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Aatbuat kanunu dolayıslle 
Mecllste mUhlm beyanat• 
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Ankara, 25 ( A.A ) - B. M. 

Dün l\1eclis e a b at 
ekseriyetle 

kan 
kabul 

nu birrey 
edildi 

kaşı 

Meclisinde yeni matbuat kanu· 
nunun mUzakeresinde memleke
tin umumi siyasetine dokunacak 
oeıriyattan dolayı icra vekiJleri 
heyeti kararile gazete veya ri
salelerin muvakk.tten tetili hak-

Yeni kanun dolayısile muhtelif hatipler söz &lmış, ismet Pş. Hz. 
mühim beyanatta bulunmuş, ve kanunun müzakeresi 

çok hararetli olmuştur 
kuıdaki madde milnasebetile 
Baıvekil ismet Pı. Hz. söz ala
rak fU beyanatta bulunmuştur: 

Memleketin umumi siyasetine 
dokunacak neşriyattan dolayı 
hllkOmete verilen salahiyetin tat

Neticede Reis, kanunun heyeti umumlyeslnl reye koyduğunu söyllyerek kabul 
edip etmlyenlerl şormuş,"Hakkı Tarık B. siz kabul etmiyor musunuz'l,,demlştlr. 
Hakkı Tarık B. bu suale şu cevabı vermlştlr:"Hayır _kabul etmiyorum Elendim?,, 

bikinde ne düıündüklerimfzi bn- Ankara, 25 (Vakıt) - Meclis sa- mt'ydan vermemek için memurin kanu 
yOk meclise arzetmek isterim. bah saat 10 da Trabzon meb'usu Ha· nundaki cezalar burada tatbik edil· 

Bir memleketin umumi siyase-
san Beyin riyasetinde toplandı. Ev- sin. 
vela Tükriye - Çekoslovakya adli tas Reis - Teklifler sual değildir. Ta-

tioe dokunacak mevzular muh- fiye kanunu müstahcelen müzakere ve tildir. 
telif ahval ve ıerait albnda tah- kabul edildi. Bilahara orta tedrisat Maarif vekili - Burada maarif emi 
min olunacak aayılmıyacak ka- muallimlerinin terfi ve tecziyeleri ka ni yerine vali kaydı konulmuştur. Is· 
dar çok olabilir. Şimdi ben veh- nununun bazı maddeleri müzakere e- mail Bey ısrar ediYorsa bir teklif ya. 
leten alda gelebilecek daimi dildi. Söz alan lsmail Kemal Bey ( Ço parlar. 
mahiyeti haiz görülen mevzula- rum): İsmail Bey (Çorum) : 

.ra temas etmek isterim. _ Bir sual soracağım. Memurların - Bu k:nunun tatbikinde mahzur 
Bunlardan birincisi, her mem- inzıbati cezalarını kimler ,·erecek? M.- yok ~odur. 

leket için rejimin müdafaası murin kanununda memurlann cezası ReJS - Tadil teklifi yoktur dedi. 

b k b. 'f l k . b t k • ·ı·n1· n maddelere geçildi ve kabul edildi. 
ıı aca ır vazı e o aca tır. ınzı a omısyonunca verı ı ı. ura- Matb 

Cilmhuriyetin mu·· dafaası için ka- da, maarif memurları tarafından ve- n d • uat kanunu . . . un an sonra matbuat kanununa 
nunlar mümkün olduğu kadar r~lir, de~ıyor .. Bunlar ara;arınd; ft- geçildL llk defa söz alan Sırrr Bey 
tarif Ye tafsil olunan ahvalde tıfak ettiler mı netice ne 0 ur. una (Kocaeli) dedi ki: 

birçok müeyyedeler koymuşlar- • • •• • • - Geçen celselerde idi, matbuatın 
clır. Fakat propaganda henüz Bır cınayet, uç ınti. şimdiki manzarası liakkmda birçok itiz 

b
n h f .. söylenmiş, mtltalealar dıenneyaa edil-
utUn i timalAb tari ve tesbit hara teşebbUS nüjti ye _bugün 0 ~l JıeıdDm ye 

olanan bir fen olarak gösteril- --
aediği için propagandanın te- Enellri ~ce Unka~da bir 
L- , ... -•~ &..ı-.ı-. -..ıaa- ~I~ ft, tlilllM&~ Mtea-
mez. Binaenaleyh, Cllmhuriyetin 1 1 a ı a r a k 
mlldaf aası her Cümhnriyet hn- bir birlfrini 
kOmetinin hassas bulunacağı ilk yaralamıı • 
ve en mühim vazife olacaktır. lar ve bu 
Biltiln neıriyah bu noktai nazar· arada Na-
dan takip ederiz. Kezalik bu ci ismin~ 
memleketin en mühim mevzuu, birıahıa aı-
BilyDk Millet Meclisinin itibarıdır. mllftUr. 
Bllyilk Millet Meclisi öyle bir Bun dan 
mevcudiyettir ki onun bu mem- bqka dlbı 
leket hayatında dogw ması, icrayı de Qç inti-hara tqeb-
faaliyet etmesi ve bütün semere- büs vakuı 

ismet Pt· Hz. 

bestü matbuat hakkındaki mütaleatr
mı dermeyan edememiştim. 

Bu fırsatı ganimet bilerek fikirle
rimi izah edeceğim. Gerçi her cihetten 
ve her ihtimale karşı dermeyan edilen 
miltaleat artık bu mevzu üzerinde 
söz söylemek ihtiyacını bertaraf et
miştir. Yalnız böyle milli meselelerde 
meclisi ili içinde bulunan bir mlista· 
kil meb'usun da ek!eriyetl mutlaka 
Ue•hemfikir olduğunu, ayni kanaati 
teşıdığmr bu kürsüden bütün vatan
dqlarıma ilan için hiSsiyatımı izhar 
ediyorum. Tfirkiin memaliki ecnebiye 
de mahvedilen hukuku, nezzedilen 
hukuku hakkında Yakıt, Millfyet, Cüm
huriyet gazetelerine uzun uzun f ık· 
ralar yazdırnuya bir müda-
faa neşretıHfe, imkAn hasrl 
olmuştu. Ne vakit mtiracaat et.o 
sek hük:illnetin kısınen ııoktal Jtazarma 

{Lttf en .Bahif ql ~Jfıiııiz). . ...~ .. 

lerini alması her kangi bir ikti- olmuştur. 
dar sahibinin fermanına muhtaç Resmimiz intihara tqebbüı 

Hakkı Tank a.· .S1rr1 B. Mehmet Asım il. - Celll Salllr B. 
hüktimethı mUteleatmm ifa.desi olmak :.:.:.;:.:..-----------:------------

olmuı değildir. B. M. Meclisi, edenlerden Hayriye hanımı g&s· 
bu milletin hayabnda milletin teriyor. Ölüm halinde bulunan 
bizzat ayağa kalkması ve bütün bu zavallının ıntihanna sebep 
şerait ve müşkilAta hakim ola- asabi hastalığıdır. Bu hadiselerin 
rak milletin mukadderatına va· tafsilAtı üçüncü aayıfamızda polis 

üzere mfflfs! Aliye bu lbih.a geldL Hava facı· ası 
Ben burada bulunmadığun için ser-

zıyet etmesile vücut bulmuştur. haberleri siltunumuzdadır. 
(alkışlar) 

DUn mecllste kabul edllen 
matbuat kanununun metni 
4 Uncu aaylfamızdadır. 

Arkada~larım, B. M. Meclisi, 
memleketin mukadderatına vazı· 
yet ettiği giln ilk işi kendi meı· 
ruiyetini mlldaf aa etmek olmuş
tur. Bu ihtiyaç bu memleketin 
hayatında daima baki kalacak
tır. Vazifesini mildrik olan hiç 

(Alt tarafı 5 inci sayıfada ) 

Muallim Naciye 
ilk hücum 

Uıtat R~lit Ziya l,;cyin hatıralan bu 
sıyımııd.ki 11ıılanndan itibaren ed<'· 
biyu &lemindeki mOctd•lcleri 11fha. 

• 

Bu çok mfthlm tarih şaheserini 

· ua giraıti.:tcdlr. Da bırarcdl mOet· 
d•lelırta lld neıll dı fo•kalld~ ıl&kadar ı 
e4ecck ı. culbai ,., husUliytti var-
ôa Daim Olladıa seyyal vt yGbek 

=~··"ve hcyceaala okuya· • 1 Ağustostan itibaren 
Muallim Naci?in I Yakıt sütunlarında okuyacaksınız 

mukabeltJSI Bu eserin muharriri Pr. Elsler, eseri tUrcUme Ye tavzih 
edon Ömer Rıza Berdlr 

· Parçalanmış tayyarenin hail 
üzere dün sabah tayyare ile ka· 
za yerine gitmiıtir. 

Tayyarede alb kiti bulunuyor
du. Tayyare makinisti Vantep 
isminde bir Franıazdı. 

Yolcular No"cç hilkQmetinin 
I.tambul baı konsolosu M. Po

• (Lutfen ıahilegi 9fvirinlz). 
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muhalif -olduğu halde gazeteler bizimjhiyanettir. Bunun hedefi malumdur. 
yeırlarımızı is'af ettiler ve propaganda Meb'u'Sluk sıfatile mütecasirane SÖZ· 
ya devam ettiJer. Halbuki ben neş- Jer söylenmiştir. Bunun önüne geçmek 
retmedrm. lazımdır. 

ŞUkrU beyin flklrlerl Bir hedefe ben başka yoldan; o, 
-itrlcitdaı:;larrmdan Halim Sabit Bey başka yoldan gideriz. Eğer hedeft<' 

Alla~. r; .. a:ı için Türklüğün namına, ayrılık olursa ben o zaman hiyanet et
Türk . ikt'rsaÜi . \·e sermayesinin mu ha- mi:j olurum. Zaten Büyük Gazinin 
fa~ı: nam.riıa bir şey yadıracağırn di· söylediği de bundan ibaretir. 
ye bir muhalif gazeteye gitmiş, buna Bu vaziyet oı1ada iken bir meb'qs 
mu,affak · olamamıştır. Biz buna da arkadaşın efkarı umumiyeye hiyanet 
mm:affak -olurduk. Fakat bu bizim şeklinde bahsetmesi doğrusu hayret e· 
için bir tene-zzüldü. Bunu yapmadık. dilecek bir şeydir. 
lk gazeteler tenkit hususuncla daima lştc matbuatın ~ayri mes'ul eller 
geridfrler~ . Onl<!rı bırakıyorum. Mu- tarafından idaresinin bu mahzuru var· 
..-afık _ga.z~teleı: ise tenki.t tarafını boş dır. Bu ciheti hassatan nazarı alinize 
hırat.:ryorlar. Boş kalanları onlara bı· arzediyorum. 
rakıyorlar. Bu boş kalan yer işgal e· Muhtelit encUmenln cevabı 
diliyor. Eğer bed taraf gazetelerde, Muhtelit encllmen namına söZ alan 
gördüğü noksanlarr biraz tenkit gibi Sait Azmi Bey (Kayseri): 
ifadelerle 'yazarak efkarı umumi.reyi - .Matbuat kanununun ana hatla!" 
tenvir etmiş olsalar elbette ötekiler hakkında izahat vermiye lüzum gör· 
meşgul olacak hiç bir zemin bulamaz. müyorum. Bu kanunla hürriyeti mat
lar. Fakat beri taraf gazctelcri bu buatın tahdidine doğru asla bir adını 
vaziyeti onlara tamamile terkcttikleri atılmamıştır. 
içindir ki onlar bu boşluğu i~~al edi- Encümende matbuat hürriyetinin sui 
yorlar. Bu mes'uliyet beri taraf gaze- istimaline kar§ı şiddetli ahkam koııul
teleie aittir. Eldeki kanun Jflyihasında muştur. Sırrı Bey matbuat hürriyet~ 
bazı cihetleri tahdit eder mahiyet ·mr- ile sul istimalini gilzelce ifade ettiler. 
sa bu da ciimhuriyet mefhumunun ge· Sonra. meb'us guıetecilerden bahsetti· 
niş mana.silebfraz tezat teşkil ediyorsa. Jer. Bunları encümen de düşlinmü~ 
bunun mes'uliyeti tamamen bugiinkii tür. Buna mani olacak ahkam var-
münekkit gazetelere aittir. dır. 

Çünkü onların yıkıcı ve fena düşün MUstacalen mUzakire tekllfl 
celi ne~riyatı olmamış olsaydı hükumet Hiç bir vatandaşın hürriyet ve hay
b6yle iuane\-i bir tedbir ittihazına mec· siyetine tecavüz edilemiyecektir. Bun 
bur kalmazdı. dan Sırrı Bey mutmain olabilir
MUnakklt gazetelerifi1 hedefi ne? ler. Bunun için mesele yoktur. En· 

Benim görüşüm göre bu münekkit cümen namına müstacelen müzakereyi 
ıaıetelerin bir hedefi ,·ardır. O da teklif ediyorum. 
bet kuruştur. Sürüm temin için ma· Baş muharririmizin cevabı 
nen heyecan tevlit edec~k meseleler çı- Asım B. (Artvin) - Sırrı beyfendi 
karıyor, tahsiyattan bahsediyor, hab- muvafık ve mu'halif meslekte gazeteler 
beyi kubbe yaparak beyanatta bulunu- den bahsettiler ve muvafık gazetelerin 
yorlar... Demek milletin -cfUrı umu- tenkitkAr makale yamıadıklarını söy
miyesini beş kuru§ mukabilinde ihlal Iedller. 
etıMk istiyorlar. İ§te kendilerinin se- Bendenlze, tahsan kendilerinin bit 
bebiyet ,·erdikleri bu meselelerdir. kaç defa mUracaatlan olmuştur. Şika-

Sonra eğer bu kanunda cüml1Urfyet vetleri de (Vakıt) gazete.inde netre
JMnafii aliyesile tezat teşkil eden ıııe- dilmiştir. 
bahis vanıa bunun vebaH. vcb:ıli mil· Bir 7rıman Ruı;ıya fle ticaret yapıyor 

t 
)isi her şeyi tamem-en onların onıuzun Jaı·dı. Orada bir takım müşkülata ma-
.. fadır. Btn phu11 tecı·ü~ ettim .. ruz kalmışlardı. Bunu ltatırladılar. 
lfa~ue~~ w, ... $ ulı,> el bah.;,i tesbit L"<li- I\:cııdıledne teşel<kür ederim.. Fakat 
lirken zannede.cim ki liir cihet unutul· zannederim ki bu sözleri ile muvafık 
mu~htrı 9 da gazeteciler!n içinde nuı.t dedi1He~J gazetelerin 'iiıa.kul Uftkidatı 
buat lşlerfle metıul birçok meb'us ar· da ya-ıdıklannı ifade etmlt oluyorlar. 
kadaflarımızın bulunmasıdır. Biliyo- Binaenaleyh muvafık putel•rln 
nıı ki bu kanunda matbuat cürümlerin tenkit sahasını boş bıraktılar elemeleri 
den dolayı mütecasirJer hakkındaki doğru detildfr. Siizlerlndeld tnakaı 
1ab1katı kanununlyeye dair bir!SOk hil· me}'dandadır.,, 
]<umler vardır. Bu cürümlerden bir Maddelerin mUa•k .... eln• 
tanefSini bir meb'uı gazeteci yapaC3k o- geçlldl 
Jurf.a bu kanun nasıl tatbik edilt>cek- Bilthara ba,U söz Wtlyen olmadı· 
tir! ğından maddelere g~UdL 

. Hu. mümkün deflldlr. Ben bu ce- Celll Sahir B. diyor ki 
h tk' btr muvazenesizlik görüyoru~: Maddelerde geçen risale ke-
Mecliıl_n bu noktaya nazarı dik~atını )' • C lil Sabir B. illve etti: 
celbederım. Hükbıete buna mani o· ımesın~ e ka 1ı· • 
l:ıcak tedbirler almasını teklif ederim. - Rısale bllroşllrlln l'fl gı 
Vakırp Kadri beyin bir makalesi dır •• 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray): Dedi. Encümen namı~a Kay· 
- · Kanunda bu tedbirler vardır. seri meb'usu Sait Azmı B. ce· 
Sırtı Bey (lzmit) devamla: vap verdi: • 
_ Meselede bir mes'ul aranmak la- - Gerek mecmua, gerek n· 

zı mgelirae bu tabiidir ki müsebbip ol- sale her iki kelime bu kanunda 
mak fcap eeder. Size bir vesika okuya kullanıldı Şekle nazarıın bir 
cafmı. Bu bir makaledir. Yakup 'f d eder Biz burada 
Kadri- beyin imzasını taşıyan bir ma· manayı 1 8 ke · kullandık 

mecmua ma amına • 
kale: R · E :. · ecmua 

"Hakimiyeti iMlliye,, de neşredil· eıs - ncumenın m . 
mlftir. Diyorlar k!: "~u zamanda is- kel~mesine itiraz yoktur. Rısale 
tikrazdan 'bahsedihr mı? Bu denede yenne mecmua koymakla Celil 
inhiaarların fenalığından bahsetmek s~bir beyin maksadı tatmin edi-

B .. k t b' şirketin mü· liyor mu?. 
ten u reş e ır F h A Celil Sahir B. - Evet efen· 

T ı T M raouc me-
~eıtı 1 • ogı ıı b. 

1 
M. BJrk· dim. risale yerine mecmua keli· 

rikab b~ ıe~• 
1 

:. an yyah ka- ı111esinin ikamesi reye kondu ve 
ldey vMe. mpe'ı! a Kı al~t ~~r. kabul edildi. 

ID il o ın p D k dd .. k 
A 'k 1 b'r aenr olan M. o uzuncu ma e muza ere 

men a 1 1 
• T d · ı · k C 1 Al S h · B · 

Barkley birkaç gtın evvel, asabi e ı •r.den de a a ır b: . ne~rt~-
bir nhatsııbğını tedavi ettirmek yatı ıtt~re e en zat ta ırıne ı ı• 

raz e ı. 

8ıere gittiği Avrupada_n. döner- Neşriyat işi 
~e~ Lo~Oı vap~_runda ıkı defa Neşriyatı idare eden adama 
intıbara teıebbuı eden dok- bir isim verelim dedi. Hakkı Ta-
tor Hhım Beyi ölilmden kurtar- rik B. bağırdı: 
mıtlır. - Neşriyat müdürü .. 
. . Sidna şirketinin her hangi bir Celal Sahir B. devamla: 
•ebepten kaza hakkında gazete~ -Naşir .. diyelim.Doğrudan doğ-
Jerde fazla tafsilat intişarını pek ruya karşımızda sahip ve naşir 
Uti.ıam etmediği anlaşılmaktadır. diye bir adam tanıyalım. Bu 
Çtıııkn tirket kaza hakkında filen gazete işleri ile uğra~an 
iDntln muhtelif saatlerinde so· adamlardan biri o!sunda bu 
nıJao aaaliere kat't bir cevap suretle korkuluk bir adam olma-
:,.,.eaıit •e fİrkette bir haıle· sın. Bir de maddede memleket 
:ntden· natka kimae olmadığı meselesi var. Bundan maksat 
'67leaiJmifdz. nedir? •• 

Muhiddin Nami Bey (Muş) -
Maksat tabiiyctidir .• 

Celil Sabir Bey devamla: 
- Tabiiyet kaydı ayrıca var

dır. T abiiyetten batk bir de 
memleket kaydı vardır. Bu ne 
demektir? Memleketimizde ga· 
ıete çıkaracak olan bir kimse 
ister Çorumlu, ister lstanbullu, 
ister İzmirli olsun kanun naza
rında müsavidir. 

Bunun ne lüzumu vardır? 
Sait Azmi hey cevap verdi: 
- Neşriyat idare edecek za· 

ta neıriyat müdürü namını ver
mekte encümen bir mahzur gö· 
müyor .• Neşriyat mildUrlinün yal
nız ikametgahı bilinmesi kafi 
değaldir. Takibat sırasında onun 
aslen kayıtlı olduğu memleketi
nin bilinmesi faideli olur. 

Ahmet ihsan Bey (Ordu) -
Söz aldı, dedi ki: 

- Gazetenin neşrine nezaret 
edenleri ikiye ayırahm. Birine • 

1ahip ve neıir, diğerine siyasi 
mUdür diyelim. Avrupada bu, 
böyledir. DirektlSr politik.. bir 
korkuluk olamaz. Mutlaka gaze 
tenin içinde yazılara direktif 
verir. 

Yusuf Ziya B. Eıkiıebir • Şir· 
ketler bir gazete talep etti~i 
vakit, gazete çıkarmak istedik
leri vakit, şirket beyanname ve
rip te sahip olacakt!a sun'i bir 
adam mı çıkaracak?. Layihadaki 
bu fıkra dotru değildir. Beyan· 
nameyi tirket müme11illeri veya 
meclisi idareden ıallbiyettar bir 
makam imza eder ve gazetenin 
sahibi olor. 

Muhtelit encümen reisi Cemil 
bey - Y uauf Ziya Beyfendi de 
encdmende na idiler. Mazbata
da imzaları var. 130 saat çalışan 
encümende bunu niçin söyleme
diler?. Yusuf Ziya B. cevap verdi: 

- Orada bu meselede mu· 
halif kıldım. 

ı, ve ev 
Bundan 10nra, ikametgAb ve 

mesken tabiri yerine "it ve ev,, 
adresi tabiri ikame edilerek do· 
kmuncu madde reye kondu ve 
kabul edildi. 

Gazete veya mecmua 1ahiple
rinda aranılacak vuıflar hak· 
kmdeki madde mlıakere edilir· 
ken CeW Sahir bey tekrar ıöz 
aldı. 

- Maddede yüksek mektep
lerden veya li•e ile buna muadil 
diğer bir mektepten ıebadetna· 
mesi olmak diye bir kayıt var. . 

Dedi. 
Bendenizin fikrimce böyle bir 

kaydın matbuatın htırriyetini sui· 
istimal etmemesini temin mak
sadile tedvin olunan bu kanunun 
istihdaf ettiği neticeleri elde et· 
mekte ameli bir faidesi yoktur. 
Gazete ve mecmua sahipleri için 
bu tabıil kaydanın külliyen liğvı 
taraftanyım. Eğer heyeti celile 
niz Jire taraftar olmaz iıe fık· 
rayı tenak uıtan lturtarın. Bu 
fıkra tıpkı demektir kil Bir it 
için yOz lira veya on lira kefalet 
verilir. Binaenaleyh ya ili tah· 
sili veya liae tabıiUni esaı ola
rak kabul ediniz, 

Hakkı Tarik Bey ise, 
- Bu maddenin bilkmn gaze· 

te ve mecmualann hepıine ıiyaıi 
olıun olma11n pmildir. Bir tek· 
lif arzediyorum, yalnız "I,, fıkra· 
sında başhyan mahkumiyetlere 
ait olan kayıtlar ilmi ve fenni 
olarak çıkanlacak mecmuaların 
sahiplerine şamil olmasın, mazide 
yalnız böyle bir mahkumiyeti 
olan böyle bir adamın ilmi me· 
saisinden mahrum olmak doğru 
dejildiJ'. 

Encllmcp namına mazbata mu· 

harriri Vasfi Raşit Bey cevap 
verdi: 

- Encümenimiz böyle bir 
teklifi kabul etmiyor. Tahsil 
meselesine gelince ali mektep 
bulunan yerlerde muhakhak ali 
mektep mezunu olmalıd!r. Bulun
maısa lise mezunu olması kafidir. 

Bundaı:ı sonra madde yalnız 
ibare tasbihlerile kabul edildi. 

Baş muharrirler 
Hakkı Tarik B., başmuharrir

lerin yüksek tahsilden istisnaırnı 
istedi ve dedi ki: · 

- Artık neşriyatı idare eden 
zatın yüksek tahsil kaydı konul
duktan sonra zannediyorum, ki 
oraya yalnız makale yazmak su· 
retile ismini verenlerin bu kayıt
tan istisna edilmesi lazım gelir. 

Vasfi Raşit B. , başmuharrir

lerin istisnasına encümenin mu
vafakat edemiyeceğini sö7ledi. 
Bunun üzerine Hakkı Tarık B. in 
teklifi reye kondu. Kabul edil
medi. 
Avni isimle çıkan gazeteler 
Hakkı Tarik bey bundan son· 

ra 24 üncü maddeye bir fıkra 
ilavesini teklif etti. ve· bu tek
lifi şöyle müdafaa etli. 

"Şimdi, izmirde, istanbulda çı
karılan bir ç,ok gazeteler başka 
yerlerde ayni isimle çıkarılmış

hr. Tiirkiye dahilinde bir yerde 
neşre başlanmış bir gazete veya 
mecmuanın adı ile başka bir 
yerde verilen beyaname keyfiye
ti anlaşıldığı dakikada hüküm
den düşmelidir, Bu hususta ka
nuna hükUm iJave etmek elzem· 
dir. 

Vasfi Raşit bey cevap verdi: 
- Bq ciheti hakkı telif kanu· 

nu tayin edeceğinden enciimen 
teklifi reddeder. 
Hakkı Tarik B. ısrar etti; hak

kı lelif::Jcan nunub.ihkAmÜıa S!.Ö-: 
re"Bell~ffiehcft'ıtr~kMn@~ ıttdet"" 
rek i~ intaç etmek latuııdır. · 
Gaıetelerin bu kadar sarih hak
larını kayda tabi tutmaktan kur
tarmağa t:ncümen neden muva
fakat etmiyor. 

Vasfi Raşit B. - EncDmen 
bunµ haklu telif kanununa bırak
magı dııha makul buluyor. 

Bunun üzerine Hakkı Tank B. 
teklifini· geri aldı. 

Suçlar 
Matbuat suçlarının mes'uUerine 

dair olan 27 inci madde müza
kere edilirken Hakkı Tarik B. 
şu mutaleayı ileri sürdü: 

- Adaleti : mütessir edecek 
bir madde huiurunda bulunu
yorsunuz. Gazete sahibi veya 
u muml neşriyata idare eden 
mes'ul olmasın diyen yoktur. Fa
kat şöyle bir vaziyet tasavvur 
edelim. Mahkeme huzurunda be
nim mesuliyetimi icap ettiren 
ıaadde ne ise bunun bir. başkası 
tarafından uydurulduğu sabit ol
tnuştur. Bunu mahkemede . gö· 
rüyorum. Fakat hem gaz~tcnin 
aabibioe, hem neşriyat müdü
rllne hem de havadisi uydurana 
ayni r.eıayı veriyor. Böyle ıey 
olur· mu? O havadisi neşredenin 
cezası ağır uyduranın hafif, ve 
yahut ta uyduranın ağır neşre

denin hafıf olmalıdır. 
Hakkı Tarık Beyin bu izaha· 

tına encümen iştirak etmedi ve 
noli tai nazarında ısrar etti. 

MUnakaşalar 

Aksaray Meb'usu Siireyya, B . 
Hakkı Tarik Beyin tezini müda
faa etti Encüroenin ısrarı karşı· 
sındA Tarık Bey hükumetin bu 
husustaki mütalcatını sordu. 

Adliye vekili cevap verdi: · 
- O· halde filin derecesine 

göre tabii derece derece ceza 
tatbik edilir · dedi: 
Hakkı Tarık Bey-Hemfiil de· 

mek bu dereceyi temin eder m 
Adliye yekili- istersiniz ba 

ka bir şey koyun. 
- Hakkı TarıkBey- Siz k 

yun uz. 
Adliye vekili (Devamla)- Si 

asıl mücrim ne ceza g&riJrse d' 
ğer mes'uller ayni cezayı rö 
mesin, diyorsunuz. Halbuki 
nazarı dikkate alınmışbr. 
Hakkı Tarik B. - Bu ibar 

ile nazarı dikkate alınması mücı 
künse maksat hasıl olmuıt 
Kabul ediyoruz. Fakat zannedi 
yorom ki, bu ibare ile maksa 
temin olunmaz. Bµnun Uzertn 
Hakkı Tarik beyin takriri okun 
du ve Yusuf Kemal B. makıad 
temin eden bir formol hulara 
heyeti um'umiyeye teklif etti, 
dedi ki: • 

- Hemfiil kelimesi yerine 
ceza kanununun 6S inci maddesi 
mucebince mlişterek addedilir 
tabirini korsak zannederim ki 
mesele halledilir. Yani cezayı 
mahkeme takdir eder. 

Madde bu suretle tadil edile· 
rek reye kondu ve kabul edildi. 

MUstehcen ne,rlyat 
Miistehcen neıriyat hakkında 

ki 31 inci madde görDtülürken 
Konya meb'uıu Naim Hlıun B. 
müstehcen ve hayasızca kelime· 
leri ar ve haya mefhumlarından 
başka birşey ifade etmiyor. 
Memlekette gayri ahllki ve ha· 
yanzca mefhumlarını örtecek bir 
miyar bulmak lizımdır. 
Zonguldak Meb'usu HalilB. san'· 
at ve ilim eserleri çok geniftir. 
Memleketin ahlakiyahna, auiku 
mütemayil bir takım kimaeler . 
bundan isitifade etmitlerdir. 
Ve J;ıükklm her nuılıa onlın 
mahktim edecek bir vesile bu· 
lamadtklarından bu eşhaa kUI'· -
h.ıl..,u Lw• • !'.fULCal ..... : .. : :ı ..... ı -"D••ıhh 

Adliye vekili Yuıuf Kemal B. 
şimdiye kadar ceza kanunumuz
da gayet mükemmel maddeler 
varken müstehcen ıeyl~rin de· 
vam etmesi hakikaten cUmleyi 
"neden devam ediyor?,, diye bir 
sual karşııında bırakmıştır. Mlls· 
tehcen kelimesine herkes ayrı 
bir mana vermiştir . 

Şimdi bu matbuat kanunile 
müstehcen tabirine bir mana 
verilmiş oluyor. Filvaki aan'at 
eserleri, ilim eserleri mOstebcen · 
değildir. Fakat san'at eserinin 

de, ilim eserinin de kendi yeri 
vıırdır. 

Dedi. 
Zonguldak meb'usu Halil B., 

bundan sonra heyeti umumiyeye 
başka bir teklifte bulundu Mem· 
lekette muhtelif muzır cereyanlar 
meyanında bir de aileleri tehdit 
eden bir cereyan vardır. Kadım 
teehhülden, çocuk yapmaktan, 
memleket nüfusuna hizmet et· 
mekten meneden ve bunlardan 
soğutan bir cereyan vardır. Bu· 
nun önüne geçilmesi lizımdır. 

"Kanunla çocuk,, 

Ali B. (Rize yerinden) - Ka· 
nunla çocuk yapalım. 

Halil B. ( Devaml ) - Aileyi, 
aile mevcudiyetini ve aile kurmak 
esasını sarsacak va kadınhğın 
ana olmak hususundaki ulvi te
mayülünü zayıflatacak her türlü 
neşriyat yasaktır. Hilifına hare
ket edenler bir aydan bir seneye 
kadar hapis cezasına ınahküm 
olurlar,. şeklinde bir maddenin . 

(Alt tarafı 9 uncu sayıfada) 

itizar 
" Kızııcık dalları ,, ... J\!zlar çukura 

dü~ünce ., tefrikalamnızı münderi • 
caumızın kesreti ha:sebile derce 
imHn görem~dik :\I uhıeu m oku
) ucularımızdan ü;:ür riilcriı 
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Dün Büyük Millet Meclisinde kabul. edilen yeni 
matbua_t _k_an_u_n_un_un ___ m_e_tn_in __ i __ a~y_n_e_n_n_e_.!ş~rediyoruz 

la.at U,w a kadar de'7~ft1 ~en uJ. •rkni •laa lkametslhı Ue ...... 4ele4e l11al ahıHa •tt ... a •elini. aır. Bu ıila.4•• li~I suetıe " rif;a. t.llıcen •nlaR •Uldeler Jtalkın tr 
•ltrde kanu~ ın.lıakereaı iJunal Tt C - Vana .... •hrri.rl•lll, u•..S ae IU%IMt edlet Ufli,a& 1apmıf elma· lelerden muayyen t~1if hakkı a1mıyan ya c1u.rp1annr fndten ve ayıp sayıl 
he)·•ıt umumıresı kabul edil•;ştir. ıati•lrlala, 1azı itleri •Mlrtialia llak. yardımcı muharrirler hakkında mecbu. teYlerdir. Sn'at ve ilim Herleri ıa 
Y.eni mıtlJuat kanuu 76 ınadileyl havi dı, ... ,, taWlJ.U Ye .. metdlu. D u - Tlıtd7e .. toebilm• pzete ı1 clefildtr. ~~qA dajildir, Buıdana ..... , • 
2Z fasıldan tntir""'eptir. Aynca jld B, c,, fıkralanU& •fatlan T•all .au q rtulı pka,..., ıuJaallf JalkhletJ, 22 _Gamla Ulr.ll rüıal• .. t .. k . ıhm eseri vblını haiz olup ohnadı) 
mu~akkat ~ ~ncü fuıl olarak kaıı~ lama ha...._la flln ...... rhl •Tfle& •laadtthle •e u••-' net Unıler mbttaya mli1•uatAI lliiTiy:~ =',.~.,~~~8,:h~::U,•::d 
na ıllve edılmıştlr. .. . . ,_tı idare .. ,.,.. B - lfert4e ~ rb'atnlı idare edeak olaaı11 ttirk •~ lerini mahMI 4fltuleriat kaybUJre- hfbreden mi"" ııe1 alabiJfr. QN 

Madde 1 - .Matbuat hurrıydı Tt lr• Ware edlleatf. Mn4e lıur1aaiı UÜfl elmuıu njtıdır. Bu pzett rek 11tub.biJinde bir füııübaber almağe re terbiye ve güzel sa"'atlar •fiıtes 
mıtba eserler neşri bu kaınıada yazılı Ye bMılacalt mta.ı n •ut.ana• •• n.leler dala•rlTet lalk6lNtinl• mecbqrdur. Gaı,te veye .rif>alelui terinden ve ylkeek tahaft slrmtit ol 
lt~kltnler• 1tatlr•rr. Bu ka1tunun hfJ.. a .. Ye unL P-lfyuf oluı •1••• ühilf n urid .ı1uetı aleyJrinde ne!}o-1satarktn um11mf adap l'e nezahete m1- lardu Ültih~ .t•n!'r• 
k~ml.eri ~erek matbaa. gerek ha~a tür G - Ne YaldUene pkanlaeatL H - rlyat 1a,..11lar. Bu ..... ,, muh:ı- gayri tattHter kullanmak. bir şa.bst• v~ 32 - B!r khnıteJUtı •a•-•• fh) 
lü mıhanıkl n ki•yeli vasıtalarla ve Hınrt •i•l ..... Clkıeıtı. l - Sfng. Uf a--'-atta kl•mlal'Üll verllH Y• h11etıitl nnıa.,..u jhlll Yera ;tibı- ~~~ =~ tltttban"ı kıraca~'ftn~ 

ı ·ı . ...,. "# .,.,, "" "'""' .. e ne zarar vereu ec-
ya e ı e çojaJtdarak ne§redılen yazı, 7..,-I Warik ~ler 1J9tblan JM oaı. ........... de Wlrdat eluaur. rmı kfired«M H)'& h•yeunı ..,uclp NUftyi -.ır nsıtuile Hta 
rtlim, ıüf&elj ıiift.it •uiki e.rlen na hepilata •• lllnl8Tt ka••• .. ,,,_ 1' - tı.ı •• üllld ae,riratlle de- o~acak surette veya matbua.Q münd~ veya ffşı DiJtliadt olDJ da uaclı.ia 
,.e gramofon pli.klan ıı•ı eserlert şa- llfncl. kanll•llf Wr tfrket,e alt t.t t'r· qmlı •rette fullete ım.et eden ıa-- 1JÇ olmya.n hAradüJerdeJl balıMdıerek şeref ve hayfiyetlne tecavtlz ed 
mildir. Bu .kanunda bu gibi eserlere ket •aknel..tala ulı Ye)'& tıldlkU itte•• n.ltltrt urilflaaa divHı ka rajhet t'elbetmek memqudur.. Bu lllad .. e,f"iyat Yll~k teh.tM! fle mıan• 
Dl&tbr.a denilir. Sineınat~.ıraf.a •üte- ıuetit. beraber •rkıtln lda,. iMCi~ rarile Maarif Y.Uı.ti tarafı•dan tak· de hf1Afrna hareket edf'nfer t ti'raaan Wr 1n1Wdtte aıt üou lteftt..._.. 
aJIJk Ulular bu ka.nuaa tabi defil· ılni •-a.n • .,.. -'rketi ..._.. e4n dt,.... yerflfr. Hfa1etl• 4en•lı ol 5 liraya.kadar hafif para cesuına,... tarifeye tabi ilılnların J1Hll.>7tft U 

il"" • _,.. cır . . . . »&but fur batt.a,.a kadr hafif ............ tinden fula beliti ,.., Uc~t veya bu 
dJr. ') ,_ WI kimselerin adı, sanı, memleketi. ikn· ması ıçın neşnyatın en az hır sene fa. mahkOın olurlar "-1"""' fara muadil tıfr IMRfaati llff• 

ı - Herkesin ıönbileceği Ytya pa- metgahı ve me&kent n tablt1ttt K - 111urz yapr11Mf etmuı şarttır. 23 - Ga~e .,.;,tt TIMlentn 11ttlttdyeti •ı.ta )atlıaer ifbt tJ.Un .-ıer n 
raJı parua ıirebiJeceti yerlerde her Gazete Tef& :riula bir eemiyete ait isı 15 - Gante ~a riAJenia başmu· husHu•da knaau medet1t hlkl•1erijkaJ1pııun•n 192 Jn~I ,aartdfl'f m11eJbiıa 
tirlll matbular.ııı &efbir veya taJik ı-e- nir.antıta•.ınitt tudild turetilt idare harriri Ue uauıml nefriratıaı idare e- cuicür. ceza drftr1er. . 
ya lefZi edilmni veya utıJJnUı veya heyeti"J te~il edenlerin adı, sanı, den zatın YiiklM .91ektepttn nıezun ol· 24 - Bir aene müddetle ne.şro1J•ın•- .31 - MUlt ~nmrn ..,._... 41fti 
bunl&nn iltn ile tevzi ve uı ..... ano- memleketf, lkametrlhı veya ınesttni maaı ve bunlarla umuınf mUdUr n ya- ~:an ,·era ne,~o1undu1'tan $Onra. Jiendl· f!""k ver• ~ludl ıveya llarif.tt bu~!. 

..,_ " hffRden ~ıntı 1'o •ne batıl eden )a arşı ltıma J sanabilecek vaa 
lun11tuı ıaetir Ayıhr. Matbuat ~ürmtl Beyanftame •• tcveyatmda hası~ zı l~tert mUdtirUnUn :rukantd maddede "'ı"r ••z •- ,. · . 1 • . .ı •. • rl tan tam Teya taf\Ttf ebrek n-'r.,.. · · · ı -L d~-M.ı·kt · k d ·· d'.ı- _._1 . " .. ~ e.. eya r..,a en11 .a~ı ıız.tUJ c . '59' )'11k.anlu fikra daıresı•de yapılaa net' o.~- •. ,_ ı. •!1~ nı. aan H Ut yaalt ı.a ... r ..... w kayıtları ha11 bu· h.uibinin hakkı kalmaz. JTU ~aler tic •Td• Üf ....,., il 
riyatta tekevvün edebilir. ıun ıadmda bılclmlmnı Jazımdır. luntna91 prttır. %5- Btr pzete veya risaUnin bnsuıf d.ar hapıe 'Ft lDO llr~dan iOO lira74 k•· 

3 _ Bir matbu açılmadan eve) Beyanname verenlere bu kanunda 11 _ Bir il.sete veya rlalmln sa· {HakArhtt t~Urarile .eldı e,IJp rar.- dıır afır para ceıas.ıle cezalandınlır. 
h•'-••c.ai• yeriJl u büyü~ mülkiye m' gazete veya risalenin sahibi denntr. hlbi ti• unu118t Mfrfyatının iuresi d~ı ~hbJr~ bıı ca.ıeJe veya ,riJ,alt- hft~i~TJ~ eeıııa kaıuınu Mkhtte 
munana bir beyaıınaıne verilir. Beyan 10 - Bir gazete veya risale ıah;bi ayai meb'• uhd..tu4 t.planaauyaca· ~ı:'t.ulkfy~d:dfr; O ~ı;:ete v~rA ıı, .,eıinler =::::':i!:e~-:'J~n 
namede ••tbaa11 açmak istiyenin adı, bn• •aayyea •tld4etle bıfkuma tı •ibi •Yrl a7n ıub'ular tarafuıdan dt'n u e:a: • .: .... ~~n::..,. ~\,11,::!n· mlş vesikalar, ya1lut hadc1f zatmd 
,.., ikametcilaı "• •rtakları varsa denedebilir. Verir alan bu kaau11la da deruhte olunaıaaz. tarafmdu la4fMU~ .. •ı. N~şredenl:: Wn. fabt mlttd.-... tahrife a 
ealann da adlan •antan .. lıaaıetıah ııaı:tte sabi,Ieri•de aranan vasıflan 17 - Beyannameyi alan en bOyük hakkında (telif hakkı kaaunu) hüküm· ra~J.9tıt metinler Jtet...-1• JNr uf 
lan re matbaanın yeri ve hugi diller· v ekayıtlan haiz otduiu halde ktndi mU1klye ınemuru beyanname minderi· lt!rf tatbftt ot11nur. tadan bir aya kadar hapi9 veya 10 lln 
.. 'Yt ha,..; tabı tietemile phpcağ! namına vereceff beyanname ne b11 catıtn .ata"8us defteritle kaydeWdik· 28ı- Mahalliaitı ea ~1il11nilkiYt :me dftn 50 Uraya 1t111ar •frr patt cezaRn 
,.zı)lr. hakttı muayyen 1111•4.ı bltindJ• k•· te• aoara MY ....... nhilNne ~ir Uwıü- ıau.ırhua ıaı.ettrilırey~ J·ır.al•ltrfo i#işer mh3k~m •!arlar:. .. , ••• ___ , tahki 

ri kıaa ·· dd t · · d n s asının ve 111esı pzete vevıa rlsa· <> ._ ,. - ....-- -• #il 
• - Çalı,.. mata.anın yeri 're ta- UT kullaaaMlir. laalter Tt r ... :n lllU e h~ t e ide '(lktft yaıı •• rMimı.nleki •tlif utın ·~•lDMSJna müteıJJik kararın M 

'" llİ8tell\İ değiftirilh' ... ,. orıakların· 11 - Sahibi •efat etin suete W· btyannaıne mu tewyatının ta a:. ulckıaı byıt "' tfıtçil ,JJiMuaUU.dir. cUrme alt her hang1 taMdkıt 
lan bazıları ayrılır veya yeni ortak&· ya riale umum! nqri7atını Jdart ed 

111:~~~ ~t:nu.:1:."!.. k~:=~e zr ,_Her ıcu~e.ıveya r~,niQ Qet- .,, ~--~·" .turuı:;--.~~· 
lıaına 1irte e• biiyük mülkiye mewıo· nin cuaı ••'•lb'Mi aLtnau ~ay net- nh k~ -..aer: rlyatırıdan dotan mea•uııyet umumt H• . •ttr• ••~dul • .-.., 1 1•~d . . . . . . . are - su • j f • t ff1 f d ec1 t ·ı h IMllJJI veya muu e umum " n m tu 
:: bir be~·~nna~e. ıle bılch_nhr •. ~at rotu.abilir. Bu müddet J.ÇllUle nri• 18 _ Yukarıki madae1er htt,uuüııt ;!~. a .~ e~.:r;....;:. ~~i:. M! sne n bittin gnetelett bhılet1 tau 

ın NJUW deilflr~ yeDJ 14••.P ifil' 1tt araem .. ha k~n~•a yazılt vH.ıf muJaalif olınk nqndUen pıet• Tef& laarrir~ri kpdi hnAllllJll tqıyan ·~· itam sil• teWitierille t.nf .. • b 
bqla111ada11 "~ kntdı na111ma hif" ~ w ,.rtlan hs\'f bin• wal'M mahRlh11 riAlı bUyUk mtlfflt,-e t11eınurunun •m· ıdal'dan ye reua11ttır yint imµJarile vnikaların Mf P caizdir. ,..n•me nrmıye meeburdur. Oıtiırı t11 büyük miilldye mnnuruna yeni bir 4 hal ptı ı1 lrd ki çıkan resımlerden do1ayı hem ffft nla- B - J:atı caiz olmıyan llfmı 
ll•H•d• ba lteyanaame matM.ayı ı,ıet· heyaaulM Ttrm4k va diler mtru~ı· ri 11; ı.~ırnı!': ta:,,:·0,11:.;~ a raW 'Si•&e ıahtM w .ataaml =atı :.it•\.:.._ ~~ ·~ ••ır!."" " 
tıtiye dtftm edecakler taarfnulan °" tarın muvafakatini aldıima Uir rumf cez~ _ Benana .. Teıil-zt. neı· ;!:~e M~t ~w:._ıw..;':'Tm= 1119 • .. ~~ı:-. ş~ 11-::t e ,:e.; 
l»tt sb ~de verilir. bir vaikaY• bqlamak prtll• .-... . 1 1 d v' rumuzlu imza ne Jntf.p.r cdea yan dar • 

.,.. oİ 1...- BeyaanaNMii naıtbaa açanlu te ve risaleyi neşre devam edebilir. redlten ıaıe~ wya rısa ~ er ~eşre ~n- lar memlt'ketfn dahi1t ,., karid •mni: C - :MJtn••ı.ıtı ttmu.1 Me, 'ft 
11.WUnda TUrk ceza kanununun 5.33 Mirast'ıJar arasında bu kanunda y~zılı terden OO ]ıradan beş ) üs hraya k.~· y~tino , .• Hrnn ııı:Lr•rfre.n ıtif ı~,. mu- tlka dokunabilen tıbbı adli ... rlı 
ilncU maddesi lıUkmü tatbik olunur. vAsıf ;e prtları haiz lriGtse huhınmaz. Clar alır -para e~a:hn.:· Ta=:; barrt1~triııfa 1Jliv9'~Jleri~ln • ~aıbari· 11

" 0"=:_1 M~h~nln sisli ~h 
Beyannameltrde 1aıflmacı Mffltuf • sa yine bu 111Uddet içinde kanuni Ti· ı1I haHade Wr 1 a •n 1eı müddeivınumıaı. her ~sed(fi ~man kanrl.,tınlu dan ıalntlanam 
Jaa •al•atı 1Ulıt bildirenlere M 11· ınf ve prtlan haiz Mr saltlp slstermi· hı,.. ee~l~:a:r ao:r~ir=·a· !::!!:. v:;.i=t~~ı:..:'!'.:!~~:..:'::. ıu1'~meıılıı miiHıdlll olıaadıkl 
radan 200 JfraJa kaılar ağır para c1- re ve oR•" tarafntdaa hlT ı..,aaname Nr •laa ' . . rahiUr. TaJ,. olına9 •• 11alt..., -J'tt netn yuaktır. 
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ı...a11addi 

iMi hilmıelu11ur. •erdf'l'IMie meebal'.d•I'· Bu •4de Gatıete •ey• r.iule nartalilt bır m~zler nya yanhş alaQ.,k vttjrJerM E ~ Ceza taMdk ti ....,. k . 
1 - ),latNuı•da ilnaühaftri alın hUkmiae riayet emetlllliıin Uç ay41an tu' irttip edilditl ~tr•ı •unu ce· gazete veıa rJSf)e intişar etuıekte oldu M>nra f~~h~ik~tJ:.;:8.!' h:. 

mamıt gazete veya risale basan . ınat· fazla gazete HJ& riaale •etredil4iiti IUI da ı1nca nrilır. ju halde mahkemeden alınacak karar :b~Tkatı .=ı~ı:da yalnı.ı cUmhuri 
hucı 100 liradan a.şağı olmamak tize- tMdirde 18 iaci madde Jaükülllltri tat· 19 - Gita•ellk ıaıete 'N ahliunum Uzerfne ~a.patıhr. \re ntfrlf'9trll nlh•· mUcMelumand11tf ,.,rlte ya.ırr1ftW1ttl 
re alır c.ıa parasına ma!t-k6m olur. bik edilir. ı.ter aybk. Wer daha aı bir zaroan 1itiae ıoN yapılacak ~•nl0 ~t ı .. tahk .. ta w adli .,....J•ltr1 t 
811 nl"ttle ba1tlan gazete nya rftale 12 - Gaı~u ,·eya riale ubiplerin- faaıJuile neırolunan ıazete veya ri· !~~: :~.::~!Wlü~~'d:aı;;~lu~:f. Ş: &ulUk .~avadisleria ve eiinri JaP: 
ta. Wr ne işt.amif ise bu suca iftlraki de apjıda yazılı \'lsıf "kayıttıınrı 1Blenin her nüshasının Uıerlnde r.ahi· ka4Ar ki takibat ,..~~-........ i• ~~~~~:::~:;.r~n,,.o~n~Mıh.. ':. 
MM& •lan anatbaatı gazete ,·eya risa- bunması prttrr: bfnf nve umumi neırlyatmı idare eden tenilen malOmat bildmte~~k o1u~ tt' 1aululltftt ıacak •ii4dtl•ft111111iltr. 
Jaia m•'uJJeri jle tu!m fjıl addolu· A - TUrJ< r '·. B - 20 Yatı"ı hl· tdmM Ut razete •e rlNleyi buan 1.at- re.ttUıt .-lteek tn~~ ~ent.e QcU .ve baptaki yaııb eanrhtin 6a7Ate veya rh 
nur. tirmit bulunr " - yilkskek IMk· ttaanıa •t Ti buıldığı Jtttlı &atışa takibat e~Mnıwıb"'~ hJldırilırsh. e y~r,ısı ın· te iclarehlln~lne teblltfnden fthTı 

. b dil . "- t 'h" l B dirj)jr. u ı••T ,··~·a mu arrır er ve .. 1 .J 10 11 aua ·-
7 - lkind maddenin şümulüne Ji· ~terden ''P) ıle una mua çdcanldıtı ıün~ arı 1 yazı r. una yazı işlui ırıUdllrü tasnf ettikleri ,.,ya "r eaç .... ar'"' yaza11 r, i;cı 

rea matbaalar üstünde matbaanın adı dlter bir me· , şahadetnametl 01· muhalif hareketınden dolay balan, uT1t1n oldafnnu hitdlrdik1ui ""lter· ra kadr hafif para ceıuU tel& 

YUll)ıT. Buna muha11f hareket ederı mak, ltt §ıtl IM emehıi 111ekte• 6 liradaa 50 Jirara kadar hafif para wrin 11qrindf'1t ıaü&enllit JU~lardan nh~ _ N~trf tafz ~ \ir nt11mt ıt 
ma6ualar 10 liradan 100 lira~·a kı· lerjndn alın e tiirkp okur yuar cezası ite eeıal&ıt~ınlı~. Bilerek .sah· ll!~'ul olup gazet~ nyı risalenin sahi· niyetlf! n yeni )rir hükmtin kezaJü 111 

clll' llaftf para c.r.aaraa mahktm olur· bufunmak. Jl Ecnebi Mr dnlet hfı· tJ W.. ,., ıt.rih Jöıfttnlmui J\ahndc hı ılt umumf neşrıyııtını. Mare derı nive.&Jf Ukrar nHfi Mim* ve ukare 
lar. Böyle bir mahküıMy.U.n 111tı metinde bqlunnıımak. E - Jtesmt )>ir bula iki haftaya kadar hapis n 100 kfm~e de lmnlBTta lmnfıf1 eayıhrln. iddi.-Ot f,ablkat ya,rı,nuı~ n uz. 
•7 ·,~.d~ kadar " -~ ~eniden it makama kartı tcntM tabf17eti lfldfı· Ura1a kaclra hafif para eezaetle mah· . t2

8
b- (;, .... ,ut~t~.··ya Tlsalel .• u. nya r·· nrnmesfn~ .. ml111 dftfti 1:;.•-...ı-.ı.. 

t k. F '1ah kA dili ır a ı ıı e en • nya e ı t :rıa ıp G _ M ..... ke .. • za .. K"llUll • .., 

}ellfne suçtu aynca ftd a:ra kadar ha· sında bulunmuş o mıt~a - · "m • r. .. h•ksir edilerek nefir n teni oluna11 ri .... audur. 
pı1e ile cezatan4ınhr. "Yanlış bir ad cur olmamak. G - BılfHJ de.-let me- 20 - Gıete \·eya risale1erhı her nu!I yazılarla vt umıınıl ,.,rlere tevha Ye ff - Bir uıa d'l'Hının ltJtlanma
~ halinde :rukanki fıkralarda muru ,,. .. ktr ve orda 11M1tnha &im•· llaaındın lkiter tanest ıttnti gtinttne ilan asmak Auretlte halkı ceza kana· ıamdRft 111tm lıtlkmh verlhatlfn• '-dar 
.,..ıı caalar lkl kat olarak nrllir.,mak. Hu8uıt kana"lar Nllll olmAdrk· '"' tnıll takip eden lllMll saatinde ra· nunda yazıh clrUmte" te•vfk eden~e~ hlkim ,.e mahkemenin ~nrları ve 
-.. IU4dı4ekt hükümlerin rffad dal· u 1MSle1d ,.e ilmi gazete "'' riaıle Çf· zate nya rfsaltnfll ~ktıtı ynin erı bund~n ... layı etr.t kanununda Tati . .!_ "'uımıleleri Jıakkıo•a llliita1ea JeTde· 
•• . ! · . . k il · h · . bir hüküm balunmadıiı takdirde oı> ditemeı. · 
n, meslek veyı ticaret ifl•ı-ine l'tY•ı kara bıhrltr. 1 - TUl1l ceza atıufta· büyük r,lllriyı memuru t eiiwı. ur_ı~ •t ceza kanununun 311 inci maddetd ına· t _ (',4~t btl1n1""Y&111Mtp1t .. ••••· 
JıfM, ai,uet ,.e etrnlyet hayatnıa i~lt· nun 587 faci 111addainhı birlttd fıkra· 11iiddehı•a•l•i1JI ~ilir. \'enl~ı~en ctbfnu etza1andrnhr1aT". Şu kdar ki 1ırmda alteais 
riılt ranyaa ilan, tarjfe, ticari ~ergf-l•mda ,·azıh tezal•n 111U.te1n ıuç· Jaır aUsha için 5 lira n tekurUril ltı· bu 311 faci naaddt4iı yuıh olan kap18 ı _ lkl terafın ve 1ah1'ltrl11 ial111-
Jer kamlıft n saire gibi matbuata. jıarla iktncl babınıtt iiçtincii fae!ında Jindı her nlisha içirı 10 liradan a§aiı cezasına bükmedilH ceıaııın altı~n tert Mn•aiiın Tf adns1ert. 
n. " yine 11a111ıetterclen 1tlriRln btru ,·aıılı 192 inci ve ii~üncü babının lıl· 0 t111amak üı.ert 25 lirara kadar ağır bfrl ilhe otunUT. Ve para ter.Ut hük· 2 - M!l·ın 1t•~lan "' karar v• 

,,1 ktuamak prtile intihap befanna·'.rlnci faıhnda yaııh ıi~m~t n i.ht~lb, para en••' hükmolunur. . ~.n~~~:"5 ~i~d~:·~: 1f::;.~~=r ":t~ı~ rl1~~ ~u=it~ri:1=~~ri!:hı .• , • 
..ı.riacle •• aiJui MfllftHIHltrde ikiıtci fuhnda raııh ırtiklp, ü~hncU 21 Htr guete Te rtsatenin ıstfhda."' para ıezaiı olınak üurt ta:rın "1.unur. ne notmıımRk 1f8rUle 1u~ 1MV2QU. 
tatbiki mecburi değildir. lrashnda ~·azılı rilrtt •• 229 uncu md· edtteli muhbir, mu1'abtr, JftUhıtrrtr.h~,·ik neticesinde ka§fedflen fiti za. 4 _ Hfl1cl4'1 fJkraM ıbfllr. 

8 - Matbaacılar ba..~tıkları her d• , .• ısa 111cı maddenin ilk fikT"•~ı V# l'ffN.lft, fetotrafcı Ye idare ıttiicUirll h6.r .edtr ny~ it f!lli" ferP'i~a t".:~~~ Bq madd• hUkAfl'ı.J!nı ,.,,..uf 
tilrlü matbualardan ikittrtane&inl ril· 267 tnci madde n S ıncı babınııı il~•· ile ida"hane haricinde ab&llı kırdına tclıhrY ~ü~ıld~r fıU ~ "7 lharebt eıieıtlrrdtn 20 hradın. 90 lin· 
ntl ıtinüne buluodutu yerin en büyük cü fHlında vaııh sahteklrhk '\"t ~ in· ,·en ilin al1Uta memqr otanlann recede m~ ul ol.urla~. 1 . al1 i h Ya hctar hatif paT'~~t1zHt ~~!!'· ·· h · t ·· d · : . 1 .ı 1 41 ·, · 1 1 1 et 29 - Fertterın şıt"" ve~ a '' •· ~ - Gaute,.. """ tlrr .... , nat11· 
•lllWY• memuru ile curn urıye mu · cı babının bıriacı faA ınd yazı.' ·)' 12 ind 11\addtde ya;a ı o an ıu~ ar arı \•Atı hu~osh"eterlnf fm11 tarfkl1• 4'nhi lJnH ,iva~n. tn111ttala Te lf.lre riM 
deiunuüine ver111i1e. meebur~urlar. inci m!'dde , .• 41& ıncı 111addenın 8GI' biri ile malüul6 molmaması ve !?t Yll~I· nlsa iMi' nt veeile ffe elu.T~ OIHlll JMŞl'tl1'er h11njf hir ıqretle tali VI kur'a &

Verilmi)'tft her nüsha ~iıı be~ hra hı·lfıkrkatı n 419 uncu macldenift !? lnel nı bitinllİf olması §&rttır. Muhabır, del'ltr '"raya kdır bapıs ,., .50 1ir1lYl'lynn111'ı t•rtfıt ettemlyeeeft ıtM "rle 
fit para CHUl hükmolunur. Tıktrrü·,frkra!'ı n 428. 427. 428 lntl maddtlerle muhbir ve muharrir,., ytikarıda yazı. kadl'r d·ır 1uıra ceııı~le ~nalandırı· tntitJt.erln kuı>on "' 1•• ft it&olın 
Jilade bu eııa verilmiyen hernüiha 431), 431 inci maddel~rinin birinci frk· h dlftr 111u8ta1'clemterin IMlll•P «'lduk lır•1tr. N"rtyat -8hıplc!rfn!.n muvafı. ur.et• ve rjaahltrdı llttr~it ... ez. 
İ"'- on liradan yirmi lira)'& kadar art· rur ,.e üçüncü uOında yazılı uhf& tan craıetı nya rltaleclın vtri1ıaiye katHt '"'d••t •~ •UC teıkıl eımn. HIJAfınR banket el"ler 200 \nba 
• · .. . t k • . . .. .. 30 - .l'ürk ~ kuanUDun Ja6 r•·ıllht 1fr11ya katin •ltr para ee111111a 
trnJır. Bu hükumltrden ıazete \'tJ• tahrik ve hıreıılık ,., yapıet ı ve "' •aha1hain •• biyuk mulkiY• ınt· d~ 1 aarahati harkinde ,kendile- n1a_.em olurtu. 
neaıtlıf ve yukarıki maddtn1rı dörd~n dolan'1rrıcıhk ve hit~H ilfb ve ımntye- marhıtaaca tuclik otunmuı hüviyet :;n~a"'"4 ll''"ıiftnin ifuıntlan dolayı! J7 ,. Türk n ecaehi a\Jitlllfleria 
ctl fıkruında raııh matbualar müı· tf eui 1Atim11l ıuçlarınd11t biri Ilı mah· varakasını hamil olmaalrı lbımdır. B. l\f. Mec11!11i at:lsından, tcra nktHeri ilmt ''e edebi "' fe)Hfl eserleri mti• 
ı..Mtır. kiım olmımık. K - \'atan, miltt mi· Bu 111adde hillfıRda hareket edenler twyetfnd .. "• reaml ht7etleT"lı dt'Ylet te~a olmllk tlHT'f" h•1km tt1'1lkt •ay· 

· 9 - Gündelik yahut mevkut gazete cadele, tiimhurı,·et n htlc~ll' ıl•,·hin ve bunlan istihdam edtn gazete ve •emur!11:nnd,ao hiri ny~ hi~ç~ .ha.k:lcvıarn,. dc*tın•bllft llıldld •eya ~· 
•eJ& risale çıkal"lll&k istiyenler gazett dt buluup da htr hanıi bir mahktme riult sahlp1ert tUrk ttıa kan11nunu11 kr~dll ısım 'e. madde go'>terılnıt) tl'flklhayyel "ure~te haydutluk, hını 
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1 1 d müphem \"e suı zannı dan•t ederek mı· v•ya di~r cıauetltrlll icru19'a Tt an 

" riDlenin çıkanlıcatı nıaha ın ~ n divan tarafından ın . N ° ·,ıs21 ıftcı maddesi mutfbhtee ffZR H 1• hlrt'tte m&teta'tizne Y"Zl ,.. re~lm· lan ~·11 pRn11lMJ' hayat ve harekıtltrl· 
_. m1111dre menıuruna aşağıdakı mak. ı - 25 - ıs - 1339 tanh '"' rılır. Kanuftf bfr Mini yoldMn ı,.,.an- lerle llevlet me1Hr1annıa •f1a bir n• imtlAAle ht'\'M uyandwahlleftk ....._ • 
.....O• a&lOmab havl1 imza1ıırl1e "17 1tunuırab kanuttla ,., 26 - Y -1929 .. RMl•ri•d• 1-lldlr4ikltri0 latişar dev- kıeınıat'1 şerd ,.~ ha)'liy.ti ihtAl ela· hintMJd ntat1'ualar •Itri ..... adar. 
Mı ..,..... .. nrlrler. tarih •• U4 11umaıa1ı kanu11unun bf. rel•rfnl ırdı aıra ve müktrreren beş nursa üç ııydan altı aya )(adar hapla IJJI memnuiytte ma1aalif laarek;:., ır 

-' _ Gwt. ..,.. rt•tenin adr, B - rfnd maddtsi htiki1•1tri mueibfftc• defa «t"iktiren pıttı v.ya riaale na· n ıoo trradı.n etudk olmamalı: tiıJeT't denltT' bir Hneye kad-:;;r" 1 ' 
hlbf 1 d ' d h k ·d tlfrr ,.,. ıetum hitkmol••ur. ?t•• kadar atrT ••1'11 le HA an• a..,. ••1& rt.1e • n n a ı, •nı. de,·let hizmetinde ku1l1111lmam11•11'• nuna idahaneti haricin e • on• a3 1 :n _ TUrk ceza kaaunAn•• .ut n dmbı. 1-.rrUrji. halJadı ha, cezalar 

& l IQ!sll. lallll1 4u""1 ft ••••lı karar Ttr0 ... if ~ •lca· jcia ... ..o. hU1'1Jet •arak•• ıert ab· m ine! maddeleri mudbiJlce mU.I (L6tfeil Nhiferi ~eYlrbüa) , 



iki mi!!lf olarak Yerilir. rümhuriyet müddeiumumllerine yazı hiri hakkında da\'a a~ıtması izin alma· 
38 - İntihar vak'nlarını mahallinin ile bildirilir. Gazete icin hakareti ğa h.ığlı olduğu takdirde blrle,.;tirilme· 

en biiyük zabıta memurundan mczuni· \'C) a sulh teşkil edebilecek mahiyette. mig olan da\·alardan bir nevi ~·era bir 
yet alrnakskızın neşretmek memnudur. ki ifadeleri hal'i cevaplarda rniiddei· kaçının meselenin mahiyetine gÖI'~ mu 
Mezuniyet alınnrnk neşri halinde clahi umumiJik gazetenin talebi üzerine mü ml,katen tatiline karar \'erilebilir. 
intihar edenlerin ve intihara teşchbüs,nnsip göreceği tadilleri yapar. Bu ta- . 57 - Matbuat vasıtasile irtikfıp c
edenlerin resmi haFılam111.. Bu madde di!Jerclen sonra revahın neşrinden dı_len sı~slardan dolayı Jiizumuna göre 
hükmüne mul alif hareket edenler bir ırntina edemez. Cevabın neşrinden cümhurıyet miiddeiumumiliklerincç ya 
hart dan hir n Je kadr hapi \'C 2:; sonra gazete veya risnle ayni memura,P!h\cak hazırlık talıkilrntının nfha~et 
liradan ,200 lira) a k:ıdnr para cczasmnıvc>ya ayni şah. n ve ayni me eleycj f'r haf(~ zarfında H mnli Jfızımdır. 
mahkum olurlar. ta:ıllük eden ,.e yeni mahiyette nesri-! lk tahlnknta tabi suçlardan bu tahki-

39 -Türic ecza kanununun :'l? inci yat yaparsn yukarıdaki ~artlar dııfr('· k.at en kısa hir znmnndn ncticelendiri· 
maddesinde yazılı suı;lnrı matbuat \'~· ninde ve bu defa yazının üç mislini lır. 
sıtnsfle irttkfıp edenlere bu maddedel-ijfocavüz etmemek üzere tekrar bir ce- 58. - Mahkemeler maznunun ika. 
ceıatar nltıda bir arttırılnrnk ,·erilir. ı'ap neşrine mecburdur. Bu mecburi· metç-a.111 itil>nrile mnhl<cmcyc celbedil-

40 - Padf ahçılık ...-e hilafet~IJik yetlerdcn imtina halinde 25 liradan me 1 ıçln hizım gelen müddeti nazarı 
yolunda ,·e komünistlik ve nnurşi!:itliğe 500 liraya kadar ağır para cezası hük dikkate nlarak duruşturrnalnrı ceza 
tahrik eden neşriyatta lıulunulama1 .. molunur. Hakkında neşriyat yapılan muhakemeleri usulü kanunundaki mUd 
HHMına hare et edenlere altı aydan şahıs ölmüş ise (e\'np ''ermek hnkkı detlerle mnkuyyct olmıyan eıı kı a bir 
üç seneye kadar ağır hapis ceza_ı \-eri· Jrnrı, koca, u ul ''e füru una intiknl 1 zamana tayin ederler. Kat'i bir za. 
lir. eder. Bunlardan biri tarafından rt>- ruret .olmadıkça duruşmalar ara ındn 

Bir gaute ,.eya risalenin mcs'uHe· vap " e tn hih hakkının kullan1lmnsı beş günden fnzln arn verilemez. Da
ri ale:rhine dava açıldığı zaman cümhu· diğerlerinden bu JtaJ,kr i kat eder. ha uzun bir müddete ihtiyaç görülür
riyet müddeiumumisi ,·eya şahsi «lava- 48 - Gazete \'eya risale milnderl- sa b.unun ebepleri kararda tafsllen 
cı tarafından da,·anrn açıldığı gazete catından dolayı kendilerinin mnhln1· t~.shıt o~unur. Duru mnnın hitamında 
veya rısıı.lenin idarehanesine tebliğ et· rniyetlerini rnutazanrmın \erilecek hii· cumhurı)et müddeiumumi inin iddia· 
tirflir. Bu tebliğden sonr ahükmün kat- aıüm ayni gazete veya ı isale Jle o is· ını he~en serdetmesi Htzımdır. isin 
ilepıesine kadar o gazete ve ri aleler min tebliğinden itibaren o gazete ve ehemmıyetlnc göre müddeiumumilik~e 
yalnız takibat hakkında tek ,.e baı;;it risalenin çıkacak nihayet ikinci nü · evrakın. tetkikine ihtiyaç görüHlrsc 
bir iş'ardnn başka hi çbir sebep re ba· hasında \e mahkuml:rcti icap ettiren bu~un ıç!n en çok üç giln müddet ve. 
hane ile bir §ey yazamaz. Ve mü te· yazılann çıkmış olduğu sütunda ay. rilır. Cümhuriyet müddeiumumi i ta. 
ki de bir ey yazdıramaz. Bu madde nl puntu harflerle ve o gazete veya rafından iddia erdediildikten 13onrn 
hilafına hareket edenler 100 liradan risale tatil edilmiş ise müddeiumumi maznunun müdafaasını hazırlıyamadı 
bin liraya kadr ağır para cezasile cc- n:ra alakadarların talebi üzerine mn- ğı anlaşılır a bunun için ltendislne en 
zalandırlır. 'Jıekerrürii halinde bu sarifi mahkilma nit olmnk şartile hfi. çok beş glin mühletverilir. Mündfaa. 
para cezasının azami haddinden ba rn. J,im ve mahkeme reisinin 1ensip edece· ~~n sonra hemen ve nihayet üç gün 
altı aya kadar hap!s ceza ı verilir. ği diğer bir gazetenin teknbUI edecek ıçrnde hUküm tefhim edilir. 

ile mevcudiyeti -csa~ını bozacak, sütununda ve mutat ilan tarife ine 59 - Matbuat ,.n ıtasllc irtikap e-
kadınlarımııJn ana QlmRk hususundald göre verilecek bir ücret mukabilinde clilen uçlardan dolayı sadır olan Jm. 
fitl'İ temayülünü zayıflatacnk )ter neşrolunur •. Neşir masr~fJarı • yine rar \'e hUkUmler aleyhine te\·essül olu. 
tUrJU neşriyat yasaktır. Hltfıfınd!l ha· mahkuma aıt olmak şaı1ıle alakadar nacak kanun yolları ceza mahkemele
redet edenler bir aydan bir seneye ka· ları dilerler e diğer nihayet üç gaze. ri usulü kanunu ahkamına tabidir. 
dar hapisle cezalandmlır. te ile neşrine hükmolunabilir. Neı;ri- 1'emyiz mahkemesinde maznunun cel-

42 - Memurların ve bilfiil asker .O-. yattan. dolnyr mah!dim edilen gazete bedilmesi hususunda ~ ukarıdaki mad· 
)anlarla ordu mensuplarının, dahılı ''eya nsale mahkeme hükmünü neş- deler hükümleri tatbik olunur. Asliye 
ve harid siyn i meseleler . hakkın~a retmczse ayni muhakeme 200 lira ağır mahkemelerince tayin olunan ceza mJk 
mütalealarl, askerlik ye \'azıfe ~lc)Chın para ceıası hiikmeder, Israr vukuun. tarı ve müdafa hakkını ihIRI etmiyen 
de tenkitleri mutazammın ve ınzıbat da para ceza ı iki kat hUkmolunmnkla usul hataları naki:z; sebebini teşkil ct
,.e itaate münafi olarak gönderdikleri beraber bu hükmü tebliği üzerine de mez. Nakolunan hükUm mahkQmi>e· 
makale ve nutukların derç \'e _neşre~il· koymazsa hep teehhür eden gün için te esas ffliin suç teşkil etmiyeeeği nok
mesi memnudur. Bu memnuıyet hıla- 100 lira para cezası alınır. tasından 11akzolunur a temyiz mahke
fına hareket edenler üç aya kadar ha. 49 - Memleketin umumf sivasetine mesi beraet kararı verir. 'fcm
fif para cezaslle beraber 25 liradan dokunacak ne riyattan dolayı 

0

Jcrn ve· yiz mahkemesi hiikmii, asliye mnhke· 
200 liraya kadar hafif para ceza ına ıkill<ıri heyeti kararile gazete. veya ri· mesirtin suçun vasfında hata ettiği 
mahkum olurlar. Neşredilen bu ttirlü saleler muvakkaten tatil olunabilir. noktasından nakıeder ve bu dn ceza. 
yaı;tlnrı yazmış olanların hiiviyetleri· nu uretl ekapatılan gazete veya mec- ıun nğırlnşmasını mucip olmazsa IJU 
ni gizliyen gaze~ ,.e risalenin mes'ul· muanın neşrine deyam edenler hak"kın· hatayı taShih etmek suretilc darnyı 
leri bir hart dan altı a) a kadar hap· da 17 inci madde hükmü tatbik olunur. hükme hağlar. 
solunur \"e kendilerinden 50 liradan nu suretle kapatılan bir gazetenin 60 - Kanunu tebliğ usullerinde ga 
200 liraya kadar parn cezası alınır. mes'ulleri tatil müddetince ba~n bir zete idarehanesi gazete sahibi ile umu· 

43 - Oç mart 13.10 tarih ,.e 431 mı i im ile gazete çıkaramaz. rni neşriyatı idare eden zatın knmıni 
marslı kanunun hükmüne tevfikan r,o - Yabancı bir melekette çıkan ikarnetgf&h1nrı sayılır. 
Türkiye cümhuriyeti hududu ltartcinc gn1.ete nya l'isalenin 'J'ürkiyeye sokul- 61 - En ağı rcezayı mü telzim mad 
çıkarılmış olanlarla 16 niı:;an 1310 ta· maıı ''e da4·ıtılması icra yekilleri heyt'· delerden maada suçlnr asliye mahkeme. 
"J'ihli ft 4Sl numnrnh nf lmnt1nun 8 iin ti karnrf ile m<>nolunal>ilir. Da~ıjıln~ sin<f:e.-1!.iidilii~--.... ___ 
.... """:--.. ~ • - . ...:--- ···-r.·n"-:5 ~U~j'ff" y eı '{l;nt ekılfo ., . 6.,! - MUCidcıuınwnf ve. MkilnJer. \8· 

dlklerı )"ıaıı, gazete ve r~lelera neş- ~c)eunde~ _mu.stac~le~ ~arar :ıJ•nnıak zıfdcrinin bu fac:lıncla mzıldığı \'e sür 
:retmek memnudur. ,~uhalıf hareke.t uzere Da~ulıye ~ekalctının emrı ile toJl Ht ''C müddetlerde mul;ik bir cbep ol· 
edenler 6 &y an 3 _seneye kadar ~apıs Jattırıl~bıll.r •. ,l\.cnol"!~m_uş gazeteleri ınaı...~n.ın ifa <"tmezlerse haklcmnda hfı· 
,.e 300 liradan aşagı olmnnıak Uzere me~nuıretı bı <;_rek !urkıyeye sokan ,e !-imler kanun 1 Jıfü,müne te,·f:!rnn ıa. 
ı>ars ce:ıasına mahklim olurlar. Bn su· dagıtanlardan <>00 Jırayu kadar ağır dem tcnkrsi .,." knlım..ı göre hundan 
fttlt neşrolurıan yazılar bitr 1s~bç t te,.· ııa:.t <:el~~h~l~~- f' ti l h r;onrn :;elen inııbati ce:r.al. r tatbik olu· 
kil ettiği tardirde n)Tıca a ı a ya- ". - • ' . na . .1 m .e cen r"~m nur. 
pılır. . Jerı h~vi !1eşrJyat .cumhurıyet rniiclc1 ·!. G..':l - .Matbuat suçlarmda'l haklnnn 

44 - Kanun ,.e niznmnamelcrın um~.;rıılerınin emrı i.~e .~opla~tırıiahilir. da t:-ldbata ha~iannnJ:n mahkeme ll'ı· 
~mt gazetelerin neşıinden e\'\'cl ay- J.., - Matbu~t curumlerınedn ve zurunda da .)fohen l'ekil güstcrebilir
nen neşri memnudur. Hflfı.fına hare· matbuat ~·asıtnsıle yapılacak 6,uçlardan lcr. Ancal< Uç gün zarfında v('kalct· 
ket edenlerden 50 lirnyn kadar hafif doları hulmtolunacak 

1 
t~zmınat ''<? namenin asıl ,.c tn~dikli suretini nıah. 

para cezası alınır. mahkeme masrafları ıu ·uki ,.e mali ken.eyc , ermeleri şarttır. 
45 - Re8D'i dairelerin mahlmat ve mes'uliyetJerden cezaya mahkum O· 64 - De,·let dnirc \'C nlüe.scMeleri 

beyanat vermeğe alt1hiyetli rnemul')a lanlarln beraber se~mayc koyanlar tarafından neşredilen re mi gazete ,.e 
mrn l'e hlikumetçe tanınmış ajan la· mfüeselsilcn mes'uldurl.er. ya riısaleler bu kanunun matbuat vası· 
J'fn verdikleri haberlerin neşri suç tcş· 53 - Matbuat vasıtası!~ ~·npılan suç- tasile irtikfıı> edilen suçlar hakkında 
1dl etmeı. lar altı nyhk murura tabıdır. neşriyattan kendini muta1.arrır uddc· 

46 - A - c~za ıkanunıınun 486 in ;,4 - TUr~ c~za kanunu~un 426; 427, den kimselerin gönderecekleri ce\·npla 
el maddesi hükmiincc bi,. " •a e na· ,·e 4, O. 482 ıncı rnaddelerılc bu l\anu· rı neşretmek mecburiyeti hnricir.deki 
emda iki taraf veya ''"' · tarafın· nun 18 inci maddesinin (A) \'e < ~) mükellefiyet ve şartlardan mü~ tcsnn· 
dan dava 'hakkında m:. re \'eri· fıkr11ları 8, 19, 28, 29, 33, 31, 35, 44 un· dır. Bu gazete ''cya risaleler Ynsıta· 
len evrakın ve serdoluı .ıjdafna· cil maddeleri şümulüne giren suçlar- sile irtikap edilen suçlardan doları 
ların muhte,·i oldu~u tahldı· l:ifızlan· dan dolayı hazırlık tahkikatı ~·apıl- gazetenin doğrudan doğruya idaresin· 
nm neşri mahkemece geri alıııma ı mar- . • den mes'ul olnnlarln birlikte suç mc'·: 
111•nedilmfR olmadıkca caizdir. 5:; - Matbuat ''nsıtaslte lrtıkap C· ıuu olan ye yazı veya resim ı;nhibı 
. B - Mahkeme ·ırnzundn dnvayn 1 dilen ağır ceı.a mahken~esinin ,·azife İ· müştereken mes'ul olurlar. nu hu us· 
&fdb~ti olmadığıı hal<lc üçüncü :;;ahrs- ne dair suçl~rdan ~~y~ı .sut~ar _cümhu· ta memurin muhakematı hakkındaki 
lar aleyhine yapılmış \'C muhakcrnrce riyet müddernmn!Oıhğının ıddıanamc- knnun lıükUmleri cereyan etme1 .. 
ıerl alınması emredllmfs hareketlerin ile doğrudan dogru.r~ mahk~me.re ''e· 6:> - 16 temmuz 132:; tarihli matbu· 
rte§rlnden dolayı gaz.:te ye risaleler rl!ir. MU tehccn mahıyet~ckı n~şr!ynt nt kanunu 'c 1,eyillcrile matb:ıalnr kn 
takip edilemez. Haklarına tecayiiz e- tan dolayı gazete .. '~~:n rısa~.enın ı.ntı. nunu H hali!<! te~~f, ı,unununun hu 
.dUmiş olan üçilncü şahıslar ancak iki şan mnhzur~t~-~ot·ul~rsc cu_m~urıyet kanuna n.tıhn1ıf fıukUm!cri m~l~aclır. 
ta.raf ı-e \'ekilleri aleyhine medeni müddeiumumılıgıncc ga~~te ~e) ~ mec- G6 - n~ı t nnun ncşn t!lrıhındcn 
ve ~zat takibatta bulunabilirler. rnuanın muvakkaten tatılı ~ c. luzumu muhteb 1·dır. 

47 - Gazete \'eya risalenin me_'ul· halinde de nıaznunlatın :c~·k~fı 1!!nhkc: 67 - Bu ı •. anu? lıüktimlcrinin icra· 
]eri matbaanın neşriyatından tevel· menin her ··nfhnsındn. d:ırn~ 1 ı:orecek sın~ lcra 'ekıllerı heyeti memurdur. 
')Ut edebllecek her türHi hulrnlti \'c olan muhkeme HYR hak.t ... md.en. ıstenir. ~~uvakl.at ~~ddr: (A) Bu 1 nnun 
eezat mes'uliyetlerc halel gelmenı'ek Ru taleı> duruşmnd~n C"-.ı ~akı 0~~r n mer ·~.e~~ geçlıgı taı·ı~te cıknuıkln o· 
tiezere memurun ''aıifesine miitenl· mahkeme veyn hfıl,!m cvı ~kJ tetkık C· lan ~utu!' .ı:n1..ete. ~·e rı aleler . l~anun 
]ik liillere ait olarak gazete Ye risa- dcrek tatiJ ,·e tcvkıf ha~l,ınd~ b~ı .~a· ne rı tarıhınden ıt.ıl>arten ı;; gün ıçlı!dc 
)elerde yapıal neşriyat hakkında bir rar ,·erir. Beraet ~al':uıle. tatıl k~1:'~1 beyan!'ame Hrerc,.. kaııun hi.ikmlerıne 
dtvlet memuru H~ya saliıhiyetJi ma- ~mlkar. l\t:ıJıl,umı~·ct h.~lınde .m~'1" ı· ııymag:ı m~cburdur~nr. Bu ıam:rnll 
bm tarafından gönderilen cevaplan nıun mahkum oldugu m~ddet \e,>u P~: ~adar ~l<'~l'I) at s~ıhıp ve bu ı.ııııu~~~ 
meccanen neşrctmcğe mecburdur. {'c- ra cezasının ödenmcme:-ı!nden ??13 >· ıl ·~ ~.dılmekt<' ı lan rn. temm.uz l·':"' 
vep ,.e tashihler gnzete ''e risalenin ne kadar hapis cezası hızın~ gelı~ or!=;a tarıhlı ı~atbu~ı.t ~. anu~u ılc ,ta~ in ~dıl· 
bu ce,·ap \'e tashihlerin ,·usulünü 0 miktara muadil olacak. H ce7~ ~n· mi~ mes ul mudıı~l~rı nme uhyetı ııl
müte.akip ilk çıkncnl, nüshasının ay. nununun 2:> inci mııdde~ı~de mun; )en tında clernnı cdehılır. 

11 nl sütunuıın ayni puntu harflarle hiç müddetten nınmi hadd_ını g~ç!lıiyer~lt r•!tmı~k~t mııdde: O!> bu .·".kaııuri 
bir ilave ,.e tavyolunmal<sızın nesre- hir müddetle g:ııetenın tntılınc <lııır ne'?rı tarıhınde gazete 'e ıı ılel~ 
dile~tir. Nesriyat devlet memuru. hiil-,molunabilil'. Gazete ,·eya m~rmı~· tnlınmakta olnn ~ahip,. haşmuhnrı·ır 
nun hsınn d~ taalhlk ettiği takdirde alarmı karar hilfıfınn nesredr.nleı. hak· ,.e umumi ne ·~·i>ntı.nı ı.dare . edenler 
b şa b·r ce,•ap vermek hak k d .. vdan aı;;ağı olmamak ilzerr knnunun tah,.,11 dcıere ı noktasından 
k

u me.ınul~J·t~ynDı!r gazete nya Tisa. hm .a uç?nOO. Jirad~n a,.ağı olmamak Ü· ko:vdufru J<ayı!lnrclan 1 anunun ne ri 
ına ma ı \ ır. ' '· apıs \'e - h"k ı r · f 1 ı l d 1· . ·aıi ·etlc-

le ne~riyatında zikir \'ıcya telmih edi· zere ağır para ceza ! u mk 0 1un~ı · d esasında ı c 1 nkı un .1
11

:\ ·'.
1

' :· .. 1_ 
1 h~'-ikf • h "k i şahısların 0 r:r, _ Dir suçtn mlq~tere o :ın ar nu 1 e mah. ur kal 01a ~aı ı c uç ~~ne r.nıc 
. en."" ve)n um ,,, . k haklundn \'e dnv an- d ti ı"<ıf<'"'nn fııfıılıırlrıı. 
neşrırata cevap vermcğe haklan var. bir ve,·a bır a~ı ~ , . e ;.e...;m;:.;_• ..;.;.--------
d C 

.. d . . h" • . . nlmag·a bagh olur. 'e 17... • 4 'l a 
ır. e\ap, gon ercnın amzasını a- çılması ızın " ' h . b' Yol vergısı ' r 

vi olm~ ,.e taalluk eyle_dfği yazının nin alrnm_a~a~~;:'~dn~cm~~f1se~~bir~ Ankara, 25tVakıt)- Yo! ver· 
iki mislıni geçememek lazımdır. Ce· retle teblrğat 1 ti t va ıtasne irtl· · • cl•scc iki taksitte \'eril-
vap gazete ,.e risale hakkında hakare- geçecek zaman ma ıua . . • gısı me • . l k k b l 
ti mutazammrn sözleri ,.e suç teşkil e· kap edilen suçların ll!ahak~!'1es! 1~ 11~ mek üzere 4 lıra o ara . a u 
debilecek mnhiydteki ifadeleri ha,·i O· hu kanunda kabul -~~!l~n sur~>~ ~~~~~ edilmiştir. Vilayet umumı mec
Jona l'eya neşrinden üç ay geçmiş ise edecek mnhiyette goru

1
turse h k in lisleri nihayet bu miktarı 6 lira· 

de imtina edilebilir. Cevap ve tas~i- maznunlar hak~ı?dak mu .a ~tmbe·~· ya kadar çıkarCJbilirler. 
hin dercinden imtina halinde imtı· muvakkaten tatıhne kar. r 'en e ı ır. 

'h • u-· bil dayalarda maznunlardan 

( Ost cır af ı ı inci sayıfada ı 
bir hükumet memlekette B. M. 
Meclisinin itibarının örsetenme· 
sinden vücuda gelebilecek ihti· 
malit ve netayici hafif ~~re~ez. 
(Bravo sesleri) D:nHebıhr kı. ~· 
M. Meclisinin mudafaası ı~ı~ 
devletin bütün kanunları kafı 
derecede abkAmı mUeyyede koy· 
muıtur. b .. 1 Böyle olmakla bera er ~y e 
zemanlar olur ki Büyük Mıllet 
meclisimn itibarma tevcih olunan 
gizli ve muttarit bir cereranın 
cilrüm mahiyetine girecek b.r ta
kım arz göstermesine kadar be_k
leyemcyis. Memlekette her ~üş· 
külü halleden ne kadar muglak 
olursa olsun milli meseleleri ni· 
hayet durulmuş bir s~ gibi bir 
istikamete tevcih edebılen yegi· 
ne kuvvet Bilyilk Millet Meclisi· 
dır. Onun için sözlerimin huzur~ 
ilinizde herkes tarafından cyı 
iiştileceğini, eyi dinleneceği!'i 
Umit etmek isterim. Büyük Mıl
let Meclisinin icrayı faaliyet et
m eaine memlekette haysiyet ve 
itibarının her takdirden yUksek 
tutulmaıını; meb'uıların Büyük 
Millet Mecliıi kUnllsUndeki mil· 
taleaJarının bir takım tazyikler 
ve tesirler altında tutulması 
hUlyalarmdan vazıeçilmesine na
zan dikkati celbederim. (Bravo 
sesleri, alkıılar.) Burada her me
sele her ıurette tetkik oluna
caktır. Her meb'uı herıeyi söy
liyecektir. TeıkilAb esaaiyemizin 
rubu budur. BütUn kanunların 
sası budur. BütUn bu hükümlere 
riayet eder görUııerek yıldırıcı 
bir tesir yC'pmaia çalışmakta o
lan neşriyata mani olmak v~z.ife· 
rniz ohıcaktır. (Bravo seslerı, al· 
kışlnr.) 

Arkadaşlanm, Reisi devlet me· 
selesi de milli hayatta ve Cüm· 
huriyet hayatında nazik bir mev
zudur. Ceza kanununun son tadil 
olunan ahkamında Reisicümhur
lara karşı .suç addolunabilecek 
ef'al ve tavırların tarifi daha 
ziyade tafsil edilmittir. Bu bUyJe 
olmakla berab~r hukQmetler yal
nız böyle s~kiz senelik Cümbu
riyctlcrde reisisicUmhur aleyhin· 
de yapılacak prop?gan~~lar eski 
cümburiyetlcrde bıl\; reısı devlet 
aleyhinde myUarit bir propaganda 
y!'.ıpılmasma müsaade edemcı.ler, 
bu şahıs clolayısilc ve. bilva~ı~a 
nihayet rejim m~s~leıı o!abılır: 
Bunun için t•mumı rıyasct noktaı 
nazarmdan bunu da söylemel: 
isterim l<i reisi devlet gibi şayanı 
ihtiram nazik bir ıncvzu jç~n 
neşriyatta ulu?rta ve dıkkatsız 
yürünemez. 

Bir mühim mevzu daha var
dır. O da yabancıların bu mem
Jel<etteki neşriyatla memleketin 
umumi siyasetine tesir edecek 
bir faaliyet göstermeleridir. Bu· 
na da müsaade edemeyiz. Mem· 
Jcketin umumi siyasetini vatan
daşların gözünden kaçıracak su
rette neşriyata dahi müsaade 
edemeyiz. (Bra\•o sesleri) 

Memleketin umumi siyasetini 
vadandc:şların gözünden kaçıra
cak şekillerde yaban ı siyaset· 
leri kendi tcsirleıi altına alınıya 
muktedir olamıyacaklardır. 

Kanun ahkamı ve müdafaa 
vasıtaları kıfa)·ct etmez ve hii· 
kfımet nihayet ve bu salahiyeti
ni memleketin umumi siyasetini 
müdafaa için kullanmak mecbu· 
riyetindc kalacaktır. (Alkışlar) 

Memlel<t>'in v hdctini sarsa· 
cak l!eşriyat umumi siyoscti esa. 
smdnn mliteessir edecek neşri· 
yat cümlesindendir. Mıllet vnb· 
det fikitlerinin tcşettüle scvko
l•ınmasına, vatan birliğinin ehem
miyetten düşürülmesine müsaade 
edemeyiz. 

Ordll aleyhine neşriyat bilhas· 
sa nazarı dikkntimızi celbcrier. 
Nemlckctin ınüd~foa esbabı ve 
ve ai i her vasıta \'e her vesile 
He konuşulabilır. Bütün bu es· 
bap ve vesilelerin ordu hakkm .. 
da mürettep bir propaganda 
mevzuu olmasına mUsaade etme
mek hükumetimizin vazifesi ola
caktır. Arkada,larını, diğH bir 
nazik mevzu daha vardır ki oraya 
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GD.rbtlzler yurdun· 
dakl mtlsAmere 

L Valm"m çocuıı. sayılası ıetrıkası : 2 s:aatlerce öter Scl:m ona bı,ilbiıh.im göndermiş bugü~ 1ıelmiyecektimş. niı Hey bu akşam Dızde kalacak me- ltüsnu Hey - Ya bak ben de bura 
der. Onu çok eever HtunU art1k o- Nurettin - Gelmlyecek mi .. gelml- rak etmeyin d~rim olmaz mı? dayım Sellmdti• bqtla nudma laer 

Biilbül• na bu bir illet oldu. Bülblililn se:;ini yecek mi doktor gelmez~ SeUm ne ya- HUsnU Bey - iyi amma siz rahat halde bugün daha lylsbı bak a.tlrQtla 
duymasa uyuyama& Başını yastığa par lala. Selim büsbütün üzülür şimdi sız olursunuz. de hafifieşmlt-
dayar saatl~rce dalgın dalgın onu ne yapmalı. Nurettin Bey - Haydi canım bflA Huta - Oyle Rflnl Bey. l'üat 

Yaanı Hasan Bedrettin dinler ben baz.an Selim artık yorul- Hüsnü Bey - Gidip çağırsak. kfs hem ben çok kalmam timdi geli- hiç halim yok. · . 
.._, ..-.l•llk facia" dun yat derim o zaman bana öyle bir Nurettin - Evet gidip çatırmah rim (çıkar). Htlantl Bey -ı•r 0 da ~r ı. .. 

Jluta _ DllJbaI 8tmere bqJs:vm- b:ıkışla bkaar ki sesimJ çıkarmam bundan başka yapacak hiçbir şeyimiz Hasta - Baba .. baba. sen yorulma yat. 
ca bent uyan4ına olmu mı baba .• · bir kenara çekilerek ben de onu dinle yok. Lala - Buyur Selim Bey buyur Hasta _ babam gelntee beni QJUld l 

Nunttlll - Olur Ja'Y1'1l~ olur. Sen meğe başlanın. Hilsnil Bey - Ya gelmlyecek olar- ne var bir şey mi istiyorsun. nn olmaz mı RU..U bey. 
,at. S'CJKCT "' llJOf.ii sa?.. Hasta - Lala; babam nereye git- HUenfi Bey_ Olur Seliıa Be7 olu. 

Hlal Bey - Da tDlbtll de ne o- Nurettin _ Lala. lala.. Nurettin Bey - Gelmez olur mu? Londra, 16 (A.A.) - Loadrada bil- aen yat. 
IQ70r. Lala - Buyurun NureUin Dey. O da Selimi çok sever. Her halde ge- ti. (H ta ta ) 

NanUla - B~ prfp bir k~ Narettln - Doktc>r daha grlnıcdi lir ben şimdi gider onu ahnm. Hem Lala - Şimdi gelir yavrum flmdf ge 
88 

fa r • 
Her ..... sıllr 111 k&l'flld pencll'ftÜı mi?. bak benim hatırıma balka bir teY pil- lir. Rem bak RtlsnU Bey amcan da bu •• ' S'CJKOT 
JMllldtld dalcla yuTUJ var orads Lala - Il:ıyır NuretU:ı Dey haber yor giderktn sizin evede ufranm Htts- radL • (BMmetll) 

----·------------------------------------------------·······-·····--·-··-··· Hediye kazananlar Pazartesi 13 ~en 18 e kadar bizzat kur'a çekeceklerdir 



izmir futbol şampiyonu 
Altaylılar izmlrde futbol şampiyonluğunu 
kazandılar , bJsikletçiler muvaffakıyetle 

mtlsabakalar yaptılar 

f Gençlik Haberleri f 
Temaşa grubunun 

mttsameresl 

· Kamp Hatıraları 

Darüşşafaka Kampı 
Haber aldığımıza göre Gençler Te 

maşagrubu pek yakında (MUçteba Sa· 
l!hattin) Deyin Bir damla yaş, bir Pendikten yanm saat ilerdeyim ... 
deniz, bir Umman) isimli piyesini tem Dariişşafakahlar beni pek nazlk hır 
sil edeceklerdir. surette karşıladılar. Beş dakika için· 

Bu piyeste baş rolleri grubun en <le adeta can ciğer arkadaş olmuştuk. 
kıymetli san'atklrlarından (Hayri, Biraz .sonra beni yüzbaşı Kerim 
KAzım, AlAettin Rejisör H. Avni Bey Beye takdırn ettiler. 
ler oynıyaca.klardır. Bu tem.silin pek Yüzbaşı beni güler yüzle karşıla· 
kuvvetli olacağı şüphesi~dir. dı. Sonra müdür beyi ziyaret ettim. 

Ak ahf il Ali Kimi Beyle görüşürken talim 00. 
Saray m e rusu çaldı. Ve talim meydanına geç 

Yakında Halk fırlcasmın himaye- tim. 
sinde teşkil edilecek olan (Aksaray TALİM ESNASINDA 
mahfeli 6 ağustoe perşembe ak,:.mı Yüzbaşı Kerim ve müllzim Muam-
~ksarayda (Pertevneyal) lisesi b~hçe- mer Bey başta olarak talim yapıyor· 

Yazan: Necmettin Sabri 

sınd.e h~lk fı~asının yapacağı (Hıtan) lardr. Ağır makineli tüf ek ve çift nıa 
cemıyetınde hır temsil verecektir. kineli tUfek talimleri. Talebe çok! Talebeden btr gurup 

Gençlerin oyıuyacaklarr eser Mol· muvaffakıyetle iş göriiyordu. itaat eylemek mecburiyetindedir. 

1 

yuin (Zor niıklh) isimlt komediı:;idir. Talebenin hayatı askeri intizam da· • • • 
Gençlere muvaffakıyet dileriz. bilinde geçiyor. Hal'a itibarile DarUşşafaka kampı 

Aksaray mahfellnln diler Bir günlük mesai programlarr şu- diğer kamplardan daha iyidir. Çünkü 
bir mUaamere•I dur: kamp dağ sırtlanndadır. 

Bir müddet evvel mahfel gençleri· 6,30 yataktan kalkmak ve giyin· Müdür beyin verdiği malftmata go 
nin (Güzel sahne) tarafından pek ya- mele, 7,15 denize girmek, 7,15. 7,5 kah re kampın sonuna doğru bir eğlence ya 
kında Beşiktaş aile bahçesinde büyük valtı, 7,45 • 8 çadır dahilinde tenı!zlik pılacaktır. Bu eğlenceye Pendik halkı 
bir müsamere vereceklerdir. Bu mü- ve yataklan havalandırmak. 8 • 11 ta davet edilecektir. Ortalık kararmaya. 
sa.mereye (Temaşa grubunun sabık ar- lim, 11 • 12 denize girmek zamanı, 12 başlıyordu. Bu temiz insanların yanm 
tisti Musa Bey de iştirak edecektir. 12,30 çadırların iç ve dış taraflannı te dan ayrılmak bana güç geldi. 

. • , • mizlemek ve düzeltmek, 12,30 - 13 öğle Darüşşaf aka memleketimizin eski 
ellenle çekmelen rıca olunur: yemeği. bir müessesedir. Bu mektep kendi ya 

Kemılpaşa taza51nı gfden Altay bisikletçilerinden bir grup 1 - Hu~yar Ta~mkup sokak nu- 13 • 15 uyku ve istirahat, 15 - 16,30 ta ğı ile kendi kavrulur. Talebelerine 
Halk fırkası merkezinde her J:lüp- di. Büyük bir azimle ~alışan :Alfay mara 11 .Senıha Esat H, 2 - Devlet lim, 16,30 - 17 istirahat, 17 - 18 spor ve çok iyi bakar. 

ten iki~r azanın iştirakile İzmir ~por klübü 1931 senesi şampiyonluğunu ka- matbaası~da ~· Mustafa Bey, 3 - Ak oyun, 18. 19 denn (deniz çok uzak ol Temenni edelim ki her mektep Da· 
culan hır toplantı yaptılar. Bu toplan zanmıştır. saray 45 ınci ılk mektepten ~aci Rey, duğu için bir saat denize girmek zaına- rüşşafaka gibi inzıbatı tam manasile 
trda 15 temmuz 931 de toplanaca.'!4 o- Altayın faaliyeti sporlann birçok 4 - .Davutpaşa. orta m~ebınden 174 nr veriyorlar) 19. 20 yemek, 20 • !?!? ge tatbik etsin. 
lan umumi kongre için heyetler seç:ı. şubelerinde inkişaf etmiştir. L<ıtfı Bey, 5 -. Kadınlan çalışbrDNi ce eğlenceleri, 22 yatağa girmek. Necmeffln Sabri 

yur.du?~a Belkıs hanım, 6 - Aksaray Bundan başka bir de kamp nb:am Gel9cek hafta Galataearey 

1 Hlk&ye Müsabakamı"' 45 ıncı ılk mektepten Ferit Bey, 7 - namesi vardır ki buna da herbir fert llseal kampı 
,...., İstanbul kız lisesinden Meliha Hanım, 

Vazife aşkı ve ilk babalık saadeti 8 - Cerrahpaşada Orhan F.Bat Bey. 9 G ı·e nı·yorlr kı· • 
___ _..._ _ _...,...., ...... _.;:-~-~··~...,~.., • - 3 Uncü ilk mektepten Ahmet Dey, enç r _,,,,. ~ •r 

ü.ka.1.n1an ~h-M:'.>N*dlnl a; bu h•fta hlkaj'e mll-beka• 10 - Eyüp Uç ~itler Ezber Bey, 11 ~ ,•r.ırvı·'• l -r~ 
mlzda birinci gelml,tlr - L '!?·. M. M. 49 Melimet Bey, l? - fstanbuJun her tarafında ..ıı,.eJ yerler vardır 

, . . . . .. 3 Uncu ılkmektepten Refik Bey, 13 - e ~ 
Doğan ~ta miihendis mektebı Alı~ını hucuma başladı. Delik mütemadiyen Bursa k 11. d 71 H · ha· 
b. i d" kt t-•·ı 1 k b"' .. ız mua ım en urıye Y lk bili f 1 d bi k f k" ta h ıı· k ıt r ilden sonra me ep ~ ça ı;; an- uyuyerek 2:> Sm. kutrunda bir hufre nım 14 _ T h Boğazkes numa· en apı sa er er e r ço a ır, or a ı ve en 
Jığrna mebni .... vilayeti kömiir ocakları oldu. Bunu gören mühendis deh!o;ctJe ra ~ lb b~p Bane 15 _ · eMnuhtelit B 8 .. h Bey diyo k", dini bilen zenginlerimiz pek alıi güliip 

üh d. · · · d"I · f C"d d · f 1 d f ~ ra ım ey, anıza 0 mp r '· .. · · serm en ıslığıne tayın e ı mıji ı. _ ı ı~an ır a. ı, .etra a bakındı deliği tı kız orta mektebinden Cahide Hanım, Bu hafta gençlere yepyeni bir eglenerek geçınıyorlar. Adalardan e-
den çok gayur bir g~~ç olan Dogan k~-a~ak hıçbır ş~! :ok bilakis delile 16 _ Kız Hayattan Nüzhet Hanını, 17 sual soruyorsunu?. nu sual vücudü sen temiz havayı teneffüs ediyorlar. 
Ata ~z zaı:ııanda kendısıni herkese se\·· gıt ~ıde daha .ço~ b~yuy_o~d~. Va:.r.iyet _ Balmumcu Suphi Bey oğlu Nazım ~ mühim ihtl ~ Buralarda güzel gazinolar da me\·cut 
dfrmışti bınaenaleyh herkes tarafın- vahım n nazıktı. 2o>O kışının hayatı Bey, 18 _ Muhtelit kız ortadan Sai yaçlarmdan b•ri tur. Burada oturup bir çay yahut 
dan hürmetle karşılanmıştır. mevzuu bahisti. Su şiddetle hücuma me hanım, 19 - Çarşamba Mehmet olan temiz hava te 

Esasen pratik bir karaktere malik devam ederek boşlukta şaJurtılarln a. ağa çıkmazı numara 21 Müfide hanım neffüs etmek i • 1
•------------... 

olan bu genç mühendisi, bila kaydü kıyordu. 1çerden bir telaş bir gürültü 20 - Göztepe hat boyu Mw.tafa Bey: çin geZllM! yerle • Gençlik Anketi 
prt bütün amele sever ve o da onlara işitildi. Doğan ceketi çıkardı attı fakat 21 - Şişli Terakkiden Ahmet Azmi rine ait olduğun 
bir baba muamelesi yapardr. lstan· fayda etmedi. Uğraştı çabaladı .fa. Bey, 22 - Seyrisefain baş acentesinde dan dikkate şa . 
bulda ihtiyar bir teyzesile genç bir ka kat nafile... Muanez Reşit Hanım, 23 - Harbiye randır. 
rısrndan başka kimsesi yoktu bu se· • • • inci apartrmanında lsmet ilanım, 24 
L- F Bence gezmeye 
ucpten onda ~ütün bu ail~ inin bu son Su zorla kesilmiş, amele kAmilen -: eyziye lisesinden Emine Hanım, gitmek de-mek yo 
parçaslle vazıf e muhabbetinden başka korkudan drşarı fırlamı~ı. Fakat mü- 2., - Şaziye Refik Hanım, 26 - Kala 
b. .. .. 1r k -s• rulmadan, !azla 

Gençler aize aoruyoruz 

Ho,unuza giden mualllm· 
lerln tipi nasıldır, bize 

blldlrlnlz ır up yo tu. hendis meydanda yoktu. Aradılar ta- ~ış n?mara Z'1 Filiz hanım, Z'1 - Fey 
• • • radılar bulamadılar. Akıliarrna korku zıye lısesinden Baki Bey, 28 - Galata- para. sarf etme • •------------• 

Bir sabah işçiler h~niiz ocaklara in dan kaçtığı bile geldi fakat biraz son sara~ lisesinden 1148 Hayri Bey, 29 _ den bilh~ bu ~a .. 
mişler henüz çahşmaga koyulmuşlar· onu ocağın ağzından su giren deli- Beyoglu Rostanb:lşı sokağı numara u manda iktısada rıa kahve ıçıyorlar, alt tarafı beş knruş. 
dı. Doğan masasının başından kalktı ~~ ··nünde deliği kapamış vaziyette Güzide Hanrm, 32 - Sultanahmettc ıamza Söhrap B. yet ederek tenıiz Beş kuruşluk da taze fındık aldın 
yorgun gibi gerindi, pençereye gitti of ~~d:lar. zavallı genç suya mani Sevim R:ı'!'nn, 33 - Feyzfatidne Ay- hava teneffüs etmek ve bu vesile ile mı keyif tamam. . . . . 
ne sıkıntılı havaydı bu. Gökyüzü bu· . . k d" . d r· t şe hanrm, 34 - Erkek muallimden 31 eğlenmek demektir Bir takım zengin Ben vatanım ı~ın daıma hentcıns 
latlarla kaplanmış adeta korkunç her olmak __ ıçın en ~nı ekıge :.

1
m

1l t~·e :u Nazmi Bey, 35 - Aksarayda KürkcU lerimiz veremle mUcadele cemiyetine lerimin faydalı olmalarını ve l·at1nı-
taraf karanlık ortalıkta bir mezar sil- yun hAucu~u~~ arşıd oyha ıkm ? ı ... u numara 10 Makbule H, 36 - Kız n;u. vatan evlatlarına harpten yar ah d~ mızın istif adelerini düşünmelerini 
kQ .• . fedakarhgın 11!.arşısın a er esın goz- . . . . b •.. 

tilıgi var.. . t .. aQları akıvor ve . allımden Emıne hanım, 37 - Handan nerken kucağını açan Hilaliahmere ve istıyen ırıyım. 
lerınden ee~ur Y ~ ~ nun- F · B zıt 6 'Ik ekt J d · t 

Tekrar masaya oturdu canı srkılı· bor tarını nasıl ödiyeceklerini hile- eyzı eya. ıncr 1 m ep, 38 - Be emsali hayır müesseselerine yardım- şte bu zamanda iktısa a rıa.re 
yordu. Bir dakika bile ziyan etmiyen n~t. 

1 
ç dı. Kıymetli mühendislerini şik~aşta Alı "?dbt Bey, 39 - Kıı mu· dan kaçınırken her hafta hatta her gün ederek Allahın hal·~sından, suyun. 

genç mühendis bir türlü iş göremiyor· ~ı) ?r ar basına getirdiler lakin iş allımden N~rıye Hanım, 40 - Selçuk Büyükderede, Altmkumlarda, Türku- dan ve eğlence yerJerınden parasız, az 
du. ~çerı sobaniı~i Doğan Ata aldığı soğu sultan camı sok~ numara 1' Kevser azlarda bir sürü fuzuli masarf ederek bir ücret ile istifade edilecek Yenika. 

Aradan iki saat geçmemişti ki gök ~şten geçm_ş ·t ·rne ~ok yaşamadı ve h.anım, 41 - Eyup. orta mektep ~fuh eğleniyorlar. Bu bence iktısadın hu pı gibi Jstanbulun her semtine ch·ar 
yüzü karıştı gök gürlemeğe şimsekler gun ve su) und. esı yumdu sın Bey, 42 - 12 ınci ilk mektepten durgun zamanında pek doğru olmaz sa olan deni-z sahillerini tercih ediyo-
çakmkağa yer sallanmağa başl;dı on gözle•ini ebe ıyyen 1<! : •• Sadi Bey, 43 - Samatyada Uzman nırım Cuma ,.e sair günlerini Yenika (Lütfen ıayılayı çet'iriniz) 
dakika geçmeden dehşetli bir yağmur Avucunun kapalı: ~glunu rfor~~- hanını, 44 - Moda karakol sokak nu pıdan° Samatyaya kadar uzanan sahi: ••••••••••lllİ••-
altındaldlere kırbaç, kıhnç darbesi ler açtıkları zaman ır e gra a ır mara Z1 Harun Recai Bey, 45 - 15 in --- - - -- VAKiT 
kovvetile yağmağa başladı. Bir saat çocuk resmi buldu~~r telgrafta:y. . ci ilk mektepten Kemal Bey, 46 _ rahp~şa Hu~yar N~zahet.Hanım, 59 - . 

kadar devam etti. Caddelerde sokak- Dir oğlunun. dun!aya ge~d~gını ve Çengelköy askeri or~. mektep Şükrü Mersı~ n~~lıyat evınde JSazı~ Be.>:· 60
1 

G ı · k f 
larda sel gidiyor ve birçok müzahrefa resmini gönderdıklerı yazılı ıdı.. B~y, 4~ - Arnavu!l'o_Y. Hayrettin E- - 37 ıncı ılk mektepten Celal Be.>. 1 eDÇ 1 Sayı aSJ 
tr da beraber sürüklüyordu. Fakat mın Bey, 48 - 21 ıncı ılk mektepten 1 y · e·ı · ' Milsabaka kuponu 

1 1 
·Be 49 G"" ilk L enı ı meGemız 

tam ba ıırada ocağın 3 - 4 yüz metre Geçen haftaki bllmecemiı 

1 
H~dı y, - umr • A. daktilo .. . . . 

Uerainden ıeçen nehir taşmağa sular . . . . . mueddet hanım, 50 - Sultanahme! Avrupada o~·Je llır nehır ısmi bulu· 26 Temmuz 1931 
bfltUn tfddetile ocağa hücum etmeğe Geçen haftakı bılmecemızı bılenler,Asma sokak numara 13 HulQsi Suphı nuz ki .lksiue okundukta (fnatçı) ol-
bqladı. lçerdeki 250 küsur amele her \'e hediye kaıana~ıa_r: . Bey, 51 - 37 inci ilk ~ktepten Meh sur., 2 ve 3 harfleri en mühill' bir iıim: 
,.yden bihaber sessiz ı;alışıyordu. Ma Geçen haftakı bılmecemız İnebolu, met Bey, 52 - Cağaloglu Kapalı fı- gıda maddesi olsun. 4 Uncü ve a ün
am.allh su ocağın ağzındaki tertibat sa- tn, lnep, Dol, Bolu idi. . • rın Sami Bey, 53 - İstanbul .lis~s!n- cU h_a~fl~ri zama~ _ifad~ etsin. 2 inci 
,,.,nde içeri girmiyorsa da etrafta 3 • Bih:nler arasında çekıle.n kur ada den l\l. Tank Dey, 54 - 42 ıncl ılk ve bmncı harflerı ıse bır şark sazı ol 
eaforlar ~·apuak akıp gidiyordu. Du aşa~ıda isnti ynzılan.lar .. h~dıye kazan- mektepten C~vat Dey, 55 - Am~H. ha sun. ~itenler arasında altmış ki~i 
HDJ•t DayJe de\·am edemedi. Diraz mışlardır. Pazartesı gunu saat 13 yattan Jınnaıl Dey, 56 - Fehmı ~~n kur'a ıle ayrılacak ve bu altmış kişi 
:;oııra ft1UJl tazyDdle keırnrdan ldisük ten ıs e ~adar matbaamıza. gele~e~ ken ya n~ke~ orta mektepten, 57 - fswık· hediyelerini bizzat kendileri kur'a çe-

Adres: 

Bilmece halli: ------

bir delik acrJdr. Su derhal buradan dilerine )~:ıbet edecek hedıyclrı bı:ızat JfLl lısesınden Kenan Bey, 58 - Cer· kerek alacaklardır. •••••••••••••,. 

••--•••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 
Hediye kazananlar Pazartesi 13 den 18 e kadar bizzat kur'a çekecekıerdi;· 



~ 8-VAKIT 26Temmuz1931 

··Harici Haberler ı ~:n- Vakıtrina amimi muhabbetlerim l 

1 1 
Sultan suyu Hik~ye 'l.jde.aşı Yazan; 

lıtanbul muallim mcJ.."tcbim!cn l\'az. Nihal ı. 
ml Bey diyor li: .::.-.-;---~-------------------..:.:;.::.:.:!:~:;__a, 

Bu bir zevk meselesidir hc.k~I) f.i, i!.:ıCm lfannn a il, fakat sıkıntıda Beşiktaşta tuttukları küçilk bire-
Lo a konferansı akim 

çok yerleri gezer, fakat ne l.ader ol· blr.ıı; r.ı•:Iı~c:~· bir :ı.ilcnin tek kızı idi. ve taşındıktan sonra Uaika kocasının 
sa g~ıinti yerlerinin her yeıini ~~ZC· Mcml"l:ct:ı.dt- iyi tahsil gördUğU için eşyalarını yerleştirirken taşlı bir ta· 
mezlcr. lW:an ,.c 11iyuno dersleri \"ererek ihti· rak, zarfın içinde kıvırcık bir tutanı ka nca ... 

lşte ! Ben de şimdiye kadar gitti- >"?.r annesini rahatça geçindiriyordu. saç, rligcrbır 1.arfın içinde şi{;'man, 
ğiJ!l _mesire yerlerinden en çok ho~m- 'Yır~~ b~. >:_:ı.5ına geldiği halde ve an- geçkince bir kadının ayrı ve Çelili bey- Alman va artık kendi başının 
ma giden (Sultansuyu) dur. nc3ının Lutun ynlvarıma ,.e ısrarlarına le birlikte ~ıkarılan birkaç ı·esmını 

Belki daha güzel yerler vardır a- rnl~lCll cvlcr.meğe bir tilrlü karar ve- buldu. çaresine bakacak ! 
b ·ı · · d" rcmıyordu ı y lb ma en gı memışım ır. ·. . . . ı aşı gecesinde doğan aşktan -- - - -- -
Sultnnsu:ru ağaçhkJar arasınrla şi . B~ ~arı~~ bı~az fazla narın; kır· sonra kıskançlığın kabusu baş göster Londra, _24 (A. A.- - Londra kon-ıHeyetler Londradan hareket etti 

rin bir yerdir. Mesirenin ne tarafına pikle_r~nın golgesmd~ du~~n sulara meğe başladı .. Onun teşvikilc, keııdin fera_ns~nın ~ıtam ~elsesi iki sa~t cle\'am Londra, 24 (A.A.) - Fransız, Al· 
otursanr.ı; su _yanınızda demektir. Hele benzı)en'. kur~~ni ~uzl~r~nın .. ba~ışları den utan8l'ak, Raika akşamları ko- et~ı~tır. Nc:re.~ı!~n rcsm.~ hır tcbliğ-ıman ''e Belçika heyetleri bu sabala 
o su .. Ne güzel sanki kışın damlala· nr . sak.lı)an .. kı~, k~l.bının hurrıyctini casına rakı içirerek ağ-ıını aramak de ıtımat ızlık ~·uzunden muhim miktar Londra 2 
rm ucundan sarkan sivri buzlar gibi heı şe)den ustun bılır onu aşktan sa- usulünü öğrendi. da ermnyelerın Almanyadan çekilmiş Londradan hareket ettL M. Laval 
ince akışı var. kınırdı... Çelik Beyin ötedenbe . bir ru olduğu müşahede edildiğinden, konf e- ile 1\1, Brüning samimi selimler teati 

Ağaçlar ise bir koru gibi gayet Raika Hanımın ders verdiği aile· t . rd B k ...ı. rı d m ransta temsil edilmiş olan devletlerin ettiler 
1 d b

. d . . me resı va ı. u ın~ çember en geç 0 1 d ' 
kesif bir tarzdadır. er arasın a ır e alman aılesı var- . k d bf T"rk il 1 .. . n zaman ar a beynelmilel tediyat M. Grandlnln avdeti 

Arasına gittiğiniz zaman tabiatın dı. Bu aile ile çok samimi görüştüğü d~ış. ka ıbnettikrt u e evlenmekumdı~ bankasının delaleti ile merkezi banka· Londra 24 (A.A ) İtalya bari 
. . . . . . ını a:r en ve, naSJ sa tm ı ı t f d ' · - • 

bu gilzel ağaçlan insana bir yorgan ı~.ın yılbaşı _geoesını onlarla geçırmıye milletinden bir k en b ld kt· nr ara m nn Rayhşbanka açılnus O· ciye nazırı ~l Grandi, Romaya git· 
vazifesi görliyor. Yani her kim olursa soz ''ermiştı. . . genç Çelik Beyd:n ge~e;edi~n ;,:;;:; la~ lOO mtıyo~ ~olarlık kredinin ii~ ny mek üzere Londradan hareket etmi§ 
olsun ynpraklarr arasına sakh)or ne Uozentallerın tertip ettikleri mb· b ld k d . müddetle tccdıdı husu unu Avrupa ma tlr İstasyonda hükdmet m.u.- ·11• 

d Ra
. d b" d u u ça, ran oevu evlennde buluı::up ı· .. 1 • t • • wınessı ... 

hO§ bir şey değil mi? samere e ıka an ye ırkaç ay an b h 1 d k.k 1 . • ,.. .ıı muessese erme nvG1ye etmek sureti. rl tarafından sellmlan tı 
be • 

1 
. d k" 

1 
Çel"k B u ran ı a ı a ar geçırıyorlardı. Bu 1 Al r i 1 . mı" r. 

O ağaçların altında yatmak hep d rı bev:n~ü~ -ı~ac~. o a~t ı ey- şehvet sahneleri, neticesinde Çelik ae d ma~~a:~n ma ~ ,·az ye~t~l ı~Jn~e Fransız murahhaslan PllrlH 
emellerimdendir. en B~rk:i"'a mAısal ır Y d u.b 1 Beyin cUzdanından bermutat 20 • 2:> d?1~1 e ko du. erınlı >eyan e . _erı bıl·: döndUl•r 
ioşuma giden yer ı aç ene manya a u unan r k il" , d ırı me ·te ır. A mauyanın ihtiyuçları 1 Paris, 24 (A.A.) _ Londra konfe-
IJ k'"da dan Mal t Ned . IJ ve bekar bir adrun olan Çelik Bey, li· ırası e _5 t)Or u. .. . . hal\kında tahkikat icrasına ve alman rnnsına giden Fransız murahh:ısla· 

d1 r 8kl.1~ ~ ımu nıı ey sam unutmamak için bu ecnebi aile i· .. Raika bunları butUn .teferrbntı~e sana)iinden husu i trneinat alındıktan rındun l\L Laval, l\f. Flandin ve M. 
yo E~ 

1 
. b 

1 
çinde pansiyoner olarak oturuyordu. oğrendi. üç ay sonra Çelık Bey Ana- ve mütehassıslar komitesi hükumetler François Poncet Parise dönmüşlerdir 

1 
~ mız Munul~ ~-a~~smı yan ış Uaikn ile bundan e\"\·el de Rozen doluya tayJn edildi. Ufak mütanssıp arasmdald borçların tadili için zaruri İstasyonda bütün nazırlar tarafın• 

an am(Nız 1;- d ese .a ınsıne sra~_ı~ tallerin salonunda birkaç defa buluş.. bir şehirde, eğlence kıthğmdan Çelfü olan tedbirleri kabul ettikten sonra dan karşılanmı9lar ve bUyUk bir k~ 
nır.; .. ·ere e)r ~Ug~~yor ;: nası 1~a _1 muşlardı. Raika, tamaınile Avrupa ter Bey zaruri olarak uslandı; ç.ok çalış- alman borçlannın ,·ade1erinln temdidi labalık tarafından' hararetli surette 
geçhıtlılyor~~;t ~ .n A,~a 

1 
m bio 11ıgu biyesi almış, az konuşan Çeliği mnğ- mağa ,.e akşamları e\·inde Raika ile imkanları hakkında tetkikat vnpmag· a alkıslanmıQlardır 

veç e VCLAı geçırmt:n ya nrz ze rns · k"t · ""' b l d • :ıı :.- ' bl ld v d bl t f rur ve trendini beğenmiş bir genç telUk 'a 1 geçırm"6e aşa 1• ll)emur beynelmilel bir komite ihdası Fransız nezırlannın mUlluUarı 

d 
rğlşel fy 0 f uedgun kan z onu al arrğu iri eder, ona karşı resmi ve çekingen Bu sakin mes'ut aile hayatı biı· se da karar altına alınmıştır. Konferans Patis "5 (AA) Gazetelerin ver 

e sra ece yer ararız a aca ı- · dil o h ı1 · ld · · ' - ' · -ğ k d "A dururdu. ne sür . sene e <esten giılı ola e e edılec~k temınatrn bilfıhare Al· dikleri haberlere göre Londra konf 
~ız cebv~p aşa 1

1 
yu darı şu. ur:l • O gece Çelik Bey çok şen ve neşe· rak Raika ile Çelik Bey 1stanbuldnn manyaya daha vasi mikyasta nıüznhe· ransındaki Fransız murahh••ları pe-

uam ır yer o sun a neresı o ursa . .. . . ki . . . - a 

1 
• h gorimdU ve en fazla Raika ile dans bırçok oyunca ar ye cn·ardan bır çam rette bulunulmak içın esas teşkil <.'de· r~e döner dönmez konferansta ri 

0 sun.,, · ğ t d ·k etti.kt 1 - ;;. · k t ·· 1 t ve Fakat bilinmez -ki hakikat hi de etti. Konuşurken, onun derin mn\•ı a acı e arı en sonra noe agu- ceı;ı ~n~a \'e muta easındadır. tal· len kararlar hakkında müteaddit 
b6 

1 
değildir. Acaba gezeceği ye;lcr- gözlerile munis, halinı tebessUmüuü cı yaptılar ve şampa.nya içtiler. ya harı~ı~·e Nazırı 1\1. Grandi, konfe- devlet adamlarile görüşmüşlerdir. 

dey ı:r takım evsaf arıyanlnr içimizde gören Raika ~nki bambaşka bir Çelik Raıka hamile oldu .. Her ~ile iç~ ra~ .. reısı M. Makd.?nıılda. yapılan ~- Başvekil l\L Laval, reisicümhur M. 
kaça baliğ Qlur. Neyse gevezeliği her Deyle dans. edıyordu. . • sevinç veren ~ı: hadıse lfaıb.a ıle ~lik ş~kk~rle~e İtalya hukumetı namına ış· Dumcr n ziraat nazırı M. Tardiyö 
taraf; sadede girişeyim. Ben kendi Genç.biraz mahcup; •.tire.f ettı: a_rasında facınnın lıaşlangıcı oldu. Çe tıraı~ ett~kten sonr~ ~~n.feran~ın Avru ile uzun uzadıya konuşmuştur. Mail 
hesabmıa gezeceğim yerlerde bcn-cç· - Sızden çok çekınıyordum: Bf.. lık De:r meçhul hır scbqrten dolnyı pnda halı hnzırdakı hutün vahım mese- ye nazırı M. l<~lnndin fransız banka 
hi ait saya ağrm evsafı ararım. Bu i_m. mual~im h~m1_?lar ekseriya. ten· çocuğu ist(";JDİVPrek ?~ ya~ıp yapıp bu leleı·e ~arşı koymak_,.~ b

0
i1hassa nıille~ 61 müdürü M. More ile uzun bir 

evsafı haiz ve havi olan her yer bmim kıtçı ;~ kıms~rı begenmczler de.. dertten ku~ulması ıçın şıddetle ısrar le~ ar,~sın.da d~ha ıyı bır anlaşma te: müşaverede bulunmuştur. · 
için en iyi birer gezinti mahallidir. . J"~ı~a ~terek: - Ben. de. t~.:tt~· ~diyordu. ! akat kocasına tapn~, her ~ın et~ek i~a~ını bahşede.e~k yenı l\Iaten gazetesinin aldıfı bir ha. 
Çünkü benim ne suretle 

0 
yerler da mıle sı~ın ı~ın ayni şeylen duşunil· arzusunu )erine getiren Uaıkanm hır nevı de' renın mukaddemesı olmn bere nazaran M. Laval Kalede Al-

ha çok~işlme gelir veya her rasgcldiği yordum. kalbinde anne şefkati galebe etti, ço· sı temennisini izhar etmiştir. man başvekili 1\1. Brüningi vagonuna 
maz ya"! ,kmenna aramaz ve lak!n be Sant 12 ye birkaç daldka kala çl- cufunu dtişürmeğe razı olmadı. Resmt bir teblt~. kadar teşyi etmiftlr. Orada Fransız 
nim d r::k 'istediğim 

0 
değil mak adım çek ''e ç.am ağncı. ile do.n:ınmı.ş so!ra- Işte bütün bu tatsızlıklar arasında ~n.dı:', 24

. (A.A.) .. - 1'.o.nferans ve Alman başvekilleri son bir müla-
tesaddfcii~Yeya nadiren. gidebileceği- ya oturdular •• ~clık Deyı~ yer~ Raık~· A'tay doğdu. Güzel ve tıpkı bab,a ınfı. m~aısınm· hıoom. ~u~betıle. neŞo! katta daha bulunmu.Şlardır. Bu gö-,, 
miz yerler değil bizim için her znrnan mn yanında ıd1. Herke ın clınde hi· benziyen zavalh yavruyu zalim babası r~clılen rcsnn lnr tehhğde- konfe. rüşme esnasında M. Brüning basY 
muayyen olan gezinti yerleridir. rer sigara l~fığıdı ile bir kalem vardı. sevmiyordu. ransta .. hazı~ !>_ut.unmuş olan de_,·let- kil M. La vali Ber1ini ziyarete ~h-

Çlinkü insan tiu knbil gezintilere Çelik Bey Raikaya izahat verdi: O günlerde, şarka gitnrek üzere l~r mume~:ııerının mernl~ketle~ındo- san davet etmiştir. Maten gazetesi 
her .zaman muhtaçtır. işte muhtaç ol- - Sa.a~ 1:2 yi çalmağa başlarken emrini alan Çelik Bey Altayın rahat- k.1 ~ali ~-u.esseseler~ ~~.agıd~kı tek: bu seyahatin resmi bir daf'et olmadık 
doğumuz bu mübrem ihtiyaca cev. l> :"u ettığmız şeyi, bir mura~~17:~' bu sızhğından dolayı ailesini lstanbula hfl~rı .t~\sı)e edcceKlcu be) an cdıl ça derpiş edilmlyecefini yazmakta· 
verebilecek yerler e\"Vcla gayet l!a,·a· kağıda yazıp yakmalı ve kulunu de kadar götürdü bir iki aya kadar y.ı- mektedır. dır. 
dar veya deniz kenarında olmalıdır. şampanya kadehinitt atarak içmelisi· nını:ı aldıracaiını vaadederek ayrılıp 1 - Beynelmilel tnınirat bankası- Almanyanın programı 
Geniş ve kısmen de ağaçlıklı sonra ne niz. Eğer 12 inci vuruşla bunları bi- gitti. nın deHHetile ınerkez bankalar ta't'a Berlin, 24 (A.A.) _ Londra mük! 
zih ve kibar ailelere mecma olabile· tfrmeğe muvaffak olursanız, muhak· R 'k b""tü h bb t'J v fından Almanyayn açılmış olan 100 lemclerinin neticeleri, tahmin olu.na 

• 
1 

-•--
1 

aı a u n ınu a e ı e çocuguna .1 d 1 k d" • ·· ""dd t . . 
cek bir ver olmalıdır Ve bllha QU kalı: muradmıza ermış o a1.:AA:YD1Z. ld kt ki k mı yon o nr re ının uç ll) mu e lııleceği ''eçhile gayri kAfl telakki ,, · ~ . R . sarı ı an sonra, uza · aşan ocasını, 1 • . • • ' 
na buna söz verme ve buluc:ma mahnl Glildüler. Çelık Bey alkaya hır 

1
• d ·ı. d ·mın g ç f k c tecdıdı. eclılmektedir. Şimdi bütün nüruzlu ' :.--·· G k d .. e ın en -aaçır ıg e ar ına yar· . • .. . 

li olmaktan kat'iyyen muarra ·olmalı· kfı.ğ-ıt parçası uzattı. enç a rn gu· dı. Çelik Beyin mektupları gittikçe 2 -1\fu~tclıf memleketler malı mu mahafıl tamamen milJI bir ya,.dım 
drr. l\laamafih bazıları da gezinti ycr-lıümslycrek: k ğ k 1 - 1 esseselerlnın Almnnyaya açılmış olan programı tanzimini iltizam etmekte-

. kk. d . fak t 1 seyre ve so u o maga ve maası aza d"t "kt h 1.1 . 1 . terine sırf bu son has.,aya m Jıl, oldu. - Teşe dir e erım, a maa e- . ta "- kre ı er mı arının a ı c ıp m \'e mu dır. 
. • . .. 

1 
. . U d k k'. ,_ yd 'h mağa ve gayrı mun zam gelmege baş h f . · · d dbi 1 . • . ?!u için (ki şe~ı-imızde lm f!csı . boylc· ~f 11çlm ~ .~a ~ yo ı, Outa 1 ı ladı. a azası ıçın . ıcnp e en te r. erı fttl B~rçok -~a~afll, ~ Jmanyanın sırf 

dit) rağbet go::. ı: ırler. Knedı muhf. hmal b~ kuçuk kağıda sığmıyacaktJ !.. • a . . . . haz e) lcmele~ı. Konferans aynı ı~man kcndı \•esaıh ıle vazıyet! kat'f su ret-
tim ayılan C~~nidar içinde berim bu dcdı. Raika ıki can b kabılmek ıçın )a- da beynelmılel tamirat bankasınıı te tanzim edebileceğinde tereddüt et· 
şartlarıma uygun yer kat'iyyen bula· Çelik Beyin yüz il hafifçe kızardı; vnş yav~ş yanında bulunan ~!tın ''e merkezi bankalar müdürleri tarafın· mektedir. Daha şimdiden iskonto ff. 
mıyorum. Hepsinde muhakkak madı- ~a}<ıt yavaş: kıyme.!lı .. eş!aları satt~. dAnnesı Rni~~: dan tayin edilcek müme illerden nıii atının yiizde yirmi değilse de yUzde 
ğım bir hassa ek ik çıkıyor. Onun f. - O halde müsaade ediniz de ben nı~ duğunil1ıUn senesın e vefat ettıgı rekkep bir komitenin vakit ge~irmcklon beşe çıkarılmasından ve memleket 
çiİl. pek tabii olan bu ihtiyuçtnn m:ı ikimiz için yazayım, dedi. içın çocukla yalnız; Aksarayda ufnk sizin hemen ibda edilmesini tavsiye iktısadiyatının mukaddemesi görülme 

!esef n1 hrumuz. Bu vaziyet hotpe· Raika cevap vermeğ-0 \•akit kalma bir odada oturuyordu. etmiştir. Bu komit-e, Almanyanm 1 ğe ha'!lanmış olan boğulmasını daha 
e~tlıgirrıize verilmesin bilflkis her 1nrn dı: Kanunue\'velin ilk haftası idi: Ha· munzam ln·edilere olıın acil ihtiyat; ziyade uzatmamak için tedavülde bu 
fımızda tesadüf ettiğimiz se\·iyci içti- Saat 12 yi ç.almağa başladı. Çelik ika, kocasının tanıdığı bir nııkadnşu~a lan hakkında 1ahldkat icra edileceği lunan nakit miktarının teıyit edilme 
maiye \'C ahlfık ne derece terakki ctmis Bey ayakta bir şeyler yazdı Rail<aya tesadüf etti n şu haberi aldt. Çelık gibi kısa :\·ndeli kredilerin bir kısmı 8inden bahsedilm<'ktedir. 
olduğu anlaşılsın. l\taamafih biz bil· gösterdi kağıdı çakmakla bir hamlede Bey bu ayın nihayetinde mezuniyetle nın uzun vadeli .kre<Jilere tall\'ili Bir rekor 
1"in hunların içinde istisna te.J:il e· yaktı Ye külil kadehlere tnksim etti. lstanbula geliyordu. Raika derhal an imkanını da tetkik e) liyccektir. Paris, 24 (A.A.) - Fransız kadm 
de bilecek ,.e bir gün bu j e muhak. Kağıtta şu yazılar vardı: muradımız ladı ki kocasınm bu ayda izin alma. ı- M. Lavalln beyanatı yüzgeçlerinden y,·onne Godard, l:J da 
kak karşı fmyabilccek bir genc;liğiz. hayatta ebediyyen ayrılmnmaktır. dan maksadı yılbaşı gece ini beraber Londra, 23 (A.A.) _ l\t. ı.a,•nl. kika IS saniye 3 salise serbest yü. 
B"n, hu mnhrumi:rdimizde en bil} ül ı Genç kadın mavi gözlerin manya. geçirmek idi .. zaten ld'munuen·cl ma:ı· Ha\·a ajansının bir muhabirine be· züşle 1000 metre katederek cihan re 
amil olan bizüı'n e\•Hlkileri Htiham e- tizmesine mulrn,•emet edi!miyerclc bar- şının ge<:ikmesi de bunu gösteri)'ordu !. yonatta huhınnrak Alman · btihı an• korunu kırmıştır. 
derken biıdcn sonra geleceklere bunu dağını ağuna götürdü n 12 inci ,.u. Sefalet. ıstırap, ihanet, her şey dolayısile rrnn ız büktimctinin Pran· ltaly.a etrafında tanere ile 
temine çalı acağımızı md~ylemekle ruş ile ikisi de hardaklarındaki şam· unutuldu ... Ah, tek gelseydi!.. snnın esaslı n:enfantleriııi muhafnza devir 
kespl iftihar eyleriz.. panynyı son damlasına kadar içtiler. Altay artık bir yaSlnı bitirmişti; etmes~ \e ay11 i zıı.mandn heynelmilE>I Milano, 24 C ~.A.) - İtalya ~tra· 
CelCetslz ve şapkasız gezmek • • • yürüyordu. Maaştan zı;·ade sadakaya te aniit taahhiidüne ı-layet etme ·i lfı fında -~ar.:·ar~ ıle devir mUsabaka~ı 

taraf~r1yım . Dört ay sonra. Raika ile Çelik De· benziyen ve gayri muntazam gelen bir zım geldi"'ini söyleml,.,tir. nın d_orduncü ~~rhalesi olan Talı· 

1 
b (;_e~nelk:~?A;;e~, Orta mektep. ta- y:in düğünleri oldu. Raika umduğu ve para ile Raika kendini her şe)den rnah l\1umailevh demi!;tir ki: Hiç bir edo lımanına bırınci olarak Bred 

l.~·esın en w • • mud 11''Y dıyur korlduğu kadar kocasını se,•di \e ona rum ederek çocuğunu asri Ye fenni u- mlikalemed~n kaçınmııclık ve bizi biı·ı mnrk.alı ~ir tayyareye ~inmiş olan mU 
• . y . i d k • 1 bağlandı; bütUn benliğini bu muhal: sullere uvgun bir tarı.da, ağlaın '~ takım muhatarnlara maruz bırakma hendıs Kolombo gelmış ve halk tara 

az mkevsımrfn e rt• ets~.z ,.~ ş:ı~ ~a· betin içine bırnktı .•. Fakat tahmin et· glirbilz bu:·,,u .. tmeg·e muvaffak oıu~or· ı ihtimali mevcut olduğu halde· Lcm 1 fından alkışlanmıştır. ikinci, Mele 
SIZ gezme ta tanyım Çunku. J· il\(' J " • •• .. .. D A r d"" dU u • . . :.. . • ' • tiği icatlar mes'ut olmadı. du. dra t ·onferansınn gitmckt<!n cckin-~rın uçuncu e nge 

1 
• or ne 

la bu ta.bıatrn tevlıt ettıgı hır m<>chun- ü b" • a C l"k B • . • · · , . •. · • 1 Luxordur . .... t hal· d d" F k t 1 t 1 1 Hen z ır a) geçmeucn ,e ı .. e Nihayet kfrnunuev·velln 18 inde re. medık. habul etlılnıı!'l H)a ta\ıst)<' . . ,;e ın e ır. a a san ıu un • k . . . .. .. 1 . k :. . 1 1 Al b Alman tayyarecı PoM tayyaresı 
K" ü G 1 t T"' 1 "b' k J· h 1 k y:ın pek ya ın mazı ının pııruz erı a- lik Beyden 30 lira para ile kı a bir olunmuş tcdbır er n man uhranı , . , opr • Ja n n, une gı ı a .l a ı . ·k' b" . ,:ı.· da . . ; r· 1 ~· · . ; 1 .. ne arız olan bir sakatlıktan dolayı 

gu
··r .. lt•·ı·· . 

1 
. d k t . .. panmamış çn ın ır )ara gı.uı, mc) mektup "eldi Her zaman gı'bi pcı.ra ız. nı ıznle)e kcı ı gc ecegını um.t ec ı)o . . . . ve u u u ) er erın e C<' e '<' ~ap- ; b 

1 
d "' · , ' ~ .1 · Şrnarı yakınında karaya mmek mecbu 

kasız ve hatta çorapsız piya n etınek na çıkmaga a a ı. hktnn şikayet ettıkten sonra, bu ayın ruz. l ral)o:ız na7:11 arı -~ le_ Alman ~a: ri ··etinde kalmıştır 
d b

. ı · · h · Jd · 
1 

d ..ı 1 • ti h 1 .. d zırlarr ara ·ındakı mukalcmeler bızı ) · 
nazarım a ız genç er u;ın er mı e yıpJanınz zannederim. Diraz ince dli· nıhayet n e \'ı aye n n\'a ısın e yapı .1 "ti t . 1 d doğru bir şey değiltlir. Tstanhnlu11 lşiin\irsck hu gibi Yerlerde böylece gez lacak bir teftişe çrkncağını ,.e Rnikaya Alm_a~yn ı e.~ ~u 1 ec:31 ı~n ~st :'" len GUrbUzler y&ardunun Yalovl 
mesire, eğlenti mahalleı·inde, &i;rül· mek biraz da züg·iirt Jiyaka;;ıdır deriz avdet ettiğine dair bir haber nırme- tl~l rıkkı ml~saı. e ttı unmt adglı~ ısa.t t~c e·t gezintisi • 

tülil 
, t · . h d • · ~ • 'ı ece >Ir sıyase f!, e ır ve ı ı l\'!l Beyorrlunda Tepebafı cıvann-

sana ,.e tıcaret aratın nn hır 'fen hu yerlerde istirahate çckilmis den e\'Vel buna mektup ya1,mnsını ar·ı . ı· .. t.. .. t.. lt' t • l d ~ d'I b b b" 
müddet istirahat için uzaklao:ıJmı~ olan halk arasında ceketsiz ve şapkası; rıca tenbih ediyordu. ıya,sc ıl\eJ>i.sfo buirlmuşd.udr. 1 ıınn o . fa ·. tesıs e ı en ve ayır • ır 
maha1Jerinde ..ceketsiz n apka lZ gc~ . . ma) mce tta (re 1 e 0 ınaz. aalıyet sahasına geçen GOrbüz· 

gezmek taraftarı) ım. Bu hem denız M~tubunu okuduktan sonra Raı- 1 Almrınva ile :F r·rns'l arasında ahenk l d Y 1 b' · t! 
mel< fena değildir. b . . . k k f " t .. " • ' • • ' · er yur u a ovaya ır iezıa 

.. . .. • :ın) osu ıçın holaylık. hem de sı1..ak· anın a asını once ce ur ve sonra hüküm siirecek olursa biit ün diinya r · · Gü l l · · 
Kaprilnun .. hır başı~dan ohlir bası·ıtan hafiflemek için bir çadırdır. Ya- da şüphe istili etti. ı' da itimat mevcut ol:ıcaktır Sulhun ter ıpd.rmıtır. iz~ o~· ıb· 

na eaka için böylece pıyasa edersek a- hudice düşünürsek biraz da iktısaUır. (Mabadı yarın) selameti ele bundadır . , nad~ ı. en u gügeziln ı agla ... ıtosk~~ • ye ıncı cuma n yapı ca ..... 
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t+'. i tq 4:1 :(U'. i ='.Em'Dün Mecliste matbuat kanunu ~ir .reye 
1 171M karşı ekseriyetle kabul edıldı :--VA 

-- --- ------- - - --~- - -- - - -- --·- ---- ·----

;. : ·--Hatıralar Arasında 
... -..-. . - . 

l\.lardinde maarif Üst tarafı 2 inci sayıfada mit Ef. lerin kiffesine imtiyaz E-skilerle yenilerin ·müebbet meseleıj 
Mardın muhabirimiz yazıyor: llyibaya illveaini teklif ediyorum, veriliyor. Bqnlara ya mllblet ve· 
Mardinin merkeı. kara, ve dedi. relim, yahut yukarıdan tahsil 

köylerinde 17 ilk mekteple kız Halil Beyin bu teklifi kabul kaydını kaldıralım. ( Bravo ıes· 
ve erkek 1535 talebe vard1r. Bu edilerek 41 inci mllıtakil madde leri) iıterseniz üç bq ıene 
mekteplerde 41 erkek ve 9 ka- olarak kanuna illve olundu. müddet verelim. Bunu encümen-
dııı muallim vazife g6rüyor. Nü Gazeteler nead tatll edllecek? de de teklif ettim. Fakat kabul 
fusa nazaran talebe miktarı az 49 uncu madde gazete Ye edilmedi. 
g6rilnilyor. Mecburi tahsil kanu· riaalelerin munlckaten tatil edi- Ya ilmin, irfanın kıymeti var-
nu tamamen tatbik edildiği tak- lebilmeıi için hilkt\mete verilen dır. Veya yoktur. 
dirde bu miktarın Uç veya dört ıallhiyete dairdir. Baıvekil iımet Onun için teklif ediyorum. Üç 
nıilline çıkacağında katiyen ıüp· Paı• bu münasebetle ıaz aldı. sene aonra bugünkü gazetelerin 
'•e yoktur. Vectz ve kıymetli bir nutuk kiffeıi bu akhima uygun olsun. 

Bu ıene Mardinde açılmıı irat etti. Besim Ataler B. diyor ki: 
miJJet mekteplerinden 20 erkek ismet Pı. dan ıonra Hakkı Besim Atalay B. (Akaaray)-
3 kadın! Cezre ve Meyyal ders· Tarık Bey ılı alarak takip ve Bir iti yaparken bir gaye gndil-
haneleride dahil olduğu halde muhakeme uıullerıne dair bazı IDr ve ona doğru yürllyoruz. O 
365 kiıi ıahadetname almııtır. metalibatta bulundu. Ezcümle zaman oraya veya buraya sap-
Sunun 350 ıi erkek 15 kadındır. dedi ki: mak bizi bir zaman için yolu-
Mardinde Gazi ilk mektebinde - Matbuat auçlan üzerinde muzdan alıkoyar. Bir ihtiyaç 
ibrabim B. iıminde bir D,Juallim kanunun g6-terdiji bir enıeli ka1111ında yeni matbuat kanu-
vardır. Bu zat 00 Uç seneden- arzetmek iıtiyonım. BufGn ka· nuau çıkarmakta muztar kldık: 
beri resim ve el ifi muallimidir. bul edecejimiz kanunla matbuat Hepiniz biliyorsunun. Kanun ya· 
Liae tahsili görmOıtBr. 336 ıe- saçlarının k11a bir zaman zarfın- parken bir takım sebepler kabul 
netinde de imtihanla Sanayi ne· da bir hOkme bailanmaımı iıtib- ediyorsunuL 
fil hli · ı d•f ediyorum. Tahıil kaydını koydurmağa 

e e ryetname11 a mıtbr. Halbuki meı'uller maznunlar 
l!u zat iki sene evYel mektep- ıevkeden sebepler kıdemle kal-

ı . . A d 1 ı•t davacının bulunduiu mahallin kiyor mu? Şu halde bir inkıllp 
er ıçın vrupa an getiri en a • 1 mahkemesine gidecek olursa, bu 

d · d k' ( .. t b•••r) meclisi olan meclı'sı·mı·z bir kıde-eralye .meyanın a 1 vucu _.... k•nunla mes'uller çoiılmı•br, 
ve azalı saireıi nümuneainden ... mi, her hangi ıuursuz bir kıde-
1ri-r -e yapmıt -e Maarı·f davaların kııa bir zaman içeri- · . 1 k b 1 •.. •u " mı tanıyamaz. istisna ar a u 
•-'-.!!.lea.!-- a.And--.:..•i•. D •• -lan IİDde g6r61meaİ adda imklDllZ eli B' h d fe d w ... aa .. ..._ .- -~ &;;Wll e yorsunuz. ır e e ogru 
ıpektebinCle tetkik ettim vilcudu olur. BinacnaJeyb teklif ediyo- yiirtlrkea sağa veya sola ıellm 
bqer bllıtleri hakikaten san'at· rum. Hlkimler b6yle bir mat· vermek ihtiyaC1n1 nerden gördil
klrane y~ılmııtar. Tam bir vü- buanın netredildiii yer haricin· nOz? Buna eskiden ( idarei mas-

de açılmıı bir dava ka1111ında 
cut 4cvkelinin ber kısmı ayrı ayrı labat) denirdi. Ben bu meclisten 

t. nk maznunlara, tabü e;er muaun· k 
bütün azaıı renk re alçıdan , Jar iıtene, iıtiaabe nretile bu· b6yle bir şeyin çıktığım g6rme 
yapılarak yerlerine konulmuftur. iıtemem. Ve g6remem. 
Çocuklar. tt'rib d-i .. de ı·yı' bı'r lundup yerden ifade vermete B cı· b Ew 

-- muvafakat ebin. u me ıı unu yapamaz. ger 
fikir verebiJmek için bu azalar Kabul edilmedi bunun için sebep kıdem ise tim· 
yulerinden çıkarılarak tarıfatta Adliye veldli cevap verdi. diye kadar her hangi bir gaze-
buiunu'ma\tadır. ljunun birde Bu teklif ceza mahkemeleri uıu- tede çalJfmıı olan tahsilsiz bir 
daha ki!çük mikyasta kartuk pi 10 kanununun 226 ıncı maddeli· çocuiun kıdemi yllzilnden orada 
yer Oıa1üpü tecrübe etmiı ve ai laclil •••Hma tua .... eder. çahfmaja mavaffak olmaıı doğru 
arataff•~ ııahı\ak , ....... . ._ ....... ,~••••r1•i1ir'Tlnlt B.m 'tlejihlir. 
muneleride Maarif velclletine teklifi reye kondu ve kabul e- ilimıiz , meziyetıiz , bilp• 
ıandermiıtir. Her ıene binlerce dilmedi. kıdemin bu memlekette açbğı 
lira gi>nderilerek mektepler için M .. ullret yaralar hlli kanamaktadır. (bı· 
Avropadan celbetmektenıe bu 65 inci madde milzakere edi· 

1 

" 

H klu T ravo sesleri) arkadaılar, bu ya-
TOrk ıan'atlclrinin yapb"'t büıt- ir en a ank Bey matba· ala • ıl · 'uli r n sarmağa utraııyoraunuz. 
leri kabul etmek ve mekteplere c ara aıt mu "1etin muhtelit E 

fı d vveli mecliıiniz her hangi bir 
g8ndermek daha mu·afık olur encümen tara n an tayyedilmıt· kıd k " k il emi, ıuurıuz, meziyetsiz ı-
zınnederim. olma11nı bü ômet tizam ediyor demi tanıyamaz. O ancak bilgiye 

GllftlrUkten ,ıklret mu diye ıordu. L 

V fi R •t B y ce•ap - dl allrmet eder. Meclisimiz, gaye-Mmin fOatrDk idareli ate- as .,. e T ... er • 
E b kt Unutm clı, ıine varmak i,.in ..nrn.- bir 

denberi dahilden getirilen efYa· ncUmen u no ayı a mecliıtir. "' , .. ~ 
yı -bre on kilemetre meıafede fakat meauJiyeti mDvezzilere E 

y- d kt k kt G n çok mUnake .. edilen 
bulunan fİmendifer iıtaayonunda kadar in irme en or u. aze- medde 
muayene ettirmekte ik~n neden- leler için kabul edilen bu HHI Ve V aafi Raıit bey : 
•e bir aydanberi bu muayeneyi encOmen reddetti. Mutlaka kur- - Bu mesele enclimende en 
istal)'oncla yapmayarak Mardin- ban aramak için meıuliyeti mil- çok mllnakqa edilen bir madde 
deki dairede yapma;a baflamıı- vezzilere kadar indirmekten çe- olmuıtur. Binaenaleyh mecliai Ali 
t D L!fd d kindi. muk ı k k ır. aai en abile sevkolunan Bundan ıonra muvakkat mad- ayyet o arf abul ederse 
bu etY•Y• iıtasyonda muayene k · ild" bunu encümen ae kabul edecek-delerin mOza eresıne reç ı , • y 
ettirmeyip ıehre kadar aetiril- dd 1 · B Lk br. alnız maddenin kabulünde • muvakRat ma e erın • n ra· 
meli ve iki gün anbarda bekledil- llnda Ahmet !haan bey ı6z aldı. ıarar ediyoruz. Bir müddet tayin 
meal tftccara rahmet Ye pek çok Bu madde kanunun neıri tari· etmek ıuretile takip edilmit ola· 
murafı mvcip olmaktadır. Her 1 1 d rak kabul edilir. (Kaç ıene seı· 
dairece bilhassa tlccarlara ko- hinde gazete ve risa e er e ça· leri) o timdi tayin edilir. iki ve-
aı.,Wc iltermek lhım oldujun- htmakta olan ıahip, ~atmu~ar- ya ilç olabilir. 

rirler ve umumi neır1yab ıda· Ahmet ihsan B (O d ) s· elan eakiai gibi bu efYanın iıtas- h ·1 d • r u - ır 
re edenlerin kanunun ta 11 e- aene olsun. 

JODM mua1ene ettirilmeai için d w k sl9ll'lk umum mildürlOğliniin receal noktaıından koy ugu •· Meddenln illdllt 
auari dikkatini celbederiz. yıtlardan kanunun neıri eana1ın· V atfi Rııit bey devamla: 

Teltrafler ve mektupler da filen bul1111duklan vaZ1yetlere - T abıili aliyi nazarı dikka· 
Halk burada telaraf idareain- maruz kalmak ıartile mibteana le alarak üç sene teklif ediyo-

den çok memnundur. Ciddiyet tutulacaklarına da rdir. rum. 
Ye çalııkanlığile tanınmıt telgraf Ahmet ib1&n bey dedi ki - Reiı - Encilmen iıç sene mnd-
mllclnrll Sabit B. telgraf ve poı- Hayırhll ile bitirdijimiz ~an~- le takyidi teklif ediyor. Ka-
ı. itlerine ehemmiyet vererek nun ıon mu•akkat maddeaıne ı• nunun muvakkat B maddesi ga· 
telrnf ve mektuplar günii ıü- tiraz ediyorum. Bunda t':'kilbl~ zete ve mecmualarda çalıımak· 

murayır ır ta olan ubip veya bat muharrir• nli püne bir intizamı tam da- esaıiye kanununa 
d lerle umumi neıriyab idare eden bilinde fidip ıelmekte olduiunu ıey Yar ır. 

bir ıenede iki defa telgraf Ahmet ibna B. devamla: lerden yllkaek tahlili olmıyanla· 
B ...A rıkmakta olan ra- rın ... sene müddetle kanundan 

umum mOdllrüyeti Sabit beyi - ua-n 7 
T 

1 •f • zetelerde r•l·-11 tahıil 16rme- iıtima edilecekleri teklinde ta· takdirname ile ta tJ etmııtir. r-~ 
Sabri tı Maçkada teı.ıkiye camiı kartı· dil ve kabul edilmiıtir. 

Hazın bır ırtınaı 

Mllra cemiyeti umumiyei be
. ~diye uaıından Şirketi Hayriye 
hukü mlpYiri avukat Necati 
Seyin km Handan Hanım vefat 

sındaki Modern apartmanından Hakkı Tarık Bey (Gireson)-
kaldınlarak cenaze namazı Teı· 16mcı maddedeki (ubibi) ke· 
Yikiye camiinde eda edildik· limeai sahipleri olacakhr. Teklif 
ten aonra metfeni mahıuıuna kabul edilmiştir. 
defnedilecektir. Kanunun heretl umumlraal 

rahmet 17leaia Re:a - Kan~un heyeti umu· 

Muafllm N•clre bir hUcum - Puf 1. mekalelerl - Onun hof 
bir mukabele•I - lstllnbul 9ençlerl - Eskilerle renller -

•• Hizmet ,, in ~eni bir sıfatı 

-58- Yazan : Halit Ziya 
Bu Aıralarda ~ıydı? daha e1'''_eı pwrbest s~hif~leri.ni .açacak bir refik o

miydi? her halde gen~Jiğin çocuk. u~a , larak tela.kkı edıldım. Her ~oetada 
pek yakın bir hengamına yakışan bır bana tebrık mektupları gehyordu, 
ta 'h•- l\I ıı· .... · · Abdu"Jh·ıli fh valnız bir nrden ses gelmiyordu: Mu rı w: ua ım l .. acının • ' 1 • • • : 

'd R . d ların n•rcs altım Nacıden ... mı e, ecaıza eye, ,.e on ,.. .. . . . . . 
. · ~ Hu sukut ızharı lakaydı mıydı? 

tışkarı _olan bütün gen~lı~e karşı hu· yoksa bir ifadei istihfaf mıydı? 
aumetkarane ''aziyetine, L-.yan eder. Nihayet. .. 
bir hisle bende bir hücum hevesi taştı. Nihayet bir gün muallimin bir a-
öyle bir şiddetle ki zaptı mümkiin ola zunca manzumesi intişar etti: Bana ce 
m~dı. Esasen bu sıralarda mütehammir vap ... 

1 
bir şampanya kadar köpürerek ka· Derhal itiraf ettim ki o maka. 
hından fırlamağa müsteit bir gale,~ an lelere en güul, en hoı cevap an. 
halinde idim ki bu bende hi~bir teca- cak. böyle olabilirdi. Muallimin mu 
vüze tahammül edemiyen, daima te- tadı olan ağır terzilleri, izinde yar.& 
yakkuz halinde durarak kücük bir ta- bırakan kelimeleri bunda yokta: gayet 
rizkar imaya bile en büyük, bir hanıle ince ve zarif bir lisanla, sanki tl1n· 
ile mukabele eden, hatta kamçılayıcı de bir tli.)"le şamarhyarak, YBftnı ba
litifelerle, zehirleyici istihzalarla mu ~nı almış bir adarern hırç n küçük 
balif hislerini &ez.diklerime musallat bır ~ocuit'u incitnıiyerrk tedip ec.erce
olan bir JMylin vardı. Seneler dersi,.. ~me, ö.> ıe ~kr.ıi\ bir mukabeleıııi ki 
rini getirerek teakup ettikçe, ins:ının buncian e•a enel ben lezzetyap oldum. 
hayatında muzır olmaktan başka bir Hath kılydrtmeJi~·im ki o zamana ka. 
neticftri olmıyan bu meylinı ben de ya dar hakkında kin taşıdıfrm bu adama 
vaş yavaş sabra ve inti1.ara, sükün ve derhal ,·ukua gelfll bir tahavviille ısın. 
itidale tebdil ettim. O tarihte henüz mış oldum. 
ktndime mahsuı bir felsefei ameliye Eğer hiç aldırmamıt olsaydı, lfte 
icat etmemiştim; Muallim Nacinin e- asıl o zaman kinimde bir izdiyat hadi 
debiyatta tapındıklarıma tecavüzleri· sesi vukua gelecekti. . 
ne, hususile kalem ve fikir kiş,·erinde .Muallim bu mukabel~'ft41e HCÜJll. 

müstebidane tasallutuna karşı bir le bana tarizde devam edılec~ olana 
silsilei makalat ile• mukabele et- başka cevap alınacağını da MU ""' 

tim. rek bir ~nbihi tehditıldrane de •· 

Bu her halde yaşımla onun vuruyordu: 
mevk:iinin arasında mevcut mKafHin De/ı.fetlicftlir benim ~tblm 
geniıliiine nazaran memduh bir ce5a• Kordon boyu dar _Ildır tuizinl 

.. 1.. b · .. • t Olıan aan zeglwgln ha/idi 
ret olmakta• ziyade ıu unç. ·~ c.ar.~ • Yoktur aa.-aa kurtuluı ümidi 
ti. Her ne olsa Muallim Jliacı hır us- diyordu. 

•tat, ona hücuma yeltenen ~ir ~ocuk- Ye bu tehdidi tahfif edecek lttif• 
tu; fakat bu hücumun mazereti de iş- terden sonra: 
te asıl çocuklukta, n makbul bir cihe- Püf! .. krle ne iftihar 'ders)n 
ti varsa o da bu çocuğun hakka ınu Bir piifte teker mek~r gid!",!11!-
pyir aördiiiUne kartı isyan etmek fıt Jhtarlle netice ,·eriyordu. 
retJn4e mOndemlçtL Mualltmin bu fthan hiç de )'lllllıf 

Bu makalelerin muhteveyatı ne deffldf. O nkte kadar yazdıklarımı 
idi bunu tahattur mümkün değil. ,,öyle bir elinden geçirHydi, belki bir 
fakat mevzuu a~kar idi: Muallim ~a· şair delil, fakat her halde kni bir 
cinin edebiyat saltanatgahında e\· liMn üstadı olan mualli~in .elinde e-

. . . ·· ·· d . nan ~ .. ıei peyce hırpalanacajıma hıç füphe yok· 
rengı ıhtışamrnın onun e )a • 

ikb 1. · " d" k Beş karıı bovum tu. a ını son urme · .. , · .. r Bu suretle muallim Naciye, hü· 
1a oraya kadar sıçrayıp (puf ... ) dı, 0 eselesi bir lltife tebeaeündlnUn 
d Mak ı ı · orasında bura.sın· cum m um. a e erın ş · · d boğulup bitmiş oldu. Fakat 
da bu püflerden vardı. Bununla 0'1U"1 ıçın e · ıı . d olm-..ııı . . . bunun arasıra zeyı erı e -
şaşaai iftiharına sanki ıençlıtımın teı· d .ı.·ı 

f · · "f" üıı olu· e.ı · rif ve istihza ne esını u urm -s Muallim Naci Kureyşin mtişaare 

yordum. meydanını tanziren (TercömaM Ha· 
Bu makaleler İstanbul gençl~rln· kikat) sütunlannda bir Ukiıi 08lluıal 

de azim bir heyecan uyandırdı, bı.tta~ açmıştı. Bunu tehzil makamnıda Ja. 
bi lehime ... Ye bf.n orada ht'r. türlü tanbulun genç şairleri derhal (Hiz~) 
tazyikin altında teneffüs edemıyerek sahifelerinin misafirperverlitine mi· 
bunalan gençliie (Hizmet) in binnispe racaat ettiler. içlerinde isimleri tanıl· 

k 
K bul mış bütün gençler vardı: Ezcümle \b-

miyesini reye oyuyorum. a dülhalim Memduh ile AH Kemal. Bua 
edenler etmiyenler. Hakin Tank ıara Jzmirdrn bizler de iltihak ettik 
bey ıiz kabul etmiyor musunuz? ve hep az t:ok muallime ve peyrevanıca 

Ter1k beyin reyi tarizkar manzumelerin altına ınuAUim 
Hakkı Tarık bey (Gireıun)- filan diye imza koyduk. 

Kabul etmiyorum. Efendim. (Tercümanı hakikat) te bermutıat 
- O halde kanun bir reye muallim Naci ve Şeyh Vasfi imzaları· 

karı• ekıeriyetle kabd edil~iş- na da mukabele etmiş olmak için hep 
birer muallim kesildik, galiba Abdiil 

tirEfendim bir takrir Yar. oku- halim Memduh da şeyh lakabını aldı. 
nacaktır.,, 

Necip Ali, Fazıl Ahmet ve 
Hayrettin ( Bilecik) Beylerin tak
riri okundu. Bu takrirde tabsi 
davalar devam etmek üure hO· 
kümetin matbuat aleyhine açbj'ı 
davaların durması teklif edili
yordu. 

Takrir (olmaz, olmaz) sesleri 
arasında reye kondu, ve redde· 
dildi. 

Sa•t bire gelmitti. Celae üçte 
tekrar toplanılmak Ozre tatil 
edildi. 

Meellsln tatili 
2 ioci celsenin kiifadında bazı 

kanunlar milıakere ve inhç 
dilmiı. Badehu meclis Ali Beyin 
takriri nzerine fevkallde ictima 
deneaıne nihayet vermi§Lr. _ 

l\fu müşaareye (Ukbi ıubban) na. 
mını ,·ermi~tik. Bir IUifeden ibaret 
olduğuna şüphe edilemlyen bu rıan

ı:ameler silsilesi ciddi telakki ediltJHZ, 
binaenaleyh mukabele ıöreıHldi. Ma· 
allim Naci sükut etmeie daha nıuva. 
frkr ukar nazarile baktı, o da bu su· 
retle bitti: fakat bu veıdle ile artrk 
(Hizmet) Jstanbul gençlifine bir vaeı· 
tai neşir olmak imtiyazını kazandı. 

Halit Ziya: Ufpa/:bad• 

TUrk•Yunan mahkemesi 
Türk - Yunan mahkemeıinin 

reisi temmuz batında memleke
tine gitmiıti. Mahkeme 16 tem· 
tozda resmen tadil devresine gi· 
recektir. 

28 Temmuz Sah fllnil 

T. Maarif C. 
ROZET Gla8dlr 

• 
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Tefennide bulunan kıtaat hay
-.ı.ıhnın ihtiyacı olan arpa ka-

1 

ı zarfla münakasaya konmuş- ı 
lar. ihaleai 8 Ağustos 931 Cu· 
.. rteai gOnü saat j 5 de isparta 
.. ukeri sabn alma komisyo· 
mnda yakılacaktır. Taliplerin 
"1tnameyi görmek üzere Fın
Aakllda heyetimize ve şartname 
almak ve tekliflerini vermek 
•ere teminatlarile birlikte ispar-
tada mezkür komisyona müra· 
.. tlan. (461) - 1018 

* * * 
Merkez ihtiyacı için 2000 ton 

Jave marin kömürü ile 500 ton 
lltipJe kömürü Haydarpaşada 
•ionda vagon karteJesi üzerin· 
elen teslim edilmek şartile ve 
~yn ayn şartnamelerle kapalı •rf ıuretile münakuaya kon· 

uştur. ihaleleri 3 ajmtos 931 
rihine müsadif patutesi ,anı 
at 15 de lavt: maria Ye lS,30 

Kriple icra olunacaktır. Ta
lerin ıartnamesini Aakarad... 

illi Müdafaa sabn alma ka5 
isyonunda görmeJeıi Ye .-. 
saya iştirak için de teminatla 

Tavramaa Saadeti 

&tinde S kuru, blrlktlrlrsentz 20 senede 
Gilnde iO kuruş biriktirirseniz 20 senede 
GDnde 25 kuruş biriktirirseniz 20 senede 

57680 kuruşunuz 
115260 kuruşunuz 
288155 kuruşunuz 

Gtlnde 50 kuruş blrlktlrlrsentz 20 senede 578805 kuruşunuz 
Gflnde100 kuruş birlktlrirsentz 20 senede 111S2800 kuruşunuz 

K. O. karargahı için 50.000 kilo .... 
aleni münakasa suretile satın alınacak 
tır. ihalesi 9 - 8 - 931 saat 16 p fe. 
ra kılınacağından taliplerin şartatua. 
sini gfpıek için her gün öğledea nel 
ve münlkasaya iştirak etmek fçfll .. 
vakti muayyeninde teminatlarile- I*· 
likte komisyonumuza müracaatları. 

(7') 

* * • 
K.O. kıtaatı ihtiyacı IClla 

ı 268,000 kilo odun aleni m._. 
1 kau ite satan ahnacakbr. .... 

lesi 28-7-931 saat 17 de icra 
kıhnacağmdan taliplerin tarlıaıfıL
mesini görmek için her atD 
6ğleden evvel ve mOnak...,. 
iftirak etmek için de vakti _. 
ayyeninde teminatlerile birlikti 
komisyonuac.uza müracaatlan. (12} 

693 
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file ~lif mektuplarmı 1nml ft 
.-8" ihaleden ev,.ı makbuz 
ukabılinde mezkür komisyona 
rmeleri. (781) 

OLUR. 

K. O. kıtaab ihti1acı ı.t. 
168,oOO kilo odun aleni m 
kasa ıuretile tlbn alanaca .... 
tbaleai ı.e-9,Sl ıaat 16 da len 
kıhnacajmdıa taliplerin ,.,..._ 
mesini ıarmek Dzere beft 
611eclen ewet ve münaka•,. 
iftiı'.ak etmek için de vakti _. 
ayyeninde teminatlarile bir ... 
komisyonumuza miinca•""
r6J)-694 . .,. . 

• 
Jı günü ... 
satın alma koaqeamlda yapılacalr.. 
trr. Taliplerht prtname almak ve 
•.tdfflerinf vermek üzere teıainatlari
" birlikte Dtezk6r komisyona münca· 
atları. (430) 

• • • 
Gılafhk bez 170,CCO metre 

ihalesi: 20 ajuatoa 931 perşem
be saat 15 te, çımaıırbk bez 
766,500 matı& ibale1i: 22 ajuı
toa 931 cumute1i saat J5 te 
Gdafbk bez 170,~ metre flaa. 
Jeai: 24 afustoa 931 paarteıl 
1aat 1 S te, Yazlık elbiıeJik 
50,()()l) mdre ihalesi 26 a§uatos 
931 çarşamba tSte, Yazlık elbl 

selik 50,00) metre beı ihalesi 27 
afustoa 931 perıembe 15 te, ça
mqırlık bez i'66,540 metre iba· 

esi 29 ağuı· os cumartesi931 1 Ste 
Ordu ihtiyacı için yerli labri

kalar mamulibadan altı kalem 
bez kapall zarfla . mUnakaaaya 
konmuıtur. ihaleleri yukanda 
hizalarında yazılı gün ve saat
lerde ~arada merkez satan 
•l111a komlsyonunda yapıJa C'akhr. 
TaJipl.-in prtname almak ve 
nUmUMleri flrmek ve mUnaka
-.aya ıftııttılc lzere teminat ve 
tekli,,...el~rile ihale aaatiDden 
evvel meıkür lcomiayoaa mOra· 
caatlan. (1130) 

,... ... oı, tabibi 

Hastal~ her gibi ••· 
at 8,30·12 ve 1~20 kadar 

. kabul ve her ..ı. saat on 
üçten itibaren meccanen 
.Uı ç6er ve tedavi eder. 

tllfflr•neh•n•ı 
KM•a. ~ırlı oll• Ya· 

WU& Tllrk eolulk N• 8 

Yunanıstanae malı olan 
TDrlder ç•lnl~or 

lsranbul vllAyetlnden: 
10' • Haziran .. 1930 T.,.li An

kara mukavelename.inin 5 inci 
ve 1 inci maddeleri mucebince 
Yanaoiıtandaki mallanna 1 ağus
tos 929 tarihinde filen vaziWyet 
buJunmuf olan qbaam halckı ta
sarruflara mllenımen bulunduğun
dan bu malJan için kendilerine 
muhtelit mübadele komisyonu 
tarafından verilmesi lizımgelen 
veıikalan almak Ozere alikada-
m 15Ajuıtos 193ltarihine kadar 
~Oracaatlan mezk6r komisyon 
k. rarı i~bındandar. Bu vaziyette 
b:Junao •atanclqlanmızan vak~t 

çirmeden lıtanbulda Muhtelit 
Leobadele kom!ıyonu Tilrk heyeti 

urahbaaa9l riyHetine milraca
: eylemeleri ilb olunur. 

l.\adılröy ;crmndan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz bu

hıaen J3 adet koyun Kadıköyde 
Kumluk nam mahalde 4·8·931 
Salı gllnD saat 10 dan 12ye ka
dar ublac:atından dellaliye ve 
ihale pal bedelleri mOıterisfne 
alt olmak Dzere taffp olanlann 
mahalUnde bulunıcık memura 
mliracaatlan iJAn olunur. (1435) 

j TÜRKiVE iŞ BANKASI ( 

Maarif vekaletinden: 
Ankara Erkek lisesi arssıında yapılacak muallim mekfepleri 

beden terhiyui aaJonu 22-7-931 tarihinden itibaren 12-8-931 ta
rihine kadar Uç hafta mOddetle ve kapalı zarf malile münalta
aaya vazedilmittir. 

MOnakasaya ancak bOyftk inpuah deru!ıte etmiş ve muvaffa
kıyetle ikmal etmiı 0Jduklar1n1 v.eaaikle ispat edeıı mDte-hiUer 
iftirak edecek ve inıeebn filen idaresini ancak tecrftbe g8rmftt 
dlplomalı mllhendia veya mimarlar dendate edeceklerclit. PiM ft 
proje ıartname ve mukavelename suretleri her gOn intaat dairo
sinden tedarik edilebilir. 

ihale Maarif vekaletinde toplanacak İllf&al komisyonu tarafın
dan yapılacağından taliplerin müzayede, mlinakasa ve ihafAt ka
nununa g6re tanıhn edecekleri teklif zarflanm ihale günü olan 
12oı8-931 ~11amba ghü aaat 15 de komilyon ri1 ... tine tevdi 
edeceklerdir: (1120) 

Devlet matbaası mG-
dürlüğGnden: 

2 Adet 110/190 Volt 48/ 83 amper il. K.VV 570 deYir 
3 ,, 110/190 ,, 34159 ,. 7,5 .\ S7D " 
Matbaamazda mevcut evaafı yukarda yazalı A.E.G. mamuJAtından 

S adet mot5r kızaklarUe beraber 12 •iuıtos 931 çarfamba giinü 
saat 14 te ve matbaada bir sene zarfında tenk&m edecek lce· 
nar ve lcarpıntı klğıtlar, parça meti.aler 15 ağuatOI 931 ca111artt1i 
,UaD kezalik aaat 14 te mOzayede auretile sablacakbr. 

Ggrmek ve oartnameyi a;renmelc istiyenler berrDn atfeden 
aoara Jaat 16 buçu kadar matbaa fen memurJujuna mlltaea-
at edebilirler. (1035) 

. ... 
K. O. kıtaat ihtiyacı için •• 

000 kilo odma aleni mtıııabla 
suretile '8tlD ahllacakhr. m.ı..ı 
2-lı-t31 .... 1 o icra k•h.-
cağından taliplenn prbwneilııil 
görmek Ozere be,.,Un afi ... 
evvel ve mtmakaaaya ittirak • 
mek için de vakti muayyeu .. dı 
tuaiaatlarile ~ i...,0-
numuıa mttracııtlan (6!~'95 

• • * 
llllllr .mbtdkem ••tW kıtaatınm 

ı~a .!#Hı · ,JJP. k~lı iF.Jıa mfiu 
W.• ~r. n ...... u Ağu 
tm .. "Mlartlıtl ....... t 15,30 ela 
lzaürde lla.tahkea •mi aatnı alma 
komieyonan•a )'81Hlamlrbr. Talipl• 
rf11 f8rtnameyf föi'mM ldre l'mdlk 
hela heyethnbe n §&rblaıH atlÜk w 
teklifleri~ veroaek her temfnatlad 

le mt\Mr kem...,... ·~ 
(4$8) 

• • • 
200,000 ldlo kuru ot al 

mtın•~-. tle utın ... ! 
ihalesi 4·8·931 saat 1, lda i 
kıbnacajında11 t:Jlipl'rin 
nalllftinl r&nnlt lze\ôe herıta 
öğleden enref ve man.k...,. 
iıtiH.k etmek i9'1f •e va1iti ... 
ayyeat.-cle -temhtatlarile birlikte 
komfıyoıiumuıta m6racaatJan. 

72-819 
• • • 

~. 0, Kataltı için 50,000 lcilO 
oduna verilen fiat gali gamı• 
ğUnden yeniden aleni m6nak• 

"'8fttile-~ ~~<JJ! ... 
9. 8 9!1 saat l6da ıcra ful,Daca· 
ğnldan . talipler~ tertn•eıial 
g8rmek iç!n her glln öğleden ev-

vel ve mllnakasaya İftİrak et· 
mek için de takti maayyeaiDtle 
temin•tlarile birlikte komisyo
nurnuıa mUractıatlan. (86) .. 1112 

Tashih - Gazetemizin 23 T.c.....,uı 
9Jl tarihli nüshası nın ıı inci sayıfasmda 
lstanbul dördüncü icra mcpıurllllµndarı 
m lô.\ hasile incişar eden 930 . 544 doiyt 
numaralı ilıl.nda (birinci aruırmada 2000 
lirada taltbi uhtcpinclediı) ~VJlı•k Jken 
sehvi l!rtıp nlırık (~,000 lfr•) teklinde 
dizilmi~tir. Tashihi keyfi.)'eı olııµtur. 

~-cazb_paı ..... 
Saksofon ve~ 
Buda.,,._ k ..... rvataa-

nadan ... .... 
••-• F'8et P. K. 27 Ad8 .. 
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Çocuklara mahsus 
HAYAT KiTABI . -bayat· Kumbarası 

~akliyat IQÜnakas~şı 
mıirto ve is~irtoıo içtiler in~isarm~an: 
Liman dahilinde yaptınlacak nakliyat için 14 temmuz 931 ta

rihinde yapılan mOnakasada verilen fiat haddi layık görülme
miıtir. Mllnakasa aynı şerait dahilinde 28 temmuz salı günü saat 
onda pazarlık suretile yapılacaktır. Taliplerin şartnamede mu
liarrer vesaik ve teminatlarile mezkur gün ve saatta mübayaat 
komiıyonuna müracaatları ilin olunur. (1056) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
11 inci Tertip 

1 inci Keşide 11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
AYRICA: 

15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler 

Ve: 20.000 Liralık bir 
mükafat 

Kocaeli vilayeti daimi encü
meninden: 

Kocaeli Memleket hastanesi için aleni mtinalcasa ıuretile tah
minen 1127 liralık eczayı tıbbiye mübayaa edilecektir. ihale 
Ağustosun 5 inci çarşamba günü saat on beşte makamı vilayette 
icra kılınacaktır. Talip olanlann mezkur tarihte 90 liralık mu
vakkat teminat makbuzile Kocaeli daimi encümenine ve şartna
meaini g6rmek iıtiyenlerin Kocaeli Sıhhat müdüriyetine müraca· 
atlan. (826) 

Jandarma imalathanesi müdürlü
ğünden: 

Jandarma ihtiyacı için kumafı imalitaneden verilmek 
&zere 8415 adet kaput yapbnlarcakır. Münakasa 10-S..931 pa
zartesi günü ıaat 15 tedir. Biçki ve imaliyesine talip olanrın te
minatile Gedikpaıada Jandarma imalitanesine müracaatla şart· 
nameyi 16rmeleri ilin olunur. (1026) 

Satlhk ev aparbman,arsa,eşya 

satahk hane - Şehzadcbaşında 
Çukurçeşme yanında Taşhan arkasında 
l\larmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet kA.rgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat 

Emllk almak lstlyormusu· 
nuz- A ·zu ettiğiniz şerefli mahallerde 
evler. apartmanlar. mağazalar. yalılar, 

köşkler, arsalar satılıktır, 9· 12 arasında 
müracaat lstambul dördüncil Vakıfhan 

asmakat 29 

Hizmetçi, işçi v. s. arıyanlar 

Bir mürebbiye. bir hizmetçi, bir aşçi 
istiyoruz mektupla bize sorunuz. Mektup 
içtne 4 kuruşluk pul koyunuz. Adres: 

lstanbul Postanesinde No: 548 

Memur ve memure lstlyo• 
ruz - işiniz olmadığı zamanlarda ça· 
lışarak ayda 90 liradan fazla kazanabilir· 
sini1., şeraiti mektupla sorunuz, içine 6 
kuruşluk pul koyunuz. 

Jstanbul Postanesinde No. 400 

iş arıyan hlzmetçller, ı,çller v.s. 

iş arıyorum- Dört sınıflık bir 
ticaret mektebi mezunu, tecrüheli bir 
genç iş anyor, l\.Wsııit bir maaş muka· 
bilinde çalışacaktır. 

Adres: Aksaray lsmail ağa N. Oruç 
gazi sokak ~o. 8 R. Neşet 

~mmııııııııııı 1~1~111111 ~~ıı~~~ıı 
Cezayirli Gazi Hasan Pş. vakfı 

mülga kaymakamlığından: 
EmlAk No. !\ 1cv kii Cinsi Ecri miıli 

Adet l.. 
4:l.21 Kayık l\Agir 13 
~ :ı iskelesi dükkıin 
' - 17 ... .. .. -l 

Aşa~ıda yanlı iki bap dükkAn 20 gün 
müddetle müıııyedeye vazolunmuştur. 

Talip olanların 3 Ağustos 931 Pazartesi 
gününe kadar K:ısımpıışadaki vakıf idare 
sine ve 4 Ağustos 931 Salı günü saat 
14 de lstanbul Ev\.:at müdüriyeti encü· 
meni idareye müracaat eylemeleri ilAn 
olunur. (818) 

• •• 81LCUMLE 
llA~ARA"tl . 

öc.o·uaülf ü~ 
CÜN~Ü AAStALI~ _.. 

tA~IRLA 

• .. 11' 
SiZE bir atrı, bir hastalık veya OIUm getdl-

tı zaman bunun, üçan veya eUrUnen bir 
haşaratın eseri olabileceğini aslA unutmayı
nız. Filhakika hataratın, hastalrkların en mUh
llk vasıta! alrayetı oldukları her kesçe ma
lumdUr. Gerek evinizi ve g-.rel< kendınızf 
koruyunuz. Flit püskürtünüz ' 

Flit. sinek, sıvrıaınek. pire. karınca. gOve, · 
tahtakurusu gibi hafaratı ve bunların tohum
larını imha eder.Hapratı OldUrür takat insan
lara asl6 zararı yoktur. Kullanılması kolaydır. 
Leke yapmaz. Fllt'I dlter hatarat imha edici 
eczalarla teşvlt etmeyiniz. Siyah kutaklı sarı 
enekeler üzerinde uker markasını isteyiniz. 

FLiT PDSKDRTDNDZ 

111111 ııt/tad111/1/ tımln ıtmıt mat1adilı Flit. ıatntı m/Jh/Jrt/J tMılı/1111 ntıl1110ttat1~ 

Umumi Deposu : J • BERT ve Ş0REKAsl İstanbul - Galata Voyvoda Hu , ----------------------1. 

Maarif vekaleti 
Terzilik mektebi mtldilrlUğllnden! 
Sultanahmet, Divanyolu, Cağaloğlu, Bey•z.ıt civannda 18-20 

oda ve ıalonlan, ve elektrik, su hava gazı tesisatlannı havi bah
çeli büyilk bir ev aranmaktadır. Taliplerin Sultanabmet Di:ıdari
ye mahallesi terzilik mektebine müracaatları. (Telefon 22480)-1030 

Mes'ul müdür Refik Ahmet 


