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Bütün ümit Gazi Hazretlerinin iradelerinde 
•••••• 

Gazi Hazr~t~erinin muhtelif vesilelerle beyan buyurdukları matbu.at 
hürriy~ti meselesi bu kanunda mündemiç gibi görülmüyör. 
Yüksek takdirleri elbet meseleyi halledecektir ·· ················· ........................................ ... 

Veto 
Hakkı! ................... 
Bütün ümit TürkiyeReısi Cum· 
huru Mustafa Kemal Hazret
lerinin iradelerine iktirına 
kalmıştır, Matbu.t kanunu 
bir defe daha müzakere için 
tekrar meclise iade edilirse 
Cumhuriyet tarihine ilk defa 
kaydedilecek bir hAdise ola· 
caktır. 

Büyük Millet Meclisi tara· 
fmdan kabul edilmit olan 
matbuat kanunu dünkü gaze
telerde lntlıar etmiıtlr. Bu ka· 
nun henüz Relılcumhur Haz· 
retlerınin iradelerine iktiran 
etmit bulunmıyor. Bu itibarla 
kanuniyet keabetmiı değildir. 

Yeni kanunun tatbikı ha· 
imde Tyrkiye cümhuriyetlnde 
matbuat hürriyetinden aar(ı· 
nazar, gazete namına bir ıey 
kalmıyacak, ıazeteler kapan· 
mak tehllkeılne maruz kala· 
cak, efkarı umumiye siyasi 
lhtlyaçlannı tatmin edemlye· 
cek, bundan da binneflı vatan 
'lfe millet mutazarrır olacaktır. 
Dün kanunu okuyan birçok 
'lfatandaılar bu kanunun Relıi· 
camhur hazretleri tarafından 
ladar ve ilin edilemiyeceğl 
Jauıuıundtl ittifak ediyorlardı. 

Mullafa Kemal Hazıetlerl· 
nin muhtelif veıllelerle beyan 
buyurdukları matbuat hürrlye· 
U meı'eleıl bu kanunda mün· 
demlç gibi görülmlyor, kanu• 
nun bir defa daha müzakeresi 
için tekrar meclise ladeıl ih· 
tlmalleri bir çok mahfillerde 
mevzuu bahıolmakta bulunu· 
yordu. 

Malumdurki, teıkilitı eıa
llye kanununun 35 inci mad· 
deıl muciblrıce, mecllı tara· 
fından kabul edilen kanunla
rın oıı gün zarfında lıtar ve 
ilanı Reisi cumhurların ıeli· 
blyetlerl cümlesindendir. 

Tınklye Reisicumhuru olan 
zatın, bizzat teıkilitı eıaaiye 
tadilatı ile bütçe kanunları 
lizerinde "veto. hakları yok. 
tur. Fakat diğer kanunlardan 
herhangi birinin memleketin 
lli menfaatlerine uygun ol· 
madığını takdir buyurdukları 
takdirde bir daha müzakere 
edilmek üzere Millet Mecliline 
iade hı.kları vardır. Bu da, keza 
on gün zarfında ve esbabı mu· 
cibesile Meclise bildirilmek ıar 
tile teıkilitı esaalye 35 inci 
maddesinin ıon fıkra11 ahki· 
mından bulunuyor. Eıaıen 
kanun heyeti umumlyeıl,teıkl· 
litı esasiye kanununun 70 inci 
maddesi ahkamını külliyen 
tahdit eder gibidir. 

Reisi cumhurHazretlerinln ye
ni matbuat kanununu ne ıuretle 
te akki buyuracakları [bittabi 
malum ole.maz. Kendilerinin 
yüksek takdirleri elbet meee· 
leyi hal edecektir. 

Arif Oruç ..................................................... 
Weclisteki istizah takriri -

Celse zabıtlraı 
-17-

iüme nazaran bunlara cüret 
'lferen vaziyet ile güya mev· 
cut kanunların tatbikatta na· 
mus ve hayı yeti, inkılabı ve 
mukaddesatı muhafazaya ki· 
Devamı 4 üncü ıayfada) 

Beyoğlunda bir muayene 

Çürüğe çıktılar! 
11 otobüs seferden menedildi 
Şirketinde 4 otobüsü bozuk 

Menedilen otomobillerden bırı 

Bilumum veıalti nakliyenin 
Belediyece muayeneılne de· 
vam edilmektedir. 

Dünde Beyoğlu cihetinde ve ! 

otobüsten 11 rlnln eeyrü sefer 
edemlyecek vaziyette oldukları 
teıplt edilerek ıeferden men• 
edilmlılerdir. Seferden men 
olunanlar arasında tramvay 
ılrketlnln J dört otobüsü de 
vardır. 

Büyükdereye ıeyrü ıefer eden i 
otobüıler muayene ed!lmlıtır. 
Muayene edilen otobüslerin 
~dedi 14 tllr ve dört daneıi 

de lramYay t lrketinlndir. 

Bu ıuretle bozuk otobüsler 
seferden menedllmlılerdlr. Bina· 

ı (Devamı 2 inci aayfamı%Ja) Mua7ene neticesinde 14 

BE_im alnımız açıktır. Sen kendine bak ..• 

Sayıkladığın vesikaları neşret. 
Bunları bekliyoruz! 

Fakat bunlardan daha evvel, kendine sorulanlara cevap ver. Pa
zarcıktan gelen mektupta bahsedilen muhavere senin Riza Tev· 
fikle Dahiliye na~ırı Mehmet Aliye dehalet ettiğin zamana ait 
değil midir? Şu lstanbul polis müdürünün seni Serkldoriyanda 
Mehmet Alinin eteklerini öperken yakaladığı gün! Bu Süleyman 
Efendi herhalde seni yakından tanıyan birisi olacak ? 

•+ 
Düştüğün vesika tuzağının mahiyetini anladığın 

gün intihar edeceksin ? 
• 

Dün Cumhuriyet gazete· 
ılnde Yunus Nadinin can 
acıaile ortaya attığı malüm 
ıeyler vardı. Bunların cevabı 

kendlılne sırası geldikçe ve· 
rilmlıtı. icap edene verile· 
cekUr de.. ikide bir Çerkea 

Ethem meseleılnden baıka 
hır ıey söylemekten aciz bu· 
lunan bu adama acımak li
zıındır. 

Dün bir takım veılkalar 

ne,redeceği~den falan bahıe· 
derken, bir ıey yapacağına 
inanan hafif akıllıların sap· 

tıkları çıkmaza daldığının far· 
kında değildi. 

Bu vesikaları bekliyoruz. 
Yunus Nadi vesika dediği 

feylerin ne olduğunu anladığı 
zaman kendi :r.ekAsının ne 
kader kuvvetli oldu!'junu da 
görecektir. Bu günlük fazla 
bir fey söylemekte mazu· 
ruz. 

Gelelim diger meselelere: 
Yunuı Nadi, ıana birçok ıeyler 

sorulduğu hale.le, ten müte· 
madlyen Çerkeı Elemden baha 
edlyonun. Şu 1000 lirasını ala· 

rak "Yeni Gün:' gazeteılnl 
tesis ettiğin hain~ Çrekeı Etem· 
den.. • 

Her Ankaraya gelitlnde 
Taı handa ellerini eteklerini 
öperek milli kahraman diye . 
göklere çıkardığınÇerkeı Etem• 
den... Kardetl Reııtle beraber 
Türkiye komünlat partisi mer
kezi umumi iza11ndan bulun
duğun ve kalpaltının üzerini 
kırmızı atlAılarla bezediğin za· 
manları hatırlıyormuıun? 

Böyle ne zamana kadar 
(Devamı Sayfa 2 de) 
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Şirketi Hayriyede içtima J Kadınlar Birliğinde Kunduracılar ihtilafı 

imtiyazını alınacak 
Taksim · Büyükdere arasındaki 

otobüs servisi görüşülecek 
1 

Şirketi Hayrıye ile otobüsoüler arasında rekabete 
sahne olan Boğaziçı 

Şırketihayriye heyeti umu-: 
mlyeıl buglin toplanıyor. Bu 
içtimada ılrkete ait muhtelif 
ve mühim meseleler müzakere 
edilecektir. 

Ayni zamanda mezkür lop· 

lantıda otobüslerin rekabetide 
mevzuu bahsolacaktır. 

Malüm olduğu veçhile 
Takıim Büyükdere arasında 
küıat edilen otobüs servisi 
(Devamı 2 inci sayfada) 

....................... ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............. ,,,, 
Dükkanları kapıyorlar 

Sermaye eriyor! 
Mücevherciler fiatlardan yana 

yakıla şikayet ediyorlar 
Platlöl flatlarınm yükeel· 

meal hakkında alakadar 1Dir 
zat ıu meraklı ve ıayanı dik· 
kat malümatı vermektedir: 
• Pilatin, çelikten pek RZ yu· 
muıak ve gayet sert 
bir madendir. Eritilmesi 
ancak Okıijen ile mümkün 
olabiliyor. 

Bundan başka hiç bir ma· 
den yoktur ki ateıte erimesin. 

Pli.tin Altundan bir bu~uk 

gümliıten de iki misli ağırdır • 
Her maden hayadan mü· 

teeseir olur. Platin, ne ateıten 
ne topraktan, oe de havadan 
zerre kadar müteeuir olmaz. 

Bi~ sene toprakta kalsa 
eski cilasını muhafaza eder. 
Ne kadar ate.le dursa yine 
öyle parlar ve slyahlanmaz. 

Bu maden, Rusyadan baı
ka yerde çıkmaz. 
( 2 inci aahifed.J deııomJ 

Garip şey! 
uzlaşılmış heyet

ler gidiyor 
Kadın birliği evvelki gün 

lrıat heyetleri göndermekten 

vazğeçmltti. 

Buna ıebep doktor bulun· 
mamaaıdır. 

Ahiren lazım olan dört dok· 
tor bulunduğu için lrıat hey· 
etlerinin dördünün; haraketlerl 
kararlaım11tır. 

Bu heyetlere doktor Han· 

·Hücumlar başladı ! 
Muhalif kunduracılar ayrı 
~emiy.et teşkilinde musır 

bir 

l 
dan Pakize, Ferhunde ve Se· 

1 
mira mis H. !ardır. J 

Heyetler bugün gidecekleri . , - . . _ . •. - .- . 
k d

. 
1 

/ HAIAesnat arasındaki ıhtılAfı bıtıremıyen kunduracılar cemlyetı 
yere haraket etme te ır er. B 1 h 1 k ·· 
~ ..... ,. ••••••·---- lr kısım kunduracılarla, 1 mil etmektedir, ltıfz f gun· 

G H H vak'ası cemiyetleri araaında halli olan den güne, arttığı halde bunun 
unun lhtıl•f t de am etmektedir a a v • önüne geçilmek için hiç birıey 

A b b ki Heyeti idareden memnun ol- l ra acı ıça a mayan birçok eınaf ayrı bir yapı mamııtır. 

k d d cemiyet teıklline kalkıımak· Avrupadan getirilen kon-
ar a aşını VUr U tadır. Bunların iddialarına duraların m"nı idhall için 

ArkAdaşı tarafından vurulan 
Kemal 

Şehzadebatında arabacı 

Mehmet eski bir husumetten 

dolayı arabacı Kemal ile kav· 

ga etmlf ve Kemali adamakıl

lı dövdükten ıonra bıçakla da 
yaralamııtır. 
[ Talsi!Stı 3 üncü salıifemizdedir] 

nazaran : hükO.met nezdinde teıebbüsatta 
- Cemiyet, kunduracıları (Devamı 5 inci ıahifede) ...................... ,, .. , ........................... -..... . 

Günün Meselesi 

Buhran Karşısında 
Hükumet Hissesiz Şerik Sıfatile 
Zirai Müdahalede Bulunmalı 

Yazan: Naci ISMAIL 
Son "ziraat siyaseti. makalemizde, Beynelmilel zirai lıtlh· 

ıal ve iıtihlik sisteminin yeni veçheıl izah edilmlıtı. Bugünkü 
vaziyete göre, bu meıelelı;r birer devlet ılyasetl mahlyetlnde 
ııörüyordu. Yalnız, Amerika ve A nupa devletçiliği ile bizim 
devletclllk telakkilerimiz birletemez. 

Onlar, llbarallzme müıtenlt bir slyaaete istinat 
ediyorlar. Bu ılyaıet, ferdi teıepbüslerln eseri olan ıermaye 
birliğini temin ettiği gibi kooperatiflerle kapltaıı ze edilen zirai 
ııtlhıal ve latihli.k sermaye birll#lnl de meydana çıkarmııtır. ' 
Hüldlmet, kapıtalizme müdahele etmediği gibi kooperatiflerin 

(Devamı 2 inci &ahi lede) 



• 

• 

B nran arşısınd 
Hükiim t Flissesiz Ş ")( Sıfatile 

Zirai Müdahalede Bulunmalı 

muam .. ı .. rtne de karıımın. 8.-. ı 
aildahelP, iı'eri Devletleıtirmek 

Devlet ticareti yapmak ve nı 1 
bayet bu işlerdeu Dıevleltı. bi.r, 

(BirUtci say.falla. d-). 
hl ıe çık tmak ıekılle · de 
o maz. Yok-.a, ~m fQrdia ve 

b.GM!e k<>&pe.-atif set'lltfty<tlerlnin 
ıemereli bir surette itlemeleri 
içt. bütçe aleyhine masraflar 
yapıtl..1 aioyw tet•lı\ıii• 1 erde. 
bıe ~~· D~let, bisııo z ~tik 
ııfatıle müdahaleden ilni ge
çemez. Çünkü, mil · ~ual, 

yalnız istihsal ve istih'ak de· 
ğildir, IMdin kablllyıtt, mu
tahasns olmasto.ı temin edfn 
ittiyak, yaratıcı'ık kuareti 
gibi unsurlar da m•lli ikttıe"'hn 
demirbaı eıyaudır. Demok· 
rasl dünyası, bu zihniyetin 
e•eridir. Stalin, son ntttkunda 
bu urıınrlal'I. ihti"Ya et eye111 
cetniy<:tin yaııyamıyaoıağını 

ıöyl .. mek mecburi.yetinde kal· 
m1f, Rıu ilıl' iııl:iai kIU.'tarmak 
için kapi alramin " ferdiyeti 
yaıatmak" esaalar1Pa müstenit 
bir"devlet kapitaliznri.,karınak 
icap ettiğini itiraf eylemiıtlr! 

Bl:ıiın zitai slateınimlz iıo, 

1 - Devletçiliği inhisar· 
cılığa istinat ettirmek, 

2 - Ziraat bankıı• ıer· 

m.yetinl faizle iıletınek. 
Gibi iki esasa istinat edi· 

yor. Fakat, biribilinin zıddı 
gibi gijrünen bu esaıların da 
bir ıistemi ifade ettiğhıi 

anlıya biliriz: Hük ün:ıet, inhl· 
sarla bir nevi mahı;ul ticareti 
yapıyor, faiz ile de para 
ticareti! 

Fakat, bu si$temin meyda· 
na çıkardığ~ mahs11l ile !\laka· 
dar ohnuyor, ferdi le§ebbücler 
bu:akı1or. Bu sutelJ), "hayal 
kavgası Ştrugııl.efoı lıfen"i~ ilk 
likPelizmio <Mi*&. _.... ? 
Halbu:d, bu lıbeNU:ııı.. inkl,af 
etmiı, ser-ye ve kooperatifi 
İf sahasına çıkarmıştır. Bfıde 
ise, ikisi de yoktur. O halde, 
bunları tesis etmekten baıka 
çaremiz de oleısıa:ıı• Ya ıalKi 
sermayeyi temerküz ettil"meli 
veya kooptJatif ,.,..mayeıial 

tesis eylemeli ! 
Şahsi eermaye, beynelmi· 

!el kreailiz bir it ya amaz. 
Birkaç makalemizde iza lıı 
ettiğimiz glbi beynelmilel ibra, 
cat sermayetinin ıalıtit borsa 
ıermayeıile bk-1..,meıi lazım· 
dır. Bunun için ise, ya st<ık 
para olmıılıdır veyıı ııııt'anelcı
ıen bir emniyet ıarttır. Bur' , 
ne bu seTmaye var.dır n• de 
bu emniyeti bulab llriz. O 
halde, zirai mahsulabamı ka· 
pltalize ederek bir ı aye 
tesis eylemefl diitünmelıy;:ı;. 
Bunun için ise, zirai ve zirai 
ıaaalye mlktenlt bütQ• ._.,. 
sulib. kooperatif ·ıerek 
Ziraat baaka111aa st1rıııeye yo• 
kııbi!iliz. Banka, bu s~rmaye 
ile beynelmilel piyasada. ıtok 
karıılığına müstenit mali bir • 
kredi bulur. Aynı zamarrda, 

A • Malısuıatı tiplere ayıııııak 
B İstihlfık ııı:ı:lulleriııe bil:lvn

sıta çıl;arıııak 
C Ikyııelmilel bor:;a orun! a· 

rı. a karşı \·ai;tindcıı cn·e!, \'C val'
tin<lcn sonr~ mal s1tınak 

ç - ı ·re<li f:ıi~iııi ııııı.1mclcııiıı 
iç.nden çıklırınak 

O İstihsalı feıınileşti!'erck dJ-
hili ve tı;ıricı i:;tihL'ık ni~betin~ istı 

nat ı.-ttinnc:f,. 
r - l(azaııç hakkım ınilstahsil

lerc iııhı ar ettirerek d:thilf ~c harici 
piyasaları telılikcye düşQ(Cll ınuta

vas ıt sııııfıda ıııüst.ılısillc~mei(e moc
bur etmek 

1 Ltıhs:ılin dahilı istihlllcile 
ihracatı hakkında zaııımııH ilı1iy~cıııa 
ı;ore- lırmaı tcıJlıirleri ~abilmck 
iı;in s~rahala ıııalık olmak l;abil 
ol:ıcaktıc. 

Hıılbuki, bugünkü zicai 
ıiyuet bu mesele}er.le 
tdıu;e · oluııuııoı. Deııı.ok· 
ra b r hiikiuae'9 bu. iıılııni bt;. 
küınet idt.~ alamaz. 

Yaz : Naci SMAil 

Buala.rı t-in et~dildea ıoa 
ra da bugünkü buhranın önüne 
geçileme.ı. Q halde, Ziraat 
ba•ka aı z••> k~ tiiçilltl 
k-eak bft.. şekle koymak 
Lazım değilmi d•? 

H kümet; zisai istihsal ve 
istih'ıik kooperatiflerini fer· 
diyetçi sistemine terkettikten 
sonra, bu sistemin beynelmilel 
ı.yasi cepbeeiet idate etmek 
mecburiyetin.dedir. Bwıun için 
ise, Türkiye Hariciye vekaleti 
kacoıuna iktısadi bir bünye 
vermek, Tihkiyenisı ithalatına 
kar~ı ihraı:atını kıı.rıılık gös· 
tererek y41ni wı.ıUeki (Müba· 
dele! eaval) PJ'ıuetini teMie 
eylıyecek u.ımım,i k•nalleri 
açın.ak lazımdı.r. 

Şu rartleki., Ticui alıı, ve· 
rt~ kooperatiftere bırakılır. 

Bıs , beyııebiılet tioıaMt 
u lile hiikü.me\jn temin etti· 
ğl pa:ıarlarda işlerini görürler. 
811- surette, cihanın umumi 
~ıek•~ daıh 'ade kalını§ o u-
ruz. 

lhı~clay b11luaeı gös· 
teriyorki, bugünkü iktiaa.t 
huekedee~ haricinde buluAu· 
yoruz. Buğday için ortaya. 
atılan muvakkat tec'.b.ı.rler, ta.· 
ına faldes,i;ı:clir. HAlıla, 
mf~•' bhı heee.ba istinat et• 
D119diıltı için, neticıtlııri aaeçhıU 
de- ad lunalttliı.Soara,buhrıa -
mııs Yıtlnnı bııöd<ı-ıı buhranı dqil, 
arpa; f....ıtk, ü:ııüm; incir, aJ. 
yoa, liltüB, y~~ yal, pey• 
nir, pamuk, keten gibi bütan 
ihraeattmnıt ıamlldir. Münfe· 
rtt leci blflttle biT ıey yapılıt

mll" umttma. ıamtl bir aisteme 
müıtenklen bb-buhrana nihayet-
vermelidir. 

Naci iSMAİL 
Halltft: 

Bij koor~r:ütücr ıq~ıl t<:_ş_~kkül 
eıt<:r ~ 

Oıı beş scııe eı•\·el, Dalıiliyc ne· 
zarclt hesabına, Daıtiw1aka ve l loU.ında 

zira., ~ır:tı s yi kooperatifkrm müs
tcııidcn Türkiycde t.\tbiki kabil zirai 
is 'brJl c istihsal. koli>peraüflerinin 
projelerini yapmıştım. Bilhassa, Zi· 
ra:ıt baııkasının bit kredi. koorıeratiti 
ınalıiyetiııi :ılııı3.il: içiı de Aroeriliamıı 
kredi sCIJ!l'>J( i es:ısı dalıilin~ bir 
nizamı:ı.ıın de !ıazırbmıştım. 

tl!..'l·lı:ılde, muhacirin ~e umuru 
iJ:ırei -.:ıUy:ıt \ e bey eti lcfüşiy~ mü.· 
clüri eUc ·ne •eııileıı. bu rrojeleri 
lıulın.'llı milınkiıııdilr. Billıas.sa, bu 
es:ıslaı':I: ıııüıılı:niıieıt ınııhaı:irlecin v~ 
aşit«I ·n isklıılan lıakkııı<lııki mü· 
taleıı.taıun d;ı, bexııclınilcl muhaı:ı:ret 
siy:ı,.<etindeıı alııımıştı:. 

N. J. 

Şi t · hayriyede 
içtima 

(Bitinc:i sahifeclm duam) 

Şi.rkeU hıı.yriyeıı.İll zarar gör 
mcıJne aebebişyet veriyor. 

8-daa endiı11LııAen tiıket 
hl• .. 4-.d ııır va zj.y.ele- bk çare 
aramaktadırlar. 

Şlıke' ed<au aruında 
mevcut olan teınayitle göre, 
dii1il ülen çare ıudur : Boğa.· 
zlçi sahilinde bir otöbüa im· 

tiyazı al~ ! 
l~te, bugünkü içtimada, 

1ırket aı~liu idareli, h.ıtııeıa
~~eaeo otö._. .. _,_. 
etı&[ında salab.ifet talebhıde 
bulunacaktır. 

Yapılan zan ve tahminlere 
göre, hissedarlar heyeti umu
ınlyesiuln, meclisi idareye karıı 
müdıct bir ıurett• kareket 
edec:eğl aula;ılıyor. 

Ozaınan otobüs imtiyazı 
almak nokl aaı etrafında te· 
ıebbüsatta bulunulacaktır. 

Vaziyetin ue ıekıl iktilap, 
edeoıe ~ buaiiD k.esticlleme
mektedir. 

Hariciye v., Al al ının vaziyeti 

Salı günü şehri- / Bankalar Ira ıyormu? 
. mize gelecek . Sefarethane böyle bir şeyin vuku-

Bngnnko ekıpresle b!rçok1 
mebuıla.r ıehriume geldüef'. 

Hu.kiye vekllf Tevfik Rüıtü 
Bey ıalı günü ıehrlmizde bu
l e ktır. 

Dükkanları 
pıyorlar 

ka-

(Birisci sahifeden devam) 
Çok evvelleri dirhemi ya· 

rırn liraya almıyordu. Miita· 
reke zamanlarında 23 liraya 
kadar çıkmıtlı. Birkaç sene 
ınukadd- Ruslar, bir giin 
bn-deabire- bir dııkika bir san!· 
Y• içinde radyo ile Londra, 
Nevyork Parla, borsakarında 
birer ton pi atip ııakldı ve fı. 
atlar 7,5 liraya düştü. Şimdi 
elde nıevcut azalmağa batla· 
dıfından 9 liraya kadar fırla· 
nıtttır. 

Mücevher piyaaa. .. 11a gelin· 
ce: 

Eıaaen piyasamızda ınııl 
bulunmadığndan fiat ayni ve 
hl ç fıırk yoktur. 

Fakat umumi piyaıadıı: 
Pll'lanta yüzde 30, inci yüzde 
65, Zümrüt yüzdeSO nkbetlnde 
dü,kiMMiür. 

Bizde iyi ve temiz taılar 
flatını muhafaza etmektedir. 
Felemengln aı~ısı olan (Cdlt 
faseta) adi tatların flatı pek 
düfiiktür. 
Kuyumeuların heyeti ıımuınlyeal 
sermayelerini yemektedirler. 
Çünkü herkeı, avakkabı ve · 
elbke alamıyorlar. Mücevher 
n1U1! aleıa! 

Son ıeneler zarfından 1000 
lira sermayesi olan 2,5000 
lira sermayeal olııa 3, 1000() 
lirıı ıermayesi olanlar da 5 ıe· 
nede dükk&nlan kap moğıa 
m~bur olclulu. 

Bazıları sermayelerini büs· 
bütün kaybetmeden ıoförlük, 

e\biıecilik ve ayak iılerl 

yapma.ktadulıar. 

Piyasadaki bu durgunluk 
p.k çoklarını ba,ka meslek· 
lere sev edecektir." 

Beyoğlunda bir 
muayene 

( Birinı:i sahifedtm davam) 
eoa.leyb Biiyükdere ve Haılıtiye 

Beıiktaı ıeferlerljyapılamaa:uttır. 
Yani talimatnameye naza

ran bu otomobillerin ruhsatna. 
meler! de müudere edilecek. 
tir. 

Bunlardan her hıınği biri· 
nin muamelerinln ikmal ettık. 
ten ıonrıı aı:yrü sefer edebilme. 
leri Valtnlıı re'sen emir verme
sine bağlıdır. 

Otobiıscüler ne diyoı"'l 
Dünkii umumi teftişten 

sonra. bir otobllı sahibi ile 
görüftük. 

Bu zat bize dediki: 
- "Bundan evyel bir defa 

da.ha muayene yapılmıı ve 
bugün 1eferdıın menedilenle· 
rin bir kııau içiıa seyrüsefere 
ıalıh olduğu ıöylenmiotı. 

Şimdi çllrük oldufu ileri 
ıürüllyor. 

Buauo aebeblnl bir türlü 
anlaya ıadık. 

Şıradı seferden menedilen 
otobüs aah!pleri bir istida ile 
bizzat vali Beye mQracaat 
edeceğiz. Ve noksanlarımız 
ne iee ojra1111rek b lan yapa· 
cağıı ve tekrar itletuıomlz için 
müsaade bteyeca.ğ .z~ ---

BW Tayyue düştü 
Metz, 24 (A.A.) - Bir u

keri tayyare düımiit,iki pilo~ 

telef olmuttur, 

una sebep 
ŞehriJD~de bulııaaa Alman 

bankalarının taUli faaliyet 
edecekleri ve bu niyetleri ichı 
alacakLarı tahsil edinclye ka· 
dar hluettirmlyeceklerl ıayHuı 
deveran ediyor. 

Dün bu husus etı:afıııda yap· 
tığıml\11 tahkika• böyle bir ıe
yln varldl hatır olamayacağı 
merkezindedir. 

Maamafih tatili E.aliyet ede· 
ceklerl rivayet olunan Doyçe 
bankla Doyçe Oryent b .. k 
membaı tahkikatımız olduğun· 
dan ge .. k müsbet ve gerek 
menfi ola• cevaplan da kaytlı 
ihtiyatla telakki etmek mec· 
buriyetlndeyiz. 

Fakat İstanbul, mıntakıı 
ticaret müdüriy · de de bu 
huauı hakkında hiçbir malü· 
me.t verilmemektedir. ÇGnkü, 

yok, diyor 
ba kaları tatili faaliyeti hıık· 
kında ticaret müdüriyetine 
müraca. t eeilmtş değildir. 

Keyfiyet hakkında istifsar 
da buluııduğuQWz Alm-.n Mlfa• 
retha.nesl, meıeleyl hayretle 
karoılanııtlardtr. Sefaretha.ae 
erkanından uç zat: 

- Tatili fa.aliyet için ma· 
kul hiç bir sebep yoktur, de· 
mlştlr. 

Geırek Doyçe oryent bank 
ve gerekse Doyçeba.nk memur
larından malüıııatlarına müra· 
ceat eyledijimi:ı ıdahiya.ttar 
zevat hl!men hemeaıı aynen ıu 
cevabt verqiflerdie: 

- "Böyle bir şey mevzuu· 
bah& olmak d~il, varidihattt 
bile olamaz! Keyfiyeti tiddetle 
tekzip etle Üininiz! ~ .......................................................... ~ ..... 

Bizim alnı ız apkhr sen ine bak ... 

Sayıkladığın vesikalan ne ret. 
Bunlan be liyonız! 

(Birinci ıayfet/111 det1mm) ı 
111klambaç oynayaeak1111? Sa• 
na neler soruluyor? Seıa ne
lerden bahııediyonun? Korkma 
endite etme, sorulan ıeylere 
cevap vermekle vata.npHver· 
llğine leke gelmez. Sen yine 
mücahidi azam riltbeainde ka. 
lının. Bir buğday, bir ekmtk 
zammı meselesi attın. Ortalı• 
ğı velveleye verdin. Haniya, 
Mecllı tadil edildi. Senin ken· 
dini kurtarmak ·için bu kadar 
gQrültüye boğduğun layihalar 
ne oldu ? Noden müzakere 
edilmedi ? Demek ithamlar!" 
mızdaıa kolayca kttrkılecağını 
zannederek ıı..-n Aıakaaa.ya 
kottun, bu balonlıı.rı uçur.<i1.1ıı. 

Bunun aksi sııbit olsaydı, Mec· 
liste bu meıeleaııin mistacelen 
müzakere icap etmezmiycii ? 

Köylünüa kQCanıa"' için 
Anka.rada bir temayül oldıtğu 
kokusunu alır almaz, değir· 
menleri-, fırınları harekete 
getirmekt.. l>a.Jka ne dil-. 
şündün ? Zaten mefhur olıın 
marifetlerin h.p-böyle ıeyler
den ibaret del!ilmidir ? 

Vatannamma,: • t 
nam.ına, fıkara nanwıa.., 
arkasından h 
kese namına... 

Buiünlük ıu eski h-pla 
bırakalım... Mü-C-le Pa. 
zar.cıktan mektup y&:ııan Sü· 
leyıııaıı Efendi DHl .. leııl.ne 
intikal edelim: 

1 - Bu Sülııyınaa EfendU 
nla kere•te tücca t olduğu 
firmasından aala.ılıJ<er. Bu zat 
durup dururken neden t ••• 
Pazarcıktan sana hitap ebo 
mek istesin ? Mesel& : 
Bize neden böyle bir ff'Y söy· 
lememitllr ? 

2 - Bu itin mutlaka bk 
bit yeniğL olacaktır. Nedenıc: 
buralara aal& yanaıııı.ı,-o(sun, 
Bu mektubun Arif Oruç gibi bir 

serseri tarafından yazıldığını söy, 
lüyorsun.Canıın efendim telaıa, 
gürültüye patırdıya ne lüzum 
var? Ve bu zat kendidn!n se
ninle husuıi iörüıtüğünü söy
lemlyormu? Hatta yanınız d 

bir başkası daha varmış. 
Tabıi bu za ıı kim olduğa da. 
m~ydana çıkacaktır, 

Sonra. bu Süleyman Efen· 
diyl hattrlıamame:dıktıuı· gelt· 
yonun, halbuki kendisile hu 
susi ve mıııltar•m şeyin ko
nuımak içln mutlaka eyi lanı· 
ıık olmıııık ica.p etmez mi? 

Hep. inha,, v• hep tevil... 
Fıık•t bi~orsurı halk Hll!. hu 
gün bıraz dalaa anladıkça: 
Amaa yaııaltbt ... DiJe hayret> 
!ere dilıüyoc.? 

Bu Süleymaıa, Efeadt için 
dün ıöyle yaz~ordım: 
Cumhttriyyetten aynen 

Serseri, dünkü paı;avrasıııda ve
sika diye •Pazarcık tm altlığını 
söylediii bir mektubu dereediror· 

Lğer ııı:ı mektııp unlurm:ı ı.leğil:;e, 
ıııu.tl.:ıka ı.eııdi ı;ibi bir serseri; e ıs,. 
marlayıp y udırmışbr ı·aka• 1rtık 
serseri rek scrscınlediğl ı~ın lıu son 
m~ır.feti pek budalaca bir kerazc· 
likten ibaret kalmıştır. Sozde Ser
muharririıniz, ıııutarekc senelerinde 
Pazarcık'tan gelen \'C kcııdisile gö
rüşen bir lıerife •bu işgal bizim !çin 
her cihetı;e fardalıdır. Bir kere itti· 
hat ve Terakl<i serserilerinden kur· 
tıılduk, bilhassa Aıucrikaıı lıinıayc
siııe geçersek bizim için bir devri 
saadet açıldı dcnıektır. l3ir kere ke
semiz altın dolacakbr. Zeııgin ola
cağız, rd.ıh va saadet içinde yaşı
yacağızµ demiş imiş! 

Ü zaman • Vcııi Güncü neşreden 
Scrıııulıarririmlzin bütün neşriyatı 
meydandadır. ŞJyd var:;a bu ıııek· 
tubu yaz.ınııı Arif Oruç g,bı iplen 
kaııktaıı kurtulınuş lıir serseri, yü.zcl
Jilikler ııevıııdL~ı bir vatan haini 
oldug'u ıııulı.aklcaktır. O zaman 

"ben İttihatçıyun., diye makale
ler yazını~· olan Yuııu:; Nadı Beyin 
o siiılcri söy,lerni~ ohrmsıııa imkan 
var mıdır : O zaı;ıanki nc-şriy,atııı
dan dolayı İngilizler tarafından şid· 
dctle takıp edilirken Anadolu'ya kaç· 
ıııağ:ı ıııuv,1{.iak olan \'uııus , 'adi 
Beyin İııgiliıllerle müttefikleri ve 
manda akylıindc salııfelcr dolusu 
yamı çıknııştır. Şalıs.1n da l>ıııbir 
felıikete uğrayan Nadi Beyin müta
reke denilen meş'um devri beğeıııııc· 
si mümkün müdür ? Nadi B. lıaki
ka!cn bu fikirde olsa)<lı, bunu pi· 
nız, J>azarcık.'t.1H ınektup v:ızan: 5cr ... 
seri \'ey.ı celiye ıııi oiıvlcr<li, lıazı· 
ları gıbı bu fıkhlcri R.17.C!csina ı'az· 
m;ı ıııııı ın.lııi mi vardı ? 

fzkat de<lil: Y'l ser.seri o lwfar 
ser cııılemıştı kı agzındaıt çıkımı ku 
laii"ı bile ışitıniror ve ftlcıııi de ken· 
di:;ı gibi l;or ve sersem zaııııeıJiy<•r. 
Şerrüllıalc!i okllı~u Ali Kemalin ağ
zına yoraşıın ~iizlcri Başınıılıarriri· 
ınize isnat caıyor \aya etııriror. 
1 l::ıy bud:ıla iı<ly ! 

Cumhuriyeti ·n ke>ilıııiş parça 
Ne güzel ne gün!! İıte 

kendi ağzınla ve kaleminle 
tutuldun: "Yeni Gün" de "Ben 
lttihatçıyım !" d;yen bir adam 
naeıl olur da "İltıhatçı sene· 
rı erinden kurtulacağız" der, 
n a ıdadan filan bahMder di· 
yor.un ? 

Ah... Söylenek, nasılki 
mütarekeden bir iki ay evvel
"vaktil9 B'aba Tahirin kuca
ğından kalkıp ocağına otur
duğun" htibatü terakki 
aleyhine cephe l\lmııtın. Eğer 
Ali Kemal icbar etmeseydi 
peka a Riza Tevfiklerle, Dahi· 
!iye nazırı Mehmet Alllerle 
aalatmı• gitmiftjn. Bunu da 
inkar edebilirmisin ? 

lıte, bu kerute tılccıırı 
Hacı Süleyman Efendinin 
seninle iÖrÜflıiğÜ günler bu 
zamanlara tesadüf ediyor. 
hayır!.. DiyebiliNDtııiıı? Valan· 
perver ve İngüizlerin takiple· 
rinden Anadoluya fira eden 
Yunual 

1 - Rizrı Teu~e dçıhalet 
etmedin mi ? 2 - O.ılarla 
anla,macluı mı ? 3 - Riza 
Tevfiite, Melımııt Aliye el 
yazınla yazılmış dehaletnar 
meler, aeni tevkiF ebnelin 
diye o zam~ i•tanbnl poli.ıı 
müditrü b11Jumm mil'alall' Ha· 
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Banka 
Teşebbüılerine Je... 

va ediyor 
Geçenlerde tatili tediyat 

eden Sanayi ve Ticaret ban
kıuı~n va:ıi:ııetL buııllın 
kııt'i 111ret taYa:s:ııuh ed~ 
tir. 

Mal!Hn olduğu vefh~, ba 
banlia, Ce•e• ba kasının 
ktıelerinl kil.pamaaında.n müte
essir olmuıtur. 

Çüokü Sanayl ve ziraat 
bankao ınezkür banktan ı .. 
tikraz aktJıylııdiğlndeD, kendi 
vaziyeti de mütk eım tir. 

&ğünlerde, Sanayi ve ti· 

caret bankaaı erkanının miUI 
bankalarla olan müza.kerab, 
söylendiğine göre iJi bk aaf. 
bada . 04o aktam geç v.ldte 

kadar devam eden müza· 
keratın neticesi alınmamakla 

beraber, bu gün vaziyet tama• 
men tevezzuh ediyor. 

Fakat, bu huaasta ticaret 
midlriyenüoe resmi bir malü
mal ge · dejklir. ................................. 
lil ~?Y• ha le eJilmemiı 
midir? 4 - Şu SerlılJariyan• 
do, Dahiliye nazırı Mebmel 
Ali ve Riza. Te11Fikle otur•,.. 
ke11 seni te11ki.F etmem•leri 
emri verilmemiş midir? Seni 
DohiliJ1e nazırı Mehmet Ali 
kara gözlerin iı;in mi serbnt 
bıraktırmıştı? Ya n'çin? 

5-0nlarla bir anlatman ol
masaydı, seni bır-akırlar midi biç? 

hnlaıılıyor ki b11 günlerde, 
it a•çıl ra lanet ettiğin bu 
giialeıde, Pazarcıklı kıııreıteci 
Hacı Süleyman efeadl ile gö· 
rüımiiı ve keselerinin altunla 
dolacağını göylemiııln .. 

Ho§ ıtmdl de o keseleri 
doldurmuı '9azlyetindeein ya! 

(\ilah afiye• venin, inltlllab daha 
ali oluıeun! 

Zatı vatııuperveranenden, 
lua;Ja istirham ediyoruz: Yal
nız sorulan ıeylere cevap, 
vermek'te olsun, baihil da•• 
ranmayın arada sırada: 

- Evet, deyin.. kafi ... baı· 
ka bir ıey llteyende yoktur. 
Senin servetine dokunacak, 
el İunmak isteyecek kimseler 
olmaclı#ına emniyet es.; Allah 
onları sana senidQ onlara. ba· 
ğıflaa.ın .. artık ıana: Çok sev• 
diğin paraların içinde boğulun! 
l>tye t4lh ve ıııdıklayıcı ioki
aa.rlarda bulunmakt.n baıka 
çare kalmamııtır. 

• * * Dün vatan haini Arif Oru· 
cun nasıl gazetecilik ettiği. 
ni soruyorcun? Yerden göğe 
kadar hakkın var. O serseri 
nasıl gazetecilik yapıyor? 
Menetmeli, çıkarttırmamalı, 
vesikalar ne,retmeli ... 

Yarabbi-.. senin içiıi ne 
büyük muvaffakıyet olurdu. 
Bir defa gazetenizin sahıını 
arttırJrdıoıL Sonı-a seni kepaze 
eden Arif Oruçtan intikali' al· 
dım diye baba bindiler gibi 
ıu ..... da burl\da. kabarır durur
dun. Bir kioiye kartı on bin •• 
ne muaz:zıım muzafferiyet 
olurdu değilmı? 

Doğrusu senin bu derece 
iz'ansız alduğunu bilmiyorduk: 
Bayle ceffelkalem itmi olur? 
bkyle ıeylerde el oğlu mahkeme 
kurulma11nı, •.er feyio inceden 

iıııce1e aranmasmt lstemezmlya? 
Buk•dıır bir hakkı da çok mu 
görüyersun oıaıı. .. 

İgtiklal mahkt:meıl zabıtlıı· 
rı or4da., Ankarada durmuyor• 
mu? Sen de zlnufuıı bir mebua 
değilmiıln onlan neden alıp 
aynen neıı:elmiyonun? Onlar
dan daha mükemmel hiyanet 
veıikasımı olur? 

Naaıl bu bab&vlğıtllği ya· 
pa. billyormuıun? lıte o zrmao 
ıana.: 

Aşkolsun ! · 
Diyeceğ~. Ve "Yarın,. ıda 

kendi eliıııizle kapayacaiız. 
Sonra biıtiııı afzımızdan çı· 
kan sözü geri alma.yanlardan 
olduğumuz malumdur. Şu ars· 
lanlığı yapa.bllirmialn? 

Çünkü biz istesek bu zabıt
ları vermezler. Fakat zatı mü· 
cahidanelcıri elbet almağa ka· 
dirdirler. Sabınızlıkla bekliyo
ruz fıkata babası, köyln ha· 
mlıi vatanperver mücahit ••• 
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Kari 
liraya 1 ( Yarı 

Gazetesini seçer 
Yeni matbuat kanunu bir 

kör hafız belagatile ıütunları· 
,' na geçiren "Milliyet. gazetesi 

kendi kendine bir hüküm ver· 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Arabacı Mehmet Kemali bıçakladı! 
Kavgaya sebep bir eski husumettir. Arabacı· 

t 
mit··· 

Diyorki: 
Yeııı matu·ıt kaııuuıı bn günlerde 

resmi gJzetede neşredilerek ıneriyctc 
gırecektir. Bu kanunun ihth·a ettiği 
alık.'inı ınünaslıdilc, şelıriıni ıde i .• i 
ı:azeteci ile İzıııird~ bir ga7etcciııin ı;:ı 
zetc çıkarmaktan menedifece' ıer; an
Jaşılınaktadu .. 

Karakuıl bir hükümden 
baıka bir ıey olmayan bu ka· 
ra düıünceyl de " Yeni Gün,. 
ıözde tamamlıyor: 

O da diyor ki : 
•Bu refildmizin hangi ı;a7.etcc'lc

kri kastetrıği, dün rııecl1>tcıı çıkan 
,eni matbuat kanununun kimlerin 
gazc.e çıkarabıwccklcri hakkıııdalq 
12 incı madden:n •\'atan, Milli mü
cadele, Cumhuriyet ve İnkılap al~y
lıındc bulıınupta herhangi bir ınJh· 
heme ve dı.·aıı tarafından ınalıkum 
olmaınaıı • f ıkra~ı gözoııüne · dir •. ııı· 
ce anlaşılmaktadır .. 

İstiklal ınalıkcıncsince malık:ım 
ceıl ıniş bulunan (\'arın) gazetesi 
sahil ı Arif Oruç (.Son Po>ta) sahip· 
lcriııden 1'\. Zekeriyya lleykr hu 
iıkraııın şuınuliiııc dahi \'aziyctte ı;u· 
ı;ülmek!cdir. » 

Kanunun 

mal bulmuı 

bu maddesini 

mığribi gibi 

sütunlarına geçirenler emin , 
olıunlar ki : 

Bu gazeteler kapanıraa 

Milliyet'le Yeni Günün ekme· 

ğine terevağı ıürülmiyecektir. 

Kari okuyacağı gazeteyi bilir 
ve seçer. 

Binaenaleyh onların ııöz

lerini bürüyen aatıı endiıeaı 

de bir kurt yeniği gibi ebe

diyyen içlerinde kalacaktır. 

BORHANETTIN ALI 
~···· .... , ..................................... _. 

Memurlar 
Bugün gezecekler 

İstanbul belediye heyeti fen 

niyesi memı.;rları, aralarında 

tertip ettikleri ten;zzühü bu 

gün yapacaklardır. Şirketi 

hayrlyenln tahılı edeceği bir 

vapurla köprüden Kavaklara 

kaJıır gidecekler, ve öğle ye· 

meğlni Tarabyada Tokatlıyan 
otelinde yedikten ıonra Bü 

yükadaya kadar gidip geç va

kit avdet edeceklerdir. Bu le· 

ıı:;ezzühe ailelerde iştirak etmek
tedir. 

Kemal derhal hastahaneye kaldırıldı 
Dün Mel: 1111et ismJnde bir 

arabacı Kemal !aminde yeni 
bir arabacıyı Şehzadebaıında 
bıçakla vurmuıtur. vaka fÖY· 

le olmuıtur: 

Carih kimdir 
28 Yaılarında orta boylu 

eamer Mehmet isminde bir 

aençUr. 
Yeri yurdu olmayıp ıurada 

hurada. yatmaktadır. 
iki ay evvel Yenikapı lı· 

kelealnde arabalardan birine 
sürücü glrmit çalıımağa balla· 
mııtır. ~ 

Mecruh kimdir? 
O da Kumkapı arabacıla

rındandır. 22 yaşlarında eımer 
lma boylu, zayıf Kemal ilmin· 
de blr gençtir .. 

de bs ıına doiiru yollanmıılar· 
dır. Şehzade camii önlerinde 
karoııaıauflArdır Mehmedln 
Kemale evi'elce bir husumeti 
olduğu için tdareelndeki ara• 
bayı Kemalin arabası ~rlne 
doğru ıürmf'ğe baılamııtır. 

O ara Kemal de: 
- Ulan üıtüme geliyoraun 

yol ver. Oiy~ seslenmtıtır. 
Mehmet te buna kulak 

aan'ııyarak yine kendi bildiğine 
sürmeiie ve dolu diz§tn üze. 
rine gelmeğe baıtamııtır. 

Nıhayet, iki araba ok oka 
dayandıktan sonra durmuı ve 
Mehmet arabasından atlayarak 
Kemalin arabası yanına gel· 
mittir. 

Bu sırada Kemalde araba
sından aıaiiı inmlı Mehmede: 

- Nedir oğlum, maksat 
ve meramın. nedir ? 

Diye sormuıtur. 
Mehmet: 

1 
1 

- Ne olacak. iıkelendekı 
kabadayılığını bıtininya, onun 
acuı. Demfı ve eski huıume· 
teni tazelelllek için bahaneler 
bulmağa çalıımııtır. 

Kemal ek: 
- Haydi oğ:uın haydi. 

Şimdi kavga sıra11 değil it il· 

raaıdır. Yol ver, ituümü !ıee· 

me de gideyim demi§lfr. Nuh 
deyip Peygamber demeyen 
Mehmet te bu ıöz üzerine: 

- Asıl aırası ıimdi, bana 
it filan IAzım de§il kavga la· 
zım gavga demit ve hemen 
Kemali tokatlamağa yumruk· 
lamağa baılamııtır. 

Halk yetıımıı, elinden ala· 
cakları bir ıırada gözü kararan 
Mehmet, hemen bıçağını çek· 
mit zavallı küçfrk Kemah sol 
böiiründen yaralamıtır. 

Mehmet yakalanmıı, Ke
malda Cerrahpaıa haıtaneslne 
yatırllmiıtir. A. S· 

işte bu iki genç arabacılar 
dün, kendi lakelerloden yük 
almıı, Mehmet Fatih, Kemal· 
de Beyazıt cihetinden Şehza· 

--ılı;;~~ı---~i i~i"··k·;~~~-.. ·~~;;·k~~I~;i~~-............. K;~~;;· .. i~lıli~ ..... . 
bir tamim gönderdi edilmedi 

Parise 8 günde kavun gidecek 
ihracat Ofisi, Avrupaya 

kavun ihracı için kavun tacir· 
!erini teıvik etmiıtir 

Bu kerre, nakliyat meıe· 

leıinl de temin etmlıtir. 
Beynelmllet bir nakliyat 

ıırketile yaptığı müzakere 
netlceeinde İatanbuldan Parl
se (8) günde kavun nakledi
lecektir. Nakliye ücreti her 
ıey dahil oldu§u halde kilo 
baııoa 7,5 kuruıtur. 

Ofiı, alakadarlara ve 
Uzunköprü Ttcarel ve Sanayi 

~daııoa mufassal bir tamim 

göndermlıUr. Bu tamimde, 

nakliyat müddeti, nr.kliye üc.• 

retleri, gümrük ve sıı.lre re· 
ıimleri. ıatıı ıeraltl, ve yaı 

meyve firmaları hakkında 
malumat vermiıtir. 

Ofis derhal faaliyete ge· 

çllmeılnl tavıiye etmlttir. 

Yunanistan tütün mahsulü 
yüzde 40-50 nisbetinde az 

Yunaniatanda bu sene tü· 
tün mahsulü geçen ıeneye 

nispetle yüzde 40 50 n okıan 
olduiiu tahmin edilmektedir. 
Zerlyat mıktarı geçen ıeneden 
azdır. Bunada sebep 1 930 
senesinde tütün mahaulün;in 
ıetılamamaudır. Bu vaziyet 
kMmnda yunan hükumeti zerrl 
yatı tahdit etmek mecburiye· 
tinde kalmııtlr. 

Hükumet, zürra yerinden 

doğrudan doğruya tütün mü· 
bayaasına karar vermtıttr. 

Yapacağı mubayaa için tah
sis eltliil para 17 milyon drah. 
midir. Bu parayı lıtikraz ta
riktle temin edecektir. 

Hükumet, topladıiiı tlUün· 
lerl münasip ıaamanlarda satı
lığa çıkaracaktır. Ki\r temin 
ettliii taktirde, bu kar zilrraa 
tevzi edilecektir. Zarar ettiği 

taktirde bu zarar hükumete, 
alt olacaktır. 

Yeni Matbuat kanunu da
ha henüz Vilayete tebliğ edil 
memlotfr. • 

İstanbul haritası 
Belediyece yapıhnakta olan 

lstanbul vilayetinin kaza ve 
nahiyeleri hudutlarlle hükumet 
daireleri ve karakolları gölte· 
ren haritanın tab'ı bitmiıtir. 

Bunlar kaza ve nahiyeler· 
le karakollara tevzi edilecek· 

tir .• 

Belediye bütçesi 
Belediye bütçesinin bu 

günlerde gelmesine intizar 
olunmaktadır. 

Hastahane tetkikatı 
Cerrahpaşa da yapılmakta 

olan Verem haat,nesi için 
Belediyeden bir heyet dün 
mahallen tetkikat yapmıılardır. 

Birlik içfimaı 
Tatil esnasında aktedile. 

cek umumi içtlmıun günü aü 
tayin ve Birliğin bir ıetıe1ik 
mesaili hakkında görüıiılmek 

üzere bugün saat 14 de Mu
allimler btrliiiinde bir içtima 
yapılacaktır. 

sırı f f d~ --;;,.,il 
~-- • 

ın 
(Sa ... ) Bey fır.-.ı.t buldukc;,a 

i:ıh•r e!J ijll bu h'slcri vasıta· 

aile de:~ ıu)ar l;.arfı !ut.nim 
kadrü kı!ılmofltimi artbr~lr.; 
onlll-r<I\ d&ha kuıvvetti bir ümit 
ı~ığı ver~k iııt.iyordu. 

Gr.lta~a evine geldiğunl 
hemen bir aaate yakİaf'.l'Oı:<lU. 
Esas mevzu hali.kındıt Cril.a 

ile hemen hiç bir fCY konul)• 
mağa lüzum görmemi~, o d 
amiri olan casuslar şebekeler 
reisi Mister Kenedden aldığl 
talimat neLceıi olncak. Bu 
cihı:tJ hiç deşmek istememi~ti.. 
Anka.radaki ımıvaffaklyetleriın 
hakkında mufassal v.e esas!J 
malumat edinmeğl tehir etnıırtt-

Müpheın. heman m,lln:uız, 

mükiilememiz esnasında. luxa 
apartımanın önünde gürültülü 
bir otomobil tevkkufu oldu.Da
lma mütc:yakkız daima kulak 
üstünde olan casus kadın bir
den fırladi. Aparlıma.ııın g~

ni~. penc;,creaiııin, yanı baf)nda 
açılan hafi(, ufak bir delikten 
bir lahze için sokağı tara,sut 

'etti, ba~ı içeri alınça, istifhaµı· 
kar, ve ok gibi bir nazar 
Krllanın göz'erine baktım. 

CA.~ıı krulnı. uıalime mey
da.ı bJrııkm~ıuı. cevae \!erde: 

Geldiler! .• 
- Kimler? 
- Mı ster cena.pları ! 
Gritanın izahatına birdea 

intikal edememi§tim, daha va
si cevap almak için ıüalimi 

te!\rarliımadan iılifhamkar -
zıırlarııaı acilen bir kere da· 
ha genç ve casus kadını• 

ılık gözlerine diktim. Deuu 
ve- caauı kadın. heman cevap 
verdi: 

# 

- Mıııter Keaecl-' cen.aı..ıarı 
dedi ve tehalükle k.apıya 
kottu. Bir dak.ikft.b.k der.in bir 
aüb ılıtan ıoQF& Jjle•l.eJı, a,W 
TCHJalı bir logil;;ı;ı;e ile: 

- Ahval? 
Grila bafi4çe;. 
- Tabii! 
{Sa ... ) Bey benimle birlikte 

a:r;ağa kr.lkmı~ ~eçhul, earar 
erıgiz, müthif CMU8 mitıaflrl

mizi bekliyordu-. Çok ciddi 
hali insana gıpte veriyor, em· 
n:yet telkin ediyordu. Vazi· 
yele ~tli)'en l,;g4ne olınayan 
·cıddf , emio bjı; tıı.,urla ve yan· 
da.rı fır, attığı 

(Oeııamı var) ..... ~ ............... ~~ ...................................... ... 
lki taraf nediyor? 

Men mi, t it mi? 
Eczacılarla müstahzeratçılar tıbbi 

ciler arasındaki ihtilaf 
Bazı eczacılarla müatab· ı ikisini üçüncü bir araya geti· 

zar at sahip ve amilleri arasın· , rerek müstııhzar ıekle solto-
da Avrupa müıtahzaratının yorlar ki oda ihtiyacat ve 
memleketim~ze ithali huıusu • htthlakata tekabül ed~miyor. 
da tehaddüı eden ihtilaf hak- Binaenaleyh bu gibi mevadıa 

kında Eczacılar cemiyeti nez
dinde tahkikat icra ettık, Al· 

men'i ithali fikri nasıl dojtna 
o'abilir? 

dıjımız cevaba nauran : Diger taraftan bazı e<:zaa 
- Memleketimizde doğru· ve müstahzarat sahipleri ba 

dan doiiruya herhangi bir ilacın mevat tamamen men~dilmese 

yapılma ı bugün için mümkün bile hiç, olmıı;ı:la tahdidinia 

değildir. muvafılı olacağııu ıöyliyorlar~ - Birkaç fabrikamaı teJkila· 
Arnautluğun tekzibi Seyrisefaine müracaat Kuş yemi Şili kabinesinde tm, as9ırın, kının gibi mevadı --·-m·;;r.;_;t·····-

T1ran, 25 (A.A.) - Arna- Romanya ile ticari müna- Kuı yeminin yeni aeue Santnago (Şili),24 (A.A)- piye.aaya dökmesi ile azim Jersey ClTiy (A..A.) - Junl 
•utluk matbuat idaresi, Eriierl •ebette bulunan erbabı ticaret mahıulil idrak edilmeğe baı- ihtiyaçlar temin edilmit sa· or bafif .siklet dhan şampiyo. 

d 1 1 l k 1 
~ M. Cllrlos Erodden, Dahiliye 

tehri civarin a köyü .!re öy u lanmııtır. Yalnız, şiuıdiltk ıın- yılmaz. Burada en fazla iı nu Kldberg, fredoı Wal&oıa 
Seyrhafaine müracaat ederek k 1 nazırlığında kalacaktır. Hart· " 

mal sahipleri arasında kanlı ca ııcak iklim mıntaka arında yapan fabrikalar bile bunları u yedinci ra vuntta nakvat el· 

b d 1 k b 1 ld hiç olmaz.;a onbe• güude bir k h il b ı ciye nazırlı§ı M. Alberto Ed- ı ti ar e e er vu u u muı o u- s i ma su er yetiımlş u unu- meydana getirmek için yioe m ~ r. 
ğuna dair Yunan matbuatında Köıteaceye bir vapur işletil· yor, Bütün mahsulün alına· wardo Tomarla'a Maliye nazır- Avrupaya baş v.uruyor ve oradan Jeplin hareket etli 

intişar elmlt olan haber!erl tek· meılnl talep ve rica edecek- bilmeli için daha bir ay kadar lıiiı M. Carloa Davllas'a teklif bir şekli iıpenciyari verilm~ı, Barli.ı. (A.A,.) - Jep!i• 
zip etmektedir. ierdir. beklemek icap etmektedir. edilmitlir. maddeleri celp ve bunlar d r fiaat 4,40 ta 4a,eket ~tli. 
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Muharriri: Mütercimi: 
Reynonde Machard Ahmet FürkAn 

frınsız edebi} atından büyük .ı~k romanı -
l 70 inci hinden tercüme edilmiıtir ... 

iyi neticeler almak imkanı · ı tekl.f elm~ti elde edilen 
kalmadığına zahip olmadıkça ke;fi karı koca, yine ayni has· 
Klod daima onun ellerinden tahanede adım adım terekkl 
tutmuş, ileriye süri.ildemış 
ve ona ceıaret ile beraber 
ümit bitmez, tükenmc:ı i;:nıtdc 
vermiıl!. 

Büyü!.: bir namın aahiplerl 
o~mak ... Klodun ıözeleri hep 
buna d:kilmiı idi. ve dostu 
filibi hrp bu. noktaya çekip 
ıürükleyordu. 

filip yazı masanın baıın· 
da, baıı avuçlarının içinde 
hep bunları diifünüyordu: Ne 
iyi olacaktı. K.loda izdivaç 

ettirerek insaniyete en büyük 
bir hizmet hediye edebilirler· 
di. ihtiyar Ambuvaz dahi ölün· 
ceye kadar lıendllerlne yardım 
edecekti. Beynelmilel oehrin· 
den Ambuvaz aileal ile bera
ber Filip te müstefit olac akb. 
Ve bu uzak deiiildı. Elverlrki 
bu iıle u§raıan kafalar bir ara· 
ya gehin ve beraberce çalıı· 

mak imkanı hasıl olsun. Han· 
ği ıı için çalııılırsa o itila ir 

veya geç eyi bir netice verme
mesine imkan yoktur. 

Kludun kendisine gösterdiği 
dostluk hatta düıkünlük ona 
büyük bir cesaret vermiı ve 
kendisini öpmeğe öperek ona 
izdivaç teklif etmeğe teıvik 

etmişti. Fakat Klod. birdenbi· 
re nasıl darılmıştı. ilahi aık
tan bahsetmişti. Aşkın bulun
masına razı olamıyacağını söy· 
lemiıti. Veizdivaç teklifini kat'i 
olar11k reddetmtı de§tldi anıma 
yürüttüğü felsefe nokta! na
zarı doğru deiiildi. Hakıkatle 
karıılaııııca keudiai de bunun 
doğru olmadıiiını anlıyacaktı. 

Fak' .. t o hakikat ile naaıl ve 
ne ıerait altında karıılanmıı 
bulunacaktı. 

flip, ogünden sonra naaıl 

derin bir elem hissederek ken· 
dini Klod dan çekmişti. Ve 
bu günler esnasında idi ki pa· 
ralı aenerı:erden bir Franıuva 

• 

ortaya çıkmıştı. Bu adam ca
hil boı kafalı, fakat zengindi. 
Bütün meığeleai genç ve güzel 

kızlar arkasından koşmak onlAra 
hediyeler takdim etmek, ti· 
yalrolara davetiye gönder· 
mekten ibaretti. Onun için 
zengin diyorlardı. Fakat ka· 
zanmadan aarfedllen zengin· 
tiklerin akibeti ne idi ? Ve 
Klodun arkasıJ>& düıen bu 
zengin serıeri, Klo,du izdivaca 
razı edene, bil' gün Klod. 
ümitlerinin parça p,llrça olan 
kırıkları üstünde yürüyemez 
bir halde kalacak, değil miydi? 

Maama.fib bu zengin ser· 
seri, bütün cihete rağmen 

zeki idi. 
Birkaç görüımede Klodun 

:ıayif noktalarını yakalamııtı. 
Telkinatını hep bu noktalar
dan ileri götürüyordu. 

Kendiılne sahte bir ilim 
heveıkarlığı aüw veriyordu. 
Klodun ajzııJdu çık111n her 

aözü, a.ynı keı:amet gibi telak
ki ediyor ve bunların esasını 

öğrenmek için büyük bir a.la
l:a göateriyordu. 

Klod, dalll,lette kalmıt bir 
adamı, herhangi bir mürfldin 
hidayet yoluna sokmaaı kabl· 
'ıinden çalışmağa baılamııtı, 

Onu, cehil bataklığından 

çıkaMcak, bugUı:ıkü medeniyeti . 
vücüda getirmiı olan (feo) nlp 
aydınlık kucağına atacaktı. 

Niyet halhdı. Fakat Fran· 
suvo, kötü bir fDonjuva dan 
baıka hiç bir meziyete malik 
değildi. Her hangi bir ilmin 
tahsiline ta nihayetlen baılan· 
mazdı. Ve bu adam için artık 

tahsil çağı çoktan geçmit 
bulunuyordu. lıte Klodun an
alma.dığı ookta bu idi. Onu 
ağızdan kapma papağanlar gibi 
nıalümatlı yapmak boı bir 
heves değllmi idi? 

FlliP- ~unı,ı bir kaç kere 1 

Kloda hiıı>ettirmj~ hatta açık
cada ıöylemişti. Fakat Klotl 
kendisine y <;'l'l(ap vermemiı 

yahut bu çocuğun gizli mezi
yatındau bahsetmişti. 

Klod küçük seyyahate çı· 
karken g!tli.!?i yçrden biitii11 
dostlarına adr<.0sfmo ı;önderece· 
g;ni. ve bütün do~lar.indan hu 
adrcshıre melt~l>pbr- ya%'1ı:ı la
ruıı rica etmiıtı. Bu dostlar 
ara•mda Filipdç d:ıhil olduğu 

haido zenğ!n sersed mösyo 
fr-.ıuuva Dötrev de vardı. 
filh:ıki!ta K'.lodı.ın hareke

tinden üç gün sonra Filip bir 
mckltip ahiı. 

Eu mektup K~od'tan 1eeli
yor<lu. Dem , Klod kendi•ini 
ı;öz\iodcn uz \; ~!erde dahi 
u:ıutınaını 1tı. 

Demek b'r~:ı: :;.J..-ııı sevi)·or· 
dµ. St>ıc.ıııeı;.e:;.d~ w.e!..t•Jp yaz
ı:::ı< ib. lüzum ı:ii~iirmü idi ? 

( l>e~·Q.mı """ ) 



Atletizmi kurtarmak 
·zamanı geldi! ---

Bizde atletizm denince çalışmıyan 
heyetler akla geliyor 

Atletizmd burnudur diye 
liiıünmef hacet yok Pek tabii 
lıizde b..ıdur. 1 

Gençlerin vücutlerını kuv· 
cdendlren, dimağlarını terbi· 

ye eden, idare ve muhakeme 
kabiliyetlerini arttıran atletik 
ıporların yukardakl yazdıkla· 
nmızıdan ibaret olmadıfını; 

atletizlmln ferdi ıporlar oldu· 
funu bilenlerdeniz., 

Fakat ne çareki bizde bu 
sporlar birer biç olmut, gör• 
aüklerimlz de çahtmayan he· 
yetler, antrenörler ve ıahaıız· 
Lk olmuttur. 

Bunun neticesini de her 
•aman görüyoruz. 

•'')aha ıpor kelimeıini itidir 
ifitmez gözlerimiz yalnız 

' meıln bir top arkaıındıı.n koıan 
aençlerl görüyoruz. 

Hem öyle bir seyrediıkl ko
ca bir kıt mevsimi yetmiyor• 
muı fibl yazın da kan ter içe• 
riılnde kalarak bu gençleri 
takip ediyoruz. 

lıte bunda bile her defa· 
aında bir tanaızlık kelimeıi tut 
turarak kendimizi avutmağa 

çalııırız . 

Ah ftli.n aüzel bir ıüt çe
kecekti amm'A geç kaldı Hele o 
ıüt biraz daha aıafıdan git· 
seydl muhakkak gol olurdu. Ah 
fıli.n biraz daha kotsaydı gibi 
ıözlerl hem ıöyler. hem de din· 

lerlz. 
Bu ıözler bir kere iki ke· 

re defli blitün bir mevıim müd· 
deline devam eder ,Hiç bir 
kimsede ortaya çıkıp: 

-Efendiler futbol ferdi .bir 
idman değildir. O, ferdi ıpor 
kabiliyetleri yükıelmi§ gençle· 
rin bir araya gelmeıile ha11I 
cılacak bir eğlencr oyunudur. 
Bunun için atlletizme ehemmi· 
yet vermek lazımdır; demiyor. 

Eğer ıöylemtı olsaydı 
• dı bugün atletizm antrenorü· 

JÜm diye ortaya çıkmıı gez· 
mekten eğlenmekten, seyya· 
hattan baıka birıey bilmeyen 
daha doğrusu bilmek iatemlyen 
Abraham efendiye beyhude 
yere ayda 300 lira verilmez 
ve ıimdiye kadar verilen bu 
kabil paralarla atletlerimize 
ihtiyacı temin" edebilecek bir 
aaha vücuda getirilebilirdi. 

Bu ıuretle yapılacak saha· 
tfa da çalııacak bir kaç genç 

ıörürdük. 
Bir yandan aahasızlık, bir 

yandan da atletizm heyetleri· 

nln lakaydısı bize bugün atle· 
tlzm yok dedirtiyor. Öyle ya. 
Ecnebi memleketlerde müıa· 
bakalar yapıldı, neticeler alındı 
biz daha bir tek müsabaka 
bile yapmadık. 

Çok defli iki ay gibi kııa 
bir zaman ıonra Balkan ıam· 
plyonaaı batlıyacak. 

Bu yarıtlara naaıl lıtirak 
edeceğiz? Yumurta kapıya 
geldiği zaman faaliyete geç
mekten hiçbir netice elde edil· 
mez. Şimdiden çalıımak la· 
zımdır ki alacağımız neticeler 
lehimize olsun. Y okıa Jlendi 
memleketimizde müteaddit 
müıabakalar yapılmadan, an· 
trenör nazaretl altında çalıııl· 

madan, muntazaman bir pistte 
çivili ayakkabı ile koıulmadan 

Balkan müsabakalanna iki gün· 
bir faaliyetten ıonra gidilecek 
ıe alınacak neticeyi biz timdi· 
den ıöyliyelim, Hiç zahmet 
edilmeıln. Bu gidlıle geçen 
seneki aldı~ımız neticeler b ize 
birer dünya rekoru gibi gelir. 
lylıl mi hey' etle beraber atle· 
tlzimde yok deyip bu itlen 
vazgeçelim. 

tlizde atlelizlm vana, ve 
htemlyoua bu tıi hakkile ya· 
palım. Yahut hiç beyhude yere. 
uğratmadan terk edelm. Bir 
iti yarım yamalak yapmaktan· 
ıa hiç yapmamak daha hayır· 
lıdır. 

Bu suretle rgülünç olmak· 
tan da kurtuluruz. 

Adanada sıcak 
Çok fazla 

Adana ( Huruıi ) - Ada
nada sıcaklar artık kendiıin· 

den tam manaıile tiki.yet 
ettirecek dereceyi bulmuıtur. 

Bu mevıimde Adana için 
en çok lazım olan ve ekmek 
kadar aranan buz maalesef 
nlimunelilc olacak derecede az· 
dır· Ve ihtiyaca tekabül ede· 
memektedir. 

Gündüzleri kanter Jçindde 
çalııanlar akıamları evlerine 
dönerken bir lokma huz bula· 
bilirlerse bunu nevadirden bir 
ıey imlı gibi sagına ıoluna 

adeta göıtere göıtere götürü· 
yor. Bunu bulamıyanlar ise 
miydesine souk birıey indire· 
medikleri için haaretini çeki· 
yorlar . 

Asıl ıikayet edilecek nokta 
iıe bu sıcak ve kaynak hava· 
!arın devam etmeai hiç olmaz· 
sa arada olsun serin bir ha va 
yapmamasıdır. 

ı Poliste: 

\ Hakaret 
IAdliyed~: 

Bera et ·- -
Ettikleri için takiba- Mahkeme kdtipleri 

ta başlanmış tahliye edildi 
Beyoflunda Feridlye soka· Rüıvet olmakla maznunen 

ğındakl umumhanelerden bi- birinci ceza mahkemesinde 
rlne ıarkıntılık etmekte olan muhakeme edilmekte olan 
aeyyar satıcılardan Aptullah ikinci ce:za mahkemeıl ki.tip• 
ile Abit yakalanmıı, memurla· !erinden Salih ve Turhan B. le• 
ra kartı hakaret ettikleri de rln muhakemeleri bitmlı ve 
görülerek haklarında tahklka· beraetlerlne karar: verilmlttir. 
ta baılanmııtır. ....., '• •'' '' "' • • • • • • • ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

etmif, netlced Muıtfa Hamdiye 
Başından yaralanmış bıçak çekerek hücüm etmlıtır. 

F eriköyiinde Ortakır ıoka- Bu aırada yakalnmıı, blçağı 
iında oturan.Nuri oalu Oıman muıadere edilerek hakkında 
dün, Bomonti ameleılnden tahkikata baılanmııtır. 
İbrahlmln zevceıl Servet H~· Burnundan yaralamlf 
nımla kavga etmiı, neticede Karagümrük Niıancasında 
Servet Hanım Oımanı dövmüı marangoz Boımah Mehmet, 
ve dövdükten ıonra taıla ba· dün çırağı Mustafayı bir alacak 
tından yaralamııtır. meıeleılnden dövmüt ve · bir 

"' Sekteden ölmüş odun parçaaı ile burnundan 
yaralamııtır. 

Unkapanında leblebici Alı Mehmet yakalanmıı, Mu1-
uıtanın dükkanında ıakln Ali tafa da, Guraba baatabaneılne 
oflu Şakir dün, aektelkalpten yatırılmııtır. 
vefat etmlıUr. Cerh 

Bi9al)ını almışlar Sebzc:halinde Emrullah ile 
Sirkeci Salon hammalla· Baarl !aminde biri patlıcan al· 

rından Hamdi dün, yolcular• mak meıelesi yüzünden kavga 
dan memleketine gitmekte etmlı neticede Baırl bıçakla 
olan hamal Muıtafa ile kavla Emr,,llahı yaralamııtır. ..... .......................... ,,,.,~ ............................ . 

Gaz fiatlarını iktisat vekaleti 
tetkik etmektedir 

Kumpanyadan sorulacak 
Gaz kumpanyaları rekabet 

sahalarının haricinde kalan 
mıntakalarda lhtıkAr yapmakta 
devam, etmektedir. 

Fakat hu husuıu nazarı 
dikkate alan lktııat vekaleti 
tetkikat yaptırmaktadır. Bu 

tetkikat netlceılnde meıelenln 
ıayanı dikkat bir ıafhaya gi· 
rebeğl anla111ıyor. Çünkü, ve· 
kAlet, lhtlkAr sabit olduğu 
takdirde kumpanyalardan hap· 
gl makul ıebebe mebni fahit 
flatla mııl ıatıldııfını soracak· 
!ardır. 

Yerli 
• • 
ıçın 

açılması mallar sergisinin 
hazırlık devam ediyor 

Ticaret odası para vermiyor 
Bu sene üçüncü defa ola· 

rak açılacak olan yerli mal· 
lar sergiılnin kütadı için Sa
nayi birlifl ıarfı faaliyet edi· 
yor. Malum olduğu veçhile, 
Ticaret odası bu ıene 
evvelki iki sene zarfında ver 
diğl (2000) lirayı vermekten 
lıtinki.f etmittir. 

Bunun üzerine Sa:ıayl 
birliği bu huıuıta yeni tedbirler 
almak ihtiyacını hlaaelmiıtlr. 

Yalnız, tücnar ıergiye iıllrak 
ıçın edecekleri masraflara 
birer miktar daha konulaca· 
ğından endlte ediyorlar. 

Halbuki memlekette hüküm 
ferma olan lktiıadi buhren 
karııaında maırafın tezayüdü 
düıünülecel< bir mesele halini 
alıyr. 

Maamafih sergiye hazırlan. 
mak faaliyetine, bu engel do· 
layıaile, bir halel gelmlı degil· 
dır. Bilakiı' gazetelere akıeden 
malümata göre bu ıeneki , 

ıergi geçen ve evvelki seneden 
daha vaat ve daha mükemmel 
olacakmıı. Aynı zamanda ıer· 
gide perakende ıahf yapılaca· 
ğından bu sene lttlrak eden 
müeaseıelerin mıktarı da fazla 
olarak tahmin ediliyor. 

Çiftçilik vaziyeti 
On beş günlük 

iktisat vekaleti meteroloji 
Müesaesell on beı T emD>uza 
kadar olan zirai vaziyet hak· 
kında bir rapor hazırlanmııtır. 
bu rapor ıu ıuretle hülaıa 
edilebilir. 

Garbi ve cenubi Anadolu' 
da hububat haıadı nihayet bul· 
muıtur. 

Umu!Diyet itibarile yazlık 

mezruatın vaziyeti iyidir. Garbi 
Anadoluda kara üzümler ke
male ermlıtir. Marmara hav· 
zaıında çekirge mücadeleıl 
devam ediyor. 

Ayvalık civarında da zey· 
tlnlere bir nevi ılnek ariz ol· 
muıtur. Mücadele baılamııtır. 

E N V E R P A S A kırkharamiler gibi aıırılması 
"\ değllml? 

bilirdi ki, Almanyada galibiyeti 
de mağlübiyeti de idare ede· 
cek milli ıahıiyetler vardı. Bu. 
nun için, kendlılnl alakadar 
etmeyen mevzuıı. karıımak 
iatemiyor, rüc'at eden Alman· 
yanın galip bir askeri gibi 
vazifesine devam ediyordu. 
bu zihniyeti, kim yıkabilirdi? 

Turan im para toru! 1 m.,:: ,muammayı da hallet· 

Hatıratını yazan: ./ .L ·--------- Kim bilir bu düıüncelerle ._________ _ 18 - tarihimizi gözden geçirirken, 

kaç kilometre gitmiıtık? 
Okranya ovasının o~tasında halmış, !olu
muz kesilmişti. Belkıde etrafımızdakı kuv

vetli kazak ceteleride baskına hazır-
• lanıyorlal'di • 

yetler oluyordu. Bu hal, Ta· 
lat ve arkadaılarının inkılap 
iktidar kuvveti olmalarını in· 
taç eyledi. Bu suretledir· 
ki, 10 Temmuz inkılabının 

baıına da Türk inkılap hareke· 
tinin tarihini bilmiyen bir mer· 

kezi umumi meydana çıktı. 

Bittabi, bunun zihniyeti de 
teıekk eylciı. 

Bu zihniyet, her ilim.iz kuv· 
vet gibi sekter olmak mec u· 
riyetlnde idi. ilk oiinündeıı "· 

rarları gününe kadar da öyle 
kaldı. 

İtte, 10 Temmuz inkılabın· 
da memleketin münevver il• 

nıfını sahneye çıkarmıyan, 

matbuat hürriyetini bir çıkma· 
za sokarak sulkaatlar tertibi 
ile imha eden ve nihayet Merke· 
zi umumi azalarını l.iyuhtiler 
kabul ettiren kuvvet le bu 
zihniyet idi. 

Bu memleket, bunlardan 
ne bekliyebllirdi? 

Zannediyordum ki mülazım 
Krl\uı da benim gibi dalmıf, 
Almanyasını düıünüyor , 
Almanyayı maiilup eden in· 
sanların ılyaal hatalarırtın 

reımigeçltlnl seyrediyordu. 
- Doıtum, dedim Alman· 

yanın mağlübiyetini neye at· 
fediyoraunuz? 

Mülazım, gözlerini raıat 

aynaundan bile ayırmadı: 

- Yalnız kazakları dütü· 
nliyorum, dedi kumandan bana 
öyle ağir bir vazife verdi ki 
ufak bir dıkkatsizl;k ylizün· 
den dört senelik aıkeri tere· 
flml mahvelmiı olurum. 

Ne müsterih inıandı bu ! 

Zannetmeylnizki, bu müla· 
zım kaba bir · adamdı veya 
dünya meselelerini bilmiyordu. 
Aıla ! Her yükıek tahsil gör· 
müt Alman gibi münevver bir 
adamdı. Mevzuu değlıtlrlnce: 

- Ha ıöyle, diyordu. Al· 
manyanın bugünkü iılerinden 
bahsetmeden ne ı.tedin, söyle. 
Almanyanın gece, gündüz 
hayatından bahıedemezdik. 
Çünkü, onun kadar bende Al
manyayı biliyordum. Nihayet, 
tekrar Kazaklar, Ruılar me• 
seleıine celdık. Fakat, Kazak· 

·Devamı var) 

"J.I ıemmuz 
-- -· ---. 

• 

Seyahat hazırlığı 
Heyet tacirlerd;.; ~ürekkeptir 
Vekaletten müsaade bekliyorlar 

1 

İzmir, ( Huıual) - Şehri· 
mlzde ekıerlıl Ulccar olan bir 

heyet Pire ve Atıneya bir seyahat 
arz ıııunu izhar etmltler ve bu 
seyahati tertip için birde heyet 
teıkll eyleml§lerdlr. 

Bu heyet mutaaavvur olan 
ıeyahatte müıaade olunmaaı 
için Dahiliye Vek&.letlne mü· 
racaatta bulunmuıtur. 

Müıaadei reımlye gelir gel· 
mez seyahat programı tanzim 
olunacak ve lttlrak arzuıu 
g6sterenlerln kayıtlarına bat· 
!anacaktır. Daha evvel Ati· 
naya gidecek olan bir zat 
aeyyahlarımıza otel, lokanta 
ve veıaltı nakliye temin ede· 

' cek bunların flatlarında ten• 
zillt yaptıracak, yolda ve Ali· 
nada muhtelif eğlenceler te• 
mln eyllyecektır. 

Bu ıeyahat için ılmdıden 
ıu tekil dütünülmektedir. Ye· 
nl alınan ve lıtanbul ile Mü.' 
dan ya erasında iılemeğe baı• · 
lıyan lükı "Bursa~ vapuru ki~ 
ralanacaktır. Vapur Çarıam
ba günii lzmlrden hareket' 
edecek Perıembe gOnü Pire· 
ye muvaıalat edece~tlr. 

Cuma, Cumarteıl, Pazıı.r 
günleri Yunanlstanda geçlr!le-' 
cek pazarteıi günü Pireden 
hareket olunacak Salı günü 
iimire avdet edilecektir. 

,~ ~ 

Bir köylü 
madı 

Bursada kurşunla da-· 
Ahmedi katletti 

Katil baba yakalandı 
Bursaİıın Demirci köyün· 

den Ahmetle koca Alinin kızı 
Emine bundan bir müddet 
evvel aralarında anlatılmıttır. 
Bu anlaıma neticesinde Emi• 
ne Ahmede kaçmıı, evlenmit
ler. Kızın babaaı fitili almıı 

kızına ve oğlana gücenmlf. 
Günün birinde ma vzerinl ka· 
pınca kızla oflanın çalııtıkları 

tarlaya koımuı. 
Kızı görünce tetiği çek· 

mlı, fakat kurıun bota git
mlı. Bunun üzerine kız ba· 
ğırmağa batlamıı. 

Feryadı duyan kocaaı Ah

met kızın yanına koımuı. 

Koca Ali hemen mavzeri 
ona çevirmlı, iki el atet et· 

4 

mit kurıunlardan biri isabet 
ettiğinden Ahmet ölmüıtür. 

Zabıta katıl babayı yaka· 
lamııtır. 

.......................... ,,,,,,, ................................... ... 
ıVleclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-17-

Mec'listeki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci aayfatlan tlevam) 
fi teminat teıkil edememekte 
olma11 zannıdır. Bu zan doğru 
mudur? Ben ceza itibarile 
kanunlarda kafi hudut mevzuu 
mevcuttur. Yalnız uıulde ıür'· 
at nckıanı vardır. Maahaza 
it mademki bir vesile ile tek· 
rar ele alınmıı bulunuyor, ce• 
zaları ve uıullerl günün göı· 
terdill ihtiyaçlara cevap ve
recek bir matbuat kanunu 
tanzlmlle bu me&ele kökün· 
den halledllmit olur. 

Hain olan korkaktır. Her 
hangi bir hezeyanı müteakıp 

kanunun pençeıl yakasında 
olduğunu bilecek, hain bir 
yazmak için on kere, yQz ke· 
re düıünecek ve hatti. sizi te
min ederim ki nihayet gazete 
çıkarmaktan ürkerek selameti 
köteıinde oturmakta arayacak· 
tır. Bir maksat uğrunda her 
beli.ya rağmen ıarar ile çalı· 

tacak olanlar yalnız idealist 
lnıanlardır. Hain kalplerin ve 
kafaların ebedi bir busran 
ile mahrum oldukları, ıeyde 

bu ulvi ideal haılsaaıdır. Tekmil 
olunacak bu kanunu temina
tın yani batında hainlere, 
nefretle mukabele ve muame· 
le edecek olan Türk milletınln 
merdane tezahürleri gelir ki 
bu da hiyanet ve cinayet erba· 
bına karıı vatan seli.metinin 
fili teminatını teıkil eder(AI· 
kıthu). 

Ali Salp B. (Urfa) - Muh 
terem arkadaılar; ben de evvel 
ıöz ıöyllJen hatip arkadaılarım 
matbuat hakkında klfl derece· 
de Hey' eti celllenizl tenvir et· 
tiler. Onun için uzun ıöyleml· 
yecellm. po.12 ıenedenberl 

matbuatk kanununu tadile 
uğraıan bir arkadaıınız 
sıfatlle arzediyorum ki, bu glin 
konutulmakta olan meıelede 

matbuat kanun11 veya matbu· 

at iti yoktur. Mesele gazete• 
el kılığına giren ve meırutl• 
yet devrinin Dervlt Vahdeti· 
ılne, Salt Mollaıına, Refi C~ 
vadına benzlyen bet, altı ser· 

1 
ıerlnln (Bravo ıeılerl) ber n' 
bahaıına olursa olsun gemi 
azıya alarak, yalan ve 
iftira tertip ederek ef· 
ki.rı teıvtıle aceba rejimi, 
cümhuriyetl yıkabllirmlylz ze· 
babına düımelerldir. lıte bir 
müddettenberl bu fikirle çalııal'I 
ve matbuat hürriyetinin ar· 
kasına gizlenen böyle bir kaç 
serseri tOremlttlr. Bunlar re• 
jlml, rejimi kuranları, müdafal 
edenleri yıkmak htlyorlar. 
Öıedenberl rejimi mGdafaa: 
eden, rejim için çalııan 
fedakArların huıuılyetıne, ıere• 
flne tecavüzler yaparak ortalıiı 
tedhlt ederek, terrör yaparak 
vaziyete bakim olmak latiyor
lar. 

Efendiler: Salt Molla ve .. 
arkadaıları da böyle yapmı§la~~ 
dı. Onlar da sureti haktan gö
rünerek fıraat geldiğini zan ve 
tahmin ederek yazılarile hain· 
lere hareket boruıu çalıp hü· 
kümetl elde etmeğe çalııırlar
dı. Bunların yaptığıda aynen 
budur. Yazılarile, neırlyatlarile 
halkın efkArını teıvlt ederek 
terrör yapmak, gazeteleri sus· 
turmak ve harekete geçmek. 

Efendiler; tarih bir teker• 
rürdür. Onlar metrutıyeti yık 
mak lltlyorlardı, bunlar cum· 
hurlyetl yıkmak istiyorlar. 
(Yıkamazlar seılerl). 

Efendiler; mütarekeden bu 
güne kadar müteaddit kanlı 
hadiselere şahit olduk. Çer· 
kes Etem hlyanet etti, düt.' 
man cepheılce iltihak etti. 
Giderken bütün a veneılnl bir 
ilkte götürmedi. Fakat o za: 
man Çerkeı Etemin bıraktı· 
eı hain arkadaılarını bulup 
tecziye etmek kolay, çabuk 

( Devamı var ) 

1 
aoınv• 'i'' ... '. - bırakmııtı. \ 

" b ·-ani.il ıJme ıs hlp diıtnde bı~ tesir 
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27 Temmuz 

Dün Mecliste kabul edilen Matbuat kan nunun 
kalan· · sel<iz maddesi • 

gerı 

cumhuriyet müddei umumisi 
veya ıahsi davacı tarafından 
davanın açıldıiı gazete veya 
riaalenin idarehanesine tebliğ 
ettirilir. Bu teblliden sonra 
hükmün kat'ileşmeıine kadar 
o gazete ve riıaleden yalnız 
takibat hakkında tek ve baıit 
bir it'ardan batlta • hiçbir se
bep ve bahane ile bir 
tey yazamaz ve mütteki de 
bir teY yazdıramaz. Bu madde 
hılafına hareket edenler 100 
lirdao 1000 liraya kadar ağır 
para cezaslle cezalandırılır. 
Tekerrürii halinde bu para ce· 

:r.aııoın azam haddinden baıka 
altı aya kadar hapis cezazı 

verilir. 
Aile mevcudiyeti esuını 

ıozacak, kaduı1arımızın ana ol· 
-k hususundaki fıtri temayü· 
tünü zayıflatacak her türlü 
neırlyvt yasktır. Hilafında ha· 
reket edenler bir aydan bir 
ıeneye ka.dar hapsile cazalan· 

dırılır. 
Madde: 42 Memurların ve 

bllflil asker olanlarla ordu men· 
ıuplarının, dahili ve harici mes· 
eleler hakkında mütaleaları. 
a.kerlik ve vazife aley· 
hinde tenkitleri mutazam· 
mm ve inzibat ve itaata mü· 

.nafi olarak gönderdikleri ma
k le ve mektupları derç vft 
ne§redilmeıi memııudur. Bu 
rQernnuiyet hili.fıl)ll.. harelı.et 

edenler üç yüz liraya kadar hafif 
para cezaıile beraber 25 liradan 

200 liraya kadar hafif para 
cezasına ma küna olurı.r. 
Netredilen bu türlü yazıları 
yazmış olanların hüviyetlerini 
guliyen gazete ve risalenin 
mes'ulleri bir haftadan altı 

aya kadar hapsolunur ve ken· 
cUlerinden 50 liradan 200 lira· 
ya kadar para cezası ·alınır. 

Madde: 43 - 3 Mart 1330 
tıuih ve 431 numaralı kan uaun 
hiil!imila.c terdik•n Türkiy~ 
cv~lyeti hududu ha.ricine 
çıkarılrnıı olanlarla 16 Nisan 
1340 tarihli ve 481 numa ak 
af kanununun üçüne'!!> madde' 
ıinde yazılı eıhasın gönderdik· 
!eri yazı, gazete ve risalelerde 
netretmek mem1111&ıtr. Muha
lif hareket, edenler altı aydan 
3 seneye kadar hakis ve 300 
lir a o ü:&ere 
para cezasına mahküm owrw 
Bu suretle neşroluna.g, yuıiar 
bir ıuç teıkil ettiği takdirde 
ayrıca takibat yapılır. 

Ma o 44" - Kanun ve 
nizamnamelerin resmi gazete 
ile =ırindeıı evvel aynen ne• 
ri memnudur. Hilafında hare 
ket edenlerd- 50 liraya ka~ 
dar hafif pııra cezası alınır. 

Madik 45 - Reuni daire
lefin malumot ve1beyeoat ver· 
meğe salahiyetli memurlarının 
ve hükümetçe tanınmıı ajanı 

!arın ve{dikled ha~rierln neı· 
rl ıuç teıkil etmez. 

Madde: 46 A - Ceza ka· 
nununun 486 ıncl maddesi 
hükmünce bir dava esnasında 
iki tarai veya veklllerl tara· 
fındao davıı. hakkmda mah· 
k,emeyıe verilen evrakın 
ve serdolunan müdafaaların 
muhtevi olduğu tahkir lafız· 
laoının netri mahkemece geri 
alınnaeı -edilmif olmadık· 
ça catzdiı-. 

B - Mahkeme huzurun· 
da da davaya aidiyet i olma· 
dığL halde üçüncü ıahıalar 
aleyhioe yapılm14 ve mahke· 
ır.ıece geri alın111aıı ennedilmiı 
har~etlerin neırtaden dolayı 
gazete ve riıaJeler takip edi· 
le-z. 

Haklarına \eçavüz ediln:Uı 
olan üçüncü {&hıslar ancak 
iki taıaf ve vek:I "' aleyhine 
medeni ve cezai takibatta 
bulunabilirler. 

Madde 47 - Gazete veya 
risalenin me.ulleri matbaanın 
neıriyatında tevellilt edelıile· 
celi her türlü hukuki ve 

Kanunuii bu kıamında gazetelerin 
neler nBfredebilecekleri vardır 

cezai mes'uliyetlere halel gel· j 
memek üzere bir memurun 1 
va:ılfeıine müteallik fiille~ 
ait olarak gazete ve rlsalele 
de yapılan neırlyat hakkında 
bir devlet memuru veya sa• 
lahlyetll makam tarafından 
gönderilen cevapları meçe&• 
nen neıretmeie mecburdur. 
Cevap ve tashlhJer gaı:ete 
ve riealeoin bu cevıı p vet&1 
hihlerin vüsulünü müteakıp 
ilk ç.ıkacalı nüıhıLunın ayol 
ıütununa ayni puntu harfler
le hiçbir tllve ve tayyolun· 
makıızln neıredilecektir. Neı· 
rlyat devlet memurunun 
ıahıına da taalluk ettiği tak· 
dirde bu memur ayrıca ce
vap vermek hakkınada ma· 
itidir. 

Bir gazete veya risale . 

Madde 49 - Memleketin ı 
umumi ıiyaaetlne dokunacak 
neırlyattan dolayı icra Ve· 
klllerl Heyeti kararlle ga:ıete 
veya rlyaaeleler muvakk111teo 
tatil oluna bilir. Bu suretle 
kapatılan gazete vaya mec
muanın neırine devam eden• 
ler hakkında 17 inci madde 
hükmü tatbik olunur. bu 
suretle kapatılan bir gazetenin 
muullerl tatil müddetince bat· 
ka isim ile gazete çıkara· 
maz. 

Madıle 50 - Yabancı bir 
memlekette çıkan gazete 
veya riealenin Türkiyeye . SO• 

kulması ve dağıtılması icra 
vekilleri Heyeti kararı ile 
menolunabillr. Daiiıtılan nüa 
ha'8r karardan evyel icra ve
killeri Heyetinden müatacelen 
karar alınmak üzere Dahiliye 
veklllnln emrile toplattınla
biltr. Menolunmuı gazetele•! 

neırlyatında zikir veya tel· 
ruih edilen hakiki veya bük· 
mi ıahıaların o neırlyata 
cevap vermeğe hakları vardır. 
Cevap, gönderinin imzaıını 
havi olmak ve taalluk ey· 
letllil yazının iki mialinl geç 
memek lazımdır. 

memnuiyet! bilerek Türkiyeye 
ıokan ve dağıtanlardan 300 li· 

kadar ağır par111 cezası alınır 

Cevap gazete ve rieale 
hakkında hareketi muta· 
zamamın sözleri ve ıuç teıktl 
edebilecek mahiyetteki ifade
leri havi oluna veya net• 
rinden üç ay geçmiı ise de 
imtina edebilir. Cevap ve 
tashihin derecesinden imtina 
halinde lmtlnam ıebeplerl 
derhal mahalliDin Cumhu
riyet müddeiumumilerlne yazı 
ile bildirir. 

Gazete için hakaıetl 

mutazaaımm vey111 ıuç tef· 
kıl edebilecek mahiyetteki 
ifadeleri havi cevaplar da 
ınüddeiunıulll.ilik gazetenin 
talebi üzerine münaalp göre· 
ceğl tadillleri yapar. Bu ta• 
dillerden ıonra cevabın neı 
rinden imtina edemez. Ce· 
vahın Dtffindeo ıonr• gaze
te veya risale ay>ıl memura 
veya ayni ıahıa ve ayni me 
seleye taaU&k edee ve y"I 
mahiye t• Defl'ly&l yapar 
sa yukarıdaki fl\rtlar dal· 
re-1ode ve bG defa y•zının 
üç mislini teca üz etmemek 
üzere tekrar bir cevap 
netrine mecburdur. 

Bu mecburiyetlerden im· 
Una halinde yirmi bet lira· 
dan beıyüz liraya kadar 
ajiar para cezası hükınalunıu. 

Ha.kkmda nepiyat yapılan 
ıahıs ölmüt ise ce-vap ver
mek hakkı karı koca uıul 
ve filruna intikal eder. Bun• 

• !ardan biri iarafından ceyap 
ve taahlh hakkmıo kullanıl 
ması diğerlerinden bu hakkl 
ukat Her. 

Madde 48 - Gazete ve
ya risale nriinderlcatındaa 

dolayı kend!lerinln mahküml· 
yetlerlnl mutazammın verilecek 
hilkü11t ayni gazete veya rl1111· 
le ile o hükm6n te91iğinden 
itibaren o gazete ve rieale
nln çıkacak nihayet ikin
ci nüıhaıınd11c ve mahküm&. 
yeti icap ettiren yazıların 
çıkmıo olduğu •ütunda ayni 
puntu harflerle ve o gazete 
veya riaale tatil edilmiı lae 
müddeiumumi veya alakadar 
!arın talebi üzerine masarifi 
mahküma alt olmak ıartıle 
hakim ve mahkeme reisinin 
tenıip edeceiil diğer bir ga· 
zetenln tekabfil edecek sütu
nunda ve o sütunda. mutat 
ilan tarifesine göre verile,e:ek 
bir ücret mukabilinde nevo 
luar. 

Neıri 11184rafla.rı yine 
mahküma ait almak ıactile 
alikadarlaı:ı dilerlerae diğer: 
nihayet üç gazete ile neıı ine 
hükmolunabilir. 

Neıriyattan dolayl malt· 
kum edilen gazete- veya riaale 
mahkeme hükaıüaü neırelP 
mezse ayni malıkeaıe 200 
lira afır para ceza11 bük· 
meder. Israr vukuuna para 
ee:ıaaı ikl kat hlikmolunınak 
la beraber bu hlikmün teb 
!iği üzerine de ko1maz1& her 
teahhür eden gOn için 10 lira 
para cezaıı •lınır. 

Madde 51 - Adaba mü· 
nafi müıtehcen reıimleri havi 
neırlyat cumhuriyet müddei• 
umumllerinln emrile toplattuı• 
la bilir. ' 

Madde 52 - Matbuat CÜ· 
rüınlerinden ve matbuat vau. 
tasile yapılacak suçlardan do. 
layı hükmolunacak tazminat 
v., mahk .. me masrafları hu. 
kuld ve mali ı:neı' uliyetl~rdea 
cezaya mahküm olanlarla 
beraber sermaye koyanlar m 
teselıilen mes'uldürler. 

Madde 53 -· Matbuat va• 
sıtasile yapıl:ın ıuçlar altı ay. 
lık müruru zamaaa tabidir 

Madde 24 - Türk ce-za 
kanununun 426, 427 ve 480, 
482 inci maddelerile bu kanu. 
nun 18 inci maddesinin a) ve 

b) fıkraları sekiz, 19, 28, 29, 33, 
34, 35, 44 üncü maddeleri fji.: 
mulüne giren suçlardan dola· 
JI hazırlık tahkikatı ya pJa 
maz. 

Madde 55 - Matbuat va· 
utasile irtikap edileıa ajuceza 
mahkemesinin vazifesine dair 
suçlardan gayri suçlar Cumhu 
riyet müddeium ıa6liğinin ıd. 
dianameıile doğrudan doğru· 
ya mahkemeye verllil. Müs· 
tehcen mahiyetteki neıriyat· 

tan dolayı gazete veya risale· 
nlıa il\titarı mahzurlu görülürse 

Cumhuriyet müddelumumili· 
ğlnce gıızete veya mecmuanıa 
muvakkataıa tatil• v& lü. 
zu•ıa halinlle ek ma:n.olnın 
tevkifi mahkemenin her 
ıafhaaında davayı göre· 
cek olan mahkeme veya ha. 
kimden lstenir. Bu ta~ dU' 
ruılllatlan evııel vaki olur11111 
mahkeme veya hakim evrakı 
tetkik ederek talil ve tevkif 
hakkında bir karar verir. 
Beraet kararile tetil kararı 
kalkar. Mahkümlyet halinde 
mahkumun mahküm olduğu 
müddet veya p..ra cn:asının 

iidenmemealnden dolayt ne 
kadar haplı cezası lazım ge. 
liyoraa o miktara muadil ola
cak ve ceza kanununun 25 
inci maddesinde muayyen 
müddetten azami haddini geç. 
miyecf'k bir müddetle gnzete. 
nilı ta tıline da.hi kükmolu. 
na bilir. Gazete v ey• mec. 
mualarını kara• hi18Juıa 
neıredenlıer hakkında üı; ay. 
dan aıağı oliııamak üzere 
hapla ve 200 liradan aııığı 
olmamak üzere 'fır para 
cezası hükmolunur· 

Madde 56 - Bir suçta 
miiıterek olanlaı>daıt blfo veya 
bir kaçl baklanda ve dava 
açılması izin almaaa bajlı 
olur, ve izin alınaıamall veya 
hfthaıagt bir ıurethı tebligat 
icra edilıneme~i sebebile ge
çecek zalllftft matbuat vaaı· 
taaile irtikap edileıt ıuçların 
mahkemesi için bu kanunda 
kabul edilen ıür'ati tehir 
edecek mahiyette. görülürse 
bu kabil maznunlar hakkındaki 
muhakemenin muvakkaten ta· 
tiline kar&S verıteOIAtr. 

Mütekabil davalarda mez· 
nunlard.tn biri hakkuıda da.
va açılması izin almağa bağlı 

olduğu taktirde birı.e,tlri1-e· 
mit olan daYalardan bıriDln 
veya bir kaçını meselenin mahl· 
yetine göre muvekkaten tatl· 
lfoe karar verilebilir. 

Madde 57 - Matbuat va• 
ııtasıle irtikap edilen suçlar· 
dan dolayı lüaumwı.a göre 
Cumhuriyet müddeiumumilik· 
)erince yapılacak hazırlık tab· 
kikı.tının nihayet bir hafta 
zarfıQCfa ikmali IAzımdır 11.lı: 
tahkikata tabi suçlardan ba 
tahkikat en k11a bir zamanda 
neticelendirlllr. 

Madde 58 - Mahkemeler 
maznunun ikametgahı itibarile 
mahkemeye celbedilmeai içia 
lazım gelen müddeti nazarı 

dıkkate alarak duruımaları 
müddetlerle mukayyet bulunan 
en kısa bir zıımaııa tayin eder· 
ler. Kat'i bir zaruret olmadık• 
ça duruıma.lar arasında bet 
günden fazla ara Yerilmez. 
Daha uzun bir müddete thti· 
yaç görwlürıe banun aebepleri 
kararda tafsilen tesbit olunur. 

Duruımanın hitamında 
Cumhuriyet müddelıuııumul· 
ninln iddtasını hemen serdet· 
mesi lazımdır. l,ın ehemmly 
tine göre müddeiumumilikçe 
evrakın tetklklne lhtiyaı 
gösterili rıe bunu için en 
çok üç gün müddet verilir. 
Cumhuriyet müddiumumlsi ta· 
rafından iddia edildikten ıon· 
ra nıaznuuuıı müdafaasmı ha· 
zırlamadığı anlatılırsa bunun 
için kendisi- e çek bet gün 
müddet vedlir. M d .. 
faaıından ıonra hemen ve ni• 
hayet üç gv11ı içinde hüküm 
tefhim edilir. 

Madde 59 - Matbuat va.· 
ııtaılle lrtikAp edilen suçlar
da dolayı saw olan karar ve 
hükümler aleyhkıe teveıaül 
olunacak kanun yaiları ceza 
malıkeıaete..l usulü kanunu 
ahkamına tibl81r. Teınyiz 
mahkemeainde maznunun cel· 
bedilmeal huıuıunda yukarikl 
maddeler hükılmlerl tatbik 
olunur. Asliye mahkemelerince 
tayin olunan ceza miktarı ve 
müdafaa hakkını ihlal etn:Uyen 
usul hatuları nakız sebebini 
teıkil etmez. Nakzolunan hü
küm mahkümiyete esas 
filin suç tetkil etmlyecel nok
tasından nakzoluu.ursa Temyiz 
RM>hbemeeini hiikmü, asliye 
mahkemesini suçıın vufıııda 
hata eft.iii noklasından nakz 
ede. ve bu da cezaaıa ajırlaı· 
maaını mucip olmazsa bu ha· 
tayı tashih etmek suretile da
vaya kiikme bağlar . 

Madde V<>- Kauuuu tebliğ 
muamelelerinde gazezete ida· 
reban'!ıl gazete salı.lht ile um
umi neıriyatı ldar eden za.tın 
kenunl ıkametgahtarı sayılır. 

Madde 61 - En ağır ce· 
zayı müıtelzim maddelerden 
maada suçlar asliye mahke· 
mesinde görü'ür. 

Madde 62 - Müddeiumu· 
mi ve hak.imler vazifelerini 
bu faııılda yazıldığı sür' at ve 
müddetlerde muhik bir sebep 
olmaksızın ifa etmezlerse hak. 
larında hakimler kanu"1]nun 
hükmüne tevfikan kıdem ten· 
kisi ve icabına göre bundan 
•onra geleu. lnz.ibati ceza.1-.ı
tatblk olunur. 

Madde 63 - Matbuat suç· 
!arından haklarıod111 takibata 
batlananlar mahkeme hu· 

zurunda da tifaheu vekil gös· 
terfbilirler. An cak üç gi"ın 
zarfında vekaletnamenin aaıl 
veya tardikli ıurelini mahke· 
meye vMmelt!f'i ta l'ttır. 

MaAide 64 - Devlet da.il'• 
ve ınüeı~eseleri taratıada •et
redilea rea11>i gazete veya 
risaleler bu kanunun matbuat 
va11ta11lle irtikap edilen suçlar 
hakkında ve netriyattan ken· 
dial m .. taza rır addıedea kim· 
ıelerin göod,esecekleri cev 
!arı oeıretmek mecburiyeti ha· 
ricindeki mükellefiyet qp fart· 
!ardan müsteınadu-. 

Bu gazde veya r!saleler 
vaııtanle irtikap edilen suçlar· 
dan dolay~ gazetenin doğru· 
dan dofruya idar89in.&.a me· 
ıul olaat.rl bıırlifıte 9Uf -

Ruslar mal alacaklar 

Mümessil Manisa' da 
Sovyetler üzümlerin çöplerinden

ayrılmasını teklif ettiler 
Manita, 26 (A.A.) - Sov· ı fikrinde [oldukları anlatılmıt-

yetlerln lzmir Ticaret mümeı· tır. 
allı üzüm mübayaau için bu· Sovyetler üzümlerin büyük 
raya gelmit ve Bağcılar koo-- kalbur makinelerinde nevlle-
peratifl müdürü ile temaaa 
glrmfıtır. rlne göre çöplerinden aynlma· 

Fiyat üzerinde henüz bir ıını teklif etmitlerdir. 
itilaf ha11I olmamııtır. Sov- Alacaklan üzilmlerl bura• 
yellerin Manisa üzümlerini ko- da tıleterek kutular içinde tes 
operaUf vasıtuile mübayaa ıellüm edeceklerdir. 

.J .: ~ 

Ruslar Almanyaya yardım netice
sini vahim buluyor 

Şayanı dikkat makale 
Moskova 20 (A.A.) lzves· 

tiya g&%eteli Loadra kooferan-
11ndakl Alman h<'yeti mura· 
haaaaı hakkında ı yazdıjı bir 
makalede diyorkl: 

Alman heyeti murahasası 
Londra konferansından ne de 
uzun vadeli krediler elde ede· 
mekslzln dönüyor. Londrıı 
konferansı Almanyaya yardım 
edecek yerde Alman hükü· 
lllfıtinln icraatı.rıa nazaret etmek 
üzere bir bankacılar komiıyonu 
göndermektedir. Londra kon
ferauııoa bir doktor gibi 

gelea Alman bankacıl111n 

ve bizzat kendileri de bilml· 
yorlardL 

Vahim bir hastalık gcir
mekte olan kapitalist alemi 
Almanyaya yardıoı etmekte 
dejtll Almanyanın zararına 
olarak kendi tedavbini dütiiD
mektedır. Gelecek haftalana 
hadisatı Alman burjuvauntn 
acı ilacı içmeksizin bizzat ke1to 
dl vasıtaları buhranı durdu• 
racak vakit kazanmağa muk· 
tC'dir olup olmadığını göstere
cektir. 

~ ~ 

M.Mac Donlad ile M. Henderson 
pazartesi Berline gidecekler 

Londra, (A.A.) - M. Mac ı ıowıra tatilleri geçirmek üzere 
Donald ile M. Hendenon,ua İskoçya da kain Loısiemouth'a 
Berlıne eeyabatlarl için icap gitmek nlyetlndir. 

eden bütün tertibat alınmııtır. M. Hendeıraoıı, Berlerin'e 
M. Mac Donald yarınkı pa-

zarteıi giin.ü saat 10 da Hen- alelade yoldan gidecektir, Mu· 

dan tayyare karargahından maileyh, Almım Payitahtın111 
hareket edecektr. pazarteıi günii vasıl olacak ve 

Mumailey, ça..,arıba günü avdetle M. Mac Donald ile 
avdet etmek ve bir kaç gün beraber gelecektir. ......... ~·········· ................................................ . 

lhtiralar ı Hücum başladı 
Roma 25, (A.A) - Tribu-

na gazel"'· Ferrerıı'dan iatih· (J inci say(adart Jffam) 
bar ediyor: bulunulması istenilmlı fakat 

Teodori namıııda bir adam. cemiyet b11nda da muvaffak 
30 ıeae çalııtıktan sonra, ek· ola11H1.mıt ve ıan' atın gittik 
mek plılrmek sanatında bir h b 1 çe 
lnkil

• - d t ·b"l k ma vına se ep o muıtur. Bi· 
ap vucu e ı;e ırı ı ece 

bir makinenin imalini ikmale naenaleyh bugünkü heyeti 
muvaffak olmuıtur. Buğday, idareyi değiıtlrmek veyahut 
bu makine eayesiode doğrudan eınafın ihtiyaçlarını temin ede-
do.ğruya. ekmek haline gele· cek kudreti h&a yeni bir ce-
cektir. ~:ret ba ve sade btr ·yet k rmak icapetmektedir. 
ıurette vueııde getlrilmit olan Kundurac.ılllJ' cemiyeti ise 
bu makine benzkıle gazla bu diifünceleri dof btiha • 
veya elektrikle i·1-mekte fırın kt ru a 

'"'"' ma a ve · t• h . tesiaatından daha ucuza mııl cemıye ın er vam-
olmaktadır. taya bat vurduğunu ve eıaa• 

zuu olan ve yazı veya reıim 
sabJbl müıtereken mesul olur· 
lar. Bu huıusta memurin mu· 
hakeınatı hakkıntlakl kanun 
hükumleri cereyan etmez. 

Madde 65 - 18 Temmuz 
1325 tarihli Matbaat kanunu 
ve zeyillerile matbaalar kanu· 
nu ve hakkı telif kanununun 
bu kanuna muhalit hGkümleri 
mü!c.atlır. 

Madde 66 - Bu kanun 
nepi tarihinden muteberdir. 

Madde 67 - Bu kl\nunun 
hükumlerınin icı asına İcra 
vekilleri heyeti memurdur. 

Muvakkat maddeler 
Muvakkat madde : A ) 

bu karıuutın mer'iyete geçliji 
tarihte çıkmakt111 olan bütün 
gazete ve riaaleler ka.nunun 
neırl tacihinden itibaren 15 
gün içinde be}&nname vere· 
rek bu kanun hükümlerine 
uy-ja mecb.ıudarlar. Bu za· 

mana kadar neıriyat sahip ve bu 
kanunla ilga edilmekte olan 16 
temmuz 1925 tarihli m tbuat 
kaauau ile tayin e ilmiş 
mu'ul müdürlerin mu'uliyeti 
altında devam edebilir 

Muvakkat madde: b) Bu 
kaaua nepl tarihinde gıazete 
ve risalelerin çalııan sahip 
m .. mrb•rrir ve uawmJ. 
netrlyatıaı !da.e edenler ka· 
nuoua taluil deaoeetıtı.I nokta• 
ıııatlan koyfiıiu kayıtlarıntlaıs 
kanunun ne,ri eıaaaında filen 
bulundukları va:ılyetlere ınah· 
ıur kalmak ıartile 3 ıeoe 
müddetle mülleana tutulurlar. 

fın ihtiyaçları ile bihakkın 
alakadar olduğuau iddia et• 
mektedlr. 

Salahiyettar bir zatın vef' 
difi malümata nazaran: 

Cemiyetimiz yerli mallannt 
himaye için hükümet nezdi• 
de letebbüsatfa buluamak üze
re bir müddet evvel bir heyeti 
An.lsaraya giiıa<lenolif.ti. 

Hükümet bu. temenniyi 
yerinde bullll.Uf ve o a göH 
tedbirler ittthuı01 vadetruiftlr. 
Netekinı ba hususta bir layı· 

hl\yı önümüzdeki devrede mil
let mecliaiDe ıevkedecektir. 
Dolayıail,. bazılar..- idddiala· 
rı gibi yerli malların himaye· 
si için biç bir §ey yapmıımıı 

dğil, bilakis vazilesioi tamamile 
ifa etm'flir, 

fptzlere gelince, ~Cerıti
yetin elinde vul kuvvet ve kud· 
ret yokt .. r ki oalara yani tetkilit 
vesaire ıle yardı111 etsin, it te
min edebil.sin. 

Bugün el:iıı bulunan her 
vesikadan htifade ediyoruz, 
ihmal mevzuubabiı olemaz. 

Ara 11ra gazetelerde cku· 
duJıumuz mü:ıferit §iks.yeller 
bu aieylıtar zümrenin propa-
gaıu!aaıcd baıkıı. bir ıey de· 
ğildir •• 

Her iki taıafrn iddialarını 
k~yl ile iktifa ediforuz. Bize 
h•ber verildiğine göre cemiye
te muhalif olanlar çoktur. 

• 
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1 Seyrisefain 
1 Merkez Acentası : Galata 

Köprübaıı 8. 2362 ıube 
acentası : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

MAHMUTŞEVKETPAŞA 
28 Temmuz ıah 17 de 

Sirkeci rıhtımından hareket
le Zonguldak, lnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ma· 
pavrl' ye gidecek ve dönüı· 
te Of, Sürmene, Görele'ye 
de uirayacaktır. 

.AYVALIK 5ÜR'AT P. 
(Menin) 28 Temmuz Salı 

17 de Sirkeci'den kalkacak· 
tır. 

' , ·. l . - . J;,• 

Büyük Tayyare 
• • • 

pıyangosu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 
1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

'fürkiyede başka Resmi ilan müessesesi yoktur. 
Yalnız: 

1 - Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 -Istanbul Ilanat odası 
Gibi iki Türk mües~esesi vaı-dır. 

Gerek İstanbulda ve gerek taşradaki Resmi niüesseselerin 
nazarı dikkatle-;·ini celbederiz. Eğer, ilanlarınızın birer 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları-

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz ADEMi iKTiDARA C Yeni eserler 19 KUVVET 
Leı Fleurs Degeneraes GENÇLiK 

Ka~ıı 

GLANDOKRATİN 
Ebubekir Hazım 8. in Fran· '-"""'l>'""' Anadolu Ajansı ilanat şubesi 

ıızca tlirlerlnl havi olan bu 
eserini ta niye ederiz. Bılhaı

sa devlet memurlu4unu teı· 

rih eden 3 uzun parça ile 
(inıan nedir?) ilimli uzun ıilri 

çok entereıandır. Eıerde yine 
uzun olmak üzere (Yıldırım 

Darbeıl) adlı ıllr baıtan bat• 
bir nefiıedir. Milli Mecmua 

matbaaaı tarafından gQzel bir 
,ekilde baaılan bu uerl Fran• 

sızca bilen karllerfmiz (50) 
kurut mukabilinde kitapçı· 
!ardan tedarik edilebilir· 

Dr. Hayri ~ıner 
Almanya Emrazı cil-

diye ve zührevlye cemi· 
yeli azaaından Beyoilu 
Aitacaml karıı uraaında 
133 No. 64leden ı6nra mü· 
racaat. Telefon: 3586 -

kutusu 
200 kuruş 

,_~· 

Her eczanede bulunur. 
Umumi deposu: lstanbul 
Bahçekapı Z A M A N 
ecza depoıudur. 

HANIMEFENDİ 
Niçin tereddüt ediyor ıunuz ? Müziç, nahoı teıirile ıizl 

harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen (ter) ipekli· 
lerlnizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

Sü - Do - RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar değil· 

seniz liıften arkadaılarınıza bir kere ıorunuz. Aldığımız 

teıekkürnameler bize, bu müıtahzarı, ılze ta vılye et· 
mek ceıaretlnl veriyor. 

• ParlsTıpFakülteılmezunu 1 
b

llt ve zDhrevt haatalıklar 
mütehaaeıeı 

Dr. Bahattin Şevki 
Ali Meserret oteli karııaı 135blriucil 

ı kat sabahtan akıama kadar -

Doktor Agop Essayan 
Lan6a cami aokak Nol6 

Hergün haıtalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Istanbul 
ve 
llanat odasi 

" Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Bu Türk şirketler~, en büyük suhuleti gösterirler, ilanların, 

muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

(Y arın)ın Resmi ilanat limited şirketile 
hiç bir alakası yoktur. 

Dikkat ediniz! 

ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 

&l}l1Mjj 
KARADENiZ POS'f ASI 

S ~~puru amSUn 29 Temmu.ı 

Çarşamba 
günü tam ıaat 17 Je Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
ıun, Ordu, Gireıon, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Bütün konforü 
Telgraf - T aşhan 

havi. 
Ankara 

Fiatlar ehvendir 
Telefon 1163 

OSMANU BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIÔI 
Telefon: /stanbvl 3318 

BEYOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Sen edat 
bilinde 

ve poliça muka· 

muayyen vadeli 

1 BankaFrankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Şubeleri: ISfanbUI, Galata, Voyvoda caddeıi No. 103 

Telgraf adresi: Fraslabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2 · 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankı muamelatı 
He111.batı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

-- Plaj --
Haftalık Eğlence Gazetesi 

30 Temmuz 

ilk Sayısı 

Perşembe 

çıkıyor 
fıtanbulun bütün eğlencelerinden ve bilhaua deniz 

alemleri ile plaj sefalarından bahsedecek olan bu gazeteyi 
okumadan gezmeye gltıneyiniz. 

En maruf mizah muharriı leri (PIAj) a ya~ı 
Fazla tafsilat için Sirkeci, 1 

Yelkenci hanındaki acente· 

1 liğine müracaat. 

veya hesabı cari ıuretile 

avanslar, poliça ve iskon· 
tosu. 

Tasarruf ıandığı - Mekukatı ecnebiye kambiyo, .esham ve 
tahvilat alım ıatımı - Senet lskontoıu - Esham ve tahvi· 
at bedellerinin talıılli - Adı ve sirküler itibar mektupla· 
rı - Esham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket 

,.__ yazacaklardır. .1 
Tel, 21515 

"28 Temmur Salı' 

1 T iirk maarif cemiyeti ı 
rozet günüdür .............................. 

Türkiye Cümhurlyeti • 

nln baılıca ıehirlerlne ve 
memaliki ecnebiye}'e ıe· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
naınelerl lrsalatı. ( Heıabı 
cati) küıadı, aenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keıide edilen pollçaların 

tesviyesi, bor&a muamelatı 

1 
icrası, akçe bey'! ve ıe· 
raaı, ıalr bilcümle ban· 

k , muamelatı, kaıa icarı. -ZAYİ - 2066 numaralı, 
ıoför ehliyetnameml zayi et· 
tim yeniıinl alacağımdan etki
sinin hükmü yoktur. 

Aksaray Murat Paıa 5 No. 
Şaban Avni 

üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı vesa•re 

Dr. Hafız C:,e~m=a~l~Ciilir!i!i!iıv Aiii!!r!l!!IRo~ve-..sı~NE!!i!!!M~~-
Dahili hastalıklar mutehassısı OSKODAR 
Cumadan maada • her 

gQn öğleden sonra ıaat 
(2,30 dan 5 ) e kadar lıtan
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabineıinde 

dahili hastalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lstanhul 2398 ...................... 
Doktor feyzi A~met 

Ciit, saç ve zührevi has
talıklar , mütebasam Cu· 
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edillr. 

Adres: Ankara caddeıl 
Nn. 43 

Telefon: lstanbul 3899 

Hale sinemasında 
U~urlu Şapka 

Duhuliye 10 kuruıtur 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura kıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Seyfi kundura ma
ğazasında imal ettiriniz. 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han sokağında 

beı oda' mutebab ve taraçay 

havi 21 numaralı hane aceleı 

satılıktır. Mahall bekçisine 
milracaat. 

lsıanbul 1 ırıcı icra memur· Satılı'k ev 
luğundan: Mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer bazı ak· 
ıamı noksan Taksi ve tel.er· 
!ekleri tam otomobil 29 7 931 
tarihinde Bayazıt saat 9 30 
dan 11 e kadar Vezneciler 
Malül gaziler cemiyeti dahi· 
!indeki bina önünde satılaca
ğından talip olanların mez
kur gün ve saatta hazır bu· 
lunacak memuruna müıacaat
ları ilan olunur. 

Gülhane Tatbikat mektep 
ve serlriyatı Müdüriyetinden: 
Pratisiyen etibbaya (Manken 
tatbikat) Kursu 1 Agustos 1931 
Cumartesi gününden itibaren 
başlıyacaktır. Devam etınak 

utlyen etibbanın Cumartesi, 
Pazartesi ve Perıembe günleri 
ıaat 10 • 12 arasında Veladlye 
muavini Doktor Yusuf Ziya 
Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. 

Aksaray Horhorda Sc;fular 

mahallesinde Ragıp bey so• 

kağında 14 numaralı hane 

satılıktıktıı:.. Talip olan ze· 

vat "Yarın. gazetesinde mü· 
rettlp Nevzat efendiye ve 

bu adres ile görebilirler. 

1 27 T ~muz 1 931 • ~zır 831 
-= Pazartesı :-

Arabi Ruml 
1 lRebiüleoel 14 Temmur. 

Vakit - Ezani Vakit - V .ı<all 

tvkat s. ı _o. "EV'k.it _s :.. ı u. 
Sabah 7 35 Sabnh 3 ııs 
Öglc 4 48 Öğle 12 20 
!kindi 8 1,5 ikindi 16 ı7 

.\kş•m 12 00 Akşaı:ı rn 21 
Yatsı 1 52 Yııt!'ı 2ı Z5 

1 1 imsak 7 15 l·m~k 2 4' -
A\esut müdilr \'e mü;r.e31;1 

Bürhanettin Ali 


