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Balkan konferansında kabul edilecek misak 
Balka.nltırda harp ihtimalini kaldıracaktır 

eaomuharrırımızın ı ı'RecepB dündarülfünunda 
aeyahat notları 1 4 • 

Türkiye ve mühim hirkonferansverdi 
M V • 1 Hatip konferansını dlnllyenlerbi nıftnaka• enıze os şasın~ arzetmlş ve açık mtlnakaşalar hrka 
Yunan hariciye nazırı M. l\fihalako- programının kuvvet ve lsabetlnlgUstermiştlr 
pulosun Atina eivarında (Se."il) ote- us hltt n d 1 B. 'f 1 te • • ar,ısın a diyanet 
Unde ve~diği öile ziyafetindeyiz. zı. ı,ıer1nln devlet bUtçeslndekl 111evkllnl, Necı,. a. ••hst 
yalette bızzat Yunan başvekili M. Ve- ı111uyez telakklslnl, Tacettin B. sermayede 111H11Jetçl 
aizelos da bulunuyor. Bir aralık olmanın 111e111leket lhtlzecı ile nasıl tellt olundulunu, 
Yunan reisi hükftmeti tarafından Js- kunduracı kelflllannden Mehmet usta senn•r6nln yeni• 
met Paşa ile Tevfik Rü til bey ref· llllnl ve ,lf kanununu, avukat Avni B. kanun •nzlmlnl 
lerine verilen . f 

1 
ş b şef kendi an ene ,,. lhtlyaçlan111ızı, bir genç fırkanın genç• 

fette "o"yJe zıya ekt1 n ve ud s ya- ille u"ı ne dU.UndUIDnD mevzuu bahaetntl_..r 
0 nen nutu ann Lon ra ft .. -

Va . g on .ne, Roma ve l\loekoftda. Kon eransı aynen yazıyoruz • 
aonra Parıste yaptığı tesirlerde• Te • 
akislerden bahsedildi. Ba huusta 
Atina ajansımn Terdiii .on baber o
ku ndu. Bunun iizerine M. Veni:zelos: 

- DUn gece TBrtdye ile Yunanis
tan arasında samimi d~tluk siyase
tinin resmi k ,adı yapıldı • ., 
Dedi. Fakat bu siyasetin samimiyeti 
ha ikatin de aynı olduğunu göster
mek için ilAve etti: 

_ B".;mark dilşmanhnna kal'§I 
s:ımirni dO!t olurdu, fakat on1an a1-
d tm~k 'e :ışrtmak için".,, 

Dedi. 
Hi~ şüphe yok ki M. Veni.ıeloe bu

gllnku Anuı>ada bile nadir olan bil· 
yük diplomatlarda11 ı.i.i4'b·. Yunan 
ba yAlı:JHııın do~tıarına karşı takip 
ettı 1 sf)asetin hakikaten samimi ol- DDnkD konferenata bulunan 
du·una ikna edecek hususi bir kabili· --;::::--::----s_•_m_i_in_k_U_t_ıe_s_s_ı_ 
,-.ti -- olaaeı bndi bti:yüklüğtinU Bulgar gazetecileri 
teşhis eden murahhaslann batında pazartesi sabahı 
bulunması da iabat eder. 

Recep a. programı 
izah ediyor 

Yunan ba~vekill M. Venizelos bir geliyorlar 
zaman enel Türkiyenin ve Türklerin Dün gece matbuat matbuat 
en büyiik düşmanı idi. Bugün :ise cem!ye~ne gelen haberlere göre 
TürkiJenlnv ve Türklerin en büyük cemıyetin geçen seneki Bulgaris
dostu oldu 'unu söylüyoruz. Bir dev- tan ziyaretine karşılık olarak 
Jet adamının si)nst ha)ntında bu de- davet ettiği Bulgar matbuat he· 
recede tahavvül olabileceğine ~Jki yeti şu zatlardan terekküp edi
f~anamıya~.lar bulanabilir. Tiirkiye- ediyor: 
nın eski du manı Venizelo. l.:.1 bugün M. Grigor Vasilief, sabık zi-
onun. dos. tu olabilmesi bir se.vtanın 
m h ti i k • raat nazırı, meb'ua Preporeç 

a ıye n endi kendine tebdil ede- gazetesi mubarrirı " refikasile 
rek melek haline gelmes: gibi imkan-
sız bir şey olduğunu iddia edenler beraber,. M. Cbriıto Stateff, 

örUlebill eıbak ziraat nazın, M. Stefan 
g r. Nihayet \"enizelosun ff 
d tane , Utro gazeteai mUdOrü, 
ostluğu da vaktile Alman bareki-

llnin dtitmanlanna kalJI takip ettifi M. Nikolaef, La Bulgarie j!'aze-
yalaneı amlmiyetten başka bir etY lesi mDdilrD, M. Zagorof, Neıa· 
olmryaeafını, bir da gene Tii.rklere viuimest gazetesi müdürü, M. 
brp eakf dflfman hiivtyetinin mey- T rayko Popof, Bulgar telgraf 
dana ~cağını zanHden1er olabilir. ajansı mlldilrll Matmazel Vaneva, 

Vaziyeti bu tarzda mUtalea eden- Dinevnik gazetesi muhaniri, M. 
lerln tldrlertnı artık df!flJtlrmelerl Gavaduof, Filibede Yuı gaze
llmadır. Çtlnkt Yunan ba§Ve)dU tesi mOdDrU. 
Venbelom hakikaten realist" dtlrflst Heyet pazartesi sabahı saat 
bir adamdtr. Bagb T~eye ka111 onda Sirkeci İata•yonuna aele-

[Alt tarafı 2 lnd nyıfada 1 k • e ce tir. 

Türk şahitli~inda 

8a'991rlllmlzl• ........ lk•metlerl •naa111da u111u111t harpte 
ONda .. hlt dllfen •akerlerlmlzln mDbarek mezann• bir çe
l•k korduklennı ,.zmıfbk. BugDn • ONdakl •rk8daflnumn 
ghderdlll ....... ı kor..,.,.. 

C. H. F. kitı · umisi bek· 
leaea konfer aDSJ111 dnn verdi. 
Bir kelime ile mu•affak, faydalı 
bir konferau 1 Bahis mUstebak 
olduğu alAkayı de llyık olduğu 
tekilde gördll. Recep bey ~de
rini bitirdikten sonra dinliyenler
den istiyenlerin mevzu dahilinde 
fikirlerini söyliyeceklerini ve kısa 
bir İstirahatten sonra bu sualler 
cevap safhasnıa geçilebileceğini 
ifa<fe etmişti. 

Bir saat kadar süren konfe
ransın her bahsini dikkatle takip 
eden umumi hassasiyet, ıık ıık 
alkışlar ve bu alkışlann bOtlln 
salonu doldurma11 ve daha çok 
ıilrekb olması gibi vasıtalarla 
alakasına tesbit ediyordu. 

Konferansa Yunanb meslek
daşlanmızdan bazılan da gelmiı

[ Alt tar.ıfı 6 ıncı sıyıfada 

Kadınlığa ait 
bütün esrarı 

Grata Garboda 
toplanır! 

O bUabUtun ba'ka Janabllfbr 
Klıra Bov için, cinst cazibenin en 

güzel misali denir. 
Poltnegrl. hırsın güzelidi. 
Mırlen Oitrihln. fersiz gözlerinden 

dağılan bir töhreti var. 
Fakat Garboyu, kadınlığı alt bütün 

earan kendinde toplıyan bambaşka bir 
yaradılıf diye tanırlar. 

Onlara bo hissi veren neydi t 
Greta Garbo. neden hayata bo ka· 

dar kUskUn duruyor, Meslek ve san' -
abnın gayeslııe rağmen insanlardan 
niçin bu kadar kaçmak istiyor? 

Tefrlkamıza okuyunuz, 22 Teşrinf. 
evvel perşembe günü başlıyoruz. 

Edebiyatımız ve 
okuyanlar 

Y•nnkl -y1111ızde Dr. Besim 
6mer pt. ile 111Ul8kllt 

Mahmut Esat Bey 
devam ediyor: 

Onlar ser verip sır 

kimselerdir! 
vermlyen 

Muonluk hakkında bir ıOn izmirde ıiddetli makaleler yu
mıya baılayan sabık aclliye vekili Mahmut Esat B. ansızm ela 
Ankaraya gitmiftir. · 

AfığJdaki telgraf dün Ankarıdan alınmıştır; VAKlT bu muvzu tizerlnde 
verilecek cevaplan da şimdiye kadar olduğu gibl 1azmıya hazırdır: 

Ankara, 16 - Farmuonlann nqriyatmı takip ediyorum. 
Fikre, prensiplere ait olanlanna cevap hazırlıyorum. Hakikat 
,Wenmekte, kaçamakb tevillerle iğlik edilmektedir. Zaten 111' 

vermemek farmasonluk prtlanndandır.Fakat ne de yapıla haki
katler gizlenmiyecektir. Farmasonluk beynelmileldir. Milliyetçi 
deiiJdir. Bugthı dllnyanm her yerinde Ye TOrkiyede Tllrk olmı
yanlarm elinde iatiamar olunmaktadır. Bunlar birer birer iapat 
edilmiıtir. Tekrar ispat edilecektir. Şahglarla alıp Yereceğim 
yoktur. Ben Farmasonluk prenaiplerinirı ye tatbikabnm dOtma
myım. Bunlan milletim Ye memleketim içın çok zararlı, çok 
tehlikeli buluyorum. Kanaatlerim beni mllcadeleye mecbur 
ediyor. Aaıl meseleyi bir tarafa bırakarak p.bsımla uğratanlar 
bir ıey kazanmazlar. Ellerinden geliyoraa farmasonluk aleyhin
deki mlltalealanmm doğru olmadığım milltet mDvacebeaiDde 
iapat etsinler. 

Misak ihtilifları nasd 
halledilecek? 

Yunan murahhasları reisi bundan sonra 
Uç vatanımız vardrıTDrklye, Yunanistan, 

Balkanlar .. diyor 

M. Papanastasyonun mühim beyana~ 
lki gtindenbeıi lıtanbulun misa

firleri bulunan Yunan murahhas ve 
gazetecileri dtin fehrl gezmişler n 
bazı ziyaretler yapmışlardır. M~ 
ltktaşlamn~dan bir kmmı evvelki ge
ce darUlbedayfde Mum Söndti piyesi
ni seyir ve dtln sabah da matbuat ce
miyetini ziyaret etmişlerdir. Arka
dqlarımıs öfle yemeğini otellerinde 
yedikten sonra felrlrde bir g.-zinti 
yapllllf1ar, bir kısmı Dartiltönunda 
Recep beyin konferansmı dlnlem~ 
Jerdfr. Misafirlerimiz Ma.tbuat ce. 
mfyeU f ahrl azalığına ilıtihap olun
mut Te kendi1erlne Cemiyetin rozet-

TUrk ve Yun•n befraklan 
leri hediye edilmiştir. Balkan konf• 
ra.n11 Yunan heyetinin oturdaju To
katHyana dlln Balkan blrliil, T1lrk 
ve Yunan hayra.klan çeldlmiftir. 

Heyetin reisi M. Papaııaatu10 
diln matbuat milmessillerlne ımluı 
söylemi§ür: 

- Güzel tehrinize aJBk buarkfll 
doetlanm ve m.al arkadqlanm B• 
san ve Ruşen Eşref beylerle diler 
zevat ve halk tarafından yapılu Jaa. 
rareUi istikbal bizi çok mtiteıw.11 
etti. Şahsım ve arkadqlamn lltllD 

L6tf en aayı/a'IJI çevirlnlı 

"Ecleblyabmız ve okuyanlar,, anketimiz miinuebetlle.. 

- Bayle ke111•1l harereUe ne okurorsunuz 111Uc1Ur bert 
- ter efendim, bir edebiyat •n9'etlne 1te,ı .... ..-. 

aoruror1ar-.. farla Mkl kltapllln 111r kanftlrlll• dedllll 
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~çen sene Atinada toplanan bi- ransı birlik fikrinde kat'i bir merhale c;;;& OD T ı ı B b 1 1 
rinei konferansta ikincisinin lstan- teşkil edecektir. ve • ıra a er er 
halda toplanması hakkında Türk he- lstanbul konferansıııın başlıca iş- Ha rlci • 
Yeti tarafından yapılan tcl<Jif itti- tigal edeceği meselelerden biri, ma
lak ve hararetle kabul edilmişti. ltım olduğu üzere Balkan milletleri Amerika ile 

Japonya 
Tam serbesti Alman 

sosyalistleri 
Ebedi ve tarihi şehirde toplanacak arasında ademi tecal·üz, hakemlik 

olan ikinci konferansın Balkan birli- ve emniyet esa.•darına nıü<ıtenit bir 
iH fikri etrafında Tüt'k hükumetinin misak için Selanik darülfünunu pro
kıymetli müzahereti ve bütün murah- fesörlerinden 1\1. Spiropulos tnrafın
hııslann hüsnii niyetleri sayesinde dan tanzim edilen ihzari projenin 

Hover ile M. Laval 
Japonlar Amerikanın Akvam mttlAkatı Fransa ile anıa,ma yapıhn•· 

cemiyetinin lçtlmalarına Vaahington, 15 (A.A) - M. .. sına hangi ,artlarla razı 
muvaffak neticeler elde edeceğimize müzakeresidir. ı,uraklnl istemiyorlar Stimson bugün neşrettiği bir oluyorlar ? 
kuvvetle eminiz. Du fikir için birin- Bu misak projesi Avrupadaki mü
Ci lrnnferansta ilk adım atılmış muh- masit misaklar gibi olmakla beraber 
telif murahhaslar Balkanlar arasın- Balkanlann hususiyeti nazarı itibara 
da anlaşma ,.e mesai iştiraki esasla- alınarak hususi bazı ahkamı ihtiva 

Tokyo, 15 (A.A) - Amerika- tebliğde M. Hoover ile M. La- 8erlin, 15 (A.A) - Yeni ka· 
mn cemiyeti akvam meclisi mü- val arasında vuku bulacak mü- binenin programının Rayiftag 
zakerehlerine iştirake davet edil- likatların tam bir serbeati dahi- meclisinde müzakeresi eınaıında 
meıi akkındaki teklife, Cenev- ı· d d M. Breitscheid nutkuna nihayet rını koymuşlardır. Son tecrübeler etmektedir. redeki mümessil M. y oshizavaya ın e cereyan e eceğini, çünkü 

bize Halkan ihtilaflarının başkn ecne- Bu misak konferansta müznkere 
bi bir de\·letin tavassutuna hacet k::ıl- ve kabul edildikten sonra alakadar 

Amerik k t''" h' t' h · verirken kararnameler hakkında-bu tekliften vaz geçmeye cemi· anın a ı ma ıye ı aız 
yeti akvamı ikna etmesi için ta- herhangi bir program teklif et- ki tenkitlerine rağmen hükümete 

maksızın halledilebileceğini göster- devletler tarafından da kabul ve tat-
limat gönderilmiştir. Bu teklifin, mek niyetinde bulunmadığını itimat reyi vereceğini, çOnkO Al· miştir. brk edildiği takdirde iki Dalkan dev-
kabulünde ısrar gösterildiği tak- açıktan açığa beyan etmiıtir. man faşistlerinin cilmhuriyete ve Artık mU,kUIAt yOktur Jeti arasında çıkan ihtilaflara diğer 

Birinci konferanstan en-el memle- Balkan devletleri de müdahale ede dirde, Japon halkı üzerinde çok Fransız nazırlar mecllslnde demokrasiye hiicum etmekte ol• 
ketlerimiz arasındaki müşkültıt artık bileceklerdir. fena bir tesir yapacağı beyan Paris, 15 (A.A) - Nazırlar duklarını söylemiıtir. 
mevcut değildir. Birlik fikri çok iler
lemi:. tir. Birlik resmi bir teşekkill 
değildir. Verdiğimiz kararlarla hü
lkılmetlerimiz taahhüde girmiş ol
ma:r.lar. Bununla beraber konferan
sa belki yan resmi bir teşebbüs de 
denilebilir. Çünkü alakadar hüku
metler konferanslara daima müşahit 
ısıfatile diplomatlar gönderdiği gibi 
murahhasların bir kısnıt da aynı za
manda resmi vazifesi olan zevatbr. 
Şimdiki halde konferanstan çıkan 
mana Balkanlarda anlaşma ve me
uf iştiraki fikri etrafındaki umumi 
arzunun bir muhassalası olmasıdır. 

Son harplerden sonra 
Son harplerden sonra müşterek 

nrenfaatlerin Balkan milletlerini sıkı. 
bir surette yakınlaşmaya icbar ettiği 
anlaşıldı. Şimdiki iktısadt ve iç
timai şerait de buna çok müsaittir. 
Zaten Balkan memleketleri coğrafi 
vaziyetleri itibarile geniş, mllll bir 
aile teşkil eder. Fakat son z:ımanlar
da yakınlığımızı anladık \"e müşterek 
ilıtb•açlarpnı7r takdir ettik. Bu. o 
kadar dr · r ki biribirlerini bir-
leştiren ' rabıtaları bir aralrk 
unutan Tür:. - Yunan milleti mati
nin kinini gömmek ~uretile her iki 
J11ille\ için ms'ut bir istikbal hazırla
dı. 

Henüz tl~l<aç ay evvel görüştüğüm 
Balkan hükumeilerin<len birine men
sup bir de,•let adamı Tilrkiyi? ve Yu
nanistan tarafından yapılan teşeb
büslerin ehemiyetini inkar etmemekle 
beraber iki hükumet arasmda yakın 
bir itil!f olacağını 1.annetmediğini 

s3y1Uyordu. 
Halbuki bu pekaU'ı kabildi. Ve 

geçen sene başvekilimı7.in Türkiyeyi 
ziyareti esnasında Türk halkı, son 
zamanlarda lsmet Paşa Haıretlerile 
Tevfik Rüştü beyin Atlnayı ziyaret
leri esnasında da Yunan halkı tara
.fmdan yapılan samimi tezahiirat bu 
ftllı\fın iki milletin arzularının bir 
ifadesini teşkil ettiğin göstermiştir. 

Ben §ahsen uzun zamandanheri 
Ttirk - Yunan anlaşmasının lüzu
muna kanidim. 

19M te Yunanistanda ilk Cümhu
rlyet kabinesini teşkil edince, cümhu
rlyetin kat'i surette tees.c;üsünden 
sonra ilkdüşüncem Türk - Yunan 
anlaşması için zemin ha7.ır1amak üze
re faaliyete girişmek oldu. Bu mak
satla o zaman muhtelit nıiihadele 
komisyonu Türk baş murahhası olan 
T~·rik Rüştü beyle görüşmüş, Tevfik 
Rüştü bey Türkiye hükümetine ma
JQmat vermiştL 

Fakat hüklımetimin sukutu üzeri
ne bu güzel teşebbüs akim kaldı. Bir
kaç sene sonra bu fikir tekrar ,,rtaya 
atılmış ,.e ismet P~a Hazretlerile 
Tevfik Rüştü bey n 1\1. Venizelos ta
rafından üzerinde faaliyetle çalışıla
rak muvaffakıyete eriştirilmiştir. 

Görülüyor ki Türk - Yunan itlli
fı fikri Balkan konferansı fikrinden 
çok daha eski bir tarihe maliktir. Ve 
bu yakınlık konf eransm crnvaf fakı
yeti için bir garanti teşkil eder. 

lkinci Balkan konferansı birinci 
konferanstan daha müsait şerait bu
larsa birlik fikri bir sene içerisinde 
çok ilerlediği cihetle birçok müşküla
tı bertaraf edebilecektir. Birin<'i kon
feransta ilk içtima oldu:'.;rıı için daha 
ziyade esas hazırlanılmış \'e asıl me
selelere temas edilmemişti. Fakat bu 
konferansta bu mQll~ler teferruatile 
müzakere edilecektir. 

Enainlm ki bütün murahhaslan 
harekete getiMn uzlaşma hisltri ve 
:tluan bey ve arkadqlarmın klTmet-

Bu vaziyette adlt ve siyasi mahi
yette olan bu ihtilaflar Balkan dev
letleri murahhaslanndan teşekkül e
decek olan (Uzlaşma komitesi) ne 
verilecek, bu komitenin \"erdiği ka
rara alakadar hUkQmetlerden biri iti
ra:ı ettiği takdirde me~le Beynelmi
lel Daimi sulh mahkemesine havale 
edilecektir. 

Gene bu misaka göre Balkan hU
kQmetlerinden biri diğer bir Balk:ın 
hükumeti tarafından tecavüze uğrar
sa, diğer Balkan devletleri teca,·üze 
uğnyana yardım etmek mecburiye
tindedir. Evvela teca,•üz edenin han
gi devlet olduğu yukarıda söylediğim 
komisyon tarafından ta};n edilmezse 
Mesele Akvam cemiyetine verilecek· 
tir. 
Bu vaziyet Türkiyenin Akvam cemi
yetine dahil olmamaslle tearuz et
mez. Çünkü Türkiye aza olnırunakln 
beraber Akvam cemiyetinin alakadar 
olduğu birçok konfer.ın.slara ve içti
malara iştirak etmiştir. 

Bu misak Balkanlarda harp ihti
malini kaldırmakla kalmryacnk, ay
nı zamanda müşterek itimadı temin 
edceği için diğer bütiln ihtilafların 
hallini de kolaylalitıracaktır. Şimdi· 
yekadar Balkan blrliiltıden hiç bi 

murahhas heyeti bu misak fikrine t: • 

sas itibarile itiraz etmemiştir. 
Yalnız bu hususta muhtelif noktlli 

nazarlar \'ardır. Murahhas heyetler
den bazıları ruznamedek: diı:t~r me· 
selelere daha fazla ehemmiyet ver
mekte ve mi.saktan en·cl bu m~le
lerin müzakere edilmesini. meseltı 
ekalliyetler meselesinin !ıallini i!\te
mektedirler. Zannederim ki bu dü
şünce yanhştrr. Çünkü ekalliyetler 
meselesinin halli için enela zaman. 
sonra müsait bir dostluk havasının 
mevcudiyeti lazımdır. Ve bu da an
cak mi.sakla kabil olacaktır . 

Fakat tstanbul konf eransrnda bu 
muhtelif noktai nazarların telif edi
l~bileceğinden emin bulunuyorum. 

oııer meseleler 
Konferansta görüşülecek bu iki 

siyasi meseleden başka, tütün zirnati
nin tahdidi gibi bazı iktısadi mese-

' leler devardır. 
Son dünya buhranı milletlerin i;s-

tiraki mesaisi ve istihsalatın tanzim 
edilmesi lüzumunu göstermiştir. Bal
kan milletleri arasında yapılacak 
iktısadt bir itilaf ihracatımızı daha 
kuvvetli bir hale getirdi2'i gibi zirai 
ve sınat istihsalatımtZln inkişafını dn 
temin edecektir • 

edilmektedir. meclisinde M. Laval M. Hooverle Maliye nazırı M. Dietricb M. 
Tokyo, 15 (A.A) - M. Stim· yapacajı mülikatlar hakkında Scbachtın iddialarını yeniden 

sonun pazar günü cemiyeti ak- izahat vermiştir. Nuırlar mecliıi çürütmeye çalıımııtır. Milliyetçt. 
vama gönderdiği telgraf Tokyo gelecek sene bütçesinin tevzinine ler fırkatının reisi M. Fricb söy• 

~:~:J~i~;:n~~:!~tı~ie!e::tad: ait kat'i şartlan tesbit etmiştir. lediği nutka ıu suretle nihayet 
kulJanılan şiddetli tabirlere hiçte Mecliı parlamentonun mesaisine vermiştir: "Almanyanın dünyada 
lüzum olmadığı bura mahafilinde tekrar başlamasını ve milli tec- sahip olmaya hakkı olan mevkii 
beyan edilmektedir. hizat programının bilhassa iısiı- elde etmeıi ıaıtile Fransa ile bir 

Amerika cemiyeti akvam mec- liğin önüne geçmeye matuf kıs- anlaşma yapılmasına muvafakate 
tisinin içtimalarına iştirak edecek mnnn meclislerce kabulünü iste- ıosyalist milliyetçiler hazır bu-
olursa Japonya, bunu Çin-Japon mege karar vermiıtir. lunmaktadır. 
münasebetlerine tealJuk eden bir .......... ___ .. ____ ............. - .... _ ------------
meselede Amerikanın haksız bir Mançuride İfgal etmiı olduğu lstanbul·Yalova•Ankara 
tazyikte bulunduğu suretinde toprakları tahliyeden imtina et- arasında 
tefsir edecektir. Japon-Amerikan miştir. Çin hOkômetinin tokyo- Ankara, 15 (Vakıt) - Iıtan• 
münaıebatınm ise bu halde za• daki milmeuiline hariciye neza- bul· Yalova-Ankara telefonununa 
rar görmesi muhtemeldir. retile baıladığı mükileme ve inşaasına faaliyetle devam edil· 
Japonya ı,gal ettl§I araziyi müzakerelere nihayet vermesi mektedir. On ıüne kadar iDJaat 

tahliye etmiyor için talimat gönderdiği söylen- bitecek ve ay nehayetinde hat, 
Tokyo, 15 (A.A) - HOktlmet mektedir. faaliyete başlıyacaktır 

··~~~~~ii~~~i~i·~~~i·~···············································································: .......... . 
seyahat notları Korentten geçerken .. 

~ 

[Ust tarafı 1 inci sayıfadaj Heyecanlı anlar : Vapur bo çarpıyor, ha 
gösterdiği dostlukta tamamile sami- k t k" il il ğı 
midir. Çarpaca , ren upr 8 ne Si şamıyacağiz 

o halde l'aktile Türkliiğün o dere-. , sanki ! .. Fakat .• 
c.- dU manı olan Wr edanı ne ıl olu- · ~ - - - ·Jl - Ege vapuru, 9 teırinievvel 1931 biydi. Vapur halkı güverteae şiına 
~ or da bugün bu derece dost haline Uçsuz bucaksız suyun gökle birleş- çarptı, şimdi çarpacak diye heyecanl• 
gelebiliyor? 

tiği uzak ve namer'i çizginin ortasın- bekleşiyorlan. Hele tren köprüsünUJI 
Venizelosun Türkiyeye karşı takip daki tekerlek güneşe baktım. Seh· it d b dildi ki a~ 

ettiği si ... ·aset ile bu siyasete !';. aı"k olnn a. rn an geçer :tn zar.ne v 
.J vetle açılmış bir ağıza benziyordu, purun muazzam ve heybetli dirdl 

.J ... bu mesafeye asla sığmıyacaktır. ur-mülahazaları tetkik edilirse Yunanı suları ısrt'>ı'·or uibiydf. dudagm~ ın 
b~nkilinin siyasetinde görülen bü- kenarından ince bir kan şeridi sızı- peren ve büyüyen gözler, gemi kÖP' 
yük tahan•ülün sebep ve mana~ı ko- yor, bu şerit suyun gökle hirleştiği Tünün altından süzülüp kayarkell 
tayca anlaşılır: Venizelos ötedenlıe- uzak ve namer'i çi-ıgiy! hashalka çe-

Harunürreşidin iğnesinin delifill• 
ri Yunanlılığı müttehit bir kütle ha- viriyordu. Bu ateşten ka,·s içinde 
linde topluyarnk büyük bir Yunani~- deniz düşünüyordu. den geçen adamı görür gibi oldulat• 

Ertesi sabah Kefalonya körf ezill• 
t k ı ·n· t"kl t · t• Bir gönül vecdilt murakabnya dal-an yapma eme ı ı ,, p e mış ır. de uyandık. 
Bunun için mütarekeden sonra Avru- mış gibi görünen sulan bu hazzın 

d .. - ·ı· · ıişesinden uyandırmamak için olma- iki tarafa serpilen adalann kf" 
pa a musaıt şeraı ı sıyasiye bulmuş- narlan mor, tepeleri ramide ve yefil 
~ itilaf devletlerinin müzahereti- lr, vapur yolunu kesmiş, denilebilir :. 

ki durmuş sanılmMm diye yürüyor. serhaddi içinde mavi deniz, şaheser 
ni temin ederek lzmiri ,.e Trakyayı bir güzellik dalgası halinde. 
işgal etmiştir. Venizelosun bu işgnl- Gil'Vertede, akşamı omuzlanma kı-

zıl bir ·harmani gibi sararak, otur • Adaların üzerinde st't 4Jet ballar• 
den maksadı lzmiri, Garbi Trakya, d Sahillerde hazan bir kli~Uk yeıı;;;'ti 
hatta lstanbulu Yunanistan hududu um. -

Go.'kle suyun birJec.tigwi verdeki be'•az bir deniz kuı:ıu rrı'bı' ka,,.,,.or 
dahiline almaktı. Bundan sonra Ka- "" .J .J s "' .J • ., • 

ihtiraslı ağız, git gide küçüldü ve ni- Kefalonya boğazından sonra lyoı 
radeniz sahillerinde; Anadolu içeri- hayet birleşmi§ iki penbe dudak gi- nzyen denizi. 
terinde kalacak rumlar ile Yunanis- bi kaldı. Maceranın öte tarafını ha-

Gece Korlu. 
tan hudutları dahilinde k:tlacak yalinizde tamamlamak tazım. Zira 
Türkleri ve l\lüslümanlan mübadele bu Adriyatikte gece pek çabuk olu- Korfu, arkada.. ıtesimlerde glJJ"' 
etmekti! Bu suretle Türkleıi tama- yor \'e ondan sonra da artık insan düğüm ağaçlık, yeşillik, mamur ir 
men Avrupadan çıkarmak, Anadolu- hiçbir şey göremiyor. tirahat, huzur Ye eğlence yuvas111ı 
nun içerilerine sıkışmış hir Türkiye Arkamdaki mızıka salonunun düşünüyorum. Ve öndeki küçük ı· 
haline getirmekti? itiraf etmek la- aralık kapısından cazbant, dışarıya danın feneri, zifiri karanlıkta mütl" 
zımdır ki Venizelos b•J maksadın ta- sıcak hava gibi boşalıyor. Kulakla- madiyen bize - davetkar, neşeli, çaP-
hakkuk edebilmesi için ne mlirnkiln rımdaki nağme n ahenk, dimağı- kın - göz kırpıyor. 

· · de kırmızı bı'r şal ı Vapurumuz, arkasında ışıktan "' i e yapmıştır. Maksadın:ı rnrrnak mın ıçın o uyor, 
Görüşülecek meseleler arasın<ln. 1 • • havada savrulan bir etek olu,·or, bir mu ıki seslerinden bir iz bırakarak• 

d için her türlü ı;;iyasi ve as \erı şeraitı .J 1-
Balkan ticaret odası ve Balkan kre 1 ı ·11 · • be"'_·az ayak oluyor, ne bı'Jeyı'm, ha.n- aydmltk bir nağme halinde &eyred 

1 hazırlamıştır. Fakat Tür< mı etının • 
mü~eselerl tesisi, Balkan mem: yüksek kabiliyeti \'e rehberlerinin gi barın hangi rakkasesi burnunun yor. 
ketleri arasında münakalfıtm, seyn- küçük penbe kanatlarını ~ins bir "Ve nihayet engin denizdeyiz. Cf 
-fen"n kolayluıtırdması. pa.._..aport- büyük vntanpenerliği sayesinde bu 
..... .....,. programın tatbikine muvaffak ola- kısrak ürpertisile oynatarak ve bu gündür sahil yüzü görmedik. 
}ardan vizenin kaldırılması hakkın- krzgm havayı yoklryorak, eşini an- Dün uzaktan geçen bir vaJ11lf 
daki ihzari projenin, gümrüklerin mamıştır. Nihayet l,ozanda Yunanis- d . k d r b' iblrf 
tevhidi, sıhhi serviste iştirnki mesai tanın bugünkü hudutlarını azamt yorBu akşam musikiyi bir kadeh vis- ~~;:na:rn~dabnu~U;n ~ki 1~uş =ö~Ol~~fo 
meselelerı' vardır. mi1li hudut olmak üzere kabul etme- k' h 1 k d ı a inde içtim. Yarın sabah Triyestedeyiz. 

Yukarıda söylediğim bütün mcse- ye ve Anadoluda ve Şarki Trn ya a • • • 
leler ve bilhassa son meseleler hak- bulunan rumları mübadele suretile İşte Uç gUn var ki sahil yüzü gör- Refik Ahmet 
kında Jstanbul konfernnsrnda helki bu hudut içerisine toplamaya mecbur medik. Haritada hiç de o kadar aza- Meclis reisimiz 
kat'l kararlar ahnamıyacak ve bir olmuştur. Bu şerait dairesinde Tür- metli görünmiyen Adriyatik, en- Kiz.ım Pı. Hz. bugün saat 18 
kısmı üçüncü konferansa hanle edi- kiye ile sulh yapan Venizelos artık · 
lecektir. Yunanistanın tevessU kabiliyeti nok- gınPireden aynldıktan sonra gece ka- de Ankaraya hareket edeceklet-

Jstanbul matbuatının konferanstn tasından imkan hududunun sonuna ranlıkta gec;tiğimiz Korent bir mii- dir. Ayni trenle cümhur ret.Iiğİ 
mesaiı:ıini kolaylaştıracak yardımlar- gelmiş olduğunu anlıyan adamdır. him Mdise idi. Kanalın önünde bir kitibi umumisi Tevfik 8. le Ay-
da bulunacağı şüphesizdir.,, .AtelıHCe.' A.sUH müddet kılavuz bekledik, romorkör dnı meb'usu Re,it Galip 8. de 

M. Papanastasyo Yunanistanda ===============! geldi, rüzgarsrz sulara, kendisini br- Ankaraya ~d~ceklerdir. 
herhangi bir kabine tebeddülünün luk Yunanistanın milli siyasetidir. rakmış bir sandal ağırlığı ile gir-
Türk - Yunan dostluğu üzerinde Bundan sonra her Yunan için üç dik. C H F Rkeic~b~ 8. .. Re-
tesfrlerf olup olmıyacağı sualine şu vatan vardır. Türkiye Yunanistan Dar ve yüksek Korent kanalının • • • ti 1 umumıaı 
cevabı vermiştir: ve Balkanlar. Ye her Türl• isin de üç içinde, iki tarafında birer kulnç me- cep 8. önOmüzdeki Salı rD01 

Yun•nistanın fikir siyaseti vatan nrdır. Türkiye, Yunani&tan safe kalan vapur, ince bir demiryolu- Seyrisefain vapurile izmire Jidr 
- Türldyqe takip &ttiiimiz d09t- ve Balkanlar_ aun ilstünde adım adım ylirüyor ıi- cekt~ 
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Haberleri 1 
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-~--- -İŞARETLERİ 
GOneşte seferber! 
İnkılAp seferberliği sade söz, sade 

1 

politfka.eıların, sade imanlann sefer
berliği değildir. Bütün teknik, bü
tün tabiat günün inktlı\pçılarile bir
likte hedefin kahramanları arasına 
gınni§tJr. 

Bir haber, Sovyet Rusyada pro
feeör Vaynberg güneşten istifade e
dilir bfr tekilde 140 derece hararet 
istihsal etmlş-

lkinci haber: 
Rusyada 170 ali teknik mekt.ebı 

vardır. 

iki sene evvel t.eknik nıekteple!'i· 
Jtin sayısı sad~e 28 idi. Yürümek is
tiy-en inkıl!p, arkasından tabiatı da 
sürüklemek mecburiyetindedir .. 

• • • 
Bilhassa günün en çetin cidalini 

yapan Türk inkılabr yalnu geri in
nn kiltleleri, sade yabancı teşek
killlerle değiJ, bizzat tabiatla, tek
nikslzlikle karşı karşıyadır. lz'aç 
kadar korkunç olan şey: müshet dü· 
şünceden mahrum insan. müsbet u
sulden mahrum teşkilattır. 

Yatandaşlann kalbine inktl<iP hı
zını verirken tabiatın da lnkdap 
cephesinde yerini tayin etmek mevki
indeyiz. Türk tezinde tabiat geri 
kalmıyacaktır. Onu en iyi istihkar, o
nu davamıza en iyi temel yapacaktlr. 

TUrk münevverleri heniiz (Mazot) 
mu! (KömUr) mü? tezini güç bir şi
ir gibi mıra, mıra hecelerken komşu 
memlekette giln~ş Kızılordunun saf
lanna girdi. Ve seferber 91du. Tü~·k 
idealisti. Türk tekniğine hı zverehıl
mek için inkrlap~ı bir sanayi sefer
berliği il:\nrna mecburdıı..-. 

Sade~ E.um 

Torpitolarımız 
Yarın sancak ~ekm.e 
rneı·aslml yapılacak 

\' J\yacla inıa edilen Adatepe 
v !' .. ocatepe torpito mubripleri· 
ı • um sabah limanımıza ge
leceİ< ve Dolmabahçe 6nlerine 
de miri iyeceklerdir. 

T orpitolaramııa yann saat 
13 te ıaocak çekme mera
simi yapılacak ve gemiler do
nanmamıza iltihak edecektir. 

Yeni harp gcmiJerimiz pazar
tesi günü şehrimize dönecek 
olan ismet Pş. Hz. ni Çanak
kalede karşıbyacaklardır. 

Meraalme davet 
Donanma kumandanlığından: 

KocatP.pe ve Adatepe mub
riplerimizin sancak çekme me
raıiminde hazır bulunmak üzere 
kumandanlığımızca evvelce da
vet edilmiı bulunan zevatın 
18-J.Teı-931 pazar günü saat 
13,00 de Dolmababçe önünde 
Hamidiye kravaı6rilnU teşrifleri 
rica olunur. 

"' 

1 SPOR 
Dedikodu dedikodu 

ttstttne ! 
Spor bayabmıı Ozerinde ıon 

eaen ban; faaliyetin gene saha
lardan ziyade milnakaşaya v.e 
nazariyata döküleceğini gösterı: 
yor. Dedikodular çok miltenevvı 
dir. Atletlerimizin Atina dönüş.Ü: 
nil müteakip, federasyon reısı 

Burhan ettin beye matuf "Yeni 
Gün., refikimiıde bir beyanat 
çılcmıı ve utesi gün de Burba· 
nettin B. böyle bir beyanat ver
mediğini söylemiıtir. Yeni Gün 
refikimiz ise beyanatın doğrulu· 
ğunda ısrar etmektedir. Bu su
retle daha ziyade alaka uyandı· 
ran l:u ıöıler, Atina mağlubiyye-

t . in eapabını tahlil ediyor ve 
lD k ı· kazanmamamııın en u•vet ı se· 

hepleri araıında yüz metreci Se
mih ve 200 metreci Mehmet Ali 
beylerin müsabakalara iştirak 
etmemesini iıaret edıyordu. Dün 
Semih B. Akıam refikimizde çı
kan bir mektupla bu sözleri ve 
gasterilen sebep!eri ıeddetmekte 
ve mUHbakalara niçin girmedik
lerini izah etmek istemektedir. 
Bu sözlere mukabil bir iddianın 
taayyün etmiyeceğine ve müna· 
kaşalarm iJAnibaye uzayıp gitmi
yeceğine de inanmamız mümkfın 
olmadığına göre alakadar ma
kamların birleşerek bu işi kafi 
surette halletmeleri ve mes'ul 
kimseyi hiç olmazsa teflbit et
melerini temenni ederiz. 
Diğer taraftan futbol sabasın· 

da da anlaşılmaz bir bava es
mektedir. Galatasaray, Fener ve 

BeıHdatm ayrı bir lig teşkil et· 
nıek için haıırlanmıya başladık
ları ağızdan ağıza dolaşıyor. Bu
nun sebebi evvelce ya%clığımız 
gibi hasılat meselesinin klüpler 
araaında taksimi ciheti imiş. 
Doğrusu hayret ve esefle kar

şılanacak bir vaziyet... Bu nok· 
talarda iki taı af için de tama
men haklı veya tamamen haksız 
demek doğru değildir. Belki 
futbol mıntakasımn da kliiplerin 
de ayrı ayrı hakb veya haksız 
olduklara noktalar vardır. Bunun 
için eçık ve samimi bir müna
kaşa yapmak, hakikati sevmek 
ve bulmak lazımdır. Eiz ayn ay· 
rı bir lig teıkil etmenin spor 
hayatımız için tehlikeli ve fut
bolümllzü çok sarsacak bir ıekil 
olduğuna kaniiz. 

DUnkU maçlar 
Iatanbul Terbiyei bedeniye ve 

Sesil Kolomp ! 
Yazan: lacquea La Guerche Nakledenı fa. 

1 
-23-

Bu mektup Andrenin gönderdi-
ği ve içinde . geleceğini yaıdrğı mek
tuptu. Gencın alnında endişeli bir 
mana göründü kapıcıya sordu: 

_ Acaba hangi arkadaşının yanın
da olduiunu biliyor musunuz? Hiç 
fikriniz yok mu? Sık sık misafir ka

. d'" bul eder mıy ı. 
, _ Pek az efendim, srk sık çıkardr 

nınıa, eve, ziyarete hemen hemen 
:ınıee gelmezdi. Yalnız. iki üç defa, 
san saçlı, pek masum yüz1il bir mat· 
rnazel gelmişti galiba .. 

Piyer söze karıştı : 
- Belki onun yanına gitmiştir? 
- Belki, eğer bu kızı tanryors:ınrz 

bJr gidip sorunuz .. Ben tanımıyorum. 
Pfyer, Andreyi dışarı ~ıkararak: 
- Geliniz, dedi, ~imdi buluruz. 
Pfyeıin yüzünde emniyet ve 0-

mit görülüyortlu. Süzaıı. SesiJ in ya
nında ldL Bu muhakkaktı. Pek ta· 

bit olarak Süzanın Sesil ile olan mü
nasebetinden hoşlanmryordu amma, 
Süzanın arkadaşını şüphesiz tesel
liye matuf olan bu hareketinin alice
naplığı onu mütehassis ediyordu. 

- Muhakkak, diye düşünüyordu, 
arkadaşını fabrikadan koğulduktanı 
ve babası öldükten sonra felaket 
içinde gördü, onun yalnızlığına a
cıdr ve sefaletini de tahfif için ya
nına gitti .. Ne alicenaplık .. Tabit, o
na bir daha Sesilden bahsetmeme
sini rica ettiğim için de bana bir şey 
söylemedi .. 

İki genç sokakta durmuşlar bir 
otomobil bekliyorlardı. Piyer düşü
nüyordu: 

- Şimdi anlıyorum. Sesili geçen 
rün bana o göndermiştir. Belki acır 
da gene alınm, diye. Herhalde onun 
masum olduğuna kani .. 

Andre sordu: 

MusuJ petrolları 
Irak hUkOmeUnin sebık TUrklye 

sefiri Rauf B. gitti 
Irak hükümetinin sabık Tür

lciye sefiri Rauf B. evvelki gün 
Londradan şehrimize gelmiı ve 
T oros ekspresile Hale be hareket 
etmiştir. Beraberinde 1 Amerikan 
ve İngiliz mühendisi bulunmakta
dır. Bu seyahatin Musul petrol
larile allkadar olduğu söyl~niyor. 

Mühendisler Musulda ve nak
liyat borularının bulunduğu yer
lerde istiktafatta bulunacaklar 
ve tetkiklerinin neticesini Irak 
hükümetine bir raporla bildire
ceklertlir. 

Beylerbeyi spor k:upleri arasın
da dün Beylerbeyinde bir maç 
yapllmış Istanbul Terbiyei bede
niye klubü ikiye karşı üç golle 
galip gelmiştir. Az zamanda bir 
çok muvaffakiyet gösteren bu 
klubün gençlerini tebrik ederiz. 

Boka ıe,vik "'usabakalar1 
Mıntaka Boks heyetinden: 

30-10·931 Cuma günü Beşik
taf klubü sahasmda saat 15 te 
mıntaka boks teovik müsabaka
ları yapılacaktır. Mıntakam1zda 
bulunan amatör boksörlerin bu 
müsabakalara iştirak etmek üzre 
28-10-931 Çarıamba günü ak· 
şamına kadar lstanbul Merkez 
Rıhtım Han 9 numarada ınınta· 
ka boks heyetine tahriren mü
racaatla kaydolmaları ve müsa
baka günü tartılmak üzre saat 
12 ye kadar Beşiktaş klübünde 
hazır bulunmaları tebliğ olunur. 

Ankarade baş pehllvanltk 
mUsabak .. ıarı 

Türkiye Himayeietfal cemiyeti 
umumi merkezi tarafından An· 
karada 931 senesi baş pehJiva· 
nını seçmek müsabakaları tertip 
edildiği yazılmıştı. 

Güreşler 11 Teşrinisani Çar· 
Şamba günü başlıyacak, 13 Teı
rinisani Cuma günü bitecektir. 
Dört derece üzerine tertip edil
miştir: Baı, başaltı, orta, l<üçük 
orta. 

Bu derecelerde kazanan peh
livanlara aşağıda yazılı nakli 
mükafattan başka baş pehlivana 
aynca bir madalya verilecektir. 

Bat birinciye 400, Baştan mağ
lup olan ikinciye 150, Baıalll 
birinciye 250, Mağlup olan ikin· 
ciye l 00, Orta birinciye 150, 
Mağlup olan ikinciye 75, Küçük 
orta birinciye 75, Mağlup olan 
ikinciye 35 lira. 

Nereye gideceğiz şinıdi? 

- Ha .. affederseniz .. her şeyden 
evvel bir otele gitmek istersiniz zan
nederim. 

- Evet, nerede olur:sa olsun bir 
oda bulmahyırn.. · 

- Şan dö Mana gelir tı1isiniz? 
- Hepsi müsavi .. 

- Peki, burasmr teklif ediyorum, 
zira yolumuz üzerindedir. Kız karde
finizin oturmak ihtintali olan ev de 
oradan uzak değildir. ~n iyisi, ister
seniz fabrikaya kadar g-eçer, oradan 
size krz kardeşinizin adresini ,·eri
rim. Sokağı biliyorum amma, evi
nin numarasr aklımda değil .. 

- Hay hay efendim. Sizi rahat
sız etmiyorsam peki •• 

Andrenin bavullarını bir otele bı
raktılar. Yolda, Piyer, Andreyi tet
kik ediyordu. Kız kardeşine çok ben· 
ziyordu. Ve eğer, gözlerindeki ağır 
başlı mana olmasaydı, Andre için 
henüz bir delikanlr denebilridi.' 

- Hindiçinide çok bulundunuz 
mu? 

- Üç sene. 
- EYet, kız kardeşiuiz bana söyle-

ı Poliste 1 
Bir kadın kocasını 
pıçakla yaraladı 
Arpaemini mahallesinde has

tahane cadde.inde 155 numarab 
evde oturan koltukçu Naim Ef. 
ile zevcesi A11e H. kavga et-
miılerdir. Kavga esnasında Ay• 
şe H. kocaıını ekmek pıçaiiJe 
birkaç yerinden yaralamıştır. 

Tramvay altında Uc 
parmaoı keslldl 

Aksaraydan keçen tramvay~ 
giderken atlamak iıtiyen Y orgl 
isminde yedi yaşında bir çocuk 
düşmüş ve ayağının üç parmağı 
kesil mittir 
Otomobll altında kalan çocuk 

Kamüran isminde bir çocuk 
istiklal cadeıinden geçerken bir 
otomobil albdna kalmış ve muh 
telif verlerinden varalanmııtır. 

Boğazda: 

Bir vapur karaya 
oturdu kurtarıldı 

Dün İtalyan band,aJı Gıtya 
vapuru Yenikayde Sait Halim 
paşanın yalıaı 8nünde ıulann 
ceryanile karaya oturmuıtur. Fa-
kat bir müddet ıonra tablııiye 
şirketinin Lanina vapuru tarafın-
dan kurtarılmı4tır. 

Dellllk alAlml göateren 
baba ketlll 

4 sene evvel babası ıettar 
Ef. yi öldürerek kuyuya atan 
Zinnur Ef. ağır ceza mahkeme· 
sinde yapılan muhakeme netice
sinde idama mahkum edilmiıken, 
yaıının küçüklüğü dolayııile ce· 
111ı 1124,, sene hapse indirilmişti. 
Zinnur Ef. hapiaanede delilik 
alaimi g~ıterdiğinden bbbı ad
liye gönderilmiştir. 

Hitit medeniyeti 
Gelen haberlere g8re Kızılır

mak havalisinde Alişarda yapdan 
hafriyat " Neotilik,, devrine ka· 
kar derinleştirilmiştir ve bunun 
neticesinde "22 ,, muhtelif me
deniyete ait eserler bnJuomuıtur. 
Hafriyat neticesi açdan kuyuda 
Yunan medeniyetinden iki bin 
sene evveline ait Hitit medeni· 
yetinin eserleri bulunmuştur. 

ı Kııa Haberler 1 
Tahran sefirimiz - Husrev B. 

harıciye ,·ek!letindtn vaki olan davet 
üzerine şehrimize gelmiştir. Rahatsız bu
lunduğundan ancak bir hafta sonra An
karaya gidecektir. 

Bir dava - Esk1 "Tanin,. başmu
harriri Hüseyin Cahit Bey, arılanndaki 
nakliyat muk•velesine riayet etmedikleri 
için Rus ticaret mümessilliği aleyhine 
ticaer mahkemesine mürıı.caat etmiştir. 

mişti. Saygonda mühendistbiz de· 
ğil mi? 

- Evet, Saygonda.. 
- Pariste kalacak mısınız. yoksa 

dönecek misiniz? 
- iznim bitince döneceğim. Uç se

neden sonra kardeşimi ne kadar öz
lemiştim. Öyle ya.. Zavallı anneniz 
öldükten sonra yapayalnız kaldr .. 
I<'akat kendisinden memnunum, ça
lışıyor. 

Fabrikaya geldiler. Piyer, yazıha
neden Sesilin adresini bulup çıkar
dı, Andreye verdi: 

- Buyrunuz, dedi, bu adres size 
bahsettiğim kimyager kızın adresidir. 
Burada uzun müddet ~alışmıştı. Son
ra kendisile ayrılmak mecburiye. 
tinde kaldığım için ben .sizinle gele
miyeceğim. 

- Mösyö, size nasıl teşekküı1 ede
ceğimi bilemiyorum .. 

- Oh, rica ederim, bana telef on e
der ve bir haber nrirseniz memnun 
olurum. 

Piyer telef on numarasını verdi ve 
ayrıldılar. 

Andre Nautöy kapıcıya sordu: 
- Matmazel Seeil Kolomp? 

•• 
OU Z EL 

Konuşmak meziyeti 
Ders esnasında yanındaki arkada

şile fazlaca konuştuğu için hocasın· 
dan azar jşiden bir ~ocuk, tenefffuıt• 
arkadaşına dert yandı: 

- Bir taraftan gazeteler, Jyi ko. 
nuşanları mteden makaleler yazar, 
isimlerini neşreder. öte taraftan 
biz, aynr meziyeti gösterdik mi hoca
nın gazabına uğrarız. Ba. ne tuhaf 
dünya böyle? 

• • • 
Nezaket 

Bazı kelimeleri biribirile hf~ mli
nasebeti olmıyan manalarda kulla.. 
nıyoruz: 

Bir gazete "Çin - Japon met:;ele
Si anzik bir hal aldr,, diyorlar. Allah 
için \'azlyette nezaket var ya •• 

* * * 
ölUlerl yakma 

ölüleri yakmak için bi rşirket te
şekkül edeceğini haber veriyorlar. Hu 
gönüJlü zebaniler kimlerdir, bilmem. 
Fakat, bu şirketi kurarken kadınla. 
ra vazife ve mevki vermeyi unutma. 
malı. Zira onların diri yakmak hu
susunda tecrübeleri vardır; i,e ya-
rar. ·. 

• • • Takdim eder1 
Sinemalarda ötedenberi sinirime 

dokunan bir cil.mle görürüm. 
"Bilmem kim takdim eder,. yahut 

"Filanca kardeşler takdhn ederler.,. 
Garip bir tercüme kokusu kok~n 

bu şivesiz cümleye it!raz .~deyını 
dedim, dedim olmadr. Bır de dun bak~ 
tım ki Yeni Gün arkadaşımız da ayni 
tarzda bir başlayışla okuyuculan• 
na bir ilan sunuyor. 

Türkçenin nahvi tertibi için; ~l· 
tabete m!ni oluyor diy<'n muharrirın 
gözü aydın! · ' ' 

1,0,/Jbı j4'ıe 

Doktorlar arasında 
intihabat için bugU~

1

Y•Pll•c•k 
toplanll çok hararetll olacak 

BugUn Darlllfnnun konferans 
salonunda ebbba odaıı intihaba· 
tı yapılacakbr. Doktorlann ilç 
partiye ayrıldıkları işaret edil
mektedir. Mubadenet cemiyeti· 
nin, Tıp cemiyetinin, ve bunlar· 
dan ayrı müstakil bir grupun 
ayrı ayrı listeleri •ardır. Etibba 
mubadenet cemiyetinin listesin• 
de: Tevfik Salim paıanm, Neıet 
Osman, Murat, Nazım Hamdi, 
Omer LUtfn beylerin, bp cemi· 
yetinin listesinde Tevfik Salim 
paıanm Mazhar Osman, Mehmet 
Klmil, Niyazi ismet, Reşat Ziya 
beylerin, üçüncü müstakil liıtede 
de Kerim Sebati, Şnkrü Hazım, 
Mazhar Osman, Tevfik Remzi 
beylerin isimleri vardır. Herhal
de bugünkü intihabın çok hara• 
retli olacajı anlaşılmaktadır. 

Üçüncü kat, soldaki kapc, 
Andl'e, çıktı, kapıyı ~aldı. Kimse 

yoktu. Bir daha çaldı ve artık tam 
gitmeye karar vel'diği esnada karşı 
taraftan bir kapı açılarak yaşlı bir. 
kadın göründü, içeri doğru dönerek.: 

- Sesil, dedi, sizin kapr çalıllJY,or. 
Sesil çrktı ve sordu: , 
- Kimi istiyorsunuz efendim. 
- Matmazel Sesil Kolomb'u. 
- Benim. 
- Ben Suzan NautöY,'Un karde§l.-

yim. 
Sesil abldı: 

' - Buyurunuz, ef e-ndlm, dedi, ıf· 
riniı:, rica ederim. 

Kapıyı açtr ve Andreyl içeri aldı. 
- Hemşirenize bir §eY. mi oldu 

sakın? - -
Andre şaşırdı: _ 
- Fakat, kardeşim sizde Clelil 

mi? · · • · .... 
- Bende mi? 
Se.sil hayret ediyordu. ' 
- Onu burada zanediyordunı. 
- Ben Suzanı iki aydır rörm .. , 

dim. 1, 
- - Peki amma nerede?ı 'Biliyor , 

muaunuı7 
(BUIMfll,A , ... 
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~-- ---isminde talille bir istihza saklıyan adam 
qerip bir enmuzeç - Çavu' - Su taşımaktan gazete 
mUvezzllijine - lslm ile mUsemma - Esrar arkasında 

bir mazi - lstilftya benziyen bir takarrüp. 

- 69 - Yazan : Halit Ziya 

E SöYLE 
560 

Kral Faysal 
lstiklftl mücadelemizden 

sitayişle bahsediyor 
Irak kralı Faysal Hz., yaptığı 

seyahati bitirerek Bağdada dön
müş ve orada mühim bir nutuk 
irat etmiştir. Kral Faysal nut
kunda frakın bugünkü vaziyeti 
ile on sene evvelki vaziyetini 
mukayese etmiş ve frakın bugün 
tamamile hür ve müstakil oldu-

lzmirden ayrılmak zamanır.a ta- zalarına muvafık bir ömür sahibi ğunu, kendi idaresinden başka 
karriip ederken burada geçen gen!;~ oldu; yalnız bir şeyi tebeddül etme- hiç bir idareye tabi olmadığım 
lik devresinde, tadılmış, bazan hak. di: Simasının bazan kahır ve elem, ve Britanyanın Irakta bava hat
lannda kin, daha ziyade muhabbet hazan gayzü kin ifade eden manası.. tından başka bir şeyi bulunma-
duyulmuş şahsiyetler arasından bir Onun halinden memnun ve istik- dağını söylemişti r. 
ikisini sonraya talik etmiştim; bun- halinden imkan nispetinde emin ol- Kral Faysal, bundan sonra, 
fardan biri, ki hatırımda daima be- maktan tevellüt eden itminanı mu- muhaliflere hücum etmiş, onla
şeriyetin en garip enmuzeçlcrindcn hakkak mazisine ait bir hatırayı sil- nn bugünkü vaziyeti kabul et
biri olarak iz bırakmıştır, gazeteyi te- meğe kifayet etmiyordu. Bu mazi- memelerini ihanetle tavsif eyle-
si eder etmez müvezzi sıfatile bize in- nin hafayasında ne saklı idı? Bir miş ve demiştir ki: 
tisap eden ça,·uştur. cinayet, bir mahkumiyet, yeise va- "Evet biz bugün hukuki nok-

lzmirin en maruf bir siması idi. sd olmuş lDr aşk, zaman il~ acısı- tai nazardan henüz manda altın· 
Meçhul bir noktadan çıkarak gazete- nın ateşi külJenrniyen bir hiyanet, 

ld"k b'l dayız. Biz bu mandayı biç bir 
nin tevil, ve sırası ge ı çe, müşte- kim ı ir ne vardı. O söylemezdi ki, vakit tanımadık. Fakat bu vazi-
rlJerden para tahsil vazifesi onu şeh· konuşmazdı ki, tecessüsün önünde, 
ı·in her tarafına, her köşe ve bucağı- tercümeihalinin çelikten örülmüş bir yet bizim müstakil bir devlet 
na seVkederek mevkut ve muntazam duvar arkasında duran esrar. tem- olarak işlerimizi idare etmemize 
mintlarda görülen bir adam yapmış- hür edebilsin. Onun nadir sözlerin- mani değildir. Çünkü birkaç ay 
tı. Onu görmekten haz duyulur nuy- den mana istihracı 5ilik bir müs,·ed- sonra bu manda da kamilen zail 
dl? Para tahsili için müracaat et- dede okunabilen hecelerle mefhum olacakllr. 
tikçe ne tesir yaptığında t<!ı't'ddüt keşfi kabilindendi. Irak Kralı, kurtuluş için bu
edilcmezdi elbette, fakat gazet~ tevzi Zaten o, vnzifeşinaslıkta, ikdnmU günkü battı hareketi takip et
~detken bile taze havadis dağıtmak gayrette, işine en küçük bir serze- mekten başka çare olmadığım 
şerefi onu mahzuziyetle görülmek im- nişi bile celbetmiyen intizamı hnreka- söylemiş ve Türkiyenin istiklal 
tiyazma mazhar etmek için kifayet tında öyle bimi ·il idi ki mazisi pek mücadelesinden bahsederek şun· 
eder miydi? Bu pek şüphe ile telakki yokianacak olur!>a l:;elki istihda- !arı söylemiştir: 
olunacak bir sualdir. Öyle bir simaST mı münselip olur endişesile tamikatn «Türkiye, istiklal yoluna gir-
vnrdı •ı onu tam manasile çirkin yap- lilzum gorülmüyordu. diği zaman bizim· gibi hareket 
mamnkla beraber daima dargın, da· Herkese karşı uzak duran, lıerkesin etmedi. Ve muahedeler, yahut 
fma kı~ bir adam yapardı; öyle etrafında vah~i bir kedi ihtlrazile do- akvam cemiyeti tarikmı reddetti. 
ki ona türkçede sQret kelimesine ve- lnşnn bu adamın bir miiddet sonra ha- Ve Gazi Hz. Türkiyeyi kurtuluş 
rflln 'tcaffuzla ve mana ile (ne su- na yavaş yavaş takarrüp ett.ifrine cidaline davet ettiği zaman bll
ratmi herif!) • dedirtirdi. Hatta kaza- dikkat etf m, ve gariptir. o bana böy- tün Türk milleti, erk\!k kaaın 
en dudaklarını, dişlerini ısırmak le takarrüp ederken bende de bu vah- herkesi canile, malile, silahile 
JstiyormuşçaSTna, kendini unutarak ş! kecfü:rn tırm · Jar, dış'er bir mah- onu takip etti. Biz bunu yapa-
blr tebecsümle gösterecek olsa yi- Hık olmadığınıı.. onun biltıkis pek madık.,, 
ne 0 kelimenin maki'ts bir telakkisi- mu'lio.:, pPk merbut bir canıt\'ar ola- Kral Faysal, nutkunun sonun
Je insana: - Surat ediyor! •. hükmil- bflereğine emniyet hasıl olmağa Laş.- da lrakın siyasi varlığını tahkim 
nil verdirirdi. ladı. eden milletin, iktısadi varlığını 

Dize onu Karataşta dükkanların Onun kim ~Jlir nas•l mahnımfyet- tahkim hususunda da kendisine 
boanımlarmda yaşıynn, o civar hal- lerlc, füturlarla husu~ile dU~yada yardım etmesini istemiştir. 
kına su taşımnkla geçinen bir bet- yapı.yalmı olr:ıak ~cısı ıle nıhayet __ D_a_r-:u~·ı==b-e-d-:-a-yı"":'".-::T=-e-m-s~i-.ll~e-r~i
ooht bir garibüddiyar olarak tavsi- raptı kalp edecek bır yer bulmak lh-

ld x. d lAl t d bu Bugün akşam saat (STAHBUL BELcrı YESI ye etm~lerdi. Betbaht idi, §liphe tiyacında o uı-;una e " e e e~ 21,30 da wl 
yok.. vaktile beyaz iken yavaş yavaş takarrüplerj.bende_terahhuma müşl\- Mum SöndU ~~~t~ ~~ 
kararan, yaz kış giyile giyile mevsim- blh bir emnıyet ıhsas etmekten hali Komedi 5 tablo 
]erin tehalüfüne ehemmiyet ver- kalamazdı. .. . 

b tü h Yazan: Müsahip· 
memeğe alışkın bezden bir cek~tle Öyle ki, yavaş yava.' u " usu- zade CelAI 
pantolonu vardı ki bahtının st hizmetlerimi, evimin hariçle olan Tenzilath Halk 
nev'ine kafi delil teşkil ediyordu. mUnasebetlerinl Ustüne aldı; ara gecesi 

GaribUddiyar .. Bunda da iştibaha sıra verilen bahşişleri nihayet ıs- Altı ya~ından aşa
mahal yoktu, fakat hangi diyarın ga- ram mukavemet edemiyen sert bir ğı olan çocuklar 
rlbi idi? Nerede kazaya uğrnmış çehre ile kabul ed~r, usanıl~ı~ elbl- tiyatroya kabul e- llllllll 
bir geminin yongası idi ki bir tcsa- seteri yapılan işın pahası _dı;ye aldı- dilemezler 
düf dalgası ile lzmlr kenarına düş· ğına ihtimal verdirmenıek ıçln teşek· . . 

· kür etmeden zorla abr, ve elinde dı. Yavaş yavaş onda hır nevı vesn-
miiştü?. . . dalma muntazam hesap defterinin yet hakkı tcvehhümünün de doğdu-
Çavuş! dedıler, çavnş dıye aldık, as- k f dikkat ed rdim Bazan etra-

. kerlikten kalma bu unvan bütiin 8i· şüpheye imkAn bırakmıyatnb uyu- funda tas\ipki e oh~ıyan bir ınua-
klifi ld. o 1 i ı dile ispat ederdi ki ma aanın a- ım a r 

cllll için geüddı. t nun asıte sdmU- ğır ı .. ı .. e m.veten sırtına yüklent>n bu haze manasının dolaştığına bile za-
ınt bir uzun m e sonra sa - ~· . h" 1 k d f • d ""'• ' ö" dl • Ni t' fazla zahmet ancak bana hizmet ıçin ıp o ara· a eta, çım e ~ı.vuş 
fen ben gren m. me ·- ihtiyar olunan manevi bir hazdan duymasın? çavuş anlamasın! .• " tliyen 

Hayatının mukadderatı ile istih· . . bir çekinme hissinin uyandığına d.kıf 
za eden bu isim asıl ismi miydi? Ö)le ibare~t.tr. h tı d u olur ve sonra kendi kendimden uta-
olsa gerek .. Ekseriyet üzere talt isim Nıh.ayet h ça~ş ay; kmt a dm :. - nar;k hiçbir sebebe müstenit olnuyan 
ile müsemma arasında böyle teı.at o- tevli hır ru o_ u; dial a oekr: af ıç bir çıkışma ile gQya ona mevkilni gös-

1 k eğlendiği için da bir zaman tecavüz e mem cap 
yun an yapara ı·· .. eden Jtududu aşmaz bir içtinap terirken nefsimi hakkı olan. Amiriyet 
ha ziyade tamlka uzum gormo- ' . 1 d 

· bende de asla te.slrlni icra etmekten pnyesıne çıkarmış o ur um. 
dım. 

1 
• bi i hali kalmaz bir tebaüt hissi vardı ki, BugUn onun hakkında şu satırları 

Vakıa (Hizmet) onun çın r n - o ruhu ı"rade daima genica bir fasıla yazarken bu vahsi nıhun bana suda-
d B d · · dl kuşandı -s > • • met ol u. ura a gıyın ' 

1
' bırakan geniş dairenin haricinde kat ve merbutiyetine karşr hır nevı 

dafma saçlarmı taramak, tıraş 0 • seyrettlrirdi. şükran borcunu ödemek zannındayım 
mak, yıkarımak, ellerini ve tırnak- B b" il 1 .. 1 d"ği ve onu düşünürken hala şu itikat.. . . .. ana uzun ır c m e soy e ı , 
hmnı temb; tutmak ilımlerlnı oğren· bi . ed _1 d . t"d t d tnn ayrılmadım ki beni lzmf rden ay. . r sanıy en <Wya e ım ı a e en 
dl; hatta evvelce .bir~aç isım oku- bir nazarla baktıtr vaki değildi; ağzın- nhyor görmekten en büyük acıyı 
yup yazahllmeğe ınhısar eden oku- dan iki kelime fazla çıkarsa defteri duyan o olmuştur, fakat lzmire daha 
ma ve yazma behresi: abone kuşa~- ömrünün açılmamış bir sahifesinden ziyade merbut olmalıydı ki hi~bir la
lannı ya1.a~, kendıne mahsus hır bir satır okunabilir, gözleri zlyadece kit benimle beraber gelmek arzusunu 
hesn~ deften tu~cak. kadar ileri mfin'ahf kalırsa içinde saklanan bir göstermedi: Belki de reddedilmek lh
gitti, yatacak tem~z hır ;er buldu, sır keşfedilir korkusu onu honrnrdnn- tlmalinden korktu. 
velhasıl beşeriyetın basıt mukte- kl fkt"f tt• ir ve bakarken bir --------------
--------------- ma a 1 a e ır • . Halit Ziya : Uşşakt zada 

Gmoıv liA. A araba fen erinin geçerken hır came- ~m lifi\\ VA 
• il M D kiloda akseder etmez sönüveren zi- Vllb R. ur DA 
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Bu akşam: G A L A yası gibi nazarının şulesi silinerek Bu akşam: G A L A 

A 
' 

ID A W f 1 rw ürtuıürdu. a: T m /A ~ 1 111 ıw 
il iN la Artık ona gazetenin çavuşu değil, A Uh llN.I 1 ft. 

Yerlerinizi tedarik ediniz. benim çavuşum derlerdi; o bundan Yerlerinizi tedarik ediniz. 
~--Tel. B.O. 1656 nefsine bir mlibahat hissesi _çıkan.r- ~--TeL B.O. 1656 __ ,., 

• • • 
[Vakıt] ın Tefrikası/ 

No.: 98 Hz. JSA 
Nakledcrt 

Bmer Rıza 
• • 

Eserin ortaya koyduğu 
en büyük hakikatler 

Bunun neticesi olarak Akiba bun
lara son derece sert davranmış ve 
onları k.mp geçirmek istemişti. 

Akiba Romalılarla da çete muha
rebeleri yapmış ve memleketi tahrip 
etmişti. Yahudiler de, Romalılar da 
onun yüzünden müthi' zararlara du
çar oldular. Fılistin çölden farksız 
bir hale gelmişti. Hadrian, Akibayı 
mağlQp ettiği zaman zaferini Roma 
ayan meclisine bildirirken bu gibi ra
porlarda yazılması mutat olan (Ben 
ve ordu iyiyiz) ciimlcsinı sarfetmeğe 
mecbur olmuştu. Çünkü, kendisi 
de, ordu da iyi bir halde değildiler. 
Bu muharebeler neticesinde ele dü
şen Yahudi esirleri o kadar çoktular 
kI onlan hemen satmak mümkün ol
mamıştı. Halbuki bir i~n, bir at 
pahasına satılıyordu. 

Bu uzun ve korkunç racin, Akiba 
ile nihayet buldu. Ktndisi, Yahya
nın zuhurundan beri ortaya çıkan ve 
döğüşen adamların sonuncusu idi. 

mt tetkikatı bu hakikatleri katlyetl 
anlatmış ve ispat etmiş', ondan son 
ra lsanrn hangi şerait altında zu 
hur ettiğini. Yahudileri Roma es 
retinden kurtarmak için nnsıl bir yo 
tuttuğu, nasrl bir siyaset takip, 
raftarlanna hangi prensipleri telkin 
ettiğini, hazırladığı kı)amı nasıl ida· 
re ve nasıl sevkettiğinl, nihayet Ro
malrlann ve Yahudilerin bu kıyamı 
nasıl karşıladıklannı ve nasıl bastır• 
dıklarını izah etmiştir. 

Onun bütün bu tetkiklerini gör· 
dükten sonra bu bahsi tamamlamak 
için profesör Eislerin tetkik etmediği 
muazzam ve tarihi bir vesikaya, yani 
Kur'ana göre lsarun ne olduğunu tetı
kik etmek istiyoruz. 

Haz~ti lsa Kur'anda iiç nam Oe 
anılır. Bunlann biri, 1.om. biri Jbnl 
Meryem, yani Meryem oğlu, üçün
cüsü (Mesih) dir. 

(Bitmedi) 
Zaten Yahudilerin mukaddes şeh· ---------------

ri olan (Kudüs) harabeye dönmüştü. #'-• GllOI YA --Ilı. 
Romalılar mabedin bulunduğu saha- Bu akşam 
YI tarlaya çevirerek onu ekmeye baş-
Jamışlardr. Arzı mev'ut kaybolmuş, Saat 9,45 te 

onun istihkam lan yıkılmış, siyasi B . · u· • k G a I 
varlıklarını kaybeden Yahudiler, bü- Uy a 
tün hürriyet müdafilerini, damarla- o 1 a r a k 
rmda çöl kanı akan eski fatihlerin MUthlş Bir Tema,a 
bütün neslini zayetmişlerdi. SözlU Sinema San'atının 

Yahudilerin mukaddes kitapların- En Kuvvetli Eseri 
dan olan Tesniyede şu sözlere tesa- E. A. DUPONT'un şaheseri 
düf ediyoruz: A 

-'Arza malik olduğunuz ve orada Maxlme Marcel 
ikamet ettiğiniz zaman, siz kardeşi- Dcsjardln Vlbert 
niz olmıyan bir yabancıyı oraya sok- T 
mayınız!,, 

Fakat İsrail oğullan, bu arzı k!· 
milen yahancr;)"a devretm.lt .,,. nr yU- lif......_ 
ziinde tekrar yurtsuz kalmış ve bun- .1i\.:t 
larm hepsi de, her tarafta ecnebi ta. 
hakkümilne ve ecnebi boyunduruğu- 4_ 
na boyun eğmeye mahkQm olmuş.- + ~ + 
]ardı. 

Kılıç çekerek hareket edenler kı
lıçla mahvolmuşlar, ve mabedin an
kn.zı albnda kan ve ateşe gömlilmiiş
lerdf. 

Hayatta kalanlarsa, bütün cetl~ 
rinin tattrklan esaretten dahR acISı 

nı çekmek üzre nefi ve tebit edilmiş
lerdi. 

Viyana darülfünunu mildenisle
rinden doktor Robert Eislerln en es
iki tariht menabil tetkik ederek, bil
hassa · eski İsayı, muasır müverrih 
Josefilsün bütUn tercümelerini karşı
laştırarak ve bu eserlerde yapılan bü
tün tahrifleri meydana ~ıkararnk 
yazdığı (lsayı) tamamlamış bulunu· 
yon.rz. 

Bu eser.in ortaya koyduğu en bU-
yUk hakikatler şunlardrr: 

ı - Başta İnciller olmak Uzere 

Alice 

Fleld 

T -ı 
filmini 

Leon 
Bellere• 

takdim ediyor 

Bir transatlantik vapurunda 

bisst ve müessir bir dram ••• 

Cümudiye .. Müsademe •• Kaza •• 

Programa llAveten PataJur-
nal No. 4 

blitiin hristiyani neşriyat serapa tah. ~-------------' 
:r~ner ve tasniler ile doludur. Bun-
ların tarihl kıymeti son derece meş
kfilctUr. 

2- Ilristiyanl neşrlyatın hepsi, 
hazreti İsa aleyhinde Romalılar ve 
Yahudiler tarafından yazılan yazıla
n tersine çevirmek esasına fstlnat 
ettiği için bunlar zerre kadar itimada 
şayan değildir. 1 

3 - Başta Inciller olmak U:ıere 
hristiyanl neşriyat, hazreti lsanın 
ma.ksatlannı, hedefleıinl, faaliyet

·ıerinl kamilen yanhş anlatmışlar, o
nun sözlerini yanlış telakkilerine 
uydurmaya çalışmışlardır. 

1 
Doktor Robert Eislerin bütün il-, 

Ispanyol ıarkı ve danslarını 
seviyorsanız dünyanın en meş

hur dansöiQ 

ROZITA MORENO 
ile 

Rio de Janeyro milll tiyatrosuna mensup 

ROBERTO REY'l 
ŞEN insanlar 

(Gens Heureux) 
Tamamen lspanyolca bilyük operetin· 

1 de alkrşlamaya hazırlamnız. 

Yakında EL H A M R ::.ı 

~----- Büyük Sinemalarda olduğu gibi 

EKLER Sin~~:;~d~ahima!:tün ZEJSS-JKQN 
sesli makinalarla teçhiz edilmiştir. 

Ekler Sl•nemast Se_sli ma~inası ~!m__a-
dıgı vakıt en buyuk 

ve en güzel sessiz filmleri gösterdiği gibi sesli makinesile en 
meşhur sesli ve sözlü filmleri gösterecektir. 

Birinci programı: Nihayetsiz muvaffakiyetler kazanmış olan 

M 1 L T O N Bedavacı,ar Şahı 
Gelecek pro ram: Marie Bel tarafından Öldüren Adam 
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Recep Beyin Dünkü Mühim kODferaDSI 
[ Ua 1111'1.fı 1 lnd Myllada j 

lerdL Relaleri M. Kranyotakiı 
De iyi Tlrkçe bilen M. Moaholo
P08 Ye M. Tolitidi8 de aralannda 
idi. lataabulda bulanan meb'ua
lardu, Darttlfhun mOderriale
rinden birçoia, Ştıkrll Nailt pa
fa da hazır bulunôyordu. 
Halkın her ztımreainden gelen

ler aaloea battan bap doldar
mtlflardL Bir çoklan da ayakta 
bekliyordu. 

Y ermi dakikalık istirahatten 
ıonra konferansın mtınaka b 
1afhaıına geçildi. ilk defa :~z 
aWa Hukuk faknJteli mOd . . errıa-

lennden Mualahaddin Adil bey 
olda, Mehmet Necip be 

h to l . Y prog-
nmın er r il nntiyaz tanıma-
yan maddesi karııaında h h 
..ı b' • . er an-
•• ınnı ~ldDren bir adam bir 
ıebeple . ıdamdan kurtulabildiği 
halde bır meb 'usu •fdn k . 
li 1 1. v ren ati-

• a e ıtlak idam l 
nasıl telif ld .. o unmuanm 

Salih C~ ugunn ıordu. 
ımcoz beyin komfUSU-

:ı fııı~dadığı gibi, katilin 6ld0-
i t'!1etı 61en bir beb'usa elbette 
~1 •Yaı olamazdı. Recep bey 

bn let YekAJetini haiz olanların 
ayabnı bir milletin daha ağır 

ceza tebdıdile ıiyanet etmesi bir 
imtiyaz olamiyacağıoı de izah 
etti 

Dedi ki: 
- Muaaır memleketlerde ka

bul edilnıit bazı prensipler Yardır. 
EzcUmle her hangi bir din rüe
ıasının devlet bCltçeainden tahıi
ıat almamaaı, de•Jet mekteple
rinde her hanfi bir din tahsiıa
bnm kabul edilmemif olmaaı, 
hocalana devlet müeueıeleriade 
layık olmaaı, ili.. Buadaa baıka 
b~zı memleketlerde cemaat teı-
kdAtının, bfitçeJerinin noksanlığı 

s'le din rüesasına tahsisat 
mektedir. 
seli iıv' çrcde de bugün Jdl 

Alman devletinde bu prensip 
kabul edilmi,tir. 

Bizde de deYlet bütçesinden 
diyanet itlerine tahıisat veril
mektedir. Şimdi milaaade eder-
ıeniz f'IDU sormak iıterim ki 
bu tabs'sat !Ayıklık prenıiplerile 
kabili telif midir? iıllm cema
atlan te9killb hakkında hrkaca 
ne dOfGuOlmektedir? bu prensip 
bizde de iıtisnat olarak devam 
edece~ mid!r? Recep B •. Mus
labatbn Adil Beyin ıualine ver• 
d!ii eevapta, aynızamanda bir 
dıa mDeHeıeıi olan Oımanh im-
paratorluğunda Tiirklerin ııllm 
omaliln mebebile kendi içtimai 
lutntlannda aynca dini tqek
t:_deri olmadıj'lnı ve pek kıaa 

• 1adaaaaa çakan inlallp neti· 
ceam • elin ile d- :.ı · • -ıc1ıx. ... ya .,.erınm 
a, .... •·•. •e bagln kG diyanet 
lflen te,kılab11111 lalim TGrlrI . 
bir buaual teıldllb gibi oldu~ 
au .&ylemiftir. p-

Recep B , bOttln bqka mev
cut ~iyuet itleri tefkilltının 
devlebn memlekete ait reaml 
lflerinde biç bir nufuza bulun
madıpı ve rerek meclia faali-
yetimle, ıerek hlktmet itl~rinde 
tamamen fırka programında 
preuipleriain bakim olchıjunu 
.ayliyerek mekteplerdeki din 
tedriubmn tamamen ihtiyul ol
ctaPnu ve iltiyealerin Yicdanl 
kallutleri ile dini den alabil
melerinin de ıı,..kbk icabı bu
l•duğunu 16ylemiftir, 

Tacettin B. iıminde bir genç 
proıramm ikbıatta ıermaye bah
.. temaı ederek, ıermayede 
mlliye mlllhaza etmek ıerma· 
y..tn arayacatı emniyeti ihlll 
etmek demek olacağım, bunun 
ela ıermayeye mllhtac olan bir 
memleket İçin muvafık bulunmı-
J908İIDI ifade etti. 

Tacettin B. proıramm mem-

lekette milli sermayeden bqka 
biç bir ıermayeye yer vermedi
ğine zahip olmllfhL Recep B. 
için bu zihapta olanlan tenvir 
edecek kıymetli bir bahis açıl
mıı oluyordu. 

Hatip, "Normal sermayenin ye
glne iıtinatgibı miJll aay ve ta-
1arruftur,, deaek, ecnebi ıerma
yeyi reddetmek olmadığını izah 
etti. Milli say ye tasarrufun mab· 
ıulD ıermaye •arken bunu seme
resiz bırakmanın, hususile mem
leketi gayn tabii surette iıtiıma
ra kalkan bir sermayeye kapı 
açmanm taraftan olmak mOmkOn 
olnıadığını ifade etti. «TOrkiye 
miiatemlike deiildir; vatan, va
tan için iatiımar olunur» dedi 
Ye tiddetle alklflandı. 

Milli teaarruf ceryanı açıldık
tan ıonra bir iki sene kliçUk 
klçlk panlarla bankalara veri
len aermayenia 15 milyon lirayı 
dalduta ifadesi efkAr Dzerinde 
yeni bir intirab, tesarruf için yeni 
bir saik oldu. Tacettin beyden 
sonra ı&z alan kunduracı kalfa
larından Mehmet bey milJi ser
mayeyi müdafaa yolunda saz 
söyliyerek it kanunu için neden 
mübimdır denilip de " anıvabit " 
de çıkarılacağı yazılmadığını sor· 
du. Recep bey bu konunun öyle 
anıvabitte çıkarılmasına kanunun 
mahiyeti mani olduğunu, fakat 
anahtarının kanun olarak çıkan). 
ması ciheti elzem olduğunu 
söyledi. 

~vukat Giresonlu Avni be~, 
proaramın harsa Yerdiği ehem
miyeti taktir ile beraber, meseJi 
kanunu medeninin veraset, bahıı 
karı ve çoçuk varis olunca ana 

Recep Beyin 
Muhterem arkadaşlar; 

Climhuriyet Halk Iırkamnın yeni 
nfza.mnameel fırka teşkilılt ve men
suplarına mfihim bir vazlf c yiiklet
miftir. Bu vazifeyi yapmak için fır. 
kanın prensiplerini her ' 'esileden is
~f ade ederek bütün \cıtandaşlara 
ızah etmekle mükellefiz. 

Ben bu vazifeyi yerine getirmek 
için Cümhuriyet halk fırkasının yeni 
programını izah etmek teşebbüsünde 
bulunuyorum: Yeni nizamnamemiz, 
umumi idare heyetinin tesbit ede
ceği mevzular dahilinde fırka teşkl-
1Atmtızın yer yer konf eranalar tertip 
etmelerini de emreder. Umumi ida
re heyeti diler mühim işler arasmda 
bu işin de tanzimi için çahşlyor. Be
nim bugünkü konferansım aynı za
manda fuka arkadaşlanmın yapa
caklan bu vazifeler için de bir baş. 
langıç olacaktır. 

Yeni programımız bir taraftan 
mnu mevcudiyetimize temel olan 
ytibek inkıllp mefhumlannı tesbit 
ediyor, cllier taraftan da devletin 
kudntbii ve milletin saadetinı temin 
için buda ve ya.nn ta.kip olunacak 
.... yollan premipler halinde ihtl
n eyliyor. BfltUn bunlan kısa bir 
konferan. lllftZau i~de ana edilen 
gen.lfllkle izah etmek mümkün değil
dir. Bu eebeple programınuzm her 
noksanının kısmı k18111l ve madde 
madde tahlilini ve izahını aynta neşe 
rt m1*arrer olan broşürlere bmıkı
)'Orum. Ben bugün daha ziyade prog
ramımızın ihtna ettiği ytibek pren
aiplert mUtalea ederek program hü
ldbnleıintn hakiki hayattaki ihtiy~ 
lara ve muuır fikir ve c.,reyanlara 
ayan aheactni tebarüz ettireceğim. 
Yenı Pl'Ogl'IUnınuzın anlaşılmamış ve 
)'&hat nnlıt anlqılmqı gibi görünen 
noktalanncıa eklerimı hiraz t 
11 iJtlza.m edecefhn. uza ma-

Programın methal kısmı 1 
Fakat handan enel CU.mhurlyet H. 

fırkaaa programının busiinkfl oekH 
balmuı için takip edilen yollar ve 
teümtll safhalan Ur.erinde kısa bir 
duruş yapmak yerinde olur. Esaaen 
yeni progranun bet on satır yazıdan 
ibaret olan methal knmn, yeni pren-
9iplerilm& fıriwua doi11f1111& .. • 

ve babayı mirastan mahrum et
mek gibi bizim ahllk ve anaııe
mize mOllyim gelmiyeo kelime
leri neden değiıtirmedeo aldığı
mızı ılSyledi. 

MOnakaıanın mevzuu program
dı. Muayyen icraat ve tatbikat 
meselelerinin mllnakapsına yeri 
olmamakla beraber, Recep B. 
cevap verdi : Bu kanunlan kili 
halinde almak Ulzumu parça 
parça ve yeniden tedvin etmek
ten uygun oldup, gene bu ka. 
nunlarla mqgul olanlann tercih 
ettiği bir fikir idi. 

Sonra bir genç. TOrk ocaklan 
kapandıktan sonra, fırkaam genç
likle nasıl meıgul olmak istedi
ğini ıordu. Recep B. , bu ıualin 
bu gence hllrmet telkin eden 
ve bir sual olduğunu ı&yliyerek, 
programla beraber nizamname
nin de okunması fbım geldiğini 
bununla beraber istedikleri tafıiJat, 
yazılı olması da farka umumi idar 
heyetinin geçen konıredeoberi 
vasati beş saatlik celıelerle otuz 
İçtimadır bunlara ait eaaslan 
teıbit ile meşgul olduğunu, Halk 
evleri teşkilitı ile bu maksadın 
temin olunacağını haber •erdi. 

Sonra lokantacı Cemal beyin 
lokantalara gönderilen yetim ço
cuklar hakkındaki 1&zleri, bir 
malul zabitin eski tekaüt maa9-
larını yeni tekaiit maaşlan dere
cesine çıkarmak teklifi dinlenil
di. Konferanı sDrekli, ıiddetli 
umumi alkıılar Ye Recep beyin 
tqekkürleri arasında bitti. 

Yunan gazetecileri konferans
lann faaalaıı ara11nda Recep 
beyle g6rüımDtlerdir. 

verdiği izahat 
günden beri inkılAp rolunda atllan 
adımlara batlıyor. 

Programımızın methal kJSmı ıu 
etimle ile başlıyor: 

( Cümhuriyet haJk fırkasmın prog
ramma temel olan ana f ildrler, in
kıIAbımrzın bİlşlangJCindan bugüne 
kadar ki filiyat ve tatbikatta aşikAr
dır.) 

Filhakika memleketin son on iki 
senelik tarihi, siyasi cepheden Cüm· 
huriyet halk fırkasının tarihidir. Bu 
tarihte meleketin askeri istiIAlar· 
dan ve ahdi kayıtlaTila11 kurtuluşu, 
son devirlerinde en zararlı bir düş
man hallne gelen saltanat idattain
den kurtuluşu, ceiıalet ve taassubun 
h~imiyetinden kurtuluşu ve nihayet 
bütün bu enkaz üzerinde yeni ve 
kudretli bir devletin kuruluşu yazı
lıdır. Ciimhuriyet halk fırkası, bu 
kısa tarihine rağmen Osmanlı lmp&· 
ratorluğu devirleri de dahil olduğu 
halde Türldyede vücut bulmu§ olan 
bütün siyasi fırkalann en uzun ömür
IUsU ve en mU§kill oerait içinde bil
ylk idealleri tahakkuk ettirmek nok
tasından da en mazhariyetllsidir. 

Bununla beraber fırkamız harici, 
dahflt, ahdi ve an'anevt bütün müt
küllerle mflcadele etmek ve onlan 
yenmek yolunda bütün dediklerini 
ve düşilndüklerini yapmış olmakla 
mümtazdır. 

Cümhuriyet halk f ırkasınm bin· 
yesi, Anadolu ve Rumeli Müdalaai 
Hukuk cemiyetinin asalet ve kahra
manlık mayası ile yofrulmuştur. 
O zamanki Müdafaai Hukuk cemiye
tinin e8881an ile bugilnkil Halk fır
kuırun prensipleri yanyana mOtalea 
edilir ve geçen on iki tene içinde tat
bikat lle memz~ olarak progra ve 
prensiplerde yapılan teklmül kade. 
me kademe gözden geçirilirse bugiin
kfl programımızm, zamanın Te şen· 
ftln icaplanna uygun mantıkt bir 
teselsülden dofduğu anl~lır. Bo
rada zaman zaman fırkamıza tevcih 
ediknlş olan programsızlık fsnatlan-

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayısUe tadın 

Nyıfamızan bugiln neşri mUmk:ttn ola
mamıft:Jr. Karilcrlmlzden özDr dileriz. 

na cevap vermek Jstemiyorum. Böy- de bile milU hllılımlyeıtbı tam t«em
le bir tefebblia konferansımın hacmi- sine imkAn olmamak llzım ıreUr. Ba 
nJ, esas mabadı boı.acak bir mikyas. vaziyeti kendi hayatımı&& taıbik ile 
ta büyüktür. Yalnız b umevzuda şunu bir netice çıkarmak için 1908 den 
söylemek isterim: 1918 senesine kadar devam eden met-

Bugün bana izah mevzuu olan rud saltanatın tarihine bakmak kA.n. 
CUmhuriyet halk f ırkasr programı dJr. 
h4!r hangi bir gün oturulup yazılmış Meşrutiyet devletinin birinci htl
hir eser değildir. O, fırkanm bütün ktimdan mefhur 31 mart faciuııwı 
ömrü boyunca yapılmış ana işlerin fallı idL O devrin ikinci hükllmdan
ve söylenmiş ana prensiplerıin teşkil nı zaU idareden mahrum, makamın 
ettifi kaideler Uzerine bina edilmiş- nüfuzunu bazı zevata kaptıl'DU§ za,. 
tir. Dünyanın yeni hayat tellliHeri valh şuursuz bir hasta olarak tanı· 
ile memleketimizin hususiyetleri göz yonız. Uçiincfi hflkflmdar nillet ve 
önünde tutularak halin ve istikbalin memleket aleyhine düşmanlarla blı\. 
ihtiyaçtan da derpi§ olunmu§ ve va- Ie,en ve nihayet hiyanetinln ceaslll

tan itleri hakkında vatandaşın bütün dan ancak o zamanki dUşmanlamn .. 
eeu dfifihtcelerine cevap olacak zın himayesi altında ecnebi meml• 
prensipler programımıza konmuştur. ketlere kaçmak suretile kurtulan bir 

Programın •-•ları : betbahtti. 
Bu umumi izahattan sonra prog- Osmanh lmparatorlufunun Ttlrt 

ramın esaslarına geçiyorum. milletine ağu zararlar ve yiHder hı· 

Fırkanın •na vasıfları 1 rakarak yrkılmasmı hazırlıyan derin 
Cümhuriyet halk fırkasınm ana ve mütenevvi sebeplerin başmda 

vuıflan şunlardır: saltanat idaresi ~Uru görmek dol· 
Cümhuriyetçilik, milliyyetçiUk ru olduğu gibi en ağır şerait içinde 

halkçılık, devletçilik, Iayiklik ve yeni ve müstakil Türk devletinin dot-
inkıllpçılrk- masma sebep olan amiller arasında 

Bu vasınar programda kısa tor· da milll hlkimiyet mefhumunun ve 
mililer halıinde ifade edilmiştir. l\fn- onun en mütekamil 09kli olaıı dlm
amalfh programın diğer fasıllarında huriyet fdaresinıin tesirini kabul et. 
yazılı preMiplerin heyeti umumiye- mek en isabetli bir görüş olur. 
sinde bu ana vasıllann hakim mana- Beşeriyet artık hükümdarlık ida.. 
sı hlMOlunur. Ben, her vası hakkın- resi şeklini yalnız zararlı detfl, aynı 
da fırkanın noktal nanrlarını izah zamanda milli ıeref için ağır gire
ederken programın diğer taraflann- cek bir seviyeyp yükselmiştir. Her 
da yazılı bulunan ve esas fikrin ten- yerde eski hükiimdarbklann yerler&. 
virine yanyan diğer fikirleri de ala- ni biribirl ardmdan cümhuriyete bı
cağrm. Bundan başka srra.st geldikçe raktıklanna şahit oluyoru& Ta.bit te
fikirleri fikirlerimize uymıyanlann reit içinde doğan yeni devletlerin 
düşüncelerini samimiyetle miltalea e- hepsi cümhuriyet şeklini alıyorlar. 
derek ve prensiplerimizin bütün te- Bu itibarla da Osmanlı f mparatorla· 
bartiz Mktalannı birlbirlne b.ıf ltya- ğunun mabadı değil, yepyeni milU 
rak programımızı ana vasıflarla çer- bir devlet olan Türldyenin kuvvetini 
çevelenmiş ve bir bakışta mütalea edi- arttıracak ve şerefini yükseltecek tek 
Iebilir bir llvha haline koymaya ça- idare şekli cümhuriyettir. 
lıpcağrm. Bütün dünya cümhuriyete .ıdiyor. 

CUmhurlyetçlllk ı Cümhuriyet bayraklannın bUtfln 
CUmhuriyet, geçirdiğimiz büyük dünyada zafer kazanacağı gflnleri a. 

mficadele neticesinde istihsal olunan zak saymamak IA.zımdır. Cümhuriyet 
milll kazançlann ve inkılap net\cele- şek!~ yc.ılnıt milletlerin kenlli içlerin
rinin en üstilnii, en kıymetlisidir. Bu de. kendi işlerini tanzim noktasın
filbar ile fırka, Mildafaaf Hukuk dan defil, bütün dünya milletlert
tetkfl&tmdan Halk fırkası haline in· nin anlaşmalann1 kolaylatbrmak 
lallp ettltt sırada bu vasfı kendi I• maksadı için de en lyj ve en Jstfdatb 
minin bqma koymuştur. Ttirkiyede bir idare şeklidir. Bütün ba sebep. 
kanunlar en mühim mefhumlar üze- lerin tesiri altJnda fırkamız Tthid
rinde münakaşa yolların: az çok açık yenin yalnız inkişafı ve saadet eebe
bıraktıia halde teşldlAtı esasiye ka- bi olarak cteğil, vatanın istiklAll ve 
nunu ettmhuriyet şeklinin TUrkiye mevcudiyet prtı olarak Jahi cümha
Bliyük Millet Meclisi tarafından da- riyeti kök ve temel saymaktadır. \"e 
hl deflttlrilmeei hakkınr tanımamı~ bunun için fırka kendi imanının mah· 
ve hatta bunun teklif ve müzakeresi ıulü ve kendi emeğinin meyveğ olaa 
imkA.nnu ortadan kaldımuttır. cömburiyeti (her tehlikt>ye karp her 

Fırkamız; cumhuriyetin, mllll hl- vuıta ile müdafaa edeceğini) proıra
klmiyet mefhumunun en iyi ve en e- mında turih etmiştir. 
min surette temsil ve tatbik eder dev- Devletln .... ıe,kllltfl 
Jet fekli oldufuna kanidir. izah edilen cümhuriyet H&Slann-

Bu mtinuebetle mi11l hlkimlyet da memleket efkAn umumiyesinin ay· 
mefhumunun başlannda bir hüküm- ni fikirde bulunduğuna kaniyiz. Fa
dann bulunduğu bazı devletlerde de kat bizim istediif.miz cümhuriyetin, e
mevcut olduiu hakkmdaki fikirlere 188 amumı çizmek için programı· 
temM etmek faydalı olur. Kanunla- mızın devletin esas teşkilAtı hakkın
ım. tntihapla vtlcude getirilen mec- dald kıammı da fiber etmek icap • 
Hsler ta.rafmdan yapılması, hiik6· der. Fırka programına göre: •Türk 
metin yalnız bu meclislere kaf'JI mes- milletintn idare şekli vahdeti kava e
ul bulanması ve mflhim devlet işle- 8881na müstenit olan bagfinkil de•
rtnde 80D aiziln mecliste bulunması, Jet fekllmizdir. Bu şekilde Bllyilk 
batta bir hUkfimdann mevcut olma· Millet Meclisi, millet namına hAld· 
l!llDa rafmen nazari olarak milli hA- miyet hakkını kullanır. Relsictimhur 
kimiyett ifade edebilir. Fakat mil- ve lcca ve1'.illeri heyeti onun içinden 
eerret hakikat anyan bir gözle dün- çıkar, hAkimfyet biridr, kayıtsız 
yaya bakıldıtı zaman bu tarife uıyan prtmz milletindir. J.Jeıvlet tetek"Ul
kaç devlet görmek kabildir? Şelml- lerinin en muvafıkı budur.) 
teri ve tatbikatı bu yolda görülen Bu bapta bir konferans zemini 
sayılı devletlerden mi!Iet vekilleri- için fazla sayılacak olan akademik 
nin yaptıklan kanunlann ve Ter· tafail!ttan sarfı nazar ediyorum. 
dikleri kararların sadece bir mera- Yalnız programın ba metnini biraz 
ıalm kabı olarak hükümdar tarafm. pnl§letmek mümkürcUil'. Bu metin 
dan lmzalanmasI ve meclislerin iti- bizim için çok esaslı bir nokta olan 
madma batlı olmakla beraber hil· mlllt hlldmiyete bailılık fikrinin aa
ktlmetlerln millet tarafından intihap dik ve samimi bir ifadesidir. Bu te
edJimemi§ bir devlet r~isi tarafmdan kilde her k1l'VVetl; milli kay:nafa haf· 
tefkili milli hlkimiyet ffkrin.I esasın· lamak asaleti ve bunun yanında dev· 
da yaralıyan bir anza teşkil eder. Jetin işlemesini kolaylaştıran bir 
Bundan başka bir millet ne kadar ameltlik vardır. 
olgunl&§llllf ve yetl§IDlf olursa olsun, Türkiye cümhuriyethtde bt1ttln 
hfHdlmdarlık saraylannın zararlı ntt-r mevcudiyet milletin kendisidir. Bi
fuzunu devlet işlerinden bilsbUtfln tfin otoriteler ondan dolar ondan 
söklp ~armak kolay bir 08Y. değil. kuvvet alır. Bizim bu yold~ pren
dfr. Bu itibar fle ctlmhurfyetın mil· ıüplerimiz kendisinden, meellaten &)"• 

li hAJdmlyetl en iyi ve en emin suret-. n bir mevcudiyet mahlyeti ve elmerl
te teee11f ettirecek yegAne devlet ~ek- ya mti§ktıı zamanlarda Millet Meclisi 
H oldafu hakkındaki fırlat prensipi- ile çatıımak sallhiyetini ıören bir 
misin leahetl meydandadır. icra kuvvetini kabul etmemektir. Fır-

lmhatınma gire kemale ermiş en bmız dhnlıariyetıdz bir T&rklyeata 
yetif1dn bir mil~ bqında en fyf )"Jlp.masmı mfhnldln slrmedlll .. 
1ı1r llilldlmdana met'Cll' olması haliıı- iMi• ..._,,,,. polt'U.U 

• 
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Recep Beyin Dünkü Mühim Konferansı 
dar memleketimiz i~n vahdeti kuva
dan ayrılan cümhuriyet idarcstnf de 
payidar ve muvaffak tel5.kki etmJ. 
yor. Diğer taraftan ileri ve nazari 
bir vahdeti kuva fikrinin icra kuv
vetini muvaffakıyetten ala.koyacak, 
hatta baıan felce uğratacak mahzur
Jennı karşılıyan hükümlere ve icra 
kuvvetile teşrii salahiyeti ara.c;ındakt 
iş bölümü esaslanna da ehemmiyet
le sadık bulunuyoruz. Teşldlfıtı esa
siye kanununda bu hükiimler yardır. 

Mllllyetçlllk ı 
Cümhuriyet halk fırkası Türki· 

yenin yaşaması, ilerlemesi ve baka· 
sı için mil1iyet vasfında en biiyük 
kuvveti gÖrtnt!ktedir. Fırka progra· 
mımız mlllet ve milliyet tabirlerini 
hazan çekip uzatan, hazan sıkıp dar
laştıran, fakat her iki halde de 
memleket için büyük zararlar geti· 
ren ölçüsüz mahiyetten kurtarmış

tır. Program metnine göre (Türk iç· 
timaf heyetinin seciyelerini ,.e başlı 
başma mfüıtakil hüviyetini mahfuz 
tutmak e nstır.) Fakat bu fikirde ha
zan kaha J,ir gurur halini alan ve 
dünyanın ileri gidişi müYacehesinde 
küskün bir infirada yol açan ~ıkı 

hodhinliğe fırkamız tcHlkki1erinde 
yer yoktur. Programımır. (teraJ,ki 
Ye inkişnf yolunda \'e beynelmilel 
tcmns ,.e mlinasebetlerde bütün mµ
n ır milletlere muvazi ve onlarla bir 
ah~nkte yfirümeyi) ha...;satan kayde
diyor. Frrknca Tür!< milleti büyük 
beşeriyet ailesinin bir uzvudur. An
c k milletimizin hususi seciyelerinin 
ve müstakil hürriyetinin mahfuz kal
ması için her nerden ge1irı:ıc gelsin 
ve her ne mahiyette olursa olsun 
beyne1mile1cilik cereyan in rına ka
pılmanın milli felaketler doğuraca

ğına kaniiz. Her ferdimizin bundan 
dikkatle kaçmasını Jüzumlu göriirü1~ 
Programın iktısat kısmında amele ''e 
işçilerimiz için milliyetçilik şnrtını 
zikre sebep olan esas fikir de hudur. 
Programın maarife ait kısmında mil· 
U ~tırih için yazılan maddedeki şu 
fikir de bu no~tanın tenvirine yarar: 
(MflU larıl:i bil isi Türkün milli var· 
lıR' it.ı~ zarn1f ,·~recek her cereyan 
önünde yıkı lmaz mukavemetini bcs
Uyen mukaddes vir cevherdir.) 

Fırka esaslarına göı·e (Millet; dil. 
kültür ve mefkure birli~i ile biribiri
ne bağlt vatandaşların teşkil etliği 
bir giya~ ve içtimai heyettir.) Millet 
mefhumunu mtlliyet fikrinin ana ı 

olduğuna göre fırkamızın kabul et
tiği milliyetçiliği izah için bu tariften 
geniş surette istifade edeceğiz. 

Fırka esaslarında millet, ancak 
va.tandaşlann teşkil ettiği ~iyaqt ve 
içtimai heyet olmasına ve programı
mızda vatan (bu günkil siyasi sınır
larımız içindeki yurt) olarak tarif 
edilmesine göre fırkamızın anladığı 
milliyetçilit;rin siyast mukadderatları 
bizden ayn olan kütlelerle miinase· 
beti yoktur. Ayn ayrı dinlere sahip 
olan ve vatanımızın hudutları hari
cinde yeryer ya mfü:;takil devletler 
kurmuş ve yahut başka devletlerin 
tebaası va.r.lyetinde bulunmuş olan 
Türkler hakkında sıcak bir sevgi ile 
.meşbu alakamızı muhafaz.n ederiz. 
Ancak gittikçe inkişaf eden tarihi 
hakikatlere göre miktarlan hUyük 
yektin]ar dolduran bu kütlelerle ara
mızdaki kan karnbetini ve tarih kn· 
rabetini bugünkü siyasi i~tigalimizin 
dı§mda bir ilim mevzuu telakki ede

riz. 
Tekrar tıtrifimlze dönelim. Prog

ram maddesinde millet. (dfl. kültür 
ve mefk6re birliği ile biribirine hağlı) 
dj.ye ynzılrdır. Dil birli2inin milli
yet fikrindeki ehemmiyeti meydan
dadır. Kültür birliğini, maziye bera· 
her bağlı olmak, zengin ve müşterek 
bir hatırat mirasına sahip olmak, 
geçmiş zamanların acı ve tatlı ha· 
yatını beraber ynısamış, ümitleri be
raber beslenmiş, hüyük eserleri be
raber yapmış, büyük müşkülleri be
raber yenmiş olmak diye tn\'Zih ede· 
biliriz. Bundan başka, doğru ma
nada millet fikrini tamamlamak için; 
beraber yaşamak yolunda müşterek 

arzu ve muvafakatta samimi olmayı 
ve sahip olunan mirasın muhafazası
na müşterek fedakArlrkla birlikte de
vam hususunda arzu ~e irade iştira
kini ilave etmek icap ~er. 

Bu izahatın fafdesini arttırmak 

!için sözlerimizi nazanlikten çıkarmak 

............................................................. ICI 
ve tariflerimizi bugünkü Türk mil
letini teşkil eden vatandaşlar kütle· 
sine tatbik etmek lazımdır. 

Bugünkü Türle milleti siyasi n 
içtimai camiası içinde l<endilerine 
kürtlük, çerkeslik ve hatta Hizlrk ve 
pomaklık gibi fikirler telkin edilmiş 
olan vatandaşlarımızı kendimizden 
~ayanı. Ma:ıinin karanlık istipdat 
devirlerinden kalma bir miras olan 
ve uzun tarihi tekallübatın mahsulü 
bulunan bu yanlış telekkileri hulQs
la ve samimiyetle düzeltmek ,·aıife
dir. Bugünkü ilmi hakikatler beş on 
bin, birkaç yUz bin ve hatta ntesela 
bir milyonluk kütlelerde müstakil Jıir 
milliyet tasavvur etmeye i~kan hı· 
rakmaz.. Bizim bu milletdaş1anmız 
hakkında duyduğumuz bağlılığın 
munkariz O riıanlı hükumetinin güt. 
tüğü (ümmet siyaseti) ile hic; bir ala
kası yoktur. Biz bu nıevzuu saf bir 
milliyet fikrile ahyoru1 ... 

Hiristiyan ve muse,·i vatanda~lar 
içinde ayni açıklıkla fikirlerimizi 
söylemek JAzımdır. Fırkamız bu va
tandaşları da biraz e\·cl izah ettiği. 
miz dil ve emel birliğinde iştirak 

kaydi altında tamamen Türk olarak 
kabul eder. Bu telakkilerimizde de 
istibdat devirlerindeki reaya .7.ihni· 
yetinden eser olmadığını söylemek 
bile zaittir. Bundan başka bu sami
mi sözlerimizde imparatorluğun son 
senelerinde meşrutiyet gürültüleri a· 
rasındaki sun'I ve cali vatandaşlık 
tezahüratına benzemiyen ''e prensip
lerimize uyan hakiki bir mana gör
mek lazımdır. 

l\ffJliyet ruhu fırka programının 

her faslında yer almıştır. Sermaye
de, talim ve terbiyede. amelelik ve 
işçılikte milli düşünceden esas olarak 
bahsolunuyor. Bilhassa maarif esa~-
1annda biribf rlnini takip eden n ·ad-
delerde bufikir tekrar olunuyor. 
Programa göre (cümhuriyetçi, milli
yetçi ye ıa,;k \.11tandaş yetiştirmek 
tahsilin her derecesi i~in mecburi 
ihtimam noktasıdır.) Son meb'us İn· 
tihabııtında mUstnkil meb'uslarm ~v
safı hakkında fırka riyaset tlirnnınrn 
neşrettiği beyannamede de bu şartın 
mühim bir yeri vardı. 

Bazı yeni rnefkfırecilerin unutur 
göründ ilkleri milliyetçilik vasfı mev
cudiyetimizde temel olan n.efhumla
rın başındadır. 

Yeni rejimin doğuşunda, ilerleyf. 
şinde ve muvaffak oluşund:?. en bü
yük tesirleri yapan milliyet ruhu H. 
fırkasının maddi ve mefkfıre\'I ha
yatında sonuna kadar hükümran O· 

lacaktır. 

Halkçdık : 
Bu vasfrn fırkamrzın isminde yeni 

olduğuna göre halkçılığa verdiğimiz 
~he:nmiyetin büyük olduğu meydan
dadır. J<'Hhakika biz memleketin sa
adetini vat:ındaı:ı1ann tirinin men
faDti il.tekini selh~den sınıf zihniyeti· 
nin hakimiyeti altında yaşamamasın
da görüyoruz. Mi11et ve milliyet mef. 
humlarırı anlamış '·atnndaşlann 
kütleleşmesi ancak bu mefhum~arın 
halkcılık zihniyeti ile il'celmesı ve 
Mfl;şması sayesinde müm~~n olur. 
BugUnün bir içtimai heyetını~ yalnız 
kendisini bir millet olarak hıssettm!
si yeni zamanın iftirak hisleri uyan
dıran zararlı cereyaıılaı,na muka· 
vemet iç:n kafi gelmiy1>r. Bir vatnn 
icinde menfaatler, matlaka bazı va
s;flaıın b~nzeyi~i ve miişterekleşme· 
si iddi:t · ındl\ gidHeTek sınıflaşmak 
yolu ile tem;n ~dilemez. Cümhuriyet 
halk frrkası tek vatandaşın olduğu 
kadar çalışan zümrelerinin hu~usi 
menfaatlerinin de devletin ,·e mem
leketin umumi menfaati çerçe,·e. .. i 
icinde temin olunabileceğine kanidir. 
Bütün dünyada görülen misa11ere 
bakarsak sınıflaşmak f ikıi insaf sız, 
ıh f irazlı ,.e taas"tıllll1 bir sınıf rnil
caıielesını n bu da vatandaşların mü 
temadi çat •şmasını doğutuyor. Ilu 
çatışma bir devletin yaşamasında n 
tehlikel~rdcn korunmasmda en bü
yük ku,·vet olan mi!li birli~i ve ınilli
yet fikirlerini yavaz y~mtş tah~ip e
diyor. Bu delkütemas mitti kuvvet. 
lerin beyhude yere israfına sebep o
luyor. Bu eebeple biz sınıflaşmayı 
reddediyor ve bunun yerine milletçe· 
lkütleleşmek /ikrini müdafaa ediyo
ru1 .. 

Programımızda (kanunların önün
de mutlak bir müsavat kabul eden 

ve hiç bir ferde, hiç bir aileye, hiç 
bir sınıfa, hiç bir cemaate imtiyaz ta
nımıyan fertleri halktan ve halkçı 
olarak kabul ederiz) hükmü vardır. 

Bu tarihte sayılan fert, al1c ve cema
at imtiyaıları bugün filen kalmar.uş
tır. Memleketin bugünkü umumi 
bünyesi de kimsenin böyle bir iddia 
dermeyan etmesine mü~ait değildir. 

Fakat memlekette bir sınıf şuurul 
uyandıracak tahrikat hissediliyor. 
Bu tahrikat şimdilik siyast. içtimai 
ve iktrsadi şartlan büsbütiin bnşka 

memleketlerden gelen serpintiler ha
linde olmaJcla beraber biz bu ıemin· 
de uyanık olmak lüzumuna kaniiz. 

Fırkanın sınıf telakkisini redde
den prensipini programımızdan ay
nen okuyorum: (Türkiye cümhuriye· 
ti halkını ayn ayn sınıflardan mU
rekkep değil, ve fal<at ferdi ve İÇ· 
timai hayat için iş bölümli itibari ile 
muhtelif mesai erbabına ayrılmış hir 
camia telakki etmek esas pernsiple· 
rimizdendir. Küçük çiftçiler, küçük 
f:anayi erbahı ,.e esnaf, amele ve iş
çi, serbest meslek erbabı, sanayi 
erbabı, büyük arazi ve i~ &ahipleri 
ve tüccar Türk camiasını teşkil eden 
başlıca çalışma zümreleridir. Bımla
nn her birinin ~.alışması diğerinin \'e 
umumi camianın hayat ,·e saadeti 
i~in zaruridir. 

Fırkamızın bu prensiple i tihdaf 
ettiği gaye sınıf mücaddesi yerine 
ictimai intizam ve te;;anüt temin et
~ek ve birihirini nakzetmiyecek ~u
rette menfaatlerde ahenk tE>Sis eyle
mektir. Menfaatler kabiliyet \"C ça
lışma derecesile mütenasip olur.) 

Iı'ırkamız kendi hürriyetini tarif 
eden halkçılık \'3Sfında demokratlık 
manasını da görmektedir. Fırka 
programının amme haklarını kayde· 
den krsmında şu ı:ıatırlar \'ardır: 

(Yatandaşlara teşkfültı esasiye 
kanummun ,·erdiği ferdı ve içtimai 
hürriyet, nıüsaYat, masuniyet ve 
mülkiyet hakl:ırını 11,ahfuz l::ulundur
mnk fırkamızca ehemmiyetli esa~lar
dandır.) 

Vicdan, düşünmek. söyJeJMk, yaz. 
mak, seyahat, akit. t:-alrşmak ticaret 
yapmak, mülkiyet. tasarruf. içtima, 
cemiyet ı:irket h~k ve hürriyetleri, 
ye şahis masuniyetleri can, mal, ırz, 

m~ken masuniyetleri f!tkamızın hür 
met ettiği esaslardır. Pakat ,·atan· 
daşlar bütün bu hürriyetleri kulla· 
nırkcn devlet otoritesinin mahfuı 
kalması ve başkalarının hürriyetleri 

hududunun aşılmaması fırkamız için 
mühim bir dikkat noktası teşkil e
der. Programımızın halkçılıktan bah· 
seden maddesinin başında bu fikir 
şu yolda ifade olunmuştur: 

(irade ve hakimiyetin kaynağı mil· 
lettir. Bu irade ye hflkimiyetin dev
letin ,·atandasa \'e vadanda ın devle
te karşılıklı ;azif el erinin hakkile ifa. 
sını tanzim yolunda kullanılmasr 
fırkaca büyük esastır.) 

Vatandaşlara devlet müesse~elerl
ne hürmet etmeleri lüzumu \'e devlet 
otoritesinin ehemmiyeti hakkında fır· 
ka programının diğer taraflnrında 

yazılı olan iki noktayı da bu münase
betle aynen okumayı faydalı addede
rim: 

(Tiirk miJJetine, Türkjye Büyük 
Millet Meclisine Ye Türkiye devleti
ne hürmet etmek ve ettirmek hassası 
bir vazife olarak telkin olunur.) 

(Bütün inkılap neticelerini, va
tandaşların tam emniyetini \'e milli 
nizam ve inzıbatı dahiH ,.e adli teşki· 
latr koruyan ve hiç bir hadise veya 
tesir önünde sarsılmıyan bir hükumet 
otorite.:rl kurmak ve işletmek işlerimi
zin temelidir.) 

Devletçlllk : 
Vazif es:i, dahilde emniyet \'e asa-

yiı.t temin ve ecnebi de\'letlerle mü-
s 'h nasebetleri tanzim etmekten ve nı a-

yet vatan müdafaasını hazırlamak
tan ibaret olan basit de,·let telakkisi 
çoktan tarihe karışmıştır. Gittikçe 
ne\'ileri artan beşeri ihtiyaçlar, git
tikçe çoğalan ve büyüyen sınai mües
seseler, toprak istihsalatının çoğal

ması. nevilenmesi, umumileşm~i. 
nakil vasıtalarının büyiime i ı:ıürat

lenme•i \'e ticaret teşebbüslerinin 

kıt'alan, Bahrimuhitleri nşnn dünya 
şümul bir azamet alması ve bilhassa 
bütün dünyanın yeni ve muğlak ik
tısat Taziyeti iktısadl f aalJ7etlere 

girift ve biribirine bağlı bir mahiyet 
vermiştir. 

Bu yeni vaziyette bir milletin baş
ka milletlerle iktısa.dt münasebetleri· 
ni tMzim etmek büyük ve mühim bir 
mesele olduğu gibi ,·atan hudutları 

içindeki yaşayışın şartlannı, kazan
manın yol1annı kurmak da büyük 
bilgili ve dikkatli bir çalışmayı istil
zam ediyor. Ferflerin ve yahut şirket
leri bu muğlak ve teferruatlı ~alış
manın yegane umıuru olarak görmek, 
bu işlerde devlete faaliyet hisst"si 
ayırmamak ve hatta icabında devi 
tin tanzim ve müdahale h$lkkını tanı
mamak liberal mesleğin artık dün
yanın her tarafında hatıra.qı kitaplar
da kalan prensiplerinden ibarettir. 

Devletçilik v&Afını yeni progra
mında tebarüz ettirmiş olan Cümhu
riyet Halk fırkası dünyanı;ı yeni te
lakkilerine tetabuk etti~i kadar bil
hassa memleketimizin husu. t icapla
rına da uyan bir zihniyeti kahul et
miş oluyor. Programımızın bu ınef. 
bumunu tarif eden maddesinde, 
memleketi!\ bütün istihsal membala
rrnı ve vasıflarını de,·letJere, bü
tün serbest ticaret ve mülkiyet lıakla· 
rını tanımıyan, serbest sermayenin 
çalışmasına mfuııaade etmiyen ve bü
tün iktısat faaliyetlerini benimsiyen 
aşın devletçilik fikirlerine yol açnu
yacak bir vuzuh vardır. Maddenin 
metnini okuyorum: 

(Ferdt mesai ve faaliyeti esas tut
makla beraber. mümkün olduğu ka· 
dar az zaman içinde milleti refaha ve 
memleketi mamuriyete eriştirmek 
için milletin umumi ve yüksek men
faatlerinin icap ettirdiği işlerde 
- bilhassa. iktısadt sahada - devle· 
ti filen alakadar etmek mühim esas
larrmızdandır.) 

Maddade bahsedilen fili alaka fa. 
birini yanlış anlamamak için progra· 
mın başka bir tarafındaki ~u madde· 
yi de okuyalım: 

(Memleketin inkişafında bütün ti
caret fanliyet1eri mühimdir.) 

Bu tariflerden p ı nn ır 

ki biz ticaret faaliyetlerin! serh~t 

tutmakla ve fertlerin çaliş.ma~ için 
saha), açık bulundurmakla lıeraber 

yapılmac;ı lazım olan i~ıi!rden şah~l 
teşebbUslerin başaramıyacaklarını ve 
yahut şaht tcşebhfü~e bırakmakta za. 
rar tasavvur ettiklerimizi devlete 
yaptırmak yolunu takip ediyoruz. 
Bununla beraber fertlerin ve şirket
lerin yapabilecekleri işlerde onlnrın 

semereli ve muvaffak olarak çalışa
bilecekleri şeraiti tan.tim ctmeği de 
devletin vazifesi sayıyoruı. Progra
mrmızrn iktrsat kısmmda hakim olan 
devletçilik ruhu bütün bu noktai na
zarları tesbi tediyor. 

MeselA, serbest bir ticaret sahası 
olarak bırakılmış olan sigorta işle
ri ve kredi meseleleri ile ihtiyacın ta
lep ettiği ehemmiyetle iştigal edece
ğimiz !'ÖylUyoruz. Ve gene meseli 
harici ticaretin tanziminden bahse
derken millt mahsulat ve mamulatı
m1zm revaç la rını teshil ve şöhretle
rini muhafaza tedbirleri ile yakın· 
dan alakadar olacağımızı ifnde edi· 
yoruz. Bununla harlct ticaretimizi 
tahrip den bir hastalık halindeki 
tağşiş işleri ile mücadele edeceğimizi 
ve çahşmalannd~ ~rbeet olan ihra
cat tacirlerine mılh mallarımızı kıy
metlendir.?cek tcmi~lemeğe ve tasni
fe mecbur l'Jtacağımızı söyltmiş olu
yorı11 .. 

Küçük ve büyük sanayii himaye. 
den ba.h..~eden program maddtsi bu 
himayeyi ve teşviki iptidai madde 
müstahsillerinin menfaatlerine UY· 
gun olmak şartına bağlıyor. Me!'.lela 
zeytin yağlanmıza haric;te müsteri 
ararken sanayjin teşviki nanuna ne
bati yaf Çlkanlan iptidaf maddeleri 
gümrüksüz sokmakta elbette isabet 
olmaz. ipekli mensucat ::ıanayiini hi
maye için memlekete ucuz tarifeli 
gümriikle ham ipek sokmak da tabii 
ipek mü tahsillerini müteessir eder. 
Bu vaziyetlerde devletçiliğin rolü ba
rizdir. Kaıq, deniz ve hava nakli
yeciliğini n nakliye tarif el erini tan
zim etmek de devletçilik mefhumuna 
giren vazifelerdir. 

Alelumum devletçilik aleyhinde 
söylenen fikirlerden biri de devlet 
müdahalesinin iyi kazanmanın lü
zumlu bir Amil olan aerbtsi çalışma-

yı tazyik ettiğidir. Fakat bu mlltalea· 
nın karşısında dalUzumlu yerinde 
devlet müdahalesi olmadığı zaman 
diğer harici şartların hem ka-
zanmak istiyenleri, hem de mem· 
leketin bütün hayatını tazyik 
e-deceği mütaleası vardır. 

Fırkamız iktısat siya.setinde 
devleti yapıcı ve idare edici olduğu 
kadar tanı.im edici bir birlik unsura 
olarak kabul ediyor. Bir lyui fır
kanın yapılması elzem inşa ve imar 
Jşlerini ihmal etmesi ve lktısndt fa,. 
aliyetlerin tanziminde mes'uliyet al
mamasr kolay ve mes'ulfyetai7. bir 
günlük siyaset olur. Fakat biz, ge~
miş zaman hesaplarını ta tiye yolun· 
da çekilen sıkıntılara ı·ağmen günün 
işlerini tanzim ederken ayni zamanda 
vatana şevketli bir istikbal hanrJrya 
bilmek için devletçilik yükilnUn mes
uliyetli ağırlığı altma girmekte asa· 
Jet ve isabet görüyoruz. Yeni pr()I'• 
ramda fırkanın, yapılan demiryol· 
larımızr büyük feyiz ve kuvvet vası· 
tası olarak tarif etmesi ve demiryolu 
yapmak poUtikasında ısr:ır eylemesi 
bu yUksek hissin tezahlırbdür. 

Hiç bir iktısadl işte her zaman her 
kesi ayni derecede menınun edecek 
bir yol hulnumaz. Fakat biz bu fikir
de yüksek derecesine iman ettiği.mis 
milli aklıselime ve nefse itimat hfs. 
}erimize güveniyoruz. 

" " " Devletçilik bahsinin Ciimhurlyet 
halk fırkası programındaki iktısadf 
prensiplerle irtibatı olduğunu kay• 
detmiştik. Bu münabesetle iktısat 

ftkirlerimizden evvelce söylemedikleo 
rlmizi de hulAsa olarak bu bahıııe ek• 
lemek doğru olacaktır. 

Ticaret ve sermaye ı 
Fırkamrz serbest ticaretin vı 

normal çalışan sermayenin dostudur. 
Ezici n gayri meşru istismarcı ser• 
mayenin düşmanryız. Memleketin in• 
kişafr i~in bütün ticaret Caaliyetıeri• 
nin ehemmiyetini kaydeden proğra• 

mrmız şu şartı Jlave ediyor: 
lı ,, kn.iif' 

eden sermaye sahipleri teşvik 
mayeye maliktirler. 

Normal çalı,mak ve tekniğe iıtd• 
nat etmek tedbirlerini iıaha değerli 
buluyorum: Muharebeler de\·rin{ ta• 
kip eden senelerde birçok müteşeb
bisler az zamanda milyoner olmale 
ihtira~ile hareket etmişlerdir. Bll 
gayri tabii teşebbüslerin bir çoğu yJ• 

kılmış n müt~c;;ebbi.sler sahneden çe
kilmiş olmakla beraber normal tira• 
retin me.şru ve muayyen kan ıle ik• 
tifıt. etmek dürüstlüğü ve tabillii'f 
henüz tamamen avdet etmiş değildir. 
Teminat karşılığı olmaksızın kredi 
bulmak imkanlarını bücıhütün o~ 
dan kaldırmak bu yaranın tedavisi 
için esaslı tedbirlerden biri olacak• 
tır. 

Ayni de,·rin ticaret teıııebbüsleri
nin bir çoğunda ticaret tekniğinin 
basit kaidelerine bile riayet edilmedi• 
ğini görüyoruz. Kar hesabı için yal• 
nız alım vesatım !iatlal'! arasındaki 
farka bakan amorti, faiz, veı-gi, üC 
retler, kira, nakliye sigorta gibi maı
liyet fiatına tesirli birçok t'ımilleri 
hiç dUşünmiyen tacirler az değildir• 

Ziraat. sanayi ve hatta inşaat sahip
lerinde de bu yalnış gidişin tahribi• 
ne kurban olanlar her yerde görülil
yor. Dertlerini gizliyen betbaht ha!fıı' 
talar gibi hesap ve kitaplarını saklt
yarak gayri meşru bir itibar temini 
için herkesi ve kendilerin aldatan vt 
nihayet çöken bir nevi gi.zli ticard 
musaplan da vardır. 

IlUtün bunlar 31kıhrker. kendile
rile beraber diğerlerini de sürUklilı
yorlar. Ve nihayet piyas:tlanmıza e
lemli bir emniyetsizlik hakim oluyor• 
Fırkamız bu zihniyetlerle mücadele
yi lüzumlu görmektedir. 

Amele ve lşçller 
Ticaret l'e sermayenin bu eerbe6t 

faaliyetinden bahsettikten sonra if 
zümreleri arasında ahenk esasını gii• 
den fırkamızın amele ve işçiler içlll 
düşündüklerini de söylemek ıaıınt• 
dır. Milliyet fikrine sadık Türk a• 
mele işçilerinin hayat ve haklarını 
ve meyfnatlerini göz önünde tuta~ 
ğız.. Bunların çalıştıkları serıttaY• 
müesseseleri tarafından sıhhatlerini• 
korunması, bakım n~ tedavileri hıf• 
zıssıhha kanununa ğeçirilmişt~r. /.,. 
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Z A D E 

MUHiDDiN 
Ticarethaneleri: Mevsim münasebetlle 

KA MAKLI LOKUM 
K STANE Ş KERi 

YAPmYOR 
NGA Ti 
ŞUBESiNDE 

FON AN ÇiKOLATA 
TAZE PASTA, KEK, BRiYOŞ .., 

HALEP YAGILE 
aklava, Tulumba Tathsı 

Teşviki 

1~~ ~u u~ yüzü ile ~u~ tüyü yastı~ 
lstanbulda Çakmakçılar Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikası yüzile şilte 12, yüztle 
yorgan 15, yağlı boya yastık 5 liraya. kuş tüyünün kflosu 100 kuruştan başlar. 

Kuş tüyii kumaşlann her rengi vardır. Ucuz sanlır. Tel 2. 3027 

lstanbul Evkaf Müdiriyetinden; 
Kıymeti mu
hammeneıi 

Lira Kuruı 
30 Tamamı on ıekiz arşın yetmiş dokuz santim terbiind\! 

liulunan Gedikpaşa'da atik Bostani Ali cedit Şebsuvar 
Bey mahallesinde Sarayiçi kiliae ıokağında 2 No. 

750 
dlikklnın yirmi hisse itibarile bir hisseıi. 
Tamamı yüz doksan bir arşın kırk eantim terbiinde 
bulunan mahalli mezkürda Dülbentçi sokağında balida 
muharrer 2 No. dUkklnın fevkindeki 26, 28 No. hane
nin 16 hissede bir hissesi. 

264 4 Tamamı 62 zıra 23 santim terbiinde bulunan Babı 
Caferide Ahiçelebi mahallesinde mukaddema limon 
iskelesi elyevm Yemiş iskelesi caddesinde atik 1, 3 
cedit 1 No. üzerinde odalan mü9temil kArgir dükklnın 
tamamı 2160 bisae itibarile 141 hissesi. 

Ballda semt mahalle ıokak Ye numaraları muharrer cmlAk 

. 
ii 

SEYRISEF AIN 
Merkez acentası. Galntn lı:Oprll başı 8. 2362 

S•be A. Sirkeci Mühürdar zade ban 2. 2740 

IZMiR SUr'at Postası 

(GÜLCEMAL) 18 Teşri.: 

nenel pazar 14,30 da Ga

lata rıhtımından. 
BOZCAADA POSTASI 

(Ereğli) 18 Teşrinevvel pa
zar 17 de idare rıhtımından 

kalkarlar. 
TRABZON POSTASI 

( iNEBOLU) vapuru 20 
Teşrinievvel Salı 17 de Sirkeci 

rıhbmından hareketle Zon
guldak, Inebolu, Ayancık,Sam
sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire· 
son, Trabzon, Rize, Mapavriye 
gidecektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Sürmene, Göreleye de 
uğrıyacaktır. 

, ..... ~St,}9a 
vapuru 19 

T. evvel ~u nrte si 
günü akşamı Sirkeciden hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab
İf zon, Rize ve Hope) ye azimet 
iive avdet edecektir. 
11 ............ -. .............. - ........... --.-. 
=· .ı r: il 
1 

1 
vapuru 21 

1 T. evvel 
i 

i
l günü akşamı Sirkeciden hare-
1 ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
1 Samsun, Ordu, Giresun, Trab-

l
·ı zon, Sürmene ve Rize ) ye 

gidecektir. . 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
satılmak ilzere dört hafta mOddetle ilin ve müzayedeye kon- ı Yelkenci hanındaki acenteli-
muıtur. Mllzayedesi Teşrinisanin 10 uncu ıaJı günil saat on beı- ğine mUracaat. Tel. 21515 
tedir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammenenin yllzde yedi · • c: 

:::.::::: ..... -.. ::::::::::::::::::::: ...... ::::::::.-:: 
buçuğu nisbetinde pey akçelcrile beraber Çemberlitaıta lstan- 1 Alemdar Zade Mehmet .

1

i 
bul Evkaf mfidiriyeti binasında varidat mlldiriyeti mahlülat Vapurlan 

_k_a_~_m_~_e_m_n_ra_c_a_a_tl_a_n_il_A_n_o_~_n_u_~_(_3_00_6_) _________ ıL~~s~K~~nbp~~. 

Ist. Asarıatika 
l\1üz~leri umumi müdürlüğünden 

11 8 ·· ıe t VAPURU .( İ: U n 19 T. evvel li 
ı! ii 
·ı p t . ı= i! azar esı 1~ 

teşhir olunuyor 

Muhrik ve lAtlf sesile Pa-~ 
norama bahçesinde halkın 

ruhunu okşatmış olan --~ NEZiHE Hf.nin --

Çapkındır Derler 
EMEL Hanımefendinin ve yeni okuduğu 

Karamanın Ufak Tefektir Taşlan 

şarkılan C OL UMB iA plaklarında 
sabşa çıkarılmışbr. 

Dolmabahçede Esk Has ahırlarda 26 
teşrlnevvel Pazartesi saat 14 te 

AÇILACA T 
Sergiye at, kısrak, tay, eşek, katır, yavrulu kısrak, inek, boğa, 

di':ıoi manda, manda boiası, koç, koyun kabul olunur. 
Kay ü k~ bul: 17 teşrin ev el Cumartesinden 21 teşrin evvel 

Çarşamba akşamına kadardır. 

1 Devlet Demlryolları ilanlara 

~--~---------------------------= Devlet Demiryollan matbaasında toplanan ve toplanacak olan 
kırpıntı kiğıtlarla bütün istasyon ve servislerde teraküm ed~ 
kullanılmıı bilet, telgraf bandı ve sair eski ve hurda evrak ve 
defterlerin bir ıene müddetle ıatışı müzayedeye konmuştur. 
Müzayede 22-10-931 tarihine müsadif perıembe gtinn saat 14 te 
Haydarpaıa mağazasında icra kılınacakbr. Talip olanlann şeraiti 
öğrenmek fizere her gün mezkfir mağaza mlldürlüğüne müracaat 
edebilecekleri ve yevmi mezkfırda 100 liradan ibaret pey akçe
sini hamilen ilpab v~cut eyleme erı azım ge ıgı ı an o unur. (S196) 

Emniyet tesisatı yedek parçalarının kapalı zarfla mUnakasası 
23 - 11 - 931 pazartesi günfi saat 15 te idare merkezinde yapıla• 
caktır. TafsiJAt Ankara ve Haydarpa~a veznelerinde b~er liraya 
satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3055) 

5275 kilo markalı çeliğin kapalı zarfla münakaaaaı 23 ikinci ter 
rin 931 pazarteıi günü sa1't 15,30 da Ankarada İdare merkezinde! 
yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde üçer lira mukabilin• 
de ıablan ıartnamelerde yazılıdır. (3054) 

H. P. Mağazasına ait Çentler marka tenezzllhten kamyonete 
tahvil edilen bir otomobil müzayede ile satılacaktır. 

Müzayede 18-10-931 tarihme müsadif Pazar günü saat 14 te 
icra edilecektir. Talip olanların yevmi mezldirda mağazaya 
müracaatlan ilan olunur. Otomobili görmek isliyenler her gUn 
mağar.a mlldOrlüğllne müracaat edebilirler. (j176) 

Afyon deposu kömür tahmil Ye tahliyeıinin kapalı zarfla 
münakasaıı ikinci Teşrin 931 pazartesi günü saat 15 te idare 
merkezinde yapılacaktır. TafsilAt Ankara ve Haydarpaıa vezne
lerile Afyon istasyonunda birer liraya sablmakta olan şartname
lerde yazılıdır. ( 3154) 

Istanbul Evkaf müdü
riyetinden: lstanbul müzeleri hademeıi için 90 takım elbise, 39 palto ve 

42 kasket imali 31 Teşrinienel 931 tarihine mOsadif Cumartesi 
günil saat 11 de açık münakasa ile taJiplerine ihale edileceğinden 
arzu edenlerin ~artname ve nümuneleri görmek Uzere Salı ve 
Cumadan maada her giln Asarıatıka müzesi dahili müdilrlüğüne 
müracaat etmeleri. (3070) 

il gilnll akşam saat 18 de Sir- li 
lf keci rıhtımından hareketle İ: 
li (Zonguldaü~' İnebolu, AG~ancık, d Kıymeti muhammenesi 
!i Samsun, nye, Ordu, ıresun, il Lira Kurut 

n Trabzon, Rize ve Ma~a~ki) iye el 188 12 75 arşın 20 santim tcrbiinde bulunan Koca Muıt 
:1• azimet ve aYdette aynı ıs e e- ı: f d k ı • apaşa a me tep sokağile çıkmaz Çilingirler soka• 
:: lerle Vakfıkebir ve Göreleye li b' 1 k Ko. müdürüaünden u d k . · ğının ır eşliği öşede kAin atik 2 No. arsanın ta• 

o - U uğrayarak avdet e ece tır. ! mamı . 
.._K-.1-------------2-000 ___ p_______ :i Yük Ye yolcu için Sirkeci- i O 

ı o · rua · .... · •ı •• 1 S 16 52 arşın 58 aantim terbiinde bulunan Kocamuıtafa• 
20.000 lapanak 1.000 Kereviz i! de Vezir iskelesi sokak No.61 ı·ı paşada çıkmaz Çilingirler sokağında atik 4 No. 
10.000 Karnabahar 3.000 Patates J il acentasına Müracaat. Tel : i 

S 000 .., arsanın tamamı 
25.000 Lihna · Kuru ıoğan !J 21037. ! 
30.000 Prua 2.000 Limon l:==:::::---::r.=:::. ........ m::::::::::::::::::::i Ballda semt sokak mahalle ve numaraları muharrer iki kıta 
10.000 Kereviz 200 Salça ri 28 teşrinievel 931 çar~amba gü- arsanın tamamı satılmak Uzere dört hafta müddetle ilana kon• 
5.000 Demet maydanoz 50 Sarmıaak nü ıaat 14 te kapalı zarf ve aleni muştur. Müzayedesl teşrinievvelin otuz birinci cumarteıi günll 

25.000 Patates 500 Havuç münakasa saat 16 ya kadar Harbi- saat onbeştedir. Talip olmak istiyenler kıymeti mubammenenin 
3.000 Demet taze soğan lateleri Harbiye mektebi leva- ye mektebindeki mahalli mahsu· yüzde yedibuçuğu ni5petinde pey akçelerile beraber Çenberli-

40.000 Kuru soğan zımına merbut bilcümle askeri suncla icra edilecektir. Taliplerin taşta (stanbul Evkaf miidüriyeti binaaıoda varidat milderiyeti 
30.000 Adet limon mekteplerle Hastaneler ihtiyacı şartnamesini görmek için komisyo~ 

1.500 Salça ' ıçın yukarıda cins ve miktarları na müracaatları ve kapnlı zarfla mahlulat kısmına müracaattan ilin olunur. (2908) 
~ Sarmn~ ~~h~b~b~m~~~dem~i~mk~ndeş~~m~i v~hl~·ı~K~R~A~M~ı·Y-E-L•I---------~-~-----~ 

2.000 Demet dere otu tebi ihtiyacı için de on ka· hazırlıyacakları teklif mektupları-
3.000 Havuç lem kı§lık sebze iki şartna· nı vakti muayyeninde müselsel nu· 
5.000 Adet yeşil salata mede olarak biri kapalı zarf maralı ilmühaber mukabilinde ko-
2.000 Ispanak diğeri aleni münakasa sure- misyon riyasetine vermeleri. (85) 
2.000 U.hna retile aabn alınacaktır. lhal-=le- .(2841 ). 

As. mk. Sa. Al. 

Emniyet Çayını 
Arayını~ 

liçlıı & 


