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rı.·- ıkel rnadenlerını Erzincana 

a h r i .P e t t i 1 e r lıareket ettiler 

ihtimale 
~ı hazırllk 
: HASAN KUMÇAYI 
,.~ benzin ile mayi 

t dc.PQlarının ha\'& taar· 
karşı mahfuz yerlere 

"'- seferberlik komlo;yo. 
'-~zakcrcler oluyor; diğer 

gaz ,.e benıio sarfiyatını 
t~ck üıere hükümd(e 
'llllacağı söyleniyor. 

bir harpte gaz \'e ben. 
~Cın!ekctı lı;ln en büyük 

en büyük bir düşman· 

tehlikesi karşısİnda. gaz 
\t tncycudunu israf etmek 

llıı yardımmdan mahrum 
dcınek olduğu gibi bu 

ı.. !}ehlrlcrin nüfuı1 kesa· 
.lııde ,.ahut halk kesafe-t , ., 
~ın mıntakalarda depo 

Ilı <ı tchJU.ell bir dü'"1ana 
~d&faa tc11!>lrl almamak 

"" bomba.rdıman uy -
. ilk taarruz hede -

petrol ,.o benzin 
intibah etm'iş, bu 

tallrlbl Lehlstan için 
'lan \'C telefatı mucip 
~ka petrol \'e benı.Jn 
~ bir çok modern J,eb 

'lı.ı da muattal kalmasına 
tt tlştur. n1;1 itibarla Lehis· 
"teya.n eden hadiııtler her 
e tncmlekct için bir ibret 

t '- beraber alm~k ted-
6 surat li.znndrr: Zira 
lııer ltln za.nı:uı ç-0k da
; tld, nihayet üç ay sonra 
~ bahar mevsiminin ne 
~ ler gctir~cğl belli de· 

.., il fena Jhttmallcrl gözö. 
~"alc hareket etmek akim 

Yegine basiret 3'blu· 

F'i/l~r 
• 
1'!/arında 

···~ -

\ 

.. 
Amerika sularındaki deniz muharebesi 

Alman kruvazörüne pazar 
gününe kadar limanda kalması 

için müsaade edildi 
Fon Spee kumandam kolundan yarah 

LOndra, ıs (A.A.) - Amiral· 
hk dairesi, dün bir tebliğ ~ıret. 
miıtir. Bİ.ı tebliğde ezcümle fÖy
le denilmektedir: 

Dün Montevideo yakınında vu· 
kua gelmiş olan büyük deniz 
harbinde ölenlerin ve yaralan.n.. 
}arın miktarı hakkında §İmdiye 

kadar hiç bir haber alıİıamaımı
tır .• 

Exetcrin uğramıı olduğu hasa· 
rata rağmen diğer iki kruvazör, 
Alman cep kruvazörünü La Plata 
n~hrinde takip etmiıtcrdir. Şim. 
di de halicin . manaabmda onu 
beklemektedirler. 

Diğer taraftan milli müdafaa· 
yı tanzim nazm Lord Chatfield, 
dün akşam Lordlar Kamarasında 
beyanatta bulumırak İngiltere 

1 hükumetinin Admiral Graf Von 
Spe.enin, Uruguay karasularında 
kalması 'meselesi hakkında Uru.'.. 
guay hükumeti ile temas halinde 
bulun-duğunu söylemiştir. Bey -
nclmilel kanunlara · nazaran Al· 
man gemisi M!>ntevideo limanın. 
da ancak denize . açılması için la •. 
zım en acil tamiratı yapacağı 

zaruri müddet zarfında katabilir. 
Londra, ı4 - Montevideodan 

bjldirildiğine göre Alman cep 
kruvazörüne limanda katmak 
için pazar gününe kadar müıı.aa· 
de edilmiştir. Diğer taraftan A. 
mcrika hariciye nazırı verdiği 

bir beyanatta Alman ku~da· 

nı tamirat için müracaat ettiği 

takdirde müddetin uzatılacağını 
söylemittir. 

Alman kumandanı 
kolundan yaralı 
Moiıtevideo, 15 (A.A.)- Ad. 

miral Graf Von Speenin kuman
danı kolundan yaralanmıştır. 

Fon Spee yaralanmadı -mı? 
Berlin, ıs (A.A.) - Gazeteler 

Graf Von Spee'nin üç İngiliz 
kruvazörüne kar§t girmiş olduğu 
muharebeyi naklctmektedirler . 

Gazeteler, Alman donanması
nın adeden faik bir düımana kar. 
§ı yeni ve parlak bir muvaffakı

yet daha elde etmiş olduğunu, 

hem de bu muvaffakıyeti münha-

hasıran İngiliz donanmasının fa. 
ikiycti altın-da olduğu söy!en~lcn 
sularda elde etmiş b.ulunduğunu 

ilave etmektedirler. · · 

Alır.an istihbarat bürosuna 
bildirildiğine göre, Graf Von 
Speede dünkü muharebenin hiç 
bir eseri görülmemektedir. Ve 

lngilizlerin iddiaları hilafına ola
rak yaralanmış değildir. Maktul 
düşen Alman bahriyelilerinin ce· 
naze merasimi, mutantan bir su. 
rette yapılacaktır • 

(Devamı 4 üncüde) 
NOT: Hadisenin diğer aafha

larma ait malumatı (3) üncü 
sayfamızda · okuyunuz • 

ingilız ve Alma~ tayyareleri arasında 

Bir hava hdı9bi 
T..ondra, 15 (A. A.) - Dün gece Frise adası ve He1;6ola:ıd O&aU 

tliııe kadar neırinc llı:crinde İngiliz ve Alman tayyareleri arasında bir muharebe vuku. 
~ tt yalnız :resimler- bulmuştur. 

heyecanlı macera \'e • 

,~~:~~::: !:1:1~~- Norveç sahiller.inde deniz harbı 
~lllanmma da alika ile 1 Loadra. U (A. A.) ·- Oslo0dan Röyter ajansına blldlrlllyor: 

aıına emta oldupmuz Buglln Norv~'in batı cenub sahilinde ve umumi harpte Jutland 
l'ı beldeyhtb:. · muharebesinin v~kubulduğu yerl~. yaltininde t.>p ee&lne benzer SO 

~~--ıllllı-•8~ ':'.\br 1n!il1k .aesi" iolt.ihııiltir • . 

iki Rus alayı 
imha edildi 
Harp bütün 

şiddetile devam 
ediyor 

Oslo, ıs (A.A.) - Dün akpm 
Finlandiya hududunda müthi~ 
bir infilak işidilmittir. Finllndi• 
yalıların Petsamo mmtakaaında. 
ki Nikel madenlerini berhava et· 
miı oldukları tahmin edilmekte. 
dir. 

Helsinki, 15 (A.A.) - Petu· 
mo ıruntakaamda muharebeler 
yeniden şiddetlenmiştir. Fin· 
landiyahlar ,Sovyet kıtaatını a. 
ğır zayiata uğratmaktadırlar. 

Helıinki, 15 - Son reımt Fin 
tebliğine göre Karelide cereyan 
eden muharebelerde iki Ru• ~
layı imha edilmittir. 

Bir Rus tayyaresi daha dütü-
rülmüıtür. . z .. 

Finlerin yeni bir muvaf
fakiyetli döğüıü 
Helsinlci, ıs - Sovyetlerin, 

mukavemeti denizden kırmag:ı 
teıebbüs ettikleri ıimal cephesi 

(Denmı 4 wcüde) 

Italya 
Balkanlara yapılacak 

herhangi bir müdaha
leye karıı 

Derhal harekete 
hazır! 

Bu aabl'.h gelen İtalyan 
askeri ataşesi vaziyeti 

anlatıyor 
Bir aydanberi memleketinde 

bulunan ttalyanin Ankara elçili· 
ği askeri ata§esi Kolond Edmon 
Zavatavri bu sabahki ıemplo.ı 

ekspresiyle şehr1mize gelmiştir. 
(Devamı 4 üncüde) 

Bulgar elçisi· 
değişti 

Yeni elçi evvelce Gala
taaarayda okumuş bir 

diplomattır 
Diln ak§am Sofyadan gelen ha

berlere göre, ~ulgar hükumeti el. 
çilikleri arasında mühim deği§i~

likler yapmıştır. 
Moııkovadaki Bulgar elçisi Anto. 

no\•, Stokholm sefirliğine, Stok ,· 
holm elçisi Bükreşe, Bükreı elçisi 
Sava Kirov Ankara ıefirliğine ta
yin edilmişlerdir . 

Şlmdikl Ankara elçisi Kri.atov 
Moskova elçiliğine nakledilmiıstir. 

M. Kri.ııtov henU.Z Ankaradan ay. 
nlınamıştır. Yeni Ankar.a elçiaf M. 
Sava Kirov Galat.aearay liseeiode 
okumuı •e memleketimlzi yakın • 
dan tanmıq olan bir diplomattır. 

Kendla1n1n tayinine bWdUD.eUml&ce 
muvafakat cevabı verilmll)ttr. Bir 
haftaya kadar gelmesi muhtemel. 
mr. 

İnönü, Erzurumluların vatanperver
liğini ve çahşmalarını takdir ederek 
yakında yine geleceklerini söylediler 
Erzurum •. 15 (A. A.) - Dün 

gece saat 21 de Reisicumhul' 
ismet Inönü şereflerine uinuınt 
müfettişlik konağında bir kabul 
resmi ve suvare verilmiştir. 

Pek neşeli geçen bu süvarel~ 
bütün ;Erzurum'un en ileri ge)eJLJ 
vatanda_§lan ailelerile birlikte uu.. 
lunmuşlardır. 1 

Reisicumhur Erzurumdan ha.· 
reket için aynlmazdan evvel se
yahatleri hakkındaki ihtisasları
nı atideki şekilde cemiyete ifade 
buyurmuşlardır: 

"- Erzurumu ziyaretimden bu 
radaki tetkiklerimden memnun 
oldum. K!nunuevvel ortasında bu 
raya gelmek benim için hasret 
çektiiim bir zevk idi. Sonbaha
rın sonunda lıer tarafla yolu ke
silen Erzurum'& çetin kış günleri 
ınuntazam surette gelip &itmek 
ancak . cum~uriyetin . muvaffakı-

~ ro-- 4 üncüde) ~1111 $ef 

Bulgarlar kime güveniyorlar ? · 
Köaeivanofun bir İtalyan gaze: ... sine verdi~i yeni 

beyanat. 

Bulgaristan ko~.şuıa-
. rının müşkül 'daki-
kalarını bekli}'Or 

Kiisch"anof 

Roma, 14 _. _ Stefani ajansı bil. 
diriyor: . . . ' 

Giornale d'ltalia gaz~tesl, Sof~'& 
muhabirinin Bulgnr b~vekili Köı!e. 
ivanof tarafından yapı1an beyana
tı neşretmektedii-. . 

Bu beyanatta Bulgar başvekil! 
demiştir ki: 

''İtalyanın gayrimuhaıibliğini t!'".. 

yit etmiş olması bUtUn Bulgar nıil
ll lince memnurJyet!a Ji:ırşuaruımı. 
tır. Bu, Bulgaristam bugüne ka • 
dar lakıb ettiği b!tat"aflık yolunda 
devama teşvik etmektedir. Cünkii, 
harici hiçbir kuvvetin BulgHista

nı şu veya bu cepheye iltihaka 
ıevketmiycccğinin en kuvvetli ·a. 

(De\'amı 4 lincüıle) 

ingiltere vff Amerikadan dem:r 
ve inşaat · malzemesi getir ili yor 

Sipariş 
Bankası 

bedellerini Merkez 

ödeyecek, tüc
cann müracaata bekleniyor 

ihtikar hareketleri gün geçtik
çe artmaktadır. "":ıkine ve aksa 
mı ile in~at malzemesi, radyo, 
l!stik eşya fiyatları da çok yüksel
miştir. Kış geldiği halde piyasada 
ayak l!stiğı bulmak mü~küldür. 

Bulunanlar da geçen seneden 
kalma mallardır. Fiyatları da 
hayli yük~ktir. Bunun sebebi 
yerli fabrikaların hariçten kauçuk 

gelmemesi yüzünden ımalat ya • 
pamamalandır. 

lnşaat malzemesi fiyatları da 
çvk yükselmiş ve bu maddeler bu
lunmamağa başlamıştır. Bir çok 
inşaat bu yüzden tatıl edilmi~tir 
HükQm~t demır ve ınşaa l ı. ı 

mesi getirtilmesi için yeni tedbir • · 
lcr almı~tır. 

.(Devamı 4ünciide) . . 



RAB ER - "mm POsT:a8I 

Kömür buhranı ~ Mi'/JJı~RellıAett 
ıye 9eh İ rde italyan fabrikaları

.· r depo~arı açıyor nın bir mü~assili 
Bele 

AKŞAM pos;~;,1 
Salıibi o~ Ncırlvat MLJI 

Ha en Rasım ~ 
İDARE EVİ: ısıanbııl An~;;; 

• • om 
:Vali Liıtfi Kudar halka toptan fiyatına kömür geldı 

satmak için alınan tedbirleri anlattı Manifaturaya mukabil, 
fı;tanbnlda h:ı.5gtM.:rPn J{iımür lınlırıını lmrı:ı met:. belediye tct. ltalyanın alacağını 

Mldcrlnl h!tinnis , .c l;;:nrnrmı vermistlr. İ<ıta.nbul \·nıı ,.e Belediye Re- tesbit edecek 
1 LUtfi fürdnr <lUn gınctccilcre bu knrnr hakI:mda snnlnn söyle-

mısf.ir: 

"- lstanbuldn hir kömür mesele.si vardır. Harpten önce kömür 
bize Zonguldaklnn, ve Avrupndan gelmekte \'C gazhant' de Uı;'inciı 

mcnb:ı. olarak kömUr vcrmekteyöi. 
Bu;:riin yalnız gazhane ile Zonguldak, memleketin kömür ihtiya

cına cevab vermek mecburiyetindedir. Avrupadan kömür gelmeyince, 
bunun yerini sömikok fabrikası istihsalfı.tı telllfi edemedi. Fakat Ka
rabük fabrikası kömrU istihsaline lı::.şladı. Ancak Karabilkten temin 

edilen k~mür, pahalıya mal oluyor. Vnpur ücreti, sigorta, depoya 
teslinı, !stanbulda depoda tartma gibi masraflarla ilave edilen klır 

da üzerine konulunca, li:aıabük kömUrU sömikokn nispetle be§ lira 
25 kuruş farkla 26 lira 25 kuru~a s:ıWıyor. 

Bu 5 llrn 2:1 kuruşluk masraf vo kılr lktmat Veki1.letince lesbit 
edilmiştir. Tesbit edilen umumi masarlften sonra ton başına bir li. 
ra kar bırııkılm?Htır ld, bu fazla bir kar değildir. 

Bundan böyle kömür buhranına imkil.n verilmemek ve ihtikara 
mani olunmak için kr..t'i tedbirİer nlrumıetır. 

BelcdiycrJn aldığı tedbir !judur: 26 lira 25 kuru~a Kuruçeşmede 
verilen Karabük kömUrUnU belediye alacak ve her kazada tesbit etti
ği depolarda kendi memurlnrı tnrafındnn bu flntla perakende ve top
tan satacaktır. 

Bu depolar Belediye tarafından temin edilecektir. Depolarda sa
tılacak Karabük kömüründc>n ba!'ıka hUkfiml't diğer kömiirlcıi dC' sa
tmalmıyrı çalışacaktır •• , 

Knymnka..'llla.r bngWıdcn ltibareıı mmtıı1mlnrı ılahlllnıle "kömür 
deposu ittihaz edilecek yerleri tesblt cdcccklcrdlr, Dunu mlitenkip 
'1erhaJ faaliyete g~llccektir. 

:Vakıt 
:Asnn Us, ''Rusyn bnkkmdn gı_ 

ynbf muhakeme,, başlıklı makale
einde, FinIAndiynnm müracnatı n. 
zerine Milletler Cemiyetinde Sov
yet Rusya hakkında gıya.bt bir 
muhakeme cereyan ettiğinl kayde
derek Sovyct Rusya lın.kkmda çr. 
kncnk bir mahkfunlyct kararının 
ilk neticesinin Moskova hilkfunctl
nin Faris ve Londradaki elçilerini 
geri çağırması olacağı tahmln ecliL 
dif:"İni, bu netfcenlnse Sovyctıeri 
ya1nv: ikcııaden değil, Biyaseten 
de bir ::ıdım dııh Almanyaya yak
lnatıraca.ğmr tebnrtiz ettiriyor. 

:Veni Sa l)ah 
HUseyhı Cnhfd Yalçın, "Almnn

yn gnllb gelirse,, başlıltiı yazınm. 
da, mıknatıslı mayna kart;x İngiliz 
ve Fransız ablokasmm i>itaro.flnrm 

Ikayetlerini davet ettiğini kııyde
~erek bu abloka olmasa ve şu ve. 
Yf bu scbebden dolayı Almanya. 
gnlib gelse diinyanm hali ne ola· 
cağını tetkik ediyor. Muharrir, bi. 
taraf memleketlerin bepslnin bu 
hesabı yaptıkla.rmr, Almnnyanm 
galebesi takdirinde baslarına ge. 
leeek beınyı pek all bildiklerini, 
fakat nasıl olsa İngiltere ve Fran
s:ı.nm galooe edeceklerini blldikle. 
:ri için gayet hodgllın ve menfaat· 
perest davi'anmayı tercih ettikleri. 
ııı. harbden azami muvo.ffakzyct 
~etmekle benı.ber bu uğurda 
!blqbir fodakArlık yapmamak yo • 
lunu ve hatt:A ellerinden gelime 
!nglltere ve Frruısadan bir tazm.ı. 
nat kopnrmnğı diişUndüklcıini ya. 
zarak bunun çok iyi bir hesab ol· 
duğunu, hatta o kadar iyi ki bir 
gUn kendilerine zarar verebilece
ğini l!Öylilyor ve diYor ki: 

"Nasyonal sosyalizm yaşadıkça. 
Avrupadıı. yeglıne hli.kim devlet 
olmak emel ve gayesini tcrketmı. 
yecektir. Bugün haysiyet ve istik
lil.line bnğlr her kavm için Alman 
hezimetine hizmet etmek ve 1ngi.. 
lizlerle Fmnmzlarm işlerini kolay
laştırmak bir vecibedir,,, 

Cumhuriyet 
Nadir Nadi, "TereddUdle müca

dele'' ba§lıklı makalesinde. bu • 
gllnkU harbin milhim scbeblerln
den birlnln de milletleri kemiren 
tercddüd ve kararsızlık olduğunu, 
929 buhranmdanberl kendi kendi.. 
lerine karşr itimatları zayrfhyan 
harb demokrasilerinin kısa bir za· 
mnnda dUnyanın kaptansız knlmL5 
bir gemi vaziyetine dilı.ımcrunc se
beb olduklarmr kaydederek tered
düdün sebeb olduğu biıdiseleri 
saymakta, harb sahalnrmn civar 
bitaraf milletlerin ne kndnr mil
tercdclid ve kararsız hareket e • 
derlerse, tehlikeyi o kadar kendi
lerine yaklaştırmış olacaklnrmr 
tebnrüz ettirmektedir. 

Tan 
M. Zekeriya Sertel, İktısat "Ye 

Tasarruf haftası mlinnsebetile 
&§'vekil Dr. Refik Saydamın irad 
ettiği nutku tahlil etmektedir. 
Muharrir, b:ışvekilin kudretli cllm
lelerle çizdiği iktısadt ve sınat 
TUrkiye levhasmdan ifithnr duy. 
mama.it kabil olmadığını anlattık -
tan eonm ya.zumu e()yle bJtf.rlyor: 

''Refik Saydamı dinlerken balı. 
Uyar TUrkfye levhasnu bir taraf
tan kan deryam haline gelen dün
ya. bir yandan 03:nanlı paznn çer. 
çeveliyordu. Dlln ile bugün, baJka
lnrile bizim aramızdald fark bu ._ 
c1ur.,, 

Memleketimizle geni~ ticari 
münasebetlere gidsmek isteyen 
İtalyan fabrikatörleri bugünkü 
ekspresle lstanbula bir mümessil 
göndermişlerdir. Bu mümessil, pi
rasamıza Italyadan ahnacak pa • 
muklu mensucat ve diğer mamu -
lata mukabil m'!Illleketimiden ne 
gibi mallar satuı alınal>ilec.!~ini 
tetkik edecektir. 
Kömürış başmühendisi 

döndü 
Avrupada Almanlarla harp 

çıkması üzerine memleketine ça -
ğmlan Zonguldak havzasın1aki 

Kömüriş ba5 mühendisi M. Ma -
rechal de bugtin şehrimize dij:ı -
müştür. 

M. Marcchal bir rnuharririmize 
şunları ~ylcmiştir: 
"- Harp başladığı ,zaman as

kere alınarak Alp cephesine sev • 
kedilmi~tim. Fakat İtalyanlar bi
tarafhklarmı muhafaza ettiklerin. 
den bu cephede yapılacak iş kal. 
mamış ve askerlerimizin mühim 
bir kısmı terhis olunmu~tur: 

Bu meyanda ben!m gibi teknis
yenlerin evvelce çalıştığunız yer -
lere gitmemize müsaade edildiği 
için tekrar Türkiyeye geldim." 

8Jr talebemizin batina 
gelen garip hldise 
Brükscldeki talebemizden Ga • 

latasaraylı Enver bugünkU kon -
vansiyonel trenile şehrimize gel -
miştir. 

Enver, tren Pihyan civarına 

geldiği sıralarda, kompartımanına 

giren bir yolcu taraf mdan adet:. 
sorguya çekilmiş, talebenin bun -
dan şüphelenmesi üzerine meçhul 
şahıs çekilip gitmiştir. 

Enver, bu meçhul yolcunun ba
zı suallerini casusluğa teşebbUs 
mahiyetinde görerek zabıtaya mü
racaat etmistir. 
Diğer yolcular 
lngilterenin 1 !icaz hükıimeti 

nezdindeki elçisi Stonehever Bird 
ve Ta~ınis gazetesi muhabiri 
Maitland buradan transit geçe -
ıek Ciddeye gitmek üzere bugün 
gelmi~lerdir. 

Bun<ian başka Fransız edebi -
yatçılarından profesör Bertrand 
da bugünkü ck5pre3İn yolcuları 

arasındadır. 

Vorşova elçimiz Pariae 
gitti 

Bir müddet cnel Ankar:ı.ya git. 
mi~ olıın Yarşova büyük cicimiz 
Cemnl HüsnO Taray, Frans:ınm 

Angers ~ehrindc kumlan yeni Leh 
hllkt\metl ne?.dinde Tfirkirc Cum
hariyetini temsil ~lmek üzere diin 

- akşamki ek<ıpreııle Fran'!Rya hare. 
ket etmiştir. 

Türkkuşunda 6 avlık faaliyet .............................. 
Pts%I tııaa ı..w 2" Tolpl """ :2J8'12 

Y zı i;leri telefonu · 
2

.,370 Gençlerimiz havacıllk a büyük ldaro .. • ~ ~ 
ilin • • · _, _.-
TlllleD .... tırtıll • ... ....- ,fJ 

muvaff akiyetler gösteriyor 
~ ,_ lıu1ıJı- ....,.. ,..- ., 

,_.. ~ hl'l1 u..-di"', • 'ı 
I • • • • • • • • • • • • •R• ,-• t~jfı 1 
• A60NE ŞA ıcad' 
1 ltrieJt G,oCI _,. 
1 &e•tlilı e.OO ııtr. 1
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Yeniden planör atölyeleri yapıyoruz I ti •Ylılıı 4.'2& • .:is " 
• 1 •)'!ılı 1-llO • , _,, 

ı ı ayıtlı es ·--~ Türk hava kurumu genel 
:nerkez heyeti, dün saat 10 da 
Sinop mebusu Cevdet Kerim Jn
::edayı'nın başkanlığındn. nltı ay
lık toplantısını yapnu;ı, geçen 
toplantıya ait zabıt hülasasile 
merkez idare bil1ınçoyu tnsdik 
etmiştir. 

!da.re heyetinin raporunda ku. 
rumun çah~malan etrafında şu 

izahat verilmektedir: 
Türk hava kurumunun son al· 

tı ayı, gelir ko.ynaklannın bir 
kısmı üzerinde alman kararlar 
dofayısile, kurumun bünyesinde 
yeni vaziyete intibak için, ya.. 
pılması ıarusi görülen del'.;-işik

Liklerin bitirilmesi ve hava ordu-
muza Türkktııjunun daha miles. 
sir yardımda bulunabilmesi im
kanlarının temini yolunda çalıa. 
malarla geçmi{ltir. 

Son altı ayın, milli havacılık 

tnbasındaki, en dikkate layık 
eseri, yeni kurulnn Türkkuşu ge
dikli hnzırlama yuvasıdır. En 
aaa,ğı orta tahsili bitirmiş, 16-20 
yaşlanndn, tam sıhhatli gençler 
arasından seçilen "172'' gedikli 
"Inönü" kampında planör Uzc. 
rinde yetiştirilmi§, bunlardan 
"72" si mnkinisliğe ayrılar~k 

Kayseri tayyare fabrikasına gön. 
derilmiş ve "100'' gedikli de 
"Etimesut" kampında. motörlft 
tayyareler üzerinde çalışmaları. 
na başlamı!Jlardır. Irade ve kabi
liyet baklmından çok kıymetli 

unsurlar olan bu gençler kısa 

bir uçuştan sonra tek başına 
tayyare kullanmağa muvaffak 
olmaktadırlar. Şubatta askeri ha.. 
va.. gedikli mektebine teslim ede. 
eeğimiz bu "100" gençle hava or
dumuzun mühim bir kazanç elde 
etmiş olacağı kanaabndayız. 

Bu yaz, lıazirandan ilktcşrin 

sonuna kadar faaliyet halinde 
bulunan "Inönü" planör kam. 
pına, gediklilerden ba5ka, 312 Ji· 
seli amatör talebe iştirak etmie, 
bunlardan "251" i (a) brövesi 
alanların 248 i (b) brövesi alan
ların 169 u (c) brövesi almı~ 

lardır. 

Paraşütçülük ve modelcilik ~a
lışmalan da sürekli inkişaf ha. 
lindedir. Modelciliğe hevesli genç 
ferin bilgilerini arttırmak ve 
malzeme lhtiyaçla.rını ucuz ve 
kolay temin etmek gayesile An
kara.da Yenişehirde bir modelci
lik salonu açılmış ve Istanbulda. 
da böyle bir salon açılması lta. 
t"arlaştınlmıştır. 

Gazi Terbiye EnstütüsU resim 
- elişi kıamı talebelerinin model~ 
ellik imtihnnlanndr.ın rnuvaffa-
kıyetli neticeler alınmı~tır. 

ünümüzdeki aylar içinde An· 
kara, Istanbul ve lzmirde mo. 
delcilik müsabakaları yapılacak 

ve muvaffak olanlara mükafat-
lar verilecektir. 

Inönünde yaptırılan biri bü
yük, öteki kilçilk, iki hanga.nn 
inşaatı bitmiştir. Etimesut han
gan ikmal edilmek üzeredir. 
Pli.nör atölyemizin inşaatı da 
ilerlemektedir. Merkez binamızda 
Türkkuşu mektebini birle~iren 

bina da bitmiş ve gedikli havacı
larımıza tahsis edi\mi§ti.r. 

l{üçük Şehir 
Haoerleri 

--------
Ağır olmıyan 
meşhut suçlar 

Bu husustaki ke.1!'1~ maddesi tadil ed~~i 
Ankıı.m, 14 (Telefonla) - &P, 
suçların muhakeme usulilll~ ~ 
kanunun dördüncü madde , 
edilmek üzere Meclis ruZJl~pılf' 
alındı. Tadilat §u şekilde 
caktır: ~ 
Ağır cezalı cUrllmlct., ~ 

meııhud bir suç işlendi~ -~ 
zabıta yakalanan §alıSI ta dtı fY 

ceği zabıt varakasıyla ve ~·Je., 
ceği madcll mcşhud delill ~ .!. 
likte vakit geçirmeksizln a~ 
de Cumhurivet Milddei•Ull ~ 
ne teslim edecektir. Za.bıt 014J'. 

«· Ortn leclrisnt müesseselerinde sı yaknlanan şahsın klın del 
sömeslr lnlilinin ders yılının tnm nu, slibut delili olacak nı::ıd aııP 
yarısı olmıık ilibnrile şubııt ııyında ve izlerin neden ibaret b~~':11 J!l~ 
~·ııpılmıısı düşiiniilmcktcdir. Yeni nu, §rıhi~crln hUvfyetl~rw' \1S t..ı 
sene lınşı t:ıtilinclcn :ıyrı olarnk eder. Şikayet veya şahsı dil .. ~ 
sömestr tnlilinln t:ırilıi ve rnliddc • Ue takip edilen suçlarda !>il>". 
ti yakında lıildirilccektir. delillerinin zabıt varnı.als: \~ 
* Belediye, Eminönü - I\asmıpa. Wınast ve şikayet cdenin ~~ 

şn • Yenişehir nr:ısındn lıir otoblis ka:rı imzalaması lfl.zmıdıt'· -"llJ~_. 
hallı tesisine ve lıur:ıya sekiz oto. rlyet müddeiumumisi Y1JP g0'>'· 
büs t:ıhsislnc knrar '·ermiştir. Bun. şahsı sorguyo. çcktı.kteJJ 1 

· d:ın başka talebe için Kadıköy • lmme davasını açın~~~~~ 
Acıhndcın - Çamlıca kız lisesi ara- zum görilr ve umumi hilJCW"~. 
sıııd:ı tin lıir otohiis srı·visi açılmış. göre takibat :ra.pılmasuıı b~_ı::; 
tır. kılacak sebebler mevcut llF'_., * Belediye, çeşniyi değiştirerek mazsa dunı.şma yaoılıJ1~111 ,,,, 
biT yerine üç nevi ekmek çıkanı. maznunu iddianame ile o !i'Sıot 
m:ısı tıısııvvurundnn şimdilik s:ırfı - foli mahkemeye göndcritrln t~~ 
nazar etmiştir. evvelki fıkralarda. delille re P"~ 

* Cumhurh·ct Halk Partisi ls • tine müteallik olmak üze trıt'~ 
t:ınlml vi1:1yet idare heyeti reisi ta.ya verllmiş olan vazif? 11 $1-Al 
Konya melıusu 'rc\·Iik Fikret Sı - mahkemesinin vazifesiflC ıı,sı/ 
Jay ,\nk::ırayıı gitmiştir. meşhud cilrllmlerdc Jll~o e 

* Şehir mütehassısı Prost dün Cumhuriyet mUddeiumU~~ 
I\nrabükten dünmüş "c Takı.imde tir. Cu.mhutiyet mUddefıı#,• . 
Cıbidenin nakli mcvzubnhs sahayı ağrrceza mahkemoslnin '° ~I. 
tetkik etmiştir. giren meşhut cürUmtcrde ,-e >". 
* Sıhhat ve lclimal Muavenet rin ifadelerini zaptettilrlet1 ~t?.ıı. 

Vekftleti tarafından 'fosyada sıtma kalanan vahsx da sorgtı}-3 .. ~!' P'. 
milcadcle ~ulıcsi tesis edilmiş ve ten ve lilzum göreceği ~e ~r 
doklor Şevketin, başında bulundn.. kikatı yaptıktan sonra t]Jll_~ 
Au mücadele heyeti ça.hşm11lanna VUJ açmnğa lüzum görUt· t )'J!;~ 
başlamıştır. hllk.ilmlere tevfikan iaJdb& ~. 

«· lzmiıte ipek böcekçiliği ve mamnı zaruri kılacak !!.11 ~ 
meyvocılığın inkfşnfını temin mıık. mevcut bulunmazsa cfu~di~ 
sndilc Knndırn kazasına vilAyet pılmak üzere maznunu 1~11ot~ 
tarafından 10.000 dut ve 2000 mnh- ile vazifeli mahkemeye ~ 
telif meyva fidnnı gönderilmiştir. Cuınburiyet mUddciumUJJl if ~ 
Bu fidanlar eğitmen bulunan kl>y • kikatr fasılasız yapmast "le ;-e. t 
lere meccanen tevzi olunacaktır. mt Uç gün içinde m:ı.hk~e / 

* İzmit Halkevlnde lnı:rtUzce, ri- di etmesi IAzımdır. ~ 
yaziye, türkce ve musiki kur~lan ı 

ncılmış ve bu kurslanı devam eden.. Talebeye no 
lcrin miktarı bir kaç gün içinde • 
sekseni bulmuştur. kll 

4ı- Dün 1\facaristBn ve Fransaya verme şe • . .ti 
kültfyctli miktnrdn cleri, ltalyaya f P' 

fasulye, susam ve kuşyemi, Filistin Maarif Vekiletı tı .ı 
ve Mmra pastırma, kestane, ceviz bir tamim yaP ıJtl'' 
ve tütün, Yunanlstnnn l:ı7.e lıAlık t te ~ 

MD.ıırif Vekaleti or n 1 ,-e,1 
ihrnc edilmiştir. muallimlcrinin talebel'C 110 .. ~ıl"-, * Ekonomi haftası münasebeti1o , ... /1 t 

fekli hakkında bir tnın , .. 1,eU~.tf bn akşam saat 21 de Şişli Halkevi miştir. Bu tamime göre.. cc Ji.111ıır,, 
salonunda Bay Dcdri Nedim Göknll deki lıüliln not yerlcrı ,, otr:ı, 
tarafından "Tusarrur• hakkında cJ.• -er• 

doldurulacak değildir, ıın dC ' ..t 
konferans verilecek, konser '\"e caz- ne göre ve imkôn nisbetfı1 
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- ~~ 

elan başkn misafirlere üıiim, incir, leıı notlar, verildikleri :ı:alll -·"'';, 
fındık ikTnm edilecektir. • re ait olduklan hanelere '-v;~ı,~ 

* . ı •. • • ıj: ı 1; 

·ı 1 • ' • ::. . ' ' . .. ~ 
. . . • . • E tır. Yaıılı yoklama kMıtlıır~ııY...ı 

kip ders yıh başına J,:adıt~11 ıııı$1 6 

Yazan: Nezihe MUHiDDiN 

-65 

Doktor başını yazı::;mdan kaldı
rarak ciddi bir sesle Eordu: 

- Ne var? kimden şikftyet edi
}'-Omınuz? 

- Kimden olacak? O Nihat is.. 
mindeki delikanlı yok mu? Hani 
husust kovuşta yatan genç .. lşte 

o.. 
- Belki hizmetlerinde bir ku

sur ynpmışsındır. Biraz daha dik
katli olunuz. 

- Vallahi doktor hanımefendi 
saçımr sfipilrge ediyorum. Ya~lı ve 
çirkin <'1makt.'1n ba:;-ka hiçbir su· 
çu.m }'..Ok. 

Hastabakıcı her kadın için elim 
olan bu itiraftan sonra katıla ka -
tıla ağlamağa ba~adr. 

Doktor onun hıs.~uran omuzu • 
nu okşıyarak sordu: 

- Ne diyor sana bu genç has
ta? 
Kadın hır;kınklar arasında ke -

sik kesik söylenmeğe b~ladı: 
- Yapmadığı hakaret kalmı -

yor. Ne yapsam beğenmiyor. 
- Ne istiyormu~? 
- Bugün yüzüme defol git! 

diye hizmetçisini kovar gibi ba -
ğrrdr. Ben ne istediğinı anlıya . 
madım ki! 
Kadın tek-rar ağlarken doktor 

sert bir dönü~le zile bastı. Derhal 
kapıdan giren hac; hem)irc Gül -
silme şu emri verdi: 

- Çabuk onuncu hu:ıu-İ oda -
daki • rihatla konu~unuz.. Hasta. 
bakıcısına hakaret e::liyormu~. 

Maksadım anlayıp bana hemen 
haber getiriniz! 

Hala ağlayan y~lı ha tabakıcr 
ya da çekilmesini söyledi. 

Aylardanberi bir makine inti -
zamile idare ettiği hastanesinde 
birkaç haftadır ba~österen bu 
küçük sarsıntılar doktor Şefkat'in 
intizam ve konfora alışmış ruhu • 
nu pürüzlendiriyordu. Şimdi bi -
raz asabi Gülsümün getireceği 
haberi beklerken bu val,anm al -
tnrdan da zavallr, maıllım Zeyne. 
bin ismi çıkacağından çekinmek -
teydi. Bas hem~ire beş on dakika 
!Onra yüzü garip \'e cinsi bir ifa -
de ile kapıdan girdi. 

- Mesele neymiş? 
Gülsüm yutkundu: 
- Efendim yine Zeynep ... 
- Zeynep mi? Bu i~te ne ata-

ka~ı var? 
- Genç ha ta kendisine bakan 

hem.,ireden mem:ıun olmajığınr 

söyledi. 
- Peki am:ı, sebebi? 
- Sebebi brı!';it. Ben dedi, bu 

hastabakıcrdan hoşlanmıyorum. istiyorum. Fakat zavallı talisiz... tarafından sakl:ınaca.kUr· dt'°t' , 
El. h" b' . ak B da "d . · · 1 b ·n ° :ı:' ıne ıç ır ış y ışmıyor. a - \'"e biraz ı aresız. tu verılırken ta e cnı .0ı;J' ,ı 

na yeni hastabakıcr Zeynebi ver. -Ne gibi idaresiz? mfiınkcrelcrlle ve yazıll .~ıte ~ 
menizi istiyorum. - Efendim, belki istemiyerek lorda kazandığı noUar dı ıııteb' ıı' 

nacnkl!r. Kan:ı:ıt notu, ı..# 
Doktorun yüzü dehşetli bir kan hakkında dedikodulara sebebiyet bir kanaat notu de,·resind~ışPJl1" 

hücumilc kızararak ayağa fırladı. veriyor. dığı notların basil blr 0 ;s!l 
- Derhal bu hastayı başka bir - Açık söyleyiniz Gülsüm ha- olmamakla bcr:ıber, onııırıı 

hastaneye naklettireceğim. mm. Ne gibi dedikodulara sebe • edecektir. 
Gülsüm oon bir gayretle cesa • biyet ,·eriyor? ____ G ______ d_d~ ıerl 

rctlenerck: . ıda ma 8 
- Ne gibi olacak ef en<iim. Şu tef 

- Efendim, diye ba~ladr. Bu ıı 
keçilere bakan Hecep yok mu? Kodeks aliına 

0 
.... Zeynep ba~ımıza daha bir çok .,,. 

işler açacaktır. Size evvelce de - Recep mi? Şu hasta ihtiyar Devlet Şuraııll 
89ylemek istemiştim ben... Ama Kamil ağanın oğlu mu? çıkıyor ıcı.cl ~ı 
cesaret edemedim... - Evet. o Recep .. llle Zeynebi Sıhlıi~e Vekitleti, ıocn~ıorı ' 

Doktor ilk defa keckin bir ses - alacağım, diye tutturmus. bilinde iımıl edilen b ,; ıı ' t 

le: _Bunu da kim uyduruyor? maddelerinin evsafını tıı~rııı1111c)il 
r • , • • Kodeks alimıınteri Jııızt tşıtr• 

- Susunuz! dire emretti. Bu - "\em aldığımız A~şc ı~mın- Devlet Şıir:ısınn göndcrın e.1' 
kabahatsiz zavallı kızdan hepiniz deki genç hademe yok mu i5t~ o.. nlzaııııııııne şeldinıie cıJaı~cl>ı~ 
birden ne istiyorsunuz? G€çen ak~m yemekhanede ba~ı- , hıı Kockks nllikaılnrl:ı:a ıerct 

Ba3 hemşire Gülsüm kendini ra bağıra söyleniyordu. Sözde nıülcnkit) hiitiin JırJcd~l;ckİ e~ 
• · t il· l'l k ,-e Kodeks ·r. f müdafaa lüzumunu hiss~derek ce· Zeynep Recepten sütlen teslım a - 1 

' ec ece e~·111 e~ 
. • ·• • bniz bulunma~:ın ) I'!, .v,.e ctl: 
'ap 'erdı. 1Irken... cuk, ıeythıyağı, şekeri• 1ıııı' 

Yanlış soyledim galiba efen. ı - Devam etsenize?. bütün mamullitın nıı~111• 
dim. Ben bilakis onu kayırmak l (Devamı nr) ~dilmiyeccktir. 



uvazörü tekrar harbe hazırlanıyor 
e•, i en lngiliz kruvazörleri takviye edildi 

Lcııırop , c So\) et elçi_ 
la 28 C'\ lühlc i ııınl.ı -
• lhs h:ı l•ıt 'l do llu1' 
•le 4 tc~r:nıc\., 1 tarih 

1 Iırotokolün I:• dili.ine :ı. 
erlin Jı:ır.cı) c ııcz·ırc -
Clınişlerd ir. 
~a iktısnt nazırı Scpp, 

kcre}ermdc lıulunmnl 
1~:ı Derime gidcc klir. 
\"illi:ım Hali et m 'n F:C. 
11ıile ç:ırp:ırak h:ıtmı~ _ 
llıürctıcbat ı ndnn :men • 
hı.lınu~tur. 
~ag ünh er-;itcsindc ii• 
lliliy:ı nl ) h nele be -
ncşrclmc .. ıcn dol:ı) ı 

ler t:ır:ırından ko~ ul -
' merkezine gôtilrül • 

lıaşınıfanbcri Y:ıl Fn -
1 :ı iltic:ı etmiş bulu -
!)l ~~cldorr tıc:ırct ı;c -
lı 1 ın:ıntl:ın O) rılıııış • 

Alman cep zrr:1h'"ı Grd Fen 1 
Spce ile üc; t · "ili'r. knıv:ı~örü a· ı 
rasr'l 'a Mort~vid~o a'i·klarmda 
vukua g len ve hnrbin h şından
beri lnydoh: n n ı ·~yiik de:-ıi:: 

harpkri 1 c'en birin; tcş':il eden 
harbi ckuyuc· l · ır.ııza dun kısa· 
ca bildirm"stik. Gerek Londra, 
gerek Bcrrn clen"z r.ıahafilindcn 
gekı haberlere ı:;ör<' ro:-ı deniz 
harbi pek heyccaı lı olmu~tur. 

Ad:n'ral Graf Spec Al.'1 anların 
en yeni cep gemilerinden biridir. 
İnşası 1936 se .... i ... de Vilhelm· 
thaven'de t"':ra"lllanmı"?tır. Tam 
mürctt:batı V"''"at: olara1

: 926 ki
şidir. 

Sür'ati sa:ıtte 26 mildir ve ge. 
mi l O b:n tonluktur. Admiral 
Sclıeer,, 11 ir.çlik top, 5. 90 inç. 
l'k 8 top ile 14 ::C: t bvn dafi to· 
pu ile mücehhezdir. Ayr ca man· 
cımkla atıla:-ı il:i t~y} are::i vardır. 
11 inçlik topların menzili 39 bin 
yar 'adır. 

Berline göre c:lemz har'Ji 
nasıl oldu ? 
BcrHn, 14 - Alma l zırhlısı 

Graf Von Spce ile İngiliz kruva
zörleri arasınd:ı cereyan eden 
muharebe hakkında yarı resmi 
bir tebliğ şu taf.şilfitı vermekte· 
ldir: 

'UÇ aytlcmheri Alman donan
masın:ı mensup gemiler de· 
nizde bulunmaktadır. Bu muddet 
esnasında İruziliz seyrisefaini bü· • '' zindır. Hıtı· 'nrı. ~ 

7 ıııi))·on fr ınk tıir faz- yük zayiata uğr:ı:nıştır. Alman 
rıı ktcdır. harp ge:nilcri İnfii iz gemilerine 
~ liınııııııııln Jıulunın:ıkt ı rastladıkları yerl~rdc taarruz et· 
~ltııın 0300 tonluk Ver. mişlerd:r. Al:r.a-:ı kn:va::örlerinin 

,u tonluk ı.nn klfco; 'l 
Vc<;gcnYnhl \"npurlnrı hakiki büyük muvaffokıyctleri 
ıı ll'ol kumo 11 ,;ıc;ının ruıcal: l:;il.h:!.re n::şredilebilecek· 

ı' h:ıczcdilm c;tır. tir: 
~eç ıırıniı-.i murcllcbnlı İngilizler mCtemad:yen bu 

)'erlcnizdc l iizchıliii ı;.:lirtı Alman gemileriı1i araştırmakla 
nlınm:mna çnlış.ın uğraşmışlar ve Alman harp ka· 

<'~sinı p:ıt!.,nııc; 'c dorı 
ıı ıle 13 11 

r, in y:ırn. bıliyeuıin yifüeo Hıği sayesinde 
~rnıi'jt'r. muvaffa!: c'amamışlaıUır. 

~~~:~ .. ~::;;:~; .. ~:::::::::~;"''"'"''i 
toplnn tısında 1 

~ovyet Rusya e ier ı 
Cemiyetinden ı arı dı İ 
're, 11 ( A. h.) _ .Mllletlcr Ccnuyetı konso) i nı.at 17 de ı 
t· • 1ına devresini nkdetnillj.tir. 
~"ni nzalnra hoş geldiruz dedikten sonra, kon ey ı:samble tn
<abuı edilen karar sur tille ıttıla ha ... ıl elmi lir. 
' 1"1n1andiya) n !:arşı ) a ılıın Sovyct taarruzu~u takbih edeıı 
l!e Sov) C'tl r Birligirun l:cndi l:cndini milletler c mi) <'ti ha
lt~ı oldu~ unu mU ahe e f'yliyc>n bu J·ararı, r.ıı.;ht<'lif hatıb- i 
arından sonra, tasvib C:)Olcmi'} ve bu suretle konsey Rusya- f 
kati olarak knrnr vermiştir. f 
lan, Yugoslavya, Çi!t \·c Finlandiya müstenki kalm• lnr. i 

"lld Ya ınurahhasr hem da ::acı hm de hakiın olnma) acnğın- İ ~ , f 
llkff kalmak mecburi~ C'tintlc olduğunu beyan etmiştir. i 
l'ılıda İran ve Peru murahhasları bulunmamıştrr. 1 
~-................................. .._ ........... - ... -
~llıanyadal<i 
;~avuzu iştia!i 
~Urbanları 

:t. <la Z rıı ildeki ki J 
u·11lln kurbnnl rı, şirn -

'ak 200 )ıırıılı 'c hir lıJtç 
. fc~bit cılilmcktcdir. 

cıı l ·r fcl:ıkct şckllui ıtl. 
r;~eı. lur i5çılcrın lıir ço. 

olınüşlcrdir, 

:ı(; ç, 
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Mon~ı:viJeodar. alınan malü'll,\. 
ta göre, Graf Spee çarşamba gü· 
nü ı:;aat altıya doğru Pienta de 
Osytonun 20 mil kad:ır açıkla· 

rında • ki buraları şimdiye kadar 
İngiliz açık deniz filolarının bilii 
itiraz karasuları olarak kabul c· 
diliyordu • İngiltercnin Extcr, 
Achilles ve Ajax kruvazörleri. 
ne rastlamış ve derhal ateş aç. 
mıştır. 

Top sesleri elli mil civar sahil· 
lerden iş)Jilmiştir. Top sesleri 
keza Puenta de Esyto'dan da du
yulmuştur. Ve bilahare Exeterin 
nasıl Alman zırhlısının toplarile 
tahrip edildiğine Ajax kruvazö. 
riinün de nasıl kaçtığı müşahede 

olunmuştur. 

Exetcri11 dış zırhı, Hr demir 
ve çelik hur<lası haline gelmiştir. 
Küpeşte tamamiyle taranmış ve 
bir tı.lrran mermisi makinelerden 
birini harıp etmişti. Bu gemi 
sür'atini kaybetmiş ve nihayet 
sııhadan çekilmiştir • 

Muharebe Graf Spee'nin zafe· 
riyle bitmi~tir ve akşamleyin Rio 
itle le Plata limanına gelerek de
mirlemiştir. 

Ah-:an zırhlısı yalnız Exeteri 
harp harici bırakmakla kalmamış 
Achilles ve Ajax kruvazörlerini 
de a,rr hasarlara uğratmıştır. 

Graf Spceye ancak bir kaç 
mermi isabet etmiştir. Liman za. 
bitasının henüz tahkik cdilmiyen 
raporuna göre Graf Spee de mü· 
teaddit ölü ve yaralı vardır. İngi· 
li.z kruvazörlerinde ise yüzlerce 
ölü ve yara! ıbulunmaktadır. 

Alınan malumata göre İngiliz. 
lcr hukuku düvel kaidesini ihlal 
ederek iperitli ve boğucu gazlc 
obüsler ;b.-ullanmışlardır. Alman 
zırhlısınl:ia zehirli gazlardan ö
lenler vardır. 

Bu zehirli gazların kullanıl. 

ması üzerine Alman zırhlısı ku
mandanı gemideki crzakın da 
zehirlenmiş olması ihtimaline bi
naen yeni erzak tedariki için Rio 
Plataya gitmiştir. 

İngiliz kruvazörü Exetcr, Pla. 
ta mans::ı.bmda hareket edemiyc· 
cek bir hal'.ie durmaktadır. Bu 
gemi, liman makamatının bcya. 
.n:ıtına göre rcmorkörler limana 
çekilecektir. 

Henüz teeyyüt ctmiycn bir ha
bere göre de Achilles kruvazörü 
batmıştır . 

lngiliz gazeteleri 
ne diyor? 

Londr.1, 14 - Uruguay sahili 
acıklarında üç İngiliz kruvazörü 
ile Admirııl Graf Spee arasında 
cereyan eden deniz muharebesi. 
nin tafsilatı bu sabahki İngiliz 
gazetelerinin son tabılarında bi· 
rirci derecede yer tutmaktadır. 
Bu husustaki haberlerin geç va. 
kit gelmiş olması dolayısiyle baş 
makelelerde hiçbir :rqütaleaya 

tesadüf edilmiyor. Yalnız Daily 
Expres gazetesi bugünün, bahri· 
ye için büyük bir harp günü ol. 
duğunu yazmaktadır. 

Admiral Gra( Fon Spee'nin 
İngiliz kruvazörl.::ri tarafından 

harbe mecbur edildiği haberi 
dün gece geç vakit gelmiştir. 

Telgraflar, bu Alman harp gc. 
misinin ciddi surette hasara uğ· 
radığmı bildiriyor. Diğer taraf
tan, Bremen gemisini gören ve 
bu geminin müdafaa vesaitinden 
mahnım bir ticaret gemisi oldu. 
ğunu anlayarak onu batırmayan 
tahtelbahir hakkında da bu sa· 
bah büyük bir haber verilmek
tedir. Bu tahtelbahir bir düşman 
!denizaltı gemisini batırmış ve 
ibir nazi kruvazörünü torpille· 
miştir. 

Ilütün bu zaferler, Büyük Bri· 
tanyanın c.lcnizicre hakim oldu • 
ğunu gösterir . 

Hadise protesto 
edilmiyecek 

Vaşington, 14 - Dün iiç İn
giliz kruvazörü ile Admiral Graf 
~pee isimli Alman cep zırhlısı 
arasındaki ıden1z harbi son Pan
amerikan konferansta tesbit ~di· 
len bitaraf mıntakada cereyan et· 
rniş olmakla beraber, iyi halıcı:: 

alan Vaşington mahafili bu ha
disenin alakadar hükumetler ta
rafından bir protesto mevzuu 
teşkil etmiyeceği kanaatindedir" 
ler. 

Bu mıntakanın muharibler ta· 
rafından Amerika menafiini ha
leldar edebilecek her türlü faa· 
liyete mani olrr.ak Üzere tesbit 
edildiği tebarüz ettiriliyor. 

Alman kruvazörü harbe 
hazırlanıyor 

Ncvyork, 14 (A.A.) - Ha
vas bildiriyor: 

Radb National, Uruguay:ian 
öğrendiğin~ göre Alman Graf 
Von Spee zırhlısı, Montevideo li. 
mnnını lderhal terke ve görünüşe 
nazlran ke:ldisini Rio Plata man. 
sabında bekliyen İngiliz kruva"' 
zörleriyle harbe girişmeye ha
zırlanmaktadır . 

IngiJiz kruvazlerörlei 
takviye edlldi 

~((/Jfll!J!lı 
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Şiındiyd kadar kadınların 
bulunduğu muhit~P·" 
1 a rılma ıu ısiBn 

(Sanki onların paralarına m.ıh· \ veren loplulu-;.umu a!tJ ,t elm •• 
taçnu~ım gibı! Onların varım yo. \"C odamı gı·ze pek temız ,.e muıı 
ğunu, ıçinde bulundukları gemiyle tazam goriındüğü halde aradıjımı 
beraber birkaç dela :;:ıtın alabile· bir turlu bul::ımadı~ım bir çorbJ -
cck iktıdarı malide olan bana bu ya ÇC\ irmişlerdi. O:ıların o zaman 
ne kadar gulunç bir \'aatti!) !\la· kaçındığım a} ak 'c etek se:.lerini 
amafih onların yaralarına bakmak §İmdi ne kadar arıyordum. Eğer 
,·az:!c:.i uhdeme tevdi edılmi~ti ye en· dönmek kı~met olursa a~tı!; 
ben de e:ımdcn geleni yapmı~tım. onlara hiç ':ızmı} acağım. lstedık-

Kurd Larscn tamam iki gün !eri kadar doktor kesilsin\er. eşya. 
siırcn ikincı bir ba5-<iğmı krizi gc. !arımı toplayıp, tozunu alsınlar 
çirdi. ~iddctlı bir acı duyuyor ol- aldırmıyacağım. Sadece oturup on 
malıydı kı beni içen çağırdı , .e !arı scyrcclcceğim \'e bir annem 
S(izlerıme tıpkı ha.ta bir çocuk ve birkaç kızkardc.ım bulundu -
gibi itaat etti. I.fıkin ne yaptımsa b'Undan doları şul<redeccğim. 
onu ağrıdan kurtaramadım. ~la • Bu bende reni bir düıünce sil. 
amafih tavsiyem iızerine tütunü silesi uyandırdı. Bbo:.tda yaşıyan 

bu yirmi kibur adamın anneleri 
\'C içkiyı bıraktı. Onun ~ıbı mü -

nercdcydı? 
kemel bir hayvanın b3yle ikide 

erkeklerin böyle kadınlardan ta -
birde ba~ağrısı nöb~tlerine tutul • mamen tecerrüt ederek uzun za • 
mac:ına bir türlü aklım ermiyor 

man onlardarı ayrı ya~maları 
Luiz: 

ham·. gayri tabii olduğu kadar 
- Allah onu boyle cezalan1ırı-

gayri sıhhi görünüyor. Bu halin en 
yor. diyor. daha dur. bakalım asıl bariz ve gayri kabili içtinap netice 
sonrası var. !eri kabalık Ye 'ahşet. Bu etrahn. 

Herke·in gözünde olduğumu daki adamların karı11r •. kızkar .. 
söykmeklc yanılmı~ım. Tomas <leşleri ve kızlan olmalıydı: işte 
~igriç sade henden nefret etmek - 0 zaman yumuşayacaklar. incele. 
tc de\ anıla kalmıyor, b::mden nef- ~ceklcr ,.e merhamet lıislerile 
ret etmek için yeni bir sebep de meşbu olacaklardı. Halbuki içle· 
bulmuı bulunuyor. Bunu ha!!ct • rinde bir tel· evli } o!ctu. İçlerin -
mck için epeyce uğraştım. Benden den bir teki bile s~nelc:denberi 
nefretine başlıca sebep benim da - iyi bir kadınla temas <>tm:!miş. ya. 
ha şanslı doğmu5 olmam; onun hut beyle bir kadının ıslahkar te
tabirince cfc:ıdi olarak doJmuşum. siri altına girmemiş. Hayatlarında 

''Duman" la Hendcrson arala • muvazene yok. 1 lay\•anın erkek -
rında ahbapca konu~rak göve :e- liğinden farklı olmıyan erkeklikle· 
ye ilk alış talimine çıktıkları va • ri lüzumundan fazla ınld~al <'t -
kıt Luize takıldım: miş. Tabiatlarının ruhi ta:-a': i >E> 

- Ey. daha ölen falan yok? kısalmış. hatta kurunu •. 
Luiz kurşuni gözlerini ban~ me,·amı rnr) 

dikti; baş mı i tikbalden şeamet 

sezen bir falcı gibi salladı: 
- O kadar telaşlanma, o da ya

kındır, dedi. Öyle bir fırtına l!e -
liyor ki, direkleri yerinden söke -
cek. Şimdiden o fırtınayı duyu • 

yor bibiyim. 
llk yolcu kim olacak? diye sor· 

<lum. 
Cüldü: 
- ller halde şişm:ın Luiz değil. 

Ne olursa olsun gelecek sene ıbu 
vakıt ben, beş oğlunu yolladığr 
denize gözlerini dikmiş bekleyen 
anamın yanında olacağım. 

Bir dakik1 sonra Tomas ~ig • 
riç ranıma sokularak sordu: 

- Yine ne anlatıyordu sana? 
- Günün birinde annesini zi -

yarcc etmek i tiyor, dedim. 
Donuk. üm•l"'Z gozlerini göz • 

lcrimin içine dikerek: 
- Benim annem hiç yoktu, de

di. 

KISli\1 Xl\' 

Kadın kısmına şımdiye kadar 
tam bir kıymet biçmemiş olduğum 
nedenc:e birdenbire aklım::ı geldi. 
Ac:.ıkanP ın"\'İllerimin pek kuvvet
li .. olmamac:.;na r::ığmP., ~im1iye 
kadar kadınların bulundu~u mu -
hittcn hiç ayrılm:-ımıo;;tım. O ana 
kadar hep :ınııem ve kızkarde"lle. 
rimlc birlikle ya5<1mı~tım \'C dai
ma d:ı onlardan ictinaba uğraş -
rnı~tım. Günkü daima sıhhatimi 
ileri sürerek hare'ditımı tahdide 
ralı~mrı::lar. h<'ni iızmüşlerdi. Son-> , • 
ra. her ryl:ımJ t:irdikleri \'akıt, o 
Htihar duyduğum karışık hissini 

lngiltere F inlandi
yaya yardım eaecek 

Çemberlayn Avam 
Kamarasında bunu 

açıkça söyledi 
Londra, 14 - Cemberlayn, 

Avam Kamarasmda Finlandiya 
meselesi hakkında beyanatta bu. 
lunarak ezcümle demiştir ki: 

Finlandiyalılar, memleketlerini 
bu kahraman milletten beklenilen 
şecaat ve azim ile müdafaa et. 
mektedirler. Finlandiya ordusu. 
nun düşmanına çok faik olduğu 
aşikardır. 

Başvekil alkışlar arasında, şu 

sözleri ilave etmiştir: 
Sovyct hükumetinin Finlerc ve. 

Finlandiyaya karşı tecavüzü, 
bütiin dünyanın vicdanına karşı 

bir taarru:ı:dur. İki gayri müsavi 
kuvvet arasındaki bu cidalin so. 
nu ne olacağını şimdiden keşif 

ve tahmin etmek mümkün olma. 
<lığını söyliycn Çembcrlayn, 
şöyle elemiştir: 

"Alman hüküm<:ti, açıkça mü. 
taarrızın tarafını iltizam etmiş· 

tir. Hatta Finlandiya davasına 

müza'1erct etmekte ola:ı lskandi. 
navya mcmleketlcri aleyhinde 
yapmakta olduğu plancı propa • 
gandası ile ınütaarrıza yardım 

etmektedir. 
Alman hiikümeti. }aprnakta 

olduğu propaganda ile, bütün 
dünranın dikkatini Finlandiya 
meselesine c;ekmck iste:ıwktedir. 
Alman hükı'.'ımcti bu suretle müt. 
tefiklerin nazarı dikkatini esas 
gayelerinden çevirmcğ~ matuf 
bir şaşırtma hareketi ya;ır.ıak is· 
tiyor. Müttefiklerin hedefi, Nazi 
Almanyanın inhizamıdır. Bu he. 
defi asla gözı::len kaçırmıyacağız. 

Sovyetlerin Polonya ve Finlan· 
diyaya karşı taarruzlarına Al. 
man taarruzunun yol aı:mış ol. 
duğunu asla un-utmıyacağız. Tah 
rip kuvvetlerinin bu son kurba· 
nrna elimizden gelen her türlü 
yardımı yapmakla mükellefiz.,, 



A iman ordusunda 
Hitler ale1Jhlarlığı 

Fon Friç'in vasiyetnamesinde 

Ordu isya na teş-
vik ediliyormuş 

~t.ökholm, 14 (~\.A.)- Goteborg Handelstindning gazetcslnin 
BerJin mubnbiri, Alman ordusunda, Hitler nleyhtarhğmın gitgide 
sidd Uendiğini söyliyerck diyor ki: 

Gencrnller, son dakıltada, mar nl Göringin kendilerine mUzahc_ 
rı>t f'dc>ccğini ümit etmektedirler. Genernller Göringe, Balhkın Rus
) il) il terki sl}asetinc kat'i surette ale}1ıtar olduğu iı;in limit bağln
maktndrrlar. 

Generaller, Hıtler'in askeri meziyetlerini pek de takdir etmemek
ti', bılhassa takip ve teşebbüs fikrinden mahrumiyetini beğenmcmck
tcdirler. 

Diğer taraftan bu gazete, gestapo tarassutlnnnın, general von 
Friç'in mnneviyntını tamamen sarstığını ve yeise kapılarak lcf'ndi ar_ 
zusilc ölümü nra.mnsını intaç ettiğini söylemektedir. Generalin dost
ları, mütcvt'ffnnm kendilerine verdiği bir konferans mctninJ, slizdc 
Yasiyclnnmc • eklinde etrafa yaymaktadırlar. Von Friç, bu nutukta. 
orduyu, rejimi devirmeğc te§vik etmektedir. 

ingiliz bombardıman tayyar el eri 
Almanların mayn 

üslerini tahrip 
tayyare 
etti 

l'nris, 14 - Havas Ajansı askeri vaziyet hakkında şu mnlilmatl 
'V'riyor: 

Dün, askeri vaziyet, cephenin heyeti umumiyesinde, nisbcten sn 
kin geçmiştir. Gece, keşif kollarının mutad faaliyeti, Sarre'ın her 
iJı:l sahilinde, Vanıdt ormanile Vaeges'in Dk yamaçtan üzerinde tek
rar balılaml§tır. • 

Diğer taraftan İngiliz kanıltol tayyarelerinin, :mıknatıslı mnyn. do
ken .Alman tayyareler.ini. günlük ifleıini yapmaktan menetmek ilzerc, 
Sylt, Borlrum ''e Nordeney adalarına taarruz ettikleri, hava nezare_ 
tl tnra!mdan tebliğ cdilmi§tir. Hava dafi bataryalarmın kuvvetli bir 
ateş açmalnrmrı rağmen tnsnız tayynrelerl, Alman tayyarelerini 11-

za'kta tutmağn muvaffak olmuşlardır, Alman tayyareleri adalardan 
aynlnmnmışlnrdrr. Dcnlzyolla.rma dö.külmefe mWwl olan mık.nat~Jı 
ıneynla"?1 idhar edilmiş olduktan baltM tıs bu acı.ta..rdrr. 

Düşes destroyeri battı 
I.ondra, 14 - İngiliz amirallığı aşağıdaki tebliği ne1retmiştir: 
Duclıe.sse destroyeri diğer bir İngiliz gemlıSile çarpqarak ı.ıaatte

eısUf ba.~tır. Diğer İngiliz gemfsl huara. uğranıamzşbr. MUrette. 
battan yalnız bir subayla 22 asker kurtulmU§tur. 

Duelıesso destroyeri 1930 deniz programı mucibince yapı)m•tı. 
1375 tcnJuk olub mürettebatı 145 kişiydi. 

Harbin başındanberi batan destroyerlerin bu üçilncüsüdür. Bun
daı:ı. evvel İngiliz sahillerinde batan destroyerler Gipay TC Blanceh 
~tıoyorleriydi. 

Belgradda 
Komünist talebeler 

hadise çıkardı 

Birçok yarah var 
Bclgn.d, 15 (A.A.) - Komü. 

nist talebe komitesi fcshodilmi§ 
olduğundan nümayişçilerden mü
nı1ckep bir takım gruplar, Belgra
dm bir çok noktaıarrnda karp. 
plık1ar 9'Jatnnağa teşeöbüs et
:rnigl~r. Zabıta, müdahalede 
bulunmll§tur. Silah istimaline 
mecburiyet hasıl olmuş olup bir 
çok yaralı vardır • 

Tehir edilen konferans 
Uskiu!m Halkevind.Nı: 

Serseri mayolar 
hakkında bir talimatna

me bazırlamyor 
Kara sulonmızda görülecek ser

seri maynlar hakkında liman reis
leri tarafnıdan :yapılacak muaıne_ 
leye dair bir talimntn:ımc hazır -
lanmıştır. Talim:ıtnnmcdc büyük, 
kücilk deniz nakil vasıtnları kap _ 
tınlanna bazı vnziTclcr verilmekte 
ve mnynlann tipleri imha şekilleri 
denize veya s:ıhile düşmüş mn:rn -
lordan korunma tarzları hakkınd:ı 
hilln1mler verdır. 

Bir Çek mülteci kafilesi 
geldi 

Alnwıyadan kaçan Çek gende
ıinden ml1rekkcb on altı kişilik bir 
millteci kafilesi dilnkU konvami
yonal trenlle ıehrimize gelmiştir. 

Fon Papen Ankara ya 
döndü 

Geçenlerdf: §ellri.a:.izc gelen Al -
man bUyük elçW fon Papen bu't'a
da Ahfıan lı:oJc .. Jsi mensublarlle 
temaslarını bitirmiş vo Ankamya 
dönm~tnt. 

ltalra 
harekete hazır 

(Baıtarafı 1 incide) 
İtalyan ataşesi, kendisiyle &Ö

rüşcn bir muharririmize, Türk 
- ltalyan dostluğundan büyük 
bir memnuniyet ve hararetle 
bahsederek ıdemiştir ki: 
"- Memlelcetimde Türk mil. 

letine karşı büyük bir sevgi ve 
sempati mevcuttur. İtalya tama· 
miyle sakin bir haldedir. Maama.. 
fih umumi vaziyeti dikkatle takip 
ediyoruz. Gelirken Bulgaristan
da dahil olduğu halde Balkan -
larda hiç bir fevkaladelik gör
medim. Ortada, Avrupanın bu 
kısmına harbin geçeceğine dair 
şim:lilik bir alamet mevcut de. 
ğildir. Balkan memleketlerinin 
herhangi bir tecavüzden korun
ması için aralarında birlik olması 
zaruridir. Bu birlik Balkanları 

muhafazaya kfili geJccektir. ka
naatindeyim .. 

İtalya, ibu noktaya çok ehem-
11 miyet veriyor ve Balkanlara ya
pılacak her hangi bir müdahaleye 
karşı Balkan memlelcetleriyle be
raber harekete hazır bulunuyor. 
Bulgaristan da bu harekete işti
rak etmek mecburiyetindedir. 

İtalya, Rusyanın Balkan1ara 
inmesin-e kat'iyyen müsaade ct
miyecek ve istila teşebbüslerine 
derhal karşı koyacaktır. Bu hu
susta Türkiye ile ayni fikird.eyiz. 
İ~alya, Sovyet politikasına şid. 
detle aleyhtardır. Memleketime 
a!lemi getirmek için gitmi§tim. 
üç ldört gUn sonra Ankaraya dö
n :ceğim.,. 

r arabyada denize 
atılan adam 

l ladisenin cinayet olup 
olmadığı ara§tırılıyor 

Dünkü sayımızda. e"·velld gece 
Tarabyada olan bir hadiseden 
bahsetmiş, bir adamın esrarengiz 
surette kaybolduğunu yazmıştık. 

Zabıtanın bütün tahkikatına 
rağr}len henüz aydınlatamadığı 
bu !hadisenin tafsilatı şudur: 

Çorumlu Fazıl ve makinist Rıf. 

l.ı isminde iki arkadaş evvelki 
gece bir alem yapmak istemişler, 
16 yaşında Melfilıat ve 18 yaşın -
da Agavni isminde iki kızı yan -
larına alarak Beyoğlunda adama.. 
kıllı kafaları çekmi§lerdir. Vakıt 
gece yansına yaldalbğı sırada da 
Tarabyaya giderek eğlentilerine 
devam etmek için şoför Halidin 
otomobiline binmişler ve Boğaıi
çine gitmişlerdir. 

Fakat Tarabyada otomobilden 
i ıecekleri sırada şoförle Rıfkı a -
rasmda para meselesinden kavga 
çıkmıştır. Şoför Halit Rıfkıyı de. 
niz kenarında adamakıllı dövmüll 
ve zavallI adam kendini tamamen 
kaybetmiştir. Diğerleri kavgacı -
Jarı aymnışlar ve Rıfkıyı otomo -
bile almak istemişlerdir. Fakat 
iddialara göre bu sırada Rıfkı bir. 
denbire ortadan kaybolmuş ve ar. 
kasından gidenler deniz kenann -
da yalnız paltosunu bulmuşlardır. 
Bu arada denizden de f eryadlar 
gelmiş, fakat gece karanlı~mda 
Rıfkıyı kurtannak mümkün ola -
mamıştır. Hadisenin bu tafsilatı 
l:ızlann ve şoförün anlattıkları • 
dır. 

Zabıta, Rıfkının denize kasten 
atılmış olmasını düşünerek ehem
miyetle tahkikat yapmaktadır. 

Ismail Hakkı Baltacıoğlu tara -
fmdan 17-12.939 pazar günü saat 
15 de verilm<',.,i mukarrer olan 
(Terbiye), meHulu konferans, 
24-12.939 paz::ır giinii aat 15 şe 
talik edilmi~tır. 

• 
Takas Limited Şirketinden 

tebliğ edilmiştir 

• Amerika sularında 
deniz muharebesi 

Ötedcnbcrı demir 'c malzeınei in~aiye ithallılile muştegil olan 
Tıcarc-tlıanelerin Amerika ve lngiltereden ithal edecekleri bu nevi 
malumeyj ithal etmek isledikleri memleket ismile malın cins, 
~ ft bymetlnl blldırir bir beyanname. ile 19 Kl'ınunuevvel 
Salı ak~amına kndnr TAKAS J.tMtTED Ş1RKET1'ne müracaat <f!t-
Jl'lt-lerl ln7.umn ilfin olunur. (10398) 

( Baıtarafı 1 incide) 
Buenoı. Aireı, 15 (A.A.) -

Gt-af Von Spee adındaki Alman 
cep kruvazörünün Montevideo 
limanında kalması yüzünden U
ruguay hükt'.imetinin mU§ldil bir 
vaziyete dUıeceği ve mezk\lr hü
kumetin ihtillflara .ebebiyct ver. 
mcmek için vaziyeti tetkik et
mekte bulu~uğu rivayet edil -

• •••••••••••••••••••• mektedir 11 

ve inşaat Millr Set Erıi. 
. . hareket gı 

Demir 
malzemesi 

(Battarafı 1 incide) 
Bu maddeler üzerinde Amerika 

ve lngiltercyc sipariş vereceklere 
büyük kolaylıklar gösterilecek ve 
::.ipadş bedelleri l\lerkcz l3anka~ı 
tarafından lngiltere ve Frnnsada
ki müe~ç,elere tüccarlar namına 
derhal ödenecektir. 

g et 1 rı 1 e o e k_L.ti ohnuştu~'.'"~~·~~i~: 
Ticaret Odası, yapılan bazı I tnRk için katlandıgı~ 

mürac::ıat \'e şikayetler üzerine sabırların ez:yeti Ert tı 
hu meseelyi ele almış ve fiyatla _ rın canlı ve neşeli hllY~ıf• 
rııı yükselmesinden ihtikarın ne bir günde unutulm~ .. 
dereceye kadar ~mit olduğunu tet- sene evvel gördüiÜ,,,. t 
kik etmiştir. 1 Erzurunıu çok kalk•""'' 

Bu maksatla alakadar otomobil lenıiş buldum. şar~ta ~. 
tacirleri diln Ticaret Odasına ça - hirler benim ideaıımd' 
ğırılarak bir toplantı yapılm15tır. rum iyi bir marrıure ~ ı 

Bu içtimada fİ)•atlar gözden ge- çok eksiğini atnııştı~· 
çirılmiş, eskisine ni betle bir çok ·ın temiz ve med•"'. ~ 
malzemenin yüzde 30 _ 40 pahalı mevcut bir şehir ve iY1rr1; 
olduğu görülmil~tür. ve sanat nıerkezi ~1 11' 

Tacirler, bu \'aziyetin du\•iz le- daha yapılacak bazı ıt 
darikindcki wrluklardan dolayı Onları da aı zamand• 
Amerikadan mal getirilcmemcsin - nıümkün olacaktır. e; 

ya geldikten sonra parasını ve _ den ileri geldiğini, yeni harpten yüksek ceıniyet vat 1'•' 
receklerdir. sonra ithal edilen otomobil mal - niyet her çehrede at1 

Bunun iı;in bu tüccarların ayın 
on dokuzuna kadar Takas Limited 
Şirketine müracat etmeleri bildi • 
rilmiştir. Bu tedbirle Amerika \C 

İngiltere firmalarının derhal 
memleketimize mal göndermeleri 
temin edilmiş olacaktır. Sipari5 -
leri veren tüc.carlar mallar bura -

Makine ve aksamı üzerinde de 
ihtikar vardır. Bir çok fabrikalar 
piyasadan yedek makine parçalan 
tedarik edememektedir. Bu par -
çalan saklayan tüccarlar çok pa
halıya satmaktadırlar. 

Hariçten mühim miktarda mal 
gelmesine rağmen ecza ve ilaç fi • 
yatları üzerinde de pahalılık de -
vam etmektedir. Gelen malların 

bir çok kimseler tarafından piya
saya çıkarılma}'JP depo edildiği 

anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan hükCımet tara -
fından hazırlaMlakta olan meni 
ihtikar kanunu önümüzdeki haf ta 
meclisten çıkacaktır. Kanun vila
yetlere büyük salfilıiyetler vermek. 
tedir. Bütün vilayetlerde kanunu 
iyi bir surette tatbik etmek üze -
re teşkilftt yapılacaktır. Şehri -
mi.zde bu yolda şimdiden hazır -
lıklara ba~lanmı§tır. 

Deri fiyatlarındaki yüııde 50 
yükseliş üzerinde tetkikler rap -
mak üzere bugün öğleden sonra 
mıntaka iktısat müdürlüğünde 
bir toplantı yapılacaktır. Bütün 
deri tüccarları bu toplantıya davet 
edilmişlerdir. 

Otomobil llatiği ve yedek 
alaamı 
Avrupadaki harp bajladıktan 

sonra fiyatları yükseltilen mallar 
arasında otomobil Ulstikleri ve 
diğer yedek malzemesi de bulunu. 
ror. 

zemesinin maliyeti bu zammı icap rete görünür. vıı.tarıd dif 
ettirdiğini, bugünkü güçlükler bakınıdan da çok tık. 
kal<lınlmadıkça fiyatların indirile- Erıuruıııdan ınenınLJT'I' .,,. 
mireceğini sörlemişlerdır. . lıyoruın. Yakında Y' • 

Neticede, tacirlerin ihtiyaçları • ğim. Yapılmakta ol•" 
m mü~tereken hükumete bildir - di~ini takip ederek)': 
meleri için aralarında bir cemiyet duyacağım ve aran•~ 
teşkili,. fırsat gözliycn spekülatör- kikalar geçireceğinı· ~il 

lere mal kaptınlmaması için tc - Reisicumhuru baJP": 
sanütle hareket edilmesi kararlaş- susi tren saat 24 de 
tmlmıştır. müteveccihen barekrt ~ 

Otomobilciler, kendilerine ko - Cunıhurrisinin d 
layhkla döviz bulmak imkanı le - telk1kleri ) _, 
min edildiği takdirde yalnız şim- Erzurum, 14 ( ~ • .40 ~ diki pahalılığı kaldırmakla iktifa cumhur Jsmet JnÖ~ 
etmiyeceklerini bildirmişler \'C es- saat 10 da yaya. ol~r.ıtl 
kisinden daha ucuz satış yapma - \'e mülki erkin ile bit":"...t111 
ğa da söz veımişlcrdir. atı henüz bitmi§ vtf'.,.,, 

İçtimada bulunanlardan Mu • devam edilmekte buJG':"1ı11 
hittin Akçor, otomobil yedek mal. huriyct Halk pıırtftl 
zemesi satışlarında ihtikftr oldun· Yeni Postahaneyi, 
dan malfunatı bulunmadığrnı id - iresini, Büyük O~'wJ 
dia ederek demiştir ki: Doğum Evini ve dJJ~ 

''- Döviz bulmak çok güçleş - seleri gezmişlerdir· fj 

miştir. Bulabildiğimiz dö\•izler i - Milli Şef bunıı ...,JJ 
çin de, resmi kıymetten yüzde 25, yine yaya olarak ~..d 
.hattft yüzde 50 fazla para öde - zinti yapmı§lar ,.e lıl ııcı 
meğc mecbur kalıyoruz. Pahalı - k:lnlara uğramı~Jar ~d' 
lığın başlıca sebebi budur. 'Daha lan esnasında Erztl 
şimdiden bazı otomobil yedek ak- sadi durumu ile de 
sammın mevcudu tükenmiş, buna muşlardır. 

muhtaç olan otomobiller ~tıl kal- Dün gece oldukçl J 
ımştır. yağmış olmasına. ~ 

Tüccarın elindeki otomobil las. bava güneşli ve gUSV"" 
tikleri stoku bir ay sonra bitece - Milli Şef bUtün b'1 
ğinden şimdiden tedbir alınmazsa esnasında. her yerd' nı 
bir çok vesaiti nakliye vasıtaları lı ve içten tezahilrttl 
müskül vaziyete dü~ld.ir.'' !anmakta idi. ıJ1I! 

Sovyet-Fin harbi 
Reisicumhururnul ef;sı1. 

diln ak§am ye~ekl ~ 
ve mülki rliesa ıle b 
konağında yemişle~· 

( Battarafı 1 incide) 1 
kapısı olan Sllanm, Finlandiya • 
lılar tarafından geri almdığı ha· 
her verilmekte, fakat bu !haber 
teyid olunmamaktadrr. Eğer bu 
haber teeyyüd ederec Finlinldi
yalılar büyük bir taarruz muvaf. 
fakryeti kazanmış olacaklardır. 

Finlandiya kuvaikülliycsi 
Salladan çekilmek mecburiyetin
de kaldığı zaman ı:eridc kalan 
b.yaklı keşif kollan şayanı tak
dir ibir sebatla hatbc devam edi. 
yorlardı-

Sovyetlerin ille hedefi Finlan· 
diya umumi karargihmdan ge • 
çen Kemijaeria demiryoludur. 
Helıinki, 15 - Finlindiya res.. 

mi tebliğine göre Ruslar fiddet
li bir çok taarruzlarda bulunmuı 
tarsa da bu taamızlann ihepai a· 
ğır zayiatla tardolUDmUfbır • 

Salı günü Ekeneıas ada•r üze
rine yapılan hava ihilcumunda 
Rtı11 tayyarel«i bir çok mülte. 
cinin bulunduğu bir binaya bom· 
balar atmı§larsa da is~et olma-
mııtır • 

Bir ormanda bulunan 
Sovyet tayyaresi 
H elsinki 15 - Finlandiya ce

nubunda Esbo civarında ibir or
manda dün ak§anı bir Sovyet 
bombardıman tayyaresi bulun -
mu§tur. Bu tayyarenin Helsinki
ye karıı yapılan ilk hücumda 
dü~tüğü ve o zaman görülmediği 
zannediliyor. 

t 1 Tank daha tahrip 
edildi 
H~l.mlci, 15 (A.A.) - Fin]jn-

diya büyük umumi karargahı 

tebliğ ediyor : 
Kuelie berzahındaki mevzii 

muharebelerde Sovyetlcrin 11 

tankı tahrip edilmiştir. Şark mın
takasında Rualar, taarruzlarına 

devam etmekte iseler de hiçbir 
netice elde edememektedirler. 

Ruslar, Suamisalmide yeni<ien 
boğucu gazlar kullanmağa baş _ 

lamışlardr.r. Finlindiya kıtaatı, 

Sovyetlerin bir alay kaybetmele
rini inta~ etmi~ olan ve üç gün 
devam eden ıiddetli muharebe. 
!erden sonra 13 ıkanunuevvelde 

bütün mevzileri ellerinde bulun -
duruyorlardı. 

Finlandiya filosu. Ruılar elin-
de bulwıan Boerlıroe adalarını 

bombardıman etmittir . 

Tiftik ve yapağı 
lhracatçllar birliği 

Bugün Ticaret Odasın
da bir toplantı yapılıyor 

Tiftik ve yapağı ihracatçıları a
namda kunılacak birliğe ait ni-
zamname ticaret veklleti tnrafın
dan tasdik edilmiş. ticaret odasına. 
gönderilmiştir. BugUn öğleden 

sonra saat 16,30 da. odada. tütik 
ve yapağı ihracat.çılarmın iştiraki
le bir toplantı yapılacak, birlik fii_ 

len teşekkül edecektir. "Tiftik ve 
yapağı ihracatçılar birliği,. ismini 
taşıyacak olan teıltilfltın idare he
yeti de bugün.kil toplantıda seçi
lecektir. Teşkillla, memleketteki 
bUtUn tiftik ve yapağr ihracatçıla-
rmm girmesi mecl>urldlr. 

Reisicumhur Jsrtl~_.; 
gün öğleden sonra. Y""~ 
mektebini, MarcŞSl ~ 
tahanesini, spor ~ıı6 -
nümune evini ve JJJO 
lunu gezmişlerdir. ~ 

Milli Şef bundan uf'J.ı 
evini teşrif ederek 11~:tl' 
da komutan ve sııb'fP' 
mis1erdir. . . def)' 

Halk sevinç ıçiD~..tJ(· 
baştan başa donaJll'P"/, 

Bulgarl~r ~~ 
guvenıyor ı 

(Saf~ 
ra.ntisidir. Maanıafib 

8 
vaziyeti bir bekleJıl 11 
Bulgaristan nıü teY~tJ, ,-4" 
Bugünkil hattı b~ .,,tll"'.ı 
ır programından " eııııe 
zamnıun etmez ,.e. JJl ııı 
yaU menfaatıeriniJ\ 
dolcunmaz. ııefi, 

Bulgaristanın eıııe ~ 
dıemda da kalsa tıaJI> 
kuk ettirilebilir "~ 
kom6U memleket.in tfl~ 
istifade edebilir. :su~,
lelcrinin bir sahJl ~ 
sulh maaası e~1 fi 
halli müınkündur. . 
talya gıbi büyilk bit 

• da bıJ halde tıulh anın ·r. :ı;ıJ 
bir söz söyliyeeekti rl i~ 
nız keneli menfaa~e e, J 
na muharebeye ~t.'I ~ • 
de müzaheret edell uf ~ 
patisine mazhar ol.Jll eli' 11' 
leketlcr hakkında dıı 



-55-, s· 
. tJ ~ bende iki · l{lvercin 
~oı~cu ve son güvercin ne

~~liunıu ve tayyarenin beni 
;,ı~~e nereye gelmesi l~ım
' t' ~ıze haber verce.ek. 
~ lıeekt ama neden şimdi bi
~ rab:!r gelmiyorsunuz? 
c:et, neden gelmiyorsunuz? 
~iYorum, çünkü büyük 
ııı- za hazırlanan düşma. 
· Uııakaıe hatlan üzerinde. 
• nevinden· bir tesadüfle bu· 
~ halde bundan istifade 
bi · istihbarat teşkiH\tı em-

r zabit için cürüm say-
''Un. 
~ bağrrdt: 
~Ynl, ne yapıyorsunuz? 
;ııı mı? Bizimle beraber 
~ ~alanırsanız kurşuna di

nıı.. Yakalanmak muhak-

~eıcJen muhakkak olsun? Ta· 

1 
rdun ederse yakalanmam. 

-ıa S taJie kalırsa. •• 
~ar hiçt:fır şey söylem.eksi· 

1 fyareden atlamap davran. 
il.aksadı Hayım yanına al· 

ıası~ onu şiddetle itti ve tay-
1rıtnesine mani oldu: 

~}'Yar, sen Fransuaza refa· 
;tın ğ~ mecbursun. Onun yal. 
~ ts1 doğru değil.. 
~ ~imdiye kadar hiçbir 
~ ~"'ıcctim. Hatta. kimseden 
1b1~temiş bir adam değilim 
. ~nu istiyorum. İcap eder-
~ıstediğim gibi harekete 
:"il. d 
Ot • a .•• 
~.sınirlenmi§ti. Ufa karıştı: 

~~ıran evvel karar verin de 
l~'l Uzakla53-lım. diye söylen

ll~rnan i~ali altında bulu· 
r toprak.tayız. Motör sesi 
~duyulmuş olabilir. ç.abuk 
< etmemiz lazım. Münaka
~kesip karar verin. 
~ Uvaz son defa yalvardı: 

~Iakuı olun Hayın, burada 
ar~a intihar etmek arasında 
~ göremiyorum. Beraber 
~te neden bu kadar ısrar 
a Uz bilmem. 
\il sualinizin cevabını biraz 
~ ~ilniştim. 

ar: 
>a ~n bilirsin Hayın. dedi, fa. 
~~ığınm çılgınlık olduğunu 
~1-tne müsaade et. Sana son 

\,. araıc soruyorum: Bizimle 
h geliyor musun? 
~tayırı 

~ı kolunu kaldırarak pi .. 
fyreket işareti verdi. 
a <lre, çimenler üzerinde git· 
~ rt~ bir süratle ilerle:li. 
.ra~ır çekirge gibi bir kaç de
~1 ~ \·e kapkara g51..-yüzü onu 

\e kap!rnra eökyüzü onu 

~t ." 6 Şubat 1916 
~ı ~leden sonra dört. .• Ak -
~or. Alman işgali albnu. 
1~ ıı. topraklarında sivil a -
·n- b . llek•uec ud evlerıne çt:ıcilme 

\ Yakın. 
~n ~rkmda ilk iki köy 

'11.ı l'IYıden Jivona giden yol 
·'ile b" '. ~ ır adam acele acele iler· 
il(! • ll tarlasından dönen bir 
:ııı -ır. 
~n atlıyordu. Fransızlar tara -
• q'k ''il ere veya Almanlar ta -

()} a.-nele taburlarına alın • 
' lllasıru ancak bu s.ıret -

~lınek üml" •• d"" rr. .. t-.., • e m run u. y..u ....... 

·ı ~ <linç bir adamdr. 
!(!~nün BatJeydc, Monsclde 
(t karşılaştığ"ı istirahat ha -
"'.askerler de hep böyle 

r,
11 
-ış olacaklardı. Barzeyde. 

::1.1\Ionsele gittiğini, Mon 
ta ısc onun Dcnyili oldu -

\ı llrnı~Jardı. 
~~~e kadar evrakını soran 
~.1• Jandarmaların dah:ı 
~tıs davranacakları mu _ 
a~· Fakat bu tehlikeyi gö -

\~ ~ lc!zımdı. Köylü kılığına 
~1".arı dola~ Hayın göze 

~.-1hlıkenin elde etmeği ta • 
il lll:ı.lümatm değerile mü
<>lduğuna kanidı.. 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

Tehlikesizce muvaffak olmak 
casuslukta pek ender görülen va -
kalardandır. On bes sene Alman
lar arasında ya~ıyarak ca~usluk 
yapan .bir adam için ise şim:ii!d 

tehlike fevkalade büyük olamaz -
dı. Çünkü o zaten kurşuna dizil. 
meği on beş sene evvel göze almış 
iyire düşünüp ta§m<lıktan sonra 
bu işe atılmıştı. 

Sanki idam edilse ne çıkardı? 
Hayatta kimi vardı? Tek başına 
idi, ne anne ve babası, ne uzak 
veya yakın akrabası, ne kansı ve 
ya nişanlısı· vardı. Fransuvaz? 

Evet, Fransuvaz... Fakat genç 
kızın Gayyan sevdiğine, onunla 
evleneceğine şüphesi kalmamıştı. 

Esasen Fransuvaz bula bula onun 
gibi çirkin bir adanu mı bulacak
tı? Gayyann yanında kendisi ne 
kadar sönük kalıyordu? Fransu -
vaz elbet Gayyan tercih edecek 
ve onu sevecekti. 

Fransuvaza açılmadığına ve O

na askını belli etmediğine ne ka -
dar seviniyordu. Şimdi bu, onun 
muztarip kalbi için yegane tesel. 
li noktasıydı. Hiç olmazsa guru -
runu ve izzeti nefsini kurtarnıış
tı. Kendisile alay edilmesine ve
ya haline merhamet duyulmasına 
tahammül edemezdi. Fransuvaz 
gibi bir kız onunla alay etmezdi 
ama, her halde merhamet duya -
caktı. Haym buna bile taham:nül 
edemiyeceğini şimdi çok iyi an _ 
lıyordu • 

Hayatını düşündü, daima fe -
dakfu'lık ve feragatle geçmi~ti. Bir 
kin uğruna hayatım vakfetmişti. 
Bu yüzden başına az mı tehlike 
gelmişti? Sadere Sen Korontende 
atlattığı tehlikeler macera düşkü -
nü bir adamı bile korkutmağa ka. 
fiydi. 
Mill~m Kompars hadisesi ... 

Almanlar bir aralık Sen Koron -
ten merkez kumandanlığındaki ca. 
susluk vakalarını tahkik için u -
mumi crkanıharbiye istihbarat 
teşkiUitına mensup olan bu zabiti 
Sen Korentcne göndermişlerdi (1) 
Kompars tahkikat yaptığı sırada 
Haymdan şüphelenmiş, fakat bu 
şüphesini kimseye söylemiyerek 
Hayın aleyhinde delil toplamağa 
çalışmıştı. 

Hayın bunu anlamış, onun 
kurduğu tuzaklara dü5mekten 
kurtulmuş, fakat Kompars bir 
gece onu, şehrin eşrafından olan 
Fransız vatanperverlerile beraber 
bir mahzende yaptı~ toplantı es.. 
nasında bastırmağa muvaffak ol-

muştu. 
Ne heyecan! Haym o ıim hiç 

bir zaman unutamıyacaktı. Kom. 
pars arkadan gelenler tarafından 
kıskıvrak yakalanmasaydı Haym 
şimdi çoktan idam edilmiş ibulu -

nacaktı. 
Haym bunun üzerine Komparsı 

gizlice Fransaya göndererek izini 
kayıp ve başında dolasan tehlike
yi defetmişti. Fakat i~te en um
madığı zamanda en ehemmiyet 
vem1ediği kimse tarafından mas -
kesi düşürülmüş, Fransızlar hesa. 
bına çalıştır,rı meydana çıkarıl -

mıştı. 
Bu kadar senelik emek mukabi

linde elde ettiği tarassut mevkiini 
böylece kay'betmi~ oluyordu. !çini 
çekti. Sonra omuz silkti, teessüf 
neye yarardı? olan olmuş, iş işten 
geçmişti. Şimdi yeni malfunat 
toplamağa çalı~mah, kayıbı müm.. 
kün mertebe telfifi etmeliydi. 

(Devamı \"nr) 

(1) ''işgal Altında" romanı. 

Kayıp aranıyor 
Okuyuculnrımızdıın Gümüşhane -

de oturnn Halis ,.e zevcesi N:ızire. 
den aldığımız bir mektupta, oğul
lnrı Ahmet ve Abb:ısın (1914) se • 
nesinde Trııbzon yetimhanesine 
verildiği \"C bu çocukların 7 gün 
sonra 1stıınbula söndcrlldi~i, fakat 
o zıım:ındanbcrı kendilerinden 
başka bir lıaber nlınm:ıdığı yazıl -
mak t adır. Annesi '"e lı:ılıası yavru
larının bayatından haberdar olan. 
!arın Gümfişhane Bsğlarbaşmda 
Halis ve annesi Nazirenin adresine 
bildirmelerini insaniyet namına 
rJca etmektedir. 

B A B E R - Akşam ı>Oö4..aeı 

Hınılıstanda dunyanın en eskı ınsontarı aroııında 

- 11 - Ya:on: ı ... Busch 
35 yıhoı vahşiler arasında geçlrmış bir Alman seyyahı 

Kabilenin en usla kadın ceUadı, 
Cuhi idi. Buton cellatları o yetiştir,rdi. 

- Sen, dedi, ne karısıyorsun. I meslektir! Hem de şerefli bir mes
bakalıml O adam benim köpekle- lek? 
~imdendir! lst~em öldürtürüm, Cuhi gururla doğrularak: 
ıstersem yaşatırım! - L'1ıette! eledi. 

- lyi ama gana o ka:hr büyük - Galiba ceıalr erkekleri kadın· 
bir fenalık yapma1ı, Cuhit lar öldürmeye cesaret edemedik· 

Cuhi benim ciddi surette hid· leri için böyle cellatlar yeti~tiri. 
det etmiş olduğumu anlayınca yorsunuz? 
birdenbire gene kadınlara mahsus Cuhi ağzını bumunu oynatarak 
o.lan maharetile yumuşayıvermiş. o kaba istihzasile yüzüme doğru 
ti: gülüyor, güldükçe yusyuvarlak 

- O, dedi, beni öldürecekti! karnı kucağında bir karpuz gibi 
- Öldürecek miydi? oynayıp ~u'"\lyordu! 
- Evet! Buna birkaç defa tc- Birdenbire: 

~bbüs etmiştir! Fakat her sete- - Budala! diye ">ağırdı. Kadın· 
rinde ben affettim! Yalnız, bu he- lar öldürmekten korkuyorlar mı? 
ril nereden bulduğunu bilmediği- Fakat bizim cellatlar arasında bir 
miz meçhtil bir ot yiyordu ki bu de kadın cellat vardır! 
ot onu günlerce körkütük sarhoş - Yok cc-ıım!? 
edıyorl Biz onu o otu bir daha 
yemekten menettik ve yemin et· 
tirdik! 

Falrnt dans.ederken yüzüne ba· 
kar bakmaz gözlerinin şaşkınlı· 

ğmdan ve ağzının burnunun oy~ 
nayışından bugün gene o otu ye· 
diğini anladı nl Karnına tekmeyi 
onun için vurdum! Bu tekme ise 
bir işarettir! 

- Ne işareti? 
..:... (Öldürünüz) işareti! 
-Ya? 
- Eveti O da öldürüleceğini 

anladığı için beni de sağ bırak· 
mamak için üzerime saldırdı! 

Cuhinin peltek peltek, ağzından 
tükürükler sıçnyarak verdiği bu 
izahat beni kısmen tatmin etmiş. 
ti. Nihayet. anlaşılıyordu ki Cuhi· 
nin öldürülen 11 inci kocası. ka
bilede tereddi etmiş sayılan ayyaş 
adamlardan biriydi. Cuhi~·e bir 
fenalık yapması tehlikesi olduğu 
için bittabi vücudunun faalesi 
tabiiydi. 

- Pekala, Cuhi ! dedim. Senin 
ölüme mahk11m cttiğın adamları· 

nı öldürmeye memur olan ~u oğ· 
lum dediğin adam mıdır? 

- Evet! o, Duhlara (Cuhinin 
oğlunun ismi böyleydi). nın vazi.. 
fesi zaten cellatlrktır •• 

- Cellatlık mı? 
- Evet! Yalnız benim değil, 

bütün kabilenin cellatlık şerefi 

oğlumdadırl 

- Ne büyük şeref! 
Cuhi benim nefretle ifade etti

ğim bu istihzaya son derece kız
dı . 

- Şereftir ya! diye bağırdı. Sen 
oğlumun ne işler gördüğünü bilir 
misin? O. mellin erkek köpeklere 
cezasıru büyük bir marifetle ver· 
mesini bilir! 

Cezalı erkekleri bir bıçakta iki. 
ye bölmek. öldürmeden kollarım, 
ayaklarını kemiklerinden çıkar

mak, bir cezalı erkeği öldürmeden 
kamım dc~ip gün aşırı karnm1an 
birbir uzuvlarını çıkarmak. 

Bir adamın vücuduna öldürme
den 50-100 bıçak saplayıp günler
ce bir ağacın gövdesinde yapışık 

durdurmak! 

Cuhi büyük bir neşe ve gururla 
ellerini açıp bütün bu cellathklarr 
tarif ctlerek: 

- Daha neler! Daha ne maha
retlerle erkek köpeklerin karınları· 
ru deşmesini bilir benim oğlum! 

Diye bağırarak gülüyordu. E.. 
sasen Cuhinin oğlunun ismi Duh· 
lara da: 

- Karın deşen, manasına geli· 
yormuş! 

Karın deşen bu Hintli demek iyi 
bir operatördü! 

Cuhiyc sordum: 
- Kabilenizde daha böyle res· 

mi cellatlanmz var mıdır? 
Cuhi: 
- Cellat mı? ah .. vardır! dedi. 

Fakat onlar ihtiyarlamışlardır! 
Benim oğlum cellatların en genci. 
d. 1 
ır. 

- - Demek burada cell!tlık bir 

- Ne zannettin ya? Hem bu 
kadın öyle bir cellattır ki kabile
nin bfitün celUitlanru o yetiştirir! 
Erkekleri türlü ~-ıü işkencelerle 

öldürmek sanatinin bütün hüner· 
!erini erkekler bu kadın cellattan 
öğrenirlert 

Cuhinin verdiği bu haber bende 
derhal hayret uyandırdı. 

Demek, nihayet, burada kadın.. 
dan cellat yetişiyor! hem de, Cu· 
hinin ballandırarak anlattığına 

göre öyle bir cell~t ki diğer eı

kek cellatlara o dersi veriyor! 
Hayretle ilerliyerek Cuhiye sor

dum: 
- Erkek öldürmekte bu kadar ma 
haret sahibi olan bu kadm cella· 
clı görmek isterim! Kimdir bu? 
dedim. 

Cuhi şeytani bir kahkaha attı. 

Alaylı bir şekilde: 
- Görmek kolay! Fakat kork

maz mısın? dedi. 
- Ne münasebet? Yalnız me

rak ediyorum? O mahir cellat ka
dım bir defa göremez miyim? 

Cuhi ellerini açt7
• 

- lşte! burada! Benim! diye 
bağırdı. 

(Devamı va") 

Bu haftald mektep maç
ları programı 

lstanbıil Mektepleri 81JOT böl. 
qe..<ri uo!e?ıbol ııe flttbol lik heyet. 
leri başkanlıiiından: 

16-12-039 cumartesi günü 
yanıla<'ak futbol rna<'ları: 

Şeref Stadı: • 
Saha komiseri: H. R. Yalm. 
Işık Li. - Erkek muallim M. 

s<uıt rn.30, hakem H. Galip E1-
gii, Taksim L. - B. Sanat mek. 
tebi saat 14.40 hakem Refik Top. 

Feııerbakçe Stadı: 
Saha komiseri: Cevat Tiniç, 
Vefa r ... - Sif;li Terakki L. 

saat 13,30. hakem Esref Mutlu. 
Hayriye L. - Kahataş L. saat 
14.40, hakem Sami Açıköney. 

16-12-939 cumartesi günU 
yamlacak volevbol maç!arı: 

BC'llo!/lu halTwui sal.ommda: 
Pertevnival L. - İstiklal L. 

saat 14, hake..'ll N. Moran. 
Darüşşaf a 1{a L. - Galatasa. 

ray L. saat 14,30 hakem N. Mo. 
ran, 

Ha vdaroa.Eµl L. - Yüca Ülkü 
L. saat lfi. hakem N. Moran. 

Bog:azM L. - !st. Erkek L. 
saat 15,30, hakem N. Moran. 

-o--

Baden Terbiyesi lstarıb11l böl.. 
qesi futbol ajanlığından: 

17-12-1939 tarihinde yapı. 
lacak maçlar. 

Ba1;ırkötf Stadı: 
lstiklal-A~'.nsnor saat 12,30 

hakem Bahaettin Uluöz. 
Hnhcroğlu - Feriköy saat 

14 30 kahem Rıfkı Aksay. 
Şeref Stadı: 
A. Hisnr - Kara~mrük saat 

10 :lO h:ıkem ~a~i Tezcan. 
Yan h nl{emleri Fikret Kayral. 

Ziya Kuyumlu. 
Anadoiu - Feneryılmaz saat 

12,30, hakem R efik Top. Yan 
hakemleri Halit Uzer, .Neşet 
Şarman. 

Şişli - Kale saat 14.30 hakem 
Necdet Gezen, yan hakemleri 
Halit Uzer, Fahrettin Somer. 
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Mmtaka merkez· taş nıyor 
Taksimde, _yda 140liraya kiralanan bir apart• 
manın !çinde yerleşecek olan mıntaka. faaliyet 
merkezmden uzaklaı:mış olacağı için, iş taki~ 

etmekmüşkülleşecek · 
Lstanbul halk partisi içinde ycr

leşIW.I bulunan spor mıntakasının 

Taksimde 140 liraya kiralanan bir 
apartmıana taşınacağını haber al
dık. 

Bir iki kllib müstesna, diğer 

bUtUn klUblerin semtinde, ve ı'l. 

ha merkez bir yerde buluna.o mm. 
taka merkezinin, lstanbul tarafın· 
da sanki hiç batka ve daha ucuz 
bir bina kalmamış gibi kalkıp 

Taksime ta.şmmnsı. çok yersız bir 
karardır. 

Taşınma işinin ortaya çıkaraca

ğı birçok mahzurlardan h::ı~kn. 

semt bir yerde bulunan mıntekıı • 
nm Taksime gitmesi, tatil zaman.. 
larmda illerinden çıkınca klUblc
ıinlıı işlerini takip eden idarecilc
ıin de vaziyetlnl müşkUlleştlrccck
tir. 

BUtUn idarecile r ve sporla al! -
~ıd::ır kimseler tarafmdan hayret· 
re karşılanan bu Taksime taşmm.a 
lliı-ıin doğru bir hareket olacağıru 
kabul edemeyiz. 

Yarın: 

Galatasaray 

Yugoslavya 

~arşılaşıyor 
Memleketim.izde yaptıkları Gf 

maçı da kazanan Yugoslavlar ya
rın Galata.sarayın karşısında 4 ün· 
cU maçlarını yapacaklardır. 

Güreş: Aşağı yuknn biribirlerlni yakın. 
Teşvik müsabal<alarını · dan tanıyan bu rakipte.rhı kartı· 

laşmnlan çok güzel ve zevkli ola
c::ıktır. Ayni zamanda bu karşılaş. 
mr-rın bir de revanş mahiyeti var~ 

dır. 

Beşiktaş kazandı 
Ajanlığın hazırlamış olduğu gU. 

reş teşvik milsa.baka.larmı Be~ik • 
taş takımı kazanml§tır. 

Karşda§malar şunlardır: 

56 kilo: Hakkı {Beşiktaş), Kil • 
mJJ Ahmed (Kasımpaşa). 

61 kilo: Mahmud (B~taıı). ls· 
mııil (klüb harici). 

66 kilo: Rııslın (Kasım.paşa), A
li (Beykoz). 

72 kilo: Kandemir (Kasımpa.şa) 
Mustafa (Bcşiktq). 

Malum olduğu üzere, Yug08lav· 
lar evvelki sene, şehrimizde Ga -
latı."nrnyın karşısındaki maçta be
rabere kalmışlardı. O giin !evka.. 
Iadc bir oyunla bu neticeyi alan 
G:ılatasaray, Belgrad seyahatinde 
ayni takıma 4-0 yenilmişti. Yarın
ki maç ayni takımların üçtlncli bir 
karşılaşması olacağından iddiah 
sayılablllr. 

79 kilo: Mehmet (klilb harici), 
H~im (Kasrmpaşa). 'Misafirler, vUcut ka.blliyeti, na. 

fes. top kontrolü bakımından kuv-
87 kilo: Zotoa (Beyoğluspor), 

Haydar (Bcşikta§), Fuat (Kasım. velli bir manzara arzediyorlar. 
paşa) . Bundan başka W. M siııt.emini sa

hada pek milkemmel tatbik edi • 
Ağır sıklet: Şevki (Beoiktaş), ı , • 

Ferhad (Ka.sımpaşa), Koço (Be • 1 yo ar. En bilyilk vasıflan da oyu. 
-
1 

) nu başladıkları gibi bitirmelerl .. 
yog uspor • 
Kasmıpaşa 12 puvanla ikinci ol· Bu ~~et karşısmda Galata .. 

muştur. ı ı~ra~ ıçın maçm en mühlm kısmı 
-o-- ikincı devre olacaktır. 

Bursada 
Kırko§ulan 

Bursa. (Husust) - Şehrimizde 

tertib olunan 5000 metre kır ı~o
§usu Merinos fabrikası ile civarın
daki bahçeler arasında yapılmış ve 
Çclikspordan Zeki bu mesafeyi 
20,28.3 gibi bir dereceyle birinci 
olnrak bitirmişlerdir. 

İkinci Merinostan İlyas, üçilncli 
Ç-elikspordan Mehmet Alidir. 

---<>--

Memleketimizde yapı
pılacak milli ve muhteHt 
talomlar karşılaşma!arr 

Futbol federasyonunun davet 
ettiği Belgrad muhteUtl 4 ı:anun:.ı 

sanlde İı:ıtanhul muhtrliti ilr. ll'T 
maç yapacaktır. Belgrad mubl"'!ı.i 

Ankara.da karşıla.5ma yapacağın • 
dan tstanbuldakl oyun hafta !çir. 

de olacaktır. 
Bundan b'.lşka Romanya milli tn· 

knnr ile milli takımımız 4 marttn 
Ankarada ke."'ııa,acaklardır. 

----0---

Beden Terbiyesi kursu 
imtihanları bugün 

başladı 
Çengelköyllndekl beden terbiye

al kursu spor eğtimenlcri imtihanı 
bu sabah saat 11 de başlamıştır. 

Beden terbiyesi genel sekrete. 
ri Cemal Gökdağ, beden terbiyesi 
teftiş heyeti reisi Ziya Ateş, le . 
tanbul mmtakası a..ı;ba~kanı Feri • 
dun, Ankara bölgesinden Aziz, 
c:a.arif mUdU: ü müme'lsiı. Sabri, 
Kuleli spor öğretmeni yilzba.şı HU
s~meddin, beden terbiyesi mual· 
limlerinden İlhami, İstanbul mın • 
takası atletizm monitörü Naili Mo
ran mümeyyiz olarak imtihanlarda 
bulunmuşlardır. 

llk imtihaıı ıd.are ve t.e§lrillt 
hakkmda Y"!Pıl:mştrr. !m~ılwılar 
devam etmektedir. 

İyi bir havaya tesadllf ederse, 
senenin en zevkli ve heyecanlı 

kar§ılB.§Dlalanndan birini seyrede· 
ceğimiz muhakkaktır. 

Yazımı, Sabih Turan'm bugün 

1
'(Vaklt) te çıkan §U satırlarile bi

tireceğim : 

"Beyoğluspor maçını herhalde 
seyretmiş olan Galataaaraylıla.r bu 
m:ıçtn bilhassa nefes kabiliyethün 
çok milhim rol oynıyacağmı t::ı.kdlr 
ederler. 

Dost iki memleket klUbilnlln bu 
karşılaşmasrnda neticeyi misafir 
takım lehine görmek yanlış olma.ı. 
An<":ık Galata.sarayldarm da ecne
bi takımlara karşı çıkardığı bil' 
(Galatasaray oyunu) vardır ki o-. 

1 
nun karşısında A vrupanın niu 
nr..nıd..ı r takımları eğllmPğc mec • 
bıır olmuşlardrr ... 

Gıı lat.asaraya, ilti sene evvel ay
ni rakibe karşı çıkardığı kad&r 
muvaffakıyetli bir oyun ve gtıı~J 

bir netice temin ederiz. 
S. T. OOET 

Muallimlere verilecek 

ilave dera ücretleri 
Kanuni hadlerden fazla ders o • 

kutan muıılliınlere verilecek ilAve 
ders ucrellcrı l\1 r C \'ekalelince 
ıesbit edilmişıır. Bütün ılAve ders
leri liselerde bulunan lise bocala • 
rınııı ücretleri 15 saatten yukarısı 

için beş liradan hesaplanacaktır. 

Orta kısımda ilhe ders alan 
lise mu::ıllimlere yine 1~ saatten faz 
lası için dörder lira ücret verilecek 
tır. Lise ve ortnda ilave dersler a -
lnnl ::ı r:ı lise için beş, orta için dör. 
der liradan hesnplannrak ücret ve
rilecekti r. İhtiyaç dol:ıyısile lisede 
ıl :he ders olm ı'$ ol:ın orta mrnıl _ 
limlerın ücretleri 18 saatten ~"Uka
rısı lcfn beş lirsd:;n h~pl ..... 
caktır. tıtıve ücretli derslerle be -
raber muallimlerin uatleri ytnnl 
dördil tecnfiı etmlyecektlr. 
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~alrin; bu iki mısraı meşhur 

BACIBIKIRBo~lauasınıa 
Yedikten <ıonn. öyledi~ine 5üphc etmf'yiniz. 

Güzelliği hem yaratan,. hem 1 Ali 
tam amltyan 
bir iksirdir. 
Şu ~Uzel çehreyi aydın
latan glineş, şliphcsiz, 
inci dişlerdir. L~kin o 
o dişlere can veren ele, 

şUphe!'iZ, 

"RADYOLlN .. dlr. 
Siz de ayni güzelliği 
elde edebilirsiniz. Fa
lrnt bunun için ilk şart 

sabah, ö;';le ve akşam 

lıer yemekten sonrn 

günde 3 deCa 

• = ..... \ferkezi: Bahçekapı, şubeleri ~eyôğlu, Karaköy, Kadıkö~· 

Galatasaray Lisesi Alım, Sa_ım Komis
yonu Başkanlığından: 

~liklnn Fiyatı ilk teminatı 
Aıkt h. s. Lira 
ıouoo 5 ) J>ortakal 6.t Hik 

22000 3 ) 
,, 80 lik 

1 '>" _., 
8000 1 60) 100 Jük " 10000 3 i5) ~fandnlina 

Galat:ıs:ıra)" lisesinin mayı'\ t!l 40 sonuna kııd:ır ihliyıwı ol:ın miktar 
ve lıılımin fiyutilr. ilk lcıniıı:ılı yııkııı ıla y:ızılı porlnk:ıl vı• ıııand:ılinıınırı 

27-12·!13!1 çıır~nınlı:ı ııiinü sanı Hı il' lk~ıı~lıı \,tikliıl <·:ıdıll•'i :ı Hl nuına- ... 
ra<la Liseler ıııulı:ısclıedliği lıimı\111 ıl;ı okul kurııbyonııııcl:ı acık eksillıııe
si y:ıpılacaktır. 

BAŞ, D i Ş 
. l E Z L E, G R t P 
R OMATtZMA 
NEVRALJİ 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrılarını derhal geçirir. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

. htekliler şnrlrınr.nc\İ ı.!Ör~1ek. n~erc ok~ıl iıl:ıresiııe .miir~C'~~tlnrı ,.~ _____________________ ........ 

lıcaret oılasıııın yenı yıl '·esık:ısıle ılk teıııınat nınkhuzıle hırlı.-te lıcllı ı P: 
~ün ve :ıalle komisyona gelıııeleri. ( l 0!.!17) 

ile dişlerinizi f1rçalamakhr. 
p ......................... . 

V AKIT m ıtbaası 

1 
ESKt ve YENİ ROMA TtZMA, LUMBAG~ ••Nm!J•m!!FS~ ..... ~S 155 WMS* ;&IS;ı78t 

·.·; StY ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DtZ, J(~d· 
ÇA ve soğuk algınlıklarından ileri gelen f 1 

• ll'ı:K : Lor•! - Hardl llovardalıkta 
(tQrkce> n Sarll Şan cuıUcr 
araıınd• 

M'F.fcF.lt : Cezayir .evdaları 
BUAT : Dtıgman coculUan 
MlMElt : Aılıt Rnmlc•cl41 
TAlt<lllM : Blldlrmemı.tır. 
LAr.r. : Çalınan Tac 
!!AlHRT"A : Racuım ackı 
Ar.J[,1.All : Kll(lllıt Ganı::aterler 
ırr.uıı : 1-Udlrmemlstır 
~IK : UJ1ı:ınuz secder ,.. N tT)'Orlt 

hıtydııtları 
Al!JU : Btldlrmemııtır. 
eAıtl\ : SQvey, Frdalltrl (tllrkct) Tt 

8•n Yumur~alı: 
TAS : Roıall ve Ka~ınlar haplslısneoı 

İstanbul 
PZR<\H : Polo Şampl7onu (tllrkc•> ve 

Ga~ıter!er cellidı 
ÇF .. ~uu:Ru- : B•T&z ouı (tUrkce - arapça) 
TA ve. ltı>an7or aerenadı 
Mh.ı.t ı Harp muhabiri ' ' ıtmal ot•U 
Tl'R 's : B•JU: GU! (lUrkcı • araııca) 

"' Eararencl& C•t• 
HIL.\f. : t'ç ahbab Cavucıar haydutlar 

a,...ındll (tUrltttı ve Kontea 
\ı.ıtVBJta 

AZAit : J olo Eımplyonu (lllrkce> •• 
G•IJf'ıltrl•ı crli&dı 

AI.~~IDA& : Harp Muhabiri ve Bahr& belt
(iltrl 

SC:\T P, 

,r: ... ; 
Gt RF.I. 

Beşiktaş 
ı Ali Baba ll!ndbtand" <TUrkc•> 

..,, Batıra kırı Lryll (Tllrkce) 
: natlar Kralı. 6trot ruınrutıı 

Buru atnfontd 
: F.ndUltı. Geceleri ve Dallar 
Xralı 

Kadıköy 
R \1,1: : Sen Sana 

l'RP:t'T4 : Blldlrmemıaur. 

Üsküdar 
R..\LI': : Slll Kardtılu 

Bakırköv 
lllh.Tl'TADT : Dnmı1n mul<~l altında ve J 

J[orltııno s•ce 
JHKI" ı >..r! r..01>eıuon (30 ıı. .. ım bir· 

.,eıı) 

POKER Traş Bıçakları 
dünyanın en iyi traş 

bıçaklarıdır. 

kısmını yeniden Kitap 
tanzim edip açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği işleri alır . ............................... 

15 • 12 · 939 Cuma 

12.30: Progrnııı, ve memleket ~mal 
ayarı, 12.3:i: Ajans ve ~teteoroloji 
haberleri. t 2.:)0: Tfırk Müzi~i (Pi.) 
13.30/14.00: Mlızik lll:ıfir miizik -
Pi.) 18.0U: Program; 18.0J: .\lcıııle. 

ket saat ayarı, Ajans ve mclcorolojı 
haberleri. 18.2;;: Türk :\lüzi}!i: Fasıl 
he)·eti. l!).10: Konuşma (Onuncu 
Tasarruf ve Yerli )lalliır· Jlnftosı 
münn~lıelile t.:lıısııl Ekonomi ve 

' Ar\lırmn. 'Kurumu ,·namına Ziranl 
\·ekili .Muhlis Erknıen t:ırafıııd::ın) 

19ı25: Türk Müü~I~ Çalanlar:. Hu. 
şen K:ım, Cevdet Çu~la, Hasan Giir, 
Şeri! İçli, Okuyan: Semahat Öz· 
denses. 1 - llic::ız peşrevi. 2 - He
lik Fersnn - llicaz şarkı: .. (Geçli 
rüya gibi). 3 - Şemsettin Ziya -
Hicaz şarkı: (Olalı ben s:ına bentle) 

traş ·bıçakları geldi. Her 
yerde bulunur, marka

sına dikkat ediniz. 

Müsamere 
Ordu M:ılüllcri Birlıği lstanbul 

şubesi 20-12.93!1 l:ırihinrle İstanbul 
Yali ve Belediye Reisi Liıtri Kırda. 
rı·n himayesinde Beyoğlunda, Frıııı
sız Tiyatrosunda bir ıııüs:mıere ve
rilecektir. Şehir :ırrııonisinin, kon. 
scrvahıv::ır ııroresörlcrinin, Şehir 

Tiyatrosu sanalkarl:ırıııın i51irak 
edeceği lrn müsamereye s:ıyın lınl -
1' ımızın nliikn göstermelerin 1 Jıek _ 
lcriz. 

Dr. Necati Atasagun 
Sol.ı:ıhları 8.30 • kau:n; ak~ııııt'

ları 17 den sonra Llllcll 'J'ı1·vıırı 
Ap. Ualre 2; No. 17 de ha~tal~~ını 
1.:abul eder. (Ttltfon: ~39J3) 

4 - Hu~eıı Kam: Kemençe taksimi. 
5 - Mustafa :\•ıfiz - Hüzzam şarkı: 

1
CGönlüm rıİl'e bir senden uzak ~ün
'eri saysın). 6 - .Saz semaisi. 1!1.50 
'fürk l\liiziği: Halk Türı.rııeri. S:ıdi 
:\'aycr Ataman ve Azize Tözem. 
!?0.10: Temsil: Loui!ie. Yoı:ın: (iu~ 
ta ve Charpenıicr. Tercüme E<len: 
)~. ne..~it. (Cemul Reşit, piyanoda 
Gu~ıave Ch.ırpenlier'in J.ouise ope
rasınunn parçıılar çalarak e~erc re
frtnt edeeeklir). 21.10: ~lüzik (Hi. 
yll'!eticumhur Filarmonik Orkestra. 
sı" - Şef: Hasan Ferit Alnnr). 1 -
S. W. R:ıchmaninof: 2 inci piyano 
Konçertosu. 2 - n. Sclıum:ınn: 

1 inci senfoni. Si Ilemol .M:ıjör. 
22.UO: l\leınlcket s:ı:ıt ayarı, Aj:ıns, 

halıerlrri; ziraat, esh:ım - t:ıhvilül, 

. knınbiyo - nukut borsa~ı (Fiy:ıt). 

22.20: Miiz.ik (Lieıl'ler - Pl.) 22.45: 
' ~lüzik (Culıand - Pi.) 23.2J/23.30 
Yarınki program ve kapanış. 

~D·r·. •H•a•f ,';9 C-ern-aı- r' Dr. Ahc;;; ·~~;~yunlu ,1 
L O K M A N H E K t M Tak•im • fıııtimhane Palas ~o c 

Pazardan maada her ııün 
Dahiliye mütehassısı. ,a:ıı ı:l den soııra. Telefon · 401:r; 

rstanbul Divanyolu. ~~~!!!!!!~~~~~~·--
No. 104. Tel: 22398 .................. 

~Elllil 'J'IY.\THOSU 
l'1Jıncdi kısmı: Bugün 
14 le Çocuk Tiyatrosu 
ı~ccc 20.30 da: ikizler •• 

• • • 
l>rııı.ı hı.mı: 20.30 <la: YELPAZE 

-o--

Vakit Kitapevı 
Dün ve yarın tercü-

me külliyatı 
No. 31-40 4 CÜ ıeri 

31 Rasin külliyatı iV 
32 Metafizik 
33 I.sken<ıer 
34 Kadın ve aosyal.Lmı 

Kr. 
60 
40 
60 

100 

Sarıyer Tapu Sicil Muhafı:lljjın

da11: 
Boğnziçinde Eıııirgan ~eşme soka. 

ğında bir tnrarı Koru sokağı bir ta
rafı :\ecip karı ı :\ebiye, bir tarafı 
Fıılınıı, bir larııfı Türbe, bir lar:ıfı 
Çc5ıııe sokağı ile tcnili ve 15, li, 
1!1/1 knpı Ko.lı iki ev ve bir köşk 
nrsasının t:ıpuda ka) ılı olm::ıdığııı. 

don mahnllin<lc tuhkiknt y:ıpılarıık 

:\lı~ır talıaasınd:ın füışil kızları Mih
ril e ,.e Fntın:ı Azize nıımlarına ta. 
pu senedi verikcl·ğinden bu gnyri 
menkul h:ıkkındn t::ı~::ırruf iılıliao;ın
da bulunanların 10 gün zarfında 
ıııüracn:ıtl:ırı. (30851) 

1 Dr. iRFAN KAYRA 1 
RöNTGEN MOTEHASSISI 

Türbe, Bozkurd Kıraatha-

1 
nesi karşısında eski Klo:l Fa· ı 
rer sokak No. 8 • 10. Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar. 

wumu:aa:~.:am.m .... .:::mr.:11g 
!: GÖZ HEKtMt :: .. .. .. .. 
" " ı: D M R . r :: r. urat amı ·I 
:: u H Aydın ii 

1 
Beyoğlu • Pa:--:-r:kaı.ıı, İmam li 
sokağı No. 2 :'el. 41553 1i 
ı:ı:ı:-.:-.::::::::==:=::::ı:::ı::--..::::mi 

NECATI PAKŞI 

Dif Doktoru 
Pazardan nın:ıd:ı hergün snat 

!ldan akşam 18,30 za k:ıdar has· 
lalarını kabul ve tcda,·i eder. 
Adre!i: Galata Tiinel meyd:ını 

Ter~ane caddesi başında 1/2 
!\o. 1ı mua venrh:ıne. 

Almanca dersi 
Seri ve asri HABER Metodiyle 

>1e mutedil ücretle ders almak is

teyenlerin "Almanca öğretmeni,, 

ismine mektupla gazetemize mu 

detli ağrıları teskin ve izale eder· 
....... iiliİİİıılİiiııililıliiİİİİIİİıfiıllıiiliillıılılli81ılılBI ... .-~ 

a 
Sizi; SOGUKT AN, NEZLEDEN, GRtPff:~' 

BAŞ, DIŞ ve bütün ağrılardan ve kırık· 
lıklardan koruyacak ilaçtır. 

-~ t.:.i • . ., ,. 

Nafıa Vekaletinden: ~-
30/Biriııcikünun/!139 ~umnrtesi ı;ünü sn:ıt 11 de ı\nkııra~;t;, 

\'ekületi bin:ısında malzeme müılürlüğii oılasında toplnnaıı 11~ 11• ııı~ıl 
siltme komisyonunc:ı vagon içiııc\c ve Ankaraua teslim cılild 1~\,ctfC' 
ccman 9600 lira ınulınnuııcıı bedelli ~·ıralı çuın ai;acıııı\aıı 2~0 1 ,.cıı1,t 
kap kerestenin tesliın müddeti nrltırılarnk kupalı z:ırf usultlC ık O 
eksiltmesi yapılncakl ır. ! tekliler Anadolu Jınll ı üzerinde olJll~ıt iC1 

teslim istasyonunu değiştirebilirler. \'e bu istasyonda yine ,.~g 9rııı 
teslim şarlile verecekl~ri fiııllnrın ne surcllc hesap cdifcccR• ş 
!iiııde y:ızılıdır. Mm·:ıkkal temin:ıt i20 liradır. ıcti Jllş 

Eksiltme şartnamesi ,.e tcferrüalı Ankar:ıdn Nalın Vckfı 
nıe nıii<lürlü~ünden parasız olarak alınabilir. nıı1C' 

htcklilcrin teklif meklupl:ırını ınuv:ıkkal ll'lltiıınl ,·c ş:ırtJ.:rı·,ıı,1'1 • ·u. 
yazılı ve!iikal:ırla lıirlikle :ıynı giin saat 10 a kadar ınezkıır 
makbuz mukabilinde Yermeleri lfı1.1t11dır. (G375) (10348) 

Jl.\LK OPERETi 
Eski Çnl!lıyandn 

im :ıkşam 9 d:ı 

Zozo U:ılnıa Iıı 

Pıpl(':ı operet 
3 pcrJe 

35 
36 
37 

Demokrit 

Dinler tarihi 
Filozofi ve sanat 

2~ 

12~ 

40 

GRtP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ, DtŞ, KIRIKLIK, 
At .r.Tl\Tt . .TKLARI ve AGRILARI TESKiN EDER. 

. 38 Et ika ıoo ................................... ma.'111 


