
HAL KIN GÖZÜ 

HALKIN KULAGI 

HALKlN DiLi 

Sene 1 O - No. 3414 YaZJ işleri telefonu: 20203 PERŞEMBE 1 ŞUBAT t 940 

:Balkan Antantı kOnseyi 
yarın Belgradda ilk 
toplantısını yapıyor 
Hariciye Vekilinin beyanatı 

·''Memleketimiz bitaraf değil, sadece harb haricidir ... 
Politikamız açıktır. Gizli hiçbir taah·hüdümüz yoktur,, 

Hariciye Vekilimi% diln. Kadıköy vapur iskelesinden çıkarken 1 

Harı~iye Vekılı şµkrü Sarar Jğlu, re - şusi vagonla şehrimıze .gelınışlerclir. Hay-
1 ti.kası ve maı.)' e ttıtdeki zevat aiin sabah darpaşada İstanbul vali ve belediye reisi 1 

Ankaradan gelen eksprese eklenen hu - (Devamı 8 inci sayfada) 

Çember!ayn f ngilterenin 
harbi ka2anmak için 

sarfettiği gayreti anlattı 
Bir Alman tahtelbahlrl daha batırıldı 

............ -..... ···-··· ..... · ..... ----·-
Finler yeni 
bir taarruza 

geçtiler 
Sovgetlerin zayiatı 250 

bin kişiyi bulda -
Dün 9 Sovyet tankı daha 

tahrib edildi 

.Htıaef'iın. S01111etıerden. (~nam ettikten 
bir tel.siz istasyonu. 

Londra 31 (Hususi) - Fin - Sovyet 
hatbi bugün ikinci ayını itmam etmi.f bu
lunuyor. Bu münasebetle harbin vaziyeti 

Londra 31 (HusuSt) - Başvekil Çem - terenin harb gayeleri ve harbi kazanmak (Devamı 3 üncü sayfada.) 
berlayn bugün, ınilll müdafaa komitesi üzere sarfettiği gayretler hakkında mil -
?:°alından tertib edilen ziyafette, İngil - (Devamı 3 ii:ncü sayfada) 

Demir ve çelik şehrinde neler gördük? 

Denizde harb 
'iddetlendi 

Yeniden lngiliz ve bitaraf 
ticaret vapurlan batırıldı 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı S Kuruş 

10 yıllık 'ose ve köprüler 
ı 

.. programı hazırlandı 

Çallşan kadınlar yol 
vergisi verecekler 
Her sene 1.500 kilometrelik yol 
mükemmel şose haline getirilecek 

Yol vergisi kazanç nisbetlerine göre tesbit edilecek 
ve 15 liraya kadar yükselebilecektir 

Ankara 3 l (Husus!) - Nafia V• 
kaleti 1 O yılda tahakkuk ettirilmek 
lizere bir şose ve köprüler inşaat 
programı haozırlamıştır. Program 
memleketin iktisadi, idari ve aske
ri ihtiyaçları göz önUnde bulundu
rulmak suretile vücude getirilmiş 
ve bu umumi esaslar dahilinde tan
zim olunmuştur. 

\.. 

On sene içinde mükemmel bir su
rette yapılacak olan yollar iktısadl, 
idari ve askeri bakımlardan memle -
ketin birinci derecede "hem.miyeti 
haiz olan yollarıdır. Etüdler yurdu • 
ımuzda bu çeşid yolların 15 bin kf
lometre utunltığunda olduğunu gös ~ 

te~tir. 
(DevaJD.I 8 inci sayfada). 

J 

Ortakög bügük bir 
yangın tehlikesi atlattı 

25 odalı muazzam bir 
ltöşk bDtDn eşyasile 

birlikte tamamen yandı 
Üç saat devam eden yangın Ortaköy halkını heyecana 

düşürdü, zarar 100 bin lira tahmin ediliyor 

Yeni Karabük şehri 
nasll kuruluyor? Londra 31 - -4.450 ton hacmindeki Diln akfa.mli 11cınguı. dan bir görünüş 

Karabük demir ve çelik fa.brika$tn da Haddehaneden bir gl~rihıüş 

- 9 - işçi alışınc.ıya ·kadar tek vardiya iizerin-
Iiad<fehane b~endisi devam edi- .1· (De~tiQI 1 l inci sayfada) 

Y'Gr: r···:t ... ···········r··~~~·-·········--···········-··--. " ~L) "') :.....t. \ 
- 20 pusluk hadde, aynı zamanda ıs ." · l:lt1.nt~rd ''rıkatUrleri j 

Ptlsktk hadde, 12 pusluk ta saç haddesl i..."' • 'f.{ .. ,. /.: 1 

ve Bancrest adında'ki İngiliz vapuru bu Dün akşam Ortaköyde btr yangın çık-ı maralı köşkünde saat 19 da yangın çık -
sabah bir istimdad işareti vererek, İs- ımş ve üç katlı, 25 odalı b'1yük bir köt - Dll§, köşk sahibi Emin Vafil Beyoğlu it
koçyanm şimal sahili açıklarında teh- kün yanmasile neticelenen bu yangında faiye gru.puna telefQn ed.erelt kalorifer 
like vaziyetinde bulunduğunu bildir • Ortaköy semti büyük bir tehlike atlat • bacasmın tutuştuğunu ve vesait gönde -
~tir. Başka bir vapur, derha•l fPlA • mıştır. Yangının tafsil.Atı şudur: rilrne.sini bildirmiştir. 

(Devamı 3 üncü ~yfa.da) Ortaköyde Muallimnaci caddesinde ih- Beyoğlu itfaiye grupu köşk sahibinin 

Eski Avusturya 
Başvekil Muavini 
Fran•ız ordu•unda 
Par\s 31 (Hususi) - Eski Avustur

ya Başvekil muavini Prens Ştharem -
berg Fransız ordusunda silbay olarak 
vazife alm~tır. 
· Maahan Prens, yalnız ecnebi lejyon • 
lant kumanda edebilecektir . .................... ·--··-·-······-··· .. ···· .... ---
r-Bugün 

Hatıralar Arasında 
Saray miidavimlainden üç al
ma ı HU.eyin Hilmi Pata, Halıkı 

Ptıfa ve Ahmed Rıuı 
YAZANı 

Ostad Halid Ziya Uşakhgil 
[6 nıcı sayfack okuyunu~ . . 

racat tüccarı Emin Vafile aid 105 nu - (Devamı 8 ind sayfada) 

Yeni romanımız 
Sihirli uoz konuşuyor! 

•.................•..•...••• Y A Z A N •••••••••••..••••••••.••.••• 

I. .............. ~;.;_~;~;.;~~-~-;.;.~ ..... ·. l ........... 
Hizmetçi ve uşaklar evlerin iç yıtlzlerini ~ eden en ealti ve tanınmıt 
mub'birlerdir. Fakat efYR acaba onlardan daha fazla htri.mimizde y&f8UU _ 

yorlar mı? MeselA iç hayatımızdaki bir radyo makinesi yalmz aöylenenlerl 
nakletmeyip de hakikaten dile gelse bize hizmetçi ve uşaklardan daha taz.ıa 
şeyler anlatmıyacak mı idi? Muhatrir eserinde işte bu orijinal mevzuu ele 

almışı ve onu bundan evvelki romanında §elıid old'U.ğunu:ı 
muvaffakiyetle lfle:miftir. 

fçln Ylrt manuıl hazırlık malzemesi ya- : ~ ~t nci A~ bakınız! - : 
~· Maıl<Nttane fMli7ete seçtiği r.aııian \. •• _.....:..~ • ......d.:....... ·-- - J ___________ ,,,,, Yarın başhyoruz 



2 Sa:vfa 

Hergün 
Hitlerin nnlku hariçle · 
Fena tesir yapacaktır 

\, Ekrem u,akhail 

IE:!S) ir Fransız muharririnin 

l,g) sene evvel Almanyada 

SON POSTA 

•aka.le: Çinli sözü= 

Şubat 

Kağrd çok yoksak 
fiatlarla satıhyor 

İhtikar komisyonu kağıd ve muk 
ihtikarına dair yapılan şikayet ve ih 
ları, tetkik etmiş ve tahkikatı genişi 
~eğe karar vermiştir. Komisyon mi! 
hsadı koruma kanunu hükümlerine ı 
hasıl etmiş ve nizamnamelerin gelme 

bir halk nümayişine tahsis etmiş olduğu 
satırları ihatırlıyor:um. Bütün şehir do
nanmıştır ve bütün şehir ayaktadır, Hit
ler de açık bir otomobilde, milyonlarca 
itiş.inin ara91Jlda yapya1nız, muhafaza-! 
~zdır. \ 

[ intparen faaliyetine devamı Iüzu 
- görmüştür. 

' 

Hitler bir aralık otomobilinden de ini-! 
yor, halk kütlesinin içinclı>, halk kütlesi 
ile çevrelenerek )aya yürüyor, kendisini 
ihata eden sadece halkın muhabbeti, 
dostluğu, ittihadı değil, sonsuz. aşkıdır. 

Fransız muharririnin bu sahneyi tas
vir ettiği günden sonra iki üç sene geçti. 
Halktan şefine yükselen sonsuz aşk seli 
bugün de ayni ittifakla ayni şiddetı mu
hafaza ediyor mu? Harb zamanında lrnr
fllıklı gazete jddialanna jnanmamakta 
kendımi haklı bulurum, fakat dün akşam 
bir noktaya dikkat ettim: 

30 İkincikanun Almanyada nasyonal Kınlan kalb tamir edilebilir, fakat bir defa çatlamış va-
sosvalizm kurulduğu gündür. Alınan - Vurmak her vakit elindedir, .fakat dinlemek :fırsatını 

· · kıt ain b. d f bul b·ı· · zoya !benzer, dalına özürlü kalır. 
Jnr her sene bu tarihin yıldönrtmünü 1 - ~Y,::;,:1z:,:::::;ır~:e;;;a~::;:,a~ı~ır~s1;;n~. ==========-===~======~==:==:==:=~~~~~~~~:'.::'.:'.:::= 

~~~l~ti~lI~;f ~f~f :: 
yapılmışh. Fakat bu arad:ı Hitlerin mu- Gazetede gördüğll /" ............................................ --, Çar Aleksandrın 
tad ~utkunu ahvali hazıra dolayısi1-: söy- Resmin ~ahibl kızla Hergnn bı·r fıkra 1 Kullandığı bir 
lemiyeceği, hatta şenlikte de hazır bulun- U 
mıyacağı ilan edilmic;ti. Buna rağmen Evlenen adam . Bilardo masa•ı 
gece saat dokuza doğru Hit1erin S~rpa- Yirmi sene dayanan il Oymalı, kakma-
lasa gittiğini ve mutad nutkunu söyledi- Londralırun bi- • k • h bir ayalh..,, gör-

ri gazetede gördü- ıs arpın a~ 
ğini isittik. d. -· • \ düğünü.% bu bilar-

Har'b içinde bir devlet reisinin ihtiyatlı ğü bu resme vu - cO kadın> piyesinin temsil edil ıgı i - ' do ..... ., ...... 1 tarihi 
bulunmak mec-buriveti teı::lim edilse dahi nılarak, derhal kı- • Tepebaş-ı tiyatroı1JJ,nda piyes bitmiş, i .............,. 

nü zın adresini ara - seyirciler dağılmı§lardı, i bir kıymeti haiz -bu. "özden kal"'l'T1•yacak bir noktadır. o -
h .,.... mış, bulm""- ha.- Kapı önünde bir erkek durmuştu. E. dir. üçwı·· cii Na -tün c:r1ıana dinletilen 1ıu•k11.n m hivetine -yı 

f va 1inde saçını, göz Oradan geçen. bir başka erkek, kapı ! g<'lince samyonız ki, bütü'i aünva ayn J • 

hükmü vermekte ittihad edecek ir. lennm rengini te - önünde bekliyeni tammı.ştı. İ 
CES->--Üm ettırerek - Burada ne bekliyorsun? : * ~ağlı boya bir res- - Hani piyeste bir dadı var ya, onu i 

Radvo Her Hitleri nutkunu Slk sık ke- mini yapmış ve bekliyorum. ! 
sen alkışları nasyonal sosvalizmı:ı A1- resimle birlikte - Anladım, Şaziye; neye bekli - İ 
manvada herkesi sarhoş etti.iti zaferli genç kızın evfae yorsun? ! 
gün

1
erde o duğu kadar ~iddetii bir uğul- gıderek onunla ev- - Birinci perde ile ikinci perde a- ! 

tu içinde getirdi. Buna ra~ırıcn ic me'n- Jenmeğe talih ol _ rasında tam yirmi sene geçiyor. Yir- ! 
lekette yaptığı tesirin dE.'!'ecesi, <::Ümuiü, muştur. Net;ce mi senede dadı ihtiyarlıyor, fakat • 
derinliği hakkında kat'i bir hük~m veri- tahmin edeceğiniz ayağındaki iskarpin eskimiyor. Is -
lemez. SporpaJasta toplamın vüz bin kişi gıbi, İngiliz deli - karpini nereden aldığını sorıı.p öğre -
de olsa bütün Alrranvn dC'ğildir. bes ay kanlısın!n lehinde neceğim. Ben karıma şimdiııe kadar 
süren sıkıntılı, endişeli gfrıılerc1C'n sonra t~Ji etmiştir. nereden iskarpin aldım.sa, altı aydan 
karanlık bir istikbal önünde Alına,...var n • fazla dayanan olmadı. 

Hitıere karşı ilk gün
1
erde b~ lf>a·v· iti- Güldüren ve ağ.'atan makine \ ... _ -·--' 

polyon tarafından 

Rusya Çan ikinci 
Aleksandra, 1885 
de taç giyme me -

raslıninde hediye 
olarak verilmiştir. 

Masa şimdi, Lou -

drada bilardo mü ... 

zesinin antika eş -
yalar kısmında 

bulunmaktadır. 

Bisikletin hôkim olduğu 
mem!eket 

Haber aldığımıza göre piyasadJ e 
rinde kağıd bulunan birkaç firma ev 
ce 80 lira tutarındaki bir kağıd parti. 
460 lira gibi altı misli bir fark üzerin 
satmaktadırlar. Bu firmalar fatura v 
mcmekte ve alıcılar da işlerinin ka 
ması için şikayet edememekte ve bin 
tice fiatlar normal gibi görünilrken ) 
de 600 yükselmiş bulunmaktadır. 

Yeni kanundaki cezai ahk.imın şid 
şimdiye kadar stoklarını saklayıp kü 

1 partiler halinde ve şeklen normal şar 

1 

dahilinde satış yapanların .faaliyetl:?:i 
zerinde her halde müessir 'llacaktır. 

Peynir fiatJan yükseldi 

Son günlerde peynir fialları yükse 
meğe baş!amış ve bu yükseliş tenek 
100-125 kuruşa baliğ ol.muştur. Ka 
peynirleri fiatlan da ayni şekilde ar 
maktadır. 

Haber aldığımıza göre gerek şehr· 
mizdeki buzhanelerde ve gerekse U 
köprü, Lüleburgaz, Edirne buzhaneler 
de külliyetli miktarda peynir stokl 
bulunmasına rağmen bu yükseklik y 
ni yıl peynir imalatı için henüz bir 
zırhğa geçilmemiş olmasından ileri g 
mektedir. 

Peynir imalathane sahibleri her se 
bu mevsimlerde koyun sahiblerine av 
vererek konturat yapmakta oldukia 
halde bu sene henüz bu şekilde faaliye 
geçmemişlerdir. 

Maamafih Ziraat Bankası müstahsil 
durumunu gözönünde tutarak hayv 
sahiblerine \hayvan başına 50 kuruş 
vans vermiştir. 

Diğer taraftan önümüzdeki 
mevsimine kadar ihtiyacı karşılıyac 

teneke ithal edilmediği takdirde bir te 
neke buhranı ile karşı 1aşması ihtimalin 
den de bahsedilmektedir. 

Arpa ihracı menedildi 

Dahili istihlaki karşılamak bakımın 
dan görülen lüzum üzerine arpa ihra 
catı menedilmiştir. Bu vaz.iyet derhal fi 
lara tesir etmiş, altı kuruş on paray 
kadar yükselen dökme arpa, beş kuru 
otuz paraya düşmüştür. 

madı aynen muhafaza etf<Hni c;ö,·len:ıPk A pad bıs' ı"klet başlıca iki mem 
· .,. A m. r K1 ada z'sta ı" ,l ·k vru a -güçtür, aksini isbat etmt!k ice i~kansız- Bir Arnerfiltan fizik profesörü çok mü- - lekette mühim bir mevki işgal eyle- Ameriha ordusunun 

d b b k d · eml k t him ıbir makine icad. eylemiştir. Bu ma- h b H land a· ır, u a ım an esacen ıc m e e astaltl!l mektedir. Bunlardan iri o a. ı- r,,eslı"hl /Pin geni 
için .sövlemniş olan nutkun Alman küt- kine iki nevi dalga neşreylemektedir. Bi- . . . . .. , ğeri Danimarkadır. Son zamanlarda .ı. 1 Y 

lesi üzerinde yapmı olabileceği tesiri ri ağlatan daılg~ diğeri de ı;!Üldüren dal- Amerikada ıstatistık merakı m'..lth~ Danimarka Holandayı geride bırakmış- TaJısis l istendi 
bt'iyetle tayin edemiveceğiz. buna mu- ga .. bu dalgaların tesirleri altında bulu- bir salgın halindedir. Her şey hakkında tır. • . 
kabil dünva eJk~n üzerinde mPnfi bir nanlar icab:ıına göre ya gülmekten kınla- istatistikler tutulmaktadır. . :kan 'taht 

1 
K V<i§ington 31 (A.A.) - Erkanıharbıy 

tesir yapacağını tereddüd etmeden söyli- caklar, ya ağlamaktan katılacaklardır. 1 Şimdi de bir istatistik meraklısı dok- DôJUillar. ın payı 1 0 an c o. reisi General Marchall, 940 milyon do 

1 
penhağı-ın nüfus miktarı 3. 700.000 dir. 1 1 k k • t h . .-t 'st ·şı· B yebiliriz. Bu keşif bilhaasa tiyatrolarda tesiri?~ tor bütün otePere binlerce nüsha olarak ar ı as crı a sıs"' ı emı ır. un 

+ . gösterecektir. Bilfarz bir komedi temsılı sual varakaları göndermiştir. Bu varaka- Bu halkın 2·600.000 nin bisikleti 400 milyonu hava ordusu için, 300 mil 
Alman devlet reisinin söylevi tarih, sırasında bir köşeye yerleştirilen makine lar otellere gelen müşterilere dağıtılacak vardJr. Hergün işlerine bununla gidip yonu sahil muhafaza teşkilatının arttı 

itham ve tehdid ola:rak üç k1sma aynh- güldürücü şua neşreder etmez, piye.s ber- ve cevablar doktora bildirilecektir. gelme!dedirler. rılması için, 240 rnilyQnu da kara ordu 
yor. ba.d tir feY bile oka halk durmadan gü- Çok garib olan bu sual varakası muh- suna asri techizat temin etmek içindir. 

Tarih faslında Almanyanın Vers?.y ıecektir. Drann temsilinde de aksi hisıl teviyatı şudur: Meşhur bir şair bulaşıkçılık 
muahedesi ile uğradığı haksızlıkların hi-

1 
olacaktır. 1 - Geceleri uyarur mısınız? arıyor 

Hyesini L,'litiyoruz itham faslında de- , Bakalım ibu ma'kine hakikaten söylen- 2 - Ne vakit? 
Bundan 17 sme evvel f(>bretin en yük-mokrasi ~]eminin Almanvavı sözde par- diği gibi çrkaca:k mı 3 - Ne içiın? 

sek tabakalarında bulunurken, birdenbi~ çalamaya matuf emellerinh sa"ıldığmı 4 _ Rüya görür müsünüz? İn 
d l t · · · n tku d d b re ortalık~-- kaybolan giliz - Amen'kan 

Almanlar Pragda 
Mazariğin hususi kalem 
müdürünü tevk· f ettiler duyuV"Onl"4 tehdid faclında is<' Almanya- man ev e rcısının so nu n :ı a a- 5 - Rilya!annızı tıabrlar mısınız? wı·.u 

nm başta müstem1E>keler o!mak üzere his büsbütün meskO.t geçilmiştir. v _kse.1< . 
1 

k kırması şair Carlinin, Nevyorkta bulun- Budapeşte 31 (A.A.) - Üj Nemzedef 
biltün tıak1 arıru tamamı:>n alacağım, ahn- Almanyanın menfaati chayat sahasI> 6 - Yastıgınız yu mı, a ça mı- duğu ve kendisine bulaşıkçılık veya bek- gazetesi yazıyor: 
cava kadar çarpışacağını ve bunun için tabirinin icad edı1diği gün bütün dünya· ı dır? y çilik gibi bir il aradıtı anlaşılmıştır. Alınan polisi Prağda eski cüm.hurrei.af 

d ba 1 1 ·· h · tm. k h k 7 - Sag tarafa mı yatarsınız. Sol ta- '--' 
de tamamen hazırlanmış bulu:ııduğunu a Ş a.nuş o an şup eyı uyu a , a • Şair Carlin, .{() sandık tutan Aitaoblan- Masaryk'in husust kalem müdürü doktor 
dinliyoruz. Fakat Avusturyayı ayni dil sız!ıkları ta.mir ederek makul bir sulhe rafa mı?··· . Yumuşak nm ardiye parası olarak ambar aa.hibinc Schaphal'i tevkif etmiştir. Schaphal n 
ve avnl kandan olduğu icin bir kenara yol ıbazırlamak olacaktı. Halbuki Her 8 - Yastıklarınız sert mı 270 lira borçlanmıştır. yaşındadır. 
bı:rnkalırn, Çeko-Slovakvnmn, Lehistanın mtıer son nutku ile tamamen aksi bir mı? Hamgisini tercih edersiniz? 

9 Ş'ltel · · n.....,,l.ll·r' Alınan polisi bu ihtiyarın Çek muhale-hiç bahsi geçmemiştir. Bütün dünva g:ı- yol tuttu. - 1 ennız .,..,.. uı • J b /c h 
z~telerinde kapanan üniversit<>lerden, Nutkun tebdid kısmına gelince, bu ıo _ Hazmı taamdan evvel mi, sonra ncinen İr aya tari e geçti fet azası tarafından tesis edilen gizli b.ir 

k '- · k 1 h. 1 d ·· k 1 arbin yapılabilecegı-· sahayı elan bula mı yatarsınız? • teşekkıü~le münasebette bulunduğundan me tevsız a an şe ır er en. usera am-1 ı _ _ · Geçenlerde Fraoa tarihinde ilk defa şüphelenmektedir. 
pma yollanan binlerc.1e mün~'Verden mıyanlardanız, faka.t yaşayan gorur, bu ıı - Gece yataktan kalktığınız vakit olarak, F.ruısı% nazırlar meclisi, Elize sa- ......................... ._ .. ____ ._ .................. .... 
bahsedilirken nutukta bf-~"r1veth vkdn- dakika için söyliyeceğimiz söz, Alman ne yaparsınız?··· rayı yerine Daladyea.lo bulundtılu mi1li T A K V 1 M 
nını tatmin edecek tek kelime sövlenme- devlet reisinin söylevinin dünya efkarın- Doktor bu cevablar üzerine Amerika- müdafaa binll!lllda toplanmıştır. Buna ı;wm--::::::ı==ııı:::=-=-===-=-==mı::::=:::::llft 
miştir. A1manva Çeko-Slovakvanın sad~ da menfi bir tesir yapac:;ığıdır. lılann ahvali uımumiyeleri hakkında u- seıbeıb de Daladymin bir aıkut neticesi a-
ce Alman ırkil~ mesk\ın kısımlarını isti- Ekrt?m Uşaklıgil mumt bir hüküm verecekmiş!... yağını incitmi§ ohnasıdır. ıı----...... -.&----...,..----n 
yordu. Fakat bütün Çeko-Slovakvayı al- Ar~eoe 

UBAT 
Rumi aane 1 dı, Lehistanda .sade-ce Alman ırkı ile 

meskun olan Danzig]e KC°ridordan bir 
geçid hakkı talebindPvdi, halbuki Lebis
tanın varıSlnı ald1, yarısını da müttefiki
ne verdi. 

ffarbin ilk h:ıftalarınd::ı Slovakyanın 
istildaline tnut1ak olarak riayet edilecc-
ği Çekvada tamamen muhtar bir hük11-
~t yapılacağı, T...ehistanm sırf Leh un

f'Jl rı.ı ile meskun kıc.ımlarında da müsta
sı.; yeni bir Leh hükumeti kurulacağı 
~i cli<ı echimisti. Aradan geçl!n müdact 
10 f nda Yad1er tamamen unutulmuş, Al
:ıar 1 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Muharib devletler karşı karşıya hareketsiz durmaktan 

hemen ayni gün içhıde bıkmışa benzi10rlar. Yekdlğerile 
sözle~ gibi Fransız ıhükılmet reisinin dilile: 

- Mutlak harbin daha ziyade gecikmJyeceğini. 
Alınan devlet reisinin dilile de: 
- Hazırhğm bittiğini, meyva toplama zamanının geldi

ğini, söylediler. 

Fakat nerede, nasıl, hangi vuıtayla? Tabtl bilen yoktur. 
Aşılamıyan müstahkem hatlar, geçilemiyen bitaraf top

r~klar,. ha~bfn b:1gilnkü sahalarda imklnaız olduğunu ileri 
suren ıddıalar bır gGın içinde hnJdımsil.ı ınd kaldılar! Bu 
suale eevab veren d'ıe 10ktur. Bu vaziyetlere biz her sözü 
peşin akçe telakki etmemenin datıa doğru oldu~na inanı
yoruz, fakat ey vJı...ıyucu aen: 
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t Şuhat SON POSTA 

Finler yeni bir taarruza 
geçtiler 

Hitlerin nutuk söyliyeceği halka 
son dakikada bildirilmiş 

1 İngiltere zalzele 
felaketzedelerine 133 bin 

sterlin tahsis etli 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
hakkında yapılan .bir bilançoya göre, Sov 
yetlerin şimdiye kadar verdikleri zayiat 
- ölü ve. yaralı olmak üzere - 250 bin ki
şiye baliğ olmaktadır. 

Buna mukabil Finlerin zayiatı hiç de
necek kadar azdır. 

• Hitlerin nutku 
ne ifade ediyor? 

Yazan: Selim Ragıp Eme9 

Nutkun söylendiği Sporpalasda mühim ihtiyati 
tedbirler alındı, Göring toplantıda bulunmadı 

Londra 31 (A.A.) - Ahiren kabul e
dilen kredilerden 100 bin İngiliz lirası -
nın !bitaraf memleketlerdeki Polonyalı 
mülteci~ere, 133 bin İngiliz lirasının da 
Türkiye zelzele felaketzedelerine aid ol
duğu öğrenilmiştir. 

Bu akşanı Hel.sinkiden alınan haber - M uharib devletler ricalinin. bazan 
lere göre Fin kuvvetleri, Suomisalm.i mın kendi efkarı umumiyelerine, ba· 
takasında yeni bir taarruza başlamış ve zan da cihan efkarı umumiyesine zaman 
daha ilk hamlede bazı mühim muvaffa-

Bern 81 (A.A.) - Neue Zurcher Zei· -ı Gazete muhabiri, Hitlerin söylemiş ol-
tun.g yazıyor: . duğu nutkun bilhassa dahili işlere inhi-

zaman hitab etmeleri bir itiyad halini al-
kiyetler elde etmişlerdir. dı. Bu sayede hem belki tezelzüle uğra-

Sovyetlerin bu mıntakada tahşid et - ~maneviyatı kuvvetlendiriyor, hem de 
tikleri kuvvet, 20 bin kişi tahmin edil - cereyan eden harbin seyri hakkında ha!.k 
mektedir. 

Dün Hitlerin Naziler tarafından ileti- sar etmiş olduğunu yazmaktadır. Muha -
dar mevkiinin ele geçirilmesinin yedinci bir, ecnebi müşahidlerin Hitlerin geçen 
Ytldönümü münasebetile Hitlerin bir nu- senelerde yaptığı gibi cBolşevik tehdi -
tuk söylemiş olduğu Sporpalasta çok di:. nden bahsetmemiş oldu~nu, yalnız 
tnühinı ihtiyat tedbirleri alınmış idi. cNihilist mısurlara. müphem bir telmih-

Mısır hanedanının teberrüleri 
Lcndra 31 (Hususi) - Mısır Krali~ 

çec;i Feride Sultan ve Validei Krali 
Nazlı Sultan Türkiye zelzele felaket -
zedeleri için yüzer İngiliz lirası teber
rü etmişlerdir. Kral Faruğun iki hem
şiresi de ellişer lira vermişlerdir. 

kütlelerini imkan nisbetinde ve sır ifşa 
Bir FinlB.ndiya karakolu, birçok Rus etmemek şartile aydınlatmış bulunuyor• 

yüksek zabitini hamil olan bir otomobili lar. Hitlerin evvelki akşam döylemiş ol • 
berhava etmiştir. duğu nutuk bu cümleden olduğu gibi İn-liitleı-in nutkunu irad edeceği Alman te ·bulunduğunu il~ve etmektedir. 

halkına Salı günü öğ'eden sonra haber Nutukta ltalyaya aid bir nokta 
Fin tebliği giliz başvekilinin buna vereceği kaydo • 

verilmiştir. Son dakikaya kadar Hitlerin 
nutkunu söyliyeceği mahal tayin edi!miş 
değildi. 

10 binden fazla samiin, halk arasından 
ihtimamla seçilmişti ve nasyonal-sosys. -
list hareketin, muhafız ve hücum kıtaa -
tının eski muhariblerinden ve fırkanın 
diğer teşkilatlan azasınd9.n mürekkeb 
bulunuyordu. Ecnebi matbuatı mümes -
silleri, propaganda nezaretine davet e -
dilmi.şler ve müteakiben bu !ıezaret me
ttıur1arı tarafından içtima mahalli ken -
dilerine bildirilmeksizin Sporpalasa gö -
tıürül.müşlerdir. Bitlerin etrafında Gö -
beis, Himmler, Ley, Rust huJunuyordu, 
fakat buna mukabil Görin.g toplantıda bu 
lwunuyordu. 

Alman hududu 31 (A.A.) - Havas a-
j ansı bildiriyor: 

Hitlerin nutku, Zurih matbuatında, ba
zı şayanı dikkat mülahazalara mevzu teş
kil etmektedir: 

Neue Zurher Zeitung gazetesi, Hitıerin 
tasarladığı taksim keyfiyetinin doğru -
dan doğruya Fransayı kasdettil;ini söy -
!emektedir. İtalyaya vaki ol!in hitab bu 
itibarla mühimdir. İtalya, csıkı dost~ ta
birile tavsif edilmektedir. Halbuki, Hit
ler, kral Viktor Emanuele gönderdiği ye
ni tebrik telgrafında, müttefik milletler 
tabirini kullanmıştır. Ve nihayet şurası 
da kayda şayandır ki, cRoma - Berlin mih 
veri» sözü zikredilmemektedir. 

Garb cephesindo 
fa?.liyef arttı 

Helsinki 31 (A.A.) - 31 Kanunusani lunan cevab da gene bu fasileden sayıla
te'blig~i: 

bilir. 
Kareli Berzahında, Sovyetlerin yaptık- Umumiyetle nasyonal sosyalist Alınan-

lan bir taarruz püskürtülmii§ ve Sovyet- ya ve faşist İtalyada bu gıbi hitabeler 
ler Taipali nehri üzerinde 60 ölü bırak - daha evvelden bildirilmek ve bunwı için 
mı~lardır. Ladoga gölü şimalinde .. muh - uygun bir dekor ve bir hayli kesif sami 

Paris 31 (AA.) - Dün cephedeki karlı telıf ~.ok:~la.~da . .Ya.~ılan Sovyet hucum - hazırlanmak mutaddır. Hitlerin bu defaki 
ve 'buzlu havaya rağmen Alma:il kıtaatı, ları puskurtulmuştür. Dokuz Sovyet tan- nutku gene yirmi binden fazla bir kala • 
sene başındanberi karakollarının yap - kı tahrib edilmiştir. Diğer mıntaka1arda ı balık huzurunda irad edil.mi olmakla b 
makta oldukları harekattan daha geniş topçu ve ke§if kolları faaliyeti olmuştu;. raber tarihinin evvelden il:n edilmem~ 
mikyasta hareketler yaıprruş!ardır. Bu Havalarda, Sovyet tayyareleri, harekat 1 olması. son Münih suikasd teşebbüsünün 
hareketler, şiddetli bir topçu ateşi ile sahasına münhasır kalmak üzere mahdud bir eseri intibahı olduğu farzedilebilir. 
başlamış ve gene böyle bir ateşle hitam faaliyetlerde bulunmuşlardır. FinlAndiya Birinci defa yarım kalmış böyle bir ha
bulmuş olan iki hücumdan ibarettir. tayyareleri müteaddid keşif ve bombar - reket, bir başka defa tamam olabilir. Bu 

Çember ayn ingilterenin harbi 
kazanmak için sarfettiöi gayreti anlattı 

J3u hareketler, Sarre ile Varnclt or - dunan u~uş.~a~ı .~,ap~~~ardır. Beş S<ıvyet rasimenin birdenbire tertib edilmiş gibi 
manı arasında Sarre'ın garb mıntakasın- tayyar~sı ~uşuru. muştur. ortaya çıkarılmış olmasını da, işte bi)yle 
da cereyan etmiştir. Bu mıntakanm kala- . H~l~ınki .31. (A:A.) - Sovye~ taY>'.'are- bir ihtiraza hamlede biliriz. Şimdi gelelim 
balık olması ve 'birçok münfe!'id evlerin cılerının, Fınlandıya Kızılhaçı ışaretı ta- nutkun eda ve muhtevasına: 
mevcudiyeti, karakollann harekatını na- ~ıyan hastaneleri bombalamak emri al- Bu nutukta kullanılan ınutad keskin 
zik1e§tirrnekte olup İlkteşrin ortasm - dıkları teyid olunuyor. Hastaneye sevke-

1 
lisan ile karışık bunun nükteli mahiyeti 

danberi Almanlar, müteaddid taarruzlar- 1 d·~·.m ~us e~sirler!nin k~:kak tavırl~rı bu gösteriy<>r ki Hitler bir hayli zamandan-
la Fransızların küçük ileri .nevzilerini · haberın dogrulugunu gostermektedır. beri muhafaza edegelmekte olduau süklı-
buraya doğru sürmeğe uğraşmaktadır - Finlerin cür'ctkarlı~ . tun herhangi bir aciz veya tereddüd maı-
lar. Dün Alman topçu ateşi, Fransıı.lar Helsin~gin .sanamat g~zetes~~~1 ~alın - nasına alınmaması için bilhassa Alman 
tarafından mukabele görmüş ve Fransız den aldıgı bır ~abere gore mıl:ıyetı meç- efkarı umumiyesini tenbih edip onu o
bataryaları, mütekabil ateılerHe Alman hul 8 tayyare hır Estonya şehrı~e 3o bom 1 yalamak ve nasyonal sosyalist rejimin ~
hücum kıtaatını dağıtmışlar ve ric'ate ic- ba. atar~k ~zı hasarlara sebe~ı~et v:r -1 ciz bir vaziyette bulunmadığını ilan et -
bar etmiş~erdir. h_l:1§1ler~ır. B.ır !sv~ç harb .muhrıbıne gorc, mek istemiştir. Bunu yaparken de rnüt

(Baştarafı 1 inci sayfada) mını kurtardığımızı size beyan edebili • 
him bir nutuk söylemiştir. rim. (Alkışlar). 

Başvekil, evvelce yapılan tahminler hi- Başvekil, bundan sonra, bu harbde Bü-
Bu nuntakadaki ~pçu faaliyeti, gece cur ~tkar .~ınl8!1dıya keşif kolları Be:az tefiklere karşı öteden beri kullanageldiği 

oluncıya kadar 'bütün gün devam etmış- denız sahıline kadar ula~lar ve mu - mantık ve muhakeme sistemine sadık kal-
lafına Hitlerin dünkü nutkuna hiç temas yük Britanya tarafından sarfedilen gay
etmemiş, ancak son dakikaya kadar ne - retin ehemmiyetini gösteren uzametli ta
.rede ve ne vakit söylenec~gi mektum kamlar zikretmiş ve sözüne şöyle devam tir. himmat depolarına ate§ ver~işlerd~. mış, Versayı itham etmiş, İngiliz ve Fran-

Tayyarelerin faaliyeti, hemen hemen K~y~çıların muvaffal<lye~len sız imparatorluklarının sonu gelmez iş -tutulan bu nutka telmıhcn, c!emiştu ki: etmiştir: 
- Yeri ve saati evvelce ilan edilmiş 

olan bu ziyafete riyaset edebıldiğirnden 
dolayı çok memnunum. 

Başvekil sözüne de\amla demiştir ki: 
Hadisat, yalnız bizım fevk.ilade büyük 

gayretler sarfettiğimizi değil şimdiye k.a
dar fevkalade büyük neticeler e!de etti
ğimizi de göstermiştir. 

Hali hazırda İngilterede, Fransada, 
Hindistanda ve denızaşırı daha lıaşka 
memleketlerde, imparatorluğun muva -
salaları için hayati ehemmiyeti haiz yol
lar boyunca b ·r milyon 250 bini müte -
caviz asker sılah altındadır. Deniz aşırı 

memleketlerdeki bu kıt'alar, İngi~terede, 
külliyetli kuvvetl~rin seferberlığine ve 
techimne devam etmemiz imkanını ver
mekteciir. 

İngiliz bahriyelilerinin faaliyeti 
Çemberlayn, bahriyeye aıd meselelare 

temas ederek demiştir ki: 
Harbin ilanındanberi, kruvazörlcrimJz

den biri 34 bin mil mesafe katetmişti~. 
Diğer bir kruvazör 102 gün, bir torpido 
muhribi 103 gün denizde dolaşmıştır. 

Propaganda nazırının en c:ür'etkarane 
iddialanna göre, Alman' ar bizden deniz
ler hakimiyetini almı; ürdır (Alkışlar)· 
Gerçi müdafaasız balıkçı gemilerine, fe
ner gemilerine, tecavüz etmek için ta~ -
yarelerini kullandıkları ve tayyarelerı -
miz ate§ açar açmaz alellc~'e geldikleri 
yere döndükleri doğrudur. Insan h~yatı~ 
na ve gemilere hıç kıymet vermcdıklerı 

doğrudur. 
Kacakçılığın kontrolü 

Balıkçıları~ızın ve ticaret gemileri~ : 
deki gemicilerimizin büyük c.:esaretlerını 
şttayişle anmalıyız. Muhakkak olan. bir 
şey vıır ki 0 da, Britanya filo~u, ken~ı ge
llti kafilelerini, bitarafların bi'e takl~d et
~k istedikleri derecede muvaffakıyetle 
himaye etmekle kalmayıp, denizlere ha -
ltimi~t1n verdiği kudreti kaçakçılı~n 

ıntiessir .surette kontrolünde kullanabıl -

ltlektedir. 
Bir tahtelbahir tahrib edildi 

Dün, gemi kafilelerimizden bir3, bir Al 
trı.an denizaltının tecavüzüne ugramışsa 

~ bu deniza!tı, kafileye refa!rnt e~~en de
hiz ve hava kuvvetlerimizin muşterek 
gayreti sayesinde tahrib edilmiştir.. Şu 
dıheti ilaveyi faydalı görüyorum. kı, ~l
ırnan propaganda nezaretinin adetı oldu.gu 
üzere bn bevanab tekz:be kalkı~ına sı ıh-
t i- l' b. . Alman usulleri hilafına ....... a ıne maen, . 
e>larak, denizaltı tayfasının büyük bır kıs-

İngilterede sarfedilen kuvvet hiç rnesab!l.Sindedir. Bir Alman tayya - Helsınkı 3l (A.A.) - ~arpınen ve tihasından şikayet etmiş ve açılan harbin 
Hava kuvvetlerimizin inkişafına mü - resi, Fransanın şark ve şimali üzerinde Kurrikala gibi maruf şampıyonlar tara- bir hürriyet dava~ı değil, sadece Alman

teallik tam rakamları söylemek amme uçmuş ve sonra Belçika üzerinden uça- fından sevk ve idare edilmekte 01 an ka- yanın imhasını istihdaf eden dar bir men-
menfaatine mugayir olur. Fakat, söz ara- rak Almanyaya dönmüş~:: !akçılardan mürek~e~ ~ir grup, Ku~la - faat harbi olduğu üzerinde ısrar göster -
sında şu kadar söyliyeyim. ki, halen tay- . Fransız tebli? Jerden ~are~et ~tmış ~eli. Bu gru~, şımal miştir. Hitlerin, esasen malfun bulunan 
yare imalatında istihdam edilen amele Parıs 31 (A.A.) - 31 Kanunusani ak - m~r~ezı sahıllerıne vasıl olmuş, ıaş: ve bu noktai nazarı, bize, siyasi bir vesika 
ve fencilcrin sayısı 1935-1936 dakinin ye- şam tebliği: rnuhımmat antr~~~~arını ateşe ~ermış. o- ve bir iddia olarak yeni bir şey öğretmiş 
eli mislidir. Keşif kollanmız muhtelif noktalar - rada b.ul~nan ~uçu~. R:~s garnı~onu .~f- değildir. Fakat sözlerinin iki noktasıdır 

Elbise ve kundura dan, düşman hatlarına, girmişler ve va- ra~ın.~ ıtlaf etmış ve ussulharekesıne don- ki, bugünkü durum içinde, ayn bir hu _ 
Bine yakın fabrika ayda bir buçuk milyon zife~erini muvaffakiyctle başarmışlardır. muştür. susiyet ve bir ehemmiyet .ırzediyor. 

yarda ~{:ıputluk ktımaJl ve yarım milyon as - Bu kayakçılar grupu, 24 saat zarfında Bu noktalardan ·biri Fransız b.aşvekili-
keri tll:J!se kumaşı çıkarıyor. Kundura fabrL OenizdA harb 140 kilometre mesafe katetmiştir. ne karşı yaptığı doğrudan doğruya hitab 
1taııı.rımız her hafta, 130 bin çift asker kun_ P · eli k d ·ık d f ı 

1 d. e·ır senede Amerı·kadakı· ve onu, şım ye a ar ı e a o arak Al-durası unal etmektedir. Muhasematın ba. • •d,ı t 
şı:ıclan?eri. tüfek ve top imal!tımız bir mis. Si •• e en 1 b" k" . 'd man kuvvetile tehdiddir. Malum olduğu 
u artmıştır. ve bazı ahvalde, ilk zamanlar_ kaza'arda 93 ın iŞi Ö U üzere Almanya, bu harbde, İngiltere ve 
dak~ i~tihsal!tın sekiz mlsllne çıkmaktadır. (Başta~ 1 inci sayfada) Şikago 31 (A.A.) - 1939 yılında Ame- Fransaya ayrı ayrı gözlerle baktığını id -
Ecnebi memleketlere verdiğimiz tüfek, sair ketzedc vapurun ımdadına koşmuştur. rikada vukubulan kazalarda ölenlerin a- dia ediyor ve Fransanın İngiliz desise ve 
el slla!ıları, cephane, infilak maddeleri, te. 7.ımnolunduğuna göre. mürett:batm dedi 93 bin, yaralananların adedi de 8 iğfaiatına kurban gittiğini iddia ederek 
kerlckli vesait, tıezgah vesair malzeme stp:L kaffesi, bir kişi müstesna olmak uzere. milyondur. Fransaya karşı hiç bir düşmanlık hissi 
rişl~r1nln mecmuu 200 milyon İngiliz lirası. 
na. ya!daşmak.tadll'. kurtarılmıştır. . . Listenin başında seyrüsefer kazaları beslemediğini söylüyordu. Bundan mak~ 

ulll!r millet için harbediyoruz.» DiQ-cr taraftan şark sa•hılıne mensttb gelmektedir. Bu kazalarda ölenler 32,500 sad Fransız efkarı umumiyesini, hükU. -
0!1binlerle ton malzeme kontrolümüz al _ bir tahlisiye gemisi. evvelki g.ece Hu1l yara1ananlar ise 1,150,000 dir. metinin siyasetine karşı muarız bir vazi-

tındadır. Yüz binlerce İngiliz lirası sarfedl _ Boryıbarde'in iki balıkçı gemisinin 17 Bununla beraber bu rakamlarda 1938 yet aldırmak ve mümkünse iki. müttefi • 
yoruz. Atide, tarafımızdan, daha büyük me. ta~'fasını araştırmağa çıkmıştır. yılına nazaran yüzde bir eksiklik vardır. (Devamı 11 inci sayfcıda) 
sai sarfına intizar edilebilir. Bununla bera_ İki ~a.ndal içinde sahile gelmeğe mu- .............................................................................................................................. .. 
ber, hiçbir gayri muharib millet yoktur kl, vııffok olmuş olan diğer iki balıkçı ge-
bu muazzam kuvvet topluluğu karşı.;ında 
kendisini tehdide maruz hissetsin ve hiç bir misinin 15 tny fası. pek bitkin bir hal 
mWet yoktur kl, istiklalinin, bizim ellerı _ de h,staneve naklenilmişlcrdir. 
mizde tehlikede olduğunu sansm, hiç bir mil Diğer taraftan 2.178 ton hacminde -
let yoktur ki, toprağından blr karışına göz ki ve Giralda adındaki İskoçya vapu • 
dikdi~i'llizden şüphelensin. Müttefiklerin he 
defı ızah edildi. Maamafih, bir şey var kl her ru, Arcades açıklarında batmıştır. Bir 
gün biraz daha bedihi hale gelmektedir. BL sarıda]ı:l binmiş olan 16 tayfa, sanda 1 
zjm söylemediğlmiz, fakat bizzat Almanla _ sahild"'n bir çeyrek mesafede alabora 
rın, hareketıerile aşikar kıldıkları bir şey olduğundan boğulmuşlardır. (A.A.) 
vardır bu da., bizim, yalnız kendimiz için de. Londra 31 (A.A.) _ 2094 tonilato-
ğil, belki günün birinde, Çek03lovakya, Po _ 
lonya 11e nihayet Finlandiya. vaziyetine düş_ luk Iı'redensborg Danimarka vapuru, 
mekten korkan her memleket için harb et İskoçyada Moray civarında bir infillık 
tığ!.mlzdir. - netice~inde batmıştır. Bu vapur ma -

ccBitaraflardan istediklerimiz.,. rettebatmın tamamile kaybolduğu sa -
Bltaıafların, harbe girmek, yahud bitaraf_ nılmaktadır. 

lıkJarını nasıl kullanacaklarını tayin etmek ===============~ 
hususundaki karar hakkına sahib bulunduk. caretinrle husule gelebilecek muvakkat her_ 
larmd'\n bir an bile şüphe etmiyoruz. Bunun hangi lllr bozukluğundan çok daha ciddi bu
la beraber, küçük, büyük ne zayıf, ne kuv _ luyoruz. 
vetl!, bütün _bu bltaraflardan lstlyeb!leceğl _ Ayni zamanda, bitaraf memlekeUer ticıı. -
mi-ı ve ıstedığlmlz yegane şey, muharib sı _ retinin; bu yüzden ciddi kay.blara maruz 
tatile s:ıhlb olduğumuz münakaşa kabul eL kalac:ı!ı;ını tamamen tasdik ediyoruz. 
ın "!Z hıklarımızı kullanırken, kendileri için Çem!>erlayn; misal olarak harbin; Biiyiik 
mahzu,.ıu ve zararlı olabilecek tedbirler al _ Britanya ile Birleşik Amerika arasındaki tL 
malda ber.-.ber, a.c;la bir tek bitaraf gemi b:ı. caret \iıerinde yaptığı tesirleri zikretmiştir. 
tırmış ve bile bile h1ç bir bitarafın ölümüne Bu lHrb bittik.ten sonra en zlyade imtlya_ 
sebeb olmadığımızı nazarı dikkate almaları_ za mazhar millet prensibe avdet kararında. 
dır. Dl;!er taraftan, düşmanımız çok kfü;ük, yız. Bunun için de nihai bir sulhün akdino 
çok zayıf, yahud hndisine meydan okuya _ mani olmakta ve harbe .sebebiyet vermekl<' 
mıyacak kadar fazla yakın olan devletlerin büyük dahll olan lktisadlyatın mlllileştlrll -
hayatını tehdld ediyor. Almanlar, yalnız bu mest ve otarşi siyasetini ortadan kaldırma_ 
devletlerin menfaatine değil ayni zamanda mız l!zımdır. Ba.şlıca gayelerlmlzden biri 
en iptl1al beşeriyet prensiplerine kar~ı da beynelmilel t1caretı ihya etmektir. Sulh ak_ 
tam bir kayıdaızlıkla devam ediyor. dedlldiğl zama.n yapmamız icab eden şeyle. 

Bize gelince, bu h6.dlseleri bir mllleUn tl • rln en başında bu gellr, 

Sabai tan Sabaha 

Sitem değil şikô.flet 
Hofivuda kaçan çocukl:ar, hocalaruıa kar,ı relen çocuklar, sokaklarda btrblrleri~ 

ne çirkin küfürler eden çocuklar, yazm bahçelere, baflara rJrip hırsızlık eden ço. 

cuklar ... 
V1lk'a üzerine konuşuyoruz. Saydığım hareketlerin vaki olmadığını biç bir maa. 

rif adamı inkar edemez. l\lak5adımız da bu hareketlere karşı ne diqünüldütüni 
ve ne tedbir alındıtını ıene maarif adamlarından sormaktır. Bu da bakkmıızdır. 

Ru sütunda biidlseler vesileslle birkaç kere temas etmiştim. Erinde ve semtJnd• 
ııal'lam aile ve cemiyet terbiyesi ıörmlym çocutun zayif ve çürük tarafiarmı 
c!\izeltecek mektebtlr. Halbuki bupokü terbiye siııtemJmiıle bu davayı balletmJye 
imkan yoktur. Çünkü sistem zayıftır ve sakattır. 

Çocutun kafasına bllıt nam.ile yerleştir~i!e ç~lışılan tarih, coğrafya, hesab,_ hen. 
d~se vesaire· 0 kafada zoraki izler bırakabıhr. Bır orta mekteb talebesi umUbll bUı:t 
Sf'v:lyeslnln ;.k basamağına çıkabllaıek için bu sade bilgilerJ o daha çabuk edine. 
bilir. F1lkat terbiye seviyesi ile bilgi seviyesi arasında daima bir uçurum kalır. 
O:ınj nehrinin Hindistanda olduğunu bilen bir genç sokakta terbiyeli insan glbl 
yürümesini, umumi yerde medeni insan rtbi oturup konuşmasını bilmeı:se ka9 
para eder. 

Her lakırdıya: - IDan! la başhyan gençlerimizi gördükçe içimiz sızlıyor. So. 
kakta itişip kakışan mekteb talebesini gördükçe yüzümüz kızarıyor. Vapur'.arda. 
tı amvaylarda ağza almmıyacak küfürlerle birbirlerine hita.b eden gençleri gördiik 
çe utancımızdan biz sıkılıyoruz. Arasıra horasına saldıran, yazın bağlara, bahçe. 
ıcre dalıp bir çakal eriği için dallar, aıaçlar, kıran, sinema facialarından Uhauı 
atarak, silaha sarılan çocuk ve ıençleri deri de görüp işittikçe ümidsizlife dÜ'fÜ. 
yoruz. 

On beş yıllık yeni terbiye ve talim hayatımızda •henüz bu acıklı levhaları utıut. 
turacak metod bulamadık. Askeri lise ve orta mekteMerde yetişen çocuklarımız çok 
şükür bu dallUetlerden kurtuhıyorlar. O mekteblerdeki terbiye sistemi çocuk.'.arı. 
mızı pek iyi forme ediyor. Fakat sivil maarif teşkilatımızın bu U.fı devam ederse 
halimiz hara.b dotı'usu. 



SON POSTA Şubat 1 

( Şehir Baberleri 
t 

Şehrin maarif lşlert hakkmda yeni , 1 Don limanı kesif 

ve mühim kararlar verilecek Dün~!~~~~~~, •i• t•-
Alacak ·yüzünden kanii bir şekilde 

neticelenen hadisenin muhakemesi bitti 
Maarif Vekili dün Gureba hastanesinde tetkikat yapa
rak fakülte talebelerinin çalışmalannı gözden geçirdi, 
~öğleden sonra da Maarif Müdilrlüğünde me,gul oldu 

Birkaç günden'beri ,ehrimiı:de maarifi ri.iferek muhtelif me&eleler hakkında mO
ifleri hakkında tetkiklerde bulunmakta o talealannı dinlemiJtir. 
1an Maarü Vekili Hasan Aıi Yücel, d6ı.ı Maarif Vekili Hasan Ali Yücel şehri -
~ tetkiklerine devam ~ir. Maarif j n:1iEd. birkaç gQırı daha kalarak tetkikle
Vekili dün bğleden evvel refakatinde hu- rıne devam edecek, Üniversitenin rnuh -
su.si kalem müdürü bulunduğu halele Qu... 

1 tıtll! faldiltelerile, yüksek okullar ve bazı 
reba hastanesine gitmi§, hastanenin tq • liseleri ziyaret edecektir. 
kilAtını ve Tıb Fakültesi talebelerinin Maarif Vekili tchrimizdeki tetRikleri 
çalışmalarını gözden geçirmiftir. Hat sırasmda Maarif VekAletine bağlı mües-

. . nselerln bilha1Sa yeni sene ilitiyaçlan ü-
Ali Yücel hastanede ü.ç saat kadar kal • rl d 1 1 lt b iht· , ze n e m o aca ve u ıyaçıann 

mlf, prof -r, doçent ve aaistanlıı.rla f!l1- yeni ıene biıtçesinln hazırlanmasında e-
rli rek çalı.§mal.ar ve Jhtiyaçlar hakkın • ı tıemmlyetle gözönünde 'bulundurularak 
da kendilerinden izahat almıştır. iınk!n ni!'betinde temin edilmesine ~ab-

Maarlf Vekili öğleden 80Dl'a maarif fllaoe.ktır. 
mOdürlü~ gelmif ve maarif idaresin· Ha1an Ali Yücelin Ankaraya dönü§Un· 
de geç vakte kadar meşgul olmuıtur. Te- den aonra d~tanbulun maıı.rif i~leri h:ık
kll bum-ada maarif müdüıil Tev:tık Xut kında -,.eni m~lm. kararlar verileceği 

'ft Maarif Veklleti müfettl!leri ile de ıö- zannedilmekt9dlr. 

Pollıte: MIJtef rrik: 

tlç beyaz zelllr ~akçın yakalandı V:ıli hu akşam Ankaraya ıldttek 

F.ınnivet Müdürlüğü memurları İııtanbul Vali ve Belediye Reisi Liıt-
dün Unkapanmda üç beyaz zehir kı - fi Kıdar hu ak~amki ekspresle Anka -

k.ç.ıs akalaın.ışlardır. Bunlar. sabı - raya gidecektir. Vali. Ankarada birkaç 
ka.1 

1 ~ kaçakçılarından Fethi, Ab - gün kalacak. ~e.hre aid işler etrafında 
~~ e;; ~ürhaneddin adlarındaki fa - ali.kadnr makamlarla temaslar yapa -

hıslardır. 

AUkadar memurlar. üç kaçakçıyı da 
ba-zı kimselere eroin gatarlarken cür -
mümcşhud halinde yakalamışlardır. 

Bir manav dükkanında çıkan yangın 
öndürüldü 

Evvelki gece sabaha kaTŞı Bevoğlun
da Dörlkuyu caddesinde de\rriye vazi
fesi qi5ren memurlar 24 sayılı manav 
İbrahime aid dükkandan duman çıktı-

ğını görmüşlerdir. Telle bağlanan dük
kan k2pısını açarak içeriye giren me -
murfar. manga-1 üzerine 'bırakılm1ş bir 

portakal sandığının yanmakta olduğu -
nu görerek. atesi söndürmüşlerdir. 

Zabıta tahkikata başlamıstır. 

Danimarkalı hte gazeteci hudud 
haricine çıkarılıyor 

Bir müddet evvel. kendisine gazete
ci süs:1 verdiğinden dolayı sahtekarlık 
suçun:fan hapse mahkum edilen Dani. 
markalı Karı Nortfort, mahkumiyetini 

ikmal ederek iki gün ~vel h:ı.pi.sbane
den çıkmıştır. Srthle gazeteci, Dahiliye 

Vekfüetinden gelen bir emirle yarın 
'.bnni •Pt Müdürlüğü tarafından hudud 
harici edilecclctir. 

" " 
Tırhan 

cktır. 

8 ya~ında bir çocuk denize düştü 

Zeytinburnunda 18 sayılı demir ~ 
va fri'brlkasında calışan İsmailin 8 yas
larmd::ıki o~lu Mustafa. evlerinin ö -
nündeki iskelede oynarken müvaz~nc
sini k~vbetmiş. denize düsmüştilr. Et
raftan yetisenlerin yardımile güçliikJe 
bofolmaktan kurtarılan Mustafa. ifade 
veremiyecek bir halde Etfal hastane -
sint" knldınlmıştır. 

Bir ~k mangala düştü 

Bey::>~lunda Mandıra sokağında- o!u
ran Abdullahın 3 yaşlarındaki kızı Kad 
riye. odada bulunan mangaia düşerek 
vücudf,nün mubtelif yerlerinden yara
lanm1~tır. Kadriye tedavi edilmek fize
re çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

Köfte yiyen bir adnm zehirlendi 

Ku:nkClpıda İpekcicami sokağında 
20 sayılı evde oturan Hızır adında biri. 
dün öğle yemeğinde bir köfteciden köf 
te yemiş. bir müddet sonra zehirlenme 
alaimi göstermiştir. 

Hızır tedavi edilmek üzere Cerrah
ooşa haıtanesine kaldırılmış. Mdise et
rafmcfa tahkikata başlanmıştır. 

dün geldi 

balam kaplamıştı. 
Bu yüzden Boğau ve Kadıköye giden 

bir kısım vapurlar yollarına devam et -
mele irnktmı bulamadıklarından ge.Nye 
dönmüşler, ıbir kısım vapurlar da blıl~ın
duldan yerde beklemek mecburiyetinde 
kalmı.ş!ardır. 
. Sis bilhassa Boğazda son ılerece kesü 
olduğundan, Karadenizden limanımıza 

gelmek ıüzere yola çıkmış olan bazı va -
purlar, Boğazdan içeriye girememi§Ier, 
akşam geç vakte kadar beklemşilerdir. 
Sis öğleden sonra 'hafifleyince, vapurlar 
harekete geçmişlerdir. 

Evvelki günkü kar tipisinde birkaç san 
dal ve ye1 kenlinin kaybolduğu zanne -
dilmt'!ktedir. 

Bunun için mıntaka Ilınan reisliği ve 
tahlisiye teşkilMı Boğazda ba:ı.ı araştı:- -
malar yapmak üzere dün tahlisiye müf -
rezeleri sevketm.i§lerdir. 

Vapurlar ihrac 
emtialarını sevke 

k~fi gelmiyor 
Harbin ilk günlerine nazaran limanı -

mıza işliyen ~cl>i vapurlarının adedi 
artmı1 olmMina rağmen bu!l1ar ihraç em 
tialannı sevke kafi gelmemektedir. Dil -

Davacılann davadan vazgeçmeleri üzerine suçlu yalnıs 
yaralamak suçundan bir sene 25 güne mahkum oldu 

Alaeak JÜZÜD.den Galatada vukua ge -J lamaktan 1 sene 25 gıün müddetle hapsjnf 
len ka.nh bir kav.gamn muhakmne8i 1 inci karar verm.4ıtir. -

ağırceuıda dün neticeye varmıftlr. Bir çuval ip çalan bir hırsız 
H!dise, wçlulardan Ahmedin, a~çı k I d 

Mustafa isminde birinden alacağını is - JI a an 1 
temesi yQ.zünden zunur etmiştir. Bu se _ Sirkecide araba vapuru iskele~inde İz-
bebden ootan kavgada Mustafa, Abrned, mir tüccarlarından birine aid (lspanko) 
Arif Ariz, Sadık ve Dursun birbirlerine tabir edilen ipliklerden bir çuval sicim 

• '. :'I d. eo •• 1 1 d b. 1c 11 .1 çalan İbrahim isminde biri, yakalanara~ 
gırmışıer ır. ~ç u ar an ır smı .ıv. us- dı· "lın" ti 

f d.-:ı.ı-ı:.- __ ,_ • , 01 • b" ıyeye ven ış r. 
ta anın .ı.aıuuuı uuıwsnnı ıorm"9""r, ır S 1 Sulta h d ı · · lh d uç u, na me ıncı su ceza a 
kısmı da Mustafayı adamakıllı dövmü§ • yapılan duru.,Tl"\ası sonunda 1 ay müddet• 
lerdir. !s"" •• 

Hadiseye müdahale eden zabıta me -
murları kavgacıları ayırml§, yaralıları da 

yakında hılunan eczaneye götürmüşler -
dir. Bu arıda memurların elinden kur
ıulan 6U'Çlu1ardan Dursun, yeniden dük-

k~na dönerek, bıça~nı çeltmi.ş, Musta -
fayı ağır, Bekiri de hafif şekilde yarala
mıştır. 

Ağırceza mahkemesi bu davayı dün 
neticelendirerek, davacıların davadan vaz 

geçmesi dolayısile dl5vme ve ızrar dava -
larmın iskatına, suçlu Dursunun ise yara-

le iıapse mahkum ve derhal tevkif edil-
~ir. 

Bir saat hırsızı bir sene beş ay 
hapis yatacak 

Sirkecide bir otelde oda komşusu Hü
seyinin bir saatini çalan sabıka1ı!ardan 

Hasan Unutmaz yakalanarak, dün adli
yeye sevkedilmiştir. 

Maznun, Sultanahmed 1 inci sulh ce
za mahkemesinde yapılan duruşma so •, 
nunda, 1 sene 5 ay müddetle hapse roah• 
kıirn edilmiştir. 

ha~a furaçhaliyett~n günden ~net~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zavıüdü karşısında vapur darlığı utmış - Killlilr lşl~rl: Toplantılar: 
tır. 

Yarın 1talyaya Bosfero, bir gün sonra 1 Oku1farda derhal sığınaklar yapı1acak 
da Fransa ve Holandaya Aşil vapuru j Maaıif idaresi bütün okullara YP..!lİ 
ve bu haf ta içinde Amerika ya da bir A- bir tamim göndererek: bava taarruıla
merikan vapuru ihraç emtial:ın götüre - rından korunma talimatnamesine gö -
ceklerdir. 

re okuJlarda yapılması icab eden sığı-
Acentalar fazla yük bulıınduğunu ile- nakların süratle ikmalini istemiştir. 

ri sürerek limanımıza fazla \·~pur tahsi- I Bu sıbnakların yapılmasına derhal baş 
sini istemişlerdir. lanacaktır. 

Dün Amerikaya normal piyasa fiatm-
Mekt~blerde temizlik muayeneleri 

dan 40 bin ki1oluk küçük bir parti iç fın-
dık satılmıştır. Bu, ihraç emtjalarımız - yapıla~ 

(Gilhane llüsamereleri) 

Gülhanenln senelik tıbbi müsamerelerinin 
dördüncü.sti 2/Şubat/HQ Cuma günü sad 
17,30 d:t Gillhane konferaruı salonunda in ~ 
1kad edecektir. 

H:ılkevinde konferans ve temsil 
TG.rk!ye San'at mekteblerl mezunları Ce 

mlyctl tarafından Enılnöntl Halkcv!nde biıl 

konfenıns serisi tertıb edilmiştir. İlk kon-ı 
ferans doktor Hafız Cemal Lotmanhekhn 
taratın&ln 2 Şubat Cuma günü 18 de veri 
leenktir. Kon!eraruı bir ternml taklb edecek..; 
tir. .............................................................. dan bir klSlilının dünya piyasalarile ayni Sıhhat Müdürlüğü şehirde bir iki ti

seviyeye yaklaşm~ olduğunu göstermek füs vak'asmm görülmesi üzerine l\Iaa- ( T 1 y A T R Q L A R ) 
bakımından mühim görıülmektedir. Ame- rif MDdürlüğüne müracaat ederek bü - .... ______________ .,,. · 
rikan piyasaları tuzlu uc:kumru ve Iaker- tün o'lrnllann. temizliğine ve talebele -
de taleblerini de arttırmışlardır. rin sık sık muayenelerinin yapılması-

Y:umurta fiatlarmdaki yükseklik da • na lüzum göstermiştir. Bütün okullar
vam etmekte, bir aralık sandığı 13 Jiraya da trmizlik muel)'eneleri yapılacaktır. 
kadar satı1an sanayie mahş:ıs buzhane yu 
rnurtalan ~5 liradan müşteri bulmakta -
dır. İtalya bu tip yumurtala'::'a müşteri -
dir. 

Çekler piyasamızdan ham ipek, Ma -
carlar ayçiçeği tohumu istemişlerdir. Bu 
talebler ilfraç ıpiyasasında bir yeniUk 
teşkil etmektedir. 

Kömür buhranının 
önüne geçilecek 

·································-·······················-·· 
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1 Şubat SON POS'I'A 

Bal an arda g··z 
olanlar siyaseti 

ve Balkan A f 
r-·-· .. ·--·-·-· .. ---.. ··- Y A Z A N -.. ·-----· .., 
1 Emekli general il. Emir Erkilet ~ 
1 " Son Posla ,, nın askeri muharriri i 
ı...._._.. ......................................... _ .... _ ......... ._ ....................... _ ............................. --.: 

BelgTadda toplanacak na.zırlar bir arada 

• r 

JI :}) ı~ işleri Vekilimiz Belgrada gi • kemmel bir sigorta ve bir garantidir. Ve basan komşulukları arasında sinip kal -
diyor; füılkan antantı aaüni kon- işte Almanya ve İtalyaca öterlenberi is - rnasına sebeb de hep ve yalnız Balkan -

seyinin ~ Şubat toplantısında bulunmak tenmiyen de budur. Yani Balkan antan - !arda hala hüküm süren derin ve elim ka· 
için. Almanya ve İtalyaya komşu bir Bal- tının günün birinde bir taarruz ki.itl~si rarsı2lıklardır. 
kan memleketinin, bu büyük devletler olabileceğinden değil Ba~kanlan taarruz Dikkat edi!irse Balkanlarda tam bir 
hududlannd.an yalnız 450-500 Km. me • edilemez ve içine nüfu:t edilemez bir küt- birlik olamamasının başlıca sebebi Bul -
safe'erde bulunatı ıid.are merkezin<ıie w- le haline getireceğinden korkuluyor. garistanın komşu1arından cetin arazi ta
kubı.Uacak Balkan antantı claınıi kon.se • Çünkü o zaman kuvvetli yabancılar için lehleri bulunması dolayı.sile veya bu ba -

Sayfa. 8 

1 Hidiseler Karşısında 1 

VENÜKCPRC 
Y eni Unkapanı köprüsü eskiye 1 mamilo ödedikse onun yükleneceği mes 

rahmet okutturuyor. uliyet maddi olmaktan ziyade mancvt 
Gerçi eski köprü sık sık parça•lanır- olur. Ve biz mmıen ondan tahsil etti -

dı. Günlerce aylarca üzerinden geçil • ğimiı.: parayı maddeten sarfedip köp -
mezd.i. Fakat nihayet eski idi. Yaşaya- rüyü tamire mecbur kalırız. 
cağından fazla yaşamıştı. Parçalanma- Zararın neresinden kaçılsa kArdır. 
sım tabii görürdük. Bu zarıırdan da kırk. elli bin lira ver -

Parçalanırdı amma. köprünün te - mek suretile kaçmak mümkün olabilse 
meli mi sağlamdı. yoksi! tamirciler se- gene ne aıaı 
neJerce bu köprüyü tamir ede ede ih- Ya köprüdeki tahta kaldırımın ye -
tisas sahibi mi olmuşlardı; her neden - rine asfalt yapıldığı zaman demir di • 
se parçalan birbirine eklerler. gene rekler. asfaltın tazyikine tahammJ.l 
köprü kurulurdu. etmeyip eğıiliverirlerse. 

Fakat öyle bir gün geldi ki, köprü Demir direklerin de iki yüz bin lir~ 
artık tamir kabul etmez hal aldı. Bir sarfile değiştirilip yerlerine daha sağ
yenisiJlin kurulmasına zaruret hasıl ol- la.'ll1arının konulduğunu farzedelirn, ya 
du. Ve aylarca senelerce tramvaylarda. o zaman da dubalar. asfaltın sikletine 
vapurlarda metelik metelik kurulacak inzimnm eden yeni direklerin tazyiki 
köprünün parasını topladık. Nihayet altmda batıverirlerse. 
d1inya e-özile köprünün kurulduğunu 
görebildik. 

Köprünün kurulduğunu gördük am
ma Ü7Rrinden geçmek pek çoğumuza 

nasib olmadan bir yağmur yağıverdi. 
- Şeker mi eriyecek? 

Diyeceksiniz. şeker olsaydı, belki bfr 
kısmı erir. gene bir kısmı kalırdı. Tah-
ta kaldırım. suya şekerden de az mü -
teharnmilıniş ki. y~ğınurdan sonra ka
barn:crmiş. 

Birkaç ay evvel kordelası kesilerek 
açılan köprü şimdi bu yüzd~m geçil -
mez bir hale geldi. 

Köprüdeki tahta kaldırımın kaldt -
rılıp yerine asfalt yapılması için şu ka. 
<lar bin liııa sarfetmek icab ediyormuş. 

Gerçi müteahhid bir sene zarfında 
vukua gelecek arızalardan rnesu1müş. 
Ererçi henüz kabulü kat'i yapılmamış. 
Fakat bütün bunlar fazla bir şey ifade 
etmezler ki! Müteahhide parasını ta -

Neler batacak düşünün: 

1 - Köprünün yapılması için sarfe
dilen para. 

2 - Tahta kaldırımın yerine konu -
laca·k asfalt için sarfedilen para. 

3 - Demir direklerin değiştirilme
sine sarfedilecek para. 

- Bütün bu söylediklerin faraziye
den ibaret; demir direklerin asfaltın 
sikletine tahammül dip etmiyecekle • 
rinl, demir direkler değiştirildiği tak -
dirde. dubaların batıp batmı~racakla· -
rım ' fen adamları kolayca hesablaya -
biiirJr->r 

Diyt>ceksiniz amma ben de diyece
~im ki: 

- Hiç zannetmem öyle olsaydı. da .. 
ha evvelden tahta kaldırımın yaP,-mur 
damlar damlamaz kanburlaşacağım da 
he:;ablarlardı .. 

r-:J ..rmel dJulı1lri 

C Bunları biliyor mu idiniz ? 1 
lng:liz veliahdinin isimleri 

Vindsor Dükü, henüz İngiltere Kra. 

1ı olmadan, mütenekkiren sevahat et -
tiği zamanlarda muhtelif isimler alır -

dı. Birkaçı şunhrrdır: Çester kontu. 

Kornv3.l dükü. Gasrüt kontu, Renfrev 

dükU. Bunlar laalettayin alınmış isim
ler değildi. Prens Dö Gal bütün bu ün-

Amerikada en eski cadde 

yinin içtima ve müzakerelerinin tahmin artık Balkan anlaşamamazlıklarından is- hane ile onun antanta girmekten imtina vaniara sahibdi Amerikada en eski cadde Meksika-
edilen ruzn.a.mesi de neşred~ veya tifade ederek Avnıpanm cenub doğusun- etmesidir. Bulgaristanın antanttan uzRk da Akama'dadır. Bu cadde Amerika -
belki de neşredilmek liıizıınıu göriilm~ - da istendiği zaman istendiği gibi hük - durmasında da en çok amil olan dış ve * nın kı:>şfinckn evvel de vardı. Çünkü 
tür. metmek ve iktısadi ve siyasi oyunlar ve yabancı tesirler olmuştur. Yani Balkan- 1 ·u Sİn3 maJarma giden Akama şehri yerli Amerikalılar tara -

Almanya ve İtalyayı tabn~ edecek istilalar tertrb ey!emek siyasetine ta - !arda, nüfuz yürütmek ve hüküm sürmek OQI ere undan inşa edilmiş şehirlerden biri • 
mahiyette görünen ruznamenin birinci 1 mamile veda eylemek icab eder. Asıl işe istiyen devletler Bulgaristamn komşuları ÇOCUk dir. 
maddesi Balkan memlekeHerinin büyük 1 gelmiyen de işte budur. aleyhindeki revizycmist isteklerinden dai- * 

19 32 senesinde. Londrada bir sine -
devletler ve bilhassa rnuharibler karşı - Onun için Balkan devletleri avrı ayn ma istifade etmişlerdir. Nitekim Hırvat - Bahklarda koku a!ma hassası 
sındaki hattı hareketi, yani Balkan dev - bitaraf kalmalı ve aralarında da. anlaşıp Sırb geçmsizliğinden Yugoslavya aley - mada yangın çıkmış ve burada bul\lnan 
ı ı · · b t "di • Balıkların en hassas uzvunun işit -et c'rının tam ltaraflıkla:::ının eyl birJeşmemelidirler. Ta ki kuvvetli dış hinde ve Macar·ıstanm Transı"lvanya ta _ çocuklar arasında ktirtulamıyanlar öl-
im E" · biri · dd · ' rnek uzvu olduğu söylenirdi. Fakat son iş. ger ruzna.menın ·ncı ma esı dev!etler istc6ikleri gibi oynasınlar. FH- lcblerinden de Romanya aleyhine türlü muştur. Bunun üzerine yedi ya-Şından 
hakikaten ve sadece bundan ibaretse bu- . 1 zamanlarda alimler, bunun yanlış 01 -

. . ~~ B""kr A k Atin d vakı eğer Balkan devletleri kendi arala· tazyikler ve tesirler yapmak için istifa - küçük çocukların yanlarında bir bü - dug·un11• koku almak hassasının bal:k-nun ıçm """ u eş, n ara ve a an d t .1 1 ~ . . .b. . ~ ~ -.l·ı kt ld ,, ·b· 
B 1 d 1. d h 1.. d rın a arnann e ve azımı gı ı sıyası ve deler edildigi ve t:UI me e o ugu gı ı ... yül: insan olmadan sinemaya alınma - l"Tda is.itmek hassasından daha kuv • e gra a <ha ar seya· ate ne azum var ı k i: b' . . 

1 
"' 

bilemem! Balkan antantı siyasetinin her as er ır bırlık ıru:a~ilse.er 0 z&m~n Bulgaritsanın Dobrice ve Dedea~aç, ları me))edilmiştir. vetli oldoğunu isbat etmişlerdir. 
t-J- ta f'k' . 1-'d ' B~mm~~~~mMb~~rud~ca~~ındaTr~~~~~~~TI-n•••••:··;··:-:·;··;··:··:-;··;-;-;··;-;-:-~-~··~··~-:-~-;·~~==~-;-;-;··;··;··;··;-~-;··;··;-:··~-~-=-~-~·~-;··:-:··:··:··;··;··;-;··;··~-ur u arruz ı ır ve nıyett<r:rm en ~a - n 
mamilc münezzeh ve uzak, do'ayısilii! bi- selamet ve emniyetleri için başka garan- nın bir gün Tuna ve Balkanlarda bir sürü 
tarafane olduğu acaba kafi derecede ma- tiler aramağa lüzum görmezler ve bu su- felaketlere sebeb oırbileqeğini söylemek 
Ilım değil midir?!.. Fakat mesele o değil, retle bitaraf kalmağı tercih ederlerdi. istemem; çünkü buna yüre~m katlan -
Türkiyenin İngiltere ve }<"'ransa ile ma - Fakat artık pek aşikar görüiüyor ki Bal- maz. Fakat bu illere bir gün her ne bela 
[um tedafüi esaslar dairesinı:le akdP.ttiği kanlarda vahdet lüzumu gibi teessüs et- gelecek olursa hep bu yüzden geleceği 
son anlaşma mevzuubahstir. Mukaddema medikçe her bir Balkan memleketi gü - muhakkaktır. Buna şimdi ilave edebile • 
!talyah ve şimdi de Alman matbuatı Tür- nün birinde Arnavudluk gibi 'tepeden in- ce~im diğ"er bir hüküm de şudur ki Bul _ 
kiyenin ımuhari'bler~le akdettiği anlaŞına me bir istila felaketi karşısında kalabi - garistan bir ip cambazı gı·bi ...r•ya mahi _ 
dolayısı.le onun Balkan ant.antındaki du- lir. 5 

... rane oynamakta ve Balkan anlaşmsına 
rnmunun dig"cr Balkan devletlerininldn - Ne yapıp yapıp evvela Bulgaristanı 

girmemekte devam ettikçe bu antanttan d~n farklı olduguv nu daima ileri sürerek tahrik ve tahris ederek Ba!kan antantına 
memleket ve mevcudiyetleri koruyucu 

serdettikleri mütalea ve yaptıklan pro- girmekten meneden Almanya ve İtalya, . 
pagandalarla Balkan antantının birlik ve sonra da, Yugoslavyayı tazyik ve tesir al- tam 'bi: ~ayd~ v~ya '~aranti bekle~ernez. 
sağlamlığını hiç olmazsa sarsmaıc iste - tına almışlardı. Sırf bunun neticesidir ki, Onun ıçın Türkıyenın ve Yunanıstanın 
di1er ve istiyorlar. Ar dl k · g 1 1 b"l . ti B Ik sırf varlıklarını müdafaa yolunda garb1 n.avu u ış a o una ı mış r; a an- .. . ,_ . "l 

Balkan devletlerinden her birinin kPn- l d · ·rı· k ~f d ttik . Avrupa buyük demoıu-ası devlefüm e an-ar a aynı ı ıra ve za evam e çe oe . . 
dl.ne mahsulS "Q'e dig· erlerinden ayrı men- .. ·• b' · d R y 1 laşmaları kadar tabıi bır şey olamaz. Al-gunun ' ırın e omanya ve ugos avya 
.faat. erıdişe ve d'olayısile de siyaset ve b" . t·ı· .. 1 b'l d d h L manya ve İtalya bu znırt emri vakie de-

ır ıs ı a gormese er ı e on an a a ,ue- . • 
anla.: .. rrraları pekala olabilir ve bunun t 1 . ~ .kt di t .k1 1 -ğil, kendi sıyasetlenne kızmalıdırlar. er o an sıyaı:ıı1 ve ı ısa a:zyı er a - . 
bôvle olması Balkan antantının toplu o- tında kalmağa aleddevam mahkum ola - H. E. ErTcılet 
la;gk sırf tedafüi mahiyetini asla deği§- .. . . -··-············-·---~---·-·---
tirenıez. Fakat bu bedahat Ba'kanlarda caklardır. Bugun Ploeştı petro.~le:.ıle Ro- Şirketlerin OIDUrnf heyet 

• k dl takib eden dev _ manya orman ve ovalarını:ı. turlu zen -
hu.rusı kem mad~a ar ginliklerinin Romanvaya bir iyilik ol - toplantıları yapılacak 
letler için değil ır. kt · d b" b ·JA k ·ım y • • 

1 i zayıftırlar ma an zıya e ır e es esı e erının se-
Balkan devlete;_ 8~ ayrı.. .d b·rer bebi Balkanlardaki fitret ve zaftan baş Şehrimizde bulunan muhteli! şirketler 

ve birer birer avMılnmaga musaı ı 

zemin teşkil ederler. Bilakis toplanınca 
büy.ük bir devlet imiş gibi büyük bir kuv
yet yaparlar. 

BaJkan Birliği Ba1kan1arı yalnız hari
ce karşı korum:ık için de{!il, ayni zaman
da Balkan devletlerini birbirine karşı si
lahlı nizalardan menetmek için de :ınü -

senelik umumi heyet toplantılannı yap
ka bir şey değild'ir. Kezalik Yugoslavya- mak üzere mıntaka ticaret müdürlüğü.ne 
nın Sava, Tuna Morava, Derin ve Vardar müracaat ederek içtima günlerini tesbit 
vadilerinin zenginliklerile meralarında ettirmişlerdir. Müracaatlar 78 i bulmuş -
yetişen külliyetli hayvanlara ve dağla - tur. Bu şirketlerin toplantı günlerinde 
nndan çıkan kıymetli mad~nlere rağmen teşkilat?andınna umum müdürlüğü ta -
tam bir iktıı:adi istikl8le malik olmıya - rafından birer komiser .bulundurulacak -
rak, siyaseten de iki büyük devletin ağır tır. 

L SLER 
Bir isim benzerliği 
Etrafında 

Bir müddet evvel P. G. imzasile 
bir mektob alın:ı.ştmı.. Bu mektubu 
dercederken: 

- cAy başına kadar cevab iste ~ 
diğini> de kaydetmiştim. 
Bugün Kırklarelinden gene P. G. 

inis;yali altında bir başk~ mektub a
hy:lrum. Birinci mektub bir kadın 
kalı:>minden çıkmıştı, ikincisini ya • 
zan bir erkektir. Bana: 

- c.İlk mektubu okudum. yazan 
karımdır. anlatılan hikaye benim 
hikayemdir, öyle ~ bir defa da be
ni dinleyiniz ve hükmüniizü ona gö
re veriniz> diyor. 

* Gazetecilerin M'asında epeyce 
dostlarım vardır, ara sıra beni zi .. 
yarete gelirler, geldikleri 7.arnan da 
meslek hikayelerini anlatırlar. Bu 
dakikada böyle bir ziyaret esnasında 
dinlemiş olduğum eski bir hikayeyi 
hatırlıyorum; 

- On sene kadar evvel cSon Sa
ab gszet.esine bir zat müracaat et -
miş ve gazetede o gün çıkan hika • 
yenin muharririni görmek istemiş •• 
Hikiye muhaTrirleri matbaada bu -
lunma.zlar, yszılannı bırakıp gider -
]er. fakat tesadüfen muharrir mat • 
baadaymış. ziyaretçi ile kaıı:-şılaşmış 

ve anlamış ki, hikayesinde tasvir et
tıği hadise okuyucusunun başından 

aynen geçmiş olan bir hadisedir. 
Hikaye bilahare garib safhafar nr

zetmiş. epeyce dedikoduları, hele 
gülünç vak'alan mucib olmuş. 

~imdi onları anlatacak değilim. fakat 
ikinci P. G. nin iddia'Sı tamamen bu 
şekildedir. Yani ilk mektubda anla • 
illan hikaye şu veya bu farkla ken
di hikayesine benzeyebilir, fakat ka-

rısı tarafından y~ılmış değildir. O
kuyucumun naklettiği vak'aya ge -
lince: Bu hususta bir hüküm ver -
mel:ten çekinmek zaruretini duyu • 
yorum. İsim benzerliği bir sui te -
fehhüme sebeb olabilir. 

TEYZE 
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Yamn: CEVAD FEHMf 

Sarau müdavimlerinden ÜC sima: Hüseuin Rıdvan Sadullah faaliyette 

Hilmi Paşa, HaMftı Paşa ue Ahmed Rıza 
~· ·-·----·--...... -----·---····· ..... -.. ·-·----------···· ·---------------, ·········-·· .. ·-· .. ·· 
i Sa-ay müdavimleri - Sadrazamın yemeği - Hüseyin Hilmi Paşanın azameti ve' 
1 Hakkı Paşanın samimiyeti - Padişah Ahmed Rızadan sonraları niçin eskisi kadar ı 
i hazzetmez olmuştu? - Ahmed Rızaya aid bir ağızlık ve bir limon meselesi 
'\.. .......................... -............... ·--·-··-·-··-········-··············· ... ···········- .................. ---....... .-..-...... __ --"' 

Sarayın gayri muayyen günlerinde gö- ı olan saltanat kapısı sadrazama hürmeten j rak zaruret, adeta sefalete yakın bir mai-
rülen misafirlerinden ve zairlerinden açılır, arabası binek tıa§ına kadar yana- şet sıkıntıları içinde gurbet illerinde va
başka bir de müdavimleri vardı ki bun- şır; burada 'bıafta mabeyn müdürü, bek- tan aşkı için cihadlarını bilirdim. Meıru
la.rın başında haftada iki gün öğle yeme- çilerle istikbal ve hemen methalden giri- tiyetten sonra onu Bakırköyünde evinde, 
ğine saraya gelen sadrazamı zikretmek lince solda sadruamların ziyaretlerinde 1 Emrullah ve Gelenbevi Saidle beraber 
lizım gelir. Bu öyle bir usuldü ki Yıldız- kendilerine tahais edilen büyük odaya gidip gördüm. Şahsı, §Ohretile öyle müte
dan bir miras olarak Dolmabahçeye de isal olunurdu. Hüseyin Hilmi Pqa ken- ııasJb idi ki derhal bir incizab tesiri altın
inti.lral etmişti. Bu an'ane Tevfik Paşadan disince pek riayete şayan olan bu ziyaret da kaldım, öyle ki bu her zaman devam 
80lll'a sadaret makamınr işgal eden Hüse- an'anesini bir ibadet kabllind'en en ciddi etti. 1 Rıd Sadullah . 
yin Hilmi PafB ile ondan sonra sadarete bir sima, en vakur bir tavır ile ifa eder, ı Uzun bir boyu. tab'mın metanetine bir ka vazı hakikaten lfecl!nm lcaçıracafı. ~1 lt.ıdvan Sa~lahın Necde
gelen Hakkı Paşa zamanlannda uzun bir ve biraz sonra kuırıılacak olan sofraya in- delil şeklinde dimdik duran bir kameti 9&C&lmdan mı korkuyordu? Yoksa te vereceJi sözle de telif edilmeleri kabiJ 
zaman devam etti. Öyle hatırda kalmış ki tizaren yazı:ha~nin başına geçerdi. Baş- '.lşını tetviç eden güzel ~ları, çehresin~ mabadı mu:hafazuı ~ .zabıta Ye ·~- değildi. 
bu ikisinden sonra sadaret makamını iş- mabeynci ile ba.şkati'b birinci Türk ol· vakur bir zeyl yapan uzunca bir IKlkalı, r~~ icab eden tedbırlen ~acağuu IÖY· Rıdvan Sadullah serkomiserin hayrett-
gal eden Said Paşa asasına dayanarak mak sıfatında bulunan sadrazamı gidjp maviliğinde sıcak bir sevgi manası uçan ~.~ecdetin arzusunu yerme getirmek ni görerek devam etti: 
araya gelir, ağrılıklı bacakları sarayın görürler ve yemek gelince kendi sofra- gözleri vardı. 1 mı idi · ~unu ~yamadım. . - Evet polis istihbaratına etrafiıcı 
merdivenlerinde zorluk çekmesin diye larına geçmek üzere saygı,ıkl:ı. çekilir- Meclisi meb'usan reisi olunca sadra- Saat üçe geliyor~~· Serkomiser bıran malfunilt vermelisin. Fakat daha evvel 
bünkirın huzuruna aşağı katta cephede lerdi. Hi9bir zaman Hüseyin Hilmi Paşa zamdan evvel ayan reisile beraber en evvel yola çıkma~ ıç~ sabınıızlanıyord~· ı bir formül tesbit etmek lazım. Bir saniy" 
.deniz tarafındaki büyük odada kabul o- nefis yemeklerinden bu iki zatın da müs- yüksek makam olan 0 sandalyayı da bel- R!dv~? Sadullah ıse hıç te acele eder go- müsaade et te düşüneyim. 'Evveli Necde
hınur, fakat öğle yemeğini hazfettirmiş tefid olması için küçük bir davete lüzum ki idare fübarile büsbütün duldurmaz, j runmuyordu.. . tin macerasını bugünkü ifşaatın:ı kadar 

- Sana bır rıcam daha var Osman bü. tü t f ·· t il ı tmal .bulunurdu. Sadrazamlara mahs\lS olan görmedi. Hakkı Paşa da tamamile aksi- fakat herhalde pek süslerdi. 
1 

• ' n e errua ı e an a ısın, sonra 
-bu yemekte cülU.su. müteakıb sadareti ne her defasında mutlaka başmabeynci Hünkar onu kazanmağa lüzum görür- , bey. dedi. delikanlının hail yan baygın yattığını 
pek kısa süren Tevfi.k Paşanın da bulun- ile başkatibin k<.>ndisine refakatini ister- dü. Onun için ika.metine Maçkada bir sa- - ~t h~. . . ve mütemadiyen sayıkladı~nı söyliye-
duğuna vakıf değildim. Abdülhamid za- di. Birinde ne kadar büyük kalmak, yük- ray ta:hsis olundu ve mefruşat idaresi ta- . - Polıa mudirıyetıne kadar gıdecek- ceksin. Bu nokta çok mühimdir, dikkat 
nıanmda senelerce hariciye nezaretini sek görünmek daiyesi varsa diğerinde o rafından döşendi. Saraya geldikçe her sın. et. Necdet mütemadiyen sayıklıyor ve 
pek dürüst, pek rıezih bir devlet recülü kadar arkadaşlık, Ubiri mahsusile, ya- defasında huzura çıkar ve iltifata mazhar - Ev~t. . . . biz başı .ucunda onun bu sayıklamalarını 

. - Polis ıstihbaratını tahkıkatın son d. 1. N t · d ··ğre · k. R .. 
aıfatile idare eden ve o zamanın çeşıd çe- renlik etmekten haz alan bir sadelik, bir olurdu. . ın ıyoruz. e ıce e o nıyoruz ı us-

sdhasından haberdar edeceksın 1 t p ·1 • • ıı..:: ··k b. ld 
fid levislerinden tamamile uzak durmak ta-biilik vardı. Sonralan, nasıl oldu da, hünkar ondan 

1 

_ Anlamadım · ğem h .kaya a_ı esd ığnınd·uuyuB ır sıdrrı 0 

1~-eeciyesini gösteren Tevfik Paşa Sultan Her ikisi de pek yemek dü.şkünü idiler. e.skisi kadar hazzetmez oldu. Bunun izahı · u 1 ayesı 0 ru ur. u sır a ma u• 

Reşadın cüllısunu takilb eden gün1erde Hakkı Paşanın cüssesine, g~niş kamın:ı pek kolaydır. Bütün insanlar gibi bu ada- - Canım bunda ~nlamıyacak ne var? mumuz olmuştur. Fakat teferrüata giriş· 
udaretten ~ilince Londra sefaretine pek yakışan bu yemek düşkün1 üğü cılız, mın da bir kusuru vardı : Doğruluk! .. Ya- dMaği~bul 1atı.hbuba katdar ihtmlal .ettme~ dtoğrku miyeceksin, Osman bey, olmaz mı, yal-

. f d v - • • • • • e . stı ra a gaze e en envır e me n b kad s ··ğr d 'k b geçrnış ve orada da muttası ol ugu guzı- kuru, lbır den tıır kemık denecek kad'ar hud daha sahih bir tabir ile doğruculuk .. • . . ız u ar. ırn o en ı ' unun sa-
de h~letlerle uzun zaman kalmıştı. kavruk olan Hüseyin Hilmi Paşa için bir yani doğru olarak buldumı bir ı::eyi hiçblı uzere ~alumat vermelıs~"l. . yesinde katili tevkif etmekliğimiz fazla· 

. . . . . . -o- ~ Ayaga kalkan serkomıser tekrar yerı- ·1 muht ıd· Delik ı b ] ·· 
Sadrazamlara mahsus olan yemek ganbe sayılabılirdi. Nihayet yemek bı- ihtiyata, hiçbir istihzara lüzum görmek- sı e eme ır. an ı un arı soy-

. k d. ıH • d b' . . . ne oturdu. Rıdvan Sadullah ne demek is- ledı.kten sonra m•smuştur ve tekrar dal 
hünkilrın Dolrnabahçe sarayında ayrıca tınce, en ı yeme6.nı e ıtırmış ve sı- sizin hemen püskürmek. O fikir bir ak- "7\.& • • •• • • tiyordu? Eski bir gazeteci olmasına rağ- t A b d b b t 
bir yerde bulunan ve sarayca mutbahı hü garasını, kahvesini içmiş olan hünkardan sınk kabilinden ağzından çıkıverirdi. 1n- mış ır. n ean yenı en ır no e geçıre-
nıa.nı.- ıtlak edilen hwıwd mutfakta ihzar haber .gelir sadrazam da huzura girerdi. sanlan kusurlarile beraber kabul etmek ~n gaze~e~~ri bu kadar düşündüğünü rek sayıklaması ve mesele etrafında daha ,w.u. ' . . . . . . • ilk defa goruyorduın. Bahıısus ortada he- f 1 tA t · bekl kt d ' 
edilirdi Matbahı amire denen ve sarayın Bu saat artık bızler ıçın uzun bır ıstı- onlardan çarpık bir hareket sadır olunca .. . . . . aza ma.uma vermesı erune e ır. · ' .. . nuz neticelenmış bır 1§ yoktu. Mevcud • 
Beşikta§a doğru müntehasında kain olan rahat zamanı dlurdu; Husey~n ~ılmi Pa- meziyetlerini düşünerek müsamahada malfımat Necdetin ifşaatından ibaretti ki .... Dıkkat 1 Roman burada 
umumi mutfaklar sarayın yukarıdan aşa- şa huzurda o kadar kalırdı ~ı .bızler o es- bulunmak bir fendir ki ona herkes vaktf bunların matbuata aksi Süreyyayı elden bitmedi. Arkası 9 uncu sayfadadır. 
~W~~~~~.&~~n~a~~~~~m~~~h~~~~~mın~~mdan~yı ı ===================-~=~-~==--==
Hünürın hususi mutfağı haluk.aten sana bır gunduz uykusu ya~a.bılırdık. !~P- Ahmed Rıza etrafında da epeyce soğuk değildi, fakat ses çıkarmadım, ve .arzusu- 1 şaret ederek yavaş sesle: cAhmed Rıza 
tında yekta denecek bir aşçıbaşı ile ya- mazdık, yapamazdık, zıra sarayda ı~ız- tesirler bırakmıştı. Onda herkese karşı 1 nu yerine getirdim: ı Beyefendiye bir limon götürün! ... • da
maklarının idaresinde idi. Yalnız padi- liğe rağmen daima beklenmiyen bir bir mürebbi, bir musahhih, hiç olmazsa Ecnebilerin de bulunduğu bir büyük dim ve ona bir- gümüş tabak içinde kesil
phın şahsına, haftada iki defa da sadra- vak'aya intizar heyecanı vardı ki buna bir nasiih olmak merakı vardı. Ben bizzat ziyafette, mutantan bir sufra, pek miş bir limon götürdüler. Bununla sofra
zama yemek veren bu san'atkirm meha- mani 0

1urdu. bu neviden derslerine maruz ka1dun. İki- mükemmel bir yemek... Yemek - da iş bitmiş oldu, fakat fikrine inad ile 
reti eserlerine mükerreren şahid oldum. Sadrazamdan sonra hatıra gelen m:.i- sini şu dakikada tahattür ediyorum. Bi- !erden biri balıktı. Nasıl bir ba- asılan bu zat sofradan sonra bana - ne 
Saraym ziyafeti seniye denilen büyük davim Ahmed Rıza idi. Yemeğe değil, rindslrıi zaten doğru bulmuştum. Daha Jık hatırımda değil, heriıalde padi - için bana? - tekrar bu limon işindeıa 
yemeklerinde de bunlara izafeten ilave saraya, hünkara ve .bizlere, daha doğrusu başka türlü söyliyabilirdi, fakat o asla talı aofrasına layık ıbir balık! Ahmed Rı- bahsetti. 
~lunan diğer aşçılarla beraber öyle ye- j bana gelirdi. Ondan hünkar memnun o- ihtyata lüzum görmezdi. Bir gün odamda za bir aralık yerinde kımıldandı, etrafına Ben ses çıkarmadım, tebessümle dinle.. 
mekler tertib ve ihzar olu."'lurdu ki Av- lur muydu? Hüseyin Hilmi Paşadan karşımda otururken: - Başkôtib bey, ne- baktı, bir şey1er söyliyecekti, yakında dim, onu o derece hürmet ve muhabbetle 
nıpanın en mükellef sofralarında da an- memnun ayrılan hünkar Ahmed Rızadan, den sigara içerken ağızlık kullanmıyor-

1 
bir sofracı bulamayınca eğilerek bırkaç telakki ederdim ki böyle küçük şeylerle 

cak 0 derecede mükemmeliyet görülebi- hele sonraları, canı sıkılmış ayrılırdı. Bu- .sunuz. Padişahın başkatibine böyle sarar- sandalya ötede bana hitabetti: - Başka- kendisini kınnağa teşebbüs edemezdim. 
lirdi. nun sebebleri vardı. Bana gelince - biraz mış parmaklar yakışır mı?• dedi. tib bey balıkla beraber limon vermek la- Fakat herkes bana benziyemezdi, husu-

Sarayın müdavimleri ba7ında sadraza- da kendimden bahsetmeğe me'zun isem -ı Hakikaten yakışmazdı. O günden iti- zım değil midir?... sile hünkar ... O bu mürebbili.k vazifesini 
mı zikretmek laz.ım gelir derken en evvel ben onu görmekten daima haz alırdım. baren ağızlık kullanmağa başladım ve Hiç lazım değildi, bir ltiyük ziyafette hünkara karşı da yapardı, onun içindir 
Hüseyin Hilmi Paşanın simasını gördüm. Ben Ahmed Rızayı meşrutiyetten ev- bu.gün ağızlık olmayınca sigara içmek be- balığa limon lazımsa o da balıkla beraber ki aralarına bir soğukluk girmeğe başla· 
Haftada iki defa, hiçbir selerini kaçır• vel tanımazdım. Yalnız tab'ının metane- nim için mümkün değildir. !hzar edilmiş olurdu amma onun bu der- d1. Ahmed Rızadan sıra geldikçe daha 
madan, Şişlide klin konağından Dohna- tini, ahıakının sall:betini, her türlü v~d- 1 Bu doğru! Belki ifade tarzı daha yu- ı sine ben de bir ders ile mukabeleye lü- bahsetmek vesilelerini bulmak zannında-
ba'1çeye iner, sarayın saat kulesine karşı lere, ikbıU imklnlanna istihkar ile baka- 1 muşak olabilirdi. İkinci ders hiç doğru zum hissetmedim, sofracılardan birine i- yım. Halid Ziytı Uşaklıgil 

(Arkan var] 



llaı-tan1.n Barilcatiirleri 
Yapan: Orhan Ural 

- Uğurlar ol•un üstadlar, garb cephe•ine mi? 
- Evet, biraz dinlenmek istiyoruz!. 

Fikretin ruhu - Servetilünun e• kiden de mektebdi amma 
mahalle mektebi olmuıl .. 

- Niçin bu adam aliıleri duvara 
f ·mdi yapqtırmıyor da el:nde gezdiriyor? 

- O a/İf değil, gazete yahu! .• 

- Hey .•• in tıfaiı oradan ... Oraya ben çıkacağım ... - Şu kadına bak, Finler gibi giyinmif ... 
- Tabii, herke•in sempatisini kazanmak utiyor ! 

Harb muhabiri - Kar, harekahn~ p,leftirmiyor mul. 
Finli - Bil~ yiüiimiizii ağartıyor. 

Almanya.da Mareşal Göring yenı nişan ihdasını menetti ... - Gazetelerden ... 

- Yeni niıan ihdasını menetmiıainiz? •• 
- Elbette .. Artık takacak yer kalmadı!. 

Yaralı Tırhan vapuru bu sefer de Gelibolu açıklarında bir fırtınadan Umana sığın • 
dı. - Gazetelerden -

- Neden hızlı üflüyorsun oğlum, batıracakaın •• 
- Aman anneciğim .. bu ne Tırhan vapuru, ne de Etrüık! •• 

• 
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o * L t~ıerj &ikan Antantı onseyl yarın Belgradd 
::~a;; \~~;~~r ilk toplanhsım yap1ror 

~tı \ met sayfa•> r traa köş~ köşk s8bibl Emin Vafil ~ro~ramlaTına. affian geçen ~e bütç: {~ i tild iaffau) diln gece saat u de littreefd!n ltare 
kı ltacleitlmtel\ yangının yalnız b8ea tu - aih!site ve A.Dnan Doyçebsnk dfrektani ımkanlan dahıllnde ibıattna luzum go L4tft kırdar, Parti reisi tevfil Flktet ket eden ekspresle nıalyetındeltt ze 
tı•puısın&n baret olduğunu annede - Kurt Havsma da kiracı olarak -aıurmak- hilen Y.olların uzunl\ığu 44 bin kilo - S~ay, Selimiye komu~ vali ve bele - vatla birlikte Belgrada miltfY*dh 
ret )alnız bir -arazözle bırkaç ltftiye ne-1 ta idiler. Köşk 13 bin llnlya ve Alriıan ~etrc.yı bulrn~ktadır. 'Bu yolların. 1 S d~ye reil ınuavbıleri, blabalıit bit dost yola çıkırtışttr. 
fenni hidıse yerme göndermiftit. baYlkası direktörünün eşyalah da 15 bin b~n kılometrelık kısmı b\ı sureti:_ hü - kütlesi tarafıhdan kal'fılanan Şilkrü Sa- Şükrü Siıtaçoğlu litkecl «•tında 

&a arazOit )'angın mahalline gelincl,e liraya sigortalı bulunmaktadır. k~met ~rogramına geçmekte. muteba- racoğlu, kendısını kaTJllamağa gelenleruı li. Yugoslav. Yunan w Romanya baş 
kadar at~ ~b ve içı boyah olan bd - Yangında pek aı eşya kurtarılabilıhiş- ki. 31 bın. kilometrelik kismınıı_ı ~a ta. ellerıni ayrı ayn sıkllllf, Akat vapunle lronsofoslan. Vali ve Belediye Reis m 
tüil binayı sarm11 ve çatıyı ek tututtur • tit. Alman bankası dlrektör-lnün eşya - mır s~r~tıyle kuBa~ıya elvenşlı ha - İstanbula geçmq. oradan da otomobille avfhle!"f. Patti Retli, Türk ve iCllebi 
m'llf\Ut. &yollu itfaiyesinclea gelen ara- nndım ,.ınıa iç halı lrurtarılmıft eli - le getırılrnesi derpış olunmaktadır. Parkotele gitiruftlt. r.etecilerle dosttan tlPrafından hata 
ziz lltÜftt&ıebatı yangın retme ıeldili jerleri tamamen yannuştır. Bu programa göre her .ene ı5oo kt- \'eidlili lııe)aub retle u~rlanmıştır. Tren ba~ket e 

zaman hitlMı kÖ§kü alevler için• bUl .. ~a11gm esnumda nüfusça bir ôyiat lometreJik yol mükemmel ıose haline Hariciye Vekili bir müddet lltirahıt derken ~Hariciye Veldlt ptda bulUft ~ 
m11Ş ve b.Jfiyetten der.bal Beyojta Jl'U- obiı.amıştli'. Maddi arar yektlminun 100 getfrilP.Cektir. Bu büyilk programm ta- ettikten IOnta tehircle bit ıetlntt yap - lara cho ca kalm• dem· uAurla ıc·I ı 
puhu haberdar etmiftii'. Bu vaziyet üze- bm lira ftıcldesind. ol.dulu tahmiıl edil _ hakkuku ve maU hususlaf'tnıh temini mlf, aat 18 da g~tecilert bbul ederek Vekili a~şlamışlar ve ı.ı ıoniuk 
rine ~lu ırupu bütün vesalW. yan- mekteiir. maksadiyle Nafia VeklJetimfz bir ile bit haıiıbıhllde bulublnuştur. Gazeteci - t 1 t . 1 rdi 

· 1 · k ·· k" "l k h ı ..: ··ıe dd d ll in b emenn e mış e r. gın yenne ge ffilj ve pr<>Je torletle yan- Zabıta tıldlıle hakkında tahkikata baş sose ve opru er aınun projesi anr- e& &n mu a ı aua er e ceva veren A . treni tecil 
gın aab.-na aydınlatarak çalıfmalt bar lamıştır. Yanğinın sebebi henüz kat'i o- 1amış ve Büyük Millet Meclisine tak - Şükrü Saracojlu şunlan soylemtftir: ttniy~ e gue er 
l~ır.. • . !arak anl~lmaml§ olmakla ~rabet ka - d~m Qh.ınmak üze.re Başv~kilete sevke. - Balka~ antan~.nın mutad yıllık içU- e ş ' ilk bıntı 
Dutun ıtfaıye gruplan yangın yermde lorifer dairesinden çıktığı zannedilmek- dılmiı::tır. Bu pro3e kanunıyet kesbeder maında bu unmak uzere Belgrada gidi - tep 

Bu sırada şangm kojltün civarındaki tedir. etrr:cz mevcud şose ve köprüler kanu _ yorum. Dost ve :müttefik memleketlerin Balkan Antantı konseyi yann Ru 
b6Jıii.k ~am ormanlığını ve ınüteaddid Bir va "fe k b d h nunun yerihe kaim olacak v~ o tarlh- hılricıye nazıtla~.e ~OnUJmak .ve ~n - mc~ Hariciye Vekili Gafenkonun rty 
ktişklen tehdid etmeğe b~lamış, büyük z. . Ur _am 8 8 ten itibaren ı o senelik programın tat _ sub olduğumuz hukwnet v~ milletı aIA - setinde ilk toplantısını ra~aktır. 
bir yangın facıasının suratle önüne geç- Bayramın bırınci ~nu. Bostancıya bir bikine başlanaca'ktır. kadar eden meseleler ~nde fikir ve Atina 1natbahmb ....,.,. .. 
~ içih İstanbul ıtfaiye grupu ve İstin- y~ngında? döneren ıtfaıye otomobili - Yol vergisi ~Utalea tea~i etmek aaınıa bayırlı ne - Atina 3 ı (A.A.) _ Atiııa AJan11 
ye deniz cruP" yangın yenne çagırılmış- nın devrılme!ile yanla't\an ve hastan~ye Kanun projesi 0 şekilde tanzim 0 _ tıceler vermıştfr. Sulh aatnanında olduğu ditiycr: 
tir. kaldırılan itfaiye n~lerinden Salahat- lunmu tur tf u du I O i kadar civarda harbin veya harb tehlike -
ıstmye i'ehlZ ,grupu vesaiti ile aentz- tin dün akpm aldığt yaralann tesitile çinde ~n m~~iaz:m mu:leh! :ene tu~ sinin do'aştljı günlerde de öl~siiz fay - Belgtaddald Ballt'an An~tı topla 

elen sular •liıılf ve ıa,utün gru.p'ar t*n - Haydarpaşa Nürhune haitanesinde ve - racak olan b-y-k şo a at:~-ki dalar temin ettiği anlaşılan Balkanlılar :;ındakirt• bah.iedeA Xatiıhırint ,._t 
guım genlfleineline inini olmai'a başla_ ftt etm~tir. Bununla tıAdisede ölenlerin d 1 t b .. t u .u p;gr ~ınd a ~· tesanüdünün bu içtimadan biraz daha ıyor · 
lftıflardır. sa'yt:sı iki.ye çıkmıştır. Hastanede tedavi n:k ev] e ~. u ckesıne n~p le va ban ?.şa• ıl"l kuvvet alarak çıkaca~na insnıyonun. Balkan Antantı ~onseyitıln içtftn 

cı·ı kt1! 1 . "- . yu. o mıraca tır. ıa tuz ugutı yo d r.· lli nı d ha.Al d .. rt de ı 
ali~ yerinde ~.: ... met o •in .dığer : yaralı nefei'in vetıt'~i olarak alınmakta ô1an paranın •Bitaraf değil, hatb harlciyiz- ta .ıhsub -~- anınd ad bı ··onkil .. ~d 

Yangını haber alan vali ve belediye 05.ftlll vaziyet eti i:te tt?hhkelidit. ta'h kl k . . w. . . Bıliyorsunuz ki memleketimiz mevcud ın. ar uuııanın a 8 • ugu uu 
ftiBi LUtfi Kırdar ıle emniyet müdürü Ölen ltfaıye neferinin ~enazesi bugün 1 ,~ u !::ek12nde b•r de~ş1klık y~· - muharebeler karş;sında bitaraf değil sa- 'teye mütesanid bir surette karşı kovrd 

.._..,mı k 1 kt pı aca'\tır. Buı:run sevyanen altışar Jıra ' 1 ·· ~·· k ı k bi f'kl b Muzaffer :Akalın, itfaıye müduni İhsan meı...,ı e 8 dınlaca ır. 1 k 
1 

dece harb haricidır. Gene biliyorsunuz ki, arıhı mumrı.un 1 a~a r ı ır eta 
o mı; a ınmakta otan yol parası. bun- b •·~ 1r·· t d'w l • b t k'ed·~ bAdise mahalline gelerek itfaiyenin ça - d . bitaraf olmak veya harb h!lrıci bulun - ema, f'los er ıgın is a etme L 

1 

L• • ı· d k• b• ~ sonra vatanda ların kazanç nıs - B .... •. t h. 1 · dil''• B llfmasına nezaret etmışler ve icab eden ımnı ımtnın a 1 ır b •1 • •• • . l. mak mütevekkilane akıbet beklepıek de- u ut1..ııren n. ıç o mazsa şım }l\o 

~-ı...:11 ri · , d e rıne t'ore tec:bıt edılecek ve on .... r.ş k d b ld kan hududlannı lehdid etmem~ l<ty 
.. n:a.wııe vernuş er ır. 11 k d -k 1 b·ı k . K me e&ı ır. 

Yangın üç saat kadar tievam ettikten ı·ngı·ıı·z vapurunda ray~ .~ nr vu se e ' e<'e tıt'. ~7an- Bitaraf o'mak veya harb harici kal - fiveti mes'ud bir hediie olarak teUk 
b

.. .. k' eı muc;aıd olanlar memleketin bu bil - . . ı ı d B. l'kl · B lı. n .. 1 
11e utıün otk tamamen yandıktan tonra "ik d mak demek her hangi bır hub alevınm o 11nma ı ır. ır ı en c a J\.an • .ott 

aıcak söndurülebilriıiŞtir. ·nfilAk ot.tu Vl !'!\?asında on beş liraya kadar va't saçağı sa~aması içtn bütün ted'birleri kanlılahfıdırs vecizesifıden mülhem b 
Tamamen alışab ve boyalı olan köş - 1 G U ~1~. eaerek muavenette bulunabile~k. alftıak Heınektır ve sulh, ancak bu te4 - lunan ve bu vecitey1 bir realite halin 

Jriin kızıl llevler içinde ya."lmakta oluşu Atına il (A.A.) - Limnl limanında, er ı}r. .. . bitlerle kurtuluk'. ~etiteh dört Balkan devletinill\ ken 
fe}ırin muhtelif semtlerinde büyük bir İngi!tereye sevkedilmek üzere maden 

1 
;~r~anan ı;~ıt'ıada aylık ka7MlÇ " •Politikamız açıktıt.• h1Pyatt menfaatleri tehdid ed lmediltç 

1angın gibi görülerek haltı heyecanlan- yıi)tlemekte olan İngilli bandınh Abbey dan lt lır;~a~ lfra" kadar ol~nlnr- Bizim politikamız gayet açık ve va ... hathe karışmcrıt için hiçbir. h 'yetleri v' 
dırmljtır. Bılhassa köşk tlvanndaki bi - vapunında ıtddetli bit infilAk olmuştur. a'l'l a 1

' )ıradan 125 lfrava adar ht G· 1. h b. t hh"d.. .. k hi'çbir hususi menfaatleri ybktur. 
1 Ort k

- h 1kı k .. kü ı olanlardan dokuz. 125 den iki -vüze ka zı ır. z ı ıç ır aa u umuz yo -
aa ar ve a oy a yangının oş n manca zayıat olduğu Söylenmemekte ise d 1 1 

. . . . _ • tur ve olamaz da Mevcud taahhüdle Katimerini gazetesi. bunt!an sOhrl 
arka cihetindeki genif çam ~an'ığJta de gemi ~anmak tehlikMine maruzdur. ar 0 nn ard;;ın on ıkı. ıkı yuzden yu - ·-· 1 k t' · · · h··>l dl k"' • Bulgarlstenın siyasetini de ntevzuu · - - t . karı olanlard"n on beş ıı·ra alın rı.uız rnem e e ımızın uuu arı ca -arayetle büyuk bir acıaya sebeb olması Gemi Bulgatlsta"tıttan gelirken amba - " ması e- . hah ctmekte "" -.«yfe ~~k~ir. .n..r li . .1- bü k b "- ku a· ı· .b h . b" • ba Sft!i:' tec:bit edilmic:tir da't kat't. vatıh ve 'SatUıtir. Eğer bır ! 'iv • 
m una yuNn\n:ll yu ır &Or ge - nna, ış ı tertı atını aız ır oom ko- .o.L:...ı.. · ~... ...... m -· 1ı: ı~ ,_ bi-.ı ta- Buloarlstan <la Ba'1katı Antantı g·bt 

· · l d' ld .!hı tah · d"li Ç~n Jı:a&n"fnt ~a yo1 )iaJ'BSI w:rllu u7.8 81 uZ a rn8!981\. ve ~ı t 1 ~ 
çırmış er ır. nu ue;.. mın e 1 yor. vete'C!eklt!t ahhüdlerimizi ifaya mecbur edici bir bu sulh idealine ba~lıdır \te Sulgat Ba 

I.:.vihadıt yol müke11efiyet1fün para hadise tekevvün etmezse. istiyerek tut vekili. Bulgaristanın sulhperver id~ 
olması esası kabul edilmektedir. frad tuğumuz sulh yt>lunda nihayete kadar lojisini ilan için hiç bir fırsatı kaçırma 
sahibl0 rinden de avni nisbetler daire. yürilmek kararıhdayız. Taarruza ma - In!ştır. 

Türkiye Cümhuriyeti 
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ZiRAAT BANKASI 
KurdlUIŞ 1arihl: ttlıS 

Serıaayesi: 100.000.000 t ürk LiraSJ 
Şube •• ajana adeclj ; 266 

sinde yOI vergisi alınacaktır. Ayni JA- ruz kalmamak i'e taahhüdlerimizi ifa· Matuistanm vaziyeti 
yfhe c~ı.t-ına göre çalışan. kazanan Y~ ~ccbur .. ~ici bit h~disenin tetev - Büda-pette 'ı (A.A.) - Kont C~ltj n 
ka~1l'lhr da \Yol l"rac:;ı verecektir. vu~unP manı olhıat .içın uyanık aut .. tatatındatı "'ptlatak beyanat hakkırıd• 

Zira! n bcarl her nen banka muaael.ri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.889 Lir 
iKRA iYE VERiYOR 

Zitut Bankuuıdl kumba!'W w ihbanaa •-tnat a..ht.Mda en az 
10 lirasl bulunanlu'a _.._ • .ıa pHI ıı * 1mn ile tf&ğıdalr.t pll _ 
na göre ikramı,. "-lıtaıacakbr. 

4 Adet ı,ooo 

4 • 00 • 
4 • :ıso • 

40 • 100 " 100 .. 50 • 
120 • 40 • 
160 " 20 " 

000 
2,0JO 
1,00() 
4,00() 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
,, 
,, 
" ,, .. ., 

DiKKAT: Hesablanndaki paralar •tr sene lfiMe 10 Ura ... qap 
diismİJ'enlere ikramiye çıkhiı fakditde ~ 20 fazluOe verilecektir. 

Kur'alar senede 4 d~ta. l ,tot l bitbıtlUnun. ı Mart •• ı llul. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

1);~ taraftan \tfmyet hususi muha- mRga ve icab eden sıyasf !8allyet ve ayan meclftinde büyük bir ketumiye~ t 
WenPlerintn yol perisı olarak alma-kta 'hareketlerde kusur -etmemege çabfi .. gösteritmelttedlt. Balkan konferan~ 
olctukbln J"ralann ki, bu miktar se ... -,.otuz.• toplantısmm buna Amil olduğu zan'n~ 11 
nede otl fni1yonu ~ektedir, tama - 8ulgiıır Başvekili ile mülibt dilmektedir. 'Sf ta~ mahfellerde söy ~ 
~ mevtuuna sartı temin olunacak - Raricive Vekilimiz Sofyada Bulgar lendiğine ğore Macari!tan htt nma~ 
tır. Bu kombine!'onlar on senelik pMg Başvekili ile vukubulacalt :Müliltat il4!ri .sürdüğü taleblerden \ıaf~ıe 
ramfn 'tahakkukunu azamt derecede hakkında sorulan suale: tnil}tir. 'Yalnız ~imdiki ahval dolayı~il 
kofav Astıracak amillet"dendir. Şose ve - Evet. Bulgar Başvekili Bey Kô - bU meseleleri kurcalamamak\a 'V(? b 
köprü!er insaat programı yüz küsOr seivC\nofla Sötyada konuşacağız.. sm.etle sulbü kurtarmak hllsusunda 
::_.. ıı Türk firac:ına fnalolacaktft". Hariciye Vekili Şükrü Sara~lu ar7.\19\.lftU göstermektedir. 

TOrkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
27 • llılncllllJnan • 1940 Vaziyeti 

AK"rlf 

ıt~.-.: 

Altın: ~an ograın 18178.781 
BANltNOT 
tJFAKLl!t 

Dahildeki Muhabirler. 
T41rlı: llraat 

Ratlçleld Mulua'blr}er: 
ARia: aft ~ 111 .... 

Altma t&h~ lraW llt'llel& 
tt6 ....... 
~ \IOY'.llltt w Bottl* ..... ........ 

llıhıiM1 nı.~: 
Dtnlhtt dtl')D ....... ~ 
tM'fdılı 
Kananun • - 1 inci maddellt
l'hM te.n"c&'ll batiDe tarafmcaA 
•Dl led!)a' 

SeHdal dWıİllnl : 
mw ~,. 
..,,.. \'e Tahvilat elmam : 

tBtruhde edilen e-tt'-ID ~
A - ~nllı karfthlh Mam ,. 

t'T•!ltıtfll maart tıymıi!Ue) 
l!I - .... , ~ .. tab't' , 

A'f'lıllliı...ı 
~ tMa ncMın an.na 
Altaıı ... 00\0is 'e:aerllW 
TahT!lt Mrtnı 

lllseedarlar : 
Malatelif: 

12 756.750,31 
17 421 995,
l.783.20Ul 

"38840~2 ••.•• , .. ,,? 

"'lU>83. 156,90 

10.851v8'1 

158."481'13.-

IOl22..818,91 

Lira 

• 8ae. m.• •sl'ı.w:a 

'l.fb.000,-
1'.975,M 

T.8811.'W'lr- ts."M.etl,'11 
4•0dl.
ıtMe.47SM 

PAS ti' 

ıl.217 f!4 

ıır 

ıı.oeo.oo 

a oog oo~,.... 10.211.ıH 

158.7t8.583,-

1'1...,, 

141.oeo.oeo. wrm.-.-
s1 .486.Mll.lll 

l.819,18 

'3.843.n~ıet U:Me.onıaf 
lH,.298.~~ 

• a:aı s sı 
ı Temmu n:ta ..-.ı I Yelrhn .'8"9:m 
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10 S.1'9 SON POSTA, 

(Memleket Daberleri] l_~o-n P_os_ıal_S_P_O __ R_ 
Trakya fidanllkları 1 Şer~~liko~h_is~r~~ bir ev Kız Liseleri voley~ol 

çoktu ıkı kışı oldu maçları devam edıyor 
Edime fidanlıktan Ziraat Vekaleti emrine verildi, 

buradan köylü için daha fazla bir istifade 
teminine çalışılıyor 

Şereflikoçhisar (Husu.si) - Kaza -
mıza bağlı Fadıllı köyünde senelerden
beri harab bir hale gelmiş bir ev son 
yağan kar. yağmur ve donun tesirile 
üzerinde kiremid vazifesini gören top
rağın ağırlığının m-tmast ile mukave -
met edemiyerek gece yansı kırılmış ve 
dam kAmilen çökmüştür. Bu sırada 
uykud~ bulunan kan koca ve iki ço • 
cuğundan ibaret aileden erkek ve Ka -
mil ismindeki çoaık çöken direklerin 
vaoziyetjnden istifade etmişler ve kur
tulabilmişlerdir. Direklerin tam iı:ıabe

tine maruz kalan İsmail adındaki diğer 
çocuk ile annesi ölmüşlerdir. 

Ceyhanda bir tiyatro 
artisti kadını yaraladılar 

Ceyhan, (Hususi) - Geçenlerde şeh
rimfade bir yaralama vak'ası olmuş, bir 
genç sevdiği ve yüz bulamadığı bir ar-

Trakya fidanlıklann&ııı birt: Ke §an fidanlığının methalden. görilnÜfÜ tisti bıçakla vurmuştur. 
• · l b k .. 1 · d .,..1..,..,., 1 irili Bir müddettenberi Ceyhan tlyatrosun-Edirne (Hususi) - Vilayetın ma ı sa a ve oy enn e a,..u.&~ o an u- . . . 

fakl f
.d lıkl 125 i bulın _ da artıstlik yapan Eınineye, Hasan adm-

olan Edime fidanlığı bir hafta sonra Zi ı ı an ann sayısı uş d ,._. ·· k •t ·d d k 
B 1 b halk k

" 
1

.. a uır genç goz oymuş ve gı gı e e a-
raat Vekaletinin emrine verilmiş ola - tur. nn arın u sene a ve oy uye dını sevmeğe 'başlamıştır. 
cakt:r. Vilayetin takdir ettiği 1 S.000 dağıtac~~ fidanlar tam bir ~lyon~ur. Nihayet Hasan bir mektubla hislerini 
lira bugün Umumi Müfettişliğe gelmi~- . Bu gıdış Traky.~n~ kendı hususıye- , Emineye bildirmiş, evli bir kadın olan 
tir. Ziraat Müşavirile ziraat müdürü ve tı~: !araşan en buyük kıymetlerden artist te Hasanın bu duy,,ularını cevab91z 
bahçe müdürü ve memurları bir heyet bırıdir. bırakarak gönderdiği mektubu yırtmıştır. 
halinde tapu ve tesellüm muamelesi i- Emineyi çok seven Hasan, kadından 
çin IDPmUr edilmişlerdir. Şereflikoçhisar belediyesin:n bir ceva;b alamayınca son derece müte-

Jiaber alındığına göre Ziraat Veka - imar faaliyeti essir olm~ ve evve1ki gece tiyatronun 
leti bu sene SO bin lira tahsis ederek dağı.lmasını bekliyerek Eminenin yolunu 
fidanlığı daha teknik ve daha verimli Şerefliko9}ıisar, (Hususi) - Kaza mer- gözlemeğe başlamıştır. 
bir hal~ sokacak ve bu büyük fidanlı. kezinin elektrikle tenviri için jcab eden ! Bir ıri.iddet sonra Emine otele yatma
ğın bütün varlığını Trakyanın ihtiya - tesis.at hakkında belediyemizin teşebbü- ı ğa gid~rken 'Hasan, yanında arkadaşıı 
cına karşı koyacaktır. sata girmiş olckığunu yazmıştık. Yaptın- 1 Ramazan olduğu halde artistin yolunu 

Çe·idli fidanlar ya küçük bir para lan plln ve projeler gelmiştir. Önümüz- 1 kesmiş ve anide üzerine atılarak bıçakla 
rnukab;linde veya parasız verilecek ve de~ yaza işe başlanması beklenilmek- kadına vurmuştur. Emineni!l feryadına 1 
Amme hizmeti bütün genişliği ile yol tedır. koşan kocası Ali de mütecaviz gencin ar-

1 
alacaktıı. Ziraat Vekaletinin Tekirna - - .kada.şı Ramazan tarafın~a:ı yaralanmıt-
ğındaki asma cubuqu ve meyva fidan- Çukurova pamuk ihracatcıları tır. 
lığı da büyük ölcüde calışmaktadır. bi lini Hadise mahalline ge1en zabıta me-
Geçen sene Çanakkalede Umurbev kö- ~ murları her iki carihi de yakalamışla!' ve 
yünde gene Vekaletin actıih 250 dekar Adana (Hususi) - Pamuk ihracat- haklannda takibata başlamıştır. 
lık fid'lnlık bu sene ve asıl gelecek se- çılar birliği idare heyeti seçilmiştir. 
ne verimini gösterecektir. Yapılan intihapta Mersinden İçbak, Adanadaki esrarengiz cinayetin 

Kırklarelinin asma çubuğu fidanlı • Şaban Çiftçioğlu. Anadolu İnkişaf şir- lchkikatı 
ğı da Ziraat VekAletinindir. keti. Vasfi Orgun. Adanadan İbuhim Adana, (Hususi) _ Adananın büyük 

Liileburgaz Devlet Ziraat İşletme Burduroğlu. Pa.mukiş. Limited, Alber J çifçilerinden Vanlı Nihad Ekmenin çif
çtftli ği dahi aynca 1 SO dekarlık bir fi- Diyab. Sabri Gül ve Tarsustan Hasan liğinde bir cinayet olduğunu ve öldürü
danlık açmıstır. Trakvanın sehir, ka - Karadağ' idare heyetine seçilmişlerdir. len çiflik amelesinin cesedinin kaybedil

diğini yazmıştık. Bunca ~akibata rağmen 
(..Bandırmalılar Marmara bö:gesi futbol şampiyonu oldular ) cesed henüz butunamamıştır. vanıı Ni

had ve çiflik işçilerinden fu:ü halen mev
kuf bulunmaktadır. Cinayet henüz esra
rını muhafaza etmektedir. 

a;M4 9 

Trabzonda talebenin har.çteki 
v1ziyati 

Kız liseleri arasında oynanan w~y-\ aşağııiP Çmnlıca - Erenköy liseleri taı _ 

bol maçlanna dün Kız Muallim mek~ • kımlarını göstermektedir. ~iy 
binde devam edilmiştir. 

Müsabakalar baştan sona kadar he
yecan 1• ve güzel olmuştur. Neticeler şu 
şekilde bitmiştir: 

Yeni spor egitmen~eri ~e 
vazifelerine gidiyor . s; 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Bajl'l<' 
Trabzon, (Hususi) - Şehrimiz ilk ve Boğaziçi 15-4, 15-4 Cümhuriyeti. in-

orta okul muallimleri Halkevinde Vıall önü ı S-1 O, 1 S.4 lstiklfili. Çamlıca Use
Osman Sa.bri Adalın riyasetinde toplan~ 1 1 s s 16 14 E k.. u---· . 

kan lığından: ldıu 
Becen Terbiyesi Eğitmen kursund~ v 

mezun ve muhtelif bölgelere tayin o M'e 
lunan Eğitmenlerin harcirab ve aylıkAAi~ 
lar! gelmiştir. -

ak al....L- • di · ı· · e hariçteki va· 9 • - ' - ren oy JJM::ıtını yen -r t ~nın sıp mı v ~ttr 
ziyeti hakkında daha faal ve esaslı ted- ·. 
birler almak üzere mühim ve faydalı bir Resımler: 
hasbıhal y~ıl:rnıştır. Bu toplantıda bir Cümhuriyet. 

En yukarıda Boğaziçi - Bir an evvel Bölge Merkezine mü~ikt 
ortada İnönü • İstiklil. caatlan lüzumu tebliğ olunur. Un 

ler çok öğretmenler samimi fikir ve müta
lealannı serdetmişlıerdir. Vali muallim
lere bu hu9ll.Sta llzun gelen müzaheret ve 
yardımda bulunacağını bildirmiş ve tale
benin hariçteki vaziyeti sıkı bir kontrol 

r-------~------------------------------=-~m lstanbul Vakıflar DirektörlUgU illnları ıın ._ _____ ____________ ..;. _ ________ ..llrla 

Gençlik klübü ile Balıkesir Gençlik rıda bulunan oyuncularını da getirdik- Amasya belediye reislig"'i 

gıyır.ett 

Lira Kr. 
255 9'1 

•Bandırma (Hususi) - Bandırma ımuş. Balıkesirliler bu maç için dışa - altına alınmaya başlanmııtır. 

k.lüblert arasında yapılan son resnli lig leri halde bir netice alamamışlardır. . 
maçları Bandırmalıların galibiyetile Bt.ndırma gençleri su sporlarında üç Amasya (Husus!) - Beledıye re~si 11Mt '10 
Deticelenmiştir. dört defa Türkiye ikinciliği ve futbol- CelAl Eren İstanbul evkaf uınum mil-

Bandırrnalılar Balıkesir Gençlik klü de de birkaç defa Balıkesir Bölge şam- dürlüğü mes'ul muhasiblijine tay!n 111'1 IO 
lMlnü birinci defa 3-1, ikinci defa da piyonu olınalan spora olan kabiliyetle.. edilmlş ve İstanbula hareket etmiştır. 
1.0 yenerek Marmara kümesi birincisi rinı isbata klfidir'. Amasya halkı kıymeUi bir belediye rel-
olınuşlardır. Dün Balıkesir sahasında Resim Bandırma Gençlik klübü fut- sinden ayrıldıitndan dolayı çok müte- ıoa 14 

yapılan bu son maç çok heyecanlı ol - boJ ta1mnını Ş?östennektedir. essirdir. 00 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor k i : 
80 .. 

111 .. 
.,. 
84 

ını 

10t 18 

Pey paraaı C 
Llra Kr. ~ 

19 30 ll'lllüıte ı>.tterdar Ahmed Çelebi mahallealnde 8e7dlbeJ ao... · 
t&lında uld 8 ve yenl 22 No. ıu 165,29 metre murabbaı 
datt aramn tamamı. 9556 _ 

'11 il lehladebqında Kalend~rhane mahalleainde ljebladebap cad 
de8lndt eat1 41 ve yenl 38 NoJu klrglr dllkklnın tamamı 1598 

2M 12 8lJbe16t Demirkapı m'.lhalleslnln Darlllhadb eokalmda 
ki 4 ,. Jeıııt 11/1 No. ıu olup '153,50 metre murabbamda bul~ 
Dua OelaJlrll Abmedpap camll arauı •• tat duftrlan. 

13 11 Yenbatan mahallealnln Muhterem efendl 10bltnda n NoJ 
aranın tamam\, 

l1'1 IO KamtapJda Kadlrp limanı caddeainde ukl 'l'1 ft JeDl 1 
1'o.ıa Kab'febane blnulle 204'1 ,5 metre murabbaındakl ara 
IUll tamamı, 

1 ,, BIJamd Beyuıd ma halleal Bacı Meınlf IOD.lında 11 Ro. 1 
dtlklrtnın tanıaJnL 

1f 11 BeJaad Beyazld mahallesi Hacı MemJ.t aokalında 11 Noıl 
dftlrklının t.amamı, 

41 il Beyazıd Ta~ntafı m!lhalle.slnln CO. .'luriyet caddesin 
H No. 111 havaaız dllkklnın tamamL 

2e '1t lleJazıd Cartıda Terlitçfler sokağında 17 NoJu düktin 
tamamı 7085. 

806 81 Mahmudpqada Mahmudpaşa mahallesinde Çuhacı h.&1' 
alt tatta 41, 42 No.ıu yekd!ğerlne maltlup 135 metre mvabb 
ında bulunan iki odanın tamamı. 1355 

T iti Be7azıcı BeJ&ztd mahallesinin Hacı Memif 10kalmda 1 
MoJu tlrg1r düktlnm tamamı. · 

_ Hasan Bey. cD• gru

pu ressamları.·· 
• • • Beyoğlu Halkevinde 

. bir serel açıyodarmıt-
••• Acaba buna bugün -

terde neden li1zwn gördil • 
ı.rı 

Hasan Be1 - San•at sa
haaında kendilerinden bat
ta cD. liler de t1lredl de 
-.&t111m-1r için alacak 

tt.!°ı~~ ıaa: aatı1mat üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya . çıtarılnufW 
1UaGar bqmlcl11t•.aa llntl aaaı 16 de icra edllecetınden tallblerin ÇemberBıat 

.... maabltıM taJemtm mtıracaatıan. <HU 
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ve cel ·k Ma Ut Yağlardan D mi 
sehrinde 

Snyfa • 

--
9 

(Baştnrafı 1 inci sayfadn) 
ren Çalışacağız. 223 kişi iş görecektir .. °.ç 

1 IGrdiya ile çalıştığımız takdirde 639 kişı-
1 ik bir işçi kadromuz o~acaktır. Tam ola
, ~ çalışırsak senelik istihsalimiz 175,()(1() 
ı onu bulur. Fınnlanmız saatte 25 ton 
j Sıtınak kabiliyetindedir. Demek ki bir 

neıer gördük Sabunluk ya~r~~~~!i~~~~ ÇL~ yağlarile 
k: r1şbrıyorlar. Çok dikkat ve ıhtıyat lazımdır. 

tardiyada 400 ton, senede 240 bin ton .. 28, 
6, 12 pusluk haddeler için birer fınn saç 
adde için bir fırın, travest için de bir 
~nn çalıs.acaktır. 

- İşçi alıŞ1ncıya kadar .. dediniz. Bu 
J bizde yeni midir? Mütehassıs amele 
~lınaiia imknn yok mu? 

- İ çi bu işi yeni öğrenecektir. Fakat 
J>k <'<;kide"' İstanbulda bir haddehane 
rmış. Burada çalışmış birçok' ~mektar 
kadac;lar bulacağımızı ümid ediyoruz. 

t tivar d:ı o1salar istifade edebiliriz. Ya-
nda ilan edeceğiz. 

* :F.abriknların hepsinden geniş bir yer 
Jgal ede>n haddehaneyi de gezdikten son
a fabrikalar bitm~ oluyordu. 
Şimdi, evvela fabrikaları gezmemizi 

trcih ettiği için, fabrikalar hakkında kı
l bir malfunat vermekle iktifa edip, et
•Oı iza;hatı geriye bırakan müdürü gör
kk Jt121m geliyordu. 

Tekrar müdiriyet binasına avdet edi
bruz. 

Mudür, Halid Civelekoğlu, soracağı
~ız, merak ettiğimiz bilcüm1e hususat 
nkkında k-0nuşmağa muavini Azmiyi 
tvkil etmiş .. 

Müdür muavininin odasma giriyoruz. 
hıhatabımız enerjik ve işinde titiz bir 
enç .. titizliği ·bazı ahvalde asabiyet de- 'ı 
l!'ccsine çıktığı için mid1r nedir, memur
ır ve odacılar ondan pek ziyade çekini
orlar. 

Dakikalarını israftan çekinen insanla
, has bazı alametler sezdiitim i~in, foto 
ıe?nalin kulağına fısıldıy.Jrum: 

- Bu zat, bizimle pek uzun uzadıya 
ıeşguı olacağa benzemiyor. Benim rih
lrne takı1mış çok şeyler var. Hepsi sual 
alinde •birbiri pec:inde bekliyor. Hepsini 
'l"ar ... ak micafirliffi suiistimal etmiş ola
~ğız, bay da ıbizimle uzun konuşuI"Sa 
"nd:isini vazifeyi ihmal etmiş addede
~k .. ne d{'rsin? .. 

Cemalin bir şey demesine vakit ve ha-

r
t kalmadı. Genç muavin bütiln işlerini 
r kenara atıp, odacıya da, kimsenin ra
at.sız etmemesini emrettikten sonra. 

Çelik fabrikasının 1ımumt görünü§il 

Çelik fabrika sının 4 fırını., 

ta - Buyurunuz, dedi.. neler öğrenmek 
itiyorsunuz. Suallerinizi sorunuz, tenvfr 

l.rneğe çalışayım. tfadde7tanenin mttazzam tesisatı 
l3en Cemale baktım, 'temal bana bak- !unm.akta~ı~. Bu m.iktar da ihtiy~c.a k5fi 1 elzem olduğundan işçiler~ mesken. t~in 

• Bu başlayış1a genç muhatabımız dü- gelmıyecegınden ılkıbahardan ıtıbarc.n eimek suıretile onları J,a.brikaya daımı su
a$neeJerimizde ne kadar haksızlık etmiş yeniden meskenlerin inşası, halkevi, sfne- rette bağlamak fevkalAde lüwmludur. 
lduğumuzu farkına varmadan yüzümü- ma, jimnastikhane, mekteb, esas hastane, Mev:ruu.i>ahs ~rin inşaatile beraber, 

ar. vurmuş oluyordu. !nc.-an bu. ba1.an çeh- gibi içtimai tesislerin de kurulması mu- yollan, kanalizasyonu, elektrik tesisatı, 
o M'en ve evza ve etvardan insanın !ıa:etf 

1 
tasavverdir. su tesisatı d:a ~ edilecektir. HükOmeti

ıkllhiyesini tahlilde aldanıyor. 7ehir muayyen ~ir P!ln illerine i~a miz fabrikanın işçi ve memurlarının ika-
- Bay Halid Civelekoğlundan, bir edılmekte olup, plan mımar Prost tara- meti zaruretini Q'bul ederek bu iş için 

~ırliktar malumat aldık.. fakat bu bizi tat- fından .tanzim edilmiştir. Fabrikanın hu- tahsisat ayum.ıştır. 
~in edecek manivette d'eğil .. esasen ken- susiyetleri dolayısile, işletmede mühim Gerek inşaat işleri, gerek saydığım in-
lel'i de fabrikaJ~n ziyaretten sonra de- rol alan mühendis, ustab~, usta ve ba- şaat hükUnıetin bu işe tahsis ettiği mu-

Li tırn etmek lüzumunu işaret ~ttiler. Bun- kım işçi1erinin fabrika yanında ikamet ayyen tahsisattan yapılmaktd1r. 
hın dısında meslekt tecessüsümüzün ha- etmele:1, gece~in her~a~ ?ir saatinde- Müdür muavininin daha enteresan o
lrladığı bazı sualler de var. tahaddus edebılecek bır hadıse karşısın- lan izahatını nek?e yarın <ievam edece-

Cevab be · bir rça daha utandın- da hemen iş başına gelmeleri icab etti- .ğim. (.1rJca~1 var) 
1 ' . nı pa ğ" d :ı.. 1. l 'b k . . 
Pr ın en uu e aman an ı ate etme ıçın, Nusret Safa Coşkun 

o~ • J . . bl d ~ mevzuubahs ettiğim ikametgahlar daha ............................................................. . 
n. - J epsını ceva an ırmaga çalışının. . d t . ed'l kt' s· t "1 . d 
~Yurumız sorunuz.. zıyBa e evsıtl Kı ecebü~rk. ka bası Jyase a emJD e 

u sure e ara sa nın ya-:i })}ı, soralım o halde .. • . nında muayyen bir plAn dahilinde inşa (Ba~ tarafı 3 iinci.i sayfada) 
- Fabrikalar hakkında hır parça u- edilen vepyeni bir kasaba teşekkül edecek kin arasına nifak sokmak istiyordu. Son 

u~lırni malumat.. ve imk!ın bulundukça bu kasabadaki in- nutkun bu kısmı gösteriyor ki Almanya, 
. - iİki buçuk kilome~re uzu~~uğun~a şaat gen.işletilerek fabrikaya aid memur böyle bir nifak ihdas etmekten artık ü -

ııı~r saha işgal eden fa~rıknnı~ ıç~n~e -.5 ve işçilerin iskan imkanlan temm edile- midini kesmiştir. Bu, bir. 
Uloınetre normal oem:.ryol doşehdır. Bu "ektir. Diğer nokta ise Almanyanın şimdiye 

n d~lar faıbrikanın lokomotifleri ile idare Fabrikanın faaliyeti, diğer sanayi işle- kadar hazırlıklarla meşgul olduğunu ''e 
a 1.. ılir. Fabrikanın idare bin~sı, esas la'bo: ri gi'bi' değildir. Hemen hemen her kısım- şimdi, bu hazırlıkların meyvnJarını topla-
rtuarı, memur, işçi, kantın ve umu~:ı da iş, işçiler için yorucu ve ezicidir. mak zamanının geldiğine i~aret eden f1k-

1'tl'a~. binası hali inşada olup bunlar da o- Ayni zamanda, muhtelif kısımlarda ça- radır. Şayed, bu sözler, bu gibi ahvalde 
~ l'llüzdeki sene tamamlanarak, muvak- lışan işçiler işin hususiyeti itibarile dai- mutaden sarfolunagelen üstü kapalı teh

llten a)Tı bulunan idare ve teşkilat bir mi surette ~ehlikeye maruz bulunmaktrı- didler cümlesinden değilse, Almanyanın, 
~Ya toplanmış olacaktır. Fabrika, Ka- rlırlar. yakın bir atide seri bir hareket yapmayı 
~bük kasabasına 3 ki'<>metre rnesafe~.e- Bundan bıışka fabrikanın muhtelif kı- tasavvur ettiğinin bir ifadesidi:-. Fakat bu 
~r. Fabrikaya aid meske.nle~ d_e Kara~buk ·ımları esas itibarile son haddine kadar hareket ne zaman ve hangi isUkamC'tte 
_l~S<ıbasının şimali şarkı istikametmde makineleştiri'rnış· olduğundan kıymeti yapılabilir? Bu sualin birinci kısmına ce
ı ır ını t .. · • edı'lmiştir Hnlen b b'l k 1 k l v de~lse ı'kinci Js ~ a o uzerınc ınşa • . . ır.. yonlara bağlı -Olan bir ünitede, bir var- va vere ı me nası o av 6 ' ' 

aded mesken ve bekar memurlar içın d d k hd d 'kt d . . . t"h kısmını aydınlatabilmek de o kadar miiş-pıı.ı_ . iya a ço ma u mı ar a ışçı ıs ı - fi 
ılJ.ı "'•te]ü pavyonlar vardır. Bu ınıktar dam edilmekte, bu itibarla da işçil~rin küldür. Çünkü gözönünde duran coğrn 
rrı:Yaca kifayet etmediğinden ~enl~t!n tşlerlnde mütehassıs olmaları icab etmek- durum, en salahiyPt1i kimce]erin dahi 
b· l"nur ve işçiler için tek katlı, bırbırıne tedir "'lakul bir noktai nazar serdetmesine rnü-
1li§ik veya üç dört meskenden ibaret · . . . . . k d .. aade etmiyecek kadar vazih ve binnetice 

lar halinde her birinin 'bahçes.! bulu- Bu şeraıte :nan.ız ışçılerın !abrıfkab...ı:. .. ':ı. kadar mudiıqir. 
aıı . . . k 'b bi b k rosunda dalmı olarak kalmaları, a ı..udl• . m ı:.; 
~~ !?Vlerln ~.nşası ~şı t~hnl endilr uçbu nın muvaffakiyetli surette işlemesi için 511Lim UC:,aqııı l..An•ç evvel muteahhıde ı a e e mış u-

ASAN 
ZEYTİNYAGI 

Dünyanın en saf ve leziz yağıdır. Terkibinde zerre kadar rafine yağı 
yoktur.' HaJistir ve kat'iyen karışık değildir. Yf'meklerde, tatlılarda, pila~ : 
larda, salatalarda, balıklarda nefasetine pnyan olamaz. Tababette kum, bob· 
.rek, mesane bilhassa safra ve karnciğer hastalıklarında şerbet gibi bol bol içi· 
lir. ZBfı umumide hayat ve sıhhat verir. 

Ş t Ş E L E R : 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 Kr. 
3 kilo tenekesile 250 Kr. 

BASAN Deposu Yeni Adresi: 
8ahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

rEKZAMiN· 
1 Ekzemanın i16cıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 b.-uruştur. 

Muhammen 
-kıymet 

Lira 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlügU ilanları 

3000 

1000 

Hüseyinağa maha1leslnln Öğüt sokağında 10 No. lu kA.fglr hane. 

1809 

E.5kl Şenllkdede yeni: Vi.şnezade, eski: Ada, yeni; Arma~ sokağında 5 NoJu 
ahşap hane. 

sultan Beyazıd mahnlleslnln Hlsardibl ve Mandıra sokağında 22 No.lu kAralr 
hane. 

1000 Hasköyde Keçeci Piri mahallesinin Çöplük sokağında 12-14 NoJu ahşap 11d 
k13ımlı hane. 

500 Boyacıköyünde Reşid paşa mahallesinin Mekteb sokağında eskl 1 milkerıw 
yeni 84/1 No. lu ahşab hane . 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin müiklyetıerl P"Şin para lle (15) gün müddetle aOJ.]I 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

İhalesi 2~2/940 günü saat 15 de yapılacağından tailplerln yüzde yedi buçuk pey PL 
ralarlle akarat,• mnhlfillit kalemine müracaatları (47g) 

Harb Okulu Komutanlığından 
1 _ Bu yıl a.,ağıda yazılı şnrUarı haiz okurlar harb okuluna alınacaktır. 
A _ Ankarada bulunanlar doğrudan doğruya Harb okuluna Ankara haricinde bula.. 

nanlar bulundukları yerin ruıkerllk şubelerine müracaat edeceklerdir. 
B _ Kayıd ve kabul muamele.5i 1/Şubat/1940 dan 1/Haziran/940 tarihine kadar de.. 

vam edecektir. 
2 - Oirt,, şartları berveçhl atldlr. 
A - Türk ırkından olmak. 

B _ Siv11 liseden mezun olacak ve olgunluk lmtlhnnını vermiş bulunacaktır • 
c _ Tam teşekküllü ~keri heyeti sıhh!yclerden <Harb okuluna girer) kararlı sıhhat 

rnporu almış olacaktır. 
D - Azami yaşı 23 olacaktır. 

E - Diğer şaTtlar askerllk şubelerinde mevcuttur. 

F _ Ankarada olanlar <E> maddesindeki şartları Harb okuluna müracaaUa öğ~ 
billrler. (767). 
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önünde 

KADINLARIN 
HAYRETi 

*----
SihrAmiz kolorimetrik 

bir makina vasttasile 
istihzar edilmektedir 

*-----___. 
TENİN GÜZELLlGlNI 
iKİ MiSLi ARTTIRIR 

Pudraya tam tenimize 
en uygun rengi veren 
Kolorimetrik yeni bir 
makine icad edilmiftir. 

Bu makine sayesinde tim• 
diye kadar görülmemif em .. 
salsiz bir güzellikte yeni pud
ra renkleri icad etmektedir. 
Bu yeni pudra csu geçmez. 

cinsindendir ve yağmurlu ve 
rüzgarlı bir havada bile sabit 
durur. Burnunun parlaması 
na mani olur. En sıcak bir sa 
londa dans ederken bile teni 
nizin tazeliğini ve aevimliliğl 
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden bu yeni Tokalon pud 
raımı tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü 
nüz. 

Mütekaid Hesah Memuru 
alınacaktır. 

Askert Fabrikalar Umum Mttdttr
lliğllnden: 
.MiJ~ntd bh uk'ert hmab memuruna 1htl,a~ nrdll'. istekli oıanıana hal terdme1ert. 

Uın toildilrlüle mUracaatlan <892) le unı 

• 

SON POSTA 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

Türkiye rubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirW banka iti * 

• 

Doktor ÇIPRUT 4' 
Cildiye ve Zühreviye Mi:tahassısı 
Beyoğlu Yerli Möllar Pı.ızım _kAr
şısında Posta sokağı ~öşesınde 
Mevmenet apartımanı. 1 el: 433n3 

Zayi - İstanbul beledlyeal Turizm şube-
sinden almış olduğum 53 ou.ınara..lı tercüman 
vesikamı zayi ettlm. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

53 numaralı tercüımm 

İbrahim Dilmaç 

ilan Tarifemiz 
Telı: afltun ıantlml .......................... 

Birinci sahile 400 kuruı 
ikinci •ahile 250 » 
Üçüncü ıahile 200 >> 

Dördüncü •ahile 100 •• 
iç •ahileler 60 >> 
Son •ahil• 40 » 

Muayyen blr mildde~ Hrfmda fas
laca mlktard.ı llln yaptıracaklar 
aynca tenaUl •.n tarlfemltden kWade 
edeceklerdlr. Tam, yarım Ye çenet 
ıayfa lllnlar lçln ayn blr tarıte derplf 
edllm~tlr. 

Son Posta'nın t!carl UAnıanna ald 
wer için ıu adrese mllracaal ed.U
ınel1d1r. 

lllımlıll Koll•kt1f flrlı:etı 
][ahraınall&&de Baa 

Ankara caddeaı 

......................... ·-·-····-······ ... ·····-··-·--·· 
Son Posta Matbaası 

Neırtyat Müdürü: Se1'm Ragıp Emcc 

UBiPLat: S. R4f11P SJIEÇ 
A. n... UŞAKUGll. 

Şaı.t J 

POKER Traş bıçakları 
Dünyanın en iyi traş bçaklandır • 

traı bıçakları geldi. Her yeı de bu
lunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak Dekalo ve Şur. lstanbul Tahtakale No. 51 

Büyüklerin ve idi 
kurtlann en b' . ç~lerin baraaklannda kan emerek yapyan 

ınncı deva•ıdır. Her eczanede bulunur. Kutusu 
20 kW'Uftur. 

Belediye Sular idaresinden 

Kapah zartla münakasa ilanı 
İdaremiz tarafından i.stan 

dırunlaruun ta.mır buı Yt Beyoğlu belediye bududları içinde açılacak baca tal. 
ı _ Bu hua\14 1:7: kapalı sartıa münakasaya çıkarılmıştır . 
2 - İhale 1'-121940 nz1nı edilen tartname idaremiz Ienzım servl&lnden alınablllr. 

tır. Talipler •a.rtn&ıne Ça?faınba lilntı aaat 15 de Taksimde idare merkezinde yapll&calt. 
dilrltll• vermeUcllıitr 7

• 
16~ ha&ırl~ltlan urtıarı mez.kfir ~n ve aaate tadar. mit,, 

• Bu .ta.atteıı aonra ı•tlrilecek artlar kabul edilmez. c71t• 


