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olan bütün alakasını kesti 



Dün birbuçak fKösele ve deri Vapursuz/ak 
milgon kilo fia tlarında da ilıracatımıza 

GE Ç OSMAN 
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= Vallalıl ._ pir eluyonua 
Pertev!. 

- Her~ btlr hip··Mn, 
«flnl it .... oJdıılıuıa bileıı her
- fllnDt Bel-

Selma mmJ.ıiaıııdı ve aıımr a 
'1: 

- f±nhılVD rııJı111.- EIJd biri 
alleve .ınemıup bir ıeuç k.zın 
tubu ııibi blr nah, pnç b:r nah, 
fakat yeni =r nıla am• 
d•ııberi Y' olu bir nala 
Bizans bentlermden IOlll'a Türk 1 
kubbe:ertnl yad•qpı•ı,aa illa 
ruh, Jı;orkuluktaa lirbıı ... ali.
verdııdl, klibikten kaçıyor. Gllk
vlizüne çWııuı bunun içindir. 
Bu ruhu anqJı: lıan1anmızın, 
hlm8mlanmızın, camiler ve çer 
..ıeriınizln avlular.nda, önle -
rlıMı.; detdl%leriııde bul\llYOl'llZ, 
o kadar" 

Biraz dibtlndil: 
- Fı:vAld mazisi olmıyaıı .. 

birler tatile, ısttktıali olmıyan
lar mlnuızclır. Fakat bir ~ 
mm•lnt yqıırbn, lııtltbaHn! de 
tam bir .ııent leiDde lıazırlama. 
lıdır ... Duwaaıu kaybeden bir 
tllair ralıluz uu. Ber:ht _.. 

EKONOMi 

.ın llııidelerlml1e; JOlı:l!l latan -
bul ruhsU% blırdı... t.tulNlıa 
~-rim. 

Yilrlldiler, deniz lltil lıG' a
loııun btıytlk aımlı pweeııelerln: 
dm Mamıaraya, Adalanı Kadı
köye, t.taJr!ldar layıl.arma lıMbn 
lar. 

Sularda hafif bir güneş JfllıdJ.. 
yordu. Gölı;yilziinüıı beyaz bulut
bın alııada diıccüis uçupn li· 
ylh kıqlar vardı; peııcenıcleıl 
.ımızıen bu göky\izll mmızaraa 
Japoa .lwtpoatailanna blllsi • 
7Gl'du. 
Pertın .mlu: 
- Ne dllşllnliyorsun Semi! 
Selma ııüliimledi: 
= Bimem Pertev, bir ll'Y mi 

dfilünilyorum?. Hayır, zannet
mem ... Sadece bak:yoruııı ... Ne 
ıtızeı görü!... Hayranım... hı
sau lıöyle bir &6riiniln brpaın
da hayrım kaldığı zmıaıı ııiiyti
yecek iliz bulamaz ... Heyecan • 
!anır, lcalbi bilwür, 6yle lıöylir 
ld, doldurinak için muazzam bir 
.-,e lh • i;raç &österlr ve lııaan ya- I 
mada. tam•mjh llbip olcJa4111s 

Türk ıilepleri ihraç 
mallannı taııyacaklar 
Vapunuz!uk yüz(lnden dilıı 

de ihraç edilecek mılilanmız . -
dan bir çoıtu ıönderilemeıniştlr. 
1hrac.~cılar allkadarlara müra
caat ederek tedbir alınm•11, e
ler ecnebi vapurları limanlan
mıza uıtramamakta devam eder
lene yer,i vapurlanmwn bu ı,. 
te kUllan:lmuını Uıtemişlerdlr. 

Sosyete filebln demir, krom ve 
bakır ismindeki üç geml.slnln ih
racat mallarının naklinde kul -
lanılmuı mubteme:dir. 

Düıı .Yalnız Suriye ve Fillstlne 
bir miktar elma, B~aristan, 
Yunanistan ve Romanyayı balık 
ve Macaris!ana iç fındık ıöııde -
rilıııiştir. 

---coıoo---

0 N I YERSITI! 

anCW lrtiriw erin buJnnmısm• 
ı.ıer. 

Bir müddet Peftev .-iz -
• ;3e'"•••• 1ldae baktı. ... 1 
ıa mnlıa: 1 = G6nepeyi 6zledin mil 

= Hay:ır. 
= Ya oradaki gmıcl, buıl una 

kur yapan geııci? 
.Hayır. 

-Onuhlçd~-
sun? 

Bu leler Selma tı6zlerlııi 1ıa&. 
dırdı, biraz hayretle, tılraa hldn 
detle Pertevin yüzüne tıaım. Bi· 
ru da kızanlı. 

Keııd!aile evleıımek latiyeıı 
paç'8ıı Perteve bahsetmemif, 
ude halasına ııiiJlemişti. Pertev 
Nimetten duymuş olacaktı. Fa
kat durup dururken bu bahli *iı
muına cam a;kıidı ve blnm Per
tev. ayni auretıe mukabele etz 
mek, ondan ipijletm -...ımak ... 
zuuna bı>Jlııb. 

- Bana 7111>ılan lmria alay e
der gibi IOl'llJOS'8Wl Pertev.
Alay em.. .. Bana kur ysptı ve 
benimh •;.,melg Ü'edlllni aöı• 
JedL 

Sığınak garaj 
lllllbawı1r 'ıW.e a·ıaa. 

r.b'elerl ........ ...... .... Allaıı, 
-,_. ıtııı felılrler, Ne"l'"'""' ir
..ıı aldllar, lllnalan :r&Jllll7erlar da, 

~- lelı:la - ..... ıarııJ-
far ........... ,. 

Wbwblatet;,-..... ...... = lıatlı lllr ...... ,.._.., - ..... -

ı...ıar .... ......,.. ..-. - ıı:ns
.......... - ....,. ... bdlr. 
Balıraımde ltaltbfma sire Proo
'labliır me:rdanı al- lllr :reralls 
ıanJa ~ .....ıır. Dln:roma al• 
tblı - nlıbn ..... .__ pli-.... .... - ...... ...... .. ...... ........ ........ .. .. _, 

... 1 1 ...,_. .......... . 
dlnla ....... dl ı ıllnl ........ .. ...-... 

... 
-·- )la ...... '* ~ lllll'IJI. • lı:aUı praJtuı - Sil-

.............. A-.. " .......... 
sllll lelı:lo en lı:alb. - T q ranJ
llr ~ a.lıalll ı

... ldt 1ılr oelıep ,, ......... A..aı -
rlmlıılıı - " lılll topnb ........ 
ııeııtr ........ -" liltlı:ate ala
nıt. 1ıldm ~ ııl:rade, ,... 
r'-e•mw ..... __.,. ......... 
Dert wlıbaa 

llelıls .. lı:atll ...... fllılt lı ılı: 

Eminönü parti 
kongresi 

.mı-. - fa:rdalııllr. llelellı'emh 

.. iti bleele:rlp talbllı ... _ lte-

raealt ..... '* ..... llıl lhıf ...... 
"'"' elıır. Yer -da ,,_ı..ıı ili• 
:rlllt '* preJ. ........... ıııtuıaıı: elan 
nlt ta coıı: rııe :rarar. 

8ıtmal< ...... lllı:rlnbl llelı ,..... 

·- bir IDdr........,... -

Almanyadaki 
vapurlarımız 

Vali ve p j rti müfettİfİ· lngilizlerle anlaşırsak 
de tcplantıda bulundu vapurlar gelebilecek 

l's!ev merakla _. 

- Peki, - - ..... , 
- Bana~ ..... ... 

11 teeekkiir ,_ ve Ilı& lıllııll 
bir daha ~ 

Şatı'"" teJL 
_ l(edelı! 

-O Genci be;ıt ..... 
lıılılııl ııeair? 

- Hiç ... Sebep JOk.
myaeat olaam b 1 

- Fı • 
lcallde Rkl, ldbar, ..... ..... 
bir oocuk, liatelit .. -
Pertın&61dll: 
= Bal ... Anıe.ıılı - J11ıar 1ıQz 

tiiıı bu ımziyetlerie hwl!g! a
na~ •• 

Selma ııödl kelti: 
- Belendlrdi. OD1l çok ~ 

nfyorum. ııevlyonım da. .... • 
cak.-

- Ancat? 
= ae~ ..Sır tıifi aıtıa11q 

'"l!lal-.. Onu lrlı. 'il ltven bir 
bdm ••illi Pıt aevmlJvrum. 
PeıteYln -- ll'ltl. Şabca 

~kııbardı: 
tArJıaanıJ 

Haber aldığımıza ııöre bükıl -
melimız İnAiliz hükümeti nez • 
ctmıde, Almanyadakl 'Vapu.r.arı
m.zın mem.eke:imcze gelmesine 
müsaade ediılmesl hakkında te
şebbüslerde bulunmaktadır. 

Malum olduıtu üzere bir mlid
det evvel Almanlarla uyu$ula
rak bu vapurların ,ıe:mesi hak· 
kıJıdıı, enl11Ş1lmış, fakat İngiliz.. 
1eriıı Almanyadan çıkacak ber
ban,ı! bir madde içinde abluka 
ve müsadere kl!l'an vermesi üze
rine bundaıı vUl(ec;ilmişti. ln -
ıriltere paralann mühim kısmı ev 
wlııe Almanlara verilmiş olan 
vapurlanmız.n memleketimize 
ııelmeslne müsaade ederse bu -
radan derhal lıazırlenan ııem ·el
ler Almanyayı ııöndmı-ktlr. 

POLiS 

Dün iki ıehlrlenrne 
-valcast oldu 
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ı\ ablukasını ·~~:vayı man erkeı.mı,, <>mıan zanan numaraları yazıyoruz 
Begnelmilel şarap ofisine işti
rakimize ail kanun görüşüldü 

Ankara.. ıı (A..A.) - Büyük Mil
let A-leclisi b~ Dr. Ha:ıhar Ger
.m.en'in başkalııığmcla. toplanmıştır. 

Celse acWr açılmaz )'eni seçilmiş 

•lan mebv.&larm eııcünıenlere &efriki 
7apılmıştır. 

Ru.znamede bulunan Te merke2:i 
Parisıe oıa.n şarap ofis.ine lşUrakimt .. 
ıe aiı kanun La.yihasııun muzakere .. 
ıinde ileri sürülen mülaleata karşı .. 
lık olarr..k Gümrük ve İ.nhisa.rlar ve .. 
kili şu izahatı vermı.tır: 

GüDlt'Ü.k ve İnhisarlar Vekili Raif 

Karadeniz •Trabzon• - Bu ofise 
lşUroi.kimiz1e devamlı bir taahhüt aı .. 1 

tına g-irmİş olmuyoruz. Bu sadece il
mi mahiyette teşekkül etmi1 bir ofis
iir. Ve bir salaJıiyeU resmi1esi de 
y oktur. Biz bu ofise c-lrmekle harici 
ıarap piyasasının şeklini öğ"renmek 

ve sonra bu piyasa hakk.mda malil· 
mat almak ve şarabı bu spretle u .. 

lalı edebilmek için ba ilmi komisyo
nun mesaisinden faydaJ&nmak niye .. 
tindeyiz. Buraya dabJI olmııkla sene· 
de vereertımiı: aldat bln lirayı g-~ .. 

mez. Gerçi bu uslaşm:A metninde 
8000 altın frank yazılmıştır. Anıma 

bUôhare 32000 kiğıl franır• tahvil e
dilmiştir k i bu da busün.Jc:ü kur üze· 
rinden 1000 türk llrasma yakın bir 
p ara tutar. Venct"llmtz aldat budur. 
N1)'CUmiı: şim.diJilı: bir hisse almaktır. 

Ve bununla işilrik etmekUr. Aynca 
bunun lç:in de bir mümessil rö:ude
recek. deilliz. Bu 'Yazife7t onda bu
lunan ataşe .kommersiTahmlze c-ör
diireceiia:. 
Arkadağım bil' noklaya lemu el

liler. maıbu& da buna temas etmit
tL Şarap ofisine iştirak ediyoruz, bi
naenaleyh şarapçılliı.n tevs.ı, şarap 

satışının arttırılma.sı, şarabın çofal
tılması at"Zu ediliyor. Bu ise alkoliz
me karşı eyi bir şey değildir, yolun
da tenkitler ı-ördüm. Arkadaılarım 

da söylediler. Bl~ bic bır zaman al· 
kolü çoialtnıak niyetinde deiilia. 
Herkes alkol aJsın, lstlhlik etsin ve 
içsin dem.yoruz. Bilikls balkın sıh .. 
batini korumak lç:ln 7üksek dereceU 
alkolden buolan kurtarmıya çalqı .. 
yorus. 
Arkadaşım12 bu ofüe iştirak el

mlyellm d ,yr noktal nazar izhar e&.
medi. Enditelerlnln ve takıldıkları 

nrktal:ınn bu suretle tavazzuh et
miş ve bertaraf edilmiş olduğunu 

2aımedl1orum. 

İzahatı müteklp beyett umumlyesl 
üzerinde müukere kiill cörillerek 
nıaddeJer okunmuş ve kanunun bi
rinci müzakeresi bmamlanmışhr. 

l\.leclls önümiızdek.l çarşamba sii
nü toplpa.cakhr. 

Sovyetler Estonyadan 
yardım istedileı· 
(Baş taro.fı 1. inci .. ,,rada) 

marieslyl paza.ra baflı7an i"tCe 'ak· 
..-.ye kııaah çık.anntŞlardir. 
GWıdüz üç Rus tay7uest Petsa.mo 

bölgesinde Sa1mijarvi bölgesini bom· 
bardıınan e'miştir. Ölen yoktur. 

Potsamo bölgesinde son pnlerde 
cereyan eden muharebeler Ruslar ı
~ln çok lı:anh olmuştur. Rusların 

, J'alnlZ bir tek hücum esnasında 500 
ölü verdikleri, gözü ile görenler ta· 
ratmdan bUdirilmekledll'. Flnlandl· 
7alılar TÜ21erce esir atmışlardır. 

Öirenildlflne •öre Ruslar, Petsa· 
mo mınt.akasına muazzam kuvvetler 
J'ığ'Jllaya devam etmektedir. KemlJe
arvi'de Ruslar la.rafından yapllmlf 
olan şlddetll bir ıaarrua ook şlddelll 
bir mukabil taarrutla taTdedllmlş ve 
Ruslar on mU kadar rieat etmek 
mecburiyetinde kaldıklan r;lbl 300 
de esir vermişlerdir. 

Mannerhaym de 

Mohasemata baş1antldığmdan be· 
ri hergüo az çok ilerlemiş olan Klzı
lordu. Mannerhaym ba.tb önünde ta, .. 

mamiyle durdnrulmuştur. Kış müt .. 
hiş bir kutup ınıntakası kışıdır. Da· 
raret derecesi, si.fırın altında 20 dir. 

Sovyet topçusu, müthiş surette o· 
büs harcıyor, fakat bulunduğu ının· 
takada obüsler çok yukarıdan iep .. 
mektedlr~ 

Aflen Bladel isimli İsveç gazetesi
ne göre, Finland iyalılar, kuvvetli bir 
mukabil taarruz nehcesinde, Lagoda 
gölü 5lmallndek.1 Suoınosalivl şehrJnl 
ı-erl almışlardır. l\fühim mlkdarda 
nus kuvvetler ofn çember içine alın
dlfı söylenmektedir. 

Nya Dacllcht Allakanada pı:et.e

ıinln Helsinkl muhabir~ Finlandiya 
Uayyarecllerinln B.us mevztlerl üzeri
ne beyannameler atarak, ıtwlordn 

tara.tından teslhn ed ilen her tanare 
7e muka.btl mühim bir meblii vi.det ~ 
ilklerini haber vermektedir. 

Ba muhabir. o tar-blenberl, 14 tay-
7arenln Flnlandlya ara2lslne fndjilnf 

llive etmektedir. 

D fer taraııan hll' milli hll'llk hö
kümeli teşkUI i~. muhtelif sl:rasi 
parti reisleri arasında, Stokholmda 
müzakerelere devam edilmektedir. 

Baltık denizinde bir mayna prpa.· 

;ak battığı bildirilen Estonya bandı
ralı Esponin vapurunun Stokholme 
doğru yoluna devam ettifl haber ve .. 
riliyor. 

Helsink!den blldirildlilne göre 
Rusların memleketil lkb"e ayın;nak 1-
ıin merkezi Flnlandiy:ıda. 7apmış oı .. 
aukları harekat akamete uğTamıştır. 
Zira Finlandiya kıtaatı, Sovyetlerln 
Deri hare.kellerine mani olmuşl&rdır. 

SOVYETLER ESTONYADAN 

YARDIM İSTİYOR 

NeV.!I Chronlcle gazetesinin Stok
bolm'dan öğrendiğine göre, Sovyet 
hükiımetl }"inlandiyanın istU2.sında 

kendisine karşılıklı yardım pakh mu
cibince yardım etmesiDJ Estonyadan 
lslemişUr. 

Bu haberi veren mezkiir razete şn
p11U hatırlabyor ki Rus _ Estonn palı
t. bqlıa bil' deYlel tan.tından leea
YIİZ vukuııwla ilıillerln blrlloirlne 

yardım etmesini mecburi kılmakta

dır. 

Helslnkl, 11 (A.A.) - Finlandiya 
resmi tebliii: Piatale nehri mıniaka.
sında. Rus hücumları tardedilmiştir. 

La.goda göliınwı şimalinde bir çok 

noktada ş.ddetli carpışmala.r olmut• 
tur. Petsamo mıntakasında sü.kü.n 
hüküm sürmüştür. 

Finlandiya bava kuvvetleri. SoV)'et ı 
tank kollarını bombardım.a.n etmiş ve 
lopçu yardımı ile, bir SoVYel tank 
kolunu &amamlyJe tahrip eyltmİ.ilir. 

BİR VAPUR BAT'l'I 
Tallln, 11 (A.A.) - Tassarl ismin· 

deki Estonya vapuru, Finlandiya kör· 
fezlnde, mllllyetl meçhul bir deniz .. 
altı ta.rafından aUla.n mermilerle ba· 
tırıln1ışt1r. 

FİNLERE KREDİ AÇILDI 

Vaşinglon, 11 (A.A.) - «Recons
trucUon Fln.a.nce Corpora.tlon• ile cdt
halit ve ihracat bankası», Flnlandi .. 
ya.nan Amerika birletik devletlerln· 

den kendıslne lüzumu olan eş:ra sahn 
alması için~ Finlandiyaya 10 milyon 
dolarlık bir kredi açtruşlardır. 

Delslnki, 11 (A.A.) - Havas aJ:ın .. 
sı bildiriyor: Ruslar, BeUınio körfe
zine ulaşmak ve İsveçle Finlandiya 
araswdakl kara nıuvasala.sını kesmek 

üzere bir taarruza geçmek ma.ksadiy
le, şark eephesiııde üc ordu tahşid 

etmektedirler. Ruslar aynı zamanda, 
buzlarla kısmen örtülü Lagoda giiJü 
şimalinde de bir taarrıu hanrlamak· 
b.dırlar. 

SovYet hava ordusu başkumanda
nının. tayyareler tan!mdan alman 
neticelerin a7ltğ'ı dolayıslyle vazife
sinden azledlldlii haber verilme.lıle
dlr. 

Bir haftada 15 
vapur batırıldı 

(B .. tıırah 1 inci sayfada) 

mıştır. İnfillak neticesinde mü -
re'tebattan dört kişi !elef olmuş 
tur. Diğer ·beş tayfa da kaybol
mu.,tur. 

1928 tonilatoluk Vinda İsveç 
vapuru, bir mayna çarparak. bat
mıştır. 

.Tecavüze uğravan Jersey tor· 
p:tosunda iki zabit ve 8 nefer öl
müş, 2 zabit ve 10 nefer yaralan
mcştır. 

Garp cephesinde 
<Bat taralı 1. inci sa:rfada) 

den bir tek kişi kalsa dabl endaht e
dinlı. Bu blr tek kişi yere serilmiş: 

de olsa, hatta mermisiz de kalsa gene 
vursun. Yalnız memleketinizin na
zarları değil, müttefiklerinlrln ve im
paratorluğunuzun nazarları da size 
müteveccihtir. Adtııet slzinledlr. Bu
ııun için şöyle deyiniz: - On ne 
passe pas. On Jes aura - >'&nl -
reemlyecekler, :yakahyaeaf12 -. 

Bu son iki cümle inılllzce olan 
emrt:re- trauw:a elaralt 7aul
mqtar. 

Milli Piyankonun İntikal pla- 39479 !5714 3224' 24640 7822 ııoH 

k b 1 t • Cemal böyle söylüyor!• dı:rordu. nının ikinci keşidcsi dün Asri 28000 6155 16815 29367 16019 5099 a Ü e mıyor Tevekkeli dememişler: •Allah in- sinemada yapıldı. İkramiye ka- 33834 13387 20926 23877 39837 2627l 

(Baş tarafı l incı sayJada) 

nesile enternasyonal hukulw ih
liıı eden 7e deniz tieareı.ıne za- • 
rar veren in.giilz tedbineı·ini ; as
v.p etmed.ğını bilo.irmi.ş o.duğu 

ha.ırıatııoı.Jnan sonra <1eci..ıyor 
ki; 

28 teşrinisani emri mucilbince 
Alman ıhracatına h.arşı aunan 
te<>birier ıoıtaraf dev.eu.erin men, 
faatlerine yenl bir zarar ver -

BüyUk Britanyanın tatbik ettiji e
konomık harp usullerinin en~ernas

yonaJ münasebetlerde e1J1sali görül
menıiştir, Enternasyonal kaidelere 
göre hıç bir kimse b.ltara! devleLleri 
muharip bir mamleketten muhtaç ol· 
duğu eşy .ıyı bu eşyanın menşei her 
ne olursa olsun ithal etmekten me
nedemez. İşte İngiliz usulJeri bu ka
idenin yeni bir ihlillini teşkil etmc.k
tedir. Keza Alman e~yasının bir Li

mandan dığer bir limana götürülıne
sinin yasak edilmesi de bu cüntle
dendir. 

Sovyet hükılınetl, Alınanyaya mü
cavir bitaraf memleket limanların

dan gelen vapurların muhtevi ol
dukları eşyanın menşei her ne olur
sa olsun, muayene edilmek üzere İn
giliz veya Fransız limanlarında dur
malarını istiyen İngiJiz taleb;nj ta
mamiyle indi ve keyfi bir muamele 
addeder. 

Büyük entanyanın mezkı1r ted
birlerini protesto eden Sovyct hük\ı
meti, bir Sovyet vapuru cebren bir 
Fransız veya İngiliz limanına götü
rüldüğü veya 28 teşrin isani emir
namesin in tatbiki yüzünden Sovyet 
harici ticareti herhangi bir zarara 
uğradı ğı takdirde tazminat istemek 
hakkını muhafaza etm ektedir. 

.Mo>kova, 11 (AA.) - D.N.B. aj an
sı bildiriyor: Alman ihracatını m en
etmek üzere Büyük Br.tan,ya tarafın
dan ittıhaz edilen tedbirlere karşı 

h\ıkümetin protestosunu ihtiva eden 
nota münasebetiyle, İzvestia gazete
si, diyor ki: 

*Bundan dolayı, İngiltere, hukuku 
beşer kaidelerine aç:.ktan açığa zıt 

vasıtalara müraroat etmiştir. 

Britanya hükiımetinin tatbik ettiği 
bu usuller in, beynelmilel vaziye ti da

da vahim!eştireeeğl ve holi hazırda
kJ harbi şiddetlendireceği pek işi.

kardır.> 

Papen Berline 
avdet etmiyecek 

Brüksel, 11 (A.A.) - Ber!in 
Siyasi maha t , Von I'Gpenin 
el'an Ankaraua bulunduğunu ve 
A lmany aya avdeti ır.evzuu ba
h is olmadığını söylemektedir -
ler. 

FARK NEREDE 

KALITOR? 

Sovyet ordusu Flnlandiyada 
zcb .. ru gaz, zen1rJi oou.s ku• .. ııJ.ll• 
,.-or. Sıvıi ha. .. k.ı da. ıa:yyare.1er• 

den nıHralyö:ı ateş! açudığı ba· 
ber veriliyor. 

Bu haberleri Nazım 

dahl okuyunca şaşırmış: 
- Nastl olur bu? .. 

Hlkmel 

Diye hayıflanmış! Anlaşılıyor 

fllj komünizm, sosyalizm. emper-
7a.l.zm, şun~zm, bunlı.m hep bir 
kapıya çıkı1or: Kuvveti hakka 
calip kılmak. Bunu eski Turk• 

!er. 
- Gücü cücü yetene. 
Diye tarif elmlşter. 

BOKSTA DA 

YENİLMİŞLER.. 

Bir ajans haberine &'Öre itaJ. 
yanlar boksta Almanları )'eD• 

mişler .. 
Sadun Galip ile M.. Zekeriya. 

Jr.oJıuşuyorlardı da Zekerı7a: 
- Siyasette yenildikleri g-lbl ... 
Diye bir cümle llivestn.t Dük• 

leli veya faydalı buldu! 

ucuz --KİTAP 

Tan bir ar:ıhk deposunda kad
ro harici kalmış, okka.lığa da 
l'elıniyen kitaplan dayandı pi· 
yasaya. Tadı Halil Lülfi'nin da .. 
malında kalmış olacak ki, ~ ' .ll 
de bir ueuz kitap sergisi gibi blr 
ıe:v yapmıya karar vermişler. 

Bu !;eşit teşe.bbüslcr bir ga.ze• 
tenin hayatında muvakkat kaJ .. 
Jr:mma tedbirleri halinde •ellp 
•eçerler. 

İkbal lı:titilphanesl sahibi B•J' 

anı kuru lftlradaa aklasın!• 41:7e.. 
Vakıa, bu mcsele7e da.lr ben, bir k"' 
ciin önce, dağarcıkta 1llr YUI 7u· 
mış, fakat böyle lılr teY söylem<mle-
&im. Benim o yazıda söyJ.edlklerlm. 
aşafı, yultan ıöyle tdJ: 

«Yuvayı yıkan ne yalntı erkek, ne 
de salt kadındır, Yuvanın yıkılma

smda her tklslnfn de, kendilerine gö .. 
Te kababaUerJ vardır.> batta bunun 
için: 

«Ana g-ıdık, bıı.ba ttdık9 

.cocuin uynTa kodnk!., 

Diye blr de mJsı11 ı-etirmlşUm. Ma
dem ki bizim notlar mu.harrlri, me
seleyi tazeledi. hem de yanlış tara
fından taıeledl. Şu halde, bu mese· 
le1e dair olan fiktlml, bugün bir da
ha ve daha t"traflıca tekr:ırJ.,.orum: 

Bana öyle g-eıtyor ki içlerinde mil!:· 
tesnalan da olmak üzere yuvayı, ek
seriya kadınla erkek müştereken yı .. 

kıyorlar. Yani arapki bağı, hafifin
den başlayıp g-ittikçe artan bir hızla. 
biri sağ'a, btrl sola çeke çeke. rinün 
btrlnde. onu. ortasından koparıyor ve 

:yuvayı da paldır küldür Ytkıyarbr. 

Bu işte ıerek kadına. ıerek erke· 
ie bilerek, yahut bllmlyerek bir ta
kım fahri yardımcılar da vardır ki 
onlar dı. şunl:ırdır: 

Tarafeyntn kaynanaları, yani ana. 
ları, ıörümceJer, eıtUer, her iki tara .. 
fa da. sureti haktan görünen komşu

tey-zele-r, baba d.>stlan, fl&.ileiler, yan
cına körükle l'idcnlcr ... (bo son lkfn

ciJcre asri üfürükçüler de dlyebili· 
rfz) falan, fUln ..• 

Ilayli derince bir mt"Scle olatt bu 
yuva yıkılması fşi11de, işte benim dü
şüncelerlıtt bunlardır. Sakın bizim 
notlar muharriri, yine meseleyi ters 
anlamasın! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Hitlerin yeni 
sulh taarruzu 

ciler bitara! heyet. murahhasa -
!ar nezdinde büyük bfr faaliyet 
gösteriyorlar. 
Almanyanın bitar aflara yapa

cağ. sulh planı hakkında bu ga
,.e.e in mı.ihabiri şu tafsilatı ver 
mektedir: 

Südet topraklan hariç olmak 
üzere Çekos :ovakya müstakil 
ıb:X devlet a..arak yenidrn kuru
lacak, Avusturyada hu ıremle
kelin Almanya ile birleşik kalıp 
k.almıvacağına dair bir plebisit 

vap•lacak ve nihayet Dantzig, 
Kor:.ıor, münazaalı yukarı .3i
(ezy a mıntakaları ve eski Posen 

viliıyet inin bir kısm: hariç ol -
mat~ üzere müslakil Polonya 
devleti tesis edilecek~ir. 

Düseyin, 1raliba bu işe lçerlem!f 
olacak ki, 

- Fena değil. flem Tan'ın re .. 
vacınl iemin eder; hem de depo
l:ırı tutan okkalık kHapların 

bakkala satış fiyatından üstün 
g'elirli olmasını mümkün kda.r. ~ 

Dedi ve Suhulet. kütüphanesi
nin sahibini kastederek, sözünü 
tamamladı: 

- Semih Lültl, llalil Lilltlyl 
de bastırdd 

HAKİKAT 

BU! 

Ali Naci Karaean Yeni Sabah .. 
taki bır makalesinde pahalılık· 

tan şlki7el <diyor. Şaka berta
raf amma her şey ateş pahasına. 
Ali Naci Karacan'ın hakkı var. 
Sabah •ıızetesl bile, üç kuruşken 
beı kuruş oldu. On kuruşluk ü
fıtla.r bir numarah harp zenxin
lerlnce yirmi yedi kuruştaıı aa• 
&ddılar! 

OLUR MU 

OLUR? 

Londra. radyosunun verdiil 
)ir hab.ı.re göre Almanlar Fitt
Jindiyalılara yardım etmiye bq .. 
lamışla.r. 

Kulak misafirliği ettim. Ah
met Şükrü Esmer, l\Iuharrem 
Fey:ıiden soruyordu: 

- Üstat olur mu böyle şeyT 
~luharrem Feyzi: 
- Kurtla kuzu, hltlcrizmle 

BOvYetlmı ve komünizm dost ol· 
duktan kelll bu neye olmasın? 

Cevabın,1 verdi. 
- Olur mu olurt 
Kahpe dünyanın bir ac!ı ııta 

mahım ya, cıı:olafan dünyası» drr. 1 
A. şındP 

zaııaıı nwıınr:ılar şunlardır. 

100,LOO 
LİRA KAZANAN 

21820 
20 De nihayet bulan bölün nmna

rala.r ikişer lira amorti alırla.r. 

25,000 
LİRA KAZANAN 

32331 
Sonlan 31 le biten numaralar (kl .. 

ter lira amorti alırlar. 

15,000 
ıJ:ılA KAZANAN 

l8i77 
Sor.lan '17 Ue biten bütün blletlcr 

ik~er lira amorti alırlar. 

3084 

12,000' 
LİRA KAZANAN 

15lb2 
10,000 

ıJ:ılA KAZANA.'l 

34149 
5000 

LİRA KAZAN ANJ,AB 

3,000 
LİRA KAZANANLAR 

16'29 ~9523 712 18602 1205 28312 

2,000 
Li::,A KAZANANLAR 

16429 39523 112 1s602 1205 21s12 
20<04 2'<041 5028 38G49 5737 33608 

ıouo LİRA KAZA.'IANLAR 

46 29981 1021 272&2 9&51 881 
19304 3G288 ıı.oo 12772 20531 22594 
15902 2400 21593 7082 2G11 9258 
22.so 1789 30858 11800 6624 1~915 
14113 

100 LİRA KAZANANLAR 

4457 Z3484 38809 37407 37539 595% 
26525 22287 37067 Z2157 6440 152% 
23395 37397 16397 9252 1237 31981 

3114 26703 878~ 33295 t379 629 
22675 33395 17396 20693 7322 1180 

7223 20323 10073 36350 10999 295 
34693 35974 30421 361&7 11047 32102 
31342 33018 25481 31362 39200 28165 
27196 1190 1640 10524 9792 15505 
29112 11333 33352 7941 14637 13084 
20596 13653 34815 24470 33042 2ô638 

4174 9255 7989 21637 13502 26036 
20437 5296 32342 31057 3645 31257 
3553 1469 25004 25555 12547 16984 

36486 636 933 1278 15934 26243 
33377 7366 6020 11654 23435 11391 
21192 18783 37042 14147 21996 36839 

6610 33016 2901 15092 24251 24883 
25?02 22877 26681 7262 23113 24382 
22852 5669 39967 7877 31066 27577 
21(.S3 14547 17977 20111 20106 36033 
25153 36063 27861 28216 24232 15823 
29405 19245 18790 8508 14487 26342 
29462 

50 LİRA KAZANANI,AR 

· 7854 12926 8623 21266 28886 31165 
2420 13107 26332 11058 3230 12728 

20714 23896 lo310 37418 9823 38064 

34278 9649 38011 38225 35887 338 
3'_8 35303 5759 35605 36159 19826 
4,,4 3666 34048 34922 25698 31900 

38074 20646 15857 31929 8951 13786 
26509 14406 17146 31724 22303 4659 
8182 15405 20169 32015 18491 26268 

26074 13451 38397 15928 38199 2:;,Jlt 
385114 26038 26962 12849 30087 24339 

566 26512 19818 3758 30588 18%61 
12192 30300 19721 29507 27508 646& 
39948 24171 33088 34097 2066 3441 

9460 7690 34175 '850 14511 !6569 
20393 19781 25857 11382 34662 !7764 
15010 16799 8750 39519 Z3294 25951 
2874! 35111 11302 39196 26997 ı1z 

14690 8284 !1339 12477 10329 (861 
36730 26092 14146 5456 2077 862 

6692 22201 34746 1328 31291 27 
4947 10027 13591 8787 32685 3315 

23341 30612 26523 34130 21855 26190 
24746 23319 1604 26984 35946 34905 
33533 18612 27742 2917 32456 25255 
14614 25521 21150 32327 2633 2186% 
38393 12265 9671 11347 9765 39439 

3505 !6621 10864 10718 4076 8610 
16660 11969 6351 7279 27303 4939 
36614 25532 3738 11161 7879 8837 

11016 31776 21415 31596 5998 37853 
32885 33695 17402 22036 268 33150 

33641 38009 23928 6482 12338 1660 
3466 31855 1123 6903 30944 14330 

31925 38889 13220 14687 37164 13700 
1421 37041 19919 27063 391149 3083 

39579 2542 15884 26017 6164 23915 
39882 20939 10392 6611 8469 18221 
z;J905 444 4089 19032 39998 61 
28611 17488 S7835 13207 25901 36007 
24006 18205 32488 35906 25692 31423 

37433 19009 20561 33908 15763 8741 
1100 27381 15771 17542 545 835 

mte wı ıan aut 11m 17&1 

%0945 16184 11664 1208 39626 3Gll 
4913 3'113 13490 28928 27920 24940 

%1510 12290 3773 8304 19834 2315 
9375 11049 11649 17605 8879 16263 
3103 11051 3!672 35717 995 17067 

35645 14694 36541 21456 27201 32668 
1842 6046 lOGS 26919 18S53 :'.5085 

35365 8277 %!802 30515 19036 29987 
!9225 15410 24698 177 10211 24926 
28582 17516 2834 215 17668 14201 
5514 2G429 2~?~4 35'777 6080 30300 

38179 16487 21331 16696 4675 13161 
27265 36898 
5480 

672 13223 22947 18413 

Finlandiya 
dayanıyor 

(Baş tarafı ı. inci sayfada) 

yorL.r. BaltıkUıki ve şimal buz 
denizondeki so,·yet donanması 

' ise 2;s,600 l<ınınk 2 drilııot, 2 ta
ne WOO foırluk kru"azör, l tane 
5600 tonluk hafı{ kru"azör, 3 fi
loti:la lideri. l2 muhr;p, 17 tor
pitobot 61 deııizai~ı genıis_ndt!D 

mürekkep mühim bir kuvvet -
tir. 

İki tarahn kara, .:eniz ve ha
va kuvvetlerinin bu küçül< hü
lasası gösteriyor ki, Finlandiya, 
çok üstün ktıvvetlerle mücade
le et.mek mecburiyetindedir. Bu 
bahis(e, mühim bir nokta da şu
dur ki, Finlandiyamn muharebe
lerde yıpranan ve eriyen kuv -
vet;eri pek az telafi edi . diğı ve· 
ya hiç edilemediği halde, Kızı
lordıınun a.rk:ısında sonsuz de· 
n.lecek ih<iyat kaynaklar nr
dır. 

Finlandiya, karşısındaki de
vin kuvvetini herkesten iyi bil
diği ve biç bir taraftan muave -
net ümidi olmadığı halde, hür
met \'e hayret edilecek bir cesa
retle mücadeleye atıldı ve yi -
ğitçe dövüşüyor. Kızılordıınun, 
Stalin yoldaşın 21 birinci ka
nıındn, bütün Sovyet Rusya -
da kutlulanacak olan 60 ıncı 
yıl.dönümüne kadar, Finlerin işi 
ni bitirmek ve Staiine bir z~fer 
hediyesi olarak Finlandiyayı 
ta'b.'"dim etmek yolundaki arzu
su, tahakkuk etmekte'l uzak<ır. 
1''ı!vaki. Fin - Sovyet harbi baş
ladığı zaman, l{ızılordunıın, a
zUn sa:vı iıstünlüğü, tayyare, 
tank, ai:ır top gıbi taarruzi si
liıhla:r bakımından nispetsiz la
ik.iyeli nazarı ihbara alınarak 
t'ını.andiyanın da, Lehistan gıbi, 
pek çabuk çökeceği sanılını.ştı, 
Ha..bukl Finlandiya çok iyi da
yanıyor. Bu mukavemetin baş
lıca unsurları şunlardır: 

Finlerin yüksek medeniyet sa
hibi bir ıniılet olmaları, 

Bedbaht Çekoslovakya gibi ta
baı: <ızlık etıniyerek hürriyet ve 
istııuıil•crini müdafaa içı.n füü
mü göze aldırmaları, 

Daınarlar.nda Turan ırkının 
czeu ve ebedi kahramanlık ka
nının dolaşması, 

Kadın ve erkek yaman sporcu 
olmaları, 
Ba~arına gelecek felaketi bi

lerek harbe maddeten ve manen 
hazır bulunmaları, 

Sayıca zaaflarına rağmen ta· 
lim ve lerbiyece, ccsaretçe ha
sımlarına üstünlükleri, 
Menılekelin coğrafi vaziyeti, 

ikliıııi ve arazisinin tabiati iti· 
bariyle müdafaa harbine müsa· 
it o!ması. 

Ne yazık ki F.in1andiya, bir 
malcryel harbl olan zamanı -
mız harbinde, ebediyen muka
vemetle devam edlp gidemez. 
Medeni dünyn, ona yalnız te
veccüh göstermekle ve hayu -
dua ellnekle mi kalacak? Her ıa
ralta gençlik •yaşasın Finlandi
ya!• diye bağırıyor; fakat cya
şaı;ın Finlandij'a!• tcmenınisi 
Finlandiyayı yaşatmak için kit.fi 
değiıdir. 

ABİDİN DAVER 

Yangın çıktı 
Sirkecide Bak:rköy lokanta

sından evvelki gece saat üç buçuk 
ta yangın çıkmış, a.cş derhal 
söndjirülmüştür. 

ZAYİ İLMÜHABER 
İstanbul Maarif ~Iüdürlütünce tes

cil olunan 27/11/939 larlh ve 94 nu
maralı Üç Ahbap Çavuşlar ve Ar .. 
p.lı Palabıyıkyan hakkı <elif Umll
haberlnl ziyaa ufrattıimw:dan bu 
kere yeulslni lsllhsal için miir.acaal 
ohmmakla eskisinin hükmü olmadı
iı nan olunur. 

Be:rotlu Yeşil Sokak No. 15 Tün 
Slne-eılık Limited Şirke!! 1111111-

:al nklll: Ennnun han Sl/32 No. 
Anluıl iıı.saıı MulıbU ilen 

iktısadi harbin netı
celeri önünde 

Eylülün birinde ba.şhyan harp, eY• 
velki umuıni latuniuJere raimen C"e-

nlşlem<"dl. umumUcı;om'4.:di. Btiyük •e 

küçük, dünyadaki bit.ırat. 1'&1ri mQ• 
harip bütün devletleriu ticaret v• 
iktısadiyatlarının muhariplerin lkh• 
sadi harplerinden, ablukalarmdan 
derece Ut mutcesslr o1acaklanna., 
zararlar ıöreeektqine şüphe edile• 
mezdi. B• 7iUden muhariplere gön• 
derilen bil.arat, .ra.yri muharip devlet
lerin prot-e~to not.alan Barlctye Ne
zaretlerinin dosyalannda düzineleri 
geçti. Bu arada Japonya ve İtalya 
hüktlınetlıerl, dihı:ya denhlerlnde se,... 
be-stl, drnfz hakimiyeti, becemonya 
mt:se1elerlnl yrniltım'ye. muka~le 

bilmi.8U teclblrleri alae&klarını söyle• 
mtye ba~latfılar. Bll'lrafbk k:ınııntt• 

nu dl"ğl~tlreon, İnJ;"llt!"re ve Fr--n c::aya 
tayyare. harp leva7ımı satrrnya b_11_,. 
bpn Blrl6fk Amrrlka hükt1"'1rfi fk .. 

tt~ı:li harb,. 'k:ır81 Lnf'dra ve P:t1"İ.;ıte .. 
Jı:t Hariciye Ne7:tretlt-"lne protesto 1'0• 

taJan E'ÔTidPrmty("O yeı:-li.ne hfıvük_ 

de-virt hallnde kal1Ttışt1. 

Blrleşlk Amerika hükümettnJn 
Londradakl sefiri vasıtas-ile İnglltf.re 
I::tTicfye Nezaretine verlten remıl 

bir notada, bftar3fiarl'rı v3.purların1u 

bordalarında Alm:ı~ ihracat eşyası

nm aranmasının, müsaderesinin mil .. 

Jetler arası kan unlara ay kırıl Jğı ile, 
Bırleşik Amerikada Almanya emtl
asma karşı hakiki fhtiyac hissedll• 
dJğl hususları beyan ve izah olun

muştur. Amerika Hariciye Nann 
Mister K. BulJ'un matb11at mümessil· 
leri konreransındakl izaha.tına göre, 
Birleşik Amerika hükümeU, abluka· 

J'• alt beynelmilel kanunlara riayel 
edilmesi hususunda. ısrarda buluna· 

caktır. İnı-ilterenln Vaşingtondakl 
sefirinin, önümüzdeki ay başından 
itibaren bazı Alınan eşyasının Bir
leşik Amerikaya glTmesine müsa,a. .. 
de edilect"fini söylemiş. 

İktisadi harbin, mayin muhaTebe· 
sinin. bitaraf devleUt:rle muhııribler 

arac;ında hatıl zor ve daha tehi .keli 
lhtllifla.r husule cetlrmesi beklene· 
bil!r, 

HAMiT NURİ IR~IAK 

Milletler Cemi. 
yetinin kararı 

(Dastarafı 1 ine: :;,ayfada) 

bunu müteakip Finlandiyarun ma
ruz kaldığı emsali işitilmemiş la· 
arruzu mevzuu bahsederek de -
miştir ki: 

Sovyet Rusya şimdiye kadar 
her Milletler Cemiyeti içtimaın
da mütearrızlara karşı şidde~le 

hücum etmeyi itiyat edinmi~ bir 
memlekettir. Litvinof ne isim!& 
ve ne kıyafetle örtülmeğe çalı:ıı
lırsa çalışılsın bir Uıarnµun da.
ima, bir taarruz kalacağını ve 
Milletler Cemiyeti ancak, wiı~.e
rek enıni)eti temin etmek st,,...,.. 
tile bıınun önüne geçebilecğini i
leri sürmüştür. Halbuld bugjı:. 

Finlandiynya düşman ordusu k ... 
radan, denizden ve havadıu. ö • 

lümler yağdırmaktadır. 
Holslinin bu nutkunu mütea • 

kip Assamble Finlandiynnın ta

lebini tetkik etmek LZcre 13 aza
dan mürekkep bir komisyon leş• 
kil etmiştir. Bu komisyon aşağı
daki hü.kfunetlel'den m>iteşekkil· 
dir: 

Uruguay, Franşa, İn;:ıi !tere. 
Bolivya, İrlanda, Mısır, rorte -
kiz, Venezuella, Siam, lsv~ Nor 
veç, Kanada, ve Çin. 

Komisyon, Assambleniu dağıl. 
masını müteakip, y&ni, merkez.i 
Avrupa saatile 18 de derhal içti
ma etmiştir. Komite, İsveç mu
rahhasmın teklifi üzerine ve it
tifakla Rusyayı derhal muhu. 
matı tatil ederek Milletler Cemi
yeti Assamblesinin nezareti al
tında bir sulh müzaker..rhna ;ir 
meyi kabul edip ehniyeceğiui ya

rm sabaha kadar bildirm<'ye da
vet etmiştir. Bu karar. Ccnc" o
de başlamış olan müzakl'raıı ı,.. 

lik edecc-'c mahiyetle deği!tlir. 
Roma, 11 (A.A.) - it.uya b.t· 

gün resmen Milletler Cemiyetin,. 
den ayrılınaktadır. Filhakika İ
tnlya Habeş meselesi üzerine <.:e
ıniyetten çekileceği h•kkın1aki 
preav'yi verdiğindenberi bugün 
tam iki sene dolmw;tur. 

CeneVTe, 11 ( A.A.) - Öğleden 
sonraki büro içtimaında, İsve( 

murahhas heyeti, l\loskova hü • 
.kiime!ine bir telgraf gönderjJe-

rek, Fiıılandiyanın müracaatı 
hakkında cereyan edecek olan 
müzakerata çarşamba gününden 
itibaren mümessil göndermesini• 
bildirilnıe5ini tcklü etmiştir. 

Moskova - Sofya 
hava seferleri 

Sof:ra. 11 ( A.A.) - Moskova De 
Solya arasmcl• h•n seferleri tesisi• 
ae mlüe&llik m.akaYııle 1•n'•n••ılR 



SAYFA-4 İKDAM 12 - BIRİNCİKANUN 1939 

TEK KOLLU C·E MAL 
Da .ima 

Dün Çekilen 
Hakikati Söyler ve 
MİL L I P İ YA N G O İkinci 

Daima 
Keşidenin 

Kırar. 
• 

Rekoru 
En Büyük ikramiyesi Olan 

• 
1 o.o 
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1 TEK RJJ/ i 

L--Hıı•mı-ıınıııııııııınıııuııııımuıuıın-ı----ınıınmıııııım•ıunnllllWınliluı1111ıınJ 
VE HEM DE l/ 5 B I LE T HAM 1 L LE R İNE KAZAN D 1RD1 

SAYIN MÜŞTERİLERtMr~ 
AyazaOada auvari blnlcillk mektebinde muallim ErkAnıharp YUzbaşun Bay sE\.AHADDIN ve- Yeşilköyde Polis memuru 

B_ay Rıfat 21820 No. 1·5 blletle yarımşar parçalarlle her birisi tam para olarak 

ONARBIN LiRA ALDILAR. DARISI HEPiNiZİN BAŞINA 

----------------------------------------------:....1111111---=-----------~ Diğer büyük ikramiyeler olan 25,000 - 15,000 - 12,000 - 10,000 Lira kazanan talihli müşterilerimizin 

isim ve Fotoğrafları T E K K O L L U C E M A L'in Gişesinde asılıdır. 1 
LOtfen ne kadar zahmetse bU,Uk ikramiye kazanan biletleri kendi gözleriniz_le görünüz. 

ıl'•••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••m•••••••••••••••••Bft 
: Geçen sene Yılbaşı Piyangosunda: 5001000-200.000-150.000-100.000 liranın : 
: hepsini birden yine TEK KOLLU CEMAL'in uğurlu eli vermiş idi. : 

~-···························································"' 
1940 YILB 1 TLE s 

EN BÜYÜK IKRAMIYESi liRADIR. 
Yılba§l biletleri bitmeden acele ediniz. Son günlere kalmayınız. Taşra siparişleri çok seri ve ınuntazamdır. Kısa Adres: (İstanbul, T E K K O L L U C E M A L) 

ÇOK DiKKAT: TEK KOLLU CıEıVIAL'ln Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 

100.000 LİRAYI KAZANA.'! POLİS BAY RİFAT paraları çan. 
laya doldurduktan sonra TEK KOLLU CEMALLE YA.'IYANA 

Adres Emlrıönil tramv-ay caddesi No. 27 -Telef'o:n.: 24093 
TEK KOLLlJ CEMAL Gişesi sahibi Emekli Maliilgazi Subaylardan CEMAL GÜVEN 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen B. % 7 .5 temlnatı Eksiltme 

Cinsi Lira Kr. Lira Kr, ~ekli IHtl 
~~~~ ~~~--~~~~~~~-

Kırık pirinç 108 Ton 9010 00 675 00 Kapalı Z. 15 
Gaz yağı 16.000 Kgr. 2360 00 177 00 Pazarlıkla 16 
Beyaz tırüJlı 
alüminyum k&ğıdı 40.000 tabaka 394 38 29 56 Pazarlıkla 18,30 

J - Sartname ve nümuneleri mucibince yukarıda yazılı üç kalem eşya blzaJarında gösterilen usuller1e satın a
tınacak\ıt. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksilbne saatleri hizalarında yazılıdır. 
ın - Eksiltme 14/XII/939 perşe.mbe günü Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komjsyonunda 

yapılacaktır. 

ıv - Şartname ve nilnıune her gün sözli geçen ~ubeden parasız alınabilir. 
v - Kapalı zarf münakesasına 1ştirak edecekler mühürlü tekJi.t mektuplarını kanuni vesa.ikJe yüzde '1,5 güven

me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarllarıııı ihale günü eksiltme saatinden 
bir saat ew-veline kadar rnezkiır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri JD.zımdır. Bu iş icin Ankara 
başmüdürlüğüne de zarf verilebilir. Diğer eksiltmelere gireceklerin muayyen günde yüzde 7.5 gü~enme paralariyle 
birlikte yukaTida adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. (9788) 

Muh. TJedeli % 7 ,5 temi. Eksiltmenin 'I 
Cinsi Miktarı Lt:a Krş. Lira Krş. ~ekli saatl 

Demir boru VS. 16 kalem 400 30 30 02 Açık eksiltme 14 

Üzüm 
kesme makinesi 12 adet 2075 155 63 • • 15 

Yivli gömleii 
bıçağı 25 adet 
ı - Şartname müfredat listesi ve mevcut bıçak nümunesi mucibince 

usulJyle yukarıda cins ve m.ikdarı yazılı iki kalem malzeme açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. 

JI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hi
zalarında yazılıdır. 

ın - Eksiltme 15/12/939 cuma günü Kabataşta levazım ve mubayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartname ve mUfredat listeleri hergün sözü geçen subeden para
sız alınabileceği gibi bıçak nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayn edilen gün ve saatlerde yüzde 7.5 
giivenme paralariyle birlikte mezkür komisyona gelmeleri. (9866) 

'· ~ . . . . .. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her y~mekten sonra günde 3 defa muntaz:ımın di1leri nizi fırçalay111'J 

i LAN 
Mukaddema İslanbolda pederimin 

yanında idin Bilen lkametgih.ıın 

Kadınhanı olup tarafıma. Üçüncü şa.
bıslardan vuk.ubulacak tebllğa.tın 

Kaclınhanma yapılmasını aksJ ia.k.· 

a.anunl Mümessili ve Neariyat Dl ... 
rek'.örü: A. Naci, Basıldıjp Yer: 

Sun 1'elgra.f Basunevl 

dirde hiç bir mes'uliyeU kanuniye ka
buJ edemiyeeeilmi nan ederim. 

l\Jehmei Kara 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
Cfldiye ve zührevlye mütehassısı 

Pazar hariç her ~ün sabahlan 
akşama kadar 

Adres: Babı:lli Cağaloğlo 
yokuşu köşesinde No. 43. TeL 2389' 

1 
1 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Her yerde pullu kutuları israrla isteyiniz. ------
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Muhammen 
Cinsi Flatı İlk. teminat 

-- -1\-Iiktarı 

173 çift Er çizmesi 1470,50 111 Açık eksiltme 26/12/939- salı 
saat 14 

1000 > > 8500 638 kapalı zarf 26/12/939 salı saat 15 
ı _ Teşklldt ihtiyacı için yukarıda gösterilen Utl kalem er ı;lzınesl eksilt

meye çıkarılrnışbr. 

2 - Şartname ve ntimunesi komisyondadır. Görü1ebilir. 
3 - İsteklilerden kapalı zarfa i5tlrak edeceklerin 2490 sayılı kanun hü

kümlerine göre hazırlıyacakları tek.lif mektuplarını vaktinden bir saat ev
veline kadar komisyona vermeleri, açık eksiltmeye girecek1erin de teminat 
makbuzlarile kanun! vesikalarını hılımilen gün ve saatinde Galata Gümrük 
caddesi Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeler! (10130) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: ' 
İstanbul Pastahanesi bahçesindeki ben}in tank1ar1 üstü.ne yaptırılacalç 

demir sundurma inşam işi pazarlığa k:onuijnuştu1:. ' 
Pazarlık ~7/12/939 çar~amba saat 15,ao· da B. Postahane binası birinci 

katta P. T. T. Müdürlüğü odasında toplanacak Müdürlük Alım Satını Ko
misyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli .. 389> lira «72~ kuruş, muvakkat teminat «30> liradır. İstek
lilerin olbaptaki keşif ve şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını 

yalıtmak üz,-> e çalışma günlerinde mezkür Müdllrlük İdari kalem leva· 
zım kısmına, pazarlık gün ve saatinde de buna benzer iş yaptıklanna dair 
pazarlık gününden en az 8 gün evvel idarelerinden alacakları vesikaJara is
tinaden İstanbul Vilayetinden alının!§ ehliyet vesikaSl ve muvakkat te-
minat makbuzile birlikte kornlsvona müracaatlarL (10144). 

Saat 12.30 Program, ve mem1eket 
.11aat ayarı. 12.35 Ajans ve meteoro- ] 
lojl haberleri. 12.50 Türk müziği. 

Müzik (hafü müzik - Pi.) 18.00 Prog
ram. 18.05 Memleket saat. ayarı, A
Jans ve meteoroloji haberleri. 18.25 
Müzik (Cazband • Pi.) 18.55 Konuş
ma. (Onuncu tasarruf ve yerli mallar 
baftasJ münasebetiyle Ulusal Ekono
ml ve Arttu·ma kurumu başkanı ve 
Bahklsir saylavı GeneraJ Kftzım Öz
alp tarafından). 19.10 Türk müziii. 
19.50 Konuşma. (Alan - Satanın hu
kuki bakımdan tetkiki. 

20.05 Tü.rk müziği: l:lica.zlcir 
lasluıda.n ınüotabip par!;\3.lar. Anka.-

Ycşilköy Met.eoroloj} istasyonundan 
alınan malômata göre, hava yurdun 
Ege ve Akdeniz klyıları bölgelerinı.le 

bulutlu, doğu bölgelerde kapalı ve Y•L

ğ:ışlı diğer bölgelerde «;ok buluttu 
ve mevzii yağışh geçmiş rüzgU.rI:ır 

doğu bölgelerde Karadeniz kıyıları 

ve Orta AlladoJnda Cenubi diğer yer
lerae şimali istikametlerde orta ku\·

vette e!Smi'?tir. Dün İstanbulda hava 
kapalı ge('miş, rüıgir garpten sanJyc
de 1 metre hızla esmiştir. Saat 14 de 
ha.va tazyiki 1019,5 milibar idi. Su
bii.net en yüksek 9,2 ve en düöiik 
5.2 santigrat olarak ka~:dediım~tir. 

ra radyosu küme sesı ve sa.z heyeti. kJ: Çıplak dağda bir gece. 22.00 
İdare eden: Mesut Cemil. 21.00 Kon- MeınJeket sat ayııra, Aja.ns ba.bcrlf'-
ser takdimi: Halil Bedi Yönetken. ri; Zira.at, Esham - Talıvi.lit, Kambi-
Zl.15 1\-Iü.zik (Radyo orkestras.ı - Şef: yo - Nukut borsası (Fjyat). 22.2.0 
Dr. E. Pra.etorins). 1 - J. S. Bach: Serbest saat. 22.30 1\liizik (OJJel·a 

5 - inci Brandenbu.rl' konçertosu (Re aryaları - Pi.). 22.55 l\fı.i2ik (Caı-

majör). 2 - A. Borodln: Birbıcl sen- band • Pi.) 23.25/23.30 Yarınki prog-
foninln Andantesl. 3 - M. l\Inssorgs- ram. ve kapanış. 

Devlet Denizyollaı:ı İşletme Umum Müdürlüğünderı 
ı - İdare ihtiyacı i~in Kotill ismi verilen yatak yi.izlük.Jerinden 1900 

metre ve pötikare denilen dokuma bezJerden 4625 metre açık eksiltme sure
tıle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 2825,75 lira olan bu !ki cins kumaşın muvakkat 
teminatı 211.93 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 K. Evvel 1939 pazartesi günü saat 14 de Umum Mild(iı·. 

lük alım satını komisyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün malze
me müdürlüğüne eksiltme için d~ yazılı gün saatte 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesaiki hdmilen komisyona müra<:aatları. (10119) 

H~r çeşit 

Oyun Kağıtlarn 
Toptan ve Perakende 

Yeni Postane karşısı 
._ KIZILA YHAN 

• 


