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HALKIN GÖZÜ 

t;IALKIN KULAG! 

J-iALKJN DiLi 

~ene ıo - No. 3468 Yazı işleri telefonu: 20203 SALI 26 MABT 1940 

Vergilere gapılması düşünülen 
zamlar lıakkında son malii.mat 

Meclis ikfısad enci.imeni 
di.in vergi lôyihalarını 
f efkik el mi ye başladı 

La ·haların encümenlerde tadil 
olunmaları muhtemel görülüyor 

Meclis tktısad encümenhıin gelf'!cek toplantı.ıında cUnleneceJc ola" Tlcaf'ılll 
Vekili N aztni Topçııoı}lu 

Ankara 25 (Hususi) - Büyük Millet dilrnif bulunan muhtelif vergi kamın lA-,1 

Meclisi iktısad encümeni bugün topla - yihalannı tetkike bq~. I.J.)'iha -
narak hükU.met tarafında Meclise tevdi e- (Devama 8 inci 1ayfW) 

Düngaga ne oldu? 
~merika ve ingilterede aliml_erin guneşteki 

lekelere atfettikleri elektrık fırtınaları 

1 ································~·--·········-··········-

! Hariciye Vekilinin 
bir İngiliz 

gazetesine beyanatı 

Şükrü Samcoğlu 

İdare işleri telefonu; 20203 Fiatı 5 Kunlf 

Molotof, Ciano ve 
Ribentrop Berlinde 
konuşacaklarmış! 

Berfin haberi tegid ediyor, fakat 
bitaraf kaynaklar: ''Hayır, Molotof 

Berline gelmek istemiyor!,, diyorlar 
Romanya Uzerindeki Alman tazyikinin arttığı bildiriliyor, 
lngiliz gazeteleri buna müsaade edilmemesini istiyorlar 

Molotof, Ribetdrop ve Ciarıo 

ZO.rih 25 (Hususi) Fransızca yan hariciye nazın Kon ciano ve Alınan 
cTemps1' gazetesinin istih.baratına ~ !harkiye nazın fon Ribentrop arasında, 
yakında, Sovyet başvekili Molotof, ital (Devamı 8 inci sayfada) 

Şehrin altındaki dehlizlerle 
tarihi mahzenlerden sığınak 

olarak istifade edilecek 
"Son Posta,, nın yapta~ı neşriyat alakadarlar 

tarafından ehemmiyetle karşılandı 

İzmirin pasif tkorwıma işlerini ince- r.a!r.hı da devam edecektir. İstanbul vi
liyen amiral M.ouren. bir kaç güne ka- layeti pasif korunma t~~:tı amirale 
dar ~ehrimize gelecek. tetki:kle:rine bu. (Devamı 8 inci sayieda) 

Yalnız İstanbulda 300 den 
E ık• k Q A "} l k l • • de Paris 25 (Radyo) - Londrada münte- f ı A t b • ı ' 

VVe ı ~ Şam• r.ta vru~a ı e memd~ldie ımız şfr cDaily Expre.ss> gazetesi, Türkiye Ha- az a resmı o omo ) var 
hır fecrı şımali muşahede e ı riclye Vekilinin, Ankaradaki hu.usi mu- • 

habirini kabul ederek beyanatta bulun ,., b•ll • d "' d • l 
Nevyork 2 (A.A) - Alimler tarafın- beratını saat 11,53 den itibaren bet saat duğ11ıu bildirmektedir. Resmı otomo ı enn yanın a resmı enız vasıta arının 

~an güneşteki lekelere atfolunan fevka - müddeUe durdumu1.1tur. . . . Saracoğlu ezcümle demiştir ki: İsf mal şartlarını da takyid etmeliyiz 
l&de .şiddetli bir elektrik fırtınası hemen Şimdiye kadar bu derece şıddetli bır - İngiltere ve Fransanın bize yaptık-
lıemen bütün Birleşik Amerika devleti elektrik fırtmaa asla kaydedilmemiftir. lan yardımlardan dolayı çok memnu _ 
~nde her türlü telgraf ve telefon muh11- (Devamı 8 ina sayfada) nus. 

Şebzadebaşı cinayetinin 
esrarı don çoznldn 

. lır----------------. 
Katil yakalandı 

•• •• •• -ve curmunu 
itiraf etti 

On gün evvel bir gece Şehzadebafın -
Ü bir cinayet olmuş, 72-74 sayıl.ı tatlıcı 
4ükkanlhın üstilnde-lti odasında Şamlı 
Abdülkadir boğulmak surctile öldürül -
ıınüştü. 

Türkiye, hanb haricindedir. Fakat Av
rupada cereyan eden hidiseleri dikkatle 
taJdb etmektedir. 

Harbin, gerek Balkanlara, gerek di 
ğer bir bölgeye sirayet etmesıni tabiatile 
anu etmeyiz. 

Türkiye, bütün taahhüdleriM sadık -
tır .• 

ihtiyat subayları ve 
askerlik kanunlarında 

d~ğişiklikler 
Ankara 25 (Hususi) - Meclıs milli 

müdafaa encümeni ihtiyat sübaylan ka
nununda değişiklik yapılması hakkın -
daki llyihayı kabul etmiştir. 

O gündenberi adliye ve zabıtanın gt; 1 
celi gündüzlü faaliyetlerine rağmen ?1r 
türlil ele geçirilemiyen katil n~~ye~ dün 
tneydana çıkarılmış ve suçunu ıtıraı et -

Meclis umum! heyetine scvkedilen bu Mtselci Kadıköy vapurundan çıka~ b~ müdünin on adım ilerideki dalrcsiu 

···-·-!P!!'~~~L.~!!.~-- motôrle git~si t?Zb ette doğrıı, ola1114Z! 

tniştir. 
Evvelce de yazdığımız gibi tath Ah -

dülkadir gayri ahlaki temayüllerine kur-
ban gitmiştir. 

Katil, Beynzıdda Soğanağa ~mahalle -, 
&inde bir ahırda yatıp kalkan 3., yaşların
da Molla adında bir arabacıdır. Ayni gav-ı 
rı ah'aki temayüllerle malıll bulunan 

(Ll.-üü 8 inci sayfada) x4Mofla~ :~~ 
"' 

YAZAN 
Oıtad 

Halid Ziya Uşaklıgil 

Bugün ı•:;~:.~ı~:. !;;:!: ~~;;:;;::;:: 1 r·ff ~~~~··~;·~·~~b;;;~··:·····;···h~:·d··: 
Hatıralar arasında o\maktadır: Resmı otomobıllerin adedi rm 8 1 1 

azaltılacak ve kimlerin emrine otomobil bir buçuk milyon lirahk 
verileceği tayin edilecek. t f t · d k 

Her bütçe müzakere.<Jinde, Büyük MUlet 8SarrU emm 8 8C8 
Meclisi heyeti urnumiyesinin resmi oto- Ankara 2S (Hususi) - Bütçe 
mobiller bahsinde hassnsıyeUe durdu - encümeni ıesmi otomobiller hak -

(Bug(ln 6 ncı 1«yfada) tunu ve bu mevzuun dalına münakap - (Devamı 8 inci sayfada) 

<ı>.nmı a inci •7Wa> \. ------' 
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Her gün 
= Servet ve tahsilden de ku'lJ'lJetli bir meziyet .. r 
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Dünkü Meclis 
Ali 

içtimaı Şef 
mecliste 

Yunan istikla~inf n 
129 uncu ylldönümU 

R eisicümhurumuz El enler 
Kralına bir tebrik telgrafı 

Sayfa l 

E 
~·~~-----------1----0 Yeni bir durgunluga 

Çetlnkaga " Soagete Şilep,, 
hakkında l%•h•t verdi 

gönde d ler 
Ankara 25 (HusUBi muhabiri. ---

mJzden) - Cümhurreisi İmıet Ankara 25 (A.A.) _ Yunan istikla- Yazan: 8ellm RnP:n, F.me, 

girdik 

~-:~kara 25 (A.A.) _ B. M. MecliBininl bir emri zaruri idi. Bu meyanda Deniz • İnönü bugün öğleden sonra Mec- linin l 29 uncu yıldönümü münasebeti- S on günlerin hummalı denecek kadar 
'da gun Şemsettin Günaltayın ba~kanlığın bankın bir meclisi idare te§1k.il ederek lisi teşrif ederek geç vakte kadar 

1
c." Reis!cümhnr İsmet İnönü. Elenler hararetli geçen askeri ve siyasi Iaııli_ 

~' Yapt_ığı ı_oplantıda celsenin a_.çılmasınıl ayrıca işletmekte olduğu bu soeyete ılle-. kalmışlar, dairelerinde meşgul ol- Kralı Majest~ Georges'a bir tebrik tel. yetıcriııdeu sonra ıunumi vaziyet tekrar 
•ııuteak b B ınuşl:ı.rd r grafı çekmi-=lerdir. Bat! k"l D R f'k durgunfa~a girdi. Bunun bWJlıca sebebi pas-

ı ı ılecik meb'usu Pr. Omer Ak- bin vaziyetini de tetkik ettik. Evvelce ge- · ı · S "" yVe ı r. e ı kalya yortıılarının gelip çatmasıdır Maaına 
i ın'ı f avdam da El h""k. t · · Ge · · n ve at ettiğine dair tezker•,! okun - mi kurtarma Jirketi vardı. Bu da ayrıca • .en u ume reısı ne- tlh yortu tatllı yüzünden umumi faaliyetin 
:u~ ve hatırasına hürmeten ayakta ıki t meclisi idare teşkil etmi§tir. Böyle bir ta- Yenı· Fransız Başvekı·ıı· 'fal Metar..sasu ve Hariciye Vekili Şük- taıııamen durdu~unu, durabUece~lni sanmilk 
. akika sükut edilmiştir. kım vaziyetler vardır. Tabiatile bunları rü Snracoğlu da baş\•ekil ve haricıye hat:ıdır. Çünku Fransada yeni I§ ibaşına ge . 

. Devlet Denizy-ollan iş,.etme umum mii- tanzim etmek ve yeni bir nizama bağla - b nazırı mfatile gene general Metaks<ı'S'a ıen Reynaud kabinesi, muayyen bir hedefle 
duriüa;; 19 b . . d "d" ugun radyoda Hrer tebrik telgrafı göndermişlerdir. vaıife almı.,tır. Bu k:ıbine, bundan ev ıelkJ 

a.. 39 yılı bütçesinin varidat kıs- mak meo urıyetın e ı ım. .. hükılmetin bir bakının basiret bir bakıma 
~ıııın irad ve masraf kısmında cSosyete Devlet Denizyolları, Devlet Limanları İ~a- b • k Cumhuriyet hlikfuneti namına pro- d::ı hıırekc.ts!zllk denilen ıntıza'r siya.setin _ 
~ılep Ttürk Anonim şirketi hi~e sened- reaı te ekkul e~ttk~n sonrı\ bun~rın ~üp. ır nutu söyliyecek to'.<ol umum müdürü Salahattin Arbel. den bamba9k11 bir hattı hareket ihtiyar et-
ıerinin müba be . . he.!!IZ kendilerine gore bir n zam aması za_ Yunnn b~\yük elçisini zivaret ederek mek. mecbıırlyeti.ndedlr. Bu sebeble, bilhassa 
L · yaa delı> adıle açılacaıc rureti vardı Binaenaleyh tetkikatın neti - J garbı A ı ı :uır fasla 5?0 780 r ~ · k d • · R f hükfımet;n tebriklerini bildirmiştir. vrupa çın •er ne sebeble olur.sa ol. 
in . - - ıranın .ahsısat ay ma ce~inde sermayesinin bundan ibaret oldu _ eynaud dün t } D .. . . sun batnet mevzuubahs olamaz Bund:ın 
eıunıyet verilmesine aid kanunun mu- ğunl', sureti mahsusada w~ekkül eden bir a yanın .ost VP mnttefık Yunanıstanın hu ba<-kn M3c:ır hnrlclye nnzırının R. 

tak p • 1 . ·ı tl _,. .. b""t"" Tü" :k . • omn zıya_ eresi vesilesile söz alan hatibler ta • mt"cl.kl ı•ı:ı.re tarafından idare edilmekte ol- arıs e ÇiSi e görüştü mu u gunu u un r'. • mılleb tara - retını de rınzarı dikkate nlmak lftz.ımdır. Ne 
t'Qfından Layihanın iktısad encümeııince • duğunu n5rdüm. Bunların ilk 6 ny zarfın_ fnıQCCı pek derin surette hissedilmelk- kadar deV'lm edt'ccği billnmemekle beraber 
Öe tetkik ed 'lın . 1A 1 ğ" h /da işletme masrafından başka 30.000 lira, Pari,.. 25 (AA) B k"l R te ve kardeş millete s.ıadetler temenni p:ıA!~alya sonlarını bulac:ı~ı tahmin edUeb1. 
•unda ı csı azım ge ece .ı utsu - , bu sene de 46.000 lira idare masrafı yaptık- " · .' - aşve 1 ey • lı k' d Je'l bu zlyo.ret de bugünkü şartınr içinde 
"'"• . ve usul bakımından Refık nre lnrı11ı anladım. nan.:i. bu sahalı llalya sefiri Guariglia o tn .. 'Tl:ı ı ır. oturup dinlenmeye 1mk"n ı d lio..~ "·t 
l\nfanısa) .1 . .. d-ğ- -t l 1 • .1 F ---- - -·--· t u oma ı6 ... ı g.....,. e. k nın ı en sur u u mu a ca ara I Bu meclisi 1dııre, mürakıb ve ufak tefek i ~ ransanın Londra sefiri Corbin'i Z • rlr talya, Drenner mülfıkatının bir lco.bı 0 • 

_arşılık olarak Münakalfıt Vekili Ali Çe-
1 
idareı merkeziye masrnflarıdır. Buna bir şe_ ktı bul etmiştir. lg'fr.id ha ttlDl iar::ııt Tunadaki mesaisine devam etmekte • 

lınkaya şu .beyanatta bulunmuştur. kil vermek zal'uretl vardır. Arkadaşımızın n:l. . , dlr, Macar ho.rlclye n::ızırilc başlıca teması 
cArkada ımız hukuk u olmak itibarile ' •övlt!diği gibi sosyete şllebln asli mahiyet ve •ser cıhetten Rey_nau_d nun. 26 Mart SUiar bastı bu me.saının bir ifadesidir. Bu arada ltal~ 

ıeniş bir -~ t •
1 

ç 
1 

. ·· t 1 t h1unetlni kalc!ırmak fikrinde değlllm. Blla. ~ant 20 de radyoda hır hıtabe ırıa'd ede- nın M:L~ırln bir ademi tecavüz misakı akdet 
lniı:: 

1 
b"liı a a 1 e mese eyı_ mu a a e - l.k.ls onu tevsi etmek, ona hayatiyet vern~ek ceği haber verilmcl<tedir. BerHn 25 (A.A.) - Alman radyosu. nıek maksııdllc mezkür hükümete yaptıı;; 

:<' 
0 a ı r . Fakat meselenrn tema;, el - d h •fttlf • ıı bir tt k 11 ~ ... ıs Rh" · · ·· · . bll"lrll teklif t f d tikl .· . . w w • • 1 ve a a .,, ace .sure e u anın..... _ m nehnnın taşma~ı uzerıne Zigfrıd ~• en e ra ın n deveran eden şa-

le ;ıı cihetı dogrudan dogruya Muna -
1 
tlyorum. Binaenaleyh bu nokta! nazar ve Yt>ni kabinenin vaziyeti hattı ta f d müth" b" tuğya ' ylnlar üzerinde de durmnk faydalıdır. Fil • 

al~t Vekaletine aid bir iştir. Ve Müna-
1 
bu maksanı ve hakiki vaziyeti hükumete i • Paric:; 25 (A.A.) _ Reynaud tara • ktıb ld r~ ın a , ış ır n vu • vt\kl böylf! bir teşebbüsUn yapılmadığını Mı. 

kalat Vekaletinin tanzim ve tertib et - zah ettım ve bir takrir verdım.· Heyetı Ve fından ·ı d d"l h b. , __ b. . . u ugunu ve )apılan muazzam gay sırın en sıltıhiyetıı makamları beyan etmiş 
inek ınecbu i t" d k ld w b . azife _ kilede t<-t.. e=ı. . yn "'"kette. mues_,ı:a....se- h b" . . .. u- "' n e a ın nune ge - er . P'nkat b:.ı beyanatı yaparken kullanı-

1 
Hk "'ldl A i ·"4·~ •• - ı ı as e ı en ar 1\,ö: mesının ""tler S"yesı' d t hıibat ö .. ı dlr -

'dir ş· d " r ~e ın e a. ıgı ;~ v t de hissedar olan müesslslerin mensub ol _ ar ın S€Vk \"e idaresıle mukellef ohm c;ildiğini bi1dir1nektedir. lan Usan ve tfıtılrler son derece ehemmiyet 
. 1 ~ .ı~. ı an ı~oru~. kı evve a. so:.!e e dukları v<.'ktlletler de süpheslz dahil olduğu VP- esasen mevcud bulunan teşekküle • lldlr. Meselfı. Mısır hariciye müsteşarı Şcra: 

fi P ışının mahiyetını burada bıraz ızah lrnlde bunun bu suretle Den1eyollanna dev. ililvP erli1en verıi bir te~kkül olduğu Bır Alman vapuru battı re Paşa ML'>tr bnşveklU ne görüştükten 3011 .. 
etrnek lazım geliyor: redllmesf kararlaştırıldı. LAyiha bu maksnd. tı:ısrih ed;lmektedir. • Koperıhag 25 - Almanyanın 5000 ra bu şayiayı resmen tekzib ederken bugün-
ı 1938 senesinde Sosyete Silep adile hir in tanzim edilmı.,ttr, meselenin mahiyeti y:r b k b" . . . . tonluk E('t Preussen vapuru zannedil- kfı şartlar dahlllnde böyle bir paktın akdi 

. k ~ b d ibaretir c ~ar n ıne..<>ı• ıle «harb kom1te~ı» ' - mesele.sinin bil ı ktı l 1r ·et teşkil etmislcr Bu şirket Deniz - un an · · b" · · · diıiine göre ij{aptam Esbjerg limanının c m mnz olduğunu ~öyle -
bank Eti .::.: · . . .: Şimdi 9~9 senesinde bu hisselerin mU _ nı · ıroırıne karı!iiırmamak lazımdır. <'e~ . mJştır . . Demek ki İtalyanın harb h~ticl vn-
ılceti ' b~nk, Türk Tıca:.et Anonım şır- yaası !cin iAzun olan pnr:ıyı temin kül ret!_ ,.. TI~b k')mitesi » iki seneden.beri mevA ubuna ~derken . yolda. ba-tmıştı.r. zlvctı Ingflterc ve Fransa için ehemmiyetle 

e ~as hıssedar olm.ak uzere kurulınuf nl iiZ<'rlmlze almış -Oluyoruz. Ayni ?.amanda C'Ud olan bir te~ek·küldür. Vazifesi. hti- Vapurda, b.~r !skandıvya 1ırnanma aıd derpiş edilen bir mevzudur ve bu vaziyet şu t bırkaç şahl8 da hı.sscdar yapılmıştll". ,c;o~yete şllebln kendisine mahsu' borçlan da kfımE-t:n kararlarını tatbike mat f 4.000 ton kontur vardı. veya bu şekilde aydınlıırunndnn, bu devlctı:ı 
u üç büyük hissedar cem'an 750 bin Ji- vardır. Şunu da ll!veten söyleyim ki, bu 1~1 kPrl direkt;fler.i teferrüatile h u ts • Norveç fngiltereye yeni bir protesto 1st!kb::ıll e.'!aslı surette bağhyacak herha!lv.I 

~a koymuşlar. İtibari sermaye buyurduk- daha evvel tahrik eden Maliye Veklll arka - . : . .. . a?.X a • bir slya.sl vesika teatı etmek mümkün olmı. 

trı gı.bı" ·· .1 1 
k t da."ınıızdır zannediyorum bu mu"'~""""' bi m lktır. Reısıcumhun.ın nyasetlnde o- verdi l'acaktır. uç mı yon o ara asavvur ve .. · · ~ - · -

abu! edil . . d k ·d kl. davette ıs2.ooo sterlin döviz almıştır. Bu la"l bu komite, nezaretleri millt müd~·4 Oslo 25 (A.A.) - Norveç hükume- Butün bunların haricinde Berlln1n Mo~ _ 
\!evlet D ~ llıse e. ?k ~ :rı :ara, sos.rete ş1!ebln gemilerinin satın alınmasın_ fo·t tle alfrkadar olan nazırlarla büviik !.İ Londradaki ~efirmi Norveç !karaı sıu ko,•ada \"e muhtelit merkezlerae yapmnkta 
~~l 5 enızy-0 an~a ın ~ ~ ~ en ısım da kullnnılınt~tır. Kendilerinin koyduğu ser ac;keri ~Pflerden mürekkebdir. • la.rm·n ihl~l ed~l tnd d l İ devam ett1ği t~ebbilsler ve aynca Londrn 
' • ~O liradır. Dıger ıkı hıssedar da maye 750.000 liradan ibaret olma.sına rağ _ . cı· • 

1
• mes . en ° ayı n - ve Parlaln düşmanlnrına mfiesslr bir dar_ 

40,2oO §er lira koyınuş1.ardır. Fakat ıah- j men böylr. bir takım borçları da vardır Bu Eu ko:nıte muntazaman top~'\hmaz, ~ıltere hükumetine hır protesto nota~ be lndl!"!nek maksadlle nüfuz edllecek bir 
'a aid olarak da Denizbank müdürü ay-, borçları Maliye Vekili benden almak ıstecıı. icab ettifü zaman içtima eder. Kom1te, vermeğe memur etmiştir. Bu protes • fü!'ce. 1hd1\s ecll'ebllecak bir yeni cephe a
lli zamanda İş Bankasının mildül"leri~den ı B~n nereden bulup da vereyıtn? Blr formül hnbin baslnnqteındanberi ancak üç ibytı SC'beb, mezkur su!larda bulunan ramnları, l~lerln zfıhlren yavaşladığının aıii. 
biri daha ki üç hakıki şahsı da hisse:far , ~~ıa;aar~ ~~~~u:ırBfn!~n:;~~ı:~~~tlb~~şk <fört k!'re toplanmıstır. bir İngiliz torpidosun~n: bir Alman ~~~e~!~~;.:~ar;':~d:a:~/;ıv~lne fndar lı:uv
J'aprnışlardır. Bir meclisi idare de kur -ı ~vlet mUessesesldlr. Denlzbank hlsse6l de Rı::yn~ud 1.ttrafmdan ihdase dilen w~purunu durdurmak 1çın top :ıtınış Jerl rııı haline getırece: ıas:~~; ~:;!'~~-
tnuşlar ve bu şirketin idaresini bu mecli- Devlet Denizyollarına intikal etmiştir. F..ş. har b kabi-ncsi ise bilakis milli müdafaa olmasıdır. rinde gtsrtııen bir zlyıı zAfına uğrama:ıa~ 
ti idareye vermişlerdir. j hasa verilen hisseler de müvazaalıdır, bun_ n37ırlarından mürekkeb bir tes.ekk!il- başka kuvvetinden esaslı blrşey kaybetme_ 

1 
. .. A 'laı· da Devlet Dentzyollarına intikal etmt§ • diir. Rcic::, b vekildir. Bu ık b. . d Amerika müttefiklere 500 son mlştJr. Onun içindir k1 bugOnlerf büyftk 

?ımdi hatırlarsınız, Munakalat VekA- · th· ve b!zim ııermayemlz. sırasındadır. Sonra ~ , , . a ı~e a. • hamlelerd<'n sonra hAsıl olan ye.ııl hazırlan. 
letı teşekkül ettikten sonra münakalAt o bir Uc:ıret şirketi, biliyorsunuz, İş Ban • !ıa ziya~<' hm~ si)asclinı ıdare ıle mü- SİSt8m tayyare daha $8f1J0r ma devrelt>rlntn zAhirt keslkllt!1ne benzete • 
l§lerinin devlet idaresinde yeniden taıı _ kasına. aiddlr. !~ Bankasının da bUdiğlnb f'Pllef hır nevı mahdud kabine meclisi b!Hrlz. Her sahada mücadele, kısa zaman 
lim edileceğini ve yeni bir hayata gire _ ve~hlle hususi şekli vardır. Binaenaleyh ge- mahiyr.tirıdeclir. Kahine haftada 3 ke- Londra 25 (Husust) - Alakadar Am• sonra muhakkak ki yeni bir hızla başlıya _ 

E
ğı . .. .. ; rek bu cihetlerden Te gerek şirketin mahL rP tonhnacalkt.ır. rika makamlan, ordu için inşa edilmek- caktır. 

nı buradan, bu kursuden ı:zah etm ı- vetl ruıllyesl tt.lbarlle ·bir prensip olarak bu- te olan en son sistem beş yüı tayyare 5 _ m ı:; 
ın. Yani münakalat vasıtalarının bir - mı halletnek l'ltedllı::; bu, hOkfunette vazı Fransanm Roma sefiri nin müttefiklere satılmasına muvafakat 11/lm UC' agıff' L~1n11ç 

f. eştirilerek işletilmesi bir zarurettir. Mt\- fedar olan arkadaşların da tam reyi alınn: Paris 25 (Hususi) _ Fransanın Ro etmişlerdir. • ........ ·--··H····,:·n···d···,:·
8
··
1
··a .. ·n····d···a················· 

llakalAt mefhwnundan deniz hava ve ka- rak yapılmıştır. Yani bir prensip meselesini b.. ""k 1 . . F B b 
,a nakliyatının birbir'ini ~amamlaması hnlledlyortız. Bunun için 939 senesi için bu ma UYl

1 
• e çısı .. ransu.a onse. u Bu husustaki anlaşma yakında imzala- • 

~
e b 

1 
k di ttrhslsatın kabnJün1l rica ettik. Bu suretle sahah Parıse mutewcıcıhen Roııruı1dan nacaktır. yenı karışıkhklar 

, un ar arasında oor nasyoıı anı.aşı • bu işlerin tanzimini üzerimize almış oluy0 _ h~rclcet etmistir. K 25 
ı. Ve ancak bu suretle halkın ihtıyacı nıı P ' . . . b kil h . . eı·r lng"ılı·z gazeteCfSI• aunpur (A.A.) - Bir camide na -
i f d lı b" k"l . .:ı Ü . b' · onse nın yenı aşve ve arıcıye maz esnasında mils1ümanlarla mccu .1 n ay a ır şe ı ue ve m smır ır va- Uy!hııY1 tatuden evvelki içtimada Mecll- . .. s1 er 

~Yette işlemiş o1.abilir. Bu yapılmadığı se vermiştik. Şimdiye kadar kaldı. Bir daha ~azın ~eyno ıle temaslarda bulooaca- Romanyadan hudud harici edildi a.r~ınd~ musaderneler vukuu bildirHme-
kdirde tabiatile iş natamam ve eski bir kalmasın. Binaenaleyh bir an evvel mftza - gı anlaşı.maktcıcıır. 5 &1 uzenne, gece sokağa çıkılması yasak 

te-mle ve bir ne~ vakit. geçirme şek • ke~~ tzab:tı milteakıb·• kanunun maddele • mn Romanya~ muhabirl Ovell Al - dolaşmaktadır. uı ev yelcrf ~ 
ını r1 a eı11yorum Bükreş 2 (A.A.) - Reuter ajansı.. edilrn~ir. Sokaklarda pol'- d ri 

~ıe devam eder gıder. Bınaenaleyh Mtt rlnn milzakere.stne geçUmtş ve kanun kabul Krom sat.şiarı mar,yarun Romanyaya iktısadt bir (H. &ki başvekile suik sd 
aıat Vekfüeti teşekkül ettikten sonra cdllmltUı·. hakkındaki karar ~imatom verdiğine dadr yalan haberle!' Luknaur 25 (AA.) _ M ah 

1 
b 

nizbankın vaziyetinin tanzim ve ıslahı Meclis, Çarşamba gtlnll toplanacaktır. . ........,;. ld ~ dan d 1 R eç u ır şa -
neşredildi ışaa e ... ~ o U5un o ayı oman - hıs eski başvekil Han Bah d A 

Meclise varilen Uç 
yeni kanun layihası 

4 metre uzunluğunda 
bir Alman torpili 

h -kA t" h dud h · · a ur llah -ya u ı.une ınce u ancıne çı - sar'ın üzerine üç el silah at d 
Am.ara 25 (Hususf) - Krom satış- kanlmıştır. Ovell dön akşam Bükret bet ettirememiştir. Müte ~ış~a 3 ısa· 

lan hakkında koordinasyon heyetinin t>n hareket etmiştir. mıştır. .cavız ulunama-

k ...... an bugun·· ıneşrediJmı .. ve mer'ı"ye .......................................................................... . 
Q'' ~ • •••••••••••••••••••••••••••• te girmiştir. Sabahtan Sabaha ...................... . 

f Ankara 25 (Hususi) - Hükfunet. Londra 25 (A.A.) - AmlraHtk ma. Bu 14 say.ıh ~rar şudur: 

E 
gilmrük tarife kanunumm tadiline katnının memurları llllllhazırrla Brid - 1 - Hususi iş.Ietmeler de dahil ol • 

ir hazırlanan layiha yakında Büyük lington'un 4 mil cenooundaki sahile duğu halde biltün krom ~letmeleıi 
illl:lt Meclis.ine takdim edilecek - da1gal* tarafından atılan yeni t1p bir müstahsaJAtının memleket dı..şıne. sa -

~- Alman torpilini tetitiıJc etmektedtrler. tış işleri Etibank tarafından tanzim ve * Bu torpilin 8 gfin evvel cHeink:ehs mer icra olunur. 
.A.:ıkara 25 (Hususi) - Barem lca - kah bir bornbaordırnan tayyaresi tara • l - MilH korunmııl' ıkanunıu He tes. 

l°t!una 2öre teşkilat kanunlarına bağ !ın.ds.n atıld!ğı 2'flnnedihnektedlr. Tak bit edilen tahsisattan birinci madde 
11.ıuna!lı tcab eden ücretli meımıı- kacl- r!ben 4 metre uzunluğunda olan bu vauh işlerin tedviri için J,000,000 

l
l.ımla a!d JAyiha Meclise vertlmlş • torpllin aııkasmda 2 perva~ ftl"Chr. !kalık bir ınQtedavil termay• itra:z. ve 
·. Bu rnemuriy-etler evvelce bdtçe Ön tarafında Çemberlayn"ın şemıKycli Etibank emrine taMt. olunur. 
nunwn cetvel oL!rak bağlı ~- Bu bir resmi bulunmaktadıt'. - -

, ~iha ile her daire te§killt kanul\11 - Bu torpilin i:ki hedefi olduğu anla- lsveç Başvekilinin 
,. c·klenm~ olacaktır. şılmaktadır: Atıldıiktan sonra hedefe i- dünkU nutku 
l * F bot. etmediği takdirde bir aıevi mayn 
. .'\nkara 25 (Husust) _ İstatistik f- wazite~i görmektedir. İ~l~rede ~Ik 
deresi teşkil(tt cetvelinde de tadilAt ya- d~a _oıar~k bu şekilde ıbır sılAh g&ill. 
pılmasına dair Meclise bir llyiha ve müaf7J:. 
t!11ınıştir. ---------

Başvekil Ankareda -----------
Orgeneral Asım GUndUı 

Hılebden döndU 
Ankara 25 (AA.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam bu sabah ekspresle fs -
/\ nkara 25 (Hususi) - Hale-be git· tanLuldan Ankaraya dönmüş ve hrtat

trıi •'llM\ Orgeneral Asını GündüzUın yıonda Vekiller. meb'uslarla Valt ve 
l'f>i 1 ~indeki hevetimiz bu sabah '8h- Belediye Reisi. Emniyet Dl~ ta-
P\rnize dönmüştür. lmdan kaqılanmıftu. 

Stokholın 26 - B&fVeldl Hanson, bu 
akpm söylediği bir nutukta demittir ki: 

iwveç, bitaraflığını muhafaza w harbin 
dışında kalmak azmindedir. 

İskandinavya memleketleri •asında 

tedaf'Qt bir ittifak akdi meselesi. hüsnü 
niyetle derhal tetkik edilmelidir. Fakat 
reeli.t ittifak münhasıran kal • 
malıdır. Tedafüi ittifak İskandinavya 
memleketlerinin, bilhassa harici siyaset 
bakımından Wikbellmne aala milessfr 
d~. 

Küçük memur 
Raik il~ temas eden 'Ye belediye, deYlet nizamlarını tatbik 11 -

çük memurlann vadfeleri hem na:ı.lktir; hem kıymetlidlr . .; mukeüe! ol~n kü. 
'Ye nehy salihiy8'inl omu..anna alautlardır. Kanun ve nJza.=fr. Ç~n~u emir 
f.atbik ederken birçok mü.tkülatla kaı'plafırlar. Kıymettidtr ç- n huluunlflrinl 
tam bir idrak Te takdir De yapmaları halkın Cftllint · linki vazifelerini 
kemmül ettirir. Yapınaalana nizam " kanwl hükÜmı:.e k:::.":t terbl1esın1 te-

•nl bunca bilmem kaçıncı defa aTdet ettiren bir iki h. cliae erini kaybederler. 
menuaru ıördüm. sür'atle &iden bir tramvay Uı&b a oldu, Bir zabıta 
sor zahmet atladı. Bunu benim &ibl blrçoklan da ·~ı::. yetişmek için koft• " 
dt'ki tramvaya atlamak yasaktır. 10 · Halbuki hareket lıalia_ 

lıdnct hldise: Bir ~e memura ıördüın_ Röp ·· üserinde 
bu hareketini benimle beraber blrçokJan cördl. eaır: .~ere tiikürdü. Ve 
Te belediye tallmatnamelertne ıöre •·- Ura. c--- atı yere tnkilnnek yasaktır 

'"'9 ... _. Tardır. 
Hu 1k1 hid.Jsenin kahramanları belediyeni ı 

kfiçük memurdur. Vazifeleri tram.aya atl!J·:aın z:~r~ tatbik De miikeHet Dd 
çarpmaktır. u ma • yere tiilı:firenl '*&ya 

..blında ciddi bir 90kall: ve cemlyd terbi e91 t · 
lann onları tatbik ile mtlk-"_. Y esıs etmekten ibaret olan Y&e&IL. 

...._ memv~aı· tarafından b07Ul •---
dol"npa o nizam ve taUma&nameled.ıı iiııerlne bir batt 1 •-~•u' ou.ı._ı dotrudan 
Uade eder. a _.vw çekmekten b&4ka .. 

Balk, kendialnl fena hal"eketıenıen meı 
tanda yaptıklarını rörtin.oe nizam ve tall ıed;e- rne~narlanıı . o hareketi llflhad 
dü~r ve düşmektedir. Ba tehlikeyi lntem~a :nelerın clddı1etinden ı~eye 
aında halkla temu eden memur:ar lçbı hl ~ bir çare vardır. Belediye zabıta • 
laınta lcab eden konfet'Ml!lla.r v~et B r an açmak 1"e küçük memurlara ib• 
aamlu dosya halinde kaJına&tş. ... • edunu lbınaJ edersek en güzel karar ve nl-

uM&m er. 



SON POSTA 

( Şehir llaberleri ) 
Yabancı ·firmalara kiralanan 

gemilerimizin vaziyetleri tetkik ediliyor 
Şehrimizdeki komisyonun tetkikatından sonra 
mukav~le ile kiralanan gemilerimiz hakkında 

nihai karar verilecek 

Yüksek tahsil himaye 
kurumu teşekkül etti 
Ü!lİVersitede (Yüksek tahsil himaye 

kurumu) adile yeni bir eemiyet teşek -
kill etmiştir. Bu cemiyet medrese, pansi
yon ve kahve köşelerinde kalan yüksek 
tahsil talebesine Üniversiteliye yakışa -
cak bir muhit temin edecek ve muhtaç ta
lebenin kolayltkJa bannmasını, yeyip, 

Mart 26 

Şeker ibtikirı yapan 
tüccar tevkif edildi 

Müddeiumumi şeker saklıyan tüccarın milli korunma 
kanunu hükümlerine göre cezalandınlmasını istedi 

içmesini temine çalışacaktır. Cemiyet f'k Şeker ihtikiQ yapmaktan mamunen iddianamesini söylemiş ve suçlu Sefer -
Yabancı sulara sefer yapacak gemi - ı tetkik etmek üzen lıtanbulda liman reis- faalıyet olarak mükemmel bir tnfobe yur- asliye 8 inci ceza mahkemesine verilen oğlunun senelerdenberi şeker ticaretile 

)erin hususi bir müsaadeye tAbi tutut - lifinde hususi bir komisyon teşkil edil - du tesis edecek ve Lalelideki Tayyare a- Balıkpazarı Hasır iskelesinde 17 numa- meşgul olmaruğı halde, Şubat- 1940 so .. 
ması hakkındaki karar üzerine halen ya- diğini, bu komisyona müracaat ederek partımanlanndan birini (Üniversfte si - ralı ticarethanenin sahibi Yani oğlu Ni - nunda fiatlann yükseleceğini anlıyar&lı, 
bancı limanlarda bulunan vapurlara mem f di!eklerini muclb sebeblerile beraber bil- ıesi) haline getirecektir. Ayrıca spor sa- koli Seferoğhmun duruşmasına dlln baş~ il fazla fiatla satmak için 120 çuval şeker 
lekete dönmeleri için tel~izle emir vern-1 dirmeleri ve VekAletin bu komisyonun lonlan, lokairar, lokanta, mah!el yap - lanılrruştır. alıp, sak1adığını delillerle sabit görmüı· 
4iğini yazmıştık. mütaleaaı özerine kat'i kararını vereceği mak suretile yüksek tahsil gencinin muh- Mahkemede okunan iddianame ve tah- 1 tür. Suçlunun 3780 sayılı milli korunma 

Bu vapur sahibleri, gemilerin muka - cevabında bulunmuştur. taç olduğu müesseseleri bırer birer ku- kikat evrakında, hadise hülbaten §Öyle lkanununun 32 nci maddesi deJAletile ce-
vele ile bazı yabancı memleketlere kf - Vapur aahibleri bunun üz rine dün ,eh racaktır. Cemiyet bu faaliyeti başarmak anlatılını§tır: zaya çarptırılmasını taleb etmiştir. 
raya verildiğini ve geri ça.ğırılmalan rim:iu dönmüşler ve liman reisliğnıdeki için hamiyetli vatandaşla:'ln ve idare ma- Nikoli Seferoğlu şeker tüccarı olma - Müddeiumumiden sonra söz alan 5119• 
lıakkında1ti kararın zararlarını muclb o- komisyona müracaat etm.ışlerdir. Komis- kam1arının yardımlarından da istifade e- dığı halde, ıcker fiatlannın yükaeleceği lu vekilleri müdafaalarını yaparak, hA.· 
Jacağını ileri sürerek, MUnakalAt VekA- yon bugün toplanarak yabancı sularda decektir. Vali ve belediye reisi Lütli anlaşıldığı ınrada 120 çuval şeker alaxak, d.isede bir ihtikar olmadığında ısrar et .. 
letile temaslarda bulunmak üzere arala- bulunan ve mukavele iJe kiralanan ge _ Kırdar cemiyete karşı derın bir alflka depo etmiştir. Bilahare, ardiyesindeki şe- mi§ler ve tahliye isteğinde bulunmuşlat-
rından üç kl§ilfk bir heyet seçerek An - . . . . . . göstermi~, elinden gelen yardımı yapaca- ker çuva~armı hamallar vasıtaslla başka dır. 
karaya göndermişlerdir. Bu heyet An - ız:ııerı~ vat?etlennı tetkık edecek .~e ge- ğını gençlere vadetmişti?'. Ünivers.:te bir mahalle nak]e bqlamıı, bu eıınada Mahkeme, tahliye talebini reddetmlt 
karada MünakalAt Vektıletile temularda n gelıp ge anemeJerl hususunu Munaka- rektörü, Hukuk Fakültesi dekanı da bu vuiyet anlaşılarak zabı.t tutulmu§ ve ha- ve karar verilmek üzere, duruımayı bu .. 
bulunarak vaziyeti anlatım lar ve gem!- lAt •• Veklletin~ bildirece~tir. Vek~l~ti~ teşebbüsü memnuniyetle karşılamıJ}ar - dise tesbit edilml,tir. Suçlu, milll korun- gün ııaat 14 de bırakmıştır. 
)erin mukaveleleri bitmeden behemehal kat l k~ran üzerlııe ~emılere ~a ık~~ı dır. Cemiyet lwruluş formalitesini ikmal ma kanununun 32, ~9 Yet 86 ncı maddele- Genç kızları fuhşa sUrUklediDJ 
ıerl gelmelerlntn fcab edip etmed1ğinl bir emırle derhal gen gelmelerı bildırı- eder etmez, faaliyete geçecektır. Tine tevfikan muhakemesi ve tecziy('si . • . . 
mM"ftYl'~lardır. Mt\nakal!t Vek~lcti vapur lecek veyahud mukavele sonuna kadar talebile mahkemeye ıevkedilmittir. tddJa edılen patron hakkında 
-·-·-r d Vali du·· n sah.fblerinfn bu müracaatıne, yabancı su- y?bancı_ .mlarda .kalmalarına müsaa e e- t~di~ oku~asını mllteakıb, tahkikat yapıhyor 
]ara !der yapacak gemilerin vaziyetini dilecektır. hAkıın muddeiumumıye blr mütaleesı o- .. 

1 
b" b h t sJ •nka,raya gı• tti d Birkaç gun evve ır sa a gaze e nıo 

~ lup o.ima. ığını 90rmuştur. . . 1 de bir ticarethane patronunun i§Çi km-1 k I kadın alacak Profesör Fıstin zelzele İstanbul vali ve beled!ye rci!i doktor Müddernmuınf, suçun nev'i itıb:nıe lan fuhşa teşvik ettiği ve buna karşı ko-
ulizUnden bir kadınla hakkında ikinci Lutf'.i Kırdar dün akşamki ekspresle An- dur~~~run mevk.uf~n cereyanı lazım yan bir kızın müesseseden atıldığı yo. 
~ u karaya gitmiştir. Doktor Lfıtfi Kırdara geldığını beyan .e~mış, hAkim su~u. Se - lunda, bir bAdise ortaya atmıştı. Ayni 
bir erkeOi dövdüler konferansını verdi .. ttsküdar ve havalisi tramvay ~rkeu mu- rer~ğ!unun tevkıfıne karar vermIJtır. gazete vazifesinden çıkarılan genç kıZJn 

Kısıklıda Bu\gurlu mahallesinde otu - Kandilli rasadhanesi müdürü profe.._CfOr dürü Feridun Manyaslı refakat etmek - Bılahare suçl~un sorgusuna geçH.f'~~ kendilerine mektubla müracaat ettiğini 
ran Rıza ve karısı Fatma ayni mahallede Fatin dün aqam saat 17,30 da yük.~ek tedir. Seferoğlu lfade!ı~de. şunlan .söylemıştrr. de ilAve etmişti. 

1 v l" F "du M slı Ü k-d - Ben esas ttıbarıle peynır, pa!tırml, ikamet eden Fethiye ve Şükran adındaki mühend?s mektebinde z~lzele mevzuu et· a ı ve erı n anya ' ~ u ar ' Gazetede bu meseleyi ortaya atan :rmı-
kadınlarla bir alacak mesel~indE.'n kavga rafındaki ikinci konferansını vermiştir. tramvaylarına verilecek aon şekli tesbit 61.lCUk vesaire tic:rrettı• me~lOın. ~a - harrir Sabiha Zekeriya vak'ayı ihbar e
etmlfler, Fethiye ne Şükran bir olup Rı- B k f t .. k k .. h d" m k etmek üzere teşkil edI1en kom\syonun kat, gel~n mu~terılere teker de. vermı§ o- den mektubu dün müddeiumumiliğe gön 
za ile karısı Fatmayı bir hayli dövmü~ - u on erans a yu se mu en ıs e - mesaisine iştirak ettikten sonra Cuma laymı dıye, kom_şumuz Samoelıdiaten 120 d rmiştir. Müddeiumumilfü: derhal tah-
l df tebi profesör ve talebelerile Üniversite - ·· ..... ı .. ...ı • d"" kl d" çuval toz ıeken a~ım. Buna, ortağım e 
er r. gunu ~u..-mıze anece er ır. . . . ·ıe _ kikata başlamış ve hadisede adı geçen 

Bu • "nada Şükran eline ge"irdigwi av !erkanından bazıları bulunmu§, rasadhane Ankarada bulunduğu müddet :zarfında Dımıtrı kızdı. Sucuk ve pastırma 1 şc .. . • d k 
1 • :ı k 1 di ·u tt" ~erleri mu.essese sahıbı ile avncı genç ızı ce • 

tüfeğini kan kocanın iizerine çevirerek müdürü zelzelenin iJmt bakımdan tahlı - Başvckfilet ve Dahiliye VekAleti ile Jehre er sat~ ı: m~ ye, 1 raz e ı. ·~ :k bederek ifadelerini almag-a karar ver .. 

1 

"d I k lan r dü be Samoelıdıse ıade etmeğe karar verdı . • ateşlemiş, çıkan saçmalar büyük bir te- lini yapmıştır. aı temas ar yapaca 0 va 1• n - . f · tir Tahkikata muavin Cevad el ko~ 
,,.,... · Iediyede reis muavinleri ve •rnbe mü _ Bu ıırada, ben hastalanarak bır ha ta ev- mış · 

sadiH eseri olarak ~a gitmıstir. Profesör Fatin önümüzdeki hafta son dürl.eri ile bir konuşma yap~~i' tedvir de kaldım. Ortağım, şekerlerin bir kıs - muşt~r. .. . • 
Bir müddet 80nra hadic:e yerine gelen konferansını verecek ve bu kon!eran - edı"lc:n h·ler '1..-l·'kında .,on ı" zahatı almıc:- mını iade etmiş. bir kısmı ka1m1ş. İşte, Bılet suustımali tahkıkatına 

wıta memur'an ımütet'av;z kadınları ~ ı~ • ~ 
k l 1 h kl da kanuni ta sında Erzincan zelzelesini ilmi bakımdan tır. bu esnada memurlar gelerek zabıt tut - devam ediliyor 

ya a amııı ar ve a arın • - anlatacaktır. muşlar. Halbuki, ben hastaydım. Bu ha-
kibata başlmıılardır. -·- - Şuçlu memurların disede de fhtikA.r yapmak kastımız yok-

M ı:tef t'rrik: tahkikat evrakı hakkında Şehir lşlt-rl: tur. 
Sorgu bittikten sonra, mahkeme ka -

Denizyolları idaresinde vukubulan bi
let suiistimali etrafındaki adli tahkikata 

devam edilmektedir. 
Denizyol!an kooperatifi umumi heyeti yeni bir talimatname çakç1hk büroau ba komiseri Mahir, polis Dün, Denizyollan memurlarından ba-'lstin•e • Bebek wolunun İIM!a müddeti İh s f ı.ı ktltibi 

"' • "' .._ toplanacak S I J h kk d · memuru san ve e ero5 unun ı dl" d t edil k 4 un-bır sene U'Zatılacak uç u memur ar a ın a memurm d' 1 • b zı kimse et" a ıyeye ave ere . • 
"f • h uhak t k h_, __ rnl · t vf" Apustolu c:ahid sıfatile ın emıı n azı . D~nizvollan kooperatı i umumı e- m erna nnunu uıuı erme e ı - !l cü sorgu hakiın1Jğinde ;ahid sıfatilc din-

tc;tinye ile Bebek arasındaki asfalt t t ı · t bu a 30 uncu gu""nü va kan müfettiş ve muhakkikler tarafınoan izahat almıştır. . • 
•• •• •• -..1 k" M ye op an ısı yın • . . . B takiben müddeıumuıru Orhan lenmişlerdir. ~~~aabonu~~eı a~a~-p~~~ ~~~~"~~~ilifurenmW~ve~:u:n:u~=~~'~=-~==~=~~~~~~~~~-=~-==~ 

nm sonunda bitmiş ol<."ak_b . . tstimJa~ Geçen yıl t ı bin küsur lira zara<r mütaleasma müracaat kab eden hallerde ,..,,1carel la/eri: PolltJle: 
muamel~tının vaktinde bıtiplememış yapan Denizyollan kooperatifi bu se- bu tetkikat yapı'Dnadan ve maznunun !_ '' _____ v __ _ 

olması inşaatın hitam müddetini ıte • n2 bu zararı ~apatnnş ve mütevazin bir müdafaası tamik edilmeden verilen son Dünl.ü ithal ve ihrac faaliyeti Diin iki otomobil kazası oldu 
ctıkti.rmiştir. Yakında inşaat 1 sene bilnnço h:ıZlr}amıştır. Kooperatif ida _ tahkikatın açılması karari1e işin mahke- Dün limanımıza İtalya bandıralı 1''e- Dün şehrimizde iki otomobil kazası 
mü~etle uzatılacakt.ır.. ,. re ~eclisi. geçen seneler ikooper~~~ meye intikal etmekte olduğu anlaşılmış- niçiya vapurile kahve. kilay, mermer olmuş vP ı ki.şi yaralanmıştır. 

Müteahhld Asım. 1stımlak mu~e - bi.ly:jk zsrar veren Kocataş suyu ı..~nı tır. . tozu. <lemir ~a. alominycnn.. radyo ve Şofö'r Hüseyinin idaresindeki 1617 
lelerlnin vaktinde bitirilememiş olma- de hallelmi~ir. Suçlu memurlar hakkın.0 ~ memurırl aksamı. makme ve aksamı. Yunan ban sayıl• otomobil Dolmabahçe caddesin • 
... m"zünden zarar ettigı~·nden ba'hsede- rfi tti muhak:emat kanununa tevfık n vapılan 

1 
n 

1
.. ·ıe mattbaa madeni. 

- , .. · Merkez kınnandenmuz te e . h. . d b 1 rlıra ı oe ııon vapun den geçerken Fikri .aıdmda bir gence relı: Vilôyetten tazminat talebinde bu- tahkikat, ılk tahkıkat mn ıyetın e u un- . . Ro bandıTah Tran _ 
lu~muştur. Mitteahhidin müracaati tet tstanbul Merkez Kumanda_nı al?ay duğundan bu tahkikatı yap::ınların ceza ~~kıstrm,va u~~~y;antar. makine, ka- çarpını.ı:. yaralanma.sma sebeb olmuş.. 
kfl{ edilmektedir. CeYad tı'lmen tu~ylığa terfı elmış - muhakemeleri usulü kanununun sorgu "ılva.nya Pt halı İtalya b~n- tur. 

tir. KP.n:iisini tebrik eder ve yeni mu- hAkimlcrine tanıdığı bütün t;alAhiyet1eri i .. ı:mfıl. doma es, m:ı d · . eşya a. İkinci kaza da Cihangirde vukubm-
Üskiidar hükumet konağı Paşakaıu- vaffakiyetlerini dileriz. haiz oldu klan Dahiliye Vekaletinden ye- ı <lıra_1ı Albano ~ap e em~r te ~en- m~ur. Tak~imde oturan Hasan gdm-

llmda yapılacak - · - --- ni bir emirle şehrimizdeki alakadarla1 a lopunvol'Tl. makme a'ksam.ı .. e n 
üskü<lardl P-kapısı denilen yer. Kadıköy Halkevinde konfera"'a biJdirilmiştir. Son tahkikat rafhasıntla ~u<'~. "*' _r.am levha ~lım,~tırı.ıı ecnebi nff biri Cihangir caddesinden geçerken 

"->" vı de ... n .... rt 9~0 c ·· d" ahk"k t . n.. l d t Dun l :manırnı7.rlcın murı e ı. Mehmed:n idaresindeki hususi otoma. de hükum4:!f konağı yapılaca~ındatı. Vi- .KndıklJy Halke n n . ""' -a .,. uma mijtekad ım t ı a saı.ııa arın :ı op -
1 

.. .. miktarda: porta-
.. 1 .. - .. . . akş m1 M\at 20 30 da Evimiz salonunda Prof. lanmış olan deliller irae edilec<.>k ve mah- mem.e'l{f Jere muhim bilin sadl'll€sine maruz kalmıştır. 

layet ı.afıa müdur ugu bınanın proJe· Dr. N~cmettin Rifat tarafından (fişmantı.k 1 k münakaşa edi'en bu delillerle iş kal. pamırk kırıntısı. balık yağı. pa - Her iki çarpma neticesinde yarala • 
8int hazırlamaktadır. Hükürnet korta • ve znyın 1M mevzulu b1r konferans verfleeek ~mk eceb yl kt çavra tuzlu zeytin. balmumu. kovtln 

2 ~ ., 1 _,-'· k l bllir hu me ag anaca ır. ' toh nan kazazede1er teda\İ altı.na alınmış. lı katlı ve "'<lalı o BCdll\.Llr. Ur. Her o.- ge e • Delillerin noksansız bir .surette topln- n<>ri~i. vıtmurta, tütün. keten umu, 

h.ıı._uı ..ırların lisan imtihanı dün yapıldı 
·· d rll f..+fr lar. had"seye sebeb olan şoförler hak-narak mahkemeye verilm<>ci f'sac:ı, cc::za zey!in ve havyar ıron e -~ · 

b ı kında kanuni takibata ba.şl~c;iır. muhakemeleri ka~unum~zda ka u e - P~lto hır!'.ızlığı artıvor 
dilmiş olmasına gore mufettlş ve mu - Ev·relki _gün s;rkecide Mel~k Jnra _ Blr tramvay hattan çıktı 

• hakkiklerin maznun memurlar hakkımla · . hasebe me Maçka _ Bev. azıd hattına i§liyen vm. • '·.. . • a f ath&'l'leSinclP CtUf<"Jn 1Cr8 mu • 
yapacakları tahkık muamelelerm e ı·n - d Sar·<i""'a ald bir palıto meç ffi2.n Ahme<lin idaresindeki 71 sayılı 
ve ihtisasa taaUuk edC'n husurlnrda Sürgu "Tlurlnrın an ~ 1 t tramvav dün Harbiye kavsini döner· 
M.kimlerl gibi eh'ihibre tetkikııtı yaptı- bul b!r h1rs17. tarafından' ça ınmıış ır. d k~n hattan çıkn11cı, bu yüzden sev. rü .. 

1 Üd r t Bu kabil hmazlık vak alannın taa - "' _ -. 
nlmak ve memur arın m 1 a an arını na- b ta sefer yarım srı~t taahhura uğramış • 
%ara alarak tahkikatı tamik rtmek sure- düc~ünü :ıözönilnde tutan ~a ı ' araş-

·ı · · ı bi hale~l~~~s~ru· ~ı~~ia~l~~ria~d~~ia~m~e~t~rn~e~k~t~~~ır~-~~~~;t;ır;·~~~~~~~~~~~~~~ tı e ışı o gun r ,... , 
tahkikat evrakını rnercilne tevdi eyle - , 
meleri muvafık göriilmüştür. -

Yumurta fiatlan ucudadı 

İstihsal mıntakalarından vuımnrta 
mcvrudlrtı arttığından yumurta füıtla
rı ueuzlıımağR başlamıştır. 

Yeni mahsulün piyasaya gelmeğe 
başlaması buzhanelerde'ki yumurtala -
nn daha ucuza gatılmasını intac etmış 
Ur. 

PARA?'\•UNT Ş1HKgT1NIN 

3 ncü H A R 1 K A S 1 
MADELEİNE CAROLL ) Vl Mii;on~·;ıe~URB;;I 

( Fransızca) 
Yalnız Milyonların bazırlayab.ilecej_i !>ir lüks ••• 
Yalm:z Milyonerlerin yaşayabılecegı hır hayat ... Bir hnfta evvel 31 liradan yapıfan 

foıtthandc.n bir intıbca ihracat beher sanfükta beş lira noksa-

Bu Perşembe akşamı L A iL. ~ Sinemasmda . b kanunu mucibince memur ımemur iftirak etmlftir. Mtisabıklar dün- nile 26 liradan :muamele görmül?tür. 
Yenı . ~rem 1 n lisan imtihanı dün kil tahrirl imtihanlardan sonra bir de ıi- İtalyaya 300, İngiltereye 300 san -

olanlar ıçın açı a 1 ~ ·ı kl . fh -..:aıı......ı~ •tecı ]m1.:ıtrr İmtihana ı..•üz fahı ımtihandan geçirı ece erdır. dık yumurta raç ~· '.1 ... ~ •• r. Univer ... 1 e yapı ··~ · ., 



:26 Mart SON POSTA 
Sayfa • 

' [ A rnpa harbinin unutturduğu m ·· cadele ] Hadiseler 

TAKs"vıe: DAÜR Çi - Japon har · nd B ir dostum ma.sraf defteri tulmıya J - Evet amma veren kalmadı. Ge 
meraklıdır. Ne masraf yapsa gü- binerken, gece zammı \•ermiyeceğim 

nü gününe yazar. Ve bir muhasebeci gi- yorsun. §Oför hiç itırnz tmtyor. • n vozıye nedi 
bi günlük masraflannı defterin muhtelıf - Orası da öy-le amma, b !an dalgın. 
8:1yfalannda ma.snbn nev'ine göre mk- lığa geliyor, insan, ~ zammı vermiye-
sun eder. .ıH- d · tu 1 . ce6 ..... , emeyı unu yar. c e A on Şu • 

Benımle konuşurken, defterini cebin • batta b~ıma geldi. 
den çıkardı; okudu: - Da\gtnlık zammı dediğth o, d me'Jf. 

,.--.. ----·.. -- YA Z A N --........ --........ clO Şubat: 60 kul'Uf (otomobil).. ya acele zaınmıt 
: .. _) • - 'I H E A E : clO Şubat: 20 kul"Uf (da~ınlık zammı)> . 
~ Emex 1 genercw. . mır rkilet E cl6 Şubat: 80 ku~ (otomobil)•. - 1k6itşt~baAtta lbaşbı:na geldi. Gece çolrb 
• : cl6 Şubat· 20 kul"Uf ( 1 ) geç va ır. ce e ır yere gitmem ica 
~ ,, S·on Posta" DID ask! ri muharriri ! c20 Şubat; 52 ku~ (~:e:o~~ • etmişti. Acele işe şeytan karışır. derler 
~ ................. --·-·-·-· -··· .. --.. --.. --·--···-···········---.. ······-·-··--·······--·.: c20 Şubat: 20 kUl'Uf (ınanssız gurur ya, karl.§ıverdi. Ve aceleyle gece znınrnı 

~ vrupa basını bu kafanın aerd· ı ı bund.~ bu ırada bir zarar çıkmıyacağı- zammı)•· vermiy~iıni .söyle~eyi unuttum. İne~ 
~ Je:ile 0 kadar yakındım ~ kadnr nı bılıyorlar. Nitekim Fransız matbuatı Güldilm: ken şofor ı~tedı, verdik. 

sıkı ıne~guldür ki Uzakd.oğuyu tamnmilel bile bu hususta ciki tarafın beslediği - Otomobil içfn verdfklcrint anlıyo • - Bir de mnnasız (fUtı.ır trunmı, dedin. 
ıwıutmuş veya fömal -e1çı.iş g.ibid~- Gaze- karşı1.ıklı dostluk hissiyatının bu ımies- rum. Fnkat dalgınlık, acele, manasız gu- - Evet, 20 Şubat ge i de manasıı 
telerde binbir "eşid Avrupa ve on Asya sif vak'nnın münastb ve kabul olunabilir rur zamlan ne oluyor. Otomobillerde dal- gurur yüzünden yirmi kuruş verdim. 13tr 
meselelerine da:ir türlü yazılara tesadüf bir şekilde hallini ürnld etmek> te olduk· 1 gınlardan, acele edenlerden, mağrurlar- 1 kaç arkadaştık, ben onlardan aynhyor -
edildiği hn!de Çin - Japon harbine ve U- !arını yazmaktan başka bir şey yapamı· dan ayrıca zam mı alıyorlar? . dum. Bir taksiye işaret ettim. Taksi dlll" 
zakdoğu işlerine dair iban .kere .kısa vı yorlar. - ~vctl tlu. Arkadaşların yanında bana manasu 
no san hnberlerden başkasına rasgeline- 1 Evet Japonya Çin milli hükumetinJ G ne güldüm: bir gurur gelmişti. Gene gece zammı veıt 
miycr. ve bunun bugün doğrudan doğruya ida· - Bu .ana kadar hiç duymamıştım. miyeceğimi s6ylemeden taksiYP. biniver 

Çin - Japon harbinin bajlangtcında re ettiği içeri Çini ne cenubi Çın sahil· - Duyınadınsa duy, bilmiyorsan öğ • dim. İndiğim uımnn da şoföre derd diır 
buralnra Amerıka. İngiltere, Fransn ve lerinden ve ne de Hindi Çiniden veya- ren, kira otomobillerine taksimetre ko • letemedim. Yirmi kuruşu aldı. 
Ahnaııyanm zOTlu ganetelerinin taştın hud .sovyet Rusyadan ayırıp izole edP.· nulduğu zamnn gece ıammı, diye bir zam rl 
su yaratan kuvvetli muhabirleri ü~şmuş I memlitir. Bunun gibi Chungkmg üzer!· ihdas edilmişti. • J '1 ınot ./Julı1.dl 
l~i.B~~.~d~~~~~~ M~fUi~rl~M&~u~~me~da~=~=========~~~~-~~=--=~===~ 
alarak her wısıta ile s.ıxdırdıkları haber- imk!n bulamamaktadır. c • • • , • =1 
l.eri cazetele:rine ulaştırabiliyorlardı. Kwangsl yani cemibt Çin kıtaatının Bun 1 arı b J l ı yor mu 1 d J n I z ? 
Şimdi ise Uznkdoğuda bunlardan ve hiç kumandanı Çfn gener~U Pain beyanatı· · ı 
rılnuızsa A-vrupo. gantrele1·jne aid olan• na atfen Japonya, harekete geçirebileceği 
lardnn eser yok gibidir. 75-80 fırkadan 50 sini seferber etmiş ve E b k Jd 

.foponyanın uten :istediği bu idi: Av- Çine 46 adedini gönderm.iştır. Bu fırkn- n Uyü yı iZ 
ruparun Çini unutması ve hatta g6zden lnrın zayiatını teM.fi için 30 defn tnkvi· Bizim güneşi-
9karrnnsı.. ye kıt'aları göndermek lüzumu hasıl ol- mizden pek fazla 

Fdhakika türlü .ihtilifiar ve nihayet muştur. Bu ifadeye nazaran görülüyor bUyi.ık yıldızlar 
ynnm yıldanberi çıknn hnrb Avrupayı, Mareşal Çan-Kay-Şek zetıce:rile birlikte ki eğer 46 veya 50 Japon" fırkası şimal- mevcuddur. En 
ve h ç olınaun Avrupa basını ile komu- ~Ud!r. Fakat bu mucize Çinde olmakta- den cenuba takriba 200 Km. bir uzunluk büyük olanın kut~ 
yunu, Uznkdoğu ile pek sı.kı meşgul ola· dır. Çünkü bu diyan Japondarı evveı ve şarktan garba 800 Km. kadar bir de- ru güneşin kut

Japonyada laf ebe 
J aponyada beş 

yaşındaki çocuk
lar mektebe gider
ler ve senede iki 
defa hocalarile bir 
likte bir hafla sü-

seyahat:eri 

maz bir bale getirdi. J'aponyarun Uzak· milli intibah ve ınillt §Uur istila ve işgal rinliktc olan azim bir diyarı takriba 300 rundan'üç bin defa daha bOyüktür. Eğer ren bir seyahate çıkarlar. 
doğuda en eski rakibi ve düşmanı olan totmiş bulunuyordu. 1şte .Japonlara en milyon halkile birlikte işgal hususunda güneş bu yıldıtın tam merkezinde ola
Buslar da gerek Avrupa harb ve ihtiliıf-

1 
büyük mukavemeti yapan ve tnkriba üç güç~ü~ çekiyorsa bu hal taaccübe şayan 

1 

cak olsa, ancak güneşe en uzak olan iki 
lan \'e gerek Almanya ile uzlaşmaları 1 ~nedenberi Çini saran çetin harb ve is- dcğıldir. seyyare, bu yıldızın hnicinde kalabilir· 
dolaytsfle Japonlarla mütareke yapmış- tıla deni ve :fel!ketlerine rağmen onu Jnponyıının Çin mese'esini biran ev- Ier ki bu da yıldııın güneşı.e seyyareleri 
lardı . Bu suret~ Amerika Japonyaya hftla ayakta tutan mfllt uyanıklıktır. Çın \'el bitirmPk i ·tediği aşik~rdır. Bunun arasındaki mesafeye nisbetle büyuklü
karşı yalnı% başına kalımştır. Bu sebeble milli uyanma hareketi bugün artık 0 ka- için en kestirme yol mareşal Şang Kay ğünil gösterir. 
o, her ne kadnr yeni \"e gen_ı~ tes:ihnt ı d:Z- esas~ surette ileri gitmiş sayılır ki, Şek ile nnlaşmaktır. Fakat son zaferin * * 
progrmnlan yapıyor ve tetbık ediyor, düşman ış:gali altında bulunan vilay<'t-ı kendisine yani Çine aid olduğu kanaa· 
Çine malt kre~Uer aç:ıyor :e Japo~~:ayı ler de dahil olduğu halde, bütün Çmdc tile üç ~eneye yakın bir zamandanberi KömUr oazı ile cUI esansı 
iktısa~en t~~ ~~rsa da Nıpoır 

1
arrumaz bir birlik ve ~am kardeşlik hn- Japonlarla anudane çarpışan Çin milli Kimya tahlilleri blr;k garib netlce-

!a:n Çınde ıstedıkleri ~bı serbest a: oy- vası val'dır. kahramanı ilk ve son şnrt olarak Jnpon· Ier verir. Mesel& gül esansı ile, kömür 
atmah"tıın ~en~emıyar. An:.erikanı.ı:ı . Bu?un neti~d.e .Japonlar, işgal r.ı- lann Çini .tf'rketmelerlni öne sürmekte 1 gazinin ayni şeylerden terekhilb ettiği 

Avrupa harbıne bıran evvel :son verm('k tik.lerı yerlere bıle tamrunile hlkım ola- ve haşkn bır şey tanunamnktadır. Onun görülür Her ikisinde d ~ t .kö ü 
ftrtemcsinde belki de baş tinıil olan. onun mıyor!ar. Çünkü Çin ordusunun çekıldi- için Japonlar vaktile mareşalin mesnl 

4 
t. .ciro. de a om m r 

~ Uzakdoğuya aid sılantılabdır. 1 ği yerlerde Çin milleti kalmt§tır. Bu arkadaşı ve Çin meclisinin ikinci ref!:f j ve a om 1 
Jen var U'. 

Avrupada harıbler ve lhtilillnr b!tc-rse millete dayanarak ta birçok zorlu milli iken ar lan ı.:la ihtilaf çıkarak ondan ay- * * 
"Amerika, yanında tngiltcre vu .Fransa o- çeteler ve ~m tethi§çiler türemektedir. rılan Wang-Şıng-Wayı ele aldılar ve bu- Sahrayı Kebirdeki benzin 
larnk, Uznkdoğn işlerinde ağır basabile- Bunların biri tedmir olunuyorsa on ta- na Nankingde Japonya yanında yilrüye- • 
eektir. Şimdi ise ne İngiltere ve ne de nesi yeniden çıkıyOl'. Bir vilayette kay- cek dost yeni bir merkezt Çin hükıimeti ısfasyonu 
Fran~a Uzakdoğuya donanma veya ~ 1 nayan isyan veya bir milli askeri hare- kurdurmağa karar verdiler. 
ker gönderemezler. Onun için işi olu~u- k~t bastın1ı:ken diğer vilayette bir ye- Japonlar ut. evvel şimaıt Çim işgalle- j-,~~~ii~~ti~I~~ 
na bağlamayı tercih ediyorlar. Aınenk& nısi ve belkı daha beteri zuhür ediyor. rinde burada yani Pekinde Japonyaya !! 
da, yalnız başma Japonya ile bir harbe~ İşte bugünkü (dünkü) gazetelerde o- tabi bir ç·n hükOmeti kurmuşlardı. Bu 
sUrüklenmekten çekinir~ çünkü bu .har- kuyorum: cJapon kuvvetleri Nanning ile hükilmPt'n c..-rırinde Japonlar tarafından 
bi kaybedebilir. Bu sebeb'.? onun şımdl Yamchow arasındaki muvasalayı kesme- organize edilmiş halen 500 bin kişilik 
yaptığı şey oyalrunadan ve ha:mfanmnk- ğe muva3fak .. olam~şlardır. Bu kuvvet- Çin kuvve" ri olduğu temin ediliyor. 
tan fünrettir. ler on gun suren bır muharebeden sonra Japonların kumanda ettiği bu kuvvetler 

Sahrayı Kebirin ortasındi'l bir benzin 
istasyonu mevcuddur. İstasyonun id resi 
bir tek adama tevdi edilmiştir k~ bu a
dam karısile birlikte orada yaşamakt • 
dır. Benzin almak için ancak haftada bir 
tek müşteri uğrar. 

** Habeşistanda evlenmek 
m9cburiyeti 

Habeşistanın bazı kısımlarında bJr 
genç kız.ın kimseye görünmeden bekh' 
bir adamın avlusunun duvarından atlıya. 
bilmesi o bekar adanu o kızla evlenme
ye meobur bırakır. 

** Paris tıb fakuJtesind~ki beyinler 
Paris tıb fakültesi 1Aboratuannda bin

lerce insan beyni mevcııddur. Bu beyin
ler itina ile saklanmıştır. Lazım gcldiğf 
zaman profesörler bunlar üzerinde te~. 
kikat yaparlar. 

** 28 gramdan 95 kiloya 
Yeni doğmuş bir kanguru ancak iki 

buçuk santim boyundadır ve 28 gram ge
lir. Fakat büyüdüğü zaman boyu iki bu
çuk metreyi ve ağırlığı da 95 kiloyu bu
lur. 

** En bUyOk fıçı 
Almanyada Hideleerde bulunan bir 

fıçı dünyanın en büyük fıçısıdır. 226.000 
litre su istlnb eder. 

Japonya da ~vruparun ve Amerika- garb istikanıetinde dağlara doğru ric'at gerçi onlanl" C'lfnde mühim bir ntüdur. 
nın gah hazır o'!.mnmalanndan ve ga!ı etmeye başlamışlardır. Fakat Çin kıt'a- Fakat işler bir türlil lfitemtyor ve hala 
dlrliksizliklerinden dokuz yııdanberı a- ları bu kuvvetlerin ric'atine imkan bı- j cÇin kıt'alarının Pekin dolaylarında tek· 
mmi istüade ederek C\'Vel!ı 1932 de Mnn- rakmamak için uğraşıyorlar., Çin mare- rar büyük bir faaliyet göstcrmcğc ve şu
çuri~ İç Moğolistanı \'e _sonr.a, 1937 ı::ene- şa.li Ş~~g Ka~ ?ekin karargahı ve milli ırada ve burada muvaffakiyctler elde ct-

Temmuzundanbcrl, §ımnli ÇınJ . orta Çin hukUınetının merkezi 0 1.an Şung- meğe~ baş1adıklarını gazetelerde okuyo- ................................. _ ............................................................................ - •• - ...... _ 

ve ccnub Çin eyaletlerini za?t ve 1 şgale 1 kingden yollanan bu telgraf haberi nca- ruz. 
imkan bulabilmişti. Ooun ÇınJc u~raş- ba ne demek istiyor? Kezalik Japon1ar Nan.kingde muvak
masının tek sebcb ve hedefi 400 mılyon Yamchow cenubt Çinde, Hindi Çini kat bir hükumet kurmuşlardı; fakat e
Çinlinin alışveriş ~ttiği Çin pazarım. va hududunun yakınında ayni adda bir ko- ğer yeni Wang-Şlng-\Vay hükfuncti ku
Çin diyarının bütün ham ma~de hazın.e- yun dibindeki bir Çin limanıdır. Nan· 1 rulursa bu, bütün Çine şnr11il merkezi 
lerini Japonyay hasr ve Uıhsıs. etmektir. ning de bunun taknba 125 Km. şimalin· 1 bir hükumet olacak ve Pekin ve Nanking 

Japonya bu hedefine tamamıle varı::u~ de Sikiang nehri üzerinde bir Çın §c>h· hükfunetieı'i bunda temsil olunacaktır. 
v. Çini Mançuku gibi Jnpony~a. tabı rldir ve anlaşılan denizden kaçak olarak Fak?t bu, Japon dostu merkezi Çin hü
bir devlet haline getirebilmiş nu~ır? ~u Yamchow limanına gelen silah. ve eşya kOmeti bir türlü kurulamıyor. Çünka 
tualc fazla düşünmeden, ch~yır.• dıye Çinliler tarafından Nannin~e naklolunu- buna, başta mareşal Şang Kay Şek ol-

b. ek kabildir. Çünkiı Japonya, yor ve buradan Chungkinge gönderili· duğu halde bütün milU Çin, türlü vası-
cıeva verm A f . tama 0 . J 
merkezi Çin ordu ve bükume mı - yor. nun içın aponlar bu Çin müna· talarla pasif bir mukavemet gösteriyor. 
mile tedmir ve bütün Çini işgal edeme· kaUlt yo1run'U kesmek istiyorlar, fakat Son karara göre Wang~in~-~:ay hüku
n:ı4tlr. Filvaki Çin ordusu Şan~h:y, muvaffak olamıyorlar. meti Prens- Konoyenin 22 İlkkanun 1938 

N 1.· Hsu·· chow ve Hankov: buyuk Halbuki milli Çin hükumetinin hariç- tarihli br:ıyanatı esası üzerine Nisanın 
an .ın, b'"t"' Çin 1 ı uh beleıiııi kaybetmiş, u un • e muvasa ası yalnız bu mütevazı yoln 15 inde tee'>Sils edecektir. Bu beyanat üç 

m hila7 ve ndalarile bcrnbcr ccnubı münhasır değildir. Fransız Bindi Çinisi· noktayı ihtiva ediyordu: 1) Çin ile Ja
~ 'd ımJa; on • eri kuvvetlerine tc>rk- nin şimal doğusundan garbi Çıne giden ponya arasında iyi komşuluk münasebet-

tmını. eb. p k ·1ah, m. lzc>me ve in- Hanol - Yunnan demiryolunun son istas· lcri; 2) Kominterne karşı milştcrek mil-
e ış, ırço ' 1 yarak Ch k" t eml k d ik i san ka betmı f kat mahvo mı • yonun ung ınge olan mesafesi gerçi dafna: 3) ki m e et arasın a tısad 

1 1Y "' topraklan müdafaa i- 580 Km. kadnrdır, fakat merkezi Çin hil· i§birliği. 
l§ga o unmamı~ . b"l · _ A 

çin c· . d ha içerilerine çekile 1 mış- kfuneti bu yolla her JUzum gördüğünii Faknt ne olursa olsun bu huküm{'t 
ti 'Ç:ı~ın .;li ı;cfi Şang Kny Şekin ida- hariçten ve bilhassa Amerikadan getirt-1 kurulunca onun ilk işinin Çindeki bUtün 
r~n~~: :rbc;t Çinin ycg6ne meş~u mektedir. Bunun için de Japonlar geçen· yabancı imtiyazlara son vermek olmasın-

llli 1' ··ırumeti de Chungkingda tecssus Jerde bu Y'Unnan Fransız derniryolunn, dan korkulmnktadır. Bu. da Çinin tama-
m . t" u Çine harb kaçağı naklediyor bahanesi ile mile Japon siyasf, askerl ve iktısadi nil-
9~ ır. 1 ~etin orazisinin ve nilf~- hnvadan bombaladılar ve beşi Fransl.2 fuz ve tesirleri altma girmesi demektir 

ı~-~~ üe \tC hattA dnha fazlnsı dilş- olmak üzere yüz kişinin ö1Umüne ve 24 ve işte Amerikanın, İngiltere ve Fransa
nun . 

0
t"lae ç i rrali altına girdikten son- kişinin de yaralanmasına sebeb oldular. nın istemedikleri de budur. Fakat bugün 

:::~ ~lil;e te!hir olunmaz bir iç k:ıle Bu vak'a gerçi Fraımz - Japon münase· buntann elinde yapacak çok ş~v y~ktur. 
halinde tutup idare edebilmek kolay do- betlerine soğukluk verm~se de Japonlaı H. B. Erkilct 

fJkuyucularıma 
Cevablarım 
İzmltte oturan bay A. K. benden cevabı 

ko_lny buiun cı:ık bir waı swu.yıor, öyle. 
dlği şudur: 

- T~ evlenme çağındayun, Ufak bir 
memuriyet ın ve orta halli bir alleyt ge .. 
çlndlreeek kndar da ıeıırbn var. Fnk:ıt 
ne tsman bir yuva turmıy teşebbüs 
ettims~ ailemin çıkamll4 olduğu engelle 
kar1Uar:tm1 arzum yanda kaldı. Miıte
ma .y 1 k :Jaştığım müşkull\ttnn nasıl 
kurtu t 'Tlm? .• 

Bu <'n" rece~ oeva.b şudur: 
- Evlcnınt-k için evlenme ça~ gel • 

mek ve muayyen b1r 1radm sahlbl olmak 
yetlşmE"?., a:;vni zamanda da azhn ve irade 
sahihi olm lst.c.r. İfte kend nJ.z söylu • 
yorsunw. kJ bu vnsıt siz.do yoktur~ o halde 
biraz dıı ha bekleyl.n!a 

* Ev'le kalmakta.tı korkan kn 
Bay:ı.n cıKe> ™' güzel. ne çirkin b1r geno 

kııdır. Yaşı da U9) dur. BaDQ. yauıığı 
mettubda ~ diyor: 

- Mtıhitlıı:ı i8ı11f.. ~ olındqe ~ 

• 
hlç bir isteyenim olmadı, evde ka.lınakt .. 
korkuyorum. 

Bu genç kıza şu cevo.bı vereceğim. 
- Blraz o.cele ediyorsun. Evleıun ·ça~ 

na henüz basmış snyılrr.sın. TelA4 eet.ın&. 

* Bnyan •Ke.ye: 
Arkıı.daşınr. söyl~ k&.r§ılaştıID ınuıunel• 

QOk tab11<1ir, verdlği söZden <fönen ııcr 
erkeğin hatırına gelen ilk nıa _11.._ 

- zeret IU""' 
l>.lnln mumnr.eab olur. Yapılacak bir '1aJ 
yoktur, bir başko.smı bu.hııırn baksın. 

* izınttte bay cF. E.• ye: 
- B<!noe bu daklka elinize Ceçen P.-: ra 

b1r cvı rahatça geçlndlrmlye y.e 5!\tes., 
sevmedlkC}e, ı;evUmedlkçe ~tşan tıir ıozıa 
~vlenrnnyt de tavsiye etmem. bel:leylnls 
ve kazlnCJrusı arttırmaya ha.kına, 

* Bayan Cl'tı.•ra: 
- Çabuk aevU n ve sevdikleri tnrafı.Q. 

dan d:ı. ça.bul: bırakılan geno m eğer kar. 
şunda oJ; ydı. ben1m1e bir snnt. tadar ko
nuşsaydı 8ebebı bulurdum, sanırım. Bu 
JU1Yetit d.hşümnek d 
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Selôniğe muvasalat 
Guzel bir yolculuk - Beşinci Mehmedin neş' esi - Bir şehzadenin suali: 
"Meriçle Fırat nerede bu~ uşurlar1,, -Selanikte beklenmiyen bir vazife 

l\Inrt 26 

l:TA İHİ TETKİKLER:I 
ir zelzelenin 
hikayesi 

C "Son Posta,, mn tarihi bahisler muharriri yazıyor :::ı 
Memleketimizin nüfusu ve imarı me- 'medreselerin kubbeleri ve yeni yapılmıı 

seleleri etüd edilirken zelzele &Jeti üze- olan Beyazıd camisinin kubbesi çöktü. 
rinde ehemmiyetle durmak lazımdır. Padişah ikinci Beyazıd için saray av .. 
Türkiyenin tarihi coğrafyası notları ara- ı lusunda bir çatma ahşab oda yapıldı; pa
sında, bir asır içinde, memleketimizin en , dişah on gün bu odada oturdu. Mamur 
azdan bir büyük mıntakasının bir zelze- j İstanbul c&.şıklar gönfü gibi viraUt ol
le afetine sahne olduğu, taş taş ~.ıstünde muştu. Padişah, korku ve merakından 

Parlak bir güneş, rakid bir hava, sakin ' görgülerini, bilgilerini genişletenler, ya-! Ertesi gün sabahleyin erken bir saat- kalmadığı, binlerce insan ile beraber İstanbulda fazla kalamadı. Edirneye gi : -
ve pırıl pırıl ışıldayan bir deniz, muhte- ı hud mekteb görmedikleri halde fıtri bir te Selanik .limanına giriliyordu. Şehir u-ı milyonlarca Türk servetinin . taş ve top-; ti, fakat, Allahın hikmeti bu, İkincite:;ı
ıem bir mevkib, ufukta mes'ud neticeler' merak ve hevesle huswıi muallimlerin- zaktan bir sis perdesi altında> bir karar· rak altında mahvolduğu görülür. Son rinin on dördüncü gecesi de Edirnede 
verecek ümidile hatve hatve · gönülleri den büyük mikyasta istifade edenler, el- tı halinde görünmeğe başbmıştı. Erzincan afeti üzerinde konuşurken, çok bir müthiş zelzele oldu. Bir.incikanunun 
cezbeden bir seyahat, hünkardan başlı- lerine geçen kitablarla tenevvür irnk~nı- Bu ilk temas bana hiç hoş görünmedi.! kıymetli bir iş arkadaşım ve aziz bir dos- 8 nci günü, evvelki iki deprentiye mua
yarak her vesile ile coşan bir neş'e, işte' nı bulanlar, ekseriyeti teşkil etmeseler Hava donuk, deniz bulanık görUnüyor- 1 tum, T. Demiray, bu nokta üzerinde du- dil bir üçüncü korkunç sarsıntı oldu. 
bu yolculuğun ilk kısmından bende ka- bile, oldukça çoktu; ve bunlarln görüşü- du. Selfınik, yolcuları pariak bir manza- f rarak, geçmiş asırlarda Anadolu ve Trak-1 Bütün mem'eket halkı dehşet ve hayret 
lan intıba... Hele hünkArın omuzların- lürken diğerlerinden duyulan esef çok ra ile karşılamıyordu. Her vakit böyle ya zelzeleleri hakkında raslıyacağım zel- 1 içinde kalmıştı. Ayın 19 uncu günü ise. 
dan bütün mahrumiyet yıllarının ağır azalırdı. Ben diğerlerini de mazur gö- miydi, bilmiyorum. Fakat o gün Se15nık zele kayıdlarını toplamamı söylemişti.! tufandan nişan veren bir yağmur boşan
yükü, otuz senelik bir inziva, bir intizar rürdüm; onları ilk mekteb çocukl~rından sabah!eyin uykusundan .asık bir çehre ı Bu notlar, bizi dehşetle düşündürecek dı. Tunca gürül gürül taşarak birçok bi 
işkencesi sıyrılıp onu gençleştirmiş gi- daha geri buldukça, en basit bilgilerden ile uyanm~a benziyordu. bir milli zarar bilançosu çıkaracaktır; ve, naları yıktı, sürükledi. Edirne şehri h 
biydi. Şakaya, Ouıtıralarının arasın.dan mahrumiyetlerini gördükçe, hattfı drüst Durbinime sarıldım, dnkikadan daki- Anadolu ve T~akyanın imarı işinde, mll- na olunalıdanberi böyle tufan görmen 
tuhaf fıkralar toplıyarak onları nakle', 1 okumakta, imlası az çok düzgün yazmak- kaya yaklaşılan şehri, rıhtımı araştırı- lf serveti ve içinde barındırdığı vatan- tir dediler. 
naklederken gülmeğe pek meyyal olan . ta bile acizlerine tesadüf ettikçe bunun yordum, ve dakikadan dakikaya şehir o aşın hayatını azami emniyet altında bu- İkinci Beyazıd bu afetlerden sonra bır 
mizacına bu deniz yolculuğunda daha 1 ayıbını kendilerine atfetmiyerek bütün ı sis perdesinden .sıyrılıyor, bir mahşer Junduran bir Türk mimarisinin ibdaı Ja- ayak divanı ferman etti. Büyük ve kü
fazla bir küşayi§ gelmişti. Onu ihata e-

1 
mes'uliyeti takib edilen usule yükletir- halinde kalabalığile rıhtım, artık beyaz- zımdır. Yurdumuzun iklim :nıntnkaları çük binlerce insan sarayda dıvanı hü

den takayyüd tedbirleri arasında hiç dim. İşte bu mülahaza ile şimdi kaydet- ı laşan sıra sıra güzel binalar, gülümseye- ve zamanın güzellik anlamı, bu ntimari- mayun önünde toplandı. Padişah halkı 
yorgunluk duymuyordu. Rahat bir döşe- mek üzere olduğum iki hikayeyi onların rek, cHoş geldiniz! .. ~ demek istiyen bir nin nihayet üs!Ub çeşidlerini meydana teselli etti ve zelzele tahribatına karşı 

fi, aynile sarayındakine benzıyen yeme- kahramanı olan şehzade1ere değil, ken- mana ile be'\irmeğe başlıyordu. getirir. 1 alınacak tedbirler görüşüldü: Ev başına 
fi, vakit vakit kıç güvertede azim topla- dilerini o hale koyan idare şekline Bir aralık, ben bö)·le temn~a ile meş-

1 
Bugün, Son Posta karilerine, tariht biri yirmişer akçe iane kesildi. 

nn altında çalan mızıka, bütün müşahe- ma'tuf bir mu'ahaze hükmünde telAkki gul iken durbini tutan bir el yavaş ses- zelzele afetinden birkaç yaprak naklecii- İmar işlerinde çalışmak üzere, yinni 
de çevresini dolduran simalardıı beşaşet, etmelidir. le: - Efendimiz, sizi istiyorlar! .. dedi. 

1 
yorum: evden de hergün bir adam gelecekti. fs-

onu memnun etmek için hiçbir noksan Bu hikayeler o kadar garih görünecek Hfıla saatin pek erken <'lduğu zehabile Dört yüz otuz üç sene evvel, 1507 yılı tanbulun imarı için Anadoludan 30,000 
yoktu. Seyahatin bu ilk kısmından .-onra ki bunları uydurma şevler diye teJakki ve hayretle: - Kalktılar mı? dıyc r.or- 1 EylUlünün 3 üncü gecesi, bir zelzele o!- 1 ve Rumelinden 29,000 amele ve 3000 ka-
başlıyacak olan parçaları için de mutta- edenler bu1unacaktır. Herkesi çıkarılacak dum. du ki, İstanbul ve Anadoluda bilahare dar da mimar ve dülger getirtildi. Kireq 
sıl izahat alıyor, ve haya::,en kendisinı hükümde serbest bırakarak gene nakle- cÇoktan! Tamamile hazırlandılar, 1 cküçük kıyamet> diye anıldı. Müverrihin 1 ocak1arında 8000 kişi kireç yapıp yetiş-
müdebdeb alayı içinde, Selanikte, Ma- deceğim: kahvaltılarını da yaptılar. Simdı huzur- kaydına göre co zamana kadar ne olmuş tirmcğe memur edildi. 
nastırda, Üskübde, Meşhedde görerek Hikayenin birincisi Edirne seyahatine da sadrazam paşa He göril süyorlar!..> ce- ı idi ve ne de tarih kitablarında yazılmış- l istırnbulun tamirine surlardan başlan
peşin bir ~nbi.sat ile gülümsüyordu. 1 aiddir . . Yaş'.an~ağa başlamış bir şehza- v.abını alınca durbini bırakarak seğirt- tı.> Yer ve gök titredi, kırk beş gün dur-

1 
dı. Tamirat 1~08 yılı N~s~nı?ın .. y~:misin-

Seyahatın gelecek kısımlarını, merha- de Merıç nehnnden bahst>derken bana: ı tun. madan yer deprendi. Halk çatı altına gir- I den 1510 Hazıranının bırıncl gunune ka-
le merhale ben de hayalen takib ediyor- 1

1
- Meriç Fıra Ha karışır de~il mi? Bu iki Huzurda sadrazamdan baska, Mahmud , rneyip bahçelerde ve açık yerlerde yat- dar devam etti. Bu arada Galata surları, 

dum. Bu görülecek yerleri, memleketin nehir nerede buluşurlar... E~er Dnieper Şevket ve Mahmud Muhtar da vardı . On- tılar. Zelzele yalnız İstanbulda değil, 1 Kızkulesi, Anadoluhisan, Fener kulesi, 
bu kısmını hep uzaktan tahayyül eder ve ve Dniester nehirlerinden bahsedilseydi lar oturmuşlardı, müte'eddibtıne önlni- Trakya ve Anadolunun muhtelif yerle-

1 
Çekmece köprüleri (eski köprüler; şim

onlar için daima bir incizab duyardım. belki mazur görülebilirdi. Tashihe lüzum ne bakıyorlardı. Anlaşılıyordt lci fe'-. ka- rinde de ayni şiddetle oldu. Edirnede ni- diki köprlı1er Mimar Sinan eseridir), Si-
Bugiln zuhur eden en müsaid şeraitle görmedim. IHde bir iş varnı. ce nice evler yıkıldı, Çorumun iki ma-

1 
Livri kalesi de tamir olundu. 

muhat bir fırsat bana da oraları görmek, La:Ufe ediy<lr, yahud, beni im+!'! ocına Hünkar hemen söze ba~ladı. Tnhminen haıJesi toprağa gömüldü, mescidleri ve Bir tarihi not olarak ilı1ve edebiliriz: 
a,u güzel vatan parçalarının havasile, çekiyor zannında bulurır .... :.;~çnsına gül- şöy1ıe: - Başkatib bey size bir iş çıktı. , minareleri yer ile beraber oldu. Osmanlı padişahları 1510 tarihine kadar, 
halkile, maişetile, ruhile temasa gelmek dürıı v~ ~;·'ç geçıştirdim. Biz buraya kadar debdf'h~ ile gC'ldik. Bu- tstanbulda 900 mescid ve 1070 ev yı- yemeklerini bakır takımlardan yerlerdi. 
nimetini nasib ediyordu. 1 İkinci hikAye: rada birader, mahlU' ve ihtilattan mem- kıldı. 5000 kadar kadın, erkek ve çoculf, ilk defa sarayda, padişah sofrasınd<i al -

Bu deniz seyahati gecesinr?c: ve gün-1 Bu Seianik yolculuğunda, bu sefer nu' bulunuyor. Bövle Selaniİ'!P. gelic:, u- 1 can telef oldu. Şehir içlnde sağlam mi- tm ve gümüş kullanmak bu yılda adet 
düzünde hep böyle sevinçle geçiyorlardı. 1 genç şehzadelerden biri bana sordu: zun bir yolculuğa çıkış on:ı karşı bir te- j nare kalmadı. İstanbul surunun kara ta- oldu. Hekimlerin ısrarı üzerine tencero, 
Zihin~rden memleketin bütün kaygula- - Şimdi Çanakkale boğazından çıkılın- şebbüs halini almamalıdı"'. Bize yakışan rafındaki kı.smının Eğrikapıdan Yedlku- tava, sahan, sini, tepsi ve leğen ibr;k 
rı silinmiş gibi~ dl, herkeste bir hiffet, ca Marmaraya girmiş olacağız, değil mi? kt'ndi~ine bu seyahatin eı:;babını nnlata- ı ıeye kadar olan parçası yıkıldı. Deniz ta- vesair buna benzer eşya altm ve gümüş· 
meserretini izhar için zaptolunamıyan Gülemeğe çalışarak: -- Evet, Selanik- rak adetft müc:aadesini. tasvibini almı:ık- rafındaki surlar da Narlıknpıdan İsh~k- ten işlenir oldu. Bu takımları kullanma-
bir meyelAn vardı. I ten dönerken Çanakkaleden geçip Mar- tır. İşte pnc:a1.arln da ist ic:ar\> ettim, onlar paşa kapısına kadar, temellerin~ varın _ I dan evvel de, Beyazıd, İstanbul halkına * maraya gireceğiz! dedim, anladı mı bil- da bu rnütaleaya iştirs1< ettiler. Size bu 1 caya yıkıldı. Surların saray sahiHndekf üç gün ziyafet verdi. Sonra, altın ve gü-

Burada bir istitrad yaparak saltanat rniyorum. vazifeyi verivoruz. Gidin kendısini ziya- kırnn da çöktO. müş takımlarından yemek yemeğe baş-
hanedanı azasının tahsiline dair birkaç Bu şehzade de eğer Behring boğazın· ret ı>der ve meseıevi anlatırsınız. Fatih camisi ağır hasara uğradı, birçok ladı. R. Ekrem Koçıı 
ıöz söylemek arzusundayım. Şehzadeler dan bahsederken böyle bir yan1 ışlık yap- Ben ne diyeceğim, nasıl bır fikir bc-
öyle bir maişet tarzına mahkum edilir saydı, o da mazur görülebilirdi, fakat yan edeceğim merakile pa!;=ı]ar gözlC'rini 

1 
c?ğinden pek ca~b hul.?un:, t~svibkft.r merakile bekliyen halkın gözleri önünde 

ki saray muhitinden ha~ka bütün ufuk- Çanakkale, Marmara... kaldırmı.şlar, bamı bakıyorlardı. Ben bır tavırla bekledun. Hunkar ilave ettı : mevki kumandanı Hadi Paşa ile birlik 
lar kendileri için tamamile mesdud hük- Herhalde bu iki hikAye şehzadelerden böyle bir seve hiç munta7.ır olmamakla 1- 'Bunları söyledikten s~nra kendi!;inin hazır bulunan arabaya binmiş 01ıuyor
münde idi. Hangic:ile temas etti isem on- ekseriyetin, değil yalnız mıılCımat• umu-ıberaber hünk~rın bu rrütalPa!'öını havret- ne arzulan va~dır, ne lhtıyaçları vardır, dum. 
Jarda her tUrlü fikri mesai kabi1iyetleri- miyede, hatta memlekete :ıicl en bac:i1 

1
1.e karşılamadım. Onun ne kadar nıızik bunları da benun tarafımdan sorarsınız... SeJanik rıhtunının müntehalarına 

nin mevcudiyetini gösteren esas emare- bilgilerde bile ne derece geri olduklarına olmalta dikkat ettii!ini "e hanedanın c:a-' Hep beraber ayağa kalktı1 ar. Paşalar doğru güzel bir mevkide bulunar. Ab
Jeri buldum, fakat bu kab!liyelterin in- hüküm verilebilir. Lakin ne olursa ol-1 miml yahud ca'li ki.icükten büvüğc dai-lbenimle beraber çıktılar. Mahmud. Şe~· dülhamidin ik?,metine . t~hsis ediln:1i~ ~ 
ki!:afına müsaid fırsatları elde edebilen- sun bundan kendilerine değil, onları bu ma ihtiram ı:ıösterdiklerini bildiğim için ket derhal icab eden emirleri verdı. Bır l~~ ı::ıeşhur mutemevvılınden Alatınının 
ler pek nadirdi. İçlerinrle asker olup ta halde tutan idareye me3'uliyet çıkarmnk bunu hem pek tabii l>em dt' bnna A bdül- ı kısa müddet sonra herkesten evvel ben I koşkune doğru yol al~ağ~ başladık. . 
Harbive mektebine devam ettikleri için insafa muvafıktır. lnamidi vakından görmı>k fırsntını vere- Selanik rıhtımına çıkmış, ene oluyor?> Haltd Zı1111 Uşaklıgıt 

Bu adeta feerik maceradan şaşkına «Son Postannm edebi tefrikası: 6 olan kurnaz kızın tuvaletle değişmi~ o-
dönen Rozelın, bir otamat gibi, zarif ma- larak tekrar meydana çıkması merakla 
dam~arı takib etti. Onlar çocuğu, birçok bekleniyor ve çocuğun yeni kıyafetı i-

nazıkiınc tavsiyelerle, hayretini uyandı- I ııo (.l çinde pek çolpa bir hal alacağı düşiinu-
ran içiçe salonlardan, galerilerden, çalı§- KU 1 Nıl H H'~ VA N lerek onun zararına bir parçacık eğlen-
ıırıa, okuma yahud astronomi, oyun ve mek için istical ediliyordu. 
musıkı odalarından geçirdiler. Bu salon- Ve işte açık kapıdan, naçiz teşrifat 
larla odaların hepsi heyke!ler, tablolar hizmetçileri halini aımış Frida ile Mif.c;j-

ye duvar halıları ile dopdolu idi ve kız- ı Tf ne u~ Uf f. D .... N : nin arasından, bu krali dekorun çerçeve-
cağız buralardoo, Jiddetle ayaklarının ~ r 1 ı.: si içinde şimdiye kadar hiç belirmemi~ 
ucuna basa basa yürümek arzusu duya- HAL·, T FALI R ·, Q z A N 5 Q y olan en cazib bir mahlCık ilerliyordu. 
rak, bir rüya havası içinde geçiyordu. T1 Hiçbir vakit bu kadar ferahlık, bu kadar 

* sevinç, bu kadar zar af et bu genç kızın 
Yazan: Jorj Delaki 

Mavi Sakal, bir kolt'.lğa yerleşerek: yüzünü aydınlatmamıştı; hiçbir vakit 
- Ey, anlat bakalım, :filos, dedi, se- oturuyordu. Gözde Manya, bir aynanın biz istersek, bu akşam yan kaldırımın- ! hazımsızlık. Göster dilini bakayım ... bu derece mütebessim tevazu ile bu de

ııın ınemleketlindi değil mi 0 heykel- önünde kendisine yeni bir güzellik ver- dan alıp getirdiğimiz şu küçük kurnaz Tatlılık, samhniyet! Ey, daha neler? Si- rece harikulAde saflığı bir yere toplama
traş? .. Hani arzusuna göre bir heykel meğe ça 'l§ıyordu. HU.!Usi katib, Adeti ü- kız Parisin kraliçelerinden biri olacaktır.! zin bu haspanız, şeytanın alt bacağı. Za- mıştı. Tavrında hiçbir sıkıntı, jestinde 
yaptıktan sonra, heykeline Aıık olup ta zere, patronun yanında yer alını9tı; ve Gaspar: 1 ten enteresan o!an da bu. Samimiyet ha! hlçbir çolpalık, ve derhal, bir nevi sevki 
nihayet ona can veren?... Gaspar, sırdaş uşak, akJ&m gazetelerine · - Bah!inizi kazanacakEınız, patron, !Gösteriş, dostum, gösteriş! Kör kör par - tabiiden itimadla, dimdi~, baronun hay-

Feylesof: göz gezdiriyordu. dedi. Bu bir Parigte'tur ve bu tohum her 
1 mağım gözünde! GörUrsiintiz, yarın d•- rette kalan gözleri içine çevirdiği bu 

- Evet, mösyö, diye cevab verdi. Bu Filos, ayni mevzu üstünde sözüne de- yerde biter. Yalnız istediği gübreyi ver- ğilse öbUrgün buraya ya babası, yahud mavi bakışında hiçbir çekingenlik yoktu. 
e.ski bir efsanedir. Pek ince olan eski vam etti: meli. bir yardağı damlar ve kııının ismetini O ilerlerken, erkekler ansızın ayağa 
Yunanlılar, bununla, aşkın mucizeler ya-1 - Bir de Bernard Shaw'ın hoşça bir Danimarkalı doktor Oskar: çok pa~alı!a satara~ .beni sızdırır. Fakat kalkmışlar, sanki ilk defa sosyeteye gi-
pabileceği11i ve sevilen kadına !Ayık ol-

1 
komedisi var. Bu komedide iddia ediyor - Bahsinizi kaybedeceksiniz, dedJ. gene söylüyorum, ışın enteresan tarafı ren bir İspanyol hükümdarının kızı yan-

duğu faziletleri ve mükemmeliyeti vere-! ki, rasgele bir sokak kızını alabilir ve o- Bir insan, talihini hemen hemen mazl- da bu. . ... larına yaklaşıy-0rmuş gibi vaziyet'erinl 
ceğini anlatmak istemişlerdir. Yani k:ı- nu az zamanda monden bir kadın yapa- sinden şekillendirmiştir. Hepsi kendi cin- Kokteyler hazırlanmıştı. Güzellığını . . K d 1 . i b k' 

h lr. düzeltmışlerdı. a ın ar, ezıc ır ra ı· 
dm o mükemmellyete ancak aşk sayesin- bilirsiniz. Fakat o, buna aşkla muvaff3k Bine göre. Bundan herke çıkılamaz. Za- tamir eden Manya, aşmet u sinyorunun . .. . .. .. , .. 
de erebi\lr. olunur diye <Sğünmüyor. Bilıki'i insan ten bu yosma kızda çok tatb ve samimi dizleri dibinde blr tabureye gelip otur- beyı goriir gormcz pe.k t_abud odlarkalk J udz-

. · · 1 k d hl · bi t i lerlne vuran tebessümu u a nrın a Kover, sırtında smokın ile, aka1odan nev'ıne karşı gayet sarih bir nefret hissi bir kUçük mahlôk hali var, bunun için j muştu; ve Gaspar, a e erını r eps -
bir barın arkasında kokteyleı- yapmnğa 1 bcsUyerek... onu istediğiniz biçime sokamazsınız. ye dizerek herkese dağıtmağa baş1a- zaptettıler. 
başlamıştı . Haıinedarla doktor, ıskemle- Baron: Mni Sakal, .sempati ne doktorunun rnıştı. . Bi: ~öşeye çekilmiş olan Gas,par, mem .. 
lerine gömülmüş, sigara yakıyorlar ve - Odur haklı olan, dedi. Eğer ister!e- tarafına dlSndil: Yanm seat geçmemı~tl ki kapı. tek~ar leketının tohumundan duyduğ.ı gururla, 
P'ilos, keyfine g'öre, ya konuşaraktan yü- niz, biz de tecrübesini yaparız. Sizinle - Hayrola, OJkar, nen var bu aktam! açı'ıdt, herke!! mihanikf surette gözlerıni maldan anlıyan gagasını şaklattı. 
:riiyor, yahud bir iskemlenin koluna yan bahse tutuşurum ki, altı ay i~inde, eğel' Galiba rahatsıı:sm, babacan! Herhalde kapıya çevirdi. Hakikaten, mevzuu baha (Arkası var) 



26 Mart SON POSTA 
Sayfa 7 

. Kadın ile erkeğin farkı -~ 
( Bır Fransız muharririnin göriifjllerine göre) 

CZiRAAT:J 

Zeytin aOaçlarında "Kuruluk,, ERKEK: KADIN: 

··········---······-·---·--·--·-·--········---·---... ------·-·---··, 
Zeytin alaçlann., y.r yer lnırulalt getlrm•n Marmara çeure•ile Alı· ·ı 
denls 6al...wielti IHIHJn uytinlilderde glJriiliir. Ba da, dallciTda ilıi 
~ ...... meocrıJi)IMlnden ileri gelir. s.,.1ann .zararını anliyebilmelı 1 
ıgtn • teeirli ,...., •ytinlilılerin le1111l balıım ue budamaya tabi : 

\. talalınaııtlrr. e 

----·-·-----· .... --·····-·-·--···-----··---.......... -,-··-···-··--· ....... _ .. _ ... ) 
Yazan: Tarımman 

Meb.Nl tniletar<MI uytin yetiştiren. kasabalarımızdan biri olan Gem.!ik ve zeytin
liklerden bir kısmının görünüşü 

Bir erkek hiç bir vakit çekiÇ!iz çivi mıhlanıağa kaJk
maz. 

Bir fifeyi açmak ıçin wkeılc mutlaka bh Urbüf<>n kul
lanır 

Ustura, yahud jilet bıçaklan lle IS"kek yalnız trq 
o1ur. 

Yazı yazmak için erkek kağıd, kalem, mürek.keb kıJl
lanır değil mi? 

Yazmış olduğu yazıyı kıurutmak için erkek sünger 
kağıdı ıstfmal eder. · 

Erkek Al1ahi ısmarladık derse bu kalkıp ııitmiye de-
lAJ.et eder. 

Evde bir teY kırılırsa eı1cek kırılan ,eyi atar. 

Bir erkek romanı başından okumağa ba§lar .•• 

Kadın iı:c: Çiviyi çekiçsiz de mıhlamağa kalkışır. Ütü 
fırçanın tersi, hattA iskarpinlerinin ökçeleri ile çiviy; 
sokmağa uğraşır. 

Kadın fifeyi tirbüşonsuz aç.mağa uıra§ır. Bunun için 
firketeleri, makasın uçlarını kullanır, bunlarla muvaffak 
olmadığı takdirde fişenin mantannı içine iter ..• Kadın 
için mesele ıi,enin içindekini çıkarmaktır. 

Kadın bunlarla nasırlarını keser,.kurıun kalemler 
yontar, icabında yemiş bile ayıklar. Maksad onun i l ıı 
gayeye erişmektir. 

Kalem kullanmakla beraber kadın mektub yazn '\k 
için eline her geçen şeyi istimal eder. Zarfın içini, t i:· 

vım yapraklarının tersini ... 

Kadın sünger kağıdını az kullanır. Mektublarııu n -
fesi ile kurutmak ister. Olmadığı takdirde sobanın ale; i
ne tutar. Hatta kibrit yakıp kağıdı kurutmağa bakar ... 

Kadın Allaha 18lllarladık derse bu yeni yeni lakırdıla
ra esas teşkil eder. 

Kadınlar birbirlerinden ayrılacakları sıradn konus:ı -
cak mühim mevzular bulurlar. 

Bunu atmadan evvel kadın parçalan yapıştırı • r1 
ulra~ır .•. 

Kadın !"omanı okumağa başlamadan evvel sonunu o
kur. cAcaba nasıl bitiyor> merakı romanın mevzuunu 
öğrenmek merakına galebe çalar ... 

Marmara kıywndaJd zeytinci köyler- vakit geçiren bu kurdlar 41 inci gün iyi
den birinde oturan okuyucularımızd<ın ce büyümüf oldukları halde bir köşeye 
B. Sadık "" adreaime yolladığı bir mek- çekilip uykuya dalarlar. Uykuları on gün 
tubunda diyor kJ: sürer. Uyandıklarında her birisi ilk kı • 

c- Biz köylü olduğumuz için Son lıklarına, yani dallara ilk girdik1eri za _ 
Postanın maat yazılarını hiç kaçırmayız. manki şekillerine bürünmüşlerdir. He • 
Garib bir alıfkanlıkla ilk aradığımız sil- men kabuğu delip dışarı fırlar ve yıJına 
tun odur. Sen ne yazacağını elbet bilır- göre yeni bir nesil daha yapmak üzere 
ein amma, bizim zeytinciliji bu yakınlar- tekrar dallara hücum ederler. (Kuruluk 
da unllfmuf gibisin. Mesela iU cKuruluk• böcüJcrinin birincisi ekseriya 2, öteki bir 
için ne yapmalı, bunun bir çaresi yok nesil verir.) 

M i Z A H ··········-··-···-··-·-· .. ····--··-··········--·-·-·---·--···--......................... 1 

ise a ı ıu e assısı 
. ························-································ lnlldur, diye bir ıeyler yazsan pek mem- J .. ~~y~~n .. ağaçl~rı~aki kuruluğun iki 

Dun olacağız.ı. I böcu yuzunden ılen geldiği ve hususi ha-
Sıruı eeldikçe Ye dilim döndüğü ka- yatlan böylece mallı.m olunca, mücadele- - Affedersiniz, kaç zamandır sizinle 

dar günün zirai mevzu!anna temas et- si yollarını belirtmek de kolaylaşır: tanışmayı arzu ediyordum. Bugüne ka-
1118~ vazifem.izdir. Ok~yucum~z~.n sor -1 . Bir d~.fa her memlekette yapılan tct _ dar bir türlü cesaret edemedim. Şimdi 
maaile de cKurulukıt qte bugunun mev- ı kıkler gostermiştir ki kuvvetli ve iyi ba- sizi karşıdan gördüm. Çek.inerek yanını-
zuu oldu: kımlı ağaçlar kuruluktan daima salim za sokuldum. 

Zeytin ağaçlannın yer - yer kuruluk kalmaktadır. Çünkü kuruluk yapan bö- Beni Beyoğlu caddesinden yürürken, 
ıetirmeli, Marmara çevresile, Akdeniz cekler yumurtlamak ve Üzerlerinde ba- durduran ve bunları ıöylfyen lwnaenin 
bölgesindeki bütün zeytinliklerde görü - rınmak için hep bakımsız ve cılız ağaçla- acaba ne derdi vardı: 
Mir. KurumU§ dalların her sene kesihp nn dallannı aramaktadırlar. Hatta İtal- - Sizi dinliYQrum. 
temizlenmeeine rağmen, ertesi yıl gene yalı bir Alim herhangi bir sebeble kınl _ - Nasıl söy'liye~m, adım Suphi 
bqka kunmnuş dallara rastlanması hayli mış ve azıcık suyunu çekmiş dalları ter- Keşler. 
can sıkıcı olmakla beraber buna o kadar cih ettiklerini tesbit etmiştir. Demek olu- - Müşerref o!ıdum. 
alııılmıftır ki birçokları kuruluğu zey - yor ki kuruluk böcüleri1e mücadelede, - Bendeniz mütehassısım. 
tinin tabiati icabı sayarlar. Halbuki dus ilk bedefimiz ağaçlann müsaid bir top _ Mütehassıs bolluğu devrinde, bir ta-
dururken bir kısım dallann kuruyup git- rakta bulundurulması, iyi bakım ve fen- ne daha. 
meıi sebeb8:iız olamaz. Kuruluğun da peka ni budamaya mazhar edilmeleri olacak- - Elbise falına bakmak müfehassı.sı. 
1' bir aebebi vardır: tır. Şu halde kuruluk böcülerini kıracak Anlamamıştım: 

· · bak m şartı ·· l b' 1 - Anhyamadım, ne mütehassısı de-Kuruluk getiren zeytin ağaçlarının ıyı ı arını şoy e ır sıra aya - diniz? 
bi1hassa ince dallanın yakından tetkik e- lım: 
.ılenıelliz bu dalların bazılarında tabii 1 - Zeytin ağaçları yılın mühim bir - Elbise falına bakmak mütehasSLll. 
rengin yefiliıntraktan esmer karaya dön- kısmını faaliyette geçirdiklerinden top _ - Böyle bir ihtisas duymamıştım da:. 

Yazan: lame' Hulusi -......................................................... . 

d 
.. ,'11. .' -'l ad dal.._ d b k d rak rutubetine büyük ihtiyaçlan vardır. - Bu hususta epey vukufum ve tec-
Ugunu ve • eta ,.r a u ren e - rübel . d k' · "f'd ı b' · 

liflllesile bir takım lekeler hAsıl olduğu- Onun için yaz aylarında bir su sıkıntısı- erım var ır. Bel ı sıze mu 1 0 a ı- aaniye durun iatilr.baline aid de bira:. yunbağında meze lekelen gördüm de .. 
au, yahud küçöc'illr. deliklerden ince ta- na mahal kahnamak üzere mahsulün top- lirim. malfımat vereyim. Bedbaht olacak. - Bedbaht olacak dem\ıtin. 
laş aktığını eörfirsOnilz. Bu lekeli yerle- }anmasını mütea'kib diplerinin derince - Bana mı, fakat ben ne el falına, ne - Bedbaht mı olacak? - Orası muhakkak, bugün nasılsa 
rin kabulu :mevsiminde bir bıçak ucile bellenmesi ilk yapılacak iştir. Kış yağ - kahve falına, ne de iskambil falına ina- - Evet, kansından ayrılacak, bir evden çıkmış, bir tramvaya binmiş. 
kaldınlına altında küçücilk kurtların murl~~ı bağrı~ .depolandı:acak ş_ekil- nınm. . v • • _ başka kadınla evlenecek, yalnız bu nokta - Tramvaya mı binmiş, yaya yürü· 
bulunduju ve sağa sola birçok yollarm de 9lirulen zeytınlıklerde kokler layıkı - Fakat benı~ falım oldugu. g~bı çı biraz meşkuk, belki evlenmiyecek amma, rnüt olamaz mı? 
açı~ oldutu göri1lilr. j veçhile besleneceği~~~n ağaçlar mahsul kar: ~nun için Btzden para da ıstıyecek onunla birlikte yapyacait, yeni kadın, - Olamaz, paltosunda tramvay koıtu-

A4'1lçlann en nazik yeri olan kabul ile 

1 

vermekle yorgun duşup zayıflamatlar. değılı · ayrılacağı karıdan daha beter hale koya- ğunun izleri pek bariz. 
odun arasındaki bu incecik yollar dal- 2 - Bununla beraber mahsulünil tam - Maksadınız. . calt. Daha ıöyliyebilirim. Tramvayda en ön sıraya oturmuştu ve 

: 180 gu·· rtında taşıyan yt• v 1 - Maksadım, elbıse falına bakmakta- ka 
lann bftyftyilp serpllmeiine, beslenıp ge- n sı l ze ın agaç arı- ki ihtisasıma sizin de kant 01manızdır - Klfi, fakat bütUn bunlar elbised• rşunna sarışın bir kadın gelip durdu. 
lişmeıtne engel olduğundan, kısa bir za- nın toprakta aradık an su kadar besle - · · anlaşılmaz. Sarışın kadın nedense bu adamdan ha 
man sonra kurdun gediklerile malul kı- necek maddeler de araması ta~iidir. Bi- = ~e~r~~ fsterseniz sızde yapa· - Niçin anlaplınasın. İhtisasımın sır- zetrnişti. Daha doğrusu o da elbiselerde~ 
sımlar kurumaya bqlar ve böylece ha- naen~leyh ~er y~~ topraktan eksıle~ mad- m isterseniz ba;kalarında rıdır, fakat size aöyliyeyim .. kazancı o\. benim gibi adam hakkında bir fikir edin-
ıerenin çokluğuna ve bakımıızlığın dere- d~l~~ yerme gubre ~ermek suretıle ye- yı ' B .... ır 1 da daha iyi. dukça yerinde dedim. Çünkd ayakkab- rniıti. Baştan çıkarmak arzusuna kapı} .. 

. 11 ti ~ ta ya - nısının konulması da ıhmal olunmamalı- - "i"'a arın · . dı 
cesine ıare de kuruluk ı e a5aç T _bel h 1 d .. 1 ah Öyleyse biraz birlikte yu-rüyelim larından bellı, ayaklarındaki ayakkab- ı · 

dır ecru er, er yı evş.ırı en m - - · Bu 1 ed bil' yılıp gider. · .. . . y .. ·· orduk· lar en az on altı liralık. Kazancı az bir - n an ner en ıyorsun? 
Afacm kabuğu altına yerleşerek onu sul ağırytlı~\~d~ k~yun ~bre~ı- v;:ğüı:~~ _a~a~:t~~~ünüz ~ü? adam tabil bunu alamaz. Karısının mi11- - Birkaç §ey .. adamın iskarpinind-. 

kemiren ve sonunda kurutan kurtlar; ' yenbö~el ınk ı ent~ uvvle denk 1uş k n Hangı· zat' rifiiğini en 8f8ğı on ıenelik evli olma- kadın iakarpinile basılmıı olduğunu bel-
1.. "d e w y e uvve sız yer er e a aca a - - · k ı li -..ı bi ~- Ad fen•dilinde Phlocotribua Scara•ıeoı eı v ı d na k 

1 
k böcül _ f<;te şu önümüzden yürüyen zat. .sını, arısma para yetiştirememesini IC'Yen r u var. aının tramvaya biıı-

Jlyleıinu Oleipenfa diye anılan iki çet- ğ~~lar~n ·1. a zayığ ~pğı ur~.~ . t. e - - Gri şapkalı arkasında liciverd bir pardesüaünden anladım. Pardeaü on se-1 diği sabit olduğuna göre bu tarzda il 
refil adlı haferenin )'lllvrularıdır. Böcü - nn~n ıst~asın~:;; \ n~ ~s er:;ıış ı·~İ parde.sü var ' ne evvel moda idi. Kazancı fazla olduğu- ancak tek kitillk ön sırada oturan bit 
terin (Kın kanadlılar) sınıfından olan bu - uru cı:1 erı ~s~n 

1 
an ı - Evet t~ kendisi Malllmat vereyim. na göre on senedir kendtstne bir pardesü ldmeenin ayağında hUBUle getirilebilir 

haşereler, kıfl ~ytin ağaçlarının çatlak- bar~n ~~~p yu;:ur ğıyalca : ;rama- Ka~ncı oldukca yerfndPrFr. Fakat karı- yaptıramamasının sebebi karısından pa- - Baştan çıkarmak ısted; fakat ~· 
lannda, kabuk aralannda ve bilhassa iki ğa aş al ık abnn nd a ~? annb't'u anl'md·a- !';] ~üsrlf ev,enf'lf en as~~ on !!ene var. ra artmamasıdır. tan çıkardı mı? ' 

kl d g cirirler sını mut a a u av an once ı ırme ı •r. . 
dalın birl~ili k!Sşeci e~ e eden ı~ Budama esnasında kurumuş kısımların On senedir kansına para vetiştirmekten - Peki amma kadının erkekle alAka- -:- Hayır amma, tramvaydan birlikte 
Bahar gelince gtzlendiklen yerler .. ç kA .

1 
k 'lip yıkılmasına dikkat etme- mahvoluyor. Kan da biraz bu adamla 8- dar olmamasını net'eden anladın? ı ındıler, ve birJ..i.kte bir yere gittile Bir 

k k ı..-ı.·-- ık -zn den zayıf duş -ı amı en esı ' h' h tr k d E "dd r. ara , u•Aı.uwız ı Y" n 1i f kat bu kadarla bırakmayıp kalan lfıkadar olsa .. hiç amma ıç.. a varmıe, - ırço şey en... vvcla şapkadan, mu et orada haşhaşa kaldılar. Bu tan 
müş veya kımnen kınlml§ dalları ara • ı 'ğı a d Parı da bol gu"neş ve nava gö _ ha vokmuş. Adamın kusuru yok değil, iapkanın haline dikkat etmediniz mi, fır- da adamın ensesine yapışmış birk n tel 

AA "··l l Bö l bir dal buldular sa am a .. - .. . K . aç mar ·--Tar ar. Ye . deh- recek şekilde onarmalıdır. Usulünde bir biraz icki icer ça yuzu gormemı~. ocasıle alılkadar bir sarı saçtan anladım. Siyahtan boyama 
mı, hemen kabuğunu delerek bırçok b d b' t k lüzumsu dalla ok Yanımdaki elbise falcısı tanımadı~ım, kadın kocasını kapıya kadar teııyi edt:r sarı saç. 

• 1 • iki yanına u ama ır a ırn z rın y ,. , 
JUler aQH n bu dehlıa erın . . . 

1 
gıda almac:ını önliyerek kuvvetin bu inc;anı ne kadar da vakında tanıvor- ppkasını kocasına o verir. Böyle olsay- _ Ya kansının saçları ise 

rt ı ıU rleır Her dışı böy e - yere · · · b t f 'lAt h "t d k t - · yumu a annı H • bırakır. Bu tasarrufunu mucib olaca~ından, hem ha- du ~r~ıııt bütiın u a .51. oşuma l:!l - ı, iap anın ozunu gorecek, fırçalıya- - Ne münasebet kocasını düşünmi-
ltkle 40-80 kadar yumurta .. . "'-~ ed'~ b' . d JiM hem memıc-tı. Tımımı-rlılhm o ımıan hakkında caktı. yen ihmal eden k d k 1 

1 
d 

10 15 
...nn sonra birer kü- şerenın ~genm ı5• ır zın e e;•, k . . . k y . . . . . . ' a m, ocasına sarı a• 

~murta ar an : aw - de her ıl k mahsul atmayı temin e - bireok "P"l"'r Mrenm"'. ıstememıı:tım f. - a adamın ıç.kı ıçtlğım .. ağzmı mı cak ta eruıe«lnde sa mm telleri kalacak~ 
Ç'ilk kurd çı.kal' kı yukarıda .d~lla~m t:t Y ço _ ~i7 bu r.atı yakından tanıvorc:unuz kokladın? bu mümkün de;r,.;l J k 81 h çlı. 
kik' d {16rebilecetinızı söyledı - der. B . bö 1 6' • em arısı ya sa 

ı esnasın a 
1 

d Tam kırk l 4 _ Zeytin mahsulünü devşirirken el- değil mi? enım Ye ~ylerle a!Akam yok. Onu da nereden keşfettin? 
ğtm lrurtlar, ifte .bun ar ır11· akl l (Devamı 9 uncu sayfada) _ Ne münasebet şimdi gördüm. Bir1Ağız koklamam. Elbiseye bakarım. Bo-1 (Devanu 9 cu savfada) 

gün sağı 10'u kemırerek yo ar açm • un ..., 
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Molotof, Ciano ve Ribentrop 
Berlinde konuşacaklarmış! 

• 
Şehzadebaşı cinayetinin Yalnız Istanbu1da 300 den 

esrarı dün çözüldü f I A b.l 1 
Molla bu(=~:~:f~!ı::~1:i:~!~~~l~yap- az a resmı otomo l var e 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Berlinde Öir konferans aktedileccktir. 

tığını söylemiştir. Kıskançlığın mevzuu (Baştarafı ı inci sayfada) ..,, ....................... - ..................... _ ........ . 
cli~yor. Sabri isimli bir gençtir. ı 'b ld ğu h H lk " \ 

an mucı o u nu atırlıyonız. a R .. 1 b"ll · t hd.d' 1 Roma 25 (A.A.) - -Reuter_ : Ötedenberi genç çocukları. düşüp kalk 8Sml 0 OmO 1 9rl0 8 1 1 
İt.aJyan Te Alman hükümetlerlı$n Bal arasında bir kısım .hUnıet otomobillel'i-

Bu ~o~eransta, üç devleti~ Ba~kan - kan n Tuna havzalannı mütekabil nllfu; rnak itiya~nda ~ldu~u .. anl~şılan maktul nin ku1lanılış tarzlarının daimi bir de - bir bUÇUk milyon lifahk 
lardakı nüfuz mıntakalan tayın edilerek, mıntakalP.rına taksim için Moskovaya tel _ Şamlı Abdulkadir, gunun bırınde bu Sab dikoduya yol açtığını da ilave ctmeliylZ. f 
buna müteallik bir beyannamt! imzala - tdn.lerde IJulundukları hakkındaki iddıalar ri adında 17 yaşlanndaki gençle tanış - Bir meb'usumuz, geçen seneki bütçe tasarrU temin 8d8CBk 
nacaktır. İtalyan styıı.si mahfellertnde demokras:lerin mış, bir müddet sonra da kendisini dük- müzakereleri sırasında, resmi otomobll- (Baştarafı t inci sayfada) 

Molotof halen Moskovada Sovyet vi.ik- propaganda eseri olarak tavslf edilmekte - kanında ça1ııştırmağa ba1lanııştır ı · b · al kında hazırlanmakta olan kanun ıa. 
A ' • • dlr. . _ · . erın, çarşıya pazara, se ze vesaıre -

sek şurasının toplantı hazırhklarilt! me~ Voce d'İtalla gazetesinde Gayda cıBalkan- B~ sırada Sabrı Soğanaga rr:ahallesın- mak için gonderildilderinden ve beyhude yihas•ru ikmal eylemek üzeredir. 
gul bulunmaktadır. Üç nazır arasın~:ı~ı ıarda en•rlka. başlığı altında neşrettiği bir de bır ahırda yatıp k~lkan ve arabacılık 

1 
benzin sarfile milletin parasının israf e- Encümen layiha üzerinde bugün 

konferans, ancak §Oranın toplantıları oıt- makaletle diyo~ kl: yapan Molla adındn bır şahısla tanışmış, ldildiğinden şikayet etmişti. son görüşmelerini yapmıştır. 
tikten sonra yapılabilecektir. İk! emprıryal!Et demokrasinin halnane. ma ve çok kısa bir zaman zarfında bu adam- Meb'usumuzun haksız olduğu hiç bir Bu layiha kanun olduktan son -

Konferansın kat'i tarihi henüz tcsbit n. vra!arı Almanyanın olduğu derecede Ital- la samimiyetini ilerletmiştir. Aradan bir nokta yok. Resmi otomobillerin kullanış ra bazı makamlara evvelce verilrnlş 
yanın da aleyhine müteveccihtir• - dd t · M Il S b · · ş 1 ·1 edılmemiştfr. · mu e geçmış, 0 a a rmın am) ı e tarz1an ile, adedleri üzerınde durmak hl- olan otomobiller geriye alınacak ve 

Berlin 25 (H~usi) - Buradak.i s.:~asi Va gilara yap iması dUŞU'lUlen konuşmasına tahammül edememeğe baş- zi iki mesele ile karşı karşıya bırakır: bunlar satışa ÇPkarılrmyarak pey • 
mahf ellerde :kat'ıyetle tenun edild,ığinc h , lam ıştır. Evvela resmi otomobıller cidden çok derpey muayyen ihtiyaçlarda kul-
göre Sovyet başvekili Molotof, bu ay:n zamJar ak rnda ~0 :1 ma,Qmat Nihayet Sabri bir ara ortad<ln kay - fazladır. Otomobıle ihtiyacı olmıyan bır lanılmak üzere muhafaza edilecek -
29 unda aktedilecek olan Sovyet yük.sek (Baş tarafı 1 inci sayfada) bolmuş, bir iş için kalkıp Zongu'dağa çok kimselerm de emrıne verilmıştir. Bu- tir. Resmi otomobillerin tahdidi 
gijra ının (mcb'usan meclisi> toplantısmı !arın müzakeresi münakaşalı olm~ "e gitmiştir. nu bütçe encümeni de kabul ve teslim e- bütçede senede ı buç~k milyon li-
müteakib, Berlini ziyaret edeccktır. encümen azalan layihalardaki bazı esıs- Bu ayrılış Mollayı bir hayli müteessir diyor. Zengin bır millet değiliz. Buna ralık bir tasarruf temin eylemek _ 

Bu tarihe kadar, Sovyet'erin Berlin ların tadilini ve bazılarının ise reddini etmiş olacak ki; Sabrinin Zonguldnğa rağmen büyük memurlara verdiğimiz pa- • tedi 
sefiri Skvartzef de Moskovada kalacak teklif eylemişlerdir. Bu münasebetle bır gittiğini öğrenir öğrenmez o da peşisıra ra hiç de başka memleketlerden aşağı sa- • r. 
tır. defa da Ticaret Vekilinin dinlenmesine oraya gitmiştir. Birkaç ay önce İstanbula yı'amaz. üstelik hemen hepsinin cebine "'-. ......................................................... ! 

st" kh Jlm 25 (AA.) - Aft-Onbladet gaze - lüzum görü1müştür. Ticaret Vekili encü- dönen Molla ile Sabri cinayet gecesine birer de tramvay ve vapur pasosu yer _ bir motöre binmekte ve on adım ilerideki 
te.<;lnln Moskovl\ muhabiri yazıyor: menin gelecek toplantısında bulunmağn kadar beraber bulunmuşlardır. t ıeştirmişizdir. Buna rağmen hele böyle dairesine bunun1a gitmektedir. 
M.·lıı~"f Berllnr gltmek istemiyor, Alm!ln- davet edilmişt· Fak t b b be b l Rcsml otomobillerin kun ....... tarzlan-

far harbin bütün devamı müd<leUnce Bov • ır. a u era r u unuş ve yaşay~ bunranlı zamanlarda beyhude yere ben- .u..u~ 
yet.le,.e emin b!r ortak olarak güvenemez _ Kazanç vergisi kanununda yapılacak esnasında Sabri, Şamlı Abdülkadirle de zin sarfederek milletin parasım ziyan et- na gelince: 
\er. tadillere. dair olan layihada ~i~diye ka- l giz'.iden gizliye ko~uş~.aktadır . . ~u vaz.i- ı mekte hıç bir mana yoktur. Dün yaptığı- Ç~kl~:1 mektebe, ~y mü~ü~ daire-
Eğcr Alm!lnya Fon mbentrop'u 1k1ncl de. da.: tatbıkatta kaçakçılığa musaıd görül- ı yetı sezen Molla bır gun kendısıne cbır mız küçük bir tetkik neticesinde 1stan _ ye gotürdukten sonra, hızmetçı>: kasaba, 

fa olar-ık Moskovaya gönderecek olursa nii- muş esaslann, verginin tarh ve tahsil u- daha bu Hacı Abdülkadirle konuşursan bulda 300 Ü mütecaviz resmi otomobil bakkala, bayanı berbere, çaya gotürenl !r 
fuzu~t' :.ın kaybt>decektlr. Binaenaleyh Al • sullerinin değiştirilmesi, bankalardan ve seni gebertırıın. demiştir. ı bulunduğunu öğrendik. Bunlardan bir ve sonra da ahibbaya gönderilenleri, dı i-
m-ır..ır Molotofu Almanyaya 't'eyn hlc; de - · rt · k 1 ind F k t b-t- b 'ht ··ı- l hd.d 100 d fed tu t ğllse Pnlonyayn gelmeğe Uma IQ1n çok ça _ sıgo a şır et ~ . en . alın~akta olan a a ~ u un u ~ ar ve ~ um ~ ~.e ~ - kısmı kamyon, kamyonet, otobüs ve it _ reye a un m:sa e o ran ~eva ın 
11.ltılar. rakat Ruslar bunu reddettiler. mua~ele v~rgısı n~betıne yuzdP. 50 de - lere ragrne~ .Sabn tatlıcı ıle goruşnııye j faiye arabasıdır. Fakat kısım azamını bu n:ıesafeyi ~ gu~el. hava~arda bıle o~~ 

Kremlinin müt.aleası .şudur ki: Almanya recesınde bır zam ıcrası teklif edilmiştir. devam et.miştır. makam otomobilleri teşkil ediyor. Vali- mobille katettıklennı maa:.csef hergun 
SovyeUer .. muhtacdır. Fakat SovyetJer Al - Serbest meslek erbabının kazanç vPr Lınayctın vukubulduğu gece de Sabri nin polis müdürünün, adliyenin otomo _ görüyoruz. Bunların benzin, yağ, tam:ı· 
~ı:nv:ıyn muhtoc de~ldir. Fon Rlbentropun gisine yüıxie elli, seyyarların vergisine gizlice Mollanın yanınaan aynlmış ve bil~ olan ihtiyaçlarını kabul ederiz. Fa masraflarını, kısa bir zamandn eskiyerek 
uçuncli dE'fa ol!ırak Moskovnya gelmesi ma. yüzde on füivesi tek'i! edilmektedir. Tes- Şamlının dükkfınına gelmiştir. 1 kat bunların yanında otomobilsiz de ola- değiştirildiklerini bir gözönüne getirinız. 
vn.fık nlur. 'k· .d . . l M 11 k hlik l . fi . 1 R .. . i Al .k. vı ı sanayı en ıstıfade eden müC'sscsP - o anın ço te e i bıı· adam oldu- , bilecek öyle makam ve öyle müessesel~ Ne azim masra ar, ne manasız ı~ ere 

omanya uze ın ~ man tanyı 1 
!erden de müdafaa vergisi olarak bir ğunu Sabri vasıtasile öğrenmiş olan tat- mevcud ki ... Bu zevata devlet hak ettik- tahsis ediliyor. Saydıklarımız yalnız t~ 

Londrn 25 (AA.) - İnglHz matbuatının · t h d 1 1 ı ı h ihtimal ı.· d·'k'· "'- 'd b"tU •1A tl · h b d . Al nl _kr Q vergı ar: ı erp o un.muştur. ıcı, er e 'Uınaen, gencı u .r.anı - leri paray:ıı veriy<>r. Hemen hepsinin tan bula aı .. u n vı ıaye erı esa a a 
neşriyatına göre, ma arın Bu eş zerın- İstihlAk . . A • • - C deki od k . k f b"" "k bir 
de, hf'r 1~1 tarafın tekziblerlne ra~en, şlcL . a .. vergısme tabı maddelerın ek- ~ın ~s.un . . aya çı armış ve kapıyı tramvay pasoları da var. - yoksa verile- hıl ederse ~ masra ın ne uyu . . re. -
detll bir t:ızy1ktc bulunduğuna şüphe yok - serisine yuule on nisbetinde bir zam ic- 1 uzerınC1en kilidliyerek onu içeride sak - bilir _ buna rağmen altlarına bir de oto- kıln tutacagını kolaylıkla bulabiltrsınız. 
tur Alm:ı:ılar Romanvanın petrol, buğday rası hükfunetçe tel· 'f edilmiştir. Tütün, lamıştır. mobil çekmek bizim fakir bütçemizin ol- Hem fakir, hem demokrat bir milletiz. 
ve dffer !ptldat maddeler ihracatının lnht • içki, kibrit, çakmak ve mamul eşya bu Az sonra Molla dükkandan ıçerı gırmış duğu kadar demokrat hüvıyetunizin de Otomobil yerine bastonunn dayanar&k 
aa.nm ele almak lstlyorlar. Bu tazyik, Giya. aradadır. ve büyük bır gazabla Abdülkadıre, h 1 ğ bir h ek tt' yu"rüyen müdürü umumi, müdür bize 
si fhttlllfinr çıkarmamağıı fttna etmekle be. . . . . avsa asına sı mıyan ar e ır. . . . 
raocr diğer Balkan hükumet merkC'llerl ü. ~akliyat Yergısıne yapılacak zam n:s- '-:- Sabrıyi nereye sakladın?> Resmi otomobiUer mevzuunda bütçe dana sem.patik g~l.ır ... Li.iz~~u.. ha~ınde 
zerınn~ Berlln!n yaptığı tazyiklerden farklı betı yolcu ve e ya için azami yüzde beş Dıye sormuştur. encümeninin bir noktava acizane, dikkat tuttuktan otomobılin ucretmı odemıye -
defiJJnlr. o'ıarak tekli! f'd'lmi tir. · 1 Şamlı muhatabını teskin etmek ıçın nazarını çekmek isteriZ: Otomobilden baş cek kadar hasis de değiliz. Fakat bu tür-

G!lırtelc.r. Almanyanın chaynt sahasın~· Memur ve müstahdemlerden alınmak· Sabrinin orada olmadığına dair birçok ka vesait kullanan müesseseler de var. lü masraflar her halde şimdiki1cr dere -
muc;Jihıınp vasıtalarla elde etmeğe çalışt1~ını ta olan hava 'cuvvetlerine yardım ver - sozler söylemiş ve onu ikruıa çal.ışm~a Mesela deniz müesseseleri.. bunların de- cesinde muazzam yekiin1ara baliğ olmaz. 
~e bnnidn da nı~ksadın tmı üttek flklertdmübhlm gisine yüzde iki nisb~tinde bır zam ya - da Molla bunları dınlc>ıncmış· niz vasıtalarını kullanmalannı da resmi Bütçe encümen indeki 1Byih1.1nın yerin -
llrt' ad ve a.c;keı ı 'kuvve er aTŞımn a u _ 1 klif . . . .. 0 h ld odan , .• lre 

1 
b ' d" - hsulü 

lu"\rlurr.ıak olduP,u mütnleasındadır. pı ması te ed•lmıştır. Bu mukellef - c- . . a e 1 any ca"'un.> otomobiller gibi tahdid etmek lazımdır. de ve mu mme .ır uşu~ce .rrın · 
tnı:: ıız matbuatı şunu mfışahede ediyor kl, lere başkaca zam yapılmıyacaktır. Demıştır. Hatırlıyoruz ki, her sabah vapurdan çı _ olduğunu kabul etmıyecek hıç bır vatan-

Romanva . hareket sert>Mtll~nl muhafaza ey Damga resmi ni.sbeti bir miktnr arttı- Bu va?.ıyet kar~ısında şaşıran tatlıci kan deniz müesseseleri erk.Anından bir daş tasavvur etmiyoruz. 
lemeı·•rd!r. Romanya maliye nezareti umu- nlmaktad.ır. .Mollaya böyle bir hakkı olamıyacağı ce- ı t ' h K dı.köy iskelesi yanından Nusret S!tJa C~kun 
mt ki!•!'JI lordnn'ın mühim bir heyetle Lon_ Meclis mehafilindeki umumi kanaat 

1 
vnbını vermiş, bu yüzden aralannda şid- :_a ' emen a D ld ?::::::::::. 

dravı v.ıyarett bunun deıntdır. . . . . .. . . .. lht' t Ub 1 e asker ' ·ık ünyaya n& 0 U 
Ti te ı kA h ti lki ŞUdUr ki, fevkalılde Vazıyet dolayısıle hU• 1 detlı bır munakaşa başlamıştır, ı ya s ay arı v j 1 mes g~ s . mez ur eye n evve • . .. • 

kleıfng anlaşmasından daha devamlı bir kwnetin bazı vergi ~ resim ere yapıl -1 Vaktın ?e? ve dukkanm kepe_nklerinın kanunlarında değ işiklikler ( Ba§ tarafı 1 inci ıayfada) 
anla.sına vapacağı ümidindedir. Çilnkü Ro- masını teklif eylcdığı zamlar ve bazı mad tamamen mık oluşu her şeyı goze alan . İ . ,, 
manynda hAsı! olan de~şikllkler böyle bir delerin yeniden mukelletiyet rnevzuuna Mollaya büsbfitün cür'et ve cesaret ve - . (Baş tarafı ~ incı ~ayfad~) ı ngıltere . e _ . 
anlıı~nyı mfürlkUn kılmaktAl'dır. Romanya ithal edilmesi vatanıdaşların telaş:nı mu- ırerek bütün kuvvetile esasen zayıf \'e layiha esaslarına gore ihtıynt subayların L ondra 25 (A.A.) - Dun İngıltere 
lılar1 İ-ıg'!t~renln ve İngiliz dov!zlertntn yar_ cib olacak derecede değildir. Ortada erı _ nahif bir adam olan Şamlmın üzerine ı or~udaki ~ii~ hi~met m~ddetleri ile ~taj nin birçok mıntakası~d~ manyetik :_e -
dım lC' Alman tamkioo mukavemet lçln dişeyi davet edecek şekilde aliır şartlar 1 çullanmış, kısa bir :laman sonra da tatlı- muddetlerım ihtıyaca gore İcra Vekıl - şevvüşler vukua gelıniştır. Bu teşevvu~ -

- - do~"racak zamlnı· bahis mevzuu olma - cıyı baygın bır hale getırmiştir erı eye 1 ayın · ler ır zaman a e gra , e e n tenrı "' lmvvetlendimıek arzusundadır. Fa- 0 
• • ı ı · h ı· t · edecektir Bundan başka b' d t ı f t 1 fo ve tel-

kat mu~kfilA.t çok büyük olacaktır. QunkU 6 .. • • · 58 i · dd · · . ' - . · k 
Alman tazyiki kuvvetlidir. Almanya müda- maktadır. Esa:;en vergi layiha 1arının sıra Molla bundan sonra dükkanın üstüne ask7rt. k kan~nunun ~.cı. :ma.. esm.1:1 sız uzerınd.e tesırler ya~mış ve a şama 
fanı:az "e l:ktısaden ltendfstne bn~lı bitaraf ile göriişülece'tl.n Meclis encümenlerin- fırlamış, anahtan kapının üzerinde du- değı tırllmesı h~ında hu~me~ :-1'ecıı- doğru ncşnyat normal bır hal almıştır. 
devl,.t1f',.!e cenubu şnrk1 hududunu lehimle- de tadiller görme. i ihtimali kuvvetlidir. ran kilidi açarak odaya girmiştir. se bir kanun 18.yıhas_ı tevdı etmiştır .. ~u Fecri ş:mali 
mek 'iyor Cf"nub hududu Mihverle le - Bunun iç.indir kı bu layihalar son şekil - Burada Sabri ile karşılaşan Molla, onu 15.yihaya naz:ı.ran. tal~ ve m~nevra ıçın Budapeşte 2.5 (A.A.) - Pazar akşam: 
htmu.ıır. Oarb hud~du Zlgfrid hattile, şl - lerfni almadan .. ıruc .. lı vatandaş1arı tftbi kolundan tutarak aşağıya sürüklemiş: ihtiyata geçtıklen tanhten itıbaren !IP.r Budapcştede ve bazı Tuna ötesi mmtaka 
mal hududu ds\ Pinlandtyanm mağmblye_ 1 klan . .. 

1 

S · · .. d b k d ik' senede bir ra~n'.acak usta efradın d f · · aı· ·· "l ··şı~ .. o aca yem vergi mukellefiyetleri hak c- cnın yuzun en a a amı ne ha- ı ~ s• Jann a ecn şım ı goru mu ur. 
tlnden sonra şimal devletleri uzerinde nıü- · d d h. t -ddetlerinl fevkalade . f ~-
tema'1i tazyikle lehimlldlr. Fakat Alınan • kında şimdiden tam ibir fikir sahibi et - le getirdim. diye yerde yatan Şam1ıyı o- or u a ızme m:U . . Macarist.anda son yetmış sene zar ınwa 
ynnıı: pl~mnı tahakkuk ettirmesi lçin as _ mek imkinı mevc d değildir. Maliye Ve- nn göstermiştir. ahvalde İcra Ve~ıllerı he~etı tayın ede- böyle bir hadise görü\memişti. Fakat, son 
kert harelttıtta dPwmlı sükOnet ve Rus - kileti de bu noktai nazardan Medlse tek- Bundan s onra Molla Abdülkadiri ku- cek ve kanundakı nzamt bır buçuk aylık iki sene içinde Macaristanın şimali garhl 
iarl" İ'fı!yanlann muvafnkntl veya. teşriki lif edilen layihaların esas'arım umumt caklaıruş ve merdivenl~rden yukarıya çı- hizmet kaydı muteber oJmıyncaktrr. mıntakalann:da, biri 25 Kanunusani 1938 
ıne.s::ıı 1 lfmrndır. efkara derhal \•e aynen arzetmek isteme- kararak odnsına götürmüştür. Ankara 25 (HusuSi) - Fevkalade ah- ve diğeri 24 Nisan 1939 da olmak üzere, 

s•aıının Besarabya üzerlndek.l metaliba - miştir. Mollanın Şamlıyı ilk mücadele sıra - val dolayısile ordu mcnsublarının istifa e- iki defa müşahede edilmiştir. Fecri şi -
tından vazgeçmesi mü~fil gibi gözüküyor. Yeni vergı'lerin temin edeceği varida- sında mı, yoksa onu yukarıya odasını:ı rı- dememeleri ve tekaüdlüğe hak kazan - mali hadisesinin müşahede edildi&ti za -
Kcı:a mü'lhnsıran Alman nüfuzunun tnkl..c:a. ~ f d 
fnuı. &ylrcl kalmak da İtalya Jçin mn.,küle tın şu mikdan bulacağı tahmin edilmc>k- kardıktan sonra mı öldiırdüğfi cihet! he- mış olanları~ bu haklnnn~~m isti a c ~y- mau esnasında kısa dalga radyolar hiç i§i· 
benziyor. Ayni 2nmandn Türkiye vardır :ve tedir: nüz tesbit edilememiştir. '·iyememelerı hakkında hukOmetın ~u - tilmemiştir. 
nıtittefiklerln artn'bllecek olan lktısadt kud- Kazanç vergisi Z!lmmından 2.380.000, Dün müddeiumumi Fethi Sezai bera - yük Millet Meclisine bir kanun layıhası Memleketimizde 
reUerı de vardır. hava kuvvetlerine yardım vergisi znm berinde ikinci şube müdürü Nô.zım ol - tevdi edeceği haber verilmekt~dir. Tok!ıd 25 (A.A.) - Dıin gece saat 20.10 ge-

Almnn:.ra, Rıısyn ve İtalya lle üçüzlü blr .mindan 6.056.000, banka ve sigortaların duğu halde katil Molla ve cinayete sebeb h1' 1 ç.e şlıuo. l ufkumuzda 40 kllometrellk blr sa-
pal:t istıy-v. Ba pakttan bahsedntyorsa da Şehr

0

IO affındaki de lZ er hayı kaplıyan b1r f""rl şimaU görfilmU• 't'e 
he .. muamele vergisi zammından 9i3.000, 0 1an Sabriyi cinayetin vtıkubulduğu Şeh- =- " 

nuz tahakkuk et01emlştir. (Bastanıfı 1 inci sayfada) bu hMlse 20 daktkn sürdükten sonra garb 
Da ly Hernld gazetesi, yeni herhangi bir şeker ve glikoza yapı'.acak istihl5.k ver- zadebaşmdaki dükkana sevkr>tmışler, ha- llst'kametlr.e do 11.,.,, uzanarak zail oımuıt • 

· d 6 93- 000 b · d' t f d h ıı b t k verı"lecek ı'zah"'tı. gösterilecek yerleri ' &'- .. Alman tecavüzüne karşı bir sed çekmek iı- gısı uıınımn an . ;:ı, , enzme yapı- ıse e ra ın a ma a en za ı vara ası " tur. 
zere müttefikler dlplomaslslnln Balkanlar _ Jacak zamdan 2.4~0.000, kahveye yapıla tutmuşlardır. te'ihit etmiş bulunmaktadır. 
da muca-dele etmesi U\.zım geldiği ve orta cak zamdan 1.063.000, çay zammından Katil Molla, ve ~abri vak'an yukan- İstanbulun altında eski zamanlar • 
ıark ordu.sunun bunun için orta şarkta bu- 188.00I, kibrit zaımnından 527.000, kau- da yazdığımız ŞPkilde anlatmışlardır. DUn dan kdlma müteaddid mahzen ve <leh. 
lunduğu mütaleasındndır. Eğer Almany~ si k d . 1 .. 1 .. . akşam geç vakit e n·yet nıüdütlül",ünde li7ler mevcuddur. Son Posta muha r -
y:ısi b.r muvaf!akiyet ,kazanmazsa, bu or - çu ' erı, pamu ~. yun, purse en, zucaıve ::. f d ed'l ı 

ve mamulatlarına :yüzde on zamdan kendisile görü'>C'n muharririmizc tah- rirleri sı{p.nak olarak isti a e ı mt> e 
du, yalnız oradt- bulunmaslle, zaferi kaıan- d d _,_, i · F th' n· nlt''ınlku"n rıo"rül. en bu mahzPn ve cleh nıış o·acaktır. Çün'kü Al!11anya cenubu şarkl 870.000, sun'i ip k ve mamulıitına yapıla kıkatı i are e n T < ı<ıe umumı e ı t-

ıstıknr:letindek.l tazy kinden vazgeçmeğe mec cak yüule on uımdan 2.058 000, nakliyat 'Sezai: lizlni birer birer gezmiş. yazı ve fo -
bur knl3~ktır. vergisı zammından 1 500.000, damga l'"S- - Katil M l ' da bir arabacırlır. toğraflarla rarete sütunlarına a1<settir 

F~kı:ıt News Chronlcle, Almı:.nyanın başka mi zammından fi00.000, tütün ve müc;ki I Hnrfic:e, gavri • maceranın pek ırislerdi. İstanbul Valisi bu neırriy~tla 
t:ırnllarda cebren elde e ml.ş olduğunu tlca - t zrunmından ::ı.on0.000 teşviki saPavi tabii olan kan11 b betid•r. vakından alakadar olmuştur. F. >nl':en 
retle elde edememesi lflzım geldlğlnt yazıyor ra ' . 
Romanvıı Almanyo.nm boyunduruğuna gir~ kanunundan ist'Fade eden müe .. seler I ~na~etın t. . tı smısında, ~uvnf- c:eh·r nltındaki mahzen ve d chlizlerdf n 

s K:ı.rahlsr 25 {A.A.l - DUn gece so.at 
20.ı'o da 15-20 kflometre uzunluğunda blr 
fecr~ şlm::ııt görUlmüştiir. 
Gümlıcune 25 CA A.l - Dün gece sant 

20.15 te burada blr :recr.ı şimali hAdlsesl vu.. 
kua gelmiştir. 

Etna yanardağı faaliyete geçiyor 
RllmB 25 (A.A.) - Somnüş bulunan E~na 

ya,nnrtJnğ'ınm a~ında tekrar kızıltılar mü -
ahede edilmiştir. Bu, yanarda~ın tekrar fa
' V"te geçtiğini göstermektecllr. 

Gimüşanede şiddetli bir ı:elzele 
Ollnıii{rıne 25 (A.A.l Bugün 12 de orta 
ddr.tte nmudl bir zel le olmuştur. Hasal' 

memellr!lr. önfimilro<''d hn.ftalardn miltte- zammından 1.510 000 lira. 1 rak~wetlı m~saılE'rı~e· ·· "~~~en şnhıd ol - bir kısmı şehrin pasif korunm t€<3ki1i 
f1kler nıı bir slyas! ı:e fo.al!yet ve propa- Bu surPtle Y"ni zamlardan mÜtC'vc 'Ild dugum emnıvet mu rlu u rnemurlnnnı tı tarafından rla te~ 'k ve tesb't e- il -
eanda ~arfctnıeli ve mali km·veti de kullan. varidat 32.233.000 lira olarak tesbit edil- bu münaseb<'tle ta1<~ rd n kendimi ab - -f'k plnnları vücude (Q"'tirilmiştir. T t- yoktur. 
ma 111 unutmama Iı dır. . 1 • • -.1 y' t b l h · · ,..~~~""'~"'"""""'..__,,"""~.-....."'-"""' 

Da!ly llerald gazetesi, İnglllz matbuatı - mıştır. Zarı yapı ~cak eşya~an c>llermde ldkat neticec;ıı~e s an u şe rının " Komiser Sedad " tefrikamız 
nın dn tıpkı Frnn.'lız matbuatı gibi aynı dli- stok bulunan fobrıka ve muessC'sclN' bu bir Kısım tahtezzemin yollarile mah -
§ilncclerde bulunmasının mumnsıı tarzı hal malların mikdarını iki giin zarfındn h;r Fuad Ağralı buf?ii; ö~ .eden evvel Buyük 7enlırrindeın sığmnık olarak istifade olu Münôer~ca.tımızın çokluğundnn zabıta ro.. 

1 fnl h üll 1 b ıd· mı b l b 1 ka nıı:ı.nımız bngün konamamıştır, özür dllerl.z. ıer telk'n ey mcs n gon ere ferah ver_ beyanname i e i 1r ye mec ur tu+u MJllet Meclisi bütçe encümeni huıurunda nabileccği anla~ mış, ura ara ne -
mekte ol1uğull\! ->'azıyor, Knradenlzin ka - lacaklarnır. 1940 bütçe projes;nin n 1 çizgilc>rıni ve dar insa-rıın sı ıi';ı'bilec-"i:ti tesbit olunmuş ""'"""~.-....."""~"......,,,,...,,...,,...~,.,,.~""""°"' 
pısını tutan Türkfyenln merdllğtne ve kuv- Maliye V ekil'ınin izahAtı · · l · · l · h t tur. Beledı've şehnn' ıkorunmB.Sl içın' troir. Esflslı kararlar Fransız amira • vet\ne ıtlmad e~yor ve Romanya ne Yu _ veni vergı proJe erının esas arını ı :ı c -
goslavyaya da. müttefiklerin sem.patfslnl bil- Ankara 25 (Hususi) - Mahye VC'kih miştir. bundan b~ka tedbirle r de dü.şünmek - lının tetkiklerinden sonra verilecektir. 
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Memleketimize galan 
ithalat eşyası 

kontrol edilmiyecek - x.!.ıa..::! '.:1ı. -::ıa:>erk• =~~~~-.aç aça, b ......... 
ı Y•bancı memlebUerden memleketi • ~birlikte aittiji boyalı .sarı saçlı kadın O d~vam edecekti, ben sözünü kestimı 

miıe ithallt ef18ll ıettre.n vapurlar m.üt- P olsa, erkt.k aarılardan nefret etmıt - Şu ıeçene bakın. , 
Yasan: Duan Adnan Giz teftk ablub heyetlerince kontrol edil - bir vu.iyette oldulu lçiıı o kadının p91in- - Kim oT 

M ki b
• m mekte ve bu ytızden bazı uzun taahhftrler elen ai~edi. Evde kansı, bu sarı uçları - Dalkavuğun biri. O sayede mevki era 1 ır serenca vukua 1elmekte idi. Nitekim 1eçenlerde =ektır, Kavga çıkacaktır. Esasen ka-,sahibi olmuş. 

Amerikadan memleketimize demir b • an muau.eb olan erkek ayrılmak 1 - Dalkavukluğu ne malfun, mevki ... 
Sufi . lay, teneke vfllair efY8 a.tlren bir 'ya _ kararını verec~tir ve doadojru buifinü hibi oldutuna emin milin? 

teh~ 1• ve Filiatinde pçirdlltm o dık. Artık müteınadlJlll yutulan ve yu nın JıamulMinin bir kı Pireci pu birlikte geçirdikleri kadının yaruna gi- - Ben bu hususlarda hiç yanılmam. 
bi ..... ~u maceralardan elbette herket at- tuıduk(a Clmidi, thttruı artarak netıcede tılmı• cf1Aerlerlnin d• ltsmmaı e ~dik- decektir. O kadın hakkında töyledilde- Şapka11nm ııağ kenarı biraz ..Xkmüıı ba 
~· d h be uhakkak k :anacatuu uman çılgın bir .... & "' nımıza ge - rlın akl da .. . ~.. v• Arıkbo e • rinlz vardır. m iL ClftOk. M lund den ıonra ordinosu verilmedlğlnden bir ınız ya. Boyle brr kadın ec:ki ikide bir selam vermek ıçin şapkasını çı-
- a· ta, tembel tembel gerindi: kumarbaza danm h ı7r {.o l~ 1 müddet vapurda ve mavnalarda kalmıp.ı kanaıu herhalde rahmet okutur. Adam kardıjına delllet eder. Pantalonunun 

tey bi.:· bura1ara yeni geldık. Çok bir majltlb.:::= = :uV:t~ b: 0:.~u Haber aldığumu göre m&mleketlmb~ mabvC:~~ lftti lfte. beli de sarkmış, bu da 1el!m verirken 
1YOJ'Uı. Anlatırsanız dinleri&. tanına A ~ - QtlCI 16yl81eyclin, aaçları emesin- yere kadar elildiline turetür Cebtill 

O tekrv yere diz çöktü: tle tızerimiıe yttrild(l. Biz de Gerek ka· m . a ve diğer mem.leketlerd@n gelf'ft den aillueydl. iJ.ilinin yıpr&mnlf ohnas; da lkİde bir 6-
- O halde kı.aca anlatayım size! Da- lesine •tındık. O kaleyi tiddetle muha· den11r. ve alel.Omum eşyanın sırf memle - - Söylenma Fal fıldır. Falcı her 1 nünü ilikled.iiint " . B6 le adaıa 

~ bir hayU vaktimiz var. Hem btru pra etti. tıte bu mada Fıtlhüddin b<l· ketimııin ~tıyacı için getirildiiti vı bun- bildiğini söylene, bazan daha feci neti- bir dalkavuktan =:~:;kit 
h erdleşm14t hem Qe birbirimizi biraz da- yük bir oyunbozanlık yaptı ve bütün ar· Iann tranaıt surettle httrhan,P bir mem- celer vukubulur da. Birini g&terdi. 
n: Y~lnndan tanımıı oluruz. Biliyorsu- udaıları N&aıra teıltm ederek onunla le.~ete lhraeıM imkln bu1unmadı~ g~ı8- Sözlerine aklım yatnuf libiydı. Fakat _ Daima otobüae biner . 

• z kı ben kiSlemenlerin en sivril.mit e- uyuwtu. ?.un~e tutulıntı.§ ve yap1lan te~ebbft.,ler bir kere de ben imtihan etmek iltedim. - Nereden bellt? 
ınır1oennden biri idim. Mansurede haçlı- _ Sizi de teallm etti mi? U

7Pr1ne TUrkiyeve ithal edilen eıyanın Karşıdan uzun boylu, mütenaalb endam- - Elbt:se.i benzin kokuyor, bu ~ 
ları büyük bir hezimete uğrattıktan ıon- _ Hayır!.. İntikamımdan korkarak billte~hür ıevld kararlaşmısur. lı, çok pk lfytnmif bir kadın geliyordu. Şapkasının üttü buık, bu iki. 
l"l. lfyobıler nltanatına da nihayet vere-! yalnız beni serbest bıraktı. O günlerde ı Se'\Aınlaştık. J:lblse falı mütehumına - Şapkuının iUti1 basık? •• 
~k Tu.ran Şahın yerine Şeceretüddür a- HelikO Diyarbeklr taraflarına tecavüze Z R A A T döndüm.: .. - Otobüs kapılan alçak, otobüse ltf4 
dındakı o me.şhur melikeyi geçirdik. Ne başlaml§tı. Nasırilddin etek'ert tutuşa· - Gonıyonun ya tanışıyoruz. Kom- nenlerin ell>Ueleri de hep böyle oluyor. 
Yazık ki kurnaz kadın tahta geçtikten rak benimle barıfmaya mecbur kald1. fBa~fı, MI sayfatal ıuyuz. Saja aola baktı: 
IOnrıt arkadaşlarımızdan Aybeyle evlen· Tekrar Şama gittim. Fakat HellkUye kiden olduğu gfbf dallan .opa ile silke- - Evet - Kocam muhtekirin biri. 
di. Bu yijzden aramıza nifak girdi. Ay· karşı yapılacak hareket bahsinde P,ene ı lernek doğru de~1dtr. Bu usul dallan in- - Yakından tanıdıltmı d• illve erle· - Kimden bahaediyorsun? 
beyin bir arkadaşımızı öldfirtmesi üzeri· aramız açıldı. Onlar körükörOne te-slim rarak. ağacı da sallandırch~ndan bu Jn - yim, evlerine gidip gelirim. - Şu malazaya giren kadından. 
ile biz de isyan ettik, sarayı sardık. Fa· olmak istiyorlardı. Bu korkaklıktan fena !ıımlar ileride kuruluk b&tllerlnfn sav - - Size Cihangirde oturu~rsunuz de- - Kocası muhtekir mi? 
kat ka~ımıza gene 

0 
müthiş melike çık· halde lsabım bozularak ştddetli bır mü- Jetine mOsaid olurlar. Ayni suretle piç • lil mi? - Evet .. giydiklerine dikkat etrnedln 

tı. Kalbimizde 
0 

kadar büyük bir nilfu- nakaşa neticesinde vezir ZeynQddfni a- l~n keser ve nacakla ayıklanmam ve - Nereden bildin. mi? 
ta lahi.bdi ki 

0
, keskin bir bakışı karşı· damakılh dövdüm. Nlıır elimden ı:ıOı:- yer1ertnin perdahlanma11p &yı~ ma- - Bayanın iskarpininden, bu havada - Fena giyinmemif. 

llnda bütün davalarımızdan vugeçerek lilkle kurtuldu. Tabtt ben de Şamdan kılması, •lacı, buraları kapatmak için Cihangirden başka nerede çamur olur - Yalnız güzel giyinm\1 delil, arka-
l.fısın terbtmeye mecbur kaldık. j kacmaya mecbur kaldım. Fakat o bu S@- çok yor.!raJından zaylf dih:Qrl\r. ki &Yftkkabısı çamurJanabilsfn. aında ne varsa ayakkabıdan ppkaya Jm.. 

ltuvvet:H hatıralara dalan gözlerini e- , fer ~imi bırakmadı. Görl\vo~tıuı va! S - Hullsa beş. altı diye kaç madde - Orası öyle. dar yepyeni.. fakat pek yakışmamıf. 
lile 6rterek, alnmda toplanan iri ter Beni 3ldfirtmek için buraya kadar a- sıralasak lAfın ucu hep fennf bir bakı _ - İyi bir ev kadını ıörünür. Renkler çiy düpiyor, o mantoyla o çant 
daınıalannı sildi: 1 damlar göndennlş. İşte altı sene içtndt mın lüzumuna dayanacaktır. Çünkü ku _ - Evet gitmez. 

- O meş'um günden sonra artık Dizim be1Jd altmı' kere &lümle yih yOze gelen nıluk iki böciiden ileri gelmekte ve bu - Amma hakikatte hiç te öyle değil. - Orası öyle. 
IVfn ~ yorucu ve 1erseri bir hayat baş· tehlike ve heyecan dolu btr &mrQn hQ- böciilerle mücadelenin başı da usuHlnde - Onu da nereden anlıyorsun. - Fena giyinmemlf dedin amma, pek 
laınıı oluyordu. Arkadaşlarla beraber lasaın!. bir zeytinci'i~e ba~h bulunmaktadır. Bel- - Çoraplarından, evine girdiniz mi te iyi giyinmiş sayılmaz. Çok pahalı &f. 
IUnlefte gayeeiz vı kararsız Filistin çöl• j O hfkAvesini anlatırken. uzun c:~zll"Tt Jt.me, gO.breJeme, budama, devşirme ve her tarafı temiz göıi.irsünüz. Fakat divan, yinmiş o kadar. 
leriııde dola§tık. Yıllarca ayni ~ir etra· pek gelemiven Ankbo~a biraz kendin- Uh .. hizmetleri kusursuz başarılan bir kanape altlarına bakayım, demeyin, bü- _ Olabilir. 
fında toplanarak ayni Ulkilye hizmet e- den ~ gibi olmuş. fakat Navman bu ıevtinUlrte ataçlar kuruluk C?etiremez. tün pis şey1er oradadır. Pis çoraplar, pis _ İşte muhtekir karısı olduğunu 
den insanların, baflboş yaşaması ölüm- j meraklı serancamı büyQk btr ılAka il! Tarımman ,mendiller. İşte Ç-Orabını bir koltuk altın- b 1 deiı un ardan anladım. Giydiklerinin Y8P'i 

ve esaretten daha güç oluyordu. Ni-1 dinlemistf. dan alıp ayağına giyınis. Çorabın koncu- . 1 h yenı o ması yeni yapıldığım, pahalı Jtu.: 
·~ Suriye sultanı Melik Nasırın da-1 - N~ cıııib. ne harebtlf hlr 1-ıwat! zede tevkif ettikleri ki>1em Biliji kurtar- na yapışmış toıdan belli. maştan o'ıması. bunların zengin oldu~ 

Yetıni kabul ederek Şama gittik. Fakat 1- dtver•k Bayıbann takdir etti - Bövle marn Jbım. - Kafi; şu sarışın kadm' renklerin uvgunsuzluğunun, çantasınm 
orada da çok duramadık. Perişanlığımızı te,_likeli macera'ar beni d~ ruak s;ır"'"''. Delikanlı sordu.· - İşte mükemmel bir fal. 11n tm 11 r mantosile iyi gitmemesi, sonradan zen 

U ak için ~ mıicadele et- T>embtdenl:ıerl hlt .ıs. kanşmıyan _ Onu da mı lıhlik MUır 7akalU- - Mükemmel bir fal mı? gin olduklannı belli eder. Yan: bir 
1nek ve kendimizi oyalamak istiyorduk. Baybars1n karm aabt bir~ yaptı· mıt! - Ta'bff mOkemmel, çok barb. KJ- aylık belki de birkaç haftalık .-,mı. 
8aından ayrılarak Nablilse geldt~. Melik _ Jl'akat fazlam t,.t d~! Btraa makuJ _ Tabii 0 olaeak!. Stu 90ft hldl.l9J'a tabdan otur libi bir anda okuyuverdim. bu birkaç ay, hafta içinde muhteldr 
Hbır bizden .Uphelenerek peşimıze dilt- yaşamak llzım. den baUetmeyi unuttum. B.illyoraunm Yilthiş muırt.ld. den başka zengin olanlar var mı ki! 
Ul. Gazzede çarpıştık, mağlQ~ olarak Kocası acı bir tebessiimle gfildü: ki Mmrda Aybeyle Melike &dükten IOn• Kadım f6yle böyle tanırdım. Mukte- A-'·-"'*'m. O sırada aklıma -ıdJ 
kudfbe girdik. Biliyorsunuz kı Kudnı ,,...~-·· •-Mısınn hududlan dahl1tndeydi ve bu - Fatmanın hakkı var!. SPn vadald ra yerlerine Aybeyin pnç otlu Nurettin md oldutunu töy'erlerdl: - Sen beni tanıyor ·nıuydun ki, 

beklr bir gencin hayalinde pek: earlb bh' Aliyi ıeçirerek ihtiyar hekimı de Ata-1 - Nereden belli! nimle konuşmak fsttyordun. 
tehri almakla Suriyeden başka Mısır hü- şekil alan bu maceralar, evli bır ı rke'k bey yaptı\ar. Bizim eski emirlerden Sey- - Son moda tayyörilnOn kumat mo- - Muharrir delil mlsıntz? 
kfunetile d• nva.şa girmif oluyorduk. bakik• bir ıb-hktan b k b y fettin Kutuı namında bı'ri var Lı •'mdi dam _,.""i-+h•. Hiçbir kadın eski bir mo- - Evet. 
l:UVVetimize bakıhrsa bu pek ~lgın bir için ' ç •·~ aş il ır şe IU ,. •-r··.,_. 
ctlretten daha doa-•w bir delillkt'!n delt'dir. Biliyor mu1Un, bentm yüzüm- Atabeyi devirerek ~rlne seçmek llti- da lrumqtan kendine yeni bir modelde Muhanirler de gtyimlennden tamh 
'b 15•.. ö den bu zavallı kadın neler çekti, ve ne yormuf. Bana bir mektub göndererek bu koattlm yaptmnaz, demek otuyor ki, bu yorlardı demek. 
aşka bir şey değildi. Fakat içimizde Y· bOvilk ıztırablara katlandı? Onları sana işde muvaffak oldutu takdirde benim kOltiim, bundan beş sene evvelk: kostü- - Muharrir oldulumu elbisemden mi. 

le coşkun ve kayıdstz bir ihtiras vardı ki an·ıa-·'-"'-- emin ol ki bü'"''k bir hicab Mıs d il d•-: G od de.,.,. t' ·1 k 1 A an1 d ' htçbtr kuvvet .,,. tehlike bizi yıldırmı.. uı .. ıuaıı .ru ıra ön' p, uunuyecelimi IOl'Uyor; m n m uı 6.ş ın ere yapı mış. y- a ın. 
l'ıordu. JCudClstl aldıktan IOftra biru va- duvanm Navmant. kölem Bilili bu mesele ~ Xahlreye nJ zamanda iyi d\kiş biliyor. Çünkü koa- _ Evet paltondan. 
lfyettmizt dibeltmek için şehri Gerek Ge~ kadın: ıöndenniftim. Şimdi htt ,eyden önce bu ı tüm iyi dikilmiş, bu kadar muktesid bir - Paltom lAalettayin bir palto. 
hlkbnt Jl'atthilddine peşket çekerek o- - Milbalata ediyorsun :Baybara! de- çok sadık adamımı kurtarmak lmm ... ,kadın, eskiden bozma bir lı:ostilm için - Cep'eri torba~ dönım1ş. 
bunla ittifak ettik. Eyilbtler hanedanına dl. . liyor. fazla terzi parasına kıyamaz, fena terzi - Oruı öyle, gazete, kAtı4 fUAn do 
~b Fatthilddin eski dostumdu. - Hayır Fatma! Benı avutmaya re- Gözlerini ümidle delikanhnın &özleri-, de böyle dikemiyeceğt için kendinin dik- lar da .. 
~ent bl olan daha atılarak onu ee- bpna, bundan sonra yalım llDin saade- ne dikti: tiff belli. Biraz hırçın, kocası da kendine - Bütttıı meslektaşlarınız gibi .. 
dadınd r macerar lan M:ım tahtım lstfr- tin için çalışacaiım- Fakat &örüyorsun - Siz de o tarafa lideceksenla bera- benziyor, tiride bir saç aaça, başbap ge- dilik Allaha ısmarladık. 
dad an m:=m •Kötü taltımiz bizi be ya ben ne kadar mutedil davransam ge· ber gidelim. ltyorlar. Kostamün yakası yırtılmış tı Yanımdan aynlmıştı. 
oyu~~: JUltGb çıkardı. Gene yı1ma-I ne karşıma bldiseler çıkıyor. Şimdi Gaı:- ı (Ar~ası .,.,.) aonradan belli beliniz dikilmi.ş, böyle lamet Hul4ri 

. 16 gördil. Siret silkinerek itiraz etti: sevden ziyade Hicranın ner""• 'nden ya. HAI.a IAk·rdı söyliyecek mecali o 
8- Poau• tefribu: - Beni nereye götürüyorsunuz? ralıınmış olduğunu düşünüyor, merak yan Hicranın ensiz biT sargı ile 

S. t . . . saxıı·---nı: ıre rcevıncını ~ ysa---
- Demek ilk defa? 
- tnanmayor musunuz? 

-· Ha~taneye. ve 1ztıraMan çıldırmış bir bale geliyor- maslJll ve güzel başını incitmemek i 
- O! Yanımdaki arkadaşım ne old\I'? du. yaralı kolile tutah Siret eve gelt 

Çok mu AR'ır' Cankurtaran hastanenin önünde du- onları bu halde görmekten bir delty 
- Havır, ya:rası hafif: fa~ bav!!m.. ru,.,cn yardım ·belde.meksizin <hşan fır- dönen Mustafanın yardunile odas 
- Ya~bbi ne müthiş hal!. Fakat be- ladı. Knlul'ld·wı sWln kanlar beyaz çıkardı. Yatağına yatırdı. Göz yaş 

&icran 
ııi brra'k nı7· hastaneve eitmiye ihtiva· fJ()rı]eif:,..,i kırmızıva bovMn Mı. Haı;ta ve kanlar1a lekeli leylak rengi robu ya 

1 
karışıyordu ne söyliveceklerini evvelce cım vok. Fakat o .. zavallı çocuk onu bakı<'ıların nezareti altında aedvesile vaşça kesip çıkararaık gilzel H 
kararlaşhrmak pek i~abetli olaeaktı. ku~arma-h... berabf'r d şPrı alınan Hicranın vüzünü eşsiz vüelldüne kendi mavi ipek pi 

Otomobil tam sokağın başına ~Phll- Siret telrr:rr memurların kolhmn - aö.-ünce ı.,ütün fe-laketleri unutM:ak ka. masmı ~iydlrdi. Siret btmları en 
ce. Siret köşevi dönmek için volana b·r nan kurtulmak için çırpındı: dar sevindi. Derhal ilk tedavisi yapılan haretli bir hasta bakıcı fhttınemile 
ınvrıntı hareketi verirken. zihnin; şid- -- Göriivom.ınuz ya benim hiç bir ~rç kızın eö1leri açıktı .. bir an bakış. pıvordu. Bu :şler bitince pek sMn1l'lıil 

- Fakat doğrusu b~· Iatak Münire cf.etle kurrahvan bu karışık düşünceyi c:f>vim vnk .. . ları birbirine tesadüf etti. Oh Hicran arkada~ı operatör Nihad Tezele derh 
ha - Çok merak etmış 0 • dnrultm~·k ıçin danıs'llak üzere Hic a- - Nasıl yok? Siz de yaralısınız... yas \Ordu. Ölmemisti. Belki yarası bile gelmesi lçin telefon ederek sevgili ha 

- ~ni temine mecbur değilsiniz. 

nım .. . d.. yince... na dönünce onun yüzünü bir ölü· ren ri - Fak11t. ~k hafifti. Çünkü yüzünde k&.'n yoktu. ta~ının basucuna geldi. Kolunun acıs 
- Evet ~ece~ ~en ~n~~ k konu- l!ibi sapsan ve başını perişan b"r hald - Hın di rica ederim vazifemizi i~ Basında intt bir sarğı vardı. Yalnız nı tamamile unutrn~tu. Kazanın h 
Otomobile bınmışlerdi· 1 

3
rkava dü4!.Dl~ görünce şiddetle ürktü. kal etmeviniz... Hastaneye gitmiye dudakları renksiz. ırözlerinin bakışı me- ~çmiş olJTM\-s1 bütün müthiş vak'ala 

tamadılar. Bu iki üç sanive süren !UlSkınhktan ve :'llf'cbursunuz!. calsizdl. İşte C1 kadar. onun nazarında hiçe indirmişti. O * k telistan :.~cmra. büyük bir sarsıntı, şid- Jfki memur Sireti daha kuvvetle tu- Kazaıedelerin derhal tıbbi müdava- di tPlefonla doktordan almış ol 
~üçük otruno~il .~ı~la .. yol ~~~r en detle bir şaıJ<:ırtı. kolund.\ bıçak yemiş tsıra'k a~ni can. k~rtarana. so~lar. tını yapnn doktor vanlarındaki ıabıta tedRbiri itina ile yapmakla meşgul 

tkisı de ayni şeyı duşunuvorla · ~bi ranma işliyen keskin bir acı duyan Genç san atkAr sımdi daha şiddetli hfs- mf"t'"unma yaralann hafıf oldu~unu. Hı:ıstaya heyec-cıln vermemek için s 
Şimdi merkezde ne gibi sualler kar- Siret bu cehennemi kanşıklık içinde setmıye başlaclıih kolunım sızılan için- yainız duyulan bilyük heyecanın iki ~rünmek.· onun kollannı hafifce 1co 

tısında kalacaklacr Ve ne cevab vere- Hi b. ı:.ı- gı·b· ··- • .A-.,,-ü de bir aralık kendi küçilk otomobtltnin ~nll\k istirahatle savuşa~nı. bunun lo .1 w t k de . 
· h. düşün- cranın ır u u ı oxu .,.rmış :1 ... rn.ıu •• b -..1-k! bi -&J1.ıı.--·- ""i d 1 1 nya ı e uguş unna , recesme 

ceklercli?. ~en gece Siret ıç 
1 

. d ha k ts' .wt k ke koşe aşı.nua r UUll5cıw.auıı.u pwrça ..... n e yara ı ann hastanede yatmıya k gib' 1 
rneden ni nlı olduklarını söylemişti... k~nlar çın .e re e ız &"rere n- parça olm\IŞ geniş vitrinine aplanıp ihttyaçlan olmadı~ı söyledi. . ma . ı ~yer... . 
~-- ~ d etmek mi IA- dınden geçtı. · bll"ft14 oldu~u farkettf. Kolunan ı=ısı- K~z~lerln httvi•-+leri tesbit M. H.cranın yavaş Y8

V8§ rengı _......,. 
~e aynı valanda evam B b gınhk sil-~· a- ı ri · · ,.~.. 1

• .-ld"k d yd ğu ~ · 'mdi garib bir en u ay UZUll uıl'IC\Aı. oz e - lanndan çok beyni sancıyordu. Haki - lln<'e. doktor raporunu tanzim ve zabıta 15-..· r çe u u uenn sevinç içtn 
=ı? B~ y~ı:;na j;em bakalml böy- ni açtığı zaman etraıflannı çerçeveltyen katen talih denilen mef'um hokkabaz tahkikatının devamı için lcab eden 8rtık kendilerini rahat 

1 
iye as 8 1' fakatine uy- mahşer kalabalıtı içinde Hicranın can biraz yüzlerine güldükten sonra bütün muamele vapıla dursun yaralılar bir temenni ecliyor, fa-kat iş bu safhaya 

e bir idrlia Hicranın ::ele kapanın· kurtaran arabaaına sokukluğunu. kol- saadetlerini bir anda umulmaz fell • polis mcm'urunun refakattinde bir ata rtnce meselenin dal budak sala 

~ı~i::? ~C: m:m ka4maJmlib· lal'ma giren ild polis memunmun ~- ketlere, giWkQe içinden çıkılma ba • baya bindirilerek derhal istirahat etme: da hiç şilphesl kalmıyaraik. 
l'akat mademki gene bir zabıta l.şine disini de ayni sabaya götürdüklerini taklara saplayıp bırabıqtı. Siret her leri için evlerine gönderildiler. (Arkcsı vcw) 



10 Sayfa SON POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Adana topraklarında petrol 1 

aramalarına hız verildi 
. 

Petrol fışkı rdık& anda araziye akmaması için bir 
volf cihazı getirildi, aramalardan büyük bir 

netice çıkması bekleniyor 
. ......... - t• 

Bir ka.ragün 
Edirne kalesinin 

sukutu yıldönümü 
Edime CHusust> - lM Mart F.dl.rnı 

kalesinin Balkan barbhıde kahraman .. 
oa ·bir müdafaadan sonra sulıcllt 
ett1~1 ibizim için çok aclklı vı 

kara bir günün yıldönümüdü.r. 
Şl\phe yok ki, Edirne muhasarası, 

Türk hama.set vı kahramanlılının ta
rihe intikal etmi4 en .şerefil bir sayfa
sıdır. 

O devıin acls va korka.il: hükümetıe .. 
rlnln beceriksizliği yüsünden kaleden 
ıeçirllerek düşman lutalarına erıak 

ve mühimmat sevkedUlrken Edirnede_ 
kl Türk ordwıu her nedense blitfın 

yardımlardan mahrum bırakılmış ve 
nih!lyet her mahsur kaleye mukadder 
olan sukut felaketi Edirne kalesinden 
de uzak kalmamıştır. 

Edime knle.<Jinin şanlı ve çok şerefli 
mlidafaasında canlarını feda e:len 
kahraman Türk evlAdlarının, bu mü
nasebetle ~ yüksek hatıraları önün. 
de eğilme~ı borç !biliriz. 

* 

Cenubun 
şehri: 

Mart 21 

en eski bir 
Mardin 

Birçok medeniyetlere beşik olan bu tariht şehirde 
eski eserleri ince bir tetkikten geçirmek lazı~dır 

Mardinde Kmltepecle eski eserlerden bir görlnüş 
Bu kara güne rastlıyan 26 Mart 

Balı günü Edirne Halke'finde bir ıhti. Mardin (Hususi) - Mardin, taı ih lcır, Emevılcr. Abbasiler elinde kaldı. 
fal yapılacaktır. kadar eski bir şehrimizdir. MilRddan Ve ::ıihayet Hemdan :ve Mervan oğullan 

o günkü ihtifale 17.30 da ba.şlan:ı- binlerce sı?ne evvel Komuk Türkleri aa gelip geçtikten sonra (Hicri: 497) 
cakt.Jr. İhtilalde Edirne kalesinin bh-
raman mttdaf!lerlnln aziz hatırası taıtafından tesis edilmiş bulunan Mar~ Artık oğullarından İlgazi tarafından 

Adana yaylı.ılanndan birinin bir görfüt~'l'fl saygı ile &.nılacll'k Ye müdafaaya ald din, Komuk medeniyetinin en parlak wptolunmuştur. 
Adana, (Hususi) - Cenub bölgesin- dıktan 90nra Ankaraya avdet edecekler- tar1h1mlz 1çln çok terem menakıb ve muhteşem devirlerini yaşamıştır. Mardin. Artık oğullarına mensub 16 

~e petrol f.<lndajları yapıldı~ını evvelce dir. nakledilecektir. Romalıların. l\~ardinoı:1, co~rafyacı Bat- hükümdar zamanında en yüksek şöh • 
'bildil'miştim. Alihocalı köyü sırtlarında Diğer taraftan Adana erkek lisesi tale- lemyos helnmm Menıde dıye adlandır- re!ini yaptı. Her türlü umran eserleri-
'1le\·am eden petrol aramaları son gün- beleri altı günlük tatilden istifade ede- Malkarada 24 saat süren dığı Mardin, yukarı Dicle kıyısını k::ıp- ne kavuştuktan başka ulılm, fünun. il-
lerde oldukça geniş'emiştir. Alman, rek Hataya gitmişlerdir. şid9'li kar fırtınası lıyttn. Fırat nehrinin ortalarını aşan. caret Ye sanayide ileri bir mevki aldı. 
l:Fı ansız, Amerikan, Rumen ve Holandalı Toprak bayramı Malkara, (Hususi) _ Kaz.amızda dün Mazıdağından, Batman ve Savur sula- Mardinin Artı'k oğulları zamanında! 
ıondajcı ve mühendislerinin çalışmnhın başlıyan ve 24 saat devam eden kar ya- rından Mar~ yanlarına varan ve ~a- kazanmış olduğu ehemmiyet halen 
fasılasız şekilde devam ediyor. ~d~n~da toprak bayramı büyük bir , rım metreyi geçmiş ve münakalat dur- ğıda Midyat dağlarının uzandığı yere mevcud ec;erlerin tetkikinden kolayltk-

neş e ıçınde kutlanmıştır. Bayram, Zıra- ı k ...ı~ • ı· . K k d · · Bu faaliyeti yerinde tetkik etmek ü- . . muştur Bazı çürük evlerin damları çok- 8 '1 0.T genış ıJ en omu me enıyetmın la anlaı::ılır. 
at mektebı bahçesınde kutlanmıştır. VııU ı · " t · b. t ·ı ed" d · ıEere Adanaya gelen petrol arama grup- Faik Üstün de gençlerin arasınd.l bulun- müş ve duvarları yıkılmıştır. Bu sene mu ıım 1~ pm-çasını emsı ıyor u. Artık oğullaıının sonuncu hüküm-

1arı 'Umum Müdürü Cevad Eyüb Taşman mak suretile bayrama iştirak etmiıtir. devam'!! olarak giden kış mevsiminin kış- Uz.un _ruren. çarpışrnal~rdan so~ra darı Sehabe<l<lini Ahmedin (Hicrt 611) 
gfüdi.:.klerinden çok memnundur. Son- lık mahsulata zaran olduğu gibi hayva- Asurılerı kendı kuvvetlenne rameylı - şehri Tebriz hükümdarı Yusufa temlik 
dajlar çok derin tabakalara varmıştır. Osmaniye elektrik tesisatı nat üzerinde de tesir yapmış ve bilhassa yen ~omuk Tür.kleri burada M~rdin etmesi üzerine Mardin. Karakoyunlu -
IIer ihtimal düşünülerek bir Volf getir- Osmaniyenin elektrik tesısatı ıçm yeni doğan hayvanlan fazla hırpalamı~- ve Dıyarbakırdan başka daha bırçok lara ve bir müddet sonra Ak1myunlu _ 
Ulmi:;-tir. Petrol fışkırdı~ı anda araziye 40.000 lira para temin edilmiştir. Tesisa- tır. Kar, yerlerden h~n~:ı çeki~medtğin- ~~ir~~r kurmuşl~r Mardinin o )ara geçti. Akkoyunlulardan Ka•am 
akmaması için bu Volf cihaz: kullanıla- tın kurulmasına bu aylu içinde başla· den yazlık mahsul ekimıne tesıri olaca- gunku adı Erdupa ıdi. Azerbavcandan getirtip Mardin hava-
caktır. Petrol kampı şefi büyük ümidler nacaktır. ğından da korkulmaktadır. Aradan çok zaman geçmedi. Asuri- lİ<;:ine ;•erlC':;tirdiai Türklerle harap 
l~aretm~~vey~ındabırmüjdew~ , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rle rnüt~i ~re~e ha~~en K~ k~vleri~~;ndir~. 
mesınin kuvvetle muhtemel olduğunu iki . t· lt . d'l F k t h" Ve nıhayet, hır rnuddct de Safevı er 

(
----Samsun Hal'' evi gösterit şubesi ) muklar (M. E. 602) hır aralık Asur ha- · ."i • .. . , 

Si. as Ma at a Ela"ıg" a gı·dı·yor mıye ı a ınn gır ı er. a a . şe ır. ı· d k 1 M . ..J· Y Selt ,öy•emektedir. ....____ V • y • ' ---~ Tü kl 1. t' y k M e ın e a an ar~ıın. avuz m 1.a-
gene r er e ıne geç ı. u an ezo- d (H' i 923 ) D ' b k ı· . . . manın a ıcr : ıyar a ır ·.:a ı-

1.'uriım !?uhesi miidilr muavini 
Adana da 

potamyay! Asurılerden temışlıyen Ma- . 
dilPr Mardinı de idareleri alhna almq- sı Bıyıklı Mehmed paşa ta:rafından alı-

Tıcaret Vekaleti turizm şubesi müdür 
tnuavini Süreyya Ergün şehrimize gele~ 

rek tetkiklerde bulunmuş ve bugün An

itara"a avdet etmiştir. 

lardı. narRk Osmanlı imparatorluğuna ilhak 
Mardinin bundan sonra yaşıadığı gün.. edileli. Tarih kadar e5ki bir şehir oldu

ler hayli karışıktır. İran orduları tara.. ğu bu izahattan da anlaşılan Ma.rdinin 
fından işgal edildi. Bir müddet Kiyan!- eski eser lerın: tetkik etmek mutıakkak 
yan, sonra Sasaniler. Romalılar. Arıııb- ki. çok faydalı neticeler verecektir. 

Mck(coo gitmiyen çocuklar teshit 
ediliyor 

Mmtakamızda tahsil çağında olup ta 

mektebe gitmiyen çocukların tesbiti için 

linüınlizdeki ay başında şehirde b~ sa· 
ı·ım yapılacaktır. 

Bir Amerikalı profesör Mersinde 
Arkeoloji profesörlerinden Garstang 

Ger edede bir kadın 
kaçırma vak'ası 

Gerede, (Hususi) - Kaıamıza bağh 
K'.oçu.mlar köyünde bir kadın kaçırma 

vak'ası olmuştur. Bu köyden Niyazi a
dında birinin Fatma ismindeki karısı İn
cili dağda odun keserken Çayviran kö
yünden Fahrettin karşısına çıkmış ve 
kadını saçlarından tutarak tehdid etmitt 

Mersine gelmiştir. Mersin Ha1kevi Ame- Samsun (Hususi) - Halk.evleri ara-ıayn bir hususiyet dahi vere<:ektir. 
rikalı profesör şerefine bir çay vermiş· sında temsil şubeleri en iyi derecede gö- Turneye 35 Halk.evli iştirak edeceıt-
Ur. rUlen on Halkevinin C. H. P. genel ıtir. Bunların altısı bayan, 29 u baydır . .!Grükleyip zorla 0 civardaki değirmene 

Profesör Garstang geçen yt1 olduğu gi- sekreterliğinin tensibi ile bir yurd ge- Doktor, memur, tüccar. memleket genç- götürmüştür. Fakat değirmenc.i Seyid 
bi bu sene de cenub bölgesinde tetkikler zısıne çıkacağı malılrndın. Bu meyan- liğinin güzide birçok siması malfun ol- Ali mütecavizi içeri sokmamak istem.it. 
ynpacaktır. tla Samsun Halk.evi temsil şubesinin de duiiu iiztıre Samsun Halkevi temsille - aralarında şiddetli bir mücadele başla-

F.~itmenlere dağıtılacak pulluklar Sivas. Malatya _ Elazığa gidere:k her rinde_ bilfiil vazife ~a:k.~dırlar. Halk mış, Fahrettin Seyid Aliyi vücudünün 
Seyhan köylerinde vazHe almış olan ı:ıehirde ikişer temsil vermesi muvafık evlen nrASında samımı bır tamşmıya muhtelif yerlerinden yaralamıştır. Bu 

eğitmenlere dağıtılmak üzer<! Zıraat v~- görülmü)tür. Temsili tensib edilen eser ~eı:: iie ~~-~kil edec;k bu seyahatleri t~:: sırada hadiseden haberdar olan Fatma-
l<Aleti şehrimize 41 pulluk göndermiştir. 

1 
,r d d Ü f' . . . d C H tıb ettıgınden do.ayı genel sekreterlıgı ı 

Bunlar Ankara nümune riftliği mamu- .er e a r ının son sene ıçın e · · t 1 .k d . nın anası ile diğer köylüler · koşmuılu. 
~ p 1 k 1. - . . .. b k e >rı e erız. 

IAtıncıandır. . g-ene se reter ıgı pıyes musa a a· - S H Ik . h t ed ğ' .. onların geldiğini gören Fahrettin derhal 
"k~ f k . amsun a evı seya a ece ı uç 

~nkarrı Kız lisesi talebeleri Adanada sında en çok mu a at azanan esen vilavet merkezinde iki temsil vermekle kaçmıştır. 
, Ankara Kız lisesi talebelerinden mü- «~~yaz Baykuş:. ile. gene ayni muhar- ber~·ber 23 kjşilik bir orkestra teşkil Jandarma kısa bir zamanda milteca
rekkeb 70 kişilik bir kafile başta öğret- ~ı.~rn gc~:1 ~k:eterlık~ar~fın~n ~eşr~- ed~n arkadaşlar klaı:ıik büyük birer vizi yakalamış, sorguyu müteak1b tevkif 
inenleri olduğu halde Adanaya gelmiş- ı en « ır 0 torun evı> a 1 pıyesı- konser de verecektir. edilerek Gerede cezaevine götürülmür 
l er, şehri müzeleri barajı gezmişler, A· dir. Elyevm Smnsunda bulunan ve ayni Resmimiz geçen sene Samsuna gelen tiir. 
l ana Kız

1 

lisesinde' misafir edilmişlerdir. zamandR gösterit şubesi reisliğini ifa Sinob Hatkevi temsil şubesi gençleırini - - ----------
l\nkaralı telıc>beler bu akşam Hstaya ha- eden muharririn bizzat baş rolleri oy- s~msun Halkevi azasile beraber gös - Arapkir Halkevinde seçimler 
reket etmişlerdir. İki gün Hatayda kal- naması. ~üphe yoktur ki bu temsillere termektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
Arapkir (Hususi) - Halkevlerinin a. 

çılış günü burada da merasLın yapılmış, 
m C'rasime birçok halk ve memurlar işti

rak etm~tir. Bu arada Halkevlerinin ça
lışmalarından ve bilhassa Arapkir Hal
kevinin bir yıllık mesaisinden bahis kon 
feranslar verilmiştir. 

iki başh d işi bir 
buzağı 

Sıvas, (Husus!) - Buraya ballı Ulaç 

nahiye merkezinde Hıdır oğlu Yusuf ço

banın ineği iki başlı sarı renkte dip bir 

buzağı doğurmuştur. Buzağının iki ka
fasında da göz, kulak, ağız tamamdır. 

Vücud de normaldir. Resimde bu hilkat 
garibesi görülmektedir. 

Kaşta yol faaliyeti 

Bundan sonra köycülük, kttabearay, 
spor; sosyal yardım şubeleri intihabla11 
yapılmıştır. Kitabsaray komitesine öğ -
rctınen Feyzi Ulu, P. T. T. Şefi Feyzi 
Yüksel, Rüştil Çobanlı, köycülük koluna 
orta okul tarih öğretmeni Mehmed Türk 
men, Hilmi Tuncer, Cemal Yılmaz, spor Kaş, (Hususi) - Kaş belediyesi, yol-
komitesine Öğ. Ali Bilgin, Nurettin Gü. _ ların açılması faaliyetine devam ediyor. 
n•I, Öğ. Riza Dündar, sosyal yardım ko - Bazı arsalar istimlfık edilip yıktmlmı-' 
mitesine C. M. U. İbrahim Görrm, Rasim ve kasabanın işlek caddeleri bu suretle 

- Belediye son günler
le seyyar esrtaf arasında 
bir kontrol yapmış. 

... Yirmiden fazla esna~ 
fı mallarını eksik tarttık -
ları için yakalamıı .•• 

Bundan böyl(' müte
nebbih olurlar, btr daha 
eksik tnrtmazlar değil mi? 

Hasan Be:.' - Yirmi ta
neden onu belki, fakat va
kalanmıyanlnr acab=ı kaç 
yüz, yahud kaç bin? Kadıoğlu, Fehmi Tan seçilmişlerdir. j engellerden temizlenmiştir. 



OB 
Bu hafta yapılacak 
Mi li Küme maçları 
Galatas _rag Fenerbahçe ile, 

B şiktcş ta Vefa ile karşılaşıyor 
eye dahlı d rt. klub murahhaS tir. Geçen senenin tra1 tupası galft>l Ports-
a a ın rt e nde bir toplan•ı mulh da, Totte ham'a 1-0 mağl&b olmu tur 

r ır. Bu to ı tıda kl ıblerin maç.. cer.ub ırupunda Spora takımı 9 puvanla 
r k1 h r konu ulmuş, azi. birinci, Chelse~ 8 puvaala ikinci nıdyettedlr. 

1 b r b namamı tır. Bundan M rke ırrupuı da, WolYerhampton, Blrmlng 
bu h l y cak 4 m m hasılitı ham'x 3-1 yenmlftlr. Wolves ohu grupta biıln. 

be ınutesavı en taks m edilecektir. el Tazlyettedlr. 
b lda ~ pıl k m ı maçları, ş mal ırupunda, methur Preston 9.000 ki-

l' 1 t>n alt• h m o . T rık Nuri B::> in y ettll maçta Oldham'a 3-2 m9.ğli\b 
l"l\ · K m ı H • ş l, A med Adem ım tU!' B ı r ta Bt J blrlncl, az f r t~a 

cd,. kt r Pr t n ıtlncl vazlyett~lr. 
"e har Pa g nü ba.tlı c k mlllı kil- Di r rruplarda da maçlara devam edllmlş, 

Be tnaçı '"1 şu kilde ol caktır. İskoçya grupu ve ordu maçlan da dahil ()}. 

0 
ik 8 Ve! lf m ıc nzere geçen Cuın rte31 İngllteredc 

lA. a ata ray Fenerb hçe .saat 18. cem'an 57 futbol maçı yapılmıştır. 

ld ~!ar T kslm stadında raP 1 catıır. Pi;ag - Po .. g müsabakaları 
._ k rd" kl blerden b r murahhas saha. 

Or o::ıtrol vazıfe.slnl görecekUr Galat!\&araY kUlbünden: Galatasaray klil. 
rıl'li' ta hakeme 7,5, yan hakemlerin her bl- bil kendi ıot.a»nde beşer ıu.,.tllk takımlar a_ 
tıa 

1 
de 3 buçuı. Ura ...ırllecekt r. Bu haftaki namda Ptnr.Ponı turnuvıuı tertlb etmiş • 

• çarın hakemıertnl bölge hakem komlt.e. tir. Mü.9abataya 30/3 940 Cumartesi günü 

F 
leçeceır lr. saat lf de baf}anacat ve turnun galibine 

edera . ı· ır ti bir tupa ver11eeekttr. Kayıd muamelesi 

SON POSTA 

Bir doktorun gunlUk 
notlarından 

Basur memeleri 
Basur memelerinin en eaa&Iı sebebi ın.. 

t1bazdır. Her inkıbaz mutlak hutanın 
ıkınma.sını lntac eder. itte bu miıtemadl 
tazyik nihayet emdenln yani aiyah kan 
damarlarının şişmesi ve blnnetıce " 
remı basuriyeye milnkallb olmasını ınta~ 
eder. Bu d n maada oturak hizmette 
r.nlışanJar hareket yapmıyanlarda buur 
memeleri daha kolaylıkla tqekkül eder 

Ba.surJarnan bazan kan gelir. Bu me
melerin fazla lifiP bir ~rlnden çatlama. 
sından ileri gelir. Bazan bu kan ıelme 
hall o kadar ileri gider ki hastada f:ık.. 
ruddem )apar. Renk solar, baş donmeleri 
v~ daha sair kan.sızlık ll!metleri ba gos
terJr; tabii iş de ehemmiyet ke&b"der. 
B sur ıınerrıel rl harlçı ve dahili olabilir. 
Haılc' olanlar gözle gorulür; dablU olan
lar da mak'adın hemen içi tarafında t.e 
şekkül etml tir. İlk zamanlarda bas~ 
o kndnr ız ırab vermez; fakat bazan o 
kadar çok l er :ltl hastayı buyuk ıztırab. 
l.ı.rla gunle .. ce yatakta hapseder. Buyuk 
bir domat halinde mosmor durur. Ba
surun llk re.si hastalığı llerletmeınek. 
le n mumkı n mertebe muteyakklz ol _ 
013ktır Günde ~lr hatta iki defa defl ta 
b -~ ~nulayim surette vaki olmalıdır. Eğe; 
buyuı: olr basur memeai halkası tetettill 
etmiş ise artık o zaman bunun çareal 
amellyettır. Ameliyat çok güzel ntUce 
Vtren bir amellyatt.ır. Ba.surdan ıztıra.b 
çekenlere; kan zayi edenlere hl9 tereddüd 
etmeden ameliyat tavsiye ederiz. syonun mısa ır a .ı ere 27/3/940 ÇUJ&mba akşamı .saat 21 e kadar 

ziya' eti yapılacaktır. Kayıd için klObümüz Utibll _ Cevab isti.Yen okuyaeularımın posta 
ğinf' müracaat eda-ek müsabakaya tştlıak e- pulu 10Damalarını rtea ederim. Ani lak. 

t !Uetıtnı Federasyonu dtin birinci Balkan deceklerln Url reskn 111e bir de esami listele _ a dırde b&eklerl ... ıabeı.n llalabWr. 
~r kosıısıı münasebt'tlle büyülk bir ziyafet rin! vereceklerdir. P'lkliatür tanzimi ve ha_ ~ J 

flniştır kemleri., tayin\ için mftsabaka.ya iştirak e -
l1i Ziyarette Ber'en Terbiyesi umumi Müdii- decek t::ı~ımlann mur:ahhaslan 28/3 P4a ............... - ................................ __ _ 

b r nutuk aöylemı buna Yunan ve Yu. PerşmıbP gunil .saat 18/30 da klübümütcle Askt!r/lk iş/eri: 
=:ıav ltames• nlslerl cevab vermlş1e.r _ yapılacak tçtlmaa gelmeler! rica olunur. 

~ 1 B.ılkan bisiklet müsabakaları lb 
"b e•ızm Jl'edtra.syonu relsi Dr. Adnan mi.i f y:d ~rabn yoklama glhı)eri 
~rıalı:ada kazanan atletlere, kafile ldare'1- M N! anda Romanyada yapılacak Balk:m Emt ö il t 

e mad lya ve diploma ~vzi etmiş. bt: bL411klet ml\.sabakaları için hazırlanan ekip- n n' A.s erlik Şubllainden: 
:nhnl toplantı bu ~uretıe nihayet bulmu~- Jerrlen Kot'!le11lller ~hrlm12e gelmiş n id - 1 - Şubemize lcayıdlı ihtiyat eratın sene • 

r. mar.lanrıa baş1Rmışlardır. ll~ mutad yoklamaları için 20 Mart 940 &ıi-
~ Yugoslav ve Yunan • Jetleri dtın akpm Bu hafta Topkapı.Çekmece arasında nunde yapılan Ulna ektir. 
hrırnıuıen hareket etm ,.lerdlr. yapılacak 100 kilometrelik müsabakaya Ko- 2 - Yoklamalar ,saat 9 dan- 12 ye .itadnr 

Beden t b" . U1U U eael! tıılnmı da lştlrAk edecektir 7 Nisanda devrm l'dtcek saat 12 den aonra gelenlerle 
8r IJeSI UmUm m r Ankarada umumi blr eeçme mil8abataaı ya- kendi dolumlarına ald i{inlerde gelmeyen. 

tıe l!alkan tır koşu.su milnasebetlle şehrtnıı_ pılacaktır. lerln müracaatları kabul edllmlyecektlr. 
l.tii hlml" bulunan Beden Terbiyesi Umum • .......................................................... 3 - Yokla.ınalara nüfus cüzdanları, ıuıke-

Jnı~iı General Cemil Taner yarın akf'!lm Vapur ve ı1ntreoo darhğı rl ve~lkalarlle behemehal her şahıs kendisi 
decet a merkezlnde mllll kümeye lftlrak e- d ad• müracaat edecelttlr. Muhacir vesalr suretle 
k<ın 4 kllb fUU.OJeOlertnl toplı,.rak blr avam ıyor fQbeye tayıdlarurı yaptırm&DUI olanlarla 

Uf?na upacattrr. . . . • JOklama lraçatı, bab)'ada kaJmıt olanlarm 
Unıuın müdur toplantıdan .onra Ankara t.ımanımlZP ışlıyen vapurlar ıhrac da tendi dolumları C(ln6nde mtlracaat , 

h ınrıteverc!he~ hareket edecektir. ,..mtialar1m nakle klft gelmemekte ve meıerı. e • 
Ankarad ki spor hareketleri hatta İtnlvay~ fazla vapur iıtlediği hal- 2 - 311 dolıım1111arm J'Qklama eünlerl: a de bu m~mlekete satılan mallar dahi 28 M:ırt M0 Pertembe gtintl. 

'ttclntara <Husu.sil - Bükreşte yapı • bir mi.idr.let beklemektedir. 29 Mart 940 Cuma lilntı 
'-at Baltan bl4iklet mıi.sabakuı - Bu vaziyet şehirdeki depo ve ardi. 1 Nlaan 940 Pazartesi ıünO. 
ttr' blll'Tlle beraber bet devletin 11- ve darh~nı arttırmalml ve alvni zaman B - 314 doğumluların JOklama günlerl: 
..._ altt taı~şır.iftir Türk b!.alklet mllll ta- .. . 2 Nisan 940 Salı ıtıntı 
~ı. Antarada -p· ılacat (125) tııomet.re- dR birçok fuzult masraflan da Jstılzam 3 N'~ '""" llt. J- • -.J· .... n .._ Çar.şambe güntl. 
~bir JVlltan sonra, eeçUecektlr. aıaıtıeı ettı~kt~-aır. 4 Nisa 14" 
h. 'l'aayonu, bu Paar yapılacak .1011 llulrlık Avni vazivet İzmir ve Mersin gibi n Perıembe güni. 
._;ı,,nı miteatlb, Ankarada bir kt.ml> aça- ~;~r •lırAc Umanlınmızda dt. hisse • ~ N~~5 9401Cuma günü. 

tır. Bu tampa, böJlelerde •uT&ffat119t - do umıaıann JOklama gilnlerl: 
~ren, blslkletçller aıınacatm. •urHatl dflmektedtr. . 8 Nlaan MO Puarleel gftntl 
:::ırıııı: ft çalıfmalar, Nllanm baftuına u.. Eu varlvete hır co'k ihrae emtia1a • 9 N1.san 940 Hah gtınft. 

deYam edecekUr. nnın standard tiplerine uygun hale 10 Nmn MO Qarıamt>a gftnft 

iiik,...k mektebler bftd•.,...ı.n tetirilmesi için sehrimime işleımegi 11 Nlaan 940 Perf(!mbe eftntı 
~'ldtlJbet mekttbltr brPllıllD•lan, pek 7&- .,arurett inzimam edince. del>O ve ardi- 311 ua 112 dotumıulardan olup muereu 
'J, .. a baflıyacaktır. Qaı1a1DU &ini. futbol ve darlı~ btl".J ehvalde büyük müşkü - do1nyıstıe lelm!:venler: 
..,_ •d hrld Kanlının rtJWtlıMle toplanan • ~~ · 
-...ı\teb milme.uWul raaıı,.t )N'OlftDllarmı llh :mıc:-:b olmal\~.ur. 12 Nisan 940 Cuma ıontı 
'-b t etmlftlr ' Alikadarlar acentalara limana da • D - Dtter dotumlann JOklama ıtınıert 
... "1 atnetı ~wbablara Bank fattllıul hs sık ,·apıuır uhlttlmesının temfnt t • aynca llln edilecektir. 

'ıı tlt etımJecK, DAi Tar1b taldUtell S. ,.ı. ~ telmtr milracaat etmislerdtr. 
~ • fııtboıa ~·· OD bald• mt11111a- BakırkGy Saib Hllrimlijincfen : 
~ıı.r, Mü"1Je. ona WbiJlf, Ziraat.,. Koa. Bir kam kimtlrle mhlrlmdl Yeşilköyde İstanbul caddesinde 4 nu. 
\ •attı•ar faUlol. _..,.,.,ı w ataetma ıa • .,_ lttıılrı •rumda J&pılacllkbP. ~ Beyo&hmdl\ Haçopulo pasajında o - maralı evde mukim iken vefat eden Jül-
~19 ua,. atecb it ahUIJlıda yapdnıUllll turAn Marl adında bir kadm odasına ya İspadaronun ter:ekesine vaziyet edile-

n lçln, lcab eden tedbirler de aıımnıttD". aldıiı rn«n~al ik8mürilnden zehirlen • rek hanede mevcud eşyanın satı~a ka-* mif, teda\1 edilmek üzere Beyoifu has rar verildiğinden tayin olunan 3 Nt"an 

ee ~iltaelt mettebler teması ba§lamadan ön- .,anC'sJn~ tcıaldııı~. 940 Çarşamba günü saat 14 de mahallin
~ 1tlıtaek tahsll ıençlltını tanıtıtıı'Jllak .,. ····-·-··-···-·-........................................ de satılacaAtndan talib olanların ma • 

11 tt-tırıiyeıı takviye mauadııe bir car 11,.ıe. r T ı y A T R O L A R ' hallinde hazır bulunacak memura müra-
~'~ecek. bu suretle ıençler, bir ne'fl ~- \ J caatlan i!'1ı olunur. (2S532) 

Transit yolu Erzurum 
Mlldflrlftğünden: 

Mıntaka 

lt -
1 

Tranatt Jolunun Saçtepe • Tabi d tı- Kml <ıkuş kısmının takr ben otuz kllo 
ate re fk parçuuun varyant etüdu aç k eksil e ,.. ko ulm ur • 

2 - Bu lıın muhammen bedeli beher kil ınetr~ ne 250 Jıra '.b~ablle a7500> ıır 
ınunkkat teminatı u562ıı llrn «5011 kuru tur. olup 

3 - J3u ite ald evrak şunlardır: 
A - Eksiltme §artnamesi. 
B - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
C - Etud hususi şartnamesi. 

D - Guzerglhın umumi Lstlkametınl ve ıniicbır noktalarını gös ir kroki. 
!' - Mutanle orneği 
isteyenler btı evrakı tranait yo u Enıurunt Mıntaka Mudur u~iınden bedelalz olarak 

aldırab1llrler. 

4 - Ek.slltmf' 8/4 940 ta,.ihlnde Pazartesl gilnO saat 15 de Erzurumda Umum ıu _ 
fettlşllk b-n~ında transit ~olu mıntaka mildilr!üfll oduında mutefekkll komisyon ta 
tarafınd n yapılacaktır • 

5 - Ekslltmeye ı rebllmek için istekli erin bu nevi etftd iflerlnl muvaffaktyetıe ba _ 

tardıkl'lrma dair resmi vesa kle eksiltme gün nden en az bet gtın evvel Erzurum v l~ 
1etıne müracaatla fenni eh1 et ve51tuı abnal rı llznndır • 

8 - L tek11ler1n mm akka t mh atı m 1 na yatırdıklanna dair makbu veyn 
şayanı kabul banka mektubu ne 1940 yılımı mahsus Ticaret. veaıta:n v beftncl m dde. 
de yazılı vesikayı hamllen komisyona müracaatları llln olunur. c20'73• 

Evrakı Matbua iIAnı 
Çankırı Belediyesinden: 

Qankı ı beledl)'il&in1n 940 mali eneslne aid evrakı ma~uuı 9 3/940 tarihinden m 
baren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. • 

1 -- Muhammen bed ll ( 700 lıradır 

2 - İhalel kat'lyesl 28 3 940 t rlhlne müaadlf Perınnbe güntl aut 15 de Çankırı be. 
ledlye d:ıiresinde encumenl belediye tarafından icra ınıınacaktu. 

3 - Muvakkat teminat (52 Ura 50 ituruıtur 

• - Evrakı matbuanın liste.si ve 4artnameaı evrakına merbut olup tallb olanlar be:r 
ıilu belt-dlyeJe müracaatla ıoreblleoetlerl gibi tafradan ilte,enlere de bedelli• olaralı 
ıönderllır. <2115> 

Devlet Fava Yollan Umum Müdürlüğünden: 
l/NlsRn 1940 ıarthinde posta ve bagaj nakliyatına 15/Ni.ııan/1940 tarihinden it.lbarea 

4e muntazam yolcu posta ve bagaj seferlerine başlıyacak olan tayyarelerimiz aşağıda 
yuaJı &aatlPrde hareket edecektir. 

.Pazardan maada herıun • 
Ankaradan hareket 

Saat Daklka 

lli 00 -------· i.stanbuldan harl'ket 
Saat Dakika 

8 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 50 

İstanbula muvasalat 
saat Dakika 

17 00 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

10 10 

Adanaya muvasalat 
Saat Dakika 

17 00 

-------------~-------------------------------------·---Adnnadan hareket 
Saat Dakika 

8 05 

Anltaradan hareket 
8aat Dalı:llta 

7 

İzmlrden hareket 
saat Dakika 

10 30 

f.staoouldan banket 

Si•' Dakik& 

8 15 

İzmlrden hareket 
Saat Dakika 

10 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

10 15 

hmıre ma'IU&lat 
Saat Da~ 

10 

Anlı:araya ınu•a.alat 

Saat D kfka 

13 15 

fmme muvualat 
8aat Datlka 

10 05 

lstanbula muvualat 
Saat Dakika 

12 30 

Fazla lzah&t. almak için acentalara ve meydan müdürlUklerine müracaat edalmesl. 
c2318• 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
!Aanbul püet po1t.anealnde yapılacak d&hlll tadlllt lfl açık etailtmeye Jtonulmuftur 

D.slltm4! 10/t/MO Çarfalllba saat 15 ıe B. Po.9tau.ı binaaı birine! katta P. T. T . .Müdilrlil · 
lll odumda tapianacat mtıdttr16k aJım •Üln tomlayonunda 7apılacaktu. -

Keflf wdell 11111 Ura 18 nrtı1. muTak.kat temhıat ıa liradır. Tallblerln olbabdakt u 
pf •• 40rtnamelertnl rörmek .,. munkkat temh\ı\.t.ıarım 7atırmak ~ çal11ma ıu ıe 
rinde meütr mtkl11rl11k idari talem lenzım :tımıınıı etslltme giln ve saatinde de en 
as bir taahhüdde 1000 liralık bu ile tMmMr if Japtılına da1r idarelerinden aım14 oldu 
tu Tes!ka!ara ı.tinaden İstanbul Vlllyet.ıne müracaatla eblltme tarihinden a gün evvel 
aıınmıı ve 940 yılına ald Ticaret Oduı v~rue lııoınJQona miiracaatıarL ı222b 

SELANIK BANKASI ilan Tarif em iz 
Tetw tarihi : 1888 Telcal&ala..U. ......................... • 400 ...... Uk anglJmanına rırmıı oıaraklardJr. 11.\LK OPDETI ·····-.. - ........................................... . 

'1iıbendls mektebi AnkanıJ• pu,or Mutad JU tumeatne tam kadro.,. J9nl ldare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 
tn:anbu1 ytıwk mektebıer voıeyt>oı "'mpl.. repertlrftrıa Jn1anı1a ~. Ankara borsası 

Birinci 
llıind 

.. lail. 
aaJUJ. 

Vfiacll ..Aile 
Dördincii Mlaile 
lı Miti/eler 

asa • 
200 • 

~ Yüksek Mfthend1.s mektebi takımı (23) _ ............ - ................. - ... - ...... _ -· .. -
~le l!da Ankarayı ııeıeret. MlltlJ'9 vo111- Doktor Haf iZ Cemal Açılıf • Kapanıf 25 Mart HO ftatıan 

Ularne, temaata bu1unacak1ardır. 
İtalyada tertib edilen basketbol <I~• llekbn) 

tumuvMI Dtvanyoluada UM aumar .. a \er,aa 
ltaı... lluta kabul eder. Telefon 11044-233tl 

'c!.t -.rada blr basketbol tumuvaaı tertlb --------------
~ lnıış: buna Mı.sır, Yunanı.stan, Romanya, 
tıı toeıayya ve Türk!~ takıml&n daftt edil. 
'il ftlr. Takım hazırlıklı olmadıfı ıçın lftlrak 

etlıl.rece5hnlz blldlrllmlftir. 
SeUa Tescan 

lng·lteredı futbol grup 
tı hlUsabakılırımn neticeleri 

ftı.~t.erede yapılmakta olan futbol ıruP 
t akaJa~u:a denm edllmlt n ıu 11etlce
C llınnıııtır: 
ztıp grnpunda 10731 kitinin aeyrett.i m&Ç
~ &enRl Westham takımına 1-21 mallılb 
Jııı~•ıur. Fiılhan _ c arıt.on maçım J - O 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dnadner Bank Şubeei 

Merkeai: JlediJa 

Galata - İatlllbul • İzmir 
Depoett: ht. Ttttilıı OOmriilft 

Her tiirli hnh · · * 

lııl1lane 

C.Detn 
Amaterdam 
BrtlUel 
AUu 
8ofJa 
KadrU ......... 
Blkr•I 
Btlrr .. 
Yolroham• 
a&otholm 

ÇBKI.l'JS 

1 lıerllD 
100 Dolu 
100 l'raa 
100 Lln& 
ı• fmt. l'r. 
100 .,orln 
100 llella 
100 Drahmi 
110 Ln• 
100 ~ 
IOOPeql 
100 Lq 
•• D1nar 
111 YeD 
100 1neo sı. 

AllJll K&,.Dlf 
6.21 

ıao.11 

l.9'118 
7.1375 

11.1m 
89.19 
D.0'171 
0.86& 
1M2& 
18."25 
IU675 
052 
8.2875 

U.6750 
so.n 

l:eh•• " ..... 
llrpnl 10.- 20.01 

Tirlıiyedeld Şubeleri : 

tsT ANBUL .Galata ve Yenicamf) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

YıınanidanJalıi .Ş.,beleri ı 

SELAN1K - A TİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

İatanbul ikinci lflis Memurlu
iundan: 

Son sahile 

100 n 
60 
40 

» 
» 

11aanen btr mtıddet zartmda ru
ıaca mnhrda ntn nı>tiracatıa.r 
aynca t.emtıttıı tanfemlzden istifade 
edecetıerdlr. Tam, nnın ?e eenelı: 
n)'fa lllnlar için ayn bir tarife derPlf 
edllmlfUr. 

Son Poata'nın ticari lllnlanna al4 
lfler ı,ın f1l adrese müracaat etfU.. 
melldlr. 

iJlnedık ltollektlf §irkeU 
Eabt"&JU.Dzade Baa 

Ankara caddesi 

.................................... _ ...................... ... 
Son P01ta Matbauı 

Neıriyat MUdtırü: Selim Raaın Emaa 

I 
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12 Sayfa SON POSTA 

A 

1 ES N • 
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BAŞ, DİŞ, NEZLE, SRİP, 

ROMATİZMA, SOGUK 

ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün aarılarını derhal keser. 

1 
Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabilir. 

T raş bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamıştır. 
Piyasamızda daima mevcuttur. 

Sıhhat ve İç'imai Muavenet Vekale
tinden: 

Yurdumuzda münhal bulunan eczane yerleri ~ğıda yazılıdır. İşbu mahallerde ec -
zane açm:ık ruhsatnamesi mü.!tahalc olan ecı:acılara ver1Jeoeğ1nden tallblerln dilek • 
çelerıne 24/1/040 tarih ve 964 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkındaki kanunun 2 ne! 
maddesinde yazılı vesaiki raptetmek surtLUe rnilracaat etmelerl ll~n olwıur. (2341) 

Münhal bulunan yerin adı: 

!.-taraş (merkez> 
Bozüyük 
Tavns 
O eyvEI 
Gediz 
Bafra 
Vezlrköprft 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 

Avrupa hathnda bira nakliyatına tenzilat 
Bira nak.li)•atına mahsus fevkalAde t.enıulU tarif• 1/4/ 940 tarihinden itibaren Awupn 

h:ı.!.tunızda dahi tatbik edllecektlr. Fazla tat.slllt lÇ'ln. istasyonlara müracaat edllm.e-
l1dir, c.2sn. cıw. 

Kırtasiye ilanı 
Çankırı Belediyesinden: 

Çanımı belediye.sinin 940 mali seneslne ald ıortaoiyut 9/ 8/ 940 tarihinden itibu9n on 
ılln müddet.le açık eksiltmeye konm114tur. 

1 - Muhammen bedeli (400) Uradır. 

l _ İhalei kat'lyesl 28/ 3/ 940 tarihine mllsad!f Pertembe günü sut lS.30 da Qan.kırı 
belediye daire.slnde encümenl beledl.)'e tarafından ynpılacalrtır. 

3 - Muvakkat teminat (30) liradır. 

f - Kırtasiyenin listesi ve ~rtnamea! evrakına merbut olup tallb olanlar her sUıı 
beledly~ye müracaatla görebllecek.Jert rtbl ta.oradan l.steyenlere de bede111.z olarak rön-
derllecekttr. (2114) 

BANKA 
KOMERÇiYALA 

ITALYANA 
Ta:namen tediye edllmiş sermayesi: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi: MtLA.No 
Bütün İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra 

ve New_ York'ta şubeleri vardır. 

llariçtekl banltalarımu: 
:BANCA COMMERciiAI:..E İTALİANA 

<Franceı Pa.rl.s, Marsenıe, Toulowıe, Nice, 
Menton, Monaco., Montccarıo. canne.a, Jaan
lea - Plns, Vllletranche • sur • Mer, Casab • 
lanca CM.aroc>. 

BA..""lCA COMMERCİALE ITALİANA E RO. 
MENA: Bucarest, Arad, Bralla, Bre.soy, CluJ 
Costan~a. Calaz, Siblu, Tlmichoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 8 
BULGAR.~. Sofla. Burgas .Plovd!v, Varna. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA PER 
L'F.GİTTO. Alexandrie d'Egypte, Elk:ahlre. 
Port • Said. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA E 
ORECA, Atına, Pire, Sellnlll. 

BANCA COMMERC!ALE İTALİANA 
TRUS'r COMPANY, Pihlladelphla. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müşterek Bankalar 
Banque Prançat.se et İt&Uenne p0ur ram• 

rtqı•e du sud. Parla. 
ArJantınde : Buenos - Airea, Roaario ıı. 

Santa f6. 
BRJCSİLYA'da: Sao..Paulo ve baflıca ,. -

birlerinde şubeler. 

CHlLİ'de: Santiago, V&lparalso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Ba.rranqllllla, Me 

dell'.n. 
URUOUAY'da: MonteTideo. 
BlliCA DELLA SVİZZDA iTAIJ.urA: 
Luıano. Bell1nzona, Ohla&so, Locanıo. 
Zurtch, Mendrlsio. 

1 istanbul Belediyesi İlanlan 1 sANcA UNaARo • tTA.Li&H& a. &. 
Peıte ve baflıca ıehirleıde ıubeler: 

Beledtye merkes dalrelerlle ıubelerde ınevcud 110 trkek ve kadm hademe lçln J&Ptm. HRVATSKA BANK D. D. 
lacalı: m.aaka.Jket el'bLse ve mantol&I' aoılt ek.ammeye lloıuılmuotur. 'n.hmin bedeli Zaıreb, 8u.aak. 
2310 Ura ve llll t.m.inatı 171 Ura 36 kım1ttur. Şartname Zab1' ve Muamel&t M'DdlrlQl11 BANCA İTALİANO • UM.& 
kaleminde görWeoektlr. İhale 8/4111140 Pasarteaı ııünG ıaat 14 te Da1Dı1 Snctt.ın.ncs. ya - Ll.ma lPerou> da bt.thca ,e!.ıtrWlrde ıulN. 
pılacıaıcıır. Tallblerln ilk teminat makbuz ve1a mektublan n 940 Jllına ald Tıoaret ter: 
Oda.sı Ve51b.larile !hale ıttnü muanen uah Dt.Jml Encüm.nde oulıınmatarL Cnü> BANCA İTALİANO • OUA.YAQUU.. 

Istanbul Gtlmriiklerl Başmtldürltt
ğttnden: 
İstanbul gümrükleri için 130 ton Jcrlple maden kömilrll açık eksiltme suretile alın;ı. • 

oaktır. 

ı - Muhammen bedeli 2000 lira olup muvakkat teminatı 150 ltrad.ır. 
a - Evss.f ve şartnamesi Levazım Se"lslnde herıün görtUeblltr. 
3 - Eksiltme 4.4.940 Perşembe gllntl saat 13 te Galatadakl BR.'111üd11tl0k bina.anda 

rapılacaktır 
• _ f.atekltı.rln taıtname~ yawı kauun1 v~tı.rlle blrınrt. reımeı.rı. (1217) 

auayaquil. 
İ!ltanltul merkezi : 
Galata, VQJVoda 

Telefon 44845. 

Mart 26 

AZ EMEK 
nif!s bir_L yemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En sıkı.şık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

KalG1'1, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahlyetJ ,.. 
yü.kset evı.afı halzd!r. 

Mercimek, beulya, buğda1 l'eöa1r çorbalık komprlmelerlmlzt 
her ;rerı:Se bulabiltrsinlz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURİ ÇAPA Kuruluş ta.rlh.l: 19U 

Cümhuriyeti 

AT B KASI 
Kuruluş tarihi: ı 888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı: 265 

Zirat ve tıcart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında Jrumbara-h ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 dtfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll 
na ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 .. 500 • 2,000 ,, 
4 ,. 250 " 1,000 " '° " 100 " 4,000 " 

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

DİKKAT: Beeablan.odaJd paralu bir ısene lçlııde 50 liradan afala 
düpniyenlere iknmılye çıktıp takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıenecle 4 defa. 1 EylOL 1 Birinc.iklııwı, 1 Mart ve t J1uL 
ran tarihlerinde çekilecektir. 


