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Mi 11 Şefin 
millete 

h yannamesi 
ismet lnönünün zelzele 

sahasında 
dünkü tetkikleri 

Tokat 1 ( A .A .) - Reiıicümhur 
met lnönü, Türk milletine hitaben 
0~attan aıağıdaki beyannameyi J 
lıefır buyurmu§lardır: 

....................................... Milli iktısadı koruma layihasının metni ..................................... .. 
• • •• •• • 

u e ır er a ıs ue sur un e ı e 
HIJkumete vatan .miidafaası için ve dahilde spekülasyona karşı geniş ıalahiyetler veren 

kanun çok milhlm hlilıümlerl ihtiva ediyor 
Ankara 1 (Husust) - Cümhuriyct letin iktısadt durumunu bir takım §U• Vekillerinden uzun izahat almıştır. harid gerginlik zam:ınlarında, ya-

: Halle Partisi grupu yarınki toplantı - ursuz spekülasyon ve ıhtikô.r cere - Cihanın günlük siyasi seyri memle - hud yabancı devletler arasında bir 
sında milli iktısadı koruma kanunu yanlarından korumak ve bu suretl keti her gün yeni ve ant bir vak'a ile harb zuhuru halinde tatbik olunur. 
projesini görüşecektir. memleketin madd.1 ve manevi bütün karşılaştırmak ihtimali bulunduğun· Bu hallerin mevcudiyeti ve kanunun 

Parti grupu komilyonu raporunu kuvvetlerinden azami istifade imkan· dan encümenimiz de hükfımetin bu tatbik edileceği İcra 'Vekılleri heyeti 
tamamlamış, projeyi cüz'i tadilatla larını ve devletin iktısadi ve mnli em- salfıhiyetlerle techizindekı lüzum ve kararile tesbit ve ilan olunur. 
tMVib etmi§tir. İzmir rneb'usu Rah - niyet ve selô.metini temin edebilmek menfaati kabu1 etmiş ve proje ile is- Madde 2 - İcra Vekıllerı heyeti : 

~ mi Kökenin reisliğinde çalışan parti üzere diğer demokrat memleketler - tenen me.zkfır salAhiyetlerın hüktl - devletin iktısadf ve mali emnıyct ve : 
E komisyonu raporunda projeyi şöyle de dahi olduğu gibi hükümete proje- mete verilmesini muvafık bulmuştur. sellmetini korumak maksadile: 
~ tahlil eylemektedir: nin derpiş ettiği şekil ve maksadlara Ankara 1 (Hususi) - Milli iktısadf l - Orman ve madenler de d.tlıil · 

cProjenin esası umumi veya k~ • göre ant denecek kadnr süratli ve fev- koruma kanunu Hl.yihnsının metnini olmak üzere her tilrlü zirai ve sınaf . 
mı seferberlik veyahud Türkiye me- kalade tedbirler alabilmek salahiyeti- bildiriyorum: istihsal ile ticaret kredı ve münaka- ; 
nafiini dolayısile a16.ka landıran her ni istiyen bir IAyiha olup encümeni - Madde 1 - Bu kanunda yazılı hü- lat işlerini ve bu işlerde hizmet ve ; 
hangi bir harici gerginlik zamanında miz projenin bilhassa ana hükmü ü- kümler umumi veya kısmi seferber- mesainin tcvziini, usul ve şartlarını. i 
gerek vatan müdafaasını iyi ve layı- zerinde durmuş ve bu hususta gerek likte veya memleketi bir tecavüz ve- 2 - İstihlaki ve alelumum ücret - : 
kile yapabilmek, gerek dabUde mil • Başvekil ve gerek Ticaret ve !ktısad ya harb ihtimali karşısında bırakan (Devamı 8 inci sayfada) i ................................. -................................................................................... ...._ .................................................. ········-.. -·--···· .. ··········-··············· ................... . 
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bi «Z elzele felaketine uğrıyan mın • 
'J.kalarımız.dan bütün T ürk milleti-ı 

J;eni y~l için yürekten temennile
'"1 takdun ederim. Yakın ve uzak t 
1

• d_cnı milletlerin ııc insan yet ıile- 1 
nın_rrı adımız if'n gösterc!iği sem • 

· •~t v.~·. T~r~ !"illetinin yürekten te· t r • t• d ı• ı m • ş 
r k~ur erını ılade etmek i terim . . sedlerle do 'U ! 
claket mıntakası.ndak' vatandaflar 

·~~'.7t,;,~;~~:~ ):: .. ~;I:,~'f.f.0'.' ı;:::;_ Ankaradan giden ilk trenin şehre girişi çok hazin oldu, trendeki yolcular istasyondakilere 
e~ l arasın ~te b~ar".~" ;~h.41• • • yakınlarının akıbetlerini soruyorlar, iki tarafh çığhklar yükseliyordu 

e lam testi e rr bu,.-·L '" ....... , • ...................... . d .Tl..lıt 1) •ı '1 lJUJ - ' •••• ... -•••••••••••••••••••• .. m ... ••••••••••••• .... •• ... aaa .................... ••••••• .. •,. 

i •evinç v r a nası/ J.ı k ıı . ! • "tı ' 
8e oldu11t. gö . .,t~nn;~ ~ P<Ire j1'nkaz, ~g·-.-b-h·ıı:tda11 hAlii diri tnıan çıkarılıyor, 
·f,f;//;fimt~d,P.k~ bu be,.:·b"o • j dlJıpa' ra ı ·u tonrak altında kalıp ta 
Ye•ıncle 'ıtn erm erp er- ; ı, Bili I' 
ile bit e ı •c her Cl% 8Qr . { 11li m hurt:;;-ılanlar var 
ili t · 4:~.,eni bi,. ı%or/lllt • ........... ~ .......... , ......... . 

;#:::~~: ~::;i::~~t' ~;:ıik et ~~:···· ... s ....... a ... _ .. ila ___ sı n _____ d_ .... a ........ 
l8a• Ve ~n CCtmyctt~ V t a r.ıi _ 
ı el el. cı arı 1 " ustadı ı 
. e. cıltaı l t.tyga8U 8afi/am . ~ e z 1 e d ~rfd1 b~ 
.ımı~;11 t; eeni1günler 6 ;;. &. e ~ -Sonra, ft sonra "'""al IJ', I ) ., , • ~ ., ılaiıi.\·.I 

· ı::~~~::~ su baskını·'; ı· .... · · 
lte~ 3 iineü sayföda) • ..... •t\\"\ ••
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" Babamız bak, ne hale geldik 1 " diye '~an 
ı.ıy ~ıbt millr yardım 
. bslUn ~e toptandı 

haykırarak dizlerine et.lan felfiketzeda halkla 
beraber Milli Şef de ağladı 

Erzincandan Sivasa hareket eden 
Dahiliye Vekilinin beyanatı j 

ı=;.;-~---:-· d . ~e~h l (Sureti mah!usada gönder - girdi. Bu teWd 90k hazin ve tahammdl 
ul ın ıfrd.ıın :ınitesi diln iğİmiz ınuharririmizden) - Trenimb edilmez bir manzara teıkil etU. Trende -
sonr: ... ~ Al~{edi e Reisi 1~ de sağ kalabilenlerin f eryadlan, bi - kiler istuyondakilere yakınlarının ala-
~ Val.ı ~ - .. J;.. tt~ zıın hıçkınklanm1z arasındrı Anadolu betini soruyorlar, cevab ikJ taraflı bir 

rı <De :nyas 111 y • arita.smd n silinen bedbaht Erzincana (De:nnu a ind sayfada) 
vanu 8 ine;:yfada) ' . ~ l 

.a.•aP~,_,..,,a_._...zar. da 

Lira Kr. 
9 6 00 

sa alt•nda. 
Maroıara havzasındaki su 

nam.. : •• b4Skimtta~ aid laf Sil t 
Karade· ııs 1 Ada zarı ~ (Hu . ~ -ı kenara yayılarak btı.tttn Adapazarı mru . 
cu yfada) den) _:8 oıtıirlz, Mudurn v&&akat°ya na- lıa]catıııı kaplam.ı§tırİBu arada Adapaza-

.1 • • _, ·~ sular yataklarından na (Do\•aDU ind n)"fndn) 

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

''Dumlupınar,, vapuru dun Giresuna vardı 

Kurbanlar Giresunda 
1500, Orduda ise 900 ! 

Bu mıntakada fırhna ve kar şiddetle devam ediyor, 
telgraf hatları bozuk, kazalarla irtibat temin 

edilemiyor, çadır, keres:e, gaz yok1uğu hissolunuyor 

Dumlupınar vapuru 1 (Hususi surette gönderdiğim.iz rnuharrimizdaı tel
sizle) - Felaketzedelere 1stanbuldan erzak, giyecek, 'ilAç· çadır w doktor 
götürmekte olan Dumlupınar bugün saat 2 de Orduya va;~tır. 
Edindiğim ilk malumata göre Ordu ile kazaları arasındn irtibnt tamamen 

kesilmiş bulunmaktadır. Zelzele en ziyade Mes'udiyede tahnbat yapm -
100 kişinin ölümüne sebeb olmuştur. Diğer yPrlerle beraber ölü adedi 9Ôo v; 
bulmuştur. 

Kar ve fırtına şiddetle devam etmektedir . Telgraf hatları, yollar tamamen 
bozuktur. Zelzele fasılalarla devam ettiği için halk geceyi meydanlarda-
b~rd , sehir dışında geçinnekte dir. (Devamı 3 Uncll say(Wla) 
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Hergün 
, 

Yazı Çok Oltluta ~ın 
Bugün K.namadı 

"Son Posta ,, 
muh_arrirleri Erzincana 

vardllar! 

ana Hf 

SON POSTA 

Resimli Bak&le: = Sonu evvelden görünen gol kısadır .. = 

Y&a,ı gecesi bir meslekt~ş matbaıı4a~ı bira:- erke~ ç·i:-

l b . !N;'tunc ziyarete gıtti, eııki yılın sc~ saatlermı '.>· 
mış ı, ır < ·b· 
rada ~recekti. Yalnız küçük bir endııe i vardı, ev sahı ı-

. ne ilk söz oıarak: 
__ Ma•baanm müşteTek bılt'tlt-rinin listnsı bend ... , bu-.:ı~-

. tmu""·m fakat buravn gelec~inıi bi'ı...:orlar mu-
ınayı :ınu ;;\A , • • 
bim bir şey çı'ksa ge,ip beni bulurlar, dedi, kendi kendısın• 

teselli~. . 
Srıfraya oturdular, ~ başladı. bı.- tarafıa'!'l da r~V?-

dan gelen ıplylinRG numaralannı dinliyorLarch, ycmer\t"n 

ka'hve- -lmi.+C ki kap!. Ştddet lP ça}tnl"'l"Va blŞ• sonn sıra ,,. ~- e- ...- · . _ 

d 
· __..,.. i- misafirin matbaasandan bır başk·ı muhar 

ı.. ı, %ıya~'ı· ı& 

rtrc!i. Arkericşını görünce: 

iSTER JN AN, 1STER 

Sözün Kıs 

Yazı Çok Oltluıu · 
Buıü Koıaaaadı 

················································· 
Adapaz:rt da su al n 

(BCl§tarafı 1 inci sayfa 

rıraa da sular saldırmış, ve birço 
halleler su albnda kahnı§tı.r. Hal• 
ku ve dehşet içindedir. Vaziyet 
tehlike kesbetmektedir. Sular 
ehemmiyetli Jekilde tehdid et 

M.Kemalpaşa ve Karacabey 

Bursa 1 (Hususi) - lki günden 
ğan şiddetli yağmurlarla M. Ke 

ve Karacabey ovasında büy:ik bir 
zan vukua gelmiştir. M. Kemal 
saldıran sular saniyede altı bin 
mikabı. su sürükliyerek birçok m 
leri basmış, gece yarısı kasabanır. 

trik fabrikasının düdüğü ve bek . Gec 
haykınşlan ile yataklarından fı m, an 

halk neye uğradığını şaşırmış, !gını · 
gelen sular kasabanın şımalindekı tedırn 
bir anda yıkmış, birçok kadınlar, e dım; 

ler, çocuklar su\ar arasında kaybol yerd 
lardır. Diğer mahal elerdeki halk l hır t 
damlara, ağaçlara, yü~'t yerlere ç4nımd 
rak hayatlarını kurtarmışlardır. n şid 

Sular yalnız Karacabey ovası v~e ki, 
Keınalpa~ayı ka.plamış değildir. M• kaldı 
yas, Susığırlık ve Yenişehir ova1arı ıkı 

12 çay ve nehir de taşarak bütün ar bır 
yayılmıştır. Simav, Karadcre, Hnni~ üze 
re, Susığırlık. Nilufer çaylannın de Ye k 
doltüldükleri Karacabey boğazı tık rdüğ 
rnış ve sular geriye dönerek Apol 
gölüne dökülmeğe başlamıştır. M. 



ralılar muharririmize facianın 
intıt alarını anlattılar 

general doktor Zeki zelzele esnasın" a öl D 

e Japonya Çin işini çabui 
halletmelc istiyor 

Yazan: Selim Bapp Emeç 



Hazırlanmakta olan yeni kanun projesile diğer belediye 
vergi ve resimlerine de küçük ilaveler yapılacak 

Yılbaşı gecesi çekilen milli piyangonun 
600 bin liralık büyük ikramiyesinin ö 
parçası şehrimizde 1 parçası Muğlaöa, 1 
parçası Zonguldakt.a, 1 parçası B:ırtında 

:Asliye 8 inci ceza mahkemesinde garib 
bir hırsızlık h!disesinin duruşması ya -
pılmış ve karara bağlanmıştır. 

İkincikanun ~· 

• 
1 

Galib Efgani davası bugUn 
neticeleniyor 

. . . _ . . ve diğer bir parçası da Burdurda satıl -
D:ı11ılıye :7'eka~etı tarafı~~an be~diye uç msbetınde resim alınacaktır. İradsız mıştır. 

Hadisenin suçlusu Ömer bir müddet 
evvel Aksarayda Su.ad ve Mehmed isim
lerinde iki hallacın ~lettikleri dükkana 
girmiş ve bodruma inerek saklanmıştır. 

Perapalas oteli sahibi Misbahı dolan .._ 
dırdığı iddia edilen Yemenli Galib Ef ga
ninin duruşmasına, asliye 8 inci cezada: 
bugün de devam edilecektir. vergı ve resiınlerı, harç ve ucretlen hak-1 arsalardan ise yüzde bir resım alınacak - 300 bı"n ıır· al k "kr · · 2 kmd h lanmakt kanun ı ı amıyenın parçası 

a azır a olan yeni tır. Ankarada 3 parçası İstanbulda, diğerleri Akşama kadar bodrumda gizlenen hır
sız, dükkan kapanıp, ıahibleri gittikten 
sonra, ortaya çıkmlf ve içinde 30 lira bu
lunan bir kumbarayı alarak, firar etmiş
tir. 

!Bugünkü celsede müddeiumumi iddiar 
sını serdedecek, müteakiben h~kim ka .. 
rarını bildirecek, dava neticelenecektir. 

projesi ~zer~eki son etüdler tamam- :eni lflyiha, kazan9 vergilerinden be- de Tosya, Malatya, Bursa ve Mes'udıye • 
lanmak uzcredır. ledıye his.5esi olarak aynlan yüzde üçleri dedir. 

Kanun lfi.yihası içinde bulunduğumuz yüzde bqe ib!Ağ etmektedir. Proje, bele - 200 bin liralık ikramiye kazanan nu-
KömUr çalan bir hırsız 

yakalandı 
mall yıl içinde Büy~~ .~~et :r-.:eclisi~ - di~e v.:rgi ve resimlerine ciiz'i Ye ehem - maranın 4 par~nsı şehrimizde, bir parçnsı 
den çıkarılacak ve onumuzdekı Hazı - mıyetsiz bazı flAveler yapmış, bunda da İzmirde, diğer parçaları da Bursa Ka • 
randnn itibaren tatbik mevkiine girmi§ belediye hizmeilerinln. daha salim, düz - rasu ve Adanadadır. ' 

Bilahare zabıtaca yapılan tahkikatla 
hüviyeti tesbit olunan suçlu, yakalana -
rak adliyeye verilmiJtir. 

bulunacaktır. gün ve fazla g(;Srillmesini esas tutmu§tur. Diğer büyük ikramiye kazanan talih-
Salih isminde biri Sultanahmedde btıı 

kömür deposundan bir çuval kömür çala· 
rak, kaçarken yakalanmıştır. Yeni kanun projesi, halen tatbik edil- Ayrıca belediyelerin muhtarlık ve ihtiyar liler de Adana, Aşkkale İzmir Erzurum 

mekte olan kanunun neşri sırasındaki ha- heyetlerine aid vazüeleri görmeğe başla- Ankara, Hendektedir. ' ' ' 
ynt şartlarile bugünkü hayat şartları a - dıktan sonra bu hizmetlerin üası için hay Şehrimizde büyük ikramiyeyi kazanan 
rasında mevcud çok büyük inkişaf fark- li masraflara katlanmış oldukları da göz talihliler: 

AsYye 8 incdi ceza mahkemesi, yapı -
lan duruşma sonunda suçu sabit olan Ö -
merl 2 ay 20 gün müddetle ha~e mah -
kum etmiştir. 

Adliyeye verilen hırsız, Sultanahmed 
2 nci sulh ceza hakiminin kararile tev • 
kif edilmiştir. 

C Yeni neşriyat ) ----..J 
ları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. önüne alınarak, projr.yc bu hizmetler mu- 600 bin liralık ikramiye Hüseyin Suad 
Mer'iyette bulunan belediye vergi ve re - kabili cii~i ~irer harç alınmasını te~in Yalçına çıkmıştır. Talihli kazandığı bü -
simleri kanununa göre, tanzifat ve ten- edec~k hukümler konu~muşt~r'. L\ıbıyat yük ikramiyenin 3 bin lirasını Kız11aya 
virat resmi muayyen nisbeUer dahilin - resmıne de hayır cemıyetlerını ve spor terk ve teberrü etmiştfr. teş~ı·l*tını hım' dec k h-kü· 1 nıı Askeri Kamus - Uzun zamanların 
d h 

, ..... _d y . . d . h iki ·!'i. 11 aye e e u m er .wsve Keza 600 b' ı· l k 'k . K d e a nma.ırnı ır. enı proJe e ıse er · ed' . • ın ırs ı 1 ramıye a ı • derin tetebbülerini irfan hamulesi i -
resim binalarda bina vergisine matrah o- ılmiştır. köyünde Sadık ve Yaşar adında iki k işile ... Nakil v~ıtalan resim nisbet1erinde e-

18 
ark d . b t t . t' Ankara Radyo U çinriP. yaşatan bu eser, asken edebiya• 

, arsalarda da kıymet üzerinden gene . . a aşına ısa e e mış ır. t d ·· .. · b' d' · d saslı bır değişı'kllk yapılmamış, yalnız · 
200 

b' 
1
. 

1 
k 'k . . K dk- .. • ın11z a yurunmemış ır va ıyı ay m-

bfna vergisine göre hesablanan safi gelir b · ku t' ı tutulm ' ın ıra ı 1 ramıyeyı a ı oyun- G DALGA UZUNLU;ı.U ]atmakta ve kendisini takib edecekler 
~y~d vve _ıknelnl rne~e esasv . ~ de helvacı Eşref kazanmıştır. "' Ozerinden alınacaktır. yuzun en mu e enn magdunyetını l'4B m. 112 ıtes. 120 Kw. için yepyeni bir çığır açmaktadır. Bü-

Bina sahibinin oturduğu evlerin yalnız mucib olan halleri izal<? edecek t&li bil- 100 bin liralık ikramıye, Beykozda Ga- .A.Q. 19,U m. 151!1~ Kes. ıo Kw. tün askerlik alemini aUı.kadar eden bu 
'birisinden yüzde iki, diğerlerinden yü:ı:de kümler konulmuştur. ziyunus mahaUesinc~e 21 numaralı evde A.P. S1,7t m. 9ff5 Xeş. ıo Kw. kitabın; sivil münevver tabakaya da 

oturnn Hüsniye adında bir kadınla Kadı- çok büyük istifadeler temin edecek ma 

Elbisesi tutuşan 
bir amele yaralandı 

Dun iki otomobil 
kazası oldu 

D8n Ayvansarayda bir amelenin feci Dün biri 1stinye yokuşunda diğeri 
fııtr vekilde yanarak ağır surette yaralan- MaSlak 70lunda olmak üzere iki otomobil 
maıdle neticelenen bir kaza olmuştur. ka a olm d -f · t k d . . z sı uşsa a. nu usça zayıa ay e-

AyvnDArayda cıvata fabrikasında çab- dil.m . . 
pn amelelerden Balatta Hacınza yoku - emiştir. 
pmda 9 sayılı evde oturan 17 yaşmda A- Şişliden gelmekte olan §Oför Marko -
ldf yağlı iş elbisesi sırtında olduğu halde nun idaresindeki 2471 sayılı otomobil İs
mangalda ısınırken birdenbire sırtınd3ki 
elbiseler parla.mıi ve yanmağa başlamış -
tır. 

tinye yokuşundan inerken karşı istika -

metten gelen Nurinin kullandığ~ 1882 nu-

Vücudünü saran bu alevler karşısında maralı otomobille çarpımşıtrı. 

köy iske'J..esi hamal1arının müşterek al - SALI 21111940 hiyette bulunduğunu anlamak için bir 
dıkları bilete çıkmıştır. 12.30: Program, ve memleket saat aynrı. . ... . . 

. 12.35: AJaruı n meteoroloji haberleri. 12.50: kaç sayfasını çevırmek kafidır. Fazla 
50 bin lırayı kazananlar da şunlardır: Tü k ü ıı.i ç 1 1 v lh c d ı k b""t"" t•b· ı · k l al 
A 

_ _ r m z & • a an ar: ec e, ev et. Ko - o ara u un a ır erın arşı arına -
yvansaray kumaş fabrikası mudur zan, Reşad Erer, Ruşen Kam. ı - Okuyan: ,., 

ve ameleleri, Beyo~lunda Turan apar - Muza.ffE'r İlkar. 1 - Nihavend peşrevi. 2 - munca, fransızca ve bazılarına da ingi· 
tımanında oturan Bayan Ayşe, Yenika • Mürlr Nurettin _ Nlhaven<l şarkı: cSen.~z lizce, italyanca ve rusçalarının konul .. 
pıda 41 numarada Nermin. ey şuh gözlerim fıvare.) 3 - Udi Cemil - NI- muş olması tercüme yapacaklar için 

. . . havend ş:ırtı: CEzvnkı cihan fikretı hülya - .. . • 
20 bin lıralık ıkramıye de Atıley de - gibi geçti> 4 _ Artf Bey _ Niha<ttnd şarkı: buyuk kolaylıklar temm edecektit'. 

nizaltı gemisinde elektrJk başçavuşu Fet- (Yanılma ateşi aşka .) 5 - Sadettin Kav _ ............................................................ .. 

hi Yüccsese isabet etmiştir. nak • Nihavend şartı: CGel göklel'(! yüks~ _ 

.Milli Piyangonun bu yılbaşı biletleri lelim.> 2 - Okuyan: Radlte Erten. 1 - Şev-
'kr · d dl · · lı:l ğ d 1 ti Bey U~ak şarkı: (Dağlar dayanmaz e • 
1 amıye 8 e erının ço u n ve 0 gun- nlnlne.l ı - Şevki Bey _ Uşşak şarkı: CDu- Tek sütun santımı 
luğu bakımından halk tarafından fazla 9arı h!crl yay olalı dtdem ağlıyor.) a - ....... • ........................ . 
rağbet görmü~tür. Hicaz koşma : (Ebruıannın zahmı.) 4 - A - Birinci şahife 400 im L"f 

Milli piyaJ1io müdür muavini Hamid rif Bey - Uşşak şarkı: <Saki yetişir uyan n. ikinci sahile 250 » 
Ortaç 11 İkinclklnundan sonra nihayet man gel.) ! 3.SO - l4: Müaik: KanlJlk hafif u,.üncü sahi.le 200 

İl An Tarif em iz 

_ . . • . müzik lPl.) 18: Program, ve memleket saat >' » 
bulan uç aylık ıntıka planını müteakıb lyarı. 18.05: MOzlk: cazbnn<i (Pl.) 18.40. Ko Dördüncü ıahife 100 » 
hazırlanacak k~delerl tesbit etmek üze- nuşma (Ziraat ~aatl.) 18.55: Serbut ~aat. iç sahifeler ,60 ,, 

genç işçi bir müddet şaşkın bir halde s:ı- İkinci müsademe de Maslak yolunda 
ğa sola koşmuş, nihayet kendi kendine 
ateşi söndüremiyeceğini anlayınca etraf- olmuştur. 
tan fstimdada b~lamıştır. Galatada Serçe sokağında 12 numarada 

Akifin feryadına ~oşan diğer ameleler, oturan Necdet idaresindeki 2118 sayılı o
mrlukla kendisini kurtarabilmişlerdir. 

Kaza esnasında vücudünün birçok 
yerleri ağır surette yaralanan Akif, ifade 
veremiyecck bir halde Batat hastanesine 
kaldınlmıştır. Yanan amelenin hayatı 

tehlikededir. 

Ticaret işleri: 

Canlı hayvan fia•lan yükseldi 
tl'ç yaşından yukan damızlık erkek sı-

tomobille Maslak yolundan giderken, 

Taksimde Cümhhuriyet apartımanında 

oturan komisY.OnC'U A vninin kullandığı o

tomobilin sadmesine maruz kalmııtır. 

Her iki çarpı§mada da otomobiller ehem

miyetli surette has!ra uğradıklarından 

kaza etrafında zabıta tahldkat yapmak • 

tadır. 

MiJteferrlh: 

re birkaç güne kadar Ankaraya gide - ~~.lo :1 JMI emlh beke1~aı.1t9 lyan. _ Ajans ve Me - Son sahile ~···ı "' Muayyen bir mfidde., zıı. 1,. 1,J~ .. az-
cektir .... oro o a er C'u. .30: Turk müzi{tl: Mu. .. d t d · ilki d trlL';:or a ra yo _ lnca mlk ar a füın yııptıracakıar 

l yur panoramuı. üç ltemen~. ik:\- •~~en ~1~'ud C'e aynca tenr.Un · .. 1 tarıfemtzden btJtade 

Y 1 1 t 
bur, lavta ve .saz ref'.lka~ııe. AnkauıT 1l36769 ~fktl.sa : ti) 20 32: edeceklerdir. Tam, yarını ve Çeyrek o para arı amamen mı küme .~e.'J h!!yett Idar~ .D~~ 354Ik'iirıctlle.rl v:S-oayu.n ha.va~ sayfa ilanlar için ı:ıyrı bir tari!e <ferpı• 
mil 20.15: Konuşma ~ • ... a er Ataıan. 20.So· .. ı edUmiştir. ~ 

Y
ollara sarf edilecek ;r:~k sn~~~~; ~r· o ~esE>rlerı. iki keı,ençe, ltİ !:1::u:.ı~~= Son Posta'nın t!carl ııtınıatı~ ald 

3 
• ·a m Fııhire l"ersan,'ıuşen Kam Refik işler için §U ıı.dre.se miiracııst ecUJ. 

ır.1 : Saz . · ö · ' 
Nafia Vekaleti yollar kanununa ek ol- lanlar· >Ç\f n, !zzettın kte. 215. KO\ııer takdim!: melidir. ~ . . . . · · 

3
11 Bedll Yönetken. Mük: R't ~k 5 _ İlaııctlııı KolMttlf ş~ltetı 

mak uzere yenı bır kanun proJesı hazır- Fersa i 3 esı <Şef: Hasan P'erl Aln{
0 oı e J Kahrıı.:rnaoı:ade ıı.~ 

lamaktadır. Halli;~· aydn: Senfoni Sol majör ~ke~) ~ = E: Ankara caddesi 

Yeni proje vil~yet hususi idareleri ta-I ~~[; ' Gr!eg: 1 - ine! Peer Oynt sttl. ! :_ A A _ = ~ 
rafından alınmakta bulunan yol parası - r 47 '1H2m: ~ı J'EtaLs Rol opere.sın~j!. fV~rtür. Borsası. <Flnt.) 22.35-:=;üzlk· opel'~er 

· d f 
1 1 

• 1 ,Ş: Memleket saat ayarı A •- ~ 1 . 23 . M • • '), """ nın ıra ı az a o anlardan muayy~&.I r: -: rol ~ı" Esham _ TahvUAt Kam\'o . er erı. · ll7'1k : cnzband (Pl.) 23.25 • ~ 30: r 
nisbet dahlinde biraz daha fazla · bır d~ cu • ' ' _ş=ıi~ukut rınkt program, ve kapanış. 

i b .. t d 1J alınma- 22.ı. J nt'X:r- Ç-Ocu uı'i • , ~ 
Patlamıyan bomba kaldırma smıkt, umu

1
m ;-ahu ç~~ ~~ Y~ u"r.r· için ayrıl - zıraat'""'Marco id .. va.;1nda ikeıbaeski Belediyt 'ı·yasetı"nden . 

ya, Marmara ve Ege mınhkasile, ccnub ma a o an ıı sıs:ı ·,.- 1 b b . .1 h vt • 
k la tl . d h postalan tesis edildi ol 

08 
sı , • • __;;.! ... \.n arttırılmasını ve e a a~ı o- gün annes2 e . ~z: elektrik santralının g.ylık ibtry 1 0 0 Jdl 1Il ~ , 

ve şar vi ye erın e ayvan fiatlarında Dahiliye VekAletı vilayetlere ye . ,... Y ··''. :Q;zr"'öıarak halktan alınan parala- Ba ,<;()vlemiş- nannda ı:ıezinır~' zühur et.ınedlğ1:1den \t'940 tarih~~~ ok:~a.2yi~: il~ M~::etle etec ~ıd 

ğır ve mandadan ba~ka canlı hayvanların 

ihracına müsaade edilmesi üzerine Trnk-

htssolunur bir tereffü husu1e gelmistir. nı .. ' "1'1 ta ll f · • b :l\nn ehlfde olanlann teklif :ıne" r g mu 0
..,_ mtv . emir göndererek pasif knt.nttm:ıt , . ..ıl~ I rın mamen yo ar.a sar mı temın ede - Belediyem!' una - • _ e n .. uııe Belediyemize nıüracaatıarı ~ oltJ -

Havaların müsaid gidişi dolayısile hay - hükümlerine pKı;.r•• ·r - -....~~ kanunu cek hükümleri ihtiva etmektedir. kilo yaı';a taliLmca- yor, boeulrnak uzere. _./ 
van nakliyatı muntazaman icra ec1iJP - TI'lP"'!l. ::rı."\.••' > .'.JÔre, her vilayette cpat1a - Bu kanun layihası bugünlerde kat'i ed\lmlştır. Talib 'itı. ,ralım.:a ' ~---- ~ -c.u.ı' - .. • • r . , ' .,,, • • _,,r,,.- "- · . -· ··~· .. :·bom~a1~n kaldırma postaları tesi- şeklini aldıktan soma Başvekalete tak- nur. ıılOSSh • DiYe bağırıyor. ~n<:!~.rı ve lima~şletmesi 'd\l . ill l ı..:ueme e .~ı~uğu~dan, Istanbuld_ı.ı et fıat- sfnı bıl.dirmıştır. . . elim olunacak ve yakında Büyük Millet • bu da::ndan düşer gıbı sa_:f1::: 1 sO umum 1 r8SI h arl 
lanndn küçuk bır artış kaydeddmekte - Vekal~t ayrıca bu postalar 1çın her vi- Meclisine verilecektir. J Devlet demıryollaçüruyorlar, fakat çocugun ~r:a 0!~~e bi11 rpıt 9/1/940 Salı gUnfi ı:ı•t 15 t• 
dir. Mevsim dolayısile nakliyatın inti.za- lllyette bır~r kurs açılmasını emretmiş, ve ., de1"€ye doğru koşt\lkları '.OOO) ıırnlı1' la s:ıtın alınacaktır. 
mını muhnfaı..a edemiyeceği tahmin edil- kurslarda öğrenilmesi lazım gelen işlere Devamlı yağmurlar yağıyor Muhammen bedel! aosoo . ten u1al<tn çırpıruna'kta aat ı4ıılırk:ıt teminat ile kanunun ~ln et~ 

aid bir ta,imatname ne bomba tacııma~a kapalı zarf u,,ulü ile Ankal'a: ~;y .. "p kurtarı ~la 'l 
1 

\dar kollU&yon relsll&e \ft~elerl -~1 
mekte O··nu-~zdckı' hafta'ıar zarfında et ' ~ l!!t Şehrimizde yağmur kıs.. fasılalar}" 1 ""- k ~...+i.,,enJerln .... u goru r. 

' mu mahsus sedye planını göndermiştir. ... ... Bu şe ı:.w ..... e ....,~ { -.. · ıneşhu:zi d ı. l .,. da. ?-~· 
fiatlannda bu vaz.iyetm devam edeceği mütemadiyen yağmakta, arasıra yağış nslkllan ve teklltlerinl aynı ıu:rrn -en _: .. ı-mü _?dor ana , t Dr.ireslnden 
nnl~..,lmaktadı. S'J d } kar şeklinde devam etmektedir. zımdır. aeihrlIU O U d t'l'utı bey - "C? 605) ' 

..,. 1 o ar ığı hissediliyor ı:ı. .. rtnameler p"'-0ız olarak An e ,.., h<"T'T'\asın B.l'l u ... n· gel An1·al'l 
f 1 h

. b' l B ğ Yağmurlardan şehrin muhtelif semtle ..-. .... ...,. ,.;> ..,.-- "' r- -------
Maamafih int ann ıç ır surete ge- u day, arpa ve çavdar için dış piya- Tesellüm ve sevk Şefif!lnden da~ıtı ft.ıttır du"n ıaştn 5~u 

çen senenin ayni aylar zarfındaki nisbcti salardan teklifler yapılmaktadır. Fiatla _ rinde bahçe ve bostan duvarlan ve bazı ~------~-
bulımyacağı ve şehir civarında ehemmi -
yetli miktarda ka.r,ablık hayvan bulun -

,...nluı ilave edilmektedir. 

-- -
ün iki yerde yan'Yln ç1kh 

Dil~ ~hrfmizde iki yangır. başlangıcı 

olrOuştT, 
1stikl caddesinde Tuzya ~ı .sokrığında 

uasana lokantad 'l yan°m çıkmış ise 
de. itfai) t n miıdahalesi'c dC'rhal sön -
dürülmi.ıştt. 

1kinci )rtl1n d:ı dü n geç vakit Kü -
çükpazarda .l_ucular caddes inde mo -
törcü Recebı~ ayılı dükkanından çık
ınıştır. l{cyfıyc hnbf'rd~ · edilen it -

· yordm b ' .. dd faiyenın yangın ır mu et 
n Söndurulmu 

ı;onr -, 

- eski evlerin duvarlannda çöküntüler vu- ' ' --..-rın musaid oluşuna rağmen şehrimizde B M T k ""'-'h f kubulmuş, fakat bu hadiseler nilfusça za- OŞ azot ene t · 1 ı raç evsa ına uygun stoklar olmadığı • 
gibi, stok ynpacak silolar dn toprak mah- yiatı mucib olmamıştır. Bu arada Ci - Çankın Belediyesinden : 
sulleri <>fisi tarafından tutulmuş bulun - hangirde Pürte\aş sokağmda belediyeye 

maktadır. aid 8 metre yüksekliğindeki taş duveır Altı blıı ~ mazot tenekesi pazarlıkla :ıntılacaktıı. 
Paznrte.c:ı gunfi saat on beşe kadar herglin tahriren · 

Zahire ihracatçıları silo buhranından 
dolayı zahire ihracının zorluklara maruz 
kalacağından şikayet etmektedirler. 

Dıs piya.o;alardan aranmakta olan sert 
buğday\ardan 5-6 çavdarlı sıra Anadolu 
St'rllı?ri 5,l{j-5,24, 9-10 çavdarlı Trakya 
sartlcri 5,16-5,20 kuruş arasındadır. 

çökmüş, nüfusça zayiat olmamışhr. mliracantıarı ıırın olunur. 

-:::------ ------r 
DÜNYANIN EN MEŞHUR POLiS HAFlYESİ 

ERLO HO 
En meraklı, heyecanlı ve ınOtbiş macerası 

( ASK iLL ,. 
ın 

TÜRKÇE SÖZLÜ olarak 
• ' 

Db1ane Anadolu apraları Haydarpaşa 

teslimi 4,30-4,35, Marmar.ı ve Trakya 
malları çuvallı iskele teslimi 5,15-5,20, 
çavdar HaydarplŞa teslimi dökme 4,30-
4,35 kuruştur. Arpa ve cavdar piyasaları 
canlı1ığını muhafaza etmE'ktc ve fintlnrm 
bir miktnr daha artacağı tahmin edilmek
tedir. 

Perşembe gilnUnden 
itibaren ! PE Sinemasında alkışlayô ----
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üREN 
o 

y 
atbaada çalışıyoruz, kapı açı- ı Şekerci dükldnırun önünden geçer
lıyor, henüz on yaşına gelme.-- ken, şeker almak arz'.l ettiği halde al::na ... 

miş olduğu belli bir mektebli çocuk içeri eh, biriktirdi. 
giriyor: Yeni bir deftere .;ahib olmaktan, güzel 

- Gazetenin yazı ifleri müdürünü bir kurşun kalemle yazı yazmaktan mah-
görınek istiyorum.. rum kaldı, biriktirdi. 

Diyor. Arkadaşhrdan biri cevab verı- Ve nihayet dört yüz on beş kuruş oldu . 
. yor: Dört yüz on beş kuruşla o neler yapa. 

mazdı ki! 

Fransızlar, Fransa 
nasıl ta~ 

.. 

Fransız muharriri Paul Emile Cadil -
~~·.---.,--:--ı~~~~~T""'"T----~~~~?":;-:.r:---,.,.------.--.--...--. 

hae yazıyor: 
Herkes bu harbin başka harblere ben

zemediğini biliyor ve şaşıyor. Filhakika 
bugünkü harb bir c.ha,e harbü dir. 191'1 
de muhasemat genış bir saha üstün~e 
nütemnclıyen yer cleği~tireo kuvvctlerın 
areket harbi olarak başlnıruştı. Sonra 

her iki taraf ta topr<>~a sapl~nıp ~almış, 1 
siper er kazmış ve cort yıl. bu - sıperler-\ 
den çıkmnnııştı. Bu d-f~ iki ın~~:ahkem 
hat kaı !:l karşıya: Majıno ve Zı0frıd ... 1 
Ve bız :.ablukanın yardunile Almanyayı 
muhası:r.ıya .çalışıyoruz. Zaferi dayanan 
kazanac .. lctır. Kat'i hareket'er olsa olsa 
son safhada kendim gösterecektir. 

iİ.sviçreden Lü~emburga kı:.;:a~d~a~r~t~e~kgm~i~l q~~ .. , 
hudud boyu topra~a gömil·ii- • .. 
-- . --u• üt{kındı bir fikir vere-
bilir: Ateşın ahenk ve kesaicti; nisbeten 
tnahdud bir hedefi bir dakikada yüzlerle !ngıüfz asker'eti ~T · 1ıattt·"tn .. .. . . • rı:rmcı " ana kapıra d b' d 
obusle dovecek şıddette.. . . rırı an ırm e .. .. . bılecek sayısız tahkimat sıralamnı~ bu- kuvvetlerini .. 

'Ya Luksemburgdan otede, Belçıka hu- lunuyor. Bunları aralar ki . lh _ d' onlemek, durdurmak isin-
~~dun1uz ne halde? Malilindur ki 1914 de rnanından kalına n'·imi E ıı-1 mbı sud kza ır. 
uurada üç -d f . d V ',,, y ll aşın a u- y nı b;ı"'ında b" . lan . mu a a:ı. sıstemı var t: a- rulmuş telörgiilerle örü. ~ B .. . . -Y u- projektör ... Geceleri 

- Ne söyliyeccksin, bana söyle çocu

ğum. 

Çocuk koltuğunnu altındaki bürükçe 
bir beyaz mendili arkadaşın masasının 

üzerine bırakıyor: 
- Bu mendilin içinde dört yüz on beş 

kuruş var. 
Hepimiz ona bakıyoruz. Acaba ne de-

mek istiyor, du dört yüz on beş kuruş ne 

Kendine bir çift yeni iskarpin alabi
lirdi 

En iyisinden bir mekteb çantasına sa
hih olurdu. 

Bir futbol topu, bir pompa, daha bun
lara benzer nder neler tedarik ederdi. 

Bunların hiç birini almasa da parasmı 
saklardı. 

Asil yürekli Türk yavrusu arkada~::ı-

- Ben bu parayı k'.ımbararnda birik- mın masasına koyduğu beşer 
Zcl 

dikkatte saydı ve verdi: 

olacak? Çocuk devam edıyor: 
kuruşla: 

tirmiştim. zelede evleri yıkılmış, a-
- Alın! 

çıkta kalmışlara gönderilmek üzere size 
veriyorum. Beşer kuruşları alıp çekmeccFine ko-

Çocuk mendili ::ıçıyor. Mendildeki pa- yan gözleri ya.şarmı~ arkadaşım. söyllyc 
ranın hep i beşer kuruşluk Birer b' cek bir söz bu'armyordtı. Yavru da bir 
kumbaraya atmış olduğ k b ır ırer söz, bir teşekkür oeklemiyordu ki... Va-

B u pe e ı. J zifesini yapmış insanJann metin tııvrile 
u yavru, bu kadar bq kuruşu belki hepimizi selamladı ve gitti 

dört yüz on beş günde, belki de daha u- • · 
zun bir zamanda biriktirebilmi~ti. • Yazı_k ki büyülenmff gil>ı idim, yazık 

. . kı yerımden kıpırdavamadım. Yazık M 

Dört ;v!.iz on ~ 1oıruşu bırıktirebil- Tü. k · . . :. ..... ı.: ,.ın·~~- .,_.lir l--l- r mılletının bütun fazilet htslerinl 
ıne ıı n ıum. 'Vl ne =u.t:n mahrum . 1 kald ., kcndınde top ·amış :>lan onun masum aı. 

1 • nını o anda öpemedim. 
Bayramda kayık salıncağa binmedi, 

biriktirdi .. ./Julı-Wl 

u an biliyor mu idiniz ? =ı 
Yıldırım meşeyi severmiş! Sigaralardaki halkafar c.ı,nnes,. Meziere - CharlviUc ve Mau- . .. .. •U... u mustan-ı en ufak bir şüplıali gürültü üstüne hen-

beuge ... Cihan Harbi bu sistemlerin ki kem sısteroe motorlu kıt' alan, sahra ve dcği aydınlatacak, düşman baskını 
fayetsizligini meydana çıkardı. Ü . .-.e ağır toplan ve tanklarile ordular mü7.a- vere<:ektir. nı ele Yıldırımın tercih ettiji ağaçlar bu -
dü§nıan tazyiki karşısmda çözülüçu.v-ıdi- heret ediyor. G' . , . z hlı b. k lunduğunu iddia ederler. Yıldmm di-• ~... ırı)oruz. ır ır apı Duvarda v v 1 .e __ ,ft 
ler. Hatta en çok mukavemet göstreece- Argonne'dan ~faubeu,g~'e kadar bü- ht>lif silahlara mahsu ·· · al . ger agaç ardan u:ı..t..Ld meşeye düşermi~· 

Ekseri yapr~ sigaralarının il~riıl< 
de kağıddan birer halka vardır· Bu 
halkalar şimdi bir markadan. bir süs
ten ibarettir. Fakat eskiden elle siga • 
raya dokunulmaması \'e o ıcağıdd.an tı.: 
tulması için konulurdtı· 

,. M b b" .. . .. k k'· ük. ,_. k .. mu e . s mazg d<>lık- H t~~ b b" .. .. v gı umulan au euge ile obürı,i'mden yu uç uırço mus~h~~ mevkilt,ri leri... Gaz defedici tertibat ... -Ostüste üç a ı.cı unu ılen batzı koyliilcr, .yagmur 
!azla tutunamadı. dolaştım. Yamaçların usvun<le çanl:.r,, katta askerleri barındıracak odalar bir esnasında meşe ağacı a1ima gıremeı -

:ütün bunlardan şimdi hen,eklerden, y""e sıkı sıkı kapanmış bir nevi bpak!ar 1 mutfak, bir yemek ko~uşu, iki ı:iıcsel fer. 
çµ ı~rla~a'l:1 ~~a iz yo: ıo~~ tien 1936 I goze çarpıy-0r. Bu kapak' arın her biri bir 

1 

motörünün homurdandığı makine dairesi * 
lan <ll' \r.,, ""ı.mberı degışınemı~ ...... h lı kuleciği örtmektedir Kul . . bi k . . , ~ '"Ub 1 . . erun çı- ve r umanda datresı E ' eski a aı- re icab etfüiyor - bu me.? e us~·-. +o .. -:.-" arası bP.ton... . . ··· . . . . .akar.ar Ktobu Rsisi u tıırJ· .. ~ .. • 

d
,,,,_, teuık,,,,.,_ a~erinde MaJ'ino ha~lm- Sagında, solunda yuz metıe ~ , l Şımdi atış odalırında.~ bırındeyız. Bu ÇaP,~ri arasında en garib 
'"4l . -·"'t " daha k d Del'~· ·· - d d . 1Uk ilı"b; be ,.._ bloklar yapıldı. o.;;a az - açığında tank tlalü toplarına, mitraı- ~-:'. .. : _.ı~ ~nune yerleşti~iş .. Lon ra_ aiti bek&r_ı~;~"' ""ster olanı uçan kurbağadır. Bu cins kur -, 

.--.11ı.~.":ıJaı.~%n.İ<L> t> denize kadar yözlere mahsus betondan sığınaklar ... Bir top ateşe b::;ıı,voz hıın.lfete.&~Y.f'lc '&.Ufln'!l'ıı istil• etmışfu. İstıfasının re bağaya Borneo'da tesadüf edilir, kuş 
ı.;,. T. ., ' Dunkerqu~ arkalarında İstihkamdan dik ve geniş bir hendek u- mükem..'Ylel ... Gözümü dürbüne uyduru- bebi 20 yaşi1ld8 bır genç kızla nişan - gibi uçmazlar, fakat en yüksek ağaç -

~ı...milere mnkavemet ede- zanıyor. Bu hendek; tankları ve düşman -~ IO uncv sayfadaj ~:.::.'::~'.'.'.'.:~.'.'.':....... ----~~-~~~~'.~:~.~~~~ .. ~'.:.'.~'.:.:. ... _. 

K:i:TA LAB 
Yazan : lbrahim Eoyi 

GDzel San'atlar mec uas 
J.fa~ıi~kAletinin senede üç defa lenmemiş ·bulunsaydı. bazı sayfalarda ras lıştığı.m gibi. eğer bu f?p:r 114na. hitab. e

neşret~u.ıel San'atıar~ mecmuası - ~eldiğimiz mue.ssü renk taşkınlıklarını diyorsa, bana kendiJudeD· kendı, muhı -
ııın sOll,,ısı bir güzellik meşheri, bir aa gôrıniyecektik. .. .. . timden habcr ver!JleıJ~· Dl.$ san ~t h_am
saıı'at açsi oıarak gözlerımizi okşuyor. Kıymetli profesör ve minyatur ustaaı lelf!rıni rrösteren 1:7Üyük hare_k~Llerı de 
En titiz; itiJlanın. bütün izlerini ta - doktor Süheyl Ünverin, kılı kırk yar~ başka blı- ambaı.tja koymak _ıcab. ede:. 
~ıyan G~l san'atlar, bizde Avrupa ça- ~ir t.itizlikle yazdığı Türk_ ressamı. ve ıç- Sonra, gene v.ı ~ecmuada _gotık numarı
pınd.a ~ p.asılamıyor, diyenlere karşı tunaı yaşayışınız maJtalesı, başlı başına )e dair bfı" tercume yazı .,;ar. Bunun da 
en maz:·ve bClığ bir cevabdır. ıbir döküman hazinesidir· llüzwn "e ıay~asıru anlıyamadım. He:· ne 

Butubüviyeti ile bir san'atkar olan * kadar 11ruterc~, nıu_kaddemes~~e c'\lakı-deg~erlı ,, Vekil · · S K 
1 

R . iAh..~ ki , 1. 1'ıtabm Turk okuyucuları ıçın esas e-
. , aaTJ.J. ımızm., .. uuı. ema eslın çerçEJVeSl 'ııluı.ue eser erin a t;ıı • . d · • d 

Y .. etkin' nıutevazl Tahsin. Oz'ün, profe- . . . ·yade ehl' b kt k • ııe:rnrnıyeti, mcvzuun an zıya e meto -c .. ı,ı tenkıdını. daha ~d M . ın~ ıra ı t~n dunda aranmalıdır» diyor amma., bıra -
sor ~"l '1\IDÇ ve üstad Süheyl Ünver sonra, şaır. ~zdı~ uhib. ı:.ra:r:asın •F.o-- ıralım bunu, meslek mecmuaları uzun u
ve dıgc.taııınmış kalemlerin kendi salta- toğrafa daı.r•. {· gı vecızelerınde şail'' zad.ıya anlal.sınlar. Eğer mecmuada böy1e 
~.ar! d~linde, en liyakatli bir otorite ile lik hü viyetinJ . ıç de kaybet.memiş, ~:e:~ bir yazının bulunması ~uvafık görülü _ 
~~u~-~ yaydıkları ayn ayrı mevzulara ~rzeleiin - bırkaçı müstesna - e~ · yorsa. neden, neye bana beni anlatacak, 
.rr. go~geıdirmek. muhtelif san' at şube - yarıda )c.a~ bir şiirin, dağınık. in~ı~ ne bileyim cKoca Sin anı~ bu bakımdan 

t~n~ ~bJde eıeman~rının vücude ge - caJll6ız ınısralarını hatırlattı ba..O~:·:.r di- mütalea edecek etüdler yazılmaz? 
ırdıklr..1· eSerlere bakmak, bizlere cGu" - 1"' anladım.sa, Ahmed Muhibderı ozu ı S •r ""' cGüzel San'atlar• da verilen muvaf -

ze .• aıı·atıar• mecmuasının ıhtıva ettiği le~ 1\1 arif Ve - fak fotoğraf nüınuneleri ise, derhal kay-
:~u ~etlg~liği, yakından temaşa ede ~ . 1:~~kiye sınırları içinde. ve aumumiyet dedeyim ki, hiç de muvaffak olmuş e • 

iline kısıılıuinım veriyor. ~-llıgı tarafından çı1tarıla;;cnin mahsulü serler değildir. Daha ziyade, alelAde kart-
""I( ~ • ıtıbaril.e muayye~ bi! Je ·yok ki arıya - postal mahiyetini taşıyorlar. Bir ızüzellik 

Esere sayın Maarü Vekili Ha.san .Alı olan hır eserde h~ç~ ve bariz karak- meŞhcrinde bu zevksizliğin yer bulması, 
Yücelın' «san'~t~mıuı. dair açtığı san'~tl~ ca~ en biri.0~ yerli' oluşudur. Bazı hiç de zevkli bir manzara arzetmiyor. 
ve Ti.ırk neşrının en_ ~lgun n.ümunesını te:,ıst_ik, bu es:1kabul edemiyorlar. Böy- Mecmuada anlıyamadı~ım bir nokta 
veren bir kapıdan gırıyoruz. suud Ke - mufrıtler, bt.ırı beraber. şuna da inanıyo- da, her hangi bir notacı :iükkanında ko • 
mal, ,san'atk~• .anlatır~en, ycPYeni bir le oım~m.ıı:C~ okuruna hitab eden crnu- !aylıkla bulacağınız Madam Butterfly o
şey söyl;medigını. san~~ın,~ .halde, onu rum kı, s';;r. muhakkak ve muhakkak s~- perasının notalarının bulunmasıdır. Bu
«~an'at~ar:, uzu:.ı Abır tarıhı, bıı:~aç seınbo- ayYen ~ahalli olmalıdır. Dolayısilc c9u- nunla ne ,gibi bir fayda temin edilmek is
lik çizgı ı e 1:ulasa ,eder ve hır kaostan rette an'atlar• mecmuasında da ilk gor - tenmiştir? Böylelikle adapte edilmiş şek
çekip çıkardıgı vak al7r ve şahıslar mü- zel 5. tediğim şey bu cCouleur locah ha- li verilmek istenmiş ise, buna lüzum var 
cerrcd m:uııa~elerın _ nıüsteh~leri ırıek1 ıs damg<UJıdır. Halbuki, tamamile mıydı ve bu zahmet değer miydi?. 

~ içinde değıJ, mu~ahhas şekıllerin cazibesi T"".~k· motifli bir kapak içinde bize büyük cGüzet San'atlarııı ın en kıymetli bir 
i~inde ruhl~ra ~ukıneder> diyerek en ba- bi~r umman veren bu mecmuanın ortala - köşesini ?-e ..,yurdu gezen Türk ressam -
rız va:ııflarıJ_e .karşımızda şahlandırıyor. ında müthiş bir cfırtına> ya tutu]pyo - larmın• mtıbalannı kaydeden kısım teş
Resım ~ıh11: en nıuctzeli verirnl_erin .. - ~ı .. yanlış değil, fırtına ... Ve bu bir şai- kil etmektedir. 

~ den. bınnı teşkil eden, 
0 

apayrı. bır ~- rin bir perdelik eseridir. Yazanı soracak- İbrahim Hoyi 
ıı j z:;!Jk, renfu v: ahenk dünyası ~n_ratg~- sınız? .. Derhal söyliyelim: İngiliz şair - _ .... - ........... -.1--L·-A··· .. N--··-~--·-·--

1 en ne ornek'er veren T sın. d~ lerinden John Drinkwaten. Mecmuanın 

L uzun ve 00~ kıymetli ~ir ~akales~~ a ı izahatına göre de, şairin 'Piyes yazmakla . · · , 

J 
:rr_ı;c.şl}lf~ cliunernamc,. 'Iluellıfıne, mı Y bı'lhassa fırtınanın şı"ddeti karsısında in- Tah~ıldar Bay IBRAHD4 BAKIRCI nın 

1 
tı· "' · ·dd entere - «• - ., 

1 
tama\ .~a~kaş:na daır cı .. er: or. Min san ruhunun kaUandıb. ıztırabı ~~at - 28.12.939 tarihinden itibaren memuriyetin -
kl k.oklu mutal~la~;ı sv~rıi.~z renk-! mayı> gütmüştür. Bu piyese ne luzum iden ayrıldığını v~ müe.ssesemizle alakası kal 

yı ım.r ~ ·baskısı, ~ze d~a itina gös _ I vardı? Amma diyeceksiniz ki s.aı;.'at~ mad:ğını ilan ederiz. 

k 
ve fırtıns,. .mtı~acında l~ır:zminyatürler basıl-ımilliyeti yoktur. San'at •. san'at ı~ındır. G. n A. Baker Ltd. 

fi• azalarla., r>nıı: o sa, v:ıı. 1 ıcuruınadan eser cild- Fakat ben yukarıda da ifade etmege ça- · 
' tedir. lan sonra dana 

"Ben nasıl 
Ev:enebiiirlm? ,, 

Mektubuna Kanad imzasını atan bir 
genç erkek an latıyoı;: 

<- Yaşını 2'7, bır ablamdan başka 
kimsem yok, muhitim ise çek dar. Çok 
basit, ev1enmek anWJUndayun.• 

Mektubuna Kanad imzasını atan 
genç bu başlangıçtan ıonra soruyor: 

«- 1, annem, babam gibi kadere bo
yun eğerek bu lş.in hallini ablam& roı 
bırakayım? 

c2, doğru olmazsa nasıl ev1enebili-
rim? 

c3, sevmeden evlenirsem bütün ha· 
yatunda boşluk duyace~ımı sanıyo

rum, yanlış mı? 
c<!, yaşını biraz daha bek\emeyw mü-

said mi?• 

* Bay Kanadın suallerinin. sıra numa-
rasına riayet etroedcm cevab verece

ğim: 
27 ya~ında bir erkek evlenme çağı

na gelmiş sayılır, fakat daha en aşa~ı 
3, 5 sene bekliyebilir, istical için mut
lak ve mücbir bir sebeb yoktur. Şu 
halde bu müddeti aramaya ve araştır
maya sarfedebilirsıniL 

Muhitim, d'ar ve buit, diyorsunuz, 
esasen geniş ve serbestte olsa müstak
bel eşiniri kendi haıımza nasıl araya
bileceğiniz! gör~m.iyonmı, mutlak&. bir 
delile ihtiyacınız olacaktlr. Sadece 
mu'Melif muhit!eıı:le muhtelif ailelere 
girip çıkmanızı temin etmek için olsa 

bile. 
Bu vazifeyi kız kardeşiniz mU.kem-

melen görebilir, maddi ve manevı· . 
1 

va-
zıyet eri müsaid olan ailelerin kızları 
h~kmda malıirnat alabılir, teması tc
mın edebilir. Fakat ''azifesi 83dece bu 
hududla mukayyeddir. Demek isti 
rum ki · · '-~ yo-' annenızın, __ ~b:ınt.Z•n gitmiş ol-. 
duk\arı yoldan yurumenizı• ta f 
d ~n· - ra \ar 

eg ım, sevmeden evlemrseniz haya-
tınızda bir boşluk. duyacağını;:; nokta
sında d~ siU: hak veririm. Fakat bu 
meseleyı de ızam etmiyelim. Kızı. gar-

. k ı k . 
menız, ız4a onuşmann. ah\•ah ruhi-
yesini anlamanız ve scvebileceğinize 
kanaat getirmeniz de kifi.di.. Da 
basit dediğiniz bir muhitt.:ı. • ·fazlr ve . " asını 
ıstemek yanlış olur ve sizı fena bi _ 
la götürebilir. r yo 

* Tuttuğum yol doğru ın ., 
Bu suali bana B!ly A. K. u • soruyor: 
- 34 yaşındadır. Fakat k d . .,1 k h~-·- en ısu. 

ço yorgun ~der. Eğlence §lemin-
den uzak yaı::ar · P · ~. ' sın_mayı, tıyatro·;u 
da sevmez, evınde ki.tab k kl . k"t . . o uma a , a· 

1 gecırır. Genç bir kızlg, evlense ol-
mıyacak, kendisi <:tı"b· b. • ı:r ı ıJ' yorgun kız 
peşınde ve benden soruyor· 

- Doğru mu? · · 
Esasta mutab k . . . l t:?:, ~u şart ıle kı, yor-

gun uğun. daha do~rusu cemiyet ha
yatından kaçmanın vaşla alakadar ol-
madıi'tı da bil· . •. b' 0 mmelıdır. 30 yaşında ır 
kız~a evlenirsiniz. gecmiş senelerini te
lafı etmek arzusUe 15 yaşında bir kızın 
yaprnıyacağını yap:naya kalkar. 20 
yaşındakile evlenirsiniz, evinden ar
rılmak istemez, sok'lk hayatmdan rniı
teneffirdir, mesele ayırd etmeyi bil· 
mektedir. TE'fZC 

• 
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Demiştir; siz bütün ümidlerinizi bağ
ladığınız hayalin birdenbır·~ inhidrımı 
karşısında evvelfı isyan etmiş, sonra N ec
lanm sağlam karakterini düşünerek ka
rarındaki kat'iyetten yeise düşrnüşsü
ınüzdür. Cinnetiniz, bıçağmızı kıza saplı
yacak kadar kuduzlaşmıştır. Sonra, üs
tünÜU! sıçrıyan ilk kan damlasını görün
ce, ak1mız başınıza gelmıştir; işe soygun
culuk mahiyeti ver.:?rek adliyeyi şaşırt
mak için, ani bir kararla, pantantifı ve 
yüzuğü oracıkta bir yere gömdükten son-

Japonyan 
Sa 1 

.son Posta• nın tefrikası: 49 

n ada 

Serkomiser kaş arını 
kadının tam gözlerinin 
sordu: 

k<ıldırnrak "e 
içine bakarak 

- Bak Hasan, cet sılaır- diyor. Şa 
halde bıçak uzun müddet ktıın göğsi.m
de kalmamış. Girdiğilt? çıktlğı bir olmuş. 

········· \! 1 

\..~-- LDÜIMlEDİM 
Sükutunuz çok fenıı :malla ifade e-, 

der Haşmet Güneş; cevab vl!riniz ve 
Hasanın bu iddiasını redde çalışınız!. 

- Ben öldürmedim' .. Hadise aynen sir 
ze anfattığım şekUdc cercyı:ın etmiştir. 

- Başka şahid yok mu b8)' müddei· 

Yazan: Zeyne l Besim Sun 

- Doğrudur ... 
- Peki Hasan; oralarda hiç kimseye 

umum?. 

ra cinayet mahallinde bir delil bırakma- riştiniz. Bundaki maksadı sezdiniz. llafıf - Doğru mu söylüyor bu bekçi, Haş-
dan kaçmak düşüncesile bıçıığı kızın bir insan!.ık cilası altında uyuyan cann- met Güneş?. 
göğsünden çekerken yakalanşımsınızdır. varlığınız aynklandt. İşi taı:mim ettiniz. ve - Doğru söylüyor efendim .. 

tesadüf etmedin mi?. 
- Ben sol taraftan geliyordum e!en-

- Var efendim; polis 245 nUJl\araıı Şe
fik, katili parka girerken gör:rnüı: fcvka· 
lfıde heyecanlıydı diyoı·. Kendi m;ıka.
mımıza dün müracaat ettiği için h:ıkkın· 
da celb müzekkeresi kesilmesini tal0b e-

Böyle :mi oldu?. cŞ"UnU yok edeyim de nasıl ols!l bana ya- - Sonra?. 
_ Hayır!. ramıyacak olan saadeti gözlerimin iinün- - Sonra ·ben bunu yakaladım efen-
- Peki na~nl oldu?. de bari bir başkası ele gcçirmecinıı> dedi- dim: düdük çaldım, po'h: geldi efendim. 
- Arzetmiştim rfendim.. niz ve kızla konuşurken bir kaplan ifti- - Sen yakalayınca bu adam bir şey 
- Onu dinledik. Şimdi bir üçüncü ih- rasile üstüne atılarak biça;eyi öldürdü- söylemedi mi?. 

timal!. nüz!. - Ben öldürmedim dedi efendim am-

Samiin arasında, bi'hassa kadınlardan, - Hayır! •. Ben öldiirmcdim!.. ma göz
1
erim

1

e gördüm. 
ağlıyanlar ve Haşmetle beraber hıçkıran- - O halde oturunuz da bekçi Hasanı - Kız debeleniyor muydu?. 
}ar pek çoğnld'ığı için reis müdahaleye dinliyelim. - Farkctmedim cfenuim .. 
mecbur kaldı: Hasan geı.di. Usulcn ycmlndcn sonra - Göğsünden kan akıyor muydu?. 

_ Burası mahkemedir efendim; itida- şunları anlattı: - Bıçtığın çıktığı yerden akıyordu e-

dim; sağ taraflarda \timse var mıydı, yok 

muydu bilmem. 
- Senin geldiğin yerden sağ taraf gö-

rünmez mi?. 
- Orası c;ık a~açlık efendim, görün-

me?. ... 
- Sen ne diyor<>un; bu işi başkası ya-

pıp ta kaçmış, sonra bu efendi üstüne 
gelmiş olmc:.5ın?. 

rnizi ve sükunetini'ıi muhafaza et.me1.se- - Evden geliyordum, E>fencrm, p:ırkm fendim .. 

lnrsın1z... yin yerde yattıgını, sıyah bır şcyın 'le - Hayır efendım, taşar gıbı akıyordu. 

-;- İmkanı mı var efendm1?. Bıçağı 
sol:muş; çıkanrken ben gördüm. Ccsed
de duran bıçak zor çıkar. Bu kolayca çı

kardı. 

- Neden zor çıknr?. 
- Et sıkar da ondan efendim ... 

derim. 
- Onu da dinliyelim ... 
Muhakeme polis 245 Şefiğin celbi için 

talik edildi. 

* İkinci celsede dinlenen polis, şunlan 
söyledi: 

- Haşmet Güneş park:ı girer~:cn ç ık 
heyecanlıydı. Kendisile tanışırız Yüzü• 
me baktığı halde selamunn mukabt•l" et· 
meden geçti. İkide, birde sağ kolunu 
kaldırarak vuruyor gibi yapıyordu. Hat, 
ta ben hayretle arkasında~ baktım. 

- Nasıl vuruyor gibi yapıyordu?. 

- Haşmet Güneş!. Bıçak kolaylıkla 
ra V devam etti: beyaz ŞC'yin üstiinde bir şeyler yaptığ111ı - Bu şahidin ifadesine itir:ızınız var 

e .Evet: üçüncü bir ihtima' ki iddia farkettim. Hemen o tarafa koştum. BiH!Z mı Haşmet Güneş?. 
- 'ı da bu fıkirdedir. İzdivac talt>"oi- yaklaşınca cHaşmeti işaretle .. bu ad:.mın 1 - Yok efendim ... 

- Birisini bıçaklıyor, yahud yuınru~ 
luyor gibi.. . mı çıktı? . 

- Kolayca çıktı efendim .•• ~a~a; Danic:in muayyen o~mıynn bir bir kızın göğsünden bıçak çıkardığını - Söyledikleri k~milen ve aynen dot-

nızı ayt l'k"~ kabul edişini tahlile gi- gördüm. nı mudur?. 
z:ınıana a ı .. 

(Arkıın VOT' ) 
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Yılbaşı aoo.ooo Lı A, aoo.ooo LiR .kor arın ekorunu ı d 
30.000 LiRA, Yedi adet 20 A, lkı adet 100.000 LiRA lk· d f I ••••• 

600 

.000 LiRA O b ' ı a et 50 000 LiRA 0 
.000 - SOO OOO ' " eş adet 10.000 LiRA ·. • ç adet 

En b"" ü · uy k ıkramiyeler: nın k~ 
~ük ;o\ 
\\ştt\'~'' 

m" .. e il · · • • 100 000 50 O vardı. 
.... r erııııızdcn teşhirine m • • • 00 L f R A 6:: de aldığımız dördünlln fotoğrafı • - K Az A N AN 

\\ .. 
ş· 

Tallhll e ın a asılıdır H k azanan biletlerin a"'ıllan f t -adresleri gifemin cam kin d pgıda sıralanmıştır. 1( • er e" ıarebilir. • o ograf 

Kolu 

600.000 LlRA ka~nan 
alihliler Tek Kollu 
Cemalden paralannı 

alıyorlar. 

d

• un azam ır 

e e tkkat: İstanbul E . - - N • mınonu o. 27 

Taşra siparişleri çok seri ve m t d 

SÜBAYLARDAN 

1 

v at, 

~~;000 LiRA lcazanan D 
- 4-ıa .. ı· ı,. ..,,.,._ 

lu Cemald~n f,':r71l'aniflt,JS.~-
tnn sonra Gişemiz önünde 

{,o.o_oo LiRA kazanan Ahla 
enı2':alh gemi . . k y sının abram 

den 'k - "" .. , a.a ı ramıyesini a1tyor. • 

Y n hal a 1 1/2 ira i a .. ç .. 
·ı u 

51 50.000 lirad ır. 

ide 

ın metni ,. ..... 

ud 
Ş'Si (B01t•T<ı/ı ı bıcı sc yfad•) 1 müracaaUer '" ceul \akibler icrayı\ mi yenler hn kkında 6 aydan 1 seneye k• \ nundaki şartıarm ıııevcUdiyeU halinde\ Madde 21 - Bu ltanun .. ~ \\I\\'\1'" 
eri ve JdT• bedellcrinL durdur:ımaz. dar sürgün cezası hükmolunur- nıczk\ır kanun hilkiinılerl tatbik olunur. den ltı"baren 2 sene müdde\.'- •t.o<!· · -L:'. 

3 - Nakil vnsıt•larınm kullanıl - Mndde 6 - Bu ıwıun hükümlerin• Madde 9 - Bu kanunda yazılı suç· Yukandaki fıkranın şüır."1li dışında ka - dlr. . Jnasmı .ııvnlln ıcnblanna göre tan - ve bu knnuna müsteniden alınan ka - lor için Türk ceza kanunile diğer ita - lan hallerde ceıa muhakeınelen usulü ka· Madde 22 - Bu kanuna ~den çı· 
zirne ve bütün bu husuiarda umumi rar ve tedbirlere her ne şekilde olursa nunlarda dahi ağırceza hükümleri bu- nunu tatbik edilir. kanlan kararnameler metınl•l"lllde ne 
veyn Jasml her nevi tahdidat ve tak- ot<run miiı:ııanaat edenler veya tatbiki· lunduğu takdirde o cezalar hükmolu - Madde 15 - Bu konunun IÜmuliine gi· uman mer'i oJaenkları ~eı"i•medi!ii 
yid,t. memnuiyetlcr ve mecburiyetler ni güçleştirenler veya geciktirenler nur. ren Sl1ç!ar ceza muhakeJ!l'l•ri usulü k• - takdirde ıtesrol Gazetede ne?

1

oti tnrl -voz"ına. SOOO liraya kadar •ğır para ce:ı:asile Madde 1 O - Bu kanuna göre veri - nununun 423 üncü maddesi muc!binco as· hinden itibaren iki gün sont< Illtt'ıycte 

a 1 

4- Do!lrod•n doğruy• veya tavzif cezalandırılırlar. Şu kadar ki bu hüktn \eıı hükümlerin masrafı mahküına a\d llye ceza mııbkemeleri ve "Iemyiz ınalıko- gire•· _ veya tesis edcce~i resmi veya hu.•usl olunacak ceza suçlunun temin etliği olmak üzere tamamen veya hÜliıs& o- mesind• tatil zamanına. göriilen işler Madde 23 - Bu kanunun hü1<"'1ı!erinl teşekküller elile ıuzum görecel!i eşY8 veya temin edeceği menfa•\ roiklann- \arak neşrine mahkemece karar veri • zümresindendir. icra Vekilleri beyeU yürütü<. 

ve maddeleri ist\>ıS>I ve imale. alıp dan aşağı ola= işlenen suçun ağır . lebfür. Madde 16 - Bu kanunu tatbik eden ------satınağ• ve stoklar tcsL<lne. lığma göre oynca 3 ..,neye kadar ha • Madde 11 - Bu kanunun şumulü - hlklm ve memurlann bu vazifelerile il· • tanb \ ffi"\\\1 yafd\m 
5 - Resmi vOV'I husnsl her nevi is- pis cezası _da hükmolunabilir· ne giren suçlar asliye ceza mahkeme· gili olarak lş\ediltleri ııuçıardan dolayı IS • 

tihs•l şubelcrintn ve işletmelerinin Mükerrirler hakkında Türk ceza ka- \erinde g5rülür. Lüzum görülecek yer haklarında terettüb eden ceWar bir misli 1, "\ • du·· n de \on\~nd\ 
münferiden veya blrte:;t;rme sureti!• . nununun tekerrür bnkkındaki hiiküm- lerde münhasıran bu ;,;!eri görmd< Ü· arttırılarak hükın•dil\r. l\omı esı u ., 

1 

r 'I ~;;::ı~.:ı:.:. ';:~u::;~~~m·~~::: !eri tatbik edilmekle beraber 6 aydan ze.,.. •Y""'.'. asliye mabk<!lnelerl kuru - _Madde 1~ - Askerlik kanunu il~ milli (Bcışta"'fı ı uıci sayf•d•l 2 seneye kadr.r surglin cezasına mah - \ur ve muteaddid aslıye ceza mahke- mudafaa ınukellefiyeU J<anunu bük'.ıınl•rl 1 
ak 

1 

t b rrülerl \<ll)det· 

ve tedbirleri lttlh•» salahiyettardır. k\im ed•!•rler. meleri bulunan yerlerde bu ın•hl« - mahfuzdur. 

10

~ anar yapı an e e 
Madde 3 - İkinci maddede yazılı Madde 7 - Mevcud malın tükenme- melerden biri bu işleri görm•~.e tah<İS Madde ıs- Bu kanu• mucibince yapı· mlştır· , <ar.ır ve tedbirlerin ihzarına ve ta bl- si yenisinin gelmemesi veya gec;kme&i. o unnbl\ir. lacka işler ve istilzam edeceği tcıklliıt lsıanbul Vilİiy:ti~~ bağlı ı..aı: ~y-kına müteallik muameleler Milli lk-t•- roJ-ud daha pahalıya mal oL,caiıı gibi Madde ı 2 _ Bu kanuna göre veri • 1<arşıl•!ı• olmak üzere 3 ündl maddede ya - makamları da dun og\eden sonr a • 

.. d• Korumo Yük<ck hevetl tarafından müllhaz.,\nrla veya talebin artın• ı se· len knrorların tatb;ki dolayısile gerek zılı heyet emrine hazinece ı; milyon li- linin riyaseti altında toplanar•l< Illın· 
il• oııınur. Bu hevet Başveldlin teklif bebile füıtın yük,elti\mesi. mevcııd a15kadorlara ve gerek üçüncü şahıs - ralık bir sennaye temin edfür. Bu ser - lakalarındaki yardım işleri h•\d<"'d• edece~\ vekı"Uerdcn mürekkeb olar>k mal•n ı;at1'jll arzedi\rnemesi· rnevcııd \\arn ırid Uca~othanf!• iJnalül!ııane. de- mayeden sar!edllecek paralar muhasebe! izalıal verınlşlerdir· 

d fcra Vekilleri he,"<"ti kararile te<kil o· knlmadığmı heyanlle malın "'1k\anma - po: m•~•" ve antrepo gibi yerlerde umumiye kanunu ne arttmna ve eksilt - Kızılay heyetleri dün mıntal<a\arııı-ıunur· Reyet

0 

'Ba•,•ekil veya tensib e· •ı. ve:• bu maksad\arla malın herhan-\arama veya sair tahkik ınuamele\eri- me ve ihale kanunlarlle tnşaat bakımın· daki evleri birer birer dolaşarak ııaı
• dece-,. vekil re!• ik eder· gı bır suretle kaçırılması •ahud nlU • nin icrasında bu kanunun tatbiki ile dan 2443 ve :_ı99 nunmoh kanunların kın ayni ve nakdi ıeberriilerini ıopl• -
• J\l\adrl• 4 - Mlllı tktısadi ı.ı::orum• ,.aza• yolıle elden çtl<an\ması veva tavzi! edilmiş olan memurlar ceza mu- hükümlerine tabi o\ıllıyacot- gibi divanı 1 

d v ı· B ıedi·"e Reisi ıJılt\ k h . b kb 1 b" beb li . d \ k . • k mış ar ır. a ı ve e ' 
• yUkc;C' cyetı u kanun hükümlerinin m.~ ~kt 1r ~kile m s:en1 

1

o dmı1~.•r> hakemeleri usulü kanununun hüküm- muhasebatın da ,,,.., ve mura abesin• IA- Kırdar ile parti müfettişi Tevfik fik. 

ve bU k•nuna istinaden olın•n karnr • ,.urnru en çe memesı. ya ıu "'u - le><ne t•vfikan zabıtanın hal< oldu''" bi d•!ii'dir. a·· ı b ı · · t1eıe · -b
·1~ : d ı 

1 1 1 

b . . , • . ret Sıl•Y un Kızı ay ŞU e ennı • ıar:n tat \M ••'" ,. murakahe<lni to • mun an •"' a mn satın • ınma<ı ve u •oll\hıvet\eri haız ve vazife\erile mü :Modd• 19 - 18 ıncı maddede. ya"lı - '~ 
1 

ve . ...,,. k'l~t ,_ 

1 

.

1 

k - .. u .... b' ··to dd"d • 

1

, . - • rek ya~ılan teberru m~·•r arını 
min ırm •~I ı a .onun "" e rıll' ny- "~ ar... r veva mu n ı ' r • r<> kelı.ltlf\•r· Me•kenlerde apılaiak ar· 

60
rmaye ile yapılan butiln m~ome\eler - , •

1 

.. _,_,., geçı· · 

1 

d'r ,_ 'r ,_.

1 1 

d · h d:1 · h ıı · d b f··11 · · çıuışına art gozU'<'n rmış er 1 • 

yed ol'''""sııın e,a et •r ara<ın a ı~ . ar e • meııı "enn e ? n "' ><· mnlard• ceuı muhokemo!eri usulii ka- d• hususi bulnık hülc6m'eri caridir Be- av biri"'"' vücude ~et•rrbilere<>I eibi avni l venJer bıikkında yukar>ki madderle nununun qı nci maddesi hükmü ca • sobaU Türkiye cümhuriyeti Ziraat Ban- Kanlarda toplanan ~· ~ızıl . 

m

·'· c1'nrla devJof busu'I ida••· ı,cle- vn•ılı cez•la-rd•n ba<ka malların mü- r n•r k dı'ndn t"'""erk:;z eıı· .
1

. merkezone .. ,.kedılerek tasnı! edı\mek· ·• . .. . ası nez • <•
00 

• • tn ır ve vez- b 
1 

. · . 

div<''' ve bir kanunla kun>l>'nn< bi - ndere< ne hulanolunur. B ı n01d~O<\o Modd• 13 B k _ . d 
1 

k işleri de bu b•nk t 

1 

d te. a ye ve paket halın• getın\mckte-1.,~u"' müesses< ve \Mekkül erl• bun· v•nlı f"il\PT tacir olm y2nlor tarafın· dilen memur:. muüst~nhudnn 1go:e ~havzıfl e- ?{e: nerd;lir Buna aid hesab v'ic marn m\ nn dir· E\'velki gün akşama kadar kaza -
uu• d 

1 1 

. ld - ·~ • em erm ı ma ve • n · uame o - . ]arı- ,,..,mur\orını •aV"lif ve ıüzumun- an ş _enmış o. uıııı ta1td•~; mal~arı· tcrahl ve vnzi!•yl sui\st.mal ve .,.znvl ler zıraat Bnnkosı hesah v• muornclele- lar ve Istanbul Kızılay mümessilliğine 
d• roocl<cz ve vıı· vctlerde ica b eden n • n mu•· Mre~: le bcr.a ?e.' l~ "~'.""dı le • n'Ü stclzim sair suçlarındnn d •la}~ hakl; _ ri bakkındakl usul ve esaslar dairesinde yapılan teberrü mikların ın 1 3 3 bin li · te.<1<,ı" aynca ihdas edebilir. eek ce1anm dorlle bin ındn">\ır. .. rmda vap,Jacak =I t:ıkib•erdc ıınıg sa- mürokabc ve ıntaç edilir. ray• bulduğu ve ayrıca 10 bin parça 

B'. "ci fıkra Jıüki\mleri d3resinde Mndde 8 - Ücretle ç•lll"mak mu~ 1- v>lı kanun hükmü tatbik olunur. şu k• _ :Madde 20 - 18 inci rnadd d. 
1 

muhtelif eşya toplandığı anlaşılmıştır· 
t 

,,.,;ı olunacak bi\(ımum teşkiliıt me- lo!iyetine liıbi tutulan lşdler colı<m k- dnr ki yalnız para eezasnc veya h3klm'n maye a - bütçeye konacak,°~- _ya~ı ı ser vııiıyet hududu dahilinde bu1unan i.ki 

a • · tl t · t' tt"kl · ·ı · 1e i h · , d a sıs:ıt a. b -,nurl .,

0 

vazife ve salah•ye eri mez - "" ım ına • . ı en ,,.ya ven en ış r •P" • par• cezasın •• b'rinl uıy!nd• bazinec< verilecek avanslarla _ b k ·ı gazetelere verilen teberrülcr 
• ..r,r h·"' -etçe tayin olunur. .. .. ka<detı \ôvıkile yapmadıkları tokdirde muhttır o'dul\u suçlarda m•zkür konu • ıardan temin edilecek kr~d°, l anka- aıa ı el taahbüdat bu yekuna dahil ~... 15 - d b f f h · ·1 3 ·· ü ro dd · t tb'k , t 

1 

er e., Ç - ve yapı an :Marl<I• 5 - ııu }tanunun huknmleri ~une ka ar a i apıs CP7~S' e c•- nıın " unc a °'ı • ' o.unma•. er• Vekilleri heyeti karıırile Ziraat Ban değildir. Dün de yılbaşı talili oıması-
. . ..ıe ;t\ihR' olunacak idari ka - za\andırıl•rlar. Bu maddeye ~ore ınah· l\ladde 14 - Bu kanunda yazıl• su~la - ıuısınea ihraç ve hazinece kefalet a·ı ;, ..... en kazalar ve İstanbul ınerke-

d•'''"'n<' ~ • ·•ı t k"b •e mııhakeme-;\nd "oo· ı ı l h · e ' e - na ra.,.•• 

1 

·cras: mecburidir- Bu kararlar k.ım oldukları cezavı ce<tı• en sonra rın a ' ' · " •> " say• ı cek bono ar veya • vıller ile temin d · d 20 bin liraya yakın teberrü k•Y· 

rar "'. n ı ,_.:ı mercilett ,"llkubulacak da çalışma mükellefiyetine riayet et - meşhud suçların muhakeır>e usulü kanu- l\r. e ı - ıd.ınd·~-· t' 9leyhınO ,..- e ıuuıŞ 1'• 

aid 
dil 
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•Son Posta,, nm tarihl tefrikası: 1O1 

.A 

-
• Hasan A il Ediz .dfitn 1111~ 

11111111•11111111 llllth. Çrvlren ." e -Jgibi lıorsacıların odalarında iple asıl -
!hti nr Şima, cProhozka» bankası • ı ~n ço~ğum var. Ald~ğ~ ı::~ı~=n~ ay 1 mış bir halde görüldüklerinden ha be • 

y ·d· Eli' senedenberi bil • çınemıyorum. Bunun ıçın . riniz var mı? nın kapıcısı ı ı... ı . . k 1 k b" istıyorum,.. . . 1 - kt B f*' 

yük bir sadakatle bu müessesede ~a - da yırnu ron u ır zam k t be - Kono, Merison, Kare! gibi bankacı - M rad arkasına döndüğii zaman Melek ı Buralarda. k~'";ınk ~~Y1og.;İi. ~u so Iışmış. gençliğini burada heba etmış - Haklısınız bedbaht adam! Fa ~- b h- !arın nehirden ölü olarak çıkanld_ık. - Alım~d ağa ile karşılaşb. Siliihtar, mutad dan d~l ~:,';, J. ~ü~lü Fatmanındı. p~ 
ti nim bnnda ne suçum var. Şu matı ~ !arını işittiniı mi? Bugün bana, ıflas tazim resmini yapbktan oonra:W d" !!;:'her ellisinin de kı.uırmı., RÖZ!erjll~ ·şhna elli senelik bu namuski\rane ran: görmüyor musunuz? Hiç er\ : tehlikesi karşısında bulunmıyan bir - Hafız Paşa !.-ulunuz ge. er "" ı- durup durup ağlaştıkla:ını anladı. ~: 

v 

Jlı~said~n sonra, bir gün, banka direk - dilde mahal y~k azizim, siz :~~nı:~o 2 

_ tek kuvvet gösteremezsiniz! . . ııah~i." Melek Ahmed,_ biraz evvel de, '!""! ı:öylem~ ... ~ı?.,"~:fı:'aı~f~~: işıı. törünür.ı huzuruna çıka.Tak maaşına 20 çırmışc;ınız! Dünyanın bugü. . sizin Sonra Ural'daki altın madenlennın p~anın eben mührü humayunu Sultan likı gu~elEvgoz la Güllüyu· sonra :Mu58Sl 
1 t klif et- "k h r . - önüne getırınce ·ı h d Id eline tcslbn e- ret ettı. ve . ' Birall kronluk bir zam yapı masını e nomı . 

8 ın'. g~z .. .. delilik sayıyo - bir zelzele neticesinde kAını en ma - Mu~adın elin en • ir:;'1;ğı zaman, Murad, alınlarından öpüp baWma b':ıstı. 
mek cesaretinde bulundu. bu teklıfinızı busbutu~ tığınız dü- volduklanndan haberdar mısın? Amc - derun. cevabuııb~e!.vabı bcklerdbn. de- boğukça bir sesle: 

Banka direktörü Pan Prohozka, ka - rum. Evet evet, bu sızın yap "kadakl petrol kuyulannın kurudu - •ben_ d; :fd~ _ Ayak divanına giderim._ f~tne "" pıcının teklif ve ricasını baştan_ sonuna pedüz d•liliktir. :1 nu i. ittin mi! Brez!lya'dak! 1ı:ıı_uçuk mııııı.T; h:aYa getir... . • fesa!1 ateşine girer!"!-. olur ki hır kaza 
k dar dinledikten sonra onu bır san - p b kasına uğrayarak orada gu iş baştanbaşa yanıp kül ol- Dedi Biraz sonra da, sırtına ;renı bır erışır .. lıakkınızı helal edın .•. 

a d .. d odanın i - c rag» an ·-· . .. l rinizle gör - orman arının ' . ı.~~ma da yeni bir mucevvıze Dedi. 
dalyeye oturttu. Ken ısı e • nelor cereyan ettıgını goz e . . duilunu biliyor mu.<;Ull. hfb~lmiv~ ~1 sadrazam padişahın hu- Musa Melek ile Güllü Fatma. olanca 

. d b' - beş yukarı dolaşmaga . . . d. Borsa kımsenın :ı... • --·n' gıydirı s o an h. b .. ŞC"' ol- . - b 

1 

d ı çın e ır aşagı . . menızı çok 1ster ım. ' . S su orsun• Cevau vennıyo... · girdi. Hafız Paşa, ıç u . , seslerıle ağlaşıp çırpınma~a "' a ı başladı Bir müddet bô~le ses;ızce do- rağbet etmediği bir tak"." ta?vıllerle u y a unutuyordum: Çok pa- =gibi, metnnetli ve veknrlı, ııer;: Bu =!er, incili köşkün kalın duvarları 
la tıklan sonra birdenbıre ıhtıyar ka - dopdolu. Bütün tahvillenn, hısse se - Bak, az ~ah zannettiğin tramvay yip etek öptil, sonra, koyn~ndan, ;!,,~' rn- ara"."'d• boğulup kalırordu. Padışah, al ş •· ·· d d rakladı· ellerini ha - . . . tı d .. ük Halbuki siz zam ra kaıandıgını . . • B fr bir kese içinde bulunan muhru h ~ kadife zeybek esvabı ile çıkı~ Jlij1• pıcmın onun e u_ • . nedlennın fıa _uş · _ • . . "ki irketinin halini bılıyor musun. u ş_ ıkanp padişaha uzattı. Hııhz Paı;:nın Musa . c k<>Jlônnı sıva.Ylll 
vaya kaldırarak soze baş'.adı. • istiyorsunuz! İsvıçre hukumetı bıle ı ~etin bu -n bon;lannı veremfyecek bır ~. temiz ve sevııı ile bakan RO~!" •- . llü, aptest naınaz biinıezd;, 

_ Bapa bak Şima, dedı, bu yap.tıgın mikan kronluk bir zam ~ap~ıı_ıa~en r- dım haberin var mı? Bun rinde yaşlar birikti._ •:ı_cak P.'l,<!i5'1Ju>. • lif usa, ona.~~ !>test a,ıaırttı . .Bnşına bit h

ayasızca tekliften dolayı ben sem ko- siz ~as11 olur da bunla'llJl hıç hırını na- haldde ohl .ugbuı.nrlni nazan itibara almıya- tebileceği kadar ha ' .. IR•nc emanet etti- nila~ba~ bekeszıeoı:t~urddü.dsonr.1K. du.vrnJa ın• 
- • • alA k dı 20 k ı k bir zam lar an ıç 1 k am ~;:;o'!i .G tt ım c ı ır ıçın e uran ur ank rım: }undan tuttugum gıbı pek a apı • zarı itibara almadan ron u ., k benden ayda yirmi kronu z .. -ifcdi. Murad yutkund~· Go··zı .. t k- indirdi. Cin.gen .rak a e sessiz fakat si .. 

b·ı· a· F kat yarım saat ka - ı D !etler borç para ve - ıa ihf rl Arl•"" · erım (' cim gibi akan ·· la · ı - k şarı ala ı ır un. a _ . . . istiyorsunuz. ev . _ istiyorsun! Hey ihtiyar, '~'lıisevd" rar Poncereye, pcncrrrn•n •rdmd <' k 

1

.. goz Yos ne aglar en, bi> 
dar boş bir vaktim oldugu ıçın senın - rcmiyecek bir vazıyette bulunuyor b d . 1 "n-kı '<! 

1 
• ın nfae çevirdi. çırptı. i çeriye gelen bir u ubede doJian fakat Muradın muhabo 

le ,öyle arkadaşça bir lıasbılıal yap - !ar, sen benden zam istiyorsun!. '.'"jı1'.ı evşu:.. "". me en sıkı ırd. ! ak!ıadıma: ı bet ve şefkati ile koca bir imparatorlu-

.• • • re bul"'• h'ııoen •yda ylrmı kronluk bir ıam ıs- - Cafer gelsin.. l!un muhteşem sıırayJaruıda yaş,van .M,,. 
mak ıs!ıyorwn. . İspanya, Portogal ~~. ~nluk bir te"1eıdin! 0.di. Bostancıbaş, •aten !nem k6sl<- sa Melek !c, yüksek faknt }"er '°' hıçlu.. Siı benden ayda 20 kronluk, yanı icin senel~ım>-, -d. 1 ten ayrılmamak için emir almıştı Fakat rıklarla kesilen bir sesle •Surei Yasin. 1 
<;P.ne s• h d h' lt 0 ı l - ..J:w• b 'I< J n 

de 

240 kronluk bir zam istiyorsıı- _,,. , .sınız.> ıyorsun.. Haydi ihtiyar, bugünlük sana ver • i"Ori"e Cafer a•a ile beraber Mel~k Ah- okumağa başlrunıştJ. 1 

Hem de bu tcltli,li•'-' - ız •yatınız • ıç ma ış ere ug - u>qım u ders kôfidir. Para verson ıned ağa da girmişti. Murad, Cafere em-~:~.. . . • . ra•madınız mı? Bu kadar senedir bu - bunları bir baı;ka yerde !şilmene im _ rinf vermeden silfihtara hitab e!H: 
lhhyar Şuna, sız •Alpın~~ ~-ı~_e .~e : rada hizmet eltil!iniz halde •maliye - kiin yoktur. - Ne var Ahmed? . 

nedlerinin 772 den 7~9 .a duştugunu bı cilik> mefhumunun •m• ini bile kavra- Banker Proho1ka bunları sBvledik - B M~~ekı Ahm~ a~a~ınd rengık~nbp~andamydı. - Siluhtar Mc>lek AhmE>d. h~zineden }d. 
• ' •Freıdnch. fabrikaları - u ııu2c R"ncın yuzun P san ı ır - ı;uk bayram t ht k t -ı B talı~ Iıyor musunu~.. 940 

d düs _ vnmamışsınız!. Maliyecilik ve mali iş- ten sonra, hareketsiz bir halde sandal- lac.ık kan bile kalmamıştı. Sultnn Mura- geni bir koıt!k ;~: ~C:rı."::.'rıı.alt~n ı .... ~~~"..e senedlennın an :

38 

': ı;~n ler hakkında ufacık ~ir fi~ıiniz olsay- vOO,. oturmakla olan kap•cı Şhnayı 0 - dı~ ayaklarına ka~andı, ve dırlistü, göz- , halarla kaplanmıştı: Bu altın levhalırm tüırunden habcrda~ mısınız. Az1" _ dı "<!ip b•nden. hem de boy!e bir za - muzlarından tutaTak sarstı. lerı ver~e kekelcdı: . /üzerinr de, serpme olarak yakutlar ka· Şima, •Slav» fabnkaları hisse sened rna..,rfa zam ister mivd~niz? • ş· . . .. - İkınci av1uva doJan Jesker, ayak dı- kılmıştı. Şi'fecj sarı atlas idi, üzerine iri 
!eri de mütemadiven düşmektedir. e - ' . t ınıa, bankenn bu teması]e bir kul- vanına efendimiz; bekle~rler... hünnü, incllerile çiçekler islennıişfi. A~ 

• t bunlar da düşın ktedi~· em Dostum: VanY_• . fena, heın cok fe - ee ıııhi yere yuvarlandı. Vücudil •o~uk Dedt Padişah, kısa ve sert: yak fslı:eınlesi de altın idi fistü sarı nt. 
ve .. eve e. • · ütün na!. Podo!ya'dakı ~ı?'cnto fabrikaları - ve taş gibi kaskatı fdf. - Kapı önüno taht kur~_Isun,.. _ _ Iastı ' 
de 728 den 716 ya kadar. Sız ıs t' nın hı·sse senedlennı satın almayı hir l\" ı· b h ·ad t' d Cevabını verdı. Sonrn, gozlntnı butJn Babüssaade "''"•ela bü,..:Jk bir dikkcı'" b

. · · b·ı h ..... l.{e ır - ' ıa ı u ranın şı e ın en uıvallı b ·ı M 
1 

k Ah d. ·· ·· d'ke- ..,- , • ~' bunlardan ınnı ı e atırınız. . tecrübe et bakalun! Ne? Başını sallı - Şi . ııııza ı ı e e e me ın yuzune ı. le aralanarak. dışarıya ellerinde gümttı me

ksitln ayda 20 kronluk biı:'zam Js • vo ' g ... tın alama?.~ın den;] mı·' manın kaföı durmuştu. rek baktı ve bağırdı: " - k l asalarla Yinni kadar zenci ağa çikts. 
1 

l'SUn · • , '' · ....................................... -•• -..... -....... - Bre oğlan bu ne?• Yuzunde kan • - Bunlar· 
tlyorsunuz:· • ... - ·· · • -ı. 11 

• " • '"~ \el'en ~ok. ~ıo •ld Wl'ıai\'ın'i lstanbul futbol rı·anhğr m mış!.. Bre kendine gel... Bre - S~vu'\o.rn vikitler ... Cekilin sehba?, 
- rh -firsunuz, a~; Bü- na 264 V°"sımdı ben onlan s

17

e sat- , ' - avraı <'ibl nr korka,..ınız ölümden... !ar •.. Açılın aslanlar . •. Pad~hımız ava G'
A 1 Jeri sallanmaea baş _ ına;;. hnz ı. G<ıne başınızı sallıyor - ~u. ıu_ıbol •ı• . (llaştarafı 7 nci ••yafada) Dedi \'e Melek Ahmcdin sağ vanal!ına, divanına .,,karlar. .,.~ ..... - -cıre .Gturya Kred· b k •unuz: A1>1ıyorsunuz de2il mi? Son- tır. Aıan muavınh~~-•ıah ayni zamanda İstan - şiddetli bir tokat jp,l'J:•· "Tın .... ,.1·~·- t ..... l'....ı.;ı,:- ncıııf Jiaf!f vura. nı tah •• • 

1 

an ası • k · · M ht ·r d kt· h l qP. ~ '-" • • · vcırıar ı; ve çabucak, kapı onunde 

0

}., )<,, n \ri bile son günlerde beş ra da bern, utanmadan, 20 kronlu cı~ı . u. ar ı_ a e ece ır. •·-'• !avi e~ihni•· ,, .Ji; ~Receom arkasına kaçıdukça geniş ibir ııçıklık vücude Retinniş. on k~ düştüler. Halbuki siz 20 bir zam i.orsunuz! mı!esının dığer azalıklarına Kemal kısı kovdun... !erdi. 

kronluk, zam istivorsunıız! Ya· şe~ fabrikalarının hisse sened _ Halim; Nuri Bosut; Cafer ve Muhtar se .Melek Ah_med, hıçkır~Jar~' karışık· . Nihaye~ Babiissaad._ tamamen aQ!dl 

Son kl" . . l . . çilmişlerdir. - lkışer ıklşer habersız noıı.t değıştJ- ve !ıazinelilerden yirmi kadar züfüflii.. ftedJ • erde n!'. ıyata aıd hısse se- erme nıuyurulur? Ş.,kcn fallı tatlı rir sekiz o~lan vardır padişahım... nün muhafawsında taht kap 

6 

-men:~.erindckı. ıst..k de a?a ldı. Si - Vertjn izakat hisse 'Onedlerinin hali- F e Aketzede lere ya rd 1 m Dedi. Murad e !ile çıkması için işaret kan lıp kuruldu. lkİn~i ~ vıu,.:, .f o~~~r~: 
tti. Ir 

1 

Oı hvıllen 12 kron ~adar düş- n i hiç Mnazsınız! Halbuki bunlar da I verdi. Sonra da bost•n cı başı va döndü: ve~içcri, sipahi ve bal~ı n çıplak fitneci. 
de ~c. t fa ]va dev lcti In~ııt ere - diiştü. •et. maa !esef bunlar da düştü. ur n u vası -- .. Caf ·~:-..Hafız Pa ~ ~ ulu!".'u. ~ı. va lı 'erın. ·~zınd~~ gene hır Uğultu :vn beldi 

AYAK DiV.Al\'l 

bir 
kır-

•

0 

Yııılh•onluk bir islikraz vapama- Ya V(berg insani şirketinin iflS. et _ Hasılab Erzincan ve havaliıri felil _ k~küne gotür, kıy?fetını degıştırıp Us- 1ı ve ?ır~ı:I~rını ezme)tc>:. nrkadakılC'r, ön .. dıgı hs · hi k 1 - • b küdar yakasına geçır... dekılcn ıtıp karıstırrnaga başladılar zo k e sı~· ç s~ ı_ madan, benden :•k .~re oldul'uoıı biliyor musunuz? ketzedelerine tahsis olunmak üzere u Dedi. Nihayet Hafız Pasa ·a hiı.b etti: 1 _ Taht ~ılnvor ... Cıkıvor... · 
F rı>,k bır. wm_ Tstıvorsunuz! B•Imorsıınuz dehi! mi? Tabii bilmez- haft• bir futbol turnuvası yapılacaktır. - Lala. yürü var git t'sküdara •.. Bu _ Bre taht kimdir? 

l!b rar kendı ç;Jık fabrikalarına ta- <lnizliz yalnız para istemesini" bilir - Bu turnuvaya Galatasamy; Fenerbab- devlet senden daha hizmet ve himmet - Afore fabt necidir? •rsğı şu devırde siz, l!liya hiç bir <in•ı çe Bcı;iktaı;· Vefa, Beykoz; B.Spor; $iş lıekler... - Taht şu kara adam mıdır: 
,>ara ol 

~; ol nnŞ l!ibi, benden 20 kronluk r<; ner. Skobat, Mililer gibi maliye- li 've Kurtuiuş klübleri iştirak edecek- Dedi. - Taht şu ~~lı oıtlan_ mıdır? 
• zn istiyorsunuz! •Direktör h ·ıe- kl d 1 b ·ı 1_ 1 d" Klüb m rahhaslan bu •kşam Padışah, ağır ağır, sedef nakıslı ve el- - Vallah bıllah omr,ınd~ tabı g6ro 

>elfort • az - <ı ~. yata ann a a anca 
1 

e Vuru er ır. u mıı. kaknuı•ı bir kapıya do.firu ilerliye- meır.istlm bre tnht allından ımış be! bert divo_ı;unuz, sı_,., elli se?eden - mUbir ha-ide bulunduklarını blliyor bölge merkezinde toplanarak turnuva- rek içeri girdi. Küç5k ve dar bir kon- ....: Usllinde parJda,-anlar cevahir ınıı bıuskarane hızmet ed•vorum. mıunuz• Sonra Kıne, Rche, Vülepord nın esa<!ann• hazırlıvacaklardır. dordan geçerek ikinoi bir sofaya çıktı. (Ark= var) 

==::::. 
_ •• Po.ıa, nın «l•bl w.u....., 6 Senin ,.ıMslnin Yanında onu ıı.,.ıl yıılnız/kınnm kızartıyur aınına ne saklayayım - Mümkün değil Halük bey, dedim, 
'" .__,;.;;---------..;.:::::,;~.:_""' __________ ____ '- bırakJrım? /yatağıma girerken ağlıyordum. kimseye karşı minnet altında. kalmak j~ l S . sli 4kş I - GQvenilenıiyecek bir insan ı.e ne * teınem. Daha evvel Vahid her de bir ç .. il.. dfve davet ettiniz? Mad•mki çafırdınw., 5 Sontesrln Cumartesi öğle sonu re gösterdi. &.ndisile ev!enıp . burada •ı4ıill~ ılilı b>ralnnl! bari san'at eserlerinden yüksek Bu sabııh baş aiirısile uyandım. Ynğ- kalmamı rica etti. Bunu ıçınden ıstem.es• dilşiinceJor alsın. Hele h.ni korumayı hiç mur va~ıvor. Hava ~aranlık. Tam bir son bile görünüşte çok ısrar edıyor, ı..,,... _ _ J "lizınıza almayınız. Ben dünyada k~n-lö bahar günü, Kahvaltıyı odamda yaptım. - Ya, demek Vahid sizinle evlenmeyi 

dimden başka kimseyi dinlemem. 1 l!leye kadar ı.m bir Ispartalı azmı•e kuruyur. ha? Vav hınzır vay! •. 
. N ak/eti en: N eyy • r [( ,..al - Ben mi afacan Vahid?... Aca ı.. 1 eşv •mı topladım. - Kuzum Halük bey ne ve böyle bba 

- ·-

ek. 
ara. 

Lını bir 

"il "'"'nın. j <im· mı? tan su birkaç satırı getirdi. Def terime tuhafıma gidiyor. 
aııı~f:lcklrık •Itında ııek lyi göreın02- 'on birinin nefis bir portre ni göster- dünvada benim kadar usulu erkek vnrl Saat on ikiye doğru hizmetçi: HaJUk- kaba k"Onuşuvorsunuz. Alışık değilim de 

ıııfd •!ılıyor, ~ Ne harikuliide renJdtt!... Gü!Qotiller. Fakat konu•ma b;r milna- lfiştl':!vonım: - Kaba mı kon~•uyorum! A ... _ B_u ı l'~nn .ben seni gezdiririm Haluk. / - Güzeuıı .•. Amm • sızın saçlarınızın kaşa olmaktan kor<ulam•"ı Hazır .. ,.ab, •TiırkAn hanım, _ ·~ay. !ar, •hınzır, = konu~anın SUS-J• rıı 'lı - IQınde gene bir isyan tutuştu- r.pgi kadar değil... -.ld, hlıç ııfbi keskin Vahidin yanında Ne\'e '4klanıvo ... un~z? Dun. Rece ra- dur. Rah•tsız oluyoa;.,,ız bır daha ahı· 
- ., • ~r. :f!alQ]q, dönüyorum, en tatlı se- SöZfinü bitirem; ?' · Haliik açık, samimi, şaşkın bir bclı.ğe ha~, "'' •!tim? ;Aff•imı< h•nı, •s:ıl'T i; ına almam. . . 

:Fa • 
tc mn 
•ttiğin 

Jtoca 
s:ıa -
zancı 

hah· 

r ı::•• "~
0

:-0 şbndj de tabloları -.ı.-- Birdenbire Vahldı Yanı başımızda bu- benrlvardu Bu iki ııenc adama ne ol- nlnıı. Yoksa Vahıd, odanıza mı kllıdledı Oturdu. Kıtablan l'"rleştırmeme yar-Ir! leeeğunı. al!v!üyorum. Taın bu ~;ld- 1 oruz. Penc,.,..ain dibindeki kanapeve mustu 00,.1~1 alzi?_ E~,.,. övle ise mel'unu geh.rtirim .. dun etli. O kadar sendi _ki bu şenlik ooJi 
• dit avukat bı,. ry snruyur v h"d b o ruyoruın '"kamı ates kırmııısı kadi- I • . b' -k 1Tt". d Bır küOJd parçasına: geçmeden bana da geçli. Yemek vakti ""vledlğinıin galiba farkında · oıa':n:Yor u fe yaştıkl»'ı dayıyorum. Y uhk !arla bir / d k~n in d{ ~::~en A :ı;;: r~h;; 1~ ~v- •Gelemem. hazırlanıyorum. dıye vnz- b";"Ullan, sandıklan tamamUe yerleştir-

' Yemeitten smıra b · Ö'lıek •"'" renkli kadife P•rdeler yüksek .u arı ~n a ı . · • \Er- dmı. c;.,•ab h<>kllven hiımetçh-e vudim. D11$b"k. 4alonıla o kadar kaldıla ~ı.:,
11

'{ Onınr ~......,ıerden .. kanapenin arkasına sar- "':; fet!';:'· 1M;fıven baş,na k •dar ne- iki dakika sonra, ·hizmetçinin aQk bırak- • Bugünkü ııostaya ınuhakkak yetişece-~ !"akil Odama çcki•n1<· ı c 

0 

e g~l~ık- lnr
0

, . Koca _koşkte bir bu odanın döse-
70 

".' c u ura ı ar. • . tı)tı kanıdan Ha!Uk ııirdi: Rıın. Geceye kalmaz f~tanbuldayım. Ye-
Cliiçlukle birkaç daklka da"•"""• ıdını. Dl •sini sevenm. Hesabsız para harc•n- ~ılmern neden . bırdenbıre olanca - Yardıma geldim. Amma önce •ÖY- ıneJie fncrk~ Ha!llk ıstemeye fstemey• 

.ış:.ıJur. 

olı:ay

rlnrın 
1urdu. 
r. Mn· 

razı oldum. ır ı- k· kalına ya jllaSına rağmen öte taraflarda bu can!ı- neş em knçtı. Buz ııı bl soğuklaştım. Tam !evini, bövle ner.ve? aynldı. Benını de onun duydul!unu duy. 
_ Çok ın a: : . . hkl>n, ~ sıc.?k~ıktan e.er yoktur. bir yabancı tavrile yanlanndan ayrıldım. iyi kar41lanaeajtından emin olan bu mam !Azı!" iıniş_ gibi: gelcmedım ;.ıee.sınm. ~'Yordu, ~em"" Vahldın yuzu Se>.arın taştan heykoli Halfilrun aağ ka11 şfklyetlf bir mana fle sosı f•na bir CPVabla bozmaya kıvama- - Ne ıyi vakit ~eçirdik dc)tı1 mi! dl-oldu. Çene,;; ıfınem Y•.hlde bu a~ ne ~adar dur!?""· Bir Şey Sôyltyecekti. - A- bQküldü. Vahid sakin hattıı biraz da dım. Biraz mahzun: yordu. . ayrılamnd açıJ~ı. Sözurıu vanda bı.~kıplaıba ne fdı h.llIA ınerıık ediyorum - Halük memnun ır6rünilyurdu. i çimde derin bir - Galiba !stnnbu!a •. dedim. Sonra . Bu, .. o~un hos hır tarafı· Herkes kendi 

2f süvled;,:\ı Nıh~vet sizin bckledı i- alızuıı •oınasına 6'"'1t bırakmadan: huzursuzluk duydum. Yarın ne olursa •llildlm. }'erdeki fotoııı-aflan toplamava Rıbl duşuntıyo~ !arzedi'.""'. ve ~ıınu ıtly• 
Ne o'ur bu e clınd>n zor kurtuldu . - Ku2um Vahid, dedi. ne olur ııelıne. . . haşladıın. lerlo:en duru bır su ıııbı tu dcrınJerı se-Uınıd'. ~ece de blru geç vatınız. lnclgü! ha~'.m ban• meşhur !tnlyan res- •!sun buradan ıııtmelıyiın. Evet mutlaka - Kendi k<'Tld!niw foanbulda ne va- çilen iri, mavi. gözlerile insana Ö\'le c:ın-maı~uıı sız hır lı.>bek gibi yalvaran bu .,.mıannı ogretıyor. Yanımda başkası r>- gıtmellylm. . . . ı>ar, nert'ye ftidcrslniz? Mfisaade ediniz, dan bakıyor kı ... -ı tam ~~erı redd trnek insanın elinde/ hınca dikkaı;m da)!ılır. Odama girdıJlim ı:a~t boğazı_ıııı bir ben dr •elevıın. Sirl oroda helamın evi- Vahid bey yemek cdasınd3 ayakta pen-ık a ı. df:rorc ..,_ Resim'.erin bulun- VaMd, ha~ici~ olmasa muhakkak h_ıçkı!"'k tıkadı. Kendunı b!rdenbıre çaro- ne n6tilrürüm. Bflm•,.lnlz n• kadar M / cere?~n dışarıyı se~rediyordu. Benim 
Y lımi>re geçiyoruz. Sariye hanımın acı bir!"! so~lerd_ı. Fakat bu mes,,.k ın- sız bır ya1;ınzlık içinde buldum. Bir ~a•tı hfr kn?ı,,d~r. Vaziyettni1J ö~r,,,11inC'f' vnr- ~:Jdığımf duyunca bırdı:ınbirc g ri dlin!ına - •

1 

babası her Avrupa seı,.hatinde, sana; Yüzune ıstedı)!f manayı vM"mey! de ·~.d benı 0
• kadar eğlend!~ vaıı.vct dım lçın elınden ııelenl vapar. lvi bir v•r du. Bakışları gene kar>nh~< .. 

a. ·oı l"flide etek etek para diikiip hu öğn>tivor. Güfiinısemeve çalıştı. Yan gozume şlm,!.j =:ıı:ı:;ç '"k rır d lllhilnil-f bulup ""'!•since,.,, kadar mi .1firl nhr- ilk sözü: 
'. lar1 alm~. Bin itina ile saklamış. 1 

sandalva1ardan birine otururken: . ı vo:du. Aşa,.., ıı er e en e nefret/ sun~z. Sabahtan beri nered., idrni,: demek 
•luk onları aliika ile sevrrrl•vor. Cok / - Seni afacan seni! Gi?"f~kım. edıyordum._ I b k B'.r _roeuk kadar temi2 vüzündnki şef- oldu. "lland,ğı belli... lta!yan ress.ıınlıınn- Türkan hanımı korumak benırn v azıiem. Saçına hır şey·· · nsanın urnunu ı P- kat ıçımc dokundu. J ( A rkııııı ·od 

.(Si 



' ı 

10 Soyfe-
• 

SON POSTA 

ın ışaf gör .. lmu .. yo ? yerl e rinde ı" ~=~~ımiı=e~e.::ı7.'1ara ı~ar:~:!:;!u, ol~:d edid"yor. Yani o da t1pkı a.L ..... g\b1 r l K 1 · ıyor. u a bağlı k I 'l't w ]F'" 11~~ da~tılmış, fakat bu ullu~ • N , :ı:e zeleler tetkl~ ':~~:::~ _:1~'.7~ inceden inceye ;!~~i uydurarak a =~r. ;,,-0~~": gosterıl . p gun nas ) k JJ C\ şehır (Hususi) reıı ve otoma . g a cephaneyi geti b yor ve mahdud bir memıştir. Kö 1 .. b .. 1 u anılaca. günü kazamızda bir" - Ayın 27 inci tertibat ve ..... ~ surette kovan bo ıı:U: ırakıyor. Dışta kalan si)Çankırı ( Husu - Y U U yuzden şikllyetç" d" gı ikisi hafif olmak ü ı çok .. şıddetli, di~er üstüne yüks:~tun bu ağırlığı kule:n tli yalnız gözcülüğe hasred~: 
Bu yıl sonba· 1 ır muştur. Nev.eh1·rı·ızere ~ç zelzele ol Orta kat ha kıp. ~ıkaracak manivelalar vetlere aynlmıc:.. mış harında h 

1 

b"" ·. ı er şımd· re etı ıda d ··· B :r • • ava arın oyle •iddetıı· b" ıye kadar sus A . re e en sübaya mah ulunduğurnuz yagışlı ·ı ' ır zel7.el ·· ·· · razıye ç T • · . yerde" b"T' f gı mesi vi]il. dir. Birçok evleri . e gormemişler- güler ve ıssız d . .°~~ı ı dürbünden telör- zıyı seyrederken seyl"İ, u un bu ar•· 
ye ın. ekim bakı - havuz suları ya n camları kınlmış, kansı kubbe . uz ukler görünüyor. Yu- perde ro!Dnü vuzuhla ~ ın mnskcleyicl :~c;::~ t'k fayda . köylerdeki tavu{ı~m ~etre yükselmiş, ri... Ü: sırası~~· t~m altı nişancının ye- ~· doğru hududu koruavrıyoruz. A~•-

. .~' olmuştur. varak dört tar r ~ ~umeslerden {ırlı- mitralyöz k 11 gore tank da!ii top veya bır baraj sayesinde tak maksaı,ile d.~ovlulerin sövle • hiç bir zayiat ala a~ılmıştır. Nüfusça Yağ ve u ~~acaktır. sun'l bir seyliibı da ." .. cude getirlln#.1< ı~ ne göre .ieç<"' o mamıstır. borularındama ıne yagı kokusu.. . Ses !un bazı noktalan a g~ruyoruz. Gerçi yo-yıla nazaran .k. .. Ak Aksarayda M boğulan kumandalar da telörgül . ç ·•• Fakat buralara 
m· r ı ı. u~ sar:.v (lll'<nı<İ) A aubeuge'den Arg , ··· • er vesaıre hılldm 

' ı toprağa tohm- saat 2.10 da burad - vın 2 7 'inde Aynl gün Maube on~eP. uzanan ufuk: Boy'.e sun1 sııret•e .. . .. •erpilmiştir. zele olmuş ve 

1 

~çok şiddetli iki zel- vesnes'i gezdik h u~o ı, Thierach'ı, A- ve idare edilen seyır.bı vucude getirilen 
R h 1 de büvu··k b. zhe ze e Aksarav muhitin- şünü1erek tah' k"ep arazinin icabları dü- geçilmez birer ma . ar daha şimalde de 

.. ,u • e nazaran · ır evec ım ed·ı · nıa t•şkil trn gııı ekimi iyi bı"r Bazı evlerin d 1 an nvandırmı<tır. Charlvn!e'de geç: d.k ı m•i··· Geceyi Müstahkem me k.. .. e cktcdır. ••·rl· F nüfusçn hi bir uvar arı ca•lamı'8a eh gonne·a kadar uz~n ~ . E~tesi gün Ar • lnrdaki eiemanlanv ıın. "?mıal zaman· 
"· ok t aca- de yıkılma~ t zayıat olmadığı gibi C\' geçtikçe •beyaz sisı°'.~· 1 ep_eden tepeye ye edilmiş bulunu yenı bırl,'klerle takvi-ış ": ve gümüş renkll be<.<>, grı dumanlar>n !arda. dörtyol a Yr Şose erde, patika· aııu ttr~üp (H '!rgiipte ayaklarımızın d.b. a~k\ıklnrın arasından birliklerin kayn!~: _armda günlerle bu 

kestirmek samba "<'C ~susı) - 2 7 il 2 /9 39 Cnr çiyord u k Möz :e:"~ seni en araziyi se- uzandığı görüid ü' ':' • ve her lstlkame:e 

mtlmkün değildir. sabaha "ı·a::' ".'al 2,30 da ve saat 3 d~ mı ... Bİr zaman'~\ yat.ağından taş • sanki in cin yok :ro a<~t şimdı etrafta 
liakaL yılların :ec • noı\a il,: .k~ şıddetli ve onar dakika! baskın yapımaz ,.. çskn duşman buradan re, top hattA in~n pra ; furgon, tayya -

· Çanhr t ı. ~ 
1 

ı wr sa t ı · ._o un su ik ·· k" · · namına ne v h riı ı oe,i şudur ki; Çan kır . . • ı oprn.ıanndıı vet tifen ba§GklaT Kız• kaha manı .: • .;"'~ '<ı o lmu~tu r. mletre geniıJ iğlndeki sah ıdo ı uç ılo- sını yutmuş. arsa ep· 
mah ul b.. .. ı dahılmdeki retle em •. k hamamda .. ' ovıat voktur. 1 ça ılık'.arı kaplamı O . çayırlan, Şurada burad .. -
Hv ıan ay~yuy~ceği sırada Mayıs \•e sın; bek?' ·arşılığını ziyadesile alma- muh . son ı<unlerde •ere ve """ ve telbrgiılerin ş. nu at sonra yo'un yol kenarları a duzluklcrin arasınd5 
dan yetişen::~~.~ ~ı::~:ş~::•ldığın- ziraati, ::a:~ !:::~ :ı;;;~~ J.u~~: 1searrshı~~~:a~~~~l~~~~~:~~~~\r~lıızraekt7e~·1:r_I u~a6.;:ı;r~'Mg:~~r~~;~:a~;~d:ıs~ırüiı~:~~ ~::nkı~myoart. tBu_mü~k~,· ~~~:~ıa;~ğ:ı üstclgö~lcek; rıp nlar veynhud d 

1 

an sara- den öğrenecektir af f - ·- 1 - · · h " se ~--de h o u vurur \·e n ef ı geçmekte olup devamlı d•il'l- •rı nden • Chlcrs arasındaki'~g~~.;. ~,a. po•. "' kıvrılı b _eı;ı·~r. Hendekler, si • ;'~ suliıt az ".'iktarda elde ed\lir'.<e ~ PuÖllu~ bi7im tarlalarımıza yara- dir. -- Yüro•i~i ukuluyor. Her şey ha-yapılacak ıı· k .. ı.. • • mıyor. kuzıerımiz fa ı ·ı .. . TETKI. !;> z rahat o1sun n- . 
at tıTeriııde fazla d. oy U)e hangı 7jra- yor. Tohum de . k z a çıt suremı· Aks~•a. ,.rl~ hir "V, h ı" .. :nek KLER . uşır.an bı-
aln'. k vo bu i< ~.'~~k.~ is~ onu ele Di e ba. r nne açıyo~! " . bil ·n zıraat e:i~:O':i1:.~u~ ~~ılme:'iğini dır. ~ünkf ;:ıı~::~:.~oylu:;; haklı: b•r ıle ese'< vandı (Baştara!ı 6 n<ı sayfada) nıek. öğretmektır. rı e ı e goster- bilemiyor. Zayü ök .. 1 •• e eceğmı Aksaray. !Hu • bankalardan biri olan (1864 ıl d . ra k d w w uz ennın taşıvamı- K . o:;uc;ıı - F.vw·lki .nec"' ed·ı · . ) Y ın a tesıs s· d 

•" n ~rı a vilayetin iktısadi t . yacagı agır!ıkta büyük pullukla; . erı;ı mahallesinde b•l•dive ~öne .... •A ~ ı rnışt1r Hon Kong - ş h 1 ,. yar lffi 
a.a baglı old • ya ı, zır•- Iıyo- Kö 1.. .. . verı- medın evlnd "'" h- sı Çin 1 T ang ay banka. 
haloe chemmı·~!:utlna glöahre bu bugünkü mu··t·e.nası'by unluhn ısteğile ve vaziyetile samanlıkla beı·rvnı."n"'." cılc-n.-. ev .ıhır ve ' e ng< ız sermayesi yatırmak hu • ı· t • .1'"' e lS a h IS a ata d • •g Ve b • •Unda çok mühim bir rol SU ıs esı açtı 

Bunun içir. köy!" mu taçtır. z d ogru gitmemiz lii· mıstır. ır e-•;. yan- zamanlar bu ba . oynamıştır. ilk 
ri ~ulundu,,.;ak ic;:b•::;:~d~u~~aatçile- ı~u~~n için Ç k Beledive itfaive<i hmea h••ek•t cik ecnebi mü nka, Ç'.n~ kredi açan birl- (Baştarafı 1 inci .. yfadıı) 
ve bilgin ziraatçiler olma. l d ar genç k an m ziraatini ıslah et- eerek vanP>rın civ>< e ·ı•r• . • ~e· bir takım in :~esesı ~dı. Sonraları diğer o man o ka1 Lira Kr. 

B ·· Ça ı ır me yolunda b · · d • mllni ol ""votın• . gı~z mah müesseselerı· d ,,. ı 
ugun rıkırıda köylüy·· . h u ışı egerli ziraatçile-e mus ve evO•'ô ••" .. , . Çınle a·iıkod 1 y e ~.ınkogral TakTor 

• o·ı·i k ediyoruz. Kara s u pulluğa ava le etmelidir. yoksa bugünk.. t • ga vr•tl'" kurt•rıl"'.",. "ı ı aıveni n ar o mag> baıladılar 1913 ı •" •ıon..,.a n ı • apanın kırılma- ve şartlar .. d u arz mıs bırak 1 b ., .... .., • .,,.. ":t~ - yılında bu banka h • . .. Sdbn Oavld ı 
d 

ıçın e Çank . ı '.in ir m'lt',..,1~ k ' eyneımılel bank l . . J 

e en ve cAfyoı. ... ~oırı.ziraati mo h 1· d . ırı zıraati eski bit e~ı· ..... ıctır. ıın rı tı~ı tec;- konsorsiyon111"""'"'••"'·- . a ar 1ekun --

b 1 

~ • -.ı a ın en bır dun d ha ·ı \ ,.,_] ı tı& 15 u !'!~harelıe, ngilizterin y '"' - a ı eri ye gidem!. 1 s r ar la 1 ı: 1 . . - . il flın, mali müesseselerin \il' •f:.\?. "". zele f e liiketzedeleri içi. 
stnl istiyoruz. J(ara Slip.in~ me,;da· nUTu~ '"" ~ • IJ1ll~ rn erıp,:.- ,,,( ma'anna rağmen, l!on J{ong • Şanghay ~· t b ·· 1· t · n yar-

b \ kt

. ,1 • .-. \ • ,.o e erru ıs esı · 

dem bir şekilde yapmasını .. e u su- yece ır· v~ı:ı-ı ~""' ıt'lll arı b~nkasınm çındeki ro\~ntl ~z•ltmak im· daşlarıı:m1.tu \daretı: -

tarafı 1 . mc.. l d \ ~ k \ \ \ b \ 
J.ıwrta ( "flu,11•i ' - 1•'6 vılında kanı olamamıştır. Bugun bıle Uzııl<şafk- \aıt veya getirecekleri par••.m ,,... 

e Ze\e
"en o ay\ a~\ ta . a an a e e 8{ m•arlf m\\rlürii ?ih"m Ö<Pn,U"-'un ta en başta gelen mali müeS ese. gene bu yük Millet Meclisi taraıından teşkil U 'l ("flal•n BaJıkO'ir maarif müdürü~ür\ bankadır. 1936 yılında bu bankanın de- olunan Milli Yardım Komitesi em· 

d ı ., ı \" \\ \ \' • \ '1 te . .ebbü•il• ~uru lan ve her vıl blroz poz\to akçesi s:ıs milyon dolar; ban1<aya rine tahsis edilmek üzere Kızılay 
U \ne f v' a U e e { e V e { 8 ~· \ {\ e cet\ daha kuvve•ıenen \,narla ''1' vet\ ö:· yotmbnış olan paranın mtkt•rı da 301 Cemıyetine yatırılac~ktı.:· Evve~i 9 J J 'i retn.enleri t•~arnıi ve. vardım _sand:ın milyon dolar tutarında idi. ye~Un \le ~'.~ber dunl<U t.eherruetı 

.. . . . . heve\\ umumw• l<ararıle sanrl.oın var- K ş h 1 bankası merke- yu.ar•da goruyorsunu<-lzınir - Şehrimizde bulunmakta sıl musbet netıceler elde ettıklertnı te· dım kısmından (100) lira {eliıketı.Pcle- . Hon ong • ang •. . .' . '-"-ı.;... _______________ _,J 

delJc.rin" ~r ı. 

vasıtaları . m 
ıcabJan b na 
u husu,· n • arcı 
evı tahdid 

etler ve n me 

ol•"· Maarif Vekili Hasan Ali Yiicel ba-riiz ettirmiştir· . \ere yardım maksodile Kızılay umumi zı Londrada bulunan .bususı btr koınıte s· 
dün ,,.bah klZ lisesini ziyaret ederek Bu hasbıhalden scınra g~zete ~uh•· morkezin• •önderilmi•t\r. tarabndan kontrol eiı\mektedı<ı k• bU ır ya"runun 
matematik. askerliğe hazırlık ve fizik birlerini kabul eden Maarıf Vekılı son 1•oarla 1(11.ılnv <tıh<'<i de hu Sll1'ada komitenin azaları, ı,ondranın en tanın· ' d k \ ..., 
de"Jerini takib eyleınişllr· seyahatleri etrafında ŞU beyan•tta bU· faalivote goemloiir. j,oartalılor bu acı· mış maliyecileri ve bankerleridir. BU ıe a ar ıgı 

Vekil öğleyin belediyenin verdiği zi luı:ımuş ve deıniştir ki: vı evvele• nörrliikleri için herkes yardı komitenin .~çinde bınerik•:; :ilyarder Resmini koyduğumuz Jd)<;Ük yavru 
ya!ctte ha-zır bulunmuştur. Saat t 1 te lk< haitadanberi devam eden tetkik m• twmaktadır· Morgan muesseselev<le bag ı ır Z>t ta 44 üncü ilk mekteb ta\ebesinde• 2G6 Neo-

belcdiye re!sile birlikte Kültürparkı seyahatim neticesini memnuniyetle i - - - - vardır. Bu suretle Hon Kong • ŞnnghaY \det özatakadır. n do.ıh. ~. s•uy.ı ve 
egı resmf 

1" ve 
uzum g·· İİl Or(>C( 
s:ıl ve . ı 

la rrna 
r tesi~ h e. 

tısusf Jıer 

ve işletme 
b•rıeşt· lı 

ziy•ret eylemiştir· Hasan Ali Yücel fade etmek doğru olur. Malatya; E!İi - rorluda 100 cocı•ğa elbise bankası değil yalnız lnqiö!z finans k~pi'. :Matbaamıza geldi: 
lzmirde ~a edilecek yeni müzenin ye zığ, Diyarbakır; /l.nteh; Maraş; Af yon 'i . . . tali ne, fakat Junerik ı finans kapttalı gozu yaşlı ve " -
rin\ •Öı-mÜŞ ve sonra J(adifekalesine k• ve nihayet meb'USU olmakla müftehir ver dı ile de bağb bulunmaktadır. BU bani<•\ ması f;:}etn1i idi. E-

K 1 d 

w İ · ·t b •- \inde küçük bir.,.. 

dar çıkmıştır· Biliıhare Göztepe 17. bu un ugum zmır. maan a,unın • çorld (Hususi) - Kor general Salih 1935 yılında, Hon Kong - Kanton • Han·\ km vardı. Muha • 

EnsG tüsünü. Erk_ek Sa~'.at. oktılunu zi· ~n . e~el!Oi .. senelere. n 19betle büyük omurtalun Iıiı:naye !erinde ve orta me~ - kov şımendi!erinin yapılması için Çin \ tabına da derhal 
yaret eden 'N!aanf Vekılımız saat 18 de bır ınkışaf gosterınıştır. tcb müdürü Jiüsevin T!muçinin reıs· h"kii r ödünç para vermişti. büzün telkin eden 
Halkevine giderek burada toplanmış Maarif Vekilimiz son söz olarak şark ıııı.ındeki çocuk Esirgeme Kunımu u me me ç· d ki . rn ll n \ ele~li se_sile birik· 
olan ilk. or\~ okul öğTetmenlerile mes- vilôyetlerinde zelzeleden dolayı açıkta Corlu su be sigorta ve ilk mektchlerde- Japonların. .. ın e son '.s 

1 

~ ~rı, _ 

0

. t tırdtl\ı bırkaç ku · 

va ırme su 
tut~ntroltı a 

Mrnu 
a-z~ .salan. m 
nci ıyettar 

·n "h maddede 
1 zar 

arneJ ına ve 
k hf:. eler Milli 
et B Vetf tarafın 

~~kilin t 

lekl bir hasbıhal yapmıştır. Maarif kalnn talebelerin Enurum. Sivas ve ki bak;ma muhlnÇ 1 oO çocuf,ın elbise ~.ongun robnu ve ehe_mmıyctım busbu: ı;:'.'\~e~~i~;ie ıe;~i~ 
Vekili muallimlere Malatya ve Ellzıi\ lstanbul gibi v\lilö'etJıerim!zin mUsaid ve emsoli ihtivac\arını teminden baı- tun artırmıştır. Bele Japonların eenubı vermek ıstedi~in! seı nhatleri intibalarını anla~mış bil - bina \arından ist\f ade edil erek açıkta ka t1i ve sebıe li vem ek ıer de dahil Çini ve J{an tonu işgal ederek .Bon Ko~g- söyledi. bçtığımız kii çük tıkmda 20 pa • 1ı.-~," EIQzığda öe;retmenlerin nasıl fe· hiç~f r ~~leb';~in ~aı~sınm temin old:ğu' halde herııÜn öğle yemeği ve la. ~apı ~~~u .. 0'.m•l.~rı, tn,gılızlerı b"S- ra\ık, 40 paralık, beş kuruşluk küÇiİk tlakarlık ve feragatle çalıştıklarını, na· ed!lecegınl soylemıştır. 'hafta.'11D mıı.avyen günlerinde de bulun te·~a duşurmuı •. 0'.a..:ırını bır ]<at paralar bir y<ğıncık teşkil ediyordu. Say· muhallebi, sü\Iİic. aşure ve komposto daha tahkıme scvkoLmı~t<r. dık: 415 ku.ruşa bal!~ oldu ~·- bU11!fıı~~ ~ibi ta.tlılı yemekler de muntazaman ••·•·••·•·••·•··•·•••••••••··•••·••······•·•·•·•·•·••••···••·• ıısteı:nlze ııave ettık. B~ ~uçük . . ·. Uü\efC.\ffi A a"'''" .;ocuiiunun astı h•re1<et1 bıze b••"" b<r vcrıımektcdır· - 111 1.\ '\ şey söyleın•lie ınahal bırakmıY•""" bÜ -

murekk e 
ti kara . eb ola 

kil venle teskil 
ed ya fensib 

er. 
1ktısadi 

nun hük .. Korum 
en alın umlerinin 

an k muraka ar:1r • 
nunlarilbec;fni t,.. -
letırır e> mukay. 
.
1 

aracıınd 
ı ecef1} E"ib. a iş 
ısuçj ·d 

1 
avni ı 

ı n .. e b 
n kurul ' ~ıe- v 

'l1Ucı bf 
<'kküJJ • - . 
• ('r]p b 

zıt ve r· un- \' 
rde İC'a~zumun- da 
ebiJir. eden 

leri d .. · CPk 
"'N> . tı>şkiJ• SJndc 

h' :ıt 'Vetlerj ıne. lC'(iy 
r. ltJ.ez - tnıı i 

un hük- kasd 
k ida;mıc-ri ı S Püı 

r. Bu kar ka • ZDlnnd 
VUkub arıar kam uıacak d oı a çalıŞt 

C Corluu.un. güzel bir köyü :--J 
Ba\\

'·es"tr 'u\bo\ vU'•se'· kom'\\8S'I >'r•nsı••• ue ıngmzceden •ürl<çeJ• •• yük bir '"an• :!'.~~~?aktadır. • ..... -··· l\ 1 J ' l\ tür1<çeden ınuısızcaya teı:cünt•Y• mukt.e- ·•··•••••·•····•··•·••· :·············· Bıllıkesir (Hususi) - Balıkesirdc. dlr ve yozıhane ıııertnd• tecrruıes• bulU.. Adanada yelli telefon hatları 
bed b

. . l d" ktö" ıu·· gw u·· nu·· n 11an Türk tebaasından b1r ınüt.erclıll atık d """'\.''" t en ter ıyesı gene ıre r nıyor. Taıstılt verer•• ve ıstedltl ,., , Adana (Hususi) - A an~ "":-- e • gösterdiği lUzuına binaen fUtbol yüksek ınlktn"nı bildirerek isıanbul tı9' nuın•· lelon hatıorının yerıııtından ış!eınesl 
hakem komitesi ihdas olunarak reisliğe ınl• posta 1<uıusu adresine yozılınası. için yapılması kararlaştırılan tesislltın .. 
Selim Yatağan. aıalıklara da şuuri , ... -••••••••••df • ınşasıı1a bugünlerde baŞlanacaktır. 
Sümede Enver Şaylan seçilmişlerdir· 

• 

( lrlu (Husus'i) - Trakya köyleri\kiremidlenm\ş buluıunaktadır. !çiı • evlerinde ve sokaklarında elek· K.öy nrı:ız!sindc pirinç, pancar. ve 

iri'· arn~a~ı gör?.lcn .Yegane ~ö? çor·ıemsali ınahsulfıt bereketli bir şekilde ıunun bt1yuk koyıerınden hın olan yetişmektedir· Resim köyün Cümhuri· 
p

3

-aköy-dür· Köycülük esasları naza· .. . ... -

1 

k ı*nl ı.·ıde i-•a edilen yet meydanuıı ve Ataturk büstünu 

ra :ı ınara pıa ı şe~ı :~ . .. . 
.,·\erinin damları güzel kıremıdlerle gosıermektedir· 

. .. anırfle Zi ... , ~ -

ROMA -rtzMA, BAŞ, D\Ş, s\N\R ağrı\arı ve 
GR\P, NEZLE, soGuı<. ALGlNLlKLARl .ıenııan kateleril• derhal geçer, lcabında ıınnd• 1- 3 kaıe alınıt• 



Un .1 
== --

fino 

~ 

kunduralarımızın sabş fiatlarını aşa~f 'a sayın halkımızın 
yüksek görüşlerine arzetm~yi faydalı ol luyoruz 

---..... ~ No. 30 _ -. 2 2 7 5 kr. 
No. 33 ila 

2 

o. 36 ila 38 kr. 

No. 39 

skarpini 
41 O kr. 
51 O kr. 

Fotini 

-
Sila~el r: 

Kö1'LO 

( ~ft kat) 5 7 O kr. 
5 6 O kr. 

-
kr. 525-650 

19 O kr. 

~lez·:İSTA 
2 3 O kr. 

Kadıkoy' /(ara köy Ank 1 . , 
' ara, znu Ad r, ana, Mersin. 

u 

BAŞ, DiŞ NEZLE, 
SOÖUt 

GRiP, ROMA TiZMA 
ALGINLIÖI 

. ve bUtun ağrıları derhal keser . 
la umunda ~ünde 3 kaşe alınabilir 

! 

1 
i 
i 

Tes;iYeci, Torn cı 
Frezeci Ve De . . 

1 m rcı 
As1c.r1 Fabrik~, ~nacaktır. 

J'abrltaJarunızcıa ÇalıştınIJn ınuın Müdürlüğü d 
cattır. istek:lJ.Jertn 1mf.1Jıanı at üzere ıy1 tesv:t n en : 
ra, İztnlr ve Zeyttn an Y&ı>ılnıaıc üaer Yed, tornacı, fl'ttt! 

burnıı alllh fabr!Jcntnı e Kınkknle Guru d ve demırcı nıına 
zna nıüdUr.fQ.kf ..... -d P ınodıırıottı lkı .. _it • 

.... uı «n blr.hıc ~ .. 
Zllünıcnatıan 

Devlet Denizyolfarı I 
şfetmesi Umum 

Müdürlül)U ilanları 
ı - Bostanoı fakele.sinde kfıln nı.~ftb 

a.ld blı: arın açık arttırın ._. kultıbe fıı1 s macya :lsk~ 
hinden JtJbaren Mayıs ga~~e kiraya verllecektı:-. Kira mfiddetı 151 ~!varında idareye 

.2 - Bu müddetin h e kadar olmak Ozere dört buçuk aydır . Sanı 1940 turı • 
Muvakkat temlnatı mu ammen bedeli kulube için 22..S •ıe n . 
3 - Arttırma 12 Kar~ b!r lira altmış doıtu~ kuruş ve Uç lira na :in 41,25 liradır. 

Ummn MildllrJ . . nı 1940 tarihine mCisadlt Ct:ma günü on llftl§tur. 
4 - Tallblerırı \::: nSatını komJsyonunda T<?Pı!a~ktır. saat ıa,30 da Tophlllled 

:Fazılı gün 1'e saııtt ötrerun k için her gün Mn.lzeme Şube 
e komisyona gelmeleri. (10717) sine ve nrttırnıa ıçtn de 

Otur İş Dl'ıyonun 
den d" :raunın. uterJltl.mJ JaPtım. motör Soıı Posta .Matbaası -

- anıannı Tek.il! edil • 
olsun Calış:ıcatı~ cek ne iş olur.sa 
lütfen bildtt-'-• · Arzu edenler adre.sime -..ucr. 

.Patüı R 
~alye otelinde l\laJklU'ah 
llusey.in Karaca 

Neşriyat Müdii.ıü: Seii.m R 
a9ır 

SAHİPI..Eııf: S. Ragıp EME<: 
A. Ekrem uş 



Piyango Kraliçesi 

NiMET ABLA 
Yeni seneye girerken birçok vatandaşlannı zengin ve mes'ud etmekle bahtiyardır. 

Yl 
mu. 
:Smı n. 

Milli Piyangonun 1940 Yılbaşı keşldesinin en bllyilk 
ikramiyeleri de her a3T olduğu gibi hepsini birden, gene 

Kö\lu 
diğine gL. 
yıla nazar;ı • 
t>" ••• 

NiMET ABLANIN 
im et • • 

ısesı 
' vererek rekorlann rekorunu kırdı ve 1940 senesinin de Piyango Kraliçesi oldu 1940 Piyango Kraliçesi NiMET ABLA 

11325 No. bi et:e Büyükadada Çınar 
-kak 22 No. da Bay Ahmed Hamdi 

bil 
ce 
b 

o LİRAYI ., ..... ~ 

~ 

d 3-200.000 
, _ 100.000 

L f R A ):ı~~a~d~~-iŞ.:t 'i ~r.~I~r "•-. 
.... Düıı ...... - hi-

e 

~B'1§tarafı 1 iııcı nyfada) 
kira bedeJJerini. 

Zetz 
t 

Nakil vasıtalarının kullanıl • 
ı ahvalin icablanna göre tan -
ve bütün bu husu!'arda umumi 
kısmi her nevi tahdidat ve tak-
ınemnuiyetlcr ve mecburiyetler 

1zınir 
ol n M 
dün sabı 
matemat 
der!,lerin 

D ~ 
_ogrud9 n doğruya veya tavzif 

:sıs ed:ceğı resmi veya hu.c:usf 
lier elıJe 'üıum göreceği eşya 

ddeJeri istf s:ıl ve imale, ahp 
~ve stoklar tesisine. 

'"s:nt v~ hnsnsf her nevi fs
ŞUudcrin 
.d ın ve iş1et.melerinfn 
'den veya b'rleştirme suretile 
ı aresi · 
lın . veva kontrolu a1tırıda 
. 1esırıe matuf hilUmum karar 
.rr eri ittihaza salahivettardır. 

3 - İki · 1 tedbiri ~cı maddede yazılı 
tean·k erın fh?.arına ve tatbi- s 
rna 

1 .,._munrneıeıer MiUi fktı
~. ~ ~kc;ek hevetf tarafından m 
~ekillerd=~et B~şwki1in teklif b 
·ner. h . . murekkeb olarak m 

r. 
C\E"fr karanıe te.,kil o- k 

yete Bac:, . n 
kil rei~li~ e;;~~eya tensib e- ~1• 
4 - Millı fk • gı 

Vekil 
yaktte l 
belediye 
ziyaret 
İzmirde 
rini gön: 
dar çık!\ 
Ensrtüs
varet ecl 
Halkevi 
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