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Sulhun 
anahtarı 
~e p . 
el a:rıste, ne de Lon-
d~~ada.dır; <losrudan 
1 gruya Berlinde bu-

y \ttı\tYor 
">:• rı : HA ~AN KUMÇA Yl 
C:lhan 

ltay~la .. eflJinuınumlyrsi liitlerin 
teıı J;Un., nutkuna Daladyenin gc -

~İiıı \·~ '"Cr<J~ği, Çcmbcrla:rnln bu. 
l't(:cği ce\-ap üwriııde top. 

(Devamı 4 üncüde) 

s lehist anda 
011~ ti e erle Lehliler 
H arasında 

arp devam 

~1 ediyor 
a· ~k<>\'a 12 
Jatısınd • ,(A.A.) - (Havas ,, an). · 
'-'arb· · 

~l'tnan1~:Yaı Rusyada Bialovieza 
el 0lonYah ~ ~vyet müfrezeleri ile 
ela rnu~d abıt ve neferler arasın-
ır. So eıneıer devam etmektc

rc1... \'yctlen·n h • • '-{ <le ın. arCKatına tayya-
b·~k ıkıÜtaheret ediyor. 

li}·i;ı.t·· ık olan bu orman pek 
n~ '<!\ ur V , 
r·~ insa~ c ~azı kısımlarına he. 
1ng, bir ayagı ba~mamı!>tır. Gö· 

l:eierek Sok def atar bu "ormana l va~ak 
~lıista avlamıştır. 

~fla.ris, 1~da Alman zayıatı 
ıterze·ı (A.A.) - Zuich Ar· 

tla ... 1 ung Al 
Ut, <ıdıkJ manlann Polonya 

arı zariatm 91 bin 
me\amı 4 üncüde) 

Tallin, 12 ( A.A.) - 'Oç Sov
yct harp gemisi, buraya gelmiş· 
tir. 

Estonya tarafından Sovyct 
Rusyaya terkedilmiş olan deni:: 
ve hava üslerine Sovyct kıtaatı. 

. .... \ . . 

nın yarın girmeleri mukarrerdi. 
Bu iş, bu ayın on sekizine bıra

kılmıştır. 

Lon,dr~ l 2 (A.A.) - İngiliz 
'tlahafilindc Sovyctlerin, FinlAn

(Devamı 4 üncüde) 

Kemiyet ltiharlle 1aif o~:ın Iil:ı:-ı~:ra ordusu 
meti balomnıdun nüfusun'.\ ni h ~.!• • lmncUiılir. r:.cslmıh· Finlandi~'a 

ordusundaki hüeum arnbalarınılan hlri ~örüiii) or. Tekerleklerde hususi 

'c garip tertibata bal.mu:. 

Alman tayyareleri Fransız 
istihk8mlarının 

fotoğraflarmı alıyorlar 
Kaybettik leri araziyi istirdat • • 

ıçın 

Almanlar taaliyetlerini arhrdılar 

Rerıin kabarması 
Almanları korkutuyor 

Paris. 12 (A.A.) - Alman yük. 
~k kumanda heyeti, Fransızlann 
.'.!vkulccyş bakımından vaziyetleri 
le Ren - l\fozel cephelerinde bulu· 
ı:ın kuvvetler hakkında malumat 
.tıhsaline karar ,·ermi~ görünmek 
.e:iır. 

lannın gerisinden uçmak, Fran
sız hatlarına Ye hatta, ''gayri mes· 
kun., sahaya ya!daşmamak sureti
le icrayı harekat etmektedirler. 
i\Ia::ımafih salı g:i"'i'. havanın fe
nalığından i::;tifade eden Alman 
tayyareleri. -··ansız hatlannın sa· 

İngiliz Kralı 
General Orbayı 

kabul etti 
Londra, 11 (A.A.) - Türk as· 

kert heyetinin reisi general Or
bay bugün kral tarafından kabu1 
cdılmiştir. 

Bayan Orbay şerefine 

Londra, 11 (A.A.) - Halen ln· 
giltercde bulunan Türk askeri he· 
yeti reisinin refikası bayan Or
bay, 1933 senesinde lstanbulda 
toplanan beynelmilel kadınlar kon • 
fcransmda İngiliz kadınlarına kar 
şı gösterilen misafirperverliğe bir 
mukabele olmak üzere tertip etH-
len kabul resminde Üniversity 
\'omens clubün misafiri olarak 
hazır bulunmuştur. 

.\ .man piy<tde1eri tarafından u· 
mumi hi;;,i'r taarruz yapılmamış· 
tır, yalnız i&ti1,53flar icra etmek ve 
f<'ransızl::ı.rın mevcut kuvvetlerinin 
niktarı hakkında tnalumat edinil· 
nek mak:.a::İiie .csırler yakalamak 

"izere mütcm·l'l iue_n ufak kesif kol· 
arı faaliyette bulunrn(lktadır. Mıt 

kuli surette foto~ranannı almağa ,,...,...,...__.__. ... _,_...._Plb 

1yöı:'.erle hafit top,;u kuvvetleri, 
· an keşif kollarının bütün bu 
~;ebbüsJcrini a1rnm~te uğratmış· 

:ır . 
Almanların istik~af tayyareleri. 

bilhassa Fransızların müdafaa hat 
l::ı.rının fotof!raflarım almakla me~ 
gı.ıldtir. 

Fakat bu tayyare!er, Alman hat· 

mm·aff ak olmu~lardır. 
Yan resmi m::ı.hafil, Almanlann 

sarfetmckte oldukları faaliyetlerin 
c;r.bcbinin, kaybcdilmi~ olan arazi· 
nin istirdadı ve Ren nehri suları· 
nın kab::ı.rmaı:;ı yüzünden Almanla 
.n ileri mevzilerinin su altında 

1<alma·ı korkusu olduğunu beyan 
trnek'tedirler. 
(Garp ccpJıesituleki muharebe 

vaziyetine dair dalıa evvel gelc11 
telgraflar 3 üncü sayfalflızdadır). 

Tayyare 
piyangosunda 
·kazananlar 

(\'azısı 4. üncüde) .. -~ .... -~ ~~~ 

Eski Dahiliye Nazı rı 

Hitler, Musolini ile Mehmet ~li .. 
.. .. ..,, . .d k memlekete dondu 

gOfUŞmege fili gı ece Suriyede bulunan Vehip [paşa)nın da 

Çemberlaqn Bitlerin nutku- Y~~ 1.~~,a .~.~~~~k~.~ dönmesi muhtemel.. 

A 
ıekct dışında bulunan eski dahi· Yedi Ç in mebus t· 

na bugu••n vam kamarasında tiye nazın Mehmet Ali bugün-
kü scmplon ekspresiyle Paris • Siyasi temas:arda 
ten şehrimize gelmiştir. 1919 da bulunduktan sonra 

• cevap verıyor Osmanlr hükumetinin dahiliye Dün Sovyet Rusyadar. 
nazın olarak mütareke devri ta· 
rihine ismi karışan Mehmet Ali 
/\.:i Sirkeci garında ailesi mensup 
lan tarafından karşılanmt§ ve 
doğruca damadının Kozguncuk -

~ehrimize geldi 
I.ondra, 12 - İngiliz Ba§\'Ckiil 

Çcmberlayn bugün Avam Kama. • 
rruımda bir nutuk söyliyC'rek Hit -

lerin Rayıı tag nutkuna cevap ve. 
rccck, lngillerc ve Fransnnın sulh 

teklifleri karşısında noktai naza • 
rını anlatacaktır. 

Hitle r İtalyaya mı gidecek? 
Paris, 12 - Almanların polis 

teşkilatı ~efi Himler Milanoya 

• 

gitmiştir. Orada İtalyan polis 
şefleriyle konuşacak ve iki gün 
kalacaktır. 

Himler, Hitlerin seyahate çık- taki köşküne gitmiştir. 
(Denmı 4 linet.de) fDeooms 3 ü.nci.Ule) 

Bir müddetenberi Moskovada 
siyasi temaslarda bulunan Çi 
mcbuslanndan mürekkep yedi ki 
şilik bir herct dün Sovyet bandı· 

( D C\'amI .._e41M) 
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1 Nazizm ( Megalo idea) sı .. 
i Yazan: M. DALKILIÇ 1 
J H İTLER, eğer samimi urettc ~olh ı .. tıyol'"la 1'

0

a1l AlmAnyası j 
: hakikaten ricat erlfyor demt>ktlr. : 

l Zira, bütün propagandalar 'e ~alanlar bertnrnf, hal,füatte X a. ! 
~ rizm'in bir (l\lcg:ılo idt>a) dan lıa<:ka bir ey olmadığım 'o ~·eni Al. l 
! nınny ya (dün)ııyı alucııjhl) ~a.rlolarının h<>~ıma "İİ) lctilmediğfnl f 

biliyoruz. i . 
llnl.ilmUe Xazizm i"tenıleri Almanya) ı dinamik urt>ttc ,·e 

gizli bir ıııcgnlo <hlea için \irntlc n bütiin dün~·a ile dii' i.i';ntCJe 
Jıazırlamı tı. 

llillcr .\lmıınyayı salııı kaldrrm:tı'.;a muvaffak olnıu~ H' Polon· t yad:ı da bir .)1lılırım zaf(•ıi kıuandırnııı;kcn hu muıarfer milleti 
tekrar nasıl ~·erine ol urimuya razı olur? 

Yer;ny mnıılıede ini !:İ~'llemek mU\-uffakıyetlcrinden onr.ı tla. 

ha hü)iik cmellcrt" doj;ru cilıan~ircc yürümek zaafı pek tabiiılir. 
i\·ıı;r,izınlrı ha.kiki me;;alo idt-:ı ı, A\U'>tralya. Yeni '.lclanda, 

Cenubi Afrllm, Can. n.saire ~ibi 'ııh llcrden murckke11 'c onlan 
miırcirelı l:l atan ın •iltcre tnıpar torluğunu pıırçalnyıp Auupa.. 
da nrilcrdcn. ynni kiınllen beyaz Anupııh millctlcrclen mürekkeıJ 

bir ari lınJl ratorlui::,'11 'ücudc getirmeld1r. 
A' rupadıı kasdolunıın yeni nimm bundan ba;:,ka bir ~ey tlc~-il. 

dir. Fakat Anupada. Almnnyıının hfıklmiyeti aldmda bir ari im
ııac:ıtorlu!;'l.1 idealinin Auup:ı federnsyonu fikrinden daha az h:ıya. 

li ofmadıi;'TDı naziun hcıncn anlam•. mıdır ki bütün dlinyn ile dii. 

'iişmekt<-n 'azgc~iyor? 

Dernek A ,·rup nm milliyet \'&rhğı tesis edilmek istenilen ırk 

ııaL1lri~ elerini h<> a ~ıknnnal.1ailrr. Ya asm milli de' Jeller! Ya .• a. 
sm Mil.tliıllc.r ! .... _. .................. _________ .......... ...-...-.-···-·· .... .. 

YAKIT 
Asım Cs, ''Sulhun düğüm noldn· 

sı., başlıklı rnnkolesinde, Frnno;ız 

jlhnşvckili l>nlııclyenin son nutkunun 
"teminnt isteriz!,, kelimelcrile lıü
lüsıı edilebflcceiJini, Ingiliz Jı:ışve· 

:kilinin de lrngün süyliyeceği nat· 
kunda leminnt luıhsi üz.erinde o:rnı 
şekilde ısrıır edeccliin i knydcdcrek 
hunun scbclılcrini izııh edil or. 

Ynkit haşrnuhorriri, Alman;) anın 

1 tıi!f1diye kacl:ır lıirçok defolar lemi
:nat verdiğini, fnknt buıılnrın hiı;hi· 
rine nllı nyd:ın fnzl:ı rlnyet ctme
'liHini luılırl lli'ktnn sot':fa cvvcltı 
orduların ıdağıUlm:ıı;ı c 60nra sulh 
müzakerelerine b:ışlnnııı:ı ı h:ıkkın· 

d:ıki llillerin teklifinin ınatldi 'c 
fiili teminat nlınm:ıdan kabul dcil
nıemcşinin sebebi Ingillere H Fran 
sanın Alııııın;)a gibi sürntle ve allı 

:ıyd:ı bir seferberlik yap:ımı;)nc:ık· 

I:ırı olduğunu k:ı~ dccli~ or 'c Hıtlcr 
hüsnü niyetle tekliflerde bulunmuş 
sa .l.Ju lıusust:ı. <lemokrııt}arı Ye ci
han cfk"rı umumiyc.:.ini in:ıııdıra· 

cnk teminat \"ermesi lilzımgeldiğinl 

telı::ırijz cttıriyor. 

.. 
:Yl.!'i'l S.\BAH 

Huc;cyin Cahil Yalçın, bugıin 

Fr:ı.nc;ız lınş'l:ckili I>nlnılyenin nut-
kunu tnlılil etmektedir. luhnrrir, 
Dalndyenin Almnn:ı-n tnrafınd:ın 

teklif edilen bUlhun mnhiyeti hak· 
lnnda pek iyi lıir teşhis koydu!Su
mı YC lıunu mu,·:ıffoYb etle Hncle 
ellisini k.ı;) dcclerck şö)·le diyor: 

"Frnnsız hnşvekiline güı·c bir tn· 
rafla lıir takım zaferler vnr .ki buu
l:ır cebir ve şiddel ve de ise yoluy· 
l:ı elde edilmişlerdir. Şimdi yapıl
ması leklir olunan sullı hu cnırh·n
kii tanımaktan lıaşk:ı. bir nı:ınn ifıı: 

,de ctmiycccktir. Daha fenası, n:rni 
malıiyeıte yeni zaferler k:ızanılnı:ı
sına tısla mani olruıyacnL:tır.,, 

Meselenin lıasil olmadığını, iki 
ts,raf 1 nr:.ı mda derin bir prensip 
:ve görüş farkı bulundııSunu i~oret 

cl!rin Hüse~ in Cııhit Yalçın, son ':ı
·~hcti 'şöyle teshil etmektedir: 

"Istiklitl ve hürriyet içinde rah:ıt 
y:ış:ı) ıp inkiş:ıC etmek i:sliyen mil
letlerin cebir Ye şiddet ve t:ılınk· 

kilm zihniyetinin ıııillctlerıır.ısı mü· 
ııascbetlcr sahasından kalktığını 

sürmekten başkn lıir idcnllcri ola
,m:ız. llu ideali de busun J;'rnn n ve 1 
lngilterenin gii:ı:e nldıklıırı mu:ızz:ım 
.fed:ıkiırlıkl:ırdn tcşrhhüs etmiş gö
:rfı ~·o tuz.,. 

tasfi~·c etmej::e mecbur oldu~tınu ''e 
:ırtık ş:ırkt ve cenubu şorl:t -"''rup:ı
dıı bir Alın:ın)·n, bir nıızizın ve bir 
istfüı tehlike i k:ılmndığını tehariiz 
elliriyor. 

CL'~llIUHIYET 

• l:.dlr :i\adi, "En ku' ,·etli silr.lı., 
lı.ışlıkJı yuzl'Slnda, clcvleıtcrin hnrp 
ıuasr:ıfl:ırının korkunç bir şekilde 
arttığını kaydederek, biiyüklcr k:ı· 
d:ır sililh y:ıpamıyon, kunctlt'~enıi· 
ycıı küçük dc\'letlerin endi:ıe etme· 
lerine mahal olm:ıdıf;ını, tiiııl.ü c:ı 
kuvvetli ı;iliilıın şu ,·c~:ı.bu t:ız~ik 

nllındıı şahsiyetlerini kaybediver-
mi~·ccck kndnr ınrlin hulunın:ık, 
ınilll varlıklı.ırmn lıiitnn rııhl;ırile 
s:ırılmış bulunııııık olclıığıınıı ) ıızı· 
yor. 

Karadeni=de görülen 
cisimler 

lki sene kadar evvel Kadıköy 
vapur iskelesinde kansı Behiceyi 
öldüren kişc mc>mu .. u Rifat, dün 

n~'lr ceza mahkemesinin kararile 
22 san ağır haı se mahkiım ol. 
mu5tur. 

Gümrüğe alınacak 
memurlar 

Gümrüklerde açılmış veya acr
alcnk memuriyetlere ta) in edil • 
mck üzere a.ym 25 inde lise me • 
zunlruıi arasında bir imtihan a • 
çılııcaktır. Ayrıra gilmrük komis

yonculuğu yapmak isteyenler i • 
çln ayın 23 ünde ve gümriiğe kim. 
yngcr alınmak için de yakında bi. 

rer imtihan :ıçılr.caktır. 
·--o--

Eskisehir belediye reisi 
F..ski!iehir belediye re~i l<Amll 

Kapl~h birkaç gUn kalmak ü~rc 
dünkü Torosla şehrlm~e gclm.J;;

tir. 

Yazan: Nezihe Mnhl<.ldin 

-4-

TAN - Biz siı.i lıir suı;>lıı ol:ırak ıkriı 

1. Zekeri~ n Sertel, "Jlillcr snrk lıır şüphe üzerine knr!'lkolıı d:ıvcı 
davasını t:ısfiye cdi~ or,, bnşlıklı edil'Oruz. 
mııkalcsindc, llıtlcrin scnelerclcnbe- Ziıl inledi: 
ri şarkt \'e ceııulıu şark: Avrupıısı· - Vurıılnn öldıi mu 'l 
na ynyılınııl:, 7.cngin knynııklnr:ı sn- iki ııolis memuru bu iki aecııı! 

bip ol:ınık bir ,\\TU(Jll imp. r:ıtor· ı.ııçluy:ı bakışor:ık gÜJiiın:ıc:dikr. 

lullu kurmak emellerine So\') et • lln ~erer &hiirii sordu: 
Alman :ııılnşmasile Hdn ctmeğc - Hansı \'Urulnndnn i.rnlısccii)or-
mccbur olduğunu kaydettikten son- sıınuz? 

ra Almnnyanın şnrk ve ccnlııı şnrl,i - llıs:ın ;--;:ıcidcn. 

nıeınleketJcrlnclc bulunan ı\lmıınla- I.ili <,'İ.L•clen çıkmıştı ::r!ık . .-\rk:ı. 
n kış olmıısınıı raı'imcn biırntle 1 c!ıı5ın:ı çıkıştı: 
memlekete topladığını yazın kta \e - Hay dilin tutulsun. 
neticenin Sovyet Husya knrşısınclu ~ini polis memuru: 
t?aim:ı Alıuaııy:ının rkat etmiş o!- - t'zotmı:rnlım, haydi ıncrJ.:czc 

<lıı~tı ı:;i:iihhiiliin!i ,.e SOY\Ctlcı·rlrıı l un itir:ır. elli: 
temin cc!c<'eftinl umduğu bir lok- - Mllsııode edin ile kıy:ıfellcrinıi-

a clmı e mukabil !>llrk siyasetini &:i c1cği tirelim. 

"iekteplerde 
barındırma 

oda lan 
Bu aene şehrin fakir 

semtlerinde 
fazlak.stırılacak 

~laarif idaresi bu ~,l ilkmek • 
teplerdeki barındırma odalarının 

adetlerini faz!al~tırm:ığa karar 

vcrmiııtir. Yoni odalar fakir ve iş. 
çi sınıfının oturduğu semtlerdeki. 

mekteplerde açtl:;.eaktır. Buradn 
fakir çocuklarına sabah, öğle ve 

nkşam yemekleri \•erilecek ve ay. 
nca akşamları ebeveyni işinden 

dönüp alıncaya kadar ~ocuklar 

bir muallimin ne1.areti nltındn ' 
bulundurulacaktır. Cumhuriyet 
Hnlk Partisi de bu yolda geni§ 
yardımda bulunmağa karar vr.r • 
miqtir. Bu münaıııebctle bu hafta 
içinde Partide bir toplnntı yapıla. 
caktır. 

Cumhuriyet bayramı 
programı hazırlanıyor 

Cumhuriyet baynımı programı. 
nı hazırlamak ilzere bugUn öğle. 

•den ~onra Partide, belediye, ko· 

lordu kumandanlığı, liman reisliği 
Denb:yollart ve emniyet müdür • 
Iüğündcn gelecek murahhasların 

.iştirnkile bir toplantı yapılacak • 
tır. 

İstanbul - Erzurum 
trenleri işle:meye 

başlıyor 
Ankara, 11 (A,A.) - Haber 

verildiğine göre, 20 ilkteşrin tari. 

hinde A§kale - Erzurum arasın • 
da Kandilli, Çiçekli, Kaplıca ve 
Erzurum lstasyonlan işletmeye a. 
çılacağından ınczkür tarihten iti. 
baren 1stanbul ile Erzurum ara. 
~ında her gün aktarmasız yolcu 
ve her lürlU ~ya nakliyatma bq

Ianacağı gibi gene bu kısun üze • 

rinde p:wırteai, çarşamba ve eu. 
m:ırtCfli gUnlcri 1stnnbuldan, salr, 

cuma, p:ız.-ır günleri Erzurumdan 
hareket etmek üczre haftada Uç 
defo da Erzurum • btıınbul ara -
sında yntaklı ,.e yemekli yagonlar 
i~letilecektir. 

--<r-

t ta.nbul - Berlin 
tayyare seferleri 

İstanbul • Berlin tayyare se

ferlerinin tekrar a~tlmasr ıcın 

müsaade almmıştır. Seferler on 
güne kadar ba,ıayacaktır. 

---o-
Beykoz köy 

melcteplerini teftiş 
Maarif Müdüriı T ... ·fik Kut 

Beykoz köylerindeki köy mek • 

teplerini teftiş etmi§tir • 
--<>-

Matbuat umum müdüri.i 
şehrimizde 

Şehrjmizl::te bulunan matbuat 
umum müdürü Salim buıün Ba
s:n Birliği İstanbul ııuhesini zi· 
y~r.:-t edecek ve gazeteciler tara

fından ~erefine bir ziyafet veri- ı 
lecektir. 

~lcmıının s11brı tii1'enmi~ti: 

- Size ne nırııl:ınd:ın rnnllıınat 

'ernıeğe ne de c!hl-ıelerin izi değiş· 
tlnnck iı;lıı rniisa:ıdc ctmrğ <1allihi· 
ycllıniz nr. Hep~ini knrakoldn ko 
ııu~ur unuz. 

lltı J.:aliyet kıu-.ısındn kızlar haş- ı 

t rmı i ip ıueınllrlnrm önüne düşe· 
rek kapıdan çıktılar. 

*** 
J\omiscr ünce J.ili~ c ordu: 
- Jhs:m 'N:ıciyi niçin öldürmek 

islcdiniL? 
Bu garip kıynfclile kar:ıkolun 

lo~ça konıist•r oıl:ısııı:ı d!işeıı iki 
genç kiz sıtma löhrtinc tutulmuş 
gihi ıu:ı~:ının öniinıle titrr iyorlıır· 
dı. 1\o:ıılser lckrnrJnıh: 

- Cevap veriniz. Jhsnn :\ncl:ri 
niçin nırmnk htetliniz? 

Mlithi5 hir kiıhust:m uyanır ~ibi 
u3zlcrini ui(uşlur:ıı·:ık sıı;rııclı ve Lir 
ist:ıvroz i :ıreti yap:ır:ık: 

- Bcrı mi? ben vurmarlını onu. 
Yüzünü bile F(iirmcdim bugün .. 

- ı\rlınız nedir? 
,_. Hen l.lliyiın J,oıııl"er lwy. T:ını 

cli.irt senedir o siııeın:ııi:ı rırogrı:ıın 

ıl:ığıtırım. Şimdiye lrnc?nr hiç 

Metriste topçll 
atış tatbikatı idare • 24370 

11.\n • • : 20335 
larila(n il"• 9o1ıp ,_. .,.. - 1ın1 
' ,_ lıırQ• ......,. ~ ,,. 

Dünkü :ıt:51:ırdan 

Topçu atı§ mektebinin 939 yılı 

ikinci devre kara atış kursunun 
nihayet bulmıısr dolayısile dün 
Metris çütllğindeki topçu aLL'.2 

mektebinde büyi.lk abş tatbikntı 
yn.pılnu3lır. 

Atlfilarda, topçu atış okuluna 
men.sup stajyer subaylarla, ye • 
dek subay me>ı:tC'blndc topçu sı • 
nıfına ayrılmış talebeler bulun -
muşlardır. 

Topçulıımnız dünkü atışlarda 

büylik. muvaffakıyet göstcrn1L5lcr 

ik1 intiba ... 

ve tam hedefe isabetler yapmağa 
muvaffak. olmuilardır. Atı.'jlarda 

hakiki mermiler kullanılmlf.jhr. 

Atııılardan onra aluj başmual • 
limi Albay Sami Topçu ve okul 
komutanı Kurmay Albay Şükrü 

Alaı::.am tarafından harekatın kri. 
tiği yapılmıştır. Neticede top~ula. 

nn büyük muvaffakıyet! tr..kdir e

dilmiştir. Atı~l11rdan gonra davet .. 

lilcrc mektepte bir öğle dyafeti 
verilmiştir. 

,..... .......... 
·····················ı : ABONE ŞARTLARI 1 . ,....,. ,,_ . 
1 Sorl•lı •AO Kr. ".00 l\r. 1 
ı • .,.1111 4.11 • s.ıo • 1 1 a oıııı :.641 ., 4.U • I 

:-~:::~--=----~:.--· 

Düşünceler 
TARIJ-JJ,-; tckerruıdcıl ıtı:ırt 

• olJusuna ınanmnk ~-ok ı.ıfll 
scnın 15im.: gelır; cuııl..u bu iild1 

Unsaııı düşilnıncktcn kurl:ırır. JJeJll 
de sözlerine bir nc,•i dcrınlik, iner 
lık hah Yererek. Mesela lıu harpt 
lıulı~cucrkcıı Lugüııkü JıiıdıscJer• 
lıpkı dunkulcrc bcııLcdıı'ilııi :-öyl•" 
l cıı ııcJ:ımın bılgisinc, ıtl rı zaıuoıı 
lal'<la 'c a~ rı şartlar ıçi ndc gcçıı1 1 

r:ıkolnr nra::.ıntla .Lıenzcrlik buıt1)1 
t31Jilb etine hayran olursunuz. 

JlalLuki bugün tam<1ruilc d1i01 

.bcıı;ı;fycnıcz; ıu·aı:ırındnkı lıeıııı.:flf 
lcr daiınu sathidir; hatta ckseri>1 

zıhnin bir icadıdır. Yani o ıuüşn!>C' 
lıctler gerçekten yoktur da oıııırJı 
düşünmcyı kolaylaştırmak içil1 • 
farkına varıuadan - biz vclıınederıı 
lstil:b:ıli Lir:ız olsun tahmin cdeb11' 
mek, t;örcLilruek için bu hayaflC~ 
muka\'cmet etmek laıımdır. Jliçlı1 
hadi e hakkıııdo, mazıdeki benıt1' 
Jcrine kıyas ederek lıükfuu vcrıne~ 
ondnn § ı neticcniıı cıkııcıı§ını sO>' 
lcmck do0 ru dcljlldir. Buguııün .~~ 
disclcrinı bugünün tarihi ve bUö~ 
nün şartları it;inde ınütalca etrnel 
dir. Onları onlamnk, neticeler~~ 
tahmin edebilmek ancak bu sureu 
kabil olur. 

Sinema duhuliyeleri hakkmda 
hazırlanan rapor 

'farHı, geçmiş hAdlsclerl iıo.b " 
der; lak:ıt bugünün hadiselerini J• 
zaha kalkın~ hemen daima )'tııı' 
lır, çünkü bırdenbire çıkıveren, ııfÇ 
Lekienilıııedik vakaJan hes:ıba Jı;I' 
tnmaz. Hnllıuki :ısıl netke ekseri)., 
onl:ırdnn do~ar. 

. * * DUn belediye iktısat müdürlü • 
ğünde maliyecilerin iştlraklle bir 
toplantı yapılmııs ve sinema bilet 
ücretleri tetkik edilmi~tir. Neti -
cede hilkiımetçe hnlkın sinemala.. 
r.ı ucuz girebilmesi için sinema. _ 

!ardan alman yüzde 28 verginin 

yüzde ona indirilmesi ile daha 
çok sinema sahiplerinin kfır et~ 
oldukları nnla.~mı§lır. Çilnkü si _ 

ncmacılar fiyatlarda yilzde 18 ten 
zilfıt yapmamışlardır. Bu husus -

ta har.ırlannn rapor belediye ri • 
ya.setine vcrilm.i!itir. 

---0-

Karısım öldren adam 
22 seneye mahkum 
Karadeniz vapuru limanımıza 

gelirken Karadenizcleki Elmas 

kaya mevkiinin beş mil a~ığında 
sekiz metre uzunluğunda bir ci: 
sim görmüttür. Meçhul cismin l· 
ranmast ısın bir müfreze gön • 

derilecektir. Evvelki glin Boğa· 

zın dört mil açığında görülen 
ve mayn zannedilen cismi ara
ma ğa giden müfreze bunun par· 
çalanmış bir motör ankazı oldu
ğunu görmüştür. Kazaya uğra
yan motör tesbit edilememiştir. 

);imse.} e hıınçcrJc de~il toplu iğne 
ıle hile dokıınmodım. Patron ş:ılııt· 

Lir. 
- Peki bu vnknııın hançerle ol· 

duğıınu nereden blliyorsıınıız? 
ı.m hir s:ır r:ıptıı;ıııı :ıııfa) :ır:ık 

lcl:ışln clrnfııı:ı lıokındı, lı:ıkışl:ırı 

Zizinin üzerine imdat isler gilıi bir 
knç saniye saplandı, sonra gozlcrınl 
önilne indirerek cc,·:ıp vermedi. 

- Cernp \'crscııizc nereden bili· 
yor un uz? 

Zizi J,cnrlini topl:ıınıştı. Şimdi 

~ ııreğini ezen 1.orkud ... n s·yrılmış 
clrnnıotık cc~arctini t::ıkın:ırıık ko· 
ıııisrrin ınıısa~111a yaklaştı: 

- Tnbii vokurl:ı hıınçC'r olcluf ıı· 
ıııı bıllr l.oınisel' lıev .. l.liııkii Lili 
benim urkarl:ışımdır. 

- Demek hııııçeri kull:ıoıııı '5izsi
nh:? Ye ı;ııçlıırnzu itiraf <'dhcırsıı· 

illi/.? 

- S:ıl:Iamnl: 1 tcscyıliın bu i$i 
~apnıozdını. E,·cı i:•r:ıf cdı.}orum. 

Fıık:ıt bıı dnal elimin scbdıi çok 
ntıılıimrllr. Sr.~ lyıırılı•m. nhl:ıtılınış-

11111. Tnli1:ııııı ıılrıuık islt•ıliııı. E~ki 

kt.rlınlnrııııız ~ihl rı~tlrriıır Hl<'nrn 
ı.ocal:ırrnın k:ındurHl:ırmı iizcrlerl· 

Ayvallkta dolu 
Zeytin mahsulünü yarı 

yarıya mahvetti 
Ayvalık. 11 (A.A.) - DUn ge. 

cc sağnakla gc!en mtitlılş bir do. 
lu, ?Juradeli köyilnden Hacı Os -

mnn köyüne kndnr uzanan geniş 

zeytin mmtaknsrndn büy1ik tahri • 
bat yapmıştır. Çok bereketli ve 
gUzel olan mahsul dolu neticesin. 

de vaktinden ewcl nğaçtan dUtı • 
müş ve harap olmuştur. Birçok 

yerlerde zayiat yUzdc elliyi bul
rnaktadı:·. 

Şarki Karahisarda kar 
yağıyor 

Şarkik&rahlsı:ır, 11 (A.A.) -
DUıı saat yirmi ikide başlıyan yağ 

murla karşık rilzgô.n mUtcnkip 
buglin saat sek.izde §İddctll bir 

fırtına olmuş ve bu yüzden kasa.. 

bıı içindeki telefon telleri bozul • 
muş. bazı ağaçlar dcvrilm!13tir. 
muıabanrn şarkı cenubisindeki An 

ı~sA. ·oA en c~s1k olan şc) 
2anncderiıu, bekleme ı.sb1~ 

liycticlir. Jlndiselerin inkişafını bt 
llycıu iyoruz Ye ynrın ne oJ:ıcagııı. 
~imdiden ö~reuruck istiyoruz. Jçl 
rni1.dc bir &nbırsızlık ,·ar. llunu ~ 
yıpılnnııyorum; bütün insanlarla ıııı 
rnbcr hepimizi bu k:ı<l:ır y:ıkınd11r 
:ılfıktıılar eden Lir meselede sııb\c 
sızlık hullCı as:ıbl~ et elbette tnbild, 

rak:ıl hfıcliselcrc dışardıın b9~1' 
m:ık <ln büsbütün imldinsız de~1 

dir. Di r zabıta roma:ıı ol, urken ~ 
y:ı bir film scyrcdcrkcıı, sonutı11 f 
ne olnra~ını sö)Jcyl\'cl'ccck o}sııl0• 
kızarız. Cihan harbine d.: öyle lı'r 
1,.-ılıın: hergünün gctirccci{i Iın~ 
Jcrc hlr romnnm \'eya filmin fll , 

telif J:ısunl:ırı diye bnknlını; o ı:, 
ınan hadi:-elcr daha lıüyük lıir :ıl 
ko :ırıctmcse bnşlıır... 0 

Hunun kolay bir şey old~ıııı11 
iddia etmiyoru(TJ: hnttıj doğrustıJI 
söyliyeyim, lıenim c!ınıden sclrllt·, 
F:ıknt tıvrlc h:ıreket edebilen ld~. 
:o;rlerin tle d:ıha Jı:ıklı oluukı:ır1111, 
daha akıllılık eıtikh:rini inkiır :~ 
miyelim. Şair: "Mihneti kend1?,; 
ze'k etmedir ıiJrmde hüner,, dcflll• 
lı3şka ins:ınl:ırın, hatta li.t'ndi ~~ 
elimizin carpışmalarımııı da rıt6, raklr bir roman saymak da öyle b r' 

nn köyü sırtlarına ve o l.stikamet- yük bir hünerdir. Hrnı rlc kı~kııl1 
teki Su.sehrinin Kızıl dağına da Jacak bir hüner. 
kar dfismü~tür. 'Xurullalı .trAC ~ 

.C'fs'!Ulf! ICEDJ:1111r• 
ne gözyaşlarım n·:ıt.ı ukıt:ı giyıllrcn 1 Jcr m:ı\'zcr lıile kullanır. .M1' Jı~ 
k,ıdınl.ırd:ııı tleğıllın. A\'rupa kn- hay komiser, ölümden lıile kU~ 
tlınl:ırı koenlurınclıııı, ~e,·gi!ilerin· 11 .. Filminı görmediniz nıi? . 

1
, 

tlcn lıi):ınet görUncc tnb:ıncnlarıın - Bımlıırı mahkemede .kcndl~e' 
\'CkİllCC oldiİl'iİ,YOl'(nr . .fiiri Jıcyctleri mÜdalao ctlcrkcn .söyJersinİZ. ~f\ 
de hcnıcıı lıerunı kanın vcriyorJ:ır, ınck siz intikam almak için ttı 
neden? Cünkil kadınlara lıiinnet lıi· N:ıciyl nırdunuz öyle mi? 
zınıdır. Medeniyet lıo) ledir. ! lele - Oyle ... vurdum 1 
l'oriste.. - ı\nlntııuı \nl.nlt. ~ 

Komiser gen\· kıxııı söziiııü kc e· - lhs;.ııı Xııci ile bir ~enede 1e 
rck sorclu: ni5a11Jı gibiydik, hir ay:ı gclirıC~ıt 

- Demek sız .\vrııpnıln {'o'- seyR kaclnr çok ı~ i grçini:rordııı-. Bı.J Ciaıt 
holler )npı~or~uıım'! lıir R\'dıı· lh~:ınııı ı:ıvrı dcfiişti. ıc· 

- Yoo .. ı:aknt sinemııl:ırıla E;orii- lcrce heni :ırnm:ız oldu. Bir sil11 tııı' 
yonız. (ınıclt'lerdr okuYorıız. Se· snrhıf bana her Şf!Yİ ıınlcttı. OnUd tıı· 
Yip ık öl<lıircn k:ıdıııl·:rn hiıkım kn lıir kadınla sokakl:ı ~al;alll ;ıı' 
lrr de ıurllcr ılc lııışkn tiirlii ınuıı· ı Tulıii nrcmız :ıcılılı. Ben h:ışkıı ,·e
mele Y:tflıyorlıır. 0) le değil mı? lar ~ihi sırnaşıklık lapmaclınl• .

11
r· 

- Cıınilrr için ayrı ayrı knnuıılnr karımı muha~ırn ettim. Sc5 ~ı~cıı 
yoktur. ınaclını nmn neler tekti~inıi bır ııf 

- 1\ndın kı,.mı ı\nıiktir .. 'l'nlı:ıın· lıilırlm. Gecelerce :ığlndım. sab:t 111 

ınlilii :ı"'tlır. Hırnz 1rırin\'ııırn ha\ ı· rn l,ıı<lnr diişiiıııliin:. Kilııırcl ~~
lır. Belki rlc ölih·erlr rnzı\\ cle~il iildürnwj{e J,;,ır:ır Ycrdlm. \"tan o rn nıi 'l dan benim ç:ılıştıiSını slncrnıı u~ 

- o halde t:ıh:ın(':ı, !rnnçcr sibi kadını koluna ta.kıp seldi. r.öıı.:rtl,., 
lı:ıyı!ııll:ır:ı mah<:ıı<; !l"Oiliıhl:ır cin onln· öniinde Joc:ıya ~lrdllcr. Siı il<'~~ 
r:ı ~·n'·ı5ın:H. ycrimclc ol<.ny<lınıı rıc ynpıırd 

- lımının s:ılırı liikcniııcc cltğil koınl<:er bey? •. 
tabanca, hançer gihi ufak tefek şer· (Dc\:ıntl ,·ı;ır) 
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~enin kabar ası 

korkutuy.or 
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Almanları 
-----------~~~~~ 

~~~~~ f ..,, '4' 

lıış;\J\n 
• 'F; A: 

ıtGn ;~~nc:-sJconun katlindenberi heı 
hpııın u rr~ıe müteaddit tc\'kirnı 
ll11kr :ı.l.:t:ıdır, Geçen iıartn ynlnı~ 
lc"ki?tc ~t'JO den fnzln komünist 
• nr Cdı!miştir. 

l<ı"ada~~ılya hariciye nez:ırcli, Ynr 
lıınntı 

1
: orıa <'lçilisine Jl:ıristc hıı

Urezııl ~lonya hiiktimcll nezdinde 
tin enı<ı:ıı temsile dcvnm etmesi i-

• Ja •r Verildiğini bildirmektedir. 
Cl1·e ~ıonyaaa 110 dıın f:ızl:ı h:ıri· 
li~na ~uru. hariciye n:ıurı vekil-

• )l ıralnrını Termişlerdır. 
dııerj~lll:ıny:ı ihtiynt efradına, kcn
<ılıııaı. ~ 11 l ziraat işlcrilc meşgul 
ltt , zc, c 20 günlfık bir mezuni-

• l:;rdcccklir. 
la!)(ınıı""v!yda mebus Trcilino, Ges 
l·eıı tıJl\ l:r11gvnyd:ı şiipheli foali
hcr tc c ~Ulıınduğunu meclise lı:ı-
1~ ln" l'tııış ve tnyynrc kar:ırsahlııri
tı -~ılız ü 

rıı ll nı cssesatının fotoğrafla· 
llıillir. ~nya u~raşlıkl:ırını .sol lc
~at iti u. ttıüd:ıh:ılc üzerine t:ıhkı
t:ıımr 11 hır komisyon teşekkür rt-
• . 
Alın 

llıqı n nn nJansınn nnznrnn, Tıı-
lt ı;;40 !;l .lcn ve l\.orsika~ .ı gitmek· 
~tl'i ı..' ~ırt ~olörlü bir Fransız ns
Itrı hl Y~arc.'>ı, ınotöı·de vukua gc
'ttrt 1 r arıza Ylllilnden lt:ılyacln 
dı kfş~ınes: mecbur olmuştur. Yc
~llsed·ıcn. ı?nrct olnn miırcllcl.ıntı 

Jı •• 1 tnı!)tır. 
""Yad t'laıt l n korporns) onlar nıızırı, 

11 ihu C\-ı:iatının hes.'lpln yapılm:ı· 
~tıı141~ali~e karşı hazırlıklnrn b:ış 
t~a~ r. Gıornnlc d'lttalin şimdilik 
Ilı tevz·ı acıığ 1 reJınıi nıevzuub:ıhs ol-
l~1 ını, mevcut erzakıu otarşi si-
~ 1 say · tt n· esındc şayaııı mcmnuııi 
llıt~ıe~·betıe bulunduğunu sö> le-

• ır • 
a· Frans 
ı, ~ll• 1~ l'lıılra~igcaııl &; .. ı ... , 

etJe11 1}
1Ya harbi esnasında tc~s"ı~ 

1 (j~re ranko Navigalion şirketi i· 
~t ikı~elisi aznlarilc ıni.ıdürünün 
t ili "' careı ajanının tc,·kil edildi-

1 tlet:ı~' htı husustaki tahkikatın 
• ,-....ı etu~· ~ ney ıni haber vermektedir. 

ti ll~z:elı.nılel Tuna komisyonu 
~ toııı ckı J>auır giinü Homanya-

Sular bazı yerlerde 
istihk8.mlara 

nüfuza başladı 
1 ngiltereden Fransaya 150 bin 

tonlarca harp 
gönderildi 

asker ve 
malzemesi 

Faris, 12 - Mozel ile Sar 
arasında F r a n s ı z kıtaları

mn Alman arazisinde yer
leştiği kısımlardaki cephe üze.. 
rinde Almanlar faa1iyetlerini art· 
tırmışlardır. Havas ajansı !diyor 
ki: 

"Alman kumanclanlığırun asa
biyete düştüğü anlaşrltyor. Bir 
kaç gün':lür her saat ve her yer. 
de Alman kumandanlığı ke~f 

kollan sevkcdiyor ve Fransız 

hatlarının mahiyetini. ve silfıhla. 

rmı tartıyor. Dün sabahtanberi 
el bombalarıyle çarpıımaların 

başladığı bildirilmektedir. Dün 
akşamki Fransız tebliği mutad 
ketumiyetini muhafaza etmekle 
.beraber müsademelerin ehemmi· 
yetini tebarüz ettiriyordu. 

len bir çok kimselerin orduya il· 
tihak edecekleri harbiye nezare
ti tarafın-dan bildirilmektedir. 

Müdafaa nazın, Hore Belişa 

dün öğleden sonra, Avam kama
rasında vaki olan beyanatında, 

harbin ilk beş haftası zarfında 

Fransaya gönderilen İngiliz kuv 
vetleri mecmuunun 150 bin ki~L 

ye baliğ okluğunu söylemiştir . 
İçlerinde bir kaçı 15 tonu mü· 

tecaviz ağırlıkta tanklarda bu
lunan tekerlekli vesaitten 25 bin 
tanesi de hiçbir arızaya uframa
dan nakledilmiştir . 

iktisadi abluka 
İstihbarat nezaretinden bildi. 

rildiğine göre, 7 ilkteşrin<le biten 
hafta içinde A1manya için oldu
ğu anlaşılan 25.000 tonwk harp 
kaçağı e§aysaı müsadere edilmiş 
tir. 

Harbin ba§nVdanberi müsade-

Bükreşte yeni bir 
Balkan bloku 

temayü ileri 
Bükreş 11 (A.A.) - (Röyter) 
Hududun ik tarafındak kıtaatın 

karşılıklı olarak çekilme~i hakkın 
daki Macar - Rumen anlaşması ü-

zerine, Rumen matbuatı bir doğu
ccnup Avrupası bloku te~ekkülü 
imkanından geniş bir surette b.ıh
setmektcdirler. 

Sofyada çıkan Slovo gazetesinin 
küçük devletleri Alman tehlikesi-

ni karşılamağa sevkeden makalesi 
Onivcrsul gazetesi tarafından şevk 
ve müsareatla ka~ılanmıştır. Üni 

versul, başmakalesinde, bitaraf 
kalmakla beraber, icabında rnüşte 
rck harekette bulunmağa mukte. 

<lir bir Balkan blokunun teşekkü
lü imk~nmı kaydcylemcktcdir. 

re olunan eşya yekUnu 315.000 
tonilitoya baliğ olmaktacıa. 

Fransız bahriyesi tarafıl'l'dan 

da 10 teşrinievvel tarihine ka.. 
dar yakalanan harp kaçağı eşya 

ve mevadm yekunu 150 bin to· 
na baliğ olmuştur. Bu rakama 40 
bin ton muhtelif maden cevheri, 
40 bin ton erzak ve 30 bin ton 
mayi mahrukat dahildir. 

Almanlar, kaybettikleri, ara
ziyi ruhi bir sebeple mi mutlak 
tekrar ele geçirmek istiyorlar, 
yoksa geçen ağustos sontan1*la 
olduğu gibi Renin birdenbire ta
şarak Zigfrid hattının ön mevzi. 
terini istila edeceğinden korktuk
lan için mi höyle yapryorlar? 

BU AliŞAM LALE SİNEMASI ---· 

Sularm bazı yerlerde nüfuz 
etmeğe başladığı haber alınmak-

tadır.,. 

Daily Mail gazetesıne nazaran 
Ren nehrinin kabarması netice-

E~IİL ZOLA...'\"IN F..N BÜYÜK t:SJ<~RiNDEN YARATII,AN JIARt. 
KULA.DE F1Ud ALKIŞLAMAGA GELEN HALKI ALMAG.\ 

YET1ŞM1YECEKT1R. 

HAYVANLAŞAN iNSAN 

Anlatan: Dr. NtHAT REŞAl BELGER. 
-39- Yazan: SABiH ALAÇAM 

ittihatçıtar benim de 
bir sivil memur 

peşime 

takmışlardı 
Muazzam bir ihtifal pro~ramı 

tanzim eyleyerek siyasi akideler 
uğrunda can veren arkadaşların 
kabirlerini ziyaret eder ve onla
rın birer vatan ve millet fedaisi 
olduklarını bütün samimiyetimiz 
ile efkanumumiyeye anlatırız!.., 

Talat bey sözlerime derhal: 
- Hay hay!.. 
Cevabını verdi. 
Fakat, hakikati söylemek ıs. 

zım gelirse, onun bu tek kelime
lik muvafakati, kanaatime işti

rakte kuvvetli ve samimi olmadı. 
ğı hissini de bana telkin etmi~ti. 

Bir müddet daha, dostane bir 
hava içinde müsahabcde bulun • 
duktan sonra, o günkü içtinwmı
zı şampanyalarla tesit edCt'ek 
biri birimizden ayrı'ldık !. 

Profsör Doktor Nihnt R.!'!!at Bel-
ger: 

- Talat bey ile görüşürken, o
nun tarafından §()yle bir teklife 
do muhatap olmuştum, d!!di: 

Kabineye teşebbililü şahsi ve 
ademi merk~ziyetc_:ilcrdcn iki kiı:ıi
yi almak. 

Prens Sabahattin bey ve di~<'r 

arkadaşlar ile buluşup konu13tu
ğum zaman, Talat beyin söyledik-
l!!rini anlatım. Fakat, bütün ar -
kadaşlar, Talat beyin hakikaten 
itiliıfpervcr bir ~chre ile görün-
düğünü, yalnız vadin tamamen 
emniyet telkin etmroiğini, sözün 
filiyata geçmesi lazım geldiğini 

ifade ettiler ve dediler ki: 

akidelerimitln tahakkukudur. O-
nun i~in, evvela nezaret !&ndalye
sini de istemiyoruz! 

Esasen, Halukiır ubitan gru
pu arasındaki galeyan alınış yli
rümü15tür. Bunlar, lttihat \'C Te
rakki hUkumetinl iskat ~in te
şebbüslere bile ge~m.İ§ bulunuyor
lar. Bu itibarla, Talat bey ile 
tekrar görü§tüğün zaman, kendi· 
eine, lam bir itilif hasıl oluncaya 
kadar her iki tarafın da vaziyet-
!erini, bütün pozisiyonlart ile mu
hafa1.a. edeceğini söyle!" 

Ben, Talat bey ile temaslarr-
ma devam edcduraynn, bir ya.n
dan da llalıuıkar zabitan gnıpu 

larafmdnn hükümet darbc!i ha-
zrrlanıyormuş ! 

Hatta, İttihat Te Tcr&kkt tanı.
fındnn keyfiyet haber alma.rak 
takibata başlanmış. Hazrrlanan 
beyannameler. matbaada tabedi
Jirkcn elde edilmiı;. Halwir u-
bitan grupuna mensup olan za· 
bit ve sivil bazı !!lemanlar tevkif 
olunmuı;. Aynı zamanda İttihat 
"e Terakkinin 5üpl1e ettiği bir 
çok ~ahsiyetlerin arkasına tahıui 
memurları konmuş. 

Bu meyanda, ben de unutul • 
mamı§tm! 

Onun için, nereye gil$em, göl
gc>m gibi peşimden &yrılmayan 

"fahrf bir.yaver'' ile dofaşmağa 

bn.cıladım ! 
Vaziyet bu §Pkilde iken, Hr 

gün, Prens Sabahattin bey tara· 
fmdan çağrnldnn. MilE::a-rünilcyh 
ilo tam Uç saat konuştum. Prens 
Sabahattin bey. hülil'laten, bann. 
"unları söyledi: ( DFvamı t•ar J 

"- Bizce matlup olan, aramız
da takarilr eden programın talbL 
kidir. Davamız, iktidar mcv'.c!.ine ı 
geçmek değil, içtimai ve siyasi 

·~-----------------------------

Eski Dahiliye Nazırı 
Mehmet Ali 

memlekete döndü 
tıı~ anac k ~ <lüeu . n · sinat anlaşmalarının sinde bilhassa Friborug ile Of. 

1 
~it() ~akında hitam lıu)acağın- fenbur arasında Zigfritl stihk5m· İdeal çift J.E:AN GABİN - SlMO:NE Sl.110.N'un (Baş tarafı 1 lnt'idc) milli mücadeleye yardım için 

tı~~~~~5Y?na ait l)l:ıl Ye nıiilkle- ları artan bir tehlike karşısın-da Hi~ bir (!§ini ya.ratamıyaca.kları en büyük eserleridir. Yalnız dıllıilc.. Eski dahiliye nazın, kendisile elinden geleni yapmı§tır. Bu yol· 
~lır. t&.1 lıa:ı:ırlıklarile meşgul buh!r.maktadır. rin ha.zrrlrya.bileccği çok orijinal bir mevzua yalnı:: Fran!l'.l kudre. görüşen bir muharririmize ıun- da ilk hareketi, Analdoluya do-

~-~l ~~ristanıa mısır arasında fsviçre~e yağan yağmurlar ve tinin yaratabileceği derin bir inceliğe malik olan bu film: ları söylemiştir: kuzuncu ordu müfetti§i olarak 
~~!r·•ll baueıe genişletilmek üze· Ren kollarının kabarması vaziye- FRA..~SIZ SANAYt1:SlX 1DS9 SE..."\"l:St HARİKASIDm. "- Uzun miJJdet uzak kalarak giden (Mirliva Mustafa Kemal)e 

1~ -v Ulgar hükCtmeli, Mısır p:ı- tin vahimleşeceğini gÖ3teriyor. llave : En son harp va.kayilni gösteren METRO JURNAL hasretini çektiğim vatanıma ka- hareketinden iki gün evvel neza .. 
) lıitt ~ Sucl-kostik mukabilinde Fransaya sevkedilen vuıtuğum için son derece mern.. ret tahsisatından 1000 lira wr • 

~lir~n l>•l•les ihracına izin ıngiJiz askerleri Renkli Miki Valt Disney nun ve müteheyyiç bulunuyo- miş olmasıdır. Eski dahiliye n•-
•111,,_ Car I rum. Memleketimden uzak ge· zırrnın elinde, biı:zat Atatürkün 
~~"" s 

1 
Ye svicrc heyetleri nrn- Londra, 12 - İki üç hafta tıon- Hilcumda rahatsız olmamak için numaralı yerlerinizi gündüzden 

k td~ı eınınu:ı: tarihli ticaret nıu· çen zamanlar da daima Türkiye bu paraya dair el yazısiyle yaz.. 
"Ilı,.. ne .,.,,- ra askeri mükellefiyet yaıma ge_ aldırınız. Telefon: 43:;9;; h f · G kbu b 1 , ..... 
11 

_....,,. .ı • ·••Uzcyyel bir protokol' ile alakamı mu a aza ettım. ur- dığı tarihi ma z u unma~a -
.. :ı~entın ~apılıın müzakereler ..- bet senelerini Fransada geçirdim. dır. Makbuzun tarihi 13 Mayıs 
t~~i ~ıtır. Iki memleket anı- m • Pariste bi!tün vaktimi ilmi me- 335 dir. 

n ~c onomik münasebetler bu T A K s . M s· d 1 k b·ıh h Mehmet Ali bu mevzu üzerin.. lıı'· t.'r,.~Zi}'elte idııme edilecektir. 1 ınemasın a saiye hasredere '1 assa u· 
liliz "''~ız b:ışvckili Daladyc dün YAR 

1 
N kuki mevzular üzerinde çalıştım. ıdeki sözlerini şöyle bitirmiıtir: 

~ llefirini k:ıhul etmiştir. ~ TtffiKÇE SÜZI,tl -TÜRKÇE ŞARKU.I Bir çok tercümeler yaptım. Kon- - Büyük kurtarıcımız Mua· 
~•la la feramılar verdim. Frans1z gazete- tafa Kemal Anadoluya gidince 

Ç'dt ~ :_ kereste, kau- 13 G u L N Az s u LTA N leri bana karşı alaka göstererek bütiin valilere ~ifreli telgrafla 
e qJay mübadelesi sütunlarında yazılarınıa yer ver· tcbliğat yaparak kendisiyle bcra. 

b·4lldr l'apılacak I diler. Bund:ın istifade ederek ber çalı~malarınr. onun reyi ol· 
ı. l~İrild:.12 (A.A.) - Resmen B R!NCITEŞRIN Debdebe!er ... Şaşaalar Filmi ... Milyonlar sarfile vücudc gelmiş Lüks memleketimizin bu~iinkü vazive- ma<lan hiçbir şey yapmamalannı 
'"l'eti .~&ıne göre Sovyct ticaret ihtişam Filmi ti hakkında makaleler yazdım. bildirmiştim. Bu yolda bir çok 
r~Uer-i111 ~ levazım nezareti, Sov- c (!001) gtce m~larınm en muhteşemi ... Gözler kamaştırıcı d.ıkor..... Tuttuğumuz yolun ne kadar isa- muhaberelcrim vardır. tzmirin 
f!lı».: ınsaatta .. l l k u m a 1000 lcrce figüran .•• Bilytlk Aşk ve ihtiras şaheseri... Şimdiye kadar b. <lu"' c:.man t"rafından 1·c:ı!alı· u···en'ne -·ı İle . • rnus ame eres. hetH olduğunu, kısa ır zaman· :r n '$e> .. 

~.... ~•alay \'ek w • • b hi~ bir Türkçe filimde görülmemiş musiki hc~··eu ... En tanmmrş mu- . . . h . da'.·ı·ı.ı·ve nazırlı;;ından çekı·lmı· ... -"' ı · . auçugun mu a- "' da nasıl ilerlediğimızı ıza ettım. • b :ıı 
~~Ş!~~ bir trampa itilafı imza Matinelerden itibaren siki üstadları ... En beğenilen ruhncvaz parçalar... Meşhur Kemani Azaları arasında bir çok Fransız tim. On:lan ~onra siyuetle hiç 

l!u . ır. SAnt I~AY i<larel'Jindc 3j kişilik muhteşem saz hcy'eliaraı;mda 1 F me!;.rrul ol;nadım . 30 senelik me. 

' 

ıtilAfn . nazırları da mevcut o an · ran~;ız " 
cı ~- mc~hur okuyucular · h d b. b·ı lh,.L:tettc .... ue, tamamılc ticari münevverler: klübüne, matbuat murıyet ayatım a ır an ı e 

.""Qitt-t olup her türlü siyasi SAFİYE TOKA Y - VEDiA RIZA - MUZAFFER GÜLER - SUZAN - HAFIZ I cemiyetine beni aza olarak kabul memleketime hizmet etmekten 

'· ten a.ndir. BURHAN . 1 ettil=r. Bun•:lan başka bazı ilmi baska bir şey düşi:~medim. 
Vil- -o - HAMiT - MUSTAFA ÇAMLI te!l;ekkiillere de a?a kavedilc.lim. Bundan sonra da meml~kete 

)ette b b hk" l 1 · . <l · hizmete çahsa. cag~ ım. •• U sa a ı li.vetcn: En yeni EKLER JURNALDA Almanların havaddan, denizıden, karadan Polonyaya Pariste milli kütüphanenın .. aı-
h 1° t" 1 Gelen mal(ımata göre, Suriye· 

,
1
,QU l!"hah Ç. ~ma taarruzlan ve gÜnün son hJLYadlslcrl. mi r:ıüdavi:ııleri arasmda ıdım. ~b "<l •. de bulunan eski ordu \."t.ımandan-
.re re· Vılaycttc vali ve bele- • Burada siyasi i~lerlc hiç meşgul 

tlhk· 1Si lOtfı · larında Vehip (pa~a) nrn da ya-
,,:"ıı~et . ı Kırdann nezdinde olmryank sadece ilmi mcsa:me 
''il\ \e f S' A RA y s d kında memleketimize dönmtti 

~~rak;ı.~:;~f!;;'~'.~~::; ,. .r.t inemQSln Ql'~!M\\ ~~~~~:~::~:.~:::;;:::~"'~·"::~ muı;::::~sta neden 
-- Kahkaha krallan LOREL - HARDl°nin son tenMilleri 1 1 . k ,· ~ p Mehmet Ali. mütareke sene e· ekme Si.>:ıntısı var! 

·~Erofeso·· r Dr. Lo rel - Hardy Harbe gidiyor 1 ri~e tesadüf eden .dahiliye nazır- Birkaç gündenberi Be5il...1.aş sem , il lıgı zamanındakı hatıralarrnı tinde akşam üzerleri ftrmlarda 

~ lflAL SERAY Kahkahalı, Neş'eli ve eğlenceli Türkçe söz:lü atomedilerinin gördüğü fevkalade rağbet ' öğrenmek isteyen muharririmi- ekmek bulmak mümkün olama· 
~İl)lı hasebiyle ve henüz görmeyenlerin görmelerini temin maksadiyle _ ze o zamana ait bazı tarihi vesi- maktadır. Bilha'>sa dün akşam 
:ı!lı~e Urotoji Kliniği Şefi ~ an r hafta daha göstern Oecektl r 1 kaları göstererek dikkate değer halk fınnlann önünde birikmi~tir 

1 
'1h ll?-ırıı Galatas c- ~ ~ izahat Yemıiştir . Yapılan şikayetlere ~ ilrmcı 

ti 'ı.,~' : 0 • 1 de bb=~er.ımey ~ i lavefen: M r. M o T o N u N s o N Kozu ıc;EI Bu izahata gl5re, Meh~t . ~H !ar bir ~i~et ~a1inde ~,~~~: 
~'~lleri 15 _ rn 1 ~ mı o zaman İstanbul hi.ikurr.etının dır .. Bdedıy~nın bu vazıyctı o:-

' ilwlllllll PETER LORRE tarafından hüY,ült Hind zabrta ,romanı. Suare 9 da _ _,_ dahiliye nazın olmakla beraber. mesı beklenıyor. 



Tayyare Piyangosunda kazananlar 
40 000 32886 27229 3192 25943 30671 

• 35608 16675 30275 28289 3708 l 

kazanan 

10123 
123 le Dlba.yettenen nmn.a.r:ıbır 

blncr llra ikrnmlye alırla r. 

15,000 
Lira kazanan 

29463 

11020 28181 31942 7197 7371 
10429 322·19 23964 1 ;659 8135 
18077 31732 17591 9602 23816 
22459 74~5 27·15 33206 30081 
11406 10261 15~16 339-i6 38573 
24372 9265 2%-t2 2-1319 30311 
30311 27700 7115 10771 19308 

2850 34970 17359 22758 1278 
28921 2021 322f>t 11612 201Gl 
21i71 385~5 3~.213 3G379 14171 

12555 1741 175:iG 32Gtı1 354H 
3616 8159 8120 300ı~ 11433 

26688 11932 27~19 18728 39111 
~ ne biten numaralar bi!ler ~0389 25~07 3:->$57 e~s~ 4315 

Ura alacaklaf'dır. 30121 33130 28~C6 2S!li 9280 

3000 '_ira ı. azananla" 3:>:>11 6299 31s15 30013 97:> 
21597 36-tso J sc ! ı ~ ısnı ::a:o1 

1,500 
Lira kazanan 

3426.S 223ı;:) 29816 2.~338 33619 

1,000 
14 ~613 14186 

28183 21034 36237 28750 51::;4 
7108 ::?3489 

50.000 Llr.:ı.I:k mükitat 
Ba numaralar beşer yüz ll :ıı 

" 
2114 7 ~021 27711 3S799 112~~ 
28593 2784 7 214 30 238C9 11660 
27756 37 437 35085 17{157 30303 
J 5591 27148 11675 31502 35813 

338~8 11904 5S53 1181 38298 
·32!11 11~71 11687 39010 35381 

9620 18615 38093 24980 28176 
2718 21967 6486 19775 12068 
2873 35322 13375 26015 25621 

25197 390 35353 19-080 1059 
30335 26081 18257 24323 39588 
29832 594 39195 8122 30100 
10200 7255 11163 9075 22024 
16182 19670 32285 419 18866 
350C4 12652 11031 32081 1351 

7230 25690 2445 385 21302 
~8417 252~1 6226 6443 3021 

73 H 23143 13133 24548 1955 
"(\4 77 HH05 1 ! 871 10806 90189 
'..!7'H7 25411 37n'll 21674 31952 

200 Li,.a "a~qnanlar 
~3:!70 307?:; 
:.!ô:l25 355 !6 

7\l88 5116 
1.:i197 3501 

2l.S2 17162 21127 
31917 10750 13669 

2493 12963 1•731 
10631 31415 .25g67 

117:?0 281~0 5021 33961 
13()-;-0 30746 27237 24187 34297 
36G'i!l H19 26799 9 !96 21679 
3107 l W84 O 11105 32495 15826 

8338 26818 

8788 7455 25990 

70 Lira kazananlar 
16.:i14 16606 2211 32059 28136 

1827 34840 3:>655 20938 
7839 27·104 35955 650ô %13 

24403 3.2338 875-1 8055 8367 
14715 12273 2440 31062 15789 
26865 5472 H127 13147 319M 
14827 38057 15478 27558 17151 
24125 24785 38338 27225 6220 
39015 813GO 3200 3451 28833 
36643 7125 15-011 34555 2253 

5864 10000 43e9 2s5go 38795 
26842 39366 2614 26604 39700 
22997 42 2-1696 3181-i 35398 
17225 4107 21576 1161)2 16290 
176'.!1 1H74 ~398 27942 17;}72 
11483 27353 29499 10G27 18727 
264 05 216t>9 31252 32·1 11758 
2::!V73 2:fü67 10158 15150 6951 
ıowo 2ısu5 10287 23143 1D318 
3S:H3 2001 :~ :!11281 10291 2131 
32760 27108 8563 l!H.37 25182 

tj32G 31725 2490 233C5 145·15 
374t5 30121 

50 Lı ra kazananlar 
242n0 2·1210 37035 305.U 45~ 

15()11 • 5772 39989 16679 17936 
5419 6147 4533 7233 21g92 

12433 39133 6188 21822 22608 
17~72 lU:>64 3731 1~21 16769 
33087 36332 19711 11892 19568 

6162 22475 231'..!7 34110 18548 
1S>-i3 2.U 8;} 21719 22G55 27751 
liU13 805 221 15~10 10058 
22!!73 13561 l!J5!!4 35913 36937 
31300 1(}654 11516 8272 13511 
27421 150U5 32299 35633 ~9521 

15977 7240 35057 39961 33731 
354:~2 32992 3268.1 S.t98 1092 
30920 29545 23730 1415 178] 
2739 t 2779 2367·1 3/7.f1 16801 
S.156 5712 15095 28777 225 
28029 28047 25034 815 27017 
17885 13551 7970 32769 34834 
38817 27672 8083 6~3 i 29357 
33983 27141 10628 28232 

12382 38055 3G~02 26..~8~ ~~~21 
281~~ 177SS 2~2n.1 1005.1 47:l2 
23893 11831 21!~3 8~50 12212 
1363 28730 2ı1ro ~öı5 21~31 

37405 152 1 .:!OJ9 2V302 2H\5.! 
30315 :'.?8895 ?8.1 l2 38812 119.}.t 
30792 2fl729 ?05::5 !::&;60 21GV2 
3i308 15H :14332 ~HOl 431 
l l?.85 3?301 362:~ l)373 10273 
4216 31353 20570 2045 337~0 

31on ~00.:;9 21 ı~ı 3;703 9,no 
7151 2 ~'.11 3G3<11 300l lu75ô 

30611 223~8 2S351 2~26~ 5'.)81 
30952 6:-l7 3r, v 7 2S5.53 ] 7 ,3,)3 
23033 203'15 2f'7-iS 2~%7 H92S 
13303 3335 1sıı2 37i3J :soıs 
~2'.311 30927 

40 Lıra kazananlar 
4253 1:;110 31747 12030 1[227 

38492 3781 31115 31315 ~co 

~0010 23195 22~66 717 390!9 
1604i 11544 27483 31263 2~6~3 

54~6 11001 9273 ~383 119 
21231 33406 13717 345a9 15113 
22600 37515 2il81!J 2llij3 2171!.f 
22655 2034ô 35865 9717 ~G315 

7560 1368• 12872 16373 3615 
25617 514 2 11823 2~·167 35699 
21782 19554 2·i O•O 34018 11088 
18959 178:58 10((i6 13084 33666 

11919 21573 ~869 29815 5572 
27849 3968 27278 12255 2832 
M888 26786 28469 19042 3:35.15 
ı16~6 15919 31498 31125 31980 

9359 94 14C01 10014 2ô671 
2993 16164 3112 255~0 18224 

26483 33997 37331 16424 3331 
29575 38767 4559 5635 2237 
33050 11365 19799 21226 8558 
31681 3989-1: 22444 21659 2007 4 

3076 2~050 32V66 7103 2S23 
3868 2616 27578 88~1 1516~ 

i587 21639 38560 17478 309l3 
25-iO 30304 14CG6 3814.1 s:m::> 

29688 23470 10071 27~17 331~8 
23651 3989 29077 30918 35Gll 
39112 17902 3('(;36 18773 38947 
363H 20337 2637 5608 S<.IGl 

2407 9011 10530 2958~ 5380 
31888 22937 23205 2598~ 30173 
34612 6639 19033 38G63 2~0~8 
372.08 351513 2:5022 23472 32Qfı!) 

13138 14631 32416 2~600 22677 
15308 13:;42 29364 5417 26663 
6~8 5931 22285 7006 4 661 
3773 7929 210$30 393313 427n 

32573 27506 22320 364G5 21777 
707 20295 36927 17l9 37883 

13793 14921 38574 ~5236 24774. 
34800 28024 43089 12422 ~6109 

7105 12457 13116 36596 11084 

~078 21111 12625 11700 3150 
ıs.s3s 21100 :rno12 10179 :10787 
39823 5899 13595 26510 359~3 
2911-i 25610 3067 32278 12G11 
36095 535 14515 508 14515 

soa 32375 15423 113~1 rımı 

6;JO 28712 8202 374~S 2 • 700 
32440 16614 32~CG ır.s: 1 ır~ss 
3G86S 146G2 ~~884 G74G 4~~J 

idam 
müfrezesi 
Frmısu istihbarat tcşki/filı men 

wp!arilt Alma1ı j_çfihbfmıl tc~ki· 

lciıı mensupları arasında harp e.s· 
nasında cereyan etmi~ mülh:ş ı·e 

amansız miiradrlr)'i met'!ıt olmak 
alan 

Çok heyecanlı aşk, r.la
cera ve casusuluk ro
manı 

Cumartesi eiinü Haber' 
ele ba.~lı,Yor 

--·-----·- - --- - --- -- --- - - - - - - - --- -

Sovyet Rusyanın Fin
landiyadan talepleri 

(B~ tıı.raf1 l incide) 

diya.dan istedikleri şeyler hakkr.ı 

da bir gCına mal ir.rnt yoktur. 
Lor.d:-ada bulunan :::'inhndiya· 

lıhr m:lhafüi, memleketlerinin 
Sovye~lcr Birliği ile miinkerede 
bulunmağa ~mc::tle clmc:'.da bcra. ! 
ber bita:anr~ si~. a~etine herh<ın- l 
gi bir taarruzda bulunulmasrna 
muhalefet ve bu ]{ab•lıJcn hertür. 
1i.i tc~::bbü;:;c mu".ı:av~m~t e:Jece · 
ğini beyan etmektet'irler. 

Ayni ;:nahafil. Fin:ar.diya ile 
Sor·et Rusya arnsr:ıd<""ki ti~~:-i 

rr:ü;--a'<erelerin b:r ayckn fazla 1 
bir müdciettenb~ri Moskov2chı ı 

devam etmekte ol.lnğ;m~ ilave 
ediyorlar. 

Fı,,bndjyada a 1 ır~m 
t l!dmr !er 
Lond ·a. 12 - Fiıı];1ndiyamn. 

ı ... tiklc~. i ıle k~bili te' ıl ,ı.ı;ör~mı) ece· 
:'.tt \'e a-~e.i mai1iye:te Se>V)'~t tek· 
,ı flerıle ka~ıla~ır:-a bu;;lc..;-ı redde 
Jcce~ı lrnnn;ıtı hft'drr.8!r. 

1\fo:-.kovada mü .a1cc:cler dün b..1ış 

!adı.tı sırada Fin'füıdiya hu;:nme· 
ti yeniden bazı i:1tiyatla;-ı ~ferber 

dmiJtir. 
Ilüyü:( ~~i1irleri:l talılire~ine h1~ 

.anmr:;tır. IHı~->ı1metin bu karan 
haik içın bır !>Ürpriz tc~kil etmek· 
ie be. a;).!f korku tevlit etmemi~-

1-lı H n r M u s o 1 i n ı 
m ü ia kaiı mı? 

( Ba.ıt tarafı l inride ) 

rna-.:darı evvel onun ~ider.'!ği ye
re e· .. ,•elden giderek Bitlerin ha_ 

yatıtı1 koruyacak tl'ı;lhitl~r alır. 

Bu iti')"lrla IIimleriıı Milano se
y:ı'1ati Mu.,olini ile görii~!T'e 1< ü
zere Bitlerin bir kaı; güne kadar 
Milanoya gideceı;i şayh:;mı ç1 -

Y oks~ Görm<re mi ? 
öv'r gazetesi şunları yazıyor: 
''Bitlerin etrafında bulunanla_ 

rın k"ndisir.e marc~1l Göringi ve 
ya diğer bir bilyük ~ahsiyeti Ro
rn:ı~·a göndermeği tavsiye ettik -
lc:-lni iı:idi.3. etme!<tedir-. Ilu 
t:n vazifesi, şu olacaktır : 

1. - A lmanyanın iaşesi 

T.:izakerede bulunmak, 

za. 

için 

2 - Alman sulh tekliflerinin 
mükemmel olduğunu ve bunların 

kabtıl ecli1mesi lSzı:n~eMiğine 1-
talran ~eflerini inandırma1c,. 

tır . .Finl&ndiyanın merkezi olan 
Ile1sinkınin tahliyeıı.ine başlanmış 

tır. Dün 60.000 kişi Helsinkiden 
lahili vilayetlere naklcc.lilmış Vl 

~ece hava hücumuna kar~ı müda_ 
ıaa tecrübeleri yapılmıştı r. 

Silih er.dustric;,i ve harp \cyazrm1 
müc:;c;,e,cleri ~ünde sel-iz c:aaıter 

fazla çalı~mak için mezuniyet al· 
mıc:1 :ırctır 

Sovyetter neıer ıstıyorJar? 
Zanncdildiğine gö:-e, ~Yyetl{'r, 

Finlandırndan bir Lapon limanı 

ola;ı Pet"umcru ı•tiyece!~lcrdir. 

l'ınHhd!ya '.\:endisi içııı büyUk bir 
chem.rniy(•tı haiz olan bu limanı 

cıduı muırnrebelere ~ırıc;meden terk 
ctwı}ece:..tır. 

:Y..ıvyet kıtaıarmm, Sovyet Rus. 
ya şımaluıde lecemmti C'lınelerile 

de açıkça ~al)ıt olch•~u i.ııcre Sov
yetıerın ba~!ıca hed;:-ı ı l'oth,umc 
ol ·!u~u taı~ııııı e:.ıuı) vı. 

lwiçrede çıkan BaAcr :-\achrich 
ten gazetesinin Hel::.ir.!d,Jen aldı

ğr hu.mci bir te!g:·a'a nuzaran. 
Hogland adaları hakkınd·1 müıa· 
keratta bulunmanın mfinıkiin o!· 
duğu lakat, Aland, arfcı!art hakklr. 
da müzakereye girişıl('mırec<•(i-;ni 

yolundakı kanaati mc,·zuub<:ıhs et
mektedır. 

Zira. Alan<.I adalannd;ı Ru;;l;:ı: 

tarahndan Kaleler in~:ı eJilnlC'Sl 

Finlandıyamn t>mrıiycti b~l;:tmm· 

elan tah<'lmr.ıiil edtlrnc'.7, hir tehdit 
tr'7kil e'll'f<'J.tir. 

I\Iacar gazeteleri, Fınland'Yamn 
kendi btiklRline veya haklarına 

nıl~ubu!acak her türlü tecavüze 
aza:ni mu'.•<.!H'mct 
t~barüz ettiriyorlar. 

gfi3tereceğini 

"A.zcı::t., g::ız~tesinin llc!sin1,i mu 
habiri, Finlandiyamn icaLınC:a si· 
lilhla mukaveıret e~kc~ğıııı ıı;Jdir· 

mLğe rc.,mcn mezun olcl:..ığıınu 

razma!dadn. 

İsveç 'e Norve~t~ndc mi 
talepler var? 
Diğer tar3ftan So'1'Ctkrin Bal· 

tık me.mlcket:erinc;eki Ia:.ı'.iyc~i t s· 
n~çte ve .Norveçte bu} ük endi;ıe 

uyandırmıştır. l sveç matbuatı do· 
nanmamn derh:ll t2kvlrc"ini takp 
etmektedir. 
~orveç gazeteleri ise Skandinav 

mc:nl~ketlerinin te!1likeye m:::.ruz 
bulunduğunu tebarüz ettiriyo<·lar. 

Bir Amerikan ajansı Finlfmdiya 
ile h\·eç ve Norve;in lehlerinde 
Sovyet nu:;ya nedimle te :e bbü,;tc 
bulunm::ısı için Amerikaya müra· 
c~at eW~ini haber veriyor. 

Ru--yanrn ts,·eç cenubundaki de 

Bu gazetenin, öğrendiğine gö
re Von Ribb~ntrop, evvelki gün 

!t::ıl}·a~•l mahrem bir nota gön. 
de:-!""is~ir. Bu nctacb Alm2ny~· m•r madeni ile Norveçin .Navik 
..,m bt;H:n tekl:rlerinin Hitle"in limanı hattında metalibatta bulw1 
Hitl~rin nııtkı•nda 7 :krcdilmedi- ması ihtim'1lleri şimdiden rohi.;; 
ği, baı:xlarmm gizli tutuldıı~u mevzuu olmaktadır. 
kıoyıletFtm~ktedir • hveç meclisi casusluk h::ıkkmda 

Von Ribbentrop, bu teklifleri cezaları te~dit eden yeni bir ka· 
dArhal İtalyaya bil~irec-:ğini h:ı- nun Iayih::ıc:;mı kabul etıni:tir. 
br vermektedir. · lsveç donanmasını takviye 

Almanyada maneviyat Stokholm, 12 (,\.A.) - l\.lilli 
bozukmus müdafaa mzm Skoekl ıs,·C';in 
Di!;er taraftan İsviçre ve IIo · sür::ıt'e iki zırhlı in~s.ı tas~wvurun 

lan-dôl g:.zeteleri Al:na'1yada haL <la buli.ı:ıchığunu beyan etmiştir. 

kın mancviyatmı'1. çok !;o0zuk ol· 13u gemılcr. sahillerin muhafaza_ 
1u~tınu Berlin muhrbirlcrine at- snl':la kullc:ımlacıkttr. 
f~n yazıycrlar. Dün mütareke ı Tazır, Hık~cla'.{ın kabul etmi~ ol· 
aktcr"ilcliğiııe clc:.ir Derlinde bir duı:ııı 1 milyon kuron ttı.h"İ~atrn 

r.ay!a çı!:ınca 11alk biiyilk b'.r bu iki geminin in~~atına kafi ol· 
sevi:'lce kapıl:mş grı!inocu1arla, m~vlrğmr i~axe rtmiştiı. l\Iur:ıai· 

ı ... :;;a ... tac•lar b:.ı ha.bcr li7.erine lcyh, lsvcçin son !'-istem bir çok 
hrt!';"l p"ra::ı~ yemek ı:lağıtmı~!ar· muhrip!cri bulund~:ğunu hatırlat· 
drr. maktadır. 

Müta,.eke ~'.lyiası, Alman g:ı!c. 1 -L---. ____ d ____ h __ _ 
tel eri ve r;ı-lyo ta-:afmdan tekzip 1 eh 1 st an a arp 
edilince h:ı.lk bürük bir sukutu 
ha,,ale ve yeise d üsmii'!. ho~nııt
.,,.,.l·ı '~ i··har c>mi .. tir. 

Lo'1rlta~,r;ı gelen haberlere gö· 
re ccm•hi Jl.lma:-ıya ile Almanya· 
rım dif::r kı.,.rmlırrnr.al-i kuman 

devamediyor 
(!JaJ ta.rafı 1 incide) 

maktül ile S5 hin y:-ıra!ıya bali~ 
hulu~rluğunu yazmakta Ye bu ra· 
kamların Alman müdafaa nezare· 

c1:ınlar ve ,-i.iksek sah~ir:?tler ta- ti tarafından te:;bit dilıni~ 0 1an 
rafın~an Hitlere yığın yı~ın rakam ol<lu6runu ilaYe etmekte· 
mektıırl;ır !=!Önderil:ni~ ve bıı dir. 
me'<t;.:plarda Na;--i liderlerinin Bu ga;ı:eıe. 190 Alm::ın tankmm 
r."kt•ıplarda Nrııi lir'erl~rin!n tahrip erlilm;ş \'e 361 l~tı11,;m da 
harice para çıkarmak töhmetiyle ha~ara u~ratılmış oldu~unu yaı· 
yUksek bir mahkeme karş1smda makta Ye netice olarak ,\tm:mların 
m·ıhakeme edilmeleri ve vazi- ı ı:n tayyare kaybetmi5 olduklarını 
yetiıı aydrnlatılrnası istenmiştir. ilave eylemel.:tc<lir. 

SON DAK iKA 
aw l#WWW 

Amerı ka battık ha 
sesine karışacak mı 

Ncvyork, 12 (A.A.) - Vaşingtonun resmi mahafill. 1? 
ya i le Finlandiya arasında cereyan etmekte olan m üzaker 
müteallik haberleri tdkik ettikten sonra Amerikanm dipl 
sa~asmd.aki nüiıızurıu Ilaltrk mıntaka~ında sulhu muhafa.za 
istimal etmeğc amade olduğunu beyan etmektedir. 

İyi bir m~mba:;an alınan malumata göre Danimarka, N 
ve İsveç, ayni surette hare!cet etmeğc hazırdırlar . Maamafilı 
memleketlerin Vaşİnf!°tondaki sefirleri, bu bapta herhangi bi 
§chbüste bulunula.:a~ma •da:r kendi hük.metlerinden bir guna 
liımat almamış olduh.lannı söylemişlerdir. 

Vaşingtonun iyi malumat almakla maruf mahafili, Finl 
yanın Rusyaya karı:ıı mümk~in olan hertürlil fodak!rlrkları Y 
cağını, ancak :Cstonya, Litvanya ve Letonya derecesinde 
gitmiyec-e~ini b~ya, ct-nektedirler. 

··Vaourun uz bahnlacaktrrl,, 
Ncvyork, 12 (A.A.) - lrokuva transatlantiği, refakB 

muhripler ve deniz tayyareleri bulunduğu halde seyahatin 

kısmmı yapmaktacır. 

Geminin telsi,~ tel-:r<!f operatörü, Va~ington<lıın " vapu 

batmlacaktır,, suretinde bir telsiz almr~ oldıığtınıı beyan e 
Saat sistc:niııde bir bombanm mevcudiyeti ihtimaline 

ihtiyati bir tdbir cl---:ak ii;:cre bütü:ı bağ:ıjlar i!ltimamla ara 
mıştır. 

Casusl uğa ka rşı bir fedbi 
Londra, 12 (f' •. A.) - İngiliz bahriye efraı:lı, clüşmanrn 

Jiz fiksunun h<::tkatı hakJ.mJa malüınat alamaması için b 
böyle ş::ıpkalarınc!a mensup oldu!,lsrı gemilerin isimlerini 

nuyacakıa(dır. 

f-liidise lerin 

tefsiri 
..-.rEhS ,1111.;. c ,....,.. 

(Erıy l<1ra/ı 1 i-tcidc) 
J :ı.nrn"~ b!llun1>ror. Hı-rl•r.. bu 
clı·Ylf't :1.'hml:ı rın ırı • ü' 'n indc tu. 

ı.thnl:tl h nrbe bir r.'hR~·t·t ' cnnek 
ı;n rt"•i ohııt almıulıi~ını ıı rn 'j1 ı rıyor. 

Ili.tiın k;~nan1!mi.•. •• •ıılıı:-: Jn"il· 

frrc Ye F'rarı~a ııe ( "!ıi-.tıını c ki 

l .;,ıflut1"lri l<' il-~ a etm<'ll, ne de AL 
m.myayı pa.rçahrHı·ak yer.1 bir 
\'('r<ııl\~' mu<ı Jıt>cll'ı.ı i l\tı1,.~·ı"m~k ı. 

çin tıarb<' <l('rnm rtmirorhr. ~&.. 

d c<·c de\'amh hlr roııllıiin fl'mlnl i

ı;-:o 11~~~~•) orlar . 
lo ~i lt('fc \ <• ... r:ıne;:-wııın bİı ' ':.\7.\.. 

yeti Alman~·uıHn hay.~!i haklarını 

nınhfn7. tutıtce.k !-lcJlı <'<ıa lan üze. 

rinrle bir an l a<;;m3~·a Yl\rr.tağ1 t·o_ 

lıı.y'aştrrır. D:ı h!l do~-rnsa ml\kuJ 
blr sulhün alıılirıcl<'l i zo.-hılılıır 

ıl.'.'mQkrasi c<'tıhrsir.dc d"::-tldir. 
Onl::ı.rm nr:ıdıkl:ırı hc!li b~rlı srlh 
")artı ikinci bir :\Hinih oymıun:ı 

nldıınm:ırnaktan ibarettir. 

~11 ı-alllc <11ufülin a!to.Mrırmı ne 
Lon!lrad:t, no do Par i.,tr- nrıım::ı~e. 

nınh:ı.l ~-oktur. Cu anahtar ı'oirru· 

dan doğrny~ R<•rlind('dir. Uitler. 
A \'rnp:ıya tah:\ J.J;i'm ctnı<'I< l.l'l~·ıı_ 

llndcn \'3.7.~c~t ii;lni ı:,ü~tcı ir kati, 
filli ,.e innnrlrr trmi:ıat rnrcHf l 

~Ü!l sulh kon rcrar.smın lrnpısı a. 

r ılncnl\ clcmcl<tir. 
llaı:1an ı~u. lÇA Yl 

Galiçya petrol 

kayna kl arı 
Am~terdam, 12 (.\ .:\.) - Te

legraph gazetesinin iyi bir men· 
badan ~ \ enciiğine gö:-e Hibcnt· 
rop ile l\lolotov arac::ındJ. a!<tcdil· 
mı~ olan itilaf mucibince Po!on· 
yanın Ruslar tarafmdan i~gal edil
mi~ o'.an kı«mında bulunan Galiç
yanm p2trol mmtak:.ılan tam::ımi· 
le Almanya tarafından i~letil-:cek
lir. 

Petrol sahaları, Alman teknis
yenleri tarafından kontrol edile· 
cek ve hasılatı Almanyay:ı ihraç 

olunacaktır. 

Fransız abluka nazırı 
Londra~.1n döndü 

Londra. 1 ~ (A.A.) - Franc::;rz 
ahhıka n3.7.ı:-ı Pcrnot, Londr:ıcla i· 
ki gün kalrhkt:v1 ~onra rario::e mii
ten•ccihen hareket etmi~tir. l\Iu
maileyh, J...ondr;ın:ı ham ekrırıomi
c:;i nazın Cross ile gö:-ü~mc!erde 

bulunmu~tur. 

7 Çın mebu 
geldi 

(Be~ trrrafı 1 · · 
~:-ıh 5,·rı•ütia \'apuiıle ()c!e 

·;~lmıştır. 

l Ieyeti.-ı b:ı5ınd:ı Çin dip! 
lanndan Şumfo bulunmakt:ı 

·ı opb::ınc rıhtımında Çin 
erkanı tarafından karşılan::ı 

yet azalan doğnıc:ı Par!wtel 
mi~lcrdir. 

Otelde kendilerine büyük 
ire tahsis olunmu~tur. Heyet 
müddet memleketimizde k· 
muhtelif yerleri riyaret 
muhtemeldir. 

Çel.o: mültecilerin de 

kafile de.ha gel 
ltalyada gene maliye ' ' 

he.5almıa tahsill~rini yapark 
klımetimizin tebligatı üzeri 
..-i dönen talebeınizclen l\1 
Sadettın bugünhü Konvafl 
nelle ~ehrimıze gelmiştir. 

l Kendi hesapl:mna tahsild 
talebelerimiz Italyada kal 
dır. 

Üç !Julgar kız talebe, l s 
di3çi mektebinde tahsilleri 
vam için bugünkü Kon,· 

·ncllc gt!lmişlerdir. Bundan 
Almanyadan Yugoc;.lavyaya 
Çek gençlerinden mürekkeP 
kişilik bir mülteci kafilesi 
,.e e~ki Çekoslovak kon<'.O 
memurları tarafından ıaırşıl 
tır. 

Eşki Çekoslovak pasap0rtl 
seyahat eden bu Çek göniill 
geçenlerde gelen diğer kafile 
bi Suriye yoluyla Fransar<t 
rek Almanlara kar~ı harbe ' 
!erdir . 

Yolda bir güçlüğe uğ 
için pasaportlarına artist 

!arı yazılmıştır. . 
Sekiz Macar kadın artı 

şehrimize bugün gelenler arı 
dır. 

1 s,·içrcnin en büyük cıg 
rikac;ı mümesc::ili, mcrrılele 
den tlitün satın almak uze 
günkü Konvensiyonelle gel 

A vusturyadan gel 
Çinli işçiler . 

Avur,turyada birçol~ f~br· 
d 1 1 Ç. ı· . ı·ı~~d an çt can an ı;n ı ışç ·'-· 
beş ki~ilik bir kafile dün ş 
zc gelmiştir. Burada doku~ 
rihıbnnrh m:;t,.har,1:1, jc:r.ı 

çalı:ımak istediklerini c:ü:·ı:i. 
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aınh-aı rnege alıkonuldu. Yemekte 
lull<l Sıtti ile lord Kartriç de bu· 
da ~tar. Detektif yemek e na~ııı · 
~l~d0:<1:ıternı zaptetmek içın ta· 
bu }ı>ı Planı izah etti. Fakat 

p <mı • 
d:ı.ııır k" 0 kddar cüretkfırane bul· 
tı~ rn l ne başvekil.ne de lort l'\art 
ııc ih~vaffakiyetle neticeleneceği· 
Noı:aı V~ediler. 

ın~~ 1
• Planını tatbike gcç:1:c1. 

da,lai desini, amiral Bittinın .nü· 
~~~~le alabildi. Büyük denw:ı, 
llın ın 1 laraıını iltizam etti \'e pla 
baıltn<t~affak olacağından ernın 

l·
1 

• ~'unu söyledı. 
~ ~UYdu: 

Cıı etk'" 
fon -.:al <tr ve cesur bir adam :.>ıarı 
lıı6,ı 1~ :ıanın Nordstem şı'-::bme 
lll:ı ına a~~111h bir gemımn yaııa~ 
~k .nıuS<ıade etmiyeceğını ''e 
ın~1 '''

1
•1::sa gemiyi ~rhava et· 

!\r.ıh~ bıle cckınmiyeccğirıı Ceys 
ka b r 1 biliyordu. Bu sebeble ba~
lnaııın ~:e. ~üsünmü;:tü. Fon Salz 
la:. 1~ R"nttsınc bir Almao ~~-nı ~ ı 

•\.c. 1 • .. 
tı. -a \azıyet böyle olmıracak 

l\Jc eı;ı 
'a~t)e·' r?n Salznun teh::keli 
kal"t.·a'le bır Alman tahtclhahirıle 

-~ı ır:: 
\ Jh , ~ :ıcaba ne yapardı? 

tıa ınctl'ı::ı l <ı.enden harel(etı es· 
. a aıd - . 

tı:ra l' · ı~ı talımata h·ı :fi,·en 
~ il' • 

h:ı Yo una devam mı "?ele: 
~ nnı ' ka,a h ' ıyctleri ne olursa ol un 

ıı.. •aı·n~' .. "b" • ··~ 1 • ~e Dırı ırıne vardım et· 
1.ı ;~-ı>thc:ı denizciler. anı-.ııi<li!· 
lı:-uı? ••Ut anane ine sadık mı ka· 

' ~Yltj) ·oı..-.ı· "k" . "h . 1" ·acı.ıı • l.AY,.ıı ı · ıncı ı tıma ı 
, ed·•·o el • rn ı J r u. Planım da bu ıh· 
1 ü:zc ın · · ı ' e ı~tınatb haz:ı'"laır.ı~-

1..ı:>nct 
d •:n, ract:ı. o sıraJa, yem Laptc· 
~ın ( bır ,\ rn:ın tnh teliJahin hal· 
l0rcıuc~.a .ına arz:!dilmi~ b .ıhı .ıu 
t;~ al~. ~Oan tahtcloa:lir uzc:-in 
Ce}'nt ", bır ıı tıfad<ı.n uçmu~ olan 

1 .ıb:ıe~ •. o~:i geminin scf ere çı· 
~"tıu ı:··k \ azıyette ~ağ!am oldu· 
"llek ıç 0rtnlı~ . .Nordstemi zapt.!t· 
d~ fıkr~n bu tahtelbahird:?n istifa· 
llıu,tu 1 

de kafa ında o zaman dolT-

auıı~ . 
~batıı 'apmak çok basitti. Tah· 
~k bre İngiliz mürettebat ve~
ırı~ Unları almanca bilenler ara· 
balır1·Y~l~e;rnek, hepsine A1man 
, '" l .. . 
'~di. unıfomıa<:ı giydirmek ket 

,,1' ilhtelb hi 
•ıo~d t :ı . :-e, bund:-.n sonra, 
ııe c·.ı em ~ılcbinin Olüm körfezi· 
ı \IC!rke 
'>ı Ork d 11 E:eçıne"Te mecbur o!~b-
~~ ka~ adal::.n ch·ann1a be~\lc· 
~ ha.ı'.1rordu. Daha sonra.ı an· 
Ilı"" ı ~~ın . .. 

•111a t . • seyrıne go::e, zama· 
h ayın c::l•!,.b"l"rd" ~~h . ~ 1 1 ı. 

b.ıı la evvel d .. 1 d·v· . "b" P ~n . a soy c ıgımız gı ı 

~"~r ~rnır?l Bitlinin tasvibine 
«t "- o,·lu ,. 1 .ı· "ilH '·, canca• onun zoruy· 
'il ' " •lı t., f l . ~ · '\Ilı" .... ra ım an kabul edıl· 
..;ı.,., raı.. rr • 
~ ;'-t.('t, ~ t.Orc yapılacak baş..\a 

0 ··" bat• 0rd terni topla ,.c tor· 
~.!ı· Pt '~:ık olurdu. Bu takdir· 
.. 'Uilrdı. ~~ harp. malzemesi ziyaa 

0 
'<1 ın1 l 11 Snlznıamn tc.::ılİ.m ol· 
" l?nll'l" k' • L. • • 

· ti 111;.,,i b "' ı c ut:) hude ıdı, 
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HA RE R - Ak$m l'oAta!' 

Hinuistonıl:ı ıhinranın en eskı ın~anl&n arasında 

-~O- \"cı:(llı: / •. Hıısrh 

Nakleden: fetbı KARDE~ 

Tahtelbahir süvarisi cevap ver· 
di: 

:i:i \'ılını \lılı~ıler or:ı,ıııdıı ıır~·ırmlş brr .a.ımıın ~rsy:ılıı 

muvaffakıyet ! 
• • 

Uç Esrarlı çiçeğin 
g•bi bir 

icinden ince, alev 
- ~rniniııdc i~i bir n1akincd 

\'ar.,a göndemıenızi rica ederim. 
~·ünku dioollcrimız işlemiyor. 

- Fena! .Peki sizin çarkçı ıabi
tiniı yok mu? 

- Bir dalga alıp giitürdü. 
Fon Salzman biran teredc.lüt ~t

ti. Sonra: 
- Size yarci1m::la buiunamır:ıca 

ğıma pek mi.ıtce::.:;ııim, ciedı. ~ün· 
kü bitaraf bir dc\lcte m ns;,.ıp o~-

marn doıa/ı~ıle ~ı:re yardını et· 
mem menolunmu~tur. Ayni za· 
manda ...• 

Tahtelbahir süvari:.i 
ba§ladı: 

- Siz mi bitaraf? Eğer bitarai 
olsaydınız ben 517.i Çv~tan torpille· 
miştıın. 

N~ ile ilave etti: 
- Kim olduğı.ınuzu biliyorum. 

ü stelik vatifeniz hakkında da ma· 
lumatım "ar. lrlandara gitmiyor 
musunuz? (~tnim 5-ize üiüm kör
feziı e kaiar r~~akat etmek emrini 
aldı. Ben de sizi bekli mdum. Fa
kat makinem= bozuldu. 

Fon Salzman ı:a~ıım;~tı: 

- Beninı kim olduğumu da bili· 
yor mu unuz? 

- Tabii biliyorum. Yüzlıa,ı fon 
Satzman .. 

r"a Salzman kanaat gctiimi;ti: 
- Pekala. eledi, iki çaı kc;ı zll fr 

tile :eliyoruıı'. Dizollerinizc bir 
bakalım. Belki d~ chcmmiyelsiı 
bir arızadır. 

- İnşallah! 
Fon Salzman biraz ronra uz~tı· 

lan ip m~:-di,·cı1dcn ta11telb~l:i:in 
gü\·crtc!'>inc indi. Nord.,terniıı iki 
çarkçı zabiti yamna gelince kap· 
tan kulc:.inc c;ircli ,·c demir r.·erdi· 
venden inmeğe başladı. ÇarJ,çı 

zabitleri de p !şinden gcliyoil:ırdı. 
ld yarı dört adam nıcrdİ\'C:l ba

şmda bekliyordu. Fon Salzmam i· 
ner inmez ya'..aladılar ,·c ne oldu· 
ğunu anlarnağa \·akit bulamadan 
bir kabine)'C atıp kapıyı da l.ilil · 
lc:Jiler. 

lki çarkçı zabiti de ayni akibctc 
nğradı. 

Bunun üzerine dö::t ki~ilik grup 
tan biri ayrıla:-ak tahtelbahirin gü 
Yertesine çıktı \'e tahtelbahir :za. 
bitlerilc samimi bir h:ı,,bihale dal· 
r.ııs bulunan 1'\ordstem zabitleri· 
ne hitaben: 

- Yüzha~ı Sal .;-.,an ikinci knp· 
tanla güverte zabıtinin tahtelb:ıhı· 
re gel:nc,,ini ric:ı c::liyor. t::i dize· 
linıize yapılan abotajm onlar ta. 
rahıı:ian da gö:-ff mc•i l;iımıgC'l
dığine kani. Bir zabıt \':tra!{ası t:ı.n 
zım edilecel:. 

lki zabit iitaat etti \'e onlar da 
evvelkiler gibi k:ı.r51landılar. 

Nord:.t:?m ~ilebind~ böylece dol> 
tor, Jeyazını zabiti ve iki m.u:ı.,·in 

çarkçıdan başka zabit namına kim 
:c:e kalınamı~tı. 

Tahtelbahir. Nord$tcrndcn u~a· 
tılmış olan pa'armarları kese:-~ 

tornistan etti. Yinni metre m~-a
fcde du:-du ve 8J mi '. imctrelik to· 
punu ~ilebe tevcih etti Devamı var 

Bulıa • Rııtinin duda;.:ların~r 

b~ baygın teb~ ;.,üm donmu5 gi 
bircii. Filhakika bzn <.ic ağ-ıçtan 
d:ı~Ildığına şilphe· o!mıyaa ı;a ·ip. 
o \ akte ka::ar hıç ko!da:ınm.ş ol· 
~rum son derece b:ıygı"l, ılık biı 
l:o~rn aım;ıya ba:·a~1ıştım. 

Du koku, da!:a zıya:le h:ıygm 

bir ha.11a~ koku;un•ı a:ıdırır1·J ı 

Fal.at ou ko!:u bnrıımnıın ne i;1e· 
:·i~e c! .... ":- <l:;-"' .1 ~" "a :~.i yı'dı~ım 
~ii)i b~ıt.ı.ı ilıl::e.-im:? gc;ti. Sa:a. 
d r•ı:m hi ·"~ttim. Beyr.ir.1 d~i:ıme· 

r·~ ba:1a:n•;:t1. 
I1:ır·:aı1 5:'e bir :ı·•z lıi .c.liyor. 

clum. Sar::d bü{~n i'iklerimc tıt!ı 
tatlı Üip.: :r>ıc1 er yayılnn~a h:ı':la 

mI.:.tı. Bu ko!:ain nevin1en bir ı
'{1; mıydı? Zihnirııct~n ilk g<'çe~ 

b·ı olmu,tu . Fakat büt.ln düny<! 
yüzu·ıd~ bu~·1e bir ağaç a"la gör· 
n~cınicıtim. 

l . tc üstünden ince ha.ırla'"ı açı · 
lır a:;rlmaz etrafa dağılan bu gc· 
lin Yeya tlii a~acınm kokuc;ile bir 
d ... ncirc bayıl;m~mıydım veya .;ar 

ho;: o'arak hayaller mi gö:m:!ye 
ha):ımıştını.Bunu iyice tayia edt' 
mi~·ordmn. 

Fakat bu tatlı ,.e rü' ah hzwı 
rın baygınlığı a~ası:ıda yağ:z; es· 
mer yüzü bembeyaz .<~·iımi; oıan 
Hıntiı .ihiroaıın titriycn ke:nıklı 

ellcrile bu p-Jc:l:üm1c bahar çıçc!•· 
leri a5ılı da"ları aralık cttiğ nı, o 
,·a!,ıt bu dalların o:-ta .rn,.a. bıı 

çocuk başı bürü'düğünde garıp 
lıir nebat m~rdana ç1kt1ğını ı:ro 

rürordum. Bıı nebat, beyaz ç:çekıı 
inc~cik dalların tam orta~ırı•la a 
d~ta bir çocuk ba~ı kadar büyumü~ 

p~rç~mli, bembeyaz bir gÜ\ cr:!n 
ba5mı andırıyorda. Gil\·e: cin JX'-· 

Çe.'1ıi gibi ~yaz çi~ekleri:ı arktı~ı 

bu ba~m iki tarafm·la a~ık , h:ı:ai 

m:'li iki §effaf leke \'ardı k: 'mnlar 
kımılclanırorlar<!t. 

Buh:ı · Rtıti bu iri. ga~ip ç•çeğ' 
C'liylc ok~.adı. 

O \·akit bu iri çiçc~in orta·r a. 

Mudanya 
mütarekes,nin 

11 dönümü 
Eurs:ı, 12 - Mudanya mUtare. 

kcf;inin l 7 !nei dönlim yılı dün ilk 

defa olarnk Mudanyada büyük 
merasimle kutlanmıştır. Bursa 
vnli3i de bir heyetle beraber Mu • 

danraya gldcre!t merasime i~ti -

rnk etmi~tir. :'orütarekcnin imza • 

lendığı evin önünce yapılan mc • 
rnıı!mcll". mektcplllcr ve btitün 
Mudanya hc.lkı hazır b:ıhınmu§ • 
tur. 

Bir çok hatipler ve bu arada 
Bursa va'i!I de bir nutuk söyle -
nıiştlr. Hern~r.ıden !'Onra rnüta • 

r c kenln imzalımdıon ev gczllmiı; 

\"C ş~hi~li~c Ç"lcnkler konmııtıtur. 

... , _ -
l\1üddciumun-ıilik baş Belediye eınrin<le lı~r 

• • 1 ""• L• b h 
mH3.Vln! C :CglŞc.l ll rC OlÜichaSSltl 

lst:ınbul Cumhuriyet müddei· çalı~ıyor 
ı•:numiliği bas muavinliğine bi- I Nafıa \' , ,.1 . b 1 d" . 
· · "k ~b. . d 1 Cl{,t etı :: e ıyenı ı 

rıncı tetkı i.lrosun a ça ışnn ,. .. . b 
. S b . . d"I . rr:uraca:ıtı uzcrıne :ıhçekr r.ıü· 

muavın a rı tavın e ı mış ve j , . . . ·r . b 
1 

• tcnas:;ısı Lovoyu sehnmızc gcin-
vazı esıne a~ amı~tır. , · • u·· 1 • .. 

~ c:erm:§tır. w ute 1as!ıs dun vali 
--~~ - I ... C\tfi Kırdar ve Prostla beraber 

I-lataydo. .be.lcdiye şehr:n ye§il sahalannı ge,..erck 
!lecımı tetkikl:r yapmıştır. Lovo bu sa. 

Antakya, 11 (A.A.) - Hata~· - halann t:::nzimi için planlar ha· 
da belediye azalarının seçimi nym zırlayacaktır. 
14 Undc yapılacaktır. Antakyadnn 
27, İsltcııderundan 18, Süveydlye. 

den 19, Harbiyeden 13, Ordtıdan 

13, Kırıkhandan 12 aza seçilecek _ 

tir. 

Limanlar i~letn-:~s:nin 
yeni kadrosu 

Limanlar i~letmesi umum mü· 
---<>-- dürü Raufi Manyas dün Anka -

Y ozrratta buğday raclan <lönmü§~ür. ldilrcnin büt-
am bA rX ''~11ılıvor ırc ve kadroları heniiz tc:sdik edil 

Yor.gat, 11 (A.A.) - Toprak o· memiştir. Bazı tadilat yapılacak· 
fisi tçln !lChrimlzdr 1.500 tonluk 1 tır. 1slcendernn teşkilatı umum 
hir bıı~dny ambnn in~nsma lın ~- ı mii<lUrlük bütrcsinde ayrılncak 

lanmıştır. t~sarrufüırla idlırc cclilccektir. 

J 

Yazan: SUHEYLA ŞEFiK 
Orhanla karı;:,ım yeme[,~ da,e· .: p oım..ı~tu. Bu geruanlıkiar mü· 

;ı.clığını, bu yarığın iki yanların· tc gıtını~tım. O. iıan c!eclı i.ı: ı .. aJJıttı ve renkleri, şekilleri ara· 
Ja balık cli 11leri gı'i>i bırcr -.ıra in- - Ka.un ço.~ m.:!mnun o.acak! ında da teha!Ut varaı. Bunlar a· 

dil uzandı 

.:.:cik beyaz di:;;lerin çıktığını \e Uu sözlen soyle•kcn benı hiç te .~Hııda tabıi Selma ~ırdı. Ka-
), la-.ından kanal);a sarı ~1 ı;;a ·ı bir memnun etmıy~n bır tarzda gül· ı rarı:ıı \erınceyc kadar saat iki 
ılC>\' gibı ıpince bır dılın titrem~\·e dü. Orhan iyı bir delık~m!ıdır. buçuJU buldu. 
m aJa bir nlev gi'>i uçu~rnay.. ~~ Faka~ alaycıdır. l Ierkco:ıle eğlen· Hu gerdan.ığm fiyatı 40 liraydı. 
ı .iıi~ını hayretle gördüm. mek ıçın çıldırır. Uu ıkınci mu .. aftakiyet! 
föw:ı :fa ~U gibı titrıyen hu dil 1 Unun ~elmayı ~C\dığine ş~ph:~ Sonra· ben yanJarıııda değildim 

a:ıki fü.ıha - Hutiııb elini ,·ala· yoktu. l·akat, elınde ı::ı~ed ıgı gıbı ama, gıJz!erımlc gbrmüş gibi bili· 
':1Jk ister gıbi m"item:ıd'yen · tit· oynaraca'.\: bir b~!n:\: gibi severdi. yorum • =:ı~lma a~ltine bakarak 
2.iP <la!ga an:rordu. lavaliı kadınla daima alay eder, hala:ıına cle:ii ki: 

I-;uha · I~uti çiçc;i, bir çocuk :..özlerinin hiçbirini ciddiyet~e din· - Kocam bıze saat üçte rande-
a~ı ok5urormu~ gibi hafif hafif l ıemezdi. \"U \'erdi. Uxantacı dükkanına gi· 

·~derin bir şefkatle Q!:s.ıdı. Dedım ya, Orhan, gczlcrinde bir rccek \aktımiz de \ar. Beş dakık~ 
Sn:'a c::a] elini uzat•p h:ı.sırla. alay şulesı parladı]ı zaman pek dan fazla durmarız... Ah azizim, 
ın üzerine a ı ·nuş olan ıslak kıl fena bir adam olurdu. Şimdi gene Bir ıtnyat mağaza ı .. Bumm için 

·lir torbada:ı taze bir denız i:,ti:-id· guzleıinde o parıltıyı gôrmüştilm. de bir kadın .. Birçok gı.izel koku· 
·e i çıkardı. Kabuklarım ac:ıp is· - Orhan, dedim, karını kimbi· !arın güzel isimlerı: Unutma beni.. 
"ridyeyi kopardı \'e ~içcğin. b;-tlık lir gene nasıl dola!:>a kordun? Bu Seninle)·im .. ve ilfilı .. Selma bu· 
li ş'eri gibi beya~ ince diJeri a:-a~ı ıyi bir ;ey değil. Selma seni sevi· rada tam iki saat meşgul o!mus. 
~a kordu. yor. Sana körü körü~e itimat erli· Uir kere lfı.vantaların hepsini kok 

' ... ~:~eğin knnarya sarıc::ı, ince a!e\" yor. Bu hali suiistimal e:liyorsun. lamak lazır.1. Sonra pudralara, ruj 
!İbi dili istiridreye derakap dolan· Daha fenası, sonra da bununla lara da bakmak lazım .. 
h ,.e rlerhai btiridyeyi emmeye iftihar duyuyorsun.. lşte bu üçüncü muvaffakiyet! · 

·la:ladı. O:han ciddiyetle şu ce,·abı ver· Ilülasa, Selma ile halası müza· 
O va!dt bu ~arip çiçeğin tepesin· dı: yede salonuna girdikleri vakit sa-

·ie perçem gibi asılı olan bembe· - Bilirsin ki fenalıkla hareket at dördü çeyrek geçiyordu, Ben 
raz pG;;kül çiçekleri kfımilen tit· etmem. lki aydanberi Selma ben· kendilerini ::;adikane bekliyordum. 
..e~meye ba~l~mışlardı. Hayret Ye den bır kürk istiyor; yakamı bı· Kurk müzayedesi üç çeyrek saat 
·Ieh<:etten donup kalmıştım. rakmıyor. evvel bitmi~ti. Herrnin manto tam 
Yarı sarho~ hiı .r.aM~ydim. - Pek tabii bir ~y •. Kanna el· 230 liraya satılmıştı. Satın alan, 
Gözümün öı~iinde irıcedk bevaı bette bir kürk almalısın.! ayni mantoyu artiste beşyüz lira· 

balık di~1cri arasında sık:ı;mı~ yu· - S:?!dz gün e .. ·vel Selma eve ra satan kürk tücc.arıydı. 
muşak deniz istirldye mi ka~a .. ya bü;:ük bir Sc\·inç!e geldi. ~lezat Selmayı görünce, tabii, mütees· 
-arrc::ı renginde uzun bir ip'ik gibi salonunda m~hur artıst " .... ., in sir bir tavır takındım: 
dilini sararnk emd·ğini görcUğürr. :nıtün :ııücerneratı ve kürkleri sa· - Neredesiniz? Ne yaptınız a• 
f)u ~arip ağa::rn beyaz: ve kan::.iii tılıyordu. Bunlar aracında güzel yol? dedim. Hiç bu kadar geç kah 
kandil çiçeklerinden dağılan bar· Dir hermin de varmış. Selma bunu mr mı? Kürkleri sattılar. Tam vali 
~m koku iidC'ln be}·ninıi uyu~tuı . haber almış. zaten bır ak~am ev· tinde gelemez miydin? Yapayalnız 
mu;wtu. \el ti}•atroda bu kürkii artistin karar veremedim. Haklı değil mi~ 

Frık.ıL hl~ kok-... ve bu ko:mn-Jr. ;:,Jrtında görmü,. \'e pek beğenmi~- yim? Ben zaten kürkten anlamam. 
\"Ücudumda hasıl ettiği hoft.ü: o ti. l\ tezatta ancak "200,. liraya Selmanm gözlerinden iki damla 
kadar latifti ki gayriihtira:-i !Jıı. • çrkac~!:rnı~. "Ancak .. karımın ro· ya~ aktığım gördüm. 
numun kanatları titriyereh; hcwa· zlidür. Üıla '.'ucuz değı!!,. CC\'abını - Iliç olmazsa söylediğim ger-
yı koklamak1a, bu J..,1kuru ıç.mc ,·crcl·m. \ 'e katiyen almamağa ni· danlığı ve lavantaları aldın mı? 
~ekmeye uğra~maktaydım. yet ctti:n. Fakat kamından bir Dedim. Selma da.lm ziyade malı· 

Çektikçe de bütün sinirlerim a· lıedıy~yi e· irgiyen erke~in vaziyc· cup oldu: 
d~t titremeye ba§lamı~lar. içimde ti p~!: biçim~iz bir ~eydir. Binaen· - Zaten onun için geç kaldli;.. 
~iddctli, derin. garip bir şelwet ih- aleyh Sclmaya vaadettlm \"e kürk Orhan, elli lira masraf ettim. Kl'I" 
tirası uyanmağa ba~la.-nı~tı. meı:atta pek fazlaya çıkmaz~a ala· madm değil mi? 

( lJrı•amı ııar) cağımı süyledim. Dedi. Kızmadım \'C karımı a{· 

Fırhn:ı. yüzünden 
vapurların gelmesi 

y,ecikti 
İki gUn evvt'l Knrndenizde r;:ı _ 

kan ani fırtına füıradenlz seferl 
ni altüst ctmi;:. t:arı>ket halinde 
bulunan vapurların programmı 

bozmu!jtur. 

Bıı ) üz.den salt günü Barlından 

limanımıza gelmesi beklenen 

~Iersin ,·apuru iki gUn teahhurla 
bugün öğle üzeri, Trabzondan dün 
gelecek olan Enurum vapuru dn 

bu s:ıb:ıh llm:ı.nımıza gelmişlerdir. 

Erzurum vapuru fırtın.: yü::ün -

den lncbol:ıya u!';ramamı,. orad:ı.. 
ki tticcnr eşyıısmı alamnır.ıstır. 

Vap:ır yalnız Trnbzon<lan mühim 
miktarda koyun getirmektedir. 

Kar~dcnizdcn bugün gelecek o • 
lan g;::c \·aııuıu da ancak yarın 

öğle üzeri gelebilecektir. 
--0--

Bir ırz düşmanı 
,, .. ;ı hl<ı;,..., oldu 

Mecidiye köyüne gezmcğe gö· 
·Urd~i " "i f'.Tairne adında hır kıza 

tecavüz eden Mehmet adın-da bi-

- Ah, acaba on dakikada nas.ıl !ettim!! Nasıl kızabilirdim? lki 
bir manevra çevirip de almadın? yüz lira kazançlıydım .. 

- Azizim, dünyada her ~ey ka· 
bildir. Yalnız, insanda biraz zekfi 
olmalı. 

- Doğru, doğru ... devam et ba
kalım. 

- Seimara. müzayede ş:ılonun
da saat \içte buluşmak üzere söz 
,·erdirn. O gün öğle yeme'ffini ev
de ye.."'l'lemc'' için bir vesile icat et· 
mi~tirw . Ve Se1m:'l yalnız kalmasın 
diye hala;ı \'ehbiye hanımı çağır· 
dık. I kr iki<:.i de saat üçte beni 
müzayede alonunda bu!acaklar· 
dı. Bununla beraber Selmara. o· 
rara kadar gelece~;: olduktan ~nra 
yol üstünde iki ma"azaya girerek 
en·cke benim nazarı dikkatimi 
ceilıeden mercaıı gerdanlıklara ,·e 
birtal~ım lavaat:ılara bakmasını 
rica etmi::tim. Söyle bakayım; 

§imdi bana "karı-mı dü)ünmiycn 
· bir koca! .. di\·ebHir misin? 1 • 

!\für.al:a~aya girecek \'aklim yok 
tu. Dc\<ımım rica ettim. Orhan 
zaten durmuyordu: 

- -~rni zamanda tamdığı.m bir 
dantelfıcı kadına tam yemekten 

Sirkeci rıhtımının önü 
temizlenecek 

Münakale Vekaletinin verdiği 
20 bin lira tahsisatla Sirkeci rıh· 
tımının önü bugünlerde temizlen 
mef e başlanacaktır. 

----<.--

Atatürk köprüsünün 
parkeleri şimdiden 

bozuldu 
Atatürk köprllsü üzerine dö~t-· 
nen tahta parkeler son yağan 

yağmurlarla yerlerinden fırlıımı:ş 

lardır. Etraflnrına dökülen kat· 
ranlar da bozulmuştur. Bu yüz· 
den belediye ile müteahhit ara
sında ihtil§f çıkmıştır. Beledi
ye parkelerin sökülüp yeniden 
~.,,., 'n'l'Sını iste'llektedir. 

ihtilaf hı:keme havala e.:iilmiş· 

tir. Bir fen heyeti bugiinlerde 
tetkikler yapacak ve karar vere
cektir . 

B:n v~tddı ~~hir 
ri. İstanbul a ğırceza mahkemesin sonra b;zim eve gidip refikama 
de ils sene dört ay hapııe mah- bazı darıtclalar satma~ı için haber 

. . 
hndancsi 

Bin yataklı şehir hastahanesi
nin in~a edileceği yer hakkında· 

ki rapor vehalcte gönderilmiş • 
tir. 

kiım olmu§tur. yolladım. Selmanm tahiatini bili· 
_ _____ 1 rim. Hiç bir şeye kolaylıkla kar:ı.r 

Alm:ınya ile klirin~ 
hesanları 

Cumhuriyet Merkez bankasın
daki Klering hesaplarına göre 
Al:nanya memleketimizden 2 
milyon 781.400 Türk lirası ala. 
c:ıkhdır. 

Türk armatörler 

\'eremez. Dantela meselesile ~aat 

bir buçd?a kadar e\·dc kalaca:;lar· 
---0--

dı. Nite!<im ~>r!e ol.mu~. saat bir 1\A ı L l • 1 
ınc1de;> t.:ıle::Je erı na.mı 

buçuğa gelince. iki liraya bir ra· 
ka!ık aim15, dantelacıyı savmış. gaz maskesi temin 
bu ilk mu\'affakiyet.. r.rleceklcr? 
Kızmıjtım. Orhana: Hava hücumlarına karşı mc!ı: -
- Bu iki yüzlülükter. nefret ede· teplerde yap•lacak sığmak yer 

rim! dedim. 1 leri tesbit edilerek Maarif mü 
('.özleri gene fena bir memnuni· dUrleğüne bıldirilmel:tedir. D 

blrr ,;;l"',. ~ :hti) af yctlc parlayarak de,·am etti: ı i~e ait raporlar tamamlandıkta 
Birkaç kaç ay evvel kurulan - IIülfı<:a Selma ve hahı"ı e\-den 1

1 

sonra umumi bir toplantıda tet 
Türk armatörler birliği men· ancak ikiye çeyrek kala çıkabildi · kik edileceklerdir. 
supları arasında ihtil5f çıkmış ve !er \'e evYela elmasçı dakkiırın~ I M e!:tcp talebeler.ne ayda pek 
reis İsmail I !akl:ı Dcniza§an h:- I gittiler. Çünku söylediğ;m gerdan· az lıir taksitle gnz maskesi tcda-
tifa etmiştir. lıklar pek ziyade meraklarım mu· riki i~in tekiklcr yapılu • il 



ô 
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Erkekleri 
peşinden 

koşturan bir 
kadın mısınız? 
Erkeklerin ho~una gitmek için 

can atan, ayni zamanda onları pe
şinden ko~tur.;::~k karakterde bir 
kadın mısınız; değil misiniz? Bu 
sualin ce\·abını almak için bir 
Fransız: mecmuası bir liste tan
zim erin~. A~~rıda sıralıyacağı

mız suallere gayet samimi olarak 
cevap veriniz: 

1 - Erkeklerin nazarı dikkatini 
celbctmckten lıoşlamr mısınız? 
Erkekler nazarı dikkati sizin ii~e
riniıe toplayınca bundan mcmnım 
olur 1W!lstmt!z? 

(Dl'kkat bu s.uale cevap ,·erir
ken gayet samimi o1unuz. Kadm
lann yüzde doksanı nazan di' • :ı

ti cclbetmekten ho~lanırlar. Erkek· 
lerin nazran dikkatini, bunun için 
bir şey yapmadan, celbediyorsa
nız 10 numara, dikkati celbetmek 
için hiçbir şeyi ilunal etmiyorsa
nız O numara \'e vaziyetinizc gö
re O ile 10 arasında numaralar) . 

2 - Erkeklerin hoşuna gitmek 
için mi giyinirsiniz? 1' oksa kadın
ları kıskandırmak, onlarda glpta 
uyandırmak için mi? 

(Erkekler için giyiniyorsanız 10 
numara, yalnız kadınlar için ise O 
numara ... Fakat dikkat, 10 numa
ra yeriliyor diye yalnız erkeklere 
hoş görünmek için giyinmenin bir 
meziyet olduğunu sanmayın!) 

3 - Gülünç olmamağa ve gör
rünmemeğe itina ediyor musu
nuz? Bir kadın manasız ve anla
madığı balıisler üzerinde konuşa
rak, bacaklarını biçimsiz bir şekil
de tılttzfak, acemi bir tavırla cıga
ra içerek de giiliinç görünebilir. 

(Gttfünç olmaktan itina ile çeki
niyor ye bunda muvaffak oluyor
sanız JO numara, gülünç görünme
mek için hiçbir şey yapmıyorsa

nız O n~ara ve vaziyetinize göre 
icap eden numara ... ) 

4 =Kendiniz olarak kalmakta 
ısrar ediyor nmsımıa? }'oksa cr
kck:erin tesirine kapılıyor mı~

nuz? 
(Erkekltrin fikrini derhal kabul 

ediyorsanız, mübalağalı medhlere 
aldanıyorsanız O numara, erkekle
rin dediklerine inanmış veya fikir
lerini lı."abul etmiş görünmekle be
raber kendi f?krinizde ısrar edi
yorsanız 10 numara, münakaşa et
mektense tesir altında kalıp erkek 
Icrin dediğini kabul etmenin mü
reccah olduğu kanaatinde iseniz 
5 numara ... ) 

.5 - Sizinle alriknst olnn bir er
kek birdrnbirc soğuk davranır t•e 
ziyaretinize ~clmrnır..~e başlarsa 
tıe yaparsınız? 

a - Bir fırsntını bekleyip karşı 
karşıya açıkça konuşamğı mı ter
cih cclersiniz? 

b - "Neye gelmiyorsun? .. gi
bilerden, fakat f azlasıııtı kaçma
dan mcktııp mu gönderirsiniz? 

c - lliddrte kapılıp kaleminize 
gelen bir mektup yazıp döşe

nir misiniz? 
(a - 10, b - 5, c - o ... ) 
6 - Bir erkeğin yanınaa nasıl 

konı~ur sun uz? 
a - Oım neşclcnairip giildiirc

cck ~ckilde tatlı tatlı lıoşbcş mi e
dersini~? 

b - !{adın nrkadnşlnrıııızla ko
nuştuiunuz nıcvwlan mı konu· 
şursunuz? 

c - Münakaşa mı edersiniz? 
(a - ıo. b - s. c - o ... ) 
Şimdi neticeye gelelim. Yerdiği-

niz cepplara aldığınız notları cc· 
medin.' E~er yekun 60 ise siz pc· 
şinden ko~ulan, ko:ı ı~tuğunuz er· 
kekte beraber bulunmak arzuc:u 

~"·,'.ı.'.~1 ..... ;.ı....,. ... , .......... '~ _.,-- ...... ~~, . . . ' . . . ... 

Şişnıanların ömrü 

Şi~manlığı sevenler pek 
ardır. Bayanlar modaya uy
madığı için şişmanlamaktan 

hoşlanmazlar. Erkeklere şiş. 

mantık daha kerli ve ferli bir 
heybet verirse de onların da 
çoğu ya sporcu olduklarmdan 
yahut yazın çok terlemek 
korkusundan şi~maclık iste
mezler. 

Şişmanların kendilerin
den başkaca da şişmanlığı sev. 
miyen iki meslek erbabı var· 

dır: Biri terziler; şişmanları yakışıklı bir şekilde giydirmek 
güç olduğu için. Biri de hayat sigorta kumpanyaları .. 

- Hayat sigortalarına ne oluyor?. 
Diyeceksiniz. Şişmanlık yüzünden onların başına gelen 

daha mühim, talıii, tahmin edersiniz ki, sigorta kumpanyaları 
kaydettikleri insanların çok yaşamalarmı isterler. Hayat ııi· 

gortasına yazılan ya~adrkça taksitlerini öder, kumpanya ka. 
zanır. Halbuki sigortaya yazılanın ömrü kısa olursa kumpan
yanın kazancı birdenbire kesildikten başka. üstelik kazancm
dan bir şey, ömrü kısa olanın varislerine • çok defa bir hayli 
üziintüden sonra bile olsa • vermesi lazımgelecektir. 

Bu kumpanyalar, alacakları primlere verecekleri toptan 
paralara esas olmak üzere tuttukları istatistiklere göre, insan
lan çok yaşamak bakımından üç sınıfa ayırırlar. Onların hesa
bınca en çok ya~amak şansı olan zayıf • fakat, tabii hastalıksız 
zayıf _ olanlardır. Sonra orta cüsseli olanlar ortada, çok yaşa
mıya en az şansı olanlar da şişmanlar ... 

Böyle toptan hesap edilince sigorta kumpanyalarına hak 

ŞlQıplhe 
Dul kadıncağız, bekar çamaşırı 

yıkayarak geçiniyordu. Komşula
rından yaşlıca bir erkek ona talip 
oldu. Kadın hem çama~ır yıkıyor, 
hem de onunla konuşuyordu: 

- Demek benimle evlenmek is
tiyorswmz? 

- Evet, Allahm emri, Peygam
berin kavliyle! 
Kadın razı oldu: 
- Peki. Mademki ısrar ediyor

sunuz. 
Fakat birden başım isinden kal

dırdı. Dikkatle muhatabına baka
rak sordu: 

Yazan: D r . G. A. 
vermek doğru olur. Zaten, ııigorta kumpanyaları meydana 
çıkmazdan pek çok önce Aristo filozof: 

- Gençlikte şişmanlık uzun ömre delalet etmez. 
Demişti... Bunun sebebi şİ.§manlığın mikroplu hastalıkla· 

ra karşı !daha ziyade istidat vermesidir. Şişmanlar eırtlannda· 
ki yağ tabakasından dolayı soğuğa karşı kürk giymi~ gibi gö. 
rünürlerse de insan derisinin sathı ne kadar geniş olursa oka. 
dar çok üşüdüğünden şişmanlar, çok kimselerin zannettikleri· 
nin aksine olarak, daha çabuk üşürler. üşümek te her türlü 
mikroplarm tesirine karşı açılmış bir kapı demektir. Ondan 
sonra da şişmanlık • böyle tfptan düşünülünce • yürek hasta
lıklarına, böbrek hastalıklarma, damar hastalıklarına istidat 
veren bir hal sayılır. 

Fakat şişmanlığr böyle toptan düşünmek - şişmanların 

kendi hesaplarma göre - doğru olmaz. Çünkü §İşmanlık yalnız 
bir sebepten ileri gelmediği gibi ömrü kısaltıp kısaltmaması 

da şişmanlığın sebebine göre çok değişir. Sigorta kumpanya. 
tarının zanma göre şişmanlık fazla yemekten, insanın yapyı· 
şına dikkat etmemesinden iltri gelir. Halbuki bu sebepten 
şişman olanlar pek azdır. Şişmanların çoğu hormonlardan bi
rinin bozukluğundan, yahut mikroplu bir hastalığa dayanmak 
üzere tabiatın gösterdiği lüzum üzerine şişman olurlar. 

Hekimlerin tuttukları istastistiklere göre, şişmanlığın 

ömrü kısaltmak ihtimali yüzde ancak yirmi derecededir. Yani 
bütün şişmanların yüzde sekseni, pek çoğu demek, ıişman ol. 
mıyanlar kadar yaııayabilirler. Onun için, şişman olmaktan do
layı ömrün kısa olacağını endişe etmeğe pek te lüzum yok
tur. Aristo pek büyük bir filozof olmakla beraber, her bü. 
yük adam ancak kendinin içinde yaşadığı zamana nisbctle bü
yük adamdır. Onun zamanındanberi hekimlik haylice de
ğişmiş ve derin olmuştur. 

- Kızımı k"Urtardığmız için sizi 
kucak.lamama müsaade ediniz 
delikanlı ... 

Tavsiye 
Kadın, zayıflamak üzere b&n

yolara git.miştl Kocuma telgraf 
çekti: 
"Sıhhatim lyt. Dört haftada 

yan yarıya ayıtladım. Acaba bu 
rada d&ha kabam mı!,, 

Kocası yıldırım telgrafla cen.b 
vereli: 

''Tebrik ederim. 
daha kAI ... 

Dört 

Fransız 
fı krası 

hafta 

- Yoksa isten mi çıkanldımz? - Te~kkür ederim. Fakat kerimenizin bizzat teşekkür etmesi 
kabil değil mi? 

Amerikalı - Ay, aiz h&ll jilet 
makinesile mi traş oluyorsunm? 
Amerikada şimdi traş makineleri 
çıktı. lnsan çenesini bu makine
ye koyuyor ve sinek kaydı traş 

olmuş bir halde çıkarıyor! 

Koınedi Kısmı: 

iKi J\I:HE !Ki? 
---o--

l!rAa't \ !folk Orıt'rt'li 
I ~ Bıı aksam 9 d:ı 

·~ (Bll hc~:ıpta yok-
>. 111) Yakınrl:ı: (K:ı-

ılınl:ırın l.ıt'ğcnıli-
~ ı ği). Y:ırnn: 

:ıt. Yı:s.rnt 

1 
Selimiye Askeri Satm
ma Komisyonu ilanları 

Tum Ilıığ:ız lıirlıklcri ihti~:ıl'l 
i~in liOOO kılo t':l7.l ,ığı c\'s:ır Ye ~r

roiti d:ıhilinde 111 lıiriııcilc5rin O:JO 
p:ız:ırtcsi suniı saat 1 t le p:ız.ırlıkla 
s:ıtın ıılınacaktır. lslcklilcrin hclli 
ı:iiıı ,.c s:ı:ıııe knti tcıııin:ıt p:ır:ılaı i
le lıirliklC' Scliıııiycdcki tiimcn sn
tınalına komisyonuna ı:clıııclt'ri. 

(S302J 

* * * 
SclıAıh·c tum lıirlıl.lcrilc lhnrJ.ır 

ıııış:ı sucl lı.ı ı.ınc inin ılılı).ıı·ı içııı 

170 ton nrnrınl:ı,c l.iiıniirii knpalı 

wrf 11<;11lılc 12-ıu 0,\!I ~i'ınuııdcn 

ilılı.ırcn onlJcş gıin ııı l !dl!tlc kupalı 
cksıllmc) c l,011111115:11r. 1.k~illıııcsi 
28-10·03!1 l' lllll:ırt • .,i si'ınu s:ı:ıt l 1 
rlc Scliıniycrlcl,i tuıneıı s:ılın:ılm ı 

ı.onıi-;:;1 nou•ul.ı :;1opılnı :ıl.tır. Talı· 
llllll hcı.lc!ı r.ı;-; 1 lir:ı ıo l ıırııs, ilk 
lt'ıııiıı.ılı 5l:ı ı.ı ·ı 31i lrnn•'Şlıır. l~lı11 
cksıllmcnın C'\ <> :ı f 'c ş rtlarııı ı giir· 
ınck i.,tıycrıl r lırrgiııı 'c ihalc~c 
iştirak cclt'ccl.lcrin de 1 elli s.ıiın \'C 

sa:ıttc kuını~.}onumt•z:ı miiracnat c
dcccklenlır. J"nı :ılı ck ., iltrnc~e i•Iİ
rıık cıleccl,Jcr ıd:lif rnckturıl:ırilc 

hir!ıktc ) eni sene tir:ırct Yt'<;ik:ıl:ı· 

rıııı Ye hu i r. ~elrr ıııu,·:ıkk:ıt le· 
nıinat ıııakbuzlrırını n~ya hıınka 

mektuplarını hclli t'dilt'n ihnlc ~:ı-

DngfiDn::E 
Bir dilenci, ımdaka istemek 

üzere büyük bir lokantaya girdi, 
fakat girmesile dıaan çıkması 

bir oldu. Patron görmüş ve gar
sonlara onu kapı drşan ettirmiş
ti. Çıkarken b~ka biri ile karşt. 

laştı ve ona dert yandı: 
- Ne merhametsiz insanlar! 

bftlsDn? 
ratron, zekası pek yerinde ol

mıyan yeni hademeye sordu: 
- )fasamm üzerinde mcktub • 

Jar Yardı, bulamıyorum. Ne yap
tın? 

Hademe iş;;üzarhğmdnn mcm • 
nun, sırıtarak ccvab verdi: 

- Posta kutusun:ı. attım. 

Adam kızdı: 
- Sersem! Ne yaptın? Dt'n 

daha zarfların Üzerlerine adres 
yazrnamıştrm. Güm1edin mi? 

- Gördüm efendim. 
- Gördünse ne diye kutuya at 

lrn. 
- Sandım ki ... 
- Ne sandın? 
- Mektubların gideceği yer -

lerin gizli kalmasını istiyorsunuz 
sandan!. 

fnkıraso 
Allah cczalarmı versin! 

Öteki dilenci gülerek mukabele 
etti: 

- Allah cezalarını vereli bile; 
ba.k. .. 

Cebinden bir gümüş kaşık çı· 1 
karmış, onu gösteriyordu. 1 

[ 
"""'>/ - -

Fransız - İyi ama, berketıin 

çenesi bir değildir ki, makine 
herkese uymaz. 

Amerikalı - Uymaz ama, bir. 
kaç traştan sonra makine her -
kesin çenesini ayni şekle soku 

yor! 

- Ik abıma on lira elektrik p·ırnı;;ı geçirmişsiniz. Fakat sizin evde 
elektrik yok ki ... 

- Tesisat yapmak için bu parayı istiyoruz. 

l ıst. Komutanllğı Satı nalma Komısyonu ı tAnları r 
llı:ıle ~iinii ınlilıi c;ıkmıynn koıııııt:ınlık birlikll'ri ihtiyıırı için ~ah·:l

niıli deıııir tel \C 3 :\o. lı porselen iz:ıJOtür satın :ılınıırnsı lt'kr:ır ~k,iltme
~c J,rııııııuştıır. Fenni ~:ırlıı:ııncsi \'C nııkt:ırları h~r~iin komis~onıımuT.cfan 
ı.:oı iilclıilir. Jlıulc~i 17 lıirincilt'~rin !l:-:O ~alı F(İinii !\a:ıl 15 le yapılacaktır. 

hlckJilcriııin belli s,ıiin ,.c ~:ıaltt' FıntlıJ..lıdA komut:ınlık ~atınalma J..omi~
yoıııııın gelmeleri. !S3'.?j) 

Koınulnnlık lıirliklcri için ıuoorı kilo kuru iiziiın şrrail Te c\·safı da· 
lııliııılc p:ız:ırlıl,J;ı ':ılın ;ılınac:ıklır. Jlı:ılcsi 17 hiriııt'ile~rin !l3ll '!ılı ı;ıiinü 
,:ı:ıı 10 d:ı y:ıpılar:ıktır. Talıplt'rinın hrlli ı;:ün \C '>rtatlc Fın<lıklıdıı komu· 
ıanlık saıınıılnı:ı koıni~yonun:ı ı.ıclrncleri. (8:121i) 

* * ~:: 

uyandıran yad, lıe:ki n.:ımuslu, 

fakat tabiat itiba:-ile h:lfifmesrep. 
hir kadm~nız. Ye!{Cı.,, 40 ic:c erkek
lere cesaret vermiyen bir kadınsı· 
nız. 30 i~e a~!ebi ihtimal bir tı?k 
~rkeğin kadınısınız. atindcıı hir ~a:ıt c,·,·clinc J..:ııl:ır ko

vcr- j ıııis) on Iıa5hanlığın:ı 'ermeleri. Eğlencedir, ~u:llle:-e cevap 
...!•- t 

- l\tü~terinln ~akalmr krscr • 

kcn deniz bilJiyelcrl :ınlnttm g:ı. 
libal 

~------ , __ .:1.-•:!-n 

Knmut:ınlık hırliklcri için ınuhtclir in5aat nıııb:t>mc"i rıa1arlık1a satın 
:ılın:ıc:ıklır. P:ı1:ır]1k ilıalc~i 1li lıirincite~rin 939 pazarte~i günü saat 10 
ılı y:ıpılnt'uktır. Taliplerinin h(']li Jıiin ,.c s:ıattc Fın<lıkh<la J..oıııutanlık 

1 --·--···1--- , _____ : _________ ,. _ __ ,_ .. _, ___ , (Q')C')~\ 
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Yıldızl ann 
yapmak 

• 
istemed i kler ı 

hareketler 
Iloli-vudda her artistin y.a~ 

tan çekindiği bir hareket ve}1. 
batıl itikadı vardır. Birkaç ftl· 

Doroti Lamur, hiç bir filtııl 
ölüm sahnesi oynamak isteıı1 
m~avelesinde böyle bir karıt, 
durmuştur. Çocukluğunda )~ 
lerinden birinin ölümü orıll 
müteessir etmiştir, o zamand3_j 
ri yanında ölümden bahsedill1'' 
ne bile tahammül edemeıneı.tr--

Koyboy filmlerinde orrıal . 
ı Ken Maynar, Bob Burns, )ot 
Brovn eski kovboy filmler~ ~~· 
manlanndan Tom Miks, gıbı, 
lerinc?e, hayatlarında yapıno<ı~ 
!arı bir hareketi temsil ctrtıC·ı 
~ekinirler. Bunlar Iilmlerinde 
retmez:ler, kumar oynamazlar.~ 
sızlık etmezler, velhasıl böyle~ 
!erin seyircisi olan çocuklara 
misal olabilecek hareketler )' 
mazi ar. t 

Bing Krobi flimlerinde 3 

silah kullanılan sahneler bulll~ 
sına razı değildir. Çocukluk a. 
daşlanndan birinin, boş s:t~0 
bir av tüfeği ile oynaması net~ 
bir gözünü kaybetmesi, onda a 
silahlardan müthiş bir korkll ıı: 
yaratmıştır. 

Rejisör Vilyam Dieterle ~ 
alcyhtandır. Harpte kahranıı 
lan gösteren filmlerin birer Jı 
medhiyesi olduğuna kanidir, 
sebeble hiç bir zaman harp (ı 
çevirmeği kabul etmemiştir. ·Ç 

Rey Millan filmlerinde ll~ 
zaman "seni seviyor.um, ciô~ 
sözünü kullanmaz. Senaryoda t 
le bir cümle olursa bunu "se11i 
seviyorum,, veya "seni sevirorıf 
şeklinde veya başka bir cünıl~ 
degyistirir fakat asla "seni sc''1• 

~ . 
rum cicim!., demez. Sebebi, e\ 
diği gün kansma böyle hitaP 
mesi ve bu cümleyi başka kirı1 
karşı kullannuyacağma dair ~ 
sına söz vermesidir., , , 

Küçük sinema haberle~ 
• Rober Taylor ile Bar 1 

Stanvik evleneli epey olduğU ııı 
balayı seyahatine çıkmağa . > 

fırsat bulmuşlardır. Gittiklerd~ 
şimali Amerikada Nebrask.a f 
linde küçük Beatris şchridır· t 
bcr Taylorun ailesi orada 0 

maktadır. fri 
• Tayron Poverle evlenen 'rı: 

sız yıldızı Annabclla Arncı1 
tabiiyetine geçmeğe çah~ma1'1~ 
Çünkü yeni Amerika kao\l 

rı-e• mucibince, bir Amerikalı c <\~ 
evlenmek, bir kadını~ . ' ~ 
rikan vatandaşı olması ıçıtl fi 
değildir. Fransız gazeteleri J\ 

1 gıı bellanın Fransız vatanda~ ı fi' 
çıkmak için gösterdiği bu tc 
kc sinirlenmiş görünüyorlıtr· ,, 

• Greta Garboyu çevirdi~İ ı 
şesiz sokak,, filmile ilk dcf <1 

, ı 
rupa ve Amerikaya tanıtmı;. f 
lenciler operası .. "Bir madc~. t 
asr., ''Dört piyade neferi .. g.ıb 1

0 
yük filmler vücuda getirınıŞ ı 
meşhur Alman rejisörü ~~ 
Pal>st son senelerde nazi rcJI J 

den kaçtığım söyliyerek Fr~0,. 
yerleşmiş, orada sinemacıııı. od· 
mıştı. Pab:;t harp başlaması i, 
biraz evvel, buhran alarnetlcr1~ rüldüğü sırada Franc;adan ııle ~t 
1 Al 't . ·c or• e manyaya gı mış ' . b1JI 
kalmı~tır. Framız gazctelerı 01 
nankörlük ve iki yiizlülük 

"ddctlC gösteriyor \'e Pab~tın şı ıf 

leyhinde bulunuyorlar. r: . 
hükumeti de onun Franc:a ıt •ıt 

· a·~· " k 1 fi11111 
çcvır ıgı genç ·rz ar,. . 

·· ·1 · · sak tınniı;;c:t..-ır· ./. g05terı mesını ya • f ~ 

Alemdar Sinernas 
Aşka Veda 
Uçurum~ 



Tayyare piyangosu veda edüp yerini Milli piyangoya bırakırken de 

Yine Tekkollu Ceriıal anıp "yon ••• 
Yine T.ekkollu Cemal En önde ... 
l Tek Kollu Cemal'in: Rakipleri üç ay evvel gazetelerin son sayfalarını angaje ettiler. Zarar yok Doğrusu olsun da iç sayfada 

0 sun ...• Hassas halkımızın gözleri Tek Kollu Cemal' in İç sayfadaki reklamını en evvel görür. 

1 - Sayın müşterimiz lstanbul Vilayeti Ziraat 
Baş Katibi Bay Kemal 10326 No. lu biletle 

~0011000 
Lirayı kazandı 

Bugün paraları tarlıamen ver ildi 
2 - Teşhir istemiyen Bayan Marika 12656 No.lı biletle 

20.000 Lira kazandı 
3 - Galatada Kolonyacı Dimitri 9999 No.lı biletle 

lO. 000 Lira kazandı 200.000 lira kazanan Bay Kemal paralarını aldıktan .sonra TEK 
KOLLU CEMAL ile kol kolo 

··:· ,;~. i ~~ .... ,;., .. ·~ • 

. . .. ~, - : '.:. ~ . : :.. , ; ~ 

Milli Piyango 
İntikal Planı çok zengindir. · OkuYunuz. Birinci keşide 80.000 liradır. Acele ediniz son giinlere kalmayımz. 

YoktTQ§ra siparişleri çok seri ve muntcıuundır. Ta§ra siparişi için kıaa atlrea: (lstanbul - TEK KOLLU) kii,fidir. Hiç bir yerde şube~i 

4 lir. 

clrea: lstanbul Eminönü TramoaycadJui TEK KOLLU CEMAL GiŞESi Sahibi Harp Malulü Subaylardan CEMAL GUVEN 

Ussübahri K. satınalma. Komisyonundan 

·~(. ,\·~ 919 .~ . Kömür ilanı 
)~ • ıı k kuın~U.~ilnl.lc kapalt z:ırf eksıllmcsindc talibi cıkınıyan 205 ton 
' ı.11

1 '~~ı ı:ı 1~~ .~'(~ı~ulcn kap:ılı zarf usulile ckşiltmcye konulmuştur. 
~lt~rıtc:lnk1 k 1 r.ı 11eıtrşrin 930 perşembe günü saat 16 da Izmilte lcrsıtne 
ııVI 11( 1 ~l.;)0'-111•1 ıs~·on binasında yapılacaktır. Beher ıonuna tahmhı etli. 

~ı Cl·ı~~k tradır. llk teminatı 876 lira 69 kuruş olup şartnamesi be· 
{! 

11 't I; 1 hter~· 1 ~ 0hilir. Eksilim eye iştirak edecek islekhlcrin 2490 ısa31 ıh 
~· ~nıa~~:1karı1a 1~~ bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikaları
ı.I' l~a~,11 "llll :t.aı:ıJı teıninallarile birlikle laoılm edecekleri teklif mck. 
' ~ ''~'ı-a ~~:ı·en gü11 ,.e saatten lam, bir saat eneli ne kadıır komisyon 
Jıl 

1 
'erıucıerl. (i900) 

ı~~ ...... l * * * ,,[ ~hııı · 
P" tn b' 1.n cdUeu betlcli (34.452) lira olan (120.000) kilo pirinç 
~· · ~ lt 3~tıncHeşrin 93!) tarihine rastlıyan perşembe günü saat 

' ııı.; l d.a kapah zarfla alınacaktır. 
3 (t7;)in:ı112a83.90 lira olup şartnamesi herlJii11 komisyondan 

' lstc1tı· Utu-ş bedel mukabilinde alınabilir. 
cekı 11.e.rin 2190 sayılı kanunun tarifah dahlUnde tanılın ede
hir :rı kapah teklif mektupiannı en gec belli gün ve ı;aatten 

..:.( ~anı~t evveline kadar ~.sunpaşada bu!un~~ komisyon baş· 
~ı ~Ske ına nıakb~z mukahilınde vermelcrı. ( ı 121) 

~
1 

~~ ı~la rı Fabrika~ar umu~ Modurmğu . ilanları 1 
~ır 1 '~~tn llhııı k 

1~~tııQ &aQt e l'>:ızor~~ı~tanlığı hir1ikleri ihtiyacı Jcin a,ağıdıı cinsleri yazılı 
\, ~~lllı ~4 te l·a' l.1 satın ahnacaktır. lhalcsi 13 lıirinciteşrin 939 cuma gti-
·(. ~ suı111arılacak tır. isteklilerin belli gün ,.e saatte Fmdıklıda ko· 

,ı · n llıa komisyonuna gelmeleri. (8166) 

3d ilY•lk k:uan - · · 
!11 i~tiçUk kazan 

. akraç kııpaklı 
l~~ l,:ıla'• 
~· };; J 

1 1şadır 
il r l>atrıuk 
H ~t~ 
(l' ~ı,b, tılıııı k * ' 
ı~t) ~ij ~~\~~ ltı:ıJ1.~~~~?nlıih birlikleri ih i~acı icin aş:ığı::l~ cinsleri yaz-ıh 
Iİ)-t ~lıt;ı1ıı ı ı de, 1 P:ıı:ırlıkla satın :ılınac:ıktır. Ihtıl est lil 10-9!':9 <'uma 
~· 1k saı,,; ~Pılacaktıı-. lstcklilerin belli ~ün \·e saatte Fındıklıda 

•1ı !\ı~ nıa komisyonıınn gelmeleri~ (8167). 
'~ ı.· kepçe lıellemc 
ıl' " 11 kolan 
·ı·o l\ıı "e 1 •• 1 .r m tor )as1 

l J) Yular başlığı 
: ~·uıar sapı 

ıJ Sebre 

;J 1' * * 11 • 

ı~~ ~~ııltıin er•ı·ı 16 Kalem .. elik alınacak . 
~u . il J en b 1 ~ . . 

~~ aaat tıı hıilıjfü.1 .. er~.elı (55.000) lira otau lö kalem çelik Aııkeı1 fahri. 
~ lı~ llıı 

1
14,3{1 d· uğu merkez salınalma k0ıµisypnunca 20-10.939 cuma 

l~oo0
1 '01ı1!in.: 1 llaıarhkla ihale edilecektir. Şarlnaıue (2) lira (71'ıl 

' > I' ı..ıc kon · ır<ı \·c., 1!) 1 ıs:rond:ın verilir. Taliplerin muvakkat teminat o· 
- O numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik. 

TOr_klye Cumburi1et 
AK T t F 

Kasa: 
Altın: Safi Klogram J6 I'){)() SM 
Banknot • • . • • • 
Ufaklık · • . . . • • • 

Dahildeki Muhabirler: 
Altm: Safi Kilog-ram 678 111 
Türk Lirası . . . . . . 

11 e.rfçteki Muhabirler: 
Altın: Sa.fi Kilogram to 010 ~3S 
Altına tahvili k~bil serbest 
di;lvizler . • . . • • 
Diğer clövizJer ''~ bcrçlu 
Klirln~ bakiyeleri . . • 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye karşılığı • • • 
Kammun 6 - 8 maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tcdiyat . . . • • 

Sancdat cilzdanı: 
Ticari senetler . . . • , 

Esham ve tahvilat cii.zdanı: 
( Derulı te edilen evrakı nak .. 

l l divenin karşılığı esham ve 
tahvilat itibari krymetle 

Serbest esham ve tahvilat: 
Avmtslar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altın ve döviz üzerine • , 
Tahvilat Uzerine • • • 
Risaedarlar • , ,. , , 
Muhtelif .- ., , ı • • -

21.802.488.77 
10.753.183.-

1.523.437.58 

953.816.81 
47::\ ~ı:t7.~1 

14.0&0.200. H 

. 9.1SO.G3 

2. 758. 738.5$ 

158. 748.563.-

17.307.666.-

191.122.580.68 

48.761.044.97 
'7.564.277.08 

8.464.000.-
11.898.39 

7.837.421.66 

Yektln 

Lira 

34.079.109.35 

1.427.204.42 

16.848.081.37 

. 141.440.897.-

191.122.580.58 

56.325.322.05 

16.313.320.05 
4.500.000.-

17.44V.205.12 

479.502.727.94 
1 

PAS 1 F \ 
Sermaye • • , ı • 1 
ihtiyat akçesi: 

Adi ve fevkalade • • , • 
Hususi f . • • 

Tedavülde1d Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6. 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • • 
Deruhte edilen evrakJ nak. 
diye bakivesi . • • 
Karşıhğr tamamen altın olarak 
ilaveten tedaviUe ·ıazediletı . 
Reeskont mukabili ilavten te· 
da. vazed. 

Tilrk Lirası Mevduatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Di~er dÖ'1ıizler ve alacaklı ·mi . 
rin2' ba kiyelerl • . • • • 
Muhtelif • • • , , • 

4.217.134.25 
6.000.000.-

158. 748.563.-

17.307.666.-

141.440.897.-

17.000.000.-

132.000.000.-

2.526.36 

38. 735. 730.04 

Lira 
15.000.000.-

10.217.134.25 

290.440.897.-
2~.830.366.2~ 

38. 738.256.40 
99.276.074.07 

Yek.lı. 479.502.727.94 

1 emmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi ~ 4 Altm üzerine % 3 

le komlsyoacu olmadıklarma ve bu işle alakadar tücc2rdan oldukların a 
dair ticaret odası vesikaslle mczkür gün ve saatle komisyona ınüra~at· 
!arı, (7942), 

* * * 
5 Ton F eno - Molipten 

6 Ton SiJico - Mangan 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan 5 ton Ferro - Molfpten ve t 
ton Sllico - Mangan askeri fabrikalar umuın müdürlüğü merkez satınalınf' 
komisyoµunca 20.10·939 cuma günü saat 14. te pazarlıkla ihale edilecek· 
Ur. Şartnl)mc parasız olarak komisyondan verilir. Tallplerin muvakkaı 
temin~t olan (1875) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rlııdeki vcsaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccıı.rd:.ı;ı 
olduklarına dair ticaret odası vcsiknsile mezkur gün ye saatte komisyona 
milrac:ıatlan . l 71l J 1) 

lst. Komutan.ığı Satmaıma Komısyonu ı;anları \ 
Koruis:ı;oııumuzda ıncvcul şartnaıncs.i mucibince 120 melre 1 parmal. 

salvaniz?i yerli demir boru ile ıJ, ııdet 1 parmak dirsek paz:ırlıkla salın 
alınacaktır. !halesi 16 blrincilcŞrin 039 paz:ırlcsi günü saat 11 ıJc yapıla 
caklır. lslcklileriıı belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık :i<.tlınalmı 
komJsyonuııa gelmeleri. '(8322) 

* * * 150 ton kömür pazarhkla salın alınac:ıklır. Pazarlığı 17 birinclteşrir~ 
939 salı gftnü sn:ıt 11 do yapıJ:ıcA.ktır. lsteklilel'in belli gün ve saatte Fın· 
dıkhda komulnnlık S3lınabua komisyonuna Selnıeleri. (8323) 

On bir dcıııir hidon \Hıı::ırlı'kfa satın al111aC'aklır. Pazarlığı 17 birim·· 
teşrin 93!1 S\ilt .uiiııü saot Hele yapılacaktır. isteklilerin bc!Ji gi.in Yl! sa:ı. 
!e Fındıklıtla komutanlık satınalma komisyonun:ı sclmeleri. {8324) 



Her keşide de en büyük ikramiyeleri vermekle talih rekorunu 
kazanmış olan Piyango Kraliçesi 

M ·ET ABLAN N • 
1 

DM a 

Bu son altıncı keşidede dahi 3 büyük ikramiye birden verdi 
1 2 

Piyan.qo kraliçesi Nimet Ab1ı1 

En büyük ikramiyeyi kazanan ve Nimet Ablanın uğurlu eliyle vcri'~n IO?~G r~o. aife 
' sahibi, NtMET ABLANIN yakın ahbabı bulunması ve isim ve adresinin teı;hirini nt 

etmemesi hasebiyle yazılmamıştır. 

2 - • 1 
sahibi 

ikramiye 
Beyoğlunda 

yine NtMET ABLANIN uğurlu eli:de v~:-diği 31 i71 r'0 

Hammalbaşında 62 No. da Bay Kanz;:ı kazandı . 

• •' 
3 ncü ikramiye keza NiMET ABLANIN Uğurlu eliyle verdisi 9909 No. bilet s~iı1 • 

. Vimet Ablanın 1djurlıt eliyle sattığı ve 200.000 lirayı 
kawnmı bilet 

Beyazıtta Balta ban Yokuşunda 15 No. da Bayan Angeliki kazandı . 

4------------·------------··-----..------••mm••-t\ 1 ';'AZARI DiKKATA: o• 1 
1 Kendisini~ oattığı ff7& b••ka 7enlen ••tm alman biletlerin en büyüğünden en kü<üğüne kadar büt ün lkramı,etort h er ay on por;. bile ke»ncden dcrı .. ı 1 

Ye tnmamcn Termiştir. 

----------------------·----· .. ---------------MiLLi PiVANGO 
Biletleri gelmi§tir. Ve gişemde satılmağa başlamıştır. 

ikramiyesi 80.00Miradır. Biletler tükenmeden tedarikte 
Birinci keşidenin en büyük 

acele ediniz ve son günlere 
1 almayınız. 

DiKKAT: Nimet Abla. tayyare piyangosunun biletlerini daima ,>e§in para ile aldığı gibi Milli Piyangonun 
biletlerini de peşin para. ile almış ve alacaktır. 

Taşra Siparişleri Çok Seri ve Muntazam ·gönderilir. 

ADRES: lstanbul, Eminönü, Tramvay caddesi No. 29/31, Telefon · 22082 

N·met Gişes · : 
Hiçbir Verde 

. ----------· ·-----··'···™ ı n~-=---1 / s fi k / Q / Lisesi 
::::nıe· ···-· .. ........ :SSfti!-;f:S ::5i! il: ~ ...... 

............ 
::.-::::::.:&: ............ ::::.-C!!9d; 

=:;ı; 
:=:-:.::=: . .......... . 

Dir.ektörlüğünden: 
ı - Onuncu ve on birinci sınıOarda nihart talebe için :yer 

yoktur. Diğer sınıflar için yatılı ,.e yatmz, kız n erkek talebe kay_ , 
dına dcnm olunmaktadır. 

2 - İsteyenlere kayıt ~artlarını bildiren tarifname gönderilir. 
~ :\dre<1: Şehzadeba~ı polis karakolu arkası Telefon: 22531 --

Dev lef 
Umum 

' 

Denizyqll~~ ı işletme 
Müdürlüğü · ilanları 

Umum Müdürlüğümüz telefon santrali nuınıırası 9. 10. 93!1 tıırı· 
hinden itibaren de~işmiştir. Yeni numara 44864 dır. lları olunur. 

(8251) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. icabında günde 3 kase alınabilir 
H.cr yerde pullu kutulan israrta isteyiniz. 

:::: .... .... :;;·i;pı:::paı:r.-m • •• :::r.::=c ..... 
.... .... . .. . . .. . 

ı Oksürenlere Katraı:ı Hakkı Ekrem 
ı Hakkı Katran ~ash11eri de vardır. 

~ 
Mili Piyango 

GO 
idaresinden: 

1 - Milli Piyango Biletleri 11 - 10 - 1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu ma.hallcrde ~~tı~' 
çıkarılmı§tır. . 

2 - Perakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her bayie seyyanen yüzde 1 O komisyon verilnıe5• 
kararlaştırılmıştır. 

3 - Milli Piyango Bayii olmak için şeraiti anlamak 
adreslerini ve seyyar bayilik istiyenlerin ise hüviyet 
Ziraat Bankası Şube ve Ajanslarına müracaat etmeleri. 

ve Bayilik ruhsatnamesi almak istiyenlerin hüviyctlerile sarih ticLırcthtı11e 
ve ikametgah adreslerini gösterir bir dilekçe ve iki. fotoğraf ile bir likte T. C· 


