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\.Gönderilen evrak iade olunmaz J 

... Söylesinler, bu efendiler ne istiyorlar?~ 
•••••••••• 

Demokrasiden, hürriyetten bahsediliyor. Zavallı matbuatın ağzını 
, torba ya sokarak sımsıkı dikmek için projeler hazırlandığı unutuluyorQ 
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Bunlar ne istiyorlar? 1 Kral Hz. Meclis bugün toplanıyor! •• •• 

Dün g. eceyi Yalo- Mat .. buat .kanunu goru-
Palavra! 

Bütün yıldırımlar bir tek adamın üs
tüne yağdırılıyor. Tek bir adam ki, 
elinde yüz paralık bir kurşun kalemle 
bir arşın boyalJ-da bir kağıt parçası var! 

Bu adamın cürmü nedir? Vatanı malikane 
mi yaph? Milletin hazinelerini m\ soydu? 

l Bütün varlıkları, bütün kudretleri, bütün kin
lerile tek başına kalmış bir adama hücum 
etmek kahramanlık mıdır? 

Arif Oruç 

Vukuatın son ıeyrlne ibret gözile dikkat etmek kafidir. 
Hükftmet gazetelerinin hücumlara devam edip gidiyor. Bir 
taraftan da bazı meb'uı beylerin tekrar harekete gelip la· 
ruza geçmeğe hazırlandıkları lıaa ediliyor. ( Huz ma ııafa, 
dama keder.) Bu suretle Millet Meclisi dah.ill lle meclis ha· 
rlclnde ikinci bir gürültülü ha va yaratılmak istendiği bir da• 
ha tahakkuk ettirilmek lateniyor. Bunların sinirleri bozula· 
rak teılre kapılan zaif iradeli adamlar gibi karıılanmıya· 
cağı tabiidir. 

Son haftanın vukuatı, hükümeLten baılayıp ııraılle 
fırka ve Meclise intikal ettirilen hakıız uablyetlerln men· 
ıeinl nazarlardan saklıyamamııtır. 

Fırtınanın birinci ıebebi, iktidar mevkiinln tahammül· 
ıüzlüğüdür. Diğerleri ikinci planda geliyordu. Aııl mea'ele 
memleketin ıstırabından doğan tlkayetlerin gazete ıütunla· 
rına geçirilmealnden çıkmııtır. Fakat bu tikiyetler halkın öz 
ihtiyaçlarından kaynak alıyordu. Y okıa ne muhalefetin ne 
de gazetelerin uydurmau değildi. Halbuki, lımet Paıanın 
son nutku bunların bir iki gazete tarafından akıl propagan· 
da için kasten uydurulduğuna kanaat getlrilmiı olduğunu 
cöıtermlıtır. Yani: Hükümetl devirmek propagandası ... 

Her ıeyden evvel, Şu iddiada bulunmak için, muharıı.p 
olacak tldncl bir teıkllata müıalt bulunmak lazım gelmez mi ıdı? 

Türklyede böyle bir teıkilit var mıdır?Vana nerededir ve ne 
yapıyor? Bugün koca Halk fırbaaı tek baıına memlekete 
hlklm bulunduğu halde, bir buçuk gazetenin hükümetl 
devireceğine ihtimal verileceği hatıra getlrilebllir miydi? 
Şimdiye kadar yapılan neırlyat, hükümetln iktidardan 
çekilmesinden ziyade, gittiği hatalı yolları göstermek 
makıadını htihdaf etmemlı midir? 

Serbest fırkanın lnhllallnden sonra yap!lan neıriyatta, 
memlekette fırkalar teıklline meydan verilmesi, mem· 
leket lılerinln bu suretle bütün vatandaıların lıtirakile m i:· 
nakaıuı lüzumları mevzuu bahıolmuıtur. Serbest fırkanın 
ortadan çekilmesinden sonra aranacak ve i•tenecek ıey de, 
yalnız bu hakkın millete iadesi olabilirdi. Yoksa, ismet Pı.nın 
çekilmeli değil. Zira lımet Paıa çekllmlı olıa bile,yerini 
baıka prensiplerle memleket idareılnl ele alacak muhalif 
fırkanın tutması ihtimali var mı idi? Şu halde, gidecek 
ile gelecek araaında ne fark tasavvur edilebilirdi ? 

(Devamı 5 inci ııoyfada) 

Meclisteki istizah takriri celsesi 

Celse zabıtları 
-1-

Meclisteki son Matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

• 
BiRİNCi CELSE 
Açıma saat : 14,45 

Reis - Kazım paıa 
KAtipler : Ruşen Eşref B • 

(AfYONKARAHISARl, Haydar Rüş
tü B. (DENiZLi 

Reis - C e 1 s e açılmııtır 
Efendim. 

3 - Riyaset divanının 

hey'eti umumiyeye maruzatı 
1 - Kütahya AJlayeti Meb· 

usluğuna intihap olunan Raıim 
Te Mehmet Beylerin intihap 
mazbataları 

Reis - Efendim; Rasim ve 

na dair istizahı ve hükumetin 
itimat reyi almau 

Reis - Efendim; İıtlzah 
takriri okunacaktır: 
Büyük Millet Meolisi yüksek 

Riyasetine 
Bazı gazetelerlmlzlıİ takip 

ettikleri muhataralı istikamet 
vatandaıların ve vatanın ılyasi 
!zan ve medeni vicdanı 
üzerinde sarih hır fikir ıeka· 
vetl icra ederek masum ruh· 
ları tamamen zehirleyecek 
(Devamı 4üncü sayfada) 

1 h 1, YunusNadinin Eski-
vada geçirdiler şu mesı mu teme . şehtı palavrasından 

Irak kıralı Fayıal Hz. dlln bütün Eıkişehiri ten• 
öğleyo kadar sarayda lıUrahat M tb t h •• • t• • b •• t •• } •• 
buyurııı-uılardır. a ua urrıye ının u un şumu u zıh ed2n vatandaşla-
me:.1n~·:!~!:~~ 1:rıt:~1: ~~; ile muhafazası taraftarları vardır r~ te11ekkür olunur 
me;.:; .. I olmıııJardır. ' Ankara, 10 (Telefon) - ı Kauun projesi etrafında Pir kaç gündenberl Yunuı 

Saat 15,30 da rüküplarına 
tahlis edilen Ertuğrul yallle 
Boğazda bir tenezzüh yapmak 
lizere hareket etmlılerdlr. 

Boğazdan dönüıte doğru 
Yalovaya azimet etmiıler, 
orada tahıla edilen dairede 
ııeceyl ııeÇırmtılerdlr. 

KraJ Hazretleri bugünöğleden 
ıenra Dolmab;hçe Sarayına 
avdet buyuracaklardır. 

Ankarada en çok ehem· Nadi, itini uydurduğu Eıklıe· 
mf7etle beklenen tneıelelerln birden bir takım mektuplar 
baıuıcl• y .. ni Matbuat kan1Qu neıretmektedlr. 
•anbr. Kanun projeıi BJyllk ' Bundan baıka ıon ııünlerde 
Millet MeclJalne verilmittl r. Eskiıeblrde hır kaç kiti ken· 
---·-.., disine fahri hemıehrillk Teri· 

. 
Matiıuat kanunu11un kısmen veka 
letine taalluku cihetile ;z;ahat 

11ereceği 11öyle11en D. vekili 
Şükrü Kaya B. 

Matbuat kanunu11u11 müzakere. : 
m{mcrııebetile uzun bir nutuk 
iradımı hazırla 1dı/tı ııöylenen 

Ali Saip B. 

büyük bir ketumiyet muhafa· 
za edllmeılne rağmen bazı 

mevaddı tere11uh etmıı bulu· 
nuyor. Yeni Matbuat kanunu 
tnünasehetile fikirleri alınan 
müddeiumumiler de Ankaradan 
vaı.ifelerlne dönecekler dlr. 

yormuı. 

Bize bu huıuıta ötedenberi 
bir çok mektuplar geldiğini 
yazmııtık. Fakat evvelce yaz• 
dağımız veçhlle bunların hiç 
birini neıretmedik. Biz öğün• 

mek lllemlyoruz. Dün de bazı 
Eıklıehirll vatandaılarımızdan 
telgraflar aldık. Şerefli vatan· 
daılarımız bu telgraflarında 
ezcümle (Eıkltehlrln umumi· 
yetle bu harekete iıtlraklnln 
aıla varit olamıyaca ğı, bu ha· 
reketin istihza ile karıılandığı, 
bir kaç kitinin teıebbüıünden 
ibaret olan bu hareketten Eı
klıehlr in tenzih edildiği" ya. 
zılmaktadır. 

Apğı yukarı ayni mealde 
olan bu mektup ve telgrafları 
yine aziz vatandaılarımızın 
( Devamı 2 İnci sahifede ) (Devamı 2 inci aayfada) __ ------·-··-······························-··-··-·-............ ...._ ___ , _______________________ ...................................... _ ........................ . 

Dökülen kanların vebali vardır ! 

Son canhıraş kazadan 
Belediye de mes'uldür 

_ Beleuiye daha kaç kurban istiyor? 

Sahibine ruhsatnamesi nasıl 
verilebildi/ti bilfoemiyen 

Katil otomobil 

Arka arkaya lkl hadise 
yine Belediye ve Poliıln acı· 
len yapı:ı,ıası lazımgeldiğl hal· 
pe ihmal ettiği itleri bir da. 
ha meydana çıkarıyor. 

Bu meseleyi birkaç mad
de halinde teıblt edeceğiz. 

'· ; 

~, _____ __ Günün meselesi _ .. ._ ___ , 

Devlet sistemleri 
Medeniyet tarihi , iki nazariyenin 

diıııyay ı idare ett iğini gös!~riyor. 

1 - Hayalı, mavera! bir hakikat 
kabul etmek. 

1 -Şimdiye kadar vaki olan 
zabıta vukualında mecruh 
derece! aanlyede nazarı dikka
te alınmakta ve evvela ifade· 
ılnln tespitine çalıııldıktan 
ıonra lcapeden müdavata ıevk Yutarıda-Heybellıda deniz llsesinde dBnkü yarışlar Aşağıda-iki çifte !iner g

0 

len Haliç idman yvdu futası 1 Yarışlarıntdsllitı ~inci ıa~lfemtzdedlr 1 

Hacı MehmetBeylerin mazba· 
t•ları usulüne muvafık yapıl· 
m;ıtır. Muaallel değildir. Reye 

1 Bazı tavuklar yumurtasını yer Clerler amma bazı yumurtalar da tavuğunu yer ! 

arzedeceğlm. 

Rasim Beyin mazbata11nı 

k•bul edenler... Etmeyenler ... 
Kabul edllmlıtir. 

Hacı Mehmet Beyin maz· 
bataıını kabul edenler ..• Etme
yenler .•• Kabul edilmlıtır. 

4 - İSTiZAHLAR 
1 - Elazız Mebusu Fazıl 

Ahmet Bey ve iki arkadaıı· 
nın, bazı gazetelerin takip et· 
tlklorl neırlyat tarzı hakkında 
HükQmelçe ne tedbir alındığı· 

lıte bö)"le biçare tavut bin müfkül içinde yavrular çıkardı. 

"'.uucaı· 

Onları 1'6~ece besledi bilyüttii adam etti ortaya çıkudı. 
1 
1 

1 
ne· 

1 
fakat bir gün tepesine litiiftüler ve onu bulap kuşa ben· 

ıetmck lslediler. Zaten adım olacak çocuk .. , 

unanlı 

• 



Meclis bugün toplandı! 

Matbuat kanunu görü
şülmesi muhtemeldir! 
(Birinci •ayfadan Jeııam) 

Matbaat kanununun bil· 
hassa ceza kanunu ve yeni 
ahkamı cezaiye ile lmUzacı 

cihetine ihtimam edilmiıtir. 
Kanunun yarınki(bugünkü) 

Meclis içtlmaında mevzuu mü· 
zakere olması muhtemel ııö

rülmektedlr. 
Yeni kanun meTaddı hak· 

kında tereJluh eden malumata 
nazaran kanun bilhaıaa İsmet 
Paıanın Mecliste lradettiği 
nutuktaki esadara nazaran 
tanzim oluumuıtur. 

Kanunun meı'ullyet cihe· 
ti evvelki matbuat kanununa 
ıröre çok ajır!aıtınlmıı Te 
epeyce tatil o!unmuıtur. Mad· 
delerin fU esaıl11ra göre tadl· 
linin mevzuubahs olduğu •ÖY· 
lenmekte:lır. 

1 - Gazeteleri kapamak 
aalahlyetı Vail ve kaymakam· 
lara birakılmaktadır. 

2 - Her hanırl bir suretle 
Devlet otoriteıi aleyhine nef" 
rlyat görülünce mahallin en 
büyük mülkiye memurunu ten 
ılbi ile gazete neırlyatı tatil 
olunacaktır. 

3 - Ayrıca huıuıi ve ıahıi 
dava ikamesine lüzun kal· 
makıızın Adliye ve yani müd· 
deiumumi mahkeme kararı 
ile gaztteyi seddedecektlr. 

4 Şahıs hüvvlyetli 
hine ve Devlet otorltosl aleyhi· 
ne her hanğl bir suretle neırlyat 
vaki oluna derhal o ırazele 
aleyhine dava ikame olunua. 
caktır. 

5 - Zabıta vukuatı kısa· 
ca yazılacaktır.Zabıta vukua· 
b efkarı tehyiç edici mahl· 
yette görülmektedır. Bu itibarla 
vukuatın tafsli!tından içtinap 
olunması kanuna konacaktır. 

Ancak bunun müeyyideai 
kanunu cezaya konacak ve bu 
noktalada kanun maddeleri te
lif olunacaktır. 

6- Gerek ıahıslar tarafın 
dan, gerek hükümet tarafından 
ikame fdilen davaların bir 
an evvel hatta 15 günde ikmali 
noktaaı kanuna konmuotur. 

7 - Gazete çıkarabilecek· 
ler hakkında da daha ağır ev· 
taf teraltl ko,.,muftur. 

8 - lıtıklil mahkemeıl 
tarafından mahküm olan ve 
ihaneti vataniye t!e ceza gö 
renler gazele çıkarmıyacak· 

lardır. 

9 - Büyük harpte, Istık• 
IAI barbında düımanla teırı
kı meaal ettiği ıabıı olanlar 
ıazele çıkaramıyacaklardır. 

Fakat bütün bunların tah· 
kik usulleri tıımik olunacak
tır. 

10 - Meı'uliyet meıeleal· 

Şeh · r haritası 
Yeni hudutlara nazaran 

yapı'ıyor 
Son z~manlarda fstanbu· 

lun Bostancı ve Bakırköy 
taraflarındaki hudutları ge· 
n'ıleıntıtır • Meıela eıkiden 
Fülurya plajları ıehlr hududu 
haricinde oldufu halde timdi 
Y e§ilköy ile plajlar beledi· 
yeye intikal etmiıtir. Yeni 
arazinin de harıtalarmı al· 
lllak için belediye, harita tir· 
ketıle bir mukavele Y•pmıt
br. 

Bıı mukaveleye -göre Bo
ğazlçlnln ııayrl meskün kı
•ımlarının haritasından aarfı· 
nazar edilm"ttir • Buna mu· 
!;abli Yf'nl llAve edilen ktum. 
ların haritaları yapılacaktır. 

Lise nıüdürleri kon
gresi bugün açılıyor 

Ankara, 10 (Telefon ) _ 
Liae ve muballim m~ktepleri 
müdüı !eri kongrea; bugün açı· 
bcaidır. ismet Paıa bir nutuk 
i•at edecektir, 

Ilı .. 

de müdürü meı'ullerden kaldı· 
rılmııtır. 

Doirudan doiruya ırazete 
imtiyaz ıahlbl ve tahrir müdi· 
rl mesul tutulacaklardır. 

11 - Teminat akçesi tim· 
diye kadar (5000) lira idi. 

Yeni matbuat kanunun da 
bu teminat akçesi (500) liraya 
yükseltilmektedir. 

12 - Yazı hürrlyetı bekı 

kılacak fakat zararaız ol· 
maaı için tedbir alınacaktır. 

Kanunun bunlara müteferrl 
diğer ahkaınıda tamamen te· 
beddül edecektır. 

Ancak komlıyonca ihzar 
edilen proje Hükümetln tadl· 
diline uiramıı ve Mecliıe ıon 
ıekllnl alarak verllmiıtlr. 

Bura mehafillnde israr ile 
ıöylendiğlne nazaran matbu• 
at kanunu projeli Mecliste 
çok münakaıalara sebebiyet 
verecek ve proje büyük tebed· 
düllere uirayacaktır. 

Mecliıte matbuat hürriye
tinin bütün ıumulü ile muha· 
fazuı taraftarları çoktur. Ken
dileri ile ııörüımek iatedl· 
mi bir ıey ıöylemek, lıte 
mlyorlar. 

Kanunun ancak meaullyet 
bahıinde bükümetle hemfl· 
kirdırler, yani aıeı'ullyetln 

müdürü meı'ullerden alınarak 
tahrir müdürleri ile sahibi 
imtiyaza verllmeılne taraftar
dırlar. 

Ayrıca mesullyet mevcut 
iken teminat akçesinin tezyl· 
dine de ıebep görülmemekte• 
dır. Kanunun müzakerul 
esnasında ezcümle Alı Saip 

B. uzun beyanatta bulu· 
nacaktır. Bu hüküm mümaı; 
leyhln söylediğine lıtlnaden 
bir rivayettir. 

Mahu.a bu vadi de bllha .. 
ıa Adliye veklll Yusuf Kemal 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Beyler vekaletlerine taallük 
eden tadllit etrafında izahat 
vereceklerdir. 

Matbuat umum müdürllğinl 
lllivlle Dahiliye vekaletinde 
ihdasedilen dahili matbuat ıu· 
besinin eıbabı lhdaıı da yeni 
matbuat kanunu" ahkamı icral· 
yealnln mülkiye amirlerine 
veril mit olmaaıdır. 

Mahaza bu kanun proje
ıi yalnız günün en mühim 
meaeleıl değil aynlzamanda 
Mecliıln de en hararetll cel· 
ıelerlnden ve tarihi kararların 
verileceği günlerlndendir. 

Son haberlere nazaran Fa
zıl Ahmet, Ahmet lhıan, 
Falih Rıfkı, Necmeddin Sadık, 
Halı.kı Tarık, Ziya Gevher 
Neclı> Aıım, Yunui Nadi, Ce· 
lal Nuri Beylerde bu meaele 
üzerinde ıöz alacaklardır. Fa· 
kat bunlar benllz bir tahmin 
halindedir. 

Palavra 
(Birinci •ayfa<lan cevam) 

te-veccüh ve iltifatlarına izharı 
tükran ederek maal;tızar 
neıretmlyeceflz. Vaziyetin an
laıılmıı olmaıı kUidır. 

Ancak hayretlınizl mucip 
olan bir nokta vana o da Yu· 
DUi Nadiye neden Eaklıehlr, 
fahri hemıehrilik veriyor da 
batka ıehlr veya müntehlbi 
olduğu vilayet vermiyor. 

Bu E•k!ıehlr palavra ma. 
nevrası bizi mephut bırakmıı 
veyahut ta mücadele lcabeden 
yerl<>rde be.ap sormamıza mani 
olJDu, olmıy•caktır. Yine he111p 
ıormak lazımgellrae eakl def· 
terleri raftan indirebilirfz. Fah· 
rl hemıehrl defli, fahri 8 ğa 
baba da olıa b zim için Yunus 
Nadi rene o Yunus Nadidlr. 

Böyle manevra ve palav· 
ralaıa bel baiihyan Yunuı Na· 
dinin aklına ıa,arız. 

lzmir Belediye reisine 
hücumlar! 

lzmlr 10 (Hususi) - Bele
diye 111~clısı azaları lzmlr be
lt'diyeı.nlo vaziyetini fena gör· 
ar.ekte ve relı Sezal Beye hü· 
cuıo etınekte-diraler. 

a ,...&Ul .. 

Esnaf 1 Afyon inhisarı etrafında 

Hem k"milen Sevke hazırlanan af-
cü:;an :ıdı yonlar bekliyor! 

Emaf, ııhhat cü~danlarını 
yalnız cemiyetlerinden alablli· 
yor ve cüzdanları almafa git• 
tikleri zaman aidatlarını da bir· 
ilkte ıötürmeğe mecbur edili· 
yordu. 

Bu huıuıta tevali eden ılki· 
yeller üzerine kaymakamlık· 
lar cüzdanlar doğrudan doğruya 
belediye muhasebesinden ver· 
mele baılamıılardır. 

Bu cihet daha ehven gö
rüldüfüııden, ekseri eınaf, cüz. 
danlarını Belediye Muhaıebe
ıinden almıılardır. 

Bu ıene için bütün eınaf cüz• 
dünlarını almıı bulunduklann• 
dan, cemlyetlerce yapılacak 
bir ıey kalmamııtır. 

Satılan evtak 
So milyon leva imiş 

Bulgarlstana aatılan kıy· 
metli evrakın tamam eli! mil· 
yon leva kıymetinde olduiiu 
tahmin edilmektedir. 

Şoförler 
kaç saat çalışacak, 
patronlar cebrederse 

ne olacak? 
Şoförlerin meaai aaatları· 

nın MS.e indirileceği hakkında 
vertlen karar malumdur. 
Otobüı patronlarından alman 
izahata nazaran bu ancak 
muntazam bir meaal ile kabil· 
dır. Halbuki ıoför!erlmiz ııfin· 
de ancak üç wefer yapabilf. 
yorlar. Mesaileri buna munha· 
ıır bulunduğundan arzulan 
n!lbetınden daha aıafı ye 
çalıımıı oluyorlar. Esaı itlba. 
rlle gündüz lıleyeo ıoförler 
meıai hitamında iki üç ıefer 

yaptıktan ıonra lıtlrahate çe. 
klliyorlar.. mahiyetindedir. 

Şoförler cemiyeti reisi Ni· 
hat Bey de Şoförlerin yevmi 
"8. aaat çalıımaklarına mu• 
vafakat ettiğinden her ıoför 

tayin edilen ıaattan fazla me• 
ıaiye patronlan tarafından 

mecbur tutulmıyacakları tabii· 
dir. 

Fen fakültesi 
Seyahate 
Çıkıyor 

Darülfünun Fen fakülteıl 
talebe muall:mlerlnden bir ırruk 
yakında Bulıraristana ırıdecektiı. 
Seyahat yirmi aün devam ede
cektir. 

Darülfünun talebeıi Bu lga· 
rktan' da ıınal müe11eaelerl, 
fabrikaları tetkik edeceklerdir. 
Rakı kazanı bulundu 

Galatada oturan Bahar 
Efendinin evinde zabıta me· 
murları tarafından yapılan 
cürn:ü meıhutta, halı faaliyet• 
te b lunan bir rakı kazanı bu
lu:ı muı ve 8 fıçı cibre müsa
dere edilmlıtir. 

Bulgarlar gelmiyor 
Şehrimize eeleuğl lÖylenen 

Bulgar talebe İstanbul ıeya· 
halinden vaz geçmlılerdir. 

Bizden 
Cümhuriyet gazeteııincle 

dün b'r haber oardı, Eaki· 
ıehirliler, Yunuı Nadiyi 
giiya fahri hemşerilile 

kabul etmiılıer. 
Biz bu haıı~ cliııi okurken, 
Yunuı Noelinin Fahri hem· 
ıerilitindım ziyade, o ha· 

rarı rıerenlerin , biitiin 
ıehir namına ıalô:h yeti• 
ıöz •öylediklerine ıaıtık 
cür'etin bu derecui ds 
herhalde lfüliinç olu)'or. 
Koca bir •rhir namına 

........ 

Sebebi de şu: Müfettişler başka mın
takalara gitmişler 

Hükümet afyon fabrıkaaı 
açacak. Bu meaele etrafında 
harici temaslar da çofalmır 
tır. LYalnız Afyonkarahilarda 
loıa edileceği yazılan afyon 
fabrikasının ne vakit yapıla• 
caiı ve ne zaman faaliyete 
geçeceği henüz malıim değil· 
dir. 

Bir kaç gün evvel, mamul 
afyon mürekkebatı ihracatında 
fabrikatörlerin ıikayetçi olduk· 
!arını yazmııtık. F abrlkatörler 
bu huıua: a tunları ıöylüyorlar. 
Alıcı olduğu ve mal da ihzar 
edildiiil halde harice ıönder• 
mek için yapılması icap eden 
reımt muamelat bir türlü in· 
taç edllmiyormuı. Halbuki, 
bu memleketin her sene aı· 

garl yarım milyon lira bir za• 
rar görmeıl demektir. 

Yalnız ihracatın yapılabll· 

meıinde enııel olan nokta ıu· 
dur: Müfettit Beylerin burada 
olmamaıı Mamul afyon mürek
kebatının teftıı ve ihracında 
mahzur olmadığım tasdik ede· 
cek müfettlt Beyler, it zama
nında baıka mıntakalara git· 
mlılerdir. Binaenaleyh timdi, 
müfettlf Beylerin oralardan 
avdetin! beklemek icap ediyor. 

Halbuki fabrikatörler te• 
ahhütlerlnl bu ıuretle ifa etme
miı vaziyetine girdiklerinden 
müıterllerlnl gaip etmekten ve 
proteı'o edilerek tazminat ver
meğe mecbur tutulmalarından 
korkuyorlar. 

Çukur bostan Halk stadında 

Maç heyecanlı oldu! 
Altın Hilal ve Karagümrük dünkü 

hevecanlı maçta 1-1 kaldılar 

Dün heyc•nlı bir ma9 yapan Karagümrük idman Yurdu takımı 

Ôyle zannediyorum ki tim· Yirminci dakikada Altun 
diye kadar Halk ıtadında ya· hllallller Karagümrüğe müte• 
pılan Cuma maçlarının en mü· addlt akınlar yaptılar fakat 
hlmlnl bu günkü maçlar ter her defaıını kaleci Miço hal-
kıJ ediyor. kın alkııları arasında kurtardı. 

Çllnkü Galat&1aray, Fener Hep akınlar Lütfünün önlinden 
bahçe nasıl kendilerine taraf· geri dönüyur. 
tar toplamıı iki rakip kulüpte Onbeıtncl dakika.. Top 
nasıl onlar maç yap!ı~ zaman hep Altın hll&I ka1eıl önün· 
stadyom hınca hınç dolana. de .. Fakat Karagümrük mu· 

l~te Karaiiüınrük ile altıiı hacim hattının uyuıamamaeı 
hilal d" blrlblrlne rakip iki ylizüoden bir türlü gol çık ... 

ramıyorlar. 
takımdır •• Bu maçın pek 
iddialı 1 x ld Yirmi ıeklzinci dekikada o aca1ını evve en 
tahmin edenler bueüıı atadı hakimiyet Karagümrükte pek 

güzel paslarla "·ltın hilal ka· haddinc!en zlyaıle doldurmu,. 
leıine kuvvetli ıutlar yollandı. 

tu. N h t on••klzde Neticede Kar8 gümrüğün 1 ayet aaa ~ 

k 1 ık 1 araaında hakimiyeti altında oyun bitti. 
ta ım ar a I§ ar fakall· 1 berabere. 
sahaya çıktılar. 

Kara ri\mrbk takımı töyle: ikinci takımların maçı! 
Miço Bu maç ikiyi çevrek geçe 

Burhan Mehmet baıladı yakıcı sıcak oyuncuları 
Muıtefa Lütfü Sal hattın pek fena yapıyordll. 

Kerim Celal Şaban Kemal Maç o!dukça heyecanlı 
Rafet 

Altın hilale gelince: Harbiye olınuı. Birinci dt>vrede ( 3 ) 
ikincide ( 3 )gol daha atarak 

DarÜf§afakadan bir kaç oyun· 
Kara gümrük 6. O galip gel· 

cu ile takviye edıJmitdi. mittir. 
Mutat merasimpen ıonra Çok temiz bir oyun oy· 

oyun Halı:em Enver Beyin nıyan Kara gümrük küçük-
ldareainde baılıyor. lerinl tebrik ederiz. 

' söylemek 1 
imza atan dört kişinin ele 
kimlerden mürekkep ol· 
dufu anla,ıfdıktan ıonra 
iıin döviişiiklü, danışıklı 

bir iıe benzedijji kendıli· 
tinden anlaşılıyor. 

Şu halde, halkın bilhaaııa 
aziz E6kiıehir halkının 

haberi ;,lmada;:ı, rıerilen 
bu kararı ve Fahri hem• 
ferinin öuiinmesini 

ister dinle 
İster dinleme 

Görüılerlm : Burada vere· 
ceğlm kararlar tamamen bitaraf 
olduiiunu evvelce ıöyleceylm. 

Takımlar: 

Kııragbmrük muhacım hattı 

Altun hilale nazaran daha 
ıutçu. For hattı çok mükem· 
mel. 

Altınhilal bir az dah-. 
yumuıak oynana .. Takipler lçlo 
çetin bir kulüp. Fakat toplama 
Hakem: Fatih idmandan Enver 
Bay ııörÜfÜ pek fena. 

Ahali: iki rakip kulübün 
temaıından olıa gerek halk 

fazlaslle hey tcaı.lıydır. 
K. Saim 

"·ki ıt· razıanDI• 

1 
Dökülen kanla;;n 

vebali vardır? 
(Birinci •ayfadan devam) 

2 - Bu müdavat ekseriya 
en uzak hastanelerde yapıla• 
bilmektedir. 

3 - Belli baılı ve kazaya 
daha çok milıait yerlerde sey· 
rüıefer memurları yoktur. 
Binaenaleyh bir çok otomobil 
kazaları olmaktadır. 

Ezcümle Ankara caddeıfn
de Vafi Beye alt otomobil ile 
vukubulan tüyler ürpertici 
hadiıenln amlll de aıağı yuk • 
n bu yolun zaten kazay 
müaalt bulunmaıı ve ICJCÜ• 

ıefer için dönemeçlerin hiç 
hesaba katılmeması, he 
gldlt v; hem geliıte otomobi!· 
lerin burada tehlikeli kıvrım· 
lar hı:na yapmasıdır. 

4 - Vafi Beyin otomo· 
bili ile aebeblyet verdliil ka
zanın otomobil kullanmasını 

bllmedliilnden ileri geldiği ve 
buna göre ıoför ehliyetlerinin 
itasında fazla ince eleyip ıık 
dol·unmadığı anlaıılmaktadır. 

5- Gün geçmiyor ki bir 
otomobil kazası olmasın. Bu 
kazanın milıebbibl yine ooför
lük yapmaktadır. 

6 - Frenleri tutmayan 
otomobiller çoktur. Bunların 

muayeneleri ıalim bir usule 
tabi değil demektir. 

Daha bu mevdda benzer 
birçok ıeyler ~ayıp dökülebilir· 

imdadı S.hhi heyetinin ya· 
rım ve Seyrüsefer memurla· 
rının da blr buçuk ıaat ıonra 
Vafi Beyin yeplığı kaza ma· 
halline geldikleri •öylendiğlne 
ırore mesele artık bir poliı ve 
belediye iti haline gelmekte· 
dir. 

Evvela her merkezde küçük 
bir hutane ıstbi (İmdadı ııhht) 
odalarının bulunması lazımdır. 

Mecruh derhal ipild11I mü· 
davalı burada görmelidir. 
Bir mevki polh ha ala haneleri 
olmalıdır. Maksat mf!cruhun 
hayatını kurtarmaktır. İfade 
almak talidir. 

Evvela bıla kaydü ıart 
mecruhun hayatını kurtarmak 
llzımdır. Or.dan ronra icap 
ederse ifade•! alınır. ifade içi 
mecruhun fazla kıın sarfetme-
llne sebep olmak yanlı~tır. 

Babıali gibi dönemeci çolc 
•e memerri nas olan yerlerden 
batta seyrüsefere mfioaade 
etmemelidir. Otomobil!er cad· 
deyi takip etsinler. lsıanbul· 
da emniyetle gezecek veya 
geçecek h!ç bir yer yoktur, 
her y<!rden vesaiti nakliy~ 

g~çer, hatta çok dar ve tchli· 
keli yerlerd•m de .. 

Süratlerlce şehir cfa hilinde 
bir türlü tahdit dilmli gitti! 

Vafi Bey vak'asında bazı 
meseleler hadis oluy->r. Eğer 

bu olomobil kulhnmaıını iyi 
bilmiyorsa niçin ve nasıl ruh· 
.atiye veritmiı lr? 

Bilha11a çocukların ıık sık 
otomobil kazalarına uğrama· 
ıının sebepleri hali anlatılama
dı mı? 'Halkın hayalının t:mnl· 
yeti için ne noksansa niçin 
yapılmamııtır? 

Bu kaçıncı müe11ır ve mü· 
e11if hadiıedir. 

Poliıin sıhhi imdat teıkllAtı 
hem çok zalf, hem de çoknok· 
tandır. 

Belediyenin seyrüsefer ta· 
llmatnameal noksandır ve gayri 
kafidir. 

Bunlardan sarfınazar Vafi 
Beye ıoförlükten çok az anladığı 
iddialarına göre naaıl ruh. 
aaUye verilmltliı? 

Evvelki akıam Sirkecide 
cereyan edeııı cinayet hAdi
aesl de bu hataları göıter· 

mekledlr • Ne zaman bun• 
)arın önüne ger,llecektir? 

Ankarada facia nasıl 
karşılandı? 

AnkaralO (Tel~fon)- An· 
k.1ra cadde1tndekl otomobil 
facıaıı buracia büyük teeuürü 
mucip old~. 

Faciada Beletllyenln meı· 
ullyell ve mü.,. \ıbiplerln teıpıU 
için allkadar makamlara ııkı 
emirler vcri!ml§tlr. 
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[ KUŞ tsAKtŞI J 
Siyah eller 

Bir gazete açıyorsunuz, 

hangi aahifealne baksanız, han• 
al imzanın üstünü okusanız 

mutlaka MYann. dan bahıedl· 
lir. ! 1 °1 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Hani ihtiyarlar meclisine 
bir aenç girer de, bütün ploal 
ııözler hasetle ona çevrilir, tıte 
"Yarın.ada öyle bakıyorlar. 

1 raı, Süreyyayı kahve parası 
• • vurdu! ıçın 

Kalemlerile, fırçalarile hep 
MYarıa,,a hücum 

- . 
Bu hadise Sirkecide gece üç e olmuş ve lsrail halkın 

MYarın. aa.zetesl çıkmadan 
evvel; biribJrlerlnin kuyularını 
kazan bu, Babılli madrabazla· 
n, "Ya.na. çıkbktan ıonra can 
ciğer oldular. Tıpkt bir kova· 
na yabancı bir arı glrmlt gibi, 
eli lralem tutan bekçilerile 
onu atlngüliyerek içleriııden 

çıkarmak istiyorlar? 

elinden müşkülatla kurtarılabilmiştir! 

MYarın. ne yapıyor? 
"Yann. da çalıııanlar kim· 

lerd r? • 
Vatan hainliği gibi en ta• 

lıammülsuz ve en ağır isnatlar 
orada çalııanlara reva görü• 

Evvelki gece Slrkrcide bir 
clnayt't o!muıtur. incir çekir· 
değini doldurmayan bu hadiıe 
hakkında aldığımız malılmatl 

ne§rediyoruz. 

Vurulan kim? 
Vurulan Süreyya iıminde 

bit gençtir. 
Alaettln matbaaıını!a ça.Jı. 

ıan ve g•celerl kahvelerde va· 
kıt geçiren Süreyya hilkaten 
kavgacı olmayan bir ç.ocuktur. 

Vuran kim? 
l Vuran lıemen zabıta tari· Üt. 

Ahlak ve seciye düıkün· hinde pek nadir tesadüf edi· 
lügüne, onlar mhal gelirilıyor, lecek Uplerdendlr. Bir musevi 
yüzleri gözleri ıimılyah olan bu da henüz daha genç· 
olarak onlar teıhir ed.liyor. lir. Sarı eaçlı, zalf ve çelimsiz 

Fa.kat bilınmelidir ki, hü- biridir. 
l..umdin ve ka unun gözü va· s .. yyar bllküvicldir. ismi 
tan hainini "Cumhuriyet ga· lsraeld!r. 
zelesl. nden daha çabuk iki arkadaş ! 
görür. Süreyya ile luail Sirkecide 

Ahlakuz'ıld.arı iddia edi· kahvene arkada§ olmuılardır 
len gençler, namoı hocalığı· yaı farkı az olduğu için oyun· 
na ka.kanlardan çok daha luını ne o o dan nede o ondan 
St'ciyeli kimıel .. rdir. a.yrılmakn:.:ın oynarlar, t'ğlıın· 

Huli\ıa.: celerini beraber yaparlarmıı. 
Bize yağlı karalıklar ıür· Bu iki ark~daı ekseriya gece 

meye kalkanların gösterdık· saat 1·2,5 a kadaT kahvelerde 
!eri Malyaheller. belki kendi kalırlar ve ellttine geçlrdiklerr 
yüz karalarının ailintisidir. bir iki kuru§la da kumar oy· 

BÜRHANETT}N AL} narlarnııt-

~•--• • "• ·· i~ ··f ~~ia ..... alıai······-

Dli'l Takı!mde gme feci 
bir kaza olmut ve bir genç 
çocuk kendi dikkatsizliği neti· 
ceıinde ağır surette yaral,,n· 
::nıftır: 

Vak'a eöyle olmu§tur. 
17 yaıında Kemahlı Hasan 

Taksimde Panaroma gazinosu 
önünde tramvay yolunda dal· 
gın dalıın yü ümekte iken 77 
numaralı Maçka Beyazıt tram· 
vayı, çocuğun bulunduğu ma• 
mahaile gelmlttlr. 

V alman berne kadar çan 
çalmıısa da Hasan kendini 
büsbütün ıatırmıı ve tramvaya 
çarpm11tır. 

Bu çarpma neticeslndeHasan 
tehlikeli surette yara.la.canı 

ve kanlar lçtııde yere eerll· 
mittir. Vak'a yerine gelen po· 
lialt;r Haaaaı haıtabaneyc kal· 
dırmıtlardır. Hayatından ümit 
yoktur. , 

Ağir bir cerh vakası 
Evvelki gece Fatihle Şe

kerci hanında ağır bir cerh 
vak'a11 olmuıtur. 

Şekerci hanında oturan süt· 
çil Mehmet'le, Çenberlltaıta 
'ezir hanında ikamet eden Muıa 

• 

bır alacak meselesinden yek· 
dığeri!e daılırdırlar. 

Evvelki gece bu iki ha
sım Fatihte birbirltttle kar
rılaımı§lar ve ara! rındakı es
ki meı~leyi tız~lemiılerdir. 

Neticede Mehmet Musayı 
bıçakla yaralay·p kaçmak 
lstemlııe de polisler tarafın· 
dan yakalımm•ttır. 

Musa da Cerrahp:ı. a hasla· 
haneılne kaldırılmııtır. --- -Bulgar kozaları 

Ticaret odan Balkanlarda· 
ki koza mahsulü hakkında tet· 
kikat yapuıa'.tadır. Bulgar ti· 
caret miiaıeıstlllj21Dden alınan 
malumata göre, bu sene ko:ı:a 
mahaulil iyidir. 

ölüm 
- --

Polisçe şüpheli görtil
dü, araştırılıyor 
Üaküdarda Bülbül deresln· 

de oturan •abık taharri kom· 
ıer mua vlnleı inden KAzııu Ef. 
dün gece Karakı>yde Acem 
Haıanın kahvesi üzerindeki 
odada ölii olarak bulunmuıtur. 
Ba ö '.Qm füpheli görüldüiil 
için cesr-t Morga kaldırılmııtır. 

Muharrir!: Mütercim! : 
Rıynonde Mıohırd Ahmet FürkAn 

- Fransız edebiyatınd;ın büı ük a k romanı -
170 inci binden tercüme edilmiıtır ... 

Büyük annenin bakııları SükCUu yine bGyük anne 
adeta gayrluıer'i ve uzak, ihlil etli ••• 
çok uzak bir noktaya takıl· - Geçmiı ıtü.nleriml hiç 
mıı gibi idi. Madam Ambuvaz düıiinmek btem.:m kızım, dl· 
ise hail zinde ve hayatiyeti kıy• yordu. Bu, kıymetli vekitlerl• 
bolmamıı göğsünün beyeca.nlı mlzl öldürmektir. Ama, lnnn· 
hareketlerile aıkı, bayır ken· lar, bllhana biz diıilf'r bu ha· 
di aıklarını dü~ünüyordu. Ya klkatl, hep benim yaııma. gel· 
Klod, bu tecrllbeslz ve haya. dikten sonra anlaycwuz, Klod .. 
linl maıum bir dünya ile ııık· Klod, büyük annesi· 
laıı~ran Klod.~ Din bu düai"lnı::m.lı-.· -mııJA~"' 

Bu kumar zevlı.i ve iptilası 
nihayet dün altıam birini has· 
taneye dijierinl de tevkifaneye 
düıürmüııür. 

Evvelki gece 
Gece bermutat İırael, ar· 

kada§ı Süreyya ioten \'lkbktan 
ıonra Sirkecideki bilardolu 
kahveye • .lskeııderiye oteli 
ka11ısında • gelince onu oyuna 
davet etmiı zaten Jlllltatları 
olduğu için yine hangi ıaata. 
kadar devam edeceıllni bilme· 
dik!ri oyunlarına batlaınıı· 
lardır. 

lsrael kabadayı 
Bisküvitçl lsrael arkadaıları 

arannda kabadayıhlıla geçiren 
ve her zaman yanında ç!vl ve 
bıçak taııdığı söylenen serseri 
ruhlu biri olduğu için her 
oyunda mutlaka bir hır çıka
rır veya muhatabı zaifse döver 
veya ekeeriya olduğu gibi da· 
yak yer. 

Dün akşam da lıraelln ka· 
badayılığı tutmıı§ ve oyun 
müddetince Süreyyaya epice 
alıp tutmu~tur. 

Süreyya para vermiyor 
Fakat oyunda bir bile gör· 

düğilııil iddia eden ::ıüreyya 
verilmesi icabeden parayı ver· 

memiı ve lın.el!n canını sık· 
mışbr. 

larad, SW'eyyay.a parayı 
vermesini !nar etmlı o verme· 
mi~ nihayat Süreyya vakıt ta 
geciktiği için kahveden çık· 

Ullflır. 

lsrael karar veriyor 
larael bunan üzerine bir 

karar veriyor ve derhal kah
veden fırlayarak Sii.ı-eyyaaın 

arka.ıodan koıııyor ve dur 
olan! diye haykırıyor. 

- Parayı ver ! 
Fak~t henüz münakaoaya. 

bile hacet kalmadım birden
bire larall Süreyyanın üzerine 
atılıyor. 

Bu sırada tesadüfen orada 
bulunan muhabirimiz vak'aıuıı 
handan sonrasını bizzat takip 
etmlttlr. Verdlai izahat ıudur: 

Muhabirimiz vak'ada 
Süreyya. her halde bir çok bı

çak yarası almıı olacaktı kı yere 
yuvarlandı ve bu defa çok 

canhiraı bir ıarelte haykU'dı. Der. 
hal o eırada oradaka bulunan 
halk koeuıtular bende kottum. 

Süreyya aol bötrüııii tuta
rak acı acı ialiyordu. 

larall bAdlMyi irtikaptan 
aonra kaçmak tatemlı, fakat 
halktan biri tarafından tutul
muıtur .• 

Bu sırada vak'a nu.balline 
Sirkeci bekçisi Y•titmlt ve Is· 
ral'i yakalamlflr• Çok ,ayanı 

dimağlarda daima hakikat 
ile hayal daimi hır 
mücadele hallndediJ", Ve 
ekseriya hayal galebe çalar. 

Ta ki hakikat abuı çehresini 
g6aterlnceye kadar. Fakat, o 
zaman dan yalnız ıöz yafı ye 
kaybolan hayat cennetinin ver· 
dlli ıatırap içimizde kalır ... 

Bu hakikatleri, madam 
Ambuvaz yazacağı eıerlnde 

acaba anlatabilecek mi? Mu· 
hakkak olan bir ıey varaa, 

o da roman isimleri verilen 
erkek ile kadının meı'ut ola· 
mayı !arı idi. Nitekim, muha· 
kalacak gibiydi. ÇünJ.6, renç 
vere, bu noktanın ta~zlblne 

glrml§tl. Madam Ambuvaz dl· 
_yorıl"l...J,.... .. 

dikkat olan nokta İarailln canı 
yanmıı gibi: 

- Beni vurdu! diye hay· 
kırmaeıdır. 

Evvela bekçide bir tettddüt 
hasıl olmuııa da vaziyet der· 
hal kendiılne anlatılmıı ve 
k a t 1 1 larail ıilrüklenerek 
Eminönü Merkezine götürlil· 
müıtur. 

Halkın heyecanı 
Bu hadiseyi gören lıalk 

son derece heyecana gelmit 
ve İarallin üzerine hucllm et• 
mittir. İarall, bu halkın haklı 
heyecanından bekçinin müda
halesi ile ve bir iki tokat yiyerek 
kurtarılmııtır. 

Merkezde 
larail merkeze götürülürken 

bıçare mecruh Süreyya da bir 
otomobile konularak merkeze 
nakledılmiı, fakat yarası ağır 
olduiu için derhal ayni otomo
bil ile sür'atle Cerrahpaıa 
hastanesine naklolunmu tur. 

Mecruhun ameliyatı yapı· 

lırken lsrall de isticvap edil· 
mi ıtır: 

fsrail ne diyor? 
larail evvela: 
• Çivi ile vurdum ! • de· 

miıse de ıahıtlerin lfadealne 
göre bıçakla vurduğu tahak· 
kuk ettiği için ısrar edllmlt 
falıat İsrail bir ıey ıöyleıne• 
mit ve: 

• O beni vuracaktı! • diye 
oflamağa baılamııtır. 

Halbuki !ara.il, Süreyyayı 
arkasında vurmu§tur, 

Kelepçe ile dolaştırıldı 
İsrail eli kel~pçelenerek ma· 

halli hl~ileye getirildi ve bı· 

çak arandı, fakat bulunamadı 
Geri götürülürken yine ha

diseyi görenlerden biri cadde
de kapu yanında bulduğu zln· 
cirli küçük bıçağı henüz kanı 
soğumamıt bir halde polise 
teslim etti! 

İsrail bıçalt yar11ından faz· 
la Süreyyanın beline sokmuı 
ve büyük bir yara açmııtır. 

Polis tahkikatı henüz te· 
kemmill etmemi§ilr. 

Dün haıtaneden sorduk, 
mecruhun yaraıı dlkilmlttlr. 
Ölüm tehlikeıl azalrnııtır. 

A. S. 

Sergi -Güzel San'atler Akade-
misi talebesi sergi açıyor 

Glizel aan' atler Akademisi 
Mimari ve Tezyini saa'atler 
talebelerinin 1930·1931 den 
ıenesl talebe mesaisini umu· 
ma arz• tmek Ozere temmu· 
zun 13 QacQ pazartesi günlln· 
de itibaren Akademi binası 
dahilinde 10 gün devam ede· 
cek bir sergi açılacaktır. 

- Ya ne zannettin Klod 
romanın kahramanı olan çift. 
ler önce pek meıuttular. 
Hayatı, dilz bir beyaz su sat· 
hından farksız görüyorlardı. 
Öyle ki, bu beyazlıfı hiç bir 
harici tesirin klrletmlyeceğlnl 
Ye bu suyun saadetten ya• 
pılmıı rüküdetlnl hiç bir ha· 
yat fırtınasının bozamayacağı 

nı zannediyorlardı. Fakal za· 
man ... 

- Aman, anne, diyordu 
Klod, hep beni hayattan \lr· 
kütecek ıeyler söylüyorsun! 
Niçin ? Zaman bu kadar Jn· 
aafaız olabilir mi, hiç? Ve tı
vebaz bir tavurla büyük an· 
nesine dönüp bakıyordu. Genç 
kır 

• '.JJ(Jf" 
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Küstah casuslara bir 
ibret dersi veriliyor! 
Reaaama ayırdığım vazife 

hem daha mühim, hem de da· 
ha korkuludur da ondan •. 

Reuam (Ö. K.) Beyin göz· 
!erinde vahıi bir teyakkuz par
ladı. 

( ..••.. ) Beyi ürkütme· 
mek kayuoıile hisııiyatını izhar 
etmemeğe uğraıtıiiını vazıhan 

anrıyordum. 

Aramızda cereyan eden ve 
edecek mubaveıenln büt n ıu· 

mulüııll anlamak endlteslle, 
mus!kialn melodilerine, genç 
kızlann nll.vazlflne, içkinin zev• 
kine ve her fCJe b gane kil. 

Yalnız apından çıkacak 

aöziln lübbünü anlamak için 
tecesııüs, dikkat ve heyecan 
kesilmiftC. 

Ressamın vaz!yeli nazarım· 
dan kaçmamakla beraber 
(Sa ••. ) Beyi biraz daha tenvir 
etmit olmak için de"Vam ettim: 

- Görüyorsun ya, yapaca· 
tın it bütün heyetıle çok ba • 
aittir. Arada bitaraf bir pos
tacı vaziyetindelin ! iıte o ka· 
dar. 

(Sa •.. ) Bey ani bir feve· 
ranla: 

- Ben vaziyeti zaten 
anlamııhm canım, ressam ba· 
na mufassal malumat veraaır 
ti. Türklyenin emniyet planla
rından mühim ve müstahkem 
mevkıin tertihatıD1 ele geçir· 
mek için lngilizlerin me;hur 
pr.ılis ve casuı tqkilatından 

bir şebeke de burada faaliyete 
ba§lamıı. 

Bunlar gCıya sizi eldıı et• 
mek • auretıle işe ba§lamıılar, 
mühim bir servet vadile ıiz· 
den bu hizmeti istemlıler, ıiz 

de fırsatı ganimet addederek 
zaten küstah olan casuslara 
bir ibret deni vermek isliyor• 
mu§ıuııuz. Onları atlatarak 
mühim bir servet elde edecek· 
mltıinlz. Bunu yapabtlmeolz 
için de bittabi yardımcılara 

ihtiyacınız var. 
Bu maksatla bizden hizmet 

ve yardım bekliyorsunuz. 
- Tamam ! .. 

Sabıkalı 
- -~ 

Bir hırsız nihayet 
yakayı ele verdi 
Sabıkalılardan Murat ismin· 

de bir hırsız azua müddetten· 
beri aranmakta idi. . 

Nihayet, evvelki gece Bey-
oilunda naeaıurlar tarafından 
yakalanmı,ıır. 

Murat karakola retirilmlı· 
ıe de burada ik!Dci bir vak'a 
ibdaı eylemlttlr. 

Muradı karakolun neza· 
rethanesine ıokan poliı Burl 
Efendiye ka111 gelmlı ve bu· 
nunla da iktifa etmiyerek bir 
de mükemmel tokat atmıthr· 

Şimdi, Murat hakkında bu
cürmünden dolayı da takibat 
yapılmaktadır. 

Bıçak çekmiş 
Ziraat Bankuı memurla· 

rından Arif Ef. hainde bir zat 
evv"lki ıece Beyoilunda Pa· 
pağan barında, müstecir, Eaat 
Efendiye bıçak çekllii için 
yakalanmııtır. 

Hudut harici? 
Yunanlı kara Yani im· 

de blr sabıkalı, poliı ikinci 
ıubesl tarafınd•n hudut ha· 
rlclne çıkarılın• 

- Bu kolay fakat para:: 
- Bütlln bu itler para 

kazanmak icindir. Faka] ı,. 
baılamadan paradan bahıet• 
mek, kartımızdakllere biru: 
IUmatıızlık telkin etmez mi? 

- Onu siz takdir edebi· 
lirafnlz ! 

- O halde muvaffakıye. 
tlmlzln tamamen tezahQrüne 
kadar, yalnız bir asker gtbl. 
kumandanıua itaat ed- bJr 
madun gibi yalnız benim em• 
rlme tabi olunıız ! .. 

Ben bunu söylerken orta 
ya.ılı, kır saçlı reaaam (Ô.K) eo
dtıe ti" gözlerime bakıyor, ma
nevi bir büzün içinde adeta çır
pınıyordu. Fakat (Ka, .• ) nın 

yanında bir tek itiraz kelimeli 
bile söylem:>ğe cesaret edeme
dennefsinl zaptediyordu.(Sa. .. ) 
ıordu: 

- Yarın hakikaten Ankara• 
ya g idecek mlainiz? 

- Niyetim yoktu. Fakata ... 
tık gitmek ıart oldu. Bu ani 
seyahat onlara hem bir emnf· 
yet telkin etmez mi? 

Orada bu lt!erleml meıgıd 
ola c • kıınız? 

(Sa ... ) Bey bunu aorarkea 
renam lÔ.K) kıllarımın hare
ki.tından bile mana çıkarmalı: 

isteyen bir mel'akla beni tetkık 
ediyor, vereceğim cevabı de
rin bir alaka ile bekliyordu. 

(Deoamı var) 
•••••u••-•-•••• .. •••...,••••••-•••••••u-........ ._ 

Vasiyet 
-

Sabık Mısır veliahh 
mirastan mahrum 

Valide! Hidivin vasiyet1'a• 
meılnin Mısırda açıldığını y&%1-
mııtık. Emine Hanım bu va· 
slyetnamede yalnız torunu Ye 
Mmrın eski veliahtına miras 
bıral<madığını yazmııbr. 

Prenı Apdillmümintn bu 
miraıtan mahrumiyetine se~ 
pederi aleyhine lsvtçrcde ikeıa 
gazetelere beyanatta bulun 111&• 

aıdır. Pederi buna darıldıp 
için büynk vald si Emine Ha· 
nımefendi de kızmıı ve danı. 
mııtır. 

Limanda --Bir Faaliyet ki değme 
gitsin! 

Limanımızın mayıa ayut
dakl faali)etl içln bir iata• 
tistık hazırlanm11br. 

Mayısta Çanakkaleden mo
amelell 109, transit olarakta 
245 gemi geçmlttlr. 

Karadeniz boAazında 123 
muameleli, 284 t tranıil gee
mittlr. 

Bu gemilerin hepsi ecnebi 
bandualıdır. Birinci ltalyan 
ııemilerl, ıonra lngliz, ek.ha· 
aonra de. Yunan vapurları gel
mektedir. 

Limanımız fae.lfyelte, fakat 
ecnebi gemileri hesabına! .• .................. _ ...... .._. ........................ .. 

Mütevelliler 
tahkikat 

Er-ı mii~velltleri ile, 
haz ne arasında; bazı emlak· 
ten dolayı tahaddüı eden va. 
zlyet etrafında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Bu itle alakadar olan C.öt# .. 

mütevelll polis biri. ""'t' ~3 
'ince hlicvap edil ti' :; .:f .j 

Tanzim edil ~ ~ ./! r!' ...... 
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• eclisteki istizah takriri celsesinin zabıtlarını aynen neşre yoruz 
.. ••••••e:.e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

(Birinci ıahifetlen devam ) 

aıahiyetler almajta baıladı. 
Hele hiç bir faydası olmadığı 
aibl atiye de bir çok vehamet 
ve zarar hazırlayan bu fela· 
lı:etll cereyan karımnda bükü· 
illet ne düıünüyor? 

1 
bu günün bir hadisesine temas ı lüm olan bu idraksiz, faziletsiz 1 etmek cüret ve melaneti ile ı olan Büyük Millet Meclial ta.. ı 
etmek mecburiyetini hiuettim. insanların ne yaptıklarını ve karıımıza çıkıyorlar. , • · rafından kabul edilmediği tak· 

Efendiler; bizi istizah tak· daha ne yapmak lstedıklerlni , Arkadaılar; hepimiz çok dirde her hangi devlet umu• 

ederek izharı mel'anet etmek· 
tir. Bunun için de her yalanı 

ihtiyarda hiç bir mahzur gör· 
müyorlar. Çıkarılacak memur 
adedinin 1300 kitiden ibaret 
olduğu madem ki onlarca ka· 
bul edilmitlir; bu miktar 1926 
dan ıonra ıeçen ıeneler zar· 
fında tezyit edilmlıtir ve bu 
yüzden 46 milyon maaıat faılı 
yekünu 60 küıür milyona çık· 
mııtır ve Devlet muamelesi 
kırtasiyeye boğu1muıtur. Şim· 
dl bizde bev seneden beri ya· 
pılan bu hareketten bu israf 
hareketinden dönmek iltıyo· 
ruz, hakkalinıaf düıünmel!dir 
ki, 1300 memur ilave edildi. 
he bunlara vasati · 100 • 200 
lira maaı verildiği farz 
edilse • ki hakikat böyle de· 
gildir • bütçede nihayet yapa· 
cağı fark 2, 2,5 milyondur. 

Milli variııtı htilaya baılı· 
yan ıu zt:hirli havadan amme· 
Din vicdam pek muıtarıptir. 
Binaenaleyh Büyük Millet 
Meclısinin vaziyeti mütalaa 
ile bu hususta bir karar ver· 
ıneılni elzem ıörilyoruz. 

Cemiyeti, metbuatın sut 
lstimallerine karıı müdafaa 
için ıimdiye kadar müracaat 
edilen tedbirlerin kafi olmadı· 
lı meydandadır. 
! Binaenaleyh keyfiyetin Hü· 
kümetten lıtlzahını teklif ede
riz. 

ı Elazlz Fazıl Ahmet, Aksa· 
ray Ahmet Süreyya Ordu Ah· 
met Ihsan 

: Başvekil lsmet paşa (Ma 
latya) - Muhterem efendiler; 

: matbuat hürriyetinin ıultimali· 
aln memleketi mütee11ir ve 
mutaz:.rrır ettljtinden bahaecii· 
yor. Bundan dolayı Hükiimet· 
ten lıtızah edilmittir' istizah 
müzakeresini açmak için Hü· 
metin evveli ıöz ıöylemesi 

nizamname ic&bıdır, Müzake
reyi açmak için bir iki nok· 
tayı yüksek dikkatinize arz 
etmek isterim: 

Biriıi mevzuubahıolan dert 
hakkında Hükiimetln kendisi· 
ne kanunen verllmit olan ıa· 
lahiyetlerl ve Hükumet cihaz· 
larına t~veccüh eden vazife· 
leri iaabetle ifa ve tetkik edip 
etmedij!idir. Kendimizi muha· 
tap addettiğimiz bu suale 
müıbet cevap veriyoruz. Hü· 
k(imet, kenditlne verilen Hla· 
hlyetleri iıabetle tatbik eyle
dı.tı kanaatindedir. 

latizahın diğer mevzuu, ce· 
reyan eden ahval, mevcut 
olan tedbirlerin J<afl olmadı-

iını meydana çıkarmıştır. Bu 
huıusta hatiplerin müıahede· 
!erini dinlemek lıteriın ki, bi· 
ilimde bir çok müıabedeleri· 

ınlz vardır.Ejter Meclin muta· 
bık olur1a alınma11 lazım olan 
tedbirler hakkında uzun uza· 
dıya izahat arzederlm. 

(Reis - Efendim! bir kere 
daha evvelden lıtizah için 
ıöz almıı zevat vardır. Bun• 
ları okuyaçağız. bunlardan ıon· 
ra da ıtmdi söz illeyen arka· 
daıları 11raaına ıöre yazaca• 
iım. Sıra ıudur: 

Sürayya Bey, Ahmet lhıan 
Bey, Mazhar Milflt Bey, Ziya 
Gevher Bey, Yunus Nadi Bey, 
Ali Sa!p Bey, Şeref Bey, Re
fik Şevket Bey, Emin Bey, 
Hamdi Bey, Muttafa Turgut 
Bııy, Yuıuf Bey, Nazifi Şerif 
Bey, Necip Aaım Bey, Raıih 
Rey, Galip Bey, Fazıl Ahmet 
Bey. 

Reis - Baıka ıöz lıtfyen 
var mı efendiler ? 

Ahmet Surayya B. (Ak· 
ıırıy) Çok muhterem efendi· 
ler; Hilk(imetimizden yaptığr 
mız iatizah takriri altında 
lmzaıı bulunan arkadaılarınız• 
dan birisiyim ( lııtemiyoruz 
ıealerl). lııttırirlm. 

Fakat evvela takririmizin 
manasını ve onunla lıtihdaf 

ettiğimiz ıayeyi teırih ve 
tavzih etmeğe lüzum görüyo· 
rum. Takrir kat'i bir vuzuhla 
yazılmıı lfadeıi ıarih, matlabı 
çok meydanda olan bir lıtızah 
lakrirldlr. 

Yalnız bizi bu takririn 
yazılıp verilme.ine, lltlzahın 
yapılmaıına icbar eden eababı 
tecelliyatı, vekayll, ıldlt tarz: 
larını teıhlr ve tahlile lptidar
dan ve Heyeti Celllenizl bu 
huıuıta bir karar almıya da· 
yet etmezden ~vvel btıtün 
lıeıeriyel tarihinin bllhaua 
yiikıek Türk inkı'abı tarihinin 
-.ı...,"Ceheıiııde yapacağııu teı· 

\ lılll ve teıbltten ~vveJ 

{ 

rirlnl vermeğe mecbur eden gizli, menfur emellerini, bütün iyi anlamıtız çok iyi dikkat runa alt kararlarında da bir 
bazı gazetelerin netrlyatı me· hilelerini, dolambaçlı planla· etmlıizdlr; bu bedbahtlar 0 isabetsizlik ıemmesi buiundu· 
yanında, bu günkü makaleleri· rını ve bu ıahıaların hususi ve kadar iftiracı, 0 kadar haya· ğu hükmü tezvlrile kendileri• 
nln münderecatının içeri· ıahsi vaziyetlerini ve her bl· ıız ve 0 kadar tezvirci, 0 ka· nln mevkii iktidarı terketme· 
ıinden bir iki fıkradan rerlerlni çok iyi ve biletraf dar bozguncu ve yaygaracılar· !eri mi lazım gelir demek de-
bahıedeceğlm. Bu gazeteler· biliyoruz. ki; vatancı, inkilApçı "e cüm· ğilmidir? .. Bu kadar küçük, 
den birl•i diyor kı: Arkadaılar ; bu hilkatte huriyetçi olan zümrenin inki· adı, ebemmiyebiz hadiseleri 

"Fena veılleler matbuat ve bu iatfdatta olanlar, vatanın lap ve cümburiyetperver mu- teıviı ve ifıat için veıile itti· 
hürriyetinin boğulmasına kafi her köıeıl iıgal ateıi altında harrirlerin matbuat ıaha11n· baz etmek değil midir?.. Bu 
, .. ıecek mi?" dljter birisi dl- yanarken, necip Türk milleti· da beliren azim tehlike kar· günkü rejimi yaratan ve ya· 
yor ki: "Bir gün cümhurlyet nln hakkı, ı.tıklall, haysiyet 1111nda milleti lrtat ve ikaz ,atan bir fırkanın çok muh· 
tarihinde matbuat hürriyetinin ve ıerefl düıman çizmeleri al· için yazdıkları yazıları milleti terem olan icra Vekllleri He· 
ıon günü olmıyacaktır. Mat• tında çiğnenirken, onlar yine irıat için bethahlarla yapılan yetinin yıkılmasını ve mevkii 
buat hürriyeti padltahların ayni mahiyette ve zaman za· mücahedeleri memleketin ve iktidardan uzaklaımaıını temin 
elinden cümhurlyetle beraber man daha bariz ve daha hal· fırkamızın baıında bulunan için efkarı iımmeyi böyle bu· 
alınmıı bir haktır. Ona kimıe nane ıeyler de yapmıılardır. muayyen zevatın tesirlle ker· !andırmak isteyen insanların 
lllıemez. Şereflerine inanma· Düıman ordularına ılrmiıler· hen yazılan makaleler ıeklin· ne mahiyette ve ne haleli ru· 
dığımızı iftira ettikleri inkılap• dir, düımandan iki kat daha de gösteriyorlar. Bu ljtrenç blyede in1anlar oldujtunu böy· 
çıların, birkaç ıayretkeıın düıman olan ve düımandan yalanı, bu melun iftirayı müte· le yazılardan da pek ala tak-
lddialarile cilmburlyetln ana daha mühlik olan ıultan ordu· madlyen Milletin yüzüne ve dır edeblllr1lniz. 
hatlarından geri döneceklerine larına girmiılerdır· Milli kuv• kulaiına hiç utanmadan ve Diğer bir mekalede "İstip· 
inanmıyoruz." vetler cephelerde çalııırken biç düıünmeden haykırıyorlar dat ve Meırutiyet devirlerin· 

Efendiler; fena veıllelerle onlar milleti arkasından fakat düıünmiyorlar ; tenkit, neıir den kalanlar (bunlar güya biz 
matbuat hürriyetinin boğul· ta kalpgahından ve cijterga· kalem, matbuat hürriyeti, de olacajtı! .•• J Kara topraklara 
masına karar verilecek midir? hından vurmak iıtemiılerdlr. yüksı:k mefhumları bu mem· gömüldükten sonradır ki Cüm· 
diye bir ıüphe gölleren bu Anadolu içinde halk arasında lekette filen tecelli ettirenler huriyet tam manasile feyzini 
fıkra karııunda kat'i ve intihai irtica, isyan ve ihtilal ateıleri o muharrirlerin de dahil olduk· göıterecektir" diye baılıyor. 
btr hilküm ve kanaat olmak körilklemiılerdir. Bizler o za· ları halkçı' lnkllapçı. tefekkür "Maziden kalan unsur idamei 
Ozere çok kısa bir ıey arzede· man da bu mahlüklann hep· hü rrlyetıdir., neılr hürriyetidir hayata fırsat buldukça bizim 
ceğim: Biz takrlrimizle, yaptı· ılol, her ıeylerini bu günkü ve ıerbeet münakaıa hakkıdır gibi gençle ve Cümhurlyet 
ğımız istlzahla ne mutlak ıer· rtbl çok iyi ve blletraf biliyor· diye klrll ellerinden zehirli ve perverlere • yani onlar Cüm· 
beıtlıi meıeleıini kaadetmlyo· duk, onlar hlyanetlerınde de· ıihirli birer ıilah tuttukları huriyetperver oluyorlar • dü· 
ruz. Takririmlze eıaı ittihaz vam ettiler, biz imanımızı mu· ve Mllletln ali ve aziz men· ıen vazife onların böyle ıu· 
edilen madde bu değildir. Böy· hafaza etmekte sebat ettik, faatleri aleyhine tevcih ve ret! haktan görünerek ıneıru 
le bir tevslm yükıek Tilrk bu giln de oldufu ııbı ... Ne !atıma! ettikleri bu hakları ve veya gayri meıru hareketleri• 
inkılap tarihinin karıııında müstevlilerin hart kuvvetleri, bu hürriyetleri maaleıefkendi· nl imhaya çalıımaktır." 
hakikatten uzak, noksan ve ne de hainlerin bin bir çeılt !eri de bu vatan üzerinde ya· intakı hak kabilindendir 
yanlıı bir telakkiye delalet bile ve mel' anetleri bizden hiç ıadıkları bu milletin arasında ki, kar§ımızda bulunan bu 
eder. Bizim bugün Büyük bir ıey aıındıramadı. Mane· bulundukları için yine bu in· düıman, memleketi ıevk ve 
Millet Meclisinde konuımakta viyatımızda en küçük bir sar• kılapçı, cümhuriyetçi ve milll· idare mesuliyetini taıımakta 
olduğumuz ve konuıaca~ımız ııntı yapamadı. Milli ıayemlz· yetçi zümrenin sayesinde elle· bulunan inıanların meıru ha· 
ıey çok açık ve kat'ı bir den bize en ufak bir ıey bile rinde tutabiliyorlar ve daha reketlerini de imha etmek 
liaanla ifade ediyorum arka· gaip ettiremedi. Bunun için çok ıayanı dikkattir ki bu kararını vermlı olduklarını 
daılar. Bütün bir milleti lfeat bizden en ufak btr feragat adamlar, yükıek hiul ıeliml kendi itiraflarlle bize anlatan 
ve idlale ujtraıan, biltün bir temin edemedi. Onların bütün her hakikati keılf ve idrake hainlerdir. 
memleket huzur ve emniyetini bu ıavlet ve mubacemelerinln çok muktedir ve müıalt olan Devlet bilıçelerlnde yapı· 
milnıelfp kılmağa çalııan ıenl bizim ruhumuz ve akidelerimlz büyük Türk Milletlııl, bütün lan taıarrufat için maaıat 

" ı d hl bi t · ı 1 d miktarından ve memurin kad-bir düımanlık, ıefll, menfur .-zer n e ç r e11r 0 ma ı. hu lfıatçı ve iftiracı neıriyat· 
bir hiyanet, hakiki lnkllAp ve Bu gün de olmayacağı gl· )arile lmanıızlığa faziletsizliğe, 
cümhurlyet hainlijti meıeleıidir. bl... Biltün mücadele ıenele· namertliğe, kaziaaıınaılığa 
(Bravu ıeslerı). rinde onlar mütemadiyen ha- ıevketmek btiyorlar. Onlar 

İıte biz bu noktayı iltihdaf inane, melünane hareketlerinde buna kat'iyen iman etmiılerdlr 
ediyoruz. Son hadlıeler devam ettiler Bize en mühlik 
ve neırlyatlar karımnda aldı· darbeler tevcihlnde mu11r ol· 
ğımız ıemme, gördüğümüz dular, fakat bu darbeler bizi 
manzara budur. Endlıemlz aindirmedl, yıldırmadı, baai· 
bundandır. Yokss arkadaılar retlmlzl, ıayretlmizi artırdı. 
ıamlmi bir mühalefet, müfit Bu ııün de artıracağı ıibl ••• 
bir tenkit, salim bir ıerbest Nihayet efendiler, çahıtık, azim 
münakaıa kabul ve himayesi· ve imanımızdan hiç bir fey 
nln hikmet ve gayeıine uygun bırakmıyarak maneviyatımız. 
olarak kullanılan matbuat ser· dan hiç bir ıey yıpratmıyarak 
beıtlsl, hiç bir zaman Heyeti çalııtık, vatan kurtuldu, milli 
Celilenlzce Hük(imetinlzden hakimiyet ve istiklale hakiki 
istizah zemini teıkll etmemlı· olarak ilk defa kavuıtuk. Da· 
tir ve biz böyle bir veılleye ha milcadele devrinde iken 
bir mecburiyete lüzum kal· milli hakimiyeti kabul ve illn 
maması arzu ve endiıesiledir ki ettik. Kurtuluıu müteakkip te 
bu günkü iltiza hı yapmıı ·zdır, Cümhuriyeti teıla ve ilin et· 
yapıyoruz. Binaenaleyh bugün tık. Mua11r garp medeniyeti· 
bile bu mübhem muzmarı nin, insanlığın refah ve ıaadet· 
derin ifıatkar cümlelerle !erine yetııebilmek için vatan 
mllletin ruhuna uyuıukluk, fik· ve milletimizi bunların 1 inamı 
rlne bir endııe telkin etmek güna günuna mazhar kılabil· 
lıtıyen lnıanlar bunu her ıey• mek için, ancak asırlar içeri· 
den evvel böyle bllıinler. Kas· lfne ııkııtırılabilecek, büyük, 
tımız bu kadar mübeccel, bu mühim ve muazzam bir inkılap 
kadar ahraranedir. Ancak çok yaptık. Fakat efendiler: inkı· 
muhterem arkadaılar; kirli el· lAp ve cümhuriyetin tatlı se· 
lerde ekseriya ve belki daima merelerinl millete iktıtaf ettir· 
muzır bir tatbika tabi tutulan mek iatedlğlmiz ıu eınada 
ve haddi zatında çok muhte· O hilkat ve o istidatta olan 
rem ve müfit bulunan matbu. ıefil inıaolardan betbabt ve 
at ıerbeatlsi gibi çok yükıek bethah bir zümre yine karıı· 
bir hakkı, mukaddeı bir mef- mıza çıkıyor, fakat bu defa 
bumu adeta bir paravan, bir harp cephelerinde değil, harp 
paratoner gibi ı.tımal etmek cephelerinden daha ha11as ve 
için bir kaç gazetenin etrafın· daha nazik olan matbuat cep-
da beı, on mahlük toplanmıı· besinde birer mevzi ahzetmek 
lardır. Bunlar memleketi anllr· ıuretile kartımıza çıkıyorlar. 
ılye ailrüklemek için her gün Garip olan ve mucibi tee11ür 
bin bir çeılt cüret ve küstah· bulunan nokta ıudur ki; lnkı· 
!ıkla çalıııyorlar. Tenkit diye, llbın, cümhuriyetin ibda ve 
ıerbell münakaıa diye, fikir himaye ettiği tenkit, ıerbeıt 
hürriyeti diye ancak düıman münakaıa gibi hakları hürri· 
devletlerin bozucu •e yıkıcı yelleri bu bizim de hakkımız· 
caıuı teıkllatlarile, klralanmıı dır,blzimde hilrriyetimizdlr diye 
vatan hainlerile yapabilecek· onları ıuliıtlmal etmek ıu· 
!eri mel' anetlerin daha yüz retıle bizzat lıak ve hürriyet 
bin kat fazlaıını yapıyorlar aleyhinde 'ınkllap ve Cümhu
( Bravo aealerı). rlyet aleyhinde zehirli ve ıl· 

Şahısları ve hüvıyetlerl ma· blr\ı birer . ıilih ıibi istimal 

ve bu iman ile dır ki müfsit ve 
tezvirci neplyatlarına hAkim 
olan ruh budur, böyledir. 

Arkadaılar; bu iftiracı, 
tezlllci ve te.hkirci insanların 
bu düıman matbuat maharrir· 
!erinin hiç değilse ıon gün· 
!erde neırettikleri mukaleler· 
den bir kaç parçayı misal 
olarak muhterem heyetinizin 
celil huzurunda, büyük Mi!• 
lelin yüksek huzurunda, Türk 
inkılap tarihi karııaında oku
yup tahlil ve teırih etmek· 
llğime müsaade buyurmanızı 
istirham edeceglm. 

Hepimizin hatır niıanıdır ki 
Heyeti veklleniz, dünyaya ıa· 
mil olan ve bizim üzerimide 
ıulteslri görülen büyük ik f .a
di buhranın her millete ilti
zam ettirdiği tasarruf zihni· 
yeti altında hareket etrult ve 
bir çok noktalarda tasarruf 
menabli taharri ederken kendi 
otomobilleri meseleıini de mev· 
zuu baıetmlıti. Bu münaae· 
betle bu düıman • düıman 
denilmek daha doğru olur • 
gazetelerden birisinin yazdığı 
bir makalede yazıya hakim ruhu 
gösteren bir fıkrayı okuyaca· 
gım. "Hükümete düıen vazl· 
f~. kendisine alt olan karar 
Büyük Millet Meclisinde red
dedilirae istifa etmektir." 

Bu ne demektir arkadar 
lar, hatırlarsınız ki, Heyeti 
Vekllemlze yükıek ve pek mü· 
blm vazifelerinin icabı olarak 
Büyük Millet Mec!iai tarafın· 
dan kanunu mahıuıla tahslı 
edilmlt bulunan otomobilleri 
de kaldırmamızı bir taıarruf 
zemini olarak Hükümet bize 
teklif ediyordu. 

Bu Hükümetin yükıek bir 
feragati nefis niıaneai olabllr. 
Fakat onların bu feragatini 
Milletin mümenlli yeğanesi 

rolanndan aranılan imkanla
ra kartı neırettıkleri yazılar· 
dan bir fıkrayı da okuyaca· 
ğım : [Hamt.iz ve klmseıizle
rin yine bu vaziyette yanıp 
gidecekleri anlaıılıyor] bu ilk 
ve son bir ıözdilr. Bu ıöz 
memurin kiltlesini tahrik et· 
mek ve hükümete karıı nef· 
ret hini ile müteharrik bir 
hale ıetirmek için ankaatin 
ihtiyar edilmiı bir gaflettir. 
Bir tahriktir. 

Çünkü efendiler, ferduı 
gilnü neıredllen bir makale· 
de bu defa Cümburiyet Halk 
Fırka11 ve onun hükOmeti 
methedilerek memurların dü· 
ruğu maslahat amlz etiketi 
altında yalancılık ve fazlletılz· 
ilk eden bir zilmre oldueunu 
ıöylüyorlar. 

Bugiln tahrik etmek late-
dikleri zümreyi hükümete hü· 
cum etmek auretıle ve pren· 
ıiplere rejime hücum ıuretl• 
le , yarın tezyif etmek ide· 
dikleri o memurin kütleılnl 
hük(imete iıtinat etmek ıure· 
tile tezli! ve tahkir ederler. 
Bu ıuretle ortalılı karııtırmak 
bulundırmak ve iltlyen bu 
mütefeasih ruhların ika ettik· 
!eri mel' anetl izah için ıu iki 
mlıali aldım: Yine diyorlar ki; 
( 1926 da maaıat yekQnu 46 
milyon lira idi, ıon beı sene 
zarfında memur adetleri oka· 
dar çoğalmıttır ki , Hükümet 
muamelesi tamamen kırtaai· 
yeye boğulmuı ve maaıat ye
kiinu 66 milyona çıkmııtır • 
Beı seneden 'beri devam eden 
bu l1rafata timdi nihayet ver· 
mek htenlyor, bunun için de 
1300 memur çıkarılacaktır ve 
tabii himayesiz kiınıeler bu 
baziçede yine yanacaklardır). 

Efendiler, müfsit bir ruhun 
bütün gayesi, rejimi yaratan 
ve yaıatan zümreyi mlllet na
zarında düıürebilmek, mem
lekete umumi bir ümitsizlik 
ve betblnllk yaratabilmek , 
için her vaaıtaya müracaat 

Bunu kendileri de ı:.ek iyi 
hesap edebilirken ankas • 
tin 20 milyon diye göste • 
riyorlar , maksat Millet 
hazinesini idare edenlerin çok 
itraf ve tebvir edici ınıanlar 
oldujtunu Mlllet nazarında le· 
bellür ettirmektir. Millete böy· 
le yanlıı ve yalan bir fikir 
telkin etmektir. lıte bu yazı· 
lar bu mahiyette, hergün te
madi ve tevali eden neıriyat 

bile bize bunların düıman ruh 
ve mahiyetlerini pek ala te· 
bellilr ettlrebi!lr. 

Efendiler ! Bu Milletin inan· 
dıjtı mukaddesata, bu Milletin 
hürmet ettiği büyüklerine 
ehemmiyetsizlik atfettirmek, 
Milleti mukaddesata,l merbu
tlyetten büyüklere, hürmetten 
uzak düıüreıek, manen, ah· 
lakan, hlaaen zafa uğratmak 
için Dumlupınarın tahakkukun• 
dan bir gün evvel onu inkar 
etmek, tahakkukuna imkan 
•ermemek körlüğünü! gösteren 
foaanlar bugü.-ı Dumlupınar 
bir hakikat bütün ensali ati· 
yeye ıeref ve fahir verecek 
bir vakıa olduktan sonra onun 
ehemmiyet ve müessirin! in· 
kar etmek küfranını göster· 
mekten bile çekinmiyorlar .. 
Dumlupınara, iatihlas müca· 
delelerinin bin bir harikalarına 
bunlar birer mazidir, mazide 
ne de olsa bir irtica ıemmesi 

vardır diye iltihfaf ve tezli], 
etmek istiyorlar •.• 

Halbuki, arkadaılar s'ze 
bu gün uzak maziden bir Nik· 
boli seferinden bahıetsem içi· 
nlzde Türklük azim ve ıeha
metinin inıanlara gurur ve 
azim veren kuvvetini hisset· 
nıez misiniz? Bir Nikboli se. 
feri insanlarda böyle tahassüs· 
le, kuvvetler yıı.ratıyor da bir 
l.ıönü bir Dumlupınar mazidir 
diye hatıra! enamdan silinmek 
mi lateniy• r .? Efendiler bun
lar her mukac:idesata , her 
yüksekliğe hücum etı.rıiı;erdir. 
Şimdi diyorla ki; fena vesile· 
ler matbuat hürriyetinin bo
ğulmasına kafi gelecek midir? 
Fakat feyiz ve ıereflerine iti· 
mat etmiyoruz iftirasına ma· 
ruz kaldığımız lnkilô.pçılar:n , 
büyük ibdakar insanların bir 
kaç idlalkarın tahrik ve le§· 
viklerile matbuat hürriyetini 
tahdit etmlyeceklerine kana· 
at ediyoruz diyorlar. 

Efendiler matbuat; hu ııa· 
rın en büyük kuvvetlerindeıı 
bıridir ve böyle olduğu için· 
dir ki hüsnü istimal ec:Udiği 

takdirde faidcsi ne kadar çok 
olursa muzır ellerde fena tat
biklere maruz kaldı/tı zaman· 
da tevlit edeceği fdüket, in· 
taç edeceği mazarratlar o Li5· 
bette büyük ve müessir dur. 
Matbuat bir müesse<ed r, hı.ir· 

riyet bir hak. Hc;r hangi bir 
ıeneri umuma ait bir m;ies· 
ıcıeyi ve hakin eline alıp ,ııh· 
si hırsı ve muz1:1arı içh~ iste· 
dıöi gibi kullanabilir mi? .• Ru· 
na mü3aadcı eclıleil ı.ııeınle· 
kette ne müessesenin n ~ c!e 
hakkın mana ve mahiy~ti 
anlaıılmamı~ demek olur. 

\Devamı var) 



11 Tel!'muz 

1 
Bütçe 

Gelecek hafta müza· 
kereye başlanacak 

Anlı.ara,lO(Telefon)- Büt· 

1 
Ermeniler 

Suriyede yerleştirilmiş 
Cenevre, 9 (A.A.) - Bey· 

nelmllel ülteciler büroıu Er· 
meni mlil ilerinin 11 Ka· r çe miizakereatne B. M. Mec· 

liıinde gelecek hafta baılana• nunuevvel 1933 tarihine kadar 
caktır. 39 tene hizmet görmüı Sürlyede iskan edilmelerine 
memurların mecburi tekaüt· devam edilmeılnl tahtı karara 
lüklerlnden vazgeçtlmlıttr, almııtırl .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ... 
, Bunlarne istiyorlar? 

(Baımakaleden Jevam) 
Görülüyor ki, manasız yere vehmedilen devirmek, yık· 

mak gayeleri kimsede yoktur. Bu ıerait altında olamazdı da. 
Qer Halk Fırkasının karımnda ikinci ve üçüncü fırkalar 
bulunmuı olsaydı, o zaman &öıterilen asabiyet ve telaıı biraz 
haklı bulmak ve ırörmek icap edecekti. 

Halbuki aerbeıt fırka dağılmııtır. Hükümet ikinci ve dl· 
ğerlerlne de müsaade etmemlf, tek baıına kalarak her ıeyl 
kendisinin yapması lazım geldiği iddialarında ısrar etmlıtır. 
lıte son yapılan neırlyat, tamamen Hükümetln bir türlü ver· 
meğe razı olmadıjı hakkı yavaı yavaı alabilmek içindi. ma· 
damki demokrasi var deniyor, fırsat dliıürülüp vesile bulun• 
dukça halk idaresinden bahsedilerek halkçılıktktan dem vuru· 
luyordu.Demokraılnln ve halkçılığın lcabatına uymaları lüzu· 
mu elbet kendilerinden i&teııecek ve aranacaktır. Bunun 
için ılnirlenmeğe aaabtleılp memleketi toza dumana katmağa 
ne lüzum vardı? Mesele bundan !harettir. 

Her nedense, yapılmak istenen bir Çiftçi ve ifÇI fırkası 
teıebbüıü araya girer girmez, hükümet gazeteleri bir cep· 
heden sövüp saymaya baıladılar. Şerefe hücum ediliyor 
denildi. Fakat ıerefe hücum eden kendileri oldu. Haysiyet 
düımanlığından bahıolundu. Onların daha ziyade haysiyet• 
!erle, ıahıılarla uğraıdıkları görüldü. Sonra da aynı mu· 
kabeleyi görünce tehammülleri hüıbütün keıildi. Fırka ve 
Meclisi harekete kelirmeğe çalııtılar. Oda oldu. 

· Matbuat kanunu istediler: Buda olmak üzeredir. Bütün 
bu giirültülü haraketlerden beklenen ıeyin, bir buçuk ııazete
nln neıriyatını keıdirmek olduğu artık anlaşılmıı gibidir. 

Şimdi de matbuat hürriyetine ilişilmiyecektir diyorlar. 
Zavallı matbuatın ağzını torbaya ıokarak aım sıkı dikmek 
için projeler haurlandığı unutuluyor. Demokrasiden, hür
riyetten bahrediliyor. Onun en belli bıı§lı evıafından olan 
fırka teıkill hakkı kendilerinden başkalarına verilmek 
latenml)or. Anlaıılan bize mahsus demokrasi bu olacaktır! 

Hafüuki kitaplar, bu tarzları doğrudan doğruya istip· 
d.ıt diye tavslfde ısrarla müttefik bulunmaktadırlar. Ya· 
pıldn bunca inkılapların hakiki demokrasiyi tamamlaması· 
na mu sama ha edilmiyecek midir? 

Bunları söylemek elbet matbuatın vazifesi idi. Söyle
memek te vatanda;ların emniyetlerini ıuiistlmal olurdu. 
Fıı kacıhktaki inhisar ile her ıeye hakim olmak zihniye• 
tinden tonra, demokrasinin bukadar inhisar altına alın
mak iıteneceğl beklenen ıeylerJen değildi. Son günlerde 
baıkalarının vatan üzerinde muhabbet ve sevgi hakları 
da ilga edilmek isteniyor. Daha bugünden vatanperverlik 
lnhbar altına alınm:ı gibidir. Görülmiyor mı ki dört ta· 
rafın vatan hainlerile dolu olduğu çatır çatır ilAn edilip 
duruluyor! 

Şu bir avuç toprak üzerinde baıkalarına teneffüı hak• 
kının çok görülmesinin ıebeplerl nedir ? Onların memleket 
tılerile meıgul olm k istemeleri mi? Onların vaziyeti, gi
diılerl hoı görmemeleri mi ? Ne }apılmak istenirse yapılsın 
iz'an ve idrak denilen ıeyln kaldırılıp iptal edilebtlmeılne 
imkan görülüyor mu ? 

Bütün bu hakikıı tlere karşı, bir iki muarızın doğru· 
dan doğruya ıahslarına hücum etmekte ne fayda bek· 
!eniyor bilinemez. Bir adama, vatan haini denebilir. O 
adama uydurma efsaneler isnat olunabilir. Ne çıkmak 
ihtimali vardır? Ôtedenberl tatbik edilen fU garip tarz· 
daki hücumların, çok defa hücum edenleri hacil bırak· 
tıgı görülüp tecrübe edilmit ıeylerden olduldan sonra ... 

Bütün yıldırımlar tek bir adamın üzerine yağdırılıyor. 
O adam ki, elinde yüz paralık bir kuruıun kalemle bir 
arıın · boyunda bir kağıt parçasından baıka bir ıeye 
malik değildir. Bundan baıka cürmü var mıdır? Vatanı 
kendisine malikanem! yaptı? Milletin hazinelerini mi ıoydu? 

Hayır, bunların biri değil.. O sadece vatan hainliği 

yapmııtır ve yapmakta devam ediyor(!?) Ve bunu da, zavallı 
rejimin kanını emerek tlıen bir iki bedbaht menfaat 

1 
aü'üilü idlia ediyor! Arif Oruç 

Kaymakamlar ahırları 
kapıyor 

Süt faciası daha feci hale girdi, süt
cüler protesto ediyor 

Bazı kaymakamlıklar ken· 
di mm takaları da hillndeki inek 
ahırlarını kapatmaktadırlar. 
Ahır sahiı hri iae bu hareketi 
protesto etmiılerdi. Belediye 
ise vurdum duymaz bir vazi· 
yet alıyor. Çünkt, vaktile 
Belediyece tebligatın yapılma· 
u ve ahırların olmaması yü· 
:ıünden ıet hareketi muılp 

lmiı ! 
Halbuki ahır ıahlplerinin 

ıahsi zararları bertaraf, bu 
suretle harekette aıbhi büyük 
bir mahzur vardır. Çünkü 
ahırlar kapatılınca inekler mey
dn ~ kalıyor demektir. 

Bu, ineklerin haatalanma· 
ıını, binaennleyh &ütlerln bo· 
zuk ve mikroplu olmasını in· 
taç ediyor. Bu he btlhaua 
çocukları ve haataları vahim 
bir hale ıokmak huıuıunda 
birebirdir. 

Bu meıele etrafında Bele· 
diye sıhhiye müdüriyeti aca· 
ba ne düıünüyor? Ortada bu· 
lunan bir hakikat varsa, o da 
bu ahır keımekeılnln deva· 
mıdır. Şimdi hayret ediyoruz 
ki ahırlar gayrl11hhi olıa bi· 
le kapatarak inekleri ıokakt• 
bırakm .. k aıhhi bir fatde temin 
etmekte midir? 

\·~.1 
A-.Q. --· 

Deniz yarışları 
-Dün deniz lisesi talebeleri tarafından 

Heybeliadada yapıldı 
Genç mekteplllerimlz dün 

dk yarıılarını yaptılar. 
Bu yarııı ıeyre gelen davetli· 

ler talebeler tarafından karıı· 
!anıyor hazırlanmıı yerler bü· 
yük bir nezaketle göıteriltyor
du. 

Saat 10 buçuğa geliyordu. 
Herkeı aabınızlanıyor, gençlfto 
rlmlzln muvaffakıyetlerini gör
mek için acele ediyorlardı. 

Buçuk oldu. Y arıılara Deniz 
orkeıtra11nıu çaldığı İstiklal 
marıı ile baılandı. 

Y arıt programının ilk nu· 
maraaını Deniz llseıl arasında 
100 m. yüzme müsabakası 
teıkil ediyordu. Talebeler bu 
mesafeyi büyük bir intizamla 
katettiler ve neticede Cemal 
efendi 1 ,29-5 10 derece ile 
birinci oldu. 

Hüseyin 
ikinci oldu. 

Naci efendi de 

Diğer müsabakaların neti
celerini de aıra ile yazıyoruz. 

100 m. yüzme orta mek
tepler arasında. 

1 inci Galatasaraydan Nec• 
det. 

2 inci ameli hayattan Fethi 
3 üncü Darü11afakadan, 

Tevfık 100 m. yüzme-Kulüpler 
ar asin da 

1 - Ihsan. Derece I.28 6 10 
Heybeli spordan. 

2- Mltat Heybeli spordan. 
400 m. yüzme- Deni2 liaeıt 

arasında. 

1 - Cemal. 6.23. 4· 10 
2·- Hakkı 

3- Mahmut. 
400 m. yüzme • Orta mek· 

tepleraragında. 

1- Mehdi.5.41.5· 10 
- 1..>alatasaraydan Necdet. 
4CO m • yüzme-Kulüpler 

arasında. 

Heybell spordan Ihsan deniz 
lisesi namına girerek 5 dakika 
49 ıanlye ile birinci gelmiıtır. 

100 m. arka üslü yüzma 
Deniz liseıl arasında. 

1 - Rami, 2.11. 8 · 10 
2 - Muzaffer: 
3 - Salahattln Şükrü. 
100 m. arlıa üttü yüzme 

orta mekt~pler arasında. 
1 - Robertkolejden Mem

duh. 2. 24. 3 1 O. 
2 - Feyzi atiden Kemal. 

100 m. arka üıtü yüzme 
kulüpler arasında. 

1 - Ali Ihsan :J. 12. 10..4 
2 - Hüseyin Hilmi 
200 m. yüzme kulüpler 

arannda. 
1 - Heybeli spordan 

Hn. 3.27,3 10 
800 m. p:ı.dılbot yarııı 

lh. 

1 - Galataaaraydan Ah. 
met 6. 3. 

2 - Deniz liıestnden Ce. 
lal Ahmet. 

1 Çifte diraekıiz futalar 
yarııı. 

Kulüpler arasında yapılan 

bu yarııın meıafeıl 1200 metre 
idi. 

Neticede Galata1aray bi·_ 
rlnci olmuıtur. Derece 6. 21. 
4· 10 Ilı.inci Haliç. 

1 çifte filikalar yarııı -
Denlzllteıi araaında, 

1 - Güverte ıon ıınıf • 
Derece 10.30 

2 - Liıe ıonl 11nıf. 
3 çifte futalar. 

Y arııı - Kulüpler ara· 
aloda, meıafe 3000 m. 

1 - Galatasaray 9.24 2-10 
2 - Haliç idman 2 çifte 

futalarda Halicin geoç ama·~ 
törleri birinci gelmiılerdir. 

Şurasını söyllyellm ki bu 
yarıılarda Halicin genç uzuv· 
!arı büyük bir QJuvaffakıyet 

göıtermtılerdlr. Bu neticeyi 
memnuniyetle kaydederken 
kendilerini ayrıca tebrik 
ederiz. 

Bu yarııın lklnclliğlntde 
Galatasaray almııtır. 

Dipten yüzme Deniz liıeal 

arasında. 

1 - Hüseyin Hilmi 44,lSm. 
2 - Mahmut 
3 - Emir Muhahrrem. 
Dipten üzun yuzme Orta 

mektepler arasında. 

- Feyziatiden Hakkı 23 
saniyede 20.75m. 

2- Galatuaraydan Osman 
3 -Feyziatıdeo Kemal Ba

ki. 
Kulüpler ara~ınd& yapılan 

bu , yarıla H~yebeli ~ spordan 

Behzat raklpı:z kalarak birinci 
gelmtıtırlr 

Ördek kapma bu müsaba
kalara deniz liseıl, (orta mek· 
tepler ve kulüpler ayrı ayrı iı· 
rak etmiılerdi. 
• Deniz liıesinden Hüseyin Hil

mi, Ameli ha yattan Fethi, Hey 
beli ıpordaan Behzat beyler 
birhıcl olmuılardır. 

Atlamalara Deniz liıeıl, 

mektepler ve kulüpler itti· 
rak etti. Liseden Avni bi· 
rlncl, Tayyip ikinci oldular. 

Harbiyeden Muzaffer de 
üçüncülüğü aldı. 

6 çifle filikalar mesafe 
13000 m. 

1 - Onbirinci 11nıf 
rece 10 28 

de-

2 - Harbiye son ıınıf. 

Bu yarıılardan sonra prog
ram harici oyunlar yapıldı. 

Ve davetliler bu suretle de hoıça 
bir kaldt geçirdiler. 

Dünkü yarıılar baıtan 
nihayete kadar k··ıursuz, gü· 
zei, fakat biraz cansız ııeçtl. 

Genç den izcilerimizden 
daha güzel müsamereler bek· 
!emek hakkımızdır. 

13 ~ t:ı 

Dünkü terfi müsabakasında 

Kasımpaşa nıağlôp! 
Dün de tahmin ettiğimiz gibi 

Anadolu· Kaaınıpaıa trrfi ınü· 
sabakası heyecanlı olmuıtur. 
Daha devrenin baılanl!ınından 
itibaren oyun sert bir oekll 
aldı ve nihayete kadar da böy. 
le cereyan etti. 

Hakem Refik Osman Bey 
çok haklı bir hatayı Ka11mpaıa 
lehine penaltı çaldı. 

Kaıımpaoa bu yapacaklan 
ııalibiyet sayısından istifade 
edemedi. Bu ümit te gittikten 
ıonra Kaaımpaıa sayı yapmağa 

muvaffak olamıyordu. Birinci 
devre 0-0 bitti. 

ikinci devre yine ayni ıe· 
kilde devam ediyordu. Bir ara• 
lık Ka11mpa1a aleyhine frikik 
oldu. 

Aha dolu bu cnı Tiıruıun· 

dan ıat:fade ederek ilk gallbiyet 
ıay111nı kazandı. 

Bu suretle Anadolu küme
sinde kalmağı hakketti. 

Samatyada maçlar 
Samatyada Şark timen

difer sahasında Kumkapı ve 
Şimendifer ikinci takımları 
araıında yapılan maç 1 - 2 
Şimendiferin gallbiyetlle netl
celenmiıtir. Birinci takımlar 
maçı ite 3 - 3 berabere kal
mııtır. Fakat Kumkapılılar 
karıılarındaki ırenç oyuncuları 
P' ı, ıert bir oyunla hırpala· 

IAr, hakeme ltlrazlarile 
,yunu muntazam bir tekilden 
çıkarmıılardır. Pek tabiidir ki 
genç kulüplere ağabeylHI 
mahiyetinde olan bu gibi ku
lüplerden fU hareketleri bek· 
temeyiz. 

Günün meselesi 

Devlet sistemleri r 

"' Her Devlet, bir felsefe sistemine da-
yanır. Sistemsiz idare, önüne geçilmez 

buhranlar do~urur. 
(Birinci •alıifeden deııam) 

!erin hallfeıl, Allahın ırölgesi oldu. Devlet, ilahi bir teıek
küldü, kanunlar da ili.hl naılardan çıkarıldı. Aba! keniaa 
felaefeıl, kurunu vuıtanın Hırisllyanlık aleminde, lıllm 
Camileri de aynı devrin nazariyenin hükumetlerini teılı 
etmlılerdi. Bunun içindir ki, ne bir islim medeniyeti var
dır, ne de Hırlstlyan med niyeti. Yalnız yekpare bir ku· 
runuvusta medeniyeti. 

Mademki, hükümdarlar llahileımlıtı, bunların akılla· 
rından üstün akıl olamazdı. Bunlardan daha hayırkar 
insanlar bulunamazdı. O halde, insanların bunlara itaat 
etmeleri de kendi hayırları içindi. Avguatlnuı, iatlpdadın 
teaavvufunu yaptı. Hegel de bu iıtipdadın felaefeılol ta• 
mamladı. Pek güzel bildiğimiz mutlakıyet hükumetleri de 
bu esas:arla idare olundu. Bu hükümetlerin en bariz aıfatı, 
halkı kendilerinden ayrı addetmek ve yalnız kendilerinin 
halk ihtiyaçlarını anlıyabileceklerlni kabul ettirmekti. Bun
lar, eski Romalıların "Lavala popolo, Savolo Dıeıw halkın 
seıı, Allahın ıeıidirw nezarlyesinl yıkıyorlar, halkı, bir hiç 
addediyorlardı. 

Bunun içindir ki, •halkın ıztırap ve ıikayetlerlnlw ya· 
zan Alimi, terennüm eden sanatkarı ve Giyomtel ıılbi kah· 
rımanı da "lıtiımar. el hainler ilan ederlerdi. 

Çünkü halkın iktidar mevkline hükmettiğini ye ıöz, 
neılr, içtima ve teıekkül hukuku tablyelerile iktidar mev· 
kllni kontrol eylediğini kabul elmezlerdı. H. F. sının bir 
Cümhurlyet slıtemi olarak ortaya attığı bu hareketleri 
mutlakıyet mantığı da ve bu mantığın Faılıtlik ve komü
nittllk otorakıilerlnde bulabiliriz. Halkın Efendi olduğu bir 
Cümhuriyette aıla. Kant, lngiliz tecrübecilerinln nazarlye
lerile Arlllo mantığını yıkarak tenkit fikrini ortaya attı. 
Yeni bir nazariye meydana çıkardı: insanın bilgiıi, ilahi 
değildir, hayatın akıldakı akisleridir. Bu ıuretle, nevefla· 
tun felıefeıl yıkıldı. 

Hakikatın dünyada olduğu ve yalnız inaanların kendi ide• 
allerini halk ve idare eyliyecekleri kanaatı hasıl oldu. Hayır, 
fer,hak, hukuk gibi mefhumları inaanların hayatından çıka· 
mak esasına müstenit bir terakki felsefesi tesis olundu. Bu
günkü •demokratik cümhuriyet. ıeklindeki devlet ıisteml 
de bu felsefenin bir neticeıldir. 

l!im insanileıirken insanın mahiyetini anlamak ihtiyaçları 
baılamııtır. Kant'tan Fireııd'e kadar devam eden tetkikler 
neticesinde insanın, cemiyetin ve tabiatın birçok eararları 
keıfolundu. Bütün hayatın makanizma11 olan insanın mahi· 
yeti terpit edildi. insan iki kuvvet aahibidl. 

Birisi eepıeshomodur ki intanın hayvanlık temayyülle
rlnden ihtiraslarından ibarettir. Bu kuvvet Jnıanın kendi 
hayaniyetini idame ettirmekten baıka bir gaye takip et· 
mez. Bu her lnıanda ayrıdır, ve insanın ferdiyetini idare 
eder. ikinci kuvvet ise " raiaon. nklıdır. Bu akıl ferdlyatın 
meydana çıkardığı fikirler ve hareketlerden ibaret olan 
ilimdir. 

insan, bu ilimle hayvaniyetini idare 'etmek hilkate 
hAkim olmak ister. Bunun ıç·ndir ki, ferdin "layuhtıilğl. kalk
tı, müstebit padiıah gibi inhisarcı alim kahrıman ve dip
lomat ta aynı tehlikeli zümreden adJolundu. Ferdin haki· 
miyetini meydan vermlyccek bir cemiyetin tesis edilmesi 
lcapettl: Cümhuriyet devleti bu fikrin tatbikı demektir. 

Cümhuriyet devleti hem, ferdiyetin faaliyetine ıerbeıt 
bırakmak Ye hem de &klın eıerinl yaptmak mecbriyetln• 
dedir. Bir cemiyette bu iki, kuvvet muvazi bir yolda bulun
mıyacak olursa, o cemiyeti teıkil eden milleti lstipd.ı.t man· 
tığında kalmıı addetmek mecburidir. Bilhaua bMgünkü 
felsefenin adli, idari mali ve ıiyaai kanunlarile idare et· 
mek memleketlerde iıe, anarıl tevlit eder. Ruıya, ltalya, 
Sırbıye ve cenubi Amerikada da olduğu gibi. 

Türkiye Cümhurlyeti teıkilitı esasiye kanunu, Cümhu
riyet ilminin bütün eaaılarını muhittir. Fertlere verilen 
neırtyat, ılyaıl fırkalar yapmak devleti idare edecek meb
uslar intihap ettirmek ve fertlerin bu tabii huknklarını 
lhlll eylememek hakları kat'ı bir tekilde tespit olunmuıtur. 
Bahuıut, Cümhuriyetln tebdili için JDeb'uılann kanuni 
tekliflerde btılunmaları menedılmlıtır. 

Bu memnuiyet -cümhurlyetl idare eden felsefe harl· 
cinde kalan bir hakkın Ttırkıyede yatayamayacafını gö .. 
termektedır· Türldyede ne tahıl ve ne de znmrevt lıtipdat 
olamaz, ne ıağ va ne ıol irtica f:,kalan tetekkO.l edemez, 
hak llahileımez. Cümhurlyet feltefeıl hakkında nepiyat 
yapılamaz. Çünkl, cümhurlyetln kendi ılml vardır, ona 
inkıyat ıart. 

Halbuki, Halk fırkasının takip ettlft ılyaııette ferdin 
ıerbeat lnklıaf hakkı tanınmak istenmiyor., fırka kontroJu. 
na rıza göstermek isteniyor, murakabenin vazlülyet fırk• 
tarafından yapılmaaı klfl addolunuyor Ye bunlara ıebep 

olarak ta • Slyaıi plat form,. un müıalt olmadığını tddi• 
ediyorlar. 

Bu nazariye, yanlııtır. Comhurlyet bir felsefenin tatbf. 
kat ıeklldir. Naaıl ki, Anup• medeniyetini biz kül hal'nde 
aldık, cümhurlyeU de bir ldll hallnde almak lazım. 

Mademki fertle cemiyeti zinde birer kuvYet halinde 
yaıatmak ferdibln ve zümrenin lıtlbdadu:ıa meydan verml• 
yecek ılyaai adli, ideri, hani teıkllltın kitabından ayni· 
mayız. 

Çünkü, ferdi de, çemiyetl de anartl 
reılz faallyetlerle yorar, israf ederiz. 

içine atar, ıeme-

1 Hakikat budur: Hakim seıl, Allahın ıeıldir. 

Tehdit 
Y enlıehirde Bül billderesln· 

de oturan Belkıs H. dün Te
pebaıtnda enedik sokağınd& 
geçerken, önüne lranlı Şem· 
sellin ilminde biri çıkmıt Ye : 

- Dön bakalım küçük hanım, 
bize birk&ç kuruı vermeden 
burad&n geçemezıln! demlıtır. 

Belkıs H. haraç vermeye
ceğini ıöylemit Şemsettin de 
bağırrak: 

-Ôyle ise ben de ıenl temiz· 

lemezıem lıana da Acem Şem• 
si demesinler 1 ıözlerile mu· 
kabele etmtıtlr. Belk11 Hanım 
bu tehditten ürkerek poliıe 
müracaat etmlı, Şemsi yaka· 
lanmııtır. 

Acaba intihar mı 
Evvelki gün Samatya açık· 

lanndan ıreçen bır sandaldan 
henüz hüviyeti teıbtt edilme
yen bir genç kadın denize at,I· 
mıı ve boğu 1muştur. 
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ANKARA OTE~ 

«TIYATHO ve SINEMmı 
Kadıköy .Mı&ırlıojtlu bah· 

çı ıi her akıam alafranga 
müzik ve alaturka aaz Salı, 
Perıembe, Cuma akıamları 
varyete, meırubat 15, Duhu· 
liye 5 kuruıtur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öjtleden ıonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabineıinde 
dahili hastalıkları muayene 
de teodavl eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 

OSMANll BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
· İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoflu 1303 

Senedat ve pollça muka· 
bilinde muayyen vadeli 

veya heaabı cari ıuretile 

avanılar, poliça ve lıkon· 

toıu. 

Türkiye Cümhurlyetl • 

nln baılıca ıehlrlerlne ve 
memallki ecnebiyeye ıe· 

nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lnalatı. ( Heıabı 
cari) kütadı, aenedat ve 
kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahıilAtı, Türkiye 

ve memalikJ ecneblyeye 

keılde edilen pollçaların 

teavlyeıl, boraıı muamelatı 

icraaı, akçe beyi ve ıe· 

raaı, ıalr bilcümle ban· 

-Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Bevoitlu: 4515 
.... İİııİİİııİİİİıllllııiiiııiiıı~-----

0 ok tor Agop [ssayan 
Lan11a cami •okak No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

1 Selanik Bankası 1 
Tarihi tesisi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lıtanbul 

Türkiyedeki ıubeleri: 
Galata, İıtanbul, lzmlr, 

1 
Samıun, Adana, Menin 

Yunaniatandaki şubeleri: 
Atına, Selanlk, Kaval!\ ı 

r.ımll ....... -"' 

Acele satılık ev 
Mahınutpaıa mahalleıiode 

küçük Yıldız han sokağında 
bet oda' ınutbah ve taraçayı 
havi 21 numaralı hane acele 
satılıktır. Mahalle bekçisine 
nıüracaat. 

Bütün konforü 
Telgraf - Taşhan 

havi. 
Ankara 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
6 ıncı Keşide Bugİin çekiliyor 

Büyük ikramiye 
• 

200, 000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

UGUR EVi 
llllımı .. 111!11.a .......... .. 

NURİ - DANIY Al 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.000 Liret, İhtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare : Milano, İtalyanın baılıca ıehirlerinde. 

Şubeler: lnelltere, lıviçre, Avuatıırya, Macaristan, Çe· 
koılovakya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mıaır, Aroe• 
rlka Cemahirl Müttehideıl, Brezilya, Şili, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Ko!umblyada Afilyaıonlar. 

lstanbul şube merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara· 
köy Palas (Telefon: 2641-2-3·4·5) 

Şehir dahilindeki acentalar : latanbulda Alalemclyan 
hanında Telef. 2821. Beyojtlunda: lıtıklal caddeıl Telef. 
1046. Kambiyo dalreıl Borsada Telef. 1718. 

lzmirde ıube 

Muğla Nafia Baş Mühendisliğinden: 
Muğla vilayeti dahilinde Mllis·Küllük yolunun 660 zait 8· 

720 zait 9 dır ve 460 zait 9 130· 11 inci kilometroları araıında 
2,200 metro tul üzerinde yapılacak olan 18~96 lira 17 kuruş 
bedeli keıfl imla ve bolokaj ve alindirai ameliyatı l2·Temmuz. 
931 tarihine müsadif pazar hünü ıaat onbeıe kadar zarf ka· 
bul olunmak ve 111.at on altıda encümeni vilayette ihaleyi 
kat'iyyeıi icra kılınmak üzere koıpah zarf uıullle münakaaaya 
çıkarılmııtır. Talipler ıartname ve evrakı keıflyeyl Muğla 
nafia dalreılnden alabilirler. Teklifnamelerln kanuni teminat· 
larlyle birlikte muayyen müddet zarfında vllavet makamına 

vermeleri lllzumu ilaıı olunur. 

TAŞHANPALAS 
F i a t l a r e h v e n d i· r 

Telefon 1163 

•• 

1MOBİL YA VE KARYOLA~ 
almak arzusunda bulunanlar lıtanbul Riza Paıa yokuıunda 

ASRi MOBil YA MAGAZASIHIN SAlONlARINI 
gezmeden mubayaatta bulunmasinlar. Salonlarımızda 
keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolalarının envaı 
111.lon ve salamanje ve kübik yatak odalarının müntehap 
çeıitleri ve gayet ucuz bronz korni~, istor, file, tül ve keten 

perdelerin mütenevvi çeıitleri. Tedlyatta teıhilat. 

Ahmet Fevzi. Tel. 2.3407 --

Bankaf rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; 

Şubeleri : İstanbul, 
Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 

Galata, Voyvoda ' caddesi No. 102 -

Telgraf adresi: Fraaiabank 
Telefon Beyojtlu 1421 2 · 3 
Posta kutuıu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. . 
Bilcümle Bankı muamelatı 

Heıabatı cariye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Taıarruf sandıjtı - Mekük&tı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım satımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvi· 

at bedellerinin tahsili - Adi ve ılrküler itibar nıektupla· 

rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı vesaire 

~ Türkiyenin en nefis ve en çok satan gazetesi 

Allo! Allo! 
- -

Perşembe günü Avrupa mecmualarına 
yakın zenginlikte ve nefasette intişar etti 

insan yiyen 
kertenkeleleı· 

Genç kızlarımıza açtığımız ankete 

fevkalade meraklı cevaplar 

Bu Mağrada kim ? Maymunlar arasında bir cizvit 
~---... ·~---

1932 Haziran 15 te (Kostanti. 
ni)n defineleri meydana çıkıyor! 

~---.. -~--~ 

Sıhhi ahlaka 
taraf tar mısınız? 

JFevkelAde şayanı tetkik ve dikkat cevaplar .ve münakaşa ___ .. __ _ 

Müteheyyiç deliler koğuşunda ____ , .. ___ _ 

Alışmış kudurnıuştan beterdir ___ ... __ _ 
. 

Muazzezin h"1yatı 
- ıoı;QQ•,. 

Bol resim, nefis tabı'lı kap,görül
memiş bir hayvan fotoğrafı 

-

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

Millet v APuRu 
11 Temmu:: 

Cumartesi 
ı ııfuıü akşam saat 18 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle (Zonguldak 
lnebolu, Ayancık Samsun, Ordu, 
Oireson, Trabzon, Rize, .Mapa\•ri 
ve 1 lopeyc azimet ve Vakfıkebir, 
Gürele ve Ünyeye de uğrayarak 
avdet edecektir. Müracaat mahalli 
İstanbul J\leynıeııct Hanı Alemdar 
zadeler Telefon: İstanbul 1154 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
12 Tea.:::z p AZAR 
günü akıamı ıaat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, 
Glreıon, Trabzon, Sürmene 
ve Rize ) ye azimet ve 
ayni iskelelerle Görele 
ve Ünyeye ujtrıyarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirke· 
elde Meymenet hanı altında 
acenteliğine mürac .. at. 

Tel. 22134 

• 

BOURLA BiRADERLER w Ş" -Doktor feyzi A~met 
Cilt, ıaç ve zührevi has· 

talıklar mütehassıaı Cu
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
halta kabul edilir. 

Adras: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: İ•tnııbul 3899 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp• 

haneıi üstünde No. 66 
Tclelon: lıtanbul 23R!'i 

Satılık ev • Aksaray Horhorda Sofular 
mahallesinde Ragıp bey aoka· 
ğında 14 numaralı hane satı· 

lıktır. Talip olanlar"Yarı·ı.ga· 
zeteslnde mürettip Nevzat 
efend.ye müracal\t etsinler. 

~ISIBl!IBIBlll!lm .. lllllllBllll'!!"I' ... 

Dr. Hayri Ömer 

-

Airoanya Emrazı cil· 
diye ve zühreviye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ajtacami karşı 11raıında 

133 No. öğleden sönra mü· 
T Plefon: 358G -Temmuz 193l=HıLır"671 

-c t • -- umar esı ::--
Arabi Ruml 

24 Sefer 28 Hııziran - -Vakit- Ezanı vnı i: ~ ı ~ati 

t.vkat s. D. "Q:";ı :,. Ü. -·- - - -- - -
Sabah 7 o, Sabah ~ il 
O~te 4 36 uı;ıc 12 rn 
ikindi 8 36 ıkiııJI 10 19 
Akşam 12 00 Hoor.ı IJ 42 
Yotsı 1 w Yı1tH 21 4? 
n111J3.k 6 42 / n;ıeA ~ 2 _E., 1 

l\\CSUl Olllılwı ve lil ... ,,., 

Bürhan.:ıtirı A,ı 


