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~üınüş paraların şekli tayin edildikten 
sonra ~emen basılmasına aaşlanacak 

Nüshası Her yerde 3 kuru§tur. 

ÇARŞAMBA 22 AGUSTOS 1934 

Karar Bugün 
Tefhim Edilecek 

Muhak~menin dünkü celsesın
de avukat Hayati bey müdaf a

anameyi okudu. 
U t · be . muharri- yet müddeiumumisi huzur 

aze amız ve ~ d b b bd k' 
rinıız aleyhine Cümhuriyet muhakeme e . u a a 

1 

Müddei umumiliğince ikame r talebimizi tervıcen .. yaptığı 
olunan davanın rüyetine Ağır beyanattaI93sayılı nushadakl 
Ceza.da dün d~ deyam edıl- ( vatandaıı koruma)baıma~a-
miştir. lesinin( ... Fakat ben bugun 

Dünkü ce\ı;ede mü~terek ai'emi geçindirmek ve çoc.~k· 
müdafaanameyi Avukatları- !arımı okutmak şartları e 

lllızdan Hayati bey okumu~tur.j bu mağazamın ve sermaye· 
Reis Behı·et bey son sözü Esat: min mülkiyetinden ferağal 

' · · · ·b· çalıı· .\dil beye vermiş, Esat .\dil ederek bir ııçı gı 1 

hey kısaca. maya raz\yım) fıkrası;~; 
·- Müdafaaya bir şey ild ( 40) cı maddeye ve -

ve edecek decri\im . Ben bu. sayılı nüshadaki (iş kanunu) 
., " • . b 1 ki z nın (Vekil bey· 
~uru adaletinize vatanı vnzı. af ı ı ya 

1 
. • 

feınj ifa ederken aetirildim. den sorabilir miyiz. Niçın '.' 

H " · t I'k diliyor ve nı uzurııouzdan rıkınca yıne kanunu a ı e 
Vatani vazıfemın başına dö çin diğer kanunl.~r süratle

1 neccğim . demiştir. hazırlanıyorlve suratle kabu 
Bundan sonra Reis bey ediliyor?İktısat vekili bunun 

ınubalı:eınenin hitam buldu· ceva bını bize değil, günde 
ğunu ve kararın buuün sa on dört saat çalııtırılan 
at onda tefhim edileceğini ve her türlü medeni kak 
bildirmiştir, Gümhuriyet Müd- ]ardan mahrum tutulan 
dei umumi\ ğinden alılığ m•~ Türk işçisine vermeğe ınec· 
müsaade ile Avukat Huyntı burdur.} ve (İş kanunun~ 
heyin okudu<'l-u müdafoana· dayanmıyan bir ilk talı~ıl 
meyi neşrcıli;oruz: mecburiyeti kanunun tatbık 

M .. dafaaname kabiliyetinden mahr~ın ~ı 
U . kime· duğunu Maarif vekaletıde 

Muhter<"m heyetı ha ' ı f hala anlamamı§· 
il 1 . 'd .. l" k !arak maa ese a. ıkeoır e gun u 0 30 d . . . ( • A tır.)fıkralarının uncu ma -

çıkan müvekkılımız - · · ö I 
V 

.1 b deye temas eltiğını s Y e. 
AŞ ) · · ı gazete ı e u '.ıım ı . mu· diler. Duruımanın verdiği 

Ra-ıetenın sahıp ve haş 
1

. u"ıerlne serdettikleri 
h "d" - ne ıce 

arriri. ve neşriyat ınu uru nihai iddialarında da mü· 
~sat Adil bey ~aklarında kk'l' iz Esat Adil beyin 
13 6 934 h 18? sa· ve ı ım 1 · tari ve - dedilen yazıları ha ,. 
Yılı .. h d k' "Sava,çı gözi- suç a k 1 nus a a ı • kındaki izahat ve ma amı 
e,, fıkrasında ( Vatanper- 'dd' . riyasetin istizahla· 

v l 'k "5 1 ıa ı e er ı \ başlıklı ve avafÇI" d'ği cevap· . 4 rına karşı ver ı 

CÜMHURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

GÜNLÜK SİY AS! GAZETE 

~a.arif Veki- Dil Kurultayında 
lının beyanatı . . . " 

isTANBLI, 20 <s.ş.) -- Hatıpler tezlerını mudafaada 
Maarif vekili Abidin bcv J d . / 
bugün ı:azetecilere beyan;- aevam e ıyor ar. 
tında tasdik edilmiş olan ANKARA, 21 (A. A) - İm Hazım bey bu teziniıı 
muallimlere nit terli listele- İkinci Türk Dili kurultayı isb&t ve mlldııCaasındun son 
rinden bahsederken demiş· idare encümenleri dlln öğ- 1 ra 8skişehir Mebusu Yusuf 
tir ki: muallimlerin tatilde leden evvel ayrı ayrı lop- [ Ziya hey Oral - Altay 
şehirlerde toplanarak heye !anarak umumi katip ibra- dillerile Türkçenin münnse· 
canla yeni kadroları bekle- him ~ecmi bey tarafından beti hakkındaki tezini izah 
meleri hiı· doğru hareket mesai şeklı hakkında veri- ve müdafaa eylemi~tir 
değildir. İlk te,lrisot muol · len izahati dinlemişlPr v~ 
!imlerinin maaşları munta. reis mazbata muharriri ve 
zaman tediye olunacaktır. katiplerini seçmi~lerdir Üg 
Bu hususta bütün ihtımoller leden sonra kurultay başla 
nazarı dikkate nlınarak icap Kdzım pa~n hozretlırının 
eden tedbirlere baş\'urulmuş· riyasetinde ve reisicümhur 
tur. hazretlerinin huzurile toplan 

Terfi eden muallimlerin 
listesi çıktı. 

ANKAHA. :?O (S Ş) 
Terfi eden muallimlerin lis· 
tesı çıkmııtır. Bu listeye 
göre birçop muallimler ter 
fi etmiıtir. 

balıkesirden terfi edenler· 
den iki isim mevcuttur bu 
isimler şunlardır: 

Necali bey muallim mek· 
tehi muallimlerinden Ruhi 
bey 40 liradan 45 liraya, 
ortamektepten Hicri bey 
35 lira dan 40 ıiraya terfi 
etmıvtır. 

Üniversite f akü itele 
rine bu sene alına-

cak talebe 

mış ve dil cemiyeti umumi 
merkez heyeti azasından 

Naim Hazım bey Türk Dilinin 
sami dillerle münasebeti hak· 
kındaki tezini izah ttmiştir. 

Naim llazım bey Türk mcdr. 
niyetinin dünya medeniyet 
!erine maya ve Türkdilinin 
dünyıt dillerine kaynak o\ıiu 
ğunu söyliyerek tezini izaha 
başlamıştır. Bu teze göre 
saıni kavimler dillerini Türk
lerle münasebetlerinden son 
ra kuvvetlendirmişlerılir. 
Araplar tarihten önceki za . 
manlardu da,imparatorluğun 
devamı müddetince de dille. 
rine kök olan kelimelerden 
çoklarını Türklerden 
almışlar tagrih şekilleri ver 
mişlıır ve bugünkü arapçayı 
meydana getirmislerdir. Na· 

Muallimler 
Bir kısım mezunlar 

muavin olacak 
ANKARA. 21 (S Ş.) 
Allınan malümata nazaran 

327 ve 329 seneleri arasın 

da "bu seneler dahil,. mu 
allim mekteplerinden neıet 
eden m~zunlar yeni tefkila· 

ta göre iki ıenelik mualhm 
mektebi mezunu addedile-

ceklerdlr. Buna sebep, 32.9 

senesinden sonra muallim ı 

mekteplerine birer sene da· 
ha ilave edilmiş olmasırlır. 
Bu münasebetle, bu gibi 

mezunlar asil muallim iken, 
muavinliğe lndiri!<ceklerdfr. 

Yumurtacılar 
lSTAN!lüL, 

birliği 
2l(SS. ' 

Yumurtacılar birliğinin 

~amnamesinin v \fi yet tos
dik etmiştir. Birlik yakında 
işe b>şlıyacaktır. 

İSTA'.'\HLL, 21 (S ~) 
Üniversitede ikmal imtihan. 
!arına ay başında başlanı· 
yor. Bu sene üniversite fa. 
kültelerine tercihan lıselerden 
pek eyi derece diploma 
alanlar kabul edecek, mü· 
racaat eden talebe adadi 

Görüşlerde döğüş oldu 

kafi gelmezse tercih 
ve orta derecelere de 
mil edilecektir. 

eyı 

teş. 

Macar ve Romen 
Pehlivanları kanlar 

kaldılar 
İST ANBUL 21 (S Ş Şeh- bilamüddet 

içinde 

temdidine ka· 

1 rnzalı yazı ile 19 6-93 ta· yazılarının 
'h .. 1 d k' lara nazaran 1 b 1 t rı ve 187 sayılı nus 1a a ı komünistliğe maksallarlar a un arın istina 

rimizde l nlunan 1 < yneln ile! 
güreşçiler üçünçü temaslarını 
kalabalık bir meraklı 

rar verdi. Müsabaka Polon
yalı'nın hakimiyeli altında 

devam ediyor. Fakat çok çe
vik o1an Roınanya'lı, en umul

maz vaziyetlerde kurtulma
nın yolunu buluyor. Nihayet 
Polonya'lı 30 dakikada tuşla
kazandı. 

aynı fıkrada (Yeni vergiler halk.ık h' tı'nde olmadı· olunan matbuat kanununun 
d l l 

"M" tahrı ma ıye kütlesi önünde taksim 
o ayısi eıbaılıklı ve us l ld ğ ·dan bu cı·hetten 30 ve 40 ıncı maddelerin~e· ı 11 stadyomunda yaptılar. Bır 

tecaplı oğlu imzalı va ke· ğı an aşı · k 205 sa· ki maddi ve manevi anası· 
. " b ı· · ve anca zalık 26. 6. 834 ve 193 erae .. ın~ d k' rlş kanunu) rı ihtiva etmediği. 

s_ıı.yılı nushasındaki "Esat yılı nush a :. ı vekile den bir 2 Müe kilimizin ga . 

Büyük ilalyan manevraları dün g6ceden 
aaşlamış aulunuyor. 

S a h i b ı ve B a ı m u h a r r ı r ı 

Müstecaplıoglu Esal İJdil 

Birinci YIL SAYI 240 

Politika: 

Japon Hü~Ometinin Umumi Siyaseti 
Japonya hükümeti, takip 

eltlğı siyaseti on esasa ayır · 

mıı ve bunları neıretmiştir. 
Hühümet, her faaliyet sa
hasında memleketin ciddi 
müşkülat ile karşılaştığını 

görüyor. Diplomasi, mali 
iktısat ve fokir fal:alaıının 

her biri ayrı ayrı müşküller 
içindedir Hükıimel her sa
ha için doğru ve mutedil 
tedbırler alarak bunları hal
kı'l yardımile faaliyet saha 
sına koyn:ak kararıı:ı vu 
mittir. Devlet siyasetine ,e. 
rilecek veçhe ve istikarr.el 
aşağıdaki ana hatlara ay 
rılmışlır. 

1 Halkın devlet idare. 
sine karşı itimadını temin 
etmek için siyasette doğru 
luk esas olduğu için hi!kü· 
met , po'itikasını tasfiye ede
rek resmi disip'iı vazedecek 
ve aynı zamanda maıkez ve 
vilayetler idaresinde ıui is· 
timallerin önüne geçmiye 
çalışacak ve halkın doğru· 

luk ve çalııkan'ık nıhLnu 

arttıracaktır. Bu suretle I. ü· 

kıimet, icraatta tam biı 

serbestiye malik olacak ve 
halkın arzuları devlet idare· 
sinde tam bir makes bula
caktır. 

ll Milli ruhu inkişaf el· 
tirmek ve sağlam fikirler 
temelini atmak nıakıadile 

milli gayelere daha fazla 
ehemmiyet verilecektir . im 
paratorluğa, hedefine eriş 
mek için gö1terdıği gayrette, 
milli ruhun esasları dahilin· 
de yardım göslerileceklır. 
"enfi fikirler yetittiren kök· 
ler birer birer sökiılüp atı
lacaktır. 

3 Beync!nıilel su lhun 

,.Japan Weekly Chroniclc,, den: 

alarak milli müdafaayı za • 
manın ihtiyacalına. uygun 
ve mükemmel bir şekle so· 
kaca.lıotır. Hükümetin bu yol· 
daki ilk gayesi önümüzdeki 
silahsızlanma konferansında 

milli müdafaamızı emniyet 
altına almaktır. Bu gaye
nin adilane yollarla temini· 
ne çalııılacaktır 

5 Japonya gibi dahilde 
ve hariçte birçok müşkü'At· 
la karşılaşan bir noemleket 
için mali vaziyeti sağlam te. 
mellere istinat ettirmek la· 
zımdır Memleketi saran 
anormal ahval nazarı itibara 
alınırsa, mali vaziyetin nor
mal hir hale irc~ için bir
çok müşkülatla kıı.rıılaoıla 
ca.ktır. Fakat hükumet, va
ridat menbalarını artırmak 

ve memleketin mali temel
l<"rini kuvvetlendirm<"k için 
varidat ile sarfiyat arasında 
muvazene teminine karar 
vermietir. 

6 Milli hayatta istik· 
rar vücuda getirmek Japon
ya icin müstacel bir ihtiyaç· 
tır İktısadi vaziyetlerdeki 
karışıklığın nrtmau ve bey
nelmilel iktısadiyatın takip 
ettiği gayri tabii yollar hü-
kumetin faaliyet sa.hasını 

genişletmesine sebebiyet 
vermiıtir. Hükumet milli 
hayatla istikrar husule ge 
tim ek ve onu yüksek bir 
seviyey,. ç:karmak için ka
bil olan her şeyi yapacak
tır. Bir tRraftan çiftçilerle 
balıkçıların iktısadi müş-

küllerini halletmeye çalı· 
şacak ve dtğPr laraft,.n 
maaşlı memurlarla. amele· 
nin vaziyetlerini islaha gay
ret edecektir. 

7 llükümel memleke· 

idaresine çalışwak ve bu 
suretle beşerin saad<:line 
yardım etmek, Japon siya· 
selinin sarsılmaz umdelerin· 
dtn biridir Hükünıel bir 
taraftan bugünkü dunya 
şeraiti içinde İmparatorlugun 

tin sanayi itlerındeki inki 
şafıartırmıı.ğa ça ııacaklır. 
Milli menbaları itlelmek bu 
suret'e tıc~relin vedolayısi· 
le kazancın artmasına sarfı 

ayrel edecektir Sanayi 
isler•ndeki karışıklığı naurı 
itibara alan hükümel, sınai 
anlaşmalara ve kontrollara 

Ad·ı . V d ko· yazısı eye ı 'd zetesinin fikri ve 
ı " ımzalı ı atan afi haysiyetini rencı e 

turna ) ba•lıklı baımakale zatın .. "ld.. içtimai hayatının kendisine 
• edecek mahiyetle goru u 1 J bi ve 6 7 _ 934 tarih ve 201 dd isnat olunan ıuç ar a r 

gece evvel güreıeıı ve rar
lak bir netice alan Mülayim 
pelıılivandan sonra Tekirdağ
lı Hüseyin ve Rıfat pehlivan
ların da güreıecekleri ilan 
edildiği için Ala.turkac lar 
arasında şöhret sahıbi olan 
ve serbest güreıte de eyi bi
rer mevkie malik bulunan 
bu iki yerli pehlivanın dev
cüue ecnebiler karıısın<la 
alacağı neticeyi merak eden· 
!erden mürekkep bir kala· 

Üçüncü güreş j 
Okranya'lı Lubişko tle fspaıı-

hukukunu müdafaa ederken, 
dığer taraftan muhteıif dev
letlerle dostluğunu arttırmak 
uğrunda. iki misli gayret gös-

daha ziyade ehemmiyet ve
recektir. Bu hedefi göz 
önünde tutarak.gerek dahil· 
de ve gerekse hariçteki ik
t •adi şeraite uygun ve bü-

sayılı nüshada "Savaşçı gö
?.ile,,fıkrasındaki Müstecaplı 
0 ilu imzalı (Cümhuriyette 
seviye) baılıklı ve 11 7-9:!4 
la.rıh ve 205 sayılı nüshada 

• "Swa9çı gözile,.fıkrasındaki 
Müstecaplı oğlu .. iınLalı (iş 
lranunu) başlı~ lı yaz )ardan 
dolayı cümhuriyet müddei
umumiliğince takibat yara 
la.ı·ak amme davuı açı'mış 
ve ikinci karar hakimliğin· 
ce de 1867 sayılı matbuat 
kanununun 30 ve 40 ıncı 
maddelerine tevfikan mü· 
Veklıilimiz hakkında son 
lahkikatm açılmasına karar 
Verilerek huzuru adaletinize 
se vkedilmişlir. 

19.g 934 tarihli ilk celsei 
llıalıkenı.,de okunan karar 
na.menin ihtiva ettiği yek
diğerini nakıs mülahaza ve 
mütalaalara ve suç görülen 
Yazılardan haııgılerinin 30 
ve hangilerinin 40 ıncı mad 
deye iattnat ettirildiği ve bu 
maddelerin anasıı 1 cürmiye· 
sine me?.kü~ yazıların tama 
nıının mı , yoksa muayyen 
bazı fıkralarının mı uyduğu 
Yolunda hıç bir tav • 
Zlhde bulunulmamış ol· 
ınaıına rağmen ciimhuri-

ğünden 30 uncu ma e mu gıina münasebeti olmadığı. 
·b' e tecziyesini isledi 1 k d cı ınc . Gıbi iki esası no ta a top· 

Muhakemenin şu seyrıne !anacaktır. 
davanın bin ne· 

nazaran kanunu 
1 

bat . Şimdi bunlardan birincisi 
tice ( İş yani suç addedilen yazılarda 
lıklı yazının bir fıkrasına her birinin ifade ettiği fi· 
inhisarı ilib.ırile müdafa~·ı; kir ve maksatla istinat olu· 
bu noktaya hasrı a 

1 
nan meı addı kanuniy< deki 

g bi mülahaza olunursa da suçların anasırını ihtiva 
bidayeten davanın beş ya- edüp etmediğini trhlile gi · 

d 
dolayı açı\mıı -:ıl 

zı an . 0 ve kararnamenın 
n1ası d 

ld 
30 ve 40 ıncı ma -

yo a ve 
. d çıkmış 

delere iıtına en .. 
ve bazı tahlilita dahi gbı:lı · 

1 haıe ı e 
silmiş o maıı 
:OüdafJanın da bu makale 

d mak · nin sarahat ifa e ve 
sadı tahriri nazara alın'.°ak 

rle tahlil ıeklinde ıfaıı 
sure ı b 

. ve mesleki ir.a a 
kanun• b 

d 
h uygun olduğundan u 

a a b 1 n'l 
tle maruzatta u u . 

sure d .. 
• A nı zaman a mu· 

relim. 
\'a/anµı•rı!l'rlik makalı :;ı 
Bu makaleyi yazınağa 

saik olan hi.diıe müvekkili-
mizin hazırlık ve ilk tahkikat 
sırasında arzettiği veçhile 
askerlik hizmeti gibi en 
m~kaddes bir memleket bor· 
cunu ifa sırasında malül kal
ınıt bir vatandaşın Halkevi 
reisi sıf alile müvekkilimi 
zin yardımını istemesidir. 

Müvekkilimiz bu manzara 

cagız. y . h · f'kirleri 
vekk limiz'n fB sı . '.b ·1 1 

. idi ılı arı e 
ve içtimaı mev . h 'k 

karımda bütün hassasiyetile 
müteessir olmuş ve edebi 
bir çerçi ve içer 
sinde vatanperverlerin 

k 
.. ı'sl vekomünistlığe ta rı 

omun dd nin 
k l·k 30'uncu ma e ve eza ı ı k 

.. d h'I' de bir ha a 
şümulu a ı ın . k"n 1 

t uçlusu o~masına ım a 1 

mutlaka bir saadet ve refa 
hı icabını tebarüz ellir· 
mek için ıatolara sahip ve 
tamamen muhayyel bir ta· 
kım vatanperverlerle hiç bir 

b:~uı~madığınıda tebarüz ettire· 
-· Şu halde müdafaam z: 

cegız 
·
1 

Suç addedilen ya 
1 şeye malik o 1 mıyan ve gün· 

( Devamı ikinci sayfada ) 
zıların ifade ettiği fikir ve 

balık ringin 
lanmıştı 

etrafında top· 

Birinci güreş 
Laponya'lı l\uryanpe ile Ma · 

car Luradi arasında yapılı 
yordu. Macar'ın 1O1 kilo ol· 
masına mukabil Laponya'lı 
136 kiloluk bir devdi İki 
metreden fazla boyu ile kor· 
kunç bir rakip olan bu 
adam aynı zamanda çok çe 
tin bir güreşçiydi. Üç daki· 
kada hasmını tuşla yendi. 

İkinci güreş 
Polonya'lı Kronezer Ro 

manya'lı Dragıyon ile güre 
şiyordu. ilk yedi dakika Po
lonya'iı'nın lehine bir ceryan 
takip ederek nihayetlendi 
ikinci devrede aynı ıekilde 
neticesiz bitli. Üçüncü yedı 
dakika da iki taraftan birinin 
lehine bitmediği için, ha· 
kem heyeti mutlaka bir ne
tice almak üzere güreıin 

yol Olivera güreştiler. To· 
paç gibi Lubişko, devcüsae 
İspanyo'lun karşısında gü· 
lünç Vöziy< tte kalı}ordu Ni· 

( Oevamı ikinci sayfada ) 

Acıklı 

Biı· ölüm 
l::iTA:'iBl !., 21 ( S.S ) -

Bug-lln llaliç duıııinde ıok 

feci bir hedıse olmuştur.Ilaliç· 
te Ko<'eolı vapuru dümencisi 
\'ocuğunun denize düşıü<,ü-. n 
nu görünce onu kurtornıak 
için Jenize atılmış huna 
muvaffak olanııyarok lıaba 
oğul her ikisi hoğularok öl· 
mü~l~rdir. 

Maliye vekalatinin 
tamimi 

ANKı\llA, 21 (S :-;ı 
Memur ıııaaşl:ır.ndan ke
silen pııraların nlınmadığına 
dair icra dairelı·rinre verılen 
makhuzı.ırın dıımgn reHmin· 
den istisnası "ve iki irra 
daire•i arasınıln nakled>l•n 
par"hrıı ait posta havalena
melerile makbuzlarının 
damga reMnıine tabi tutulma
sı hu!usu maliye vokAletin· 
den vilfiyetlere teblı~ olun· 

, muştur. 

terecektir 
4 Millı varlık ancak 

millilmüdafaa ile kaim oldu· 
ğundan hüküıııtt beynelmi
lel vaziyeti naz rı itibara 

Ağı·ıdağ 

Suçlulaı·ı 
AD\\.\ 21 .\.:\.) At•ır 

"' ceza mııhkf.ıııe~iı.ıle gu· 
rup !{urup muhahnıe c<lıl 
melı.te olan Ağ'rı ıla;(ı ısynnı 

sudulnrından 18 ki -
sının bir gurup hakkın

daki lıükmünü vernıi~t,r 
Bunlardan S~v iş oğlu Ali 
Kolulıan oğlu Bekir, Alital 
oğlu Sükrü ve Avni oğlu 

Sadık ü 1\lm cezasına ınah

kılnı edilmiştir Sadık hak
kında ölüm cezası vn ının 

küı·iıklüğü ılolayısile nltı 

sene ~ür~ğe ı·evr,lıııi~ ve 
diğerleri lıeruol etıni ·lcrılir. 

Yeni kontenjan ka
rarnamesi çıkıyor. 

ANKA.HA. 21 (S. ;i.) 
Altı aylık kontcn.ıon lıstcsi 
hazırlanmaktoıl.r. Bır ıki gıin 
i~·inıle kararname hu.ırlıüı
mı olacak ve resmi ;:azete 

tün mılli iklısat eahasına 
şamil umumi bir sanayi 
•iyaseti takip edecektir 

8 Japon ruhunu uyan 
dırmak mil'i ahlaka bir 
veçhe vermek, milletin bün· 
ycsını •aif 1 amlaşlırmak, ve 
fikri kabiliyetini inkiıaf et
tirmek için terbiye sistemin· 
de esaslı ıslahat yapmıya 
karar vermiştir. 

9 Devlet bakımından 
Japonya l\'ançuko do•tluğu 
Uzak ,arktR sulhün idamesi 
için kuvvetli bir esas teıkil 
elmekledır Japonya, Man· 
çuko ile teşriki mesai et 
mekle beraber, her faaliyet 
sahasında bu dostluktan 
azami istifade çarelerini 
arayacaktır. 

1 U Detlet, idare sistemi· 
nin organlarını ıslah etmek 
lüzumunu hissetmiftir. Bu 
suretle bilcümle idari itler 
devletin istilzam ve milletin 
arzu Plliği şekilde sürat ve 
h kkaniyetle başarılacaktır. 

ılo n.ı '"-•lılt(·ektır Kararna
me n ·şrin,len kırk gun 100• 

ra meriyete girec ktir. 
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YeniAdam'ın 

Baş muharririmiz 
hakkında bir kadir

şinaslığı 
Uzun yıllar genç Türk neslini 

kendi terbiye ve ahlak t:s llerile 
yetiştirmiş olan sabık darülfünun 
emini ve tanınmış terbiyecimiz ls
mail,Hakkı bey, ötedenberi gaze
temiz hakkında takdir ve iltifat· 
!arda bulunur. «Yeni Adam• gibi 
fikir yayım bakımından genç!ige 
ve mtmlekcte büyük hizmetleri 
dokunan kıymetli mecmuası>ıın 
son nüsbasında muhterem iistad 
lsmail Hakkı bey başmuharmi
mizden yine teveccüh ve takdirle 
bahsetmektedir. 

"Yeni Adam" ın tevazuuınuzu 
incitnıiyeıı bu teveccühkar satır· 
tarını iktibas etmeyi bir teşekkür 
ve sayğı borcu biliriz: 

Esat Adil bey 
"Balıkeoir'de Savat razc 

teli, elektrik fiatla rını in

dirmek için mücadele) e gi
riıti. Savaı, Bu mücadele 
sahasında muvaffak o'.du ve 

elektrik tarifelerini indirtti. 
Şirket şimdiye kadar Balı
kesir halkından binlerce lira 
fazla para almakta idiSavaı 
gazetesi bu i.tlrdat olenan 
paralarla bir sanatoryum 
yapılmasına çalııtı.,. 

"Savaı gazetesı in başın 
da Eaat Adıl bey bult:nnıak· 
tadır. Yeni Adam okuyucu 
ları Belçika.'da tahsil geren 
ve ıisanımıza mulıte if eser
ler tercüme ve te 'if eden 

bu kıymetli genci tanır ' ar. 

q ============·~ ::<:;f. Şehir ve Vilayette _:~;ı 

Orta 81ç1k taşıyanlar 
kt l e Dün gece Mecidiye mahal· me ep er lesinde oturan ve furun iş 1 

Müracaat eden bü
tün talebe alınacak 

Dünden iti ha ren !; ı z ' c 
erkel, iselerile nıual im 
rnektep'eri ve orta mektep
lerde talebtn n ı.a)l 'e ka
bulüne baş anmııtır Mez
kur mektep 'cre Lu sene !ıer 
senekirırlen fazla tehacfm 
vaki o'acağı tahmin edil 
mektedir. 

. la arif Vek .,. el• verdiği 

bir emirde orta mektep erin 
bütün sınıf arı için vt ı.. u 
bul •cak müracaatların hep· 
sinin 
şube 

tir. 

kabu:ü ve icaLı kadar 
açılacağ nı bildirmiş· 

-== -· 
ihitsas mahkemesınde: 

Tütü:ı kaçakçılığından 
suçlu ve mevkuf bulunan 
Susurlıık'un Göbel karle· 
sinden Bekir oğlu Mehmet 
hakkındıı yapılan muhake 
me sonunda, alt ay müd· 
detle hapsine ne 1 145 liıa 

hafif Para ceza•i'e ınahki'ı· 
miyetıne karar verilmiıtir 

!* Tütün kaçakçılı ~ ınclan 

suçlu ve mevkuf Dur unbe· 
y'in bozyukuş malıallesindt n 
Hasan oğlu İsmail hakkın
daki muhakeme dün bit· 
miş ve lsmail altı ay hapse 
ve 180 lira hafif para ce· 

leten A i oğ u Mehmedin 
üzerinde karna sislemir,de 
bir hançer ve hayvan pa <a· 
rında Den zl ııin Çal kaz~
sının hancı'ar köyünc'cn İlı 
rahı ıı oğlu Meh ı ed n üze 
r ııde ve otı z fant nı uzıın~u· 
ğunda 1 iiyiik ıçak taşıdığı 

1 
ve dün ' aat 14 ratd.L-

1 
riııdı• ~ar~ıda EÜp~e:i 1 ir \·a 

: z yt!te dolaşdığı !!Örülerek 
hüviyetinin tahkild için karo. 
kola getirilen Çağ ı; nah· c 

sine bağlı Kanlıkovak köyü-
nün Ramazan oğ l u İsmail 
üzerır · <'e bir a<.1 el vesikasız 

mavzer t \ ancası lııılunmuş 

ve alınarak hepsi hakkında 
takı~at , 1 aşlanrnıthr. 

·.::ı--~ 

Bir ~a~isenin tavzi~ 
Şavaş gaze esi neşriyat müdür· 

lü~ ürıc 

7 Ağustos · 934 tarih 
ve '.!27 sa}ılı gazeteniu'e 
hakk mda neşrettiğiniz ya 
zıları rlün okudl!ın. 

Tahassüsler Radyo li«t ı•ıt ı· IJtıg·iiıı \r<1'rilecek 
Suçlu fazilet <üst tarafı birinci •ayfada) veya resm• heyet ve rııt 

A''ır " Zd mahkemesinin 
" mPha~etlı sulonu dı~ rıa ka-

d~r fu!ırlu lıir kalabalıkla 

dolu ~liıolı.lıı ıunıumiliğın bir 

talebilc bir ka~ yazı suçun
,ıan dolayı sorguya çekilen 
«SAVAŞ» sahibı kuı·iik gö
rürımiye iiz ·nen bir büyük 
fJZ.lcl tıms1!. lıalinıle nıaz· 

nun iı-.~ ıımlesin•le oturuyor. 
Avukutl. r ı ndan biri nyukta, 
uzun ı:ıu lufJaSı'lı yapııı.ütu

ıl r . B,r sanıbliye üzerinc> 
{'ıkarak içerisını s~yrettiıfm 
mahkem e salonunda manza 
ruyı lıöyle lıulııyoruın . 

~lıı lafaanı. rııP. Esrıt .\Jıl'ın 
1 

c>Şİ bulunmaz mıl i "" mıinı v
vı• r rıo ..fi. ı)r.J,. ı ini, lıi r sc· lı kıl
rııı tah 1ili gibi en~ın Vcl ne-
r s Llt yum ~·liyor. Bır yere 
~e l,Jj ki, vekili burada güzide
snçlunıın he ,·kese gıpta ve
ren p H)nk sr~iye~iııi tarif 
edecektir . Eont'ın vakur ba
şı şire lıPnziyen bir lı c pla 
göğ iıne düştü .. Ve birnz dıı; 
lıunu bılnıeııı fark r d~n bu
luııılu mu; k.ıiı·ıık b.r ş~hikın 

göğ. ünü uulaştığını furk et
tinı 

'2'2 AGUSTOS ÇARŞAMBA IJ.k hayatını bile geçirmek· morlardan bnlunduğu iddi• 
lST AN BUL, ten adı olan valaııp rvel"i olunamaz. Çünkü Yenişehir 
Fransız ca ders. 19 Plak neş· iki zıt tip olarak intihap ve umumi bir mahaldir ve bO 

riyalı. 19,30 Türk musiki neşri- tasvir etmiştir. Binaenaleyh evsafı haiz olmıyan birÇC~ 
yatı: ( Ekrem, Ruşen, Cevdet, bu yazıdan her lıangi bir vatanperver yurtta•farıP 
Mustafa, Necati, Şeref beyler ve b'I • 

vatanperverin servet ~ahibi şatolar;nı ihli\•a ede 1 
Vecihe, Semiha hanımlar). :11,20 ~ 
Ajans ve borsa haberleri. 21.30 olmasını haksız veya hatalı ve etmektedir. BinaenaleY 
Stüdyo caz ve tango ork·•strası görmek manası çıkmıyacağı bu makalenin zikrolr~aP 

gibi tabia t ve maslahat hi· 30 uncu m1ddenin kaie 
lafına her vatanperverin ay- anasırını ihtiva eden hiçb•' 

nı müsavi se "''et ve refa ha şekli ve şeniyeli yoktur 8° 
naili yelini arzu ve maksadı itibarla dır ki m ·l l{amı aJiı 

BUDAPEŞTE, 550 m 
Stüdyo lıyatrosıı. 'll.40 Dans 

musikisi . 22,15 haberler 22,45 
Yaylı sazlar lıcyeti. 23,50 Plak 
:.!4,30 Sigan musikisi. 

BÜKREŞ, 364 m. 
Gündüz neşriyatı. l 9,5 Hafif 

musiki. 20 Konferans. 20, 15 Rad
yo orkrstrası. 21 konferans. 21,15 
Viyolonsel konseri. 21,45 Kon· 
leraııs. 22 teganni, 22,30 Karı~ık 
solo 23 Haberler. 23,:!0 Kah
vehane koıısen. 

MOSKOVA, 1714 m. 
Amele konseri (Plak). 12, JO 

Müsahabe 18,30 Kızılordu neş· 

riyalı. 21 Ak~aııı musikisi. 22 
Muhtelif lisanlarda neşriyat. 

Bi1.e gelen~ 

Çığır 
Ankara'da 

gençlik !inde 
bir senedir 
iftihar ede· 

bileceğimiz ve bağlanacağı
mız bir mecmua çıkıyor: 

Çığır. 

Çığır, ya 1 nız Ankara 
değil, Türk gençliğinin mec
muası olmıık em<'lındedir. 

Ve bu emeline muvaf 

da istiımaın olunamaz Çün· iddiada pek haklı olar•~ 
kü bu halin her devirde bu yazı ile mahkumiyelll'1 

ve bilhassa dünyanın her zi istememiştir • Biıi~ 
tarafında böyle olch ğu hu· yerinde olan bu talebe iştır 
susuda makalede sarahaten kimizı söyleııHkteıı bııı~' 
işaret edi'mişt r. Şu hale d.yeceğimiz yoktur 
göre vatanperverliği takdis B - ( r ni l!Cf.'Jiler dufii 
ve ona mııtlak bir ihtiram yısile) isimli nııu cı/e . 
mevkii verilr. eri lüzuıı.unu Bu yazı da baıtan aşar 
tebarüz ettiren ve bugünkü verginin ~ebep ve lüzutı'~ 
rejimin icaı ldrından olan bir nu ve cümhuriyel bütçt11 

hakikatı ifadeden l:a~~:a tir ııin k;ıbarık olrrau icap '
1 

şey olmıyan bu azıya menfi z&.rurellı>rir.i müdafaa t• 

ve suç teşkil eden bir mana !emekte ve dmimali nokta 
verilmek mak•at hilafma sından daim'\ mevzub8 ~ 
ya ılış bir telakki olur. edilen en mühim bir e!•' 
Yazının tamamen te~hhus et· olarak umt mi ihtiyaçları 
tirilmek i•tenilen manevi bir 
kıymeti istihdaften başka 

bir mahiyeti olmadığı nıüek· 
kilimizin altı s~nedenberi 

Ankara'yı görmeme! i itiba
rile hakikatte Yenişehir'. 

deki ~aloları ve bunlurın 
sahiplerini hiln.eme•i ve 
milyoner olmasına r•k az 
bir şey kalan hakiki m1.1a} · 

temini için ferdin kaısC 
cından cemiyet lıisseai oll' 
rak vergi narnile verdıı 

d 
,ı 

paranın azami derere e 
1 doğrudan doğruya de~lt 

hazinesine girmesi vatand8 

emeli olduğuna i~a.ret el· 

mektedir ki, bunun da rıı'1i 

"Kendisi bundan bir müd
evvel Balya - Kara • y.:lın 
madenlerinde çalı~an ame
leler için 'idvaı gaz lesinde 

pek faydalı neıriyat yap
mıı, ~irket haklcında hüku
metin nazarı dıkkatini Ee'p 
etmişti. 

J...:.:,:ı n~ahkf.m edimiştir 

Meselede sirkat ka•lı yo 
ktur. Üç seneden beri bult n 

duğ.ıııı Balıke~irde bırbu( u) ; 
senedenbcri tan· ştığım YC 

ben her suretle tanıyıp ka
rekter ve seciycıni taırarni· 
le ôğrennıış, özümü ve içi

mi taaınıı~ olduğunu ve be· 
nim kendi hakkında besle 
diğim hüsnü yel 'e muhab· 
beli takdir eder"k haki ım
da ayni mulıaLl:el ve sanıi 

miycti bes e ~ı ğini zannelli· 

giw, İstanbul barlarında in-

Leza muhkcnıesi kurulalı, 

lıi~ ~ıiplıe yok, nıazııun is
kemlesine lıu nt('.ıb t tte bir 
sudu ılk dda uturıııu~ bu
luı.ııy. r. \ e ınon~c(·ğ m w-
1 yo:· ki uAğerli ıııuhurr ı r, 

ıuüml ıo z sccayosını herkese 
daha eyi tanıtmak mozha
rivetını lıu sııçlııluktu bula
rnktır .. 13 Pn kerıuı hesabı
ma, Esat lıoyin g yaLırııla 
ı·n •erin 'e en coşgtıp hur· 
nıı t lıısleı İmııı ttzahüriinü 
buraıla u üş· lıeJe ~ttım. 

fak ta oluyor Çığır'ın çı~an 

~on ! 6 ıncı sayın genç
liğin beynelmilel değeri, 

Türk Dili inkılabı, Na • ıl 
gençlik istiyon:2I gibi kıy

metli makaleler ve l irçok 
şiirlerle süslenmiştir (ığır'ı 

her Türk gencinin okuması, 
koruması la:ıımdır Çünkü 
Çığır genç'iğin mecmuası, 

eser dir. 

yen 1 ir gazeteci tanım ma
sile de mfület bir hakilrnt-
tir. 

buat kıınuı•unun 4U ıncı ııı• 
desine istinat ettirilen kO' 
münistliğe tahrik suçııC~ 
teşkile imkan yoktur. Zir' 
mezkur maddenin anasırı~ 
dan biri de yazının korııii 
nistliğe tahrik mahiyetind' 

olmama:,ıdır. 

"Yeni Adam, Bdlıkeşir'de 
gazete, mecmua ve k:tap 
neşrlyatfle ve diğer vazifele

rile kendisine l.:ir mul:it ya· 

pan ve hu sahada muvaffa· 
kiyet göstermi~ olan Esal 
Adil beyi, diğer vilayet ~r 
de çalışan genç 1 erimıze bir 

örnek olar ık göstermekle 
mesuttur." 

--
Gümüş 

yeni basılacak para 
lar 

İSTANBUI., 21 (S.Ş.) -
Gümüş paralarııı ba<ılma 
hazırlıkları ba ,ıa mışı. r Pa

raların ş~ kli İçın y~p.lnn 
mıiea 1rnka bitmiştir \'erilen 

ııümunelnı.lı n lıirini se~·mf'k 
İçin jüri lıeydi ayrılın ;t r. 
Heyet darplıaneJe to)'lanaeak 
ve kararını vere verecekt.ir. 

On paralıklar hakkıuda 
darphane id:ıresi tar.ı'ından 
yaptırılan nümuneyı maliye 
vekalctii tasvip etınii'ir 
sGü,nüt paraların banlrnası 
. , k . 1 
- aya ad<tr bıtec,k, bundan 
onra onparalıkl~r basılacaktır. 

1, 5 ve 10 kuru~lı k paralar 
için açılan müsabakazama· 

nı da bıı müddet zarfında 
bitmiş olacaktır. 

Güreşler~e ~öğilş oMu. 
( Üst tara rı birmci sarfa da) 
tekim güreş ti\m l·ir l:onıedi 
halinde de,·am eder<k dört 
dakika 12 saniyede Olivera' 
nın gillibiyetile bitti. 

Dördüncü güreş 
Romaııyn 'I Ki top ile Ma

car Nagı güı cşlıler. l ı t ye 
di da!>ika Macar'rn lehinde 
fakat neticesiz bitti ikinci 
yedi da l:ikd gür . ~ten 
döğüş oldu. Zaman 

ziyade 
z~man 

yumruk sallıyan ra . 

kiplerc'en Roınanya'lı, bir 

kafa müsademesin ıı neLce 
si olarak kanlar içirde kal
dı. Ve bu f~kilde güreşe 

devanı etti. Halkın protes 
tosuna rağmen, hatta yara 
lan bile pnnrnman ed ı lme
den, güreşin devam nı ten 

sip r·den h•Jerı• heyetinin 
gar.ıbelini tamamlamak için 

sanların iliğin\ emmeye 
çalışan soyu u ka.-lınlarla 

perde arkasında para rnr 

fettiğini ~örciüğCm bir ar· 

kadaşımı, ınsani bir h sle 
bund'l.n menetmek ve bu 
ah,~lin(. ıııeyi'an l.ırnkl'l'a 

mak ve her türlü rezaletin 
vukuu melhuz olan barda 

arkadaşımı hımaye ve sıya

net maksadile gösterdığim 

hüsııüniyd o arkadaşımca 

ya kaıkn \·eya sarhoşlukla 

süi telakkiye uğrayıp para
sır.ı çaldığımı iddia ve işaa 

etıneslnden do/tnıı bir key

fiye'tir Mere 1er.in bı na na 
zaran tavzih ve telızibini 

rica ederim efendiın. 
Necatibey nıııallim mektebi 

dahiliye şefi • 

1-/. Han1di 

\.lıılet, lıiiknıünıi hugün 
,·erecek. llu hiıkınün mohi· 
yetini unluııııya elbı tte 
iıukdn yok lur ı:,•rı·i Esııt 
b~yın naılir v:ıl~nperverl:ği 

her ~üpherıi·ı fevkinıle ise Je. 
F kı ct'ırı olııınü rııünas :

Letiln C"nnp ın ıkale 1ckl ıı.le 
bir nı;f s" s]emişti l~ıttim ki 
Süleyman :'i 1.ır bunu oku
)Unca. 

- Bılscııı k; Crrnp lot•nim 
i\·ın Jı• bunıın horız.~rini ya 
zar, h ı mı::n "inıolı ö ıimii ka· 
bul oılerim 

Domi~ti 

I Su~·lu Esat'a Lu~ıırı ben 

1 

Jd ne kodar. vo ?e kadar 
canıl:ın imrenılinı 

1 flgah Hamdi 

'·················-·••:aıııı••· • • 
olaca!<, opar:örle yapılan ı-----

: Va/.. sul/aı·ı yedil'en. :. -----· : geydiı·en ve heı ma-neş ri)atta, protesto eclen 

halk "profesyorel ııüreş böy· 
le olur, karıını• yınız 1 , İlı· 
!arına maruz kaldı 

Halbu~i profesyonel gü 

reş kavga etmek demek ol
madığı gibi, kan içinde ka
lan iki rakibi hiç olrrazrn 
il!< tec'aviyc almadan açık 

yaralar ile göıe~n ekle de
vama mecbur bualıınak, 

profesyonel ııi 1aınal nrla de· 
ğılse bile ınsunlık nizamın
da memnudur. Neticede 
Nagı on birinci 
galip geldi. 

dakikada 

Sporcularını ız 

Galiµ. 
yüzmelerde birinci 

• 
: nada gözeten Ynk· 

ı : sul/ar Bir/iqine seve . ' 

: seve yal'dJln ediniz. • • 

• 
ve ikinciclyiz bayrak: 

l'ııksıılları Gıi: //il(' 

/Jirliiji 
yarışını kazandık. ••••••~•n•• .. •••• .. •••••• 
l\IYEI<', 20 ( \ A) - flüıı 

buraılu Jiııyeı·~r nelıri üze
rindeki FU İsl"<yununıü ya 
pılaıı J, niz mü~ahnkaları 

netıeclerı şunlaıdır: lU met 
red., llolıl. :Oo rıı..trc ku 

bolamodn Alp, 200 mc tre 
serbestte Halı! Lirinci gel 

ıııistir. B")'rck Y ,r sını tak•. . . 
mım:z kozuııın ştır. Atluma-
Ja Suat birjııei geldô, ve 
su topunu ıl:ı bıru kn r~ üçle 
kuzanıl ı k 200 metre kıırbo. 

lumrııla Loyltl ve 500 metre 
kurbalomuda Cavıılan hanım 

!ar ikinLİ gdıni~lerJir. • 

Gençlik fserhi korur. -Kültür 
İzmir' <le on beş günde bir 

çıkmakta ol. n Kiil\ür'iın ~O 
inci sayısı gelndşlir. 

Kültür cidden kü 1tür yap-
mak için 
muadır. 

ç lışan 

Tavsiye ederız. 

bir mec-

Haf ta 

Bu ındkaleyi kararname 
matbuat kanununun 301 ncu 
madde>ine temas eder bir 

suç adcietmiştir. Halbuki 
bu yazının suç olabilme•i 
için, 

1 - Kendilerine 
va zift nin 
olmak. 

i f asıııcl an 
mevdu 
c'olayı 

2 Hedd n büyt k mil-
Jet meclisi aıan veya icra 
vekilleri heyeti veya reur.i 
heyetlerle devlet memurla· 
rından biı i veya Lir kaçı 
olmak. 

3 - İsim ve madde gös-
ternıiyerek mübhem ve sui· 
zannı dil\ et edecek nıa 1 I · 

0 yette mütecavizane I.mh n 
mak. 

4 - Ve bu suretle yuka 
rıda yazılı zevat ve eşhasın 
şeref ve haysiyeti ihlal 

Mad:le de komünizoı •; 
komünistliğe tahrik tar 
edilmemek e ise de heyetı 
ınuhteremeleriııce de 1118 

lumdur ki, komünizm hii'' 
riyet, vatan, milliyet ırıtf 
hum!arilc mukayyet 0]01a~ 
sızın bilcümle istlhsalde il 
li raki istihdaf eden ve bıır.~ 
cebrii şiddetle sahai file i• 
tihdafı emel edinen bir ırıe~· 
hebi iktisadi ve içtlmaıdir 

Bunun saliklerinede komiiniı 
denilir 

·fı 
Binaenaleyh sureti ta v•1 

Her hafta çarşan ba gün· 
l'!r i çılu. n bu güı.el mcc 
muanın 20 inci sa}ısı gel 

. . olunmak aııaurııım unsuı u 
mıştır. ı k .. .. ·ı .. 

cürme nazaran bir adamın ~( 
münistliğe tahrık >uçund8 

bulunabilme•i için şah38c 
kendisinin konıüni"t olm1111 

ve bu ınaksadı istihsal içıC 
beyanname vesair suretlt 

açık olarak halkı nizdmı iÇ 
mai aleyhine şiddetle yô· 
rümeğe da \'et. dm iş L•;lııc· 

ması !azı mdır. 
H 

.. h .b. H f , esası o an ast curnıu ı e :ı.u-
er nu< acı gı ı a tanını 

b .. h el da ki· tera'ikan ve heyeti mecmu asile u ı us atıın a ren ı re-
·;; mler 'c hoş yazılar vardır 

Okuyunuz. 

Bu gece 

Yeni 
'"I"' ii ı· k i \ <' • • 

eczanesı 

NöbPtçidir 

mevcud ıyeti ıarttır. Bu ana· 

sırı yazıya tııtbık edince gö

riiyoruz ki makalenin başın· 
da rlıevzubahs olan mulıay 
yel m;lyoner gazeleciniıı 

1 
bir •ıfat rcsnıi}eoi ve ken· 
disine mevdu 11rı1uıui L r 

!vazifenin ifasından mütevellit 

Halbuki muvekkilirniıiC 
biraz sonra izah ediJrct~ 
hüviyeti fikriye ve mev1'

11 

içtimaisi ve hatta filiyati e 
vatanperver milliydperfer 
ve bu in!uliıbm ön Pafl~rıP 
dd yüriiyen değerli gH ç e 
ıindeıı bulunm' sı b er d ,iP 

tec<ıvü;:e marı z yeti n fY· d~ b3ylc bir ittihar.ı ve te'' 
zuLahs olamıyacağı gibi An riınden tabriyeye kafı l.ir 

kara'nın Yenişehrindel.i mu kuvvei sübrt!yeyi l.aiı 0 

hayyel vatanperver tato nıakla beraber bizatihi b" 
sahip erinin de milnha>1rnn maka!enin bıı çok yerleı iı ~c 
büyük millet meclisi aıası inkilabın icaplarından nıil 11 

yeya icra vekılleri heyeti ş•nırun vauflarındnn bah' 
............ -. ............ __ ~~--. .................... .,..._,.._......,,..,.-.._,..,.~~~~=_,.__,,H • .-.,-~-~ ~ ~ ~ ..... --------~~~~~~~~~~~--~~-,,/ 
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Feryat 
Yazan: İvan Bunin 
Çeviren fi. Gaffar 

Onuncu hikiiyenio devamı 
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Gene arkaya bükülerek el'erini k d- • 
dırdı. Anlatılmaz bir ıstırapla münacat 
eder gibi k111k, yan.k bir sesle bağırdı: 

· Yusu-uf! 
Artık herşeyi anlamıştım. 
Bu, sarhoıluktan mırı danan, Rumca 

ıarkı ıöylüyerek uyuyan o küçük Türk
lü. Bütün Marmara boyunca uyumuş· 

tu. Ancak oğlunu elinden alan lı;tar.l u· 
l'a yaklaşınca uyann ıştı .. l 'er halis 
ır üslüman gibi o da kendi:·e muka<l
der olan felak ti büyiik bir inkiyatla 
kabul ederek kalbine uo n müştli. Nite· 
ki ın yüzıinün kay~usuz ht rusuklarında, 
keder~iz çatılan kaşhr nc'a ve· <' üşük 

Lıyıklarında elemin izlerini, 1 incre gö 

remezdi. Esasen bu elem onun l:albin· 
ıle p k az yer etmişti. Fah .. t nasıl•a 

bugün fevkalade Hrşcy oiau~tu Ka 
vaklar'a kadar sey"}.at ;·• ancı ı,üver 

te. yabancı insanlar ve nihayet hu in-
8 'llarm kendin" gri, ince < cı b.r tü· 
tünle .lleş g.bı l>ir votka ikramları . 
İıte bu votka P-klwı Laıın"an aln ış. 
padi ah mn öz şehr:ne geldiğini anla 
yınca oglunuıı buraya n~sıl göndeı ilı'i· 

ğini marazi bir hassasiyetle hatırlamış 

ve Aıabistan'da onun no'11 ö!dürüldü 
ğünü anlatılmaz ı ir heyecanla gözünün 
önüne getirmişti. Ve nihayet ak 1 ı ~a 
şından giderek yuvarlanrrıı , C:eı in Lir 
uykuya dılmııtı ... Ve birden ayılmıştı. 
Sarhoş uykusunda ağır rüyalar görmüş· 
ti. Gözlerini açınca kendisini ıaran •es 
sizlik içinde gt'cenin ilerlE>dijiini hi•sct 
miş, mehtapta İstanLııl'un heybetli, bü· 
yülü hayaliııi görn.üş. '\ie an ızın bütün 
varlığı ilP, k~ndisinın kimft ye lü· umu 
olmıyan ha"alıne ve gii'ul Yu·uf'ı nın 
gençliğine lstaııbı•l'un reva rördCğü 
şeyin derinliğine, belki de, ılk defa 
olarak nüfuz edeLilmi•t,. l§te o, oğlu 
nun olümünü Li·e kendisine kühkaha 
!arla gülen Rı s l öpeklerinc 1.nlatmış· 

tı! Ve ayağa kalkınca sarhoş <•lduğunu. 
hem de fena halde saıho~ olduğunu, 
zehirlendiğini, bedbahtlığıııı anlamıştı. 

Yanına} aklaştım Mehtapta sararan, 
baştanbaş« gözy ş l ımndan ıElanan dü 
şük bı} ıklı yüzünü bana do ru 

çevirdi ve zehirle hıçkırıktan 

carnlaşıp şişen gözlerile yüzüme 
Laktı. Bu yıkrunır.ı 1 hasırın üze· 

rinde o, ne yapacaktt? Yok•a <.kşam 
nan azını kaçırdığını hatırlac'ıi(ı için l ı a· 

nrın üzerine - sall.uıa sallar.a - atıla 
rak onu böyle hınla a mak mı i<tendş· 

li? .. Fakat o namazını c'üşünecc k hal· 

de nıiydi? Dima~ında hcı ş< y b.ıılirin· 

karı mııtı. Y ıılnız biqey hi• edi) oı du 

Korlrn ve Btırap. Ve onun ıçindir ki 
yalnıılıgını ıı.af. o duğunu şimdi İst~n 

bul' am~hta 1 a ha) bırıyordu. Ha; ır, o, 
1 mahvolmı)'acaktı! Oğlu henüz sağcı, sağ 
olanıklı, geri <löıı~cekti! E\·~t o~lu geri 
dönecekti, çünkü onu, bu kimsesiz, fa· 

kır ıhtiyarı, tahkir etmişler. zehirlemif 
lerdi Dehşetten, yeistEn lıı~km.rak· 

delirerek ve gözy;ış)arınr1an boğularak 
acı acı bağırı}or, ba~ı ·ıyordu. 

Elini tuttum: bı·z giLi id:. Faıat 

şiddetli bir hareketle elini elimden kıır· 
tardı. Bir ha}' an-iHke..:e hasırın üze 

1 
rine atıldı ve öniine yaymRk için hırpa· 
lanınağa basladı. Bununla da şaı hq'u· 
ğıınu, acısını yenemiyiııce hırsla d'zü•· 
tü çöktü. Hiç dinmeden akan yaş'ar, 

gözlerini kapıyor •arlı• ş bir 'nezle nefc 

sini tıkıyor, ıs'ak bıyıkları ağzının icine 

girirordu. 
:.uda boğulan bir adarımı şaıkınlııl 1 

ve ke ildiğiyle: 

- Yusuf! diye bağırdı. 
\, e sonra ellerini İstanbul'a doğrll 
uzatarak katıla katıla boğula boğu 



-----------------------~---:~----~·~':'-:-:--........ ..c;SAVAŞ~~ --..... ...__,..~----... ..... --~~~_,..,,.,...,.,... __ ..,__. __ ..._,~,._ .. 

----...... AJA.USTOS 22 D A R ı ı •• •••• •• •••• •••• •• •• •• •• •••• •• •••• •••••••••••••••••• u h I hangi 1 iı kanum•n veya 1 ir A ı- ~- j : Savaıı'n: lk' d : Yazan 1 olunması da 40 ncı madde- kendiliğinden ve beheme ak ışın çıkmarr&•ı esi al ımı J •ıı . ~~.- · . .-.. •} ,,. . '\~ .. : Küçük : 1 yara an sonra :Medt N. : 

SAYFA: 3 

d k kati tatbik sahasına gi.rece d d A 1 • ı• - •.Hikayesi: : 1 
eki komünistliğe tahri ·ık tahul ça- edep ve nezahet aircs ı n e N . • ~}r y ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mahiyetindeki neırlyattan ol- ı ve bu suretlek 
1 

k tt 1 1 sormak . değil efldi.rıumumi - l k •I , _ . ~ ~- ( Dünkü nüshadan mabat ) Ben timdi yaralı ve IA• • d k' cu lar o u uru I . _ 1 L 
rnadığını gösterir. gın a 

1 
ço h d yen 'n tercümanı o fan · ır ı S O Aylar hep bu melenkoli kat bir adamım. maktan ba ;ka bir sa a a ça· . 

Muhterernmakamı iddia- c rr<nle-gazet<cininvehe
1
e memleket Tu'' rk - Çı"ıı Alııııııı.'·<ı"tla içinde ayakları kösteklene Tipi ditarıda kudurmuı nın bu makaleyi sebebi lıştırılamıyarağın an le yeni lıir fikir müdafaa ,y kösteklene geçip gittiler . bir köpek gibi uluyor. Pan· 

ketin ve inkılabın kırrzlcan- sında bulunan 1 ir kültür mü· 1 

tecrirn !l'Örmemesi pek adi- ettig"i umumi seviyenin yük. İki taraf Ankara ve Otuz sekiz milyon •• corlar korkunç sellerle ıar. 
lanedir ve o itibarla bu kıs- k d ı essese~i reisinin hatta her Gece yarısı gelen bir sılmaktadır. lmesi imkanları en 

1 ı- N k' ' ' · .. 1 h lk t d d' 
rna ait mutalealarına da ta- se k ti hangi bir vatanc!atın dahi an in e sıyası m U- a eve e I· emir, doktoru cephe yakın- Hafızasında 

g·inden ve muvaffa ıye e 1 1 
rnamen iftirak ediyoruz. teşkilatı esasiye kanununa messiller gönderecek BERL N. 20 ( A.A~ - Oün larında bir hastaneye çağırı· 

ır d / hasıl olacaktır. hakkı ol dug" tı· bütu··n Almanyu'da yaıulan d H b h L - ( ı alem aşı ;orıı - d k' vatandaş- dayanan ı ir LENEVHE, 20 (AA) yor u emen o sa a yo· 

fikirler ve 
hatıralar yaralarının verdliti 
bir baı dönmesi içinde bu
lanmaktadır 

fllu} makalesi İş sahasın a ı d h 1-. nu tesliınde tereddüt bile Türk _ Çın muııhedesinin reyiilm hukkındaki intihap la çıktılar. 
!arın cümlesinin a a ır bürosu tarafıııJun verilen Bu makalenin mevzuunun takım hak ve vazifelerini de caiz olamaz ınusadduk suretleri ı,. in'in 

iktısadi devletçilik sahasile b' Gerek ta >arrufatı lisaniye La lluve sefıri ıle Türki•e- ltuti rııkkanılnra p;öre . edecek olan ve ına- J 6 2 k . . k 
ferdin iktısadi sahasının mü- tayın ·ı ve gerekse edep ve adet nin Bern maslahatgüzarı 43.2 7,8 1 i ş i reye ıştırtl 

J enaleyh umumi ve şamı ı etm iş, bunlıırdan 381 ,240,30 tevazin olmasını tem<nnk e k h' noktalarından dahi (sora ı i- arasında Cene v'rede kı ı,: in se-
1.çtimai menfaat • pe za ır l 4 "75 ?84 h J ' 

ve bu hususta daha esaslı b ' k lir miyiz?) {Bunun ceva ı ını faretinde leu ti edılm,,tir. ı. ın eve• •- ,- ay ı r emış-
olan böyle mühim ır a· S L lı·r. Bo• r t•.y pusuJ .. _•ı 

0
dedi-ilrni tetkikler yapılması lü · f · vermeg"e mecburdur ) öz murahlıass t 1 u münose et- , • u 

nunun rümhuriyetin eyız- de 868'543 dür. zumuna itaretten baıka bir h 1 ·1 lerininin mesnedi tecrim gös- le lıddisenin eh•mmıyetını 
kar diğer faaliyet sa a arı e k·ı ydederek bu turı' ht c n iti . Amerika'da harp mahiyet yoktur ve tamamen l b l . · · terilen maddei kanuniyer'e-

samimi ve vatanperverane t ki isim ve mad e gösterı - " hemahenk o a i mesı ıçın d ·I haren N u nkı· n ,.e Ankoru'dıı devam edı'yor 
"ir h· · hsu Ü ur miyerek mü ı em ve suızan-L 1 d.. çıkarılmasındaki za•ure 1 h . J siyn• i nıümess i ll ı kle r I06İB ASSOMPTİONZO (A .A.)-ıssın ma · derkar olduğu halde bunun edilec e ğini ve iki memleket 

Netel.im bir vatandaıın k 1 m davet edece!, mahi- Paraguay harbi}e nua -
on senedenberi çı arı ama· urasınlln yakımla bır kon · beyanına atfen bu düşünce- yetle mütcca•izane ve şe- reti tebliğ ediyor: 

imasını bilha8'a ma solo•luk mukuveleoi ımzu Yi nakilden sonra sermayenin mış 0 
ref ve haysiyeti ihlal ana- Gram Şako arazisinde 

'f • amının ilk tahsil euilec!'ğı iımitlıni ızlıar ey . keyfiyetinden ferağet talebi- arı progr sırına uygun te akkisi va- Villozov ve lrindague mev-
kısmln' aksatan derin bir mislir k 1 k 10 b ni mutlak surette doğru bul· rlt olamaz Çünkü iktı~at ' ·k i erini zaptetti . za it 

mıyan ıııüvekkilimiz aynı 

m~talaanın alt tarafında (Şu' 
halde iktısat ,e dyaset ba
kımından ya vatandaş kendi 
kendini koruyabilmeli yahut, 
devlet bu kısım vatandaşla 
rı da koruma yolunda esadı 
Çareler düıünmelidir.) 

Demek suretile işin tevzi
ne rnuhtaç bir vaziyette ol
duğunu ifade etmiştir. 

Bu itibarla bu yazıc'ada di
geri gibi komünistliğe tar. rık 
feniyeti asla mevcut de iildir. 
Huıuru mahkemedeki isti
zaha alınan cevaplarla da 
tezahür eden bu hakikat kar 
fısın :la mikam iddianın bu 

noktai iddiasından müvekki
limizin masumiyetine kail 
olarak beraatini istemesi de 
beraatimizin deli11 müeyye
didir. 

D -(1."ıiııılıııriyrlle s viue) ' 
1111ıkulı ·si. 

Bu y,uının ne komünistliğe 
tahrik ve ııi! de 30 u >CU mad-

1 denin me'' zuuna dahil suç 

Yoksll lluk telakki eden mu· Tur mur a hhası ayn ı tarz - 51 ku"çük zabit ve 450 as vekili l ey denmekle isim 
ayyen ve mült bariz bir iç · 1 d J ıln cevap vr·rmiştir. ker esir aldık Bolivya'lılar 

b dahi söı· lenmit gi ıi ir . ş 
timai ve ha rsi ideal sahi i- Bir kadın Manş'ı harp meydan nda büyük 

1 kanuı:u maddesiz o l duğu 
nl·n teessu"rle kar-ı amamas u" k çtı' kt d l ··ıu- ter ' muayendir ~lüphem dğıl y zere ge . rnı ar a ya ra 1 ve o imkansızdır işte lu yazı bu k 11·1 ·• 

b yazihtir. İş kanununun çıka· ı ; Al.AIS. 20 (A.A ) e ı e 
kadar açık ve •amimi ir 1 1 d · · k I' 1 !' b y rılmasını istiyoruz. ş kanu- ~ anş enızıni yüzere geçen gı ız su ı ı ıne varmış VA ıı 
kanaatin mahsulüdür. e nuunun çıkarılmama s ı esba- ~1nuam Eınma Jfdher dün suretle 14 saat 8 dak ı ko yıi 
herhangi bir makrndı rr.uz- d t sobalı saat ı _ 10 da hare zerek 14 s ~at 27 J.okiku ile b hını sormak suizannı a ve 
merden vf'ya şu veya u edecek bir iş değildir . ket ederek saat 1 ~ - 18 ıl e Mis Ederltt'de 
Zeval ve makama tariL ve d 1 t !:ioutforthland ,..,"arlı nda in· ru kırmışt ı r. 

Müteca vizane eği , ama··------------:------:--:-
taarruz kastından tamamen men edep ve nezahet dai- suçlarla alaka ve münaselıatı ği mesl ek edinen ve komü· 

olan reko· 

münezzehtir. ı Ş f k k 1 k k 1 h ik 
k resinde soru muıtur. ere olup olamıyacağını tel · si i ve omünht iğe ta r Sonra müv• kkılin iz bu no - hl 1 k . l b 
f ve haysiyeti i a aziyyesı ve yüksek v;cdanlarınıza ve vatanperver eri ve ugün-ıai nazarını birinci ce a 

ise diişünülemez bile. bu cihetlerin takdirinide kü işin rücüllerini tahk ir 
olarak bu (İ1 kanunu) yazı- Maarif vekaletine taal- arz etmek istiyoruz Malu- suçlusu telakki etmek 
Sı'le müdafaa etmi~ değildir. 

1 

luk eden 2 incı fı«rai munuz olan bir hıı.kikattır- pek ağır bir insafsızlık ol İş kanunu layihasının biran iddiaya gelince, bunda da ki müvekkilimiz Ankara maz mı? 
evvel kanuniyet kesbetme- · fk t 1 Maddı" hayatın Lütl;n cazibe , anasırı kanunıye me u • ve Hrüksel hukuk fakül 1 
Sl.ndeki zarurete 7 sayı ı b . 1 . . k 1 

tur. Zira rııaddeııin irincı telerinde okuyup ikmali erine yüz ç-:vırere ya nız 
nüshada işaret etmiş olduğu unsuru kendı'sı·ne nı"vdu va- vatanın ililasını dü•ünen 

1 ·· h ' tahsil ellıkten sonra mem· • gl'bi bilhassa 8 sayı 1 nus a- k k lb' d 1 k 'l 
ık h zifeı·e müteal 'ik bulunma tır. , lekeli o lan Balıkeldr'e den· ve a ı ama tın af ı e daki (İş kanunu ve i la · 

b k ı Hal uki ( iş l'.anunu) nn 1 müş ve böyle yetişmiş ve çarpan bir gence kuru bir 
sil mecburiyeti aıma 8 

e 1 takdiri bile müstehak görme-si le de ayııı kanaat n üda çıkarmalı maarif veka etine her veçhile vatanına nafi 
faa ve ısrarla ilk tahsılin mevdu bir vazife değildir. ı olacak bir gencin vatanın 
behemehal lf n ini ı çin İ§ '(Makaledeki gaye maarif her hangi bir köşesinde 
kar.ununun biran evvel çı vekaletinin de iktısal veka- çalıtmısından kendi yurdun 
lcarılmasındaki zaruret ve leli ve heyeti vekile nez da faliyete geçmesini haklı 
müstaceliyet ıebni.z ettiril- dind~ ilk tahsil mechuriyeti bir luskançlıla dileHn 

yüpte suçlu mevkiine oturt-

manın doğuracağı derin tee
sürlerde bizim, ve memleket 
muhitile beraber hey" li ce
lilerininde hissesi olduğunda 
füphe etmiyoruz Ve bu va-

Bura güzel bir kasaba 
idi . Cephedeki ağır aralılar , 
kasabadaki bu ha.taneye 
getiriliyordu . Kasabedaki 

1 birkaç zabit ve doktor aile
lerinden başka yabancı yok
tu. Haluka'ııın annesi 
buraya geldiklerinin birinci 
haftasında öldü, Onu ktiyün 
kenarındaki mezarlığa ı,;öm

düler. Bu ölüm Haluka 'yı 
büsbütün ümitsiz yaptı , 

Refik bey Halilka'ya el
lerini uğuşturarak raklaştı 

Halinde mühim müjde ve 
recek adamların sabırsızlığı 
vardı · 

Fazla üzülme amma .. 
Sana kara bir haber vere 
cel(im dedi. 

Haluka kara haber<', acı
ya o kadar alışmıştı ki.. 
Omuzlarını silkti: 

Paşa dayımın ölümün
den başka ne kara haber 
olabilir. Hem ben acıya o 
kadar alıştım ki . 

Doktor dııarı seslendi . 

Girebilirsiniz, dedi 
Kapı aralandı. içeri ya

ralı bir asker girdi: 
Haluka, bu sararmış yüzü 

tanımakta gecikmedi Çılgın 

gibi ona doğru koştu: 

K'>rkut! diyedildi. 

Delipanli ona ço' · soğuk 
ve resmi davranı)ordu. Yal· 
nız yıllardır birikmiş bir 
daussıla ile Halilka'nın in
sana yeşil bir yaprak hi~si 

veren gözlerine bakmajta 
1 

addine seza ve muhtacı mü · 

tııı.ka~a bir mahiyeti olrradı · 
ih pek baıizdir . Bu yazının 
ınevzııu serapa milli şuurun ı 

U:nurni menfaatler ra~.as•n· 
da. aynı suretle telakkisi için 
Vatandaşların seviyelainin 
Yükselmesini ifade ve tu 
Yoldaki tedbirin zaruri bu· 
lunduğunu göstermekten iba- , 

•ettir lıi; rr. ualıeze ve terz'· \ 
Yeye de~il belki takdir ve la

hsine O:üstehak olabilir.Bu ı 
nokta.da adaletin masumiye · 
lirnizi ilan edeceğiııt'cn emi 
tıiz. 

kanunile alakası noktannda Balıkesir muhiti cna layık mi~tir. · · k 
h bu j ş ' taci le say etmes · u ı temın olduğu mevkii vcrue Reis beyefendi; mu terem ziyet karııı nda derin saygı cesaret edebildi 

!arla huzurunuzda bulunduğu- Refik bey anlatıyordıı: 

ı~ - (/~ kanuıııı) başlıklı 
11•rı/;a/eye ye/ince: 

Bu m'tkaleı. in, ınüekkili · 
llJizin huzııru ad!'tletinizde del 
1z11h ettiği veç .. i le lktırnl 
\r ekili Cela 1 beyefendinin 
Uaiıkesir'i ziyaretleri sırasın 
da (Savıış ) gaze!ef'r.e vaki 
0 lup 79 sayı'ı nüsl-ada 
ne~redı'en ( lı kanunu'nı, n) 
çıl<arılnıasındaki ehemmiyet 
ve ınenfaati ve bu 1 usnta· 
ki istıcalin yerini ve bu se· 
ne her halde çıkarılr c<1ğını 
Vaat ve tasdik eden beya
n11tıarına rağmen Lu kanu

nun hala çıkarılmam•~ ol

'0asın : n tev fit etliği zarar· 
ları izaha matuf olarak ta 
lnan:en samimi bir memle· 
ket kaygı:sile yazılmış bir 
Y..ızı oldu~unc'a şüphe yok
tur. Müekkdmizin şahsi ka
llaa t ve i ına nına göre EÜra l 

ve nıuvaffakıyetle yürüyen 
1 1ık 1" b 1 a ın ı ı.tın ınuvazenet 
iıtnillcriııden biri de (İş ka
nıınu) olarak mütd aa ec!il· 
nıektedir . Ancak Lu kanunun 

lneriyet eahasına girmesile
dir ki senelerdenberi daha 
ey; tatbik edilemiyen ilk 

~ahsıı mecburiyeti kanunu 
1
f kanunu ile mühim b;r 

llıil eyyedeye malik olarak 

d b. ve temennid r.)Kezali.k isim. 1 henüz pek genç bir yaşta heyetiniz de tasdik e er; ır 
b il . yok amma zikredilmış gı H lk · 1·yaselı· g ô bı· mem-Halkevi rei•inin ilk ve e ı a . evı r . 

b · b d r. Madde İş kanunu leketin içtimai ve harsi en başlı vazifelerinden irisı olarak go··sterı'lmı'•lı' r Müb 1 

" • mühim bir müessesesinin ta· 
Türk camiasının umumı ·~- hemiyet yok, bilakis sarahat şına geçirmek suretile faa-
viyesinin yükselme•inl temın var (M•arı·f vekaletide ınıı.-

k ~ lıyet ve fikirlerinden umumi Olduğu ~ a göre o ma am. ı l t ) 
" alesef hala an amamı~ :r · f d · ·· · d · • ·1 eden müvekkilimizın ! ısli a eyı ve encumenı aımı 

temsı !:>özünde makamı iddianın ve cüınhuriyet halk fırkuı aynı zamanda sahibi olduğu telakkisi veçhi!e teçhil ma-
gazetesile de bu rnalısada nasın:la &uizannı mucip bir 

hadim yazı yazmannr!an tecavüz ve şeref ve haysiyeti ' 
daha tabii, n'.akul ve hatta ihlal de mevzul ahs olamaz 

vilayet idare heyelı azalı~ı 

vaz ifelerini tevcih suretıle 

de maha li inkiıaflara 'e 
ileri hamlelere hadım oln a· memleket borcu Lir iş ta · Herhangı· bir fikri maales<f 

B ğ sını arzu etmi~ ve nı Ü\ek ki· savvur olunamaz. uııa ra • falan anlamadı veya kabul 
makamı alıi iddia her h I k d limizde senelerdenberi bu 

men (V k'l etmedi demenin teç i e a ar! teveccühe hakiki istihkakını 
nasılsa bu yazının e ı varan fena b!r manayı ihtiva 
beyden sorabilir miyiz, niçin imkan tasauvur ispat edercesine geceli gün· 

l'k d' etmesine düzlü hummalı bir fan 'iyet Yalnız i• kanunu la ı e ı- olunamaz. Bunlar tamamen 
• içerisinde bütün imanile il.yor ve niçin di~er kanun- • k tabii ve en 

;;.:::;i::ıı ve pe d T 
h 1 n ıor ve l d bağlı ol u~u aziz ürk vata· lar süratl e azır a ı na" zikane yaz lmı~ söz er en 

d 1 ?fkt ıat a ve sevgili milletil!e ·· tle kabule i ı yor. ı ba•ka bir şey değilclir. Mad- nın 
ursa b 1 lıize • bir yandan ilıni sahada ki · vekili bunu.1 ceva ın dei kanuniyenin ihtiva ettiği 

14 t çalı•tı- l tap ve meLmua neşretmek değil, günde saa • • suç müddeiumumi iğin gös-
... denı ve aikev müessesesİııı me J her tür u me ki · · d rı an ve l terdiği her iki no a ıçııı e mlekele azami derecede na-

ha~ !ardan mahı 1 m tutu an I . 'l deg' ıldiı ve h ve ti h 
ğ ec aF a varı .· k. fi olacak bir alc getirrtıek T .. k işçisine vermP e m · 1.. . de müıellemdır ı • d d 

ur I lkt ı tkili c~ ı·enızce .. . vesiyasısaha a a gazete ne~-
bu dur , fıkraEi e ısa ' . hele bu fıi<ralar.!a ve a utklclı- . retmek ve fırka işlerinde 
beyefendinin ve · i~ kanunhu· ı . . b ·h"zzanolan yazıları 1 k . 1·· .. ·1 . 

d yan 1 ir j,k la - mızın ma ı u . . , I meme etı c uzgun ve ı erı 
na ay~n~ı 1. kanununun r:ın heyeti umunııyc sınde •uçun yürütmf'k hareke tlerinde 
sil mecilurıye 1 1 1 k t k d 

d h 1 Unusru manevisi o an as a• çalışmak ve i ari •ahada da tatbik kal ;!;yetin en m~ .-
·f vekı ı ıı·yen yoktur. Kastı cürmiye encümeni dainıi azas: sıfali-rum olr!uğunu maarı . 

1 f l ·ı· an- 1 mukarı· 1, olmıyan ve gösterilen le halkın bütün dertlerine limiz de rraa.ese ıa a 
lanıamışlır ) fıkruile de maddei kanuni yenin anasırı ve ihtiyaçlarına çare bu:-

·f veka letinin ~ud ve nı ihtiva etmiyen bir file mak kaygularile vakfı ha-
maarı 1 ş L b 

. ·eti ihlal ediln , i~ o du- ve yazıya da bu itıbarla suç yal etmi~llr. ar.si ütün 
haysıy kk·i· · · 1 h 'd" 1 k · t' halt 1 "u kanaati'e müve ı ın,nın denemez Binaena ey ı coıa ezva ve ıs ıra en nıem <'· 

g huat kanununun 30 uncu makamının bu noktadaki ket hesabına büyük bir fe· 
maldd ·I tecziyesini talep . nlı• telakkisini11 de iltifata rağati nefsile ve efal ve hare-: 
ma esı e · ya v • f k b h 

·dd'a etınişlt:rdır. an görülmiyerek bu ya11c!an katında en u a ir •Üp e-ve ı ı . şay . k 
Muhterem hakimle~; CI'. 1 dolayıda müekkilimi?ln bere- ye meydan vern eyecck a-

t ı bine mesnet gosterı · et ve ınasumiyetinin ilan dar açık bir vatanperveri k 
za a e dd 'n ihtiva . · ve milliyetçılik ve inkılap-len 30 uncu ına . e :ll 

1 
.1 edilec<'ğ'nden emınız 

tti'i anasır yulıarıd" '1.• ı 2 _Reis beyfendi; Va. cılık hedeflnine doğıuyürü· 
e g .•. · veçhıle b·h kk ~e" ve daima hak ve haki .. , l·e arzettıgırrız · ·foi müdafaanın ı a ın , 
mb unas\'ale:le asla ınev,ut ' ~; sı için müvekkilimizin kail ve iyiliği dütünen ve 

u ma . d · rudan 
1 

a k· lıerkeside o yola sevke çalııan değı dir Bır kerre og . e hüviyeli fikriye ve mev ıı 
d • uya milletin hakınııy . fmai<inden de bahsetmek müvekkilimizi hürı iyt!lsizli 

ogr ·· imiz · ıç 1 
• . d 1 ği, vatanuzlığı, milliyetslzli t· e istinat ed n reJım h • ve kendisine ıstına o unan 

.;: iktısal vekili beyden er 

muz kürsii adaletin hakkı- ! -Merak etme yavrum Bu 
mızda vereceği karardır ki defa yarası hafif Kurtulabilir 
ancak bütün haklı teessürleri ) Dışardaki karlı donuk ıııklı 
karşılıyacak V•! silecek değer- bir kış öğlesinin dekoru değifli. I 
li bir. mükııfatı maneviye Penceredeki karlar dökül- ı 
olacakıır. meğe başladı Odada ıLk 

Otuz yaşında meml .. kete çimen kokuları ~inm i ş bir 
üc ilmi eser ve.ren ve k.~ndi bahar rüzgarı esiyordu 
sinden daha bırçok musnıır • 
hizmetler beklenen müvekki
limizin fikri hiiviyetı içtimai 
mevkii hakkında ıııevcut 
malümatınıza ve dosya için
deki yazılarına 1 undan faz ' a 

birşey ilavesini zaten anlaıılmıı 
olan bir hakikati tekrar tek 
!inde kıymet:i vakıtlarıııızı 

izaa olacai;ı için lüzum
suz görüyoruz 

Arz ve izah olııııan ahval 
ve şerait ve delail mevcude 
mü,,kkilin ııin lıeraet 'e ma
suıniyelinin muhakkakiye
yetini göstermek le lıcra her 
her dürlü ıhtımalatı derpiş 
etmek zarl'relf meslekiyesi 
le tunu da ilaveten '' rztl mec
bur iz ki müekkiliıniz hakkın-. 
deki delail mf'hsumiyt te 
kafi ve varil göriilmiyerek 
yt'ni l•ir talii mak.:s 
tec•llisi olarak nıahkümiyeti 
cihetine gi

0

dildiği lRkc!irde 
ahvali ma11yesi mahkumi 
yelten beri ve alılfıl:i va
ziyeti de ileride cüriim işle 

miyeceğine delil olduğun· 
T.C.K. 69 uncu maddesinden 
ıstifade•i lıl'SUlll n da nazarı 
lemine alınma•ını istirham ve 
s•dayı adaletin h.,rhalde 1 ('
raet şeklinde tecelli edece ı 
ğinden mutmain oldupımu 
zun tııkrarını ilılağı vazifeden 
addederek müvekkilimizin 

Korkul cephede esir düş 

müş, bilmem kaç •ene e•lr 
kalmış Nihayet kaçabilmiı. 
Fakat göğsünden derin bir 
yara almıştı. 

Bütün kabahati bana bı.

1 rakma Korkut.. Ne yapa
bilirdim. Borçlu bir kızdım 

-Sevdin ve !f'vildin Tutu
,an dudaklarımız niçin va 
haya kavuşmuş hir çöl yol· 

cusu gibi suya kannııyacak . 

Niye birbirimizi a!!'latıyoruz? 
Beni sevmiyor murnn?. 

De ' ikanlı haşka şeyler 

düşünmüyordu. 

- Kadın pisikolojiıi tana 
tezat gralikleri kopuyor 
Ben hastanede nöbetçi olan 

bir doktorun evinde l'ulu -
nuyorunı. 

O cluktorki benim haya
lımı kurtarmı•tır . Cna öden
mez bir minn.et borcum 
vardır. Hayır, nankör hir 
kedi gibi rnürvet gördüğüm 
elleri lırmalıyamam Onu 

aldatılnıış biı· koqı. mevki· 
inde bırakacak 1 acar kalp
siz değilim. Hu Haluka, baı
ka Haluka'dır. Benim sev

mul·adderalını selim vicdan- dijiim öldü. 

larınızın yüksek adalet le- Genç kadın onu omuzların· 
lak kilerine terk ile müda- 1 ' da duran e;lerile sarsıyordu: 
faamıza nihayet 
efendim. 

veriyoruz 'ı Peni sevdin mi?. Söy-
lesene?. Diye .. 

•• 

Korkut, gece yarısı mer
divenlerden ağır ağır inerek 
sokağa çıktı. Souk bir rü1:
gar yüzünü kamçılıyordu. 

Göğsünü rüzgarlara bir yel
ken gibi gererek kut uçmaz, 
kervan geçmez bir kar ÇÖ· 

i'ünü andıran ovaya dotru 
ilerledi, ve cepheye giden 
yollarda kayboldu . 

O gece tipi sabaha kadar 
susmadı, kuduz bir köpek 
gibi acı acı uludu . vahti 

\ çıl!lıklarla pancurları saralı. 

1 

1 

1 

Ertesi sabah kasabaya 
dönen iki nefer Korkut'u 
cepheye giden yol üstünde 
2 yaranın acısile ölmüı bul· 
dular. 

Sinema haberleri 
Geçen kıt F ranıızcaıı 

eösterilen Melo filminin 
Almancası Roma'da 18 
aydanberi gösterilmek -
tedir. Bu filimde Elhabeth 
Bergner ile Rudolph Fora
ter bat rolleri yapıyorlar. 

*Holandıı'da, Holonda'ya 
aıt büyük bir filım yapıl· 

mııtır. * Meşhur • Fransız artlıtl 
Sacha Gultry, Pasteur iıml· 
le yazdığı piyeıl filim ola
rak yapacaktır. 

!E Almanya'tla eıkl eıirler 
esarete ait bir filim yapı· 
yorlar Filn.in iıml "Sılih11z 
muharebe,. dir 

* Fransa'da Deliler iımin· 
de komik bir filim çevrili
yor 
!ŞGenç F arnsız artislerinden 

Pierre Braneur ve Edwlge 

Engillere "Beyaz ve ıiyah" 
İ•minde bir filim çevirmete 
baılamıtladır. 

*İtalya'da «Çölde kartallar)ı 
lırninde tayyarecilite alt 
bir fi~lm çevrill:ı-or. Filim 
Trablusgarp'ta çevrilmekte
dir. 

~ Paris'te •Altından bir 
adam.. i•minde bir filim 
çevrilecektir. Filimde Harry 
Baur Suzy Vernin, Jeıae· 
!ine Gael, Colett •ı Dor · 
feuille b ,, rolleri yapacak
lardır . ----Leblebici 

Horhor 
İt3lya'da gösterildi 

Venedik'te Lidoda Ekıe· 

lesyor isminde 
otel vardır. Bu 

büyük bir 
otelin lo-

kauta ve barından baıka 

hususi plajı ve sinema11 da 

mevcuttur. Bu sinemada ya
zın her memleketin en ıü
zel filimleri göıterilir. 

Bu sene ekseleıyor ote· 
!inde Türk filimi olarak 
Leblebici Horhor gölleril
miştir Filim hakkında ltal· 
yan gazetelerinde çıkan ya. 
zılar eyidir. Münekkitler, 
bazı kusurlarına ratmen fi
limi eyi hulmuılardır. Bil· 
hassa Feriha Tevfik hanım 
çok beğenilmittir. Mllnek
kitler kendisini Avrupa ve 
Amerika artistlerinden fark
sız buluyorlar. 

Sinema münekkitleri "bu 
filinıde fazla mu;iki yerine 

biraz daha hareket olsaydı, 
kusursuz bir filim denil~bi
lirdi" diyorlar. 
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B<tlıkesiı· l\ec<ıti B(•y 1 savaşın Takvımi : Susurluk'ta Büyük 
ı.~··~·.~!i.~11 ~lektelli ıııii - 1 AG~~ros 

1
. Pehlivan Güreşleri 

durltıg·uııdeııdeıı: 1 Çar;aG~mu .. 0bado"'uınu: 1 

1 - Talebe kaydırın 2o .\ğusıos paıarıe~i ! Ze.all S,26 1 Susurlu~ idmanyurdu menfaatine 
1-.(İiııü ba~lanacaktır. YIL: 1934 Ezanı 10,26 sıı~urluk pana~ ırıııııı· ~orı µi'ıni'ı olan 29 ağus-

2 - 933-3-:l yılı lllt'ZllHlan iıııtilıaııları E\ - - CEMA~EL EVVEL 12·· I · · _ _ tos 93 ~ ı.·ar~anıba günü pt'lılhan giir('şleri yapı-
h\lün biriııei euıııarte~i giiııii başlıyarak ve 20 

1 lacaktır. Bii~ iik "' iiıılü p('fılhaıılarııı i~tiı :\l..iııi inci ııt·ı·~enıbc ,ıı:iiııü bıtec.-k.tiı·. (<,\lfı.kadrırlttr İııı- KadJn eyi ise necabet vıı R 
· I şer. r m lllnin istinatgalııdırl t('tııiıı il'itı 'fıksck ikraıııhcl<'r koıııınısllıı-. tııı-

ıihaıı giiıılerini nıektrpteıı iii:(reıu·lıi:ir er.» -------- --- daıı ı.:,;ı..a ;ıalıa l>irl'ok (,'ı!IPıH'(•l<•r \'(: ovıııılaı· 
3 - lliyazi)c, lPrbi~c Tiirk~e H' ('delıi~al • ~apılae;ıkı.ıı'. • · · 

der.,lel'i inıtilıaıılaı·ı tahriri olarak,,. sııalfrı· \t'- b M Al· Bıı lıususıa Jalıa faıln nıahlnıat. :ılıııa l.. islİ-
k.alett('ıı gönıleri!('('t'Klir. r. . 1 \ellll'l'in Susıırlııl.. İdnıat1'1ll'd1tı ı:ı ıııiil'at'aal eı-

4 - llualliııı nı,.J-t .. biniıı birinci devre Biya- ~kııılel..ı•ı lt.ı~lalıa- ;ııl'leri ilaıı oluııur. · 
zi~e inıtilıaııı ı E .• lı'ıl cumartesi. Tabii ilimler 
ıüıııresi imtihanı 4 e\llıl Salı, Tiiı · l..ı·<~ iıııtihanı • • 
20 E)hll perşemb ! giiııii yapılac,ıktıı'. 

5 - ~lııallim n1ek. ıebiniıı il..irı<•i tlt 1 \'l'ısinin 

ııt>si cilt, frı-ıı~i. lwl
~ogukluğıı lı:ıstalıl..laı ı 
m ii ı e lıassısı. 

Şehir s·nemasından: 
Günlerin kısalması hasebile 22 ağustos çarşam~adan 

itibaren Su va reye ~aat 2 l de baılanacağını muhterem 1 

meslek dersleri iıııtılıarıı 1 o Eyh'ıl pazartesi gii- Hastalarınıs aat üçte müşterilerimize arzederiz 
nü yapıhıcal.. ve suallerı \'ekfılet1ı>ıı göııdcrilf'- ı hükümet caddesinde mu· Pek yakında 
•·ektir. ayenehanesinde kabuı ve f Monte varlo Bombalar altında 

1

. tec'avi eder. ~' 
6 - Liselerin lalıii ilimler ziiıııresi iuııilıaııı ı ----------------------

13 Eyhll perşcnıhr, Hi)aıi iliıııll•r ziinıresi iıııti
lıam lG E)llıl pazaı·, Edcbi)at zünıı'l'~İ iıııtilıaııı 
Ul Eyh'ıl Ça:·~anıba µ;iiıılPri yapılacaktır. 

7 - Sııııf ikmal iııllilıaııLınna :::2 E,Jt'ıl cÜ
ıııarlPsİ başlaııacaktıı·. <ıİ ııılilıarı µiiııleri' mPklep-

Balıkesir Askeri 
'Komisyonundan: 

Satın Alma 

ıı-rı öğrenilir.» 8ergaıııa garııizoıı kıtaaııııııı ihıi~al'ı olaıı '" as:ıiiıJa l'iııs H' ıııiktarlan 
8 - Ecnclıi meııılel..cıleı·iıw güınlı·rilecek \aıılı (•rzal..l:ır ıııünakasa\a l..oıııuusllıı·. İhaleleri. tıiznlarıııda giisterill·ıı 1 

tale~n~ için .'apılacak ıııibabaka iıntılıaıııı ı a '.?2 'güıı ,e saatle Beq . .(aıııa ;sı..eri satııı
0 

:ı!ııı:ı "oıııis~oııııııdıı icra ı·dilı·ceJ..ıiı·. 
Eyhılde başlaııac .. ktır. T·ıliplf>r·iıı rııiiracaathı·ı. 

9 - Leyli rneccaııi ıııiisabaka iıııtilıa;.l:ıı·ı 30 < • Teminatı muvakkate 
Eylı'ıl pazar µiiııü yapılacaktır. Cinsi Kilosu Münakasa ıekli lhale günleri Saat Lira K. -

lO Dt•rslt•rp 1 1\•şı·iııi"' 'el l'aıarırsi gii- :--adt>yaÇ(ı 9600 Kapalı ıarf 25-8-\.134 
nii başlanacaktır. l'u 360000 » ıı 2 ı-8-934 

11 612 
1 1 •)o') '> - '"' 

:\rp·ı GOOOOO ,, ,, 25-8-934 
--~-·18tıW!IBiHIHil!Si~······ı ı Sığı:· ı•ti 1200()0 l) )) 2ö-8-9i)-! 
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Tamamı 7354 metre mur,\ıbaı ve 215 
zeytini havi bir kıta zeytinliğin 64 se
himde 16 sehim hissei şnyiaeı 

T:.mamı 1378 metre murabbaı ve 38 uğa(· 
zeytini ha'i bir kıla zeytinliğin 64 se
himde t6 sehim hissei şayiası. 

'ranıamı 

2356 liradır. 

Tamamı 

380 lira<lır. 

TJmumı bir hektar 2870 metre murabbaı Tamamı 
ve 150 ağaı· zeytini havi bir kıta zey- 2000 liradır. 
tinliğin 64 sehımde 16 sehim hissei aiyası 
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Güzel Sesli Bir Ra~yo 
mukim Aziz efendı zevzcesi Şefılı:a hon ı mın borcunun temini için to lıtıharze nlınorak bu keı· tf 
ro satılmasına karar verilmiş olan yukarıda mevkii ve cinsi ve mıktarlarilo mu han: men kıy- ( M 
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artırma bedelleri muhammen kıym~tlerinin yüzde yetmiş bı~ini hulmad·ğı surette en son nr_ :. 
tıranların taahhüdü baki kalmak ÜzAre artırmaları on beş gün daha tı nıdıt olarak 15-'t'eşri- ı •• Balıkesırin en eyı tanınmış bir oturma ve 

nievvel-934 tarihine müsadif pazartesi günü ayn 'aatte dairemizde icra kıhnaroğı cıhetle bu lf dinlenme yeridir. 
emval üzerinde herhangi bir sureıle hak iddiasında bulunanların evrakı müsbitelerile birlikte tf _,-#~ 
yirmi gün İ{'inde dairemize müracaatları lllzımılır. Aksi halde hoklorı tapu sicilile sabıt 
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olmıyanların satış tutarının paylaşmasından hariç bırııkılacakları ve bu malkrın artırma 

şartnameleri 20-8 934 tarihinden itibaren 934-23 Josya numarosile Jairemizde herkese 
açık lıulunılurulacağı ve satışın 2280 numaralı kanuna göre yapıla<'ağı ilan olunur. 
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