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Fiti ndiya Başvekilinin 
Molotof a Müracaati 

Milletler 
Cemiyetinin 

Kararı 

1 
Finler Sulh istiyorlar 

ıGeyana.tta bulunan eski Fin 
Ilariciye Nazın Erkl<.0 

Alman Ce Zırh ı 
Montevi.deoyu Yatı 
akşam terke mecb 

ingilizlerin 
zayiatı 

Londra, 15 (Hususi) - Uruguay 
hükümeti, Alman Graf Von Spee ceb 
kruvazörü kumandanına limanı 72 
saat zarfında terketmesini bildirmiş
tir. Bu müddet pazar günü Grenviç 
saatile saat 23,30 da bitmektedir. 

Gemi bu müddet zarfında ya lima· 
tıı terkedecek, yahud da Uruguay hü· 
kumetine teslim olarak silahlarından 
tecrid edilecektir. 

Bugün Londrada neşredilen bir teb 
liğde muhasamata iştirak eden İngiliz 
Aşil gemisinde 4 ölü ve 3 yaralı oldu. 
ğu resmen bildirilmektedir. İngiliz • 
ler, bugün Alman gemisinde maktul 
düşen 36 bahriyelinin cenaze merasi~ 

(Sonu 7 inci sayfada) 

Milli Şef 
Erzincan da 

Grat Von Spee ceb kruvazörünü bel~llyen lngiliz kruvazörıerinden 

Ticaret Vekilimiz 
Radyodaki Hitabe 
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-Garp dalRKrasJllrilia lldıadl 
EDD KR: l . . hrptakl istilat llktalın 

Hallı Katle Katle Hazreti Ebıi: Piyas:-daki Bütünl·OKUYUCU . Terkos Sahılınde G":=:-"""ııcam!:.~ 
B lı . s·at E'J· ..ı Takvımler Yanlış 1 -·- BulunanCesed •••ütMenlblrlktlwlllarbl,.,. 

e ıre ı uıyoruu D·'YORK/ _..,..ı11-U..,.ıter.zıra111• 
O ı 11 ................. ~rtlldl' -1 - Maarif Vaklleti ted- Batan Sandu vapuru ztimreei hemen 1ıemen hep ...-

ihtirasın canlı bir timsali olan bu mantık ve havsala haricindedir. He- kikat yaptırıyor am- Bir rençber okuyu- mürettebabndan olduğu topraklar tarafmılaıı ihata edlJDllf 
anıırnnu kaybetti, kılıcını çek- le Haareti Ömerden böyle bir hareket ı·b • . .. t• nl ld bir----~ idi. 'l'a s- muhal .... 
·-- beklemek hattl ıuanur w tlmld et- ma ga ı a ıt ı.,.en geç ı cumuzun şiklyeti a aşı 1 . ......;;;;.. ,.._e ..tanı blok ı. • 

Ve.. avuı çaktığı kadar bağırdı: mek bile at.dir. Yalmz, tarihlerin Aylardanberi piyasada satılmakta Turgudlulu ve kendi tibiri veç- l2/12/939 gün.il Karadenizin Ter- vJçrc, Dolanda, fskalldlnavya idi.• 
_Ya Ebft Bekir .. öltinceye kadar o da "Menakibi Cihanyin Güzin,, in olan 1940 yılına aid takvimlerin yan- hile "eli nasırlı., rençber okuyucu- kos gölü sahlllerinde içerisinde ölil ~ c1e clolaymlle tmif .,.. 

ıarpıeır, hilifeti sana bırakmam .. yirmi be§inci aayfumda mezktlr o- lı§ buJnnduklanııa dair aldlğmıız 8:-: ı lanmır.daıı Bay Nazmi Atadan gu bir pbıs bulunan bir kayığın bulun- Jetlerine Uuacat ve l*baliı ı..-,. 
lllrllm, yine lllLD& biat etmem - lan IU ııoktadıı·: ber ibeFine arkadqlanmızdaıı biri şiklyetnameyi aldık: duğu yazılmıetı. dan bağlı bir lmlde bulıla11J__.. 
Babbabuı bhemı ~erek ft bll- [ ı.- B u1wlcirift bir u- bu itle yakinen alAkader olmQf ve bu "lki &enedenberi hiç bir nlhıha- 'ı Vıntaka Liman )ı(erkri ile villyet Halbuki buglbı 'VUlyM, bu me~ 

••• ,,,,..,,. ft8Clr vem h ta lüı" tta -"' · tlerle gö jandarma komutanlık hA.dJse mahal· d değildi a•---van .. 18 .... .,_.- _. Un kinini kusarak söylediği bu söz- w d Hazrt" Ebü. B ki biat usus sa ıye r ,.....sıye sını kaçırmadığım " Yeni Sa- c r • .auu.u.,- wı-
-1~ .. adar tmedl Yalnız gur an 

1 
e re ..r. .. -·uş· tür bah,, ın 5 bı'n"ncı'ka"nun 572 sayılı linde tahkikat yapm:şl:ır ve bu san- &1 v ..... tme ...... __ .._. ..ııa--aa•• ... 

r ldımeyi IUAA e · ' iMn ol mertebe mii.'Ulraatle semrt- • "'9"• • •• .. .• • .. • j dalla · · d k. "li' .. tl b &- '' " • .. -• ....-ue-
..n.. -y• ~· Bu arada ... üftülugun muvakkıtl •-• . ı<:ın e ı._o .mun ne sure e .u •--f dev'~r ~-• --~ fJIJf" gib' kllıç oyunlarını seven, 1.a1ret tile k' kal,d ıc biat lun- .- nüshasında ".ı.zwirde tütün piyasa- - ._-. ~ ır.uau-, ---

u ~ti ile maruf Hasreti Omeri ~ ~ m·~ t ;_,d bulman Ziya Gökçe, piyasada bulu • sı açıldı., aerlevhalı yazınızda tti- ,•ahılbre geldiğim Uısbit etmıelerdır. vet memba.lan ve attfus ciheti.-
. i 1 dircli. Bir hamlede koca vtı- 'IJ- /J.n"-" ·;ı;..~, 1- od.,..] n nan bütün evkatı ,eriyeli takvimler- tiln piyasasının açıldığım, hara- ı Bu sandalın bış tarafında ~~m~~- QOk clo.laa w.aldir. Fn.nsanm prk .... 

ren UWl ~s• Çty•K>sor-r ı.. de _._. ced Ue . . d. • .ı- • d ce Sandu ve arka tarafında tlİlik bı.. ı--..., 
udü ile Habbabm \\zerine atıldı. E- v .. ıt ve nnın ve ıger.ıcrın e retli aattşlar olduğunu ve 170 lru- . • • • dudlarllld&a baflıyank ti Asya ~ .. 
. ~ .. : t.-lın 1oı·- aldı°' -'bi bir ta- • • • de ay başlannın tamamen yanlış <>l· k d artil "b edil surette Almanca Cezıl ıı;mı bulun - \erine kadar lmtldad eden bu top ...... 
m..-.u J- "'"'~ - •· ruşa a ar P er mu ayaa • maktadır. Aynca ka.yığın içiııdc işa- lann, g-n harbde ı.u•Af .ıı-v: ... ...11 fırlattı. Saadin eakü'esinde olan bu btata duğunu söylemiş ve demiştir ki: diğin okudum. Evveli ıtunu söyll- ~~ ..... ~ ~ 
Şamı· di, 1-.. .. ..:a .. üsame olduguw halde "Sakife b.iatı.,, deni.ld.i ve ert.esi günü "- Daha b. ir kaç a. y.evvel piyasa- -"' ki E t k h · bi ret fbJeklerUe dolu bir kutu bulunmue tar&fmdan _-a..ld. veçhle 1c....-
~ Y~.Y·m ge mın a umm ıç r ve btı kutunun Uzc~de .. de. Akn. a..ı.?ca -.:111--ı -a..::.Z ...... v"&-·-.- • · __ __...aı 'Sakife nin içini ordu ve muhacırin umumi bıat ıcrası ıçın meecıdde top- ya çıkarılan ilk takvimi kontrol et - köşeeinde 115 kuruştan fazla tü- _ ~ .. a ,. .. !o' .. uıı .., VURu ~ 

il e~işti. lanma.ğa, milnadiler vuıtasile Kedi- miş ve neticeyi bi n.porla Ankaraya tün satıımıı değildir. Ben Turgud- yazılar mev~ud ~Jdugu gorillmüş~ur. için df! tamamlle yeni metocUar # 
Hücum öyle ini ve stiratli olm\llbı ne halkım "biatı lmme,, ye davete bildirmiştim. Diğer takvim yapıcılan- !uluyum. Nefaseti itibarile tütünü Yapılan t.ahkıkatta Sandu kelime- teknik istimali zarurett ftl'dlr • .,.-

ki Saadin divanhanesi büyük bir karar verildi. na da "ya evkatı şeriye koymamala- ikinci derececi gelen g(1Rl sinill Rumanyanın Sandu vapuruna i~ln ele Mkt ve puif bir tekti Glall tir 
~aşalık içinde kaldı. İlk Halü • ilk h tb • nm veyahud da takvim tab'ım biraz llfkan Durgudlumuzda mlibaV:: a~ olması ih~malile vaziyet Loid Re- laka ~uliine lulmamen ı..ı bir ._.. 
Hazreti ~ Bekırin etrafında dal- . eOtD U eSI geciktirmelerini., anlattım. Fakat bi- ta bulunan 13 Amerikan kumpaıı· C1$le acenU!sindtıl SO~Wjtur. A • reket t:arzınm da t.eTel,h. ec1RftM!li ... 

gatanan kesif bir kalabalık biribiri- Erte8i gün... zim rapor muamele görüp te gelince· yam piyuayı 80 kUl"1.lft&ıı açtılar. 1 ,dcent.e btınu va
1
pudru,:n eskbidcn .~~· nokUıdan düşünülen bir b)'!_~~~ 

ni takiben ve mütemadiyen el öplı- Herkes plakla beraber meaclde ye kadar piya-. muhtelif firma tak- Bir kumpuıya 7 diğeri 11 mahwul an sa a ?~ ıgını, u. munaae e Garb demokrasileri, kemweı-~ 
Yor, bıat ediyor ve halife için yillr.ael- fitab et.mitti. vimleriJe doldu. Likin yazık ki her alı bir aaat , ilbayaayı a. vapurun teçhızatında Almanca yazı mu obı'ak kontrol fldeblleceklerl. .. 

bak P 90llJ'a m olduğu haberini vermiştir Sandu va- tara• tiJen dualar Saadin sofasında uğultu- Kalabalık gittikçe kesafet peyda elime aldığım yeni takvimde ma - tilf'J', bqka bir tütün kumpaııyua puru 
7 12 939 

ünü V~ hare- eUWeri macldeleria Aheaya ~ 
lu akislerle boğuluyordu. ediJordu. kak yanlış buhmuyordu. Bugün piya- 100 ldlaur m•h!Pll aldı amma 60 g . 1 fıadu ................. ...... : 

Biraz evvel halife olmak tDere ae- Vacidiıı içi ve diş Medinelilerle sada duvar veya ceb için ne şekilde ku İtin 1 feci taraf bu ket etmeden acentesine te.graf çek - 1 t.ediklerl sibl bo lrlidrol ve ,_,_ 
,.ilen ihtiya.r "Saa'd bin lbade,, U... dolm...... olura oJınm. hiç doğru dürüst bır ~ası nefis, U:u. - miş ve 8/ 12 ~3D gUnü lstanbulda bu- i slememeai haüde de tedblrlel' ,.. 
11 . .,..._ h t en .kumen lunacagını, bınaenaley1ı 50 ton eu hn- ~ ,....._._.._.,_ Bunu a..ı. ta d(\feii içinde ortada, kalabalığın Evveli. halka Hureti Omer ..x..ıe takvim olmadığını söylersem ayre tM1•• olanlannda bile panya J b'ldi . t" H lb J. e)~-· ......, 

... _._ ..... , -J tme · · .. 1r.-... • .._._,_ .__ .. __ zır anmasını ı rmış ır. a u cı va n-ı- .... ~ -u..;.s.. -.1.1.ıe..1 ayaklan altında byuuuu...- hitabetti: e yuıız.,. . ~leri yüzde J""~ ~ u.ua 111___, --.... --~ 
Hic kimae yerde yatan ve inli,aı Ayni pınanda ruadhanede Fatin 'lkarta çıkardılar Artık mah pur bugüne kad.ır limanımıza gelme- raflardan, Abs=Jvı ıerWe 

b11 a==ma bir merhamet nuan bile - Ey cemaaL .~ Plkredin ki Hocaya muavin olarak ta bütün ra _ ı . . · ~ • ..c.: .. ; miş ve Karadenizde battığı anlaşıl • mak .., ......... el*' -leımek yol-
-'1111- Hazreti EbO Bekir halife oldu O suJJenn fıyatlannuı kaça g~... mıştır. Kazazede sandalın dıı bu va- ..,..._. -~ 

atfetmemiltL Onun vaziyeti cidden D'-~ R....Am- hem - ... .ır... .... .ıı ... • : sad üetJerini kontrol ve ayar eden siz hesab ediniz. _ . . . . mişlerdjr, 7Jn, biyle J'&_ııdıl .. ~.~ 
..._ ellm ~ --.uuu ......... - ar Ziy Gök ark d 17.1 raporun bü .. n1rı . pura ald oldugu tesbıt cdılmış ve ı- takdirde ... '--anyanın bu madd•ı-• gok eltmdi. no.tlan, OllUD uu w ka"'--- idi b d b. ti 1 be- a çe;~aşıım n Bu meael hakkında ~~en- .nd k esed' de - k "ld;ı;;.{ı ' nmll 

. . . .. ek ü~----· 1 ~ , em e ıcre onuna abı etrafında aord w aJe de· . -1r--k çı e ı e ın magru an o ...,, .. ..__ -• ve• .. hod da --a.)r. vahim halını go.rer m ~U' o - ber tti. Eğ . inizde' b' t tm cev ugu su . rıumıdikkatnazarlannı ~..,. o- ı J •<>+• ,, . .._pa - ., .. ~ 
dular. lçleriDderı biri: ra e er ıç . ıa e e- .. _ Evet, bir hafta evvel Maarif an &fil m":i? .... r. ~ • elde 

- Ya cemaat! .. diye bağırdı. Ara- mit kimae varsa acele.~·· 111 Vek&leti raporun cevabını vel'di. Bun 1Ul'8UUZ ttıttıncü ~berlere b6~ Sandrılda içi su dol:ı sarnıçlar mevl~ ~ 
B•rk- H "Cll.A 

0 -k- biata -ıtab yük bir himlet etmit olUJ'MlllUZ. cud oldu""'ınd:ın •"ndal b:ıtm. an!ıştır. y • .1-ı- a.a mzda ve ayakl&nnızın altında çiğne- . "' ~.. · .l!Alu De' •• .., 9 • da bütün takvimlerin ııereleriode ne 6 ' .,.. ı,te, bu lebeWe _,_)'l&lır .., 
nen ve inliyen bir hasta vardır. Bu etü. gibi hatalar ve ne yanlışl&.r b\llundu- BELEDiYEDE ı il kBu su~et:~e .. bi.~ cina~ct ~ekya casuds· maayama ~trl ~ 

~ 
ti lr bir adamdır Biatı mnteakib Hazreti EbÜ Be- ğunun siiratJe tetkiki ile işaret olu • U tese •Usunun n°tıC"Sı a:-ı;ımn a buJmaıu Jhtimal d e1M ..,.,,,,. 

-=d~m:;, :Z ;lemefe, il!tim~ kir mimbere çıktı. Yanmda Hazreti narak bildırilmesini emreyliyorlar. .\!atbaacıtar · kağıt buh-[butunulduğµ gibi ta..':ım·r.ıere de ma- larda, ba ~:... .. ı~•• 
ctad etmeğe mecali yoktur. lrleriıa • ömer olduğu halde .halka hitaben 1U Ben de bwıun ~de uğraşıy~. ranından şikayet ettiler ,~a: ~aı:ı~ır: ••• • ...... IJU'llldaa daha pahftaıJ'IL ..aa ~ 
.ınet eclinls. Biçare izdiham altm~ 'ilk .. hutbe.tııi okudu. . Fakat hennz .hır esas 1ru?11~k ı?ın İstanbul matbaacıJan dün valiyi Belediye kDmUr depol•n ,., ayni zameMa, tunl&lllile 8' .... !llY.,.. 

:ve teblıkecledır. Dikkat ediniz ve b1ııet -: Ey. nas .. ~ bu~den ıtiba- yapmakta oldu~ ~\·ımın uu:rın- ziyaret etmiflerdir. Bu ziyarette mat •Çtlıyor vasrta'••la klan edJIM lk*-9• 
müsaade veriniz de hastamm kaldJ- Nil .meriD üzerinize valı ve emir ol- de .çahtılyonım. Şımdı daha hazıran baacılar ki.ğıdın çak pabalılanma • Beledi>1e. ~t-n.fgjn teklifini • bbade, lizımpltw 41öviıl w. .ı• ... 

· d' b" .,__d • ~li a.n.kiBen • ·ı~k ed • ..,...._.ba cı.. .,...bi h ~b d~ ~O- dört ;~ldl 8lndan şfklyet ederek lhttklnn ~nt!· sas tutarak fakir halka kendi sem- ml\k 8zeft ncaz safmak JZtuwml 
Bunun üzenne Saa ın ıUK enın gı m. ıyı ı ersem na yar - r esa a a var. zaman ıg ~, ne geçilmetııni istemitlerdir. Vali bu . d f'· .. .. .. b" giltere ile Fransa. dlllutuşlar ve 

VÜ dün. .. d -~=-=- Fı alık ·.ı... d • tak · 1 b"tün 11 k h bl tın e ve ucuz ıyatl ..... komur sata ıl-örselenmiş, hırpalanmış cu u, ım cuı.uu;. en ıs--rsem ogru vım erın u yı ı esa annı işle ehemmiyetle alakadar olacaktır. ek . in h k . da b' k" il d göre bir mevki almltJanbr. 
Uzerine uaudılı §llteai ve JOl'PD1 yola g6ateriııi&. Dofnıluk, emanettir. kontrol etmek ve yanlışlannı meyda- lattmlak edll n t lna m 1~. :ec: B ır omı r c- Şimdi bll soa1111e11 tuliyet.e ~ 
ile bir kenara çekmeğe muvaffak ol- Yalancılık hiyaııettir. Sizin zayıfınız aa çıkarmak daha kolay olacak ve ••hJblerlle lbBllf posull :~ledi . r.malu cL!poola-~~ ta· demokra.tıUNi heata veni bitti' 'f 

benim . dimd k ••:~:- n.. h tak . il . d h b - mım_.e ~ yenm ı \;AA ve , 
dular. m e uvve1.UW4. "'"un er vım zerın e ayn ayrı esa • fstimlik edilen yerler yüzünden k" il beled' taraf d tıl k lardır Bil da gi.lteı'lyor ki ?f 

• • • bqkasuıda olaa aıltınb buCngğ6-ürk lar yapılarak kontrol zahmetinden belediye ile mal -'ıibleri araanda om~· 1i~· 
11 

iı~ ~ ;~ De ~ hidillelere ,..,,.,. eJbL • · 
Doktor Düzinin lalim tarihinin haıkaamda olan hakkını ben alırım. kurtulunacaktır.,, yenı· bir ihtilaf hasıl olmuştur Mal brJ. k~yrale om r çın ea yl ve zaman ve meki.na ..nre ~ 

't---1 • • • • · po ann ı arını ve IDf:mur masa- e- ._..aa 
birinci cUd 214 llncU sayfuında bu ~lah hıçbınnız doğru yoıdaıı ay- Arkadaşımızın: aahibleri evkafa aid taviz bedelleri- rlf tı kend' . de hde edecek b . ler akrak, girlşdklerl ...... __...., 
''Salrife biabndan,, babeohınurken nlmazsuıız. Doğru yoldan aynlanlar - Piyasada böyle yanlış takvim nin belediye tarafından verilmesini, _ ! nhı Ik 

181 
k rud t 

1 
_ / k~ belaemelutl galebe plnaak ~ 

ardJ rı 1 Ben Jsılm Reawün t 1muma in1 1 ak lizı d ~. 1 rCLoa a a pera en e sa ı acı.ut o- -. 
JU wtırlar v r: ~t 0 ;k iz d ı.:. ~:a t ecr . e aa.! m 0 m m egı belediye ise mal sahibleri tarafından mllre yalruz nakliye masarifatını cllrter. mtaral kiltlıeabı ._......, 

"Omidt bap çıl'on &a'4. yatoğt ~ e ı ç~ s - e ı - a ınız. mı . .. . . . .. 1 ödenmesini i9t.emektedir. Kanunf ram edeeektir Ye bu fiyat kaza kay-~ ve hu tıebebden llrfı-8 
Uzerirıde ~nilip eZÜJllCk uhli- :«er lizlen ~ogru yola gotilrmez ve Sualine karşı muvnkkıt Zıya Gök- ınevmattA buna aid alddım bulun - makamlan tarafından teablt oluna- ablakaaua tUa bir raatcbman 
L- • ......, .....ı.. 0 . i8I olursam sızın de bana itaat etme- çe : ma~ Büyük Millet llec1i9'a _, _...__ .,_,_.az bu Aa.u.1-a.. -'- aığhıl gire• prb &ımoknlıllsl 
n;c.91ft6 maruz UIWU.y~. tl4 n- • }A- d..&41AI ftaydl •i-.1t '--1 .. "'-1..:C A-' ...ı......,..;... .A ---L lMli• -....-• ._.,Je ~ p&U • 

ayet et...elc tçia Su'diA doalla" DiZ ~m .,. ..... r. .. prnw w- -:- &.UU • ·-· ~-. -.:~ elen bnulann yenidea t.el9iri ..... dilik yanız Karabük koku atacak - .. - tııeAlre mwta ... -~ 
/ı 4aatz 'btJltrdtlllr Otrter kum namaza... Cenabı Haldan nh- takvimlerdeki yanhvlıgı Vekalet go · necelrtir. tır ela c1a faaliyet g~nllr .V• ::.-:n•:.,.arü bıı ~ metl hepimizin tlzertne olsun .. [2] rftp, yanbtlann butundu~a kana- l!elell"9 _,..,... .... r '% • ~ ::u: :::Üa:=o:::: le :=ııı rs ten, bidlseler hep t-u ~ -~·" .. 

t~ galiz ,etün " 1dl.fiir- Dert sftndenberi Hazreti Peygam- at hud ebnelidlr ki mini olsun.,, felldkler yaplaak belediye aarayuıda her cleoeldlr. Dell9m ftZfyettere, 
ie,. ı.ı..m.ktM çelrin""""- o bere ftklleten imamet vazifesini gö- - l'akat 0 • aımana kadar piyua- Belediye sarayına aid t.etkilder fUbeniD thtiyaçlan nazarı itibara alı-~ tıedblrler ve faaDyet t.n~• 
MZde ki, B"'1 Bear .,...,.... gir- ren Hazreti EbQ Bekir, ilk defa ola- da zaten takvim kalmayacak ve her- Belecbye imar lfidürlüğtı •e beyeti nacak w yeni sarayda o miktarda ikame &ll11ıtitr. 
meğe mechr o1dıı. rak ualeten imamet makamına geç- a. te y&nllf takvimleri ahme bulu - fenaiymnoe ikmal ol nmWJtar. Yeni oda yapdacaktır. Br ..... SA 

"' ti. Ve halife aıfallle Dk defa MP.dine nacaktır. 
"Düzi,, w ne kadar Amaterdam, halkına namaz kıldırdı. Jılunkkit bu sözlere 'karıp da: 

Kopenhag, )ıladrid, E:ıatitü dö Frans [Devamı 1'ar] "- Buna biz bir şey yapamayız. 
akademileri azasındnn Alinı bir adam Bu cıheti temin etmek ve ha!kı yan-
ise de bu noktayı ihtimal yanlıt ted- f1) ~ rilıilü 1 Ultlk Cilll. ,_ lıf takvim almaktan korumak daha 
kik etnıit veyahud da bazı mezheb 8a 1 1 a mem ııe m · ziyade matbuatın ve neşriyat erba1'1-
ııabadlan takib eden tark memba- y,a ..,. nnı işidir. Halka bunu Rnlatmak ve 
1...-ına. bun.larm uıllanm t.edtik et- [8] Bııpli ,,.._ .. ,.,f'ariM ,.,.,._~ duyunnak guftelere düşen bir vazi
meden iltifat g&tenni§tir. ln111tda &11/• lM. - Jf'n•WM OiMlr..,,. Qi.. fedtr kaftaatindeytm. , 
mnld bira ve pW asabiyet ne b- 2ia - Sayfa !6. Cevabım vermiştir. 
dar lada oluru olsun yine kendini 
müdafaadan ~ majlOb olmut - POLiSTE: VILAYBT1 E : 

bilhaBM hareketten .akıt halde has- Hanendaui ı·iletle Valinin zıy· areti 
ta bir aıd•m• k&rll "Düi., nm yuch- ı 
ğı ,eM~ m. .. sea ha.reket etm.!111i yara1adl Vali ve Belediye Reisi Doktt:>r Lut-

Galeta<D. ot.uru Petn> km !oHa, fi Kırdan dlhı EYkaf Umum lftdirii 
enreıp gece, kW.cançbk sebeblle, Be- P'ahrl Klper ziyare~ etmiştir. Bu zf-Yenl Sabah yoğlunda llltHdi1 caddesiııde Kara - yaretten llOllra Valı ve Belediye Re. 
da•z loır.t.ı.nda hanendelik eden lal Evkaf Umum lıfildirile beraber 
fıfu w•öde bir kadını ju.tle yiizUn yanlannda İstanbul Vakıflar Müdü
dm yaralamllfbr. Yarah kadın Be - rl1 olduğu halde tetkikat yapmftır. --
yott. JwetehıJJel!IDe bJdJn1mlf, Jolia ---·---· .. ··--··-7M•'·-•· .......................... . 
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_H_a_f ı_a_n ı_n_s ı_y_a s_ı_T_a_r i_h_I .. 1'~~::;~1;:1~ 
• hangi matbaada bUıldığının tahki-

R uman ya Ja k İ Amerikalıların Neyi Bekliyor? Cenevre Toplantısı ri:..==d Şube Müdürliiğü 
Pa•aportları Tem_did Edilmiyor Bulgar Başvekili Gospodln K~ memurları, bı·oııüderln, Beyoğlunda, 

se&vanof blr İtalyan gazete- TUnelbqında Jurnal sokağında al-
Bilknıt, 15 (A.A.) - Haber alındığına göre. Bükretteki Amerika orta cisine beyanatt.a bulunarak Bulgar Milletler .Cemiyetinin Ru•yaya dair" kararından imanca olarak çıkan Tih'kişepost ga-

elçiüği Rumanyada bulunan Amerika tebaasımn pasaıM>rtlannı temdld et- harici politikası hakkanda dikkate de- ne bekraneblllr? - Flnlanctfya harbi valkıbetl-ŞI- 1zetesi matbaasında basıldığını tesbit 
IDemektedlr. Ancak, fevkallde ahvalde lstlsnalar yapılmaktadır. Bu ted- ğer sözler ıtöyledl. Sayın Gospodinin mal devletleri - Balk•nların manzarası 

1 

etnıi§ler, dün, birdenbire mutbaaya 

birJn eebebi beW değildir. teenni \'e ihtiyati bir miktar bırak- yaza . HÜSEYİN CAHİD y ALÇIN giderek bi~ aı:arna yapmışlardır. Bu 
Sovıvet- •6acar LJudu -'un -'a LJa"dı·se dmuırş.·gibi görünen sözlerinin özü şu- n. arama neticeaınde, matbaada, Prav-

.T lr.lı s-ı~ Ui Uı s-ıj - danın mevzuu bahis makalesinin \'e 
Belgrad, 15 (Hususi) - Dün Macar - Ru!i hudud11Dda bir bidise ol- 1 -. ltaly~ıa gayrimuharib~ 1 Milf&fler Finlandiyanın hayatını 1 ~ebayettiedi~iriblirlerine llyıkkl old~ğuı nıu Molotofun nutkunun matbu teı-cü-

ınuştur. Kar ytiziliıden yollanın ~ oldukla.n zaADedilea bir Sovyet B~~tam bıta.r~f kalmakta teş\ik C8mİil8fİ- . .. .. ıs. . yor ar ve yaptı an ış ere melerile Almanların beyaz kitabla • 
devrtyeslle bir Macar karakolu arasında ateş teati e4ilmişür. Yanlenm e:hcı bır keyfiyettir. . / tehlıkeye duşuren Rus ta- bütün cihanın hayret ve hürmetini nndan kUlliyetlı miktarda bulunmuş-
Joktur M toritd ri b8di iyi tahkik 'çiıı ak' . i b" h ·et .. _ 2 - •.. fakat bu bita.rafhk Bulga- DID ıOP· arruzu, Leman gölü kena- kazanıyorlar. Azimli, cesur ve feda- tur. 
dermı ,· rdacari o e 8 l v a .}Cr D6 ır e, gon ristanm milli programından vazg~ti- ıan-ı ası d ı,.;.,,... b' .. kar küçilclik bir milletin gösterdiği Matbaanın idarecileri bunların 

ş e r. ı rın a can çe~n ır mu- aff . . . • • • 
İA 1 ğini tazammun etmez. . - . .. .. muv akiyet karşlSlnda bır salah bl- Alman sefareti matbuat bürosu ta • 
ıvorı1ec Almanyayı Protesto edı·yor Ki>seh·anofun yeniden tasrihe lü- es~~ı ~n~dırdı ~e b~tun d~y~- le patlatmadan memleketlerini, istik- rafından tercüme ve kendi matbaa-

• •• _.u.;;,ı f-•·-t Bul litik - nın gozlerını oının ilzerıne çe\ ırdı. lal ve hausiyetlerini çign· eten Çekos- l A- tabett' 'ld"ği . .. 1 . 
• RIDl gormcuaf;•• --. gar po o ilh k'k ·ıı l Ce . . k d .r annu.a. ırı ı na soy emıı:ıler· 

Pa.ris, US (Hususı) - Non-~ hUkfiınetl, kendi kamsulannda üç va- cılan tarafından senelerdenberi neRre F a ı a, Mı el er mıyeti o. a _ar lovakları hatırlayınca insan çok e- dir. • 
Plll'Wı babnlması keyfiyetini Berlln ne7A.lnde proteı;to etmeğe l<arar dile edile artık sağır sultanın bile do- unut_ulmuş ve ak~ldan5ıkmıştı _kı, ~~- lem duyuyor. Bu ifadeler bir zabıtla tesbit edil-
Vermlştir . . . . landiya meselesı munasebetile ıçtı- F" 1 di 1 · A t . . · yup hildığı meşhur mlllı program şu-• . . ın.an ya mese esı vrupa ma - mış, bulunan broşürler de müsadere 
Amerikanın Fin/ere Yı d . dur: lmaa davet olununca, bırdenbıre her- buatında eğlenceli bir münakaşaya olunarak, dün, bu zabıtla beraber ts-

ar lml 1 - Yugoslıwyadaa Makedonya- kcst~ hayret pe~da_ol~u. . yol açmıştır. Almanya Sovyetlerle tanbul müddeiumumiliğine gönderil-
i>a.ris, 15 (Hususi) - FUılaııdiyanıa Amerika el~hi, Amerika M:Ui- nm bir ktsmile garh hududbınnı al- , Mılletler Cemıy~~ ~~andıy~ da - yaptığı anlaşma dolayısile Finlandi- miştir. 

Ye Nazın Morgentav'ı ziyaret ederek Fialandiyaya açılacak mali kredi- mal<, vasında .~~- ya~abı~ı.r: K~~ bu yayı çiğnetmekten bütün dünyaya Müddeiumumilik, bugün bu husus-
ler hakkında görüşmelerde bulunmuştur. 2 - Yuaanistaııdan ~arbi '.l'rakya- ba~a buyuk bır .ümide duşmuş. ola- karşı manen ne kadar mesul oldu- taki tahkikatı ikmal ile ali.kadarlar 
~ yı almak ,.e Dedeağaca inmek, cagını ~nn~~eyız. Rus~anı~. Millet- ğunu pekala bildiği için, şimdi ku- hakkında kanuni takibata girişecek-

c .. .. h t K 3 - Rumanyadan Dobnıcayı al- ı· ler Cemıyetı~cıen tardedılecegı h~ : suru İngiltereye yUklemeğe çalışıyor! tir. Ur m U m eş u an ununun mak, k_ın~ bazı sozler .. dolaştı. Faka~ bızı Gfıya İngiltere Fiıılandiyaya tehlike- !.!.!!!!!!!~~~!!!!!!!~~!!!'!!!!!!"'!!!!""'!!!~111111!! 
4 _ rürldyedea prki '.l'rakyayı §ımdiye kadar böyl~ cezri tedb~rleı:e li nasihatlar vermiş, yani Sovyetlere ge başladılar. Ellerini çabuk tutarak 

S 
almak. , a~ıştı:ma~ış olan Mılletler Ce~ıyeti- mukavemet göstermesini tavsiye et- Danimarka..'Un, lsveçin bazı yerlerini 

A Uy 1 r u ç 1 a r a T e ş m ı· ı ı· ı,ıe, Bulgu inilli programı -benim n~n şımdi .. en za_yıf bulundu~ b~.r da- miş. Halbuki Finlandiyalılar Sovyet- z~ptetmek lilzumunu ileri sUrUyorlar. 
Bulgarl<tta.nda bulunduğum seneler- ı kık~da böyle bır varlık eserı go~ter- lerin teklifini kabul etmemek için Filhakika, Rusya Finlandiyadan son
de - bu idi ve ben Bulgaristam terket- mege kalk~ası ~kıldan geçe~ezd~.. biç de nasihata ve teşvika muhtaç ra İsveç ve Norveçi de çiğnemeğe, uf-

( ·Başta.rafı ı incide ) maddelerin ve izlerin neden ibaret tikten sonra, daha seneler<'e, bu tera- Maamafı_h, Mı~letler Cemıyetinın değildiler. Bir milletin en birinci va- j mal denizine çıkmağa kalkarsa Al • 
ayide kullanılan bazı iptidat mad- bulunduğunu ve phitlerin hüviyet- neler Ba.lgaristanda devam etti. Bu Rusyayı Finlandiyaya karşı ta~ru~- zifesi vatanını müdafaadır. Finlandi- manyanın dai~ ve_mildhiş bir tazyik 

lerle yedek parçalarının gümrük lerini ihtiva eder. program. Bulgar mlllethıia -iliklerine dan h~en vazgeçerek . Ccmıye~ın yalılar da bundan başka bir şey yap- altında kalacagı aşıklrdır. Ne yapar-
eaiınıerinin indirilmesi hususunda Şikayet veya şahsi dava yolu ile denebilecek kadar- o ilerece içine iş- k~~trol~ altında sulh . milzaker4:5~e ma~ı~ar. Finlandiyalılara Ruslrm is- sa Y~~ın, Almanya f&l'ka ve Rusya
ekiller heyetince alman kararların takib edilen suçlarda şikayet edildi· lemiştl ki, Sofyada e\'inde uyanan gırı.şmege _davet etm~~u de ameli. bı~ tediğine razı olmalarını tavsiye etmek ya hucum tasavvurundan vazgeçe -

'k· "d k ı· 'h d Y• • b t k bir adamın --•·aJıle·'"'- uözlinü a,.tı&. netıce tevlıd edecek bır karar telakkı o medeni ve yüksek millete en büyük mez. Çünkü her taraf kendisine ka-me aı anun ayı asının a gının za ı vara asına yazılması ve • ~ yua,,.. ~ ea . . . 
ci müzakeresini yaparak tasvib şikayet edenin bu varakayı imzala _ andan gece göztiaU yumacağı ina ka- ' 0!unamazdı. Bu karan verenl_erın ~p- hakaret olurdu. Alman gazeteleri Fin- palıdır._ Rusyanın Baltık denmne ve 

em· t' tt:. dı dar gazetelerde rad:roda, konu~.;... sı de Rusyanın kabul etmıyeceğine landiyaya neden dolayı yardım etme- İskandınavyaya yerleşmeai ise Al -
ış ır. ması Aztm r. , ' . "' ..... & .. k . id'I F k l. ... k b" 1 

kecı· · d b 1 · . . . . insanlar..1.. yemek vediı'H lokanf-.,1 .. anı ı er. a at UA9 a ne yapa ı- diklerini izah için şu sebebleri bulu- manyaya 18.l'k ovalarını da katiyen ıs, rumamesın e u unan ve Cümhunyet müddeıumumısı ya - ...., .r " ~ • • ., k t-
İlkfunetimizle Macaristan arasında kalanan şahsı sor a ektikten son- askeri ldübün kapısına asılan koca lirle~di · . _ • yorlar: Almanya Versay muahedena- apar. _.a.gte Almanya o zaman aahilı· 
dolunan hukuki ve ticari mevaddı r i.m d . guy ç. lU ö haritada, önüaden g~tiği heykeller- .. Finlandıyanın ugra~ıgı taarruz mesile parçalandığı halde Finlandiya . ten bogulmağa mahkiım kalır. ·Buna 
iyeye mUteallik mukavele ile Tür- ~ me a-vı;s:~k~aga .. zum g: de, duvarlara 8811an afişlerde sine- dunyanın her tarafında ısyan ve net- kendisini müdafaa etmemiş! fngilte- ' meydan vermemek için nevmidane bir 

'ye - Yunanistan arasında imza e- ve umum .ere gore takı- mada, tiyatroda operada, mu:ild sa- ret hissi doğurdu. Bu yalnız insan- re Alma~yayı ac bırakacak surette harekete kalkması, Danimarka ve 
. bat yapılmasını zanın kılacak se - ' la d h k d 1 t h' ı · · "ime ts · t d;'.... · en suçluların geri verilmesi ve bebl d bul d lonlannda, konferanslarda, Sobran- r a a ve a a e ıs cnnın ° - ablukaya kalkmış da Finlandiyadan veçı zap ı wgunmeaı pek akla gele-

er mevcu unmazsa urU31t1a miş olduğuna beynelmilel milnase h" ! bilir Çok şükil k' Al b · t sahada karşılıklı yardımda bu- yapılmak üzere maznunu 0 giln vazi. yada, lıillftsa nereye giderse gitsin, b ~l d d b: 
1 1

_ k . d - ıç ses çıkmamış! Finlandiya Alman- I bö" 
1
- . r ı . manya . ugUo 

Ulrnasına aid muahedenin tasdik- · . nereye ~na kaçsın orada., bu milli e~ er e e ır a 1 a ve vıc an me- yanın teklif ettiği ademi tecavüz mi· Ye bır şeye teşebbüs edemıyecek 
l feli mahkemeye göndenr. • . b d' . . d b 1 d - d n t 1 kad reddüd al . . 

hakkındaki kanun layihalarının . . programın korkunç hayaletine te - a ~1• mc\CU ~un uguna .. e a ~ sakını reddetmiş! lngilterenin bu ka- .. ar _te tındadır. Kendisinı 
birinci müzakerelerini yapmıştır. ~undan. ~vvelkı. fıkr~larda, d.~lıl- sadüf etmemesi inıkiasız hale ~el - edebılır. Faknt . ı~lar hen~ mıl: dar hatırını sayan bir millet şimdi Al- oyle bır derdin içine atmUJttr ki kıv-

'tine bugUnkU toplantıda Büyük lerın tesbıtıne ~U~eallık o~ak ~e- mişti. letler arasındakı munasebetlen ferdi manyanın muhteriz ve çekingen dur·- ranıp durmaktan başka eiinden bir 
illet M r . k re zabıtaya verılmış olan vazıfe, agır Bu ~dkir ..-ı- senele Bul- ahlılk prensiplerine istinad ettirmek masına hayret tın eli 1 şey gelemiyor. 

ec ısı, ceza anununun me- ceza mahkemesinin vazifesine ·ren 3 - roe, · · k"b ed'I k ı h k · ·· e em ym ş. 
1ete vaz'ına aid kanunun 29 uncu . gı.. gn.ristanın komşulanna, mahallt•le- ıçın ta ı 1 ece ıattı are etı go- Bu sözlerin yayancılığı ve değer • •• • 

ddesine bir fıkra ilavesine ve meş ıneş_hud cilrilml.erde m~hası~ Cum rinde sabdwı, fırsat bekliyen, fena ze alacak kadar olgun, müterekki ve sizliği karşısında hakikat bütün çıp- 88,k3nl '1 Balkanlarda blok te.şkih 
suçların muhakeme usulüne mU- hurıyet mUddeıumumlsıne a~t~ır. • bakışb bir adam yapdığuu bilnrek- ~~ı:r:ınun deği~d~rler. yünkü d~~anm la.klığı ile .kendisini bir kere daha göe- . ... yolundaki 8'5zler ve te
ir kanunun dördUncU maddesinin Cilmhuriyet mUddeiuınunıısı agır t.ea dotan büyUk bir endi14' verdi. Fa.- butun sempatisı, bUtun temennısı Rus 1eriyor: Almanya, en büyük bildiği .1 ~USJ8 şebbtisler şimdi bir yor. 

iline aid kanun layihalarının bi • ceza mah~~esinin vazifesin.e ~iren kat, günün birlndf", Bulgaristaııda. her ordulnnnı durdur~ıyacaktır.. Onu Marksçıhğın ve Yahudiliğin karşısın- 1 ll1l ıf1 IV-:1 gunluk de~esi geçiriyor· 
i müzakerelerini yapmıştır. meşhud curUml~rde t;ahidlerın ıfa - biri bu programın bir kısmını fa.hak- yalnız_ kahraman . Fı_nler. kendı kuv- da diz c:öküp bütün imanını inkar ve ltlr _ ıen·..ıd kayna~ma bira.z sUkfuıel 

8u sonuncu kanun layihası ile meş 1 delerin! zaptettıkten . ve yakalanan kuk etttrmeğe memur komiteler -Ma- v~tlerıle durd~rabildıklerı kadar tev- ettiği günahlara töbve ve iqtiğfar e- 1 buldu ve Balkanlar eski hamam eski 
suçlarda tatbik edilmekte olan ~ ~hsı ~ sorguya çektikten ve lüzum kedonya komlt.Ml, Trakya komitesi • kıfe muvaffall:. ?1a~akl~dı~. derken Rusyayı bildiği gibi han-ket- 1 ta.q tarzında kendilerini işin akın~· 
nıuha.kune usulü, ağır cezalı sug gorecegı diğer tahkikatı da yaptık • tasfiye edilince \'e azılı katiller kapı _tşU: bun~n ıçın~~~ k~. MıUetler Ce- te IM'rbest bırakmıştır. O da 3tmd1 na bıraktılar. Yalnız Balkanlar tıze. 
da teşmil edilmektedir. tan sonra lınme davası açmağa lü - dışan edilerek Oospodin Köseivanof mıyetı, delalet _:ttıgı yuksek ve _ku_d- Almanyayı Baltıkta boğar.ak hareket- rinde iki büyük devletin açık birer 
Kanunun umumi hükümleri ise, zum görür ve umumi hllkllmlere tev- gibi Bulgaristanın bütün hacimleri s~ meflıuma rag~en, u_?1u~u~. bır ~- lerle fırsattan istifadeye kalkmUJbr. \•azlyct aldıkİarını mtlşahade ettik 
ardır: fikan takibat yapılmasını zaruri kı- hal<kmda ölçWU fikirleri olduğu gö- tıhza _mevzuu halıne ~uşmuştw-. l_~u- ... ı Bir tarafta İtalya Balkanlarda ken· 
~r .::ezalı cUrümler dı§mda meo- lacak aebebler mevcud bulunmazsa rülen blr devlet adamı iş başım. ge- t~av~e- karşı her mıllet_. .ter~d~~: dlsinin muvafakatı olmakswn bh 

blr suç iflendJği zaman zabıta, duruşma yapılmak Uzere nı -ı munu lince, komoularda, mahalleye nlhayt'lt, 8~' s_ııah~ sarılmayı. v~üe bıldıgı ~.Wdl. d8' Rusyanın Finlandiyayı 1 şeyler yapıl:ımıyacağıru pn>1tR.ip ola· 
le.nan pJıaı tanzim edeceği zabıt iddianame ile vazifell mahkemeye belki biraz rahatlık -1....nJ.l ünı· Jj gun hır Mılletler Cemıyctı mevcud o- et lllrın n . . A ~ 1 rak ileri süniil \'e k d ' b'ldtJW gibt 

,.~~fi'> - lab'l' . t d t d k Ik V1 ı ıstilaya muvaffak oldugu en ı ı 6 • 
ve elde edeceği maddi alibut 1 ıönderir. CUmhuriyet müddeiumu - ha8l1 oldu ve Selinik anlaşması ~ibl ı 1.r ve aarnız a. ora an a ar. ·v f . . bir Balkan bloku yaprnağa kalkb. 

erile birlikte vakit geçirmekai-j misinin tahkikatı fasılasız yapması akldler de bu ümide ancak kU\'Vt't ,.e- ~~glin n: zam.an do~~cak ?_ Herhal~e Ya~l!I 1 far~ıhrse. bunun Bal~~ Bir netice çıkmadı. Komünist ent,er. 
&)'Dl gilnde almhuriyet müddei- , ve işi azamı üç gün içinde mahkeme- rehlllrcll. dunya 

1 
sı~aseti.~dc ~yle b.ır . gebelik dcııızm?e •. v~ şımal devletlerinde bır nasyonal mecmuua Balkanlarda hJo 

Uğine teslim eder. 1 ye tev~ etmesi l~mdır. Fakat, seneler gt>Çtiği halde, kom- alimet.erı hemız .:ıırmemıştır. takım ı? ıkasları olmıy~cak nudır? bir bitaraf teşkiline nıilıNıade ebllt-
P.abıt varakuı yakalanan &ahsuı 1 Meclıa pazartesı günü toplanacak- l'J devletler, bütün hUsaüaiyetJeriııe . . . . .. .. .Mcselenın .gayet. sa~e hır surette ce- yeceklerini, böyle bir LP,ebbUsünU 

olduğunu, sttbut delW olacak ıtır. ve teşebbüslerine rağm Bulgaris-1 fınland;- Fınladıya Harbı butun reyan etmıyeceği şımdiden ortaya a- parçalıyacaklannı, Balkarılarda an-
r-.:::::::::=============================== tanı bir tttrlö k dl itti~ halkalan- ' a H b·. şiddetile devam .ediyor. tılan bazı sözlerden anlaşılıyor. fsve- cak Rusyanın sevk ve idaresi altında 

l d S ıh 1 
na glrmeğe razı ea edemediler. Bulga- J . U_ 1 Küc;.ük Foi~landiyanın en ç~ pek ~llşa düştüğünü görüyoruz. bir blolca yer ulduğunu bildirdi. İ-

le an ı·ya u stı·yor ristan, 8t'l8inl kWDIŞ bir halde, fakat h~kir bır neferı k_albınae aslan y~ta.n Çünkü Finlandiyadan sonra kendisi- talyanın iddiası bir gazete makalesin-
daima, ayni nakarata devam etti: bır kahram~n halınde vat~ını milda- ne ~ıra ~eleceğinden korkuyor. Fa- de meydana çıktığı gibı Pusyanın mu

Bulgar milli emelleri! Yani, eski faaclan gen ~alm!y~r. Dünya son ~at 1~~ yüz ~enedenberi düşman isti- kabıl olması da bu mecmuanın aUtun-
( Battanfı 1 lnelde) Ruslar, Suami Salmi'de yeniden bo ugın politikacılar yerine, Gospodin zamanlard~ böyle ıkı ~~h.ramaıılık va- laaı gonnemUJ bu şimal memleketleri lan içinde kaldı ve Ruiyu htlkfuneti 

Duakü Barekltm Tafsllitı fucu gazlar kullanmağa başlamışlar· K&lelvanof, mwıis çehresi, tatlı dl- ~a~o~ şah1d_ oldu. Bınnı Vart0vanıo h~ o kadar hO§lanmıyorlar ki tarafından resmen tae •ib f'dllınedi. 
lfea.hlld, 1~ (A. A.) - Bugftnldl dır. Finlandiya kıtaab, Sovyetlerin We: "Şu bizim komitedJerlR zorla a- ~ıds~zce m_üdafaası savaşı?da. Leh- tedbir almak için harbin kendi hu- Böyle olmakla beraber iki memleketin 

ya teblltt, ook ferah verici bir alay kaybetmelerini intaç et.mit la.rrwlıldanaı siz Uitfen verin!,, de- l~ler gösterdıler. Fakat U-hlılenn ga- dudla~ı~a dayanmasını bekliyoriar. noktai nazarı biribirJerine zıd bir 
. Yettedlr. Bu tebliğde deniliyor olan ve ttg rUn devam eden ekldetll mekte idi. li~~ ~k kum~da ~eyetin~e~ ka- Onun ıçm tsv~ limdiden harbe karar ıektlde Balkanlann ufkunda çar-
. muharebelerden sonra 13 klnunueY- Nud ld . Ö9ei bilıyetsizlık kendılerinın fıtri ıstidad- veremiyor, Finlandiyaıun ezilmeslni pışmaktr. devam ediyor ve ede-
lcareu berzahında Sovyetlerin top- vekle btlttln mevzileri ellerinde bulun llOf ttaı baıia ı::..:~~ lannı, cesaretlerini ve kahramanlık- bekliyor! Şimdiki müdahale şüphesiz cektir. Balhnhlar iee sanki kaYga 
~e tal1k mtbaheretile yaptJklan duruyorlardı. ...;. ~Uadlifıa' ~ da ~nnı harb sahasında isbat e~elerf:ne ki m~aa bakımından çok daha kendi yorganlannuı bqma ~ 

tardediJmletlr. Müteaddid ll'lnlandiya filoeu, Ruslar elinde bu- kalsa t.mamlle tabaldmk ttlrllebOlr ı•mkin bırakmadı. Finlandiyada ıse kıymetli olur. lsveç burasım dilfllne- gibi, rahat rahat çubuklanaı lçiyor-
Jtian tahrib olunm\lfbıl'. hınan Boerkoe adalarını bombardı • demekle açıkça, Jdbatta '~istedikleri: ordu ile erkanılıarbiye ve kumanda mezken Almanlar istiltbali dilşlhune- lar! 

l..aaoga gölü §imallnc.i• do Sovyet- man etmiftir. mlzl harl.etmeden de vereblllrler! -ı~-- ••• 
ilk~~~ ~Usktirtülmll§ ve bet Eski Fin Hariciye Nazınn.uı Beyana.ta elen. başka bir şey söylememektedİr. 
'l' geçirilmiotir. Stokholm, 15 (A.A.) - Çocuklan- Ya ,·ennezlene! ı 

akvajervi mıntakıısmda Finlandi- m İaveçe getirmiş olan analar, kendi- lla. y , __ , 0 v ezl 
k bil af leri hlzm 

. .• a lea-UKrMerse. ernı erse, 
mu a taarnızıan muv - Vi&tana et etmek içın tekrar b tak~•-.1- 0 -11:... g·· . . f ' 

~etı inkİ"'"' tmek'".-..ı:- 1ıcıtant 11t1-'--di d'" U 1 u U&ruu, osj'VUIM osenano un 
G 9"""- e '-Ç\,LU-• ......, ~ llll&U. yaya on yor ar. b .. ,...,. ba-1tti .. 8 .. 1 ..... ..: <l--n____ • ce\·a 1 ~... Ve ;,ı r: u.e- aS&.U.U 
~ So'Vf(ttlerden milhim mik "- Finlandiya kafi derecede si - komşu memleketin mllşkülituıdan ls-

~arb levazımı almmıatır. lAh ve mi1h1mmata malik olursa Sov· tifade edebilir! 
hL yukarida l'inla.ndiyahlar dört yetlere sonsuz mukavemet edebilir. K :·_ •. tino F-•·-t han • 
"I[ blr "'',,.;'•"'..+"'" k Bina --•- h Fiııl di .. . o1111u mem..,q ' - gı 3 .... '4J ... -- sonra eza eu.waJ an yaya suratla sı · k ~ ti 91 6 · 1 
abu taarruza geçerek Sovyet kı· Wı ve mtlhimmat gönderilmelidir omşu mmıe n. ~~ emı au a ıp 

son ııOnlerde lııgal ottl#I ara· ll'iıılandiyalılar, Sovyetlerle nisbet .;_ Bu ıııahlm değU, fakat mlbklllittaa _ ' ~ batmıra b&f· 
:::..=.:Imıelardır· dllirae ehemmiyetsiz zayiata uğra - ~ec..~·:!'~ .. ~ ~::; _ ~ layınca ... 

k...ı . ~ Rel!llnl Tebllll ~lardır ve gördükleri hasar ve za- uuıı • e;-... n va ye 
~ 13 (A.A.) _ l'tnlandtya rar da pek cilziclir.,, bekleme vazlyetldir.,, D enizciler, bir darbt mesel halinde, gemi su alıp 
I'· unıumt brarglhı teblif edt • Bu Askerleri Norv~ YakJ86tılar K ~garlstan ne=c::.r batmağa başlayınca içinde bulunan farelerin 
fi~ . • Moskova, 15 (A. A.) - Sovyet ~vttz.e ıu veya b~ dislnin dr gemiyi terkedip kaçtığım iddia ederler. 
t~lie berzahındald mevzii muha- matbuatının yazdığına göre Rwı kı- :ğranıasaaı ve u:ınatı da e Bazı Fransız gazet.eleri bu darbı meselin llliJli. 

8ovyetlerln 11 tankı tahrib ta.atı Salmijarviden başka Niccekl ~= ecı:usu.::u.a: taratta':. U~ sını temslli bir tarzda alarak Almaoyanın mukad -
t. .. _-· ~k mıntakasında Rus • madenlerinin merkezi olan Xalajoki- • 11 m 0 • deratım ellerl.ade tutan p.lısiyetJerln en yakmla.nnıa 

• .~ unne ~o .. umasım mı. . 
._ ~ netıcacıe;:1 ==a: ~!:1 :!:ıu1::~~!,= Ali Naci Karacan ;::r~r Alman topraJdarmı t.keWkJeriııl yaza . 

wımaktadır. , Mesel& - isim zikretmiyelim - m tamıımışlardaa 

birinin bayanı bir küçük kuı doğurmak için LM.aoda 
bir kliııiğe yatmak ilure - 8a.n!d Almaııyada klinik 
yokmuş gibi • Almanyayı terketmJeUr. 11.albuld b&Jd. 
katt.e gen~ kadın Berllne yapdabUeook bava u~ 
rilt1 &ıhhatiıı1n b{)'lt!}masından el.itdlte etmltt!.r. 

Diğer ta.nmrnş ric2ldea birlnln bayanı l8e, Av
rupa harbinlıt duğurablleoojl muhtemel netlcelerdea 
o kadar shılrlenmlş ki, diğer bltara.I memlekeüerl de 
kifJ görmiyerek kalkmı11 ve Bresilyaya gitmJ.&ttr. 
Diğer taraftan Madam Ulmmeler'la de meçhw bir 
istlkamet.e gltugı ve Madam Voa Nearattı•m da bo
zulan sin1rlerbıl tedavi ~ Çekoslovakyayı ba'&b -
rak rah•fanlıbnı dlter Mr ecnebi toprakta teda.t 
ettirmek üzere yola dtbWdtlltt haber verUmektecllr. 
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HiTLER BANA DEDi Ki i
l RıA D V O 1 Tarabya Cinayeti 1 Ayaspaşa - Fındıldı . 
.J'~~ Maznunlar Rıfkının de- imar ve güzelleştirme 1 

J 1611211939 CUMARTESİ nize düştüğünü işlerine hız veriliyor 

Führerde 
Hic Bir , 

------------ 13.80 Program ve memleket saat söylüyorlar Vali ve Belediye Reisi Doktor Lfit'St, 

Tı b • A Ol ayan. Fazıl ve Rıfkı isminde iki arkada- Kırdar, Ayaspaşa - Dolına~çe a l l an 13.35 Ajans ve meteoroloji ha.- §m Agavni ve Melahat adında iki kızı ıc:ındıkhlı tar~atrının güzekt dir~eştiıilJnB it! 
berleri. yanlanna alar k b" h li . t'kte sıne e emınıye verme e . u . a ır ay ıç ı n b 1 d"' B 1 di Re' ,., 

Şey 
13.50 Türk müziği. sonra otomobille Tarabyaya gittikle- ar~ un e e ye ıs .ı.n.ua 

Yıoktur 
Çalanlar: Ruşen Kam, Reşad rini, orada aralarında çıkan kavga 20 Liltfı Aksoy, ~anında Beyoğlu k~ 

Erer, tzzeddin ötke, Cevdet nunda Rıfkının .b b" k'ld k makamı, Beledıyc bahçeler mUdilrÜ 
Kozan boldugu~ nu v gkarıad .1ır fkıze lı e ay ve İmar müdürlüğü mUhendisleri btı,. 

· e ar aşı e arın ve w .... ~:11 
Okttyan: Müzeyyen Senar. şoförün, sarhoşlukla denize düştüğü- lundugu halde bu mıntakada teuu-

Manyak tehevvürfeveranları-Her şey gös
terişten ibarettir· Müthiş buhran geceleri 
Korku, merhamet-Büyükfredrik, talebesi 

14.30 Müzik "Riyaseticümhur ban- nü söyledikleri . d" tık ler yapmıştır. Ayaspaşa - Dolmabah 
nı un yazmış . d . 1 1 tra 

dosu - Şef: İhsan Künçer.,, Rıfkıru k çe arasın a yem yapı an yo un e . 
ı - Mehmed Ali • lzmir marşı. . d b 

1 
n ar ada~ı Fazıl, ber~berle- fımn güzelleştirilmesi ve bulvar h['li 

2 - Charles Ancliffe - Çigan se- ;~~ ~ ~dunan Mel~h~t, A_ga~, §O • ne ürağ olunması için yeniden ağaç .. 
renadı. ~r a . ve .. mu~vır. Şerif dun Em- lar dikilmesi kararlaştırılmıştır. 

8 _ Berlioz • Roma karnavalı ~yet Dırektorlügüno getirilerek ye- Diğer taraftan bu mıntaka üzerin 
mden sıkı bir sorguya çekilmişler ve d bul büt"' ·ı· inhi'dam bin:.l uvertürü. ki ü d 1 . . e unan un maı ı 

4: - M. de Falla - Sihirbaz a<>k ba-
1
es al e ez:ı1~ ısrarla tekrarlaıruş • lar yıkılacak ve diğer binalar da çir 

iniler Bert.esgaden'deJd kö,ıdlntbı terasmda Goebbels, yaveri Sahaub ve Henleln'le bir arada 

Uo!ıl ar şun an ı ave t · 1 di lesinden iki parça. ' e mış er r: kin manzaranın kapatılması için ye 
5 _ R. Korsakoff. Antar "Üçiln- - Rıfkı, içkinin tesirile deli gibi jniden boyanacaktır. Ayni amcl'Y 

cU kısım. olm~tu. Yakasım, paçasını parçalı- Kara.köy - Dolmabahçe ara.smd< k 

15.15/15.30 Müzik ucazband - Pl.,, yo~du. Deniz kenarında koşarken a- mıntakalarda da yapılacaktır. Fazl 
18.00 Program. yagı kayıp denize düşmüştür. olarak buradaki metruk mezarlıklar 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans Zabıta, şoför ve muavinile Fazılı küçük yeşil sahalar haline getirile 

ve meteoloji haberleri. ve kızlan emniyet nezareti altında cektir. 

18.25 Müzik "Radyo caz orkes- bulundurmakta ve tahkikata ehem - Yapak ve UHlk ihracat 
trası,, . miyetle devam e~~te Ur. blrllğl teşekkül atllyor 

19.00 Türk müziği. K,. .., Şehrimizde kurulacak olan yap 
Çalanlar: Kemal Niyazi Sey- agıtcı}ann f{ pJanbsı ·ve tiftik İhracat Birliği için hazırla• 

hun, Vecihe, Reşad Erer, İz- . . 
zeddin Ökte. Dün Mıntaka Ticaret \füdUrlüğU.ı- nan nizamname projesi şehri.Dll 

y Ra de şehrimizdeki kağıd t ccarlan t gelmi§tir. Vekaletin TeşkiHitlandıl' 
Okttyanlar: Mustafa Çaglar, - op- ma MüdUrü Servet Berkin de Anka• 

d.ife Erten, Sadi Hoşses. lanmıştır. Fakat bu toı ıntıda görü- dan h . . d.. U dlin y 
UI k . . ra §C rımıze onm ş ve 

20 oo Konuşma "Onuncu tasarruf ş ere tesbıt edılecek ıoktalan ka- k tifti'k ı·· , T' t · pa ve ucca ... arını ıcare 

ve yerli mallar haftası ~ü- rarlaştırmak için icab 1en ekseriyet dasında toplıyarak "3irliğin faaliY 
nasebetile ulusal ekonomı ve temin edilemediğinden oplantı baş- projesini izah etmi:. ·r. Bunun uıe 
arttırma kurumu namına. kabir güne tehir edilL · ştir. rine Birliğin idare ı "' ..:lisi seçilmi§ 

,,,. Gümrük ve İnhisarlar Vekili - _ 
Raif Karadeniz tarafından,, MEVSll iN EN GÜZEL EGLEKCı::sl -

20.15 Türk müziği. Karışık prog-
ram. 

~1.00 MUzik "Küçük orkestra -
Şef - Necib Aşkın,, . 

1 - J ose Padouk - Macar şar
kıları üzerine parafraz. 

2 - Joh. Strauss - Artist hayatı 
"Vals,, 

3 - Hans Mainzer - Bahçe kapı-

Bu : ~ Taksimde abide karşısında 

KRIST ~~ L GAZiNOS UNDA 
-~ C. H. P. Tak 'm ocağı tarafından fevkalade n. ·. amere 

PROGRAM: 
A L A T U R K A 

1-Bayan Safiye ~· rafından gtl- fS- Bayan Nezihe ·yar tarafın· 
zel parçalar. dan mUntehah parçalar. 
2 - Kristal gazino ı saz heye-
ti le Bayan MelAhat Şükran, Fa- 6 - Beler ga ;·ıosundan Bayan Bir kısmını dUnkü sayımızda neş- yır, Bitler tamamile başka bir şey-,inanmıştır ve bütün ihtiyata rağmen, sında serenad. 

rettiğimiz sabık Danzig lyan mecli- dlr. Etrafında duyulan sesler, Roma· bin bir gece masallarında bir şiaenin 4 - Tscbaikowsky - Vals, No. 5. 
81 reisi H. Rauschning'in meraklı if- lı lejyonların gürültüsü değil, fakat içerisinde bulunan ve sonra tesadü- 5 - Hanns Löhr - Tempo - Tem-

ide, Ayda tarafla ndan güzel Suzan tarafıı~ • .n güzel parçalar. 

eaatı şöyle devam ediyor: vahşi kabilelerin tam-tamlandır. fen oradan kurtularak birdenbire po "Galop,, 
"- Bitlerin, talebi tıbbi tabir ile, Asya! veya Airikai merasimler ve dev mahiyetini alan şeytanlar gibi, 6 - Micheli - İkinci küçük suit. 

cinnet denilen şeye yakın veya uzak adetler, işte onun hakiki vasıtaları- b~ fena tılsımın yaşaması muhtemel- 7 - Drigo - Esmeralda balet su-
bir alakası olup olmadığını tetkik ba- dır. dır. Bu sebebdcn, zamanımızın bu a- iti, No. 1. 
~a. aid değildir. Tanu.l1ğım bir~ok ea- Bu iptidai bir hayatın Avrupa damı hakiki çehresi altında tanıması 22.00 Memleket saat ayarı, ajans 
hısların tecrübesilc tetabuk eden garblııe girişidir. İşte, hakiki mana ve Hitleri olduğu gibi öğrenmesi, haberleri, ziraat haberleri. 
şahsi tecrübem, heyecanları üzerin- budur zannederim. tekrar ediyorum zaruridir. İşte, tabii 22.15 Konuşma "Ecnebi dillerde,, 
de her türlü kontrolden mahrum ve eekilde Hitler şudur: "Yalnız kısa dalga postasile,, 
geçirdiği buhranların şahsiyetini ta- Binbir gece ştytanı Bitler, ı;ımarık, hariıJtir Ye mun- 22.15 Müzik "Melodiler - Pl.,, 
mamile ortadan kaldırdığı bir man- Bu adamı, her ne pahasına olursa ta7.am çalışma nedir bilmez. Derhal 22.30 Müzik "Cazband • Pi.,, 
yakın karşısında yirmi defa bulun- olsua ebeclileştirmektcn, bir efsane tahakkuk ettirmek istediği fikirleri, 23.25/ 23.30 Yarınki program ve ka-
,\uğumu gösterdi. Bağırmaları, ağır kahı amanı yapmaktan çekinelim. hisleri vardır. Bunlardan fiziki bir panış. 
f3(..~7Jeri, hiddet buhranları şımank Bum rağmen, o, milletinin muhay - ihtiyaç gibi sıyrılmak ister. Uzun ve R R 
ve lakırdı dinlemiyen bir c.;ocuğun yileLnde uzun müddet kalacaktır ve devamlı bir gayretin ne olduğunu Londra Radyosu 
tep.nınelerini hatırlatır. O, çok ga- hattf~ yalnız milletinin muhayyile - bilmez, bizzat kendisinin tarifi veç- -

16 
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rib -,ir insan tipidir ... Hitler ne Ce- sindr değil, Hitler en derin tesirinin hile, o, bir sarsıntı ve ihtilaçdan kş-
sara, ne de bir Romalıya benzer. Ha- ölti.n:ünden sonra vuku bulacağına (Sonu 6 ncı sayfada) Saat 7: Haberler - 7.lO: Resital • 

===================:=============================================== 7.35: Sabah jimnastiği - 8: Haber
ler - 8.10: Orkestra - 8.45: Gramofon ..-.. B UGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

ve ıinemaaın birbirinden 
güzel iki yıldızı 

Dünyanın Birinci Artisti ·------!!mi~ 

Cl-IARLES BOYER 
SIG RIO CURIE EDDY LAMARR 

Tarafıad~a şahane bir ıurette t emsil ~dilea 

CEZ ~4.İR SEVDALARI 
lhtlr aah bir •tkın atet ll bir hayatın romanı 
lııveten FOX JURNAL - BugUn eaat t ve 2 ,so da tenzlUHll matine -

plaklarile dans musikisi - 9: Rişar 
Gren ve orkestrası - 10.15: Haber -
ler - 10.45: Orkestra - 11.25: Resital-
12.30: Revü orkestrası - 13: Haber
ler - 13.10: Orkestra - 14.40: Tiri
yo konser - 15.15: Spor mUsahabe
si - 16: Haberler - 16.15: Varyete -
17: Çocuk saati - 18: Haberler - 19: 
Orkestra. - 19.45: "Ben bir aktö
rüm!,, numarası - 20.10: Tiyatro ko
ro heyeti tarafından musiki -
22.15: Akşam sen·isi - 23.15: Hanri 
Hal ve orkestrası - 00.00: Haberler. 

parçalar. 7 - Sadi salo:ıu artistlerinden 
3 - İstanbul Darütt ı.limi Musiki Bayan Nevzad v~ Belkis tarafın· 
ince saz heyeti tara ından güzel 1 d gü 1 1 ı 

1 

an ze parça . r . 
parça ar. 
4-Darüttalimi Mm ikiden Ba- 8- Sadi, Beler, l :ristaJ , incesaz 
yan Nezihe ve Bay ~ecdct tara- ı heyetleri küme 1 alinde nadide 
fından güzel parçah r. parçalar çalacak 1• !·dır. 

A L A F R A N G A 
1-Macar kadın cru· takımı. 4 - Maksim Barc'!.an baletler ve 
2 - Ladanya baleU ri tarafın- diğer numaralar. 
dan muhtelif numan Jar. 
3 - Turan Barın Stanişla artist- fS - Beyoğlunun dif: r bar artist-

leri tarafından muhtelif numa- leri tarafından mu'ı-elif numa -
ralar. ralar ve sürprizler. 
Dilhuliye serbesttir. Masalarınızı evvelden tedarik ediniz. Tel: 10099 

lncesaz saat 18.30 da baelar. 

Bugün SAKARYA sinemasında 
Mihracenin milyonla' ma boyun eğmiyen kadın ... Nfste başlayıp 
Hindde biten aşk mÜ< adcleleri... Hindli itikadlan ... Ruhların intika-
li... Gaşyedici müzik... Çok heyecanlı bir mevzu... BütUn bunları: 

RACI~nın AŞKI 
Süper filminde göreceksiniz ... 

Baş rollerde : ! t: 
Sehhar yıldız 1 S A M 1 R A N DA 
Dünya kemancısı V ASA PRıHODA 
nAveten: Foka Jurnal dUnya haberleri ve Mikey Mausc. Bugilıl 

saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

_ 1 O _ ~~ senin, hak~ımcl~ ne .d~Jell_ndü~ü 'ırin kırışıkların belirdiğini görüyor - mak i~n bu h__akikati de söyliy~yim. attığın için ferahlıyordun, gençleş!- ceğini aslA. diişUnıneden seviyor. 
ogrenmek, senın hıslerını bilmek ı&- dum. Her geçen saniye, seni sanki bir Çalıştıgım maga.ıanın patronlarile a- yordun. elimde olmadan sevdim. Ma.ııt:J 

EvVel! babamın ve annemin ka - terim. Bana açıkça revab v~! (yaş ihtiyarlatıyor ve çirkinleştiriyor- ram iyi değil. Maaşımı arttırmalann- Devam ettin: aklım, iradem, kalbime hA.ldm. ol~ 
rarlanndan bahsederek, beni isteme- Sen, biribirini tutmıyan birkaç du. dan sarfınazar, beni işimden atmak i- - Senden af diliyorum. Yaptığım dı. 
eliğim bir adama zorla vermek iste- cümle İnırıldandın. P.clli idi ki benim Nihayet kat'i kararını verdin, ba- çin bahane arıyorlar. tık fırsatta a - bu hareketten dolayı beni affet! Şiin- İşte hakikat budur. Sen hiC 
diklerini söy~~m. ~Benim iç~ b~a açık sualim hiç te hoşuna gıtmemiş- şmı büsbUnü eğerek kon~mağa baş- çıkta ve işsiz kalacağımı biliyorum. di hissediyorum ki çok büyük bir ha- görmeden ve duymadan b~adaJl 
karşı koymaga ımkan olmadıgını ıla- ti. ladın. Aradan seneler geçtiği halde Dünya buhranının btı kadar şiddetli ta işlemişim. Sana Umid verdim .Ben !aylıkla çıkıp evine gidebilir ve 
ve ettlın. İkinci/ defa olarak sukutu hayale ne söylediklerini sana şimdi aynen olduğu bir aevirde başka yerde iş her şeyi, seninle evlenemlyeceğimi ev- de çabucak unutabilirdin. Sizİll e 

Sen sadece Lıaşmla sözlerimi tas - uğradığımı hissediyordum. Bu sefer tekrar edeceğim: bulmam, imkansızdır diyemiyeceğim, velden bildiğim halde, istikbali bir nize bakan penceremi bundıın ~ 
diwk ediyordun. F~kat ~:,na ne ~i~ yol daha açık o1arawk sordum: _ Seninle evlenmeme imkan yok fakat çok zor. Hatta sana onu da iti- saniye bile düşUnemiyerek sana gtil- daima kapalı tutacu.!'ım. Ve bir d 
Bgretlyor, ne de ıstedıgıın teklıfı ya- . - Ha.sacı.! Eg.e~ sana ~elsem, bve- demiştin. Evlenmek, btiyük bir me- raf edeyim. Ben, iyi keman çalama - düm. Sana mektub yazdım. Seninle asla keman çalmıya "lğun. • 
pıyordun. nımle evleı:ur. ı:nısın? Ben~ .!ranlıga suliyeti yükleıımek demektir. Ben, dığım gim iyi muhasib de değilim. alaka tesis ettim. Bu hususta kaba- Daha fazla konuşr aınış ell~ 

Senin bu mutlak bilkütun beni çok kabul eder ml~ın? Bııua manı bir §ey bir mağazada n uhasebe katibliği ya- Rakkamlarla, hesabla aram o kadar hat tamam.ile benimdir. Sana yazdı- yüzUnü örterek hıçk: 4 kıçJar11 
sıkıy Jrdu. Nihayet dr.~·ananıafüm ve var mı 1 pıyorum. İşimi bitirebilmek için gün- iyi değil. Bu vaziyet, bana mesleğim- ğım mektublardan hiçbirinde vaziyeti mağa başlamıştın. Se Jn tıtriYeJl 
sana açıkça sordum: Bu açık sualim, seni bilsbütün de on altı saat çalışmam ıazımgeli • de ilerlemek ihtimallerini tamam.ile ima bile etmedim. sin, ve ağlaman ba• çok dokunJXl 

- Hasan! dedim. :Uu vaziyet kar- sarstı. yor. Belki geceleri açık duran pen- kapatıyor. Fakat ne yapayım? Seni sevmiş - tu Hasan. Ben d ağısnaıxııık fi 
wsında, bana evi t~ri~(fn~elt düşU - Evet Hasan, bu açık sualim seni a- ceremden benim saat kaçlara kadar Şimdi sen benim yerimde ol ve ka- tim. Hala da seviyorum. Ve her za- kendimi zor tun·~ ordum. BC: 
~or. Bunu yapacuğ~ıot. Fakat tanı - daınakıllı §aşırttı. Cevab verebilmek çahştığııru gördün. Bu kadar çok ça- rarı bizzat sen ver. Sen ne dersen öy- man da seveceğim. Kalb, mide gibi- anlamıştım. Va· ·yetimiz ha.Jrikn 
dığım hiçbir yer, hi-.:bır kimse yok. için belki on dakikadan fazla düşün- lışmama rağmen aldığım maae çok le yapacağım. dir. Yoksulluk tanımıyor. Aç olan bir timidsizd.i. Hiçl; r eeY yap 
Hayatımı kendi k~di1uc kazaJJmağa dün. Yüzünde, beni ilk gördüğün za- azdır. Halbuki evde, kendilerine bak- Bu sözleri söyler, içini boşaltırken, mide, sahUnin ona yemek temin e- Talih seni ve beni birlbirlnl 
da muktedir değilim. Bu ~kdirde baş man beliren, sevinç hatları tamanıile mak mecburiyetinde olduğum sekiz yüzünde tekalliis eden hntlar gitgide dip edemiyecc\.ıni asla nazarı itibara mutlak surette aynyordu. Bun:ı 
vuracağım çareler pek mahdud kalı- kaybolmuştu. Ay ışığı altında, yüzü- kiı:ıi var. Ancak kıt kanaat geçinebi- düzeliyordu. Sen, insanlaşıyor ve ha- alıt:..adan nasıl sızlarsı\, kalb de sahi- şı koymak elimizde değildi. Be 
ypr. Bunlara t~ebbüs etmeden ön - niln büsbütün solduğunu, anlında de- liyoruz. Bundan baıka sana. açık ol- kikatleşiyordun. Sırtındaki ağır Y,iLU bl.ıhn bir sevgiliyi eld& edip edcmiY.~ klkıı.teıı aev~ordwı. ( Del-ıuPI 

-
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Galatasaraylllar Bugünkü Mühim Maçta 
Yugoslavlan Yenebilecekler mi ? 

Bugünkü Maçla Galata•araylılar Dör
Olarak Yugoalav Futbolcü
Karşılaımıı Oluyorlar 

KOŞUYA 

HAZIR LANI 

NIZ. 

dünciJ Defa 
leri İle 

Yugoslavlar bugün memleketimi%
de dördUncU maçlarını Taksim stad
yomunda Galatasaray takımile ya -
ı>acaklardır. lki maçlannı Ankarada 
galibiyetle bitiren ve geçen gün de 
Yine Taksim stadyomunda Beyoğlu
Bporu yenen Yugoslav oyuncularının 
bugün yapacakları maç, tahmin edi· 
lebilir ki, gimdiye kadar yaptıkları 
Uç maça nazaran daha çetin olacak
tır. Ankaradaki takımların kuvvetle
l"ini asla kUçUltmemekle beraber de
nebilir ki Galatasaray takımı ecnebi 
takımlarla maç yapmak bakımından 
memleketimizin en tecrübeli takmı
larından biridir. Yine Galatuar&y 
takımı bugl\nkti maçla üçUncü defa
dır ki Yugoslavlarla karşı karvıya 
gelmektedir. 

Milletler 
Cemiyetinin 

Kararı 
'(Başmakalooen devam} 

rebilirdi. Fakat bütün dünyanın hür
met ve takdirini kazanmış, subper -
ver, ve mütemeddin Fin milletine 

• karşı giriştiği hareketi dünya vicda
nına kabul ettirebilmek imkinı yok
tur. Bu vicdanın müşterek ve mütte -
tik surette isyanı Sovyetlerin kendi 
rejimlerine, ideallerine sadakatsizlik
lerini tesbit ediyor. Bugünkü Sovyet 
Rusyası Çarların emperyalist rejimi
ne varis olur ve o mütecaviz siyaseti 
takib ederse dünyanın ötesinde beri
sinde ideal namına kazanmış olduğu 
bazı teveccühleri ebediyen kaybeder. 

Bir Finlandiyanın böyle bir vaziye
te düşmeyi göze alacak kadar kıy -
meti var mıdır? Eğer Sovyetler Bir
liği Cfuİıhuriyeti sulhçü bir siyaset 
takib edecekse Finlandiya onun için 
bUyUk bir mft.n! üade etmez. Kazan· 
dığı kaybettiğinden çok azdır. Fakat 
öyle gözüküyor ki Sovyetler şimdiye 
kadar kendileri için bir kuvvet teşkil 
etmiş, bir itimad celbetmiş olan sulh 
siyasetinden u.zaklaşmağa ve macera 
araınağa meyil gösteriyorlar. Belki 
fırsattan istifade ederek Alman teh
didini kökünden kazımak ve Alman
yayı Baltık denizinde nefes alamaz 
hale sokmak istiyorlar. Fakat Sov
yetler Birliği, Alıiıan tehlikesine kar
ii kendisine mUdafaa yolları arı

yorsa bunu meslek ve ideolojisinden 
f edaklrlık etmeden, mütecaviz bir 

Malnm olduğu Uzere Yugoalav • vİıziyete girmeden de temin edebilir-
lar evvelki sene şehrimize geldik - di. 
leri zaman yine Galata.saraylılarla Herhalde, tahaddüs eden neticeye 
karşılaşmışlar ve berabere kalını~ - milteessifiz. Ortadaki harbin Alman-
lardı. O maçta cidden güzel bir oyun ya ile müttefikler arasına inhisar et-
çıkarak muvaffakiyet sayılabilecek Bugtin Yugoslav muhacimlerlne karşı kalesini muva.ffaldyetle ı mesi bütün beşeriyet hesabına temen-
bir netice alan Galata~ay, m~tea- müdafaa cd~ umduğumuz Galatasaray kalecisi... ni edilecek bir gaye olduğu ha.ide. 

~ben, Belgnıd. seyahatinde ~ynı_ ~- iav neticesi, paraz (U.nU oynanacak oyun göstermelerini ve muvaffak ol- 1 Sovyetler Birliği tcna bir örnek teş-
ıma 4 - O yenılmek mecburıyetm e Fener - Yugoslav neticesi ile ister is- malarını temenni edelim. kil ederek hn.rbi genişlettiler. Bunun 

kaldı. Şüphe yok ki Yugoslavların te · ed 
k . k 1 mez mukayese mevzuu t~kıl e- Dolm•bahça atadının nerede duracağı, daha başka istik:ı. -
endı sahalarında oynama ve yo k b d h 'k' kl"b"i Uz · w • . b.. .. • . ce ve u a er ı ı u 1 m ara- plAnı metlerde nerelere 81çnyacağı bugiin· 

§artıan bu maglubıyette uyük amıl .. . .. ı . 
ol k 'd' M h d 1 sında bugunkU vazıyete gore ne ka- Dolmabahçc stadının planları An-ı den kestirilemez. Fakat Finlnndıya -
ına ta ı ı. an aza ne e o sa dar f k k l ld ~. b' .. 

~ k ·· d b. rw· ar a mış 0 Ua;ı.,ınu ıze gos- karada Beden Terbi'-·esi Genel Direk- nın ufrr:ıdığı tecavUze karşı en cezri ugoslav ta ımının vucu 1r ıgı, t kt' .J o 
nefes muk:ı.vemeti, top kontrolü, hat- erce~ ır. w ı törlüğü tarafından tetkik olunarak 1 protestonun Amerikadan geldiği dil-
ta beraber oynamak ve sıkı şilt at- Daıma ve çok yazımızda oldugu Nafia Veklletine verilmiştir. Nafia 1 şünülecek olursa işe başka amillerin 
l"ılak b~kımınc1:ın, ayni futbolün bir gibi bu y~ımızda da ~alata.~raylı-!Veka~eti pl~lar üzerinde.ki tetkika.1 de karışmak Uzere b~lundu~ gözden 
Çek noktn.lannda teknik faikiyetleri ların bugilnk:U maçta bıze guzel bir tını süratle ıkmal cdecektır. 1 kaçmamalıdır. Amerıka bugiin harb-

iııkli.rcdilemez. ™7 -::r den uzaktır. Fakat Amerikanın ilani-

t~~e bu faikiyetlerden dolayıdır ki MAHKEAfELERDE : Operatör Orhanın haye seyirci vaziyetinde kalacağına 
hugunkü maç~ .da :rıa~tık~n G~a- Dr. Mardiros Naha- . ihtimal verenler yanlış hesaba sap -
tasarayın ~endısıne ustun. bı~ rak~bı • • • Muhakemesı lanmış olurlar. 
renebileccgi kolay kolay Uı_nıd.edi .- betyan tevkif edıldl Muharebe hareketlerinin inkişafı 
~nez .. Nerede kaldı ki, mısafırler~- Beyoğlunda S~l sokağında muaye- D .. k .. l d k • f ve dünyada bir medeniyet efkarıumu 
tnız, bır hafta zar.tında menıleketı- nehanesi bulun"n doktor Mardiros un u ce se c eşı . . . d ld • d lA l t 
ll'li · • k · "' k d mıyesının mevcu o uguna e a e e-

zın hav~sına da aıı§~§, Ta sıın Nehabetyanın, para ile, morfin müb- raporu O un U den niı:ıanelerin çogwalması galebenin 
'abasının ılk gelecek bır vabancı ta- • B. ··dd t 1 - 1 b. .. 1 "' 'le: · • • telalarına morfin reçetesi yazdığım ır mu e evve yagm.ur u ır gun lh h k k t1 · d kalacagın· a. 
hım için mevzuu bahsolabılecek Yl a- ve cürmtimeşhud yapılarak yakalan- de kullandığı otomobilile Edirnekapı- 1 sdu. vb:. i.i~k ümuv_vd~ erın ~ 
:ıncılığı atlatmış vaziyetedir er. dığını d'· . tık dan Fatihe gelirken Malta çarşısında aır uy ı er venyor. 

~· k al iht' un yazmış . Ilil . Cah'd YALÇIN ınaenaleyh maçı azanın arı ı- .. . Sıdıka ieminde bir kadına çarparak seym 1 

lllnli iki Uıra"ın kuvvetlerine nazaran Doktor Nehabetyan dun Asliye Be· .. . • - d -••••••••••••••••n•••••••••· .. ·-··-• 
~-h . . J. • • • ı:ıinci Ceza mahkemesine verümiı:ı va- olmesıne sebeb olan Cagaloglun a M 11 
"<! a galı btır ve tahmın ediyoruz kı .. 'il .. b hh u . ahib. Al r 1 b .. .. . . pılan sorgusu sonunda tevkif edilmiş ir sı at m essesesı s ı opera - man a a 
Ugunku müsabakada bılhassa Ga - . tör Orhanın Asliye Dördi.incü Ceza 

1~tasaray kalcisine çok iş düşecek - tir. . mahkemesinde muhakemesine dün 
tır. Ancak, bizim sahalarımızda en Doktorun muhakemesı mevkuf ola.- devam edilmiştir. Ciro edilmemesi için 
ltuvvetıi ecnebi takımların, bu Yugos rak yapılacaktır. Mahkemenin istediği eski keşfe a- t•• } h • k 
lavıardan çok daha sert ve daha tek- Bir lnta•t fen memuruna id kroki ile geçen hafta yapılan son uccar ar acız oy· 
rtik oyun sahibi ekiplerin de yenilmit verHeıtı caz• keşfin raporu mahkemeye gelmiş ve durmıya başlıyorlar 
Clld\lkları inklr edilebilir mi? Futbol, Fatih kazası inşaat Fen memuru dün okunmuştur. Evvelce Almanyadan getirilerek 
tıefes, vücud çevikliği, top kon - İbrahim Ostruva, Ak.sarayda 359 nu-. Yeni keşif raporunda otomobilin 30 gtimrük depolarında beklemekte olan 
ltotü, sıkı ~t oyunudur amma, niha- maralı İsmailin fırını üzerine apar- kilometre silratle gittiği, kadın cadde ithalat maddelerinin konşimentoları • 
~et Galatasaray takımının da bu tıman ve Yedikulede bir deri fabrika- ye çıktığı zaman otomobille araların· nı eehrimizdeki Alman bankaları sa
lloktalarda rakibile arasında aşılmaz sına mülhak paviyonlar inşasına ruh- da 7 buçuk metre mesafe olduğu, ka- hiblerine teslim etmemekteydi. Bu 
ftrklar olduğu iddia f!dilemez. Hatta sat vermek ve mlisamaha etmekten, dının ihtiyatsız hareket ettiği, opera- yolda tüccarlar tarafından Alman 
~k defa şahid olduğumuz gibi, bu- vazifeyi suiistimal suçile adliyeye ve- tör Orhanın tramvay ~urağında~ ~OiDoyçe Bank ile diğer bankalara. ya
tün de, Galat.asa.rayın bazan tuttur- rilmiş, Aaliye Dördüncü Ceza mahke- metre mesafede oldugundan butun,pııan müteaddid müracaatlar redde -
dutu çok güzel oyunlardan birini a- mesinde muhakeme altına ahnmı§tı. dikkatini durak yerin~e tramvayı_nldiliyordu. Alman bankaları son 7,a _ 
~ar~ galibiyet rakibini iyiden iyi İbrahim hakkındaki karar dUn veril- arkasından çıkıvermesı melhuz bır manlarda bir çok mallarda görülen 
'1kıırtırmaa1 ve hatta onu mağHib et- mi§tir. Mahkeme suçu vazifeyi sui- kimse için ° noktaya teksif ettiği, bi- yükseklik karşısında kA.rlı bir usul 
ltleğe bile muvaffak olması kabildir. istimal değil, kas~en ııı:naı makiyetin naenaleyh, bu ~ _me~ h~ri?tn- 1 tatbik etmeğe kalkışmışlardır. Fiyat
~ÜJndur ki Galatasaray takımı de görmüş, İbrahiml 30 lira para co- de olan kaza yennı tabıatil~ g~zliye- larda yüzde 30 - 70 derecesinde farkı 
~ha çok azim ve iman ile oynadığı ahkOm tmi tir tb ahimin miyeceği ve kazanın §U vazıyetin za-lfi tı 'tib 1 ak · ti 
1fü1 k b k w h klo zasına m . e ş · r rurf bir neticesi olduğu bildirilmekte- ya nazarı 1 ara a ar vazıye 
<l. az.ını azanmıyacagı a n- bu cezası tecıl olunmuştur. Alm.anyadaki firmalara blldi.rm.İiler-
a kat'i bir hUkUm verebilmek için dir. al d bank 

0tı11- . 1 ti i Rezaletln aklbetl Rapor okunduktan sonra, müddei- dir. Alman rırm an a alara e-
... l maç sahasındakı ruht ha. e n · k allar Us 'd fi tla beaa, . . Çarşıda Koltukçu Salih evvelki ak- umumf tetkik etmek ve iddiasını ha- mır verere m 1 m aı ya r-

l:os b~ kat~ak lAzımgelır. Tecrübe §8.IIl fazla sarhoş olarak Çarşıkapıda zırlam~k üzere mlitalea için raporu la arzu eden başka mtişterilere ciro 
terıyor kt Galatasaray takımı ec- . edil · · b.ldirm.işl rdi B k 1 

tl~bi takımlai.• karşısında daima ta- Seyfinın lokantasında re.ıalet çıkar. istemiştir. mesını ı .e r. b~b~ ar 
~lclır;, f f' . h f mı~, lokantada garson olarak çalışan Mahkeme, raporun tetkiki için da mevcud evrakı sıpa.rlşle ıç ır ~ 
• c:.• ormant.1 eere mı mu a a?.a 'lA ,__ k. 1 · t 1~itı .

1 
w bil' Virjine sarkıntılık etmi§ ve dün Sul- müddeiumumiye verilmesine motörlü ~sı bulunmıyan ımse ere cıro e · 

var gayretı e ugraşmasını ır. ' _,.,1 dir B tl 1 ı na .. . tannhmed Oçüncil Sulh Ceza. mahke- vasıtaların şehir dahilinde azami kaç ~er . u sure e evve ce ge en 
:Yle olunca, bugunkU maçı .ka - · · A kil tr Ur tl ·tm 1 i li l all bU ük b' k güm ül 

l!;a.tı.rnaıarı neden gayri mUmkUn ol _ mesıne_ ve~~tır. Hakim ~ünib, su- Aı~~: e s b a e gı1 ~\ h 7~ -1 m arın y ır ısmı r c 
}.ı~? Biz öyle tahmin ediyoruz ki ÇU aabıt görduğilnden Salihl on gUn ""O~ lveh u azı amd ds W•at da wl n ~baralanndan çıkarılmıştır. Bu va-
"11\Itatı· ~·lrk 1 f k t .. k hapse ve bir lira para cezasına mah- yat;lllur u ava ar a egış P eg şmo zıyeti haber alan ve ambarlarda mal-
h· ı, so6 u.n. anı, a a ener11 . diw· . Beled' F ş besi M"dUr 
~t' beraberlik, oyunu tatbik edebilir- kfım. etmiş, derhal tevkifine karar gının ıye en u u . - ları olan bir çok tüccarlar mahkeme-
: Uaı ta b ~; ... 1rn imtih dan vermlşttr. lUğünden sorulmasına karar verrmş, ye mUracaat etmişler ve kendi nam-

~\İ. a saray u6 .. u.uu.ı. an uh k yi b k .. t l'k tm' 
~inUn akile çıke.c.lktır. Hırsız kadın tevkil edlldl ~ a ·eme a§ n gune a ı e ış- larına gelen mallara ambarlarda hac-

l'a ~\ı neticenin dikkate değer ve me- Koca Mustafapaşada oturan 65 ya tır. zi ihtiya.tf koydurmuşlardır. Bu ka. -
nı!t ıyandıran bir ciheti de bize yal- ~ında Salim.enin evine, yine Salime lı:ı lanmıştır. ra.r Uzerine depolardaki malların sa-
'1a G~atasarnyın Yugoslavlara kareı minde 50 yaşında bir kadın girmiş, Dün Sultanahmed Üçüncü Suih Ce hibierinden ba§ka.la.rı h!rafı..OOan çı -
~ C!agı :r:ıetice itibarile heyecan ver- yastığının n.ltında bulunan 475 ku - za mahkemesinde l:fJıPılan sorgusu so karılmanıası ~ ıedbirler alınmasa 

at değlldt!'J, Galatasaray,,. Xµgoa- nıt paıvJnı çalmı{j, kaıjarken Y,aka. .. nunda Salim• tevldf edilmletir. ~,..v-

• r; 

r' awiıte : ! -

Türkçeye ~viren : HÜSEYiN CAHİD Y~ 

Ce~f yetleriK:emiren AF etler Ani 
cak Programla Kaldırılabilir 
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lnsan hayat ve mesleğinin bu ka
dar zor bir parçasına hücuma geç
mek için lüzumlu birinci şart şu
dur: Kumanda mevkiinde bulunan 
kimse, halk kütlesine erişebilecek 
yahud fethedilecek kısmi hedefi 
yegane hedef diye, insanların dik· 
katini celbe Iayik biricik hedef di
ye, bunun zaptı sair mütebaki par
çaların muvaff akiyetini intac eder 
diye göstermeğe muvaffak olma
lıdır. 

Yoksa, halkın büyük kısmı, yo
rulmadan, vazifesinden şüpheye 

düşmeden, bütün bunu hiçbir za· 
man görüşünün dairesi içine al&· 
maz. Onlar, bir dereceye kadar, ga
yeyi gözlerinde muhafaza edecek· 

. !erdir. Fakat gözleri önündeki yo
la ancak küçük küçük parçalarla 
bakabileceklerdir. Nasıl ki seya
hatlerinin son haddini bilen fakat 
bitip tükenmez yolun hakkından 

dah iyi gelaıİıek için onu parçala
ra ayırıp azimli bir adım ile, san
ki yolculuğunun bekleneıı gayesini 
kendisi gösteriyormuş tar?.ında ka
teden yolcular gibi. İtiraf etmeli ki 
onlar ancak bu şartla caymadan 
ilerliyebilirler. 

İşte bu suretle, biitün propagan
da vasıtalarının yardırnile, frengi 

·aleyhindeki mücadele meselesi mil
· ıetin vazifesi gibi gösterilebilirdi, 
alelade bir vazife gibi değil. Bu 
maksadla, imkô.n dahilindeki bü
tUn çarelere müracaat ederek ve 
icab eden bUtün tafsilatı vererek, 
herkesin kafasına sokmak llzım.ge
lirdi ki frengi felaketlerin en müd
hişidir. Bun;ı. bütün millet bütUn 
istikbalin yahud mahvü harabinin 
bu meselenin halline bağlı olduğu 
kanaatine vasıl oluncuya kadar 
devam etmeliydi. 

Ancak böyle uzun bir hazırlık
tan, icnb ederse, senelerce çalıştık
tan sonradır ki bütün bir kavmin 
dikkati ve bununla birlilrte ~im 
ve kararı kAfi derecede uynndırıi-a
bilirdi. Ondan sonra da büyük f e
dakarlıkları tazammun eden gayet 
ağır tedbirlere mUracaat k::ı.bil o
lurdu. Bunları yaparken, halk küt
lesinin iyi niyetinin birdenbire or
tadan kaybolm:ısı yahud tedbirle
rin lüzumunun anlatılmaması gibi 
bir hale maruz kalınmazdı. 

Filhakika, bu vebanın hakkın~ 

dan gelebilmek için işidilmemiş de
recede muazzam f edakarlıkla.ra ve 
çok büyük mesaiye katlanmak ll· 
zımdır. 

Frengiye karşı mücadele fuh§a 
karşı, baW fikirlere karşı, eski l
detlere karşı, o zamana kadar mak
bul nazariyelere karşı, yayılınıj 

fikirlere karşı, ve, bütün ehem
miyetini kabul ile beraber, bazı 

muhitlerin fazla soğukluğuna. kar
şı mücadeleye IUzum gösterir. 

Bu vakıaları bir hukuk temeli U
zerinde, - ister, sadece ahlW bir 
hukuk temeli üzerinde olsun, • yık
mak için birinci şart gelecek ne
sillerin genç evlenmelerini imkAn 
dairesine sokacak gayretler aar
f etmektir. Nasıl tevil edilirse edil
sin, beşeriyet için bir ayıp olan ve, 
mutad tevazuu ile, kendisini Alla
hın bir hayali gibi tellkkl etmek· 
ten hoşlanan bir mahlCik hiç uygun 
gelmlyen bir müesseseyi idame 
mecburiyeti yalnız bu geç evlenme 
kyfelyetinden dolayı hlssedlllyor. 
Fuhuş beşeriyete karşı bir tah· 

kirdir. Fakat onu ahltk konferan.s
larile, hukukt bir iyi niyet ile, 
ilh. kaldırmağa imkln · yoktur. O· 
nnn tahdidi ve kat'i surette imha~ 
ıı daha evvel bazı mütekaddim 
prtlann ortadan kaldırılmasına 
lüzum gösterir. 

Bu §artların birincisi insan fıt
ratının ve bilhassa her erkeğin 

ihtiyacına tekablil eden bir erken 
evlenme imkô.mnın ihdasıdır: Bu 
hususda kadın ancak müta"'ti bir 
rol oynar. 

tnsanlann ne kadar saçma söy
liyebilecekleri, içlerinden ne kada.
nnı akıldan mahrum bulundukları 
en iyi "sosyete,, ye mensub anala• 

rın kendilerine, çocukları için, "G' 
rüp geçirmiş,, bir damad bulun~ 
sa minnettar kalacakları yolun 
çok kere söyledikleri sözlerden kQ 
layca. tahmin edilebilir. 

Bu türlü, "görüp geçirmiş,, e 
kekler ise nadir olmadığı için, -h 
halde bunun zıddı halinde daha ~ 
dır - tereddüdl~ genç kız bir "Sicg 
fricd - ~orne,, [1] buldum di~ 
aevinecektir; çocuklar da bu akl 
mUstenid izdivacın gözle görül' 
neticesini vUcude getireceklerdir. 

Bundan başka, zUrriyet de b 
tahdid vukua geldiği ve tabiat 
rafından her türlü seçme harek 
tine mani olduğu - çünkü btit' 
mahlükla.rın en sefillerini bile m 
hafo.za llzımdır - dilşünecek olu 
sa böyle bir teşkilAtın niçin de 
vam ettiğini ve hangi gayeyi t 
min edebildiğini bilmek mesele 
gerçekten mevzuu bahsolur. 

Bu da bizzat fuhuş ile ayni §e 

değil midir? Gelecek nesiller bu hu 
susta artık rollerini ifa etmiyo 
lar mı? Yoksa böyle caniyane v 
milllhazasız bir surette en son ta 
bit hakkı ve en son tabii vazife 
ihlll ettiğimizden dolayı çocukla 
nmızdan ve çocuklarımızın çocuk 
lanndan bizim omuzlarımıza n 
kadar linetler tahmtle edileceği bi 
llnmiyor mu? 

İşte mUtemeddln kavimler böyl 
tereddi ederler, yavaş yavaş orta 
dan böyle kalkarlar. 

Hattl izdivac bile haddi zatın• 
da bir gaye telA.kki edilemez: 1':i 
divac daha yüksek bir gayeye, ne~ 
in ve ırkın çoğalması ve bekası gi 
bi bir gayeye insanl:ı.n götilrmell· 
dir: Onun biricik manası, biricik 
vazifesi budur. 
Burası malftm olduktan sonra, 

erken evlenmenin rnUnasib olup oı .. 
mıyacağı ancak , ·azif csini ifa et· 
mesinJn tarzı ile alçillebilir. Erken 
izdivac genç aileye selim ve daya
nıklı bir zürriyet yetişmesine ye
gane imkft.n temin eden kuve\1.1 
vermesi dolayıslle bile muvafık bir 
§eYdir .Doğrusu aranırsa, erken 
imivac daha evvel birtakım sosyal 
tedbirler ittilıaz edilmeden, ftile 
çıkarılamaz. Böyle yapılmazsa er
ken izdivacı akla bile getirmeme
lidir. 

İşte bu kilçilk mesele, sosyal ba
kım:ian kat't bir takım tedbirlere 
müracaat dilmedikçe, halloltına • 
ma.z. 

Bu meeelelerin ehemmiyeti "Sos
yal,, denilen Cümhuriyet mesken 
meselesini halden Aciz kalıp da sırf 
bu yüzden, birçok izdivacla.rı men· 
ettiği ve binnetice fuh§U teşvik ey
ledifl zaman pyet açık surette 
göz.e çarpmak foab e<ier. 

Bizim aile ve onun iaşesi me. 
aelesine pek u ehemmiyet ve.ren 
ücretleri tevzi tarzımızın budala.. 
lıtı çok kere erken evlenmeye mA.t. 
n1 olan diğer bir sebebdlr. 

Binaenaleyh fuhoa karşı asıl 

mUcadeleye girişebilmek için daha 
evvel izdivacın §imdik.iııden daha 
kUçUk bir ya.şda imkAn dahiline so
kulmuş olması icab eder. Bu da 
ıoayal oartlarda derin bir deği~k· 
llk sayesinde kabildir. 

lete bu meseleyi halletmek için 
daha evvel halledilmesi llzımgelen 
ınUhim mesele budur. 

8&n.lyen, terbiye ve tahsil §lmdi 
hemen hJo ehemmiyet verilmiyen 
bir sürtt kabahatleri ortadan kal .. 
dırmalıdır. Her ,eyden evvel, şim· 
diye kadar verilen terbiyede fikri 
tahsil ile t1.z1k inkip.f arasında. 
bir uzlAfma temin edilmelidir. 
Bugün Lycee denilen teY eski mo
deline kareı bir meydan okuma 
hareketidir. Bizim terblyeınizdf\ 
selim bir mtlfekklrenin, uzun za, 
man, ancak sellin bir bedende ka
iabilooeğinl tamamen unutmuşuz' 
dur. 

[Doııamı 'Var] 

[1] Burada bh cinası Uüzt bo· 
londuğunu - binaenaleyh terctimo
sl ka.bll olmadığım - fraıısnca mtl· 
ierclml not halbıae balı edlfot. 
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Alman Ceb Zırhlısı Ticaret Ve~ilimi~in il.lj.MACS Adil Tebligatı Yapa- Milli Şef 
Montevidoyu Yarın ~~~!~!~~1~!~~~- •ı 112r3 t 41 51 6 1 7 1~ı91101 c~t~~'!!.u!!!n~i~!! Erzin~'!!:1~! 1 i 

Ak T k M b 
sını, dünya siyaset ôleminin ve iktı· 2: J 1 ! l•l•I 1 1 1 postayla yapılmasının takarrür etti • mektehliler <e kalabalık bir h 

Şam er e ec Ur sadi durumunun fevkaladelikler ar- ~ 1 1 f 1 1 1 ı•I 1 ği malumdur. Bu maksadla yetiştiri - lesi ta.rafından tezahüratla kJ 
zettiği bir zamanda idrak ediyoruz. 4 l 1 1 1 J !BI 1 lecek posta memurları tefrik edilmiş, truı:.;tır. 

Bı1 fevkaladeliğin en bariz tezahü- 5 j 1 1•! :•ı I hariçten alınan elemanlarla da tak- Halk büyük bir se\·inç i~in 
(Baştanıfı 1 inci sayfamızda) bin teneke petrol mevcud olduğu ha- rü, harbe girmiş veya harb dışında 1 j viye edilerek Beyoğlunda açılan Teb- Erzurum, 15 (A. A.) - D" 

mine bir çelenk ile iştirak etmişler - ber alınmıştır. Amerika bitaraflık ka kalmış olan Avrupanın hemen her l•l•I 1 ligat kursunda ders görmeğe başla - saat 21 de Reisicümhur İsme 
dir. nununun bitaraf akdettiği mıntakala- memleketinde ve dünyanın mühim 1 1 1 1 1 1 t•I mışlardır. Bu kurs on beş gün süre - şereflerine Umumi .Müfettiş!· 

Kapta bulunmakta olan 22 bin ra orta ve cenubi Amerika dahil bir kısmında hilkfımetlerin harb eko- l•I 1111 I 1 1 cek ,yılbaşından itibaren yeni kadro ğında bir kabul resmi ve sü 
tonluk Ark Royal tayyare gemisile, bulunduğundan, İngiliz gemileri pet - nomisi şartlarına uygun surette ci- 1 •I 1 1 j f 1 • yeni mesaisine başlıyacaktır. rilmiştir. 
35 bin tonluk Renown dritnotu Mon- rol vapuruna bu ınmtakada taarruz hazlanmağa, tedbir ve kararlar al - 1 ! I I l•! _l 1•1 1 nende, ihtiyaç hissedilirse, yeniden Pek neşeli geçen bu süvar 
tevideoya doğru son süratle hareket edemiyeceklerdir. mağa mecbur kalması olmuştur. · · bu işdc çalışacak memurlar yetiştiril- tUn Erzuruım.ın en ileri gelen 
etmiş bulunmaktadırlar. Serbest Bırakdan İngilizler Harb ekonomisi her memlekette ik- SOLDAN SACA : mek üzere yeni kurslar da açılacak - daşları ail~erile birlikte bul 

Montevideo, 15 (A.A.) - Graf Von Londra, 15 (A. A .) _ Graf Von bsadt mekanizmanın nizamı olan ili- 1-Cenub vilayetlerimizden biri, tır. }ardır. 
Spee tamir edilmiştir. Gemi denize a- Spee de İngiliz bahriyesine mensub tiyaç listelerini külliyen değiştirme - Tok olmayan. TebJigat kursunda İstanbul Müd - Reisicümhur Erzurumdan 
çılmağa hazırdır. Alman bandralı esir olarak bulunan altı kaptan, do- ğe doğru gitmektedir. Milletlerin nor 2 - Uzak, Fransızca "perde,, • deiumumisi Hikmet' Onat, tebligat için ayrılmazdan evvel sey 
Taucoma vapuru, Montevideodan ha- kuz mühendis, 25 sübay Ye 20 denizci mal zamanlarda muhtelif emtiaya o- 3 -Acı, Bir renk. dersi vermektedir. /hakkındaki ihtisaslarını atide 
reket etmiştir. Sebebi, Graf Von Montevideodaki Ingiliz konsolosuna lan ihtiyaçları, gerek madde bakımın- 4 -Fena bir adet. . Kızılc•bayır cinayetinin kilde cemiyete ifade buyur 
Spee'ye açık denizde petrol vermek teslim edilmişlerdir. dan ve gerek bunların ehemmiyet sır- 5 - Dünya, Evde kullanılan bır dır: 
Olduğu zannediliyor. Graf Von Spee'nin Kumandam Yaralı lan bakımından yeni yeni bir takım alet · muhakemeal yeni bir "Erzurumu ziyaretimden v 

Alman zırhlısının kumandanı Mon- M:ontevideo, 15 (A.A.) - Admiral tahavvüller ar.zetmektedir. S-İliive, Kimsenin karısına vere- 8 fhada daki tRtkiklerimden memnun 
tevideo dışında Rio de la Plata ağzın- Graf Von Spee'nin kumandanı ko ~ İhtiyaç listelerindeki bu tahavvül miyeceği emir. Çatalcanın ÖcünnU köyü civarında Kanunuewel ortaı;ında bura 
da demirleyip Graf Von Spee'nin açıl lundan yaralanmıştır. ler, tabiatile, yeni bir kıymetler niza- 7 - Mülahazat, Yedinci harfin o - Kızı1cabayır mevkiinde bir hadise ol- mek bcıf.m için hasret çekti~ 
nıasını bekliyen beş İngiliz knıvazö· Geminin Vaziyeti mı doğurmaktadır. Bir kısım emtia, kunuşu. muş, buradaki tarlaları senelerden - zevk idi. Sonbaharın sonund 
rile harbedeceğini söylemiııtir. Montevideo, 15 (A.A.) _ Gazete _ birinci derecede ihtiyaç maddeleri a- S- Açıkç.a. . beri süren ve eken, bu suretle fuzu- tarafla yolu kesilen Erzurum 

Zırhlının tayyaresinin bir kanadı ler, Graf Von Spee'nin, yaralı bir yır- rasına girmek üzere diğerlerinin yer- 9 - Rakı ~malı:11de kullamlır. len işgal eden Ali Kahya ile oğulları ' kış günleri muntazam sm·ette 
kırıldığı görillm.üştür. Tayyarenin tıcı hayvanı andırdığını yazıyorlar. lerini alırken, tabiatile eşya kıymet- lO- Vaktı bellı eder. Hasan ve Hüseyin Kilıyalarla, bura- gitmek ancak Cümhuriyetin 
nıotörü ceb zırhlısının güvertesine Yaralılar ve ölüler güvertede karma- leri silsilesi içinde de mevkilerini de - YU~ARIDAN AŞ~(;ı : ~ ya. iskan edilen muhacirler arasında fakiyeti olmuştur. Bu netice 
düşmüştü. Orta tarette gayet büyük karışık yatmaktadırlar. Gemide her ğiştirmektedirler. l - Duny~da h~rkesın arad__ıgı f~- tarlayı ekmek meselesinden çıkan ih- mak için katlandığımız uzun 
bir rahne vardı. Teknenin bilhassa şey altüst haldedir. Ceb zırhlısının Harb ekonomisi, beynelmilel tica - kat kımsenın bulamadıgı bır tilaf sonunda, Hüseyin Kahya, mav~ ların e?Jyeti Erzurumlulaım 
su kesimine yakın bir noktası çukur- denize indirilişine şahid olan bir kaç ret münasebetlerinde dahi normal za- ştey. . zerle altı muhaciri öldürmüştü. ve neşeli hayatı içinde bir g .. 
la<>m tı G tel k d H t · · · b h · ma 1 d k. · t· ta · ı d ~ · 2 - şve olan bır notu H" · Al. • t lm ştu Dö ,, ış . aze er, om~ ~r arvo - gaze ecı, gemı):~ u alınde tanıya - . n a_r a ı vazıy~ ~. ..mamı ~. egış- 3 _Ü ilmek. ' UReyı_n ve ı Kahyaların mevkuf, n~ -~· u . r. rt sene evve 
dun sevkulceyş maharetını sena edi- mamışlardır. Murettebatın maneviya- tırmege meyyal gozukuyor. Dune ka- ş Hasan Kahyanın gayrimevkuf olarak duguıne nısbetle Erzurumu ç 
''o ı ·· d ı t k · · k b 4-Hücum etmek, Bir hayvan. ,, r ar ve uç gemiye kumanda etmek- tı şa§ılacak derecede bozulmuştur. Bu 1 ar ma sa ma ıçın re a et eden muhakemesine Birinci Ağır Ceza mah kınm1ş ve ilerlemiş buldum. 
te olmasına rağmen bunların Alman da, İngiliz topçusunun Almanlara çok memleketleri, bugün, mal satın al - 5 - Tersinden okunursa "san' at,, ' kemesinde dün devam edilmiştir. mamur şehirler benim ide 
zırhlısından çok kuvvetsiz olduğunu, faik olduğ·unu göstermektedir. mak üzere biribirlerile mücadele eder Şafak yeri. Müddeiumumi, daha en•elki celsede Erzurum iyi bir mamure olm 
buna rağmen Graf Von Spee'ye gale- lngiJiz Kunetlcri Tak,·iye Edildiler bir vaziyette görüyoruz. Yani bugün 6 - Kör, Vukubulan. iddiasını serdetmiş, Hüseyin kahya - çok eksiğini atmıştır. Erz 
be çaldığını tebarüz ettiriyorlar. Londra, 15 (A.A.) - Reuter ajan- milletler, ithalat politikalarına ihra - 7 - A~Iar se:ver, Mabadi. nın idamını, babası Ali kahyanın kat- temiz ve medeni vasıtaları 

Komodor, Graf Vo~~~pee'yi sahilde sın.a göre, ~jax.ve Ach.illes kruvazör ca.t endiselerinde~ daha fazla ehem- S-~~: :e~ı mahfaza, Fransızca le teşvik suçi.le. tecrimini, Hasan kah- bir şeh~r ve iyi .b~r kültür ve 
durmaya mecbur ettıgı zaman, Pun- lerı ehemmıyetli takvıye kuvvetleri mıyet vermektedırler. Bu suretle ted 

9 
yı " . _ • yanın beraetını stemisti. Dün, maz _ merkezı olması ıçın daha ya 

ta d L te d d . . b 1 l Ad . j . e 'h t 'th ı.~t k - Kara parçası Bır sılah .. . , b . l d O e axe mey anın akı ahalı, ce a mış ar ve mıra! Graf Von Spee- ne n ı raca , ı aı.:.ı. ın en ya ın ve . ' · nunların mudafaaları yapmaları icab azı ış er var ır. nları da 
Zlrhl t kt 

1 
.. · h h · b' mı·1· e · b' h ·k· 1 - d - 10 - Fazla neşe ızhar etmek eli d k .. .. ı~ının, grup e me e o an gune- nın er angı ır suretle ayrılması im 

1 
• ssır ır mu arrı ı o maga ogru . .. •. .. · . e yordu. man a yapma mumkun ola 

:e dogru yan yerdi~ni ve İngiliz top- kansız hale girmiştir. gıtı~1e~tedir.... _ _ . Evvelkı gun m bulmacamıuıı haW ~fahkemece. müddeiumumiliğe, iki Erzurum.da . yüksek cemiyet v 
;:~n~ mUkem~el ~ır h~cf teşkil et- Diğer taraftar.. Alman gemisinin . \,ekıl'.. h~rbı~ dogur_?ugu v.azıy~tle- 1 2 .l.1 J ..2, Z ~ :!wlO imzalı bir istida ile bir müracat ya- p~rver zihnıy.~t .. h:r çehrede 
gtnı açıkça gormüşler~ır. pazar ve nihayet pazartesi gününe n 'e hukumetı~ aldı?ı tedbırlerı u - 1 'Ei'RT z 1U1 R U 1 M K 1 f pıldığı öğrenilmiştir. Bu istidada, im· hır surette gorunur. Vatanda 

d 'rocamave petrol gemısi Montevio-rkadar Montevideoda kaJmak için mü- zu? ~ı:rn.~hya t:ş.rıh .et~ıkten sonra söz- 2 R E il z 1 L AI z I I M za sahibleri, bu hadisenin içyüzüne bu bakımdan da çok takdir 
._an ayrılırken sarnıçlarında 600 saade aldığı bildirilmektedir. ler,ı.nı ~oyle bıtır~ıştı:: .. .. .. .. 3 Z Dl K I '"' 1 ... I aid ehemmiyetli malumata sahih bu- Erzurumdan memnuniyetle a 

.. - Her~e~ b.ılır kı koylu .. b~tun '- U L ı A lK Y A Junduklarını, bu hususta bazı ifşaat rum. Yakında yine geleceğim. 

1 • 1 • B k • ı • dunyada, brrınc.ı ~ereced~ _b~rıktır. - t ' L A ı V j E 1 ! A 1 M .\ 1 N yapacaklarını bildirmektedirler. makta olan işlerin gidişini tak 
ngı iZ aşv e 1 1 n:ıey: ~e:aklı bır ınsa:ı tı~ıdı~. ve ıç- 5 N 1 A ! L \ 1 K \ 1 R ; K 1 s Mahkeme, istida s ahihlerinin müd- rek yeniden zevk duyacağım ' 

t~:aı ıl:tıyatın en barı; bı: n~mune- 6 C E 1 B, E 111 A S • 1 deiumumilikçe tesbit edilmelerine ve nızda tatlı dakikalar geçirece 

F G ıd
• l~ıad~rk. Bkız tmde bu.um~n:.• knıd.e~ın ta - .~IMIAI LI I IK AZ sahib oldukları maliimatın ne oldu- Reisicümhuru hamil olan 

) beblerini burada tahlil edecek deği - N A r:I· S IE 1 L iMi AINI gunun ogrenılmesine karar vermiş ve cihcn har k t etm·ztcana m ransaya e • . u e emış gorunmcsmın se- --;- - - - - ..• . tren saat 24 d Er· · 

· · · ·. lim. Ancak Türk cemi etinin en sav- · N OllflM! 1 I~ R ATf r:ıuhakemeyi başka güne talik etmi§i- e e e I§ ır. 
( Ba.~tarafı 1 ıncıde) ı gılız hava ordusuna mensub ÜG tay- lam tem r . t k'l J .. .. g 10 F Al IN\E \KiK\ 1 tır. M . ı. Chamberlain Fransada bir kaç gün yarenin dü~üı·UJdüğ-ünü haber vermek ]" .. .. ~mı teş l e en Tür~. ko~ - _,,_...,@" l A R E Hmpse mahkOm oldu oskovaya Gıde 

~alacak ve bu müddet zarfıııda Fran f tcdir. usunun ~ya. şartlarını bugunkun- .. .. . 
•adaki İngiliz askerlerinin vaziyetile 

11
• Aln . . den daha ılerı ve daha tanzim edil- Çc - ukl:z~ı Kurtarm~ Kuçukpazarda nalbur Feyzınin dük' B 1 M 1 ... H 

!tıeQgul ol kt ln .
1
.. B . k'l· Sır ti lan Ge~t~sı Daha Batırıldı miş bir hale getirebileceğimiz gün, ur ,... U n~kledUlyor kanına müşteri sıfatile giren Kasım U gar a 1 ey 

~ aca ır. gı ız aŞ\e ı ı an ago de Şılı J5 (AA) Ev .. . · . v • • 8ernsiyes· . b b . d f . lk. .. V ' · · - - Turk şehırlerinin imkan bulduğu bi - Beledıyenın çocukları kurtarma oglu Hayrı ıki kutu çivi aşırıp sak- S f 1 ~ (AA 
Ur. · mı era erın e ge ırrnemış - vde ·ıAgunl alparaisodan hareket e. - riktirme hareketinin köylerimizde de yurdunda yeniden ıslahat yapmayı lamış, üçüncüsünü aşırırken kutu ye- 1Bo

1
ya, 

0 
S ·. .) -:- Nazırlar 

en man Dusseldorf vapurunu bır b lk. d h b.. .. . . k 1 t dı- a·· .. 1 - u gar - O'\:yet tıcaret mua İ gT 
1 

. z . tı 1n T k .. .. ve e ı a a uyuk bır nısbette in· 1 arar aş ır gnı yazmıştık. Haber re uşmuş, yaka anacagını anlıyan .. k 1 . b 
Londra 0

15
1 ı(zAerAın) "'ayBıa Chamber ... ~!.~: .... ~u •• v •• a •• z.o. r.u batırmıştır. kiışaf edeceğine kani bulunuy~ruz. 1 aldığımıza göre yurd Darülaceze bi- Hayri, diğer iki kutuyu da yere at - cmeukzahaefrte eMrınek aşlama~düzer 

, . . - . - • .............................. , İ . A a os ovaya gı ecek 
lain A K d t - b m·ıı ti c • 

1
. . çtımaı mukavemetin esası, bütün nasından çıkarılacak ve yeni bir bi- mı§, kaçmak isterken yakalanıp ad- B l h • .. 

~anatt:;m "liama~asın a yapı~f\ e- 1 e er emıye 1 nın halk zümrelerinin ayni nisbetler için- naya naklolunacaktır. Bundan başka liyeye verilmiştir. ~ g:~ /yetını tesbit .. etmiştil1 
linievv 1 ngı zteor ~~unu~ ey l ' edş- K M k de umumi refaha iştirak edebilmesi- çocukların çalıştırılması ıçın ..!ni Dün Sultanahmed Ü"Üncü Sulh Ce- ~~ d' a ·ııy~ nazırı B~Jı!.o:.'un ı 
').., e ve şnnısanı ay arın a ararı os ovaya d .. B.. .. . .. tö.l l . . . • .,. gın e mı 1ı banka muduru G ~.ı.oo .. 

1
.. di~ .. b·ı~: . t• 

1914 
n. ulun ıcraatında bu esası goz a ye eı tesıs olunacaktıı. Yurd - za mahkemesinde yapılan muhakeme di- 1• o u ver gını ı wrmış ır. • .. .. .. • . .. d . • . ger a akadar nezaretlerle e 

)ılının - t 
1
•
1 

t . . B ld• ·ıd· onunde tutan hukumetın dunya akı çocukların sıhhı durumla - sı sonunda Ha'-Tİ ongun·· hapse mah .k t k·ı· 1;~ agus os, ey u ve eşrınıevve - 1 iri I 1 . . . . . . . . .. • J • mı eş ı atların mümessille <1..11de öl 
1 

. d d' 
12 500 

'd' şart arı ıc;ındekı umumi sıyasetımı ... ın rını sık sık tetkik edecek olan mute- küm olmuş Ye derhal tevkif edilmiş- m ... kk bt" 

A
en etrrı~, ~ ;_ 1y ti'. t" ~1 1 · Cenevre 15 (AA ) "'""'!l ti C temeli olarak kabul ediyoruz.,, hMsıs komisyon da teşekkül etmiş - tir. =:::u=r::=:e:===e==ı=r.============d 
vus ı:u.3 auıı. e !} ırı en ' . . - .mı e er e- . t" . . 

T il 
miyeti Umum"ı Ka' t'bl' - . d'. 'tt•h ... -~ ...................... " .... -.............. ır. Komısyonda doktor Fahreddın --""-'"' • ~r e p e b a Şl D r a 

a.yyarec er ı ıgı un ı ı az R d y • : · · · .. 
h Sydney, 15 (A.A.) - Avustralya olunan mukarreratı Sovyetler Birli - umanya a enı 'd~~rım, do~~or Necatı ve Maarıf Mu- DördUncU Umumi MUfet- kısmında 
~a~ek"li M . ln .li 1 t ğine tebliğ etm.i<>tı·r ur muavını Muvaffak vardır. tin Erzlncand• 
l 1 enzıes gı z mpara or- . ':< • e· . f"IAk H"'d. . . ,.. ~le hava plam mucibince, 10,400 pi- ~iılletler Cemi~etin~n teknik şube- 1 r 1 n 1 a a I ses I Şl~ll süvari polis k•ra- Erzincan 14 <Hususi) _ Dördün- Bu Gece 
t't .. v~ 15600 rasıd ve mitralyözcil ye- lerı, aza devletlerm Fınlandiyaya ya- Bükreş, 15 <A.A.) _Dahili ·ene· ~olu_ ~al~ı~.ıl ~or. eti Umumi Müfettiş General Abdul-

20 
· 

30 

~tırıleceğini bildirmiştir pacakları yardımları tanzim için icab t• d b . ~ . . . y Beledıye Şışlıdekı suvarı polıs ka- 1 h Al d ~ b .. E . YE LPAZ 
Bir Alman Vapuru. Battı eden tedbirleri alacaklardır. zar

1
e
3 

ıkn' en te lıg edılmıştır: .. .. ı rakolunun çirkin manzarfa arzetti- a. t• p ogan ugun rzıncana gel-
l{ap 15 (AA) - 2900 tonluk Al- Karar Hakkında Bir Miitalea b h ~nunucvvel çarşamba gunu sa- ğini görerek bunları kaldırmayı ka - mış ır. İstiklal Caddesinde Kome 

ttıa ' · • A a leyın saat 1 de Braşon'da "Zar- a 1 t t B h d b' -·- Kısmında 
h 11 Leon_h~rdt vapuru bir lngiliz • ~sterd~~· 15 (A.A.) - Yarı res nesti,, sellüloz fabrikasının hususi r r ~ş ~r~ış ı. . u sa a a ır çocuk Deri IUccarlt!rının isi ğl Keloğlan Çocuk Orunu 

arb gemısı tarafından yakalanır _ mı hır teblıg Hoiandanın Cenevrede b" . . • bahı,;esı bır de ılk mekteb yapılması 8 ~en ır pavyonunda ınfılak vukubulmuş Şehrimizdeki deri tü ı d .. Bu gece saat 20.30 da 
kendi kendini batırmıştır. ':erd~ği reyi ta\.·zih etmekte ve iki ih- tur. 14 bin litrelik bir d ti ~ kararlaştırılmıştır. Süvari polis mek Mı t 1 1 .. .. c:~.an ~ İ K İ z L E R 
Almanyarun Harb Masrafı tırazı kayıd serdeylemektedir. j k . h . d d. - ~kll? dpa ıya tebi ic;in Hürriyeti Ebediye abidesi n a <a ktısad Mudurlugunde hır -a .. • Mill . ra aynı acun e ıger ı ı eponun toplant . k v k ' l l .. d .1 HAJ .. K OPERETİ 

111 
ruksel, 15 (A.A.) - Belga ajan- etler Cemıyeti umumi katibi ~vrilmesine sebeb olmuş 61 k . ... 1_ arkasında bir sahada yeni bir bina ... ı :>a~ara. e a e e gon erı -

&.) l\ın Berlin muhabiri, iyi malllmat ~landiyaya yapılacak yardımı teş- müşttir. Gazdan zehir! ' 9~şık? .1 yapılacak ve mekteb buraya naklo - mek uzerc bır dilekçe hazırlamışlar - Eski Çağlıyanda 
hi an ınehafilin beyanabna atfen har~ kılatlandırmaya memur edildiğinden hastaneye kaldırılmıştı:Oİı n . k ışı lunacaktır. dır. . Cumartesi akşamı 
lıı~r A.lmanyaya her ay dört milyar ve aza~ın her biri müzaherete davet bebi tahkik edilmektedi;. 

1 1 
a se- Yeni ,ahir tiyatrosu plim ~u ?ılekçeye naza:a~ işlenıni~ ince \'e pazar .Matine SuYare 

ka malolduğunu bildirmektedir. olun~u~n.da~, Hol~danın Milletler ç• d V e Mimar Arif Hikmet tarafından ha- 1 den pıyasada azaldıgı ıçin fiyatların ZOZO DALMAS'la 
~ . Almanlann Tebliği Cemıyetının ı~aresı altı~da muharib Jn C azJ yet zırlanan Tepebaşı tiyatrosu maketı yüzde 50 nisbetinden ziyade arttığı- ENAYİLER 

!tara rlın, 15 (~.A.)_ - BU.yük umumi g.a.ı:b devli~l~rıle kollektıf olarak teş- Çungking, 15 (A.A.) -· Cekiai a- dün şehircilik mütehassısı Prost, ~ı bu mall~rı bu:ada işlemek için de 
t/'gfilı teblıg ediyor: rıkı mesaısı mevzu.u ~~hsolama.z. jansı bildiriyor: Belediye İmar Müdürü Hüsnü tara- ıcabeden kımyevı maddelerin getiri-

lttarıUn bo~~a a~ak.sızm Borkum Al ~cak ~.illetl~r Ce~yetının telmtk Askeri mahfellerde, Nannig şima- fından tetkik olun.muştu. Hazırlanan lemediğini tebarüz ettirmişler ve bu 
~ 1ıı h~va uesU uzerınde uçmuş olan ş be~rını~ Fın~andiyaya yapılacak tindeki enerjik Çin mukavemetinin maket ve projeler üzerinde devam e- maddelerin hariçten ithal edilebil -
~iz tayyaresi tayyare dafii top ma~ ve ms~~ı. yardım hususunda Japonları şimdiye kadar işaal etmek r den bu tetkiklerden sonra proje üze- mesi için bankalar tarafından akre

Ankara Borsas 
15 Birinciliinun 1989 

Fiyatları 
bı:_ti tarafından firara icbar edil- raza.iki an h~r. bırı ile ferdi ol.ar~k teş - te oldukları ileri mevzileri terke mec rinde bazı tadilat yapılması karar - detü açılmasını istemişlerdir. 
·'4V r. mesaı ıse mevzuu bahıstır b . ~. . Londl"tl 1 ltorlln 
lrıp;ı:_ h Diğer ihti • k d d · ur ettıgı kaydedilmektedir. Nannin- laştırılmıştır. Tiyatronun şartname - ·- New·Y•rk too Dolu 
lb."~ arb tayyaresi, Sylt adası razı ayı a şudur: gin 40 k"lo etr · r d k''' p k · . H 1 Parlı ~de bombalar atmak teşebbüsün Sovyetler birliğinin Milletler Cemi- ı. m ~ şım.a ın e a~ .o- ve eşıfnamelerı projede yapılacak ar ce yeni ••llflar Mllane 100 ırrank 
11(1 bı.ııunmuetur. Atılan bombalardan yetinden çıkarılması belki makuldür. :::.g e:~: ~~lıler tarafından ıstır- bu tadilattan sonra tesbit oh.macak- İhracat piyasası dün gayet hara- Cınovre ~= ~.',;~,. ırr. 

l'd.U denize dtljmÜjtür. Fakat Mi~tl~r Ceırliyeti statüsüne § • tır. retli geçmiş ve bir gUnde 350 bin li- Am.tıl'daM 100 ırıorln 
~~ efmall Frisonea üzerinde vu- uygun değildir. Acıklt bir ölUm NUfue tahriri lecrUbeal ralık ihracat yapılmıştır. Harice ••rlln 100 Raytıurk 
~ tehnış olan hava muharebesi, ~ Fatih ders8.mlanndan merhum İstanbulun iki kazasında yapıla - gönderilen mallar arasında Fransa- !;~~·' !: :;~•11•"'; 
~~:o-.ıJ<yasta bir harb olmu§tur. BeJgradda Kanlı Hacı Ka~i kerimesi salihab nisvan- ~ ~rübe mahiyetinde nüfus talı- ya fındık, Çekoslovakyaya afyon, 

~~ar ~ yapmış olan yirmi İngiliz N •• • l d~ t~ın~ 1 Tunç - uzun zamandır rır~ç: h~~~~ de:~ . ol~ İtalyaya susam, deri, Macaristana 
~~ıı. .... esınden onu dU&müatür. Bir Um ayış er mkurtupule a u unkdNu~ rahatsızlıktan müf~ a tarhrir .. ul .ecdru b~.a. ıyBetkıındk~. deri, İtalyaya, Yunanistana balık ve 
'4' ·~. denize inmek mecburiyetin- nmıyara ışantaşında Vali- n us erın en ınsı a r oy sair . . . . . 
~tır. Belgra.d,. 1~ (A.A.) - Komünist konağı caddesinde Tunçay apartma- kazasında yapılacağından kazaya e ıhraç edılmıştır. Muhtelıf va-

~~l'b cebhesinde iş'ara değer bir talebe .komı~eaı feshedi~iş oldu~- nında 15/ 12/ 939 akşamı vefat et - aid numerotaj işlerinin bir an evvel purlarla da külliyetli miktarda itha-
~oktur. dan nümayışçilerden mürekkeb" hır miştir. Cenazesi 16/ 12/ 939 cumar- ikmal olunmasına çalışılmaktadır lat maddesi gelmiştir. 

İngilizlere Göre !::ıakım ~plar, Belgradm bir çok n~k tesi günü Fatih camiinden öğle na- Bu arada diğer kazaların numa~o- İtalyan bandıralı Bamsano ve Ka-

lof)'a 100 Leva 
Pl'•I too Çek ..:or. 
Madl'llf 100 Pueta 
Vertova 100 Zloti 
•udap.... 100 Pleıt9I 
•UkNf 100 Ley 
Bılgralf 100 Dinar 
Vokohama 100 Ve11 
ltokhol"' 100 lıv~ Kr. 
Ml09kova 100 Ruble 

13.6 

23.8 
0.9j 
3.1 

31.2 
31.0 

l ~dra 
15 

(A A ) Ha tf + ....... brınb .. a ka.:gaşalıklar çıkarmaga mazını müteakıb namazı kılınarak taj işleri de ehemmiyetle tetkik o - pemeno vapurlarile ziraat ve ticaret 
"q t · · - va neza.re ""ti"<' us etmışlerdir z b t ·· d E · · · · . ~a~, l:Ieligoland körfezi üzerind h led b 1 . . ~ ı .a •. mu .a- dırnekapıdakı ailesı kabrıstanına lunmaktadır. Belediye işlerin sürat- makineleri bakır mantar eşya e-

..,AM VI TAHViLAT 

.vas - Erzurum vı 19. 
dolu Demiryolu 

... ' 1I pe§lıı 36.7 
~iqt tı ... bi~ muharebede, Messerssh~ n: m:Cb~r~;:u:!:i ~::;~ş ı~~:~i~ ~~~~~~;:lıini u:esst~rl~ ~~l.dirir vejle ik~al ol.~abilmesi için icabettiği lektrik m;lzemesi: demir eşya, 'mu-

'i/l dcirt A.1m&ıı ta)'Yaresile İn- çok yaralı vardır. a ye erımızı suna - takdirde gundelikle çalıştırılmak ü- §amba, boya, makine ve aksamı, cam 1 

U. ~ e memur alacaktır. 4 h 1. 1 ... -----------.J re_ lmôn iTAlmicıH .. 
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AZON MEYVA TUZU INKIBlZ, ffnZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve· BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
TEMBELLiGINDE, MiDE EKSILiK ve YANMALARINDA emniydle kuliarn!ab\lir. 

Müferrih ve midevidir 

- •• \ 

aş, Uiş, Nezle, lirıp, Romatızmc. 
vralji, kırıklı~e bütün ağrılarınızı derhal keser 

lcabındo:s gü!!de s k•6• ahnablUr 

- - erme• 
Milli Reasürans 

Türk Anonim Şirketi 

Föniks dö Viyen ve Türkiye Milli 
Sigorta Devir Bürosundan : 

Hali tasfiyt>dc Lö Föniks dö \'iyen Türkiye Milli Sigorta ~irketlr
de sigortalı olup ta hu !ı>İrl<etlerin tasfiye haline girmesi iizerine İkb

Vckal •tinin 20/10 1936 tarihli kararnamesine tevfikan ~igorta mu -
·elelerini başka :;.irkt'tlerc dt"'rf'tmek üzere şirketimiz devir bürosuna 
rneaattn bulunmu, olanlardan a~a.ğıda bıim \'e muka'\ele numı\l'a.ları 
ıh e~hıısın niluıy,~t on he~ gün zarfında ~irketimiz devir bürosuna mii· 
uı fla nuuımelC'lerini tt•kcrnmiil ettirmelni, hu müddet zarfında müra· 

t ta lıulıınmınrnların hu ilfındc-n ::.onra \'aki olacak miiracaatlarının hiç 

MiDE ve BARSAKLARI tt:miıler •• ah,tn ftlu: •• yortnar. MAZON isim ve HQROS markuıııa dHdcat. 

---·-==:=========== ===============================-====-

1 Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra günde 3 defa 
DAİMA RADYOLİN 

~ ~ 1.1· ........ i._le •. • d.iş•l•e•r•in.iz•i•f•ı•rç•a•l•a•y•ı•n•ı•z~· .. m111_.• 

Radyolin 
Baş, D i ş, N EZ L E 
CiRiR, ROMATiZMA 

Müstesna bir formülle ve azami iti· 
na ile yapıldığı ve rekabet kabul et
mez bir fiatla ı:;atıldığı için yurdda 
ecnebi mar.1Ulıltının hıikimiyclini or
tadan kaldırmıştır. Kazandığı bu rağ
bet sebebile elde hiç stok bulunmadı· 

. ve blltUn 
LUzumunda 

•Orılarını derh•I 
gUn-'e 3 kaşe 

. ) . . ... .. 

ğmdan da mütemadiyen taze ihzar 
ke•er. olunarak piyısaya çıkarılır. 

ahnablllr. Rfıdyolin kullanınız; sade dişlerini-
I zi temizlemek, korumak ve güzelleş . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·tirmek~ kalmazmn~. vcrdi~n~parn urPtlc naz:~n di?:kate ahıınuyacağını ve Poli1,-elcrinin adreslerine iade 
naca~ı cihetle al.ftkadaranın muan·en miiddt:t zarfında l'f'ni Po!'ltane 
·asında kain Tiırkirc hanında l\liİ,LI Rl<;ASt}RA~S TORK AN'O:Sml 
:KETJ, ı~O:\tm; · '\t' Tt'RKİYI~ ıtu.t Si~ortal&rı devir hiiro~una 
iracaatları ilan olunur. 

• •••••••••••••••••••·-...-· ,. .. _l!Qııı. jda kentli cebinizde kalmış olur. , , ffe, I' 

r Sabah, öğ~e ve akşam her yemek-
İsim Si~ortalı huluııdu~u ~irkP.t 

y Mehmı:d Arif 
Şevket Önçen 
Haris 
AIJdülmccit 
Ji''uad Oğuz ŞP.ş n 
Hüseyin 

Türlcıye Milli 

" ,. 

" " 
" " 
" " ,, 

" 

l\luka\'ele No. 

5541 
4613 
5551 
3385 
5693 
5879 

Osman Fc\';:i Föniks dö Viyen 12.018.71 
Kırzade Mehmed Sabri ,, ,, 12.018.327 
Elyezcr Roditi ,, ,, 12.015.796 
Kabriyel Jurden ,, ,, 522053 12.015900 
Jomtov Satbon ,. ,, 12.016.966 ! ;;:: ••••••• ~.~ •••• ::i~:~o~-ı 
Paş bahçe \ 

T ~ a Fabrikası 
Eskidenheri hiiyiik bir şöhreti olan bu milli mües!iese iki ~ne

denlıt•ri yeni ellerdo şehrimizin en sağlam \'e en revaçta prese ve 
kerpi~· tu~lala.rını imal .. tmektedir. Her nevi in..,aat ic;in çok ch:e
rişli \C larıksız sağlam tuğlayı ancak: 

• Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan 
Tedarik edebilirsiniz. Tuğla almak istiyen inşaat ı-Jahiblerinin 

• bir karar vermeden evvel blr kere de Pa.şabaJıçe tuğla fabrikası 
• marnulft.tını ı;önnelcri menfa.atlf'ri iktız.asmdandır. Tuğlalan 
• yerinde görmeğe vakitleri olmayan i<tteklilere, verecekleri adrese 
il nümune de ~önderilebllir. 

• • • • I! . , 
• • • • • • • • • • • ı 

~ Telefon: (30) dan (68) i arayınız. 

l ı ., ...... • •t1••••• I ............. ~ 
lstanbul ikinci icra menmrlıığırn-

n: 1 Galatada Nordştern hanında ü · 
Uncü katta sigorta mümessili Kos- ı 

antin Harisyadise. 
Nordştcrn t:mumi Sigorta Şirketi 

·ekili avukat M. ve S. Adatonun 
1 

immetinizde kalan Galata Roma 
ankasından 2 8 H38 tarihinde ala- l 
aklı şirkete izafetle bilvek5.le tahsil 
eylemiş olduğunuz l 7 938 ilfı. 30 6 1 

939 müddetine aıd bır senelik kira 
b~deli olan 3600 liradan 30 lira 27 
kuruş konturat masrafı tenzilinden 
sonra bakiye- 3569 lira 73 kuruşun 
5o 5 faiz ve % ıu avukatlık ücretile 
birlikte tahsili için açtığı 1939/44 5 
numaralı icra takibi üzerine yukarı
da yazılı adresinize gönderilen ödc
oıe emrine mübaşir ve zabıta tara
fından verilen meşrubatta ikametga
bını7.ın meçhul ve hali hazır adresi
nizin de malCım olmadığı bıldirilmesi 
Uzerine ödeme emrinin bir ay müd
detle ilanen tebliğı İcra Hakimliğin· 

--------

Tuvaletinizi yaparken 
• Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

silrtinüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazoları 
vardır. 

c~ karargir olmuştur. Binaenaleyh iil••••••••••••Iİİ 
karar dairesinde bir ay içinde borcu ı Dr. IHSAN SAr.tl J 
tınmmen veya bir kısmına veyahut OO 
v.lacaklının takibat icrası hakkında NOKOK AŞISI 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına bir itirazınız varsa yine bu müddet 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

i·;inde icra dairesine bildirmeniz ve t 
Divanyolu Sult.anmahmud tür-

l>ildirmediğiniz takdirde bu müddet besi No. 113 
jıtinde 74 üncü madde mucibince mal •••••••••••••• 
l)eyanında bulunmanız Iazınıclır. Be- - ~ 
yanda bulunmnzsanız hapis ile taz - ödemez veya itiraz etmezseniz hak· 
pik olunacağınız ve hakikate muha- kınızda cebri icraya devam olunaca
lü beyanda bulunduğunuz takdirde ğı malCınıunu.z o1Qlak üzere ilanen 
hapis ile ceza.laılıl&ınlaeağııuz, boı·cu tebliğ olunur .... 

--~ 
o • 

T. iS BANKASI 
1940 küçük cari hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 tkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kmnbaralı ve kıwıbarası_z hesaplarında en tı.ı elli lir1JS1 bulunanlar 
kuraya dal~il edileceklerdir. 

1940 iKRAMiYELERi 
1 Adt 2000 Liralık= 2000. - Lira 
3 " 1000 " = 3000. - " 
6 " 500 " = 3000. - ,, 

12 
40 
75 

210 

" 
" 
" 
" 

250 " = 3000. - " 
100 " = 4000. - " 

50 " = 3750. - " 
25 " = 5 250. - " 

~------------------------------------------
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla ynlntz para biriktirmiy 

olmaz, ayni zamanda taliüıizi de dcne:ni.J olursuı:uz. 
........ mAllll .......... llll:l ......... lllll'BE~ .. ~µ;r5111n•MMim-=ı811 ...... 1Biİ 

Basım İstihlak Kooperatif Şirketinden: 
Umumi heyet, esas mukavelemizin on altıncı maddesi nıudbince 

alelade surette İkincikanun 910 senesinin 5 inci cuma günü saat 14 ele 
Şirketin Ankara caddesinde Orhanbey hanındaki merkezinde içtim.ı ede
cektir. 

Sayın ortakların teşrifleri rica olunur. 
RUZNAME 

1 - İdare Meclisinin raporu, 
2 - Bilançonun tetkik ve tasvibi, 
3 - Dahili talimatnamenin 9 ve 10 uncu maddelerinin tadili, 

ten sonra günde 3 defa 
,-_ 
; istanbul Emniyat Sandığı Direktörlüğünden: 

S~ndııJ,ımız ho;·~Iularından ölii Hayriye ıııirasçıl:ınna ilan yolik so" 
tcbliı!, : ;;ı 

Murisiniz sağlığında 2Z.?80 hcsab numarnsilc Sandığımızdan aldlı::re. 
{6 Ol liraya karşı Kadık.öyünde Sahrayıce<lid moh'\llcsinde mukaddeıtl. ' 
-~li Paş:ı, Çol.ık lsmail, hulcn Kokarpınar :;olfağmda cskı 7 yeni 5 nu 

ı ınaralı bal.çeli ahşap köşkü birinci dereecdc ipotek etmiş idi. 
5

) 
Vadesinde ödenmiycn borç miktarı 2 2 38 tarihinde (926i lira (3 n 

kuruşa varmıştır. Bu ı:;cbeblc ve 3202 numaralı kamın mucibince ~·apıln. 
takib ve açık arttırma neticesinde mezkôı: gayrimenkul (1250) Jıra ben 
del!e t.'.ılibinc muvakkaten ihale edilmiştir. İebu llfm tarihinden itibnı~ .• 

1 

bir ay içinde 938 32 numara ile Sandığımıza müracaatla borcu öd~n:~-~. 
~niz takdirde kat'i ihale karan verilmek üzere dosyanın icra hakırnlıg 

1 ~t"vdi o~~~ olunur. "1~ 

'~•a. .. mamm-. ... ._. .. .__._.._ ........ 1-'~ 
Har Çeşid 

OYUN KAGI LARI 
Toptan ve Perakende 

Satış Veri : 

Yeni Postane Karşısı KIZILAYHAN 
----·---------------

===========::===================================~~ 
M. M. Vekaleti Hav~ Müsteşarllğından : 
Eskişehirde IIava Okuluna iki \'C yine Eskişehirde Tayyare Fnb • 

rikasınıı J. ki ccman üç ücretli tabib alınacaktır. 
Tabiblerin sivil olanlara şimdiye kadar devlet deyair ve müesses~. 

terinde geçmiş olan hizmetlerine ve en son aynldığı memuriyetinde n i 
·· t' .. · b k aı.:-ıııl dığı. maaş veya ucre ıne gore ve yenı an~m anwmna nazaran 

"170,, liraya kadar ücret tnkdir ve verilecektir. ıil 
Ordudan ayrılmış emekli askeri tabiblerc de rütbelerinin tekn:iÇ 

ettiği ve azami "170,. liraya kadar Ucr('t verilecektir. Talihlerin halen 
51 

bir suretle devlet devair ve müesseseleri ile ilişik ve aliiknsı bulunmanın· 
şartllr. . cdi· 

Fuzuli muhabereye meydan verilmemek ve ücret miktarı tcsbıt p•c 
lerek bir an evvel tayin muamelesi yapılabilmek ıçin talihlerin şirtı~\. 
kadar geçmiş devlet hizmetlerin!n gün. ay ve sene gö~tcrilmek ve nl ~rıc 
ları ücret veya maaş milcuarhrı da zikredilmek surctile bu lıizmctle~~·c
dair a.id bulunduğu devlet devair \'C miiesscselerinden musaddak ı·csını ıı::· 
sika taı::dikli nurctleri ile nüfu:; ciizdam tasdikli suretlerinin açık ad~s t.Jl' 
rile y.ızııcakl:m ist!dalanna bağlanarak ve ordudan ayrılmış C'rnek11

1 
rı· 

biblerin ele istidalrmnda sicil numaraları:u yazmak nuretile bu istid!lf ıı v. 
nı en geç 27 1. Kô.ırnn, 039 glinii akşamına k:ıdar Ank:ırada M . . 1• ';ı,1• ' ···tı~ı Hava Müstc=;arlığına ı;o•.clcrmiş bı.:hı:mıaları \'e yukarıda ya::ı.ı •" el" 
hırla "'Öndeı"ilm':!si lüzımgelen evrakı noksan olanlnr hakkında r:aa~jf\..1 
y~pıl~ıyaraıi. Ye taıiblcrin azami 60 yaşını geçmemiş bul!.!nmaiarı 1 

olunl.lr. "10165,, "ö2S3,, -::. 

=================================~====:;:::::::::;-~~ 
İstanbul Mıntaka Liman Reis!iğinden: .. ,cJi 
Ahırkapı öni.!ıı<le batık "Huri '\'nlyano,, ve Uaydarp:ışr :ı1~11~· 5.ı· 

açığında batık ":·Iargaritn., isminc1ckı iki \'Dpt.rın ank:ı:ı.rı·~1 ıh:f• · ı-o
retile limanın teınizlettirilmcsi ayrı nyt·ı vo hupalı zarfla cksillı " oJJ 
nulmuştur. l\laıi Valyano var.uru ankazının ihracı taıım•n bedclı :ı 
"on beş bin,. lira ve % 7.5 teminatı muvakka.tesi 1125 lira ve ~r~rg ııı • 
vapurunun ankazının tabmin bedeli 5.000 ·'beş biu,, <ö '7,5 tcnıınn 

9 
.,eı: 

vakkatcsi 375 liradır. Mari Valyano v:ıpurunun ihalesi 28 12 !J3!1.:ıt l(j 
şembe günü saat 15 de ve :Ma.rgarit:ı. vapurunun da ayni günde s. 
datlır. . diğer" 

4 - Kooperatifin kağıddan başka tab le\'M'H"l' :11"ddc-lcri üzerinde 

Talib olanların teminat makbuz veya banka mektubiarını '~tı;r::ı:.ı 
mali ve ticaıi vesaiki mulcberelcrini ve bu işlerdtl eh:iyctli oldUklif ,·ıı: 
dair Münakalfit Vek5.letinden alınını.2 chliyetnameerilc birlikte tc 32 rır' 1 

rakalannı 2J90 numaralı arttırma ve eksillme ve ihale l\ıtnımU;'lU~ sıııı.t· 
ma.d®si h~kümleriııe uygun olarak kapalı ve ınillıür!U ~aı-flıı. ıh~ j,n J)I: 
lerınden bırer sıı.nt evYeline kadar Galata Rıhtım ilzcrınde Nın\ ·nıtıC)rı 
man Reisliği binasmda mtitc~ekkil komisvona \'ermeleri ve şar1

1;; !la11 

görmek ve almak istiyenlcrin her glin idare şubesine mtiracaal 3 ~ 
olunur. "10320.. ~.,, 

de iş yapmasına karar itası, ,, 
5 - I<:sas mukaveledeki mürakıblar madrlr inin ı::ıı..:~al:ere.1i ve mü

rakıb intihabile ücretlerinin tcsbiti, 
6 - 35 inci ma.dde mucibince heı>ab neticelerine göre kfırın tevzi· ı 

iP• kllnll" itası. 
~ U>ABE Mf'.CLLSl 

- -
. ~~~i~i : Ah~1ct Ccmaleddin SARAÇOGLU . . .. ·ya 

Ne:;nyat mudun~: Macıt ÇETİN B&tddığı yer: Matbaru EoilıZl 
• 


