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Balkanlar biç ir ev etin 
tebdi ine maruz kalma ı 

son Konsey bugiin 
toplantısını yapıyor 

Dün gece Belgraclcla 
nataklar teati edildi 

Honsevin dDnBD ıesaisi 
Büyük devletlerle olan 

münasebetler dün 
tekrar gözden geçirildi 

- ----.. ·-----
Dün Belgrad sefaratanemizda dört Hariciye 
Nazırı şerefine bUyUk bir ööle ziyafeti verildi 

Y u2oıla vya Hariciye Nazırı, müteaddid harblerden muztarib olan Balkan milletleri Belgrad a (Huswd muhabirimizden, ri gözden geçirilmiştir. 
artık böyle bir akıbet karşıaında bulunmamalıdırlar, dedi telefonla - Balkan antantı konseyi Dört dost ve müttefik nazır arasın-

ı 
'bugQn de iki toplantı yapmıştır. da dün cereyan eden müzakereleri 

. 
Balk!lnlıla.r .arasın. da lrM .... ı~-l-l·l·-·-Ş··-e··f· .. ··-

0
·-;.-a··j{!=; ::!~::::::1:.-:S:~·~ E2~~::>~=~nni~: _ d l ~ lantılar esnuında, antanta mensub Müzakerelere iştirak eden nazırlar 

kt d t k mesai aha 
' 

dört deTleti allkadar eden siyasi me- arasındaki samimiyet ve tesanüd bil--' ısa 1 eşrı 1 bı·r ameıı·yat i seleler g~lınÜJ ve bu devletlerjn hassa göze çarpmaktadır. 

1 1 k 
1 büyük devletlerle olan münasebetle- (Devamı 8 inci sayfada) ~ 

ziyade geniş eti ece geçirdiler ı--.. --a~k;;;:d~ii-~kf1~-;;i~~; ...... ~. 
me~ı~;~

3 

~~~ ~a~e1~·~!n;ur~: Doktor •1elımed Alı·gı· 
kara Numune hastanesinı teşrif ede- l r,,. 
rek sağ kıürek cildi altındaki bir ufak b 

6 yağ kesesinin c~yate sebaceı. çıkarıl- o··ı' -'u .. ren e e sene· ne ması arzusunu ızhar buyurmU§lardır. U j • :1 
Ameliye operatör Dr. Nurettin A- /ık A d •ı' J • 

~~~ =~~= yapılIJllf ve sekiz ma um e l ul 
Reisicümhurumuz biraz istirahat -

ten sonra saat 13,30 da hastaneden ay- Ankara 3 (Hlısusl) - İzmir otelinde yedi saat devam etti. Mahkeme · salonu 
rılarak köşklerine avdet buyurmuşlar- doktor Mehıned Aliyi tabanca ile öldüren dolu idi. Koridorlarda birçok kalabalı~ 
dır. ebe Naciyenin muhakemesi bugün Ağır- toplaıun1,ftı. Mahkeme heyeti Lebibiıı 

'--·-·-.. ··--.. - ·-·--····--' ceza mahkemeeinde yapıldı. Muhakeme (Devamı 8 inci sayfada) 

Sa.racoğlunun 
HaTtciye Vekili Sofyadan geçerken Parise gideceği 

Belgrad 3 (Husll.!i muhabirimiz • den bu ziyafetin sonund&: Markoviç ve h b •ı• 
den. telefonla) - Bu gece konsey top- konseye riyaaet eden Romanya harici- a, er V8rl lyOr 
lantılarına iştirak eden mi.safir na • ye nazın Gafenko arasında nutuklar Paris 3 (Husus!) - Stefani ajansı bil -
zırlar şerefine Yugoslavya hariciye nır- teati edil.miş ve dört devlet reisi ve diriyor: 
z~rı Markoviç tarafından mükellef bir Balkan milletleri şereflerine kadehler 1 Haber alındığına göre Türkiye Hari -
zı~afet. verilmiş. ziyafeti bir kabul res- kaoldırı~tır. İlk nutuk Markoviq ta - clye Vekili Şükrü Saracoğlu, Belgradda-
mı takıb etmiştir. rafından irad edilm:lşttr. ki konsey toplantısını müteakib, Fransız 
• Neş'eli bir hava içinde cereyan e .. (Dnuıu 8 ind sayfada) hı(lkUmet ricalile görüşmek üzere Parisi 

• ziyaret edecektir. 

lngiliz Harbiye Nazırı -Bir-A-lm-an_d_en-iza-ltı 
d ·· b · k .. · gemisi daha batırı l dı un ır natu sogledı Londra 3 (Hususi) - İki gün ev -

"Maksadım h · .. vel Almanlar tarafından batırıl~ış o -
. ız, • ~ngı f CJlm hnda olursa olsun, Avru- lan bir İsveç gemisinin bugün Ingil -

panın emnıyetını se)betmiy ecek bir hale getirmektir j terea.e kaTaya çıkan mürettebatı, İngi-
Londra 3 (Husust) - Yeni harbiye na- ' ' liz harb gemilerinin bir Alınan tahtel-

~rı Oliver Stanley bu akşam New Cast- (Devamı 8 inci sayfada) 
le'de bir nutuk söyUyerek, Alrnanyaya 
kar§ı harbi durdurmak üzere son defa 
~enubi Afrika parlamentosunda general 

ertzog tarafından yapılan teklifi mev -
zuubnhs etmiş ve demi§tir ki: 

- Versay m h . 
kAyet ed , ua edesınden acı acı şl-

cn Aırnanya t•mumt harbden mu
zaffer olarak çıksaydi, nıuhakkak kı bize 
Versaydan daha ağır ~artlar tahmil ede
cekti. 

Biz, bugünkü vaziyette yalnız ideal ·ve 
gayelerimiz için değil, hayatımızı koru -
mak uğrunda harb etmekteyir:. Çünkü 
Hitler Almanyası hayatımıza kastetmiş 
bulunuyor. 

İ n giliz - Turk ticaret 
mu ah edesi imzalandı 
Londra 3 (Husust) - İngiliz - Türk 

ticaret muahedesi bu sabah imzalan -
mıştır. Bu muahede 1936 danberi mer'i 
bulumı.n müteaddit anlaşmalann pek 
az tadil ve tevhid edilmiş şeklidir. 
__ ............. --..................... ·-····· .. ···---·· r YAR IN 

Hat ıralar arasında 

0 .tad Halid Ziya Uıaklıgilin 
altıncı yazııı 

Finler Sovyetlerden 
25 tank, 4 top daha 

iğtinam ettiler 
Sovyetler cepheye en iyi askerlerini ıöndermiye 
başladılar, son Sovyet taarruzları da püskürtüldü 

Cephede çarpışan bi'r Finli kadın 

Helsinki 3 - Finlandiya telbiği, dün tiklerini haber vermektedir. Bu taarruz · 
öğleden sonra ve bütün gece, Sovyetlerin, !ar, büyük zayiatla püskürtülmüştür. Biz Alma.nyadan ve Almanlardan htç

(Deı•amı 3 ilncü aa:ufa.da) "--------~~--·,, ... Kareli cephesinde Summada taarruz et . (Devamı 3 ii.ncii. sayfada) 
• '" 1 



2 Sı:vfaı SON POSTA 

Her gün \BesimH BalraJ.e: = Görünüşün esiri olan insan 

Küçük devletler in3anlıga 
Büyük hizmet yaptılar 

Ekrem Uf8kltgil _J 
:tıa.ıyan. J:tü_kumc~ refai dcmJr iırk$.:laı·· 

dan bınnın geçıd rc.smmde hazır bu
lunuyor, zırhlı otomobillerden birini bjz. 
zat idare ediyor. İtimaıi :telkin eden kuv
vetle, alkış toplıyan h~--metten memnun
dur, Mareşal Bacloglio'yu çağırıyor, de -
mir fırkaların bir misli arttm\ması emri
ni veriyor. 
Habeş harbi bitmiştir, İtalyanın Arna

\Tlldluk seferine hazırlandığı günlerde ya
§'lyoruz. 

Sinyor Mussolini geçid resminin ıo -
nunda bütün dünya u!uklarınaa akislPr 
uyandıran nutuklarından birini da'ha 
.öylüyor. Söylev :mühimdir. Fakat bü -
tün cihanı bilhassa bir cümlesi :meşgul 
etti Bıı oümle: 

- Har:b medenijet için, terakki içlrı 
lazımdır, medeniyet de, terakki de onun
la kaımdir, cümlesidir. 

Bir tefsir meselesidir, iptidai, :sefil, p~
nşan fakat serazad ya~yan zenci esaret 
a!tında medeniyete, rahatn, bolluğa ka -
vuşan zenciye müreccah mıdır, değil mi 
ıruali münakaşalı bir konferans~ mevı.u 

:teşkil edebilir. Fakat cihan 1talyan baş -
vekilinin cümlesini mutlak m:ması ile al
dı, ısoğuk karşıladı, ve soğuk karşılayan

Fransız ıçtimaiyatçısı La Brüyere ınsanlnrı.1 en ziyade 

giırünlife aldandıklanna kanidir. 

- fürçok!arınm kıymeti taşıdıkları isimdediı·, kendilr:-

rini yakından görlinüz, hiçten de aşağıdırlar, der. 

Fr:msız içtinuüyatç:w iddiasında tamamen haklıdır. Fa· 
kat hakiki kıymetini .saklamak için daima uzakta kalmasını 
bilet, insanın d:.ı bir nevi kı,met sahibi olduğunu unutma. 
kusurunu bilen adam hatasını düzeltmenin yan tedbirini 
alıru§ demektir. 

ların en ba~nd:a da Amerikalılar bu•un- -==--=:1-===:::ı:::ıı=-=-==-=:ı:ıı=:=:::sı-====::::====-=-...,.-=:m::::ıı:=-======-ı::::ıı:=---=---------==--ıı:::=:== 

du: 

,. 
Şubat 4 

Sözün kısası 

Bir hazine önünde 
Düşünceler 

'-
~ ostlarımız İngiliz v<.. Fran.sıı.lar
l!::=P dan gelen bir knm) L külçe aı.. 
tına_ sokaktan geçerken ben de rastla .. 
dıın. Etrafındaki sıkı .• ı muhafızlarla, bir 
hükümdar azameti ile !"iğır ağır giden bu 
hazinenin, tahta sandıklar içinde tenek· 
kür etmeme.sine rağmen, halicde düşün
dürücü bir başkalık vardı. 

Hafızam derhal harekete geldi; beyni-

f

min içinde sürü ile hatıra canlandı. Ço
cukluğumda ve ilk gençliğimde mükerre. 
ren seyircisi olduğum sürre ayabrından, 
Muharrem ayında darbhaneden saraya 
çil paralar taşıyan Hasahır araba'arına 
kadar birçok buna benzec manzar.ı gtiı..
lerimin önüne geldi. 

Ancak onlarla bunun arasında önemli 
bir fark vardı: O hazine1er elden çıkını~, 

J 

memlekete on paralık faydası dokunma
mıştı. Bu ise memlekete giriyordu ve 
milli refahın artmasında kullanılacaktı. 

.3onra bu ton1arla altının bize emniyet 
edilip verilmiş olması ue büyük bir mana 
taşıyordu. 

Müsrif imparatorluğun, tamtakır ma· 
.liye.sini acil bir ~ıkıntıdan kurtarmak, üç 
aydanberi aç ve biilaç bekleşen memur-

E;;~~; :;;~~:~~~~~~~=:~ - Harb :insaniyet için bir terakki va -
Bltası olacaksa insaniyetin atisinden Ü 

midi kesmeli, diyen Amet'ikalı gazeteci 
ıbir tek değildi. 

* ~::~':';:r~:'!a~~arına \f--H;·~g ... Ü;··bi;-·f ,k;. 11 ~~;;.~!";:~:~~: =~~E~;E::::~~~:~;.,~,~,~~~ 
Sin~r Mussolini o zaman münaka~a- • • Jı ı. b b ı.. İki devrin arasındaki bu tezad, kimin, 

• kabil bir felsefenin müdafaasını ya;Jı- Sarar.alı dolaşıyor ~.=: Bu kadar hızh : "' tJ B.H nenin eseridir? Hiç şüpheSlZ, devlet ve 
· Bu d-1-·z ay - hükfunetimizin cfürütlügu~ ··, başıınızdakı· yordu. Fakat tehlike karşısında kaldığı Son günlerde k I v.r.u 

dakikada bütün insan1ığa iltihak ~ti, ve ingilterede müt - i onuşu maz lrk İngiliz bebeği Milli Şefin darbı mesel olmağa layık SC• 

Çek meselesi yeni bir yangın<\ yo1 nçm3k his soğukların hil- : Şeh.ir Tiycıtrosunda peTde açılmış, dünyanın Atlası ciye ve ahlakı, dostlarımızın gösterdik • 
jstidadını a1dığı zaman onu itfaiyenin ha- küm sürdüğünü tiyatro btı§l.amıştı. Yan yana oturmuş Okyanusunu tay - leri itiroadda amil olmuştur. Lakin bu 
ımda görctük: elbette ki biliyor- iki ki§i miitemadiyetı konuşuyorlcarılı, yare ile geçen ilk ~de mil1etin de büyük hisse.si bulundu-

- Her şeyden evvel sulh, diyordu. nuz. 181 5 vılm- <»ıların önlerinde otu.ranlardan biri çocuğ\ıdur ve ı 4 gunu unutmak hata olur. 
Mdzakere ile, rnünah~a ile, anl:ışmn fle ~u iberi bö i . d kendi kendine: bin kilometrelik l Fransızların bir <ıtalar sozu v~rdır: 
halledilmesi imkAnsız hiç bir meselenin deantı· ·""·kyl e ~ - Bu kadar hıZ:ı konUJ1ılmaz. b. m f . t l Borç, zengine verilir .. derler. 

d 1 - .. d - d ı so.!i .... ar gar D d. .·:~ d. :ı.~ l ır esa eyı ay • '"" k ·ıı t" .h h t b k mevcu o anııyacagını mu rıraa e 1yor - . İİı T e ı, m;.....,ema ıyen JÇVnuşan ar o- . ı•ur mı e ı cı anı ayret e ıra an 
du. ~~=~~de~~~k~~yıp yerde dücımekten nım dediğini duym:uşlnrdı. yare ıle katederek inkılabının mes'ud semereleri meyanın-

Münih konferansı tarihte mantığın ve .. - Acaba bizim için mi 8Öylü.yor? Los Ancelos:an da {asarrufa, tutumlu olmağa da alıŞDU. 
insaniyetin cinnete ve vahşete karŞ! yap- kendilerini kurtarmak :için ayaklarına Bu kadar hızlı konuşulmaz, di!Jen Londraya gelmış • ve bu suretle, harice karşı çalışkan, ciddı 
tığı mücadelenin oon safhası ohrak k~y- çuval parçalan aararak d.Olaşrnı.şlar - arkasına döndü.: tir. Bebek, Lem - ve mali bünyesi sağlam bir kütle man .. 
dedilecektir. dır. - Hayır, dedi, rizin için söyleme- dr.ah bir tüccarın zarası arzetmekte bulunmuştur. 

Diplomat ve gazeteci halk' a beraber - dim. sahn.edekiler için sôylc:dittı. O kızıdır. Tayyare - Hakkımızda emniyet doğuran, bize ve- . 
di. Halk gibi dü~ndil ve muvaffak oldu. ha .sabred:ilseydi insaniyet bu defa da fe- kadar hızlı konıışuyorLar ki, oTt.ların ye bindirildiği zaman evveıa uzun rilecek borç paranın bir takım münase • 
Fakat ne yazık ki, hallan halkı ölümden laketten kurtulacaktı. yüzünden sizi iyi işitemiyorum. uzun ağlam~. fa.kat pencereden betsiz ~lerde israf edilmiyerek müsmir 
hırtaranlan imsnasız bütün memleket - * \ .,_I baktJnlmca ağlaması ve titizlenmesi ve faydalı teşebbü.->Jerde kullamlacağı 
Ierde çiçek yağmuruna tutarak takdis et- H b . . . tt ... .._ - durmuş, bütün yolculuğu gayet nı.>ş'e- kanaatini veren, her §eyden önce bu man-

. ar sız yaşayamıyan ınsanıye en u • B . /ı / ld li b ... ,,.ı,.;ı ;.,+f., 
tiğini gören diplomat, yazan gazeteci "d .. '- k ~-- ed b db. 1 A r ta yan smema gı lZl . ir ~de geçrnAoj•.U• zaradır. _ _ mı ını a.esece u"'u:C e e meşen .-,.-
gördüğünü ve yazdığını ~buk unuttu. A • l i '· l f · · drle t ı · Bu sütunda defeatla soylediğim gibi İf 

Yeni felaketin mayasında dalgalana _ merikalı gazeteci haklı olabilir, insanla- lman arın en: ı .n• re ... ~l / "li de ~.f.t •1 l 
birl> · d.. .. hı ·· h k k . ngı ere ÇlJ ı Çl ere yapı an Bankasında ve onun hayırlı isrini taktb ru kabaran bms ile, kabararak şahlanan n ırme uşııren rs, şup c, or u, Holivudun meşhur yıldızlarından Isa "b b. eden diğer mali müesseselerimizin k.lSa-

fÜpheyi lbu muz. menfaat işte lı:ısan.lardan ~ül ıeden Miranda bir Alman film kumpanyası- garı ır iatJsiye farında biriken ve bilfinçolannda beliğ 
Alınan devlet reisi Çek meselesinin eoemiyetleri <le yekdiğerlni boğazl&maya nın bir film çevirmek hususunda vaki Gcçenlerd<! İngiltere Ziraat Nezareti rakamlarla görünen küçük tasarruf he-

hallindcn sonra bir gece cBerhtesgsden~ sevkediyor. Fakat karanlıklar- arasında a çiftçileri ve :sporcuları davet ederek sahlan, sade sahiblerine ilerisi için mad-
k&§lcünün balkonunda av:ak arı altında küçük bir yıldız lıalinde kil9Ük bir ümid l d" b" . t• d .h t k·ı·ı kalın _ yüzlerini tencere isi veya siyah boya ile ı _ır ıs ına ga eş ı ı e ıyor, onun 
serili feerik manzaraya bakarken Fr:.ı.n - noktasının parlamaırta o duğunu grruyo- boyamıya. yakalarım Çlkannıya, koyu ayn.ı ı.aman.. .. da yabanc.ıl.arın hakkınuz -
sız sefirine: ruz. Hastalık bu dakikada '""' 1nız biıyıik- d''-,_ h t dla tt "3cuı• •• rerJtli elbiseler giymiye, ellerine eldı' _ CU\.I usnu nazar ve ı ıma rını ar ır-

- İnsaniyet idcallerındeu bahsediyor- ler arasındadır. - ·t·b -k ı - a v.en g.eç!rmiy. e. ve onda. • n sonra da çift- maga, ı ı arımızı yu se tmege e yara-
c!u. FranS'tz s-efirinin kendi m ktublann- Harb başlıyalı 'beş ay oldu, el'an ilk lıklennd• bır çalı d.ibınde 1ıiç kıpırda- dığını görüyoruz. 
da kaydettiğine bak1lırsa sözlcr"nde de patladı.ıh noktadadır. Bütün rivayetle-:-e, d ,_ N d b.lir ki ·· .. d h · 

6• ma an yatmawrıru rica etmiştir. evama ene ı , onun e ep oun-
samimi idi. fa"kat kücük Danzig iş'ni sü- !korkulara, tehdidlere ragm-en şima1deki ı d .... d .. --· k d ı lt 
k" Buna sebeb de. mahsulu"" yı·yı·p b•t·- arı u.cıun ugum o ·amyon o usu a ın· 

un içinde halletmek için ilmaz daha küçük. garbdaki 'küçfik, eenubdaki küçük ı ı - .. k f ah 0 b} · b" 
b t i i b·ı ren. yabani gu.··verctnleri mu'"mkün nlar- lar, o küçu tasarru s ı erme, o, ır 

sa re mes n ı cmedi. yangından uzakta kalmıştır, kendi kanı - ~ b ı b. · 
tebe fazla mıktarda öldürmektir. kuruşun kıymetini i miye all§<ln ve ın-

Garb gittik~ büy-Jven Almanya kar- nın, kendi servetinin, keneli kaynqğmın ken parasını milli bankalara yatırmak fe-
flsında şüphelenmekte, tedbir almakta büyük devletinkinden çok az oıduğunu p • • b tanetini gösteren yurddaşlara ikraz edil-
ha~y~1: fakat şüphesini içinde sak1avıp düşünmüştür, ~gemek zaruretini duy- rençıpın abası ö/d1i mi§tir. 

tedbınnı karpsındakini ürkütmeden al - muştur, azami ihtiyatla hareket etmiş - 1914 harbinin patlak verm . Bizzat anladığımız bu hakikati evde 
1mayı yapamadı. tir. esıne se-

1914 harbinin metı§elerin· t tkik d beb olan harb Pren.çipin babası Sara çocuklarımıza, mektebde talebemıze de 
tarih başlıca mesuliueti ~as~amış c lenan .. ~~şta Balka~lar olmak ~e:e bütün Bos~.a dı~ında küçük bir çiftlikte ha f- iyice anlatmalıyız. Ta ki iyi başlıyan bu 

J >; 
0 küçuk devletlerı basiret ve ıhtıyatklr - taı gozlenni yunun11.h.~. Y tasarruf hızı devam etsin ve kazanılan korkuya atfeder. ~·"" 

Çann telgrafı Berlinn, imparatorun lık1~1:11dan do1ayı teb~.k edelım. Harbin Bildiğiniz gibi. Pl"e'nçtp 28 T ftibar günden güne artarak, her bakım .. 
telefonu Petersburga isal edilebı,seydi, es1tisınden çok farklı olarak umumileş - 1? 1_4 d-?. Saray Bosnada Avustu;ym:n;~ dan kavi olan milli bünyemizin bu cephe-
bir gün daha ibeklenebll evdi fel5.kct bcl- meyip mevzii kalmuım on,ann do.ğru şıdukll'nnden Fra118Uva F ro.· nd .. si de kudret ve azametini birteviye mu-
ki Çlkm1yacaktı. Fakat crkanıbarbiye se- ihareketlerlne borçlu bulunuyoruz. dürmüş, bu yüzden de ha~ ~na 1 ~l- hafoza eylesin. 
ferberlık emrini 24 saat geri bırakman:n Ekrem UşakLrfil Prençip 191 ~ de hapisanede ~~~~ştü~· Her çocuğun, her türkün bankada bir 
tamiri imkAtl6lz zararları mucib o1ma _ tasarruf hesabı olduğu gün haricden ö .. 
sından korkuyordu. Harbi korktuğu için f S T E R 1 dünç almağa ihtiyacımız kalmıyacağını 
yapb. 1 S T E R 1 N A N, N A N M A 1 ve kamyonlarla o vakit kendi altınları• 

1939 harl>min menşelerini tetkik eder- i konı a benziyen şey nedı·r?. mızı taşıyabileceğimizi zihinlerimize yer .. 
ken d tarih k İnglltere memlekette milli yemek sayılan Bakonu ves -

e arşısmda hırs ne şüpheyi d x. Bilel'ler anlattılar.· leştirmeliyiz. 
bulacaktı f k t h l:aya tfı.bi tutınuc, adam h.,..,..,a gu· nde şu kadar gram a6ı-

. r, a a ırs ile şüpheye tıpkı ır ~..... p t d b. Milli vahdet, inkılabın sırrı olduğu gı .. eSk zam larda ;ıa ~. tıyorm~, fakat :piyasa genişleyince miktarı bir mıııli - as .ırma ır, ır çeşid pastJnn d 
ı an o uE>u gibi korkuyu ve d "'İne domuz etinden yapılır, bf1L._akıahr, yaln. ız dana eti ye- bi, tasarruf itiı~dından dolh-cak malt ıbir de menf t UA ed arttırml§, hareket İngilterenin lehindedir, !fakat Almı:ın 1 n - ~ .ııu-- J 15" 

T. rlh · _,_~a_.:ı ve ecelctir. yosunun alev. hde iblr tefair yapması lazım, bula bula ne )enir, İngiHzlerirı çok dfişkün ol.:a..·'-lan valt.da yumurta ile vahdet de, kalkınmanın ve dik durmanın 
a tc.a.eı.nwuen ibarettir, derler. t- İ •.uul bir yemekt" en bu~yük· &milidir. 

nanmalı. bulsa beğenir.sinb;? zahatı alan ŞU cevabı verdi· ır. 
1914 de devlet reisleri bir defa daha Dün akşam: <-Alınan radyosu İngiltered~ Bakon v . ··--···-·· .. ••••• ............... -•-·m••• .. • 

}tonu nbilselerdi şahsi kinlerini biraz u- - Miktarın artması neye yarar? Fiatı da bir misli art - du, yahucl pahclılandı, halk aı.kılacak desıkaya tlbi tut;ıl- Fransız radyosunun 
nutabllselerd'i belki harb ~ıkmıyacakt1. tıktan, amele için alınmaz :bir hale geldikten sonra, diyor- de ndam~kı11ı atıyor. Kendi hesabmıa benerken atı!or, .hem Tilrkçe neşriyatı 

1939 ela da ayni sabneyi gördük. Sin- du. T&bll bu iddiada da bir hayli mübalağa o1ncaktır, fakat bu yemegin bir gramını dahi J'emeditn bU~n ömrümde 
y&r Mussolini yaptığı tavassutta biraz dün akşam ıadyoyu dinliyenlerden biti sordu: silnlE'di, bi2de blle bizbn pastırma 

40 
· Hiç bır yerim ek- Faris 3 (A.A.) - Fransu; radyo idare.-

daha :ısrar edebilseydi, Hitler nezdinde - Kuzum bu, Bakon, yahud İngiliz telaffuzu ile cBc:y- rıma gelmez, muhakkak ki ~ d sene yemesem hatı.. si, her gün yapmakta olduğu türkçe nej· 
biraz daha müessir olsaydı ve nihayet 1 I S T E er e öyle olacaklardır.. riyatını "bugünden itibaren, Türkiye sna· 
devlet ttislerjni ıgene bir masa etrafmda S T E R N A N, i R 1 N A N M A i tile c20,30> da Türkiyeden iyi işitilmez:· 
toplamak imkanı bulunsaydı, 2-! saat da- te olan cNice P. T. T.:t istasyonu ile ver

meği kararlaştırmıştır. 



4 Şut.et 

'nuiliz sahilleri üzerinde şiddetli 
bir hava muharebesi oldu 

Tayyarelerin aldıkları fotoğraflar sayesinde 
Alman hatları gerisindeki vaziyet tesbit edildi 

SON POSTA 

Bir Sovyet gazetesi 
İngiltere ve F ransaya 

hucum ediyor 
Moskova 3 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
cPravda,. gazetesi başmakalesinde Fran 

sa ve İngiltereye şiddetle hücum ederek 

I e Balkan bir/iti güzel bir 
başlangıç kararı verdi 

Yazan: Selim Ragıp Emeq 

Londra 3 (A.A.) _ Hava nezareti bil- frid hattına ait fotoğrafların hava nezare- çokt ci~~ olarak şunu yazıyor: 
diriyor: tinde neşri münasebetile, Londramn sala- ngıliz, Fransız emperyalistleri tara -

1 ik.1 gün evvel yani geçen Cuma günü Bel. 
· gradda toplanacak olan Balkan Bırliğt 

konseylnln içtimaı ifade ettiği buyuk ebem. 
mlyet bakımından hemen biıttin siyasi ala. 
k:ı.yı üzerinde toplamış bulunuyordu. Bu 
toplantının telif etmeye mecbur kalacağı 

birbirine bir hayli zıd goruşlerden dolayı 

belkl de bir lnf!saha yuvarlanablleceğinden 
korkanlar çoktu. Fakat büyük bir memnu
nlyt>lle kaydetmek lazımdır kl bu korkular 
tahakkuk etmedi ve konsey toplantısı ilk 
imtihanını muvatfaklyetle atlattı. 

cBu sabah b irçok düşman tayyareleri hiyetli mahfelleri, Almanlannın baskın fmdan tutuşturulan ikinci emperyalist 
lngilterenin Şimali şarki sahili açıkların- şeklinde bir askeri harekata güçlükle te- harb yangını vatanımızın şimal budu -
da vapurlara taarruz etmişlerdir. in,giliz şebbüs edebilecekleri hakkındaki kana - dunda bütün şiddetile devam ediyor. 
tayyareleri bu tayyarelerin onüne çıKa - atlerini dün izhar eylemiılerdir. Harb kundakçıları beyaz Fınlandiya çe -
rak yollarını kesıni.şlerdir. İngiliz tayya- Söylendiğine göre, bu fotoğraflar sa - telerini üzerimize saldırdılar. Fakat, rnaz 
releri iki Heinkels tayyaresine hücum et- yesinde İngiltere hükumeti, Alman haı - l~arın ~egine ha.misi olan memleke -
ınişlerdir. Bunlardan b irindsi Yorkshira ları gerisindeki vaziyete, en küçük tef€r• tımız tehdidlerden korkmaz. 
sahili açığında denize düşürü?ınüştür. rüatına varıncıya kadar vakıftır. 

Sergiden bir köşe 
Birlik ana yasasının başlıca mühim mad

delerinden biri. birliğin infisahı için az:ı _ 
cD. grupu 8 inci resim sergisini dün dan birinin, bir sene evvelden vuku bulmak 

saat 15 de Beyoğlu Halk.evi salonunda aç- şartı:e birlikten çekileceğini ihbar eyleme 
mıştır. Açılma törenind~ İstanbulun sinı şart sayar. Şayed böyle bir müracaıu 

Dığeri Northumberland sahili açığında Başlıca askeri hedefler üzerinde uçuş-
ciddi hasara uğratılmıştır. lar yapılmış ve bunların fotoğraflan a -

Diğer cihetten öğrenildiğine göre baş- lınmıştır. Müttefik orduları başkuman -
ka bir Heinkels alevler içinde bir evin danlığı, Alman limanlarında ve hava is -
üstüne düşmüştür. İçinde bulunanlardan tasyonlannda wlrua gelen değişi.klik.ler
dördü ölmüş biri yaralanmıştır. den her hafta haberdar edilmekte, Alınan 

Üçüncü bir Alman bombardıman tay- lar tarafından U. edilen yeni harb ge -
faresinin Tyne mıntakasında tahrib edil- milerinin adedinden Vıl yeni isti.hkAmlar· 
tliği haber verilmektedir. dan malfunat almaktadır. 
lngUiz tayyarelerinin muvaHakiyetleri Bütün bu teferrüatın çok büyük olan 

Londra 3 (A.A.) - Royal Air Force ehemmiyeti d~ mühim bir askerl ta
tayYarecileri tarafından çekilmiş Ziğ - arruza geçtiği zaman belli olacaktır. 

Erzincan, Sivas ue zarada 
ueniden zeızeıeıer oldu 

Erzincandaki yer sarsıntıları 5 köyde tahribata ve 15 
kişinin ölümüne \ıe ağır yaralanmasına sebebiyet verdi 

ita/yanın 
Balkanlara 

, . . . .. . yapılmıyacak olursa birliğin otomatik bil 
san at muhitıne mensub bırçok guzıde ze- surı>tte ve yedi sene müddetle daha mute, 
vat ve Beyoğlu kaymakamı hazır bulun- ber olacağını kaydeder. 

'V • t • muşlardır. Böyle bir çekilme müracaatı vukubulma _ 
fiQrşı 'lJQZlge l Evvela söz alan Beyoğlu Hftlkevi rei:ri dığmıı gort: birliğin ~ayatlyeU berveçhlpe_ 

Ekrem Tur, nazıruna teşekkür ve c-D.> şln dara yedi sene muddetıe emniyet altına 
Londra .J - (Havas) İtalyan büyük grupu san'atkarlarına muvaffakiyet te - alıb!.r'1l'mk ış demekti~: .~udi~iethlcenl~ isitihsallnde 

el · i B ti · ·· . . . azasının gos...,.r ı:; u:mu n yet kadar 
çıs as anıni dun Lord Halifaksı zı- menni etmiş, sözü Nurullah Berke bı - Buıgarlstanın sulh ve müsalemet şartlarına 

yaTet ederek. uzun bir mülakatta bu - ralanıştır. bağlıJığının da büyük te~ı olduğunda şüp_ 
Iunm~tur. Siyasi mahfellerden veri - Ressam Nurullah Berk kısa bir ko - he yoktur. Bundan sonra Balkan antantının 
len rna1funata göre mülakatta rnükale- nuşma yaparak, bu sen~ sekiz yaşına ba- vaziyeti hazıra karşısında takib edecetı sı. 
rne mevzuunu Balkan meselesi teşkil san .gruplarının bir tarihçesinı yapmış ve yasetin tayini kalıyor ki bu da bugün, yarın 
etm•şt· B t' · ·• · · ti İt 1 , k . . . . B'l~h ~: neşredilecek olan bir tebliğ Ue tebaruz etti.. 

.. ı ır .. ~s ıanmı nın zıyare a ;:~n san at isti ametını çızmıştir. ı a are w- rllmlş olacak demektir. Fakat şimdiye kadar 
hukOmetının bu konferansa kaTŞı gos- ğer salona geçilerek resimler görü1müş- kaydedilen cereyanlar gbsteriyor kJ Balkan 
terdiği alakaya delildir. Balkanlarda tür. Sergide Arif Kaptan, Abidin Dino, Blrıı~ı. bugunlük tam bir bitaraflık muha
siyasi noktai nazardan bitaraflığı mu - Bedri Rahmi, Cemal Tollu, Elif Nnci, E- tazasına n.eyleder gör?nüyor. Malum oldu_ 
ha-faza ve bir Rus istilasına mani ol • ren Eyüboğlu, Eşref Üren, Halil Dikmen, tu uzere bu noktada bır hayli .hararetll llklr 

.. İ k Salih u 11 r/ k' İ tıeatlslne yer \'eren bazı tezahurler vukubuL 
mak arzusu uzerinde müttefiklerle - Nurullah Ber ' ra ı, .c.e ı zer ve d ğildl B ıl ö . . mamış e r. az arına g re Balkan Bir 
talyanlar arasında mutabakat vard r. M. Müridoğlunun resımlerı vardır. llği kollektif bir emniyet zincirlle azaları~ 

Bununla beraber bilhassa Ba·lkanla- Bu sene biraz daha terakki etmiş, da- birbirine bağlamalı ve bunlardan herhangi 
ra taalluk eden Alınan siyaseti mesele- ha doğrusu vazihleşmiş gördüğümüz cD.> lbirlne ~erek Balkanlardan ve gerek Bal • 
sinde İtalyanın v · t' kar 1 k 1 _ grupu mensublarını tebrik ederiz. k.~nlar haricinden vukUbulacak bir teca • 
d'Uğu . . .. .. azıye ı, an 1 0 vuz, blrllk azasını otomatik bir surette ha 

gıbı duşuncelerini de kavramak lng"ıl'ız Harbiye Nazırı dun rekete ıı:etırmel!d lr. Blr diğer nokta! nazar· 
~~~ a~~~~~~~~~~~ 

Erzincan 3 (Zelzele mıntakasında,üç defa sarsıntı olmuştur. Zelzelenin a- Roma ile müttefik hükumet merkez- bir nutuk söyledi bıtaraflıkta bulunduğunu müdafaa eden tez_ 
bulunan hususi muhabirimizden) - rası hafif olarak devam etmekte olınası leri arasındaki diplomatik ternasla.r va- dlr. Btı takdirde nazan dikkate alınması ı. 
Bugün burada fasıla ile yeniden zeı.. büyük zelzeleden mıiteessir olan binala - ziyeti tenvir edememiştir. bir şey is:::;Y~~~ ~:~1;:~a:!dan :;atey~t:~:a:a~e~~r~t~a~u:~:!1:~e~~; 
zeleler olınuştur. Bu sarsıntılaT olduk- rın vaziyetlerini gün geçtikçe daha ziya- Esk·ı Cumhurre·ısı· kaldırmak niyetinde de değiliz. Velhasıl beraber lkt\Saden Almanyayı lb&lemelcte 
96 şiddetli geçmiş ve beş köyde tahri- de vahamet kesbetmektedir. Almanyanın hiç bir şeyini kıskanrnıyo _ devam edecek olurlarsa bitaraf kalmış sa _ 
bata sebebiyet vermiş. evler yıkılmış- Feliketzedelere yardım ruz, yalnız bu milletin bir tchdid w1suru yılmıyacaklaıu için İngiltere ve Fransanın 
tır 15 k' . ka 1 · ıın·· Huver harb·ın uzu - , . lUrazını davet eyllyeblllrler. Bu ıtlbarla Ve. • ışı en z a tmda kalarak ô uş İstanbul 3 (A.A.) - Bir ay evvel "Er - n olmaktan çıkmasını, hur ve mes uct bır şimdi hal ve tasledllmesi lcab eyliyen nokta 

ya agır yaralanmıştır. zincan felaketzedeleri için 100 İngiliz li· Avrupanın sulh sever uzuvları olmalarını bilhassa budur. Şu noktayı unutmamak 11 _ 

Zara 3 (A.A.) - Şehrimizde bir dün rası teberrüde bulunmuş olan Britiş A- surecegwini söylüyor arzu ediyoruz. zımctı:- kı birlik azasından Türkiye, ingll • 
rece orta şiddette amudi olarak dört sa - . .. . Maksadımız A1m.anyayı, hangi rejim tere ve Frarua ne muayyen ve malfım fart. 

. .. . . . . . _ merıcan Tabacco muessesesı, bu defa da Vaşington 3 (AA) - Amerika eski altında olursa olsun, Avrupanuı rahat ve Iarla anlaşmış :bulunmaktadır. Romanya lle 
llıye suren, zelzele ıle dığcr ikisı de dun 250 İngiliz lirası teberrüde bulunmuştur. cümhureisi Hoover bir nutuk !rad ede! . ı· . lb ım· k b. h 1 t• Yunanistan bu iki devletin garantisini hala 
....:: d " h fif 1 1 • - emnıye ını se e ıyece ır a e ge ır- b 1 15u.n uz a · olarak geçen üç zelze e o - rek Finlandiyaya ve Polonyaya 30 milyon k . u unmaktadırlar. Bu esbabdan dolayı bir. 
in t f d d J 1 Jd . .. . . . . . me tır. llk sly:ısetlnln bitaraflığa mlist.enld temel _ 

µş. ur. Hasar yoktur. _ . skoçya 8 8 ze ze e O U ~olarlık ~yecek ~onderılmesmı ıstemış- Kısa bir müddet içind~ iki defa harbe lerı kurultırken bu bitaranıtın da mutlak 
S~vas 3 (A.A.) - Dun Sıvasta saat İsk tır. Mumaileyh, zıraat mahsulatı fazla - sürüklenmiş olan neslimiz, lrtikbalde ay- olahllmesl için iktısadl müna5ebeUere :ıld 

13,3::> de orta şiddette ve 15 saniye süren Londra 3 (A.A.) - oçyada ha- sının hali hazırda en çok muztarib olan ni mukadderata katlanmamalıdır. şartların ona göre tanzim edilmesi lazım re-
btr zelzele kaydedilmiştir. Hasar yoktur. fif bir yer sarsıntısı duyulmuştur. Sar- bu iki memlekete gönderilmesını· · tekl:4 B h b' k ~ f ·· ü llyor. .. .. h u u ar ı azanaca0ız ve za er gun .. 

Şarkikarahisar 3 (A.A.) __.: Cuma ak • smtı çok kısa surmuş ve asar yapma- etmiştr 1 kt' F k t b . . b 1 1 Şu hale gore Balkan Birli~! konseyi mev_ 
· ge ece ır. a a unun ıçın sa ır 1 0 ma- cudlyetlnl koruyan temeli atm~ b b 

l4ln:ı saat 17,20 ve dün 6,15 de ve 7,15 de mıştır. Hoover, harbin uzun süreceğini ve A- lıyız.> llyccek olan ana desteklerJn nelerd~~u lb;8· 
merikanın Avrupada açlık ve sefaletten ret bulunabileceğini tayinle meşgul olmay~ 

finlef Sovy8tlerden 25, tank, 4 top 
daha iğtinam ettiler 

(Baştarafı ı inci sayfada) 1 meslekten yetişmiş muallim ve techizatı 
Ladoganın şimali şarkisınde, Finlan - mükemmel asker ikame eylemiştir. Bu 

dtyalılar, düşmanı müteaddid mevziler - kuvvetler 7-8 fırka tahmin ediliyor. 
den tardetmişlerdir. Ve düşman 200 ôl-:1, Sovyet tebliği 
'O esir ve fazla olarak 25 tank, 4 top bı- Moskova 3 (A.A.) - Tass bildiriyor: 
l'llanıştır. Vandaga gölü adalarına ya - Leningrad askeri mıntakası erkanı har 
ı>ılan taarruzlar da ı.)Uskürtülmıiş ve Sov- biyesinin tebliği: 
Yetl~r 15 ôlü vermiŞlerdir. 2 Şubatta kaydedilecek mühim hiç bir 

Finlandiyalılar on bir tank, üç top ve hadise olmamıştır. Sovyet hava kuvvet-
bir nakliye kolu tahrib etmişlerdir. leri düşmanın askeri mevkilerini muvaf-

. Sana nuntaka ı taarruzundaki mağlô- fakiyetle bombardım:ın etmiştir. Hava 
bıyette, Sovyetlerden 200 ölü vardır. l;)ark 1 muharebelerinde 11 düş.rn.an tayyaresi 
c~phesınin diğer mınlakalarında, birçok düşürülmüştür. Bir Sovyet tayyare& U. 
duşnınn keşif kolu imha edilmiştir. .süne dönmemiştir. 
UYiD~ıı Shovyetlcri~ tay~arcler~, sivdil fahla· Fiulandiyaya gönderilen tayyareler 

e astanelen muteaddıd e a nr 
bombardıman tmi t' Ş d·ye kadar yir Londra 3 (A.A.) - Daıly Telegraf,n 
mi ölu ot e 1ş ırh · b ım ı .1 ktedir Stokholm muhabiri yazıyor: 

• uz yara ı a er ven me · . . . . . 
Fınlandiya h d f' 1 .. tayya Şımal ıklıınıne elvenşli tıpte Amerika ava a ı top arı on uç - . . . 
re düşi.ırmu" t" lt tayyarenin ı tayyarelerıle beraber Ingılız tayyareleri 
dıe ş ur, ayrıca a ı F ' . . . 

düşi.ırulmüş olması muhtemeldir. de ınlandıyaya gelmı~ ve son on beJ 
(A.A.) gün içinde Ruslara karşı kullanılmıştır. 

H l . ki . da Bunların sayısı, her gün Finlandiyada 
e sın cıvarın 

Iielkin . 
3 

( . h harekatta bulunan Rus tayyarelerinin sa· 
Ya tehlıksı .. A.A.) - Öğleden sonra ka vam edilirse Finlandiya hava harbinin en 

esı ı~nr ı · ·1 · t' y m· a-dar Sovyet t · ' e ı v.crı ~ış 1~· Jr ı yısını henüz bulmamıştır. Fakat tRyyare 
rnıı.,J .. rclıı· Ş'adydynresı şehır cıvarında u_ç- 1 ve pilot. gönderilmesine kafi derecede de
~ " · ı eti · fT kl · Tlmi tır n· s ı ın ı a ar ışı ı ş . çetin ve sıkıntılı devresini atlatmıya rnu-
H ;; ~V)'<.'t baskım tardedild.i vaffak olacaktır. 

So e ınkı 3 (A.A.) - Finlandiyalılar ----------
vyetien S G l V d şeklinde 'n umma mıntakasmda bac:kın enera eggan 

hat ~aptıkları taarruzu bir kere da- u hl ld• 
ardeylemiş'erdir. n 8 reye g ıııor 

lid Her ıki tarafın da vaziyetleri kuvvet- Kahire 3 (A.A.) - Generııl Wey -
llz ir. Ruslar bu mıntakadakı eski talim • gandın yakında Kahireyi ziyaret ederek 

ve 1echizatları bozuk kıtaatın yerine üç gün kalacatı zannedilmektedir. 

doğacak bir takım meselelerle karşılaş - Çukurovada çeltik ziraati başlam•4tır. Şayed bu husustaki kararlar e.. 
mak mecburiyetinde kalacağını ilive ey- Adana (Hususi) - Çukurovada çel- sasa ald tedbirlerle hemahenk olursa vazı.. 
ı · · . b' tk' . . . yet bfisbutün rasanet peyda eylemı, olu~ 
em.ıştır. tık sahal.arırun ~~s .. ı~. ve t~ ıkı ıçın Şinıdl herkesin konseyden bekledltf '!leT: 

Netice olarak Hoover, Amerikanın aç- Adana Z1raat rnuduru Nun Avcı ve böyle bir karara varmak ve evveliyatı par. 
lık ve tahribata karşı açılacak mücadele- Maraş mücadele reisi Refet bölgede bir lak bir vaz'ı esasla başhyan yeni binayı par_ 
de Avrupaya yardıma hazır olduğunu ve seyahate çıkmışlardır. Bu tetkikat on lak bir surette küpd eylemektir. 
bu suretle sulh sahasında selamet ve ima gün kadar devam edecektir. 5 / ' -rn ı;; a · d b' ı tm UCa91.1ı {...;1n.11ç 
rın b'eSini yükseltebileceğini kaydeyle - Sıhhat Vek letın en gelen ır emrE' ..... ·-·-····-·-· ................................ _ •• _ 

miştir. göre bu yı~ Koza~ ve Kadirli kazaların- Halifaksm refikası Romada 
da da çeltık zerıyatı yapılnuyacaktır. 

Fransada bir Alman 
casusu idama 
mahkOm edildi 

Paris 3 (A.A.) - Almaa tebaasından 
Hans Arnheim casusluktan dolayı, Paı is 
askeri mahkemesince idama mahktlm e
dibni§tir. 

lsveç Amerikadan 144 
tayyare satın alıyor 

Vaşington 3 (A.A.) - Resmen bildi -
rildiğine göre, İsveç hükılmetinin Ame -
rikadan son sistem 144 c Vultee. avcı tay
yaresi 5atın almak için yaptığı müzakere
ler bir anlaşma ile neticelenmiştir. Bu 
siparişlerin yekunu 10 milyon dolar tut
maktadır. 

Sov}'etler Almanlara 14 
tahte~bahir vermişler 

, Oslo 3 (AA.) - Sovyet 1'.usyanın Al
manyaya 14 denizaltı gemisi ariyet VE"rdi
ği ve bunların Alman mürettebatile Şimal 
denizinde harekatta bulundukları söylen
mektedir. Sovyet bahrıye zabitleri, bu 
denizaltı gemilerinde, stajyer sıfatile bu
lumnaktadır. 

Bu suretle bu bölgeler halkı sivrisinek Roma 3 (A.A.} - İngiltere hnriciye na
ve binnetice sıtmadan kurtulmuş ola. zırının refikası Madam Halifaks, çocuk· 
caklardır. larile bir'!.ikte Romaya gelmiştir. ........................................................................................................................... _ 

Sabahtan Sabaha 

Bir Bt:(f!rad gecesi 
Pembe bir Mayıs alqamı idi. Belıradm tayyM'e istasyonu olan Pançe>T&'daa 

küçük Tuna npurlarından birUe Belgracb l'eliyorchım. Bu lkJ saatten lada ıJİL 
ren bir Tuna rezlntlsi oldu. Belfnda yakın ıuyılanla cüneş bir kank ormaaı içi. 

ne daldı. Tuna karardı. Uzakta Belcnd azamPtlJ bir rölıe. bir tarih ıötıest ribl 
teressüm etmişti. Bir dakika ıöderimi kapadım. Şimdi birkaç batın enel ba sal&r. 
dsn kar1ı yakaya aşan Türk aluncdan Ye nihayet Kara Mustafa paşanın Vlyana11 
ku•tan Ud yiiıı bin kltillk ordasa reçmiJP bafladı. Tuğlar, sancaklar, nekkareler 
blrblrlnJ taldb ediyor. Bir dakikalık sükut l('inde ba azametli ı~iclden çok J&kua 
tarihin Alekshıaç S&'fllflDA kadar düaün bütün hatıraları tazelendi. Vapur kana 
tık bir iskeleye yanaşmıştı. Halicin kuytu, yoımn kokulu bir sabillne benzlyen h1I 

iskeleye çıkarken lturada kale senlal'lıiı eden büyük dedemin çatık kaşlı küskün 
yüzünü rörür ribl oldum. O Te onun ecdadı sırasile Budin, Estonl, Belgrad, Vidin 
n Kanijede yaf&mışlanlı. Kara Mustafa paşanın renk renk alay aneaklan ilt 
Jarba (iden o mehib orduları rene bu yoldan, Tuna üstünden şarka dönmiişJerdL 
Ve bu dönüş imparatorluğun beUni kıran bir dönüştü. impa.ratorlul'tın tabii bu,, 

dudu Tunadan l\leriçe intikal etmişti. Belgradda bir geceden fazla kal d • 
1 

• .. ama ım 
Ilala beden e ı ve burçleri olduğu ıibi duran eski Relgrad kalesinin tepeslndeu 
cedd~ml~ o kü ~ün bakışları beni takib ediyor gibiydi. Sabah olmadan Pançova.. 
ys dondum ve gun ağarırken Viyanaya hareket ettim. 
Osmanlı imparatorluğu siya i, askeri ba!alarm netic~i Kaynarcalar ve Ayas. 

t-afanosl~rla Tuna luyılanndan uzaklaştı . Fakat Türkiye Cumhuriyeti, Atatürıı 
dnletJ sıyasi ve askeri zaferlerlle Tuna hegemonyasının temeli oldu. 

Atatürk nesli mağrur olmakta ve tarihine ıururla bakmakta haklıdır. 

'-2J'"k~ Ca/uJ 
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( Şehir Haberleri ) 
Balıkçılığın inkişafı 

temin edilecek 
Münakalat Vekaletinin balıkçılığı ıslah etmek için 
verdiği karar balıkçılar arasında memnuniyet uyandırdı 

1 Dnnkn sis 
Ôğleye kadar kesafetini 
muhafaza eden sis yüzün
den vapurlar işliyemedi 

. . Dün sabah fehri, Boğaz ve limanı ke -
Sahillerimizde dünyanın en güzel balık- Bütün dünya balıklarımızın nevilerıne sif bir sis kapl~ ve uzun bir müddet 

lan elde edilmekte, fakat esaslı bir teşlc1l ve lezzetine hayrandır. Balıklarımızı sa - devam ederek öğleye doğru biraz açıl -
ta bağlanamıyan balıkçılığınuz maalesef tın alan kom.şu memleketler, onları me.m- m~tır. Akşama kadar tamamen kaybol
pek iptidal vaziyette kalını§ bulunmakta- leketlerine götürüyor ve baztları konser- mıyan sis, hava karardıktan sonra Ha -
dır. Bu vaziyeti nazarı dikkate alan Mü - ve yaptıktan sonra tekrar bize satıyor - licde tekrar çoğalmıştır. 
nakalit Veklleti, memleketimiz için mü- lar. Böyle olduğuna göre hiç olmazsa müs- Dünkü sis yüzünden deniz vesaitinden 
hlın . bi: döviz ka~ağı 

1
ve hal~ için kuv - tahsil para kazanabilse... başka banliyö trenleri ile tramvaylar bile 

vetli bır gıda olabilecex mabıyette olan Maalesef birkaç tüccar, kazancı ara - vaktinde ve kolaylıkla sefer yapamamış
ıbalıkçılığımızı ıslah etmeğe karar ver - lannda paylaşmakta ve fakat balıkçılık !ardır. Sirkeciye sabahleyin gelen trt:>n 
miştir. VekAletin bu işe el atmış alınası inkişaf edememektedir. HükUmet koope - ile Trakyadan ve Avrupadan gelen yolcu
müstah.sil balıkçıyı ziyadesile memnun ratifleri ıslah etmeli: suretile mutavas - ıardan Anadoluya gidecek olanlar vapur 
etmiştir. . . . sıtlann keyfi iflerine nihayet vermekte- işlemediğinden uzun müddet Haydarpa -

Balıkçılık inkişafını temın edecek e - dir. Projesi evvelce hazırlanmış olan ba- şaya geçeme:ıniflerdir. 
aaslı bir ~lAta raptedilecektir. lık ınlı""'.,..,,ızı toalrilatlandırma kanunu da . . . · · 

Münakal!t Vekaleti bu bakımdan ite ç 6 .... u ~ Sısın bırkaç saat devam edeceğinı ~-
el ....,,,,.. 1 b ed 'kan 1A ihalar m müstahsili mutavassıtlardan kurtarması lıyan Devlet Demiryollan Bavdarpaşa ış-a.........,.. ve ca en un j,öy ı . . . -
hazırlamak (izere tetkikat yaptırmıştır. bakınundan ehenunıyetlıdır.> letme müdürlüğü Ankara ve Toros ~ks.-

Ali Çetinkayanın balıkçı!ığunızı ıslah Haber ~dığımıza ~~e. sahillerimizde preslerini her sabahki muayyen saatmde 
edeceğine dair duyulan haber piyasada .balık nakliyatını temın ıçın .. h.~s~si balık kaldır~tır. 

~t 4 

Belediye Sular idaresinden 

Kapah zarfla münakasa ilanı 
İıJaremlz tarafından İstanbul ve Beyoğtu beledlyt: hududları içinde açılacak baca kal. 

dınmlannm tamir !şle:r1 kapah zarfla münakasaya çıkarılmıştır. 

ı - Bu hU!U.s için tanzim edilen şartname idaremiz levazım servisinden almab111r. 
2 - İhale H/2/ 940 Çarşamba günü saat 15 de Taksimde idare merkezinde yapılacak.. 

tu. Talipler ıartnameye göre hazırlıyacakları zartları mezkftr gün ve saate kadar mü. 
dürlüğe vemıelldirler. Bu .saatten sonra getirilecek zarflar kabul edllmea.. c789.t 

Proif11ma tıın : 

GönUllerinden Ateşler Yağan... Sıtlonlannda 

Rus Balalnykabn İnliyen... Soltaklannda 
Casuslar kaynaşım Galiçysda geçen bQyQk 

bir aşk romanı 

OTEL EMPERYAL 
Fransızca sözlü 

Güzel İSA MİRANDA -
Kıymetli RAY MILLAND 

Kahramımlığa selam durduran... Aşka Boyun 
eğdiren ... Entrikayn meydan okuyan .•. 

Kahramanlar filmi 
A 

Bugun L A L E Sinemasmda 

ı - DDnyanın gOzü ve kulağı Paramunt Jurnal 
2 - Renkli M 1K1 WALT DİSNEY 
Bugnıı saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

Bu film pek yakında, Ankarada U L US 
Sinemasında da gösterilecektir. iyi bir tesir yap.mı.ş, çok müsaid karşılan- vapurları satın alınası da duşunulmekte- Kadıköy ve Usküdard'an köprüye ge -

~- dir. Halen bu uml:f1 İtalyanlarla, ufak ıecek şirket vapırrian ancak !aat on bıı-

& ~~~ı~~~~-~~~~~~~~~m~s~~~~~~-~--~--Bu-g•ü•o-~l-&_•_•_B~•Y-A~----------~ 
mektedir. etmektedirler. lerdir. Hali<:deki sis daha kesif olm~, de- ,..ııııı .. •••• nan Sinemaaıoda ' 
--=s:=---===-=====-====-ıa::m::==::::ı::m:====z====--==--=::::s, niz nakliyatı geç vakte kadar motorlerle 
Şehir tılerl: Ticaret işleri: yapılabilmiştir. 

PMif bırunma komisyonu toplandı 
Vilayet pasif korunma komisyonu 

dün vali muavini HalUk Nihadm rei&
liğl altında toplanmış. pasif korunma 
bazırlıklanm tetkik etmiştir. 

• Talebeler, muallimler mekteblerine vak 
Teneke ve çu-val darlıgı arttı t· d ·a """"?<: bu -r.2 den 81Ilıfla1'da • .. . ın e gı em~··-.-• , u 

Teneke ve çuval darlıgı gun geçtık- pek az talebe balunmuştur. Karşryakada 
çe ehemmiyetini artırmaktadır. Mev - oturcın memurların vaktinde vazifeleri ba 
cudu ~ .~zalmı.ş'. alınası hem ~~ ~- şında bulunamayış dün!r.i büro mesaisi
a-tlanm yuk!elbni4 vıe hem de ıstenildi- ni de sekteye uğratmı~rr. 

2 BQyttk ve yeni film birden: 

1- GECE VARı-ı ŞARKICISI 
JEAN LUMIERE ve RAY VENTORA CAZI tarafından fevkal4de 

prkılı Te mlllikili gtızel filin. 

2 - HAYDUTLAR ADASI 

Kil/tar işleri: 
ği kadaT çuval bulmak güçleşmiştir-

U.OYD HUGHES tarafından bOy1lk Te meraklı macera fllmL 
llaveten: FOKS JURNAL Son dtınya Ye barb baberlerL 

Evvelki gece başlıyan hafif lodos dün Bugtla ıaat 11 ve 1 de tenzilAth matineler. 
Ru~~~~ilis~rnm~~~ndm~~ab~~i~~de~~e~~ .. ~\~~~~~~---••••••••••••••••••••·~~ 

Maarif Vekili şerefine Üniversitede 
çay verilecek 

Şehrimizde bulunmakta olan Maarif 
Vekili Hasan Ali YüceL dün Üniversi
tede tetkiklerine devanı etmiş. Üniver
ıllte kitab ve tedrisat işleri hakkmda 
alAkadarlardan izahat almıştır. 

nakledilec~ emtianın sevkinde teah- tir. 

hurJar vukua geldiği söylenmekte ve Yeşilköy metearojoli istasyonundan al
çuval pah~lılığı kıymeti az olan zahire mış olduğumuz hava raporuna göre dün 
fiatlarına da tesir etmektedir. hava cenubu ıarki bölgelerile orta Ana-

ERTUGRUL MUHSiN'iN 
Bq rolüntl yaratbğı 

ŞEHVET KURBANI 
Bugün saat 17 de Üniversitede 1'1a -

arif Velrili şerefine bir ça:y ziyafeti ve
rilecektir. 

Ayni vaziyet teneke işinde de mev- doluda kapalı ve yağışlı, diğer bölgelerde 
zuubahqtir. Peynir, yağ. konserve, pek- umumiyetle bulutlu ve sisli geçmiş, şi -
mez, bulama. kavurma, yoğurt ve di- mal bölgelerinde riiz.gAr cenul> istikame
• er gıda maddelerinin konulması için tinden hafif esmiştir. 

~~~~~e~~n~rlu ~ ~~~h~~~~m~ri~lı~============================~ viikqck fiatla tedarik edebilmektedir - cenubu garbiden saniyede iki metre sü-
Bu ziyafette Üniversite profesör ve 

doçentleri hazır bulunacaktır. 

Türk • Yunan ticaret anlaşması 
temdid edildi 

Memleketimizle Yunanistan arasin
da yapılacak yeni ticaret anlaşmasının 
mftzakerelerine Ankarada devam edil
mektedir. 

Mü.ıakereler müsaid bir şekilde de
vam etmekle beraber karşılıklı ticare -
tin en geniş bir hadde çıkanlmaSl için 
bütün teferrüat hazulanmakta oldu -
tundan müza•kereler bir müddet daha 
uzıyacaktır. 

:Bu o;ebeble müddeti biten eski tica
ret anJaşması Şubat nihayetine kadar 
yeniden uzatılmıştır. 

ler. Bu maddelerin getimlme'i için ratle esmiştir. 
akreditif açılmış olmakla beraber l'ipa- -··········· .. ······••a•••••··· .. •···········•···•······ ..... 
riş1erin memleketimize gelmesinin b!r T EŞ E K K Ü R 
müddE"t dahıı gecikeceği tahmin edil -
mektPdir. 

Deri piyasası hararetlendi 

Dış piyasalardan keçi, oğlak ?e ko 
TUn derileri talebleri son hafta içinde 
·fazlailaşmış ve piyasa hararetlenmiş 
tir. 

Keçi derilerinin çifti l 80 : 230, oğlak 
120 : 150, kayım hava kurusu kilosu 
55 : 58, tuzlu kuru 45 : 52 kuruştur. 
Şimdiye kadar koyun derileri için 
ehemmiyetli talebler olmadığı halde 
İtalyadan bunlan da ta1ebler artmış -
tır. 

Daha on yedin

ci sali hayatında 

aramızdan ayrıl<ın 

kızımız Madelet 

Yarar'ın cenaze 
merasimine işti -
rak etmek veya 
hud telgraf veya 
mektubla tariyet· 
te bulun'llak su • 
retile demimizi 

paylaşan akrabalarunıza, dostla -
rım1za ve arkad<iilarına mjnnet ve teşt!k
kürlerimizi bildiririz. 

Eski Şürayı Devlet binasmm 
Babası Annesi 

l\lüzilı: öf retmenJ 
G1llib Naime 

Ablası 

Öğretmen 
Müeyyet 

BU ÇARŞAMBA AKŞAMI 

S'İtDIEB. Sineması 
F ranaa ve Amerikanın en 

büyük iki yıldızı 

CBABLES 
BOYEB 

ve 

IRENE DUNNE 

SABAHSIZ BiR 
AŞK GECESi 

Büyük qk romanının iki mes'ud aşıkı olacaklardır. 

Mevsimin pheaeri Te senenin en f evkalide filmidir. ~-" 

tamiratı ikmal ediliyor Bugün TAK Si 1'1 Sinemasında 

BUGÜN 

MELEK 

Ben Bir Pranua Kacaoıuım 
Paul MUNİ. Türkçe sözlü 

Kudretinin en büyük harikası, on binlerce~ kişi hapisane 
hayah, hakaızlığa isyan. 

lıavetcn: EKLER JURNAL ve iki kısımlıli: 
Türkçe sözlü Kültür filmi 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 

Sinema dünyasının en parlak 2 yıldızı 

FREDERIC MARCH 
ve 

Binmun ha rid mauanı.n Sinemasında J O A N B E N E T T 
Aaiıyeye verilen BabıUideki eski ŞO.- Müddeiu:mum! mkmet Onat, evvelki Sizi 2 888t etlendirecetler, nenı '" gOrnJmeruiş bir mevzuuıı zevıdni yıtratacaklarElır. 

rayi Devlet binasında yapılan esash ta- gün yeni binayı gezmiş ve gördtığil ek - A H A 
mir ve tadiller neticelenmiştir. siklikleri tesbit ederek, direktifler ver - B R y A c.l M U R U 

Bina, tamamen yeni ve adliye için çok miştir. 
elverişli bir hahle getirilmiştir. Ancak, Son kalan küçük bazı tadilat da birkaç . 
müddeti geçtiği haldetmüteahhid bazı te- güne kadar bitirilesek, asliye hukuk F"d . ( Franaızc. Sözlü) 
ferrüatın ilonal edilememesi yüzünden mahkemelerinin yeni binaya nakline baş- me ılhe olarak: M. G. M. DÜNYA M h be b vadisleri 
binayı teslim etmemiştir. !anacaktır. "••••••••••~ Bugün ... t 11Ye1 de tea-ıH~ıeH.İknma~nd:ri 41
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Dii.n yap1.lan mektebler 
arası f1atbol maçlan. 

Geçen hafta hakeme hücum ederek oyunu yanda bırakan San'at mektebi 
oyuncularına boykot cezası verildiği için takım tecrübesiz oyunculardan kurulmuştu 

MelctPbler arasındaM.i futbol maç -j 
}arına dün Taksim ve Şeref lta.d.ların
da devam edilmiştir. Alınan neticeleri 

yazıyoruz: 

lıtanbul Llaesi 6 - Şifll Terakki O 

İlk maçı Şazi Tezcanın haokemliğlle 
İstanbul lisesi ve Şişli Terakki takım
lan yaptılar. t. lisesi takımı güzel 
ve anla~ blr sistemle oynadığından 
Mkimiyeti kolayca temin etti ve birbi

ri arkasına dört gol atarak blrlncl dev
reyi 4--0 galibiyetle bitirdi. İkinci dev
rede de hAkim oynıyan t. lisesi iki aol 
daha yapml-1 ve maçı 6-0 kazanmıştır. 

Boia.ziçi 8 - San'at mektebi O 

Bir şeker müptelisı 
muhakeme Cdildi 

Suçlu, tekeri çok sevdiGini ve kavanozda 
görünce dayanamayıp ç•ldıGını söyledi 

Bakırköyünde bir ıekerciden bir ka - l ğırceza mahkemeısinde dün de devam C" 

vanoz teker çalan Giridli Hüseyin iımin- dil:miftir. 
de biri, yakalanarak adliyeye verHmiftir. Dünkü cel~de Ankarada bulunan ıa 

Müddeiumumilik garib tavırlı bir adam hici. Yuau! Ziya Ö.21encinin dinlenilmesi 
olan wçluyu Sultanahmed 3 üncü sulh için Ankara Afıroua mahkem•sine ya • 
ceza hAkiminin huzuruna çıkartmıştır. zılan taUmatnameye ıelen cevab okun .. 

Hüseyin yapılan duruşması esnasında: muştur. 
- A.ffedln bay hlkim. Şekeri pek se _ Yusuf Ziya Özenci, şehadettntie •eskt 

nrim. Çocukluğumdanberi böyleyim. ilademi tekrar ediyorum> demekle iktifa 
Kimi rakı, kimi sigara tiryakisidir. Ben •tmlitir. 
de teker müptelAsıyım. Fakat, son gin- Nitde mahkeınMilldıe liti•abe suretile 
~e on paras12 kalmıştım. Bu kavanoz dinlenilen phid 1 .. ~n de, i:illdesindı 
fçerisin~ki §ekerleri eörünce dayanama- mevzuubn m~e •ı:a~uda bir malQ· 
dun. Her feyi göze alarak, çaldım, demiş- matı ~lMadıjlnı aöylem.iftır. 
tir. · Taliınatnamelere ıelerı cevabların o ~ 

Hlkim, duruşma sonunda •§eker müp
tel!sı> Hüseyini, bu garib müdafaasına 
rağmen 20 gün müddotle hapse mahktlm 
etmiftir. 

kunmasını mütealdb • alu, suçlular • 
dan sabık Denixbank müdürü Yusu.f Ziya 
Oniş, Yusuf Ziya Özenclden ye -
niden bazı noktalar hakkında ma
lfunat sorulm.amnı ve gösterdiği j)d 

müdafaa fahidinin gelecek celsede din • 
lenmesini iıtemi~ir. l 

Satiye davasma dun devam 
edildi Mahkeme su~lunun taleblerini kabul 

Satiye binasının satın alınmasından do- ederek, durupnayı başka güne bırakmış· 
ğan yolsuz.luğun muhakeme.ine 1 inci a- tır. 

Geçen hafta yaıptıklan maçta sert 

oynıyarak oyunun yanda kalmasına se

beb olan San'at mektebi takımının 
bütiln oyuncularına mckteb idaresi ta·

rafından müsabaka boykotu verildiğin 
den sahays tamamile tecrübesiz oyuncu Perteımiyal - Boğaziçi, Taksim - Vefa liıeleri takım!an Danizyolları anbarından l Dün dört y rde 
lardan mürekkeb bir ikinci tMtım çık- Üçüncü maç Hayriye ile Dal'Üffa.fa- Halkev.i spor salonunda başlıyacak - esya çalanlar yakalandı yangın Çlkfl 
mıştır. Bu tecrilbesi.z takını bütün oyun ka arasmdır idi. Hayriye takım çıka - tır. İstanbul zabıtasının Cide müddeiumu- Dün Balıkpaı:arında T'.lttingümrüğü 
müddetince. gUzel oynıyan Boğaziçine ramadığından Darüşşaf.aka h~n 8-2-940 Perşembe günü saat 18 de milijinin iş'an ıüzenne Beyoğlunda bir sokağında Hristoya aid 14 sayılı tereya~ 
karşı, bir türlü sahada tutunamamış galib sayıldı. B. J. K. rakmunda yiiksek atlama. 11- evde araştırma yaptığını ve Denizyollan imdaıi9than~inde1n ,_ve ~ür_ükPrPdarmakka 

5 __ .ı 11 pı a numara ı •ı.ıenzıncı o oro.mOSUD' 
ve birinci de~e • ikinci den~e ;, Balkan gUreş müsabakaları 2-940 Pazar günü saat 1 o da idaresi ambanna aid çalınmış bir hayli eş dükkAnından Arabcamisinde Ccvahlr 
gol yiy~rek mağltlb olmuştur. ~:L:,:~~~~?.: .. !.~~!~~~~~ ya bu1arak müsadere ettiğini blr müd - çık-mazında Ü~ numaralı Railin oturduğÜ 

Vefa lisesi 3 _ Taladm !hesi o Türkiye. Yunanistan. Yugoslavya ve G kJ d • Al d t evvel yazmıştık. evin birinci katından ve Arıuvudköyün • 
Romanva güreJÇ'ileri arasındaki Balkan Umru er 8 1 man Zabıta dün bu işle alAkada.r diğer üç de tramvay caddesinde 128 •Yılı Mustafa 

İki takım arasın<iaki oyunda hiçbir güreş müsabaka.lan iki Martta fehrl - mallarının b·ır kı mı suçluyu yakalamağa muvaffak olmuştur. Şevkiye aid ev~n ikinci katından .. yan~ın 
zaman müsavat olmanll4 ve tamamile . ...ı 1 _ ~-- . . çıkmıştır. Bu d6!·t yangın da bilyumesıne 

m1z1.;e yapı 8Cö.J'l.ı.u-. Zabıtaca Beşikta§lı Nadı adında bır sa- d ilmed ...x dü-"'l "·t·· B 
hakim oynıyan Vefa li.B'eSi üç ıol yapa- h 

1 
. . mey an ver en 11\Jn ıw. m..., ur. un 

Müsabakalar ilç v-e dört Marta ka- en uz ÇI ar 1 madı bıkalının Şı.şlıde koltukçuluk yapan Sa- !ardan Muıtafa Q,.vkiye aid ev 6000 liraya rak ma~ı 3-0 kazanmıştır. 'il" 
dar devam edecek. ve hepsi de gündilz dullah isminde birine bazı e§yalar sattı- sigortalı olduğundan yaneımn ne suretle 

Işik lisesi 1 -Pertevniyal Jise8i 1 yapılacaktır. Bir milddettenberi gümrüklerde bek ğı görülınüş, Nadi yakalanarak bu eşya- vukua geldi!! tahkik ~dilmektedir. 

Her iki takım bu maçta çok güıel Güre müsabakaları için Çemberli- liyen Alman menşeli malların gümrük- lan nereden aldığı 90rulmuştur. 
taştaki !inema tutulmUftiır. ten çıkarılm~ı için Vekaletin tayin et Sabıkalı hırsız zabıtaya verdiği ifade- Bir yankesici bir kızın çantasım bir oyun göstermişler ve ~vre 1-0 Fer 

tevnlyalin galibiyeti~ biınw,tir. 
mı4 olduğu müddet. bugünlerde ıı;ona de bu eşyaları Fatma ve Ali adlarında kapıp kaçtı 

Balkın kır koşusu encektir. iki ~iden aldığını söylemqilr. Firuzağada Hamam sokağında Sü -
!~ık lisesi ikinci devrenin son ıroni- Bu ifade Ü7.el'ine emniyet müdürlüğüne lcyman S1rrı apartımanında oturan Dr. 

ye1erlnde bir sayı yaparak beraberliği Balkanlar arasındaki krr koşusu 24 Bugüne kadar çıkan eşya miktarı ol- celbolunan Fatma ve oğlu Ali bu eşya - Ziyanın kızı İnci beraberinde ablası ol· 
temin etmiştir. MaTlta Heyibeliadada 7500 metrelik dukça mühim bir yekfuıa baliğ olmak- De . nan levazım ambarından duğu halde dün öğleden sonra Karl -

Mektebler voleybol mftsabablan bir yol üzerinde yapılacaktır. la beraber müddetin pek az kalması- lan nızyove Nadi vasıtaaile &attırdık- man mağazasının. önünden geçerlerken 
M kt bl d ki ~ bol ma Balkan koşu!UDa hazırlık mahiye - rur rağmen 31 bin kilosu henüz gümrük çaldık~ . 1 dir yanlarına genç hır a-dam sokulmu~ ve 

e e er arasın a vo Y ç- . . ·· 1 • • • · •• • ıaruu ıtıraf etınlf er · derhal elini İncinin paltosunun cebine 
1 dün B ğl H Ik . lo d tindek1 Tur :ıye binncılık musabakası ler~ beklemektedir. 

d
ar.na ed"l ~= u a evı sa nun a da 19 mıntakanm iştirakile Heybelia- M~ntaka Ticaret Müdürlüğü dün 169 parçadan ibaret olan mesruk mal- sokarak çantasını kapmış ve kalabalık 
evam ı mı, .. r. ı.ar k.oltukçudan Uıtirdad edilerek, ambara arasmd.: kaçmağa başlamıştır. 
! •L maç Erkek Muallim il• +_._,k1ıı 1 dada 1 O Martta icra edilecektir. ....nrnrüklerden bu eşyanın kat'i miktarı 1 t 

1A "" J.Eıı ö ~" teslim o unrnuı ur. İnci ve ablası bir müddet hırsızın 
fuest arasında yapıldı. Neticede İstik- Dahili pentatlon birinciliği il~ müfredatını istemiştir. Fatma ile oğlu Alinin bir müddet ev- peşinden koşmuşlarsa da yetişememi•-
W 1 S-6, 15-9 kazanmıştır. İkinci ma'Ç Bed T b" · ,..._ 1 D' kt·· 1.. Gümrük başmüdürlüğü yarın buna wl bu hırsızlık hldisesinden tevkif edi- Ier. adam bir sokağa saparak ortadan en er ıyesı \..n:ne ıre or u- . . M t k Tica-

ğü İstanbul Atletizm Ajanlığından: 6- a-ı.d lısteyi hazırlıyar~k . ın 8
. a . len ilk suçlu Mehmed Ate,in kansı ve kaybo1muitur. Haydarpaşa ile Ticaret arasında idi. 

Haydarpap güıel bir oyunla 15-2, 
1 S-3 maçı kazandı. 

2-940 Salı günü ıaat ı 7 de durarak u- ret Müdürlüğü kanalile lısteY1 Tıcaret oğlu olduğu tesbit edilniiftir. Zabıta tah- Zabıta, bu cür'etkAr yankesiciyi a -
zun atlama ve gülle atma ile Beyoğlu Vekaletine gönderecektir. kikatına devam etmektedir. raı:naktadır. 

- Cinayet günü. karakolda, sorgu •Sen Posta. 11111 tefrikaıı: 21 

hikim1iğinde ~ylediklerimi aynen tak- • 31= ~1'-ı..._ ~<C IE N N 11 l l• I( rar edf'Ceğim .. ben öldürdüğüm Aysel ~ - W - -
ismindeki bu kadını tanımam.. oğlum-
da son uımanlarda gayıitabi! haller gö ~ 

rüyordum. Kendisini taki'b ettim. Bu •• NAH K A R LA ft ~ kadınla milnasebet pe~ ettiğini. on - G U H 
dan mel'un bir ha.,talık aldığını öğ - ~ 
ı-endlm. Çocuğumu kurtarmak llzırn -
eı. Bu çareyi. o kadına gidip yalvar -
makta buldum. Bu genç QOCUğu daha 
fnlı ınıhvetmemesini rica edecektim. - Bilmiyordum. Evden çıkarken 
Elimden başka ne gelirdi? Çocuğum. görrli.im. Yanına yaklaştım. Rica et -
menettiJiın takdirde bana ~yan ede _ tim. Söyledi. O eve girip çıkan herkes 
cek. alıp başını gtdecektt. Bu onun bUs bu hakikati biliyormuş. 
bQtQn mahvolması demekti. Gittim. - Nasıl bir kadındı bu. taorif ediniz. 

Relı sözünü kesti: - Hatırlayamıyorum. O güne aid 
- Bu kadınla münasebet peyda et- hiçbir teferrüat aklımda kalmadı. 

ti~ni, o eve girip çıktığını nasıl öjren- Venü11 Mualll. ortaya atılıp: 
diniz? - O kadın bendim! 

- Takib ettiğimi MSylerntştim. Dememek için .kendini güç zaJ>tedl -
- MUnasebette bulunduğu kadını yordu. Fakat ne çare ki. kendisinden, 

nas1l tesbit ettiniz' kat'iyen müdahale etmemesini rica et-
Durdu. Gözlerini yere dikti. Btr müd mlştj. 

det düşOndükten sonra cevab verdt: - Şayed. Ayael. sizin oğlunuzu bı -
- O eve devam ~en b4.r kl.'dından rakma teklifinizi reddetseydi. ne yap -

6ğrenciim. mak fikrinde idiniz? 
- Bu kadının ismi nedir? - Yapmış bulunduğum hareketi .. 
- Bilmiyorum. Salon, birdenbire haTekete geçti. 
- O evin sermayelerinden mi? Fı~ıltılaı. konu.pnalar, açılan pencere-
- Bilmiyorum. den iç"'rl giren bir rüzgA.r gibi bütün 
- Siz onun bunlan bilditini nere - salonu dolaştı. Avukatı. l!IUçluyu ete • 

den biliyordunuz? ğinden çekti. Kapıda duran iki avukat 

birbirlerinin yüzlerine bak.tılaT. . adaletin pençesinden kurtarmak i in 
-Ne yapıyor yahu? Işe tasmım ortaya atılan bu ~u: . ç 

Ben ta . •'-IUJ.aya manmavınız. 
karışıyor. . . . • . m.amıle irademe hAkimim illım 

_ Berbad etti bir çuval ıncırı.. ve fıkri.m yerinded" B · .... 
• k Ik t · k ır. ana deli ausu Suçlunun avukatı ayaga a mış ı. verme istiyorlar. 

_ Miiekkilim, cinayetten sonra asa- Avukat. ka .1 . . 
bi buhranlar geçirmiştir. Kendisi de namıyara.k 1f~ gözıle, nihayet daya
karako1da ve sorgu hAkimliğinde yap1- ediyordu. e e. susmull1!1. işaret 
lan isticvabda söyledikH?rini tekrarla
yacağını ifade ettiği halde. bakınız saç
malam!ya başladı. Kendisinin oraya 
bir cinavet kastile gitmediği muhterem 
heyeti • hAkimenizce de anl~ılmıftır 
sanırım, zira vaziyet ve tahkikat evra
kı bunu açıkça göstermektedir. Müek
kilim. müşahade altına alınmalıdır. Zi
ra. ne ~öylediğini bilmiyor. O. oğlunun 
frengiye yakalandığı gündenben 8klı
nı kaybetmiş bir haldedir. 

Avukatı daha sözlerini bitirmeden, 
suçlu ff'veran etti: 

- Hayır, hayır reis beyefendi .• Beni 

Reis ' kalem ·ı kü 
rarak. sust 1 e ?'8ilnün üzerine vu-

urdu ve 10rdu: 

lif -e~!siele. oğlunuzu bırakmasını tek-
ın z. l'ed cevab .. . . J(l 

dürdüntız?. ı uzenne mı u -

tnn-dHhaayır, henüz bu teklifi yapmamış-
a .. onun ka daki kil h hareket! . rşım sta ca 

önline eııne dayanamadım. Gözümün 
• o mel'un h&8 

kopmu• wK 1 talıktan, burnu 
"ı' 6VZ erf. akını k . oğlum geld· ~ ş. orkunç halıle 

Hatırladı~ b yaptığımı bilmiyorum. 
nun arasuı.a b' ir feY v&r: Parmaklan
tun. lıktını ır ~ ~rmiftim. ıık-... 

- Oğlunuz ne zaman geldi? 
- Henüz yerde yatan ölünün gırt-

lağından ellerim çözülmemişti. Kapı 
açıldı. Başımı çevirdiğim zaman kar
şımda oğlumu gördüm. Birdenbire üze
rime atıldı. Beraber yuvarlandık. Yu
varlanmamızla beraber de oğlumun 

elinde bir sustalı çakı parladı. Düşünün, 
oğlum babasını öldürecekti. Ben altta 
kalmıştım. Oğlum bir elile ... 

Devam edemedi.. hıçk.ınklar boğa
zında dUğümlenmi.şU. O feci dakikaları 
aynen yqıyordu. Yanaklarından aşağı 
yuvarlanan yaşları kolile sildi. 

Samiinden bir çokları da ajlıyorlar
dı. Herkesin gözü yaşarmıştı. Şu daki
kada adalet karşısında dünyanın en 
bedbaht babası bulunuyordu. 

- Devam ediniz ... 
Reisin ihtarı. onu kendisine getir

mişti: 

- Oğlum bir elile gırtlağımı sıkı-
yordu. Diğer eli havaya kalkmıştı. 

- Ne yaptın? 
Diye bağırıyordu. 
Gırtlağımı o derece şiddetle tazyik 

ediyordu ki. konuşamıyordum. Oğlum 
babasını öldürecek. bir baba katili ola
caktı. Nasıl oldu da, üzerimdeki o 
genç kuvveti devirebildim, bilmi -
yorum· Onun bir baba katlli olması 
korkusile fevkalbeşer bir kuvvet ilttl-
sab etmişt!m. (Arkası tıar) 
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CSiNBM&~ 
Biiyiik bir yenilik: 

Dört saat siiren film 
Kordelô. 5.200.000 Türk lirasına 

maloldu ve çevrilmesi tam iki 
senede ikmal edilebildi 

Amerikanın film 
kumpanyalarından 
biri .on dm cGo .. 
ne with the wind• 
adında bir film VÜ· 
cude gettnniftir. 

Bu film. pmdi .. 
ye kadar yapılnu4 
olan tllmlerln en u 
zunu; en pahalıya 
mal olanıdır ve çev 
rilmesi de en uzun 
sürenidir. Filmci -
lilcte iııkı1Ab yap..
cak olan bu filın 
tam tiri senede ta .. 
mamıanmıştır. 

Bu film Jçin ya • 
pılan masranar a -
kıllara hayret vere 
cek dereceye çık -
mıştır. 

Amerikan lllm 
Alemi hll.l bu a.. 
tin dedikodusu ile 
meşgul bulurunak
tadır. 

don Post .. mn zabıt. romam: 70 

Yuma: CEVAD FEBMi 

Oynanan oyun 

•Arkası var) 



ne maruz kalmadı 
Jfada) 1..-ıertn lıqmııbleleri. hep Balkım 

cJlot aet. antant• konfemmm aiddir. Fakat sa-
enet Dil ıA __.. llemls lnliMıediğinden me 
tomeyhı, lele bfrbirlnden llb'az farklı olarak Dl 

<-..ıumıw. 
Marlıiorif autkunda nuırlara 

~dedilma ......... 
toplaııtıllDI BeJıradda Japlll 
bu sene tekrar temdidin Belgra .................... dda JBPJ~ 

• .., ... 
Jlrtnl bıbsr etm!ftlr. ....... _ 1famr, 1u , n --. .. 

.... oJ- ., ... ki: 

.... -·· t llllftıılm '* .,... ....... 
... ınr ... 
eh Mdr. 

,_tlllr ... • vazlf9 .... mll1etllltmıl 
den uzak "8ıar.loı-* lıı;la 
M!ednl Wrı.,th ......... 

batla.,. 
etttı:. 

Müteaddid harbı.lm madaltlto-

'* .ıaw im bu miDet1er atik w,119 
brşısJnda bulunnwnahdırla . 

Balkanlar hiç bir cleYlet tarafmdan 
ilb&wa bil -t.elıclid edilınenrlflerc· B 

J(1k bir memnuniyetle tun 
JlJim ki Balbn antmtma 
Jeft Tuna havzasmdekt 
noktai nuan da Balkan an 
!erinin sulhperver politik 
men tetabuk etmektedir. 

D bJclıetme-
iftirÜ etml-
llr:t clmetta 
tantı clevtet-

'""" tama -

vat)• 1d Bu hakikat bize fU tmldl 
J3alkanlarda ve Tuna haftUIJM1a 
yan bütiln milletler arumd& 
ıan bu teamıcı. bize mend 
Omidle bakmamız vesilesini 

J8fl • 
mewad • 

bir t.tlkbal• 
bahptmek • 

tedlr •• 
vaziyetine 

pdVel' llJa • 
MilteaJdben Dam' ftalymmı 

temas ederek Romanm sulh 
setini teNrlls ettirmif ve b 
nubu prld .Avrupada nlhthı. 
IUUl yardnm 4okun4utmm 

11 sayede ce • 
muhafaza-

.&JJem•fl'r. 
ec!m fl9WI 

Dd merbhr 
Nazır ~ blttım 

BaJkanlania IWtısacft tep 
Baha rlyade genişlemesi 
bulunm°' w bu hUSUltlr 
karar ittihaz edllecelbd ihsas 

temenntalnc1e 
1lzım gl!leB 

etmit -
tir. .. Yt , ........... 

bildlrt)or: Atin11 3 - Atina ajanm 
Gazeteler. Belp'adda top 

bn mıtantı konseyine ~ 
lanm Bal-

llltunlar 
tahsis ed!yorlar. 

enmm•· Katimerlnl pzetest. kant 
salsinin cereyan ettill ha 
dibıya aa218telerl tarafmdm 
a1lb ile lwltlandılım ft 

letlerlnin. Belgraddan. bB 
Jeni bir aWh w saf 10ftdr 

ajı dağılacalına kunetle 

van1n bdttbı 
btı,& bir 

BaJbn mn-
tGn dlnJaya. 
hınlıbJı me • 
itimat ettik· 

Wini yazmaktadır. 
daimi konsey Bu ıuete cbu itlmad. 

uaknDlll milteaddid bey 
Ji1d etmektedirler.- diyor 

anatlle teey-
. (A.A.) 

ta1ealm Rumen mathaatmm mi 

Bükre1 3 - Bu sabahki 
aeteleri, Belgrad konferansı 

Romanya ga-
mesaisinin 

ar tahsia ve . eri muha-
ilk gününe birçok sütunl 
IW'9ti mabsusada gönderdikl 
birlerinin mektublannı n eşretmekte -
dirler. 

flk memle • 
temıll•nn-

' 
belirtmekte 

mahi7eti tle 

talea olunmaktadır. 

-- • ıtınl ..... pakbma 7ecli 
_.ıi1r Jelll Wr -..U. tecclid w te -
,.. edl)ı ... ... • mnım,etıe 
-...-,.. w .,_ ld: 

........... IMat ..... antanlt•ı _..._diri rmhkeU• ller biri-
... a,n 11111 ...,... .. 11aJmM1nklı-
n al '•• tateeJwtM. husunl manası 
flllmla eder. Tilki,. - l'ıw - lıagi1-
-.. • -hef e'ıı illdetmltth"· Ro -
....,a w Ymw....... mtltfllllklerin 
ıran pranthdnden mibteftd bulunu -
,..-ı.r w YqoelnJa da bOtthı AYrU-
119 clnletlerile mn•wmf oJanık mbtvi 
1lllDuebet1er idmwlnl arqtırmakla 
beraber. ıa.ı,a ile ... ı ...... akte,y -
ı.ntşttr. 

Almalijmm r.aJl78ft 
cEıcc:e1slon pzetelhıe nuaraa B& 

gacl bnferanıa. .AlmanJ&DDl Jaarbl 1 -
clame için muh~ bulunduju petrol ft 

diler iptidai maddelerin mkımım• ta-
llJOI'· Bu ıamte dVar ki: 

A•an dlplamulll w PR1f91PnNA 
lronftnmm y.anı 1-pncllr ve lkbmcB • 
hada. ...... h bir faaU,..t ........ 
tecltr. Cmubu prJd AwupmMald a. 
yue& ft toprak thUWlanadaa &lyad• 
AhDlapJı alAader edea ikhr' _. 
•ledir-

Bir Alw Mllizılta 11•ill ... llllınldt 
(B71tn ... 1 imi ..,-fıfa) 

~ t.tardllma f&dAklerinl sif -
letalJtladlr • 
Baı.dm AJma tnıltWı.hirllüa 1111 
~bir ... İlllDb ~ 
ri Wafmdan km tlm!ntqtır. 

Kara•• 11nçlerilril ll•ıllleri 
Jteı•>q (Bnmd) - Mm· .ak. 

lire*-• dm"_,. okaJaR Lı-sn 
~ •ı•- _. sxbetila bnra,a 
•hif w .,,_).,. hmrlwlılrlvı (Kml 
ÇalhJ91l) adlı ptJfllll sahne,. ., •• 
ICmwaB ı.Dnna .. 1ıılr ... ~ 
mtşlmllr. 

iki san temsil ec11en. • ,.,_ '°t 
.. ~ ft silNkJI aaı«te aRr,.ıan.. 
Jmt!ar.iar • .............. .. 
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Guttem•wle ~ ya ft 

ftlbnlertna ~ M1Ull'ı 

müfu w ..-ı..u. a6ııldir. 

Timpul guetest. miltte 
ketler mümessillerinin ilk 
da te ahar «ten ı.anQdll 
ve elblrlliinhı mmtabvl 
iktıladt Jmlal ortaJrbpm 
um mo'ftUUbahs etmektecltr 

e}wnmtye- ABONE FIATLARI 
. 

Unhenal paet.em. d6rt -1eket 
UMmda. l"Ü lıımdıl heytnJeıinde1d 
mctnuebetler. aenk ,_. 
vaziye•tüi dunımlan be 

., ... mlW 

··--~ cud mükemmel ittihadı tebHQz ettit'-
nlektedlr. 8aDt ...ıt w 
Mlt1ln 1DmDtalar1a iJl 
mllbefaza etmek 1mnr1. 

bltarafhlın• 
mi• tMtlerl 
1ıııDn--. 

Dk mQ•üenl..._ MMm olaıı tDdr .. 
Jlldir. 

Ba1bn an-
zamanda clller 

Cutentul pzetesl. ,.ımz 
tantı içinde deifi. ayni 
4nletlerle de ildıaadt ve 
.g yapmak ilzere, 28lllin1 

slyast c1bir -

Belgrad toplantısının. 
~ eWjl kanaa~ . 

temizleme-
... fltrinl 

............... ........ 
P S (A.A.) - Bu abahld biltiln 

1 

1 • a t 
Bene AJ AJ Aı, 
ICr. Kr. Ki. 

TtJRidtl ttoO '150 ~ ıou 

YUNANİSTAN 23CO 1220 '110 270 

&CNDI 27W 1400 800 IOO 

..... 1'e4llll • ...... AdNI 
1 rf'dlz * .... Qflut. 

Cnlın .... ..,, ......... .......... .....,., ......... 
Ceft1t lçtB ~ 19 kartlfluk 

H Blftll 1hıım41r. . ..... ı.a .... Pom lceaRı• z ?.YenlMal 
re....,, s- PG1ta 
Telefoa: ..a 

"'- . .-

Konseyin dunkD mesaisi 
y 

(Bqtarafı ı ........ ~, 
ana Oıımlin) Pazar olmasma ralmm 

tekrar topla:ıacaJmr. Yaımld 

tılarda bqlıc:ıa Ddmdl me111ele • 
gön1fi1l-ti lliJdlribnellıt. • • 

bilhua b(Q6k 1* .. ,,.. .... 

konsey 
toplan 
rin -
IUA 

ri1m ektedir. 
K oneey toplantılan netfceshıde Bal -

kanlarda, bil<mı111D Balbn memleketle • 
rfnin -ıutled nazarı Jtibara -- -

181 Wr Dctlladl bayatın kurulaca&ı 
lhnJar m ticaretine kunet w

rak, 
ve Ba 
ril eceif mlafllmaktadır. 

Ko ll8eJ toplantılan yum ekpm ht
tam balaeak 911! bU müna•betle resmi 
bir teb Iiğ netredllecektir. 

Tür kiye. Ymıaııistan ve l1omanya 
ye Hazırlan, memleketlerine 
k tızere yann gece Belgraddan 

Harici 
dönme 
hareke t edeceklerdir. 

rki7e 1e1are-...... ıılJafet 
grad 3 (Hususi muhabirimizden 
nla) - Bugün aat IJ te. Tar -
m Belgrad büyük elçisi tanfm

TU 
Bel 

telelo 
kiyen' 

Bltlkan antantı konse,f toplanb -
lfUrak eden d6n lulrtd,. namı 

terefine. Türkiye ser. etan e ılnde bi

dan 
Janna 

r iğle ziyafeti wrlJmttUr. 
yalette. dört harlclye nam:m&lm 

Yugoslay beft Hff z~ 

hlk6ııaet erU. w BaJbn dw -
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Bulgarlarla karabetimiz boş 

sözlerden ibaret sayılabilir mi ? 

Sinema: Büyük bir yenilik, Dört 
saat süren film 

POaTA 

Bir doktorun glnllk 
notlarından 

..,.. . 
._ P.f.. 11111 fntM tefrllw 109 

Bl.NBIRDIR• 
IATAllHANISI 

Yuan: Repd Ekrem 

Ağlayan hükümdar 

_ Halli IAzım olan meseleyi bekliyo- - Çok merak ettim; öğrenmek iıttyo. 
ruzt. "Son Posta,, nın tefrikası: 3 rum. 

Dedim. !!§ref Şener ayağa kalkarak _ İnanma §ekerim; saçma ••• 

:x eez!ndikten sonra gene bana hitab Sihirli göz kon a•a •or ! ..;-.~.,:E;i :!:ıe:: 
- Ben deH mJyim?. ·• T -# rak ywmeğıe bize gel ..• 
Bu beklenmfyen sual karşı.sında biribf- _Eşref gelir mi bakalım? 

rimize bakıştık. Yazu: la ıel Besim Suı - Kuzum fekerim; habrım için bula• 
Hayır· J8tırmayınız!. Hitabını umu- yap 

- . B 'd 1. mi·..MTı değil miyim?.. mağımı sokmak hevesine kapıldım; ne del - O zaman konupll'. l:miftir· O lrcnıpn•z, kcıau§tunılur. Sizi _:_·Sen ne demin de ben VM'Wllam Na. 
madır. en e ı J ... ,_ numaruız yeria. ........ 1"- damirinde f;,..._ K:ull .:1 ......... tabire dikkat 1ııu et. ...1- ı.-.-7 ~--

Kadınlar kocalarına biraz daha sokul- --... :~ ~· ~-- - an...,.UAU. ya - .. -.Jv - • .......,_ ... J_. dkl 7 Peki ~- Ayrıldık. 
dulu Erkekler. :mütehayyir Ye muztarib, ~ JBP~ ~ düft11m. runw:; radyo toııuJUr mu?. - Hayır, )eıdW kmmtaJor, daha dol e. ; ge .... """"e ........ 

İ B" evvel hayatla dolu bulu- ~rı lstida ederim bayanlar!. Arze- - KonUf!DU; faka\ leli naldedar. 1- ar,. bıpja ~- :ıu.,upıyoruz. Yemekten sonra Nadide, kocası LMll, .ustu:· .ır: bir mezar sessizliğine g6- deceğim maeı. PJWt mühim oldup için - Öyle ~yleyiniz.. halbuki l>mfm rad - ıc..J h•111uJOnU111U" !!p'ef Şenel' ve ben; dört kifi karşı br • 
n~~~~ın:cekeliyerek ben cevab ver- etraflı konupnafa mecburum. yo konUfUyorf. - Kon1JfD1anın naaalı olur mu azizim? pya geçmi§tik ... 
mu.uı~·... Evet; göriilüyor ki bu kitaba nazaran ltadınlar hep birlikte çılJığı kopardı- Sizinle konuttufumoı gı"bi konuıuyoruz 
cfbn: . • . ben deli değilim. Zaten fUU?'U1D. muha- lar. J§te... Şi df zatıAlinizl dinliyoruz Bay ş.. 

- I' ğıl ınız... f ş ,.r· kemem vesairem de yerindedir: tiyle de- Bay Şener devam etti: Heyecan korJmya tahavvül etü. B:üı - r m 
Bu cevabı alan ~e b en d "r dejilim ğil mi efendim?.. _ Korkmayınız bayanlar!. Ar:lataca - ain deT8l11llla imkan yoktu. Bu sebeblc: ner .• 
- Haklısınız; de 

1
' . en e 

1 
• Me.lek sebebile umuml velcllet bana ğım fly}er llabnuzı b<m,..ba vazpçıe - - PUil1 bay Eşref; dedim. bu husu- - Bir prtla ... 

Fakat sizler gibi de değılim... verilmif olacak ki berk8ıl c•miin. baline yün. au meseli yam bizim evde sizinle baş - - Emredin ... 
- Anhyamadım... Anl t ~ gelerek l'.fref Şenerle beni karp 1. ...... ,. Ben atıldım: bap kODUfU1'11&. Müteessirane eevab ver- - ~ağfürullah .. sözümü kesmlye • 

Müsaade buyurunuz. a aca5ım -r . 
- klıma ilk gelen blrabmftJ; c:eftlb wwwctim: - Sizin m iddianız yalnız bQanların di. cebiniz. Not defterinizi çıkarınız, itiraı 

hAdise ile karşılaşınca 3 
B n... - Öyledir... delil, bimn de a.bunm bozar. - Hakkınız var aizim: bunu ileri sil- "9,.. isti"zah ed~:~ _.,_.-6, . t 

H.. yin Rahmi Gürpmarın c en uv- . ....,.J_ ~~~ QllCUerı no e • 
~~= isimli romanı oldu. Kütübha- - Tamam ... Şbncti me gülünç bir su- - ş. balllt _,,.. 'ftrinlz: ile deli ri1flbn ~enis aldla.. Hepinizden affımı n- eliniz• macera bitince müıuabfa kapısmı 

, ldım ve tekrar oku- al aorayım: Cam, tahta, çinko, bakır, kur- mtyfm? ca ederim. ~ 
neme koprak onu a şun, mi.içtemian-..,. mQDfmiclm, konu- - BaJJI'!. Oturdu; fabl .......ııshı huzuru kaç - _ 

01 maja t>.tJadım. . ir ha- pbilirler mi? - Bahle nereden~?. mışb. )[edmlR ikide, birde odadaki rad- m ... 
KHaı. nazaran ~ evve1' mısaf _,.,_ _ Hayır!... _ Jılanyatimuwtım... 'JO malrinaine ı. ....... etle bakı !ar - Akla sığmıyacak şeyler konuşu,al' 

lllmlD -nanmwıu kır •etmekten b..,- rad beni i edl .._,, yor ' en di -ım . . d b . -..ıı--. ---r---: _. . . oeuk- _ Bmılann nmmnt he,ettnden VÜ<"U· - Belki '10 manyat zma - küçük bir tıpırtıdan heyecan duyuyor _ ye gu emenızı e ilhassı nca ~-..-
nıaJr Jhımdı ~nctüm. Benim ç ? ~~ T ~ Dü" b" kl lm ..tbi 

da bö İe zarif aşk maceralan yok- de getirilın.i§ bir cihaza elektrik cereyanı Yf16 • .• .. ıanıı. aı:-z müsa~abelerle bir müddet g:~.: n ır ço anınıza co az• •• 
lu#um Y verirseniz!. - O ba§ka. bu iddia Msbutun başka- daha vakit geçtrdıkten sonrn kalktık. gorunen şeylere bugün alelade eşya u-
turOnd. h t tadım· Gen'"'i- - MeselA radyo filin mı? dır. Manyatbe edilmif bir adam bütün Herkesten sonra elini sıkarken Nadide :Zarile bakıyoruz. an sonrasını a ır · ~· ed · 
limde • tavudaki budak deJiliııe par- - Evet. rad;Jo... varlığmı m yumun iradesine terket - yavaşca kulatıma fısıldadı: (Arkan ~Gf') 
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(Memleket Haberleri) ------
Bir 

RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI -----
Egede sulama tesisatının 

ikmaline çalışılıyor 
Tesisatın ikmalinden sonra Garbi Anadolu mıntalca
sında pamuk rekoltesi 500 bin balya, üzüm rekoltesi 
150 bin ton, zeytin bir misli fazla istihsal edilecek 

Son seylabda su. baskınına uğrıyan araziden bir görü.nü§ 

lzmir, 1 (Hususi) - Garbi Anadolu o-ı Menemen, Manisa va Salihlideki su
valarının sulanması için meydana getiri- lama tesislerinin ikmalini müteakı.b, A
lecek büyük sulanma teslı:leri çalışmala- laşehir ovasının sulanması işine başlana

rına devam olunmaktadır. Milli Şefin caktır ki, bu ameliye takriben üç milyon 
Başvekaletleri zamanında emir buyur- liraya malolacaktır. 
dukları bu dava, 1941 yı!ında kuvveden 
fiile çıkacak ve Garbi Anadolu ovaları 
sulanacaktır. 

Kesikköy kanalı istikametindeki çalış
ınalar, havaların fazlaca k~lamasından 

jolayı muvakkaten durmuştur. Martta 
tekrar faaliyete geçilerek Menemen ve 
Manisa ovalarını sulayacak olan tesisler, 
en kısa zamanda ikmal olunacaktır. 

Diğer taraftan Salihli ve Denizli rnın
takalarında da çalışmalara devam olun
mak;adır. Salihlideki çalışma, Marmara 

Bütün bu sulama iş~erinin mahsul re
kolteleri üzerindeki ilk neticesi şöyle izah 
edilebilir: 

Pamuk rekoltesi bir misli fazlasile 

500.000 balyaya, çekirdeksiz Sultaniye 

üzüm rekoltesi 150.000 tona, zeytin rekol
tesi iki misline, yazlık ve kışlık zer'iyat 

rekolteleri dört misline çıkacaktır. Tür
kiyenin ihracat emtiası arasında en par-

lak mevkii temin eden ve yurda senevt 

20 milyonluk döviz tem.in eden tütün 
gölü sularından istifade edilmesine ma- mah~lü. yerini pamuğa bırakacaktır. 

tuftu,-. MilU Şefin de İzrnirdeki tetkikleri esna-
Bu kış me\·siminde efe iki defa taşarak sında işaret buyurduklan gibi pamuk, 

ekilmiş araziyi mahveden Bak1rçayın te- Egede yakın bir atide beyaz altın gibi bfr 

mizlenmesi ameliyesine de devam olun- döviz kaynağı olacaktır. 

maktadır. 800.000 liraya malolacak olan Son ıeylab zaran iki milyonu geçti 
bu iş, en kısa zamanda ikmal olunacak- Sulama teşkilatının henüz ikmal edi

tır. Çandarlı nahiyesi halkı, ıslah plAnı- Jememesinden dolayı bu kış mevşiminde 
na naT..aran Çandarlının eki!mış arazisini Gediz, Menderes. Bakırçay, Kunduzçayı 

ikiye bölen bu çalışmaların tashihini Ve- ve Fetrek çayının müteaddid defalar taş
kMetten istemişlerdir. Çandarlı civarın- ması Egede mahsul üzerinde büyük za

da yeniden b1r köprü inşasına lüzum rarlar tevlid etm~tir. Maddi zarar iki 

Beyfjlehirde 
eczane derdi 
Bir yıldanberi kasaba 

eczanesiz ve eczacısız 

bulunuyor 

Radyo programımızın devamı CU.tuARTESt 10/2/194t 
13.30: Program ve memleket sa.at ayan, 

PERŞ~E 8/2/1940 13.35: Ajans ve meteoroloji haberleri. 13.50: 
12 30: Program, ve memleket saat ayarı, Türk müzifl. Çalanlar: Reşad Erer, Ruşen 

12.3~: Ajans ve meteoroloji haberleri. 12·50: Kam, F:ıhrl Kopuz, İzzettin Ökte. 1 - Oku_ 
Türk mü1Jği: Çalanlar: Cevdet Çağla, izzet. yan: Necmi Riza Ahiskan. 1 - Kemanı Rı • 
tin Ökte, Hasan Gür, Hamdi Tokay. Oku - za • Hicaz şarkı: (Pek cefacu.ııun .sana yoktur 
yan: Safiye Tokay: 1 - Nihaven:r~~ş~: bedel.) 2 - Suphi Ziya _ Hicaz şartı: (Di • 
2 - Sadettin Kaynak - Nihavend ş · lerim buse olup kalmayı her an dudağında) 

lkl 1 1 g··ıgesi ) 3 - _ Nlha vend · 
P · er n n o · .. · .. · ... Sa 3 - Şevki Ber • Hicaz şarkı: (Bir taraftan 
şarkı: <Hatırımdan hiç çıkmıyor.} 4 - .... • üzüyor ~önHimii.) 4 - Rlfat Bey _ Hicaz 
dettın Kaynak - Nihavend şarkı: (Gonul şarkı: CSlslendi hava tartı çemenzan nem 

Beyşehir (Hususi) - Bugün köyle- nedir b!lene.) 5 - Hamdi To~y: Kemenı;e aldı.) 2 - Okuyan: Semahat ÖZdenaea. 1 -
rile beraber 5 3 bin nüfusa sahih olan takslml. 6 - Hamdi Tokay - Kürdili H. §9. - Blmen Şen • segah şarkı: csun da içsin bir 

b lunmakt d kı: (Aşkınla dolan .. sineme.) 7 - 8HrlstoYu- yar elinden.) 2 - ..•...... - Seglh tartı: (Sev 
Beyşehir. eczanesiz u a tr. Kürdlll H. şarkı: (Gülsen açWıan.) - • da okunur.> 3 - Lemi _ Uşşak ı,arkı: (Sen1 
Hastalar hükfunet doktorundan aldık- suf _ Kürdili H. şarkı: (Kaldı yollarda bu arzu eder dldelerim.} 4 _ Şenuettin Ziya • 
lar~ !'eçeteleri yaptırmak için Konyaya şeb.> 9 - Sa:z.semalsl. 13.~0 - 14: Müzik Ka- Uşşak türkü: coı şllhi sefa pervert gördftm.) 
göndermekte ve günlerce beklemekte- tlJJlk miiz1k CPU ı7 .3o: Turk mnzıtı: Londra 5 - ......... _ Uşşak türkü: (Yürü dilber yll. 
di B. B. C. Radyo idaresi l.çin e&kl be.stekArlar, rü ömrümün varı.) 14.30: Müzik: RIJaşeti _ 

·r. edi . h" halk türküleri, ve modern be&tek!rlarm 8 - cumhur Bandosu (Şef: İhsan Kilnçer) 1 -
Geçen yıla kadar bel yenın ıma- serlerlnden mürekkeb hus~ program. 18: Gabriel Pares: Marş. 2 - E. Ramea~: Dar. 

yesile ve kazanın ihtiyacım karşılayan Program, ve memleket saat lya.n. 18.0S: Mü danusden Rlgandon dansı. 3 _ A. Borodine: 
eczanenin eczacısı ölmüş. eczane ka- zlk: Radyo Caz OrkestrasL 18·40 : KonUfID&. Prlnci İgor operasının uvertttrü. 4 - Mau. 
pannuş, bir daha hiç bir kimse açmak 18.ı&5: Serbest saat. 19·10 : Memleket saat A: rtce Ravel: Bolero. 15.15: Konu~a atadın 
teşebbüsünde bulunmamı.ştır. yarı, Ajans ve meteo:olojldhetabeç:~~~l. ~~~o~ .saati.) J8: Program, ve memleke~ aaat lya. 

,. Türk müzifl. Çalanlar· Cev s • rı. 18.05: Milzlk: Radyo Caz orkeat.ruı. 18.40! 
Hastaların uzaklardan gelecek ilacı- Gür, izzettin Ökte, Hamdi Tokay. 1 - Oku. Konuşma (Yurd bilgisi ve sevgt.st.) 19 30: 

nı bjnbir ümidle bekliyerek kıvranma- yan· Sad! Hoş.ses. 1 - Udl Ahmed - Suzidk Türk müziği: Kemence ve kanun ue au ·e • 
sı. bize. bir kazada bir eczanenin ne şarkı: CBir günah etti~ canda.) 2 ~ ~~~ serleri. Kanun. Vecihe, kemençe, Fablre Feı 
büyük bir nimet olduğunu göstermek- :s:a.s:ın - SuzinA.k şa:rkı.f C~Yfl um 8 i :k san.) 19.45: Türk müziği: Çalanlar: Ru§en 
t d' gözlerinin.) S - Musta a a z - uz n Kam, Reşad Erer, Fahri Kopuz, İzzettin öt.. 
e ır. şarkı: (Sen.siz bu sabah.) 41 - Karcığar ıtır. te. 1 -- Okuyan: Radife Erten. ı - Lemt • 

Gerçi. hastalara oldukça yardımı do. kil: CAtımı bağladım ben bir ormana.) 2 - SultanlyegA.h şarkı: (Andıkça geçen gftnle • 
kunan bir dispansere sahibiz. Lakin. O!mran: Radlfe Erten. 1 - Lemi • Karcitar rU 2 -- Yesari Asını • suıta.nlyegl!.h farktı 
dispant-erde mevcud ilaçların çeşidi az şarkı: <Bir gölge 01 beni peşinden koftur.> (Biz Heybelide her ecge mehtaba çıkardık:J 

2 -· Arif Bey - Karrl~ar şarkı: (Yıkma sa - S - UJ1 Eşref _ SuzinA.k §arkı: (Gtinden 
olduğundan, ancak birkaç türlü hasta- km burcu penah~:' "3 - s. Pınar - Karcı. güne efsun oluyor.> 2 _ Okuyan: SadJ Ho§.. 
lığa münhasır kalmaktadır. Komşu ka- tta" şarkı: (Sana gonfil verdim.) 4 - Lemi - ses. 1 _Numan Ağa .._Hüseyni A.ştran •ar • 
zalardan. Seydişehir. Şarkt Karaağaç Karclj1nr şarkı: CÇeıımanı o mehveşin ell • kı: CBlr mecliste ol yar ile buıu,tum.> 2 _ 
ve Aksekide de halk ayni derdden müş dır.) 3 - Okuyan: Mahmud Kannda.ş. 1 - llste/ ... Kp.lROla.:,2 md md md md m rn 
te:tidjr. Sel. Pınar - Hüzzam şarkı: (Sormadın halL Zeki Arif - Hüseyni Aşlran şarkı: (13a.Şadll1\ 

Milli piyangonun 
Ankaradaki sallş 

merkezi 

ml.) 2 - Bhnen Şen - SegO.h 119-r\:ı: <Bensiz feryada.} 3 - Sadi Hoşsea • Ttirldl: (Bağa 
ey gUll gülşen.} 3 - Udt Ahmed - Seg!h şar gwdlmJ 20.10: Konuşma <Günün meselele _ 
kı: (B:ıkıp ahvall perişanıma.) 20· 1~: Ko - ri.) 20.25: Türk müziği: Fasıl heyeti. 21.15: 
nusma CBtbllyografya.). 20.30: Mtizik. Kft • Müzik: Küçük orkestra (Şef: Necib ~kın.) 
çük orkestra (Şef: Necıb Aşkın.) 1 ~ 'Be - ı - Kutsch: Macar marşı. 2 - Drfgo: Ar _ 
na.tzky: Bebekler perisi filminden Neş ellytm leken'in mllyonları. (Serenad.) 3 - Lehar: 
şarkısı. 2 - Kalman: Çardaş l"llrst.tn opera. Şer..Dul operetinden potpuri. 4 - Mannfred: 
sından potpuri. 3 - Paul Linelte: Kaprt ! Karmençfta (Serenad.} 5 - Kalman: Ca~ 
tal:van serenadı.) 4 - Masca~: Kava.De bazhane Prensesi operetinden potpurt il -
Rustik~na CFantezU 5 - Hlppmann: .Or • J. Stranss: Sabah yaprakları (Vals.) 22 16: 
manda bir cüce duruyor,. halk IJ&Tlrun 'ftzerl- Memleket saat ayan, Ajans bnberlt>rl, zı;aat 
ne varyasyonln. 22.15: Memleket saat Kya. Esham _ TahvHAı, Kambiyo • Nukut Bor _ 
rı, A~ans haberleri, Ziraat, Esham - Tahn - sası \Fiat.) 23.30: Konuşma (Ecnebi Dtller. 
lA.t, Kambivo - Nukut Borsası <Fiat.) 22·30 '. de • Yalnız kı.sa. _ dalga postaslle. 22.30: Mft. 
Miizik: Modern Senfonik mftv.tk. (Pi> 23 · z1k: Ca'.?band rpl.) (Saat 23.00_e kadar yat. 
Mlizik: Cazband CPU 23.25 - 23.30: Yarınki nız uzun _ dalga po,.,ta.cıne. 23 25 _ 23.30: Ya. 
program, ve Kapanış. nnkl program, ve Kapanış. 

CUMA 9/2/19'1 Hergün, ö~lenlert 19.74 metre / 15195 tııo. 
l2 30· Program ve memleket sa.at ayan, siki TAQ ve akşamları 31.7 metre / 9465 kt... 

12.35: AJans ve ~eteoroloji haberleri. 12.50: lo.sikl TAP kısa - dalga postalarlle yapıl • 
Türk müziği CPJ.) 13.30 - 14: Müzik: Kan • makta olan Ecnebi dllierde haberler D6irl • 
ık müzik (Pl.)1 8: Program, ve memleket yatı programı: 

ş ............................................................. _ 
saat ayan. 18.05: Türk müziği. Çalanlar: ,••••••••••••••11ıııo. 
Kemal Ni!azı Seyhun, Refik Jl'ersan, Fahri 1 Vatansever her Tllrk e inin 
Kopuz. 1 - Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 - Ok . b d kigt nbc 
Şehnaa peşrevi.. 2 - Nazım _ Şehnas atır uması ıca e en a : 

semaı: <Didem yüzüne nazır.> 3 - oenAlza- Büyük Türkiye 
de _Şehnaz şarkı: (Etm&dln bir lA.hz& ihya.) 
! 4 _ ŞelMettl.n Ziya • Şehnaz şarkı: (Denl ı · Yazan: ORH-:1-N CONK.ER 

ın dal~a.sını bekliyorum.) 5 - Fahrl Ko - l o~tan utış yerı : ~kba, Ankara 
puz: Ud takstml. 8 - s _ ünctt Belim - EJeh.. Fıatı 150 kuruş. Sıpıuiş bedeli 
naz şarkı: (Blr Mvcivana d.ll müptelMır.> peşin gönderilmelidir. 

gösterilmiştir. Bu suretle 5000 dönümlük milyon liradan fazla tahmin olun.makta- Milli Piyango Umum Müdürlüğü ta1.. 
arazi kazanılmış olacaktıt'. dır. rafından An.karada Yeni.şehirde yeni 

7 - Şt>msettin Ziya. ŞehnU ıarkı: <Hem~--••••••••••••~ 
aldandım hem aldattım.) 8 - Şehnaz ııaz 

KARADENiZ 
ORMAN iŞLETME 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

( bir satış merkezi tesis edilmiştir. 
Manisa orta okulundaki talebelere yardımlar ~ Yukarıdaki resim bu merkezin aç11ış 

· _J törenini tesbit eylemektedir. 
Manı5adan yazılı-

f'<>r: Orta okul spor e. _,...,.., -- Konyada bir ev yıkıldı 
ve yardım kolu faali· Fi.. 
yetini arttırmı~tır. 
Valimiz Faik Törenin 
refika;;ının himaye-
6inde Halkevinde ve
rilen bir baloyu mü
teakıb elde edilen p9.- " 
ra ile okuldaki fakir 
-vocukların kitablan, 
ders levazımatı alın
mıştır. Bu arada çok 
fakir talebeler de 
!beslenmektedir. Ha
vaların roğuması do
layısile bu fakir ta
lebelerin bir kısmına 
çorap, kazak verilmiş_ 
bayramda şeker, men 

eli~ ve harçlık dağıtılmıştır. Resim yardım 1 ve muallimlerlle bir 
gl;ren 900uklardan bir kısmını müdür dir. 

arada göstermekte 

Konya (Hususi) - Geçenlerde şeh-
rinıizde mütemadl yağan yağmurların 
tesirile bir inhidam hadisesi olmuşsa 
da büyük bir tesadüf neticesinde nü -
fusça zayiat kaydedilmemiştir. 

Kolordu röntgen dairesi civarmda 
bir mübadilin kiraladığı ahşab evde 
bir öğretmen ailesile birlikte kiracı o
larak oturmaktadır. 

Esasen harab bir halde bulunan bu 
ev son günlerde yağan yağmurların te
sirile büsbütün tehlikeli bir hal arzet -
tiğinden içindeki kiracı öğretmen ve 
efradı aile.eri tarafından tahliye edflmi§ 
tir. 

Nihayet evvelki gttn bu tW birden -
bire yıkılmış ve bitişiğindeki bisiklet 
tamircisi H.asanın dtuckAnuu da çö -
kerlmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, adamı 

g.ör.scn son zamanlarda öy
le bir değişti ki. .. 

. • • Müthı, yalancı, ve 
palavracı .•• 

••• Bir söylediği diğerini 
tutmuyor .•• 

Hasan Bey - Tanırım, 
her gece radyoda muhtelif 
ecnebi ajansları dinliye 
ctinllye tı. hale geldi. 

semaisi. 2 - Okuyan: Azize Tözem. 1 -
MuhlLc• Sabahattin • Nihavend farkı: (Pek 
özledim se.sinU 2 - Arif Bey - Ra.st ıarkı: 
(Vuslatından gayri el çektiın.) 3 - Renım 
Hanıın _ Karclğar şarkı: (Hep neş'ell ıevda 
dolu.> 4 - Tahir Ata - HlcazUr şarkı: (Gön 
lüm b!r tını dilbaz.) 19: Serbeat saat. 19.10: ŞirketlmJ.z hissedarları umumt lıeyet;t 
Memleket saat il.yan, Ajam Te meteoroloji 
haberlıorl. 19.25: Türk muzıtı: <Halit ttırkQ_ O.diyen toplantl-'mm 5 Mart 940 Sah rtmtl 
ıerı. AdnnaJı Aziz Sadi Yaver Ataman. 19.40: saat B de Şirket merkezinde yapılma.sı mu. 
Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Fahire Fer_ karrer bulunduğundan dahili nizıı.mnamenııı 
san, Renk Fersan. Okuyan. Mü?.eyyen Sunar. 24 üncü maddesi mucibince en az dön bwe. 
1 - Tatyos - Karclğar şarkı: CHatırıı.m ra - ye sahib olup ta içtimada bulurunat ı.atı 
hat~ıız etmezsf' seni.) 2 - Tatyos _ Ka.ret~ar yeıı 
ııark:: .<Ne yao.ıaam ne et.'leln.) 3 _ Neş'tt hissedarların teşrlfierl veya bir ftlcll gön. 
Hayri - Karcııar şarkı:: <Aşkınla yandun.l dermeleri ve nizamnamenin 26 ncı maddesi.,. 
4 - Silkrfı Tunar - Karcihr şarkı: (Hasta nıe tevfikan hJ$se senedlerini tçthna gtinüne 
bir ümirllP .. hep beklerim.) 5 - .. .. ...... K&r tekaddii>n eden on gün zarfında §ttet veL 
clğıır türku: <Benlly! aldım kaçaktan.) 20: nesine tevdi lle duhuliye alma.lan dea 
Konuşma <Mllll kahramanlık ınenklbelert ) ve 
20.15: Temsil: La T<>.!ea. YaQn: Vletorte~ ilan olunur. 

Meclisi İclan 

RUZNAME: 

Sa-rdou. Tercüme eden: Ekrem ~- Puc _ 
etni'nln Tosea'dan parçalan pfyanod9. OenıaJ. 
Reşid taralından ç-alınacalctır. 21.15: Konut 
ma <Blhhat saati.) 21.25: Milztt: Rad;,o or: 
kestruı (Şef: Dr. E. Praetonaa.) 1 _ l"ran. 1 - İdare meclisi raporunun otunmaa. 
ce3co Oemlnianı: Concertıo Clrouot No. 12 <La 
Polla.> 1 - Mozart: Sarayd9n len bçınna 
uYertürft. 3 _ F. Schubert: Beşlnet lento _ 3 - 939 Takvim sene.sine 114 bJAnco .,. 

kA.r ~ zarar heaablannm tetkik nı, Sl })em.ol. majör. 22.11: MenıJetet aaat 
ayan, Ajana haberleri; Zlraat, Bılhanı • Tab ve ta.sdl'ld n idare nuıcıı.ınln tıruı. 
nllt, Kambiyo - Nukut Borsaa (1'1.at.) l2.U: i - Müddeti hitam bulan mQra.labın ye.. 
Müzlk: OpereUerden seçme Pf,.rÇa1ar (Pl.) 
2S : Mtlztk: Cazband (Pl.) 2S.la 23 -· y • . .v. L 
nnkl program, ve Kapanı.t. 

Ll.lenmMi ve ücrettnın U.Jtnl. 
5 - Müddetleri hitam bulan İdare llecllsl 

azalarına yenilerinin 1ntihabL 

ADEMİ İKTİDAR 

H O ~RMKöiB i N 
Tabletlerl her eczanede bulunur 

.tfo.ta kutusu 12SS) Galata, latanbul ·--.. - .. 



4 Şubat SON POSTA 
Sa:vfa 

MOTORLU K01'1PRESÖRLERİ 

Türkiye için mümessili: 

KRAFT ve OSTROWSB:Y 
s~h:bi: FRED. W. KRAFT 

İstanbul - Galata, Karamustafa sokak No. 36 Mannara han posta 
kutusu No. 1216 

Türkiye Cümhur.yeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarıhi: 1888 

Sermayesi: 100.00J.OGO Türk Lirası 
Şube ve ajans aded ~ 265 

Zirai ve tıc4l'1 her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kurnbarah ve ihb~rsız tasarruf hesablarmda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekılecek kur'a ile aşağıdaki ıa _ 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. P 

4 Adet 1,000 Lira1ık 4,000 lira 
4 " 500 .. 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 

" 40 " 100 ,, 4,000 tt 

ıoo .. so ,. s,ooo ,, 
120 " 40 .. 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndaki paralar l>ir sene içinde 60 liradan 
8 

.. 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı 'takdirde % 20 fazlasile verllecek::.gı 
Kuralar senede 4 defa, 1 ~yltll,, 1 BirindkinUQ, t Mart ve ı Hazi. 
ran tarihlerinde çekilecektır. · 

KiRALIK F ABRIKA BÜFESi VE LOKANTASI 
Muhltlnde elli aile ve üç bin işçi ve llStanın bulunduğu Malatya ooz ve 1pllk fab. 

rikala.rının büfe Te tantını mevcud demirbafla.rile birlikte kiralıktır. Tallblerin 20 
eub:\ta tadar fabrikaya müracaatları. 

80,000 
L 1 R A 

er nne, baba bilme idir! 
Et ve sebzelerin iyice pi.şmemesinden. meyvaların güzelce yıkanmamasından. içilen suların temiz ve saf ol

mamasından hasıl olan solucan dediğim.iz barsak kurtları en muzır hayvanlı:ırdır. Bunlar; ince barsağın iç zarına 
yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Hal.sizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, karın ağrılan, karın şişmeleri, burun, makad kaşınması, ishal, 
olurluk, baş c1önroesi, saJya akmaaı, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkulan, görmede ve işitmede 
bozukluk... Hep bu kurtların teairidir. 

Bir Kutu Ô<in/4 
o 

Bu kurtlann en birinci de-wuıdır. Bftynk ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk 
ıeve seve yer. 

DİKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat 
Vf.kaletinin resmi müsaadesini hai:ıdir. Tarzı istima'li kutuların içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 20 kuruş -
mm:ıııa ____________ ,._ tur. (SANTA) ismine dikkat . .,. , 

Baş, Diş, Romatizma, Siyatik ve Kulunç 
ağıtlarını geçirir, Gripe ve soğuk algınlığına karşı iyi bir 

iliçbr. Günde 2 - 3 aded alınır. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

MAJiK SAÇ EKSiRi ,_.. __ _. Türkiye 

Saçlarınızı dökülmekten, kepeklenmek • 
ten torumat için muhakkak Ma.llk aaç 
ek.slrlni kullanııwı. Derhal teatrlni (arilr -
sünüz. Saçları büyütür, kölelere yeni b&Jat 
verir. Bir tecrübeden .sonra neticeye hayret. 
edecekslntz. 

,.-.-~ilan 
Bandırma hOkQmet caddesinde kö
şebaşında ta.in iskele meydanında 
ve denıze nazır ayda 25 lira ioar 
getirir ve halen bir kısmı Bandır-
ma Ticaret Odasının tahtı if&talin
de bulunan beton Te modern bir 
bina ıııahibl yedJnden acele satılık· 
br. Talib olanların lst•nbul Gala-

b Posta kutusu 1188, Telefon : 

Şet er · Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Şirketimlı Merkez ve !abrikalannda münhal bulunan 75 ila 100 lira ay -
lıklı yerlere mfüabaka ile memur alınacaktır. 

1 - Mü.sa.baka imtihanına dahil olabilmek için talib~erin aşağıdaki vasıfları 
hai2 bulunmalan lanmdır: 

a) Asgarl lise veya lise derecesinde mekteb mezunu olmak, (yüksek tahsil 
görenler ve bunlar meyanında ecnebi lisanı binlerle tercih edilir.) 

lb) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan yukarı olmamak; 
c) Askerliğini yapmış olmak veya bu hizmetle usulen alakası kalmamış bu

lunmak; 
2 - Talihlerin, en geç A Şubat 1940 tarihine kadar Şirketimizin Ankarada, 

Yenişehirde, Karanfil sokağında .kam merkezine göndermeleri lhım gelen 
vesikalar şunlardır: 

a) El yaz.ısı ile yazılmıs mufassal hal tercümesi. 
b) Bir aded vesika fotoğrafı. 
c) Mekteb vesik3Sl veya musaddak sureti. 
d) Nüfus hüviyet cüzdanı mus:)ddak sureti. 
e) Evvelki hizmetlere aid bonservisler veya musaddak suretlerL 
3 - Müsabaka imtihaıu 10 Şubat 1940 tarihli Cumartesi günü saat 10 da 

Ankarada Şirket merkezinde icra edilecektir. 
4 - Müsabaka imtihanında muvaffak olanlar evvela berayi tecrübe iki ay 

müddetle muvakkat memur o1arak çalıştırılacaklardır. Bu müddetin hitamında 
mesaileri itibarile de iyi not alanların kadroya ithal ile tayinleri kat'i şekilde 
yapılacaktır. '111111••• «90 e müracaat 41 _ _.,, ,._ _________________________ ... 

TEPEBAŞI TİYATROSUNDA 
5 • Şubat - Paurtesi 

Felaketzedeler için 
Büyük Müsamere 

PEMBE SOKAK 
46 - No. 
Yazan: M. Feridun ---··-·----.. ·---·-··-· .. ···-··· .. ·····-· .. -·. 

Son Posta Matbaası 

NeFiyat ı.Iüdiirü: Setim Ragıp Emeı; 

.. .,,... ........... _ S. Ragıp .EMEÇ 
$.a.rJ.ll'"LdlıA&O A! Ek1'• UŞAKLI01L 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 
Bebek.İstinye yolunun tevsii dolayısile Lstimliik edilmiş olan Emirgan caddesinde 

58 numaralı sahllbane enkazı yıkılıp kaldırılmak ilzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Tahmin bedeli (999) llra 72 kuruş ve llk teminatı 74 lira 98 kuruştur. Şartname zabıt 
ve muamelrtt müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 15/ 2/ 940 Perşembe günü saat 
14 de daim! encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektublarlle 
lhale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (781) 

Devlet demiryolları ve Umanları işletmesi umum idaresi ilAnları 

Mııhrunmen bedeli 2259 lir~ 75 kuruş olan 131 aded takriben 250.300 litrelik galvanbıe 
d~ varil 20/ 2/1940 Salı gunü saat U0,30) on cuçukta Haydarpaşada gar binası da. 
hillndeki t.am.ı.syon ta.rafından açık eksiltme u.mlilo satm almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 169 llra 48 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun ta.ylD 
~tti~l vesaikle birlikte ebitme günü saatine kadar komi.syona müracaatla.rı lfı.zınullr, 

Bu i§e ald pztnamelel' komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (888) 



12 Sa1fa 

ilOUfl Lfl 

SON POST& Şubat .. 

._-uNGSRAM KRİPTON ampulla•ı 
ha asri fabrikada 
imal edilmektedir. 

TUNGSRAM ICAIP10N lambalarını 

temawaz ettiren paılalc ve bewaz ııılı 

burada vazedllen wa1ıselı randımanlı 

hususi malılneler ve aı•ıı dalıllc• il• 

lsllllsaıı kabil oımusıuı. 

-BiffflDER LEfl iST AN BUL - ANKARA - iZMiR 


