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Suşehrinde 3949 ölü, 585 yaralı var 
10 ikincikanun bu mut
lu günün yıldönümüdür On iki gündenberi dünya ile alcikası kesilen Su 

şehri ile ilk defa olarak temasa geçildi 
~~~~~~~~~~~~ 

Yardım devam ediyor lngiliz Başvekilinin 

D ·· M _ı .. l _ı k söylediği mühim nutuk un ısıraan yuz erce aen -· -------------
. b l • l 1J• Chamberlain uğradığımız zelzele 

eşya ve tı ma zemesı ge aı felaketinden teessürle bahsetti 

İstanbuldan gönderilen yardım ekipleri şarki Karahisar 
ve Alucrada faaliyete geÇ,tiler 

Erzincan, 9 (Hususi surette giden CT~--~-..........--

"İngiltere girişmiş olduğu harbden zaferle 
çıkmak için herşeyi yapacaktır,, 

ar.kada.5ımızdan) - On Ud giiJldür 
dünya ile alika.~ı kesilen Suşehri Ue 

, ilk defa temasa geçilmi5tir. Yalnız 
k Su.jehrinde 3749 ölü ,.e 585 yaralı 
·;;f~~ b~- vardır .Evlerin yüzde 80 n1 tamamilo 

, J .. gun lno- yıkılmı~br. Erzincanda on iki gün 
'~ kk sonra toprak altından ~ı.karalan Mns-
ilk ~ k üJ eden tafa kansı 23 ya.'jında Fatma ya.,ı .. 

aetı ara " endllerinl yor. Bugfuı konuştu. 
fi tarihi ve mutıu .g~~rip tanıttı- FARUK KOÇUK 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Başvekil B. Newille Cham.berlain, 
bugün saat 14,45 de Mansion Hoose
de siyasi büyilk bir nutuk irad etmiş· 
tir. B. Chamberlain, evvell bu davetl 
yaparak kendisine söz söylemek fır· 
sabnı verdiğinden dolayı Londra be
lediye reisine teşekkür ettikten son· 
ra demiştir ki: 

Aziz 0 .t gUndur. 
nün enılru:;.h~reisirniz İsmet lnönij. lzmir Bavalisinde Zelzele 

- Harbin başla.ngıcındanberi bU· 
1 

tiln fikirlerim ve bUtün hareketlerim 
yalnız bir tek hedefe doğru teveccüh 
etmiştir: Bu harbi galebe ile neti
celendirmek için iktidarım dahilinde 

( S · mandası altındaki or- lzmir, 9 (A.A.) - Dün sabah şeh· 
onu 3 üncU . '-..3 . traz::: sayfamızda ) nınu..ue hafıf bir zelzele olmuştur. 

• _ ,Dün sabah Dikilide saat 1,30 da 5 

bulunan her şeyi yapmak. ltalya Ve 
=saniye ve 2,30 da 15 saniye ve 6,30 

da 6 saniye devam eden üç zelzele 
duyulmuştur. Bunlardan 15 saniya 

ıl i a c . süren zelzele orta şiddette bir darbe 
iVI ar 1 sta n idi. GcÇE'D zelzelede Dikili civarında. 

Knynarcn mevkiinde bir sıcak su çık 

Ara S 1 n d ınıştı. Bu son hafta içinde su artmış 

Yeni sene bir sükun içinde başla
mıştır. Fakat, bu sükünet fırtınalara , 
takaddüm eden derin sükundan baş- ! \) 
ka bir şey de~ildir. Harb halinde~. j 

I Binlerce ve bınlerce adamlar, fennın 
\ihtira ettiği en son ve en kuvvetli 
ı mhrib silfilılarile mücehhez olarak, a ve fışkırmnğa başlamıştır. Zelzele 

Bergama mıntakasında da hisscdil • 
----- ıniş ve evvelki gün saat 19 da, sabah 

2,25 de ve 2,55 de olmak üzere üç 
defa teken-Ur etmiştir. İkinci zelzele 
giddetli olmuş ve 6 saniye sürmüştür. 

arkalarında saklandıkları müdafaa 
hatlarından karşı karıııya yekdiğeri· 
ni tarassud halinde bulunuyorlar. 

Havalardaki faaliyet yalnız bu ta· 
rassut derecesinde olmaktan çok U· 

(Sonu 6 ne1da) lst.anbulda feliketzeclelere elbise dikme faallyetl zaktır. ..,: 
~YY"~~fV'.,'VVV'V'v-.r.~~-vvvv-vv-AA~'V'Vw~xx:ı::xxx Oralarda yapılan mücadel~lerd~ fnglllz Başve~ Chaın0t:ıı'lt\Uı 

P t• G d B Jk k • genç pilotların cesaret ve azıınlen( ar 1 ru P Un a 8 aD OQSeyJ parlak bir surette tebarüz etmekte· Denilebilir ki, asıl hakiki hareket 

t 1 t 
dir. Hergün tayyarelerimiz düşmanın ve hakiki harb, deniz üstünde ecre -op an ısı karasuları iizcrinde, hatta memleket (Sonu 3 üncü sayfada) 

Dahiliye Vekili felaket sahasında ja!~k~~r~y~~.A.) - Rumanya a . ~e:ıiın~n~i~Ie~~:ı:r~d;~p~:~:~ı~·. fay- .. :;:: ...................................... : ......... . 

- tan H · . ::::a Balkan devletleri daimi konseyi Buna rağmen havalarda da, karada .l ayyar VapUrU 
ity·nı a;ıcıye Nazın Kont alınan tedbirleri anlaffl 2,3 ve 4 şubat tarihlerinde Belgradda olduğu gibi ancak harbin ilk safha- dün k f ld 

soh tarnanıar n taıyaya seyahati toplanacaktır ıannda olduğumuzu biliyoruz. UT a T l l 
kal ın en ınUhim si as· ========· =================================== ın 7dan birini teşkil etti. r 1

• va- .~kara, 9 (A.A.) - C. H. Partisi de cevab verdikten sonra Sıhhat ve 1 

le~~ a, bu hadisenin hemen h ynı za- ~uyUk Millet Meclisi grupu bu gün İçtimai Muavenet Vekilimiz Dr. Hu • Rusya Fı·n harbı·nden 
ın e le sempati ile karşılan: mem. ~/1/940., reis vekili Hasan Sakanın lusi Alataş da bu yardım hizmetleri· 
Ye~ı Pek .dikkate şayan bi h ş 0~ • rıyasetinde toplandı. inin kendi Vekaletine taallük edcıı.ci-

arzedıyor. r ususı • Ruznamede İzmir mebusu Mehmed 

1 

hetlerile teşkil edilen yardım heyet- • d • ı • k . • 
Venc.'Clıkte iki liaric· N Aldemirin Ege mıntakası tütün mü- lerinin mesai tarzlarını ve alınan sıh- şım 1 l vaz mı geçıyor 

~nda görü~Ulen ınesel~e . azırı ara- bayaatına dair olan sual takririne Ti- hi tedbirleri izah ettiler. 1 
ı aret olduğu ve bu g .. :rın nelerden caret ve İnhisar Vekillennin cevab· I Bunu müteakib ruznamenin birinci • 

~Ulil ;:c derinli&'i ne ~:~:e~eri~ §Ü· larile ordu debağat. işleri hakkında maddesinin müzakeresine baş~a~arakl Roma da böyle bir şayıa çıktı 
\ ka.t 1 surette kestirile ~ e .~ ~rdı- ~1:~lya mebusu Rasıh Kaplanın tak- 1 takrir sahibi Mehmed Aldemırm o - · -
~ ~ab~nde ?azetelere veri1~:1;:u~akat rırını tetkik eden parti grupu komis· kunan takriri iizerine Ticaret Vckili-

1 R~ bıttabı iki hükumetin bü .~ı teb- lyollunun raponı vardı . !miz Nazmi Topçuoğlu memleketin en 
t dclerdcki nokti nazar b" r wt~~ mc- 'Ruznameye geçilmezden evvel zel-' mühim ihracat maddesini teşkil e -1 
a vcçhile ilan edec;kti ı~ıgını .. ~u- ze~e mıntakalarından yeni avdet et· ,den tiitün mahsulü hakkında müstah 
ın~e art.ık böyle bir t bl' werb~oruş- mış olan Vekillerimizden ilk defa söz sillerin menfaatlerine matuf olmak il· 
~ası.m. haline gelmiştir ~ ~g ır me- a._Ian Dahiliye Vekili Faik öztrak, fe. zere hükumetçe ötedenberi alınan ted 
a, ıkı hUkUınetin gerç.ektea aht bu de~paket Rahasındaki tetkikntının neta- 1birleri izah ve takrirde mevzuu bah-

surctte b' n alis b. · · ·1 d w 1ri.birlerine Yakı ır yı~ı 1 e gerek hükumet ve gerek teşek solan piyasa ve satış muamelatını ve 
u~ı tahmın edilebilir. aşmakta ol- kUI eden mahalli yardım komiteleri mahallinden aldığı mallıınata istina-
Bız kendi hesabım tarafından bu hususta ittihaz edilmiş den Ege mıntaknsından ne kadar ve 

M.~car dostluğundan ı~ İtalyan ve ol~ :00.birlerle yardım hizmetlerin~ ne fiyatlarla tütün mahsulil satıldı· 
Çunkü bu anla.tpna pe nıemnunuz. daır ızahat verdiler. ğını ve bugünkü şerait içinde mUs • 
Balk ı gerek Tun B 

an ıavzasında, gerek bU .. a ve u mevzua dair sorulan suallere 1 (Sonu 6 ncıda) 
~P~akm~n~~ ~n~.!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
olmaktan ziyade biJıı.~~ı-mahlyeu haiz ---= 
:ara h. ~sulh ve istik 

Altıncı . Liste rünUyo~et edici bir tertib gibi gö: r~·---~ 
.Macaristan ·1 1 

la~ası Cenub~ e talyanın böyle an. 
rinde bir tehdid Şarkı A vrupası ltze-
labilccek R lllahiyetini haiz o 
ta . us ve Alın • 

bıi bir netıc td· an dostluğunun 
Yanuı batın es ır. Garibdir ki İtal-

a gelen bu tehlike mUtte-
<Sonu 5 lnel &ayfada 

.....,.n..Lu ) ._.... YALCıN 

Erzincandaki muhabirimiz bildiriyor: 
Enincan askerlil< dairesi reisi albay Emin Tuncer ve ailesi tamir 

~e ölü. Yalnız bir ~ocuğu Nesrin tiağ, 
~atar oğlu Bekli, l\Iclımcd ,.e aileleri sağ. 
Tüccardan Gani ve ailesi sağ. 
İsnıa.il IIakkı Sa.kaya sağ. 
Noomı Dal n Bayan Aliye sağ. · 

(YGIUI 3 da] 

Tırhan vapurunun 
halini tetkik etmek 

için bir heyet gidiyor 
Birkaç gündenbcri yağmurlu IJir 

surette devam eden hava dünden ı
tibaren değişmiş ve tipi ile karışık 
o.Jr::ık kara çevirmiştir. 

Ih:nizlerde de şimalden şiddetli fır
( Sonu 6 ncıcla) 

Gölge Müsabakamız 
Muharrirlerimiz : No 5 

Bu kimdir! 

Ceuap: • • • • • • • . . . . . . . . . 



YENİSABAB 

ı ' -~ ,. > 

l~ar~ 
Bir cinayet davası 1 OKUYUCU Kadıköy imar planı G arb demokrasil(lrinin harbi .. · · · · ı • b 1 d d • k d' I d • dame yolundaki faaliyetlerl-Q 0 f U mıye aş an 1 -- • ,.. tas 1 e 1 1 ne ve netiooyi kendi lehlerine ~,1t' 
Birkaç ay evvel, çarşı içerisindeı DJ YOR KJ Prost tarafından hazırlanarak An· mek lıu~usunda.kl müşterek pıaoı--

•• 
Hazreti Omer : ''Ben 

yolundan ayrılamam,, 
Ebübekirin 

dedi 
Kalpakrılar """ında bı"r cm· ayet ol • k ra ' 'e gayn-tlere müvazl olarak »' .,. ~ araya gönderilen Kadıköytin imar 

- Biz Halife olalıdanberi milslU· Halid bin Velid tarafından fetholu· muş, Kumkapıda oturan Rizeli Ham· pli.nı Dahiliye v" Nafıa Vıeklletleri manya.da da iktisadi faaliyetıctl' 
manlımn pnr11Sını yemedik. Bu köle l nabileccğinc kani olduğundan Haz • za. eski ortaklarından Yervantı ta • felaketzede yetimlerini 8Ylad tarafından ta.selik edilmiştir. Pllnın bir elden ted\irine ma.lısus bir plt 

-32-

ve deve ve kaftan beyt.lilmalindir. Ve t' reti önıerin daveti hararetle ka~ıJan banca ile yaralıyarak öldürmüş, kar- edin.11ek istiyenfer var. Bu İŞİ tatbikine yakında başlanacaktır. Tak DJD hazırlandığı görülmektedir. 
fatımıta UçUnü de Önıere gönder.,, mamı§, Uç gün kadar davete bır c~ deşi Karabeti ve kaymbiraderi Siru· d~rtıa• 'ı&Şkil~tıandırmak faAZlm tiri Kıymet komisyonu bu hafta zar- Mareşal Goering'ltı Alman h.ı' 
demişti. vab veril.ıne.mişti. niği de muhtelif yerlerinden yarala • ~ t1 •nda istimlak faaliyetine geçecektir. lkt.isadiyatmın başma geçirilmesi 4' 
Babası mnt edin<:e Hazreti Ayee! L&kin dördüncü gün Hazreti ömer mıttı. Hamzanm muhakemesine dün Erzincan hareketiarz feliketze- lk olarak kereste meydanı açılacak buna bir cleWdlr. Şüphesiz, Aırnal' 

1<öleyi, deveyi ve kaftanı Hazreti cemaate o kadar ıiddetli bir lisanla İkinci Ağır Ceza mahkemesinde baş- delerinden yetim kalan çocuklar i· e 6 yol ağzından itibaren asfalt yol yadaki lktua.di teralt ve tectbırlef 
ömere gönderince Hazreti Ömer ağ- hitab etmi~ ki hepsi birden hare- lanmıştır. Hamza mahkemede badi· çin evladı manevi olarak almak is- azırlıklanna geçilecektir. Bu arada laytldle malfiın değildir. Fakat h ... 
Jamağa başlamış ve: kete gelmişlerdi. seyi göyle anlatmıştır: tiyenlerin kimlere veyahud hangi lha.I binasının da en istifadeli bir şe. madde bakumnda.a zayıf, lldl~ 

- Ya Eba Bekir! Kendinden aon· lşte Hazreti Ömer devrinin parlak - Yervant ve kardeşi KarabeUe makama müracaat etmeleri llzım kilde ne sureUe kullanılabileceği tes· kuvvetini hariçten getirdiği madde' 
ra gelenleri zahmete soktun? Çok tutuhat devri bu suretle başlamış beraber bir zaman ticaret yaptık, geldiği llyıkile taayyün etıniş de- I ~~: .!~looektir. leri lşllyerek mllbadele eaJıasınd' 
müşkUl bir mevkle koydun! dedikten oldu. Trabzona vesair bazı yerlere tuhafiye ğildir. ~~~~ istifa.de t.emfn eden ve civar konıŞll' 
eonra: • • • eşyası götürdük. Bir müddet sonra, Benim de çocuğum olmadığın- MOT..EFERRlK • lannıo yardımuıa sarutet hluede• 

- Alın bunları beytWmale t.eslim Ömer Cı7.a Doğrul ta.rafından di· zarar ettiğimizi söylediler ve benim dan yedi yajlannda bir ıw: çocuğu bir memlekeUn., yıpratıcı bir harbd' 
edin! emıini vermi§. Tesadüfen ora- limize çevrilmiş olan Mevlana ' 'Şebli., alb yüz lira kadar paramı iç etmek ou evladı manevi olarak almağa ha Hayvanları öldürmek için devanı edebUmek için, teda.klrtığf 
da bulunmakta olan (Abdürrahman nJn kıymettar eserinde Hazreti Ömer istediler. Az bir para ile beni arala· zırım. Bu arzum is'af edildiği tak- Hayvanlan Konuna Cemiyetinden: dayanan, muntazam ve tek elde' 
bin Avf): devrinden ve onun phsiyetinden rından çıkardılar. Diğer paramı d~ dirde masrafı bana aid olmak u- Bazı civar köylerde hala hayvanla- idare edilecek bir organlzasyona _. 

- Yl ömer, Ebfl Bekirln ailesini şöyle bahsedilir: yavaş yavaş ödeyeceklerini söyledi · zere aşağıda adresime lutfen taf. nn zehir verilmek suretile öldürül • lılb obnasa lizınıdır. 
müsadere mi edeceksin? Bir köle, bir "Hazreti ömerin hükilmran oldu • ler. Bundan sonra da, Yervantın ka- silit verilme.cıini derin saygılarun- 1 dükleri haber alınmıştır. Halbuki ce- İşte Alınaoyanın Jktıaadi idare • 
dev~ ile beş dirhemlik eski bir kaf· ğu memleketin vUs'atini göz6nfi' e ymbiraderi Sirunikle ortak olup çar- la dilerim. · ı miyet bu gibi hayvanlar toplattırıl • sindeki yeni tadilit her eeyden e~ 
tanın ne değeri vardır? Emret te on· getirmek kolaydır. Bu memleket Mı· şıda yeni bir dükkan donatmağa baş Balıkesir, Bürhaniye belediye· dığı takdirde bunları anide ve zah • vel bir harb tedbiridir. Harb ~ 
lan geri çevirsinler. Deyince Hazreti sınn garb hududundan Asyanın kal- ladılar. Dükkanın içi tamir edilip dil- sinde zabita M. met.sizce öldürür usuller tatbikine A· mu.dan evvel Relch'in giriştiği oıd" 
Ömer: bigihına kadar uzuyor, muhtelü mil· zeltiliyordu. Kepenkleri kapalıydı . O AU Rıza Valpır made olduğundan bu hususta tekrar azzam masraflar n harb ınrasındt 

_ Böyle bir şey benim zamanımda Jetleri, ırkları ve dinleri cami bulu- gün de dükkana gittim, paramı iste- YENİ SABAH _ Bir taraftan teşebbüste bulunulması kararlaştırıl· L'itlhllk ve sarfedllen maddeler ~ 
olamaz. Ebô Bekir bunlann reddini nuyordu. La.kin bu muazzam sahada dim. Yervan "vermiyeceg·im !,. diye, mıştır. paralar, harbi o.zatmak mecburlyr 

Uf 
"dl zelzele f claketzedelerinin maddi emretmiş. Ben ona itaat etmek ve emniyet ve asayif hilkm · erına 1 • elindeki keserle Uzerime yürüdü. Ka· tinde kalan Alına.n.yayı müşkW bit DUn b imse in ,,..,.,1 · zararlarının telafisine çalışılırken Ü U • • 

onun i7Jnde yilrilmek mecburiyetin. ya, 1r k n 3....., erme rabetle Sirunik de onunla beraber bir taraftnn da bu felaketin öksüz Z m V8 IOClr vaziyete koymuştur. 
deyim. cevabını vermlttl. bakmaya cesaret edemediği hüküm- bana hücum ettiler. Keseri kafama mübayaatı Şüphesiz Almanya., bu mttcadelf. 

d 1 " n..+ilr Bunl t t" ve yetim bıraktığı yavruları bir an 
H ti Ö 1 b d 

ar ar gurmwıı.. · ann sa ve ı, yapıctıracaktı Kendı"mi kurtarama • ye herhangi b1
- -r··n ...... ._ a"-1

- .a.. azre m•r ' •Rlft • h..lb" üste .ddi B 1 'J/ • evvel şefkatli bir ailenin ılık sı"n<>- lnh "d . . a-:ı- . .... """ &~ w.uı- r 
• ~ • &A;;U ış esasına m nı r. un arm dun. Tabancamı çekip ayaklarına doğ ... - isarlar 1 aresının '"'u.ıu ve m· bl gfrmeml!)tir. O da, kendl8111' 

Hazreti ömer EbQ. Bekirin yenne takib ettikleri uşul, zerre kadar şUp- nı bir kaç el ateş ettim. Yervant öl- sine kavuşturmak için alınması 1- cir milbayaatı devam etmektedir. mn.hsus bir takım düşünce ve 1ıe-
halife olunca ilk ig olmak ili.ere "Ebu helendiklerini derhal ortadan kal • milş, bunlar da yaralanmışlar. cab eden tedbirlere hemen bat • Son hafta zarfındaki müba.yaa.tla sabla.ra dayanarak bazı t.edblrler .l' 
Ubeyde,, yi Halid tbni Veli~ yerine dırma.kt. Böyle bir f{lpheye maruz o- Bundan sonra şahidlerin dinlenil. ro:ak lA.zımdır. şimdiye kadar satın alınmış miktar mış, st.oklar vUcude getinni.,ttr. 
Şam ordusu başkumandanlgına nas· Wıla.r hakkında zerre kadar insaf 

1 
. b 

1 
ıştı addi yardım teşkilltile mUva- 3.920.715 kilo kuru Uzüın ve 3.905.130 Fa.kat, harb öyle bir bidisedir ad 

betti. ve adalet gösterilmezdi. Zaten bun • me erme aş anm r. • . . zf olarak yürüyecek bu manevi kilo hurda incire baliğ olmuştur. 
Vaka Halid bin Velid misli nadir lar kat'i bir delile istinaden mah· Şahidlerdeo Manol, silah seslerı i.J- muavent işinin derhal teşkilata lnhlaarlar ldareal taı~ındı her in, her san.iye deltlllc satbalS' 

bulunur bir kumandandı. O zamana kfun edilmez, birtakım ştiphiler yU • zerin~ dükkanından b~şını çıkanp raptedilmesi ve felaketzede yav • tnhisarlar idaresinin yeni yolcu arzedeblllr. 
kadar bilyUk hizmetler görmüş, par- zilnden çoluk, çocuklarile birlikte baktıgını, Ha:nzanın -~ılih19: ~ndaht nılan evlad edinmek lstiyenlere salonu karşısındaki Veli Alemdar Diğer taraftan, harbin lhtiyaçlaıt' 
lak muvaffakiyeUer kazanmıştı. Mu- hapsolunurlar, mallan ve mUlkleri et~ekte 01.du~n~, .. dıger~~~ı~ın .. ona yol ve kolaylık gösterilmesi husu- hanına taşınması tamamlanmıştır. tabnin etmek lst.enlrken, sJ~ 
harebelerde gösterdiği eecaa.t ve ik· zaptedilerek hak ile yeksAn edilir, bir h~cum ettıklerını gormedigını soyle- sunda vakit kaybedilmemesi icab l ~ lra sarfly tı halkın da memnun1yet81zliitni rnıı • 
tidarla o zamanki harb usullerine kişinin yabud birkaç kişinin mevhum mıştir. eder kanaatindeyiz. clb olmıyacak şekilde dahili org9" 

.. f h -..1 S . d 1 .. l . ' Bira fiyatlarının ucuzlaması d<lla· nizasyonu kurmak veya devam et• 
cidden vakıf olduğuiıu isbat etmiş, kabahati yüzünden yUzlerce insan !> c mnı aım e şun arı soy emış- AIA A RIFT'E .• - ı yısile satış artmıştır. Bu sebeble An· 
imparator "Heraklius,, ordulanna mohvolurdu. tir : ' k b. fabrikasının istihsal kwi • tlrmek, ham n'wde-lerin AlrnanY' 
karşı kazandığı müstesna zaferlerle Hazreti Ömer ise bu gibi hadiseler - Üç el silah sesi duydum, koş. Ka atılan lise 1 a;ı . ır:rtınlması kararı vcrihniş hndndla.nndan içeriye girmesine çı.-
sevkulceyşde olduğu kadar tabiyede kar§Isında hiçbir vakit hakkaniyet tum. Hamzanın Yervantı ve diğerle- B k k'" ~ d k" h si re ~J~rikada icab eden inşaat baş!a· hşmak ve nihayet muarzarn masraf• 
de mahir bir kumandan olduğunu hadlerini tecavüz etmezdi. (Arab • rini yaraladığı dUkkiının karşısında - ı ~ !r oy n. e 1 

• usu Bezezyan ve a lann ihtiyar etttrece~ büyük parf 
dosta düşmana tasdik ettirmişti. sus) ahalisi mUteaddid defalar ahid- ki sokaktan geldim. Köşedeki baston ~mı~ ma~ı ve ıdari s~beblerden mıştır. • • mlişkiillerine bir çare bularak iflir 

Halid bin Velid Hazreti Muham • lerinl nakzettikleri halde son çare cunun yanında durup hadiseyi sey · k~ayı U:~~ ması ~~bı~~ açı~ ı Vazlfelerlne geç kal•n t.a.n kurtulmak da Alınan iktisadi' 
med asrında vukubulan harblerde olmak Uzere nefolunmuşlardı. Lakin rettim. Ben buraya geldiğim vakit. uhant l"f c ke elrl, maarı 1ın gio~terec~ memu lar ya.h için belki en mübrem bir lbd-

d h bul b. k h dı · b ktıkl t akl k b" · ~ · · ' b m e ı 0 u ara yer eşt rılecekle~ yaçtır e azır unmu§ ır a raman . yıne ıra an opr ar mu a ı· Hamza dUkk.,.nda ıdı . Arkası ana d" B tatil' f r t k v r Beled" e R ·s· Lfıtfi Kırdar · · • 
Lfi.kin "Malik bin Nüveyre

0 
hadisesi linde kendilerine tazminat verilmiş- doğru dönilktü. Karabet, Hamzaya ı 9ır1• 0 

u 
11 

. ı _aa ıyfle ~a.r:1 yalnız d.. a ı bahve ı~s eti~ bıaşladıgı- anda Hadiselerin umomt Myri, 1ngtUS • 
51 ı hususattan dolayı Hazreti ti. yalvarır gibi bir hal almıştı. Sonra, lise k "tti Beled"yede bir teftiş yannn<:ı. ve bazı sız a uıumının loft'Nr gost.er 

"b" bazı · ı , ve ıncı sını an ıhtiva eden un sa mesaı aa Fran bl -- ... __ 1 •• di • 

Om Hal"d bin Velidd v N h · ti ı tsı · h- · · · ısmına aı r. ı r...._ ~ni mlı--~1e etttnn ı..-.:ıı- Dl,,..., er ı en sogumuş • ecran ıns yan an am a - dönüp elinde tabancasıle, benım gel· l azif le · ~ geldikle- ,... !ı'WllçU enwıuu-. ııo-
t B

. al h "Ebf'I. Ube d . k" . . . k . da.f • •·.. memur ann v e rıne c~ ta ft tm ahd kJ b--=h .. 
u. ınaen ey u :y e,. yı ımıyetını yı mayı ıstih ederek diğim sokaktan, yanımdan geçerek Elektrlkll l~aret kulelerl · · t b"t tmişt" B vaziyetin te· 1'& an, unu am il' n.u 

başb. kVumel~dnddan tayin etm
1 

etini§. dve Halk 
1
id (~0-~) askeri techlz ve teslih et • kaçtı. Ben de, o geçerken yol verdim. ~hrfn muhtelif geçid yerlerine ko!~::n:s e~:mesi ~~io ~ün belediye • zınla, Almanyanın Balkanlarda' 

ın ı e onun ma y e a - , tikten zaman Yem~den ihraç oh1;11· Diğer bazı şabidler de dinlenilmiş, nul_acak olan elektrikli işaret kulele- nin bUtün şubelerine bir tamim ya. • çektiği maddf!lerln dörtte Uçtl 'fd• 

mıştJ. . . ~U!if!ar ve. başka bır yerde ye:ı~tı. - diğer şahidlerin dinlenilmesi i~ mu ! rinın yerleri tesbit edilmiş ve şimdi- pılmıştır. na.dan ~ll:vordo. Soğnklann bu 
811 

Ebu Bekır Hazreti Peygamberin nlmışlerdi. Bunlara da arazılennın hakeme, başka güne biralnlmıştır. lik 8 muhtelif mahalle konulması ka- dl t 1 ilk k d tarikini ltıl bir hale getlnnMDe Al-
vefatından sonra irtidad edenlerin bedeli verilmiş, rahat içinde geçinip vvvv rarlaştınlm.ıştır. Bu kulelerden Ga _ Bele ye em Z • • manya yeni bir zorluk brpsallclt 
ve peygamberlik davasına kalkışan- gitmeleri temin olwımuş, kendilerin- •~UDIY~D~ , lata.saraya 2, Karaköy, Eminönü, r ~•u. gen~~letlUyor kalmaktadır. 
lann tenkili işleri başarılmış, sonra den iki sene cizye alınmamıştı. Belki •• Taksim, Harbiye, Beyazıt ve Sirkeci· Beled~nıo temızlık kadroau faa- Damın ~ ~ Ooerlng, Al-
da fütuhata başlanmlfb. buna karşı Hazreti ömerin pek halim Kom Ur buhranı gene ye de birer tane vuedilecektir llyıetl artt.mhnakta ve kadrosu da menyaya yeal feclalcirlıldar. ~ 

Daha EbQ Bekirin devri hillfetin- lveeeliminsanlanidareettiği,bundan başlıyacak mı? R llll I . genietetümektedlr. edece~ bemtyen ve aynJ ıamaod' 
3e tsıimıar 1rakı fethetmişler, ts • dolayı idari tedbirlere müracaate . .. .. . . ~m er n 'lklyeH Beyoğlu. kısmına yeniden üç çavuf harb pllnlannm tatbikine de-
lim ordulan Suriye kıtaaım çevinnie ihtiyaç görmediği eöylenebillr fa • Karadenizde son gunlerde hüküm ~ıde oturanlar Edirnek:apıdan tayin edilmiştir. Bebek kadrosu son briklnı hazn1tyan yeni bir teşldJlt 
!erdi. Ancak bu askeri harekit bir kat bu" doğru değildir. Hakik;t hal- s~ekte olan şidde~~ fırtınalar. yü- Ranuye kadar olan yoJun 300 metre. zamanlarda bakımsız -bir halde bulu· ba§m• ~tlrtlerek bu ~bö8111' 
neticeye varmadan Ebö Bekir irtihal de Hazreti ömer iki cebhede müca- zunden lstanbula komUr nakliyatı sfnln bozuk, ışıblZ. olma.sıııdan ve bu nan 1300 ktlpek ile 250 kediyi imha hU811\t mavaffaldyet.e atraınam .., .. 
etmiş, Ömer riyaset mevkiine gel • dele ediyordu: Dahili ve harici. sekteye uğramıştır. Dalgaların tesi • yolda yalnız bir otobüsün işlemekte etmiltir. Bu kedi ve köpekler Hayva- tenlldl~ de t.ebarttz etmlf bulunu .. 
mişti. Hazreti Ömer, bir taraftan mem • rile Zonguldaktak.J bazı küçük kömür bulunmasından dolayı mutazarnr ol- na.tı Koruma Cemiyetinin tasvibile yor. 

Hazreti Ömer idareyi ele alır almaz leketleri fetholunduğu dakikaya iskeleleri. de h~:ab oldu~ndan tah - maktadU'lar. • öldUrülmüştür. Dr. Reıtad SAGA1' 

her geyden evvel bu askeri harekltı kadar müstakil yaşıyan ve başka mil- mil işlerı de guçleşmlştır. ounııınıuıııııııınaı ıııııuı 
intaca çalıştı ve kendi kanaatince de Jetleri idare eden milleUerJe meşgul- Belediye şehirde yeniden bir kömür IUW l ıwuıUUUlilfBWIBBlmııııAU110111wa11HBnımıııınınıuuınuıımn11111.nıımnHm111nı11111mmmmnııımımmıı11mı•ım1111111nanınmmılllll 
bu askeri harek!tı idareye en ziyade dil. Diğer taraftan Hazreti ömer buhranı başıöstermemesi için sıkı ş E • 
muktedir kumandan olarak tanıdığı kendi makamına göz ·diken ve ken • tedbirler almakta ve depolardaki mal • H ı R H A y A T 1 
Ebfı Ubeydeyi başkumandan tayin disinden fazla o makama layık ol • ları tcsbit ettirerek yelli nakliye im· 
etti. lrnkın fethi ir,:ini tamamlle ik • l duklannı zanneden, binaenaleyh ken kinları araştırmaktadır. 
male karar veren yeni balüe kendi- disine karşı hasedle mütehassis olan Beledly nln yeni yal bUd- mlDllllOWllflllmUlfilHlınmDffRIHWllllDm llUIDfmWIOOllBillUlBIWllllllllll0llllllllll0'H1m!BllllllllDınllUlll0ınntmlBUllllDIMllllnffilllllınılmllllllll110llllllfRmmmmmnıuınılll 
~ne biat i~in .. Medineye gelmi~ ~lan müddeile~le mücadeleye. mecburdu. ceal h zırlanıyor l:eki gemi erin g~inniyen yok. ER.zan işlerin kötU KURBAN BAYRAMI YAKLA· 
bın~erce Müslumanı, fıraa:tan istifa· Mesel~ bır grup v~ kı bunlar dev· Belediyenin yeni yıl bütçesi hazır- intikamı ahndı gittiği ve battğımız da oluyordu. ŞIYOR - Türk Hava Kurumttn • 
ele ıle mUcahedeye davetı de ihmal ·: ~ısl~~ Y8ı. (~nı Haşinı) yahud lıklarına başlanmıştır. Merkeze mer· Fakat sahiblerimiz hepimizin ha· dan: H er yıl olduğu gibi b-u yıl dll 

ıa en eldi ~Y~. f; mensub olması but olan bütün şubelerden ihtiyaçla- Bir milyon iki yüz bin liraya yat.Jm birkaç misli fazlasına sigor· kurban deri v e baraakları Kuru "' 
~m g ti r s;:y l yorlard~. . . rının acele olarak bildirilmesi istenil· malolan yeni ve pırıl pırıl ta ettinneği ihmal etmiyorlar, böy mumu.z teşkilatı tarafında>ı top • 

d azre b :':ldiunB~nd hıç bırme miştir. Peyderpey gelen cevablar tet- Tırhan vapurunun Alanya önünde lelikle bizim uğradığımız felaket, lanarak hasılatı Kurumumuzla Kı· 
öe mens~Am~~ ıİ• ;r :fa Hazreti kik edilerek esaslı noktalar t esbit e- karaya oturması ve kurtarılmasın· onlara musibet değil, hatta saadet zılay ve Çocuk E8irgeme Kurum· 
m;r da t ıntm~ t"asAmı . esab ver • dilmektedir. dan ümid kesilmesi gazeteler için getiriyordu. Buna rağmen yine her la G Z 7. - ,,,.._: 

mege ve e ış ı. ır ~u cevabı • . . mükemmel bir dedikodu . . rs ene merMızı.crn arasında pcı'!/ 
dl. " Diger taraftan Cümhunyet Halk mevzuu sıtem ve hücuma eski bordamız la§ılacakt•r. Kurban bayramı yak-

ver Ana.h . 
1 

• bakı lsli.mi Partisi kongrelerlndl! de tesbit edilen oldu. Hele vapurun bu kadar kıy· çatırd.aya çatırdaya mukavemet la§tığından deri t'6 baraaklart1ı 

Yetten evvel
m benimıa ennebabammz.ipekli ve. 

1 
dilek ve temenniler gözönünde bulun metli olduğu halde sigorta ettiril· ediyorduk. 
d lmaktad memiş olması, bu dedikoduyu bilir toplan7?WIM ifitıM biltün te§kilatt· 

sırmalı elblae giyer, senin baban uru ır. bütün alevlendirdi. Bu sadakat ve gayretimize mu· mıa ioob eden tertibata almışhf'· 
(H&ttab) sırtında odun taşırdı. Bu • Belediye bUtnn şubelerden bu di • Rivayete göre, limanımızdaki kabil yine kimse yüzümUr..c bak • Yunlt.t.muzun mlldafaa81 t.ı6 hayrf 
gün ise (Hattab) m oğlu benim met- lekleri nazan itibara alarak milli.ha· her birinin yaşı yanın asn aşmış mıyor ve bizi takdir etmiyordu. uğmnda Qal'f'Mkta olan bu U9 
buumdur. zat cedvelleri taleb etmektedir. salhorde §ilepler, vapurlar bu hA.· Nihayet dünyanın parasını vererek kıardef kunnnun beklediklMi /aY-

Ha.gimtler kendileri berhayat iken OtobUaçUlerln yarınld dlseden çok memnun olmuşlar. bir takım ince, narin, çıtkınldım dalann, bayram g~ tırM!J 
kendilerinden olmıyan bir zatın ri· topl•nhaı Bunlar: Cermen şıllıkları getirttiler. Bu, bekliyen boa. f'Jh.talar tarafnıda" 
yaset makamını işgal etmesine hay· lstanbul • Beyoğlu arasında çalı- _ Oh olsun! diyorlarmış. Ga • yt1rU dersin yürümez, git dersin kendi haaf.B JMnjoa.tlmni tmnltt 
reUe bakarlardı. p.ıı otobUslerin Dolmabahçe ve A • zeteler bugüne kadar mevzusl13 durur, t:a.gı dersin taşımaz. SüslU ıçin ca.z'i bir pam mtıloabUin~ M" 

Hazreti Ebll Bekirin zamanında yaspaşa güzerg!hını takı'b etmek kaldılar mı bize çatarlar, herhangi pUslU nazeninlerin eninde sonund'l ri ve 'baraak toplamak BUretilfJ ~ 
bunlar, Şah Veliyyullahın beyan et- mecburiyetinde oldukları ve bu ee • bir fırtınada birimiz §Öyle bir kı· uğnyacaklan Akıbet de bu idi za. nır edilmubwr meydan ~me~" 
!ili gib~, onun aley?inde açıktan açı- beble yolcularının azaldığım ve neti- yı bucakta kumlara yaslandık mı ten ... Limanda kUçUk, cılız mavna ri h"8U8Unda toab e<f6n ma1cam0' 
ga entrikalar çevirırlerdi. HattA Zil- cede belediyeye mUracaatte bulun • kıyameti koparırlardı. Buna ra~ ve motörleri batırmaktan çekinmi· tın t.ı6 aıayın zabtttımı.:nn dikkat na· 
beyr ile Haşimllerden bir cemaat duklanm yazmı§tık. OtobUsçUJerin men biz, oturduğumuz kumlardan yen bu şıllıklar, biraz fırtına, zor· ıwrlan oelbedilm«ş"r. 
Hazreti Fatmanın evinde toplanarak yaptıktan 111Uteaddid mUracaatler ekseriya hiçbir yardıma ihtivııın luk ·· .. ,ı.. Hal"- •Y Hazreti Ebö Beklri d ~ -s gorunce &Wte böyle kayalara "",mu.n her sene olduğu gw• 

P
linl&J" b.ı.su'ı .. - ... , .. -a~Urmek için kar§ısında yarın beledlyede bir top- göstermeden kendi kendimize ya- saplanıp kalırlar. Mademki bizim h NM de kt&rboralıOnnın deri tJI 

~""'"" Jantl yapılacak ve bu meselenln halli kamızı kurtarırdık. lrirn'-..se mil· kı · 
(De ) 

:w-U.U ymetimt.ıi bilm.iyorlar; llvıktır- IH.araıakl4nm oemwetitniN ~ 
Yamı var lçln icab eden tedbirler &luıacaktır. teaddid defalar böyle maceralar tar, çeksiJılerl 

" ftl"1&a1cloakttr. 

etmemişti. 

Lakin halk, o zamanki İran dev -
letinin merkezi olan lrakın ancak 

rYeni Sabah"' 
ABONE BEDELi 
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~ ~ c:~-~~~;-~~~1r~:~1 Birinci inOnü zaferi 
1 D g • 1 • h k- -. ; Çocuk E~rf eme f uru· < 11attaraıı ı ı..c1c1e > Ba ı.arp1.,. .. ac1. u.ı maha•un •• • 

Simdilik-: 
' , . . . 

Dukada1.· 

•• 
1 ı Z a Ş Ve ı· ı· n ı· n mu, ıı aşına .. d~m::. b~ tam ıe ~ne e\'Vel bu- dun1111 kunetleri şunJanlı: Bu mektepler 

B undaD. birkaç gün evvel yine gun mutlııt bir savletle saldınul dil:t- MilU kuvvetler: (6000) ttt.fek, (50) 

So 1 d 
• v • bu .sütunda. ha.his monuu ın ti · · uı. k • 

Y 
e ıgı ••he k man ıvve ennı evYelA tev~ e~ş, makineli tüfek, (28) top, (SOO) kılıç. ne va ıt m U ım nutu ~=:~ ::ı!::d=:~=~ daha sonra m~ğUlb ederek nca.ta Düşman lmvvetleri: (20.000) tufek 

mcebur l'ylenıiı?ü. (150) ağır makineli füfek, (50) top, kapa k ? 
zin arkalannda öksüz bıra.ktlkla.rı o zamana kadar Türk mım kuvvet- (200) ~,lıç. naca . 
yetimleri kendilerine evlid edin· mele istiyen hamiyetli ve şefkatli leri içinde dü~anlanmızca. kuvvetll G:ı.rb cebhcsi kumandanı İsmet B b· türlü anlıyamndığun birşey 
sayısız yurd~ var. Bunlardan bir bir unsur telakki olunan !81 çerk~ lnönU 10 sonlrununda cebheye geldi var : 

Etem b-uvvetlerlnln kendilerine ilti- ve mnh:ırebcvi bizz"t ,.e bilfiun ldnre · Şehrimizdeki l~rnıeni \'e Musevi 

(Ra§iaraf ı 1 lnci 
Yan etnıckted · - sayfamu.da · olan bizler bu milli felaket kar~ı-
ha ilk dört ır. Oraya bakarsak da· smdn kendilerine yalnız sempati -
bir mec ay zarfında harbin nasıl rayıı girci' ~. lerimizi değil ayni r.arnanda mua • 
diınize Sarih b' ıgıne dalr kendi ken w.net ellerimizi de uzatmak mec-

lnsnunm gerek telefonla, gerekse ·' .. casındn.n ve bu li i kuvvetleri taldb ye ba.slndı ,.e !l onltanun aksamı ba.~- meldebleriııin mc,cudi~·ctleri. 
mektubla müracaatlerinden aııl.ıyo- bahanesilc garb cebheSinden mühim la.yıp 10 sonkiinun gUoU de devnın e- Yunan, ltaıyıın, Aİıuruı, Bulgnr 
ruz ki bu hayırsever ld5i1er kendi· mllcts..-dn. kuvvetlerin "Gediz,, hıtika.- den nmluı.rebc hir11nk lıubranlı safha- mekteblerlnin mo\cudiyetlcrlnl hay 
lcrine bir manevi e\·md edinmek i· Y"' dl • - • ed bil llm. metinde hnr~ket ettiklerini haber a- lar cvcçirdiliten sonra 10 11 sonkfınun nı.uı 0 

e · Nitekim bizim de 
~in kime müracaat edeceklerini bil- " Balkanl d -' mil lan düsmnn ordusu, fırsattan istJfade ak.,..;amı dw.,manın ricatilc neticelendi. ar ıı lillJunn yonlı:rı ge-

Oraya bak ır fikir edinebiliriz. buriyetindeyiz.. 

~ttiği nette= d:~~z:n ~h~al İngiliz \'e Fransız hükfunetleri 
ayahş addetmek kabil olabiltr. :Y;ö~ yaptıldarı ilk yardıma ilfıve olnrak 
mu~:~dmdıı büyUk denizler Alman ge yeniden munvenetlerde bulunma • mcmel<tedirlcr. - ~ ırkd etme); diişünerek 1921 yılı kanunu- lstiklU.l sava§ımızııı bu llk büyül< :.-n · n.sımız m c\·cuttur. Buclar 

Aziz Türk milletinin t.ek bir vü- i"in gerek Yunan·ı .. tanda k nul sa.nisinin 6 sında Bursa, Uşak oob- ı mUjdesini kn.za.nmış oln.n Joymetli Ye :ı.- " • gere · -
cud gibi harekete ge~ip felakctze- helerlnden Eski~lıir ve Afyon isti- sevgili Cümhurrclsimiz İsmet İnönü gnristandu \ 'C gerekse Yugosla\J a-
dclere yardıma koştut;'tl şu sırada da. Tiirk ıuektoblerl ,·ar<lır. Bu mek-kaıneUnde yu .. rilme<l-e hc,,.,lamıı=tı. lbu zafen.·.1e bUtUn '.)ır. nülleUn lt.albln-

n en ta.mamile tahli edil . ğa. nmadc olduldnrmı Tiirk hiikft· 
tir. ye mış- metine blldfnnislerdlr. Her tiç hU-

Bu ınUddet zarfında k . • . . kftmet bu muavenete ne suretle 
hnrb gemileri R 

1 
aybettıgımız devam edJlmelc tazım geldiği nok· 

ceus olmak ~er:~:. ~~kve eu:~ . tısını birlikte tetkik «-tmektedir. 
bazı daha eh ~ genu ıl~ , . 
ibarettir. F eınmiy~tslz ~efinelerden 1' r~a ıle aramızd.~i ~u teşriki 
hemmiy tll akat bizim tçın daha e _ mesaı, Fransız ve İngılız mılletlerinin 
1'arb g e .

1 
olan daha acı olan şey askeri, siyasi, mali muavenetle bütün 

IDlzde :::n e;tmlz.de, ticaret gemileri- sahalarda nasıl samimi olarak bir -
llye vasıtaı~!afaasız ve z~ı:nnuz nak- leşmiş olduğunu:ı. bir başka delilidir. 
zayiatJdı. ınızda verdigımiz insan Fı:ansızlarla İngilıiler arasındaki sa
rağmen ~ Ma.anıa.tlh bUtUn bunlara ~yet öyle bir noktaya gelmiştir 
nıan8.sil eniz hakimiyetini en kat'l kı, harb bittikten sonra da nihayet 
Von sı:e ~uhafaza ediyoruz. Graf b~lma.sını ne biz, ne de onlar arzu e· 
rebelerindn nen. Parlak deniz muha. diyorlar. Bunu daha derin bir §ekle 
ma.sı ve ye~:ın sonunda ınağlftb ol- ~km.ak kabildir, öyle bir şekil ki 
ret edcıniy: :~ k~laşmağa cesa. • dünyanın muslihane yeni bir §ekilde 
81 neticesi ~e endi kendini hatırına. kurulmasına yardım edebilsin.,, 
denizin· b n 6• yalnız cenubi Atlantik .. Chamberlain, Fransız hükiı.met re· 
fa kaıU: u mUtearrızdan kurtarmak- un Daladier'nin uğradığı kazadan do
'ihan6=::ış, asıl ~an bahriyesinin ı layı teessürlerini beyan ettikten son
r tmez bi d 6Öhretıne tamir kabul ra bu devlet adamırun söylediği son 
l uz. r arbe indirmiş bulunuyo _ Uç nutku tebcil etmi§ ve demiştir ki: 

Bu mUdd t :-- Ben şuna eminim ki, İngiltere 
etimizin ::n;:nında bahriye kuv • önilne geçilemiyen bu harbe ne ka
~iluden gU Verınfyen tazyiki dar çetin olursa olsun metanetle ve 

musibetin sızısı \'e elemi henüz bü
ti.\n canlılığı ile kalhlerimizde ya. -

şanuı.ktadır. 

1şte hu psU.olojik andan istifade 
edtforek zelzele ,-e ~ylab fel.9.kett
nJn yetim \'6 himayesiz bıraktığı 
sayısız masum ya,·mlara. ılık bir 
aile kucağı fomin etmek, musibet
zcdelf"re maddi yardımlar temin <'t~ 
mek kadar, belki de ondan lmdsi 
bir \'UZif edir. 

Kızılay cemiyeti af et kurbanları
nın maddi Uıtiyaçlnrile meşgul o
lurken meseıa. "Çocuk E~ir~erneı 
Kurumu,, da ök!:;ÜZ ya.nula.rla. me~
gul olamaz mı \'e hu masum kur
banları bağırlanna basmak istiycn 

şefkat sahibi vataııdaşlann bu çoli 
lıa.yırlı ,·e memle,ket menfaati ba.
kımıodan fevkalade kıynıeUi arzu
larını t.alıa.kkuk ettirmek iljin bir 
tavassut foşkilfıtı \'aıJfesini göre -

• <> mez nu ... 
sadt milş~eill~rtaraıc Alnıanyanın ik azimle devam hususunda Fransadan 

\arbe dev tını arttırmakta ve geri kalmıyacaktır. Bizim bildiğimize göre "Çocuk 
'ctln oldu;1detmek kabiliyetini mUm Cebhe gerisinden bahseden Cham- Esirgeme Kurumu,. memleketin 
l ektedir. E<r erecede ~ağıya indir • berlain, ilk ve ikinci Bilah altına da- hcmt>n ht>r kö~inde ~uhclere mıı.-
1 Ugüncien ~~~de edilen neticeler vette 500.000 askerin celbedildiğinl lik ~eni~ hlr te:>Chkiildür. Bakıl -
tıulunmuyoraa ıle ;neyda~a qıkmı~ ve 1 k~nu~usani 9-10 da yapılan da- maya. ve ılık hir yuvaya muhtaç 
Lu netıcey ~da emın olabılirsiniz ki vet netıcesınde de l 8 den 28 e kadar öksüz feUkebedelPr teslıit edildik-
tl e vasıı lm . iki . . . e bulunan bU . o ak Uzere eliml..G- w.~ılyon kışinın askere alına bile - ten ~onra. Kurunıun ~nlwleri faali-
t"Uz. Bak\kt v tUn ~esaitıe çalı§ıyo- cegının tcabit edilmiş olduğunu ha - yete SC\'kolunursa hu şubeler, ken
~an zirnam~~~~~ anlamak için tırıau;~ ve demi§ti~ ki : di mmtalmları dahilinde bu talihsiz 
· akla bu netı nın nutuklannı .- ger buna hazıranda celbedil - yf'timlerden evlid edinmek isti~·en 
fın?an her dakikti.cenin onlar tara • ln1§ olanl~ ila~e ederseniz 2.750.000 aiMeri pek a7 bir za.ırnında Kuru
d.ugunu görmekle dfi:sUnUimekte ol- e yakın bır yekun elde edersiniz. Bu-rız. de ıktifa edebili • na sulh zamanının muvazzaf ve yar mun merke7.ile temasa getirehilir. 

Almanya p 
1 

dımcı kuvvetlerini, bilyUk bir ra.kkam lliç ~üphe ~·ok ld Türk matbuatı 
hanıetsız bİr ~ onyaya kıırşı mer • tutan gönlillUleri, sayısı her an müt- bu hayırlı emir için blitiin \":ırl.ı~ile 
etıniŞtir. Bugün ~da kuvvetini tatbik ~i§ surette artan tayyaredleri, bah- Çocuk Esirı:eme Kunımunn miiza
ler hakkında olonyalılar ve Çek- ı-ıye efradını HA.ve ediniz. tngiliz se _ hercte amadedir Ye sarfnlarmı, ev
<•ttiğinf, onlan:asıı n:ıuaıneıe tatbik !erberliğinln daha şimdiden ne muaz- lfld edinmek isti~·en ,·:ıt:ıncla~larla 
'Vet ınernbaıarı ellerınden kendi ser- ;.r..a.m. bir nisbet. olduğunu görürsünüz. e\ lfıdlık vcri1ec~k mioimiıılleı· a.ra-
1 ini kaparak k:~~l hatta yiyecekle • :Mükemmel bir paı:ıif mUdafag. teşkili smdıı. tunıseut \"WfPsi ~örmt'ğe 
nınhkQnı ettiğini ı erini nasıl ölUıne tıınız olduğunu da unutmayınız. mr.mnnniyetJe tnh Is eder. 
kurınına dlzdiğin~e :aBUmla.n nasıl Cham~rlain, p~sif müdafaa terti • A~ık SÖJlf'mf"k 13.zımgelir;;e biz 
veı-~eştlrınek için b ' ya. Almanlan batını gozden geçırerek hava dafi top "Çocuk F.slr~eme Kurumu,, nun 
•>erı Yerleştikleri ırl çok neslllerden. !arından, balonlardan, düşman tay. -
~!lrdan kendilerıJer erden ve toprak- ya.relerinin yaklaştığını hahnr veren 
ıbretıe. lleY!'ediyoru:asıl kovduğunu ~rasa~d teşkilatından, nıuazı.am po· 

btı vatani ve insani ,·azlfeyi ba.,ar
mak için şimdiye kadar çoktan ha
rekete ,ge~'R'li' olması kah etti~ıi 
ileriye ~iil'f'ttğiz. Bugün AlnıanYn 'u lis ve ıtfalye kltaa.tından, sıhhiye, 

Pakt akdetmiş ve ıa: IDenfur bir nakliye, tahliye ve diğer servi :;terden 
o.1dan öğrenmif 

1 
n:ıı nıisa.Hni bahsetmi§tir. 

bir nıilletin hUcu:ı:ı diğer hu.yük . Her gün biraz daha aşikar oluyor 
~k sırası Finland· nna ma.ruz kl\l- kı, Alman hUkl\meti bir fütuhat pla-

öl landiya karları~Yaya dil§ınüştür. nının muhtelif safhalarını uzun za.-
g. lcrle IDE!8tur . veya donmıış ınandanberi tasarlamış ve yedikçe 
bıziın . arazı Uzeıiı d 1atih k . gıbı ayn( h 1 e tıpkı "''lf ası 11barmıştır. Bugün Alman 
rıyet ve adalet i ~cf için ayni hUr- hll_.kfuneti erklnı, İngiliz imparator
:d~ ettiği harikjA.~eçarpışmakta ve lugunun yıkıldığını görmek arzusun-

Kurumun ~imdi)'P. kadar ba.,ar
dı~ı sayısız me~kur hizmetler ara
sında milli bir felaketin yetim ve 

öksüz bıral:trğı ~um ya.nu.la.rla 
metgııl olmak onları zıı.ten cvlid e-
dinmek arzusunu izhnr N:lt>n \'a • 
t.a.ndaşlu.rın hu ~ükran de~t'r :ırro
la.rını yerine gotinnck hiç t>iiphe 
yok kl en mühim nuwkii i~gal eder. ~1 hayran bıl"!:ltr--'"""~e~celere her- da olduklarını izhar etmekten çekin

d.ıya milleti k _ah_-.&4,uu.aar. Finlan - miyorlar. ztın senı . ramandır fak t b' n· t1 l.'ürk Ç,.oeuk Esir~cme Kurumu 
u~ Patiıniıe ve bi ~ ' a ı · ıç § phe yok ki, şimdi kurban - programırıın birinci madd~sini teş-
bil e. muhtaçtır. Bu ~ m mu avene- lanna ettikleri muameleyi bize yap- kil etmesi IAz.un~elen bu kudsi \"&

.. ~~elıdfr ki Cen,..,~ cena.b ınillet makla bahtiyar olacaklardır '""ılınte olan k~·b""'ı.}- son ittihaz Biz kendi hesabımıza bu ~ibi inli- zifcyJ de kendisine lıas olnu mwı-
ccvab al lıtd ' oC4U1 v~...ıı:.lm.ı- k<> ....... cı #a...ı-ı tazuın \"C ııroı!Tamh "alı .... ınası'le bir 
""t e a. e bir fonn . - """'t> w ......... uıu.uer beslemiyoruz. Müttc- ~ ~, ~ 
'•"' kalınıyacaktır al.iteden iba _ fıklerin Alman milletini imha etmek in C\'\'cl h~~rmağa muvaffak ola-

Fakat, dl · istedikleri iddiaları ancak Almanya- c.a.ğındu. Uphe etmiyelim. 
f.er aHcenJ~ hlr memleket ,.

6 
dl- da geçebilecek gillUnç uydurmalar • Aziz Çocuk Esirgeme Kurumu; 

l\i onn. 
1 

lr dost daha V&hb dır, fa.kat Alman mUleti bilmelidir zelzele ve seylib felıikettedclerlnln 
( a derin ..,,,,._ · 1' k' h b" rk 1 d ··k il ki radan ·~dl ....... upatilerimlzi bu ı, . ar ın uzaması ve gelecek sene _ a a arın n o s z bıraktı an sa.-

harlı hnllnd yoruz. Evveıa bugün l~rde ~u harbin bize yilkliyeceği ne- yısu: yetimler senin himmet \'e de
b:r kn.c b'iiııe bulu.nmıyan n fakat tice1er~ bUtUn mesuliyeti Alman hü- liletiole kendilerine pek ~huk bi
Ya.nlarla hUt~riında zelzele, tuğ- ~et~~ aiddir. Alman milleti keza rer aile bucağı bulabilirler. 
nıeornnunun bir mulıartb devletler ~ılmelıdır ki, müttefiklerin içtimat Şu halile bir saniye ku.yhetnıe -
lıarebeler n ti ~k haft.aıık mu _ ınsant ldilft.ne bir tarzı hal bulmak den haydi, iş başına! .. 

b "Hlo9 :J tcl.ılercleki tedrisat meselesi iizcrin-
B ·ıeri hareket üz ri d lı 1 A ._ de en ınumtaz yerı ı~gnl etmiştir. o ı e ne er a ası 

8 
..ı~ ti ,....ıı •• ıld'' t· de bugün durmak istemiyorum. Çok 

•-r Uzerl11c sevkolunn .. ku'"\'ctlerden u ~ uce ve mu u ~ .. ntın y on ı -ae u.u • yakmdn bu hahse nvdct cdece.._imi 
bir kısmı ... ·ani iisllere k bi 1 . - münü tesld ederl<cn başta a.ztz Milli " • ·' arşı r P ~ a Sef' . •. 

1 
_ ,_ .. bize 00. 1 kaydederek asıl me\'ZUa gelelim: 

• ~ muz uu anınatt. uzcre l" e 
de fırkası ve bır süvari grupu hırakı- · n· .. 1 ,·---ndı 1 k.h :Fnlmt Ermeni ve l\iusevi mektebi 

• w 

1 
şere ı gun er NW.01 rmış o an a -

la.rak dıger knwetler sUratle ve ceb- ramaıı mlk'.ahidlerlmizt minnet ,.e ne demektir? Çok garibime gidiyor. 
ri ytiröyü.~le İnönü cebhesine sevko. 1 hürmetle anar, 0 kudal günde aziz Acaba bJr Ermeni mektebinde, bir 
ıumnuşlardı. cmılannı yurda. armağan etmlf olan Muse\i mektebinde talebelere Tiirk 

1921 yılı sonkinununun 9 uncu ak- ı ml!b:ırek şe?ıidlerlmlzin nıhlanna fa- mel<teblcrinde olrntufan l)eylerdea 
şamı iki ordu karşılaştıla.r. tihıılar ithaf ederiz. ayn olarak ne okutuluyor! Ne öğre

tiliyor'f Ne gibi telkinlerde bulwıu-
luyor! 

Rusya Fı•n harbı•nden Ilugiln Sovyetlerin idaresi nltmda bulanan Ermenistanı bundan kur -
tannak \'C mUstakbcl bir Ermenhr • d • ı • k • ? tan kurmak gayesi nıi nşılnnıyor! 

şım 1 vaz mı geçıyor e ~:,~~~ndolııdHenl bir Ermeni 

-----·-·~· hUki\ıneti kum1nk ~11? 
Roma, 9 (A.A.) - ltalyan gaze- 1 uyandırmıştır. Çiinkti Sovyetler söz- Böyle bir telkin ancak tima.rha • 

telerınin Helsinkideki hususi muha- ı lerinde durmamışlar ve pek az mik- nede \"erilebilir. 
birleri Sovyetlerin Finlandiyayı is - tarda mnl göndermişlerdir. Bomba yupmn.k, adamı arkadan 

1 tilft planlarının tamam ile suya dü~ - ı İbıt~·unın l\losko\·:ı Elçi i n.oınada \'Urmak, suikasdlar tertib etnıek mi! 
müş olduğunu bildirmektedir. Roma, 9 ( A.A.) - !talyanın Mos- Biz arl1k TUrldyede böyle gnyelcr 

Carelie berzahındaki taarruzun a- ko\•a sefiri Augusta. nosso F1n1an- gUden tok bir Ennenl kalmıs oldo
kamete uğramasından sonra Ruslar, diyaya karşı yapıl:ı.n taarruz dola - bruna ihtimal vermlyonız. B~akl 
Ladoga gölUnden Petsamoya kadar yısile ltalyanlann SovyeUer aleyhin- Ermeniler, eğer Tilrldyede ya!jaD18k 
hudud boyunca dört muhtelif ta.ar -

1
de ynpmış oldukları nümayişleri pro , istiyorlarsa Türkleşmek nıccburiye

ruz yapmışlarfür, bu taarnızlar, Tal- tcsto etmek için itimadnamesini ta!c tindedirler. Museviler l~ln de \'M· 

ı vajen•i, Soumussalmi, Salla ve Pet- dim etmeden evvel Rus sefiri Goro- yet ayntcllr. Onlar için de Türkiye 
samo mıntakalarında icra edilmiş - kinin geri çağınlmasma rnukabe~e hududln.n dahlllnde yaşa.dıkln.rı müd 

jtir. Fakat Talvajervi ve Suomu.ssalmi olmak iizcre Roma hilkfımeti tara _ de~~ herhangi bir Siyonist gaye 
muharebelerinde Ruslar, kanlı hezi- fından ltalyaya çağırılmıştır. Sefir gütmelerine lmkfin yoktur. 
tnetlere uğramışlardır. Sella muha- Uomn.ya muvasalat etmiştir. Şn halde Ermeni mektebinin, Mu 
rebcsinde de Finlandiyalılar başka ı So F" '7-f • • T f 11 ~ tı se\i mekteblnbı mlbıfisı nedir! Bir 

b
. f · ·r . n ın .ca ennuı :ı s a 

1 
ır zıı erın an esınde bulunmakta - ErmenJ ,.e hlr Muse\i vatandaş ~-

dırlar. Nihavet Petsamoda Ruslar l Helsinki, ~ (A.A.) - Suoma.salmi cuğmıu eğer bu memlekette yaşa
elde edilmii olan netayic ile hiç ~ mu~feriyc~ hakkrnda §U tafsilat nıası, bu mooılel<etin iyi bir va.tan
mütenı:ı.sib olmıyan mUhim zayiata uğ verılmekterlır: dıışı olmasını istiyorsa nJçln Türk 
ramışlardır. Sovyetlerin yeniden ta- Raotede imha edilen 44 ilncil Sov- çocuklarının ''" de\'letin resmi mö
arruzlarda bulunmaları uzun hazır - yet fırkası bir takviye f1rknsı idi. Bu esscselerlnln haricinde bir F...rmenl. 
lıklara bağlıdır ve kış mevsimi bu fırkayı t~kil eden 15000 ili. 18000 bir Musevi muhiti içinde yeüştir -

l
hazırlıkları hemen hemen imkans1z neferden, I<"'inlandiyalılar, ancak iki mek istiyor! \'e bunun için üstelik 
kılmaktadır. bin neferini esir almışlardır. Bunlar, bir de para fedaki.rlığını göze ah-

i r-~ 1."ıı·e l..~r al d R sl . her türlü mukavemetin beyhude oldu- yor! 
vu .. 1.1\; z ıın ·.ı. ~u arın yenı - w •• • 

den faali,.•et" geç,,... l . .. k" d"' gunu gorc:·ck te~lım olmuşlardır. Di- Bu maotıkstz hareke' -daha .. ı1o.r 
, .ı .. ı .. e erı mum un ur, ~ 1 . d b" k .. 1 .. · "' ~· 
1 fakat şimdiki halde buna pek az ih- gP.r erın en ır ısını 0 rnuş, bır kıs- bir ı,elime kullanmamak i!:in bo ta-
ti al .

1 
kted' mı ormanlar arasına ve bataklıklara biri tercih edl'-·orum- bir ıı.n evvel 

m verı mc ır. d w 1 • 1 k A .z A 

Gazete muhabirleri, Finlandiyalı- ogru, aç ıga m~ 1 um bir h:ılde kaç- düzelmelldir. Bunun düzelmesi. de 
mışlardır. Maarifi bu -'.4.-

larm 4 ilii 5 bin maktul vermiş olduk- D mm1.a.eblerl kapatmaaa 
larım, Rusların ise takriben 100 bin Havanın soğuk olmasından dolavı, ile değil, ~ocuklannı orada okutaa 

l
kişi knyıb ve mühim miktarda harb münfcrid müfrez.eler muhakkak bir Ermeni ve Muse\i vatandaşların. 
malzemesi zııyi ettiklerini ilaxe etmek ölüme mahkumdurlar. Şimdi, Sovyet kendi Çoouklannı bizzat bu mekt.eb-
tedirler. müdafaa tertibatında, bir gedik a - lerden {'!kararak Türk nıekteblerine 

Fin Harbi Vt~ Almanya çılmış bulunuyor. vermeleri \'C bu mekteblerin tek bir 
Anu;terdam, 9 (A.A.) _ Bir kaç Ganaiın , ezcümle silah ve malze _ talebe bulD.1tıamalarile olmalıdır. 

bak d h Şimdilik bu kadar'· 
gündenb<ıri Bcrlinde büyük bir siyasi me ımın an, er saat artmakta-
faaliyet göze çnrpmaktadır. Başve - dır. 47 seyyar mutfağın iğtinamı, &IURAD SERTOGJ,U 

! ~oı::::~~ ';ö~~~~r.~ ~:~~~~~~ ~t: ~~:'::r;~:.·t··tı·· bilhassa mem - PariSt.8ki'"h·a··y··a···ı·,=·m···,:-z·· .. 
ınasına rağmen henüz hiçbir kurar • ----e....• 
verııemediği iyi haber aıan mahfeı - Amerikalılar müthiş gelı·yor 
lerde söylenmektedir. 

Tclegrnf gazetesinin Berlinden öğ- tayyareler yapıyorlar Paris, 9 (A.A.) - Anadolu ajan. 
rendiğine göre Finlandiyada Rus la _ Nev-York, 9 (A.A.) - Hava ma- aını?, h~ısu~i muhabiri bildiriyor: 
rın uğradığı hc~imet burada derin bit- kamları tarafından bildirildiğine gö _ Türkıye ıle Fransa ve İngiltere a
inkisar tevlid etmiştir. Sovyetler Bir- re, Amerika, gelecek sene Avrupada ~sında mali ve iktısadi anlaşmalar 
liğinin as keri şöhreti sarsılmıştır. Di· hedeflerine vasıl olduktan sonra ye- dun. akşam. B.~veki~ ~· Daladier ile 
ğer cihetten Sovyctler Birliğinin Al- re inmeden Amerikaya dönebilecek lngıltere ~il~ Elçısı ve B. Numan 
manyaya kafi miktarda yardım ede- kudrette bombardıman ta'-·yarele . ~del n7m~ncıoglu tarafından imza e -

. 'kt d" ahf 1' d .. . J nnc ı mıştir memcsı ı ısn ı m e .er e teessur malık olacaktır. H · .. eyet bugun hareket edecektir. 

tUn 'ZararıS:da.~de .ı:ördUğü bli- :::an. birçok defalar hiçbir kıy - A. CEMALEDDIN SARAOOGLU 
rarıar gönnu, aha. büyük 

7
.a • haız olmadığı sabit olan temi • .. ........... .... ...... ..................... .. 

dır. llatta bu;:J;: 'fjjrk diyarı - =arı~ tatmin edilemez. Aımanıann Kont Csak ' . :uğraa•ğı zarar h_Ue bu ılostun rcrı tarafından tatbik edilen u - Y n 1 n Kış sporlan ve harb 
etınekten Aciz ın Dlikı;anm test "t ~er Avrupadn her kilçük millet p t d b t ın her Bant y ~uıuuuyoruz. cU:. ~ dı:ı.imi bir tehlike te§kil etmek _ eş e e eyana ı H arb, §Üphcsiz, kış sporlarına muthlş bir darbe 
f( f; değijme~~ fsllat ile "'azl • . , r •. ~u usuller ~Utün garb mede • Budaı>e§te 9 (A.A.) _ Kont Csaky vurmll§tur. Fransanın birçok kayak sporu 
~ hlll'un yUks k Bi.ı.zat &ısı . =~:~m dayundı~ manevi esasları bu sabah Venedikten gelmiş ve ga • ma.ho.llerinde eski günlerin gürültülü hayatı yerine 
~ütün bu feJake~darest alhn<ta B d eylenıek.~edır. zctecilere verdiği beyanatta demiş- şimdi adeta derin bir sessizlik çôkmiiş gibidir. 
~ın edehibnek 1~ e Y«'rlere Yar- rr.tı~~ e~~ ~utrJş kuvvet ve k~d - tir ki: Baedöndlirücü karlı yamaçlarda. birkaç yaşlı ka-
~"~ hcpsı )'nı;ılrn : Yapmak ka- Em.htcl~ taş a 1 karşısında .içlerınde 11

- Senelerdcnberi çizdiğimiz yol yak muallirninin nezareti altında, ihtiyar kadınlar 
nb. retıer i~lnde 9b ~· İnsanı kuvvetıerm:a.n kuvve~lerın yalan da s üktinetle yürümeye devam edi - ve gençler gözilkmcktedir. 

1 
k köyJiisU, bu h~~Q tnethı dir. Ancak h~ n:ıUcadclesı. beyhude - yoruz. Sulh için çnlışmaya devanı e - Bu sebebdcn, dağlarda garib manzaralara rast
~ rnıw lıaaıett olar Ytik felaket- bulunuyorU?. "İ ~~b senenın başın~ dec~ğiz ve mesaimizin muvaffakiyet - lannıaktadır. Bu arada, bazı kayak muallimlcrl ufak 
tabi tle ~1 koyın.~ır ve <>&- lınanla koli ' ali sarsılmaz bır le bıteceğine Umidimiz vardır.,, oteller açmışlar ve bunlardan birisi şöyle bir levhayı 

ldJı. ki bbler • Fakat. dav~zın d~ 'ı.~ kuvvetine ve Kont Csaky Venedik mülakatınin kapısının Ustilne koymuştur: 
' onluın dı.. tiara bekli ,~gr14 \ğuna dayanarak samimt bir bava içinde cereyan etti- "B rad h b k • ··- tilir Fin tod yoıııs. Şiddetıl alkıolaı: ~ . . u a, ar ayagı ogre . me u .. ,, 

·., gıni bılhassa tebarüz ettirmiştir.,, Güzel bir aktüalite değil mi? .• 

Beyaz mcmlek t 
F ~cllya, kısın en §iddetll geçen aylarına. gi& 

. nyor \'e ccbheye giden lıerlies J~in de beyaz 
6~.hıse giymek mer.burlyctl Jmncllsinl gösteriyor. Bü
ti.ıo ~~me, a.skorlcr, hatta atlar bite bembcynzdır. 

'~borg'dan ileriye, beyaz kuma~tan yapılmış el
bise gıymem..iş lıiçbir kimse yol"tur. 

. Mannerhebn hattına gelirken etrafta herlıangl 
hır Fin askerine rıı.stıanmamaktadll'. Beyaz ufuklar· 
da kaybolup giden toprak \'e orman bor§eyl sinesine 

!JC,kııılli gibi görilıınıekt.edir. Bununla beraber, bu 
yerlerde, beyaz ağaçlar, kar yığuılan altmcla yüz
lerce top glzlenmlf, Uerliyecek dll,şmana atfıt lçla 
hazırlanmış bir \ıLziyettedlr. 
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Zelzelenin vukuunu evvel-~~~ 1 

10/1/94-0 ÇARŞAMBA den keşif mümkün müdür? 
istatistikler zelzele yüzünden, dünyada her 
sene 40,000 kişinin öldüğünü bildiriycr 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

12.35 Ajans ve meteoroloji ha • 
berleri. 

12.50 Türk müziği 11Pl.,, • 
18.30/H.OO Müzik - KUçtık orkes· 

tra "Şef - Necib Aşkın,, . 

Deniz ticaretinin 
müdafaası 

18.00 Program ve memleket saat 

Bu husu•u temin için alınan 
·nelerdiı· ? tedbirler 

MACERA KADINLARI 
ARtSTOKRA'I'LAR KL'OBO 

Aşk, h&Uhnzı.r vakalıa.rı, maceraperestler filmi 

Yanu akşam SAKARYA si.nemasında -· 
- 34 edersen, ben sw.ıa biltUn bunları t& lerunenin uzun bir formaliteye U,bl - Bak bu fena! Şık ve zarif bir Vücııdlim sanki buz kesildi. Her bana. bir canavar yUzU gibi görUnil:' 

hlin ederim. Vakıa kültür ve görgü olduğu idi. Belediyeye miıracar.ı.t, av- kadırun mutlaka danB bilme.si, hem şeyi anlamıştun. hına.il Bey beni ka.- yor, sesi kulağıma bir yırtıcı ha.yvşll 
- Fet~i~e ! ~edi. Bu böyle olmı ~ cihetinden biraz noksanlığın var. Fa- lenme kfl.ğıdlarının on beş glin a$1lı de çok iy da.nsetmes• ll.zımdır. J3o • n djye değil, acil bir metreıs gibi al· tJeSt glbl geliyordu. 

yacak. Nıçın böyle ayn ya~ıyalım? kat bu noksanlarım da kolaylıkla. durması falan lhımdı. Halbuki ts- yoğlunda birçok da.ruı dershaneleri mak istiyordu. Muayyen bir p.ama.n İsmail Bey, üzerimde hwı.ıl olan dt 
~~çin .biribirimizi görmek, sevişmek . tellii eder, tam mana.sile bir salon mail Bey ynnndan bahnediyordu. var. Birine senJ yazdınnm. Çabucak 1 zarfında kendisini oyalıyacak ve ğişikliği, ba.na mhir gibi acı geld' 
1ı;;ın bır takım ?kaçamaklar ya.pma.ğa 1 kadını olursun. Kabul mU gfu;elim? _ Yann öğleden sonra boşum. Se- öğr:nirain. Esasen 'l>'ilcudUıı dan.s~ ha.yvant zevklerlni tatmin edecek bir bir aptışlle gldeı:mek tıJtedi. Hiddet,.., 
mecbur. olal~. .. . . . Böyle bayatı kim istemez? Bu tek- ninle Beyoğlundaki mağazalnrı dola- mege çok milsaid. kadın, bir kukla olacaktım. asabiyetle kendimi çektim. 
l~ail ~y~ soılerı, yenıden 1?1~1 1 llf bana bir rüya gibi geliyordu. Is· şırız. Gayet ~ık ve güzel çamaşırlar, İçimdeki !Jilpheyi çözmek için İs- Benim içine dilştnğüm haleti ru- - Bırak beni 1 _ 

sevınç v.e umıd.le doldurdu. G.a~ı ı~- 1 mail Beyin karısı clarait süslU elbi~ 1 çorablar alırız. Bir terzide Uç dört mail Beyin sözünü bitlrmesinl bek- hiye, İsmail Bey üzerinde de tesir YUztlme hayretle bakıyordu ı 
~.yart yme onun hakkında dUşundü- 1 scler giymek, büyük bir apartmanda ı kat elbisP. de ısmarlarız Benim eu.- liyordum. Nihayet onun nefes almak yaptı.. Bırakmış olduğu ·ıelf.ml tekrar - Ne oldun Fethlye? 
ğUın fena. şeylerden dolay.ı kendime oturmak mükellef bir hayat sürmek b. · rtm · Gi.i 1 b' için bir dakikalık tevakkufundan is- tuttu· Birçok ueyler söylemek istiyor • 
kızdım ' ' sen ır apa anını var. ze ır . d S tı hldd t, ef t, ika ,. . bana eri<>ilmez bir bahtiyarlık .....ıbi d a··rt d-1 b' tm 'Ei"" tifade ederek hemen sordum: S d tuhaf k-.:ıı·-sın Fethiy"'t um. ura na e n re cı • t ·ı B · ö ı · · büyük b' ':6 t>• yer e v o >.ı.ı.l ır e.par an. ~ya- - e'.'! e ~ .... A :ı., 

smaı cyın s z erını ır geliyordu. w. • - Yani evleneccğfa değil mi? dedi Evi k bah "ni de nereden yet, ıztırab dolu sözler, lanetler ya15-
heyecan ve memnuniyetle dinliyor - . . ları da fena değil. Bırkaç parça daha Bu sualim onu birde b' h k t,. • enn:ıe sı - dırınak istiyordum. ff'ıykırmak bSI 
dum. · - Kabul! diye mırıldandım. ilave ettik mi mükemmel olur. Seni . ' n ıre are ~ çıkard.ı4? Ollnyada en nefret ettiğim ;;._.,,,. •1 a.k isti d Tl'l~t.g.i · ı İsm . sız bıraktı. Hatti sarhoşluğunu bile vl ktir Ben eni sevdikten, o" uı_.., a.g aın yor um. ~ -

- Şimdi karar vermek sendedir. 1 ~ Bey, bu muvaf~at cevabı- arkadaşlarıma tanıtınm. Onlann ara- adam akıllı giderdi. Sanki sordug1.1.m şey e enme .h s nra hiçbir gey yapamıyordum. Melun ffV 
Senin gibi güzel ve cana yakın bir , m.ı sevınçle karşıladı. Yenıden beni l sında seninle arkadaş olacak birkaç suali anlamamış gibi d • sen .de benden oşlandıktan 60 pirto başımı döndürüyor beni uyu? 
kadının tozlu dosyalar tahta masa- j kucaklıyarak öptU. kadın da var. Ben çalışırken onlara _ N d d" ., sor u. arada belediye memul'l.lllun, yahud tunıyordu. O yine yırtı~ bir hay' 
tar. ara~ında ömrünü ~Urütmesi ya- ı - O halde, yanndan tezi yok a - gidersin, yahud onlar .sana gelirler. _ E:ıe:e<:~~z değil mi dlye 'sor- imamın ne rolU olabilir. Öyle değil vanı.n pençelerlne benziyen e!lcriılf 
Elktır. Sana mükellef bir apartman, ' partmana nakledersin. Fabrikaya da Bırlikte sinemaya gider, Beyoğlunda dum. mi 1 bana doğru uzatıyor, bu1anık gözlıti' 
aüslü elbiseler, pırlanta, elmas kü - 1 bir daha uğramazsın. dolaşırsınız. Sonra sen dans etmek _ Evlenmek mi? Onu da nereden Beni kandırmaya. çalışıyordu. O rini gözlerime dikiyor, salyalı a,iı.UI 
_p~ler, bilezikle~ ve güzel .b~ .otomo- j Anlı~~ıştım. ~a~ .~ey ne bilir misin? çkardnı. Sana evlennıekteıı bahseden anda ona k8.1'§1 hissettiğim sonsuz bir ge~ler pveJ..lıY.eırdu. 
bıl layıktır. Eger bu. teklıfım.ı kabul 

1 
demek ıstıyordu? Benım bıldıgım ev- - Bayırı ı kim? nefreti .i.arif edem.em. Artılı ıUzU. r-·· "' 
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Büılf e : 5 

~ye çeviren : HVSEl'tN CAHİD YALÇIN 

Hitlerin Yahudilik hakkındaki 
mütaleaları fikir ve 

-··-Goethe istikbalde Yahudilerle hi
ristiyanlar arasında izdivacın ka
nur tarafından menedilemiyeceği
ni düşündükçe isyan ediyordu. 
Halbuki Goethe hakikaten ilahi 
bir mahhiktu. O ne bir mürtecidi, 
ne bir "ilotc .. idi. Onun ağzından 
çıkan söz kanın ve aklın sesinden 
başka bir şey değildi. lşte halk, 
sarayların o ayıb alış verişlerine 

rağmen, Yahudiyi kendi bedenine 
sokulmuş ynbancı bir unsur diye 
bir sevkitabii ile hükmediyor ve 
Yahudilere karşı buna göre hare
ket eyliyordu. 

Fakat bu \'aziyet deği~ecekti. 

Bin seneden fazla bir zanır..n zar
fında, Yahudi kendisine n isafir
pervcrliğini bahşeden bir kavmin 
lisanını o kadar mükemmel suret
te tasarruf etti ki şimdi kendisi
nin Yahudi kaynağı iizcııPde oka
dar ısrar ctmiyerclc "Almanlık 
va.c;fını,. birinci plana çıkarmayı 

göze alabileceğini diişilndli. Birden 
bire bu iddia ne klhlar gülünç ve 
manasız görünürse görünsün, o 
"Cermen,, \'e binaenaleyh bus-ün 
"Alman,, haline hıkilfıb etmek ce
sar-etini kendinde buldu. lşte bu
mın üzerine tasavvur edilebilecek 
en habis iğfallerden biri vücude 
geldi. Yahudi bir Almam vUcuı.le 

gl:'tiren vasıflardan yalnız onun 
dilini -tem de çok fena bir sur\:t· 
te- almış olm:ıktan başka bir şeye 
malik olmadığı \'CSnir hususI:ırd:ı 

hiçbir zaman Alman ııüfuai\e kay· 
n:ışmndığı için, onun AL-nunlıktan 
blitün nasibi konuştuğu lisana. 
m\inh~sır kalmıştır. Halbuld ırkı 
vücude getiren şey dil değildir, 
kandır. Yahudi b:.ınu herkesten 
iyi bilir. Çlinkti o diliniu muhafa
zasma pek az ehemmiyet \•erir. 
Fakat bana mukabil kanının halis 
kalmasına pek dikkat c<ler. Bir a-
dam pelt kolaylıkla dil değı§tlreb!
lir. Yani baJ?kn bir lisanda kullana. 
bilir. Yal:lız, o T.amnn, esld fikirle
rini yeni lisan ile ifadl:' edece!{ tir; 
sarnımi tabiali değismi~ olmıya -
cnktır. İşte Ynhııdı bunu 'sbal e
diyor. O bin muhtelif dil konu;in
bllir; fakat her zaman bir Yahu
didir. Onwı ırkt vasfı, iki bin sen'1 
C\'\'el OsUe'de hububat ticaret_ ya.
parken Ll\tince konuşsa da, bu~n 
buğday i.lzeriııde spekUlasyon Yft· 
parken "Youpln,, Jerln AJınancaAı
nı söylese de, daima ayni halde 
kalacaktır. O dalma ayni Yalıudl
dir. Şimdi görmekte olduğumuz 
çeşirlde nezaret mU.r;teşarluı ının 
yahud zabıtanın y\lksek memurla
rından birinin bu bedihi vakıayı 
anhya>naması tabii teUikki oluna
bilir. Çllnld\ clyevm devleti sevk 
ve idare eden yüksek otoritelerin 
hüdimleri kndar sevkitabiiden ve 
müf ckkiredcm mahrum kimselere 
tesadilf etmek pek zordur. 

Yahudiyi birdenbire "Almnn,, 
olmağa sevl:eucn sebeb pek işi .. 
ktirdır. Prenslerin kudretlerinin 
sallanınağa başladığını hissediyor 
ve aynklarını basacak bir platform 
nn:ı·or. Bundan başka, bütUn eko· 
nomf politik Uzcrinde icra ettiği 
mali talıaltkhm o kadar terakki et
ti ki artık bu muazzam binayı kal
dıramıyor. Herhalde bütün "vata· 
nt .. haklara maHk olma:-sa nU!uz 
ve kudretı artık ~oğalamıyacaktır. 
Fakat o bu iki şeyi do ister, çUnkU 
ne kadar yükseğe tınnamrsa. vak
tile kendisine vadedilen ve §imdi 
mazinin karanlıkJaı1 arasmdan sıy. 
rılıp çılmn gaye onu o kadar çok 
cezbeaer. En iyi Yahucll dimağları, 
cibanşUrnul hakimiyet hUlyasının 
elleri altına gh ecck kadar yaklaş
tığını hummalı bir galeyanla gör· 
mcktcdirlcr. Onun için, bütiln gay. 
retleri "vatani,, ha.klan tanı ve 
mUkcnımel surette fcthetmeğe te. 
uıayUl gösteriyor. 

İ§te Ghetto'dan harice çıkışının 
sebebi Ludur. 

1. - İşte bu suretle saray y 8 • 

hudislnden yavaş yavaş halk Ya.
hudL'!l tıkıyor. 

'l'abHdir ki, Y-nhudi, <'..1tk181 gibi. 

bu dünyada şevket ve kudret sa· 
hible:ınin etrafmda duruyor, hatti 
eskisınden daha bilyük bir gayret
le onların sosyetelerine sokulma
ğa çalışıyor. Fakat, ayni zamanda, 
ırkının başka mümessilleri halk 
ba.sında havarilik ediyorlar. Asır
lar esnasında Yahudinin halk küt
lesine karşı ne kadar günahlar .ir
tikab ettiği, onu nasıl daima in -
safsızca istismar eylediği, suyunu 
sıktığı hatırlanırsa bundan başl<:.• 

halkın bu sebeblerden dolayı ya • 
vaş yava.~ Yahudiye kin beslemesi
ni ve nihayet onun vücudünü Al
lnhın haı,ka kavimlere musallat et
tiği bir bela telakki etmesini nasıl 
öğrendiği dUşUnUlürse Yahudilerin 
bu cchhe değiştirme hareketini n~ 
kadar zaJunetlerle yapabildikleri 
anlaşılır. Evet, derilerini yUzdükle
ri kurbanlnra "insanların dostu ,, 
gibi görüıımı:ıleri Yahudiler için 
çok elemli b!r iş olmuştur. 

Yahudi iptida halkın gözünd\1 
kendisine karAı irtikab ettiği va
!ıiın haksızlıkları tahfif etmeğe vo 
örtmeğc teşebbiis eder. En evvel 
beşeriyetin "velinimeti,, haline 
mUnknlib olur. Pek yeni olan bu 
iyiliği menfaat fikrinden uzak a -
millerin mnhsulU olduğu için, sağ 
elin verdiğini sol elin bilmemesi 
yolundaki TevraUn eski emrine ri
ayet edemez. Onun için ister iste· 
mez, hnlk kiltlesiııin ıztırablarına 

ne kadar hassas olduğunu bildir
meğe nıiitevckkil olmak ve halkın 
ızbrabını tahfif için şahsan kat -
landığı bütün fcdalcfırlıkları ilan 
etmek Hizımdır. 

YalJUdi, fıtri olaıı tevazuile 
meziyetlcıi etrafında blitün diinya
da davul çalar. Hem o kadar sebat 
ve ikdam ile ki dünya gerçekten 
buna innnmağa ba§lar. !nanmanııs 
duranlar ona karşı gayet haksuc 
mevkide kalırlar. Çok geMneden, 
ahvale öyle bir tnrz verir ki drunıa 
ona karşı haksızlıklar yapılmış gi
bi olur. Halbuki hakikat bunun ak
sfı'lir. Bilhassa ahmak kimseler o
na itimad ederler ve zavallı "tali
siz,. o acımaktan kendileıini mene
demezlcr. 

Şurasını kaydetmek lcab eyler 
ki Ynhudi kendisini memnunJycUa 
feda etmekle beraber bundan do
layı daha fıkarn olmaz. O hissclerl 
ayırmasını billr. !ylliklerl hazan 
bir tarlaya, toprağa muhabbet sa. 
ikasına hiç tfıbl olmadan, dökillen 
gübreye benzer. Maksad bundan 
şahsi bir istifadt) temin etmektir. 
Fakat herhalde hiltUn dUnya ın..~ 
nlsbe kısa bir zaman içinde öğre· 
uir ki Yahudi "bit· velinimet ve bir 
hayırperverdir.,, Ne garib istiha
le! 

Raşkalanr.da az çok tabii olan 
şey son derece bUyUk bir lınyret. 
hntt! bazılnrında göze çarpan bir 
hayranlık tevlid eder. ÇilnkU böyle 
bir hattı hareket btr Yahudide ta
btt değiklir. Bundan dolayıdır ki 
herkes Yahudiye iyilikleıinin her 
birinden dolayı bM,ka ad. mlara 
yapılıruyncak blr mua.rncle ile fa?.
la bir meziyet bulmağa başlar. 

Cabası ··-ar: Ynlıudi birdenblr. 
"b raJ 1 .ı c o:ur ve insan nev'tnin yaı;-
tığl tM"1llddye kar~ı eevk ve hev~-
canını izhar etm~e b:ı..~lar. ~ 
Yavaş YBV'll.!], lA.t ile, yeni u

manların eaınplyonu kesilir. 
Fakat dlğ11t ~rafta halk i~in 

gerçekten f aydal. bir ekonomi ıxt· 
litiğin temeller,nl ciddi bir sur t~ 
tahrlbde devam tıttt:t mu'ıakkak· 
br. Tahvilft.tlı etrketler gibi dolam
baçlı bir yoldan milli istihsalin çev· 
resine ~rer, bunu blr hırdavatçı 
ticaret hallı e sokar. öyle bir tica
ret ki nazannda ber~y para ne 
alınıp s1ttılablllr. Bu suretle üzeri· 
ne şahst bir mUlkiyet bina edile
cek temellerden sanayii mahrum 
bırakır. İşte o ~amandır ki amele 
kullananlarla awcleler arasında 

Jccndilerini b!rlblrlerlne yabancı 
haJe sokacak ve nihayet sosyete· 
nln sınıflar haline ayrılmasını in
taç edecek ruht bllet doğar. 

{))~"" wr] 
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Yardım devam ediyor Bir esrar 
tekkesi basıldl 

Bardurdt. 1Aılsele Zebıele fellketr.ede\f".rinden ~9 ki· bıkah Mustafanm Takaimde Valde • 
( .. tarafı 1 UICide) 1 Yardım Hanılletlerl EyUplü esrar kaçakçıhfuıd&D - • 

Zelzelenin vukuunu 
eneldan keşif 
·mumkun mudor? 

Tayyar vapuru 
dün kurtarıld 

Burdur, 9 (A.A.) - Bu sabah u- tilik bir kafile daha dUnkU treni~ çeşmesi caddesinde 78 - 80 numarab [8-t tarafı 4 liDCÜ sayfamızda] . • ·-
at 7 ~ de Burdurda oldukça fiddetll fehrimize gelmi§tir. Bu vatanda§- kahve ve Uzerindeki oda ile ayııi cad· ıer., fevkallde liddetıi kuvvetlerden 1 tınalar başlanugtır. Bu sebeble ~- . ~rhan vapurundan bundan 
bir zelzele. olmUjtur. Hasar yoktur. lar arasında mevcud olan iki yaz:ıı dede 70 numaralı bakkal dilkki.mnı ileri geldiği kabul edilmektedir. . radenbde seferde bulunan gemıler ıatifade ~emiyeceğt ~ikad 

~ede Ze~ele Haydarpaşa NUmune hastahanesıne esrar tekkesi ittihaz ettiği zabıtaca 0 . . 1 1 1 . tahmin ede-! Slnob, Amura, Pollthane ve Ereğli rafından söylenmektedir. 
. So ., nun ıçın ze ze e en ı· l ~ l d P gU D' ~ t af Ça kk 1 GUmU~ane, ~ (A.A.) - n gtın- kaldırılmıştır. Diğerleri de Kadı - haber alınmış, evvelki gece burası ha,.. . . .. . ttl ıman anna sıgınmış ar ır. azar - ıger ar tan na a ede 

ler içinde vilayetimizde her gün .köy yardım komitesi t.arafından Şir- sılarak sobada yanmakta olan earar l bılmek JeoloJık, mekanik, ha .88
- nil limanımızdan hareket eden İzmir garderenin Akbaş cihetinde sah 

f:ı.sılnlarla yer sarsıntıları hissedil - keti Hayriye vapurlarile lsta.nbnla kabağı
1 

vesair teferruatla 10 parça tronoml .~ahal~nnda çalışmakla ım- vapuru Ereğli , Güneysu ve I<arade- 150 metre açıkta kayalara ot 
mcktedir. Halk, 27 birincikfınundan· g~çirilmişler \'e hazırlanan misafir - esrar, esrar bulaşık bir kutu ve bir kln dahılıne gırer. . . niz Polithancde kalmışlardır. Petsamo isimli İtalyan balıkçı 
beri baraka ve çadırlarda barınmak- h:melett ycrlestirilmişlerdir. Bugün büyük bıçak, EyüplU Mustafa, ocak- Japonya, İtalya, ~r:ı:enka gıbf z~- Karnden izde bulunan Aksu vapu- sinin vaziyeti daha ziynde teh 
ta.dırlar. Şehrimizde hareketiarz ne - de yeniden 50 vatanda.s gelecektir. çı İrfan, Hikmet ve İhsanla Musta· zelelerden sık sık bUyuk zararlar gor ru bilyük bir fırtınaya tutulm~ ve bir vaziyet almıştır. Geminin mil 
ticesi 40 evin vaziyeti tehlikeli görül- Felaketzedelerin iskan işlerile ıne.s· fanın karısı Ortans yakalanarak As- mekte olan memleketlerde bu husus güçlükle Boğaza gırebilmiştir. Gemi did defalar imdad taleb etmesine 
düğünden bu evler tahliye ettirilmi!f- 1 gul olmak üzere vilayette tali bir ko· liye Beşinci Ceza mahkemesine veril- için çok uğraşılmakta olup Japonya ~ar tipisi yüzünden bir ~ece de Bo - men tahlisiye vapurlarının v 
tir. Şehirdeki diğer evlerin de yüzde mite teşekkül etmiştir. Bu komi~ misJcrdir. ve Kaliforniyad:ı zemin seviyesinin de g?,zda .~aldık~n sonra dun sh':>3-h iki olmaları yUzUnden yardım yapı 
sekseninde çatlaklar vardır. Resmi felaketzedelerin yalnız iBkAn vazi - Baskın yapılırken içiçe üç kapı güç ğişmesini ve inhirafını kayde mahsus c:un rotarla lımanımıza gelebıJmiş - m~tır. Tayyar ~apurunu kurta rJJl 
binalar da bu meyandadır. ~ağmak- yetlerile alakadar olaca\<, yemekleri itikle açılmış, Eyüplü Mustafa kaç · gayet haaaas iltı!tler kurulmuştur. ru tır. .. ~olan Saroz ~lisiyesinin bu g 
ta devam eden ~ar 60 santimetreye ve giyimleri de Kızılay tarafından mak isterken iki memurla ~ra.~r ı hakika büyUk zelz.eJelerden birkaç ay 1'1rtınaya tutulan vapurun ~ver ; ~. kurtarmak. ıçln harekete geç 
çıkmıştır. Kop, Zigana ve Stpikor dağ temin edilecektir. dükkanın altındaki bodruma duşmuş , evvel zemin seviyesinde değişiklikle:' tesinde bazı aksam hasara ugnmu.,. soylenmektcdır. 
lan kapanmıştır. Bu felaketzedelere nüfus hüviyet !erdir ve vapurun lokantaaında bulunan ta· Tayyar Vapuru Kurtuldu 

• ı · vukubuluyor. SarBıntıdan birkar sa- bak bardak · 
Tr&bzoJuıa Yarduw varakası makamına kaim olmak Ü· .._. • • • ~ ' vesaır cam e§yanın ~an Gelibolu civarında karaya ot 

Trabzon, 9 (A.A.) - Şehrimizde Rre birer fotoğraflı vesika verilmek- Yeti halkı yerdıma d• - at evvel de arz cazı~ ş~dde~e sından fazlası nnl~lfbr. Dığer Teyy&.r vapuru dün sabah aaat 
fellketzedeler için toplanan yatak tedir. vef eı lyor kayde ta.Yan tahavvüller göıillüyor. taraftan yine Karadenızden gelmek- . da kurtulmuştur. Gemi kıç bod 
ve giyecek eşyadan mUhlm bir kısmı Dün Ya ılan Teberrüat Ordu (Hususi) - Vali l~ithat ı.ebelelerde astronomik bldiaeler· te olan _Ankara vapuru fırbna esna- masından yaralıdır. Tayyarın y 
Gümllthane, Ordu ve Giresun vilayet Diğer taraf~ Ietanbuldaki te • Saylam cuma günü gece saat bır bu- de bir rol ifa ederler. Med ve cezir sında bir gece Karadenizde bocala - lannı almak üzere buradan h 
lerine gönderilmiftlr. Ordu ve Gire- berrUat faaliyetine devam edilmek • ç~ta mahallelerd~ beyannam~l~ ~ denlzlE're mahsus olmayıp karalara Dllf ve mWıim ~ ufradı~ eden Saadet vapuru fırtına yilz . 
&WVlan istenilen para ve gıda mad • tedlr. Viliyctte teşekkill eden yar · ! dağıtarak balkı fe_J.~etzedeler u:ın 

1
da tamU bulunduğu ve kara aatıhla- ' 800ra diln sabah Boğaza. glrmietır. Şarköyde kalmıttır. 

dfılerile inp levazımı mezktu- vill - dun komitesi dUn de mutad toplan • yardıma davet etmiştır. nnın da kam · tesiri altında günde Fakat fiddetl~ ~ tipl8i yüzlbıden ll· Dün buradan hareket eden OU 
yetler emrine gönderildiği gibi GU • •• n.. kad te 1 enn mana ancak öğleye doğru inebilmiş- ...... ,~ 
mÜebane de a ~ çadır sev • tıauıı y~pmı§tır. Bu&_e ar . ta. bulunmak Uzere Ankaraya git • iki defa yilkllelip alçaldığı tahakkuk tir. Akdenllde de lkldetli fırtınalar pınar Tayyann yolcu.lannı 

ye ynca berrU mıktan 640.175 lirayı geçmış- . ti .,.._,_.,_ Buı mıntakalarda &eYiye hUu'- ---ı..- old .. """• .. dan _.. .. edecek ve istedikleri iskelelere 
kedilmiştir. Villyet merkes kaaab:ı- • mış r. ...wuv~· awn -.u-•-..,. ""6'™ ..--

sile Akçaabad, Vakfıkebir kuala • tiı'. . . Ecnebi memleketler Himayei Hay· farkı 30 aaııtimetreyi geçer. Gihıee vapurian limanlara sıtmmlflardır. l"eCelrti~. Tayyar fJrtına geçt. 
nnda 101 ev tamamen ve 928 f!N de kadaAyn28yetenOOO idi ilnl kaktaaşamhhUsad att k6 ya 1 vanat cemiyetleri de bu mesele ile de ayın bette i.içtı kadar bir tesir i~ lskenderundan gelmekte olan Erzu- ~nra limanımıza getirilerek tamif 

r . ra ı a ay • I alıUc dar 1 ı Londra cemi """'"akkaled ~'- dılecektfr kısmen yıkılml§br. FellketzedeJer dedllmlftir. . a. o muş ar ve . • ra eder. Seyyareler bile, ehemmiyet. nım. vapuru ~· e ~u-wok · 
aağlam olan yerlere yerleetirilmtetir. yeti bır telgtafla bu hususta ne ~bi siz de olaa bir tesir icra ederler. Bu lz:mirde, Çanakkale ile Anafarta va-· Kemal Ve Kadeılu G~rdJği. 

Poloaya El(:lsbda Teberrlö Toplanaa Paralar Ankaraya tedbirler alındığını sormuştur. Ken· astronomik kuvvetler başlıbaşına zel purlan da Marmarisdedir. Birkaç gUn evvel Ayvalık 
Ankara 9 (A.A.) - Polonya bü - . . Ganderi~. disine yine telgrafla cevab verilmış- zele husule getirecek mahiyette değil Tırhamn Vazlyetinf Tetkik tçln ııı yapmakta olan Kemal vapu 

.. ' Şımdıye kadar ıehnmizde topla • t' · . . . 
yUk elçısı hareketian fellketzede - nan rdım ralannın tamamen An- 1 ır. . . . . . dirler. Fakat başka sebeblerle yıkıl- j Gkiea Heyet F.dremıd körfezı açıklarında 
lerine bir yardım olarak pJısı na • ya . pa . . . lngılız Hımayeı Hayvanat cemıy&- - h l lan tabakal rd j Birkaç gün evvel Alanyaya U mil leri bozulır.&ug ve bir milddet denil 
mına 100 lira teberrtl eylemietir. k~raya gönderilm~ı _ıçı~ m~r~ezden ti ilk yardım olarak iki yUz İngillz magf:tıı a' ~f ·anmnı .:! obilir. ,__ a a meeafede karaya oturduğunu yaz • tilnde bocalamıştır. Vapur yelkeıa 

vıllyete emir verılmıştır Mılh yar • ı· önd diw· · bild" ;..+· • 'l:azı em ti"re a.::c • 1 
Erbaada Zelzele · .. ırası g er gını ırm~ .. ır. . .• mış oldutumuz Tırhan vapuru hak- mak suretile vaziyetini bir m 

dun komitesi dün bu hususda go~ Üzerlerinde cerrahi tecrübeler ya- Halihazırda malfunatmuz katı e- . . . . ı . . 
Erbaa, 9 (A.A.) - Bugün saat Uç k 1 in b' t 1 tı pmış ve •saalara dayanan ihbarlarda bulun • kında yenı bır malfunat gelmemı§tır. kurtamuı ve ımdad taJebı 

buçukta burada dört aanlye süren me ç ayrı ır op an ya pılan hay\-anlann (bazı memleket • ı . - Vapurun v&.?Jyetini tetkik etmek için yetişen bir vapur tarafından y . !burada yapılacak ve yapılmakta olan 1 d ld w 'b') d' · di · il t ı mağa mUsaıd olmadıgından bazı tak-
çok giddetli ve gUrWtWtl bir harek&- . er e 0 u~ ~. ı ız:ı n ame ya . .. • dün Dumlupmar vapurile bir heyet ' alınarak lstanbula getirilmiştir. 
Uan duyulmuştur Hiçbir huar yok- masralları karşılamak ıçin alınac&k edilmemeJen ıçm cemıyet tarafından rıbi şeyler aoylemege ancak cesaret hadise mahalline hareket etmiştir İzmir - lstanbul seferini yapm 
tur. · tedbirleri krarlaştınnıştı~. , Tıb Fakilltesi Dekanlığına yazılan edilebilmektedir. Hadiseler bu ~- Dumlupınann saat 12 de h~ket olan Kadcş vapurunun da son seff 

ltalyulana Yaıdmu Hususi Mtte~lerd~kı l ardım tezkereye gelen cevabda bu ~a~?n- minlerde az c;;ok iaabet bulunduğunu etmesi fcab ederken tipi yüzilnd<'n rinde makinelerine bir bozukluk 
İtalya bafkonaolOllU latanbul valisi Devlet mUesseselennde çalışan lann evvela uyuşturulduğu bıldıril • gösterirse ilimde bUy41k bir terakki ancak 16 da dört saat rötarla kalka- olmu~ ve gemi tek makine ile gü 

Lütfi Kırdan ziyaret ederek latan • memurlann maaşlanndan ~de 5-10 1 miş v~ b~ suretle hareket şayanı şük· kaydedilmiş olacaktır. ı bilmiştir. ' ile limanımıza. gelebilmiştir. 
bulda bulunan İtalyan tebaaaıDlD yar miktarında yaptıkları. teberrtlat gibi ra.n gorUlmUştUr. Beşer, hiçbir zaman, :zelzeleleri öu- J .::: .. ~========================:-==~===:::::; 
dım olarak aralarında topladıklan hususi müessese ve tıcarethanelerde j inhisar Memurlannın Yardunı liyemiy~~ktir: fakat vukuu evvelden . p t• 
11.000 lirayı Kızıla.ya tevdi etmiı çalıp.n memurlar da maaşlanndan 1 inhisarlar idaresi memurlan zel • bilinecek olursa zararlannı tahfif et- ar 1 
bulunduğunu bilclirmiatir. bu tekilde teberTilde bulunacaklar • zele f~aketzedel~rine ilk yardım ol- j mek, bilyük bir teliket şekl~de te- ı (İ 

Valimiz tarafından b kosolosa te· dır. mak Uzere sonkamın aylıklanndan . . fU punda 
· · · 11 Ça'·.. kta ld - u ,,.,....,,,. ma • yüzde' b'ır ni .. betinde teberrüa.tta bu- cellilerınc meydan vermemek mlbn· lfekkUr edılmı&Ur. ~ma o ugu m e~--- .. ktindü 

YnaaaWanda ı..e Topluuyor liyeye bu memurların vergilerini ya- Jurunuş~ur. . .. r. . ı (~tarafı 1 inei.ı.) Ordu (Hususf) - Bilhassa y 
Ankara 9 (A.A.) _ Feli.ketzedeler tınrken bu paralann yardım komite- Yenı kabul edılen şekle gore Netice. tahaillerin menfaatlerinin azami de • işlerinde çall§lrlasile kendisini 

için Y~iatanda umumi bir iane sine yatırıldığın~ datr makbuzları bu yar~~ 20? lira)la kadar ~aaşı Şim~it!k bir Wkikat ve taharriyal recede korunmuş olduğunu miılaller- ç~k sevdinni§ olan d~ beldml Y 
toplanmasına karu verildiği bildiri!- ibraz edeceklerdır. I olanlar ıçın ·~ilzde bet, v~ .200 lı~ - devreeınm b&ıJJangıcmda bulunuyo - le bildirdi. l\.aram~tatanın Kızılay . 13afkaıı 
mektedir. 8000 Beyuıname Dağıtıldı dan fazla ~aa:1: ola?la~ ~çın de yüz- ruz. Bu taharriyat ilim müeeReSelerl Ayni mevzu hakkında lnbiearlar dan f.8tifa . ettiğini teeasuz:ıe habet 

y 09la adaa Gelea Yanhm Kurban bayramında feliketzedele- de dokuza ıb!ag edilmıştır. ve sigorta •irketleri tarafından teşci Vekili Raif Karadeniz de milbayaa • dık. Kendisinden tam istı!ade 
~. ~A.A.) _ Belgradda fe- re kavurma yardımında bulu?ulması Taleh_e Ve MualUmlerln .Yanlama edibnektedir. Fakat yapılan tahmin· nıo inhiaıırlara taall(ık eden kısmı ce~ b~r ~anda istifa etmesiniJJ 

l&ketJJedelıer içiıı toplanm11 olan 46 için dttn Kadıköy taraltndakı evlere 1 . Maanf, orta tedrisa~ mueeeeeele • lerdeki katiyetaizllk, daha U7.UD mttd- hakknıdtı izahat verdikten sonra tak- bebı gızlı tutulmaktadır. 
biD 870 dinar Ue 11 İngiliz llraauıın SOOO beyanname dağıtılmıştır. 1 nnde talebe ve muallımler tarafın- det, mUnasib zamanda halkı tehlike- rir sahibi Mehmet Aldemtrle Bitlil · • · - - -
ve evyalarının gönderilmie olduğu bil Vskttelar Yardım K1>mftesinln !dan zelzele fellk.etzedelerine yardım den haberdar etmek imklnı olmadı- mebumı Süreyya Öl'geevrenin bu hu- Maeaya ahlrJrkan 
dirilmektedir Faaliyeti devam etmektedir. sustald beyanatı dinlendi. Bu meyan-

• 'Üsküdar yardım komitesi f aaJive- l Şimdiye kadar resmi ilk okullarla., ğını gôtrtennektedir. Bunlan cldd1 bir Cibaıtde Kuyu sokağında 8 n 
Dl~ Karan tine devam etmektedir. Yeniden 8000 lise ve orta okullar, ecnebi ve ek&I _ kontrole arzetmeden ilin et~k hal- da Seyhan mebusu Gl. Naci Eldeni • rah evde oturan Aslan Ctball · 

Diyarbakır, 9 (A.A.) - ~lzele fe- lira ile ll.OOO parça eşya toplanmıı- 1 ıtyet ve Türk hususi okullannın öğ • kın boş yere huzunınu kaçırmaktan r.fn, zelzele feliketine uğnyan vatan- lesinde aşçı Klzmıın dUkklnmda 
llbtiDe utnYan ldmMBiz gocuklar - tır. Tebenilata devam edilmektedir. 1 retmenleri 2310 lira nakdi, 100 par- batka bir şeye yaramaz. dailara ya.nhm vcsair hususatta ge- masa batma otururken 
d&D lM 1m. 35 erkek olmak üzere Hayvaalan Koruma Cmılyetblln ça eşya vermek suretile ayni, talebe. Eauen zelule habercileri salahiyet rek hUkdmet ~araltndan sarfedilen teldolabda bulunan ucu sivri bit 
199 goculun baJnmlan Dlyarbalarb • FaaHyetl ler ise 4714 lıra nakdt 14M7 par·;& siz phıalardan ibaret olup bu yold·a gayret ve !aalıyetlerdeıı ve ~erek me çak sırtına bat.Jmt, yaralı fazla 
lar t&rafmduı taahhld edilmiftlr'. NU Hayvanları Koruma cemiyeti cu • eşya tebenii etmek suretile ayni Yar· baberlıer vermeğe ne ilimleri, ne de dcıu memleketlerden göstenlen mad- kaybettiğinden Cerrahpaşa h 
fma evw:ı ~ ettlrUmek IUJ'eti!e martesl gUnkU içtimaında prld Ana dımda bulunmtlflardır. mevkileri mü.aiddir. Haberlerinde d1 yardım ve alikadan dolayı hülrl\- nesine kal4ırılm11, tahkikata 
çocuk ftrildfği takdirde bu taleb bır dolu fellketinden mtıteeMir olmuş <r Mısırdan Gelea Yanhm sarahat de bWun Bi le h. mf'te ~ medeni lleme tetekktır edil- mıştır. 
misli artacaktır. lan kA..lftlerin muhtacı mua\•enet ve Mısır veliahdinin riyasetindeki ha· maz. naena y · mC!'A ıutkkındakJ takriri reye konu • ===============::::::::---: 

v ;,n& Yakında aıluıle olacafma dair bir la k k b 1 1 d 
............. Yanin 1!'.klpleri ~ tedavi hayvanlannı mevzuu bahset · nedan grupunun hayırperver mesai· gar.ete bavadW ~&l'NM yahacı clfdl. rP.a n u ino ~nklnu.i dd . •-•AN.• Pll 'OJ k.:N 
Şarki Karahiaar, 9 (A.A) - m • mif ve mtllf iktısadiyatımızda mu • sile toplanan çadır, battaniye ve yi . .U7.1>aınen ı c ma ~ı11e g·~ - D İh S 

tanbuldan gönderilen heyeti eıhhtye- hlm rolt1 olan bu hayvanlara yardı • yeceği muhtevi 361 balya ile 16 san- kodu dayacalc olanak bunun h&~r çilmezden cvvet vaktin gecikmesi d·:>- t. san a mi 
den bir kısmı bugün kazamıza gelmiş- ma karar venniotir. Bu makaadla fe- dık eczal tıbbiye, dün Prens Ahmet lhni kıymeti haiz obnadıtma ' 'e 1• • layı~Hc .hıttalya mebusu Rasih Kap- . lstttptokok, istafilokok, pn&llO' 
ür. Eiribel geçidi aoaldıjuıdan mU- il.ket mıntakasına bir müfettişle bir Celil Pqanın riyasetindeki heyet ta laneı peygamberler 11DJf111a mensel» lanın teklifi Dzerine bu maddenin ge- kok, koli, piyoetyanlklertn ~ 
0 •kal•t bqlamıftır. Ahıcraya mut • memurdan mUrekkeb bir heyet gön- rafından Besarabya vapurile htan • bir tom ağ1zbdan sadır oldapD& bük Jecek içtlmaa talikine dair olan teklif ~:~=~~~ar~·-=k v;~ 
~çadır, un veaaln eevkedilmek • d~lecektir. ~dan Bay .Galib te ~la.getirilerek Kızılaya teslim edil • metmemlz leab eder. ide kabul edilerek saat 18.10 de cel- ıl••-
tedir. Zıraat Vekiletı ıle buna daır temas- mıştir. AVNİ YAKAI .. IOOLU seye nihayet verildi. taze aş:dır. 

Orduda 
bir istifa 
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Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
29~0 sene ve daha fazla mOddettenberi sahibleri tarafından aranılmad•öından dolayı 
f d 

9 sayıla kanunun 41 inci maddesi mucibince muhtelif Banka ve Müesseseler tara-
1 '" an _Maliye Yek&leti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen para-

• 

Ecnebi seyriscfain şirketleri 
ve Armatörleri Cemiyetinden : 

. arın mıktarı aşağıda gösterilmiştir. . 

v işbu paralar BankamıH devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahibleri 
~Y~ varisleri tarafından evrakı müsbite ibrazı suretila idare merkezimize veya şube1e
~mız~. müracaat edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olunan 
~or •sman SandıOına intikal edecektir. 

Heyeti umumiyesi Z5 .klnunusa.ni 191() tarihine milsadif perşembe 
gthıU tam saat 11 de Galata, Kuto hanında 7 numaralı dairede vukubula• 
cabnı arz ile mez::lı:Or cemtyetiıı a.zalanna illn ve tefritleri rica olunur. 

RUZ.NAME: 
ı - 1939 mesai ha.klandl:. rapor 
.2 - !Bili::ıçouwı tuvibi ve ç.ı.ta.n idare heyetinin ibrası 
3 - Yeni idare heyetinin ~ilmesi 
4 - 194-0 ~oo için iki he.s&h mUraldbinin fleÇilnıesi. 

lstanb'l.I, iO kanunusani 1940 

.1... u müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların hUküm&üz addolunaca(iı 1 an olunur . (227) 

Tf,, 

23.45 

bim 

Emine Seniha. Şchudebap ~ kemeri Ko
\•11Cilar cad. 89 

Selanik Bankasının 24/2/938 tevdiatı 
TL. tslna Adree 

5·- Hıı.muı. ~R;:ef;:e::t--------~ -------
2·- R.esuı Çorapçı ve Mehmed 

Sımsar 
2·- Perla Dnnon 

3.50 Efendi Zade Meıu!ı~S/988 Tevdiatı 

2.- Sam 1 D . 8/6/988 Tevdiatı 
ue avıd Saban 

11.50 Lu~ u· T 20/8/938 Tevdiatı 
26 ı evfik 

. 50 Aram Berberyan 

11.50 İza.k Papo '1/U/938 Tevdiatı 
59.ıo YusUf oğlu aı;.. _ _._ 
44.50 AVram Moiz AJ'uı 
38.35 Sultana Abrah~ 
6.- Georgeş D. Fotia.cli.. 

44.- Salim z A '-- !9/6/938 Tevdlab 
• .CUUlled Remzi 

9.75 ~:~aznalı Bankas~nın 26/1/938 tevdiab 
1 a e Mehrned. 

7.21 İhsan Ahmet. 29/S/938 '.revdiaa 
44..27 V ·u 1.0 · ·.ıu. Berberian 
..l! ·- Faik. · 
~.7908 GSadıkzade Biraderler 

• C2D. Menzhart. • 

3.00 Pulathaneli Z 18/5/~89 Tev4Jatl 
2.06 Cingili z ö · Hafız Rıza. 

62.50 y· ·ı..- · mer Fevzı· 
ırmılJ\!ş z M · 

20.91 Mı aiınıut ~Iale~~etb/Nuri. 
srnail 

12.62 Halil M'th 
seyin. 

1 at b/Hacı HU • 
16,43 Salih lia"'"i b/H . 
33.18 Saliı.hn.tti' • ayrı. 

'Nevzat. n Nevzat b/ Ali 
2.21 I:Ia QA 

cer ~vket b/Şerif. 
ll.12 İffet 13 

Muhlis n. Suluktzade Hakkı 
() zevcesi 

Seyrisef ain idaresi 
Bandırma Va. Katibi 
Emniyeti Um. memuru. 

Dolmabahçe sarayında 
Türk Sanayi Bankasında meclisi 
idare azası 
Aksaray Muradpa.şa Camiikebir, 
Paşa sokak 110 - 3 
Halkalı Mektep müdürü nezdinde. 

snıanlı Ba k 
13.27 M h n asının 14/5/938 tarihli tevdiab 
27·06 ~§i~~ilmi b/Haıu. Maliyeden mUtekait. 

. b/ Abdullah. Ağacami No. 5/3 Beyoğlu 4
•
88 

BeyZehra B/Hasan lb-ı..:- Ni§&Dtaşı Yusuf izzettin sarayında 
2 29 ıevcesı • oı.&UW Moda Kızahiye sokak No. 60 
. Ali Ata b~an 

8.35 BaYriye BJY . 
27.93 llaUI b/ A :ı.._ USUf Ziya, 

~et. 

Kartal Maliye şubesi tahsildarı 
Vefa Kovacılar Lisesi karşısında 
Kırklareli H. Zekeriya mahal. Paşa 25.oa Mehmed B/Mehmed çe§mesi No. 151. 

Elanek · · Silleymaniye Hoca Hamza mahalle-
1·87 Bagop ~nakyan A ili Dedeoğlu yokuşbaşt No. 2 
l.S6 M:. Nebih bin !Uza \'Ukat. Makrıköy Kapancı No. 51 

· Üsküdar lhaaııiye Orta sokak No. 
Osnı h B t04. 

~.28 vaanı: ankasının 15171938 tevdiab 
(26.7.938 ~etzky 

11.13 Aviıuıi G. diaa) Kaaımpqa karakol kaqup.Dda 
... " .... No. 2ti 
.. ".- ·~thı Nn..: 
~-- Ali Riıa. ... a. s.•o Ceına:ı 
e.oo Mustaf~oğlu. 

J·9090 Basan Hüseu;..' 
· Ahmet bin H~"' 13·90 !?ralıinı Bauı. J ,•Q, 

6.16 a,ıchm 
9.54 B et Selim Şanı1ı 
l.46 ş:Jf n de Gerando · 

'14.so 'O-.. Ye Kazım. · 
~rosB· a.41 liiirnt ısaryan. 

l.52 JL...:ı __ E. Talip. 
44.43 ~ Attannigbi · 
18.75 ~~anıcıyan, nyan. 
15.- Salih ~!'~~rikalar. 

J.00.- V . '.ıı'Cvki. 
aridatı mahsusa. 

23.35 
257.63 Pauı Foukiau. 

G. S. Cividis. 
Vasıuos Sutidi.a. 
~USUf 

8/11/938 T(', .. : ı 

4.-
10.
?l.62 
18.43 
99.14 
93.45 
22.67 
'18.10 
33.38 
l2.12 
59.oa 
2.50 
0.20 
5.69 

s.25 

7.16 
2.12 

f.6Q 

139.56 

B . 
.... ~Yin b/lb-1.:_ 
aıUQire •Q4UJU, 

Nasuııı' b/Safun 
~ettin b/ AIİ. 
vaaır1b11 b/Ah.nıet. 
Enıi~e ~a: Osınaıı. 
Pakıze biııti t:!t. 
Ahmet Nurt 
Raşeı Koen · 
~~ryan. 
Cleopatra Julien. 

Kırklareli 

Redif alayı, Ytızbaş 

191111988 
liaYrettin Yusut b i'tıvcllatıı 

/Ziya, Sultanahıned Finıza.ğa mah. Ha • 
~tuıı Kumru.yan :ınam BOkak No. 12 
"Nı-:1:' Zade AbduıP.m Ortaköy Dere S. No. 8 
;__~. Anıa.vutköy Dolabh sokak No. lB 
"""WD Badi b 

!Mehmet. Sirkeci Ra ...... cAı •• 
161121 

-~o cad. No. 17 
~ue Co . 088 TevcllaD 
~ DlJnercia1e de Xif1ia 
llalil ağa. 
Zago. 

TL isim 

~32 Hafız Muhittin b/Haeı Ali. 
2.- Fresko Biraderler. 

8t.:53 

a.-
1.79 

Ali Rua. 

Abdülflz.iz.. 

Bayan llısan. 

Meydancıkta Kazuiter hanında 
No. 2 - 3 C'Befl.lrtat lblamur cad. 
No. 92 de) 

Emniyet Sandığının 28/6/938 tevdiatı 
252.92 istim. 

Hobyar mahal. Emırler sokak No. 
2 kaymakam Abdllllztz lrfa.n 
Beyazıt Simke,haae aokak Ağa 
mahal. Ca.miiferif S. eski 8 yeni 
12 No. de.. 
Ayaspa§a Suay arkaal eokağında 

-.86 Melek. 
-.84 Hatice Hikmet. 
5.41 Ali ruza. 

2.68 ZUhtU. 

-.99 Esfcndiyat Hakkı. 
-.95 Perihan. 
1.76 Naciye Fatma. 

5.88 Naşıde. 
1.10 Şadan. 

6.56 Tevhide. 

2.18 Nazlı. 

2.~ Gülizar • 

3.46 Harunrefid. 

-.91 Halid Tahir. 

1.89 Ayşe Kevser. 

1.50 Emin. 

2.46 Fatma Fuat. 
1.H Mehmet Zeki. 

6.99 Mehmet Sami. 
5.68 Behice. 

12.- Hayriye. 

1.24 Melek. 

2.36 Reyyan. 

1.10 OmmUgülsUm. 

l .25 İzzet Mehıned. 
6.52 Melek. 

5.18 Nevres. 
-.85 İrfan. 
1.66 Şeraf ettin. 

1.18 Fatma. 

1.39 Abmet Naznıf. 

4.4.2 Hatice Süreyya. 

1.60 Münevver. 

~.66 Mustafa . 

1.82 Mehmet Mlln.tl'. 
lS.64 Halil Riza. 

17.22 Penbe. 

2.36 Mehmet Alı 
1.22 Faika. 

2.19 Faika Berin 

-.74 Rahime. 

I 

Kadıköy Ce•izlik No.15 mu~•lim 
Fazhpa§a Binbirdirek No. 13 de 
Osküdar K~c:: ctcrlc mahal. Karu:a
a.hmet cad. ?\o. 301 (.Askı>.r mü • 
tekaidit 
Kasmıpaşa Divanhanede l{urala.r 
müd. emrinde topçu kursunda 
(Mülizımıevvel) 

Gfütepe J.1amada sıra köşklerde 
Gözt.epe Mamada sıra köşklerde 
f{ızıltoprak tuğlncı 
Mustafa Ef. No. 115 
Osküdar Ayazma No. 11 

Ziraat Bankasının 5/1/938 tevdiah 
1.05 :Mntlef. 
1.15 Asım. 
1.35 Ahmt?t Veııbı. 
1.27 Mehmet Remzi . 

20.26 
13.29 
5.01 

16.22 
29.48 

G/ 1/ 938 Tevdiatı 
Avram Veledi Mişon . Tavukpaza.rı 
Bici O. Arif. Tq odalarda 
Selim oğlu Ahmet Necib. Ha\>sada 
Arif Mustafa. Değirmen yeniden 
H. Bekçi Emin. Husus! Muhasebe 

Erenltoy Suadiye Şaşkın Bakkal 808.76 lsmail Hakkı. 
Hwri evinde 

8/ 1/ 938 Tevdiatı 
Ragıb ~aşa otelinde misafir 

1/ 2/ 938 Te\·d.iatı Dr~mn Tercüman Yuuııs mahal. 
Yahya zade sokak Mustafa eşi 
K1ldıköy !Kuibağtuirre 3 üncü so
kak No. 2:5 
Gedikpaşa Emin Sinan mah. A -
luLrçeşme No. 25 
Erenköy Şeref ef. aııkak Darülmu
alinıJn mahallesi 
Yedi.kule §.imendifer fab. da ma -
r:ıngoz. 

Bey~t Saraç lsh."lk mahal. İbra
him bey akaııetindt' 
Fatih Çırçır Hacı Hasan ma!ı. 
Haydar C. !No. 27 ı 
Kadirga Hastahane S. No. 3 
Fatih Dülgerzade Manisalı Meh -
met Paşa M. 5 1 (Eczacı) 
Be~iktaş Akaretler No. 5 
Ifa.ı:lıköy Yoğu~uçcşme cn<l No. 
115 
Beyoğlu Bcdreltin muhal. Orta 
soknk Paşa hanında 
Aksarl!y Horhor cad. Munıdpa,.c::a 
sokak No. 1 
Kadıköy Yogurtçııçeşmesi caddesi 
No. 115. 
Sirkeci Serverna sokak Karaki ffü. 
seyin Çelebi mahallesi No. 5 
Bakırköy lstasyo:ı cad. No. 171 
Kızıltopı~k Reşad Paşa köşki.inde 
Mcbmud c.cıi 
Şisli Tramvay cad. No. 112 
Tatbikatı Fenniye zabit vekili 
Kanahçarşı Ko..lpakçılar ba31nda 
132 ve 13-! Nl). da Manastırlı llU\· 
nif:ıturacı 
Kadıköy Aeıbadem Nişantaşı cad
cl<'si No. 48. köşk 
0.skildar Ayazma mah. 1ake1e 
caddesi No. 20 
Cibali Seferikoz mahal. Şerefiye 
sokak No. 12 ölü Bilini e9i 
Aksaray Taşkasap Softa Sinan 
mahal. fmaro sokak. No. 23 
BC§iktaş Sinan Pqayi Atik mahal. 
Muhtarı evvel JIOkak Hae :fırm ar
kası No. 15 
Kemerburgazda şoför 
Sultanhamamı Çıngırh han No. 15 
kunduracı 
Karagümrük Hacıbt'y mahal Tek
ke sokak No. 17 
Fe.riköy Ferace sokak No. 611 
Kadıköy Yeldeğirmeni Kahveci so
kak No. 18 
l<aıiıköy Moda cad. Muradağa so
kak 
Eskişehir Hilaliahmer merkez aın
ban müdür muavini Ekrem eşi 

99.24 Siirtli Mahmut oğlu Mevlfıt 
12.- Siirtli :Mahmut oğlu Mevlftt 

23/ 2/ 938 l'el'df.ab 
2.-42 M'ülizim Behzad. 

Ziraat Bankası 10/3/938 tevdiab 
5.44 Mnzgirtte Halit yeğeni Ali 
7.44 Yiizbaşı Rüştü emirberi 

Fevzi 
21/ 3/ 938 Tevdiatı 

10.- n:araside jandarma Meh • 
med 

U/4/938 Tevdiatı 
4.15 Ayşe Refia 
2.22 Naciye H ..... san 

16.23 Eıni ıı c. 
0.92 Kevser, Şevket Rifat. 

2.50 .Mustafa lslam ve Kaşakir 
zade Abbas ve Fevzi 

Küçilkbebek Yeni so'kak No. ~ 
B~iktaş Has fınn cad. Kazan As· 
lUl\Z sokak No. 9 
Feriköy Demirci .sokak No. 20 
Fındıklı Derici Osman çavuş yo · 
kuşu 1 No. 
Tahtakale Battan ban No. 6 

8 .50 hfalımut Talat b/Ha.cı Şıı· Aşirefendi han No. 50 
:kir. 

0.50 
5.50 

S-1.50 
7.GO 

80.GO 
9.50 

2.4'i. 
1.94 

-.49 

-.65 
3.80 

-.90 
-.90 
1.40 

Serkia Keşi~yaıı. 
Hamza. 
Şükrü . 
Yusuf. 

19/f/9SS T«n·diat.1 

Ahmet ŞükrU. 
Silleyman oğlu Arif. 

20/ 4/938 TevdJal 
Şe1'-kleri Emine. 
Ahmet oğlu Mehmed. 
Koca Osman oğlu İbrahim. • 

3/6/9S8 Tevdiab 
Kupon fa "ri. .. 

" 
" 
" 11/1/998 Te•llat 

ü.98 aoo No. b aenet bedeli. 

28/6/998 TeYdiatl 
1.- Rauf. Gelibolu 7'Uttlıı Jııhlsar tahrira 

8.14 

2.30 
2.09 
1.08 
4.-

memuru. 
Yusutağa zade, mntekaid Gelibolu Camttkebtr mahal. 
Hacı SWeyman Fehmi. 

Ziraat Bankasının sn /938 tevdiab 
Muallim MUeyyet. 
Kimyager Tahsin. 
Makinist Mehmet Tayfur. 
Demirci Şaban oğlu Ha • 
can. 

90/'7/9SS Tevdiatı 2.32 
7.-
1.M 

Ilab3 Toros. 
117.80 Hikmet. 

38.59 Bedia. 
100.10 Abraham. 

i0.60 Bedia HüsniL 
1.069.80 Hacı Aziz. 

6.61 Şerife lfakat. 

Beyazıt Soğanağa mahJ. Camiişe
rif sokak N o. 46 
Beşikta~ Akaretler 34 
Beşiktaş Akaretler 35 de miralay 
Sami hanesi ahçısı 
Mercan Muradiye sokak No. « 
Üsküdar Karncn.ahmet Hacı Ah
med mahal. Mektep sokak No. 1 
Kumkapı Nişantaş.ında Ka1.gant • 
zade Sadi mahallesi No. S 

2.27 

Pir d~c- znde Mustafa. 
Mehmet All Kemal 

25/7/988 i'evdlaa 
Fhtih 4 üncü Hukuk HA • 
kiınliğf. 

2517/ 988 '.l'evdlaa 
6.50 Muhittin. 

73.- Hacıağa oğlu Faik. Elazığ KadıköyUnden, 
2/ 8/ 938 Tevdiatı 

6/8/938 Tevdia.b 10.-
20.-
10.-

Yüzbaşı oğ. Mehmet. Eğridereden 
Yüzbaşı oğ. Mehmet. Eğridereden 116.42 Artin. 

ıs . .ı Behice. 

27 .88 Mustafa. 

228.02 Nuri, Fatma, HUrmtb. 

Çakmakçılar yokuşu Giritli Mus • 
tafa Nail Paşa hanında No. 7 
Şişli Bomonti Sabuncu sokak No. 
22 
Y edi.icule Hacı Evhad mahallesi 

Mehmet Ali oğ. Durmuş. 
15/8/ 938 TevdJatl 

11.74 Marangoz Seyit Ahmet. 

Çeşme sokak mazulini mtilkiyeden 154.29 Nazire. 
Mevlevfhane kapısı Hacı Evliya 

15/ 9/ 938 TevdJa.tı 
Arapkirli Şeyh Omer Rab& t.onmu 
ve Ahmet kızı mahallesinde Mevlevihane kapısı 

cad. 49 21/9/888 revdlaıı 
12.40 Ağavnl. Kartal Orta sokak 38 -.84 Teofilos. 

6/8 9 d 
4.1.50 laak Korer-. 

Emniyet Sandığının I 38 tev iatı 4..50 Ahmet. 

100.10 Halil. Aksaray Sinekli bakkal civarında 6.50 :f ~~et. 
No. 53 ticaretle meşgul 8.50 

20.11 Hatice. Kadıköy Kalanııe l8kele başında 29/9/938 Tevdiatı 
kömür tüccarı Ziya valdesi 4.- Gilndoğdulu laa oğ. Mı... :ı 
Beşiktaş Köyiçi fabrika arkasında ve Musa oğ. Mustafa. 
dişçi Halil hanesinde müsteciren 7/ 10/ 988 Tevdlnb 
mukim (İzmir ldhalit Güm. Bat- 1.4:1 1clfı.l. Beyoğlu 2 ncl melrteb munlllml 
:katibi) 2.48 Mehmet KAmn. Sultanahmct J{:ıpınğası mahal. Hl 
.Racımpaşa Dervi§ Ali mahal. Kurt aa.r sokak. 
ağası cad. No. 21 CEdin:ıe Ziraat iM bacr b ·· k d.ğ "' 1 d d" &k. eabık mUdilril) ~ ... a ı ugun çı an ı er yevın1 gazete er e ır) 

10.53 Ali 

13.67 Yusuf Ziya.. 
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. - TÜRKİYE UMUM 
MUMe:ssitıiöı =G E 

i~tanbulda Perakende NERAL ELECTRJ .. 
!~lııcı. Miıııır Vıdıı cıd. Hı. aa.:atış; ROBERT LİBERT V.E KAR C MUESSEsı;-sı 

ANA, lbr~hım Burdurotıu l. wt Y. «ııı ... ıu DEŞI ŞiRK.ET: 
l.Nl<ARA v&' istasyon Cad. Tic.rethanc,;, 
ANTAKYA (Hnmırşe Mı~ızısı 2n ERZiNCAN Tah . V BAlll(fS/Q l(a._ııy> Hoea 2ade Kh d >.na fırtılar otd. 37 0AZIANTE p M s~n etin ve Ortaldar 
DIV >.~Al<.IR •ıım Aktan. ım ve EvlaUarı ISl<fNOfRUN <H met Allveli ı MANIS \ N 
E Ayy ld :ıtay) $evrem - NlôDE, , urııllah ve k'.crnaı ~ . . . LAZI Bozıc' r/ ız Mıtazası IZMJD . Pozcu ve Remzi 7ııcsscsl Şevket ÔDEMIS K.HS. ~ccmıı Ozızızmır lcırdıJla, 
fSl(IŞEHfR. B~~ik Q:rcJ_!ı~nc.ıL KON..., Avnı Nuri Mcs mcr RIZ '• usnu Karh 

obu,,ıcn Arif Al v • - YA, Ahmet . K- !'~ çıoğ/u TA REs'uAshmNet Er~ Elek~7k SEın~cr acentası 

~~~~---------~~~:P::c~S:ıık:r:u~V:al:ç•:n~M~E~R~S~IN:~Ç~k "çQlter"'-a V . urctıın s d . vı AN, Siirtli Siil aa tıfrn Sönmez 
• ezır Erın~ ve inıdcr/ USAi(, Ara U~cyman Saydan 

lONOULOAI( ız 

r"'" .................... .;;~·~M:o:b:il:y•:c~ıA:fi~~~iu:. ........ J 

1 IAmbAlı IQ40 modcll • Bu model, batu re.dyo
ların O ili 10 lambllarına (nlktır - Oündüı 
Amerikayı alır. - mıkrolog - rutübct odası 
- :J dılgı - 20 sınlımlik • dynıpovcr .. o· 
parlöt - ıon moniıor - aramofon ltrtibıtı 
- 7 O E. limb:a 

fiBl·f5 
7 l AMBALI 

Akümüliıörlu n1}'0 - Pils.iı volt ıkumO· 
lıtlk ile ~<\lıtır - Otomatik dOQıncli - Ora· 
mofon tertibatı - goz •yarı - ) dalıcılı -
Tilrkl)'eyc bu lı:aliltdc alcumiılıti'>rlO r1dyo illı 
defa ıdh:ıl cdilmlstır 

Hl·IOON 
" COMMANDER .. lılks mocıeıı. 
10 llmbatı : Bu rad)·o dünyanın en OstQn radyosu 
sayılabilir • 3 dalga • mik•olo:t • ton monilor • 
ses ayarı • • ruıubeı oduı • ol• m•tlk düQ-mclcr1 
çffl puspul • grıımolon tcrtıb• • "bass com· 
pcnsation .. • ıo adtl O. E. lam: t\uı • lüks mo· 
bilye. • en yüksek ılı$ kabiliyctı -

Nl·64 
6 llmbıılı 19-40 model· • l da'galı • f6ı •)'lfl • 
rııtObcı od.alı • 111lı monıtor • gr;ı mofon tertıbatı· 

Nl·61f 

-· -· -· -·-....' ..... 
' ·· 

.. dynapover .. opıırlörü . Amenklyı cündılz alır. Si 
wlstasyon himlcri xuılıdır. t' Af'!• lo•J GENERAL ELECTRIC MAGAZA Iİ RL~Ş~:u:a~~=:=A N IN .;1""J r~: Beyoğlu, fsti.kl.iJ caddesi Ntt. 28 'f el: 43849 

...... 11111 .... , ....... 1 ' • . . . . . . • . . ! . , ' . ~. \ , /". . . . . . 

1 ~evlet ~e~ir~lla~inlan ıııwoA~::~!m~IDS~~:=~k~lM~-1i~·k·h~~-a.r~la~r·U~·-~~ii•d•ii•r•l•ü•~m·.·nmd~c·n·ı~ 
Muhammen bcdellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 1100 , ip yular başlığı natı 338 lıra 73 kuruştur. Şartname- Muhammen B. %7,5 teminatı Eksiltnı~ 

malzeme ve eşya her grup ayn ayn hale edilmek ilzero 2fı/1/940 per· 1100 ' ip yular sapı si komisyonda görülür. İstekliler in Cinsi l\liktan Lira ıer. Lira rU'~ Şe~ 
§embe günü saat "10.30., on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilin • 750 " ktıre belleme belli saatte komisyona gelmeleri. - - - - - - • 
deki komisyon tarafından açık eksiltı ıe usulile satın alınacaktır. " ~, "569,, "93,, Demir boru v.s. 16 kalem 4.00 30 30 02 Pazarlık 1 

Bu işe girmek isliyenlerin her gı ıp hizasında yazılı muvakkat te • 400 " kıl çul .. • Çelik saç muh. 
5

-
mlnat ve kanunun tayin f ttiği vesail le birlikte eksiltme günü saatine 800 ,, kıl kolan Bir milyon sekiz yüz yetmiş bin eb'n.tta 7780 Kgr. - - " 1

6
• 

kadar komisyona müracaatları lAzımc ır. 220 kayış yular başlıgıw Buhaı• kazanı 2 Adet 1750 00 131 25 ,, 1 __. 
,, metre beyaz stil ipi alınacaktır. Pa· ibln -·''aı""" Bu işe ait Q~rtnameler komisyonrıan parasız olarak dıığıWmaktadır. 550 ,, sUngcr I - Şartname, nümune vo çeli!c saç eb'at listesi muc ce Y~ 

..,._ akk zarlıkla eksiltmesi 15/1/940 pazar • 1 u k 1 lıkl tın al aktır 1 - 15000 Kg. Tuzruhu, muhar men bedeli 2175 lira, muv at 550 alaf runga tımar fırçası yazı ı ç a em eşya pazar a sa ınac . 
teminatı 163 lira 13 kuruştur. . . . . 

550 
" kıl ebre tesi günü saat 14 de Tophanede İs • ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminaUan, pazarlık saa 

2 - Muhtelif cb'atta 2000 kılo ı myant levha, 500 kılo 10 m/m lik " g tanbul Levazım amirliği satınalnıa hizalarında yazılıdır. ft 
dört köşe grafitli amyant salmastra.. : 00 kilo mnstik manganez, muham· 550 " paybent komisyonunda yapılacaktır. Nilmune- m - Pazarlık 11/1/ 940 perşembe günü Kabata.'.}ta. LevazllJl 
men bedeli 2750 Ura, muvakkat teminatı 206 lira 25 kuruştur. "129,, 550 ,, zincir yular sapı si komisyonda görülür. tst~klilerin Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. :J.1' 

Ist Lv. Amirliğinden: 
2 No. lu dikimcvi terzi ve çadır kısımlarına gec~ ekibi için işçi alı

.ıacaktır. Bu ekip on beş günde bir gi ndUz ekibi ile telıdilen çalışacaktır. 
lsteklilerin aşağıda yazılı vesaikle Tophanede iki numaralı diklmevi mü· 
dürlüğüne müracaatları. 

1 - lstida, 
2 - Polisçe musaddak hUsnUhal varakası, 
3 - Tifo aşı kağıdı. "1074,, "119,, 

20 ,, maa sikke tavla halatı teminatlar~le belli saatte komisyona rv - Şartname ve müfredat listeleri her gün sözü geçen §Ubeo"'" 
Yukarıda yazılı 13 kalem muytabl· gelmeleri. .. 573,, "l2·i,, parasız alınabilir. 1~ ye 12/1/940 cuma günü saat 15 de • . • V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde 90 

Tophanede Levazım amirliği satın-
30

,
000 

kilo vaketa güvenme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. "107~ 
alma komisyonunda pazarlıkla alı • 8,250 kilo birinci kat dış kösele j 
nacakbr. NUmuneleri Ko. da görü- 6.000 kilo ikinci kat dış kösele CÖksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 
lür . . İsteklilerin tcminat.larile bcllei 9,000 kilo taban astarlığı kösele 
saatte komisyona gelmeleri. "88,, 

••• Yukarda miktan yazılı vaketa ve Hakkı Katran Past illeri de vardır 

10 b. d t d · .. k'' h lka kösele 15/ 1/ 940 pazartesi günü saat .A 
ın a e 3mır uç ·oşe a 1s 

11/ 1/ 940 perşembe günil saat 14,30 14,30 da Tophanede tanbul Leva - !,m----•-ım••--------------.. 
---------- --, da Tophanede Lv. amirliği satmal· zım amirliği sabnalma komisyonun· ı Asker·ı Fabrı·~aıar Safı"ı A'.ma Komı'syonu ı·ıaAnları Deniz Levazım Satına :ma Komisyonu ilanlan ma Ko. da pazarlıkla alınacaktır. da pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 1\ ll 

·~-~---••••ı••••••••••••~---~-~~~min ~dcli ~O}ira, ~~!~~ 36 ~kcrlkundura~alincclv~~va. ~~-~~---••~••••••••••••••~~~ 
lıradır. Numunesı Ko. da gorulur. keta ve kösele nümunelerile ve temi· Askeri J<'abrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sat.malına KomisY0 

1 - Tahmin edilen bedeli (5290) lira olan (23.000) metre amerikan "567.. "91,, natlarile belli saatte komisyona gel· nuııdan : 
bezinin, 16 İklncikiınun 1940 tarihino rastlıyan salı günU saat 11 de pa· •• • mcleri. "575,, "126,, 300 ton % 75. 78 tik Ferro Mangan alınacak _.. 
ır:a.rlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 2000 adet tevhit semeri iskeleti a- •u Tahmin edilen bedeli "5G745,, lira olan 300 ton % 75 - 78 lik FcP~ 

2 - ilk teminatı (396) lira (75) kuruş olup ı::nrtnamesi her gün ko- lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 12/ 'Iangan Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüguW•• Merkez Satınalma I{. 0 , ,.~ !) 4 d T 3 adet büyük yazıhane ı• dUe · d 1 k al b'I' 1/ -10 cuma günü saat 1 e op • . .. misyonunca 15/ 1/ 9·10 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale e .
1
:,. ınısyon an parasız o ara ına ı ır. hanede Lv. ô.mirligwi satınalma ko - 6 adet kilçuk yazıhane ı ır 

• 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kamuıda yazılı vesaiklerile birlikte belli 1 1 T h . cektir. Şartname "2,, lira "84,, kuruş mukabilinde komisyonda ver • 
misy?nunda . yapı aca c_tır. a ~ıın Yukarıda yazılı 9 adet yazıhane Talihlerin muvakkat teminatı olan "408711 lira "25,, kuruş ve 2490 ut:,. 

~ vo saatte Kasımpaşnda bulunan J.:omisyona müracaatları. (237) bedeli 8000 lıra: ılk t~?1ınatı ?OO li~a· 11111940 pcrşenıbe günü saat 14 de maralı kanunun 2_ ve 3. ~~ddelerindeki vesaikle k_omi~yoncu olmadı}<_..., 

Nafia V ckaletindcn : 
F.J<.siltıneye konulan iş : 
1 - Seyhan sağ sahil sulama ve deşarj şebekesile sınai lmalA.tı ve 

ıutetmo binaları inşa.atı keşif bedeli "2 400 000,, liradır. 
2 - Eksiltme 26/1/940 tarihine rastlıyan cuma günü sa:ıt 15 de 

Nafıa Vekfl.leti Su İşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında ka· 
palı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeleri 50 lira mukabilinde 
Su İşleri Reislii:rindcn alabilirler •• 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 85.750 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacaf;rı günden en az sekiz gün evvel 
ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine 
mUracnat ederek bu ffie mahsus olmak üzere vesika alma.lan ve bu vesi· 
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu mUddet içinde vesika talebinde bulunnuyan 
1€r eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublıı.rını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde verme· 
Jeti liizımdır • 

.POlitada Hua ucikmeler kabul eılilmez, ''6GQ6.. "10691., 

dır. Şartnamesı ve numuncsı komıs· h d Le A • • v. rına ve bu işle alakadar tuccardan olduklanna daır Ticaret Odası Vf7 
d .. ül' .. ,,571 ,,95 Top ane e \'azım amırlıgı satınal· .. ti ,,

187 yon a gor ur. ·• " k . d 1 kl k ·ıt kasile mezkfır gün ve saatte komisyona muracaa arı. •; .A 
• • • ma omısyonun a pazar ı a e sı - =========================================:::~ 

100 düzine destereli \'e 100 dii.Line mesi yapılacaktır. Nümun~leri Sirke. . . dl 
dcsteresiz şakuli makine kes~ bıça· cide Levazım amirliği ambarında gö· Pazarlıkla eksıltmesı 18/1/ 1940 per- Tepe başı dram kısmın 
ğı 11/1/ 940 perşembe günU "Saat 15 rillilr. Pazarlık için isteklilerin belli şembe günü saat 14 de Tophanede tJ 
de Tophanede Lv. amirliği sabnalma eaatte tcminatlarile beraber komis • İstanbul Levazım amirliği satınal - ili Bu gece saat 20.SO 
komisyonunda pazarlıkla alınacak - el 1 1 ,,581,, .. 176,, k · da pılacaktır Nü . HAYAT BlR 
tır. Nümuneleri komisyonda göril - yona g me er · ma omısyonun ya • • 
Jür. İsteklilerin tcminatlarile komis· • • • munesi komisyonda görülür. İstek· ~ ııı RÜYADIR 
yona gelmeleri. "572,, "96,, 24.000 aded çorap iğnesi alınacak- lilerin teminatlarile komisyona gel· 

Yoğurt Kilo 
• • • tır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/ 1/ 1940 ıneleri. "586,, "241,, 

5,890 Sur harici için 
23,340 Sur dahili için 

perşembe günü saat 15.30 da Topha- • • • 
nede Levazım amirliği satınalma kcr 3000 k'l . k 1 ktı p · d 1 .. . ı o sır e a ınaca r. azar-
mısyonun a yapı acaktır. Numune& . . . 
k . d .. .. 1.. İ t kl·ı . t tıkla eksıltmesı 15/ 1/ 1940 pazarte-
omısyon a goru w., s e ı erın e. . .. .. r:: 

29,230 minatlarile komisyona gelmeleri. Sl gunu saat fa .30 da Tophanede Le-
29,230 kilo yoğurt müteahhirl nam "582,, "198,, vazım amirliği satınalma komisyo -

ve hesabına 24/ 1/ 940 çarşamb':l gü. • • • nunda yapılacaktır. İsteklilerin te -
.nU saat 14 de Tophanede Levazım .. 
amirliği satınalma komisyonunda ı a- Doksan ton kuru fasulye muteah· minntlnrile belli saatte komisyona 
çık ..eksiltme ile alınacakbr. Tahtı:Wı bid nam ve hesabına alınacaktır. gelmeleri. "587,, "242,, 

••• 
btiklAI Caddesinde Komedi 

Kısmında 
Gündüz saat 14 dEı 
ÇOCUK OYUNU 
Gece saat 20,30 da 
SÖZVN KISASI 

---~-=-~~~~~~ 
Salıibi : A. Cemalcddiıı SaraçoğJıl 
N~riyat müdürü: Macid çF:iJ1l 
Basıldıiı yer : Matbaal ~ 


