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r~~~a~!~.~~~.y ~~~ı 
ve salon mecmuası 1 

irinci $091 llç renkli bir lc•pa~ 
i-;ir.tle z~ngin mtJ,,t:f,.rftraf, r~~m 
lrr.•k ve modellttrle lıugBn çıldı 
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Ruslar 270 müstahkem 
nokta işgal etmişler . 

Af rodit beraet etti 
Tabi kitabın hasllaflnı Erzincan 

felaketzedelerine tahsise 
karar verdiğini söylüyo 

Harb Vipuri kapılarında 
----------------------~--
Sovyet ordularına zayiat 

----------------------------
Verdirerek devam ediyor 

'-... .. 
BaŞV.8kiff iil'i'Zi'O ..... 

Nutku 

Mıwıunla.r Ve Vekilleri Mahkemede 

Müddeiumumi karan temyiz etti 1 
--~-------------------------------~---~------------------..J 

• 
gayesı 

Gölge müsabakamızı 
kazanan karilerimlz 

Listeyi neşrediyoruz 
Gölge mii8abakcrnıı..'1 kazanan 1:arilerimizin i.sinılerini bugii:tı<üm iti
baren n.eşre ba§uulık. Mükafatlar, i8im.lerin ne.p; sona 6Niikt<tt4 ~ra 
tevzi edilecektir. 

• 
anşam l)' ası 

Güreş n1üsab~kalar~na bugün saat 14,30 da 
Çemberlitaş sinemasında başlanıyor 

-·-

·-·-· 

Türk idarecileri nu icad 

.8al~ gQMfçımı dbiJ6ye ~it koycır/.orkofı 
(Yazısı a iııc! sayfada) 

~';(Y'~~'YY~~~~~~~~'N°''Vv'VV"""'~ 

Karadenizde inşa 
Edilecek limanlar 
Uzun bir zarıuuıdanberi Nafia vo 

Münakalat VekfileUeri tarafından Ka 
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B k·ı· . . Nutkıl 
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• 

B aşveldlliıılz Ti'.~~. dil0)-.1' 

D l •b M h J A k • · • ı ve dola nsile buhill iııJtf• e ı aş e me ğanın artı unıversite profesör- 1 Şehir Meclisi ira<l eylediği ·;n\ihlın bir ;d ~ 
rengi gibi tavrı da değişmişti leri Halkevlerinde f'!(UY ~CU Dün içtimalarını i!'::tci)":ıı~~~::ı·~:~eı:~ -· k ı J J sa~lnrı, alınan "'e alın ııhl~et ft 

Bu ~yanet yardakçıla:ı, Anatal · ı~rine bir .h~yli kuvvetler sevke~~ onferans verecek er D y OR K . Bitirdi w maddi tedbirlerin Ol • 
yaya gıdcrken Rodosa ugrıyacaklar· gı haberlennı saraya ve fırkaya bı prensiplerini anlattı. ııu~· 
dı. Konyadaki isyan ile oradakileri 1 ribiri ardına yetiştirmişlerdi. Memleketin muhtelif mıntakaların- Pahahhg'"" ın sebebi İstanbul Şehir meclisi dün saat 15 Ilaşveltil P..efilt Sayda.t11~iik "*"' 
de alakalandıracaklardı. Bu suretle ı Ansızın verilen bu haberleri, o es- da.ki Halkevleri halkın kültürünü ge- 1 de ikinci reis vekili Bay Faruki Dere- da.ki bariz siyasete taa ~ 
Konya asilerinin vaziyetini sağlıya- nada Dahiliye Vekaletinde bul~an. l nişletmek maksadile konferanslar Mütekaid Erkanıharb Binbaşı- linin riyaseti altında toplanarak şu- kısnım başlıca' noktaları ştl 
cak ve Muğladaki teşkilatlan vasıta-,miralay Refet beyin bir alay suvan tertib etmektedirler. larından Necati Doğru~yler im- bat devresi içtimalarınm sonuncusu- hiilas..'l. edilebilir: ~erıdlt· 
sile yeniden bir hareket uyanclırta - ile ve Demirci efenin de zeybekleri Bu Halkevleri t<ıuvıbul üniver~i- zasile bir mektub aldık. Kariimiz nu yaparak dağılmıştır. • THrk harici siyaseti rnıı3~·~• 
cak ve böylece iki isyan sahasının ı ile isyan sa.hazına hareke~ etı:ıek ~-! tesine müracaat ederek bazı profe - bunda alelümum ihtikar mevzuun- Meclis ruznaınede mevcud madde- Bn siya-.et, sinir ·harbinin me' ıı lı"' 
Zeynelabidine bağlı olan belli başlı zere bulundukları havadıslen ta.kıh sör ve doçentlerin konferans verme- dan şikayet ederek diyor ki: lerin müzakeresine geçilmeden evvel teşldl ed~n dedikodular, e~rıfet • 
elemanlarını, müşterek bir hükfimet j etmişti. Artık, hünkar da, yardakçı- yi kabul edip etmiyecekierini sormuş- "- Memleketmıizde <:ıkan pi- makamdan müstacel olarak gelen iki herler, haldkat ile yalaJll •9 ' girift 
tesisi fikri etrafında toplatacaklarclı. jlar da tıpkı asiler gib!, mukadd:nı:tın lardır. Rektörlük bu husu~da bir ço.k rinç, un, fasulye, yağ veaaire pa- teklifi dinlemiş ve alakadar encümen mPiyccek clerececle biribirın~etiııl' 

Şeytan Molla, eline geçen bu fır- H'ltfuna el ve bel bagl~şlar, aaıler profesör ve doçentlerle tt'mı:ı.EI etmış halıdır. j lere havale etmiştir. Makamın birinci hal'adisJcr önünde, Tiirl• ~ •eıeriJl6 
satı da kaçırmamıştı. Hemen saraya için nusrat duası etmege ba.'jl8.Dllf- ve onlar memleketin irfanı n..:ktasın· İdhal maddelerimize gelince teklüini Ticaret Vekateti tarafından her Lamanki ve milli ~·~~ 
koşmuş, başta hünkar olmak üzere lardı. dan çok mühim olan bu teklifı mem- bunların bugünkü fiyattarı i.akı · j belediyeye bildirilen bir müracaat teş t.cvaful< eden vakar "e. iJl b•t· 

R f .k • • • · tı k b ı tt·ı ı · t "'bı't et 1 katen içler acısıdır. 1laç1ar;n itha- k'J t kt 'di tıerııt tıi Damad Ferid Paşa, Zeki ve e ı nunıye e a u e . ı < onnı e... - ı e me e ı . maddi ve manevi lnıvve rıı 
beyler gibi günün sayılı fesadcılannı, isyanın ikinci günü akşamı, fesad miş ve vaziyeti mtl""U•·aııt eden Halk line müsaade edildiğhi oı.:uyoruz. \ Vekalet bu teklifinde 15 bin lira- liğine ve kudretine d:.ıY311aı:,.ıı-ııe· 
Zeynelft.bidin aleyhine tahrike koyul- başılar Kayıklı kahvede yine toplan- evlerine bildirrr·i~!erJir. Üniver~ite Fakat bir çok eczacılar ilaçsızlık- Iık bir sermaye ile teşkil edilmiş olan halet niimnnesidir. Tiirkh'e~1• ıııtf 
muştu. Fakat, ihbar ve iddialarını 'ı mışlardı. Delibaş Mehıned de~ g~ rektörlüğü şimdi kvnfer'lns \.'ermeyi 1 tan ağlıyorlar. petrol limited şirketinin 1 milyon li- ti, böyle dedikodular, nıeıt1 b'fsıı" 
bir türlü isbat edememiş, rakibini ez vakit saray önüne kadar yapbgı ~ır !kabul eden profesör v,1 d~entlerin \ Satıcıların ağzından halkın dai- 1 ra sermayeli bir anonim şirketi hali- kfik ve hasis menfaatlf"re. ~yeıt • 
dirememişti. Bilhassa hilnkar, Mol- keşüten avdetinde kahveye gelmiş, gidecekleri mıntakalan ve verecekleri 1 ma işittiği söz şudur: 1 ne ifrağ olunmasının kararlaşbnldı- rüzgarlara göğiis verecek "~ e· 
lanın bu ihbarını samiml bulmamıştı. yayılan mUzakerey? ~rak etmişti., konfe"':11slann m~vz~ları~ı tcsbit .. et- ! - Ne pahalı mı? Bayım o günler ğını bildiriyor ve belediyenin bu şir- tcdir ve bu böyle olarak de 
Evvelce olduğu gibi, bu hareketini de Aganın, artık rengı gıbı tavn da de- mektedır. Buna aıd Iıme hır kaç gune ! geçti, yarın bunları da bulamıya - l kete "50,, bin liralık bir sermaye ile decektir. A diifl~tf!I 
kıskançlığına hamletmekle beraber ği.şmişti. Halinde göı.e çarpacak bir lkadar ikmal olunarak tesbit olunanı caksınız ve gülüyorlar. . iştirak etmesini istiyordu. Vekalet P.iitiin Avnıpa ve hattlJ:rıeri, 
Mollayı a.z çok okşıyarak başından sakinlik vardı. O gün, vali ile görüş- tarihler ve konferans mevzuları aJA.- Bu pahalılığın tamamen sabcı - 1 basbnlan hisse senedlerinden "50,, sarsan harbin ll<tısadi test .

11 
_,, 

savmışb. meğe gönderdiği heyet azasmdanlkadar Halkevlerine bildirilecektir. ların arzularından tahaddüs etti - 1 bin liralık kısmının belediye için hıf- miitc,•ellid anonnaJ ,.a.zıyet~ f!f 
Molla yine hayal sukutuna uğra- saraç Kemal, Tarikatçı Adil çelebi ve Konferans vermeyi kabul eden ğine eminiz. Onun için mesul ma - zedileceğini de ilave etmekte idi. Bu sahalardaki dur~1mhılt ,·e td ,_.. 

makla beraber, rakibi ile uğraşmak- Selçuk kUt~p~anesi ~ibi .Ha~ Ah- ı p~fesörler arasın~. Hukuk ı...,akül - kamlar teftişlerini çok fazla arttı- teklif tetkik edilmek üzere büdce en· halard:ıki mut.adin fe,·ıdn<lc CilJIJ • 
tan usanıp kaçınmamıştı. Bu defa med. efen~~ .. v~rdıklen ızahab l tesı de~anı ve teşkilatı .e:wı~ye buku- nlmalıdır. Muhtekirlerle mücade- cilmenine havale olunmuştur. liyetter lrnrşısmda, Tiirl'~?·~ _ı.ı ~ 
da başka bir kapıya koşmuştu. Bire dinlıyor gıbı gorunuyor, fakat, ha - ku ordin~ profesor1l Ali Fuad lenin en esaslı şartı teftiştir. _ Makamın ikinci müstacel teklüini huriyeti de memleketin yt~~:'7&tılt' 
bin katarak tezvirata koyulmuş, mu- lin~e~ belli ki zihninde~ b~ka şeyler Baş~, medeni hukuk ordimı.ry~.pro- MA ARıFTE: Elektrik, Tramvay ve Tünel ldarele- faatlerinln ist.i11'.am eyledi~' Jflllş ~ 
vaffak da olmuştu. Sarayı tahrik e- geçırıyordu. Kaşını, gozUnü oynata-ıfesörü A. B. Şvatz, hukuk tarihı ve rine bir diş doktoru alınması için tah· ı ı.-ri almak ihtiyacını dtıY tbjld' 
demediği bu ihban ile kulluğunu rak kendi kendine görüşüyor ve ara- felsefesi doçenti Yavuz Abadan, me- Beden T erbiycsi öğret- sisat ayrılması teşkil ediyordu. Bu ~um Korunma Kanununun t.ıı~ si· 
yaptığı efendilerini bU: iyice kuşku da sırada. da fesadcılara manalı mft.- deni hukuk doçenti Hıfzı Veldet bir • • • • tek1if de büdce encümenine havale o- ne ~irişmi~tir. Bundan norrllb"°JŞ • 
landınp ayaklandırmışb. Bu suretle nalı bakıp gillümsüyordu. çok Tıb Fakültesi profesör ve doçent menlerının ıçtımaı lunmuştur. Bund~n sonra ruzname - yasi bir hareket mevzun b\iiJ'fl • 
yalnız sarayı karıştırmakla kalma _ Delibaş, .tekl~~in v8:1i tarafın- leri v~dı.r. B~ konfe~sların yal - Lfse ve orta mekteb beden terbiye- nin müzakeresine geçilm~ş \'e madde- mıız zalf'n. Uzaklan göreıt el< ,._. 
mış, i§galci devletler arasındaki re- ~ r~dedilmesın~ herkesm hayreti- nız venldı~lerı h~lkevlermde bulunan si öğretmenleri bugün öğleden sonra l ler arasında bulunan Edmıekapı~aki, metler, inkiş!!.f \'e i<lare. etOl ~ıe· 
kabeti kızışbrmış ve lstanbuldak.i mil nı mucıb ~~acak ~~ sükfı.net~e k~ı- halkın değil ayn~ ~an~. yurd~ İstanbul Maarif Müdür muavini Va- Çukurbostan stacI_ınm 25 sene r_nud - zifesile mifüellef oldukl1d'I !OC1'J-ıdt 
messillerini de biribirlerile tutuştur- lamıştı. Gönderdiği mukabıl tekhf her tarafında dinlenilmesını temın hinin riyaseti altında bir toplantı ya detle Beden Terbıyesi Genel Dırek - ketlerin muka.ddera.tanı btı · ı~tll'' 
muştu. ve ~k ş~ddetl.i ha~r1eri_ de ~ü~s- etmek üzere ra~yoda tekrar edilmesi pacaklardır. Bu toplantıda devam törl.~ğiln? devri hakkındaki kavanin <lü~ünerek ha.l"f'kct edt•rler v~";.rfl' 

Artık, her tarafta Konya isyanı 0 na bır dikkat ve alaka ıle dınledik- düştinUlmekteclir. etmekte olan lise futbol ve voleybol encumenı mazbatası kabul olunmuş- baU temin icin her turlil fe< 
günün en mühim meselesi olmuştu. ten son~, tas~lı bakışlarını muha~~- ,....,_ ... · karşılaşmalarından şimdiye kadara- tur. ğı ~()zönlind~ tutarlar. dU~ 
Diğer işgalciler, Anadolunun cenubu Iann.u_ı ~erınde ayna~ gezdirdi. BELEDIYZDlf: · lınan neticeler mevzuu bahsedilecek- Şehir mcclisı bunu müteakib en- Böyle bh· siyaseti, n~ca1'0liJlt-ıi" 
garbisini işgali altında bulunduran Çares~lı~ karşısın~a aczını ~abul e- S tir. cümenlerde bulunan tekliflerin çıka- açdc ''e ml'nsub o1dn~ı;ı1 aJ11i:ııll' 
devlete yan gözle bakıyor, hiç bir d~n bır ınsa.n tavnle başını öne eğ- İnema fiyatlann:lan Bundan bnşka mektebler arasında rılması için 15 dakikalık bir tatil yap- oldn~ı !mılar heynl'lnıilf'I c·~ ~· 
teşebbüs ve hareketini gözden kaçır- di ve: . . . doğan ihtilaf beden terbiyesi bakımından bir işti - mıştır. ki lwınşulr1nndan dıl bir. st"V ~!dl" 
mıyorlardı. Nihayet, Uç devlet Konya Haklıdır valı bey, dedi. O~un ye~ın İstanbul sinemalarında yeniden rak ve müşterek çalışma sistemi bu - İkinci celseye Vali ve belediye reisi lamı '~rn. giz11 ~iYıı."iet t1enılr~tJ11İ~·et' 
· k ta .1 b. f kal de ben olsaydım bu haberı salaı - Doktor LCıtfi Kırdar riyaRet etmiş ve r ! i , ı .. ·· ı·atnıl ' _, ısyanına arşı mamı e ıtara - . . . . . . et. 20 nisbetinde bir tenzilat yapıl - lunınası için yapılan tetkıkler görü·. c ıp om!ls ıı.,n unu " l:l•• rı 

k i 1 l ·ıı~ hük" . 1 . dım. Elbette kı gıdı gıbı teshm olup 7" • • • - cncürnenlerden gelen mazbatalar ka- b" d t t k · 1sı Vf' ...J. ına , syancı ara mı ı umetım zı . ' ması Beledi~e lktısad Müdtirlüğil ta şulecektır. Dıger tarafdan bu sene . ır ev 0 mtı anıznıı · 1. ııflJI""" 
başba""' bırakmak kararını vermiş _ sı\ahını vermektense, dayanıp şe - . h k" d dah .. k bul olunmu~tur. Bunu muteakıb Va- k nizınavı ldarP. edC'n '.\riik~ • 

"?<"> fl ··ım k k dl N rafından kararlaştırılmış ve Beledi - er sene m en a mu emmel ve . . . . , • · . · · . 
Jerdi Bu karar hünkarı yese düşilr- re e o e ya ışır mer ere. e ça- . . _ lı ve Beledıye Reısı Doktor Lutfi Kır- vctlf>r vaı•ahilir. el • 

· ' k" b d k b 1 ed · -· ye bunu sınemacı1ara teblıg ederek muazzam olarak yapılması Maarif da b d d ·· d'kl · f · · ~ l:l•• müş sarayı bir matemhaneye dön _ re ı, en e a u cmıyecegım o- . , . . . , . . . r u evre e goster ı erı nalı - u -.v,..1d1imi7.in ele nııtktı 111,.. 
.. .. .. nun dediklerini İyi kötü bir kere bu- tenzılatlı tarifelennı hazırlamalannı J Vekaletı tarafından ıstenen 23 nı - yelten dolayı azale.m t~ekkür etmiş . . ı .1 •el"""'" ııll 

durmuştu. . . · istemişti b . . . lwt:ten hır r.'ısal teı-; u • i ·rti 
Hiç şilphesiz ki bu vaziyet Zey- laştuk gayn ışe. 1 . . . . san spor a~ramı .ıçın programlar ve meclis 1 nısanda toplanmak Uzeı·e h; 'f'tf Pdir. Türkiye Cilrnhur' ııır 
, . . . • . . ' Başı önünde, sinirli yutkunmalar- stanbul sınernacıları buna ıtıraz hazırlamak Uzere bır heyet seçilecek- dağılmıştır · . . · htlf•~ j 

nelabıdının de keyfını kaçırmıştı. . .. .. . . . etıni lcı· ve vazi 'eti Dahili e Veka- . , . . · kfmll'h, Jıokt:u ıuı7.arını ~1ııı•"' 
Günlerce tatlı tatlı kurduguy hükfunet la dlişunup dururken bırdenbıre sıl- . ş . . ) . . _Y tir. Daımı mahıyet.te olacak olan bu ~ -- rı"'ıl' Avruıla hiidiselt•ri a.fl\I' ,trtı• 

lk· d. H lı b k 1 b.rini letıne bildırmışlerdir. Dahılıye Vek!l.- h t h h fta 1 D T• t U Mu··- , Ju• hillyalanndan ayınnış onu da agı-r ın ı . ışım a ış .arını, ı arı- . . . A • • eye er a muayyen gün erde ış ıcare mum Tiirldii•'"'' !•r.s hir açıldık ~c 
' ·b· k h · · · d dir letı sınemacılarm şıkayetını aynen ... 

bir hayal sukutuna uğratmıştı Ar _ yormuş gı ı, a venın ıçın e gez - 1 ta b 1 B 1 di . b"ldi toplanarak yapılacak spor hareket - diirii f stanbula geldi ile if;ulc etmiştir. r~ 
tık, saray da, Hürriyet ve ltilM da dikten sonra, solunda oturan Kalfa- sıl n teu _...ı;ı: etınybe~ınde hı rmılş veki~la leriııi ve bu hareketlere iştirak ede - Tiirl• harM sivasl'ti ,ıcii,i!'lf11ctr' • 

• . . . ' zadeye döndü ve· P an ıu..1.Ui ır a a esası şe - Ticaret Vekaleti Dış Tıca.ret Umum · tıir il~ 
Zeynelabıdın ıle Said Molla da, atı- H . . d · D . B k" _ de tetkikini istemiştir cek mekteblerin talebe kadrolarını ·vL·ı·du··, u·· ~cı·vct Ber'kı"n Veka~ lcl"' aı·a tir. TiirJ{iH•nJn herh~nrrı 1 ki ~ 
la b k 1 1 d - anı nır e o ervış c ır og- · h 1 kt .ıvı .:ı " 1 t l · rl ·· ·· 101·•1 

''"' ..ıııt 

kaybettıklerıni anlar gibi olmuşlardı. u gı ısı··· ı. a.şı ş a e e t f d h 
1 

k t ·ıa Rekt" 
1
. şer er n e e 1 er e u unmak i••tila cmclJc-ri h~~lif'nıcılı•,.ı c1r. ııl 

n u ~on .oz a oynanı an oyunu a 1 "d" . ? ·aed· B ta l zil si Bunun Uzerine İktısad Mlidürlilg~ ü1 azır· ıyaca ır. 1 l Uz l d t tk"kl d b 1 c araz sın r gozu " . ~: tJtl ,_. • 

Bu yardımsız vaziyette Ankaranın Taşbaşlı Hacı Hüseyin uğursuzu ile, ara ın an ~an~ evra , enzı. · or. ge ıyor üzere dün şehrimize gelmi~tir. fena dii"iinc<"!i na?:nrlıır iiJtiiıt d"' 
bu isyanı da pek çabuk' söndilreceği, o, bir de sensin başımı bu belaya so- tın ~sbabı mucıbesıle beraber Da~mi Bir müddttenberi Bulgaristanda Umum Müdür, dün, İhracat Birlik- lf', si1nmiym hir hakilmt olnt1'1' 

but.. ıı. •1 . d 1 dir ği k 1 kan filen Di bakayım hele hani po- Encumene sevkolunmuştur. Daımi bulunan Üniversite rektörü Cemil terinin toplandığı Galatada Ömer A- 1 t 1 ·1ıti un ö.Sı en sın ınp s n ece a- . . . ·. . . ' E ü t ·ıı::t hakl d k" k . . ma ' :ıt ır. . rıı 
naatini kat'i olarak hasıl etmişlerdi. Iıs mildi.irü Nec1b ıle Mustafa kaptan ne ~~n enzı c.ı. • nn a ı ararı- Bılsel bu sabahk1 ekspresle şehrimize bid hanına gelerek İhracat BirHkle - Rn <>Pl}('hdf'!ı Tiirki,•f'ıurt. """ 
Artık 'aralanndaki rakabeti terket dan gayrisi hep sizinle birlik idi? Sa- nı bugun verecektır. g.elecektir. rile temaslarına başlamıştır. nwnfaaflcri .,.(' hııclnilbrırıın ı<f 1ıd 

1 -
miş, saltanat ve hHft.fetiıı .selamet ve 
menfaati etrafında yeniden birleş -
mişlerdi. E1birliği ile yine İtilafcıları 
körliklüyorlardı. Milli varlığımıza 
karşı cebhe alan kuvvelteri ileri ha-
rekete geçmeğe teşvik ediyor, za -
va11ıları neticesi meçhul bir A.kibete 
silrüklüyorlardı. 

tııte, saray ve Hürriyet ve İtilaf 
fırkasının fesadcıları bu işlerle uğ-
raşıyor ve fırsat oldukça yine biri -
birleriile bpkı sokak köpekleri gibi 
dalaşıp boğuşuyorlarken, bir gUn, 
hünkarın müttefikleri oldukları ifti-
harla söylenilen devletlerin İstanbul 
miimessilleri, Af yonkarahisardaki 
kolordu kumandanlığının isyanı bas-
tırmak üzere harekete geçtiği, lsiler 

r. 
Yeni Sabah 
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1 

1 

1 

yıp· ~u~yordunuz karşımda, pad.iş~ Bir gazetenin verdiOi ha- Rektörün Bulgaristanda yaptığı tet Diln yapılan görüşmeler neticesin- d<> inici~· fın:ı ~·ı rıy~wal< nıP"ıtl~:" • 
~ bız~le, vali ve kuına~dan ~ _bı- beri vali tekzib ediyor ~kler hakkında Maarif Vekruetine de bir kaç gün için ihracatı durdu . hmmaktan hasım hir ga_;~",' :.r.~ 
zımle, bütün Konya ve mıllet bızım- .. . . bır ra.por vermesi muhtemeldir. rulmuş olan tiftik satış fiyatları tes- tur. F:tlm1 buc:iinlcii muglıtf or ~ 
le diye. Nirde kaldı ya bunlar? Çı- Dun çıkan bır akşam gazetesı Vali bit edilmiştir. . . . . ·!lllı'1l it• 

k r Çık b. KA H"• Ü u" ı ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar tara- Leyli meccanilik imtihanları İhracat fı·yatları nıulıtelı"f tJ .. pleı· ve d:ıhılınd~ dını lwlmııı . ~ :1rı?l'd 
a a ara ır azım uan e s- . . dı•nnnl< ta mP\7.uıı hnln~ '' t ııe 

mail Hakkıyı diktiniz karşıma Hali- fından kurulan hır komısyon tarafın- Devlet tarafından meccani ol k kalitelere glirc ayrıldıg-ı gibi ihraç c- · · ·iııi''r .ı · d h · k ı · ı ri · ·ı k ara Bundan doh~,clır l ı hiısnı ,·!11
' 

fe ile dostlarının orduları gelecek bi- an şc nn ontro ış e ne verı ece okutulacak talebe için bu sene açı - dilecek menıleketlere göre de deği . . . · ,.e itil d 
• • 

1 yf'ni istikameti tesbit için bir rapor hırhktı• a1.anı: tevaıc1mz rl!\ rı' 
ze yardıma dedinız, o da kof çıkb j h 

1 
d _ 

400 
k" "lik b' B 

1 
Iacak mUsabaka imtihanında sorula_ şecek tarzda tertib edilmiştir. m.-nfaatforin hassas na1.ttrJıl 

filen, biliyon mu nirde ise dayana - d~zır a ~:ı v~ d ışı ~r ~ P cak suallerden ve asıl imtihandan· ev- Umum Müdür lstanbuldn kaldığı talf':ı~ı hir rf'ali~~ halin<ledif· d fı)f 
caklar Konyaya kara kilid asacaklar ye za 1 51 a rosu yapı acagını b" . . , bir kac gün zarfında diğer Birlikleri"" · ·· · rnr"'1 ıı· 

. . . ' . . . yazmakta idi. Bunun üzerine malfı· vel ır tecrübe ımtıhanı yapılması . , "l't•tırt•i!r, T rldyeıt'n . I" it 
hepınızın kapılarına kulımilıcıler l .. ·-· . . kararlaştırılmı~tır. Bu tecrübe imti- de temas ederek ıthalnt ve ihracat ~"ltiMe lnk s.-ıfını f'ml'I eifııı"1 t'tJ • 
11kuvayi milliyeciler,, işte?.. malına muracaat ettigımız Vali ve fiyatlarını tesbit edecektir. ' · · · · , · h:ıre" ıv 

F d b ıl ~ 
1 

b k Belediye Reisi Liitfi Kırdar neşriyatı haıunda sorulacak sualler tesblt edil ld\mchmızm fa:ılı~etıne ÇJl1 1 
esa aş arının agız annı ıça 1 ti S m·zı yd ınıp V"lmrln ''<' a. ~· 

açmıyordu. Tedib kuvvetlerinin Ilgın tekzib ederek demiştir ki: °.': ş r. uall:_r şunlardır: Riyaziye, İlk tedrisat mUdürlUğü 1 
• "· ı . • . '.. r·ı• '11ctö 

.. · . . . . turkçe ve saglık bilgı· · B te rtib manlla tcyaI. m:r. ılr gı•n 11 

dan Konya Uzerine geçtikleri haberi - Bunların hıç bınsının aslı yok sı. u c e Maarif Vekaleti ilk tedrisat ınUdUr- 1 1 · · 1 · 1 1mnh'1f.· ..ıııııl 
. t B" B l d. ..d .. lillcl . . imtihanlarında mu ffak l e erımız e mr!=:~1 (l t flllP" 

hepsınin neşelerini kaçırmıştı. Hele ur. ız ne e e ıye mu ur enrun . va o amıyan lüğtlne daire şeflerinden Hakkı Ton- Runn ahh "'l''in il•· blrl!lt 1
' 

Delibaşın bu ileri geri sözleri, boz - kaymaklıklardan ayrılmasını ve ne talebeler asıl imtıhana kabul olwı - 1 guç tayin olunmuş ve vazivet alaka - f t'ı i 1 d • c.cli ,of· "' 
d 400 k . ·1·k l' . mıyacak.lardır • mC'n :ta rr m z e l' mr r. fl. ~ 

guncul~n fena halde şaşırtıyor, ytı- ı e ışı ı ve po ıste~ ayrı bır be- · darlara bildirilmiştir. Dı·. R.-c;· d SAl' ,.,,, 
reklerini oynatıyordu. Onların bu lediye zabıtası teşkil edılmesini dil • . _-_lllll"I 
çe~gen halleri, ürkek tavırları da şun~edik: Bu_ hususta. ?ir komisyon lllllllllllllllllllllılllllllllllllllllllllllllllllllllllUllUUllllllllllUUllllllllllllltlllllllfllllllUllllllfflllllrllllllllilllllltllll!lllll'lllll'llllflllllllllllllll 
~~~~:ı~ ~~b~!~ h!~~:~~e~~i~~~~:'.. :~~~:l ettığlmız havadısı de asılsız - ş E H 1. R H A y A T 
Ağzına ve aklına geleni söylüyordu. · OUrUltO ile mücadele 
Türlü türlü suallerle hepsini karşı- Şehrimizde fazla gürültü olması ıı!IP 
~:da ~v~~~ıyord~. 0 sıra~a, De- üze ine Vali ve Belediye Reisi dok- 111111111111111111111111111lllllllllllllllllllllllllllfllllllf1HUDllllllllllllllllllll!llllllllllllJll11111111111111111111fllllflllllllilllllllill!lllllll1!li11111111i11111111I • 

aşı e me ın e.zı ı elebaşı arın - tor Liltfi Kırdar gürUltü ile yapıla 1\ıf h l ·ı . k" ' . bir ffl 
dan Abdürrahman, soluk soluğa kah mücadelenin kuvveti ndirilm t i t ı~ıU a 1 e im an· nefis bacaklarından istifade etme- lan şairlere, bt\ yUriiyfl5Uıl 
veden içeri girdi. Ucu sırma işleme- alikadar makamlara :iddetli es . çl n den satabilmek.,. kişaf olmadığını uniatoıa•c" ıe de 
li b" il il ün"' · · · s emır er SIZ} 1 k a Ta S 1 Oda "Ham softa ile öz dindar arasın· "N k 1~ 1 • Ud b!!.~"I r ır çevre e y z un terını sıler - vermiştir. Şehirde sabah saat 8 e ka e u a <Llaşa.n ' c ~ ',' ye.ıı· 
ken: . . .. y • y • dar satıcılar vesair kimseler tarafın- Necib Fazıl bir gazetede inlkln.- daki farkı hem softaya, hem din- Udebalığa meyleden uitaı.~~l ol • 

- Hepsını ogrendim aga.. dedı. Bu dan gUrUltU p im ak ld size, hem de münekkid Feyzullah lannın okunmaya tahaın .... 
"dil . h. b. d di . . ya ı ası yas o u - sızla muhal arasındaki farkı an - Topa" (Nurullah Ata , k d ttlği d ğin . k 

gı erın ıç ı e klermı esah san- ğundan bu saate kadar mahallı" zabı-j v c ı as e Jiıa ı ı anlatabılm~ .,, 
m.a sakın Hep gıvınyorlar yala ı "" le.ttıktan sonra bu iki mefhum ara,.. anlaşılıyor) Beye anlntabilmek . ., 

D · b bd.. 
1 
nı ·· ta sokakları ve caddelcrl dolaşarak smda mevcud bir merhaleye i~aret Aklımıza geldi. Bu misallere biz X X ~ 

- Deme . ~ A urr~bm~ · ~dddetli takibat yapmaktadırlar. Bu ederek şöyle misaller gösteriyor: de bir kaç tane mı.ve edelim d\l<.lik: RESİM SERGlSl -- /Je'iik'
1

ıe 
. - emesı var mı ya · Sertın Nazi- takibat neticesinde cürmümeşhut hıt "kendisini y~ni ses ve yeni ada · d vılC1'' 

fın de çıktı düzeni ortaya işte Onun . - "Bu devirde sakal salıv~rmenin, Hallrevinden: Evi.mız 6 gilC" 
da bütün dedikl . 1 1 • 1 llnde yakalanan hır çok esnafa seri sahibi kabul eden blr takım şiir söz dinletebilecek bir vasıta oldu _ gctirı'len resim ve futoijr<ıf s<r:_~dJJf 

~rı ya an··· halinde cezalar verilmektedir. Vali yoksullarını, bu işden vaz geçip ğu 9 a Klttr 
- Amma ettm be .. hele deyiver B 1 dl R . . .. iiltil na inananları bu fikirlerinin sag ri her gün saat 12 de1& 1 ı,,.,ı<11>' 

bakayım ne imiş aslı §u işin? Yoksa ve e e ye eısı gur yapan es - mesela tebhirhane kft.tibi olmaya ma olduğuna ikna etmek.,, biıtil>t oolka açık Uı.tlundurıl '"'° 
polis müdürü Necib d W• ı '." . b nafı daimi surette kontrol eden me- ikna etmek.,, "İ~e tohumdan ba~lachktun son- rır1' gr, 

- egı mıymış u murlara mükafat verilmesini alaka- "Hakiki bir sanat ve fikir.. mec- tadır. Tamammı amatllr . ' ' u~ti1Jtl 
karakulaklıgı eden? [Devamı "OOr] d lıı. r.d t . . rn ağaçlaşan ve bu gi::li~le kemali- l.erinin kıymBtli t•s..:rlfJrını 

aı ra aynca.va e mıştır muasını, (Claudette (~olbı-:rt) in nl odunlukta bulıruuu muhtemel 0 _ etmektedir. 



iliz tayyareleri 
Almanya üzerinde 

nda hadudlarının lıapandıfı 
haberi teeyyil.d etmedi 

l (A.A.) - Hava nezareti tiği deniz harbinin ba§ındanberi 120 
.,_: bin tondan fazla vapur batınnıt olan 
leee İngiliz tayyareleri Al - 'albay Schultzeyt buıfuı Bitler donan~ 
~de bir takım muvaffa - ima kumandanlan da hazır olduğu 
""'1ar yapmışlardır. halde kabul etmi§ ve bizzat albaya 

Frisae adalan üzerinde demir salibin Şövalye rütbesini tevdi 
ve mayn dökmekte olan ' etmiştir. 

t&)yarelerinin faaliyetini ta-, GÖRİNGlN EMRİ YEVM1Sl 
u,......_ .... ~- ·r. İngiliz tayyarecileri Berlln, 1 (A.A.) - Mareşal Göring 

-.ılık denizi üzerinde Kiel ve Alman havacılığının 1 martta tesit 
...... ~nlarile Alına~yanın şi .. - edilen yıld~n~U m~betile bir 
~~de bulunan bır çok mu- emri yevmıyı neşretmıştır. 
;-:""ler ve bu meyanda Ham- Mareşal Göring diyor ki: 
~en ve Hanovre üzerinde 

1 
Hava kuvvetJerimiz Alınan milleti-

Yapmışlardır. · ni havadan her tUrlU hücuma kaı'3l 
~r·3Rıilllll tayyareleri bundan başka mildafaa eden kalkanımız olduğu gi

koyu ile Cuxhaven ve bi ayni zamanda barışı tahrib edf>.n
tet üzerinde uçmuşlardır. ıere k&.r3ı tahrib silahımızdır. 
tayy~eleri Al1?~nyanm Emri yevmi, tayyarecilerin FUh -
de gıderek Merhnıde uç- rere olan bağlılıklarını teyid etmekte 

ve hava kuvvetlerinin nihai zafer elde 
A YY AREClLERl edilinceye kadar hamlelerindeki şid-
AN KAÇTILAR. . detl idame edecekleri bildirilmekte -

1 (A.A.) - Mecburt ınış- di 
d Ü ~ 

t .. ~: . o mevkuf ~ul~~an m - HOLANDA HUDUDUNUN KAP AN-& ~lız tayyarecılennın klnu DIGI DOGRU DEGlL 
L: kaçmaya muvaffak olduk-
~'7'1Ud etmektedir. ı La He.ye, 1 (A.A.) - Resmi Ho -
\~iler kaçmıyacaklanna landa mahfellerinde beyan edtldtğtne 
'letınemişlerdlr. göre' 1 marttan itibaren' Alınan' - Ho-

ALBAY SCHULTZK'Yt landa httdudunun kapanacağına dair 
'rEBRtK ETrl hariciye nezaretine hic; bir haber gel-

1 (A.A.) - Kumanda et · memiştlr. 

'%ENi SABA.il 

"Le Temps,, gazetesinin Türk -MUesseseler halka intizam 
numunesi tetkil etmelidirler 

D 
üıa F.mWg ve Eytam Buka-

BUMia dullara ve )'ettmlel'e 
ordusu hakkmda bir yazısı 

maaş ,·erilirken tesadüfen orada Son posta ile gelen 28 tarihli Le kerinin nıilkemmel .vasıflan darbı 
buhmduk ve pbidl olduğumuz Temps gazetesinin askeri muharriı:l mesel halin• ctrm~~ır: 
manzara karptmcla hakiki bir U- "TUrk ordusu,, hakkında yudılt bir TUrkiy~ Ud aksı ıstikamette cebhe 
essttr hlMetttk. makalede diyor ki: almala mecburdur: Eski Avrupa t.o~ 

Blrlblrilli ite kaka haldaruu al· ''Türkiye beynelmilel '1emde çok raklanndan elinden kalan parçayı 
mala çabşaa eahabı mee·Hhln mühim bir .mevki işgal ediyor. O, Av- muhafaza için müteyakkız bulun -
tramvaf J01uaa kadar' ..,_ hir nıpayı Asya alemine birleştiren mih- duğu Trakya, bir tarafdan da, Mave-
kesafet haUndr. ~ri laak· veri tetkil etmektedir. rayi Kafku hududu. 
lmu almaP gelmit ,.atanda§la.r • Tilrkiye bojulara blkimdir, ve bu Umumi bakımdan ıenit Anadolu· 
daa rJyade imaret kaplanada kur suretle harb halinde, prb milletleri- nu.n merkeai mtırtefi, A.rızalı, ve mo
baa' p&JI heldiyea mü• IMaa- nin filolanııuı Karadeniee ıirmeeine törlü veya makineli teşekküllerin ma
lan hattrlattyordu. müsaade edebilecek veya mlni olabi- n~a o kadar mfulaid olmayan 

Henedell.88 flll aoaradaa celdl- lecek, yahud yalnız Rus deniz kuvvet- bir yerdir. · 
ğimlz halde ea öae geçmek llod- lerinin Akdenize çıkması için boğaz- Hudud mıntaırasının, hali buırda 
gimhiım bir Mmlla blnlop bak- lan açıp kapıyabilecek vaziyettedir. en mtthim lnsnu, Maverayi Ka.fkasa 
kımıza nw olmaya henüz abpma- Geçen harbde, bu eaaslı deniz kori - dokunan hududdur. Cenubda, muu -
mıt olmakbPn• itlbarlle bu itiş dorlan ür.erindeki mutlak kudreti r.am doğu daflan, oldukça u miktar
kak1şta muhakkak ki m\lracaatl,)1- sebebile, Türkiye, Ruaya. müttefik - da ve bir dağ harbi için techiz edllmli 
nla cifi bir met111llyet bil&elli \vdı. ler tarafından müessir prtlar altında 

1 
unsurlann girebilecefi bir mıntaka 

F'l'enklerin "koyrak tetkil et - takviye edilemediği ve beslenemediği teşkil eder. 
mek,, dedikleri tanda arka arka- için. harekat üzerinde derin bir tealr Araa nehrinin yukan kıamınm 11-
ya sıralanıp ~ \'e ko - icra etmişti. malinde, yayllya daha sUhuletle ya -
l~~·ca işimizi gördürmek htl8UeU•· Avrupada malik oldufu köprübqı nqılabillrae de buraaı da, çok ima· 
ek vaJMlr ve tre11 ~t ~ sayeainde, Tlirkiye. Balkua milletl• lıdır. 

sayıa: a 

• - a " ~ ~ :},;. 

Sim dilik; , -
Bukada-r.. 
yanlış havadis 
B omoaU bira fabrikumın • 

tın aJıDID881 için yapılan ye
ni tekllfln laWUDDetçe kabal ecllld~ 
jlM dair bir 8elgr&f okudum. Tel -
arat 11•..a lllr malıreof.ee verildiği 
için ne dereceye kadar doğnı oldu
p.u bllmtyonun. Btmda sabık şir· 
ketin eeldden teklif et.mlıt olduğQ 
fiyatı yan ;ranya lndlrmit oJdaia 
da kaydolnmnakta idi. 

Bn halterl okuduktan sonra uzun 
_.. dÜflllldiİID. Ve haberill lterhal
de ~ oMup.a kuaat g~tir -
elim. Bu haberin doğnı nlnwnna im 
kin yoktur. Buna nasd lnantlahi -
Ur! 

Başvekilin dün radyoda söylediii 

önündeki ikaz levbalan•a. hatta rinin mukadderatını alikadar eden Tlfiisden gelerek, Kanı ve Enu -
turmlkleri kolayca uautaaeak o kadar muğlak meaelelerin hepalnin nımdan geçen bir demiryolile mtl • 
muhakkak ki hem işimiz daha ça.. inkipf sahasında hareketini hİ881t - kemmel bir yol ehemmiyetli bir kuv
bok görülür, hem de üıanll bak- tirecektir. TUrkiyenin iki geni§ sahil vete muvasala hattı tefkil edebilir. 
kını ~lğnemeğe teşebbüs gibi ne cebhesi vardır: Bunlardan biri Ka- Daha ıimalde, o kadar mükemmel ol
de olsa pek makbul sa)'llmıyamk radenizde. petrol ve buğday istihaal mayan bir yol, Çorum vadisi tarikile mes. 
bir hareketin faili olmak ta81ndaa ve nakliyat merkm; diğeri de, Ak • ga.rbe doğru imtidad eder. Ayni au- Esasen daha ıetealertle lnhüıar
nefslmlzl korumuş oluna. denizde, Avrupanm deniz devletleri- retle, Kara, Erzunımun cenubunda l&r tdanıısl, Aakara bira fabrlkasa

nutkun akisleri heatts lrulaklannaa 
daa slUamedl. Bugünkü dlln)'• za-
1'111"8tleri karp91nda mlldafaa tala -
ai8atuu tGO mllyoa liraya ibliğ e -
den, gerek harb dolay1&Ue uala 
ta•.mtı. genime müdafaa masraf· 
IU'uu ~ ~ 7eal vergl1eı 
llhlu etmek meclJllrl~tmcJe kalan, 
Jlae apl fDdrle _,_ programıa -
du feclak1rlaklar yapmak me<:buri
yetiae ..... bir htlkfimet, böyle 
bir r.amaada blçbll' lttmm yokkea 
BomoaU fabrlkuma metelik vere-

Li~in bu it.it. kakışb hrdlhamda nin haya.ti menfaatlerinin k&rlllal • .Ara& vacliainden gelen daha fena bir ... ~ ve yUID yut 
muhakkak ki möe98e8Mlin de me- tığı yerdedir. tarik doğu dallarını ılmal ve garJ>. wl bira O.tiyael bq ıöeterdlil za
sullyet hl!t8Mi yok ~. Şimal _ dofu hududu; BaJıribuer dan ihata eder. mu 11er tarafta bol bol bira bulu· 

Evveli her mut dafltabtta te- petrol membalanndan ve Baldmtln Bu hareklt aahııeeillln oldukça u mııeaı- illa etıni~ 
kerrttr ettiğiıai ifittltlmb iMi .,_ 4'neft ini Karadmlu 88vkeden pipe- kuvvetlerin i8tlmaline ancak yanya- Mt:öll bu noktalar göıönöne a · 
kin mauafatlllt- illihril .-., lçta lineıerin çok uzemna1rta olmayan Sov bileeeit ~ MaJRr-lt hamlı taktllrde biikimettn Bomon 
'-""rtdHak ~- olBa. pnılt • yet Jılaverayi Kafkuile birltıliktir· harbi vllaidleri, hanlletleri için py- u bira fabrlllanll .an almak için 
ttr. Cenub _ doiu hududu dt.; y.., • ri mlaaid btr saha bulabileceklerdir. bir nra. bile fedak!rbk et -

tınibat ve intizann Mlnill •• patamya petrol mmtakalarma milca- Tnrkiye, GUrcistana doğnı dtthul miJeeejJul fiil durgun dlmajlar bile-
zabıtanın müdahalesin.- ltizum kal.- virdir. tarikleri çian ve Araa nehirlerine a- derhal ka~"1'81R&kta ~ikemezler. 
mahz Enlliık ve Ey-tam •nka&1 

1 Bu suretle denebilir ki yakın ve kan sularn yukarı kısmına maliktir. Bunun icin dlyonun ld bu havadis 
_.__.. • • • •·• • • SM'Vllleri MhalM fe&allhla i1k1rl.+ prta şarkın sahne olabil~eği bütün Fa~at, ~çurum.lu olan bu vadiler b~r mut1al•a, mutlaka ya.oh ttr. 

2~o w.ıw •• t LJ~, tesri edemezlE>r mi! Sonra tlavet- padiselerde TUrkiyenin oynıyacak bir serı geçıd teşkıl ederler. Etekler, bir MURAD SERTOOI,U 
· # ı ı.1ıUS auKe m 1 ıer ser\'lsı .. r1n ı, ,·er1mı nisbetl göz rom vardır. çok yüksek tepeler arz.eder ki bun - ========-================= 

önUnie buhınıtunılarak tanzim e- Nüfuzunu hissettirmek için, onun, lar da. uıildahaleye elverişlidir.: Alhn fiyatları • l t • ı dtlemM mi! gııyri kabili münakaşa bir kıymette Bu sebebden; Tür.kiyeye doğru Sov- • ..:;ı,.. el .... b 1 d 
ı~aa e mış er Ancak yü7. Jd,tııin J~ görebl- olan ordusu vardır. Nüfusunun mik - yet kıtalarının bil' hareketi Türk kuv .Jun.S mC'gl! a, a I 
Yt!!i lecek bir per90D~ilf>rle öe yüs ldı!tl- tarma göre, silah taşıyabilecek kim- yetJerinin Tifiia ve IG.fkasyaya akma Polonya harbinden sonra yilksel 

)1 tatmine teşebbüs 0 yk lr'P"'" seler 1.500.000 kadardır ... Türk as- sından çok da.ha zordur. meğe başlıyan alUu fiyatlan 17 - 17,:0 
· 1 (A.A.) _ Düşınan, Ka-ıyetlerin mukavemet ocağlnı tahrib fşfnf de rahatça ~öı&Mmek 1llM- -- - lira arasında i~tikrar peyda etmişti 

... """1hL ... L ----· ın garbinde ve merke - etmişlerdir. Sovyetler boraya 4:0 gUıi ceslni do~rablltl' ~; .dtta şahWl ol- s ~ 'l 'L. ~- Son hafta. zaıfında fiyailar: yenideı • 
... "PUri istikametinde taarru - 1 den.beri 2500 asker tahşid etmf3ler - CJuğmnwr hıttzam~..... t &§' 1 F um ft.a, e f ri es f1U gıi n yiikselmeğe başlamış ve dün bir altın 
:-q bütün gün devam etmiş - di. Bunların her tarafla münakalesi saiki de mf'nmrdım kudretinin fev .. r-.;;o 18 lira 60 kuruşa c;ıksnıştır. 

ana; ağır ayiat verdirilm._ kesilmiştir. kinde iı, ist~k hatasl ol86 P • H l l Türk parasının kıymetini düsüre-
~ Dtin gündüz Sovyet tayyareleri rektlr. ı·t er e ao" ... iitf:ÜVOfllf' cek mahiyette olan bu tcreffüe se -
aı.._ '· Taipale üzerinde tek bir memleket içerisini bombardıman et- Blr b;i bir günd~ bttlreeeğim dl- O ! f' 1 Y .T •ı; beb, bazı kimselerin sebeb9iz olualc 

~-.!alııııi.i"ı eylemit'lr. ı mişler ve ezcümle Savomıllmıa. :Fre- ye belki hastll, belki alil, fakat mu Bar.ı- 'aı afı 1 inci say fada l yı piyasadan altın toplamakta. olmnla - • 
ti..:..,.. şimalinde top<;u düello- drik&hamm ve Abo'da 14 ölü ve bir hakkak ki ytpranmış ' 'e ihtiyar '\'Ü- tasrih edilmektedir. 1ngilteraıiıt de· M rıdır. 
h~llttur. çok yaralı vardır. ciidlerl saatlerce intizara mahldim O.izlerdeki hlkimiyetini kaybetmesi ar.t ayının Alakadar makamlar bu vaziyet n. 

Rus Tebliği etmek 0 işi bir ka" gUne taksim ise ancak donanmasının mahvedil _ zerine sebebsiz altın tophyanlar 'bak 
Moskova, ı (A.A..) - 29 şubatta etmekten herhaidt" <lalla ameli ve mesi ile müınklindiir. .UğUTSUz/UğU kında. şiddetli cezai tedbitler almal 

Rus kıtaatının Kareli berzahındaki faydalı değfidir. Sumner Welles pazartesi günü Ber Amsterdam, 1 (A.A.) _ Mtiş&- üzere faaliyete geçmişlerdir. 
. tav vueteri düşmanın taarruzu devam etmittir. a..yyet kuv- ~. CBJI ALKnD!Y' RARACOÖLU tinden ayrılacaktır. Öğrendiğimize göre altın topbyan ,,., ~ hidlcr mart ayını meş'um bir ay~ TU k 1 

demir,mı merkaleri- vetleri VUpurl - Vitkajeni demlryo- İsVİ""e mabafili Wellesin siyasi lann kısmı azamını r. 0 mıyaı 
~ !arak' te!ikki etmektedirler. Fil - ı t k ' l tm ktedi Fi'l.·atla .ım..tı •.ldedm askeri tunu zapt ve Viipurinin 9 kilometre T . k ·ıaı vazifesinde muvaffak olup olmıyaca- unsur ar eş 1 e e r. ., · 

bud&man etmifür. §arkında Ayrapaa, Heinjoki ve Pero Ur • 1 Jttft ğı meselesinde nikbin değillerdir. Al.. hakika Hitler, martta doğmuştur. nn bu şekilde iki mh;line yUkselıtıe-
~a lw.vvetıeri ahdi halk• istaayonJannı ve mahteüf mevkileri K ten• İ k ... I. 

1 1 
Iflanyadan gelen ve lsviçı-e gazetele _ NµUer mart ayında iktidar mev - si 7.inet etyaaı tızerine tesir etmi\ 

bu- faaliyet göa\emıilJ ~ işgal etmi§lerdit'. on ıau: pr.n Q \MıU !erinde inti§ar eden haberlere göre kUne geçmi§lerdlr. Rhin havza&1 ve esaaen azalmış olan zinet ınü.· 
'iir~ .kadar 14 ölü ve 16 yaralı 28 ve 29 şubatta 8ovyet kıtaları 

1 
·ıe . kont . toko- Berlinde de bu ziyaretten ful& bir martta işgal edilmit, Avusturya bayaaaı yüzünden keyumoular iına· 

~~tir. Sovyet tayyareleri 270 müstahkem nokta ifgal etmia • talya 1 Ye:ı: . en,;:n ~ t ~y beklenmemektedir. martta.ilhak edilmiş, ve Alına or- l&tlarma devam edemlyeeek vuiyetE. 
etttmqıarsa da bttnl8Tıır Ierdir. Bunlardan 70 ta.nesi betonlu lımu-i~e.t.m la~re- t::r· he - ALMANYANIN KANAATİ dulart Praga· maı:tta ginııifleı'dlr ı_elmi§lerdir. Piyasanın gtınden gllne. 

Utıür. topçu yuvalarıdır. 28 şubat tarihli teb ~n~rı RoınOOa. u urum ı . eye- Rus dostıuju Almanyaya yalms Şimdi 19-ın martında. aelar olacak yiikselmesi Il8ll.Ul itibara alınacak 
"'-'*de-lliılietli ba'n mu. lijd9 zilll'edtle mUBtahkem noktala.- üınız a1:8I~ı·ımi~n .~azııa;ı dUn sa- şark hududlannm maswıiyetini te - diye Alınan milleti merak etmek- olursa altın fiyatlannın daha ziyade 
~Ultur.Düşmawn 14 tay bu hesaba dahil değildir. bah şehrımıze donmu.şlerdır. min. etmekle kalmıyor. Ayni zaman- tedlr. yükseleceği talimin edilmektedt•. 
~- •e- 5 tanu-t de Ce'hehin diğa- bölgelerinde Dl - Bunlardan Merkez Bankası İzmir da tiıgilterenin Almuya.yı aç bırak· Hitles martta yap\lp hanllett T Ul'k ._ V unen ticaraıl 

Olarak düşUrUlmtiştUr. P'in hinı hiç bir değişiklik yoktur. gubesi müdlirü Nafiz ve Maliye Ve- mak te§ebbüatbıU.a de akim kalmam- leıde muYdfalr oklufuna btıidtr. anlaşma• 
dört tayyare kaybetmiş -ı Sovyet tayyareleri düşman kıtaatı- klleti Kambiyo müdürü Osman Bü- na hizmet ediyor. Yeni 'OOrk - Yunan aalaıımaeı mi& 

nı ve aabri" tredetferl bomltardıman lend ltalyadaiı getirdikleri mukave - Askeri faikiyetini müdrik olan .Al-tbilbassa fa3ist ltal~nn sevinçle bek· z&kereleri intaç ediltnteye kadarel!k 
&.••i ._.. Vlllllptte etmiltlr. Tayyare ıne,dlınlanmla ı.e leleri hln\ilen dün akşam Ankaraya manya şimdi yalnız. kendisinin değil. !ediği ka.t'i neticeye doğru yürüyor. anl&flll81UD bir ay uzatıJdıiı mali'lm 

1 (A-.A) - LaeGpf. gö - hava muharebelerinde-36 dütman tay gitmişlerdir. Heyet reisi Cemal Ziya ---- dur. Bu müddet de dün ntha~te er'-

"ti Ilı; Jltaler Sov - yareai tahrib edilmiftir. ve müşaviri Zeki Zeybekoğlu bam te- Rasadhanenin kay.det- Detti :fi~lart y"k4aelMe .. · eliği halde müzakereler elan netice -
.~~~:::X:IOOOO:XX:XXXX:~OO~~~x:"""""'~OOCCCOOCOCOCOOOC maslatda bulunmak üzere bir kaç tiği zelzele baflatR Jenmemiştir. 

• Cürnhurre· · 
Amiral Hortiyi 
Tebrik etti 

giln daha Italyada kalacaklardır. Ye- İstanbul, 1 (AA) _ Ra dh Av derisi meıvsimi dolayısile piya- Bu itibe.rla bugiin4ha itiba.m Y• 
ni imzalanan mukaveleye göre İtalya d bild' .1 ;~ '. · sa ane- sada büyiik bir faaliyet mevcuddur. jn.an kleringi hesabına kambiyo w•.rtl-

- en ın m"S"'.r. . eeektir 
ile yaptığınnz ticari mübadelelere aid Dün saat l8 i 9 dakika 28 saniye I Ta\'§an ve porsuk det-Herine hariçten rmıy · 
kontenjan listeleril1(le değişiklikler ı geçe oldukc:a ı;ıiddetli bir zelzele kay- talebin artmakta devam etmesi bu 1 Mlzallereler stlratle. intaç edihne-
ve ilaveler yapılmı§tır. dedilmiştir. Merkez Uetünün İstanbul 1 maUarın: fiyattarnı yUkaeltmeğe bat- j dift takdiMe eski anlaşmanın hiiküm 

Yeni protokola göre evvelce Al - dan mesafesi 850 kilometre tahmin lamıştır. Bu cümleden olarak geçen lerlnin bir ay müddetle daha devan: 
manyadan temin ettiğimiz bir ~ok edilmektedir. 1 on bet gün içerisinde tanesi 30 ku- etmesi için yeni bir müddet konulaea-
aanayi ihtiyaçlarım badema İtalya - ' -·.. 1 rl.1§8 satılan Anadolu tavp.nlan 36 ya ğı zannedilmektedir. Allkadarlardu 

Ankara, 1 (A.A.) dan almak mümkün olacaktır. Fransız şark seyyar kuv- çifti 430 kuruşa satılan porsukların aldıfımu malCDnata göre yeni Ttlrk· 
ristan naibi amiral Hortinin ni- Buna mukabil İtalyanlar da bizden vetlerinln Erzincan fell- çifti halen 460 kurup yühelıniş- Yunan ticaret anlaşması her iki ta 
yabete intihabının 20 nci yıldö- pamuk ve diğer muhtaç oldukları ip- ketzedelerine teberruu tir. Sansar, zilrafa, ve tilkiler rle a- rafın istif~desindeıı başka Balkan ik 

.. .. d 
1 

.
1 

R .. Umh 
1 
tidat maddeleri alacaklardır. Ankara, 1 (A.A.) _ Fransız şuk p.ğıdaki fiyatlarda muamele görmek- tıaadt vazıyetini konıyacak hilküm 

numu ~. a~ısı e eısıc . u·rı . ..... seyyar kuvvetleri kumandanı gene - tedir. Sansarın çifti 30 - 45 , tilkile- 1ori havi olacak vo ticari mülJadele 
lsmet lnonu Budapeşte elçımı- Y ~nİ benzin fiyaf arı ral Massier'nin teşebbüsü üzerine rin çifti ise 5 - 12 liraya kadar mua- l~~ize büyük bir inkişaf temin e 
zi sureti mahsusada saraya gi· A · bu kuvvetler efradı aralarında vapı- mele görmektedir. Diğer t.arafdaa dilmiş olacaktır. 

~~ ~baş, ~lıke - derek arzı tebrikit etmeye me- Anka~, l (A. ·~ - Ruman:ada lan bir kolekt netlcesinde An~dolu keçi ve oğlak derilerine de tt:ııyadan r .. -........ --•••••••--•• .... ıe. 
~ eıı,. Elizıgda Arife Ay-- mur buyu~uşJardır. 1 petrol muştakları fı~atlarının yuk - zelzeleai felaketzedeleri arasında bu- başka diğer talihler de zuhur etmek- ı • z M • R $ 
~ ~ıglr Kule, Ermena~- • • 1 selmekte devam etmış olmasına, son lunan silah arkadaşlarının aiielerine te olduğundan satılmak üzere piya- 1 1 ı 

--1'~ İstanbulda Celil, Kord 1 nasyon heyeti defa idhal edilen malların ise yalnız yardım olmak üzere 1956 Türk lira- saya arzedilen mallar derhal müşte- E. TER l l s y o NAL F u j Q 11 A 
~~ A .. !.111 Top, Ktıtahyada toplardısı bu piyasadan tedarik edilmiş bulun- sı toplamışlar ve bu parayı Ankara- ri bulmaktadır. Koyun deriJcrinin va- f 

~ 
11....._~, u da Haswı:· sere- masına binaen benz.in gazyagı- mo _ ya göndermişlerdir • .Fransız §8.rk sey- ziyeu de menınuniyetbahş bir şekil - i HA z 1RLA11N1 z. ı 
~ ran 100 er lıra ka- Anka ·· ' ' k ti · f dı af d dedi K · d ·ı · · 'fti 'ki 1 1'ıı-·- - 1 ra ,1 (A.A.) - Bugun Koor- torin fiyatlarının artırılması zarure - yar uvve erı e ra ~ .~ an . >~~: 1 . r . . eçı .. erı erınm çı !'ı et ka- • 20 AÖUSTOS • 20 EVLOL 

\.~ -uaraaa bafka muh- dinas on he eti B vekil Hcfik Sa _ . • . . pılan yardım, Fransız bilyuk elçıbgı lıtclerme gore 190 - 230 oglak deri- : 
il.~ 96 mudie de 20-50 Y . Y. aş • Y ti ~asıl olmug ve azamı fıy.a~ar tes~~t 1 tarafmdan hariciye \'ekıileti delile - ı leri 130 - 150 koyun derilerinin kilosu 1 1 9 4 O 
~ ~..abet et. damın rıyasetinde Baş\ekalette top- edilerek 2 mart 1940 tarıhınden ıtı- ıtile Milli Müdafaa Vekaleti emrine hava kuru!<u 58 - 62, tuz.\u kurular ! 

lanmıtır. {bareı:ı meriyete konulmustur. tevdi edilmiftlr. ,.1s - 52 kuru.ş a..-uıodadır. l...--a• = ..... _ -.1 
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Bakımsız Çocuklar 1 
Birer sıcak yemeğe muhtaç Olan 
yavrularımıza yardım edelim 

Yazan: FARUK KOÇOK 

~~~ ~frodit beraet a ~ 
~~ [Ba§ tarafı 1 lnclde] müddeiumuminin bera8~~ 

2/3/1940 CUMARTESİ donu, adliyenin dış kapısından cirin- sini temenni ettiklerialt iJ1f1 
13.30 Program ve memleket saat ce, ilk kattan itibaren, merdiven bat deiumumfııin ceza~~ 

ayarı. lannı tutmU1tu. Bu merdivenlerden tiğinl; milddeiumumi1' ~ 
13.35 Ajans ve meteoroloji haber- yukanya ve yukanki merdivenler • biyatı ve Piyer LouYl'iD - ffl 

leri. den qağıya kimse bırakılmıyordu. lup olmadığı bakkınd•_.haAAtP' .... 
13.30 Türk mUziği. 1e sahlblerl arka taraftaki küçük meğe sallhiyettar ~ 
Colanlar: Fahire P'ersan, Vecihe, merdivenden çıkıp iniyorlardı. Bu su mesrudatını varid ve .Jll.s.ı...-

Refik Fersan. retle, Asliye Dördüncü Ceza mahke- ğer görmediğhıl llÖJ~ ~ 
· Okuyanlar: Mefharet Sağnak, lıle- mesinin bulunduğu birinci kat, diğer altı noktada mtıdafaasJDI 

lek Tokgöz, katlardan tamamen tecrid edilmit müddeiumuminin idciiaJarllll ~ 
14.30 MUzikt Riyaseticümhur ban- bulunuyordu. Bunlar: 1) Lanson'un Ud 

dosu "Şef: İhsan Künçer.,, Uahbmeye Girenler simli ve son tabı 11FraJllil 
~.15/15.30 Konuşma ;uKadı°tı sa- Muhakemeyi takib edecek olanlar- Tarihi,, nele Piyer Lo~ 

ati.,, la gazetecilere ve all4alı y,evata, sanın iftihar edeceği en_ ~ 
18.00 Program ve menıleket saat müddeiumumilikçe muhakeme aalo- diblerden biri olarak ~ 

ayan. nunun iattab haddi heaablanarak mab Fransua Kopenln pjyer 
18.M Müzik: Radyo caz orkestra· d~d miktarda kart dağıtıımıetı. Hiç takdirle bahsettiği, 3) ~ 

Bl. bır karışıklığa mahal kalmadan, bu Fransanın en iyi eserlerfll4' ~ 
18.40 Konuşma "Yurt btlgisi ve kartlarla, kolaylıkla muhakeme salo- ren Mercure de France'de oO jjt..., 

sevgisi.,, nuna kadar gidilebiliyordu. hamlede 30000 satıldığı ve ~ r• 
18.55 Serbest saat ayan, ajans ve Saat on altıya doğru, Asliye Ye- fa basıldığı, 4) Daniel ııortelM,. 
18.M Serbest saat. dinci Ceza mahkemesinin icrayi ka- yer Louys'l şehvet temleril'tul' 
19.10 Memleket saat ayan, ajans za edeceği Dördüncü Ceza mahkeme- rika yaratmıştır diye &111' ___ .. __ 

ve m~teoroloji haberleri. si salonu, Üniversite taleJ;>esi, kadın Larus'da Piyer Louys'deO ~ 
19.30 Tilrk mUziği. hakim muavinleri ve adliye kitible· kısmın tercümesinde ınU~~M 
Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam, rile gazeteciler ve halk tarafından nin aldandığını, burada~~ 

Cevdet Kozan, Reşad Erer. doldurulmuş, hA.kim İsmail Hakkı kında: "Samiıni ve akıcl ~; 
Okuyanlar: Mumffer llkar, Mtu.ey- kürsüyü işgal etmişti. Biraz sonra yazılmış olan bu roman etki "'1' 

yen Senar. İstanbul Cümhuriyet müddeiumumi- ilki temayilllerini bir~ 
20.10 Konuşma "Günün meselele - si Hikmet Onat müddeiumumilik çık ve renkli olarak 

ri.,, makamını işgal etti. dendiği; 6) MtıddeiuınUJJllDİI' 
20.25 'l'Urk müziği: Fasıl heyeti. Kitabın naşiri Sühulet ve Semih sada davanın ne kadar ]ıakll 
21.15 MUzik: KUçük orkestra "Şef: L~tf~ . kiltUp~~neleri sahibi Semih ~UğünU isbat için mahk~ 

Necib Atkın.,, Lutfı ıle vekilı avukat Esad Mah • ği Gringoire gazetesinde -::.iri' 
22.llS Memleket saat ayan, ajans mud Karakurd ve kitabı basan mat- ince alaylar, müstekreh~ 

ha~lerl; Ziraat, Esham - Tahvilat, baacı Kenan Dinçman maznun mev- lunduğu ve bu gaz.eteyi ,,,,.-
Kambiyo - Nukut Borsaaı "Fiyat.,, kiinde yer aldılar ve muhakemeye de mahkemeye vermek Ulfl' 

22.30 Konuşma "Ecnebi dillerde· başlandı. ği noktalarıdır. .-"! 
Yalnız kısa dalga postasile.,, ~uhakeme Bqlıyor Bundan sonra bir eseriD ~ t 

22.30 Müzik: Cazband "Pl.,, "Sa· Muhakeme, müdafaa ve karar için de tetkik edilebileceğini 88 
at 23.00 e kadar yalnız uzun dalga düne talik edilmişti, HAkim, avukat sad Mahmud dedi ki: ,,t!_ 
poataslle. Esad Mahmuda sö~ ve~ ve mUda- _ Sorabilir miyim acaba! ~ 

23.26/23.30 Yannki prC1gram ve faasını yapmasını söyledı. F.ead Kab mUd«!eiumumJ koskoca ki~I' 
kap&m1. mud, müdafaasını okumağa başladı. nız muharririn tereddiye -.-~ 
---........ , .. _ ...... - Esad Mahmud Karakurdun san ihtirasının ne torkUJIÇ ~ 
Suriyeli h1raız hakkında mUdafaaaı lere yuvarlanabileceğiııi "1"".JI' 

Cemtyetin himayeaini bekliyorlar mUtemmlm malQmat "- Nezaketine, nezahetine ve bil- makaadile tarihe da~ 2 
S adri Ertemin meşhur "Çamur İstanbulun 16 kazasında ayn ayn - Ancak dokuz binine. Hüseyin Heydi, a- hassa hüsnüniyetine emin olduğum bir tabloyu almış da abUt ~ 1 

dan köfteler,, hikiyesini bel· çalışalı yardım komitelerini birleşti • - Fakat hocam siz bu yardımı dında bir Suriyeli - ~uhterem İstanbul Müddeiumumisi- cudünün 26 kıvrım ye~ .. f. bit ., 
ıd bilmiyeniniz vardır. Anlatayım: rerek bir elden idare etmeyi, yardım yalnız mekteb zamanı yapıyorsunuz. nin evvelki gece, nın .uç ~tten fazla süren iddiasını larak gösteren dilnya P-"" ~ 

tık mektcblerin birinde -isim ha - lan tevzin etmeyi, bu suretle fakir Tatil aylarında bu çocuklar yine aç Bristol otelinde, o- b~ilk. bir haz ve 0 nisbette de bU- dın önünde granitle§eD b_!t ~ 
tırımda yanlış kalmamı§Sa- Ahmed talebelere daha esaslı bir şekilde yar kalıyorlar. tel müşterilerinden yük bır teessürle dinledim; diye sö- Demetriosun soğukkanıııığııılt A 
adında çok fakir bir talebe vardır. dım etmeyi dtlşünen İstanbul Halk - Orası öyle. Geçen sene, ders İzmirli fabrikatör ze b~lıyan Esad Mahmud, Müddei- netini, şehveti değil sana.ti ~ 
Öğle paydoeunda arkadaşlan yemek Partisi . olrullardaki fakir çocuklara zamanında yardım ettiğimiz 9.000 Bay Mahmudun umuminin eaas hakkındaki iddiasın - insan vücudünde yalnıZ bJr ~:a> 
Iıaııeye gittikleri zaman kendi gibi yardım birliği namile bir birlik kur- talebeden tatilde ancak çok hasta :;ekiz yüz küsur li- da zikrettiği kongrelerden bahsetti, (Sonu "I iDcl ~ 
yemeği olmıyan arkadaşlarile tencf- mağa karar verdi. Bu teşekkülün nl- veya zayıf olan 900 kişiyi kamplara ra parasını çaidı • 
füshanenin bir kenarında çamurdan zamnamesini yapmayı da 7 kişilik ve prevantoryomlara gönderdik. Bir ğını ve Galatada 1111•• 
köfteler yaparak köftecilik oynar. bir heyete havale etti. lik kurulunca bu sene bu miktan da- bir kunduracı dUk-

DUn.. BugUn ••• Yarın ve daima 
Hocası çocuğun bu halinden çok · Dün bu heyetin içtimaı olduğunu ha çok arturacağız. kanında ökçesinin altına bu paralar-

milteessirdir. Fakir yalnız Ahmed· ol- duyar duymaz Partiye gittim. - Birlik ne zaman kurulacak? la aldığı altınlan yerleşdirtirken po-
·sa kendi kesesinden her gün doyu - Hamid Ongunsu, Halid Yaşaroğlu, - Formaliteler ikmal edilir edil- lis tarafından yakalandığını dün et-
racaktır. Fakat talebenin aşağı yu • esld Ankara Şehremini Asaf, mez. Esasen bugün nizamname pro - rafile yazmıştık. 
kan yarısından ziyadesi ayni halde. Kültür Direktörümüz Tevfik Kut, lk jesi ikmal edilmiştir. Viliyete gön - Hüseyin Heydinin beynelmilel bir 
Yapılacak yegane şey köftecilik o - tıaadcı ZUhdU İnhan bir masanın et- dereceğiz. Haftaya faaliyete başlıya- hırsız olması ihtimali kuvvetli gö -
yununu menetmek. Hoca da bunu rafında Qturmuşlar, müzakere edi - cağımızı ümid ediyorum. rülmüş, zabıta bu cihetten de tabki· 
yapmıştır. yorlar. Reis Hamid Ongunsu güle - - Bu birliğin varidatı nereden te kata başlamış, Hüseyin Heydi de, 

Nasıl olmuş, nereden geçmişse Ah- rek: min edilecek? dün, hazırlanan tahkikat evrakile ad 
medin annesinin eline bfraz para geç- - Geç kaldınız, içtimaımız bitti. - Muhtelif semt yardım cemiyet- liyeye verilmiştir. Bu münasebetle, 
miş, Ahmed de o gün diğer çocuklar diye beni karşıladı. lerinin varidatından, balo, müsamere Hüseyi::'ı Heydi'nin bir resmini neere-

Salonlann~ dünyanın en güzel filimlerini gördüğUııilJ 

L ALE111 
Size bu hafta günlerin ateşli vak'alanndan mevzuunu aıarı 

hakiki bir şaheser hazırladı 

1 o;~ ~~~;.il:;;QJ 
gibi köfte getirmiştir. Artık ders fi. - Evet, diye cevab verdim, geç teberrü hasılatından.. diyoruz. 
lan dinlediği yoktur. Dört kulak ke- kaldım. Siz bana liıtfen birlik hak . - Teberrüler bari kafi gelıyor ~ ........ ___ Milletlerin sıcak kucağından fışkıran bir gençlik voJJrall!-
silmiş, öğle paydosu zilini beklemek- lünda esaslı maliımat verebilir misi- mu, yani zenginlerimiz bu i§le kili Halkevleri tarafından sonsuz ufuklannı aşan bir gönül seli hayatla ölümün .•. Aşk]• bm mUcadelesidJr. 
tedir. Bir keıe yemek teneffüsü çal- niz? miktarda alakadar oluyorrar mı? Ma· .çıkarllacak pllstik san'at-
aa da o da diğer arkada§ları gibi köf - Vereyim, yoksul çocukların gı- liım ya, üniversite fakir talebeye bu lar mecmuas1nın esasları llaveten: Renkli M t K t ve Paramunt Jurnal. 
tcsini, bu dE'f a diğer günler gibi ça-1 da, giyim ve kitab ihtiyacı bakımın- hırs tedariki için zenginlerimize k I t ld •••• Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilltlı matineler. ----

~~n~~ h~~ e~n~~lm~~n~~~n~ni"~~ak~ra~de~~L~d~~~~n a~raşırı 1 

1•••••••••••••••••••••·-~~n köftesini çıkarıp yese... ve kökleetirmek için icab eden mesa- yUzde birini bile elde edemedi. Beyoğlu Halkevinde dün bir top- .ıl 
Nihayet beklenen dakika geliyor. ide bulunmak ve bu hususta mUna- - Biz bu kanaatte değiliz. Teşki- lantı yapılml§tır. Güzel Sanatlar A · 

Zil çatıyor. Ahmed de evden getirdi· sib göreceğimiz çarelere bqvurmak lltsızlık yüzünden hayırseverleriu kademisi profesörlerinden Halil Dik· 
ği paketini alıyor, tenefflishanenin için bu birliği kurduk. Şimdiye ka- yardımını veremediklerini zannediyo- men, Nurullah Berk, Cemal Tolulu. 
bir kö sine gidiyor. özene bezene dar fakir talebelere yardım, semt ruz. Bu birliği yapmakla bu yardımı Hamdi, Muhiddin Sadık ve İsmail 
açıyor. Köfteleri, kaç aydır tahayyül, semt yapılıyordu. Faf<at bazı semt - daha genişleteceğimizi umuyoruz. En Galibin iştirak ettiğ~ bu toplantıda 
ettiği köfteleri yemeğe cesaret ede- ler <;ok fakir bazılan zengin olduğun katı kalbli zannettiğimiz kimselerin Halkevleri tarafından çıkarılacak o· 
miyor. Uzaktan seyrediyor. dan bu yardım her tarafta mütevazin kalbinde hayırseverlik vardır. Fakat lan plastik sanatler mecmuasının e-

Bunu gören hocası yine Ahmed ~a bir surette olmıyordu. Şimdi birlik kanaati olunmıyan bir şey için hayır sasları kararlaştırılmıştır. 
murdan köfte!rrle oynuyor zannede- teşkil edilince bu yardım tevzin edi· yapmak kabil değildir. Bu nevi mese- """"~~~~""""""""""""""f'V"o.f'V"o.~~""' 
ret paketi kaptığı gibi sokağa atıyor. lecektir. Yani tekmil mıntaknlarla leler havasım buldukça inkişaf eder. it• 

t d v. h · t af 'hü ızar •o emas c ccegız, angı ıır ın ı - Erzincan felaketi kaışısında hal -
Sadrinin bu hikuyesi hiç de muhay ,yacı .fazla ise onlaı•ın ekf'iklcrini ta- kımızın gösterdiği alaka buna en bil- Yazımızın çoklıığundan "&JZ-

yel değildir. Muallimler bilirler. Her mamlıyacağız. yük misaldir. tnsanlann içinde hayır kanlara taarruz hangi şartların 
meictebde böyle yüzlerce Ahmed var- · lstanbulda böyle yardıma muh-lseverlik hisleri müphem bil' halde _ talıakkıtkuna bağlıdır,, yazım1z• Sinemasında yalnız 
dı •"c• k"c talebe ' dı ? ı kounmadık. Okuyucularmıızda.,. J1 r. ..., •• ·ar r. dir. Nereye yardım etmek lıizımgd- ;,- •• ..,. d h •• t 

Bunların yiyecekleri yoktur, giye- Bu senekini kati olarak bilmiyo diğini bilmo~. i~u yarayı deşmek, in- ziirler d-ileriz. B a gOS 8rİl8C8ktir. 
ccı~ıeri yoktur, kitab parakıı ı yok - ruz. Jı'ak.tt geçen sene 14.000 talebe sa.nlarda U!ruyan bu hissi u~andır - ------------ Seanslar saat: 12 - 2-4.1!5 - 6.30 ve 9 d• 

~~~~~fu~w~~n~~~ı. makJ~~ır.Biz~u~~~~ .. ---~~~~~~~~~~~==================~~~~==r tonu olmadığı için mektebe gitmi)en Hun!aım kaçma ;;«rdım cdıldı? Kitnpçı Halid süze karıştı: 1 ~ 

lerl pek coktur... Şişli Halkevi. buna en güzel mi ve s~.. HAFTA 
Ekser.sinin anası babası isdC' ol - t R r i H A L saldir. GPCcll giiıı dr· san.t sfryledim. ut~ 

dtı\'lı i<)n mektebden sonra karda. Sü\ari döı·ı•üncü aln\ kumandam Vfttk bir teşvikle elini sıcak ~udan p•• .. L _______________ _::_~_:_:_ _ _:~.=__:.:~_:_:_: ____ _. 
kı(ida. kıyamette geç vakıtlert> ka • merhum İbrahim paşa mahdumu ve s lf:uk HU.}a sokmıyan bir cok zengin Göı ülnıemiş bir muvaffakiyet: Franaız ainemacılık ilenıinin en büyük F.&feri 

• ear ~ k_' k!arda .oyn~rhr \t'ya kapı- Nafia Müdürlüğü yapı mu melat şefi h~yanl:ı.r Erzincan felaketzedeleri i· D o N K A z A K L A R I ' 
ları 1 ı onunde titı e~ırl<•r. Ragıb Evreub~rkin ka: ıııpe<leri emek c:;in bizzııt <:alıştılar. ~imdi de her .,,; 

Yer ) ı, semt .·emt bunlara yurdı- li sfü·arı sübayl:ınnd.ın lsmaıl Hakkı peı·;;embe toplanarak fakir çocuklartt İçtimai yaraları deşen bir mevzu - yaşamıı bir aşk ve ihtiras romanı, BtltUn kalbleri titreten bit 
ma çah~ıhyor. M ·ktclJ1erde bu gibi Evren berk ,·efat ctmi. tir. Ceı azesi dıkiıj dikiyorlar. Bunun iı,:in fazla bir! faciası. Bu sene görıilen bütün süper filimlerin muvaffakiyet ve muzafferiyet rekorunu kınyor. 
talebelere ,ardım içın komiteler teş- 2 3 940 cumartesi gunii Lalefüle ~ey yapmadık. Yalnız taıııdı'.Jarımı - Pr:~:a~~ li'K p As i F K o R u N M A w·.,;;~A 
kil olunuyor ... 74(!ngın mnhitlerde fa. Ko ka caddesindekı 31 numaralı ha- • .,. birer da;·etiyc g ındere.,t·ek ınsanl 1 "1 ~· ~~ 
kir talcbo :ı.z olrlugu için )ardım gC'- nesıı den sa t ll.30 da kaldııılarak hi~lerıne hitab ettik... Loııdraınn havadan, denizden ve karadan düşman tayyarelerine karşı müdafaası, zehirli gazıara. 
nış. mikya:-,l.a )ap:labılıyor. Fakat nam zı 8e.}a7.ıcl c ı iiııde kılındıktan Dogru, hoc:,rnı , yalnız "'İz. yar· f ve Y~~ bombalanna karşı gorunma tedbirleri 
Fatih, Çarşumba :E:d ı n k pı, Top • sonra B('yko 1n ile makber sme d 11 ı• ntc hde ) npıyorsunuz halbu- Ü • 
kapı gibi semtlerde ı.se hı mes.be. <lcfncdil :ek iı. Al ah r.hr t cyli)e. 1'i hır c; k çocukl rımız chrs' .ıatin- ,.- S MER S NEMASINDr-
linde... 

11 
&. d'Wı ısoı ıı ; ıııddej J 0 _ __ _ _ _.....,._ 

.. ___________ Seanslar 1.30 - 4 -e6~.30~v;e~9ldad:°---:;;;:=:::=:::;::;:iiiiiiitfl 
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On beş günde bir 
toplantılar haftada 

yaptığımız 

bire inmifti 

-145- ilel'ide acı realite bu yalancı süsle
ri parçalayıp da ihtiva ettikleri ki
ni açıkça meydana koyduğu za
man bu meseledeki \'aziyctimizın 
hatırru.ı bize kütlenin itımadım 
celbcdecckti. 

O devirden Wbarcn, ben daima 
biitün efkfınumumiyenin hatalı bir 
vaziyet aldığı büylik prensip ırc
seJclcrinde halkın göriinden diiş
m<'kten, halkın kinine maruz kal· 
nıaktaı1 korkmaksızın bir mcslPk 
ittihsz etmek lüzumu üzerinde is
rnr ettim. Nasyonal - Sosyalist a
mele p:ırtisi cfkarıumumiycyc bir 
jnndannn hizmetini ifa etmemeli, 
omı hakim olmalı idi. Sizim harc
kotimfz kütlelerin uşağı değil efen
disi olmak lfızınıdı ! 

BiUıassn henili: zayıf bulunan hcı 
hareket için dnha kudrct.li bir mu
arızı cazib sıfatilc halka manasız 
bir Imrar yohud y:ınlış bir vaziyet 
telkin ctıneğe mm•af!e.k olduf;'U 
zaman büyiik bir igvaata mağlfıb 
olmn tch likc:;ıi tabii olarak mcv -
cuddur. Bu da diğerleri ile birlikto 
yUriimck ve haykıımak teınayüIU
diir. Hele bazı d('lil ve muhakeme
si, hay:ıli olmakla beraber, genç 
hareketin kendi noktni nazarılo 

ayni istikamette bir karar vermek 
imkanını arzederse, insanlardaki 
cibanet bu gib hallerde bu türlü 
delil ve muhakemeleri btiyilk bir 
şevk ve hevesle anıtmağa saik o -
lur. Çünkü insanlar böyle bir hl 1 

yanete iştirak için kendilerine, ken 
di noktai nazarlarına bir hak gat
gcsi verebilecek şeyleri daima bu-
lurlar. Bu türlü müCeaddid tecrü
beler yaptım. Hareketimizin kimi
sini sun'i surette tnlırik cdilmf3 
umumi cereyan içine katılmaktan 
yahud daha doğrusu bu cereyan 
tarafından sürUklcnmektcn men 
için nzamf bir enerji sarfmn ihti -
yaç göriildü. Bunun en son misali 

Alman kavminin haya.tına zerre 
kadar ehemmiyet vcrıniyen cehen
nemi matbuatımız cenubi Tirol 
meselesine Alman kavmi ıçın 

rncşum olabilecek bir ehemmiyet 
atfetmeğe muvaffak olduğu za • 
man göze çarptı. Birçok ki5i, par
tiler ve "milli denilen temayülü bcs 
liyen ligler bu matbuatın kimler 
hesabına çalıştıklarını dil5Unmc -
den, Yahudiler tarafından husuai 
bir §ekle sokulmuş cfk5.numumiyo 
karşısında korkaklık sevkile öyle 
bir sistem aleyhindeki mUcadeloye 
müzaheret etmeğe başladılar ki biz 
Almanlar bu sistemi şimdiki vazi
yetimizc göre inhitat içindeki bu 
dünyada yegane bir salah eseri ad
detmemiz icnb ederdi. Vataruıız ve 
beynelmilel Yahudi ağır ağır fakat 
muvaffak ve emin surette boğazı
mızı sıkarken, bizim sözde vatan
pervcrlerimiz dilnyanın velev bir 
noktası füı:erinde olsun Yahudi ve 
farmason tazyikinden kurtulmağa 
muvaffak olmuş ve beynelmilel ve 
clhanşümCıl ideolojinin zehrine kar 
şı Nasyonalist bir mukavemet 
göı;termiş adam ve sistem aleyhin
de uluyorlardı. Fakat fırtınanın 
önüne perde çekmek ve efkanumu: 
miyenin avazı önUnde teslimiyeİ 
göstermek zayıf karakterler içfn ... 
pek cazib bir ııey oldu. E\•et, bu 
hakik:ıteıı bir teslimiyet arzetmelc
ten ibaretti. İnsanlar, o hatmi ~
teliklcri ve kötülükleri ile, hattı 
kendi i~Ierlnden bile teslim etmez.. 
Ie_r ar_n~a ~urası muhakkaktır ki ket 
dılcrını dığerleıile beraber vü.rü • 
nıeğc sevltcrlen yegane scbeb kor
k:ıkhklarıdır ve halkın galcyanın
d.~n duydukları endişedir. Sair btt
tun Yahudiler kabahatlerini müd
rik küçük günahkarların esef (.,'<11-
lccek hile ve kumazlıklarındnn iba
ret tirler. 

O zamanlar, haraket istikameti
ni kaybetmemek için demir bir el 
ile buharı başka tarafa çevirme)( 
lftzımgeldi. Tahrik edilmi~ efkan
~mumiy;ınin bir alev gibi fışkırdı.. 
gı 0 zamanlarda bu istikamete h r~ 
hangi bir tc§ebbtis halkça mergub 
0'.:ını::ızdı. Hattiı. ona kıyam edecek 
<..urclkfı.r için bir tehlike teşkil edoı 

bllirdi. r J)cı.•amı var) 
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- Madam dedi ... Nerede inecek - iStaayon d& ka~abalık değttdi. 

tiniz? İki polie memuru, bir dedektif, ad-ı 
Kaduı ne cevab verdi, ve ne de bu ıt tabib valfa mahalITne geldiler, kom 

laflan ışitmi§ olduiunu belli eder pa.rtmana girdiler .. daha ilk anda or
tarzda bir harekette bulundu. tada garib ~ esrarengiz bir hidiee-

Y Jı~ N t 8 &. B A B 

Memur kadını dürttü ... A. .. Kadın nin mevcudiyeti hiaeedlltyordu. Tefrika No ~ 27 
da ruh yoktu. Gözler camlanmıe, yüz Aksın gazeteleri bldisedeo haber- . . w. .. 

ıı çehreye bir keba ti mey- dar lınuılardi. Büyük harflerle Kadın muayene edıldıgı zaman u- şamı, gene;: bır ccntılmen de goldı. O 
~teraı:m 'lın"a+u .... __,, k vekt Ak- .. ,.. trood bt k dı . tthar etti" di-ızerinde vücudünde en ufak bir cebir da ölüyü &"Örmek istedi, morgun me-
yı anz o ""'il" • .m-ur or u. -e a r a n ın ,, . _ . . dan d la . w 

-bndan bin bir teY geçti, ya timdi bu ye avaz avaz haykınyorlardı. ~ go~edı, bun _ 0 yı da muru bu zata kım olduğwıu sorduru 
ölünün mesuliyetini kendiaine ytıkle- Kadın muayene edildi. . ıntihar ~me karar veril~. _ . zaman şu ccv~bı aldı .. 
meğe kalkıpcak olsalar ne yapacak- Kılıfuıdan, kıyafetinden gün gör-ı Yalıuz göldelı lı:açan bar hadıse -Ben naklıyat komwyoncusuyum, 
tı ?.. m.tit bir klmM olduğu belli idi, gU- vardı. Kaduııa çehreei b4lytık bir kor ismim, Hazeldcr Adison sokağında o-

Bir aralık tereddüd etti, pdip po - Midi, u.ttı ba§ı gayet itinalı bir su- ku görmtif gibi takalliia etmletf. turuyonmı. 
leise haber vermeli mi idi?. Ntte tanzim edilmi"ti. Sat elindeki Ceeed morga gönderildi, Maktu!U - Delikanlı devam etti: 

Yoksa usulcacık bir ölilyü, dı&an- eldivenin yanaı avucundan çıkmıı- t;euhis etmek mümkün olmadıf için, Delika.nlı devam etti: 
va atıp hiç bilmemezlikten mi gel- tı.. Ayni elde bir çanta vardı. Çanta- teşhire karar ''erdiler, iestz ve me- - Elime gazete geQU ... İntihar Iıa-
meliydi? Tereddüdün pmanL değil- nm içinde de paralar bulunyordu. Asıl rakit insan çok .. Cesedin te§hir edil- diaeeiııi okudum. Klişede ölUyü ka
di. Karar verdi. Kendisi bu ciııay~ Uzerinde durulan ve nazarı dikkati dlgi şüyu be.hınca, morgun Ust salo- nma bemettim. Yarabbi, çok fena 
ti işlememift,i ki, korkawı, en doğ - celbeden meaele de şu idi. nu insanlarla dolup ~mala başla • oldum. Genç adam ağlıyordu. 
rusu dtlrtist hareket etmekti, kalktı Çantada bir de ilte vardı. dı. Sanki ölü görmek, hoı birueymlu - Ne olw·, onu bana çabuk göste-
ıitti. En yakın polis merkezine va- DOktor titeyl bmıen almq, kokla.- gibi, bu ziyareti mükerrer defalar riJı diyordu. 
ziyeti an!attı. 11111. ve bu lıtenin içinde öldtirllctı bir yapanlar da oluyordu. 1 Nihayet mesele anlaşıldı. Ölü. za-

Vakit hayli ilerleıaif olduğu !Qln, maddeıılıı mevcudiyetini cörnınştU. Cesedin teşhir edildifi ~nUn ak- valh adamın kansı için, Hazelder \&. 

KELAL ~Ol~ 
LTAN A1. 

#"' ., 
mindcki delikanlı cesedin üzerine ka- gitti. Sorguyu, Hazelderl mUtees:,.. 
pan<.lı. Uzun uzun ağlarnağa başladı. etmemek için resmiyet bududJart rSP' 

Bu acaib levhayi size tasvir etmek riclnde gayet samimi bir tarzda Jıse. 
isterdim. Fak:ıt emin olunuz asabım tı. ~u kanuşmalar lllt anda. ıı&fıı~t 
mtisaid değil... Hazelder yırtındı, y1 biraz aydınlatır gibi oıdu, d-' 
ağladı, dövündü. Mütemadiyen de: tabk1kat ilerleyince, mesele o;:.-. 

- Acaba bu il}i kanm niçin yap- dirin blr karanhfa daldı ki... ı-· 
b diye soruşturup durdu. Thtlyar a- lehı içinden çıkmak mesele ol~: 
dam yine elindeki sicimle oynadı. O- bil yine kimse meseleyi çör,elll ~ 
na bir dtiğiim daha vurdu. Devam Harzelder, hldiseyt ten~1r e J<ı 

_ ,,__cıtı. 
etti. ıçin elinden geldiği kadar ugı ....,.-İP' • 

- Hadise mühun azizim mühimi ... tık bir halde olmasına rağıneP t»s8 • 
Eğer bu iş, hakikaten vaki olrna.mıı hat verdi. Bir akpm ewelJd el 1)1>' 
olsaydı ve bir zabıta romanı yazeu lcrlni değlştlrmemiıtt. sakaUar~·.ıJ.eri 
muharrir kafasından böyle bir vak'a mışb. Neticede müatantiğo şu 80 

doğursaydı, muhakkak dünyanın en söyledi: . . J:>itl. 
mcşlıı.ır muharrirleri meyanına gl - - Altı seneden beri evli ı~ık. f(lıı1'· 
rcrdi. Bak dinle. birimizi f evlcalade ı:.. ·.k sevıY0 bet' 

Tabit o gUn bedbaht zevcin üzerine Bu müddet zarfında ara.ınız~ • 
varmadılar ve kendisini isticvab etme ı hangi bir ihtilıl.f çıkm~dı. çok 1adl 
diler. Hususile, z.avallı genç haddin- muı yoktu, buna rağmen fev a 
den çok fazla mUteeeelr göı-Unüyor · ımesudduk ... 
du. Demek kansını çok Be\'iyordu. Müstantik MOrrlu : ) 

Ertesi günü müstantik onun evine !DeV~1 ,.,., 



~ART 1910 YEN İ SABAB 

---Af r od it Beraet Etti Her gün bir röpo~ , 
[Baş tarafı 4 üncüde] ilerini, müdafi vekil g~bi, ~emleketin S Z 11 

1 

~"-k d k tli ve mag- 1 • • k bazı e<lib ve muhamrelennden ve 
tr -\:; oyn.n uvve - •• k arar . . . .. ----· 
~ bil' erke~.n tablosunu anlatan 1 n U bunlnrıt! kan.:atı.erındc~ .ıstış?ada .~~ (Bnştnrnfı 4 iincü sayfada) laşmalı. Çocuğuna bakmı:ı.smı bilmi •

1 
!. ıtlınamış?.. Bartarnfı 1 incide) zum go.rır.cdıgını, \·ekıhn zıkrettigı den sonra da bakılmağa muhtaçtır: yen analara öğretmeli. Verilen ı:;Utlin . • • . 
~Çin iki dl!jcnere flütı.;ü kızın eski il b: mat~: Kenan Din!(mau muhamrler a:asında taraflard~n da Anaları işde oluyor, yahud 6 kişilik çocuklar tarafından içilmesini temin . Ba) J. O. C. \ ~ı·~ ~r. 
~ Yunan iidetlcrine dayanarak ~ :ı~ kitapçı Semih Lfıtfi aleyh- ha fazla asabıyctle davayı takıb c:- bir aile bir odaya sığınmış bulunu - etmeli. i Ekserıya okuyoruz. Teda\'ı gorc'O 
~-tierini sevmesi sahnesini can - ;e:ı:~~ ma.tbmı.t kanununun sı inci 1:1iş, bi~P.r.-.f_ ka~mamış ve da~a.yı .a: yor, çocuk mecburi olarak ders sa- Sonra_ i6C gi'ien çocuklu anı:ı.ların ilft.çlar varmıe, f~at, A LLCOCK :- a
-~n nıuharririn o kısım yazısını , Türk 0 ıı. kanununun 426 ve 427 !unu s~.ylcdı.' Esas hakkmdakı.ı~di. atlerinden gayrisini sokakta geçiri • feci halı de başka derd. . • jkısından bahscdılınce, katıye:n mUb~· 
~ '~ ta, karanlık bir zindanda '

6
• madde~e tevfikan açılan hu- gunu sc:~lc.Jı .. ~h nkkındakı ıddi- yor. Gebe kadın memursa, hUkumet, lağa değildir. Bir znt akf]am t:ıtb.k 

'4\i" hır kadnın soğumuş güzel vü - ~cı amme da.\'ası \izerine yapılan ı asında zıkrcttigı bazı. ~ok~l~n t~k- _ Bunları da nazarı itibara aldık. doğurmadan evvel on beş gün, do - ettiğ'i bir ALLCOCK yakısı , bir ge-
Unc bakarak ebedi güzelliği mer-

1 'ın;1 clunı ıı. sonunda., hukuku a.m- 1 rarladık~n sonra. eserın Mıl~ ?'alım Geçen sene Fatih, Eyüp gibi çok fakir ğurduktan sonra da bir buçuk ay me ce zarfında tesirini gostererek ~ve 
-:e.!ontmağa çalışan bir heykeltra :;:1 dav: açılmadan Sultanahnıed ve Tez:b~y~ Heye~ne h~vaJ~ı~ın .. se- mahallelerde bakım odaları kurulmuş zuniyet veriyor. Faka~ işçi kadın ~u , dev~lı ı:u~klık _tcvlid. eı..:crek abrı
e ~~k karşısında duyduğu illihl Birlnei Sulh Ceza mahkemesi tara - ~~l~ ızah ettı ve sozlerını şoyle tu. Bural::ırda çocuklara kahvaltı veri haktan istifı:de edemıyor. Sonra ışe jyan mahallı teskın etmıştır. 
~ H heyccanlan tasvir eden saf- f d h li\"ukuf olarak seçilen Kon- bıtırdi. . . yorduk. Terbiyevi oyunlarla meşgul giderse çocugunn koyacak yer bula-, ALLÇOCK, Romatizma. Lumba
~b· 8Öylemedi? Hayır! Hayır! Bir :.

1 
~~bn Hakkının verdiği ve ı .-. Meslekdaşımın ıddıa~ızın . ?111 ediyorduk, derslerine çalıştın yorduk. mı yor. Halbuki mesela Almanyada ğo, Siyatik, delikli ALLCOCI:i yal:ı-

t-~ ı eser bu §ekilde tetkik edile - ~ tcs• h rrirl di'-·e imza et- ~~hım noktası 01~ v~ muvekkılıle Kış mevsiminde anaları işden gelin- böyle kimseler için teşekküller var • larile şifayab olmuşlardır .• 
• ~ J"i!• • • - ..1.an gazc ı mu a ., dıger suçlunun azım bır surette hu- p d ı t~ k 
' .. ger bu şekilde tetkık edilmege ı· w• 2S/ll/939 tarihli raporda eser- · • · . ceye kadar hariçte çamurda, soğuk- dır. Bunlara uponyer er er. ~ a- ALLCOCK yakılarının tc,·lid etli-
. dd ı:sa, İstanbul kUtüphanelerinde ~:~ bazı etimle ve ibareler alıruırak ı kukların~ taalluk ede~. k:yfı~~t ~~~ ta gezmelerine mani oluyorduk. dını v~zifcsine giderk:~ çocuğunu U· ı ği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BlR 
~ ~Utnuminin elinden kurtulaCD.k eserin müstehcen olduğu kanaati iz- kında. ~~dnfa~~da -~ç ır soz 8?Y _ Bu sene yardıma başladınız mı? cuz bır bedel mukabılınde buralara MASAJ gibi hemen ağrıyan yc.r'n 

bır l>n t . knlm • • lemedıgını tcessurle muşa.hede ettim. Ev t ı· b" l'k . b akır B'zde de 1 l At LCocı- ı 1 İı1 . --na eserı az. . har edilmişse de, kendisinin, hususı 1 . . . . e hukukunu sı- - e ' mese a, ır ı şım . ır .. ı . ... etrafını kap ar. • " yn n a· 
htt dia makamı Piyer Louys'den ikı sebebler me\·cud olma.cbkça Ceza Mu- Mcmurıyetımız a.mm d 

1 
.
1 

diden 1000 çift ayakkabı hazırlamış- Bayan Halıd atıldı: rındaki kınnızı daire \'C kartal rcsirn-
~ ~ bulup getirdi ve ol-udu. Fakat hakemeleri usum kanununun 66 nc1 Y~~C:te memur buh.ınm~ı o ayıs.ı e tır. İhtiyaç nisbetinde semtlere da - - Bizde böyle bir şey yapılmağa li markasına dikkat ediniz. ~!ı~-
~ ll)terlcr:;e, kendilerine, okuduk - maddei muaddelesine göre bo husus-- b~zım tez olarak . koydu~uz ve ıd- ğıtacağız. knlkılsa evvela dünyanın masrafını nelerde 27 buçuk kuruştur. 
~ gU!gede bırakacak 312 parça ta tavzifi tazmıgelen ehlihlbreden o- dı~1ızın ku~e.tli m<:8~e. ı, mcvzuun _ Fakat hocam, yardıma muhtaç yapar, liiks bir bina tedarik ederiz. 
?~. P. okuyabririm şimdi. İsterlerse lamı ı mahkemeye verilen sata- aliika!11ann .ıstı:adesı ıçın olup ol. - olanlar yalnız ilk mekteb talebeleri Tekmil varidatımız tükenir. Çocuk -
llh.ı~' Nef'inin, Bakinin divanla - hiye~mi ehlihibre li~tesinln tet- madıl? kcyfıyet~~e kf~nun~n ~u~b değil, orta mekteb ve lise talebeleri lara ba~mcak par~ız kalmaz. Hal - KaradP.IJ.IZde 1"ı1şa 
·~ lncildcn, Te\Tnttan parçalar kiki d anla,.ılma~ma, bu itibarla 1 sebebı olan bediı me ~m ar .. a tın a ne. olacak? buki böyle yerler çok mütevazi ol - 'J 
' 11>'ay 1s . . d' Ncd' · 0 en ~ ahlakiyatı bozacak n~rıyatı onlemek . . . 1 d • • k.~""'~ ırn: terler mı, şım ı ımın I<on alı İbrahim Hakkının ihtisası _ . . . . - Şımdıkı halde onlar mevzuu - ma ı ır. dıl ek l•man"ar 
.._~~nıiyesini açarak dejenere ol- t!aııuk etmiyen edebi bir eser hak ıçın_ ~atbu~t ~{anununun 31 ı~cı mad muz haricindedir. Onlar için ayrı bir Bu sözlere Refika Hul\ısi Bchcet e ec ~ ' 
~bir bcdb bb b h na dcsının 2 mcı fıkrasını teklıf eden .. • ·u . ed' . . 

' ~ aht ma u un, ama - kında mütalea beyan edemlyec.eğine 1 . . r t k' be • teşekkül yapmak lazımgelecek. ı raz . ı~or · . . [Baş tarafı J incıcle] 
~ .. !olg~li bir köşesine uzanmış ya- •·e Sultanahmed Birinci Sulh Cıeza mebus Bay .31!adlilin .~eckk~l'e .ı hukya - Yani o zamana kadar ne ola. - Bızım Çocuk Esırgemenın Üs- Ereö-lide olmak üzere iki büvük limar. 
""l'fedi ' natı hakkınua a muve ı ının u- "d d b. k · b. · b' c · lıl min yanına gelerek ona na- rnahl<ernesince sebeb gösterilmeden . cak? ku al' a ır reşı, ır puponycrı, ır vapacaktır. Bunlardan Çatalnğzını 

8arı.ıı •· ek · di-· · Nedi • kunun müdafaasına kıyam eyleme· k bak evi var Fakat hiç de .-%ı d P opm ıstc grnı ve - clılirnkuf seçilen Konyalı İbrahim ' .. a h kuk k d'l - ········ çocu ım · büytik bir lııgiliz firması yapar.aktır. 
~ bu üfetsiz, ahlAksız oğlanın hakkının eseri kül halinde mütalea- s~m m~e .; u :;'mı~~ l~~-·ı e: - Fakir orta mekteb ve lise tale- lüks değil.. Burası doğrudan doğruya I<arabUk 

"Jı;,,, •• de çıkan tüyleri görerek na- dan zira.de mlinhasıran sayfalar, ara :ın~en rıca er, evv ~ ~y ~.ız heleri tatil zamanlan bir yere top - Münakaşa uzuyor. Benim vaktim fabrikasının mamulatını ihraç etmek 
~~e lroneş bulutlanmağa başlamış,, sından. çlkıı.rdığı bazı ibare ve cüm- ıddiayı da tamamen e brar .. erız. !attırılarak çalıştırılamaz mı?.. Ne yok. Matbaaya dönmem ll\zım, ayrı- için bir tahmil tahliye merkezi ola-
1'.ıı:t' devam eden parçasını okuya - lelere istinad eden mporunda bildir- Esad Mahmud tekrar ahzıkmk uta .. - bileyim ben, mesela kız talebeleri top hyorum. Benimle beraber çıkan eski caktır. 

. llealar serdettikten sonra, a ı mu- 1 'f di mebus Huriye Öniz· · ·· ·· ~~ . . eliği şeWlde eserin müstehcen bulun - 11 ik ed b .. til kt • lansa, bun ara muhtelı nakış ve - . · . . Ereğlidekı limnnda butun vapur " 
lfıt~rler mı Te\Tatı açarak Hazreti l duğu hakk;ndaki kanaatinin kabulü- ldafaaya ~a ı. ~~ f u ntt~~ .a kiş işleri yaptırılsa, ve elde edilen - Evet, dıyor, ortada üzermde lann fırtınalı havalarda sığınmaları 
k . bizzat kendi sulbünden hasıl ne kanunen imkiiıı göriilememesine lan, bu sozlenle mu a ~ e. ıgını ve işler satılsa, hem talebeler iş öğren- durulacak bir çocuk meselesi var .... için inşa edilecektir. Burada esasen 
""ll iki k · · la .Matbuat Kanununun 31 ıncı madde- . . . . . B' d k d k do . 
~I İrılete~~ntea:atif~na gıı:tti:ı~_,0? U:: ve tarihi tetkikler mahsulü olduğu sinin ikinci fıkrasını teklif eden me- m~ş, hem de boş va~ıtlerını geçır - ğuır m;.;:u:oa ~ ~ ~~m .. ~ k~ bun~ evvelce mevcud olan ~algak~~ ~ö -
·1t ınıe ıs 1'8.§ e gını ka.ydile Afrodlt tercümesile alakası . . . mış. hem de beslenmış olnı..-s mı?. m ı · em e e 6 • a küntUlerinin Uzerine bır venısıoı ınoa 

eden f ı t k al l ? ' bus Bay Halilin beyanatına da ehli- 1k İn k b"l k "Hl d bizi • \r ası e r ıya un· olmıvan ha,·ali \'e ·~·ık saçık resim- ' . . -· . Bu defa tısadcı Zilhdü han ee- mu a 1 en ço 0 m e m mem- etmek daha kolay olacaktır. 
ı.. i! y;.. · üdd · · · t _ "' .- ~ hıbre raporunun cevab verdıgım, ken . ı k tt . 
'<:!' .... e.azız m eıurnumı ıs er ler koyarak yine Afrodlt adile bir i . . . . · vab venyor: e e e.... Bundan başka Amasra lınıam daha 
~1 ki İncilin kapağını kaldırarak kitab neı;rl snretlle hakiki Afrodit dısının de, mUt~d~~d defa~ar ~~ : - Neden olmasın? Pek güzel o- Ülkemiz büyük, bu günkü nüfusu- ziyade genif,ıletilcrek 40 kadar vapuru 
~dünyayı tanıyamıyacak kadarleserinin isminde istifadeye kalkış. kemede b~na aıd sozler soyledıgını lur. Fa.kat bu teşekkülleri kim yapa- muzun beş altı mislini alacak kadar istiab edebilecek vaziyete getirile -
l'l\t bir kızı 100 tane karısı olan mıc:ı. Olm""I ehli ~ufun haiz olması beyan etti. . . . . cnk?.. bUyük ... Ntifusa ihtiyaç var, fakat cektlr 
ı. ·~atrıl--- Sill ı b - _ ~ ....., ' · Söz sırası Semıh Ltltfınındi. O da . b d d ğ ı ·ı h d . "bağı '>er eymanın nası agır lazun şartlarda biri olan bitarnflı - .. . - Halkevlen... u a, 0 an ann yaşaması ı e ya u Zonguldak ve Samsunda yapıla.cak 
ıtı11. rta bir hurma ağacının altına 1 ihndan "Üpheven düşilrmi~ olmasına, ~.udafaanamesınl o~udu: Bunda ez- - Evet, Halkevleri, doğru, fakat yetişmesile kabil olur. Süt çocukları tesisat ~vesinde emniyet. tamamen 

dk ıı:le''İ ··t" a·· •·· u hik~ye e "' -.: ., cumle §U noktalar ilzennde durulu- ·ı ·ık k•~be 'd ek ı · -"Ilı fllc .T P go ur ugun u • Vnlverslte profesörlerinden müteşek l . yalmz Halk.evleri kl\fi değil. MUnev - ı e ı me ~ ?ı ec yaşa gı• mı -

1 

t<>.rnin edilmiş olncnkllr. 
\r :ayı okuyayım T ktl sata hl ·etr ehlihibrenin ,.e !\la.a- ı yordu. verlcrimizin bu işle alakadar olması j yen çocu klnrla, ılk mekteb çocu klari- ============:=-=====:""'.====== 

ır, :tne isterler ml, Sure.i Yusüften lrif Veldil;U ~IUli Talim ,.6 Terbiye! "- ~ayın hakim, lazım.. 
1 
le, mlira~ılklik çağına gelen ortsımek- 1 .Adillnr Sulh Htikuk ma1ıJ·emcsin • 

' Yfa açıp Mısır kadınlarının o - 11 t·nı diki 1 in da bu ı "İddia makamı, Mnthuut kanunu - Bay Halid YaRaroğlu lA.kırdıya. ka teb ve hsedcld çocultlarla ayn ayrı dm . 
gUzeJliği karşısında nasıl ken - __ ::; 

1 
edn bv_erk ert.j rba~r brl n t' nun 31 inci maddesi delaletile Ceza rışıvor· " . me.5!;UI olrııak la?.ını. Bunu da her · ıB . .... k d t d .. le.ı. 

t.. -l'iıı- k . ~un e ı ıyme aız r sana 2 dd . . ·r d • · . . b k uyu n n sana oryoınun a o 
"'l\ t. ı aybcderek tenasül filctlcnn . 11 • ,. l\laUu t l<nnununun kanununun 4 6 ncı ma esının 1 a e _ Evet alakadar olmaları 18.zım şey gibı hükfimetten, partiden c - D 

1 
D . 

11 
k a··ktö. 

1 
. 

)1.. ıı.an b b d lru esen o < 11!,'"ll e ı a. t . -· 1 d h·1· d be . ' . ı . ı· n · b" d 1 ı ev et ernıryo arı on u. r erın· 
""l'i' ıraktıklanw urn a o ya- 31 in . 1<1 l . 1 1 . 2 lnd c tigı esas ar a ı ın e nım ceza - Fa.kat bizde muallimlerdcn bafjka cmıye ım. pırnz ı?. e çn ışn ım. d Al d A • ~ 1 b r d a a 

ıı · cı mn.< es nm . ncı ve hı.ndınlmamı lstemekte6ir. Huzun1 - k. b · 1 1 l ım 
0 

''"U Sen "azetecisin yaz: en ımc . yaın, .1 ey em a 6' 11 • 
~l:tı:ı . •• • • fılmılarmda derpiş edılen halkın ar . . ımse u ış er c mcşgu 0 uy r. m c • ' toryomunda ölen Tahtalmle Balka -
llıi di. sonı~orum sa~ mua~eıu • \'e haya duygularını incitecek mahi- nuza suçlu ~nılan:-k getınl:n yurdda nevverlerimiz çok değil, hnftada bir - Evlerınde kocalarının paraları- , pan han 35 No. da. kayıdh fbr::. '1im 
~ ~e. Bütün bu l{lasık edebıyatı- ,ret~ mUstehcen eserler mevamııds. şın cezai fıılinde ılk aradıgımz un - kaç saat bununla meşgul olsalar .... nı çıtır çıtır yemekten, poker oyna - ş· lst b 1 Tıb , , d• 889 No 

'e b .. tün. kü" "bü 1 dd d J .- 1 1 .. - k h d k kt t kl bo 1 ta ışman, an u )\!r u · 
b> "1{1 .. u tu muKa ese. ~ tclfı.h:ki eclllenıiyeceği neticesine \"8 - sur, ~.za nnununun ru un _a me . Emin ol, çok güzel şeyler yapılır. ma a~, ırnn arım yamat n ı lu Akif oğlu Nihad, Çengelköyimde 
~·- ... tchcen? Allah da ;ın haşa, ld • ..ıı- tJ K 1 nuz olan kasd esasının yoklugu veya Teşekkür ed~rek oradan ayrılıyo· b:ışka ışle m~gul olmıyan bayanlar 

47 
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~ v.!hc . ., H , rı ıgınuun ıruı maeı enan D uçman 1 • .3 b' b 
1 

.
1 

,~ o. a yı ı fü mt.-u og u u-
h c.ı ncşnyo.t yapmış. ayır, ı S "h Lfıtfl I' 1 1 1 vı:ı.r ıgıuır. rum var. Bunlnr 1raz u mcse e ı e am- red •. B B 1 8 ·ı: kö 'Ü 

ı~ aıiz htıkinı ! Bir edebi eser bu ''
0 ar:• ~ ... re yn§ın ::..ı:ı:te:ı- "İddia makamı müstehcen sanıla.o Akşam bir Halkcvi t.opl::ı.ntısıııda kadar olsunlar. Hem vakit geçirmiş. d 

01~. ~~11 

1 .
3 1

a B uı n~ d~-= 
>fıtı.~ e tetkik edilemez. Tekrar edi - nr: ,·e lda,~a. ~h tel munıalınak ·ı h - bir eserin müstehcen olup olmadığı- ayni mesele mevzuu bahsoluvor Ba- hem de vatana çok faydalı bir hu - ,;r1 .

1 
1 do:~. ı:ı ~~-nd. a ukrsadlıe ,.1:e, h 

~ '<ll\ 13· ed bi b" ktild" mı.~ o ubu <'.ı c e m e.mc arcı - · 1 1 .ı.eşı ca .. .,ı . ayı •• -
~ b" • . ır e eser ır ur, b h 1 lmad ıır. , nın tayin ve tesbiti salahiyetinin e - yan Fatma Akyol: roct yapmış o ur ar. cd gwl Osman Balat l<öprUbaşı 

UtUnd.. n nma ına ma a o ı,.,.na, \e . . • • . . F rUk Kü "k m o u 
~ llulldan ur. . Sultruıalırned Birinci Sulh Cezn mah dıbl~~ d7ğil hukukç~laı:n oldugu - - Yalnız ılk mckte_b talebelerıle •a çu · 155 No. dn ka~,dlı Sefer oğlu Hamid 
~~i . so~ra: v~Jrtl, tem~ ~h itemesinin ~çtiği cltlhııkuf Konyalı nu ılen sUrdUler. Bu ıddıadan sonra meşgul oluyoruz dıyor, fakat 1 Temiz, Falih Aşıkrnşa mahnllcsi şair 
l"orn:;::1 dordilncU c~a d~ıres~nın İbrahim Jlnkkımn rnponına dayanı- da Ceza kanununun 426 ncı mad?e- çocuk yalmz ilk mekteb talebesi mi- Geıeral zzejdin namz11 gösteri'di Baki sokak 29 No. da kayıdlı Tevfik 
~lıta Oku~t heyeti umu~ıyesı ehli~-u- lo.rak toplattırılan tercüme eserin sn. ' sin~ dayan~rak cezalandırılmamı ıs. dir? .. İlk mektebden evvel veya son- [Br tarafı ! incide] oğlu Ahme<l Nuri ve Ş!vez.a.t ve Kına-
~u~ ~ulması"' l~zımdı . ., d'.yo hibine iadesine temyizi len.bil olmak tedıler .. 'N!.rk Ceza ~anunu?u~ bu ra bunlarla m~gul. olunmıyacn~ mı? general lzzeddin Çalışların Genel ,lıada caddesinde 57 No. dr. ölen 

~tetu. bır mahlrumıyct knraıını , tlzcre karar ~·erildi. maddesı mustehccn hır escrı bılcrek Doktor Semıramıs cevab vcnyor: Başkanlık dıvanınca Parti namzedi •Melik Semerciyan ve Düyükada Ni -
lıul .. tabı ve neşredenlerl mesut kılmakta- - Evet. bilhassa süt çocuklariıe olarak ilfını kara.rlaştınlmıştır. za..rı mrhallcsi Aka!·çc colmk 6 s.ı.yılı 

~-lı~ Millet Meclisi azasından ve . . dır. Kanunun bu sarahati karşısında mesgul olmak lazım... Düşünün bir ı:ı.yın ikinci mUntehiblcre bildiri - evde ölen Marinin terekesine vnz'ıved 
ll.f'iyet te · ah.b . b hıbre olarak karşımıza alır onun bı- b" · ··st h 1 lm d - . - . . . . . • -~ıı..... gaze sı s ı \:e aş • . . .. ' . . ır esenn mu e ccn ° up 0 n ıgı kere. Çocuklarına emzırsin dıye ver- rım. ı::dılmış oldugwırlnn alacaklıl:ırln borr. 

.... l"lti y. , N a·· t. • taraf fıkır ve mutalealarından ıstıfa- takd' · l"h' ı· · ed"ble ı"mizcl ·-· .. . .. · · · . \ıh ı.nus a ı • gaze emız . .. .. . . , I nın ın sa a ıye ım ı r dıgınıiz sut.ti, koşebaşında satan ana· C. H. P. Genel B<J§katı vekilı lulann bır ay ve veraset iddi:ıı:ında 
.c.. ·Urrir· B'· .. 1 ...... 11 t ...... lis. de ederek hukmunu kabul edebılınz? . . . ed k 
""lltncı ı ve uyut ıuı e ıncc ı d . k · bıle terkedemıyen, bunu tayın ece lar va.r... Bayanlarımıza bir vazife 3aşvekU buhmanlann üç av zarfında vcsnikUe 
, an liüs · C h.d BU rtik Mil Bun an sonra, a' u at Konyalının I d' b' ·aa· 1 ... · . • · "tecı· . eym a ı • 'Y ı 1 •. . ' •. . hukukçulardır ıyen ır ı ıa ma m- dilşuyor. Semt semt, kapı kapı do- Dr Refik Saydam mlir:;.caatları ilan olunur. 
~t ısı azasından ve Vakit ve Tan hukukçu dcgıl, edebıyatçı degıl, ıç - mının "Afrodit,, in müstehcen olup ~~~~~~~~~!!'!!!!~~~~!!:!!!~!!!!"'!~~~~~!!!!!!!!'!!B!""~~~~~~!!!:!!!!"!!!~~:z331~~~~~~~--. 
~ ı!lerj muharrirlerinden Sadri Er timaiyat.çı değil, tarihçi değil, Kon · olmadığının tayini salahiyetini bana. ,.. _ . . .. . . . - - . :-

tııı l:l:ıebus v h . K" N 1 yada rakı imalathanesi işleten bık . tl b . f cdakarbgı yapmaktan çekınmıyen şoyle bıtirmektedir: aek ze\•k \'e ırfanına aıgınırım. BU . 
l'\t e mu anır azını am sa vermesı ve bu sure ede cnım ceza- . k d ''Til k · k J" b b lı k k ·· b · · ıih 1 ~ 
~i ; ?nebus, muharrir ve hukukçu Babı Meşihat hulcfasından bir mey- lanmamı istemesi çok hayrete layık ve vatana mılyon~arca e~cr hazant ı- t 1 ·rı Uın dıü~ -~nın aş tca ~rhat .. - tunhk ~ mud ı· azn ara . rn1:'lllcn, şayeı 

tı-1 • .tatiktiı.J hl . .. ld . haneci oldugu· nu söyledi -· . . ran ben, 32 senelik ncşrıy:ıt aya ı - er erı 1 r şunce ve esamu ur. ma um Ol'. ı ırı;cru şımdıye kadnrki 
l "t l... ma temesı muc eıumu- ı · · degıl mıdır? . • dli · . 1 yr ' k k hk · · d ı ·· d" ·· d" .. t 1 tı · · •ıa ... .''fecib Al' K .... k .1 . - ··· mm sonunda. ınkılab a ycsının ıu - u e mn emenızın e ıur uşwı- urus ıaya m nnznn ıtibara alma-
~f'lli tn b ı u~u a, Ulus başmu- Burad~. s::ı~ı er glı1Uş':1c_p:e ba§la • "Sayın hakim. müsaade ediniz de zuruna cczalandınlmaın talebile ge - cesine iltica ederek, yalnız bizi hak- rak tecıl olurm•amı rica eder, fidil ka 

biYa.t ~n~~ ~a.lıh ~ıfkı, .mebus ve dılar.~ M~ddeıumumi Hı~n:ıe.t O~~~· 1 size sorayım: llmin en yijksck sala- tirilmiş bulunuyorum. İşte hizmetle- sız bir töhmetten değil, inkılap Tür-
1 
rannızı beklerim . ., 

'ı ~ ~ibl ~ çısı Ali C~ıb, mar;ıf bu 8.?zJerın za~tB: geçmesım ıstedıgı- hiyct makamı Üniversite, Maarifin rimin mükafatı. kiye- ini. bütün dünyanın istihznsın ·' Hakim İsmail Hakkı Gö ... eten bı; 
t'nıi • erındcn Peyamı Safa Vala ni soyledi. Hakım avukattan yazılı '"ks k Fh" t mak Talim i ~ · · ·· · ' 

1.ı; dın 'Def"k }J l'd ,..T lb ,F 1 üd f d b 1 1 l en yu c sa a ıyc amı "Beni maddi ve manevi zarara so- dan kurtaracagınıza emınım.,, mudafaanamenın de dosyayı:ı. Jmn • 
eı- b· • n. ı :ıa ı , ... ,,ec azı m a aananıc e un arın o up o - T b' tb tın e yu"ksck fi- .. · · · 

e ır çok d.b a.r Ut fekki' d - d A k "Ev , d v~ er ıye, ma ua . n .. .. . kan iddin makamının yolsuz ve yer- Son bır nokta olarak şu cıheti de masından sonra kısmı mahsusumuz. 
~~ ttıtıha....: e 

1 
• ım, m e r ma ıgını sor u. vu at • et.., e- kır tabalrnsı muharnrler, Buyuk Mıl . '-~t b. . dded"l k be f e arzetm"'k isterim ki cünniln en esaslı da tafsilat ve esbabı mucib0ı:sini oku· 

~l1- · <ırleıin bu dava dolayıslle di ve müdafaasına de\•am etti. Ehli - . . . .. • . . .. sız 1..<1 e ının re ı ere rae ım 1 - .' •• • _ 

eı.,.,··"laıı y 1 ..:ı b. . . lct Mcclisının en yuksek fıkır zumre- karar verilecefrine dair olan imanım unsuru knsıddır. Cihanşwnul ş6r.reti yacagmız bcraet kararını verdi. 

~e ı. a.zı aı~an ve ır sanat e- vukufu Uç noktadan reddettıkten .. t,..,ı.·ı ed ht b l t> h · b" h · · ·ı ·· ı B k ·ı · b. "'Clep,. tak 1 ak . d 1 f .. f . sını ~ı en mu ercm me us ar, tamdır. Sizin bütün muhitte i§tihar nız ır mu arnnn gene cı ıa.n§wnu u arar, samı erm, ılhassa genç 
\ıı~ac~e k 

1 
ar "ddzıntlinnbia a11tı- sol~N·. prod esor MustaSadŞekı~ Tucn_ç, bu eserin mü~tehccn olmadığını be-1 eden adaletiniz karşısında verilecek şöhrette bir eserini Büy'.ik Millet kızların sürekli &lkışlarilc r.> lk:şlı:ı.::.dı . 

... «t " açı ve şı e r - A ı ıhn Tarlan ve a reddın e - ttikl . hald ben 1 1 d ,.. ı · . d b. Tü" k il s ·h L" tı·· ğ .. 
"l<ı.L -'<lZdıkı 1 A • • yan e erı e, nı:ı.s1 o ur a kararın ha:!tikate en yakın bir hU _ ıı:ıec ısı azasın an ır r :n nev · cmı ll ı aya a kall.cırak soze 
L •ıl:e annı ve suçu olarak hıl Antelden mürekkeb ehlıvukufun b .... ~h d · ·· d d b k. h b ı d k .. . 
" 1)' ?tıc sal 1 • d ld . ·r r A • • • • u esere mus&A." cen amgasını ya - ki.im anklinde tecelli edccegın-· e bUtün ven tcrcume e er c, u ıtap ay- a.{; a ı ve ısaca ~unlan soyledı: 
~ö~ on nnıu o urmayı bı - ve Maarı \ ekaletı Mıllı Talım ve t b.1. · ? .,.... • t ·ı •~~·~ b' A • " 1 32 · · 
~ e ald!klıın . . . . . . . pış ıra ı ınm . varlığımla ina.nıyorum. sıye ve namusı e \.CUilfimış ır n~r ..-- ştc, senclık ı:.cş-ıyat haya-

1· ~il.el ıu söyledi. Terbıye Daıresının raporlarına ıstı - "B h k k l d - · · b " tarafından matbaama getirilirse o - tınıda gördügu-··m ye0"8.ııe Uk.A" t "tk an d Udd . • . b 1 en u u çu o ma ıgım ıçm u K n· M" 0 fııa _1 ' , b m u..ı.a ... 
~"'1tı tol>lasonra raporlara geç.ti. Ki- na . ~e m eıumumının ~ rapora- eserin hukuk bakımından müsteh - e~an mçmn~ın ~ u u ~. . nu basmakta tereddlıd r.demem. Müs Arzı teşekk~r ~derim. Eserin ve Lun-
~~ lıuk:ınası~a esas olan ılk ra-I ra ıti~zlarını m~:zuu bahıs ve b~.n- cen olup olmadığını tetkik etmek sa- .. Scmıh .Lut.fi mud~~~.sı~ ?,1ti:O-ı. tehcenlik ilıl;mali aklımdan bile geçe d_an sonraki ~oılarımu bütün has; -
~ ttıe\. kan, kanunen ve mantı - lam. bıı:r birer ıtıraz ederek şu soz- lahiyetimln tamamile dışındadır. Fa- Kenan Dınçman. son sozunu soyliye- mcz.. Vakıa kanun matbaacıyı da tec l:.ı.tını tamamıle Erzincan felfı.ketzcde-
~~l'tt v:~: olmndı~ım söyledi._ Bu lerle mudafa~ı~ı ~a~ladı:. . kat, gerek Üniversite ve gerekse Ma- cek. Kenan Dinçmnn, :;ıahkcı:ıeye, ziye ediyorsn ıfa, bunı.rn için ıı\"',cltı lerine U:rkediyormn.,, 

lıakk n tbrahım Hakkı Ifon • -· Sayın hakımim. Sızden ıstedı • nrlf Vekaleti Milli Talim ve Terbiye matbu ve 6 sayfa tutan Afrodıt da- ~rin müstehcen olduğu sabit olmak, Bu sözler, samilerin şiddetli al . 
~~' t>a,,,ında. da ezcümle dedi ki: ğim şey, şimdi sadece şu: Bir kelime Heyetinin verdiği raporlarla müs - vası müdafaası,, isimli bir matbuayı saniyen bu müstehcenlik ma.tbaacı kışlarile v "bravol,, nvazjJc muka· 
tıa, ~ <lı.t" aYı ıstismar \'RSltası yapa- ile: Beraet! tehcen olmadığı bildirilen bir eserin verdi. Bunda, matbaacı, hadise,i ken tarı:ı.fından bilir.e~elc, bilinmesi kabil bele gördü. 
~ ~~l:lara ilanlıı.r, sokak başlan- l\füdd·,iumumi Tekrar Söz Aldı müstehcen olduğunu bilerek neşret - di zaviyesinden muhakeme ederek e-\ ken eser t .ı.b~dilmi17 bwunmak iktı - Müddeiumumi, karardan sonra a · 
~~ Ue heı 1 Y~~~tınp "heyec::ınla! aUi. Esad Mahmud 24 sayfa tutan bu meklibrime imkan var nıı?. Ben edebi serin müellifinin cihanşümul şöhreti za eder. Yoksa kanunun ve adaletin vukat Esad Mahmutlu çağırttı ve e-
~<lllQ ~~ı~.niz Afrodit çıktı.,, di- müdafaanameyi okuyup bitirdikten kıymeti, beynelmilel değerler tara - haiz bir edib, müterciminin Türlriyil ruhundan inhiraf edilmiş demektir. lini sıkamk tebrik etti. 
~·~da ~l'!bız:üıe katan ve w kaB göz sonra .. ma~kcmey.e v~rdi. Bundan s~.n fından tasdik edildiğini öğrendiğim Büyük Millet Meclisi azasından, nfi.şir Binaenaleyh bC_tlc b r ~aziyctte ~ah ~üddeiumumi Hikme: Onat, Af -
' bıtal'\ı.fıı etlesınl doldurmagn. çalı - ra muddeıumumı Hıkmet Onat soz biı· eseri Türk matbuatına tanıttım. Semih Ltltfinin de piyasanın· şayanı ı ld1miyet karan alacagımı katiyen rodıt davası hakkındakı beract ka -
~la. l itiın ktan 1.11.ahrum bir adamn aldı. Müdafaaya bazı ccvablnr vere - "32 senelik neşriyat hayatımda ka itimad bir kitapçısı olduğunu bildir-

1 
zanııetmi: orurn Z!ra. Cilmhuri,)'et ad- rarmı t~)iz etmiet;ir. 

~lt lta~d edebılır ve elıli vukuf rek Grengoire gazetesindeki yazıde. zandığını ve tamamilc manevi olan mekte, mütehassıs ve snlalıiyetU il- !iyesi ve onu tcımi1 edr.n münevver Temyı~ mahkemesi beraet kara • 
l fltaıı uı edebiliriz? "ta::ıssub,, değil "ahlak salfıbcti,. ke- servetimle bugün müstehcen bir e - niversite profesörlerinin ve Maarif I hB.kimlcr l'eyrıel'llilel çöhrotl hniz bır nnı tasdik ettiği takdirde, kitablar, 
~(!tı da 1k.ar:;ı siyacl ve menfi eI'n- limesinin kullanıldığını, lı::ızı mu har seri bilereJc neşrettiğim iddiasile ve Vekaleti Milli Talim ve Terbiye Da- ı egeri fena gözl~ gr :-.. ı:ı~z!er ve kru:cl. naaiıi Sc:ınih Lfıtfiyc inde edilecek ve 

ı; bir ~ayı dcvJetin bir gazeteye rirlerle, avukat Esad Mahmudun cezalandırılmnm talebile huzurunuz - iresinin bu eserin müstehcen olmadı- Gnbit olmıyan blr v~Uı.rıci·"'Jl mnhhuı~ l haeııatı Er~ncan felnketzodelerine 
~i~ :;ak girmesine milsm•.de mecmuanın yazısından islerine gelen !da bulunuyorum. Türk inkılabı için, ğını açıkça ve kntiyetle söyledikleri- e:.lcmczler; bunu luws;::lıı nhıa.z. He:ı ıtCı00rri.i edilme!! ~ro satı~ çıkarı -

:Y!~ bir ndamı n.ı.c;l eh:i- tarafı alıp ge~miyen tarafı ketmettik Türk gençliği için elimden ~elen her rıi de ilave ettikten sonra söderiııi ! yl!\rnek mahke.aıen.\lin adalei°'.::.9, yük Mkcır. 

-



•Jfa: 3 Y t:.ıSI SA.HAH. 

Baş, Diş, 

Romatizma 

.. 

Nevralji 

-

Nezle, Grip, 
Kırıklık 

ve bUUln aOrllac-ı derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 
--"". 

Mantarlı muşambalar, istorlar, 
perde iç.:iı: tüller, duvar ltiiğıdh
ı·ı, yatak çarşafları, yünlü ve 
pike yatak örtüleri, el ve yüz 
havluları, velhasıl tefrişata aid 
bilcümle malzemeyi BAKER 
MACAZALARINDlı.. her yer • 
den müsaid şartlar ve ucuz fi -
atlarla bulabilirsiniz. 

Vskii<for icta memurlııgırnda>ı: 
İstanbul Marpuççular Alacahan 3 

No. da mukim Mordodanonun vefa
tile veresei malümesinin kısmen tem
likinden Hayim Danona borçlu An ~ 
karada Ankara tevkifhanesi memur
lanndan Mekki karısı Mehıned kızı 
Zekiyenin 1500 liraya ipotekli Kuz
guncukta Çarşı caddesinde Hare -
meyne mülhak kazasker Feyzullah 

=============::;::::======================================== Efendi vakfından sağı ka."8.b Ali Rı
T epebaşı dram kısmında 

Bugün 1~.30 da 

Bu gece sut 20.30 da 

O KADIN 

••• 

utikW Oaddf'!8hıde Komedi 

K.ısnı.nda 

Gilndllz saat 14: de 
ÇOCUK OYUNU 
Gece saat .W.30 dA 

HERKES l{END1 YERİNDE 

zanın kayıkhanesi, solu Kirkor Mike-

Devlet Demiryollan hani an 
nin hane ve dükkdnı, arkası lebiderya 
cebheai tariki ıim Çarşı caddesi ile 
mahdud ve tamamına ilç yeminli eh-

·---------------- li vukuf tarafından 16.200 lira kıy -
Muhammen bedeli 3350 lira olan 1100 kilo muhtelif eb'atta adi am- met takdir edilen eski 98 ve 98 ve 

balaj sicimi. 500 yumak 0,5 m/m lik bilet sicimi, 650 kilo muhtelif eb'atta cedid 70 ve 72 No. ıu maahane dilk
İngiliz sicimi, ve 500 kilo kalafat ipi 11/3/ 1940 pazartesi günU saat "ll,, kdn ile 58 numaralı maa oda fırının 
on birde Haydarpa.şada gar binuı dahilindeki komisyon tarafından açık 16 hi it'b 

11 13 
h. . . beş 

eksiltme usulile satın alınacaktır. . ~~ ı. aı ? . ı~sesmın 
Bu işe girmek istiyenlerin 251 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat hısse ıtıbarıle bır hıssesı cvve1C8 ya

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar ko- pılan açık artırma sonur,da muham 
misyona. mUracaatlan llzımdır. men kıymetin % 75 ini buhn':ıdığın -

Bu i§e aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. dan 2280 sa)'lh kanun hUktimlerine 
"H.47,. teyfikan tecile tabi tutulup muayyen 

T. iŞ BANKASI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~~~~~m~esih~~u-

=====.:.===..:::=-=== Askeri flbrikıf ar Satıı Alma lomisyonu ilbları :=: ~~k~~:!~~:~:; ~~1;~~ --------··-------------:.-illi Ur. 
tstanbul Lerazım Amirliği 
Satınalmı Komis onu Utnları 

1940 Küçük 
Cari HcsabJar 
İKRAMiYE PI.:ANI 

Bir No. lu dikim evinde 2 asansör 
yaptırılacaktır. Açık eksiltmesi 4 
mart 1940 pazartesi gtinU saat 14 de 
~hanede Lv. Amirliği satınalmn 
komisyonunda yapılacaktır. K~if 

itedeli 72 O lira ilk teminatı M6 li-
radıı·. Keşif ve şartnamesi komisyon-
da görülUr. (659) {1265) . .. .. 

3500 kilo kadar vakete alınaca.k -
t.U'. Pazarlıkla eksıltmesi • 13/ 940 
pazartesi :;UnU :saat 15 de Tophane
de Lv. amirliği satmalma komiayo 
awıda yapılacakttı. Tahmin Welt 
(K50 lira, kat'l te!llinatı 1417 lin 5n 
kuruştur. NUmunelerl komisyondu 

~lür. 11676,, "1~79 
• • • 

~h'keci Denurkapıda eaki Saraçha
ne binası tamır ettirilecektir. Pazar • 
Jtidn eksiltmesi 7 me.rt 940 perşeınbr. 
g&U saat 14.30 da. Tophanede Lv. 
lmlrliği satın almn komiıııyonunda 
yapılaraktır. Ke~if bedeli 4013 lira 3:1 
kuru~ ilk teminatı 301 liradır. Keşif 
ve ~artn::ı.mcsi komisyonda görUlUr. 

mıo 

1544 
568 
3 8 
60 

"679 - 1641,, . ". 
2 16 ylin iplik. 
2 s tire ,, 
2 12 ,. ., 

12 va iter. 

Yukarıdıt ~azılı 4 ka.!cm ıplik 7 
.Jl&tt 1940 perşembe günU !1aat 14 <le 
rophanecJe J..N. fı.mu liğı satın alma 
komisyonunda paz:ırlıkla alınacak 

t.tr. Tahmin bedeli 6212 lira 88 ku -
ru§'tur. İlk teminatı 465 lira 96 ku -
ruştur. NümuneJerı komisyonda gö-
rlltUı. 680 - 1642 

• • • 
170 ton arpa veya yulaf almacnk

br. Pazarlıkla eksiltmesi 5;3/1940 
salı günü saat 14.30 da Tophanede 
Lv. amirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 11.050 
lira. ilk teminatı 828 lira 75-kuruş
tur. Şaıtname ve nilmunesi komis-
yonda görUIUr. 1677 - 1639 

••• 
Dtkim evlerade biriknıii olan 

75.000 kilo yünlü kırpıntıdan batta-
aiye yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek -

ıtttıuesi 5 3 940 salı günU saat 14 

de Tophanede Lv. lmirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. tma
liye ücreti tahmin bedeli 112:S lira, 
ilk teminatı 84 lira 37 kuruştur. Şart
n&me ve nUmunesi komisyonda gö -
rtllllr. 678 - 1640 

• • • 
2000 çift lastik cizme alınacaktır. 

p,,_zarhkla eksiltmesi 5/3 940 salı 

gijnü saat 15 de Tophanede V.·. fımiı-
lifl sa.tın alm. 'u •tnd!l yapıla
caktır. Tahiu l b \.! •u ı. 00 lirn ilk 

Nilmnne ve evsaf 11artnamesl.ne göre 2500 aded battmılye alına.ca.k ı - İşbu gayri menkulUn tanzim 
Tahmin edilen bedeli "23.750,, lira olan yukarda yıwlı 2500 aded kılınan. şartnamesi 2/ 3 , 910 tarihin -

battaniye Askeri Fabrikalar Umum mUdUrlUğti merkez satmalnıa ko - den i\ibaren 937/f5078 No. ile ÜskU
mleyonunca 413/940 pazartesi gUnU aaat 14: de puarlıkla. ihale edilecek- dar icra dairesinin mucıyyen nuınn.ra 
tir. Şartname parasız olarak komleyondan verilir. Talihlerin muvakkat sında herkesirı görebiln•C8i için n<;ık· 
teminat olan "1781., lira "2~,, kurue ve 2f90 numaralı kanunun 2 ve 8. tır. tıanda yazılı olanlardan f:ı.zla 
maddelerindeki veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle allkadar malfunat a.lmnk ietiyenlerin şa.rtna -
tUccardo.n olduklarına daJr Ticaret OdllBl veeikulle meskO.r gün ve sa.- meye ve 937 5078 dosya No. sile me-
atte komisyona müracaatları. "lrsü5,. muriyetimizc :nüraraat etmelidirler. 

la et 2000 lirahk = 2000 - L • 
3 " 1000 ,, :ıız: ~000- " 
6 ,. 50 • ,. :z:: 300C- ,, 

12 " 250 " = 3000- " 
4D ,, 100 ,, == 4000 - " 
15 " 50 .. == 3750- " 
tO ,, 25 ,, ac S2SO- ,, 

2 - Gayri r.ıenkul 3/4; 040 tarihin- K~ldeler: 1 111b&t. 1 mayu. 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumundan : de çarşamba günU saat 16 da üskü- ı ağuetoe. ı Udllclt.-in ta.rlh-
K çittliklerlnde J&pllac&k tefcir ve bık& lelerlnde kuUa.nıl- dar İhsaniye Şerif bey sokağnıd:t 5 IO!'lnde yapıhr • 

mak u'::ı~~~~Uyilk ve diğeri orta Jcape8ttecte iki aded Ekskavatör aa- No. lu adliye binasında Üsküdar İl·- =-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
tın aıın~caktır. ra memurluğu odasında Uç defa ba- 1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden ı Orta Ekskavatör'Un kol u.au.nlu#u takribeo 12.20 metre, kepçe i~tiah ğırıldıktan 81°~ en çok artırnn rı 
hacrnl takriben lSOO deeimetre mik.Abt olacaktır' fhale edilece.ur. Açık 'lrtırma be . 

Bu &kska.vatörlerin ıistemi Dragllne olacak ve Dragshovel olarak~ deli muhammen kıym~tin %_ 75 in· 
1 b·ı i · · · b ..,:ı_ -'- lhtt -..ıı---kt' y · n-tam-' bulmaz veya satış lstıyenlerın ala . Ek8u.-" 3 7.5 temi ışa l me. ıçın ıca ıcıu-.:ın ır.aeamı va~ ır. enı veva az mue IS! 

Cilarak alınacak olan bu eksltaY&törler evsat ve fiyatları hakkında allka- cafuıa rllçhanı olan diğer alacaklılar 

darların Ankarada bulunan Kurum Umum MUdürlUğüne en kısa bir ıa- brtulunukp tal ilbedt ei bu~~ı~~a bul gakay
ma.n zarfında malümat vermeleri lüzumu illn olunur. ''1571,, 

1 
men u e danemın f--• ~ akmac -

Hulınıumea , 
(L'"'"! bedeli 

na.ta kll ~ 

Büyük ikramiye 100,000 liradır 
El pl3nlarmda da yazaldıOı gibi 2 nci keşide 

biletlerlnl herkes 

an mecmuun tUJ&ya çı az-
sa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmıık üzere artırma 115 giln daha 
temdid edilir. 18 '4/940 tarihinde 
perşembe gUnU saat 16 da Üsklidaı 
İhsaniye Şeriibey Çeşme sokağında 
icra memurluğu odasında yapılaca) 
artırmada bedeli sntış istiyenlerlıı :ı.. 
lacaklarına rüçhanı olan diğer ala
caklıların bu guyri menkul ile temi 
edilmiş alacakları mec nuunclnn fa?. 
laya çıkmak şarttle en ç,,k artıran 

Cinsi Miktarı Lira Kr. 

Muhtelif yaldız :SOO kg. 1550 
Killçe kurşun 4000 kg. 1160 -

Lira Kr. Şe -- 1, 
116 25 Açık ~. ı•·-
87 - Aç1kE· 

Çelik saç ) 144 ) ~ 
Simentasyon l6· 
çeliği ) 577 ) 734 80 55 11 Açık Ektllrt ) 

I -- Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve ıni et' 
zıh 3 kulem eşya açık eksiltme usulile satın alınacaktır. . &Jlltl 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksıltnlC 
hizalarında gösterilmiştir. .9ııJJ1 ' 

III - Eksiltme 21tlll/940 perşembe günü Kabutaeta Le' . 
MUbayaat şubesindeki alım komisyonundn yapılacnktır. deıt ıı!J 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube . 
nabllcccği gibi yalclız nümunesi de aluınbilir. 1,5 r 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen giin "e saatte .~;f;38.• 

lara ihale ediHr. Böyle bir bedel elde ---;.....--

edilmezse ihale yapılmaz ve satış ta- D İ K KAT : PLAV yeri11e 

venme paralarile birlikte mezkflr komisyona gelmeleri. 

lehi dilşcr. 

S - Bedel peşındfr. Artırmaya i§ti- M A 'AR NA ...ti~ 
rak için yukarıda yazılı kıymetin ~~ yemek listelerinizde r ... 
7buçuk pey akçesi nisbetlnde veya yerine daima 
milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. Y A Y l A Marl<~ 

4 - Gıı.yri menl·ul kendisine ilmi MAKAm 'SiNi TERGl'H EO'Nl~h' 
olunan kimse derhal veyn verileıı mı J\ oP" 

mühlet içinde parayı vermezse ihale Bu takdirde midenizi bozına.d~,_ 
karan fesholunarak kendilerinden fnzla gıda almış olacaıtsı ııdll 
evvel en yüksek tekliflerde bulunaı BUtiln bakkaliye mağıızaları 
kimseye arzetmiş olduğu bedelle al - bulwıur . 

mağn razı olursa (ona) olmazsa ve- jiiiiiifiiii~iiiiiiiiii~iiiiiiiiii~iiii~iiii~iill~iiii .... ya bulunmazsa on beş gün mUddetlC' ~ 

artırmaya r.ıkarılıp en çok artırana İstanbul Vakıflar Direktörlüg" Ü İlanlatl 
ihale edilir iki ihale arasında!.; fark ~ 
ve geçen günler için % 5 den hesab 1'lt1h• yit,~ 
olunarak faiz ve diğer masraflar uy- •· i'' 

hk l t k 1 k C t,. .. .,ı;.. .. 0 . . 1Jt1t A nen ma emeye ıace a mn sızın s~~ mahalle i ad. \'f'YB so~. o. t>u ın~ ~ ti" 

memuriyetimizce tahsil olunur. Kfttip Kasım Musalla ve cami 40,16 Dokuma fabrikası 
5 - İpotek sahibi nl:ıcakhlarla di- ,. ., ,, 42 Dükkan ve oda ve 

ğer aUi.kadarlann ve irtifak hakkı arkasında bodrunı clJ 
sahihlerinin gayri menkul üzerinde- halen dokuma iınıı- l~ 
ki haklarının hususile faiz ve mus - U\Lllanesi 

Hoca paşada 45 No. Ju kireçhane • 
arknsında Dıvarla müfreı 

arsa 
Çarşamba, Koğacıdcde 141.HS Arsa ve baralcn 

Çatısız 4 <lıvard.aJl ~ Küçük Mustafapnşada MUttil Ali 

raf dahil olan iddialarını gayrı men
kul üzerindeki haklarını füm tarihin
den itibaren yirmi gün i<;indc evrakı 
müsbitelerilc birlikte memuriyetiıni
ze bildirmeleri icab edeı. Aksi halde 

M,rtın 4 Ü~CÜ günü akşamına kadar değiştirmelidir. hakları tapu sicillerile sabit olma -
ibaret 'Müftll Alı ı 
camii ieıt.dflf· rıı 

~Hiddeti icar: Teslimi tarıhinden 941 senesi Mayıs sonuııaU }<W iıı)!JO Aksi t .,kdirde bu numara üıerirıde laiçbir hak iddia e:lilemeı. dıkça satış bedelinin yapla..şmnsından 
===========================--:-::==-=_..::~ 1 hsriç kalırlar. 

lst nbul Gümrükleri Başmüdürlüıiliünden: 6 - ~ııcı artırma becıcıı haı-ıcınde a . y . olarak ıhrı 1 karn rı pullarını ferağ 
Kuruçeşme antreposunda bulunan G O marka bıla No. h gayn safi harcım ve yirmi RCııelik vakıf tavi _ 

3500 kilo ağırlığında 875 lira değcıinde kısmen ıslanmış toz şeker, !st. zat bedelini vermeye rrl b d 
Halı antreposu binasına bitişik l No. lı arsada 14500 kilo~ ağırlığında , . . . e: ur u.:· 
bir kısım çtirük biçilmiş köknar kereste 517 lirn 50 kurur; degerinde olup Gn.}rı.mcııkul~n nefsı~dcn dognn mu
'.1 3 940 giinünde saat 13 de Sirkecide Reşadiye caddesindeki Halı antre- terakıın vergılcl' taııııfat ve tenvırat 
posu dahilinde Gümrük Satış MüdürlilğU salonunda 1549 sayılı kanun; ve tellaliye rüsumu ve vakıf karesi 

Sayım ocağı Tu~köprU, 1l 11 :ı.2 .... 
2,5 hektar tarla Jcıı.dll' , 

Müddt>tı icar: Tcslımi tarihındcn 942 senesi T. evvel sonu~~9yıı ~ 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere acık ıırttıı çeJJ'l:.,.ı • 

kaıı.lmı~tır. 1stckliler 12 .Maı·t 910 . alı giinU sa.at on beşe kadr
111

111e !' ... 
litaşla İstanbul Vakıflar BaşrniidürlüğUnde Vakıf Aknrlnr ka,,~6!)8,. ~ 

mel eri. ~ . . ... 
•••••••_,.nı!IO ........................... ~': 

teminatı 1110 lirudır. Nı.in;une 
şa.. uııh .~i koınisyuııc.la görülUr. 

681 - J64R 

gereğince ve 2490 sayılı kanunun hükUmleri d~resi_nda açık arttırma ile I borçluya -aiddir. 
ve satıln~tır. lsteklile~in maliye um·an tezkeresıle c:< de_ Yedi buçuk pey 

1 

7 _ Gösterilen günde arttırmaya 
ukq-0leı ıni aaat 12 ye kada v'.ı.' ye Y' dt ı.,· ..ılmaları Hnn olunur. iştirak edenler artırma ~artnamnsı' . 

rııeı ,. l "1657 ~ .. nı 
• -~ " okumuş lüzumlu malfımatı olmıs ve 

bunları tamamen kabul etmiş ad vo 
itibar olunur. Yukarıda gösterilen 
gayrh.neııkulün işbu iliın ve gösteri
len artırma şartnamesi dairesinde 
satıla<'.ağı ilan olunur 

Salıib1 : A. CemaleddlD çı:tf11 
Neşriyat müdürü: ~ıacld~ 
Bulldıjı yer: Matwi,ı~ _ .......... - ...... 


