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ioin Lon rara gitmesi bekleniror 
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Finler bildiriyorlar: 1 

" Bir Sovyet fırkasını ıı 
*** 

Finlandiya müttefiklerle 
anlaşma yapıp Almanyaya 

l 
1 daha imha ettik!,, 

Yeni lıat önünde 
kanlı muharebeler 

Sovyet ve Fin 
tebliğleri 

Hclsinki, 19 (A.A.) - Finlandiya res
mi tebliği: 
Düşman dün berzahtaki yeni Fin hat

tının müstahkem nokta1anndan birine 
hücum etmişse de tardedilmiştir. Ruslar 1 
sahada bin kadar ölü ve altı tank bırak- 1 

m!§lardır. 

Mücavir bölgede Finler bir Rus kolu
nu yakalıyarak dağıtmış ve üç topla bir 
90k mitralyöz iğtinam etmişlerdir. 

Taipale nehri üzerinde Ruslar dün trü

cuma baŞlamış'nrdır. Muharebe devam 
etmektedir. ı 

Müteakıben tebliğde Ladoga gölünün 1 ·"'·'~·,l'!'.::.;ı;ıı• 

doğu şimalinde birkaç günd'cnberi mah- I •~..ı:::-..~ııııilıiı--ıııimı_..ıiiııııııır.~--• 
ıur bulunan 18 inci Sovyet fırkasının 
imha edildiği kaydedilmektedır. 

Fin siperlerinde 

sinin muhtemel olarak düştükü bildiril
mektedir. 

Helsinki, 19 (A.A.) - F inlAndlya er-

1 
1 

il3nıharb edecekmiş 

1 
ı 

: 

i 
: 

Helsinkiye general Gamlenin selamlarını 
götüren Fransız albayı 

. i 
nin kendi topraklanndan geçmesıne : ! Roma, 19 (Hususi) -- cCionıale 

~ d1talya. gaurtesiı\iıı Helsinki muha
; biri bildiriyor: 

Finlandiyaya askeri yardımda bu
lunmak hususunda İsveçin verdiği red 
cevabı üzerine, Helsinki hükUmetinin 
Fransa ve İngiltere ile askeri bir an
laşma aktine teşebbüs ettiği zannolun-

maktadır. 

Bu an!aşma tahakkuk ettiği takdir
de Finlandiya, Alınanyaya karşı ilAnı 

harbedecektir. 
Bu l!IW'etle Milletler Cemiyeti paktı

nın 16 ncı maddesi mucibince Skandi
nav devletleri, Finlandiyaya yardıma 
giden müttefik devletler kuvvetleri-

müsaade etmek mecburiyetinde kala- i 
caklardır. 

Maamafih Helsinkide hüküm süren 
kanaate göre, paktın 16 ıncı maddesı

nin tatbikinden daima içtinab etmiş 

olan Skand'inav devletleri, buna rağ-

(Devam.ı 2 inci sayfada) 
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Vekiller Heyeti 
milll korunma kanununu 
tatbik mevkiine koydu 
Ankara, 19 (A.A.) - İcra Vekilleri 

Heyeti bugün saat 15.30 da BaşvekAlette 
Başvekil Dr. Refik Saydamın r iyasetin

de hir toplantı yaparak 1940 mali senesi 
bütçesi müzakeresine başlamıştır. Ayni 

zamanda Milli korunma kanununun ta t.
bik mevkiine konulmasına karar ver

[ Altmark vapuru hadisesi ] 
lngiltere Norveçe 
dört sual sordu 

Fırka muhasaradan önce mühim mik
tarda takviye edilmişti. Fırka l R.000 ölii 
ve yaralı vermiş ve bütün levazımı:ıı 
kaybetmiştir. Bu levazım meyanında ez
cümlt:' 20 tank, 36 top, 17 tı aktör, 32 sey
yar mutfak vesaire vardır. 

kanı harbiyesi dün bütün gece hareklt miştir. 
bölgesinde çıok şiddetli tayyare faaliyeti 

Almanların iddiası: '' /ngiltere 
bu iıi harbin Skandinavgaga 

sirayetini tahrik için yaptı ,, 
olduğunu bildiriyor. 1 

Vibor,g müteaddid filo tarafından Roman yanın 
felaketzedelere 

gönderdiği kerr steler 

Fin tayyareleri dün düşman hatlnr:nı 
ve gcrı'ıerini bombardıman etmiş ve mü
teaddid hava muharebesi yapmışlardır. 

20 Rus tayyare inin düşürüldüğü sa
bit olmuştur. Başkaca dört Rus tayyare-

bombardıman edHm~tir. Hiçbir zaman 
Finlandiya üzerinde dün geceki kadar 
çok tayyare uçmamıştır. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

M emelerde sür' ati temin 
iç· ye i tedbirler 

Adliye Vekili Feth i (Jhparın lzmirde 
gazeteciler e mühim beyanatı 

....... 
Fethi Okyar ızmfrcfe 

İzmir. 19 (Hususi) - Adliye Veki- kili büyü s 
li Fethi Okyar bugün bütün mahke - mışlar. · Qlıltl@._ 
meleri ve adli teşkilat müesseselerini mumi 
gezmiş, tetkikler yapmış, muhakeme - kil lll4ı•r~wn 
leri dinlemiş. öğleden sonra da Ceza- tür. 
evini ziyaret etmiŞtir. Mr.tıkumlar Ve-

uştur. Ve -
n görüşmüş-

İzmit, (Hususi) - Romanya hükume

tinin zelzele felaketzedelerine hediye et
tiği kerestelerin ilk partisi bugün Devar-, 
na vapurile limanımıza gelerek boşaltıl

m~tır. Vapur ilk seferini zelzele felfiket
zedelerine tahsis etmiştir. 5508 metıc 

mikabı kereste yükfüdü:r. 

Vali Ziya Tekeli, vapurun kaptanları 
şerefine Belediye bahçesinde bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette şehrin ileri gelen
leri hazır bulunmuştur. 

f 

1 !ngilterenin hadiseye aebeb olan Kossak distroyeri Vali, kısa bir hitabe ile Türk milleti-
nin bu çok iyi dostluk tezahürü karşısın- Londra 19 (Hususi) - cKossak:t 1 r 
da duyduğu derin minnettar1ığı tebarJz distroyerinin Norveç kara sularına gi- Af mani ar bitarafların 
ettirerek kadehini Romanya kralı ve Ru- rerek, cAltmark» Alman muavin ge-

men milleti şerefine kaldırmıştır. 1 misinde esir bulunan 400 in~liz de. - ·ıngı. ffere)'S karŞI 
Kaptan da verdiği cevabda Rumcnle- nizdS'1ni kurtarmasından murevellıd 

rin Türkler hakkında duyduğu ezeli mu- hadisi?. beynelmilel mr.ltbuatı ve hu -
habbeti ve itimadı kaydederek Rumer.- kuku düvel mütehassıslarını mc.şgul harekete geçmelerini 
lerin de ayni temiz hissi taşıdığını ilave• etmekte berdevamdır. 
etmiştir. Kaptan kadehini Milli Şelh, ! Bir kısım İsveç ve Danimarka mat- istiyorlarmış 
Türk milletinin şerefine ka!dırmıştır. buatı. Norveçin noktai nazarını halklı 

Rumen hükumetinin gönderdiği ke- bulmaktadırlar. Am<>rika . ve Holii~da Arnsterdrun, 19 (A.A.) _ Berlin-
r~elerin mevcudu altı vapur olacaktır. hukuk!}innslarile gazetelen de. f ngıl - deki bitaraf müşahidlere göre, Al-

tererin hareketini muhik t:rörmekte ve N 1 ... .......................................................... manya, orveç veya svcçc karşı her 
Norveçin. bitaraflık kayıdl<hna uy - hangi bir hareketi ciddi olarak tasav-

:Milli Sefin 
' seyahati 

Ankara, 19 (Husust muhabiri
mizden telefonla) - MllU Şefin 
yurd içinde yakında yapacağı tet
kik seyahatini Trakyaya kadar 
temdid etmesi ihtimali Jnıvvetlidir. ~ 

;un bir muamele yapmadığını söyle - vur edemez. Nazi zimamdarlarınn. 
mektedirler. tehdid etmeleri, kuvvete müracaat 

Ba~vekil Çemberlayn, yarın bu ha etmeden azamiyi elde etmek içindır. 
dise hakkında beyanatta bulunacak Esasen bu müşahidler harbin Skan-
tır. dinavyaya doğru genişletilmesinin 

Amerika gazetelerinin neşriy~h Fransız - İngiliz menfaatı.erine hiz-
Altmark hadisesi hakkında tefsi - met edeceği kanaatindedirler ve hat-

ratta bulunan Newyork Herald gaze - : ta Altrnark hadisesinin bu hususta 
tesi şu satırlan yazıyor: ı (Devamı 3 iinctL sayfamızda) 

(Devamı 8 ind sayfada) "'- ,,,. 



2 ~ayfa 

Hergün 

Yazı Çolc Olauıa için 

Bugün Kanamadı 

................................................•............ 

Mahkemelerde sur' ati 
temin için yeni tedbirler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Adliye Vekili şerefine Parti tara -
fı..n.dan Deniz gazınosunda bir çay ve
nlırJştir. Çaydan sonra yeni İzmirpa
lasta gazetecileri kabul eden Fethi 
Okyar Izmir adliye mekanizmasının 

iyı işleaıgındcn bahsetmiş ve demi~tir 
kı: 

POSTA 

Resimli Bakale : /(ıskançhk kaynagı 
Sözün kısası 

Wells'in ruyası 

'---- E. Ekrem Talu 

enizlerde vapuı-lar haldır hal-D dır batıyor .. Havada tayyare

ler alev alıp düşüyor .. Uı.ak şarkta Çinli
ler ve Japonlar ses.siz sadasız birıbirleri
ni yemede .. Mes'ud Kareli, korkunç bjr 
kareli oldu. A vrupanın garbında üç 
millet, çelik sedler arkasmda didişmek 
için fırsat ve zaman kollu~·orlar .. Beşe
riyet muztarib. endişe içinde kıvranıyor .• 
Bir hamlede haritadan silinmiş ülkelerin 
mü.stakbel varlıkları koskocaman ve 
kapkara bir istifham i~areti halinde si
yaset ufkunu katetmiş duruyor .. İki mil
yar küre sakinlerinin hiç değilse yarısı 
hadisatın inkişafile ilgili. .. 

1 Bu esnada, İngilterenin, akli müvaze
. nesile ve yüksek değerile a~eme şöhrd 

c- Mahkemelerle adaleti mütees -
sir etmiyerek .şekilde sürati temin 
başlıca gayelerimizden biridir. Bu hu 
si.JSta hemen alacağınıı:4 tedbirlerden 
bıri mahkeme adedini tezyid eylemek 
tır. Davcı talikini azaltmak için emir 
veıilm ştir. Müfettişler bu mevzuu e
henımiyetle takib ediyorl ... f ·. Buna i -
lavden kıomisyonlar usul ve teşkilat 
kanun1arile hakimler kanununu ha -
zırkmakla meşguldürler. Yeni laviha
lar Meclise verilmiştir, kat'iyet kesbe
dince adaletin daha sürc.,le tecellisi 
imlt~nlarım elde edeceğimizi ümid e
derim.• 

Fazla chaslet~ JruJlanmasını bilıniyenin elinde fazla 
ckusur> tesiri yapar. Muhitin düşmanlığım tahrik edeceği 
için iyilik yerine fenalık getirir. 

Gölgede kaJmak ve gölgede yaşamak bir insan için kat'i 
mecburiyet yQk.sa hatadır, fakat bütün hasletlerini teşhir 
etmek de öyledir, kendini arat, fazla göze çarpmaktan çekin. 

salmış bir fikir adanu: Tarihçi U. G. 

1Wells ölmeden evvel insanları tamamile 
mes'ud görmek emeline düşmüş.. bir 
proje hazırlamış .. ve bunu, korkunç bir 
hastalığa tutulmuş bir adama olmıyacak 
bir ziyafet listesi sunar gib1, o muztarib, 
me)..:ls beşeriyetin önüne atıveriyor. 

Dün, bütün gün, bu muhayyelat şahe
serinin üzerinde kafamı işlettim, d~r

durn. Doğrusu, güzel şey! tadına doyul
muyor. Her maddesini okudukça, Bağ
dad rnüftisinin, her gelişinde kendisine 
şeyhislam11ğı .müjdeleyen Tatar ağasına 
dediği gibi: Vekll bugün Manisayn hareket et -

mittir. 

* 
900 talibi 
~'ıkan bir g~nç kız 

Vekil qa.bahleyin şehir dahirnde hir li'ransadaki tn-
otomobil gezintisi. yapmış ve berabe- gifüı askerlerini 
Hnde beledivt- reisi oldu~u halde Ka- eğlendirmek ma.k
difekdleve kadar çıkarak eski İzmir sadile oraya gide
hafriyatmı ve eski eserler müzec:ini rek konserler ve-
görmüştür. Vekil bu gezinti esnasmda 

1 

ren bu genç ve se
belediye reisinin imar faaliyeti etra - vimli kıza, 300 
f nrla verdiğı izahatı btiyük bir aJaka Fransız ve İngilia 
ile di11Jemiştir. askeri talib çık-

Öğleyin beledive reisinin hususi ye ~. ve her birisi 
meğinde hazır bulunan Fethi Okvar ~&· birer mektub gön
at 18 de ber~berinde Vali. Parti mii - dererek: 
fetti~, Belediye Parti ve Halkevi re - c- Aman harb 
isleri oldu® halde Halkevine gelmis biter bitmez benimle evlen!> dıye yal
ve orada Halkevi idare heveti azn~·1e varmışlardır. 

bir saat kadar hasbıhalde bulunmuş - Askerlerin hakkı da yok değil, hani? 
tur. 

Fin'Andlya mUttefiklerle 
anlaşma yapıp A1manyaya 

ilAm harb edecekmis • 
(~arafı 1 inci sayfada) 

men mütteflk kuvvetlerin geçmesine 
nza göstermiyeceklerdir. 

* z.ürih, 19 (Hususi) - Londra ınah-
fellcri, Finlandiyanın vazıyetini çok 
ciddt telakki etmektedirler. 

lnanılmıyacak kadar garib 
fakat hakiki dört vak'a 

Bugün okuyucularımıza inanılmıya

cak kadar garib fakat tam manasile ha
kiki dört vak'a anlatacağız. 

Birincisi: Panamada Quito şehrinde 

Juan Valliaoo adında bir adam polis ta-! 
raiından derdest edilm~tir. Bu adam bir 
manavın sergisinden iki portakal çalımış
tı. Polis merkezinde üzeri aranılmış, ce
ketinin astan içinde banknot olarak 
140.000 dolar çıkmı.ttır. 

Amerika matbuatı günlerce bu garib 
hırsızın hayatı ile meşgul olmuştur. 

Pathcanın dalkavuğu 
değilim 

Eski zenginlerden biri dalkavtı!JU
nu karşısına almış, yemek yiyorlar
mış. Sofraya patlıcan getirilmi§. Ze:ı-
gin: 

- Patlıcan da sebzeler ı~inde f'n 

nefisidir. 
Demiş, dalkavuk derhal tasdik et-

miş: 

- Evet efendim, yerden göğe hak
kınız var. 

Zengin daıkavuğ'IJ.n, kendısini tm:
dik için böyle söylediği'li a11ladığın

dan, dalkavuğa bir oyun oynamak ıs
temiş: 

- Nefis dedim amma nasılsa ağ
zımdan kaçtı. Berb!ld bir sebzedir. 

Dalkavuk gene tasdik etmiş: 
- Evet efendim, yerden göğe 1.a.k· 

kınız uar . 
Zengin sormuş: 
- Bu nasıl Uif, demin nefis demiş

tim, tasdik ettin. Lafı d~ğ!ştirdim. 

Berbad, dedim, gene tasdi~( ettin. 
Dalkavuk gülmüş: 
- Ne yapayım efendim, bendeniz 

patlıcanın değil, zatı cfünfaiıı dalka
vuğuyum. 

'---------··-' cDcyli Telegraf> gazetesinin bildir
diğine göre Fin başvekili Riti ve hari
ciye nazırı Tanner, müttefiklerden as
kerl yardım istemek üzere J...ondraya 
hareket etmeğe hazırlanmaktadırlar. 

İkinci vak'a: Cenubi Airikada Cap Papanın }apon 
şehrinde bulunan Pearth hastanesine 

Hatırlardadır ki, Tanner geçen haf
ta ayni maksatl'la Stokholma gitmiş, 

fakat İsveçin ~kerl yardımım temin 
edemem~tir. 

Helsinkiye giden Fransız albayı 
Londra, 19 (Husu.st) - Fransız or

dusunda albay rii tbesini haiz Şarl, bu
.gün Helsinkiye vaml olmuştur. 

dört yaşında bir Ha.bet çocuğu kabul e.. /pmaraloruna çektigi 
dilmiştir. Bu çocuk fazla sigara içtiğin- tebrik telgra .ı, 
den dolayı kalb illetine uğramıştır. J 4 

Dört yaşında ve Merra Hola adındaki Japan imparatorluğunun kurulu~u-
bu çocuk bir g\ınde otuz sigara ile müte-- nur. 26 bininci senesi münasebeti1e Ja
addid püro içerm.if! pon fmp<fratorunun çektiği bir telgraf 

Üçündi vak'a: Bir genç ve kibar ka- ta, Papa On İkinci Pi şu temennıler
dın kocasını rovelve' ile öldürmüşt-:ir, de bulunmuştur: 

Tibet' in geni 
Dalay Laması - Söyle, söyle! Yalan olduğunu bili· 

yorum amma .. hoşuma gidiyort 
Bugünlerde Ti4 Sözlerini bilaihtiyar tekrarladım. 

bette I.Jıasa mem- Neden mi?. Çünkü şu fani dl~yada 
nu şehrin yukarı- yarım asırdan ziyade ömür sürml, ~ bir 
larmda bir tepede adamım. Mut1 ak saadetin. ve onun bağlı 
6 yaşlarında bir bulunduğu mutlak adalet ve mutlak mü
çocuk Tibetin mu- savatın kuru bir efaaneden ibaret bulun
vakkat hükümdar- duğunu denemiye ve anlaıruya boi bol 
lığil~. milyonlarca vaktim oldu. Tarihin en kanlı boğuşma
Buda saliklerinin !arından biri olan 1914 Cihan Harbini 
manevt ,eniğine 

1 

müteakib ve o dehşetin tesiri altında bil· 
seçilecektir. Yeni tün millet1crin müşterek. arzu ve hüsnü
ıef Dalai Larr.a nityetlerilc kurulan (Cemiyeti Akvam)m 
babası on üçüncü hiç bir işe yaramayıp iflas ettiğini gör

Lamanm 1933 te öldüğü dakikada düm. Artık H. G. Wells gelsm de beni 
doğmuştur. Bu yüzden, miiridlen yeni kandırsın! 
hükümdarın babasının ruhuna tevarüs 
eylediğini ve tenasühiln yeni bir tezahü
rüne şahid olduklarını iddia eylernekte
dirler. 

Romanya petrolleri 
nerelere gidiyor? 

Biçare neler, neler tahayyül ediyor!. 
Hiç kimse nzası olmadan zarara sokul
mıyacakrruş.. (.san~i insan böyle şeye 

rızasPıe kail olurmuş gibi..) herkes ırk, 
renk, itik.ad ve siyasi kanaati ne olursa 
olsun, seleflerimiz tarafından mirn::. bı-

1 rakılan kuvvetlerden, icadlardan, maddi 
ve manevi kaynaklardan seyanen istifa-

Son zamanlarda Romanya petrolle- de edecekmiş.. Gene herkes insanlığın 
rinden çok sık bahsedil:miye başlan:h. müşterek nef'ine kendi özel kabiliyet
Filvaki petrol Romanyanın başlıca ibra- !erini tam olarak kullanabilmek için 
cat malıd~r .. ~~anyarun_ petro.ı bakın:ı~-ı muhtac bulunduğu yiyeceğe, yuvaya ve 
dan zengınliğini tebaruz ettırmek ıçın tıbbi bakıma sahih olacakmış .. gPne her-
1939 Kanunevv~lin~e muhtelif memıe-I kes açıkça, serbestçe fikrini beyan et
ket!ere ihrac edılımş olan petrolün rnik- mek ve dilediği hizbe girmek imkanını 
tarını bildirmeliyiz. bulacakrnıs.. herkes iştediği işte calı<:a-

Köstence limanından Kanunuevvelde cak ve lavık olduğu ücreti alacakmı~ .• 
sevkedilen petroller: herkes rne°Şru bir ticaretin mevzuu olan 

İngiltereye 140.469 ton, Fransaya her şeyi serbestçe alıp satacakmış.. pa-
34.698,. İtalyaya 32.159, Tunusa 21.151 saport, döviz kayıdlan kalkacak, dün
Yunan~stan~ .12_.274, Fasa 7.732, Türkiye- yanın her tarafında sorgusuz sualsiz se
ye 7.116, Fılıstıne 6.645. Mısıra 1.744, vahat edilecekmiş ... 
Arnavud'uğa 1.686,. Bulga~istana l.031, ~ Of, yoruldum! Bu olmıyacak şeyin 
Radosa 606. muhtelıf gemllere: 16.36i, . üzerinde zihin yıpratacağıma (Muhayyc· 
Almanvava 83.061, hviçreye 9.408. latı Azi~ efcndi)yi bir daha gözden ge-

B_u suretle Romanyanın bir aylık pet- çiririm, daha iyi. 
rol ihracatı 376.224 tonu bulmaktadır. Vaktile Tevfik fikret, cHayatıı adını 

ta<:n·an bir manzfunestndr>. oğ·ıuna söyle 

Ma'J·;no hattı kaça malo!du? 1 hit~b etmişti: Albay Şarl, Fransız ordusunun ve 
General Gamlenin selamlarım Mareşal 
Manerlıayma bildirmiştir. 

Kadın kocası uyurken tam şakağına ro- cMuhasamatı tatıil etmenizi Tanrı
velveri srkmıştır. Sonradan dostuna gi- dan n~yaz ederiz. İnayeti ilahi ile Ja
dip onunla güzel bir aşk gecesı geçir- ponlar ve hükümdarla'rı daha hüvlik 
miştir. bir znfere ve saadetli senelere ulaş _ Dünyanın en kuvvetli istihkAmlann-

Kadm hakime demiştir ki: sınlar.• dan biri olan Majino hattının kaı:a malol. 

cBeşer, bugün o muazze.b, süriik10nnı. 
nı >fl{ıc, 

Adım adım edecek nrvr.i hallı.sa uru9 
f nan, HalUk! Ezeli biT fifadır a1dıın

J i tavzih 
cNasıl olsa o ~eyi dostum ile geçir- duğunu hiç düşündünüz mü? .. Tabii bu· 

meğe karar verınişt.f.m. Nasıl olsa kocam eylemekte olduğunu söylemektedir. nu tahmin dıe edemezsiniz. Majino hat-
•Son Posta> da bazı idare amirlerinin benden şüphe"\enecekti. İyisi mi onu a- Tedavi usulünü hastalar uykuda iken tının vücude getirilmesi için Fransızlar 

g~zetectlere vazifelerini zorlaştırıcı şe- zab içinde bıralanıyayım dedim ve lH- tatbik etmektedir. tam 100 milyar frank sarfetmişlerdir. Bu. 
~de muamele ettiklerinden şikayette dürdüm.• Bundan bahseden bir Amerikan gaze- bizim paramızla takriben 3.000.000.000 
ulunan bir yazı çıktı. Bahis etrafında Dördüncü vak'a: Kanadada Quebec tesi şu mülahazayı ileri sürüyor: Acaba liradır. 
<yakıt) aı!kadqmıız da düşüncelerini şehrinde bulunan bir doktor bütün has- bu d()ktor uykusuzluğu nasıl tedavi ede- Bu para ile 100 aded muazzam dridnot 
bıldirdi ve bu dllşiinceler gazeteciler a- talıkları yeni bir us.ıl sayesinde tedavi cek?... yapılabileceği hesab edilmiştir. 
rasmda bir takım suitefehhilmlere y 1 si~~~=======~=============::;;::;:::::;=::=;:;::;;;:;::;:;;;;;:::;~;;:===========~ 
açb. Bö~lece meydana çıkan münakaş~- r ~ 
ya (Vakıt) ile olan alA.kası dolayısile Ba-ı 1 S T E R J N A N, 1 S T E R 1 N A N M A f 
11n Birliği İstanbul mıntakası Reisi Hak-
kı Tank Usun da ismi kanştı. Yüksek Bir sınema ıahl'bi anlattı: Bu sjnema sahibini dinlediğimiz gUn kendım.bı dikkat 
kıymet ve saWıiyeti şüphe g5türmiyen \ c- Müessesemizde en :fazla rağbet gören kısım. bilet üc- ettik: 
fistad ile son günlerde yaptığımız bir reti en pahalı olan kısımdır, evvel! bu kısım dolar, ucuz _ Maçkaya gidecektik, arka arkaya birkaç tane birinci 
mülakat, kendi ifadesi üzerine bize is- olan kumn ise daima biraz boş kalır. mevki tramvay geçti, hepsi de tıklım tıkJım doluydu, b..ı-
minin bu ml1nakaşaya yanlışlıkla karış- o:Husutt mevkttn en ön sırası ile birinci mevkiin en arka 
tmldığmı ~ğretti. Demokrasi memlek~t- straıu araaındakt mesafe farkı bir ~edir fakat ekser na mukabil ayni sEmte giden ikinci mevki arabalar yan ya-
Jerind'e matlbuatın efknrı umum1yeyi müşteri kendisin~ fU kadar kuruş i.9'tifade 'temin edec~'k rıya boştu, bu vaziyette bütün şehir halkının zengınler
temsll ettiği MHrum ve hakikatinde bizim olan ucuz kımıa ıttmektense, husuat kısımda yer bulama- den mürekkeb Glduğu düşünülebilir, fakat bunun böyle ol-
Je beraber olduğunu da bu mü1akattn ye- yınca bir başka gQn gelmeyi tercih eder.> duğuna: 

ma;• !> 
Otuz yü evvel sövlenen bu sözlerin de 

artık hükmü kalmadı. O ezeli §ifa ile sıJr 
(Devamı 8 inci sayfada) . .......... nı:···A ... K.\/··r·M .......... -
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niden anlamış olduğumuz Hakkı Tank 
!Us ile diişüncelerinde beraberiz. Vazi
y-eti bu ~ekilde tavzih ediyoruz. 

1 STER 1 NAN, IST ER INANMAf 
~ 1 

E. 
v. 

Ş. r ı:ı 28 16 26 
6 "° 9 88 

s. 
17 
12 

lJ. s. 
48 19 

1 

D. 
ltt 
81 



Eskişehir, Yozgad 
n luğlada zelzeleler 



4 Say& 

(_ Şehi er 
Şehir M er ·nde b led·ye zab tası 
talimatna sinin müza ~e·esi başladı 
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Fırın 
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ediyor 
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) 
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erı y cınayetının 
muhakemesi yapı_dı 

Şahidle r katilin ifadesini teyid ederek k _ndisini 13azı maddelerin müzakeresi hararetli münakaşa · ara yol 
açtı ve talimatnamenin 27 rna 'desi kabul edildi Vapur ve trenlerin gidiş, müdafaa halinde cinayet işlediği~i söylediler 

İstanbul Şehir Meclisi dün tekrc:r var, ben alt katta uykusuz mu kalaca- g ~ li~;erj intiza mını Bir müddet evvel Feriköyündc bir ci- ve bana vurmağa başladı. Kendimi m· 
toplanmıştır. ı ğım• sozlerini söylemiştir. kay be ti nayct olmU§. Karnıl adında bir genç Aıiz dafaa mecburiyetinde ka'dım. B;,ı har 

Taksim gazinosunu idare etmek üzere Her iki aza a talimatnnmeyı inceliycn İki gündenberi Karadeniz ve Egede S~ley~a~ namında bir şahsı bıçakla öl- ketlerini önlemeğe çalıştığım sırada Azi 
doksan bin Jira s rmaycli bır şirket mey- Muhtelit Encümen nanı1n:ı :ıvukat Ab- hükum stirmckte ohın fırtına dun de şıd- durmuştu. SüJeymanın küçük oğlu babasına bir b 
dana getirilmesi kararın mıch. Şirketin dülkadir Zıya cevab venniştır: detle de\ am etmiştir. . Dun bu hadisenin muhakemesine 2 n- ı çak getirdi. Her ikimiz de bıçağı elde 
sermayesi yüz on bin lırı:ı a çıkarılmış, - Ne yapalım, dünyanın her tarafın- Evvelkı gun Karaaenizdcn gelmesi cı Ağırceza mahkemesınde başlanmıştır. debilmek için çocuğun üzerine ntıldı 
Belediyenin bu şirketın scrma)esmc 42 da bu böyledir., beklenen Dcnizyol'arı İdaresinin Kara- Duruşma~ istintak kararnamesi o- Ben bıçağın kabzasını elime geçirdim v 
bin lıra ile işt"raki muvafık gör:.ilmüş- Cema'\ettın Fazıl: deniz vapuru fırtına ;üzundcn bir gı.in kunmuş, mute~kıben_ suçlunun . sor~usu bıçağı çocuğun elinden ç kerek Aziz Sü 
tür. Azadan Zahid Tak 1m gazino u gfoi - Sant 22 den sonra gürilltü yapılma- rötarla nncak dun limammıza gelebıl- )apı\mıştır. Kamıl cınayet hadısesını şu leymanın g<>ğsüne sapladım., 
eğl nccye tahsis cdil~n bınaların Kndı- sını yasak cde.t '- kims ~ düğün yapa- miştir. şekılde anlatmıştır: Suçlunun bu ifadesındcn sonra şahid 
köy, Adalar ve Çamlıcnda da ) apılması- mıyacak, demektir. Halkın eğlencesini Karadenize sefer ; apacak olan bazı - Ben 3 ~~·lık evli bul~ndu~m zev- lerin de dinlenmesine geçi'di. 
n.ı temenni etrnıştir. de düşünelim.. küçuk gemiler Btiyi.ıkder.:? bnündc fırtı- cemlc Azız Suleyra.anın evme kıracı l)la- Bu şahidler, suçlunun yukarıdaki iia 

Belediye zabıtası talimatnames;r.in Reis mevkiinde bulunan :ıvukat Faruk nanın hafiflemesını beklemektedırlcr. rak taşındım. Bır akşam eve geldim. b:ı- desinı tamamen teyid etmtşler ve hadi 
müzakeresine geçildi•ıi esnada birçok Dereli mü20.kereyi kafi bulmu , madde- Seferde bulunan Dcnizycllnrı İdaresine na kapıyı .aç~adılar. O g~ccyi başka b!r senin o şekilde cereyan ettiğini söylemi 
hatıbler söz almış, müzakere ~nünakaşnlı yi reye koymUŞ!.ı.ır. Aza, cskeriyetle ve armatdrlere aid bazı gemil~r fırtına- yerde geçırdım .. Ertesi gun sabahl_eyın lerdir. 
geçm~tir. Fuad Fazlı , Beledıyc zabıtası maddeyi aynen kabul etmiştir. dan en yakın limanlara sığınmak rnecbu- eve tekrar geldım. Bu seter Aziz Suley- Mahkeme, gelmiyen şahidlerln celb 
talimatnamesinde czabıtao kelimesinin Talimatnamenin ikinci maddesi: cA."'la riyetinde kalmışlardır. man bana: için bnşka bir güne bırakılmıştır. 
kaldmlmasını istivordu. Şehir Meclisi caddelerde seyyar çalgıcılık ynpmak ya- Diğer taraftan Balkanlarda da kış şid- - Yatağını buradan al ve defol git, Bir kumaş hırs ı zı iki ay 
umumi heyeti bu teklifi reddetmiştir. saktır. diyordu. detle devam etmekte, bu yüzden bir dedi. Kansı da bu münakaşaya iştir.ık h hk d d 

cSaat yirmi ikiden y dire kadar sokak- Ekrem Tur: müddettenberi Avrupa trenleri intızamı- ederek yatağımı vermek istemiyordu. . ~pse ma Om e il i 
larda ve 24 den yedıye kadar ev ve apar- _ Yalnız, ana cadde'ıerde değil, bü- nı kaybetmiş bulunmaktadır. Ayni zamanda Aziz Süleyman karımın Bır m~_ddet evvel Mahmudpaşada bJ 
tunanlarda ve halkın çahstığı, yatıp tün İstanbul sokaklarında seyyar çalgı- Dünkü Konvansiyonel ve Semplon .süt babası olduğunu ileriye sürüyor ve h:u1da~ tuccar Yetvard ve Mehmed Sa 
kalktığı ve istirahat eyledi~i yerlerde cılan kaldırmalıdır.. ekspres trenleri de ıkişcl' saat tcahhürle karımın yanlarında kalmnsını ıstiyordu. dı) e .. aıd 21 top kumaş ~alınmıştı. 
hoşnudsuzluğa, sızıltıya meyd~n verecek Aıbdıülkadir Ziya: Sirkeciye gelebi'mişfordır. Yeşilkoy 'Me- Buna canım sıkıldı, nasıl olur dedim. Bu Dün bu .hırsızlık vak asının d~··uşma• 
şekilde ba· np ça·ırmal{, g"iriıltü ve pa- _ Bir orkestraya intisnb ede.miyen tcoroloji istasyonundan ald gımız malu- yüzden aramızda münakaş çıktı. Bir sına bınncı sulh cez~ mahkemcsınde ba-
tırtı yapmak '-'asaktır. Zabıtadan izin a- .. d mata göre, dün şehrımizdc hava kapalı müddet sonra oradan ayrıldım. Aziz Su- kılmış ve karara baglanmıştır. 

J bu gibi çalg cılann ikinci ve ÜÇ"Uncü e-lınarak vapılacak dü1-un, müsamere ve ve yağmurlu geçmiş, rüzg~r simal ıs· tik""- leyman haberim olmadan beni takib edi- Hadisenin faili olarak mevkufen mu· 
J ,.; recedeki sokaklarda doiaşmalarına ızın • " 

balı0 gı"bi toplantılar bu kav1ddnı• müs- metinden saniyede 5-7 metro hızla esmiş- yormuş. Az sonra kafama bır sopa indi. hakeme edilen Mehmed Karacanın ku· 
verivwuz. Bu suretle san'atkarı tatmin tesnodır diyen mad nin müzakeresi tir. Sühunet en ,iikırek 7.f> ve en diışu" k Baktım, bu Süleymandı. Elinde kocaman maşları çaldığı sabit olmuş ve iki ay 
etmi~ oluvoruz.• J , esnasında Tevfik Amir: 3,8 santigrad ka'-·dedi1mic:tir. bir sopa vardı. Bununla iizerime atıldı müddetle hapsine karar \'eril1ll4-tir. 

Se1ami İzzet: J ll' 
- Dügu···n ve iba1ı0lar mat 22 de bitme- ~og· d I - Seyyar çalgıcılık bir nevi dılenri- ... U K a gası 

lidir. Bu saatten sonra gürültü yapıp bsı- 'L'"-- Ik" -liktir İ:z.in vermiyelim.> x..vve ı gun şehrtmlZde havnnın bir-
ğırmağa lüzum •ok ur. Herkf's erkem ya- d b ğu M"liha Avni: en ire so ması ve sabaha karşı da kar 
tacak. erken kalkaraktır• demiı;tir. ğ - Dilencilik avuç açmakla olur. Sey- ya ması A vrupadan Balkanlar;ı yayılan 

Bu mütalcaya Ekrem 'rur da iştirak ır...k ı yar çalgıcılar avuç açmaz. Ne verirscnız sos.. da gasının rnem1eketimize de sira-
etmi.ş ve: < 

9 
vf d ) yet ettıği zannını hasıl etmiştır. 

~==A~p~a=r=~=a=n=ı=n=~=t=k=a=L=~=·a==d=u~ğ~J=n======"=m=t==u=n=~=ı=~==a=a=== Yç~~z~hlb~~re~~~~ 

Bir sabıkah alacak 
yüzünden 

bir genci yaraladı 

Taksim meydanının 
tanzimine devam 

ediliyor 

ğuk dalgası bize de gelmiş, fakat kuv
vetli ve sabit bir mahiyet arzetmemiştir. 
Alfıkadarlar, bunu mcvsimm normal so
ğukları olarak knbul ctmektcdırler. 

Nitekim hava lodosa dönmüş ve bu se-
Dün Beyoğlupda bir vak'a olmuş. BJr Taksim meydanından şimdiye kadar beble de hararet derecesi kendini hisset-

sabıkalı bir genci susta'ı çakı ile başın- )inni beş bin ton toprak kaldırılmıştır. tirecek derecede artmıştır. 
dan yaralamıştır. 1 Geriye kalan beş bin ton toprak yakında Dün bu hususta mtitalasına müraca:ıt 

Edirne otobüslerinde çaıısan İshak a- başka tarafa nakledilmiş olacaktır. ettiğimiz Rasadhane Müdürü Profesör 
dında bir genç. dün Yuksekknldınmdan ' Vali, Taksim meydanında yapılacak Fatin de bu kanaatte bulunarDk, Merke
inerken sabıkalı Yedibel'.i namile maruf apartunan ve gazinoların inşasını üzeri· zi Avrupadan Balkan1ara intıkal eden 
Davidle karşıhşnıştır. Bir müddctt nbe- ne alan müteahhide, Taksim kışlasını da soğuk dalgasının şehrımiıe de geldığıni, 
ri İshak ile bir alacak meselesinden ara- yıktırmak jstcm ktedir. Meydanı süs.li- ancak mütehavvil rüzgarlann tesirile 
l an açık bulunan David bu karşı'a ma- yecek apartıman, gazino ve otelin inşası şiddetini kaybederek dağıldığını soyle
nın kendismde hAsıl ettiği ani bir asabi- teehhüre uğrarsa Taksim kışlası dn bir miştir. 
yetle hasmına küfüıler savurmağa baş- müddet },kılmıyacaktır. 18 yaşında bir genç 

otomobil kazasında öldü 

Bu sabah bir ku duracı sokak 
ortasında karısını vurdu 

Kunduracı bıcağile ağır surette yaralanan 
kadın hastaneye kaldırıldı 

Bu sabah altıyı otuz geçe Kasımpaşa- Kunduracı Ahmed bir tek kelime soy-
da geçimsizlik ve kıskançlık yüzünden lemedcn ani bi hrareketle kadının üze
kanlı bir vak'a o'muş, bir kunduracı ka- rine atılmış, elinde bu1unan kurnduracı 

nsım bıçakla ağır ve tehlikelı bir suretle bıçağile vücudunün muhtelü yerlerine 
yaralamıştır. vurmağa başlamıştır. Hüsnıyc bu bıçak 

Ka ımpaşada Hacihüsrev mahallesin - darbeleri karşısında bir yandan feryad 
de Büyükyo~ta karısı Hüsniye ile be- ve istimdad ederken, diğer taraf tan ko
raber oturmakta olan Ahmed adında bir casının elindeki bıçağa sarılmış, bu SJ.

kunduracı, bir müddet evve1 karısıle kav rada da parmakları kesilmiştir. 
ga etmiş, bu sebeble de Hüsniye üç çocu- Kan koca arasında bir müddet de -
ğunu beraberine almt§ ve bu evi terke- va meder bu mücadele sonunda kadın üç 
dcrek annesinin yanına Htica eylemiştir. yerinden ağır yara almış ve bitkın bir 

Kan ve koca arasında bu dargınlık ve halde yere yığılmıştır. Bu kanlı hadi<>e
ayrı oturma bir müddet sürmüş, çocuk- ye Hüsniyenin son günlerd~ başka biri
larile bakımsız bir vaziyette kalan Hüs - sile munasebet peyda etmesinin sebcb ol
niye de onları ve kendini geçindirmek duğu söylenmektedir. 

lamıştır. Davidın bu ki.ıfürlermc İshak Meydanın halen toprak kaldırılan kıs
ta aynı tarzda mukabele e':lınce iş btiY:j- mına beton döşenecek, burası tramvay 
müş ve nihayet kavga halim almışt1r. caddesinden ibir miktar yüksek inşa edı
Bu sırada David sustalı çakısını çekerek lecektir. Meydanın beton kısmına mer
hasmının üzerine atılmış ve başından 1 divenler1-e çı_kı_lacak, Mete ~a~desile Har
yaralam tır. Yaralı tedavi nllm. a1ınm:ş bıye caddes nın arac:ında ıkı yaya yolu 
ve suçlu David çakısıle had" e '!'llahalli- Taksim bahçesine kadar imtıdad ede

için Dikimhanede çalışmağa başlannştır. Vak'ayı müteakib firar eden kundu • 
Hüsniye bermutad bu sabah da işine git- ra~ zabıta tarafından aranmaktadır. 

Evvelki gün Şehzadebaşında lll yaşla- mck üzere evden çıkm11:, sokakta yolunu H"" · · d eh hhi t b"l" ·ı lI 
d b

. · ··ı·· ·ı t 1 fc- .. ..,.. usnıye ım a sı o omo ı ı ı e a • 
rın a ır genem o umı e ne ıce enen 

ne gelen zabıta memurları tarafından cektir. 
yakalanmıştır. 

Bir vapur ithalat eşyası geldi 

D ün lunanımıza İtalyan bandıralı 
Vesla vapurile mühim miktarda ham 
deri. OO) a, kağıd malzemesi. çimento. 
kimyevi ecza. toz mermer, valf, cam 
ve demir eşya gelmiştir. 

Yumurta ihracatcılar birliği 
teşekkül etti 

Yumurta .ihrdcatçıları birliği umu
mi he) eti toplanmış ve müdürler he -
yetini scçrrtiştir. Bu heyet yumurta 
ihraca•çılarından Ziya Kılıç. SükUti ve 
Hamdi Delandan ibarettir. 

Gazi köprüsünden n 1kil vasıtaları geçiyor 

ge mC' ine d ndcn itib r n i n venl
taların n ~eçecc ı ıst kametler 

. b" t b 
1 

k 1 ştur bekliyen Ahmedle karşılaşmıştır. seki hastanesine kaldırılmıştır. 
cı ır o omo ı nzası o mu · =;ı.iılmmillmlmiliiiiiliilllmllliiiİilillliilamnmmİİİmiilllllllBa~ Kumkapı orta okulu 3 üncü sınıf t n?e- .ııı 
belerinden Hayri Gülever adında bir 
genç evvelki gun Şehzadcbaşı caddesin
den geçerken, kendısıne şofor Refetin 
idaretindeki 2673 ayılt otomobil çarp
mıştır. 

Bu çarpma netic"sınde başından teh
likeli surette yaralanan genç, kazayı mü
teakıb derhal imdadı sıhhi ile ~rrahpa
şa hast anesine ka\dınlmışsa da bir müd
det sonra başındaki ağır yaranm tesirile 
olmüştür. 

Kazaya ve g ncin ölümiine seb b olan 
şoför Refet yakalanmış, adhy('yc teslim 
edılmi tir. 

HergOn uçan syaklarınn kalbimizi... Gnı~n s sine ön.umozn takım gnzel 

GiNGER ROGERS 
Her zanurn eksantrik hıueketıerl tatlı hrıkışl ır ı~ bizi teshir t-ıden 

JAMES STEWART 
( Fr .ınsızcR söz.o ) 

ATEŞLİ KADIN Filmini 
Ba\itaobaşa Z ... vk... llevecan ... /\şk. . . İhtirns ve llflŞ'eyle sOsledUer 

LAL • 
nın 

Bu Perşembe akşttnn snJonlarında kop ıc ık ktthkaha rırlınasına 
şimdiden hazırhmı ız. 

Suçlu oför 2 nci istintnk bakımiı.'n 1 
sorgusunu müteakıb tevkıf cdılcrck tcv- j 
kifhane~e yollnnmı tır. .._••••••••••••••••••••-•••••••••" 

inemalarznda 
Bugünkü Harbin gizli 

[ e 

Aynca: MARY CARL 'ı L ve LL YD NOLAN'ın yarattıkları LA ) 
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haftalar 
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bir Sovyet Rus taarruzuna knr

§1 korumak için. Lentngraddan, cenubt 
Finlandiyaya doğrudan doğruya gelen 
kestirme ve kısa yolların geçtiği dar K a
reli berzahını evvcldrn tahkim etmişti. 

Bu berzah tahkimatı bu suretle Finlan- · 
diyayı doğrudan doğruya cebri bir taar
ruzdan koruyacaktı. 

1 Hadiseler KerpADda 1 
NOTLAR 

Dünkü ga?.etelerden: 1 
cİzmitte yapılmakta olah sellüloz 

fabrıkasının inşası müteahhidin ölümü 
dolayısile yarıda kalmıştır? 

Not: Bir müteahhidin ölümü üze -
rine jnşaatın yarıda ~ası acaibi 
seb'ai alemin sekizincisi addedilebi • 
lir. 

* Dünkü gazetelerden: 

cMustafa Deren imzasile bn gaze
teye mektub gönderen zat. Nakilbend 
civnnnda sürülerle köpekler dolaşllğı
nı haber vermiş. Mektub gazetede neş-
redilince. bel~iye tanzifat müdürlü
ğü bir memur göndererek Mustafayı 
buldurmuş. Birlikte köpek aramışlar, 
nihayet bir tane bulunabilmiş ve o da 
öldi.irülmüş.> 

- Dibinden traş et. 
Demiş. Berber ş~ırmı.ş: 

- Neye tr~ ettiriyorsunuz, eene
lerdenberl uzasın diye yapmadığıruz 
kalmazdı. 

Sakallı cevab vermiş: 

- Öyle amma. dün gece yatıyor • 
dum. Üzerinden sıçan geçti. 

- Mademki sıçan geçü. Yıkasaydı
nız kafi değil miydi? 

Sakallı düşünmüş: 

- Mesele o değil. demiş. bir kere 

{!eçli. yol oldu. Gene geçer diye kesti
riyorum.> 

Sal:alını kestiren sakallı olsaydı, ba
şından geçeni 3nlatacak: 

- Yol oldu. her vakit tramvay ora
da hattan çıkacaktır. Hattı değiştirme
li. 

Diyecekti. 

* 
Dünkü gazetelerden: 

Kareli berzahı Fin körfezi.le Ladoga 
gölü araiındaki 75 ila 100 Km. geni§liğin
de ve 100 ki.ısur Km. uzunluğunda bir 
sürJ. golleri havi düzce bır arazidir. Bu
rum en dar yeri Vipuri ile Kakisalmi a
rasıdır. Fin körfez.inden lıadoga gölüne 
kadar olan buradaki mesafe kuş uçu~u 
takriben 85 Km. ise de arada billıassa 
:Vipuri ve Suvanto büyük göllerile Ka
kisalmi koyunun büyük girintisi bulun
mak dolayısile bu yerin karası ancak 
35:40 kılometre kadardır. Bu sebeble bu
rası tahkim cdıldi ı uıkdiı de az kuvvet
lerle büyük kuvvetlere karşı komak ka

Not: Mustafa ya çok korkaktı. Tek 
köpeği sürü gördü. Yahud da çok kur
nazdı. Bir tek köpek var, diye yazsa 
ehemmiyet verilmiyeceğıni bildiği i -

1 çin tek köpek yerine, sürü ile kö~k 
var. diye yazdı. 

cTemizlik mücadelesinde vazife al
mış memurların uğradıkları hanlar -

dan birçoğu. içlerine girilemiyecck 

bil olur. 
Fukat Manerhaym battı, berzahın en F' · z · ..:ı~- • l v · . L."" ::kis l m sıper ennde 

uuı- yen o an ıpurı - n.u a mi battm-

Dünkü gazetelerden: kadar pistir.> 
cEvvelki gece Sirkcideki kaviste bir Not: Hanların pis. içlerinde oturan 

tramvay yoldan çıkmıştı. Dün gene ların bitli olduklannı bilmemiz için 
aynı yerde bir tramvay daha hattan 'tifüs gibi bir felaket gelmesi ve ıçı -
çıkmıştır.> mizden kurban vermemiz icdb edi -

No: Bir fıkra vardır: yormuş. 

«Adamın biri berbere gitmiş. uzun 
sakahııı işaret ederek: 

C Bunları biliyor mu idiniz?~ 
da değil, bu şehırleri korumak için bu ~rdu~nun hareket harbi yapmak kabi- ~ardır. Bu suretle Fransa ve Ingiltcre 
hattın 30 Kın. kadar ilerısındedıı·. Vipu- :ıyeti b~ m~~avra~a imkan vermemiş o- Iskandinavyaya hakim olmak sayesinde M'I f 1 h" 1 H 1 1 f 'h" 
ri - Kiikisalmi hattı da ikinci kuvvetli 1ncak -~· mutea~dıd _ıeş~bbüslcrden ve Baltık sahillerine de hükmetmek imkan- 1 yon OÜ US U ŞB 1r er 1 35 ane er arı 1 
bir hat olarak hazırlanmıştır. her bırınde . yedikler~ şıddetli darbeJcr- larını elde etm~ olacak'.ardır. Dünyadaki şehirler arasında bir mil- Eski Mısırlılıar, yersiz yurdsuz kimse. 

On gündmberı Rusların sayıca çok den .sonra nihayet hucumlarını berzahta İngilterenin kendi topraklarında Fin- yondnn fazla nüfusu olan şehirlerin sa- sizler için evler inşa etmişlerdi. Bunlar 
üstün kuvvetlf'rle ve bol malzeme ile teksıfc mecbur o~uşlardır. . .. 1 Iandiya i~ın gönü~!~ yazılmasına rnüsaa- yısı 34 dür. Bunlardan en başta gelen 1 !hastalandıkları _zamı~ bu evlerin bir 

Üstu
··stc taarruz cttiklerı ve bırçok nok- Sovyet Rus kıt aları berzahta bıldın- de etmesı acnba fulı yardım i~in bir mu- k" .1 d f 1 _f 1 L dr kısmında tt'davı edilırlerdı. İlk hastane-! ff k" tl · · h k d . se ız mı yon an aza nu usu on a -talıırını zaptottikl rıııi haber verdikleri en muva a ıye erını ~r şeyden evvel a deme ve bır hazırlık ~ayılır mı? .. E- . . ler işte bunlardır. 

Manerhayı mevzii eğer sukut etrni~se Finlerc nazaran dört beş msili faik olan ğcr müttefiklerin tereddtidleri devam e- dır. Sonuncusu da bır mılyon elli niı - Eski Yunan zenginleri kendi ailelcrl 
veya sukut etmek il zere ise üç nya yakın kuvveilcrı \c Finlcre nisbetle sonsuz mik- derse Finlandiyanın felfiketi muhakkak- fuslu olan Budapeştedir. ve yakinleri için hususi hasta.neler yap-
bir müddettenberi sayıca çok üstün kuv- tarlardaki harb malzemelerine medyun- tır. Onun için mütteiiklerin fiili, askeri * tınrlardı. Ecnebiler ve fakirler için de 

ve
tlerin en mtlthic: ve cebri taarruzlar\- dunlnr. Bu suretle Ruslar taanuz kuv- ve kuvvetli yardımı nihayet Martın ilk · ı t fı d :ı ilk k il gene zengın er ara n nn yaptırılm~ u-

nı durdurduğu ve düşmana insanca ve vetlerini sık sık değiştirerek dınlendir- ıhaftalannda bir emri vaki olmalıdır. artposta ar mumi hastaneler mevcuddu. 
malzcmece pek büyu"k zayı"at· verdirdıği meğe ve telefatı bol insan ihtiyatlarile Finlandiya on fırkaya muhtaçtır. t- Kartpostalın tarihi malum olmamakla 
için vazifesini en a.ı.a bir surette yapmış ikmale imkan bulurken daima faik kuv- ~in 10 fırka ile kalmıyarak burada 
sayılabilir. veUere karşı harbeden Finler gece ve büyümesinden korkuluyorsa buna da beraber, ilk kartpostahn 1777 senesinde 

Bu mevziin bugün hakikaten sukut gündüz muharebe etmek mecburiyetin- h~~t etine~ek kabil değildir. Çünkü kullanıldığı rivayet edilir. 

* Napolyon kamelya için 
ne demişti? 

edip etmediğini bılemiyoruz. Belki de de kalmışlardır. Bu hal nihayet maddi doğü~ek 1.çın saha aramaları iktıza e- 1870 senesinde Fransada, 1879 senesin-
sukut etmiş yeder halen ileri mevzilere takatin tükenmesine müncer olur. den muttefık ordulara bu suretle mu- de de İngilterede kartpostal kullanıldığı Kamelya çiçeğini 1739 senesinde An 
münhasırdırlar. Malumdur ki So\'yeı Biz Çanakkalede yorulan ve çok za- klem.mkel bd~"dğ~~şme v

1
e bir boy ölçüşme kat'i olarak tesbit edilmiştir. tanio Kamelli isminde bir misyoner Ja. 

R ılot, 1 
taarruzlo.. 

11 
yı'at veren f k 

1 
d . ht" t a anı en ı:.ı muen açı mı~ olmuyor mu? ponyadan Avrupaya getirmiştir. Çizvit 

us a an ... ını Şubatta, .ır a arunızı aıma ı ıya - * 
berzahtaki Manerhaym hattına karşı lardan d'eğiştirip ikmal edebiliyorduk; H. E. Erkilet papazlan bu çiçeği yetiştirmesinı öğrcn-
teksü etroiilerdi. Rus taarruzhtrı üç ıs- onun içindir ki muvaffak olduk. İşte Fin- ............................ -................................ Tohumlar ne kadar ya şarlar? mişlerdir. 1805 dıe Napolyon Napolide 

tikameUe yapıl.mJitı. Bu istikametler ·]erin .bugün muhtaç oldukları ve iste- Fakir talebeye esasla bir Hiyar tohumu 10 sene, kereviz tohu- bir güzel kamelya görd~ğü zaman~ 
berzahın batısında Summa bölgesi, or- dikleri budur. Cephedeki kıt"a'..arını din- Şekilde yardım edilecek S bakl ,. - Kamelyadan bir çelenk bir kral bap 

tada l\
•-la mıntakası ve Lad .. 

1 
mu sene, a u sene, havuc ve !Ahana i . k hafüt' F k b" k 

JA.I oga go ü ya lend" ek · · ih · k çın ço ır a at ır l' · b 

d T 
. al "T . - ırm ıçın tıyat uvvetler; ve dti- İstatibul Maarif Müdürlüğü, Maarif 8 sene, mercimet.. domates 4 sene fasul-ı k .. 1 · el ra ıçenın a-

kının a aıp e go u cıvandır. ,..." olmakta ldukl . . t "k Vek"l 1. d ld ~ b" . .. . eh 41 • şını ço guze çer~v er. 
Sununa mıntakasında Ruslar büy5k ~ 1 ed k ·~t· tar; ı~ zayıa mı ı - . .a e ı~ ~ a ı~,. ır emır uzerme ş - ya, biber 3 sene, soğan iki sene. D~ir. 

kuvvetlerle çok malzeme kullandılar ve ma ece ı ıya e ra · rımızdeki ılk mekteblerde okuyan fakir ------------··------·--~-----·---
Manerhaym ıhattının ileri mevzilerinde Fjıılandiyanın son insan kuvvetlerini ve yoksul talebe hakkında tetkikler yap-
lO Km. genişlik ve 10 Km. derınlikte J;,ir seferber ettiklerine şüphe yoktur. Fakat tırmağa ıbaşlanuştır. 
sahayı zaptettiler. Burada Sovyetler:n bu kuvvetlerin i\anihaye yetmiyecekle- Bunun için bütün ilk mektcb başöğ
taarruz hedefi Viburi veya Viborgdur. rini bilmek için de keramet sahibi olmak retmen1erine ıbir tamim yapılmış, fakir 
Son haberlere göre Ru~lar buradakı cep- icab etm~z. Fin'!ıer, Manerhayın hattını ta

1
ebe miktarının tesbit edilmesi istenii

he ve nüfuz derinliklerini ehemmiyetli ka:Y'betseler de, daha gerideki hatlarda miştir. 
surette arttırmışlar ve 162 müstahkem ve en son Vipuri - Kakisalmi hattında Başöğretmenler, bir haftadanberi ta
istinad nokta.sıle 41 betonlu top mcvzıi gene haftalarca müdafaa imkanına ma- Jebe arasında dolaşar:ık onlara hissettir
zaptetmiş~rmiş! A'yni zamanda Sovyet liktirler. Bu suretle Finlerin Kareli ber- meden vaziyetlerin:. tetkik etmekte, 
Rus kıt'alarının şimdi, Manner hattı zahındaki muharebeleri Mart sonuna muhtaç olan yavnılan tesbit etmektedir. 
müdafilerinin gerilerini, Vipuri üzerjn- kadar sürüklendirmeleri ümid oluna- Başöğretmenler bu tetkiklerin netice-
den, ihata imkanında bulundukları da bilir. . sini öniimUzdekl hafta sonuna kadar Ma-
söyleniyor. Fakat bunlann hakiki mana- Ladoga şimalindeki ve daha şima1<ie arif Müdürlüğüne bir rapor halinde bil
ları tamamile anl~ı~amı~r: Rus1arın Finlandiyanın dar yerindeki ve nihayet direcekler, Maarif Müdürlüğü de keyti
zaptettiklerini .?i~dırdikler~. yer1er Ma- P~tsamo ~lgesindeki ~~arcbeler he-ı yetten VekAleti haberdar edecektir. 
nerhaym mevzıının asıl mud~fa~ hattı~- nuz mevzu karakterlerını muhafaza edi- Öğreni\diğine göre, Maarif VekAleti 
da mı yoksa Manerhaymın ılerı rnevzı- yorlar. Çünkü. Ruslar bütün taarruz kuv- ilk rnektebde okuyan fakir talooeye top
lerinde midir?!. vet ve enerjilerini .F<>n bir buçuk hafta- tan yardım etmek kararındadır. Yapıl-

Arada mühim bir fark olmakta b"'ra- d:a Kareli berzahında teksif etmişlerdi. m kt 1 t tk'kl rtn d b 

l>e 1 
üdafaa hattının ö .. .. a a o an e ı e e u gayeye ma-

r, Manerhaym cısı mF' 
1 

. numuz~ki !haftalar Finlandiyanın tuf olduğu söylenmektedir 
1-·t tm · h l" d ın erın hem('n k •· h · SUr..·u e esı a ın e atı aftalarıdır Finlandiyanın her §ey v k.l 1 • 

teslim of.malan icab etmez. d · - e a etçe yapı acaıt yard'ımm mahi-
. en evvel insana muhtaç o?duğu muhak- yeti kat'i olarak bilinmemekle beraber, 

Esasen birbir müstahkem mevzı ve kakt Yal " ld ır. nız para, biraz malzeme ve bunun çok esaslı olacaı1>1 umu1maktadır. 
biÇbir kale ~ayri kab'1.i zapt de~i ir. 5 
2igfrid ve Majino da öyledir. Bu sonun- biraz gönüllü FinlB.ndiyayı kurtaramı-

f 1 yacaktır. AnlR§ılıyor ki İs eç N . cuların buglin bir taarruza hede o ma- . • . v ve or ..-eç 
d Finlandiyaya askerce yard m d · , 

Liman tarife komisyonu 
yarın toplanacak 

malan onlar zaptolurunaz olmaların an . ı e emı~ e-
değil, belki zaptlarının pek güç ve p"k eekler~r.' Fakat e~er İngiltere ve Fran- Liman tarife komisyonu yarın öğ -
fazla insan telefatına sebeb olma1arın- sa bilfıil asken kuvvetlerle yar- 1roen evvel Mıntaka Liman Reisliğin
tiandır. Zaten Fin cephesinde de asıl Rus d~a ~rar verir?ıerse İsveç ve Norveç te de ikinci toplantısını yapacaktır. Bu 

tabıatile harbe ·· ·· • l · ·· taarruzunun Kareli berzahında Maner- suru.it eneceklerdır. Go- toplantıda komisyon a~rnlarmın geçen 
haym müstahkem mevziine karşt cephe- rülüyor ki FinlUndiyaya fiili yardım, ha"°ftadanberi halen tatbik edilmekte o
den değil, Rusların bidayette yaptıkları müttefiklere iki bitaraf devlet kazandı- lan tarifelerde yaptıkları tetkiklerin 
gibi. I..adoga gölü şimalindcm ve daha şi- racağt gibi onlar bu hareketlerile mü- neticeı.i görüşülecek ve esas müznke
malden bilvfik bir ihata şeklinde vuku- kem.mel bir Fin ordusu ve ayni zamanda relere başlanacaktır. Komisyonun top 
bulması bekleniyordu. Fakat Sovyet Rus bir şimal darülharekAtı da kazanacak- l·mt.sı bir kaç gün devam edecektir. 

. Bir kadının tercih 
Edeceği ~rheh 

Bayan cK., nın yolladığı mektubu, 
esasen bana gelen bütün yeni mek -
tublar giıbi okur okumaz yırttım, hü
viyetinin anlaşılmasına meydan ver
memek maksadile hiliyesini hül!sa-

ten olsa dahi burada tekrar edemem. 
Yalnız sualine verilecek cevab umu
m! mahiyeti haizdir. Burada konuşu -
labilir. 

Bayan cK.> bana iki erkek tipin -
den bahsediyor, ikisi hakkında da 
verdiğim hüküm birdir: 

- Hiç birini sevmiyorum, fakat nl
ihayet ikisinden birile evlenmek için 
bir mahzur da görmüyorum, vaziyet .. 
!erini anlatayım, ikisinden birini ter
cih etmek mi lbım. yoksa biraz. daha 
beklemek mi doğru olur? Onu bana 
siz söyleyiniz.• 

* Evlenme bahsinde hissini v~ men -
fantini ayni ölçüde tutarak muhake -
mc yf rüten genç kız veya genç kndm 

ender bulunur, evlenmelerden birço -
ğl· Ja bir tarafın k'.içük, büyük bir 

aksaklık yapmasının başlıca sebebi de 
budur. 

Bayan cK.» kalb temayülü b.ıkımın 
dan bu anzadan masund\.r, muhaker:ıe 
kabi!iyetine malik göründüğüne göre 
de ıbana yanılmak ihtimalinden uznkta 
kalmış gibi geliyor, binaenaleyh va • 
ziyeti soğukkanlılıkla muhakeme ede
bilir. Vaziyet :ise, bana talihlerin mad
di dunımlan hakkında verdiği izalıaı. 
bakılırsa müstacel bir karar verme ~ 
meyi Amirdir. Esasen yaşı da biraı 
Oeklemesine müsaidd!r. Yalnız. kendi 
maddi durumu nedir? Onu bllmiyo • 
ruın. 

* Bayan cK.» mektubunun baŞ"ında 

benim hakkımda da bir iki tahmine 
gir~miş ve tamamen yanılmış, bu hu
susta kendisine teminat Vf.rebilirim. 

* Aydında Bay cHüseyin» e: 
- Bahsettiğiniz sebeb, eğer tama .. 

men anlattığınız şekildeyse size ayrıl
mayı düşünmek bahsinde bak verehl· 
lir, fakat dikkat ediniz, ben yalnız s;zt 
dinledim, yalnız sizin söylediklerinize 
göre düşünüyorum. Acaba karşı taraf 
ne düŞinüyor? TEYZE 



SON POSTA 

M 1 Z A H - .................... -.......... ___ ... ___ .. _____ .. __ -·-.. -.......................... -~ 

L .............. -·--··········-··-···n· ......... Yazan: lamel Hulusi ....................................................... -.. 
Geıg nesil ed!ıblerini tanımı1aıı kal • ı 

SDadı. 

Kendi kendileriıai: 
.Gttü kafiyb 
.Geldi Safiyet 

Şfirlerile tanıttılar. Gene kendi ken • 
dilerini: 

cAhmed sevdi Ayfeyi, d.övd1l ~s'ud 
eldular •. 

Mevzuunu h.tkAyelerlle tanıttılar, ge
ne kendilerini res.ıne benzemiyen reaim -
Jerile tanıttılar. 

Bu da klfi gelınodi. Onların yudıklan 
mec.mualan alanlar belki azdır, diye, 
fUıılük gazetelerde ben mWllQ ifin ala
yında olanlar, eserlerinin tıpatıp ben -
serlerini neşrederek tanıtt1k. 

~ 

Şubat 20 

Rusya ile Almanya 
İsveç ve Norveçe 

tecavDz edemezler! 
....... ____ Y A Z A N ............................... ~ 

Eski lsveç Hariciye Nazırı 
S. Stromberg 1 

i _ .................................. -------·-----·······-
İskandinavya mem16ketleri kereste, yi aşmaktadır. Bu tepelerin üzerlerin

demir. nikel, kömür ve zirai mah.!ullt de tayyare dafi topları iyi ~ler göre • 
bakımından çok zengindirler. bilirler. 

Bu memleketlerin zenginlikleri fü - Bundan «olayıdır ki 1air Amerikan 
tuhat peşinde koşan devletlerin gözle - gazetecisi İskaniinavyayı cNo bomb's 
rlni ~'ÇITla:ktadır. Fakat bunlar bilme - land> diye tesmiye e7l~tir. 
lidirler ki Avrupa devletleri içinde en Do!zudur. dolru da olabüh-... Sov -
iyi rn;Jdafaa edilmiş olan memleketler yet R~ya ile har& .~alinde ~lunnıak 
muhakkak ki İsveç ile Norveçtir. lıveç ıle Norveçe ıuı.cHm gine daha 

İskandinavya. kendisine taarruz e - fazla mukadder c~ily0r. Bu harbi 
decek devlet veya devletlere karşı kuv bir emrivaki wdedeoek olur isek. mü
vetle durabilir ... Bu husustaki vaziye- dafaa hı,rzı ne olacaktır? .. 
ti tamamile deniz ile muhat bulunan İsvec; ve Nor~in Finlandiya ile o-
İngiltf'reden çok iyidir. lan hududlarının uzunluğu 1.500 ki -

İskandinavyaya tabiatın bahşeyle • lometrcdir. 
miş olduğu faydalar kendisine sa•ldır - Sovyet Jtusya. Finlandiya hududun. 
mak niyetinde olanları dilşündünnek - da bulunan ve ceb şeklinde olan yer -
ted\r. leri kapatacak ve iual ~ek olursa 

Evvelemirde şunu .söyliyelim ki Lı - hududun u:wnluğıl &00 kilometreye ine 

Edebiyatta bir ıenç nesil türerdi de, 
llhnde, fende türemez miydi' Htt san'a
bn, her mesleğiıı bir genç nesli türtyebi
leceğini aklıma getirmiştim. Bu maksad
ı. da fe9en hafta bu sütunda ıenç nesil 
foktorunu okuyuculnrlma tanıtmıştun. 

f tmdi de genç nesilden başkalannı ta • 
nıtac fım. 

* 
ka.ndinavya memleketleri kat'iyen ccktir. 

- Evet apartunanların değil, Mimar j bir insan hali ile daha apartıman görünür cnıuhasara edilemezler.> Bir erkinıharb sırrı olarak ifşa ey • 
Sinanın yaphfı Galata köprüsü, Sedefçi aörünmez: Bu memleketleri tamamile abluka !emiyoruz. Şibih cezirenin iki kapısı -

· Mimardır. Yaşı kırk, hayır b11cmedi : Mchmedin yaptığı Osmanlı Bankası bi- - lşte bakın ne güzel' altına nlmak kabil ol~a. bu .abluka mu- nı teşkil eden Pasvig ve Ounas adında-
mz elli, ibellti elliyi de geçmiştir. Fakat nası, mimar Vedadın yaptığı Süleyma - Der .. bakarız. hakkak ki tesirsiz kalmağa mahkt\m - ki ne~irler harb halinde İsveç ve Nor--
meslek hayatında Sinanvarl bir bina niye camisi gibi tariht kıymetlerı olan - Nerede? dur. Sebebi de şudur: İskandinavya veçin müdafaa hatlarını teşkil edecek • 
fÖYle dursun derli toplu bir tavuk kü - bınaların da değil... - lşte görmüyor musunuz? .Mtınarl • memleketleri gerek gıda maddeleri. }erdir. 

i bile vücude getirememiştir. - Ya!... nin bir şaheseri. gerek sanayi bakımından tamami1e Bu nehirlerden P&.~""Vig, en büyilğü • 
Fakat enç nesil edibl rinin §ffrlerini - Evet, evet, fimdiye kadar yapılmış - Bu nıu? müstakildirler. yani kendi varlıkları • dür. Mevsime göre bu nehirler ya buz 

kur oklmıaz, kııfnsında bir §im§ck çak- çeşme. medrese, camı, han, hamam, a - -Bu ya... nı ve kendilerini koruyabilir... tut.arlar. yahud ki şiddetle akarlar ve 
mıştır: partrmah ne varsa hepsinin fevkinde bir Kapısının nerede oldugu belli değildlP. Aylsrca dünvmun diğer memleket - müthiş cereyanlar husule getirirl~r. 

- B n de meşhur olurum. yapı v:ücude getireceğim, göreceksiniz. - Bu mu? lerlle muvasalalan kesilse bile Norveç Bundan dolayı bunlar üzerinden gc • 
Kendi kendine sormuıtur: Dünya mimarlılc tarihi şimdiye kadar - Evet bu. ve İENeçte normal hayat mükemme - çilemcz. Harbin kış mevsiminde vu _ 
- Fakat nasıl? benim yapacatun ayarda bir bina kay - - Kapısı görünmüyor. len devom ed .. er. . , kubulncı:tğını k~bul eylesek: Topçu ~ 
K neli kendine sorduğu sualin cevabını detmemK-Hr. Mimar güler: T ,.... hucumlanna gelınce bu d~ 

~.... ayya • ., ' rafından d~ima endaht ile kırılacak o-ıene kendi kendine vcrm!Jtir: Genç nesil mimarı öğünmekte devam - Tabii görünmez. Modern yapıda ka- neticesiz bir macera mahiyetind~ir. lan bu7.lar düşmanın bir adım bile iler. 
- Genç nesil ediblerin.i kendi mesle • eder: 1 pıya ihtiyaç olınadl.ğı için yaptığım a - Tayyare bombardımanlarmd3n mute - lem esine m~ni olur. 

tını.de taklld ederim. - Mısırlılann ehramları mı? Onlar partırnanın da kapısı yoktur. Birinci ka- esslr olacak yalnız bazı büyük şehir ~ . . . 
Genç neall mimarı, meslekdaılarmın eçhel'erin vücude getirdikler! yapılar - ta kırk .bir ayaklı bir merdivenle çıkılır. lerdir. Bu şehirlerin saldnl~rl kırlara. 'k G e1rıyeB 1 OdO kılometrde kada~ ~ırd aTa-

,.aptıkları apartımanlara bakmıftı.r: dır. 1 _ Birinci kata kırk bir ayaklı merdi- köylere da~ldıklan takdirde, en emin zı a ır. u a çamur .. eryası ı~ın e ve 
- Bunlar da apartımna mı? Piza kulesi mi? Bu asırda müzikhoUer- venle mi çıkılır? Ya ikinci kat. 

1 
'd ·f 1 t ht mniyet•e çoraktır. Burasını mudafaa eylemek 

.•. Bunların 18llki ne la1rl'Ylet)eri nr?. d 1 bir mc> ce en az a a ı e • t1 k 1 d .,... deki eğri Piı:a kulesini ayakta durdur - - On ayaklı bir mer ıven e oraya ini- bulunacaklardır... gay(! e o ay ır . 

... YenJlik yapmak ltbım. maktan daha mllhim numaralar yaparlar. lir. Bu emniyeti temin eden ve edecek Balık?ılık dolayı.sile, İs~eç ile Nor: 

... Yenlllk, değişiklik, bütün 'bu ya - Dikili taşlar mı? Granit parça~ı üstü- Anlıyamayız .. mim.arın yüzüne baka - olan yaz. kış dağlan.mızın eteklerinde veç demzden y~ılacak hucwndan mü 
pı1an yıkmalı. ne iptidat birkaç resim hAkketmek de rtt. eksik olnuyan si!tir... teessir olurlar. Sovyet Rusya veya AI-

.Aynen ıenç ediblerin s51Ü, hani on - sanki bir iş mi? - Affederainiz amma, bir Yanl1Jlık o- B sı's tayyare hücumlarına karşı en manya tarafından yapılacak olan bu 
lar da, biz.den ~Ddlerl tufıye etmek * lacak. Bizim bildiğimiz birinci kattan tt - h" B ıt k d · ind ku ] 

t bit en mükemmel müdafaa vasıtası- ucum a ı enız e vu a ge e -
elzemdir, demiyorlar mı? ·ı rt t ikinci kata inilmez çıkılır. dıa ' cektir ki bu suretle Norveçin deniz He 

- OOtün bu yapıları yıkmalı. Genç Genç nesı miman, apa ıman yap ıra- G -.--:1 • b' . . tihf fl - r. 
nesil mimarının IÖ:rilne ldınse ellemıni- cak anıa sahibi, bankada para sahibi ada- zer: enç u~ mımarı ızı ıs a a mu • Sulh zamanında bile İsveç ve Nor • muvasalası tamamile serbest kalacak -
ret vermediği için eski yapılar oldukları mı ikna etınifti. veçin semaları üzerinde uçmak tehli - tır. 
fil:>i kalmıştır. Fabt genç ne&il mlma - - Pek!1A, dedi, apartımanın plA.nını - Eski zaman mimarlarının yaptık - kelidir. Turizm tayyarecileri bunu her Baltık denizinde müdafaa binnisbe 
nna müracaat eden olur: siz yapın, ve apartımanın illfasına 9lz ne-1 l•n münasebetsiz yapılar sizin zihninizi halde öğrenmişlerdir. kolaydır. Modern sahil bataryalarının 

_ &n bir apartıman yaptırmak isti- zaret edeceksiniz.. kurcaladığı için böyle söylüyorsunuz. Fakat diyeceklerdir ki. düşman bom endahtı şunu isbat eylemiştir ki düş • 

* Evin sokaktan girilen yeri birinci katı b" ..:11_ h · d ·1 ı b'l k ..,.~.Mimar olarak sixi intihab ettim. bardırnan eder. rnan uyUA acım e gemı ere ı e a\, 
ıv delil midir? k 1 k 1 k ka Genç nesil mimarının koltukları ka • G ·ı · JA 1 · · ti Pek 1·yı· ... Fakat neresini ve nasıl? raya o ay o ay as er çı ramaz. enç nesı m.ıman P .. n arı çızını~ r. - Evet orası öyle. 
banr. Apartımanm çtzdifi planlara göre olma- _ Bu benim yaptığım apartunana Tayyare bombardımanlan için en Vel~v ki kuvvetli ve hA.kim bir tay-

- Yeni yaptıracalihntı bina için beni · · i t d am ettı'kç"" nezar•t et mühı'm hedefler mad~nlerdir. yare kuvvetinin müzahereti altında ol-"'• sı ıçın nşaa ev ~ "' - damdan girileceği için birinci kat en ~ 
mimar intrnab chtmekle hiç yanılmamış · rt ta mı t Fa'-t madenler de dagwlık arazide - sun. bu imkansızlık kaıt'idir. rnış, apa ıman ma anmış ır. pedeki kattır. J\ıt 

elduğununı size iabat edeceğim. * _ Damdan mı giriliyor? dirler ... Bunlar da tayyare dafi batar. Baltık sahilinin yüksek kayalıklı 
- Teşekkilr ederim. Şiın..ı.ı haydi be.hp beraber genr nesil _ Evet, fU merdiveni görl·y· or m. usu- yalan tarafından kolayca müdafaa edi- çok çetin bir vaziyette olması müdafaa 
_ Göreceksini:r:, ne apartıman olacak, uı ~ b'l' ı '~ · · k .. 'd 'ti h · b 

mimarının yaptığı apartımanı gezelim. nuz? Hani binanın boyunca yukseliyor. le ı ır er.. . wpçusu ıçın ÇO musaı şeraı aız u 
fimdtye kadar yapılmı~ apertımanhmn Unutmamak icab ~er ki dağlaTdRn lunm::ıktadır. 

Apartımanı gezdiren mimarın tl ken- - Gördük. 
değil... disidir. Vücude getirdiği eseri beğenen (Devamı 8 inci sayfada) bir coğunun yükseklikleri 1.000 metre- (Devamı 11 inci sayfada) 

-Ya? .. 

.son Posta• nın tefrikası: 37 Avukat bana aıyda 35 lira verecek
ti . .Aıımsamadım. Zira temiz ve emni
yetli bir yer bulmuştum. Babam Ml
bassa bu habere pek sevindi. Avukat 
dürüst, ağır başlı bir adamdı. Onun 
hlmı1yesin<le iken babamın da gözü 
arkada kalmıyacaktı. 

10 Temmuz 

C.INNl·llİ'll 
GÜINAJl.KilllAR~ 

Yaz1hnneye hergün munta7.aman 
devam ediyorum. Avukat bana çok iyi 

muamele ediyor. Diğer kAtibin aırka- haya.Berile. felllootle-rjle. büsranlarile 
daşlığından memnunum. Pek çok işi- ifade edilemiyecek kadar derin bir 
miz olmuyur .. boş zamanlarda. uzun çukur, koskoca blr Alem ... Realist. i~
müddettcnberi okumaktan mahrum timai eserleri okurken hep bunları du
kaldığım için, bol bol kitab okuyorum. 
Okumak henüı sarsıntılann tesiri sünüvorwn. Daha çok ta bu tıp kitab
kaybolmıyan ruhuma biraz sükilnet ları ~tercih edi100'lm. İnsanlığı. tahlil 
veriyor. Meşhur bir edibin sözünü ha- eden, cemiyetin püf noktalarını göıte -
tırlıyorum: «Her kitab okuyuşta. ruhu- ren mevzular h~uma gidiyor. Şimdiye 
muza gölgesinde dinl~ne<:etımtz bjr kadar bunlar hakkında hiç bir fikrim 
ağa~ dikeriz.> diyor. Ne doğru söz .. yoktu. Hayata kısa bir çıkış bana çok 
her okuduğum e~rde kendtml teselli ~ey öğretti. 
edecek. htıdiselerln ağırlıklarını hafif- KA ib b' . vu'k t · · dehşıetli 
Jettirecelt taranar buluyorum. 1. • ızım a a ıçın 

Fakat muharririn düny8irlle hakiki ç~pkın, diyor. Halbuki bu adamda~ 
dünya arasında eyle muauam fark hıç de Umld edilmez. Ağır başlı. kendı 
var ki .. muharrir. dünyanın sahteliği- halinde gözüküyor. Biz.im katibe göre. 
ni. rtyA!ını, sakıft taraflarını göstermek avukat evli kadınlara' musallat olmnk
tsterken büsbütün olduğundan daha ta adetA yekta imiş ... Karısından ay
küçilk g5sterlyor. Halbuki dftnya mu- nlm.ış.. iki de metresi nrmlf!. Kırk 
harrlrln kafasına !ığacak kadar kü - yaşını a~ış bir adam içtn hoş görül
ç-0 k mü?. Gelin de banlf aonın onu .. miyecek bir n:riyet .. fakat bana ~?. 
yalnız benlm dünyam ı.ıtırabile. l'Ulrutu Neme llzım fl:mdlye kadar bana karp. 

çirkin sayılabilecek bir harekette bu
lunmadı. 

Babam akşamlan dört gözle beni 
bekliyor. Yazıhaneden altıda çıkıyo
runı. Eve varmam altı buçuğu bulu
yor .. Ona yemekten sonra gazete oku
yorum. Bir müddet konuşuyor, erken-

den yahyonız. Yeknasak bir hayat .. 
yatmak, kalkmak, çalışmak. yemek 
arasında günler nümayiş yapıyor. Te
vekkeli haya.t. iki ebediyet arasında 

zamanın bir nilma~idir. dememişler .. 
Dümdü~ heyeca!'lBlz yarından bug:ü • 
nün mahrumiyetini telafi ümidi bekle
meden geçen bir ömür .. şikAyetçi ~ 
tiliın .. 

12 Tem.mm 

Bugün blr aralık avukatın yanına 
girmiştim. t~mi bitirdikten sonra çı
karken arluttndan seslendi:, 

- Oüner hanım. işiniz var mı?. 
DöndUm: 

- Verdiğini;w yazıyı makinede te
mize çekeceğim! 

Dedim. 
- Pek acelesi yok. yarın da olsa o

lur, ıelin de sizinle biraz konuşalım. 

Milhim bir ~ söyliyecek sandım. 
Meraklanmıştım. .Karşısında yer gt>s .. 
terdi. Oturdum. 

Birkaç dosyanın yerini değiştirdi. 

Yaıı tıkımının kapaklarım kapadı. 
Masanın g6%lerini açıp kapadı. Bütün 
bunlar: vakit kazanm&k, iş yapıyor gö
z11kmek JnQksadHe yaptığını anlıyor
dum. Herhalde bunlar 1Afa nereden 
başlıyacağıru tasarlatnak için baş vu
rulmuış çere~i. Üzerinde bir gayri 
tabiilik vardı. Hafif heyecanlıydı; yü
l'Ü pembeleşmişti. Nihayet kollarını 
masamn östünde kavuşturdu: 

- Güner hanını, dedi .. vuiyetiniz
den memnun mU8Ulluz?. 

Cevab ftl'dim: 

Memnunum beyefendi.. himaye
nizde r:ıhatca çalışıyorum. Hiç bir şi
kayetim yok ... 

- Nazarı dikkatimi şu nokta celbe
diyn Güner hanını! Siz genç ve güzel 
bir kız~mız. Sizin de eğlenmek, gezmek 
hakkımzdır. Halbuki. görüyorum ki, 
siz evclen buraya, buradan eve gidi
yorsnnuz. Ttıtil günleri dahi bir yere 
çıkrr.adığınızı tahmin ediyorum. Sıkıl· 
mıyor musunuz? 

Bunları ne münasebetle söylediğini 
kendi kendime sormak için duralayı
şımdan istifade ederek sözünü yürilt.
tü: 

- Bunları soruşumdan malksad ş~ 
dur: Sizi eskiden tanıyoruım. Ailevi 
vaziyetiniz bana yabancı değil .. sizinle 
aiakaıiar olmak lüzumunu hissettim. 

Teşekkür etmekle beraber. avukatın 
asıl m"lksada girmediğini anlamışt1m. 
Benimle alAkadar olmak istiyormuş .• 
bunun sonunda ne çıkacaktır? Acaba 
biz.im kapı yoldaşının fısıldadığı çap
kınlık meselesile alAkad~r bir hareket 
miydi hu? 

T .~kin avukattan bana karşı bunu 
ümid etmiyor<lum. Babamın mahke
mesi s1ralarmda ve yanına girdikten 
sonra· 'bana karşı mUnasebetsiz en ufak 
bir ih'3asta bulunmuş değildi. Bu ya
kınhk bir hami sifatile de gösterilebi-
lirdi. (Arkası var) 
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Son Pos"1nın zabıta romanı : 8 

[MÜN.&K.&Ş.&L.&R] 

kalem -Her eli 
davasına 

maarif 
KOMiSER 

SEDAD 
Neklf'den: İbrahim Safa 

bu işin 

tutan 
karışırsa 

sonu. neye varır? 
Miıhirane hazırlanmış bir plan 

Y&Z&D: K&zım Rami Duru 
B l.le ıtıo yılına tadar llıai, medıut lar söz ve rey sahibi değlllerdi. Peyami Sa.ta 

mutt&tında pişlrillp kotarılır bir ile konuşan (Faik Küçük) k1m ise, ya ş~a-
taam, ynhud m~ te:z.glhında dokunap da buiunmaml§tır, yahud bu yolda ifitt.!k-
çıkarılır bir meta zanne~n bir muhJi itin- lerinin doğru olup olmadığını a.raıtmna _ 
de yaşadık. Gerçek llmin ne oldııtuu bbe mıştu-. 

llk aoyl!yen ve öğreten Ziya Gökalp oldu. Şüranm kararları filhakika 1.stlşnrldir; fa-
Bunu öğrendikten sonra, gerçek ilme kök - kat bu, kanunun emridir. (Fransız yUluıek 
ten ve temelden yanaştık mı? Yan1.4Saydıt maaril meclisinin de kararı lstişaridir ya), 
Ziya Gökalptan ııonra, onu geçen ddll, hlf böyle iken Vekil, şüranın kararlarını biler 
olma~ıı ekslkliA'f gösteren ıilimlerint.lı IÖ - birer tahakkuk ettirmeği vadetmLş ve va -
rünilrdü. Bereke~ versin tercüme ,.. ikt.ı.bu- dini tutmakta bulunmuştur. 
ıar sayesin~ elde edilen eclecUf bfi&iye. Vakit cedveU hakkında <Son Posta) da 
Yoksa bugün gerçek ilmlnden bahis bile e_ çok söyledim; burada tekrara lilzum iÖr -
deme:ıdllt. Bugün miisbet ilimlerde otorite - müyonım. 
sallihiyet _ ve orijinalite sahibi tek bir aU.. Universitemlz için söylediklerine iellnce: 
mlmiz yerine, velev bazıları kendilerini deT r · cMtıhtar. değildir diyor. Muhtarlık verilmez 
aynasında görsünler, birkaç Wmle ufra.p - alınır; Üniversite, yıkılan Darülfünunun ye-
nunız ~ar da onlarla, eh §Öyle böyle övüne- rine kurulmuştur; içinde bulunduğu istihale 
blllyoruz. devrinden henüz kurtulamadise ve istlklıl -

eyaml Saf& bir ıillm midir? onu ben, llni elir.e alamadıysa kabahat Vekilde mı - Olsa olsa bir de madam Herminenin 
hayli muvaffak bir romancı, fakat dit? hedefi Atıf iken bir yanlışlık yapmış

lar; evvıa Hikmeti vurmuşlardır. Hal
buki ikinci pianları . rnuvaffakiyetle 
tatbik edilmiştir. Peki; sence neden 
bu ikinci planı evvela tatbik edip. ya
ni valandan bir Bandırma mektubu 
uydurup A.tıfı derhal ortadan kaldır
mamışlardır? 

çok iddiacı bir popll.lst olarak tanıyorum. Ünlversitenin devlet siyasetile büyük bir kapısından çıkmış olabilir. Halbuki 
Turk ~biyat tarihi, ondan bali.sederkcn, rabıtası vardır. Üniversite muhtariyeti Maa- madam Hcrmine aşağıda idi. 
başka türlü söyliyeoek, (9u ncu Hariciye ko- ~nf V~kilinln iradesine değil, devletin esa - Ali Osman, bu malfımat üzerine ka-
ğuşul adındaki romanını, en guool romanlar 1 eına ba~lıdır. Üniversitede «Sistem yoktur, dma döndü: 
arasında saymaktan, geri durmzya.caktır. 1 bundan dolayı programları sabtt. ve istik -

Peyami, emektarlarından bır kısmının is- rarlı değildir, ~kllii.t bozuk ve eksiktir, ens- - Atıfın anahtarı başkasında yok 
tlskal g5rdüğu en munteşlr gnzetelerı.miz - tltil!er, laboratuvarlar, kiltübhanelor tam+,a_ mudur? Kimdi bu adam? 
den Cümhurlyetln üçüncü sayfasında rakib- kırdır, ecnebi profesörlere verilen para Türk _ Bilmivorum. Atıf bev"" ben bir Peyami Safa J J-r-
stz bir yer bulmuş, ooy blr küheyıt\n sandığı doçentıerlnin istikbal ümidini kapam4tır, anahta:r verdim. BaŞkasından haberim 
kalemini orada tstediği gibi oynatıyor ve ö- 1026 d<t yapılmış, 1936 da ufak tefek tadil_ v.s.11 gibi sözler de büyük bir şey ifade et. 
nüne geleni yıkıp devinneğe çalışıyor. Ger- lere u~atılmı.ştır.Orta okul programları 1930 mlyor. Rektörün şahsını da müdafaa ede - yok. Kimin geldiğini de görmedim. 
çek ilmin yer bulmadıtı ve gerçek kıymeL da :yapılml§, 1937 de tadil görmüştür. Lise cek değilim. Dlplomalılık ve dlploması:zlık - Kapıcınin sqylediğft adamı gör-
lerln gürültüden hoşlanmadığı bir dev'.rde, programları, edebiyat ~ tarih dersleri müs. mesele.sinde de doğrudan doğruya devlet a - medin mi? 
(~heb sfivraı ce.lAdet) OOtıak bir meı:lyet tesn::ı, pek az tadillere uğramıştır. Bu ı;a. - Hl.k:>lıdır. -· Hayrr ... 
sayılabilir .• Körler arasında tek gözlüler pa_ diller ya.pılmamalı, programlan immuable Görülüyor ki Peyami Safa, bütün 1ddiaıa_ Ali Osman dişlerini sıktı ve başka 
dl.şah olurmll{I•. Okuma, yazma bllm!yen - mı olmalıydı? Devletimizin ve lnkıllibımızın rında ya haksız, ya yersizdir. Maarifimlzde 
ıerin blle birbirlerine söylediklerln1 kulaiım. dinr.mik mahiyetleridir ki bu tadllleri lstil. tenkid edllecek noktalar bulunabllir; fakat bir şey söylemedi. 
ıa l§lttitim (üstad) ünvanını veren şakşak- zam etti. Buna istikrarsızlık denmez, ilmi in- Son Postadaki ilk yazımda da dedl~im gibi, Ve bu hadisede de o fevkaladelik 
çılara pek güvenmemek lfızım; onlar, bue-ün kılibları icablara tevafuk denir. tenkid salfi.htyetle ve hüsnü niyetle olmalı- görmedi. Artık hiç bir hadisede fevka-
pöhpöhlediklerlni yarın maskara etmekten .Rejimle mekteb, siyası ideoloji ile ahlak, dır. Ben, Peyamlnin yazılarında bu iki nok. 18.deHk görmüyordu. 
çeklnmezler. Fakat ne yapalım ki insan, yü- d.ln1 bünye ile düşünce arasında vahdet ku- sanı da gördüm ve onun için bu bahse ka.. Kapırınm yukarıda olduğu, ev sahi-

:eı:n::n111 ~~:~~~· ba;,1bansını denil. :~n k~!::~~ı~!~r:a~~km::~~,g~:ng!~ rıştım. * bi kadının ~ağıda bulunduğu bir sıra -

P eyami Safa, ıı Şubat 40 tarllhi <Ye- dl. Rejimli! mektebin, siyası ideoloji ile ah- Gene <Yeni Sabah) 10 12.2.40 tarihll da bir yabancı giriyor ve ne kapıcı, ne 
nl sa.bah) a verdiği mülakatta, lakın. dini bünye lle dü.şüncenin manaları o sayısında Murad Sertoğlunun (Maa ev sahibi kadın ne o gün. ne evvelki 

tendinl yilbek bir kürsüden halka cevherler tadar çok şümullildür k1 yalnız kelimeleri rlf davamız) diye• bir yazısını okudum. Bu gün şüpheli bir adam görmüyorlar ... 
taçtığına inanan bir mütebahhir gibl görü- zikretmekle iç maksud ifade cdllememlş ka- çocuk neden bilmediği işe karışıyor? • Her Bütün bunlardan ne çıka1J? Kapıcıya 
Jor ve Bergson kadar filozof, Dürkhaym ka. lıyor Rejimle mekteb arasında vahdet var_ eli kal1:ım tutan maarif davasına mı karı - ...... ,11,. k [ıfk b k. 

dır ·, olnnasaydı, rejimin bugünkü mektebi to- görünmeden .r~an ÇI mr • U es 1 ıar lçtlmalyatçı, John Dewey kadar da ter- .şacak? Bu işin sonu neye varır? E.<Jki bir d k 
~lycei ve ıslahçı sılatlle büyük sözler söylü- lere etmemesi l!zım gelirdi. Bugünkü rejimi muallim olduğunu söyl1yen Sertoğlu cmaa- apartıman kapısına anahtar uy urma 
tor. Bu tam beğenenler çok, ses çıkarını _ kuran kafala.r, mekteb sistemini günü gü - rifiml~!n malfı! olduğu hastalığın sadece iki işten bil~ değildi. Taharri memuru 
.. nlar ıse daha çoktur. nü.ne ve yakından takib ettiler ve ediyorlar. noktasına işaret etmek tstıyorum. diyerek kendi kendine: 
Peyaıninin maarifimiz hakkındaki on ka- Gündüzlü, geceU hayatlarını rejimin teyi - şöyle g:ır!b bir iddia ortaya atıyor: - Adamcağızın masasındaki kağıd • 

ıar yaıısında ortaya attığı iddialardan bazı dine bı:ısrettikleri halde onlar rejimle mek- •Rejim meselesinde gayri samimi hareket lann nedeın !karmakarışık olduğu. 
pek haksızlarını (Son Posta) da yazdığım teb arasında vahdetsi.zlik görmüyorlar da İs ed!lmlştir. Hüküm.et bu hususta Maarif Ve-

1 1ki üç makalede reddetmek mecburiyetinde tanhulda bir gazetede serbe~tb ir kürsü bu- kaletinin noktai nazarını sormuş ve öz türk gözdeki evrakın neden araştırı mıı:. 
kaldım. Kırk bu kadar yıldır terbiye saha _ lan bir gazeteci mi görüyor? Siyasi ideoloji çe karşılıklar bulunmasını istemiştin. De _ karıştınlrnıq. taranmış olduğu şimdi 
aın1a çalışın~ bir adamın sırt Vekfi.Jete ya_ ile ahlflk mefhumları da çok umumidlrler,, rnek hükftmetın böyle birşeyi sorup ıstedL anla~ılıyor. Benden evvel birisi buraya 
ranmalt için yazı yazmıyacağına blllnen se- bunları anlaşılır bir şekilde izah edilmedikçe ğin! Serto~lu gözlle görmüş, kulağlle 1.şlt - gelmiş Vf' bir ipucu verecek bütün iz
c1yesl en açık bir delil olduğu için mi, 0 ya- vahdetleri var mıdır, yok mudur, na.r;ıl an., mişt!rl Ne tuhaf! Türk dili tetkik cemiyetL leri ortadan kaldırmış ... 
zılarıma cevab vermedi, yoksa beni de ken_ laşılar.;ı.k? Hele edin! bünye ile düşünce a- nln terlm kolu azasından kulunduğum hal- Dive söylenirken ev sahibi kadınm 
dl.<;ine hltab etme kudretinden mahrum mu rasınd:ıl:i vahdet» in nasıl aranacağında de hükflmetin böyle bir şey sorup istediğini · 
telakki etti, bilmiyorum; belki de ben onun ben miıtehnyyirim. Dini bünye, devletin ka- bilmiyorum. bah~ttiği mektubu bir elde etseydi 
adını 1ikretmediğim 1çln, o da benden bah_ bul ettiği lfıikllk prensibine göre, maarif Türk d!li cemiyetinin bir terim kolu var- birr,ok meseleleri halledeceğini düşü
setmemeği hale daha uygun buldu. menzt>ll haricinde kalır. Dini bünye ne dü_ dır ki muhtelif ilimlerin terim komitelerl~ıl niiyordu. ·Maamafih şu topladığL ma-

0 uzun makaleler sllslleslnden sonra <Ye- şünre arasında vahdet aramanın manası ihtiva eder Bu komitelerde memleketin U- !"mat ile muadelevi kurrnıya• çalıştı: 
n1 Sabah) da çıkan millrütat, bana Türklye_ da )'ottur Dü.şünce. dini bünyeye bağlı ka- niversltcll olsun, orta derecede. okul öğret - u A~ t f b' e'ktu°b alıvor. Bu rnek
de en büyük pedagoji mür~ldinin, yahud lır mı? Kalırsa, naslar içinde saymak la - menlerinden veya dışarıdaki tıklr ve kalem ı · .T rn J • tt• 
ınusahhlhinin nas.si hitabeleri gibi görün _ zım gelmez mi? sahil.ılerinden olsun birçok azaları vardır. tub Bandırmadan gelrnektedır. Ha a 
düğünden onların çürüklüğünü bir kere de G ene ayni muharrir l~tince ve yu - Ter!m meselesi rnevzuubahs olduğu vakit amcazadesinin irnzasım taşımaktadır. 
adını !likrederek, ortaya koyınağı lazım gör- n:mca okunmasından bahsediyor. Bu önce ayrı ayrı Ulmlerln komiteleri toplana_ Amcazatde-si ona ist.anbula geleceğini 
düm. mesele, ilk önce resmi bir dille Şıirada Jrtn rak, kendi ihtısa.r;larma giren t~_rlmlerl, u- hab~r v~rrnektedir. Bir saat ve mevki 

P eyam.l Safa, Ut önce maarifte sfs_ ya sürüldü ve üı.erlnde konuşmalar oldu. zun uzun konuşmalardan ve munakaşalar. . . ıı..._ • 'bekl 
1 

d" , r Atıf 
temslzUkten baruedlyor. Sistemden Fransa, Almanya ve daha diğer yukarı me- dan ve ince eleyip sık dokuduktan sonra tavm edıyor. Ut:O'l e. l) 0 · -. 

muradının ne olduğunu bilmek isterdim· denlyetteki milletlerde yunanca ve latlnce kabul <'tmiştlr. Sonra bunlar, umumi heyet bu sahte mektuba tabi olarak verılen 
çünl~ü bunu hiç bir :ak.it vazıh hatlarla soy~ okurınasının aleyhinde olanlar gün geçtikçe halinde toplanan terim kolu tarafından e_ randevuya gidiyor ve kapana tutulu
lemedl. Nasıl şeydir bu sistem? Fransızların art!lrken, bizde hiç humoniste kültür alm:ı. lenmiş, toplantılarda bulunamıyan azaya yor. 
systrnle scolaire dedikleri şeyse o, vardır. mı.ş olan insanlar içinde birkaç yunanca ve da gönderilerek fiklrleri sorulmuş, ondan . memuru. komiser Sedatlı 
Ma-ırlt mevzuubahs olduğu vakit (sistem) latincenin bulunması bile büyük bir şey_ sonra kabul edilmiştir. Bu suretle meydana Tah<?rrı 
kell.ır.E'sinln başka bir manaya geldiğini ben dlr. Bu reformu yapmak için Peyami ken- gelen terimler Ebedi Şef Atatürke sunuldu; bularak o günkU tetkiklerini anlattı 
blmlyorum; Peyami Safa bu cehli mi izale disini olgun bulabilir; fakat bir Peyami, bir 0 da hemen her terimin üzerinde durdu, ve mütaleasını ilave etti: 
ederse; çok memnun kalırım. bilmem kim, yalnız bir düşünce ve bir söz sordu, aradı, tasvib etti; ondan sonradır ki _ Hiç ~l\phe yok, ki Atıfı ö1diirmek 

Bugünkü maarif .sistemimiz etek okul l!co- sahil-ıictlrler. Böyle bir reforma el koyacak okullarda bu terimlerin kullanması emrini için son derece mahirane hazırlanan 
ıe unlque) sistemidir k1 1924 de kabul edil _ babaylğitl görmeği çok isterdim. verdı. Buna chükumet sordu ve lstedlt de- plan srın derece mahirane de tatbik 
m.lştir. Bu slsteml kurarken Maarif Vekaleti Fransadak yüksek maarif meclisi gibi bir nlr mi' Hem terimler, böylece mutlak ve son 
Taktin talim ve terbiyede mtitehassıs say - me'!Us ldeniyor. İ:$te bu meclis, bizim CŞü- şeklilerln1 almış değUlerdi. Onları kullana edilmistir. Atıfı c:'!'lıstığı miiessesedc> Ye 
dıtı adamlarnın da mütalealarmı alınıştı. ra) dır. Maarif şurası cımuvakkat» tır da cak öğretmenlerin de, tecrübelerinden sonra boclru~da katletmek istediler. Bu:r.a 
Bundan b:ışka maarif sistemimizin ruhunu Fransız Yüksek maarif meellsi daimi midir? fikirleri alınarak üzerinde tadiller yapıl - muvaffak olamavınca planı değiştirdi-
anlamak için Cümhuriyet Halk Partisi O ~a senede bir defa. toplanıyor. ması mıtk.arrerdi. Na.ıııl ki Maarif Vekale _ ler ve bu defa muvaffak oldular ... 
programının beşncl kısmını te.şkil eden< tnil- ı~saf olmayınca ~l eline __ kalemi, v.ekllln ti, geçen yıl içinde bu tadilleri yaptırdı ve İkisi de bir saniye ~ustu 1ar ve gene 
H talim ?et erbıye) bahsinin A. B. C. Ç. D. E. kaprislerinden, sıyasl nufuz ve tesırlerin terirrlerl daha kullanışlı bir şekle soktu. t" 
fıkralannı okumak l~zımdır. Buraca maarL den, ~undan bundan bahset. Buna en hafi! BunP. nasıl cterim rezaletleriıı derneğe bir Ali Osm~n dev~ et ı: d . 
flmizln istinad ettiği bütün esas nokt.alatı tfı.b!r!le demagoji derler. Şurayı açan ve Türkün dili varır? - Benim gözümü yıl ıran cınaye
yazılı bulursunuz. Cümhuriyet Halk Partisi başkanlığı yapan vekil, Türkiyede o a - K itab yanlışlıkları meselesi de fena tin lıic bir lz vermemesidir. Bun;ı ya-
htikfımetinln, Parti programında koyduğu na .. k~dar hiç bir toplantıda görülmiyen !>lr anıaşılmış ve fena ifade olunmu.ş .- pabilme": irin katil \•'.:'va katiller At!~ın 
esasle;rdan hariçte sistem :ı.rıyamıyacağını «hurrıyet. temin etti. Şurada memleketin, tur. t.rnail Habib dostumun başı altından hay:ıtinn a;d en küçük noktaları bıle 
söy!ı>meğe bilmem lfizum var mıcl.ır? her tatıs11 derecesinden, en Heri adamları bu çıkan hu işte de kabahatıı, tıpkı kendisi gi- öi!~ımrrıi~. hC'·~slrırkn isHfade ctm'iilN ... 

Peyami Sata, slstemsizJil.,~i ıı:Maarlfin is - lundu Vekil kanunun t k idi · ;ıı... bi onlnrı vıJlarca okutan öğretmenlerdir. is_ d b. 
· .: a Y erme raı:;ınen, " Mesf'15. B~ndırma a ır amcazade::;] terlk bilnyeslndekl 1stlkrarsızlıkı> da bulu- ufak bir ~usamabadan istifade ederek ŞtL mali Habib, (Edebi YenlUğimiz} adındaki 

ror. Bu ı!stıkrarsızlıb nedir? .Halen ü.;;tün- rad'l. ıesmı ~ahiye.ti olmıyan pcdagokları ese ... iıw bircok nRklller yaptığı Mustafa Nl- old~ığunu .. 
de resmen etüd yapılan maarif mevzuları 17 bulundurdu. I.smail Hakkı Baıtacıoğlu, rnm hadın kl!abınd.aki yanlışları neden o vakit Komic:er Sed'ld. rınıın bu ümidsiz 
sen~<l~nbert mfitebayin kararlar içinde Is - bir şftn azası olarak çalıştı. Söz söyledi, söylemedi? Ve yanlış denllen kltabları, mu_ <:özlerini hemn keserek: 
t11trnra kuu.şmamı.ş esaslar. ın ne olduitla- komlsyımlara reisllk etti, rey verdi ve bır - allimlerl neden tashih etmediler? - Simdi sen bu mülahazalar bırak 
nnı bilmek !sterdim. Bu esaslar, sisteme çok me.<:elelerde mütaleası tasvib gördü. Ben, Kitablar milli talim ve terbiye heyetinden 
mı, programlara mı, usullere mi, kltabla..:-a seyirci ve dinleyici sıfatile §Oranın hemen geçer. doğrudur; fakat b€ş kişiden fazlaya 
mı al.:ldlrler? Ststem müstakardıır'; bunu, bütün toplantılannda bulundum. Şfıradn vannıyan bu heyet bütün k1tabları nasıl 
JUkarıda söyledim. İIJı:: okul programları.. valnız benim gibi seyirci ve dinleyici olan: (Devamı 11 inci sayfada) 

ta hen im ~u sualime revab ver: Kan~
atimizce Ali Hikmet bir ,vanlt~lığa 
kurban gitmiştir. Yani haydudların 

Ali Osman, bu suale birden cevab 
veremedi. Tereddüdle: 

- Evet ... Fakat şu var ki ... M3!a· 
rnafih ... Peki; bu hususta sizin fikri
niz ne? 

- Benim fikrim mi? Onu bırak 
şimdi. Beraber düşünelµn: Bence 
Fikri - Asrm mağazasının bodrumunda 
yapılan taıırruz çok tehlikeli idi. Ya
kalanabilirlerdi. Daha eminini derhal 
buldufar. 

• Dernek ki bu1abilirlerd1. O halde 
birinci tecrübeye ne lüzum vardı? 

Ali Osman dudaklarını büktü: 
- Ne bileyim? Amma belki o sırada 

Atıfın Bandırmada bir amcazadesi ol
duğundan haberdar değillerdi. Belki 
de bu tu1.ağı iyice kurmak için biraz 
zamana ihtiyacl~ı vardı ve işin geçi
keceğini anlıyarak bir de acele çıkar
mak tecrübesini yaptılar. 

Komi.;:er. bir lahza durarak: 
- Biliyor musunuz? dedi. Fikri be

yin daktilosu kaybolduğu gün son de
rece mühim evrak ta Fikri beyin yazı
hanesinden sırra kadem ba~mışl. 

Ali Osman. o dakikaya kadar, bu iş
te bir mahrik. bir se.beb, bir amil bu -
lama'dığı için: 

- Ha ... Öyle mi? 
Diye adeta geniş bir nefes aldı ve 

komiser Sedatlı dinledi. Komiser ka
sado.n kaybolan evrakın macerasını 

anlattıktan sonraı mağaza sahibi Fikri
nin hu husustaki noktai nazarını da 
ilave etti: 

Ali Osman dinlediği hadiseler kar
<:ısında hayreti!li gizlemive lüzum gör
miy~rek ikide bir dudaklarını bükü
yor; c:ü~IPrini sıkıvordu . En nıhayet: 

- Peki; deJi. Bu ıT-esele etrafında. 

~u iki cinayet bize yolu şaşırtmak. 
dikkatimizi başka yerlere çekmek mak
sadile ib edilmiş değil midir? 

- Kat'l ve sarih hiç bir fihim yok. 
Bir de Ali Hikmetin aldığı dar.be. yani 
cerihası ilk ~nda zannedildiğinden da
ha ağır zuhur etti. Şiddetli harareti 
var ... Bu gece sayıkladı ... Onun için 
bu'!iir. de al'zınrian bir şey almak ka
bil olm:ıdı. Hac;tane<le onun daha 
\•ahimle<:mesinden korkuluyor. Doktor 
şu bir iki !!Ün icinde \"aziyeti düzel
mezse nı:>ticedı:>n pek iimidvar değil. 

Ali O::man ba1:ını nnüne eğerek dü
t::i.inre·,·<> dald!. Bu düsiincc~i arasında 
saplandıilı bir fikri komisere söylemek
ten kc>ııdini a1amı.r::! : 

- YPhu, sakın Atıfa vapılan kasd, 
ötek;ıın bir mab::ıdi olmasın! Yani. .. 

Ali Oı:;man lakırdısını tamalaınadan. 
kom;.;:<'r elini masasına vurarak y~ıin
den sıçradı. Ciinkü ayni fikre bir müd
det f'\"\'el kendi~i de saplanmış. fakat 
bunda ı~rara \'e tamike vakit bul~.ıma-
mıştı. 'Arkası var) 
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(Memleket Haberleri) Yozgadda bir yıl ~.çinde ~i~ç~k yeni 

• z~llzdftle felakeltbine UtğbfJJaı Ild 1 B~:s::.:r~::!:os IVil&yetten ~~~~~~~ u~~~~~:te~;!~l~~l~ar yapıldı, 
ıpsı e e norma aya aş a 1 alınıyor yeni binalar inşa edildi, fidanlık tesisine başlandı 

Halk enkaz yığını haline gelen nahiye ve 
köyleri yeniden ihya etmiye çahşıyor 

Sivas (Hususi) -
Siva.5 mıntakasında 

büyük fel§.ket gören 
şirin yurd köşelerin
den birisi de Hafiğin 
lpsil..! nahiyesi ve 
köyleridir. Kış bu 
havalide bütün şid

detile hüküm sürer. 
Nahiye ve köylerin
de zelzele felakt!ti 
çok korkunç, gi.ırül

tlil;.i ses1erle duyul
muştur. 

Nahiye merkezin · 
de merhum vali Mu· 

Bursa (Hususi) - Evveke bildirdiğim 
vechile merinos kuzularından, koyuncu
lann ihtiyacından fazla olup kasablık 

veya başka bir suretle ellerinden çıkar
mak istedikleri merinos kuzuları hükft
met tarafından satın alınacak ve yetişti
rilerek tekrar ihtiyacı olan koyunculara 
damız1ık olarak tevzi edilecektir. Bu 
maksadla merinos müfettışi Tevfik Bu- ı 

lak, Hadi Cenker ve Ömer Özekten mü
rekkeb ·bir heyet köylere, merinos kuzu 
mübayaası için hareket etmişlerdir. 

Toplanan kuzular Yenışehirde alına

cak hir kısım arazide barındırılması dil
şünülınüş ise de, bundan sarfınazar edi
lerek Karacabey harasında büyütülme
leri takarrür etmiştir. 

Bursa Çelikspor klUbUnUn Yozgad çamlıklanndan güzel bir görünüş , t · 

am"l1e.l'.' 
yaptırılan 

tarafın dar 
kar gir 

felAkefzedefere yardımı Y.ozgad <ı:~) - Yozgad vilayeti )il~ ~kulunu~. 'b~ci kısmı ikmal ettiril-
lpsilede hük<tmet şimdi bu barakada çalışıyor .. . umumi meclisı toplanmıştır. Meclh va - mıştır. Yerkoy istasyonunda 5941 lira 

Bursa (Hususi) - Çelik.spor klubü- limiz; Feyzi Gürelin bir nutkuyla açıl -ı ı;arfile bir nahiye müdürü evi inşa etti-
m<'kteb binası ve geçen yıllar zarfında lası ile tem.in edilmiştir. Köy çocukları- nün geçen Pazar günü Orhangarlde, fe- ' t 940 h si 'dar büt . 671 832 ilm' t' B l d b k 2400 li aJ k 
lkm ı edilen modern karakol binaları da nın ta'.hsile devam etmek imkanlarını te- A ' • .. llllŞ ır. usu ı e çesı , r ış ır. un ar an aş a r ~ 

a , . . . laketzede?er menfaatine bır musamere lir 1 ak tahakkuk ttirllmi tir So d B w z1 d p ikte b. 
~'1kılanlar arasındadır. :-.lahiye müdürü min için de barakalar vücude getinlmış- verildiğini 'bildirmiştim Bunun hasılatı aV.olA art dahT d 9;9 ılı . ş. d. lrgunk .. a, . ogatııylmıan at, ey ~r 
F 'k E t k. · darına takım komutan tir Köylerde enkaz temizleme ifleri de · . ı aye ı ın e Y ıçın e yapı- se e tor evı yap n ş ır. 
aı re ın Jan I · . . .. .. . olan 5.540 kuruş mahalli Kızılay şubesıne 1 · 1 · !b"'las t ~ıralı al . . . 

\'ekili Niyazi, muallim Gaffarı felaket oona ermıştır. Butün yaralılar tedavı teslim edilıni tir. an ış en u a en ~. \ ını. Maarif ışlen 
saatinden itibaren bütün nahiye ve köy edilmiştir. Köylü cümhuriyetin yapıcı ş N~ ışlen Bu yılda da köylerdeki okul inşaatına 
işleri ile çok yakından büyük bir alaka kucketi ile bugün bir enkaz haline gelen Akçakocada 15 yaştnda bir kız .Y.ozgad - Yerkoy yolu~~a .esaslı.~ - ehemmiyet verilerek 20 köyün ilk okulu 
göstermişlerdir. Burada en ziyade teba- buraları tekrar yeni ve güzel beld~ler mırat yapılmış, yalnız sılındiraj ıpne yaptırılmıştır. Vilayetimizde 7979 tal.ehe 
rU~ ettirmek istediğim şudur ki Cümhl- !haline getireceğine bütün varlığı ile öldUrUIUp kuyuya atlldı 3871 lir~ sarfolunmuş ve bu yol ü~rin~e okula devam etmektedir. Bu yıl 78 kurs 
ri'- et köylüc::ünün en acı en felaketli inanmakta ve hüktllrıetin her sahada · 13•718 liralık ta kırma ta§ ih.zar edilmıt- mezunu egvitmen gönderilıni~, 78 köyrle 

J • • • •• •• • • .. Akçakoca (Hususi) - Karasu nahıye-
1 
tir Y 

\"azıfelerını butun varlıkları ıle od~mele- yaptığı büyük yardımlarla minnet ,.e sine bağlı Salfilıiye köyündl:' bir cinayet I · .. de eğitmenli okul açılmıştır. 
ridir. Kendi can evınden yaralı. nışanlı- şü1cran İ". erisinde acısını unutmaktadır. 1 15 d .. 

7 1 b' k "'ld" .. 1 Mükellef ameleye ayrıca 6020 metre z· t . 
1 

. 
.,. om~, yaşın a gu_e ır ız o uru e- mikAb t "kt" .. 1 .. 586 tr ınikı:.b ıraa ıs en 

sını enkaz a1 tında anasını büyük bir ta- .. d Ş +· a aş so uru muş, me e 1;1, • 

. ' k d öı·· rek kuyuya atılmıştır. Koy en chade.ın t ih tt' ·1 . t' 2634 ._ mikAb Vilayetimizin ihtiyaclarından olan ye-şuı babasını bır kapının ar asın :ı u M d. f h • d . d aş raz e ın mış ır. meue a 1 
' . . ar in pOS 3 an8Sln 8 kızı Fatma on beş gün evvel orta an ta kırdınlmıştır. 

1 
ni 1bir fidanlık tesisi için merkezde bir 

bırakan koç yığ•tler başkasının kayıbolınuş, zabıta da derhal aramıya ş'tr d _ So gun 1 da 
15

_
18 

· ·!bahçe istmlak edilmiştir. İlkbaharda faa-
"l" .. b k yardlmına başka- memur azh"'g' . . . b' ıozga r yo un ıncı 
o usune, ac:: asının ' 'başlarnıştrr. Nihayet köy c.ıvannda ır kil t 1 d 8982 lir k ·ru liyete geçilecektir. Arıcılık ıçin de mev-

al kurtarmıva koşmuşlar- ku 11 "lü .. b 1 ome re er arasın a . a eşı 6lllın yar ısını • . Mardin (Hususi) - Nü1usca kalabalık yuda zava ıımn o su u unmuştur. 2160 tr n.Ab kı t 1300 t- cud tahsisatla femıl kovanlar yapbnlm•e 
d B d .., .. -'le karakterınin en a ·ıl YP. . • . me e m=a rma aş ve me ..,, 
ır. u a ::. ' · ve mühim bir vHayet merkezi olan Mar- Yapıl~n tahkıkat neticesı~de suçlu 0 - re mikab blokaj ihzar ettirilmiş, 2-5 ki- ve köylümilze dağıtılmıştır. Afattan 2a-

en temi . t msali değil midir? din posta havale servisinde yalnız bir l~r~k koyden Cemal oğlu Kemal ac'lı~da lometre1.erinde 20,696 lira keşifli şosenin rar gören 30 köyün keşifleri yapılımş ve 
Şimdi nahiye ve köylerde büyük bir kişi çalıştırılmaktadır. Gelen havaleleri ~ı~. ~ak:1:.~mıştı.:. Fatmanın ne şekıJde silindirajı ikmal ettiriLmişıtir. Bundan kendilerine 1580 ton buğday tahsisatı a-

lıızıa baraka inşaatı ilerlemektedir. ~lm- tediye etmek ve havale kabul etmek gibi olduruldugu henuz anlaşılamamıştır. başka 'bu yola mükellef amele ile de 4.120 lınmış, tevziatı yapılmıştır. Sorgunda, 
huriyet hükıimetinin yaptığı bür.in yar- iki iş bir kişi tarafından yapıldığından metre taş fcrşettirilnUştir. Peyikte, Boğazlıyanda bir<'r selektör evi 
dımlar köy1üyü çok sevindirmiş ve mem- para almıya gidenler ve para gönderen- Şile mualfimler}nİO Sorgun - Maden yolunda 3448 liralık yaptırıınııştır. Yonca tohumu celbedil -
nuıı etmiştir. ler saatlerce nöbet beklemek mecburiye- bir toplantısı taş ihzaratı ve silindirajı yaptırılmı~tır. m~, köylülerimize tevzi edilıni,tir. 

Açıkta kalan hiç bir vatandaş yoktur. tinde kalmaktadırlar. Havale servisinde 2575 1ira keşifli Öze köprüsü tamir et - Sıhhat işleri 
Hepsi yerleştirilmiş, iaşe ve ibateleri faı- bir ~i daha çalıştınlınası çok zaruridir. Şifo (Hususi) - Karadenizin kıyı- tirilmiştir. Şosenin diğer bozuk ve geçidı Yozgad memleket hastanesi hummalı 

cığında bulunan kazam.ızdır ilk mek - güçleştiren aksamı da tamir ettirilmiş - 'bir şekilde çalışmış ve hastalarımızın 

l Ad 1 iye v eki 1 i Nazillide ) teb muallimleri evvelki gün bir top - tir. dene bu yol üzerinde mükellef ame- derdlerile pençeleşmiştir. Bu yıl içmdıe 
~---------~------------------~. hnb~prnı~~ı~ ~~~25mciromik~bf~kW~~§

1

l~Oh~a~bkbw70~hM~~a~~ 
Bu toplantıda köy mektebleri müf - ve 2035 metre mi.kah taş naklettirilmiş · ita tedavi görmüştür. 940 senesi bütçesi 

redat programı ve beş seneye çıkarı - tir. 1837 metre mikab taş kırdırılınıştır. j arzettiğim gibi 677,332 lira olarak daha 
lan kö~ı mekteblerinin terbiye ve ted - 4800 metre mikab da silindiraj yaptınl - orijinal bir şekilde tanzim edilecektiT. 
ris usullcrile yeni seneye aid işler et - mıştır. 

rafında görüşülmüştür. Toplantıda İs- Boğazlıyan - Fakı\ı yolunda mükellef Akçakocada 4 çocuklu bir 
tanbul köycülük şubesi şefi kıymetli amele ile 166 metre mikab kırma taş fer- I k 
muharrir Salfilıattin Demirkan her şiyatı ve 320 metre blokaj ameliyesi ya- kadm kaçı rı ma İstenildi 
köyde tatbik olunacak köy kütükleri, pılınıştır. Akçakoca (Hususi) - Akçakocaya 
köy kaJkınması ve köy mualliınile köy Yozgad - Sungurlu. y~luna mükellef , bağlı Balatlı köyünden bir kadın bç1r
ldaresinin müşterek bir çalışma işleri- amele ile 760 metre mikab ta, ferşettiril- ma vak'ası olmuştur. Köyden dört çocuk 

miş, 619 metre m1kab top.rak hafriyatı 
1 
anası ümmiye isminde bir kadın evvelki ne dair izahat vermiştir. 

yaptırılmış ve 120 metre ınik!b ta9 kır - gün ansızın üç meçhul şahsın taarruzuna 
Sala.hattin Demirkan 940 senesi köy dırılmıştır. unğranuş, bunlar kadını kaçırmak iste-

bütçelerinin tanzimi dolayısile muhte- Yapt işleri m~lerdir. Fakat ümmiyenin feryadlan-
lif köylerde köylüyü t.oplıyarak büt - Yozgad - Sorgun yolıtı üzerinde Mus - m duyan Mehmed oğlu Muhittin koşmuş, 
çeler hazırlanmış, Agva, Teke ve He - lubelen mevkiinde 4526 lira keşifli bir kadına yardım etmek istemiş, fakat mü
ciz nahiyelerinde bu seneki iş program cankurtaran binası yaptırılmıştır. İlkba- tearrızlar tabanca ile zavallıyı ağır su-
larının sureti tatbikına da\ir icab eden k dmı barda Sorgun - Maden yolu üzerinde de rette yaralamışlardır. Fakat a da 
direktif!eri verdikten sonra bu sabah ikinci bir cankurtaran binası yaptırıla _ kaçıramadan firar etmişlerdir. 
kazamııdan !stanbula avdet etmiştir. caktır. Her sene kışın şiddetinden bazen Zabıta derhal hadiseye vaı•ıyed etmiş, 

Diyarbakır Ha1kvevinin 
fotoğraf sergisi 

nüfus zayiatı da veren Kabaktepe yolun- yaralıyı Zonguldak memleket hastanesi
da bir cankurtaran binası inşa ettirilmiş- ne gönde;rmiş, 12 saat içinde de suçlular
tfr. 43,7Ul lira keşif tutarlı vali konağı dan ikisini yakalamıştır. Bunlar Yayla
inşaatı ikmal ettirilmiştir. Sorgun illt0 • cık köyünden Şaban oğlu Ahmedle Salih 
kulunun 12,000 lira sarfedilerek birinci isminde iki köylüdür. Vakıflar köyünden 
kısmı ikmal edilmiş ve dt~er kısmı da olan üçüncü mütecaviz Rasim de aran
ihale edilmiştir. Gene Boğazlıyan kazası maktadır. 

Adliye Vekilinin yurdda yapmakta olduğu seyahat devam etmektedir. Yukan
daki resimlerde Fethi Okyar Sökede ,ere fine verilen ziyafette ve Nazilli pamuk 
~lah çiftliğini tetkikten çıkarken görüy orwn~. 

Diyaııbakır (Hususi) - Şehrimiz Halk 
evi 15 Şubat~ lbir amatör fotoğraf ser
ğist açacaktır. Sergid• iyi derece alan 
resim sah:iıblerine para mük!fatlan VPri· 

lecek ve bu fotoğraflar Ankarada açıla
cak Halkevi umumt fotoğraf sergisine 
gönderilecektir. , 

( Siv -ısta 
Sivas (Hususi) -

Sivasta kış s.porlan
na ehemmiyet veril- ı 

mektedir. Bu yıl 
bu sporlar daha çok 
intizama girmiş, faa
liyet artmıştır. 

kayak sporları ) 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
---~ .. 

_ Hasan Bey Alınanyada 
tasarruf olsun diye .• 

. . . erkeklerin giydikleri 
elbiselerde birçok tadilat ya
pılacakm~. 

halkı gömlek, kravat 
masrafından kurtarmak için 
elbiselerin yakaları kapalı o
lacaimut.. 

Kayak sporlan 
memlekette gittikçe 
rağbet bulmaktadır. 

Her hafta Pazar 
günleri 100 kişilik 

büyük kafileler ha • 
linde Sipirtiç tepe -

Hasan Bey - Anlaşıldı Al- ı lerine çıkmakta, ol
manlar iki yakalarını bir a.. gun kayakçıların nezareti altında çalış maktadırlar. 
raya getirmek istiyorlar am- Diğer cihetten beden terbiyesi genel direktörlüğü tarafından 
ma acaba muvaftak olacak,.. edilen spor eğitmeni Kenan Aykut bura ya gelmiştir. 
lar m.ı? Resim kayak sporu yapan gençlerden.' bir .grupu gösteriyor. 

Sivasa tayin 
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İKRAMİYE 

ri hesaplar 

PLANI 
Keşıdeler. 1 Şubat, 1 Mayıs, l Ağustos, ı İkinciteşri.-ı 

tarihlerınde yapılacaktır. 

ı(umbaralı ve kumha,.ıısıı h~saplannda en a.z em Hrası bulunanlar 

kuTU!la dahil edilecelkerdir. 

1940 iKRAMiVELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. 

3 ,, 1000 " = 3000. 
6 ,, 500 ,, = 3000. 

12 " 250 " = 3000. 
40 ,, 100 ,, = 40JO. 
75 ,, 50 ,, = 3750. 

210 25 " = 5250. 

Türkiye iş Ban7cas&n:l para vııttrmak?a yalnız par.ı biriktirmı, 

olmn.z, ayııi zamanda tıılünizi de dencnıi§ olursunuz. 

SON 'POS'TA 

Bir doktorun günlük 
notların an 

Nezlenin tedavisi 
EvveHl. mümkün olduğu kadar istlra

ha t H\zımdır. İstirahatten ma.ksad ev -
Yelô. ne:tJenin göğüse veyahud diğer ak
~C\tr.ı bedenlyeye intişar etmemesini te
min, !;anlyen de hastalığın ak.sırık n ök
silrükle başkalarına sirayetine mA.ni ol
ma< içindir. Bundan sonra hastanın aa
plrb ve kinin alması tavsiye olunur. BL 
n~ tıtblet kinin ve aspirinin sabah ak -
şam alınmnsı pek muvafıktv. Mevzii 
olarak da gomenollü ve mantollü mer_ 
hem veynhud damlalardan günde iltt. üç 
defa h<!r ik~ buruna damlatmak lhım_ 
dır. Sık sık ıhlamur içmek, gargara yap. 
mak ve ayakları sıcak hardallı su içine 
koyup ayak banyosu yapmak nezlenın 
es'\S tedavilerini t~kll eder. Lliakal üç 
gün kadar istirahat etmek muvafıktır. 
Böylece nezlenin boğazda, kulakta ve 
b!lhnssa alın, tist çene .kemiği boşluk -
l::ırında lltlhab mahiyette llıtllı\t husu _ 
Jiine mAnl olunabnir. Hakikaten nezle
den sonra aelen slnüzltler çok mühim.. 
dlr. Sinüzit alnın orwmda iki kaşın 
üst tarafında bir de üst çene kemlkle _ 
rinde ve bazan ameit denilen kemiğin 
içinde teşekkül eder. Adeta cerahat top.. 
13r ve hastaya flddetll ıztırablar verır. 
derecel hararet yükselir. Bunun da nL. 
tinde önü alınamaz.sa tetekkfil eden ce
rahatin amellyatıa harice akması te -
mln edilir. Nezleden sonra f)ddeW bq 
ağrılan ve burandan fazla cerahat n 
piEllk gelirse derhal sinlnltleri dilf1ln _ 
met. 14zımdır. 

Onab ıatty.-ı otruyuculanmm ,._.. 
puJu 70llam&luıuı rtca edtttm. AUI tU
dlrd• t.twtleıt muıa.belem DlabWr \. . . , 

-. ..................... ·---·····-····--··----
Vapurdan denize düşen 

bir genç kurtarıldı 

Say:fn ı. 

Mnnakasalar . 
(Başlara& 7 nci

1 
sayafada) ş 1 FA 

gö:den geçirebU1r? Onun için okul kltabları, Bu L M u ş 
mutehassıs otretmenlere verilir, onlardan 
rapoı ıstenlr. Raporda di.kkaU çeken bir şey 
varsa, kltab bir kere de milli talim ve ter -
biye heyetince görülür. Bununla beraber AG"' R bütü~ yanl~l~~ann milll talim ve terbiye ı 
heyetmce gorülmesine tmkA.n yoktur. Onun 
için Vekftlet her sene öğret.menlerden okut
tuklun kltablar hakkında mütalealarını bll
dlrmel"rinl ister. Onlar, bu vazifelerini yap
mazlarsa, kltabların yanı~ olarak knlmala. 
rındıır. tabii ne olabilir? 

Bay J. O. C. 
Yazıyor: 

S ertoğlu: cHiilli.sa dmek' lı\zı.msa, Ek'lerlya ok~oruz. Tedavi gören Uf\çlar 
maartfimizin tedennlsine sebeb olan YMmış fakat, Al.LCOCK yaklsından bah

unsurl!lrın bugün maarif mekanizmamızda oodillnce, lcat.'iyen mübaılf\ğ.a değildir. Blr 
MIA yerlerlni muhafaza et.meler! doğru de- zat ııbam tatbik ettiği bir ALLCOCK yakı. 
Rlldira diyor. Klnunlş bu unsurlar? Müstc- sı. bir cece zarfında tesirini göstererek ve 
şar İhsnn Songu mu? M1lli talim ve terblve devamlı sıcaklık tevlld ederek ağrıyan ıruı.
azasındnn Kadri, Reşad Şemsettin, flzi;çi hallı tf'skln et.mlştir. 
Hayri, kimya doktoru Avnürreflk ml? Yuk.. ALLCOCK, romnıtizma, lumbago, dyatlk. 
sek ted:isat müdürü Etem Menemenci, or _ deli'rlf ALLCOCK yakılarile şlfayrıb olmuş.. 

ta tedrisat mildürü tabllyatçı Hayri, ilk ted_ lar:iır. 
r.lsat mildilr veklll İsmaU Hakkı Tonguç, Al.LCOCK yakılarının tcvUd ettiği sıhht 
mesleU tcdr.lsat müdürü Rüştü mü? hısan sıcaklık. OTOMATİK BİR l\IASAJ gibi he -
S<lngu memlekeUn yüksek bir 8.'llmldir· men n~rıyan yerin etrafını kaplar. ALL
kıynıetu bir pedaııoktur. Kadri, Reşad Şen;- COCK yakılarındaki klmıızı daire Ye kar
settln yurdda ve yabancı memleketJerde yıl- tal reslmll markasmn dlkkn.t .cdlnlz. Ecza. 
larca müfetti§lik etm1şlerdlr. Hayri ile AV- nelerde 27 buçuk kuruştur. 
nilrreflk. Ga~ Terbiye Enstitüsünde başa-ı 
rlle llim yapmata çal~mış mütebassıslardır. 
Hepsini böyle ayrı ayn tavsif et.me~e lüzum ( T i Y A T R O L A R 
var mı? Onların mesleklerindeki salahiyet_ _ 
le.rint ınlı:Ar edenler varsa ve kendllerlnl bu Şehlı 
:lnll.rda bulu~t ktldrt!tte g&rüyQflarsa 
meydana çıksınlar. Büttin bu zatlann yıl-

) 

larca Pkadaşlıkla.rını etmlf, ilmi kudretle-
:r1nl ölçmil§, blçmlf, haklarında 8aygıdan bnş 
ita !blr hl.s edlnmele lmkAn lıulamaml§ım _ 
dır. 

.Maarif daYUmda herkes sÖ'ı. söylemek 
hakkını kendinde rorürse Y&J' halimize! Va
tanseverlik inaatı .latll.zam eder. Biraz da 
kalemin namuauna hürmetklr olalım. 

IU.zım Nami Duru 
-····-············-········································ 

Ankara borsası 
Açılış - Kap&nl§ 19 Şubat llHO fiaUan 

Cyatrosu Tepebaşınd:ı dram kısmında 
&tfam saa\ 20,SO da 

O Kadın 

llaJt Opereti: Bu akşam g dıı. 

Leblebici 

İstanbul İkinci tnas Memurluğun .. 
dan: 
. Müflis Aleksandır Korpi ve Şiırckbı 
Şirketi masasına kaydolunan hazinenbı 
istediği 85247 lira 28 kuruş müflisin def
terlerinde kaydı olmadığından ve mcv
eud vesika dahi kafi görülmediğinden 
alacak talebinin reddin~ knraı· verildiği 

Dün köprüden Kadıköyüne gitmekte ÇEKLF.B 
olan Ülev yapuru Sarayburnu önünden ı---------------ı 

ilan olunur. (24567) 

geçerken vapur yolcuları arasında bulu- Lol"dra 1 BterllJl Açıl~apan Beyo2lu Birinci Sulh Hukuk Hüklmllğin -

den: nan Leon adında bir genç müvazenesini Jfew-York ıoo Dolu 130.- 130.19 
kaybederek denize d:işmüştür. Parla 100 Fran 2.95 

Htıdiseden habetdar olan kaptan der- Mllıı.no 100 Liret 6.68 
Baker şirketinin Kıtdlıköy Yelde6'1rmeni 

Tnşhbayır sokak 4 No. da Avni kaptan aloy 

hlne actığı davada müddei vekill sened ve 

icra ve~l.kası vermiş ve muddeaaleyhin se -

neddeki imzasını inkarı halinde lstlktab is

tediğini ve gelmediği takdirde istiktabdan 

knçmıı.rıı.k imzasını kabul etmiş sayılacağı.. 

na dair gıyab kararı tebliğini istemi ve 

müddearueyhln 1knmet.gt\hının meçhuliyetı.. 

ne mebni mahkemece on beş gün muddetlı 

HA.nen gıyab kararı tebliğine karar ''erılınll 
oldu~undan mahkeme gi'ınü olan 8 3/9~0 
saat 13,30 da mahkemeye bizzat veya bll .. 
vekıUc gelmenız muameleli gıyab knrnrı ma.
knmına kaim olmak üzere llnn olunur. 

hal vapuru durdurmuş, gentinin tahlisi- Cenevre lOO tm.ç. rr. 29.105 
Amsterdam 100 ııortn 69 23'17 

ye sandalı denize indirilerek, dalgalarla DrUbel 100 Belga 2i.8225 
boğuşan genç muhakkak bır ölümden Atına 100 DrabmJ 0.965 
kurtarılmıştır. Sotya 100 Leva 1.5825 

Bitkin bir halde sudan çıkarılan gen- Jıhdrtd ıoo Peçeta 13.86 

cin ilk tedavisi vapurda bulWlan sıtma =~~te !: ~;'o ~:::: 
mücadele komisyonu reisi Dr. SaraceWıı Belgrad 100 Dinar · 

d 
3.065 

tarafın an yapılmıştır. Yotohama 100 Yen 80.96 

Rusya ile Almanya lsveç ve 
Norveçe tecavuz edemez:er ! 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

Çok zengin sellülosik ve kimyevi 
menabie malik bulunan; Fransaıdan 

sonra Avrupada en zengin demir ma • 
denlerim: sahih olan İsveçe o halde ne 
suretle tecavüz edilebilir? .. 

Ne fcylesofum. ne de erkAnıharb za
biti ... 

Bundan dolayı kalben şuna kaniim 
ki İsvet ile Norveçi fethedebilecek bir 
devletin mevcudiyetine ihtimal vere 
rncm. 

G. Stromberr .......... ·-··---·......_ .. -. ........... ·-··-·--
Emvali Gayrı Menkule 

ve lkrazat Bankası 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şlrltetlmlz heyetı umumtyesı SO Mart 1940 

tarihine müsadlt cumartesi rftnü aaat 12 de 

Galntada Doyçe Oryentbank Dresdner Bant 

§Ubesi blnası da.hlllndekl dairel mahau.sa _ 

sınd:ı adlyen lçt.tma edecetlnden sayın bı.s

sedarlann mezkdr t.oplantıda hazlı' bulun_ 

maları rlca olunur. 

Ruznamci mü:r.akerat: 

1 - Şirketin 1939 yılındakl ~lerlne a1d 

idare mecllsl ra_porunun okunması, 

2 - BilAn~o Te mnrnltıb raporunun okun_ 

mnsı, 

3 - 1939 yılı hesabları Te bllA.nçosunun 

8tokholm 100 İneç xr. 80.8275 

Esham ve tahvilit 
Ergeni 19.80 
1935 3 5 hazlnt! tnhvlll 45 50 
1938 % 5 haziM tahvlll 71.-
Anadolu demlryolu I ve 40.80 
n peşin 

(24551) 

Istanbul Defterdarlığından: 
Alibey köyil dereslııln üzerindeki tahta koprilı:ün ~anında tarla Içlnde bulanan mo ... 

ıtörsüz köhne taraktör 80 llra muhammen bedel üzerlnden satılmak uzere açık art. 
tırmaya konulmustur. 

İhale; 26/2/HO Paza.rteaı günü saat H de Mllll emlak müdürlüğünde müte§ekkll ko. 
ınlsyonda yapııacaktır. 

Muvakkat teminat 8 liradır. (1039) 

1 lstanbul Belediyesi lıinlan J 
Karaağaç mtiesse.5atı için lüzumu olan levazımı kırtasiye nçık eksiltmeye konulmuş. 

tur. Tahmin bedeli 1200 lira ve llk teminatı 90 liradır. Şart.name Zabıt ve Muamell.t 
MQdürluğü b.lemlnde görQlecektir. ihale 4/3/940 Pszartesi günü saat 14 de daimi en. 
cümende ya.pılacaktır. Tallblerln ilk temlnat makbuz '\'eya mektublan ve 040 yılına aid 
tlca~et odaaı veslkalarile ihale günü muayyen saatte dalmi encümende bulunmaları. 

(1248) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - 10 Şubatta münakasası yapılan 11 otomatik santral lle 3000 otomatik telefon 

makineai mukabil teklif dermeyan edUmesindeıı pazarlıkla mubayaa oluna
caktır. 

2 - Muhammen bedel (~76.000) lira, muvakkat teminat 22790 lira olup pazarlık 

26/Şubat/940 Pazartesi günü saaı 1.6 da Ankarada p T. T. Umumi Mud;.ırllllıii 
binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. · 

S - İstekliler muvakkat teminat makbuz vern t::ı:ıka teminat mektubu ile kanunı 
ve şartnamede yazılı vesaiki hfımllen mezkiır gün ve saatte o komisyona, §art... 
name~rJ görmek üzere de hergün Anknrndıı P. T. T. Levazım 'Müdürlüğüne mü.. 
racaat edeceklerdir. (695) (1184) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Se~clik icar bedeli 

Lira · 
Muvakkat teminat 

Lira 
knbulü Ue o yıl ~erinden idare mecl.Lııln1n Slllvrlknpı haricinde 82737 metre muraobaı 
ibra olunması, tarın. 80 18 

4 - İdare mecl1sine aza seçilmesi, Yukarıda yazılı tarla hl:asındakl muh'lmmen ı;~melik icar bedell üzerinden üç sene 

5 19 h 
müddetle kiraya verllme.k uzere açık arttırmaya konulmuştur. 

- 40 esab yılı için mura.kıb seçllıne-
sı ve ücretinin tay1n.1, Senel~k kira be~el~ d~r: tnksitt~ ve peşindir. İb:ıle; 26/ 2 940 Pazartesi günü saat H 

de Millı emlak mudurluğunde müteşekkil komi~yond:ı yapılacaktır. (1036) 
6-nc~t~nununun ~3üncümadd~ ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sınc göre şirketle ticaret muamelelerinde Ç. E. K. EminÖJJÜ Kazasından : 
bulunmak üzere !da.re mcclfsl azasına sa _ Çocuk kütübhanelerl menfaatine 20 Şubat 1940 Salı akşamı Bey ğlunda Fransız ti-
llhtyet verllliıem • yatrosunda vereceğimiz müs:ımere mecburi bir sebcble bir hafta soı~rnsına y:ınl 27 ş~ 

bat 1940 Salı a~amına tehir edllmlştır. Sayın cl:ıveUllerJmlze arzı malümat e .... yorua. 
İdare meclisi 



12 Sayfa SON POSTA 

Ç< 

Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmayau bayat çocuk gıdalarile 

Yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

A 
zl 

S A 
unlar 

Çocuklarınıza yediriniz. 

Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Ku re't 

SıI __ 1at 

Neş'e 

Enerji 

Zeka 

' ~. , ..,,. 
; 

.... 

\ 

/// Pirine 
Yulaf 
Buğday 

İrmik 
Patates 

Mısır 
Türlü 
lVlercimek 
Bezelya 

Badem 
Çavdar Özü 

Dnnyada mevcud . 

ÇOCUK 
gıdalarının en 
n:ıUkemmelldir 

HASAN DEPOSU: Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay durağı karşısında 

Türkiye Cümhuriyeti 

Zi AAT BANKASI 

İstanbul İkinci iflas Memurluğun
dan: 

Miif.ls Niko ve Koço Canbezdi masa.sına 

gelen hazinenin 1stedit1 alacak hakkında 
ınA.s idaresince yapılan tetkikat neticesin -
de taieb edilen 1210 Ura 97 kun14 kazanç 

.. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA Soğuk algınhğı 

Şubat ZO 

-

ve bütun 11ğrılarını derhal keaer. Lüzumunda 
günde .~ haşe alınabilir. 

ı, , .: ~ ·~ • 1 , , • ' • • 

Mide!erdeki ateşi söndü .. düğü gibi .....• 
Bu tatlın1n en nefisini, Türkiy~niıı 

en eski şekercisi çıkarıyor. 

ALi MUHiDDiN HACIBEKiR 
Ticarethaneleri 

1 Merkezi: Bahçekapı Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy 
~ , 

Mali M~şavir· er ve Murakıplar Cemiyetinden: 
C~miyetimizin umuml heyeti 26 Şubat 940 Pazar~si saat onda cemiyetin merkezi o. 

lan Galıı.tada Bankalar caddesinde Voyvoda hanının 18 numaralı oduında. toplana.ca _ 
ğından bütün azanın bu saatte bulunmaları rica olunur. 
Rıızname: 1 - Cemiyet nizamnamesinin tadili, 2 - İdare heyeti aeçiml, S - &;;Jd 

idare heyetine aid hesabat ve muamelltın tet.klkl. 

astamon ~--· ' Tos alı Ahmed Gülum 
İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski mUste. 

ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzad.e Bay 
Ahmede devrolunmu!jtur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti -

yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştlrilmi§tir. 
Kurulu1 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
vergLsinln terkine tAbi olması dolayısUe ka. -------------------------------

Şube ve ıjanı adedı : 265 
Zirtıl ve tıcarl her neyi banka muameleleri 

PA A BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarru! hesablarında en az 
50 lirası bulunanlara senede 4' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli -
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
16l) 

" 

" 
• 

" 

1.000 
500 
250 
lJO 

SJ 
4.0 
20 

Lira 'ık 
,. 

tt 

.. 

4,0JO Lira 
2, Ll )J ,, 
l,•JOQ ,, 
4,UOJ ,, 
5,000 " 
.ıt,800 " 
3,2ı.)f\ 

'' \J ,, 

DİKKAT: Hesablnnndaki parn1nr bir sene içinde 50 lirada w 

·· · 1 e ikra · k w • n a~agı duşnuycn er nuye çı hgı tnkdırde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar se~ede 4 d~fn, 1 F.ylul, ı Birincikanun. ı !\fart ve ı Han. 
ran tnrihlennde çekilecektir. 

lan 14~ lira 65 Kr. buhranı 13.40 Ura M. buh. Ô K 
,.., •• 111... '"" mün•en• .. ,.u • .ının c ksürenlere: atran Hakkı Ekrem 
6 ncı ~ıraya kayıd ve kabulüne ve faz.la 

!:;~~,1~eo;::ıuı;~a~tı.~1~~::~n reddine karar Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 
(24668) 

Zayi - D:ırfı.ş.şafnka beşlncl sınıftan al -
dığım t:ısdikno.meyi zayt ettim. Yenisini 1:1-
karac:ığımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Düzcede Mustafa Soydaıı 

······························································ 

İlan Tarifemiz 
Tek ailtun aantımı 
·························· 

Birinci cc:h:le 400 i.:uruı 
I kinci &ahile 250 » 
Uçüncii suhi.Fe 200 » 
Dördüncü salı ile 100 u 
J ç •ahi/eler 60 ,, 
Son sahile 40 » 

Muayyen blc müddet zarfında taz
ıar.a miktarda lllln yaptıracaklar 
ayrıca tenzilatlı tarıfemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
sayfa ıırınıar için ayrı bir tarife df'ıp!ş 
edilmiştir. 

son Posta'nın tlcarl tlAnlarına ald 
işler için şu adrese müracaat edil
melidir . 

iıfıncılık Kollektif Şirketi 
Kah.-am~H71!cle Jfan 

Ankara caddesi 

Son Posta l\latbaası 

Neşrıyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem U.ŞAKLIOIL 

İnşaat ilanı 
Sümer Bank Umumi Müdürlü-

ğü~den: 
ı - Izmltte ikinci kağıd ve Sellüloz fabrikaları mütemmim inşaattı vahidl fia.t 

esasUe ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur 
i.fou inşıatın ıınu'hammen ~lf bedeli 158.100.52 liradan ibaret.tir. 
2 - Eksiltme evrakı 10 lira mukab1l!nde Sümf'r Bank muamelft.t şubesinden alına..

bllir. 

3 - Eksllbne l /,Mart/ 940 tarihine müsadif Cuma günü saat 16 da Anka.rada BU... 
mer B~nk Umuml Müdlirlüğünde yapılacaktır. 

4ı - Muvakkat t<'mlnat miktarı 9.155 liradır. 

6 - İsteklller teklif evrakı meyanına, şfm:iJ~·e kadar yapmış olduklıın bu kabU 
işler~ bunların bedellerine, firmanın teknık ıe.,kllCıtının klmlerden teşekkül ettığtne ve 
han~i bankalarla muamelede bulunduklarına da'r vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektubln.rını havi zarnar kapalı 019.rak ihale günü saat l~ şe kndar 
makbuz mukablllnde Ankarada Sümer B!ink Umumi muhaberat müdUrlüğllne ~ 
edllec~Ktir 

7 - Po.<sta lle gönderilecek tekliner nıhayet \hale saatinden bir saat evvelin• kadar 
gelmiş ve zarfın kanun! şekllde kapatılmış olması l~zımdır. Postada vaki olabllecet 
gecikmeler na.zarı ltlb:ue alınmıyacat:tır. 

8 ·- B:ınka bu inşaatı dilediği mUteahh1do vermek veya bu ihaleden tamamen aartı 
nazar etmek h:ıkkını muhafaza eder. c742t c128.2t 

Devlet demirvollar1 ve limanları isletmesi umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 1700 lira olan bir aded H!clrcllk karopreısi 11.3 1940 Pazartut rO.

nü ııaat 00,30! on buçukta Haydarpa.şada Gar bina.sı dahilindeki koml.>yon tarafın -
dan açık eksiltme usuıue satın alınacaktır. 

Btı ~e girmek !stlyenlerin 127 Ura 50 kuruşlJk muvakkat teminat ve kanunun t.a,.ın 
ettl~I ve.saikle birlikte eks1ltme günU saatine kadar komisyona müracaat.lan llzımdır. 

B'1 ~e aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (1331) 

** Fındık için D. D./146 No. ile yeni bir tarite lhda.s edilmiştir: Bu tarife tecrfibe ma. 
hiyetinde ohnak üzere 1/ 3/ 1940 tarihinden itib:ıren bir sene için mer'i olacaktır: 

Fazla tafsllAt için istasyonlara. müracaat edllmesı. «748t cl292. 

** Mııhammen bedeli 6500 Ura olan 25 aded küçük ve 25 aded bUyük demirden bilet d0-
Jabı 27/ 2/ 1940 Salı günü saat 05> on beşte Hayc!ıt~aşada Gar bin•sı dahlllndekl 
kom1s3'on ta.rafından kapalı zart wullle satın ahnocaktır. 

Bu işe girmek 1.stlyenlerln 487 lira 50 kuruşluk muvakkat tqmina.t, bnunun tayin 

ettlğl vesikalarla tekllrıertnl muhtevi zarflarını ayni gün saat (14) on dörde kadar ko. 
misyon relsllğıne vermeleri 1Azımdır. 

Bu ışe ald şartnameler komisyondan para.sız olarak dağltılmaktadır. (l()(K) 


