· 

. e ın o n un tercii .h I' . . . 'h ., ·• ', .• . --1 
çok garıp heyecanlara marnz olduğu- "'azan doktor n·r Ki k .~eı a ını bır şey söylemıyorsa da t1trıı onun \I " ::ı b". 1 '"b'I- . 1 ne müracaatlarında "biz Türk mu i-

.. t . J , ıs ar· <IU ozleri .. . h d ı· .. b t. "'ibi duru - ..... n. ıı \U : .• 'azı.. • . . -· .... 
nu gos ermektedır. r,.!ıı.bıln bu cinnet le · t" . " · ~OJ mezarı a:;.ın a ıır no e çı t.• • • lası ıle degıl, A' nıpa musıkısı ıle me 

·· ·· d mış ır. K d" · b lk' d ı· - ı· ı:.··,kat ınun l>ijcc~!,.,ir.iı. ~uzun en nüktel-erin kaba 1 ile zarifi "B 
1

. k 
1 

. . yor. en ısı e ı e ı ım. s..·· 1 guliiz cevahını alıyorlar. 
ni tefrik edemezdi. Kendisi en müsteh dın m~~ i~~e ou:ınn herhan?'ı hı.r ~a- d~lil~ği bir milleti birle tirmiş ve onu Pc!\il Bu bi-ze .. o mahiler ki ••• " m~rnmı 

dırıcı hır hıkaye hur.rı)'ete k~wuşturna:ştur. l'"ikrd Adil hatırlatmaz mı?. i\'Pci! Kazurı 



Avcılık Hikayeleri 

V eliyüttin· B. in 20 yıl muhafaza ettiği 
rekor nihayet k1rıldı 

Abbas Celal Bey bir günde dört yüz 
bıldırcın vurmıya muvaffak oldu 

kırk 

Mi eenelere nazaran bıldırcın git mantar "~fazet., sınıfından olmasına karak yüz bin türlü mana çıkarırrlı. 
tik~ ualmakta.dır. Bunun birçok se- rağmen a,·cıların ne tüfek atışını ııe Nihayet, yarın curnata zannetmiro· 
beplerf vardır. Bu zanllı hayvanların de tüfek omuılayışlarını beğenirdim. rum. Fakat tatlı kuş olacaktır deı-
düpıanları yalnız avcılar değildir. AKır atarlardı. On beş yirmi adım 1 di. Şekip Memduh, öze kan~ır: 

Bıldırcınlar bizim memleketimize Bul· önlerindr.n u~an hıldırcınrn arl\a ın· miyorum. Fakat bu iki gün zarfında 
Bıldırcınlar bizim memleketimiz Bul- dan uzun miiddet nişan alıp oy- muhakkak bir curnata olacaktır,. der· 
garlstan, Romanya, ve Rusyadan gc- le nteş ederlerdi. lirdi. Ren bir ana kadar anhyama· 

lirler. Geçit esnasında yolda boraya ~erit gibi düz uçan bıldırcını tüfe dım. Ne ertesi gün tatlı kuş olur. Ne 
tutula.n binlerce bıldırcın sürüleri, de- ğin burunundan bir türlü göremiyor- ıie iki gün sonra curnata görürdük. 
niııde boğulduğu çok defa vakidir; !a lar hiss!r.i -ı·erirlerdi. \'rliettin bey İ· Hoş bu zevatın teselli verici sözlerini 

kat uıl bıldırcının kökünü kurutan, se hiç öyle değildi. Muntazam bir 1em duymamış ol aydım, Anbarlıda yarın 

ulalllerde, her mevsimde yapılan (ağ. po dahilinde muntazam mesaf elerrie kuş olacak öhürgün curnata. olacak 
cılık) tır; diyebilirim ld bıldırcınların bıldırcınları tıkır tıkır \'Ururdu. "An- diye bir buçuk ay oturamazdım. Bun 
mezarı Mı ırdır. MtSrda ağ ile bıldır- guyada a·danan her avcıdan daima da lardan başka Anbarlının bıldırcına 

cm aTI bir nevi monopol halindedir. ima ziyade vururdu. Her rekor muhak mazarratı dokunmt}'an cidden meraklı 

tskenderiye ~ahillerinin binlerce -kilo- kak Velicttin heyde kalırdı. Bizler o bir iki aYCısı ''ardı. 
metrt~inin he.r geçit noktasında bu za vakit model olarak Veliettin heyi Al· Hu zavallılar, çok merakh, tüfelde 
lim •ilar gerilmiştir; canlı olarak tu tahtan intihap etmi)iz. Yoksa avcılık· ri, köpekleri, her şeyleri yolundn. 
tulın bıldırcınlar kafesler içinde Av- ta yaya kaldığımız gündü. Uçara tü· Yalnız, bunlar bıldırcınlara ziyanı ol 

rupanın her tarafına sevkolunmakta- fek atmak demektir. iyi bir R\'cı uça- mıyan aHılardı. Bunların on beş :rir 
dır. Ben Mısırda hulunduğum zamun fek atmak demel<tir. liri hir avcı u~a mi bıldırcına sıra ile "manke., ettikle 
İlkenderiyeli avcılardan birile görüş. ra :;;imşck gibi tüfl'k atmalıdır. AYı:ı- rini görmek çok komik oluyordu. Ar 
\Um. Şimdi ismi hatırımda olmıyan bu Jık için de gaye budur. Anupada ka arkaya, yirmi bıldırcın kaçırırlar, 

adamın hkenderiye cinrında (Abu· gördüğüm birçok me~hur a\'cılar biiy- hazcn iki bıldırcından tüy koparac:ık 
kir) de, iki noktadaki ağlarından her le atıyorlardı. Okuduğum kitaplar da olsalar çocuk gibi e,·inirlerdi. 
etnekj bıldırcın mel'Siminde on beş ilfı böyle atışı tavsiye ediyorlardu. Ah- Avdan a\·dette kabahati harıtta. 
yjrmi bin diri bıldırcın, l<'ransaya sev· bas Celal hey de tamamile bu fikirde tüfekte, köpekte, nihayet bıldırcınrla 
ktttiğini .söylemişti; bu Mısırın yalnız dir. \ ' e h~ndan dolayı muvaffak uJ. bulurlardı. Kendilerinin kusurlarını 
bir tek ağcı ı, diğer ağcıların kurban du. Ilu sene ".Anguryada,, 4 ıo hııdıt·· görmr.zlerdi. An barlı meralarında !lu 
ettikleri bıldırcınların yekununu tnp· cın urd . :u gün e ki zamanlarda neş "manke,, cilerin sari olan hastahkları
Jr13cak olursak, korkunç bir şey ol;ıca hur atıcı diye tanınmı~ aHılardiin na yakalanmamak için. yanlarına pek 
it muhakkaktır. Görüyoruz ki bıldır- biri ancak ı o tane bıldırcın \'Urabil· olrnlmak istemezdim. Anbarh büyük 

cınların en bü)ük düşmanları ağcılar- mi"ti. Görüvoruz ki, ısür'atli atıcıla· avcılarından Yalo isminde çok düz-
) . 

dır; :ralnız Mı ınn ağcılan mı? Ce- rrn yanında kendilerini a\·cı ve atıcı gün tüfek atan bir ihtiyar rnrdı. An-
23.);rde, Yunani tanda, İtalyanın bir zannedenler, önlerinde raşetik "Lın- harlı değirmeninin yanından inerken 
kıBmrnda, Bulgaristanda, biraz da bi· rak,, seterlerle dolaşanlar sür'atli tor te adüf ettiğim zamanlar: "Yalo bu-
7.fm sahillerimizde yapılmaktadır. Ağ- pitonun yanında, yandan çarklı bir gün ne yaptın?., - Elli heş paşam der 

dı" afetinin önüne geçebilmek için bü ~irket vapuru gibi kaldılar. Bunlar di... Anl.arlı merRlarındn ,.ahaht:ın 
: t a\·cı klüplerinin kararile ağcılık senede bir mevsim lııldırcın avlnrl:ır. akşamn kadar dolaşırdı. Her ~alının 
. pılan memlehetler teşebbü atta bu· Kışın da bahçelerinde ''Flober,, le ka dibine elind ki "mandukayı., vurur. 
)u-up beş se:te için bıldırcın ağcılan· rata\'U'~ \Ururlar. Arcılık namına hı! Merada bir tek bıldırcın }.ıtakmak is 
nın " kaldırılma ı hakkında beynelmilel dırcın \'e karata\'uktan başlrn lıir mlh temezdi. "Kıpti,, Çerkes l\\'t'ılık husu· 

hir karar ıılmaktan başka çare~i yok- h1kn tüfek çe,·irmlyorsa hu zavallılar, sundan "\"alo., dan sonra gelinli. 
tur; o \'akit e ki zamanlarda olduğu kendilerini Tiirkiyenin baş a"cıları zan Bu sene Anguryada Çerke i gördüm. 
gıbi lstanbuld.1 bol bıldırcın curnatla- nederlcr. Rilnıem ormanrln çulluk av. Hiç değişmemiş, Yine o sah;nl, o c;eh· 
rına tesadüf ederiz. Bıldırcın avı tüfek tıyacak olurlar a ne yaparlar? re, elinde ?."' .. nndersem l\endi~ilc 
ile ne kadar yapıtır~a yapılsın, hiçbir Muhakkak ormanın i~indc "Kroşe- h~m yaş olan tiifc:i Yardı. Çerke5c 
,-aJcft ağcıların yaptığı gibi kurutuc~ı 1 ıer,, yaparnk frı lr.> nn her çulluğa tü·ı' müstesna olarak Angurya <;~ftliğin
muarrat yapmaz. Bıldırcına en az. ıı· fek omuzladıhtan sonra patlntanıa- rle avlanmasına müf\aade edıyorlar
yan avcıdan geldiğine emin olmalıdır. ! elan tekrar indirirler. ı:ra 1.;ulluk .. ,\n dı. Bu da yorulmak bilmez, abah-

Bundan on beş cene evYel, lstan- gurya,, tarlalarında şerit gibi uçan tııll tan akşama kadar dolaşırdı. "Am.ı
bulda, "Ambarlı., meralarında iyi bir dırcın dcğilclir!.. Ya domuz avına c;ı- tör.. aHıların i~inde yorulma!\ bil-

ncı bir huç~k aylık bıldırcın mc'·~l~I kacak olurlarsa nıuhakk~k .k! yan-İ mez bir Jdşiyi hatırlıyoru~. GözhiJ.. 
esnasında 1500 - 2000 Bıldırcın ~uıa !arına ne olur ne olmetz dıye ıkı tane c;ü 1\1. "l:lola ., bu aclamcagız da (ln 
biliyordu. korucu alırlar. Bayatla:.mış bu mrs. saat dolaşır, yine yorulma7.dı. Onun 

Bu nevi meşhur bıldırcın ncıları hur avcılar atıcılığın terakki etti*i en büyük düşmanı Şekip Memduh-
da bütün İstanbul içinde altı. yedi l>u devirde "Ma7.et sınıfına dahil ol- tu. "Holas .. ı kendiı;ine mah us ·h·r.. 
kitfden ibaretti. 1 tanhulda 19'.!:l ten muşlardır.,. Slir'at \'e rekorlar yapmak sile honuşturmak, için mnzu arar: 
1929 ra kadar dört me,· imde hiç bıJ. den·indeyiz. "E._ !\f. (llola.s) bugiin kaç tanf':', 

dır(tn olmadı diyebiliriz. Ge~en se· Ah e ki An harlı! Bundan on heş derdi. - Atmış beş, hir de tn' şan 
1't re bu Eene 1 tımbulun bıldırcın yirmi 1;ene evvelki Anharlıyı hatırla· der he .. he .. he .. diye bir de kahkaha 
l\"I me,·simi bütün İstanbul avcıları- clrkça ı;:ayrj ihtiyari yüreğim sızlıyor. atardı. (Angurya) çiftliğinde. Veli
nı memnun edecek kadar iyi geç- Anharlıda, her bıldırcın me,·simincie ettin be~ in e\inde ı.rıutulmaz hatıra 
mi§tlr. Hatta yeni bir ''Tiirkiye,, re· ınüdavimlerdtn t:ok entere.<:an ve mı~· lnrımız ,.ardı. Ne yazık ki hir daha o 

koru tesis edilmi tir. Es:O.i rekoru, hur imalar ''ardı. Arapzadelerdcn tatlı hatıraları, o giinleri yaşıyanu· 
üıtadım. Büyük Reşit Pa~a ahfadın· Behcet ''e Cevdet Reyler, Hasan puşa yaca~ı1.. Bski Ayan katiplerinclrn 1'f'!· 
dan Yeliettln beyde idi. zad;, Sait paşa, nazi Osman paşa 1.a- cip bey dostum Anguryn tüccarlann-

VeJiettin bey, bundan yirmi ene de Cemal llcy merhum, daha ~eı;en dan Dam:ttyan ef<'ndiye, hakim Hak 
mukaddem bir günde 395 tane bıldır· sene \'efat eden .Anh::ırlının en e,;;ki kı beye neler yapardı. fütmdi kapt:tn
an vurmuştu. Bu rekoru o znmand:ın n,·cısı Zeynel bey V. S. Zeynel h-.:y la taYla nyıınlnrının seyrinin ze,·kf· 
bui muhıı.faza ediyordu. Bu sene Ye· merhum .;;on zamanlarda artık gözleri ne doyulmazdı. 
liettin beyin, rekorunu Abbas Celltl görmez olmuştu. Buna rağmen 1.arnl- Bıldırcınına hl\ ta oynarlardı. ~e. 
Bey, bir ıünde eldz aaat zarfında Jı yine Anbarlı meralarında dolaşır, cip heyi, Hamdi kaptan daima mag. 
(.UO) bıldırcın vurarak kırdı. Abha hiç olma1.sa duydufu tüf<'!, ~e lenn· hip edudi. Maglühiyetten hıldırrın 
C•lll hey bu rekoru Ambarhda, Veli- den zevklrdiğini söylerdi. Daha hundan adetkrl ziyadelcşinre Hamdi kapt.1 ;1 
ettin beyi ilk defi\ Ambarlıda gördü- on he')' ~ene mukaddem yirmi ene ta,·lnyı kapatır kac;ardı. "Esprit,. hu 

mııtır. Abbas Celal beyin rekoruna, '"'"elki Anbarlıdan hnh eden Zeynel su unda menendi ol mı) nn Nrriıı R. 
kend~lnden ıiyade VeJlettin bey mem be ..,:?ı hum. Anharhdaki hütün a,·. dostum "zarplı,, tüfek ntar. Köpekle 
nun oldu. Veliettin hey bıldırcına tü- cıların büyük bahası gibi idi. Şen ve bıldırcın u·ını sevmez. Elinde m:tn· 

fek omuılayııını ıeyretm!kten on dere neşeli olan S<'kip Memduh Anharlı· dul..ıtsı, otların içinden fırlıynn hıl· 
Abhu Cel!l hey \'e ben bıldırcına til· nın "tck::il>., hususunda bati aHısı i<li. dırcınları muntuaman ''ururdu. Bu 
f•k atmasını kendilerinden öğren· Elinde "Ve.c;ley - niçar., nı:ırknlı ırü· sene ;\'ecip heyi dnya doya görPnıe· 
dik. zel tüfen-i, )anında köpeği "Tam .. lı dim. ::'\e yaıık ki, bu ı;r.ygiJi nrkadnş 

Binaenayelh Abba beyin rekoruna meralarında kendi )aptığı şarkıları Jarrmıt:ın hemen hepsi \a7.ifetrn \C· 

Vtllettin beyin &e,inme i ta bit idi. söyliyerck dolaşırdı. Akşamları, e ki ya ha) at milcadtlesi ufrunda giiıel 
Bundan yirmi enc mukadden Veli- ahil gazinosunda toplanırdık. Ne hoş ,·atanın pek u1.ak kö;:elt\rinde çalış. 
ettin beyi ilk defa Anbarlıda gördü· mubaha alar olurdu. Bugün bıldırcın mak mechuriyetindedirlcr. Eskicı"n 
rUm zaman onun bıldırcına tüfek a. olmadı. Ha"ıı da değişti. Bakınız rüı pek çok e,·diğim Anharlı bıldırcın a· 

tıf •rzına hayran olmuştum. Yalnız giır "Trakatya., istil\ametinden e iror. nnın artık benim için zevki knlnıa
ktndlsine mah us olan usliil:Unü ,.e tü Yarın muhakkak hi'r curunta olacak- mıştrr. 
ftk omuzlayışını eyl'eıtmck !!On dere· tır. Bu avcı tf'! ellllerlnden sonra zös Dundan f.onraki ) ıızımda Awuyıa 
et zevk duyuyordum. O znmanın me) Arap :zade Behçet Beye gelirdi. R('h· da yapılmış, siilün. çil, keklik, 'e 
hur &Tcıhm diye bana g~terdikleri c;et he). An harlı ahillerini hafif ha sair rrkorlardan " dünyanın en me 
a•cıla.nn tUfek atmalarına hiç bak· fif kam~ılıyan rii1l?:ı ra. hın·ada alçak hur ncılarından hah!\rdectfim. 
mudına. :Sfhnem, hu neden11 o sa-1 tan ıiden 110nbahar bulutlanna ba· Salt Seldhattin 

Dünyada olup biten meraklı şeyler,..; 

Altmış yaşında, fakat .. 
Ancak on sekiz yaşında g6riinUyor 

Mis Edna ebedi gençliğin sırrına 
nasıl erişti ? 

Mis Edna Hoper 

Ne\·yoııkta hütün dünya kad•' 
nı alAkadar edecek f.-nnt tetkikat 

maktadır. Bu fenni tetkikat, hİÇ 
yarlamıyan bir kadın iizerfnde 

dıktan sonra neticeleri ilan olu•' 
tır. 

Amerika ı;::azetelcri bu mesel' 
şekilde izah ediyorlar: 

Ne,')·orkta Mis Edna Hoppt 
mında bir kadın vnrdır • 

Kendisi hali hazırda 60 yaf 
dır Fakat onu görenler 16 yaşı' 
fazla olduğuna hilkmedemiyorJsf 

kikatte bu kadının hali bir harill 

Bütün Amerika, onun gençliği ~ 
sında hayretten hayrete düşüyo~ 

çenlerde Mis Edna Anupaya git,; 

geri döndüfü zaman ancak yirr' 

şında gençlerin yapabileceği a~ 

tik oyunları yaparak herkesi b~ 
hayrete dilştirmiiştür. 

Mis Edn11nın teni pürlizsü:ıd8 

kmş.ıksızdır. Kendisi Pari111 ''eya Ne-ryork caddelerinde dolaştığı zamarı 
tep çocuklarının ke-ndilerine yaşıt zannederek ona takıldıkları nadir • 
dir. 

Bütün Amerikada ezeli genç diye tanılan bu kadın gençliğini nasıl 
hafaza ettiğine dair şu beyanatta bulunmuştur: 

Bana kalırsa bir in anın gençliğini mütemadiyen muhafaza etme" 
sele i, pek yakında hallolunacaktır. Ben kendi gençliğimi nasıl mul\f 

ettiiime ait sırlardan birini ifşa edehHirim. G~nçllk, dimağın terbiyJ 
recesinde \'Ücudun terbiyesine bağlıdır. Ben bunların ikisine de ayni det' 

itina ederim. Bununla beraber önümüzdeki eenelcr zarfında gençliğin sıf 
na dair birçok şeyler öğrenilecektir. Onun için kadınların, yeniden, tıtf 
birkaç defa gençleşehilecekleri muhakkaktır." 

Mis Ednanın bu kadar genç görünmek için gençlik aşıgı yaptığı dl 
dia olunmaktadır. Yalnız l\lis Ednanın Vorono( aşısından de~ll, Viyansl 

tor Staynahın serumundan istifade ettiği ilhe olunuyor. Bu serumuıt I 
lik n hayatiyeti iade ettif'i öy1enmektedir. 

ll•r hnlde .l\lis :E:dna üzerinde yRpllacak tetkikatın kadınlara b1 

Ş(!) lcr öğreteceı;i sÖ) lenmektedir. 

Kadınların ilan etttgl Cttmhurlyet 
l panyada Mir:n·eta della Sierra isminde kiiçiik hir köy ''ardır. Bil 

de her Hne Hazreti mer) em için bir mera im yapılır. Yalnız bu meraJI 
köyün erkekleri iştirak ederi-er \'(' sanki ayıp hir şe) miş gibi, kadınla! 
iki .saat mesafede hulunan kiliserl' götürmezler. 

Gc~en ayın ekizinde hu merasimi yapmak üzere, sabahleyin erl<t 
köyl iiler ederinde ka rılnrını bırakn r:ı k kiliseye gittiler. Köyde kH ıan 

dınlar da, toplandılar, konuşmıya ha~ladılar. Bu arnlık kadınlardan 
hağırclı: 

- Jfomşular, kocalarımız hizi aldatıyor! 
- Vay hainltl' '")·kimlerle? .. 

- t>yle i değil. hir n) dan heri h ütün ispanyada rümhuri) e.t iUııt 1 

di, yaln11 bizim köyde hala ilan olunmadı. Bu olur mıı? 
- Yaşnsın <'iimhuriyet! .. 

Hu sesler a ;ındn, kadınlardan hir~oğu ele~triklerlni çıkardı1•1 

sarı, l\rrmızı 'l' mor hir hnyrnk yapıp direğe. çektiler. 

Akşam oldu •. Yorgun argın merasin1den dönen köylüler sabahle) 11 

rali) et rejimi altrncla bıraJ,tıkları hö.> !erini cümhuriyet~i olarak buJdıJ 

Şu ölilyil kaldırın ben o değilln1 
Bııeno A.> re. 'te l\1011011 :;E'hrindl' hal Ji garip hir \ak'a olmuştur. 

O ci':Hda bir hayli vaklttenberi hozulmuş. kokan hir ces~t bulunur'' 

nıın 18 ra~lannda Sehastiyen Ah·ertı isminde bir gence ait olduğunu,' 
tanımA}da gf'~ikmez. 

lrnre7.~ hir miiddet M"\'Cl iş ıı<amak iizere e'i terketmiş \'e o ısl 
dan heri kendi"inden hiç bir ha her almak kabil olmamı,.tır. 

Fakat, ailE'sİ rescdi alıp defnetm iye hazırlanır ,.e haş ucunda ti 
ken. içeriye hirdcnhlre Ahareı girer. Başta annl'~i, l1ep birden hütürı 
diii-İİp hayılıdar. 

llıılhuki c;ocuk ölmemiş, ve garip bir tesadüf eseri olarak ayni ıü" 
re dönmiiş. 

Kendi ini sokakta gören bir ark:ıdaşı: 

- Ko,. c' de seni defııelmiye hnırlanıyorJar, 

demi , fakat çocuk kendisile efleniyorlar zannefmi~. ,,.d, bu v-al 
göriinc~ aşırmış. 

Geın~ Aharez, ha)ılnnları ayıltmıya uğra,.ırken içeri komiser ,ıı' 
o da komic;erc: 

- Hu öliiyii kaldırın hen o dcğilim, 

demi:. tir. 

Sesler ziya ve hararete tahvlJ edilirse,, 
SI~SLER ZIYA \'E HARARETE TAHVii, EDILlRSE .• ~ 

Profe~ör Ka~ i minde bir iılirn, g·eç<'nlcrde 'erdiği hir konferanstı 
~t'Slerin kuYHtled hakkında garip tıaıı mukaye eler yapmıştır. 

Bu mukayeselere nazaran giindel ik hayatımıza dahil bur scsleril1 
det \C ku' \'l"!ti pek aıdır. 

l\t('c:<>la lngiltered<> \'enıhle~'<le )apılan hir futbol maçındaki halkın ti_ 
rı,.lannın )ef..\ınu elt'ldriğe tnh\il e-dilirat' hiitün maç l' nasında yan• 
t'.«'k olan kliçllk hir ıımpul zi~ar.ına miis:widlr. Bu !l''l;leri hararete ta.llJ 
deı"sck, tiddeti, ancak biı' te-k kadeh ça) pi§irebilirmiş. 
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Rus gazetesinin makalesi Yüksek Sıhhat şu· Talim ve terbiye meselesi 

Yakın Şarkta Fransız - •. :::!.t~~~::·!~~" Orta tahsilde üzerinde • 
1 

beşinde fevkellde olarak 

ıngi iz rekabeti v •• ; ,.:::.~·!~c::.. • .. ~ •• k durulacak noktalar ... 
l'r•n•• ve in llt - sıhhat şurası azahklarına fıesim 

9 erenin beş senelik pllnı - Musul petrol· Ö 
lar1 mUced ı ı mer Pş., Maz-e es - lngiltere ne dUşl1nUyor ? 

Birknc; g ün son rn. nknradn, mii: mektep hol':t ı kürs üden tıpkı bir da· 
him bazı ta lim H tcrbi)e esasları iilr· riilfiinu n pro fesörü g ibi dersini takrir 
rinde mukarrera t iUihaz edilecd;i -ö~ l:dcr, ç-ı l. ::ır gider. Moakovada çıkan (1 . t · . . .. har Osman, A· 

ff!lll " ak k zue11 ıyaJ. paze· yapılacaktı. 150 kılometrelıl\ muşterel\ k I M 
kabet' y '"/ar ta 1:ran11ız lngiliz r<:· hir kol Gerkükten .Kodita 'a gidecek O· 1 uhtar,Neşet 
p tro:;· aer ::r·hası ıtıltında nı Mwwl radan ikiye ayrılacaktı. Tahminen $j0 Ömer, mliderri~ 
/ w :~ı :::.::;:011

cbctile fQk dikkcıtc kilometrelik olan hir kol, Şama ~irle· Refik, Gülhane 
eger ,,'

1
rcd' 'ele nc§rctmi§tir. Hu yn cP.k, J,iihnan H' Ptılmirıfen ge<:erekti. tatbikat mektep 

lenmektedir. \'erilen malünrntn göı l', ! ll kmel\tepte çocuk, hesap hend•'fle 
temmuz ay ı içinde. orta mektep nıfüııiı ıc .. aslarını . hnyattn ra geleceği müş"ü\ 
)er inin isti rald lc hir lrnıı~re ) aıııhH·ak, lc·rin ha ll i için kullanahilmek makH· 
burada ortn mektep programları iııc· d ına g öre hazırl:ınmış olduğu haldr 
rinde tadili t aı;anıır edilen hısım lar orta mektrlıe girdiği g ün t~orik esas· 
üzerinde miizakereler olaccık, hilh ıs ... a, lar kar;;-ısında kalır ,.e büyük buhran 

:ıyı ına~ ıgoruz. 
F · Oteki İngiliz kolu da, llayfaya v:ı.rn 

ranaa ve lngllt6renln be' rak n 1.000 kilometre olacaktı. Fran· 
•enellk pllnı . "ıı kolu hem daha kısa, hem de a razı 

H~yfa_ - Bağdat, Trahlus Şam _ daha müsait olduğu için dahaucuz O· 

~ergük ~ımendifer hatları yapmak fik· luyordu. 
rı,_ • Ce~ır~tülaraba büyük bir ehenı- lngiltere ne dUşUnUyor ? 
mı':i;t Hrılmektedir. 19:15 senes inde inşaatı hitirilmiş O· 

. ra~sa ile Jngilterenin petrol '" lacak olan İngilizlerin Bağdat · Hay fa 
~ımendıf~r Yolları ic;in yaptıkları şimendifer hattı çok ehemmiyetl idir. 
e~ senelık plAna nazaran }Jetrol ho· Bu, onlara 4 gün iiçnrle, Filis tindcn H' 

ru arı ile şimendifer volları 1935 se· ya Mısırdan Jraka a ker sevkini temin 
nesinde burada hitmiş~ n yapılnış edece-ktir. Halbuki denizden ~iive.} ş 
olacaktır. f'akat bu plim haddiza•ın . : Rahriahmer - Actm körfezi yolundan 
~~ Fran ıı Ye İngiliz menfaatleri ha~ka yol yoktur. Bundan haşka I.on. 
ıtın hir taarrııı teşkil etmektedir. dra · Bağdat • Bomhay hattı, Londra 

Rakip iki Emper)alist hükürrıet, Sü,·e) ş - Bombay hattından daha b: ısa-
par~alanmış Aarahistnnda, kendileri· dır. Bu yeni şimendifer hattı ile flin . 
ne nüfuı sahaları aramaktadırlar. di~tan H Acemi tan yolu 17 günden ıı 
Arabis tan, ne )aztk ki, Hindistan ·e güne indirilmi-. oluyor. 
Sovyet Ruc;ya )olu üıerinde, ,., hu Daha hu enenin mut a \·ında 1• 
Fiebepten hlrinci derece ehemmiyette r ak nar lamentoc;u hu · t ". "ı 1. 

·k . h" d "' .. , . . ., ım 1) ar. arın , 3 • 
PJıe' urkcteyd~ ı ır unum \aT.ı)etıne bu hulünde tereddüt ediyordu. Muha lefet 
unma a ır. ( c'" J h (' d .,ır . o n a mım) tarafından ida re 

Bundan başka, .Musul. dünyaıun edilen nıüazkcratın bırakılma ını is ti. 
Y~~e . üç •. ila be~ petrol haıineleı·ine ) ordu. Jo' aka t kürtlerin i~yanı ırak 
mılıktır kı ıı;ene\' I · fh ı· . · · ' •
18 

~. 1 1 a at .)edı mıllıJetpenerlerini derhal imza)a 
1 dokuz mıl.ron tona haliğ olu :. mecbur etti. 

Musul petrolları ek' k' _. 
ket tarafınd . . . ıı ra ıp şır· l\111sul petrolları mcselc~inin hu c;u 
d ' k ' atn ışletılıyor. Runlar· retle halli, lngilİ7. i) aı:.etiJlin mağlüp 

ı an_
1
1
• 

1 
grup ngiliz, hir Hnla nd .ı - \C Franı.11. siyasl'tinin ~alip ol du~unu 

ngı ız gnıpu ( Rıı gru . . R ~ . . 
1 D t h ' pun 1 mı 11• ı:osterır. Şımdl l•' ransı1 . • lngilir. r<'ka-

)i\ . 
11 c Shell.dir ki meşhur pl't· heti yeni bir ~afhaya dahil oluyor. 

rol kıralı Dete rdıng tarafından id .ıre ,. . . 
edilir). hir Amerik . Şımendıfer hatları ınşa "'ı ya. 
Oilco) hı' r F an grup ~Standarcl nrnda harni hatlar tes isi rekabeti öe 

• ran ız grup, hır ltahan , ·d n h 
g rup ve b' d ı . mı ır • .ou atlar şunlardır. (Lond ra 

ır e vıcre - Fran ız l! l"U· 1• h. - l . . . 
Pu Bu "' . 1 d • . \a ıre • Bag dat) ngıltere u~ın. Fıan· 

· ,.,ı up ar an en rakı p olan lan · · d · -
Fransızlarla lngilizlerinkilerdir. a ıçıln ~ı ·( l\l lar..,lıllya f. ne:·ı.ıt • Bagdat). 

ngı ıı er ay a • Zırka • Aknl>c 
Musul petrollar1 m Uc•deleal Mıtdavra hattında 17.()(IO yerli calı tır:ı 
1\1u ul petrollarını elde etmek i.:in rak şimendifl'r hattını hir an · cHel 

mücadeie son üç dör' sene 7.arrında )'apnıak fçin a1ıı.;ı,fMlar. l'raıı . a da 
şiddetlenmi ~ tir. Amiral !..ort Wallisl n • uriyede şimendifer hatları )aııa:-ak 
idar• ettiği ve Lort l!n ·erfarcenin hi· mukabele edi)or. 
maye l'ltiğ i Britic;h Pctn·lt'um grupu Yal.ın şarkta Frnn a . Jn~ilter,. re 
ile birkaç başl-.a grup Irak hiikıinıe- kıtheti hakkında söy!ediğimi7. şu sÖ7.· 
tinden l\ltısul dl:"ıyetlerindeki petrol ler. Hıı rekalıetin tamamını J!Östeı·nıf'k· 
la rı işletmek elahiyetini iı:;tediler. il'n çok uzaktır . .1\1usu1 pct rolla rı n111a. 

Bu grup, Bağdattan lla) fa~ a ,..i. hede i hu rekahcti a1.altmaktan ro\ 11• 
d

. :> ~ 

men ıfer de yapacaktı. z:ıl\tır, \'e gittikçe hunun siddl'tlenme-
Runun lizcrine • uriyede metndıtsı· ıı;ine hirc;ok sebepler uyandıracaktrı. 

na iı:;tinat ederek Fran a, rakibi ol .n 
lngiltere~i taz) ik etti. ~·iinkü Fran
~anın petrola ihtiyacı rnrdı. 

Malumdur ki :Franı:.a ne kendi m m 
leketinde ne de mü temlekelerintfc 
petrol madenlerine sahip deiildir. 
Mali n iya 1 mücadele alevler.di. 
1916 muahedesi l<'ran. aya l\lu!l.u) peı 
rollarının ) üıde ) irmi he~ini H'!rh· r· 
du. Runa da,>anarak Fran1'a, Rı;hıl«' 
indirilecek petrol kuyularının 8u ;-j. 
~ed •n geı;met;ini htcl· :. J<' r'l n!'ız mttl 

.~atı "Musul - Jskenderon hnth, 
;olden gec;mek ıztıratta olan Rağ. 
:~t - Hayfa hattından daha kısadır.,, 
ıye m~kaleler yezdılar. 

Gec;en ene, "Temps,, gazete i, pet 
mi monu) onsu lngiltereye hahşeden 
Irak - İngiltere muahedesi aleyhine 
makaleler Yazdı \'e Amerikalıları 
(Standard Oit) homonuyule kar ı 
Fra_n~ıılarla hirleşml'ı°:e daHt etti. ' ' 
lngılızler ı~rar ettileı. O ıaman Fran· 
ızlar (Trahlu Şam - Gerkük petrol 
borul.~rı ~rojelerini ileri sürdüler. Ru· 
nun uıenne İngilizler Irak 1 •• k. t • . . , ıu um~ ı· 

nı taı~ ık e~e~ek Fran ı:ı: imtiyazını im· 
za ettırmelıdır. J<'ran. a Lehi tan Jng-i 
liz bankalarındaki altın me,·duatını cek 
m~ğe ba tadı. Ta7.yik ~adec.-e hahri nıııa 
ehdedeki noktai nazarlarını kahul irın 
değil, Mu"ul petrolterindeki projcyı Jde 
kabul ettirmek içindi. Bundan ha ka 
Fransız mathuatı. lrakın cemi)·etı ak 
' "ama girmesine mümanaat edecekleri· 
nl de yazıyordu. Halbuki lngiltere. 1. 
rakı cemiyeti akYama okmağı \'adet
mlştl. 

Nihayet iki samintl rakip anlnstı
Jar. lngiltert hnıı mii!liaadatta hu:~n
du ,., 24 mayı~tn, Irak parlamentoı:u 
JngiJtt're ile Fran~nnın mü)tt'rek lmti· 
.}Uların ı ta dik etti. Ru muahf'dey«> 
naıaran iki kollu bir petrol boru h .ttı 

Ticaret odasında 
verilen kararlar 

Dün Ticaret odası meclisi 

toplanmıştır. Müzakere edilen 
maddeler şunlardır: 

1 - Kazanç vergisine itiraz, 

takdiri veraset ve emsali komis
yonlara intihap edılen Oda mec-

lisi azalarından komisyonlara de
vam cdemiyenlerin yerine tüc

carlar arasından münasipleri ta
yin edilecektir. 

2 - iflis ve terki ticaret 
edenlerin zimmetinde kalan ve 
tahsiline imkin bu unamıyan 530 
liralık Oda matlubatı iptal olu
nacaktır. 

3 - Limanımızda gemile:e 
ıhrakıye olarak verilen l~ömür
ler için her defasında gümrük
ten alınan müsaadenin müşkülatı 
muc p olduğunu nazarı itibara 
alan Ticaret odasının bu hu-

susta vekalet nezdinde yaptığı 
teşebbüs neticesi olarak kömür 
bayilerine b irer sergi defteri 
verilmesi usulünüh kabul olun· 

duğu hakkında İstanbul gümrU

ğü baş müdüriyetinden gelen 
tezkere okunmuştur. 

4 - Toptan manifatura satış
ları hakkında ölçü ve yarde ve 
yahut metren n esas ittihaz 
edilmesi hakkında odanın veki· 
lele vaki müracaatine vekaletin 
verdiği cevap okunmuştur. Ve
kalet bu cevabında odanın 
noktai nazarını muvafık buldu
ğunu ve haıırlanan ölçiiler ka-

nununda bu cihetin nazarı dik· 

ve sereriyah em· 

razı hariciye mu· 

allimi operatör 
Mürat, Askeri 

sıhhiye müfettişi 
miralay Mazlum, 
sabık hudut ve 
sahiller umun ' üksek ~ıh hat şuraq 
müdürü Kilisı • . 1 7.alığına ta rin olu
Rifat, İzmir Eı· nanlardan opera· 
ref paşa hasta· tör Murat B. 

nesi ser tabibi Cevdet Fuat B. 
ler tayin olunmuşlardır. Keyfiyet, 

tastike iktiran etmiş ve alakadar

lara bildirilmiştir. Ankaradan 
gelen malumata nazaran, sıhhat 
şurası, ilk içtimaım ayın on be

şinde Ankarada yapacaktır. Bu 
ilk içtima, fevkalade bir içtima· 

dır. Muiat üzre, sıhhat şurası 
her sene T eşriniıani, Şubat ve 

Mayısta toplanacak, he~ devresi 
asgari on gün sürecektır. 

1• 1 t 1 1 • • . orta mektep rocukhll'ın ı ame ı ~a)n ~I' C\rrsı geç ı rır. .. 
alıştı rmak me ele i mcH.llll bahı cdı· ll er ders orta mektepte huna gore· 
lccekti r. di r. Bunun için bütün mekteplerin •·:-

Filhakika. herkesin ta ht ı it irafında rinci sın ı ftan il.inci sınıfa geçiş ist11-
hulunan bir ~ey , a ı :-a o da maarif ' e· listiklcrini t etkik edinız, 40 • 50 menut 
•.;aletinin , şi nıdbe ka dar, ilk meJ,tepl rr,l u lıir sın ıfta ancnk 3 - 5 talebe iknıı~
de terhh·e , e ted ri tarzları ii.r.crindc.siz sınıf geçnı iyc mu,·affak oluyor. Jlı. 
e a lı t~d iliıt )aJ> ı lın ı~ olmasına ı:ı~· ger ta l elıe ) a dönüyor nya bir:kaç derı 
men; orta talı il miiesse'iclcri le hu J,a ten ikmale kalıyor. 
da r , akmda n al :"ıkadar o lmad ığı idi. Bu \'aZİ) et kar , unda. orta mrktep 

(;ün g cctik('C ) CJ>) eni hir nıan:zarn nnınlli ml eri, talebenin istedikleri şekil 
arzeden tertıi) ; , c tedris nıc aili. 1 er de hazırl anmadığını iddia ediyorlar, 
derl'cedl'ki 1ah iİ miiessc~elerimizd· a) \ C ha tta isi ilk mektep muallimlerine 
ni derecede kı) met ,·c ehemmi) ete mıız ı,ada r rnrdırıyorlar. Halbuki bu vaıl· 
har olması ica p eder. biıd e ilkmektepçi .} e t in hudu una yegane sebep ne il'i 
lik, mütcıakki mill etlerin kabul \ e ta t tahsil p rograml a rının ıaifliği, ne de 
hik etmekte oJduldarı tcrhire sisl C' nılt• ilk mektep hocalarının yarım mal<ımat 
rine tı)gun bir sekil de ) iinimektccl ir. Jılığıdır. Asıl sebep orta mektep pro~· 
Bilhns a ciimhuriyet maarifi nin t a h ... il ramla rının ilk mektebe göre hazırbn 
merdhcninin hu im amağa gösterd iği ma ma ı ve çocukların ameli hayat.an 
alflka, atfettiğ i chemmi)ct her tiirl iı 7.İ) nde naıaı; hayata doğru sevkedil· 
tahminin fevkindedir. mcleridir. İl k tah. ili bitiren çocuk or· 

flugiinkü ilkmektcplerimiziıı ga) r i, t:t ta hsi li takip için mektebe gittiği za. 
doğrudan doğruya cocug u hem ha) a ta, man ha ya ti me ·ail karşısında değil, 
hem de orta tahsil ~ mücs e ele rinc ha· nazari malumat kumkuması içinde bo 
zır1amnktır. Hu ga) cyc ul uşmak ic1r. ğultıp kalmasıdır. 

Bu içtimalarda sıhhat ve içti

maı muavenet vekaletince tev· 

di edilecek yükse~ sıhhi ve içli· 

maı meseleler hakkında rey ve 

muialea beyan olunacak, sıhhi 
içtimai hizmet ve muavenetlere 
ait kanun, niz!lmname ve tali· 

matnameler birinci derecede tet

kik olunacaktır. Tababet ve şu· 
bel~ri san'atlarmı ifadan müte

velJit adli meseJelerlede iştigal 

mektep\erimiıde esac;h tedri usu\leri. Maa rif nkaleti, hu ' 'aziyeti iyice 
terbiye tarzlım tatbik rdilmel\te, ;ıı, tetkik etmiş olmalı ki hu sene orta nı•k 
tah ile deva m eden çocuk da, ilk ın ıf tep müdürlerinin huzuru ile yapacatı 
!ardan ili ha ren hu gayeye uygun oln· kongrede bu mühim işi; çocuktan a· 
rak yeti~mektcdir. Bu r:ı rl a rocuğa. meli hayata alıstırmak meself'f!ini bir 
na7.ari n~alümattan zirade. ha ) ati za. neticeye bağlamı) a teşebbüs etmiştir. 
ruretler karsı !';ında kald ığı 1.aman, heı Orta tahsi\ müe seselerinde çocuetun 
türlü müskilllcrini yenecek bir tarzc.ı a meli h a)atla kar~ ılaştırma işi ha!1'
hi1 .. i1er t~hmil cclilmcktcdir. d il diği ~iin bugünkii ilkmektepçilik ı•· 

"'Bu yüzden il k tah ·i lı bitiren biı ye~ine doğru daha emniyetle yürü.lfbi • 
çocuk, ica bında hem ha) ata atıldığı lecek, or tn ta h il mü~. se~eleri ke11dll~ 

edilecektir. r. .. ·ıman ı.cndi ine her hangi hir cihctlc>n rindcn beklenilen vazıfc;y1 o zaman bı· 
Muhtelif sahalarda mütahassıs fay dalı hir unsur olabllccck Cf'mİ.) et İ· ha '1.kin ifa edebilecelilerdtr. 

dokuz doktordan teşekkül eden çinde iiurinc :alacağı hir rnzifr.> i. ia :r. Kn11tnmonulu 
yüksek sıhhat şurası azahğına la güc;\iik ~ekmeden ifa cdehili,> oı. hem Taltit Miimtn: 
tayin olunan operatör, kayma· de orta tah::-il nıüc~ esclerine ~ird iğ 
kam Murat bey, ilk tıp kongre· wman orada icap eclen mesai) e " ı.ti· 
sinde cerrahi tüberkü~ozun mem· rak cdehili)or. nu suretle ilk t:ıh il 

.r 

miie~se:-clcrinin gayesi taına m i l e \'e 
Jeketimize has içtimai noktai 1 nazardan mütaleasına dair ra· çok rnzıh olarak t ~sbit ed ilm i~ ~ u~·or. 

Bilhas~n iki seıwclır mel,tcpl erın:ızdc 
por vermiştir. Önümüzdeki ey· tathik cclilmckle olıın (i lk mel, tcplcr ta· 
lül içtimaı içinde ictimai hıfzız- limatnnmcc;İ) hu hu ı-;u a dair Türl\ en· 
sıhhayı alakadar eden raşitizm miasına , 1'iirl. demok rasisine en U) ı;un 
bahsine aıt bir rapor hazırla· e. .. asatı ihth a et mcktedir. 
maktadır. Tedrisab, harp cera- Jlk mektep hocaları, kiiçük hir de· 
hisi, adli mesaili alakadar eden mokratik cemaat ha lini irade eden il k 
cerihaJar bahisleri üzerinedir. mektepte muasır terhi) c tarz la rı nın eıı 
Muhtelif tıp mecmualarında tel· mükcmmcllHini, en um un tedris şc· 
kik ve tetetbbü mahsulü yazıları killerini ta thil, etmekle il k ml'l teıu:ili· 
çıkmıştır. ~in gayesini tnhakkuk ctt irmrğe ~:ı \ı -

Evkafta: 

Manzum istidat ~ 
Adil bey iıminde bir zat 51 

Evkaf müdürlüğüne manzum bir e 
istida ile müracaat ederek Şeh• ı1 
zade başı civarmda Kalender· .i 
hane mahallesinde bulunan •• 

!t 
eskiden kilise olAn camiin •• 'e 
minaresinin tamirini iıtemiftir. 

istidanın bir parçası ıudur: 
"Saika ı~abct etti minaresine 
1 .ütfc} le acilen tamiri çaresine 
Siındı aı masr alla tamir olabiltcet 
Yok a bu meşhur abide tiden rl· 

decek.,. Tahsilini Almanyada ikmal ~ı)orlar. l ' aknaat .. orta mektcı> leı, ü 
eden Murat B., harbı umumi es· 7.erlerinde heniiz hir işl eme a mclh esi 
nasında muhtelif cephelerimiıde ) npılmadığı için, da ha hir .) enilik aru Vilayette: 
çalışmış, iıtiklil harbinde mill! demi)orlar. Daha nçı kça-;ı hizim orta Kaza, nahiye ve k8rl•rl 
ordu umum cephe fenni cerrahı mekteıılerin gayeleri hcniiı teshil erl' I· gösteren cetveller 

4 miş değildi r. Liselerimizi n gaye i ma- yapıhyor 
müşavirliğini ifa etmiştir. sene J(ımdur. Yiiksck tahsi l miies e e ll'r:ıı c Vilayet dahilindeki kaza, na• 
evvel mürahhasımıı olarak, A- 1 l .1 I ı ~ılehc haw·Jadar H'tl,in ortamcl,tc~ er biye ve köy adedini g&ıteren 
merikada toplanan Beyne mı e kızlar da, ogla nhır da. c\c a nne mi, h.ı iki cetvel yapılarak g&nderil- 1y 
cerrahi kongresine gitmiş orad.a ha mı. i adamı ını? .. ) ctisti riyoı lar bel k l 1 la 

ı mcsi dahiliye ve i etinden vi l· 
Türk ordusu tababetini temsı li degildir.. d 1 • • yele bil iri mışhr. r 
etm•ştir, J<;n "'Hl hn t ıra gelen ) a nl ı lık. d .ı. Aynızamanda panayır ve ıerıi 

O;g· er balarla birlikte, Murat ha birinri ı;;ınıfta naıari el er k rin hrıı:.-
. mahalleri de bildirilecektir. Beyin ihtisaı ve vukufunun yem lanıaı.ıdır. J lk mektept e iken hoca<;ın ı 

faaliyet sahasında da ç?~ kıy- daima kendi \anınd.t. masa ları. sıraln 
metli semereler verecegı mu- rı ara ında cl~ln~ıı 1-.cn görd iigli halci<" 
hakkaktır. Tebrik ve muvaffa· orta nıel.tche girince. onu, mutl;•ha 
lnyet temenni ederiz. kiirsiide oturu r ı:;-örii)oı'. JJl,nırktr ıı ho· 

-r•••••••••••••••••• ... •• ~ .. • h ' " l 1· )H' -rf 1::::::::1::::::::::::::::::::::::::.-.. ······:···· ........ cet ~ı, cocuga ogrctcccı:ı eı ) ,-r .g · 
kate alınmış olduğunu bınaen· , i onun <·sl.i hilgisini ~iii'. öniincle hı· 
aleyh şimdilik malın kaç ~a.r~a ta'rak c;ocu~a hatn 1.ıt ı rak. onunla l,o. 
veya metre olduğunun tasrıhının nu .. arak. göriıserek Hrd ı!!ı ha lde, ı'rt al 
maksadı temıne yeteceğini bil

dirmektedir. 
5 - Borsa heyetinin müddeti 

ağustos ayı içinde hitam bula
cağından yeni intihabı yapacak 
olan heyete Necip, Ziya, Murat, 

Akif, Muhsin, Vehpi ve Niza· 

meddin Ali Beyler ayrılmışlardır. 
6 - Odaya kayıt ücretlerinin 

cezasız tahsili müddetinin eylül 

nihayetine kadar uzatılması ka
bul edilmiştir. 

1 - Odaya kaydoluomıyan 

ve ücretlerini verm!yenlerin tec

ziyelerile borçlarının icrae n tah
sili hakkında idare heyetinin 
teklif itnsvip edilmişti r. 

8 - Mısırla yapılacak ticaret 

muahedesinde nazarı itibara alı· 
nacak ihracat mallarımız hakkın

da idare heyetinin hazırladığı 
rapor tetkik ve tasvip edilmiştir. 
Bu raporda izah edildiğine göre 

Mısıra o an ihracatımız ithalatı
mızdan fazladır. 

Bulgar gazetesinde çıkan 
beyanat meselesi • 

Sofyada Fransızca olarak in- .. 
tişar eden ''La Bulgarie,, pH• 
lesinde Fethi Beye atfen yazılaa ıu 
beyanat üzerine yapılan D•f'İyat ei 

ve söylenen sözler devam etmek· a 

tedir. 
Fethi Beyin beyanata tekzip D 

etmesi fakat mUIAkatı yapan M. e 
Priminin yazdığının doğru olda· 
ğunda israr etmesi üzerine fethi rt 
B. tekrar demiştir ki: 

- Bulgaristan ıefaretinde 16r-.,. 
düğüm bir çok zevat meyanmda 

belki M. Primi de vardı. Fakat 
bu namda bir zatla ne gazeteci. 
ne de başka hir sıfatla rlrlf
mediğim gibi münakqa da et
rniı değilim. 
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1 Türkiyede yeni bir ilim 1 

Antropoloji tedrisatı hakkında 
Yazan : Dr. Şevket Aziz 

Tilrkiyede Antropoloji tedri atın hioloji i .. Bu ilmin en geniş ufukların 
~nemimyeti mevzuu hahiı:; edilirken hu dan biridir. 
~drisata. esas ~şkil eden ilim ve ma. He-:er hah.1<mda en hür mana ile 
lelmat §Ubesinin bizde yeni teessüs ey. kananan mü,.pet tel:ikki ve malumatı 
l~iğini de öyJemek mecburiyeti \ 'ltr· Türk memleketine bereketli hir fi!.ir 
dır. Memleketimizde Antropoloji ilnıi· tohumu olarak atmak lflzımdır. Ori· 
nin tetkiklerinden l'e bu ilim huzmesi jinal mcmlr.h:ctimi:zin yine en hür ıııa-
nin ilnh·ersitede tedri,.inden edeceği- nada ;ıldıiYımız he eri irtimai kud-. f' h ':; ~ 
mız ıkri n hayati faydalan ilk önce ret hazineleri birer birer tetkik edil-
söylemeği münasip görüyoruz. Antro- melidir. Bir ccnıb·etin mü~pct tetkiki 
poloji 'en geniş manasile (beşerin ta- (fizik osial) dediğimiz hir determini . 
bit tarihi,) ilmi olduğu kadar (be;:;er ma dairesi İ!:inde kabildir. Memleketi 
zümreleri) ilmidir de. mizde antropoloji ilminin tetkikatı. 

Iıim l'e malümatımız, in!'aniyetin tedris Ye inti';'arı kendi bünyemizin bio· 
hayat mücadelesindeki ehemmiyetli ih sosiyolojik teşl'ihi \'e morfoloji~i dc
tiyaçJarınr teskin \'C bu cidaldeki Jmd mektir. 
retini ~oğaltmak i~in yarattığı rnsıta- Bu mallımat bize ırki lmhiliyet ve 
lardır. isjidatlarınıızın ha) attar bahalara a· 

Faaliyeti beşeriyenin kudretini art kıtJlma ını söyliyecek, "kahraman irn· 
tınnafa yarıyan zinde beşer zümrele de,, nin memleketinde onun taşan ,·e 
ri te,-.kil etmek gibi insaniyetin ihtiJaç aşan ]ıay.nt kudretine l ıiyık bir id<"al 
lnrınm belki en esaslısını tatmin An- yaratacaktır. 
tropolojiye terettüp ediyor. 

Beşeriyet, filhakika zümrelere, ırk ı Mahkeme ve icra lı&n•ara 1 
lllra, kütle ve de' Jetlere ayrılmakt<t-
dır. Bu beşeri kütlclcl'in umunıi refnh Üsküdar birinci sulh hukuk mahke-
Jarı bu kü1leleri teşkil eden fertlere de mesinden: 
tesir eder. Fakat bir cemiy~tte umumi Yani efendi Madam Elisavet 
refah dediğimiz şeyde birçok :imilh... ve Furoso ve Yorgi ve Vasi) is
ri11 tahtı tl'sidncie ,·ürnt bulan bir mu· tavri efendilerle şayian ve müş
hass<lladan ibarettır. işte bu fmıiiler tereken mutasarrıf olduğu Üskü
d>e bizE' anrotpoloJı 'c :· nketlcri if~a 

darda icadiyede çifte çınar so
eüebilir. Bu be~er ziıı.ırelcrinin meıı~c 
n tekamülleri, faa!iy(• tl'.?rı, mua,,.:;eri kağında 34 No. lı ve tahtında 
hayatın fertler ,.e fer:Jerin nıun~şcri dükkanı müştemil ve 648 sehim 
(kollektif) hnyata tesirleri. Ile:;;er ziim itibarile 81 sehmi Madam Avan
relerinin t.erakki ve) a tedennileri. Be ti ya ve 192 sehmi Roso namı 

şer zümrıelerine tatbik edilecek laki iç diğer foroso ve 192 sehmi ma
timai bir hıfsıT.Sıhha u şafi bir techl\ i. dam Elisavet ve 61 sehmi Yor
Jşte böyle mua~şnm 'e ağır chnaların 
halli görülüyor ki insaniyetin ı,ollek- gi efendi ve 61 sehmi Yani efen-
tif ihtiyaçlarını cidden alakadar etme!, dinin uhtelerinde ve mütebaki 61 
t~dir. Bu mesailin si tematik bir su- sehim Vasi! efendiye intikal et
rette mütaleası antropolojinin kendisi mek üzere Bakkal Avıam uhte
ne ha~ saha ını t.-c~kil etmektedir. m. tesinde bulunan ve 1800 Jira 
naenaleyh, antnıpolo.ii im;an zümre!e 
ri ihnidir. 'e bu ziimrelerin biinyele
rini, faaliyetlerini ve ihtiJ açlarını hak 
kile anlamak için hedefleri kollektif 
hadise1eri-n mUtaleası olan ilimlerden 
istifade eder. 

Antropoloji ilminin: Anatoma -
fizyolojik, Ekonomik, so yolojik, f;. 

tolojik (Seciyeye müteallik) antropo
lojj gföi şubeleri bir heşer zümresinin 
Jıü\·iyetini çizen amillerden bir tane ·i 
ni mütalea. tasnif Yıe mu!rnyesc eder
ler. Biz biliyoruz ki bedeni karakterle
rin ıtenewüleri be ... riyete muhtelif ırk 
ları meydana getirmi.,.tir. 

lktısadi karakterlerin de tenen·ü
leri bir o kadar gruplar hasıl edi) tJr. 
Bir ırkı anlamak i<;in en-ela fizik 'e 
ya somatik (bedeni) antropolojiye nnl· 
racat eder ve bu sayede o zUmrenin 
tarik karakterlerini elde eder 'e bu 
zümrenin fizik tarifini yaparız. Fakat 
bu kadarcık bir tarif hu ırk veya zü11ı
re hakkında bize Jazımgelen malumatı 
ita etnıe1., bu ırkın \e)a ziimrenin kıJ
met n .kabiliyetlerini kc.,,ir için iktı

aadf, içtimai, 1i ·ani, hedii ' '· . lıiitün 
tezahürlerinde miişahecle) e mechuruz. 

Binaenaleyh, antropolojik bir ter
klp 'IJaparken bir bcp züurıı•sinin yrıl 
ıuz hayvani kud~tini (puissancc zoolo 
glqlM) değil au:u ızanı"'ıda içtimai J.:ud 
retini f'puissandC uooa·ilr) de nazarı ti
tltxra alacağız. 

O halde antropoloji bu kudretleri 
teferrüatına kadar \'e kendi görüşleri 
le mütalea ve tetkik eden ilimlerin ne 
ticelerini de göz önünde bulundura

kıymeti mukaddereli hanenin 
izalei şuyu suretile furuhtu ve 
esmanın hissedarlar arasında 

taksimi hakkında Sultanahmet 

Sulh hakimliğinin 11 Nisan 931 
tarihli ilamı mucebince mezkur 
müşaın mahkememizce açık al· 
tırma suretile satılması müddei 
Yani efendi tarafından talep edil
mesı uzerine bermucibi talep 
mezkur müşaın tarihi ilandan 
itibartn tanzim ve usulen mah
keme kaleminde yirmi gün müd
detle açık bulundurulan satış 

şartnamesinde muharrer şerait 
dairesinde ve peşin para ile 13 
Ağustos 931 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar Üsküdar SuJh Mahke
mesinde açık arttırma suretile 

satılacağından talip olanların 
yüzde on teminat akçasi ita ey
lemeleri Jazım oJduğu ve icra 
kanununun maddei mahsusası 
mucebince bu hususta bir hak 
iddia edenler dahi yirmi gün 
zarfında evrakı müsbiteJeriJe bil· 
dirmeleri ve aksi halde satış be

delinin paylaşmasından hariç ka
lacakları ve fazla maliimat almak 

istiyen!erin de mahkemeye 931 -
21 No. lı dosya ya müracaat et· 
melcri lüzumu ilan olunur. (1372) 

cak \"le onlann nsikalarından istifa- ---------------
btanbul 3 üncü icra dairesinden : 

de edecektir. Mesela, muayyen bir ziim 
reyi tetkikte sosyolojiyi dinleriz. Lfı- Bir borcun ödenmesi için haciz 
kin bu zümrenin fizik karakter ,.e ı,a. edilmiş ve paraya çevrilmesine 
bflJyetıerinin tetkikini ihmal etmek, karar verilmiş oJan 7 parça oda 
yahut tabii yıe içtimai ı tıfanın (sellek takımı ve bir ayna mermerli büro 
sion) bu zümre üı.erinde yapabileceği 15 Temmuz çarşamba günü sa
tl8ir1eri naz.arı itibara almamak, te- at onda Aksarayda Çıngıraklı 
nllüdatını, çocuklarının lrnnetini, ik- bostan sokağında 30 No. h ha .. 
t.ldl refahını ve etolojik alı\'alini nıii- nede açık arttırma suretile son 
taiea etmemek bu zümrenin haktki kıy k • i incı arttırma yapılacağından 
metini hiçbir \'akit anlamamak demek-
tir. Ancak bu bir sil ile teşkil eden tet talip olanların memuruna müra· 
Jdkat sayesinde bu muayyen beşer züm caatları iJan olunur. 
ftld hakkında pratik ' 'e felsefi bir gÖ· -------
rlt elde etmek imkanı ,·ardır. lL,\N 

Antropoloji yarım asırhk bir ilir.ı Bir Türk genci İtalyanca ders 
dfr. Fabt bu kadar :kısa bir zaman almak isliyor. Talip olanların De
zarfmdaki keşfiyatı denimizin felsefi niz Ticareti müdürlüğü miişavir 
dllftbı«leri ilıerir.~ ~rlrn bir tesir avukatı CelaJettin Ziya beye 
yapmaktan geri kalmamıştır. Be~rin müracaatJarı rica olunur. 
...uei T• t.ekflmülil meselesi, ırkları Bir dcıa ılin edilecek 

Adliye Haberleri J 

istelyanos kar
deşler 

Film yanğını davasında iki.er 
sene haps ve 3,400 llra 
vermeğe mahkOm edlldiler 

Agopyan hanındaki film yan
gını kazasına ait davada, lstan
bul ağır ceza mahkemesi, dün 
kararını bildirmiştir. 

Maz:ıunJardan Emil ve Y orgi 
istelyanos kardeşler, ceza kanu
nunun 455 inci maddesinin ikinci 
fıkrası mucebince ikişer sene 
ağır hapse, ikiter yüz lira ağar 

para cezasına ve Rasim, Koço, 
Artin Ef. !erin varislerine biner 
lira tazminat vermeğe malıküm 
edilmişlerdir. Yaralananların, ne 
kadar miiddet ne kadar ücret 
sarfıJe ted8\·i olundukJarını gös
terecek raporları bulunmadığın· 
dan, hukuk mahkemesine müra
caat edebilecekleri kararlaştırıl

mıştır. 

Maznunlardan Çırak Yani, be
raet etmiştir. Mahkumiyet kararı 
ekseriyetle, beraet kararı ittifak
ladır. 

Kenan Bey Ankaraya gitti 

Müddeiumumi Kenan Bey, 
vaki olan davet üzerine Anka
raya gitmiştir. Ankarada lstan
bul adliyesi işleri hakkında Ve
kaietJe görüşecektir. 

Seyahatinin matbuat kanu-
nunda yapılacak tadilatla da 
alakadar olması muhtemeldi~ 

Yahya, katilden mahkOm oldu 

Kasımpaşada Ali babanın kah
vesinde Süleymanı öldürmek, 
idris ve Mehmedi yaralamakla 
maznun Yahyanın muhakemesi, 
dün Istanbul Ağırct:za mahke

mesinde bitmiştir. 

Yahyanın, nefsini müdafaa ha
linde cinayeti işlediği hakkındak; 
iddiası reddoJunarak, on iki sene 
altı ay on yedi gün ağır hapse 
ve 1200 Jira tazminata mahkum 
edilmiştir. 
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Dünkü bulmacamızın hal

ledilmış şeklı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 - ~ 1 

~ == [il ı= [: 
4 - 1 lill ljJ 
-[ij---ı--- --s -~ liıiil ____ ı_ _ ti) _ 

6 • ~: 1 [iJ [j 
7 - - ii;-,--- - [i -
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9 -ı--~-----ı- ~ 

10 -,--,- :i] - [ij- -,-
11 - - -ı- - fil ~ - "1 - '.i 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa \'C yukardan aşağı: 

1 - 13ilgisizlık (';"), ~ıcak ~iddetli ıüz· 
ı:Ar (3). 

2 - Ekin (4), pazı (5). 

3 - Kale (5), hasta !5). 
4 - fkda\·a (6), su (~). 

5 - Bir tııbı makine.si (7). 
9 - Titre) iş (4), sini bir şey (2). 

:- - ı·:k~ik de~il (.l), zıt (5ı. 
8 - Fazla zeka (4), dost (5) 
9 - Baş (~). bir spor oyunu (6) 

10 - Çok bilen (4), alet (4) . 
11 - l3C'Şİk de~il (5}, iU (2). 

-
Belediyede: 

Otobüs talimat-
• 

namesı 

bitti, yarından itiba
ren tatbik ediliyor 

Daimi encümen dün de otobüs 
talimatnamesinin tetkikine de
vam etmiştir. Talimatnamenin 
bütün maddeleri Muhittin B. in 
de iştirakile bir defa daha göz
den geçirilmiş ve yarın sabahtan 
itibaren tatbikine başlanmasına 

karar verilmiştir. 
Yer:i tal.matnamenin başlı

ca ahkamı şunlardır: 
Bundan sonra kaymakamlık!ar 

otobüs ruhsatiyesi veremiyecek, 
b;tumum şehir dahilinde işliye
cek otobüsler için ruhsat tezke· 
resini belediye verecektir. Ala

cakları müşteri adedi büyük 
harflerle otobüslerin muayyen 
yerlerine yazılacak, bundan faz
la kimse kabul edilmiyecektir. 
Yeni kontrol memurları tayin 
edilecek, bunlar münhasıran oto
büsleri kontrol edeceklerdir. 
Bu memurların her zaman her 
yerde vaz:felerini yapmak için 
tam salahiyetleri olacaktır. 

Şehir dahilinde işliyenlerle ka
zalar ve köyler arasında işliyen 
otobüsler için durak ve hareket 
yt>rleri tayin edilecektir. Hareket 
muayyen zamanlarda ve muay
yen fasılalarla yapılacak, yollar
da müsademelere, yarışlara mey
dan vermemek ıçın otobüsün 
içinde müşteri olmasa bile ha
reket edip gidecektir. Bu hare
ket esnasında sıra usulü tatbik 
edilecektir. Ayrıca bir ücret ta
rifesi yapılacak, bilet kesilecek, 
köprü paralan muntazaman alı

nacaktır. 
Otobüs sahiplerinden talimat

namenin bütün maddelerine re
ayet edeceklerine dair bir taah
hütname alınacaktır. Riayet et
miyenlerin otobüsleri işlemekten 
derhal menedilecekJcrdir. 

Umunıi mecralar 
Kanalizasyonun işlemesine ait 

olmak üzere hazırlanan umumi 
mecralar talimatnamesi bitiril
miştir. Başlıca maddeleri şunlar

dır: 

· Yeniden tesis ~dilmiş olan 
umumi mecralar, tal· matnamenin 
ilanı tarihinden itibaren işlemeğe 
başlıyacak tn· . Kanalizasyonun 
geçtiği sokak ve meydanlardaki 

mevcut binaların hala, yağmur 
suları, evlerde kuJıanılan pis 
sular, fabrikalar ve sınai ve mi

haniki ve emsali müessese ile 
umumi çamaşirhaneler, banyolar 
ve hamamlardan çıkan pis sular, 

umumi mecralara akıtılacaktır. 
Kanalizasyon ıebekesi yapılan 
saha dahilinde bundan sonra 
-pis su sarfiyatı fazla olacak olan 
bir fabrika tesis edilecek olursa 
mecra meseJesi şu şekilde hal
Jedilecektir: 

Pis suları mevcut şebeke · isti
ap ederse sular doğrudan doğ· 

ruya şebekeye rapt~dilecekıir. 
Olmadığı takdirde imkan var

sa alakadar kanallar gcnişleıile

cek ve bunun icap ettirdiği ta
dilat masrafı tamamen fabrika 
sahibine ait olacaktır. Genişlet
mek kabil olmadığı takdirde 

belediyenin göstereceği projeye 
göre fabrika için hususi bir 
mecra yapılacaktır. Umumi mec
ralara akıtılacak suların 35 san
tigrattan fazla sıcaklığı olmıya

cakhr. Bunun için muayyen yer
lere suların sıcaklığını göstere
cek termometreler konacaktır. 

Her nevi mutbak artıkları, 
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Yiyecek 
To11tan fiatlar 

Et • Sebze - Meyva 
Et - (l\ılo~u) Dağlıç: 54.60 50.70 K. 

Ki\ ırcık: 4G,8U-54,70 K. l\:ııaman: 46,80· 
56.lo K. ~lezbaha kuzusu: 46,80-54,60 
K. Ökü7.:23.40 34,32 K Dana.31,201\ inek: 
27,30 ·J2,tı 1 kuruş landa. J 9,50- 31,20 
kuruş. 

Peynir - Be)az \ağlı 580 den 710 
kuıu~.ı hadar.) arım )ağlı 17-14 okkalık 
teneke 450-550 K. ) :ığ~ız 11·l2 okkalık 
teneke 160 230 kuruş. 

BUber: (l)olm:ılık) 20·25-30 (:ı, ri) 
25 1\. Araka: 12· l 5 K. Semizotu: 
1,50 2 1\ Yaprak: (\ crlı) okkası 17·2:? 
J..uıu~ J{abak: Ocrlı) 2 - 3 kuıuş 

Tazefasulye: Ycrlı Çalı 3 • 4 kunış 
A~,e kadın 8 kuruş. Yeşıl Barbun~a 
6· 5 kuruş .• ırık çalı f asuh a~ı. 8 kuruş. 

Enginar: (Yerli) adedi 3 · 4 kuruş. 
Sarımsak: (Okka .. ı) 20-22 K. Hıyar: 
(Yerli) adcdı 20· 30 • 40 P 
Domates: oı,kası 5 - 8 - 10 kuruş. 
Bamye: 18 • 20 • 22 K. Pathcan: 
3 • 4 • 5 K. 

Meyva 
kiraz: 17 20 kuruş Elma: 10-12 K. 
Armud: 3:; - 40 • 45 K. Erik: ı O· I 5· 
~0-25 1\. ATeze fındık: ı 5-16 K. 

Buğday - Arpa • Çavdar 
Buğday: Yumuşak kilosu Ankarı 

fı,. 5 kuruş ) ahşıhan (ı3,5 !\. :ırkı*la: 

7,.3 K. i'\ohuı 6,20 K. Arpa: Edirne: 
Çavdar: Padif..oy:3,30K. Fındik içi: 
BJ K Yapak: Polatlı. 50 K. 
Çay, kahve, pirinç, şeker, yag, 

patates, sabun 
Çay: ıCa\a) okkası ~60 - 400, (Çin) 

240·800. ( 1 lindi) e ) 27'0·400, ( .. eylAn ı 
2G0·400. Kahve: (:\luhtclif tipleı) 100-
108 1\. Pirinç: (Bomba)) 36 42 <Cn' aı 
33-32,5 (l lindİ\ c) 33 mangan) 28 28,50 
(IU.wn) 36 K. Şeker: ('L oz Yerli)35,50 
(l:cnebi) 35,7'0 • 36,50. l.üp 39,50 
( Rus: K iıp ) 40 ( Toz ı 35,70 K. 

Sade yağ: ( Crfa: !\laıdin 
(Tıızc) 125· 135- 140· J 45 (Erzurum· Kars) 
( faınınış ) 90· l 00 ( Tr.ıhıon ) 115 • 120 
Vejetalin:IYeılı)62·6JZeytin ya§ı: 
( l~hstra eh tra) 65·69 ( ~:kstra) C>I • ~ 
n emcldık l birinci 56 5:"-58 (Yemeklik) 
ikinci 54 • 56 ( Sabunluk ) 44·46 K. 
Patates: Taze nntıırcl 18 19 K. 51 K. 

Reşit Rıza ve arkadaşları 
Raşit Rıza ve arkadaşları 

bir kaç temsil vermek üzere 
evelki gün Balıkesire gitmi§• 
lerdir. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::= 
süprüntüler, kum, kil, küJ, ke· 
mik, paçavra gibi cereyana mani 
mevat dökmek, sevketmek ya
saktır. Talimatnamenin teşrinsan; 
toplanmasında şehir meclisindel' 
sıeçeceği tahmin ediliyor 



1 3. K. O. Sa. Al. K. dan ' 

. K.O. v ve Linci fırka için 4,200 
kılo yogurt pazarlık suretile 
satın alınacaktır. ihalesi 12-7-931 
saat 17 den 18 ze kadar icra 
olunacağından taliplerin şartname· 
sini görmek için her gün öğle
den en:e! ve pazarlığa iştirak 
etmek !çın d~ vak~i muayyenin
de temmatlerıle bırlikte komis-
yonumuza mliracaatleri. (64)-696 • • • 

Dorlu ve ~eklrda~ kıtaatı ihtiyacı 
ıçln cins ve mikdarlarıle münad:asa ş ki" 
ve ihale tarihi aşağıda yazılı kuru Ot ~ü~ 
nakasaya konulmuştur Eveaf v ..• 
l anlamak istiyenler hergü. · n ve ~ şckraıunı 

. muna asaya 
Jşttrak edeceklerin de ·şaıı-ıd 1 •. 

'" 6 a yazı ı gun 
ve saatte <?.°rluda fırka satınalma komis-
yonuna muracaat cylemelcrL 57 

Çorlu Tekirdaa 
Cinsi Kilo Kilo 

Kuru ot 135000 OOOGOO 
Kuru ot I 35000 000000 
K~ Ot 000000 105000 
Munaka11a tarih ve g!inü sa.ııt 
2-8-931 p azar 15 tc .. " ,, . .. " .. 

.. MUnikasa ş';,kll 
Munakasayı aleniye 

" " ,, .... 
"""""" • * • 

" " 
" " 

~orlu ve Tekirdağ kıtaatının senelik p 
ihtıyacı olan cins ve mikdarları aşağıda 
yazılı sebze aleni münakasa ile saun 
a~nacakor. İhalesi 29-7-931 saat 15 te
dı~: Şartname ve evsafını görmek ve 
munakasayıı iştirak etmek istiyenlerin 
C?.riuda fırka sannalma HOmisyonuna 
D'!ur·acaatl:ırı. (51} 

Çorlu: Lahna 800 K. Prasa 9700 
k. Patlıc:_n_ 8400 ~ Domates 3900 k. 
Fasulya • :>00 k Kabak 7200 k B ki 
6000 ı. · a a 

ı2-Toekf lrdağ: Lahana 10500 k, Prasa 
• 5 )atlıcan I ıooo, Domates 5500 

Fısuh-a l 0000, Kabak 9500 Bakla 8000 
Kilo~ 

3 günde daha 
beyaz dişler 

K OLYNOS'uo mükemmel 

muzadı taaffün köpUiü 

fena ve sararmı~ dlflerl ·3 

ıünde birbirinden beyaz 3 

ıevln keısbetmeslne medar 

olur. Sarı tabakayı izale ve 

dlflerln minesini bozmak· 

sızın parlaklığını zahl re 

ihrao eder. 

Ditlerl 9ürUten bUtlln mUh· 

Uk atız mikroplarını öldürür . 

Kuru. bir fırçada bir santim 

mlkdarında koymak katidir. 

l gün sabah ve ak(lam tec

:Ube ediniz. Derhal farkını 

Jörecelıotırıız •. 

Umumt deposu : R. FARACI 

Yenl Volfo han, lsıanbul 
•• 

1 M. M. Vekaleti ilanlar. ' 

Bursadaki kıtaatın ihtiyacı olan 

VAK IT11n4, 
ticük ilanları ı 

:ı • 
• Her ıriin ne,rolun•ır -ııl 

Satılık ev aparbman,arsa,eşya 

Kiralık ve satılık ev - Cenber
litaşta lstanbul belediye dairesi eirnrın· 
da Diıdariye mahallesi medrese so ağın· 
da 7No. Jı ev kiralık ye satılıktır geniş 
odalar, bahçe, kuyu ve sair lüzumlu 
teferrüatı, su ve elckw ık tesisatını havi 
<lir, Marmaraya ve adalara karşı geniş 
bir nezareti ~ardır. Gezmek ve görmek 
için Dizdariye camisi civarında bulunan 
mahalle bekçisine ve pazarlık içinde Di
vanyolunda baktıryoloj\' Dr. !usan Sami 
Beye No. 189 telefon No: 2098 ! mil
racaat oluna bilir. 

Kiralık Ev 
Harbiyede Sipahi ocağı karşısında 

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

Evi görmek ve konuşmak için için
de1'ilere müracaat edilmesi. 

Satılık kirgir hane - Gedik
paşada Çadırcı Ahmet çelebi mahallesin· 
de Kargor vo Furun sokaklarında 9, 1 l, 
IS numaralı üç bap hanenin dörtte biri 
satılıkur. Taliplerin Mercanda Çukur 
han 25 numaraya müracaatlerL (1337) 

Emlakinizi satmak - Yahut ki
ralamak için 9-12 arasında rnüracAat edi
niz, t!amvaya, iskeleye, şimendifere yakın 
olanlar müreccahtır. 

Jstanbul dördüncü Vakıfhan 
Asmakat 29 Unionkol 

Satılık araba ve hayvan -
Avrupa malı, Viktorya ve Brik iki arııba, 
ayrı ayrı veya ikısi birden ve bir Macar 
kısrağı maa koşum satılıktır. ls.tanbulda, 
Ankara caddesinde Tefeyyüz kıtaphane· 
sine müracaat. 

lspanak Kilo 
Çorlu: 5700 
Tekirda~i= 7750 

"' • * 

un kapalı zarfla münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 20 - 7 - 931 cumartesi 
günü saat 15 te Bursnda ll inci fır 
ka satın alma komisyonunda )'apıla
caktır. Taliplerin şartname almak -------------:---:.-
ve tek1if1erini vermek üzere teminat. Satılık ve kiralık oıeyva bah
larile bırlikte mezkUr k()rnisyona mU- çesi - Y eniköy üstünde, Güzelce 
racaatları. (407) Alipaşa mahallesinde, 25 dön:im arazi 

dahilinde her nevi yemiş ağaçları, bağ. B" . i * * * ırınc fırka ambarında mevcut 89 . . . • 
kalem köhne eşya aleni .. d Ordu ıhtıyacı ıçın yerli fabrikalar 
retile satılacaktır IhaI m.ulz9aye7 e su- mamulatından 50.000 kilo san sabun-

• erı • . 931 1 k" 1 ı~ 
saat 14 ten 15 e kad . kıl · u ose e .n.ııpalı zarfla münakasaya 

y ar ıcra maca. konmuşt lh l . 28 t 
gından taliplerin ec.ya ıı·~te . . .. k ur. a esı emmuz 931 sa-

'i • "' ısını gorıne ı ·· ·· ~ üzere her gün öğleden evel .. ı gunu saat fo te Ankarada mer.kez 
yedeye iştirak etmek için d;e mu~at~ satın alma komisyonunda yapılacak

va.c 1 tır Taliplerin rt ı muayyeninde teminatlarile birlikte k • . . . şa name a mak ve 
misyonumuza müracaatları. (33) 

0 tekl~fl~rını vermek üzere teminatlari-
* * * le bırlikte mezkur komisyona mürıı.ca-

S l'k y • atları. (430) . ene_ ı sıgır etıne mahsuben 7000 
kılo sıgır etine verilen fiat gali .. . . * * • 
röldüğünden Y .d go- Kılıs hudut taburunun ihtiyacı o-

enı en pazarlık sure- 1 k 1 fi .. 
tile satın alınacaktır. İhalesi 12 - 7 an un apa r z~r a munakasaya ko:ı-
9:-ll saat 15 ten 16 k d . muştur. lhalesı 11 temmuz 931 cumar 

ya a ar ıcra k•lı- t . .. .. t 14 t Kil' nacağın dan tali 1 . . . . esı gunu saa e ıs hudut tabur 
görmek üzere hpererı~. .. ~Iartnamesmı kumandanlığı dairesinde yapılacaktır. 

gun og eden evvel T· r 1 . 
ve pazar1rğa iştirak t k . . . <l ıp erın şartname almak ve teklif-

ahır ve motörü, kümes ve sair teferrüatı 
havidir. Jstanbulda, Ankara caddesinde 
Tefeyyüz kitaphanesine müracant 

Sabhk aparbman - Ileyoğlu, 
Elhamra sineması karşısındaki Sentantu
van kilisesi yanında 5 kat Urgir, ıtyda 
128 lira kira getirir, ı 2 bin lira saat 9· 12 
araı;ında müracaat lstanbul dördüncü 
vakıfhan Asmak:ıt 29 

Hizmetçi, işçi v. s. ar1yanlar 

Memur ve memure istiyoruz -
işiniz olmadığı zamanlarda çalışarak 
ayda 90 liradan fazla kaz:ınabilirsiniz, 
bize mektupla sorunuz, mektup içine 6 
kuruşluk pul koyunuz. 

Jstanbul Postanesinde No. 400 ti muayyeninde t e. metl 1~1

1° db~ ~ak lerini vermek üzere teminatlarile bir-
emına arı e ırh'c- 1 'kt kd ~ ----------------

te komisyonumuza .. ti ı e mez r tabur kumandanlıgına Terzi kadın aranayor - Her tür-
"' *mu..,racaa an. (GO) müracaatları. (416) 

As. SN. MP. için 2400 kilo 
e~~~ğe verilen fiyat gali görül
dugunden yeniden pazarlık su-
retile satın alınacaktır. ihalesi 
~4-7-931 saat 16 dan 17 ye kadar 
ıcra olunacağından taliplerin 
f~_rtn~!_Desini görmek iizere her 
~u~ ogleden evvel ve pazarlığa 
lftırak etmek için d kt" . d e va ı mu-
ayye~ın e teminatlarile birlikte 
komısyonumuza 
(67)-715 müracaatları. 

• * * 
aza!i5·4~r·k.Ml P. için asg?ri 300 

• • 
1 0 koyun etme ve-

rılen fıat gali görüldü~ .. d . gun en ye-
mden pazarlık suret"ıle . tı I 

kt "h 1 sa n a a-
naca ır. ı a esi 14-7_931 saat 
16dan 17 y~ kadar icra kılına
cağından talıplerin şartna . . .. k .. h mesını 
gorme uzere ergün ögw led 

1 ı. lı v • en evve ve pa ar ga ıştirak etmek 
için de vakti muayyeninde temi
natlarile birlikte komisyonumuza 
müracaatları. (66)-716 

DOKTOR 

dl~ılı Cemat 
Dahiliye hastalıkları mutahassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra ~aat ( 2,30 dan 5 e ) kı.dar 
lsıanbulda Oi\'an yolunda ( I 18) nu-

1 
maralı hususi h ıı.'\'ıinesinde dahili has
lJlıkları muayene \'e re da vi eder. 

Telefon: lsıahnul 2398 -- . 

* * • 
Edremit ve civarındaki kıtaat ve 

müessesat ihtiyacı için meşe kömüıü 
ve odun kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 11 - 7 - 931 cumar· 
tesi günü saat 14 te Edremitte askeri 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin şartname almak ve münalm
saya girmek üzere teminatlarile m(>z.. 
kur komisyona müracaatlarr. (398) 

Ask. k. • A. komisyonu 
llinları 

Harbiye mektebi, süvari, top
çu, nakliye, topçu atış ve ölçme 
taburu ihtiyacı için 165000 kilo 
ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 12 Temmuz 9.51 pazar 
günü saat 14 te Harbiye mekte
bindeki mahalli mahsusunda icra 
edilecektir. Taliplerin şartname
sini görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de vak
ti muayyeninde hazır bulunmaları 
ilin olunur. (663) 

• • * 
Askeri mektepler ihtiyacı ıçın 

20000 kilo beyaz peynir pazar
lı~la satın alınacağından pazar
lıgı 12 T cm muz 9~ 1 pazar günü 
saat 14 te Harbiye mektebindeki 
mahalli mahsusunda icra edile
cektir. TaliplP.rin şartnamesini 
görmek için komisyona müraca-
atları ve iştirak için de vakti 
muayyende hazır bulunmaları 
ilin olunur. (25 - 687) 

lü kadın tuvaletleri diken itçi bir hanım 
ııraıııyor. Bahçekapı Hacı Bekir arkasın· 

da Rasim pıışa IJan No. 9 terzi Eliz. 

Çenkelköy askeri orta mektebi tııle
besindeni m. Ayağımdan rahatsız olduğum ı 
için kaydım silindi. Açıkta k:ıldım. Ufak 
bir karşılık mukabilinde oturdug-uaı yer· 
de bir müessesede her hangi bir işi 
yapacak iktidardayım. Beni hizmetine 
alacak olana minnettar kalacağım. 

Aksaray Guraba Hüseyinağa mahallesi 
Mehmet Ef. eokak f6 No Muzaffer. 

Manifaturacılık - Etmiş bir genç 
300 lira sermaye He ayni işle uğraşan 
bir m•ğazada çalışmak istiyor. Galatada 
P. K. 34 f3cnrubi adresine yazılınası. 

MUteferrik kUçUk ilanlar 

Muayenehane, idarehane -
veya ikamet içln iki havadar od:ı, bir 
sofa ''e bir haladan mürekkep bir dııire 
mfüait şer,ıide kiralanacaknr. Ankara 
caddesinde 55 ;'lio. lı Muallimler kitapha· 
nesine müracaat. 

Emlakinizi satmak.- Yahut ı.ı. 
ralamak için 9- 12 nra~ında müracaat edl· 
niz, Tramrnr, iskeleye şimendifere yakın 
olanlar ıııür.eccahtır. 1stanbul dördüncü 
vakıfhan ,\sm:ı kac 29 
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Ferah sinemada 
llu ak~am senenin en muazzam prog

ramı. Ce\.dct B. cern~illeri, J\li.iycsser H 
konseri, Bando B. ikrami) eli ıombaln, 
vııryete. Sinemada: lsrnnbulda tik defa 
olarak '\!dininin şalı eseri ı \lüthiş Aldini) 
10 uıua.ıxam J..ısım. Uuhuliye 25 kuauş. 
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l-Iava Makinist mektebinin 
Kaydı kabul 5eraiti 

1. ikinci maddede yazılı şartlara haiz bulunanların istida ve 
ve vesaiki lazıme ile Ağustosun birinci gününden itibaren Yeşil
köyde Mektep müdürlüğüne müracaat eylemeleri lazımdır. 

İstanbul haricinde bulunupda vaziyetleri şeraiti ' uhule tevafuk 
eden taljpferin dahi işbu vesaiki Mektep müdürlüğüne irsal ile 
alacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2. Şerait şunlardır: 

A - Türk olmak; 
B - Taliplerin · orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsilini 

ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve azami yirmi 
yaşında olmaları lazımdır. (Orta mektep tahsilini ikmal edenlerle 
orta mehtep tahsilinden yüksek tahsil görenler imtihansız olarak 
kabul edilirler.) Şehit, malul, asker ve san'atkar evlatlarıle 
ecnebi diline vakıf olanlar tercih edilir. Mektep kadrosu orta 
mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı takdirde orta mek
tep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulü vechile müsabaka 
ile alınır. 

C - Tamüssıhha' bulunmak (Mütahassısları tam olan hasta .. 

hane bey'eti sıhhiye raporu lazımdır. 
D - Ahlikı mazbut olmak ve hiç bir cürümle maznun veya 

1LahkQ.m olmamak • 
E - Mektebe kabul edilecek talebeler: Gedikli küçük zabit

ler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucebince muamele gö
rürler. (Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler Hava kıtaat ve 
müessesatında ( On iki ) sene müddetle Hava Gedikli .küçük 
zabiti olarak ifayi vazife edeceklerini taahhüt edt.ceklerdır. 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. 
4 - Kaydıkabul muamelesi 15 EyHH tarihine kadar devam 

edecek ve bundan sonraki müracaatlar kabul olunmıyacaktır. 
5 - Askeri Pilot olmak ve Askeri Tayyareciliğin diğer ih

tisas işlerinde kullanabilmek için evvela Hava Makinist Mektebi

ni muvaffakıyetle ikmal etmek şarttır. 
6 - Derslere Birinci teşrin bidayetinde başlanır. (585) 

Iktısat vekaletinderi: 
200 kilo sülfat dö strikinfn şartnamesi mucebince kapalı 

ıarf usulile münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartnameyi 
almak üzere şimdiden Anl<arada ikttsat vekaleti mübayaat ko· 

misyonuna lstanbulda birinci ziraat müdürlüğüne müracaat eyle
meleri ve münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 9 eylül 

1931 çarşamba gününe kadar bedeli muhammeni olan (10,~0~ 
liranın yüzde 7,5 üzerinden teminatile birlikte teklifnamelerını 
mezkur komisyona tevdi etmeleri ve yevmi mezkürda saat 15 te 

deikomisyonda haztr bulunmalara ilan olunur. (707) .r.ı,," 

lk.tısat Vekaletinden: 
Ankarada tohum ıslab ve tecrübe istasyonu için 37 kalem alat 

ve edevatın şartnamasi mucebince mubayaa olunacağı 21-24-27-30 
haziran 931 tarihinde Cümhuriyet, Vakıt, Sonposta ve Hakimi
yetimilliye gazetelerile ilan olunmuş ve ihale günü de 11-7-931 
olarak yazılmıştır. Bu kerre Vekaletçe görülen lüzuma fünaen 
ihale müddetinin bir buçuk ay daha temdidi suretile bidayeti 
ilan tarihi olan 21 haziran 931 den bil'itibar iki ay müddetle 
münakasaya vaz ve ihale tarihi 19 ağustos 931 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 15 e talik edilmiş olduğu alakadaramn mıt
lQ.mu olmak üzere ilan olunur. (708) 

Eskisehir vilayetinden: 
Sivrihisar - Hamidiye yolunun 5 + 500 + 6 627 inci kilo

metreleri arası şosesile bu kısım üzerinde mevcut projesi muce
bince yapılacak bir adet 4,00 metrelik bir adet 1,00 ve bir adet 
0,50 metrelik köprü ve menfezler 8867,24 lira bedel ile 22-6· 931 
tarihinden itibaren 12-7-931 günü pazar saat on altı buçuğa ka
dar kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olmak isteyenlerin bedeli keşfin % 7,5 i nisbetinde 
teminat akçesi ve ya ayni miktarda bank mektubu vermeleri ve 
müddeti inşaatın devamı müddetince bir mühendis ve ya fen 
memuru istihdam edeceklerine dair teahhütnamenin feklifnameye 
leffi ile Encümeni vilayete vermeleri lazımdır. inşaatı mezklıre 
hakkında tafsilat almak isteyenlerin Nafıa baş mühendisliğine 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. (403) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
6zncz l\.eşide 11 Temmuz 1931 dedin 

Büyük ikramiye200, OOliradır 
AYRICA: 

50.000, 40.000, 25.000, 15.000 
10.000 Liı·alık kramiyeler 

Ve: 100.000 Lira ık bir 
mükafat vardir 
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Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI -
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Çocuk Hikiyeleri--.. 
Çocuklarm alaka ile okuyacakları bu 5evimli, cazip ve şuh 

hikayeler serisi güzel resimlerle de süslenmiştir. 
Şimdiye kadar neşredilmiş olan hikayeler şunlardır: 

1-- Gelincik hanım ve Mavi sakal, 
2-0rman giizell, 3- Çizmeli kedi, Peri
ler, 4- Sırma terlik, 5- Parmak çocuk 
6- Eşek derisi, 7 - Dik saçlı, 8- Mahir 

, prenses, 9- Sarı elice, 10- Sevgili prens 
Her kitabm fiyata 10 kuruştur. 

---•Naşiri: Kanaat klltilphanesı--111 
-------"'--~--- -- -~ 

İnkibaz, sihhat avarız.ının 
menbaidir. Bunu, altmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile btltün ddnyada taninmiJ 
Eno's 11 Frnit Salt" müs
tahzarindaıı sabah 'Ye 
akşam bir bardak su deru
nunda bir kahve kaşigi milc
darinda alarak def'ediniz. 

lllL'ÔMOM 
ECZANELERDE 

SATILJR 

..... 
SEDAT SiMAVi 

J. T.Rouseau 
Dünyanın en büyük Terbiye ve Febiefe üstadı Rouseau 

hakkında şimdiye kadar yazılmış en mufassal eseridir. 
Sedat Simavi Beyin Rouseau'nun bayabna ve eserlerine 

hasrettiği bu kitap büyük filozofu sevenler ve takdir edenler 
için en doğru ve en emin bir rehberdir . 

Fiati 50 kuruştur. 
Naşiri : Kanaat Kütüphanesi 

-JeanaJaccoues• Rouseau_, 
Terbıye Felsefesi 

MUelllfi: Mllderrls ismail Hakkı Bey 
Terbiye aleminde mühim bir inkılap yratan Rouseau'nun fikirlerini ve nazariyelerini ff 

içtimai hayat üzerine tesirlerini izah eden bu eseri Terbiy~ Müderrisi ismail Hakkı Beyi' 
ciddi tetkik ve tetebbuları mahsulüdür. 

Bu mühim eser ahiren intişar sahasına çıkmışbr. 
Fiah 150 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat Kiitilphanesi 
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U kuruşluk paketlerini 
IJ tecrübe ediniz __ 
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J>iyanko !\lüdürliğünden : f R b t K l 1 ,1 
Şartnamesi veçbile bir milyon o er o e c 

Ko'.ec kısmı - Ali mühendis lcismı - Sanayi l<urls'1 beyanname tap ettirileceğinden t 
16 Tem muzdan itibaren her perşembe ve cuma günleri sıı 1 

taba talip olacakların pey akça- 9 dan 12 ye kadar müracaat kabul olunur. Yerler ma~ 
larile birlikte 11-7-931 cumartesi 1 1 olduğundan istical tavsiye olunur. 1 ~ 
saat 15 te piyanko müdürlüğün- ~ 
de müteıekkil tayyare mübaya- Devlet Demlryolları ilanlara ~ 

at komisyonuna müracaatları. ' 

, Uoğum ve .~adın hastalıkları 
mütehassısı 
Doktor 

: Hüseyin Naşit 
1 Türbe, eski Hilaliahmer binası ı 
11 No. 1 O Tel. lsta.1bul ~~ 

•-•• Dr. ihsan Sam ı ~ ••1111 
Gonokok aşısı 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 
karşı pek tesirli ve taze aşı
dır. Oivanyolu Sultan Mahmut 
türbesi No. 189 

Elli ton delikli bakır antrtuvaz çubuğu kapalı zarfla 
nakasaya konmuştur. 

Münakasa 19 ağustos 1931 çarşamba günü saat 16 
Ankarada Devlet demiryoliarı idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve ~ 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Konıi~r 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabi}io' 
Ankarada ve istanbulda idare veznelerinden tedarik edebiJırlt . . .. 

O. D. 1 O numaralı tarifeye tevfikan hususi şahıs ve ya ' 
esseselere ait sarnıç vagonlarile yapılacak mayiat naklinde ~ 
nız benzine münhasır olmak üzere asgari hamule mıktarı 1-' I 
olarak kubul edilmiş ve mezkur t ı:ırifeye bu hususta bir m• 
ilave edilmiştir. (720) ~ 

Mes'ul Müdür Refik ~ 


