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Finlôndiyada son 1 Çör~il dün siya.si mühim -, 
bir nutuk söyledi -----' 

biiyiik Sovyef taarruzu 
da akamete uğradı 

''Bitler en iyi 
koza. simdiden , 
kaybetmiştir,, 

Çörçil nazilere hücum etti j 
ve Polonyada 13 bin Leh 

talebesinin toptan 
öldürüldüğünü söyledi 

r·nıer 10 
t 1. ·ğtina 

ovyet 
ti er 

Londra 27 (Hususi) - Bahriye nazırı 
Sovyet hücum dalgaları öldürücü bir ateşin karşısında şiddetle biribirini taldb 1 

Çörçil bugün Mançesterde yapılan 
etti, Manerhaym hattını çevirmek gayesile yapılan taarruz zayiatla n~ticelendi l bir miting esnasında mühim bir nutuk 

.............................................................. _ söylenti.ştir. Nazır, resmi mahiyette olan. 

Gümüşhanede 
çok şiddetli 

bu nutkunda demiştir ki: 
- Beş aydanberi dünyanın en büyük 

ord'u ve hava kuvvetine malik bir dev - ı 
1 letle harbdeyiz. Uzun tarihimizde hiç bir 
karar ve azim, bize karşı koyan herhan- 1 

· gi bir kuvvete karşı son Eyltıl ayında İn-

b 
• 

1 1 
ld giliz milletinin bize isbat ettiği şekilde 1 ( z e z e e o u mukabele etmek ~~ kada~ di~a~e _ia_ -

1 yan olmamıştır. Bızını arzu ile gırdığınuz 

1 

bir harb mevzuubahs değildir. Bilakis İn
Merkezde hasarat yok grnz hükfuneti barış davası için son aakj-
•• ' kaya kadar bütün membalarını kullan -

koy lerden haber alınm&dı mış, bu mücadelenin alacağı şekli evvel-
. 1 (Devamı 8 inci sayfada) Çörçil Genera! Gamlenle bir arada 

G~~~n-&~~~~ı=========~=====~~===~~~~~~~~ 
çok şiddetli ve amudi bir zelzele olmuş 
ve bunu müteakıb fa'Sılalarla iki defa 1 

hafif. biri de saat 5 te şiddetli 4 yer 

~~tı~~~~&~~~~ - ~5~~[~~~~J~~~~~~}~~~~~)555j lerden ''e barakalardan dışarlara kaç- ~ 

Orman içinde düşmanı bekliyen bir Fin müfrezesi 

rmş ye s~b~ha kadar uyumamışlardır. 
~inalardaki çatlaklıklar mühim bir Sll

rette fazlalaşmıştır. Merkezde ha'Sarat 
yoktur. Köylerden henüz malumat a - . 

Padişah ve şehzadeler 
L~ndra ~7 (~ususi) - Sovyetlerin te-ı akamete uğramış nazarile bakılabilir. 

t;bbtis ettıklen son büyük taarruza da (Devamı 3 üncü sayfada) lınmamıştır. (A.A.) S d Y f İ dd• k ·· ·ı "' kl k sıvasta aray a usu zze ıne arşı gosterı en sogu u -

DDnko mekteb maçlarında 
talebeler hakemi dövdnler 

Sıvas 27 (A.A.) - Dün gece saat Reşad Efendi onu sevmezdi de Vahideddini sever mi 
23

· 10 da 5 saniye süren bir zelzele ol- idi? - Salahaddin Efendinin bitmez tükenmez para 
muştur. Hasar yoktur. 

Giresunda derdi · Abdülhamid çocuklarının besledikleri kin 

Dün Şeref stadında oynanan mekteb ı ile bölge San'at mektebi arasındaki maç-
:-açıarının son °Yl1llunda Istanbul lisesi (Devamı 7 nci sayfada) 

1 

Giresun 2 7 ( A.A.) - Bu gece l l e 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Yunanistan da 
bircok köyler su 

< Demir va çelik şehrinde neler gördük 1 !f.t!~H~! k!':~~~nd• 
TIQ b ••kl k • k •• ı •• yağan şiddetli yağmurlar neticesinde bir 
.il.~ r Q u e l og u ÇO'k köyler ve bilhassa Tesalia havalisi su

lar a1tmda kalmış ve yüzlerce ev harab 

l •ı •• •• l olmuştur. 
····~-~-~ .... ~ ı e goruşme er se~~f;~r~;::/::1::ı~~i:·;~::,,;ı: 

(ı ···-·-... ·---·-·· .. ·--·-·--....................... _.., tanı Avrupaya bağlıyan başlıca demiryo-
Bir ökiiz parası yapıp köyüne dönmek istiyen ameleye Kel"abükte kalı ~ lu battı kapanmıştır. 

btuulan fazla para birikf · · · · P : • 1 N ırınesınm daha ıyı olup olmadığını soı-dwn. i y • h b 
\ • e yapacağım parayı ben ? ,, dedi ! enı ar 

••••••••••••••••••••• ............................. .._ I •ı • • ---······-·· .............................................. ,,,. gemı erımız üsıad Halid Ziya Uşaklıgil kütii.b1ıanesinde 
('.YazL•;ını 6 ncı sayfada bulacaks~ 

~giliz tezgihlannda yaptlmakla o- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lan denizaltılarımızla to:rpitolarımlZln 

inşaatı ilerlemektedir. 
Diğer taraftan gemi inşaa't mühen

dislerinden mürekkeb 9 kişilik bir he
yett dün sabah Semplon ekspresile Al
manyadan şehriroi?.e gelmişlerdir. 

Krup fabrikası tarafından gönderi -
len bu mühendisler. Haliçte yapılan 
denizaltı gemilerimizin teçhizatını ta
mamlamak üzere dünden itibaren faa
liyete geçmislert havuzlara giderek o
ra.da tetkikc:ftta bulunmuşlardır. 

l11panya sularında 
Bir Fransız gemisi 
Torpillendi 

A1ıllıendis Cevad Taray, kok fabrikasımn t~li ma1ısullertnden ha"'' naftaz1·n •) T · dlı "~ Londra 2 7 (Hususı - « onne» ~ 
hakkında tnuharrırinıize izahat veriyor.. 3000 tonluk Fransız gemisi. bugün Is -

- 6 - viyede .. gelip geçici olmasalar küçük panya :ıahilleri a~ığında bir Alman tah-
Bir kısım amele köyde yatıyor. Ba - kullanışlı ~arakalaı- inşa ede;ek onla~ ıtelbahiri tarafından 1ıorpill'ımerek ba; 

rındıklan kulubeler yemeklerile ayni se- (Devamı l1 inci 1a.11facUı.) tırılmı~tır. 

Müttefikler bütün Türk 
vapurlarını kiralıyorlar 

Türk §ileplerinden birkaçı (Yazısı 8 inci sayfada) 
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Her gün 

istikbal için tek 
Ümid noktası 

Ekrem Uşakhgil 

.. fıu yıl mulilm ıu .,._ -
·ımiven er sayısı 

SON POSTA 

Res·mli Dlakale: 

Gazeteler: 

Lüzumlu fedakarlık, lüzumsuz fedakarlık == = 

- cSon günlerde altın fiatı bilyük bir hızla yliksclmiye 

baş1amıştır. Bir mfiddettenberi 16,70 sularında dolaşan fiat 

Türkiye Allaha şükür muharib değildir, hücuma uğra • 
mazsa harbe girmek niyeti de yoktur, maliyesi. bugün dün· 
yanın en sağlam maliyelerinden biri sayılır, ihracatı Jtha· 
Jatından fazladır. O halde altın .fiah neden yi.i.kselıyor? 
Tatmin edici bir cevab bulmanın mümkün olduğuna: evvelki gün birdenbire (17,80) e çıkmıştır> diyorlar. 

IS TER 1 NAN, i STER i NAN M Al 
... 

İkincikanun 28 

Fırtına 
başladı 

Karadeniz, Marmara ve Ak:denizde ye· 
niden şiddetli bir fırtına başlamış bulun• 
maktadır. -..-

Koaradenizden alman bazı telgraflarda 
fırtınanın birçok vapurları yolundan ala· 
koyacak kadar şiddetli olduğu bildirilmek 
te, bir kısım r.içük vapurların en yakın 
limanlara sığınmak mecburiyetınde kal· 
dıklan ilave edilmektedir. • 

Mıntaka liman reisliği keyfiyetten dün 
Devlet Denizyollannı ve hususi vapur a· 
centalarını haberdar etmiş, ihtiyatlı bu· 
lunmalannı tavsiye etmiştir. 

Devlet Denizyollan idaresi bu haberi 
göz önünde tutarak Karadeniz hattından 
küçük vapurları çıkartmış, başka hatlara 
vermiştir. 
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28 İkincikanun Sayfa J 

Ecne mem eket erden 
f eliketzedelere yardım 

devam ediyor 

~imanların ı s4 
T 

.. k 
8 1 

Romanya hakkmda At.:E~ 
ur - u gar .k. . . 

1 

dostlug" u 1 1 PrDJ8SI • Rumen hu~udların~a 
Alınan hududu 27 (Havas) - Roman- Alman mu/rezelerı/ 

Si 
ya ha!kkı.ndaki Alman noktai nazarına 

OVO gazetesinin dikkate dair Alman mahfellerinden alınan ma _ Yazan: Selim Ragıp Eme9 

şayan bir makalesi lıimat vaziyetin şu şekilde tesbitine im - R-JI olanda ve Belçika üzerine bir 
kan vermektedir: u-ıJ 

S f 21 (A A ) B Almanlar ayni zamanda Rumen faali - Alınan hareketinin vuku bul • 

. 
An.k.ara 27 - Felaketzedelere yar- müesseseleri de 600 İngı"liz lirası kıy- 0 

ya · · - ulgar ajansı ak -bildirivor· yetinin bütün şubelerine müessir bir şe • m uzere olduğunu bildiren heyecanh 
dun ıçı:'l .KalkU.tede teşekkül eden yar- metı"nde ·,·ıa"ç ve sıhhi malzeme teberrü • · haberlerı·n arkası k u· k il Tu - Sl t · dü kş ki kilde müdahale etmek imkanını araştır- es ır es mez na 

k t • n Tür' k B ı · b ı maktadırlar. Bu maksadla Alman yaya ve an ara. mu_·· teveccih bazı hareket-
-
dım ce_rn_ ıyeti katibi Azizulhuk tarafın- eylemişlerdır" . 0

''
0 

gaze esı n a am · başına- Balk ı 
dan Cuınhurreisimize go""nden'len bir Şarld ,nrdu'"nun·· yar-'·-· a esın ~ - u gar miınase et e- lerd b h dilm.i u ea~ l ·ı ı 1 her türlü eşya gönderilebilmesi irin Bük- en a se ye başlandı. Müphem 
tel"rafta felaketzedeler ı"çı'n 1100 İnzı· - . .. en c meşgu 0 maktadır. s k lı ı ak 

0 
~· A k 27 (AA) V 1 l ı G recı.te bir komiserlik ihd'ası derpicı. edilmi'cı.. v_e apa 0 ar ortaya atılan bu ma • 

liz lirası g" d ·ıru ·. b'ldiri'lm kt _ n ara . . - erı en ma t - azcte diyor ki: ı1 -s v ı ı kı on erı gı ı e e t .. h k t' f l"k t d 
1 

. T tir. umat, sa zaman sonra teeyyüd etti ve 
dir. ma a gore are e ıarz e a e ze e en- ürkiye ile Bulgaristan arasında ı ıld 

ne yarciım için Şarki Ürdünde feha - yalnız erı iyi anlaşma şartları değil. ay- Alınan sefaretine bağlı o!mıyan faali- an aş . 
1 

ki Almanya, şimalde, cephesi 
(A.A.) tl' E ~ Abd 11 h · t' d k' · yette bulunacak olan bu komiserlik Ro - İska.ndınav yarımadasının cenub münte-

FT f . d mi me ü mır u a ın rıyase ın e ı nı z<ımanda samimi ve faydalı iş bera- h k 
1 ıs ının yar 

1 
an k it t f d ·ıı· d k · b ı·v· manya istihsalatını tanzim etmek ve Ru- asın.a arşı asker tahşid ederken cenubu 

AnkRra 
27 

(A.A.) _ K d"" t b'l- om c ı:ıra ın an mı ı yar ım omı - er ıgı şartları da mevcud olduğunu bir kid d b u us en ı te · 500 İn ·1· ı· .. d ·ı · k d f 
1 

k d men iktisadiyatını mümkünse Almanya şar .. e e azı hareketler icrasına te -

dı.rı'ldı'g·ı·ne h k t" ~ 1~ sıne gı ız ırası gon en mış • ço • c a.ar ay ettik. vessul etmekt d' B . nazaran are e ıarz .ı.e cı - t' lehinde seferber hale getirmrk vazifesile ~ . e ır. unun netıcesinde şar-
ketıeclelerine bir yardım olmak üzere ır. Müşterek hududdan kıtaatın geri a- doğrudan doğruya Rumen hükumeti ile kı Galıçya Alınan işgali altına geçmiş ve 
Hnyfa ve Kudüs belediyeleri tarafın • ICcrcste ihtiyacını temin için lınması ve Mcnemencioğlunun Sofya • temasta bulunacaktır. Sovyet Rusyanın elinde bulunan Levov 
dar. yiizer İngiliz lirası. Kudüs meclisi Sıvas 27 (A.A.) - Orman Umum daki ikameti esnasında: vukubulan son Bu hususta alınan haberlere göre şim- (Lemberg) mıntakasına kuvvetli Alman 
İslamı :le Nablus halkı adına• belediye Müdürlüğü. felaket mıntakalarında Türk - Bulgar tezahürleri, Sofya ile diki halde Alman projesi iki kısımdan müfrezeleri dahil olmuştur. İskandinav
reisi tarafından ellişer İngiliz lirası te- tahribe uğramış köy ve kasabaların ~?ra _crasınd~. yolun_ yalnız jki dev- ibarettir: yaya karşı yapıldığı hnber verilen tahşi. 
h<'rrü edilmiştir. veniden tesis ve teşkili için felflketze- let uzcrındc degıl. aynı zamanda Bıd - ı - Siyasi kısım: Alınnnyanın garan- dat~n :r:ınhiyeti meçhul kaldığı için bu ci-

Kudüs Rum patrigıv. de 25 fn"'li delere verilmesi icab eden keresteyi kanların umumi vaziyeti üzerinde de tisi altında bir Rumen - Rus ademi teca- thetı bır tarafa bırakarak cenub istika -
bı z h l b" t . b'l k f d 1 . t' d t ah'' lirrıc:ı tcberrü eylediği gibi Filistinde terr.in etmek üzere bu rnıntakaların mü ayır 1 ır esır y~pa 1 ~~e ay ~ ı ış- vüz paktı imzası, me ın e ez ur eden hareketle alakadar 

bazı ze~·at felaketzedeler için araların- nasib mahallerinde devlet işletmesi te- 1?r~ açık bulundugunu gosteren bır de- 2 - Askeri ve iktısadi kısım: Roman- olmak daha muvafık olur. 
da 70 Jnailiz lirası toplamışlar ve Sa- sis ve fabrika kurarak bu ormanları lıldJr. .. ya$ ordunun terhisi ve memleket istih- Sovyet Rusyanın işgal ettiği Polonya 
muel Lcvi admda bir zat da ı O İngiliz modem bir şekilde işletmeği ve ihtiya- ?az€t~ muteakıben barış mua·hede. salfıtının, istihlakinin ve şimendifer nnk- parçasının cenub kısmını alakadar eden 
liı ac>ı teberrüde bulunmuştur. catı bu suretle en kolay ve çabuk bir lermclr~ı bazı haksızlıklardan bahset- liyatınm Alman kontrolü altına girmesi,' bu harekete ne miktar Alman kuvveti iş-

Bunlardan maada Tel-Aviv'de mu- şekilde temin ctmeği kaTarlaştırmıştır. mcktechr. v .. şimendifer nakliyatının kontrolü altına tirak C:.ttiğini anlamak güçtür. Bir riva -
sev· bir tüccar bir miktar battaniye te. İrnndan gönderilen eşya Gazete daha a~agıda mutaleasın~ ŞU alinmak istenmesind'en maksad, mahalli yete gore bu kuvvetler, Tunanın buz tut-
berrü cy!ernis ve H .. "jfa ıım· a 

1 
· Av . 

27 
(AA) Do İ suretl(> devam edıyor: ihtiyaçlar anazarı itibara alınmak şarti'e, ması üzerine Levov - Çemoti demiryolile 

• <ı n arne esı gr. . . - st randan Er- n·ı · A .. .. t R 3 büvük çadır vermişlerdir . f l"k t diel . . . .. d . a 11 taturkun Osmanlı mparator- Alınanyaya çok miktarda nakliyat yapıl- omanyadan A'manyaya sevkedilecek 
Filistin musevi · .. e H d h zıncaln c .alke zet· .ebn ıçın gon enlen luğunun harabeleri üzerinde bütün dün ması için azami randunan teminidir. petroller için bu hattı daha elverişli bir 

ajansı • a asa eş~·a arın ı par ısı uraya gelmı'ştı"r - h 1 k ~~=~~==~~====~~~~~J~~~~~~~~~~~=~~·~yan~h~lıheyra~~ı~l~dffiy~ Ş"ktl k . ı·-· ae o~ı~mem~~u~mili~-

F
-

1 
ır e er omıser ıg!I . . . . i n iyada son bu·· yu·· k Sovyet ~!;:;: a;~~~t ç~~::~.~~i~:r~~.~;~ BilkrC§ 2~·~~:~···~;~:~~: ~il;kdı~ıtB~e~ı;ae:b:~bt~lr~üzb~;ku~~!~l~]ab~;~fşe!~ 

bu haksızlık deımrlerını kırması ıcab . . .. i . . g ır. u se e e, u vvetlcrin dalıa 
t 

. l" Dolaşan bır şayıaya gore ngılız, ı<'ran- fazla olması ve R h d d . 

d t d 
e mış ır. 'k Be . H • d umen u u una gelıp 

aal'r zu a a a e e uu-ra ı sız, Amerı an, lçıka ve olan a scrma- yanaşmalarının daha . ksadl 

A lman.qa Ve 
yelerile işliyen Rumen petrol şirketleri tihdaf e 1 . .. g~.nış.~a :rı. is-
petrol komiserliğini tanunadıklannı ve 1 Y .emesı ı:ıum~ndur. Bu hadısc-

B 
, ~ bu komiserliğin vereceği emirleri tatbik d~n çıkabılecek bır netıce de şudur: Şim-

(Başta rafı 1 inci sayfada) 1 lerin 'beş bin kişi !kaybettikleri tahmin o-
. Manerhay~ hattının şimal cenahını çe- lunmaktadır. Sovyetler cesaretle çarpış-

İ fara J /ar etmiyeceklerini bildirmişlerdir. dıye kadar vaziyeti bitaraf bir devletin 
Bu h;ber, henüz teeyyüd etmemiş ol - durumu çerçevesini aşmıyan Sovyct 

maltla beraber hakikate uygun olduğu ~usyanın Alı:ıanya ile dava birliği etmc
zannediJmektedir. Bu şirketlerin mümes- sı ve onunla ı~tifak hali~de .imiş gibi ha
silleri bugün iktısad nazın Angelisconun reket eylemcsı demektır kı beynelmilel 
riyasetinde fevkalade olarak toplanacak- bakımdan hususi bir ehemmiyeti haizdir. 
lardır. Bu ehemmiyet bilhassa iki noktada teba

~ırmek gayesı.ıe. yap:Ian bu. t~arruz, _sov- maktadırlar. Fakat kafi miktarda cepha- Paris 27 (A.A.) - Alman hududun-
) et kuvvetlerının agır zayıatıle netıce - neleri yoktur. dan bıld!riliyor: 
lenmiştir. B B't f 1 k 1 · • •w u tnarruzlar esnasında Sovyet kıt- ı ara mem e et erın harb karşı -

B k Fın_ tebliği aları Kanti bataryalarının evvelce talı. sındaki hattı hareketleri Nazi matbu -

ı .ğ. u a . şam ı. nkeşrk edılen resmi Fin teb - min etmedikleri kadar şiddetli bir mu- atmı işgalde berdevamdır. 
ı 1, vazıyet ıua ında şu malfunatı ver k +·ı k 1 B ı· B" Ze' nıektedir: - ~vemc.ı e arşı ~~.~şl.~r~ır. Sovyet . er :ner .. or~en ıtung g~zete3i. _ 

G"' d"' K li be . hucum dalgaları oldurucu bir ateşin nın muhttbırı. bıtaraflann. İngılterenın 
sak· un uz . tı:re D ~ında nısbeten karşısında şiddetle birbirini takib etmiş bu harbi küçük milletlerin hürriyeti i-

m geçmış ır. evrıyeler arasındaki · · t v h kk d k' · · · · · rnüs d ed F' ı b" mik . tır. çın yap ıgı a ın a ı Ingıliz ıddıası-

rnı l
a dem e ın er ır tar esır al - 1''inlfındiyada bir sınıf daha silah na itiraz etmediklerini meraretle kay. 

ş ar ır. ·· L d 'T' ·· d ğ . . altına alındı detmckte ve muteakıben bitaraf mernr 
lar a .. 0sküg~ gt.~lmu~.un b" okau şım_alınde .Rus- Helsinki 2 7 ( A.A.) - 1898 de donan leketlcri Cenevre t~ekkülünde kaldık-

pu r u uş, ır ç mufreze ımha . . f d . "' · · edil . t" ıhtıyat c rtt ının ılk kısmı bugün Fin- ları ıçın muahaze ederek Milletler Ce-
mış ır. l" d" d 'l"h . . h" Bir Rus denizaltısı da mayn tarlasına an. ıya a sı a altına davet edilmiştir. mıyetınc ucum eylemektedir. 

düşerek batmıştır. Al~kadar.~ar 1 Şubatta askerlik şube -
Sovyet tayyareleri d"" · td f li lerıne mııracaat edeceklerdir. .. . un şıma. e aa - 100 S . . . 

Yet gostermışlerdir. Düşman tayyareleri .. ovyet tankı ele geçmldı 
1valo, Savunkoski, Kuusamo, Valtimoyu Kop~nh~·g 2 7 ( A.A.) - Reuter: 

Japonyanın 
Balkanlardaki ticareti 

bombardıman etmişlerdir. Şimdiye kadar . HeJ~ınkıden gelen bir telgrafa göre. 
alınan malumata göre bir kadın ölmüş- Fm kıt'alan Ladoga bölgesindeki mu - Londra 'l7 (A.A.) - Japon sefirlerinin 
tür. hare beler esnasında 100 kadar Sovyet Budapeştede yapacakları içtimadan bah-

Finlcr üç Sovyet tayyaresi dügiirmüş- tankı e~e ~eçirmişlerdir. sed~. Times .gazetesinin bu şehirdeki mu-
lerdir. Helsınkı 2 7 (A.A.) _ Reuter: habırı husus:ı membalardan aldığı haber-

Sov,·etlcrin zaviatı Burada mevcud kanaate göre, Fin _ lere müsteniden Balk.an devletlerine kar-
Stokiıolm 27 (A.A.) _: I..adoga gölü Sovyet ha'I'binde kullanılan bin SoYyet şı Ruslar ve Almanlar tarafından yapılan 

cephesinden cStokholın Tidningen:t gaze- tankından beş yüzü tamamen tahrib e- tehdidlerin Japon harici ticareti üzerin-
tesine bildiriliyor: dilmiştir. de bırakacağı tesirin bu müzakerelerin 
Beş gündenberi cereyan eden pek ~id- 200 gönüllü tayyareci başlıca mevzuwıu te~ edeceğini bildir-

detli muharebeler esnasında iki Sovyet Heh"inki 27 (A.A.) _Muhtelif mil- mektcdir. 
fırkası, birkaç mühim naktada Fin mu • liyctl~re meı:~b iki yüz gönüllü tay _ Muhabirin t~n ettiğine göre Al -
kavemetini kırmağa teşebbüs etmişler - yare~ıd:n murekkeb yeni bir grup manya Rusya ~e Japo~ya arasında bir 
dlr. Bu muharebeler esnnsnnda Sovyet - Helsınkıye gelmiştir. yakınlık husulune bü.tün kuvvetile ça-
~~==~~~~==~~~~~~~~~~~~~~--~~-~- ~m~tad~~~ü~ta~i~eM~~ 

Amerikada sogv uktan 1 Haytada 10 senedenberı· ya Sibirya ıimendifer1eri vasıtasile sev-
kedeceği endüstri malzemesine mukabil 

324 k•ışi o··ıdu ·ıık defa zelzele oldu Japonyadan iptidai maddeler ve Nlha.s-

Nevyork 27 (A.A.) - Amerikada so - Hayra 27 (A.A.) - Burada bu sa-
ğuk dalgası şimdiye kadar 324 kişinin ö • bah saat 7.20 de 2 saniye süren bir zel
lü.müne sebeb olmuştur. zele hissedilmiştir. Hasar yoktur. Bu 

Alman-Belçika hududunda 
münakalat tekrar başladı 
Open 27 (A.A.) - Bu sabahtanberi Bel 

çika - Almanya hududu Hauset karako -
lunda tekrar açılmıştır. Eupenden hu -
duda giren tramvaylar tekrar işlemiye 
başlıyacaktır. Piyade seyriseferi başla • 
mıştır. 

Otomobillere gelince, bunlar Liege-La 
Calamina yolundan geçeceklerdir. 

Bir Macar heyeti Sofy"da 
Sofya 27 (AA.) - Macaristan1a Bul -

~ııristan nrnsında hnva anlaşması yap -
mak ÜzC'rf' bir l\lacar heyeti bugün Sof
yaya gelmiştir. 

zelzeJe 1 O senedenberi kaydedilen ilk 
zelzeledir. 

Yüzlerce tayyareci 
İngiltere hava 

kuvvetlerine iltihak etti 
Londra 27 (Hususi) - Birkaç yüz Leh 

tayynrecisi, İngiliz havn kuvvetlerine il

tihak etmiştir. 
Bu tayyareciler İngiliz üniformam't1ı 

taşımakla beraber, başlıklarında Leh kar

talı da mevcuddur. 
Ldh tayyarecileri, İngiliz ordusuna in-

tisablan neticesinde, İngiliz lisanile and 

içmişlerdir. 

aa soya fasulyesi· alabilecektir. Söylen -
diğine göre Japonlar böyle bir teşebbii8e 
girişmeğe pek heves etmemekte ve şim -
diki halde Avrupa ile memleketleri ara
sındaki münasebetler meselesini tehir e
derek Uzakşark nüfuzlarını yaymakla 
meşgul olmağı tercih eylemektedırler. 

Bir Alman casusu 
mahkum edildi 

Kazablanka 27 (A.A.) - Ağır casusluk 
suçundan müttehem Schubert isminde 
bir Alman müebbed küreğe mahkum ol -
muştur. 

1940 İzmir fuarı 
İzmir 27 (A.A.} - Ticaret Vekfiletin -

den İzmir Ticaret ve Sanayi Odasına ge
len bir tamimde 194-0 İzmir f uanna hü -
kılmetçe atfedilen ehemmiyet tebarüz et
tirilmekte ve iştiraklerin çoğaltılması için 
tedabir ittihazı bildirilmektedir. 

Rumen kabinesi dün 
Besar"byada toplandı 

rüz eder. Hukuki ve askeri. Hukuki ba -
kımdan Sovyet Rusya, Almanya ile harb 
halinde bulunan devletlere karşı fiilen 
Almanyanın tarafını iltizam eylemiş mev 
kiinde bulunuyor. Askeri bakımdan ise 
Romanya hududuna dayanan Almanlar, 

Bükreş 27 (A.A.) - Nazırlar meclisi şimali şarki hududundan Macarlarla dııha 
bugün Besarabyanın merkezi olan Çi • . . . · d t 

1 
ak b k }A'- sıkı bır temas temın eylemış olurlar. Ay-

şınau a op anar u mınta ayı a tLAa-d d k mile 
1 1 

. .. .. .. ni zamanda Sovyet Rusva ile Alman kuv-
arbe enh e otnob , mkaesc le er~tt~horuşmuş vetlerinin bu noktada wbirleşme'eri Ro • 

ve u usus a azı rar ar ı ı az et - . . h .. .. .. '..+' manya ıçın ususı Ye muşkul bir vaziyet 
mı~.ır. "hd tmi 1 B · ı as e ş o ur. u ıse, Romanya petrol 

Büyük bir vapur kayalara 
çarparak battı 

ve buğdaylarile Macar hububatına karşı 
fiili bir el uzatma manasına gelir ki bu
nun bir diğer mahiyeti de Knradenize ya-

Tokyo 27 (A.A.) _ 14187 tonluk cPre- kınlaşmadır. 
sident-Queron> vapuru Tanegashima a - Bu vaziyet Balkanların durumu üze -
dası açığında kayalara çarparak batmış - rinde ne derece müessir olabilecektir? 
tır. Vapurun yolcularile mürettebatı kur- Ve bu hareketten evvel teessilsüne mem· 
tarılmıştır. nuniyetle şahid olunan sulh blttku, böyle 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre Hac- bir ilerlemiye mukavemet edebilir mi! 
hijojima açığında tehlikede bulunan Bu sualler, yeni vaziyetin tabiatile akla 
cFuyuang;9 ismindeki Norveç vapurunun 1 getirdiği haklı ve mantıki müllihazalar -
mürettebatı vapuru terketmiştir. Vapur dır. 

sulara tabi olarak gitmektedir. (Devamı 11 inci sayfada) ........................................................................................................................... -
Sabal:.tan Sabaha 

Türk evi 
Amtl'ikalı bir gazeteci yanına bir de kadın fototrafQI almt.'j, Türkiyeye gelınlt

Barada Türk aile hayatına, Türk erine aid resimler almak istiyormuş. Bir arkada. 
,ımız evleri eski Türk usulünde döşenmiş olan vatandaşlara kapıları açarak b• 
meraklı Amerikalılara buyur etmelerini de tavsiye etti. 
Amerikalılar keyifleri yerinde insanlardır Vf' yer yüzünde kendilerine ıöre garib, 

meraklı, şeyler ararlar. Bir Amerlkalı~·a daj yürüdü deseniz hiç hayret etmez. Ona 
gözlerini açtırmak için: - Dat otomobil kull!ındı! demek lazımdır. 

Tiirk ninin içini merak edeo Amerikalılara pek misafirperver olan Türkler ka. 
ııılarını açmakta hiç tereddüd etmezler. Fakat bu samimi kabuliin Amerikalılara 
yeni bir-:ey öğreteceğine ve objektiflerine meraklı bir kö~e aksettireceğine ibtimııl 
verilf'mez. Çünkü medeni Türkün evi ayni sevlye<lekl Amerikalınm evinden ba<jka 
den-ildir. Hayat -:artları ve hayat ttllkklsl medeni cemiyetleri birleştirmiştir. Bir 
Almanla bir İngilizin ev hayatını birbirinden ayırdetmek nasıl miı.nasızsa bil' 
Türkle bir Amerikalının ev, aile hayatlarında ayrılık görmek te ayni derecede 
manasızlıktır. Bugünkü medeni hayat se,iyesine erişmiş Türkler arasında tahta 
kaşıkla pilav yiyen, bakır siniye sofra kuran, penceresine kafes koyup, yere ma. 
,amba veya parke yerine hasır dö eyenlcr bulunduğunu zannetmiyorum. Evinde 
veya ~partıma~ınd_:ı sırf d~ko~ olsun d_iy~ bir şark ltöşesi yapanlar müstesna 01., 
mak uzere bugunku medenı Türk e\'lerınde bir Amerikalıyı tatmin edecek başkahk. 
ıar bulmıya imkan yoktur. 

Bu Amerikalılnr e~er tarihe malolmuş pek eski Türk evlerini görmek istiyorlarsa 
Bursnda yerleşen Avrupalı müst~~riklcrin mekanlarını ziynret etıue.. 

lidlrler. Çünkü aradıkları hurda Bedesftıı eşyasını ancak oralanla görebilir-
ler. Türk aile hayatma gelince bunun için Türkiyeye kadar gelmlye ne lüzum var. 
l\leraklı Amerikalılar kenui kendilerini teUdk etsinler, ayni neticeyi elde ederler. 

'--23u11han CahiJ, 



4 Sarfa SON POSTA 

(_S ___ , _e_h_i_r_B_a_b __ e_r--:-l_e_r_i_____,J 
Havalardaki tebalnf grip ihtikar yapan • 

iki ticarethane 
salgınına sebeb oluyor kapatıldı 

iki kişiyi yaralıyan genç kadm 
hapse niahküm edildi 

Şehirde Amerikaya mahsus bir nevi tifüs vak'ası 
görüldü ve İcab eden tedbirler derhal alındı 

Dün ha-va yen'den b'rdenbire soğu-,rinde tektük tifüs vak'afarına da tesa
muştur. Sabaha karşı kar çisintisi baş- düf edilmiştir. 
lam~ı;, bir müd~t devam ettikten son- Hastaların tedavilerine şitab eden 
ra durmuştur. Halk. akşama kadar her doktorJar bu gibileri derhal hastancle
taraiın bembeyaz karla kaplanacağını re kaldırmışlardır. Sıhhat müdürlüğü 
7.annetmişse de sulu kar. yerlerde bi • ile ha~tanelerin kat'i müda•haleleri sa
rikmeden erimiş gitmiştir. yEs;nde tifüsün sirayeti önlenmekte -

Havaların her gün tehalüf edişi. bir dir. . .. . . . . 
gün yafunurlu. bir gün açık ve b"r gün Tıfus tcşhısl~n _ve tedavıl_en ~a -
karlı oluşu halkın sıhhati üzerinde bü sm1~.a m~l~ketiıni~de emsalıne h1ç,.te-
yük tesir yapmışt r. sa .uf rdı 1mıyen bır hastalık n~v ıne 

Ş h. de · d t 1 h-o'!· . 1 r tlarumştır. Bu hastalık Amerikalı-e ır grıp, a e a sa gın aıını a - 1st . . 
h d · ı· h t t d"f la a mah ustur. anbula gelışı hay -

mış. er ev e grıp ı as a ara esa u • -
edilm - b 1 t B'lh k re uvnnd rmış ve bu hastalıgın At -

eıte aş anm ş ır. ı assa me ~ - . . 
- . . _ .. .. las Ok-:anu unu nasıl aşıp şehnmıze 

teblerde bu ~al zıyadesıle ~orulrn~ş. ÇO 'l ~, .. rreldi-; araştırılmıştır. 
cuklardnn bır kısmı rnm· .. ·kkat muddet f" tcha 5 c;lann kat'i araşt:ıırma1a • 
için mektebi tcrkederek evler'nde. is'i- nndan sonra mesele aydınlanabilmiş
rahat etmek zaruretinde kalmı~Jard:r. f 1. Ifac:talığın Amerikadan limanımı -
Araya yılbaşı ve bavram tatillerin;n za ~f'len ve bura'da uzun müddet ka -
girmiş olınası mekteblerdeki hastalık lan bir neminin mürettebatı üzerindQ. 
miktaTmın artmasına mani olmuştur. ki bitlerle {"eçHNi tahakkuk etmiştir. 
Dünkü soğuk de\·am eder ve kar ya • Bu hastalık tifüsün ba~ka bir nev'i
ğarsa ş~hirde grip salgınının azala • iiı. IX>rhal icnb eden tedabir alınını~. 
cağı ümidi ~slenmektedir. ha ta 1rnrtan1mış. hastalığın sirayeti-

Son haftalarda şehrin bazı semtle - "'"' mı:•vdan verilmemistir. 

Çaldığı elbiseyi 
giyen hırsız yakalandı 

Bir genç sevdiği kızı 
kaçırmıya kalkıştı 

Emniyet Müdürlüğü memurları dün. Dün Göztepede bir kız kaçırma ha-
tahkikcrtile meşgul o1duklan bir hır - disesi olmuş, zabıtanın vaktinde mü -
sızlık vak'asının failini bir tesadüf ne- da·halcc.-iJe mütecaviz bu çirkin emeli
ticesinde yakalamıştır. ne muvaffak olamadan yakalanmış -

Bir müddet evvel, Haliç Fenerinde tır. 

Camcıçeşme yokuşunda 1 numaralı ev- Kızıltoprak caddesinde oturan İrfan 
de oturan Remziyenin evine hırsız gir- adında bir zatın 16 yaşla'rmdaki kızı 
miş. bir takım gümüşt renkte erkek kos Muhsineyi. Yalovada ikamet eden Ra. 
tümü, bir çift rugan çizme ile ba'Zı ev uf isminde bir genç sevmektedir. 
eşyaları çalmıştır. R · · 

R 
. . .. t' .. . hıı. auf bu duygusunu evlenme teklitı-

emzıvenın rnuracaa ı uzenne e& - • 
d' 1~ k Em . t M .. d- 1- - - le genç kızın ebeveynme açmış. onlar 
ıseye 

1
e- odyabn 

1 
f :11ı.ye ~ ubar U

1
"11 da kızlarının henüz tahsil çağında ol -

memur arı er a aı ı aramaga ş ru- _ 
mışlardır. Bu işi takıb eden memurlar. dugun~ ileri. sürerek bu talebi kabul 
dün vak'a etrafında tetkikat ve ta'hki - ebnemışlerdir. Arzusunun ta'hak -
ikafü:nna devam ederlerken çok garib kuk etmediğini gören Rauf. nihayet 
ve beklenrniven bir tesadüf karşılanna Muhsineyi kaçırmağa karar vermiş ve 
faili cıkarmıştır. bu fikrini kuvveden fiile çıkaTmak 

Ayşenin bunları öldürmek kasdile yaralamadığı anla
şıldığından iki ay on yedi gün hapsine karar verildi 

Adliye methalinde İsmigül jsminde [ vak'ayı gören esnaf ta·rafından yak • 
bir Kıpti kadını ile kocasını bıça'kla a- lanmıştır. 
ğır surette yaralıyan Ayşe isminde genç Adliyeye verilen suçlu. Sultanah • 
Kıpti kadınının 1 inci ağırcezada görü- med 3 üncü sulh ceza mahkemesir. e 
len duruşmasının neticeye vararak ka- yapılan duruşması sonunda. 1 av O 
rara ka·ldığını dün yazrru.ştık. gün müddetle hapse mahkum ve 

Hadise. Ayfie ile İsmigülün kocası a- hal tevkif edilmiştir. 
rası:ndaki bir tehdid davasında. taliki 
kararım, Ayşenin beraet sanması üze
rine, duyduğu infial yüzünden vuku 
bulmuştu. Ayşe müdafaasında: 

c- Mahkemeden çıkınca da, Ali 
beni tehdid etti. Elline bir balta geçirir 
aem. sana gösteririm, dedi. Ben de 
korktum. bu işi yaptım> demiştir. 

Müddeiumuınt de. iddianamesinde 
suçu sabit görmekle beraber. genç Kıp 
tl kadınınm fiilinde .katil kasdi bulma
mıştı. 

Ağırceuı mahkemesi, hadiseyi esaslı 
şekilde inceledikten sonra. dünkü cel
ses!nde Ayşenin İ.s:rnigül ve Aliyi ya -
ralamaktlın ceza kanununun 456 ncı 
maddectne göre. içtimaen 2 ay 1 7 giln 

Kapatılan boya ticarethaneşi müddetle hapse mahkfun etmiştir. 
İhtik!r komisyonun.un son günlerde A I' h k k hk I · k" 

birbirini müteakib iki toplantı yaparak s ıye u u ma eme erı es 1 
bazı ihtikar hareketıerini tetkik etuğini ŞOrayı Devlet binasına 
yazmıştık. k 1 d" I· 

Komisyon kararlannı vilayet makamı- 08 8 1 IJOr 
na bildi~ ve kaırarlar tasdik edilmi~ BabıAlideki eski Şilrayı Devlet bi -
olduğundan dün emniyet müdürlüğü ta- nasında hazırlıklar tama.mile ikmal e
rafından bunlar tatbik edilmiştir. Dün dilmiştir. 

Arasta sokağı tetkik edildi 
İstanbul Valive ve Belediye Ile".::I 

Lutfi KırdaT, yanında belediye rcıs 
muavini Lfıtfi Aksoy ve Temizlik i" • 
leri müdürü olduğu halde dün Sultan,. 
ahmcdde harab ve bakımsız bir hal e 
bulunan Arasta sokağını gezmiştir. 
.......................... ·-································· 
, Kırmızı derililerle Amerikalıların 

btıynk maceraları 

HiNDLiLER 
GELiVO 

25 kısım tekmili birden 

kapanan ticarethanelerden biri Marpuç- Bütün asliye hukuk mahkemelerile dOnyanın en gtızel ve en btıynk 
çularda ltlacaha.mamda Nesim Elfaz bo- kalemleri, bir kaç güne kadar bu bi • Sergüzeşt fiJmf 

ya ticarethanesidir. naya nakledilecektir. y A R, 1 H 
Bu ticarethanenin evvelce 280 kuruşa Bir pantalon hırsızı hapse 

sattığı kimyevt boyalan 420 kuruşa çı _ . . Matınelerden itiburen 

karmak suretile fiat yüksekliğine ve do- mahkOm edıldı AL K Az AR 
layısile ihtikha sebebiyet verdiği tesbit Murad isminde eski bir sabıkalı Ka•. ı 
edilmiştir. palıçarşıda Na tanın elbiseci dükkanınr Sinemasında BAŞ L 1 Y O.R. 
&~~~~~~~n~dd~~ddan~~b~ir~~~~nt~a~~~n~~~~lm~ı~·~k~a~ç~a~r~~~n~~555~~5;555~;~~ petılmıştır. :: 

Bundan başka Halıcıoğlunda tel ve çi- E RSS ' 
vi limited şirketinin diğer ticarethaneıe- FRED ASTAIRE ve GiNGER ROG 
rin 25 kuruşa sattığı mamulfıtı 27 ,5 kuru-
şa sattığı anlaşılın~ ve bu hareket te ih- Bu haha s n°0 n M re::a IE:5\ Sinemasının 
tikar mahiyetinde görülmüştür. Bu ti - ~ ~ ~ 
carethane de dün kapatılmıştır. Vasi slllonunu her sennsda baştan başa dolduran 

Sehlr işleri: 
Bu adam sab kalı hır~ız1ardan Arab maksadile de dün mektebden evine gel 

Frıhridir. Fahri Remziyenin evinden melde olan genç kızın yolunu keserek 
çaldıih. rii:Oüşf renkteki kostümü sır - kendisile beraber gelmesini söylemiş -
tına gıymış ve rugan çizmelerin de ti •. İddiaya nazaran Rauf burada genç Vali Beşiktaş civannı gezdi 
konç1armı keserek onları da ayağ'ına k 'Tml d t hd'd t · t' M h · Vali. dün sabafu Beşiktaş civarını 

BÜYÜK.DANS 
Lnks, aşk, musiki Te daııslar fwnini bugün siz de gr.ırnnnz. 

DANS KRALI ve KRALiÇESiNiN geçirm:stir. ız•Ro ..ıf eb c teke l'fı e mehışd~dr.l . u sı· . h Ik d ' l . B b tür' b 
S d 1

.
11 

. . t ne au un u ı ve t ı enne e- gezrnış, a ı m emış. ar aros e 
uc E' ennı sır ına ve ava~ına ge- · t f d k' b' ı b' 1 . b k 1 . hemıniyet vermiyerek yoluna devam sının e ra ın a ı ına arın ır an evve 

şimdiye kadar çevirdikleri bntnn filmlerinin en gOzelı ve en mOkemm~ 
lictir. Bır san'a.t barıkasıdır. lUlveten : çuen sn a 1 bu vazıvet karşısında . . . . yıkılması için alakadarlara lazun gelen 

cürmunu itirafa mecbur olmuş ve ''8 etmek ıstemışse de. delıkanlı manı ~ . 1 'şt' v ..ı: ıs b' l' EKLER JURNAL J - emır er vc.rmı ır. a-u. ın ıraya 

~~an~rak Emni ·et Müdi.lrlüğiine ge • l~:ak gP~Ç. kızı zorla götürmeğe teşeb- mal olacak hükfunet konağının inşaa-
tinlmı~tir. bus etmıştir. tı ile de alakadar olmuştur. 

Arab Fahri. bugün ac11iyeve teslim Bu esnada hadise mahallinden ge -

son dOnya Te harb bııberlerJ.. BugOn saat ı ı ve 1 de tenzil~Uı matineler ... 

" edilecektir. i çen mekteb talebeleri vaziyetten za -

Poliste: bıtayı haberdar etmişler. vak'a yerine 
gelen memurlar mütecaviz genci cür. 

1kı' ,_. · b' bl . l l d mü meşhud halinde yaka'lamışlardır. 
cı,ı ır rın yara a 1 .n • . 

Ramistc Topçular caddesinde kara- uzennde bır de tabanca bulunan 
kol kar lsmda oturan Mustafa ve Boş- Rauf hakkında takibata başlanmış -
nak mahallesi sakinlerinden Ragıb bir tır. 
meseleden_ dolayı kavga etmişlerdir. 
K.ı.vga gıttikçc büyu"müs ve 'k' · ... b' b' 1 . .. l ısı ue 
ır ır cnni bıçakla yaralamışlardır. 

Yara~ılar n müdrtvatı yapılmış v h k· 

Halkevlnde genç 
Şairler gecesi 

--- .. 

larmda takibata başlanmıştır. e a Eminönü HalkArri dil~ tarih ve edebi -

ISA MİRANIJA • '!1A Y Ml~LAND'rn yarattığı en çılgın bir aşkdım kudret ... Rus 
Avusturya harblnın debşetınden ateş... Hus muzikinin bıılalaykalarındım hareket 

Bir adam metre..ini yaraladı yat fUbesl tarafmdım genç pirleri tanıt -l 
Dün btr adam. kı kançlık yüzünden mak maksadile d<1n gece Halkevi salo

beraber yaşadığı katlım bıçakla yarala. nunda bir toplantı tertib edilmiştir. Tap-

mıştır. lantıda çok kalabalık bir gençlik kfülesi !!!!~~~!!!!! ..•• _. 
Sahrayiced'dde oturan Araçlı Ah _ ve İngilizlerin mejhur müsteşriki Ro$ llİ 

toplsyım dnnY11nın bu eş iz f imi -Perşembe Akşamı L A L E Sinemasmda .. 
med aclı~da biri bir müddettenberi Mü haZJr _bulunmuştur. Dil, tarih ve edebiyat 
nevver tc:minde bir kadınla beraber ya şube51 başkanı Halid Bayrınin edebiyat 
şamaktadır. Çok k skanç bir adam olan ba}(kındaki konferansından 
Ah d . 1 . sonra genç 

me ık sık Münevverle kavga et - ıaır er fiirlerini birer birer okumu ı d 
kt d' D" d Bilab · § ar ır. me e r. un e ayni meseleden ara- are yeını nesil davasının müntesib-

lannda ç1kan bir münakaşa sonunda !erinden tair Nail V. de arkadaşlarının 
Ahmed bıçakla kadını ağır surette ya- arzusu üzerine tllrlerin<ien birkaçını 

0 
_ 

r:ılarnışbr kumuştur. 

Münevver tedavi edilmek üzere Nü- Toplantıya eski ve yeni nesilden blr-
mune hastanesine kaldırılmış. Ahmed çok ~air ve muhanir de gelmişti. Meb'uıı 
hakkında hıkibata başlanm1şbr. Sadn Ertem, VA1l N\U-eddin bu meya:ı-

~~~ ~~ii~~l~e~~~Ie,1:~~i~i~:b; 
devamı 2 inci saq/adaclır toplant~ yapmak fırsatı e~de edilmiştir. 
~~~~ Halkevı yakında bir de nesır gecesi yapa-

caktır. 

BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında 

so 

HEYECAN - AŞK - İHTİRAS 
SEVMEK VE SEVİLMEK ARZUSU 

HARiKULADE BİR MEVZU 
ASLA UNUT AMIY ACAGINIZ BiR FiLM 

o N M • 
1 D 

Baı rollerde: EN BÜYÜK FRANSIZ ARTİSTİ 

JEAN GABiN - ARLETTY - JUL ES BERRY 
Filme ilave olarak : F oks dünya havadisleri, en son muharebe haberleri 

~--------~ BuaUn ıaat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 





'-=; 
Balla Ziya v,aklısll J 

• 
Sarayda Yusuf lzzeddine karşı gösterilen soğukluk-
Reşad Efendi onu sevmezdi de Vahideddini sever mi 
idi? - Salahaddin Efen dinin bitmez tükenmez para 

derdi - Al dülhamid çocuklarının besledikleri kin 
Hayatımın sarayda geçen dört .seneye etrafıle kendisinin arasına soğuk bir ha- siyeti esnasında uzun senelerıni türlü 

yakın zamanında ne kadar insan gördiım, va tabakası koydu. Huzura ~abul edil - mahrumiyetler içinde geçirerek manevi 
kaç çeşid simaya mulaki oldum, ne ne\ i 1 dikçe ne söylerdi, ne yapardı bunu bil - ve cismani bir harabe haline gelen ve 
meşreb ve mizaç sahıblerile temas et - memekle ber.aber Va.hideddin rekabetin- meşrutiyet tekarrür ettikten sonra hü -
tim; hiç bır zaman, ömrümün hiç bir saf- den doğan bir sinirlilik halile hünkarı bir kfunetçe verilen tahsisat bütün mevcu -
hasında bu kadar zengin müşahede ser - can sıkıntısı içinde bıraktığına şahid o - dıyetini saran para buhranına kafi bir 
mayesi top!.aınış değilim. !urduk. Onu sevmezdi de kardeşi Vahi - deva teşkil edemiyen bu bedbaht adam 

Bu simaların başında hanedan azasını deddini sever miydi, bunu da asla hatıra saraya geldikçe huzura kabul edilinceye 
buluyorum. Sultan Reşadın birı.deri Ke- getirmezdik. Hatıra böyle bir zehab gel- kadar merdivenlerden çıkmağa kuvvet 
malüddin Efendinin vefatından sonra se bile derhal onun aksine delalet etlen bulamıyarak sarayın aşağı kat divanha
altanat yaş sırasile Yusul İzzeddin, Va- emareler belirmekte gecikmezdi. Salta - nesinde deniz tarafında bir koltuğa ken
hidettin, Salahaddin ve, Mecid Efendi - nat makamında bulunanların tam mana- disini zor atar, ve orada soluya soluya, 
lere intikal edecekti: bunlar zaman za - sile kimseyi, hat ti kendi çocuklarını bi - vaktinden evvel ihtiyar olan fersuae ci
man saraya gelirler, sanki burada tenef- le sevemedik!.eri bilinmez bir hakikat de- ğerlerini ve kalbini dinlendirirdi. Bu iın
füs edilen havada kendilerine isabet e - ğildi; fakat sevmekle onun zıddı olan his tizar müddeti esnasında ona ya başına -
decek nöbet nefesini istŞnam etmek is- arasındaki farklardan geçilirken Sultan beyinci ya başkatib refakat ederdi. Re • 
terlerdi. Pek y~lanmış, ve, sıhhatine ne Reşadın fıtratında hileye, desiseye, hafi fakat etmek değil, sonu gelmiyen bir !at 
tadar itina olunsa gene ömrünün sonu - tertibata, karışık teşebbüsata ınhimak bol'uğuna muhatab olurlardı. Merdiven
na yaklaşmış olan hünkarın halinde, ka- olan bu kardeşi hak'kındaki hissine üşü- lerden çıkmağa cesaret edemiyen Sala -
Jinde neticeye daha ne kadar intizar e - mek, onu gördükçe, onu dinledikçe sır - haddin Efendi içinden çıkılam~yan, .Ne 
dilmek lazım geleceğinin bir delaletini tından bir buz seyyalesinin aktığını duy- söyledi?. denirse bir türlü hülasa edile -
okumağa çalışırlardı. Salahaddin Efendi mak tabirlerini muvafık buluyorum. miyen bir söz tufanı içinde muhatabla -
ile Mecid Efendinin önlerinde daha iki Hissiyatını açığa vurmamakta pek ma - rını boğmak için kuvvet bulurrlu. Bu !at 
Padi.ph sırası bulunduğundan onlarda hır olan Padişah duygu'!.annın arkasında , kasmgasının bir muharriki vardı: Pan ..• 
pek bariz bir istical emaresi bulmaz gi - ne kadar saklansa bunu keşietmek için Galiba hünkara da böyle bitmez tüken -
biydim, fakat Yusuf İzzeddin Efendi ile pek keskin bir zekaya malik \llmak la - mez nutuklarla paradan bahseder olma -
Vahideddin Efendide böyle değildi. Ne zım değildi. lıydı ki o gittikten sonr~ hünkar bizlere 
kadar ihtiyat ve temkin gösterseler, bel- Gene Abdülaziz evladından olmakla kısaca dört kelime ile i~i anJatarak: 
ki de ben öyle farzederdim; her ikisinde beraber Mecid Efendi hakkında böyle de -Maliye nazırına söyleseni~!.. derdi. 
de Hünkarı sıhhatte ve saltanatın itmi - ğildi. Şahsı sevimli, hatta gövdesilc bo- Biz de belki söylerdik amma ma1iyc na
nanında buldukça .daha ne kadar süre - yu arasında bir nisbet fıkdanına rağ - zırı usul haricinde ne yapabilirdi? Bir 
cek?. sualile üzülen bir hal var gibiydi. men yakışıklı 0 1an ve Padişaha hülUl et- şeyler yapılamadığına SalAhaddin Efen-

/ Hele Yusuf lzzeddin Efendide bu sabır - mek yollarını, kibarane bir edadan çık - dinin tekrar saraya gelişincte, gene 
sızlığa inzımam eden veliahdlikten iskat mıyarak takib etmek usulünü bilen bu tekrar ayni bahsi uzun uzun döküp saç -
edilmek ve kendisine aid sıranın Vahi - şehzade Sultan Reşadın genç yaşından - tığında vakıf olurduk. Bütün zavallıh -
deddine intikalini görmek endişesi, gün- beri oldukça sıcak duygularla telakki et- ğına , sevimliliğine rağmen onu böyle sa
den güne artarak nihayet cinnet derece- tiği bir amcazade idi. Şöhreti lisan bilir, at1erce dinlemek öyle usanç veren, yü -
&ini bulan bir buhran husule getiriyor - iyi yazar, musikişinas, ressam ve müte - reklere baygınlık getiren bir hadise idi 
du. Reşad Efendi onu sever miydi, bu - cevvi malumat sahibi diye etrafa yayıl- ki zaman ile . Salahaddin Efen li geldh 
nun cevabını ti il'k günlerinrle vermiş - mış olan Mecid Efendinin saraya ge1dik- dedikleri zaman yanına gitmek adeta bir 
tik, Abdülmecid evladile Abdülaziz ev - çe bu şblıretini teyid edecek vesileler işkence hükmünde bizleri ürkütmeğe 
Jidı arnmda ötedenberi mevcud olan bulmamakla beraber tekzib edecek hal - başlamıştı. 

eoğukluk adeta kin mertebesini bulur - lerine de tesadüf etmedim. Hele hemen İkinci üçüncü derecede şehzadelerden 
du ve bu his Sultan Reşad tarafmdan en bütün hanedanın hünkan tazib ettikleri bahse lüzum görmüyorum. Bunlar da a
ıiyade Yusuf fzzeddin hakkında belirir - para sıkıntılarından bahsettiğine Yakıt ra sıra, fakat ınadir vec:ilelerle saraya ge
cli. Bunu keşfetmek o kadar zor değildi. olmadım. Galiba hazinei hassa ile ar:ıla- lir'er ve her gelişlerinde huwra kabul e
Sebebi de gayet zahir idi, Yusuf İzzed - nnda hiç bir zaman halli müyesser olmı- dilerek padişahın iltifatına r.ıazhar olur
clin sırasını bek1iyen bir halefdi. Sonra yan bir para meselesi vardı, fakat bıı - lardı. Abdülhamid evladına gelince Ab
ltiraf etmek lazımdı ki onun şah.s1 da, nunla hünkarın ve onun tarafmdan biz- dürrahim ile Nureddin müstesna olarak, 
değil Padiphwı, maiyetinde bulunanla - terin alakadar olmamıza bir sebeb zuhur kadın, erkek, hiç bir vesile ile amcalan -
nn bile merbutiyetini icab ettirecek ze - etmedi. nı görmeğe lüzum hissetmediler. Hal'e -
vahire malik değildi. Buna inzımaın e - Salihaddin Efendi için böyle dene - di'en ve Selanikte Alatını köşkünde ih -
den huysuzluğu, titizliği de sebeb olarak mezdi. Babasr, Sultan Muradın mahpu - tilattan memnu yaşayan babalarının ye -

tld.......,.ma il 

1 Kitablar arasında 

Tfi.r k i fi.k 
Hila "Osmanlı,, ile Türk arasındaki farkı 
anlamıyan ecnebi ilimler hakkında yazılmış 
dikkate şayan bir makale münasebetile 

Yazan : lbrahim Heyi 
TÜRKLÜK: 
Kıymetli bilgin, yüksek tarihçi ve eski 

Türk tarihi hocam İsmail Hami Daniş -
mendin, engin bir sebat ve hakiki ilim 
adamlarına yaraşan bir tevazula neşret -
tiği (Türklük) mecmuasının ikinci cil -
dinin dokuzuncu sayısı, cidden istifadeli 
yazılarla kültür alemimize sunulmuş bu
lunuyor. Bu sayıda üstad İ. H. Daniş -
mendin, Maarif Vekilimize hitaben yaz -
dığı açık mektub, üzerinde durulacak mu
azzam bir vesikadır; değerli hocamın, or
taya attığı iddiasını destekliyecek bütün 
malzemeleri toplıyarak, pek yakından ta
nıması icab eden dost ve müttef ık bir 

da sistematik bir edebiyat tetkik ve 
tahlilinin nasıl yapılacağını gösteriyol\ 
Hüseyin Namık Orkun'un, Bartık ve Beg
re kitabeleri, Hüseyin Sadettin Arelin 
(Türk musikisi kimindir) isimli makale • 
si bu mevzularla alakadar olanlar için 
cidden istifadelidir. 

Türklükteki, en kıymetli tetkiklerden 
biri de İsmail Hami Danişmcndin pek ya
kında çıkacak olan Sümer ve Türk dille -
rini gonetik, gramer ve etmoloji bakı • 
mından mukayese için yazdığı büyük e -
serden alınmış bazı notlardır. Üstad bu 
yazısında Sümerlilerin ismi uzerinde du-

rine geçmiş bir Padişah hakkında bu su-1 tirmek mümkün değildir. Iı"akat onların 
retle kin izharını muv.afık göriiyorlar - kendisine karşı sada:kat ve merbutiyet 
dı. Bunu .galiba pek beşeri bulan Sultan duy.gulannın bu tezahürünü bir baba 
Reşad dervişane bir duygu ile hiç bir za- hissile mutmain olarak telakki etmiş ol
man onlar hakkında infial izhar etmedi, sa bile, öyle zannediyorum ki, hanedan 
fakat kendisinden uzak kalmağa lüzum azasının, ne olursa olsun, büyüklerine 
gören bu sultanlarla şehzadeleri de sara- karşı daima göstermekten hali kalmadık
ya davet etmeğe kalkışmadı. Haklarında ları, velev süveri ihtiram vazifesine mu
yapılacaık olan en haysiyete ~uvafık halif o1an bu halin devamına müsaid bir 
muamele on~rın küçük kardeılerı olan nazarla bakamazdı. 
diğer ikisini gördükçe iltifat ve alaka nü Sın1sı gelince hikaye edeceğim ki biz
mayişlerini ibzal ile sarfetmek idi. Bu zat kendisi makamı salt.anatı işgal eden 
kabilden ~leri pek iyi idare eden hün - ve kendi makamına kaim olan birkaç ya~ 
kir da bu usulü tatbik ederdi. küçüğü Sultan Reşada karşı vesile düş -

Abdülhamid, evladından büyük yaşta tükçe hürmet asan .göstermekten hiç bir 
olanlann amcalanna karşı olan bu barid zaman hali kalmamıştı. 
hareketini t.asvib eder miydi, bunu kes- Halid Ziya U§aklığil 
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Yu.uı: CEVAD FEHMİ 

UçOnca sarı saçll adam Dünkü mekteb maçlarında 
talebeler hakemi dövdüler 

B'&dise i stanb ul lisesi • San'at okulu ma9ında 
vukua geldi, hakem m ti tearrız t a lebelerin elin den 

polis 
1 ta ı. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
1 bjmıüessif bir hadise çıkmıştır. IY.izgür. 

a- 'f .12' oyunla 2 gol yaparak galibıycti elde 
etmiş olan İstanbul lisesınin hakimiyeti 
karşısında asabileşen San'at mektebi ta
kımı sert oynamağa baş1amıştır. Hakem, 
bu lüzumsuz ve yersiz sertlik içinde mü-

... yj teaddid ihtarlar vermiş, fakat sertliğin 

Genç kız cNi§anlımın bütiin s6yledı klefnftekzib ederim~ dedi. bir türlü önüne geçememiştır. Bu vaziyet 
Sizden bunu niçin sakladım? Ci~ 1 üzerine saha komiseri hakeme oyunun 

Necdetin beni gördüğünü zalfe • ~ .. nkü j buhran zamanlannda. ne yaptığını 'bilmi- tatilini bildirmiştir. 
dum. Ayni zama~,.., :-ı etmıy~r : ~en, buhran geçince tamame:ı tabii bir İkinci devrenin yirminci dakikasında 
bunlan . ..I" - oana oy le geldı kı ınsan olan bir deli.. . İki ~ahsiyet sahibi 
kifi de=- sıatacak olursam kendimi bir zavallı kız... oyun yarıda kalınca, San'at mektebi ve 
iH:"°Zihinl d temize çıkarmış olmıyaca - Delikanlı 0 kadar müteessir idi ki de- taraftarları hakemin etrafını sararak mü-
.JJ''., y fer. e ckahya anlattıklan doğru de- vam edemiyerek sustu. Biz de susuyor - nakaşaya başlanuşlardır. 

gilse. a ., acı~ ~amanları ile mü na - ı du. Zaten ne söyliyebilirdik. Asabi bava iç.inde yapılan münakaşa 
ıebattarsa · • diye hiç yoktan bir şüphe\ Ayni !hıçkınklı ses bir müddet sonra büy.idükçe büyümüş ve en nihayet Nec -
uyandıracağım. Zaten Necdet, üzerindeki tekrar işitildi! det Gezene hücum eden oyuncular yum-
şüpbelerden tamamen temizlenmemişti. _Ailemizin bu kolu hep böyle ... Ba- ruk, siJle ile hakemi dövmeğe kalkmış - ; 
Dolayısile ben de zan altında sayılırdım. bası çıldırarak öldü, kardeşleri tlınarha- !ardır. Sahada bulunan polisler derhal 1 
Bu vaziyet mevcud iken ismimin tekrar nede ... Hepimiz ayni akıbetten onun ol- ~~~ete. geçere~ hadisenin daha fazla 
hadiselere kanşınası her halde arzu edi - sun masun kalmasını Allahtan niyaz edi-ı buyumesıne manı olmuşlardır. 
Jecek bir ~y değildi.,. Böyle düşündüm yor, ü~erine titriyorduk. Şimdi artık Bu çirkin ~adisede.n evv~l . yapılan 

vasıtasile kurtarıldı 

amma ~ugun_ ~ta ettiğimi anlıyorum. korktugumuzun başımıza geldiğini anla- maçlar şu şekıl.de netıcel~n~ıştır: 
Bir vehım yuzunden başımıza işi~ aç _ ınış bulunuyoruz. Evet, s&ylediklerine Erkek Muallım 4 - İstıklal 1, Haydar-

tmı. inanmayınız d l"d"r • I paşa 5 - Ticaret O. 1 .. , e ı ı . Dün 01/1Lıt1an takımla1'dan yu.kanda Hayda1'paşa - Tica1'et mektebi, aşağıda 
Hü,i!la efemiler, nişanlımın bütün Delikanlı gene sustu. Acı bir tebes - Taksimde ise Darüşşafaka ile Işık li- Muallim mektebi - istik lcil lisesi ta.kımlan 

~yledik~~~i tekzib ederim. Raif Beyin sümle ~lümsiy~~~ ~~av~ w~tti: . seleri l-l berabere kalmışlardır. , mektebler voleybol maçları şu tekilde ne- mağlub etmişlerdir. Taksim lisesi gclme-
oldürilldu~ geceden itibaren hatta za _ - R.aıf ~Y olduruldugu ~aman .. sıze Mektebler voleybol maçlan 1 ücelenmiştir. diğinden Yüceülkü hükmen galib adde • 
bıtanın elme geçmemek üzere saklandı- zabıta ışlenne merakım oldugunu soy - Beyoğlu Halkevi salonunda yapılan j Kabala§ Hayriyeyi, Boğaziçi Vefayı dilmiştir. -

ğı devre de dahil olmak üzere Necdetin lemiştim ve işte şimdi istidarlım bulun -
her saatinin hesabını venniye hazırım ve duğunu da isbat ediyorum. Ben muam -
bunu isbata da ~uktedirim. Onun bir m~yı hallettim. ?yle bir muvaffakiyet ki 
nıetresi olduğu tddi.ı ise evlenmek üze- mükafatt fe1'ketim oJıdu. 
re bulunan Necdet karakterde bır genç Bu tüyler ürpertici sürpriz yalnız bizi 
için sadece gülünçtür.• değil, Rıdvan Sadu'·_.;ı da adeta büyü

lemişti. Nihayet güçhal ile kendisine gele-

Hungarya tafıiiiliiiiii1Bipor) u sıfıra 
karşı dOrt sayı ile mağltıb etti 

- 5 - bildi. ""rinT""'" Macarların Hungarya takımı dün Tak-ı 
Uyunı,u SARI SAÇLI ADAM - Affedersiniz, Necdet Bev, dedi. Biraz d h sim sahasında Beyoğlusporla yaptığı ma-

G ..... ç kız sustu. Necdet o··nu··ne bakı,..or a a vazıh olmanızı rica edelim. Yani 4-0 b" k b """ ., k çı gi ı açı ir netice ile kazandı. 
\'e derin derin dfüftınüyordu. atil, Necla Hanımdır, demek mi istiyor-

R 

.,.- sunuz? Sulu ve cıvık bir sahada yapılan bir 
ıdvan Sadullah delika.nlıya hitabetti: maçta Macar takımı neden daha fazla gol 

- Necil Hanımın ifadeleri:ıe bır itıra- Delikanlı başını sal1ıyarak: yapmadı veya yapamadı derneğe insanın 
zınız var mı Necdet Bey? - Hayır! cevabını verdi. dili varamaz. 

Bu sual Necdetten menfi manada bir - O halde?··· Angaje olduğu parayı a 1.mak için sa -
baş sal!amasile cevab aldı. - Katil değil, fakat katilin cürüm şe- haya çıkan bir takım nihayet dört gol 

- O halde Necıa Hanım, siz lütfen kü- riki! yaptıktan sonra beşincisinjn peşinde ko§-
tübhaneye geçiniz ve neticeye intizar e- - Şu halde asıl katil kim? maz, o efore lüzum bile görmez. 
d~niz. Cevad Fehmi Necla ilanıma kil _ - Anlatacağım. Bana h'\tfen biraz su Müsavi kuvvetler arasında yapılmı -
tübhaneyi gösteriver. veriniz. yan her oyun gibi dünkü maçta Beyoğlu-

Be
a.:nç ~ kütübhaneye bınkıp geldim. İstediğini derhal ben yaptım. Necdet su spor elinden geleni esirgememiş, Hun -
n ıçen girerken Rıdvan Sadullah Nec- ile yalnız dudaklarını ıs1attı. Bardağı ia- garya da birbirini takib eden güzel kom -

dete yeni bir sual soruyordu: de etti ve: binezonlarla birbirinden parlak sayılar 
.- Müvacehelere devam cd~lim, değil - Sorduğunuz sualin cevabını tek ke- yapmıştır. 

nıı, Necdet Bey? Vafdis d ~ d 
0 

_ lime ile vermek mümkün değildir! dedi. Beyoğluspor ilk hızla biraz oyuna ha-
man Beyin emrile poliısle ıif:ukaat. ··d ts Bunun için ailemizin tarihini anlatm· k kim olmak üzere iken, yavaş yavaş yer-
L! r re a ın c ev • Q • nl ~ _,,._,., bi ifttıba 
&11haneden getirildi. Hatta be,ki y· _ lazım. Size beni ilk isticvab ettiğiniz gün deki suya ve çamura alışan Macarlar, be- DU ru ··~" cın r 
~ ,;;.lrufUDClaki ııtızlıkçılar da ~::~- ailemizin bir "m blduğunu, fakat bu sn-- ya:z pan.~lannın gri bir renk aldık .1 Hüllsa clünldl maç klltO. bir ııahada mellnden ziyade manevi kıymetinin çok 
'iı,".ı,, ır. Evvel& VaT.ıisl getiriyorum. n bana sötlemedlklerltıl anlatmıştım. Ku lıınm ~l<U\n IOllr& hızlanmışlar, d\1- Hungaryamn heJ>İ!İll!IO zevk veren bir o - daha büyük olduğunu tebarüz ettiren bir 
k an Sadullah kaınya doğru ilerler- surumu affediniz. Ya'an sOyie<l;m. Sım I" kalka ":°rt sayıyı elde etmekte gecık- yun~~ geçti ve !!'e~uspor da tabii bir hitabede bulunmuş ve gençlere tepkidir 
den Necdet bir el işaretile kendisini dur- biliyordum. Fakat anlatmak 

0 
kadar güç 1 memışlerdır. . mağ ubıyetle .sahadan 4-0 mağhib olarak etmiştir. Toplantıya bir de film gösteril· 

urdu. Delikanlı boğuk bir SPsle: ki böyle bir emri vaki karşısında kalma- . Hungarya takımı oyuncularının on bı- ayrıldı. . dikten sonra nihayet verilmiştir. 
-~ Lüzumu yok, gitmeyiniz. Hakikati saydım hiç şüphesiz kat'iyy~n söyleme n de topu tutmak, kesmek, kontrol et .. Hunprya - Şişli Balıkes"ırda k Ş O lan 

soybyeceAUn! dedi. dim. z- mek, her vaziyette mükemmel ıüt atmak Hungarya takımı bugün "°" maçını I Sp r 
Rıdvon SodulJalı giiliimsedi: Elendiler ailemiz Giresunludur. Belki hususunda bizden çok u.tiiucl'lr'er. 1 Şilli takınııle, aaat IG,30 da Taksim ita - . B~lıkesir (~usu.si) :--- _Balıkesirde; 
- lblı IÖJlel Gilnlünüz mü bakın nl- asırlardanberl müreffeh bir hayat süren, Diller yaptıkları maçlarda olduğu gibi dınıla y-caktır. şımdiye kadar ihmal edilmış bulUDBD 

hayet anlafbk. ' dünkü maçta da mükemmel olan bu ta- kış sp<'rları Beden Terbiyesi Genel Di· 
geniş bir muhitte hürmet, itibar gören 

Necdet gittikçe daha fazla kederıı·, da- b raflarını defaatla gösterdiler. Bal k • d 1 • rektörlüğünün emri üzerine. canlan • 
he fazla muztarlb .._--u·· yordu. Buna u aile bundan tak~iben 25-30 sene evvel Kalecileri Zabo vazifesini pek mükem- 1 8SI r 8 lpOf CU ar 18C8SI dırılacaktır. Vilayetin Dursunbey. Sın 

1JV&uu felekten korkunç bır darbe yiyor Ayn· . B ık · (H _.) n-
1
·'- • H-''- · 1ar k k ı1 · · doğrusu mana veremedim. Biz işin iç vü- muh . · ı mel hazmetmış olgun formile cıva gibi a ı esır usuıu - DaUAesır ıuae- dırgı. Fmemid kaza ı aya ç ık ıçın 

zünü mladıtnnız gibi onun da nasıl ·b. itte gene ayni derecede zengın ve ta- yerinde duramıyor. Müdafileri her teh- vi salonunda vali Recai Güreli, Parti çok müsaid yerler olup bu kazalarda 
-n,..,lı .... .an..tnı.lh~hü 

1 
" ır nınmış bir aile ile bizim ailemiz arasında likeli hücumu kesmek hususunda lcab e- müfettifl Mustafa Bengisu ve Halkevi bu spoT için büyük bir inlri"'""f sahaa 

,,_ Uo9 &• "'U<J-6.. an ayıp musterih bir ka d d ~ olması llzım delil mi idi? n . avası mey ana çıkıyor. Yavaş ya den .sert,iği tam yerinde gösteriyor. reisi Sadık Denizin de bulunduğu bütiln bulunabilecektir. 
Delikanlı bir yandan dişlerile üst du v_aş mazıye karışmakla beraber ha'a Kor- Muavinlerin müdafaa ve hücum ha - Balıkesir s~rcu,annın iştirakile (Spor- Kış sporlan meyanında gelen pati-

dalmı ısmyor, dijer taraftan gözlerin - sı.~~~a ve Anadolunun bazı yerlerinde !indeki yardımları takımın oyunu üze - cular gecesı) yapı.lm1§tıl'. Toplantı çok naj da Balıkesir merkezinde faaliyete 
den ı...-.... 

1 
b. .. te _- gorulen bu korkunç adet bizim de aebebi neı'eli olmU§, Halkevi cazının çaldığı gü- ~ic: bul"--'""'·tadır. Atatü k p • ""''°"~yaş an ıze gos rmemek u- felik t• . 

1 
. rinde mühim rol oynamaktadır. 1 1 zevlde dinlen-•..+ir ~-r··., wı.ı.ılCl"A r ar 

zere gözlerini .sal elinin şehadet parma- e ımız o uyor. Aılemizden _bi~. ~enç Dünkü maçta, takıımn asıl merkez ze pa~a ar .. . &0U9• • • kında hususi olarak dondurulan hu'UZ• 
lile silmele çalışıyordu. Bu hareketi mü- kadın~n r~kib aile tarafından old:ırul - muhacimi ile soliçi oyunu balkonda sey - Vali Recai Gurell, sporun ehemmıye - da pa~inaj muallimi Cevad Topuz ta • 
teakib az evvel Necil Hanımın çıktığı :eı:i uz~rın~ Raifin babası Neclanın ba- rettiler. Hücum battı bu suretle iki gü - tini, :cu~~ı::a~- v~ ~,ı:a~ m!~afaa- rafındon sabahlan sırat 9 da heveslile. 
kapıya baktı. Sonra bize dönerek hıçkm- bi:,ı.~t bırle:.~or~ar ve bir gece adamlarile zide oyuncusundan mahrum olduğu bal- aına azır ı ro unu ı en ır nu- re de,..sler verilmeğe başlanmıştır 
lı andıran bir sesle: ı e ra ı aılenin yuvasını ba~ıp bir de yalnız sağ açığın fazlaca gayreti bu tuk söylemiş; müteakiben Atatürk VP bi- • · 

- Delidir! decll. ~ezbahaya benzetiyorlar. Bu müt- hücumlann bile güal olUfUllda imli o- ırildet koşulannda derece alanlann mü- OUnya kayak şampıyonası 
Bu tek kelimenin aramızda nasıl bir h~ş f~dan 181 olarak raJdb Juyordu. Watlannı tevzi etmiştir. Stokholm'da dtlnya patlnaJ pmplJODUID& 

te&ir uyandırdıimı kolaylıkla tahmin e- aıleye aıd yalnız yeni doğmuş bir Nazlı oynamasına tağmen Vıyanalı Parti müfettişi Mustafa Bengisu da 30 bln eeyircl önünde ba.llamDlftır. bit ne. 
debl1irsiniz. Hepimiz donmU§ kalmıştık. bebek kurtul~yor. Facia esnoında cere- Müller kendi yeri olmadığı halde soliçte sporcularla tanıştıktan sonra böyle genç- tıceler ıunıardır: 

Delikenlı devam ediyordu: .... Di1ckat r Roman burada hemen hiç aksamadan takımı hesablı o- lik toplantılanndan memnun olduğunu soo ~tredıe 43 aan17e Ue Letonyalı BerllDI, 
.. ._. · bitmedi Arkuı tt •-.-1 1: • ..1 • ...L- l ~ . ....1 _ • 1000 metrede 1 datlta 2'1 aanlJede Hornt11 

-,. ayw• zaman zaman buhran geçıren, • IA"'f IAJ P.-Ull"9ı ytınile ~ett • uu.nıU. sporda kazanılan mukAfatlarm. maddi kıy Bapn dtlnJ& f&lllplJODU olmUflardJr. 
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~•nnı,. "Son Posta,, nın Hikayesi ... -nı Bir doktorun günlük 
notlarından 

•Son PMtn• n1n tıniht tefrika51: 124 

BINIİllDİREK 
BATAKHANESi 

1 Öldüğündenberi çok değişmiş.. 1 
~llll&mllllka. Nakleden: Faik Bercm~n Altll .. ltfffi ' 

Res::.am Oktav Nik-0let. çekınecele - duvdu. Masanın üstünde duran para -
rin~n birinde bulunınaşı lazım gelen lar-ın cazibesine tutularak: 

v;icudda teşehllül 
Eden taşlardan 

Korunmak için geçen gün izah ettiği.. 
miı: gıda ihUrakat meselesine ehemmL 
yet vermek lı\zımdır. Birçoklarımız ihtl. 
)açtan fazla yemek yiyor. Veb una mu
lrnbıl hareket yapmıyor, spor ile meşgul 

Yazan: Rqad Ekrem 

iki yüz frangı beyhude yere aradı. Aç- - P~k fila, kabul- dedi. 

Hazin bir veda madık çekmece bırakmadıktan sonra Bfraz ror amma .. 
eli boş bir halde. kendini bir kanapeye Oktav böyle söyledi amma içinden 
attı ve acı acı düsünmeg· e .haşladı. Ar- de: cKocakarı mutlaka kaçık olmalı. olmuyor. Veyahud meslek icabı oturmak.. 
tık sıperişler azaldıkça azalmıştı. Parayı a:lalım da sonrasına Allah ke - la, gece de yatmakla vakit geçirmek mec_ - Efendimiz ne zaman döner acnba Bu ses, Sultan oğlu sultan birinci Sul-

Birdenbire kapı vuruldu. Hemen ye riro .. :ı> diye düşündü. burıyetinde bulunuyor. Bazılarının da kalfacığım?.. tan Ahmed hanın oğlu dordüncü Su t n 
rindcn zıplıyarak kapı) ı açmağa koş - O ~ırada ihtiyar kadın: bimplerJ Ufl derecroe ihUrakat yapmı_ - Ha ... Nerede kaldık idi çocuklar •.• Murad hanın deği1di. Sanki, derin bir ku-
tu. İçeri~e ebe tavırlı ihti~ ar bir ka • - Hadi bakalım. dedi. söyledikle - yar.ak haldedir. İrsi veyahud diğer vera_ Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte... yunun dibinden, birisi inler gibi seslen • 
d k d ? ııeı. kusurları bu hususta en büyuk fı.mll . r 

m girdi. Kadın girer girmez mu a • rimi not edecek misiniz. oluyor. İşte butün bu sebebler aldığımız rnış ı. 
deme) e lüzum görrned<m tok bir ses • Nikolet bir bloknot alıp müşterinin gıdalarm kuvvetle yanmamasını blnnetl- İnc.iİi. köşkte Sultan Muradın döndü - Musa Melek Çelebi korku ve deh et 
le·. so··yledı'klen·nı· yazmag·a başladı: ~· içinde koştu: cıı vücudda natamam muhterlk bir halde günü ilk gören, Musa Melek Çelebi ol - B d" ah 

Y 
1 h'bl . G - uyur pa ış ım ... 

aptığınız portre er sa ı erın: _ cKocam yuvaTlak yüzlü. çekme tavazzuunu intac ediyor. o halde yapıla_ muştu. üllü Fatma, pencerenin önünde, Deli Hüseyin gözlerini yummuştu. Fa-
çok henziyormuş diye. duydum. dedı. burunlu idi. Saçları siyah ve dalgalı. ca:: şey gayet aşikar. Ya çok yemeli ve gözleri kar sağnağına saplan~, yolu kat, padişah huzurunda kulaklarını tıka-
K t 

- ı · çok yakmalı veyahud ancak yakabllece aöz1üyordu. Musa Melek, bazan uzun fa-
ocam111 portres ni yap ırmaga ge - ortası.,dan da ayrıktı. Iri mavi gözlii i- • '"' yaınazdı. Bakışları şaşkın nhular gibi do-

d 
ğlmiz. ihtiyacımız nisbetinde ycmelıyiz. sılalarla, bazan, unutup arka arkaya: 1 G 

im. dı'. Al'!zı orta büyüklükle idi. Sol kula- H . _ Geliyor mu? aşan ül!ü Fatma, Deli Hüseyini görün-

R b
. b' 'ht' l k d 

0 
~ d ele lıoyle irsi lstldadlara malik insanlar ce padişaha döndü 

essam ın r 1 ımam a a mı • 
8
-mm arkasında bir ben vaT I·• meselü ailesinde şeker hastalığı, şişman. Diye soruyordu. Güllü Fatma, içini çe-

tu tı .. 1 k k ek b ·· h ı·k 11 k k Murad elini uzatıp Musa Meleği ko -
r , u ve mute\ azıanc: Kocakarı bu minval üzere kocasmın ık, um, .taş ve nekrls gibi hastalıklar er u uç ece ı • sua ere ıs acı ce- 1 
- İhtimal. dedi. müşterilerimin m • cud olanların çok 1y1 yememeleri, çok vabını tekrarlıyordu: undan tutmuş, kucağına, bağrına çek • 

givdi-i elbisenin biç 'mine ve rengine şekerli ~eylere inhlmal etmemeleri, ~ün_ _ Görünürde kimse yok... miş, çocuğun ,;izcl başını kalbine basa -
hepsi bu hususta müttefiktirler. kadar her şeyi not ettirdi. Tarif işi bi - '.luzun işlerinden Mnrn ayakla muhakkak Musa Melek Çelebi bir oralık sualini rak ve kuvvetli kollarını onun narın 

- Şıı halde ne kadar alıyorsunuz? tince rpc::sam: yarım§nr saat sabah, akşam açık havada tekrarlamak için çingene kızına dönmüş- gövdesine dolıyarak gürliyen hıçkırık -
Parayı pc ·n v-ermeği se\ erim. F::ıkat rt · b"t - . · yiıruyüş yapmaları, daha ziyade sebze ve tü ki, gözleri dışarıya kavıvermiş, ve, iki larla yüzüstü kapanmıştı. 

"k 
1 

b' · t · - Bir ay sonra po renın 1 ece~ını ağaç gövdesi arasında, üstleri bembe - Artık Güllü Fatma da b0$anmıştı. Bir 
mu emme ır portre ıs enm. zannednn·m, dedı'. Adresinizi bırakmak meyvalarla tanyyüşe çalışmaları munka. 1 k k k f . _ I3es bin frank alırım muhterem ' btı olmamaları, .sucuk, pastırma, beyi:ı, yaz olmuş iki insam duman gibi seçmiş- zaman ar er e ıya ctmde dolaşa"nt 

JUtfürıü gösterirseniz bittiği zaman si- :sığır eti, yumurta, havyar ve salçaJı ye_ ti. Çocuğun sesi, birdenbire, billur bir ta- çingene İbo adı ile İstanbulun sayılı a -
madam. Yarısı peşin ) ansı da sipari ~ ze haı.~r \'"rı·rı'm meklerden uzak bulunmaları lazımdır. bağın taş üzerinde kırılışı ~ibi, salonun fetlerinden, en meşhur köçeklerinde., bi-
•in t"'c::liminde. Ut: "' • n· olan bu dı'lber kadın. arkasını ı·znik v "' Okta 1 b' Taş O.rızası gösterenlere taşları diışürmek nakışlı tavanına dağılıp yayılmıştı: 

- Biraz pahalı amma nevse .. Yahız Kadın g'dince v p.ara arı cıe ı - tç1n mudrtr sulnr, maden :sulan, kapl1ca. - Geliyor... işi nefis bir çini panoya yaslamış, avuç-
portrenin benz'yeceğini garanti ede - ne ind;rip bloknotu da b1r tarafa ~!r lar ve masajlar velhasıl sıhhi ve tıbbi VEDA Jarı yüzünde ağlıyordu. 
bilir mic::iniz? lattı. Srmra ar1<adaş1arını bulma-k uze- müdavatı tatb k etmeleri 1cab eder. Murad biraz evvel çingene Güllü Fat- Musa M<'leğin körpe hançercsinden cı-

-· V§dederim madam. re sokağa çıktı. Portreyi kat'iyen yap- manın oturduğu yere, yorgun, perişan, yı- kan hıçlnrıklar, Muradın gür sesine k -
- k . t• ~vab l3tıyo1~ okuyucularımın poa&.a kılır gfüi oturdu. De'i Hüseyin. bir an r1sıyordu. İnci'i köşkün kalın taş duvar-

- Pek aAlaA. ırıama~a arar vermış ı. uJ oll'" al' rt .. rt A .. ·ı ı '" P 11 1 .. m .. r•l!l ca '"" m. ... a.- için kör ve sağır olmak istiyordu. Padi - lanndan ve kalın ceviz kapısından es 
Madam, çantasından iki b'n beş yüz !.itkin aradan bir ay geçince madam- dirde .at.ekleri muın .. bele.m kalabilir. şahın, kendisini vezir sarayına gönde - cıkm~:ı:dı. Fakat. dışarıda bu hıçkırıklan 

frank <''karıp: dan bir mektub aldı. Kadın portresinin rirken sevgili gözdesinden :!yrılışının çok bir isitcn olsavd1, onJan, bir sevgili. ö.Fi• 
- İst<.> iki b'n beş vüz frank, dedi. bitip bitm<"CIF'1 ini soruvordu. Re"sam .............................................................. acıklı olacağını biliyordu. P<'hlivan, ka- nün başucunda ağlaşan ana, baba ve ev-

ba b 
. kt b .. 

1 
k k d kt tımir A!lliye Mahkemesi ikinci Hukuk Ha. pının yanında, ayakta duruyordu. Güllü lfıı't ,!:anırdı. 

na ir makbuz verın! Sonra, portre- me · u u gu ere o u u an sonra a - . · tı 1 bll kıml"tinden: Irmlrde Karan nada Ha e Fatma, gözlerini, şaşlnn ahu1ar gibi, De - De1i Hüs.,,yinin göz kapakları sanki 
yi ne vakit gelip alavım? t~e attı. sokak 4 cıayılı evde oturan Kerim otlu Zeki li Hüscvinin )Üzünden Murada, Murad - şeffaf idi: Korkunç bir hafıza. Muradın 

- Ora:sı ko1av efendim. Zevcin:z. Araclan gene bir zaman geçince. ma Varışlı tarafından İstanbulda Tophane es. dan Deli Hüseyine çeviriyordu. Padişah ve Musanın havallerini önünden avırmı-
ne zamanları tesrlf edebilirler buraya? damfüırı tekraT ikinci bir rnektub, cır - ki Salıpazar Süehllbey caddesi Hasan bey İncili köc;ke girerken, sankl dışarısının vordu. Avaklarının altın<la. köşk sallam
. - Kocam buraya kat'iyen gelemez. kasından gene üçüncü bir mektub da - apartımnnında mukim iken balen ikamet. bütün soğuğunu da beraber sokmuştu. vor gibiydi. Pehlivan, iri pençesini, va .. 
Çünkü öldü. lıa "1dı. Nihavet dördünci.isü de creldi. gtı.hı meçhul Hasan Mehmed kızı Hayrl~e Hassas kadın üşi.ivordu. Mmm ııre'ek. kı:n nından hiç avırmadığı hancerinin kabza-

.. J t- aleyhine açılar. Boşanma davasına mütedair disine daima sonsuz bir sevgi ve şefkatle sına l!Ötürmüstü. Dışan fırlamak, çiz • 

Ressam bunu duvunca ansızın 
sara uğrayara-k şaşkın bir tavırla 
du: 

inki- Bu mPl·tub tehdidamiz bir şekilde ya. dava arzuhal suretlle davetiye nrakası bakmış padişahın gözlerini, bu ~efer, ken- l'Tl<'<:irı; ah'lTleden kar üstünde yalın ava~ 
sor • zılrcıştı: savet portreyi yaomıyacaksa mürldeaalt-yhln tahakkuk eden ikame~hı_ disinden kactığını farketmişti. Musa Me- koşarak Sultanahmed camiine varmak is 

parayı eöndermesi ihtaT ediliyordu. nın m~çhul!yetine mebni istanbolda çıkan lek ile Güllünün. ilk hatınna gelen. dör- tivordu. Orada. kamlan kapayıp boğun -

- Öldü mü? 

- Evet.. iste onun hatırasını can -
landırroak için bu tabloyu yaptırıyo -
nırn. 

Kadının gözlerind€ll .iki damla y2ş 
akh. Oktav: 

Btınurı U··zerı'ne re~sam, ku]aerını ka- d'i.incü Muradın tahttan indirilmiş olması ca"a kadar fitnecilerı· do"-vacaktı. Son-, ._. Son Posta gazetesinin 10/ 1/940 tarih ve 3395 'h · 1. · S ·' ~·" . ı tıma ı gelmişti .• ultan Murad. karşıla- ra. kanıl:'ırı acacak. camiin kapılarındıın 
sıvnrak uzun uzun düşündü. Is ciddi- sayJlı ni\sbaslle m.nen tebllğ ve 12/1/940 ta_ rında, iri vücudünün bütün ihtişamı ile sel ıribi bn boc;anırken. fstanbul sok ~-
Y~ binmişti. Bir şeyler vapmah idi. O- rlhlnde mahkemeye davet edildiği halde as1an ~ibi uzanmış olan ~enç adam. öm - 1arıT1nn baifır::ı bai1ıra koşun dolaşacaktı: 
turup müşteric::ine. iki J:rÜn sonra r.elio gelmedl~lnden mUddeaaleyh Hayrlye'nln rünü. dar, vf' belki rutubetli ve karanlık Bu devlet Ali Osman Sultan Murad 
portrevi alma~ n• bildlren bir mektub hakkında muamele! g"vabiye lcra.cıına ve bir odada. insan vüzüne hasret mi geçi- Hanındır1 

• 

vazcı. Sonra izahatı havi defteri ara - muhak"menln 3111/940 Çarşamba günü saat re<.'ekti? Musa Mcle<Tin kula~ında, padi • Pehlivan Deli Hüceyinin ~özlerinden 
sahla bPraber şehirde ve mesire1erde ge- de va~lar bosanma~a baslamıştı. :Muradın 

_ Zannederim ki zevcinizin kiiçi.ik vıp buldu ve işe kovuldu. Müşterinin ıo n tallkine kıırar vcrllmiş ve usulen tan_ zip dolastıkları zamandan kalmış alkış - bu s:ıdık bennf'si. arkadac::ı, asıltı, babı=ı • 
bir fo•oğrafı bulunur değil mi? !!elereOi aün reı:;m bitmişti. Nikolet zlm kııınnn gıyab kararnamesinin bir sure_ lar ve sesler ac;kedivordu. sı, kardPc;i. ac;keri. uc;ağı, muhafızı, pPhli-

k k d d - t ti hk dl h si t llk kıl l Bu devlet Ali Osman Sultan Murad - Yok efendim. yok. Olmuş olsay - i i ar q aşını a çacrırm1ş 1. ma ·eme van ane ne a ınmı~ o. . vanı. df'lisi J!Öz vaşlanm. sindin> sindire, 
dı ne dive size gelecekt'm. Kndın geldi. Atölyeve girip <le orta- dur;undan müddeaaleyh Hayrlyenln tayin hanındır!... hıçkmkSlz. Fessiz akıtıvordu. Deli Hüse-

.. b' d h' olunan rrün ve saatte bizzat hazır bulunması Musa Melek ile Gü1lü Fatma. korkma- yin rlP. Gül1ü gibi, avuçlarını yüzüne ka~ 
•. - F. :ıkat nasıl olur? H ç görmı:-di • da ciur_an portreyi görunce ır en ıç- ~alar. ikisi birden Sultan Muradın diz-

b d b 1 ...J veya b~r vekil göndermesi aksi takdirde tıır pamıstı. 
~~. r a amın portres"ni nasıl , apa _ kırmorra as auı: ~ lerine. avaklarına atılacaklar, ve bıçkı -
bıhrırn __ Ah. sevgili kocacıgım. zavallı dara mahkemeye kabul edllmiyece~i tebllğ ra hıçkıra a~lıvacaklardı. Murad. Musa Meleğin başından takke-

makrunına kalm olmak üzere llln olunur. Padişahın, Musa Melekten kaçan göz- sini cekip attı. Evlad yerine büyütmekte 
-· - s.·~e onun çehre 'n· tarif edc>cc -
~~· S•z n gibi me hur bir adamın fa
nf ml:_ mutla:ka portrev· kocama ben -
zctece ni dü ünmü tu··m Ta 

H ktorcuğum. (940/139> Ieri, bir aralık. salonun küçücük kubbe- olduğu Musanın saçlannı çiçek gibi kok-
Bıır.ım üzerine ressam kendi kendi - sinin koyu 18.civerd üzerine güvez. ka _ Jamağa başladı. Padişah. p,özdesinin vü • 

ne sö ·lPdi: zi bu kadar üzdü.. narya sarısı ve tirşe arabesk nakışları a- züne bakmağa cesaret edemiyerek. k la-
- .Amma da i!; ha. dedi. demek res- - Hayır efendim. hayır. biliyorum, rasından, altın bir zincir ile sarkmış bir ğına, kesik kesik anlatma~a başladı: 

h 
1d k · be altın topa ilişip kaldı. Ocağın alevleri, - Musa ... Benim oğlum ... Seni Vezir 

mi h r'fe benzetmişim. ki her a e ço lyi nzetmişsiniz. topun mücella sathında, nar taneleri ~ibi saravına gönderirim ... Receb Paşa ile 
Sonra kadına yaklaşarcrk sordu: - O ha·lde neden ağlıyorsunuz? aksediyordu. Padişah, kendisini oyala - Mustafa Paşa kefildir. Sana orada zarar 
_ Demek benziyor öyle mi? İhtivar kadın bir göz yaşı tufanı i - mak için, bir an, bu altın topun içinin erişmez benim meleğim ... Burnda, Sara-
t« 1 n menfi bir şekilde başını f;al - çinde söylendi; boş mu, dolu mu olduğunu düşi.indü. ~öz- yı Hümayun~a Al

1
ah göster.miye ki bir 

ett
i. o zaman _ zavallı kocacıgun· , öldügu· ·· nden _ leri ile bunu bulmağa çalıştı. Fakat bu • hata oluı:. der!.z .. Musa.:. Benım oğlum: .. 

lavıp ağlamai?a d~vam • . . -· . . nunla, hattA belki bir dakika bile oyala- İnşallah uç gunden sem aldırtırım ... Şun 

. · • avvur e -
dır. c>k~diTr. otuz c;ene bir arada yaşa-
dık. Onu h?Ia karsımda görür gibi o -
luvorum S ze en ı'nce t.nf .. t k ... - errua ına a-
dar anlataca:· m s· a· .. 1 . · ım c::oy evın vapa-
cak m~sım~? Kabul etmezc;eniz başka • 
sına gıoev m. 
R~ nm vüre~n·n 

ressam sıkıntılı bır sesle dedı 1n: berı ~ kadar degışmış de haberım yok namadı di seni giydirsinler ..• 
burkulduğunu ~ nlasılan rPsim pek berbad ki si- ben ağlamayayım da kim ağla'Slll? _ Musa! .. (Arkası var) 
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isli .4 ESaDI , 
Nakleden: Neyy"r KemcıJ 

Halası takıldı: { lI l ( ı· l ) N ld _ Ba ıma gelenl B . . a ası te aşa : - e yar, ne o u 
.. . • er··· u gıdı k tnci- Haluk? diye sordu. 

gule baktı dı) e alemın kaf mı kııacak O· d b ld" y·· ·· :- 1 sın - , ogru ana ge ı. uzum:.ı avuç a -
Gülüştiik. rının arasına aldı. Mahzun mahzun ~öz

* Hallıku evlerine kadar .ı:?ö•ürdü1' S· _ 
di?eni~ en guz 1 k k l:ıu ... Cadd ~fn 
gurultu nden u kt b e in n c;am 
kokulu ko\ ~una do ru ç . ıl n arı pan
curlu gr bır hı a ... Ş ıve H n mln is
tanbu1a g ldi ll'iz zam n r : ja g tt k e 
bu eve b, kar. b kar, h Han olurdum. 
İçınde d nvanın en bth k a'kı ı nana 
saklıvl"rmuş da haberim vokmuş. 

Hnllıkum dal , rın tüneli boyunra uza
nan çakıllı yolda ka.,.bolunca avni oto
mobille Erenköyı>, Nazire Hanımefcn -
dinin ko küne döndük. 

Yemekte biri meb'us. biri gazete<.'i. bi
ri ressam seçkin b'rcok crkı>k misafir -
lerle b'rlikte şık şık kadın1 ar ·ardı. Hü
samettin Bev mi afirsiz duram:ızmış. Ço
cukları olmadığı için evin tenhah~ından 
ç~k sıkıl vormuş. Nazire Hanımefendi -
nın kalabalıkla pek başı hoş değil. Koca -
sının hatm ~in ses çıkarmıyor. Misafirler 
~ittikten sonra baş basa bunları konuşu -
yorduk. Haluk geldi. Yüzü sapsan. İyi bir 
haberle dönmüyor, anladım. 

ler une bakarak 
- İncigiıliım, dedi, her ~eyden önce şu

nu bilmeni istiyorum: Kimse bizı ayıra
maz. 

İkimiz de ağlı) acak halde idik. 
Nazire Hanımefendi: 
- Ne oldu. ç buk anlat Ha1uk. diyor

du. Bak İncigül de ben de merak içınde
yiz. 
. HalUkun beti benzi atmıştı. Fakat ha -
lınde büvuk kararlar veren inc:anların 
kat'ivcti var. Dudakları kısık, \enesinin 
mu tazam cizeisi daha bariz ve kuvvetli 
mavi .ı:?Özlerinde yepveni bir ışık yanıyor'. 

.-)ncigülü sevdiğimi, almak istediği
mı SOVlC'dim. 

- Peki... Ne dedi? 
Nazire Hanımın sesi heyecandan kesik 

kesik. 
:- Ne divecek? Külhanbeyi gibi küfür 

ettı. Bardağını fırıattı. Benim alakamı 
daha ilk tr.inlerde sezmiş, tahkikat yap
mıs.~.1ş ... Altı ~apanoğlu» çıkmışmış. İs -
tedıgım kızın ailesi bize kat'iyyen uygun 
ddilmis. Bir de kızı göreyim demiş. Ev
,,efü1 Jrlin yt"me~e blThaS!& seni jtörmiye 
gelmiş İncigiili.im. Bana ne dese beğenir-

sin? <Kız deği1 bir şeytan ... Aklı olan Hahikun yüzünde bir an, içindeki bü
bövlesile ev enir mi? O ne fettan bakış- yük fırtınanın aksini gördüm. Derin de -
]ar, ne fettan duruştu ... Bir seneye kal- rin içini çekti: 
maz seni...> - Evet, doğru ... Seni bin mahrumi -

Söyliyemiy<'ceğim. Hatırladıkça isyan yete mecbur etmeye hakkım yok İnci -
edivorum. Kısacası: Ölse bu işe raz.ı ol - gül. İyi bir hayat, rahat bir yuva kurun
mıyacakmış. Dinlemez evlenirsem ken ~ caya kadar yıllar lazım gelecek. 
disini •ok bilmeli imişim. Bir daha yüz - Asıl ben seni vokluğa çekmek is -
vüze J?elmemek üzere ayrıldık. , temem Halı1k. Yüksek bir muhitin var. 

- Halltkkk!... İyi doğmuş, iyi yaşamışsın. Bütün bun -
Bu söz Nazire Hanımefendinin du- Jardan uzaklaşırken ihtimal meslej!ini de 

dak1arından acı bir fervad gibi çıktı. karartmış olacaksın. Bunu ~en istesen de 
Haltık bana dönmüştü: ben razı olamam. Mademki ağabeyini yu-
- İstediğini va"Jmn, artık vız ı?elir. musatmak imkanı yok, ayrı1nlım, beni u

Bedbaht olıd'uktan sonra ne yapayım o - nut! ... 
nun servetini... Bana yalnız İncim la - Yıkılacak gibiydim. Bird"n kendimi 
zım... onun kollan aras nda buldum. Ve kapa -

- Halök. yavrucağım, asabi ·ete ka - nan bir kapı sesi duydum. Nazire hanım 
pı1ma ... Mektebini bitireli surada kac ay efendi bizi yalnız bırakıp cıkmıc:tı. 
oldu. Daha askerlii!ini yapacak<ı 'l. İş a- - Seni mi unutmak, İncij!\il? Bu. müm 
rı,•acaksm. Kazancın uzun hi zaman J...iin mü? Senden ayrılmak bana canım -
belki kendini bile ıriiç yaşatocal·. T)eği1 ki dan avnlmaktan bin kere daha ~Uçtür. 
bu kızcağızı... A~abeyinin yard mı ol - - Bana da Haluk! 
madan, hele i1k zamanlarda, bir şey ya- Birbirimize böyle daha neler söyle -
nama7.sın. İkinizi de kara bir sefalete mi dik, neler! ... Fakat onları kimsenin ı.ıö -
sürüklemek istiyorsun? remivece~ bas1ta bir deftere, ruhumun 

Taş kesilmiştim sanki ••• Nihayet eriş- defterine yazdım. 
tiğimi sandığım o büyük, o eşsi:ı: saadet İmkansızlıktan kurtulmak iç.in .müte -
avuçlarımın arasından sabun köpiijtü ~- madiyen bir çıkar yol araştırıyordum. 
bi uçup gidecek miydi? - Hal11kum. dedim, anneme aid bir 

Evet gitmeliydi. Halllku benim mah - kusuru neden ben bütün ömrümce çeke-
rumiyet ömrüme çekemezdim. yiın. Ağabeyinle bunu konuşmadın mı? 

- Bir de ben kendisile konuşayım. Belki de hiç bir şey bilmiyor da sırf fa -
Belki yola gelir. kir olduğum için itiraz ediyor. 

Halilk halasının sözünü kesti: Iztırabı aruında gülümsedi: 

sa senden şüpheleniyor. ~ir seneye kal
maz aldatılan kocalar arasma kanşır -
sın.:. diyor. Hatırlatma 1ncigülüm. Söy -
]erken tüylerim ürperiyor. 

Gözüm istemed<'n karşı aynaya bak • 
tı: 

- Benim yiizümde bu kadar fena ma· 
nalar mı var Halllk? 

- Sende fena mana olur mu benim 
melek İnciı:rUJüm. İncesin. güzelsin, çi -
cek kadar tazesin. Yalnız ... Yalnız fazla 
sıcaksın. Ateş ı?ibi yaklCl~n. Yanında hiQ 
bir erkf'k kavıdsız duramaz. Ona da sc -
beb galiba şu kızıl saçlannla, yaramaz 
(?Özlerin ... 

(Aklıma Knrmen gecesi ~eldi.) 
- Evet. belki biraz yaramaz1m. Fak"t 

c::ımin karın olunca her sı>ve veda. Büvük 
ac::klar en varama7lan bile u~andırıvor, 
melc>klestirivor. Eminim. ağ'nbeyin sPni 
nasıl sevdi,ltimi bilse inadında ısrar ede
mezdi. 

Bunlan söylerken zihnimden şimsel( 
gibi bir fikir J?ecti. Büyük bir ümidin he
yecanile titredim: 

- Aklıma bir plan geldi, Haltik amma 
kimse bilmiyccek. Hemen pansiyona dö ~ 
nüyorum. Beni yarına kadar arama. Yü
rın saat tam on ikide gelirsin. Pl~nım 

suya düşerse birbirimize bütün bütün ve 
da ederiz: Bu son ve ümidsiz bfr hamle ..• 

- Ne olduğunu bana da söylemez mi-
- Olamaz. Boş teY-.. Yalvarıyoruz - Benim tatlı İncim. O bahse açıkça 

zannedecek. temas etmedi Teferrüata girişmek adeti sin? . y. • 

- Nasıl olmazrnış? Parasız pulsuz ken değildir. cKanaatleriıni biliyorsun. Bun _ - Hayır ... Sen sade dedıgımı yap. U-
dini de bu zavallı kızı da bedbaht mı e - lara aykırı gitmene göz yumacağımı um- nutma ki ikim.izin de hayatı buna ba~~ 
deceksin? ma .• dedi. Zaten aile meselesi de olma - (ATkası var) 

1 
1 
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10 Sayfa SON POSTA 

[Memleke llaber eri] 
Samsun ve kazalarında 

felaketzedelere yardımlar 
Felaket mıntakalarına hergün 1.000 ekmek, gönderili
yor, münakal~tın inkıt.ıa uğramamasına dikkat ediliyor 

tzmitte feci bir 
tren kazası 

İzmit (Hususi) - Evvelki gece şeh -
rimizôe bir gencin feci bir şekilde ölme
sile neticelenen bir tren kazası olmuş -
tur. 

Ankaradan İstanbula gelmekte olan 
ekspres evvelki gece bütün süratile İz -
mid kağıd fabrikası civanndan geçer -
ken, fabrika işcilerinden 18 yaşlannda 
Halid adında bir gence çarparak 1500 
metre kadar altında sürüklemiştir. Çok 
feci bir tarzda ezilen genç derhal ölmüş
tür. Hadiseye el koyan İzmit müddeiu -
mumisi Hamdi kısa bir tahkikatı müte -
akib ekspresin yoluna devam etmesine 
müsaade etmiştir. Müteakib adli tahkika
tı Üsküdar müddei umumiliği idare ede - ı 
cektir. 

GJlibolu kooperatifin:n idare 
heyeti intihab edi~di 

Gelibolu (Hususi) - Kuruluşun -
danberi kooperatifin ihyasına çalışan 
eski idare heyeti umumi toplantıda <;a
lışmaları takdir edilerek yeniden inti-

Erzincan istasyonunda sevkedi.Zmek üzere bekliyen felaketzede grupları hab edilmişlerdir. 
Samsun (Hususi) - Milli Yardım Ko- kazası da bu hususta büyük bir gayret İdare heyetinin bir yıllık ~al:şma 

mitesinin fanliyetleri hararetle devam et- sarfetmiştir. devresinde ( 718) numaralı Ürel:nc 
mektedir. Komite, her gün saat 17,30 da Ladiklilere gelince Erbaa felaket mın- tarım kredi kooperatifinin ortak adedi 
Cümhuriyet Halk Partisi kurağında Vali takasına yardım için cidden yarışmışlar- ( 1 Q4) den (287) ye. tahsil edilmis ser. 
Fuad Tuksat'ın riyasetinde toplanmakta dır. Felfiketi herkesten evvel haber alan ec:· rıs 2 5) liradc:ın (2895) lirnva. 

k 1 h 1 rcI • . . . f mav ~ı 
ve yardım işleri hakkında müzıı ere e: - Ladikliler, d~r a y~ ırn te~ını ıçı~. a- ihtiyat serrmryesi (155) liradan (2SI) 
de bulunmaktadır. Halk arasında fela - aliyete geçmışler, gıyecck, yıyecek gon - r k.mıştır 
ketzedelere teberrülcr devam etmekte - dermekle beraber amele sevkine de ınu- ıraya3ncı h. • ıAt t pıla 

· 19 -~ vılı ta sı a ı amamen ya -dir. Toplanan para mıktarı merkezde 1 vaffak olmuş'ardır. • T h .
1
A .. d 6 · be _ 

26 bin lirayı geçmiş bulunmaktadır. Ka - Bafrada teberrülerin mühim bir ye - maını.:;t1r. a slı atın yuzb. eb. knısD 
· ·· b b b 50 · tinde ıwksan o masının se e ı; ·oo e -zalardaki teberruatla era er unun kim tutacrığı anlaşılmaktadır. b" k "h+· 

w lmakt d B " raff;n orta'klcmnın ır 1 smının ı .ı -bin lirayı aşacagı anlaşı a ır. un- Hulasa, Samsun merkez ve mulhaka - • . w. • h t 
dan başka, felaketzede!er için teberrü e- tında her türlü sitayişe !Ayık bir yardım yat askerlıgme cellbı. ahvvalnda al sap 

· k b .. ··k b" hac;talıvmın arız oması. a va o a·vı -dilen yiyecek ve gıyece eşya, uyu ır çalışması göze çarpmaktadır. Samsuna .. .. 
1 
.. - .. bo a ın 

yekiına baliğ olmaktadır. Kızılay depo - gelen felaketzedelerin her türlü istira - sil~ fiatların duşkun ugu ve r e; n 
sunda toplanan bu eşya, Çarşamba, Er - hatleri temin edildiği gibi bundan sonra kapanmasıd~r. w 

9 39 1 baa .mıntakalanna muntazaman gönde - gelecek yaralı veya felaketzedeler için Koopcratıf, buna raı:nnen yı ını 
rilmekte, felaketzedelerin her türlü isti - de !Azım gelen tertibat ıW.ınmış bulun - kar ile kapamı~tır. 
rahatlerinin temini için azami yardım - maktadır. 

!arda bulunulmaktadır. Bir terzinin şefkatli bir hareketi Çorluda nUfUS arf·yor 
Çarşamba felô.kctzedelerinin hem.en Samsun terziler birliği, 7.elzele fclô. - Çorlu (Huc::usi) - Kazamız daima 

hepsi, ~ mevsiminin şiddetli tesirlerin- kctzedeleri için terziler arasında topla - büyümekte nüfus ve ihtiyac o nisbette 
den vıkayc edilmek üzere çadırlara, ba - ı dıklan meblağı milli yardım komitesi artmaktadır Kasabayı susuzluk! an 
rakıılara yerleştirilmişlerdir. Samsundan emrine vermişlerdir. Terziler, iki defa- kurtarr.1:-ilmek için belediye şimdilik 
hergün 1000 ekmek gönderilmekte ve bu da 64 lira 30 kuruş teberril "ttikten başka su işini pratik bir şekilde halletmek 
suretle felaketzedelerin ekmek ihtiyacı da 2 ceket, 20 kazak, 10 yün hırka, 6 fanile üzPredi!'. Işık isine gelince elektrik 
karşılanmaktadır. Münakalatın, kar fır - muhtelif palto, ceket, kasketl~r de ver - dairesinde biıi 105. diğeri 40 beygirlik 
tınaları yüzünden inkıtaa uğramaması i- mişlerdir. Abdullah adındaki terzi bir olmak üzere iki motorü ve 600 abonesi 
çin şose üzerinde vilayetçe daiml amele vatandaş, dükk~nında bulunan yün hır- kayıdlı bulunmaktadır. İleride tesisat 
ekipleri bulundurulmakta ve her türlü kalann hepsini verdikten başka omuzun- ve ma!·dnede değişiklik yapılacaktır. 
tertibat alınmaktadır. Soğukların şiddet- dakl ceketi de çıkarmış: Çorluda evlenme'er 
lenmesi ve kar fırtınalarının kuvvetlen- _ Bunu da .alın!.. demi~tir. Ben nasıl 
mesi yüzünden şosenin bazı yerlerinde olsa ısınırım. FelAketzede yurddaşlarım- Çorlu (Hususi) - 939 se~nesi içinde 
mUnakalat güçleşmişse de derhal amele da'TI birisi daha belki bu ceketle ısınabi - Çorlu evlenme memurlugunda l 05 
kafileleri faa 1jyete geçmiş ve seyrüsefe- lir!... çiftin evlenme muamelesi yapılımş ve 
rin intizamının bozulmaması. temin edi : I Bu yurddaşm hareketi, çok ıyi bir te- nikiıhlm ı kıyılmıştır. 
lebilmiştir. Çarşamba felaketzedelen, ~ir bırakmıştır. Birlik reisi İbrahim Çerin 
derhal imdadlanna yetişilmiş ve soğuk riyasetinde bir heyet, terziler namına ye- Bursada bayram 
altında muhakkak bir ölümden kurtarıl - ni teberrüler kaydetmeğe devam etmek- Bursa (Hususi) _ Bayramdan evvel 
mış ?lduklan için hükiımPte ~ok müte - tedir. şiddetli soğuklar hüküm 3Ürdüğü halde 
şekkır bulunmaktadır'ar. Şehırde hayat Felaketzedelere yeni teberrülcr ba am günleri burada bir yaz gibi çok 
normal şekline avdet etmiştir. Enkaz kal Geri Tobako umum müdür muavini .. yrl bi hava ile geçmic:tir. Yalnız faz-

f • · "b d ·· 1 guze r :r dırıl~akta, ı;ıaketı _takı e en gun er Kc>ıen ve Di Amerikan Tobako şirketi laca lodos rüzgarı esmiştir. Bayı·amın 
şehnn arzettıği hazın manzara ortadan Samsun Müdürü Lindly, müess~eleri ikinci günü İstanbul matbuat takımı ile 
knlkmnktadır. namına milli yardım komitesine 1000 er Bursanın ihtiyar futbolcuları arasında 

Ladik, Vezirköprü, Havza, Kavak ka- lira tcberrü etmişler ve bu parayı Kızıl- yapılan maçta 2-0 ile Matbuat takımı ga
zalarında milli yardım işleri hararetle de av veznesine teslim etmişlerdir. Iib gelmiştir. Ayni günde Edirnelilerle 
vam etmekte ve en küçük köylere varın- · Bu iki ecnebi müessesenin bu şefkat Bursanın Acar İdman takımı .irasında bir 
caya kadar tcbcrrüler yapılmaktadır. ve aliıkası muhitte çok iyi bir tesirle kar maç yapılmış, oyun 1-1 beraberlikle hi -

Köy1ülerirniz içinde, varını yoğunu, şılanınıştır. tam bulmuştur. 
bedbaht felaketzede kardeşlerimize ver- İnglltere hükfunetinin Samsun Vis - ·--------
mcğe koşanlar çoktur. Bunlar: konsolosu L . E. Stable de fclaketzedf'l<'r Gönen -Balya yolu 

- Allah bize rızkımızı verir!. Elverir için şahsen 50 lira teberrüde bulunmak 
ki felakete uğrayan kardeşlerimiz kış, kı suretile bir şefkat eseri göstermiştir. 
yamet günü zahmet çekmesin!.. 

Demektedirler. 

Vezirköprüde Kaymakam Tevfik Kı -
lıçaslanın eşinin riyasetinde toplanan 
milli yardım bayanlar komitesi, bir iki 
gün içinde mühim teberrü1er kaydetmiş 
ve 'büyük bir yekuna baliğ olan giyecek 
ve yiyecek eşya derhal Erbaa mıntakası
na gönderilmiştir. Yalnız ilk dört gün için 
de Vezirköprü Halkevi salonunda açılan 
iane listesine iki bin on lira 1.eberrü edil
miştir. Kaymakamın rlyaseU:ıdeki miIU 
yardım komitesi hararetle çalışmakta -
d r. 

Erbnada yer sarsıntısının nnsıl büyük 
bir felaket tevlid ettiği haber alınır alın
maz Havzalılar da derhal yardıma koş -
rouşlnT ve F.rban felüketzedclerine 2500 
kilo ekmek, 200 kilo kavurma, 40 k1lo 
yağ, 100 kilo şeker, 600 den fazla giyecek 
eşya yetiştirmek suretile haki~tl bir kar
deşlik duygusu göstermişlerdır. Kavak 

.,..,...,...... -- " 

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

İIAn Tarifemiz 
Tek ailtun santımı 

ıahile 400 
ıahile 250 )) 

ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 ,, 
iç ıahileler 60 )) 

Son aahile 40 )) 

Muayyen btr mUddet zarfında faz
laca miktarda mın yaptıracaklar 
ayrıca tenzUl~n tarifemizden istifade 
edeceklerdir. Tam, yanın ve çeyrek 
sayfa ll!\nl:ı.r 1çln ayrı bir tarife derp13 
edllm1şt.lr. 

Son Posta'nın t!cart 111\nlanna atd 
tşler lçln ıu adrese müracaat edll
melldir. 

İllncdık Kollr.ktlf 61rJıetl 
Kahramanza.de Ban 

Alık.ara caddesi 

Gönetı (Hususi) - Yeşil Gönenin 
çalışkan halkı, şehrin yol ihtiyacını 
ehP.mmiyetle takdir etmiş oldukların· 
dan kaymakamlık vasıtasile Balyalılar. 
la muhabere edilmiş. her iki kaza ara
sındaki yolun münasafeten yapılm~sı 
aralarında taka'rrür ederek hemen 1şe 

başlanmıştır. 

Günenlilerin bir kısmı. bir milhencHs 
vasıtastJe güzergahı tayin edilen b~ Y~!
da bilfiil çalışmakta, vakit ve halı mu
said olanlar da yerlerine para ile adam 
bularak çalıştırmakta. hissesine düşen 
yol inşaatı mükellefiyetini bu suretle 
ifa etmektedir. Diğer. taraftan. Balya
lılar da işe girişmişler ve taa•hhüdleri
ni ifaya başlamışlardır. 

Mevsim münasebetile muvakkaten 
tatil ('dilen inşaat ilkbaharda: gene a~ 
vam edecek. halkın mütekabil gayretile 
pek lüzumlu ve faydalı olan Gönen -
Balya şosesi umuma açılmış buluna
caktU'. 

İkincikanun 28 

T. i S B N KAS 1 
cari hesaplar 1940 Küçük 

İKRAMİYE PLANI 
Ke~ideler: ı Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

KumbarCLlı ve kumbarııst<: hesaplarında en az elli lirası bulunanlot 
kura:!la dıınil edilecelkeTdir. 

194ll iKRAMiVELERi 
1 Adet 2000 liralık = 2000. 
3 " 1000 " = 3000. 
6 

" 
500 " = 3000. 

12 ,, 250 " 
= 3000. " ·40 

" 
100 " = 40..10. " 

75 " 
50 " = 3750. " 

210 " 25 " = 5250. ,, 

biriktiffni• Türkiye iş Dıınkasm:.ı para yatırmakla yalnız par.ı . ··~ 

ohwzz, ay•'ıi zamandıı ttıliinizi de denemiş olursur•uz. 

~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI '1863 
Sıaıaleri ve Türklpe Cümhuripeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
(24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesiz 

Jhtlyat akçesi ı 
10.000.000 lnglllz Lirası 

t .260.000 1 ngillz Lirası 

T6rkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN, IRA~, IRAK, flLISTIN 
ve MAVERAVI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
VUOOSLAVVA. RUMANVA. VUNANISTAN, SURiYE. tOBNAN 

filvallerl ve biltiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
ttesabı car1 ve mevrluat hesaplara küşadı. 
Ticari krediler ve vesaildi krediler küşadı. 
f ürki9e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat Jskontos11ı 
Borsa emirleri. 
Esham.ve tahvilat, a1hn ve emtaa üzerine avans. 
Scnedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarım haiz kiralı'k 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsaft ıartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır· 

< 

• 
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28 SON POSTA 

emir ve celik , 
şehrinde neler gördük 

(Baştarafı 1 bıci sayfada) ı 
b~dı~ak ne iyi o!aca'k. Hatta aileleri~ 
nı de getırseler, yepyeni bir amele §ehri, 
bir sanayi sitesi teşekkül eder. Mak$~d 
da bu zaten .. 

Bir tanesine soruyorum: 
- Geleli ne kadar oldu? 
Ağzında çiğnedikçe büyüyen, kendisi

ne de zevk vermediğini yüzünden anla -
dığım lokmasını yutmağa çalışarak ce -
vab veıdi: 

- iki ay .. 
- Ne alıyorsun? 
- 80 kuruş! 
- Daha artacak mı? 
- Artacak ya! Emme ben kalmıyaca -

ğım ki. 

- Neden kalmıyacaksın? 
- Arttırdığını para ile köyde öküz a-

la bı lırım gayri. 
- Niçin illiıki köyü istiyorsun? Bu -

rada çalı an, daha fazla kazansan, bir -
kaç sene sonra koye dönsen olmaz mı? 

Bu ~öyledıklerimin hemen hakikat o -
luverdıklerini görmüşcesine ürperdi. Bu 
programı tadsız bulmuştu. 

- Köyde bizimkiler var .. dedL 
- Onları da getir •• 
- Gelmezler. 
- Niçin .. 
- Baba ocağı bırakılır mı hiç: 
- Köyde sıkıntı çekeceğine burada 

rahat y şarsın! İnsanın karnı nerede do
yarsa vatanı orasıdır, derler. 

- Köy daha güzel! 
- E bette.. köye bağlılığın da. güzel .• 

f:ıkat k .. · var1ık içinde daha güzelleşir, 
yükselir. Burnda daha çok para yapar • 
sın! 

- İstemem ... Nideceğim parayı ben? 
Bu ccvnb karşısında akan sular durur. 
Bir dı ~rıle konuşuyorum; ağzına ka-

dar kok kömürü dolu bir demir üstüva -
nenin üzerine sırları dökülmüş bir çay -
danlık yerle tirmiş .. emaye kupa, bardak 
hizmetini görmek üzere tek şekerle bek
liyor. 

- Sen ne zaman geldin bura.ya?. 
- Eh, var birkaç ay .•• 
- Menınun musun? .•• 
- Çok şükür •.• 
- Bur da kalıp uzun zaman çalışacak 

mısın?. 

- Aaah .. bu sene mahsul azca .. vergi 
para ı tamam olunca köye döneceğim.. 

- Koydekı i in daha mı karlı?. 
- K'rlı de 1. emme ~ÖYP. alışmışız .. 

başka ye>rde yapamıJ oruz. Bu sene ver -
gıyi verelım de, gelecek seneye Allah ke
. ' rım .. 

Karabilkte memurin lokantasında bir ziyafet ıof'raı 

Fabrikanın havagazi teri aatının bulunduğu kı.nm.. 

Sayfa l. 

Zehirli gölge 
(Baştarafı 7 nci say af ada) j lan bu çocuk tarafından ö'!.clürülmemizi 

yan eden 9U}>ışınalarda Raifin babası da 1 bekledik. Efendiler bu çocuğun ismi Sü
ölüyor, zaten yarı deli olan Necltının ba- reyyadır. 

bas · b"" b"tü ldı H .. 1A b"r ı Delikanlı susarak birer birer çehrele-ı ıse us u n çı nyor. u asa ı . . , 
t fta b . t ·· .. ··b·· rimize baktı. Hıkaye korkunçtu. Fakat ara ır yuva amamen sonuyor, o ur v .. • . 
t !ta · ·ı · ·k· dir ğ" k 1 ı ı dognısunu soylemek lazım gelirse sonu ara ıse aı enın ı ı e ı yı ı ıyor. ş-ı d . b kled·~· t · · 

.. . . üzerirnızde Nec etin e ı6ı esırı yap-
te ka~ ~:me davasının kor~u~~ netı:e~... maıruştı. Bu hayatlar zehirliyen kan da -
Şımdı blZlm hayatımızı zehırlıyen buyuk k h "sm· ha su··ı·eyya ol 

.. w • vası a ramanının ı ı -
sırn o.gr. ~ış_oldun_uz. . muş, ha Ahmed veya Mehmed ... Müsavi 

Raıfın ömnı muddetınce bekled~i dcğıl mi idi, neticeye ne ilave edebilirdi? 
korkunç gün bu sırla alakadardı. Sıze yu- Delikanlı maksadını a:Jlamadığımızı 
kanda bizim rakibimiz olan aileden yal- görerek ağır ağır ilave etti: 
mz yenJ doğmuş bir bebeğin hayatta kal- _ Bebekteki komis) oncu, Neclfı.ıım 
dığını söylemiştim. O zamandanberi ne rnekteb talebesi iken seviştiği, nihayet 
olduğu anlaşılamıyan, akıbeti meçhul aşk mektublarile onu tehdid eden adam 
kalan bu yegane varis bizim için bütün da Süreyya ismini taşıyor ve bu adam sa
ömrümüzce bir korku sebebi oldu. Daima rı saçlıdır efendiler. 
kan davasının devamını, biziınle yaşıd o-

Kitablar arası lda 
TÜRKLÜK 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

henkli, pır.ıl pırıl ) anan imaJlar.ıa bize an
latıyor. 

Bürhan Arpad, benim de birçok kere• 
ler sôzgelişi ettığim bir mevzuu, ayni a
cınma, ayni teessür ile işliyor, ve nitin 
daha hala (hakiki san'atkiır) a kavuşa -
madığımızı en zalim ve reel bir görüşle 
teşrih ediyor, ·Modern cemiyetin en kıy
metli işçisi olan san'atkarl> beklediğini, 

sahtelerinin ise daha hala aramızda do -
l~tığını söylüyor. Değerli dostumun yer
den göke kadar hakkı var. Hulfuii Dos
doğrunun kaleminden çıktığını sandığım 
biyoğrafi kısmındaki Cooper tetkiki, ga
yet özlü, bir antoloji denemesidir. 

İnanç daha emekleme devresindedir. 
Fakat yazılarının tenevvüü, lnanççıların 
varmak istedikleri gayeyi işaretliyen ru-

(Arkası var) 

K1yrnetli bir gazeteciyi 
kaybettik 

"--.ı bana, İnançın en güze! ve hakiki edebi 1zzet .Muhittin A:oak 

1 
bir mecmua olacağı ümidini kuvvetle ve-ı ~· k t .

1
. v. • 

1 
v k 

• • • ..ı. ur gaze ecı ıgı ve sporcu ugu ıy-

rıyor, beklıyelım. . . metli çocuk!anndan birini kaybetti. Ga -
ibrahım Hoyı . · 1 

zeteci ve futbol ıhakemlerımızden zzet ·--·····---·············································-
BANKA 

K O MERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta:nıımen tediye edDmt~ sermayesi: 

700.000.000 ita.yan L reli 

Merkezi: MİLANO 

Muhittin Apak dün saat 15,30 da yaka -
landığı hastalıktan kurtulamıyarak ha -
yata gözlerini kapadı. 

Zeki, neş'eli, çok temiz bir genç olan 
İzzet Muhittin 28 yaşında idi. Osmanlı 
hükumetinin harbiye nezareti masraf na
zırlığını 'e son zamanlard3 muhasebatı 
umumiye müdürlüğünü yapan Muhittin 
Be) in oğluydu. Galatasarayda okuduk -
tan sonra gazetecilik mes1ey ne inti nb et
miş, bılhassa mesleğin spor kı mında 

Bütün italyada, İstanbul, İzmir, Londra çok muvaffak olmuş, bir~ok gündelık ga-
ve New-York'ta şubeleri vardır. zetelerle c:.por mecmualar nda cidden gü-

zel yazılar yazmıştır. Bu arada spor ha-
BarJçtekl bankalarımız: kemliğinde de kabilivetini gösterınişı 

MMERCiıALE İTALİA~A 
<:::::C~~ Pax~ Marsellle, Toulouı;e, Nice, sporcular tarafından çok sevilmişti. 
Menton, Monaco, Montecarlo, Cannes, Juan- Cenazesi yarın saat on birde kaldırı "' 

Yemek için biz de şehre dönüyoruz. les _ Plns, Villefranct.e _ sur _ Mer, Casab - larak Evübdeki aile kabristanına ö.efne -
Muclürıyet binasının önünden birbir" _ d b k bi ..ıc-ı Ü§ ıarıca CMaroc>. dilecektir. Allah rahmet eylesın. 

peşine kalkan otobüsler memurları şeh- ,,. Karabukte amele haya. tın an aş a r 11v• .. n OMMERCİALE İTALİANA E RO- * 
~e. taşıyor. Bütün memurl r öğle yem~ği İngilizlerin viskiye, biraya iltifat et - ıye soruyor.. 1 a az MENA: Bucarest, Arad, BraUa, Brasoy, CluJ İs anbul Futbol Ajanlığından: Hakemle -

1 

D" flhakik merdiven BANCA C 

ıçın şehre donmek mecburıvetındedirler. tıklerini söylemiştim. İçlerinde rekor kı- tırmanmadık, u yer dolaşmadık, 1200 de- co tam~a. Calaz, Slblu, Tlmlc~oara: rlm zcı~n 'halük ve ve!ak!\r ka.rdeşımız izzet 
Zira civarda şehre kadar donmeğe mAni ranlar da yok değil .. mesel1, elektrik san rece hararet üstünden, nakısa yalcl~şan BANCA COMMERCİALE ITALIANA E Muhittin Apak'ın ebediyete intikal ettl!Hnl 
,olacak küçük bır bakkal dükk~nı dahi tralı mühendisi ··nde 30 fişe birayı, bir soğuğa girdik çıktık. Lakin zevklı ve BULOARA. Softa. Bu~as, P~ovdi~, Varna. büv •k b\r teessurle haber aldık. 
yok. ' gu ühuletile var _ gururlu bir dol~lf bu .. yorgunluk hisset- BANCA COMMERCIALE ITALIANA PER Hayatb bize saadet ve ş:ıtaret!n çok kıy. 

B. k bardak T~delen suyu s yu mı· oruz Bı·ıa·kı"s denu"r fabrıl~asını bir L'EGİTTO. Alexandrie d Egypte, Elkahire. metil anl:ırını yaşatan bu kardeşimize son ır ısım memurlar Y"'m"klenn" ı· lo - la ktad Y • 1 ~ r e """' 
'" "' ma ır. · .. B . . · Port _ Sald. ve mecbur! vazifem zı yapmaı;a spo s v ..... 

kantada yiyorlar; bir kısmı Yenişehrin Yemeği müteakib, otobüsler tekrar me an evvel gormeğe can atıyonı.z. u ış~ı- BANCA COMMERCİALE İTALİANA E ve vap:ın arkadaşları davet ediyoruz. 
t~k ba~kalının yaptığı meşru ihtikara murlan işleri başına ta.şımağa başladı. zi biran evvel bittı:nekten zıy~d.e, gore- GRECA. Atina, Pire, Selanlk. C~nazeı:ı 29 ı 940 Pazarte.sı gtlmi ı> at 11 

(.) ragmen buradan tedar· c ettiklerile Biz de kahvemizi içip, demir fabrikasını cPğimiz heybetli tesısata karşı ıçımizde - BANCA COMMERCİALE İTALİANA ~-~--~=-~~.ı;.~ı.~~!!~~::~ .................................... ., 
k<>ndileri ~endi :emeklerini ihzar ediyor: gezmeğe gideceğiz. ki aç tecessüstendir. rausı• COMPANY, Plhl~adelphla.. latan bul ikinci lflAs Memurlu-
lar. Evlerı ve aıleleri olanlar bittabi ne Müh~mdis Cevad Taray: (Arkası var) BANCA COMMERCIALE ITALİANA 
lokantanın tuzlu tarifesine. ne de bak'ka- _Yoruldunuz mu? Nusret Safa Coşkun TRUST COMPANY - New-York. ğundan: 
~~~ri~zip~~maM~~~~-~=~~~==-~---~=~~=~--~~~~~~~~~~~~ M~H·~~ MilflisN~veK~C~~ili~~ 
racaat ediyorlar. s· t Al . d c T 1 y A T R o L A R ) Bana.ne Françalse et İtal!enne pour l'ame olup 1400 lira bedelle Mehmed Ba)Tak -

Bir kooperatif tesis Pderek, bı"lhassa : y ase a e iT: ın 8 - - rlql'e d·ı sud, Parls. ,. "h l . l t ta b ld K z 
- "--------------- Arjan ınde: Buenas _ Aires, Rosario de sana katı ı a esı yapı an .3 n u a a • maaşı az olan memurları az ve gıdaı:ız (Baş tarafı 3 üncü sayfada) OebJr Tiyatrosu Tepeb&fl dram twlunda Santa f~. lıçcşmede Fatih Sultan Mehmcd mahal-

yemekten kurtarmak fcab .-aiyor, ki. ya- İngiltere ile Fransanın yeni durumda Oündıiz saat 15,30 da BRESİLYA'da: Sao..Paulo ve başlıca te - Jeı:inde birinci caddede kain eski 13/17, 
nılmıyorsam bu tescbbüse rle geçilmişt"r. alacakları mevki ve mevzie gelince; Ro- alı:pm u.at 20,SO da birlerinde ıubeler. 

Lokanta, dekor itibarile İstanbulun bi- manYQ bu devletıerin garantisini haiz O Kadın CHİLf'de: Santlago, Valparalso. ·eni 13/1 13 savılı hududu Si$man Ah· 
rinci sınıf lokantaları ayarırda .. yemek- bulum:ıaktadır. Bu itibarla Romanyaya r.&lkl&ı caddul tomedl tımımda COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me med ve zevcesi ve Kayserili Ahmed ve 
lerine frenk gözile iyi, Türk ~ikemper - karşı yapılacak her hangi bir tecavüz bu del~'n. • zevcesi Fatma Melek ve Vitali ve şüre • 
verliği ile vaı:at divebiliriz. Bir meziye - garantinin de harekete gelmesini icab Gündüz saat 15' 30 da URUOUA.Y'da: Montevideo. kası ve Birinci cadde ile mahdud kaydeıı 
ti, temizliği .. size lokantayı tarif 0de - eyliyecek, deme"'tı·r. Şu hale go'"re, yeni attam aaa\ 20.SO da B!\NCA DELLA SViZZERA iTALiANA: ··t 

!K Sözftn kuan Lugano. Belllnzona, Chlasso, Locarno. 1185 zira içinde duvarı ve yanmış mu e-
yim: Köşede yüksek bir ~az Yeri.. kuy • Rus - Alman hareketi, belki pek yakında, zurlclı, Mendrl.slo. addid tekneler ve deri havuzları ve be • 
nık1u bir piyano, davul.. Yanında iri kı - bazı inkışaflara sebebiyet verecekHr, de- llaUı: Opereti: Bu aqam 9 da BANCA tJNGABO • iT.uJANA s. A. ton ayaklar ve iki kuyuyu havi evvelce 
yım bir noel ağacı .. noelden kalmış .. ta - nilebilir. p h 

1 
""" 

Kediye eynir Peşte ve ba.şhca şehirlerde ıubeler: Debağhane fabrikası a en yanmış fapo vandan bizden ev,,e 1 yapılmış bir balo - ··········································-·-············-
Bol "d ,,•••••••••••••~ HRVATSKA BANK D. D. rika arsa51na aid bedeli müzayede vMd nun renklı" kotyonları kagv d fenerleri sar uya gı en öğretmen ve tale .. e ,,. 

8 
lı: 

k f Zagreb. uaa · tebliRata rağmen müşteri M hmed Ba ...... kıyor. Duvarda İngilizce bir yazı: 1\ ilesi c1öıdü Vatnnsover her TOrk gencfnfn BANCA iT.u.iANO _ ıJMA " 
B t +·ı· · · k ·· B kuması ı"cab eden kitab · raks.ın tarafından getirilmediöinden ı·cva Merry XMAS .. '-'ani, bavramınız mü- ayram a.ı mı geçırme uzere o- o . b ıı ?l1 ı ae •ube P'o 

"' t T k• L!ma <Perou> da 81 ca ıe r er " - ve iflas kanununun 133 üncü madde.'li barc>k olsun! luya giden stanbul ilk okul öğretmen B ··yük Ür ıye ıer: 
Fabrikanın g nç memurl n, kendile - lerile Gfüel San'atlar Akademisi tale- Yazan.: ORHAN CONKER BANCA iTALİA.'liO _ GUAYAQUiL. mucib"nce ihale iflas idaresince feshoh-

rine geni bir yer ayırmışlar.. uzon belerinden müteşekkil kafile. dün şeh- l'optan &ıilış yeri : Akba, Ankara ouayaqull. narak müşteri mumaileyhden evvel un 
bir sofra b~ında daima t p1u olarak o - rimize dönmüc;tür. Öğretmen ve tale • Fiab l60 kuruş. Sipuiş bedeli fı;tanbul merkezi: yüksek teklifte bu1unan alıcıya bildirU-

b ] Ab t ··ı·· · d k k · o d il lıdir GaJaia, Voyvoda caddesi, Karaköypal:uı di~i h ld tal"b l ifIA "d _. tunıyor, neş'c içı"nde, imren"lir bir sami- e er a g~ u cıvann a aj•a spor- peşın g n er me . 
5 

a e ı o mamış ve 1:1s ı an.~ı 
- Telefon 44845. 

mivetl0 yemeklerini yiyor. <'~leniyorlar ları ve kış eglenceleri tertib etmişler- '••••••••••••••" lstnnbul bürosu: mezkur madde hükmüne tevfikan on b WJ 

İngilizler, üçc>r dörder kiı:ilik gruplar ~~::......................................................... Zayi _ Mudanya lılman rlyaaetlnden Alalemclan han. Telefon 
22000 

/S/ll/!
2115 

gün müdde~le. artt.ırmaya çıkarılmnsıı.a 
halinde> bol sebzeli çorbava, '11skiye, bi - Son Posta Matbaası aldıltım 11 numaralı makine lmturumu cuz.. Beyoğlu ibiiroııu: karar vermıştır. Bmaenaleyh yukarılu 
raya iltifat ederek yemekler;ni yiyor

1
ar. danımı kazaen zayi ettim. YenJslni alaca._ İstiklA.l caddesi No. 247, Telefon: 

41046
• gösterilen ga~Ti menkul 18/2/940 Salı g\-

Sivah pantalon, bevaz ce~l' 1i garsonlar, Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç !ıımdan ealı:1slnln hükmü dmadıtınıı ilan Kasalar icarı: İtalya ve Macaristan içl.n nü saat 16/17 de talibine ihalesi yapıla -
mümkü"l olabilcr~i kadar terb"yeli, na - AHİPLERI· S. Ragıp EMEÇ ederim. Ziilaal npuna makine lmıt•rumu ve Tour!st!que çekleri ve B. C. i. TRAVEL.. caktır. İstiyenlerin 938/44 No. ne iflil 
%ik .. servisi süratli ve itinalı yapıyorlar. S · A. Ekrem UŞAKLIGIL lsmaü Ça7ban LER'S çeklerl idaresine müracaatları ilan olunur. 
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muANi TESiR 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, ~RİP, 
ROMATİZMA, SOGUK 
ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün ağrılarını derhal keser. 

1 Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabHir. 

• .. , .. 

c , ok, 
Et ve sebzelerin iyice pişmeme:::inden, meyvaların güzelce yıkanmamasından. içilen suların temiz ve saf ul

mam:ı~ından hasıl olan solucan dediğimiz barsa•k kurtları en muZJr hayvanlcırdır. Bunlar; ince barsağın iç zarına 

yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler, Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halriz!ik, Kansızlık, Hazımsızlık, karın ağrıları, kann şişmeleri, burun, makad kaşınması, ishal, 
o~urluk, baş dfüımesi, salya akması, aar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede ve işitmede 
bozukluk... Hep bu kurtlann tesiridir. 

Bir Kutu 

Bu kurtların en birinci dev3s1du. Büyük ve küçüklere emniyet ve itimıtdla verilir. Her çocuk 
aeve seve yer. 
DİKKAT: Kullandıktan 24 saat sonra solucan düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimad ediniz. Sıhhat 

Vekaletinin resmi müsaadesini haiııdir. •rarzı istima'1i kutuların içinde yazılıdır. Fiatı her eczanede 20 kuruş -
" tur. (SANTA) ismine dikkat. <im ______________ _.,. 

-ı 

MOTORLU KOlVJPRESÖRLERİ 
Rasyonel tarzda çalışan ~!etmeler için 
pratik, kolayca hareket .eden muzay -
yak hıwa generatorlalrıdır. 

DEMAG muzayyak hava avadanlık
ları sağlam, fakat kullaı:ulması kolay ve 
istimal() daima hazırdırlar. Teklif ve 

taleb ediniz. 

Türkiye için mümessili: 

KRAFT ve OS T R OWSKY 
. Sahibi: FRED. W. KRAFT 
lstanbul - Galata, Karamustafa soknk No. 36 Marmara han posta 

kutusu No. 1216 

Devlet demiryotları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnları 
.. M.~hammen bedc.11 1875 Ura olan 25000 kilo çamaşır için adi soda 5/2/1940 Pazartesi 

gunu .ı.aııt (11) on birde Haydarpaşada gar blnıı.sı dahilindeki komisy t 
ekSlltme usullle satın alınacaktır. on arafından açık 

Bu işo girmek 1stıyenlerin 140 lira 63 kuruşluk muv:ı kkat tetnı t k 
yin ettlğ1 vE>.sulkle blrlikw eksiltme günü saa.ttno kadar ko is na ve . anunun . ta -

d 
m yona müracaatıed rn .• 

zun ır. 

Bu tşc aid fartnameler lr.oml.syondan paraau oıaralı: datıtılmaktadır 
(54-0) 

~-~ .... 
Niçin 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor t 

• 
Soıı Moda ve caz.ıp bir colr. 
renkleri vıırdır. 

Taıııdıtım bütün pudulardaa '* daha hafif ve daha iııcedir. '* Hakiki çiçeklerin nefis koku• 
ıuııu perestit ediyorum. 
Bütün _güıı aabit kaldıtını ııör· * düm. Bu •ır. yani •Krema kô· 
pÜQ"Ü• hiç bir pudrada yoktur. 
Riir.g&r ve yatmurda bile teni * tue, oermio ve gayet .o• 
vimH mobafua eder. 
Bundan daha iyi pudra olma• * dıtıııa kat'iyeıı emloim. 

270329 No. 

270330 No. 

270333 No. 

l2703~ No. 

İkincikinun 28 

D ON 
Yeni çıkaTI plaklar 

SAFiYE TOKAY 
AŞKINA DOLAN Beste: Hılındi Tolrııy 

YAR BAÖINDA ÜZÜM VAR Basta: Hamdi Tokay 

AHMED COŞKUNSES 
Y AZlK O r DU RANA B ste : Hasan Galer 
IS J EMEM EL KOYMASIN Rast Neva Gazel 

ZEYNEB ÖYLÜ 
PENCEREDEN BAKMA ÖYLE Beste: Faruk EmhH 
ATLI G.bLDl GELiN BEKLER Besle: Faruk Embas 

HAMDI TOKA.Y 
RAST TAKSIM 
HİCAZ TAKSİM Kla.rnet 

ESKi ve YENİ ROlvtATİZMA, LUMBAGO, Si
y ATIK, OMUZ, ARKA, BEL, DiZ. KALÇA ve 
soğuk algınlıklarından ileri gelen şiddetli ağrılarını 

teskin ve izale eder. 

Tür.dye Cümhurjyeti 

ZiRAA BANKASI 
Kurulu~ ttırihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve tıcart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR , 

Zi.raat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO ıı:.ası ~ulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda.ki pla -
na gore ikrami{'e dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.ooo Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 ti 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 ti 50 " 5,000 ,, 
120 H 40 tt 4,800 n 

160 it 20 .. 3,200 " 
.~İ~T: H~sablarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

dTr~nlere iknun.iye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
ura a: se1?'ede 4 defa, 1 Eylul, ı Birincikanun, 1 Mart ve ı Hazi. 

ran tarihlerınde çekilecektir. 

• 

fa 


