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iDARE: ISTANBUL NURU@SMANf.YB 'ŞEREF Sf)KAÖI HERGÜN NEŞROLUNUR SON POSTA Halkm ıBzüdilr: Halk bununla ıörür.J 
SON PO S :f A Halkın kulatıdırı Halk bununla işitir. 
SON POSTA Halkın d 1 l i d i r: Halk bununla •fiyler • 

Hava Faciasında 
• 

Pilot ihya Bey De Yandı •• 
Matbuat Kanunu, M.Meclisi Tarafından Kabul Edild~ 

on Posta 
, 

Yeni Kanun 67 Maddeliktir. Aynca 
Bir De Muvakkat Maddesi Vardır 

• 
ki Yaşına 

Girdi 
Ankara, 26 (H.M.) - Millet · 

Meclisi dün sabah onda top- • 
landı, bu devrenin son içtJma
lnı yapb. Akşama kadar mtı
ıakerede bulunduktan sonra 
tatil kararı verdi ve dağıldı. 

Matbuat Kanunu 
Sabahleyin ilk celaeyl Reli 

Vekili Hasan 8 . ( Trabzon ) 
açtı ve yeni Matbuat Kanunu
nun mUzakeresine haılandı. 
Kanun hakkında ilk s8zU lzmit 
mit müstakil meb'usu Sırrı B. 
alınıştı. Sırrı 8. celse açılınca 
kürsüye geldi ve : 

- Geçen celselerde mat
buabn bugllnkU vaziyeti hak
kında birkaç söz söylenmişti, 
diye söze bqladı. Sonra tunu 
ilAve etti: 

- Bugün de ogllnkll heye
canın ifadesi olarak bu kanun 
ıeldi. 

Sırrı Beyin Fikirleri 
Sım Bey, bir vakitler hük6· 

nıet gazetelerine hariçte maruz 
kalınan haksızlıklara dair bazı 
1azılar gönderdiğini, bunlann 
Deşrediİdiğinl söyledikten sonra 
tenkit meselesine geçti ve bu 
noktada Fırka gazetelerini 
itham etti, dedi ki: 

Mecliste Gazete 
Müzakereleri 

(Dünkfl nilahadan Devam ) 

Diğeri behimiyet kısmıdır. Biz
de ar kelimesini arsızlıkla ka· 
nştırarak behimiyctle biribirine 
kattılar. Evet Venüsull statllsil 
de ardır, fakat nihayet bir 
aile hayab vardır, aile iÇinde 
babaya anaya, hürmet ve fazi
letli bir kocaya düşmek hisaini 
kendilerine telkin. kızlar vardır. 

Devamı 7 inci .ayfada ) 

Hangi 
'Mektebe 
Gireceksiniz? 

Çocuğunuzu hangi mek
tebe vermek istiyorsunuz ? 

Bu sene tahsilinizi ikmal 
etmek Dzere hangi mektebe 
girmek istiyorsunuz ? 

Gezetemiz gençlere ve 
ebeveyne rehberlik etmek 
tlzere bUtün mektepler hak
kında her tllrlü malumata 
vermiye amadedir. 

Mektebin izi seçmedcıın 
evvel bize sorunuz ve gir
mek istediğiniz mektep 
hakkında bizden malümat 
isteyiniz. 

Y alruz cevap için (6) 
kuruşluk posta pulu leffet

latııar hlllfı ah 

al mı yan 
Yeni kanuaa birçok itiraz· Kanuııııa bDtDn .... ı. 

lar yapan nnı mlldafaa ed .. 

Ali Saip Beg Hakkı Tarak Beg VaJ/i R41it Bag 

- Muvafık gazeteler ten• 
kit tarafını boı bırakıyorlar. Bu 
boşluğu muhalif gazeteler dol
duruyor: Halbuki muhalifler 
tenkit hususunda geridir. 

Bu noktada mes'uliyet mu
vafık gazetelerindir. 

Sım B. bu arada muhalif 
gazeteleri de fena ve yıkıcı 

• 

neviyat yapmakla itham etti 
ve bu mtınasebetle ıunlan 
söyledi: 

- Eter onlann fena dtııftn
ceJI ve yıkıcı neıriyatı olmamıı 
olıaydı bnkftmet manevi bir 
tedbir ittihazına me'!bur kal
mazdı. 

(Denmı 3 OacO Hyfada) 

BÜKREŞ YOLUNDAKi HAVA FACiASI 

Yananlardan Biri De 
Pilot ihya Beydir 

Kaza Hakkında Kat'i Haber Yok 

(Cidna) şirketinin Taggaresi, ııçmalc üzere 
Sofyadan gelen haberler, da çalışan Pilot ihya B. vardı. 

dnn Btıkreı - lstanbul seferini Şirketin verdiği malumata gö
yapan "Cinda" Şirketine men- re o sırada Tayyareyi ihya B. 
sup yolcu tayyaresinin Bulga- idare ediyor, Fransa pilot ta 
ristan arazisi tızerinde (Karna- yanında bulunuyordu. 
bat) mmtakasmdan geçerken ilk k h b · Bük t 

v •

1 
aza a arı, reş en 

yandıgım, pı ot ve rasıtla be- Sofyaya gelen bir Bulgar pilo-

1 

• Son Posta " ilk ntlahaaını 
bundan bir aene enel çıkar· 
mıttı. Bu nüabaamdaı 
11 Biı •iyasi ve malt hiçbir 

mOeHeaeye inti•ap etmly .. 

cetiı ve h&di•elerl dalma 

müatakll bir gözle 8'lSrec .. 

tfı. Halkın ı8zil, balkın 

kul4ğı, halhın dili olmıya 

çabşacağızf" demifti. 

" Son Poata " bu prendpln• 

tamamen aadık kaldı n 
doğruluğunun müklfab ola

rak bu memlekette ancak 

bir iki gazeteye naalp 

olacak derecede genlt bir 

dost ve kart kiltle•l edin· 

di. Fakat maalesef ayni 

zamanda da karşıaında men• 

faatlerinl ihill veya huet

Jerlal tahrik ettitl adamlar• 

d.n m\itetekkil bir dlşmaa 

l 
ff'UPUDUD mnJd aJdıjUH 

Cla ıördil. Fakat bu memı .. 
kette hakkın ve kanunun 

galebe edeceğinden emindi ı 

Korkmadı, çekinmedi, yıl

..Jll@dı, kendine çiaditl yolda 
tereddilt etmeden yOrGd:G. 

i ,.Son Posta,. tahmininde ya
ndmamıtb: Zaman ıeldi ki 
etrafında fırtınalar koptu, 

ıaraz ve öfke •esleri yük-
ıeldi. Fakat yalanın, fesadın, 

iftiranın bu baykırııı, mem

leket ufuklarmdan yüzgerl 

döndü ve yalancının, müfsi

din, müfterinin yüzüne çarptı. 
"Son Posta,, bugün ikinci 

' •eneıinin ilk nilshuını çıka· 
rıyor ve diyor ki ı 

" Halkın hakimiyetini te•fae 

çalışan bir rejim dahilinde, 

halkın ifadesi olmaktan bat· 

ka emelimiz yoktur. Bize 
taarruz edenler, halkın hl· 

. kimiye-ti e•uına tecavüz et-

mit olurlar. Bizim gazete· 
mizl müdafaa etmemiz, tabir 
calıse Türk inkılabını mil
dafaa etmemiz demektir. 

Böyle olunca, gayemize dot· 
ru giderken önümüze çıka

cak engelleri halk namına, 
halk için, halkın hakimiyeti 

için biltün varlıtımızla çit
neyecetiz ve halkın gilnden 

gOne mütekılmll bir lfadeal 

olmaktan a•la geri kalmı
yacağız.,, 

raber dört yolcunun k6mtlr tu tarafından verilmiştir. 
haline geldiğini bildirdi. Dna Henü.1 kaza hakkında kat'ı G l 
bu bava faciası hakkında tab- bir fikir edinilmemif ise de azete er 
kikat yaptık ve öğrendik ki, kazanan, bir sis tabakasına Nası/ 
dört yolcudan biri Norveç girerek 6nünil görmiyen tay· 
hilktimetinin şehrimiz konso- yarenin bir dağa çarpmasından Kapatılacak? 
loıu Mösyö Roten, Bnkrqte Ileri i•ldiğJ zannedilmektedir. 
ticretle meşgul Mösyö Kosoı Kaza haberini ilk olarak Sof- Başvekil, Vekiller Heyetine 
Mis Kasat isminde bir kadın y~ya get~miş olan Bulgar Verilen Sallhiyet Hakkında 

pılotunun fılui de bu merkez- Bir Nutuk Söyledi 
ve Baltiro isminde diğer bir d d' e lr. LQtfeıı 4 UııcU •ayfamuda okuyunuc. 

lstanbul Hapishanesini Behe
mehal Değiştirmek Lazımdır 

9 Ayda 24 Kişi 
Vereme Tutuldu 

TflfJld/lıan• w lıapbluıud• luuta 6ıılunu mnku/lar 
[llr loa81UW1 ce .. u tecll edllmlftlr) 

latanbul hapishaneıinin ıılılıl 1 Tıbbı Adb mtleueaesinin ra• 
şartlara uymadığını herke1 bi- ! poru olmak tartile. Fakat bu 
lir. Fakat muhtelif miniler raporun alınıp reıml muame
yeai ve url bir ı..,,u&aoe hap· lenin bitmeai, hatanın vuiye
sına fimdiye kadar imkan Yer- tini vabimleftirdiif için, ba 
memiıtir.. Fakat binamn bu aalthiyet ahiren mllddeiumu

uygunsuzluğu, mahkumlar ara
smda hastalığın, bilhasaa ciğer 
haıtahğının tahribat sahasını 

genişletiyor. O derecede ki, 
bir mahkiimun (10-12) ıenelik 

mahkumiyet müddetini bitir
mesi pek te mümkün değildir. 

Bundan dolayıdır kl Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu, 

(399) uncu maddesi ile bu nevi 
hastaların cezalanm tecil et
meyi kabul etmiştir. Fakat 

milere verilmiftir. 
Bu ıene kinunuevvelindea 

bu ayın bugtlnftne kadar 
tamam ( 24 ) mahkum vereme 
tutularak cezaları tecil edil· 
miştir. Dlln de bir katil cllr
mllnden yedi buçuk ıeneye 

mahkum olan Rizeli Mehmet 
Ali Ef. Tıbbı Adliye g6nderll• 
mittir. Hapishanenin bir bqka 
binaya nakli için yapılan arat
brmalar, timdiye kadar, mu
vaffak olmamıştır. 

Gazeteler Zabıta Vak'a/arını Yazamaz/arsa .. 

it adamıdır. Tayyarede aynca y t (29 p ) anan ayyare otez Yeni Kanunun esasları 
Montey isminde bir Fransıı ıiateminde olup jUpiter motör- 4 tlncU sayfamızdadır Muhbirler ve foto muhabirleri hangi hldiselere ehemmiyet 

~==::::::::::::::::::=~p~l~lo:d:•~~:t:an:,:bu:l~-:B:il:kr~e~ı~h:a:tt:ın:·~l~U~dU~r~. --~~~~~~~~L::::::======~~==~===~LL..uıracaklar..2-.~~--~----~~~--~--~~--~------~ 
ıneyi unutmayınız. 



)2 Sayfa ŞQN IJOSTA 

[ Halkın Sesi l DABILI BABIRLIR 
Kuruçeşme De- •.---------------·------------_. 
poları, Bir Karar ~ki 1 Fen Fakültesinden Alman 

~~; .. ~;~;.~Ü:: ~::!;;üsü Dokuz Talebe Çıkh ı:;~:~~rının 
aleyhin• açtığı davayı Bu Talebenin Üçü Hanım, Alhsı Erkektir Galiba Buradaki Mua-
kaundı. Mabkem• Yerdltl Bir Kadın Ağzına Kur-
kararda, blr de temenni cun Sıktı, Bir Diğeri Şahadetnameleri Kendilerine Verilmiştir. melelerine Nihayet 
izhar etti. Heran aıhhat- Y V k } 
ıeri zewr1enen bu halkın Zehir içti ere c e er 
kurtarılması arzusunu 181- Kasımpapda oturan Be-
terdi. Bu karann ve bu yoğlu Belediye Muhuebeclaf 
'Vaıiyettn halk arasında 
;Yaptıtı aksi dün tesbit Yahya Necati Beyin zevcesi 
ettik. Atajıya yazıyona: Hayriye Hanım kocumm ta· 

Ha.an F ehml B. (Mütekaldinl askeri- bancasını ağzma sıkarak inti
yeden Ş~h:ıadebatı Emin Nurettin hara teşebbüs etmiı, Sen Jorj 
mahalle•! s > Hastanesine kaldırılmlfbr. 

- Şehir Meclisi Boğuiçinin Bu Haninı, ıon derece si-
umram ve bediiliğini muhafaza nirli olup ikide bir ölmek is
için birçok tedbirler aldı. Bo- tediğinden bahsedermif. Nlha
ğazın sathı maillerindeki taş yet bu tasavvurunu evvelki 
ocaklarını kapadı. Zilmrilt sa- glbı fiil haline ıetirmiftir. 

hillerin delik deşik edilmesine Kurıun, kadının atzından gir
milsaade etmedi. Fakat Boğa- mit, baımdan çılmuıtır. 
zın en şirin bir klSyllnfln aine· ıt-
ıindeki kara leke henl\z te- Büynk Ç&l'flda. 39 numaralı 
mizlenmedi. Kuruçeımelller Al· kuyumculara ait ecza dilkkl-

nmda çalııan Artoloa zehir 
lahın Yerdi;i ve temiz havadan içmek ıuretile kendini öldllr• 
i.tifade edemiyorlar. Ben, mlye teıebbUı etmiı, tımitaiz 
mahkemenin verdiği bol karan bir halde Haaekiye kaldınlmıı
çok yerinde ve adilAne buldum. 
Memleketin anfus aiyuetini 
alAkadar eden bu ift• beledi
yemiz bir an evvel faaliyete 
geçmelidir, .. 

Ktwdual B. - DITuy.ta 21 • 
-Belediye ıehrin ve halkın 

ııhbatile allkadardır. Boğazın 
ye Marmaranın birçok meskt\n 
olmıyan bot 1ahillerl varken 
kesif bir kalabalığı olan Ku
ruçeşmelilere kGmftr yuttur
mak gllnahh. Mahkemelerimiz 
pek ldiline bir karar verdi. 
Belediye ve fktısat VekAleti 
kanunun bu hllkmUnden ıonra 
bu depoları bqka bir yere 
kaldm:nakta isticaJ gösterirler
ıe sıhhat ve nnfus işlerinde 
çok basau olduiumuzu Aleme 
llln etmi~ olurlar. 

* 
Fallı B. Beya:ut Komka tramvay 

uddelll 17 

- Belediyemiz elindeki ka
nunun ıarahatine rağmen ban 
arflere uyarak Kuruçeşme de
polan hakkında resen bir ka
rar Yeremiyordu. Şimdi bele
diye mahkeme hl1kmü gibi 
kuYVetli bir zahir buldu. Der
hal klSmürleri Kuruçeımeden 
kaldırtmalıdır. 

* lbrahlm Ethem Be7 (Ortaköy Fı-
nıa moJuık No. 11 ) 

- Ben hiçbir Yatandaıın 
burnunun kanadığını, ufacık 
bir zarar 2ördllğllnil istemem. 
Şimdi Kuruçeşmeliler evlerini 
terkettiJer. Memleket içinde 
muhacir vaziyetine dnştillcr. 
Nihayet mahkemeler de k5-

br. 

Sanayi Bankası 
Birkaç Güne Kadar 

Açılacak Mı? 

On iki ıftndenherl ıifele
rlni kapamıı olan Ticaret ve 
Sanayi Bankasının vaziyeti 
hentlz tebellür etmemlıttr. 

Mevduat aahipleriııin mtıra

caatları devam etmektedir. 
Müracaat edenlere, ıon olarak 
yarına kadar sabretmeleri tav
siye edilmiıtlr. Haber aldı· 
ğımıza gl5re bankanın yann 
gişelerini açması muhtemeldir. 
Çünkfi, 1, ve Ziraat Bankala
rile yapılan temulann neti
cesi müspet bir safhaya gir
miıtir, denilmektedir. 

Kandil 
latanbcl MUftülUğtlnden: Ra

hiulevvelin on ikisi 28 temmuz 
193 ı tarihine müsadif olması· 
na nazaran önmüzdeki pazar
tesi günU akıamı (salı gecesi) 
mevlidi cenabı rlsaletpenahi 
olduğu illn olunur. 

milr depolarının aleyhine bir 
karar yerdi. Bu kuarlann te· 
vali edeceğinde fllphe yoktur. 
Memleketimizde kazanç az. De~ 
po sahipleri de boyuna taz
minat vermekten ve beyhude 
ısrardan vazgeçerek depolarJDJ 
yavaı yavaş baıka yere kaldır-
malıdırlar. 

Darlilfllnun Fen Faktıltesinden bu aene dokuz talebe me .. 
ıun olmuıtur. Bunların Dçll kıı, altHı erkektir. lılmleri Şemıa 
Nimet, Aliye Hanımlarla Kemal, Tahsin, Nami, Seyfi, Şevket 
Osman Beylerdir. Genç Fen mensuplarına muvaffakıyet diler, 
memlekete hayırlı hizmetler g6rmelerini temenni ederiz. 

Pek Anlaşılmıyan Bir 
Talimatnamesi Motör 

Dün Şehir Meclisi Daimi ı namıyacak, huauai ıurette lri
Enclbneni tenezzlib mot6rleri ralanacaklardır. Bunlar şaman
hakkında yeni bir karar ver· dualara bajlanan vapurlara 
miıtir. Bu karara göre lstan- yanaşacaklar ve alclJklan yol
buldaki btltllo tenezziih motör- culan gtlmrllk ıalonuna uğrı
leri yalnız Galatada k6prft ba- yarak • muayene ettirdikten 
tındaki Mehmet Ali Paıa hanı· ıonra yine Mehmet Ali Paşa 
nın önünden yolcu alabilecek- ham 6nllne çıkaracaklardır. 
ler ve vapurlardan aldıklan yol· Boğaziçi iskelelerine de yolcu 

cuları da ancak buraya çıka- almıyacaklardır. Yalnız ıfdip 
racaklardır. Bu karar sandalcı gelmek ,artile husuıi yolcular 
ve kayıkçılan himaye için alın- taııyabileceklerdir. Bu seferler 

mıştır. Motörler ayni zamanda için de liman idaresinin yaphğı 
udolmuf,, suretinde de kirala- ' tarifeyi tatbika mecburdurlar. 

Otobüs Nizamı 
Şoför Ve Biletçiler 
Üniformalı Olacak. 
Ayın on dokuzundan itiba· 

ren tatbika başlanan yeni oto

büs talimatnamesine göre her 
otobüs sahibi Belediye merkezin· 

den (10) lira mukabilinde ruhsat 
almıya mecburdur. Dlin birçok 
otol>üı sahibi Belediyeye mli-
racaat etmiştir. Şoförler ve 

biletçiler için daimi encümence 
bir elbise numunesi hazırlan· 
maktadır. 

Yeni Bir Haşere 
Memleketimize Geçme

sinden Korkuluyor. 
Bulgaristanda pamuk ara

ziıine ıon derece mızır bir 
hqere arız olmuştur. Antono
mos ismini taııyan bu haşere 
istila ettiği pamuk tarlaların
daki mahsulü berbat etmek-
tedir. Antonomosun memle
ketimi:ıe geçmeıinden korkul
maktadır. Gümrük idaresi 
haıereyi hudutlanmızdaan ge· 
çirmemek için, Bulgarllıtandan 
pamuk tohumu ve pamuk it
haline mini olacaktır. 

Hükumetin, vadesi gelmiyen 
borçlarını vermesi sayesinde 
ıehrimizdeki Alman bankaları 
tediye vaziyetlerini hemen ta
mamen düzelttiler. Fakat bu 
bankaların diğer tllccari mua
melatı da durmuştur. Bu vazi
yetin epey bir müddet devam 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Bu bankalara müracaatler 
arbk tek, tük yapılıyor. Bun
lar vanyetlerini merkezlerine 

bildirmiılerdir. Gelecek cevap 
tızerine muamelelerine bir şekil 
Yereceklerdir. Bir rivayete gö
rede bu iki Alman bankasınııı 
tatili faaliyet etmeleri muhte

meldir. Ancak matlubatlannı 
tahıil edinciye kadar bunu 
hlHettirmek istememektedirler. 

Kanlı Vak'a 
Sekiz Kişi Bıçak Ve 
Tabanca ile Boğuştular. 

Naci, kardeşi Enver, ara
bacı lbrablm, Recep, SOley
man, AH, Ahmet ve Veysel 
lıminde ıekiz kişi Süleyman 
Efendinin Zeyrekteki meyha
nesine gelmişler, içmiye baş-
lamıılar. Bir ara eski arabacı 
klhyaıı lhrahim, yeni kahya 
Recep ile ağız kavgasına ve 
mUnakaıaya başlamıılar. 

Meyhaneci müdahale etmiş : 
- Burası kavga yeri de

ğildir. Kavga istiyen dışan 
çıksın. Sekiz arkadaş, bu söz 
üzerine dışarı çıkmışlar ve 
kavga orada daha şiddetle 
başlamış. Evveli tekme, tokat
la başlayan mücadele, bıçak 
oyununa intikal etmİf, cadde 
harp meydanına dönmüıtUr. 

Bu ııra da Naci : 
- Ah yandım ! diyerek 

yere yuvarlaymış ve hemen 
ölmüştür. 

lbrahlm de tabanca ile ba
cağından, Enver, Ali, Süley· 
man da muhtelif yerlerinden 
yaralanıp yere dUşmllşlerdir. 

Bir nevi muharebeyi andıran 
bu cidal ( 20 ) dakika kadar 
devam etmiştir. 

Veysel Ue Recep tutulmuş
lar, Ahmet te vak'a mahallinde 
yakayı ele vermittir. Polis 
merkezi vak'a mahalline (300) 
metre kadar uzaktadır. 

Temmuz 27 
~ 

Günün Tarih~ 

İzmir Maçı 
lzmire giden lıtanbul•porl• 

Altay takımının berabere kaldık• 
laranı dün yazdık. Ma.çın geleP 
tafailatma röre maça Albnordu· 
lu Hüıeyin Beyin hakemJiğile 
batlanmııtır. Rüzgar Altay lehine 
esiyor ve Altay niıbeten hakioı 
oynıyordu. fJk aayıyı fatanbul• 
ıporlu Salihattin yirminci daki· 
kada yaptı. 31 inci dakikada Al· 
taylı fımail beraberliA'i temin 
etti. Bu ıırada istanbulapor kal~ 
ciıinin ırüzel kurtarıılara oldu• 
Bu ıırada Altay lehine bir ofsayt 
verildi. Birinci devre 1 - 1 bitti. 
ikinci devrede hakem çekildi. 
Yerine Göztepeden Muzaffer B. 
geldi. fkJ tarafta iyi oynadı. Bu 
defa ni•bi faikiyet lstanbulapor• 
da idi ve oyun böylece nihayet 
buldu. 

Başvekil Şehrimizde 
ismet Pata bu hafta içinde 

,ehrimize i'elecektir. Hariciye 
V ckilinin de gelmesi mubtcmelai,.· 

le Milliyet 
Fransızca Le MiUiyet gazeteıJ 

dünden itibaren !1etriyahnı tatil 
etmiştir. 

Muallimlerin Tecziyeleri 
Muallimlerin terfih Ye teczf• 

yeleri için yapılan kanun liyihall 
dün Millet MeclJıinde kabul edil 
miştir. 

Amerikah Talebeler 
Dün ıehrimlze Amerika Da" 

rülfünun talebelerinden mürek
kep 90 kişilik bir kafile gelmlr 
tir. Kendilerine Türk inkılabı 
hakkında izahat yerilmi9, talebe• 
Jer Gazi Hz. ni tlddetJe alkısJa

mışlardır. 

lthalAt, ihracat 
Bu ıenenln ilk be, 11yınd• 

lthal&tımı:ı 57,791,603 Jiradu. İb• 
racabmız ise 7 milyon lira nok• 
aanile 50,098,976 liradır. 

Rüşvet Maznunları 
50 lira rüıvet almakla maı;nuo 

ikinci ceza katiplerinden Turhan 
ve Salih Beyler hakkmda mild• 
deiumumi 549 uncu madde muci
bince tecziye istemİf1 dava karıat 
için kalmıtbr. 

Ticaret Borsasmda 
Ticaret Boraaıı idre heyeti 

intihabı dün yapılmış, FurtıJO 
zade Murat, Habip zade Ziylt 
Burhanettin, Ü•man Nuri, Selitlll 
Salih, Baban zade Nurettin B•Y" 
ler aeçilmitlerdir. 

Bir Mahkumiyet 
Be~ikta,ta bir evi ıoymak •' 

ıonra da yakmakla maznun tı•• 
nlfe fıminde bir kadın dün g 
seneye mahkum edilmiıtir. 

Sahte 25 tikler 
Emirgi.nda oturan Me\"ıot 

bir tramvay biletçisine sa&t• 
bir (25) kuruşluk sürerken ur 
tulmuştur. 

~ 

!Son Posta'nın Resi111li Hilcagesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Buğday J 



Hergün 
Bugdag Meselesi, 
Begnelmilel 
Bir Meseledir 

----- il. ZEJCERIYA 
Bir mtldclett.aherl Halk F ... 

kasını, deYlet adamlarnu ft 

matbaatı ltral ed.a b.uidaJ 
me"elıoi, y.ı.. Tllld,..ı. 
meleleai dejilclir. 

Biııldaı ~ -- bitin 
-aelretler bir iki 1e11edea-

. beri bu mesele ile metguldtlr. 

Son Poda' Meziyeti ıt 

Hatta leçell MDedeaberi 
batda1 m--... &.,.ı.w 
bir mahiyet al••fhr. Geçen 
Hile wfuada bufday m...ı .. 
aiııi halletmek lben biri Pa
riate, ikiacisi Romacla, tlçlla
dail Loadrada olmak llzere iç 
beynelmilel konferam aktedil--

ı-ı......- N,llr .. .,.. ...... , 
illübMllpttal ....... _ 

s - Çala....ırt- ............ . 

•• •• 
BUGUNUN 'l'EL~ • HABERLERi 

miftir. .. 
Bufclay meselesi niçin blı

deabft bayle beynelmilel bir 
mesele halini alnutbr ? 

Blttln dtbıyada ziraat ama-
Bettiı'ihMktedir. Ziraatte ma
ldDenia daha dyacle blltml. 

lzmirde Çok Garip B 
Oldu: Y olculan Bi 

Haydutluk Hidisesi 
____ irlerine Bağladılar 

...., aa'I albrenia P<I• Matb at K gtbı• fazla ••·•Hi Wr lld ... u anunu 
i::t:k1:' .!:.i :.:~: Millet Meclisi Tarafın-

Üç 

Ani 

Kamgon Şakilerin 
* t ; * 

~, WihulAbm artbnnıı· dan Kabul Edıldi 
br. Umumi harptanberi but- lzmir. 28 (H. il.) _ E"elld pee mt (12) ele Aır-
day istibllld ylzde yirmi bet ( Bq tarafı ı lael ..,, ... ) Ahmet nammda birine ait (8) _:.._ __ .. bmyoa 1zm1n .... 

Bir Baskmına Uvradı 

uttığı halde, buida1 iltihuli ....--
ylzde )'llz tezayllt etmlftir. Beş KurUf HikAyesi mek lzere Tepeklyladea hareket etti. Kamyonda tofardea 

Bu 11111 teayllt, bajday fiat- S.m Bey muhalif gazetele- L •• 1- 08 bir yolca nrch. Tı--.1- c1ft1111 ciftl'lllda bmyom 
lanm tlmdi1e kaclar miali d- ria • k ---1--1 .,.,.. •• ,. ...... 
d.l......ıı bir ~e bac1ir- Defl'IYabm uaDÇ mC111C1w &ıl keailclL Ve emir •erildi: 
mfl. ~clay htihal 99 .... __ olarak tellldd ediyordu. S&- _ Dur.. Kamyon durdu. Yolcalardlln para lateclller • 
..;..a,;;.....;,.L rt..l.:.:-:.'-~ l!Ull-.,. rila temini, bet karata almak '' -1-la....la- D-. 
..,_.. --~ ~-... içla bu sribl neplyat J&pddaia- •8rilmeyiace otomobile atef .pi•, 7 _._u.a .. ,.... 
temlD eden hltlD "'91111eket- eli.. . kolundan ala' 8Ul'ette yaralan .. . 
leri 1ar1mlfbr. « m ~ ~·- istikraz ta- A)lli gece bu yolclaa ı.. ...... bir otomobile de •tef 

Geçen sene büttbı dilnyada raftandır. Bu fikrini Mecliste açıldi. Bu otomobil &rara~ oldu. Ba hldlaeclea 
t,200,000,000 kental buğday birkaç defa izhar etti. Ya~p aonra Torbalı, e.~. Janclarmalan muhtelif 
istihsal edilmiftir. Kadri Bey ise Hlkimiyetl Mil- .,..._, 

Bmma 200 milyon keatalım liyede bir makale nep'ederek yerlerde pula kurdular. Bana rQi8eD cuma ıecell a,.a ma-
Kanacla •ermiftir. bu zamanda istikrazdan, lnlal- halde Topu Muatafamn U.paaaa durdurdular, yolcalan Kanlı Sevda 

Kişi 
Noksanını 
Bilmek Gibi ... 

Amerikada 300 milyon ken- sarlana feaahlmdan balaaedi- birlblrine bağladılar Ye bir atblar. Oıerlerinda (400) 

tal R=-da~lt"!!t.;_ leiatal ı==·~,l'='I -~-~~~;J&~~ij '°~ ba ~ -~~~~····lllıli._.._.:·~~ ~ plrarmıF tlDI ·~ ~...... .... • ~ ~-Wtlllıili ..... 
~r Amerika deYletle- Sam B. bana da cevap ve- cu1an lmrtAddlir. ........ ıl•·' ·. lllllılilrlJllll 111..-11. t1ll'JılJ.iılııl wr aclUa Halll Ef. namilıda 

leftaclecle 200milyon kental bat- rerek: aetlce Yermedi. bir Dtm inan Aşık olcla. 
daJ mıbul elde edilmiftlr. - itte, matbaatm pyrl Ba llldilenm kalaramma iıiaW Koca Al oWap KendWne lllm atk etti. 

""-~ •--•-- _u_.__ ela Ro- ... ·ı eller tanfDaclaa bl ..._ bir -L F-L-·t To....1..-1-- bu u ..a..ı uwa ..._. 1111&1U" ..1~:-:- b lıı _.....__ a..hmla eclllaıektedir. Hldilepy& wuemmlyet Yerlllw. 111U1 w 11111 •-mu-- r.ı.,.ıovaba. Leld8- İUiln!llllUU • mLm •U'Ulll"• uı__ -anı.. ,,_, km tanfmcla hakarete 111111"111 
'1- ~ L ~ allt dedi. ffaJc1at1ar her tarafta takip --.,.or. 

ta, y~ ... - HOrrlyeti ....... , blda. Nilaa,.t lmm enifteeinl 
"TlrldJe ıibl llerbd A... au lerlala ..... .w iatedL yltler ilmi " fenni mecma para ile kadardı ve kw b-
~ ~lebtlerile. Şimıl Sma Beyden aoara malate- Mabtelit Enc:llm• ReW ~. pmil olmum. pnuk lcla bir plla tertip 
AfrikadaBa _.._J~~ ı.tDdlk Ut ...... DlmM Salt A.. Cemil B. dedi ki M hata aharrlrl edllcll. 
~ ı:z:;.. cN mi~ ~.=-~ -Y-4 zı,. 8, 130 l8lıl ~Be; • V.ıı ~ '= 1:_ 'ff'1:! ~ 
fail•. Ve Wna IMdactaa la•ıf,_.. bıladldine cloia• çahpn Bnclmeade bama 8lcla - Eadlmea bu teldlfl b- =km lmcaldıyank b-
...... M ..._. ula bir adam ahlmıau=, elJleaeclilef, eledi. bal etmiyor. Talllile ıdace, imdi. KmD ba..AL 
..... , .. ;.... ..-, iltlhul decll. ,_ Yasaf Zlp Be, - OnMla Ali mektep bul1111a11 ,.,terde kardefi mltecaYizia ~ 
.mıceıt tahmm ec:lilmektedir. Mlteakıbea Amin meb'um baaa muhalif kaim••· muh•kkak IU mektep mezuna ablds. Huan Ali mailtlp ola· 
Claldlb. Mile, ıeçen •neden Mehmet Asım Be1 ldlnlye Tahsil leselasl olmahchr. caPa anlaJmca tabauamaı 
elde kal-. mlhha .Rctarcla _, ... Sam a-=- makale.mi Tank 8eyia teldlfl nMlde- çeldi, 1n4'1 laza beyaiae 
llok nrdar • ...,. bdar .--. - 7- Sn puta " - clildL TankB. b ... ............_ &tef ec1.- 6ld8rdtL Kati 
ltlttbl bufclayca ..... ~ ......... aı'"'61W, ha pbncaldıNI ....... 8it Jlbek bıUilclea Ytl•-ı ........ ~ bçb. Kati-
den pleD raporlar, mahnlb viill)et ..._. San 8eyla maddeye ~ CeW s.lalr lin terild cirmi olu lmuı 
bereUtll oldajmnı ~ il.._.. tw•lam ol ... m S., ı.lsr... lk alda iatedl. ÇbkB ... ·.u.m a- eaift911 ele tevkif edilclL 
tetir. a. ... alnıatte daha .a~edi. _ Maddede ,ilmek taW ta ylbek taWIU olwt-
falla ••kiae we daha fula CeW Sahir B. lcammclald "'8 ille ............ «1Je llJlecli. ... ._ HUia Ta Bey ... 

-'l tl_ln bllen••lflu'· itte rillle kelimeli yeriae....... Wr 1c.,ıt ..,. S. lrayclia mat- ~uflEa!!'.~- -·•c. Ula 
._..... bltlla baidaY 'lllltsal keli•Minin koam11m1 imdi buat ı.n,.tinla illi ,....... .,..... .,_ ,,, nr - Ba .. dde adaleti mi-
eden memleketfeil - ....,.. ve kabal edDclL edilaemesl ao'=•atlı aaell icat eclema, dedi we Tmk tı11• ilmektedir. Bir mçtın 
eden mesele budar. S. fala Celil Sabir B. bn..tald 'IUll Be,m tekllfl ndclellclL ~ ._ ıuete uldbiae, 
Wih.,h bqa • tedbir al- ( Nefriyatı idare ec1ea at) bir faydua yoktar. laluat Suçlan hem •••1at .. dlrlae, hem 
••'ıclar? a.-LLL- ... _ t&.L...-- etti _ Halda Tank B. Wr tMlifte de o ... yapa muhanire 

~ u. ....... •• &-'--...__· 21 inci madde matbuat ...,. aJDI .;u 81-'· 
• ba .... bir Wm ........... "="'M.ııkamiyeden alt b- larDaa aittir. Ba madde slrl- olar::? y '

0
'· ,_ py 

her~ ""'C:ıı!:."':t dedi. la flldr etrafında lıa1U 
aas b....r hlrtalam tedbiri• Hakka Tank B. bajlrclı: llllulr11llır oldu ve AclliJe 
aldığı fibi, aktedilen beynel· - Nepiyat midir& oı.u.. .J Jn• ;_f .J / Veldll CftllP verdi Ye madde-
milel konferlllllarcla da birçok c.w Sahir B. banaa clalaa ~ster an, ıs er ınanma deki .... fiD k.u..t yerine 
fildrı. -....aı-a. bazı ted- umumi olmuı için {Nqlr) ke- (MBtterek addec:IUirler\ tabiri 
birler ta1.=.,.~~........ lim..mi ileri alrdl. Dilencilik kammea l*htDUJ• mabktm ediyor. 1 ,,_,. ıaıaı_____ Alamet lb.... 8k{ ba fikir. memmıdur. Zabıta 80bkta P.İahktba clllencl &elecliJe- konm.. kabal ecWclL 

( Denma 
6 

... 1arfada) de d1cli. Dedi • elleri t k hm "-'-- Sonra mlltelacea ~ 
1 el_..1_ ruaelc:liii dilen • op- Y• HY 0 ll10"• r--.; muelul etralmcla m • 

Hazin Bir rtihal - uet anu uepiae ne- hyarak adliye,. teallla belediye, it olmadajlm lar oldu. Mlltealabea mea'all-
Mllsa Cem1,..t1 ama= zaret edenleri ~ aJll'lllÜ :-=· Mllddeiumumlllk beyu ederek dllenc:IJI ==eaeleli etrofmda •IM-.. 1..aa- ·---~-- ŞlrL-&ILa _ ilamdır. Birine P •• ~ ID em- •--'-eclivoı. b L ..... 1..- __ , ..... _ ..11..1.- __ .ı_ı_ 
_,_ -- &WUll 

1
- ıdlir ..h..-lı..:. -ı- ... " ıer eat ....... ,,or. ı-..,... .. .,,. __.... ~ 

laabk •lfaYlrl Ankat Neeatl cllteriM IİJUI m _,...._. Maide-• hada " aHl •-- -1a. L..::- taclB &.;;.L•ı.__. .___ 
Be,m ima Hacla ...... ..ıat EıHıı•ir meb'~._. ~"?ı~ olealan 1erbel lnralayor, Bu prait dahilinde ka- .:Ji :dôd'it. IOlll'a "': ~ 
etmlttlr. Caunl ...... 1.... Ziya Bey ele kanUDU111U aaJac çahfableoek ola...,. ele, DUBUD tathlk edildiiiM konalcla ft kabal ecllldl. Fak&t 
ftktl Mafbcla T~ ...u ....,... tirketlw kadi ..,.........,. 111aeaın-. ,a.tereıell .. dileacl meaeleaWa W. ,.a.. HUia Tank S., lrabal 
~.=era ... -::-:: ı.- ~ çalrarmak ._ "1ercle ltir Wta .adcletle l..WebllecejiDe. arbk, reJIDe lttlrak etmeci, " • .._ 

.........._ Wr atlUa 1m1ı .... 1m ..-... ..... .mlJGiaw " clecll. ..... ...... ... ..... _ ...,.... oldap.I .,..... ,., ,,,.,,. ,., ,_,,,,,., ..... _ .. tMll ... 

• "'6:'.r' ... ;-.,-=:· ......_.,. tlrket ................ --~ ..... ------------~ ............ .., .... .,.,.. 
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1 Harici Haberler 

Londra 
Kon/ eransından 
Sonra 
Böyle Giderse lngilte

renin Elinde Altın 

Kalmıyacak 

Almanyan10 vaziyetini dO
aeltmek için Londrada topla
nan konferans dağıldı. Verdi
ği neticeleri de dün yazdık. Bu 
netice hakkında dUn muhtelif 
membalardan telgraf ha
berleri relmiştir. Bunların hu
IAıasma göre Fransız Ayan 
Meclisi son celsesinde, Fransız 
hOkfımetinin hattı hareketini 
muvafı~ görmllştür. Amerikan 
Maliye Nazirı Stimson da Ber
line haraket etmiştir. Fakat 
kendisi, bu seyahatin mali me
ıclelerle alakası olmadığını 
söylemiştir. Diğer taraftan Al
man Başvekili Fransız Başve
kilinl hususi ıurette Berline 
davet etmiıtir. 

Fakat bazı Franıız gazete
leri resmi olmadıkça bu da
Tetin kabul edilemiyeceğini 
yazmaktadırlar. Ayni zamanda 
Alman bankaları iskonto fiatı
nı yllkseltmeyi düşünilyorlar. 
Bazı mehafil bu miktarın yüz
de yirmi beş nisbetini ileri 
sürmektedir. 

Vaziyet bu şekilde iken 
lngiltereden dışarıya mütema
diyen altın nakledilmektedir. 
(24) tarihindeki ihracat bir 
rekor teşkil etmiştir. 

Bu miktar (5) milyon liraya 
baliğ olmuştur. İngiltere Ban
kasının istoku ise (150) milyon 
altından aşağıdır. 

Diğer taraftan Londra kon
feransının bir nevi akamete 
uğraması üzerine vaziyetlerini 
kurtarmak istiyen Almanlar 
milH bir kurtarma programı 
yapmaktadırlar. Iskonto fiatı
nın yllzde (20-25) e çıkarılmak 
istenmesi bu programın bir 
neticesidir. 

Ayni zamanda mütehassılar 

da Londrada Hover plAnının 
tatbik sahasına konmasına 
çalışıyorlar. Bu müzakereler, 
bilhassa tedahülde kalan tak
ıitlere aittir. 

Bir Bankacınm intiharı 
136 sencdenberi F rankfurt

ıür-Mayn de teessüs eden eski 
Viller Bankası Müdilrü Vermtal 
içerek intihar etmiştir. 

Paris Borsasında 
Diğer taraftan aym(24}ilnde 

Paris Borsası müthiş bir 
işsizlik kaydetmiştir. İngiliz 
lirası 123,80 fraka düşmüştilr. 

feplin Balonu 
Kutupta 

Berlin - Graf jeplin balo
nu ayın yirmi dördünde saat 
9,50 de kutup mıntakalanna 
hareket etmiştir. Jeplh daha 
evvel, Berlin, Lapzig ve Nürul
berg şehirleri üzerinde uçmuş 
ve sonra Staaken istasiyonun
da yere inmiştir. 

Bu fırsattan bilistifade mo
törler mııayene edilmiş, gaz 
ve karbon konulmuştur. Bütnn 
malzeme yedi gün havada kal
mayı temin edecek miktarda· 
dır. Malzeme lehine olmak 
Ozere gıda maddelerinin mik
tarı indirilmiştir. Balon Lenin
ırat yolile kutba ıitmektedir. 

GAZETE NASIL KAPATILIR? J 
Yeni 
1 Yeni Kanun 

----

Başvekil İsmet Paşa, Yeni Kanunla Vekiller ~atbuat 
Q n.anunu 

Heyetıne Verilen Gazete Kapatmak Salihiyeti 1 Dün Kabuı Edilen Ka· 

H kk d D.. M ı· n· N k s·· ı d. nunda Bir Çok Yeni a lll a 00 eC ISte Ir UtU OY e 1 Hükümler Vardır. 

Diln MilJet Meclisinde Mat· 
buat Kanunu müzakere edi· 
lirken, gazete ve mecmuaların 

Heyeti Vekile kararile kapa
tılması hakkındaki madde mü
nasebetile Başvekil ismet Paşa 
şu nutku söylemiştir: 

Memleketin umumt aiyaseti
ne dokunacak neşriyattan do
layı hükumete verilen salahi
yetin tatbikında ne dlltilndük
lerimizi Bilyilk Meclise arzet
mek isterim. Bir memleketin 
umumi siyasetine dokunacak 
mevzular muhtelif ahval ve 
şerait altında tahmin olunamı
yacak,ıayılamıyacak kadar çok 
olabilir. Şimdi ben vehleten 
akla gelebilecek daimi mahi
yeti haiz görülen mevzulara 
temas etmek iıterim. 

Bunlardan birincisi, her 
memleket için rejimin müda
faası başkaca bir vazife ola· 
caktır. Cümhuriyetin • müda· 
faası için kanunlar mümkUn 
olduğu kadar tarif ve tafsil 
olunan ahvalde birçok müey
yideler koymuşlardır. Fakat 
propaganda henliz bütün ihti· 
malitı tarif ve tesbit olunan 
bir fen olarak gösterilmediği 

için propagandanın tahavvillitı 
evvelden tahmin edilemez. 
Binaenaleyh, Cumhuriyetin mü
dafaası her cümhuriyet hüku
metinin hassas bulunacağı ilk 
ve en milhim vazife olacaktır. 

Bütün neşriyatı bu noktai 
nazardan takip ederiz. Kezalik 
bu memleketin en mühim 
mevzuu, Büyük Millet Mecli
sinin itibarıdır, Büyük Millet 
Meclisi öyle bir mevcudiyettir 
ki onun bu memleket haya
tında doğması, h:rayi faaliyet 
etmesi ve bütün semerelerini 
alması herhangi bir iktidar 
sahibinin fermanına muhtaç 
olmuı değildir. Büyük Millet 
Mecliıi, bu milletin hayatmda 
milletin bizzat ayağa kalkması 
ve biltiln şerait ve müşküllta 
hakim olarak milletin mukad
deratına vazayet etmesile vücut 
bulmuştur. (Alkışlar) 

Arkadaşlanm, Büyük MiJlet 
Meclisi, memleketin mukadde
ratına vazıyet ettiği giln ilk i,i 
kendi meşruiyetini müdafaa 
etmek olmuştur. Bu ihtiyaç bu 
memleketin hayatmda daima 
baki kalacaktır. Vazifesini 
müdrik olan hiçbir hükumet 
memlekette Büyük M. Mecli· 
nin itibarının örselenmesinden 
vücuda gelebilecek ihtimalAt 
ve netayici hafif g6remez:. 
( Bravo sesleri) 

Denilebilir ki Büyük Millet 
Meclisinin müdafaası için dev· 
letin biltün kanunları kifi de· 
recede ahkamı müeyyide 
koymuştur. Böyle olmakla bo· 
raber öyle zamanlar olur ki 
Bi.iyilk Millet Meclisinin itiba· 
r111a tevcih olunan gizli ve 
muttarit bir cereyanm clirllm 
mahiyetine girecek birtakım 
arz göstermesine kadar bek
liyemeyiz. 

Memlekete her müşkülü hal
leden nekadar muğlak olursa 
olsun milli meseleleri nihayet 
durulmuş bir su gibi bir isti
kamete tevcih edebilen yekane 
kuvvet BUyUk Millet Meclisi
dir. Onun için sözlerimin hu-

Dün mecliste matbuat hak· 
kında bir nutuk söglige11 

Başvekil ismet Paşa 

zuru Alinizde herkes tarafın

dan iyi işitileceğini, iyi dinle- , 
neceğini, ümit etmek isterWı. 

Büyük Millet Meclbinin icrayı 

faaliyet etmesine memlekette 
haysiyet ve itibarın her takdir
den yüksek tutulmasına meb'
usların Büyilk Millet Meclisi 
kürsüsündeki mütalealarının bir 
takım tazyikler ve tesirler 
altındı tutulmuı hulyalarından 
vazgeçilmesine nazarı dikkti 
celbederim. (Bravo sesleri , 
alkışlar). 

Burada her mesele her suret
te tetkik olunacaktı. Her meb '
us harşeyi ıöyliyecektir. Teşki
litı eıasiyemizin ruhu budur. 
Bütün kanunların esası budur. 
Bütün bu hükümlere riayet 
eder görünerek yıldıncı bir 
tesir yapmıya çalışmakta· olan 
neşriyata mini olmak vazife
m iz olacaktır. ( Bravo sesleri, 
alkışlar) 

Arkadaşlarım, Reisi devlet 
meselesi de milli hayatta ve 
cümhuriyet hayatında nazik 
bir mevzudur. Ceza kanununun 
son tadil olunan ahkamında 
Reisicümhurlara karşı suç 
addolunabilecek ef' al ve tavır· 
ların tarifi daha ziyade tafsil 
edilmiştir. Bu böyle olmakla 
beraber hUkumetler yalnız 
böyle sekiz senelik cilmhuri
yetlerde Reisicilmhurlar aley
hinde yapılacak propaganda
lara değil eski cilmhuriyetlerde 
bile reısı devlet aleyhinde 
muttarit bir propaganda ya· 
pılmaama mliaaade edemezler, 
bu ıahıs dolayısile ve bilvasıta 

nihayet rejim meıeleıi ol?lbilir. 
Bunun ıçın umumi siyaset 
noktası nazarandan bunu da 
söylemek isterim ki reisi dev
let gibi şayanı ihtiram nazik 
bir mevzu için neşriyatta ulu· 
orta ve dikkatsiz yürünemez. 

Bir mühim mevzu daha var· 
dır, o da yabancıların bu 
memleketteki neşriyatla mem· 
leketin umumi siyasetine tesir 
edecek bir faaliyet gösterme· 
!eridir. Buna da müsaade ede· 
meyiz. Memleketin umumi ıi

yasetini vatandatların gözünden 
kaçiracak surette neşriyata 
daha müsaade edemeyiz: (Bra
vo sesleri ). 

Memleketin umumi ıiyaseti· 
ni vatandaşların gözünden ka
çıracak şekillerde yabancı si· 
yasetler kendi tesirleri altına 

almıya muktedir olmıyacaklar
dır. 

Kanun ahkamı ve müdafaa 
vasıtaları l<ifayet etmez ise 
hükumet nihayet ve bu sala
hiyetini memleketin umumi 
siyasetini müdafaa için kullan
mak mecburiyetinde kalacak
tır. (Alkışlar) 

Memleketin vahdetini sarsa
cak neşriyat umumi siyaseti 
esasından milteessir edecek neş
riyat cümlesindendir. Milli vahdet 
fikirlerinin teşettUte sevkolun
ınasına, vatan birliğinin ehem
miyetten düşürülmesine müsaa
de edemeyiz. 

Ordu aleyhine neşriyat bil· 
hassa nazarı dikkatimizi celbe
der. Memleketin miidafaa 
esbabı ve vesaiti her vasıta ve 
her vesileyle konuşulabilir. Bü
tün bu esbap ve vesilelerin 
ordu hakkında mürettep bir 
propaganda mevzuu olmasınn 
müsaade etmemek hükumeti
nizin vazifesi olacaktır. 

Arkadaılarım, diğer bir na
zik mevzu daha vardır ki ora
ya temas etmek istiyorum. 
O da, zabıta kuvvetleri aley
hindeki neşriyattır. Haklı ola
rak denilebilir ki herhangi bir 
'zabıta memurunun vatandaşla
rın kayatında çok girgin bir 
vaziyeti vardır. Her meselede 
kanun ahkamı dahilinde vatan
daılarla temasta bulunacaktır. 
Bundan tiklyet etmek için 
birçok ıebepler olabilir. 

Bu sebepler zabıta kuvveti 
aleyhinde vaziyet almağı ta
zammun etmez. Bir zabıta me
murundan şikayeti haklı gör
mek mümkün olduğu kadar 
bu vesile ile neşriyatın hüsnü 
niyetle tefsir olunamıyacak bir 
maksadı mahsusa müstenit 
olması ihtimali de vardır, ben 
öyle ahval görmüşümdür ki 
zabıta memurları polis, jan
darma ve saire mütemadi ve 
hasmane bir neşriyat karşısın
da o kadar Urkek bir hale 
gelmi,lerdir ki, cinayet işle
mekte olan bir cani kendi 
göğsüne silahmı tevcih etmiş 
iken kendi silahını çekip hem 
kendisini,hemde kanunu müda
faa için tereddüt etmiştir. 

(Çok doğru sesleri ) 

Böyle ahvale bu memlekette 
şahit olmuşumdur. Bu kabil 
neşriyat samimi bir şikayet 

veya tenkit veya amirin mil· 
dahalesinl istiyen bir devlet 
midir, yoksa zabıta kuvvetle
rini mefluç bir bale getirerek 
ondan aonra her maksadı hu
sule getirecek bir anarşi iste· 
mek midir? 

Bu bir takdir meselesidir ki 
bu maksatla BUyllk Millet 
Meclisi hükumete hudutsuz sa
lAhiyetler vermiştir. Onun için 
zabıtanın kendi otoritesini ve 
kanunu tatbik ederek mevcu-
diyet ve mazbutiyetini muhafa
za edebilmeleri bizim hassas 
olduğumuz bir nokta olacaktır. 

Arkadaşlarım, temas ettik
lerim vehleten hatıra gelebilen 
mevzulardır. Eğer bir memle
ket hayatında umumi siyasete 
dokunacak mevzuları kamilen 
evvelden keşfetmek mümkün 
olsaydı, belki saymak daha 
kolay olurdu. Fakat saydık
larımın haticinde nice ihtima
lat vardır ki bunlar üzerinde 
şimdiden bir tarif yapmiya 
imkan yoktur. 

Bazı zamanlar olur ki bir 
memlekette muayyen mesele
ler o memleKet için umumi 
siyasetin topllBdığı mevzular 
olabilir. Bu mesele adli veya 
mali veya askeri, ahlaki veya 
terbiyevi veya sair herhangi 
bir mahiyette olabilir. Gün 
~eJir ki bir memleketin mev
cudiyeti ve umumi siyaseti bir 
mali mesele Uzerinde toplana
bilir. Ogün için hUkumetlerin 
o mesele üzerinde memleketin 
mildafaası için bilhassa hassas 
bulunması bilyük vazife olur. 
Bunu arzetmekten maksadım, 

saydığım ihtimaller haricinde 
birçok mevzular hükumetlere 
bu aalibiyeti tatbik etmek için 
vazife verecektir. Bunları tas
rih edemem. 

Arkadaşlar, umumi ıiyaset 
kelimesi üzerinde hatıra gelen 
maruzabmı zannederim arzet
tim. Meselenin nezaketi hüku
metlere neşriyata müdahale 
etmek için takdir hakkı 

ve mutlak bir salahiyet ve
rilmiş olmasıdır. Bugün hu
zurunuzda mes'ul olan hllku-

metin çoktanberi mevcut 
olan bu takdiri, salAhiyt"ti 
nasıl kullandığını bilirsiniz. Bu 
hususta geçen birçok tecrll
beler size itminan vermiş ola
bilir. Bu bizim ümidimizdir. 

Fakat atiyen hükumetler bu 
takdiri salahiyeti nasıl istimal 
edecekler ? Bu hususta bir 
endişe varit olursa derhal 
söylemeliyiz ki bu endişeye 
karşı en bUyiik teminat bil· 
hassa bu mevzuda mevcuttur. 
ÇUnkU hükumetler, BUyilk 
Meclisin biran fasıla inkıta 

kabul e\miyen murakabesi al
tındadır, ki takdiri salahiyeti 
yanlıt tatbik etmesinden heran 

Madde : J - Matbuat hilr
riyeti ve matbu eserler neıri 
bu kanunda yazılı hükümlere 
bağlıdır. Bu kanunun hüküm
leri gerek matbaa, gerek bq· 
ka türlü mihaniki ve kimyevi 
vasıtalarla veya el ile çoğaltı
larak neşredilen yazı, resim, 
güfteli güftesiz musiki eserleri 
ve gramofon plakları gibi 
eserlere şamildir. Bu kanunda 
bu gibi eserlere matbua deni
lir. Sinematoğrafa müteallik 
hususlar bu kanuna tabi de
ğildir. 

Madde 2 - Herkesin gö
rebileceği veya paralı parasız 
girebileceği yerlerde hertürln 
matbuaların teşhir veya talik 

veya tevzi edilmesi veya ıa
tılması veya bunların ilin ile 
tevzi ve satışa arzolunması 
neşir sayılır. Matbuat ciirmil 
yokarki fıkra dairesinde ya-· 
pılan neşriyatta tekevvün ede
bilir. 

Madde: 3- Bir matbaa açıl· 
madan evvel bulunacağı yerin 
en büyük mülkiye memuruna 
bir beyanname verilir. Beyan· 
namede matbaayı açmak iste
yenin adı, sanı ikametgahı ve 
ortaklara varsa enların da atla· 
rı, sanları ve ikametglhları ve 
matbaanın yeri ve hangi diller
de ve hangi tabı sistemile ça• 
lışacağı yazılır. 

Madde: 4 - Açılan mat
baanın yeri ve tabı sistemi 
değiştirilir veya ortaklanndan 
bazıları ayrılır veya yeni ortak 
alınırsa yine en büyilk mülki· 

ye memuruna bir beyanname 
ile bildirilir ; matbaanın sahibi 
değişirse yeni sahip işe baı· 

lamadan evvel kendi namına 

bir beyanname vermiye mec
burdur. Ölüm halinde bu be· 
yanname matbaayı işletmiye 

devam edecekler tarafından 
t 5 gün içinde verilir. 

Madde 5 - Beyannamesiz 
matbaa açanlar hakkında Türk 
Ceza Kanununun 533 üncll 
maddesi hükmü tatbik olunur; 
beyannamelerde yazılması mec• 
huri olan malumatı yanlış bil· 
direnlere 50 liradan 200 liraya 
kadr ağır para cezası hükm~ 
lunur. 

Madde 6 - Matbaasında 
ilmühaberi alınmamış gazete 
veya risale basan matbaacı 
t 00 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına mah
kum olur; bu suretle basılan 

gazete veya risale bir suç iş

lenmiş i~e bu suça iştiraki 

sabit olan matbaacı gazete 
veya risalenin mes\ıllerile 

hemfiil addolunur. 

( Devamı var) 

-=======-====-=======~~==='==-" 

mes'ul edilebir. Binaenaleyh, 
mevzuun verdiği salahiyetin 
talep ettiği teminat ta. ziyade· 
sile mevcut demektir. ( Bravo 
ıesleri, alkışlar ) 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Hayata Yeni Girecek Gençler Ve Aileleri Okusun 

Cihangir Sokakları Toz 
Deryası Halindedir 

Malum yanırından aonra Cl· 
hıınıir ve Firuza~a ıemtlerl birer 
harabe haline ıelmltler, tek bir 
ev kalmamıftı. Seneler ıeçtl. 
Buralara milyonlarca liralar da
küldü. Bütün o harabe yepyeni 
•• büyflk binalarla aOılenmlttlr. 

Mesleğinizi Seçmeden Evvel Bü
yüklerinizin Tavsiyelerini dinleyin 

iyi Bir Mücevherci Olmak için Ne Gibi Şartlar Lazımdır? .. 

Tahslllerinl bitiren birçok ıençler vardır ki timdi bir mea- 11 Cevahirci Ferit Bey 1 
BuıUn burada hemen tek bir 

bot ana kalmamıştır. Fakat buna 
mukabil yolları kaJdırımaııdar. 
Kııın çamur batakhğmdan, yazın 
da toz yıJınla.rından l'eçmek ve 
yOrOmek mOmkGn detlldlr. Ge
çenlerde Şehir Mecliıl buradaki 
yollara taı d61enme1lne karar nr· 
dl. Fakat bu karardan aonra aylar 
•eçtiji ve bilhaHa in9aat mevıl
mlnln aonuna ıeHnditl halde tek 
bir taı konmamııtır. Belediyeden 
ricamız ıudurı Bbl toz ve çamur 
derya1mdasa bir u e•vel kur• 
taraın. Clbanılr 

N. F. ----
DUzce Belediyesinden Şikayet 

Geçen iiln b.tbamla alnema7a 
•itmek için yola çıktık. Keıkl 
rltmeaeydllı. DGzcenln arka ao
kaklarında yilrGyebllmek için 

-tn1anın elladt mutlaka bir baaton 
'olmab n bununla la'kandll etmeli. 
Yolların bozuklutu t3y)e duraun, 
plallkten yürOmek ve nefea almak 
l.lle mOmkiln dejll. Sinemaya 
1akın bir yerde 10Jun tam orta• 
aında bir de açık lltım var ki 
her tarafa plıllk n plı koku 
fıtkırıyor. Yammdaldlere ıordum; 
tledller ki: 

- Bu alnema blnau Belediye
nin mah. Bu yol da Beledlyenln 
mallklnealdlr. Bunun içindir ki 
caddeye plıllk akıtmak ealihlye
tlnt Belediye kendial lçla bir hak 
olarak telekki ediyor. 

Siz ne deralnlz? 

• • 
Gevaplarımız 

Boatancıdan N. lmıaalle mek• 
tup i'lSnderen karlimheı 

Mektubunuzdaki mOtalealar 
oldukça ıayanı dikkattir. Fakat 
bunların halledilmeal lçln zaman 
later. Blı flmdlki halde hüanil• 
niyetle Gmlt beslemekten baıka 
bir ıey yapacak vaziyette değiliz. 
Bununla beraber tema• ettiğiniz 
meselelerle fıraat buldukça al&· 
kadar olmaktayız. .. 

Şerafettln, A bdürrahman, Ah
met Yılmaz Beylere: 

Efendim babaettltfnlz alnema 
artlıt mektebi Almanyada, Ber
Unde açılmıtbr. Şeraitini maal· 
eaef bla de elde edemedik. 

.=:=. T AKVIM ==-- -
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lek seçmek gibi mühim bir müşkül karşısında bulunuyorlar. 

Gençliğin · bu vaziyetini düşünen uson Posta,. daha evvel ha

yata 1rirerek muvaffak olmuş birçok meslek sabiplerile görüı
mOı, fikirlerini tesbit etmiş, muvaffakıyet ıırrı hakkındaki 

fikirlerini anlamııtır. Bayle Taziyette bulunan gençler bu sil· 

tunu okurları& herhalde zarar etmemiı olurlar. 

Y eglne TOrk cevahlrclıi 
Ferit B. diyor ki: 

- Kuyumculuğun tahsili 
yoktur. Fakat umumi mah1-

mat aahibl bir kuyumcu, 
90phesiı, muvaffak olmak için 

mOhlm bir ıartı haizdir. Evve· 
il kuyumculuk, birçok muhte-

lif kııımlara ayrılır: Altın alı· 
cısı, altın erlticiıl, taş lıleyici 

ve saire ..• 

Bu kııımlann erbabı • nasıl 
terıl, marangoz, kunduracı ya-

nında yetiımit çıraklar varsa • 

6yloce çıraklıktan yetiıir. Bun

ların araaından "elmaaçı" ola

bilecekler, altına elmas mıhla

yıcı olmakla mealeklerine 
dahil olabilirler. . 

Adota, elmaıçıbğa mıhlayı-
cılakla başlanmıı olur. 

Bu Mesleğin Sırrı 
'ier işte olduğu gibi, fakat 

her ıeyden fazla bu mesleğin 

ıırrı çok namuskAr ve dürftıt 
olmaktadır. Mllcevbercinin en 
ziyade dikkat edeceği ıey 
kendi yaptığım yalnız kendinin 

bilmesi, itlerini kimıeye söyle· 

memesidir. 

Benim elmasçı oluıuma ge
lince; bu bir tesadnf eaeridir. 
Harbı Umuminin kolayca, çok 

para kazanılan deYirlerinde 

benim bu çarııya devamım bir 
Ermeni ilo ortaklığıma Yesile 
oldu. Bu adam az zamanda 
bendeki çalııma kabiliyetini 

takdir etti. Mtittereken çalıt
tJk. Aldık, ıattık, kir ettik, 

zarar ettik... Ve neticede lıte 
ben de bir elmasçı oldum. 

Gençlere Derim Ki ..• 

.. 
başka bir lisanın yazıp oku
masını bilmezler. Demek ki 

1 

onlarla rekabet kolaylatmıştır. 

• Yetişme meselesi ise iki şekil

de olabilir. Ya mevcut ustala
ra çırak olmak suretile, yahut · 

Şehremaneti muhamminleri ya
nında çahtarak. 

Şehreman~tinin bir muham· . 
minlik kısmı vardır. Her gün 

orada yüzlerce maim kıymeti 

tahmin edilir. Oraya intisap 

edecek gençler bu işi öğrene· 
bilirler. 

Anadolunun birçok merkez· 
lerinde kuyumculuktan anlar 

kimse yoktur. Oraların halkı 

itleri dliştilkçe İstanbula gel

miye mecbur olurlar. Ben bazı 
gençler tanıyorum ki burada 

biraz çalışblar, açıkgöz dav

randılar ve şimdi Anadoluda 
pek AIA kuyumculuk ediyorlar. 

Yalnız altın eritmek, aade

kArhk, mıhlamacılık gibi kı· 

ıımlarda ihtisas ıahibi olacak
lar lstanbulda işe yarar. Bun

ları umumi ıurettc öğrenecek
ler ise AnadoJuda buyuk bir 
memurdan daha müreffeh ya
ııyabilirler. 

Sermayenin RolU 
Bunlardan baıka, zannedil

diği gibi elm&1ç1 olmak için 

mutlaka para lizım değildir. İn
san ya parasız olmalı, yahut ta 

çok zengin olmalı ki o 
parayı batırıp tekrar para 

ıabibi olsun. ÇilnkU bu iş bir 

cesaret, bir kumar meselesi 

dejildir. Dediğim muayyen iş· 
leri öğrendikten sonra, ça· 
lıtmıya ve zekAya da lüzum 
vardır. 

san'at ıeklinde yapan yegAne 

TUrk benim. 

Eski Mücevherciler 
Vaktile " Bedestenli Ali 

Bey., nevinden meşhur olmuş 
koyumcular . varmış. Fakat bun· 

)ar cariye ahp aatmaktzn tu

tun da her tUrlll alım satım 

işlerine karııan adamlarmış. 

Cevahirciliği bir meslek, bir 

san'at olarak addetmezlermiş. 

tjalbuki bu, bir san'attir. 

Harbı Umumide Bosnalı 

Emin B. isminde bir adam 

vardı. Aşot isimli bir Ermeni 

Jle ortaktılar. Harbiye nezareti 
mlitcahhitlikleri yaptılar. Deh
ıetli para!.. kazandılar. Harp 
ıonunda Emin 'B. yil.z elli bin 
lira alarak ortağından ayrıldı. 

Fakat işten anlar olmadığı için 

az .zamanda paraaını batırdı 

ve pek ıefilAne bir halde &lüp 
gitti. 

Aş ot Efen diye gelince: O 
da tfmdi Paristedir. Ve dilnya 
cevahir piyaauına hAkim olan 

adamlardan biridir. 

Cevahircilik TUrklerln eline 
l(eçebilirdi. Şimdiye kadar biı 

bu iılere ehemmiyet verme
miıiz. yeni gençlik bunu mn

kemmelen baıarabilir Te ba

ıarmalıdır da... Ukin unutma· 
•Ült·cıı:aat-Yuatt 

Glaeıı°'· 19 uı Ot•• 4.41 12.20 
lldacll 1.4S 16.17 

-Yalot•eıı:aııd·nıatl 

Akfam 12.- ıt.sı 

Yat.. 1.52 2ı. 24 
lmnk 7 .12 2. .U 

Bu,nnkU ıençler hep oku
muş, yazmış kimselerdir. Hal-

buki bntnn çarşıyı dolduran 
Ermeni kuyumcular ne Ttırk-
çenin, ne Ermenicenin, ne de 

Türklerin lıtanbula gelişin
denberi tam manasile bir ce
vahirci olarak ben yetişmitim. 
Cevahirciliği bir ticaret ve 1 

malıdır ki: Bu iıte her ıeyden 
fazla namuskar olmak, dOrüıt 

ve ketum olmak farttır. 

1 
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IUCAllAft IUCAÖA 
SERVER BEDi 

F eridin ytıztınden bir ıevinç ( GUldU. YUzOnden mllthlf bir 
alevi geçti . kinin gölgeıi geçmiıti. En 

•Atıf Bey mllnaka,aya de· kuvvetli sözleri arar gi?ldi. 
vam ediyordu: Sağa ıola bakındı. Habnde 

- Canım.. . Bu lnıanların kav2aya hazırlanan bir külhan 
hepsi de züpbe değil ya... bey edası belirip kaybolmuıtu. 

Nermin dudak bllktn : Biran için hiç o nazik 
- Aman bilı:ıem, dedi, ve sıkılgan çocuk değildi. 

topu da sinirime dok•.ınuyor. kendini topladı, bir daha 6k-

Atıf B. F c.ride döndU : ıUrdU : 

- Sen de bu fikirde mialn ? 
diye sordu. 

Ferit doğruldu. ÖkaUrdll. 

- Vallahı, dedi, kızmayaca
ğmm bilsem ... 

Ahf Bey gUldU; 

- Aman birader, niçin kı· 
.ıayım? Ben kibar halkın Avu-

kab değilimya ..• 
Ferit katlarını çattı ve yum

ruklannı ııktı: 

- Baaa kalıa ben bu ıOp· 
belerin hepsini teker teker kır· 
baçlarım . Nermin Hanımın 
yerden göke kadar hakkı var. 

Nermin bir kahkahasını 

zaptedemedi: 
- Fakat siz de çok ileri 

gldiyoraunuz, dedi. 
Ferit biraz utandı ve ifratını 

tadil için gillllmsiyerek: 
- Eh, tabii, efendim, dedi, 

biz erkeğiz. 
Nizam yolunda arabadan 

indiler. Atıf Bey Nadirenin 
1 koluna girerek onu biraz: 

uzaklaştırmış, Nerminle F eridi 
baıbaşa bırakmııtı. 

Genç, yalnız kalır kalmaz, 
Nermine ıu sözleri söyledi : 

- Ah.. Ne ınıel ıöylllyor
ıunur:, adeta kalbime liaan 
Teriyorsunuz. 

Nermin, yilzllnll de ıöılerine 
g6re idare etmek mecburiye
tinden kurtulmak için batını 
F eridin görmiyeceii taraflara 
çevirerek mmlda~dı : 

- Ben kUçilktenberl b6yle 
düıllnUrllm, hep b6yle .• 

Ferit canlandı : 

- Sağolıun, bizim Atıf Bey .. 
Diye başladı, Fak at patron 

aleyhinde söylemenin tehlike· 
lerine biranda intikal ederek 
likırdıyı değiıtirdi : 

Sayfa 5 

• 
Kadın Ve Kalp işleri 

Kadını Eve Hapset
mekten Ne Çıkar 

Zorla Geçim Ol ur mu ? 
Aldıiım bir mektuptur: 
Hanımteyzel 
Ben iki defa evlendim. Bi

rlnciıinde karım, aile doıtları
Da hiç iltifat etmedi; doıtunu 
hariçte aradı ve buldu. Aynl
mıya mecbur kaldım. Mamaa-
fih o kadından bayır gelmlye
ceiini dUtUn~rek sevindim ve 
yeni kocasına içimden: Bon 
ıanıl dedim. 

ikinci karımla Uç ıeRe çok 
iyi geçindim. Meı'ut idik. Bir 
de çocuaumuz oldu. DördUncD 
senede kadının neşesiz ve 
zihnen başka biri ile metıul 
olduğunu ıezdlm. Acaba aile 
dostu mu 1 T etklklerim mllıbet 
netice vermedi. 

Ben, karı koca rabıtaaını 
yalnız et namuıundan ibaret 
telekki etmiyorum. Ondan 
daha mlihim bir de his mese-
lesi vardır. Kadın baıkasmı 
severse ayrılmak gayet tabbi
dir. Batkasım aevdiğine kani 
olduktan sonra onunla daha 
fazla yaşamak bile bile lldes 
değil midir? Hatta onun aşkı-
nın tamamen plltonik olduğu
nu bilsem meselenin mahiyeti 
hiç değişmez. Bazı kocalar 
buna az ehemmiyet verirler. 

Onların nazarında et mese
leıi daha mühimdir. Allah 
bu gibilerine akıl, sabır ve 
metanet versin! 

Karım yalan söylemekten 
hoılanmaıdı. Bir gün kendiıi 
ile apaçık görUttilm. İtiraf 
eder gibi oldu. Neticeyi bildir
dim. Ağladı, ağladı Ye : 
Ya çocukl dedL Çocuk se
nindir; benimdir ve nihayet 
cemiyetin ve kendiainindir. 
Dedim ve kendisine ne için 
ağladığıni ıordum: Biribirlmi:r:e 
alışmıştık. Doat srlbl idik! 
ondcnll dedi. 

Kızdım belll etmedim. Ni
hayet dostça ayrıldık. 

Aradan on ıene geçti. Ço· 
cuk mükemmel okuyor. Artak 
evlenmeyi dUşUnmUyorum. ftin 
tuhafına bakın ki, birinci ve 
ikinci karılarım kurduklan yu
vayı temadi ettiriyorlar ve 
tahkikah ma g6re her lldal hal
lerinden memnun. 

içimde bir ıızı duydum. Aca
ba, dedim, bu işte kabahatli ben 
miyim 1 Vaktile kavga ettiğimiz 
zamanlarda, her lkiıialn bana 
ıöyledikleri ıöılerl habrlıyo
rum da kabahatin yüzdu yet
mişini kendi Ozerime alıyorum 
Demek ki ben münevver kadın 
idaresini bilmiyorum. 

Karı koca geçimi iyi lıe, 
dost must tehlike teıkil etmez. 

- Bu memlekette ıi.zin gibi 
dUıünen yllz kişi daha olsa ..• 

Nermin, başını hep uzakla
ra çevirerek diltilnüyordu : 

"Atılın dediği 1ribi çok saf 
ıeymiş bu... Saf ta değil de ... 

ı Bu Haftaki Patronum 

jJ 

DO.ne kadar çıkan ıs kl.po" m 
kabilinde verecetfmlz patronla yuk 
da reamlnl g!SrdOğllnlhı ıarlf elblH 
yapablllulnlr. 

Bu patronu da, tlmdlye kadar •• 
dlilmtz patronlar ııibl kullanacakaını 

Y aal parçalana blrle9eceğl noktalard 
bir defa yanyana getirip] muaya 
edlalıı. Kumaı Uzerlne tatbik edla 
Boy\lDU.18 r~lmlyoraa, eneli pa 
Clzerlnde tadlllt yaparak uıatıp lııa 

tınıı.. Herhalde dlklt•en u çok anlıy 
blrlalnln yardımını lateylnlır. 

Kuponlann kabul mOddetl lat
lçfll bir laaftıı, tava için on bq s&nd 
T&fl'a karJlcrlmlz kuponlarla biri 
6 lıW'uıluk ta poıta pulu Jeffetmell ..... 
Tehlike membalarını k:ıpam 
çocukluktur. Bu - gizli it g6 
mlye m!ni midir 1 Y aramazh 
eden çocukları, yaramazla 
etmesin diye odaya hapse 
menin manası olmadığı gib 
aile hayatı için de - Matbu 
Kanunu gibi - kayıtler koym 
nın manası yoktur. Açık v 
ıerbeıt bayatta kayıt ve 
ile aile namusunu muhaf 
etmek. akıntıya kürek çek 
ye benzer. 

Burada en mllhim meıel 
geçinemiyen kimselerin ayn 
maaını kolaylaıtırmaktır. Dike 
&zerinde yaııyan ailelerin m 
nevi ıef aleti korkunç bir 11 
hadır. Geçimli aileleri çoğal 
mak gayedir. Çnnkn n 
aaadet ve sıhhat ancak böyl 
yuvalarda canlanır. 

lhtigar Dost 

Adeta... Budala budala... F 
kat biz de rollerimizi çok 1 
yapıyoruz ya... Ben bunun y 
rinde olsaydım aldanm 
mıydım?,, 

' (Arkası nr) 

·o . ı Ki ş 
BU S 

MAKARALARI 
Sağlanı ~e ucuzdur. Y~~~e Arayını 

Dilara KE,ek 

MARı<AliARA 

Nalça 

DiKKAT 
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Müttefiklik Şöyle Dursun Efgan Hükiimetinin 
Aleyhtarlığı Gün Geçtikçe Hissediliyordu •. 

YAZAN: M. KAZIM 
-45-

Harp ve siyuet cephelerin
de vaziyet bqtan bata değiş
mişti. Fakat Alman hüküm eti 
bunu anlamaktan çok uzak
taydı. İşte size bir iki misal: 

30 Teşrinisani 19 l 6 tarihin
de (Kirmanşah) ta bulunan 
yüzbaşı (Nider Mayer) de (He
rat) ta bulunan Her (V agner) e 
bir mektup geldi, bu mektupta: 

1 - Alman hükumeti Fon 
Hentiğin ( KAbil ) de Alman 
bnkumeti ile aktettiği muahede 
projesini tasvip etti. 

2 - Yakında tatbikata ge-
çecektir. 

3- Binaenaleyh Efganistan-
dan çıkmıyarak emre intizar 
ediniz, diyor. Ayni zamanda 
da Efgan Emirinin akrabasın
dan Abdülmecit Hanın lran 
toprağına geçerek Kirman
tahta bulunan TUrk ordusuna 
iltihak ettiğini haber veriyordu. 

* 
Bu Abdülmecit Hanin TOrk 

ordusuna iltihak ettiğini Ali 
Ihsan Paşa bana da haber 
vermişti. Anlaşılan bu iltihaka 
bllyük bir ehemmiyet atfolu-
nuyordu. 

Hakikat halde bu zat Mezarı-
terif taraflarında bir yerde kay
makamdı ve hUkümetin parasını 
çalarak Irana kaçmış, orada da 
bizimkilere kendisini yüksekten 
aatmışb. 

ziyetten hiç ha
berdar değildi. 
Hakikat halde 
Efgan hükume-
tinin bizimle 
dost olmak, 
müttefik olmak 
ıöyle dursun, 
aleyhte bulun
mak istediği, 

gOn geçtikçe 
daha aşikar bir 
surette hissedi
liyordu: 

1 -Tilrkiı· 
tanda bir kabile 
halkı Çar ida-

resine isyan ede
rek Efganiıta

na geçmişti. 

-Serdar Cüneyt 
ve Çerinin bey
ler idaresinde 
Heratta misafir-

J denberi bize zahiren olaun 

1 
gösterdiği dostluğu bırakmışb. 

Fakat hiç olmaua kalabalıkta 

da ileri ~tmfyordu. Şimdi bu 

ıahaya da ayak basmasının ıe

bebf acaba ne olabilirdi? 

Bu ıualln cevabını, blru 
sonra elime geçen İran ve 

Hint gazetelerinde gCSrdllğlimllz 
bazı haberlerde bulduk. Bu ga
zetelerde lngilizlerin Mekke 

Şerifini Halife illn etmiye ça
lıttıklan yazılı idi. Umumi -.a
ziyet te gittikçe · Merkezi Av

rupa devletlerinin aleyhine bir 

şekil almaya başlamıfh. 

Ştıphe yok eıuen menfaat 
icabı heyetimize hiçbir zaman 

dostluk göstermemif olan Ef
gan Emirl bu haberleri öğren
dikten sonra bize bllsbUtOn 

dirsek çevirmifti. Halbuki 
di. Bu zatleri 
görüp konuı-

mak istedim. 
Vali mAni oldu, 
fazla olarak 

- Almanya el' An Efganistanla 
Ortada Amanullalı Han, sağda Mahmut 
Han (Türk ) , solda Nadir han ittifaktan bahsediyordu. Efga-

( Baıünkü Kıral) nistana emir vermiye kalkı-

mektuplarımızı da ıanılSr et- ı Efgan htıkumetl Fon (Hen- ııyordu. 
miye kalkıştı. tik) in Kabili terkettiği gllli- {Mabadı yarın) 

Şilt ihtilafı 
Ne Şekil 
Aldı? 

• 
Her gün ispanyanın Vazi-

Buğdag Meselesi getı Gittikçe 
Beynelmilel Karışıyor 

"' Bir Meseledir tf 
Arhk Yüzbaşı . (Nider .Ma- Futbol Şilt müsabakalvranda f .._ ___ M. ZEKERiYA _..,.

1 
ispanya ahvali hakkında 

yer) den mlltemadıyen tahmat 1 finale kalan Galatasarayla J gelen telgraf haberlerinin hu-
( Battarafı 3 üncü aayfada) 

ıeımiye başlamıştı. F enerbahçe muayyen gönde ]Asası ıudur: Sevil fehrinde 

ıönderdiği ikinci mektupta: 
Bu zat yine Her (Vagner) e kilrşılaşmadıkları için haklarını Gllnyada en çok buğday grevler devam ediyor. Grev~ 

kaybettikleri iddia olundu. istihsal eden memleket Şimalt eller havagazi fabrikasını hU
Finnle gelinciye kadar yapılan Amerikadır. Şimali Amerika cumla ele geçirmek iatemişler, 
milsabakalarda lstanbulspor Hükumeti geçen sene, buğday milis efradı ateı açmıf, bir 
galip vaziyette olduğu için · mese!esile meşgul olmak llzere grevci 6lmiltttır. Elliye yakin 

1 - Efgan hükümetine söy-
leyiniz, serian Kirmanşaha bir 
heyet göndererek merkezi dev
letlerin murahhaslarile temasa 
girsin. 

2 - Efgan hlikftmetine söy
leyiniz, derhal Bliicistam işgal 

ederek denize doğru yol açsın 
Ye lngilizierin Bliicistanda aç
mıyn başladıkları yolu kessin, 
diyordu. 

• 
Adamcağız galiba Efgan 

la6k4metinin hemen itaat ede
ceğini, verilen eıır.rl derhal 
yapacağını zannediyordu. Va-

= 

Almangada Ha
oa Manevraları 

Berfin - Kllkshafen mın
takasında Alman Hava ve 
kara kuvvetleri manevralar 
yapmaktadırlar. Bundan mak
aat, bir hava taarruzuna kartı 
yapılabilecek olan mndafaanın 
derecesidir. Rn talimlere ifti
rak eden tayyareleri huauıl 

ılrketler vermişlerdir. 

ltalyan Mallarına Boykot 
Cavadaki muhtelif Arap 

hfkilib Trablusgarpta cere
JaD eden mllcadele mllııase
ltetile ltalyan mallarına boy· 
1r.ot llAn •lmİflerdit. 

Şildi kazandığı ileri st'rllldil. bı0r çı0ftçl btırosu ibdaı etti 
Ô · yaralı haıtaneye kaldırılmııtır. ğrendiğimize göre futbol Biltiln dOnyada buğday fiatlan 

federasiyonu bu hususta ıöyle (55-60) sent arasında dolaıır- Sindikalar birliğinin dağı-
bir karar vermiıtir : tılması hakkında ispanya hn-

F ener ve Galatasaray klüp- ken, hilkümet köylOden buğ- kum etinin Yerdiği karara Bar
leri resmi bir müsabakayı dayı (75) sente aldı. MUnferl- silon şehri mec.lisi umumi reisi 
tehire salAhiyetleri olmadığı den buğday satışını menetti. miralay (Masya) mlni olacağı
için nakti ceza vereceklerdir. Yani bir nevi buğday inhisarı m söylemiştir. Diğer taraftan 

Baynelmilel kaidelere g8re vücuda getirdi. Fakat köyHı- (29) bin imza ile miralaya bir 
şilt mağlup bir takıma Yerile- den (75) aente topladığı buğ- mazbata verilerek papazların 
mez. Galatasaray ve Fener dayı aarfedemedi Ye bir mil· hudut haricine çıkarılmamaları 
klUplerl final maçını yapmak- d f l v d yar an az a zarara Uifa ı. iıtenmiıtir. 
tan imtina ettikleri takdirde ıilt lk d 
mftsabakaları neticesiz kalmış inci erecede gelen Ka· Barsilonda aynca gizli bir 
addedilecektir. Eğer bu iki nada, buğday alım aabmını toplanb yapan 22 kiıi tevkif 
klilp resmi davete icabet bir merkezde cemetti 'Ye bir olunmuştur. Sevjlde bir milis 
~derlerse milıabakanın yaptl- elden idare etti. Bu suretle yilzbaşısı bir poliı aldUrmilıtllr 
masl l'zlm .ı1r. piyaıadakl temevvtıçlere kartı k k 

:ı vaziyet arışı tar. 
Bu karara nazaran, sllt durmaya 'Ye fiatı dütllrmemiye 

1 · çalı•b, fakat muvaffak olamadı. Bir kı•ım halk, mlU. kuv-
şi mdikl mualllktadır ve stan- ... vetlerini baamane seslerle kar-
bulspora verilmiyecektfr. Eğer Bulgaristan, Amerfkada ol-
Galatasaray - Fener mlisaba- duğu gibi, buğdayı köylüden ıılamaktadırlar. 
kuı, mıntakanın tayin edeceği muayyen fiat üzerinden aldı. mak Uzere de, Merkezi Avrupa 
tarihte yapılırsa şilt bu maçın Alım ve satımı kendisi idare Devletlerine kredi açarak yar
galiblne verilmek llzımdır. etti. Kaylllyll kısmen fiat su- dım etmek üzere beynelmilel 
Aksi takdirde netice hUkilmsUz kulundan korumıya muvaf- bir banka ihdas edildi. Bu 
kalacaktır. fak oldu. Fakat köylUniln za- banka, Merkezi Avrupa mem

zararını devlet yüklendi. Yu- Ieketlerine, buğday karşılığı 
nanistan aşağı yukan ayni olarak kredi açacak ve dünya 
tedbiri tatbil< etti. piyasasında onların tutunabil· 

Doktor Grevi 
Şili doktorlar Cemiyeti Da

rUlfünün talebesine gösterilen 
şiddet Uzerine grev ilanına 
karar vermiılerdir. 

M. Venizelos 
M. Venizeloa Pariae 

llUfbr. 
var-

HulAsa blltnn memleketler melerine yardım edecektir. 
buğday alım satımını kontrol Biz, şimdiye kadar, münfe
altma aldı. Köylilyll tüccarın rit bir tedbir almadık. Beynel
ve komsiyoncuların eline bı- milel anlaşmıya da bizi kabul 
rakmadı. etmediler. 

Beynelmilel bir tedbir ol· Binaenaleyh biz kendi bap-

Temmuz ~7 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
* * .. Size Tahiatinizi Sögliyelim ... 

Resmlalıı:f blse r3nderlnenls ılıte 1 
tablatiabl llÖyllyeblllrh. Fakat bunun 
için rlSaderllccek resimler iyi ve tabn 
poııda çıkmıı ol111Hı llııımdır. Taki 
mUteha11ııı111ıa 111Utalea1ıada hataya 
dUtmeslıa. 

Tablatlerlnl anlamak lııere blııe 

realm 1'3adereıa karUerlmb hakkında 

mlltehauııımaıı:ıa mlltaleaııaı aıat&ld 
1atırlarda olııuyabtllralnlıı:ı 

* lsmail Hakkı beg: intiza-

FtJhmi 

mı ve ııkhğı 

sever. Kadın 

m a c e r alarma 
1Akayt kalmaz. 

His ve hayal 
mevzularını ih· 

mal etmez. Mu· 
bitini bulduğu 

zaman şakacı 

ve neşelidir. 

* ik heg : Sakin-
dir. Sessizce 

çahşır. Bir iıte 
atılganlık gös
termez, lSnayak 
olmaz. Menfa

atlerini israf 

etmez. Kendi· 

ne bakmasını 

bilir. 

ı~zet Süleg:an Beg: Sa- ' 
- ıuiml ve mllte-

-hidir. Aldan-
, aktan fazla 
h1irlenir. Ça
uk kızar fa
Rt iğbiran de
Amsızdır. Ten
it yapar, ku-

•r taraflarım 
aha evvel iÖ• 

rür. 

• 
M. Enver 

B. Şarlatan 

değildir. Kız

dığı zaman hır-

Hüseyin Cahit beg: Azim
kArdır. Kendi
sini ezdirmez, 
hakkını müda-

faa ve ıulhen 

anla f amadılı 
zamanlar filen 
mücadele et
mesini bilir. 

Ağır ıöıe ta• 
bammtll ede• 
mez. 

* l Şefik beg: 

~I Zeki ve aculdllr. 
f şlerinln çabuk 
bitmesini, arzu

larının silratle 
tahakkuk et· 
mesini ar.ıu 

eder. Çabuk 

alınır ve mUn-
kesir olur. 

... 
M. Ş•rif /Jfendi: Güler 

yüzlU ve sami· 
midir. GUrUl
tücn ve ka-.
gacı değildir. 

Anlaşmıya mil· 

tcmayHdir. İk· 
tısadl •ever, 
israftan mttçte-

niptir. Havai 
ıeylere rağbet 
etmez. T ehli

keli ve mes ... iyetli ıeylere 
guışmeı. 

M. salimB. 
Dikkatli ve dO
~üncelidir. Fiil 
ve hareketle
rinde vekannı 
nazarı dikkate 
alır. Kadın me
selesinde hu
&asiyet ve kı .. 
kançlık g<Sste
rir. Sayılmasa
m arzu eder. . ~ 

çınlık gösterir. 
Realm ıöaderan bası brllerlmls, 

Daima neşeli ınOtehau111mız:ıa eevabı reclktlil lçla 

b 1 ı mabm:ııı:lanıyor " melrtup r3ndererek 
u unmaz. z- fototrafllerinla aklbetlal 3trenmek ı .. 

zeti nefis me- tlyorlar. Bu fotoğrafller lnt4ar cdKek 
tir. Bu huausta mOsterlh olmalarını rlc.I 

sailinde atak ederi:ı.. 

========o=l=ur~· =====--~ [JIY_a_t_r_o __ V._e __ S __ in_e_m_a_l_a_r_I 

Mübadillere ALKAZAR - Kanlı k cm•n 

6ir An Evvel Komisyona 
Müracaat Ediniz 

latanbul Vilayetinden : 10 Ha
ziran 1930 T. li Ankara mukave
lenameıinin S inci ve 7 nci mad
deleri mucibince Yunaniıtandaki 

mallarına (1) Ağuıtoı 929 tari
hinde filen vaziülyet bulunmut 
olan ethaain hakkı tasarrufları 

müemmen bulunduğundan bu 
malları için kendilerine Muhtelit 
MObadele Komlayonu tarafından 
verilmeal lizımgelen vesikaları 

almak üzere alikadaran 15 Ağuı~oı 
1931 tarihine kadar müracaatları 
mezkur komiıyon kararı lcaban
dandar. Bu vaziyette bulunan 
vatandatlarımızın vakit geçlrm .. 
den lıtanbulda Muhtelit Müba
dele Komiıyonu Türk Heyeti 
Murahhuaaı Rfyaaetine mUracaat 
eylemeleri nan olunur. 

mızın çaresine bakmak, ve 
buğday meselesini, radikal bir 
tarzda, kendi kendimize hal
letmek mecburiyetindeyiz. 
Şimdi biz ne yapıyoruz ve ne 
yapabiliriz? Bu sualin ce-.abını 
yarın verecejim. 

ALEMDAR - intikam 
A S R 1 - SeHI.& hane 
ARTiSTiK - Atk kaptanı 

1:: TUVAL - Aşkııı tcrennUml 
ELHAMRA- Kınk kalpler 
EKLER - iki ahhap çavuılar 
GLORY A - Gece içinde bir ışık 
J.1 A J 1 K-Aısk O:meıı: ve kadııa ırec.ıert 
MELEK - Paris imalı 
MiLLi - YılmH 
FERAH - Muhtelif temıOlw 
OPERA - Demir maske 
ŞIK - Busenin kıymetJ 
Taksim - Varyete 
Çlftllkpark- Hafııı: Yatar n Aleke 

efendller 
Kur; kulesi p:ukında • Darüttalim 
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Abdülhamit, Birçok Zıtları 
Nefsinde Toplamış Bir 
Muammaya Benziyordu 

NAKiLi: ZlY A ŞAKiR _ 32 
(Her luılckı malı/ıızdar) 

23 EylUl 326 

Bugün Abdülhamit tarafın .. 
dan vaki olan davet Uıerine 
doktor Atıf Bey gelmif. Mer
diven başında biribirimiıe te
sadüf ettik. Bayramlaıtık. Be
raber salona geldik. Biz, ayak
ta konuşurken Şöhrettin ağa 

kapıyı açtı. Abdülhamit içeri 
girdi. Doktorun bayramım 
tebrik etti. Oturduktan sonra 
da, rahatsızlığını anlatmıya 
başladı. 

- Birkaç gündür ııtma ge-
liyor. Dündenberi, ateşler 
içinde yanıyorum. Rama-
zanda, oruç ta biraz zayıf J 
düşürdil. İhtiyaten, akşam 
nıiishil aldım. (10 buğday) da , 
su1f ato yuttum. Beşer buğday
lık paketler içinde aulfato J 
yananız, fena olmaz. 1 

Dedi. 

IIAç bahsı, eczaalığL.. Ec
zacıhk, doktorluğa.. Doktor- 1 
luk ta, operatörlüğe d6küldtı. 

Doldor Bey, Cemil Paıanın ' 
hazakatinden bahsetti. Abdnl
hamit, yüzünü buruşturup ka
fasını yukarı doğru aalhyarak 
cevap verdi : 

Hayır .. Vahdettin Efen
dinin sakat kalmasına sebep 
oldu. Fıtık ameliyatı vardı. 
Ameliyat yaptı. İçeride parça 
mı kalmış, nedir 1 Hala çeker. 

Dedi. Doktorla biribirimize 
ıeri bir nazar teati ettik. 
Cemil Paşa gibi, kudretini 
Avnıpaya bile tanıtmış bir 
operatörümüz hakkında Ab
dülhamidin bu tarzda idarei 
liıanına hiçbir mana vereme .. 
miştik. O, bizim bu kısa 
bakışımlzı glSrememi~ti. Tut
turduğu bnhse devam ediyordu: 

- Refia Sultan hastalan
mışb. (Apandisit) mi diyorsu
nuz, ne diyorsunuz? .. Körbağır
aağı iltihaplanmış. Doktorlar, 
toplandılar. "Konsolto" yapblar. 
Ameliyata karar verdiler. Hat
ta beni de razı ettiler. 

Bu ıırada, Zeki paşa geldi. 
Sellnlkli Silleyman Numan 
Pqa onun hekimi ımış. 
( Bir kere de o göralln ) dedi. 
Bea de ganderdim. Bıunn dok
torlarla beraber Cemil Paşa da 
ameliyat lhım oldutwıu ba
rapor beyan ettikleri halde, 
Numan Pqa muhalif reyde 
bulmada. ( Kat'iyen ameliyat 
istemez) dedi. Ben, fikrimden 
caydım. Ameliyab tehir ettim. 
Almanyadan doktor (Bir ) de
Dllen meıhur hekim ile mua
Yininl ıetirttim. 

hk muayenede Doktor (Bir) 
de ameliyat teklif etti. Snley• 
man Numan Pa~a, ona da 
muhalefet ederek ha.tanın 
ameliyat olmamasına ikna ey
ledi. Tam llç ay hastayı arka 
llatu yatakta yatırdı. Sultanda 
da blrıey kalmadı. Allah on
dan razı olsun ... .. 

Merdivenden inerken doktor 
bana sorduı 

Her selamlıkta Abdiilhami

din karşısına oturttuğu 

Gazi Osman Paşa 

- Vallahi azizim .. bu adam 
muamma ... 

• Yalnız ben ıu cihetten 
memnundum ki.. giin geçtikçe 
biıe karşı emniyet ve itimadı 
artıyor.. Birçok şeylerden hah
ıediyor. Bunların arasında, 
hoşa gitmiyecek şeyler de ola
bilir. Zarar yok. Hele ben 
onların hepsini bir araya top
lıyayım. Bunları birer birer 
tetkik ederek hilklim vermek( 
kolay ..• 
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Bir garibe daha ... 
Bugün, AbdUlbamitle ara

mızda açılan (Kara sinek) ba! s, 
mikroplara temas ettikten son
ra (Verem) de karar kıldı. 

Abdülhamit, (Verem) te
davisi hakkmda diyor ki: 

- Çam ağacı, ( Verem ) 
hastalığına karşı, çok nafidir. 
Bu ağacın kokusu bile, . ( anti
ıeptik ) tir. Bana hikaye etti
ler: Kastamonu tarafında, hiç 
verem olmazmış. Şayet olursa, 
çam ormanlarına götürürler ... 
Bir iki ay çadır altında bıra
kırlarmıı. Aynı zamanda, çamın 
dallan kesilfrse bir madde 

- Cemil Paşayı beyenme- sızarmıı. Bu maddeyi de has-
mesine ne dersin ?.. Mutlaka taya emdirirlermiş, Eğer has
bir meseleden dolayı amaline talık pek ilerlemit bir dev
hiır:met etmemiş olacak. rede değilse, derhal ıifa bu-

Boynumu bükerek cevap Iurmuş. 
verdim: l (Arkası nr) 

~--------------·-..-------------~-
Meclisteki Müzakerenin Son 
Zabıtlarını Aynen Yazıyoruz 

[ Bat tarafı 1 inci aayf ada ) 

Yoksa durup dururken, benim 
eve getirdiğim gazete ; efen
dim bana nişanlım istediğim 
mantoyu almadığından dolayı 
ben nişanlımı değiştireceğim 
diye telkin ederse mutlaka 
faziletin ne demek olduğunu 
anlatamadığımız gibi ayni za
manda faziletsizliği de telkin 
etmiş oluruz. O zaman bu 
milletin istikbalinden, atisinden 
nmidimizi kesmek lbımdır. 
Evot lizımdır. Ben gazeteme 
1917 senesinde muharebe za-

manında, Hililiabmere hizmet 
eden hemıirelerin reamini baa
mıttım. Y okaa herkesin açık 
saçık olarak reımini hiçbir 

zaman basmadım ve baaamaz
dım. Arkadaşlarım bUyllk 
Alimlerin bir sözll vardır. ifrat, 
tefrit, müptedi akvamın all
metl farikaıtdır ve bu beye-

fendilerin gaıete aatmalarile 
para kuanmalarına yardım 
edecek olursak bu lptldaillif 
kabul etmiı oluruz. Yoksa 
efendiler ; böyle Bnynk Millet 
Meclisini kuran, lnkılAbı yapan 
hiçbir uman iptidai bir mlllet 
olamaz, ne zaman olur ? Ne 
zaman ki ; mllnevverleri orta
dan kaldırırlar, o zaman ipti
dailik meydana çıkar. Halbuki 
mUnevverler burada bulunduk-

ça hiçbir zaman ben bu tehli
keden kormıyorum. 

Kadınlar timdi açıldı diye 
bana muttasıl Avrupanın bar 
hayatından bahsederler. Efen
diler. Gidenleriniz bilir. Ben 
gazeteleri okuyorum. 

Şimdi burada en mühim 
kanun1arın müzakeresi var. 
Onların lehinde ve aleyhinde 
gazetelerde bir mUtalealar 
pkumadım. Bunlarla meşgul 
olacakken dedikodu ile meş
gul oluruz. Yahut çıplak re
ıimlere ıeçeriz. Yahut abllkı 
lfıat edecek romanlar neşre
deriz. 

Halbuki Avrupa 6yle değil
dir. Avrupanın burjuvaıl lnımı 
vardır. Orada kadın sr açıktır. 
Bir kadının evinde on bet 
yirmi havluıu, ça11afı vardır. 
Fakat onların kDrkD man
toıu yoktur. 

Blıe 6yle bir ıınıf llumdır. 
Biz kadınları açtık. Evlerde 
bize arkadaş olsun diye. Bun
dan ıonra bir babanın ( pat
rlyarkal ) aile yapmaıma imkAn 
yoktur. Çllnkü kırk odalı ko
naklar yıkılıp gidiyor. itte 
muhterem arkadaşlarım alzin 
eski gazeteciniz böyle dtışll
nllyor, Benim iıtediğim budur. 

Matbuat htırriyetinin en eski 
bir qıkıyun. Heın do cocuk-

BORSA 
lstanbul 25 Temmuz 1931 

- Kapannn fiatlar -
NUKUT 

laterlln 
Dolar Amerikan 
20 Fraıak Franıı~ 
20 Liret halyaı:1 
20 Frank BelçJka 
20 Drahmi Yun• 
20 Fraak l1Ylçr• 
20 Leva Bulıar 
ı Florin Felemenk 

20 Koro11 Çckoılowak 

1 ŞUia A.mhlrya 
ı Rayhtm•rk Almaaya 
ı Zelotl Lehistan 

,_ Le1 Romanya 
20 Dinar Yuıoalavya 

1 Çervoneç SoyYet 

KAMBiYO 
Le•clr• 
Nly. 
Pula 
Mllho 
BrU1uel 

1 lıterllD kunt 
ı TQrk lirası dolar 
ı TUrk llraaı Fraak 
1 ıt " Uret 
J • • Belıa 

Cbaevr• 1 • • Frank 

Sofya t ,. ,. Leva 
Ameıterdam 1 T. ,. Florla 
Madrlt ı Tür llra.ı Pe:ıta 
Bertin ı ,. " Mark 
Vartova ı ., ., ZeloU 
BGkref 70 Ley kurut 
Rusya 1 Çer-vonnlç kurut 

1030,-
211,-
166,50 
222,-
117,50 
54,7S-

117, 
30,-
14,-

124,50-
2'.SO 
49,-,-
22,75 
~-.oo 
75,50 
r-

1039,-
0,47,14-

12,2,00 
,,00,-00 
3 57,50 
36,40-
65,0S-

1,1',7S 0 0 
5,23,00-
1,99,00,-

4,20 
79,30,-
1088-

= 
Malatyada Bir 

Hırsız 

Meçhul Bir Adam Bir KP
yumcu Dükkanını Soycu 

Malatya, (Hususi) - Ayın 

00 ıckiıinci gecesi, Şehrin 
en maruf kuyumcuıu Dağıs
tanlı Dursun uıtanın hllkümet 
civarındaki mağaza.ama hıraız 
girmiştir. O aırada teaadüfen 
dükkinın önünden geçen bekçi 
dükkin kepcnğinin açık oldu
ğunu iörünce hır&ızı yakala
mak istemiş, fakat hırsız ta
bancasım çekerek bekçiye ateş 
etmiş, mukabele görmüı, fakat 
Hırsız gecenin karanlığından 
istifade ederek firar etmiye 
muvaffak olmuştur. 

Hır!ız, bir gün enel ku
yumcunun camekanında g8r
dUğü kıymetli qyalan almak 
için dükkinı açmıı ve bUyllk 
kalın camı kırmış iae de ancak 
ehemmiyetsiz ıeyler alabilmiş
tk. Çünkü diğerleri kasaya 
konulup kilitlenmiş bulunuyor
du. Hırsıı teşhis edilememiş
tir. Fakat yakalıklı, kravath 
bir adamdı. Başka yerden 
gelmiş' olması ihtimali çok 
muhtemeldir. 

Bir Ev Yıktldı 
Adana, (Hususi) - Ulucami 

civarında koıkaca bir ev gece 
yarısı ansızın yıkıldı, fakat 
içinde kimse olmadığı için 
nüfus ıayiati kaydedilmedi. 

luğumdanbcri. Hayatımda 
başka bir iıe girmedim. Yal
nız on bir ay belediye reiıli
ğim vardır. Bir de burada 
aranıza girmek bahtiyarlıiını 

kazanmııımdır. 
Matbuat hOrdilr fakat, kim

senin faziletine dokunmamak 
ve en mukaddeı olan Devlet 

rejimine Devlet otoritesine zarar 
getirmemek ıartilc. Arbk hiç 
1Uphem yok ki; muhterem hn-
kümetimizin ba§ında bulunan 
ıat ve arkadaşları ve blltlln 
Mecliı ne yapıp yapacağız 
matbuat. fazilete irca için 
icap eden kanunu yapacağız. 
( Alkıılar) 

Yunus Nadi 8. (Muğla) -
Muhterem ark~ılarım; Matbuat 
meselesi mevzubabis oldutu 
zaman hayabnı onun uğruna 
vakfetmlı bir arkadaıınızın da 
bir iki ı6ı; ıöylemeıini fazla 
saymazsınız diye ümit ettim ve 
bu Umitten cesaret ve kuvvet 
alarak bu kilrallye gelmeyi 
bir vazife bildim. 

( Devamı nr t 
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BIKiYE 
Bu Sütunda Hergiin 

------------- Muharriri: S t ver Bedi 

iki Alçak 
Babaıının yaııbanesinden 

çıkbğı vakit, Fahri, "bütün 

insanlar namussuıdurlar.,, diye 
dt\şlindil. Bu kaideye kendi-

ni de ıokuyordu. Çnnkü, 
dünyanın en f aziletkar ada-
mı diye tanıdığı babası 

ve onun ycglne mane-
vi varisi olarak tanıdığı 

kendisi, en bl\yUk alçaklık
ları yapmışlardı. 

Bundan bet sene evveline 
ielinciye kadar, baba oğlun 

maskesi dlişmemişti. Ne mes'
ut aile idiler. Fahrinin annesi 

&lmemişti. Babası Necati Bey, 
kanımın ve oğlunun üstüne 

penane oluyordu. Kadin has
talandı. Necati B. bütün ser-

vetini doktorlara, ıeyahatlere, 
otellere ve aanatoryomlara ye-

dirdi. Buton boş vakitlerini, 
rahatını, berfeyinl karısına fe

da etti. Bir fedaklrhk &rneği 
idi. Bir 1&niye rahat nefes al-
madı ve kanaını ikinci devre
de kurtardı. BOWn doktorlar: 
"Kefeni ııyırdı.,, dediler. 

F ahrl de babasından qağı 
kalmadı. Aımealnl kurtarmak 

için, o da, en aziz ıeylerini 
feda etti, ıevincini, kıymetli 

gençlik senelerini, arkadaşlar
la coıgun bir iki kahkaha at

mak hakkını, tahıilini feda 
etti. Ve beş ıene evvel, baba 
oğul, kendi bayatları bahasına 
kurtardıkJan aziz iradının pür-

sıhhat 'Ye pllrneşe glllUmıe
diğini gördnkten ıonra rahat 

nefes alabildiler. Artık llçü de, · 
meauttular, çok mesut .. 

Fakat aradan bir sene geç
medi. Necati Bey, ansızın, bam-

bafka bir adam oldu. Karı
sına surat ediyor ve eve 

geç geliyordu. Bunlar daima 
ihanet alametleridir. Necati B. 

bir kadın aevmiye, onunla ya
ıamıya başlamıştı. 

Kansı bunu haber aldı. 

Milthiş sahneler oldu. Kadın 

kaç kere bayıldı ve ağzından 
kan geldi. Fahri babasını 

dövmiye kadar vardı. Polis
ler geldiler, zabıtlar tutuldu. 
Rezalet bir gazeteye bile 
geçti Ye bir sene evvel, 
••Kefeni ııyıran Kadın., , kısa 
bir zaman içinde evveli uzun 

koltuklara, ıonra yatağa ve 
nihayet toprağa dUıtn. 

Fahri babasına mUthiı bir 
kin bağlamııh. Bununla bera-

ber ayni. çatı altında yaşamı ya 
mecburdular. Yeni kadın, yani 

F abrinin Ovey anası da eve 
a-elmiıtl. 

Babasına kin bealediği için 
mi, kadın fevkalAde gllI.el 

ve fettan olduğu için mi, bir 
sene daha geçmeden, Fahri 

tlvey anneıini kollan arasına 
aldı. Bir facianın devam etti-
ğini dilşllnmeden, ıezıneden, 

kendini bllyllk bir cinayetin 
zevki içinde kaybetU. 

Necati Bey, ikinci kar11ile 
oğlu araıındald münasebetin 

farkına vardı. Bir gece. oğlu
nu omuılarından iterek so
kağa attı ve bir daha evine 
almadı. 

Fahri bir sene kadar dost
ların yardımile ve muvakkat 
işlerde çalışarak yaşıyabi!
mişti. Sonra sefalet gelip 
çalb. Pis işlere girmiye mec
bur olmuştu. Bazı dolan
dırıcılarla ber:aber çalışt ı , 
birkaç kere hapse girip çıktı. 

Bugün üç sene vardı ki 
babasının yüzünii görmemişti. 
Fakat Ü\•ey anas nın bir 
İtalyanla Avrupaya kaçtığmı 
duyduktan sonra babasını 
ziyarete karar verdi. 

On parası 
açtı, yUzünU 
çerçiveliyordu. 

yoktu, kamı 
pis bir aakal 

Babasını yazıhanesinde gör
dil. 

Fakat, daha kapının eşiğin
den adımını atar atmaz, Ne
cati B. ayağa kalkmıı ve hay
kırmıfb: 

- Alçak 1 defol buradan 1 
Fahri bir kelime söyleme

den odadan çıkb. "8Utftn in
aanlar namussuzdurlar.n diye 
dlişünmtlftü. 

BilyUk bir kederle deği~ 
kuru bir hisle intihan göıc 
aldı. Zaten bu iti yapmakta 
iki ıene 'kadar gecikmit sayı
lırdı. 

Kendini yer yftztinden o su
retle kaybetmek istedi ki hiç 
kimse cesedini bile bulamasın. 

Ve buna muvaffak olmuı 
olacak ki, o gün bugün, Fahri
nin dirisini de ölüsünü de gören 
yoktur. 

Yeni Neşrigat: 

Olimpiyat Çıkll 

BugUn çıkan 13 Uncu sayı
ıında memleket dahilindeki 
bilumum spor harekatı, yazı ve 
resimlerle tesbit edilmiştir. 
Bilhassa Yunanistandan ı:aferle 
dönen gUreş kafileıi reisinin 
mecmuamız için yaıdığı hususi 
tenkit ve resimler lzmir spo
rundaki son dedikodular, Yu· 
nanistan mektubu "e sair bir
çok mühim spor havadisleri 
şayanı tavsiyedir. 

r 

Üüküdar 

Hale Sinemasında 

Uğurlu Şapka 
Duhuli) C 10 Kuruııtur 

DOKUZUNCU 

PATRON Kl!0 0NU 

No. 1 
Gnetc.mbde OD bet rllnde bll' 

vermekte olcluğumuı: P•trooa 

bedava almak istiyorsanız, bu 
kuponu lı:Nlp aaklayanu •• 15 
kupO:'\ toplııymn:. Patronlarımıı:· 

dan pek m"m:ıun olıacalıaınıı:. 

Patronlar Deffedlldl!:lcrl rnn
den itibaren latanbul karlledmlı 

blr hafta, taıra karllerlmlı: on 

ıUn içinde kuponlr.nm g6nder
m lld ler. Bu mUddc.t y,eçtlkten 

aonra kuponlar kabul edilıee:ı:. 
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BAYT AR MEKTEBi 
LÜGÜNDEN: 

Küçü~ Sıhhiyei Hayvaniye Memuru Olmak 
Istiyen Orta Mektep Mezunlarına: 

1 - Baytar tabipleri maiyetinde istihdam edilecek kllçllk Sıhhiyel hayvaniye •emuru 
mektebi leyli ve meccanidir. 

2 - Tedris müddeti bir aenedfr. 
3 - Derslere 1 - Teşrinievvel - 931 tarihinde baılanacaktır, 

MEKTEBE KABUL ŞARTLARI 
4 - Munhasıran Orta mektep mezunu olmak, yqı 18 den qalt Ye 25 den yukarı 

olmamak ve askerlikle alakası bulunmamak, ahlAkı mezbut ve ahvali ıabalyeai tam olmak. 
5 - Talipler istidalarına aşağıda yazılı vesaiki raptederek lstanbul'da Selimiye'de Y&k

sek Baytar Mektebi Rektörlüğüne, vilAyetlerde ise Baytar Mildilrlllklerine müracaat 
etmelidirler, 

A - Türkiye Cumhuriyeti tabaaaından olduğunu natık Hllviyet cüzdanı. 
B - Had ve müzmin hastalıktan salim olduğunu mllbeyyin musaddak tabip raporu 

ve aşı şahadetnamesi. 
C - Orta mektep şahadetnamesi veya bir ıuretL. 
D - Dört adet vesika fotoğrafı. 
E - Polisten musaddak hüsnühal vesikası. 
F - (Terki tahsil ettiği veya ihraç edildiği, yahut mektebi ikmalden sonra hükumetin 

göstereceği yerde iki sene hizmetten istinkaf eylediği takdirde hükumetçe yapılan masarifi 
maa fai:ti nizami iadeye mecbur ol~uğu) hakkında velileri veya velileri bulunmıyanlarin 
kendileri tarafından tanzim ve Noterce tasdikli taahhut senedi. 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot 
tanen ve fosfat mevcut olup ensicei 
uzvi yeye sür' ati temessül il sayesinde, 
kansızlığa, vereme istidadı olanlara 
ve bilhassa emrazı asabiye ve zafi
yeti umumiyeye tesiratı ıifaiyesi 
vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda tesirab 
nafiası pek seri olup renksiz, hasta
lıklı, zayıf, sıraca veya kemik hasta
lıklarına müptell çocuklar az zaman 
zarfında diş çıkarırlar. Çabuk yUrUr
ler. Tombul tombul olurlar. 

Sui ityatla ıabavetini ve ıençli
ğini suiistimal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek mü1.1irdir. Kanı tezyit 
ve tasfiye, haımi teshil, renge taze
lik ve veçhe teravet bahıeder. Bez, 
evram, cedir, çocukların yilz ve bat· 

larındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet şurubu Avrupad 1 

birinciliği ihraz eylediği gibi bütiln 
alemi tababette takdir tevlit eylemiş, 
ecnebi ve memleketimizin etibbasınm 
raporlarını kazanmıştır. Şişesi 60, 
büyük 100 kuruştur. Deposu: ijasan 
ecza deposudur. Eczacılara ve top

~LU.illllLUJlll.WJ.J.J.J.ll..Ll.l..u.t..&.U~ı.u.ıu..ı.ıı.u.ıu..ıı.u.ı ............... ......,. tancılara büyük tenzilat. 

DAKTİLO KURSLARI 
ALI TİCARET MEKTEBİNDEN: 
Yaz tatili devresine münhasır olmak üzere 2 - 3 aylık 

( serbest daktilo kursları ) açılacaktır. 

1 - Kursun tedrisatı J I Ağustos / 93 J Cumartesi gUnü 
başlayacaktır. 

2 - Kursa devam edeceklerin yeni harflerle iyice okuyup 
yazmalan şarttır. 

3 - Haftada üç giin ders gösterilecektir. Bugünlerde. 
ders saatleri saat (14) den (16) buçuğa kadar devam edecektir. 

4 - Serbest kurslara devam etmek istiyen hanımların 
ve efenlerin • kayit ve sair şartları öğrenmek için - bugünden 
itibaren 1 I Ağustos I 931 tarihine kadar her gün, ikişer 
fotoğrafla mektep müdürlüğüne müracaat etmeleri lizımdır. 

5 - Kayit için SABAHLARI SAAT 11 DEN 17 YE 
kadar müracaat kabul olunur. 

İst. ADLİ-YE LEVAZIM 
MÜDÜRLOGONDEN: 

Adliye Sarayı kaloriferi için mubayaa edilecek olan 130 
ton Kıriple maden kömürll şartnamesinde muharrer evsaf ve 
şerait dairesinde Ankarada iıtasyonda muayene ve teılim 

ahnmak ve Adliye sarayına kadar nakliyesi ve ambara konul

ması müteahhidine ait olmak Uzere aleni münakasaya konul· 
duğundan taliplerin yevmi ihale olan 15 - Ağustoı - 931 

28 Temmu:t Salı günü 

T. Maarif C. 
Rozet günüdür. 

İstanbul Sekizinci icra Me
murluğundan : Bir deynin te
mini istifası için mahcuz ve 
furuhtu mukarrer elektrik le-

vazimatına ait muhtelif eşya
lar Beyoğlunda Avrupa pasa· 

jında 30 - ı - 931 tarihinde 
saat 16 dan 18 e kadar ikinci 

arttırması icra kılınmak 
paraya çevrileceğinden talip-

lerin mahallindeki memuruna 
mUracaatlan llln olunur. 

lıtanbul 8 inci 

ı cumartesi günll saat 15 te Adliye VekAletinde müteşekkil 
ı Levazım Mubayaat Komisyonunda hazır bulunmaları veyahut 

ainden : Bir deynin temini isti
fası zımnında mahcuz ve fu. 
ruhtu mukarrer bir adet " G ,, 

Jamanat Berlin markalı piyano 
Bllyükadada Seferoğlu k6~
kUnde 30 - 1 - 931 tarihine 

müsadif Perşembe gilnil sant 

9 dan 11 e kadar furubt edi
leceğinden taliplerin mahalli 

el vekil gönderrı1eleri ve bu hususa ait şartnameleri de timdiden 
0

1 lstanbulda Adliye Levazımından ve Ankarada Adliye mubayaat 
komilıyonundım talep etmeleri 10.ZWIMI illa olunur. 

mezkürda hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilin 

olunur. 

YÜKSEK ORMAN MEKTEBi 
lstanbulda Botuiçinde Btıyllkderede Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti llç sene "Alb 

a6mester,,dir. Leyli ve meccanidir. Talebenin her tnrlU ihtiyacı temin olunur. Mektebi 
ikmal edenler Orman mfihendiıl diplomumı alırlar. 

ORMAN MÜHENDİSi OLMAK (CiN: 
Yüksek Orman Mektebine ' yazılma ve alınma şartları 

t - Taliplerin Tilrkiye Ciimhuriyeti tebaasından olmalan. 
2 - Y aılarının 18 den aıağı ve 25 ten yukan olmamaıı, 
3 - Tam deneli lise mezunu, yahut o derece tahıilde bulunduklan Maarif Veklletince 

tudlkll ine ve muadili pbadetnamell olmalan, 
4 - iyi ahliklı olduğu Ye hiçbir gO.na cezaya çarpılacak it Ye hareketlerde bulunmadı· 

tını beyan eden ve mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik ol· 
malan, 

5 - Her tllrltı hutalıktan alim ve bilhaasa ı&rme, duyma Ye ıöyleme uzuvlan tam ve 
diğer noksanlardan beri, gezip yllrllmeğe, binicilij'e mUtahammil olduğunu açıkça tasdik 
eden doktor raporu almaları llzımdır, 

6 - Talipler yukarda yazılı veıikalan, en ıon mektep ıahadetnamesini hllviyet 
cnıdanını, ql kliıdını latan bul' da Ynkıek Orman Mektebi Rektörlüğüne yazdıkları bir 
lıtidaya ilittirerek mektebe, yahut bulunduklan mahallerin Orman Müdürlllklerine ve yahut 
en bllyük mlllkiye memuriyetlerine nihayet 1 Teşrinievvel 931 tarihine kadar Yerirler. 

1 - Talipler mektebe yazildıktan sonra alınabilmek için usuli dairesnide ve numunesi 
. ıibi Noterlikten musaddak taahhüt senedi Yermeleri lhımdır. 

8 - Taşradan gelecek talebenin yol masrafı mektebe yazılıp alındıktan sonra mektepçe 
verilecek ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin edilecektir. 

Taşra dan gelecek talebenin yol masraflarına ait vesikaları ve hareket ettiği mahalden 
Yüksek Orman Mektebine girmek üzere hareket ettiğini beyan eder bir vesikayı bera
berlerinde getirmelidirler. -
VAPURLAR 

Bugün B.eklenilen Vapurlar 
Asya - Türk - Mudanya 

Gemlikten 
Kırlangıç - Türk - İzmitten 
Bandırma - ,, - Karabi-

gadan 
F ey az - Türk - Bandırmadan 
Palestina - ltalyan-Batumdan 
Vienna -İtalyan- Triyesteden 
Mcrano - 11 11 

Albanya-Alman-Hamburgtan 
Alaya - Alman - Köstenceden 

Bugün Gidecek Vapurlar 
Gülcemrl - Türk • tzmire 
Sakarya • ,. - Rizeye 
Tayyar • ,, • Ayvalığa 
Marmara • ,, • Mudanya 

Gemliğe 
Güzel Bandırma - Türk -

Bandırmaya 

Tadla - Fransız - Marsilyaya 
Askan ya-Alman-Köstenccye 

Alaya - Alman - Hamburga 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta : Galatata Köprü 

ba,ı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mü· 

hürdar zado han • .2. 2740 

PİRE - 1SKENDERİYE P. 
( EGE ) 28 Temmuz 

Salı 1 O da Galata Rıhtımın
dan kalkacaktır. 

TRAZON POST A~I 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

28 Tem muz Salı 17 de Sir
keci Rıhtımından haraketle 
Zonguldak İnebolu Ayancık 
Samsun Ünye Ordu Giresun 
Trabzon Rize Mapavri'ye 
gidecek ve dönüşte Of Sür-
mene Görele'ye de uğraya
caktır. 

10,000 Kg. Mangal kö
muru münakasa ile satın 
alınacaktır. Teminat % 10 
ihale 1 /8/931 • 

·T AVIL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk - lzmir Postası 

,. ~p~u~~.~.I 
11 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve lzmire azimet ve Çanak
kaleye uğrayarak avdet ede
cektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adresz Yemişte Tavilıade 
biraderler. Telefon: lat. 2210 

Elibba Odası Riyasetinden: 
Oda heyeti umumiyesi senelik birinci içtimaı 31 Temmuz 

1931 Cuma günU saat 14 te sabah Tilrk Ocağı binasında 
aktedileceğinden azayı kiramın teırifleri rica olunur. 

Büyük Tayyar 
• 

pıyangous 
11 inci T E R T 1 P 

1 inci keşide 11 Ağustos 931 de 
BÜYÜK ikramiye 
30,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
10,000 Liralık ikramiyeler 

VE : 20,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Sultanahmet Sulh Mahkemesinden ı 1 
Asım Bey ile Evkaf mUdürlyetlnln 
şayian mutamarrıf oldukları mai'u.ıının 

ı;uyuun izalesi zımnında fUruhtu 
mukarrer ve Talıtakalade Rüıtempafa 

mahallesinin Mahkeme ıokağ'ında atik 
ve cedit 20 numaralı mağazada (2000) 
iki bin lirada aahibl uhdesinde kıılmıı 
ve bedeli mliı:ayede haddi ISyikında 

görlllmediğinden tekrar lllna karar 
verilerek 931 ıcnesl oylUlllnUn 29 uncu 
aah gUnU aaat 14 te !halel kat'iyeıl 

icra kılınacağından talip olanların 
kıymeti muhıımmenesl olan (3000) üç 
bin liranın yüzde oa nlıbetlnde pey 
akçealnl müıteshiben yevmU ve vakti 
me:ı:kQrda Sultanahmet ikinci Swh 
Hukuk Mehkemesln• mUracaatları llln 
olunur. 

BAR T 1 N .~~~:t P O S TAS 1 

Bartın Vapuru 
27 p t . 

Temmuz azar eSl günü 1&at 
19 da Sirkeci rıhtımından hare• 
ketle, Ereyli, Zoniuldak, Bartın, 

Amasra, Kurucattle, Cide lıkele
lerine azimet ve ayni tarikle fı
tanbul'a avdet edecektir: 

( Dikkat ) Cide'ye bir gecede 
yolcu n •fYayı ticariye çıkarılır. 
1 inci, 2 inci, 3 üncü ıınıf kama• 
ralula rüvert• yolcularına mah
sul mahfuz mahalleri vardır. 

Müracaat mahalli ı Eminönü 
Sebze Sokak No. 8 

Tele fon ı 23609 ve 23388 

MASAJ KOLONYALARI 
Cilde taravet bahşeder , 

Gençlik sigortasıdır. 

İstanbul, Beyoğlu Yerli Mal
lar pazarında büliin çeşitlerini 

bulursunuz. 

Meı'ul Mlldür: Sabri Salitll 


