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ın andiJa·lsveo·loneo,Bns1a11 
ar,ı&merikadan istimdad ettiler 

Sovyel - Finlôndiya 
konusmaları 

Ruslar İngilizlerle 
arasında bir ticaret 

' bugiin basladı muahedesi imzalandı 
F. • .... ' ı ······--·····-·-··-·········---·--· ı 
ınlandiga lı.egeti askerij 
malı.igette talebleri 

kat' igen reddedecek 
Finlaf diy~da şehirlerin tahliyesi başladı, silah 

abrıkaları gece gunduz çalışıyorlar 
Mosk 
hi~ &ı:::r~~efleri: "Eütün Balhk boyunca çelikten 

mu a aa Çemberi teşekkül ediyor,, diyorlar 

• 
Majeste altıncı Corç 

Çemberlayn bugün 
Hitlerin nutkuna 
cevab verecek 

Alman matbuatı:''Daladyenin nutku 
müzakere kapısını kapatmadı,, diyor 
İngiliz Harbiye Nazırı, 158 bin askerle 25 bin aded 

motörlü vasıtanın Fransaya nakledildiğini söyledi 

~...... . İngiltere Kralı dün ............. 
zı M~lı:.ova, 11 C.A.A~ı11a.nın tahliye ed'l h'" . . _ _ askeri heyet•ımı·zı·n IfitleT' Leh harbinin neticelenmesi münasebetilc A.tman o;dusu, başkwmandanı 

101'. - PraVd.a gaz ı ~n ükihnet mel'kczinden bır görünU§ ite donanma kumandanına nışan venyor 

i$.~~ :~~~rın:S"'da b:I :ır··,:·s•••y••e•••••oo• .. y•••e••••••N .... o ... r .. v•••e• .... •t .. e• .. ••1 reisini kabul etti dr~~~:v~et(~:;:) ile =~re~~: f!şl~fı~:~p~~ıfıün a~'i:~ıı:~et: · 
ıo aı ne nıuvartak llSebeuerı muvat- i Ç Ç i .. sındı• ticaret anlaşması imza edllmıştir. dır. 

nııı Ll rinclteşrlnde M l.vet kaydeyleml§ttr.\i • • : Londra, 11 ( A.A.) - Tuık aske- Bu anlaşma mucibince Sovyetler ln - Avam Kamarasında sorul!ln sual 
nıeınıe~:~~a Ciitnhur~;:~~:c1~eVllno tehri- i endışe başgösterdı : ri heyetinin rei•i General Orba! b~ı- giltenye kereste, İngiltere ~ Sovyetle - .. ~ndra ~1 (A.A.) - Sovyet Rusya ile 
dünu ihtı asında kar~ılıkı vrint ve 11n : gün kral taraf cndan k~bul edılmlf· re kaı 'Y ve kauçuk verecektır. Buyilk Brıtanya arasında yapılan son 

Sovyeu va e<len nıuahedeı ~rdım taahhn.. i St.olrhoım 11 <Unlted Press blldlrt· t: Avam Kamarasında bugün cereyan e- müuıkereleri muhtevi bir kitab neşrini 
ınuahoo er Blrllğl, Lltvanya 

11 
za edllınlştir. yor) _ ~ Nornç ve Finlandiya htl- .r. *** den müzakerelerden ticari müzakerelere (Dennu S ünca saJfıufa) 

to e ve keza dah e nktetUğı bl ktlın , 
h nya lle nkteyle<li~ :ı evvcı Estonn r et.kui mtlftereken Anıerikaya müra- Londra 11 (A.A.) - Halen İngilteredc k k b b 
8:u<Uarının enını~tt'JnhetteJer vaa::a.ar:- oaat ederek P'lnlandlya lehinde Sovyetr bulunan Türk askeri reisinin refikası Beşı· ktaşta e me u ranı 

1 daha Ziyade tak ~l teının ve nıüctat e, !er ne21cllnde tavusutta bulunmasını rica (Denmı ' inol sayfada) 
<Deva;.:'c eyıeırıektedtr. aa-

1 
etml.th!rdlr. (Devamı 3 iincô sayfada) 

Topçum~i'' dü~ ;·u····v-·-a-;;a·· .. k···-·ı~·J·····-e·t···l· .. ı: A~~~narıe~~k:!1~d~n 
t Hı bahse başladılar 

a }Ş tatbikatı yaptı Rumen matbuatı ( doğu· 

Dünkii. atl§lardan bır intıba (Yazuıı 3 üncni sayfada. 

cenub) Avrupası bloku 
ile meşgul 

Bükreş, 11 (A.A.l - Royter: Hududun tkl 
tarafındaki kıtaatın '4l'şıhklı olarak çet11-
me31 hakkındaki Macar - Rumen anlaşması 
üzerine, Rumen matbuatı bir doğu - cenub 
Avrupuı bloku teşekkfilfı imkAnından geniş 
l>lr surette ba.hsetmektedlrler. 

(Devamı S üncii sayfada) 

Almanlar c~p denizalt~ 
gemileri inşa ediyorlat, Fırınlarda ekmek çıkmasını bekleyen halk 

Nevyork 11 (United Press bildiri - Dün akşam üstü Beşiktaş~.a kısa sü - gah. ve vitrinlerinde 'bir tek ekmeğe te • 
... yor) - Brezilyadnn alınan bir habere ren bir ekmek buhran~ b~şgostermiı~~r. sadilf olunamamıştır. .. A 

göre Almanlar cep denizaltı gemileri in -ı Bu semtte geç vakit bır fırın mus · j Fırıncılar, halkın luzumsuz telaşı va 
lDevaını S fin,.ü sayfada) tesne olmak üzere diğer üç fırının tez - (De"-.uru 3 üııcu sayfada) 



1 Sayfa 

Hergün 
Denizaltı silahı 

-Yaıan: Muhittin Blrren --r 
il iç fiipbeslz, insanlar denizlerin üs. 

tünde d<>Ia.şmayı temln edecek flk 
vasıtaları icad edı:.rlerken gayelerı, bunları 
blrbirlle harbctmek üzere kullanmak değll
dL İlk kayıklar, deniz üstünde ilk nakil va
sıtaları ve ilk genuler, hep insanlara arz U
r.erinde bir t.anıftan öb!ir tarafa kolayca gi
debilmek ve kendi arnlarında mal ve mah
sul mübadelesini tem!n eylemeit ınaksadile 
icad edilmiş şeylerdlr. Bu vasıtaları harb ve 
tahrlb unsur .:ı olarak kullanmak fikri, çok 1 
zaman sonra zuhur etm1ş, llk deniz muhare-1 
belc.r1 kara mücadelelerinden belki de birçok 
bin sene sonra knydeclllmL,t!r. Şu halde, dc-1 
niz üstu gemileri esas itibarile birer sulh 
icadıdır. Halbuki, denizaltı gem.ileri böyle ı 
bir lcad olmadı. İnsanlar, bu tip gemllerl, 
yalnız bir sllô.h olarak tasavvur ettiler ve bu 
sllihı da sırf muha:-ebe zamanlarında ve bl?' 
tahrlb ve ifna aleti şeklinde kul!anmak ga
yesini 1;iittüler. Cihan Hnrbi esnasında tek 
bir gemi, 2500 tonluk D~ut.ichlnnd denizaltı 
gemisi gördük ki bu kaldenırı .. istisnasını teş... 

kil etti ve Amerika harbe girinclye kadar Al
manya Ue Amerika a:-asında ticaret vasıtası 
olarak kullanıldı. Fakat, bu da gen~ bir sulh 
gemlal değil, ancak harb esnasında kullanı
Jabllecek blr harb ticaret gemlsi ldl! 

Denizaltı gemllerlnln sırt harb silahı ola
rak lcad edllıneleri bunların, tekamüllerini 
de bir hayli geciktirdi ve güçleştirdi. Sulh 
zamanlarında kullanılmıyan, harb uımanla
rında da çok güçHlkle iş gören bu nevi ge
mileri ilk defa olaraıt muvaffaklyetli birer 
taarruz aleti olarak kullananlar Almanlar 
oldular. Cihan Harbinde, bunların İngiltere 
ve Fransnya verdikleri zararlar çok bflyü!t
til. HattA bir aro.lı!ı: İnguterenin Jaşesl bıle 
tehlJkeye düşmüştü. 

* Fakat, ins:ı.nlar her zehlrln panzehirini 
bulmasını blldiklerl g~bi her sll!\li:ı kar~ da 
bir müdafaa vasıtası keşfetmesini çok iyi 
becerirler. Cihan Harbinir. ll!ı: senelerinde, 
İngllJzlerl fevka.l.Me korkutmuş olan l:'l1 ta
arruz vasıtaaına !:.arşı Ingiltere lakayıd kal
madı, bir takını mfidııfu tedbirleri diışündü 
ve buldu. Bu tedbirlerin blr kısmı teknik, di
ğer bir kısmı da. teşkUM tedbirleri mahlyc~ı
nl haizdirler. Fakat, bunbrın hepsi bir !ıra
ya geldiği zaman, denlzlerın altınd.ı dolaşan 
bu korkunç tehdid ve tehlike vas1tnlannı 

büsbiltün yok etmeğe lmkAn olmasa bile, 
bunların tesirlerini azaltmak tabıl oluyor. 
Bunu Cihan Harbinin sonlarına dojtnı ~ör
mfi.ştük. Bugün de ayni mUşnhedeyl yapa
blllyoruz. Almanyanm elinde, Clh:ı.n Harbin
de kullandığı deni~altı gemllerınden daha 
fazla gemi bulunduğu halde elde e!tlği :ıe
UceJ.er gittikçe azalıyor. Şu halde, denizaltı 
slldhı, teknik denilen büyü:C kuvvetin kara 
askerliğinde, havada yapmış oldu~u büyük 
terakkileri taklb ed-ememtş, geri kalmış de
mektir. Alma.nyanın, İ"lglltereye karşı de
nizaltı sllft.lılle mO~!.r bir abluka tesis ede
bllmes1 için ya elinde daha çok denizaltı ge
mlst, yahud da - bugün lT'..nll:C olmadığı - bir 
takım deniz üslerine s:ı.hib olmıı..sı icab ede
cektir. Bu denizaltı gçmilerini Almanpnı:n 

doğrudan doğruya mfi~ir bi:- taarruz slltlh1 
olarak kullanamıyara~ı. harbin altıncı hnf
ta.!ında şimdiden bariz olarak göze çarpıyor. 
Me~er ki. ellerinde b!rço!t üslerle birllkt.e 
yüzden fazla. denlnltı" gem\si ve k11vvetllce 
bir filo bulunan İtalyanlarl!l, daha çok ka. 
Jabalık bir denizaltı rnosunn sahlb olan Sov
yetler de Almanlarla birlik olsunlar ve bu ge
mileri dUnya denizlerinin her tarafına da
ğıtsınlar. 

Şimdiki halde Almanyanın denizaltı filo
su doğrudan doğruyu mnes .. ir bir taarruz 
kuvvetı değfldlr. Bu hükmü vereblllrlz. 

* 
Fakat, acaba, bu slll\h, büsbütün faydasız 

ve manasız bir sllA?l haline geldi mi? Bu su
ale .:hayır. cevabını vt!'nnek kabildir. De.. 
ntzu.lt1 smıhı, doğru:ian doğruya askert ma
hlyet1 haiz taarruz kuvveti olarak bir fayda 
temin etmiyorsa da İngıltere il<> Frııns:ıya, 
gözle görülmtyen, pek ç?k !!l!"nrhr vereblli
yor. Meseltı, denız navlunıarınm on b(>Ş misli 
artması, harb s1gortalannın artması ve ara
da sırada batan ge:nllerden dolayı zararlara 
uğratıJması g1b1 h!'ıdlsele.r!n bu memleketle
rin lktısadl hayatlarına\ bllyfik te..;lrler yap
tığı muhakkaktır. !\ynl zamanda, her lkl 
memleket ve bu arrıda bllhassn İnglltere, bu 
s1lfLhın taarruzun'ian kendi ticaret gemlle
rtnl masun tutabllmE-k için pek büyük gay
retler ve fedak~lıklar sarfına mecbur olu
yor. MeselA., bugünkll İngiltere fllo.o;u, küçfüt, 
hafif ve serl ilnlte olarak Cllınn H-ırbinde
kinden fazla gemiye sahlbdlr; bunlar için 
para sarfetmiştlr; bunhnn üstünde askn 
bulunduruyor ve nlhevet, bunları Mü•enndl
yen istim llst1lnde, hareke~ v~ ceveH'm h~
ltnde bulunduruyor. Bu gayretıe,.ln maliyet 
fiatıannı hesab etmek mfl~kfil olmakla bera
ber atır olduktan muhakkaktır. 

Bunun g1bl, gel'f'I{ ask"rl naklly<> "e ge?ek 
tlc:ı.ret _gemllertnı dalma harb ~e'llilerlnln 
hlm:tye.'5i altında hareket ettırme~e mecbur 
olmak, İngiltere ne Frnns:ı için hayli mühim 
b1r yıkımdır. Bununla berab'!r. denizlerde 
se~fer emniyetini tesl!! içln baska 9Qre 
yoktur; buna taharomfil edeceklerdir. 

* Şu halde, yeni harbin altı haftalık bir in-
ldşafmdan sonra, deni7..altı sllfLhının bu de
fa gl56terdlA1 faaliyete ve bunun eseıılerJne 
bakarak bir hflkilnı vermek lbım gell.rae di
~blllrlz k1 bu sllA.h, doğrudan doğruya mü
'631r bir ta.a.rrus vasıtası olmaktan çıtmış 

SON POSTA 

Resimli lllakale: ;;;;; Sinirler .. -= = 

• ı6 da bır Fransıı ordusu oozulmuştu. Parlamentoda 

başvekilcen iz3hat isfodJJer Klemanso cevabını tehir etti. 

Fakat kapıdan çıkarken arkasından koşan meb'uslara: 

lnsan et ve kemikten yapılmıştır. Bu külçede başlıca 
rolü kafa ve sınir oyne.r. Kafamız ne kadar işlek, babımız 
ne kadar sağlam olursa olsun günün birinde yorulabiliriz, 
asabi cümle üzerinde kontrolü kaybedebiliriz. Bu, hepimi -
zin başından gt:çcbilecek bir hAdisedir. Bütün hayatımıza 

tesir etmez, mesele kafa yorgunluğunu sinir buhranını ça -
buk atlatmaktadır, fırtınayı müteakib sükfına kavuşabil • 
mekteör. Sininnize de galebe çalabiliyor musunuz. kork -

- Bir kab:ıs yapyoruz, bir kabus yaşıyoruz, diye ba -

ğırdı, ağlıyordu. heyecan içinde idi. Fakat bu geçici hadise 

ayni adamın 2 sene sonra tam bir galebe kazanmasına ma -
ni olmadı, Fransızlar ona: 

- Zaferin babası adını verdiler. mayınız. 

lngillz bahriye efradı 
Ve içkiler 

~ .. ·················································-·~ Arıyı kim icad 
Etti? 

Yapılan tetkiklere nazaran İngiliz bahriye 
efradı arasında içkiye inhimak günden sü
ne azalmaktadır. İngiltere bahriye newreti-
nin yapmış olduğu tetkiklere göre 72.000 
bahriye neferinden 60.000 l içkilerden hoş
lanmamaktadırlar. Açık denizlerde İnglllz 
bahrlyellleri içine birka.Ç damla. rom katıl

mış limonata içerler. 
Romlu limonata Tilcudü takviye eyledlğin

dcn marula bazı h~talıklara karşı d3 fay- • 
dalı olmakta.dır. 

İngllb bahrlyelllennln içkiden ict.inab ey
lemderi hü~mete aenede 90,000 liraya mal 
olmaktadır. Grogda::ı hoştanmıyan bahriye
lilere hfikfunet llmonata par.ısı olarak gUn
de 3 peni vermektedir. 

Hergun bir h~ra 
Gönlü razı olmuyor 

Aşının Jenner adında bir İngiliz tara
fından icad edildiği iddia olunmaktadır. 

Tanınmış romancılanmızdan bi - Halbuki, doğrusunu söylemek icab eder
rlrtin bir gazetede tefrika edilen ro - se aşı bu adam tarafından icad edilmiş 
manı uzadıkça uzııyor, bir türlü sonu değilrlir. 
gelmiyordu. Bir gün arkad<ı§ları ara· Çol: eski zamanlarda Hindliler ve t-
sında romanın fazla uzadığı mevzuu -
bahs olurken içlerinden biri: ranh~ar çiçek hastalığına karşı aşı tatbik 

- Ben sebebini biliyorum, dedi, ederlerdi. • 
muharrir aşık oldu. Asırlarca evvel çiçek aşısının istimal 

Bir b~k~ ~rakla sordu: . ? ve tatbik tarzı Saktaya ve Grantam a -
- Muharnr aşık mı oldu, kıme. • d d b. H° d d·nt kit b d taf ·ıatil 
- Romandaki genç kıza, romanın ın n ır m ı a ın a sı e 

bitmesi için romandaki genç kızın, anlatılmıştır. 
romandaki erkekle evlenmesi icab e· Hındistanın İngilizler tarafından is -
diyor. Muharrir kıza 4..~k olduğun - tilası üzerine günün birinde bu aşı tar
dan cvlendirmeğe bir tÜ'rlü gönW.. zından haberdar olmuşlar ve ootbiki ci-

Meşhur bir Ç:nli gı 'dız 
tekrar sinema hayatına 

döndü 

razı olamıyor. h t• ·ımi ı di \ e ıne gı ş er r. 
""'" -----' Şimdi Fransız alimleri çiçek aşısının 

Çinli sinema yıldızı Anna May Vung 
tekrar sinema hayatına dönmüştür. Ho
livuc;!'da binlerce Aşıkım peşinden sürük 
Jiyen artistin ckaybolmuş insanlar nda
sı:t filminde başrolü oynıyacağı haber 
veriJiyor. 

Çörçilin OOfU icadım ne Hindli1ere, ne de İngiliz Jen -

Evlendi ner,e veriyorlar. Onlara göre çiçek aşısı 
1784 senesinde Tabaut adında bir papas 
tal'afından icad edilmiştir. 

Eski otomobil kullanma 
rökoru 

Şimali Amerikada Nevada mmtaka -
sında Reno şehrinde ikamet eden Henry 
Richt>y adında bir adam hAlA 1899 sene
sinde satın alınış olduğu bjr otomobili 
kullanmaktadır. 

Birinciteşrin 12 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu lcin 

Bugün K 011amadı 

····································-···············--
Finlandiya, isveç 
Norveç, Rusyaya 
karşı Amerikadan 

isti mdad eltiler 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Keza Sovyetıer Blrllğinın müdafaaları 1111" 
yıf olan komşu devi.etlı!r iç~'l enıperyall.11 
devletler tarafından mevcud tehlikeyi dl 

. bertaraf etmektedir. 
Bu suretle bütün Baltık deniz! boyunca ç4"' 

ilkten bir Sovyet müdafaa çember! teşe:ıtktU 
ve A vrupada devamlı blr barış tahassul et
mektedir. 

Finlandiya - Sovyet müzakereleri 
Moskovn, 11 CA.A.} - Finlandiya delel' 

heyeti bu sabah Moakovayn varm~tır. 
Kopenhag, 11 (A.A.> - Roytcr: Buradf 

h~ıl olan kanaate göre Finlandiya, SovyeO. 
lerin taleblerlni reddooeooktlr. FinlandiYV 
lıların başlıca şehirlerini tahllye etmeleri tııS 
kanaati teyid etmektedir. 
Zannedlldlğlne göre Sovyet.Wr, Finl:ındlYIY 

dan bir Lapon llmarıı olan Pe~sumoyu ıstı • 
yeceklerdir. Finlan:Uya kendisi için bil~ 
bir ehemmiyeti haiz olan bu Umanı cıddt 
muharebelere girişmeden terketmiyecektlr· 

Londra, 11 <Hıısusiı - F!nlandlya hiik1l" 
met!, Sovyetlerle müzakereye girlşmeği ~ 
bul etmiş olmaltla beraber, kat'iyen nsk8l' 
tavizlerde bulunmak niyetinde değildir. 

İhtiyat tedbirlerinin alınmasına devaın "' 
dllmektedlr. Bu cümleden olarak, yalnız :ae: 
slnklden 250 bin kl,ş.tnln tahliye edııcctr 
anl84ılmaktadır. 

Bütün nakliye vasıtaları tahliye işlne tal" 
sis edilmiştir. Hususi o•.omobiller fakir all" 
leri parasız taşımaktadırlar. 

Helsinki mahfellerlnd.?, Amerikanın SOY • 
yetıer üzerinde nafiz olarak, Finland~ 
müşkül vaziyetten kurtııracağı ümid edil' 
mektedlr. 

Helsinkl, 11 (A.A.} - saA.h endüstri.si ff 
harb levnznnı müesseseler! günde sekiz sa ' 
lıtlen fazla çalışmait için mezuniyet alJJllf • 
lardır. 

Sovyet - Estonya anlaşması 
Tallin, 11 CA.A.) - D!in akşam SÔvyet ' 

Estonya heyeti mura.hhasalan, karşıJıklı yat• 
dım paktının tatbikatın:ı. alcl bir anıuşnııı1' 
varını.,lardır. Kara ve deniz kuvvetleri ba1' ' 
kındakl anlaşma imzalanmıştır. Deniz afl"' 
J,a.şması da bugün imzalanacak Vtı dört So11 

yet harb gemisi Tallltıı re.mıen ziyaret ed" 
cektlr. 

Estonya ordusu kumn:::ıdnnı General I,lı~ 
doner, Sovyet müdafaa komf.scri Mate?° 
Voroşllofun daveti üzerıne resmi bir ıdt"' 
rette bulunmak üzere Moskovaya gidecetttll 

Sovyet harp gemileri Estonya 
• limanlarında 

Londra, 11 (HususI> - Sovyet kıt'alnrı~ 
bugün için Estonfij.ya girişi mukarrerdi. 
hareket gelecek Çarsambayıı. tehir edlJıni.Ş~ 
Yalnız beş Sovyet harb gemisi bugün 'l"' 

lln limanına gelmiş ve sahil bataryaları tıV 
rafından atılan toplarla selA.mlanmışlardıt· 

Kartvizit koleksiyoncuları 
Yeryüzünde kartvizit k0Ilekslyon11 yapan

ların sayısı hatırı saylla.c5lk bir yek~n tut
maktadır. 

Tahmln edileceği gibi bunların en fazlası 
Amerlkada bulunrruı.kt.adır. Amerlkndnkl ko -
leksiyonculnrın '18.yısı 15.650 000 i bulmuştur. 
Bunların gerçekten esMl: klOple:i ve nizam
nameleri vardır. 

Yeni ilmi tabirler Sovyet - Litvar.ya anlaşması 
ıyot1 

Amerikada kartvlz1tler1n kıy:met1ni taltdlr 
için bir de borsa wl8 edJlmiştJr. 

Üzerinde el yazısı bir tt'k kelime bulunan 
Ruzveltın bir kartv1Zltl geçen ay beı;ı İnglllz 

İngiliz bahriye nazırı Vlnston Ç-Orçll'in oğ
lu Randolf Çörçll lle Lord Dlqbinin kızı Pn
mela Dlqbl evlenm.lşlerdlr. İzdivaç merasimi 
Sen-Jan de Vestımlnster klllseslnde yapıl

m~tır. 

lngilterede at fiatları 

Bazı insanların !det edindikleri hueketler Moskovn, 11 (A.A.) - Tas ajansı bildir~-
vardır. Bu hareketler onl&rda adeti bir nevi Vi~o şehri lle Vllno mı.ıt'l.kasmın Llt ,ttl" 
hastalık hallne gelmittlr Te nım adamları da ı ya Cumhuriyetine verilmesi _ve Sovyeı; ıJJl 
bunlara birer ısını takmlflardır. hadı lle L1tvanya arasında. murekablı ynrdıo' 

paktı hakkında, hariciye koınJseri B. MoJ0 ~ 
Birkaç tanesini .sayalım: lle Lltvnnya hariciye nazırı B. Urbys nraSl 
Madnktllomanl - Baş parmaklarını emen da, Moskova.da 3 Teşrln!evvelden ıo Teşrlıı'

ln8anlara verilen !Slmdtr. Buna mukabil b:ış evvele kadar müzaltereler cereyan etnıi~ 
parmaklarını emen büyükler azdır, bu hal Müzakeratın B. staUn, Potemkln ve so'VY": 
ekseriya küçUcük çocuklarda bıllunur. ittihadının Lltvnnyadııki ma&lahntgii~ 

Kartvlztt kolebiyoncularmın kralı ünva - Onl.sofajl - Bu tA.blr tırnaklarını yemek Posdnlakof l§tlra.k etmişlerdir. Müzakere:: 
nını hsiz bulunan John Wclls tıınınmı.ş şah- İngilteredc benzinin vesikaya tabi tu- manasını Jfad• eder. Bu ıtlyadda olanlara rln Lltvnnya tarafından hazı.r bulunanlıı.1' r 

lirasına satılmı.ştır. yükseldi 

slyetlere İı.id 800.000 karta maliktir. tulmnsı üzerine, İngiliz aristokratları ve conl.sofaJD denir. Lltvanya b84vekll m•ıavinl Blza.uskas, ;;... 
keyfine düşkün olan diğer İngiliz vatan- Mlskokost.reptoman - Dalma bıyıklarını vanya ordusu başı.tumandıını General R 1" 

gibidir. Fakat, ha.aım tarafa büyük lktıs:ı.dt daşları otomobilleri ya cHıeti askeriyeye burmnğı Met. edinen adamlara nrllen isim- k:ls ve Lltvanyanın M'.>Skova seflrl Natts 
zararlar vermek, maliye üzerinde tahrlb d' . h d da ara 'lanna ek _ dlr. Bunların aayunnın az olduğu muhak- clns'tlr. ııt 
edici tesirler yapmak ve hareket! güçleştlr- tev • etmış veya u g l ç . kaktır. Çünkll Mke<lerde bıyık tqlyanlann Müzakere ıo Teşrlnievveld~ Vllno şer.r~,.. 
mek gibi sebeblerden dolayı bu sllfl.h, henfi.z miş bulunuyorlar. Fakat bunların yerme sayısı bugün hiçe ınmı., bulunuyor. Vllno mıntnkasının Lltvanyıı C11mhurlY~ 
kendlslne mahsus bir lcıym0t muhafaza ed!- atlı ara'balar almaya başladıklarından, Krotopodoman - Dahna a.yaklıınnı blrbi- verilmesi ve Sovyet Rusya lle Lltvanya ~,tiai 
yor. Bunun için, deniz üstünde kuvvetll ol· Londra at pazarlarında at alım ve satı- blrl üzerine koyan adamdır. smda mütekabil bir yardım paktı lle J\ 

mıynn her .!~e_vıet bu silahı kullanmakta de- mı dehşetli bir surette hararetlenmiştir. Tremopodoman - oturoutu yerde dalma celenm1ştlr. .& 
va.m edeoeııı."" bacaklarını aallı,ye.n adamdır. I . . d dit• 

· il I . . rıı . At flatlannda yüzde elli tezayüd kayde- Otodaktlloman _ Dalma serçe parmağını ngilterenın Lıtvanyaya gön er 
(.A{,uhif.f.ı..n 0( he9l!H dilmiştir. kulağına sokup karı.,tıran adamdır. muhtıra s.JJ' 

=:;;;,;;;::;:;:~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;~~;;;;;;;;;;;;;;;=~===========;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;::;;;;;;:;;;;;;::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;=:::;;;=:~) Londra, 11 (Husıısi> - Dün gece inll'l ?' 

r I S T E R I N A N' I S T E R 1 N A N M A 1 nan sovyet - Lltvanya anlaşması neuce;,,
de Vllnoya tesnhüb etmiş olan Lltvanya ~ 
kfunetıne, İnglltere tarafından bir nıull 

Bir arkadaş .söyledi: 
- Otobüsle Sirkeciden Maçkaya gidiyoruz. Otobüs 20 ki-

şilık, içinde de tam 20 kişi var. Fakat Gümrük önünden 
Emin5nfine çıkıla<'ak noktada durduğumuz zaman biletçi 
kapıyı açtı ve içeriye üç kişi atladı. Nereye oturacaklar? 
Biletçi etrafına bakmıyor, en zayıf müşterileri seçiyor: 

- Biraz sıkışır mısınız? 
- Fakat bu sıra 2 kişilik. 
- N"? çıkar? Sl7. zayı~ınız. Üç kişi daha sığışahilirsiniz 
Uç yolcudan ildsi sı~şıyorlar, üçüncüsü ise yere çöme -

liyor: 

- Ada iskelesinde elbet te bir inen bulunur, ben de o -

tururum. 
Fakat üçüncü yolcunun bir de yağ tenekesi var, diğer 

yolcuların dizlerine değiyor, pantalonlannı lekeleyecek. İç
lerinden •biri itiraz ediyor, o zaman da biletçinin sesi i§itl -

liyor: 
- Hakkınız var amma ne yapalım? Sabahleyin polis bir 

lira ceza yazdı. Bu parayı elbet te fazla yolcu alarak çıkara

cağım ... 
Biz hikayeyi t>min bir ağızdan dinledik, doğru olduğuna 

inandık, fakat ey okuyucu sen. 

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 

gönderllmlştlr. ,.J' 
Bu muhtırada, İngUterenin, Leh to~ 

ıarının Almanya ve Rusya tarafından ~ 
ıını tanımadığı hntırhtılarak, binnetıce t6' 
nonun da Lltvanyn tarafından llhaıunıJl 
nınmıyacağı blldirtlmektedir. # 

Rlga, ıı (A.A.) - Bir Litvanya eıcoıı 
heyeti bugün Moskovay.ı. gidecektir. ·~ 

65 bin Alman Letonyayı terkedı~ 
Riga, 11 (A.A.) - Lctonyada bul'\,1 ' 

65,000 kadar Almanı almak üzere RJgı.ı. -_, 
bau ve diler Umanlara 14 Alma.n vaput11 

~tir. ~ 
Başka vapurların de. gelmeai bekle 'J' 

bu .Aime.nlarm iki üç haft.a. içinde AllllllJlt 
nakillerinin bltlrUeceği sanılıY')r. 
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Zigfr;d hattı suların 
istilisına mı maruz? 

ı··-················································-·, 

~ isveç ve Norveçte 
j endişe başgösterdi 

Sovyetler Tuna ; Dımlmark~~'~: ~~~:~!a~ş~:rak 
havzası ile de meşgul ! edeceği ıblldlrllmek~edlr. 

Say& 1 

E 
Zil 

• Biraz feragat ve biraz 
hüsnüniyet 

' 
ki 

1 
Bern, 11 (A.A.) - Basler Na.chrlchten o ~ c a ar m 1 ş gazetesinin Hel-;\nkiden aldı~ı hususi a· ı blr telgrafa nazııran, Rusyanın, İsveç ce-

ır ngiliz askeri muharriri : " Polonyanın fethi Sofya 11 (Hususi) - cZora• gazetesi ! nubundaki demir madeni ile Norveçln [) ünyanın bilhassa Avrupaya isabet 

Yazan· Selim Ra~p Em~ 

Al • Navlk limanı hat.tında metallbde bulun-man · · b. k h } t d" yazıyor: ·· i eden kısmında işlerin hergün bir ya ıçın ır Sl ın O n·uş ur ,, ıyor Mosko\ada, muhtelif devlet mume~~~: ması ihtimall~rı şimdiden t>ahls mevzuu 
Parı sillC'rile Sovyet ricali arasında ecre:, ... ! olmaktadır. parça daha karışık bir hale gelmesi yal-

ıor.. 8 11 
(A.A.) - cıHavas tebliğ edi - Sarrebruck'un cenubunda ve Prima - etmekte olnn müzakereler nihayete er . - ! Londra, 11 <Hususi) - Stokholmdan nız Almanları değil İngiliz ve Fransız -

Alına sem'in cenoo mıntakasında dün gece dikten sonra, Sovyetlerin Tuna havzası: ! bildirlliyor: ları da düşündürüyor. Bu suretle anlaşıl· 
bir .... b nhlar, kaybettikleri araziyi ruhi düşın~nın kuvvetli k~if kollan tekrar le de alaAk"dar olacakları anlaşılmakta : MuhafazakA.r cıSvenska Tagblat• gaze-

•" e le m · tl k k 1 · "' mış oluyor ki bugünkü harb büyük bir llıek isti - ı mu a a te rar e e geçır- püskürtülmüştür. dır : teslnln Berlln muhablrıne göre Almanya, 
l&rınd Yorl~r, yoksa geçen Ağustos son- Paıis, 11 (A.A.) - ıı Teşrinievvel Fran.."lZ 1 Moskova hükümeti, evvela Tuna bey- ~ İngiltere ve Frnns:ıyı sulhe icbar e~ck hata olmuştur. Şimdi ıbunun içinden çık-
t&taı ~ oldug~ gibi Rhin'in birdenbire akşam tebllği: nelmılel komisyonuna iştirak hakkını ~- , ! için Sovyetlerln Avrup:ıda daha fazla ya- mak lazımdır. Fakat nasıl? 
tı.l istila Siegfrı~d hattının ön me:r7Heıi: Düşman keşif kollarının faaliyeti Moselle 1 leh edecektir. Filhakika, Harbı Umumı- ~ yılmalarma müs:ımah.'l gösterecektl'·. Polonyanın istiklali için harbe girdik-
böyıe edeceğınden korktukları ıçın mı ile Sarre arasında devam etmekte ve art- den evvel Rusyanın da dahil bulu~duğu Bunun içlnr:llr ki, Sovyetle.- Baltık 
llGfu Yapıyorlar? Suların bazı yerlerde maktadır. bu komisyon bilahare yalnız lngılter:: memleketlerine :Carşı diledikleri talebler- lerini beyan eden, fakat billhare bunun 
tadırl etmeğe başladığı haber alınmak - Ayni mıntakada, iki taraf ara.~nnda topçu Fransa İtalva ve Romanya nıurahhasla de bulunmaktadırlar. bir sebeb olup başlıca sebeb olmadığını 

Lo
0

nd 1 ateşi teati edilmiştir. rındarı 'teşekkiil etmiştir. Münib anla~ - Sovyet harek~tinin, Baltık havzasından ilan eden İngiltere ile Fransa için vazi • 
teainP ;a 1 

(A.A) - Daily Mail gaze- Alınan tebliği masındnn sonra Alman murahhası a sonra Skandinavyaya intikal edece~i an- yette istikrar temin edebilecek bir temi-
lleticesin~zara~, Rhın nehrinin kabarmasJ . k komisyona aza tayin edilmiştir. laşılmaktadır. so·,rypt.\erin, Cenubi İsveÇ- nat elde etmeden ha11bden vazgeçmek b.ır e bılhassa Fribourg ile Offcn- Bcrlın 11 (A.A.) - Başkumandanh 1 . · d' · B Rusya ve Ukranya te Karlskrona vey;ı Ooteborg llmanlann-•A- arasında s· ~-· . b·ıa · . 'or· Sım ı ıse, eyaz d d güçtür 
""lll bir . ıegu·ıed ıstihkamları ar - ı ırı'ı · , to rııklarının işgalini müteakib, hu u - da bahrt üs 1stlycee~i tahmin edilmek- · 
dır. tehlike karşısında bulunmakta - Şarkta Alman ikıt aları Polonyada 1 P Orta Avru a a kadar inmiş olan tedlr. Bu, bir •bakıma doğrudur. ÇUnkO de • 

İs . Rus - Alman menfaat hududuna yaklaş- Sarı t R P YAvrupanın bu mınta - ./ 
ların:~çrkede yağan yağmurlar ve Rhin kol rnıslardır. • k~;,~~& e~sy:ı~~i'm münakalM yolunu \ .................................. : .......... -...... mokrat devletler için bugünkü harb esu 
ceğiri .. abar;nası vaziyetin vahiml~e _ Ga_:bd~, sakin ~eçen bir. geceden so~ - te kil eden Tuna hakkında yakın bir 3 _ T d . M t • itibarile dünyada sükuneti temin eylemek 
~tenyor. ra, .gunduz az ehemmiyetlı topçu faalı - ıa~a göstereceği muhakkak sayılmakta- opçumuz Un e rıs gayesine matuftur. Almanya için ise her 

ve Fransız orduların yetı olmuştur. d • 

1
. şeyden evvel Versay muahedesinin or • 

Londra 11 (~aziyetleri ID Hitler başkumanda~lığı denıhde ır. Tu1'l8 komisyonu toplanıyor tepede muv~ff akıyet 1 tadan kalkması mevzuubahisti. Alman -
iazetesinin askef·> - Y?~kshire Post . edece~ş . Bükrcş 11 (A.A.) _ Beynelmi~el .. Tuna vanın iddiasına göre demokrat devletler, 
A!man orduların muh.arrırı, Fransız ve Parıs 11 (A.A.) - Bıtaraf hır memba- konJc;yonu· önümüzdeki Pazar gunu Ga- atlş t2tbikatt yaptı ~apılan vadlar hilafına ve Milletler Ce-
iÜndelik sütunu~~ vazıyetine dair olan dan verilen bir habere inanmak lazım ge- }atada toplanarak Sinaya anlaşmalarının • miyeti misakının sarih taahhüd ve ahka-
tfyetinin Franşız 0 8a Alman. ordusu va - lecek olursa Hitler bu hafta, Alman or- müddeti yakında hitam bulacağında~ k~ Diln Topçu Atış Mektebinin 939 senesi ı- mına rağmen 1914-1918 herbini kaybet
~ olduğunu isba[ usu vazıyetinden a - dularının baskumandanlığını deruhde eı 1 misvona aid mal ve mülklerin tasfıyesı kinci devre k::ıra !3.tt!} kursunun nihayete er-
tiği avantajları ~ .. ~Ve R~yanın elde et-1 mek üzere garb cephesine gidecektir. haz~lıklarile meşgul olacaktır. mest münasebctlle Metrıstepe:le :ıtış tathi- miş olan devletlerin zamanla değişen 
l'or ki: 0

...., ermege çalışarak di- Bu takdirde Görin ~. kendisine vekalet 
1 

VPytt inkişaf bulan ihtiyaclarını nazan 
P "" katı yapıldı. Muvaffaklyctıı netice er ver~n 

lt olonyanın feth• A edecektir. K h lkol ve dünkü atışlar MetrıstepedJ bulunanların go- itibara almamışlardır. Binaenaleyh ya -llllı olmuştur z· 1 
lmanya için bir sı· Rövlendiğine _göre Hitlerin yıldırım (l Ve, a ~üslerini iftJharla kabarttı. pılan muhtelif zorlama hareketleri bun-

lskerj Yardımı~ı ;:a .;\lmanya Rusyanın harbi yapılması hakkındaki hususi pla - • • b• Saat tam ıo da. Topçu Atış Mektebi Ko- d d ğ t s· d ' V h d si bıSoanya, Avrupa ~mıbn e .. dem .. emiştir. Al - nı, birkaç senev.e taksim edilen erkanı - ır an o muş ur. ım ı, ersay mua e e 
nı sıgara ıçen mutnnı Kurmay Albn7 Şü1'.rü Alaçam, hare- l k l · ·d k 1.. VYet kuvvetl !1 . ugunku vaziyetinde hamivenin yaptı)h planın yerine kaim o- Alman müstem e e erme aı ısımlan 

~ erın b ı n' kA.tı gösteren büyük haritanın başına geçe-
bu Yakınlarınd k ın u unduğu mıntn- lacak•ır.,. a SJfdJ• de rek yapılacak tatbikat hakkınd&. etraflı ıza- müstesna olmak tamamen tatbik mevkl-
d rdur ki b da ıtaat bırakmağa mec - 60 Alma maktul d". tf hnt verol. Komut!lnı, mekteb atış b:ışmual- inden kalkmış bulunuyor. Bu vaziyette, en <hın u a gal'b cephesinde ade _ n uş 1 

et.?neıtte ~ir vaziyette bulunmasını inta °Paris 11 (Hususi) - Garb cephesinde, Belgrad ıı (A.A.> ·- Yedi oğlu ve iki kızı llml Albay S::ıml Topçunun izahatı takib etti. geriye kalan iktisadi meseleler, para Is .. 
bıuttefik~ır .. Almanya, muharebe planın~ M?seJle .. mıntakasında dün büyük bir fa. olan 128 yaşında Bosnalı Mateo Mıpalj Is - Denebilir ki, biz 1ün dü=ıvanm buram bu- tikrarı ve kredi davaları gibi pllrilzlil iş
kavernet erın ~er cihetten kendisine mu- alıvet .J!O;~t.:rmiş olan Alman istikşaf kol- mlnde bir adamın bugun hepsi de s~ olmak ram harb kokan ha'!asmd::ı bir kere daha lerle birlikte bu bakayayı da temizlemek 
~ıı."'a edebılecekleri keyfiyetine uy _ ları:1 6~ olu .bıraktıktan sonra hatlarına üzere 300 hafidi vardır. Mateo, kahve. alkol Türk topçusunun nte~i altında imanlarımm i b. f k . in 
8n""l ". mecburdur. Bahus"" ki Fr çekı.mışlcrdır. ve innnlarımızı taz~lemek fırsatını bulınu§ ve nmum ır tas ıye yapma ıç masa 

'-1.1 erı ....... k .... ,, ansız y·· 1 . ve sigara içmektedir. b turulabilir 
lnaktadıri"u emmel bir şekilde çarpış _ . uz e lışer kişiden ibarC't olan bu is - okluk. asına o · 

ar. tıksaf kollarının, hiç olmazsa birkaç Cümhuriyei bayramında Atışlar .saat yarımda nihayete erdi. na1- Birbirinden çok ayrı görünen fakat ne-
l>aria Fransız tebliği Frat'l~ız a.Sk~rini esir almak için çok uğ- mualllm Sami T:>oçu Be mekteb komutanı ticede birleşen bu iki tezi telif edece1t 

~b11ır.1 •• 11 (A.A.) - ıı İlkteşrin sabah ta~tı~ları bılhassa nazarı dikkati celbet- Parti tarafından bir birbirini müteakıb atışların tenkidini yaptı- . .. 
IS mışhr. Almanlar, bu gayelerinde muvaf- 1 İki ilzlde asker de buı;i.ın modern vnsı- hır formul bulunduğu takdirde, sanıla-

• fak olamamışlardır. balo Verilecek .:~~la ~biz edilmiş bulunan Türk topçu- bilir ki. dünyanın bugün, içinde yuvar • 

ln~·ıı·ızlerıe· Ruslar arasında bir 11 (H • i) Cümhurlyet bay- sunun muharebede yüzd'.'! yiiz isabetli ateşi- landığı keşmekeşe bir nihayet vermek Ankara, us.ıs - Ankarapalasta l ıe oynıyacağı mühim rolü ve zaferin elde e- kabil olabilir. 
ramında Partl tarafından dilmesini temin hususundaki kudretin! teba- . . 
resmi bir balo verilecektir. Bu b~loya devlet il ttirdller. Son har!:xld alınan derslere Sovyet Rusya sulh ıstıyor; Almanya 

ticaret muahedesi• ı'mzalandı erkAnı, kordlplomatii: davet edıleceklercUr. ;ö~ 6topçunun muhaNbedeki sevk ve idare- keza. Bu iki alemin iştirakile vücud bu
Ayrıca Orduevlnde ve Ha.lkevtnde de balolar sini izah ettiler. Genç topçu sübaylarına kıy- lan büyük kuvvetin kolay kolay yenflme-
verllecektir. metli ö~üdler verdiler. si mümkün değildir. Mabadlan 

Japonyada 110 d_an. faz' a. Tenkidi müteakıb davetlller meltteb bina- da -kendi iddialarınca- nihayet ~~tnlu tela~kB_aşta~rı l inci sayfada) 
-<1.Vazn "' ı edıp etm d·~· vabe ~aınarasında 

1 
e ıgı yolunda, 

n B. Butıer d s?r~ an bir suale cc-
- cLord b emıştır kı'. 

lrıü oal'f · 
.... tnlea ettikte ı aks, meseleyi dikkatle 
"" rıe~ n sonra b . . 
ı-.... 'f:•ne müsaad • ~ vesaıkın şim-

cPetit ParJslen. diğer gn2atelerln de neş
rJyatını alcsettire~k haklı davayı muzaffer 
lahnak hususunda Fransanı=ı sarsılmaz az
mini tebarüz ettirmiş olan başvekili alkışlı.
yor ve diyor ki: 

-•ııştır e edemıyec ğ• · ·· fn .. ·• e ını soy - ne ideoloji harbi, ne ele tıituhat harbi yapı-
rilız Harbi N yoruz. Biz, taarruza kar.,ı silaha sarıldık ve 

cıArtık vaziyetimiz tavazzun etmiştir. Biz 

Londr ye azınnın heyanab bu silahı ancak 7.0rbalı!t sullstimallerl tamlr 
1'J. liorbe~· 11 (Rörter) _ H b. ve emniyet garant.llerl elde edildikten .ı.onra 
İıı(lilter ~a bugün Av ar ıye Nazı- bırakacafız.• 
Ordu ha~~ Fransaya ~de~:r~ı:rasınd~ Alman gazetelerinin neşriyatı 
diye kadar ~beyanatta bulun~r kse~erı Berlin, 11 (A.A.) - Alman gazeteleri Da-
~~lf>caviz aıırı ~in ve içlerinde f 5 şını- ladyenln nutkunu nıevzuubahs ederken dl-
~tu halde 25 b~ında. tankla tonu yorlar ki: 
~ hlclisesiı ınkladed moı:rı~ bulun- cM. Daladye, Fiihrerln tekliflerine sarih ve 

· na edildiğini ~ ~ası~a - kat'1 cevab vıermemt,,t!r. Fak!lt hiç o!ma2'.Sa, 
h Nazır, bunda soy emış - beyanatı ileride müzakereler yapılması ihti-

ava ~hlikeıe/ sonra, nakli t maıını selbetmlyor .• :n, küçiik gru~~!rıll1aruz kal~:::a~e~~ Bitaraflar Daladyenin nutkunu iyi 
la~n Ve 1914 de na: Yapıldığını anlat - karşıladılar 
ftJn daha müşkül ~ren bugünkü şart _ Cenevre. 11 (A.A.ı - Bitaraf devletler ga-
l'Üz t~uvaffakiyetıe ::ıasına rağmen bu zeteleri. Daladyenln nut<cunu ilk sayfalann-

lf~rbe"!1lştir. aşarıldığını teba _ da mühim ba.şhkl!ll' aı~mda neşretmekte v., 
'lretı.. • lıŞa, ayni fevkallde mü.said bir sure~te karşılamakt.a-
llrk rınfn Yalnız ;~~anda, İngiliz kuv- dırlar. 
le\'1'_ 'le ~ı~er Yerler nsaya değil orta _ Holanda, Belçika, i11viçre, Yugoslav ve t
bt-~dilcliğini bu m e ~e muvaffakiyetle talya.n gazeteleri, H. D.ıladyenin ciddi garan
~-·ı.ınat stoklarını em ~ketlerde mü _ tiler mevzuubahs olmadıkça, Almanya tara-

Yliyerek de.mı tin takvıye olunduğu:ı fından halen derpı!J edllan barış tekliflerini 
ır. c~lliÜn İngil~ r • u kabulden imtina eyledlğlru kaydedJyorlar. 

0 dar mücehhez e~~e ~eı>eden tırnağa Ezci.ımle İtalyan matbuatı, Fransız hilkd-
ı::u. vardır. Bunı.: ;uıy~!1 kişilik bir nıeunın Alınan ricalinin sözledne kat'iyen 
t~~~de Fransaya a l~zum olduğu ltlınadı olmadıtını blldlnnektedlr. 

~~iz harbiye naz,r~a~edıleceklerdir.. İtalyan gazetelerine göre, l'ransa her ŞCJ
~ tnlbatere esnasmcİa Ya~atını takıb e- den evvel ve haklı olarak taarruzların vakit 
tıbrı~nda birllğinln temt~ ~~ro cephesinı:ıe, vakit tekerrürünü bert.arat edece!< garanti-

... v~ llk!flar :ırasınd d Undu~unu t.eyld lerın aa~Jamlığına ehemmiyet vermektedir. 
•arttan a emıştır ki· · da ki 1 ~t n <>rdusu Fr.msa kuman · Amerika a s er 

lnauıı irk 'Ve İngnız ordusu ba k dasına ve_ Nevyork, 11 (A.A.) - B. Daladyenfn nutku 
8'hıbcıır abtl\'e4tnd,.:ı Lc:~lane :t~~andanıı~ı. hakkında tefsiratta bulunan New-York Tl-
anıllŞrn • Pak.at, 'l.r ld t hakkın-ı mes gazetesi yazıyor: 
11lıunı a tnevcucı 01~ a 'm .~~ samımı bir •Madem bu nutuktan evvel Fransa - İn.. 

kaitnıyacıı~ f 'l~UU4 gor~ bu lstlnneyc g!lt.ere arasında bir lstlŞarP. yapıl:iı 0 halde 
~· ikrlnc!ey•m F · · Çö · . · ·• 1 ransa başveklllnln izahatı Hltler t.arafın-

8ugun A çılın heva'l~h dan geçen Cuma Rayhşt.agda ileri sürülen 
1Utıan b hrvanı k 'llara~ı'l,,a b sulh tartıanna mıişterek bir cevab olarak 
bllgij a iye nazır "' ryanattıı bu- telfıkki edihnelldlr .• 
lloıL iti! kadar 1 ..,or"ıı d" 21 Eyliılden · 
-ı: ıı bin to Alma ı U\hte'blhlrl"r 1 A1manyada bedbınlik 
~. buna n hacrnı~d' İng lız geınıs~ ~ ~~- Amsterdam, ıı CA.A) - Holanda gazete.. 
~an getn~ukabn hgi!l ı ~r 13 bin t ~-r. leri, Almanya tçin dün hayırlı bir gün olma
'""ll tnaa ini mli'l'icl"rc etml"lllrdi '°11 ük dığını yazmaktadırlar. Bu gazet~lerln Berlln 
!l1 Retnu da rnecınuu 50 ctn t-ın hac r d Bıın- muhabirleri HlUer!n dfinkü nutku ile efkA.rı 

tıa er denize lnd!rılmisLfr. m n e Y"- umumiyeye yeniden ?>edbinllk geldi~lni ~an-
~ı.~· 11 (AA) netmektedirle.r. 
"- ~lel1nt naiııd- li'ran:ı• matbuatı baş- Algamelne Handelsblad diyor ki: 

tal)aı., etınektıec1ienın dun geceki nutku- •Bizzat HlUer bile tekllflerinin kabul edl-
r. ıeceiini ümld etmemektedir.• 

' , - sına götilrüldüler. Ö~le yemeı:ı neş'e ile yen- a·· . gid b tı.ı bf dil 
t f t t . hillA.s tmek ıcab ederse, bu bir uzensız en u et eme r zen 

har-cı·ye memuru ıs ı a e 1 dl. Dünü a e ·1 · ld kt · · b. ı 
Tokyo, ıı (A.A.) - 110 dan fazla hariciye 

memuru, hariciye nazırı vekUllğine lstlfcla
rını vermişlerdir. 

Bulgar gazeteleri Alman 
tehiikesinden bahse başladılar 

ümle ne mümkündür: ven meSl o u an sonra nıcın ır an aş-
e Türk topçusu. her zamıınltl glbl kahra- ma formülü bulmak mümkün olmasın? 
man. her zamanki glbl kudretli, her zaman- BUtün mesele işte bu noktada toptanı -
ki gibi tekniğe h!\klmdlr. B!z bu ne1!ceyl bir vor. Vaktile bu sütunlarda karaladı1t1 -
kere daha tesbitle tftlnar ve kura talim heye- mız bazı yazıları hatırlıyacak olan oku
tın1 ve mezunlarını t~brlk ediyoruz. 

Nusret Safa Coşkun yucularımız. muharebenin patlamasından 
çok P.vveı; hatta bu mücadelenin ihtimal-

( Baştarafı ı inci sauf"da> Almanlar cep de'1!zalh gemileri leri daht uzak yakın mevzuubahis oımaz-
aoryada çıkan Slovo gazetesinin, küçük d I ken, hergün bir parça daha bozulan cihan 

devletleri Alman tehlikesini karşılamata inşa 8 iyor ar şiraZ('.Sinin ancak biraz hüsnü niyetle dQ-
aevkeden makalesi Uni versui gazetesi tara- 1 b·ı ği · · dd · t ·şı·k B ml 
tından şevk ve müs:ı.raatla karşılanmıştır. (Baştarafı 1 inci sayfada) ze e. ı ~e nı ı ıa e mı ı . Uıs .. n gene 
Universul, başmakalesinde, bitaraf kalmak- şasına başlamışlardır. Çok küçük tonaj- aynı mutaleadayız. Eğer Ammenin seli • 
ıa beraber, ica.bında müşterek harekette bu-! da yapılmakta olan bu t~htelbahirl~ıin meti namına devletler bir parça feragat
lunmağa muktedir bir Balkan blokunun te- beş. altı tanesi bir arad~ tıcaret gemıl~ - kar davranırlarsa bu iş düzelebilir. Ve il-
şekkülü ımunını taydeylemekte~. . ~in~ .yer!eştirilece~ ve açıklarda denıze la kP.şmekeş hergün biru daha artar. 

Bulgaristanın Mısırla ticareti ındırı ebıleceklerdır. . . Nitekim artı or. 
• .1 tiliyor Bu suretle, cep tahtelbahırJen açık ve Y 

genı.,.e uzak denizlerde geniş bir faaliyet gös - .5 . m f;; 
Borya 11 (AA> _ Bulgarl&tanla Mısır a- te ki d' elJ.m. UC.a9ırı Gm11ç 

' · · ü re<'e er ır. ' 
rasında ticari mü'J~ele genişletilmek ze- ......................................................... ·-···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•····-· ............ • 

~~İgar hüklimetl, Mısır pamuğu ve sud- Sabahtan Sabaha 
mstllı: mukabllinde 10 bin ton pat.ate.s ihra-
cına izin vennl.ftlr. 

lngi!tere Krah don askeri . 
hcydtimizin reisini kabul ettı 

( B(l.fta:rafı 1 inci ıa.yf ad.a) 
Bayan Orbay, 1935 senesinde İstanbulda 
toplanan beynelmilel kadınlar ko~.fe -
ransındıı. İngiliz kadınlarına karşı goste
rilerı misafirperverliğe bir mukabele .ol -
mak üzere tertib edilen ka?ul re~ın?~ 
University Womens Clubu nun mısafın 
olarak hazır bulunmuştur. 

Beşiktaşta ekmek buhrana 
(Ba,taratı 1 inci sayfada) 

ihtivncından fazla ekmek alışı yüzündt:n 
hrı~larında erkenden ekmeğin bittiğini 
ve günlük satış cedvellerine nazaran da 
dünkü satış vaziyetlerinin normal ve her 
günkıi gibi olduğunu söylemişlerdir. . 

Bu fırınların önünde biriken halk ıse 
aksini iddia etmiştir. 

Birçok kimseler de fırıncıların muay -
yen narhı vesile sayarak aralarında bir 
anlaşma yapmaları yüzünden bugü~kil 
vaziyetin hAdls olduğunda ısrar etmış -
lerdlr. 

Belediye hadise ile yakından alakadar 
olmaktadır. 

Harb faciaları 
Şimal kıydarmdald Alman birlikleri ylrnıl dört saat ~bl kısa bir zamanda n• 

terini barkt.ırını yüzüstü bırakıp anayurda slt.mek emri almışl:ır. Almanyanın 1e. 
nl bir karan ha blrliklerle beı•ber Macaristan Ye Romanyaıt:ıki Alman lriimelainl 
de anan.tana çajınoqtır. Hatti Volp Meklerindelü Almanlarla '11rollal'dakl 
Almanların da !nı karara ühl olduklan söyleniyor. Bu mühim bir hidisedk. Mll1on· 
ıarea insan aııırlardauberi yerlf!ıttikl•I topraklardan sökülüp çıkarllryor. Reınaa.. 
yadaki Alman birliklerinhı kenfetle bulunduktan Rermanı.tad Te 'Kronştad tehir • 
iminden reçerken buralardaki Alman unsurunu görmüııtüm. Kütturleri, medenL 
yetleri ne asırlıU'ca yerleıtlP yaş:ıdık;arı ba mıntaakla.rıla pek mes'ud cöriinöyortar
dı. Baltık kayılarındald birliklerin de ayni bayat '8rila.n içinde yaşaclıklannı 
tüpbe yoktur. işte bu(Ün, tu y:ıt~lı kış menlminde bu mf's'•ıd insan t..ömelerl 
nlerlni, ocaklarını bırakıp Atmanyaya ritmek emri m".mış bulunuyorlar. Yiiderce 
yıl dalbudak salarak bulundukları yerde y1141yan bu insanlar için Almanyanın 
Siblrya kadar soğok, Patagony" lıadar uzak ve roııneozya kııdar meçhul oldata 
mabakkaldır. Fakat dünyayı saran ııtırabm derecesini a.nlaınalı ki ocakları !!Cin
dürmek, imıanlan bedbaht etmek için biçare Polonyanın üstiinde patlıyan bom -
baı.r kafi gelmiyor. işte böyle b:ırb s•halarından uzak ve mes'ud insan kümelerini 
de yerinden, yurdundan söküp çıkı&nn:ık ta lcab ediyor. 

Bugün Baltık sahlllerlnden kopup gelen yüa binlerce Alman kafilP. kafile ana 
vatantanna dotl"lı yol alıyorlar. Bu hicret ve bunu takib edecek ola'l Tuna ve 
Volıa ıhavzası blcreU.ari tarihin korknnç olarak kaydettili büyük hicrdlerden daha 
eJhndir. Göçebe devirlerinin !ieyyar cemiyetlerini diyar dl~·ar süründüren hldlse _ 
ıerle bulundnklan yerlere ldiltürlerl, medeniyetleri ve emP.klr..ri ilP. knlc ı;atmı1 hı • 
sanlan yirmi dört saat içinde söküp koparan hadiseler ara~ındaki farkı l'Zaha n• 
lilzum var. Bu hicretlerln Almanya hesabına bir toplanma mı, yok'ia bir bozgun mı 
oldutunu kestirmek le müşküldür. 
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an LIET SATDŞD 
M eraklıya Karaköyde tesadüf ı - Şimdi de sen iki liraya aJırJcell 

ettim: ellerindeki mühürlü, zaman ucuz alanlar pahalı alıyorlar· 

pullu kağıdları gelen geçene uzatıp: - Öyle amma hesab edince, orıl~ 

-( Şehir , lla b e rleri J 
'--~ı~m...:;.._a_r ___ /_K_a_rı-sı-nı-b-.ld-ü-re_n_b_ir--M:-e_k_t_e_b_l_e_rd_e....J 
mütehassısları adam 22 sene hapse sığınaklar getirilemiyor 
Birkaç senedenberl şehrin imarını ellne mahkum edildi yapılacak 

alan mütehtı&SlS tehlrci Prosta bu işde yar
dım etmek ürere ye::ıiden b:ızı mütehassıs
lann istanbula getirilmesi kararlaşmıştı. B:ı 
müteha.MJSlar bahçe, hastane, hıılkevJ, tı
Jat.ro 1.n.şa.ntından :mlıyan muhtelif branşta

- Son keşide, bugün çekilecek. on bi- kazandıkları, benim zarar ettiğim ne~ 
Mekteblerde uasll korunma işi etrafınd:ı let bir liraya! sine vardım. G ene üzüldüm. HeJll 

Ağıroeza mahkemeJlnde uzun müddetten- yapılmakta olan hazırlıklar ilerlemektedir. 
beri görülmekte olan bir cinayet davası dün Bütün mekteb idare!eri, okullarında, Maati1 Diye bağıran 90cuklara bir ~eyler so - mesele bu değil .. 
neticeye varmı.ştır. Müdürlüğündeki pasif k~unma teşktlA.tınn ruyordu. ben de meraklıya sordum: - Y a daha ·başka da mesele rni 111 

HAdlsenJıı suçlusu bulurum Caddebostanı ba~ıı olarak ko ki ı ı » 
ı> runma e P er teşkil etmekte - Ne soruyorsun meraklı, yoksa zen- - Mesele başka deTril, birincinin. ıı:'J 

sabık iskele memuru Rl!at, karısı Behiceyi TI! bunların :tı~Ianna birer mualllm seçmek- gin olmayı aklına koydun da bilet mi a- 8 bil'"' 
Mütehassısların ProsU!ı. beraber bu sene Kadıköy iskelesinde ~anca lle vurarak öl- tedlr. Mekteb idareler! pasif korunma işinde vamı: Şimdi son keşide biletinden ,., 

ti klmseler~n olacaktı. 

tehrlmlze gelmesi de ka.rarla§mış iken siyn- dürnıilştür. Clı)ayetın sebebi 3 .senelik evll hazırla.dıklnrı -olA.nları peyderpey Maaı11 lacaksın? bilet üç lira ile iki yüz elli kuruş al'llY 
s1 hA.dlselerln aldığı son şekil bu işe engel ol- olan karı koca arasındakı birbirlerinden ay- Müdürlüğüne göndeımektedlrlcr. Bugiinler- - Biletim var, ben daimi biletten alı- da satılıyor. • 
muştur. Halbuki tmar hareketlerine devam n yaşanıağa va.ra.cak kadar llerliyen ge<;lın- de Maarlf Müdürlü~üne m~ktelJ müdürler!- rım ·bl 
edtleoe.ği için muhtei.lf branştaki şehir mil- B1zllk ve kıslmnçlıktır. ntn 1şt1rakile tekrar bir toplantı yapılncak · - Bu htı.'iusta fazla ma!Umat sanı 
tehassıslarına muhakkak ihtiyaç vardır. Suçlu, mahkemed:ki müdafaasında karı- pasif korunma hazırlıkları hakkında gfüü~ - Şimdi bir tane daha alacaksın ga - sin. 
İstanbulun Jnıan ile yakından alakadar s~ın bir gençle munasebeti olduğunu ileri şfilecek ve yeni kararlar ittihaz olunacaktır. J.i.'ba! ttl 

it - Merak ettim öğrendim, sen de 
olan ve her ne pahasına olursa olsun şehrin surere : , _ .. Her mektebde talebelerin hava taarruzla- _ On bilet bir lira a di e ba~ırı or-
blran evvel güzelleşmesini 1st1ye:ı Vali ve - Vak a gunu de karım Behice gene bu rıll<lan korunmalarını temin için sığınaklar . Y • Y 6 Y cak etseydin öğrenirdin. ~ 
Belediye Re.tst Lütfi Kırdar, key!lyett Nafıa &damla beraberdi. Kendlmi k:.t]bet.tlın, ne yapılacaktır. Aynca bütün talebenin blrer lar da merak ettım. - Sen merak ettin öğrendin ya ,1'.ı 
VekAletine bildirmiştir. yaptığımı bilemedim. dem4tt. gaz maske.si almru;ı mecburiyeti konacaktır. - Bu ne ucuzluk? İle 11 

Nafıa VekA.lett, VekO.let hesnbınll "n1•"an DtırU§ma sonunda ise, Rltatın iskeleden Talebelere bu m"-·'-e\.,._rın hangi '"'rt.l"rla - Öğrendikçe de merak arttı . ~1, "' ... 1 ...,.,. ~ .. - 'Ben de öyle zannetmiştim amma, lık b"l · "ki b k 1 ıtııv mütehaMı.cılan lınkA.n. nLsbetlnde İstanbula çıkarak, tramvaya gitmekte olan kansını 
1 
verilmesi hususunda dg bugünlerde kat'i bir ra ı etı ı uçu üç iraya sa 

11 vanına ~ d ~ Behl f ucuzluk değilmiş, pahahlıkmuı. b" b k B s• göndenneğe razı olmu' ve llk olarak b:Lhçe ., ça"ır ı"ı, cc muva akat etme- karar verUeoek ve Kız!layıfan taksitle mas~e "'.$ rını ır yana ıra alım. ir liraya oİ 
milteh~ısı Lavoyu şehrimize yollamıştır. ~ince ellAhıru çekerek, ile el ate§ ettiği tesbit temin olunacaktır. - Pahalılık ha!? Iıın kağıdlardaki biletlerin tanesi ~e s.ı1 
Mütelıassu Le.vo Maçka ve Tozkoparanda unmws; yukarıdaki müdafaası da, kabule İstanbul mekteblerlnde pasif korunma - Sorma... liraya geliyor. Onlar da bir lira, bır il" 

btter kültilrpark yapma~ için tetkıka.tta bu- fayan görillmeıni~tır. Tabancndan çıkan hakkında yapılan hg,zırJıkla• tama~a.ndık _ Sormadım, sen de söyleme. 
Junmaktndır. kul'§unla.rdan lldsl Beblceye, üçüncü.sil de tan sonra Maarif Miictürlü~ü bunları etranı çuk lira daha fazlasına. 

civarda bulunan Ayten isminde bır çocuğa bir rapor halinde Maarı: Vek:dletlne bildire- - Sorma, dedimse IAfın gelişi öyle - Kazanıyorlar. Kim kazanıyor. -pjf 
AtatUrk köprUsUnUn tah.'a isabet etmifttr. HM!se, Be.hl.cenin ölümü, cekttr. gelrli de dedim. Çünkü ben şimdi sana 

Aytentn de hafil yaralanmaslle nettoelım- b' k all ,. h kazanıvor? ' ~ 
Partceler. ı· bozu'du m•atır. ırço su er sorrna6 a azırlanmıştırn. . 

i "'l Yeniden 27 esrar ve eroin N kt ? ç b k - Kim kazanacak, piyangoda 1 
BeledJye ile Atatürk köprüsünü ~a. etr Mahkeme, dün te!hlm ettiği kararla Rlfa- - e soraca ın . a u sor. ve ka a 1 

meltte olan müteahhl1 arasında yenl oir lh- tı karı&lD.1 öldürmekte.1 ceza kanununun kaçakçısı yakalandı - EvveU sorup öğrendiklerimi anla - • . z nan ar. 'f 
tulf çık:m~tır. İhttlA.!L-ı mevzuu fudur: 449 uncu maddeslne ıöre Te diğer yarala..-na tayım. Bir kağıda on tane bilet numara- - Onlar kazanıyorlar amma, asılı/ 

MalQ.m olduğu üze.re Atatürk köprüsünün suçuyla 1çt1mııen 22 sene 17 gün müddetle Emniyet Müdürlü~ünün geç?nlerde .şehrin sı tab'ettirmişler. Bir lira verip 00 ka _ zananlar, biletleri ucuuı, pahalıya 5' ..A 
zeımln1 fimd.1,.e kadar m .. mleketlmizin hiçbir a~ır hapse, A.mnıe hizmetlerinden ebedl malı- muhtelif semtlerinde eroin ve esrar satıcılı- ğ dl d b" t 

1 
b"l k lar, kağıda bilet numaraları bastırıP 1':ı 

ta.rafında tatbik cdılmiyen, Avrupada da rumlyete nıahküm ctml§tl:. ğı yapan yirmi 1ı:ı,1y1 yakaladı~ım, araştır- 1 ar an ır ane a an on ı ete iştira fC" 
l b-yü dl # . d dilerine yeni bir kazanç volu daha mahdud yerlerde bulunan tahta parke lle ma arına u k bir hass9.Slyetle devam et- e yormuş. uzerın e ayni numaralar bu- " 

döşenmiştir. Tahta parkeler yerine konmuf, Karadenizde fırhna devam ediyor mekte olduğunu yanuştı~. lunan kağıdlardan kaç tane buılmış ol- edenler. 
etrafı zi!Uenmlştir. Bir müddet aonrı. yat- Birkaç günden beri Kar&denizde devam e- Bu cilml~e~ ~ıı:ıak fıv..ere evvelk!. gece, duğunu merak ettim. Çocuklardan bi - - Hem bu mesele üzerinde f azlll ~ 
~ur yağmış, ~ttıer :tabarmış, tahta parkeler den tırtına, Kara.deniz seferlerinin intiza- Emniyet MUdürlu~1ı teşkUAtına mensub a!fl- . • tıO"" 
f~ ve köprünün zemini bozulmuştur. mını bozmu.ştur. kadar memurlar yer yer tertlb ve tatbilt et- rınden alıp kağıdı okudum. Kırk tane ba nuşmaya değmez, sen de duymuşsıı·:~ 
vaıı ve Be.Jediye Reisi Ltitfl Kırdar dün Bu cümleden olarat evvel!<! gün gelmesi tikleri cürmü meshudla:- sonunda, muhtellf sılmışmış. Yani kısa bir hesabla şu neti- Tayyare pivangosu kaldırılıyor, r;;· 

yanına :Pro8tu alarak köprüyü tetkik etmiş- icab eden Mer&n w Ege vapurları dün de şebekeler hallnde 27 er'>ln kaçakçısı daha ceye vardım. Üzerinde cfki lira. yazılı miIJi piyango konuluvor, o zaman 
tir. Belediye, bu şerait altında köprüyü te11- ~elmem.i4lerdir. Bu vapurlardan Denizyolları yakalamağa muvaffak olmuşlardır. bir bilet dört liraya geliyor. baldE' böyle şeyler olmaz. 
Um alamıyaeağını ileri sürerek hakem be- Idareei.ne gelen teJgr&fta fırtına yfizünden Yakalanan kaçaltçılnr aruında müteadıitd Ö~ . . ıJ f 
yeUne mü.racaa.t etme~e karar vermiştir. Bir yollarına. devam ,,tmek tmkft.nı bulamıyarak ktıttı ve hırsızlık suçlarından malıküm olmuş - grendın, mesele de halledllmış ol- - İşte benim asıl sinirlendiğim b j 
tara.ıtan d1l vaziyetten Nafıa. vekflletl ha- en yatın Umanlara ııniındıkları bll1irilm.ck- azılı sabıkalılar da vardır. du. Daha başka soracağın da kalmadı. _ Böyle şeyler olmıyacağına J11l 
berdar edll:mJfttr. tedir. Bunlar esasen ımç üstü yakatandıklımn- - Kalmaz olur mu .. asıl soracaklarım nirlE'niyorsun? 

Atattirk lı:öp:rti.'Jftnü!l Cilmhurlyet bayra- Ayn1 auretle seferde bulunan Erzurum va- dan ve cfirfimlerini t.nmrımen ikrar etmtsler, şimdi başlıyor .. 
mında aç~a.sı muhtemeldi. Bu ytizden 1n- purunun da dki gün röt.arle bugün limanımı- dfin asliye 5 1nc1 cezn mahkeme~lne teslim _ Ha di ba la baka 
patın ikmali ıeri kaluaktır. zn gelmesi. ibeklenmekt.edir. edilmLşlerdir. Y ş yım. 

- Üzerinde, ciki lira. yazılı bilet iki 
liradan daha fazla paraya nasıl ııatılır? Ma~buat Umum MUdUrU Dün 6 kişilik bir Çin he>:eti geldi 

Şehrimizde buluna.1 Matbuat Umum Mü - Diln bir Rus vapurtle şehrimize 6 klşlllk 
dtırtl Bay Sn.llm bugiin s:ıat altıda Basın Bir- bir Çin heyeti gelmLştlr. 
~lnl dyaret~ gazeteci arkadaşlarla hasbı- Heyet Perapala.s oteline inmiştir. Heye+.ın 
hal edecek ve Kurum tarafından §eretlne bir memleketimizde birkaç gün kalarak bazı 
çay z!yafeU verllec.ektir. mfihtm temaslarda !>ulunacağı öğrenilmlşUr. 

lstanbul 0 --man Çevir~e Müdürlüğünden : · 
ı - Orman umum mUdtirlü[tü için şartname ve nlimunesı veçhUe 1000 a.ded de"tlet 

orman çeklct ile 1500 ııded orman çekici kapalı zarf u.sulUe milnat~aya vazedllmiştır. 
2 - Mezkfu' çektı;ıerln muhammen fiatı cem'an (24000) liradır. 

Mütef err lk: 
- Daha evvelki keşidelerde de bir bu-

Amerikalı bir profesör bir çuk lira yazılı idi amma, daha ucuza sa-
. f t d" tıyorlardı. O zaman ses çıkardın mı? 

zıya e ver ı · 
- Ses çıkarmadım amma, doğru.sunu 

Ayasofya mozaytkları'lı meydıına çıkaran .. _ .. _ 
Amerlknl~ profesör Whıtteınorc Salı günü soylemek lAzım gelirse uzuldum. 
vau Lütn Kırdar şerefine bir ziyafe~ ver- - Niye? 
mlştlr. 

A ~hPrlik işleri: 
- Herkes bir bileti bir liraya alırken 

ben devamlı, diye bir buçuk liraya alı -

. . .; 
- Değil canım, bir meselenin ıco~ 

den halledilmesi kararı verilince. e~ 
den iyi olmıyan biraz daha bozulll ı 
Ve biz de kökünden halledilecclc 

şimdi bununla uğraşmaya değmez, : 
yip bü~ütün gevşek davranırız. -ye 
viyi ikame etmeden, eskisinin oldtl~ 
dan fazla bozulmasına meydan vetP'" 
sek olmaz mı? • 

- Bilmem! 
- Merak etmiştim de ... 

S - Ek.sil~ 939 Birtnciteşrtn 17 ncl Salı gilnQ aut ~ de İ.stanbul orman çevirge 
mndlirlUiü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat <1800) liradır. 

a - Şartname 7e nümuneler İstanbul orman çevtrge miidürlü~nde görüleb!leceğl. 
e - Eksiltmeye girebilmek için lstekltlerln arttırma 'ft ekstltme kanununa tevfikan 

ihtlS&S vesikuı ve bu gibi işlerin tam3m yapmış olduğuna ve bu I~ gireblleceklerine 
dair vesika ve ticaret odası ffSlkasının ibrazı. 

r::J .rmet dJ,~ 

Bunlan biliyor mu idiniz ? :) 
yordum. 
.... 

Askerlik yaı:mamış deniz erleri 1 
çağrılıyor 

Beyoğlu ynbancı askerlik şubesinden. Şu- __ _ 

'l - Tekllf mektublarını üçüncü maddede yazılı saatten bir nat evveline kadar ee -
tıreceltlerl. <8012) 

• A 

Bu akşam L A L E Sineması ~-.-..... 
Emil Zolanm en büyük eserinden yaratılan harikulade filmi alkışlamağa ge

len halkı almağa yetişmiyecektir. 

bemlzde askerlik yapmamıs yoklama kaçağı 
olarak muamele görmti.ş deniz sınıfına men
sub 316 lla 334 doğıımlular askere sekvedtle
oeklerlnden 12/I. Teşrtn/939 günü saat 9 da 
şubede bulunmaları ı::ın olunur. 

Yükse k e b liyetnameliler çağrılıyor 
Eminönü askerlik şu!>e.slnden : Yedek sü

bay okuluna gidecek yükse~ el'lliyetnameliler 
1/11/ 939 tarihinde okulda hıızır oulunacak
ıarındnn §Ubeye müracaat etmeleri Uan olu-
nur. ..... -..................................................... _ 

VEFAT 

Sisli havalarda gölgeyle 
vakit tayini 

Gölgelerin uza -

nış ve kısalışlarına 

göre vakit tayin 

etmek mümkün -

dür. Fakat çok sis 

li havada gölge ol-

, 
J~ponyada seyyar 

satıcılar 
Japonyada sey

yar satıcılar pek 
fazladır. Bunlar 
sattıkları eşyayı 

bizdeki eski su sa
kalarmın teneke 
taktıkla'I'ı sırıklar 

nev'inden sırıklara HAYVANLAŞAN iNSAN 
ideal Çift 

GABiN - SIMONE 

Emekli süvari iist sübaylnnndan Sabri maz. takılmış sandıklar 
oüvençeJin refikası ve doktor C'.ıeneral Fet- şun· all Amerika · · d t ı J ; 

JEAN SIMON'un hl Oözalan, doktor tuğbay Kfizun Uludağın ıçın e aşır ar. a-
tayınvalldelerl ~ doktor Cavid Güvençelln oduncuları en sisli havada bile göl - ponyada ilaç satan seyyar satıcı1at' 
~ Bayan Tarife yapılan bütün tedavile- geyi aksettirmeyi bilirler. Bıçaklarını mevcuddur. Hiç bir eşini yaratamıyacakları en buyük eserleridir. Yalnız dahilerin ha -

ZITlıyabileceği çok orijinal bir mevzua yalnız Fransız kudretinin yaratabile-
ceği derin bir inceliğe malik olan bu film: · 

re rağmen kısa \llı hastalığı müteaklb dün * 
gece vefat etmlştır. Cenazesi aile efradı ve baş parmaklarının tırnakları ll.zerine is - ed 

FRAN-IZ SANAYÜNİN 1939 SENESİ HARİKASIDIR. dostları ıararından taıdırııarak Koca.mus - t· d tr . 1 T kt h fif b' -1 Patatesin vitamin kuvı · ,ı 
tafaJX14a camisinde namazı kılındıktan sonra ına e ınr er. ırna a a ır go ge 

11
_,., 

Sllivrikpıdaki aile mezarlığına defnedilmiş- görünür. Ve 0 gölgeye göre vakti tayin Çok faydalı bir v1tamın olan cC' 1' 
tir. Mevlll rahmet eyle5in. bakımından patates domates g~yu 

İlave: En son harb vakayiini gösteren Metro Jurnal. 

RENKLi MIKI WAL T DISNEY mümkün olur. faydalıdır 
Cenaze merasimınc ve elentlerlne lftlrak .... - -·-··-.... : ..... ---·-.... --. 

edenlere alle efradı ayrı ayrı şükranlarını -;..;-.. • .. · ·.··,.··.-.··.··.··.-.··.··.··.··.··.-.·---.·.-.... • --------------=---=--Hücumdan rahatsız olmamak için numaralı yerlerinizi gündüzden aldırınız. 

sunar. ~=::::::::::;::::::..T~e~le:f:on~: ..;4~3~59~5~================~:::. ................ ... 

-----------------------------
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BIRINCITEŞRIN 

TAKSiM SINEMASINDA 
Türkçe Sözlü - Tilrkçe Şarkılı 

•• 
GULNAZ SULTAN 

C U M A 
Debdebeler .••. Şa,şaalar Filmi. ... Milyonlar sarfile vücude gelmiş Lüks, 
ihtişam Filmi. 
(1001) gece masallarının en muhteşemi... Gözler kam~tırıcı dekor .•. 
10000 lerce figüran .. . Büyük Aşk ve ihtiras §aheseri... Şimdiye kadar hiç 

Matinelerden itiba ren bir Türkçe filminde görülmemiş musiki hey' eti... En tanınıru, musiki üs -
tadlan... En beğenilen ruhnevaz parçalar.. . Meşhur K emani SADİ 
IŞILA Y idaresinde 35 kişilik muhteşem saz hey' eti arasında meşhur 

okuyucular. 

SAFİYE TOKA Y - VEDiA RIZA - MUZAFFER GÜLER - SUZAN - HAFIZ 
BURHAN - HAMiT - MUSTAFA ÇAMLI 

tıaveten: En yeni EKLER JURNA L D \ Alınanlann havadan, denizden, karadan Polonyaya taarrtızlari 
Vt) gOntın ıon bavıı.d lslerl 

" \ 

SLERI 
" Bu bir ticaret 
Meselesidir •• ,, 

cBu b ir ticaret meselesidir.• 
Bir okuyucumun yolladığı mektub

da şu hiklyeyi okudum: 
-- cEvlenmeden evvel ailem nişan

lımın ailesi ile konuşmuştu. Muhtelil 
nolttalar üzerinde anlaşılını§tı, bu ye
ni teşekkül edecek yuvaya yardım e -
neceklerdi, şunu bunu vereceklerdi 
Maddeten de yardım edeceklerdi. Bu 
u~minat üzerine, hesabımı da ona gö -
re yapar ak evlendim. Fakat sözlerini 
cutrnadılar. Şunu bunu vermediler, 
maddi yardımı da yarıdan eksiğe in · 
dirdiler. Kendilerini dinleaenlz: cHa -
.vat birdenbire değişmiştir. lmkAnsız -
!ıklar çıkmıştır.> dersiniz. Fakat ben 

kendimi aldatılmış l>uluyorufll~~ 
cemden memnunum. Yalnız , 
aldatıldığım hatırıma gelince 
da soğuyorum.• * ./.. 

Okuyucumu kızmakta haklı ~J 
rum, fakat hiddetinin tesirini .. ~ 1' 
sine kadar genişleterek götürd~~'.j 
'dırde derhal haksız mevkie dU 6». 

- Bu bir ticaret meselesidir• J 
komusyoncunun halini alır. ~ 

Çaresiz hazmedeceksiniz. ~, 
b~lki de kızın ailesi gerçekten ı1'ı1'/ 
sı'.?:Jığa düşmüştür, sözünü tutll d' 
cak hale gelmiştir. Bu noktayı ~ 
şünecektir. efl/ 

Mademki sizi memnun edtl• 
ıcvcenlz var, kendinizi 2ene ıcfl J' 
mış farzedini.ı. 'f&f" 
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y 
Nakleden: Hatice Hatib 

rsız G arı 
Çünkü 

lıs doktoTun bu}juğt 1 1 j • 
ının bu ndam ı res m, n şan - üzerine size gülecekler ve b!r mütehassıs ta-

ortaya koyuyor ~ metresi oldu~unu açıkça hibe glbnenlz1 ta vslve edecekler. 
den geçen but·: nd:ım rakibinin kalbin - Gomar susmuştu. Aynğ.l knlkmışt~. Git -
l:>oktorun P<>lıs:n hJslerl hemen anlayıverdi. meğe hazırlanıyordu. 
corınüştü Do gidip haber vermlyeceğlni Burly dtKlaklarını ısırdı. Biı türlü karar 
tikten . ktor ap:ırtımandnn çıkıp git - veremiyordu. Fakııt hırsız kapıda.n çıkmn -
:ınat sonra nereye gitmiş olduğunu anla - dan evvel onu çağırdı: ..... 
ınuh için onu taklb el;mlş olması bence k - Peki dedi, Jı:arıı.r verdim. Siz istediğiniz 

atkak gorünüvor. pe gibi yapınız. Eğer kırk sekiz saat içinde ka -
- Çok .meraklı şeyler söylU tlll bulamaz veyahud mhktulün hüvlvetlnl 

d - Daha bitmedi Katı! yorsunuz. tesblt edemezsen polise haber vereceğhn 
ondü ve cesedi · sonra nparıımana aomar: · 

tırcıı .-. daha emin bir yere ye le 
.. · Qlraz emniyet etlr • r ş- - Pekfila, dedi. Fakat bana. müsaade edl-

gun doktorun Cesedi~ mlştı. Fı:.kn~ ertesi nlz de hemen işe başlıyayım Siz bana mes-
corunce yeniden rahutı ~~r~nı saklamadığını lek değiştirmemi nasıhat et~lştinlz. İşte na-

- Katue bunu khn haı! ı - • sihatınızı tuttum. Mesıek değiştirdim. Hu -
Oumar alayla· r ve.dl? susi polis hafiyesi oldum, dedi. 
- Slz. dedi • Sokağa çıktığı vakit bu şık mahallenin sa-
- Ben mi? · kinleri hfl.la uyumakta idiler. Fakat avuka-

SON POSTA 

Tayyare Piyangosu 
27 inci tertibin 6 ıncı 
keşid "Sİ Bugün bitti 

200.000 ~İ"a kazanan 
0326 

40.000 lira lfazanan 
10123 

25.000 lira kazanan 
31771 

20.000 ira kazanan 
26 6 

15.000 lira kazanan 
29463 

Sayfa 5 

•Son Postan nın tarihi tefrikası: 21 

:"t·~ llWNlfilllDhtlK 
? ' IA 1 AlllHANIElll 

Yazan: Reşad Ekrem 

K hve dedikoduları 
Etrarı da, çepeçevre, tahta peyke idi; buraya,I rinde nam salmış (ışıklardan idi. Semaide 
boydan boya yapılını'i iki basamak tnhta karşısına kJnıse çıkamazdı. ümmi Jdl. 1',akat 
merdivenle çıkılır. Kapıdan glrlnce tam kar- ilerisini çok iyi gorcn ve karşısındakinin lçl
şıda.'. ~ğ tarafta kahve ocaltı vardı. ni okuyabilen goııeruıin sayesinde, her bu

Butun kahveha:ıelerdc tahts peykelere lunduğu mecliste hürmet görür sazı ve sözü 
hasır ve nihayet kilim döşenirken, kemani için sureti mahsu.sada aranırdı. Hayatını 
Osman Dedenin ka.hvehaneshıde kadife şilte yer yer bir esrar perdesi örtmekte idi. Hak _ 
ve yas~ıkları konmuştu. Bundan b~ka taş kında bliinen şeyler pek azdı. Aslen galiba 
zemin uzerine de hası;.-lar serilmişti. Kahve- Bolunun köylerinden imiş. Ço.::ukiuğund:ı sı
t 1neye giren, ayakka.bı.sını kapıda çıkarır, ğırtmaç imiş. Daha o zamanlar, bir tahtaya 
kemani Osmnn Dedenin yalnız bu iş ile meş- iki çivi çakar, çivilere nt kıh gerer, parmak-
gul bir kahve uşağına bırakı::dı. lan ile saz çnlarmış. On beş yaşlarında iken 

Sonları (326), (123), ('771 ı. tG5G), (463) Kemani Osman Dedenin Kadifelı kahvesi- ellnden bir kan çıkmış .. Başını nlıp, bir mud 
rakamlarlle nihayctleııP,Tt bütün blletter ne öyle herkes giremezdi. Saz ve söz sahlb - det, vaktile Köroğlunun gezip dola§lığı dağ-
0000) er lira. onda bir hesa.biJe (100) er lira ı lerlnln toplandığı bir yerdi. Tarih okunur, larda gezip dola§mış. Kendisini iyice unut -
kazannuş.ardır. divan okunur, Kelamdan, Fıkıhtan konuşu- turduktan sonra Boluyu, oradan istanbula 

10.000 lira kazanan 
9999 

lur, gazel ve şarkı dinıenlr, saz fasılları ter- gelmiş, Rumelide, Anadoluda gezip dolaşml§. 
tlb ed111rdl. Kadifeli kahve medreseye git - Konyada bir mevlevl dervişe uşak olmuş. 
miyen gençler tçln, flklrleri açan bir mek - Ondan esaslı bir musiki terbiye.si almış ke _ 
teb 1di. man öğrenmiş, dergaha lntl.s..-ıb edip çU~ çı _ Tam bu 8 tın evinin karşısında bir adam duvara sırtı 

b ırada telef • -
a.,laın~ olduğu 1 on şiddetle çalma~a nı vererek fi.deta yapcşını.ş bir vaziyette du- 3.000 t:ra kazananlar 

nu açtı. Makinen Çin .sustular. Burly telefo- ruyordu. Hırsız onu hemencecik farketme _ 
Bilgi. marifet, görgü sahlbleri büyük bir karmış. Nihayet, tekrar btanbuln ge~. 

hürmet ile dln1en1r, büyükler hltab etmeden K~dlfeli kahveyi açmı~u. 
doktor Marraud l ln· otek.i başında bulunan dl. Gecenin karanlığı içinde bir motör haYe- 36435 18726 

- Aziztın Burı dl. kete geçtiği zaman bunu anladı. B~ını çe - 1.500 !İfa kazanan laf 
Yorsunuz. Beni Y diyordu. Çok fena yapı _ vlrince karanlık gecede ak gölge gibi görü -

gençler söze karışma.ı:, bazan en usandırıcı Istanbul hovardaları içinde büyük bir şöh
klmseler bile, söıü kesilerek değll, bir nük- ret sahibi olan Benl! Y:.ısuf Beyin idamı, ar
te, zarlfane bir ihtar ile susturulurdu. kasından Mısırçnrşılı Haı Osman Efendi ile 

Deniınle tllqguı Oek Yalnız bırakıyorsunuz. nen bej otomobili farketti. Şoförü görme _ 22365 29816 23338 38649 34265 
cun o~eden 50 olmuyorsunuz. Halbuki bu- mtştJ. Şiddetle geri dönerek otomobiU d:ıha 1.000 lı"ra kazananlar 

Kadifeli kahvenin günlilk konu~a mcv _ balıkçı güzeli Ahmed1n esrarengiz bir surt1t
zuları evvelden hazırlanmazdı. Dk gelenler te ortadan kayboluşları, İstanbul halkını 
arasında önce hafit tert1b bir mahalle de - günlerce, hatta haftalarca heyecan içinde tlın. Size gozu nra alze adresimi gonder:nlş - yakından görebilmek için otomobile yak -

fon edl~rurn. ıne Uyku girmedi~! için tele _ la.şmak istedi. Fakat otomobil süratıe hnre- 35489 21084 36237 28750 5134 
Go:ınar avuk ket etmiş ve karanlık sokakta kaybolmuştu. 14186 28483 14 39613 

7108 dlkodusu olurdu. Nihayi!t, bilgisi ve konuşma. yaşatırken, blnblr çeşld rl\'ayetın ve hlk!lye
kablllyeti o an için kahvedekilere ü.s~ün olan nln naklolunduğu yerlerden blrlsl de kemanı 
blrlsl, sohbeti kendislnın istedliU gibi at Osman Dedenin KadJtelt kahvesi olmu~hı. 
oynatabileceği mevzun sürüklerdi. Hemen her gün, kahveden girenlerin Ilk sözü, 

- Kendisi ata Yaklaşarak: - Vay .. vay dedi. Şoförün çok acele işi var- • 
ınuhatazn e~ksoyJeYiuız, iızüımesın, onu dı her halde, benden kaçınmak istedi. Bana 200 lıra kazananlar 
koyacağız .. Raha ıç!n Yanına dalma nöbetçi öyle geliyor ki rıtomobllln sahibi doktorun 2493 12963 39362 14731 38788 artık: 

7455 O zamanlar kahvehanelerde bir fincan 
Burıy şaşkınıı t etsin, biz ona bakıyoruz. mektubuna. fazla ala.ka duymuş b.ılunan 25990 30775 21282 dl~ sözıerı t 

1 
~ arasında hırsızın söyle _ centilmen olmalı. Yanı katUin kencll6l... Hay 21i27 ~~;~~ i;~~~ 35546 31917 

da ona Ce&ır ı° e!onda tekrarladı. ve sonra Allah belanı versiıı Gomar amma da parlak 30746 27237 24187 13669 7088 
ledlkten son:a ve •.e.seııı verici birkaç söz soy_ bir polis hafiyesi 1mlşsln. 34974 11105 32495 15826 
d.ls!nt z.lynret :rtesı sabah erkenden ken _ Ertesi sabah hizmetçi kadın doktor füııly'i 8538 ~iii~ 1419 26799 9496 
Teıeton k e ecefHnl bildirdi. uykudan uyandırdı. Saıı.t daha .sekizdi. 

22175 34207 36079 20599 - Onun bapanınc<ı Gomar: - Ne var?_ Ne oluyor?. 
dl. Biz onu aşına hlç bir şey gelmlyecek, de- - M&yö için bir paket getirdiler ve he - 70 lira kazananlar 
katuı ele g ınuhafnza edeceAız ve yakında men kendlslne ve.'1lmesini tenblh ettiler. 

BurJy· eçireceğlz. Burly yatağın tistünde oturdu ve getirilen 9613 
_ 81~ paket! yarı uyku arasında açtı. Ve büyük 32059 

dedi b n anlattıklarınıu dinledikten so bir hayret.le bir gece evvel bankerin evinde 396fi5 
ve dok~na kanaat geldi. Cinayet lşlenmi;~a bıraktığı lsknrpinierlnl gördü. 8055 
Ben POlı:ı Marraud':ıun hayatı tehllkededl r - Bu paketi sana kim getir.:1l. 5214 
Oonıa 1.şten ha!>e::-dar edeceğim r. - Ya.,lı bir karlın getirdi. 14127 
_ N r onıuzıarını silkti: · - Nasıl bir kndın? .. Nasıl giyiniyordu? 27558 

kat be:Sıl isterseniz öyıe yapınız dedi F - Vallahi dikkat etmedim efendim. 24785 
kıt doktoenıınım ki k rarnıuı d~~du&u. a- - Çık dışarı beni rahat bırak, çık'.. 39015 

_ ~ r ~k mem:ıun olmıyacaktı;. va - Hlzmetçl kndm bir çift ayakk..:ı.bmın avu - 21894 
Ylın d k ınutces.sıt olu:um amm katı nlçln bu kadar slnirJendlrmL~ olduğunu 29284 
l!ste'n :1i· maifunntım olan btr c~~:e yapa- anhyamadı. 42 

_ aha tazıa .\ı1lkhyanıanı Yeti po- Ona ayakkabılalrını getirmiş olan b:ı ka - 21576 
bahs ~bir VCYi polisten saıtİam • dın kimdi? Onu kim yollamıştı? Znnette mi?. 27942 

• oyJc Y Udir. Polis n~ u yapı a.ıı: mevzuu- Niçin? .. AvukaUa eğlenmek, ona kendlsın -
Uın Cd BPacaıtını ve katın tutu yors:ı. ben de den korkmadığını anlatmak mı lstlyordu. 
Pınız ~eğhn. 'I'abii sız tstedılı ~dalete tes- Ne olursa olsun! Burly artık işin hakikatini 35057 
etuıtlın ana ne?_ Sonra da ; 

1 
gibi ya - anlamak lstlyordıı. 21608 

nııncat bir insan d::ı mücrim 
1 
n m hlma~ Eline telefon maltlnesini aldı ve bankerin 38989 

ltısan d · Kendisinden şüphe ~~rnk tutul - numarasını çevlrctl. Ona bir kadın sesi ce - 2921P 
tor Mar~!tor Marruurt'dur. Kadın lece~ olan 

1 

vab verdi. Bu ses Eve'ın sesi ldl. Burly'nln 24290 
ne karış Ud bir lklncı kadın el katın dok- kalbi sesi tanır, tnnımaz kuvvetli, kuvvetli 224 
Doktor ıyor ... t.;ıascn J>olJse ne ı~~yetlnln işi- çırpınmağa başladı. 4538 
nın dola~rraud nun bl: Yaba yeccksJniz? Ben Bur1y'im. 35919 
21n gız.ıioeında cesetı gordüğununcı apartıma- Bütün cebri netslne ra~men sesinin titre- 11S16 
<loJntı<ta a apnrtımana girip ay' sonra da s1- melcte olduğunu hls.sediyor~u. 28777 
Us blitün ~llYıp bulanıactığınızı ~ı ce.sedl aynı - Ne lstlyorsumız efendim? 35960 
<lar ecıeceıt ':.e hlkA.yc lç:nde ke d~ğll mi? Po- Sırtından soıtuk terler boşanıyor<lu. Eğer 2850 
ııç111, Yabnncık lJey lıuıa.cak. S~n ini alfıka - ona iskarpinleri ıerl gönderen Eve ise ne 38573 
nızı. Benıınıe ~ llPartınınna 

1 
bir kapıyı yapacaktı. Zanette, cescd Vt: iskarpinl~r şlm- 269117 

n~ ben gidip hıkr~ber oldu~~n~ nn~ oima_ dl artık şu daki"kada onutı umurund:ı de - 21471 
~~nun ak3.lnı söy~ edece~hn. M~ soylerse- ğildl. Genç kızın karşısında yaptığı hareket! 8053 
dl 1fe ltarıştıgıına !emiyece~nı? .. sahfb1 de lzah etmek istiyordu: 31363 
r Ye kactar Polis uıannııyıı~~. B?re .~lm - Eve, hakkımda büyüıc bir sukutu hayale 
Jp hiç bir iey CY.ınuırın blr apaÇ~nku fim- uıtradınız değil mi? Şlmii benim hakkımda 

ın~tlr. Size fUn çaı:nadan Çlktı~ı~ ınıann gl- ne dfi.şünüyorsumız? Dün geçen şeylerdC'n 27488 
Ah- n soyH:;cyıın ki buı .~örme - sonra gene ben1 görmeğ[ kabul eder mlsl - 38492 

ın ~~rn karanıığı • barınız niz? (Arkası var J 13684 
e e bll.§lad ğ Yavaş ya va 

Pıdan l"""rlyeı ı .:>ıradn CeldUerş ~Yaya sin -
ı. "" ad•- ve d ha cSon Posta» nın fefrikası: 65 

37563 16514 16106 59ô7 
38136 1827 34840 20006 
20938 24503 32358 33438 
8367 14715 28999 12273 

31062 15889 30424 5472 
13147 31956 14827 39057 
1172 11506 24127 17151 

38398 24212 27225 7091 
31360 3200 3451 28833 
10287 23148 19318 38343 
10291 2131 32760 27408 
24696 31814 35398 17225 
11692 16290 17621 11478 
17372 11483 27353 29499 

50 lira kazanan'ar 
15977 35378 21962 
11972 27758 24240 
16679 17936 6147 
6188 9007 19964 

30541 29524 17886 
5772 15510 19058 

39961 33734 22373 
36348 36937 31390 
8278 13511 27421 

32992 4346 19691 
23730 1415 27394 
2021 11642 28921 

24372 29642 24319 
34970 1278 34703 
30213 33946 34392 
7445 29388 14384 

35633 8356 15095 

39133 
37035 
7233 

17943 
20240 
5419 

13561 
28121 
15065 
16269 
2779 

38525 
27700 
32254 
9265 

17359 

4(} lira kazanan ,ar 
11544 18548 21183 15710 
20346 38725 38449 36345 
12872 33087 36332 18892 

17162 kahvenin muayyen bir ücret1 yoktu. Kahve- - Bir haber var mı? 

17150 
eller, sabahleyin üç dö!'t defa, öğle yemeğin- Suall olmll§tu. Buna, daha evvel gelenlerle 

5416 
den sonra da üç dört defa, kahvcdekllere Osma.n Dede, hep bir ağızdan ve kısaca: 

-Yok!. 
15970 mti§teri istemeden k:mdlliklerlnden kahvt! ve 

21679 
çubuk get1t1rlerd1. Kahv2ye gelip oturanlar Derlerdi. Ondan sonra hal hatır sorulur, 
da, giderken, ku~reti neye yetiyorsa, gön _ dedikodu başlardı. 
lünden ne kopars.-ı, kahvec.ye birkaç akçe - Osman ağanın kızı çok hasta imiş ayol" 
verirdi. Sabahtan akşama kadar kahveha _ - Hastalanır elbet •. 
nede oturup ta giderken kuru bir eyvallah ne - Babaya mı yansın, pırlanta gibi nlkah-

2211 ayrılan fıka.ra da vardı. Kıbarlar, zenglnlE-r, lıya mı? 
32259 çubuklarını kendileri getl!'lrlerdL Hattll çu - - Hü.9am reis demiş ki, ama ölüsünü, 
8754 bukları ile beraber, ekseriya eli yüzü temiz ama dirisini, İstanbulda ta:s taş tlstllne 
2440 gençlerden seçilen çubuktarlarmı da getı - bırakmıyac~ım, Ahmed! b1;llacağım demiş. 

26865 rlrlerdl. Fakir allı>!erlnin zeki ve çalışkan ço. - Tam üç bin balıkçı yiğit! ararlarmış Ah-
15478 cukları için, ricalden, ynhud bıiyıik tüccarlar medl.. 
24155 dan birine çubuktar olmak, ileride mevki sa- - Zavallı delikanlıya kahpece kıymışlar, 
.6220 bibi olmak için ilk basamak teşkil ederdi. Et- ölüsünü de yok etmlşlerd!r .. 

36643 raftan efendlslnln mevki ve itibarile uygun - Dur bakayım .. kaç gün oluyor?. 
20013 bir hürmet görürlerdi. - Pazartesiden razartestyc sekiz, Sah do-
22997 Kahveci Ue çıraklar, be•lerine ibrişim fu - kuz, Çarşamba on, Perşembe on bir bugün." 
4497 talar kuşanırlardı. Yaz ve kış, ko1lnr sıvalı - Çıksaydı şimdiye kadar çıkardı. 

25398 olarak hizmet edilirdi. Kahvenin ttımlzllğin- - Öldürüp bir yere gömm~lcrcilr. 
den başka kendi üstıerınyı başlarının da te- Ayağına bir tuş bağlayıp ta gdtürüp deni-
mlzllğlne çok dlkka.t ediilr<ll. ze atsalar kim bulur? .. 

Kemani Osman Dede ise, yaşı altmışı geç- - Yazık oldu be ... Ahmed de hani yiğit ço 
21822 mlş, çok titiz bir ihtiyardı. Bek5.rdı. EvlAd cuktu ... 
15611 yerine besleyip büyütmekte olduğlı iki çırağı - Bak görürsünüz .. Biricik evlftd .. Husam 
12435 ne kahvede yntıp ltalkaTdı. Gençll~inde, Top- reLs ~lunun arkasından çok yaşamaz .. 
8005 hanede ve Tahta!tnlede!d Aşık kahvehanelE- f ATkası var) 
4529 
4375 191CO 
5483 290~5 

16654 16049 
32299 32339 
39120 15115 
37744 
36.100 

5540 14328 28013 
31263 25653 5496 
9273 9383 119 

13717 32687 34539 
22600 37515 29849 

23427 
11601 
25281 
27803 

50.000 lira mukafat 

35699132411 
9876 18615 

33406 6486 
10588 25197 

6443 
1955 

27347 
10771 2000 ikramiye fişi dolnbdan çekildikten 
22758 sonra 100 numara daha çekıımı.ş ve aşağıdaki 

26081 
39190 
9075 

18886 
25302 

3031 l numaralar (500) 2'er lira, onda bir hesablle 
20161 (50) şer lira mükUat kazanınışlo.rdır. 

39799 
12652 

11374 11687 39010 
38093 24980 28176 
19775 12068 2873 

390 35353 19690 
3321 7344 23743 

29477 16405 14871 
25411 37691 21674 
18257 24323 39588 
8122 30100 10200 

22024 16182 19670 
11031 32081 25690 
38417 25221 6226 

35381 
2718 

35322 
1059 

13133 
10806 
31952 
29832 
7255 

32285 
2441 

Teselli mukafatı 

9620 
21967 
25'321 
30335 
25549 
9189 
7230 
549 

11163 
4H> 
385 

33803 
14252 

31747 23869 
7560 17957 
.3615 3581:.1 

5021 
28593 
35064 
30303 
31502 

1351 
278~7 
11660 
5591 

11904 

21147 
26015 
27756 
27148 
5B53 

27711 
21430 
37437 
11675 
'-1481 

35085 Bu kcşidede ikramiye ve mükafat kazanmı-
13375 yan bütün biletler (10) a:- llrn, ond::ı bir hesa. 
382981 bile (1) er Ura teselli mükflfııtı alacaklardır. 

aısır balrujı ..,, ntar at.nıa a kn-

~unu nı u ııvereyı h nım!a 
dı~ıpn l~t ndıın; faknt buna haber almış <>1-

a:n SÖ?.C başlayınca Cahtd Bey gözlerlnl 
yilzume dikmiş, merak ve tecessüsıe beni din
lemeğe koyulmuşt•ı. FlklrlerJmi öğrenince b::ı
kışları parladı, dııdnklarında hatif bir tebes
süm bcllrdl. 

daraınlZda g~~:ll~, honun N:hi~':~ derin D~~GLARIN 
tetı Yat n kalblnıden tnn azırıanınış ol 
fat old tşt~ab; 10.kay~~nii heyecan ve a: - Aferin Semiha; c;:ok doğru dü.şünüyor-
acoını bul. Qoyıe iken, nnı!>"ılra nıne~c muvnf- E J'> R, .A. R, 1 sun. Vazifenin mukaddes olduğunu anladı-

r aktö ~ n roıu · ~ iJınn cldden memnun oldum. 
fikn liıın r gibi oynlnıı" 1 nıu biraz 
ı ıının ına i .. o ııca~un kl Refika hanım sert blr hareketle başını 
a üstümde <101 v gozıerl'lin dl!tkntıe Re doğrulttu. Mücadeleye hazırlanmış bir hali 

- Na.~·,-· Q.şt~ını hI&cttı- • lnad- _ ... 
u.:un Yavru ? uıı. varnı. Bu tavrı, beyaz elbisesi içinde çok bi-

nıUe geçti mi? nı. Rahats12lıAın tama Herkes yerlerine oturunc:ı ben geM ki - birinin diğerine htyanet ettiği sabit olmadık- - Sizin fikriniz cilünçt~_r. Bir insan b!le 

1 

çl~~l duran viicudünün ince çlzgllerini bfis.. 
Bu Sözleri, nıutad - tabımı alıp okumağa başladım. ça boşanma ıçin bir sebeb olamazmış. Çilnkü bile hayatını zehir etmez. Oyle değil mi Se- bütün meydana cıkarmış, yüzüne h'!ftf tılr 

CahkJ söylemişti. §Cfkat ve :ınuhabb - İ.§te bu olm:ıdı Semiha Hanım; lıundan her terd, evlenmeden evvel düşünüp taşın - mlha Hanım? · pembelik bakışlarına parlak bir ışık "er _ 
- lienüz tamam.il etle bize hakaret çıkar. malı ve kararını bilerek ve istlyerek ver - Doğrudan doğruyu b:ınıı sorulan bu :-.ua!e 1 mlştı. . 
lıcllka Hanım e gCÇ?nedı efend Nennd Beyin bu sözleri vnslme niçin do - mel! imiş ... Onun nazarında izdivaç ı rnkad- bir parça şaşırır gibi oldum; çilnki.i. karışık - Bazı milstcsna vaziyet!erl niçin hesaba 

ruı<1umı. SOzle ~nımdnk{ koltuğa hn. kundu bllmlyorıım; Utlz, mnlrll bir SP.sle: des 'bir rabıtadır ve onu bozmaı<, içm, ölüm bir yoldan giderek Heflka Hanımın bu me- katmıyorsunuz? Bıı nazarlyenlz zavallı bir 
karlftı: ny,e Ynslandıktan 110;~:·s~o- ~ Herkesi serbest bıraksana canımı İçi - kadar mücbir s~ebler olmalı. selede Cahid Bc.vı k.\Sdetttğinl ve beni de insnnı nlhayetsb: hlr bedbahtlığa sürükle _ 

-- neııı. · .. oze .nı zde misafir mi var? Varsın kitabını oku - Cnhld Bey bir par~a .ı:inh'lenmlştl. kendisine yardımcı al:nnk istedi~lnl anla - mek, onn sandetinl başka bir yerde aramak 
ZCJ havaıb ~~:n hAJA so!uk ... Fntaı b sun, dedi. - Siz benim flklrlerlmi hü16sa ederken mıştım. l"akat ne olursa olsun, kendi vlcdn- hakkını ''t!rmemek demektir. 
d~ ıbitinıJ<ı be e oturduğuna iyi et.ınedi~·cU - - Evet; biz biraz evvelki münaknşamıza biraz mübalağa ediyorsunuz hanımefe:ıdi. nınun emrettiğinden başta türlii hareket et-ı Cahldln dudakları acı bir tebessümle kı _ 

Nevzad Be ro.ber gelse7dln biraz açrı' sen dönelim. Mevzuumuz eminim ki Semihayı da Mademki meseleyi yenıdetı ortaya koyuyor- menin benim için imkanı yoktu. pırdadı: 
ilk defa oJar:k ~ .. ~1:1'\ yaklaştı. Oôiie~~~· :!~kndar edecek ve kitabını elinden bıraka- snnuz, o halde açıkça konuşalım. Siz b:ına, - Benim bu mes,.lelcre pek aklım ennez 1 - San.det nedir hanımefendi? Yer yüzün-

- N~ılsınız' 8e .m bir alfıka vardı ' B karısı gayri kablll t.."d:ıvi bir hastalığa düçar hanımefendi; fakat bir erke~in k'U'ısın:ı de kaç kişi tam mana.c;lle ve lstedl~i gibi 
ırak et.tını. :nlhn Hanım? sızı p · k a.,nnı kaldırarak sorgu ile Refika Hanıma olan bir adamın kendi saadetini başka bır karşı olan vazifelerini, son dnklknya k:ırıa

0

r 
1 
~es'ud olmu::ıu~? Bütün insanlar, doMuk -

il...- T~ekkür ~e e nıe_ baktım. O lznha.t verdi: kndıncla bulablleC't'~lni, 1zdlvaç bağını kırıp yapması ll\.zım ""leceğlni bilhassa hastal•ğı arı günden oldukleri dakikaya kadar onu a-
~rnkalgınıı~ı idi - ---~· ch"'mmiyef.diz bir - Talaktan bahsediyorduk. İzdivaçta saa- .b~kasCe evleoobllacnğJnl söyledbılz ve o a- esnasında kadının kocası~a dahn cok muh- rarlnr, onun ~inden koşarlar, onu bulmak 

- Bize harıt~eo~~ı. SO- detl bulmamış olan bir insanın boşanma ta- dam ir'ln böyle bir hareke~ln r-ok tabii ve taç oldu~unu zannedıyonım. !cin blnbir f Pdakftrıığa katlanırlar; fakat 
tu nı.ı Semtha?~ nazıannıak lstenı~ ... De _ leb etme.sinin doğru olnp olmadığı husuııun- normal olacağını enlııtmaı1n çalıştınız; ben - Ya birbirlerini sevmlyorıarsaı... kaç kişi cidden mes'ud olur? 

Bu da muta.bık kalamadık Ben, herhan~l bir Esasen saadet mefhumu herke.o; için ayni 
i'ü son SÖZier Fnh 1 u de ı;ize bir kocg,nın hıısta karL~ını son nere- - Evlendikleri ~aman sevl.şlynrlnrdı; yok- değildir. Her ferd onu başka yerde ,_uldum 

ztinden benimle .. r Ye IIanıından; fakat sure e olursa lllsan, bir dam altında yaşa - sine kadar nikahında tu!mnğn mecbur ol - sa evlenmezlerdi değll mi? o hnldı;ı her han- "' 
1>asetbnın "nbah ta oda§ .. ka ettıitlnl anladım. E- maktan memnun olmıyıın kan kocanın ay - duğunu ve ona 'ı:nrşı olan vnzlfelerlnl yap - l bi b bl bl bl l i k l zanneder, onu kimisi aşkta, kimisi çalışma-

.... mn kad rılmlarına ta.rtatanm N j B g r se e e r r er ne arşı o an muhab- da, kimisi parnda, kimisi de vah'fed" "r"r. 
e aJfıkadar Olmu • ıı.r gcllo sıhha • evz ev de aşa~ı ması lfızım geldığlnt, hatta kendıc;1 çok l'ed- betleri ekslllrse vazife hlss1 de ortadan kr>J _ - u " •• " 

ştu. - yuknn benim fikrimde; takar. Cll.hlrl Bey baht olsa da gene tıu vazlteslndetı dışarı çı- kar mı? Böyle bk hareket fikrimce Vi::dana - Ve böylece hayat bir lztırab içinde ge-
blzden ayrılıyor. Onun tllalncc, lkı taraftan kamıyacağını söyledim. ve ahlak kaidelerine pek uygun olmaz. çer öyle mi? 

(Arkası var) 

' 



6 Sayfa 

Memleket haberleri 
lspartada ave1lar klübünün bayramı 

l 

Isp:ırtı:ı. <Hwıwl) - Burada avcılar bayra- 1 nan ltöylüierle muhtelif mevzulara ald ko -
mı çok ~ bir şeklide kutlulanmı§tır. nuşmalarda bulunmuş ve yapılma.aı llı.zım 

Ispartaya 18 ldlometre mesafede bulunan gelen işler hakkında direktifler vermlşUr. 
Findos köyünün yakınındakl Subaşında bir Davet.ıller arasında bulunan bayanlar da köy 
gün evvelden bfit.ün avcılar toplaıunışlıırdL bayanlarlle konuşmalar yapmışlardır. Ye -
Er:tesl günü sabahı davat.lller gelmeğe baŞia- meltten sonra avcılar arasında tert.lb edilen 
mış ve ötleye kadar tamamlanmıştır. Öğle atışlara başlanmış ·ıc çok eğlenceli bir gün 
yemeğinde avcıların o sabah avladıklan kek- geçlrllm.lftir. Atışlarda birinciye bir av çan -
llk ve tavşanlardan yapllan yemekler m1sa.- taaı, J.kindye, üçüncüye birer saat verilmiştir. 
llrlere ikram oolldl. Valim~ Tevtık Had1 Re.<Jim avcıları vali ve tümkomut.anımızla bir 
~aysal yemek zamanına kadar ora.da topla- llkte göstermektedir. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
;stanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğ.ünden: 
Salimin sağlığında 42~3 he..'laD No. stle Sandığımızdan aldığı 0875) llrnya karşı blrlnci 

derecede ipotek edip vA.desinde borcunu vermediğinden ho.kkındn yapılan takib üzetine 
3202 No. lu kanunun 45 cı maddesln1n mat.ufu 40 cı maddesine göre sat.ıımuı 1cab eden 
Tophanede Sclimeh:ıtun malıallcslnln Osmançavuş sokağında (ikraz senesinde eski 5, 
ı. 7) tapu kaydın(ln e.uı 7, 21.5, yeni 9 kapı No. lu bahçeli ahşab bir evin tamamı blr 
buçuk ay mud:1etle açık arttırmaya konmuştur. 

S:ıtış tapu slcll k.ıydına göre yapılmaktaddır. Arttırmaya girmek lsUyen (4.37) Ura pey 
akçesi verecektir. Mll t b:ı.nkalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf Jcnresl ve taviz bedeli ve telliUlye ıiisu
mu borçluya atddlr. Arttırma şartnamesi 25/10/39 tarihinden Hlbarcn tetkik etMt:k is
teyenlere Sandık Hukuk İşleri Servisinde açık bulundurula.:aktır. Tapu sicil kaydı ve 
sair lüzumlu lzahn: ta şartnamede ve taklb dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olan
lar. bunları tetltl:C ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hak~ında her .şeyi o~renml.ş 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 27/11,'939 tarihine milsadlf Pazart~i günü Cağaloğ
h.nda kO.ln Sandığı,mzda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktı~. Muvak!r.nı; flıale yapı

labllmesi için teklı( edilecek bedelin tercihan alınması 1cab cC:.en gayrimenkul miıkel
leflyetl ile Sandı.it aıarağını tamamen geçmiş olması şarttır. Al>sl takdirde son arttıra-
nın taahhüdü bak\ kalmak şarWe 12/12/939 te.rihlne müsadif Salı 

gtlnU ayni mahalde ve ayni saatte son art•ırr.ııısı yapılacaktır.: 

Bu arttırmada gnyrlmenkul en çok artt.ıranın üstünde bırakılacaktır. 
Hakları tapu slclllerlle sabit olmıyan aldkadarlıır v3 irtırak hakkı sahib-
lerlnin bu haklanr.ı ve hususile faiz ve mnsıırlfe dalr lddialar;ıu llll.n tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müsbltelerlh beraber dairemize blldtımelerl U\zımdır. Bu su
retle haklarını blldirmemiş olanlarla hakları tapu slclllerlle sabit olmıyanlar satış be
dellnln pnylaşmıısıudnn hariç kalırlar Daha fazla malfunat almak istlyenlerln 38/1155 
dosya numarasile Sandığımız Hukuk İflerl Servisine müracaat; etmeleri lilzumu 1111.n 
olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet Sandığı. Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyenlere, mu

hanunlnlerlmbln koymuş olduğu kıymetin yüzde kı::-kını tecavfiz etmemek fi'ı:ere ihale 
bedellnin yarısına kadar borç vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (8317) 

SAÇ EKSİRİ 

Saçlan be.ler, köklerini ku•vet
lendirir, döklllmeaini CSnler, ke· 

peklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

Pazarlıkla açık eksiltme ilanı 
Edirne Nafıa Müdüılüğünden : 

5038 llra 14 kuruş bedeli lı:eşlfii Uzunköprü hülı:Unıet kon!lfı ele!{trJk tesisatı f '10/939 
t.arihlnde mukarrer olan açık ekslltmealne tallı.b çıkmamış olduğundıı~ arttırma ve ek
siltme ta.nununun 40 ıncı maddesine tevfikan ekslltmenin pazarlıkla yapılmasına 
karar verilmiş oldutundan isteklilerin 377 Ura 86 kuruşluk t.emlnatıarıle birllkta Edirneu 
Nafıa Müdfu"Jilğünde müte§elı::k.11 Ek81Jtme Komisyonuna mürn.caatları ilAn olunur. 

.3202. 
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ile SABAH, ÖGLE v~ AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 

SON POSTA 

Tam bir kültür ve san'at mecmuası 
okumak isterseniz bu ay başından iti

baren yepyeni şekilde intişara 
ibaşlıyan 

Yeni Türk 
mecmuasını alınız. 64 büyük sayfalık 
mündericatı içinde en dolgun maka -
leleri ve en g!lzel yazıları göreceksi -
niz. Y.&~İ TURK yegane kültür ve 

san'at mecmuasıdır. 

~~------------------~./ 
Ankara. aSUye ma.hltcm.esi 3 üncu hukuk 

hflltirnUğlnden: 

l\liiddeaaJeyhler: 1 - Ankara Atpazarı Pl
livoğlu hanmda Kayı;erlnın Büııyan kaza -
sına battı Bürüngöz köyünden OSman oğlu 
O nıan. 

2 - Bünyan kazasının Bürüngöz k.öyünden 
Osman erlkl Mımed. 

Anknrada Yenlşehlrde Demlrtepede mu -
kim Fahri Dural veklll avukat Nıı.U Oençal 
tarfından aleyhinize açılan 494 llra 36 ku
ruş inşaat levazım bedelinden alacak dava -
sının arzuhal ve dnvetivesl tebliğ için gön· 
derilmişse de 1kametgt\hınu nıeçhul oldu -
ğundan bahisle bllA.teblllt iade edilmiş ve ta
leb üzerine ilanen tebll.ğat icrasına kuar 
verilerek duruşma gün{ı olan 6/10/939 tari
hine müsadlf Cuma sanG 10 lçtn füuıen ya
pılan davete icabet etmediğinizden H. U. M. 
K. 401 inci maddesi muclblnce gıyab kararı 
tebllğln~ ve gıyab kararı tebllğ edilmek üze
re muhakeme 0/11/939 Perşembe sııııt 9 a 
talik edildiğinden mezk{lr gün ve saatte An-

kara asllye 3 üncü hukuk mahkemesine gel
meniz veya bir vektl göndernıentz usulün 
141 ve müte:ı.klb maddeleri mucibince gıyab 
karnrı yerine kaim olmak üzere il5.n olunur. ....................... ···········-······-.. ·-·· .. -·--

Son Postn Matbaası 

Neşriyat Mtldürü: Sc!im Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHIPLERf: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Birinciteşrin 12 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden; 
All Rızanın 20470 he.sab No. s11e Bandığunızdan aldığı (1300) liraya karşı birinci deıe

cede ipotek edip vAdesinde borcunu vermediğinden hakkında ya.pılan takib üserlne 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin mııtufu 40 cı maddesine göre satılması lcab eden 
Beyoğlunda Tomt.om mahallesinin Yeuiçarşıcaddcsinde eski 74, yeni 76 kapı, 318 ada, 49 
parsel No. lu ktlgir blr evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya ltonmtı§tur. 

Batış tapu sicll kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek lstıyen (425) lira pey 
akçesi vereocktlr. Mlill bankıılarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş ıbütün vergllerle, belediye resimleri ve vakıf icarcsl ve taviz bedell ve telUı.llyo 
rüsumu borçluya aittir. Artt.ımıa fartnamesi 25/10/39 tarihinden itibaren tetklk etmek 
lstlyenlere sandık Hukuk İşleri servisinde ncık bulundurulacaktır. Tapu stcU kaydı ve
sair lüzumlu izahııtta şartnamede ve taklb dosyasında vıırdır. Arttırmaya glrmlş 
olanlar, bunları teticlk ederek aııtılığa çıkanlan gayrimenkul hakkında her §eYl öğrenmiş 
nd ve itibar olunur. Birinci arttırma 27'11139 tıırlh1ne müsadif Paz~rtesl gllnil CaRaI
oğlunda kCUn Sandığınmd.:ı. gaa.t. 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapıla
bilmesi için teklif edllecek bedelin ter::ihan alınmo.sı icab eden gayrimenkul mllteıe!l -
yeWe Sandık alacağını tamıımen geçmif olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm 
taahhüdü baki kalmak .şartıle 12/12/939 tarihine mUsadlf Salı günü ayni mahalde 
ve ayni snııtte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada. gayrımenkul en oot arttl
ranın üstünde bıra'kılacaktır. Haklan tapu slclllerlle sabit olmıyan alA.kadarlar n ir
tifak hııkkı sahJblennl;ı bu haklarını ve hususile falz ve masarıfe dair iddlalannı Dln 
tarlhJnden itibaren ylrmi giln içinde evrakı müsbltelerlle beraber dairemize blldlrme
ler:l lA.zımdır. Bu suretle ha.klarını bildirmemiş olanlarla., haklan tapu sıcuıerlle sabi\ 
olmıyanlar satış bedelinin payla§?Ilasından hariç kalırlar. Daha fazla nıalftmat almak 
lstlyenlertn 9381715 dosya numara.sile Sandığımız Hukuk İşleri .senlsine müracaat et -
melerl lüzumu illn olunur. 

** DİKKAT 

Emniyet. Sandığl.: Sandıktan alınan gay:-lmenkulü ipotek göstermeic istJyenlenı mu
hnmmtnlerlmizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale be • 
delinin yarısına kadar borç vermek suret.Ue kolaylık göstermektedir. (8321) 

Nev'i Semti 

İstanbul Defterdarlığından 
Mahallcsl Sokak veya Muhıımmen 

cadde senelik 
icarı 

Lira 

Numarası Muftllaı 

teminat 
mlktan 

Lira kurtıl 

Dükkfm Tophane Kılıçalt E,,kl topçular 
yeni Necatibcy 180 359 W 50 

• • • • 144 361 s:ı t0 
• • • • • 48 397 10 80 
• > • • 51 365 11 t7~ 

Yukarıda vasıflan yazılı hazineye ald dort dükkfi.n hizalıırında gl)st.erUen senelik mu
hammen kira bedelleri üzerinden ve sen<-llk kira bedeli dört taksit ve her taksit peşin 
olmak ve üç sene müddeUc kirnya verilmek üzere açık nrttırmn.sm:ı tallb çıkmadığından 
arttırmanın ayni şerait dahllJnde on gün müddbetle uzatılmasına karar verflmlştlr. 

İhnlc 19/10/939 Perşembw günü saat 14 dedir. Tallblertn muvaklt..'\t tcminaW.nm nkti 
muayyenlnden evvel yat.ırarai: mezkur gfii.'l ve sııntte defterdarlık mllll eml1lt mtıdUr
lüğünde muteşekkll komisyona müracaatları. (8313) 

Türkiye Ciimhuriyet Merkez Bankası 
7 - Birinciteşrln - 1939 Vazi11eti 

AKTİF PASİF 

Kasa: 

Altın : Safi kilo"'rnm. 15.500.355 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler : 
Altın : Safi kilogram 678.111 
Tıirk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın : Safi kllogram 10.010.238 
Altına tahvil! kabil serbest 
dövizler 
Diğer döv~er ve Borçlu klirlng 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

21 .802.488,77 
10.753.183,--
1.!ı23.4S7,58 

953.816,81 
473.387,61 

14.080.200.14 

9.150,65 

2.758.'738,58 

Lira 

U.079.109.35 

U27.204.42 

16.848.089,37 

Sermaye: 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fe'lkalAde 
Hwıusl 

Tedavüldeki BanJcnotlar: 
Deruhde edilen evrakı nakd\ye 
Kanunun 5 - 8 inci maddeleri 
ne tevfikan haz.lne tarafından 
vll.kl ted.iyat 
Deruhde edilen evrakı nakdiye 
bakiyesi 
Karşılığı t.amamen altın olarak 

1 

lld ve ten t6(ıa vüıe vazedilen ' 
Reeskont mukablll llAveten teda. 

4.217.13-1,2~ 

6.000.000,-

158.748.563,-

17.807.666,-

Hl.440.897,-

17.000.000,-:-

Lira 

1&.000.000.-

10.UUU.25 

Deruhte e:lll"n evrukı nakdiye 
karşılığı 158.748.663,- vazed. 

Türk Lirası Mevduatı : 
,132.000,000,- 290.f40.8Vr,-

Kanunun 6 - 8 inci maddele
rine tevfikan hazine tarafından 
vaki tcdiyat 

Döviz taahhUdatı: 
-.!.!,.307.666,- 141.440.897.- Altına talıvUJ bbil dövlrler 

U.830.S8e,2' 

2.526,36 

Sencdat Ciizdanı : 
TİCARİ SENEDAT 

Diğer döv.~ler Te alacaklı kliring 
bakiyeleri 

191.122.580.58 191.122.580,58 Muhtelif: 
38.735.730,04 38.'138.JSa,40 

Esham ve Tahvilit Cüzdanı : 
(Deruhde edilen evrakı nak

A - (dlycr.iu karşılı~ı ~ham ve 
(TanvllAt; ıtıbari kıymeUe) 

B - SeNcst esham ve tahvUM 
Avanslar: 

Hazineye ima ve deli avans 
Altın ve OOvjz üzerine 
Tahvllftt üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

48.761.044,97 
7.564 .277 ,08 

8.f64.000,-
11.89B,39 

7.837.421,6'3 

56.S2!>.S22,05 

16.3 l 3.320 ,O!l 

·l.500.000,-
17.446.205,12 

99Zll.0'16,0'1 

,_'\_ f7UOl.m,H Yekün 479.502.727,94 Yel\.uıı -r 

t Temmuz t 938 tarihinden itibaren: f skonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

Cihanın Seve Seve Yediği Kalori Ve Vitamin 
Dolu Türk Fındığını 

FINDIK TARIM 
Kooperatifleri 

SATIŞ 
Birliği 

Türk vatanının da her köşesine yayacak, herkese arzedecektir. 
irlik kuru yemişlerin her bakımdan en mÜ1'eınmeli Türk 

' d ... fındığtnı her kesin alc..bi eceği tarzda vaıan aşlara sunmaga 
hazır lanı vor. 



.,. • Tayyare Piyangosu Veda edip yerini Milli Piyangoya bırakırken de 

•~ne Tekkolla Cemal şampiyon ..• 
T1.ne Tekkolla Cemal en önde ••• 

Tekkkollu Cemal'in: Rakipleri üç ay evvel gazetelerin son sayfalarını angaje ettiler. Zarar yok... Doğrusu olsun da iç sayfada olsun .•• 
Hassas halkımızın gözleri TEKKOLLU CEMAL'in iç sayfadaki reklamını en evvel görür. 

1 - Sayın Müşterimiz lstanbul Vilayeti Ziraat Başkatibi Bay Kemal 
10326 No. biletle 

aoo. 
LiRAVI K Z Dl 

Bugün paraları tamamen verildi. 

2 - Teşh"r İstemiyen Bayan Marika 12656 No. lu biletle 

20.000 L~ a kazandı 
. 3 - Galatada Kolonyacı. Dimitri 99J9 No.1u biletle 

1 O. O O O Lira kazandı 200.000 Lira kazanan Bay Kemal paralarını aldıktan sonra 
1EKKOLLU CEM AL ile kol kola 

~~~~lO L L U CEMAL Harp meydanlarında eşiııi feda ertiği tek koh• i:e Piya:-ıgo çıkh~~dan~eri fsti~amet. ~e 
y e çalıştı. Şimdiye kadc.r binlerce Vatandaşı sevindirdi. On pa:a borcu olmadan Mılh Pıyango ıdaresının 

k:ırşısına açık ve temiz bir alın ile çıktı. · 

IWliLLi PiT&NGO 
T lntika! pliinı çok zengindir. Okuyunuz, 1 inci keş-de 80.000 liradır. Acele ediniz. Son günlere kalmayınız. 
aşra sıparişleri çok seri ve muntazamdır. Taşra siparişi için kısa adres: ( lstanbul - TEK KOLLU 

• Kafidir. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

ıstanbul, EminönD Tramvay Caddesi 27 No. TEKKOLLU CEMAL GiŞESi Sahibi Harp Malülü Subaylardan 
-- . CEMAL GüVEN 

iLLi 
• 

PiYi 
1 

_ . ~illi Piyango idaresin~en: 
rnahall Mılh Pıyango Biletleri 11.10.1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube ve Aıanlarının bulunduğu 

2 _ e;de satışa çıkarılmışllr. 
verilrn ~rakende olarak satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her Bayie seyyanen % 10 Komisyon 

3 _ 881
• ~ararlaşllrılmıştlr. ' 

sarih T~ıllı Piyango Bayii olmak için şeraiti anlamak ve Bayilik ruhsatnamesi almak istiyenlerin hüviyetlerile 
ıc~rethane adresler,ni ve seyyar Bayilik istiyenlerin ise hüviyet ve ikametgah adres'erini gösterir bir 
dılekçe ve iki Fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanslarına müracaat etmeleri. 

Glühzn ek • • k h • . . • . • K ı m~qı.Gcıvrczqı~tla arnası. Sez ~ıyczsı. Pırıncı. fıyonqosu. usKusu 
ŞiEkERLILERİM VE FAZLA $İŞHAHLIK' fsTİDADI OLAHLAAIM GIDASIDIR · 

TAMINfıl1$ ECZAHAME ECZA DEPOLARI İLE BÜYÜK BAKKALİYELERDE SATIUR. 

UMUMi DEPo: İNGILIZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU_ iSTANeuL 

~-:::::------.:::==:'."""' -:::.::---=..:::::==== IZMİR Ace~t-emiz TOrk E~ deposudur __ _ 

liaş u· 
Nevr 1~. k ış, Nezıe, Grip, Romatizma 

a Jl, ırıklık v b ·· .. ... 
1 b e utun agrıl:ınnızı derhal keser. 
ca ında günde 3 kqe lın bili. He d a a r. 

... - r -P-tu•it mlroi-. -

Pazarlıkla açık eksiltme ilanı 
Edirne Nafı t lhüdürlüğünden: 

11004 Ura 42 knru~ bedeli keştm Uzunkoprü hfikümet konağının ikmal inşaatı 4/101939 
tarihJnde mukarr~r olan kapa!ı zarf usulü eksiltmesine talib çıknınmış oırtuiı;ıından 
nrtt.ırma l"e ek.!llt.me kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan eksiltmenin p:ırazlıkla ya. 
pılmasına karar verıımı., olduğundan Jsteklllerln 825 lira S3 ku.ru.şluk te.'11inntbrile bir
likte Edirne Nafia Mildürlüğündc müteşekkll Eksiltme Komisyonuna müracaatları llfuı 
olunur. c820b 

-
Devlet Denizyolları işletme Umum 

Müdürlüğü ilanları 
Umum Müdürlüğil.milz telefon santrali numarası 9.10.939 tarihlnden 1tlbaren deliş • 

JDJtt,lr. Yeı:ıl numara "86t 411.r • .tıln olunur. ·~ı) 

TJcarcthanemiz eskisi gibi kürk 
m&ntolarmı 10 sene garanti ve 

ay 'ade ile kefaletsiz olarak satmakta 
dır. Anadoludan ayni şeraitle siparlf 

kabul etmekteyiz. 
Mahmudpaşa Kürkçü han içerisinde 

B E Y K O T;!~~~n: 

,-~ ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SAMI 

latrcptokok, İatafılikok, pııömokok, koli 
piyoaiyanilı:lerio yaptığ'ı çibau, yara, alı:ıab 
'JC clld haatalıld11rıoa karşı çok teairli tuc 

~--.... qıdır. ____ ., 



- 8 Sayfa SON POSTA Birinciteırin 12 

Her keşidede en büyük ikramiyeleri vermekle 

Talih Rekorunu Kazanmış Olan 
Piyango Kraliçesi 

NiMET ABLANIN 

Bu son altıncı keşldede dahi 

3 Büyük İkramiye Birden Verdi. 

1-
Piyango Kraliçesi NiMET ABLA 

En büyük ikramiyeyi kazanan ve Nimet Ablanın 
uğurlu elile verilen 10326 No. bilet sahibi NiMET 
ABLANIN yakm ahbabı bulunması ve isim ve adresinin 

teşhirini arzu etmemesi hasebile yazılmamıştu. 

2-
Nimet Ablanın uğurlu eliyle sathğı ve 

200.000 lirayı kazanan bilet 

İkinci büyük ikramiye yine NiMET Ablanın uğurlu eliyle 
verdiği 31. 771 No. Bilet sahibi Beyoğlunda Hammal başında 

62 No. da Bay Kanza kazandı. 

3--

3 üncü ikramiyeyi keza NİMET Ablanın uğurlu eliyle verdiği 
9999 No. Bilet sahibi Bayazıtta Daltaban Yokuşunda 15 No. da 

Bayan Angeliki kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan -NAZARI DiKKATE: 
Nimet Abla'nın Nimet Gişesi 

Kendisinin sattıOı veya başka yerden satan ahnan biletlerin en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün 
ikramiyeleri her ay on para bile kesmeden derhal ve tamamen vermiştir. 

-m 

biletleri gelmiştir. Ve glşemde satılmağa başlamıştır. Birinci keşldenln en bttyttk 
ikramiyesi 80.000 liradır. Biletler tükenmeden tedarikte acele ediniz ve son 

• günlere kalmayınız. , 

D 1 K K A T • NİMET Abla, Tayyare Piyangosunun biletlerini daima peşin para ile aldığı gibi 
• Milli Piyangonun biletlerini de peşin para ile almış ve alacaktır. 

T A Ş R A S 1 P A R 1 Ş L E R 1 Ç O K S E R 1 V E M U N T A Z A M G Ö N D E R 1 L 1 R. 

Adres: İstanbul, Eminönü, Tramvay Caddesi No. 29/31, Telefon: 22082 

NİMET GİŞESİ NİMET ABLA HİÇ BiR YERDE ŞUBESİ YOKTUR. 


