
o 

fngiliz kıtaları, Majino hattında mevzi aldılar, ayrıca 
binlerce lngiliz topu da cepheye yerleştirildi 

Londra 14 <Royter) - Berlin halkı bu gece, iki dela, hava diıli top -
~ın ıiddetli bombardımanını İfİlmiıtir. 

lllı laaliyet .aat 9,30 da ıehrin garbında vukubalmrıt ve 40 dakika 
devam etmiıtir. Bu müddet zarfında projektörler mütemadiyen gök yü
zünde aTCZ§ftrma yapmıılardır. Hava toplarının ateıi •arih •Ul'elte g6 -
rülmiiıtür. 

Topların ikinci Faaliyeti •aat 10,45 de baılamtf v• 15 dakika •Ür • 
m1=·t'" ~ur. 

Şiddetli bombardıman •eılerini itilen Berlin halkı büpk bir heyeca
na düımü§fÜT. lllı bombardımanın b'lfladığı ıaat 9,30 dan itibaren 
11,50 ye kadar bütün radyo i•tcuyonları nepiyatlarını tatil etmiflerdir. 

Geç vakit Alman propaganda nezareti tarafından neıredilen bir teb ı 
liğde, şu izahat verilmit tir. 

ccHava d&fi toplarımızın, pek yüksekten uçan dütman iıtiktllf tayya
relerine kartı harekete geçmit olmaları muhtemeldir.» 

Berlinde bulunan ecnebi bir muhabir de, bu rece Berlinin dütman 
tayyareleri tarafından bombardıman edildiğini haber vermiıtir. 

lnatltz laava kuvvetleri tarafından Bertin üzerinde böyle bir akın ya
pılmadıfl resmen bildirilmektedir. 

lngiliz askerleri Majino hattında 

_.. ..... --.. ··---··················· ........... -........ _.. ____ ., ___________ ._. ......... _ 
Salhten. art1.k 

'iimid yok! 
Almanya, ltalya ve Rusya 

arasında tiç taraflı 
görtişmeler olacakmış ! 

Almanya, Amerikanın tavassutunu istediği 
haberlerini tekzlb ~diyor 

Hüler, geçenlerde Berlin.e aiden. ltalw Hariciye Nazırı ile karşıkuşıya. 
Amsterdam 14 CA.A.) - Bam Hollanda ga. göre Berlınde So~tJer Birllğinl ve Kont Cl· 

zeteıert, yakında Alm.a.nlar, Sovyetler ve itaı- aoo, İtalyayı temsil edecektir. 
yanlar arumda üç taranı görtışmeler yapı - Alman matbuatı, her zamandan ziyade İn-

Paria 14 (Huıuai) _ Franıada teıekkül eden yeni Loh ordusunun ba-
1 

lacatuu yazmalttadırla.r. ııute~yi hıı.rbln devamından meauı addet • 
• im b l l D""' "h Hatta Telegraf guet&inin Bedin muhabı- mcttedlr. :zı cüzütaml.an, ıarb cepheaınde yer a 11 u unu yor ar· ıger ~ı et • rı bu tıörll.tmelerln 48 saat Jartmda, Alman • • • 

ten lnailiz kıt'alan da Maji.rıo hattına yerleımiılerdir. Cepheye bınlerce ttaı,an '"Alman_ Bovyet paktlarının çerçe. Berlinde endışe 
lnriliz topu yerle,tirilmit bulunmaktadır. Cepheye doğru da binlerce :ve.si içinde yapılacatuu tasrih otmettedlr. Amsterdam 14 - Telegraf gazetesinin mu-
t Led•t _1 ..... _..1• (l>eTamı 1 üncü 11&1fada> Görllfmeler, aakerl ve siyasi blr istip.re ma hablrt, vaziyetin vahameti, dfin Berllnde en-
op ıevx ı MC1Ueuır. ihlyeUnde olacaktır. Molotof, aöylenUdl4'ine CD0vllmı '7 inci sayfail<l) 

:Jma_n denizaltıları, İngilterenin 
b

bugük lıarb gemisinden birini 
atırmıga mavaf fak oldular! 

(Roy~o~~~ )bsaffı harb gemisinin 1200 e varan İngiliz zırhlısı 
8 atından yalnız 370 i kurtuldu nasıl batmış 

olabilir? 
(4' Son Posta,, nm denizci 

muharriri ıazıyor) 
Büyük Britanya donanması Ra· 

millies sınıfına mensub beş mu -
harebe gemisinden dördüncü 
29150 tonluk Royal Oak'ın bir Aı
man denizaltısı tarafından batınl
dığını 1ngili:zı büyük amirallığı 
dün tebliğ etmiştir. 1914 te kı -
zak tan indirilen bu m uharebe ge
misi umumiyetle Queen Elizabe th 
sınıfı muharebe gemilerinderı da
ha iyi rz:ırhlanm~tır. Bu gemi esas 
itfbarllc kömür y.akmak ü zere in -
şa edilmişse de 1915. te mayi mah
rukat yakacak surette tadil edil -

Rusgadaki Finlandiya 
lıeyeti geri döndü 

Görüşmelere gelecek hafta tekrar başlanacak 
Simal memleketleri Rusyaya 
karşı cephe te,kil ediyorlar 

Moskovanın ~klar içerisinde bir görünü.,.m 
<Denmı S ünciı sayfada> Londra Hı CRöytor> - Dı. Paseltivlnln rl - kerelerin lnkltaa utrımuıdıtım 'f8 ıeıet·et 

yaseti altında Moskovada bulunan FlıılAndl- hafta tekrar göru~lere devam edllece.;!ııl 
ya hey&tl bugün Molotof ll#J yeni bir ıörüş. söylemiştir. 

Al'1ıQft dcni.?altıUırı t -- İlk İngiliz harb gemisini be- 100,ı müteaklb, akşamWıtO HelBlnkiye ha - ~ Flnlfındiyn heyetinin, Q.ırşamba günü 
Lon<tta H <A.A.) Ro ara.fm da.n ba.tı rıla.n Rol/&Z Oak S{l-tft.harb gemisi tıran Alman denimltı kumandanı ser. reket etmiştir. Bu keyfiyet, müzakereler es - 1 Btokh<>lında toplanacnk olan Skandlnav hıı-

Ceııua~ zanı:ıedll~ yal Onk aattıharb ' kamından ~ . Ölen bahryalile. •• • • • nasında b:ızı mühim görü,ş farklannın zuhur 1 kümdarlıuının konferansından evm Mos _ 
~ tarafından 0.t.ırıld &öre, b1r taht.ı - r1Iı ~, · n. oı olma-ı netredllec~ guzcştinı anlatıyor. (Yediııcı lettıttne alfunet sayılma.kLadır. kovaya dönme.si muhtemel görtllmemekte _ 

ılı amlraruk ma - t.lr. ~ \ ~'(_Dıi.amı , aa)'fada) sayfanuzda okuyunuz!) Ma.ah.aza blJ' Fin harlciJ'e memur ıı , müza- dlr. <Deva.mı 3 ÜDl'Ü sa1f&da> 
~ .:-ıı-- . " ·--
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Hergin 
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Yarınki A 'vrupa I 

SON POSTA 

lllakale: 

IS T E R 1 NAN, 1 STER INA NM AI 
Gazetelerde okuduk: 
- Bu yıl 11 tane ilkmekteb binası yaptırılacaktı. Planlar 

hazırlandı, müzayedeye konuldu. Fakat nümunelik olsun, tek 
bir talib çıkmadı. 

Bir bhıa ve yol müteahhidile konuşuyorduk: 

- Tabii değil mi? sualile mukabele etti. 

- Neden tabii olsun? 
Şunu anlattı: 

- Far.zct ki mtluyedeye giriştim, knzandım. Mühim mik -

tarda teminat akçesi verrnekliğiın icab edecektir. Yapacağun 

işe mukabil ilk talr.siti alıncıya kadar sarfedeceğim para da 
ayrı bahis. 

Bugün Allaha şiikür memleketimiz sulh ve süki'.in içinde -
dit'. 

Fakat bir çiçekle yaz gelmez, bir de etrafımrza bakalım. 
Almanya sulh istediğini söylüyor. İngiltere ile Fransa da ay
ni fikirde, fakat gnranH ldzım, diyorlar. Diğer devleiler ise 
seyirci vaziyetinde, yarm ne olacak? Hiç kimse tahmin ede -
mcz. Bugün başlamış bir işe devam etmek mtımkündür, fa -
kat yeni bir işe başla.mRk istiyeni evvelA tımarhaneden ge -
çirmek icab eder.> 

IS TER 1 NAN, i STER INANMAI 

Birinciteşrin ıs 

Sözün kısası 

Böyle ,lJılın , böyle 
Olur Nevruzu / 

--

İtfaiye Mısxrçarşısındaki yangını 
söndürmiye koştu, ateş bulamadı! 
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Sayfa s 

Gaz ve benzin 
fi atları e i Finlandiya Şimal memleketleri Ankara 14 (A.A.) - İktısad VetAletlnden . = 

b. 1 k h k t tebliğ ed~tir • işler çıkmaza mı giriyor? 
e d ee d ee ır eşere are e e 15 Blrtncıteşr~ 1939 te.rihlncten muteber ol ge rı 0 n ki m.ak üzere gaz, benzin ve motorinin azami sa- Yazan: Selim Ragıp Emet 

geçe c e • er t111 !iauarı ahvali hazıra dolayı.sı.le aşaj;ıdakl G ti.nün, her şeyin üstünde sayılma.-ıı ıo.-
( J:t,,ft şekllde tesblt olunmuştur: zmı g ı i ası 

Blr ecn b ~tarafı 1 inei "aYi""a 1 • e en s Y meselesi, muharlb 
o ı muhabir Fi 

0 

._ • Stokholm 14 (A.A.) - Helglnld'de Mo.skova Kopenhag 14 (A.A.) - İsveç Kralının, 1 - Ankara, İstanbul, Izmir n Samsun devletler liderlerinin hududlar üstünden tc _ 
runun Yulta.ndnki be ' n hariciye memu - müzakereleri hakkındaki nikbinlik artmak - İsveçin de iştirakile Stokholm'da bir kon tiatları: ati ettikleri nutukların verebllcceğl ameli 
~ktedır: yanatını §u şekilde na.t. tadır. ferans aktedilmesi hakkında Danimarka Çift büyük Çift hüyülı:: Küç:.k neticeler hakkında duyulan merakt.ır. Bü _ 

•Turanar arasuıd - Sorulan bir suale cevab veren Erko, İsveç, ya, Norveçe Finlıindiyaya yaptığı tek - teneke benzin 1encke gaz tcncb gaz tun dünyanın zihni bununla meşguldür ve 
blatUe l.ş uzı:vabUir aH~~zakere yapılınca, ta- Norveç ve Danimarka tarafından yapılan lifler alakadar memleketlerde hararetle "h~.. "kuruş., "lı:urut.. bütün dimağlar, nutukların s~tırlan nra -
dlllrse, her şey çab~k bl kl şart!ar dikte e - teşebbüsün FinlAndlyada pek iyi bır şckllde karşılanmıştır. Ankara: 

639 
GOO 93 sından manalar çıkarmaya çalışarak fara _ 

DJ.acr tarafta · ter., karşılandığını söylemiştir. Kopenhag'da şöyle denilmektedir: ic;uınbul: 
559 495 78 zlyeler yürütüyorlar. 

Erko dn fu bey:n~ıtanlübnuldlya hariciye nazırı cBu konferans, şimal memleketlerinin Bunlardan Çt?mberlayn'in nutku geniş 1h -
So unmuştu Finland.yac.ıa örfi idare 1zmır: 561 500 82 im 

- Yyetıerın de bl r: içlerinden birine yapılacak bir tazyike Samsun: 564 515 82 t allere meydan verdirecek kadar müb -hatazasını arzu t zlm kadar 8Ulhün mu- Berlin 14 CA.A.) - Alman istihbarat bü - karsı birleşik harekete geçeceklerini 
2 

_ Diğer yerlerdeki aza.mı satış fintları, hemdlr. Almanya ile yeni bir nizam kurmak layla.ştınnnk içi: ~~:~~e kaııuz. Bunu k0- rosunun blldirdl.ğlne göre Finlaudlya reisi - düny:tya acıkça gösterecektir. depo fiatıarına nakliye ve mahalli resimle - için müzakereye giri§llleğe de kapıyı açık 
ruz. en geleni yapıyo - cümhuru KalUo, bir kararname neşrederek 11 bırakmı.ştır. Fakat bunun için ileri .sürdu··ıı.u 
ı A •k rln, ve listesi Vekfilete tevdi ed en muayyen 6 
foskova lle Finlflndt zabıta işleri için örn idare Uan etml§tlr. Bn- Be'ç·.·a{~ Kralı rnerı. a yerlerde ise satıcı komisyonlarının llftvesi su- §art Almanlarca ağır bulunmaktadır. Çünkil 

kil bir yardım anı ya !\rasında müteka - nun bllflll örfi idare llA.nı mahiyetinde olmn- ~ ~~ bu şart Almo.nyada bugünkü hükümetln te-ba'- ~ 8.Şmasının kd ret!le tayin Ye tesbit olunur . 
• ..., de~ldlr, çlinkli blta fi : 1 mevzuu - dığı söylenmektedir. 3 _ İstanbul, İzmir ve İskenderun depo beddülünü istiyor \'8 Naılzmln yok olması g!l-

lllek istıycn blr d ra ıe:-ı muhafaza et r~rı dyosunda nutuk yesin! güdüyor. Mister Çemberlnyn'in son -e., evlet ıı.skerı· a l Sovyet Rusyaya karşı cephe !iatıarı "Unlardır: 
.. l ... . n Q§ma akdet- ... nutku, evvelkl hitabelerinden ufak tefek bazı 

f Benzinin çift büyük tenekesi: 500,95 kuruş. H ... ls" k" . Amsterdnm H (A.A.) - -Röyter- Telegra •• ı • k !arklarla ayrılmaktadır. Me.sclfı İnglllz 
~ ın ın t hl soyııyece Oazln çift büyük tenekesi: 460,10 kunış. 

Helsfnkinl ın A iyesi gazetesi yazıyor: 1 Oazln tek küçük tenekesi: 7?,35 kuruştur. b:ı.şveklll Avam Kamarasında bir 
birlerin ta n tahliyesine ve askeri ted Gelecek Çarşamba günü Stokholmda top- 4 - Motorin her yerdeki cari flatıarına: meb'u.sun evvelce irad ettiği sunle 
olunmakta:rnlanmasına hararetle devn~ !anacak olan dör~ şimal memleketleri kon - Brüksel 14 (A.A.) - Belga ajansının Dökmede kilo başına: 

0
,
32 

kuruş. verdiği cevabda tasrih ettiği gibi bir Al-
nıı~tır. lreıne · Payitahtın sokakları teııhalaş. l !eran.sı, bilhassa Bovyet Rusyanın Flnlfmdl - bildirdiğine göre, Kral Leopold, 26 T~ş- Çift tenekede: 12.80 kuruş IH'ıve edilecektir. man ile bir Nazlyt bu defa ayırd ederken da
görüJmemek~ hemen hiç bir tarafta çocuk yaya karşı tehdidini mevzuubahs edecektir. rinievvel Perşembe .günü Amerika Bır-

5 
_Dökme benzin ye gazln azı:.ml satış t'iat ha lastikli bir lisan kullanıy1Jr. Alman mll -

rine na1t1~um lr. Bunlar memleketin içle _ Bu memleket.ıerln 8oV)'1lt Rusyaya karşı bir leşik devletleri radyosunda bir w.tuk larında aşağıda gösterildiği gibi bir değişik- ıetue Alman hükfunetınl ayırıyorum, diyor. 
f . l işlerdir. cephe tıeşkll etmekte olduklarına ıüphe yok- söylemek üzere kendisine yapılan dave· Bunun .sakladığı mana, bugünkü Alman hO.. 
ın andi· ad b tur . . N k t' bilahare Ilk yapılmıştır. krı. u l h 

Helstnki 14 a mec uri hizmet . ti kabul etmıştır. ut un saa ı Benzin cılltresb Uaz ckllosu• ume ne a ey tar olanla !ehdar olanın blz-
harbde mecbur<lAh.A.

1
.> - Relstcümhur, haıt Ruzvelt mesl\jına cevab almadı tesbit olunacaktır. .kuruş kuruş ce farkı vardır, demek oluyor lt1 Avam Ka -

ta Zinet k marasındaki ifade.sinin .şekil itibarile farklı 
tbik mevkl!ne konmasın~n~nunun derhal Nevyork 14 CA.A.) - Ruzveıt, Amerikanın lngı·ıı·z radyosu haber Ankara 17,70 bir tekrarından başka bir şey değlldir. 

lle Qok evvel kabul edUıniş 1 mretmlştir. Sovyetkır Birliği lle Finl!\ndlya arasında sul- İstanbul 15,20 14,75 Fakat, dolambaçlı bir ifadedir. 
b ~O Yaş arusındaki kadın~ an bu kanun, 18 hlin idame edlleoeğine .sami~lyetıe kani bu- • İzmir 15,20 15,20 Bu noktayı böylece kayıdll.\ndırdıktan son-
urı vatan hıznıetııe muke~e ,erkekıeri mec. I ıunduğunu şah.s1 bır mesajla aovyet mecıısı verıyor ra diyebıııriz k1 Mister Çember1ayn•1n bu 

Askeri h 1 ki tutmaktadır. reisi Kallnln bildirdiğini ifşa atml.4tir. RUZ- L·ındberg Amerı·kanın nutkuna fazla bel bağlnm:ık doğru olama"Z. 
St()kholm 14 (A azır 1 ar velt, şhndlye kadar Moskovndan bir cevab (Baştarofı 1 inci sayfC'da) Çünkü nutkun Berllnde uyandırdığı aklslere 

dundan StokholmUA.) - FinlAndlya hudu • almadığını llll.ve etmiştir. Paris 14 (A.A.) _ 14 İlk teşrin akşam b f 1 \J L f bakarak şu hükmü verebiliriz: İngiltere -
Vam eden 1 n yarı yoluna kadar de F' bı·-· teblı'~ı··. "ıtara ıgını muua aza nin istediği şeyleri Almanyanın vermesi 10,00Q k' ht sşııma.ı mıntakasında dlin yeniden- ınlandiya ajansının te ıgı n .. kü d 

171 
So 

~ ll.h alt . . . . . Düşman keşif kollan Sarrein garb mm mum n eo ldir. nra, gene bu akislerden 
cen harbde Finı• ına davet edllm1"tir. ~- H 1 k 14 (A.A) F 1 d a aJan d • • • • k d ğ bi ti d d B h 
kUn Olan tnn 11ndlyadan yapılm., .. ı'" müın'"'" f' ~ın l, • - ın an ıy - takasında ve ciki köprih nün cenubun a etmesını ıslıyor ÇI ar ı ımız r ne ce e 'U ur: U tam a 

-.-rruzıara k · ..., - sı teblığ edıyor: faaliyet göstermiştir. u rekctıe Lehistan harbine takaddUm eden 
Iniık üzere hususı arşı lsveçt müdafaa et Finlandiya murahhasları bu akşam Sarbrük'ün cenubu garbisinde olduk- Alb L' dberg günlerin ayni bir vaziyet ihdas edilmiş olu -denı knıc.sı b surette tahkim edllen Bo M k Nevyork 14 (A.A) - ay ın ' ş- ı ki 
maktadır. · u ınıntaka tlahUinde bulun : os ov.adan aynlmışlardır. Pazartesi sa- ça faal topçu .ateşi vuku bulmuştur. _ . . . d f · 1 ak Amerikan mil- yor. oy e : _ 

13 bahı Helsinkiye muvasalat edeceklerdır. Paris 14 (A.A.) _ Resmi tebliğ: bu?un ı~ıncı . e a 0 ar bulunarak İngiliı .. o zaman Leh hukümetlne Almanya ile gö-
Oden garnizonu Murahhaslar hükumetle görüşmek için Moselle'in şarkında gece sakin geç - letıne hır hıtabede . .

1 
_ ruşmesl tavstye edilmişti. 

2:;denlerının büYfik :\ kuv\"eUldir. İsveç geliyorlar Murahhasların bu avdeti mü- mis ve ya1nız iki tarafın topçu kuvvet- propagandasına ehe~ıyet flvğrı me~ Leh hükfunetl, bu konuşmanın şere11l bir 
r:a: dahlltnde<ıır. r ısmı da hu mınta- zakereleri~ inkıtaını tazammun etme - leri faaliyette bulunmuştur. sini ve Ame:i~anın ı~ara ı. ~~ı m Eı- müzakere olmasını şart ko.şmuş ve herhangi 
-... - - mektC'dir Al t blı"gıw • faza cylemesını tem~nnı etmış ır.F •bir arazi fedak!\rlığı yapmıyara~ını 11An et _ 

\ ~~""'-' · man e Albay Lindberg, Ingiltere ve ra_nsa- mlştl. ( 1 · ı s t1 S' k Berlin 15 (A.A.) - Alman ordusu baş- ya da hitab ederek bu memleketle~ı A- Lehlstanla yapılan müzakerP. akim kalır ngı ·ız zır ı J .. ,a .er ,Q'fa kumandanlığı tebliğ ediyor: merikanın işlerine karışmaktan tahzır ey ve Lehistan tehdide uğrarsa İngllterenln o-.Sl k;l:::.I 1 .. j Sarkta, Alman - ~us hudud istikame - lemistir. . nu garanti edeceği blld!rllmiştl 
batm'ş O~:.bı• •l"'J 1)

1 

hu U cjuna as''ef up tindeki hareket. bugun so~ 1?ıntakaları - Lindbergin nutku 13~ ~.erıkan rad- Ve bu şartlar altında bir tesviye çaresi bu-
• - r J u \J 1 nın is~ali ile nıhayetlcnmıştır. yos11 tarafından neşredılmıştır. lunması istenmişti. 

(B F r \J 1 Garbde, hafif topçu :faaliyeti olmuş- Lindbergin ambargo meselesinde nok o 2 aman bu isteklerle Almanya bir çık-
(lftarcfı linci sayfada) ~ il me 'IQi''Oft~rn~ış tur. . .. tai nazarı şudur: " . A " mazla karş; kar.şıya bırakılmış ve bugün dün 

.rnış ve 1934 tc yen d .. J ı Hhva muharebelennde, duşman tay- Her türlü tecavuz sılahlarına ve m:.ı- yanın teessürle kaydettiği hAdl.scler meydn-lirken 'bilh 1 en tamir edi- H -
İ<! assa topçu atı "da . Cernautı 14 (A..A.) _ Hududu geçen Po - yarcsi Shleiden, Oberstein . v.e ayc~ himmatınAa ambargo .~onulmalıdır, mu ~ na gelml.ftl. Berllnden yükselen seslerin ıtade 

rtıbatı yenileştirilm · t· ş 1 resı lonyalı mültecll~r SoTyetlerln Slovak hu _ civarında avcı tayyarelcnmız ve dafi dafaa silahları, ezcumle tayyare dafı etti~! manaya göre. ayni vaztye!O, bir baıka 
~;~!ubya~ıarhnlınbıun A38kd~~i~· Ü~~~ duduna asker ve harb malzemesi yı~dıklarını 1 toplarımızla düşürülmüştür. Tarafımız - topları serbest satılmalıdlr. Amerikan şekilde tekrar ed1llyor. 

.. beyan etmektedirler. dan hiç zayiat yoktur. • gewJleri. muhasım t3:rafla~ .hesabına eş- Her ne olursa olsun, dllnya, ıu nok-
pında sekiz ve 1 santımetre ça- Almanların taarruza geçmelen ya naklinden menedılmelidır. Muhasım- tayı açıkça söylemek 16.zımdır ki, bü-pında 10 büyu"k 

5 santımetre ça - Stanl8lavor mıntakasında son günler zar- bekl . Iara ve~ahud ~"'ıanlarına kredi açılma- ylik devletlerin menfaat kngala -d B ve orta top tında blr9Qk Sovyet tanktan ve alayları gö - enıyor 
ır. u itıbarla R 1 u var- rülnın~ .. k 1 rm malıdır. rından bıkmıştır. Rahat ve huzur ıstemek -

hala mevcud 15 fYa . . Oak'ın zıyaı d ~tur. Strlji ve Lavoczne mınta a a - Londra 14 (A.A.) - Bitaraf memba - tedir. ve bu rahata kavuşabllmesl içtn de 
gemisinden bir l ngı~ız . .muharebe a da tahıtdat yapılmaktadır. .. Iardan verilen malılmata göre, Hitlerin Çemberlayn yenı• b•ır bfiy!ik devletlerin, Amme huzıını namına bir 
.rnası demektir k~nes.~n~'!l yok ol - Bovyet kıt'alan garb istikametinde yurli - ı karargahının garb cephesine nakli için hal çaresi bulmaları IA.zundır. Aıem, U~nl -
yanın deniz kuv .B_uyuk Britan- ın-ektedlrler. Bundan b~ka Sovyetıerin şi - Berlinde hcrşey hazırlanmıştır. k 1 • k haye bu mücadelenin korku verici netaylctnı 
Vcth bir knyıbd~et~ıçın ehemmi - maide Almanya ile müşterek hududlarını tak Bazı rnahfellcrde Almanyanın bu haf nutuıı söy emıyece bekllyerek kalb metine ujtrl\maktan kurtul. 
her İngilteren· : ununla bera - vlye ettikleri de söylenmektedir. ta tı:ırırruza geçmesi beklenmektedir. ffı mak arzusundadır. 
inşası bitmek ~~ ınşa halinde veya yük bir taarruz için elzem olan. mutad Londra 14 (A.A.) - Resmen bildi - 5 . m G 
daha Y'Uk,a uzere 

01
an 

35 
bin ve Mısır Kralı radyoda akırların tamamlandığı zannedılmek - rildiğine göre Çemberlayn, radyoda nut- elun ur: a9ırı- ~mllç ~emisi dah~ı ~~lu~k 7 

.. n:~harebe tedir kunu tekrar etmiyecek ve halihazırda ............................................................ . 
bunların Roval aut~ duşunülürse Fransız müşahidleri, yeni bir Alman başka bir nutuk da söylemiyecektir. Sovyet Rusya ve 
ğunu faılaca.. h'a ın yoksuzıu - b·ır nutuk so··y•e·'·ı kolordusunun Zigfrid hattına geldiğini • • • • 
anlaşılır. ıs.qettirmiyecekleri • söylPmekte~~rler. !-'üks~burg - M~el- Kayserıde hamıyeth bır 

Bu zırhlının nere{'] Londra 14 (H ") - Kral Faruk bu le - Ren musellesındekı Alman tahşıda- • • •• 1 . B •lgaristan 
tırıldığını bilem· e, nasıl ba - gece radyoda M~:1ı;sı halkına hitaben bir tının taarruza. kafi geleceği, fakat bu arı- zengının guze eseri 
mürettebatındanıyorr· Ancak 1250 nuh•k söylemİştir zalı, dar, nehırler, ırmaklar ve tepelerle Kayseri 14 CA.A.> _ Kayserinin tanınm14 Moskova 14ı CA.A.> - Moskova ne Sotya a-
kur•ırılm olmaye nız 37

0 inin Kr .. ·. . h rb dolu mıntakada bulunan Fransız ~e~~ı- zenginlerinden ve Adana Mllll Mensucat fab- rnsında bir hava hattı tesisini görüşmek ü-
kac torpito yiye~ı~k zırhl~nın bir- felak a;: ddunyaknın ılçınde bui~~duğu ha k-1 lerir.in Alman taarruzunun geri puskur- rlkası sahlbl~rinden Nuh Nacı Yazganm ll - zere Moskovaya gelmiş olan Bulgar aivll ha-
battı~ını gosteri anı surette k . e ı~ en ~rtu ması, .. ~ .u~ ve a tülmcsini mümkün kılacak şekilde he - sede talebe iken ölen oğlunun hatırasına vacılık şefi albay Boldev dün akşam Sotyaya 

Bır denızaltıcfa
0

r3 T /nıyetin ~e~ıden teessu~ ıçın A~Jaha sablt olarak işgal edildiği zannedilmek - yaptırdığı talebe yurdu, dün vall Şerik soyer dönmek üzere Moskovadan hateket etmtıtır. 
kovanı hu-lunduğ 1 . ~ 5 torpito ua etmelerını halka tavsıye eylemış ve tedir. tarafından açılmıştır. Moskova _ Sofya hava seferleri mutne • 
lıya arka arka ~na ~ore bir zırh- yatal'ın .. müd~faası için daima ~azır, . da- A iman kasabaları tahliye ediliyor Kırk bin Uraya maloian ve tamamen urt lenamesl tmzalanmı.ştır. 
sbalması daima ~ab'lbd~rkaç torpito ı?'ll mutesanıd olmalarını soylemış . b 

14 
(A A ) S Mo her türlü konforu ihtiva eden bu talebe yur- Baıı diplomatik mahfellertn ip.ret ettlt -

u su tl 
1 ır Ve an k hr Luksem urg · · - ar ve - " M k a SOfya hava hattının ı re e müteaddid b"'l .ca · M 11,.,.,de hudud boyundaki Alman kasa _ duna ktrruıeslz ve yoksul 50 talebe ibate -re lerlne gore, ~ ov -

an hır zırhlıyı .. 0 melen o- .,._ ' _ iaşe edilecektir ehemmiyeti pek te o kadar fı\zla olman ge-
kabi} olabil' suratıe batırmak Bı•tara' .llzk balım süralle tahliye ~dilmcktPdir. Gum ımı mÜt.eaklb Nuh Nac! Yazgar\ te - rektır. Buna binaen albay Boldev'1n başka 

Alm 1 ır. J 1 rük mcmur1arının yerme askerler ikame Meras bir vazife alarak gizliden gizliye buı myasl 
u""klarnlna abra"ıgtençen. l_erdA bombacı .edı'lmı"ştı'r Yarı kalım rekoltıt kaldırıl- reflne belediye tarafından bir öğle ve vali ta- Jl l. 1 "-k" d"-..... .. "' V · rafından da bir aqam yemetı verilmiştir. sonda ar yapmı.ş ,...u unması mu.uı "n ur. Jerıni batırdıklar gıliz harb gemi- nan unu rnıştır ......................................................................................... --····· 
dıklarını iddi ın! veya yarala- Hitler aakeri rüesa ile g6rü,tn .......................... . 
Yanında İngi]~ et~şJcrdi. Bu me- Vaşington 14 (A.A.) - Bitaraflık k_a- Brmcelles 14 (A.A.) _ Belçika ajan - Sabahtan Sabaha 
en büyük .rnu~renın ve dünyanın nununu.n tadili müzakereleri uzayıp gıt- sının Berlinden ö"'rendi~ine göre büyük 
42 bin ı.:,_ arebe g".rnisı' ı mekted "' 
hi · ... usur lonl k o an ır. kararı?iih kumandanı General Keitel ile 
ğ hır bornba isa~ t'~ood'un da - . Biribirine muarız muhtelif liderler ~ene] kurmav reisi General Halder, dün 1 ~1 Yazmışlardı F ı e Yaralandı- nıhai kararı geciktirmemek için arala - Hitler ile uzun bir mülakatta bulunmuş 
rnırallıkı Rood•a' bo akat İngiliz a.- nnda mutavassıt bir tarzı tesviye an - ıarrlır. 
~nın isabet ettiğ·rn.ba .J>arçala - yorlar. fngı.liz - Fransız tayyare imalib 
l ncak bir Fransız g~~ı t ibı.Idirrniştı. 
ıya blZ"lat bomba e esı bir zırh- İngil:z~ erin yeni tipt ki artıyor 
~t etmedikçe on~~n kendisi isa - • • •• .• Paris 14 (Hususi) - Başvekil Dalad-
l~k İsabet cdemiyeceği~a~~~frınıı: hır m t alyoz ye lJu,ı~ün öğleden sonra Gcn;ral Gamelln 
ha k ~Stır. Alınanlar b ı ola. ı Londra 14 - ingllterenin gizil sllAh ve ve h~v.~ n~~ır!. Gi la Şa.mbr ıle uzun boy-
at ş<~r~kRci İngiliz tavv~re ~~~n malzeme listesinde kayıdlı bıı!unan yeni lu ı;:oruşmuztur. . . a 
~tfdia et-eokvteal) it de. b. atırdıklarıın-ı tipte bir mitralyözün montajı ynpılmaktadır. I Pek vakında, İngıhz. - .Fraı:ıııı: tay_y • 
"' ıı; '" I re imalıitının Alman ıstıhsalatına nıs -
1 '>,..ru oiın d ~ ngı ızler bunun Yapılan hesablara göre bu tipteki mitral- beten u··,. misli daha fazla olaca~ı temin 
er a ıgını bildirmekt"dır' • yozı " 
~ ._. . ~ er tayyarelerin müdafaa v~ taarruz im - ı edilmektedir. . 

'hertı<>tal Oak'ı.n . Unlarını çoğaltacak ve bunlar karada kul -1 Alınan fabrikaları v~ kuv\·~tle.rıle 
lltbı •lde Alın t~rpltolarunası lanıldıklan zaman alçaktan uçmak cür'etln- fasılasız çalıştıkları takdırde dahı, In -
ikhl~ 1~39 ha~nf:~1;~tı~arı he. de bulunacak dfişman tayyarelerine karşı de- g'iliz - Frnnsız müşterek istihsal~tının an 
olarak k enı:miyetl' nız aslında Polar, hava meydanları ve diğer tec;lsat dnhl cak üçte birini verebtlec_eklerd:rbe. 
lin('f avdolunab'ı. muvaflf'akivet F r.sada havacıhaa raQ' t 
Oıya flıtıvaffak' ılır. Bunların bi· iyi bir fekllde müdafaa edilebliecektlr. ra · ,., 

1 lı t rı 22500 t ıvetıeri 48 uçak ta- Paris 14 (A.A.) - Hava ordusu le -
l"rı-aa~Riliz Uçaoknluk C:~urageous aci- Tokatta zelzele hine olarak kuvvetli bir kayıd cereyanı 

olnıustltr. gemısınin batırıl _ başlamıştır. . 
Tokad, 14 (Husust) _ Bugün 18 i 10 Hava ne~re~i~e ı:?üracaat edenlı;rın 

geçe şehrimizde oldukça şiddetli bir zel- sayısı hergun iki yuzden aşağı değil -
zele olmuştur. Zarar yoktur. dir. 

Seyri bile korkunç 
Beklenen nutuklar söylendi. Ve A'trapaya al* bir ölüm siik6tu çitti. Mithlt 

kan ııelleri akacatma dair ıelen h&berter de bu korkunç sükuta blraa daha 
heybet ve haşyet kattı. isteclil'i sulbü nutuklarla elde edenıiyen Almanyanın b• 
sulhün anabtanna i&k1:ıyan MaJlnoya hücum edecethıden bahsedUiyor. 

Almanya kendini p11b saydıl'ı için muzaffer ordularının sulbü bak ettiklerin• 
lnanmıştll'. Polonyada uzanılan zaferle Pal!'iste s11.b yapmqa imkln olmadıtını 
anlatmak da müşktil ıöriinüyor. ı\lman devlet relsln!n pek heyecanlı oldulu 
yalnız sözlerinden df'ğil hıırekdlerinll~n de anlaşılıyor. 

Fransa, tnıilterenln çok temkinli ıörünen ~cn.bları daha radyolar!& l11n edi
lirken B. Bitler yddwım siıratile kararını verıyor Te garb cepheshıde hocama 1'6 

çllmesl için kumanda me.kilne ~iyor. Sürat ve acele bilhas.<Ja harb sahaların
da Napolyonun koydutu esash bir k&ldedir. Fakat milyonlarca ln<ı:ının hayatını 
-ve bütün bir milletin tıllihlnl iki dudatı arasında sa!• ayan bir başbntun nrecett 
kumanda mutlak pferi kazandıraeak bir emniyet ve kat'iyet ifadP. etmelldh. Ve 
Alman de•let reisi bu kumandayı nrirken davasının son celsesini elbet besab 
etmiş olacaktır. 

Şu halde dünya t:ıhmin edUuce~I kadar mabuf bir harb g-Örecek. İki tarafın lcl
dlala.rı ~mda bir miivanne kurmak ihtimali rörmlyen bltaranar bu kanh ma -
eeranın phidi olmaktan başka bir şey yapamıyacaklarmı anladıkian için aray• 
ıtrmedt.er. Şu halde Rf'n nehri rengini deflştlrecek, Majlno ile Siecfrled ansın 
da bir kan derya&ı peyda obcak. Vaziyet korkunçtur. 
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I~~S~, _e_h_i~r~ .... _B_a_b_e_r_l_e_r_i_) 
Pahall ık 1 ilk tahsil Yemenli tüccar 

ha~ckındaki davaya 
dün bakıldı 

hadiseler Karpsmda 1 

Küçük ilinlar 
• • 
ıçın yapı an 

tetkikler 
Hayatı ucuzlatmak maksadile yapı -

lan tetkikler ilerlemektedir. Bu husus -
ta P.vvelce verilen ecnebi mütehasınsla -
nnır. raporları da tetkik edilmektedir. 
HükUmet, yakında hayatı esaslı şekilde 

ucuzlatmak maksadile tatbikata geçe - -
cektir. Bu işde İstanbul ön planda gel -
mektcdir. Şimdiye kadar yapılan tet -
kiklere göre, funme hizmetine çalışan 

müesseselerin fazla kar temin etmek 
maksafdile lfiatları yükseltmiş oldukları 

görülmektedir. 
Dahiliye Vekaleti, bu gibi müessese -

lerin sattıkları m addelerden elde edilen 
karı asgariye indirtecektir. Vakıflaır İ

daresinin şehrimi'Zdeki su satışında bu 
usulfi takib ettiği görülmüş. Dahiliye 
Vekaleti tarafından Başvekalet kana -
lı ile gönderilen tezkerede su fiatların

da tenzilat yapılması bildirilmistir. Va
kıflar İdaresi tenzilatın miktarını tes -
bit etmektedir. 

A.skPrllk işleri: 

Askerljğini yapmıyanlar çağırılıyor 
Jk:şiktaş askerlik şubesinden: 
Herhangi bir sebeble şimdiye kadar a.cıke

ı:e aevkedllme.mlş ve askerJlğmi yapmamış 
818 llA 334 dahll doğumlu hava, istlhkfım, 
mulı8'bere sınıfına mensub eratın 25 I. Teş./ 
939 günü sevklerine başlanacnktır. Tayin e
dllen günde şube merkezinde bulunmalan ve 
gelmJyenler hakkında kanunt cez,-ı hüküm _ 
!erinin tatbik edileceği ve bunlardarı bedel 
vermek lstiyenlerin 24/I. Teş./939 günü ak _ 
ıamına kadar bedellerini vermelerı ve bu
günden sonra bedel kabul edlhr.lyecdl UAn 
olunur. 

* Fatih askerlik şubesinden: 
1 - Mutad olan 939 ~rln celbine başla -

nılmı.ştır. Hiç askerlik etmemiş aşağıda do -
tuın ve sıİııflan gösterilen mükellefler1n nfi
ıfus cüzdanla.rile fubeye gelmeleri llA.n olu _ 
nur. 
316 1lA 328 Doğumlulardan muhabere sınıfı 
318 llA 328 11 Topçu • 330 , , • 

333 il J) , 
330 11 istıhkllm , 
332 :ı> Giımrük , 
333 , .. , 
332 • Tank , 

mecburiyeti 
ve bir emir 

' Maarif Müdürlüğü, şe'hrimiz:in muh

1ı1" 
Bir mutavassıt aranıyor ı vakitlerini hoş geçirmelerini temin ıçın. et~ 

İnglltere ve Fransayla Almanya. arasında larda inşa edilmUj sahnelerde temslll"r 'eı. 
sulbü temln edecek bir mütevassıta a _ mek üzere tiyatro trupları angaje ed~~:t v 
cele ihtiyaç vardır. Taliblerln Berlinde Her tir. Her nevi, dram ,opera, operet, tu 
Hitlere 'Veyahud Londrada Mıster Çember _ yatro trupları kabul edlllr. 
layne müracaatları. * telii! semt1erinde ilk tahsil çağında bu- Perapalas otelinde 72 gün 50 kuruşa 

lunan çocnıklann mektebe devam et - kaldığı iddia edilen Yemenli tüccar Ga-
miyerek müvezz.ilik, boy-acdık yapmak lib Ef'ganinin duruşmasına asliye 8 inci * 
ta \•e.ı:air bazı işlerde çalışmakta ol _ cezR mahkeme.sinde dün bakılmıştır. Yeni Iugat 

Nev icad haritalar fi' 
Vaziyete göre saatten saate, datııcııda1lr fo 

iklkaya otomatik olarak değişen harttnl~ 
lan caddede flldnca numaradakl ınıığ 11 Dl 
sat:ı.şa çıkarılmıştır. Mevcudu pek az oııı. 
haritalardan tedarik ediniz. 

Hadiseyi gazetelerden okuyan İstan 
duklannı tesbit etmiştir. Maarif Mü - bullnJar daha sabahtan itibaren mahkc- Tanınmış lisan üstaQlarından Bay c ..••• :ı> in 
dürlüğü bu v.az.iyet. üzerine, ilk tahsil k "d h h d ld 1 tertıb ettiği yeni lfıgat kitabı tabedilmiş ve 

me. orı .orunu ınca ınç ? urmuş ar. tevzline ba.şlanrnıştır. Yeni lflgat kitabı bU-
merburiyetini göııöniinde bulundura - pt olıs tertıbat almak zaruretınde kalmış- tün yeni kelimeleri camidir. Mesaj, sürpriz, 
rak, mahıalle mümessillerinin mııntaka- ır. ~ . . . . Zigfrid gibi bugüne kadar hakild manaları * 
larıncia mektC'be gitmiyen ilk tahsil ça- . Dııruşmaya sorgu hakı!11lığının son tıı.h izah edilmemiş kelimeler bu yeni lQgatte K b l k b 1 I 
ğındaki çocukların ve velilerinin ad - kikst kara;ı. oku~.ma:ı 1~~ başlanmıştır. mevcuddur. Karllerlmlr.e birer tane edinme- a i i sev a on ar ıs Df' 

Kararda h~dıse dunku nushamızda yaz- lerlni tavsiye ederiz. Radyolar vasıtnslle kablll sevk hn"ad dd"' 
rcslE'rini bir liste halinde Maarif İda - dığımız şekılde anlatılmıştır. lonlan fazla miktarda piyasada nıe"cu 
resiPe bildirmelerini istemiştir. Kanu - Miiteakıben Galib Efganinin sorgusu- * * 
nen ilk tahsile devam mecburiyeti ol - na gPçilmişti:. Yemcnl.i tüccar sa!11ii!1 a- Tiirkçe muallimi aranıyor 
duğu halde cocukl-armı mektebe gön - r~sından .. seçılen BC'~ır Alper ısmınde Türkç.e lisanına tamnmlle v~kıf, ve türk - Bir falcı iş arıyor . "" • 
dernıiven velilere polis vasıtasile teb - bır tercuma~ vası.t~ıl~ yapı!an sorgu - çeyl çok iyi teldffuz eden bir muallim aranı- Nutuklardan, ve dünyanın bugünkU 1';1 
1
. t 

1 
k b 

1 
kl sunda. aleyhındekı ıddıayı şıddetle red- yor. Bu şeraiti haiz olanların Rcma ad os zlyetlnden, ileride neler olabileceğini ıeJtl' 

ıga ıyapı a<:a • un ar çocu arını ge- d t · l · a·· _.:ı ~ • r Y u ı h ed bll k bl fal , gıı c .ı •• • • • " TT1J'" ve mese eyı un ya;c..uıgımız şc- türkçe şplkerllğlne bir mektubla müracaat- ve za e ece r cı, yevm 1' ~· 
ne mektebe gondermedıklen takdırde kilde anlatmıştır. Otel sahibi Misbahın ları rica olunur. den birinde başmuharrir olarak çalı5ftlıı rl' 
Müddeiumumiliğe verileceklerdir. tek1ifi ü:rerine parayı Mısırda tediye et- * zusundadır. Kabul edeceklerden e.)dıı.t; 

mek üzere anlaştıklarını, ancak kendi - Ura ücret, ayrıca da iaşe ve 1batesıııın 

Miitef errlk: 

Dünkü ekspresle 22 lngiliz 
teknisyeni geldi 

Dün sabahki eksprE!.'>le ,eh:-lrnlze Karabük 
fabrikasında muhtelif ihttsat; işlerinde çalış -
mak üzere 22 İnglllz teknisyeni ııilelerlle be -
raber gelmişlerdir. 

İki sant teahhürle gelen konvanslyonelle de 
Pariste hnsllde bulunan İran tebaasından bir 
talebe tle İnglllz tabllye mütehassıslarından 
bir profesör gelmı,,tir. 

Moskova ziraat sergisine gidecek 
heyetimiz bugün hareket etti 

Moskova zirnnt sergisine Sovyet Rusyanın 
davcUtsl olarak iştlrak edecek olıı,n Ziraat Ve
k.111 Muhlis Erkmen'ln riyaset! altındaki he
yet dün sabah Ankaradan 1ehrlmiıe gelmlıjtlr. 

Ankaradan gelen Ziraat Veklll dün şeııırde 
bazı tetkikler yapmıştır. Heyet bugün öğleden 
evvel vapurla ~saya müteveccihen yola çı
kacaktır. 

Maliye Vekili yann Ankaraya 
giı-fiyor 

Dün sabah şehrimize gelen Mallye Vekm 
Fuad Ağralı yarın akşam Aukaı:nya dönecek
tir. 

sırım verdiği makbtt?lıtrla, otelin çıkar- Tiyatro truplan aranıyor nini istemektedir. 
dığı fatura arasında 1700 lira fark oldu - ZlğfrJd hattında sakin Alman ve Majlno /1 11 !ftJİ 
ğu irin aralarında ihtiH'ıf çıktığını söy - hattında sakin Fransız asker ve zabıtıerlnln • J .smet ::f-1--11 
!emiştir. 

Bıır:::v:~ifi~~ ~~~c~::k~l!~içte te - ı- Bun 1 arı b ı· ı ı· yor mu ., d ·ı n ı· z ' ~ 
~!~~n~t~f;~~u~r~e;;~~i{t~~u~~~:a. g~a= I_ f 1 

__) 
raVl 1'.1:ısı11da verrnekte'Jl v.az.gPçmiştır, 
dcır.ictir. 

Bundan sonra Galib Efgani sözlerine 
devamla, demistir ki: 

- Parayı. vani benim imzam o1an mi.k 

Dört köşe ağaçlar 
Dünyanın her 

tırı f\tPle ödPmek için. Bevoelu kayma- tarafında ağaç bu-
kamlıl!ına müracaat ettim. Otele girer _ danır, fakat Ho -
ken. Misbaha ~östPrmis oldueum kredi landada budandı -
rnektubn pasa-portumda vtrzılı idi. Son- ğı tarzda pek nadır 
ra, bu kredi mPktubunu bana nara ,gör.- görülmüştür. Ho - ~ 
d"rmeleri icin, YemPne vc>liahd SP.vhül-
jclrma gönderdim. Para henüz ~elme - l:ındada ağaçları 0 

di. tarızda budarlar ki 
°BP'l Yemen imamının kahve mahsul - bunlar resimde gö- ~~~!m~P~;G 

leri'li ihrac ederim. rüldüğü gibi kö -
Yemenli seyyah, mahkemenin kendi- şeli hale getirilir. 

sine tevcih ettiği muhtelif suallere de, 
acnrıdaki cevabları vermiştir: 

-- Otele ,gelmeden bir gün evvel Mis
baht an nakden 650 lira almıstım. Bilu -
h art> 250 lira daha aldım. Fakat, otel 

• 
Tekıırlekli ağaç 

masrafı olarak, bana 4300 liralık fatura Nevyork civarı 
çıka rtıvorlar. Ben ise, imzam olan na atılmış olan bir 

1 . 

Harflerle yapılan resirrı 
Meşhur bok -

sör J oe Luis'in bu 
resmi ressam M. 
Muttal tarafın -
yapılmıştır. Res -
sam resmi yap -
mak için çizgi ola
rak boksörün is -
mının harflerini 
kullanmıştır. 

* 

L 

Dünyanın en eski agaçıart 

Vilayette bir toplantı ynpldı 
Vali ve belediye rel.si Lfttfi Kırdar, vali mu:ı. 2550 lirayı tanıyorum. Bunu nakden tekerlek altından 

vinl Hüdai Karataban, emniyet müdürü Mu- aldıi:?ım 900 lira ile birlikte vermeğe a - çıkan bir fidan bü
zaffer Akalının iştiraki lle dun sa.bab vi!A- rnarlev:im. yümüş ağaç ol -

Avustralyada bu
lunan bu ağaçlar 

pünyanın en eski 
ağaçlandır. On iki 
bin senelik tahmin 
edilmektedirler . 

yet binasında bir toplantı yapılmın, toplantı- Bundan sonra söz alan davacı, Mis - muştur. Tekerlek 
da vllfıyet işleri konuşulmuş~ur. bahın vekili, ezcümle: 

333 • • • ================= - Su,..lu yanında bulunan ür kadın - a.ğacı yüziı."k gibi 
!32 11 Hava , ~ " h t b. 
334 

, ., , 316 iIA. 334 dahil doğumlu hava, kimya, güm- dan Annanın karısı, Angeleyi'nin baldı- ı a a etmış ır 

Boyları 7 met -
reden daha yük -
seğt> çıkmaz. 

333 • Harb sanayi • rük, tank, harh sanayi, muhabere, ve la - zı, diğerinin de kaynanası olduğunu iddia haldedir. 
Bu doğumluların +.-.1anmn günü 25110/939 tlhklun sınıfları askere alınacaklardır. t kt d. H lb k" b d 

""'Y 2 - Bu erattan bedel vermek lstlyenlerln e me e ır. a u ı. u ka ınlar Mek-
oedell nakdi 24/10/939 aır"amma kadar Jta - sı"kalıdır Elı

0

ndekı" de munta- b. 
-1 24/ I. Te.,./939 ak.şanıma kadar bedellerl alı _ ·· ...... m ır pa-

bul edillr. nacaktır. saport dej?ildir. Marsilyada polise mü -
2 - Piyade, mızıka, süvari, demlryolu, ve racaat ederek p"saportun k b tt • · 3 - Bu eratın toplanma gıinit 25/l. Teş./ • " u ay e ıgı 

na.kllye sınıfları için ayrıca !Hin verilecekUr. 939 Çarşamba günüdür. bevPnile, bir Yesika almıştır. 
* 4 - Bu doğumlulardan yoklama kaçağı ve • Kadınlar ise Meksika pasaportu ile 

Eminönü askerlik şubesinden: bakaya bulunanların vaziyetleri incelenmek seyahat ediyorlar. 

2.000 senelik 
Resi.mde gör -

düğünüz paralar 
2.000 sene evvel 

1 - 939 Teşrin celbinde askerlik yapmıyan üzere şimdiden şubeye gelmeleri ll(ın olunur. KrC'di mektubunu Yemen veliahdine 
~============~=~~==~==~~~~===~~~~r~d~ili~i~~ü~~~m~~ ıooo&bu~k~l~l-

paralar 

[ f H t • 1 1 1 d 11 11 11 1nrriliz lirasını harice kaçırmıştır. Bu mış paralardandır. 
'.I: sn a as 8nes1n1 n aç~ 1 ş y' on umu ~a0z~~d:~li~.a s:~~~ın~:mt::ib~telr:~~~mit~ El'an bu paraların o civarda bulunan 

sencdenberi Avrupada sevahattedir. Mem yerli halk arasında tek tük tedavül ettiği 

mı'Zda tehlikeli bir adam var. Bütün · 

... 
Dünyadaki en buyuk mid• 

Resmini gördü -
ğünüz makine, bir 
mide gibi işleyip 

midenin vazifesi -
ni gördüğü gibi 
vazifelerden biri -
ni gördüğü ıçın 

en büyük mide ıJ1" 
dedik, Amerikadaki bir fabrikadıı bsl ,t 
nan bu makine nişastadan şeker ifll 
mektedir. mu .. nas betı•ıe meras•m yapıldı lekı::tinde değildir. Görülüyor ki, karşı- görülür 

ı.J ' bunları vesaikle ispat edeceğiz, demiş - ··········~··--······ .. ························-·---··-·--··-···-
tir. 

Muhakeme, Beyoğlu kaymakamının şa 
hid .sıfatile dinlrnmesi ve J?elmiyen şa -
hidlerin celbi için, talik edilmiştir. 

Çarşı cinayeti h faili tevkif edildi 
Çarşıdaki evvelki günkü cinayetin faili 

Hamza dün adliyeye verilmiştir. 
Suçlu 2 nci .sorgu hli.kimll~lncP., lsticvab e

dildikten sonra, tevkif edilmiştir. 
······························································ 

Ankara borsası 
Açılış - Kapan11 fiatları 14 • 10 - 939 

Lı:mdra 

ÇEKLER 

Açılıı 

6•'-' 
H.0.026 

Kapanı~ 

~.u 

180.025 

" JJul bir kadınla 
El'l Pnir misiniz?,, 
Bir okuyucum, Bay cH. K.. diyor 

kı: 

- Size hislerimi ve düşüncelerimi 
anlatmak mümkün değil, belki gaze -
tPye yazarsınız, belki alfikadarının gö
rune ilişir. Fakat hislerimi ve düşün
celerimi anlatmaklığımın imkansız -
lığına mukabil soracağım bir suale 
etraflıca cevab vermek suretile de bc
nı tenvir edebilirsiniz. 

çe. hatırladıkça el'an sinirJenirİ~ 
2 - Evlenmiş de bilAhare JI 

kalmış bir erkek olsaydım bir ~~ 
rlınla evlenmeyi biraz düşünı.ı I 
Bir defa sabık kocası sağ ise ge~e ~ 
lenmezdim, ölmüş ise hiıılerifll1 ~ 
menfaatlerimi ölçerdim, ayni }l~ 
menfaatlerde bir . enç kızın ~ 
mümkün olup olntıaığma bal<' 
Bu takdirde gene evlenmezdiJll· si/ 

Dünkü. merasimden bfr intıba 

Nev - Yor~ 

Parl.:s 
MllAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berl1n 
BiükAel 
Atına 

~ 9 876 
6 .u75 

29 266 
9.til2S 

2 91575 
6 675 

29.ıR6 

69 .812li 
Söyleyiniz. erkek · olsaydınız dul 

bi.r kadınla evlenir miydiniz? .• 

Fakat aziz okuyucum yaş ırıe ,f
sinı unutmıyalım. Seneler oırıı.ııl~ 
mızı çökertmeye başladığı zarnııJl .,O 
likte kalbimizi tahrik eden his f ~ 
nası belli belirsiz bir esime ta'rı'',i 
edPr. Artık sevgi aramak zafll~d 
geçmiştir. Sadece bir arkadaşa ,,i 

Açılışının birinci yıldönümu münasebetllel 
dün İstanbul E,,naf oeınlyetJerl hastanesin
de merasim yapılmı.ştır. 

Bu blltmçoya göre; bir yıl 10.arfında esnaf 
cemiyetleri hastanesine kadın ve erkek ol -
mak üzere 704 ki$ yatmış, muhtelit po -Merasimde Ticaret ve Sanayl Odası umu.. 

mı kAtlbl Cevad Nizrunı, Esnaf cemiyetleri llkinlerde 12214 muayene edl1m!.ştir. 
direktöru KAzım Yorulmaz, cemiyetler mü _ Bundan başka doktor Halld Ziya, Hasan, 
rakibi Ferid Cemal, bütün esnuf cemiyetleri 1 Hikmet, Naci ve Şükrü Ertan'ın neıaretı al
ldare heyet.ıeri ve reisler! ile tanınmış dok _ tında 328 kişi ameliyat edllmlş, 18 tabll do _ 
tarlarımızdan bir kısmı ve matbuat mümes- ğum yapılmıştır. Ayrıca muhtelif Idbora -
sllleri hazır bulunmuşlardır. tuarlarda 1049 tahlll yapılmıştır. 

Merasime saat tam 16 da başlanm•s, has _ Bir yıl zarfında ölen hastaıann adedl ı:ı 
tane başhekimi doktor Hikmet Alada~ bir kL,ldlr. B~heklmln dikkatle dinlenen bu iza
nutuk söylemL,tır. Bunu mtit'.!aklb hastane _ batından sonra hazırlanan bfifede davetli _ 
attı bir yıllık mesai bll!inçosu h~kkında iza- ler ağırlanmış ve hastane gezdlrllerek mera-
bat verm.lştlr. sime son verllm1ştlr. 

Sof ya 
Prag 
Madrld 
Vıırşova 

Buda peşte 
Bükre., 
Belgrad 
Yokobam 
Stokholm 
Moskova 

21 8 ı621S 
0.97 
1 J•876 

.-

28.:t.887ö 
o .~li:ı5 
:ı .4'1.) 

ııo.tm6 

s1.097_; 
.-

21 8B2G 
o 97 
1.687S 

13.1826 
.-

28 .~8876 

0.9625 

H'n 
BO l.lW~ 

81.09:6 

* Bu okuyucuma tatmin edici bir ce-
Yab verememekten korkarım. Kendi
si hakkında biraz malumatım olma -
lıydı. Fakat hatırıma gelen muhtelif 
ihtimalleri sayayım: 

1 - Hiç evlenmemiş bir erkek ol -
saydım dul bir kadınla asla evlenmez
dim. Artık elbise giymeyi hiç sev -

mem. Küçükken ablamın kısalan es-
vablarını bana yaparlardı. Düşündük 

. ~'1-A' yacımız vardır. Bir arkadaş. 'r 
geriye kalan mesafesini birliitt~,,.. 
rüyerek katedeceğimiz bir yol el 1 

O zaman, o zaman hiç düşiiflıı> /)' 

dim. Kafası kafama uygun ırıı.ı? ~ 
şamları karşılıklı oturup Jcofl~' 
imkanını bana veriyor mu? sad 
na bakardım. c1'/J 

T:SJ 
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• Saff• SON POSTA 

(Memleket Daberleri) 
Bandırmada bir spor sahası ıomre:~,:::~ :~~~lüya 

vncnde getiriliyor 
Sahanın tanzimine bölgece 16,000 lira tahsis edildi 

Bandırma spor işleri yeniden canlandırılıyor 

Beden terbiyesi kanunu mucibince ı hada orta okul beden öğretmeni tarafın
yurdun her tarafında yeni gençlik klüp- dan muhtelif beden hareketleri yaptırı1-
leri tPşekkül etmektedir. Bandırmada mıştır. 

evvelce mevcud iki klübün bu defa bir- Geçenlerde Bandırmaya gelen vali 
Jeşmesile bir gençlik klübü vücude geti- Reca1 Güreli spor işlerile yakından alA -
rilmiş ve bugüne kadar yeni klübe kay- kadE1r olarak yarım kalan sahanın bir an 
dcdilrnlerin sayısı 200 ze yaklaşmış bu - evvel ikmali için çalışacağını vAdet -
lunrnaktadır. Klüb azasından 19-20-21 mişti. Haber aldığımıııa göre Bandır
ya,larında olanlar haftada 6 saat mec - ma sahasına bölgece 16000 lira ayrılmış
buri sporla iştigal edeceklerdir. Önü - tır. Bu para 4 senede sarfedilecek ve sa

• 
( 

müzdeki Cümhuriyet bayramında yekne- hanın bütün noksanları ikmal edilecek- Samsun (Hususi) - Samsunun her -
sak bir kıyafetle resmigeçide iştirak ede- tir. Hayli zamandanberi durgunluk dev- kesçc yakından tanınan bir siması vardır: 
cek olan bu gençler şimdiden hazırlan - resi geçiren spor işlerinin yeniden can - Bu da kısa bir zaman evveline kadar 
mayn başlamış ve ilk olarak dün sa- lanm:ısı şayanı memnuniyettir. Halkevi köycülük komitesinde çalışan ve 

ziraat bankasındaki vazifesinden yeni 
ayrılan Rıza Kiperdir. 

Birinciteşrin t~ 

«Son Posta» nın zabıta romanı: 17 

~IK.&ÇAN 
ÖLÜ 

Nakleden: Hatice Hatib 

Gomarın muavini 
- Emniyet milfettl.şl Gomar diyordu. Ne- çln çabaladım, takat mümkün değU. o ben· 

den olmwıın, eğer vaktlle hırsız~ yapacağı- den tilki çıktı kapı tokmağını:ı bir şey as • 
ma doğru yolu tutup ta aksın' yap.cıaydım ve mı.ş. Sabahtanberl de odadan çıkmıyor. Fa -
polise girsey.dlm, bugün benden Iyl polis mü- kat o odadan çık.ar çıkmaz hemen odasına 
tettlşi olmazdı belki! Haydi ne l.se hayalleri gireceğim. Beş kocaman bavulu var, sandık 
bırakalım. Şhndi mesele bu defa ele aldığı - gibi onların içinde neleri var gidip bakaca -
mız ilk 1ş1 muvaf!aklyetle b~armaktır. ğun. 

Ellerine san deriden "!ldlvenıerinl giydi. - Pekfilfı Gaston, sen umumiyetle her şe. 
Bambo ağacından yapılmış bastonunu kolu- ye dikkat et. ister geçen şeyler sana ıüpheli 
na taktı ve melon şapkasını da kel bll§ının görünsünler ister §Üphelt görünmesinler. Her 
tepesine oturttu. şeyi taklb et. Hele doktorla alA.kadar otan 

Güneşli lblr sabahtL İyi bir yemek yemiş şeyleri. 
olan Gomar pek keyifil idi. - Doktor kimse ne konuşmuyor. Demiil 

Bir taksi ça~ırdı ve doktorun oturduğu kendisine Lozanlı kız •bir şeyler söyledi Fa • 
elegan ve sakin bir yer olan Marie - Th6rese kat doktor pek kısa bir oevab verdL Ahbab • 
oteline gitti. lığa girişmek lstemediği pek belli tdl 

Doktora bir fenalık yapılmadan enel ora- - Vay! Vay! Vay! Vayı İş enteresan ol • 
ya varmak lstlyor ve böyle bir ihtlmalden de mağa başladı. Bu Lozanlı kadın na.Sll şey1 
fena halde korkuyordu. Genç mi? Güzel mi? ... 

Geyvede çocuk 
Yllziind~n bir adam 
K omtJusıır.u IJ!diirdll 

Geyveds on sekiz 
Yaşında 

Otele girince bu endişeleri yat11tı. ÇllnkO. - Yirmi beş yaşından fazla görilrunüyor. 
kapıcının oturuşundaki sü~netten bu gece Hem de öyle güzel. öyle güzel bir kız ki ... 

Köy davasının bir Aşıkı olan ve her bu otelde •hiçbir fena hAdlsenln geçmem.lf - Bu kadar güzel bir kadın acaba dokW. 
ayın yirmi, yirmi beş gününü mutlaka olduğu okunuyordu. ra ne demiş? Gaston oğlum haydi bataıun: Bir kız kaçırıldı köylerde ve köylüler arasında geçiren bu Gomar, mösyö Regnler'in otelde olup ol - şunu da bir tetkik et. 

Geyve (Hususi) _ Burada bir cinayet .. Geyve (Hususi) - Fındıksuyu kö ~ zat, köylüye büyük yardım ve hizmetler- madığını sordu. Çünkü «Tilkb lAkablı do - - Bll§üstüne patron. Odasını blr tettlş e-
l 1 . . D k" .. d G l'b" 8 ya yunde Basanın kızı 18 yaşında Ayşeyı de bul 1 b' k i 1 d f landmcı Gaston bu otele bu isimle gelecek - derim. 
ş enm'.ştır. ere_l oyun. ek .. adı ınAli . - ayni köyden Yunus ve kardeşi Mehmed d 1 b~nmuş,tton arıd ırl ço şer e ay - ti - Bak Tilki odalara glrdl~ln zaman dik • 
§ındakı çocuğu ı e nynı oy en nın Taşkısık mevkünde yolunu keserek zor- ~ ı ır sure e ay ı~ atmıştır. Bund:n - Mösyö Regn!er'yl mi arıyorsunuz kat et parmaklarına bir şey yapışır, senınıe 
çocuğu sokakta oynarlarken kavgaya la kaçırmışlardır. Vak'adan haberdar e- bırkaç ay evvel, mesela Kavak kazası koy Diye soran Jmpıcının yüzü oitdenblre gül- beraber dışarı çıkmasın. Malüm ya biz bura· 
başfomışlardır. Ali kavga mahalline ge- dilen jandarma failleri derhal yakala- lerinde köylüye yaptığı yard~mlarda.n dü. ya hususi lşlerlmlzi görmeğe gelmedik. 
lerek çocukları ayırmak istemiş, bu esna- rnış ve Ayşeyi de ailesine teslim etmiş- dolayı Cümhuriyet Halk Partisi ilyön - Regnler'yt evet onu arıyorum. ı:Je~iti he- - Fakat patron. böyle bir ŞP.ye nMJl th • 

Ü ki ld ~ "Uml o bu sa timal vereblllrs1nlz. Benim Icln üzlllmeyints. 
d" Galı"bin çocug~u: cAli beni dövüyor!:. tir. kurul bac:kanlığınca kendisine resmen n z m 0 uı:;unu ~u yorsunuz. - • 

.. b h teli ize el bl üşt ·dır Size blr""Y çalmıyacnğuna sljz verdim. Bözii· 
dl.ye feryada başlayınca 1...~bası Galib av Suçlular hakkında tahkikata başlan- teşekkür edilmişti. a o n g en r m en . Y" ..,.... Kapıcı hem milteb~lm: me sadık kalacağuna emin olunuz... Aman 
tüfe.i;ile evden fırlamış. köy cami.ı;i önün· mıştır. Riza Kiper bu sevgisini yenememiş, _ Evet!. Eveti. dedi. Biliyorum, Mösyö dikkat ediniz bize bakıyor. 
de bulunmakta olan Aliye ateş etmiştir. A b ..., I vazifeden çekilmek ve bir köye gidip Regnier benim eski ahbabımdır. Bhı onunla (Arkası var) 
Kurşun Alinin göğsünden girerek arka - zg1n bir domuzla ogaz aşan yerlf'şmek kararını vermiştir. Bu fikrini çoktan tan~ırız. ·;·······················•••oo•••••••H•••••••••••H••••H•••' 

sından çıkmış ve derhal öldürmüştür. bir k~ TIU tatbik ederek Yozgadın asude bir kövü- Oomarl 
k - Eyvah diye düşündü. Eğer blzlm cTll -

Katil Galib yakalanarak adliyeye ve - İzmir (Husus!> - Torbalının Çaybaşı kö- ne çe ilmiş ve orada, örnek bir çiftlik klo yl !bu söylediği kadar 1yi blliyorsa biz bu-
rilmlştir. yünden Niyazi oğlu Muammer. CellM gö - kurmak üzere çalışmıya başlamıştır. radan sıvışmanın çaresine bir bakalım. 

Ankara meb'usları 
Kızılcahamamda 

Kızılcahamam (HusUBi> - Ankcıra meo'US
la.rından Arif, Feyzi ve Eşref Demirel kaza
mıza gelmişler, belediye ve Halk PartiBlni zl
faret etmtşlerdir. 

Meb'uslarımız Belediye ve Pı::rti başkan _ 
ıuııe görü.ttiikten sonra halkla temasa geç
~ ve fhtlyaçlarile yak:ındnn alfık:adar ol
muşlardır. Meb'uslarımız sıcak su banyolo.
dle soğuk su mesirelerini gezmişler ve 1e -
mekler!nl burada yedikten sonra akşam geç 
nldt Ankaraya dönmiişlerdtr. 

ıünde saz biçtiği sırada azılı v-e aç kalmış bir Resimde kendisini köylülere izahat o daha böyle düşünürken: 
yaban domuzunun tnarruzunn. uğramıştır. verirken görüyorsunuız. - Hem slz Mösyö Regnler'yl holde bulur -
Domuzla mücadele eden Muammer kolundan sunuz, dedi. Bir kenarda oturmuı gazetele • 
ve yüzünden ağır surette yaralanmış, domuz rini okuyor. 
da ölmüştür. Alaçatıda 3 yaşmda bir çocuk Boyle söylerken parmağıle köşede oturan 

kireç kuvu~unda yaralandı gayet iyi biçilmiş kahve rengi bir kostüm gi-Mardinde mekteblere teh· cum - yen ve büyük bir gazete He yüzü örtülmiis 
Çeşme {Husus!> - Alaçatı nahiye merke - olan bir genel gö.sterdi. 

Mardin (Hususi) - Orta ve ilk okul -
lara kRydedilenlerin sayısı 938-939 yılına 
nazaran büyük bir fazlalık arzetmC<kte -
dir. Mevcud mekteblerin kifayet etmiye
ceğini takdir eyliyen vilayet 12 bin lira 
sarfile yeni bir okul ·binası inşasını karar
laştırmıştır. 

zinde üç yaşında Ayşe adında bir kız çocuı?u - Evet, ta kendisi!... 
kireç kuyusuna düşerek yaratanmış ve has - Ve kapıcının yanından uzak1Q4arak he -
taneye kaldırılmıştır. men ona doğru llerledi. 

Bursada si'ahla oymyan 
çocuklar 

- Senin İngilizce bildiğinden haberim 
yoktu! 

Tilki büyük bir nezakeUe: 
- Bonjur patron dedi. 

(_s_a_m_s_u_n_d_a_h_a_y_ı_r_c_e_m_i_y_et_ı_e_ri__;;,ç_a_h_:.ş_;ıy;;_o_r_~) 
Bursn (Hususi) - Evvelki a1t.5am saat 20 

de Mollaarab mahalleslnd~ fasılalı bir su -
rette iki slll'lh sesi fşltllmt.,, mahallede hnyll 
heyecanı muclb olm~tur. Sesin geldiği ta -
:'!l.fa giden zabıta memurlsrı 14.15 yaşların
da Hakkı ve Şaban adında iki çocu~un el -
lerlne geçirdikleri tek namlulu ağızdan dol
ma bir tabancayı dlence maksadlle attık -
liınnı görmüşler, yumurcaklar cürmü me.ş -
hud mahkemesine verilerek tecziye edilmiş -
lerdir. 

Ve yüzünden gareteyi çekmeden ona elini 
uzattL Yüzüne kaldırıp tuttuğu Dally Eks -
press gazetesi idi. 

- Elbet te İnglli~ blltrim diyordu. Şim
di şurada öğrendim. Çok gfüıel bir U.sanmll}I 

Torbahda bir erkek karısmı 

Gomar onun sözünü keserek: 
- Şimdi İngillzceyi blr tarafa bırak da 

bana cevab ver, dedi. Sabahtanberl neler 
yaptın? Onu merak edirorwn. 

- Peki patron o halde size b~tan anlat
mağa başlıynlım. Bugün saat befde buraya 
geldim. Yedide fam döşambrı öptüm. Onda 
kapıclle birlikte bir aperatif fçtlın. Şunu da 
ilave etmek isterim ki mevzuubah3 olan 

bıçakhyarak ö'dUrdU fam döş~~r doktorun oturduğu tatta çalı-
şan fam doşambr'dır. Ve 'ca:>ıcı da aperatı

Torbalı (Husus!) - ~ saat on birde fi iç.erken bana son günlerde otele inml§ o -
Tepeköyünde Ali Aral adındn bir şahıs, genç j lan bütün milşterllerden bahsetti. Doktorun 
karısı Bn. Tallhayl bıçakla sekiz yerinden ı odasının yanındaki odada oturuyorum. Du
yaralamak suretile öldürmfiştiir. Ali Aral iki varı deldim. Şimdi gözeUlyo:·wn. Kapıcıya 

' bir lkl nperatlt yuvarladıktan sonra gizil po 
aydanberl genç eşinden ayn yaşıyordu. lls olduğumu söyledim. Fam döşambre de 

Zelzeleden harab o:an Uç köy 
başka yerlere kaldırıhyor 

ilk izinli olduğu gun beraber çılanağı vMet
tlm. Yani senin anlayacağın patron: en sa -
Iahlyetıl klnısemlzlc gayet lyl münasebet te
sis etmiş bulunuyorum. 

Bir doktorun gonlUk 
notlal'ından 

Nevrasteninln 
Tedavisi 

İzmir <Husu!i) - DiklU ve Bergamada zel
Samsun (Hususi) - Samsunda Kızılay 1 dalarla doyurmaktadır. Sosyal yardım zeleden harab olan üç köy hJtlkı hükümete 

Qocuk Esirge~e. ~urumu, Halkevi Sosyal şubesi, fakirlerin ilaçlarını yaptırdığı gi- müracaatla köy yerlerlnln tebdllinl J.stemlş
yhiardıın şubesı gıbı hayır teşekkülleri mu- bi bazı fakir lise ve ortarnekteb talebele- lerdlr. Bergnmanın Zeytinrlağı nahiyesine 

- Aferin o:TilkJ!» Gay'!t iyi çalışmışsın. 
Şimdi otelin milşterUeri kimlflrdlr. Bir de o
nu öğrenmek l!zımdır. Hele doktorun ya -
nındaki odada oturan insan klmdir. Blr de 

Evvelfı hangi sebebler uabı çok yor -
maktadır. Onu tetkik otmek llzımdır. 
Fazla zihni meşgulJyetı 18~ muayyen bir 
devre tamamen beyin ve zihin faaltye -
tinden uzaklaşmak lA.zımdır. Sakin, dağ
lık, ornu:ınlık bir köyde hlr adada t.<ıtl -
rahate çekilmek lcab eder. bu mnddet 
zarfında hattO. mümkünse gazete blle o
kumamalıdır. Hergiln nçık havada, kır
da, deniz kenarında dob,mak, muayyen 
saatlerde istirahat etmek ve uyumat su· 
retlle bir ay zarfında bile çok parlat ne
ticeler elde etmek mümkUndür. Eğer 
nevrasteni ruhi sadmeler ve heyecan ve
mir ihtlı1ısattan Uerl geliyorsa evvelA 
sebebi mümkün mertebe ortadan kaldır
mak lazımdır. Bazan bu gibi haller iyi 
bir izdivaç ile derhal zail olur. Böylece 
sebebleri nazarı dikkate alarak birer bi
rer ortadan kaldırmalı. Nevra.stenlde 1 -
lilçların da yeri çoktur. Müsekklnat ve 
müferrih llliçlar çok fayda verir. Bun -
dan mnada içinde fosfat ve kalsyarn 
mürekkebatını havi 11Aclar ya dahilen 
vevnhud tahtelclld şırıngalar ne tatbik 
edilir. Ve vücudde fazla sinir yıpranma
sı neticesi zayi olan fosfat emldhı t.eıAt1 
ve tazmin edilir. Beyin gibi, havyar gibi 
mugaddi maddeler pek lyl gelir. NevrM • 
tenlye ılık duşlcır da çok fayda temin e -
der. Nihayet bunlarla ılfizelm~e Jcıs9 

seyahatler tertib etmek çok mun.fJktJr. 
Herhalde nevrasteni mutınka tyt olur. 
Biraz uzun sürer fakat bu hastalığın cin 
net ile vesnlr akli hasblıklnrla al~tası 

yoktur Nevrastenlk deliliğe münkallb ol
maz. Yalnız hastaları fz'ac eder. Bunun 
için bah~ettl~lmlz tedav\l~rln usanma • 
dan tatbiki l~zımdır. 

te çok faydalı hizmetlerde bulunmak- . .. . 
d 

1 
. .. . rıne son sene içinde muntazaman yemek bağlı Tepekoyün kA.mllen harab olmasından 

ta ır ar Kızılay, uhdesıne duşen işlerıni , . . . . . dolayı .Yenlköye9 nakll, ovacık nahiye mer-
muvaffakiyetle yaptıgvı gibi Çocuk :Eefr· yedırm1'tır. Elyevrn bır poliklınik açmak . 

. . kezinın Aşağıkırıklara nakli, harab olan Ka-
gemc kıurumu da her tedris yılında, ilk ışıle meşgul olmaktadır. Resmimi2:, ye - bakum köyünün de Müsellem kırında inşa.sı 
melrteblerin muhtacı muavenet birçok mek yedirilen fakir yavruları bir yemek 
yavrusunu, bir aşhane tesis ederek iyi gı- esnasında göstermektedir. 

derpiş olunmaktadır. Sıhhat VekAlett bu hu
susu tetkik ettirmektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, gazetelerin 
apor havadislerini OK\lyor mu
awı bilmem. 

bittL 
Balkan Olimpiyadı da • . . Bizim atletler yüksek 

atlamada biiyUk bir muva{
fakiyet iÖ&terememişler. 

Hasan Bey - Bu, sp~r 
birader, siyaset değil ki, at
lamak ve atlatmak kolay ol
sun! 

onu öğrenmek icab ediyor. cevab tstfyP.~ okııyucularımın posts 
- Onun yanındaki odada oturan insan pulu yollamalar11H rica eflt>rlm. Ak.si tat· 

pek tehlikeli görünmüyor. 'Rıı genç bir ka . dlrde Jstekleri mnkr,belesiz kalabilir. 
dm. Lozandan gelmiş, Lsml de Renee Thlba- \, ) 
ut. Memnun oldunuz mu patron? 

- Bugün ve dün gece o~l'? inenler kim - ( 
!erdir, bir de onların listesi ellrndt> olsa. lF •• b t • ı 

- Onları da blllyoruz oatron .. ojündenbe- "o e ÇI eczane er 
rl, dört yeni müşteri gelmiş. Bir tanesi be - - - ····- -
nim pek hoşuma gltmlyen t-ılr mö.syö. Yaşlı Bu rece nöbetçi olan eczaneler p11 • 
bir şey. Diğeri Amerikalı bir !"esııam. Bir tane ıardır: 

si de Marsllyalı şarap taciri, dördüncüsü de İstanbul cihetindekller: 
Lozanh kadın. Şehzadebaşında: (İ. Hakkı>, EmlnÖ -

- İhtiyar mösyö niçin hoşuna gitmiyor? nünde: (Necati Ahmedl, Aksarayda: 
- Evvela sabahleyin ismini otele haber <Şeref>, Alemdarda: c Abdülkadir), Be -

vermediği için, sonra da otel'! gelir gelmez yazıdda : (Cemil), Fatihte: (Vltam, sa· 
gayet yorgun olÖuğunu söyhyı>rek hemen gl- kırköytinde: (Merkez), Eyübde: <Arif 
dip yattığından! Beşir>. 

- Bu söylediğin şeylerin şüpheli tarafını Beyoğlu cihetlndekiler: 
göremiyorum! İstiklAl caddesinde: (Kanzuk>. Tepe • 

- Ya size bu adamın altıncı katta bir oda ba.,ında: <Kinyoll). Taksimde: <Tautzıı), 
istemi~ olduğunu da lll\.ve edersem. Tarlab::!Jlında: (Nlhad), Kurtuıutta= 

- Ben hald şüphelenecek bir şey görme . (Necdet), ~lktaşta : (Vldin) . 
mektc devam ederJm. Bu onun hakkı değil Botazfçi, Kadıköy ve Atla:ardaJdJ.er: 
mi? Kadıköyünde: (Büylik, Yeldetırıne -

- Kapıcı da böyle di~liniiyor. Fakat ben nl), Üsküdarda: (İttJhadl, Sarıyerdt: 
şüpheleniyorum . Çünkü malünı ya doktor da 

.1 .... 
(Nuri>, Adalarda: (Şlnasl Rıza). 

altıncı katta oturuyor. Ben merak ettim 
Kendl..sln.l anahtar dellilnden seyretmek 1 -

_) 

• 



.. -= 15 Birinciteşrin 

Almanlar ilk ingiliz harb 
gemisini n~sıl batırdılar ? 
"C ourageous t 

tahtelbahi . " ayyare gemisini ballran 
rın kaptanı sergüzeştini anlat.yor 

1 
- •16 lılr Norveç Ey1uıde saat 13 

edlsorduk lgetn181 tnrafınd de bır inglllz ticaret 
iltere ike~ 17 Eylfılde tek an bordoya alındığ gemisini batırdıktan ve mürettebatının 
tekrar denı:ı tayyare gö~:~ bir ticaret cenııs:nı .. ~bit et.tikten sonra yolumuzn devam 
~ Centislnde n Yüzüne çıktıkuk. Ve denize daldı:o~duk, .~unu da denizln dibin~ göndermek 

n l:tktı(;ını te.;b ve uzakta kesi( bir· lr muddet sonra tayyareler uzaklaşınca 
lt ett.ık . .a duman gördük. Bunun bir İngiliz tayya-

2 •T rnutea orp llınızi 
klb ikin Yarhyaraıı: 

Y<ı tanı is cı bir torpıı nıunıkun ınerte 
'.ahlisl:yeı:bct v6.1t1 ohnu.ştu salıverdik. Birbiri ark be eemıye sokulduk ve birine. torpıll 

r lndirlllyor ve h;rek Courageous batm:Sına ınüthtş iki lnflllk duyuldu. Oemi
es canını kurta ğ ~ladı. Batmakta olan gemiden 

nna{!a bakıyordu .• 

ba31Je_ CYUka.rıdakı restnı 
g çlrdikten ı •Geceınızı 

de <lcnl%I sonra erte.sı lstlra -
c.:!l.:ıd n &athına çıkın14 b gijnü saat. H 

n radyoların ulunuyord 
Yare Cl'lntstn Courageoııs I Uk. Bu 
llıLş Oldu~u in batırılmış oldıı~u::ılız tay 
ın.nt'1!t~ haberleri işittik dair ver 
l1«ı tı kendlsind . Tahtelb:ıhlrt 

ll.rtlar en geç ıo n 
~ç e ak ve •horra ı m~. blrblrlerı 

tll'p 11 diye b · 
h nı. ınırorıa""'ı Bir akırarak se 
'- u •"' · kn,. ü · "-tldııt tın<1 .. b v g n sonra dün 

' u hA<llsenln · tafsllAtını o. 

• - +_ 
\re "'ite Nnı 

Cotıra an dentzaı 
~a~ teo~ ta tısını idare eden 

\re ltlaktıı Yl'are gemialn1 batıra 
e nı lihendlai. n 

SON POSTA 

SPOR 
At: eti ~rimizi niçin 

alkışlarla karştlamadık? 
Onuncu Balkan oyunlarında üçüncü

lük kazanan atletlerimiz dün İstanbula 
geJrtiler Fakat hiç kimse tarafından kar 
şılanmad?lar. •Beden Terbiyesi Umumi 
Müdürlüğü sporcuların maneviyatlan 
ÜZf'riııde fena tesir yaptığ1 kin galib ve 
nıafllıb gelmeleri yerine kamndı ve 
ka,,:hC'tti kelimelerinin kullanılma.c;ım 

arzı etmMi. Fakat dünkü hal, manevi
yat kırıklığının ne oldulhınu çok acı 
bir ı;ekildc göstermiş oldu. Halbuki biz 
bir müddet evvel spor kafilplrrimizi kar 
şılamak ve uğurlamak icirı bir talimııt
namE' vapılmasmı ileri sürmüş ve bu ha 
zin hale hic değilse bir nihayet veril -
mec;ini istemic;tik. Balkan ovunl11rında 
ser"f dire~ne üç defa bavrak çektiren 
t•e t~tiklal mar~ımızı bu vesile ile üç de~ 
fa nhletmiş olan atletlerimizin, ana va
tam\ c:evkle dörımeleri ve alkıc;Jarla kar-
şıhT'malan icab etmez mivdi? Sporcu -
nun yarın icin manevh•atını yükselten 
ona cııhsrn didindii'i sahad<ı hız veren 
bu. t?ibi noktalann ihmal edilmemesi çok 

Uwndır 

Futbol sahasında icad edilen seremo-
nidM cok cl:ıha büvük bir rolü olan bu 
nokta Ü7.erinde fa~la aurma~a lüzum bi

Sayfa 7 

Sulbten artık nmid yok! 
(Bqts.nllı 1 inci sa7C11da> 1 natı burada infial n 

dL,eyt muclb olduğunu yazmakta, fakat bun- tedir. e mevzuubahs edilmek _ 
dan sulhten ümldl .tesmet llzım geldll1 ka- Alman naatı hA.tim olduğu manaaının çıltanlma - tarafınd:: :!~ ettıği ganimetlerin Ameı·ıu 
m~ı icab ett.lğlni lllve eylemektedir. ya zaptetUkleri~=ı ~Dll!ktedir. Alman 
Şımdlye kada.r görülmemlf derecede kor - için garantiler ve tıneden n istikbal 

kunç bir harb felfıketlnln önüne aon dakl - konferansının at~1:1:;1~~ ~er:ınm bir sulb 
tııda geçlleceğ! kanaati umumI idi. Jenllmektedir rp e yeceği söyı-
Diğer cihetten Alınan şefleri halka İngll - f tal • 

terenin Almanyayı harbe devama icbar et _ yan gazetelerinin nqriyah 
tlğine lnandmnağı ihmal etmemekte ve bu Roma H <A.A.) - Çemberlaynın nutn 
suretle bltaTaf devletlerin tuhakikn İngllte- hakkında tefslrlerde bnlunmaktnn tçtlnab e
renin Almanyayı bu yola sevkettılUni itiraf den Roma gazeteleri, llk sayfalannd:ı bu 
edeceklerini isbata çalışmaktadırlar. nutkun Almanyad:ı husule getirdl~l şiddeW 

Almanya ve İskan inav akisleri ve Dr. Dlet:ıch tarafın<lan dün yapı-
• lan beyanatı tebaruz ettirmektedir. 

memlr k'"tlen Bu gazeteltırin Londra mnhablrlerı, harb 
Stokholm 14 (A.A.) - Ttdnlngen gazete - ı fırtınasının yaklaşmaktn olduğunu Jtıraf et

sinin Berlln muhabirinin blldir<liğine göre bl mektedirler. 
taraf memleketlerin ve bilhass:ı İskandinav TeD'ps'a göre ilk garanti 
memleketlernin harbin nihayl'te ermesı için Paris 14 (A A ) 
tavassutta bulunmağı teklif t>tmemelcrt res- türlü sulh teşebbüs;d~T~~ris~~~::~s~k he• 
mt Alman mahfellerlnde hayreti muclb ol - rantını fftl i i ga maktadır n 1 er zm n ve onun temsil etti!fl 

' · metodl t d Almanya, şüphesiz bltarnf bir cephenin arın or a an kalkmış olması !Azım 
teessüs ederek İngiltereyi tazy!k edeceğini ü- ı geldiğinin artık anlaşılması lcab ettiğini yw 
mJd etmekt.c idi. makta.dır. ...........................................................• 

Almanya, ademi tecavüz misnkını imza et- 'A' d . 
mek lstemiyen İsveçten hiç memnun def:ll - man enızaltlları 
dlr. Bu paktı imza eden Danimarka, şimal 1. 7 
memleketleri içinde Nazilerin en çok be~en- I "it • 15 b Ü k 
diklerl devlettir. HIUerln yoq:un ve rnUnfa!l ngı erenın yg 
olduğu ve son harb meclisinde asker! şeflerin h h . . 
uzun bir harb vukuuna meydan verllmiyecekı ar gamısı den bı"rı"nı· 
şekilde hareket edilmesi hususunda ısrar et -

tikleri söylenmektedir. b ııfırmıya mu ff k ld 
Bir Alman gazetesi ne diyor? "· V2 8 0 U 

Berl!n 14 CA.A.) - cD. N. B.•: (Baştarafı 1 inci sayfada) 
Gazeteler, Çemberlaynın nutkunu tefsire de Royal Oak zırhlısı Royal Soveregn sınıfın-

vam ediyorlar. Deutscbe Allgemeine Zeıtung dan idi. Safi tonllfl.tosu 29,150, gayrl safi to.. 

Onuncu Balkan ovun larma iştirak e- yazıyor: nlltıtos'u 33,500 idi. 
drn atlC'tlrrimizi tebrik eder ve kendi _ İngll!zler tarafından uzun zamandanberi Gemi takriben iki buçuk mtıyon İngll!z ıı.-
le \'oktur. 

hazırlanan ıçemberleme• ye cbarış cephesi. rasına malolmuştu. Royal Oo.km 38,1 llk se-
adını 'Verdiler. Çemberlaynln nutku İngil - klz topu, 15,2 llk 12 topu, 53,3 lUk 4 torpido 

An
'' ft r ~ .J ~ .J f l n'• o terenin HlUer tarafından tekrar edilen baıış kovanı ve mazotla J.şl!ycn türbinler:! vardı. 

"" r'f'C'. J' 1\ teklifi karşısında harbi tercih eıtı~ıre süphe Royal Oak zırhlısı Portsmou~h'da esaslı b11' 
bırakmamaktadır. Faknt çembPrleme cephe- tamir gormüş idi. G<?minln t.omırı 4 Tem -

lerin"' l.nc: rreldinİ'z dPriz. 

1 iq m ~ela rı s1 tasavvur edildiğinden batr.ba ka bir şe - muzda tamamlanmıştı. 
kilde tebellür etmektedir. Rmıyn bu cepheye Rovo.l Oak, geçen harbde Yutıaııd mullare-

An 1<ara 
14 

_ Lil:! maclarına buITTin de iştirak etmemektedir. Polonva ordusu artık b '"ine iştirak etmiş ve İspanya stvll harbln
l9 Mavıs stndvomunda 

7
_8 bin kadar se- mevcud değildir. Diğer meınl,..ketler, b!lhas- de ateşe maruz kalmıştı. B•rkaç sene evvel 

yir"• kiitl<'"i '7<ırSlsmda devam olundu. hn İtalya ve İspanya bitaraf kalmışlardır. Maltada blr müsamerede d'l.ns esnasında 

1 

tlk defa, İhsanın ht•krmlivi altında Milletler barış arzusunun Almanya C'lhetlnde vukua gelen hfı.dlselerin muhakemesi için Ro 
GnlPtasarav ilr As. Fa. f;ücü ekipleri olduğunu ve harbi İnglltera:ıln Jstemlş ve yal Oak'ta bir dlvanıharb teşt!kkfü etmı.,tı. 
knr<"'ll;ıc:tılar. Sahava olc'.ukca kuvvetli tevlld eylemiş bulunduğunu te.c;llm edlyorlnr. Sağ kalanlar 

bir kadro ile (ıkan Galatasaravm, As. Almanya Amerikanın tavassutunu Londra 14 <A.A.) _ Bahl'lve nezareti teb-
F. ~·•cünü maifö'.'ıb etmec:(' bile bir hay1i ist"medi l!ğ ediyor: 
zorhvaca~ı zanno1unuvordu. Fakat, o -vun basladıkt!ln bir müddE't sonra As. Berlin 14 (A.A.) - Alman \stlhbarat bü _ Royal Oak dritnotu mi.\rettebatından kur-
F. Gıicünün fllırun Ye tC'mpolu cahc:ma _ rosu, Almnnyanın Ruzveltın tavassutunu 1.!- tarılanların adedi şimdiye kndar 370 tir. 
lan 1<arc:ıc:ıl"da tutunamıvan s~rı-kırmızı- tediğlne dair 'Verilen haberleri, tekzlb etmiş- Bu geminin mürettebatı t:ıkrlben 1200 ki. 

lılar vaptıkları bir f!"t',., mukabil bec: eol tlr. .şl idi. 
vivPrek sahadan mal!lUb olarak çekil - Bilro, böyle .bir teşebbu_c;ün hlç bir zaman 18 Alma'l taht .. lhahiri bab .. 1Jdı 
dilf'T'. derpiş edilmediğini llt'l\'e eyl,,mcktedlr. Pnris 14 CAA > _ Ynn r~mt mt'mb:ıdan 

1l:-inci karc:1lasma. liu maclarma bu se- Alman matbuat şefi.ıin beyanah bildirildiğine ıı;bre şimdiye 1-adnr 17 veya 18 
ne vrni dahil ohn ı.fnc;kespor - Demir - L d d l k l d ? Alman tahtelbahir! tahr!b edtımlştJr. 
spor takımları arasm<h vanılrtı O!l ra a nası arşı an 

1 Londranın mr.taleası 
C"olc mükı>mmP1 rıılıc:an Mnc;kesoorun Londra 14 (A.A.) - HIUerle görüştukten ı?enr elı>rnanlıın buınin f PVkalRdC' bfr o - sonra matbuat şefi Dlctrich terafından ec _ I Londra 

14 
CA A.l, - Londrnnın bahriye me 

vunhı birinci devrevi 5/3 ~alib bltirdl - nebi gazetecilerine yapılan beyanat, Londrn h~fi~!, Royal. Oak ın zlyaınm ehemmiyetini 
ler mahfcllerlnde dikkat.le okunmuştur. ku11-ç ıltmek fıkrlnde değ~ld r. Çünku uı;ra .. 

fkirıri dC'\rredP DMnirSJ>OT, bu eltm Alman hukümeti açık şehirlerle s!vll ahall- dı ı z!ynı k.ıbUl etmek Inglltcıcnın şiarın -
l'l"'n;tl{ıbtvettr" lmrtıılmıık irin rok ca1ıı;- nln bombardıman ed!lmemesl hakkında Ruz- dandır. 
tı ic:" ~e. nncak Fikrrti ... vımtıl'h bir sı:ıvı velt tnrafından vukubulan dnvrtı evvelce kn- Ant'nk şunu kaydetmek muvafık olur ıcı. 
ilo v" bqo:lr;ı sıvı 1rıwr1Mnrni.,nr<>l{ ~/4 .. f. 1 bul ctmemi.ş olduğu için HitlP.rin, şlmdl A _ Royal Oak dritnotu 25 sen<'likt!r ve t:ım ına.
hi 1-ir f:ır1r1'1 ealihivı>fi Maskespora bır:ı- mer!kaya müracaat etmesi h ~·ret uyandır - na llc modernle~tirllmt'ml..!J v müdafaa s1J.. 
karıl< sa'!ı;ıd'ln rı>1rilr1i. mıştır. Dietrlch'ln beyanatına, hesab vrrme temi ere o kadar inkl.ş:ıf ctt\rilmcmlştl. 

santınln yaklaştığını anlıyan bır adamm Almanların iddiaları 
sözleri naznrlle bakılmaktadır. 

Amerikrd l.,fial 
Bir tavz=h 

Yı>ni Sab~'1 gazetesinin 13 Birincites-
rin 1!l39 tarilıli savısınd'l (Elritınen kıh-- Ncvyork 14 <A.A.) - Havas: 
1;unda j?endrr nı:ıs-ıl vf'tisivorhr?) bıc: - Harbin me.s'ullyetıni Amerıkaya atfeaen 

Londra 14 <Husu.sil - •Rovnl O=ık saffı
harh emlsinin b tırılması ınuna cbctilc Al
mo.nlar, şimdiye kadar 86 bln ton hacminde 
İn ili harb gemtsı batırdıklarını tddl3 ~t -
mektedırler. l•k11 ve fT!17amı Jııvi bir vazı okudum. Alman matbuat servisi şefi oıetrich'ln beya

Avlık cFedf'n Terbivesh mecmua.sına :-=•=======-========================== 
va1mıc; olduil'um bu vazının nereden a-ı Rumen turı·zm ofisi dün aç,ldı 
lı,.,d1<-1 bildirilmrden ve haberim olma -
a1n j1rtibrs edilmesini hıvrPtle karc:ıla
flırr Bu v:ı7•nın muv::ıfak.,tim olmadan 
ilr1i ~c: ec'!ildi11ini V(' YPni Sabah gazl'te
d1" l-irhir alllkam bulunmadı~ını tav -
zih ederim. 

cSon Posta» nın spor muhar
rirlerinden Tarık Ôzerengin 

B~yop'uspor 1 - Şiş'i ı 
Sisli ile Bcyoğluspor arasında yapı -

lan ~ece maçı, iki takımın büyük gay -
retirı.• rağmen 1 - 1 berabere bitmiştir. 

·-·····················--·····························-· 
Bulgaristanda yeni 
sınlf lar silah altına 

çağırıldı 
Sofya 14 (A.A.) - Harbiye nezaretin-

den bildirildiğine göre 1907 ilA 1918 sınıf- Dünkii merasimden bir fotıba 

l larından şimdiye kadar askerlik etınemış Bevoğlu.nda İstiklal caddesinde kuru- dostlıığu takviye edeceğinden b 
olanlar 75 günlilk bir talim devresi için lan Rumen Turizm Ofisi dün saat 10 da Sefirin nutkuna mukabc-le eden Be;._ 

/ 20 İlit~inde silAh altına çağınlacaklar- merasimle açıldı. Merasimde Rumen sc olYJu kaymakamı Ahmed de Türk-Rumo~ 
dır. firi Stoyka, evvelki gün bu açılış toı·c - do tluğundan bahsoderek, ofisin iki 

1 nine iştirak etmek üzere şehrimize gc - d.ost memleket arasındaki münnsebetlo-

1 I
• talyan _ Mısır len Romanya Propaganda Neuıreti tı.ı- nn artmasına yeni bir vesile teşkil et • 

rizm şubesi müdüriı Korbo, prop~and mekte olduyunu tebarüz ettirdi. 
müfettişi Konstantio, Rıomanyanın 1s _ Nutukla~dan .. sonra davetliler hazır • 

anlaşmaSJ tanbul konsolosu, ataşcmilit~ri, Roman- ~~nR; zcn~ın. bufedc izaz edildiler. Ken--
yadan gelen gazeteciler, bazı belediye ıll'rm.e mılli Rumen içkileri, Tuna hav-

Londra 14 (A.A.) - Kahiredeki cEl erkanı, Şehir Meclisi azalan, gazeteci • yarı ıkr~.m edildi. Bilahare Sümer sine
Ahram> gazetesine göre, Mısır ile İtalya ler hazır bulundular. masına gotürülen davetliler, burada Ru.
hükumetleri ~as~da ~eı:eyan eden mü - Rumen sefiri Stoyka", fransızca bir me: .Propag~nda Nc~retinin çevircUll 
zakercler neticesın.de, ıkı tarafın Lib~ a nutuk söyliyerek, turizm ofisinin Roman t~rıstık mahıyette fılmlcri seyrettilet. 
hududundaki garnızonlarının a.7.altılma - ya ve Türkiye arasındaki mün b •. S~ncma programı da Rumen ordusunun: 
sına karar verilmiştir. sıklaştıracağından temasları artase ck.ı bır resmi gecidini gösteren filmle niha • 

• ırara • yete erdi. 

- -



8 S.yfa 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede .ıf defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki piana 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aced 1,000 Liralı:c: 4,00J Lira 
4 ,, 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00() o 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 .. 5,000 " 
120 " 40 .. 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DİKKAT: Hesablanııdakl paralar bir ıene içinde 50 liradan apfı 
düpniyenlere ikramiye çıktıiı takdirde% 20 fazluale verilecektir. 

Kur'alar sene4le 4 iefa, 1 Eylal, 1 BirlncikAnun. 1 Mart ve 1 Baı:inm 
tarihlerinde çekilecektir. 

Maliye Veki\lettnden: 
J - 2257 numaralı madeni ufaklıt par& ka.nununun setlzincl madde.al mucibince 

mevkll tedavülden kaldırılan eak1 bronı bef ve ıtı buçuk kW'Ufluklarla nikel bir kurut
luklar 31/K. enel/939 tarihinden aonra deT.let borçlarına mukabil pret malsandıtlan 
ve gerekae Haslne veznedarııtıru ifa an Met. ve Ziraat. Ba.nkalannc& dahi kabul 
edllmiyecektır. 

Binaenaleyh: El~rlnde bu nevi para buhınanlarm bunlan met*Qr tarihe tadar DeT-
ıet borçları mukablllnde malnndıkla.rile ~rtes n Ziraat Bankaaı ıubelerlne yatırma.-
lan ua.n olunur. (8041) 

lstanbul Defterdarlı,iından: 
Muhammen bedell 

IJra 

Emlnönünde Ahıçelebi mahallesinin eski Qobançqme yeni Çoban -
ııruyu sokağında kAin eski 8-10 yenl 11 sayılı üatünde üç oda blr bel' 
ve ooaklılı altında ıbir matazayı mllıtemll ıa;rrtmenkullln dörtte bir 
payı. 1250 
Yukarıda mevki ve numaralan yazılı gayrimenkullln htzası.ndak1 muhammen satıı be

deli üzerinden açık arttırma sureWe mlllldyet1 satılacaktır. İJıale 16/10/939 tarihine 
müsadll Pazartesi günü saat H ded.lr. Batlf bedeli p~in olup mübadil iklncl tertib tu
flye vesikası ile mahsup ettlrilebllir. Tallblerın ~ 71> pey akçelerini vattl muayyenın
den evvel yatırıp mezkur sün vo saatte Deft.erda.rlık Milli Eı:nlA.k Mildl\rlü~ünde mt1te-
şekkll komisyona müracaatları. (7801> 

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diflerinizi fırçalayınız. 

WOLANTSb RAN~ 
UNi NV. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi : 1688 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türlriyetlelti Şubeleri : 

İSTAıNBUL .Galata ve Yenicarni) 
MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunani•tantlalıi Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık kasalar servisi 

.............................................................. 

İlan Tarif em iz . . 
Tek sütun santımı ·························· 

•ahile 400 kuruı 
•ahi/ e 250 » 
sahile-. 200 » 

Dördüncü sahile 100 » 
iç sahi/eler 60 » 
Son sahile 40 n 

Muanen bir müddet zarfında faz
laca mikt.ırda ilan yaptıracaklar 
ayrıca. tenztlılt!ı tarifemizden istJfade 
edecelderdlr. Tam, yarım ve çeyrek 
sayla lllnlat için ayrı bir tarife derpi§ 
edllmiıtır. 

son Posta'nın ticari U!nlarına atd 
işler 1ç1n 111 adrese müracaat edll
meUdir. 

llducıl,~ KoDektU ŞirkeU 
Kahramanzade Ban 

Ankara cadd11ei 

Son Posta Matbaası 
1 

Neşriyat Müdürü: Se~m Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SABİPLERİ: A. gkrem UŞAKLIGlL 

Birincitepin 1~ 

--------
Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser• 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. --------

Gayrimenkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Direktörlüğünden ı 
Münirenin Sandığımızdan 4023 hes&b No. sile aldığı 1750 liraya kartı birincl deıeeed' 

!pot.ek ederek vA.dooinde borcunu ödemediğinden dolayı hakkında yapılan tak!b O-'°' 
3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu olan 40 cı maddesine göre her btrl aft! 
ayrı şartnamelerle ve müstaldllen aatılmaları tcab eden cümlesi Mahmudpa§a nıaııa1 " 
le.sinin Nuruosmaniye cadde..lnde 298 adada. 110 kapı 13 parsel ve 108 tapı 14 pal'ltl fi 
86 Mü. Kapı 15 parsel ve 88 ta.pı 111 No. lu dört aded k§.gir dükkanlar 86 tapı 17 parıtJ. 
No. lu arsanın tamamları bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya koıunuıtur. 

Sat14 tapu sicili kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek l8teyen 13 panel lP 
(65) 14 parsel için 008) 15 par.!81 için (381 16 parsel için (49) 17 par.sel için (137) ıırt 
pey akçesi verecektir. Mllll Bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kıt.bul oıuııııl'· 
Blrilonl.f bütün vergiler~ çöp ve fener reJJlmlerl ve vakıf ıcare.cıt ve taviz bedeli n t.t1 " 
lfdiye rüsumu borçluya aiddir. Arttırma şartnamesi 31/10/ 939 tarihinden itibaren ~ 
etmek isteyenlere sandık hukuk i§lerl servisinde açık bulundurulacaktır Tapa Pi' 
kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttırmaya ~ 
mlş olanlar, bunları t.etklk ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında bel' ,,,,. 
öğrenmiş ad ve itibar olunur. Blrlnci arttırma 30/ 11/ 939 tarihine mUsA.dlt Perffllllt1' 
günü Cağaloğlunda kflin Sandığımızda aaat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Mu.a~ 
ihale yapıla.bilmesi için tekllt edllecet bedelin tercihan alınma.cıı 1cab eden gafrlDI'° " 
kul m\ike.lletlyeti Ue sandık alacağını tamamen geçmlş olması şarttır. Altst tak~ 
son arttıranın taahhli<iil baki kalmak şartııe 15/ 12139 Cuma günü ayni m&haldt 
ayni saatt.e son arttırması yapılacaktır. Arttırmada gayrimenkul en çok arttrranın er 
tünde bırakılacaktır. Ha.klan tapu alcillerııe sabit olmıyan aldkadarlar ve irtifak ~ 
kı sahlblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarıre dair iddialarını U~n tariııJJl" 
den itibaren 20 gün içinde eYra.kt müsbltelerlle beraber dairemize blldlrmelert 1...,-
dır. Bu suretle haklarını bUdlrmeınlf olanlarla hakları ta.pu sic111erlle s&btt oıJ!ll1'°' 
lar satı.ş bedelinin paylaşnuunndan hariç kalırlar. Daha fazla rnalilmat almak 15tt~ 
!erin 938/ 1377 dosya numara.sile aandılımız hukuk Lşlerl servlslne müracaat etıntlP" 
lüzumu ilan olunur. 

~ 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıkt:\n alınan gayrimenkulü ipotek göstermek 1.<1teyenlert tJJ,
hamminlerlrnlzln koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavfiz etmemek Ü'V!re ihaıe tıed" 
linin yansına kadar borç vermek suretne kolaylık göstermektedir. <~ 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden : 
ı - O uncu ve on birinoi sınıflarda nibari talebe için yer yoktur. oırr 

sınıflar için yatılı ve yatısız, kıı ve erkek tlllebe kaydına devıtm oıuır 
maktadır. 

2 - ıstf'lyenlere kavıt şartlarını bildiran tarifname gönderlllr. 
Adres: Şehz ıdebaşı Polis karakolu ar~rnsı Teıeron : 2~534 

Devlet Denizyolları 

MüdürlüOU 
işletme Umum 
ilanları 

Evvelce Münakallt VeUl.ttlnce yapüan Ulnia, 15 Teşrinlenel 939 tarlh1ne ~ 
kabul ~llecet1 bildirilen, Inglltereye ıamarlanacik ıemller halckında.tı tek11D#..&1 
Teşrinievvel 939 tarihlM ita.dar kabul edilecektir. ~ 

İstanbul 
lüğflnden: 

Gtlmrflklerl Başmfldtlt' 

Gümrük komu.syoncululu lle mal.yet memurlutu imtihanları 25/ 10/9311 
günü n.b&h .saat 9,30 da Bafm0dl\rl11k binasında y&pılacattır. 

~ 
Kayıd, 2-t/10/1939 ctınti öi'AJ• tadar dıon.m edecektir. 

Devlet demir ollır1 ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnlatl 
Muhammen bedell 15~ Ura 50 Icurut olan 129.800 tllo su ta.atiye tesı.satı içlD 

eb'adda çatıl tafı 31/ 10/ 1939 salı ıtlnl aaat(l0,30) on buçukta Haydarpqad& 091 
sı da.hlllndetı Jroml.syon taratmdan ac;ıt eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu ite girmek ist.eyenlerin 118 lira 92 kuruşluk muvakkat teminat ve t.anuoaO .. 
yin ettiği vesailde birlikte eUfltm.e ıtln11 saatine tadar komtsyona mftracaacıart 
zımdır . 

Bu işe ald şartnameler komJayondan parasız olarak dajıtılmaktadır. 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden: 
işçi revirlerinde çab§tırılmak üzere 210 lira ücretli iki tabib ile 180 lira tore&J' ._, 

eczacıya lhtlyaç vardır. .~ 
İstekli olacakların yedler1ndek1 vesaJkle birlikte Gölcükte bulunan Denk fab~ 

Umum Mtidürlfiğüne m~racaatlan ~ 

( T i Y A T R O L A R ) ffi·: dıe~~~tnb~i:!~~~ecııı: 
Şehir Ttyatrosu Tepebaşı dram kısmında satar. SON POSTA nın Ankara ,. 

Gündüz saat ıı;,:ıo da yiidir. En iyi kırtasiye m&Ueıt 
ak.§am saat 20,30 da ~ .. sl mevcuddur. 
Romeo - Jülyet 

istiklal caddP.si kome11 kısmınra 
Oftndüz saa!. 15,30 da 
akşam saat 20,30 da 

iki kere iki 

Halk opereti - Bugün matine saat 18 da 
akşam saat 9 da 

Zır Deliler 

Raşid Rıza ve S:ıdi Tek tıyatr'lSu 
HS Birlnclt.efrln Pazartesi aQamı 

Üsküdar HAle slnema!ında 

Gaib aranıyor 

İsmail Dümbüllü temsllleri - 13u akfam 
fiaküdar Hflle sinemıwnd& 

Aık dilencileri 

Mant ı rlı muşambalar, storltf 
perdeler ve sair her tarlO 
TEFRiŞAT 

Levazımatı, Beyoğlunda BAi<~ 
mağaz11larında. her yerden oıO,,. 
id şarthu ve ucuz fiatıarJa. ,. 
tılmaklttdır. Beyaz eşya d~~tt 
ınizde haseler, yatak çarşaıfiır::,t-
ve yUnlU yatak örtnlerlnin ::-...M l ları kıyas kabul etmez de,_. 

ucuzdurlar ve reka be~ 
aridirler 

Doktor Hafız Cer11ıtl 


