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Daladye•in Ud biiyilk 
Japon gaaetesbıe beyanatı ngilizler sekiz ltalyan 

vapurunun hamulesini' F!ansa ea,vekiline 
gore Alman taarruzu 

miisadere elliler niçin yapllamıyor? 
ltalganların bir nümayiş 
teşebbüsü akim kaldı 

Dalad1eı "AYrUpaJI bugünkü prtlardaa kurtanncaya 
kadar harbe deyam •decefiz ,, diyor 

,, mııetıerba 
a.ml I 

mevzuuba.hstlr,, 
MOsadere edilen k6m0rler harbin ,.::==~

1 

sonuna kadar muhafaza edilecek ~1:.!:1:-ı.ıı~=~ .. == 
~ ft iN vazi7etia mubtımnıel baki .\ 

-·- ... _ pflan llakkında ,.,anı dikbı beJuıat-1 

Geniş bir imtihan Finler bntnn . :.:s:-~ .:.= ~l 
Bir Fransız gazetesi: "Müttefikler ltalyamn iatedifi · taarrnzJarJ ~ ~~ıe bulnn•m•m. ıı.a-

kadar dürüst hareket ~•tikleri takdirde ılllhtaa baza m6ntıuıran maddi, fkWadl "Y• 

tecerrüd etmiı olurlar " di1or unsknrttnler maU mllıiyette iltlhbarata IMlnad etmek = ~~t~.::-=~w: 

Roterdam tim anındn Mr g&ilftiJf 

. Londra 8 (Husuat) - Bulfln tekrar, kif edilmif ft bu •beble mevkuf ltaıyaıı 
Alman k&mlrG yQk1il ola'rak Roterdam • vapurlarının •11• finwHHk dokua baUI 
4hn hareket eden iJri İtalyan vapuru tev- olmuftur. (Devama 1 bici IQfada) 1 

Sovg~tler buz üzerinde 
bügülc bir tadrruz gaptılar 

ı 

<Dev- • iDd -~> 

Şekerli mamulô.tta, 
zamla nisbet kabul 

etmez, teref füler başladı 
Şekel' fiatlanna yapılan ummı mOtM-1 miyen baZı tereffüler görülmektedir. Ay

kib ellerinde at.ok bulunduranların beyan- nf hal lobnta ve tatlıcı dfJJrkAnJ•rında 
name verme müddetleri bltmlf oldulu da ı&illm11I. tekerli mamulAt ponf 
halde, bu beyannamelerde dkredilen .. , ıarına yüz para, bet ~ zaın 1~: 
ker miktarının tabmlnlerden çok az oldu- tır. Maaınafih birçok ·dilkkAncılar da A• 
iu g&1llmüftiir. PerakenMeilertn be • .. .... _... hi b 

'~-ı ·~~ ~--'- -·'-'- ·.,-- ç ir zam yapm•malı tercih 
yannaJDeıııcnuı ~ Ve UUDaı'l"ID IRIU&8 • etnıJflerdir 

tini tahkik imkAnlan 8(lç oJmakla bera • ' 
ber, toptancıların atıfları faturaya isti- Söylendifine göre teker fiatlarının 
nad etmekte oldulundan yapılan kon • artması tabiatile istlhıtli azaltac.k w 
trollarla hazineyi ızrar edenler meydana dahil sarfiyatı karşılamak üzere hariç • 

Wells bugün Pariste 
tema larma başlıgoJ. 

. --.. çıkanlacak ve haklannda k•nunt ahkAm ten ithal edilen ve 25-30 bin tona belli 
Fitalcrin elfne d4fn Sovyet komyon. "' tatbik edilecektir. olan tekerin ithaline lüzum kalmıyacak. 

(Ya.ıua 1 tıtd 1t111fada) Diler taraftan ,eker ve f8kerli ma - tır. Yerli t.brilralmn bu teae fada il -

Vapurlarda 
Amerika Hal'iciye MGatetan Pariate Polonya Bqwekili gwie J'&8a~ 

ve Harici1e Nazırı ile de görüıecek Dün Kadıköy vapur 
Paria 8 (Husu· iskelesinde münasebetsiz 

lf} - Bu alqam Lo -
tandan hareket edon bir hadise oldu 
Aınerika hariciye 
lhUatep.n Wellı, ya
tın ötleden evvel Pa 
~ muvasalat etmlf 
uuıunacaktır. 

Wellıin p~ 
IÜlldne kadar Paria
te kalmuı muhte • 
!Qeldir. A.nıerlblı 
~t, bu müd 
\!et zarfında cüm • 
hurreisi ~bröo ve 
batvekil Daladye ta
ratından kabul edile-
cek, Fransız harici
Ye ınüateprı Şam • 
Petye dö Rib, senato 
l'elsi JanenP.y ve mee 
lts refal Heryo ile gö • WeUı Romacla kendtıini Jcarplı11antar anuındc 
l'Gtecektir. 

Daladye, Wella terefine husus! mahi • , ........... _.j', .. _ .. 
rette• 6lle yemeif ftl'eCektir. i Ha n karitcatUrlerl ~ 

WeU&, Parilten bareketiaden evvel ! 1 • " 7 .,._,,. lı) 1 1 
Pelonn NfMkW Gemral tagorsky ve i 

~ ..... a ._. mqWa> '9:- ...... 

Gar.ete mGvezzileıinin vapurlara Cfr • 
memeleri hakkında verilen karar bul 
mO..U hldilelere Mebiyet ftnllekte • 
dir. Bu karar )'Gzandn dGn alqıuı da X. 

<Dnwıllnda~) ·---.... ......... ..... ... ·---
trfen llemlmlzfn bOyUk 

derdi : lmll ve Nrf 
m ... 1eeı 

imli meseleıinde 
yapllmaıı zaruri 
olan değişiklikler 

L.~1.~2f~l 
O*"'- Uıincl ....w..w ı.,a.. 

• 11e1 N7fm11 ~ 

mulltta yapılan zamla niAet kabul et • tfhsa1lmt de brulapmfbr. 

Caddelerdeki izdihamı 
Onliyecek tedbirler alınıyor 
Eminönünde iıdihamı azaltmak için RefAdİJ• 
caddesine yeni bir tramvay hattı döpaecek 

ltef'ldivı cculclaham umumi göriidfi 
rr .... , .... ~ .......... , 

. , 



' 

Her gün 
_. ... _ 

lstr 1 "1r sıtın•llA 
E~ ı-9 meg~arca 
MUAtbca 

Sözim kısası 
- --

\...,.. _____ I!. ar.,. .,. 
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İngilizlerin en Almanya Romanyıdu 
büyük vapuru askerlerini terhis 

Garb cephesinde mühim 1 .A~~stralfa. 48 bin Nevyorka vardı etmesini istiyecekmiı 
• ld kışıhk yanı hır seferi 85 bin tonluk vapur Beme 6 (A.A.) - Cladiuawı Rom.a. 

hır çarpışma o u kuvvet hazırlıyor hiç yo'cu almadı :a::r-=.-:? 
•ı 1 1 il 1 il kartı Londra 8 {Huaust) A t 1 . Londra 6 (Husull) - Bir buçuk ~- Bu muhabire nazaran, Alınan meıme. 
" m•nlar bir ngll Z er mevz ne kllmeti, ~bin ki§ilik yeni bv: ~:.:.tk~~ ~e evvel tezgiha konmll.f olan 8S bin sili, Almanyanın, Romanyada halen .uAJı 

,apltkları 1Ja9kında .. irler aldlfar vet hazırlamap karar vermiıtir. "?nluk •Queen Eliı.abeth• transa!lan - a't·:.ıda bulunan askerl kuvvetlerin., bif 
Kaydına derhal baflanacak olan bu tillnlıı i11f8JN tamamlanm14 ve dünyac- olmazsa kısmen tema edildifint g&mek 

tt, Pan. 8 "'-A) _ MOMlle'in ıukıada 1 pı.riıı iNali alt~ bulunan b~ blok- yeni efrad, İngiliz denizafın kuvvetleri nın en büyük bu yolcu gemisi. on beş hususundaki arzuaunu Romanya btlktl -
fııct.ıta lerl lllı8ftÜne kaqı Almaalar j laava firerM ıe Mil' a1mıf ve dufllWU ~mum kumandanlıjı emrine verilecek _ gön ~~el Atı• Okyanusunda ilk N - metine tebllj vazifesile müelleftir. 
~- ,..,uan "•kın, dönün en mil- aF zayiata utratmlfbr. ., tır. yahatını yaparak, Nevyorka vasıl ol - Almanyanın bu talebi, seferberliğin, 

hW... olmuf*ur. Bu bukıo ile bfr- AJman ajansı ne diyor: 0.Jecek sene haziranda, Avu.tral a _ ınuttur. Almanyaya mal teslimini azalttıiı mü -
!~ __.. mtkyuta '°PÇ\ı iatihzaratı ya- Berlfn T (A.A.) - D. N. B. aJaMı as - nın 90 bin kifililc nıaUem bir or:un Vapurun bu seyahati gizli tutu~ lAhuuına mü.steniddlr. 
~ır. Plpdenln havan topları atefle· kerl vaziyet hakkında ~ nıaldmatı ver- bulunacaktır. tur. Vapura hiçbir yolou ahnmaDUf • -
'lal bizzat bu ileri mevzii hedef tttih82 111ektedfr: - tır. W )) b •• 
tdtrek: teblf ettikleri sırada Alman ba- Alman devriyeleri .garb cephesinde Bulgar -Ru h d d . - e s ugun 

ı llrr•Ian bu ileri Jrtibetı kemıek üzere a- nihayet t~gtliz askerlenle temua gele- men u u H ıller paskalya p . ·t t 1 
... açftUf büuıuyorlmh. Alınanların,,. bilmiflerdır. had· . k t ld arı~ e emas arına 
'-llbb6Nri, :rran.ız ve İngiliz batarya- Bir top.çu ~aJll'lığınd~ sonra bir Al - ısesı 8p8 1 1 yortusunu gnrb b 1 
..,, tarafından derhal mukabele gönnftt" man devnyesı Mosellenın §arkında Fran. Sofya 6 (AA.) ç; aş JyOr 
tir. Mf\Mdelneler eanannda iki tngilb sız topraklannda Salı sabahı ctlk dö Rumen _ Bul - Remnt ~tr ~llğde h • d • k 
"'-t 61mtlt ve bif90k fn«fliz askeri de Comwallin piyade alayına mensub müf- ~ ıar hudud hAdısesinm fQ cep 8810 8 geçıreca <l!lattarafı l ind sayfa4a) 
ta..1.____ ~ ;ı.+4\ rezelerin bulunduğu bir istihkAm De iki ...__. cereJll!l ettitı >bildirilmektedir. harlcl19 nazın Zalesky ile de g~-
- --:. ..._.UJ\lf ve,a etlr uuşm~~ .. r. uu Bulgar hudud muhafızı 1 Londra 8 (HUSUlf) - Amaterdamdall tir 

llatlar berinde tayyare faaliyeti, he • müstahkem sıtınağa taarruz etmiştir. Ş&fl!'arak R yo larına alınan bir habe .. HiU ... ..ı..1 • 
"'9ı hemen hiç Mel8besinde olmuftur. Düfman kısmen bnha, kwnen de eıir e- R umen araziaine ginniflerdir. re ıore ~· ı---Y• Londra 6 (Hususl) - Ruzvelthı pJı.. 

._5 Mart l'@Cfti İngiliz tayyareleri, dilmiştir. Esirlerin adedi bir çavuı ol - umen muhafızları •tef ederek bir Bul- yon::nu garb cepheıinde Z.iıfrid hat - ıi mümessili Wells'in önümüzdeki haf-
4bn.ıı körfezi !zerinde .. -Uflar " mak üzere 16 askerdir. ganRyaral8DUf ve <ildürmiiflerdfr. Bulgar tınd ·~~rler aruında pçırmefe ka - ta içinde Londraya vastl olacatı anla-
...__ -r-· . _ t ve umen hudud mak h biri '" rar Verlnlftir. lm ı...-d 
··-.naz tayy~lm de Alman tayyattle- Bu keşif hareketı gostermiştir ki, n- h. bi . ama eşerea __ şı aa.ı.cıı ır. 
llldıı Alus 6ıııerinde uçmaları e911u1nda giliz aekerleri ileri mevzilerin yalnız bir ı~ hr ,~etıce vermiyecek olan bu h4di- A •k d k• El 1 • WelJs. Londrada üç. dört gün kıl -t' nehrinin 901 ..ıım tızerinde cew - mıntakasında vardır. Bunların her.iki ce- se a etnıifl~rdir. marı a a 1 an arın dıkta~ sonra tekrar İtalya yolile Va -
-..ı.r Yll'UUllardır. nahında da Fransız askerleri vardır. İşte &f 

6 
RAdıse nasıl oldu! f 

1 
k şinıgtona dönecektir. 

Berıtn 8 (A.A.) _ Büydk 11mumt ka- Alman hareketine maruz kalan bu ilk di . y~ (A.A.) - Bulgar ajansı bil - e a etzedelere Bugün Londradan hareketinden ev-
•-..ııın Mııböği· hattın himayesine memur İngiliz bölüğü- r~. • vel gazetecileri kabul eden Wells, Av-
lloset~ ..rlcmda bir ketif kolu, in- dür. hakk ;nyı:ıı hudud~nda cereyan ederek yenı vardımları rupada bulunduğu müddetçe hiçbir be 

1 
ın .a rfkiAmız haberler neşredi • I yanat vermfyeceğini. şimdive kadar 

l·svı·çre hududunda Hnl"'ndada Almanyaya e;~!d~ !°dur:. .. . . Ankara 8 (AA.) - Nevyorkta rumaa yaptılı görüşmeler hakkın~ naatoo -lıl G kü~k zabıt olmak uzere ıkı Bul- intişar etmekte olan Atlantfs ıazeıe.tnia stttlf neşredilen haberlerin hakikate 

k k 1 1 gar hudud muhafızı hudud bo d tef h k . 

ask•rı faaıı·yat areı yu se en ses er tiJt b ı yun a - are etıarz feliketzedeleri için dördihı - muhalif ve esastan Ari olduğunu ~ -v y d e d u unurken havanın muhalefetin • dl defa olarak biıl dolar iane toplamlf lemiş. Skandinav memlek~tlerindPJd 
en olayı yollarını §&Şırarak 11" d ld x. N k • 8ern 8 (AA) - Stefani: Arnlterdam 6 (A.A.) - Evvelsi gün kadar Rumen to ra . . e ı. a ım 0 uau evyor tan bildirilmektedir. Rum Amerlb sefirlerinin Londrada topla-

Bltı1n eoa.tanoe gölü ınıntakumda Alman tayy~ı.rt tarafından Holanda manya hud d ~ ~n~ gırmışlerdır ... Ro ve Yunan aslından olan Amerikalı Türk nacaklırınıl dair verilen haberi de tek 
~ eQı6tamlannın f.aaliyet halinde valpnrlanna yapılan taarruzlar hak - rtne ateş ed~;1 Bu~ ~z ar~ ~unlan.n uze- dostlanrun bu müstesna husaslyetlert ıib etmiştir 
~kısı fC>rillmekte, fakat bun1anll kında tefsiratta bulunan Algeıneen ~ surette yaralamı~ı:r~:u~za~ti=b: memleke.timizde büyük bÜ' takdir ve Bir Amerikan razeteslne ıö~ 
......... ~ kıt'alar ol&uiu zana. Handel~lad guete.ı cTerön başlığt sonradan ölmilştür çil memnunıyetle karşılaımll§tır. Nevyork 6 (A.A.) - Royter aJansı 
~· altında fU satvlan yazıyor: . Gi1 il h d 4 ıl bildiriyi?'. 
~z ı..adudunda Jura mmtakanna A1!1'lan tayyarecilerinin menfur hatt- Sadab d ,, kt m ' ane " d•ı• David Lavrence. Nevyork Sun, ga-
~ eden General Gamelinln mıvcYdi- tı ha~ketler-i hayklran bir haksızlık - a p- ' Zelz~le olda zete~inde. B. WeJlsin mi~yonu etra -

Na haber alanml§tır. tır. Bu kabil hareketler milletimiı ara- dev,etle • d Gümüşhane 6 (A.A.) - Dün gece fında mütalea yürüterek diyor kt: 
aında t'ddetli bir nefret ve infial ba _ ı rı arasın a saat 20.10 da iki sabiye süren, 22 dt de Berlinle Vaşington ar~ında diplo -

Okullarda ~il etınektedt!'. Alman tayyarecflerl a- Tahran 8 (A.A..) _ıran hariciye na. d6rt SADiye devam eden fiddetli Dd matik münuebetlerin ıür'atle ihva e -
!Ametl•rini D'&lllUlll bir kanla kirletti _ zırının tebrik telgrafına cevab veren Y• zebel~ olmuştur. Bu sabah ta 2.H de dildlğfne şahid olursak Ş8fJ1lamalıyı~ eli le t t•J• ler. :&.ı her tdrtl fn.sanl Jıfaten lıf bir n1 Irak bapekili ve hariciye nazın sa- ve 4.30 da iki şiddetli zelzele daha ol- B. Ruzvelt. ancak o zaman. sulh Je-

D nme a 11 dehfet hareketidir. Bu tayyareler Al • <W>ad paktını imza eden devletlerle t~ muştur. Hasar yoktur. ... aattenbld hinde husus! veya dlent bir teşebbüsde 
Ankara 

8 
man f8hretfne o kadar zarar vemıif _ riki mesai .tJU&tiııe devam edecelfni devam eden kar ve fırtınadu Kop ve bulunabilecektir. B. Ruzvelt, htç delfl-

!Jllda ~A.A.) - ~t notu "J'8 Ierdtr ld AlJnu propagmduı ı,. ha _ bildirmi§tlr. Zigano dağları kapanmıştır. tr.e Bh-leşik Amerikanın. mutavamt • 
~ devrelerinden 10nra, 0 • un tamire lrolaylı:kla muvaffak ola _ - - Yananistuda tatile. hasbi olarak hareket ettilfne Al-
._ o..., talebeye dinlenme fırsatı v.a. mıyaeektır. Amerikada 113 harb Atina 6 (A.A.) - Dün Yunaniata - 'llanyayı lkn~ e°?lş bulunacaktır. 
• DDt JaPl}makta olan tatilin, W.- nm cenubunda Patras'chf .iki zelzele Her teY gostenyor ki, H. WeJt..fa 

,_. devNli için orta okuııarıa u.. - lagiliz • Franıız • Rus gemı·sı· ı·nşa edı·ıı· olmuştur. Biri 11 " dijeıi s 18Dtye misy,,nuna. Berunde tevka1Ade ehem _ 
.... ve btrinci, ikinci derecede orta ta- .. k I • . JOr süm.üştür. İnsanca zayiat yoktur. :myet verilmektedir. Ve bu misyon 

oku1ianndan 21 Mart Peqembe.,. muza ere erıne atd . Birleşik Amerika ile Almanya arasın-
JI Mart Sah .. lr •• - .... ilk 0 • .k V5jıngton 6 (AA.> - Amerika Bah Am• .. llta,..a .. _,....uua, vesi a)ar Be•redı•Jmı·yor · N t• h biri 2S mil do,__ ~• · Uı dald münasebatı duzelteoek bir mahf. 

la atntmen okullarında 2 Mlıaaa ,, nye eıare 1 er yon uu-- .Al Jı vet 1ırzetm· tir. 
"9i -...wıdaıı 7 Niaan pazar akp•ıM Loııdra 8 (A.A.) - Anm Kamaruın- kıymetinde 11 bin tonluk iki kruvazör manpBRR BrŞI lnf/af _ış ___ _ 
~tatbik edilmeat brar}8ftırılmıf .,. da bapekil Çemberlayn beyanatta bulu- sipariş etmiştir. Şimdiye kadar bu kru Nevyo~k ~ (~.A.) - Bilyük Avrupa M111nn mndafaası için 

VeJdllilince Maarif ft Okul a6- ııarak İngiliz bikOmet.inin harbdea n . vuörle,.·n sipa"'i tehir edilmişti. A _ bangerlen aıleımin Alman koluna men- • • 
~ ilabeden tablilat 7aptlmf- vel RIMlarla )Çllan müı:akerelere aid merikan bahriyelileri Avrupa ha!-binin sub baron ~bert orta Amerika ile oe - yenı tahsısEllt 
... v_.lrlların Mfl'l husu.unda Franm hü- tecrübelerinden istifade etmek istivor- nubl Amerıkasında yaptığı bir seyahat- Kahire 6 (A.A.) - Meclis, millf mi -

k6mettle istifi.relerde bulunınut oldu • Jardı. • ten avdetf~d~ he~ tarafta ve hattl geçen dafaa ve ezcümle tayyare ve mühimmat 
tunu ve bu ...UWann §imdilik nqredil- Bugün inşa halinde bulunan Ame _ har~e mu~ bır h~ttı hareket ittihaz mübayaası için munzam bir buçuk mn _ 
meJDMi için mutabık kalındığını bildir • rlkan harb ve muavin gemilerini.o sa.:. etmif olan Şilıde dahı Alrnanyaya karp yon Mısır lirası tahsis eden kanun Jl • Maarif bir tercume 

1118Cmuaıı çıkartıyor ıaiftlr. 113 tilr. infial mevcud olduğunu bildirmiftir. yihuı kabul etnıi§tlr. 
Liberal ıneb'lll Mander • bu müzakere- ywı - ..................................................... _._ ........ - ........ ·---·-··----

~ • (A,A.) - T•ctııM lflel'l .... ler .h~da bAr Beyaz kitab nep-edile • Ribentrop Yugoslav ticaret S.ltal.taa Sabüa 
IÜllmatta bulunan Maarif V•Jdllll ceğınin videdlldilfni hatırlatmıştır t: tettu edilen ıercüm• btıron tarafla - CemberIAyn tu cevabı vermiştir: nazınra Alman kartalı Halk ve spor ~~ar. edilmek tıııen b1r mecmua 91m· Umumi müll!ıhazalarla mesele~ 1>ir nişanını ve"'dİ 

!tir ~=":kınıtvı nefl'edlllBI* daha tetkik ettik • ve fikrimizi deliftir _ 
~.ehil ..-. ve Okul _ Spor. ıuete , dik. Berlin 6 (A.A.) - Hariciye nazırı von 
~ lllllllk ıaubtt.lnde ,.. b&1'1c1ndı lk- - - ·- Ribentrop, Yugoslav ticaret nazırını .ka-
tı' ratı-t " hizmet bu 7enı tetebbiil ı . Bir Holinda tahtelbahirinin bul ederek kendisine Alınan kartalı hi • 
"-Mtnt edlot ,. oeaare& Terlet bir GrMls i d•"'. k şanının büyük kordonunu tevdi etmiştir. 

1' llftur. geç r ıgı aza Alman iltihbarat ajansının bir milma. 
~ ":n_tmı. mecmuuında= ~~~ Am.terdam 8 (A.A.) _ 0-11 lfaretli siline beyanatta bulunan Yugoslav tica-
~ tl==d:.tınıert berabu ol _ Hol&nda tahtelbüıiri Heldeel asker! 11 • ~t nazın, Alman iktıaadiyatı ile Yugoalu 
llat ıır..- ter8'lme hakkında um•al n manında bir romorkör tarafından mah • iktıudiyatının yekdijerini itmam etmek
~ bllsUer, J&Pılmıt tercömelerln tetald- muzlamnıştır. O.il iki dakikadan az bir te olduğunu ve iki memleket arısındaki 
'9t tere._ '8nkSdlırt bakkmda O&lta dil - zaman içinde batmıftır. Oivertede bu • mıilbed~lelertn hayati bir mesele tefli 
-~ 9lknNt l't6dlerin &irtoeım blllunaeak- lunan efrad yilmerek kurtuJ:mUftur. Tah- etmekte bulunduğunu a8ylemiftfr. 

"'- ve JMleek tahlll ıençlertnl mdteoaddkl ~lbahir lnunen aıyun aıhına tıkmlf ve 1 •ı• K 1 L d H lif L-
4"-Pa dUlerbadı tercümeye ça11ttı.-mall " imdada gelen birkaç temi. tahtelbahirln D~ iZ ra 1 Of a 8a.1 
:-- terctm.ı stlç olan metlnler üstünde mahreçlerinin vidalarını IÖkmefe mu - . " kabul etti 
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1 sfanbulun korunması 
her şeyi hiikUmeffen 
beklemekle olmaz! 
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' Hltlinler Lr.-c1a ) 

FAZLA YOLCU 
Meraklı söyledi: - Bir misal aklıma geldi. Pınnlann 
-- İstanbul liman reisi. Kadıköyden çıkardıkları ekmek. halkın ihtiyacını 

İstanbula geliyormuş. Vapur Haydar- tamamile .karşılamazsa, bir kısım halkı 
paşa"ja yanaştığt :zaman. vapurdaki ekmek yemekten menederler mi? 
yolculann istiab haddinden aşın oldu- - t ! ! 
ğunu tesbit etmit- - Liman reisi vapurda mt kalmq 

- Hakikaten bu vapurlar çok fazla yoksa o d~ çıkanlar arasında mı' 
yolcu alıyorlar. dedim. - Bilmem. 

Bazırlanacak umumi ve teferrii.atlı planların -Orası öyle amma mera'k ettim. - Gazetelerde okuduğum haberlere 
'1-A- ti b } di • - Neyi merak ettin? bakılırsa kendi vapurda kalmış sam· tatblkJpd.a hÖ.a.u..au.8 D, 8 8 'J'8DID V8 ha,lkJU - Yolcular iskeleye ~liyorlar. Va- rım. 

&lele yermelerf lA,zımdır f purlar yanaşıyor, hareket ediyorlar. - Olabilir. 

,... . .. - ..... - ..... --. y A z A N ·-.............................. _,_,....... fakat iskeledeki yolcular bunlara• bin- - Bir darbımesel aklıma geldi. 
• • mivorJar. Ta ki iskelede binlercesi bt- - Nedir? i Emekli general B. Emir Erkilet ~ rikmiş oluyor. o zaman içkriııden biri. - cCan cümleden aziz· şunu dn me-

i ,, Son Posta " nın as ,:eri muharriri i «İşte şimdi kalabalık olduk, vapura bi- ra4c ettim. Vapurdan çıkanlan yolcular 
i-·-·· .. ---···---................ -......... - .... ·-·-····· .. ··· .. ··· ................... ,_ ...... .! nelinı> diyor ve hep birden biniyorlar herhalde bir sonraki vapura bfr.mişler· 

D ün İstanbulun imar ve korun • Fakat koca İ.stanbulun kuleleri ve res- 1 la emlak sahiblerine tahmil olunmalıdır. övk mi? dir. 
ma iflerini umumi surette bir - mf ve husuıl yüksek ve büyük binala - Şüphe yok ki emlak sahıblerinden bir - Ha,•df canım öyle ~ olur mu? _Herhalde. 

lıikte mütalea ederek İstanbul gibi büyük nnın Üzerlerine yerleştirilecek olan y.iz- kısmı bu sığınağı derhal yaptıramıyacak Yolcu fazl<1, vapur küçük, ynhud da _ Bir sonraki vapur. her zamanki 
bir şehrin pasü korunmasının, yalnız lerce uçak müdafaa makinelitüfeklerile bir halde bulunurlar; onun için kanun sık c;ık vapur işlemiyor ... 
imar pianlanndan edilecek ıasarruflarla küçük çap'!ı toplara ihtiyaç vardır ki bun- bunların sırf bu iş için teşekkül edecek M k t . t• d ~ fstiab haddinden fazla yolcuyu aldık· 

':a... - jı tef rrü tlı · ,_. " l ,_. b k - era e mış ım e. tan ma-..ıa b1r elki d k ıuaşarıJamıyacak kadar geni§ ve §ilmullu arın e a genlf ıuır rnudafaa o ~n .u~r an a tarafından muayyen bir i:r\l • • evv vapur an çı •-
olduğu neticesini çıkarmıştık. Kezalik 1a- tasarına nararan ve mermilerile bir _ faızle mşalarını dikkate almalıdır. - Bıışka türlii olamaz. rılantarı da alm<:a ne olmuştur? 
tanbulun pasü korunması lehinde bele • likte tedarikleri, tAbiyeleri ve sübay, baş- Meydanlarda, bahçelerde ve kalabalık - Mademki başka türlil olamıyor. - Olan olmuştur. 
diyenin yapması iktiza eden :nasrafların er ve erlerinin temin edilmeleri işleri 1s- s~kaklarda en az l~ metre derjn!iklerde başka tlirlü dE: çare bulunamaı mı? _ Liman reisi 0 vapurda da bulun-
onu şehre aid alelide ve lüzuml.u vazife- tanbulca, yani İstanbul vilayet ve bele- tüneller halinde inşa olunacak sığınak - - Ne türlü çaıre? madığı için. su ile bir seviyedeki vapur 
Jerinden alakoyma.mam icab ettiğini de diyesince pelı:Al& deruhde olunur ve ba • la .. rla şur. ada, burada yapılacak siperler - Mesela sık sık vapur işletmek ... 
~~ ı h bata çıka Köprüye gelmiştir değil mit 
O\İylemiştik. şarılabllir. şup esız be1ediyenin işidir. Ancak bele- - OI~bilir herhalde? 
. İstanbul gibi büyük bir §ehrin aktif ve Ancak belediye deyince sırf şehir ida- diyenin parası ya bunları ba?r~~.ğa ki- - Merak ettim acaba ne.ve sık sık - Herhalde. 
Pasif müdafaası için her şeyden evvel resini ve şehir bütçeai.ni murad etmi)'l> _ f~yet eder veya edemez. Edernedıgı tak - v~pur işletmiyorla , - Vapurların istiab hadlerinden 
mufassal ve teferruatlı bir plan ister. rum. fstanbulun hava müdafaa işleri _ I dirde belediyenin eksiğini halkın iane ile . • r · . fazla yolcu aldıkları meselesi de bu 
l>ndan sonra da bu plarun tatbikine aza- nin hangilerinin hanlf müesseselere ve- veya muvakkat bir vergi ile tamamla - - Belkı vapurlar kAft gelmıyor.? suretle kapanıp gitmiştir değil mi? 
!ini bir hızla koyulmak iktiza eder. Böyle ya doğrudan doğruya halka aid olacak _ ~~ı iktiza eder. Bu tedbirlerde tered - - . Vapurlar ~Afi gelmezse ~olc~la- - Kim bilir belki. 
il>ir. plAn yapılabildiği 8".ln görülecektir lan tesbit olunmak iktiza eder. dud tehlike anında her türlü felakete ön- rm. bır kıs~ın: ~k~leye çıkan!1 ışlenne - Sen de bir şey bilmiyormu.şsun 
tli Istaııbulun hava taarruzlarına karşı den katlanmak demektir. yetışınelenne rnanı olmak dogrn mu - merakımı tatmin edemedin. 
ftıüdafaa ifinde hüklımetm. viliyetin, ~ Bıtınak ve siperlere gelince, bunların Benim iki gazete yazısına sığdı.rmağa dur? 
lediyenin., hususi müesseselerin ve niha- inta iflerile ma.sarifinin de sırf beledi - çalıştığım fstanbulun hava müdafaa iş - - ! ! ! rJ "11t.•t .. /J.ulı1crl 

yeye aid olduğunu ı.an.netmek bir hata ·-------------------------===:-=:=:::1119 J'et ihalkın ayrı ayrı yapacakları birçQk .. • . leri görülüyor ki oturup her şeyi hüku -
lıiler ve birlikte edecekleri birçck feda- olur. ~e!ıl her remıt daırenın. altında metten beklemekle veya yalnız be'ediye
klrlıklar vardır. Bunsuz ne İstanbul ve derhal hır sığınak kazılması ve mşası ll- nin bir işi sanılm.akla vücud bulm~lar. 
n~ de bu ayarda bafka bir febir muhte- zımdır ki bunların paruı her dairenin Hükumetin, belediyenin ve halkın bu 
ine! hava taarruzlarına karp müdafaa e- mensub oldufu V~üetln veya umum bapta iyi düşünülüp tanzim 0lunmuş u
dilemez. milddrfüğiln bıfttçesınden çlkar ve bu sı • mumt ve tefenüatlı plAnlann ıatbiklnde 

C Hunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Eğer viliyet, belediye ve halle İstanbll- fı.natm her tfuiü bakım ve hizmetleri o elele vermeleri ve icab eden bedeni ve 

lun aktif ve pasif müdafaasını sırf hü - reamt dairenin memur ve ~üstahdem - nakdi gayret ve fedakarlıkıan m:iştere

Ceza vermiyen ldoha 
devleti sulh hakimi 

kumetten bekliyorsa yanılıyor demektir. Ierinden seçilecek vazüedarlar t:ırafından ken yapmalan iktiza eder. İstanbul gibi Birl~.ik Ame • 
Bu hususta hü.kfu:netle beraber resmi ve- görft.lür. büyük bir şehrin bava taarruzlarma karşı rikada Idoha dev 
F• hususi yerli tefekkiiUerin de if birliği Keza her bir husull ehemmiyetli bi • müdafaası, daha geç kalmamak ve geceyi ıeti sulh hakimi 
et~eleri lazımdır. Aksi takdirde, memle- nanın ve apartımanlarm altlarına hiç gündüze katacak bir hız kullanmak !far - Andrew Kav:ıs _ 
ketın heyeti umumiyeeinin müdaf.aasını durmadan bir aı'1nak kazıp vücude ge- tile, ancak bo suretle hareket sayesfn~e sauqh 30 sene ha-
b~~mağa kuvveü ve mali takaü ancak tfri!meli ve bunun da muarifi bir kanun- başanlabilir. H. B. B'ridlet kimlik yapmış _ 
kaf.ı gelebi!ıecek olan hilkWnetten tehir- tJı>. Bu müddet 

~~:.U~1::n:: ::,,,:=:w~:ıı;,::.,; ( Yeni Bulgar sefirinin itimdanarilesi ) 
lazım olan bütün para.lan vermesini bek- -
lenıek abes olur. 

zarftnd3 muhakeme ettiği şahıslardan 

hiçbirini ne hapse. ne de pa.tll' ceusı -
na nuJıkfım etmiştir. 

* 3.200 kilometre uzaktan 
hastı muayenesi 

Kanada sıhhat nezaretinin doktoru 
Pasncy'in hastalarından bir ktsmı 2.fOO 
kilometre. bir kısmı da 3200 kilomet-
re uıaldadırlar. Ve doktor onları bu 
kadar uzak mesafeden dinler ve ken
dine tavsiyelerde bulunur. 

Tayyare pervanesinden 
mezar taşı 

Panamada bir 
Hiristiyan mezar
lığındaki haçlar -
:laın biri. mezar -
lık civarında düş

müş bir tayyare -w.:.:...r\t 
nin pervanesidir. ~-
Mezarda yatan ini._~·· 
san ise tayya.reci olmadığı gibi öm • 
riinde hiç tayyare de gönnemlştir. Çün. 

kü öldüğü tarih ı.yyarenin icad edil • 
diği sonelere tekaddüm etmektedir. 

* Sok mı yan arılar 
Rodezya arıları. an nevileri ara -

sında bariz bir hususiyeti olan nevi -
dir. Bu arılar mükemmel bal yapar • 
lar. Arıdan da beklenen budur. Fa • 

Dünkü yazıda fehirlerin havaya karp 
lnüdafaalannda ademi merkeziyet esa -
sına dayalı geniş bir nizam içinde bir 
Jehrin kenarında bulunan büyük ve e
lıemmiyetli bir fabrikanın. faraza Fia~ 
fabrikasının, hükfu:net ve belediyeye on 
paralık bir masrafa nıalo1madan ve se
terher ordudan tek bir .zabit veya nefer 
istemeden, kendi aktif ve pasif müda -
Saasını başlı başına nasıl başardığını ve 
başarabileceğini anlatmaştım. İjte her 
&ehrin her resmi ve hususi müessese.si -
ilin, her mahalle ve semtinin ayrı ayn 
nıahalli aktif ve pasif müdafaalarını böy
lece bütün tefenüatile düşünmek ve ne
ticeleri bir icraat planına bağlamak ve 
iOnra da şehrin heyeti umwniyesinin ak
tif ve pasü müdafaasının plAnını ı;;izip 
tamamlamak iktiza eder. Yoksa bir şeh
rin birkaç yerine birkaç top ve birkaç 
lŞl!.dak yerleştirmek ve nihayet bir iki 
t'erine de nümunelik birkaç sığınak ve 

Hastalar Kutba yakın yerlerde bu - kat arının korkunç silAhı iğne bu arı
lunan avcılardır. Bunlar hasta olduk - ;arda yoktur. Sokmazlar. Bu nevi an
laırı zaman orada bulunan telsizle dok- ları üretmek için bir çok yerleroe tec-

Mim Şefin yeni Bulgar Elçisi Kir 6fu kabul ettiklerini yazmıştık.. Re -
simde itimadna.mcsini veren yeni sefir Riyaseticümhur köşkünde görülüyor. 

Siper yapmakla o şehir hava taarruzla- ( Samsun köyleri ve Halkevleri ) 
l'ına karşı korunmU§ sayılaınaz. ..., _____________________________ __,, 

İngiltere • Fransa ve Almanya arasın
Üa harb olmasına rağıneıı bu rnemleket
terin büyük şehirlerile sivil halkının u
~k hfrcumlarına hala maruz olmamala
rına bakıp da ne aldanma11dır ve ne de 
ı&,unu bu milletlerin sırf derin ve yük -
sek insanlık hislerine atfetmeli.dir. Bu 
:memleketleri birbirlerine hava taarruz
iları yapmaktan meneden tımil hava kuv· 
Wctlerince aralarında bir dereceye ka -
ldar mcvc~d müvazene ve dolayısile mel
~uz bilmisil mukabele korkusudur. Ni • 

ekim hava kuvvetleri arasında müva -
F.ene mevcud olmıyan ve dolayısi.le bil -
ptisil mukabele korkusu bulunmayan Rus
!f"in harbinde Fin şehirlerinin ve Fin sivil 
'halkının uğradıkları f elakeUer meydan
dadır. 

İstanbulun hava müdafaası için evvel& 
kuvvetli bir uçak müdafaa topçusi1e ke
ae kafi kuvvette bir av uçak filosuna 
ihtiyaç vardır ve diyelim k1 bunlar hit -

-~-k ani orduca tertib va tahali o-

Semsun, (Hususi) - Samsun köylerinde töytil JUl'ddqlar çalışkan ve v~
len nasihatleri dikkatle dinliyerek yerine getirmele heveskir ohnakla temayuz 
etmektedirler. Köy çocukları de C6mhurlyetin _verdtli fe~erden ist~fa~e e?,e
rek t&b&illerini yapmak için bOJ1k bir istek ptermektedirler. Resmımız, koy

evlilerle bir arada ptermektedir. 

tora hastalıklanm anlatırlar. rübeler yapılm•tpdır. ................................. ___________________ ..... ______ ' 

20 yaş11ıdakl 
tlmidslz gene lııa 
cO'mldsiz> mOatear Jsmlle mektub J& -

zan genç kız okuyucumun 7&41 ben11ıı 
yirmidir. Yirmi yapnda idi' ıenv ~ 
(t!midsb) Jsm1n1 kendlne J&klftırm8ılml 
ıarllı bulurum. Ylrml Jat lmldsizllk de. 
ğil, ümıd yaşıdır. Bu yafta ilmldsızllk ıta. 
dar gayri tabii blr fe7 olamaz.. Hale il -
midsiz okuyucumun ümldalzllk ıtade • • 
den mektubundan bazı ıusımlan yaza -
yım· 

cY1nni ~unda olmama ralmen ha -
yattan hiç bir ilmldJm kalmadı.ıı 
,sevdiğim erkeği kaybettim. o artıı. 

bent sorup aramıyor.• 
conu ne :tadar çok semıtşttm. Btr gtln 

&ömıesem yap.yamııacatnnı anırdulu 
Bu satırları okUJan ne zannedar? .. 
Blrblrlerir.i gôrmiişlel\ tonuşm1L1lal' 

bir~lrlerinl yakından tanımışlar. sevlşt : 
yorlsr. Evlenmek kararını Yermıııer. 

Halbuki bunların hlçblri defil, okuyu .. 
cwa mektubunda kafi derecede izahat ve 
rlyo:-: 

Bund"n altı ay enel blr partmıana 
taıu•rr :ştık. Karpmııdati apartınıanda 

otura-r. ıenç erkek daha o ıün nuan 
dikkatimi celbetm~Ll. Yaklflklı idi. ta -
vırıanndan iyi yetLtmlf olduta, klbarlıtı 
belli fdl. Bana IAtayd olmadıtını. arac:ta 
mada blzbQ apartımanm penoere.ler1ne 
batıpndan anbyordam. 8olrakta teaadlll 
etutlm zamanlarda da durup i>ana ba • 
kı7ordu. Bir teresinde ırillümsedl Faltaa 
heyhat. onu evvelki gün bir :ılnemada blr 
genç kızla yanyana g6rdfun. Qot yakın 

oturuJO?l&rdı. Bal fe ta vırıarı blrblrinl 
se.en bir çlftl andırıyorda .• 

* Okuyucumun yaşını bllmuem bıı satır. 
lar tnhnıln etmeğe kfıtl gelirdi. 

Camdan gördüğii, tanımadığı htr}'Una 
bllmedlğl blr er~ kendlstni ıevlyor 
zannetmesi ne kadar gayrltabU ise 0 er~ 
~~.bir başka genç kız veya kadınla gör_ 
duğu zaman da müteessir olması 0 ka 
dar gayritnbUdlr. Genç kız okuyucumu~ 
a!kı ne k dar geçlcı bir heTesse, teessrı. 
ru de öyltdlr, geçecettlr. ona taTslyem 
bir daha her gördüğü insam sennemesı
dlr. Ve gene tavsiyem, pencerejen görüp 
sev<tl~fnl z ... nnettığt bir adam yOztlnden 
hayattan ümidini kesmek tarzmdatf ~
cutınklardan n.zgeçmesldfr. 

TEYZE 
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~--------------------------~ rllerlnl kull ıurk lmllnın zorlulundan la•huder urduk9 
Nihayet tek çareye mUr•c••t mecburiyeti hasd oldu: 
rfler Fakat bu tek çareyi iyi• dol•flk bir .. ki• koJduk ki .... 
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- 1lflrls eperaftlı~ eırlteıtra • 
fl'lnda leıııllfOalan ıAl Türkiye nuı· 
~ -.. 

Tramvaylımn sürt.a.tlerl tahdld ed!llyor 
- Oazotelar~n -

- Haydi gctl tramvayla Kara· 
köye geçelim ••• 

· - lJ31A ,,,_..,.. d yapmaktan 
Aendirıti.e .,,_." J&Jııaja oolırit 
lealrnqer Je.ı.W. 

Almanya 15 Martta taarruza geçecek miş. - Gazetelerden _ - Benim acele iıim var, yaya 
gideceğim ... M E V S 1 (\il 1 C A B 1 1 •• 

l 

1 o 

c 
Do"'- - Sizde tder Vll1' .. neden fimdiye kadar ıöylemediniz?. 
Hata - Aman ,.vaı •eyle tloktorcuium .• herke• beni muhtekir zannedecek!. 

Dcnizyollan vapurlarda gazete satışım menetttkten sonra en bityUk 
yardımcısm dan mahnım kaldı. 

Şimdi ncuıl görüyorlar ••• 

1940 iLKBAHAR MODASI 
~--------------------------------------------------------,;_____ --------------------------------------- ----------------~-----· 

lnıilu. ltalyan ihtiıalı: Kömür ue 'at•ı · ' Muht•lıir - Gene ci~ımm tadını İıa~rdılar: ! 



. ... 
lnalllzler sekiz ltalyan vapurunun 

hamulesini müsadere ettiler 

- ıe!f POITA 

Finler ~uton taarruzları 
poskOrltDler 

.. --Londra 6 (Hususi) - Viipuri elln Fin
lerin elindedir. Garn.i7.oa SoY)'etlerfn 

""tiin hile (Bastuafı 1 ind sayfada) bir muameley"" .. e.'l..ı tutu,_.,,__ !1:\-~ ... 'OU • u:mlanna fid.detle mukavemet 

T 
\-:4".I "' -- u..LL1.6j>\.UI.• !r&IA!tUo etrrıektedır Dün öğl 

, tva.ı..uerinden sonra bir İngiliz kon- bu cemile uzayınca muhanôleriu men _ _ M • • • eden sonra Sovyetıer, 
llml limanına sevkedilen bu dokuz va .. . V-ı.ipill'l körfezın.tıl gar.b sahiline ~lef .. 

faatlerıne elteır:uniyetli surette r.arar ve- meııı-- .. x...al!n'\1o:::lardır B · ı o~ 
fturdan sekizinin hamulesi müsade ....... • • b İ 5...- "'8 .. ""T'-• unun ıç n &;KJY ~J.ı....K-tir, ... recek ir mahiyet almakta idi. ngiltere, yetler tonrn ve '-- · k tl . . d -taı••uıı İt 

1 
n .. •...:•u . . • rr- ~va uvve ennın e 

.., , ayayı m'"""il\.'\lidta sokmamak ıçın ken - !lTardımil iFinlindi alı1 ~ JL&illl7. cLoesso» adlı vapura yu"'klen- ... ~-· Alm k" ··rn . + __ u· ,__ " e. Y arın elinde bulu-'-' w.:;ıne an omu yerme 111g ız :A.O- nan adaı.- ve ..,..,.- tahk b ~ş alan kömürün sefbest bırat:ılmasına ..u• '4.lus em urunlara ,,, mürll vermek teklifinde bulundu. Bir ıuı- müteaddı'd hiicurnlar ı ısarar verilmiştir. Çünkü bu npur Mart la h•-• yapmış ardır ,,. d şma ~-u olamadı, fakat daima müm - Rusların Viipur· ·· .. d v ·dı 
a en evvel Roterciamdan hareket ettiği kündür. _ v ı onun e ugra klan 
kalde, bir makine .Bnzasından dolayı yol- zayıata ragmen vaziyet ciddi olarak kal-

Ahnanyanın harektei aldadır 
da kalmış bulunuylırd11. D" Şf - d . . d b" f m • 

Müsadere edilen kömürler, harbin 
80 

- la u~ alrı:ai. enızın e ıtara vapur- Kareli berzahında mtihareberler şid-
nuna kadar muhafaza edilecektir. r m tr yöz ateşine ~tulm':1ştur. Al - detli .surette devam etmiı ve Finlandi -

itaı~da hir _ . "-lı" ma'fl.yı bu suretle denız harbmi ne tarz yalılar nihayet, Vüpuri körfezinden 
1 - numaJ'lŞ teşeu üsü ..1. 1 d .. i b. d ı·ı· · t ,· Roma 6 (AA.) - Floransadan alınan ua an a Lgımn yen ır . e ı mı or aıya VnoksiJe kacl.ar olan mıntakada bütün 

haberlere göre üniversite talebesinden koymuş oluyor. Bu ~zahür bundan da- hücumları tardetmişlerdir. 
ınürekkeb bir. grup, İngiliz sefarethanesi .ha uygun .. bir ~amanda vukubulamaz - Fin tayyarecilerinin nıuvaffakiyeti 
tinünde bir nümayiş icrasına te_şebbüs et- dı. Bu ~umayış tam 1talya muahede Günün en sansasyonel vak•asını Sov-
mışlerdir. madrfolerıne dayanarak devletler hu - yet !kayakçı taburunun harekete geçmesi 

Picolo gazet.esi, zabıta memurlarının kukunu ortaya koyduğu ve ınüttı:>J'ik - teşkil eylemiştir. Bu tabur Hogıand ada-: 
:ınü .ahalesi üzerine bu nü:roayjşin yapıl- ~eı:aPn A~~yaı:ın k~fiyen tatblkten ~dan kalkarak Virolahtie önünde Fred~ 
ıa~ olduğunu yazmaktadır. ıstınkaf ettıgı kaıdelen kullanmaları - :rıcShamm.a hücum etmiştir. Sovyetlerin 

Fr&ln9J.z matlmatmın n~riyatı ?ı istediği bir .::ını~n.da yanılmıştn~. b.u _kayakçı kafilesi ~nlandiya tayyarele-
Par· 6 (AA.) _Matbuat hü,asası: lta]yanm istedigı gıbı hareket em!irse rınm bombardımanı ile durdurulmuştur. 
Alrr an kmnürii nakleden İtalyan va- Al.m~nya iihtam bile lüzum ~örme- Kıih.~~ bölgesinde Ruslar, bir hücum 

purl.arı Uzerindeki ambargo meselesi ga- den ön~e gelen vapu~ -~bardım~ ~bbüsü esnasında 500 ölü vermişler -
•ete!fr.n en çak tefsir mevzuwıu teşkil eder. tıcaı:t yollan üzerine sersen dır •.. 

., 

Nekleden: İbı:ahia Sala 

Yeni bir tesadüf 

etmektedir. maynler dô'ker ve tayyarel!!nru trnkikl Dün SoyYet tayyareleri üç hastaneyi 
.L.'owrsa sevkcdileıı .altı İtalyan filebi- bir korsan -olarak kuilanırkt!Il Fransa bombardıman etmiş, 14 kişinin ölümüne aıin müsaderesi haberi bütün gazeteler v~ İngiltereden tam manasile dürüst sebebiyet vermiştir. Sovyet tayyareleri Sedad, ~evin~~i gizl~meye çalıştı; ları, her şeyi temiz bir ailenin kızı oı.. 

~raiından :hiç bir tefsirde bulunulmak _ bir harh yapılması isten.eme~. Mütte- ayni zamanda Mikkeli, Xiyopio ve Lah- çavu~~ gıtmesını bekliyordu. Fakat duğu~a ~d ... 
azın verilmiştir. fikler İtalyanın .istedi~ kadar diiriist tiyi de bombardımana tlbi tutmuştur. 0 çekilmeY.:1c~ k~dan hayr~e: . Kız şimdi do~r ~ evinde 
t· Petit Parisien gazetesinde Luelm Bour hareket ettikleri takdirde silalıtan te- Sovyet kayakçılarının taarruzlan Ne 

0 
• Bır şey mı var çavuş· di- y~tı~or. ~aten haU kendine ıgeleme • 

ıues di} ar ki: cerriid etmis olurlar. Stokholm 6 (A.A.) - Dün gece geq ye sordu.. .. . . . nuş_fu'. Bir söz <le söylemediği için ifa• 
. Şimdi İtalyan kömür vapurlarına tat- Geniş bir imtihan vakit, İsveç gazeteleri, Finlandiyada Rus - Evet; dun _gec;-e 'bızım iki nefer d~ alınamadı. Doktor kendine gelin • 
bik edilen ~bir, A~m ilmıntt üzeri- Ordre ı?:azetesinne Pertin.ax. Fran _ kayakçı1annın yaptıkları taarruz hakkın- Kartal ~olu?d.a ihtıyar kadını ararken ~~y~ kadar bir yere götürülemiyece -
ile ambargo lronalduğundanberi cari 

0 
_ !lz _ İngiliz kontrolünün çak geni"! bir da tafsilat almışlardır. Vırolahti adala • M:?ka hır hadise o~~· . . ~ ~yatının tehlikede olduğunu 

lan abluka programına dahil bulanmak _ bntıil'lana: :girdi ~i. Alınan harici tica- rında 1?P çeken hafif tankların da mü- K~m~ndan bu hadise~ın hır sarhoş- soylcdı. Kızı a.yı~tmak için bazı şırın • 
tadır ve gayri doitane hiç bfr mahiyet nti-nin ce:ıri surette ortadan kaldır 1 _ zaheretile kayakçı Rus kıtaatı büyük kol luk : ak asından başka bır şey olamı - gal<tt yapıyor ımış. 
yoktur. mumun müttefilderin elinde en t 1

• 1i !ar halinde taarruz etmişlerdir. Hakild y~ca-gmı tahmin ederek çavusurı sözü- Jandarma çavuşu bütün bıldiklerl -
_ Müfü>fik filolar, gemileri ltalyayı ken- siJllı olduğunu ve bu si!Alıın e~:e- b'." muhar~be cereyan etmemiştir. Fin!An ntı kesti. Merak ettiği_ bir suale ~e - ni t~mlamak üz.ere .. olduğunu son 

clısıne lazım olan kömürden mahnlm et- s5ne müsaade edemiyeceklerini ka _ dıyalılar düşman ko1larını bombardıman daddan ce~ab almak uzere: cümleyı kesık kesile soylemesile belli 
:sıek için değil, Almanyanın kömürll ti- dedPre>k diyor-1ti: y etmekle iktifa eylemişlerdir. Finlandi - - Komıser bey. dedi. Necib bey etmişti. Komiser Sedad jandarma 
eari muamelelerinde lazım olan tediye tncn!terenin 'kat't h~n-eketini tak • yalılar bu ateşi şayanı dikkat bir isabetle hakkında neden m~l~nat sordunu%? kumandanından müsı:ıade istemek na • 
vasıt~s~ 0 1arak kullanmasına mini ol _ dir 'f'.'tmek lilımdır. Müttefikler hii.tün yapmıştır. 'Y,e Kızılo~d.u kolları içinde, Ben de .. me:ak e~mışt~.. • A zaketini göstermeden söze karıştı: 
mak_ ıçı~ tevkif E:!Ill'ini almışlardır. ttal- telif imkanlannı tetkı1re Amad~ ofa _ attıkları _ob~slerl: büyük boşluklar vü - . - Çunku ~ı .Pen~ğe g:tirtenv ha- - Şu kızı gördün mademki çavu~ .. 
;ra şımdıye kadar aylarca süren iltimaslı ~'lld3rd1 r. cııde getırnllilerdir. dıscde onun muhım bır rolü oldugun- Bana bir iyice tarif eder misin? Nasıl 

!Diğer taraftan sahil bataryaları da aç- dan şüpheleniyorum. Anlamak isterim şey. Kaç yaşıncla kadar. boyu bosu. 
V ] d İ D J d • • .. k tıklan baraj ate~e Rus motörlü kıtaatm de.. Onun için yardımınızı rica e\ _ saç!an'l ... 

apUr ar a gaze C a a yanın f U ~~yu i!ez:lemesine ma~ o:ınuştur. Viipuri kör- tim. Çcvuşun anlattığına göre yit'mi üç • .., J t . fezınd: ?.e buz uzerınde. Rusların yaptık- .Jandarma kumandanı memnun ve yirmi dört yaşında. orta boylu. kum -
yasagl apon gaze sıne ları \:niyuk taarruza gelınce: En son ha - müftehir, fakat hadisede biraz dalın te- ral saçlı w a1nında kakülleri var! .. 

(Baştarafı ı inci gyfacla) h b~r:ere g~re, bu ta~~ 20 kil~metre ge- nevvür etmek merakı içinde jandar • Bunları i~itinca Sedad yerinde du· 
il.köy iskelesinde bir hadise oJmuş ~ u - e yan atı nışlikte bır cephe ~z?rınde vuırubulmuş- masma dönerek: ramadl. 1tmdarma kumandanına"mut.· 
bıta hadiseye vaziyed etmiştir. HAdiıp fU- fDu . . tur. Ruslar ancak ıkı noktad~ ::ııunma- -~ Anlat bakalım çavuş! dedi. laka doktorun evine kadar gideceğini. 
dur: ~tarah 1 ıncı sayfada) ğa muvaffak olmuştur. Bu kilçuk mu - Ç d . b" - "·· • ek kend~ c::itıe refakat ede ... se pek m un -'- ti L - ::- aff k" . . . . ayu~. enn ır gogus geçırer : -· - ı. emn 

Dün akşam 
5
.
50 

de k;;.._-; .:ıea. u~ ... _ ....... .Te ~moral bir 1mil meydana koy- v a ıyete hıç hır ehemmiyet verilim - l"'"" d d. T t olacafuru s6vJedl K:umandan b he. · '"'}' .. ~ ~.,uaı. ._Ti..,,,. :1.-1 ç·· kü' R 
1 

. . . -- ,un ~ce. e ı. am ya st eta • o .., • • u Gl -

paşaya hareket etmek :üzere •Olan v.apurda _...,. ....... -.. man. ttld. bir neticeye varmak yor. un . ' us arın oradaki . 'levzilen d - b' . k- d ı dil rtisede bir fevkaladelik ,a-rm ... d·.;ı; ] . hem la@ imk;: ___ .;ı_ ıkt d d h . d •
1 

r emi mna ogru 1zım oy en fi namııı- bo ~ tı;J. çm 
bulunan yolculardan biri iskelede dımm ~ ~ w.ıa™·· Çünkü mil • aç a d~r ve a a zıya e 1 er ıy ye - da bi.r genç !ut boyunda Dimi.tronun •çre<ldüd ediyorda. Fakat Seda.d a<eele 
müvezzi Necibdaı bir ga7:ete isteınF. ~ leUeırın aZmi meV%Uubahstir. cekler ır. bostanı önünden geçerken... etmek. hatta yalnız gitmek temayü -
Yezzi de gru:ereyi ı:mttırken kaptanın em- Biz, _her h~, 'Fransayı her 25 se • Sovyet tebliği Ye burada bir 18.hza durdu. Sedada lünü gösterdiği için. sebebini sormaya 
r1 üzerim! çlmacı Mclımedin dürü~ mua- n~e bır harbe ıebar eden, Avrupayı bu- Mo~kova 6 (A.A.) - Leningrad as· dönerek: · vak•.t bulamadan jandarma kumanda4-
nıelesine maruz k"lmıştır. Bunun uz·· erine güııkt1 şartlardan kurtanncıya kadar, har keri mıntakası genel kurmayının teb - d ·

1 

b. J"kt ı kt .... be d _ Bu bostan Manastırlının ko .. skun·· _ nı a onurııa ır ! e yo a çı 1. 

gürültü ı,.,.....,.....11r;ı ve .hadisede z-.:ıı-1-nnw. evam edeceğiz.. liği: , '\'." Jd S d d b d ~"'"'$ = ...u den. hani Necib beyin oturduğu evden .. o a, e ~ • ~ erec~ aceıe etme· 
ttıüvezzi Necib zabıtaya müracaat etmiş • Aıı:ıanyanın ta~rruı edip, etmiyeceği _ 5 Mart tarihinde Kareli berzahında bir iki yüz metre beridedir. ı;ınm sebeblenm izah etti. Jandal·ma 
tir. ne daır sorulan bır suale de, Fransız baş~ Sovyet kıt'aları. Ravansari ada'Sı ile Sonra hikayesine devam etti: kumandanı: 

Suçlular meşhud rurüm mahkemesine •ekili şu cevabı vermiştir: Ruvansari kasabasını ve Viipuri kör - - Tam bostanın kenarınaı yarınca -- Acaba tahminleriniz doğru mu? 
ee~k~~· Hadiseye şahid olan c- Her on beş günde bir, Fransa ve fezinde Sovion Saari adasını işgal et- ya!)rakların, dalların kımıldadığını rnye şüphesini izhar ettiği zaman 
Jnuveviler dun gece matbaamı7.a müra - İngiltereye karşı büyük bir Hitler taar - mişlerdir. Viipuri'nin şimali şarki.sinde duvmuş- yerde bir hı t . 'tın' E Sedad hiç cevab vermedi. 
caat ederek gazete yMagıv yu"'zünden ka .. rnzunun yapılacağına dair haber almak- Sovyet ıot•aıan Viipuri - Serdobal de- 1·~ k 'k k kşır 1 ışı ış... v Doktor Mihranın evi, hat boyunda. t F k . l .. ve cı or up açaca olmus· sonra ce 
zançlanru kay:bettiJderi yetmiyormu~ gi- ayız. a at bu taarruz yapılmamakta _ mır.vo u uzerinde Kari~almi istasyonu- b' d~' 1 ktr"k 1.. " - hüyilcek, ahşab ve bahçeli bir köşktü. 
bi bir d~ hakarete maruz kald~klarını ya- dır. na bir kilometre mesaiede Meetelia kö- t m .. n e ed b1. ambasmı çıkarıp tu - Bir hizmetçi kız onları içeriye aldı \'Et 

yakı 
. . .. .. . 

1 
. . unr.a yer e ır k~rartı görmü~ ve ar-

na la anlabnışlardır. Bunun ıçın muhtelif sebeb1er ileri sü- yunn ışga eylemışlesdır. kas·ndan da b" . ·ın . . . ıı,. kapm•n yanındaki küçük odada hasta 
Denizyolıan idz:resinin vapurlarda ga- rülmektedir. Bilmem ki, bunlara itimad Diğer bölgelerde şayanı kayıd hiç - sın; otla~· ır mı LŞltmiş. Lamba - kız hakkında Sedada şu malumatı 

zete yasağı karannm yPrsizliğine evvelce caiz midir. Çünkü, iyi haber alabilmek bir hadise yoktur. da kum:~ a~~c;ına soku~ca .!erde bağ- verd!: 
işaret etmi.....t;k. Denizyolları mensubları - için Almanyada ya<:amalı Bu ~" b Sovyet hava kuvvetleri düşmanın ş b" kş d kadın görmu~. Hem <le - Ga:·lı"ba ı·endine l'ı. d ,.., ~·· " · ~e e - • d . . b b d ~enç ır a ın Şaşkın şaşkın d~iha ~ rna ı~ e'5 .... ; ne 
Jlln bu yasağı bizzat tatbik etmek yolun- nim için şayanı arzu değildir. Öyle ki, bu as~e:ı he eflennı om ar ıman :t · doğrusu dünvad. · ' . ' o.. yaptığını bilmiyor, öyle yatıyorL .. 
. da gösterdikleri gayret de buna inzimam hususta ancak tahmin ve faraziyeler ya- mıştır. Hava ?adr~ı~~~llat;:nt~~ 21 duş - bakıyor. &.dÜ a:~ahş:;:~ızNebır halele - Konuştu ınu'! Hiç bir şey söyle -
edince ''aziyete tam manasile (münasa _ pılabilir maın tayyaresı usuru muş ur. i!ın b"l . "" yapaca- di mi? 
betsizlik) dememek elden gelmiyor. . Finlerin fut iyaçlan ::. Bı kı emekı~ış. Almanlarm, istihkarnlarunıza karşı ya- . . a mıs ı kadın t d • d - Hayır ... Hiç bir şey söylemedi. 

pılacak olan bir hücumun kendilerine Londra 6 ( A.A.) - Iskandmavyada do •rulmak . . 
0 

ur. ~gu yer en Gözlerini açhğı. etrafına baklndığı, bi-
Am erika Berline yeni malolacağı insan "Zayiatını nazarı itibara bulunan İngiliz gazetecileri Finlandi - k g k · ıs~ıyor. kendını yola• atıp zi tanırnıya calıştığı halde bir şey söy-

f
. .. d • alarak, böyle bir teşebbüsten çekinme - yanın her nevi harb malzemesine şid- aç;~·t nıyetmde. Fakat ayağa kalk - lemedi. A~ada bir sanki hr.::ı-

se ır gor ermıyor leri muhtemeldir.. detle ihtiyacı olduğunu yeniden teba- ma ıs Ber~e~. ~-"dının bacakları tut - sına korkunç bir haıyal ~kill'-·orm~Q 
V · t 6 R ·· · kted" 1 muyor. usbutün yere serili" • J " aşıng on - uzvelt, matbuat mü- ruz e+tırme ır er. din..l . yor ve 1ten gibi yarcanın. yastıgıw n altına bac::ım ınessill . . b' k D ·1 H ..ııd t . . O 1 \ıen geçıyor o " erının ır onferansında Berline S K 1 k aı. Y erer gaze esının s 0 mu - · saklıyor büzülüyor- nefes almaktan 

yeni bir sefir tayin etmek tasavvurunda amsun fll ay 011greSİ habiri, il:skandinavyada gittikçe sara - Genç ço~uk etrafın~ bakınıyor; bos- bile ~eklnerek dahlkalarca övle k l . ,olma~'ğ'm ve Alınan sefirinin Vapngto- Samsun, (Hususi) - Kmlay Samsun hat kcsbeden bir intibaa göre Finliin - tana sesleruyor. Kimseden cevab ala - Hizmetçi kız ziyaretçilerin ~yo~-
aa gonderdeoeğı hakkında blrgUna ma _ şubesi senelik kongre;i geçen hafta diva hükftmetinin _:yakı~da tn,~iltere mayınca 2kh.na en __ Y'.1'ın y~r. doktor duğnnu gidip doktor> haber verdi ~e 
IO~at almamış olduğunu söylemiştir. Bu aktolunmuştur. Bizzat valinin riyaset ve F"'ansadan al:.ken kıtalar gonderıl- Mıhran gelı~or. Koyun ıhtiyar dokto- onları üstkatta yatan meçhul kızın da.-fkı sefaret te 1938 denberi münhaldir. ettiği kongrede yapılan intiliabda eski mesini. istiyeceğini ehemmiyetle kay - r~. · · Hemen gidip doktora haber ve - sına aldı. 

0 

M 
· d K - - idare heyeti tekrar ittıfakla seçilmiştir. deylernf'kted~r. Ayni muhabirin yaz - r:yor. Doktor da hemen uşagile mahal- K-0miser Sedad. tren ı b k 

amsa a lZtlay kongresi• B .. b tl "dar h . d v •• In "lt ' d ha li vak'a''a gE'li k yo una a an _ u munase e e, 1 e eyetınin son se- ıgına gore gı _erenın a şimdi - · -'. ~ ·p. ızı ev~ne kaldırmış. bu küçük odadaki karyolaya! yaklasa-
:Manisa, (Hususi) - Kız1lay kongresi ne içindeki faa!iyeti ve idare heyetini ::len Norv~ç ve . I~veç ~o~raklanndan Kız bıt~m. ba~gın hır halde imiş. rak meçhul kızın gözlerine gözlerini 

lialkevi salonunda toplanmış ve aeçim teşkil eden arkada5!arın tam bir feragati asker gcçırmek ıçm bu ıkı memlekete Avakl~rı _kan ~çınde, pabucu parça dikti; uzun uzun baktı. 
Japılmı<:tır. nefi!;le çalışmaları şükranl:l yadolunmu<: müracaai ettiğine dair Stokholm'da bir ~~rç~ ını_1 Ş· ~lbısesi temizce. belli ki Onu teskin etmek. kar1smdakile 

Kongre reisligıw·ne ec s k . . .. . . Y• • t d ı kt dı ıvı hır aılenın evlaAd• am b lh" . ~· zacı • adettin inM endllerıne te.,.qekk".Jr edılmıştir. Heyeti rıvaye o aşma a r. · . .,, ma u e ;ıse re karsı emnı\-eti celbelınck maksadile 
1lhab edilerek eski heyet aı.aları yerle- "d o halde k1 kızın başına zorlu b- f r .d . . 

1 
.are tekrar tüccardan İsmail H~mami, . • • ket eldi w i ani ır e a - ve son erece sakın. yumuşak bir sesle: 

rinde aynen ipka olunmuşlardır. Zihni ~in, öğretmen Rabiba Varol He Tokat çıftçı!ermB yardım ları ~a d!rmad:s;ı~~r- ~aşı açık, saç • - Hiç merak etmeyiniz Kl"lını. ıu1.ık 
Müteakıben bir yıl1ık faaliyetler tet- Dr. ı:ia~wttin G~ndern ~n te~ekkm etmiş Yardıma muhtaç çiftçilere tevzi ecill _ maımı~ bakılma!ı B gun~er.ce taran - kurtuldunuz. Rahatınıza bakmız.. Bu-

kik edilmiş, bu mesa;nin faydalı olduğu ve reı.c;lige bu ışi sene!erdenberi tam bir mek üzere Samsundan ve Niğdeden nıfıba • d . ., ... d.. B ş .. en gıttım, dokto- rada emniyet altındasınız. Size kimse 
,c>rüerek takdirlo karşılanmıştır. Bu muvaffakiyetle başaran Memleket hasta- yaa e<lilen dörder yüz çırt öküzün ilk kafi.. ru a gor ~· :na. . taarruz edemez. Sizi yakalıya.nların. 
münac-cbctle büyüklerimize tazim tel- nesi _başhekimi Dr. A'Attin Gündem tek- lesi reımıştir. Bunların tevzll için de valL - V~l~hı ev!adı~, dedı. Bu kmn hapis ve tazyik edenlerin elinden KUJ'-
~rafJarı çekiım'iştir. rar ıntiha'b olunmuştur. mlz Izzettın ç~par bizzat al~kadar olmak- her halı kibar hır aileden olduğunu tuldunuz. 

tadır. ·· t · Elleri kl gos erıyor. , aya arı, iç çamaşır- (Arkası var) 
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lhtililci sipahiler 
Hazinedar İbrahim ağa artık uyku u- ı ne yapacaktı? Konakta kime baş vura· 

yuyamaz olmuştu. Konaktaki odasında, ca.k, ne. söyliyecekti 
hep yalnız yatarken, bu son hadise üze- 1 Yandım Ali ne. diyecek, ne işlı.ye.cem. 
rine, yanaşmalardan iki delikanlıyı da ti? ..• 
odasında yatırmağa başladı. Öyle sanı-ı T.A.."1\ffil MİSAFİRİ 
yordu ki, ıbir gece üzerine yirmi otuz ki- Hazinedar İbrahim ağa yandım Ali de 
şi birden çullanarak koyunlarından bi- / nilen genç serserinin, kan sıcaklığma, 
rer m~tub çıkarıp u~atacakla:d.ı: • w 1 yüz güzellığine ve dil tadına rağmen, teh

Neş'esini muhafaza eden 
b:r genç 

Guler yozlu ve sokulgan 
bir genç 

Derinizde ve1ahud afzınızdakl en kü
çük yırtıklardan sıyrıkla.rdaıı soıı dere. 
ce ihtiraz edlnb. ZJra en ftınid ed.llm1yen 
adi bir yaradan, bir küçük tane veya _ 
hud çıbandan birçok tehllkell mikroplar 
girerek bir kısım ba.ı;ta.lıkJ.ara sebebiyet 
verır. Bunlardan en 90t te.sadüf edileni 
Yılancıktır. Hakikaten Jbde, burunda 
elde Teyahud Tilcudün dlter muhtelif 
la.~ımlarında Cıkan veya ıörfilen bir çı _ 
ban tane sıyrık. yırtığın netice.si oradan 
kana dabll olan Yılancık mikrobu ın 
tlzar edllmlyeıı bu düşman vaktinde ha~ 
reket edilıneı.se insanı telef etmeğe ta -
dar varan mllt.htş ihtilltla:r meydana ıe
tirlr. Kaç defa burundaki bir taneciğin 
Pis elle sıkılma.ııından veyahud kafın -
nıasınclan tevellüd eden YıUncıklarm 
menenjit yapt:ıfı ve hastaları götürdü _ 
ğünü gördük. Bundan başka uyuz hMta_ 
lığı, J.cıt.afüokolr denilen mikropların vfL 
cu<W dühulilnden mütnellld büyük tan 
çıbanları, şirpençe, hattı tetanoz has _ 
talıkları hep ehemmiyet l'erilmeyen bu 
kUçuk yara Ye berelerden husule gel _ 
ml.şttr. Cildin17.e ve g14ay1 muhatlnize 
Çok ehemını~t veriniz. Mümkün olduğu 
.!tadar hiç bir :rerin!zde te.sik olma&n, 
bGyı. yerleri. .ilk sık alkolle veyahud 
t&nt11rdiy0dla temas ett.ır1ntz. İyileşin -
ceye ita.dar mikrop kapmamasına. d.lk.kat 
ediniz. 

cBerum . canım haz:nedar_ ~ga.;: K~ı- 1 likeli bir mahluk olduğunu pek iyi an .. 
dınıı ve n.ışanımı getırene ıki yuz atın Iamıştı. Yandım Alinin konağa avak bas-
ve bir çift gül yüzük ve bir çift gül küpe .. 1 t - .. d b . H.. . Ef d'l " d 

• • _ • w ıgı gun en en useyın en 1 er en en 
cBenım . canım haz~edar .. aga.:: Kagı- azdan üç beş kişiyi elde etmiş olacağin-Ankaraclan Bü-

lend, karakterini 
ıoruyor. 

Dairr a 1vır0ketli 

'Ve konu olur~ 

Kederle-rıni çabuk 
belli eder. Neş'esi· 
ni kaçıracak işlere 
uzak katır. Muhiti· 
ni bulduğu zaman 
pkacı u.r. Menfa· 
atıer · 1:. kar~ı daha az. hırs gösterir. 

lıtanbuldan Le· 
on Mayo, karakte· ı 
rini soruyor: 1 

dımı. ve. nışa.~~. ~~tirene. :ıç ~z alh~ dan da şüphe edilemezdi. Yanaşma, ır .. 
ve bır çift gul yuzuA ve bır mucevherli gad ve uşaR maRulesinden adamlar e .. 
saat ve bir mücevherli hançer.·· fendinin içoğlanları arasında csütü 1bo -

1 cBenim canını hazinedar ağa ... Kağı- zuk:> gençler, Yandım Ali gibi bir bal • 
dımı ve nişanımı getirene beş yü1 altın dırı çıplağın üç beş altına, ve herhangi 
ve bir çift gfil yüzük ve mücevherli saat bir vadine kapılabilirdi. Bundan ötürü .. 
ve bir murassa hançer ve bir murassa dür ki, Çarşamba günü akşamı konaktan 

Güler yüzlü ve 
sokulgan halleri 
vardır. İ§ini gördü~ 
rürken lntınadan, 
kızdırmadan mü
na.kap eder. Mua
melesinde nazik 
davranır. Arkadat

r---Ceva.~-b-W_ty_en--okJl,J'U--ala-r_mu_n_l*t&_-1 cBenim canını hazinedar ağa ... Kağı- İbrahim ağa tiskiidara çıktığı zaman 
)

enfiye kutusu... savu.şacağını kimseye söylemedi. 

pala yollamalımnı rica ederiın. Akit &ak. dım.ı ve nişanrmı getirene bin altın ve ortalık kararmak üzere idi. İskele başm-
dirde isteklen Dl1lka.b ıesıs kalabilir bir çift gül yüzük ve bir mücevherli sa- daki büyük han, ihtil~ sipahilerle do-/ Iarile şakalaşmaktan zevk ahr. 

fl . 
~ 

Drkiye CUmhuriyet Merkez B an kası 
at ve bir murassa hançer ve bir murassa ıu idi Haftalardanberi hergiin İstanbul
enfiye kutusu ve bir murassa çubuk... dan kayıklar dolusu sipahi Üsküdara g~ 

c ... İki yüz, beş yüz, bin, on kere bin ... çiyor, memleketlerine doğru yola, Çlk -

Ve yiız kere bin altın... mak üzere Üsküdar hanlarına iniyorla:o-

AKTll' 

Kasa: 

Altın: Sa1'1 k.llogarm 
BANKNOT 

71.721.379 

tJF.U<IJ'K 

DdiMM:I Muhabılrler : 
Tnn llraA 

Hari<teki Muhabirler : 
Altın: Satı kilogram 10.012.340 

Altına tahvUl tabll aerbeaı 
dC5v1zler 
D.!!er döY:zler Te Bor~u tJh1ııs 
bat1yel~rt 

Bame Tahvilleri : 
Deruhte e:Ule.n evraıa nakdl7• 
ka.rtıiıtı 
kanwıun s - 1 lnei madtteıe
line ıe•tl\'.a.n baane Wa.fmdan 
ftki tedi.YU 

Senedat Cüzdanı : 
TİCARİ SENEDAT 

I:ııJıarn ve Tahvilat Cilzdanı: 
<Denıhdt edtten eft'at::ı nak

A - tcl!Jııtnlıı k&.l'Şllıft Dhaın .,... 
<TalniUt (ttibarf kıymetle> 

B - Serout eaha.ıu ve tahvilli 
AV8DSlar: 

aame,,. bla -.<teli nan .. 
AJw ve, Wvlz ~w 
T&hvUlt 1Uer1ne 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

2 - Mart - 1940 Vaziyeti 

100.881.857,8G 
!3.058.746,50 
1.858.510 18 

292..tl0,53 

14.083.156,90 

19.444,48 

"3.895.692 (J8 

1158.7\18.563,-

226.882.743 5? 

50..T11.564.3i 
8.395.982,01 

2.928 000,-
12.158,84 

PASİF 

Sermaye: 
İhtiyat Ak~ı 

115.799.llt,U Adi.,.. t••taılde 
llbau.11 

Tedavflldek:f Banknotlar: 
29.Uı.o.ı~ Deıııhde edilen. •mtla ııat41Jı1 

Xanunuıı 1 - 1 bıc:I. maddeleri 
ne tevtU:&n ıa..ıne tarafından 
Tt.tı tıwJ&Ju 
Deruhde edtleıı nrakı nat&,. 
b&kt;relt 

47.9i8.JU • ~ ta,mamep altın ol&.ru 
' UA.Teteıı teaaville ~m 

ıteukon' makabf!f 11l"9taıı tm& 
-.c1. 

140.542.10 -. 
226.88U71,57 

59 .167 .646,3'1 

Türk lirası Mevduata: 
Dövh taahhttdaö: 

Altma tatı.m hbil dllvisler 
Diler e...wm .,. &W:&k.lı ll11rml 
ba..tı.Jelul 

MuhWW \ 

7.330.299,99 10.270.448,83. 

4.500,000,-
14.848.604~7 

Ul7.13t_/Z5 
1.000.000.-

lH.'748.563,-

i t 

18.206.398,.-

I4G.!Ul8ıll,-

17.000.000,-

U8. SOD.OO!Jr-

• l i 

Lira 

15.000.000,-

10.21'l.13j,2:> , 

!06.lt42.!~.-

c ... Yüzlerce gül yüzükler .. yüzlerce dı. Hergün, Üsküdardan da Bağdad aad
gül küpeler .. yJzlerce mücevlıer saatler.. desine, atlı ve yaya, elli~eı; yüzer kişilill 
yüzlerce mücevher hançerler.. yüzlerce kafileler dökülüyordu.; Han: ada!arı: tl~ 
elmaslı ve minakari enfiye kutuları ... > lım tıklım idi. Hatta birçoklan, han 

0 
• 

İbrahim efendi her gece bir kere oda- dalarının önlerindeki sundurmalarda, 
sında demir sandığı acıp Hüseyin efen- hanların avlularında yatıyorlardı. Her -
dinin mektublannı, efendisi tarafından 1 

gün bin vak'a, binbir kavga oluyor, kan 
kendi gözü önünde yazılmış, mühürlen- dökülüyordu. Vurulanlan arayıp soran, 
miş ve parmak nişanı ba~1lmış diğer ka- vuranları kovaıayıp tutan yoktu. Bir ana 
ğıdlarla. uzun uzun ve büyük bir dik- Baba günüdür gidiyordu. 

katle karşılaştrı-ıy-Ordu: Yazı, müfı:tr, Birkaç gece öarınabilecek- l:>ir yf!r oui• 
parmak izleri ayni idi! makta güçlük çekti. Bir hayli geLip do • 

Hüseyin efendi nerede idi? Bu nasıl laştı. Evvela. birer haşerat yatağı halini 
misafirlik, naSil eğ1ence idi? Hüseyin almış olan hanlara girmeğe cesaret ede -
efendi deli mi olmuştu?.. medi. Sabahlara hdar açık olan hamam

Konakta, ağızdan ağıza, nihayet şöyle Jara. gidip Iralmalrtan da korktu. Beıtau o-

i' 

ı - 112.ue.m •s 

bir rivayet dOTaşmağa başladı: 1 daları, kahvehaneler de tehlike'iydi. ın.. 
Tayyarzadenin anam sıliirbaz, üfürük- hayet, rastgele bfr kapı çalıp cTanr.ı mi

çıü bir kadın imiş... Efendfnin aklını, safiriyim, kabul edin!11 diyerek iqeri gİI'" 
:fikrini bağlamış.. oğlu olan o Tayyarza- mekten başka çare göremedi. Ondan SOIIP 

de külhanisinden gayri zavallı Gümrük- rası kolaydı. Ev sahibine kendisini fu -
c;Unün göz1·eri cihanı görme:ı olmuş. . nıtır, icab ederse. para verir, birkaç gün 
Kim bilir, kahvesine, şerbetine mi bir bar.ınırdi. 

!.at7.5?! t • 

48.539. 662,j() 

fe 

b 

. 

48.5U. 679.95 
128.032.130,62 

şey karıştırıp içirdi; kundurasından, ete- Hazinedar bunun için İstanbulun ke
ğ'tnin ucundan bir ~y mi kesip büy,"l nar mahallelerinden birini tercih E>tti. Mü 

yaptı? tevazı, batta fakir bir. evde para vererek 

m 

Yefltln 620.301..58'1 2.7 YeHD 820. 301.1&1,J'r 

1 Temmuz 193& fltrihiadft Hıı.r.t İd:onto haddi ~ 4 Altm ünrıne 9' J 

Nihayet hazinedar İbrahim. ağanın banrımak, her halde daha sıkıntısız, kol'" 
fikrine bir JeY ıeJ.di: Çarşamba günü. j- Jhısuz bir şeydi. Adım bilinerliğiı semt -
kindi namazına diye konaktan çıkacak, }erin dar ve girintili çıkıntılı 'Jokakların
bir kayığa atlayıp °ttsküdara geçecex, 0 da bir müddet dolaştıktan sonra, i'Ki katlı 
geceyi tisküdarda bir handa geçirdikten, ahşab bir evceğizin kapısı önünde dur • 
Perşembe güntı de fstanbula gelmemek, du. Ev.vela sokağı beğendi, temiz bir so • 
bati~, tiskfld.arda iki fiç gün kalmak .. kak 

m. . 1. tı. konakta ~rftnmemek... useyın eıen-

dinin kağıdlannı getiren ağa, bakalım (il :rkası var) 

cı 

ıst 

~ir. 

benim sulbümdendir. Onu artık bu ker-Bu vaziyet karşısında tutulacak üç 'l S hanada! bırakamam; beraber götilrec!e!-"Son Pas.ta., rrm tefrikası : '1 
yol vardır: ğim. Sanaı gelince: Çaça kaynananl.a, • 

-=öl~~k=-~:a::ıın.:ar;~::ı:~ s~ .. _ .. ---ı•· go·· z kon••sayor 1 rospu karınla ve- piç çncukla giila güle 
!erine gııöre bu yola gidemeyiz. demektir. ....... • - .. ... 

9 
• otur bayım; haftada bir kilo yaldız. sana 

- sen blraktın cııa gittiler!. ya y.e~r, yg: y~tmez; hesabını ona g_öre 
- yapmalıydım?. Bu yaştan SCh- Yazan: Ze nel Bestm Sut tutmalısın!.. 

ra eli kanlı katil mi olmalıydık?. Hapis- Ve sonm ba.ygm: yatan kadınlara; baa. 

· ·· "nmeliydik? 1 T. -1.:.- tıknm sonra Hulki Soyerin suratına ttlr hane köşelerinde mı suru . - O bir atavizm mesele6idir; senin j - Mahkeme ne y~ak?. Eliıa.e bir ye~ m~alleyi başımız~. _ topuyacCUU>rn, 
- DotnJL . . aklın ermez... balta aJArak senin boynuzlarun mı kıra• Dövmeği bırak, kadın dovulmez.. kilı"erek brladı, gitti. 
- Sonra medeni bir adam ıçın bu yo- _ Hangi ata bizim. ana &izin maıele- w?. Bir boşaımıa karan, vessellm.. Süleym~ Doğrar kızmıştı. Sabık e- Bir müdaet hareketsiz kalan Hulllıl 

le gitmek ayıbdır, monden hayata uy- si .bayun? Senin çocukta ana bizim de, _ İyi ya ..• · fendisine fena, fena bakarak çık~tı: Soyer: 

maz: ata başka.smın... _ İyi am.nm mahkeme cereyan eder- - Bunun böylesi nastl terbiye olur - Vahşi!. . . . 
- Anlamad ........ neve ayı.b oluyormuş?. _ K. · ? ba ., C!-•- bo'"'"tw kuvvetill Elli çe- Dedi ve kolonya şışesını alarak ~ .ı..u• - ınun .. ken herkes dfiıllyecek; ıazeteler c8U1ey- yım .. .;>9&1.J.11 J-- v ~ 
- Rica ederim sözümü kesme!. Bun- - Onu anasına sor!. man Dofrarın karısı afÇ'lbaşile yakalan- fid, beş y02 batman boynuz Jraldu::ırsın yorarun şakaklmı:m oğmaga başiaaı. 

)arı öldürseydi1' ne bzanacaktık?._ Yer- - Pekôlii; sorarım. Şimdiki halde nuş. Zaten Sfileyman Dotrar da eolrldeı amma ben tek boynuz bile kaldı=nam Onu bı<>ktı, kaynanasına ko~tu. ıı::.,,. 
.-i~zünde. ilk d~a aldatrlan erkek. bız de,- resmen benim kızım--Ya?. a . de aCl"lı... ..... ydı Ayni sebeble f!!V- Alem duyacakmış; duyarsa duysun. Bcr nanasını bıraktı; l\flıryoraya segırtti. 
" ~ d b 1 ynı P!V n-~ • " ·· de rr=ze-
filiz ve emin ol ki sonuncu a ız 

0 

mı- - Resmen öyle... lendi> diye yazacaklar. Yedi ikilin, do- Iulıı aşçı Süleyman yeryuzun ~~ . İkisi de gözlerini açtıktan sonra ken-
yacağız... - Şin:ı.di mahkemeye giderek bu ço- kuz belde senin boynuzlandığım otre- venk diye dolaşamaz .• Ben bunlarınk~~~· disini kanapeye atarak hüngür hüngü:.ıı 

İki kadın, sahte bir nedamet içinde, cukları anasız mı bırakalım?. Evladhaı- neceJı... .sini de mutfakta. ~ gebeı:tece ağlamağa 'Oaşladi. 
ÇU"nkü· akıbetlerinden korku- mıza ileride orospu rocuguv mu desinler?. - Do)h.,• ... "imdi ne olacak?.. Sen mani oldun. Şimdi daya* atmama E d ·· ·· küs' ]"kt d .. dü ağlıyorlar; 10 5u• 'Y da mAni o.imala kalkı4Jyorsun. Adımını v e, uç gun u en sonra, or n• 

Jimh ' - Ya ne o!acak?. _ SusacaRlı. Sen al kannı, odanda cü gjin tabii hayatın başladığını sö~ 
:yoc . ' - 'Öçüncü yıo1, hadiseyi örtbas ede- terbiye at. Ben de Maryorayı odamda atayım deJM; alimallah se~~n deh pfa,-

- Şimdi ne yapacağız.. bastınr ça.ranı çıkarırım dürümlü la.uana eri .. sem inanır mısınız?. Hulki Soyer, MQr.. 
_ İkinci y.;olu düşünelim: Derhal rek karılarımızın terbiyesini vermek ve terbiye ederim; bu ifi böylace • yoranın göz yaşlan içinde yalvamnnları-

k b~an- aleme gülünç olmamaktır. geçeriz.; Et. c:last duyana rezil oldufa- Süleyman Doğrar, Romanyalı karıyı 
mahkemeye müracaat edere gilnd- mükemmelen ıslattıktan ve ağzından, na dayanamamış ve cbir. d.Blia tek<!rrür 
rnak!.. - Aah, ben yapamam. muz . Sour. . bu "----.ı •-~e burnundan kan g;tirdikt.en 'sonra odaya etmiyeceği> teminatile karısını affet-' - Neden?. Huilli yerm ...... :u,,.-- uır.crııı 

- Haydi, hemen şimdi.. ne ola- Süle an Dcğraı: kan.mıın üstüne atı- girerek çocuğunu kucağına alili.: Mary.o.. mi§ti. Madam Ni.K:oleskonun da bu af.. 
_ Acele etıne!. Ç0cnWarımız - Boynuzlu olamam. Herkesin karşı- larak~~katııV9 tok.ıthya 9iiriiklemeğe ranın anası dayaktan, Maryora da kur- tan, bilvasıta, istifade ettiğini söy!emeğe sınıfa boynu.zlar:ıınla. dolaşamam. Mahke- - .r-r 

eaJt?. meye gidelim. başladı. Maryora da, annesi de feryadı kutlan bayılmışlardı. Bacet yoktur sammn. 
- Hangi çocu'·larımız?. bastılar. Hulki Soyer müdahaleye mec- Süleyman Doğrar, yavrusunu sel k-0- Bundan sonrasını bilmiyo:ı:uın ... 
- Canını,· Elliz P İbrahim!.. . - Asü mahkei.neye. gittikten sonra ld l 1 ak Hulk' So b - d.ı Am ? 

F.J herkesin karşısında. boynuzlu olacaksın .. bur o u: una a ar ı yere agır : - an ... 
- İbıtahim b · "Yl. evl.1dinı amma ız _ Ne ti.iye l>e?. - Ayol, biz iş gizli kalmı diyoruz, sen - Ben mahkemeye gideceğim, çocuk (Arkası ı;ar) sana hiç benzemiy...,r ..• 
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il layı. SON POS T A 

(Memleke~ B~berleri) 
Gaziantebde bir fıstık 1 Gümü~~acıköyde . 

't • •• .. k ld bu yıl tütün mahsulü 
enstıtusu uru u çok ve nefistir 

Ekimi kanunla Gaziantebe tahsis edilen delitütün 
müstahsili de kooperatiften çok faydalar görüyor 

Gümiişhacıköy, (Hususi) - Birkaç 
güne kadar açılması beklenen tütün pi
yasası her senekinden daha yüksek ve 
satışın hararetli olacağı tahmin edil-

Gazianteb, (Hususi) - Vilayetimizin Eski zararlar, alman himaye tedbirle- mektedir. Mahsulün rekolte itibarile çok 
pyet rnümbıt ve mahsuldar olan toprak- rile telafi edilmiş ve nef.si kaza merke- ve nefasetinin yüksek oluşu tüccarları 
lanndan her nevi hububat büyük bir be- zinde kütük miktarı üç milyonu tecavüz da celbedecek mühim sebeblerden sayıl
reketle yetişir. Bunların arasında fıstık i etmiştir. Bu itibarla üzüm ve pekmez ih- maktadır. 
ye de!·i tütün g1bı bu mıntakaya has o-

1 
raıcatından her yıl mühim bir gelir te- Tütün ekicilerine Ziraat Bankasının 

!anlar da vardır. 

1 

min edilmektedir. bu yıl yapmış olduğu nakdi yardım İn-
Şa_m fıstığı adı ve~ilen ve fakat Şam- İktısad Vekaleti üzüm mahsulünün hisarlar İdaresinin her sene vermiş ol-

.rıa bır tek ağacı dahı bulunrruyan kıy- f ı· . ö .... d tut ak b yıl . . duğu çok mühim avansın yerine müm-~ . . . .. j ne ase ını g zonun e ar u ıçın .. w • .. 

roetı yemış yalnız Gazıanteb ve mulha- .. .. ih ... d t . t . t· kün oldugu kadar kaım olmus ve zurraı . . yaş uzum racı ışını e emın e mış ır. 
katından bir kısım topraklarda yetışır. 1 . . . , idareye bağlı bulunmaktan da vareste 

• • • • w ih Zerıyat bakımından bırçok hususıyet-Eskı devırlerın alaka.sızlıgı ve racatm ı kılmıştır. 
Suriye yolile yapılması yüzünden verim- Iere malik 0 1an Gazianteb sanayi yolun- -------· -- - -
li mahsuıe bu yabancı isim takılmıştır. 'ı da da nerıemiştir. Bahkesir vilAyet Umumi 

Fıstık, Gaziantebe senede vasati ola- Mahalli ihtiyacı gideren her türlü te- Meclisinin toplanflsı 
rak bir milyon !ıra getirir. Etganistan ve si<-at ve malzeme san'at şubelerimizce 

İtalyada fıstık yetiştirilir. Fakat bizim yapıldığı gibi bu masnuat külliyetli mik-
tnahsullerimiz çeşnisinin nefaseti bakı- tarda da ihraç olunmaktadır. 
mından piyasalarda diğerlerine terc.ih I Bunlar arasında dokumacılık başta ge
cdilmektedir. lir. Yalnız bu san'at şubesinde yedi bin 

Hükıimetimiz bu verimli mahsule la- , kadın ve erkek çalışmaktadır. 
yık olduğu ehemmiyet ve alakayı gös- 1913 yılında beş bin olan tezgab. sayı
termektedir. Bu cümleden olmak üzere sı her ne kadar üç bine düşmüş ise de 
şehrimizde bir fıstık enstitüsü açılmış, 1 elde edilen rand:ı:man itibarile bugün 
idaresi Ziraat Bankasına tevdi edilmiştir. daha verimli neticeler alınmaktadır. 
Fıstıkçılığın yurdun her tarafında taam- Alaca, aba, havlu, kuşak vesaire ol
mUın ve ihyası için de icab eden tedbir- mak üzere bin beş yüz tona yakın mc:ı
ler al.ınmıştır. mulAt elde edilmekte ve bu suretle vila-

Bölgemizin değerli mahsullerinden bi- yete milyonlarca lira gelir girmektedir. 
ri daha olan deli tütüne gelince; deli tü- Kilimcilik gittikçe terakki etmekte ve 
tün diğerlerinden tamamen farklı ve üs- tezgah adedi günbegün tezayüd eyle-
tün vasıflara maliktir. 
. Yegane müşterisi Mısırdır. Nil vadisi 
halkı mahsulümüzü gevza tabir ettikle
ri nargilelerde tömbeki yerine içtikleri 
gibi, ağız otu olarak ta kullanırlar. 

Bu tütünün ekimi bir kanunla Gazian
tebe tahsis edilmiştir. Müstahsili koru
mak üzere teessüs eden kooperatiften ve 
Ziraat Bankasının bu yoldaki teşebbüs 
ve yardımlarından çok faydalar görül
müştür. 

Ayni zamanda kooperatif ve banka 
fiatlar üzerinde müstahsil lehine mühim 
roller oynamışlardır. 

Mıntakamızda bağcılık ta müterakki 
ve mütekamil bir şekilde inkişaf etmek
tedir. 

mektedir. 
Çok ucuz ve sağlam olan Gazianteb 

kilimleri memlekette çok rağbet gör
mektedir. 

Sabunculuk, bakırcılık ve bilhassa de
bagat ta mühim ihracat yapan sanayi 

şubelerimizi teşkil etmekt~. 

Hükumetimizin himaye ve alakası .sa
yesinde bütün bu san'at şubelerinde seri 
bir makineleşme manzarası -~öze çarp
maktadır. 

Dört yıl içinde yetmiş tezgahlı büyük 
bir mensucat fabrika.sile ikişer bin iğli 

iki iplik, bir bakır, bir elektrik fabrikası 
ve müteaddid un ve sabun imalathane
leri kurulmuştur. 

Tokat vilayet umumi 
meclisi toplandı 

fati veriJmiştir. 

940 senesi ~'ol parası 6 lira katul e
dilmiştir. Vilayet hususi bütçesi de 
( 1, 386.000) lira olarak tevazürt ettiril
miştir. 

----------
Samsunda vitrin müsabakası 

madalyaları verildi 
Samsun (Hususi) - Bu sene yerli 

malı hatftasında vitrin müsabakasına 
iştiraK edenlerin jüri h eyetince birinci 

d 1 • • h t t · derece olarak muvaffak addedilenleri-T oplan tıda zelzele felaketze. e erı~ın a ı~asını azlzen ne aid madalyalar. geçen hafta c. H. p . 
meclis bir dal.dka sükut e! tı ve rıyaset dıvanı seçildi kuraf,mda v:Jli Fuad Tuksal elile tevzi 

olunnmştur. Bu sene müsabakaya hay
Tokat (Hususi) - Şehrimiz ve mülha-ı şısında kendisine yakışan vakar, sü~~ : 1i müessese iştirak etmi.ş bulunuyordu. 

1 katında vukubulan zelzele fe!aketi dola- ~~ti ay~~ met~ne~l~ muhafaza ~tt:gını Jüri heyeti maarif müdürü .. Doğanay, 
. yı.sile umumi meclisin Martın birinci gü-, yuksek Türk mılletınm ve onun Millı .. Şe- Osman Cudi Gürsoy. Vedad Urfi, ulusal 
nü toplantısı Dahiliye Vekaletince ten - finin bu hazin günlerde halkımıza gos - arttırmR kurumu namına bayan Medi
si.b edilmiş olduğundan, umumi meclis terdiği alakayı tebarüz ettirmiştir. Söy- ha Orhun ve kurum reisi Zarifi Ala
bugün d.a~e O:üdürle~il~, belediy~ rei~i-l 1evi müteakib bir reis vekili ve iki ka -

1
merdcn müteşekkil i~. Jüri heyeti~c: 

'.l1-in de ıştıra~ıle, valımız Bay I~ettın tib seçimi yapılarak reis vekilliğine Şe- birin~i addolunan muesseselerden uçu 
~ağparm vecız v~ ç?k hey~canl~ soylevi rif Sil.şan (Tokat) katibliklere de ~eh - altın madalyalar almışlardır. 

, üe açtlm1"tır. Vahmız bu soylevınde 940 med Yılmaz (Erbaa) Mustafa Özden 
1 yılı meclisini açarken tabiatin zalim bir ks ) .

1 
. 

1 
d. M ı· R · · ·· 

• • • • • A (Ni ar seçı mış er ır. ec ıs, eısıcum 
oillvesı olan zelzele 'klflketının vılayet h M.

11
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Milli Piyango 
Birinci tertibin ikinci keşidesi bugün Ankarada yapıldı. 
Kazanan numaralan aşağıdaki siıtunlarda bulacaksınız 

100.000 lira kazanan 

8488 
25.000 lira kazanan 

15.000 lira kazanan 

9475 
12.000 lira kazanan 

39533 
10. 000 lira kazanan 

453 
5.000 lira kazananlar 

16200 5424 

3.000 lira kazananlar 

31157 34398 
4402 

~1760 

36202 

8739 
25586 
3592 

38805 
5920 

32221 
8474 

47648 47777 48426 
16007 17145 21535 
32449 35911 35193 
8676 11590 

100 lira kazananlar 
792 942 35041 577 37030 563 

39172 39903 40687 41317 
43043 893 44366 47131 

470 431 

240 48167 
321 378 646 885 18127 19063 
480 20383 636 21425 2183-l 23545 

24498 791 25987 27163 265 298 
988 28812 29269 30856 31660 843 

32515 33581 614 395 3846 4637 
5168 349 382 559 817 6082 
6171 208 289 7982 9983 10206 

10216 10882 11188 11419 431 12091 
12240 13494 14319 14713 14989 15664 
26085 27361 27739 27998 28179 28273 
9898 30099 30249 31473 32717 3~574 

33785 3387~ 34348 34712 35582 35690 
36156 37311 15031 15965 16613 16759 
18208 18465 19154 20165 21523 21634 
22062 22784 23188 24165 244.11 24784 
25290 2~18 25766 25818 1456 2190 

5315 5345 5479 6625 6708 8022 
8632 sg99 9400 10389 10482 11588 

11816 11818 12708 13055 13714 11621 
37887 38048 38179 38525 38623 38826 
39093 41355 43178 43956 43980 43985 
44708 45546 47616 48199 49241 49908 

50 lira kazananlar 
125 
485 
896 

1299 

256 
492 
991 

268 
778 

1037 

321 
793 

1108 

322 
875 

1273 

Amorti kazananlar 

402 
895 

1295 

Bir kamyon bir ihtiyara Cizre kaldırımlarının inşası 
çarpb işi mahkemede 

Fat~ 1·stikameıtinde Cizre, (Hususi) - Eski kaymakam ve Edirnekapıdan llll afında 
k 1 4052 laka numaralı kam- belediye reisi Fikret Oyman tar n 

gelme teiho andd . ~en geçerken 73 ya- inşasına başlanan kaldırımların, hidis 
yon Fat ca esın . ih ·lAf ·· ·· d da kaldı 

d :p··tü k li Bayraktar adında bir ih- olan hır tı a yuzun en yarı • 
şın a o r e ğını ve işin mahkemeye aksettiğini ev-
tiyara çarpmıştır. t 

iht. ar k b velce yazmış rm. yere yuvarlanan ıy ın a urga hukuk 
kemikleri kırılmış ve başından da ağır Geçenlerde bu muhilrna~e~eyBee ledi y1 

1 t r dairesinde devam ed ıştır. ye 
.surette yara anmış 1 

• k B kı Ba aran temsil ederek 
Yaralı ihtiyar Cerrahpaşa hastanesine kaymaA am a 

1 
bş k d d 

f .. k umumı menfaat er a urun an yarı a kaldırılmış ve kaçan şo or ya alanmıştır. A . t b' 
1 

.k 

Gönenin Sarıköy nahiyesinde 
bir posta merkezi açıldı 

Sarıköyden yazılıyor: Dört seneden
beri Gönende kurulmakta olan Sarıköy 
panayırı bu yıl nahiyemizde yapılacak-

kalan bu zar un ınşaa ın ıran evve ı -
mali için kararın tacilini mahkemeden 
istemiştir. Keşif yapılmak üzere duruş
ma başka bir güne bırakılmıştır. 

Gümüşhacıköy Halkevinde radJe 
Ka?.aill!Zda elektrik cereyanı gündlla mev. 

cud oJmadığından Cümhuriyet halk partısl 
tır. genel sekreterliğince akümülatörlü yeni bil' 

Bu karar nahiyemizi ve civar köylü- radyo gönderileceği bildirilml.ştir. 
!erimizi cidden sevindirmiştir. Kızılca.hamamda n akil n tayinler 

Bir .müddettenberi Sarıköyün en bel- Kazamız hususi mu~e~e memurluluna 
li başlı ihtiyaçlarından biri olan postane 7 ay önce tayinini bildlrdığim Adem Önal 

ı · d h ıı · Ayas hususi muhasebe memurluituna tayin 
mese esı e a edıhniş ve nahiyemizde edil~lştir. Yerine tayin edilen h ususi ınuha. 

1 halkından bir kısmını ebediyen aramız- . . 
1
. . . '\.. yl 

1 
kl .b 

ı d ğ b" ğu h rımıze mec ısın tazım ve 'uag ı 1 arın ı -, dan ayır ı mı, ır ço nun anımanını A _ . . 
! yıktığını ve halkı görmediğimiz mahru-1 lagına kar~: verere~ haftada ikı defa 
ı mlyetler içinde bıraktığını söylemiş, bu toplanmak uzere dagılmıştır. 

Çarşambada baraka inşaatı 
devam ediyor bir posta ve felgraf merkezi tesis edil-j·sebe tahsilat şefi Kadri henüz vazifesine 

J miştir. başlamamıştır. 
Samsun, (Hususi) - Çarşambada ze - ====================-=============:::11-==--===

aziz ölülerin aziz hatıralarını anarken ---
meclisi bir dakika ayakta sükı'.'ıta davet Tokatta kar 
etmiştir. Vali müteakiben b!l fe1aketi Tokat (Hususi) - Bu gece yarısından 
çok acı bir ders telakki eden ve her acıyı sonra fırtına i1.e karışık tipi halinde kar 
kendisinden beklenen büyük ferağat ve düşmeğe başladı. Yağış hAla devam edi
gayreti. istikbal kaygısını her şeyin üs - yor, bu karın kalınlığı on yedi santimi 
tünde tutan yüksek milletin bu acı kar- buldu. Soğuk sıfırın altında beştir. 

zele felaketzedelerine inşa edilen bara-
kalar çok güzel olmaktadır. Felaketzede 
yurddaşlar, hükfimetin gösterdiği alaka
dan fevkalade mütehassis ve müteşek

kirdirler. Yardım ve inş~~t işlerine ına- 1 hallinde nezaret etmek uzere Samsun 
Vali Muavini Bay Orhan Güvenç, iki 
haftadanberi Çarşambada bulunmakta-
dır. 

Genç bir kadın bir yaşındaki 
çocuğunu bir arsaya bıraktı 

Pazar C'la Hasan Sey Diyor ki : 

Genç kadın küçük yavruyu kış mevsiminde ve gece 
karanlığında bir arsaya bırakmaktaki gizli 

sebebi ifşadan imtina ediyor 

Dün geç vakit Ü sküdarda Hırkaişerif 
caddesinden geçenler bir arsadan devam
lı çocuk feryadlan gelmekte olduğunu 
işiterek merakla arsaya doğru gitmişler 
ve az sonra henüz bir yaşlarında kadar 
tahmin edilen i:üçük bir yavrunun bir 
kenara bırakılmış olduğunu görmüşler
dir. 

Nihayet çocuğun Üskü,darda İnadi19 
mahallesinde Bakkal sokağında oturan 
Ayşe adında genç bir kadının kızı b ir ya
şında Melahat olduğu anlaşılmış ve Ay ... 

şe yakalanarak karakola getirilmiştir . . . 

f - Hasan Bey, içimdv· . . . Mevsimin değişmesi
ni istiyorum ... 

. . . İlkbaharı iple çeki -
yorum ... 

Hasan Bey - Kavgayı, 
~ürültüyü bu kadar mı se
•iyors\111 azizirn? 

Henüz konuşaınıyan bu yavruyu ala
rak karakola götürmüşler ve zabıta me
murları küçük yavruyu arsaya bırakan 
anayı aramağa koyulmuşlardtr. 

Genç kadın çocuğunu kış mevsiminde 

ve gece karanlığında ,bfr arsaya bırak

maktaki gizli sebebi ifşadan imtina et-. 
miştir. 

ı 
1 

arzuyu bir bilsen . • • Zabıta tahkikatını ikmal ederek Ay
şeyi bugün adliyeye teslim edecektir. 
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[son Postal S P O R 
Balkan güreşcileri şerefine 

dün bir ziyafet verildi 
Ziyaf ~ti müteakıb müsabakalarda kazanan güreşcilere 
altın, gümüş ve bronz madalyalar merasimle verildi 

Müsabakalarda kazanan güre§çi Zer mü.k4fatlarını aldıktan •onra 

SON POSTA 

TİYATRO 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

Gönül ne kadar isterdi ki sinemamız da 
resmi bir himaye ve mekteb nizamı ve 
havası bulsun. 

- Yerli filmlerin hepsinde tiyatro ar
tistleriıniz rol alıyorlar. Halbuki sinema 
tiyatrodan başka bir işdir. 

- Eğer film bir tiyatro piyesinden a
lınıyorsa tiyatro artistlerinin bu filmde 
muvaffak olacaklan muhakkaktrr. Sırf 

sinema için düşünülmüş, sinema senar
yosu olarak ele alınmış bir mevzuda ha
yattan alınacak istidadlı ve mizach ka
biliyetler daha çok cazi.b muvaffakiyet 
unsurlan olurlar. 

İ. Galib Arcan birbiri arkasına sırala
dığım suallerin hemen hep~ine cevab 
verdi. Fakat uzun zaman görüşmediğim 
dostumla o kadar tefcrrüata k~çtık ki, 
bütün konuştuklanmızı ya7.mama imkan 
yoktu. Konuştuklanm1zın arasından yap
tığım hü1ıasayı yazmakla iktifa ettim. 

İsmet H1ılUsi 

-··························································· 
SELANiK 
BAN Si 

ALELADE HEYETi UMUMiYE 
iÇTiMAINA DAVET 

Selanik Bankası hissedarları. Tica -
ret kanununun 361 inci maddesine ve 
esCfS mukavelesi hükümlerine göre, 
1940 senesi Martının 30 uncu Cumar
tesi günü saat 11.30 da Galatada Voy
voda caddesinde Ac;sikürazioni Gene -
rali hanındaki. idare merkezinde sU1ıeti 
adiyede içtim;.,a davet olunmuştur. 

MÜZAKERAT RUZNAı'WESİ 

- İdare meclisi ve mi.irakib ra -
ı porla:-ının kıraati. 

2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabı
m.n tasdiki ile Meclisi İdarenin ibrası. 

3 - Müddetleri hitam bulan MecJi
si İdare azalarının yerlerine yeniden 
a7.a iııt:habı. 

4 - Meclisi İdare azasına. şirketle 
icrayi muarr.ele edebilmeleri için Ti -
caret kanununun 323 üncü maddesi 
mucibince lfizım gelen mezuniyetin 

Çoban l'tf ehmede rıuı.dalye verilirken itası; 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü ta-ı trenörü PeUinen'e merasimle tevdi edil - 5 - Mürakiblerin intihabı ve ücret-
r:fından güreş :federasyonu namına dün miştir. lerinin tayini. 
ögleyin Balkanlı güreşciler şerefine To-ı Ziyafetten ·· ·ı T b 6 - Şirket idarei umuıniyesine me-
katliyanda bı·r zı·yafet ~,·erilmiştir. Ziya- k d b" 

5
. on.ra gureşçı er ara yaya mur meclisi ida~ azasına ve-ya mü -

f . .. .. .. a ar ır gezmtı yapmışlardır. . 
ette beden terbıycsi umum muduru Ge- y sl .. tak d.. k dürlue verilecek tahsisatın tayin ve 

neral C · T 1· tanlı ı ı· bel ugo av gureş uru un a şam tren tesbiti zımnında meclisi :idareye ita kı-
emıl aner, s u va ı ve e- 1 l k tl . h k e meme e enne are et et~tir. Yu- lına ]Ahi tin t ·a· M ı· · ·a 

:tiye reisi doktor Lutfi Kırdar. Parti mü-
1 1 

Cınna Roman alı1 C n sa ct e eyJ ı. ec ısı '1 are 
fettişi Tevfik Fikret Sılay, spor teşkilatı Yl~n .~ ar l ' .d kl!~. ar umartesi azasına verilecek: hakkl huzurun tes-

gunu vapur a gı ece cı~ır. biti. 

berkanı ve sporcul~rl~, ga.zeteci!er hazır 1 • Laakal 8,29 Türk liralık « 125. aded 
ulunmuşlardır. Buyuk bır neşe ve sa-ı Kapalı hır spor salonu «A> t~rtibi hisse senedine ma1ik olup 

mimi) et içinde geçen ziyafetin sonunda İstanbulun kapalı bir spor salonuna ta Heyeti Umum.iyeye iştirak etmeği 
bede~ terbiyesi umum müdürl General 1

1 
büyük ihtiyacı olduğunu takdir eden be- I vey:ı. ~cmsil edilm~ği is1cy:m. hisseda:

Cenııl Taner da\·etlilerinin şerefine ka- lediye Sipabiocağı He Belvü arasındaki l lar .. hı:ııııe. senedlenni, Hey ~h Umumı-
deh kaldırarak, Balkan birliğinden ve bu 1 1 . edilm k Q.ıe b den lyenın ıç~ımaından lhkal bır hafta ev-

arsayı, sa on lllŞl e re, e ve1. yam l 940 senesi Martının 23 ün-
gibi spor temaslarının ehemmivetinden b" k • ter ıyesi müdürlüğüne vermeğe arar cü gününe kadar: 
bahseden güzel bir hitabede bulun - · t" B d k lı ı 1 · vermış ır. ura a apa sa on spora - ISTANBULDA: ~irket Merkezine. 
muştur. Bunu Rumen, Yunan ve Yugos- h 'd· · 11 90 "'5 
l 

rının er çeşı ının yapılabilecegi X '2 ve 15 gün evvel. yani nihayet 1940 
av kame reislerinin nutuklan takib et- metre eb'adında bir ı9p0r salonu inşa e - senesi ~a~tının 16 mCJ gününe kadar: 

ıtıiştir. Nutuklardan sonra güreşçilere dilkektir. SELANIKTE: Selanik. Bankası fU _ 
kazandıkları altın, gümüş ve bronz ma - 1 besine. 
dalyelcr vali ve beden terbiyesi umum Fransa - ngiltere kır koşusu PARİS'te: Kambon sokağı, '43 nu -

müdürü tarafından merasimle verilmiş- Fransa - Ing1ltere ordula.n ara.sındı;. bir marada: cCredit Foncier d'Afgerie et 
tir. Balkan güreş şampiyonluğunu kaza _ kır koşusu y:ıpılacattır. Koşu 24 Martta de Tunisie>ye. 
n Pari3te icra edllecektır. İki ordu 'lras·nd:ı PARİS't . Bo l d H 

an takıma tahsis olunan şild de bu sene ' e. u evar aussrnaınn 
de bunjıın evvel de bir futbol, blr de ragbi 29 numarada. cSOCİETE GENERAI ·:rı. 

şampiyon çıkmı§ olan Türk takımı an- maçı yapılmıştı. n;:, 

-.::::====:;::=::::--:-=------=--::'.:=::::===----------- tevdi etmelidirler. 

Kız mektebleri voleybol müsabakaları 

~ Dünkü müsabakalarda Kandmi ve istiklal lueleri talebeleri 

ı Kız mektebleri voleybol maçlarına d.ü~ f llsesin~. (1_5-9), . (15-0): İstanbW. Kız lise!i 
devam edilmiştir. Dünkü maçl~rda Şışlı Boğazıçı lıselerı maçı çok çetin bir müca
'l"erak.ki g~hneodiğinden tnanü hükmen, _deleden .sonra {15-8), (14-11), (15-9) ile 
dfter karfJl~aıarda Kandilli lstiklal l!tanbul KıZ lisesi yenmi§tir. 

MECLİSİ İDARE 
-······--.. ·······----··········-··••ıt••··-··········-

Ankara borsası 
Açılış - Kapanış 6 Mart 940 Fiatlan 

ÇEKLER 

Açılıı.Kapanıı 

Lo.rdra ı Bterlln 5.24 
New. Yort ıoo Dola.r 130.lB 
Pıula 100 l'r&n :i.9726 
Mllano 100 ı.ır.a 6.8275 
Cenın• 100 tım~. ft. .29.2725 
paterdam JOO Florin 69,1611 
ılrübel 100 Selp 22.04 
Atına 100 Drahmi 0.97 
Sof7• ıoo ı.na ı.6075 

Madrld 100 Peç.-ta 13.35 
Budapetıı 100 Penslt 23.bS 
BQknı 100 IAJ 0.6175 
Belgra4 100 DJ.DU 3.0325 
Yokohama 100 Yen Sl 4875 
St.okbolm 100 ineo JCr. Sl.005 

Eaham '" tah.u&t 
Türk borcu 1 peşin 18. 75 
Ergani 19.96 
Anadolu Demiryollan l n 
ıı peşin 39._ 

C Yeni neşriyat ) -------' Sarı esirler - Mqhur Amerikan kadın 
muharrirlerinden harl Buck'un kaleme aL 
dığı ve kendlsl.ne beynelm.llel bir §Öhret te
mın etmiş olan .. Sarı esirler. romanı; arlı:a
da§11Dı7. İbrahim Hoyi tara.!lndan aslından 
dlllmlze çevrilmiş ve basılmıya başlamıştır. 

önümüzdetı batta çinde piyasaya çıkarıla
cak olan bu eser; muhakkak t1 Türlı:iyede 

de ayni şekilde büyük bir okuyucu kütle.si 
temin etmi.ş olaca.ktır. 
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v 

AGRI 
ltohJa Çam - Şa1r KerJm Yund tarafın_ flay JJ. O. G. Yazıyor: 

dan -yazılmış olan şürlcr bu !sinl altında bir !:kııeriya okuyoruz. Tedavi gören ilô.çl&t 
ldta~ halinde ~kanlm~tır. v~rnış fakat, ALLCOCK yabsınd.an bab.. 

Belt'diyder Dergioıi - İkincikmun say~ı e&dlllnce, Cıt.':tyen mtibaıUleıa değildir. Bir 
dolgur. miindereeatla intışar etmlştlr. zat akşam tatbik ettltl bir ALLCOCK yakı.. 

K.ızrlay mecmuuı - 15 şnbat .sayısı do1gım sı, bir gece zar.!ında teslrl.nl gösU!rerek l8 
mündt'recatıa çıkmıştır. devamlı sıcaklık tıevlld ederek ağrıyan ma-
Bayındırllk Dergisi - İklnclkrtnun sayısı 'hallı ~skin et.mi§ttr. 

~-~:.1.~.~~:!~:~ .. ~=~--~~~~-~.~~-~~!~ .. ~:~.~~~~:~:... ALLCOCK, romatizma, lum-

c T i y A T R 0 L A R ) bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
.-..--------------' yakılarile fifayab olmu§lardır. 
Şehlı t.!yatrosu Tepebaşında dram lr.J.smında 

aqam aıınt 20,30 da 

O Kadın 
lat1kll\l caddesi kome~ı kamında 

akp.m ııant 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

AU.COCK yakılarının tevlld ettiği sıhhi 

sıcaklık. OTOMATbt Bin l\'lASA.J gibi he -
men a~rıyan yerin etrafını kaplar. ALL
COCK yakılarındaki kınnızı daire ve kar
tal resl.:nU mar.kasın:ı dikkat edlnlz. Ecza_ 
nelerde 27 buçuk kuruştur. 

• 
Türkiye Cümhuriyeti 

AA BA KASI 
Kııruluj tarıhı: 1888 

Serınayesi ! lJO.OOJ. 00 Türk Lirası 
:;>ube ve ajans aded.: 265 

~ırar ve t.ourr her nevı bankA muıımeleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli _ 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet l,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 

" 
2,0()0 ,, 

4 • 25() 
" 

1,000 " 40 
" 

100 • 4,000 ,, 
ıoo 

" 
50 • 5,000 ,, 

120 " 
40 • 4,800 

" 160 
" 

20 ,. 3,200 ,, 
DtKKAT: Besablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

düpni~nlere ik:nmıiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, l EylQL l Birinclk.iınm- l Mart ve 1 Haz.i. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

Devlet demiryoUarı ve Jimanları işletmesi umum idams1 ilaılar1 
Muhammen bedeli 1140 lira olan 500 kiı. beyaz emaye boya ile 100 kğ. Renksiz kristal 

vernik 18/S/1940 Paz:ırusi rfiniı saat cııı on birde Haydaıı:ıaıada Gar b'lna& aahlUn
dek1 komısyon tarafından açık ek.'lllt.me usullle satın alınacaktır. 

Ba işe girmek ı.tıyenlerin 85 llra 50 kıını~lu'k muvakkat teminat. ve kanun.un ta!ln 
ettiği vesalkle blrllkU! ekslltme günü santim~ kadar koınisYona müracaıı.tlan lAzuruıır, 

Bu l§e atd şartnameler lı:omLc;yondan parasız olarak <iaRıtümaktadır. (1664:) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme 
Komisyonundan: 

Zonguldak hastaneslnin 110 lt!llem llaç VC sıhhi malzemesi pazarlıkla satın alma... 
caktır. Pazarlık lS/ 3 !l40 Çarşamba gtlıni sa.at 15 de Cağaloğlundn Sıhhat ve İçtımat 
Muavenet Mlldürlilğü binasında kurulu komisyonda yapılncı:Lktır. Muhammen f\at 1480 
liradır. Teminat ı.22 liradır. İsteklller §artname ve listeleri hergün komisyonda gôrebl. 
ıırıer. isteklller 1940 yılı ticaret odası veslkaslle 2490 sayılı kanunda 'Yazılı vesikalar ve 
bu tşe yeter teminat makbuz veya banka mektubu ile bi•·iikte belli gün ve saatte :ko_ 
m1syona gelmeleri. d568ı 

M. M. V. Hava Müşteşarlığmdan: 
M. M. V. Hava müstqarJJlı 19ln üç yüz lle dört }'Üt beYCl.r arasında bir dizel gurupu 

a.ıı.n.acaktır. 

Bu ııu:rubunun ana hatları ile H&afı hakkında malfm.:ıat almak :ve teklif vemıak üııe

re t.allple:rln 16/Mart/l"° t&rlhlne Udar M. M. v. Hal6 müa•rııtına mf1racaat.1QI 
1lAn olunur. d685a •l009:ıt 
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T. iŞ BANKASI 
1940 KüçUk 

Cari Hes l plar 
iKRAMiYE PLANI 
ı aded 2000 liralık - 2000.- Ura 

. • • 1000 • - 3000.- • 
• • 500 • - 3000.- • 
ıı • 250 .. - 3000.- • 
•o , ıoo • 
15 • 50 • 

t10 • 25 .. 

- •ooo.- • 
- sı~.- , 
- !1250.- • 

Ke,.ldeler: 1 Şubat, ı 1.\-Ia.yıı, 
l AP.tos, 1 iklncit~rin t;ı.rib 
terinde yapılır. • 

SON POSTA 

- Ben de komşularım gibi gavet parlak bir 

ııllc veren arnı ampullardan satın almalı 

lst1Worum. 

- Anladım. wenl TUNGSRAM KRİPTON 

f11Dpullarını arzu edlrorsunuz. 

l...oe~ 

[,.. &ol °""'"""' 
iJ iff 41 Dffl Lf-R İSTANl!IUL 

ANKARA - IZMIR 

1 MAJiK SAÇ EKSiRi 
~ ' .. - -

Saı:ıarınızı dokwmeJ(ten, ıtepeu~n _ 
mekten korumak için muhakkak Ma _ 
Jlk saç ekslrlnl kullanınız. Derhal te -
sll"inl görürsünüz. Baçları büyütür, 
köklere yeni hayat verir. Bir tecrUbe -
den sonra neticeye hayret edecekslıılz. 

Dahili konforu alikadar eden en 
Kilzel ve şık mobilyalar n bil -
has'!a yatak, yemek, 9alışma oda. 
Jarı ve salon takımları. Brlç oyanu 
için • .\merikan mobilyaları, her 
yerden miisaid ıartlar n acu:ı: 

fiatlarla 

BAKER (Eski Hayden) 
Mataıalarmda bulacaksmuı. 

ilan Tarifemiz 
Tek ailtun aantımı _ ....................... . 

•ahile 400 İllmaf 
ıahile 250 >> 

•ahile 200 >> 
Dördüncil •ahile 100 » 
iç •ahileler 60 » 
Son ıahil• 4() )) 

Muanen bir mlddn zarfında fa11-
laca m.lkt&rda Uln yaptıracaklar 
ayrıca teUlllth WUem.l.zdeu S.Ufade 
edeceklerdlr. Tam. 1'Uml Ye oeyret 
sayfa 111.nl&r lçln Qrt bir t&l'Ue detplf 
edllmlftlr. 

Son Post& 'nın Uc&rl tılnıanna &1d 
tşler için fU adreae 
melidir. 

ilin.clltk KollektU flrlletl 
Kabr&DUl.llsa.de Ban 

Aııtua eaddeel 

·····························--··························· .. 
. ( lstanbul Belediyesi llinları ı Son Posta Matbauı 

Neıriyat Müdürü: SeUm Ragıp Emeg 

SAHİPLE&l: S. Raoıp EMEÇ 

Hu.sus! Jdare mütekald Te ölcsüzlertntn Mart 940 üoer aylıklannm B/MartıHO Çar. 
şa.ınba ı:ünUnden itibaren tevziatına başl:ınıldılından aylık •hlp .. rin1ıı cbda.nıarııe 
Zlraa~ Banka.ıı;ına müracaatları. (174'1) A. Eknm UŞAK.LlOIL 

Mart 7 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRiP 
R01vtATİZMA SOGUK 

ALGINLIGI 

Te bütün a~r . 'arını derhal kear. 
Lüzumunda gt;n 1e 3 kaşe alınabilir. 

1· • •• -~, •. :::.·. ,:'~ ....... ·r .. 

ELLi 
En iyi Dostum 

Rekabet kabıl ıııııaz bir flatıa satılmakla 

olaıı bı radya aruılau bar evsafı haizdir 
• Perezltlere ka,... hueuet ellzga.ç • Anllfedlng H ton kontr.I 
• t50 ıatasr0tt •mı rartıı bürGk • MOetakJI gruplu fael 

kaclr•n · • Harici ••ntrallı oP•r-16r 
"• Fel't"Okartta erte tekerrClr • Oktal Uplnde l•m.,.._. 
• He,,.,.. "r-im- kondena.t6r0 • Çıkı• kudreU 4 Ht 

VEQEs·ıve 
SATI~ 

Bir klrn diolıııaıı- Kaaaaı basıl ıdıcekslılz 

iSKİ ve YENİ ROMATiZM~ SİY~
TIK • OMUZ - ARKA - BEL -

D1Z - KALÇA ve Soğuk algın· 
lıldarından ileri elen fiddetli 

.Q g ,U.CU, AaM, 

TESKiN ve İZALE EDER 

Ekzeman1n ilacıdır. 
Yara n çıbanlardı kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kurııttar. 

lstanbul Levazım Amlrllğlndenı 
MemlKet dlfUldan 1000 lll 1500 bal kıp beygiri 8/Mart/ 940 Cuma. rtınil IMt H es. 

Ankarada M. lıf. V. aatm alma tomıqonunda pazarlıkla satın aıınuattır. •1'Ddar 
tlrmalar daha enet komUJ'on& mllracu.tıa oeralti öğrenebilirler. Pazarııta lfUıit ede., 

eekler teklif edecekleri son nat berlnden kati teJLlnatlan ve dl.ter kanuni .,..,,..ıarue 
birlü:te pazarlık ı1ln ve sa&Ue kom18yooda hazır bulunmaları. (18'f0) 

u 
ile temin edilir. Müatahı:arıa mayi olması dolayısile diı Ye diı etlerin 

en derin yerlerine kadar sıirerek antiıeptik tesirini yapar 


