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Balkan antantı, dünkü konsey içtimaında hagatının en 

bügük imtihanını geçirdi ve bundan muza! fer çıktı 
• • 

1 

Balkan memleketleri aras1.nda ikilik 
şayialann1.n as1.ls1.zbğl. tezahür etti 

DOrt Hariciye Nazırının "Son Posta,, ya beyanatları 
Saracoğlu Gafenko Metaksas 

«Dört memleket •asındaki ittihad ve sUkön .tık temaslar aramıula tam btr siyasi birlik 

~~bir ~etle münakaşa kabul etınez» demif, ih- nıevcud olduğunu göstermiştir. Diğer Balkan 
f şayıalarına telmih ederek konferanam man memleketleri için de mıntakavi bir iş birliği 

Konferamm dostane havaaına işaret etmiş, mil· tıBulparimm şhncH Balkanlarda sulhün muha
zakerelerin süktin içinde yapıldıjmı rröyliyerek fazw eeeuna dayanan bir siyaset takib ediyol'll 

dört devlet arasında mevcud ittihad zlh.niyethd dıeımit ve pnlan illve etmiştir: cAntant bugün· 
7.arasının bunu tekzib ettiğini söylemiştir. devresi açılacaktır. demiştir. 

Balkan antantı 
yedi sene için 
temdid edildi 

Avrupa vaziyeti karşısında 
Balkan sulhnnnn 

idamesi kararı teyid olundu 
Bulgaristan tarafından Balkan sulbü uğrunda gösterilen 
elbirliği arzusu konferansın temel taşını teşkil ediyor 

.. Bclğrad 2 (Hususi muhabirimizden, telefonla) - Balkan Antantı konseyi bu· 
gu n iki mühim toplantı yapmıştır . 

.. Mevsuk membalardan sızan haberlere göre bugünkü müzakereler tam bir gö
~ birliği havası içinde cereyan etmiı ve temM edilen meseleler etrafında en ufak 

ii "1:;' m'!hle_Uerdc beyan edildijine •öre ıliSrt maır Aurapanm 6a • A.nkaradakl 

tebarüz ettirmlftir. idi imtihandan muzaffer çıkmıştır.• 

ır nokt~i nazar !arkı dahi müşahede olunmain.1ftır. ı---00000·····-···---···--····· 

g 
1
n .. vazıyetini tetlrik etmiıler.,. bu rHUiyet lıarJUU1Ja BaUuınlardo '1- a el 

IQ ~un muhalazaı ltalrlnndalıi lrat'i lıa7aTlarını teyül cyLııniflerdir. ~· && asına 
Ja Sıyasi mahfe~l~rde umumi kanaat, Balkan antantının bu seferki Belarad top • &ld tafisllAt 

Bariciye nazırları ilk 
toplantıdan sonra gazetecilere 

neler sOylediler ? 
ntısından eskısıne nazaran daha kuvvetli ve daha müttehid olarak çıkacafl Cif 

l'llcr kezindedir. 

Antantın temdidi: 
Bugünkü konferansta alınan ilk tedbir Balkan antantının devamı lüzumuna 

:~ir verilen karar olmuştur. Antanta d;hil devletlerden biri, çekilmek istediğini 
. ır sene evvelinden habei' vermedikçe A'ltant yeniden yedi senelik bir müddet 
ıçin ip~a. edilecekti. Bu devletlerden hiç birisi Antanttan çekilmek arzuw f'5s • 
termedığınden Antantın k - '.. . . . . 
kararlaştırı~tır. ' yu arıda aoylenen muddet ıçın mesaısıne devam etmeli 

Bulgaristanın vaziyeti z 
Diğer taraftan Roytcr ajanaı . . 

rn hh 1 B 1 i 
nın muhabınne göre, Belgrada gelen bqlıca 

ura as ar, u gar stan vaziyetinin Balk 
t-k"l tt·ğ· k ti ded' 1 • an antantı konferansının temel ta~ını --, ı e ı ı anaa n ır er. 

. Umum! tellk~ye göre, sulh ün m1ıhafazaa hususunda Bulgaristan tarafından 
gösterilen elbirlıği ~zusu Balkan meselesinin hallini kolaylaştırmakta ve konfe
ransın muvaffakiyetıne ulaşması hususunda çok cesaret verici bir amfi teş&il 
etmektedir. (Devamı 3 üncü ıa11fa4a.) 

~ •J n -...ı w WV" -.n 1'J:• n .- • 

Konıerans nasıl BClldı ? 

Belgrad ı (Husust muhabirimizden., işaret ederek, konfer11nsta hüküm sür~n 
telefonl~) - Balkan antantı konseyinin birliğin bu şayialann aksini isbat etmek
bugünkü toplantısını mütealı:ib dört dev- te olduğunu söylemiş ve sözlerini !ransır
let hariciye nazırlan Belgradda toplanan ca bir cümle ile fU suretle ifade etmiştir: 
200 ü mütecaviz gazeteciyi kabul ederek cLet tnıvaux de la confercn.cc tnm'Chent 
ayrı ayn beyanatta bulunmuşlardır comm.e .ur da roJLlets .• 

Türkiye Harici~ Vekili Şükrü Sa - cKooferansta i§ler mükemmel gidi -
racoğlu kendisine hu samimiyetle gaze- yor.• 
tecilerle görilşmü.f ve şu mühim beyanat- Muhterem Vekil, bundan sonra, mat -
ta bulunmuştur: buatın konferanaın mesaisi üzerindeki 

c- Konferansın havası SULH'tür. Dört yardımları noktasında durmuş ve, gaze
memleket arasındaki itühad ve sükun hiç tecilerin dalına dört nazırın mesaisini aa-
bir suretle münakqa kabul etmez. Zaten (Devamı 3 üncü sayfada) 
dart devlet arasındaki bu ittihadı tebarüz 

· bö' ı bi k t ,.................. BU GÜ N ·········---·, ve teyid ettirmek içın y e r on eran- , 
sa da 1Uzum yoktur. Dört devlet men • Hatıralar arasmda 
faatlan o kadar birbirinin aynidir ki a-
ralarında tam bir birlik taayyün etmışur. Doktor Nazımla 

Belgrad konferansı. bana diğer üç müt mülakat 
DUngece Romanya .sefaretinde verilen ziyafette F . k b doktor Melımed Ali ha.~tcı- tefik devlet nazırlarile tekrnr buluşmak 
e f acıcı ur anı · d•W • d d 1 f k ıa.d a enko bir nutuk söyledi, bu a~k resmi bir nede üçüz doğuran bir kadının fırsatını ver ıgın en . o ayı ev . a ö e 

YAZAN 

ziyafet ·ı k tukla t 1 dil k çocuklarile beraber memnunum. Her vakıt olduğu gıbl bu Oıtaıl 
varı ece ve nu r .... ece/ cSon Posta> okuyucuları, Ankara~a bir 1 konfer~ da i~ ne:lceler verecektf.r.. . Halid Ziya u akh il 

Belgrad 2 (Hususi muhabirimlzden,lleden sonra aaat 18 d'e ~ özel'e Yu _ otel odasında son perdesi kapanan hır aşk Harıcıye Vekılimız konferans arıfesm- ( B .. 6 Ş-' ! ) 
telefonla) _ Balkan antantı konseyi bu- goalav hariciye nazı»&wn mesai oduında faciuından dün verdiğimiz malumatla 1 de Balkan devletleri arasında ihtlllf ol- ugun ıncı aa,aa 
lflll biri sabah saat 10,30 da, dileri de öl- (Devamı ı iiıa )a;yfa41a) (Devamı 8 inci sayfada) 1 duJuna dair devran eden bazı ıayialı&ra '-·-00
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2 Sa7& 

Her gün 
Mühim bir degişiklik 
Karıısındayız 

\ Ekrem Utakhgil 

"Be•imlt 

F ransız ve engiliz karargahlarm

da neşredilen son tebliğler: 

- Garb cephesinde değişntiş bir Ş'-'Y 
yoktur, cllınlesini kaydettiler. 

Hakikaten 24 sast zarfında ileri geri 
bir hareket, ufak büyük bir çarpışma, 
hatU mühim bir bombardıman da ol -
madı. Fakat fıkirlerde ve ruhlarda kim 
bilir ne vakit başlam!Ş olan değişikliğin 
birdenbire meydana çıktığını görüyoruz. 

Garb cephe3inde değişiklik vMdır, bü
yük bir değişiklik, mühim bir deeişiklik 
vardır. 

Muharebenin ilanı sıralannd~ millet 
meclislerinin hitabet kürsü!erinde baş -
~ olan söz düellosunu hz.tırlıyor mu-
sun uz? 

İngiliz başvekili: 
- En aşağı üç sene sürecek bir harlıe 

hazırlanıyoruz., fakat icab ederse müca
deleyi daha uzun bir müdd'et de idame 

&ON POSTA 

Bak&le: = Şölır~t kolay .IJapılır. güç zapieclilir = 

ettireceğiz, demişti. Eski Yunanistanııı ölmez Dir isim bırakmış olan hekim - Edison ilk olarak EnkadetaD .ıimbayı kelfettilt zaman: 
Aradan iki üç gıün geçmeden Fr•nsu - 'l'esadüftür, denilmi..H w hald:U.ten kqfi bundan 

başvekilinin evvela mecliste, sonra da lerirdrn Tkeopbraste bir mev'izesinde §Öyle demiştir: 'i~4 
ibaret kalsaydı tesadüf olarak telüki edilecekti, fakat lam-

bntün Fransız milletine k:ırşı radyoda - Büyük isim ve büyük eser vücude getirmek çok güç- lbamn nrkasmdarı gramofon teldi, gramofonu da elektrik 
söylediği söz~eri işitmiştik. Cümleleri kol- tür, fakat hazan mümkün olur, vücude getirilen bayilk cihazları takib etti. :&:.erin balrlld kıymeti delllet etm~ri 
leksiyondan çıkararak aynen tekrar e~ de 

isimle, büyük eaeri muhafaza edebilmif olanı ise çok en r için teUüb etmesi ,arttır, ilim buaD kolay yapllır, güç 
miye lüzum görmüyoruz, fakat o da: , muhafaza edilir. 

- Üç sene, dört sene, zaferi elde edin- =-o=-la.r.ak...:g;.ö,.rü .. rum"•z•. ------------ı:::::m----=r:=-::-=-=--=---------------------= 

~~~ii2i~~i;~~;~;ı;~ 
- Hasımlanmız üç .sene barbedecek- /Jıt sinema yıldızı r--........................................... ' Etraf111daktlerln 

ıertni aöy,üyorıar, kendilerine haber ve- Beı hsgdud HergUn bir fıkra Hayranlığını kazanarı 
reyim ki, biz ıcab ederse bej sene de Bir minimini 
çarp1f8cağıı, demiştt Taraf ınaan sogaldu Şapkama oturdunuz * Sinema yıldız -

Ordunun remıi tebliği: }arından Kom - lf e kadar hiddetlninc hiddetlen -
- Garb cephesınde deği~mif bır py tans Benet ile An- : nn, gne hiç kim.wye fena bit ıöı 

olmadığını .kaydederken .likırlerde ve na Loyz Holivud - aöJllemiıtn 1'Gzik biT adam Kadıköy 
ruhlarda vu:kua &eldiği gôz.Uıne çarpan da sabaha karJı.. 1'ClpUnında OttımWf. 14pkastnı yanıM 
büyük dejifi.klik 1§te bu noktadadır. tomobillerile bir kotfrrwıt"- Bit ~kası salona girdi. 

ln&tltere bahriye nazırı M. \Vinston balodan dönerler- Hiç bakmadcm ppka.nnm üzerhıc o -
Churchill'm ıeçen hafta bitaraflarm va- ken, bet maskeli tunlu. 1 
%1yeilermden bahseden nutku ne kaü.u haydud arabaJa - Nazik adam hiddetlenm~i. lJir 
goze çarptıysa, bu hafta muharebenin u- rını durdurmur,:ve ,eyler ı6ylemek istiyor, filkat nezake-

Şubat 

istinye atelyeleri 
ve Havuzlar 
genişletilecek 

Birkaç gün evvel Alanyadan limanımJt 
za gelen yaralı Tırhan vapurunun Hflli 
alındığını yazmıştık. 

Vapurun tamir edilmek üzere havul" 
lara alınması icab ettiği halde, havuzlar 
tamir edilmekte bulunan ''apurlarln ciol11 
olduğundan iki gündür h&.vuzlara n .na
mamaktad'lr. Tırhan Vapurunun t<>.rıırine 
Vekiletçe büyük bir ehemmiyet atfedil· 
iliğinden vapurun bir aıı '!vvel tamire 
konulması için alakadarlara yeniden bazı 
talimat verilmiştir. 

, Diğer taraftan vapuru Almanyada te
se!lüm eden Aziz kaptan ile Devlet De• 
nizyollan umum müdürlüğü başenspek .. 
törü Mustafa Ercivelek vapura konulacaS --~ 
tamir etrafındaki tetkiklerine devam et• ~ 
mektedir. 

Tırhan vapurunun havuzlara alınm3• 

1 

ması, ter~ane ihtiyacını bir daha oriaya 
koymuştur. Çünkü mevcud İstinye otöl• 
yelcri ile havuzlar sık sık bozulan va • 
purlnrın tamirile meşgul olduğundan ça.o 
lışma kapazitesini çabucak kapamakta • 
dır. 

İstinye atölyelerinin Dcnizbank za • 
manında iyi bir hale getirilmesi için bazı 
tetkikat yapılmış, bu mesele üzerinde e • 
hemmiyetle durulmuş ise de Bank tağve
dilmesile bu iş de geri kalmıştır. 

Devlet Denizollan idaresi vapurculu • 
ğumuzun inkişafı ile a!Skadc.r olan İs • 
tinye atölyeleri ile havuzların vaziyeti 
ni yeniden tetkik etmeğe başlamıştır. Bu 
hususta evvelce hazırlanmış olan rap~ 
tatminkar bulunmamıştır. 

Devlet Denizyollan umum müdür mu• 
vini Yusuf Ziya Kab.fatçıoğlu ve bc.ş -
enspektör bu işle tavzif edilmiş1erdir. 

Pek yakında tıazırlaııncak yeni bir Ta· 

porla gerek İstinye, gerekse havuzlar ge
nişletilecek, darlığa meydan vermiyece.l 
yeni tesisat yapılacaktır. 

mumi durumu üzerinde tahliller yapan iki arti.sti.D üzerin- ti m4ni oluyordu. Nihayet ya"ıında - l . . 
nutku da ayni derecede alaka uyandır - de bulunan 6 biJa kine dcmdü: 1 Bu tombu~ bebek, İtaıy,:uı harıcıye na: Nihad adında mektebli bir genç be .. 
Dllflır. İngiliz llruı dele- - Affedernniz, dedi, güm'l"ı birin- • zırı Kon~ Cıanonun ~ocugud~r. A~ne_sı yannameler tertib ve bunları daktilo ile 

Beyanname dağıtan 
matrud mektebli 
adliye ye veril; yor 

lngilterenin durmadan hazır!andılhnı, rindeki mücev - de bind"ğ" · J..,,...., - İ kontes Cianorıun mubabbeili " müşfik teksir ederek bazı udreslere gönderdiği 
6• vapura ı ımz zaman ""6j.mz nazarlarlle okşanan .kü ·· 1t • Ciano, se- · · · 

timdiden muazzam bir kuvvete sahib ol - herleri çalmıftır. dan ıaı>kanızı çıktınp yanınıza koy- . . ·~· • . ~trafındak . gıbı, bunlardan bır kısmını da şuraya, 
dujunu, yarın bu kuvvetin büsbütün ar- Hayducllar, yıl - mnız., biri de gelse hıç bakmadcn vimlihgı w zekası ıle ilerın buraya bırakmış ve bu şekilde faaUyeti-

hayranlığıru kazanmqtır. b' "'dd d tmi ı· -tacatını biliyoruz, fakat nutwna bir cilın- dızlann bilezik ve yibüklerini 'deta çe- JCPkanızın üstüne otursa, o adam ne ır mu et evam e ş ır. 
le vardır ki. bize yeııi bir hakikati öğret- kip koparırcasına ahnıflar, Konstans Be- hakkında ,.e dii§'ünürıünüz? h Zabıta bu şekilde yapılan faaliyete kı~ 
ti. Bu hakikat bizzat muhterem aazırm netin üzerindeki ermin kürkü de çıkart- _ Terbiyem, '!debsizin biridir. Kendi kendini asta/ıktan sa bir zamanda muttali olmuş ve tahki -
dilinden: mıya uğraprken uzaktan akseden polis _ Affedeniniz, siı d~ benim ıaP - kurtaran bir kız kata başlamıştır. Nihayet ayın 24 ncü p 

- cİngilterenin düşmandan &E:lecek otomobilinin komesıni duyunca kaçını.t- kama oturdunuz. nü Nihad yanında Faik isminde kan -
darbelere ilinihaye sabır ile mukabele et- !ardır. \.. J Amerikan Cümburrelsi Ruzvelt kendi dırdığı diğer bir mckteb tnlebesile bir ~ 
mek niyetinde olmadığı hakikatidir.> ----------- - kendisini çocuk felci hastalığından kur- Jikte Üniversite Fen Fakültesine gitmiş 
cBi:r zaman ıeiecektir ki, düpnan da han- Çabuk pro sigarası /nai/ter~d~ki müthiş tardığı gibi, sekiz YaJlannda ve Valeri ve hazırladığı beyannrunelcri Üniversite-
li taraftan. hangi darbenin geleceğini> içme şampiyon/uga 0 

Hup ismi~de bir. İngiliz kızı da sırf ira-lli gençlere dağıtmağa kalkışmıştır. 
düplııecektir ve bu zaman yaklaşnuıtır, soguk/ar desi ': ~. bılmest sayesinde bu has- Fakat Nihadı takib eden zabıta, her 
çoik yaklapmftır. 1923 

.enesinin EyliU ayında Pariste İkincikanunun ilk on bef gününde in- talığı onle~r. ikisini de suç üstünde yakalamıştır. Ya--* yapıJ.aıı •çabuk pro aipı:-sı j~e> müaa- gilterede hüküm süren soğukta, Vaterlo _B:ınd~n iki sene evve) kızcağızın ayağı pılan tahkikat neticesinde Nihadın Er • 
İngiltere bahriye nazırınm ihsas ettiği b~k~nda Des~gne ismind_e bır Fran1J:z ı muharebesinden beri, ki l815 de cereyan bükülmuş, kı~~ış ~ bir hastaneye ya- zurum lisesinin 10 uncu sınıfından tarde

}'eni vaziyeti 24 saat fark!a Fransız baş- ~yukç~ boy bır yaprak. ~ıgar?~ım,. tam etmi tir ilk defa olarak raslandığı alaka- tınlmış~ı~. Kuturumlerin bindirildiği te- dilmiş olduğu ve bunu gizliyerek orta 
vekili de söyledi Muhterem Mösyö Da - bır dakika 48 saniyede ıÇtp bıtırmıı ve ş . . . kerlekJı ıskemlede dol .. tınl k t b ~ mekteb mezunu gibi İstanbul erkek lise-

. tuğu k..,.....,.,.,..,_. dar makamlarca tesbit edtlmiştır. _ - _ • . . ..,. ır en e es-
ladye radyo ile iç memlekete hitab edi - şampıyon -._...,.ır. . s·b· d baq sumunu ve umıdıni asla Jı:aybetmenüştir. sine kaydedildiği anlaşılmıştır. Fakat Ni--
yordu O dil" d" d Soğuk dalgası merkezı ı ırya an ~ Geç İn 'l . . mckt bcc öğ' ·ı . 

· Bün~ ın c:n ~: .. .. h~nüz hemen hiç bir fedakarlık yapma- göstermiş ve dört milyon mil murabbalJk . en .sene ~ terede 10 bin İngiliz I hadın bu ~~~=~ . ~ . renı mış 
. - • tün memlelteün butun kuvve - nuşken, onun da yonılınuı olabileceği ka-ı . . '. du t lıra.çına )apılan bır l'Üz:rne havuzunun ve orada da ilişıgı kesılmışt1r. 
ti~ yapac~ .b~bın daha .ziyade gecik - bul edilemez, fakat yorulmak baş:U, bık- bır arazıyı don rmuş ~:~nın tlaması resmi küşadına götürülen genç kız, bir- Nihad mektebden kovulmuş olmanın 
mıyeceğını ışıttik.> kınlığın ilk eserlerini müşahede etmek Bazı hastalar su ~ru ~ den arabasından doğrulmuş . . verdiği iğbirarla büyük ışlet görmek ih-

Taymıs ve Sen nehirleri kenarların - erene baqkadır. yüzünden cidcll tehlik~ler. geç~rmış ve - Müsaade edcrs i ~ an~esıne. tirasına kapılmış, bir takım çocukça ve 
dan yüks ı h ·· - · ti '-' • ~ b Plr b' 1 nakledilmişlerdir. en ı yuzeyım anne' 

e en aes enuz sonmemış Al Harbe girmif bir asker bilir ki harb dil a~a ına ara demiştir. Kadın böyle bir t kl'f k · saçma sapan rivayetleri etrafa yaymağa 
lrulaklannuza Her Hıtlerin sözleri geldi ' d k 1 e ı arşısın- bazı b' h 

. · şünmiye imkan bırakmıyan bir fırtına - J\ 7 a a mış olmaktan §a.Şlr k başlamıştır. Bu arada ecne ı ~a ıs-
Burada ~ır defdaa ~aha tekrar etmiye lü- dır, kasırga içinde, ölmemek için öldür- Eski uh Hariciye ıvazırı bu isteğine şiddetle uh lmış, ve. ızının lara da müracaat etmiş ve harekt-tlerin .. 
zum yoıuur, o . k 'Ik t k heci f 1 b k le kü " .. m a efet etmişse de . .. ek . . be _ K t'l h b , ,_ me ı ve e e o ur, ça u geçer, R anyadan çı amıyor turum kızın ısra la- , deki klivveti gösterm ıçın yanname-

c a ar zamanın.n yaalaştı~ım, hissedilmeden geçer siper hayatı b' .:ı - om - . . . r .... nna dayanamamış 1 t rt'b dalhtına"'-' yeltenmicıtir 
mc a t lam.ak ld'ğ" ' ' ır .ar - ve yuzmesıne ızın ve . t· K er e ı ve 5• goa .,. • 

lS f' . ~ zamanının ge 
1 ınb lü başlamıyan mücadeleyi bek1eme müd- Frana&ya gitmek için Romanya hukQ- bir zamanda yQ muş ır. 12 gayet az Yakalanan Nihad sorgusu sırasında su 

' ~~i~ır. -..~ be"-l h b' 1 deti ise bizzat mücadeleden daha yıpra - metinden izin istiyen eski Polonya bari- şayanı hayr t taz.mek lSfrenıniJ ve işin çunu ve saiklerini itiraf etmiştir. Bugün 
uvıu uyor &At " eme ar ı yapı a - t ı<l e rafı adeta ortasından bö- lill ril dl' 

catı yıpratma harbi yapılacağı sene _ ıc ır. ciye nazırı kolonel Beke bu müsaade ve- lünmüş gibi dura tahkikat evrakı ve suç de e e a ıyeye 
ler~ çarplfllacaj'ı tahminleri ha~bin ·ıA- Resmt tebliğ vaziyette değişiklik 01 - rilmemiştir. Kolonel Bek, Almanyanın tablt vai . n hasta ayağın tekrar teslim edilecektir. 

d h h..ı...· • ' 
1 

madığını kaydede dursun fikirlerde ve . li d sonr3 Polonya h!i- üdd Yetini aldıj'ı gör'Ül.müfUh'. Bir ·-.. --·····-···-···· ...... - ... ··-·-· ........... . n~nın a a """'9ıncı ayı _sonunda birden - ruhlarda milhim bir değişiklik mevcud- Polonyayı ışga n en .. . m et sonra da huta kız 51,) metrelik T A K V 1 M 
bıre bırakılmıftır, bugun çabuk bitecek d V 1 ıl ki h b 1 kt k\Unetinin memleketten kaçması uzerıne, bir yüzme milsab k 
bir barbden, milletin bütün kuvvetile ya- yurln. e an adş ıyor , ar yapkı tıcda bır. Romanyalılar tarafından Brasov'da neza- Dllftır Kız -'-di a asında birinciliği al- ı==-=====-====-===:=::1-==-ıı 

1 cak b" harbd i.m b a ız nere e, ne zaman, ne şe e, u · ,_uu gayet tabit bir pkilde UBAT 
pı a ır. e~, ansız - iı:_ harb- elAn anlaşılınamıftır. Ekrem UJQkhgil ret altına almmıfb. yere basaru 1Ürilmektedir 
den bahsedibnektedır. Ve bu düşunceler · 
üzerinde muhtelif .11ebeblerle vukua gel -
miş bir değiıiltliğin en beliğ bir ifade -
.tdlr. 

Bugün İngiltere geniş servet ve madde 
k.aynaklarile, 400 milyonluk imparstor
luğunun hududsuz insan ıhtiyatlarile u-
111.1n müddet yorulm1yacak devletlerin 
başında gelir, Fransa ise henüz yiyece -
fe bile vesika koymak lüzumunu duyma
mıJ bir devlettir, Almanya servet, mad
de ve insan kaynağı bakunınd:m muha -
rlb devletlerin fÜphe yok ki vaziyeti en 
,Upheli olanıdır, fakat bugünden, hele 

IS TER 1 NAN, 1 STER 

Bir gaze~de fU fıkrayı okuduk: 
cP'aztl Ahmed Aygaç bütün imar faaU~etlf~rine ve gay

retlerine raimen latanbulun gün geçtikçe daha ziyade çir
kinleıtilini iddia ediyor. üst.ad bunun sebebini merak 
elmif; telkikln J1'PUUf. Vard1ğı netice şudur: 1stanbu1u 
güzelleflirmek için yapılan her feY tersine olarak onu çir
kinleştirl yor l 

Acaba bu hilküm bir vanl 
arkadaşımız i§in bu clhetf . d!J ~ra, ol_?1asm? Muhterem 
f6n yaşlılık gözlüğQnün ~~ e ~nınllf. Hattl bu görü -
dikkate alm!f. Gene verdi~r C8eri 0~ fhtim&llni bile 
değersiz frenk ınukallitıiibıı karar ayn~dır: cİstanbulwı en 
gözlerimize seren Beyoil eıı •vkaia bir aergi halinde 
kadar kötü değildi!> u caddesi bile otuz ıeııe evvel bu 
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3 Şubat 

Zarada yeniden şiddetli 21 Finler Sovyet 
zelzele oldu, evler yıkıldı tabiyesini 

Zelzele felaketzedelerine 
yekunu dört milyon 

yapılan nakdi yardım 
liraya yaklaşıyor 

e Zara 2 (A.A.) - Kasabamızda dün sa-
~ 1,40 ve 3,15 de 5 şer saniye devam ee tldukça şiddetli yer sarsıntısı olmuş-

. lk zelzeleden zarar görmüş binalar· 

dan birkaçı ile Kaolan köyünde 20 ev yı-
kı.lmıştır. • 

.. Ş. Karahisar 2 (A.A.) - Evvelki gün 
ıaat 17,30 da zararsız bir sarsıntı olmuş
tur. 

F elAketzedelere yardımlar 
Ankara 2 (Husust) - Şubatın birinci 

günü akşamına kadar Kızılay umumi 
merkezine felakdtzedeler için yatırılan 

paranın yekunu 3,537,942 lira 87 kuru~u 
bulmuştur. 

Yunanistanda teberiUer 
Niksar 2 (A.A.) _Evvelki gün Nik • Atina 2 (A.A.) - Gazeteler Anadolu 

sarda saat 22,20 de haf f dün de saat 14 4 zelzelesi felaketzedeleri için a~ılmış olan 
geçe orta ııidd tt bi 

1 
' 
1 1 

1m ' milli ianenin dördüncü listesini neşret -
~ e e r ze ze e o uştur. k d' U ,., ,_.._ ·· ·ı drab Hasar yokt me te ır. mumı yeö.un uç mı yon • 
ur. miye varm~tır. Teberrüat devam etmek-

Çoruın 2 (A.A.) - Dün s:ıbah saat 2 de tedir. 

Balkan antantı yedi sene 
için temdid edildi 

Konseyd'e görüşülen meselelerin ehemmiyeti karşısında resınf mehafil sıkı bir 
ketumiyet göstermektedir. Kat'i kararları bildirecek olan resmi tebliğ Pazar i1rıü 
neşredilecektir. v. F. ' 

v· 6ü .~şıngton 2 (A.A.) - Sovyetler Birliği 
. yuk elçisi Umanski dün Cordell Hull 
ıle 35 dakika süren bir g·· .. d b 
lunmuştur. oruşme e u • 

Sanıldığına göre, Sovyet b .. "k 1 ·ı:· 
Cordel Hull · uyu e çı~ı, 

nezdınde, Amerikan harbiye 
rıazırı Louis Joh . . • .. nson un Fın1 andiy:ı harbi 
munasebetile yaptığı beyanatı protesto 
etmiştir. 

Johnson. bu beyanatında, •Bir hür a
lam bir düzine köleden iyidir:. demiştL 

Humarı.ski, sanıldığına göre, Finlfü1di

ya harbinin başlangıcındanberi tayyare 
ile petrol ra{ianj malzemesi üzerinde ken 
disini hissettiren AmE:rikan manevi am
bargosundan da şikayet etmiştiı.-. 

Da:adye general Gamlen 
ile görüştü 

. Faris 2 (A.A.) - Dalaczyc, dün öğle • 
den sonra General Gamlcn'i kabul ede _ 
rek kcndisile uzun müdd~t görüşmüştür. 

Bu sabahki sis 
Limanı bu sabah kesif bir sis kap

lamıştır. Bu sabahki sis. çok geniş mik
yasta olmuş. Boğaziçi, Marmara v~ 

Haliç sise bürünmüştür. Saat yediden 

sonra bu sis daha çoğalmış. İstanbul 

:ve Be~·oğlunun üstü de kesif bir sisle 

kaplanmıştır. 

Öğrendiğimize göre geç vakte ka -

ciar limanda bir kaza vukua gelme -

miştir. Yalnız vapur seferleri inkıt<1a 

uğramı~. ve vaktinde yapılamamıştır. 
Sis yüzünden tram\•ay arabaları. na

kil vasıtaları Yollarına devam esna::ıın
(ia mü~külata. maruz kalmışlardır. 

Bir:rnç metre ilerisini köreıniyen 
nal:il vasıtaları yollardan gavet a~;r 

bir se::irle germekte idiler. Diğer ta -

raftan bugün hava. diğer günler€ rıa -

:taran çok mutedildir. Hafif esen lodos 

havayı ısıtmış, gök hafif bir bulut ta -

, Almanyada mühimmat 
depolarında infilaklar 
Bern 2 (A.A.) - Dün gece saat bire 

doğru Bale'de 15 kilometre kadar u?Akta 
Baden arazisinden gelen bir infilak sesi 
duyulmuş, müteakiben bir yangın gö -
rülmüştür. 

Alınan malfunat Alman toprakların
da muhtelif mühimmat depolarının infi
lak ettiği zannım vermektedir. 

Yeni yıl devlet bütçesi 
hazırlanıyor 

Ankara 2 (Hususi) - 940 senesi 
bütçesi hazırlıkları tamamlanmak ü -
zere olup, bütçe Martın birinci günü-

ne kad::ır Büyük Millet Meclisine sev -
ked:Iecektir. 

Yeni sene devlet bütçesinin diğer 
senelerine nazaran daha yüksek bir 
yekunu ihtiva edeceği söylenm€kte -
dir. 

Geçen senenin son altı ayında dev
let varidatında kaydedilen artış ve ba
zı ver.zilerin bırakmakta olduğu fazla

lık, burıa imkan verecek mahiyette -
dir. 

Haber alındığına göre devlet vari -
dat•nın esasını teşkil eden vergilerin 

b_ir ~oflunun gelirlerindeki artış nisbe
tı yuzde 20 yi bulmaktadır. 

Yeni ~;1 bütçesinin 2 70 milyon li -
r~ya halıg olacağına muhakkak naza • 
nle bakılmaktadır. 

B!r au içinde 
Almanyada 27 kişi 
idam edildi 
Amsterdam 2 (AA ) Ge s kA · . - çen on a-

n~n ayın~~ Alınanyada 27 kişi idam edil
mış, ~2 .~ışı de id'ama mahklım edilmiş ise 
de huküm henüz infaz edilmemiştir. 

Bunlardan 6 sı vatana hi.yanet, 3 ü yım 
gın çıkarmak, 12 si cinayet, 12 si hırsız
lık ve gece tecavüz, 8 i cephede bulunan 
askerlerin zararına dolandırıcılık drüm
lerinden mahkiı.m olmu~lardır. 

baka ~ile kaplanmıştır. 
Bu sabah sühunet + 

MahkUmlarm büyük bir kısmını genç
t 3 ü bulmuştur. ler teşkil etmektedir. 

akim bıraktılar 

Balkanlarda kıs ve , 
teyezanlar 

Edirne (Hususi) - Avruoa ve Bal -
kanlarda kış bütün şiddetile hükitm 
sürmel<tedir. Bu yüzden tren müna -
kaJatı büsbütün intizamını kaybetm:ş
tir. Ayni zamanda Yuna'l1istandaki fe-
ve1an tar yüzünden Avrupa ile olan şi
mendifer irtibatı inkitaa uğramıştır. 

Hergiln A vrupadan gelerek İs tan -
bu1a geçen Semplon sürat katarı ile 
Konvansiyonel treninde asgari üç. dört 
sa:.ıtlik teahhür vukua gelmektedir. 

İstanbuldan gelip te Edirneden Av
rupaya geçen trenlerde de teahhürler 
son günlerd~ sıklaşmıştır. 

Yeni Ze'an~a askerleri 
lngiltereye vardılar 

Londra 2 (A.A.) - Yeni Zelandanın ü
çüncü defa olarak gönderdiği askeri kı
taat bugün İngiltereve varmış ve karaya 
çıkmıştır. 

~~~~~~~~~~ 

lzmirde seller 
İzmir 2 (A.A.) - Dün sabahtanbcri 

yağmurlu geçen hava iki defa şiddetli 
sağnaklar halini alµnş ve bazı yerlerde 
seller husule gelmiştir. Belediye dün he
yelan mıntakasında 100 den fazla emele 
ile büyük bir faaliyet sarfetrniş ve fazla 
su sızan yerlere borular ve künkler ko -
yarak suyun akmasrnt temine çalışmıştır. 

Almanların bitaraflara 
1 

karşı vaziyetleri 
Amsterdam 2 CA.A.) - Hitlerin, 30 KA. • 

nu.11usani nutkunda bltaraflardan bahset • 
memesini bltaraflar, endişelerini azaltacak 
mahiyette tefsir etmiyorlar. Alman kıt'aları
nın Belçika ve Rotanda hududlarındaki te
cemmtiünde bir azalma yoktur. 

Holılndada çıkan Utrechtsch Nleuwsband 
gazete.si, bu hususta verdiği bir haberde, Po 
lonya muharebesinde taarruz ta.allyetıeri 
gösteren Alman generallerinden von Relce. 
nau ile Blaskowitzin umuml karargahlarını 
Holiı.nda hududu karşısında kurduklarını yaz 
maktarlır. 

Hariciye Nazırları ilk toplantıdar 
sonra gazetecilere neler 

söylediler ? 

l\ Sal.~Ltan Sabana 

(Cumhuriyet) 
matbaasında bir işçı 

btt- Alman 
komisyoncuyu yaraladı 

Mecruh hastanede 

Dün sabah saat 11 e doğru Cilınhurlyet 
matbaasının makine dairesi önünde şayanı 
teessüf bir vak'a olmuş, Vanlı Mehmed All 
isminde blrl, Alınan tebaasından makine ko_ 
mlsyonculuğu ile meşgul Vllll Blümell b1çak 
la ağır surette yaralamıştır. 

Villi Blümel, ötedenberi makinistlilde meı 
guldür. Kend1sl, yakın zamanlara kadar 
Cümhuriyet tabı müesseselerinde makine 
mütehnssısı sı!atlle bulunmuştu. Bundan bir 
müudet. evveı; bu hizmetten çekilen Vllll 
Blümel. kendi hesabına makine komisyon • 
culuğu yapmakta idi. 

V:ınlı Mehmed de bir aralık Cümhurtıet 
makıne dairesinde muvakkat blr zaman içln 
çaltştırılmış, fakat hizmetinden memnun ka. 
lınmadııjı lçln kendisine yol verilmişti. 

Vanlı Mehmed tekrar işe girmek iç!n m\L 
teaddı:l müracaatlarda bulunmuş, faka.t bu 
müracaatların is'afına imkan görülmemiş • 
tir. 

Mehmed dün tekrar Cümhurtyet matbaa. 
sın:.> ge~. orada bir arkadaşlle görişen 
Vllll Blümell görünce onu eski işinde devam 
ediyor sanmış, yolunu beklemiş ve makine 
dairesinden çıkınca göğsünden ve sırtından 
bıçakla yaralamıştır. Yaralı Cerrahpaşa has 
tanesine kaldırılmış; carih suçunu itiraf et_ 
ml;tir. 

Alman makine mütehassısı ve komisyon • 
cusunun yaraları ağ1r ise de hayatından ii 
mid ke~ilmiş değlldlr. 

Şereflikoçhisarda 
hasta!ıgı 

• 

kuduz 

Iı böyle yürür 
Gazetemizin genç muharriri Nusret Salanın Karabük demir fabrikası hak

kındaki notlarını takib edenler daha bir yıl evvel kıraç dağlardan ibaret 
olan bir vatan köşesinde yolları, elektriklerile ve binaları ile yepyeni bir 
şehir meydana çıktığını anlamışlardır. Karabük bir köydü ve denizden, ka
radan yol uğrağı olm.ıyan hücra bir köşe idi. Karabük köylüleri P1cktrik de
ğil, petrol değil, mum değil, çıra yakarlardı. Kış mevsiminde en yakın kasa
balarla alakaları kesilir, münzevi, metruk, ağır bir hayat geçirirlerdi. Yola 
değil ize bile tesadüf edilmiyen bu hücra diyarda bugün elektrikleri, as
faltları. betonları, motörleri ile azametli bir endüstri şehri meydana çıkıyor. 

Bir memleket nasıl kalkınır? diye soranları sözle inandırmak uzun sürer. 
Bilhassa şark zihniyeti vad ve telkinlerin kofluğunu tecrübe etmekten gelen 
haklı bir şüphe ile sözü dalına dudak bükerek dinler. Çünkü şimdiye ka
dar daima aldanmıştır. Onu inandıracak harekettirt eserdir. İşte Karabük 
inkılab Türkiyesinin o kuvvetli ve inandırıcı eserlerinden yalnız biridir. 
Yeni Türkiyeyi bu fabrikalar, bu şose ve asfaltlar kuracaktır. Her fabrika 
etrafında yeni bir şehir beliriyor. Birçok büyük Avrupa şehirleri de fabri
kalar sayesinde meydana çıkmıştır. Mesela Almanyada Frangental şehri ev
velce bir köydü. Orada bir makine fabrikası kuruldu. Yollan yapıldı, elek
trik ışığı göründü, işçi, usta ve memur evleri yapıldı. Çarçabuk bir şehir 

meydana çıktı. 

Memleketin yaşayışı üzerinde beklediğimiz açılışı yol ve fabrika temin 
edecekti_:. Fabrika hayatı ~a~~~a şa~tlarını değiştirdiği gibi yol da kaynaş
ma imkanlarını hazırlar. Koyunu ÇPVıren dağlardan ilerisile temas etmiyen 
köylü şehri ayağına getiren ve kendini şehre bağlıyan yol sayesinde uyanır. 
Münas~~~tl~ri, temasları ar~:ı~;a ha ~atı~ın .. ş~~li değişir, kanaatleri değişir, 
bek1edıgımız de budur. Goru ecektır kı butün fabrikaların kuruldukları 
noktalar Türkiyenin en modern birer şehri olacaktır. 

Turistik yollardan ve merkezlerden evvel kendimize esaslı ticaret ve en
düstri merkezleri lcurmalıyız. Memleketi kurtaracak bunlardır. •rurimı en 
sonra gelir. Almanya da bile turizm davası taptazedir. 

'-2Jk,l..a.,. Calı;.J 
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SON POSTA 

Şehir. Baberleri ) 
Adliye sarayının 'i Yardım fa~liyeti 

devam adıyor 
inşası gecikiyor Beşiktaş halkının :zelzele feliketzede

lerine para ve eşya teberrüleri devam et
mektedir. İkincikAnun llMO sonuna ka -
dar nakden yardım yekünu olan 23,505 
lira 43 kuruş Merkez Milli Yardım Ko -
mite&i namına İş Bankasına yatırılmıştır. 

Bir erkeği tabanca ile yaralıyan 
tadmm muhakemesi tekrar yapıldı 

iddia makamı kadının ·öldürmeğe teşebbüs suçundaO 
mahkômiyetinde ısrar edilmesini istedi 

Adliye Vekaleti Prost'un tanzim ettij'i planın tatbiki 
için yapılacak istimllklere bir milyon lira sarfı 

lizı mi'eldifini ileri aürerek itirazda bulundu 
Eşya teberrüü 18 000 parçayı ibulınu' • Btr müddft enel Şahinde 1.mılnde 50 Y3f- si, ŞahJncMyt bu defa lHıdırml§tir. Genç jllll 

İstanbul §eh.ir plinının bazırlanmas:ın- ettirmif yeniden yapılacak istimlAklere tur. Bu eşyanın 16800 parçası sevkedil • lannda bir kadın; öldünne~e teşebbüs .su. ma: a.rtl 
· · - · 1 b' ·ı' lir ıA--- ld ~. b he- nliştir, miıtebakisi mahillinde müracaat e çunda.n 1 ıncı. a.iıroe&& mahkemesin1n kara- c- Bekleıı dedikten aonra. yukarı çık 1 

da, ıehircilik muteh»ss:ısı Prosta gemş aa- ır mı yon a ~ 0 Ue .. , . u para .. . . . .rile a .seme mti<idetle h&p.ııe malü:Qm edJlmlş. tabanca.!!ıru almış ve süratıe ~ağı inere.k ı.1 
lMıiyet veril.mif olduğunu yazmıştık. Bil- men lıeroen sarayın ınşa bedelıne tekabül den feliketze_delere tevz.ı edilmekte~U'. tı. pıdakt gencin iiatüne birkaç el ateş etııl-
hassa Prost, resmi binaların inpat pUn- etti~ini yazmış, PrOIJtun pllnına itiraz et l Kurban etlerındm 30 tenekede 513 kilo HAdise ftldıır; ve yere .sermiftir. 
lannı mutlaka görecu, ıehirde birbirine m.i~tir. ka~a felAket mmtakasına s~vkedil - Yasat mnfnde bir 19llf fahJndenfn Kü- Yusuf, uzun bir tedavi sonunda güçl~ 
benzemiyen muhtelif tarzı mimaride hi _ Beled'iye, Adliye Veklletinin cevabını mek uzere Kızılay deporuna teslım olun- §fWnustafapaeadaki 4"iDıe !fideret blr ta.. kurtulabllmlştlr. 

· · · · · Pro b b ·· muştur ' Temyiz mahkellN'Sinin Şahinde hakkJll baların ~a edilmes!ne ı~ ~ermıye - ~ro.sta bıl~irn:1Jtir. st, ~ cevad ~e- B 
1 

:k kr li . f d tı• • clını s~rmU§ ve: d&.lci bra:rı ba:ııı noktal&rdan nakzetme.si 
cektir. Bu husus Nc.fıa Vekaletıne ve d1- rıne beledıye ile tenu.s etmi§ ve emış - e çı a ana a çe.sı tara m an r_,rzm- - Içerde iM ~lır ~lim. demiş _ zerine, bu enteresan davaya dün birinci 

fer vilayetlere bildiril.mi9tir. Nafia Ve- tir ki: can felaketzedeleri için toplanmış olan 4 Ur. ~ırcezada yeniden başlanılmıştır. 
kaletinden gelen cevabda bu hususa ria- - Ben, İ.!tanbulun müstakbel pllnını milyon Belçika frangı , Kızılaya yatırıl- Genç adam ŞahindeJi evvelce de aJlli şe_ Müddeimnmnt Feridun Bagana yeni~· 
yet edileceli tasrih cdilm<:ktedir. Fakat hazırlar.km Sultanahmed meydanı~-n mak üzere Belçika konsolos?u~na gön- l:Ilde taciz etmiş olman " hep ayni tadını mütaleasını aerdebni4 ve mahkemenin eJ 
Adliye Vek&leü. Prost tarafından pll.nı plAnını da yaptım. Sultanahmed meyda - derilmi,ıir. anyllnlk, onun Hinde oıdutunu Iddia etme_ ka.rarın.da .ı.arar etmesini ta.leb etmiştir. 
tanzim edilen Sultanahmed ~ydanı ile nı planını yeniden değiştiremem. Meyda- Aynca bugünlerde BelÇI'lcadan muhte
adliye .!arayı tatbikatı p1fmlanna itiraz run tımzimmde plAnımd1.t gösterildiği e - Iif giyecek ve yiyecek maddeleri olmak 
etmiştir. Prostun lıazrrlamı~ olduğu plA- saslar dahilinde hareket edilmesi !Azım- üzere gene felAketzedeler için 3 vagon eş-
na göre Sultanahmedle yap1lacak adliye dır.:. ya gelecektir. 
sarayının önünden U5 metre genişlikte bir Belediye, Prosttın btı mütaleasım Adli- İstanbul vilayetinin felaketzedeler için 
oadde geçecektir. Bu caddenin 1~ metre ye VekUetme bildirmi~r. Adliye Ve - topladığı paranın yektinu dün akşam 
gerıii!iiinde inta ~dilebilmesi için adliye kaletinin rnütaleasmda ı.srar edip etm.t - 991,540 lirayı bulmuştur. 

sarayının biraz geride yapılması ve yeni- yeceği maIUın deği.lfür. Yalnız, muha - ··--.. ·-···---··· .. ···-······-------
den bazı binaların i~timlik ed~mesi :za - ı ber~tm devam se_yrine baltılac~k o~~rsa MUddeiumumili""ge davet 
JW'idir. Adliye Vekaleti belediyeye ver- ad1ıye sarayının ınşası daha bır mud -
miş oldu!u cevabda bu noktalan tebarüz det uzıyacak demektir. İltanbul C. Müdıdeiumumlliğinden: İ&tan-

Şehir iş!erl: 

Ayupaşa yolundan iki gün 
aakil "Yasıtaları geçmiyecek 

Ayazpa.şa yolunun tamirine başlanmıştır. 
Su sebeble bugün öğleden itibaren Pazar 
linü altflUlllDa kadar bu yoldan 'Ye.salt! nail. 
u,e geçmiyecektir. 

Polisle: 

Bir esrar kaçakçısı yakalandı 
Zabıta evvelkl gün Ya.1'ıva ile şehrimiz a. -

rasında esrar kaçakçılığı yapan bir ~ahsı 

,-akalamıft,ır. 

Ya.lo.,ada oturan Hasan oğlu Mehmed a. 
dında bir köylünun aık sık istanbula gelerek 
tı8l'ar kaçakçılığı yaptığı zabıtaca tesbit e _ 

Ticaret işleri: 

Sovyetler ilıuç emti•larımızla 
alakadar oluyorlar 

Dün piyasaca &TfJetlerle yeni bk t111a.. 
ret anlaşma.sl yapılacatı hakkında kuvvetli 

bir şayia dolaşmakta idi. Bovyet ttcaret mü.. 
messtllıli bazı ib:raeat tacirlerlle bu meyan_ 
da za.hire, tiftik, su,.,am ve zeytinyai ibra • 
cat firmalarile temasa geçml.§tir. 

A1akadarlar bu temasların Sovyetıerin ba_ 
zı emı,ialarımızı mübayaa arzusundan iled 

geldi~!ni söylemekte-dirler. 

Lebleb:c·yi yarahyan bir adam 
17 gDn hapse mahkOm oldu 
Beyazıd çarşısını altüst eden bir hlcUse, 

4tiJm4 'Ye tarassud altına alınml}tır. Errl!l- dün adliyeye ıntill.l et~ ve Sultanahm&d 
lld iiin YaJovadan tehrimtze inen Mehmed, 2 ncl sulh ceza mahkemesinde durutması 
eUnde bir çanLa He Galata.dan geçerken Jıen._ yapılm~tır. 
dl81.ni kollıyan memurlar tarafından yaka. _ 

Yaşar 1aminde blrl yanında 4ı arkada-11 oL 
lanınıl ve Emniyet Müdi'i.rlütüne get\rllen du~u halde, Beyuıdda Balllin leb1ebltli dt\k 

-a.kçmın ~antasmda 2 kilo esrar bulun • k§.~ına gitmişler n leblebi tstemlşlercllr. Qı
~- rak leblebi tarttılı .ııırada, beş açıkgöz dük-
MehIJl~; a.sllye b~ncı ceza baki:ınliğina kitnda bulunan bir leblebi kavanozunu k&P

tesllm cdilmi.1 ir. 
tıkları gibi kaçmafe. başlamışlardır. Çırak 

bulda bulunduğu anlaşılaıı Boiazlıyaıı. ısorıu 1 
hAkimJ :Emin Baltaoğlu.aun acilen memuıi _ 
yet\mise müracaatı. __....._. . ...._..._..,.___.., ... _________ _ 

ALEMDAR 
Bir Httftadanberi 

3 DAHi SAN' ATKAR 
GOldOrllp ağlatarak bQtnn 

1stanbulu çalkalJyor. 

1 
Fransamn Dahi Jı:Jn PrOmie'si 

CBARLES BOYBR 
Cezair Savdahları 

Filminde yaşattJQı bakikt aşk.la 

2 
Dünyanın 2 Dahi Komikleri 

LOREL - HARDY 
HOVARDALIKDA 

(Türkçe sözlü ) 
DİKKAT : Bu mnslesnıı program
dan yalnız 4 gün daha istifıide 

edebilirsiniz. 

Bir tramvay yoldan çıkh ile dükkan sahibi Halil de hırsızlarm pe~tne ..__ .. Mi L L i Dün Mecldiyeköy _ Eminönü hattına i.l!L düşmü~. hMJse o~ıyı velveleye vermiftlr. 
yen 283 sayılı tramvay, Tak.slmden Galata.. Nihayet Halil hırsızları ya.kalıyarak kava. 

araya g'lt.mek üzere hareket etmiş, Taksim nozu almak btemiftir. Bu sırada içlerinden ~ı••••9' BUGÜN 
teimesi önündeki kavisi dönerken hattan Yaşar bıça.jpru 9ekm1§ Te Hallle hücum e _ 
tıkmıştır. derek yaralallllftll'. 

Tramvay, rava.ş gittlgi için vatman .kol.ay_ Hadi! d'"n adli intikal etml n au 
llJr'8 arabayı durdurmu.ş ve bu suretle bü _ e, u .,.ye ' ç.. 
rük bir kazaıun önü alınmıştır. lu YaŞflr Sultanahmed 2 nci sulh ceza mah-
Kazanın ra.nn eski olması yüzünden vu_ keme.<;in<le yapılan duruşması sonunda 17 

kubuldıı~ anl.ışı1maktadır. gün mfıddetle hapse mahkfu:n edilmiştir. 

Maa·rif Vekili tetkiklerine 
dün de devam etti 

PEK • 
1 
Sinemasında 

Bugün S CIJ M ER Sinemasında .c 

Nens musikU, Aşk menulu ve Violon nağmeleri ile btıtnn 
seyircileri gaıyeden 

SON BESTE 
.Pilmioi mutlaka gö.rttntlz. Baf Rollerde : 

KATE de NAGY 
GEORGES RIGAUD - JOSETTE DAV 

GENÇLİK... AŞK... ve ŞE.FKA T filmi olan bu şsbeserin iHTİRASLI 
BfR MEVZU va BlR AŞK MANZUMESiDiR. 

L 
ilaveten: KAFb; BOHEME: Danslı ve mü.zikli Skeç 

EKLER JURN ALDA en son dOnya ve harb haberleri. 
BugOn saar t n 2.30 da tenzi11ltlı matineler. 

! ___ I ____ _. 

r ' Bugün S~KABYA Sinemasında 

2 Bnyuk ve yeni fJlm birden : 

1-GECE YARI 1 ŞARKICISI 
JEAN LUM.IERE Te RA'i VENTlJRA CAZI tarafından fevkaHtde 

şarkılı ve musikili güzel filmi. 

2- HAYDUTLAR ADASI 
LLOYD HUGUES tarafından baynk ve meraklı macera film. 

lıAveten: FO .\S JURNAL Son dll 1 ya ve harb babed~ri. 
Bugftn ıaat 1 ve 2.30 da tenz latlı matineler. 

Bugün 

Ki 

YILDIZ Sinemasında 
Mevsimin en heyecanlı filmi 

ZiL DANSÖZ 
(l\1ATA HARİ) 

Oynayanlar : VERA KORENE, JEAN GALLAND, JEAN WORMS 
Baştan başa entrikalarla dolu casus, uşk ve lleyecan filini 

Aynca: R A C A N 1 N A Ş K 1 
Sehhsr yıidız ISA MiRANDA ve c1Unya kemancısı VASA PRlHODA 

UYDURMA HAYALI VAKALl\R DEGİL •• '1 ___ ," 

HAKiKt SURETTE AFRiKANIN EN ESRARLI, MÜTHİŞ 
YERLERİNDE KORKUNÇ - VAHŞi KABİLELER 

ARASINDA FlLME ALINAN 

(TÜRKÇE SÔZLÜ) 
Dünyanın en mqhur 8 avcısmın iştirakile tertip edilen 
•• seferleri - ARSLAN - KAPLAN - FİL - GERGEDAN -
TİMSAH - YILAN - SU AYGIRLARI ve saire V AHŞi 
KABİLELERiN ELİNE DÜŞEN AVRUPALI BİR KIZIN 

AŞI< Ye MACERASI 
iLAVE OLARAK: Ingiliz Donanması Faa1iyette: (Türkçe sözlö) 
Filmin uzunluğundan bugO.n seanslar 12 - '.2 - 4.16 - 6.30 ve 9 da 

DiKKAT! ... DiKKAT! .... 

SARAY SiNEMASINDA 

l\I acrrif Vı~kili ga.ıetecilerle birlikte 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel tetkik- rif mfüKirlüğünde, maarif müdürü Tev1Jk 
lerine dün de devam etmiştir. Univer!ite Kut, maarif müfettişleri ve lise müdür
Edebiyat Fakültesinde tetkikler ynpan }erinden bazılannın iştirak ettiği top _ 
Vekil, bilahare Güzel San't>tlar Akade - lantıya riyaset etmiştir. H~san AH Yücel 
misine gitmiş, jüri heyetinin mesai5ini tetkiklerine birkaç gün daha devam e _ 
gözden geçirmiştir. Vekil saat 16 da Maa- decektir. 

Gösterılmekte oıan en bn Dk . 
Y mnvattakiyeti ve en mUkemmel şı:ı.heserı 

CEBELUTTARIK CASUSU 
ORlJlNAL FRANSIZCA NÜSHASI F1L:\11N!N 

itibftren: MÜSTESNA OLARA,K F SON ÜÇ G0N0NDEN İSTİFADE EDlN1Z. Pazartesi akşamından o rıuısız sınemacıJığrnıo yeni hır şaheserine başlanaeııktır. 

K~ANCEN ~ELE™E~ it TA R K E N 
arablan ve Venedik sergisi d 'k·E~AY ve LOUIS JOUVET tarafından hı.:ıikuiace bir tarzda 

Y n e 
1 ıncı büyük müklfab kazanmıı olan büyük, calibi dikkat 

ve eınsalsiz bir filmdir. I 
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Romanın siyaseti, harbden evve~ 
• 
lngiltere ve Fransa aleghine"idi, 

bugün de ögle midir? 

Vazife kurbanı ikinci itfaiye neferinin 
de dün merasimle kaldırıldı 

1 Hadi.eler KerJisında 1 

Günün konuşmaları 
Kahvede : 

- Müjde kahveci, müjde .• 
-Ne var? 
- Gene ka7.a.ndın, kahve boll8f1,-t>r. 
- Memlekete kahve mi ithal edilecek? 
- Hayır amma, memleketten arpa ih-

raç edilmiyecek. 

* Matbaada: 

- Tramvay l'Oldan çıkmadan bellı 
olmaz. 

- Yahu parçalamnlJ df YQrum. 

- Belli olmu be birader. Eğer tram-
vay yolunun parçalandığı yer tramvay 
yoldan çıkmadan belli olsaydı, dünkü ga· 
zetelerdeki havadisi görmezdik. 

- Hangi havadisi?. 
- Okuyayım dinle: 
cEskinıi§ ray parçala.nclığL için bu sa -

hah bir tramvay yoldan ~ıktı.> 

* 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
1 

ihi numuneden biri 
İmza yerine D. D. harflerini kulla -

nan genç kız veya genç kadın pek de
dikoducu olacak. Sual sorup, derdine 
derman bulmak bahanesile bana iki 
ailenin portresini çiziyor. 

Mektubu çok uzun, hem mahzurlu 
kısımlan da vardır, aynen derccde -
miyeceğim, !bir hill.Asasını yapayım. 

Diyor ki: 

- cBay B. evlendJği zaman günün 
birinde parlıyabileceğini hatırına ge -
tiremiyen küçük bir adamdı, köyünün 
zengince bir ailesinJn biricik kızını al-

dığı zaman kendisini çok mes'ud bul -
du. Fakat talih bu, muhtelif tesadüf
ler, muhtelit hAdiseler kendtsini yük
selttikçe yükseltti, artık köylü km j}(I 

görünemezdi, gönill eğlendiremezdi, fa 
kat ondan ayrılmayı da dü~edi. 

Ondan Uç tane çocuğu vardı, e-.·iuf 
bozmak tstemiyordu. kanı bozulmuş, 

eskf. zengin bir ailBrln kızını metre. 
tuttu, onunla yaşamıya koyuldu. 

Size anlatmak irtediğirn birinci tip 
erkek 'budur, ikinoiline gelince: 

cBay C. tıpkı ilk erkeğe benziyor -

du. Fakat o, kolunda metresle her sa

lona giremlyeceğini. her cemiyette yol 

Kışın fazla demir 
istihsal edmr 

Demir yapılan 

yüksek fırınlarda 

kış mevsimleri yaz 
mevsimlerinden da 
ha fazla demir is
tihsal edilir. Bu
nun sebebi bu fı-

açaınıyacağını düşilndü, daha cczrt 
hareket ederek karısından ayrıldı, her 
salona ve her cemlyete götürülebile -
cek bir genç kızla evlendi. Ben şimdi 
anlamak istiyorum. Bu iki üp erkek .. 
ten hangisi daha insandır?> 

* Bu okuyucuma cevab olarak~ 
- Hiç biri demek mümkündür, fa

kat biliyorum ki, bu iki tip arasmda 
bir tercih yapılmasında ısrar edecek .. 
tir, o halde: 

- Birinci tip, diyeceğim. 

* Bay cH<l§inı:. e: 
- Zorla güzellik uımaz. derler. Eır 

ki bir Türk sözüdür. 

* Bay cÖmer> e: 
- Hiç değilse ı sene daha beklevi -

niz ve ciğrenç. görülmemek için h~ve
sinizi herkesten saklayınız. 

* Edirnede Bay cİ.> ye: 
- cA.> Kadıköy> iln hakiki hOviye

tinl garanti edemem, gidip tahkik et
medim ve ettirmedim, fakat bana ver
diği adreste oturduğunu biliyorum. 
çünkü yo11adığım mektubu a1mış, ce
vabını da vermiştir. 

TEYZE 
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Me§lıur sinema komikleri Lorell• j ·- .. ----r=-ı,m::l 
l!artli, bir gün bir mağazanın ca.ıneklnı 
&nünde dunr.uflar, konUfUyorlardı. Lo
l'elin keyfi yerinde idi. Konuşurken iki
de bir Hardinin omuzuna vuruyordu. 
lfardi Lorel her omuzuna vurdukça: 

- Loreı omuzum acıyor, bir daha vur
lrla! 

Diyordu. Fakat Lorel unutuyor, biraz 
80nra tekrar vuruyordu. Artık Hardinin 
'-nı çok acıml§tı: 

- Ben sana elinle vuruyorsun, ben de 
•na bir kere ayağımla vurayım! . . 

Diyerek Lorele bir t.J>kme indirmıştı, 
Loreı kumı,tı: 

- Neye bana tekme vurdun Hardi? 
_ Ne yapayım Lorel, ıen bana elinle 

tok vuhiusı. Ben onlann eeva bını verdim. 
- Ben de leftin iekmeniıl eevabını ve-

teceğbn Kardi. . 
LoreJ de Hard:iye bir tekme vurdu. BırH 
~el konUf8n, f&kalqan bu iki arkada§ 
Y\ıft\rıill: yumruğa, tekme tekmeye kav
ilya baflarnıflardı. 

- Al saııa bir yumruk Lorel. 
- Al •na bir tekme Hardi. 
Hardinin 811 son vurduğu sıkı bir yum-

1'1k Loreli ııersemletmişti. Lorel mağaza
aın caıneklnına çarptı. Camekln kırıldı. 
Mağaza Mhibi k()ftu, Lol"t'lle Hardiyi ya
bladı: 

- Si:ıi edebsizler li~. camekanımı k1r-
4ınız ha. 
Mağaza sahibi bağırmasına devam etti: 
- Şunu bu.Du bilmem. Her ikiniz de 

bbahatliaiııiz, kırdığmı• camekanın pa
MSını vereceksiniı 

Lorelle Hardi ptırdılar: 
- Cameklnın paruını ını verecejiz. 
- Evet! 
Lorel Hardiye dönd'll: 
- Haydi, Hardi, 5811 .Mllginsindir. Ver 

parayı. 

- BEll Mi ıet\iİllim Lorel, meteliğim 
)"Ok. Haydi 8811 ver. 

- Benim meteliğim vardı. 
- Versene. 
- Vardı amma \iç Mile evvel vardı. O 

aunan da pentalonumu.'l cebine koymuş
tllm. Ceb delJkmif düftU. 

- Şimdi ne yapaoağız. 
Ma~ aahlbi bağırıyordu: 
- P'azla W yok, paralan çıkarın. 
Lorelle H.ardi cevab verdiler': 
- Paranın: yok. 
- Peki :ne olacak?. 
Mağara sahibi dlltündü: 
- Mademki paranıs yok. Her iktnlı, 

benim yanımda ibir ay çallfacaksınız. 
- Çalıp<:ak mıyız? 

- Evet 
Lorelle Hardi çalımaktan p4ik ho4lan-

1nazlard1. 
Lorel ıöyledi: 
- Biz if bilmeyiz kil 
Hardi de söyledi: 

- Biz Lorel, HardiyiL İ§ öğrenmedik. 
- Burada öğrenirsiniz. 
- Biz mağaza 1fi bilmeyiz ki? 

- Zarar yok. evimde hizmetçilik, ça-
a\afırcılık yaparsınız. 

b~erememişlerdi. Hardi çama~ır yıkar

ken, yıkadığı çamaşırların hepsini yırt

ll'MŞ, Lorel bulaşık yıkarken tabakların 

hepsini kırmıştı . Mağaza sahibi akşam e
vine geldiği zaman şaşırdı. Canı sıkıldı. 
Bağırıp çağırdı. Fakat ne yapsa nafile idi. 
Zararın neresinden dönülse kardır, diye 
d~~ndü. 

- Defolun, dedi, Siıln i~inlz de .sizin 
olsun. 

Lorelle Hardi, sokaja çıktıkları u
man çok seviniyorlardı: 

- Ne dersin Lorel. bugün çok İf gör
dün değil mi? 

- Evet çok iş gördün. 
- Fakat şu mağaza sahibi olacak a-

dama da ne dersin, bize teşekkür edeceği 
yerde defolun dedi. 

- Ne yapmalı Hard'i, herkes bizim gi
bi nazik olacak değil ya! 
Konuşa kon~a yürüdiller. 

··········v·a·ii·ı····h"ıi"nıec:·0nırı .. ······· 

Bu iki r esim ilk bak~ta birbirinin ayni 
zannedilir. Halbuki birinci resimde bulu
nan bir şey, ikinci resimde yoktur. Re
simlere dikkatle bakarsanız ikinci resim
de ne bulunmadığını siz de anlarsınız. 

Bilmeceyi hallederseniz resmi gazete
den kesin, ikinci resimde eksik olanı işa
ret edip resmi bize gönderin. Doğru bi
lenlerden bir kişiye bir kilo çikolata, iki 
kişiye el.işi altı kişilik peçetelikler, ıki 

kişiye birer Şirley albümii ve elli kişiye 
de ayrı ayrı güzel ve kıymetli hediyeler 
vereceğiz. Bilmeceye cevab verme müd
deti on beş gündür. Bilmece ccvablannı 
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şiirleri 

Harab Erzincan 
Dokuz yüz kırk yılı doğarkon 
Talihini felek kovarken 
Bir harabe oldun Erzincan. 
Bat1rında ne kan kaldı ne can 
Yer gök birbirine ka1"4tı. 
Felaket afetle yarıştı. 
Zelzeleyle sarsıldı vatan 
Kara toprak aJtında yatan 
Vatandaf, çok bıraktı karde~. 
Baba, ana, amca, arkadas. 
Büt~n evler çöktü yerinden. 
Gelıyor hep sesler derinden. 
Bu seslerle inliyor yurddaş. 
Kaılmadı, taş taş ilstünde taş. 
H.er '!!erde kaT, soğuk var sonu1i 
Şım.dı evler harab bir ~o~uk. 
Koğu.k, üstü can, altı ölü. 
Memleket bir göryaşı 1ölü. 
Bu felı1ket tlmulur mu hiç, 
Dün kalblerde çarparken sevinq. 
Bugün kalblerde gözyaşı var. 
Nerde!in ey, ~ silen yar. 
Bununla asla yılmaz Devletim. 
He,,. müşkülü yenmiş Milletim, 
Mamureler dikecek baştan 
Kdh tuflla, k~h tahta, kôiı ta{'ta"· 
Sıvas. Ordu, Giresun, Tokad 
Yapılacak, yeniden kat kat. 

Dolan Bekir GiuaT 

* ErzincBna 
Dağların yemyeşildi 
Şafağın erken ışıdı. 
Birden bir sessizlik çöktil 
Sank:i sabah olmamıştı 

Tütününüz ti.itmez oldu 
Bülbülünüz ötmez o1du 
Ne olmut ki bilmem bize 
Üzümünüz bitmez oldu. 

Her tarafın şen şatırdı 
l~nde aslan ytırdı 
Felek sillesini vurdu 
Koyun kuzuyu yitirdi. 

Kurdlar girdi a~ı1ına 
Güve dfüıtü ba11ttfona 
Köçek olmuş kara toprak 
Hemen vurdu davuluna. 

.MuttaHI• V..ı 

* Erzincan felAketi 
Bir anda binlerce insan mahvoldu. 
Erzincan denilen güzel bir ilde. 
Kalanlar acıdan saçlann yoldu, 
Onlann matemi gezer her dild.3. 

Ne suçlan vardı on1ann Yarabl 
Binlerce kimsenin canını aldın. 
Bu güzel beldeyi ederek lıarab, 
Nice kullarını derdlere saldın. 

Sayfa 7 

~~~-...ı ........ ..-• 

Alimin patııyan kopeği 

Meşhur bir alinı, patlayım bir mad
de icad etmişti. Bu maddeye hızla do
kunulursa pat!Jyor, ve etrafında •• 
varsa hepsini harab ediyordu. 

Bay ilim. icadının henüz tecrübelinf 
yapmamıftı. Yapmaya hazırlanıyordu. 
Bir çanak içine koydu ve ıotumuı iliA 
penceruiniıı öııüne bıraktı. 

Alimin bir köpeği vardı. Pencere 6-
nüne bırakılmış kaptaki maddeyi gör
dü, çorba zannetti ve içmeye başladı. 
Alim pencerenin önüne gelince bu hali 
gördü, P§ırdı. Köpek şimdi biraz sert 
dokunulaa patlıyacak, etrafındak~ he:r 
fl!yİ parça parça edecek bir hal almış
tı. 

Alinı, §atkın bir vazi
yette: 

- Acaba ne yapmalı? 
Diyerek ko§lllaya, k~ç

maya başlamıştı. 

Tam bu esnada iki hır
sız alimin evme girdiler. 
Köpek karJılarına çıktı. 
Üzerlerine ı;aldırdı. 

Hırsızların ellerinde 
sopalar vardı. Hırsıilar 

kendilerine saldıran kö
peğe sopalarla vurdular. 

Şimdi ocaksızdıT binlerce insan; Patlayıcı maddeyi içınif olan kö~k 
Nice yavrucuklar anasız kaldı, sopalar kendine dokununca patıadı v~ 

Patlama ieBinl duyan alim, polisler
le beraber kottuğu zaman orada ne kö
peji .buldular, ne de hırsızları, her ilçü 
de mahvolmuştular. 

Yüreğimi% oldu koca bir volkan. öyle bir patlayıJ patladı ki, hırsızlar da 
Kiminin yavrusu uykuya dald~ 

Yozgad N. Onoll parça parça oldular. 
H•••••••-•••••• .. •••-••••••••••••••••••••••••••••• .. • .............. .__.... ••••••••• ••••• ıe•••••••••·--... ,-------·-••• .. •••eeeeee• ... -...._ .............. __ 

o 
MağaM ..tıibi Lorelle Hardiyi yakala

dı. Evine götürdü. Ev iılerini gösterdi. 
J'akat biı;Un iki komik n if!erini de pek 

bize gönderdi;;.;.,..;z zarfın üzerine cBil- F k t od d k k f k 6
wu Bay Şişmaner yerde bir nal buldu. Nal Odasının kapısının üzerine a a a an çı ma ıç n apı-mece> kelimesini ve bilmecenin gazetede 

uğur getirir diye duymuştu. bir çivi çaktı ve nalı astı. yı açınca .....• 
çıktığı tarihi yazınız_. _________ ., ___ .......................................... - ............ ·-············································__..·----··--..... ·------·-· ..................... . -....... __________ _...... .............................. ---········-.. 

Bay Tekin ajır bir gülleyi 
~ kaldınp bafı hizasına 
kadar ~~ bahH ~ ·-

Fakat gülle o kadar ağırdı kf 
Bay Tekin uğra~ı, uğraştı. Onu 
7erindeR bile kıpırdatamadı. 

Bir kere de yere 
oturup tecrübe etmek 
iltedi, gene olmuyor
du. Bu, ağır ifJlle 
kallmııyaoektı. 

' I 

Bay Tekirı ü
midini kesmişti. 
Gülleyi kaldıra
mıyacaktı . Boy
nunu bükmüş 

Tam bu sırada bir vinç 
gördü ve sevindi: ... 

- lıte, cıedi, timdi gül
leyi kaldırmanın çaresini 
buldum. Bahli de kazanı-

rn 
ı. 

Bay Tekin bahsi kazanmıştı . Gülle yerden kalk
IDJ.§, bir adam boyundan fazla yükselmiş;ti. Artık 
Bay Tekin çok seviniyordu. 

~~~~~~~~~----------~~~~------------~~--~~~~~~----------U&ak oniu.~~-~J...-~------~~~----'-~----------........ ~~~~~~~~~~~~~-
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Abone bedeli pe.şindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eorak geri verilme%. 
ilanlardan me••uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

A.-"••••••••••••••-.. •••••••••••••••••••••••-•' 
: Posta kutusu : 741 İstanbul l . . ! Telgraf: Son Posta i 
i Telefon : 20203 ) 
................... -··············-············ 

Konferans nasıl açıldı ? 

"" 

iş Bankası cari 
:z:;7HJ"f j 

mahfillerde söylendiğine göre konfe -
razısın iktısadi meseleler hakkında ild 
yol takib etmesi muhtemeldir: 

1 - Balkan Antantı memleketleri -
nin muharib devletlerle iktısadi mü -

hesab talilileri 

Ankıırada kP§i ele yapılırken 
Türkiye l:f Ban1ta31nm kumbaralı .e kulll- "Oifer Şt'birterde: Hamdi 2458 CTtt.bzon). 

barasız küçük cart he.aablan aruında ter. Zahide 2806 (Samsun>. Gül Cemal ını <Ma.. 
ttb eyl.>dlğ1 1940 lkram17e pHlnlDUl Şubat latyal, Mahmud 20 (Bergamal. Şaban 2091 
keşldesl banka umuml .merkezinde ve Noter <Balıkesir>. ?ılehmed 717 <Bafra), Senceı 

huzuru!'!do. yapılmıştır. Bu keşidede kendile- 634 (Ayvalık), Demlr 991 CAkh1sar). 

rtne ır.ami1e 18abet ecı.en ıaıuııerın tsimıerı. Yirmi beşer lira kazananlar 
ni, hesab numaralarını n bulundukluı ~e-
hirlcr1 yanyoruz: Ankarada: Nuran 7090, Yılmaz 6338, Nl -

1000 lira.lık iltrnmlye İstanbulda 88436 he. lüfer 36148, Erol 10412, Nuri 3505Z, Hakkı 
sab numaralı Bedrosa lubet etmt.ştlr. 32M6, Faik 3106$, Sevim 260i<>. 
Be~eı yüz lira kazananlar: Fuad 23400 (İz_ lzmlrde: Enver 18776, Habib 20068, Ersin 

mir>. Receb 2738 (Adana). 202'4, KAmıran 21707, Hendrlk 11785, Esiıl 

İk\ yiiz ellişer lira kazananlar: Sahne 11508 Erol 17150. 
(Ankar~). Sevim 2785 (Erzurum), Ha.yatı htanbuJda.: Sevda. 55496, İbrahim 89029, 
229'\7 <!stanbul). Süreyyl\ 89173, Ahmed S~. Vasll S7.U9, İ&. 

YUzer lira kazananlar mali 89592, AlAettin 60248, Yekta 7lı78 (Ka • 
dıköyl; Azmiye 3793 (Kadıköy); Yusuf 209lt 

Zekl 36133 (Ankara), Bedia 17014 (Anka. C&.YOKlu); Halim 3447 {Üsküdar); 'Meliha 
ra). Nuret.tin 1571 CEdlrne), All Erkal 3318 21926 (Beyoğlu); Ahmed 42 <Beyazıd); MeL 
(~ersin)• Tahir 22951 <İzml.r), Belkl.s 17068 baret 13732 CBeyo~lul; Aklf Çelebi 20737 
(lzmirl, Mehmed 9755 (İstanbul), Mo1z 2823 (Galata); Sıdıka 855 <Beyazıd). 
<Oal:ıt~>. Muhsin 6810 (Beyazıd) Belkl.s Diker şehirlerde: İzzet 101 • <Adapazart)f 
49488 <Istanbul). ' Hüsnll 1350 CAf on>; Salih 1328 <Bursa); 

Eılişer lira kazananlar Faıllet 248 cceyhan>. Hamdı s15 mıyarba.. 
kır), Osman 1572 !Edrem!d), Çetin Kaytı 

Ankarada: Ali 33407, Hulıisl S5196, İbl'a _ 265' (Eskişehir>, Bedrettin 30 maz1anteb), 
hlm 2~39, Fatma 31492. Mehmı?d 6694 mıresunl, Ziya 506 cinebolu>ı 
İzmırde: Osman 4993, Ya.~ar 23893, Me _ Turhan 1522 dsparta), Münlrne 1258 <Kar.s). 

dlha Osman 8850. Zekeriya 3721 (Kayseri), Nurlye 2G95 <Kon. 
.. tstanbolda: Mel§.hat 12743 (Beyoğlu), Ab. ya>: A!l Karag6z 1333 <Manisa>; Salim 1383 

dul!zl~ 54-24 <Galata>, Satı 66417 <İ.stan. <Nazilli); İbrahim 1157 <Ordu): Şefika 1021 
b~) • lnk 27598 <İstanbul), Nec.det 5922 (ÜS. csıvas); Ayhan 1543 (Tarsus); Hasan 1283 
kudar). CUffik). 

~m 
F O S ~. A R S O L, Kanın ~n h~yat~ kısmı olan kınnızı yuva:rlacıklan tazeliyerck çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vuc~de devamlı gençlık, dmçlik verir. Sinirleri canlandırarak asıtbi buhranlan, uykusuzluğu giderir. 
Muannid mkıbazlarda, barsak temhclliğindt:, Tifo Grı"p• z t•• • S tm 1_ hat) · B ı -•-1:gı·· d . . . . • , a urrıeye, ı a neıal enne; e gcvşCAU ve a e 
mı ıktıdarda ve kılo almakta şayanı hayret faideler te · ed ' 

mın er. 

F O S F A R S O L'iin Diğer b~tün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAl\ILI BİR SURE'rl'E KAN, KUV • 
VET, İŞTİRA TEl\lİN ETI\IF.SI ve ilk lmllnnanlarda bile t · · · d hal ·· t 'dir 

esırını er gos e:rrucsı ••• 
Sıhhat Vekal~tinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 



SOM POSTA - 8-.Yf • ' -,.. . . ----= 
Bir Haftalık 

ADVO PROGRAM 1 So~ Posta 1 SPOR -----
PAZAR 4/'l/1940 Ankara Radyosu Ferid Alnar.) 1 - WC!ber: !"reblschütl wver-

12 :m~ Progrnın, Te memleket saat ıtyan. ttl!'ü. 2 - Satnt _ Saens: Danse Macabre. 
12.35: Ajans ve meteoroloji habcrlerl- ıı.so: DALGA UZUNLtJ{;u 3 - M1chel Glineka: Jota Arragonesa . .f - Yarınki lig maçları 
(Şef: Necib Aşkın.) 1 - Rcbert. Stolz: Pra- 1648 °'· JS? JCcs. 1%1 Kw. Lehar: Altın ve gümüş (Vals.) 22.15: Mem. 
lal:!. 13.30 _ ıuo: ıdutlk: Küçük orkestra G Zoltan Kodaly: Maroşet dansları. 5 - Franz 

terde '\{.açlar tekrar çıçek açıyor. 2 - Leo - A.Q. 19,7'.t rL lSl!Tl Kes. "ıcw. leket saat ~yarı, Ajans ha~lerf, Ziraat, Es- Galatasaray Be .k 1 s··ı ı 
J>ol1: İroanya melodileri (PotpurlJ 3 - Mar ~. SI,7t m. HG5 Kca ... ][w. ham - Talrrflftt, Kambiyo - Nu.tut Borsası şı taş a, u eymaniye . Sporla, 
tin Uh1; arınrlng'& bir ddıa gttmen11:n <Fkt.J 22.35: lliizik: 0pera Mµıan 'PLl Fener bahçe Altın tuğ ile karşılaşacaklar 
<Vals.) ~ - Franz Lehar: Tarla kuşunun öt Re a.d :ı::rer: t.emençe, Ruşen Kam; kemen _ 2:ı: Müzik.: Cubaııd (Pl.) 23.25. _ 23.30: Ya. 
tfif. v e.retindm potparl. S - Jah. St - ş 11 rınkl program, ve Kapanış. 
ra. ; Pollı. 6 - A. R.LıbLnstWı: Nlşa.nlıla... çe, ~ahire Fersan; vfyola, CeTdet Ça6la. Lig ınaçlanum ikinci devre oyunlarına T<t- Et- az lı•lunuı: amatör bir idarecinin fut,,; 
rın dan.sı 'J _ G. wl.nkle.ı: Kemanın aşk ıar 20.!5. ~onu~a IPen 'fe ta~t b1lgilerLJ * rm da üç sahada birden denm edlleccldlr. bol ajanlığından çekilmiş olınası büyük tJli 
l:ıaı. 18: Program. ve memleket saat ayarı. 20 uO: Türk m11ziği. Çalanlar. Kemal N. 3ey. ÇARŞAMBA 'J/2/l!Mt Devren!n füpbesa U ea munlm maı;Ia.nn. zıynclu. 
18.

05
. Müzik• Radyo Caz Orlcestrast. 13.30: hun. Q?vdet Km.an. ~vdet Çağla, Refik Fer ~ . dan biri olan Galata.saray _ Beşlkta.ş karşı. B' t 'h 

,..~ • . · ..,_.__,... at 1910. :Mem a:uı. 1 - Okuyan: Muzeyyen Senar. 1 - A. l ~ 30. Progr m, 'f'e memlekt-t at ayan, Jqm:uı TWlın .stadında ""'Pılacütır Be lr aVZI 
""cull: san ti. 18.5~: .;:x:'n•~· sa • · ·f Be. s zıno.•- k · <B i bl d k l 12 ss- !\,Jan.s Te meteor-L.Ji h '-- ı r1 - ~- · -lek t t A . Aj ve meteoroloji ha - rı ~ - u W'> şar ı. en zar e er en :. · · . ......, au.::r e · l2.5Q. §lktq bu maçı kazanabilirse İst:anbuı şam 27/l/l~O tarihinde İstanbul Erk k lise. 
....__e na yaıı, ans .::...ır.t ,..,.,artlar' Rıı 2 - Ze-ki Arif • Suzinll.t ıarlcı: <Sel'dlm se. TUrk müziği lPl.l 13.3 - 14.: Mü.ıik: Küçuk plyonlu unu •imdiden lı:aunm•c olacalc. itile Bölg Sa ' t kt hl d e 
u=lm. l93Q· Tiir.ft m~..,... ..,,...- · -

11 3 
H •-t S i ...... k • (Gô' - oı-kutr:ı. (!':o#• Necib A k ) 1 B h 1 ~ , e na me e arasın a yapılan 

fert • R~acJ Erer, veeihe. Cevdet. Ko - ve .) - r ... 0 • uz nıu şar ı.. runce hik~ e 
2 
~- . ı; ın. - re t: B r maf!Qb oluna bunu az çok tehlikeye toya - maçta bal:enıe dayak atıldığı bazı gazeteler 

n, ~Wn Ökte 
1 

_ ok.uyan: Muzaf!er gerdanında ~Ute hlU.) 4 - ~f 1fl - ıu - Y · -: Becce. Ameın serenadı. 3 - <:aktır. Galata.saray mağUib olursa blrlııci _ tarafından yazılın~ oldağundan tahkltat 
İlkar 1 - • Hisarp~elfk peşrevi. 2 - Zel:Ai caz şarkı: (Derdimi umman_a ~oktum.) 5 .. - Kocbmann. Ebed! arkıtdıışlar. 4 - Brahms: llkten tamamen elini çek:ınlş olacaktır. pılmış ve dayak hA.dl.seslnln va.ki olma~ 

· • Vusl tn nall de S!ldettin Kaşna.k - H~z t.urk.u: <Deli go fırear daruı, No. J.2. s - ce.sar Cl!J': itan.. 
Dede • Hlsarpuselfk 4ad:ı. 1~ ~ msar nü!} 2. _Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 _ Ra: tabl (Sala ri!o!~l için.) ıs: Pr~g:am. Yarınki maç W ayrı sı.temln, enerji ile an~k, maçın, bilhassa San'at mektebi fut 
~t.se gel reıet "1 ' - ~den~it.zn~ aş-~ lmn - Nihavend arkı: (Ne yanan knlblnıe Te memleket saat lya.rı_ 18.0!I: Türk müziği: tekniğin mücıM!elesl. halinde geçecektJr. İki b~lculerinln oyunları sert bir oereyan aJma.g 
Jmt:eHk şarkı: (Dü ~ IDsarpusellk ıar- ba.l~b.) 2 - Etem ETendl - Nihavend r.trkı: Fasıl heyeti. 18.5!!: Serbest saat. 19.IO: Mem takım da, sertllkt~n ualc bir futbol oyna - yuzünden hakem tarafından tatU edlldllf 

.Y'llli:l 4 - Servet~ -Rahmi Bey - m - fOonJüm gene bir at.eşi hicrana dolaştı.) ,__,le':ı.et saat ayarı. Ajan.~ n meteoroloji ha - dıtıarı takdirde ruzeı ve heyecanlı bir tar_ anle.şılm!§ Ye kcy!Iyeti alAkalıln.nn raporlan 
fBi'" d.be vuJ - clvallSlD) Arif Bey • Nihavend ,arb: <Ben bfryt \'ef:a beılerf. 19.30: Türk müziği. Qalanlu: Fahire fıla.şma seyretmiş olacatız. üzerine tetkik eden İstanbul mekteblerl ı:uı_ 

19.rpuse:ik şarkı: <Bir ~Uk ark~: bek~ ntm.) 4 - --·--- _ Türkü: (A benim Perımn, Cevdet Ça!ü. ReJ'tk Femln, Fahri ~ ~fihlm ma~t~n evvel Taluılm stadın - bol li~ heyetı, hakemin maçı tatil etmesine 
•. - Mustafa Ça.~ - Hl.sa~ an: ~elek r ~iC'f!tbn.} 1 - ......... - Anktra türküsü: KO':}UZ.. 1 - Okll~an: Necmi Riza Ahbkan. da, S~eymanlye. I.Sporla • P'enı:bahçe de, sert oyunlar!le Amil olan 8an'at mektebi iL 
t"Intiu:11 ma.kdemlnle. 2 - y KU d /<Misse geliyor mis.Ut.} 6 - Sirto - 2115' l - l:Iünam pc,şrel'i. t. - Mahmud ceaıet- Altın~u., ile taqılaşacaklardır. Suleymani - lebes!nden itLstne lkl &ene müddetle 00, 
Tokgaz. 1 - Arif Bey · Pnc~z ~artT~ki( Ik~ ~ Müzik: Kfıçük orke:ıtra <Şef: Necib Aşk~n.} t!n P,ş. _ Hüzzam ,arkı:. (~ğlldl börie. J 3 - 1• - I.Spor mac;mın mii3ui kuvvetlerin çar_ kot cezısı 'fermlşUr. -
meclis llşlkin meyhanetklen giddU 

3 
_ -· ı - F. Gle.c;smer: ltırlangıçlann Tedar. 2 - Süreyya Bey - Hü?n.m ~artı: ısen sanki ba. Plf1712Sl halinde ıeçeceğl Te san - laclverd. Keyftyetf memnuniyetle ta\rzlh ederiz. 

ırtcaz r.ı!'kt~ (Ben ~ yer " :tün.ün a ela B. usselJ11ans: P'PJemenk .suitinden: Afk.gö - harın gülüsün.) 4 - Yesari A..c;mı - Künam ltl~rin de, - kolay olmamakla beraber, galib 
.. _ · - "Pnesa p.rkı. CŞll:t~· <Atı!: bah lü. 8 - Han.s Löhr: ~mletettne mnrıkke. şartı· fYJne talbim tnşar atlar.> ı - Ra_ ıe ecejl! soyleneblllr. J f • 

. ) f - --·---· - r.~ u ~a <Tarihten te ıMııhtellf memleketlerin melodileri un _ kım - Htizzam ,artı: <Atın b:ma blr gitll Şeref stadında; saat ıo da _bıt.şlaınak ii - ta ya hangı taraftandır? 
Çeıe gird!m.J 20·~5 : ~onu~ e tf rlne rap.sodl) 4 - Franz Lıthar: vaıs. s - elem oM .) t - Tesrl ~mı _Hüzzam ıar- ııere yalnız ~rt tane ıt1nc1 tume maçı 11-
llt}1a.la.r l :l0.30: Türk muzlği. _F~~a~k~eÜl'- ~: Birine.! M.ouit. 1 - Moussorgsky: kı: <Ömrüm .senJ sevmeklt> nihayet bulacak- pılacaktır. (Baştarafı 5 

inci sayfada) 
lta.nşık program. 21: Türk mftzlğ:fis· zlk: Iran dansı. 7 - J. Btrauss: Viyana orman _ tır.ı 2 - Okuyan· Mt123ffet Sağnak. ı _ CeY FeDel'bahç. ltadmda ilk maçı Beykozla - Bu taraf Alman tarafı oı_makla beraber 
kID'M'f. İnebolulu San R~~· ~;te.tf a. Iarında <Vals.) 22.1!1: Memleket saat !yarı. de~ Çaf.la· Keman taksiınl. 1 _ Artlll _ 'E _ Hllll ~pacattır. Kunetll b1r kadrosu olan demokratlar tarafı da olabilir. Bu husw;u 
Bthubert - cG~ :ınz ölüm• ıman ·tz';et Af Pns J'raberYe.f, Ziraat, Esham • Tahrilft.t.rvl.ç şarkı: (Aşkınla harab olduğumu .söyllye. Beykozım Hlllle karşı oldukça farklı bir ne. tayin edebilecek olan şey o zamanki 1ta1-
Jan1ar~ Lfcco Arnu. Enwr K~~üzlk; Sen- Kambiy~ - Nukut Barsa.sı mat.) 22 3(): ı,ro_ b!L9em.l 3 _ Raif Bey _ Evfç ş.arJa: fSebeb tice alması muhtemeldir. Fener stadının son yan menfaatleridir. 
Albayrak. ~ Ce.mil- 2150. -* t .- m· ~ - Yaylı sazlar ıuıart.e.ti (PlJ, sevdayı ı1ıtlon l1ıuzare.l 4 - Blmen f.'tn _ maçında Vefa - ~pr De- bırşı1a acattn. B 
lanlt: müzllr (Pl.J 22,15' Memlekcıı saa .::ı··- 22.55: Müzik: Caaband <Pll 23.2!1 - ~.30: Feranh!1At şarkı: !Ruhum.da bahar a~ı) Vefalllıtrın tasa.umu pmı dana fazladır. u menfaatleri yukarıda saydık. Fıl-
~ Al,axıs haberleri~ zfrnat, esh~t_,ta 

22 
: Ya.."lllki Program, n Kapan11. 5 _ ·- ..... _ ETlç şartr: tŞAhane rönerJ M. T. ö. vaki bitaYafük ona ne hedeılJe.rinin taba.k-

it. tamblyo - mrJ:ut bm'a&<n_ _ cumnd * ı - ~ saz semaisi. 2fl.1S: Konuşna mı, kuimnu ve ne de şimdiki f!marık çocıult 
Ajans ~ ~Ti.ili ıt. : Xi'ıiıfk. SAU g %./1941 pol'tlla. hldis.elerl.) 20 30: Temcıll: En haklı lstanbul futttoJ ajanUJm rortlnii oynamakla kazanmakta o}du~U 
<PLı 23 25 _ 2!.!e: Yarmlri progr , n ka- insan y . K 1 T- 21 .,,A_.__... 5 

PQnıf. 12 :.W: Prograın, ve memleket saat ayan. at 
21

· 10~7;n. ema oze~. : """1~" ı;aj istifa seheh'eri şeyleri tl!min ede.mel'". ftalyanın yukanda * 12.35~ • .\jan.s ve meteoroloJI haberler!. ı~.!10: · • _ onuşma ıHafta t posta usa izah ettiğimiz hedefleri ancak h&rble ve 
Türk miizi 1: Çalanlar: Vecihe Reşad Ertt ~ı.ao. Mu:r.ık· Riyuettclhnhur Bando!'O <Şef: Oala:asarayla, Beşittaı arasında. yapıla -

PAZARTul 5/2/1949 Ru~en Kırm. Ce'Tdet XOl!an okuyan: Ma • Thsan Kün eT.) ı _ Ch. And1.ffe; l4a~. cak Hır ma~nır. ıŞertfdt mi, nl:s!:mdıe mı oy. hem de müteaddid kat'i harblerde üstün 
liJfl~ Program_ ve memlt!ket sut ayan, mffer inaır. 1 - HiLeeynl peşrevi. 2 _su; 2 - er AndiUe: Val.~ 3 -; Paul Dukas: narun:ısı yuzi.iııden çıkan bir ihtilaf dolayı_ gelmekle Ulhakkuk edebilirler §eylerdir. 

12.35: Ajans ve ctımrokıji haberleri. I2.5tl: ıu zm _ Hü..~t şarkı: l~ad ed1yor Acemi '!lhlrba7 • 4 - Car1 ZtJJ•r· Der Vogel. aile avukat AbduUahın istifa ettiğini dün Bundan başka 1talyanın elindekilerini de 
TUrt. miizllt tPU 13 33 _ 14: lliizl.k..:. Karışık 3 - Blmen Şen _ Hü.se;-nı. ,arkı: <Bah~em. ho~dl~ <Potpurtl 22 15: Me""1 "'~et sRat ıt - yam!~ Mesele şudur: muhafaza için bu harbin muhtemel galib-
Miizik. <PU ıs: Program ve memleket saat de J.Ale de var) 4 - Yusuf - Hüseyni ıarkı: va ı. Af:ıns lnıDerıert, rlrnRt. B•'°lam - Tah - Galatuara.J t:lübü. nveke llejikt.a.sla an. le . b' h' tt b l 
~ı. ıa.oı;: Muzllt: Rırdyo Cnz cri:estrul. <Sarın bükllimlerL) 5 - Rem Fersan - Hü_ TiI!f. ~ambryo - Nutuk Bor"a~• U'tat.l 22.3:;: laf8rak, 1kincl devredeki maçı. da Şeref .sa • rme ır ıı.me ı u unmak mecburiye-
18 otG: Konuşma rnmumt terbiye -.e tıeden ııevni Ttirkü: (Birkaçı bfrl~ek' kö;"iin y1 - ~.t- ııroro eserleri 'Plı..) 22..55: Müzik: ccaz 1 ha.sı.nd.". oynamak huswıunda mutabık kaL tinde kalacaktır. O balde İtalyanın de
Ur~ 18 55: Serbest saat. 19 10: "1.ffln - ~·?erinden.) 8 - Reşad Ertt - Xeman tak_ <Pl.> 23 25 - !3.30: Yaruıkl ıırogram ve mış, stadyomdnkl menfaatim feda ederelk vamlı sulhseveıliğine inanmak safdilliW 
leket at ayan •. AJ~ ve meteorolofi ha - simi 7 - ......... _ Dört köy türkÜ!ü. l:uo_ Kapa-nıı. mr.• _ Şe.refte gynaırnıtı arzu e n Galaıtasa. olur. 
berlHt.. 19 30: Türk milzlğl Çalanlar: Ke - H: Müill:: Karışık ~ru müzik. tPl.} 18: ~ nmn haklı •ır münca.all yüzünden çıka.a İtalyanın hangi tarafta olduğu sualin.e 

al iyazl Seyhun. Cevdet .. Kozan, Refik Program n memlet~t saat lyarı. 18 05: Mü. (Radyo programımızırı devamını ~ede de ajan O:.ılıı~a,o;ara.Jıu n.ok\:W gelince bunun cevabı .. le o} b'li . 1taı-
P~r• Okııyan: semahat. O!deruscs. 1 - ıik.! B r kon erte (Pl.) 18.AO: :Konuşma (Çtft ann I' .. edece v iZ) Dazannı kabul etmişti. şoy a ı r. 
~vdP.t. ~ağla _ ıtürdlli H.. şa:kı: <Ah ed- çlnln .ı1:ultl ı 18 55: Serbest saat. ı!".lf)· Mem. ~- _Y ___ 4:,! _ ~ _ _ _ Lig m:LÇlan fiks.türü tanzim edilirken bir ya. menfaat ve hedefleri mü\tefiklert.Q 

mdir.) 2 - Udi sa.dl. _ Kurdlli 1:· şarkl: leket s11.nt Ayan AJan.'I' ?e ~temoloJI ha -ı -~ ~~ ta.ratt.sm ajan nokta! nazarJannda ısrar et _ tarulıp- bımlar kısmen olsun 011a garanU 
CA kın deryasına.} 3 - Bedriye - Kiird}H H. bcrlt'rl 193!: Tiirll: m Z!fl: Ankara Radyo_ Mlş'eı, dığer taraftan botge dt', GeJatasara. edileceği güne lrada.r Almanyanın tara-
'8.fkr c ıdrıbdll mı nalede mi?) 4 - IZ?et_ t ~u kadın kume heveti. Idare eden: Mes'nd ZA\'I - Ba.rUzı llmaruna memsub oldu~u.. yın vapacatı bir maçtan hL'>se alaııal: mfl3t~ f d .... ecekfu - .. 
tın Ökte _ Uşşak şarkı: (Kalbim hasretle 1a CemiL '> ıs· Konu"ma Cİktısad. n hukuk mı dair İstanbul Liman R1y~etlnde 11 almış: fid ~lmak arzusunda bulunan Güneşin hakkı ın a gonm _ . ve ıorunmeğe meo
llan b:l' qooldür.) 5 - _ .... - - U~sak Tii"ki.l \D 20 lO: 'l'ürlt. miizil!i: Fasıl heyet!.' olctı1ğu>:ı 457 17 numaralı gem c1 cuzdanımıı sıyru1 u"rama.ruı deye filaind uJ:ılt kalmış burdur. Al:si takdirde- mesnedsil bir ft.. 
C&ırı ~üm var benim) 1950: T\irk müı:l. 21.15: ~on<.ıer ta.kdrmı: Ham Bedii Yönet .lıta.ııbet.tim. Yenisini &lacnğımdan eskisinin netlced; çok kıymetll bir arkadaş da çcktL dan gibi ortada kalmış olur. 
il: y ;yb sazlar konurl. Çalanlar: "Keman, keo. M•ızJk: Radyo Ol'ltestrn.'il CŞef~ Hasan f hükmü yoktur. Tcmeı GÜier meğe lcnrar Yermiştir. H. E. ErJdlet 

Tala1eat!le şöhret yapan bir avukat Bay l! 
Na.dide Koç r~ beş senedir scvlşmektetllr. 
Avukat, Nadide~ kocasından ayrılmağı tek.. 
11! etmekte, genç kadın beklemeii tav:ılye 
etmettedir. 

Avukat dg.ha enel vaktini sahte edalı. 

"Son Posta,, nm tefrikası: 2 

k naşayor! 
Yazan: Z8Ji10ı be\)rm Sun 

Artık müzik sesleri içinde yüzüyoruz. 
Onu kollarınun arasında uçuruyorum.. 
Saçlanma değen saçları bütün benliğimJ 
tutuşturuyor. 

Yerine götürüp teşekkür ettiğim za.. 
man kocasına: 

- Aman Uitfi; dedi, bay o kadaı gü. 
zeı dansediyor ki ... J>&hası btçil'm~ lmdmlar arasında geçlr.m.J.l.. 

t1r. 
:Belkls ismfnde bfl' bar ımne barda pm - edemem; fabt, :ue bileyim, mesela bir hi.r §eydi. GÖ'z.lenm, gayrı ıhtiyari, ıene J mıyardu . .Ara1annda başdondürücu bir 

panya içmekte "Ve goruşmektedir. sempati... Ziya Işı 1a güzel ve c.fıf ~·:.ı.r.ısına takıldı: Y<ıj farkı da vardı_ Bütün ibtımamına 

Mecliibiyet içinde cevab verdim: 
- Teveccühünüz bayan; siz o kadar 

hafilsiniz ki kollarımda bir kuş var sanlı" 
yorum. Zannetmem ki b:.ı salonda sllin 
kadar iuce danseden başka bir dam bulu• 
na bilsin .. 

Avukat garsonu çağırmak için yfizünü so- - Yürek taşıdığınızı bununla nu isbat Şu ana kadar dere rnerasım koridorla-! rağır.en 48 noksan görünmıyen Bay 
la çevlrml§. Belkfs eme bll§lnı kendine çevı_ edeceksinız.. rında dolaşarak e\'li.liğin haşhaşa içilen Koçerin yanında yirmi ikıle l'irıni dört 
r:ert: : 

moman cJevaın ecliy r) 
,,,,,.,.,,._ 

- Hayır, yeter; dedi, bu kadar soyul
lllanız. kafidir. Bana rsminizi söylenlf'z 

misiniz?. 
- Ne lüzumu var bayan?. Yanın saat 

aonra birıbirimizi unutacağız.. -
yaDkL Ben bu fikirde değil-

- Konuşuruz meçhul bay!. şarabını henuz tatmamJ~ olmalarına e- arasında bwundfığu terutaze varlığından 
Ve hakikaten konuştuk. hemmiyet \"eT11'le2 gıbi, mes'ud ve balı- derhal anla.plan &yan .Koçeı.', kızı gibı 
Bclkis, beraber ge~irdiğimi.ı sekiz ay tıyar, dansediyorlardı. Geniş sala~ kalı}ordu. 

içinde bana bir bar kızının da heı şeye danseden çiftlerle doluydu. Bır kadeh Acaba kocasmı seviyor mu)du?. Hasta 
rağmen ckadın> kaldığını ısbata muvrıf-ıdaha viski ıçtilaen sonu büfe.den ayrıla- ruhlu genç kızların kır saçlı erkekler 
fak ohn~tu. rak kapıları salona açJlmış, birıbtrindenı içi-n dl.Iygu yanlışlığına duştuk!eri görül-

dmı. 

Fakat yaşayış tarzımızda, ötdd'erden geçme yan odalarda do'aşrnağa başladım. memış, :ıştilmem.ış şeylerden değildir k:L 
farklı, ne vardı?. Onu her gece, sab~ha Gab şu tanıdıkla şakaJa-Ş?yo.r, gih t:ınrtı- Fakat liitün bunlardan bana neydi, 
karşı; cvazifesinden> alarak bazan doğ- lan yeni çehrelere klişeleşmiş nezaket ben ne bakla ve hangi muaşeret kaidesi-

~ rudan doğruya., birçok defa da Arnavud~ cümleJerile mu.kab<>Ieye çalışıyordum. İ- ne istinaden bwı1a.n düşünüyordum?. Bu 
- Ne çare ki buraya her aı>şam ge'e-~k kadar ttngin değilim Bayan Belki"'· öyü.ndeki gazinoya uğradıktan sonra kmci odayı da dolaşarak üçüncüye geçti- nisbetsiz. tenasübsüz karı koca ile tanışalı 

pansiyonuma dönüyordum. ğim zaman mühendi Refik Zorlunun a- beş dakika bi'e oJınamıştL Elimi alnım-
- Beni dinre,tni:z; yann akşam - ene Bana l'ıer gece yeni bır hikaye ile dl>- Iayfı sesile karşı-ıaştım: 1 dan geçirerek bu düşüncelerı uzaklaştır-

ge;:~ cevab vermediğimi görünt'e nüyordu. Bu hikayelerde değiıen ~ey. . - ~erelerdesin yahu'. Biz! ni evlen- mağ~ çalı§Uken gözleJ'im lekt~ k.aclını.n 
yalnız eşhas isimleriydi: dekor, sahne, eh zarın tılt. ıamze-t..ine iliştL Ba~ım.. b;..aıı. iç,i.::ıde. 

C'Ünılesini tamamladı: G-ı k "L. ...,._J· ı ı..- 1·- en piyes hep ayni idi. Kendi~ini tüccar gös- u ere t'evau v~•uım: ince-atın taıtM.A.Clyı a.çmağa uğraşan ere 
- Size bir bar kmnın da yürek ta~ı- tcrmeğe çalışan katible ı;attığı koyun pa- - Ne münasebet?. Eşten, dosttan ba- takıldı. Yaktığım kibritin a:evi cHanım> 

dığını ,göstermek isterim. ralarını eriten celeb arasında zerre kadar bersiz mi evleneceğim?. !igarasmm v~nu yalarken dudaklarının 
- Pekalfı: geJ ce~im... !ark gözetilmiyordu. Belkis, bu akşam Bayan Zorlunun uzattığı el! J.ıfırmetJe hari~Iadcliğil~. ~. ~ebeklerim tutt;tu. 
Tuzağa düşmüş bir av metali içinde Muallaya tutulan toy delikanlının nasıl sıktıktan sonra masadakilen b; ,unla ~- Ve nıhayet butun goruş kudretım, pır an-

cüzd.anımı boşaltarak bardan çıktım ve yawp tutuştuğunu anlatıyor· ertesi gece lamJamaJc ıstedim. ta mahfazasından nişan veren bir çift is-

ertesi a~m saat yirmi ikide .. mıknatıs ~m beşlik bir kırçılın Aliye 'tnrafmdan: Birdenbire ortalık kanadı. Her şey karp~de tek~süf etti. 
cazibesine maruz bir iğne mutavaatıle - Olgun erkeklere bayılırım. N - kendi mihverinin etrafında dönmeğe baş- Allabım?. Ölüyorum ... Refik Zôrlunun 

Y 
..l. - "ndiim Bel e yapa sil ,..._, d" B K b · -• rJdrzbar> ın kapı...c;JDu..t goru • - yım genç züppeleri nağnıesile nasıl cka- ladı. Bu donii§e adanın umum\ heyeti efe ae c 51.ıAın ım; ayan oçere eııı gos-

kis, koşarak, beni kar~ladı. · · fes1 endiğini> izah ediyordu. Tutulan c:r- iştirak etti- Fezada ecramm dönüşile u- tererek: 
Bir akşam evvelki yüzde onun teker- keğc ct~lim olmak. yoktu; san'atm in- mumi devranm ahengi ıibi bir hal jçin- - İşte aize kavaJye dedi, deminden-

rürü hnyali içinde masamıza koşan ve celi~ biçareyi son santimine hdar me- de beynimde derin bir uj"ufüı baş göster- beri dans diye üzülüyordunuz .. 
.ken<imnden: baretle soyduktan sonra 5ı:ııltıya meydan di Bu müthiş hercümerç ;ı • snıda Bay Sonra bana bitab etti: 

- Bir şişe şarab! 
Emrini a'dığı İ\İn mütehevvir 

larla Belkisi .!Ü.Zen garsonu: 

vermeksizin csepetleınek .. teyeli. Refik 2.orhınun sesini duyar gibi oldum: - Maliıı:na~ ben beceremem, bizim Bay 
nazın·- Bu cargo» lan aekiz ay dinledlkten - Bayan Nadide Koçer!.. Koçere gelince: iyi yemek düşünmekten 

sonra armlanmın aöndiiğünü duydum. - Bay Lütfi Koçer!- vakit bulup ta öğren-tmf!miıı; bayan sıkı-

-N bakı orsun'Z 
Tekdirile uza Jaştırdı.~211 

ha Jadı: 

Evet; artık ben de evlenmeli, bütün ar- Gözlerim, bir ç.ift siyah goze takılıp lıyOl'du.. 
sonra söz kad lanm gibi mazbut bir hayat iç.inde kalmıştı... Deriıal ayağa kalkarak emirlerine in-

istikbalimi düşünmeliydim. 'Yarın Ziya Hiçbir hakka iSinad etmıyen bir ha- tiuır etÜJn ve o, bir nur sütunu halinde 
Işığın bir de yı.rvnısu olacaktı. Bu yavru- sed hissile Bay Koçeri si:izd:.im: Bu ah- ağır, ır yükselirken incizabımın azame
nun ilk: mak yüzlü, abdal bakışlı, hantal adam tini bütün dehşetile görmek felfiketile 

O geceden itibaren kolkola gırdiğimi~ 
aşk dehlizinde .beş senedir ilerliyoruz. Bu 
beş senelik uzun müddet, ~ımızın çrJı• 
resinde henüz beş günlük bir çizgi l>J~ 
yapamadı. Gah gözlerimi yumarak, gali 
gözlerine dalarak onun berrak sesini din• 
liyorum. Nadide muttasıl anlatıyor: 

- Kocam pilivdan ve irmik helvuırn. 
dan başka ne bilir sanki? .. Ayol, aslı o~ 
masa bu kadar rüya kitnbı basılır mı,W ı 

Bu sırada Eşrel Şenenn sesi yükseldi~ 
- Manyatizmaya da inanır mu;ımf 

bayan?. 
- Elbette inanınm ... 
- Ben de inanıyorum ... 

Eşref Şener gibi ciddiyetile, madds. 
prestliğile tanınan münevver bir adamıC 
bu sözleri hepimizde 3Iaka uyandırmıştı} 
sordum: 

- .Manyatizmanın nesine inanıyoı.stlıf 

nuz?. 
- Varlığına ... 

- Siz, öyle mi?. 

- Maksadınızı anlıyorum. Altı ay e• 
vel buııa gülerdim; fakat altı aydanberi.11 

- Bir hadise mi oldu?. 

- Sıkılmazsanıı. anlatırım. Fakat (' lf 
dan evvel mühim bir ıneselenin burad 
elbirliğile halli lazımdır. 

Eşref Şener gayet ciddi konuşuyordı\ 
Esasen ciddıyctten başka hiçbir şeydef.1 
hoşlaşmıyan, müsemma binnakız, "B&İ. 
Şcnerin 15tife yapmasır.ı aklımızdan b~ 
geçiremezdik; bu sebeble merakımJI 

- İsmhıizi hala bilmiyorum; buna rağ
men inanınız ki size karşı tuhaf bir h1s 
besliyorum. Bu his.sin aşk olduğunu iddia 

_ Baba! Jıtitabındaki .&aadet ne eşsiz ~u hilkat nefisesinin eşliğme hıç yakış- karşılaştım. arttı. <Arkası va.r) 
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Zehirli gölge (Memleket Haberleri) 
l 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 1 - Cinayet masası serkomiseri bey, ili· 

Mani.Sada sı·nanın nefis Termede fayda ı Bey. İstersen kendini göstermemek şar - raz yok? dedi. Verdiğiniz sözü unutma -
tile evin kapısını sen gözetle. Bu suretle yın! Yoksa pazarlığı bozarım ve hiç bir 

Çalışmalar daha emin oluruz. şeye karışmam. 

b • e • h b ol -Anlıyorum hocam. Serkomiser dişlerini sıkarak, ayağa 
ır serı ara uyur naSbamag_s

1
un
1 

şı·nC!fnuksauzsia)la-rımTızedrmane,bı~raı· smı·dis?r~ - Bu tertibat neticesinde şuna ka - kalktı. Meşhur küfürüni.i. bu sefer içind~n 
naat getirceğiz ki genç kız eve girdikten en sunturlu şeklile tekrarladığı a.tlaşılı-

Dahi san'atkarımızın en ince en zarif bir eseri olan 
Muradiye camisini harab olmaktan kurtarmalıyız 

Bilhassa son seneler içinde Termede sonra ya o, yahud başka bir şahıs bize yordu. Kapıya doğru yürüyerek dışarı 
kalkınma bakımından güzel hareket - görünmeden harice gitmemiştir. Bıze gö- çıktı. 
lere şahid olunmuştur. rünmek şartile herkes istediği zaman, is- Osman Bey bu işde yerden göke kadar 

Manisa, (Huru-

Bt) - Vilayetimizin 
en eski ve tarihi e-

Yeni kaymakam Mazlfun Ergun, ka- tediği yere gidebilir. Bu şahıs Necladan haklı idi. Tertib edilen bu plan en f.:ızla 

7,aya gelir gelmez hemen mühim ihti- başkası olursa artık takib de edilmiye - genç kızdan saklanmak gerekti. Buna 
yacları tesbit etmiş., ilk iş oltrrak Hal- ce.k. Tamamen serbest olarak dilediğini rağmen ona işi açmak plaru daha mev -
kevi gibi, hayır cemiyetleri gibi teşek- yapmasına izin verilecek. Yalnız Necla kii tatbike koymadan suya düşürmek de-
külleri matlüb şekilde canlandırmağa evden çıkarsa takib olunacak. mekti. 

serlerinden bin olan 
Muradiye camisi son 

çahşmış ve bilhassa memleketin su ih- - Peki hocam. Bir an ben de itiraza hozırlarıdım, fa-
tiyacını karşılamak üzere teşebbüse Rıdvan Sadullah bir saniye düşündü, kat Rıdvan Sadullah o kadar ciddi ve 
girişmiştir. Elyevm, şehre isale edile- sonra ilave etti: zihnen o kadar meşgul görünüyordu ki senelerd-e 

bakımsız 

maalesef 
kalını~tır. 

cek en iyi memb~ suyunun hangisi o - - Ha, bir şey daha var, Osman Bey. söz söylemekten vazgeçtim. 
laca~ı meselesi üzerinde ciddi etüdler Yarın sabah erkenden telefon amelesi Biraz sonra Necli ile serkomiser içeri 
yapı1maktadır. kıyafetine girmiş iki kişi Raif Beyin evi- girdiler. Genç kız nişanlısının kendi hak-Koca Sinanın en son 

olarak iıı.şa ettirmf ş 
olduğu bu kıymetli 

cami büyük san'atka-

Merkeze davet edilen köy muhtarla- nin bulunduğu semte giderek tt!lefon kındaki ithamlarından bihaber, öğle vu
n, kaymakam Mazlılmun riyasetinde kablolarında tetkikat vo muayene ile ti ,gördüğümüzden daha neş'eli ve daha 
yaptıklıu 1 toplantıd~ verilen direktif _ meşgul olacaklar, bu arada hissettirme - müsterihti. 
Ier üzerinde azami itinayı gösterecek _ den Raif Beyin evinden çıkan telefon te- Rıdvan Sadullah yer gösterdi, eonra: rın eserlerinin en za

riflerinden biridir, 
Clenilebilir .. 

lerini söylemi~lerdir. lini kesecekler. Bu suretle genç kız eve - Sizi, bu akşam burada mecburi şe • 
Terme kaymakamının mesaisi mu _ girdikten sonra evden harice telefon e - kilde misafir ettiğimiz için özür dileriz, 

Birkaç sene evv~l 

tamirine başlanmış 

o1an c.ımi Iayıki veç· 
hile itina görmemiş
tir. 1u yüzden de gc-

dilınediğine de kanaat getireceğiz. dedi. Tabit bunun tahkikıttımızın. binne-
hitte çok iyi intıbalar bır.rlonaktadır. Serkomiser bir asker itaatile tekrar - tice adaletin tecellisi ile al8kadar oldu • 

lzmir mil'f kUtubhanssinin ıad·ı: ğunu düşünerek bizi affetmişsinizdir. 
- Getireceğiz. Hem de nişanlınız sizin taknyyüd ve ih-

faaliyeti Rıdvan Sadullah biraz daha dilşündü. timamlarınıza muhtaç ... Şimdi kendisini 
İzmir (Hususi) - Türkiyenin sayılı Sonra gülümsiyerek: görsek birkaç saat evveline nazaran da-

11e tamire ihtiyaç ha- Manisada Muradiye camisi 
kütübhaneleri arasında yer alan İ7.mir - Anlıyorsun ya dedi. Bu plan netice- ha iyi bulacağımızdan eminim. 

sıl <ıltnuş bulunmaktadır. Caminin arka ile yadP.derler. Binaenaleyh halkın sev 
tarafı 'ıkı 1mağa yüz tutmuş vaziyettedir. gisini idame ettirmek için elimizde bu-

Minıeıı" Sinanın ölümünün senei dev lunan ve pek büyük bir kıymeti haiz 
riyesinde bütün Manisalılar büyük bir olan bu camiyi harab o1maktan kurtar -
ihtifal yaparlar \'e Koca Sinanı saygı mak lazım geliyor. 

Milli kütübhanesinde altı aylık faali - sinde evvela katilin Jtim olduğunu anlı - Rıdvan Sadullah hem konuşuyor, hem 
vet sucfor: Erkek okuyucular arasından yacağız. Yarın apartıman kapısından içe- de geziniyordu. Acaba planı ne şekilde 
13.298 kişi yP.ni harf ve 600 kişi eski .ri girecek ilk yabancı katildir. Sonra genç anlatacak ve genç kız ne hal kesbedecek
barflerle 13898 kitab tetkik ve müta- kızın bu işlerdeki iştirak ve mes'uliyet ti. Hepimiz merak ve heyecan içinde bu 
lea etmi~lerdir. Bu yekunun 12821 ki - .derecesini tesbit edeceğiz. Nasıl iyi de - neticeyi bekliyorduk. (Arkası var) 
sisi talebe, kalan kısmı öğretmen. tile- ğil mi? Katil için hiç merak etme! Benim ................................................. -. ...... . 

Beyşehir;n 

tamir 
yegane camii Erbaada baraka inşaatı 

car ye serbest meslek mensublarıdır. avucumun içinde sayılır. Bu plan muvaf- "" .., 
Ayrıca kadın okuyuculardan 922 si ye. fakiyetle tatbik edilip bitirildiği dakika- Ankara borsası 

bek:iyor de\"am adiye r ni harfJı. 6 ·sı da eski harfli kitab oku- da artık onu tevkife hazır olmalısın! _ .... -
Osman Beyin gözlerinde bir sevinç pa- Aç!UJ _ KapanJŞ 2/2/940 fiatıan 

Bey~ehir (Hususi) - Kazamızın en Erbaa (Hususi) - Felaketzedeler - muc:tur. . .. k 'k" . 
büyük camii bugün tamamen metruk den yersiz kalanların barındırılmaları. A 'J'ale~lerın yuzde se sen 1 1

1sı unkıu-. .. . . mı m:-l1umatlarını arttırıcı eser er o u-bir haldedır. Cuma camıı adını taşıyan m temmen baraka ınşaatı devam et- k.ib d 
1 

. . 
bu cami. pencerelerinin kırık camlari!e.

1 
mekt~dir. Barakalar. muntazam bir şe- mu~la~dır. Ro~an ta e en enn ms-

ı•er yer sıvası ve badanası dökülmüş kilde yapılmakta ve bu sayede feliiket- betı yuzd_e_a_lt_ı _ı_r. ____ _ 

duvarıarile bir harabeyi andırmaktadır. zedeıenn istirahat esbabı temin edile- Bina adliye kadrosu 
Bakımsızlık yüzünden her yanını ö- bilmektedir. Erbaada yardım işlerine B" (H ") c-h . . dı· v . . . . . ıga ususı - Ot' rımız a ıve 
rlimcck agları kaplıyan camı. asarı a- memur edılen Samsun valı muavını d . . k d ·h ~t 1 . · 
tik "h . d h" b. kı . 1 o h a·· ,. ı· .. d"" ı·· atresı a rosu geçen a ... a ge mış ve a c .. et:n en ıç ır ymeti o masa r an uvenç m gece ı gun uz u me- b ki k d d f k ı 
.... h. c b ·· ı · d h 1 i · uh"tt k . . b" t . b k unun ır~en sene a ro an ar ı o -ua ı, ... uma ve ayram gun erın e a - sası. m ı e ço ıyı ır esır ıra - d v .... 1 .. t" y 1 •. . ·· 
•·· "ht' k l ktad kt d m3 ıgı goru muş ur. a nız. suvan mu-wun ı ı vacını arşı ama ır. ma a ır. . . . . B" .,_, · 11r k A • • k d" · . b köh basır1ermden bırmin ıga posı.önesıne 

.ı.\ ez ur camım en ısını u ne ·d. v . . d d"ğ b. k tan 
liktcn l·urtarabilecek bir akara sahih Trabzon lise direktörlUgU v_e ıgeı:n1dı~v. e 

1
1 e

1
r ıstır aza pos e-

v • smP ven 1gı an ası mı . r. 
oldugu halde bakımsız kal~ı halkı pek Trabzon (Hususı) - Bir buçuk se. B" h ft d ı...~ : lb t 11 · ı 
f 1 ·· t · t k d" ır a a an ~rı vı aşı ce ve er! e 
az a m u cessır e me te ır. nedcnberi lise direktörlüğünü liyakat- v hk k. 1 · · · i · r .... ,qn k 11 1 k b" . . . . UE?"raşan ma eme a emı. mesaısın 

. u anı aca ır vaziyete le ıfa eden ve muhıtte kendisini sempa- i.kma·l etmiş, durusmalara tekrar baş-
B~ • .,,,,si için diyanet işleri ve vakıf- ti ve nezaketile çok sevdirmiş olan Sa- lanmıştır. İstanbuJda mezun bulunan 
la· r:.um müdürlügvünün yardımları mi Akyol orta tedn'sat şube mu··du··rlü · - ceza M.kimi Sükrü gelmiş. vazifesine 
00. eniyor. ğüne tayin edilmiştir. başlamıstır. Kaza Cümhuriyet müddei-

,. 

umumisi Hakkı. vekaleten Çanakkale
de bulunmaktadır. 

Ya'P~lan istatistiklere nazaran sulh 
ve asliye ceza işlerinden 350 kadar 
dosya. yeni s-eneye devredilıniı?tir. 

MahkC'1ne işleri havli fazla olan adliye
mizde varide:'ı•e nisbetle pek az is dev
redilmi~ demektir. Kadrosundaki iki 
zabıt katibile ca•lısan ceza mahkemcc;i. 
nin bir senelik. m~saisi takdire değer 
vaziyettedir. --------

Bigada odun narkı ka dırıldı 

Adana, (Hususi) -Adana Viliyet UmUml Meclisi mesaisine devam etmekte-
4iı'. Umumi Meclis bu yıl bütçesini hazırlarken bilhassa maarif ve yol ifleri için 
Oıt.yaca kati tahsisat koymaktadır. Resmimiz Adana VilAyet Umumt Mecliıi 
azalarını topluca .göstermektedir. 

Biga (Husus!) - Burada< kışın faz
la olmasını fırsat sayan köylüler, son 
zamanlarda bir merkeb yükü odunu 
50 kuruşa çıkarmış olduklarından be -
lediyece otuz kuruş nark konulm~ -
tu. Köylüler bunun üzerine şehre o -
dun gctirmemeğe başlamış olmalarile. 
halkın yakacak milzayekası çektiğini 
gören belediye heyeti. bu narkı kaldır
ını.ştır. Şimdi 50 kuruşa da olsa odun 
tedariki kolay~mıştır. 

_ Hasan Bey sana bir 

ıey sorayım .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

· ·. Avrupada Boyu ki • 
tab ..• . • . San kitab, turuncu 

kitab diye kitablar neşro • 
lunuyor. Neye delAlet e • 
der bu renkli kltablar ku
aun? 

Hasan Bey - Yirminci 
asırda nıhan hill v~et 
devrini yaşıyan Avrupanın 
bunu anltyarak renkten 
renge glrdlltae d.eWet e • 
dıalı, cro.twn. 

rıltısı yanıp söndü - Teşekkür ederim, 
hocam, dedi, yalnız ... 

Yeni bir sual sormıya hazırlanıyordu, 
birden Rıdvan Sadullaha verdiği sözü 
hatırlıyarak, yutkundu, gülümsedi, başını 
sallıyarak ilave etti: 

Lordrt. 
New-York 
Parla 
M.llano 

- Hay Allah belasını versin ... Hiç h<>- CenttvH 
cam, hiç teşekkür ederim. =~rdam 

- Mükemmel. .. Şimdi Necla Hanımı Brilbel 
buraya çağır, Osman Bey. Kendisile gö
rüşerek pl&mmızı anlatalım. Bakalım, be
ğenecek mi? 

Bu bek1enmiyen teklif karşısında ser~ 
komiser az kalSln kfüf.ik dilini yutacaktı. 
Gözlerini olanca kuvvetile açarak: 

- Ne! diye bağırdı. PlAnı genç kıza 
mı anlatacaksınız? Olur şey değil, ku -
Iaklarıma inanamıyorum. 

- Sen Necla Hanımı çağır Osman 

Atına 

Sofya 
Praı 
Madrld 
\Tarton 
Budapqtt 
BOkreı 
Belgrad 
Yoltohama 
Stotholm 
Moston 

ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dola!' 
100 Fran 
ıoo Liret 
100 İsviç. J'r. 
100 Florin 
100 Ra}'i4m. 

100 Belga 
100 Drahmi 
ıoo Leva 
100 Çek Kr. 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 PenıG 
100 Le:r 
100 Dln&r 
100 Yen 
100 hveç ıtr. 
100 Ruble 

Açılıı Kapan \f 
5,2f 

130.19 
2.9308 
tı.6975 

J9.20Z2 
89.185 

!2.0871 
0.91 
um 

11.4325 

13.28875 
D.87 
S.0821 

I0.81 
11.00ll 

Bey. Esham ve tahvllAt 
- Fakat hocam ... 
Rıdvan Sadullah kaşlarını hafifçe ça • 

tarak: 

T'irk borcu I pe~ln 
Erganl 

19.125 
19.80 li.88 

Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul 
Şubesinden: 
110fislm1zln Avrupaya ihraç edecett afyonıar için bir sene zarfında yaptınıaeak tat.. 

riben 3000-6000 boş sandığın imali pazarlık suretlle münakasaya konulmuştur. Bu işe 
aid şartname hergün şubemiz muhaaebesinden alınabilir. Münakasa 8/2/940 tarlbiud• 
saat 15 tedir. Taliblerln mezkiir gün ve saatte Liman hanındaki şubemiz binasına mil _ 
racaaUan lüzumu ilan olunur.. c836• 

Devlet Denizyolları 

MüdürlüftU 
işletmesi 
ilanları 

Umum 

İst1nye dok fabrikaları saha.sındalci voli mahall1n1n artırmasına bir tek tallb suhQr 
ettiğinden artırma 12 Şubat 1940 tarlhlne müsadif Pazartesi günü saat 10.30 a uzatıl. 
mıştır. İsteklilerin yazılı gün ve saatte komisyona gelmeler!. (852) 

Galatasaray Lisesi Artrma ve Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden : 

Cwt M.lktarı 
Aded 

-
Beherlnln T. 

Flatı 

Kr. 8&. --Portakal 84 ltlk 10000 6 80 
Port.ataı 80 ut l2000 1 IS 
Portakal 100 Ulk 8000 1 76 
Ma.ndallna 6000 1 26 

Galatuaray L1ses1nln ihtiyacı olan JUk:arıda ctnsl mtktan ve behertnın tahmin be.. 
deU yazılı mandalina ve portakalların. I0/1/940 Balı iunü yapılan açık eblltmMJne la. 
teklt oıkınadıtından on liln temdld edllmiştlr. 

Eltalltme 9/2/940 Cuma ırüntl saat 15 te Beyo~lu İstiklll caddesi No. 8ff da Llleler 
M~ha.aebecuıtlnde toplanan müteb t.omlsyonunca yapılacaktır. 
~k teminat 118 Ura 50 kuruft;ur. 
Isteklller Ticaret Oda.ruım yeni JU Teaikası veya ruhsat ünvan tezkereat ft teminat 

makbuzu ile blrllkte sözü geçen gün ~ saatte komlsyonda bulunmaları. 
Teminat yatırmak ve oarıtnameyt görmek ıstıyenlerin Beyoğlunda oaıataaaray llaesl 

idaresine müraoaa.tıan 111.n olunur. ('1H) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Diştababeti okulunda yapılacak 910 • 25 lira keşlfil tamir ve tadil 1f1 10 Şubat HO 

Cumartesi günü saat 11 de Rektörltltde açık eksiltmeye konulmuştur. 
İstekliler en az 500 l1ralık bu libl itler yaptıtma dair İatanbul VllAyetlnden ihale. 

den ıekiz (1ln evvel alınnut naıta .,. Ticaret Odaaı vesikaslle 69 liralık mun.ttat te. 
minatllJile plmelert; f&l1Dame, btU her gün Rektörlükte ııörUUlr. (813) 
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Bıçakların en ucuz ve en irisidir. 10 adedi. 25 Karaş. 
Hasan deposu ı Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısında. Şubeleri: Karakög, 

Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, lzmir Kem~r altı 

İngiltere ve Fransa ile aktedilen mali, Mütekaid Hesab Memuru 
iktısadi anlaşmaların metni alınacaktır. 

lngilteTe ve Fransa ile hii°k'u:m.e~im.i.r 
araaında aktedilen malt ve tktısadı an
laşmala,.dan bir kuımı dilnkil_ sayımız-

ı ların dı~er kı -da çıkmı§tı.. An ama . . 
aımlannı bugiln nepedıyoruı. 

Madde: 5 
Bıı şekilde muaddel esas anlapnaBın al!

'tamı, ~kld ht\ldlmetkr tarafından ~apılan 
he .. hanri bir anlatma dolayıalle bir~=~~ 
hk hültumeUnln yedinde buluna.n -
aı bakavası ile mübayaa ve birleşik krallıla 
ithal edilen Türk emtiasına şamil olmıya -
caktır. 

Madde: 6 

blr giln nnl Türkiye Cümkur17et Merkez 
Banka.sınca tesblt edtten alış t:ursu, frangın 
Ttirk Uruma tahTiliBe esa.8 tutularak taytn 
Te teslıllt edllecektır. 

Böylece tiı.halckuk eden mebliğlar, her V'.!. 
denin hülQlünde l"raruıız hük!ımetı namına 

adı geçen banka ta.rafından Türk lira~ı ola. 
rak aÇtlan bir hUH\181 llesabın ınatlô.buna ge_ 
çirl!ecektir. 
Işbu teslimat Tnrk Jt.ükfunetlnlıı. zimme • 

tini ibra edecektir. 
Madde: 5 

Fransız hükfuneti, evvelki madd• ne tes -
bit edlltn -tartlar dahlllnde kendi husust he_ 
sabının matliibuna ıeçirilen Türk liralarını 
ll'ranııanın dahlll L!tihllklne mahsus Türk 
mPnşeli tt1tlln Te Türt hükftmetlle müttehl_ 

Parl.lde 8 Bonkfm\ın 1910 n S "RftJıba eta
rak tamıl.l!ll edilml.ftir. 

:W. Jleneınelldelta 
'E, Daladier 

a. B. Campbell 

25 milyon lngiliz liralık kredi 
Ankara ı. (A.A.) - Yfuıde 4 fal.zl1 il mil

yon İniIDs liralık krediye aid olarak ParU
te, Türlrlye, Franaa, İngiltere aras.ınd& 8 Ka 
nunusani 94-0 da imzala.nan anlaşma •etni 
berveohi&tidir. 

İşbu müzeyyel anlaşma 15 Kanunusani 
1114-0 da mevkii meriyete girecek ve esas an. 
laşmanın mer'i bulundu~u müddet zarfında 
nıeriyette kalacaktır. 

Harb m-.lzemeel karşılıitl olarak Ttllk ali.. 
kfl.rceUne S5 milyon İnglli2 liralık blr kredi 
açılroa.ııı için Türtıye Cümhurlyetı U. P'ran. 
sa Cümhur1yetl httktmet1 n Biiyük-Brttan
ya ve ~l.ma.U Irlanda Birleışik Krallıtı nülr.fi

den tayin edJJecek ayni iatimale mahsus dl. met! arıısında husule gel~• ttUlfı nuarı 
ter bütün maddelerin ınübayaa.sı için kul. 1tlbal'8. &la.rak yukarıda 1eml geçen bikQ _ 

lanılacaktır. metler ırıezkftr kredin.in tetnilt eş1ı:11 ,.. te. 
Yukarıda ahk!mı ta.9dikan vazlüllmza sa. 

llhiyettar murahbMlar işbu anlarmayı 1WL-
Madde: S raitinl tanzim etmek üzere a.şağıdaki ati. -

İ.,-bu anlaşma hnwandı~ı ~te mer _ 

ı:a etmi,ıer ve mühürlemişlerdir. . t kümlert kararlaştırmışlardır. 
!yete girecektir. ıtbu hiikiimleri tud.lkan, bu 
hu~\I~ için usulü nchlle sallhtyettar kılın _ Madde: l Parlscte 8 K~nunusanl 194() tarihinde In -

ıuızce ilt.1 nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
mı".1 olıın murahhaalar anlaşmayı imzala _ Türk htikümetlne açılan 25 milyon İnıi • 
mışlardır. Uz liralık kredi fU suretle kullanılacaktır: 

AnlaşTJtn, mümkün olan en kısa bir müd
d~t zarfında türkçeye tercüme edilecek ve 
lkid h'ıkiımeUer arasında tercüme üzerinde 
mutnb:ı.kat hasıl olacaktır. 

Bunun ynpılma.5ını müteaklb her iki me -
tin her hususta e.ynl derecede muteber te 
llı.kki ohınncaktır. 

N. )\lenemencieflu 
R. B. Campbele 

Cedvel: «Madde 4, e müracaat.. 
ı - Tütün yaprakları, kesilmiş tütün ve 

sigara. 
2 - Afyon 
ı - Tamamen yeya kısmen yün, tiftik. 

Jpek veya sıın'i ipekten mamul balı 
halı mamuUitı, yer keçeleri. yer h:ı.~ 
sırları, hasır mamulatı ve kilimler. 

4 - Güı vağı. · 
5 - Süngerler, "ham ve i~lenmiş.11 
8 - Nebati kumaş oovnları, nebati boya_ 

lıır ve boya maddeleri. 
7 - Tababette müstamel nebatlar, çiçek

ler, kökler ve yapraklar. 
il - Yumurta ve yumurta tozu. 
9 - Sanayide Lstlmal edilen balık ya~ı. 

10 - Kendir. 

Frans?dan ekfedilen istikraz 
Ankara 1 fA.A.) _ Fransadan aktedllen 

1Ü7de 3 faizli 264.750.000 franklık istikraz 
ıntktan olarak Pnriste 8 K§.nunusanide im
zaıannn Türk-Fransız anla.,cınasının metnJ 
bervechlfıtldir. 
ita Tiirklveye 2S4.750 000 franklık bir lstlknız 
1'r ın lçln Türkiye Cümhurivetl hükumetile 

ansa Cümhuriyetı hükrzn:ıetı beyninde bir 

!Urı~f hıısule geld!~!nl nazan itibara alarak 
ı•ariinnevh h" ..... i tek lk ukümetler işbu ...,.. krazın 

a.şai d e.şkAl ve şeraitini tanzim etmek üzere 
ı akı hükiimlerl kararlaştırmışlardır: 

İ Madde: 1 
... _a!lb~ anlacımanın imzasından ıtibaren on 
~, ltlın --
19 T " 1llddet zarfında Fransız hükfımetl 

e~rı ı · İngiliz ıt evveı 1939 kursuna göre. 1.500.000 

Tü rası mukabll! olan 264.750.000 fran~ı 
rktvP c- h 

bın :a um urlyet Merkez Bankası he~<\. 
nıe~ ank dö Frans'a teslimen Türk hükO. 

ı emrine vaz'edecektlr. 

N. Menemenciofln 
ı:. DalacUer 

15 milyon lngaiz Hral:k istikraz 
Ank:::rn 1 (A.A.) - Yüzde 3 faizli 15 miL 

y9n İngUiz liralık ilttkraza a1d olmak üze.re 
Türkiye, Fransa ve İngiltere arasında 8 Kfi. 
nunusani 1940 da Par~te lmza olunan an _ 
laşma metni şudur: 

Tiirkiye Cümhuriyetf hükllrnett, Frans.!l 
Cümliur!yetl hükumetin Büyük Britanya ve 
Şimali. !rlanda Birleşik Krallı~ı hfüromett a... 
rasınd:ı Türkiye htl.kfınıetine altın olarak 
Ankaruda teslim edilmek üzere 15 mllyon İn 
glltz 11ralık bir istikraz ite.sına dair bir an -
lasma yapıldıı:tını nazan itibara alarak, yu _ 
karıda adı geı;en hükQmetler, işbu tst1kra _ 
zın teknik eşkal Te ııera!tlni tanzim etmek 
föı:ere aşağıdaki hükümleri kararlaştırmış • 
lnrdır: 

Madde: 1 
Franıı:ı Cürohurlyeti hiikümetl Te Birleşik 

hükfımeti. mümkün olan en kısa zamanda, 
ve herhalde işbu anla.şmanın imzalanmasın_ 
dan itibaren azanü altı haftalık blr müddet 
zarfıııda. «İngiltere Bankasl» nın kote etti. 
fi resmt flat mucibince altının •onceıı u 168 
şilin üzerinden hesab edilmiş olarak, 15 mil
yon İngiliz llrasının mukabili altını Anka -
rada Türkiye hüldlmetlne tevdi edecekler • 
dlr. 

Madde: 2 
Türkiye Cümhurlyeti hüldlmetl, işbu !.! • 

t~kraz resülmallnin ttfaslle, yıllık yüzde 3 o. 
Iarak hesab edllmlş faizlerinin tesviyesini, 
30 Haziran 1940 dan itibaren dşbu vade da. 
hlh her senenin 30 Haziran n 31 İlkk!nu. 
r.unda vac!büttedlye, ve her blrl 501.406.10.C 
İnı?:lliz lirası muadili olan yan yıllık 4() tak
sltl<> Türk lirası olarak temin eyllyecektlr. 

Ancıık. 30 Haziran 1940 da vacibüttedlye 
yarı yıllık tesllmat mlktarında.n, 31 hkkA. 
nun 1(139 dan, altınlann birinci maddede 
miiserr'lh tevd!inin fillen tahakkuku tarihi_ 
ne kadıt'.' lşıtyecek olan sene..t yüzde 3 faiz
lerin yekfınu tenzU edilecektir. 

Madde: 3 
. Madde: 2 istir.az servl81 t9tn borclanılacak mebll~-

3 ~~tlk::ız re.mlmallnln itfası ve yıllık yüzde lar vade gününden bir gün enel Türkiye 
Tür ar~ıt he.sah edilmiş faizlerinin tesvlyeııl Cümhurlyet Merkez :Bankasınoa tatbik edL 

1'" hfü:fımetı tarafından 30 Haziran 1940 len alııı kursu, İnglliz llrMınm Türk llrası. 
dan itibaren «tsbu vlide dahli h 1 na tah'1linde esa.s tutulmak ımretlle Türk 30 Hn 1 . " er senen n 

z rnn ve 31 Ilkkrtnununda vaclbiltt lirası olarak hesab edllecektlr. Böylece ta. 
dl~ ve her biri 8.849.825.15 frank mua~Ul ha ltkult eden mebl~ğlar her Tll.den!n hulO -
otan yarı yıllık 40 taksitle Türk llras ı k tünde, ...... an°ız hu-k"meti T" BtrleQ1lc Krallık 
~mırı ohınncaktır. 1 0 ara "'ı " u v "' 

Frarunz hükfımeti, Tfi:rk hilkflm~ne ~ -
kll ve ~artları Fransız ve Türk hilttimetle -
rinin sa1A.h1yet .uhlbi müm&M1lleri aru1111a. 
aittedilecek hmnw muknelenamelere me.,_ 
zu teııkll eyliyecet olan hartı malzemeıııt ıa • 
tışları yapma~a muvafakat edecektir. Bu 
mukavtlenamede derpiş edllecek vttdeler hu. 
itil ettJkÇi!, Fran.su hilldımeti, mezkflr mu • 
kavelelerin tatbikatı dola)'181l• ·ncibftleda o
lan ınebllğları Türk htlkfımetinin sallhly&t. 
sahibi milmessfllerlle billttJfak allkadar 
Fransız dairelerine tesTlye edecektir. 

(Arkası vcır) 

G.anteb Asliye Bukak Mahkemesinden: 
Klllsll Mehmed Ramız k1zı Fethiye Vuslat 
tarafından müracaat olunarak, M.aleyb Ki. 
l!sin Büyükkütah M. toför Nuri Te Meh. 
m~rtln, sırf lı:end13ln1 mlrutan mahrum et_ 
mek mnksadlle gtiya baba.sı zimmetinde 
3081 lira alacakla.n bulunduğu iddlulle mu
vazaaten diğer karl3ı ve M.aleyhlerln kız _ 
kardeşi Sıdıka aleyhine ikame! dava ederek 
mezkfir paranın terekeden tahslll hakkın -
da istihaal ettikleri ilama istinaden müte • 
ve!tanın O.anteb n Killstetı muhtelif gny _ 
rl menkullerine haciz vazettirmiş oldukla -
rından bahLsle mezkilr hükmün ipta.11 ve 
mevzu haczin fekki taleb edllmiş olmakla 
nakı üzerine yapılınakta olan muhakeme -
de bulunamıyan M.aleyhlere il~nen tebligat 
ifasına karar verildiğinden mumalleyhlerin 
9/ 2/94'1 tarihinde saat dokuma o.anteb B..!. 

!lye hukuk mahkemesinde hazır bulunma-
ları lüzumu ilan olunur. (1147) 

İstanbul Asliye 9 11Dcu B-.knk BakiJnliiin. 
den: 

Azize Sevgenin İstlnyede vapur l.8kel~1 
yanında ölü Ceınll paşa yalısında oturan İıı
mail al,yhlnde açtığı boşanma duasının 

yamlan muhakemesı sonunda dan olunan 
İsmail mahkemenin ihtarına rağmen haya_ 
tı müşterekeye ndet etmediği muklr sayı. 
larak kanunu medeninin 132 net maddesine 
tevfikan n bu maddede muayyen müddetler 
dahi gE'çmiş olmasına blnaen tarafların bo. 
şanmalı\rına ve mezkür kanunun H2 ncl 
madde!'! mucibince mumalleyhln bir sene 
müddetle eTlenmemesine masarın muhake -
me He ücretı nkAletin dava olunana yükle. 
tllmesine temytzl kabil olmak üzere 18/11/ 
939 tarihinde karar verilmiş 'fe mumailey _ 
hin nı:ametg~hı da meçhul olması haseblle 
bittaleb 11Anen tebliği kararg!r olmuş ve lll
mın bir sureti dtvanhaneye talik edilmiş ol-
makla llAnen keyt1yet olanur. 39/88 

hükl\meti namına adı geçen banka tarafın_ 
Ancıtk. 30 Haziran Hl40 da vaclbüttedlye dan Tfirk lirası olarak açılan blr l\usmıt he- Adapazan Asliye 2 nci lhılmk BikhnUtln. 

yan Y111ık te.~llrnnt miktarından 31 K~nu ııahın matlfı.buna ge91r1lecekt1r. den: 
~~-'ke! 1939 dan llıtlkraz bedelinin bilfiil T~:.; f~bu tedlyat Türkiye CfimhurlyetJ hükft _ M.aleyh: Adapazarı Budaklar köyünden 
. u umeti emrlne verildiği tarihe kadar ı.ş_ metinin almmetlnl ibra. edecektir. Cebeci ofulla.rından .Sarı Hasan otlu Arıt. 
lıyec.ek olan .senevi yüzde 3 faizlerin yekllnu Madde: 4 Dancı: Adapa:ııarının Taşlık köyünden 
tenzil edilecektir. kaıınız Lltil km zellha taratmdan aleyh!. 

Fransız hükftmeti ~ Birleılk Krallık hQ _ 
Madde: 3 kOmet.I, enelki madde ile tesbtt edilen fart. nlzde açtıtı ihtar duasından dolayı namı_ 

... Yukardaki blr1ncı maddede mezkur meb _ lar dah!linde kendl husu!l he!ablannın mat nıza yazılıp on senedenberi köyü terkle 
za~ evvt?lem!rde, Türkiye lle Fransa arasın lfı.buna geçirilen Türk lirasını Fraruıa Te Bir semti meçhule gkl.lp nerede bulu?!dufunuz 
la.· '~ustos 193g d kd • ıeıılk Krallı"'ın dahfil •·tihl•kine ma'"-"" bilinemediğinden bahisle tebliğ edllemtyen 

:.saydar. a a • edilen tedlye iti. ıs "' ,. ,,......., dava arzuhali örnetl ve dnetlyenin llAnen 
da 23 A "' müteallik bugünkü tarihli llhl Türk >nen~U tütün Te Ttirk httlrftmetile müt 
lıifna . • tehlden tayin edUec•t ayni Jat•-aıe mahsul! tebliğine n muhakemenin de 23/2/HO Cu -

mesJn .. ' vechlle Türklyedekl ticari .. " un ma saat ıo a bırakılmasına karar Terllml§ 
ka h" k'" ln1bları t ı bütiin dl~er Jnevs.ddın ınüba"a'"" ••in tul -' u umıer nın esv yesine tahsis O- .,. _,. ~ Te bu hu.susa dair arzuhal örneğile dantı _ P'r • !anacaklardır. 

ansız matı ıç ye mahkeme 89.lonuna il8ak edllmlştir . .blnı 
lunacaıı:tır. vesi Türk hükümetin1n emri_ Madde: S güııünden ltlbanm arzuhale karşı orı gün 

İstlkr:ız bak!• ,.ık verllecektir. İşbu anlaşma 1:m.N.landıfı tarihte meriyB- zarfında cenb Term.ediğiniı Te muayyen ıün 
ne serbest oıa/ Madde: 4 te glrerektir. İobu htikttmlerl ta8dlkan bu ve saatte muhakemede hllzır bulunmadılı. 

husus 1c;ln usulü Teehlle sal4hly~ttar kılın • nız Teya kanun! bir . yetil ıöndermedJfluiz 
a< i~in borclanılacak mebl!~ ınış olRn murilhba.sıar- ifbu aAfafDı,aji. tmza~ takdirde muktazı m~amele1 kıUıunlye yapı. 

i~ttkra.z serTls armukabilleri vade gününden lamı§lardır. lacağı Ulnen tebliğ olunur '859) 
ların Tiirk llrası 

Askert Fabrikalar Umum Müdür
lftğftnden: 

Mütekaid Di.r askeri henb memuruna ihtiyaç nrdır. İstekl1 olanların hal tercümel81'1rıı. 
l• lllllURl atktilriüğe mttracaatıarı (89~ ı 

Belediye Sular İdaresinden: 
iearemillll Adalar MüfettışliA:i binaaı yazıhanesine blr gişe yaptırılacaktır. 
Bunun iCbı T/J/9-«l Çarfamba günü saat 15 de yapılacak açık eksiltmeye girmek 2" 
~rin tutnllDle n rumlnl almak üzere Takslnı Sıraservller caddesinde İdare MeJ.. 

Mainde Lenmn ~mtıne müracaat etmeleri. 
•ulltme7e ıır.cekler ld&re veznesine depoaito olarak 13011 T. L. yatırını~ ve makbu • 

:nau almıf b•hmacaklardır. t82511 

Kars Valiliğinden: 
300 lira iMır•W Kars tehrl elektrik BirlJk Mühendis -ve Müdürlüğü münhaldlr. Ta11bı. 

ı.rtn nr&kl •üabitelerlle birlikte Kara VllAyetlne müracaatları llAn olunur. •6lh 

Her yaş için 
Kuvvet ilacı 

En k.anıız dtişmliı, hastaların az ~a~~n 
urfında iktiAabi kuvvet ctmclen ıçı'! 
ber yemekdcn ıonra bir Likör kadehı 
QUINIUM LABARRAQUF. .. almal_arı 
ltiJidir. En ıınuannit aıtma nobctlerıne 
karşı dahi ıayct mfie~irdir. Zayıf has· 
talıkdan aonra kuvvetaıı:. faz.la çalışma· 
dan yorıun düşenlerin ve pek çabuk 
Rcfvünemı bulmuş gençlerin, zahmetle 
&nltişal eden genç kızların Lohusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız· 

!arın dahi tesiri mu· 
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafından 
kabul edilen • • 
uınıum 
abarra uc 

Şarabını tpnelıdırler. 

Deposu: Galata, 

GUmruk sok. No. 36 

Her Eczanede satılır. 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
On muhasebeci Alınacak 

Orm1n U111um Müdürlüiüne bağlı Devlet Orman işletmelerinde (kaza veya vlla,,ıe 
merkezlerinde) çalıştırılmak üzere imtihanla on muhasebeci alınacaktır. 

1 - Tallbltrin memurin kanununun i üncü maddesi evsafını haiz olmalarL 
i - Askerlltinl bltırmlt bulunmaları, 

1 - Asgari ll.ııe rnitzunu olmaları, 
4 - Müsabaka imtihanına muhasebe bilenler iştirak edecektir. 
1 - Müsnl derecede not alanlar arasında Yüksek İktısad ve Tlearet mektebi ve t1ct..ı 

ret llsec1 mezunları tercih edllecektlr. 
1 - Munftak olanlar J.4Ietm~erde bir müddet ~taj gördükten sonra muhasebeci oır.. 

rak gönderileceklerdir. 

'l - İmtihanda muvaffak olanlara 3656 sayılı barem kanunu hükümleri dairesinde l'fCI 
liraya kadar ücret verilecektir. 

1 - İmtihan 20/Şubat/940 Salı iünü saat 14 te Ankarada Orman Umum Müdürlfi • 
tünde 'ff İstanbul Orman Çevirge müdiirlü~fuı.de yapılacağından 19 Şubat 9tıl 
Pazartesi akşamına kadar taliblerln a9ağıdak1 ve.saikle Orman Umum Müdürii,, 
ğüne n İstanbU.l Orman Çevirge Mtidüriiıliine müracaat etmeleri la:wndır. 
a) Nüfllll cüzdanı ve askerlik terhis veslkRsı veya suretleri. 
b) Hüsnühal mazbatası, 
c) Mekteb diploması veya sureti, 
d) Vaıwa fimdlye kadar çalıgtığı yerlerden ~ldıtı hüsnü hl2met vesikası. 

o.49311 u853a 

Harb Okulu Komutanlığından 
ı _ ııu yıl aşaiıda yazı1ı şartları haiz okurlar harb okuluna alınacaktır. 

.A. _ Arıkan.da bulunanlar doğrudan doğruya Harb okuluna Ankara haricinde bulu. 
nanlar bulundukları yerin askerlik şubelerine müracaat edecek.! dl er r. 

• - Xayıd n kabul muamelesi l/Şubat/1940 dan 1/Haziran/940 tarihi k d 
nm edecektir. ne a ar de. 

ı - Giriş şartları berveçbi atidir. 
A. - Türk ırk.ın<lan olmak. 

• - 8hil lisede~. ~ezun ~lacnk ve olgunluk imtihanını vermiş bulunacaktır • 
C - Tam t.eşekküllu 11.'!kerı heyeti sıhhiyelerden (Harb okuluna l!:irer) kararlı sıhhat 

raporu alınış olacaktır. 
D - Azami yaşı 23 olacaktır. 

ı: - Dlter tartlar askerlik şubelerinde mevcuttur. 

F - Ankarada olanlar (E) maddesindeki şartları Harb okuluna müracaatla 
bl.llrler. (781). öi'rene.. 
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PERAKENDE sabş yeri: Beyoğlu, lstiklil 
caddesi No. 48 • 1 ODEON Mağazası 

1·uvaıet nfıJ yıtpJrk~a 

Pudra albna daima 

K REM 
PERTEV 

sOrQoOz. Pudrayı ıımsıkı tutar 
•• akmasın- mlııi olur. Yatlı 

ve yaA'sız olan top •• 
vuo,an vardır. 

r: 
· Doktor. 1. Zati Ogel ~ 

Belediye karşısında !<i muayeııebı· 1 
esinde Oğleden ao ırs bast.il ırı u 
-• . kabul edJr . ............................. _ .............................. . 

C Ôksürenlere : Katran Hakkı Ekrem :> Netriyat Müdürü: seum Ragıp Emq 

H kk K tr P •ıı • d SAllİPLERl: S. Ragıp EMEÇ 1 a 1 • an Uti erı e va:dır. . A. - UŞ.41CLIOIJ. 1 
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, Yavrunuz, Saadetin~zdir ... ___ ... , 

Onun g6rb0z ve sıhhatli yetifimi; tabiatin bpkı bir yavru tlbi li· 
nesinde yetiıtirdiği Af ve normal gıda ile m&mkDndtlr. Her nne 
tabiatin insanlara bafıtettiii ba kudret ,nzellijinden i.tifadeyi pri 
bırakmamalıdır. 

ÇAPA MARKA 
Milstahzarabnda bu baua tamamen mevcuddar. 

Beıiktaı ÇAPAMARKA Tarihi teaiai: 1915 

bA T E R 1 E 1 L E R A D Y O L A R 1 N 1 I S T l M A L 
EDENLERiN NAZARI DiKKATiNE: 

Mark.ah Juaı pilleri rad1olar için ea mtlkemmel pillerdir 

Dlnyanm ea dayamldı pWeridir. 
Pill..t AYnlpAcla çok rajbet f6rmektedir. 
Pilleri .... celit feaerlere DJ•· 
Pilleri laer b.1e el•eriflicHr. 
Pillermi .... ,... ... ,.. ... 

Tıptan sahf yeri: Jak Dakalı ıı Şlr. Tahlalcıle Nt. 51 

ODEON 

Gaziantep bava• 
Hallc prlaa 

Z!ra prkıll 

Gümrük Miıhafaza Genel Komutanlığı lstn>~l 
Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Denla At61Jul lç1ıı ııt taıem wmr mabemeslnln 8/l/1940 Peqem'_...1 .,., ta de aoıt elralltmeal npılacaktu. •-
2 - Tuarlamıut tuıua 4111 Ura .,. ilk tMnlnatı da 12'1 liradır. BTıafllatlll mmlL 

JOOdadır. Allnabll!r. 

S - iateklllerln tanunı WllhJan " ilk t.mınat niekt11blan Te,a TM •• ..,....., 
dlıt Cl.'dUa ,,..,.... wtS il Dınlıılııa W ilan t~ lla"9N -...,_. 11. ılıd. .... 


