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Nüshası her yerde 5 kuruş \..Gönderilen evrak iade olunmaz 
fÇift9i, lt9I ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAik Cümhurlyet9I gazetel 

Bu -i~ için para alınabilir mi ı~ -:- .. w~~·~=~ 
~~-"'~~~~~~~~~~~ .... ,~~~~~~~~~~~~~~ .. 

Zavallı Türk milleti namına neleı:,ı:apılıyor, nelere cür'et edilmiyor! 
Ve nihayet esnafın kursağını buluyor. üç beş kuruşu, Eskişehir kırlarında da 

Şimdi o, vatandan ve vatandaşlardan 
~~~~~~~~~~~·~!Ii~~ı!~~~il~~,....,.:§!~§§~~if~i-~ı~*' ~~~~~~~~~~~~···~~·:t!i:§"1~ .. ~4!·:,~i;:ıai[·""':.·::P~~[. :~]· J:-ı.~r:~~·5'E,-:...,.~· ~· ~. :· ~t5l~:zZ!lii:!§l!E~§!il!~~ ~ ~ 't;-:l-+t~~ ., ~--- _,_ - ·>- ., ~ 

Eskişehir Yarın bütce müzakeresine başlanıyar Mis_a_fi_ir_im_iz_K_ra_L_H_z. Halk sesi, halk ifadesi böyle olur 

Yunus Nadinin 
bahsetmektedir 

_H_e_mş-er-isi_!? __ Matbuat kanunu bu dev- Bentlerde Palyaço da söylemiş 
G6rülmeli, ibret alınmalı· d •• •• •• ı • k f 

::~· ~~~~:~~~na:ı~~ ~=~~~~ re e goruşu mıyece • Dün tenezzüh Yunus Nadinin hemşehrilik mera. 
rmk merasimine awcak ü9 S d M ı· k·ı· yaptılar simi tafsilatını bir de saf vatan ço-
be, kişi iştirak etmiştir. Za- alı günkü içtima a a ıye Ve 1 1 Misafirimiz Kral Fayıal Hz. 
vallı Türk milleti .• Senin na- ki " d d• } • • f 
mıne neler yapılmıyor! uzun bir nutuk irat edecek l ~~~I ;,~1r::~rir.t:11yeBa~:ez~~ cu arı agzın an ın eyınız. 

Arif Oruc; Irak Mebuıları ve maiyetleri 
Yazık bu memlekete •. Kar· 

nını doyuracak ekmek parası 
bulamıyan aç milletin, devlete 
vergi borçlarını ödeyemlyen 
zavallı esnafın elinden, avucun· 
dan üç beı kurut alınarak, 
Eıklıebirde Halk Fırkasının 

1enelik kır eğlenceıinde Yunuı 
Nadiye ziyafetler çekildiği haber 
veriliyor. Bu doğru mudur? 
Bunu ·alanlar yahut toplayan· 
lar klml~dlr? 

Halk fırka11 Yunus Nadi· 
ye ziyafet çekebilir. Belediye 
daireleri Yunuı Nadiye ziyafet 
çekebilir! Belki bunu bütçe
lerinin bir faılına ıokup uy· 
dururlar. Fakat, günde iki lira 
kazanamıyarak çoluk çocuğu 
nun nafakaaını bekliyen 
eınaftan bu it için para alı· 

nabillr mi? Bunu ıorabilir mı
Jiz? 

Şu bahuız topraklar üze· 
rinde, hastaların buzlarından 
ihtikar yapao, ıüt çocukları· 
nm tekerlerinden keıeılni dol· 
durmağa çalııan, memleketin 
ıu derdini kendi mide ve ke· 
1eıile ölçüp biçen, millet ma· 
bnı blldiğl gibi taıarruf eden, 
vatanın dağlarını taılarını 
7utmıya çalııan bir bedbaht, 
orta oyununa çıkar gibi, canı 
yanan Türk milletinin gözleri 
önünde dolaııyor. 

Vatandan, memleketten, 
milletten, mücadeleden ve va
tanperverlikten bahsediyor. O
nun dı.t ve onun kalemi, ar• 
tık bu milleti benimıeyemez .. 

Görülmeli, ibret alınmalı· 
dır kJ, bir fırkanın ıenelik kır 
eğlencHine koca Eıkiıehirden 
klmıe lıtırak etmemiıtir. in· 
tıbahla dikkat edilmelidir ki, 
l'azeteılnde bastığı resimlerde 
on yedi kiti görülüyordu. lıte 
ona böyle mutantan ( ! ) bir 
hemterıllk merasimi yapılmıı· 
br. Eğer büyük ruhlu Eski
ıebirliler, unu karıılamıı ol· 
ıaydılar, kuru gürültüler
den karınlarının doymadıiiını 
pek güzel takdir eden Eıki· 
ıehirliler eğer onun etrafına 
toplanmıı olıaydılar, kesesini 
doldurmakla milletin ıltıtabını 
çiğneyip geçen adam, gazete
alnln 1abıfelerinl kendi boyu 
kadar reıimlerle doldururdu. 
Ne hazin macera ..• 

Üç kiti Ponuk çayı kena· 
nnda ıöiıüt ağçlarına: • Vatan 
haini!.. diye haykırmıılar ve 
ıöğüt ağaçları aynen iade 
etmtıler! 

Bu unutulmayacaktır. Hem 
de ilelebet •• Zavallı Türk mil
tı, ıenln namına neler yapıl
mıyor? Nelere cür'et edilmiyor? 

Ve nihayet eınafın üç beı 
kuruıu, Esklıehir kırlarında da 
Yunuı Nadloln kursağını bu
luyor. Şimdi.>, kızarıp utanma· 
dan vatandan ve vatandaılar· 
dan bah1etmektedir ! 

Arif Oruç 

r. 
....... Piyango .......... . 

Tayyare piyangoıu dün 
ikmal edilmiıtir. Cün 

kazanan numaraların tam 
li•t,ıi 4 ücü sah;femizdedj:;, 

Grinün meselesi 
l' azıaı 5 ınci ıahifemiz

<1-d;r. oku)'unuz. --..... -··---

Ankara, 12 (Telefon) - bulunduiiu halde 1aat 11,30 da 
Hazırlanmakta olan yeni mat· Mı11r Sefaretini teırif buyur· 
buat kanununun müzakereıl ınuılar ve ıereflerlne verilen 
kalmııtır. ziyafette hazır bulunmuılardır· 

Kanunun muhtelif ıhtııaa Kır al Hz. feri ıaat 14 te 
lllal7etlerindekt zevat ile bir• 

encümenlerinde tetkik edil- lilı:te Sarıyerdekl Bentlere gi· 
meıi uzun vakte muhtaçtır. derek bir tenezzllh icra Ye ak-

Halbukl Mecliı ıalı günün· ıam ııeç Yakıt ıara7a aYdet 
den itibaren bütçe müzake· bu7urmuılardır, 
ratına baılıyacaktır. Gerek 

mecliıin lılerinln çokluiiu ve 
ııerekıe Matbuat kanunu uzun 
uzadıya tetkike muhtaç ol· 
ma11 tehiri müzakereıini mu· 
cip olmuıtur. Yeni Matbuat 

kanunu müzakeresi bu suretle 
teırlnlevvel lçtimaına kalmıı· 

tır. (Deııamı 2inci sayfada) 

931 bütcesi münasebetile salı 
günkü ' if1İm7da mühim 
bir nutuk irat edece/ji söv· 
lenen M. vekili Abdülhalik 8. 

25 hukuk talebesi gitti 

...... -,....-----~~ - ---ı 

Porsuk 9ayı kenarında ağaç- 1 
lara hitabe irat eden adam ... 

Eıklıehirden hemıehrillk 
merasimine dair alınan mek
tubu aynen dercediyoruz: 

Dün burada Halk fırka11nın 
ıenellk kır eğlenceıl vardı. 
[1.alabalık olsun da mahoup 
olmasınlar diye] bu eğlencede 
bilha11a davet edilen Yunuı 
Nadi, Aka Gündüz daha bazı 
mı.afirler hazır bulunuyorlardı. 

Birçok mukaddemelerden ıonra. 
Yunuı Nadi Beyin ıeıl ltitildi. 
Bu zatı muhterem hemen ga
zetesinin de Jlk ıahifeıinde ol· 
dugu gibi kemali azametle 
küfürler aavurmağa baıladı. 

Tabii bunların yanında Arif 
Oruç baıta geliyordu. Söyledik
lerini yazmak icap ederse 
onları ancak iki günde bitire 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Balkan turu ya~ılaeak 45 gencten ibaret bir heyet , -
Macar izcileri geldi! ' 

misafirimiz- Kral Fayı,./ H:.:.· 
maiyetleri ile birlikte 
Kral Fayıal Hz. lerinln bu 

8'iln lstanbul muhtelıt semtle· 
rlnl ziyaretleri melhuzdur. 

Kral Hazretleri akıam 
Gzerı Beyoğluna çıkarak sine• 
mayı teırlf etmfılerdir. 

z~ 

-Yunus dava etti ı-, 

~uruşmak 
isteriz! 

Dün Edirneye gtJen hakak talebeai Masuniyeti teşri- , 
DGn akıam konvanılyo- 1 gençliitile dostane temaalar İy • f d•ı• Se Dün ,ehrimize gelen 45 

nelle 25 kitiden mürekkep yapılacaktır. eSI re e 1 lr •• "45. Macar genci tehrl· 
Hukuk fakilltnl talebeıi Edlr •••:•• •• •••••:••••• ••' •• • •• • D h b • k h k ·- mize gelerek " Galatasaray · · Yıne f ocıa oluyordr a a ır ço a ı ........................... . 
neye muteveccıben hareke~ - 'kat/er orta va cıkacak! Meclisteki istizah takriri 
etmiılerdlr. Seyahat edenlerın °' • d -

dl l H d Y' Cumhuriyet gazeteıin e, c 1 ye ı anım ır. 

Edirnede bir hafta kalına· Baımuharrırımız Arif Oruç e se 
Bey aleyhinde çıkan ve altın· 

caktır. 

Hukuk faklteıl talebeılnln 
ıeyahetlerl bu kadarlarda kol• 
mlyor. 

Edirne den 
zlm edilen 
yapılacaktır. 

avdetle tan• 
Bursa ıeyahatı 

Tatil latlrabat edildikten 
ıonra Hukuk talebe cemiyeti 
bir Balkan turu yapacaktır. 

da Yunuı Nadi imzası taıı· b ti 
Yan küfür ve hakaret dolu za l arı 
yazılardan dolayı mezkür ga- Faka, her ıey onlardadır. 
zetenln baımuharrlrl Yunuı Efendiler neyi tenkit ede.im. 
Nadi ile meı'ul müdürü Agah Şimendifer yap, yaparsınız. Vay 
Beyi dava etmlttik. efendim, tlmendı fer yapılır mı? 

Dün öğrendiğimize göre mu· Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz 
maileyh te Arif Oruç Beyle develer vardır, arabalar var· 
müdürü meıulümüz Burhanet· dır. Bu veıaiti nakliye durur· 
tın Ali Bey aleyhine mukabil ken ecdadımızın kemikleri üze· J 
bir davıt ikame etmlıtlr. rlne ray dizilir mi? Pek Ala, 

Bu ıeyahat teırlnlevvelde ikinci bir kazaya sahne olan Yalnız uıülü cezaiye mu· yapmıyalım. Deve ile gidelim. 
Ankara caddeıi { D•vamı 2 inci sahifede l Aman efendim, olur mu, ka· icra edilecek ve Bükreıe, Sof

yaya gldilecek,oralar Darülfünun (Yazm 2 inci sahifemizde) - çıncı aaırdayı z. Ne yapalım 

1 Eskişehirde Yunus Nadiye davullu zurnalı yemek yedirildi 

Macar genci bir arada 
ll1eıl.ne misafir edilmit e•dir., 

Misafir iz çiler dün 1 ;tan
bulun muhtelif semtlerini ve 
bilhassa bazı cami ve müze
leri gezdiler. 

\ 

Miıaflr Macar izcileri dört 
gü .. sonra yani temmuzun 
on be§ nde memleketlerine 
avdet edeceklerdir. 

( Devamı 2 inci sahifede ) 

efendiler, ne yapalım ve yine 
bütün dünyada bir buhran 
var, tasarruf yapalım, ne ta
sarrufu Efendim, biçare me
murları eziyoraunuz, atıvorıu. 
nuz, bu taaarruf mu? Yı.pmı· 
yalım, efendiler bu ne demek
tir. Binlerce herifleri toplamıı-
11nız millet bunlara bu parayı 
vermez. Pek iyi, ne yapalım. 
(Devamı 4ü.,cü ıay'nda) 

1 

Birkaç kafadar toplanlp ele le, baıbaıa davul 
zurna ııte böyle gırtlak 1afa1ına yollandılar. 

1 

Porsuk Çal\' kenarında nutuklar Irat edildi, 
o ıöyledl bu .t.yled!: 

- Vıırmı ba~a bir yarı kafadar?'dendl, döndü, 
e6iütler ce v • l'l •erdi. 

Nıbayehlz ufuklara bağrıldı, laflar edildi, 
peynir ~emllerl yürütüldü ve biçare Yunuı if., 

.c bir baba hindi gibi kalardı, döndü. 
Baba hindiye voyvo 1 

• 



at 
e e 

at kanunu budev
g ·· r ·· şülmiyecek ! · 

(Birır.ci sayfadan. devam) temamen teplt edilmlt ve tet Harı·cı·ye v 1 Deniz TOportörü de iştirak etti! 
Ka u ıı un muhtelif mevad· her mebusa birer tane tevzi • D • k • 

dı Üzerınde alakadar olan ve· edııv!~t:rbütçe eu.ıatı evelkı- Tevfik RüştüB.bu enız omısyonu 
ktı.•oılerin fiki r ve mülilhazaiar 1 · 

lere nazaran epeyce tadil edil· •• d• ~ s 
henüz t splt edllmemlttlr. Bu gun ıyor ' s·ıh •• k 

mit bir ıekıldir. J 1 assa muza ere mevz itibar la prnj .! suretleri teksir 
olunarak veka etlere gönde· Memur meselesi, tekant Şehrimizde bulunan Hart- bul Lı·manı meseles 

u İstan
idi rilm ı t r. 

V t:k Jetler noktai nazarları· 
nı tesp ı t ettikten sonra birer 
rapor .teklinde Baıvekalete 
tevdi eııeceklerdir. Andık bu 
tetkikatın 3zami Teırınievvele 

kadar hazırlanmaaı icabetmek
teilir. 

Mecltıln müz kere mevzu-
!arı arıraında bü çe ve levayi

hi saireslnfn bulunması ve bun· 

meaeleıl başka prensiplere clye Vekili Tevfik Rüttil Bey. 
bığlanmııtır, bu gün öğle trenlle Ankaraya 

Yeni bütçenin nıüzakere· avdet rdeceklir. 
ıinden evvel hükumet reisi Maarif eminliklerinin 
lımet Paıanın bütçe münaıe· işi devredilmedi 
betile kısa bir nutuk lradet• Maarif emlnllkl=rlnlnfagvı 
meıl muhtemel görülmektedir. dolayuile, Jstanbul Maarif 
Fakat bütçenin umumi emaneti muamelatına Maarif 
noktal nazardun izahı için müdürü Haydar B. bakacak. 
Maliye veklll Abdü'. halik tır. 
Beyin uzun bir nutuk lratede· Daha henüz devril teıltaı 

' ceğl kuvvetle söylenmektedir. muameleıl yapılmamııtır. 

Dün Ticaret odasında deniz 
raı: ortörünün iftlraklle bir deniz 

komisyonu toplanmııtır. 

Bu komlıyonda l.tanbul 
limanının halt hazırdaki faa· 

liyetlnln teıbltl görOlmüıtur. 

Limanın müzakere mevzuunu 
teıkıl eden baıhca faaliyet 
maddeleri ıunlardır: 

1 - Hinterlandakl meıal, 

2 - Gelen gemilerin tonaj 
miktarı, 

3 - Tran~lt ıuretlle geçen 
gemilerin tor aj miktarı, 

4 - Limaın muamelatı, 
5 - Limanın diğer yerler

le olan müna.;ebatı, 
6 -Gere!. transit ıuretlle 

ve gerek diğer tekillerle gelen 
gemilerin hanğl hükClmetlııre 
menıup oldu ğu. !arın 'IDÜ mceliyeti haiz olmaaı 

yalnız matbua t kanunun değil, 
İcra ve iflas kanunu ve bunlaı·a 
benzeJ'ln hır iki kanun layiha· 

aının l h ırini icab ttırcce ktir. 

Bütçe encümeni relal de büt· Buz 
çenln umumi vaziyet ve pren• 
-.ıerl hakkında izahat vere· 
eektır. Sıkıntısı yok 

Piyasada çok 

Meyvacılar müşteki 
Binnetice anlaıılmıı o.uyorki 

Matbuat kanunu bu de\•rei iç· 
timatyede görütil!miyecektir 
vekil etlerin nokta l nazarluı 
çok ıayanı dikkat olacak 
tır. Fakat kanun tadilatı 

hakkında bu gün bir ıey 

ıöylf"mek imkanı yoktur. 
Kanun teh iri müzakereıl 

etraflı ve ıamil tetk ki dolayı· 
sile o ciuğu çin hüınü teıir 
yanmııtır. 

Şirndi Meclisin en fazla 
ehe mmlyet atfedllrn içtima· 
!arının mevzuu [31 bütçesi 
teıkil edecektir' 

Yeni bütçenin eıaal\tı 

Bütçe müzakeratının Mec· 
llıln bir kaç lçtimaının ifgal 
edeceği anlatılmaktadır. 

BOtçe mOzakeratında en 
fazla ehemmiyet verilecek 
nokta bütçe ile vergi layı. 

haları ve tevem levayihfn be· 
raber yürümeaid!r. 

Aı&Utı yukarı bütçe ıon 

feldinl almıt-bulun u Cihetle 
m cltate fazla ve mühim te• 
beddüllta manız kalmıyacak· 
tık. Meclia yanak! c eclnde 
cumıırteal ittihaz edilen karar 
ve\liile derhal bütçe mhake
reıine lutılıyacaktır. 

Bir cinayet davası bitti 

lOOOLira taz-'11·- -"' ..... 
Mustafanın cezası on beş .seneden 

3,5 seneye indirildi 
Bundan bir müddet evvel, 

Balatta Lonca. tabir edilen 
yerde bir cinayet olmuı ve 
Mustafa ilminde bir çalgıcı 

ıulu M hmet ilminde birini 
öldurmÜflÜ. 

Bu dava don Ağırceza 
mahkemeatnde bltml§tlr. 

Ölen Mehmedln diğer beı 

1 

arkadaııle birlikte Mustafa 
Ef. ye hücum etmlı olması, 

yerleri tahrik mahiyetinde gö· 
rülmüt ve bundan dolayı ce-
zıuı 15 ıeneden 3 •~ne 9 aya 
lndlrllmlılir. 

Bundan baıka maktulün 
alleılne 1000 lirada tazminata 
ınahkQm olmuıtur. 

••••••••n••HH•H•H•••••H••••-•-•••••••M-•tıH .. ••••••••---••••M•••••• .. •••••• .. ••••--•••"• 

Belediye 
alaca 

Ankara caddeainde kaza• 
{ lar ııklaımağa baıladı. Sebep· 

!erini uzun uzadıya tahlil et· 

ı:ğimiz bu otomobil kazala
rının önüne geçmek için hala 
bir tedbir almamııtır. Dün de 
ylfle çok müe11sir bir faciaya 

sebep olacak bir kaza cüz'i 
haaarat ile nuftıırulmuıtur. 
Kaza ıöyle cereyan etmiılir: 

Hocapaıadan gelen bir yilk 
arabası cadde tatlkamettnden 
giderken, aıağıdan ıür'at!e 
gelen bir kamyonla çarpıı· 

. mııtır. 
Kamyonun ufak bir manev· 

ıraaile ıoför kazaya mini ola· 
bilırdi. 

Şoför mnıadl'mede araba: 
nın okile ön tarafını ve ayni za· 

manda seyyar bir ıucuya da 
çerpiı.rak omuzuddaki ıu fıçı· 

ımı parçalamııtır. 

Bu çarpıımadan ürken 
raba beygirinin zaptı müm· 

küo olamamıı, tutmak latiyen· 
lere, tekm•ler 18Yurıı.rak o 
civardaki eınafın heyecanmı 
muc•p olmuıtur. 

Maddi h ~ra sebebiyet ve
ren ıoföT, arabaclle, mucumı: 
zararlarını telafi ederek ıulh 
olmuılar ve hadı.eden dolayı 
sabıtaca takJ ta mahal kal· 
marn ıtır. 

Bu it sulhen tesviye edil· 

45 Macar 

BiYim:i aahifeden dauam) 
Yarıın saat n12. de proğ· 

ramları mucibince Taksim 
Cumhuriyet iıbideıine giderek 
çelenk vazedeceklerdir. 

Macar izcileri latanbulda 
kaldıkları müddetçe Galataaa· 

rayın misafiri olacaklar ve 
fatanbulu gezeceklerdir. 

lzcıler ıerefine ziyafet ve
rilecektir. 

Üç el silfilı 
Dün gece saat 24 te Kum· 

kapı Şehıuvar Bey mıııhall•I 
Cami sokağında 24 numaralı 
evde mukim Beyoğlu Telgraf 

hat çavuılarından Hidayet Ef. 
nln hane draçasıoa ıoför Nuri 
üç el ıilah atauı ve kendisini 

derdeüe geleğ zabıta memur· 
larma da hakaret e~mltllr. 
Hakkıoda tahkikat.ta bulu

nulmaktadır. 

mez. otomobilin ıüı 'atı uıul-~· 
Süzdür. Araba ile müıademe
ıinl muc;p nokta uaulıüzlükten 
dır. Bu noktalar igmazı ayna 
gelmez. Belki arabacı irza 
olunabilir. Fakat ya bu kaza 
pek yakınlaoan bn facıanın 

amili o!saydı? Bnda bir defa 
daha gö terlyorkl böyle çok 
dönemeçli olan ve halkın en 
çok geçt:ğı yerlerde aeyrleefer 
doğru değildir. Bu kazalara 
mnnl olmak lç!n biran evvel 
lcabeden tedabirfn alınması 

lazımdır. 

ili ıınıı ...... ~-·----..,."'= 

Ticaret odasına şikayet ettiler İh
lıtanbulda her aene bu 

zamanlar buz ııkıntıaı baı 
gösterir ve hemen her aranan 
yerde buz bulunmaz, olaa bile 
muayyen flatından faalaya 
•atılırdı. 

racat niçin azaldı? 

Bu sene, Belediyece yapı· 
lan tetkikata nazaran ıehrln 
h iç bir aemtinde buz ııkıntısı 
çekilmediği ve narhtan fazla 
da aatılmadığı teıbit edilaıı .. 
tir. 

Meyva vergileri geçen ıe· 

neye gö-re çok fıı2ladır!. 

Meyva tacirleri bu huıua
tan ııkayet atm ktedirler. 
lıkenderiyeye ıevkedllen mey· 
velerlmlz geçon deıı eye naza· 
ran (4) mialı verği vermek 
mecburiyetinde kalmakta ve 
bu yüzden de tacirlerin zıyan• 
!arına ıebep oimaktadır. 

Meyva tacirleri Ticaret 
oda11na müracaat etınlılerdlr. 

Keyfiyet vekt.lete yazıl· 
• • • o ........... .. 

1 

• 
mııtır. Me) ve tacirlerinin 

toplanan kanaatlerine göre 

bu . hükümet mizln Mıaır hü• 
kumetioln i ıracatı arasında 

bulunan " muz " meyvaıına 

fazla vergi vaz'ına karfı Mı· 

aırın mukabe esidir. 

Dahilden aarfedilen mey

valarlmlzdan • oktruva " na. 
mile ve esklı f gibi pek cüz'i 

ve muayyen bir miktar vergi 
alınmaktadır. ..... 

Bundan baıka tutulan Is· 
tatlıUğe nazaran bu aenekl 
baz aa atının geçen sene
kine nlıbetle bir misli fazla 
olduğu tahakkuk etmlfllr. Halk sesi, halk ifadesi böyle olar 

1 az 
Davasına bugün 

ha 'anacaktır 

Palyaço da söylemiş 

Halkı kanunlar aleyhine 
tahrik •e lince teıvlk edici 
mahiyette yazılar yazdıfı ld· 
dtaılle müddeiumumilikçe 
aleyhine daven açılan~Yılmaz. 
gazeteal meı'ul müdürü Yusuf 
Ziya Beyin muhakemesi bugün 
öğleden ıonra üçOncü ceza 
mahkemeıinde başlanacaktır. 

Filim çevirenler 
dönüyorlar 

Darülbedayi artııtlerl filım 
çevirmek üzere Buuaya git· 
miılerdt. Oradaki çalııma 
nlhayetlendiğinden artistler 
yarın ve ya öbürg.ün ıehrimize 
vvJet cd!cekleri:llr. 

(Birinci sayfeden devam) 
bilirim. Onu müteakıp Afyon· 
karahısarından g,,lme Faruk 
Şilkrü isminde blrlıl ıöze: 

"Yakın bir mazide saçlarını 

ağartan büyük rnuharrirlerl

mlzden Yunua Nadi Beye ağız 

açan ve ona kartı muhalefet 
gösteren Aılf Oruç bir vatan 

hanlnidlr" diyerekten baıladı 

ve bunları Eakiıehir mOnev· 

verleri namına ıöylfyordu. 

Muhterem Arif Oruç Bey aen 
bunları ıuatunnak ı.;ın ne yap· 

mak lazımaa yap, -çünkü onlar 
Yunuı Nadiye ve yamaklarına 

bot görünmek için cğlentlde Arif 
Oruç namusauzdur, Arif Oruç 

haini vataıidır Arif Oruç mil· 
leli iğfal eden aeclyeslz bir 

Yusufly akalandı adamdır dıye • ba~ırdılıır. 
Kanmpafa<!a tahııil tahlı- Bııkıoız ne kadar tuhafki 

ye rıhtım ıım ıl ıinden Kara· daha dün panayırlarda adi 

kaı Yuıuf sarhoılukla, Galata tiyatrolarda orta oyunları 

Rıh tım caddesinde Velinin oynıyarak ve ötekinin bhlklnin 

kalıvesine gelip haraç lalemı, karı111nda göbek atarak ha-

ve verilmemeıinden muğber yatını t..1..ıanan bir serı rl 
olarak bir el de silah atm11• ıie Afif Orucun haini vatan 
tır. Yueuf yakalanm~tır. olduğunu nam 11uuz olduğuun 

Kaza ye Çerke• Etemln kortmnda 

Kurtuluşta Yeni asır soka- zenduatluk ettillinl o meıfre 
ğında 19 numaralı t vde mü. yerinde bağıra b liıra ıöyler· 
kim kunduracı Anakraa ve üç kım Yunus Nadi de böyle bir 
refikini hamil l 325 numaralı aer eriyi alkıılıyordı . rtık 
otomobil Kurtoğlu yokuıunu hepsini yazmak elimden gel· 
çıkarken yolun bozuk olmuı mlyecek. Orada, o mesire ye· 
dolay111 ile bakkal Hıriıtonuıı. rinde Valinin, polis müdürü-• 
dükkanına çarparak haaara •j nün, müddeiumuminin ı.lahke-
uğramıştır. mei teınyi.ı rüna•ından ba:-:ıla-

,r 
Bizden 

• Yenigün " gazauai, 
Kand'lli aırtlarrndaki 

Belkıs H. fncıası hakın• 

da zavallı ôlünün nkra
balarrndan iki yavruyu 
bu meule etrafın® söy· 
/eliyor. 

Bu hanım kızlar diyor ki: 
~ Hôdi•eyi muvafık gaze· 

teler doj/ru yazıyor da 
muhalifler fena .. 

Mflmlekldte bir matbuat 
kanununa ihtiyaç oldujju· 
na artık inanıyoruz .• 

Hey gidi düıya hey ..• 
Bir ci,.ayet had;sesinde -

söylemek 
bile muhalif, muvafık 

aratıyorlar. Yavrular: 

- Belkisin ölümünü din· 
liy.m muhalif muharrir 
yanlış yazmış .• " derler· 
hen ve doğruluk isterler· 
hen, onların sözlerini tah· 
ri • etmek b:lmeyiz ne 
dereceye kadar dogradur. 
Artık .en gel de bu goze

tenin dotru havadis ver· 
dit ini 

ister dinle 

İster dinleme! 

1 

rınıo önünde böyle bir adam, 
ı!zl tahkir eı:liyor palyaço!uk 
ederek haya'ını kazanan ba 
çırkf size 'Siiz öylem6ğe cür"et 

ediyor ve sizi parmaklarile bo· 

ğacağını ılıin ed•yordu. Artık 

Aıif Oruç Bpy :,fı; ne yapmak 
lazımaa yapa:aınız. Benden 

oldujiu gibi hakikati söyle· 
mekllr. 

ikinci mekh.-p 
Bu mektubu da aynen neı· 

rediyoruz: 

Yunb a.tli B. Ankaradan 
Eski ehire geiecejilnden tere· 
fine bir zly fet vermek ste· 
tli!er ve bu nefis ziyafetin 
paraıını esnaflardan cebri 
aurelle toplamakla ikmal 
edeoıldiler. 

Bızzat vahit o!duğum ıu 

manzaraya bakınız· 
Esuafın birine iki lira ve

receksin ded ı ler: 

- Peki & ebebı nedir diye 
esnaf llırduğunda baımuharrir 

Yuuı Nadi B gelecek, ıerefine 
:zlyaf" t Yer.,ceğiz,dedller. Esnaf 

bu sefer hidctlenerek: Kendl

mt:.ı doyurd ıı l: ta bir de o mu 
lıaldı diye cevap verdi. 

Hulasa esnaflardan lkiıer 
lira meta7ori topladılar. 'Şunu 
demek isterim ki bol bol 
havadan yazı ya~arlar, gazete
lere gonderırler, leylek gibi 

laklılkand n başka bir gey 
yapamadıt..ları gibi bir de es
nafın tanını yakmaya kalkı· 

ıırlar. EıMen esnaf yevmiye 
iki liıa kazanamıyor. 

Cebri para toplandığına 

nazaran düı '1nünüz bir kerre 
Yunus Na.dl rye Eskiıehir eı· 
naf ve halkın:n ne kadar yuca 
muhabbeti olduğunu rica ede· 

• rlm. 
Bınaenaleyh reımlyete aığ· 

mıyan bu münaıebetalzlik doğ 

ru mudur? .• 
Mademki tahıl muhabbet· 

lerl mevcuttur ceplerinden be
ıer, onar lira ortaya koyarak 
veuelerdi !! ... ? 

Esnafı reııclde etmekten 
oe maksat hii.aıl olur acaba ? 

••• 

13 Temmuz 

Yunus Nadi dava etti! 

l}uruşmak 
is eriz! 

Masuniyeti teşri
iyesi ref edilirse •• 

(Birinci •oy fa 'an Jev.:ım) 
clbince Yunuı Nadi doğrudan 
doğruya altıncı iıtintak hliklaı• 
llğine müracaat etmlıtır. Biz, 
ıade gazete ıütunlannda deiitl 
hak ve hakikatin ölçüsü olan 
adalet kapılarında, mahkeme 
salonlarında da bu adamın 

karııaıoa çıkmağı bir vazife 
te!Akkl l'derlz. 

Müstantik Mi1ddeiumumlnio 
bu davayı muvafık görüp gör
medlit:nln lıtihzahına karar 
vermiıtlr. 

Bu davalardan ıonra yine 
gazetemiz Baımuharrlrl Arif 
Oruç Bey tarafıodan ikin
ci bir da va ikame edilmiı· 

tir ki bu davada gazetenin 
mes'ul müdürü Agah Beyle 
beraber, Eskiıehir Halk fırkaıiJ 
reld Osman, Belediye reld 
Kamil, ziraat odaaı relıl Kil.mil 
Ticaret odası reisi Ahmet, id
man yurdu reisi Faruk Beyler 
aleyhindedir. Bu da vaya seb<'P" 
te bu Efendilerin 3 temmuz 
tarihinde cOmhurlyet gazete
ılne • Esktıehirden gönderdık· 

!eri mektup ve orada istimal 
ettıkleri elfazı galizedlr. 

Yunus Nadi aleyhine ik1t.• 
me ettiğimiz dava istidasının 
bir ıureti B. M. l\,eclleine g6n· 
derllmiıti. Yunuı Nadinln va· 
zlyet ve lçyüzünün daha hRkikl 

v • tamimi ~ekilde ve cümhu 1 et 
hakimleri huzurunda tecelııel 

beklenlrııe Yunus Nadinln ma· 
aunlyetl te§riiveıinln ref'ı kafi· 
dır. 

1\1 cltıin bu cih,.tl lltıza m 
1 d <:e!ılnl ümit eduiz. Bu tak· 

dirde muuııiyeti teırllye altı

na saklanan Yunus Na dinin ne 
mRhiyette biri olduğu meyda• 
na lçıkacaktır. 

Yunus Nadlnln aleyhimize 
dava açma11 bir isabettir • 
Aııcak kar ılaıabllmellyız • 
Meclisin Yunusun teırii maaıı· 
niyetinin refi ile vücudc getl• 
reccğl dunııma daha nice 
hakikatlerin tecellisine medar 
olncaktır. 

Yunus Naditle kanun ve 
hakim karıısında ddha 11çık 

ve da ha esaılı konuıuruz. 

adın 
'Kacırmak isteyen:er 

' 
yakalan'dılar 

Dün geçe saat bir bu• 
çukta Kaaım paıada baliye 
caddeain kahveci İbrah m· 
le ıerikl Hayriyeyi Rizeli 
Rwtem, Mehmtıt ve Mustafa 

namındaki ıahıalar otomobil 
ile kaçırmak iıtemiıler fakat 
İbrahim aralarında zuhur e
den münazaa netice.inde ka• 

dın bırakıp biriblrlne girmtr 

ler ve Poliı tarafından yaka• 
lanmıılardır. 

Cerh 
Taksimde mukim arabacı 

Ihsan ile garson Hakkı ara· 

11nda alacak yüzünden kaYp 

çıkmıo ve Hakkı lhıanı urb 

etmittlr. 

Yankesicilik 
Tahtakalada tısız takımın• 

dan Ali Rıza don Galatada 

Necati Bey caddesinden geçeli 

Ali Efendinin mürekkepli ka• 

lemi ile cüzdanını aıırırkeıı 

yakalanmııtır. 

Kadın dövmüş 
Tophanede Kddirler yo

kuıunda 1akin Rıza oğlu Hay• 
ri dostunu iğfal ve kendis!n• 
den ayırtan Gala tada Arlı adi 
sokağında Eyüp kızı Hnr. feyl 
dö\'düğünden yakalanm•fır· 
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.ı KUJ öAKIŞI 

Onun gibi 
o:Bir perdelik monolok. Vak'a, 
Akşam matbaasında cereyan 
eder » Zabıta muharTirimiz yazn:or: 

" Akıam ,, matbauının 
tahTlr odasın dann Vala.! 

Sen nereden gelip nerede 
durmuııun? Azimetin ne ta• 
rafa? Sen bolıeviklikten ge· 
lip, mllllyetçlllkte durmuııun. 
Bugün ıana muvafık diyor· 
lar, bununla beraber sen, bir 
komünlataln!. 

Perikli lzmaronun yüzünü ustura 
ile kesti, ayrıca belinden de vurdu! 

Şu gözünün önünde, kil· 
me küme yığılan aazeteler 
nedir? 

İzmaronun kendisinden ayrılıp Mişona metres olma
sına tahammül edemeyen Perikli kararını vermiş! 

Akıam gazetealnln sabi· 
mayan, gelen nüshaları .• 

Diyorlar_kı, kurnaz bir be· 
zlrgan olmuısun, muharrlrllkten 
zamparalığa kadar elinden 
her it gellyormuı: 

Müıtehcen hikayeler, mu• 
gaylrt haya romanlar, ilmi ma· 
kaleler, ya~ıyor, evli kadınları 
baıtan çıkarıyormuııun. 

Ne olur yarabbi, aana da 
biraz hlcııp gelıe, bu kadar 
küıtah olmasan, a'zına gelen 

herzeyi yazmasan, aklına gelen 
rezaleti yapmasan, hele pollııtekl 
•Bolşevik» kaydlnl unutup milli 
o:inkıla,1• tan .dem vurmasan. 

İıte 'Akşam• gazetealnln ıa· 
hlfelerl cevherlerine açık du· 
ruyor. 

İıte •Varın» baımüharrirl 
Arif Oruç ta sana bir hamiıle 
•hoşt. dedi. Şehrahı emelinde 

' bir adım daha ilerlemlt oldun. 
Bunuııla beraber sen, hiç bir 
ıey d~ği!sin ! 
• V.i- NCu ıen, mücerret bir hiç 
sln. 

Yaz, V al&. Nurettin yaz, J 
ıu döktüğün cevherler ıenln 

ahlakına, •enin ıeclyene hi· 
rer mlıaldir ! . 

Yaz, Ne.cınetttn Sadığın 

köleal, komünlıt! 
[I likayesini yazmağa başlar] 

"Genç kızın tombul, tombul 
bacakları, fingir, fingir göğıO, 
ıehvetle yarı açılmıı dudak· 

ları." 
[Bu esnada ınahkcnı~Jeıı y~ni bir 

ıııng;ty iri aıiihayi da varım celbi 
geldiğinden şaklaban muharririn 
kcı·fi kaçar, neşesi dağılır ve hiHye
~i yarıda kalır] 

BÜRHANETTIN ALI 

Dün sabah Perikll !aminde 
bir genç sevdiği iz naro ilmin· 
de bir kadını ustura ile yüzün· 
den yaralamııtır. 

Vak'anın lçyüzü ıudur: 
Kurtuluıta Kuyu sokağın· 

da 1 numaralı hanede sakin 
Perlkll 25 yaılarında bir genç 
tir. Şehrimizde doğmuı ve bü· 
yümüıtür. Sanatı de demirci 
olup seyyar olarak çalıımak· 

tadır. 

Yaralanan kim? 
İzmaro ltminde 28 Y•t· 

lannda esmer, orta boylu, 
çopu bir Rum kadınıdır. 

Annesi babası ölmüt yal· 
nız baıına kalarak çalıımağa 
baılamııtır. 

Altı senedenberi terziliğe 

baılamıı, bir çok terzlhaneler 
de çalııtıktan sonran Galat.ı.'da 

Şevket Pa§a hanında terzi Leon 
Efendinin yanına girmlıtır. 

lıte gündüzleri bu terziha
nede çalıımakta geceleride 
yine, Galalarla Sit,.fraaae ha· 
moda Madam E:inl namında 
bir kadının yanında yatıp 

kalkmaktadır. 

Bir sene evvel 
Galatada oldukça maruf ve 

mahut olan bu lzmaro, bun· 
dan blr ıene evvel demlrbl olan 
Perikli ılede tanıımıı ve sevlı·I 
meğe ba§lamıılardır. 

Dört ay kadar sevittikten 
sonra Periklinin Kurtuluıtakl 

evine ıriderek orada düıüp kalk· 
mağa baılamıılardu. 

Bir arada iken 
lzmaro, dvstu Periklialn 

evine gidince bidayette iyi ve 
güzel, güzel geçlnmeğe ayni 
zamanda ev kadını olmağa 
da lıa,lamıttır. 
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Mahkeme azası Cemil Beyin davası 

Müdafaaya kaldı! 
Mahkemede İş Bankasından vuku
bulan istizaha gelen cevap okundu 

Bu tacirin bankada mer
hun tütününü, fiatından a,ağı 

ıatmak ı retile vazifesini ıul 

hUmal eylecftli iddiaaile maz· 

nına bulnnan birinci tıearet 

mahlı:eaıeai azasından Cemil 

Beyin mııhakenıeıine dün 

Aiırceza mahkemninde de· 
1 

vam edllmi§tlr' 

Dünkü celsede lı banka· 

11ndao vukubulan bir latizaha 

gelen cevap okundu' ve bu 

cevap kafi görüldü, Bu ıuret· 

le ırul>akeme bitmiıtlr. 

İddta ve müdafaa için mu· 
hakeme talik edildi. 

Clemenceau' nun 
runu öldü! 

to-

Parlı, 11 (A.A.)-Cl«'me., 
ceau'nun torunu doktor Jabcu• 
emalre Cleme11ceau, baıtaba. 
nede bir hastaya ameliyat 
yıtptığı esnada bulqık btr ıı· 
rıngadan aldığı mlkrobuu teıl· 
rile ölmüştür. 

Çelik miğverler 
Berlln, 11 (A.A.) - Çelik 

n»ifulilerln, bir beyanname 
neırederek Fra.ııaız • Alman 
mukareneti ıiyuetlnl takblb 
r t miılr rılir. 

ll\uharriri: ll\ütercimi: 
Raynonde Machard . Ahmet Fürk6n 

- Fransız edebıyatmdan büyük aşk romanı -
170 ı~,.ı h;.,,.ı,." t~•CÜ"'e edilmlttlr ... 

- Bir genç kı::ı: sanki ha· 
yatı olduğu gibi görebilmemek 
için hazırlanmııtı. Taze di
mağlarınız üzerinde hayatın 
yalnız rüyalı hatıraları ve de .. 
zenli hikayeleri hükümrandır. 

Halbuki h.,yat .. 
Ve seizünü bir aralık kese

rek büyük anneye baktı ve 
parmağile ihtiyarı tıaret ede· 
rek devam etti ı 

-
- Bu hale ııettrlnciye kadar 

oyalayan ve iç yüzünü saklayan 
bJr düzembazdır. Onu anla· 
mak güç kızım, fakat anlayın· 
ca ela sevmek o kadar güç!. 

t~aanların çok zaman t.:ı
ıadüflerin elinde bir bazlce 
oldul<larını kabul etmek lazım
dır. İ idia edilebilir ki hayalın 
sevk ve idaresi gayri mer'i 
bir şuurun tahtı tasarrufunda, 
dır. 

Fakat, aradan hır kaç z4. 
man geçmlf, evde oturmağa 

alııan İzmaronun canı fena 
halde sıkılmağa batl<lmııtır. 

O 11rada itf yine tembel· 
liğe ve olur olmaz btr me· 

seleden dolayı kavğa çıkarmağa 

haı!amııtırr 

vurmuı· 

Bir kaç zamanda böyle 
devam etmlt' ondan ıonrada 
çalıımak lstediiini, evde canı, 

sıkıldığını Perikliye açıktan açı· 
ğa cöylemlıtır. 

Perikli de muvafakat ederek 
çalıımaıına müsaade etmlıttr. 

Müsaade edilince 
Bu müsaade üzerine İzma· 

ro hemen kalkmış. 
Terzi Leon Efendinin ya• 

nında çalıımağa haılamııtır. 
Bir ay kadar da böylece 

vakit geçirdikten ıonra yavaı ya 
V•f İzmaro,Perikliyl ıevmemqe, 
itin çokluğunu behane ede
rek ara aıra da eve gitmeme• 
ğe balam t ır. 

Bu hali gören Periklıde 

ıebeplerlnl araıtırmağa ve 
kendisini ıorruya çeluneğe 

baaı'amııtır. • 
Bu ıoııru netlceıl İzmaroda 

Perikli ile oturmayacağını 

katiyetle ıöylemlt ve Perik· 
linin evde bulunmadıiiı 

bir aırada çamaıırını alıp ev· 
den kaçmııtır. 

Perikli bu hail g<1rrnüı , 
içinde bir intikam betıliyerek 

reddetmeğe kara vernılf ve 
tekrar barıımağa minnet 
etmemlıtır. 

Ayrıldıktan sonra 
lzmaro Perikl!den ayrılır 

ayrılmaz Kemeraltıada ıakln 
M'ıon !aminde btrlolnl doıt 
tutınuı ve bir iki haftadan. 
beri onunla bütÜP kalkıııağa 
l aı'a nııtır. 

Dün sabah 
İzmaro ber mutat dün 

aabah 8 buçuk raddelerinde 
itine gelmekte iken karııtına 
çıkan eıkı dostu Periklıyi gör· 
müı, duraklayarak ıırıtnıağa 

baılamııtır. 
Pariklide yanına gehntı ve: 
- Ne gülüyorsun utanmaz 

karı. Demlıtir • 
lzmaroda: 
- Ne için gülmeyeceğim, 

ağlayacakmıyım? Demlıttr. 
Bu ıöz üzerine P erikli de: 
_ Elbet ağlayacaksın, gü· 

Jecek değilaloya l 
Hem yalnız ailıyacak ıen 

değil! yenl dostun Mııon da 
ağlıyacak. .. 

Demtı ve hemen cebinde 
bulunan bıçaiını çıkararak 
lzmaronun yiizünü keımfıtır. 

Bunda korkacak ne var? 
Bedbin olacak ne var? 

Her ıeyl bütün rlyaıız 
hakikatile gözlerinizin önünde 
teceaıümünü görmrk ürkütme
meli, daha hakiki ve daha ıa• 
mimi ya1ayııa aevketmelldlr. 

Klod, tecrübesiz bir man
tıkla anneılnin bu sözlerinden 
hakikaten ürküyor, ve bu ray• 
rl memnuniyetini olanca kuv• 
vetlle ortaya atmakta acele 
ediyordu: 

- Ben hiç öyle dütünmı. 
yorum, anne. İçime gelene ba
kılır a hayat bir ıadızim ıah
neıl kadar or•jinal kar1111n• 

dakl kadını döğmekten nasıl hu· 
ta zevkli, vahıt zevkli bir erkek 
haz duyarsa, ben de hayatı o de· 
rece bat deindürüdl ve heyecanı 

hafifçe belinden yaralamıı ve: 

- Haydi bakalım, Mişo 

nun ıenl alsında hayrını görsün. 
Diyerek kaçmak latemlıtlr. 

Fakat kaçmağa davranır

ken yakalanmıt karakola s•bık 
ıevgiliai de hastahaneye göıü
rülmüıtür. 

lzmaro ne diyor 
- Öleceğimi bilsem yine 

o Perıkhye gilmem, gitmem, 
gitmem veaseıi.m. 

A. S. ......................... -............................ . 
Adliyede: 

Bera et -- -
Irza tasallut 

olmadı 
sabit 

Hıriato, Marilo ve Yuvana 
iı'mleriode üç kızın ırzına ta· 

arru:ıı etmekle maznun ve bir 

müddetten beri Ağırcer;a 
mahkemeainde muhakeme 
edilmekte' olan Marhavlç'nin 
muhakemesi dün hitam bulmut 
ve bu iı hakkında delil gö 
rülmediğioden beraetlne karar 
verilmtıttr. 

Tevkif edilenler 
Sekiz yaşında bir çocuğu 
öldürmekle maznundırlar 

Ş ıltde Mecidiye köyünde 

8 yqmda; İsmail isminde bir 
çocuğa rakı içirmek ıuretile 

zehirleyip ölüınlne aebeblyet 

veren Osman, Mıfır, \Çtmur 
ve Apdullah ilimlerindeki dört 

ert adan dün jandaı ma mu· 
hafazaaında Adliyeye gıtlril
mJılerdir. 

Müddeiumumilik; hakların· 
daki tahkikat evrakıot ikinci 
müstantlkliğe verm ittir. 

Müatanukl.ik, cördiinün de 
lıtlcvabınl yaptıktan ıonra 
haklarınd'l tevkif kararı vermtı 
ve te'\·kifaneye sevkedtlmlıtır. 

ihmal tehakkuk etmedi 
Riiıumat memurluğunda 

bulunduğu ıırada vazifealni 

ihmal etmrkle maznun bulu. 
nan Tevfık Beyin muhııke· 
meal dün aiır ceza mahke· 
meıinde intaç olunmuı ve 
beraetlne karar verllmlttir. 

Müdürler kongresi 
bitiyor 

Ankara, 12 (A.A.) - Kız 
aao' at terzi ilk sepet ve çiçek 
mektepleri müdür ve mutahas· 
aııları bugün meıallerlul bitir· 
mtılardır. Erkek aan' at meıo. 
teplerl miidür ve mutahaHı.a 

lan lçtimalarına devam et· 
mektrdlrler. 

alüt buluyorum-. Olı, ne tatlı 

bu hayat ket..keıt. Vak'alarıo, 
girift bir sür'atle biribirlnl 
takip etıne•I.. Ani h&.diıelerln 
verdlfl lıeyecanlar.. Bu heye· 
canları idare edememek en· 
dtoesl.. içtimai tesirlerin fert• 
lerl ve hatta cemiyeti allak 
bıdlak editl ... Ama amıean dl· 
yor ki: Aıkın ıoa uıreime::ı:mif! 
Ne çlkar, netice müı· 
bet te olsa. menfide olıa 
beı>ce müıavı.. Bidayet· 
teki ıaadet bir n ııl baz vennl· 
yorsa, nihayetteki 11tırap ta 
ayni mantıkla muhakeme edl· 
lebilecek bir ıeydir. 

Esasen, yaıamak ve hayat 
iyilik ve fenalıklarile kabul 
edilmelidir, değjl mi bü yük 
anae 7 (Devamı ııar ) 

, 
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Rum ortodohslar cevap veriyor 

e yapma istiyorlar 
Papa Eftim ve hempasının kimler o). 
doğunu söylemek zaruretindeyim 

tSıı va hacı Mina) Efendi· 
den aldığımız bir mektupta 
deniliyor ki: "G"çen aene Pa· 
pa Eflim ve Türk ortodokı 
mevhum cem-tı hakkında 
mufaııalan mütaleıımı arzet· 
miştim. Bu sene dahi mücml• 
len müı'.ümaDı vatandaılanmı 
bu hususta tenvir etmek arzu· 
ıundayım: 

Resmen tanınmamıı olan ve 
hükumet tarafından mrvcü 
dıyetl biltnmiyen bu Türk 
ortodokslar batta Papa E't;m 
o duğu halde üç dört kit:yl 
tecavüz etmez· 

Binaenaleyh mezheplerine 
bir 11fat ilave etmekle ken· 
dilerine bir paye vermek isti• 
yen bu adamlar ne yapmak 
istiyorlar? Bizi mütemadiyen 
Türkiye cümhuriyeti efkarı 

umıımiyeıl nezdinde 'uurauz 
ve vatan haini olarak mı gÖ\• 
termf'ğe yelteniyorlar? Buna 
muvaffak olamıyacaklar. Zira 
bi::ı: 1 er, Türk tabiiyetindeki R:ım 
ortodo !ar, Türkiye cümhu· 
riyetlnln adli ve nııfatine, 

kanunlarına, ricali hükümetin 
aari zıhniyetine bütün kalbi· 
mlzle iman edenlerdenlr: ve 
tıfeylilerin tezviratına ehemmi· 
yet vermiyenlerdeniz, 

D ğer t111raftan Papa Eftım 
ıahsıyata kadar tenezzül et· 
tıği cihetle k,.ndl hemp•t1ıoın 

kimler olduğunu 11&.m etmek 
zaruretındeylm : 

Mevhum cemaat kltıbt 

umumisi İttemat Zihni Efendi 
Rum mektc-plerinde Yunanı 

kadim tarihini tedriı ederkeıa 
gözlerinden yaı dökerek Yu· 
nanı klldim kahramanlarını 

evci ba'aya ta'a ettiğini unu. 
tac .. k kadar zaman geçmedi. 

Hukuk mü,avlrl Tiryanda 
fJloı Efendi lıe, elyöym Yu· 
nanlstanda Muaveneti içtima• 
iye nazın olan ::ı:abn reıml 

beyanatını tdalbe bile lQzum. 
görmemlf , beyanatı be

nimaemlıtlr. 

İıte m•~lyetleri meydanda 
olan ~ zümrenia Türk orto
doksu Rum ortodokau, Ermeni 
ortodoluu • ne nam alhnda "-

ıarsa yaıasın • kıraldan fazla lıl 
ral taraftarlığı göstermemeal 
ve cümhurlyet kanunlarına 

sadık bulunan, itleri güçleri ile 
IDdftful Türk tabUyetlndeld 
yüa bin Rum ortndokıa teca• 
vüz etmemelerini tavsiye ed .. 
rım. Akai takdirde biz de bla 
(haab<?lııedaka maruz ) culara 
bıldiğimizl lfittiillmlzl yıızmak· 
tan geri duramayacafız. Zira 
müslüman vatandaı arııı.ı.zıı 
kartı ı ibe altında kalmak 
iatemeylz .• 

il Temmuz 93l 

Sava Hacı Mine 

Piyasa ne halde? 

Fıransızlar ne i tiyor? 
F ınd k piyasasındaki kıredi azlığı 

miişkilata sebep oluyor 
ÔnümW:dekl kıı mı;vıi· 

minde hububat flıatlarının 
feTkalade tenezzül edece 1 

olarak yetiaınlıtlr. Yalnız fın• 

dık pl~aaa ındaki kredi azlıjı 
hem alıcı hem verici için bir 
nevi muamele mütkilinl intaı 
ediyor. 

Konıervecilerimize gelince 
bu sene Fransaya fazla milı:· 
tarda lhrac"t yapılmııtır. Fraı 
sız Ticaret Odaları memleke-
timizdeld konserve fabrikala· 
rıoa müracaat ederek etiketi• 
rin kabartma olmasını ve ba· 

haberi pi.yataya. tesir etm. ttir, 
Vaziyet en haberdar olan ba::ı:ı 
zahire tetralları da fat tenez· 
zülünü kat'i olarak görüyorlar. 
Cem ,hiri mülteh!dei Amerika, 
Arjantin hükumet erinin bu hu· 
susta bir: karar vermeleri muh 
temeldir. Bu kararın zel'l'iya· 
tın ıahdidi ıe!Jınde olacaltı 

zı franaızca ibarelnin konma• anlaıılıyor. Memleketimizin 
ımı istem'.tlerdi. Keyfiyeti tel< 

buğday rekoltf'si bu &ene iyi kik eden Tırcaret odasının 
bir derecededir. Hariçten de 

müıbet bir karar vereceği ü~ 
mal ~tirilmedi~indeu yeril edtilyor. 
mahıulün diiaya bağday plya• Bu sene Franaaya rakı lb· 
sasındaki buhrandan ciiz'i bir 

rac1nın devam· edecrii ve 
z rar g.öreceğl anlaıılıyor. e-''" 

miktarın arta.cağı ümit umBu s ne dünya fındık piyıı.• 
yor. 

saı normal bu baJdedir. Bt1- B11haaae Suriye ve Mıur 
h sa İtalyan mehsulatının da müıklrat rakılarına talip-

po 1 er eıolaıieki buld11 ti ler. Şarap içiminin nlıbrta 
fiat lieu.en hemen g~çen sene• azaWığı yaz mevılmlnde raka 
kl fiatların aynıdır. Memleke· ıa·ıılarile beraber ihracatı da 
tim.izin fındılı. mahsulatı iyi artıyOT. 

··~~-~~·····i······'I=:~~~~······ 
- -

Bizden almıyor.far. 
sebebi nedir? 

Memleketiaıizden her ıene 
tütün mübayaa eden ecnebi 
hükiımı ti •relen bazıları bu sene 
bizden tütün almaktan va• 
geçmlılerdır. Bu lmt'na hare
keti iki ıebepten ileri geli· 

• yor: 
1 - Gümrük resmföin faz· 

la lığı, 
2 - Tüıün alan ecnebi mü· 

eaa•selerin bu sene faaliyetle
rini tahdit etmeleri-. 

BtU..... bır çofr ita an 
müsseıeleri bu sene bizden tü· 
tün alı-ıırıay~caklardır. Halbu. 

ki tütün •nahıulü mühim bir mık 
tara bali bulunuyor. 

Ticaret n.eli.tepleri 
müdürleri toplanacak 

Anltara, 12 (A..A.) - Ba· 
zı ticaret mektepleri müd 
ve ınual1imlcri 20 Temmuzdan 
Ankarada toplanacaklardır. 

Müdirliklerin nakli 
gecikecektir 

Evkaf Müdirlyeti umumi• 
yeılne mubut müdürlükleıiıa 
Ankaya nakli emri, lıtanbuJ 
Evkaf müdiriyetiııa tebliğ edil 
mittir. 

Ancak, Ankarada mahal 
temin edlliııceye kadar, Qç. 
bet ay d ha bwada kalocak· 
!ardır. 

Zaaten bütçede, 332 ıO: 
neıi zarfın.da nakledilecefl 
tasrih eclalınektedtr. 

~---

l\1ersin limanı 
Merıln, la(Huauıi)-Geçfll 

PMıırte;i günü limanımıZlll 
en faaliyrtli günü olmuııur. 

O gün limanda 1500 ton ıtha· 
!it ve ihrac t yapılmııtır. 

llıracatın mühim bir kısmı· 
nı Arpa, Küıbe ve Pamuk 
teıldl etmektedir. 
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Esrarkeşler arasında 1 

Yazan~ ~~~e~ !ü~~y~an ' -' ----
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Bu gençle yarım saat 
görüşmek isterim 

Şimdi emriniz veçhile o genci bu-
raya getiririm 

Eli ile dadısına dokunarak: ı 
- Dadı, dadı dedı! 

Onu bunu bilmem mut-
laka bu genel görmek ve o
nunla yarım ıaat kadar gö
rGıme k lıterlm. 

Ne yapmak lazımsa yapa· 
eak, gençle görilıtilrecekıln. 

Sonra kanımam ha! .. 
Diyerek ajilamağa baıladı 

Sultanın gözü yatardığını gö
ren dadıda: 

- ilahi rultanım, eıef ve 
kahra değmlyec"\k bir ite ne 
için bu kadar ıröz yaıı dökii· 
fonun, yazık değil mi? 

Şimdi, timdi ıılder emrinizi 
ferine ıretırmek için o ırencl 
aLp buraya getiririm, dedi ve 
hemen dıtarıya fırladı. . 

Dadı, o genci aramağa, 

meYhum Safiye Sultan, yani 
btldiğlmlz Bitirim l~aflye de 
•flamalarına deYam ede dur· 

GelelJm biz hakiki hıka
femlzde Hacere: 

mıı, ııüzel ve mutantan bir 
düjiün ilerde zifafa glrmiıttr. 

Emine Amade aayıı gayri· 
malum hizmetçi, uıak ve ba· 
!ayıkları da yardı. 

lıte, blldijiimiz Hacer bu 
eve gelin girer girmez ilk iti 
gerdek hamamına girmek ol· 
muttur. 

Evinde bulunan hamam yan· 
mıt. ıular 11ınıp her türlil ha· 
zırlıklar ikmal edildikten sonra 
içeriye girerek bir çok halayık· 
tarın tazim ve elpençe dJvan· 
ları arıında röbek taıına 
oturmuıtu. 

O 11rada kar1111nd11 diz ço• 
ken yatlı bir kalfa: 

- Şeker Hanımım teniniz 
yumutayıncaya kadar canınızın 
11kılmaması için emir buyurursa· 
nız ılze güzel bir maıal nakle· 
deyim, demlı. Bunun il:ıerine 
Hacer Hanımefendi (!) de: 

- Hay hay ... 
Kartıaına diz çöken kalfa 

da: 
Hacer de çektljil esrarlı 11· - Bir varmıı, bir yokmuı. 

ıara ve Ultsüden ıu dalııaya Yaktın birinde bir Şahın Elif, 
ılüımüıtil. Merdan ve Cevher lımlnde 

Zenııin, oldukça zengin bir 4ç ojilu Benli ıultan namında 
Myfıı zevceıl. blrlçlkte kızca1r1zı varmıı, 

Han, hamam, çift · ve çu• Elif 30, Merdao25,Cevherde 
lıuk uhibl lmlı. tamamı tamamına 20 yaılarında 

Allahın emri ve peyaam· !mitler.Kızı olan Benlı Sultanda 
berin kavli ile bu beye var- (Devamı var) ,..__ .. _. .................................................................................................... . 

WIWLI iTTi 
At yarışları 

Yarışlar geçen seneye nazaran 
daha meraklı olacaktır 

Erzurum,.i.O ( H.M,. )- ilk 
bahar at yarıtlarına 3 Tem· 
muz Cuma günil baılanacak 
•e Temmuz ayının dört cuma· 
11nda deYam olunacaktır. 

Yar'ııa lıtırak edecek bay· 
Yanların kayıt muameleleri 
dllrt ııGndenberl vlllyet bay· 
tar miidürlüğll ve Sipahi Oca· 

1 
jiı tarafından yapılmaktadır. 

Kayıt mua111elelerl Temmu
zun birinci ırünü aktamına ka
dar devam edecektir. 

Sipahi Ocağı bu sene faa
liyete ııeçmlı olduğundan ya
nıların aeçen ıenekılere nlı· 
betle daha meraklı ve daha 
iyi olacağı • anlaıılmaktadır. 

Harp mı oluyor? 
200.000 nüfuslu bir şehir, yarım 

saatte tahrip edildi! 
Dunkerque, 11 ( A.A. ) -

Don aktam Dunkerttue ma· 
Mnalannda hazır bulunmuı 

elan ihtiyat zablllerlne bopar· 
larlerln verdikleri mllthlt ha· 
b'er fU idi : 

• 200.000 nllfuılu bir ıe· 

1 

hır, yaram aaatten az bir müd· 
delte tahrip edılldı." 

Yapılan tecrübeler , ılvll 
ahalinin himayesi için pek 
çok teyler yapılmıı ise de da
ha yapılacak birçok teyle~de 
kalmıı olduğunu göıtermlttir. 

ENVER PAŞA '"\ 

T ura~ .. ~~~P.~.~;ıtoru ! 1 
Enver Paşa, Beyazit kütüphanesi müdürü 
meşhur melcimi şehlerinden /smail Beyden 
melamiliğin ilahi işaret ve gaipten haber 

esrarını öfrenmişti 
-13-

Belki de, herkeı bilmez. Fa- ı •e Beyazıt kGUlphaneal müdür4 
bt, bilenler de az olmasa ae· mellml tehlerlnden lamall 
rek. En•er, mevleYI tarikatı• Efendinin telklnatı ile bu tarı-
•• ınenıuptu. Arap hoca, Ma• kata lntlaap etmlıtı. Hatta, 
naıtırda Buraa meb'uıu Tahir Enver PaıaHarblye mektebin· 
Beyle temaı etlikten ıonra, de tahıllde iken lımall Efendinin 
mel&mllllil ordu zabitleri ara• hlmayeılnde bulunuyordu. Zan-

nedilir ki, Mellmllerln mllte• 
ıında tamim etmeğe muvaffak aildit ayinlerine de tıtırak et-
olmuıtu. En.v;r! •• !.~~~!. B~ı·•,. ~-"'"ş · ka n ıtır 1'1Jbe· ... 

YARIN 

_Tayyare • 
pıyangosu 

Dün piyangoda kazanan numara .. 
ları aynen dercediyoruz 

Dün Tayyaıe piyanrosuoun 
bütün keıtdeıl ikmal edilmlt· 
tir. Berveçhl ati bepılnl neı· 
rediyoruz. 

25000 J 

Lira kazanan numara 
17250 

15000 
Lira kazanan numara 

33962 
5000 Lira kazanlnlar 

12878 49032 33062 694 

3000 lira kazananlar 
21682 37638 5314 29257 

14958 11594 

2000 lira kazananlar 
12601 
20033 
21638 

20252 24794 
38399 2ı:661 

73 49071 
25290 

1000 lira kazananlar 

7283 
31739 

21729 

14275 4052 15443 25264 
39265 45364 9842 31190 
37054 19536 38717 35288 
20913 10509 27599 24973 
21433 15654 491 46880 
18556 48337 4083 2912 
49537 28520 125 5465 

250 lira kazananlar 
46326 
43566 
46048 
37321 
28748 

7211 
40260 
30634 
36043 
37721 
36170 
35470 

14702 
46016 
13439 
19837 
38369 
48661 
21928 
35041 
33662 
23707 
38259 
3131'0 

37852 
34657 
11212 
16952 
32959 
18579 
26836 
17886 
23783 
57445 
49426 
30158 

14752 
24913 
19162 
9860 

42785 
309?5 
43225 
6045 

41700 
17881 
5073 

8150 26622 1636 31500 
8073 30615 25 28814 

200 Lira kazananlar 
11168 44018 27337 
2b485 41451 43473 
18698 39448 
18620 
46082 

7:.!53 
24707 
8433 

25416 
38468 
27870 

3897 
30t16 
37183 
20990 

2536 
7214 

34468 
36919 
15974 
20067 
39840 
18240 
1866 

32334 
31341 
21153 
5036 

32292 
21014 
27348 
38'.>84 
22845 
24309 

21364 
9637 

48099 
30284 
14379 
36002 
43263 
22112 
28310 
17814 

906 
15189 
20583 
46110 
28017 
38944 
2::S768 
17269 
43760 
9016 

28576 
8452 

20630 
23344 
39010 

1803 
22088 
13867 
7320 

40740 
3544 

30546 
18410 
11923 
13092 

523 
14676 
48163 
13084 
14669 
12875 
35040 
1070 

33823 
41942 
21464 
30609 
18340 
34263 
26014 
2281 

22220 
23512 
10997 
1819 
7979 

395i3 
31633 
39034 
21440 
11913 
29115 
43723 

47019 
5641 

43555 
19435 
43139 
6008 

20636 
45115 

915 
11269 
43094 
17022 
44286 
42118 
43403 
19961 
44170 
41778 
21380 
8929 

46428 
35453 
18231 
29306 

8344 
9484 

42315 
8465 

13173 
286 

40847 

27685 
40532 

tinde teammüm eden me!Atııl· 
lljiln ıiyasi meıelelerle latlgal 
ettljii anlatılmııtır. 10 Tem· 
muz metrutlyell, Selanlkte 
farmasonlar teıkllitına lıtlnat 
ediyordu. 
Manaıtırda ile melim! ıehle

rlnden miralay Sadık Beyin !da· 
reıln ciekl melami teıkilitına 
dayanmlf, bu teıktlitın, Koava 
Yllayetlndekl ıubelerlle intişar 
!diyordu. Enver, hem Mana&• 
br, bem de Sel&nlk vilayetlerin· 
deki mellml tetkllatının kuv
vetli bir ı•hslyetl addolunu· 
yordu. Görülüyordu kı, Enve
rln ruhunda melamilljiln kuv• 
Yetll izleri kalmııtı. 

Bu izleri Sarı kaııııı 

bozgunundan evYelde görmüı· 
uım. Hoca ı. Sıırı kamı• ha-

44399 
14196 

527 
19672 
26457 
44481 
23392 
6100 

29465 
37770 
23932 
49555 
49305 
6777 

47827 
16966 
42751 
9608 

46819 
33218 
5010 

21100 
16738 
33680 
14385 
3188 
935 

36152 
43047 
16122 
5849 

22854 
45224 
3253 

27189 
11655 
22087 
41699 
43655 
39311 
17244 

28487 
15514 

60 
19666 
36159 
15233 
4242 
714 

48146 
27731 
11779 
46737 
47591 
42390 
35413 

16128 
27369 
48986 
31016 
8483 

24740 
38616 
42063 
30843 
38628 
43821 
25'/59 
18133 
26811 
9960 

0668 
18574 
13977 
8809 

47923 
48124 
13554 
21457 
16773 
7403 

13050 
43766 

30566 12516 
31420 32439 

4706 
39203 
45887 
11383 
10390 

14370 
23507 
10505 
44635 
28722 
22744 
28062 
37312 
46204 
14451 
17375 
26061 
24503 
32341 
44706 
27913 
17059 
48338 
34902 

1451 
14820 
33172 
25323 
25366 

14345 4856 
6980 10 68 

44242 18616 
19574 18537 
11199 
5062 

201 
45295 
27474 
39093 
54919 
21343 
46791 
5~633 

11013 
7070 
6981 

38433 
33334 
24167 
47705 
36768 
43742 
9C07 

10724 
5394 

'32087 
21595 
46015 
43084 
18471 
27593 
24330 
47102 
34191 
4586 
6940 
3751 

ll847 
37663 
8332 

26748 
12812 
17947 

reketlnin bir cinayet eseri 
olduğunu iddia ettilil zaman 
ona: 

- Eğer hocam olmasay • 
dın, seni timdi öldürürdüm 
demelje cür'et eden bu 
adamın ilahi rmembalardan, 
ilham aldığı anlaıılmııtı • 
Ştange Beye demittl lıl: 

- Bu taarruzda muvaffak 
olacajiımıza okadar eminim ki, 
heme• hemen rabbani ita· 
retler hl11edlyoıum. 

Bu adam, tarikatın (lıma
tliye, mürabıta, kranlte) meı· 
leklerlnl idare eden •aller gibi 
ıonıuz bir muvaffakıyet ima
nına malikti. Bu iman, eıkl 
zamanlarda birçok muvaffa
kıyetler elde etmıtı, fakat 

'7U1Jarl . 

1 
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13 Temmuz 

MecU.'lteki istizah takriri celsesi 

.Cels · zabıtları 
-3-

Meclisteki son matbuat münakasalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci sahifeden devam) 

Müsbet bir fikir yoktur 
efondıler • Efendim , lıte 

çalıııyoruz; iktısada çare arı· 
yoruz, bu tedbir değildir, der· 
)er. 

Tedbir nedir diye ıorana· 
nız, cevap yoktur. Efendim, 
itte blr DuMlupınar, Dumlupı· 
nar nedir. Ehemmiyeti yoktur. 
Baıkumandanlık muharebeıl. 

Ehemcıiy ti yoktur. Mazi ne· 
dır, mukaddesat nedir, ıahıi 

teref ve b&yslyetler nedir? Ya 
n._ vardır. Hüriyeti matbuat 
vardır Efendiler, hüriyetl mat· 
buat vardır. Pek ala hatırlar-
sınız ki hürlyeti matbuat ta 
diğer bürlyetler gibi beıkala-
rının hiirlyetlne taarruz etme
mekle tahdit edilmiştir. Evet 
hüriyetl matbuat vardır. Fa· 
kat diğer hüriyetler gibi baı· 
katarının hürlyetlne tecavüz 
etmemekle tahdit olunur. Me· 
seli Efendiler; benim hüriyetl 
ıahslyem ve iktıaadiyem vardır. 

Ben ticaret yapabilirim, 
lokanta açabilirim. Fakat efen· 
diler açtığıml lokantada mağ
tU~ yağ, ve kokmuı yemek, 
bulunduğu zaman hürrıyetl 
ıabılye mevzubahs olmaz. 
Kanun pençeılnl atar. Ya efen· 
diler, biz matbuata mektep· 
tir diyoruz, mürebbidir, dlyo• 
ruz. Demek ki matbuat fikir 
ve ruhun! gıdasını veren bir 
vaoıtadır. PPlc ali fikir ve ru-

48274 28449 
22915 7837 

1260 
3920 

22542 
39663 
32156 
38373 
25696 

1650 
30112 
40224 
28664 
14709 
5188 

49558 
23384 
26872 

1967 
48382 
34371 
38828 
14155 
3671 

37699 
23371 
l.ol.619 
43831 
26777 
47772 
31560 
26553 
18764 
4247 

45229 
34320 
39667 
41383 
25165 

3498 
15!l12 
19410 
24689 
49225 
35311 
26361 
46560 
46744 
18264 
10500 
26477 
34288 
13795 
35267 
21751 
18568 
23567 
48215 
18462 
45258 
45183 
49314 
15005 
24826 
30992 
3947 

39808 
20515 
17564 
11042 
5186 

36987 
19623 
25953 
31328 
31246 
36604 
10056 

2999 
38874 
14145 
48334 
12417 
41583 
17925 

35542 47275 
2~418 32084 

347 22465 
43062 
40295 
4950 

38457 
5451 

26874 
26-97 
17400 
36701 
9482 

11281 
2066 
3121 

14050 
48887 
44093 

1684 
2:i319 
3181 

44527 
48680 
45864 
16655 
31579 
21600 

28623 
25286 
10526 
39240 
14312 
36429 
34573 
39512 

800 
39262 
31375 
48583 
46894 
7802 

20499 
20922 
26687 
40347 

1657 
18529 
25592 
30070 
48967 
8032 

31815 
20612 43033 
23753 39:ı92 

6868 
49338 
24472 
32580 
8585 

23 

7699 
8657 
8413 

32273 
37915 
15742 

1899 
18764 
28767 24065 46412 223J6 
11348 17104 40969 46478 
27363 2785 17827 14888 

1632 
15196 
35109 
42560 
18712 
6000 

14ö03 
34529 
28237 
7634 
7719 

42265 
4312 

29024 
9439 

17337 
43558 
22070 
43627 
ıaıos 

19995 
28744 
47804 
29636 
24202 
29341 
25005 
15560 
28171 
20102 

2488 
1500 

19266 
30725 
6335 
87u7 

48737 
486t0 

924 
30710 
11924 
31791 
10247 
26690 

240 
22633 
9647 

47305 
21136 

5751 
39489 
33362 
40945 
27939 

49134 
1385 

170•4 
48249 
30236 
7315 
2154 

34764 
3J:040 
7163 

30040 
27465 
40021 
45799 
26168 
5302 

460 48772 
49764 22938 
22808 
33270 

hun gıda11 böyle taiflt edil· 
mlş, kokmuı, zehirler mi ola· 
caktır. Hürriyeti matbuat bu 
mudur. Efendiler, onlar hürri
yetten bahsederler. Ve ıonra 
derler ki: Biz mahvolduk ser· 
bestll matbuat yıkıldı, dünya 
yerinden oynadı. 

Efendiler; serbestil matbu· 
at maskesi altında bir vatan• 
daıın ıan ve ıeref ve bayıl· 
yeti ile uğraıırlar, sonra bü· 
tün rejime Ye devlete ve en 
nihayet bunların kuvve! mu· 
hassalesı olan en büyk bir mah
kama yani, Gazimize kadar 
taarruz edilir. Hürriyeti mat• 
buat bu mudur ? (Kahrolsun· 
Car se•leri) 

Evet hürriyeti ıahılyemi:ı: 
vardır, biz demokratız, amma 
bizim demokrasimiz baıka bir 
demokrasidir. Tarihin hiç bir 
millete yazmadığı bunca fela· 
ketlerden, b.:ır..ca ıstıraplardan 
bunca , elemlerden ıahte hür· 
riyetin cinayetlerinden, en ni· 
hayet büyük harbi umuminin 
tecrjibelerlndcn lat'hraç etti• 
liimiz bir demokrasiyi biliriz. 
Bizim bildiğimiz demokrasi 
budur. (Bravo aesleri) 

Biz demokraıiyi; vatanın 
ıaadet ve selameti için va· 
tandaşın refah ve saadeti icin 
önümüzde yürüyen Büyük Ga· 
zloin demokraaillnl biliriz ( Bra• 
110 sesleri, sürekli alkışlar). 

( D .. vamı var) 

6901 4086 477 4580 
24997 15867 22690 40357 
17553 39111 38146 22554 
30784 20392 42137 1886 
47576 36i65 10665 48467 
37138 21616 29876 12827 
46434 49126 11740 44887 
10435 36980 19749 31235 
29275 44547 3762 24559 
45879 34828 41406 32647 
24106 49641 29647 42733 
17069 21346 21973 45506 
48665 29657 49662 25245 
49468 25217 33633 29718 
298U9 28675 7953 29955 
48741 42316 14028 1035 
29219 12797 24550 35572 
47281 9930 35599 33952 
32742 12297 41533 45b65 
8038 40020 20391 7515 

39821 96487 40028 42125 
19196 10520 45724 45441 
1278 9617 29441 31940 

12451 15ı42 47285 18954 
44729 29400 30303 2584 

100 bin liralı'k bü .. 
yük mükafat 
En son çekilen 100 

bin liralık büyük müka· 
fatı atideki yüz numara 
kazanmıştır: 
37471 49366 33666 25098 
6130 31589 2945 30€05 

16614 37884 2529 21709 
48369 25078 46420 1237 
28369 43087 15626 7063 
22507 38946 18206 19882 
48014 9326 18728 20728 
55sı 220j9 2046 11621 

33752 10675 29227 39048 
10633 14967 8104 21347 
3J37 22126 13882 2~028 

42306 10348 32723 33427 
15588 18349 29697 31549 
37352 11256 3507 12772 
41625 10181 3554 17358 
214~1 32250 42~55 27JgS 
32678 33891 48536 11375 
10287 28231 40410 45898 
17409 28721 45813 38024 
5701 26626 40141 4147 

23994 24040 42946 20543 
29124 1628 15480 11944 
28701 46797 46384 1060 
26611 48653 46000 13569 
16468 38400 10399 43128 

Amortiler 
Sonları O, 2, 6, olan 

biletler ellişer lira, yeni 
onda bir biletler beşer 
lira aınorti kazanmış· 
lardır. 

1 



13 emmuz 

1 , -, 1 
'V alancı şahit! 

Bu töhmetle maznun meb'usun 
teşrii masuniyeti refedildi 

Prag, 11 (A.A.) - Meb'uean 
mecllıl mllli birlik namile 

vficude getirilmlı olan faıiıt 

teıktlatını müeaaial sabık nazır· 

rJnln ifası 11ra11nda nufuzu· 
nu ıullıllmal etmıı olmak 
ve yalan ıahitlikte bulunmak· 
la zannaltına alınmııtır. Mu· 
hakemeıl mehaklml adlyede 

lardan meb'us Strlbrny'nln yapılacaktır. 
teırll muunlyetinln refine, Hükılmet meıele ile al&.ka· 
teıril masuniyet encümeninin dar olarak devlet mubayaatı· 
talebi nurlne, karar vermlstlr. nın kontrolu hakkında bir ka· 

Strlbny' nazırlık vazifele· nun layihası hazırlamaktvdır. 
['.l "' ~ 

Lise ve muallim mektepleri kongresi 
Ankara,12 (A.A.) Lise ve mu

allim mektep!erl müdürleri ve· 
lı:i.let müsteıarı riyasetinde bu 
gün ôğleden evYel ve sonra 

satın daha ziyade hayati ve 
ameli olabllmeıl çareleri 
araıtırılmıı ve müfit kararlar 
verilmlıtir. Diğer taraftan lef" 
kil olunan beı komiıyon da 
muhtelif meı' el eri tetkik et· 
mekte ve raporlarıoı hazırla
maktadır. Bu komlıyolar yann 
oğlenden evvel ticaret mekte
binde ayrı ayrı içtima ederek 

loplanmıılar v! geç vakte kadar 
müzakerelerine devam etmlı· 
!erdir. 

Müzakereler çok ehemmi• 
yetil Ye canb safhalar gôster
mektedlr. Bcgünkü içtimada 
nehari talebe ve programlar 
meseleıi ğörüıülmüı ve ledri· 

J meıallerine deYam edecekler• 
1 dir. 

_,,, ~ l!l l!l 

Muğlanın mahsulatı 
MuAla, 12 ( A A. ) - Vila

yetin sahil mıntak ... larında ar· 

pa, buğday mahsulü harman 

ameliyatı bitmtıtır. Birçol< 

y.er cıde tütün kırma ameli-

yatının nısfı ikmal edilmiftir. 

Denk y; pma ameliyatına bııı

lıınmak üzered r. Zer'lyat ge

rrn seneye nlhbeten fazladır. 

Darı, mıaı~. pamuk gibi ze· 

riyatın ne§vünemaaı 

mekted!r. 
iyi git· 

- Be sene vilAyet dahilinde 

melcteps.z elli köyde açı!an 

ıeyya r Millet mekteplerinde 

1259 kadın ve 3429 erkek ta· 
lebe vardır. Bu mekteplere 

f<vıca ' ade raibet gösterilmek· 

tcdir. 

Deniz kazaları 
Roma, J l (A.A) - Derne 

valis ceneral Grazianl'yl ha· 

milen Tobru'den haraket ede

rek Rodoıa gitmekte olan bir 

deniz tayyaresi mo' örüne ariz 
olan bir sakatlık üzerine 
Kandiyenin lCO mil cenubinde 
denize iıımeğe mecbur olmuı· 
tur. 

Bisikletle seyahat 
eden polisler 

Mersin, 11 (A.A) - Mer
alni ziyaret elmek ve bir yü
rüyiiş yapmak maluadile dün 
Tarsus tarıkile bir serkomiser, 
bir !.om ur ve 15 B ~ikletli 

poliaten mürekkep bir 1:ahıta 
müfreze•! me sine gelmiıtir. 
Menin zabıtuı tarfıodan sa

mimiyetle karıılanarak ken

dilerine bir öğle ziyafeti Te· 
rilınltlir. 

Belçika - ispanya 
Brüksel, lO(A.A)-lapanya 

ıefiri kral Albert tarafından 

kabul edildıkten ıonra meç· 
bul askerin mezarına giderek 
cümhurlyet bayrağını h11 vi 
bir çelenk kovmuıtur. , 

Affı umunıi? 
Varıova, 11 (A.A) - Şta• 

line'nin r.utkundan Sovyet 
mehafill, Sovyet lhtllallnln 14 

üncü yıl dönümü dolaytsile, 
suikasten dolayı mahkılm o· 
!anlara da ıamll olmak üze
re bir affı umumi imkanının 

mevcut olduğu söylemektedir. 

Kont de Chambrun 
Moskova sefirimi olacak? 

Pariı, 11 (A.A) - Petlt 
Parlsıen gazetesi Franaanın 

Moakova aeffrl M· Herbettee 
halef olmak üzere Fransanın 

Türkiye ıeflrl Kon de Cham• 

br n, Dublln orta elçisi M. 
A'phand ile M. Bergetenun 
hlmlerinl ileri ıürmüıtür. 

Çekirğe hücumu 
Trieıte (A.A)- Goriı ha· 

valisinden gelen bir habere 

göre buradaki tarlalara mu

ıalla t r olan ç"'kirgelerl tahrip 

rtmt k üzere bulunmaktadır. 

--······························-···········--
Nehirde 

Yine bir çocuk boğuldu 
Tuzla nahiyeıinın Çavuılu 

köyün.ien Mehmet ~oğlu Müı· 
lim, 9 yaıındakl oğlu Alt ile 
ıehre bir araba karpuz getl· 
rip satt!lctan sonra arabayı 

kartı yakada nehir kenarında 
çözmüt ve yatBJ'ak oğlu 

Aliye mandalara dikkat etme· 

sini tenbih etmiıtir. Çocuk 

Labasının uykuda bulunduğu 

"ırada nehre girmlı ve yüz. 

mek bilmediğinden boğulmuı· 

tur. Ceset dalğıçlar vuıtuiyle 
çıkarılmııtır. 

Kaptana hakaret 
Nuruogmanlyede ıakin Ali 

oğlu Hayri kaptana hakaret 

eden ve kendisine me_..ur 
ıüsü veren Vatan otelinde 

sakin Cevat yakalanarak hak
kında takibta ba!ıaınmış r. 

Çiftçiler! 
işçiler! 

Esnaflar! 

- Günün Meselesi ~---,,1 

Muhalefetin Fikirleri 
Muhalefetin Müsbet Fikirleri Kar
şısında Halk Fırkasının Fikirsizliği 

Yazan: Naci İSMAIL 
Dıyorlar ki, Halk fırkaaını tenkit ediyorsunuz, fakat, 

Halk fırkannın yerine getirmek istediğiniz fikir nedir, •öyle· 
miyoraunuzl 

Bu iddia, tamamlle eıauızdır. Biz, Halk f rkası gazetele· 
rinln arifane tecahGI kabilinden bu iddiada bulunduklarıoı zan· 
nedlyoruz. Çükü, Türkiye muhalefetini idare eden fikirleri 
herkes anlamııtır. Muhalif matbuat, kendı:~rlnin tayin et· 
tilderl bir yola gitmiyorlar. Belki, Türkiyede ha yatiyetleıen 
muhalefet fikirlerinin açtıkları meıherelerl takip ediyorlar. 
Bu muhalefetin hareket noktaaıda cümhuriyet felsefes inden 
baılar. 

Biliriz ki, her millette bir bilgi sevlyeıl vardır. Bu 
bilgi, o milleti teıkil eden insanların hak ve menfaatlerin· 
den ibarettir. Bu halk ve menfaatler lıe, ha yattan insana 
gelen kuvvetlerdir ki, bir milleti teıkll eden insanların 
hepılnde de mevcuttur. .Uıul bilenler de liaanla ifade 
olunur. Uıul bilmiyenlerde de aklı selim teklinde kalır. 
Lakın, daima zinde, daima harekete müheyya bir halde· 
dir. Eğer böyle olmasaydı, hiç hır inkılap muvaffakıyetle 
nelicelenemezdi. Türkiyeyi c:ümhurlyPtleıtıren ve IAlklettl· 
ren kuvvet, bu inkılAba lazım olan bilginin bir kuım Türk· 
ferde illan ve diğer kısım Türklerde de aklı seli n ıekllndc mev• 
cudiyetıydi.Türk inkılabı, Türk bilgisinden mahrum olan Efga· 
nbtanda olamazdı. Bu na1:ariyeyl biraz gentılt: lrsek, demok
rui memleketlerindeki fırka mücadelelerindf' de ıuurlaımıı 
ve aklı ıelım:de kalmıı inıan kütlelerini gö ürüz. Ne Fran· 
ıada ne Amerikada ve ne de Almanyada herlceı darülfünun 
mezunu değildir. Hatta, lise tahsili bile ma ıduttur. Şehir 
sevlyeıl, meslek mekteplerinde kalmııtır. Köy ise, iptidai 
tahsil ile son mertebeye gelmit addolunur. Bir milletin 
bu nlsbetslz seviyesi. o memlekette liberal, sosyalist, 
demokrat ve ıair fırkaların birer felsefeye müstenit idari, 
içtimai, iktıaadi ve harat ılıtemlerlnln hayatileımesine 
mini olamamıstır. Bu vaziyet, ıu nelicey vermfıtır: 

"Bir memleketin ıuurlu lnsaulau, müsbet fikirlere müs
tenit bir fırka teıkil ederler, bu fırkayı halk ara1ında 
yerleıtireblliı-lerse, o cemiyette bu fırkanın bilgisi mevcuttur!" 

Şimdi, bu nazariyeyi Türklyeye tatbik edebflirlz. Halk 
Fırkaıı hükümetl, üç muhalefet cereyanı kar1111nda kaldı: 

1 - Suiistimal aleyhine müteveccih muhalefet fikri 
2 Serbeet Fırkanın liberalizme müat~nit muhalefet 

fikri. 

3 - Çiftçi ve lıçl Fırkasının 
müstenit muhalefet fıkrı. 

sosyal Demokraıiye 
• 

Üç senelik takriri eük<ın kanunu, Halk fnl<ası hüküme
tinl tenkitsiz bırakmııtı. Halk Fırlcaoı, bu müddet zarfında 
,kendi lehine kuvvetli bir ceryan açmak fınatına malikti. 
Fakat, takrir sükılnun ıonu akstiıe çıktı. 

Halk fırka11 gazeteleri, ıuiiıtımaUerden bahsetmeğe 
baıladı. Bu hareket, Halk fırkaıı hükilmetine karıı bir 
memnuniyetsizliğin alameti idi. Takriri ıükiin idaresi, Türk • 
milleti bünyeıine bir mukavemet fikri a§ılamamıf, bu 
bünyeyi boı bırakmııtı. 

O kadar boı ki, ilk apıe de kendi matbuatından çıktı. 
Bu nevıyat , Türk bünyesinde hayatileten lr muhalefet 
fikrini ilıa ediyordu. Halk fırkası, ya bu muahalefet flk· , • rini benimıeyerek yeni bir fi kirle Türk bünyesini aııla-J 
yacaktı Teya kar,ııına bir muhalefetin çıkmakta oldu. 
ğunu bilecek ve buna rnuvafakat edecekti. 

Halk fırkası, bu muhalefet fikrini bı nimseyem~di. 
Çünkü, muhalefet fikrinin menıel, ıuiistimallcrde deıill, fır· 
kanın idari ılateminde idı. Halk fırkaaı, bmen fırka ol
muıtu. ş.,klen bir cemiyet kaımııtı. Halbuki, bir cümhu
riyette lamen değil, ıeklen fırka olmak lazımdı. Cümhurl· 
vet, bir fikrin değil, fıkırlerln idaresi demektir. Halk 
fırkasının fikri ne idi? Liberal mi, muhafaz.ı.klr mı' de
mokrat mı, ıosyaliıt ıuı, scısyal demokrat mı, çiftçi mi, 
lfçl mi? 

Hepsi veya.hiç biriıl, değil mi? 
Bir Fırka, Demokraginln bütün fıkır:erini cami olamaz. 

O zaman, buna fırka demezler. lstipdat fikri derler. Hü· 
kumdar, bütün fikirleri temsil ediyorum, diyerek fikirleri 
öldürmüf, Milleti kırmıı, geçlrmlıtı. Halk Fırkası, fikirle
rin hepsi olamayınca, fıkirlerln hiç birlıi de olamazdı • 
Cümhuriyet, mutlaka bir fikir istiyordu. Halk Fırkası, fl
kirleımeyinc:e, liberalizm fikri de doğdu. 

lzmlr hintirlandı, •erbeıt fırkayı yaratırken, Halk fırka• 
sının idarei maılahatçı iktııadi, mali ve idari siyaıetlne 
muhalefet ediyordu. Muhalefet fikri ııçıktı: Liberal mek· 
tebini istiyor, inhlıarcıhk devlet lfcaretciliği ve ferdin 
refahına zıt verıri istemiyordu, Fikir hürriyetinide istiyordu. 

A.~~=
Gür şçileryarıngidiyor 

Güreşçilerimiz Atinada 6 
müsabaka yapacaklardır 

Atınadan davet edilen 
Kumkı.pının kıymetli glireıçl
lerl yarın eaat 10 da Ege va• 
purlle hareket edeceklerdir. 

Gidecek olan güreıçtlerf. 
miz ıunlardır. Cafer, Bedri, 
Vefik, Saim, Adnan, Mustafa. 

Bu altı gencin İçerlıinde 
bulunan Saim malılm olduğu 
üzere dünya ıekizlnc:iıldlr. En· 
trenör Raul Peter'in büyük tak· 
tirlerile karıılaımııtır. Diğer 
güreıçllerlmlz ise bu ıporun 

hevesk&r gençleridir. 
Müıabakalar 18 ve 19 Tem· 

linoı ve Ethnlcoı kulüplerine 
menaup sporculardır. 

Yunan ırazetelerl bu mat
lara büyük bir ehemmiyet v .. 
rlld.ğlnl yazıyorlar. 

Kıymetli gençlerimiz iM 
bu maçları dkhl kazanmak 
için haftalarca çalıımıı ve 
bugün ile tamamJle anfona 
bir halde bulunuyorlar. 

Seyyahat uzun ıürmiyecek• 
tir. BGüre,çllerlmlz çarıamba 
günü Pireden kalkall Eııe va• 
purile döneceklerdir. 

Kafileye kulüp reisi lımall 
IUkkı Bey riyaset edecektir, 

muz tarihlerinde bir biri Kafileye idareci olarelc 
arka11nıı yapılacaktır. muallim Mazhar Bey tıtırak 

Her iki günde üçer müsa· etmektedir. 
baka yapılacaktır. Kıymetli güreıc:tlerlmlze 

Gençlerimizle karıılaıacak muvaffakıyetler temenni 
olan Yunan gürıcllerl Ponhel· ederiz. 

-T~yy;;;·-piy;~g~~-
Bu keşide de kazanan numaralar 

nerelerde satılmışlardır? 
200,000 Lira kazanan 

48839 numaralı bJ!etin: 1/2 ilk 
hissesi (Nakden 100.000 lira) 
lzmlr Aıkeri haıtnhanesi 1&bık 
ıertabibl Miralay Lütfü Beyin 
damadıl.ci mülazım Reılt 8. 
torunu Rüıtü ve Sedat Bey· 
ler kerimeleri Şayan, Semiha 
ve Nezfha Hanımlara. 

1/10 ilk bir hlHeıl lzmtr 
İklçCfmelikte palamut amele
ıinden Huriye Hanıma. 

40 OGO Lira isabet eden 
34129numaralı biletinl/10 luk 
bir hisesl latanbul Ayazpaıa· 
da Mme. Margarit. 

İzmirde Telgraf muhabere 
baı memuru Sabri Beye 

25.009 Lira kazanan 17250 
numaralı biletin 1/10 luk bir 
hiasebl lstanbulda Mütekait MI· 
ralay Halli Recai B. kerimesi 
Selma Hanıma. 

15.000 Lira kazanan33962 
numaralı biletin 1/10 luk bir 
hinesl İıtanbulda gümrük ko
misyoncusu '\'onto Efendiye. 

10 000 Lira kazanan3Sl29 
numaralı bileth:.ı 1/ 10 luk hı.
seai l1:mir körfez müdürü sa· 
bıkı Cemal Beye. 

200.000 Lira kazanan 48839 
numaralı biıetln nıaıf bir par
çası ve ayrıca 1-10 luk bir 
parçası lzmlrde, diler parçası 
Kastamonuda eatılmıt bir par
çuı lıtanbulda ıatılmıyarak 
iade edilmlf, iki parçaıı satıl· 
mamııtır. 

50.000 Lira kazanan 5'/41 
numaralı blletin üç parçası 
letanbulda birer parçaaı Mu
danya, Ôdemlt ve Tarsuıta 
1atı1mıı iki parçası lıtanbulda 
1atılmayarak iade edilmiı ve 
iki parçası da ıatdmamııtır. 

40.000Llr• kazanan 34163 
numaralı bıJetın beıte birlik 
bir parçası ve ayrıca 1/10 luk 
üç parçası İıtanbulda, birer 

) 
parçaaı Bursa, İzmir ve oı
yarbekirde sııtılmıı ve iki 
parçaaı eatılamamlıtır. 

22.000 Lira 'l..azananl7250 
numaralı biletin blı parça.il 
lstanbulda, betle birlik bir 
parçuı Zarada satılmıı, birer 
parçası latanbul, Akıehlr, ve 

İslahlyede aatılamıyarak iade 
edllmlı ve mütebııkl parçalan 
satılamamııtır. 

15.000 Lira kazanan 33962 

numaralı biletin üç parçası lı· 
tanbulda, birer parçası Adana, 

lzmlr ve Merzlfonda ıatılm11, 
bir parçaoı Merzlfondan, bir 

parça11 SındırgıJan ıatılmıya• 

rak iade edilmlı ve iki par
ça11 satılamamııtır. 

10.000 Lira kazanan 35129 
numaralı biletin dört parçası 

latanbulda, birer parçaıı Anka· 
ra, Torbalı, lzmir ve Zongul· 

dakta satılmıı ve iki parçaaı 
satılamamııtır. 

Hapishanede 
Şeytan merdivenini 

kim yaptı? 
Trabzon hapiıhaneılnde 

yapılan arama netlceılnde ha
pllten kaçmak için hazırlan.. 
mıı olan bir feytan merdiveni 
bulunmuıtur. 

Bo c ıkçu lsmail tarafından 
yapılmıt olan bu merdiven 
sağlam bir ıeydir. Boncukçu 
lsmall daha evvel gardiyan 
Mustafaya dayak atma suçun• 
dan bir ay kadar serçe bendi· 
ne vurulmuı ve o suretle teC: 
ziye olunmuıtu. Bu cezadan 
kurtulduktan ıonra lsmall ha• 
pisten kaçmaya niyet ederek 
bu merdiveni yapıı.ıı ise de 
merdiveni yakalandığı için ka· 
çamamııtır. Sonra, bu muhalefet fıkrlnln arkaaına da bütiln halk 

yığılmııtı. Tüccarlar, büyük ıanayi ve akar sah;plerl 
yanında amele ve çiftçilerle küçük esnaf ta vardı. Halk rallz.ııe, müıpet nazariyelere müıtenittır. Bu gü .. kü tktı-
fırkaoı, fırka mutemetlertle bazı inhiıar memurlarından sadi dünya lıe liberalizm kar1111nda ç,ftçi ve 1 çl nu:a· 
ibaret kalmııtı. Çünkü, takip ettiği idare sisteminde rlyeleryine müıtenit roıyalist ve demokrat toıyal mea-
devletçilikle fertçillğl karma karııık bir hale getfrmitti. !eklerine doğru veçhe almııtır. Serbest fırkaı!a muha-
Bir lıte, lnhilarla te,ebbü ü ıahst karıılapnca, teşebbüıü lefet fikri etrafında toplanan lnıanlann Çiftçi ve tıçilerl 

.. ii h de çiftçi ve l•çi muhalefet fikirleri yaratacaktı. 
ıahıi zarar gor yor, in iıar kazanıyordu. fakat, liberalizme • 
mil stenli eıki Türk iktisadi yatı da ırlAa ediyordu. Netice, halk Halk fır kaaı, Serbest fırka karşısında Çifcl v.e lıci fırka1ı 
aracındaki ikluadi muvazenln bozulması oldu. ıekllne glneydl, tabii bir müvazene teıkll edecekti. Fakat 

Bunun için, herkes liberalizme bağlandı. Halk fırkaaı, temamile iıtatik kaldı. Serbest fırka fikrine, bir fikirle mü· 
hiç bir cereyanı idare edemiyordu. Çünkü, liberalizme kabele ed ~ medl. Bunun içindirkl lıçi ve Çifte! nazarlye-

• 

karıı bir fikir müdafaa edememifll. Sivas nutku, bir fırka !erine müstenit bir muhalefet fikri dojfılu. 
mesleğini ifade edemezdi? Ufak devll içi olan fırka, demokrasi Türkiye mühalefeti, Liberal ve Sosyal demokrat fikirleri· 
sistemlerinden hangiıl idi, söylanmedi Sivas nutku, vaziyete ne istinat ediyor. Fırkaları ve programları vardır. Var 

Dertlerinizi, şikayetlerinizi, di .. 
leklerinizi (şahsiyat olmamak 
şartile) <cY ARINA>> yazınız! 

hakim veya vaziyeti kısmen kendi tarafına çı:>virecek dere· olan yok edilenıez. Buırünkü muhalefet , bu membadan 

1 cede müessir bir fikir orta~ atmadığı için, Serbest fııkanın kuvvet alıyor ve budur! Fırkaların kapanmaslle fikirler 
muhalefet fikrini önl~yememiştf. ölmüı müdür, zannediyorsunuz? 

1 
Serbest fırka, muhalefetin ilk ıuuru idi. Fakat, Halk fırkasının isnat ettiği fikir necl 'r? 

,_Sütunln1ımız tamamen sizinj/r ! Snbest fırka, bütün Türkiyeyi trmıil edrmezdl. Llbe· Biz de bunu ôğrenmek istiyoruz Naci }SUAIL , --------------------------------------.... ~--
·- - . 




