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-~-;:---------------------· Başmuharririmiz Arif Oruç 
Bey hakkındaki ş, yanı dikkat 
ve ehemmiyet müdafaamız 
bugün bütün tafsilatile Türk 
efkarı umumiyesine arz edili-

' 
Baımulacırriri: ARiF ORUÇ 

yor. Bir hakikate kurban g i· 
den asil TürkçocuğuArif Oru 
muhakkak, muhakkak masum· 
dur. Onun ismetini ı e mas mi
yetini anlamıyan kalmad . 
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nra •yarın,. oaze- rtm. O da mahkemel a lyenl• t ı tahkikata kadar mevku• olm li d M h e • aıı zım •r. u terem 

alma Arif. Orucun suç 
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teılnln neırlyatanda hürrly.. zln aıüvekklllerJDj hakkında fiyetlerlne karar .,erdin z. Bu da müddeiumumi beyin yalnız 
tin meı'uliyetlerl kale alın- vermlı ldul'l pıevkufe mu· b: ı. Şimdi bu ka arın mut· bu noktadan efkln umumiye-
ma ı m an I• ye e • • ye itabını mazur görilrüm. 
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•kl t ttl lıtan hakeme karannm devam na laka tebdili lazımdır. h 
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bulda piyaaada revaç bul• meıağı kanuni olup olmadıfı Muhterem hukuku Amme Ve ayni hitabeye karı• mu. 
mamıı bazı gazetelerin Arif hakkında bir karar vt-rmek· mGmeallllnln ıiyaıt ve leli al kaddea hakkı müdaf aamt 
Oruç bey ve •Yarın,. aleyhin• lıtimalfme mQıaadenlzi istir· 

deki neırlyabnı okuyarak D • •• •• •• d t t ) ham ederim. bunları •Yarın. m mea'ultye- aıma goz ODUD e U U maSI Muhterem Müddei umumi 

tine bir,.!' delil olarak ıöa- )azım oları bir düstur• bey •Yann,.gazetealnln meıle-
terdl. tini tallbıh ettfer, "bu 1razete • 

Bir ara •Muhterem arka• •I J • • • • d muhalif olmak için ve bu ıu· 
daıım Etem Ruhi hefln çok ırıeaentyet çerçeVeSl lÇln e retle keoealnl doldurm•il• ça· 

ıevdlfi KlemantoDUD kabine- yaşamak istiven bir milletin en lııan ve bu eınadl\ valandaı· 
alnde Adliye Tekili o' n Möa- 'J lann .,.. devlet memurlannın 
yö Peltan da matbuatın meı'· büvük sermayesi adalettir. Ada- hayıfyetile oyn yan bir 1raze-
ullyetlnl töyle taavfr eyle- 'J ted r "dediler. Muhterem müd· 
mlftl: HOrrtyet matbuat .:.. [etsiz bir millet mahkU:mu Feld- delamuml beye ıoranm: Bu 
temlerln mtcadeleıldir, nete- memlekette para kazanmak 
kim biz avukatlann fikir m6· ket ve indirastır. için muhalif olmak mı l'zımdır? 
cadelemls, ıurada muhterem Onlar demek iıt'yorlar ki bu 
refikim Etem Ruhi beyle mü· lilllnlzl talebimdir. cepheden vuku bulan hücum ..,illet muhalefete daho çok 
nakaplanmıı: ,ıhı. deyip Mü•eklılDerlm ene i bu· ve il ıham1ar•na karıı ıu mü· p a verir. Acaba milletin 
"Yann,.ın bu dava mflna ebe- raya m ykufen mubak meye d faa küniiıünden kanunun .. dıtdlrfnde hatam~ Tar demek 

tile mcs'ullyealerlnl bir ıaat ka· aeTkedılirk• ceza mı:hke- az-meli nam na cevap vermek Jstlyorum? 
dar ıerhettl. Nihayet mDddel- melerl mulDntln 104 üncO lıt•mozdfın. Çünkü davamızda "Yarın. ııazeteılme milletin 
umumi bey yanında cephe maddeılnln OçQncQ fıkrasına ·)'aıl ceph ı yoktu. Zaten çok para Termed ve araması 
alarak masnunların tecdye· # o ıazetede ruhuna biraz tea-
ılnl ı.teclL Ev Reis Bey; • ---, liy<t bı•lmuından defli midir? 

Avu'~at Sedat ve Maz· 'J' Blnaenaleyk ben hu yolda 

hu•ura adaleti iz har Rtza Beyler M para kuanmayı mi lelin ha 

Celse açılınca S6• avukat Seci t Beye de ciJ.mhuriyet,fa· z~ne.ıknden prim diye para 

.,e
rildi· 11-ıleyh le bermu- z; "Jete ve m "ili a ara milleti uyutmaııa ve 

Evvelki ıiin1dl mu• h k afyonla- :ıı. 1 k hakememızde hınca- tat .ııyleııea itti amab te • hislere istinat ede· ··••a ça •ıma ıure-ı. rarlacb· O.• mDteaklp gen tile millet aırtından zeagln 
ınç ıamlln Te ahall lıtaabal ı.u-n.!an Avukat re/t ada/et İ ti• olmaya çalııaa bazı gazete 

ile dolmuı 't'e hattl l d ••--L·• Rasa Bey a6z alda. yoruz. er en daha nanauıklr bir 

Mmlln an.ııncla bazı JWUPP ... tlmera ve meb'uı Vail beyin ..eldllerl arasında Arif Oru.. ve tanı --ı adıleylerlm. ıı..ıııu ıttllıamlan daha T Kaannl ahlik ye fazaıl 
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Beyler de bulunuyor-• m~~Ya ilıl ıdı. Mumalley ır StJ.leyman Tevfik içtimaiye naaııae bu tarz• 

du. Maznunlar ıeti· a- b ..ı. B l t f d • s•- bu ~lari lı at ew· ey er va an va· meooi e cllrllm yoktur. Bı 

S 
rildı. Avukatlar yer· .., E ·~ l • • L-~- L-k 

Diz d
e'"ftaalz zaır.ın tem ZlTe erınıyanmı•· cepa. ... ua blstmdtr. Dün-

lerine oturdular. Şim· k'-A r ".t' bil "" Jf-J dı ıöz Vail E.ret e~ Rahi Beı bize 1 • aur et· Jardır. On/ar asla yaa•a tun mllce ... au ka· 
·- mitti ve eter ııbr ı dc--k l naalyMal ba halılc,.nzın te-

'ı in r veklllerinln idi. ey 'azllet bir kuru 16• ...... suc u detilJir. yldlne phft tı6aterirlm. 

e 
lk ıöz ,vukat Vaafi 

1
· d U d•-1 .. Yarın,. gazetu mevkufen 

R lln diy
ece'"- e111f1 • .,,.p ı . arııt Beye verildi. •- tevfikan OYiat allf.,.anu kı· nun mahkeme! adaletin. " ızmltte muhakemeılnln, 

V f R ..,..-ıtte bulundu· • ran ve Adabı umumlyeyl thlil yeri yoktur. Bu davada yal. • canyaaından Adliye Vekili 
as 1 aşit Avukat Suphı Bey c6rGmlerde tevkif erine karar bir cephe vardı. Memleketın beye açık lıUda ile 1 ki.yetin· 

ın 
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Beyin ittihamları Vali Beyin avukat8Jannı verllmlı idi. BIJihare mahke· içtimaiyatı ve ahlakıyatı ile den dolayı bakaazdır. diyorlar. 
AYukat Vasfi Rııılt ilt aklp Şerafeddin eyin mel alıyenbden ikinci bir ka· ondan meı'al olanlar. Dua Dava•101n mHkufea ve iz. 

Beyin 
•ttihamab ha'--. m • S hl B•ye a6z ve· rar utedı ... Ceu muhakeme- yalnız bu davadır. , • • uukab up • mitte rl yet edılmealal mug&· 

kında dünkO ıazete- rtldl. l'tfumaıleyh 118 rl~azıl• # ~ latah aebeplerle tarafımızdan 
ler mal6mat vermlt- nıüdafaaıın• 9erdf. Maa '7· Ey adalet mabedine fer veren bot. ıörll'lnemealnfn esbabını 
lene de bermutat Ilı mııdlrl Beylerle polll 1- tahlil ettiler. Bu tahlıll rinde 

yanı ... yani .... ruh· ya• efendiye _ ...... ! rlY~': Cümhuriyet hakimleri çok ileri ııtttiler. 
lu noktaları mueavvlr bir dly-klerl olup 0 - • Arif Oruç Bey Çerkeı E· 
idi. Dl 10rd•· MUJD&ileyhlı:: :; Bu mabedin harimi adaletı·- temle çahımıı Eaktıehlrde 

Binaenaleyh lttlha- •mtıdelu-ml ft .,.idi Y ııa- baıauharrlrliflnl 
•abnm aal can ala• rln mlldOIJ&- lftlrals ede- ne girmiyen siyasi ihtirasların J&P .. I ohlalunD ve bOyiilı 
eak noktaları aynen rız. deylP oturdu"•:· • C.- tar hl balal&lıaada da 
t61

1
•dtn Söz Etem Ruhi Beyınl dalgalanan kin ve gayız[arı b• -hır huhmdaiu .. aıı.ı .. 

Vaaft Rafit Bey Nıbapt _.k.- r11aaet k le miekkdlmln phllyetlnl 
"Enell bir avukat anlara -clh etti. karşısında anUnUn hdkimiye• -- 6ldür...ı. lltedder. 

atbt kanundan flkl· ;:: Etem Rahi Beıe •buy· tı•nı· ı·sbat edı·nı·z. !:vali ı ':°a anıeyk leyim kt 
yet dofru olmıyaca· raD 11eyfeDdl. dedi. - e ette va Ula Çeı lıeı luıı teaullfle ıurafa E- Ralıi lleJ lld -t· Et-ı. tevlııdi meaal etmtı ID.ıcburum. dedikten beri mııdafa& _,.auıda !eri mulllalla 117 inci ınadde.ı Hllılml lae kanundur. çııa. her""81 bir vataaclat haini 
aonra memleketimiz- :::u...ı not ahJcıı'• ootuk roucıbıac:e -demld uaulthı idi h un Jalnıs mGcrlmled vatan aUedllecalc• Arif(). 
de yalnız gazete k ı dlnllJonlıL 104 DacG maddeal dclncl fılc tecziye lcln defli, halkan l•tl- ruçtaa ....ı hliJllk ft kOçOk 

aD a ı.. ıle mGdafa- 1 " b!r .-ok t da·'· •lldlrl mea'ullerialD Derhal.,,- ra.ıle tevlılf .......,_lf ar, fU• malya! ve ahll.lsıyallna mtı- • va aa .-nmızm 
mabkl.mlyetlne ve - batlacb ve ~:'iida:: halde na.. kanana ıare ke- eaol• deraler v......ı. 1ç1ıı vu- ;n'ul .~~-• lbmdır. Çerlıeı 
ba ııebeple Sile,- &JI dinleme .. _a ... - faletle tahlı,elerl lbım ellr edtlmııtır, tem uuulap de....ıaden hl· Tevfılı Bey stbl yel· .ı.rakep dllılull kaal'di: dedim. Bu talebim laerlae de Ka"un J&lnıs bir mile-'. J&Dela ıeçlDciye kadar Arif 
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Mahte- Jllkilıl lJey· "' Oruç kadar berkeııla doıtu s. D. 718 
12,28 
15 ı 

mlıltk bir satın •,t- ---.len ıoD kararmıslc 104 Clııcü deyi cezaiye deftl, bir müreb- ı.ı• Hı iftar 17,171 S bab 

r l

•rl M"'dafaallll anet~ h ı m. yanete aeçtikten sonra 
ya derdi malıet?e. e:•el u lıaaual bir yazlfem macldealae tevfılıan P it erla bldlr. Oaun terbtyetlı&r fazl· btttahl mel'un odu. Bu tarih· Yat11 18 51 O e 
hu fellkele ...._ •• lıl 11ı:m&l etmek lale- dlnlenmeıl bitene yan hita· lette.ınden balkan mO.teflt 1 ten aonra Arif Oruç Bey de lmıak 5,34 1 1 d 
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Beyanname 
frles' elesi 
Mnhut be} n me mes'e

loştnde bundan dört sene ev
velde bir uiistimal yapıldığı 

hnbe.r alınını tır. Bu da daha 
ctclciler cem ) el"nfn tea-~ kıkü

liinden e\ vel Şah"n. ata oteli 
ıa h bi dC;)fteı yap.ırıp satmak 
Jstamf Ur. 

l"a'bukJ o tl!rihte cıtc~ciler 

cemiyeti le el ül ctti~inden • 
polis m r"feU'e Şahiııpa§a sa- ı 
h "p' rJ i bu itlen menetmfı· 
lerclir. 

VW \·et bu mese1eyi de 
ayrıca le kik ederek müruru 
znm"'n g çmE:m·ş e, vc-z"fede 
rni.sl m l cürm le aı·ırad ... rları 
mahk m ye ,·erecd.tir. 

------
Gizli fabrika l u ur.dı 

Ev ve kı gün B yo w'undcl 
5JJ"ate'viler<!e Sen r Ee ··n 
otu duğu 1 an de M. 1 h ar 
murur arı ta e.f rc'nn t&I ar· 
ri) at y( p mı.J g·z f bır su
rette i§l ) en b"r ~ ker ır 
pasta fel:r kan m y ana çı

karıJ mııtır. 
Bu g zU f bril mn ka· 

zanç ve s f r ver 'eri ver· 
mtmek için Server B y tar fı 

dan e\i in a t kntın<la ledtı 
ed.ldiği ı.n'r• ?m. tır 

Bir Mc:ryosera 
dahamı? 

Belediye') e Yı'd z gazino· 
ıunu k r 1 mak için b zı 

kimseler müracant c.tmiı1er
dir. 

Belediye bu bu u.5ta b"r 
ıartname lanz mine b • 1 ad gı 
gibi tekl"fler de le.kik e .. if. 
mektedtr. 

Sinemalar ve yangın 
Şehrimizdel i s n mnlar kı§ 

mevsimi dolayısi e cuma vt: 
pazar gün eri hıncahınç de

necek derecede c!olm. kta.d r. , 
Sinemaya tir len mclha ''er 
bu hücumu istiap ed mcmek· 
te ve halk güç ühle içeri gir
rebilmektcdir. Bclcdıye rnn 
zamanda ya. gın' arın çofa 1. 

muı .dan bu huıun tı da r.aw 
zarı dikkate almıştır. Yang\Pa 
karcı bütün sfnen:.a' arda ter
Ubatlar abnn~ı§hr. 

Şimdi halk yalnız met· 
halden girmfyerek yanda' i 
tehi ke kapılarından g rm . 
ıi için Belediye kerar vererek 
ıincmalara tebligatta bulun· 
ır.uıtur. 

Hala gaz mı var? 
Bazı gazelt- er Agopyan 

hanı yangınından ıon.a ha'ii 
handa bo~ucu gazlar lntiıar 

elli~lnl yazma tadır. dunun Ü· 

zerine Düu Belediye mahalıioe 
bir heyet göndererek muayene 
ettirmtıtir. Bu heyet Belediye· 
ye verd fi raporda böy e bir 
ıazm zuhur etmedteini "Ve hiç 
bir tehlike olmadı ını bıldir· 

mittir. 

itfaiye noksanları 
Belediye ft-.iyenin noktan· 

larını esbit etliwtni yazmııtik. 
Bu nokıan'ar ya f yavaı d
parlt e:lilmeğe beş anmı~'1r. 
Şimdil"k altı b"n metre hor· 
tum münakaaaya konmuıtur. 

J 

~ . 
lzmire doğru 

Gazi Hazretleri 
areket etti 

Ankara,25(Y arın)
Vekiller heyeti bugün 
Gazi Hz.nin riyasetin· 
de toplanmıştır. Bu 
mühim İç imada büt
çe müzakeresi yapıl
mıştır. .. 

Reisicümhur Gazi 
Hazretleri bug ·· n An
karadan İzmire doğru 
hususi bir trenle ha
reket etm.ştir. Refa .. 
katlerinde mutat ze
vat vardır. 

lzmir, 25 (Hususi mu
habirinıiz.de-ı )- Gazi Haz· 
r •t erin."n salrya burayı teş· 
rif r beklen "yor. 

T~caret oaa .. ın~a: --
Sergi/ r komisyonu 

Cu gü l T c ret ocıasmda 
ı:er 0 i er komi 'onu toplana
c k 1r. Eu top'ttntıda 931 Pa
i Ko • n al ı r su·e if.irak 

c t c r r·m z n se gi u-
kom ı- i i le tema•ını 

mın içm Lir Delege yani 
ı ur ha inl h p edi ecekt·r. 

Ticaret o -:ası kongresi 
Bu avı ı ~9 zunda akto'u· 

n c ln. • nrt;t ooası kongresi 
ç n laz r ıh"ara cev m o!un· 
naktauır. R poriar ikmal 

e; ·ı.m § Jr. in .l.ap edf eu bir 
ene m n bı ~ün taplanarak 
• , o an t~th k c-:ecektir. Bir 

• r tnn d l cciı ır. kt~ o ;on 
r ror ar encü en lnr fı ca \ 

E'" tı l mum"> ve arz.o uua· 
ab.t r. Evve ce ~e yazdıgımız 

sıbı bu rl' pcria r balıkçıl ~ın 
ıki f.nfl, scınayi teJrı~atına, 

ç mal arım z n k yn:etinin 
runm ına ca dır. 

fvıadenlerimize talip var 
Ticaret odasından aldı~ı· 

mız mali'ımata g-re Norveçli 
bir gun p mem ekelimizdeki 
m clenler ile b ıhassa Krom 
c t.. 1armın ve hl n:arı ııie m lerl 

a k nd m ·Canal htemişler· 
d"r, A rJ ad~r ..... ha't1de bu 
hüdiseyc ehcmm y t verilmek· 
t ?dlr. 

i 'itsadi hator;er: 
Kahve {.'atları 

artıyor 
Son günlerde kahve flatları 

artmı~hr. 34 flir.e kadar sa· 
tı'an kahvelere 2·3 ırin daha 
zam yapılmııt r. 

Borsanın vaziyeti 
Dün Bor ada İng ı·z 1030, 

c'o'ar 212,20 F.ans z fra!' gı 
167,5 Rltm 914,5, mecidıye 
52 kt rura e ılmı.tır. 

Muvakkat mukavele 
Yunan~s .. nn ile ar m zdaki 

Mada" yani muv.a:...ka.t t:cari 
muahede hi 1 Rm erm"tlir. 

Gümrük fabrcainden aldı· 
fımız ma'ürnel göre Madaı 
altı ny daha tem ... ıt edilmi~tir. --

PoHs başkatipleri 
arasında tebeddü'at 

·-YARIN 

Bu nasıl? 
cemiyet 
Bundan bf r knç ay evvel 

memleketteki küçük tacirler 
bir!e§erek bir küçük Tacirler 
Birli~i '\ ücuda getirmek iate· 
mişlerdir. Bunun için ilk defa 
alelusul vilayete bir istida 
ile müracaat etmi§lerdtr. Vi1fı· 
yeae evr kların muamelesini 
gördükten sonra kanun muci· 
hince tabi buiunduldarı kaza 
kaymakaml.ğma oradau da 
Gatalata nahiye merkezine 
gönderılmf ıtlr. 

Nahiye merkezi evrekın 

muamelesini tamnm buldu
ğundcn ellerine bir mezunJ· 
yet tezkereıl verm'§tlr. Bu su
retle açılan cemiyet hakkın
da bi!ahare ba@'nmı tır. 

Haber aJdığıOllza göre vi
layet bu cemiyetin seddl için 
tehktkat yaptırarak tahkikat 
evrakını mahkemeye verecek
tir. Vilayetin iddiasına göre 
her cemiyetin teşkill için me
zunf yet vermek ıelahiyetl 

ancak vflayetlndir. 

Halbuki bu cemiyet vila
yetten böyle bir mezuniyet 
istihsal etmedi~inden hakkınde. 
takkikatta bulunacaktır. 
Cemıyeh teıkil edenler ara. 

aında bu ehliyeti he.iz olma
yanlar hakkında da ayrıca 

tahkikat yapılacaktır. 

Takibat yokmı..-r 
iki gün evvelki nüshamız· 

da Gümrük komisyoncusu 
Anastas Remzi E endinin nok-
tıan re ım verm k ve a. lı 

f atora tanzım etm~k gıbı ha1-
leri dolnyısıle ha kınaa taKİ· 
bat yapıldıgını yazını tık. 

Anıuıtas efendi c.ün b'zzat 
bu haberi tekz p elm"s •r. 

Matbuat cemiyeti balosu 
Matl ue.t cem yeti balo una 

bu gene fevka!iide olması için 

balo komitası azami gayret 
sarf etmelcted:r· 

Mevsimin güzel ve müstes
na balolarından biri olan ga· 
zetec:ler balosu ,ehirde Lüyük 
bir alaka uyandırmaktadlJ', 

Bir çok rnüessesat cemiye· 
te kotiyonlur hediye etmı~ler· 
dir. 

Def ter~ar lik~a 
Seyyar esnafın 

kazanç vergisi 
Defterdar'ık bü ün !eyyar 

esnaf için 931 senes nde tarh 
edeceğı vergilere esas olmak 
üzere belediye iktuat müdür· 
lilgünden bun'arın kazançla· 
rını sormu§tur. Bu kaz nçlar 
üzerinden vergi tarhedile· 
cekllr. 

1 Ankara haberleri 1 j 

Balkanlarda 
Heyet dün Selciniğe 

gitti 
Ankua, 25 (Yarın} - Ati· 

nada bfr müddet evvel top
lanan Balkan milletleri kon· 
feransma ittirak eden B. M. 
meclisi ikinci reiıi Hasan Be· 
yin rlyaıetindekf heyet dün 
Selaniğe hareket etmiılerdir. 
Heyeti JlamdulJah Suphi, Ru
~en Eırcf, ., \"e Reılt Saffet 
Bey!er teıkilt etmektedirler. 
Geçen sene Yunanlstanda 
toplanan Balkan lconfcr.ın11 

bu sene memleketimizde top· 
fanacağınden bu huıu ta etra· 
fınaa da heyet çalııac .. klır, 

Yetim maasları hak-
~ 

hında tki layiha 
Ankara, 25 (Yarın) - B. 

M. meclisinin Günkü içtima
ında kabul edilen layiha ıu
dur. 

Yetim ma~ı almakta olup 
umumi mülhak veya hurnsi 
bütçelerden yetim maaşlarının 
nısfı ve bunlardan madş'ı bir 
h"zmete te.yJn edile lerin ma· 
aı1armm tamamı kato'unur. 

Du ı::uret!c manı'arı l.esi
len ye'imlerin r.ld k'arı maaş 
ve ücretten mahrum kaldık· 
ları takdirde kanunen hakla
rın•n ıukutuna k dar tahsis 
maaılarınm tekrar ita11na de· 

vam edfir. 

...,emiyeti akvama biı 
müracaat 

Ankara, 25 l Yarın) - Berı 
sefiri Cemal Hüs.ıü Bey ~ e 
Yunan r1urahh sı M. Po ilik 
c~m yeti A wam mec is•ne 
mü.terek bir teklifte bulun
mu§lardır. 

Vaki olan bu tek1if Lczan 
muahede11ince Rum li hntt n n 
Türk ve Yunan eraz s"nden 
geçtiği yerlerde bfr Cemiyeti 
Akv m hat komiaeri bu~un· 

makta idi. Fakat bu defa es· 
ki iğbirarın yer ne sami bir 
dosluk ka ·m olouğu iç nkomi
seri lüzumsuz görerek ke dı· 
rı.masından ibardUr. 

21 Kaymakam vazi
feleri bas: na hareket 

~ 

etti 
Ankara, 25 (Yarın) - Dün 

Tebdil ve becayişleri tasdiki 

a iye ıktiran etmiı 21 Kuy
m kamın yeni memuriyet 
mah .. l erine g'tmelerl kendi· 
!erine h ldirilmiş lr. 

Valiler arasında 
Ankara, 25 (Yarın) - Şar: 

vilayetleri.ldeki bazı valile in 
de w işeceğl takar ür et mi~ ve 
tasdiki aliye nrzedilmiştir. 

Siirt, N"ğde, Meraı, Beya· 
zıt, Erzurum, Van, Bitlis ve 
Antalya Valileri tcbedciü"at 
ve becayi~e tabi tu.ulacak· 
lardır. 

Bundan başka Samsun, 
E az.iz va ılikleri münhal bu· 
luumaktadır. 

, .......... .-~ ...................... smmiJ• 

ç~~~~:.i!~~~!!~y~:r!~~~ r 
zane bir hizmette bulunmak icin yakında cok veni I I T 

makalelerle pkacaktır. Bu meyanda cocuk ve genelik , , 
yazıları yazmakla kendisini sevdiren bir arkadaıımız bu 

perşembe gününden itibaren : 

Çocuk ve gençlik sayfası 
Po1Js müdürlüğü eu batı 

baıl.iil!pleıf arnıında tebeddü
lat icrası karnrl"ımı,tır. Bu 
c:.m· den CJ'm k üz-er~ ikinci 
ııu!Je bctkat Li Sadettin bey 
dörcün.;ü rubeye t ) in edil- namı altında bir sayfada yazı yazacaktır. Perıembe günü 
m v dilnden ltlbaren yeni ı behl"yiniz. 
lı.ıine ba_.lamı§lır. iil•••••••••-••• ••ııııım•••••ll•••••.,..llİIİ~ 

26 Klnuauaanl 

1 J 
Fransız lcabinesinin istifası 

Uzun bir mesaiden ve 
müıkül bir vaziyetten ıonra 

iktidar mevkllne geçen Mösyö 
Steg, kabinesile birlikte istifa 
etmiıtir. Bu fst:fa Ziraat na
zırının yerli buğda:yı himaye 
için tarifeyi yükseltmeye' te
şebbüs etmesinden ileri gel
mi~tir. Zahirde siyueti umu· 
miyenin ana hatlarından u::ı:a1'
ta görü'en bu hadis yi doğu
ran e~babın t h"il"ne gfrlşmiy&
ccğiz. O, bizi fazla alakadar 
etmez. 

Bu yaz m zda n .zarı d 'k
kate a ,d ğımı::ı: no1 ta en ba
sit m 'eket me lesinde b le 
tece"i eden mili irade ve m'l'i 
arzunun her kuvvet ve her ik
tidarın fevkinde o!duğu hah· 
s:nde toplan caktır. 

Jt 
Bu bahiste b zim iç'n alı· 

nacak p k lüy""k dersl r var· 
dır. Bu der .. 'er·n ha ı d 
öğreı ece~ ·mız şeyi: Cümhu· 
r yet ve demo~rasmın h kiki 
m n sı ve icapları tcıkil 
eder. 

Fransa.da bir k<>.blneyi 
zirüzeber eden böyle bir me· 
sele ş yet b 'zde hadis o mu§ 
olsa iai munakk \l tı ki gaze· 
te!erde dört b"'ş eat rl k yer 
ı g l eln!eh. •en iler· geçemezdi 

Haki i Cümhuriyet ve de· 
mokras"nin manası m lıi ıda· 
renin h:OLim.yeı.i d me dır. 

Hu f ... arcnin anusı.e f~ ba· 
Jına gelen insanlar yine bu 
r~de \C arzu a tabi ol rak 

oir ce.ıli n en g.l:i kema ı sÜ· 

künet 'e tevazula ikt car 
mevk lerınd n uzak a§ıyorlar. 

~ 
B"zde niçin böyle olmuror? 

Ac ba biz"m sene erce ikt.dar 
rne\•kılne yap § p kalmış olun 
devlet r cahm z n mevk leş ni 

b !ika!ar na t,.. k decck, on arı 
·sııf ya davet edecek biç bir 
had"se ve bir sebep :.:uh r 
etmemi,~ır? 

Bazı büyük itler, milleti 
paras z ve mü\:kul vaz"y tere 
d:i~ ren bazı icr.ıat ve karar
lnr ve bunların üzerine yü. Ü· 

tülen kuvvetli tenkit' er hu
ka. ıet ba~ında bulunan zevatı 
muhteremı:ye zerre kadar bir 
tesir yapıyol' mu? E!bette hayir! 

"" Bizde neden böy'e olmuyor? 
B;z n"ç'n hali demokrasi ve 
nul i hiık"miyelin bü ün icap
larına bütün esaslarına 
ricy tğar o'muyoruz? 

Bunu tahlil edebilmek I· 

çin istinat edecc~imlz esaı· 

lar vakayiin p ikolojisinden 

çıkarılmıt mütalealara istinat 1 
eder. 

Bu mütalaalara nazıı ran 

b~ ikt dar mcvldfnde bulun• 
du~umuz zaman kendimizdell 
ba§kalarmm fikir?erini da ın• 
suiniyetle hamlederiz. 

Biz it başında bu!uncu· 
muz vak1t kenc!i kannl\t ve 
icraatımızı her fikir ve ikU• 
darın fevkinde görür-z. 

Biz bir prens.p ve} a b ·r 
gaye uğrunda l·o~luğur.ıuı 

vak t kend:miıdcn ba~k 'arı· 

nın dn asri ve mecleni s's•enı• 

lere b zim kadar hahi ker 
ve riaye kar olduğuna inan• 

ma)ız. 

Ve b"z bir iş m~} c'a~a 

getirdiğim·z z man bu ı,ı 
daha sü! ulef e, daha in "zanı· 
la bi: ba kamız n başar .. ca.)• 
nı asla it:raf edemeyiz. 

lt--
..,u gibi dü. Uncebr, bu 

g"bi su·zanlar a cak terbivel 
slyasiyen·n z file ifade ed: e· 

bi.ir. 
On dört mi'yon nüfus~uk 

b.r mt mlckette on dört ıan· 
da'yelik bir i~e b ıka fahsi• 
yct'er bu'unam yacnğını düşüll" 
mek ancılk hodgamlıkla tevil 
edilebil"r. 

Bu.Ü~ bunlar..:an tarf·nazar 
her yi doğr.ı, her icraab mue 
s·p bu sa't bile z:ımanın yoru· 
cu ve yıpratıçı tesirlerini o• sun 
kabul ve taıdiK etmek mec• 

huri yeti karşısındayız. 
Çal an, lş"iyen ve yoru' n 

din ng' r is.irahnta muhtaç
tır'ar. Bunu o'sun inkar ede· 
mey z.,. 

H buki 
hadıseler 

s nt:ler 
doğmuı 

geçm·,, 
ıstar. p. nr 

artmış, ıinir! r m z yoru m t 
f kat b z y.ne iş b~ında bu· 
lunmaktan farı' o.mamıo zl r. 

* Agopyan ha 11 feci b ·r 

d.kka.ts z'ıkten y . mı . Bu la· 
kayıt'aktan "Onra s k.z vnt n· 
da,ın aile ocağı EÖnmü~, LÜ)Ü~ 
zar. rlar hus.ıle g~Im·ş, fa at 
Belediye reisi eı'an yerinde 
oturmaktadır. 

Frans~C:a bir bı•ğday mcs'· 
e!esl hemen b"r le bi •t:Y' de· 
ğ ştiriyor. Bizde m.llclin umu· 
mi ıstırabı, iktııadiy atın l.er• 
bat ve peri:§an o1ması en ndl 
bir vak'a d.'.l.dar b:le tesir 
yam·vor. 

Bir yangın, bir dikkals'o:• 

1 k, facialar bfr Belediye r l· 

sini bile yerinden kıpı.d.ı n· 
n.ıyo: 

* Cümhurlyet ve d~rno' .• nsl 

lafzırnurat deg .Hır. 
0.ıu:ı bjtün kap,ar 

riayet elmcdikçe kc- a m zi 
bü ınukaddis rej nl re ır.. c 

görmemeliyiz! 
CavDt F:'ct 

• -ç~~~ 

lntihaplar birer Türkiyede BJ 1L"n 

birer feshediliyor Cemiyeti ar~! "1 
Ankara., 25 {Yarın) - Şü- An ara 25 - (Yar 

rayı dcv:et Reıkin, Düzce, Balkan birliği curi 

Ku§adası, Mala ya Belediye Ankarada te~ekkül t 

inlihabrtını feshetmiıtlr. hübumetten rl h ntnarı si• i 

Yeniden int habat yapılma- aldı. Bu cemiyetin r"v..ı 
sı hakkında D hı'iye vckale- Trcbzon mchuıSu H.u" , 
tinden tebliga' yapı:e.ce..khr. tibi urnurnillğlne Af en m 

Bir konferans su Ruıen Eıref beyler " i '-. 

Ankar~, 25 ( Yarın ) -
Yarın 'I ürk obRiında. Hüıey·n 
Namı~ Bey (Koman) Türkleri 

hakkında bir konferanı vere
cektir. 

Fahrettin Pş.Afyonda 
lzmtr, 45 (Yaran)- Fah· 

rettin Paıa Afyonda hare· 
ket etti. 

Ankara Halk fır· 

kası konf!resi 
Ankara 25 (Y rın) 

Cümhurlyet H~lk f rk~~ı ka· 
za kongrelerini saat onb;rc e 
Ankara Ccınlyetl be"cdi:; 
salcm nda yas,h. R por kı· 

raAt. encümenle'" ~çildl. • 
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rtada ea avarca öldü
rülenler, kesilenler var!. 

sinin iddanamesi 
'nkü nu•hadan devam ) 

ndan t )ac onra mr2nunların 
t 

8 
çt rna'annı birer b:. 

erde irt" · 
'ti 

1 
' ıma aıdrkl faali· 

n ize.h ecl k . . , b c.r ıçhmada 
uluna 

'ılnı n nıazunular ft::·~ 
ın rdarı a çık"rmış 

• il t•nr• b • u tap} ntf arın 
2rıu11fa: J t h ın tnrzı ikrarla• 

b. •lll ett ğı neltceye 
ırett b· rer fzalı e'mif 

~ cede M 
ic.ıt...- ene~en faciuı• 

sura11 f . .l rsu aı leriır ba 
{e_ f.'uu ü zam olduı;u 

ı: 4 oflu Mt hm et Alı 
z fbrahrm ve Laz 

'k.. lııin nı h· 'fi' . ~ U faaliyet ne 
':ıtt:';!d lı.rU ata nunsup 
~ an mürekktp bir 
~ lat"af ndan Menemen 

altt- YetltUr"ldtğini mad
ortaya k it d 

1 
03muf ve ıu~ 

e lU Ue cu ikt e-
blıı • •J ' 

ç k 11 eri bünyednden 

e 
1
k •l'tnıt 0 'duiunu ıara.

al'f 
' ır '" 1Yetle oı-taya at· 

• ve l"" ·•~ "'r.n:atte maznun-
•atJ talr:bettıklert dyast 

t 
t.nnı . 

en ret f rc:H!<lerl 
tfleJJ. ınüreteciane hare

tv 'flffade ehniırr. 
l or: k ıekentn ha11nda Haı-
~lda aevdauna rlüıen ve 

~d a ainttı~ı z<.hir t to· an 
ud J't!tfatirdift afae na 

&le "er ıı z h en, timdi bu a'ğa· 
e 1r'ı 

letın· · meyvaaını huzu?U 
fı &de naaal yemelidlr ve 
~- tbplrdıfı ıu maznun• 

&Q b ku orcunu naııl öd~ 

tfalrıer. Bu gttne ln.daT her 
~ u'"-•t tabı;. e!mdr, 
). et.:ı it •Up fk, imunnlf. te•· 
~ ' "W- her btr·ı ne f'm 11e,. 
>-ıl'ednde '9ttıaelr- ıurettle 
'1 bıG' Y•ııyan ve mazf· 
~ ~ ·~vveıa.ını atarak mfl· 
t~ r alC blr lsttklral hazır· 

r11 :n: T\irJr c6mhurtyet·n9'!' 
nlc-

1 
GcalaT:n harekMun 

Ot ükt b 
ıı.. en aıka bir kelı· 

dikte l~ ecleme,,eceiJm9' 
• )'e!tr~n:onra meı'uliyetl ce· 
~ \'e nıetn\Jnlarıa 

fU ••retle ıöıtennlt 

Fta. 
'-t oJ•n -.. ohnaktaw ıw 
f'-t IDaznu,,larcla Ş.,ylı< 

~ lh::lı oğlu Mehmet Alı, 
-e o1&u m, imam ltyaa v• 
~I Muıtaf.a Süley.maa. 
t >Jt C.ID&l Ye Hoca .Mela;. 
naİı Manifaturacı Oıman, 

•tıp h Murat Mustafa ye 
Ah e, \'e hoca Hakkı- ha· 

Gıe,1ıı illet, tatlı• Haıan, 
•.ı>edtıılt 0ilı.a Mehmet Lat· 

a oıı.. Halil Ye hrmcı Mua· 
le11a HüıeyJn ollu. lbrahtm 
ecı ~ Abnıet ça vuı, Ku ... 

)IQ lio hcnet otlu Abtll,. HG· 
t •a Erot Laz İbrahfmle 

:tı.. "6.~aaı cl.lup •~Manita 
'lllfıı &!'elında mubabereı!Yi 

C et\l.. ve nalıncı- Ha•· 
~ Z.rlnde ukan ve T.alAt 
ıu:nı ta~yan meldupl•n 

nl ılı Haıanl temaeı olduiu 
•ı an t Cic. erzı T al&t ve ua~i 

tt.r Jla ve nalanaa HMAn ta· 
&.e ~ ~ Mebmedln 
ttn..ı.~ Ahmet Muhtar 
~ b&alılau çdl• . ve 
~liacihwden Mam.aya ıtl· 

U&u• DJ6ddet MeLıde-
ıtl e.ilacl• misafir ka!d'tı 

a.,ı an Alaıehlr ıeyhl .Nb· 
llQet Muhtar ve )ine te1h Etaı 

ve Uz fbrahf m~o temuı ol• 
dL·fu ve bunların ıiya"t mak• 
ıafarının huıu"ü:ıe çalııtıği 
Liı: lbrabimln Menemene get 
lirken kendidne yazdığı ıayanı 
dikkat mek·up·a ve cehadetie 
an'a1ılan Man·ıan n Rahmanla 
köyünden Hafız AU, O.man 
ve Akhf aar Şeyhi Hacı 
Halil EfendJ oilu Hü1eyln 
F~bminin kendiıfne y•zdıiı 
mektupta te.k lita dahil ol• 
duiu anlaplan Şeyh. Hilminin 
hareketleri Türk ceza kaau• 
nunun 146 ıııcı maddeein• 
.,. diler 111Hnmılanl&a olup 
yalnıs ta rtlcatl«e me nsa!W,et• 
lerl aıalqıl.. Ma.Ualı Haaan 
oğlu Ayn Mehmet, Kara 
Ahmet otlu MJ, Mehmet oir. 
lu Ali, Atcmehmet, Mehmet, 
AbnRt oflu Halit, Kirli o· 
§ullanndan MUttafi ~:u 
Melimet Belrtaı hhir mahal· 
lellnden Hatun ·ye camii mil· 
enini Hasan oflu, Ha1ell, 
Muradiye köyünden Aı· 
lan Şaban, Çeıke1 kö3 ü~ 
den O•er oflu Ahmet ft 

Horozköy6nden Nurettin ft 

Muı lu oğlu Hain, Horozk~ 
} ünden lbralifm oğ!u M"uıtafa 
ve Horoz muıtaf a oflu Şadi 
ve ayni köyden Abldfb T•li· 
ıfn, Ya1fn of"u kOçDll Oıma•, 
Ztnu otu Hatan ve ~Hmet 
otlu lbrahtın, Ntc'P oihl MeY· 
Iiit •e Ragıp olJU Otma•, 
Mtıhttw olfa- H-ıftltı MUlitttln 
oiJU A·ıMç, ıv.ıdıllili Haıaın 
oi«J.- M._ .. , Yrkup oflu Aiti 
" SaildıatUn cf'u Naıtdin 
tek&ıya "'*'""'Dl" ıeddl11e 
dair ol.. k•an• ına:e 
f et'e taıflite fntfNP • 

,_ yhllk 111üritl.k J.aP" 
re•, ıe ' ti 
tıkl•rı ,elıadet, e•lerla e 
zubıat- -ıen-ftf•lk .,.. ikrarlar 
ve zdııY ~n ır. ündera· 
caUnc:last •iatı~mıı oldulbn· 
dan bunların liarelidl de nwz· 
kw kaauaun- b'rlr.cl maddeıl· 
ıHa ıkfnd fıluaıma uyjuntlur. 

Hıp1inln ıneskir madde· 
!er• t vflu D cezalarının ta1iJlln. 

ie ir. ...WUk 

İşte size beş müh·m vak'a ki, 
· biribirinden daha korkunç .• 

• 
Uzunköprü (Huıusi) -

Uzunköprü ve civarı ıon giln• 
lerde korkunç bir hal almıf+ 
tır. Mütemadyen haef ıeler 
bi rblrini takip ediyor. lıte ıl· 
ze. canlı bir vak'a yazıyorumı 

ı - Uzunköprünün Balaıo 
ban J;artyeemde celep Sadık 
al& tımlnde> bırl yardar. Ba 

adamın ••I ı•• ıece aaat 
19 ciA' basıll,vr. Sad k aia 
bu ııreda kalw .. n ciönDyo~ 
E•I bınaa merhul 1ah11lar 
Sadık atanın yo:unu keıerek 
para lıtfyorlar. 

.. Volt_. cnablle kar.ılaıo 
fHJCA sarltk ,.,.,.. feci btr 
,ekfd• oreda ö d0ır6yorlar. 
Bunmrla emellerine mu•af· 
fak o'aanyaa haydutlar ba 
sefer de &adılı' atanın kar11r 
nm ellerlnl ketlyor~ar. 

Evi anyarak "€00,, lira 
para vurup ıavupyorlar. Çe
te efradı ben6z bulunama· 

mıştu. 

Sadik apnın oilu Ômer 
haydutların ff'!rrlndea köyü 
terk ederek Maydoea gitmlşt·r. 

2 - Gene meçhul bir ta· 
kım adamlar Uzunköprü 
Tütün f nhisar idareal bhıa11· 

na gfr"yorlar. 
Elleri buçakb iki adam 

vsnedarı ııklftsnyor'ar "140,, 
lira nikel para alarak ıaYU• 
ıuyorlar. 

3-Bir takım meçhul adam
lar, aene U.unköp. Ode ~11181 
efendinin e'ftae aJdip celren 
"ıooo. llrnım ab10rlar. 

4 - Uzunk&prilde Ke.-n 
yohi ara~ında, bet' ailiblı a
da•, tofar' Mhtafa Abdu.la• 
ban idare ett fi otomobilin 
yokJMI ketl)'o~ar. l~dekı a. 
damltrııt üzerhide ne vana 

acı 

alıyorl r; toJUP sovana çevl• 
riyorlar. 

5 - Uzunk6prüye clYar 
bulunan K-aYaklı kazasında 
gene bf rtakım meçhul adam· 

' lar, rakı inhisar fdareılne 
giriyorlar, Para kaaa11nı kır_. 
rak tçlnde ne varsa hepshit 
aiıp ta\'uıuyorlar. 

Bırbirlni takip eden bu b"I 
vak'a Uzunköprü civarı hal
kını fevkalade heyecana dü
ıürmüıtür. Huzur f çln halk 
b\lrada b·r an evvel lıin temi· 
n.nl be-kliyor. Yokıa herkee 
korku içindedir • 

ı'aarifta 
Muallimler toplandı 

Dün ecnebi ve akalllyet· 
ler mektebi Türk muallimleri 
b'rliıinde bir içtima aktetmek 
hlt:mfılerdf. Fakat bundan yedi 
tekiz sene eyvel akal.lyetler 

mektebi Türk mual".imler cemi· 
yeti namt!e tepkkü) eden cemf· 

yetin batın• geçenler o tar.hter. 
bugüne kadar en ufak bir 
faaliyet bile göıtermediklerl 

gibl bu lıte de 1trf alikaı.z· 
lıkları yüzünden konıre lop

lanamamııtır. 

Halbuki bu içtimada mu· 
all:m!er içJn en hayati blr 
meı'ele olan dert &aatlerlnln 
ücretleri bakkmd& sör'ütü'ecekl 
Ve icap ederse bu mea' ele 
için Ankar&.7a- bir hereı EÖiı· 
clerilmed de lull'arlaflırılacaldtt . 

80t6n bualar ftı bata•• _. 
çfpte hiç.. bir ı•~ beceremJytn 
bir kaç k·ıı yüzünden 30 ki· 
nunuaaııl cuma gününe teiı·r 
ec!llnıltllr: Cmna.- gftnQ topla· 
nll'Cak konrreıde bazı U.'i 

meı' elelerde g6rüıOlecektfft 

Dört buçuk milyon 
ı .. dffMla•• lilüld • 

taa ıonra relı tekrar mumun: DM ,.JtMyMi Türle llflt.•ı rırmıntiye.uıo. n1111deret11 
l llltlp edenk demittlF ki· ,,. mqkar bir ~at naatbaantızı teırif •iti. Bu zat b~iml• 
araıaaıanaıneyi siikOne ye mınalelıetımiscl• c•r•yan fllıtÜn bazt ıtıyanı diRlıaı m•• elel•P-

dlkkatle dın?edfnfz bu...... aurinJ• aMlll """'Jıya lırowı...... Jllı m.,.a:ula ordtımm 
_.u.,...wllfll_..ba· ,,,,.. •• ,.. ,ı iJc ..... ,.,.,.,., . ...,,.,.,_. ~~".,.. 

::-eden adılı ne'tayice nııU• /•/cr.••llW .-r H Hmer ma'e/.teriıaflL teMcıa etti. Bi/• 
ran blr ı~ııdfr. Hipllltzln la,,..a y..-. NaJl S.,in lıenıli ırlİlluini ,;,u.n.la İfİll 

. ..ı . ....ı. klb'Oh ~111 ·~.L....._ .ııifl J.ltİll illeri '*'•MM anJ.tt1111 6a .a& W.• 
nul1en11'ae "Ult° ._...._ "' '~ .,,.. ı. ....a.. Htp!'ntS er srgadu -Ja.,,.altim-W tW. laar r1erJi. S. ftflll#' a,,_ ~ 
s&ro1GJOT· . itnım Yal· ,.,.... "- y.., Norli JAyin la.Jifrfl,,.. ,.., A.,,.,.. s.n .. 
ortadan katc!ırao 

0

1.:.. l 
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Divanıharp kararını 
ugün verecektir. 

enemen, 25 (Huıuıi muhabir"mlzlwe:ı) - D:van• 
harb:n bugtınkü ce:ıeı:nde maznun'ann t hrtrı mü• 
dafaaları tetkik edtlmektedir. Ka &1' yann verfEcefl fçlıı 
letkıkatın gecelf yln: d v devam edece~I anlatılmaktadır. Ur :ada 
tevkif edl en ıekiz kadının iltlpaplaıı bltmlı ve cü Cim'erl 
görülmt.mlı olduiundan Dtvambarpçe tahliye ed lm'ı'erd'r. 
D.van.harbln bu pek adilane kararı il•erlne tab iye edilen 
kadınlar "yaoaaın adalet y~ı••m muhterem mahakeme heyet 
diye bafa dalar. 

Son ,Gnlerde tevltif edilip dl.anıharbe tevdi ed len bü
tün maznun!ann btlçvaplan hitam bulmuştur. Bunluın muha• 
kemeılnede bir iki güne k dar hatlanacakbr. YenJ muhakeme 
edılecelc er meyanında Meaııımıen jandarma kum udanı Fahri, 
kaymttkam Cevdet lbrahlm Sü Oru ile kardeılerl de vardıe. 
lldncl muhaltem•mln daha h<.yecaab olacalı aöylenlyor. 

Mehdiyi doyuranlar 
lzmlr, 25 (Huauıi) - lozalan köyünde Mehdiye yemek 

'ftl'lllelr, evlerinde yatırdıkları iddl& edilen iki MehDNtle 
lımail, 1ağw Hüıeyin ve Huan haıtatan11111Jar. 

Muhakemeleri t<hlr ult'mfıtlr. Maznunların fyfff'tttk1ert dok· 
torun raporunda anlaıı dtl nd 11 bug-On dtvanıha'tp huzuruna 
çıkar.Jdılar. lıt'çvaplarından ıonr& iddianame ıerded ldJ. 

Müddeiumumi maznunların 151 inci madde mucibince 
teczlye!n nl fltedJ. Mununlar müdaf aalannda beraati erini 
iıtedi.Divanı harp yarınki (buatln) eelıHlncle diler malıJuim
larla birlikte buaılann da karar••• verecektir. 

Abidin 
Menemen 25 ( A.A. ) - Ôrfl dfftm harpmahketneal bugtb. 

ıaat 16 da iç :ma: elU. Derv f Mehmet ve riil&kaımın Bozalan 
köyüne vü.u.lar nı bfdıklerl had~ lıül~mete zamanında haber 
vermemeleri dola711ile karar lialciml ğf nce liHumu muhake
melec-ine karar verilerı Bozalan köylulerfnin muhakeme"erl 
yap lmıı ve ndfcede müddeiumumi muavini Fuat Bey bunla.n 
Menemen vak'aıı faillerınin Bozalan l ôyünde heldiklen, eö
riltlüklerl, lronUfluMları, makcatlarını anladıkla mı 1 endi ık· 
raTlan ve mahkemede hazır bulunan diğer maznuna nal ca Haıaa 
ve kücük Haıanıo ve Mehmet Eırılnln beyanlarlle de teeyyüt 
ettiji_..n bahtıle: ıuç'al'ının lı'fikiimetf hab•dar etmemektea 
f baret oldujunu ileri sürerek ve-- harelt:etler nln Türk ceıza ka· 
nununun 151 inçi maddeılnfn ikinci fılrraıma temas ettfilnl 
•rdtl• bo madc!.,e gö e cezıtlaYııun t1ıyirihll lalem ıttr. 

Mahkeme yarın öfleden evnl mas unlann 1110 afaallll'JDI 
diallyecek ye b•dehu kara ını verecelc.lf\ 

Fırtma Karadenizde 
şiddetinibiFaız laylı>etti 

Karadeaizde f rtına ılt1cle- Ayvalık boiA• llelakl cM-lyu 
tlıd lc&yjp etmekle leraber l*awl flrtıa., m aQ(:betiylo 
hl'A? deyam eımekıecıır. sı. harap olmaftut. 
n.pta S·& vapur vardır. Bb· A~nfzcWd flrh• hemea 
leat vapµru bilA lıtanbula Hemeıt- dlamfr sa~. PAlıbt .. 
ıelmemlıUr. AllJbetinden eb· Uf lturıtpa-Uyalara ait lstt .. 
elite ellilen- Sadık Zade; vapa· bW'cJ• kalan vapurlal' ıeftrle-
l'Ullua Amaarada oldup ata• rlne baıla m11lardtr. 
laıılmııtır. Korfnt kanahnm tamfrab 
6~ lnar.,,.. -.... in_.. ılnmd eli ı ı ııtilıw LI· 

duklarm'" yazdljımız ••pur- ..... fÜ:ftlillne ..- baiheır-
lardan batka karaya oturan ı ... ._.... 23: iMiam •• ktıea 
Y~r.yoktur. .,....,._ kan~ ...... ~fi. 

Fıttma ....... ~ Nılİl4 mektedırler. Ancak ıalı rü .. 
t ulfaJa• t•• ._ ... ._. ler& ta..,_la deft.- edllcll-
relert J9Dlcltın ~" edilmlı· ilnden Sah günleri vapurla• 
tir. .., ,.,,.. snte ,.... ~ woı.Du,ıua 

~-~~-----...---------
Tarilf6erleff 

Auara, 25 ( Yann ) 
Nafıa VekileU tarafından u
mumi Ye lı\aıuıi yollana m;n
tazam lDfUll lia1clmull t•t· 
klllat deYam etmek\Wftı. 

Orıada.bls takı1r. 1aıan• 

lar Tardu\ 
Bu t&MY11Wlara .... dd 

nalda ..n• çuwaakclar: 
1 - l'arfk bedelinin. Mil• 

ffb llfunetm 

Anlaıra guaetecileri 
&Je 6irlik 

Aalıar-...25 (Y.ana) - .Aft. 
karadaki ı .... Jer.•a•nda '*" .lııeı;Jtk t•• .• hilkA
mete mGr..at edtlll&ılttir. 

Biat ı.atil mahbim. edildi 
ltiwlctmıc 24 - (N. Jô) -

Tlitkent l'ftlmtnnt lrandıı• 
AfpnHhna- lf*rkftl _tblda 
6ldilrü (lp ıoya! 11 Aflra1f" Bat 
lionsoloıunun llat!t ınes er. 181 
ı.tkik etnılt •• cibmfncfıurJ 
eden ıofar Dcr.ı.ı,uoru. 1 ... 
ne hapse mahkllm eylemi,U. 
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~-cnebi memleketlerde j 
B~1iand kabul 
etmiyor mu? 
Parfs, 24 ( A. A. ) - M. 

Briand'ın yeni kab'neyl teıkil 
etme!ı iıtememeıl butünkü 
ıeratt altında hem Baovekilhk 
hemde Harfc"ye na:z:ırh..,ı va· 
z f eler!ni ye pmc.ğn imkan ı;;ö· 

remfmcsinden ileri geim:st"r. 

200 işsiz muhar:p 
Filad Iflya, 24 ( A.A ) -

Eski muhariplerden olup tfm
dikl ha!de ftılz bulun.u 2(]0 
kadar kfmıe fchrfn beılıca 
mcydanlanndan birinde çalı· 
nan bir boru ıeıi üzerine mun· 
tazam raflar teıl il ederek Va· 
rfn,tona do~tu yürümc~e ba,. 
lamı~lnrc!ır. Bir çoğunun üs
tünde harp zamanında g"ymlo 

o!d.uklo.rz elbiıc!cr bulunan bu 
aalnk muhartpJcr arnlarmda 
ffs"z kalnn!ua yardım etmek 
hususunda sürat gösterilmeıfnl 
Relıfcümhur M. Hooverden 
faliyecek!erdir. 

Bir balıkçı gem!si bath 
Vigo, 24 (A.A.) - Bir ba

lıkçı g~mfsi fubna yüzünden 
batmıılır. 9 kiti boğu!muıtur. 

Fransa'da kabine 
işleri 

Parfı, 24 CA.A.) - M. La· 
Tal meb'uıan ve ayan refa. 
lerJni ziyaret etmittfr. M. 
Laval, gazetecilere vaki be
yanatında yeni vazf fesinde 
muvaffak olmnk için elinden 
gelen . her ıeyi yapacağını btr 
itilaf ve uzla§ma kabinesi 
vücude getlrmeğe çalı~aca~mı 
ıöylemiıtir. M. La val isttıa· 
relerine yarın baılıyacaktır, 

Amerika:ılar reislik 
istemiyorlarmış 1 

Nevyork, 24 ( A. A.) -
Hük6melin, gelecek Tahdidi 
teslıhat konferanıı reisliğine 

bir Amerikalının intihabı tek· 
1 lifi karıısmda lcalmaır.ak için 
lazım gelen tedbirlere müra· 
caat ettl~i haber alınmııtır. 

Madritte talebe grevi 
devam ediyor 

Madrld, 24. - (A. A.) -
Darülfünunlarda derslere tek
rar ba~lanmııtır. Fakat, tale
be yapmakta devam etmek· 
tedJr. Bunlardan pek az 
kimse sınıflara relmfıtir. Milli
yetçi gönüllüler Madrid darül
fünrnuna zor· a gf rmek file· 
miılerdfr. Fakat, kısa bir ar-

beded~n sonra dııarı çıkarılmıı· 

lardır. Biraz ıonra darü'fünu· 
'nun kapıları kapatılmııtır. 
Bir kaç talebe hafif ıurette 

yara' anm't 1a rdır. 

• HAUDE:. /vUJRCr. 

~rı verirken, Ferhat hayntle, 
endfıe ile ıoruyordu : 

- Sonra? ••• Niçin sözGnO· 
Pi yarıda keıtfnfz? ••• 

-Bende aeYmek kablllyetl 
7ok dl yecektim amma... Dl
Jemlyeceflm ! 

Çapkınca ~üld6m. Ve o ••· 
Yinçten ç 'dırmalı ••• 

- Şeri! nerede kaldmız? 
O kadar koımaym 

Mehlık, yGrilyemfyorum. 
Bizi ~kliyeıılere tltJhak 

etUk. Nihadın bir kolunda 
M~hl ka, bfr kolunda Nı:tlfer 
Tardı. bdatde allka ile ıordu
ı.r. 

- Naııl olda:ı? F ... 11> 

Nı• f9Çdliat7 
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1 lnMll~Ticaretfilemind;-] i~.ıll 
Arnavut Selim Bır sene~e neka- Sahte tahvilat 

Fabrikalar 
Nasılven ile hima~ 

Beş hey~ 
Yakında garbi 1 

ya gidecek 

Babasını öldüren bu 
adam yeni hapisten 

çıkmıştır 
gene bir vak'a yaptı 

Bir hç giln evvel To kaJJı a E<ıB• 
tan gokııi;ınd coıtcccı Ar ıın;t S lir: 1 
cvhıde M. 1 Msıır m·rru 1 rı tarafın
(en taharrlye.t y pıh!ıgı s rr.da mcn.u. -
1 ın üz r·n ~ rn vur tüfC11g' çelıerck 
ölü -r le teh~ft ettlğ!t.dcn 3 ııkalanrnış'lr 

Ar uut Selim mfistnnU.llkçc tev
lı.lf cl!llm şt r. 

Seı:m <V\" lce bab. sınl öl ürcr .. k 
ma?ı Onı olmuş ve ) eni hııp sh"ne,eo 
çıkmış l rr 8 bıl al.dır. 

Kabileyi soydular 
Ş hz deba,ında olur. n Polis mü

c!lrly ti Knb"lcsl Dürı:anc hr.nımın 
C\ ine h rsız glrrr iş bazı c~yn, para 'e 
s.:ıirc çıılıp kaçmıştır. 

Kel Haçik 
Ve<'.lkul.C.:e Os a ın lrıılıvesfnc 

ıuırho~ ol rak gct•n 1\cl Heçlk, Tür! -
!Üt.Ü tahkire cü 'et t ı rıdcn h kkınt!a 
ub t v~ra! a11 uh:lmcş ur. 

thıçık a}ıl ·ktan sor.ra malık~me)e 
tcsl n ed ı ştir. 

Bir cerh 
Kun:kapda oturan Arda.şla Kar

nlt bir L11la konuşurken y. nlarına 
Oskfidarl Fuat geım;ş kızı yanına ça
tırmışt.r •• 

A:dı:şla Karr.lk Fu t ef. ile tu 
3üz:len 'ıavğrya tutu.mu_lar Fuat ef:n
<lıyf bıial.la l aralamıflıırdır. 

Bir yangın 
Bryo~lu da Sofyalı sokağınd • 

Ereyll kön fir ~akları satış meıruru 

Sade:t·n beyin apertıman u n çem:-9ır

har:eslı:dcn ateş çıkmıı iıe de tev"uii 
l tmeden söndiirt:lı: ü. t .. r. 

Ateşten f1 t katl"kl tavanın tir 
kısmı yan:- ışt r. 

Bir motör tu:u,tu 
Al. k. ptanın idare cttltf Zafer 

ır.otörü evvel f gün lostar:cı açıl J rın
dan geçcrkln r. aklnuinln yanındaki 

Karbüratör lirdenblre ln ' !Uk dmlş lr. 
A1olörüt1 k. rtar; la ta3 f f1 ker dıle

rlnf der."ze atarı k 1 urtarmışlarC:ır. 
Motör yrln z olarak ıahıle clüşn üş, 

r•rç 1 nmıştır. 

Tram\'ay kazalarınd3n 
lbrnhlrn nan:ında liri C\ velkl gün 

Beyo,lunı:ia taramY ) dan dfişrr.üş bazı 
) e. ıc.r ne'. en yarnlıınmıştır. 

l\' ecrt.h hastahnc3 e ke.ldırılmıştır. 

l(afülerin izi üzerinde 
O çende l\"u ut mel'u~u Nuri B. 

yl ötdilı en Em'n ve Brıt.kpazar nda 
portalı.alc Hakk13 ı öldi:r~ n G nl Hak
la ındakl tahkikat poll çe tan.ık edll
mekteC:fr. 

Zııb ta lıuntarın izi üzerlnc'edlr. 
Bir kaç gJne kadar l akalanecaklardır. -·-Pamuk sanayii amelesi 

Londra 24 (A.A.) - Lan· 
cuhlrede pamuk ıanayline 
mensup dokumacılar a.raun
da toplanan reylerin tasnifi 
netfceıinde 94,770 kitinin 
patronlarla müzakereye gfrit• 
mek fçln icra heyetine •ala· 
biyel verilmesi aleyhinde ve 
44990 kitinin de lehte rey 
verdikleri anlaıılmııtır. Bu hal 
bir çıkmaza girilmf f olduiu· 
nu ve 200000 amelenin f ıatz 
kalmasına sebep olan lokav· 
tın devam edece~lni gös•er· 
mektedlr. 

(Yarın) m tefrika•ı : ~3 

- Z&ten rahalıız deftl· 
dlm ki! Maamaffb, timdi 
daha iyiyim! 

Son cümleyi, Ferhada bir 
az daha ümit •ermek Te NI· 
hadı azıc~ lfnelemek için 
16ylemfıttm. Nlbadın ıurab 

bGıbGUln auldı. Mehtap 6yle 
berraktı ki, yüz6nlln dertnleıen 
çlqlltı!rlnl aöreblliyordum. 

O aralık enlıtem yanıma 

seldi, eltml tuttu: 
- Bir az atetfa Tar ıalf· ... 
Dedi. B.a mGtftk temaı 

..... ..... ı•f. tlbl pldl; kal-

~-· l"ad• aaald bir parp 
... .nlt. Ehaı luaktma; .. 

dar zahıre aldık tahkikatı 
Ticaret borsasından verllen 

malOmata göre 930 aeneıf yeni Safltada 
zarfında Anadoludan İstanbu
Ia 8606 vagon yani 129 bin 
90 ton buğday gclmitUr lstan
bula en fazla bufday gönde· 
ren E kitchir o:mu§lur. Eski· 
şehirden gelen buğday mik
tarı 1331 vagondur. Pulatlı 

658, Ankara 770, Konya 512, 
Akıehlr 476, Yerköy 640 va
gon bufday töndermlılerdlr. 

Mütebaki kuım muhtelif yer· 
Zerden gelmfttir. 

Pamuklarımız 
930 senesi birinci kanun 

ayı zarfında Mersf n limanın· 

dnn 1 milyon 387 bin 79 lct· 
lo pe.muk ihraç edilmiot'r, 
Bu pamuğun kıym ti 540 bin 
147 lfrad r. 929 senesi ayni 
ayına göre üçte iki ni,beUnde 
az pamuk ihraç olunmuıtur. 
Diğer taraftan alınan haberle
re göre 930 Mısır pamuk 
rekoltesi de 929 ıeneıine nfs
betle daha e.zdır. Yani 930 
senesi iyi bir pamuk ıenesi 

o?mamııtır. Hatta Mısır hü· 
kumetl pamuk ziraatı ve ıa· 
tıımı idare etmek fçln bir 
Ziraat bankaıı letklline ka· 
rar vermittlr. 

930 senesinin yeni pamuk 
mahıul devresi esnaımda Mer
sin limanından ihraç edilen 
pamuk miktan 9 milyon 668 
bin 685 kilodur. Bunun k.y
meU ise 3 milyon 892 hin 
699 liradır. Bir sene evvel 
ayni müddet zarfında ihraç 
edilen pamuk 11 milyon 
344 bin 190 kilo kiymctlnde 
6 milyoı~ 630 bin 408 lira 
idi. 

930 ıencıinin 929 ıeneslne 
nazaran aleyhimize olan kiy
met farkı ) üzde 59 dur. 929 
da bir kilo pamuğun vasati 
fiyatı 58,5 kuruı Jken 930 da 
bu fiyat 40 kuruıa düımnıtür. 
Bütün bunla nn sebebi 930 ıe

nesln ·n bir buhran ıeneıl olu
ıudur. 

,._ GLORY A 4 

1 
sineması 
Bu hafta 

M 1 S A V R U P A'n,n 
müessir ve dramatik r0rnanıııı 

I GÜZELLİK KIRALİÇASI 1 filmini göatertyor. 

-GLORYA-' 
zaman öy!e yürildük, Kamı 

Bey çok Jyl; o kadar "iyi,, ki 
her gün her Tealle ile kolla· 
na bildiğimiz bir kelime ile 
onun fyllii ndeki ıüzelliil, de
rlnlill, tatlılıfı anlatmak ka
bil olamaz ... J 

* 
Bu ıecenln sabahında ıeç 

uyanmııtım; kahvaltıya in· 
medim. Nfil odama ıümüı bir 
tepıl içinde bJr çok yiyecek 
getirdi. Mehlika ile eniıtem 
de ıeldiler. Ben biraz ıoiuk 
ıQt aldım. 

Haıtalanacafım diye öyle 
korkuyorlardı kt 1 Halbuki btr 
pylm 101&.tu. Yahuz bir parça 
yorpnduaa. •• 

Ôlle TakU aplı1a badim; 
16zlerimln renıinl ko1ulaıt1-
raa, evarlaıbran nefU krep 
....... bar '°• atJmlttf .. 
.... U..akalll. , .... çok tabii 

Sahte Yunan tahyilatı bu· 
bk"arı fçfn pol:ıçe yakalanan 
ve beeincl müstantiklikçc de 
tahb tevkife alınan Cemil 
Beyle M. Y orği hakkındaki 

ta hk kat mühim bir safhaya 
girmiıtir. 

SnhtekarJı~ın yalnız Yu· 
nan tıe.hvilatına inhisar etme· 
diiint diğer bazı kıymetli 

matbualar da imaline kıılkııtık• 
tarı anlaıı!maktadır. 

Tahkikata ~hemmiyetle de· 
vam olunmaktadır. 

lhtiyatsız'ığına kurban 
olan kadın 

Bundan birkaç gün evvel 
Kaıımpaoa'da saka Ahmet 
Ağanın zevceıi Melahat H. 
anıızın ö!mü, ve bu ö!üm 
ıüpheU görüldüğü için Motıa 
nakfedllmiıtf. 

Morg ceset üzerinde yap
tığı fcthfmcyit neticesinde ö Ü· 

mün ıebebinl tayin etmltlfr. 
Melahat H. hamile kal· 

dıfını anlatınca çocuğunu 
düıürmek için zehirli bir Jlaç 
almıı fakat bunu istimal ede· 
ınediil için zehirlenmf11 beı 

dakika iç nde ölmü~tür. Ceıt. t 
defnedilmittf r. 

Mevkuf yangıncı tah'i
yesini istiyor 

Agopyan hanı f adası tah· 
kikatma vazıyet eden beılncl 
müstantiklik film acentaaı Yor
i'i ve Emil lstelyenos kardeşleri 
ıerbeıt bıra!cmıı, yantının 

çıkmasına sebebiyet veren 
çırak Yaniyi tevkif etmlıtfr. 

Yani, müstantik'lfe dün 
verdiği bir la ti da ile kefaletle 
tahliyesini ve gayri mevkuf 
olarak tahkikatın devamını 

iste mittir. 
Müstantfklik bu talebi tel· 

kik dmektedir. 

Üfürükçünün muhake
mesi başlıyor 

Cebzede teYk:f edile ek 
ıehrimlz tevkifanes'ne 1reUrl
len iifürükç~ Alf Rıza Efendi
nin eTrakı Aiırceza mahkeme· 
ılne verilmlttfr. Önümüzdeki 
hafta içinde muh~kemeıfne 

baılanacaktır. 

TiYA TRO ve 'j/NEMA 

KADIKÖY 
SÜREYYA SiNEMASI. 'DA 

Gece batakh:-nesi 
filmi gösterilmektedir. 

ve gizli boyanmııtım. Aynaya 
bakbm, " güzelsin, Belkıı ! " 
dedim; bu hükümle aözlerfme 
büıbütün ııık ve sevinç dol· 
du. Bahçe GsUlndekl salona 
afrdlilm zaman itte o ha!de 
idim. 

ZaTalla. Ferhat ıapsartdl, 

o belki de rahatsız, hatta UJ• 

kusuz bir aece ıeçirmltU. 

Gözlerinde bir .auaUn çenıeU 
bükülUi ıivrıldi, ıöz!erime 
batb. 

Nihatta ayni tece110s, 
neden? Kim btllr.7 

11 Sıra Nibada ıeldt,, dfyo· 
rum ama, Nihat bCllün sin 
11uatu. fakat akıam ClıtQ d6a· 
mek için hazırlanmaia bati•· 
dıfumz zaman baıta Nihat· 
la Nlll olmak ilzere hepli o 
kaclar urar ettiler ld sene 
kalmafa mecbur olduk. 
~ - Taldt Kalamlfla• 

oıunur 

Dün lstanbul fabrikatö:-· 
lerl Mll;i sanayl b:rltğlnde 

loplar.mııtır. Bu fçtJmada, 
Alman hükumetinin ltıiz 
ameleye vermekte olduğu üc· 
ret'erin prim olarr.k fabr'lta· 
lara verilmes.ne dair olan 
yeni A~man amele L.anunu 
go. ü~ülmü§tür. Bu suretle prim 
alan f br:kalar daha fazla 
amele l&tihde.m edeceHeıfnden 
hem ame'e ve hem de fabrika· 
lar himaye edilm"ı olacaktır. 

l~te bu hiidlse Türk fabrlka
törlerini telaıa dü~ürmü§tür. 
Sanayi.hayatımız için tehlike'i 
olan Alman rekabeti bu su
retle daha ziyade ehemmiyet 
kazanacakbr. Bu rekabete 
mani olmak için fabrikatör
lerimiz tedb"r almağa baıla· 
mıılardır. 

Aiınaca.k tedbirler meya· 
nuida fabrikaların birle§tiril
meıf, hükümete müracaatla 
bu rekabete mani o?ac~k ka
nuni tedbirler alınması mev· 
zuu bahao·maktadır. 

Bu mümuebctle töyleye
Um ld i§siz Alman amele'erl 
günde 40 kuruı yevmiye alır

lar. Bütün amelenin aldığı 
il"'1"et iÜnde 1,5 milyon Türk 
lirasıdır. 

Fabr1k11törlerlnln endiıesi

nfn artmaıına gebcp lngil:z 
lıükumetlnin de bu tarzda ha· 
reket etmeıl 1hUmalidlr. Bu 
takdirde İgr.llfz fabrikaları 
senevi 150 milyon Türk lirası 

prim almıı o· acaklardır. 
Bu vaziyet karımnda Türk 

fabrıkatör!erinin hükumetten 
muavenet ta'ep edecekleri de 
mevzuu bahsolmaktadır. 

Garbi Trakya'da 
timdiye kadar kıyroel 
ed lmemlı arazi ve 

fal f çin yakın do 5 
rcket ec'ecektlr. Bu 
timdi} e k1.dar kom:• 
racaat etmemlı o'a' 
ır.übad;llerfn mu a 

kabul etmektedir kl 
det bu hafta nihayet 
dır. Arazi ve pıÜ 
Eahibl gayri 111· 

komisyona tapu s!c 
arazi 'eya müsakkaf• 
mevki ve hı:dudunu 
pi!anları teıllm ede" 
kabilinde numara a1' 
dır. Kom·syonlarırı 

mesaisi hakkında >o 
bir talimatname hazır 
tadır. Bu talimatn1.oe' 
günlerde tcb!iğ ed.I~ 
leni yor. H~ yetler "' 
azami üç ay zar'ıııdl 
meğe mecburdurla~ 

BİÇKİ ve Dİ~ 
MEKTEBi 

Betine( sene üçüncü trl' 
Maarif \ekil i c Iıl 

saadcsi ıı h ız bı1,kı ve d 
limcsı Klio ı\\ \Tomati en 
sız ve basit bır usule te\ f 
etmektedir. Am h dık ii b 
m h z.1rf ı:ıda hendrs ıle 

tuvalet imalini ö rcrıebil" 
tepçc \erilen dip! m.1 r 
\' e ıi.letiııden kabul 'e ta d 
Üçüncü tedrbat de\ reııiı e 
2 s ııJc b şl.:ınac ktır. 

Reyoğlunda 1 aik P a 
Bolu apartımanınııı ik nci k 
ıııımaralı daireye hcrg 111 

1-5 e kad. r mür.1caat et ,,,,,,/. 

Dr. A. KUfİf 
Cilt, hcngi, Belsoğukhı .u 

iktidar mua~ ene elektır k tc a 
Kara.köy Bör kç" fırını sıras~ 

lliil&imalSıl ................................. _~ 

Bu akıam ELHAMRA ılneD1• 
İki büyük fılm, iki ıaheaer birden 

DEFINEENARARKe 
f ransızca sözlü film 

ve 
CUST A VE FROEHLICH ve LIAN HAlD tarafand-' 

EBEDİ SERSERi 
fılmi 
kaffesi film üzerine Türkç' 

ı--········ ............. . 
TARAKANOVA 1 Rua tarihinin en müthiı 

ıimıarıdır. 

1. .................. . 
ıandallara binip Modaya çık· 
dık. 11 Bomon~i,, de oturduk, 
bira fçtfk. Sonra ay doğdu, 
gene ıandalla eye döndtk. 
Bahçede y<mek yedık, ıak· 
lambaç oynadık. Ôyle eğ
lendik ki. 

Ne Ferhatla, nede N'hatla 
bir dakika bile yalnız kalma· 
mağa çalııtım. Saat on ikide 
yatmak için yukanya çıkar· 

ken, Nihat bir aralık fınat 
buldu, kuluiıma eft!di: 

- Çok zallmılnf z. çok ... 
Dedi. Tabii cevap verme

dim~ yalnız kahkaha ile ıtll· 
dcım. Ferhat bir adım serimiz· 
de hızla hızlı nef.. ah1ordu ••• 

Nehayet bucOn, adaya dö
nebildik. 

Vapurda Mehllkaya hepet· 
at anlatbm. Bir çok aGlGttilk. 
Mehlika da eyde Eotıteme 
lae;.tnı anlattı; ama o a11ı .. ec11. 

Zaten en ehem111lf 
ıeyleri mühimıemek ono' 
detldir. 

- Bu komedinin 101111 

cıa olahllfr, dikkat et! Ai 

Diyor, omuzlarımı ıf!J' 

Muıtarfp degllfm. f J 
içimde bir tortu gibi 
IOzOmsuz, ııkıcı blrıey •"'; 

3 Mayı• 19 
Çok garip teıadüf: 81J 

fkl mektup aldım, bfri p 
bat'tan, biri N,hat'tan. 9 
leım"ıler gibi lklslde d& ~ 
aablfa yazmıılar. Merdi 

baıındakt kahkahamdan ' 
yet ediyorlar. ~ 

" ••• O menhuı ç11 pkı~..J 
lafınıza neler fıııldadı7 I"'!. 

o kadar c•qlı, o kadar •"~ 
sQldllnGz? ••• Kahkahanız~ 
parçaladı. Kolumu usa ~ 
onu o tuvaletli aaçlarmd•• 

(lhoatnJ ""'' ----.-- .. ../, 
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TARIN 
r~a ~ -' _ ... Ebun1Hanl .. 

de 
. f zmitteti ;aym ditht 1Uıf11 .t _____ oo_··n_y_a_s_iy_a_se_ti ____ . l 
Arif Oruç ve Süleyman Akvam mec isi 

Tevfik Beyler 
Hiç bir zaman yalan yazmamı:~
lardır ve yazma/arıda imkcinsızdır 

için devlet nüfuzundan bah· 
saçmasına artık mesai ola· 

( Baı taraf: 1 iıci sahifede)"' 
IDabedin sekeneai olduklarını 
lc!<lia.da l.aklıdır. Bu mabke
IDei adalete siyaset ve kin 
liremez. Burası adalet mabe
:dir. Bu l ük(ck hakikati bize 

tar eden, )Ülaek me.kamı 
~al eden zatı ülyanmda aynı 

ıler!e ve fikirlerle bize hi· 
~hetrneıi lizım gelir. Mück· 
~ilerim D hakkındaki ıiyasi 
ela nlerln v-e lht:ras"arın ıu a· 
L let rnal::edinde aıla mevzuu 
&0ahıo'm ) • au Azım gelir. Ka· 
nun aadedi haricinde hissi ve 
ıiyad hiç bir v.e.çheyl ittihaına 
~aruz kalmamakl ğımız fca· 
~r. Muhte.rem müdd~'umu· 

lllumi l:ey 4'muhakememizin 
llıı~vk.ufen rü'yet nde bir haa 
lı!ına 1cık:ur. M.:ktazsyı ka· 
nen b---' ~ur.. c:l yM'al'. Eunun 
için de cna mt lıakktrneleri u· 
"1.ür::tn 1(4 · ·· · .:ı • t ncu mı c:~t 11ın 
(l " \Urcü f lııuına tevaf1"k uH· 

1~<Jıcu, n:ç, cfcvf<t r.üft·zt:nu 
"ıran v _ı h 

1 
e &lll. ı uı mt·rnlye 

; e) hiııce it'tcmiı idi c~di
er \'e hrun lendi noktai 
Dazarlerına töre teveık ettiler. 
ka .. Yarın,, t üı hu•r.dc ki kari· 

tür, ki li!Ü f ırcf Ecyi bazı 
•ı:al irne hanım 'arla işü it· 
rette T Jıc, -ı: 1 e cı u a i ,·az yelle tös· 
terfyo L k r; 1;unu z krett.ler ve 
I eEa o ya~ıla da 1..milin aha· 
Jal~, u.bı ••ına maarif ida· 
reı&ne • h· ı.. h \e ıaıredne .,-aret 

fnelttt ayırdı'•r. Euıdenl· 
ze kabna ıu noktai nazarı 
tatbik tı . . . ' " a cezaf,·emız t m ne 
~ore A')nile lal ul ulccck bir 
I \lluıkçu ve adliyeci l:u mem
ekette pek lata\ vur eieml

~ruwn. Mulemkl Vali Eırd 
C. e, l'e heı+.angi bir vatan· 
aı err.unc!a hı. zuru adalette 

bir fetk :5fJktur. o ha!de A i 
-.~la Veli veya Huan'a cn!arı 
Yayı' h rnıı e.karellen dolayı cür 
llliiıııüzde dev"et nüfuızunun 
haı l Y~rl yclua vali Efttf Bt· 
~e ·_.nat tdilmit hidlEede de 
B ~vlet r: üfvzı nun } er~ ycktur. 

unun yükı<k l:ir celili ilmi· 
ıint laieruniz bundan altı 
ay evvel Mahkcmei temyizi· 
ltı;zfn bü~ük ve §anı ada'etle 
lnua la hak·ın'eri tarafından 
Yiııe ımıharrirler'm"zden Er· 
~ğrul Şt. maeda n Eey hakkın 

ki kararının hır kere okun· 
hıasıru rica ederim. 

Bu karar Mt-hkenıel tem· 
Yfz ınız·n heyeti umumfyeain· 
den geçıntr, bı.ı gün b:r kanun 
bıe.h Yelini ıkUıap eylemiıttr. 

m z. 
Binaenaleyh valf Etref 

be3•io busud ef.alindıea milte· 
vellit bir tenkit için devlet 
nüfuzuna il"ıUğimiz ıniitalea· 
ıını nabemehal ve herhalde 
mahalline 111amaf olwııyan 
bir lçUhat olarak telakki ey· 
lerhn. Evet içtihatlar mubte· 
remdir. Ancak vatan evla· 
duu mütazarrır la'mamak pr· 
tile a'tı Ay evvel Mahkf'mei 
temy'z heyeti umumiyednin 
karar• ile bcraet eden Ertuğ· 

rul Şemseddin B. de tamam yed 
ay h pi haneyi umumide fn'edi. 
Y.edI ay sonra beraet etti. Bu 
zavallı genç bir senelik tahs"I 
hayatından mahrum kaldı. 
Dak"kaların altın ıayıldıiı 
ıu devirde onun zarar ve :r.l· 
yanını bfgünah o'srak haplaha 
nede yatmasından dolayı za 
rarlaunı ıimdl kim ö üyor? 
H:ç kimse! Kanunu adalet 
l:öyle mağduriyetlere meydan 
verfmemeııi içtndir ki ceza 
muhakemeleri uıu'ünü va• 
zt:de ken bu gibi maznunlar 
hakkında biç olmazsa yüz 
on) ed'nci madden n tatbikini 
kaydü fıaret etmııtir. 

ilk tevk f karar nda devlet 
nüfuzunda nbebıedi ırken ıon 
idoianame de bu noktr..lar 
her edeDH ka cırılm•t idi. 
A ahı umum 'ye fHlında z.k· 
recHlrnfyordu. Cürmümüz yüz 
dürduncü madoenın ıkınci f:k-

ı daırel ıümu~ünden harç 
r•• 
icHtAir den :5 üz on yedincı 

addeniD verciğl hakk mızın 
111 o c. .. 
t 

tb knıi fıtuiık. a a mu· 
a "f tkkil:eriınln tı-hit ere nu uz 

icra t:tmemui cürmün izlerini 
kayl-..etnıuııeai fçıa Amevkufı-

1 
.
11

•
11 

ll+ea: d dt lasımn gel· 
yel erı •• · . _ 
"""i cevalı ~eri ~ı. Halluki 
oı• d _ 
dAva matbuat davası ır, c~r-
mün ızleıi matbu gazete ııuı· 
hal•rır.cladır. Bunların yek 
edilmeıiae 1111kAnı maddi yok· 
tur. Şah lcre nü'uzumuza ge
lince hukuku cmumiye ıahıt· 

f 
i M"ktan ofnlenmif, yalnız 

er .,.- • 1 k 
müdaf a~ ,ahit eri Lin enece . 
u. Su ha de ) uz ciürdüt cü nıed· 
denin ik"nci f k asının da fU 

vaz ytti kanun ·yede mahalli 
• 1 

tatb.ki var nııoır. 
Adabı ı::111uınfyeden bab

ıediliyor. Hakim bey'er bu 
aıeml< kette, b lha11• İstanbul· 
d 

- le gazde er vardır ki 
a oy vi 

b. iJJı 
8
.__ €1DlZiD netrell 1 

k:r katöre nıabet'e daha faz· 

1 l 
A - ali ve d~kolte reıim· 

a ~ Ik 
lerle intfpr ed yor. Ne çıp a 

. ler "e haUi cal.bl d.l.kat 
res.ID w 

k 
- abaka arı yapılıyor. 

baca muı 
Bunlar adabı unıupıfyeye mu-

Bugün Cinevrede Cemiyeti 

[ı.kva• mecllshacle yukarı S • 
ltzya hakkındakt A•man Leh 
lhtiU fo11n müzakeresinden do
in"' mecl'ı her vakltkinden 
daha :ı:i·pade kalabalıktı. Al· 
maFı Haric'ye nazırı Möıyo 
Kfı1hyüz hu meı'ele hakkın· 
da irat "• ledifl nutukta bütun 
Alma.ı.Wm h dut bar'c: eki 
vatanda~ rıı .nın maruz kaldık· 
lan fena m. ameleden mug· 
ber o'duklıı.rını 'n bilmecburJ· 
ye hük\ı;:\elhı bu meı'e.eve 

111
üdahaleytt muıfar ka:dı ını 

beyan ve ak&l\tydlea· haatkın· 
da yaptlan naeı·alimi uertaı· 

sil isah ettikten ıcnra \ a u 

mazi için haklı 
ita edilmeıini ve i t k o 
hakkında da kuvvetli e 11· 

nat verilmeıinl ve mıve a 

Akvar:ı tarafından aıuer 

1ereayonunun y pl ı n 
dan takip edı meıunı ta ep 
etınittir. 

Leh'ııtan Har c ye naz rı 
lıe buna muka al vercı ğa 
cevapta Alman a ıye ıe· 

rlnln bizzat Cemayeti Akva
ma verdi.;derl ı Kayet name· 
de beyaa ettiklen vec.h e b 
hale Alman nazır a ınu n e
vlranuaun nıet ur int hap 
nutkunun ıebeb yet ver g n 

yukarı Stltzyanın bır 
lar de~ anı eien ·t t raa<.ına 
rağmen ırki kar 
d k olC:u~unu L 

Bir vaianua 
Şark dem'ryo ları •ah K a 
memuru 3940 Sudi fmzuı e: 

338 ıeneıınde Anadoıu .ua · 
dal demiryol arı idares ne n 
Uıap'a De•.et c.emıryo ar 
namına kalbedi'med n e• 
müteaddit iltaıyonlare-a t v 
vazıf e ettim. Son .za:n•n"'a 
i i:r.meU aıkeriyeml ya 
beraber iıılıkbal mı kety eL

memek üaere harıçien ı k· 
raz elmit olduğum para i e 
bedeli nakdi vererek aşKer· j 
liğiml iknıaı eyledım. f 

Terh 'edild kteD sonra ev-
lendim ve ailemin bu1unu u 
Esk"ıehir mevkii an1..1• ıa 

kendi a -zum i e nak 1 
yin edıldım. Bur4da 
la dm. Dokto ar en z 
sına lhtlycıcın var deoı u. 

Ben de sah 1 mev · ı er t-n 
blriılne naklım için ha c: ... 

dairesi riyuetıne is aa 
müracaatla bulunuunı. İ• 
hamıarım nazan it ba 
madı. Günden gü e J u 
artbraa rahatı z ğ m ~ 
me:r.ı:n >et alarak ista u a 

gel<i m. 
T da vlm ile meıgu 1 e 

demiryo ları ıabık lıarc:ıu• 
ıaüdirfn"n emrl1'e kaydım 'er· 

kin edıldl. 
Arbk hastalığım geçti. u-

Bir na1u kanun kadar 
llluttber o"rraıı Jaz m ıe
lel'\ bu lu.rar Hı lcuku et•· 
•iye kitaplarından ır. ü.hem ilfaı 
katre!erin~~n teıc:l.kiıp etmit 
bır nli!bttyı kühayı ,da!etUr. 
Devlet nıcml',l'larmın ifayı v•
Zffelertnf taal'dk etmlyen me
.. ilden dola)'• haklarında vu· 
ku bulan cürüm~erin devlet 
llüfuzu ile hir alikaıı yoktur 
denf?mf f ve bu Halat tema· 
inile teıbıt edilmiıtlr. Bu ka· 
ran, aliden ıonra herhangi 
bir hukuku amıne müme911Jl

Dln Veya malık4ımenln )1.
fıang) b~ '.l!altnin ~'\ııqf1 ef11ı• 

b lif görü. aıüyor. Çünkü bu 
kabıl neıriyat fç'n iıtanbul 
aıü.ddefumu111.Wrl de bazı mu· 
hakemeler açtdar ve ka· 

I ıdılar f kat Mabke
:.-r ~aıylz• ilıPJ incelikle.re z. 

• ederek bu kabil aet
tenı• 

tün me•cudiyeı ve ı\dakatı e 
çahıtıflm ve htç blr kuıınr ım 

0 
nıad fı ha'de itten el ç<"k r 

ncfen mütevellit ~lr cLila 

·yatta idabı umtımiyeye mu-
~altf b r cürünı aötmedi. Bia 
e...ı-Jz ki p. ,Ç.ava ı dosyamı• 

mafcN• ır,a'hkemeye gİ• 
::. a}d ~bt?. brfıla; 

111amiyetl mü kıvesıne 
VLku bulaca bir 

k rıı 

ıon.a 

Cdidır. 

A rupa 

vet u lec 

t ır. 

J 

l• 

e 
u 

r. 

n 

n 

e 

..ıı r ••• 

Bir a andaşın 
isteoigi 1 

1 p shane Kadir 
m 

e ve 
1 en 13 

tar· 
ra 

• 

llilllt gaıe e~ Wyet ~
Zeynel Besim Bevin 

:-c il . 

ye i hi me lubu · 
Zeynel B. 

alcak ve 
• 

bu mektubunda "Ben 
ır:zz değilim,, diyor 

t l t ıl et· 
r" rı• 

e mü· 

" ze-
t " n 

ır. 

ır. 

a hey 

e enoının şa ı hır kcsu un· 
dan dolayı, bir hakaret or

du ünu h ber 

raz e meK 11leaık, aa 1 can ı 
a..utlerı buraya a ar getır· 

dk. Bu an nı ha 
re o unuu, iabat 
pandı. 

Şuhalde bbattan ızharı 

aczeltın z e cea6 ez Ni a • 
yet b zı 161 'n i mad e ·ıe 

mahkum eoebı irşın z. O da 
ya aız mü~lu °' •' u ü! Araf 
Oruç be' yaln z bir ba na· 
ka e yum ıtar. Bütün curmu 
budur. Ha uld 

( H .,.met ) f n bu ak WI 
beni H k fırkasından 3500 

alm k n cdanımı 

h k1cı dairi zehabı 
ir. 
uınınuz a on 

um müe11eM 
erk~n te ta• 

mde be" para 
orum. 

n Si\ ce nu rk:& 

e c k c 

acaK ır. 

arkamJan Anet 

n m bir hn
mı b llnls. 

a 
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Hergftn taze olarak fıUhzar olunmaktadır. Beynelmilel ıon etıbba ongre 1 
ıeker baıtalanna gıda olarak kabul eylediii esas ~e formül üzere yapılmıı olduğunu 

musaddak metfıur kimya c:erlerin raporunu havidir. Avrupanın terkibi meçhul Gluten 
mfistahz a 'la her cibetçe faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Me a~.ılrl ctıbb • ı 
....... ,.. tarafı dan tavsiye edilmr.ktedlr. Hasan ecza deposu~· .. • •• 

Müteessir olm yın z! Dl•ş Tabibi Mutah-! 
har Muammer ı 

Sirkeci §imE"ndlf er fltasyonu 
kar1111nda Nemli ıade han 
birinci katına nakletmistfr. 

KREM 
'"'PERTEV 

Sfzfn de ıalp olmak üzere bu· 
lunan güz.ellfflnfzl ihya edecektir. 
Krem Pertev'in cibanıümul ıöh

reti esa1Sız deflldtr. 

fi br. Ho~meı'in Hematogen"'': 
' Nflam eençHk ve me:s'ut bir ihtiyarlık rr•-;:J 

temin eder. Zafiyeti umumiye, Nevrasteni ıımıı 

lıtebetslık balllt da grip ve) a lehoaadan 1 
ıonraki nekabat devrelertnde ıayanı tav· 
ılyedJr. Bütün ca de ı:o· rtle eczaha· ~ 

nelerde bulunur. p..., .. m v k•'•· K. KEÇYAf\ -
Is anb ı Cerma'lya Ha :::-:h"-

~ ... 
~~· 

·ı. N vralji 

A $pir i .n 
komprimeleri 

soyesi~de j(ir'atle tedavi ~lün\16. . .. 
1' otnıı kırmaz.1 l aadırollu balıdld • ·~ 

a1nballJane dikkat ve bu mork•)'I !A 
talep ediniz.. 

istanbul Mahkemei Asliy 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: 

Fatma Hanımın kocası olan 
Tfrebolunun Yenıköy l arfye· 
sinde Şirret 7.ade Mehmet Ali 
efendi aleyhine ikame olunan 

; teıclll tala .. a mütedair da ·a· 
~· dan dolayı müıtediye tarafın· 

dan ita ~lunan arzuhal sure· 
tinin ikametgahının meçhuli
yeti hafa bile tebliğ~ dilemediği 
anla§ılmıt ve ilanen tebl"gat 
fcrau kararg"r o!muı oldu
ğundan bir ıuretl mahkeme 
divanhaneatne t lik edilen ar· 
zuhal ıuretlne tarihi tl&ndan 
itibaren on gün zarfında ce
\ ap ita edilmediği ve yevmi 
tahkikat o ank tayin olunan 
16 Mart 931 baz~rtesl gi!!'lÜ 

aat 13,30 da lıtanbul aslıye 
6 ıncı hukuk dairesinde ısbatı 
vücut edilmediği takdirde tah· 
kikahn gıyaben fcra edileceği 
nalfım olmak üzere ilan . 

o unur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili h stalıklar 

tedavihanesi 
Erk k, kadın ve cocuk· 

ların clahill (iç) hastalık· 
larını cumadan maada 
her aün (2·4) de Dhau· 
yolu d 118 num. r hu· 
ıuıi kabmeıinde la vi 
eder. 

BÜYÜK TAYYAR-- Te!efon lsfrntıuı: ~g 

~. :- .: • ' 1. •• ' :;.:; • ·: 

pjy NGOSU 
YENİ TE TİP BAŞLADI 

1. CI KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve ayrıca amorti vardır 
3. cü ke,idede 100,000 liralık b iyük 
ikramiye lıonalrr;.ak sureti le tertip ÜÇf r 
kefidelik iki kı ma ayrılmış gibi bir 

şeki almıştır 
Mükafatlar keşide ~ırasile: 20.000; 25.000; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin sahlmasına başlanmışhr. 

• 
Şekerci 

lsmail Hakkı 
Beyazıt Okfularba ı Na. 89 

Bayramlık nefis teker ''e 
,ekerlemelerlmiz hem temiz, 
hem ucuz fiatla ıatılmaktadır. 

Müşterilerimiz daima 
memnun kalmaktadır. 

Doktor 
Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve züh:-~viye 

bastal~lar tedavihanesl 
Cumackn maada her gMn 

saat 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Telefon ı-.lanb 38:Ju.9 

TEŞEKKÜR 
Henüz bir yaıını ikmal 

etmlt olan pek ıevgili yavru· 
mUtl ıakat olarak doğnn ayn· 
A-ını ameliyat neticesinde tabıi 
oeklinl veren gü"bane tatbikat 
mektep ve has~aned uhte 
rem operatör kaym& 1:am Mu
rat Bel efendi ve maayetl dok 
tor Beyefendilere maaile ale-
nen teıekkür etmeğl vecibe 

Etti• bba odası rı•ya etinden Peri Tıp Fakültesi mezunu S Cilt, 1 rengi, net ğuklu&:u mı.talıassısı 
Oda heyeti umumiye içtimaı ve Haysiyet divanına eczacı aza intihabı Dr Bahattin Şev ki 

addederim. 

30 Kanunusani 1931 Cuma günü saat 14 te Darülfünun Konferan salo- • 
. h · · · Eabılllde Muerret oteli k&rfııı 135 

nunda ıcra kıhnaca~ından azayı mu teremenııı teP"ıflen rica olunur. INrlMI kat •balatan akvanıa kadar. 

26 Kanunusani 

o p A 

rı 

E METi VE TABİİ SESLİ 

~Jtakinala En Mutena Ve Cazip Plak ar • I KOLUMBIA_ MABl<ALILARı~ıR 1 

'en· sene müı asebetile 

KOLUMB. A 
Fabrikasının piya aya çıkardığı yeni plaklaı·ı 

umum KOLUMBIA bayılerinde araJıınız. 

Yeni plaklar şunlardır: 
Genç Osman, .. Çingene
ler,.. Gül Fatma, .. Sarı 
Yapıncak, .. S rsam ko
lumu, .. Bilmem ne3 e. 

• 
Yal ız! .. "KOLU IA,, 

Plaklarını alınız .••• 

,, :~ ~· • ·•• ( ..... ...._~, ol · ...... 
. -.~. .. . < '~ .. "'~ :. ..;T ~·~ -· .. 

Iktısa i bi 
zm. r terzihanesi peşin ve veresiye 

büyük tenzilat ço! ucuz fiatlarla 
her nevi kos umler, pa to, pardesü, frak smokın, caket 

atay, kadınlar için eı1 on gelen model 
lere muvafık tanör ve mantolar amnl eder. En b rincı 
malzeme ile modaya n uva K bütün elbise ihtir cınız1 

z mir terzihanesinden temin edebilirsiniz. 
• 

Arzu edenler elbiaeleıini VereSl e yaptırabilirler. 
• 
lzrnir terzih nesinin 
mamulatında gösterdıği kolaylık hiç bir nıüeuesede 

yoktur. Izmir terzihanesi on seneden beıı 
yaptığı itlerle muhterem mü§lerilerinin hüınü teveccü· 

hünü kazaıımıftır. Ve bu suretle piy sada ciddi bir 
müessese unvanını almıştır.İzmir 
lerzihanesine bir defa uğramak iddiamızı is· 

pata kafidir. Kesesini ıevenler vakıt kaybetmeden 

koşunuz. 
Babıali caddesinde İzmir terz hanesi sahibi tüccar 

terzi ve biçki mütehassısı: Muslafo Salih 

\ü u her Pa
zn t::::i 11.kfamı 

ıaat i7dc Sirl ı her ketle 
Gelibolu, Çan kk le, Doğru 
İzmir z m ve Ç nakkaleye 
uğrayarak 'c. ~ cektir. 

Yolcu bılt..tı ";- purda da 
verilir. 

Adreg : Y f mi t Ta vilzade 
binder t>r.Tf t. o bul 221 

Den.tor 

A. Ema a ·• eı:di 

En puz a. 
!ardan, e 

tle en 
b ıe d 1 
Yeni P 
nesi c.. 

fon İs a ıı.. 

ö. 0:" 

ve zuı r<. v 

undan l 

karşı E r 

leden t.on. d , 

z2r 
cıldiye 

ı aza 

.c:ı ni 

h) Ög· 
.. ü. 

.--.hl • 

1 Ati 


