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Hükiamet 

' r <.: 

1 bahri bey 
2 - Celal bey [loş bankas ı M.J 
3 Arif Oruç bey 

Akhlıar cepheıinden Salih· 
hye eeçtlm. Çerkeı Ethem ve 
biraderi orada idi. Onlarda 
bir hafta kadar mlaaflr kaldım. 
Bu miaaferet zamanında Asaf 
Bey : Şimdi Kılınç Ali Bey, 
Enver Paıanın yaveri merhum 
Salim Bey, meıhur Dayı Meı'· 
ut Beyler de orada idiler. Ah
metli cephesini beraber gez
miıtılr .Bu zevattan ben Afyon· 
karahisarda ayrıldım. 

· : Doktor Tevfik Rüıtü Bey 

23 üııcü fırka kumandanı Ar· 

lr8 fU kahram'anı miralay Ömer 

Lütfi Bey, Aydın cephesi ku· 

mandam Hacı Şükrü Bey 

orada idiler. Ben Aydın cep· 

hf' ıioe geç yord m.Afyonkara· 

hı.arda bir k" ç gün kaldım. 

Kılıç Ali, Sa' im, dayı Mesut 
Beyler S ivasa gitmek üzere Af· 

:tondan 11yrı dı . ar. Ben Hacı 

Şükrü B•yden bir mektup 

( I f/.;(." o-e... r 

. " 
Sandıklıda "Refet B.,, 

Refet Paıaya teıadüf et• 
tim. Refet Paıa da Aydın 
cepheılne Deıiılrcl Mehmet 
Efenin yanına gidiyordu. 

Konyadan geliyordu. 
Dinardan Denlzllye kadar 
birlikte gittik. Müıarün• 

ileyh oradan ayrıldı. Ben 
57 inci fırka kumandanı 
Şefik Beyin (ki, Aydın 
hareki.tını ilk yapanlar· 
<landır) {yanında kaldım. 
Zannederim üç eün ... 

Bitlhare (Nazilliye) demir· 
el Mehmet Efenin yanına git• 

• 
Ayd,o cepheıinden tam 

dllrt ay ıonra d&ndllk. AYdette 

335 Seneıi Kuuoayi milliye 
hatırası: bir gurup 

merhum kaymakam Arif 
Beyle de bir hayli çalıımııtık. 

tim. Sabık Dahiliye vekili ~--------~-----.. 
Roma aefırl Cami Bey . 
ozaman Mılll Abrar fırkaa: . 
ki.tıbi umumhi idi zanne· • . r 
derim. Şimdiki Ajanı mü· 
dürü Muvaffak Beyle bera 
ber Nazilliye geldiler. 
Ben Nazilliye vardığım 

zaman, (Sıvaı kongraaı) 

inikat ediyordu. Hatta, 
yavaı yavat mebuı intiba-~ 
hına da baılanıyordu. 

Arif Oruç B. Aydın cephesi hara· 
katı harbiye Reiai T nhir Revle 

(Köşk cephesinde alınmıştır) 

Altun taıta ,ehil olan 
kahraman betine! fırka 

kumandanı Nazım Bey o 
zamnan Binbetı idi.O da geldi. 1 
Biz, kendiıl, erkanıharp l.ken· ' 
der Bey,de mirci Efenin topçu 
kumandanı ile birlikte cepheye 
gittik. Ve ayrıld ı k, • · .-

C .. bhede harekatı harbiye 
retıl Tahir Beye miıaflr kaldık . . 
Buralarda siperlerde günlerce 
dolıatık. Ve bütun bu hare· 

(Bozkır isy :ını sonu) 
lotanbula geldığlmlz zaman 16. 
gün ıonra Tu(isl. ·Efkarı k&: 
padılar. (Velll) Beyi Maltaya 
ıürdüler'. · · • · 

Kuval Mifüye fıarekatn~ı 
l14zan ben'j ~fi meı'ul müdür 
idim, lngiltzler tevkif edecek· 
(Deuamı 2 inci aoyfada) 

kabul .etmedi 

Esnaf cüzdanları
nı kim verecek? 

Uzun beyanatta bulunan 
Ahmet lh•an B. 

. ' 

Matbuat hüriydintn auiiatimol 
edildikine dair uerilen takriri 

imza edenlernen Fazıl 
Ahmet Bey 

, 

Dün içtima eden Hukuk Fakülteai Cemiyeti heyeti 

Dün Hukuk Fakü.tesi tale· ı mak bu m eselenin mahkemeye 
l be cemiyeti heyeti bir içtima akı:tmemeıl için vaki müraca· 

yapmııtır. içtimada evvela bir atı uzerlne heyeti ıdare arasın• 
reı. intihabedilm ' ıtır. Hıfzı B. dan "3" kit i hakem heyeti 

Dünkü belediye içtımama riyaset edtn 
belediye reisi 
Muhittin B. 

Vali Mubltti1' Beyin idare• 
t .Jıi'de dün Müdi ·l .. , Kayma• 
kamlar, üçten altıya kadar 
aliien bir içtima yapmıılardır. 

1 lçllmada belediye iolerlle büt· 
çeııln . ne suretle ta kaim edile· 
ceğl konuıulmuttur. 

in yerine relı olarak ikinci olarak ıeclldl. 
aınıftan Baki B. ıeçilmittlr. 24 temmuz Lozan konfe-

Sonra geçen ıeneden eski ranııoın yıl dönümü olması , 
relı Muittin Beyin zi'lllmellne Hukukçuların bayramı olması 
geçırdlğl 1600 lira için katibi· münasebetile muazzam bir 
adıl vuıta11yla proteıto edil· teı'it programı dahi hazırlan• 
m'rtl. Muhittin Beyin uzlat mıştır. 

ilk çıktı 

ı 

1. 

lnıaat için bütçede mevzu 
• (.250000 ) ve . yeni tnıaat için ' [ 

1
1 (50000) liranın İur~tl takıiml 

ÜZf'!inde milnakaflllar olmuı: ·- ~ ·) - . . . i 
Sonra Eınafa verilecek cüz 

1 dlUılarin k aymakamlar tarafın'! 
J dan ne ıuretle tevzi edileceı}l 
~ .ko,nuııjlmuıtur~ 

# 
.1 • ~ 

j • • 

l . .. . 
tık çıkan karpuz sergilerde satı ırken 

(Y azısı 2 inci sah:io de) 

• 



Sahife 2 
l!!t 

Vata. --ı\aini Arif Oruç 
söylüyor! 

(Birinci sahifeden deıJam) 

lerl uman kaçtım. Zaten 
bunu bekliyoruk. Üç gün 
evvel hazırlanmı§ idik. 

ErenL.öyde kılavuzluk eden 
bir teık!lat evi ki, evvelden bili
yorduk. Oraya ııittik. Alem
dafı vaeıtaslle kaçacaktık. 
Orada 'fanin ermuha•rlrl 
Muhittin, Kör Ali lhıan, Ço· 
lak Salabettin, Vehbi Beyleri 
gördük. O zaman Muhittin 
Beyin talebesi olup henüz 
gazetelerde Şe'ıramanetl muh
birliği eden Sadri Etem Beyi 
de gördüm. Ondan evvel ken• 
disinl tanımıyorduk. 

O gece bu kafileye karıt· 
tık. Daha eve! Salihllden j 
tanı tığım Dayı Me 'ut Be· 
yl ( Demircilerde ) bulduk. 
Kandereye aittik. Benim 
ıpsız Recep reis ile ıı<>
riitdü~üm husuıuncia Ali Salp 
Beyi fena halde aldatmıılar.(?!) 

O zeman fırka kumandanı 
Atıf Bey hayattadır ve bilirler. 
ipsiz Recep reisle görüıen Raik 
Bey i•minde çok fedakar bir 
doktordur. Bu zat olmasaydı, 
hep esir olacaktık. 

Onlar bizzat kendileri 
lpıiz Recep reise misafir oldular. 
Ben (Kefken)de muallim Mah· 
mut Beyin evinde miıaflr Kal· 
dım. Memleket gueleıi • bibi 
Mazhar Bey de bir kahveye 
çekilmi~tl. 

Ali Saip Beye benim 
ipsiz Recep reis1e görü
şerek kafilede bulunan· 
ları boğup (30,000) al
hnlannı taksim teklifi 
yapbğımı söyleyenin 
bu müzakereye acaba 
iştirak mi etmişlerdir? 

O halde kendilerile 
faili müşterek olmuş ol
muyormuyuz ? Ali Sa· 
ip Beyin buna nasıl 
inandıklarına hayret 
edilirse de, şu sahrları 
okuyan vatandaşların 
ne hüküm verecekleri 
bilinemez!? 

Bütün kabahatları· 
mız demek ki çoktan 
vefat eden ipsiz ecep 
reisin tekzibine kalıyor! 

E•a.en buna Ali:Salp Beyin 
bir vakitler latıklal ahkeıne· 
"nde muhakeme"ettiı':{v• beni 

Yeni Dünyad da ç 1ı ı 
cılan Sadri El m Beyin ahit
lik etmesine hiç diy cek yok· 
tur. 

Ben, bu kafil de11 Ettğlide 
a'• ldım. Ereğliden o :ııeman 
D hi ive vf kili Cami Beyefen. 
diye çekdiğlm te!grafın ceva· 
bıDt (Devrek) te aldım. O 
e.nada lr.aymakam Arif beyi 
Bol da ~ehit etmlılercii. Çer
kea Etem bey Düzcede idi. 
R~fet Paıa zannederim (Gere· 
d ) isyanını bastırıyordu. 

( Devrekten) Etemle tel
grallaotık. Aynı zamanda 
Fransızlar Zonguldaktan (Dev• 
rek} üzerire yürüyorlardı. 

,-Oev~~k) te yüzbaıı Nihat 
Muharrem reis ve Rüştü kap
tanları bıraktım. Orada olduk· 
ça lıuvvetli bir kiliit yap
tık. (Tursun ) r io ffı içi 
Dahiliye 'vekili c .. m ye 
te< .. ~raf c;ekl m. O i te 
Zorguldak rrıfı m 
(Kadri) nın üı rin 
yapılmak tertipntı ınch t n 
•onra, ben (!) n:klen) 
dı • . 

Ali S 
Dal.il\ye i 
yalarına a -
mentini ihtiyar btıyur
r dan, çoluk \ocuk -

sözlerine itimat buyur· 
muşlar acaba? 

Eğer biz para almak late· 
aeydik "Devrek. ziraat ban
kaaındaki 30,000 Lirayı 

alırdık. Dahiliye vekAleti de 
resmen müsaade etmi,tl. 
Öyle i>eş on kişiyi bozmıya 
filin da hacet kı:lmazdı. Bu 
müsaade tifreıi yine dosya· 
larda mevcuttur. Pek 616 
maliımdurki, Davrekte bıra· 
kılan teşki!Ata anoak kayma· 
kam vasıtasile tedarik edılen 
200 Lira bırakılmı,,! fakot 
zıraat bankasındaki parala· 
ra ilişilmemişti. Yoksa, ben 
bu paraları alıp gidab ilirdim. 

Ali Saip Bey Dahiliye ve· 
klletinde bütün şifreler, 

muhabere dosyaları el'en 
mevcuttur. 

İıte Çerke Elemle bun· 
dan sonra Ankarada buluıtuk. 
Ve bu sütunlarda Yunus Na· 
diye kar ı izah edılen hare
ki.tta beraber bulunduk. 

ı Şimdi, Ali Salp bey, ıu 
lza batı okurlarsa, kendilerini 
aldatanların elbet yüalerlne 
tüküreceklerdlr. Kanaatinde-
yiz. 

Bununla beraber, biz h!z· 
met ettiğimiz iddiasında da 
deitltz. Eiimlzden geldiği ka
dar çalıımağa ııayret etmlılz• 

dir. Hepsi bukadardır. 
······-····· ..........•.... 

Bir ahkikat 
Bir zat dün Yillyete mü· 

racaatla, Pendık jandarma 
karakcıl kumandanı Selim ça• 
vuı hakkında ııkayet elmlftl. 

Bu zat deniz kenarında du· 
rup ıarkı ıöylerken Selim ça
vuı tarafından karakola gö· 
türülüp darbedildiğlnl iddia et· 
mektedir. 

Yaptığımız tahkikatta : 
Gece yarısından sonra ıa· 

biide ammenin ve sahilde de

mirli bulunan vapur taifeleri· 
nin lstlrahatlaruıı ıelbedecek 

surette bajtırmasından karako· 
la götü•üldüğü anlaıılmııtır. -·-Dayak 

Ortaköyd,, mukim kömGr
cü Ali Efendiyi Ortaköy palas 
gazinosu ıahtbl LQtfi Efendi 
ile arkadaıı fırıncı Abmet Ef. 
döğmüıler haklarında takı. 
bata baılanm•ıtır. -·-Yaz arifesi 

Şirk.ti hayriyenin yaz ta
rlfeıl dünden itıbareo tatbik 
edilmefe ba§l nmııtır. Yaz 
arif &inde doğru postalar, bil· 

..., 2 inci mıntakal rda tez· 
yit edilml tir. 

Dahiliye vekili 
Ankarada 

Ankara , 5 - Dahiliye 
v.ıkill Şükrü Kaya B. latan
buldan gelmiıtir. İstasyonda 
Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
ve bazı mebuılar tarafından 
karıılanmııtır. 

Bir izdivaç 
Bükreı, 4 [A.A.] - Prerr

ses ileana ile ıırıtdük Antoine 
de Habsburgun izdivaçlan 
26 temmw:da Sofyada gayet 

hususi bir tarzda icra oluna
caktır. 

Stalinin nutku 
neşredildi. 

M~kova 4 (A.A) - Gaze. 

18 . Stalin arııfından 23 Ha
ziranda anayi aıiidürll"ri koıı

nıında irat edilen yeni va· 

ziy t vtı iktisadi yeni vazife
r ıuııranlı nutkunun metnini 
e retm ktedir. 

oove teklüi ve 
Leh.stan 

a inıı;lon, 4 A.A) - Lehi• 
tan hüku ti, Hoover teklifini 
eııu itibarile k• bul ettiğin 1 bir 
nota ile bıldlrmııtlr. 

\•\.•..,'"YOW"a••u&. _ ... ._ __ _ 

• 

Adil Bey 
Bugün Ankara-

B~~ ö~!~!!ı?~llye l 
heyeti teftişiye reisi ve Borsa 
komiseri Adıl B. Maliye veka· 
letile temas etmek üzere ıe• 

yahat edlyar. 
Bu huıuıta muharrlrirnlze 

atideki beyanatta bulunmuı· 
tur: 

- " Maliye vekilile ko
nuımak ve itlerlmlz hakkında 
maiümat vermek Qzere Anka· 
raya gidiyorum. 

Arasıra bu gibi temaslar 
lazımdır. Çünkü, Maliye Ye
kaletine bu gibi kontrandü
leri vermek faidedea hali de
jildir. Yalnız, ne zaman av• 
det edeceğini kat'i ıurette ta· 
·yln edemem. Kafi derecede 
vekğletle temaı temin ettik· 
tikten scınra lıtanbula döne· 
ceğim .• 

Istihsalatı çürü
ten sebep ne ? 

Alelumum hububat fi.atla· 
rının miktarı buırün dünya pl
yaıalarında düıkilndür. 

Bu krizden Türkiye mahau· 
lltı da müteessir oluyor. 

Halbuki diğer birçok mem
leketler lı.rizi nazarı ıtiba· 
bare alarak nakliye ücretlerinJ 
tenzil eltlrmlıler ye ticaret 
odaları tren ve nakliyat kum· 
panyalarına müeuir olarak bu 
fiatı kırmakta amil olmuılar
dır. Halbuki Anadolu demir· 
yollar idareli okka baıına 

Nohut, Mercimek, keten to
humu ve ıııümaıili mevattan 
7 - 12 Kııruı nakliye Gcret 
alıyor. 

Bu miktar 1 inci ve 2 inci 
sınıf nakliye tarifesinin tıatbi

kl dolaynile cibayet ediliyor. 
Tacirler, ücret fazlalığından 

bu malları alamıyorlar. Mah 
11'1, iıtihsal olunduğu yerde 
çürüyüp ııidtyor. 

İlk mahsul çıktı 
Yaz mevıimi iyice geldi 

e yaz yemiıleri idrak edil
meğe baılandı. Bunların ltat
lıcaıını teıkıl eden lıavun ve 
karpuzlar piyasaya lnmi tle. 

Yemişte, memleketin muh
telif karpuz yetlıen mmtaka· 
!arından gelen ilk kavun ve 
Karpuz mahsulatı meruim ya•. 
pıldıktan ıonra satııa çıkarılı

yı>r . 
Fakat, dahi\ Turfanda nk

tl olduğundan fiatlar bir az d • 
ha pııhalıcadır. Buna raıl 

halk kıımrn kavuna ve daha ,ok. 
ta karpuza rağbet gösteriyor, 

ezarlıklar 
talimatnamesi 

Şurayı devletten çıktığı 

haber alınıı.n mezarlıklar ta· 
llmatna eal heDÜZ Ankaradan 
ırelmemiıtlr. Bu bir kaç gün 
içinde ıır!eceği müstahberdir. 

Nakliye fiyatları niçin yüksekmiş ? 

Cevap veriyorlar! 
malzeme ücretleri 
maaşlrı fazlaymış 

Amele, 
çoğalmış, 

Dün, Boğazlçlnln imar Ye 
ihyası için fikrini aldığımız 
sabık ıehremlnl Emin beyin 
mütalaalarını ya:ımııbk. Emin 
bey bu huauıta baılıca üç 
ıart koımuıtu. Bunlardan hl· 
rinlde tirketl hayrlye Yapur-
ları tarifelerinin ten:ılli teıkil 
ediyordu. 

Emin bey harp bida· 
yetinde kömürün tonu 48 
lira olduğunu ileri ıürmOt Ye 

' 

timdi lae 16 liraya indljilnl . 

ıöylemlıtı. l h-

Fakat alakadarlan bn nok· . • 
t fi t t ·ı· için k•fı Dünlıı& ıözleri epıce munakaıa 
anın, a m enz 1 ı a .. • 8 

bl b k .1 d ğlol zemini ofon Operator Emııı • r ae ep teı ı e emeyece 
söyliyorlar. 

Gerek Şirketi Hayriye •e 
gerek liman tarikile komi•· 
ycın nezdinde yıı ptığtmız tah· 
likat ıu merkezdedir: 

• Fılhııklka kömür fiatlen 
lnmlıtlr. Yalnız, heııabat, sırf 

kömüre nazaran tayin edile
mez. Şirketi hayriyenln nak· 
liye ücretleri tesblt edilirken 
ıunları da nazarı ltlbara al· 
malıdır: 

1 - MAizeme fiall, 

2 - Amele ücretleri. 
3 - Tamirat masraftan. 
4 - Maaıat bzlalığı. 
Bu Maddeleri nazarı iUba· 

re almak icap eder. 
Zıra, kömürün tonu (48) lı. 

ra oldujiu zaman, ıtmdl (35) 
lira alan bir memur maaıı (10) 
lira idi. Bundan maada, o va· 
kit tamirat mauaflarının yekü
nu (40.000) lirayı geçmiyordu 
Ş mdi ise bu mıktar (340,000) 
liraya baliğ olmuıtur. 

Bizi de çağırdılar 
Yunanlılar serginin Selanikte 

açılmasını ist1yorlar 
Yunanlılar lstanbul Ticaret 

odasına müracaat ederek gü
zel bir teklifte bulunmuılar· 
dır. Teklifin eıan tudur. 

mizden Ticaret oda11 teklife 
müsait bir cevap vermeitl dü-
tünüyor. 

Yunanlılar, fo're entre Bal· 
Bııllı:an m1lletleri araıında lanlgue mahiyette olan mez-

te:ıydi mukarenet zımnında kur serginin, bu s n" vaktin 
bir serginin açılması! Bizde geçmit olmasıoa binaen, Se-
lılirake davet edild iği- lanikte küıadını da iltlyorlar. 

Vilayete bir yeni ihbar 

Fazlı B. ne diyor? 
Senbenuva mektebi hilleli tapu 

ile ır.i tasarruf ediliyor ? 
Senbenuva mektebinin Pa· l 'aAtla !mahallat heyell lh-

pazları tarafından hilleli tapu tiyariyelerile halkın fikirleri 
senedile kiliıeye ilhak edildi· a!macajtına dair walimi:ıe de 
ği hakkında Vali muavini deıniıtlr ki: 
Fazli Bey diyor ki: Buna lüzum yoktur. 

- Bu mesele ihbar ma• Esasen bu da iyi bir uıul 
hiy•tindedir. Henill tekemmül değildir. Her kafadan bir ıeı 

· çıkaraa l•lerde tablatile ilerle-
etm•mı tir. • 

lda rel hususi yeye ait l!ı· mez, dedi. 
••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• .... •·······•· . .. ' T .. ca şikayetçi. 

Değir ener 
•• uzumu an 

ırma 

faza mı 
ücretlerini 
alıyorlar? 

Tücc:ar, de ir !erin al· 
makta o'duğu kırma ücretle
rindeo ıtl&lyet ediyor: 
E8klden buğdayın .. lırkuı 20 
kuruıtu. Değirmenler de bir 
kuruı kırına ücreti alıyorlardı. 

Buııün ise buğdayın okka· 

11 5 kuruıa düımektedlr. 
Demek ki dö. tte bir nisbe· 

tinde tenezzül var. Halbuki 
df'ğirmenler kemafiHabık yine 
bir kuruı kırma paraaı alı· 
yorlar. 

,----Küqük ---

u '.Ankara' 
Haberleri 
- -Kazan9 vergısı 

Ankara, (Telefon) - Ka• 
zanç vergisi ltytha11 tetkikin· 
de doktor, lokantacıların mil· 
taleaları dinlenmlıtır. 

Bir tayin 
Ankara (telefon) - DeY• 

let banka11 m. Muavlnlıtıne 
Ziraat banka11 kontrolu Na• ' 
mık Zeki B. ta7ln edllmııtır. 

Ankara, (Telefon) - Irak 
baıveklll Nuri Paıa ııeldl. Ha• 
riclye vekili tarafından karıı• 
landı. Kral yarın (buılln) 11· 
de muvasalat edecektir. 
Avukatlık için mür•o••t 
Ankara (Telefon) - Sabık 

Ankara mebusu Ye mefıuh S. 
C. fırkadan lbıan bey avukat• 
lık için baroya müracaat etti. 

Dostane ·· 
·nutuklar 

Berezilya Elçisi iti
matnamesini Reisi
cümhur Hz. ne verdi 

Ankara, 5, (A. A.) - Bre
zilya elc;iıi M. de Plmentel 
Brandao Reisicumhur H.ızret• 
!eri tarafından bugün kabul 
buyrularak itlmatnamelinl tak• 
dım etmiıtir. Yeni elçi kabul 
merasiminde fU nutku ıöyle
mfıtir: 

Reisicümur Hazretler·; 
Zatı Devletlerine takdim ile 

kesbi oeref tyledlğim mektup 
ile Berezllya hükumeti muva· 
kkateıl relıi, beni Zatı riyaset
penahileri nezdfne fevkalade 
murahhas Ye orta elçiıl ııfallle 
tayin buyurdular. 

A11J ve değerli Türk milleti 
tan ve ıerefinin feyizli icra• 
atı ve en parlak ümitlerinin 
yaıayan büyüklüğü ile Zatı 

Devletlerinin ıahıında rellm• 
lamağa , Brezilya hükumeti 
ve milletinin en ıa'llimi te
mennlyatını ve dostluk temi
natını bu vesile ile size tak· 
dim etmeğe sureti mahsusa• 
da memur edilmiı bulunuyo
rum. 

Bu temennlyat ve teminata 
benimkilerini de ilıi ve eyle
mekliğime müsaade buyurul
masım zatı devletlerinden rica 
ederim. 

Bu hükumet merkezine 
gelirken tarih l!e yüklü mu&z
zam an' anelerle dolu fü~üı:kb 
yerlerden geçam. Mübarek 
taıları albn parıltılı merl<at· 
le.-e metfun bOyüklüklcrin 
hatıraunın içinde yattığı er· 
guvan renkli kefenlere hayran 
oidum. 

iz en söy emek 

Bu miktar fahlı görülüyor, 
Tücc r okka11 bet kuruı 

olan bir mal için bir kuruıta 
kırma paraıı veı meğl pek 

fa:la buluyor. 

Ve baıı:ün ıu sarayda yeni 
Tiirkiye banisinin bir dtvreyl 
kapatıp 1 lkbalın saadetlerini 
harekete getirdikten aonra An· 
karanın kaim temelleri herin· 
de bütüncihıının gözü iinüııdo 

yeni bir fecrin ııık ve nefesle· 
rlne doğru Anadolu toprağında 
muzaffer yükıelen bu abideyi 
belde ve ıehrı.n planını içinde 
çizmlı ve taaarlamıı o!dul!:u 
atel.,..,de bulunmakla çok derin 
bir heyecan hisaediyorum. Bre
zilya c!emokraıili nihayet Türk 
milletinin hukümetile münase
batı rnmiye teala etmiı ol• 
maklr me'uttur. 

Memlekett " Vaem • 
ıtalgrnr tahammül ed"lir 
halde delildir. 
Binlerce bedbahtın ciger· 
lerini trrmalıy•n bu afetin 
yapmadıjjı kalmıyor. 

Buna mukabil belediye 
hala müzakere ile, mü.· 
nakrrıa ile, muhabere ile 
11ahit ge'iiriyor. 
ikide birde gazetelerde 
ıöyle bir haoadiı ı;ıkar: 
Beiediye Cerrahpaşada 

bir oerem haatahanesi 
J'Opacak. 
Bel•diye, araa~ıtahiplerile 
mü:z:akerede. 
Belediye, aracıları almalı 
{ız rPdir. 

• 

elediye .••.• 
Halci a yapmalıtadır, et· 

mektedir le ıı~Ttit geci;yor. • 
Bu gjdiıle, bina yapmıal'<J 
ayrılan pac il& ~ Verem 
mezarlı ı,, meydana. •· 
lec•k. 
Şehrin aayfiyelerirıde 

'iamlı, sulu, bahpli büyük 
köfkler ııarlun lafla ıJ~ 
lıit gecirmek flÜnahtır. • 
Ortada binlerce hasta 
oar. 

Biz bu kadar aöyliyelim. 
Muhittin Bey aen ? 

ister dinle 
ister dinleme 

Ticaret Odasına tlkiyet 
edileceği söyleniycır. 

... ....... amkararı 
Muğla 4 (A.A)- Geçen ae· 

ne Muğla'nın Bozarmut köyün
de öküz c;almağa geldiği halde 
ahır kapısını açamadıjiından 

Arnaa vut İsmail ilminde biri· 
ılnl katleden Muğla köylülerin· 

dan Ali oğlu Memlı hakkıo· 
da idam (kararı verllmlıtlr. 

ı 1 

Bolivya ve Parage 
La paz, 4 (A, ~ •. ) - Bo· 

livya hükumeti Parage ile al· 
yası münaıebetlerinl keımiıtlr. 

t.n~er DUD~ ••• o•~.,,. ~ --

Tebaaıından bir çocağun 
faaliyet ve ıaylle terekklyatı
mıza yardım etmlı olan bu 
millet· muhabbet, itibar ve 
tevcccühhümüzü zeval bulmu 
bir surette lı:azanmııtır. Kur 
vetle ümit ediyoruz ki bundan 
böyle hükumetlerin himaye
ılnde milletten millete teımtl 
edilecek mesai lttiraklerl her 
ıahada müıterek rafahırnıt 
yolunda çok kıymetli netlc:e
lcr verecektir. 
(Devamı 5 inci •ayfa.1,. 
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.... J ş 

sıl oca 
Sana lazım! 

• Akıamn ıa lr muharrir 
yamağı vardır. 

Bazı insanlardaki" Antika" 
merakı aibl, " Halı " merakı 
gibi, b nda da •imzan beved 
vardır. 

Akş m gu tealnl ne zaman 
açıanız, •Afilin bir imza gÖ · 
zünüze çarp'\ r, 

G ozetenin ıa.h ibl Necmet· 
tin Sadık Bey, onun kadar 
imza atmaz, 

Gazetenin muharrir ba1111 
VA Nü, ondan fazla ve tüzel 
Jyazdığı halde ancak e-n beğen· 

lilnl imza ile ı<ll?er. 

GPlgeleltın buna ••• 
Anket yapar, imza atar. 
Bir çırpıda, der imza atar. 
lı anbulu er, imza atar. 
Tiyatro eeyreder,lm:u atar 
Bazen bakaraınıa. ga:ı:etede 

.. de bu imza, Hikmet Feri• 
dun, lmza11 ••• 

Bu heYeklr dün aene imzalı 
lr yazı yaımıı. Bir prof ör 
lbide atdalı liNn kullamıt-.. 
•s:ze bir imli hoca.11 lazım. · 

diyede, pohpohlu bir ıerlevl1a 
koymuı? 

Bakalım, kime hoda lazım· 
mıı, diye merak edip okuma.
a hazırlandım. Fakat tam 

yarısından tı cıvıdı •• 
D zaman hocanın kime la· 

zım olduğunu, çiinki anlamlı· 
tım. 

Hoca bu küçük beye la• 
zımmıı meli• r. 

Den verdiği adamlara. 
'. 1öyle bir ihtar yapıyor : 

S<1tuıı• değil sütun• dur. 
•Oa)Z• • ıı gayız» cl ır. 

crfıieb »değ" ! ed P• dir. 
l ik ıldat h\ızel , d<'ğru amma 

ıon:ıncuıu bozuk, a I.üç~,k b y· 
ylın. 

Sen hiç duyll'a o mı ki, 
•ç, f, t, ı, f• p" h&rfel• oden 
ıonra gelen "d. ler "t" ye 
kalb !ur. 

Nedıye, •Edeb" dır, değil 

"Edep.tir, demezsi de"Edep" 
l dir J yazarsın •. Seni gidi, seni. 

Beaim At lay Beyl, 1ana 
hoca tutmahd aklın baıına 

lıın. 

Alem ·n gözll.ade ı çöpü 
a·receğloe, kend. la it e bak. 

* Herkeoe d .. n venrıiye 
kalkan bu diplomasız lıoca· 

nm, deha yarı yoldaki yan· 
iııını ııörilnce arkasını okuma· 
a hacet ııörmedim. 

BÜRHANETTIN ALI ................................................... ,. ...... 
Maaslar • 

Verildi 
H dem•I Hayrat haziran 

maaılarını evkaf !dar i ki· 
mllen vermittlr. 

Mayıı maatlarını da def. 
terdarlık mal miidürlüklerl 'a· 
11ta11yla peyderpey vermek· 
tedtr. ' 

Bir iki giine kadar May11 
maaıları da ki.milen verllm'f· 
bnlt•n111c,.ktrr. 

YARIN 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Necmi Ahmedi opa ile yaraladı! 
~~~~~_,..,..,,.__~~~~-

Bu hadise Ahmedin dostu tarafından yapılan 
tahaddüs etmiştir 1 bir s rnaşıklıktan 

Evvelki ıün Galatada yl· 
ne bir yoıma yüzünden kav• 
ga çıkmıı, kafalar yarılmıı, 
yüzler kaoamıı, kulaklar pat· 
lamııtır. lıte bu Galatıı de· 
nılen bu semlin o n:ahut Şef· 
talı, Kemeraltı ve birahane 
namlle maruf sokaklarında 
Ahmet namında birlle Nec· 
mi ilminde biri kavca etmlı· 
tir. 

Bu kavganın eebep ve iç 
yüzü ıuılur: 

Galatada Birahane ıoka· 
iında Karakı Süleymanın kah· 
veılnde garson N cml, 20 y&f" 
larında bır gectlr. Bir ıeneden· 
beri bu kahvede çalıııp haya· 
tını kazanmaktadır. 

Fakat, kazandı~ı bv para· 
larıda ya'.nız baıına ylmeyip 
mahut ve malum yosmalardan 
Elesı ilminde bir kadınada 

yedirmektedir. 
Ne cml, itte bu Eleniıi ile 

bundan 6 ay evvel 1azlı ve 
eözlü bir ~~lentl ile doat tut• 
muı, o g!lnden b~güne kadar 
• ıen benimsin, ben ıenlnlm ~ 
milali gibi yaıama~a baıla· 
mıılardu. 

lıte bu cab!I genç, alla· 
hın aünü çalııır • cabalar • 
eline gçtrdilil üç beı ku • 
ruıu götüı üp Elenl yoımaıının 
aTI:cuna c!öker. 

Eteni yosması da sahte ve 
ıoyıuz cilvelerıne devauıla: 

- Ah benim körpe arılan 
yavrum, ah .. , ah.. Diyerek 
karşılar elinde ve avucunda. 
ki paracıkları alır. 

Elenlnin evi, dostu Necmı. 
nln çalı~!ığı kahvenin karıı· 
ıındadır. Elen! her zıı.ma.n için 
evinin önüne oturor hem dos
tu Necmiyi gözler, heın de 
müdavim ı rlnden birisinin vü
rudunu beklermlt-

Ahmette acaba. 
yoksa baıkasınamı 

etrafına bakınmııtır. 

banamı, 

diyerek 

U ara karııda duran ııe.raon 
Necmi doıtu Eteni ile Ahme· 
din bu va:ıiyetlerlnl görmüıtür. 

Herhalde dayanamaz ve 
tahammül edemez bir hale 
gelmtı olacakki eline geçirdi· 
ğl bir ıopa ile Ahmedın yanı• 

na gelmlı , anide kaldırıp 

Ahmedln baıına vurmuıtur. 
Bu darbenin le irinden Ah· 

met, yere dnımüı, ah vah de
meğe başlamııtır. 

O ara. polisler yetıımıı, Ah
med! hastahaneye berayı mu· 
ayene ıevk etmlıtır. 

ıte evvelki akıam ııene 
böyle ~özleyip ve beklerken Ehemmiyetsiz görülen ya· 
Necmlnin kahveıl karıısındakt ruı için yatırılmayarak aıü· 
Alinin kahvesine birlıl celmiı davatı evvellyesi yapılmıı ve 
oturarak Elenlyl sü:ımeğe bat iade edllmııtır. 
lamııtır. Bu gelen Ahmet ı1• Bu sırada Ne-cml yine Ah· 
mlnde bir eleklrlkçldtr. medin önüne çıkmıı ve : 

Nasılsa oraya. düımüf, yor- - Kolunun kuvveti nasıl. 
gunluğunu çıkarmak için bir demiıtir. 
kahve lçmeğe baılamııtır. Bu sözünden maada da: 

Bu sırada Eteni bunu gör- - Dua ve tükür etti öldür· 
müı, 11rıtıp ıımarmağa baıla· medlm, diye tehdit etmlıtır. 
mııtır. A. S. --·,----·--·-·----·-·····-·-·---·-·······-··---------·-····----····--·----... -Mal u 11 er Dükkanlar hakkında yeni bir tasnif 

Sınıflara ayrıldılar! Vilayete bazı şika· 
yette bulaındular 
Bazı malü' ıaz!ler, vilayete 

müracaatla yeni heyeti idare

nin feıhlnl btemiılerdl. Vıla· 
yet bu talepte bulunanları ça• 
ğırarak malümat almııtır. 

Müracaat edenlerin iddia· 
ları vilayetçe tetkik edilmek· 
tedlr. Yapılan muamele, haki· 

ka.ten .ıtlhabı anıtmıyacak 

hlyelte görulftrae, nazarı 

dikkate 1 c&ktır. 

Nizamnameye muhalif 
ufak tefek hatalardan müte· 
.ellit lıe reddedilec .. ktır. 

Haritalar 
Makineler bozuldu 

geri kaldı 
Şehir harila11 yeni hudut· 

lara gÖTe tabedılirken Devlet 
matbaa ınm makineli kınl

dığından bir müddet teehhür 
etmiıtır. 

Haritanın htanbul kumı 
ikmal edilecektir . Harltuız 
yerlerin yemden hıuita11 ya
pılacaktır. 

Bunun Belediyeyi epeyce 
meşgul edeceği , ta min edil. 
m<'ktC'dir. 

Sinema ve tiyatrolar da, kahveler 
de beş sınıfa taks" m edildi 
Belediye daimi encümeni 

ötedenberl Hamam, ılnema , 
Lokanta ııbt halkın ihtiyaç· 
!erile en yakın ali.kadar 
o1an müe11eaeleri zaptü 
rapt altına. almak ve her 
hangi y pılabilecek lhtilıa· 
rın önüne geçmek için hc-psi· 
ni ayrı ayrı ıınıflara taka m 
ve kabil olanlarına fiat koya· 
bilmek için bir takım tetkikat 
yapmakta idi: 

Dün, bu uzun tetkikatın 
neticelendiği haberini aldık. 

Tetkikatın neticesine ıllre 
ıınıflar teıblt edilmiıtlr. 

Sınıflar fU ıuretle ayrıl· 
maktadır. 

1 -lıtanbul dahilinde mev· 
cut 95 hamam 4 ıınıfa takılın 
edılaıiıttr. 

2- Sinema. ve ti ya trol ar· 
da bu münaeebtele "S. •ın•· 
fa. 

3- Kahveler keza "5" 
sınıfa taksim edilaılılerdir. 

Birinci •ınıf kahvelerde 1-0 
kuruı diğerlerinde ıira ile 7,5 
"5. ve "3,5" •3" kuruı olarak 
teıbıt edllmtılerdlr. 

4 - Lokanta, Bira.be.ne, 
ve gazinolar zabıta takılmalı· 
"" vö• .. talo•m ,..ııımı.1,.rtfir 

O arada - Berberler •s., 
aınıf Otellerde "5" ıınıf olmak 
üzere sınıflara takılm edil· 
ttılılerdır. 

6 - Lokantalarda "S 
" sınıfa takılm ve teıbit edil· 

miıtır. 
Birinci ıınıf: 
Et, ıebze, tatlı 
1 inci eınıf 
Üçüncü aınıf 
Dördüncü 11nıf 
Bet nçl sınıf 

tan aıeğı olacaktır. 

90 kuruı 
70 " 
50 " 
35 " 
35kuruf" 

Barem 
inhisar memurlarına

da teşmil edilecek 
Hükumet. (barem) in inhl· 

sar i.;areleri memurlanna da 
teımill için meclhe bir kanun 
layıbaaı teklif etmlıtir. Bütçe 
encümeninde bu hafta içinde 
m!l.ı:akere 1 mukarrer olan bu 
layiha ke•hl kanuniyet edin
ce inhisar memurları da, de
recelere ayrılacaktır. İnhisar 
memurları için ılmdiki aldık· 
ları maaıları muhafaza. etmek 
üzere iki .enelik bir hakla 
miikt,. ... ., k~ hul ...ll'mPlct~dl•. 

lam~a muvaffak olamıyor ? 
Diye dücünüyordu. 

Franıuva Kfodun ne dil ün· 
düiiünü keıfetmtıti. Vaziyeti 
kurtarmak lltlyordu: 

Muharriri: Mütercimi: 

Franıuva bütün bu yatak· 
tarı doldur•n yüzlerce analann 
huzurundan kurtulmak, ken· 
dini yalnızlıklara terketmek 
lttlyordu. Bu eırada gözü du· 
vardaki ıaata. llltmiıtı. Fıltp 
bunu fırsat ittihaz ederek 
K.lodun kolunu dürtmüt ve 
demiıttki: 

- Cörüyorumki matmazel 
Klod iti anladı ve saklamak 
illedlğim hlılerlml ketfetti. 

fillp söze karııtı: 

Raynonde Meohaı-d Ahmet FürkAn 
- frat! 5ı z edebiyatından bü> ük aşk romanı -

170 inci btnden tercdme edilmletır ... 

Hiç değil mi?.. Yalnız ve 
geçici bir zevka ... Fakat ka
cbn.. çocu~.ı kuc.-ağına alıp, 
onu bağrına basıp öpüp ok· 
ıayıncaya kadar ne felaket, 
ne acı, ne ııtıre p, hatta ne 
ö'üm tehditlerinden a•çmittl• 
Ve bu ne feci idi! Erkekl r in• 
ıafla dütünecek olurlat111, kPn· 
dilerlnde çocuk tevlidloe bir 
kabtllyet vardır, o zaman hiç 
füplıeıiz erkeğin kadın yanın· 

da kendini biraz alçalmıt 
bulacaktır. Çünkll müıtert'k 
zevkin yalnız tadına. b•.ldık· 

ta.o sonra bütün yllk k'lılına 
kalmııtır, lcadın büUln acı ve 
11tırapla beraber yavruıunu 

bairına basmal!ı bir ıaadet 
bllmlıtır. Bunda haklıdır .. 
Çlinkil çocuğunun eti, kanı 
ve ruhu, kendi ruhudur! Ve 
kadın, daha doğruıu herhangi 
bir kadın bunun için hayatını 
vermez ve onu deli aibl sevmez! 

Donjuvan burada ne ya· 
pıyordu, kadınlan iğfal ile 
okoayan1 onların ruhundan ve 
kalbinden bir arı gibi tat ve 
hayat çalan bu kalp ve iffet 
hırsız nın buralarda iti ne idi? 

- Saate bakıyorsunuz 11· 

kıldınız galiba. 
Fran111va tuzağa düftüğü· 

nü anla ınııtı : 
- Ne dtyoraunuz Mösyö 

Lehodek, anlamadım. 

- Duymamazlıktan geli· 
yoraunuz, Eak•t Klod ııkıl· 
dlilnlzln farkında. Bu ıöz üze
rine Franıuva Klod yüzll
ne bakmııtı. K.lod, derin bir 
ümitsizlik içinde idi. 

Klod kendi kendine : 
- Saatlerce bizimle bu 

kofuılarda dolaıan bu adam 
nasıl o'uyorda hlılerlnl .aak· 

- Doktorluğu aevmlyor1u· 
nuz galiba Möıyö Franıuva ? 

- Evet. 
Bu "Evet" Klonun ıapıarı 

olma11na yardım etmlıtı. 
FUip memounane diyorkl: 
- Hakıkatı daüna eeve

rim ! 
Beni gördüklerim bakika· 

te : ilmen allkadar etmlt de
fildir. 1 n teori 1 bent cezbet· 
mittir. Klot ümitle: 

- Söyleyiniz, ılzl dinlıyo· 
rum; diyordu. 

Franıuva Klodun ılnlrlıli

ğinden anlıyordu ki eakl kre-

Yarım milyon liraya 

Türkiye 
• emniyet 

Planları satılıyordu 
30-

lşin bitme3İ bir milyon 
liraya bakıyor! 

kar.u verdim. Caauılar 
vaz"yetl böyle bilJyorlar. Ca· 
ıuılar reisinden beheri elli 
lngillz liralık olmak üzere iki 
çek te aldım. 

- Servet dediğin bu mu? 
- Ben budal!l değilim. 

Bu açıktan yapılacak maaarl· 
fat için, aıı! planlar için 
henüz btr ıey ıöylemedim. 

Neden? 
- İtimadı selbetmemek 

için ! 
- Ne vakit ıöyliyecekıln? 

- Cuya kap eden teıkl· 
katı yaptıktan ve planların 
ele g•çlrilmeıl imkanının bu· 
lunma11ndan ıonra, itin bltme
ıi için bir milyon Türk lira11 
flteyec«'ğlm. 

Mecnun!!! .. 
- Neden? 
- Hi. " ı1 sebep ıoruyorıun, 

bu cinnet delili mi? 
Bir milyon Türk llraaı bu 

ne demek, onların eline kara· 
lama vereceksin, bir mily<m 
Tftrk ltruı alacaksın öyle ml7 
Onları aldatacak bu fahit 
miktardır ya!. 

-Kim bilir nasıl yetiımiı, 
ne tecrübelerden sonra mühim 
bir ~beke riya11:tine ııetırllmlt 
profeıyonel bir casuıu böyle 
l.olaylıkla atlatmak mümkün 
mü? 

- Do!tru ıöylüyoraun!. 

Şüphe yok ki bunları al• 
datmak en müıkül bir ıeJ' 
olacaklır, fakat olacaktır. 

Zih inde lıted l ğln kadar 
dallandır. Her §eye rağmen 
ben onları a ldatacajtım. 

lnıallah!. Ben hem yar
dımcı hem duacı •• 

- Beni dinle, akıııma dof
ru be Crlta ilmindeki ca ua 
kadının evine gldecelilm. On
lııra hemen Ankaraya gitın' 
lüzumunu göıtereceflm. Bu
rada vereceliim talimat dalre
einde temae temin edilmek 
üzere ıen l memur edeceğim. 

- Grita ıüzel mi? 
- Senin için daha milao 

teınalıırı da var. 

- Fakat ben bu ip h.. 
ceremem. 

Biz .m mirae yedi (Sa .... ) yı 
buna memur etoek ı .. bet olut. 

- Ah azizim bu müh'm 
bir m~ıeledir. En ufak bir 
ltlmats z'ık dü§üncelerlmizl 
karma karııık etmeğe k&.ftdlr. 

(Sa ..•. ) bllaklı emniyet 
telkin edec'k vazıyettedlr. 

- O halde sen g't (S •. -) 
ile bizzat fakat çok mahrem 

( Oeoamı oar) 

Liman hudutları meselesi 

Olur mu olmaz mı? 
Şirketin ihtiyacına göre Belediye hudut
larına kadar liman genişleyebilir mi? 

Dün, İıtanbı.ıl llmaııının 
Pendik ve Marmara ı•hlllerl· 
ne kadar temdit edilip edil· 
meyeceğlni yazmıı ve Mavna• 
cılar ıtrketınden vaıElyete va
kıf bir zatın mütaleasını ili· 
ve etmtıtık. 

Liman ıtrketi lıe Pendilie 
kadar tarifeler tanzim ederek 
liman hududunu tecav(iz etmek· 
tedir, ve bu da ıtrketin lmtl· 
yazına dahil değildir. 

Dün, Ticareti bahriye müdt· 
rlyetl erkanından ıalahlyettar 
bir zat lıe akıl iddiayı ıerdet· 

mtıUr. 

- "Vakıa" Liman tlrkeU 
rendıte kadar tarife yazmıt 

olabilir. 
Fakat, nakliyat h em 

1ırket için, hem de baıka ftr

""'''" için ~l'hP ttlr, 

diyl temine muvaffak olmuı· 

tur. Klodun bilmek lıtedlğl 

ıeylerl u:ıun uzun nakle bal" 
lıyordu: 

- Fenni mübahlıin içine 
gömülmek, onun neticelerini 
almak ... Bundan b yük hangi 
zevk vardır. 

Klod cevap veriyordu: 
- Bunda bir zevk bulmı· 

yonunuz, tlmd.d n baıka bir 
Rbaya geçmelilinlz. 

- Bana yol göıterio!z ve 
bana yardım ediniz o halde.. 

- Peki, geliniz öyle ile •• 
:Yliriimetle baılamıılardı. 
fillp kı.kançlık 111.ik .. lle 

yollarını keımtıtt: 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Möıyo Dö Trevi baba· 

mın ketflne muvaffak oldutu 
ıerumu tatbik ettikten onra 
iade! afiyet eden hutanın ya· 
mna göUlrüyonı.m. 

- Sonra? 
- Sonra, 11örecek, anlıya· 

c:ak ve kanaat edecek ki, pro-

E!ıaten Liman ıirkeUnl• 

ioıtlyuı İstanbul limanına 
aittir ve ıtrket Belediye hu. 
dutları içinde tahmil, tabliye 
yapabilir. İstanbul limanım 
iç, dıı ve Galata limanı na• 
mile üçe ayırma demek. 
dıı llmanıaın tirkeUn lmtlyaa 
mıntakaları har-iclnde kalma• 

demek değildir. Bu mülahaza 
hatalıdır! " 

Şimdi, iki nokta! nazara 

göre, lıtanbul limanının hudut• 
!arı, Lıman tlrketl imtiyaza 
için, münazlunfih bir mesele 
halini alıyor. 

Demektir 1 SoorA Limaa 
ılrketlnın imtiyaz Belediye hu· 
dutlarına kadar temsil dlleblo 
lir mi, edilelDC'ZI mi? Bu da ca· 
izi ualdir. 

feıör Ambuvaz günün en l,Q. 
yük Alimidir., Fen, bir çok 
muztarlplerln ağrılarını, acı· 
!arını dindirecek udret ve 
kuvetl lktiıabetmlttir. 

Fi 'lp, bu mücadeleden ken. 
dini naaıl kurtaracağını, M. 
Fran1Uva Dö Trev in yanın• 
da kendaalnlo kuvvetılzllğ ol 
bir daLa anlamııtı.. Ve,.. Bu 
ıkJ gence biri ae mi 1, di eri 
fasit iki ıı:ence yol vermittl. 

• Klod v~ F~a~au;a 
0

blr
0 

oİ,. 
ıervaıyon oduına girmlı'erdL 
köıede karyolasında bir hasta 
vaı'dıki, içeri gı;eııleri görme· 
miıti. Haıta kadın, yastıklara 
yaslanmıı hiç kımıldanmadan 
derin derin mektup okuyordu. 
Yüzünde ıevir ç ve göz'erlnde 
parlayan bir neı'e ve saadet 
vardı. 

Franıuva. bu kadına b~ kı· 
yor ve o büyük vartaları na• 
111 atl~tmıt olduğuna tftflTO,._ 
du. K .od, bu kadıoı bu rüa 

(Deoamı var) 
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Esrarkeşler arasında 1 
Al[ML[R... 1 

Yazan: Ahmet Süleyman 

-30-

Karlınlı erkekli bir 
~ 

esrar alemi nedir? 
şahım asıl, ervahın 

asıl diyordu 
Kadın, asıl 

aşkına 
Erkeklerden Civan baba 

da tam 55 yaıında ıaç ve ıa· 
kalı uzamıı , orta boylu, küçük 
gözlü prjmürde kıyafetli bir 
zattır. Küçük yaıından eırar 
kullanmağa baılıyarak bu ya· 
ıına kadar ıefil ve perlıan bir 
hayat geçirmiıtir. 

Eararketler araaında hatırı 
ıayılır ve en yüksek potta 
baıı!ardan de biri olandır. 

Belalı Sadıkta: 25 yaıla· 
nnda orta boylu. beyaz, ça• 
kuımtırak göz, ve ılyah saçlı 
etine dolğun güzel ve yakı· 
pklı bir gençtir, 

imparator Hüıeyln de: 35, 
36 yaılarında uzun boylu, e'" 
iner kankaı ve kara gözlü 
lılr zattır. 

lıte bu dört kadın ile ile; 
erkek, o kulübenin içinde 
oturmur, tatlı tatlı ıohbetlerlne 
devam ederken tenekeden ya• 
pılı kapılarının yumruklandı· 
luıı duydular. 

Hayatlarını her an ve her 
dakika heyecan içinde geçiren 
lıu esrarkeıler hemen, kulakla· 
nnı kabartıp gözlerini hepılde 
haddinden fazla açarak dinle· 
illete baıladılar. 

lkıncl aanlyeden ıonra tek· 
rar teneke kapı yumruklanmıı 

Ye "Civan baba, Beğen P"go-
• taifa bagaııl!ı Çagokıgır Nugl• 
rfgl yltlmn diye bir ıu ltldildl. 

Bu ıealn beu Poatabaıı Nurl 
Jlm diye parola oldujtunu ltlden 
ve bilen eırarkeıler gene hep
ıl birden kapıya koıarak aç· 
tılar ve: 

- Nerde kaldın be yahu? 
Diyerek karıılayıp odaya aldı· 
lar. 

Bet on dakika ıilren hoı 
~ıten ıonra Civan baba, biti· 
rim Safiyeye yüzünü çevirip: 

- Haydi bakalım Bitirim 
azınalı ayni zamanda okkalı 
lılrer kahve yapta canın için 
içelim. Dedi. 

Bitirim Saflyede bir anda 
kalktı ve yanındaki odaya 
kahve plılrmek l\,ID gitti. 

Bu ıırada CiYan b11ba 
P&rm• tını loce belli Ha ticeye 
uzatara: 

- Haydi bakalım Hacer, 
eende tU utunu alda hafif 
lıoylu bir takılme batla. dedi. 

Hacer de hemen kalktı. 
DuYarda aaılı duran utunu 
&korta baıladı. 

Hacer akort, Saflyede kah· 
velerini yapa dunun ... 

Civan baba eli ile !taret 
etlij!I dolabı Sadıka göstererek 

- Hııydl bakalım Sadık 
relı, ıende o dolaptan tütün 
ile nefeıl alda ufak ufak 
( çıfte kağıtlı) [l] ıfgaraları 
oamaıta baıla, dedi. 

Sadıkta: 
- Eyvallah ıahım. diyerek 

kalktı, dolabı açarak büyük 
büyük bir kutu lçerlalnde bu· 
lunan tülün ile keıe kiıtdı 
Jçinde bulunan esrarlnrı aldı. 

Herbirlal ruübafaga11z clol· 
ma gibi kalınlıkta 8 tane ılga· 
rayı yaptı ve Civan babanın 
önüne getirerek koydu. 

Bu aırada. Safi yede yapmıı 
olduiu 8 okkalık kahveyi 
içeriye getirerek herkeıe birer 
fincan dağıttı Ye kendııı de 
lıir fincan kahveılni alarak 
köıe minderlerinden birine 
oturdu. 

O ara Hatlçe de akortunu 
bitirmı,, utunu yamna koya
rak kahve fıncanını eline al-
mııtı: -----/11 çme kağıtlı, ıki sıı:-.ra kal?•· 
dına sarılın esrar 

- Yakalım çubuk ile lüle. 
içelim kahvemizi güle güle, 
Dünya yıkılsa ıakın ha 

metelik verme, 
Böyle gelmlı, böyle gider,, 
Dedi ve hepsi bırden kahve• 

!erini lçmete baıladı!ar. 
Kahveler bltmlt fincanlarda 

ortadan kalkmıttı• 
Gülüzıır kalktı dııarıya çı· 

karak elinde bir mangal ile 
tekrar içeriye girdi ve man· 
galı ortaya koyarak yerine 
oturdu• 

Bunu müteakip Zehra kal· 
karak Sadıifın önünde duran 
keıe kağıdını eline aldı. Man· 
galın baıına gelerek bir kısım 
eıerarı avuçlıyarak ateıe attı 
ve tekrar yerine gidip otur· 
du. Esrarın hafif hafif du· 
maları mangalın içinde tüt· 
mete baılam•ıtı. 

Sadık ta kalktı, her tara· 
fı kapalı bulunan odayı bir 
kerre daha açık kalmama tını 
gö.ı:den geçirdi. 

Açık kalmıı bir taraf ol· 
madıtını gören Sadık tamam· 
dır • dedikten ıonra Civan 
babanın öoOne aitti. 

sı garalardan bir tanesini 
alarak mangaldan yaktı. Yak· 
tıktan ıonra bir iki defa çek· 
U ve çektikten ıonra da yarım 
arıın büyüklOğilnde yaıemln 
fakat ağız yeri ile ılgara 
takılacak yeri kehribar olan 
bir ağızlığa esrarlı ıigarayı 
taktı ve Civan babaya uza• 
tarak: 

- Aııl ıahım aeıl, erva· 
hın aıkına a11l ıultan a11l. oı. 
yerek verdi. 

CıYan baba da bu çubutu 
alır almaz:Blr iki tertip ökıilrdü 
ak11rdı, hafıf tertipte bir iki 
çekti. Ondan ıonra : 

(Druomı uar) ............................. 

Temlik 
Yeni bir talimatna

me gönderildi 
lzmlr ( Huıuıi ) - lıki.n 

ve tefflz tılerlnin tasfiyesine 
dair ola11 ıon kanun bir çok 
cihetleri müphem bırakmıı 
olduiundan tehrlmlz milli 
emlAk müdOrü Niyazi Bey 
18 May11ta Maliye velı:aletln· 
den bazı buıuıatı ıormuıtu. 

Maliye vekaleti bu iltlza· 
ha atideki talimatname ile 
cevap verml§tlr: 

1 - Evlerde nufuıu az 
aileler için lıki nı adi dere· 
ceıl üç Yeya dört oda olmak 
ve fazla nufuılu aileler için 
de azami altı odadan ibaret 
bulunmak lazım gelir. 

2 - Terfih için verilen 
dükkanlara tatbik olunacak 
muamele bilAhare bildirilecek· 
tir. 

3 - Evlerin altındaki 
dükkAn ve mağaza gibi aka· 
ratın borçlandırılma11 lazım· 

dır. 
4 - iıkıin 

ıılerlnln tedviri 
hiliyeye aittir. 

ve tedeyyün 
memurini da 

S - Kanuni lıtlhkaklarııı

dan fazla mal almıt olan mü· 
badillerln teffiz ettikleri tıbu 
tayl kanunlar hakkındaki taah· 
h!itlerl bakidir. Mezkur haberi 
ıayilerln bedellerinin affına 

l 'kanuni ITkin ve meaak yoktur. 

lzmirde 
Azğın bir öküz bir kızı 

parçaladı 
lzmir, S (Huıusi) - Ôde

miıln San köyünde çeıme 

baıında ıu içmekte olan Fat· 
maya bir ökiiz hücum ederek 
yaralamıı ve 6\diirmll!atlir 

Adliyede: !, Poliste: A. R J .1\1 iN aa.111.::ıı 

Sahte : Şebeke_ HA K GAZETESi 
Vesika tanzim eden- Bu hırsızlar Adlıye- Bu ıDtunumuzun muharriri, muhabiri~ müdilrü bizzat halkın 

d ld'l kendfıldlr. Vatandaşlar - tahslyat haricinde - etraflarında fer Adliyede ye teslim e i ı er gördükleri ıen•lıklar• kendı gazeteıerı oıan bu süıunu.ıın•• ser-
bestçe yazar ve millete blldlrirler. 

Sahte etabll veıikaları Ethem, Süleyman, Şükrü y k 
tanzim ederek rumlara ver· ve Arif tamlnde bir hır11z ıe· ine ter OS 
mekle maznun bazı mahalle bekeıl yakalanmııtır. derdi 
muhtarları ile muhtelit mu• Bu ıebekenln Fatih ve Vefa 
badele komisyonu memurla- ıemtlerinde bir çok hır11zlık 
rından 7 kııı hakkında mü· vak'aıı tesblt edilmltı evrakı 
fettlılık t.ırafından yapılmak· tahklklyeıi ikmal edilerek 
ta olan tahkikat neticelenmlı, adliyeye teslim edilmlıtir. 
evrakı'.tahkıkiye tanzim edilerek Bir Büyücü daha 
adliyeye verilmtıtir. 

Yakında ceza mahkeme. Abdurrahim ·Efendi lımlnde 
ıinde muhakemeierlne batlana• bir adamın gizlice büyücülük 
caktır. ve üfürükçülük ettiğini haber 

Nakzedildi 
Nermin barında Abmedl 

vuran 1 mail Zatinin 12 bu· 
çuk ıeneye mahkümiyetinl 
temy.~ nakzetmlf, yeniden rü· 
yete batlamııtır. 

ihtilas davası 
Emniyet sandığından 2500 

alan zabıta dün bu adamı cür· 
mil veeıhut halinde yakala• 
IDlflır. 

Uzun zamandanberl bu ıu· 
retle halkı ıoyan Abdurraahim 
Efendi evrakı ile birlikte adli· 
yeye teıllm edilmlıtır. 

Yankesici kadınlar ' 
lira lbtllaı eden lrfan Efen· Polis 2 inci müC:üriyeti ev· 
dinin muhakemesine dün baı · velki gün yeni yankeıiclliğe 
lanılmıı, ıullr.Umall tahakkuk baılıyan Nedime ve Naıı:ıma 
eden amiri Kemal Beyin de isminde iki kadın yakalamıı, 
davası ile tevahldlne ve ıa· 7 inci müstantiklik müzekke· 
bitlerin celbine karar veril· resi üzerine tevkifhaneye aeYk· 
mittir. 

Gazeteciler davası edıımııterdir. 
Bir müddet evvel lıtanbul Zabıtaya hakaret 

ıazetelerlnl dava eden Arjan· Galatada eıki gümrük ıo· 
tınlı Ahmet Zeki Efendinin keğında Hirlstonun meyhane· 
davasına dün baılanıldı. ıine giden Emin ilminde biri 

Polhe yazılan bir tezkereye · düo, aarkıntılık ve küfür etti· 
cevap gelmediği için talik edildi. ğioden meyhaneci tarafından 

Şahitler dinlendi teslim edılmııtır. 
Nısanın 21 inci günü Şiıli· Bu ııradıP. Emin zabıtayada 

de paçavracı Rıfatı ö'.dürmek· hakaret etmlt ve hakkında 
le maznun lamall ve lrani Alı tahkikata baılaomııtır. 
Ekberln dün Aifırcezada muha· Kumar oynayanlar 
kemeleri rliyet ve ıahitler din· 
lenilmlıtır. Neticede diğer va· Kaumpaıada Mandacı ıoka· 
bıtlerln celplerine ve mahke- iında Hacının kahveılnde ku· 
menin 2 A~uıtaaa talikine ka· mar oynamakta olan Ali Meh· 
rar verllmlıtır. met, Nuri, Ahmet ve Hüseyin 

Beraat lımindekl ıah11lar yakalanmıı 
Takıimde bir evden 50 haklarında tahkikata baılan· 

llra rilıvet almakla maznunen mııtır. 
cere)-an eden muhakeme ne· Kaza 
ticeıl dörder ay hapse malı· 
kilim olan polis Abdürrahman Belçika bandıralı Ecipt 
ve Cemal efendiler mahkeme! vapuruna etya yüklemekte 
temyizin nakzı üzerine 2 inci olan 416 numaralı mauna 
cezada tekrar edilen muha• reisi Recep kaptanın eli ıa· 
kemeleri neticeılnde beraat pan ara11na 11kııarak iki par-
etmlıtlerdlr. rnaifı kırılmııtır. 

Katibiumumi Vehbi bey ne diyor? -
işin iç yüzü ne? 

Gaz fiyatlarini yükseltmek için 
nelera teşebbüs ediyorlar? 

Gaz fiatlarlnin düıkünlüğü 
devam ediyor. Yalnız, gaz ku· 
mpanyaları bu zararı telafi 
edecek çareler buluyorlar. 
Meıel&., bunlardan birinin re• 
kabet olmayan yerlerde fıatle
re zammederek fahlt fiyatla 
gaz satmak ıekllnde oldufunu 
yazmııtık • Bu gün de diğer bir 
kurnazlık teklin1 daha kay· 
dedellm: Perooaftın gümrük 
ve ıalr memlekette ithal rü· 
ıumu kiloda 175) paradır. 

Halbuki gazın 14 kuruı 
60 aantlmdlr. Demek oluyor, 
ki, arada epeyce bir fnrk var. 
itte, bundan istifade etmeğl 

diltünen gaz kumpanyaları güm
rül!e nümune olarak peranaft 
göaterlyorlar. LAkln, ri-emlete 
filltre edilmemlt gazı idhal 
ediyorlar. Gümrükten peranaft 
etıketıle geçirilen mevadın bı. 
!ibare ham petrol oldufu an· 
laııllyor. 

Çünkü, Belediye depoları 

teftıı ederken muayyen mıktar 
haricinde (682)teneke peronaft 
etiketli ham petrol buluyor, 
Ruhsatiye harici bulunan mez
kilır ( 682) tenekenin kimyevi 
bir tahlil neticesinde ham pet· 
rol olduiu derhal anlaıılabllir. 
Eaaıen lıtlrdat edilen bu nıal· 
lar henüz aatılm11mııtır. Ve 
Belediye deposunda durmak· 
tadır. 

Ticaret odası bu mesele ile 
meıgul olacaktır. Fakat. Bele· 
diyeden odaya henüz bir lı'ar 
vaki olmamııtır. Bu huıuıta 

Ticaret Oda11 kitıbl umumlıl 
Vekili Bey muharrimlze ıöyle 
ıöylemlıtir: 

- Mevzuubahı meıeleden 
henilz resmen malummattar 
deilllz. Fakat, tetkik edece· 
ğlz!~ 
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Tahkikat --- -
Bakırköyündeki yan

gın neden çıktı ? 
Evvelki gün Bakırköy ba· 

rut depoıunun bulunduğu ye• • 
rdekl otların tutuıup alevin 
büyllk bir ıür'atle barut mah· 
zenlerine ilerlediğini yazmııtık. 

Bakırköy kaymakamlıtı 
tahkikatını ikmal ederek rapo· 
runu Vilayete göndermiıtır. 

Hadise ile dojtrudan dol!· 
ruya Pollı müdüriyeti IDC'fiul 
olmaktadır Tahkikatın ikma• 
!inden ıonra müıebbipler hak· 
kında takibatı kanuniye baı· 
layacaktır. 

Muhtelis 
Yaver Efendi Çanak

kaleye gönderildi 
Çanakkale Maliye tahsll 

memuru iken ihtilas yaparak 
tehrimlze kaçan Ya ver Efendi 
dün ikinci ıube memur!arı la· 
rafından yakalanarak jandar· 
ma kumandanlığı va11taalle 
Çanakkaleye göııderllmiıtır. 

Yol mukellefleri 
Yol parası vermeyen ve 

çalıımak davetlnede icabet 
etmeyenler hakkın da takıbatı 
kanunlyeye baılanmııtır. 

Bu glbilerln borçları •ı. 50 

Parasını peşin aldığı halde 
Kumkapı susuzdur 

Dün maatbaamıza müra· 
caat eden bir okuycumuzun 
anlattığına göre terkoı tlrketı 
gündüzleri Kumkapı ve latan· 
bulun diğer bir çok ıemtlerlne 
kallyen ıu vermemektedir. 
Halbuki eıhaı ile ykptıfı mu· 
kavele mucibince ıu aksın 
akmasın terkoı tlrketl üç 
aylık parayı bir defadııı al· 
maktadır. Buna mukabil gün· 
düzleri bir dirhem ıu verme· 
mektedir. 

1 
Her halde ıtrketler komi· 

serinin bu ciheti nazarı dık• 

kate alarak Terkoa ıularının 
gündüzleri akması çareılni te• 
mln ettirmesi lazım gelir. 

Okuyucumuzun ıözierlne 
fazla lla ve edecek bir ıe:r 
bulamıyoruz. Yalnız komfıer 
beylerin bu ite daha fazla 
ehemmiyet vermelerini ve hal• 
kın yok yere ıoyulmasının önü• 
ne geçmelerini temenni ederiz. 
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ihracatın tanzimi için 

Mersin odası 
Yeni ve etraflı bir takım tedbirler 

aJmağa karar verdi 1 . 
Menin, 5 (Husuıi) - Mer· 

lln ticaret ve ıanayl odası ih· 
racalın tanzimi ile meıguldür. 
Bunun için Oda bir takım ted
birler almııtır ve bir takım 
daha tedbirler almak üzere· 
dlr. Türk ihracat merkezleri 
arasında Meninde de büyük 
bir ehemmiyeti vardır. 

lzmlr, Trabzon, Samıun 
gibi limanlar araıında Mersi· 

nlde saymak ic&.p eder, Bil• 

ba11a pamuk, portakal ibra• 

catı zlkredilmeğe ıayandır, 
Bu ıene kazalara biraz haata. 

lık arız olmuııada bununda 
önüne geçilmlt gibidir. 

Menin odaaının yeniden 

alacatı teda birleri bundan 
ıonrakl mektubumda bildire• 
ceitlm, 

Florya çiftliği ------
Bu mesele ikinci hukuk hakimi 
kararı ile mahkemeye verildi 

Djlnkll nüıhamızda Florya 
çiftliği meselesinden bahtı bir 
haber vardı. Bu huıustakl mü· 
temmlm malumat berveçhl 
atıdır: 

Florya çiftliği Barutçubaıı 

Agop beyin vefatile kardeı· 

!erine intikal ettiği ve bu kar· 
deılerlnden biri değil birinin 
otlu hayatta iken bo çlandığı 
ve borcuna mukabil çiftlıtın 
rubu hl11eıl hükumetçe müza· 
yedeye çıkarıldığı ve ihalenin 
daln Gazaroıyana yapıldıiı 
kayden doitrudur. 

Ancak bu kaydı de ketmi 
veraset ve sahtekarlık oldu· 
ğu iddia edilen ve mahkeme! 
aldeılnce de mesele derdesti 
tetkik bulunmuttur. Hakikat 
neticede verilecek kararla te· 
neyvür edecektir. 

AIAkadarlar, mevzuubaha 
bahçenin Florya çiftliği: arazi. 
ıindan değil· Y eıilköy çiftliği: 
arazlılnden değil • Yeıtlköy 
çiftliği akıaınından olduğunu 
ıddla eylemektedirler. 

Bu çlftllifin huduttan: ve 
arazinin mevkileri: 140 sene· 
ilk ve beynenoas meıhur ve 
malum lıimleri sap it ve •ti· 
kardır. 

Baroutçubaıı zevcesi Mar· 
yam blnti Ohanes uhdeılnde 
yirmi parçadan mürekkep 
olan ıalilfüzzlkir çiftlik Mar· 
yamın ahfadına intikal etmiı 
ve mahkeme hükmüne iktiran 
eden ilamla varislerinin uhde· 
ılnde geçen bu arazinin nıs· 

fından maada diğer nufı da 
mahlul olarak hükümetin ma· 
lıdır. Variıler hlosei lniyeleri· 
nin ıülüsünü bedeli mukabi· 
linde ıattıklarından mntaıar· 

rıfları kendi hakkı mepuları· 
nı icara vermlıler ve müate· 
clr de yeddlndeki konturatoya 
htinaden burada bir büfe yap· 

ıan' ate tevessül 

1 
Yirmi gün ıonra Baki iımitı; 

de biri çıkmıı guya burayı t&• ; 
ıarruf iddiasında bulun Anoı 
namında birinden latlcar etmff 
imlı gibi o da diller bir kulube
de itlemeğe baılamııtır. bu Bu 
ki ile arkadaılarının yirmi beı 
gün ıonra uydurdukları tecavO:ıj 
tehdit cebir gibi latlnatları ha• 
bersizce mekamı:tı resmiyeye 
blldirmlıler ve taıni cürmile 
mahkemeye nıüracaat ile Azı~ 
Beyin müıteclrlerlnden gazi· 
Donun lıtlrdadı ile kendilerine 
tealimlnl lstemlıler ikinci hu• 
kuk tahkikat hakimlijtl de berı 
veçhi ltı kararı vermek sure• 
tile haklkatı izhar etmlt ve 
bahçe muhakeme hitamın.; 
kadar Aziz Beyin mliıteclrle • 
rinde kalmııtır. 

Karar: Şekil davaya naza• 
ran tedbiri ihtiyatın ittihazına 

mahal olmadıiına ve husumet 
meıeleılnln celbi için evrakın 

mahkemeye tevdll karar veril· 
dl tekllndedir. 

Anlaıılan son davayı ika• 
meli meıeleıl, bu karardan 
ıonra vaki olmuştur. Tabii ha· 
kikat tevdi edilecek olan mah·2 
keme kararından sonra anla• 
tılacaktır. ........................................................ 

Birmotörcü 
-

Motörde ölü ola .. 
rak bulundu 
lzmlr, ( H. ) - Dürı Is· 

tanköyden buraya gelen (Der

Vit) Motöründe ikinci kaptan 

Bandırmalı Ahmet Ef. ölü o· 
larak bulundu.J 

Tayfalar isticvap edildiler 
ve Ahmet kaplanın benzin 

çarpmasında:ı öldüğünü ıöy· 

lediler. Adliye, tahkikata 

_ ... ~--- m ok rat Soayallıt ve 
r,,,..ı,r.eıı .. ~>-. L. •I J•I __;'~--
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Meclis gece yarısına kadar devam etti! 

Söz alan mebuslar muhalif 
gazetelere şiddetle hücum ettiler 

(Birinci •ahifeden devam) 
aöylemeıl nizamname icabıdır. 
Müzakereyi açmak için bir 
iki noktayı yükıek dikkati· 
n ize arzetmek isterim. Birisi, 
mevzuu bahıolan dert hak· 
kında hükümetlo kendisine 
kanunen verllmit olan selahl· 
yelleri ve hükumet cihaz· 
larma teveccüh eden vazı. 
felerl isabetle ifa ve tat· 
bik edip etmediğidir. Kendimi· 
mi muhatap addettiğimiz bu 
suale müıbet cevap veriyoruz, 
Hükümet keodiaioe verilen ıe· 
lahiyet)ePI isabetle tatbik eyle· 
diği kanaatindedir. İstlzahm 
d ğ er mevzuu, cereyan eden 
ahval mevcut olan tedbirlerin 
kafi olmadığını meydana çıkar· 

geld!iinl;yliyerek müspet ve 
fikre muıtenlt tenkit yerine 
bütün bütün hakikatlarl inkar 
ederek bazen alnel, bazen da
ha ceıurane ve halnane zehir· 
ler aaçan bu kalemlerin mabl. 
yetini araıtırmıs ve demlttirki: 

"Benim hürriyeti ıahsiyem 
vardır. Ben ticaret yapabilirim. 
Lokanta açabilirim. 

Fakat Efendiler açtığım 
lokantRda mai,uı yağ ve kok· 
muı yemek bulunduğu zaman 
hürriye ti §8 hsiye · mevzuu 
hah.olmaz. Kanun pençesini 
atar." 

yedi •ne evvel bu meydanda 
altı yedi devletin düıman aı· 
ke.tlnln çizmeleri geziyordu. 
lıte böyle düıüncelerle, böyle 
hlılerle matbuatın en eıkl 
bir müntesibi olarak bu 
cereyanı çok fera görü· 
yorum " Ahmet İbıan Bey 
yarım asra yakla1an matbu. 
at hayatından hatıralar an· 
!atarak fikrini izah etmlı, de· 
mittir ki: 

"Ben matbuatııı hürriyetini 
illerim, memleketi istirahate, 
huzura, alıımağa,ilme, fazilete 
aevkeden matbuat irterim. 
Bu millet çalıımağa muhtaçtır. 

Tahrik olunmağa layık de· 

mıttır. Bu huıuıta hatiplerini mü· 
, ıahedeleriol dinlemek iıterimki 

Mazhar Müfit Bey mat· 
buatın bir mektep olduğunu, 
fikir ve ruhun gıdasını vere· 
cek bir vasıfta olması icap 
ettiğ ini , halbuki serbeıtii 
matbuat maekesi altında va· 
tandaşların ıeref ve hayalye ' 
tine, biitiın rejime devlete ve 
'en nihayet bunların muhaa· 
salası olan en büyük mo.kama 
Gazimize kadar d ,I uzatıldığını 
röyliyerek" hürriyeti matbuat 

ğıldlr.Matbuat ıakilerinln önüne 
geçmek için mevcut kanun 
icap etliği ıekillde tadili lazı "Ildır 
matbuat hürriyetinin en ciddi 
en eski aııkıyım. Hem de 
çocukluğumdan baıka bir ite 
girmedim. Matbuat hürdür 
fakat kimsenin faziletine 
dokunmamak ve en mukaddeı 
olaa devlet rejimine devlet 
otoritesine zarar getirmemek 
ıartile bundan ıonra Yunuı 
Naıli, Ali Satp, Refik Konya, 
Mustafa Şeref, Şevket Turğut, 
Emin Rasim Beyler söz almır 
!ardır. 

• 

bizımde bir çok mü1ahetlelerimiz 
vardır. Eğer meclis mutabık 
olursa alınmau lazıın olan ted· 
birler hakkında uzun uzadıya 
izahat arzederlm. 

Söz alanlar 
Reiı - Efendim bir kere 

daha evvelden istizah için ıöz 
almıt zeyat vardır. Bunları 
okuyacağız, Bunlardan sonra 
da timdi ı öz isteyen ar kadat • 
ları ııraıına göre yazacağım. 
Sıra ıudur: Sti reyyaB., Ahmet 
İhsan B. Mazhar Müfit Bey 
Z :ya G evher Bey, Yuouı Nadi 
Bev, Ali Saip Bey, Şeref Bey, 
Refik Bey, Refik Şevket Bey, 
Emin . Bey, Hamdi Bey, Mus· 
tafa Turgut B .. y, Yuıuf Bey, 
Nuif ş.,-fef Bey, Necip Asım 
bey, R.ı.•lh bey, Galip bey, 
Fazıl Ahmet b ey, 
Süreyya Beyin sözleri 

Takrır sahibi Süryya Bey 
(Akıaray) Küreiye gelerk isli· 
zohı icap ettiren •ebEplerl izah 
etrnlf, hu !ıisatan demi§tlr ki: 
"Ya pl ığımız iıt zahla ne mut-

lak bir matbuat meaeleılni ne de 
mut!ak bir matbuat serbeıtisi 

meıeleıini kn&tetmlyoruz. Ko· 
nu;cağım • z ;ey bütün bir mıl· 
lelin huzur ve eminlyetinl 
münselik kalmağa ıeni bir 
düımanlık •efıl menfur bir 
cinayet h akiki inkılap ve cüm· 
hur:yete hainlik meselesidir. 
(bravo aeıleri) Gördüğümüz 
maıızara budur. Endiıemiz 

bunlardır. Yoksa arkadatlar 
aamıni bir muhalefet, müfit 
b r tenkil 1, salim bir serbest 
müne kaıa hiç bir zaman hü· 
ku netten iıtlzah zemini teıkil 
etmemiıtlr. 

Mütı>t serbeıliıi gibi yük· 
ıek bir hakkı adeta bir para· 
, .,,.na ve paratoner gibi latlmal 
etmek için bir kaç gazetenin 
etrafında loplanmıı inıanlar 
vardır. Bunlar m !mleketi anar
flye sürüklemek için her (lÜn 
!Jınblr çeılt cesaretle küstah· 
!ıkla çııhııyorlar. 

Tenkit diye, fikir hü· 
rlyetl diye ancak düıman 
caıuılarının yapacağından yüz 
bin kat fazlasını yapıyorlar. 

Süreyya Bey bu tinette 
lnıanların milli mücadde eı· 
naıında y llptıkları halnane 
tahrikat Ye iiaadatı hatırlat· 
tıklan .anra bu düıman ga· 
zetelerin e.1ı:Arı ammeyi naoıl 
bulandırmak lstedilll1t•iol, hal· 
kı ve memurları rejim ve hü· 
hümet aleyhine na11I tahrik 
ettiklerine misal olmak üzere 
muhalıI ııazetelerden fıkralar 
okunıuıtur· 

Süreyya Bey baıkasının 
cebine elini ıokan bir yanke· 
ıici yakala:ıdı&ı zaman nasıl 
•benim maıunlyet ve hürriyeti 
ıahıiyem var. diye bir hak 
iddia edemezse, namuıkar in· 
ıanlann teref ve hayılyetlne 
kalem uzatan fikir ve Dltlr 
hürriyetini millet , lnkılil.p , 
cümhurlyet aleyhine aulistl· 
mal eden kimselerin de teıkilil.tı 
esuiye kanununundan zaman 
zaman bahıetmelerl ancak bu 
kadar varit olabilir. demiıtlr. 
Bozguncu, feaatçı ruhi faalıye 
yeti mendecek kat'i tedbirler 
alırıma11nı talep ederek ıözü• 
nü bıtırmlıtlr. 

Mazhor Milflt B.D .. nlzll,-mat 
bu atın kanun dai • ~de ıerbeıt 
olduğunu, yazıcım.. dereceıl 
lrfaaının, hal ve ıanını oku· 
yucunun d•receıi tehammülü· 
nil nazarı dikkate almak lazım 

u mudur? w diye aormuı, va• 
tanda~ların hakkını adalet bu· 
zurunda seri surette alactt.k• 
hainlerin lfsadatına mani ola· 
cak inkılabı muhafaza edecek 
bir surette kanun tedvinini 
istem iştir. 

Ziya Cevher bey (Çanaka· 
le) bugün kanunlarımıza ve 
okuyanlara istinat eden müeı· 
eesatı mil!iyemizin derhal ha· 
rekete gelmı afni icap eltil"en 
miihim bir meselenin millet 
küraücüne aksetmft olduğunu 
en nihale! mllli vicdan ile müc· 
rimlerln kartı karııya gelmek 
mecburiyetinde kaldıklarını 

mütemadiyen milli vicdanın 
gençliğin ruhunu masum dimağla 
rı tahnp etmekte olan mücrimler 
karııaı.oda bulunduğumuzu göy. 
lemi§, muhalefetin hiçbir fi· 
kir ve preneipi olmadığını 
yapılm•kta olan kanuol ... rdao 
hiç birisi üzerinde en küçük 
tenklte bile liizum görmiyeo 
ve para kazanmaktan başka 
hiç bir g yeaf olmayan bir 
takım ır uzır haşerenin matbu· 
at hürlyell formülü arkasında 
memleketi tahribe çalıimakta 
olduklarını ilaveten sonra 
matbuat hiiriyetinin bu sui i .. 
timallne karıı tedabir almak, 
timdiden, çare bulmak icap 
ettiğini kaydetmiıtlr. 

Ahmet lhıan Bey "Ordu" 
Şeyhiilmatbuat unvanını al· 
mış ve matbuatın en eski bir 
emektarı eıfatıle söze baılıya· 
rak Meclis ve Fırka haricinde 
cereyan e<Jen ıözltrin dimağın· 
daki tesirini anlytaralı demiı· 
tir ki: "bıma ö le gelirC:I ki 
Büyük millet meclisinde emir· 
ler vardır. işaret ederler, eller 
kalkar. 

Efendiler sizin huzurunuzda 
afdil~yorum. Yanlış olduğunu 
anladım. Gayet ıamimi müza· 
kerelerin en serbest sözlerin 
en cldJi münakaıaların içinde 
bulundum. iki ay yanınızdayım. 
Hayatımın en tatlı zamanlarını 
bu serbell münakaıaları göre· 
rek ruhi saadette bulundum. 
Bunu bu kürsüden benim elli 

. yıldır yazıl1lnmı okuyan, haya. 
tımı tetkik eden, kitaplarımı 
görl"'n bütün milletime kemali 
aamlmiyetle candan yürükten 
tekrar ediyorum. 

lnan11nlarki burada ıamlmi 
çalıımak ve milletin saadetine 
koımak vardır. Hariçteki ıöz
!erln lıepıi herzedir.(Alkıılar) 

Ya düıman ellerine alet 
olarak ı•ahut milletin cahil kit· 
lesini ietlamara kalkııırrak ki· 
toplar, gazeteler aetmak ve 
dolay11lle kendilerini göstermek 
lstlyenlere fıraat ve imkan ver· 
mek milleti matbuat aleyhine 
ıevkeder. Hürriyeti matbuat 
aleyhinde bulunamam. 

Bizde hüreyetl ma tbuat 
mutlaka mukaddesata, bü
yilklere ve büyük Meclise 
hürmet ve inkılabı yapana 
hürmetle kaimdir. (Alkışlar) 

Bakı.oız bir mlaal; geçen 
g' ın bir gazete diyordi ki: 
"taksim abidesi için para 
yar da verem haatahaneıl için 
para yok. 

Bunıı yazan muhakkak y • 
delidir.Yahut de haindir. Düşüıı

meyorkl bu abidehlltünmilletın 
lıtiklalinln ve gayretinin tim· 
.alidir· Dütünmüyorlar ki, altı 

-· ....... 

Müteakiben Bat vekil is
met P~. Hazretleri vaki lsllza· 
ha ve hatipler tarafından serd 
olunan mutalaata karı• alide 
ki beyanatta bulunmuılardır. 

" Muhterem Efendiler; 
Hatıpler,mevzuu bah•olan 

meseleden heyecan ve infialle 
bahsettiler. Memlekete zarar 
olmak üzere göiterdıklerl mi· 
aaller, teırlh ettikleri eaaslar 
intibahı mevcuttur. 

Bütün bu tafsilalm içinde 
hükümete tevcüh eden hatayı 
takdir etmiyor dtğilim 

Bu kadar tiklyete mııhal 
vermek için hüküm etin birçok 
tedbirler, eksiklik elmlı olmaaı 
lazımdır. 

Matbuat cemiyetinin ıuilıti· 

maline kaı ıı hükCımetln elinde 
medar tatbik olacak hem ıe· 
li.h!yet Yardır. Hemde mem· 
leketin medeni olan kanunlar 
vardır. 
Kanunların ct'reyanını tabii 
afz billnlnlz ıahslyala ta· 
a lluk eden matbuat ceralml 
ıahıelar tarafına mahakeme· 
!erde tahrik olunur. H ükümete 
taalluk ceralm mahkemelerde 
takip olunur. Hakimlerin Ye· 
receği hükumler ile tlkayetler 
Adli neticeye rabtolunurlar. 

Hükümetin bundan ba€ka 
da bir ealahiyetl vardır. O da 
kendi takrirlne giden herhanıl 
bir gazeteyi intııardan meD'e· 
derek kapatmaktır. Eter mat· 
buat hürriyeti memlekete feyz 

verecek bir tarzda devam emiyor 
ea bir çok mahzurlaıı davet edl· 
yona bütün tevellüt eden tikA· 
Jetleri derce derece kıamlara 
ayırmak lazımdır. 

Ya kanuni yolde takip eder. 
ken zabıta muddei umumilere 
Adliye ve saire teeslrlnl 
göstermeğe kifayet etmiyor. 

Veya onların sahaları 
haricinde kalan met' elelerde 
hükumet kanunun kendisine 
Yerdiği aalahJyetl tatbikte 
İhmal ediyor veyahut mevcut 
o'an dört elde bulunan salah!· 
yet ve mer'i olan kanunların 
ı-.ükümetlerln haricine çıkacak 
kadar ciddiyet ve ehf'mmlyet 
peyda etmlıtir. Bunun için hil· 
kümet bir lH'Y teklif etmiyor. 

Size bu üç istikamette 
cevap vereceillm Bir drfa va
ziyet nedir. Hatipler bu mea'. 
elcyl muhtelif cepheden izah 
ettiler. Ben burada geçen •Öz· 
leri dikkatle dinledim. 

Zaten h"tfplertn gösterdiği 
endlJCYI yalmz burada B. M~ 
Meclilinde Yukubulan müza
kerattan değil, halktan Ye bir 
çok vatandaıtan da ifitmlfim· 
dir. Mesele ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınacak, müstacelen 
dü~ünülecek bir ·mahiyet 
almııtır. Müsaade buyurursa· 
nız bu günkü vaziyetin ma· 
nasını izah etmek için size 
biraz e'ki zamandan bahset
meliyim. Matbuat hüriyetl a• 
meli sahada vazıh ve k11a 
bir ifade ile naaıl anlaıılabl

ltr. Bu memlek<"tin öteden 
beri lıtediğl matbuat hllrrl· 
yeti nedir? bu memlekette 

.. --

ostane nutu ar 
( 2 inci sahifede~ devam ) 

Reisi cümhur Hazretleri, 
ille bu makıatladırkl zatı dev· 
!etlerinin kıymettar muzahe· 
retlerlne layık olmak için bü· 
tün kuvYetiml sarfedeceğtm. 
Bu mazhariyet bana bahte
dilecek oluraa bu memlekette 
ifasına memur olduğum vazife 
ıüphesiz bir gün muvaffakıyet· 
lerlol ılze borçlu olan faydalı 
itler aıraıında zikredilecektir. 

Rei s i cüıııhur Hazrelet ri cevaben 
şu nutku irat buyurdular: 

Ortaelçi Hazret ' ori: 
Brezilya muvakkat hüku· 

ll'et reiıinln sizi nezdlme fey· 
kalade murabbaı ve ortaelçi 
sıfatıle tayin buyurduklarını 

bildiren mektupu memnuniyet· 
le alıyarum. Brezilya milleti ve 
hükümeU namına ve kendi na· 
mınıza benatblağ ettiğiniz 
samimi temennilerden ve 
doıluk teminatmdan dolayı 
pek mütehasiı oldum. Güzel 
aözlerede tetekkür ederim. Türk 
mllletl ve hükumeti Brezilya· 
da vilcuda getirilen büyük 
terekkılerl alaka ve takdirle 
takip etmektedirler" Bu mu· 
azzam eıerln vücuda gel· 
mealne bizim vatandaılarımız
dan bazılarının faaliyetlerile it· 

lenmiı o'duklarınırı beyanını ay· 

tabii her memleketin istidadı 
öyledir. bir matbuat hürriye 
ti diye l!k önce mevkii iktl· 
darda bulunan hükumete kar 
ıı ulu orta ölçüsüz ıöylenebil 
meal kastedilir. Milletlerde 
matbuat hürriyetinin ilk miya 
rı budur. bu imkan katoluna 
cak ilk merhaledir. 
memlekette her hangi bir 
gazete çıkabilsin. Doğruca 
hükumete karıı mevkii iktl· 
darda bulunan klmıe aleyhi· 
ne • meıeli., lımet Pata &öz 
ıöyliyebllaln. 

Bunun böyle olabilmeıl 
Matbuat hürriyetinin ilk mlya· 
rıdır. Söylenen ıözlerln doğru 
veya yalnıı olma" müoakaıa• 
ıı ondan aonra ba ı 1ar. 

Millete evvela bir neticeyi 
«ide etmek için ugaraımıııztır. 
Hatta çocukluiumuzda böy· 
le bir manzara gömek 
lçla nlıan ve mutahauır gün· 
ler geçlrmlıtlr. Hükumetin ise 
bilhassa uzun müddet aoz •ÖY· 
lenmeden kapalı kalmıt devir· 
!erden sonra kendileri aleyhin· 
de söz ıöyleomeıine tahammül 
edemezler. Her milletin hususi 
istidatları VRrdır, kendi halkı· 
mızın kuvvetli yerlerde oldu· 
ğu gibi zayıf yerlerini de 
bilmeliyiz. 

Meıelıi yazı ile gösterilen 
her ıeyl doğru zannetmeğ hal· 
kımız daha ziyade mütemayil
dir. Gazete veya kitap basmıt 
bunu mutlaka doğru olarak alır, 
saniyen halkımız aleyhine ıöz 

ıö ylenen mevkii iktidar sahibi 
bir adamın itibarından kayp 
ettiğini zan eder. 

l..çüncü nokta: Kapalı 
devirlerden sonra matbuat 
hürriyeti ilk devrede daima 
bir lnki lap fa11leıl olarak kul
lanılmıttır. 

Bundan hükumetler çok 
korkarlar. İi<tidare ve nüfuzi· 
nin aıırsıldığı bır zamandıı 
15 günlük bir fıraattan iılifade 
edebilen gazeteler mevkii ik· 
tidarda ki hükümeti devlrebi· 
lir. 

Bu da bu memlekette öte
den beri heveı edilml~ bir mev· 
zu olmuıtur. 

Bu aebeplerledir ki hükumet· 
ler matbuatta kendi mevcu· 
diyetlerinin ve ıiyaoetlerlnin 
tenkit edllmeaine dalma az 
tehammül etmtılerdir. Bu te
lıaıinln akaülamell olarak 
matbuat hürriyetinde ilk lstih· 
ıal olunacak fCY hükümet 
aleyhinde istenildiği gibi 
bazı bazı hak heveıl olmut
tur. bu safha matbuat hüri· 
yetinin ilk ılyaıi kademesidir. 

Bir millet aiyaıi hayatında 
de inkiıaf ve tekamül ettikçe 
onu idare edenler tecrübeli 
ve mukteJir oldukça bu alyasl 
aafbAyı atlatmak kolaydır. 

Büyük Millet Mecliıl mille
tin mukadderatına hl.kim ol· 
duiundanberl geçen safhalar 
ve seçirdlğimlz tecrübeler o 
kadar mühimdir ki mat• 
buat hürrly!'tlnln hallolunmaz 
zannolunan bu ilk sarsıntılı 
safhası muvaffakıyetle hal· 
o!unm·u§tur. 

, 

-
rıca bir meserretle dinledim. 

Bere:ıilya, cenubi Amr 
rikada ltııal ettiği huıuıi me• 
kil Ye bütlln dünyada haklı 
olarak mazhar olduğu ehem
miyet ve itibar memleketlerini 
teali ve refaha erdirmek için 
Brezilya vatandaılarının her 
aahada ıarfettiklerl devamlı 
ve mütezayit ııayretlere borç· 
ludur. 

Türkiye ile Brezilya ara• 
aında teala edilen doıtluk mü· 
nasebetlerlnl kuvvetlendirmek 
makıadile ııeçen sene hüku· 
metiniz merkezine bir orta 
elçi göndermlıtir. 

Ortaelçi Hazretleri, sizin 
ıahaınızda Brezilyanın ilk ıiya· 
ıi müme11ilioi Aokarada ıe· 
lamlamakla bahtiyarım. Kuru· 
lan bu doıluk rabıtalarının iki 
memleket arasındaki iktisadi 
münasebetleri de kuvyetlendi· 
receğinl ümit etmekteyim. 
Yüksek vazlfenizln ifasında 

ılze muvaffakiyetler temen• 
ol ederim. 

S ize tevdi edilen iti yap· 
mak için ıarfedecel!lniz me· 
aalnln benim ıahaı muzahe· 
retime ve cümhuriyet hüku· 
metinin yardımına mahzar o· 
!ar.ağından emin olabilirsiniz. 

Mevkii iktidaardarda bulu 
nan hükumete haklı haksız 

olarak ulu ortıı her fey söyle 
nebiliyor. Ne rejimin kuvveti 
ne de mevk!l iktidarda olan 
!arın nüfuzu derhal z:.il oluyor. 

Esas olarak bildiğimiz zaaf• 
!arı mütemadiyen terbiye ve 
11lah etmeğe vakıt ve çare bu
labiliyoruz. 

Büyük Mecliae itimat edip 
de ce•aretle söyleye bilirim 
ki bir muhalif cereyanın 
derakap vücedeııetlreceği bir 
tehlikeyi tasavvur etmeyoruz 
arkadaılarım; Şim<li bundan 
sonra geçirmeğe mecbur ol· 
dımız ufhalar matbuat hürl· 
yetinin daha güç daha muallak 
olan safhalarıdır. 

Asıl hallolunmaaı lazını
gelen güç ıeyler de bunlardır. 
Bilirsiniz ki propaganda bu 
aırın baılıca ıilahlarındandır. 
Matbuatın hürı iyeli bugün 
yüz sene evvel zannolundu
ğundan daha ziyade ehem· 
mlyet peyda etmlttlr. 
kıymeti bundan yüz sene ev· 
velinden daha: ziyade artmıı 
değil ayni kıymelllr. Tehlikesi 
daha ziyade artmııtır. 

Propaganda eğer müaalt 
aaha bulursa bir memlekette 
bir millette yıkılamıyacak zan 
olunan en kuvvetli bir binayı 
yıkabilir. Müntazam ıuurlu bir 
muayyen bir hedef aleyhine 
teveccüh edilen bu purapağan
danın zaman ile aaraılamyaca&ı 
hıç bir kuvvet yoktur. 

(Duğru ıözleri). 
Arkadaılar: propaganda ile 

kast olunan hedefi yikmak için 
hak ika ter. muhalif aöz ıöyle 
mekde lazım gelmez. 

Hatta doııru oöyllyerek tah 
kir yapılan terbiyeli bir propa 
ganda bir hakiki yere sermek 
için kafi gelebilir. Hiç b -r mem 
leket bugün meselelerini hal· 
letmlt ve h•mlyetln bugün 
ihtiyaçlarını kafi gelecek ve 
aaltl altında tutar defildir. 

Her memleketin bin tane ıh. 
yacı vardır. Eğer bir cemiyetin 
hayatını mutlaka fena görmek 
ve göstermek istenillrae onun 

her muvaffakiyetli iti her tarafa 
veya ekıik göıtermek mümkün· 
dür. Ne kadar tuurlu ve an· 
layifh olursa o'sun hiç bir 
millet muntazam müllemlr 
ve daimi bir propagandanın 
teılratına tahammül edemez. 

B undan elli yüz sene ev9"el· 
kı nazarlyeile nihayet fikir 
m ünakaıaaından ibaretti. 
eız söyleyoraunuz. Ben söyle· 
yorum dinleyiniz her hanğl 
trafı doğru buluna onu kabul 
ederler deni irdl.Halbukı bugün 
bır çok devletler müzakerele· 
rinde münaoebet kormak için 
yekdiğerinln aleyhine perupa· 
ganda yapılmaaını ıart koya· 
cak kadar ileri gitmtılerdir. 

Bu memleketleridlrki bu 
gün miletl r tarafına yekdi· 
geri aleyhine maksat mahsuıl 
ile prpagandaların zararlı tee. 
ılrlerlnl tahammül edilemeye
ceğini iddia ve ilan etmelıte
dir. Dimekl muayyen maksatla 

zaptlan propasandalar tesiratİoa 

0 lL 

Kedıköyunde satılık mü
ceddet kAğir hıne - Kadı
köyünOn en eilenceli yeri olan 
Yoğurtçu Parkı yanında Çam• 
lıca, Fenerbahçe, Kalamıı Ko
yuna nezareti fevkaladeal olan, 
üç daireli apartıman tarzında 
lnta olunan gayet havadar 
bane aatıhktır. Taliplerin Ga
latada Mehmet Ali Pata ha• 
nında 41 numaraya müracaat• 
!arı. (3) 

Büyük derede satılık 
hane - Piyaaaya iki, iıkeleye 
üç dakika meıafede İ ıpanya 
aefarethaneıi sokağında bülbül. 
lerlle meıhur Sefarethane bah
çesi karıısında iki daireye 
münkaaem apartıman tarzında 
inta edilmlf hamam, elektrik, 
terkoıu havi (9) odalı 26 nu· 
maralı hane ıatılıktır. Talip· 
brlo Galatad11 Mehmet AU 
Paıa hanında 41 numaraya 
müracaatları. (3) 

Kalemışta satılık, kiralık 
mükemmel köşk - iskeleye, 
iatasiyona beı dakika mesafe· 
de plajlar civarında, munta· 
zam bahçe dahilinde nezareti 
fevkaladeyi haiz (24) odalı, 
müıtemilatı aalreyl havi köık 
satılık olduğu gibi toplan · ya· 
hut dört k111m olarak kiralık
tıt. Taliplerin Gala tada Meh· 
met Ali Pata hanında 41 nu· 
maraya müracaatları. {3) 1 

Kadıköyünde mühürdarda 
satılık hane - Dört kattan 
ibaret on bir oda, mutfak, ku· 
yu, bahçe, elektrik, havagazL 
banyoyu havi nezarell fevk· 
alil.deyi haiz hane ıatılıktır. 
Taliplerin Galatada Mehmet 
Ali paıa hanında 41 numara· 
ya müracaatları (3) --Aksaraydı ecele satılık 
hane - Tramvaya üç dakika 
mesafede dört kat, yedi oda, 
mutfak, kuyu, bahçe, elektriği 
ha Ti hane satılıktır. Talip· 
!erin Gala.tada Mehmet Ali 
Pa,a banınd 41 um araya 
müracaatla• . \3) 

Satılık hane• oll iare -
Pek terefı z yerlerde clmamak 
ıartile, 1500 liradan 2000 il· 
raya kadar dört, bet odalı 
satılık hane, dükkii.nı olanların 
Gala.tada Mehmet Ali paıa 
hanında 41 numaraya müra· 
caatları. ( 4) 

Satılık emı .. ki olarılııra -
Galata, Beyoğlu, Şiıll, Maç
ka, Oamanbeyde satılık apar
tıman, hanesi, Galata, Beyoğlu, 
Eminönü, Sultanbamamnıda 
mağaza ve dükkanı, Sultanah· 
metten Beyazıda, Beyazıttan 
Fatih ve Akearaya kadar ha· 
neıl olanların Galata.da Meh· 
met Ali Paıa hanında '!l nu· 
maraya müracaatları. (4) 

Satıiık 9iftlik, arazisi olanı.re 
An dolu, Rumelinde aatılık 
çiftliği ol.anlar ile Boğaz• 
içi, Haliç marmara aabillerinde 
fabrika intaıına müsait arR, 

veya araziıi olanlarm Gal11tada 
Mehmet Alı Pata hanında 
~numaraya müraca&ı.tları (4) 

inşaat 
. Apartıman hane inta etmek 
lateyenlere-Apartıman, hane, 

<İ ükkan lnfll etmek isteyenle~ ile 
Üıküdar • K11ııilı tı &mvay gü· 
2.ergahında ve d ğer Ol'.yfiye 
mahallerinde (Yılla) tarzında 
kötk in.- etmek hteyenlerin Ga· 
la tada Mehmot Ali Paıa lıanında 
41 numaraya müracaatları. 

(lııtaat parası nol...an olan· 
lara te•hilat gösterilir {4) 

mllelın ":uda.fa edilmeksizin 
ed eblleceğinl zannetmek hatadır 

bir cemiyetin hnyatmı mü
temadiyen fena göıtaren hır 
neırtyat o memlekette hiç hır 
haber vücude getiremez. 

Gençler ve- çocuklar mü
temadiyen fena idare olunduk 
larını her fena aldığını mille
titn büyük diye iyi diye tan•ya• 
cak hiç bir ıeyl olmadığı doya 
doya okuya okl,ya bedbeyln YO 
meyüı adamlıı.r o:urla. 

Milletin i•!lkbalini idare 
ed.cek çocuklar g~nç yaılarır
da bu kadar zehirli hava te
neffüs ederek htıkbale çıkar
larsa milletin atisinden nevmit 
olma.k lazımdır. (Alkıılar.) 

ismet Paıa nutkuna de
vam etmlı le bilnetice Hükü· 
met baımuharrlrlerın t cziye 
nokta! nazarım kabul etme
mittir. Ali Sa.ip Beyın bu hu· 
euıta ki t' hrlrl rededılmltlir. 

M•cllı dün a&At 14 ı.- baılamıı 
ve gec" Y" ' s 23,30 a kacar 
devam etmllt;, 

• 
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ANK·ARA· 
Bütün konforü 

Telgraf - Taşhan 

TA -ŞHANPALAS 
Fiatlar · ehvendir 

Telefon 1163 
i flYATHO ve SiNEMA 

Kadıköy Mı•ırlıoğlu bah· 
çeıi her akıam alafranga 
müzik ve alaturka aaz S.lı, 
Perıembe, Cuma akıamları 
varyete meırubat 15, Duhu· 
liye 5 kuruıtur. 

* ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

Rozita 
Müoıe11ili 

Mari Plkfort 
gelecek program 

l1ocuk hastalıkları 

1 mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 

Ayol haklar 
Mıru mHelelerl Bir " 
Şerhli borçlar ka.ıumı c c 

ı lkbal) kitaphanesinde 

Zayıler 
Temmuzun ikinci günü saat 

be,te Yenicaml içinde Kahve 
rengi el torba11 ile derunllnde 
bu unan Bedriye namına mah· 
kıik mllbürümle yedi lira ev· 
rakı nakliye veealreyl zayi 
eyledim. Mezkür mühürümle 
kimseye borcum yoktur. Ye· 
nlılnl yaptıracatJm. keyfiyet 
ilin olunur. 

Bt ıiktaı Ortabahçe Şenlilt 
dede m• halleal Haremağası 
ıokağı 57 No. Bedriye 

f Şıle askerlik ıubeılnden 

almıı olduğum lerhlı vesika· 
mı 5 Mart 931 tarihinde za· 
yl ettim. Y eniıinl alacağımdan 
eıkialnln hükmll olmaı\ığını 

ilan ederim. 

Şılenln Kervansaray kariye
ılnden Huan oğlu 

Sül~yman onbaıı 

OSMANll BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

IST AN BUL ACENT ALIÔI 
Telefon: latanbul 3318 

BEYOÔLU DAiRESi 
Telefon: Beyoflu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

1 
bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretlle 

avaoılar, pollça ve lıkon· 
toıu. 

Tiirkiye Cümburlyetl • 

nlo baı1ıca ıehlrlerlne ve 
oıemalikl ecnebiyeye ıe· 

nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
haoıelerl lraalitı. ( Hesabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 
kıymetli 

kupon 
eıya muhafazası, 

tahıllitı, Türkiye 

havi~ 
Ankara 

Tütün inhisar idaresinin 
halka dört ~ühim müjdesi 

1-Artık ecnebi pipo tütünlerine ihtiyacınız kalmadı. Rayıha, 
nefaset ve ucuzluk itibarile bütün ecnebi maınulatına faik olan ve 

bu kerre imal edilen (Türk pipo tütünleri) satışa çıkarıldı. 
(100), gramlık teneke kutulan (lSO) kuruştur. 

2 - Gerek sipariş edilecek, gerek piyasadan alıncak (Hanım
lara mahsus) etiketli tütünlerin 25 gramlık paketlerine 31 

yaprak yerine ( 45 yapraklı sigara kağıtları ) konularak, 
tütün içen hanıml~rın mühim ve müşterek derdi halledildi. . 

3 - Ecnebi Enfiyelerini kat'iyyen aratmıyacak olan ve yeni yapılan 
(Türk Enfiyeleri)nin de satışına başlanıldı.Birinci nev'in kilosu 
600 kuruş, ikinci nev'in kilosu 400 kuruştur. 

4 - Pek yakında nikotini yok denecek derecede az, nefis rayıhalı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı Büyük Tayyare Cumadan maada her 

• 
pıyangosu 

6ıncıKeşide 11 Temmuı1931 dedir. 

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 ........................ 
NURi - DANIY AI 

Bikümle D"vair ve Mües•eıatı resmiye ve hususlyede, 

1 
Mali, idari, Hukuki tılerl, Emlak ıah ' plerlnln emlaklerini 
idare etmek, ifraz, Ferağ, intikal, ikraz, istikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Telelon: Beyoftlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
' c ... r1Jesi U/jur Ha ... No 2 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar İıtan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuti kıı.blneıinde 
dahili baıtalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: l1tanhul 239g 

Doktor Feyzi A~met 
Cılt, ıaç ve ziihrevi has

talıklar müteha11111 Cu· 
madan maada her glln 
aaat 10 dan 6 ya kadar 
buta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıi 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 -Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp 

haneıi üstünde No. 66 
Telefon: lıtanbul 2385 

Selanik Bankası 1 
Tarihi tesisi: 1888 1 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilml~ : 

30,000,000 Frank 

Posta Telgraf Meba- M;::;;e~::ies;~~:~:~ib=uı 
ni ve levazım müdu••rı• e11 Galata, lıtaobul, lzmlr, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yetı•nden .• I Yunaniatandaki şubeleri: 
Atına, Selaoik, Kavala ı 

..................... --.ı 
• Ankara telsiz irsal istasyonunun Ankara ıehir cereyanı ile o k A [ 
tağdlyeıi için muktezi malzeme ilt'I tesisiyesl kapalı zarf usulile o tor gop ssayan 
münakasaya konulmuıtur. Münakasa 23 • Ağuıtoı • 931 tarihine Langa cami aokak No16 
müsMllf pazar günüdür. 

Şartname hergün yeni Postanede Levazım Müuürlüğünden 
alınabilir. 

Taliplerin ihale günü olan 23 • Ağuıtos • 931 tarihine mü· 
aadlf pazar gü nü saat 14 ten evvel teminatlarını da ihtiva 
etmek üzere kanun daireıinde kapatılmıı ve mühürleomlt tek· 
llfnamelerlni Yeni Postanede mliteıkkil mubayaat komlayonu 
"iyaıetine tevdi eylemeleri. 

Ur. Hayri Onıer 
Almanya Emrazı cll· 

Hergün hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 
• 

Betincl icra da iresınden: 
Bir borçludan dolayı mah· 

diye ve zührevlye cemi· 
tecvlyesi, borsa muamelatı yetl azasından Beyoğlu 

ve memaliki 

keıide edilen 
«cneblyeye 

pollçaların 

cuz olup ıatılman mukarrer 
Angsburg markalı bir adet Ti 
pograf makinesi [9 Temmuz 
931 tarihinde ıaat 12 den bire 
kadar IBeyoğlunda Şahlı ııli 
maballesınde cadde! kebir 524 
No lu matbaada açık artırma 
ıuretile ıatılacağından . mu,. 
terilerin yevm ve ıaati mez· 
knrde mahallinde hazır l:ıul11· 
nan mPmuruna müracaatları' 

icrası, akçe bey'I ve ıe· Ağacami karıı ııraaında 

r• "• ıalr bilcümle ban· 133 No. öğleden ıönra mü· 
k-. mue,,..,.lı.tı, kull fcllrı• rac•at. T .. lefon: 3!586 -·----·- ili.o olu.nur. 

l 'TO ...... - ·---.-

AD[Mi iKTiDARA 
Karıı 

G LANDOKRATİN 

Her eczanede hulunur. 
Umumi deposu: l<taobı• 
Babçekapı Z A M A N 
ecza depoıudur. 

Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler 
gişelerde satılmaktadır. 

Limon çiçeklerinden nıihtahu.r 
90 derece bir eıerl sana'ttır. 

Fraıısa'ımı JA>-: :l\ARİ fabrikası, İ ngilte re 'ııiıı !\nkitsonu Alın aııya 'nın 

4711 i ne ise i i asaıı kolonyası da Tiirldycnin Jiiyemul bir harikai san'atıtlır. 

l lasan kolonyasıımı bu nefis ve c1zibi ruh kokıısu içimle mcstiı mı \'C 

hayran kalmamak mümkün dcğ ıldir. 1 lastalara ~ifd \'Q sin rlilere sükfınct 

\'erir. Baş ağmı, bayğınlık, çarpmtı Z1nıanlarında bir hayat arkadaşıd ı r. 

Masaj ve turnkt için yeganedir. llasan ecı.1 deposu, büyük ı t riyat ~ l a -

Muğla Nafia Baş Mühendisliğinden· 
Muğla vilayeti dahilinde Milas-Küllük yolunun 66 zait 8· 

720 zait 9 dır ve 460 zait 9· 130 11 inci kilometroları arasında 
2,200 metro tul üzerinde yapılacak olan 18')96 lira 17 kuruf 
bedeli keıfi imla ve bolokaj ve alindlrai ameliyatı 12 Temmuz. 
931 tarihine müsadif pazar hünü ıaat oilbeıe kadar zarf ka· 
bul olunmak ve saat on altıda encümeni vilayette tbaleyi l 
kat'iyyeıi icra kılınmak üzere k ıpalı zarf usullle münakasaya 
çıkarılmııtır. Talipler ıartname ve evrakı keıflyeyi Muğla 

nafıa daireıinden a labilirler. Teklifnamelerln kanuni teminat· 
lariyle birlikte muayyen müddet zarfında vilavet makamına 

vermeleri lüzumu ilan olunur. 

BankaFrankoaziyatik 

• 

Anonim Şirketi 
SERMA YESI : 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; 

Şubeleri : İstanbul, 
Paris, Hurda (Boudre1n) so:uk NO. 9 

Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adreıi: Fraslabaok 

Telefon Beyoğlu 1421 2 · 3 

Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankı muamalalı 
Hes.,batı cariye küşadı-Vadesiz ve vadeli tevdiat....:: 

Tasarruf sandığı - Mekükatı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım satımı - Senet iskonto!u - Esham ve tahvi· 

at bedellerinin tahıHi - Adi ve sirküler itibar mektupla• 

rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi meml~ket 

üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat muhafazı -veıalre 

-----·---· 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 Bevoğlu: 4515 
.... ıiııııiııııiıı::l:: .. lllllİ ........ 

Satılık ev 
Aksaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Rag,p bey soka· 
ğmda 14 numaralı hane ıatı

lıktır. Talip olanlar"Yann.ga· 
zetoslnde mürettip Nevzat 
cfendıye müracaııt etsinler. 

~n"'fer uu:uC" ...... """' .. --

Acele satılık ev 
Mahmutpaşa mahallesinde 

küçük Yıldız han ıokağında 

beı oda' mulbah ve taraçayı 

havi 21 numaralı hane acele 

ıatılıktır. lçıodekilere müra• 

caat. 

6 Temmuz: 1931 = Hırır 62 = Pazartesi = 
Arabi 

19 Sefer 
Vakit - tıa nl 

Sa balı 
Ögle 
ikindi 
Akf&m 
Yatsı 1 ı.;.im;;;.•-.l-~ _.__,___, 

Rumi 
23 Haziran 

36 
12 tS 
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Y ı· tıı 21 ~ 
tm~ 'Uc 2 1 ~ 

McıuJ mıl"Qr ve münıes.a;J 

Burhan.ettin Ali 
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