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Her Yerde 5 Kuruş 

Mahkemeden Matbuata 
Hikmet Onat Peyami 
Saf aya cevab veriyor 
Eğer, her hangi bir patronun emrinde ça
hşır ve kendisine hoş görünmeyi ister va
ziyette olmuş olsaydık, belki Peyami Safa
nın arzuları dairesinde hareket edecek 

kimseler olabilirdik 
Nasuhi Baydann tercüme ettiği ı 

Pierre Louis'in Afrodit isimli eseri 
ı müddeiumumillk tarafından mUs -
tebcen addedilerek t;c\9lattınlmış ve 
eserin tAbil Semih Lfttfi ve ta.beden 
matbaa aleyhine dava açılmıştı. 

Dava günU samiin iki sürprizle 
karşılaştı .. 

1 - MUddeiumumilik mevkiini beş 
senedenberi ilk defa bizzat müddei -
umumi Hikmet Onat'ın işgal etmesi, 
. 2 - Suçlu avukatı yerine de Esad 

Mahmud Karakurdun hukuku bi-
tirdi bitireli ilk defa avukat cübbe
sini giyerek geçmesi, 

Müddeiumumi iddiasını, suçlu a
vukatı müdafaasını serdetti. Dava 
eubata kaldı .. 

Fakat iş bununla bitmedi. Dün 
CUmhuriyet refikimi~de iki yazı çık-
tı. 

Biri ikinci sahifede Hikmet Onatın 
iddia yaparken alınmış bir fotoğra
fının altında tarizkar bir yazı. 
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Diğeri de, 3 üncU sahifede P~ya.mi 1 tstant•ul Cüınhurlyet Müı.l.:!: hunumisi 
(Sonu 7 nc!de) 1 Hikmet Onat 

Fin - Rus harbinde 
sulh şayiaları 

.. . . 
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Hazreti Omer muhtelif mevkilere 

en ehil kimseleri tayin etmı.şti 
-35-

YENlSA.P.AH 

Fırtına 
Hafiflemeğe 
Başladı 

!OKUYUCU . 
DİYOR Ki 

'Propaganda neşriya
tının muhakemesi 
neticelendi 

·_ 13 tıdncl1Wltıı1 ~ 

'~4! 
Atlanlikteki korsaO 

harbi 

B ir müddettenberi de# 
denizaltı gemileri ~e tı~ 

kudreti haiz barb sefinelerl '~~ 
sile girişilen korsan liaı'bi ta~ 
gibi görünınekte lcll. Fakat sa0 
diselcrin cereyan tarı;ı iizcrlı10ı 

ım.kümdarıann maslahatı siyasi- sa.b çıkarmak, ıevazım hru:lrıamak 1 ... Bir okuyucumuzun man deniz kuvvf'tıerinirı bu ' 

n 
ru 

ye diye yaptıkları i~lerin ekseri~i hususunda 1ran ve Suriyeyi rehber Kurtarılamıyacagı zan teklifi Türkişepost neşriyat t.ekrar faaliyete geçeceklerine ,-c 
hud'a, zavahiri muhafaza. gibi saik- ı ittihaz ederek bunların kusurı~ı edilan Tırhan vapuru- müdürü hafif para ce- arada. ı,nyük ımV\·etıer sartile Jll' t 
lerle vtLkubuluyordu. Hazreti Ömer ıslah etmiş, sonra bu tedabiri tatbik 1 . • • • Okuyuculanmıvlao emekli tanya donanmasını 8.6~ bir Z!l' tn 
ise hiçbir hareketini maslahatı siya- etm.işti.AraziyiölçUyorvevergitar- 1 nun tahlaSlhflmah ar\tl binbaşı Kenan Taşdelerden şu zasına mahkum Oldu uğratma.khususunda.gi.rişilcr,cl' n 
siye maskesile örtmez, bütün saikle- hediyorken Hazreti Ömer (Osman) Bir kaç gündenberi denizlerde de - mektubu aldık: Rusyada çıkan Pravda. gazetesin- cadeleys dair haberler vcrilıııel'..r t 
rini umuma izah ederdi. MeselB. Haz- ile (Hazife} den Irakta arazi sahibi vam etmekte olan fırtınalar hafif - "Yeryer teşekkül eden milli de çıkan bir makale ile Sovyet sos - dir. Bunların ne kadar dogru "" 
reti Ömer, Halidi azlettiği zaman bü- olanlard.:ı.n iki zatı kendisine gönder- !emeğe başlamıştır. Bu sebeble bazı komitelerin yer sarsıntısı fela- yalist şiıraları ittihadı halk komi -ı ğu bir tarafa. bll'8.kılarak t-tırf 11 rı 
tün valilerine şu yolda bir taminı melerini tn.leb etmiş, bunların tercU- vapurlar yollanna devam etmek için ketine uğrıyan vatandaşlara acil serleri heyeti reisi ve hariciye ko - mi ma.hlyette bir tetkik, Alnı~ l ı 
göndererek azlin sebebini izah et- ınanlarla birlikte Meaineye muvasa- sığındıkları limanlardan çıkmışlar - yardımda bulunacakları pek ta- miseri Molotofun &li sosyete beşinci rın, harbin, ne gibi bir nf'ticc ' 
mişti: latı üzerine İranlıların arazi hakkı o- dır. Dört gündenberi Polathane li - bii ise de bu yardımların nihayet fevkalade içtimai devresinde okudu- se versin, korsan harbinde de' 

"Ben Halidi namusşiken bir hare- da ittihaz ettikleri tedabiri sormuş- manında bekliyen Karadeniz ve Gü- teberrülere istinad edeceği ci- ğu nutuk ve raporun tercümesi ga - edeceklerini göstermektNlir. .,Jİ 
ket irtikab, yakud hiyanet ettiğinden tu. Gerçi cizye, dini bir vergi idi. neysu vapurlan denize açılmışlardır. betle toplanacak paranın bu ya· zetelere ve bazı zevata gönderilmiş - Şüphesiz, korsan hnrhi, ne I< 
dolayı azletmedim. Belki herkesin o- Fa.kat bu da N~irevan ta.rafından Bu vapurlar mutad iskelelere uğra - rayı kapatamıyacağına kani ol- ti. Bunl~.rın üzerinde basıldığı mat- feci hir neücc te,·lid t><l<'~"e r. ti.. 
nu pek fazla sevdiğini gördüm, bina- vazolwıan esaslara göre tertib olun- dıktan sonra limanımıza gelecekler· duğum için kabili tatbik olduğu- l baaııın ismi olmadığı gibi vilayet ve bu hususta yapılacak fnnlılf'f 
enaleyb ona güvenmelerinden endişe muştu. (Taberi) Nuşireva.run idare- dir. Sinob limanında bekliyen İzmir nu zannettiğim aşağıdaki teda- müddeiumumiliğe de katmn hüküm- nelmileJ bazı anlaşmalarla ~ 
ettim.,,. sinden bahsederken cizye hakkında vapuru da Samsuna gelmiştir. birin ittihazı lüzumuna kaniim. leri mucibince gönderilmediğindan altına alınmıştır. ti c 

Hazreti ömer Beni Hi.şime memu- der ki: Evvelki gün kar ve tipi yüzünden 1 - Maaşı veya ücreti 200 li- l ttı..hkikata geçilmiş, Beyoğlunda Tü - Eskid~n, husnsi gemi sahilıteıf ,.ıJ r 
riyet vermekten istinkaf ettiği za· 1 "Hazreti Ömer, tranı fethettiği Karadenize çıka.mıyan Cümhuriyet radan fazla olup Türkiye Cüm- nel başında almanca Türkişepost ga- rafından, meıınub oJduldarı <1.c\'~ t., 
ıiıan "Abdullah bin Abbas,, a bunun zaman bu esaslar dahilinde hareket vapuru bugün hareket ebniştir. Di- huriyeti dahilinde resmi ve ge- zetesi matbaasında basıldığı tesbit müsaadesi üzerine has'm denıt. fi F1 
sebebini apaçık söylemişti. Bunu bi- etmişti. ğer taraftan Çanakkalede bekliyen rek hususi teşekküllerden ücret edilmişti. Bu matbaada yapılan ara - retine ve icabında harb scfinclt ı: 
18.lıarc izah edeceğiz. Allame (İbni MUskeveyke) bunu da Etrilsk vapuru da dün limanımıza veya maaş veyahud yevmiye 

1 
mada, bunlarla beraber yine üzerinde karşı girişilen mür..adele deniz' ru 

Hazreti Ömeıin esbabı muvaffaki- ha sarih bir surette zikreder. Büyük gelmiştir. tarzında para alanların hepsinin ·matbaa ismi bulunmıyan ve kanunen dudluğu mesabesinde olmayıp-~ 
yetinden biri, on~ .?'1~W:lannı ~~- bir hakim olan (Ibni Müskiveyek) Tırlwı.m Tabiisi İşi birer aylık maaşları, l gönderilmesi icabeden makamlara da yukarı, ha.rb kaideleri hükmii ol1"' t 
hab hususunda bilyük bır ısabet gos- lbni Sinanın da muasın idi. tbni Fı A.kd . . ed. w. 2 - Varidati safiyeleri ye- gönderilmiyen .. Almanlann beyıız giren bir va7iyette idi. _,J e-• 
t .dir H , . ö . . t"bdam rtına enızde hafifi ıgı künu 2500 liradan fazla olan es- kitabı, Alınan _ Leh buhranının son ti t ~:~ il 
edrm~ d. aızr"'uh'' m~~·tihıs ıb h Misküveyke, (TicaretUIUmem) ün - için Tırhanın kurtarma işi süratle babı emlakin birer aylık varidab Bugün de, diişman eare .,, 

e ecegı a .aman uı:r.ı~ m a u- vanlı eserinde diyor ki: devam etmektedir Dün Et _ safhasına a.id vesikalar,, isimli bir Jerine karşı •'Korsan harbi,. 
swıunda bır melekesi vardı. Bundan "Hazreti ömer nezdinde bazı t - rilsk .

1 
· ı safiyeleri. 1 kitab bulunmuştu. muha.rib dP.vl~tler vaz~ment~ l· 

. . . ' vapurı e, kaza esnasında vapur- 3 Magazaw kiralan 50 lira .. P" 
dolayıdır ki muhtelif mevkilere en ranlılan bulundurur, bunlar ona, da bul b" k . - - 1 Bu işden dolayı, Türkişepost ga • dir. Yalo • ' 1 '\lihazırda. bu ha~rı• g 

·· 'b tı ta · tın• t' M unan ır aç yolcu Jımanımır.a dan fazla olan ticaret erbabının · sah"b" tbaa "dürü .. ... ı ı munası zeva yın e ış ı. ua- 1ran bükUmdarlanmn, bilhassa bu btı elmişti 1 zetesı ı ı ve ma mu .mu - zım harb c:.efınelerf ba.5arrna ~ l 

viye, Amribnil'as, Mugayre, Zeyyad kümdarlann iyilerine; Nuşirevanm ~ r. . . . . . ~:~ =i~~:~ kazanç vergilerinin 7.affer Toydemir adliyeye verilmiş, İşte, modem tarzda yapılan ~ ı 
iktidar ve liyakatlerine mebni en siyasetine dair yazılan eserleri olr.ır Yolculardan bın deıruştir kı: I davaya dün asliye yedinci ceza mah- san harbi,,, bugUn moharib de~ d 
mühim mevkilere getirilmişlerdi. Fil- lardı. Hazreti Ömer, Nuşirevan, be- "Kaza akşam saat 18 sıralarında 4 - Vilayet belediyelerinin kem.esinde ha.kılmıştır. Muzaffer Toy fer tarafından ~özetUdlğl miiŞS ti eı 
hakika Mısır, Suriye ve Kufe için ğenir, ona birçok hususlarda ittiba olmuştur. _V~p~ k~~ ~~duğu sı- 1 şehri güzelleştirmek için büdce- demir, bu işden haberi olmadığını, edilen beynt>lmilel anlaşma. '\'~ fll t. 
daha muktedir bir kimse bulunamaz- ederdi.,, rada gemının ıdaresı ıkıncı kapta - lerine koydukları paranın hepsi- bu işlerle idare memurunun meşgul kavelenamelerin vazeyledlklf'FI wl 

dı. Askeri vezaif için Saad bin Ebi 1
1 

B be tı b. k ··"' . 1 nın elinde bulunmakta ve gayet kuv- ni "Hastahanelerden gayri ya- olınası 18.zım geldiğini söylemi§tir. nun ve nlzamla.rla mukayyed !JtP"" 
u yana ırço m\Ularnr er tli b" k · · · d b pılacak y yapılmakta 1 • Hi b' Vakkas Halid, Numan gibi zevat in- te .d tm kt .,.__ ·ız d 1 . ve ır ar tipısın en vapurun ur- ve a o an Müddeiumumı muavini ca ı, maktadır. 

' yı e e e ve ı.nuı ası a e erm - b"l ··rülm ekt ·di v bina karşılıktan, istimlakler i- d b k ti 
tihab olunmuştu. Amir ve aTlha gibi den (Hürmil7.an) ın İslamiyeti kabul n~ ı e go em ~ ı : . apur se- , Muzaffer Toy emirin mat uat anu- Bu cihetten yüriinüleceJ< 0 111 ~ 
zevat pek miilcemmPl nmharibdiler, !etmesini miiteakıb Hazreti ömerin yır esnasında oturdugu ıçm vapur çin ayrılmış paraların,, fel8.ketze nun yedinci ve sekizinci maddesine korsan harbini, muayyen prenslP ~ 
fakat orduyu sahneye sevkedecek ka- .. h"b· ld - k d trn ktedi yolculan arasında büyük bir heyecan de vatandaşlara tahsisi için la- göre tecziyesini istemiştir. artı altı d pa.hilen Atması~ 

musa 1 1 0 ugunu ay e e r - b ı eım· t' Gem' · k l.m k zımgelen tedabirin ittihazı. ahk tal bil b ü ş ar n a. ya biliyette değildiler. Binaenaleyh bun- ler. ın:u .e g ış _ır: ınm urtu a M eme, eb veç e, u ç nm, bu L"1en vazgeçmiyerck k1J .J. 
lar .ı kum:ındanlık tevcih olunmamıştı. , H ti ö b""t·· 

1 
k . Umıdı kuvvetlidır. Bu mevsimde bu vatandaşları· matbuanın beheri için, üzerinde ba· ve aded itibarile ezici bir matılY_~ 

Z d b. s b't Abd ıı h b" E azre mer u wı meme etın adırl d b al sılan matbaanın adı bulunmamasın - dCP" ~ ey ın a ı ve u a ın r- ah aı · h kkl d 1A tta lm ~ Köprü önündeki Kaza mızın ç ar a arınm arı ""ö~teren BritanY. a ve Fransa ., 
. . . v ı a n a ma. uma r o aga 'k bil ld - d nk d ı· "'dd . ·ı·k . " .,. kam, edebıyatta pek yüksek bır beh- d h . t . b d.d ... Dig~ er taraftan fırtına yuzun· · •• d gayrı a o ugun an e az an onar ıra, mu cıumumı ı ve vı- kuvvetlerine, ani sürprizlerle <tJf .ı. 

ah.b. ·a · ı b 1 kAtibl.kl a e em.mıye verır ve u va ı e ıs- en, lt d ·· ı 1 . kA d IA t .. d ·ı . d d ru.oer P fJ ı 
re s_ ı ı ı ı er, un ara ~ ~ er tihbarab hafiye., den istifade eder· dün sabah limanda da bir kaza ol - ı a ın a o en erın ye unun an aye e gon erı memesın en e ..,.. ... ~ ler indim1ek, ve ayni z:ıman<lıı.tJ!İ \r 

tevcıhb. olunmR b~'.ituA.bKd aldlahı Şeb~ıh,M ... el d- di. Taberi, Hazreti Ömerin istihba . muştur. Köprü açıldıktan sonra Ha- hastalıktan vefiyat dah:ı ziya- lira para cezasına mahkilm etmiştir. caret ı~afilelerlne ellerinden J!" Ati s 
man ın e ıa, u ın e~ı...ı ratından bahsederken der ki: liçten limana çıkan Pazar limanına de olacağını düşünerek açıkta Muzaffer Toydemir, ceman, 45 lira nishette za.~;at \"erllirmek nofitV" 
davaları hal ve fasletmekte mtite- " . . .. . . bağlı A!ustafanın idaresindeki Şeref kalacak bu kardeşlerimizi vila- hafif para cezasına mahkfım edilmiş- da zarar yapacağı muhakkaktır·~ b 
hassıstılar. Binaenaleyh bunlar da Hazretı ömenn gozlcnnden bıç m t·· .. .. b ' d b' ak" 1 . yetlere taksim suretile sevkede- tir. d • 1 d 1 r.ır:_ t b' . . 1ra . o orunun ır en ıre m ıne en vvvv Bu sebebden, enız er e ,o . .ca 
kadılığa tayin olunmuşlu.rdı. edır ş1ey gıŞamzlı dkal~hazdı. ..k~tfa ısdyan bozulmuş, tekne sulara kapılarak rek hali vakti müsaid o1an kim- BELEDiYEDE ı harbi dolayısiJe, Alman ,.e miitttı'" 

Hü1asa her insana layık olduğu en er, a ı r~~ mu a at e en- Şirketi Hayriyenin Üsküdar iskele . selerin evlerinde bu kış iskanla- deniz kuvvetleri arasındaki nı~ 
iıJ verilmişti. ömerin bu basiretkar - ler onun m~~mu ıdı... !sine bindirmiştir. rının teminleri . ., Kimsesizlere yardım dele dc'ıun edecek ,.e dalın ılf"' 
lığını gayri miislim milverrihler de 1rak harekab esnasında ordu ku- vvvv Emekli Binb~ı . • / "İddetlenecektlr. ~ 

d (Amr) tl ld w h l Muhtaç ve kimsesizlere belediyece ~ teslim ediyorlar. Maruf bir hıristi - man anı e a ı o ugu alde MA AR FTE: Kenan Taşdeler Yalnız burada gözetilecelc 
yan muharriri diyor ki: "Hazreti ö- iki hisse verilmişti. Sebcb olarak • •• •• •• .. •• • yapılan yardınun arttırılması ve mun k ,f 

Maarif M d 1 d it 1 f 1 tazam hir şekle sokulması kararlaş. no ta beynelmilel prensiplerdeJI 
mer valilerini ve kumandanlannı (Amr) e a.id atın melez olduğu söy - u ur ugun e a yan ırma arının 

1 ·şti Am" b led ı tınlmıftu·. Bunun için belediyenin ye- nlmama.k meselesidir. 1 t 
bitarafane tayin ederdi . ., 1 emı:11 . ~· u muame en şid- yapılan toplanb müracaata ni yıl bütçesine bu masraf için her Dr. Reşad SAG~ 
H~~ti ömerin hi.ikfımetini her _ detlı myteessır ol.muş ve kumandana . . . .. ==-="-==~- _ ,,~~ 

k . ıııakb 1 b "evet doğru söylüyorsun çünkü bir Diln saat 10 da Maanf MildurU İtalyan tüccar ve fabrikatörlerin. senekinden daha ziyade tahsisat ko- Şlchane yolları p•r"' 
esın u ve mergu u yapan ve ' T fik K t' · ti ı d M · u1 ktı B d Y ·1d· kte T 

onun sert emirlerini studlııetle icra melez, bir melezi derhal tanr,, demiş- _ev u un rıya.se. ~ ~ a, aa- den bir çoğu memleketimizin muhtaç n aca r. u meyan a eşı ıre olacak 
. ti tst·hb t 1 ak' d rif memurlannın da ıştirakile "Yok- ld - h uı dd mevcud olan kimsesizler yurdu gibi j .., etmelerinı temin eden ba.şhca sıfat · 1 ara memur an v ayı er- o ugu am ve marn ma elerden çv -; 

onun dost, düşman .ı.yırmıyan, nıs- hal öm~re bildirmi.şle~, (Amir) hattı sul Ç.~uklara Yardım Cemiyeti,. nin bir çok nümuneler göndermişler ve bir kaç ta.ne daha açılmast da düşü- Şişhane meydanı ve Çocuk bab# r 
fet ve adaletidir. hareketinden dolayı şıddetle muaha- m:s~ısı etrafında konuşulmuştur. Bu müsaid tekliflerde bulunmuşlardır. nülmektedir. civarındaki yolJarda parke kal<b 

H ti ö . yüksek b. ze olurunuş ve bir daha böyle bir ha- Bırlik geçen sene teşkil olunduğu hal • •· OtobUelerln takip lar yapılması belediyece kararJaŞ~ 
azre menn ır mev • k t ü , t tm . ti d . di k d f ... A d. Ö d Af I rıJmıştır Bu iş için 5400 lira sarf 

kii haiz mücrimlere karşı hattı ha _ re e e c re e emış . e şım ye a ar ııli hiçbir hareket- vrupa an l! nen tafe. e ece9 yo · ~ 
te b l nacaktır. inşaata bu ayın 16 sırı 

rcketinden hoşnud olmıyanlar onun (Yesan) hakimi (Numan) sefahete . u unamamı~ı. Bu d~a cemiye- belerin imtihanları Otobüs komisyonu diin belediye re- sonra ba.slanacaktır. 
kendi evla.d ve akrabasına karaı ayni dalarak zevcesine şu mealde bir be- 1 tin ıslahı, ve müsbet faaliyette bulu- Avrttpada tah · ıde .k h b is muavini Lutfi Aksoyun başkanlı -

':i 't "Emirli" . . . bilm . h kk d k 1 l Si 1 en son ar - Şofö le r u ••• hattı hareketleri iltizam ettigı-'ni gö- yı yazmıştı: lmil:ninın. bı • na esı a ın a arar ara varı - . . . . . gı altında toplanmıştır. r r n m raca• 
· çah t daldı v h be ıştı vazıyetı dolayısıle şebrımıze dönerek . . .. . _ . t 

rerek iltizamı sükut ediyorlardı. Bir z~~ se: e .e ~ızı ~ r aısa, m r. .. . . . . Bu ıçtimada otobuslerın BeyogJuna İstanbul şoförler cemiyeti tak~ g 
defa H azreti ömerin oğlu (Ebu Şah· şupbes~z, bızden A n:ıuteessır olur.,. Makteblerde kurban unıversıtede tahsılle~ne devam et · çıkarken. Bankalar caddesini takib et- tomobillcri için taksi harici tesbıt I 
me) şarab içmişti. Hazreti Ömer, bu ~azretı Ömer, hadi_seden h~berd~ b•yramı tatlll mek~e ~lan taı:~lenn bazı dersler . meme~~~. h.~.~da bel~ye seyrise- lunan nakliye ücretlerinin nzlığıııd 
hareke tin cezası olan 80 kırbacı ken- o.arak Numana hak ık aten muteessır . .. . .. . den ımtıhıına tabı tutulmalan karar- fer mudurlugunun verdigı rapor tet- bahisle bu fiyatların arttırıımasl 
di elile vurmuş, oğlu kırbaçların al- o~duğtınu da. bi!dinn!~ti. Eshabı gü • 0 :ta tedrısat muesseselenl~: uru - laştırılnuş, fakat bu imtihanlar mu- kik olunmuş fakat yapılan müzakere- çin belediye reisliğine müracattB ~ 
tında son nefesini vermişti. Ayni ha- zınden (Hnzıfe) o kadar doğru, o ka- veı:-ıtede Kur?.a~ ~~yramı munase - vakkat bir zaman için tehir edilıni _ ler neticesinde yine kat1 bir karar ve lunmuş ve 12,5 kuruş olan fiyat19>~ 
reketle maznun olan, Ömer kayin- dar vefakfır bir zat idi ki herkes ona betile cum~ gunu ogleden sonra ya- . . . . ş. rilememiştir. Komisyon bu hususta 15 ve 10 kuruşlukların da 12,5 J<tV 
biraderini ayni cezaya çarpmıştı. sırJarını tevdi eder ve o sır 1nrın if - pılacak tatil. çarşambaya kadar de - t~: Bu kere mezku~ ta.lebelen~ ıkınc~ hem seysüsefer müdUrıüği.i!lii ve hem i a çıkarılmasını istemiştir. 

Hazreti Ömer, eski idareleri tet _ şasından endişe etmezdi. ResülU Ek- vam edecektır. so~estr başınd.a . 1.m~~n edılmelen de otobüsçüleri tatmin edeeek bir for Bu keyfiyet belediyeee tetldk ~ 
kik ederek bunların içinde kendi za- rem de Hazifeye miharnı tL'llunı em- Yoksul talebel rl alakadarlara bıldınlmıştir. mül aramaktadır. mektedir. 
mruunda kabili tatbik ve kabili isti- niyet ettiğinden ona (sır sahibi) ün- himaye için , . , , . ~ 
fade ?lanlan. iktibas ederdi. Haraç vanı veril~işti. Bir gün Hazreti ö . İstanbul vilayetine merbut muhte- llllıfllllll lllllllITDRilllilllllllUilhllilfilillilılllUll/lllllUUiıUillillllllUllllllOHllfllllllllllllllrılllllill'Eil ıınımıuaıımııınumıuııuomnııınmıııımıımıııııııımıı.m : · mınıııırnıııııııııı:nıı:ıııııl" 
ve U§ilr işlermde; defter tutmak, he- mer, .~Hazıfe) ye mcrnurıru: arasın- i li! kazalardaki maarif memurları dün ş E • 

da munafıklara m~nsub bır kimse sabah Maarif müdürü Tevfik Kutun H 1 R H A y A T 1 r_ ....._ bulunub hulunmadıgını sormuş, o da . · 

1 

• b ' 1 riyaseti altında bir toplantı yapmış· a ah memurlar arasında bir mUnafıkın bu- tar ve bazı kararla · l rdir T ~ 
lunduğunu söylerr0 işti. Hazreti Ömer l tıd k uJ t l rb v~~

1

~.e . . ~p 01!111111001!fllllmfillfll/IWmllJillUlllllilifilllnllllJlffiUIUllIIIDlll11UlJIJlilJl/Il!lJDUlllillllU~llllUJlDmllllfiID0JlllllllllOllfilllmllllllllJlll011111111Ulllllllllıl!Rlllll!llllmllfllU0111!filllllln!W ll!lflll' 
==========ııı=-=-- bu münafıkın kim olduğunu sorın an a yo s a e e en ımaye ıçın ' 

ABONE BEDEIJ fakat Hazife isim tasrihinden isti;(~ teşekkül etmiş ve edecek olan bima- Kim kimden d•vacı? Tıpkı o zaman gibi biribirlerine da- KONGREYE DAVET _ ço# 
TOrklye ıcnılıt kB..f etmişti. Hazife diyor ki, bir kaç ye bir~l~nin. yeni cemiyetler _k~- Meşhur Afrodit asırlara 81 • nlacaklar, dövüşecekler. Afrodit Esirgeme Kurumu Kasımpafa t-.6' 

8!NELIK 
gün sonra o mlinafık memur azlolun- nunu hUkumlenne uydurulması ıçın ğamadı. Zamanımızda da gülümseyecek ve eğer Hikmet O • kiye kolunun yıllık kongresi 1~ 1: Ku:uı ~~~ K:ııı muş, çilnkü Hazreti Ömer, istihbarat bteş~ .l~~ktalarılmışt~it .• tlilmişbveb!eni işvesini yine yaptı. l'aJ.nız o kadar ::ı:~e~~a;:~~ k==~ 1/940 pazar günü saat 10 da Bol' 

a A YL ı K <4-00 • ofOO • memurlarile onu bulmağa muvaffak ı a . yap . . . . ynca u ıma· değil, müddeiumnmi.ı:nizle. meşhur kanunda altına garkedecek... tan sokağında 5 N o. Zı Halk pa(if' 
1 AVLU< uo • aoo • olmuştu. Hazreti Ömerin bu takay - dye cemıl yeitlerınıntih b ~:.e ~e~etlerine edlblerimizin de arasını ~tı. Pe • si bi..,.,.,._..J_ yap·'--n.ffl.~..J-n m~' 

1 AYLIK 

1 yüd"" d d l e aza ar n a iştir yami dünkü CUm.hurlyett.e Rik· X R • .....,.Tıua • u.u<,; •• ;.-.ııu.u 
3 iK NC KANUN 1940 Cum .. rtuı un en o ayı memurlarından hiç . . . . lfllee 1 1 ? terem üye ve muhı't ı.-11cı-"-ıı "r 

biri keyfi bir surette harekete cüret Her kazadaki cemıyetin umumi he met On.attan davacı ••• Ha.ykmyor. n z nanırmıaınız ıı.uı ıı.uu- , 

358 H.Zılhicce 3 l3.S5-< .1.K.inuıı3i edemezdi. Taberi der ki: "Memurlar yet içtimalan yapılacaktır. Bu yıl tek Bugün de gazetemizdo İstanbul zıt edenlerin t~'f'iflcri rica oturııl 
, 1 - Yunus Nadinin otobilse bin 

onun müsaadesini istihsal etmedikçe mil ilk mektebl~rdeki kimsesiz fakir müddeiumwn.isi Peyamiye cevab d.iğini, 
bir şey yapmağa cesaret edemezler • çocukların hepsıne sıcak yemek ve- veriyor. 2 _ Zekeriyanın camie girdiğini, 
dJ.,. rilip ayrıca diğer yardımlar da ya. Bu işde memnun olan nı ... 8 Af. 

.,..... 3 - Velid EbUzziyanın danset -
,un•ı o•t• l kl114ı ';!Dn., otı• l kı.4 , Hazreti Ömer beytül. .:ı.' k di pılmasına bilhassa gayret olunacak- rodit. Kendi aşkı uğruna tıpkı Ur tio; ... , 
---- _ _ • mG.le pe k- tır 6&.&.Ut 

2 23 7 ıı ~ 46 7 ~4 2 22 14 4öl kat eder, bir kimsenin beytill.mllden · rihte olduğu gibi, herkesi biribiriııe 4 - Etem İzzetin başmakale 
~- --- bi h . . . Toplantıda yeni ders saatleri mU· düşürdü.. dıv 

ı.. · '( •taı ~ ~ ~ ~ r abbeyı gasbetmesıne ımkan bı- nasebetile bazı fakir talebelere kah- Şlındi o, artık rahattır. Maksa .. yaz gını, 
12 ou ı 37 ı., 3lS l7 02 l" 38 ' 3"' rakmazdı. valtı da ·-~ ol ........... ası iı:ri go··...;ı .. ın. 5 - Halil Lutfinin rakı, ömer 

V•••tl Saat 

CIUn: 13 Ay 1 1 Kuım c &7 R H 
KONFERANS - Üsküdar atP 

evinden: 14/ 1/940 pazar günü 8'f 
at 15.30 Doçc ıt Ahw.ed A.rdel w.r' 
fından (Zelzele 11e Türkiyed8 z8'' 
u'Le mtntakaları) mevzulu bir ](oıf 
/ora.na verileoektir. Herkes ael4 ' --....;---::-.ı.-~_;,;~u~ı.:~..:u:J ı.çuıı www ..,. .. ""1 elma erdi. Delikanlılar, istihcan n- n:".$1.nt · tı-· · J [Deııamı var] mUştilr. saıı.atl birlbirine 1r .. _.,., ___ 

1
_
1 
___ UQ .u.u; n su ıç gını, 

-.oso .... ~ ~itseı:ıiı, inanır mısınııst bilir~ 
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~r:-1:1. ~:! ;f I 1i--~~u SAllAH : l ,.-•Yedinci Liste~ Prens P~I 
F 

.\.Ilı:.~ _. ~- Kabahat tayyarede ,...ı? <Ba&tantı 1 bı.clde> 1 Zagrebde 
ı. n R h b. d Blzltır, tm:m oğullan M'aflb • • us ar e mahl(ddarrr,dır Levutm nblti lılebmed Emin Kebapçı a&ğ. 

ın bfllAk maddelerlnln. en korkwı· C - Oedikpa.,a Bayan Nesibe: l h l cunu ihtira eden "Nobel,, dünya- Kurbay binba.~ Çobanoğlu sağ. 

s u ş a y i a arı ::: =;-:ı~.ı::::;; ~:;;;. ~:~. ve mal111 Hakkı öll. 

( Bao tarafı 1 bıciz'-
~ l - Hltler Fitilandiv.ı b . _, > ı hakkaktlr. ÇUnkti coğrafi bazı se -
1 nesne İngilter ._ .. aı-bı bahn. I b 

r,, tl" c ve Fransan.uı lak 1 be ler dolnyısile Carelie berzahı Fin-
g1~~;'ayaekl~ ve harb levuı an- tan?I~ya. ginnek için taldb edilecek 

rec eruıı zan.nedi mı en ıyı yoldur 
3 - FinI di yor. . 

tek R an ya harbini ileri süre- Sc)\'Yetlcrbı YeoJ Hava Hovvet1eri 
lllediği ~~: Almanya.ya gönder • Moskava, 12 (A.A.) - Başka bir 
ne olursa ol maddeleri Bitler her v:ızlfoye tnyiıı edilecek olan Kogan
ledir. mın elde etmek istem~ • vıtdlln Yerine lıe.va sanayii komiser-

Daily Tclegraphın liğine tayin edilen Alcxis lvacovitch, 
•ı:ıuhablri, Hitıer ile ~ A:nurterdam- kooıUnist fırkası merkezi komitesi 
l • Yeti reisi Ritter man ikbs~d ru:asuıdandır. 

n a yapılan sıkı kon ~ .. tm-enın Flnlere Yardımı nııı.nlıı.rd arasında on zn-, t-..r 

l~us maddelerinin ielctilm U§tnalarda Londra, 12 (A.A.) - İyi m.alfunat 
ınl tensile etmek U esl ve na.k alan __ ,_a.filden .... ·ıd·'"· -rnan zere R 't • ~ ogrcnı ıgm.e gore 

lesi ~cn~IerinJıı gönder:Ja Al - .ıngil~ln F~lan~yaya yardımı 
tkik olunın~ur. mese- ~a zıynde genışletilecek ve Finlım-

So'):euer1ıı Sevkuıce _ . • .diya ordusunun gayretlerine hem ka. 
Helsınki, 12 (A..A) )'§J Projelen Irada hem de havada müzaheret o

ceb.hesinde buln"n- · - Finlandiya l lunacaktır. 
tının bı"l<lird· ... --u Havas m""-bi C bl' Af "k · ~ · · t.ıı ıguıe gö '4AW. • ı enu 1 rı a hilkumetıne gıde • 
F" arda görülen ataı: muhtelif nok oek olan tayyareleri, bu hilkfımetin 
r ı! nı~uı endl§c :11lhiyettar 'Fin13:11diyaya vermiş olnıası Lond.ra-

tedir. Finler So Y &evketme- da bUyU.k bir memnuniyetle karşı • 
Rôn gijn}erde Cn 'Vyet kıtaiarın.ııı lruımıgtır. 
ırı evz.iı~ rene benaıı ı 
teı örgüI e blriblrlcrine yald;ndAld 1 Bu tayyareler Finlandiya.ya sov • 
e w erle keııdilerini fiarıtk kedilmi~ bulunmaktadır ve Sovyet -
h :~~!çall§nınkta old111r1h~uhafaza.,lE're karşı ha~kita iştirak edecek -

"Qllrler. ---mu aöyle- lerdlr. 
saıruu 

la t k~ettaı:. nıah.f eUertıe hikim Ruslar Yeni Askerleri Silah Altına 
g ünUn ~ g~re Sovyetler Lad o- Alıyorlar 
la dan ı!,unaluıde muhtelif n oga Moakova., 12 (A.A.) - Sokaklara 
le bu rruı edcceklerciir ;:; . • yapı.ştınlan ihinlal'.la 1921 ve 1922 
d. •aa :0ktaıAl'dan gCÇerek ~ eı;,. sınıflan aUMı altına çağırılmaktadır. 
at 1~nnnı çevireceklerini ;?1U - Her sene daha sonra yapılan bu da-
l. ~ ler. Sovyetlertn uınid vet bu sene şimdide:ı yapılmışb.r. 

hedefleri Vlipurı old~cn 1919 sınıfı ile 1918 in yarısı geçen 

{' ı - ınu- lllOD.baha.rda ıilih altına alınmıştır. 
., illa ··~.. -
ge111~ ~YYareleri bahkçı 1 erıne ateş açtılar 

)ı• rırn aan.t b C BU6t:Lrafı t incide ) 1 
Diğer cihe~rnbardıman edilmi§tir. kaynaklanndan öğrenildiğine göı-c, 

&ıeuı·iıı aa1tinıenen '8.!'k sahilinde bir Almanya bir nisanda Bohemya ve 
"' ltubu} deniıde • M · aılah dutunu l§itnıc .. 1 infilU:J.ar •0~~n himaye idaresile gümrilk 

lı bir bal k Afo'ler ve Ufukta bırlığini illn edecektir 
neı:ınen b" ı çı geınis.i olduw , ır . 
b ır geıniy b" gu zan. ır Abnan Tay:raraııi Kınaya İneli 
oaıba attı~ e ır tawareniıı K • 

tavyarc d ~ını görmüşlerdir Gem· openhag, 12 (A.A.) - Bir Alman 
llııi ve at ı:ı~ı toplari!e nıukabel 1 bombardıman tayyn:-esi, dün ak~am 
ta '!Ya.reye~gı nıerrnuercıeı bazıı:ı, et- Jutlandın cenubunda kain Skaebacck 

DUşrna.n ~bet e~nniştlr. ını de yere inmek mecburiyetinde kal . 
ı-,1 Diğer cih ftYa.resı \l74klaşmıştır ıın:8tır. Tayyarelerinl imha etmek 

bı hınan bire en Gark sahili açığı~da içın ateşe vermi§ olnn 4 ki3icicn iba -
ıl ı•ı ı eainin b vapur, bir d~nn ta ı·et olan ınUrettcbab tevkif edilmit

tı · 0mbardı Y- tir 
l<. Yf)z ntealne rn maıuna ve mit - . 

ai?Je bOdirınI§~ bulıuıduğunu Frıın:nz T~bUıŞ 
dr lurn~snı rnfu.ett Paris, 12 (A.A.) - Fransı:" ordu-

nize ındinn .. .ı; eban sandaı lannın bu sa.bahk" tebr •· · 
l' ~1: a.tcıJin "'6e çaJ1sırken ı . ı ıgı. 
tıuı kaJJtanc :m.nruz kaltn,m; 1nitraı Gece, hiç bır hAdise olmaksızın 
nın.ıı ta 1 ilk taarru~ ır. Gemi · gtıçnıiştir. Her iki taraf keşif faali -
ha hU yY:ıresfnin Yedi l{J sonra düş Y·~nde bulunnıuştur. 

. cuın etliğint bcYnn z defa da- Alruan 'l' bU -· 
ilttetaıtJ r ct.nıı~ . e gı 

Ta Anıeı'fkadan 
12 

• Berlın, 12 (A.A.) - Alman umu· 
Nevyork w~ Ahyorfar .ooo mt ko.rargi.hı bildiriyor: 

:aktan bildıril~A.) - lyJ bir ka k ~arb c~bh~inde mahalli topçu ve 
~ lnrUtere öııUın no t-öre, Frru-~ coif ~aaliyeti olmuştur. Hava kuv -

!a~c'le Alneıika.dan Üıdeki ik1 sene f - 1~~enınh: lngiltercnin prk sahili, 
loı ~ alnıak için . l2.000 tayyare 1 de ~ya ve ShcUand adaları üzerin-

en YaPnıl§lardır tcab eden nıunnıe • e§iflerine devam etmektedir. 

ıelı'.l :i~et le ilft.v~ e . . . k İskoç~a. ~ili açığında Uç kara . 
da ~= önUınlizdeki dilıyor kı, mUt- ~l gcmısı ıle silfı.hh bir ticaret ge -

''Utlllllya Yazın n...t.ı~-- misi Alman k · 
.Yate 111.iktazı nın YaPmakta old~-1 a • eşıf tayyarelerine karşı 

J\ına m avncv.klardır gu tay 1 ~ açtıklanndan bunlara taarruz 
da bah~ri anı, 12 (.A..A) . edilerek batınlmıştır. Bu hadiseyi 

ye n • - lioiaıı nıUtca.kıb tn · · l'eni hır eı.nreu cenub kı - a . gılız avcı tayyareleri ile 
ntie ı ldu:Yn aalıaaı. Vlicude =~ i'a pı.lan bır muharebede bir düşman 
Alınıı nu hll<li.nnektcdi ıl- Yl arest dilşürWmUştür. , 

nya nohenı r. İngiliz · · 
llinıl\y • ~ a ve Mora\'l'ada aınd tayYnrelerı blr Alınan ada· 

nuaaPeBt lnı İllin Edecek~ 8 hnva limanına taarruz etmiş • 
e, 12 (A. A.) - Alnı l~rse de hiçbir hasar ka.ydediim"'m;a 

~Mti~ ~~· 

~~-~~~~~~~ -es-& 

ınak garabeUnJ göst.erdl. O - Karabiik Kemal: 
Ka11.9er mJkrobmı.u ve tedavltÜ.IÜ Bandırmalı Naci sağ. 

keşfedeef"J< bilbfçe hayır salıibl mil· c - ........ . 
yardcrler nllm yı~nlan l'fu:lededur- Sümer bakkaliyesinde çalışan Osman ÜnlUer \"e ailesi ölU. 
sunlar, kanser if eUnln iıısanlar a- Yıldız oteli civarında Dündar sağ, ailesi ölll. • 
rasında bir senede yapacağı talı- Orman memuru Erzurumlu Mehmcd Uzun.kaya ve ailesi sağ. 
rlbafl bJr günde yapacak yeoJ bir Zf.rna t milhendisl Tayyar Koğan sağ. 
vn.61ta bulacak mulıterie muharib c _ Hasan Bezirci: 
de\'lctler ınilyontnr peşkeş ~kiyor- Hamdi Bezirci ve ailesi sağ, kardeşi ölü. 
la.r. C - Anlmra Osman: 

Demeli ld yap1cıya. da miikfıfa.t Marangoz Sabri Tibet ölü. 
nır, yıh,cıyıı da... o - Uzunköprü Sorgu bAldm.i Hikmet: 
İnsnnhğm ~rcf ve haysiyeti na- O Defterdar Vehbi ve ai1esi yaralı. ( Devnnu var) 

mına bunun böyle olmaması lhım- ._ _____________________ , ____ .... .,.. 

::.mmn ne !_;ate ki çiy hakikat bu- . u" ya f O~ 3 ... k ti e " a r ..Nn..'b Pren' Pot 
••• ül.. a a Belgrad 12 (Hususi) - Naı'o prut'~ 

Beyhude misnl aramağa ne ili- --- -- Paul bugün Belgraddan Zağı-ebe ha-
zum var! Asnmızın en hayret v&- ( Bnştarofı ı hıcide) l şekkUlUnUn milletimizde uyandırdığı reket etmiştir. Prens pazar günU zat 
rfcl keş1fierinden biri olan muMU' b muavin kruvazörü bugün biribirini derin tehassils ve şilkran intıbalan - rebe vasıl olacaktır. 
tayyare muhtelif t>flcrde rnuhtetlf takiben tskenderuna vasıl olacaklar- nın arz ve ibULğına Brüksel elçimiz Bu ziyaret Sırb - Hırvat anlef'.<mn.-
ga~·eler uğunınıı ~h!;hnlCbğı za - dır. memur edilmiştir. l eının banlıd olan prensi aralarında 
m:ı.n hiriblrine ne 1.adıır zıd neti- Bu gemılerin getirmekte olduk)arı Ayvnltkta görmek istiyen Hırvatların ~ul!'.n· 
Cf'ler elde ediliyor: sıhhi malzeme, gtyecek vesaire mik- Ayvalık, 12 (A.A.) - Bu sabah na muko.bele etmek için teriib edil-

Meselll tayyareler Lehistnn har- tarı 650 tondur. beşde 6 saniye devam eden şiddetlice 1 mlştJr · 
binde bombn.lar, zehirli gazlar attı- Cenabi AmerJlmda. Sıcak Dalgası Var bir zelzele olmuştur. Hasarat yok - Malt:\mdur ki, Hırvatlarla Sırblar 
IBr. Buenos - Aires, 12 (A.A.) - Ar - tur. Dün gece de bir buçukta iki defa arasında uzun zamanlardanberl bir 

İngiliz tay~·areforl Alman şehir- jantini 30 scnedenberl görülmedik bir tekerrilr eden hafif sarsıntılar ol · tllrlti halledilemlyen imtilMlar m~·-
lf'rine beyannameler nttılar. Finlan- mcak dalgası bastırmı§tır. 12 kişi sı· muşlur. cnddtı. PreM Pnul'iin dQrbln s.!.y:ıseU 
diya hnrbindt! tayyarelerin cebhe caktan ölmüş \'e bir çok k~i de has- Amasyada !sn.resinde bu pUrllıler ha.lleclllmiş, ve 
gerisine tam t~hlzath pJya~e bö- talanmıştır. Tarlarlar kavrulmuştur. Amasya, 12 (A.A.) - Dün gece bu suretle dahilde beraberlik vo itti-
fükleri attiklan görUJdü. Ekinlerin tama.mile kavrulmasından şehrimizde ve Akdağ nahiyesile Suıu 1 h:ı.d temin edilmlştir. Harici ve siyasi 

Tttrl< t~yyare;Pri t e tntlhsiz Sn- korkuluyor. ova nahiyesinde saat 20,2~ ve 2".i,20 bozukluğun temadi ettiği bu devir-
~hri slbl !mnn ~ tipinin yardım Japon Mecll"inin Taziyeti de oldukça şiddetli iki ve Gürnüşhacı- lerdc Prens Paul'Un Hırvat mcrkezl-
ellerlmi:TJ uzaflnıımı1.a r.ıani olan Ankara, 12 (A.A.) - B. M. Mecli- köy kazasında saat 20 de hafi! bir ne yııph,6'1 bu ziyaret ehemmiyetle 
fcJAketude ş~h!r!c.rimize, kasab~ sinin bugiin Şemseddin Günaltayın

1
1 sarsıntı hissedUmi~se de ha~arat ol- nazarı dikkati celbtdecek ve bir te-

lanmt7.a mııalecf! ve erzak ahyor. başkanlığında yaptığı toplantıda mü- mamı~tır. sanüd manzarası göst~ek .mahiyet 
Vakıa bnnlann hepsi de tayya- zakereye başlanırken hareketiarz fe-

1 

Şarki Karahlsanlıı tec!ir. 
red,.n atı~ \'eya sa.çış amma ahlan- liketi dolayısile Büyük Millet Meclh~i Şarki Karahisar, 12 (A.A.) - Ev- '!!!~!!!!!!'!''l'!!'"!!'!'!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!9~1111!'!11111!' 
ela.o \'eya saç1landan birinP ~öre ö- 1;yasetine Japon mcbusan meclisi re- velki gece saat 19,14 de, diln gündüz saat 8,26 da olmak üzere bu zelzcle
Uim, blrlne gör~ de iimid ve hayat isi tarafından gönderilmiş olan aşo.ğı· l saat 13 de Uçer saniye devam eden ler 40 saniye kadar dcv:ı.m e~ctir. 
doğmakta•lır. dald telgraf okunmuştur: hafif iki zelzele olmuştur. He.sarat lsmetpa.sa ilk okulunun duvarlan çat 
Şu ha.ide asıl kah:ılıat ve kötilllik Bii; iik Mlllet :Meclisi Riyasetine yoktur. lam~ ve halk hayli korku g,~irmi~ -

alPtte drjtil, o uletl kullanan elde, Ahiren Anadoluyu musab kılan İnegölde tir. Halk e\•lere girmekten korkmak-
seıvkeden dimağda.dır. mUthiş zelzele felaketinden fevkalade İnegöl, 12 (A.A.) - Bu sabah :eh· tadır. 
Ş~yed tnyyaro ic..-ıd edilnıjş ol - mUteeSRir olan Japon medisi mebu - , rimizde 1,15 de \'e 6,30 da iki zelzelo Çnhuklulano Yanlım1 

masaydı şn dsldkada Suşehir!i kar sam en samimi hissiyatını izhar eder. 1 olmuştur. Hnsnr yoktur. Çubuk kasaba ve köy!Ulerinden 
deşlerlmi·ı kemlOerlnt- gökten fnPn Reis, 1 Yozgatta zelzele f U\ketzedeleıine ilk yardım 
mu:ılece ve crza.kfon mahrum kaJ- Ko~·n.m:ısJo j Yozgat, 12 (A.A.) - Dlin saat 9.~ olmak Uzcre Ankara Kızılay merke-
mış obca?dardı. ~!eclis, alkışlar arasmdn bu telgra.- de kasabada 15 s3niye süren orta şld zine gönderildiğini bildirdiğim 1051 
I~kin buna mnknbil fayyart! in- fı:t \ <-rilecck cevıı.b için riyaset <liva - • dette bir zelzele olmuştur. Hasar:ıt lira ile evvelce gönderilen yiyecek eş-

sa'l!ık icin bir rneçhnl kalsa~«lı !°..<'· nını memur ederek ruznameye geç -1 \.'C telefat yoktur. yndan maada bu gUn de 593 lire ile 
hi tanıla. Flnla.nd!yada havadar. ya mit:tir. 1 Ş:ırk Aleminin 'fazi~·clcri Ve 1581 kilo buğday, 852 ldlo un, 312 
l!nn homhl\lar nltında ('Sn ..-eren sa- Bcl~lko liralı J,eopoldiin Yilksck Yıırdır.ı!ıtrı . kilo bulgur ve 378 kilo arpa ilii kam-
yı~w. ma<com tns:ın bt'rhnynt bııhı· A1al\a.<;ı j Ankara, 12 (A.A.) - Lahordn fs. y(lna doldurularak Ankara Kızılay 
na<>.:ık, hlr ~ok ha.ntiman s:inmiye- Ankara. 12 (A.A.) _ Yurrlunmz- lam Cemiyeti reisliğinden Cümhurre. merkezine gönderllmi§tir. 
ul.;f'i. ela ki zclıclc feı:ıkctinin bütün insanlık j isi İsmet !nönü'yc gelen bir telgrafta Bu göndcrllcn para ile arzakt köy-

JJ!r dP. hiı: insanlar krndimiz kin fı.lenıindc ve tahaisen memleketimize hareketiarz felaketi yi.!zUndcn dolayı ı lUlcrimizln kendiliklerinden topla.ya
e~rer nmhlfı1mtrı <l"r <le hifüiirle- karşı takdir ve muhabbet hislerini !teessür ve taziyelcrlc, hu fel~~etzedc- ~ sev~ seve kn1..a. m.erkczine götU-
ıuriz. tıu.ıvan milletlerde yüksek bir alaka lere yardım olnrak 11()() tngıl.1% lirası· nıp teslım eylemişlerdir. 
A. OEUAT.1EDDIN SAR.4COCLU ıuya~dırdıf,'1 \'e felak~tzcdelerin ıztıra- l nın gör.derildiği bildirilmektedir. Mekteblerln l\lnalllrn Vo Hadenıelerf-

......... _ ... _. --- ...,. _. ---- _. - - ~ hınt karsılıyncnk acil ynrdımlarn te· I Ran~ond:ı teşekkül eden yardım nln Fetaketzedelcre Yudımlan 
f' """"' , Mlt'.·:.ıı edi!dibri şükran jJe göriilmek- komitesi riyasetinden Rcisicllmhur 

1 

Mnarifo bağlı orta tedrisat miles-
~ Bulgarlar tedir. ı ınönti'yc gelen telgrafta, hn.reketi::ı.rz scsclcrile, hususı ve ecnebi ilk. orta i . Bu meyanda Belçikada dahi ayan feJA_k.etz~elcri için ko.miteye. 2,000 I mekt.eb ve liselerde, muallimlerin 

1 Balkan An"an'ına \ ... n:E:bıtsnn meclislerile hariciye na- ı tngıhz__ lır~sı~ı? tcberrf! cdilmış bu . ,§lmdıye kadar zelzele !clfıketzedelerl-
. ı i l l .:P .nm ve ınüteaddid sabık mızır ile lundugu bıldınlmcktcdır. 1ne yapt.ıklan nakcll yardım 6808 lira 

1 
G 
• • • ? pl ti nüfuzlu ricalinin iştiralcile ve Mısır hahsmba~ıs1 H::ı.im N::ı.onı Re- 167 kuruşu ve 149 parça elbiseyi, ta.· 
ıreceK mı . ı:ı= luıel falırl konsolosumuz B. de isicümhur lnönü'ye gönderdiği bir ı lebelcrinkl ise 6941 lira \•e 19731 par 

Belgrd.u, ı2 (A.A.) _ Bu sa_ BCkl. 'un da dahil bulunduğu 27 kişi· telgrafla. h~rekctia~~ felaketi dolayı- 1 ça eşyayı bulmuştur. Diğer taraftan 
t bahki bütün ga~etclcr l3;ılka.n an· li ı~ bir yardım komitesi teşkil edildiği s~le . en. d~nn tcessur ve tnziyclerini {hademeler de 133 lira nakdi teberrü-

1 
tantı d:ıiıni konscvinin 2 3 

ve 1 rr 1.. ııınuniyetle haber alınmıştır. 1 bıldırmıştir. , de bulunmu!Jlıı.rdır. 
~ulınt tarihlerinde. Bclgr:ıdda top- Zelzelenin ynptığl tahri.bat .ve in· ı .~u:aya gel~m ma~\m:ıta nnzaran SON DAKiKA: 
lanucaıh lı:ıberini büyük b .1 , 1 . s:ın zayiatı karşısında denn hır elem Fihstın yahudi cemaati tnrafından fe .. 

.., aşıKar · ·· · u ı rk tz dl · · 600 t "li lir la ncşrctmcktedirlcr. duyan Belçika kralı M:ı;ıeste uçünc a c e e er ıçın ngı ~ nsı lny 
"Vreme.. gazetesi diyor ki: Lcopold teşekkül eden bu komiteyi metinde sıhhi mo.lzeme teberru edil-
Balkan milletleri için, dört Ha- yUksek himayelerine almak surctile l miş ve bu mnlzcme memleketimize 

riciye Nazmnm bu toplantısı bil- çok şayanı takdiıt ve insani bir gaye gönderilmiştir . 

Felaket mıntakasına 
eşya nakli kızakla 

yapılacak 
yük bir ehemmiyet almakU:.dır. takib eden komitenin faaliyetini tak- Yunanistantn Gnrbl Trakya valisi 

Harb Avrupayı tahrib ederken viye ~c teşçi etmiş bulunr~aktadı_rlar. namına siyasi btiro şefi ve GümUlcU· Giresun, 12 (Hususi surette gön-
Balkan devletleri Balkanları ho.rb 1faJcste kralın ve kcuılık aynı ko· ne şehri namına da belediye reisi ve derdiğimu muhabirimizden) _ Fe • 
fırtın:ısınd:ın uzak tutmak arzu. ruitcye hi.m:ıyel.crini ;.eren. majeste Gümülcüne başkon_sol02umuzu ziya· j liı.kct mıntnkasında ~ bütün §idde

! uile v~:ueti tetkil. ctmetr . ıer valde kraliçe Elızabet ın yUksck alfi.- ret ederek hareketi~ dolayısile te _ tile hükilm sürüyor. Knrahisar S _ 
J - u e ··t h 11· ld kl "li b ' u itorlanıyorlar. knlaı: m~ c a ı o. u. arı a cena a- essilr ve taziyetlerinin ıeisici\mhur j şehri \"e Alucradn kar !'ağmaktadır. 

l.ı .. 
1 

, , B Ik t· tı k ~ nP hıslerın ve dcnn ınsanlık duygu· İsmet lııönü'ye arzedilmcsini ıica et- j Fellket mıntakasınd.aki agıw r ya-
ıP• ıa.uc a an an an on - k b" "f d . t l"kki 

1 

. B lk d 
1 

ti . . . larmın anca - ırcr ı a csı e a o- mişlerdir. ı· rnlılar vtt om.ya eşva nakli ıo"'"'kl seyı, a ·an eve erı Harıcıyc . . .. J «<Q a 
T 

1 
A 

1 
b' . ih lunabılır. Duzcede De Zclzc!o Oldu yapılacakb.r. 

~ :ı.zır o.rına vnıpa 1ar ının • _ .. . . • 
da.s ettiği vaziyeti tetkik ve bugün 1 Ha bcr ~dıgımı7~ ?oı~ m~J~tc ı' d ~~.zce, 11 .~~usı:;i~ - ı:asabamız-1 Denizde fırtına. §iddetle devam &-

ltÜ şartlar nlbııda Avrupaıw1 bu kral ve va ~e kr::ı.lıçenuı . a~~ erın- a un gteceb. ıdı zde'T.-.e ~od uştur. Biri diyor. Vapurlar limanlara iltica et. 

d ulh
.. h f tm k de böyle btr yardım komıtcsının te- gece saa ır e, ıöcn e sabahleyin mi"' bulunmaktadır 

ı:ıs_nm a s u mu a aza e e • :>t • 

iınkii.nlo.rını derpiş eylemek fırsa
t:mı verecektir. ;. 

Bulgaristanıu Vaziyeti 
lnı;Utcr "' r L ondra, 12 (A.A.) - Roruad:ın 

t\carı . e ve Frnnsn ile --·-·- -- buraya gelen bir telgrafa göre Bal 
hıı ., nıUnasebttıcrin arruxu~ki lyı . k l>Q ~nfı için san Piı .... ı daha zıyade '!'\"~l tır. Yıne nynı nıehafilden n.!ı. ı an Antantı konseyi, Belgrad top 
t1c rıste ccrey:ı.u od'4J.ucı:?e Londra ve ~ ıaberleı-e göre Frans-. ve ln- ' hm tısında, n~lgaristruıı B:ı.lk:ın an 
lln~du nıiihinı len nıuzukerelcr ne- giltere hüklloıeti ihtiyacımız olan ' cantıno. girmeğe davet cy1iyecek -

totııneılına.ktntlır BUt~~~rlar vcrildigwi tnaddclerin temini içın hükum~ eti • )~tir;;.;;;;;-;;?™;_;=~=;-;;;;;;;;;;;;; 
aneı · Yuk !ıı · ın ' IUbe erinden bi . . gıUz tica - _ı ze 15 milyon İngiliz liralık serbest • 

llz sın gelen b" rının §ehrlınizdeki 1 dovız vel'ecektir. Bundıı b k b ı.dnn bild.il'ildiğine göre İngiliz ve lru:ı.nyada. yabancı radyo neşriyatını dinJemc-
nJ. • l<'ranm.

2 
n:ın:!_haberc göre İngi- ı aakeri ihtiya.-.ı n ~. ~ b~ Fl'8.Ilsızlar Ege mıntakası mahsulle- yi yasak eden IıUkümler yeni bir lm.rı:ı.rnaıne 

l nlck"ti- "'ı~rek ınes · . ı. o.nmızın temını i"ın · · · . · ti ,,:-ilini· tir B uretlc Al Radi • a.qı{tJ.e ol . aı bUrosu tıç hUkfünet ara da 11
• nmiz.dcn yemden 20 bın ton müba - de dalın :r.ıyade kuvve enu.u ş • u s -

ltlUy betler: .tic~ıi ve iktı -ımiştlr. sıu kararlar veril- • aatta bulwımak üzere faaliyete geç ma.'lyadaki bUfün kıh\'e \'e lolmııt.'llar ~nnt:ı.zam 
oıı ~giUz liraııkJ~lnEınfı için 25 İngflizl • y mişlerdir. Satın alınacak mallar ara- ::.urot:te \'C yalnız Alman radyo merlu~zlerinin lınva.-

lr tab.staat ..., D1j +.ı.:_1:__ eııl l\fli.IJnyaatt srnda üzüm, incir ve tütıln bu ıun • dls nc._ıiyntıw verooeklerdlr. 
6' --.wuı mevııouk bir mem _ uıaktadır· ~ruıyada çıkan yan resmi bir tebliğ ayrıca., 

bu ~omi ma.hnlJerdekl müşt.crllerin bu neşriyat ya.. 
pıldıgı sırada, a.ralarında yüksek sesle kontıBJllll]a.n
m muabaze etmektedir. Bu scbebden mü.5f.crllor, 
bundan böyle nesrlyat ynpıldığı wnıno konuşmnııınk 
mecburiyetinde ka1ncaJdn.r ve silkfit cdeccklc.rdir. 

Diğer taraftan kahvelerle lokwıtaıa.r müaterll&

rinl radyo habcrlerlnl dlnlemeğe aovkedecek bir90k 

ilinlan gözle görUINıek yerlere asaookt:ırd!r. 



Yl!INIS.&B.&B 13 

w 

_ 37 _ llfmde bir taV!liye olınnmu:ı idi. Ba • yon;un. Bilikis sen, bana o muame· o tavsiye etruişti. jreldi. !Beye karşı duyduğum hiddet v~: 
bamın eski ortağına. da gitmiyor- leyi yaptığın için daha z..iyade göz'J. Sedad cevab vermedi. Oııa blı·ço!f j - Yenı bir memur mu! ret biisbUtün arttı. Gayri ihtiy»-~ 

Hig utanmadan yana~ ın~- dum. ÇUnkU ba.5ıma gelen bu !clA. • me girdin. Bir insanm velev doğru soracak geylerim vardı. O da. bann - Evet.. senin yerine! - Zav&llı! diye mınldandnıı . 
. ,~~, çenemi okşamağa teşeb ·,ketten onu da manen mesul bu1uy.1r· · olmasın, sevdiği insanı mlldafaa et· bir şeyler sormak istiyordu. Sedad - Benim yerime mi T ra ili.ve ettim: 

btis eden, vücudUmU bayağı ba.- dwn. Beni yine böyle bir adama gön mesi onun çok tehindooir. Sen İsmail teklif etti: Sedadın ytlzüne baktım. O, sormak - Bari ikaz etseniz! ,;I,. 
~ süze~ bu adamların. kar • ı dermiyeceği ne malt1rndu. Beyi o dakikaya kada.I' iyi bir adam - Şimdi nereye gidiyol'sun? tain istediğim auali anladı: _ Kabil değil! ÇUnkU çok bU ti.. 
tısında. hıddet ve nefretım so:ı Her gün Unıldaiz Umid.siz devam ola."'8.k biliyordun ve iyi ahlakını var mı? - Senin ye..-ine .. genç bir k.u. JJv. o da lsroail Beyin kcnrlisile e,,ı~ 
h~ddini b~uyordu. F~at ~nlar, be-: eden dolaşmalarun emıasmda. bir gtin göstererel: onu mt!dafaa. ettin. Bu - Cibali tütün fabrikaıruın baş vclce fabrikııda ame:le o~ ~alışı· ccğini zannediyor. Geçen glin ~~ 
nım bu hiddet ve asabıyetim karşı • Sedada rastladım. Hemen yanıma. hareketin, senin özil, sözü doğru ve vurmak istiyordum. Amma, galiba yordu. İsmail Bey geçen gün ıma • kui:ığ'ı:ıı bilkmek iste.-niş dorJ' 
11n~a ancak hayret izhar ediyorlar 

1 
gelerek bana yakınlık gösterdi: samimi olduğuna dclıllet eder. Şim· biraz gec: kaldım. lathanelcri dolaşırlc~ görUp kon~ş- gidip tsma.il Deye ~lkftyct ~trııit 

'
1e ocrhal kabalaşarak: 1 - Neredeain? Ne ys.pıyorsun? Biı di sen cevab ver bakalım, ne yapıyor· - Evet .. geç kalmışsın! 1stersP.u muş. Onu lveıiden bUroya aldı. Gü • mail Bey NeclAyı az da."ın koVll~ 

- Vay namusuna mı dokundu kU· 1 fı;e yerleştin mi? diye sorôu. sun" seninle bir yere gidelim. Biraz konu· zclce. fakat aptal bir kız. Sonra çok du. Hep birlik olduk t.a gU9 beli I_ 
'ilk hanım? Bize de mi numara yıı- Beıı, onu görür görmez, kendisine - Hiç! şalım. Belki sana bir yerde iş bula. genç.. nilne geçebildik. Sen de bu kadBJ', 
pıyorsun? Git de bunlan başkasına karşı işlemiş olduğum kaba hareketi - lş bulmadın mı? bilmen için tavassut edebilirim. Ben biç bir eey söylemeden wsu- ınamakla beraber öyle acğil ıni J 
y~ıttur. I_Iaydi çek_ arabanı buradan! ' hatırlamıştım. Bu ;>'ilzden onun ya· - Bulamadım. Scdadın teklifini kabul ettim. yordum. O, devam etti: Sedad bana tn.r!z ediyordu: , 
diye benı ko"'."Uyorıardı. riıma y:ıkl:ı.§m3.$1 ve ban~ samimi biı - Seni bir yere tavsiye edecek Tramvayla Bcyoğluna çıktık. Bir - Ancak okuması ynzına.81 var. - Ben serıt ikaz etmek is~, 
Uğradığım bu munmeleler bc?\i eda ile hitab edişi beni çok ;.nahcup oUfuzlu bir tanıdığın yok mu? gazinoya girdik. Ben bir çay ısmar· tmzasıru güç atıyor. Fakat dedim tim. Fakat nasıl karşılnndığun ~ 

~ışmaktan, insanlardan, ha.ttiı ya.- 1 etmişti. Bunu, ona ih<,:ıs etmek iate· - Yok. Vakıa babamın eski btr la.dım. WO, kahveyi tercih etti ve ko- ya, çok genç .. ismi Hatlco! lClm. llcr n~ ise, bunda demin ~ 
§amaktnn bile tiksindiriyordu. Fak1t

1

dim. Teşekkür ettikten sonra: ortağı v~r. Zengin bir tticcar .. fakc.t nuş~aga başladık. Be.n evvela ora • Zııvallı Hatice ona bu anda neka· ı diğim g!bi yerden göğe kadar ıı I_ 
lıerçebadabad yn§ıyabilmek için pa· - Beni nffet Se-la.cl! dedim. Senin ona bir daha baş vurmak istemiyo dakileri sordum: dar çok acıyordum. ÇtinkU benim vnr. K1:&bah1.t, sadece sizin çoJı ~ 

· raya muhtaçtık. Elimizdeki ihtiyat kalbiui d~ lurmı~. nım. - N~~ı~. çoc~lar '!1e ~pıyo.rltr? yerime alınan b~ sa.f ve b~dala kı • ! olınsııızda. Kuzum FcUıiye, sarı•_., 
yavaş yavae tükc.niyordu. Benim isi Şjddetle itiraz etti: - Neden? - Bıldıgın gıbı .. hıç bır c!P.ği§ik • :ıuı da. bpkı benım Akı betime uğn • şey sora<'.ağım. Fakat bana 4j 
bulabilmeme aı çok mAı:ıi olan mey,~ - Seni affetmek mi? Neler söyUl 1 - Çünkü sizin fabrikaya da beni lik yok. Yalmz yeni bir memw- dalıa l':"O'IP em!Rdia. O anda 1-uilloevü vereeehlw, _(Devıwı .-
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Bu mezbe~ mana ve uclaletini 
veren şey iktısaddaid ve politilra
daki garib nazariyelerdir. Çü'1kU 
ona can veren nıh gerçckkn zeki 
bütün insanları onun hi::metine · 
girmekten uzaklaştırır. Halbuki 
fikri melekelerini kuil:.uımıya o 
kadar alışkın bulunmıyanlar ve il<
tısadi ilimleri iyi bllmiyenler he
men ona iltihak ederler. H~·rcketin 
sevk ve iradesi için 18.zım ola.1 ze.. 
kayı - çünkü bu hareket bile yaşı
yabilmek için zeka tarafından sev· 
ki idare edilmeğe muhtacdır - Ya
hudi "kendi kendisini feda ederek., 
kendi ırkdaşlan"tdan birinin dı· 

mağından alır. 
Bakınıs, Ya.'1udiler tarafından 

idare edilen sırf el işçilerinin bir 
hareketi nasıl tevellüd eder: Bu 
hareketin zahiren gayesi işçilerin 

hayat şartla.rmı iyileştirmelttir. 
hakikatte, vtlcudünün hikmeti Ya
hudi olmıyan biltün kavimleri es~
ret altına sokmak ve bu sayede 
mahvetmektir. 

Sclhcü mezhebler va.sıtasile mil
li beka sevkitabiisini felce uğrat
mak için milnevver denilen muhit
lerd~ farmasonluğun giriştiği 

mücadeleye, daima Yahudi!~ e
linde bulunan büyük matbuat halk 
ktltıelcri ve bilhMsa burjuvazi nez
dinde devam eder. İnhilal ettirici 
bu iki kuvvete bir üçüncü kuvvet 
de munzam olur. Bu en ıntldhişi

dir, cebrU şiddet teşkilatıdır. 
Marksçılık, hUcum kuvveti sıfatı. 
le, ilk iki silahın kendisine vazife· 
yi haıırlamnk Uzere temelinden 
yıktıkla.rı şeyi bllttln bütUn alt üst 
edip bitirmek mecburiyetindedir. 

Bu b:ı.yran kalınacs.k derecede 
mükemmel tertib edilmiş bir ma· 
nevradır. O surette ki kendilerini 
devletin az çok menkıbevt otori· 
teslnin organlan diye göstermek·· 
ten zevk alm.ıış müesseselerin de 
onun karşısında mücadeleden vaz 
geçtikleri görülilrf;e hayret edil -
memelidir. 

Bizim yUksek memurlan.mız 
da, h&tta meratib silsilesinde en 
yüksek olanlarında bile, Yahudi 
"nadir istisnalardan earfınaza.rla,, 
her zaman k~ndJ yık1cı işi için ga· 
yet lütufltar yardımcılar bulmuş
tur. Bu memurlar heyetini temyiz 
eden vasıf mafevkler huzurunda. 
yerlerE" ka pıman bir kölelik, ma.· 
dunlara karşı mağrurane bir aza
met ve ancak şaşkınlık verici bir 
nefse itir.aııdın tefevvuk edebildiği 
Jsy:ın verici bir aptallıktır. 

Fakat bunlar bizim otoriteleri· 
mizle mU.ns.sebetlerinde Yn.hudi l· 
çin faydalı va.sıfJardır; binaena
Jeyh, onun n~nnda gP.yett sem· 
patik ~ylerdir. 

Şirodi b~byan kavga, onu bü· 
yUk çizgilerile tersim etmPk !l· 
zımgclirse, ~ suretle cereyan e» 
:liyor: 
Dünyayı iktısad bakımından fet> 

hetmekle iktifa etmiyerek mygsl 
balnn-dnn da boyundu:rığu a!tına 
a.lmak i!!tiyen Yahudi müuAele. 
sinin takib ettiği nihaS gayeler9 
göre, Yahudi o cihanşUm{i) mezbe.-
bini iki kısım olarak tevzi ediyor. 
Bunlar zahiren biriblrlerinden mil&· 
takildlrler. Fa.kat ayrılma kabul 
etn.1eı bir kül teşkil etmektedirler. 
Bu kısımlarda siyast hareket Ue 
sendika hareketidirler. 

Sendika hareketi adam topJ.ı.. 

mağa hizmet edecek harekettir. 
Amelelere, mllteaddid pa.tronlarm 

hırs ve tamalarmın ya.hud dar gö· 
rüşlerinin kendilerini girişmeğe 

mecbur ettiği o haşin bayat kav: 
gasında yardım ve himaye vade
der. Onlara daha jyl hayat şartları 

~ıe_ geçirm~k imkanım verir. Eğer 
ışçı devletm kendisine adeta hiç 
ehemmiyet vermediği bir devred 
bir insan sıratile haiı: olduğu h~~ 
ların müdPfaasını bazan mesull
yetlerini pe~ az müdrik ve çok ke
reı cesaretsız adamların körü k""· 
rtine keyfi ba:reketlcrine terke:. 

8&hlte : " -.. =· ,_, 

mek istemezse bu miidru:ı:ıyı u.~.
zat ele alması lazımdır. Ke:ııdi na
ra. men!aatlf'rile gözl~ri kör dı.:~ 
mıllt burjuv:ı.ı! dediğimiz şc.. :a
yat uğıı.mdaki hu miicadc1 nin 
karşı~ına ne nisbette büyiik ır: ·l~
lı:ı.r dıkcrse, gayri insani derC' ~ Jtı 

uzun bir çdışma müddetini kı~·.ıt
mak, çocuklann c;ahşmalannn Lb· 
hakimlik, kadını hi:naye etr ıek. 
atelyelerde ve ikametg-.1h!:ırda •nb
lı.i şartları iyileştirmek i<;in vııku 
buları bütün teşebbüslere yalnız 

:mukavemetle iktifa etmiyerck 
bunları hakikaten ne nisbette akiın 
bırakırsa daha kurnaz olan Ya
hudi de zullimdideforin dan.smı o 
nisbette ele alır. Yahudi, yava~ ya
vaş, amele hareketinin şefi olu~. 

Hem bun~ rıek m~uniyetle ya-

par. Çünkü sosyal haksızlıklara 

hakikaten çare bulmağa. ciddi bir 
niyeti yoktur. O yaJnız iktısacli mil-
cadelede kendisine körü körüne 
sadık olacak ve milli iktısadın la
tikli!Hni mahvedecek bir muharib
ler heyetini tt.dricen yaratmağa 

bakar. Çünkü 6"'lim bir so~y3 J po
litikanın eevki idaresi istikamet 
noktnl:ln olarak b.ir t.-ıraftAn hal
kın sıhhatinin mulıafszasın1, di~r 
taraftan mllstakil bir milli ikUsa~ 
dın müdafaasını kabul etmeğe 

mecbur ise bu iki mülaha..z:ı Ya
hudiyi tamamile lfiltayd bıraktık
tan başka onun 1ı ~yatın.m gayesi 
yolunu bu m~nialardnn ternizl~ -
mektir. :.:-ahudi milli iktısadm is
tiklaıt:r~i muhafaza etmeyi istemez. 
Onur- istediği bu milli iktısadı yok 
etmektır. Onun için, amele hare
ketinin şefi sıfatile yalnız gayeyi 
tecavüz etmekle kalmıyarak ta\
mm edilmesi imkbsız yalıud tat-
biki milli iktısadın harablsini in· 
tac edecek talebler dermeyan eı
meğ< de vicdanen üzülmez. O fi.. 
nünde· sellin ve sağlaı:ii bir insan 

ne.:..:i değil, tereddt etmi§, boyundu· 
ruğa girmeğe hazır bir sürü gör-

mek ister. Tatmin cdilcmiyeceğJ
ni pekaıi bildiği, vaziyetin değiş
mesi üzerinde bir te~ir yapamıya
cak ve olsa olsa. halk kUtleleriııdc 
nıüchem ve şiddetli bir asabiyet 
uyandıracak en manasız taleblerj 

i~ bı..' maksadla ileı·i sürer. Çün
kün aradığı budur, onların sosyal 
vaziyetlerini hakikaten ve ruı.mus
kar bir tanda iyileştirmek değil
dir. 

Binaenaleyh büyük kütlelerı 

tenvir etmek, onlara ebem sef al~.
lerinin sebebleri hakkında daha 
doğru bir surette malümat vermek 
için muazzam bir mesaiye te§ebbfis 
edilmedikçe, devlet Yahudiden ve 
onun gizli gizli çalışmalarından 

kcrkulmadıkça Yahudi amele ha· 
relt.etinin itira?. kabul etm~;ı şefi 
kalacoJttır. ÇünlıU., halk kütleleri 
~mdi olduğu gibi, bir istikamet~ 
tevcih edi.mezlene, devlet bu ka· 
dar lakaydlık göaterirse halk kilt
leleri daima llrtısad bakımından. 
kendilerine en yüzstlzt'.'e vldleıre 

kalkacak kimselerin arkası sıra 

yürüyeceklerdir. Bu noktada Ya
hudi Ustad mertebesine çıkınl§tır. 
ÇUnkU bütUn faaliyeti lıiçbir ahlak 
mülahazasının gemi ile zaptedı1-
memiştlr. 

Bunun içindir ki bu eahada bü .. 
tiln rakiblerine kolaylıkla ve as 
vakit içinde galib geliyor. Yahu~ 
kendi ı'Uhunda bulunan anifliğe ve 
lıaydudluk sevkitabiisine tevfikan. 
amele hareketine en anif bir cebrU 
şiddet vasfı veriyor. Hisst selimle
ri zokaya kapılnuyan kimselerin 
mukavemeti dehşet salma usultle. 
kınlıyor. Böyle bir faaliyetin ne
tices! ise mUdh11' oluyor. 

FiliyatL.., Yahudi milleiin refah 
ve saadetini temin edebilecek ame
le sımfı v:ısıtasile millt ikbsad1q 
temellerini yıkıyor. 

Buna muvazi olarak, siyasi te3· 
kilat ınki§af etmektedir. 

[Devam• 1'ar] 
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1 Bulgar ticaret 
heyeti Moskova
dan döndiJ. 

Mahkemeden Matbuata Bir Türk 
Sanatkarının 
Muvaffak•~·ıti Hikmet Onat Peyami 

Sof ya, 12 (A.A.) - Sovyetler Bir· - 'ransada yapd-

liği ile bir ticaret ve seyrisefain mu- Saf aya cevab verı·yor . makta olan kon • 

Btlyttk ~porı.· -
"' ,_,o, 20 Yazan: FARUK Kt)ÇCK 

Kalori( er dairesi trıtu•mu• hal· b h • • y YI 
ahedesi, akdetmiş olan Bulgar mu · kurlara senelerden 

u 1 rçerde harıl harıl poher oy-
rahhas heyeti dün Bulgaristana dön- beri ittirak ederek 

.. il , biçki hU8WIUDda 

nuyorlar ve aldırıı etmiyorlar 
müşt r. . . (Battanfl 1 lacl •Jfanwnd9' lblyata bir auJ bad karşısında mı • 

Heyete nyaset eden Malıye ~~ Safanm Dt.ftCI blzlz., adlı fıkram. yız! F.ter kendilerinde böyle bir hi1:1 I ~t.!::bi:=~ 
Bojilof, b~ hususta memnunı!~tmı 1 Peyami Sata bu fıkruuıda: mevcud i8e onu kanunlardan ve ka- tehrimis terzile • 
izhar etmış ve muah~e mu~~bıncel Bu pnb davayı adliye çerçeve .. , nunu tatbik Ue mUkellef mercilerdJ.n rinden Şükrü An, 
Sovyetlenn Bulgar tıcaret mueeee- 8iııden dqan alıp ta soaya1 çerçevesi 1 bekleme.inler. Bqka sebeb ve yer - ihtisuından dola _ 
ıelerile doğrudan doğruya temas ede içinde muhakeme etmek Jlzımgelirse 1 ıerde araaın~ar. Çünkü kendilerine yı enterna.syo::Jal 
bilmek Uzere Sof yada daimi bir tica- davacılar edebiyatçılar ve mebuslar 1serbeat neşrıyat yapmak husuı:;unda- heyete, ilk defa 
ret heyeti bulunduracaklannı töyle • dava edilenler de İbrahim Hakkı ki mUeyyıde ancak kanundur. Fak!lt bir Türk azası 

0
• 

miştir. Konyalı dediklen arkada.ela Cüm - bu aerbesti her memlekette olduğu 1 tarak seçilmi~tir. 
Eşya Rus ve Bulgar vapurlarile 

1 
buriyet mtıddeıum~.isi olmak lazım ~bi b~zde de kanunlarla mukayyed Bu bıtih:ıbdan 

nakledilecektir. Muahedenin müddeti gelir. uıl davacı bızız. Davamız in· dır. Nızamı alemi bozacak her har •· ebi matbuatı allka ile bahsetmek· 
3 :ıenedir. l kıli.b davuıdır, güzellik ~vası~ır, ket bekçiıi bulu~ . kanunun pe~ıc;~ tedır. Sanatkarımızı biz de tebrik e-

l .-.... il kültür davasıdır Bütün poha. adlı ye sıne geçer ve f aıllen hareketlerının 1 den· .................................. -- •• # z. 
MatbLtat mUmea•IUml jkuvvetlerini barcıyarak şaheserlerin hesabını vermek mecburiyeti~de ~a~ vvvv 

' 

d 1 ' ? toplatunlmaaı inkılabın sosyal. ah • lırlar .. Yoksa her oeyde oldugu gtbı POLiSTi! 1 
.. O ."" ır.ı~ı . mı ilki. eeıetık esaslarına taban tabana yazıda da kanunun fevkinde serbesti , 

j Dun. Asliye Sekızıncı Ceza mahke- zıd nc1 bır harekettir. Artık namus- her memlekette olduğu gibi burada EteOı tutuşmuş 
mesinde Danimarkalı bır seyyahıo , .. ı..AM • da oktur . 

1 · . ha ıu Türk san atklnna ve m\UUU nnne Y · Istranca köylerinden birmde Ah -
dolandıncılık suçıle mevkufen mu . lkıde bırde muaalllt olan takibattan Peyami Satanın mahkemeye inti- med kızı 4 yaşında Münevver &Oba· 
kemesine başlanmıştır . Kari Nord · ""'-k inkılabını TUrk menfaatini ve kal eden bir davada taraflardan 8.m-ı d k .. 

· · · k ı 3 '"w . . . • run yamn a oynar en entarıaı tutut· ferst ısmindekı bu Danımar a ı S&- ku·· ııürünü de muhafaza etmek ıçın menın davacısını tehdıtkar yazılarla k b cakl - teh 
. . . . ınuı, arru ve a an agır \.0e • ne evvel Danımarkadan çıkmış. 23 acele tedbırler alınması lazımdır. kıme arza kanunen malık olan tarat- . . • _ 

1 memleket dolaştıktan sonra bir sene 1 Diye yazmaktadır.. ve serbest iddia ve m Udafaalannı ha" . likeli ıu~ette ~anmıştır· Çocu.kcagız, 
Faruk onı . evve mem e e ımıze ge mış r. ura- u u . . .. . . . 1 ı k t . · ı · ti B 8 h susda bir de bizzat müddei • tehdide kalkışması istiklal muhakeme l baygın bır halde lstanbula getirilerek 

Yer UZ&k llll UZUJl"D merdiven, talim yannror da. Cenevre Beynelmilel Matbuat ce. umwninin fikrini almak i8tedik. . ların. ka~unı huk-~kun~9 bır tec~vuz Şışlı Çocuk h.astahanesıne y~tınlm~ş· 
mu ktı "k ' uzak .. Cal'l&f JrU .. nır 1 . . . . . miyetine aza yazılacağını söylüyerek Müddeiumumi Hikmet Onat bıze, mahıyetınde degıl mı... Edebıyatı tır. Yavrucugun hayatı tehlik\:dedır. 

ç" .. -su yor ar ... Bızım içen gırdiğimızin far- , ·· d f ed · d k k ·1 1 81 1 1 1 ,.,, IA ı 1 İrııkan Yok i i kında bile değiller, lkiverd elbıeli dört kişiden 74. 25. 1.~ lira gibi muh- fU bey~atta bul.undu: . . mu _a aa . eyım er en anun, ı e 1 r • n n ~arıaı • ,,er • n 
§er alimaıı h ~ dUtınenı yere dü- kıranta b. .. ' f 'k 1 d 1 k eli _ Müstehcenıyet meseleaının sık temın edılen haklı tecavüze kı:ıram metresi lmlf k•vıa 
parc;a 1 a anı IÖzUnı P&ranı ınaı: tel~ mı tar ar a. para a mış. en. • ilk münakaşayı mucib bir hal aldı • cesaretini nereden buluyor?. İstediği 

Ku: ur... . = K~rt, dıyor... ~nne. hazırlattıgı kartları vermış · ı ğını gördüm. Esası halletmek mak· nedir. Ehli hibre ve mUddeiumuml . bunıc • n çıkmıt . 
andan Zekı: tın... tir DUn yapılan sorgusunda Kari d"l bu davaya bizzat çıktım. Peyami Saf anın arzusu dairesinde Fatihte oturan 26 yaşında Akıf diln 

baf;!~.duruyoraun atlt•na diye : ~es Nordforat şu~lan ~ylemiştir: sa S~~lularla aramızdaki ihtilil yal· h~reket ~~e~işler. B~.da da. ~~zur eabah Tauimde Arabacılar aokalm· 
Bende _ · - Ben kımaeyı dolandırmadım. nız bir noktaya inhisar ediyor: Mat- gormelerını rıca edecegım. Dfüust • I da 13 numaralı evde Mahmudun ya.-

iÖyle d n~ o )'Ürek... Atlamak B Ben de iki alıyonım... . Aldığım paralan makbuz mukabilin • buat kanununun 31 lncl maddesinin 2 lUğile temayüz eden ehli hibre vic • 
1 
nında metres olarak ~turan kanaı 

Arksı~~ bır adını geri çekildim l u .•llkuızhğa fena halde adıurle- de verdim. Bu me.ele tamamen buku· inci fıkrasındaki bahşedilmit olan danının emri dairesinde memuriye -ı Hayriyenin yanına 8 y&fllldaki ço • 
~lirn ;;ı9lar. gUlilşnıeyi artırdılar .. 11 

yor R ede . be . . ki bir işdir. muafiyetten bu eeer de iatifade ede.. tımiz, kanunun verdiği salahiyet vu cuğu Lltifeyi istemek llzere gitmil, 
- N endi! " ı T 1 fıca nm yım, dıyorum. Bundan aonra eeyyah terctlmanbk bilir mi edemez mi? 1tte mahkem~ vazife Uurine zati kanaatimizle ha- Mahmudla aralannd:ı kavga çıkmış, 

e o Faruk IPÖZl • e e onunuz nerede? Apartmanı • · ' ' k ket u·k - h h · b' 
rıyor'>.. 0 erın illi kara - apartmanda eden adamın lisanı iyi bilmediği için nin halledeceği meaele budur : yo • ı re e ı · eger er angı ır patro- Mahnıuci, eline geçirdiği bir makasla 

1 
·- 1 yangın VVDUf... · bi ed b . t ri olup olma oun emrinde çalışır ve kendisine hoş 

'-\°Vl\b verdım Hiç bıriıinin kılı bile kıpırdamı • tercüme yapamadığını söylemiş, mu- ı eaenn r e ıya ese • """' .. . . t . t 
1 1 

1 A.kifi yüzünden ağır surette yarala· 
b. -· lia.Ylr aın~a a· . . yor. lki kart istiyen: hakeme. bir tercüman bulunması ve dığında ve _müellifin de edi~ b~lunb~p e"rudnmk ~yı ıhsl~kri vatzıyeyil~11° ~~ od- mı9, Akif de makası Mahmudun e • 
ır dah HA-- ••• ınaı yanımdan p . . . . .. bulunmadıgında memuriyetımız ır ~y ı ve a a ema enmız e 

kU a a"WUSı'l da ben gö ..... - çu· - as. diyor. dolandınlanlann celbı ıçın başka gu· ı 'dd' d t 'crti müeaid bulunmuş olsaydı belki 
0 

za- ı llnden alarak kollanndan yaralamış, onlar t1 • ..,.;uı... n· k ı ıa emıeyan e memı~ ... r. . . • 
alıyorı a arken tuhaf bir Vazi et < Devamı var) ne bıra ılmış~ır. cumhuriyet gazetesindeki bugün- man arzuları dairesınde hareket ede- ! yaralılann ıkisı de Beyoglu ba9taha 

K~dan . . y ~~VVVVVVVVVV\~ kü yazıya gelince: Muharrir Peyami cek ki~seler olurduk. F~kat maale. nesine kaldıı:ılarak tedavi altına alın 
- Receb Zekı euıır Verdi: M K 1 d ' t • 2 Safanın kültür ıslahatı na, imara. be- sef \'azıf ~de kanun ve vıcdanım~zda.n Mışlar, tahkıkata başlanmıştır. 
Bizirn atıa... ema paşa a gazın I' lediyeciliğe. idareye vesair hususla· maada bır şey tanımayan ve hıç bır Ş•ka kaka olmu• 

gibi Y\lka~~r Deli Receb çekirge 
1 1 

ra aid ihtieasından bahis ~azılar~nı kuvvet ve tesi~ . karşısında da ~i.m. • Kı~ltoprakta Dere sokağında 58 
leştirdi, Ell . ~·· A.yaklannı bir • . . çok okudwn. Fakat tarihi bır esenııi diye kadar egılmeyen meslegımız numarada oturan HüsnU Ihlamur cad 
nı lutt h erile kılotunun keııarıan [Bq ta.rafı 4 üncü sayfaın•flla] 1 Mademkı burası her ılkbabar baş- bilmiyorum İbrahim Hakkı Konya- müntesiblerinden adliye haricindeki . al d'.kk~ d 14 

u, op a•1
-...a- • la.nayım b f uru ı d t hl'k ıtı d d M d · . . . • desınde 85 numar ı u an a ya· Yiıı wa.w... • u manzaranın ecaa • angıcın a e ı e a n a ır a em· lıya gelince, bu zatın memleket dahıl ış ve vazıfelerde dahı arzuh,rına ra- . 

kenar: ~· be.na Cehnioti .. Ben de dehşeti~ •. garabetini. tüyler lir~· ki bu hırç~n. çay arada bir bu azgın ve haricinde takdirler kazanan tari- molacak tek bır tahta tesadüf etmi· ~da ~eyselle ~~.~ken Veyseliu 
liın. Eııg dim. AY&lüanmı blrleftir· ten halını hemen ~avray.ıveresınız. halını aı.abıliyo~. O h~.lde bu_rası ~~· t nı yazı ve tclifatını herkesin gördü- yeceklerine emin olsunlar. elindekı bı.çak. HUanu~Un .kamına sap 
Plftnıı. ;runıe kilotun kenarına ya- 1 kavrıyaaınız. itte böyle bar manza. fassal bır .şekılde etud edılmelıdır. ğü gibi ben de gördüm. Peyami Safa yazısı hakkında ta . lanmış, HUanü tedavı altına alınmıı, 
ce&areıı -::t &ah bende atlamak ra karşıaındayım .. s~ku~unun ku~ Alçak arazıd~ ev bırakılmamalıdır., Yukarıda izah ettiğim veçhile ese- kibat yapıp yapılmıyacağı meselesi_ Veysel yakalanmıştır. 
A.Şağı~ .. . azame! ve kahbeliğine ınanmış vazı· Bugün arızi bır c09kunlukla bend ta· rin muafiyetinden istifade edecek ne gelince: 
Kunıan~Ü§~eler ziyadeleşti, yetteyım. Damdan dama geçerek yo- nımıyan. ıed tanımıyan bu suyun bir 1bir sa.n'at eseri olup olmadığı tetkik ı Şimdilik böyle yapılmış bir ta· 
- .Atı Zekı tekrar etti: la çıktım. Elektrik fabrikasındayım. müddet sonra karlann erime mevsi-j için keyfiyet mahkemeye arzedilmiş· kibat yoktur. Adedini binlerce gör::iU 

8Qn? •&ana .• Yoksa korkuyor mu- 8 • 10 asker fabrika civarını ve ha- minde ne şekil alacağı kestirilemez. ti. Hazırlık esnasında bikim isa- ğüm emsal yazılar hakkında san'at -
Ankara Borsası 

- Hayı ~unu temizlemekle meşgul Maki· Yersiz yurdsuz yurddaşlannuz evi betli olarak İbrahim Hakkı Konyalıyı klrhğına takdir uyanmıt olan nes-1 
.. __ Öyle~.. nıstler de makinenin -içini temizli • mUsa.id olanlann evlerine yerleştiril- bu bilgisine müsteniden ehli hibre riyatını da belki bir san'at eseri te • L.,..,. 
Boyuunıu~a... Y?rlar Sular fabrika içindeki koca mişlerdir. Şimdi bir ev herkesin evi· tayin etmiş ve tetkikatını yaptırmıt- llkki eder ve kanunun muafiyetindl!n 1 New-v .... 

dıın. Ya Allah Um. GözleJinıi kapa. dınamon.un yansına kadar yük~elmi!: dir. Bu böyle birkaç gün sürecek!. tır. istifade edeceği neticesine vannm: P•rte 
landıın.. diye atlanıağa ha.zır. 5. • ! ~ sonra cereyan verılecegı Herhalde epeyce bir zaman... Anlunıyan ve anlamak istemiyen Yalnız mahliemey~ anectilen bır Mil• .. 

Tir .. haydi bir nı soyluyorlar. Günün eıı enteresan mevzuu §Un • Peyami Safaya kanunun hangi eser- davanın iddia ve müdafaalan ancak CennN 

lilkar. IÜ ~ .._ çok H~kın takdir ve f{lkran hislerini lardır : lere muafiyet bahşedeceği keyfi ye • mahke~ede olur. Hariçte ve allkalı 1 :::.:,••• 
M~Ye:nden a U~d~ .~p.hyan tehir köprUeU iki Uluabad deresinde beşiği içinde tini izah edeyim: Yeya alakasızlar tarafın~an . leh ve - •rıkMI 

kenduni 31 &razö~ kaydığım gibi sahı~ binbırıne, daha doğrusu iki ''6 .. aylık olduğu tahmin edilen bir Kanun. eeer allkalılann istifadesi ~ aleyhde mahk~e üıennde te • At111• 

' ..... u. 
t• Dal•P "' ~,. .... 
tOI Lir .. 
tel lw lff'O ~ •• ... ~ .. ,, .. ... .-.,, ..... , .. ........ 

Telefoncu H ~e buldunı. tebn birleştiren azametli duruşile 1 çocuk bulunmwt. beşik eski usul. ka·,tçin nef!'Cdilmit olur ve bu da mev· SJr bır'mak kudile yapılacak neş · ••ty• 
- Şillide ~ı ~sleniyor: ruh_lara büyük bir emniyet vermek· yık tarzında imiş ve içinde de kedi zu. nevi. cina. netri mahal ve vasıt:ı· riyatm bir suç oldutUJıu hatırlatı - :';;,,, :: ~::.::..,· 

•inde 173 nuınara~ar Gazi cadde- tedir. Maazallah bu köprU de yıkıl · vamıUJ Bunu tahkik etmeğe henüz Janndakt mUnaaebet karinelerile an· nm. . . . •. . vı,.,.v• tlO zıetı 

tOI DratıMI 
tOI Len 

- Wu Viu 
1 &Pf.rtınao bacam saydı. M. Kemalpqanm hali ne ola • imkan ve fırsat bulamadım Bu cid- lqıhrsa müstehcen &ayılmaz demek- Artık ışı yaygara ıle degıl hakimin ıudıp.... •• ,..

1111 Canav~r dU:.~·.. ' caktı? den böyle ıse. suyun bu çocuk kar - tedir. Eserin mevzuu tarihi olduğunu kararile ~a~ledilecektir. Buna inti . Hkl'Of too L., 

.Ahalide dev u~... B Halk ~u . köprüyü yapan mühendis şısında merhamete gelmiş olmasına suçlular iddia ediyorlar. tabiidir ki, zar ıarurıdır. •••ırd tOI o ,.., 
tıe. goıınuı gibi bir lca • ay Reşıdı minnetle yidetmektedir. hükmetmek lazım . Suyun vicdan ka- tarihi mevzuu Peyami Safa değil an- ~- Y•k•"11111• '" Y•• 

AcalatH 
ltapull 

5.21-
129.28 

2.9002 
6.68 

29.105 
69.235 

21.9010 
0.965 
1.5925 

13.19 

Göz açılıp ka He_rkes köp~ünUn muhakkak yıkıla • zanmı.e olması lazım . Sonra Sabri - cak 0 ilimde ihtisascı olanlar tetkike Tıb f•kOltaelnde tayin far !t:.:h:;: ~= •::ı:,.Kr. 
nara hıuıtahan P?-D:ıncaya kadar Ma- cagını tahmın etmişler Çünkü sular bey mahallesinde bulunan orman dai- salahiyettardırlar. İsimlerini zikret- MUnhal bulunan Tıb fakUltesi hıf- llHAM VE TAHViLAT 

Partrnanın ön~nın. karşısındaki a-
1~ m.etre. yUksekllği olan bu kbprU- resinın Ust katı havada kalmak şar- tiği kıymetli ediblerimizden üstadım zıssıhha asistanlığına Sıtkı, hariciye 1 Er<>'ani 

19
.
81 

23.5525 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.8275 

Muavin A.rab ~ Zıl)g~~ak duruş. nun Uzennden uzun müddet süratle tile alt katı kamflen sular tarafın-'Hüseyin Cahidin bilgileri önünde hn asistanlığına da bayan Nezahet A . Si\'as - Erzurum VI 19,17 
kada ınerdivenle .emaı onde biz ar- a~n:ıı§ v~ sürüklediği bUtim ağaç ve dan götUrülmüştUr. Dairenin önUnde 1 zaman hürmetle eğilirim ve diğer kansu ve dahiliye asistanlığına da ı 

Kalörifere faıı~ k~nnandık. ~~t~klerı. ''.e hatta muazzam bir köp- büyük bir yüzme havuzu kadar su ile zevatın da yazılarının hayranıyım. ' doktor Melgc.n tayin olunmuşlardır. - ·-------------' 
talar tıkalı, aoruy nıUr atıJmıg ba. Uyu getinp bu kôprUye çarpmış ... dolu saha vardır Bu bina. 33 sene Hepsi hakkında takdir ve hürmet 

- Mal 88.hibi kt~· Adaeta gazaba gelip yol ister gibi evvelki büviik seldE' a~·ni veçhile ye- beslerim Fakat davamız edebıyat • • , 
- Raaiın Bey. rn · · tekrar te~ra_r .çarpmış. rinde temeli ile bırlikte kalkmış, gel- davası değildir. Davamız kanunun TUR Kıy E 
- ~erede oturuyo ? 1 Bu ~~~r ıçı dolaşmam esnasında mış. diğer bir sokağın ağzına otur· menettiği kanaatini beslediğimi:: eser > ~ ' 
- 6 nunıarada r ede ~ttıgım malüm:ıta nazaran: Ölü muş. bu sefer. birinci kat bitişik dir. Her edibin ve her san'atkarl•" 

- Daıreeınde ~lef ;decıı m.aale~ef 21 den çok fazladır. kattan mada hiçbir amudi istinad yazılan pek tabıidır kı bır san'at ese· Şeker Fabrı'kaları Aıon=m ş· k r· 
- Varı. on Var nıı? 2;lnız Uç d~rt evden her birenne sathına sahih ve malik olmadan ha- ! ridir. San'at eseridir diye her yazı 1 1 r e 1 
6 nunıaranın k 1 · 3o, 40 kış! iltica et ş .. sonra ev- vada durmaktadır Aglebi ihtimal yazan büyük edib veya kUçUk mu • 

1 c_enç. gtızea YUınu:pıaını çahyoruz .. 1er temelleri ile birlikte göçmüş .. iç- kuvvetli bir rüzglr onu da yere in·'harririn neşriyatını bir san·at olarak 1·sTANBUL eu· ·ROSUNDAN. 
bır R~ hil'\ıetçi ka. YWnu.k, çıtır pıtır erinden ancak 3-4 kişi kurtulabil • direcektir. kabul edecek olursak ceza kanunu - • 

. lialıd bekçi, -~yı l.Çlyor.. mif. . 1 Hayvan zayiatına gelince, bu da nun 426 ve 427 inci maddelerini han-
IÖl'Unce: 

1 llnifonnanuzıa b' Demek ki resmi makamatın tes • henüz kat'i olarak belli değildir. gi neşriyatta tatbik edebiliriz? Peya Zonguldaktan veya açık ağızlardan Derinceye maien kömUrU 
- Kal ıt ettikleri ötu·· 

0

kd b 0 h • · · S f b b' ·· b.li ·? ki tti ·1 •· d e, ne var d. mı arı sa ı degıl- Yalnız bir adamın 300 koyunu ço- mı a a unu ıze gostere ı r mı· na e n ecegın en vapur sahihlerinin teraiti öğrenmek üzere niha· 
kapıyı BUratıını1.1. ':._• oluyoruz diye ~~ Bunu tekzib etmek ift1har edile- banı ile birlikte sular tarafından sil- Gösteremiyeceğıne emmim. O halde 
.... ~~d aY&ğuu kap PatnıQ ietiyor. ~'.gurur duyul.~cak bir hal de de- rüklenrniştir. BUyUk baş hayvan ola· netice halen mevkii mer'i~e~te .bulu· yet 17 aonk!nun 1940 Ça.rtamba gününe kadar Bahçekapıda Taşhan-
-~: UUn l.raaıııa IO- ~· dir. İnşallah nüfus zayıatı 21 dir. rak "at. inek, öküz,, şimdilik 50-60 nan kanunun bu maddelermın ihma- .. _____ ,.. dald büromuza mUracaatlan. 

- leaıörifer da . k ızce bu şayanı ~udur. Lakin baki· hayvan zayi olmuş telakki edilmek· lini mi arzu ediyorlar? =::=::=:=::======~===~;;;;; 
-.ı-. Bacanız tutuezn

1
renizde )·angın at acı da olsa itıraf etmeliyiz ki ölü tedir. Kanunu tatbik ile mükellef me · •-••••••••'•-~-~-----------;;;;. 

cetiz, diyor... U§, telefon ede • :::.fazladır. Fazla .. olması l~ımdır. M. Kemalpaşa çok esaslı, çok ve- muriyetımiz kendilerinin izhar et - ı JstanbuJ 8 
~etçt kapıyı bı dl d un yıkılan ve goçen evlenn ade· rim1i himayelere muhtaçtır. Yeniden mekte olduktan bu arzuyu maaleCJ<?f clcdiy· CSİ ilini an 
-~~~~~ ~e~~~~M~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~h•••••••••••~•••••••M••••m~ •~tın&nda ~ . U!nefendi bizinı cak s:n bakalım ne zaman belli ola· bir ülke katılacaktır. karunı kendisinde görmiyecektir. . 

iye lÇert kaçı':. Vl.rnıış... ··· h . Fakat her şeyde olduğu gibi esas~ Dava mahkemeye arzedilmiş ve ne- Beşiktaş kaymakamlık binasının hed.mj ve tahass ül edecek enkazın 
blrlfaydi bia de !z,ır:, l8n ~l rin bugilnku arzettiği peri· bir harekette ve ciddi bir tetkikte bu- ticeye göre Türk hakimi leh veya 8· sa:ıı:~ .~~ı:~~~a ~n:ımuştur. Tahmin bedeli 1500 lira ve iik te-
"- odan lbiyoruz ~ dalıyor, ic;in ç S.... e nazaran, bundan sonralan lunmadnıı inşaata ve imara başlar - leyhte bir karar verecektir. Hakime ~ınde Daimi EncUmC:de Y u=iır İh~e 15/1/1940 pa :ı.rte.-,i gür.il saat 
~ dGıt ki,a ..... & ı.a.ua bir nıa- fikir.;le e:~ cezri ve modem sak 5-10 sene sonra alacağımız netice arzedilen bir davada Peyami Safa • dürlüğil kalecinde görUleb~tlr. Talibl~ ~~iza~ıt ,.~:ıu:ımeıat M:· 

PDker OJnu • nı.;k lZbranııda ek "• hareket et· yine kupkuru bir hüsrandan ibareL o- nın veche alakasını hayretle k&r§llı· tublarile ihale günU nıuayycn saatte Daimi Eıı ... U~~ r ~ bl~~ .• :~ı:u,~e • 
yız. lacaktır. Dr. Fahri Ku.rtulut yorum .. Ne oluyor? Ediblere ve ede-

I 
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HASAN Traş Bıçağı 100 defa traş eder 
Dünya çelik fabrikalannı ve traş bıçaklan müesseselerini hayran eden Hasan Traş Bıçağı insanı zevk, huzur ve neş'e içinde bırakır. 10 adedi 50 Kr. tur. 

Tepe başı dram kısmında 1 

mı 
Bu gece saat 20.30 da 

HAYAT BİR 

RÜYADffi .... 
latikW Caddesinde K<.>medl 

Kısmında 

Gündüz saat 14 de 
ÇOCUK 01'1.JNU 
Gece saat 20,30 da 
SÖZUN KISASI 

İstanbul Leyazım Am:rliği 
Satınaıma Komisyonu ilanları 

Bir milyon sekiz yüz yetmiş bin 
metre beyaz stil ipi alınacaktır. Pa-
11arlıkla eksiltmesi 15/ 1/ 940 pazar • 
leai gUnü saat 14 de Tophanede 1s • 
b.nbul Levazım i.mirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Nfunune
ei komisyonda göriilUr. lsteklilerin 
tfnlnatlarile belli saatte komisyona Hasna hattan : ıo num•r• •idi• 
gelıriel~ı:l. "573,, "124,, 

••• 
30,000 kilo vaketa 
8,250 kilo birinci kat dı~ kösele 
6,000 kilo ikinci kat dış kösele 
9,000 kilo taban astarlığı kösele 

- .ıen d• benim 9lbl ı•P· au IHlfll vazffeferı 

"' ıapmalc lcln ruNGSAAM KAİPJON 
ampullar1nın bembeı•• ve parlak ıııtına 

Yukarda miktan yazılı vaketa ve 
kösele 15/ 1/940 pazartesi günü saat 
li,30 da Tophanede İstanbul Leva • 
ıam imirliği satıoalma komisyonun· 
da pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 
askeri kundura imaline elverişli va · 
keta ve kösele nilmunelerile ve temi· 
natlarile belli saatte komisyona gel-
meleri. "575., "126,, 

••• 
2000 adet bakır kapaklı bakraç a

bılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15;1 

l/940 pazartesi gtinU saat 15 de Top
hanede Levazım amirliği satınalına 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10240 lira, ilk teminatı 768 u~ 
l'adır. "577,, "172,, 

·~· 
Doksan ton kuru fasulye müteah· 

bid nam ve hesa'i:.ına alı nacakbr. 
Pa7.arlıkia eksiltmesi 18/ 1/1940 per-
şembe glinü saat 14 de Tophanede 

İstanbul Levazım amirliği satınal - ' 
ma komisyonunda yapılacaktır. Nü-
ıırun~ı konıisyonda görüliir. tstel~

ltlerm teminatlarile komisyona gel-
meleri. "586., "241., 

••• 
1 3000 kilo sirke alınacaktır. Pazar· 
lıkla cksiltmesı 15/ Fl940 pazarte
id pnU saat 15.30 da Tophunede Le
vazım amirliği satınalma komisyo -
aıunda yapılacaktır. İsteklilerin te -

minatlarile be li saatte komisyona 
gelmeleri. 587,. "242,. 

••• 
Beheri 10 metreden 16 aded rekor. 

'9.rile beraber hoıtum alınacaktır. Pa
v.arlıkla eksiltmesi 18/ 11940 perşem
be günü saat 15 de Tophanede Lv. 
flmir.liği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin teminatlarile bel
li saatte komis ona gelmeleri. 

fJOUfl L-A 

Tuvalet!nizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sllrUnilz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazolan 

ı1tt1wacın var. 

fA,.. oe ~ 
ı.. &ol 011dcJJc 

il iff ff DEfl L f fi 
7 

iST ... NBUL 
ANKARA - iZMİA 

f lstanbul V~ş;ıköy Hava Aktarma Ambarı 
direktörlüğünden : 

1 - 8/ 1/ 940 günü talih çıkmadığından yeniden ilinma lüzum görii
len 18225 kilo ekmeğin ikinci eksiltmesi 19/ 1/940 cuma günü saat 10,30 
da Yeşilköy Hava Aktarma Ambarı Sabnalma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - lsteklilerın şartnameyi görmek üzere hergün ve pazarlığa gi
receklerin 150 lira muvakkat teminatlarile mezkur günde komisyona 
mürac.aatları. "353., 

ADEMİ İKTİDAR 

=·· 44WSZ 

Tabletleri her eczanede bulunur 
cPosta kutusu 125S) Galata, latanbul 

:a -
vardır. 

.. :
588

,, .. 
364

,, ~~~~~~~~~ ~,--·oe.nizınımle.va.zı;Sıtına·m1 Komisy~nu ilanları o~~~•~d.k~~~~ım~~~~~u-, 1••••••••••••••••••••••••••'• 
940.ıacaktır. Pmazbearlık .. la.eksıltmesi 18/ 1.' 1 RADYO ALMANA;t.I \:J Marmara Vssübahri ve Kocaeli Mst. Mv. Komutanbğuıdan: 

perşe gunü saat 14,30 da M. Ra Ul _ 0 h Salih 
!'ophanede Lv. !mirliği satınalm'\ ko- gıp ug • r an 1 - Muhtelif birlikler 'e istihdam edilmek üzere muktedir elektrik 
ınJsyonunda yapılacaktır. İsteklilerin Nur. Her radyosu olanın bilme- makinisti alınacaktır. 
teminatlarile beraber belli saatte ko- ai elzem kıymetli bahisleri, ame- 2 - Taliblere 3661 sayılı askeri barem kanunu mucibince, imti • 
misyona gelmeleri. "590,, 11366,, U bilgileri, bütün dünya istaa • banda kazandıklan derecelere göre yüksek Ucret verilecektir. 

••• yonlannın tulü me\ çlerini ve 3 _ lmtihan fabrikada mütehassıs bir heyet huzurunda elektrik 
Davudpaşa fınnınm cam ve çerçe· radyoya aid muhtelif haber ve makinistliğine dair hususattan yapılacaktır. 

velerile 8 adeJ ekmek dolabı yapbn· hi.diseleri muhtevi olarak çık • 4 - Talihlerin aşağıdaki vesikalarla birlikte lzmitte UssUbahrl 
lacaktı p lık metır. Aynca resimli mufassal 

r. azar la eksiltmesi 17/1/ bir RADYO LOGATl ile lamba komutanlığına müracaat etmeleri lizımdır. 
940 çarşamba gilnU saat 14 de Top- A - Nüfus hüviyet cüzdanı veya tasdikli bir örneği. 
hanede Lv. Amirliği satınalma komis- cedvelle~ ve .diln>:a saat fark.· B - Mahalli Emniyet mUdürlUğilnce tasdikli hüsnühal kiğıdı. 
)'onunda yapılacaktır. Keşif bedeli ~an~ ~~ste~.:~eır~3~ ~r c - Tahsil derecesini gösterir şahadetname veya tasdikname. 
99d liradır. nk teminatı 74 lira 70 arı l ave . ış r. D • D - Sıhhat raporu. 
kuruştur. Keşif ve şartnamesi komis- ı hası pek ktıısaldı ~ırdanzamtellndda .k~ • ı E - lşe talih olduğuna dair istida. 
'llnnda go··ru··ıür. İstek1·1 · be · mamen 88 gın an m- ld - bo rvisl · U ' , - ı enn lli saat- d . ti al edilm . ta . 

1 
F - Evvelce çalıştığı yerlerden a ıgı nse enn ası an veya 

te komı·syona gelmeleri. e ıs .c esı vsıye 0 u- le · · · l ri •ıA 1 11257 tasdikli suret nnı getırme e ı an o unur. ,, 
.,589 .. 365 nur. Fiyatı 60 kuruştur. ===================================== ... " ,, L KANAAT KİTABEVi 1 

8750 kilo pamuk alınacaktır. Pa • 
a.rlıkla eksiltmesi 17/ 1/ 940 çarşam- kılıfı alınac:ıktır. Pamuklan mtiteah
ba günü saat 14,30 da Tophanede.Lv. hid tarafından doldurulacak ve fitilli 
Amirliği satınalma komisyonun.in ya- olarak dikilecektir. Pazarlıkla eksilt
pıla~ktır. N~Rl~nesi komisyonda gö- mesi 17 /1/940 çarşamba günU saat 
rillür. İsteklılenn tcminat':uile belli 15 de Tophanede Lv. amirliği satın-

A 

lstanbul Levazım Amirliğinden: 
Eyüp Def terdannda 1 numaralı Dikimevinin çorap atölyelerinde ma

kineler için ihzar edilen bina dahilinde zati çorap makinelerile çalışmak 
istiyenlerin Defterdarda 1 numaralı Dikimevi MüdUrlüğUne müracaatlen. 

"108944., 

.,atte komisyona gelmeleri. alma komisyonunda yapılacaktır. NU l!!!!!!!~!l!!!!'ll!!!~!!!!!l!!!!ll!!-!"ll!l~lllll!lll!!!!!'lllllll!!l'!!"'~mı.!!!!!!!!!!llll!'l!!~lm!!!!lllllmlll!!!!~~!!!!!!~.._ 
11591,, .,367;, muneai komisyonda görülür. lsteklile-1 Sahibi : Afımet Cemaleddin SARAÇOGLU 

••• rin teminatlaıile belli saatte komis • Neşriyat müdllrl\: Macit c. ETIN Basalcl:fı yer: Matbaal Ebüzzlya 
2liO adel 'Nak ve 250 aded yutJJc ıona ptıneter'a. "592.-. "368n "iiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._ 

Kızllay Cemiyeti 
Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz harb, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur ~en 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esn:ısında 
hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak 

iizere lstanbulda Aksarayda kllıı 

Kızllay Hastabakıcı Hemşireler Mektebi 
dahilinde 

Ciönüllü Hasta bakıcı 
yetiştirmek için 15 kanunusani 940 dan itibaren ikinci kurs açılacıık· 

tır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 
1 - 20 ili 45 yaş arasında bulunmak. 

2 - En az ilk mekteb tahsili görmüş olmak. 

Kaydolunmak ve dersler hakkında malümat almak istiyenler yu· 
kanda adresi yazılı melctebimize müracaat etmelidir. Birinci devre 
kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanlann tekrar mliracaa.tla 
kaydolunmalan. 

Şefik ruhlu, hayırperver henı,irelerimizin 
koşacaklarına kaniiz . 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - Talibi çıkmıyan 17 ton manganez pazarlıkla alın~aktır. 
2 - Muhammen bedel (4930) muvakkat teminat (369,75) lira o 

pazarlık 25 lkincikanun 940 perşembe günil saat 16 -da Ankanıda P. 
T. Umum Müdürlük bina.'\ındaki satmaJ.Dıa komisyonunda. yapılacaktlt• 

3 -- İstekliler · muvakkat teminat makbuz v<:yu banka ... ",~ 
mektubu ile kanuni vesikalarını hamilen mezki'ır giin ve s:ı:ıttc o ko 
yona, şartları öğrenmek için de her gün Ankarada P. T. •r. Levazım, 
tanbulda Kmacıyan hanından P. T. T. Levazım Ayniyat şube müdürl 
lerine müracaat edeceklerdir. "6626., "10726,, 

BA l ERl k:: ILk:: RA:JYOLARINI iSTiMAL 
l::O~NLERIN NAZARI DiKKATiNE: 

Markalı yasın pilleı:i radyolar için en mükemmel pillerdir. 

Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

Z Pilleri Avrup'\da çok rağbet görmektedir. 
Pilleri her çeşit fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elvcıişlidir. 
Pillerini her ycrdo arayınız. 

Toptan satış yeri : .Jak Dekalo ve Şür. Tahtal<ale No. 51 

lstanbul Yeşilköy Hava Aktarma Amba 
direktörlüğünden : 

1 - 8/ 1/940 günü talib çıkmadığından yeniden iliruna lüzum gö 
len 1600 kilo sığır etinin ikinci eksiltmesi 19/ 1/ 940 cuma günU saat 
de Ycşilköy Hava Aktarma Ambarı Satınalma komisyonunda yap~ 
caktır. 

2 - lsteklilerın Şartnameyi görmek Uzere hergUn ve pazar 
gireceklerin 50 lira muvakkat teminatlarile mezkur günde komisY 
müracaatlan. "354,, 

Galatasaray lisesi arttlrma 
komisyonu reisliğinden : 

Galatasaray Lisesinin leyli, meccani talebesi için yalnız k 
mekteb idaresi tarafından verilmek surctilc 60 illi 80 takım kos 
malzemesi ve terzilik işçiliği pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur• 

Beher kostümün malzeme ve terzilik işçiliğinin tahmin bedeli 
kuruş olup kat'i teminatı 72 liradır. 

Eksiltme 16/ 1/940 salı günü s:oat 14.45 de Beyoğlu lstildll 
No. 349 da Liseler Muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 
pılacaktır. 

lsteklilerin bu gibi işler yaptıldanna dııir Ticaret OdaSJmn yeni 
vesikası veya ruhsat unvan tezkercsile birlikte yukanda sözü geçen 
misyona gelmeleri. 

Şartnameyi, nümuneyi görmek \'e teminat yatırmak için de 
lunda Galatasaray Lisesi idarec;ine mü.""aCaatlan. "337,, 

Eminönü 
Komitesi 

Kazası Yardım 
Reisliğinden: 

Felaketzede yurddaşlanm1%a nakden ve aynen yardim 
da bulunan muhterem ve h:ımıyctli halkımıza yardım kabul edil 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz ve ilin olunur. 
Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğukçeşnıe Alay kö~ünde KıZJlay şubesi 
Beyazıt ,, Vezneciler M:ı.lulgaziler bitişiğinde Kızılay şu 

Knmkapt ,, 

Küçükpuar " 

ve Kapalıçarşıda Çarşı eubesl. 

Nişancı caddesi Parti binasuıda Kızılay iubesi 
Unkapanı Zeyrek caddesi 24, Parti b1maı111J111o,,...: 

Kızılay f\lbesl. 


