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sayısı uu J·· 

gösteriyor. 

Her gün 

Karnbükc gidip .gelen arkadaşlarımızın anlattıklannıl ba
k~~ fabrikanın bir günde istilısal ve sarfettiği havagazı 
bızım İstanbulunkinden herhalde fazla olacak. Fakııt fazla· 
lığının derecesi nedir? Öğrenip yazmak, k-üçük bir muka
yese yapmak istedik ve telefonla alfıknd'anna sorduk: 

- Hatırımd:ı değil, dedi. Bir dakika müsa d 
a e ediniz -

liyeyim. • soy-

Bugfme kadar oradan tam dört gün gfl<>Tn; .. ; 
-""-·~ .... ve cevab ı· 

yoldadır. e an 
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Sayfa 3 

Fin mukabil taarruzu 
(Baştarafı ı inci sayfada) ldetle devam :t~es.i .. y.~k~ek So::ı ku: 

R kk d ·manın oldukça zayıf bir hücumunu tar- manda heyetının ) uruyuş kollaTıle ta 

t il • h detmiştir. arruz usulünden vazgeçerek cephec..lPn o manya pe ro. erı a ın a Dün düşman tayyareleri şimal! Fin - taarruzu tercih ettiğini göstermekte -
landiya üzerinde uçuşlar yapmıştır. Bu dir. 
uçuşlara pek ıbüyük kuvvetler iştirak ey- 1 ı ağır Sovyet tankı. tank toplan -F 1 •it d !emiştir. nın atec:ile tahrib edilmiştir. Dün Sov-ra nsa Ve ngl ere e Sovyet tayyareleri, Savokoski, Huh - yetler ;ahada .binden fatzla ölü bırak • 
ma, Sotkamo ve Lieksae'yi bombard.ı - mışlard?r 
man etmiştir. Sovyet gem.ilerinde yangınlar h d d • Dünkü bombardımanlar neticesinde, Helsinki 28 ( A.A.) - StokhoJm eyecan evam e )yor şimdiye kadar bir tek kişinin ölmü~ ol - Tidninr<.'n gazetesinin muhabirine gö
duğu bildirilmektedir. re. Fin18ndiya tayyarelerinin Kronş -

Dünkü hava faa!iyeti esnasında dü~ - tad'ı bombardımanları esnasında bazı 

Rumen lktısa d Nazırı, hiçbir ecnebi memleketin nıanın üç tayya-re:n düşürü1müıtü;AA.1 ::~~er~~"i:diy~a:-._~1::,i~;'rib';.~": 
muahedelerle tesbit edilen miktardan /azla petrol Moskova i':(1'Ate~liği Leningrad fından m2~~a~~e :ı~m:i~:da t l b d • "'• J • I •ı• .~· • f • f J• genel kurmayının tebliği: Helsinki 28 (A.A.) - 1898 doğum

Q e etme zgzne UQlr l ngı lZ SeJ trzne emına Ver l Koşif kollan faaliyeti kaıydedilmiş !ular. sil>h altına çağınlmıştır. Bun • 

.. . . ve Sovyet hava kuvvetler de keşif u - lar, 2 Subatta şubelere müra~aat ede· 
Paris 26 - Almanyanın Romanya avantajlar neticesinde Fransa ve İn • Bukreş 28 (A.A.) - Mılli ikhsad na - çuşhırı vapmıştır. klercHr. Bu suretle 21 smıf silAh al-

ftzerinde yapmakta olduğu tazyHc, gilterf"de uyanan meşru heyecan, dok- zı~, dü~ en. ~ühi:r1 .. pet~ol şirket~erir.in . Sovyetlerin 7.ayiatı :a alınmış bulunmak.fadır. Askerle • 
Fr~n~ız gazetelerinin esaslı m-.guli • tor Göbbels'in propaganda servisleri mumesmllen ıle goruşmuş ve k;ndilerlne Hel<inki 28 (A.A.) _ Ladoga gölO- rin kayak levazımı ve kayak ayakkal>ı· 
yetını teşkilde devam ediyor. tara~ndan geriiş mikyasta kullaru.lıp teşekkül etmekte 0~~. ve faalıyetı .Ro - nün şimalindo Sovyet taarruzunun fid- lari1e müracaatleri bildirilmektedir. 

E .. ı · . · d manyada bulunan bütun petrol şırket ===~-=====-=_;,==::ı=m-==-===========-=====-=-=-~==ı-.• e rıor gazetesi diyor ki: işlenmektedir. NaZ1 propa!,t'ln ası. .. . . 15 
.. . . . h .. 1 dilm muesseselenne şamil olacak olan umum 

1 
d• G b h • d gunden daha az bir zaman !çın • Londr:t ve Pansm ta ammu e ez petr 1 k . ı·-· . ah" t' ak Al F·ın a ... n ıya ar cep esın e ne A.l So B" li-· . B l İ h .. , ....... _ t• . d • o omıser ıgının m lye ı vem - manyanın • 1ca' manya. vyetler ır gının a tazyikinden ve ngiliz uı.rnme mm 3g saıdları hakkında mallımat vermiştir. 

~lara. ayak basmasın~. g~z Y.~a si rudan doğruya Y!Ptı~ teh~idl:rde.~ bah Nazır, bundan sonra İngilterenin Bük- ya karşı vaz·ıyet•ı faaliyet başladı yai:ıebnı baştan başa degıştırrnıştır. Sov sediyor. Bu gülunçtur. Çunku mutte - reş elçisini kabul etmiştir. Diplomatik 
~~Herden pet:oı a1amıyacağın_ı göre~ fikler fçin dava hiçbir zaman bitaraf- mahfellcre gelen malfunata göre Rumen 

manya yemden pancerman~zrn tulu ları kendi yanlarına zorla sokmak ol - iktisad nazın Romanyanın petrol ihra -errıeııc · · ' - ı t -h 
• . rının an anevı yo una eveccu mamı!?hr ve olmıyacacktır. Fransa ·-.;e cı hususunda ecnebi memleketlere karşı 

etmış ~e Ga1içya petrollerinin kendi_ - İnpiltcıenin harb ga~yeleri. her mille - giriştiği taahhüdler hakkında sefire ma
sine k:ralanmasını ve doğrudan dog.- tin hattı hareketini serbestçe alabil - lt1mat vermiş ve hiçbir ecnebi m.emleke
ruya Homanya petrollerine giden L - mesini temin edecek derecede yüksek- tin muahede!ede teSbit edilen miktardan 
Wow - Cernauti demir yolunun teknik tir ve herkes tarafından malılmdur. fazla petrol taleb etmediğine dair sefire 
ve ac;k"'ri bakımdan kendi kontrolü al- .. teminat vermiştir. 
!t.ı~a vcrilmişini taleb etmiştir. Finlan- Romanya ~etrolu karşısındaki vaziyet Petrol komisyonu reisliği 
dıyadl. fena vaziyette meşgul bulunan ise çok sarihtır. Bu dav~~ın esasları şun- Bükreş 28 (A.A.) - İktısad nezareti 
KrerrıI•n ise Berline herhangi bir mu- lardır: Romanya.nın .:tngılız, Fran.sız a~ - umumi kati:bi profesör Chelman Ned,la, 
kavem~tte bulunmamıştır. laşmalanna ve tıcarı muahedelerıne hur- ahiren ihdas edilmiş olan hükumet pet -

Frnnsa ve İngilteredc heyecan met etmesine müteyakkız bulunmak, Ro rol komisyonu reisliğine tayin edilmiştir. 
Petıt Journal gazıetesinin diploma- rnanyanın bitaraf1ığının tatbikine nezaret Mınnaileyh, idari vezaifinden istifa et -

tik muharriri ise şu mütaleaları yürüt etmdk ve nihayet enternasyonal hukuk miştir. Kendisi, birçok senelerdenberl 
ınekted!r: kaidelerile müemmen bulunan ablukaya Rador ajansı administratörlüğünü de ifa 
nz Berlinin Romanyadan aldığı fazla devam etmek. e'tımekte idi. 

Kopenhag 28 (A.A.) - Berlinske Ti - Paris 26 (AA..) - 26 Kanunusani 
dende gazetesine Beriinden bildirildiğine akşam tebliği: 
göre, Almanya ile Finlandiya arasındaki Bugün cephenin bazı noktalaınnda 

klering anlaşmasının uzatılması hakkın - ileri hat unsurları arasında Jaaliyet 
daki müzakereler neticelenmiştir. yenidPn başlamıştır. 

Berlinske Tidende gazetesi., bu haberi 
verdikten sonra, şu mütıaleayı ilave et -
mektcdir: 

Bu anlaşmanın imzası da gösteriyor ki 

Macaristanda yeni matbuat 
kanunu hazırlandı 

Almanya ve Finlandiya normal münare- Budapeşte 28 (A.A.) - Nazırlar 
betler idamesine devam eylemektedir ve mecfüi, yeni bir matbuat kanunu ıa -
Almanya, bir çok defa söylediği gibi Sov yihası kabul etmiştir. Layiha yakınrla 
yet - Finlandiya anlaşmazlığının haricin- parlamer.toya tevdi edilecektir. 
de kalmak niyetindedir. 

Bigada tayinler ve nakHler 

Çemberi ayn bitarafların 1 

vaziyeti hakkında 
Uruguvag hilkiimetl 
Alman bahrlgelilerlnl 
Teohif elti 

Sapanca elmabkları fenni . B. z· t B 
• • Biga- (Hususı) - ıga ıraa :~-Finf andiyada birçok surette temızlenıyor kası memuru Emin Pusat. İstanbul Zı-

İzrnit 28 (A.A.) - Sapancc. elınalıkla- raat bankasına ~akl~n tay~ kıl~nmış 

bir nutuk söyliyecek 
mahkOmlar rının islabı ve inkişafı için Ziraat Veka- ve yPni memunyetıne gıtmek üzere 

Montevideo, 28 (A.A.) - Urugvay hü 
kfuneti, Graf Von Spee'nin müreitebatın-

• • letince alınmış bulun.an tedbirler cümle • buradan ayrılmıştır. 

cepheye gıltıler sinden olarak Sapanca elmalık.lannda ge Münhal olan Bigcr Zir~at a·Bı ankDası 
Londra 26 (A.A.) - Bu sabahki İn- dan Urugvayda kalmış olan 10 kadar sü

glliz gazeteleri, B. Çemberlayn'in Çar- bay ile 4 bahriye erinin mevkuf tutul -
§Brnba günü cNational Public İnteres - masına karar vermiştir. 

• . 1 h k f b 1 memurluğuna naklen tayın e ı en a-
Helsinki 28 (A.A.) - Finlandiyada bir niş bir fennı temız eme are e 1 aşa - vas bank memuru Tahir Ünveren gelip 

çok hukuku umumiye mahkfunlan, ha - mıştır. Bu işler ziraat müdüriyetince ha- veni vazifesine başlamıştır. 

ts Committee• nin öğle ziyafetinde bir 
nutuk söyliyeceğini bildirmektedir. 

Sunctay Times gazetesine göre, baş
ve.~i1 bu nutkunda geçen hafta umn 
munaka~alara sebeb veren bitaTaf dev
letlerin vaziyetini bahis mevzuu yRpa
caktır. 

F elakt tzedelere 
Y' pılan yardımlar 

reketlerinin fidyesini cephede ödeyebil - zırlanan bir program dairesinde Arifiye - Biga emniyet komiseri Veysel teka
meleri için, Reisicümhurd'.an hapis ceza- elma istasyonundaki kursta yetiştiri~ üde sevkedilmiş. yerine tayin olunan 
lannın affııu taleb etmişlerdir. bulunan 30 usta amele tarafından ve tek- I-fatay komiserlerinden Muzaffer Sa

Reisicümhur, bu mahkUmlarm talebi • nik memurlarının nezaretleri altında ya-1 vasçı gelmiş işe başlamıştır. Biga vari-
ni is'af eylemiştir. pılacaktır. da~ k5~ibi İsmailin vefatına mebni yc-

Mahkfunların bir çoğu, birkaç gün ev-1 rine v~rgi katibi Mustafa tayin o1un-
vel Reisicümhura teşekkür mektub1an Fransız mab'usları Londrada mustur. Ankara 28 (A.A.) - Hareketian fe • göndermiş ve vatan için ellerinden gele- · 

laketzedelerine y.ardım olarak yapılmak- ni yapabilmekten duyduklan memnuni _ Londra 28 (A.A.) - Fransa - İngilte - p 
1
. M Uf it" • S d 

Ç·ın ı·ı f . . 1 k ta olan tebeniiat etrafında bugün veri - yeti bildirmişlerdir. re parlamento komitesi azasından 12 ar 1 e ışı amsun a 
1 er 1 za erımız ar 1 len haberler Tekirdağında villyet itiba • Fransız meb'usu, komitenin İngiliz aza- Samsun (Hususi) - Bir müddetten. 

muhakkaktır dı·yorlar rile yapılmış olan para "yardımı 22.125 li- Japonlar bir İngiliz sına iadei ziyaret maksadile Londraya beri Amasyada bulunan c. H. P. bölğe 
7 rayı bulmuştur. Bundan başka 6.848 par- d l l .. gelmiştir. Fransız ııneb'uslan heyetine, miifettişi Erzurum meb'usu Salim Al-

. Çung - King 28 (A.A.) _ Bütün ça giyecek eşya.sile 14.898 kilo da muh - vapurun a saat suren Fransız Ma.axif Nazın Yvon Delbos riya- tuğ, hafta içinde Samsuna dönmilş ve 
Çın gazeteleri. bugün. 26 Kanunusani telif yiye<:ek maddesi toplanmış ve Kı - bir araştırma yaphlar set etmektedir. parti i~lerile meşgul olrnıya çalışmıştır. 
1932 de VUkua gelen «Birinci Şanghay zılay merkezine gönderilmiştir. Çine Kı- Roma 28 (A.A.) - Stefani ajansının ........................................................................................................................... _ 
~~harebesi• nin sekizinci yıldönümü- zılayı bugüne kıadar 1724 lirası merkez diplomatik muharririnin yazdığına gö- Sabahtan Sabaha 
nu tebarüz ettirmektedir. nahiyesinde, 360 lirası Akçaovada, 416 li- re bir Japon harb gemisi cWingsang• 

T~~unpao gazetesi <liyor ki: rası da Karpuz.'luda olmak üzere 2500 li- isrnind<>ki İngiliz vapuronu durduraTak 
.~ırı?ci Şanghay muharebesi, Çinin ra para teberrüü .k.aıbul etmiş ve bu para- içinde araştırmalar yapmıştır. Araş -

~~;d~rnıy~ceğini Japon militaristlerine lar Kızılay Umumi Merkezine gönderil - tırmalar 11 saat sürmüştUr. 
'er ır.en 1.~k ihtannı teşkil etmiştir. Ha- miştir. Bunlardan baŞ'ka Çineliler 406 Şanghaydan alınan bir habere göıe, 
ıseler gostenniştir ki. Çin zaptoluna- parça giyim eşyası topladıklan gibi 60 bu hadiseyi pek vahim addeden İngiliz 

maz. Japo.n nıilitaristleri muhakkak bir baş koyun ile 17 teneke kavurma vermiş- deniz makamları. Japon deniz maka .. 
~iuvaffakiyetsizliğe doğru gitmekte - lerdı'r matı nezdinde keyfiyeti protesto et -ur. Zai~ · · · 
\:ilde ~ . nmız artık muhakkaktır. Şlm- Trabzon 28 (A.A.) - Felaketzedeler i- mişledi r. 

1 k ~ :nılli Çini kendisini bekliyen oar- . kurba tind h . • d 
200 

Londrada bu m-aştırrnanın cAsama 8 ıstıkbalden dolayı tebrik edebiliriz. çın n eh enl §e ıştırrunız e tene • Maru• ve cLasuta Maru• isimlerinde-
Bu ç· . ke kavurma azır anm . t 

ını yaratmak için hayatlarını d ka 00 t f .. ki Japon vapurlarında ngiliz harb 
:v:ren kahrarnanlann hatırası önünde Bun an baş . 1.ge ara ından dort gemileri tııra!ından yapılan araştımııı-
'!llk1H edelim. klüp arasında tertıb edilen maçlar sona lat"a bir mukabele olmak üzere yapı1dı

ermif, maç hasılatı olan 320 lira Kızılay ğı ıöylenmektedir. 
Ziraat Bankası Antepten 

fıstık müba)aasına 
Kurumuna verihnişt~r. Ayrıca gene fe - Japonyanın protestosu 
IAketzedeler men.faatme Halkevi tarafın-

başladı 
da verilen temQl hasılatı olan 300 l' Tokyo 28 (A.A.) - Domei ajansı • 

n ıra nm bildirdiğine göre. Japonya pek 

Antep 28 (A.A.) - Ankaradan l>u
ra~a g~Ien Zirrtat Bankası mümessil -

da Kızılaya yatınlnu~tır. muhtemel olarak Asamu Maru hadise-

si hakkında İngiltereye ikinci bir pro. 
Kont Ciano ile Yugoslav testo notası daha gönderecektir. lerınc bura Zı"raat B k M"'d- - b an ası u uru u- H • • N 

rada köylerde ve f st k . d ancıye azırı 
1 ı pıyasasın a vap 

f.:U:r~ . l~tkikatı ı:nütea'kib banka köy- buluşmuyor 
u. e !n e fıstık fiatıarını yükseltmek 
!çın pıyosayn rnüdah ... le d · k f k Be:lgrad 26 (A.A.) - Yabancı mem ··1. .. e ere ıst1 . • 
muuayMsına başlarnışt F t k . ba1ardan çıkmı bazı şayıalarla alakadar ır. •ıs ı pıva - · 
s:sının ?eçen senelere nazaran çok~ dü- olarak Belgrad salahiyettar mahfelle-
şuk var.ıyettt• bulunduğu esnasında Zi- rinde söylendiğine g.öre, şimdli.lik bir 
raat Bnnkasın•n · k · ·· ·· · 

·· t h .1 . • pıyMaya müdahalesi Ciano • Mar ovıç goru.şmesı mevzuu -
mus a sı lerı "ok se . d' d • ·ıd · 

:r vın ırmiştir. bahs egı ır. 

İngiliz - Bulgar 
mali müzakereleri 

Sofya 28 (A.A.) - Bulgar Nazırlar 
meclisinin bir karan üzerine, Bulgar dü
yunu umumiyesi direktörü Molof, Bul -
gar fstikrazlarmın İngiliz hamilleri ile 
yeni anla§malar akdetmek maksadile, 
dün Londraya hırreket eylemiştir. 

Bir mucize ister 
Bi~ bir meTSlm bu kq kadar 51k1ntı vt'rnıiş defildir. Sürekli, cam, lfreınç ve 

korkunç bir kq geçiriyoruz.. Ne yafmuru yafmur, ne kan kar, ne fırtınası fırtına .• 
Kararsız, kılı.ksız, maymun lştihah bir kış. \'e hiç bir dünya harbi de bu harb kadar 

sinirleri ıermiş def ildir. Karars11, harekeMz, heyet"ansu bir harb. Finlerin :pşır. 
tıcı, sürprizli müdafaalan araya &irmese dünya matbuatı vak'a olarak kaydedecek 
nıenu bulaınıyacak, Mlllıarib de1'1etlerin propafanda neşriyatı da ilk zamanlarda. 

ki tesirini kaybetti. Bidise ve netice bekllyenler masa başlarında hazır.anmq fikir 
konsenalarile tatmin edilemJyorJar. TalıminJer tamamile boş çıkmıştır. O kadar 
korkulan harb patıadıfı anda yirmi bet yıldır hazırlanan muazzam kanetler 
Aqimidin mua17el manJvelisı ribl efsanerl ıremberek halinde arzı yerinden 01. 
ndacak, dünya btr Jı:an ve çetlk cebeanentl içinde kalacak, medeniyete, bak.ta ve 
ff'refe kasdedenler cezala.ruu bulacaklar \'e ırm ufaklı milletler mes'ud sulbe b1'11. 
ıacaldar. Bö&ün bu dqünceler •imdi maya ve tbamur halindedir, 

Bqka ülkelerin de Polonya ~bl yanıp yıktması arzu edllmez. Muharib, bitaraf 
biç kimsenin sarar ıörmeıd istenmez. insani hisler medeniyet hesabına zarar kay. 
dedilecek ve lnsanhfa sefalet ıetlrece .. kanlı hareketlerden mütenefflrdiJ', Güzel, 
fakat acısı cepheden ziyade cephe ıerislnde duyulan, kokusu mubariblerden ziya. 

de bltaraflar arasında iıJssecUJen ba muhuf, esrarenriz sükünet daha mı az telı. 
lfteU!. Yayı:q saıhası meçhul, son aôzünün söyienecefi, muhasımlan ıünıü süngüye 
retlren bir mücadd..eden daha Dil u korkulu! 

Harbden enel z:aten llnirler rerUınl ti. Dünya kt'ndisini Pompeiye Çt'VİJ'ecek 
bir volkanın infilakını bekliyordu. Fikirler vt' ıhisler bu muhakkak ve yakın tehll. •fi için hazırlanmıştL 

Dört ay var ki hadiselerin içindeyiz ve dünya fitili tutuşturulmuş, fakat ateşi 
henüz dinamJte nrmanıq bir kaya tlbi par~alanacağı korkunç anı bekliyor. 
Tt"mennl edtfr ki harbi yaratan sebebıcr kendi kendine ortadan kalksın. Pek ağır 
seyir ile dinamite yaklaşan fitil J:endi kendine sönsün ve patlamak anınt bckliycn 
dinamit .~e kendi kendine çürüyüp Jnhiliil etsin. Sinirleri bozuk, hayatı bozuk, ruhu 
boımk dunyaya sthhatlnl ve siikfıueUni iade t'decek kudret ancak böyle bir mucize 
olabiiir! 
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( Sehir Haberleri ) Bu yıl muhtelif vilayet ve 
T-a-k-sı.::..: m_m_e_y_d-an_ı_n_ın-ye_n_i~~T~ifu-se-ka-rş-ı __,. kazalarda 65 Halkevi yapılacak 

ki h 1 mücadele başhyor 
1 

inşaata Haziran başında başlanacak ve gelecek 

şe i azır anıyor ~ehirdeki bütün oteller, kışa kadar hersi temamlanmış olacak 
Taksim abidesinde yapılan bir tetkik neticesinde 

kaide kısmını teşkil eden taılann çatladığı anlatıldı 

.. 

kahveler ve umumi yeler 
sıkı teftişten geçirilecek 

Cümhuriyet Halle Partisi Genel Sek- nız 50 kadar kaza merkezile 15 vi1fıyet 
retcrliği yurdun muhtelif mmtakah - merkezinde muayyen bir tip dahilind4 
rında, hl'lyırlı hizmetleri günden güne Halkevi binaları yaptırılacaktır. 

Şehrimizde tifüs vak'alarına tesadüf inkişof etmekte olan Haikevle:-imizi Halkcvlerine aid planlc..trla keşifnıv 
edildiğini dün yazmı§tık. Bu hususta bina bakımından daha iyi çalı~ab!le · me ve şartname Parti Cknel Sekr<tcr' 
malumatına müracaat olunan İstanbul cek bir vaziyete koymak arzu ve dü - liğı tarafından hazırlanacak ve ali'ıkal 
Sıhhiye Müdürü Ali Rıza gazetecilere şüncPsile şimdiye kadar yapılmış okm darlf1ra gönderilecektir. Kazalarda yılı' 
şur.ları söylemiştir. HEıJkevlerine zamimeten binaya muh- pılacak Halkevlerinin keşifleri 1 O - 1 S 

- Maatteessüf şehrimizde tifüs taç olan yerlerde. muntazam bir prog- bin lira raddesinde olacak ve biııalaf 
vak'aJarı vardır. Yakacıkta iki kişi bu · d b·ı· d . H lk 1 . '"ptır tahminen 300 kişiyi istiab edecek bif 
h t 1 • t t lm K" d d h l t ra'Tl a • m e yenı a ev en 'J"' - h a·· b'' .. k da " t · as a ıga u u uştu. oy e er a e- • k · . t ' B k "'"dl l sal<mla aşlıcc.. ort uyu o yı ın ıvs · 1 1 d'. m~~a ·nrar vermış ır. u ma X> , mızUk yapılmıştır. stanbu un ıger . . • 

8 10 
cd~cektir. 

S€mtle1 inde tesadüf edilen tifüs vak'a- Partının hazırladıgı programın - Yeni yapılacak Halkevleri için :"'la-' 

lan için icab eden tedbirleri a-lmakta - sene g:b] az bir zaman içinde bütiin ''i- h~lli iriarelerinden ve Parti mcrkr ziıı• 
yız. . layct merkezlerile kazalarunızı Hal • den tahsisat ayrılaccrk. arsalar tem;n CY 

Tedbirlerimize bundan sonra da rle- kev1erlle bezemek. ve bu Halkev1eri - dilecek ve Haziran başında inşaata bJ ' 
vam ecff'eğiz. Bekar odaları, otellcr. ,mizi binalandırmaktır. Pa'rti bu prog- Iar.arak binahr gelecek kışa kadar be .. 
kahveler ve halkın toplu olarak bulun- ramı. şimdiye kadar Halkevi binası henıehal bitirilecektir. 
duğu umumt yerler sık ı teftişten geçi- yaplırıJrnamış olan vilayet ve kaza P< rti her yıl yeni yeni Ha1kevled 
rilmektedir. Bütün vasıtamızla şehir - me:kezlerinde her yıl bir miktar Hal- yaphrmak suretile 18-1 O yıl sonra Hali( 
de bitli bırakmamağa çalışıyoruz. kevi yaotırınak suretile tahakkuk et - evi binası bulunmıyan hiç bir kasnba 

Dokt0rlar tifüs gibi sari hastalıkları tireccktlr. ye vHa\·et merkezi ka·lmamasını temin 
Tak3'im meydanı kenarında ki binıılcırdan. bir Jcumı yıkılırken ~ ~akın hükfunet. ta~ibleri.ne de~hal İçinde bulunduğumuz yıl içinde yal- ede<-ektJr. J 

Tuks~me~~~a~ ~~~lumı~ahld~i ~~~k ~~kUzımb~furm~~~un~~~~ın ~s~~-~~-=====~~~~===========~=-~~~ 
başka tarafa nakli iti henüz Uanaı edi- gelmiştir. •n1 !enesinde yerine ko - tedavi .eden bi: ~ekim, tarafın~an i~~ - B ·kt t C veni neşriyat ) 
lememi!-tir. Havalar kışladığı için ev· nan Teksim abidesi fü:erinde son sene.- bar t>d!lmemiş bır vak a oldugunu og- e Şl QŞ Q '------------
velce geceleri devaım eden faaliyete ıerae ~aslı bir t~kik yapılmamı~tı. Şe- re'llrse~ derhal o hekimi mahkemeye 3 ev yandı M 
nihaye! verilmişti. Yıkılan binaların hirciHk müteha~ Prost'un ve bir - vereceğız.> ey~a Zalnanı 
yerinde tahmin edilemİ}'en miktarda kaç hey'keltraşın iştirakile Taksim a • • k Hı'nd .,alri Tagorun (?Ur1CI1. 

- d :ıww1~ı ı f M h·ıı· • Evvelki gece sabaha karşı Beşi ta~- " " toprak çıkmı.ştır. bide!i inceden ineeye goz en g.._~~... - zıe U 1 f 01 Türkçeye çeviren İbrahim H»yl. 
T ks İ · · ta Uzuncaovada 3 evin yanmasile ne -Bım:lar yıkıldıktan sonra a im miş. bilhassa taşları talyadan getin Remzi kütüphanesi. 109 snyfa. 

kışlaslmn cepbesi ve Mete caddesi ü - len kaide üzerinde durulmuştur. Yap1- bugün defnedı'yoruz ticelenen bir yangın olmuştur. Yangın 30 kuruş. 
ıeıkdek.i ufak tefek apa.Ttımanlar mey lan tetkiklerden sonra hazırlanan ra - tramvay amelesinden Halil oğlu Ham- Türkiyede büyük blr okuyucu kütlesi tara. 
dana cıkmıs. Taksim meydanına çirkin por belediyeye, orada'n da Nafıa Ve • Gazeteci arkadaşlanmızdan 1zzet dinin iki katlı evinden ç1km11 ve kısa tından hayranlıkla okunan :Eilnd şairi Rnbin,. 

• J • ' • } d' k • · .. · · · · • · h ğı .. . d ki 8 1 O trannth Tagore·un şllrlerl en geniş mnnaslle bir mflnzara vermıştır. Be e ıye, ış - kiıletL'le gon:ierilmıştır. . Muhıtun Apagın kısa bır astalı mu bır zaman sonra yanın a •. nu . - bizim bugün hasret duyduğwnuz bir şıir ıile. 
lanm bu cepqesini derhal kireçle ha - MütE>hassısların Nafıa Vekaletınc teakıb J:ay&ta veda ettiğini dün tees - maralı Receb ve Hacerin evlenM de sı- 1 mım Y!L'"'attığı ve rnuhııyyilelerimtzı harekele 
dana etmişse de eski çirkinliğin önüne göndermiş oldukları rapora göre ahi- sürle bildirmiştik. İzzet Muhittinin 29 rayet etmiştir. Yangın itfaiyeye geç ha getirdiği ıçın üstün bir kıymet taş;ma~ktadır. 
geçi1ememiştir. Mele cHldesindeki u- der.in kaide kısmını t~il ecren ta.~lar yaş gibi çok genç bir ç&ğda uful edişi ber verilmiş ve itfaiye grupu hadise Şnrkın __ o~ emsaline r~Unnmıynn. huznu, aşkı.ı 
falc tef ek apartımanların önünü kapa - catlamış. kaidenin tamamen deği~mesi gazeteci ~ sporcu arkadaşları. kendi- verine yf:liştigı· · zaman her üç evi de a- tevekkul~ .. ve htahasstı ur.~,_ Tagore undd ını.::r~ate .. 

· ... · · · . · . . .. ~ rındıı butun .aya yeı.uc mevcu ur. "" mak maksadile meydanın planında ta- iktıza edecek bir mah1yet arzetmııtır. sını tanıyan dığer bütun dostlan ara- teşler içinde bulmuştur. bu hasret kaldığımız hava son zamanlara 
dilıH yapılmıştır. Abidenin kaid~ tamamen yerinden çı smda büyük bir teessür uyandırrn1ştır. y b .. ta n yandlk- kadar tek tük mecmua köşelerinde hapse -

Meydanı süsliyecek binafar savesin- karılmab ve yerine yeni kaide vazedil- Daha ilk tanıştığı bir adamın derhal t angm, u ukç .~vd" ~laıneb'lm' ı· Za dilmiş bulunuyordu. Şairden yapılan bll.21 
. . _ • . f . . . . . an sonra anca son uru e ı ış ır. fi el d de k etinin büyük b'r de mevdanın Ayazpaşa cıheh guzelle!i:.- melidir. Abıdenin bu şekilde muha aza• derdınc derr..1an olabılmek ıçın dınlen- . terr m er e onun ıym · 

rniş '<'l~raktır. "' olunm;o!ıı ve icab eden tamiratın vak _ mc zamanlarını haTcamaktan çekinmi. bıta yangın hadisesi etrafında tahkıkat k~mının kaybolduj!unu görüyorduk. 
İstanbul Beledivesi v~ mütehassıs tinde vapılmavu~ı ilerisi için iyi olmı- yen ve her türlü yardımı sarfeden tz- yapmalı:.tcrdır. Yangının üstü açık bı - lbrahlm Hoyt, Tagor'un duygularına karııı 

• • • • • • J -ı • · : • · .. . sndık k."\Jnrak, onu ele aldı, doğrudan doğ. Pro5t, Taksım meydanının yem şeklını yara~ raporda bllhassa ışa'ret edllrnıs- zetm cenazesı bugun arkadaşlarının rak1lan l:,ır mangaldan çıkan kıvılcım - ruya Bengnlceden ing!Uzceye bizzat şair ta-
tesbitle meşguldür. Meydana .yeni şekil tir. Bu rapora VekA.letin ne şekilde c~ ~özya~lnn arasında Jn€rgsimle defne - ların tf>sirile vukua geldiği an1aşum1ş- raf!r.cia!'l tercüme edilen Bahçıvnnı Türkçeyi'! 
wrileceği esnada Taksim civarında ba- vab vereceği maH\m değildir. Belediye. dilecektir. tır. çe\~rdl. Çok güzel blr ifade tarzı, çok nefis 
zı tetkilder yapılması lazım gelmiş. Vekaletten gelecek -cevaba tntizaren * İki yangın ~langıcı daha b1r bnskı ve Münif Fehlmin enfes bir resmi 
V ]. p bel d' f h 4-" ü k · d · lA- h k d 1 1le intUjar saha.sına çıkan bu kltnb şlrndlyo 

a ı. rost 'Ve e ıye en eye.ı m - Ta sım mey anının yem p c:uıını azır- Basın ar a aş arına Dün şehirde iki yangın başlangıcı kadar geniş bir kari küt.le.si tarafından !cnpı_ 
t.eh.1ssıslar1 ayrı ayrı giderek inceleme larken bu lmsuru da nazarı itibare a- Basın Birliği İstanbul Mıntakası olmuştur. şıldı ve ikinci baskısı da yapıldı, bu baskı 
lerde rulunmu.şlardır. Bu arada Tak • lacaktır. R . 1. v. d B . ğl d Bo. k dd ~· d <la kısa bir zamanda bitU. Tagore'un büt ün

1 eıs ı r,!n en: eyo un a gaz esen ca e~ın e hnvası?e veren bu kttabdan sonra İbrahim 
Ba-sın ailesi genç bir .uzvunu kay - 2-.3 sav11ı börekçi Mehmede aid evın i- Hoyl ~alrln ııMeyva zamanı. adlı eseri üze_ I 

betm0l;lP miiteessirdir. Tzzet Muhittin kinci kntında yanan soba bacasında bi. rinde çalışmıya ba.şladL Bizzat şahidi oldu. 
F . ·· ·ıı · · "th ı · · n· k k kır u d h. lendi Apak. 'l'ürk gazetecili~ni en iyi vasıf riken kurumların ve Ayazpaşada dok- ğll!l\uz bu çalışmada değerli arkadaşımnı 

rama rnumessı erınm ı a perınısı ır arı oc& um r en ze ır .1 .1 . b' . t'kb 1 "tü ek azamı b'r ıtına gösterdi cMeyva zamanı. da 
Ticaret Vekaleti şehrimizdeki ala - 'F'at!tte Sinaınağa mahallesinde otu- [an e. e~ ı ~n 1;/~.1 

• at~ ~o. ~~ f• tor Mehmed Kamilin Ulusal 8.1>art1ma- ha nefis. b!r tarzda Türkçeye çevrildi ve gen; 
kadarlara bir tamim göndererek ilıra- ran Hasan ile karısı Emine. dün oda • ~esaım::-: uvve 1 

. ır ~s 1 . a. m ışa ı mnda kalorifer bacMmdaki kurumla - nefis bir ttlb ile intişar sahasına çıkarıldL 
t l . Fr ilm ·ıı . . l k d ki it da ıle ye butun me\1cudıvet1le ıştırak eden rın tutuşmasile iki yangın başlangıcı Muhte'Vası olgun meyvalar veren bir ba.bçe 

ca çı ıır.ınızın ansa m essı ermın arma oy u an ma ız Y~ bir arkadac;~mı1d:. Kendisin<? rabmet k h ikisi d kti d manzarası arzetrnekte bulunan bu eser \ize_ 
ithal permisi almak hususunda müşkü- köır.ürün çarpmMlle zehirlenm1şler ve diln. ailesine ve Bac::ın mensublaTına o.lmuş. fa ~t er € va . n. e Y; - rinde daha fazla söz söylemlye lüzum gör_ 
l.Atla karı;ılaştıkları takdirde Faris Ti. had:seden vaktinde haberdar olan za - taz; ·elerimizi bildirirken, arkadac::la _ ti~en itfaıye t1Jrafından .büyüı:ıesme rnü:yoruı. cünkü bu hu.susta hükmü veren 
caret ataşeliğimize müracaat etme1e - hı~ tarafından tedavi altına alınmış - ·) d b .. . ". d meydan verilmeden söndürülmüştür. göz, k:alb ve duygularımızdır 

· .• . • nmızan u~n ~nare meras~m e-~=---~-------~~==~-=====---~== rin: v~ clıger taraftan ı.aman zaı;na~ ~1- lardır. 9 aylık haınıle oldu~ an)a~ı - bulunm::ılarrnı rica edivoru?.. ( 
de ~hlen kolaylıklardan kendılerının lan Emine, Haseki hastanesıne yatırı!- c e Ca~.~-0P.lunda FJSnaf Cemi. Dün bir lngillz generali geldi ) 
sfinUe haberdar edilmcleri iç~ ilim - m~tı~ tl~~h.~t·nc~nden saat il de kal - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
catçı1a F d ki .. ·ıı . ve erı a ~ 

dr 1 rın ransa a rnumessı ennın Otobüs-tramvay müsademesi dırılaccık. Beva1.ıd camisinde namazı kı 
a es erini Paris ticaret ataşeliğimize .. . . . . . . 

3 
· - · · 1 

haber ve 1 . . . d' . . Şofor Muhıttının 1daresındekı 1-4 7 lındıktan sonra Evubdekı aıle mezar ı.-
nne ennı bıl ınnıştır. sayılı otobüs dün Gülhane parkı önün. ğına mıkq ve defnolunacaktır. 

de vatman İbrahirnin idaresindeki Or-
taköy - Aksa-ay hattına işliyen 211 sa- Avrupa trenleri 

Kapanan lisenin talebeleri mckteblertı yıh tramvay arabasına çarpmış. ve ha- intizamlarını kaybetti 
imtihansız alınacak sarıı uğratmıştır. &m günlerde A vrupada hüküm sür-

Maarif Müdürlüğü, lise kımıı Maarif HMI~eve sebeb olan şoför hakkında melde oLın şiddetli kış yüzünden Av • 
~eklleti 'kararile kapatılan Bakırköyde- tahkikata· başlanmıştır. rupa trenleri intizamını ka'Ybetmiş ve 
ltı Bezezyan lisesi talebel · · . k' 1 · d k 1 k 
k 11 . ennı muhteJıf 8 ınRnifatura sandığım kıran sabıknh mut~d va ıt erın en ço geç o ara 
~ u v:-aı~~l~~~~~e başla~ştır. Maa- Mahmudpac;ada Fincancılar voku • Sirkeciye gelmeğe başlamışlardır: Bu 

ın resmı okullara "' • cümledeıı olarak dünkü Konvansıyo -muadeleti tasdik edilmemiş olm c;unda Karamuı;ta!apaşa hanının avıu - ' . 
2 5 

S 
1 

ks . d 
• asına .. k" "d nel trenJ , saat. emp on e presı e ra,gmen talebelerin ders yılı ortasınd su~da bulunan Sadi ve şure asına aı d .. 

1 1 
. 

1 
eli 

.. ~~ı b ' a ·r 1 8 ...ı kt b' 5 saat ka ar rotar a ge mıs er r. mu'i .. u ır vaziyette 'ka'mamalnrını te- mam atura eşyası do u san.11 an ır d 
1 

l 
1 

· 
1 

t _ 
min maksadile resmi liselen:- kaydedilir- kısrr.ı evvelki gece kınlarak içinden 2 1 • A vru~a an ge .cn

1 
Y~ cu ~n~. :n: 

ken imtihana t~bi tutulmamalarını a'\A- top kumaş çahnrnıştlr. tı~na lfcre. kar Ita ya a şım l)C ~ -

bdarlara bildirmiştir. Zabıta tarafından yapılan tahkikat dar göriilmemiş ~er.ecede fazlda ya·g -
netir('c;~nde bu h'rsızl o- b kal 1 mış. M:Hino ne Triyeste arasın a tren 

M~~t f I/, ı,..,m sa ı ı nr - . d'f - k n e f!rr l: dcın Me'hmed tarafında ıld • hattını kapıyarak şımen ı er muna a. · n yap ıgı an - A • k )1.... 

lasılmıc ve Mehmed y k la k E !atının 10 saat knda'r ın ıtaa u 5 lama -E · - n H lk · · " a a nara ~m- , 
.... mmon a evındc amatör nivı>t Müdürlüğüne aetirilm'ş sına sebeb olmuştur. Yol askerJ kıta- Generol Dttdes imz!yonda ka_..11,.yıcılan arasında fotograf s . . o ı ve sa • . 1 l y 'S'...... • 

Eminönü Halkevind=~~ısı bıkalı sueunu itiraf ~tmiştir. ları~ yardı~ ı;e a_ç~ rn~. ~re~ er .
1
u- Zelzele fellketzedelerine yardım işi «- İngilterede. zelzele felaketzede -

Evimizin merkez bin~~nnda 19 Subat Ç::ı.Jman kumaşlar saklandı~ yerden g~s dıwyn ~e, .. kul garılsl an 8 da 8T ytd - etrafında Kızılay merkezile temaslar - leri için toplanan eşya·, sıhhi malzeme 
.. _ . · • rı'kanlanık sahibine t 1' d'l . . 7.un en guçıu e yo arma evam c e. b 

1 
k il İngil' d k . . 

940 Pazar gunu hır fotogrnf sergisi açıla- S ·' es ım e ı mıştır. b'l : 1 _...ı. da u unma zere ız yar ım o. ve yiyecek maddelerinın hır kısmı bu-
--'-b y 1 t" l 'abıkalı hırsız bugu"n adl' . ·ı ı mış eı'Utr. . . t a.-.J-- 1 k ı· i .. .. . . . .v ıı;cııA r. a n~z a.:rın. or ere mahsus ve mü- ceklir. ıye~e verı e- _ mıtesı araı.aıw:u:ı meme ~. ım ze gon- gunlerde tre_nle getırilecektır. Dıgeı kıs 
sabaak mahıyetınde olan hu sergiye 1ştt- l\fimar Serer planlan İmar işleri derilen Genera-1 Deedes dun Semplon mı vapu!'la Izmire gönderilmiştir. Bun-
rak edecekler arasında birinci, ikinci ve &dık" ·n ı..:.. Miidürlöğilnde hanrhyaaak ekspresile şehrimize gelmiştir. ların te\'1Ji He meşgul olmak üzere 
.a,.n .. - "b hcd' 1 oy ve USa.udann tafsilat lA 1 Fr 1 1' s k a . 
u'.r .. neuye munası ıye er verilecek ta P an arı ansız mimarlarından Şererin 1stan- ngiliz genera ı ir eci garın a In- geldim. Bana refakat edecek olan pro-
ve eserleri Ankarada açılacak olan (Hnl- Şeh" il 'k _nunnlanıy.r bulun haz.ırlanmakta olan pJinlannı yap- giliz sefareti erkanı ve Kızılay rnümes- .f esör Gastou da yakında: buraya g ·k-
k 1 • mumi fotgo f · · ') ırcı 1 mute'hassısı Prost Ç ba k ü 1st.8 bul B + __ _ 

ev en u ra scrgısı ne de gü .. K d'ık" Ü .. arşam ma zere n elediye .unar İ~leri silled. tarafından karşılanmıştır. GPne- cektir. İ•1g'ıltei"€d€ felB.ketre<leler ç n 
gönderilecektir. lar7~ı i~lo~ı: .. :~~dakartın tafsilat plln- . ~üdürlüğünde ç.all§Jlla.sı Vekiller Heye- ral Deede.s. dün kendisile görüşen ga- ben hareket edinciye kadar 15,000 İ~-

v ır. tince kararlaşml§tır t ll 1 ·· ı · t' ·ı · ı· 
· ze ec ere şun arı soy emış ır. gı ız ırası toplanmıştı.> 

Ticaret lşl11rl: Polisle: 

Killtilr lşll#rl: 

österiyor. 



man fayya 
lunan gızli 

e 

~ıı hikayenin bir mürıadifi Büyük Harbde bizimle 
lngilizfer arı.asında Filistin cephesinde 'llukul:ulmuşlu 

·-------------- YA Z A N .................................. ....._. .... , 
~Emekli ;general H. Emir Erld.let ~ 
i " Son .Pıosta " nın askeri muharriri i 
•.__....._ ........ ..-..._ ................. .__ ... _ .... .._ .......... - ................................. _ .......... : 

tF:!:!. eçenlerde gazetelerde, Belçika -ı 
~ da yere imneğe mecbur olan .bir 

Alınan llçağında gizli bir dosyanın bu -
lunduğu havadisi çıkınıştL Guya bu dos -
Yada Almanların J3el,Çika veya Holanda
Ya taarruz pltınlan varmış!. Harb başlı -
Y<iliber.i ipi ve sapı olmıyan birçok garib 
§eYlcr duymaya .:.alış:mllJ olmamıza rağ -
ınen bu yeni palavraya kulak asmamak 
kabil olamadı.1Dilnkü gamelerde ile garb 
~e m esirlerinin, lman 
~:mmıda:n1ığımn (Belçika tVe Holan -
daya tecavüz için hazırlıklar tyaptığmı fa
kat bu plmun :meydana çikması üzerine 
tecavüzden vazgeçtiğim beyan etmiş ol
.dukları .hakJnnı;la .da ~ bir haber 

ördüm. ,'ifi'iz;; :ıur1c ,. ft,,. t':I 
~ln!i!~z ,.-

1 

ESK 
iESSiffım: 
cKöprüyü geçinceye kadar ayıya dayı 

der!er .• 
Denilirdi. Şimdi: 
cllele ışu · § Olup lbitısin :iie ben ~a

ğınıı bilirim.. 
Diyorlar. 

* c'Ay gördünse bayram et~ 
.Derlerdi. Şimdi: 
cAy bli§ı geldiyse, aylığını al da iyice 

bir karnmı doyur.> 
Diyorlar. 

* Eskiden: 
cBu.günkü yumurta, yamıkt tavuktan 

iyidir.-
Derlerdi, şhndi lbwıu ticarette :tatbik 

ediyorlar: 
cBugün mağazaya geleni bir kazıkla

yayım da, varsın bir daha gelmesin.> 
Diyorlar. 

* Eskiden: 
cBöyle enmm gamın böyla olur 

.ııevruzu. 

Derlerdi. §imdi: 
cÇelebi böY.le olur bizde de ganser ae

düğü•,.> 

Diyorlar. 

* Eskiden: 
cBüyük balık küçük balığı yer.> 
Derlerdi, şimdi: 
Bir şey demiyorla.r, fakat bunu misal

lerle izah ediyorlar. 

* 

Biz Almanların Belçika ıve !Holanda -
Ya bir taarr.uzlan .ihtimalini bu sütun -
larda askeri ve siya.si bakım.dan .evvelce 
tetkik etm1ş ve v.arid bulmamıştık. Garb 
C~hesi şimdilik muharibler arasında ~ JT lt o ... ld ,. Eskiden: 
.Yiik müsademelere bir .saha .ol.mıyacak - • ,. ll!Jl))D) ·- cÇobansız koyunu kurd. kapar .• 

VE 
ir :şer cöemiyor1ar .. fakat unisallerle 

izah ediyorlar. 

* .Eskiden: 
Hacıya, tesoih ~lır ımısın? demişler, 

ya biz buraya .niçin geldik? demi~.> 
Şimdi: 

cAvrupada tetkik seyahatine çıkana. 

biraz gezip eğlenir misin"? dP.seler, ya biz 
burayB. niçin geldik? der ani acaba!. 

* Eskiden: 
cHesabı ak olanın yüzü ;ak olur .• 
Derlerdi. Şimdi: 
cHesabı ak olanın yüzü ak olur amma 

cebi boş kalır .. 
Diyorlar. 

* Eskiden: 
,Dilenci filemde bir olsa şekerle bes-

lenir.• 
Derlerdi, şimdi: 
cAlacaklı bir 'tane olsa, nlacağını vak

tinde alır~ 
Diyorlar. 

Eskiden: 
cSaman aıtmaan su yürütür .. 
ıDerlcrtli. şimdi: 

c1şini bilir.-
Diyorlar • 

Eskide11: 
cHer yiğitin oir yoğurd yiyişi vardır.> 
Det"ledi, 9imdi: 
cHeır modern kadı.mn bir btjka tarz 

giyinişi vaniır.> 

Eskiden: 

tır. Buradaki iki taraflı tahkimat hasım Derlerdi. Şimdi: 
~~~~ili~eb~~~B~&~~~~~h~~~t~~~~ne~ı~=i~~~~=B===

1
==--=b=.

1
~.-~====~=.=d=.=~.~=~==~==~~ 

ltolayla§tırmak için a~n. bilakis mümte- mevkileri flÔ 8tenm kr61Ci l un ar11 1 ıvnr [mu 1 ını1z '~ 
1li kilmak için yap~1ardır; ve §imdi elkArnı.ı inandıra~.ü: haberler ııeşrede -ırabanın ilk duıüuğu yere gelince bazı u- J J J.11 J 1 

~bunlar bu yoldaki wzif elerini mükem- rek efk.An um~yeyi Almanlar aleyhi- fak tefek eşy.a ile bir de evrak çanusı _ 
:melen ifa etmektedirler. ne ~ile ve t~ eylemesi için ınütte -J nın 1eıaş ile orada bıra'kıldığını gördü ve S1hirli murabbalar Amerika ı:JJOlislerinin eldivenleri 

Bununla beraber Almanların Delsika ~ler:n propagan~ ~eminin :mevcud 
1 
bu 93%ltayı mafevk makamata takdim et- Amerika polislerinde elektrikli el-

ve 'Holandaya taarruz edecekleri hava - ~~~ıd ı:ın1~dan istifade etmesi pek ta- rü. diven vardır. Böyle bir eldiven giymiş 
disinin ikide bir ortaya "Çlkarılması acaba b~ıdır. ~ıtekim ayni propaganda, kışın j O zaman yıldırım ordulan gr.upu ku- buJuna!'l polisi bileğinden yakaladığı 
.n dendir, daha doğrusu bu havadisin asıl bıdayetınde, Alman ordularının yeni ko- mandanı müşir Fon Falkenhayn'e bağlı 1kimseyi bileği ne kadar kuvYetli olursa 
kaynaklarının ner-esi olduğunu bilmek naklama harekatının verdiği telaştan da bulunan Filistin cephesine Alman albayı olsun. lrnrtulamıyacak deret'Cde sıka-
mühimdir. istifade derek Belçika ve Holandayı ve Frei'herr Kress Von Kres3ensticn sekızin- bilir. Elektrik .eldivenli polise bileğini 

Alınanların ışimdi!ik Belçika veya Ha- bir kısım .ordu ile de İsviçreyi istila için ci ordu kumandanı sıfatile kumanda edi- kaptmın için kaçmak inikanı yoktur. 
lnndayn bir taarruzlan varid ve muhte- Alınanların yeni tahşidat yaptıkların:ı yordu. Bizde 'bir rütbe yukarı olduğu 1 _ * 
:ınel almadiğına .göre ~.bana rağmen. bütün dünyayı inandırabilmişti. Fakat Çin ana Fon Kres paşa deniyordu. Filis - HarbHe arılar mı 
böyle bir taarruzu muhtemel :ve yakın daha o vakit biz lbu telaşların boşluğuna tin cephesi ta.kril:ıen..Filistin - Mısır hu - QÜV0rCİnler mi? 
göstermek acaba Alınanların mı yoksa ve :A1man ordu hareki.tmın bir kış ko - dudu üzerinde Akdenizd~ G.aze ccnu -
müttefiklerin ,.propaganda ~iyllietine mi TıalClaması için 'Yeni bir vaziyet almaktan burulan BiT.i&ebi cenub :ve cenub doğu _ Harbde güvercinler muhabere wası-
uyeundur? Yani bu haberleri ortaya a • baş1m biT şey olma<iığ'ına işaret etmiıtik. suna doğru uzuyaıdu.. İngilizler Mısır _ tası olııınık büyük hizmetler gör.ürler. 
tan Almanlar mı yoksa müttefikler mi_ Blmunla beraber bilhassa Holanda ve dan Hanyunusa ve oradan İngiliz müda- Fakat son zamanlarda anların bu i~de 
dir?. Ge:çi Almanlann. bu gibi terör ha - Belçikatia telaş büyük o!muş ve ~arka faa hatları gerisine ve Bi'risebi istikamt!- daha fay<falı olacağı zannı haS11 olmuş-
\ladı~lcn neş:ederek bıtaraflar üzerinde kat'Şt birçok harb hazrrlik.ları yapılmış _ 

1 

tinde Elhasife kadar çift hatlı bir demir- .. tur. Ayrı a~ı ~enkle:e bo!anacak :rı-
tazyık ve tesır yapmak ve onlardan harb tı.1Maksa-d aa zaten bu idi. Fakat Alman- yolu ve tatlı temh; Nil suyunu cepheye tyalnız dort murabbaın 3 istikamette lar. renklenn Şlfrelenne gore oröugah-
zamanına mahsus bir sürü ticari ve fkti- lar taarruz l!.tmeyince bu haberlerin ya- kadar nakleden bir de ısu yolu uz.atmış • yekllnu 130 tutar. Uzunluğuna sekiz ve lar arasında mtihabereyi temin ede-
sadi menfaatler elde etmek istedikleri lan birer masaldan ibaret ld kl r lardL İngiliz kuvvetleri krokide görül • genişliğine i:ie sekiz murabba mcvcud - celderıniş. 
tuık.ltmda kat'Şı tarafın jddialan vardır. dana çıkacaktı. İşte böyle :ir ~n:ıı ::ee: düğü üzere VadiJgarzze.,.EJMsif-Hanyu - dur. Herhcm'gi ,sıra cem'edilirae edilsin w 
F11kat bu haber ve havad· · k k1a - . y kfuı 260 eder A "k ;ı ı. • t'h ı· nnın müttefikler ta ısın ayna - nıçin evveJl Belçikada yere indirilen bir n~s musellesınde ıahassun etmişlerdi. e . m8TI ,aua pamUl\ IS . sa 1 

rafında 'Olması iml ve Alman uçağında maıhre 0 . d b l- Bır yandan da taarruza hazırlanıyodnr - ~ Aınerikada istihsal edilen pamuk 
vazıyete daha uygun.dur; ,.frn.kü bu su - m ır osya u dı. En genış mabQd 
retle bftaraflann Alma 

1 
..-- , h" tah duruldu ve sonra beklenen taarruzun vu <J dünya pamuk istihsalinin yansını bu-

Ik edilerek tedbir cılınany.ar a eky 
1
me ku bulmamasından hayret eden dünya Fon 'Kres ve Şamdaki dördüncü ordu Dünvadaki en büvük mabedin Ro- lur. 'Pamuk istihsal mıntakası Meksika-

:a sev o u~ma - • !k erkanı İngiliz taarruzunun doğrudan matla bulunan Sen Pier kilisesi olduğu ıdır. Kristof Ko1omb Ameıikaya vasıl Jm :kabildir. Nit:ekim bug- Hol d umumı e arma l'\lman başkumandanlığı 
'Belçika ve fsı;. _ 

1 
'b" un an a.. pl"nınm ifşa edilmeıdnden dolayı tauru- doğruya Gazze üzerine cepheöen olaca -

1 
söylenilir. Bu kilise45.000 insan istiab olduğu zaman 'bu mıntakada hüdai na-

rıçre oy e ır hale getiril - · b k ld ğı A'--- · · . ğında musır idiler. Diaer fikirler İngi - ..odecek büvu. "klükte yapılrnıştır. bit pamuk öile yetişmiı:: öegı· 'ldi. mi~lcrdir ki bu •. kü - . zun gen ıra ı ı ' rnl.daı esrrlerı ıfa - -c "' " , d 
1 

uç çuk bitaraf devlet desile sövletildi. lizlerin evvela Bi'risebi'i a.!acuklarını ve ........................... _.................. .. .......................................................... _ 
or u arını yan sdfcrber etmişlerdir tls- · 
telik 'Holanda ......ı.t.. hudud .ı...=ı "' ·. d Bununla beraber bu son Alman esir • buradan da Gazze cephesinin Tellüşşeria-

··h· j'<Un ııu geıenn e l . . I i ·rad 1 . . b" daik· c ah ·1 . .. .. kl mJ ım bir kısım araziyi su lt 1rl fjı enmn nqşro unan yen ı e ennın ır ı en ma ve gen crıne yuruyece e-
gibi Bel~ika Almanyaya kar; ~~~ın:at kıymeti vardır ki o da.Almanların ,Belçi- rini daha muhtemel addediyorlardı. 
<'c>phe>.lPrı vücude getirmiştir. 1sviçrenin ka, Holanna ve belki de İsviçreye taar • İşte İngilizler taarruzctaın evvel haki -
aSk~ kuvvetleri de lll.lmanyaya lmrşı ruz edecekleri havadisinin bir müddet kiki maksadlannı gizlemek ve ası! taar
ta..likım edilen yüksek &ğ geçidle;rini kapanması ihtimalidir. ruzun Gazzeye ~e Gazze ile bunun şimal 
bekl~ektedirler. Alman uçağında mahrem dosva bulun do~undaki Südud arasında bulÜnan sa 

O -halde Be'çikayn inen Alın duğu ve bunun Alınan başkum;ndanlı _ hil kısmına denizden vUku buJacağmı i -
ğında <bulunan mahrem dosya h: uç~ = -ğmm T!ohmda ve "Belçikaya mutasavver ıumdırmak için -yukarıda tarif ettiğimiz 
nin vcynhud ifşn edildiğinden dol:~~\- taarruz pliınlanm ihtiva ettiği acemice ü:crc Essanide telAşla o~om~bi.lden ~ÜŞÜ· 
man taarruzunun geri kaldığı hakkıntl uvrlurulmuş bir hikAye 01makla beraber rulen evrak çantası hikayesını tertıb et
g-Uya Alınan esirlerinin, beyanatta bu ~ efkan umumi.yede lazım olan tesiri yap- tiler ve o vakit maksa.dlanna gi-zelce na
lunduklan havadisinin nasıl bir maksad- m.ışbr. Propaganda hizmeti için de bu ka il oldu~ar. Çünkü Kres bütün ihtarlara 
la nereden geldiklerini seçmek artık ka- dan kfıfidfr Burwn acemice olduğu mey- rağmen çantanın hakiki olduğuna ve bu
bil olur. Bahusus birer ikişer hafta .ara danaadır. Fakat buna kim dikkat eder?! nun mahsus değil mecburiyetle düşürül
iJe verilen havadislerin 'birbirini nasıl Jk Ve milli hudud aşın uçan bir tayyarede düğüne kani olmuş ve ihtiyatlarını son 
mal ettiklerine !iikıkat olunursa propa • ~iman b3~kum:ındwılığının taarruz pla - ana kadar Gazze bölgesinde alıkoyarak 
ganda san'atının 11rzu olunan bir haberi nı VP dosyası neallxı ne arar diye kim dü- 3 üncü kolordunun Bi'risebide münfe • 
yaymak hususundaki dinamik faaliyeti şünür?! riden mağlfıb olmasına sebeb olmuştu. 
aşikar görülür. tı Mkayenin bir müradifi ge - Bi'risebi fe~aketi o zaman bütün cephe -

Eikan umumiye "Ztlten Almanlann bir çen Büyük Harbde bizimle İn- nin de felaketini &iirek~enıişti. 
harekette bulunmalarını her nedense ~ilizlcr arasındaki Filistin eephesin.cl.e vu Görülüyor ki mecburi yere inen tayya
rnutlak lazım görüynr. 1\fa.iino hattına kubtılmuştu. 1917 Teşrinievvel ortaların- rede bulunmuş veyfilıud bir otom<'biJden 
taarruz edilemiyorra Holanda :ve Bclçi - da süv.ari keşif ko11anmız iki tar.af tah - düşürülmüş uydurma dosya ve çantalar 
.kaya da yürümek kabil olmaz nu? Bahu- kimat hatlarının arasında1ti .Essani sırt • halk kütlelerini ve hatta c;abit fikirli ku 
~s askeri muharrir diye ortaya çıkmış lanruı gt>l'!tl bir İngiliz otomobilinden bir mnndanlar üzerinde tesirden hali olamı
bır .siirü eli kalem tutan ıkim.seler Al - kaı; ızabitin frıd'ğinı ve hatlarımızı tarru;- yorlar ve propaganda hizmetleri bun1ar
'ltl~ynnın Holandey;a tasr:ruzla elde ede- -Qıda koyuldukl:ırıw görerek bunlara ev- dan her devirde istifade etmesini hilmck
cegı faydalan casker gözil~ diye ~ala veıa tüfeklcrile .ateş .etmiş sonra da atla- tedir. Çünkü o zamon Fon Kres de diişü
lmlem sayıp dökiiyQrlar. O halde Alman- ri1e hücum etmişlerdi. Düşman otomobi - nememiş veya düşünenleri dinlememişti 
~ın Belçikıı ve Ho,andayı ve hatta ls _ linin yo1 cuları da alelacele aTabaya atla- ki cephe ilerisine münferid bir ctomobil-
Vıçreyi istila edece~ri.ne bütün dünya yıp savuşmuşlariiı. 13izim keşif kolu a - (Devamı ıı inci ıa.yjaacı) 

Ohayucularıma 

Cevablarım 
i. Edirneye: 
-- AdresinlZl tTe mnlnlz1 aülamanw 

ben de hiç doğru bulmuyorum. Bir er • 
kek, .böyle bir vazi~t.t.e hüvlyetlni ortaya 

• ltoyma2.sa ,0nun c1dd!yeUnden ıüphe etil. 
Ur. 

... Ank:ırada N. G. D. ye: 
- o~ıum, evlenmiyeceksen, Hlenme -

men lçln ciddi bir sebeb var.sa o b::ış1m. 
Fakat evlenecek ça~da.sın, sevmek ınsnn. 
lar için t&bll blr bisttr. Sen de bu hisse 
kapılablUrsln. Üm.1d&lzllk, b;l.yaL& küs -
mek oımu. 

* K:ıOıköy4e .M. 'Y. ~· 
_ Gaye• iyi düşünüyorsun, Onunla }'t!. 

nl b::ıştr•n anlaşmanız doğru oımaıı, ıan _ 
ı 3şsanız, birleşseniz blle; bir 1k:1nc1 defa 
kunUacnlı: bu ynvndan saadet. beklemek 
oucs olur. :Bilhassa çocukların herşeyi 

bl:mrlcrl en bliyilk engeldir. Dilşündü • 
~im, karar verd.ğin t.arzdn hareket. et • 
meni ben de doğru buluyorum. 

'* 
Hande Serab inuaalle mektul» yazan o. 

kuyucuma: 

- iÜmidsWlk çok fena blr şeydir. in
san h:ı.yata, yann bugünden ıyı oıucat. 

bu~Un bulamadığunı yarın muhnltkllk bu 
l::ıcağım düşünccSlle ba~landiğı takdirde 
rahat ve mcs'ud raşamnnın sırrını keş. 
fetmtş ~ıur. 'Bunun altslnl diışünenler, 
sarına bugünden dtıha ümldslz cözle ba,. 
kanl:ır biçblr uman gülm~z. mes'ud ol • 
mıı.z!Ar. Kızım .sen bu kara düşüncelert 
kafandan çıkarmaya bak. Henüz pek 
genç.sın. ya.şama tarzında şlkfıyeti mu • 
clb '11çb1r şey yolı:. Böyle olduğ'u h:ılde 
ne diyE- kendi kendlnl üzer, hny:ı.t baha. 
rının güzel günlerini kendine 11ehtr eder. 
sini 

Bay Saim Soyere: 

- Sizin ya.Ş1nız 4lJ 'Onun 18 • l\radak1 
fark yirmi lki eder. Y.lnnl sene ;sonrn ne 
olacalt. Sizin yaşınız altmış.. Yani tam 
ihtiyarlık çağı, onun yaşı da 38, yanJ 
gençlik çağından ort.n ynşa henüz geç • 
mlş .. Bu vaziyette o sizden çok uzak k:.ı. 

lncaktır. Aranızdaki bugün bir mıfüzuru 

olma.dı~"I sanılan yaş rnrkı, o znmnn ııcı 

bir hakikat halinde karşınıza çıkmı., 

ol:ıcnk İyisi mi, siz bu işten vazgeçin \'e 
kendinize ya§ı yaşınııa denk birin! nra. 
yın. TEl'.ZB 



son Posta 
Lig maçlarına blillin 
sahalarda baslandı 

' Galatasaray Topkap:yı, Fenerbahçe Vefayı, Beşiktaş 
Süleymaniyeyi, Beykoz istanbulsporu yendi 

Hungarga Şiıliyi 8 - 1 mağliı.b elti 

Beşiktq _ Süleymaniye maçından evvel evvelk~ gün vefat eden lzzet .Muhittin Apak için yapılan sükut anı. 

İstanbul lig maçlan:nın ikinci devresi hal hakim bir hale geldi. len~ ı.evk iç~e. o~mamışl~ .. Fe 
oyunları dün üç stadda birden yapılmış- BE?iiktaşın her taraftan yaptığı hücum- n~rliler ku~~tlı ~ı~ huc.u~~ beşıncı da
tır. Vefatını teessürle haber verdiğimiz ları, Süleymaniye kalecisi pek güzel bir kikada Melihm şu.tile bınncı sayılarını 
gazeteci ve hakem izzet Muhittin Apak oyunla mütemadiyen önledi durdu. yaptılar. Oyun yavaş oyınanırken Rebii -
için bütün sahalarda maçlardan evvel Gittikçe büyüyen tazyik neticesinde den gelen pasa bfa vuran Melih 17 inci 
hürmet sükutu yapılmıştır. artık karşı tarafa nefes aldınruyan Be - dakikada ikinci golü Fenere kazandırdı. 

Taksim s•adı m3çları : şiktaş İbrahimin iiltile 25 inci dakikada Fenerbahçe hakim oyun.ile Vefa ka -
' birinci golü yaptı. lesinden uzakl~yordu. Rebiinin hafif 

Galatasaray 6 - Topkapı O 1 Sağdan gelen bir pasa kafa vuran Ha~ bir "tü 37 inci dakik.ada üçüncü defa Ve 
Kuvvetleri birbirindaıkie müsavi 1_olmıyan kı 27 inci dakikada ikinci golü yap~ı .. Bu fa :ıesine girdi. Devre 

3
_
0 

Fenerin le _ 
bu iki takım arasın oywı. uzumsuz yük bir tazyike rağmen devre 2-0 ·bıttı. . . . 
yere sert bir şekilde cereyan etmiştir. ı İkinci devre hayret edilecek bir şekil- hmde bıttı. . . . . 
Oywı başlar ~lam.az haıklıniyeti te - de Süleyrn.anjyeni:n ağır basan bir oyu _ İkinci devre iki taraf ıçm de zevkli ol-

min eden Galatasaray, deroaı Topkapı nile baş!adı. mıyacak kadar bozuk oynandığından gol 
kalesine yerleşmj~ ve kırk beş dakikalık Beşikta§ı müdafaaya mecbur eden bu vaziyetine girmek mümkün olamadı. 
devre içinde ildsi Saliihattin vasıtasile ol- wziyet neticesinde Beşiktaş yedinci da - Fener hücum hattının birden.bire dur
mak üze:: Cemil ve Salimin yaptığı iB. - ı kikada bir go~ yedi i~e de, b.~ .~~~ka son gunlaşrnası karşısında Vefanın açılacağı 
~lar~a. do~ .gol atmış ve devreyi 4-0 ga- ra gene İbrahım Beşikta§Ul uçu~cu sayı: beklenirken, onlarda da bir hareket~iz -
lib bıtırmıştır. 1 sıru yaptı. Bu sayıdan sonra Süleymanı- . kadar 

İkinci devrede gol adedinin çoğalma - ye parlak oyununa rağmen pek talihsiz lik ~~amış .1!e devrenın sonu~. 
ması için s-ertliğe ~vuran Topk~pı Ga- oynadı. Mün!erid filtleri Mehmed Ali tut bu vazıyet böy~ece devan_ı. etmı~ır. 
latasaray hücumlanrun mühim bır kıs - 1 tu. Beşiktaş ciddi tehlikeler içinde iken 44 ündi dakikada RebııdE>n bır pas a
mıru bu şekilde kesmiştir. 32 inci dakikada dördüneü golü de yap - lan Melih Fenerbahçenin dördüncü go -

Haklı olarak bozuk oynamağa başlı - tı. Bu müddetten sonra Beşiktaş müda - lünü de yaprnağa muvaffak olınu~. maç 
ya.n Galatasaray bu arada biri Salim, bi- faada, Süleymaaıiye hücumda idi. Oyun da 4-0 Fenerin galibiyetile bitmiştir. 
ri de Eş.fak vasıtasile iki gol yaparak hep beklenen fakat bir türlü netice ver-
mçı 6-0 galib ola:rak bitirmiştir. miyen bir şekikie 4-l Beşiktaşın galibi _ KaragOmrfik 2 - Anadoluhisar 1 

Beşiktaş 4 - S ·ı~ymaniye 1 yetile bitti. Ömer Besim Kadıköy Fenerbahçe sahasında ilk ma. 
Lig lideri Beşik~ dünkü maça Hüs - Fener stadında . çı Karagümrükle, Anadoluhi.sar yaptılar. 

nü, Şeref w Sabrinin yerine ihtiyat o - Karagümrük kuvvetli rakibini 2-1 mağ -
yuncular koyarak çıktı, pek kısa süren F enerbahçe 4 - Vefa O lub etmeğe muvaffak oldu. 
müsavi bir oyundan sonra Beşiktaş der- Fenerbahçe, Vefa arasındaki maç, bek (Devamı 11 inci sayfada) 

Kadının ahenktar bir sesi vardı: .son Potta• nın tefrikası: 15 

. ,._ - ---

•Son Posta• nın zabıta romanı: 64 

Necl&nın 
Yazan: CEVAD FEE 

• • 
mazısı 

Delikanlı susmuştu, 'TMrak ve heyecan içimizi kemiriyordu. 
Necdetin bu if.şaatı ile facianın yeni bir Ailesi hakkında en ufak bir malfımat 

safhaeı 111;ılıyor, yeni bir kahraman mey- hi mevcud değil. ~ icabı görüştı..Jii ad 
dana çıkıYQrdu. Vasko dö Goma ve Vafi- lara da bu hususta mahimat verme 
disten sonra üçüncü san saçlı adam ... A- sureti kat'iyede çekiniyor. 
caba hakiki mücrim bu mu idi? Arkadaş- - Şahsı nasıl? 

l larımı bilmiyorum, fakat bir hissi kablel- _ Uzun boylu, açık sarı taçlı bir 
vuku bana derhal kararımı verdirmiş gi- dam ... Adeta mihaniki bir yürüyüşü 
bi idi. Hareketleri de öyle, makine gibi... 

Delikanlı susmuştu. Merak ve heyecan Serkomiser saatlerdcnberi ilk defa 
içimizi kemiriyordu. Necdetin beyanatını !arak ağzını açtı: 
Rıdvan Sadullah ta bizim kadar, ~l~i _ Hay Allah bel~sını versin, bun 
biz~en f.az~~. a!ak.~ -~le karşılam~ştı. Hıka- ı bizim gördüğümüz ve Leyla hamının 
yenın bıttıgını .gonınce suallerıne başla- nuştuğu Portekizli mühendisin eşk~l 
makta acele ettı: pek uyuyor. E, devam et delikanlı? 

- Fikrinizi pek iyi kavrayamad~_ğı~ Rıdvan Sadullah yeni bir sual sorq 
itiraf ederim, Necdet bey. Çok muhım _ Bebekteki evinde yaptığınız tahi 
§eyler söylediniz, fakat bu sözler ehem- kat neticesi başka bir ~y öğrenmedi 
miyeti nis'betinde müphem. Müsaade e- mi? 
derseniz birkaç sualle bunları açmaya _ Ne gibi bir şey? 

çalJŞilım. - Hakikaten evine hiç kimse gir 
- Buyurun, sorunuz! çıkmıyor mu imiş? 
- Evvela Bebekteki komüsyoncu Sü- _ Evet, ben de şimdi o noktaya gel 

reyya beyden ba.şlıya:!ım. Bu adamın sarı cektim. Son zamanlarda bir kadın, dal 
saçlı olmasını, Necla hanımla arasında doğrusu bir genç kız girip çıkıyormuş. 
vaktile kısa, neticesiz bir aşk macerası Serkomiserin alakası gittikçe artıy 
geçmiş bulunmasını ve nihayet Süreyya du: 

ismini taşımasını kendisini katil diye it- - Bir genç kız, ha! diye bağırdı. 
ham için kafi buluyor musunuz? Yalnız 

- Evet siyahlar giyinmiş ve yüzünı 
isim, saç renginin müşabeheti ve bu aşk sımsıkı örtmüş bir genç kız. 
macerası onun hem Gireswıdaki rakib a-

Rıdvan Sadullah sordu: 
ileye merı«1.1biyetini, hem de Vasko dö - Bu genç kız ne zamanlan geliyo 
Goma ismi altında bizim ,ahidi olduğu-

'? muş? 
muz facia lan işlediğini isbata yeter mı. - Eks . talık kararmag" a başl 

kı d t hk'k t yaptınız mı? erıya or 
Bu zat hak n a a ı a b 

1 
ı dığı sıralarda. Bazan d'a geceleri. 

- Yaptım. Hem de uzun oyu. - Eskidenberi mi? 
•• ? _ Ne netice elde ettmız. 

- Bebekte oturuyor. Mükemmel in
gilizce biliyor. BekAr ve esrarengiz bir 
adam. Ne kimse ile konU§uyor, ne de e

. d kimseyı· kabul ediyor. Piyasada si-
Vlıl'l e 1s d" k ·· lik bir adam. Adeta iş o un ıye omus-

luk yapıyor. Dostu yok, ahbabı ve 
yoncu · ld ~. kü" 11' kadaşı yok. Kimin nesı o u6 ... ıyen 

:eçhul. Doğduğu memleket bilinmiyor. 

- Hayır, son birkaç aydanberi. 

Rıdvan Sadullah: 
- Komüsyoncu Süreyya bey hakkıni 

da kAf i derecede rn.alllmat sahibi olCiu 
dedi. Şimdi bu adamla Necla hanun ar 
sındaki münasebeti bize anlatın bakalım 

,.- Dikkat! Roman burada 
bitmedi. Arkası 11 inci sayfadadır. 

· d ki dT v 1 sam r~izgAn esıyor u san .. ı ı agz1 

- Senin için diyordu. neler feda et
medim .. yuvamı yıktun. çocuğumu gö
züm görmedi. Kocamı aldattun, halfı 
da aldatıyorum. Senin için en süfli. en 
mülevves yerlere gittim. Her şeyımı 
ıana verdim. Fakat bunlann kıymetini 
bilmedin .. Daha dün başka bir kadının 
yanında idin ... 

CENNIETLllK 
GÜNAHIKiRlAR~ 

nın içinde müşkülatla döndü: 
- Bunu hangimiz hangimize sorac 

ğız?. 

Kadın müstehzi bir tavırla bu so 
yu ka r~ılamıştı.: 

- Herhalde sen değil.. Sayende o 
rospu oldum. Randevu evi işletiyoru~ 

Yanında cansız iki cisim gibi sa·Ua
nan kollarını doğrultmağa çalıştı: 

- Sen değilsin değil mi? 
Erkek tok bir sesle cevab veriyordu: 
- Canın isterse, ben böyleyim işte .. 
- Amma beni kandırmıya çalışırken b' -1 kadını şehvet uğrunda hakaret nun S<'vgilisi. kendi karısı .. yirmi sene - Ne demek ben değilim.. benim 

- Sana soyun diyoı:ım· w ~.r .~1 e k" r··' . 'tiyor dayak yiyor, evvel ba~kasile yakalayıp kovduğu ka- işte .. evin sahibi benim ... ben işletiyo-böyle ~öy1emiyordun .. Bana• malik ol
madığın takdirde intihar edeceğinden 
bahsediyordun.. Hevesini aldın de~il 

mi?. Beni eskimi~. bir çorap gibi atı· 

yorsun .. Yazık c ı 1 mi bana?. 
Erkekte en küçük bir merhamet eseri 

yoktu: 
- Çok sövledin artık .. Bütün ömrü
n, günümü seninle geçirecek değilim 

a! ... 
- Bunları sen mi söylüyorsun? Diz· 

erime kapanıp ·hıçkırarak. ölmekten 
ahseden, sen. sen mi söylüyorsun? 

;yarabbi, kulaklarıma inanamıyorum. 
Erkek emrediyordu: 
- Haydi. traşı bırak artık canım!. 

azla voktimlz yok!. 
Kadın isyan etmişti: 
- Hayır, hayır. vermlyeceğim arbk 
cudümü sana .. Hayır .• Bundan 10nra 

Un elime değmiyecek ... 

sayısı ou , .. 
gösteriyor. 

- Hayır.. Artık senın olmıyaca-gım goruyor. u ur 1şı ' • t B ' 
d. · · ı ? b" n elinde o'-·uncak oluvor- nsı idi. Onu ilk bakışta tanımış ı. ıra'Z rum b11rssını ... ıyorum an amıyor musun. ır zamparanı J • B t 

1 
· · d yanıyordu. Bir 

- Jfavdi budala .. Bu senin °elinde du. So'1ra buna tahammül de ediyordu. 1htiyarlamasm<lan başka değişmiş hiç . _aş• a eş er ıçın e B d b 
mi?. Kaldırma beni şimdi ayağa .. Üstü- Nivazi bey anlamıştı ki. kadınla erke- bir tarafı yoktu. Bıraktığı gibi duru- e~ını alnına . koydu. .u akr ed onu 

·· · y · · K hır d~ha kendıne gelemıyece erece-nu, başını parça parç~ etmiyevim. Ça- ğin bu ilk kavgaları degıldı. onuşma- yordu. d . A t k d" ·· ·· h' - t 
buk ol. gel diyorum sana Meliha... nın seyri aralarındaki daimi açıkhğı Kadın. ilk defa kocasını tanımamış- e. ezmışti. r ı uşuKanmf uyor. . 1~~ed• 

B. tv · · .1 k 1 k 1 mıvor. yaşamıyordu. asının ıçın e - ır şey yapamazsın.. grenıyorum gösteriyordu. tı. Onun kendısı e arşı aşır ar~l aş- . · .. · . .. .. 'd . , 
d ·· .. b 1 . . d" ı·· Y•• d h t' k k bır s:lmdır dusunceye aı nesı \arsa sen. en... Acı acı gülümsedi. Butun un ara maz ıçıne uş ugu e şe m or unç . . . • . d K lt ğ k 

1 Ü e~ de gy 1 k k lk bi k ~ heusını ezıp geçıyor u. o u a yı 1 • .z .,n ~ .a ır.ı . a . an r som- katlanan kadınlar. sonra. .?~~·ıarının tezahürleri arasında görünce. şaşırmış. dı: · 
venın esneyışı .. Bır cısmın yere yuvar- küçük bir azarına. sert hır sozune ta - dikkatli bakınca hatırlamıştı. Zira. ko- · . . y. • • 

lanma'Sından hasıl olan gürültü .. kısılt h m"'l d mezler Halbuki ,_ d d Y• • k d "km" -- C:nidın sevdıgı kadın sen mısın-; 
b. f d K 'k k 'k am u e e. ·· ·· · cası o ~a ar egısmış. o a ar ço uş. Y• • d •. 

1 
'? y 

1 
.. ır erya ·· esı esı soluyuşlar .•• Kapı açılmıştı Düc::üncesi stop etmiş, . ·k. Kad b k."t" .. . k Sen degı]sın egı mı. a varırım soy-

. · " til 1•• ın u o u surprız arşısında 1 B . t . t ha' Değil Niyazi bey ürpermiş. yüzünü ellerile arkasını dönınüştü. Faıkat dönmesile d h v kkanlı çıkmıştı. ~.. enı emm e • sen. s~n . ·· -
örtmüştü. Yanındaki odada bir facianın beraber de bir çığlık kopararak iki a- a a ~gu . 

1 
sın .. Sen olamazsın .. Değil mı?. 

son sahneleri devam ediyordu. Dişleri dım geri çekilmişti. Gözleri oyukların- ~ Nı~azı, sen ha... Salyaları akıyor, bir deliye benzi· 
kilidlenmiıı. yumruklaTı sıkılmış, oda- dan korkunç bir şekilde dışarı uğram~. . N:y~-zı bey duvara d~yan_mış, .~aş ~e- yordu. Kadın da şaşkındı. Fakat müs-
nın ortasında k1rla kalmıştı. saçları dimdik havaya• kalkmıştı. sılmıştı. Aftın aç.ı.k, gt>zlerı donmuş. tehzi tavırlarile onu silzüyor<lu. Kar-

İnsanlıktan yirmi sene evvel iğren- - Sen, sen .. Sen ha!.. heyecandan tıkanacak bir hale gelmi,_- şısında ki adamın ıztırabını seyretmek. 
mişti. Fakat şimdiki dünyaya nisbetle Diy'.! kekeliyerek geri çekiliyordu. ti. Hızl• hızlı nefes alıyordu. zevk duyduğu belli idi. Bu tesadüf 
yirmi sene evvelki zaman takdise de- Çünkü kapının ~ğinde gardüğü - Niyazi, sen hal.. elbette onu da hırpalamıştı. 
ğerdl. İçeriki odada namuslu san•lan kadın. randew evlııin uhibeal. otlu- Gırtlajı lturumUftu. Ajzınm için<ie (Arüsı var) 
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Gene/iğin 
Birinci şartı 

Göze 
•• •• • 

gornnmıyen 

zararlar 

Yemeğe b~lamadan dudaklanmzı 
boyadınız neye yarar, yemekle beraber 

boyayı da yiyecek ve tekrar dudakları. 
nızı boyayacaksınız. 

POSTA 

Yünlüye 
I Kadife süs 

M ~ ~ . • :$.*. 

ı 

'Her yaşta güzel ve şık 
görUnebilirsiniz 

yaşı otuz ~i geçen, saçllanna yavaş r 
yav.1§ ak düşen, yüzü ilk gençliğin taze
liğini kaybeden kadın müteeSBir olmama-

1 

lıdır. Çünkü: Her yaşın kendisine mah
sus bir güzelliği vardır. İlerliyen. yaşta 
ihtiyarlıktan önce olgunluk başlar ve e-

fı ğ~~ bu .olgun güze~i~ te~arüz ettirmt:yi 
bılırsenız on yaş kıüçuklennize imreıune

J niz .için pek te sebeb kalmaz, 
. ' Yapılacak şey güç değildir: 

a. Bir kere eskisinden daha fazla temiz 
ve itinalı .giyinmelisiniz. 'Üstünüzde ih
male delSlet edecek en ufak §ey bulun
mamalıdır. Dağınık bir saç, kordelası 
ça:pılıruş bir şapka a.ncak körpe bir kızda\ 
musamaha ile görülebilir. Buna mukabil 
tertemiz, düzgün bir kıyafet; sahibine 
bir tazelik verir. 

b. İkinci mühim nokta cild tazeliğidir. 
Ne kadar itina ederseniz ediniz elbette ki 
yıllar ilk gen~liğinizin tazeliğini az çok 
solduracaktır. Fa.kat cildinizi uygun ıe
kilde temizlemek, iyi losyonlarla tazeleş
tirmek ve iyi cine yağl ı:.:la beslemek su
retile olduğunıızrlan genç göriınebilir ve 
uzun zaman ya§lılığın pençesinden sıyrı
la bilirsiniz. 
! c. Üçüncü derecede mühim olan cihet: güzel değilse beyaz yakaya heves ebne-
j Kuvafürdür. Moda bu hususta size iyi bir melisiniz. 
j yardı.mcı olmuştur. Yukan taralı yeni saç . f. ~e nihayet, modanın getirdiği yeni
ı ıar sarkık yüz çizgilerini normal gibi gös lıkle~ yadırgam:uısınız. Eksantrik, ale
termek ve bu sayede yüzü tazeleştirmek 1 Jacayıb m.odellen pek gençlere bırakmalı, 
bakımından fevkaladedir. Bunların zen- fakat eskıye bağlı kaldığınız hissini ver
gin örnekleri var. Birinden biri yür.inü- nıekten de çok sakınmalısınız. 
ze yar.aşabilir. Usanmayınız, arayınız, bu
lacaksınız. Tayyör modası 

. Hipeti pudra kutusundan çıkarınca 
G~ç ve gü:zel kalm.1§ .bır tuvalet me - yere silkeleyip fazla pudrayı döküyor

selesı olmaktan ziya.de bır sıhhat mesele- .S'unuz. yazık değil mi? 

d. Yaşlılığın bariz alametlerini saymak 
kah etse muhakkak ki aklımıza ilk gelen 
şeyler arasında şunlar vardır: Kat kat 
çene, kalınlaşml§ bir bel, geniş kalçalar, 
yağlı ve öne eğik bir ense ... Yaşlanıp ta sidir. Bunun için her ,eyden önce ve her 

§eyden çok SJhhatinize itina etmelisiniz. 
Ve şu umumt kaideleri hatırınızdan çı

karmamalısınız, sağlığm ilk ıartı: Bol ve 

temiz havadır. Açık havada. gezmek için 

ayrıca bot vaktiniz yoksa, işinize gider

ken yolun hiç değilse bir kısm.ını yürü.

ınek suretile bunu t.emin edebilirsiniz. 
Tecrübe ediniz, böyle bir yürüyüşten son

ra evinize daha zinde döndüğünüz'J., işi

nize taze bir kuvvetle başladığınızı .gö
receksiniz. 

Dikkat edilecek ikinci nokta yemekle

rin tanzimidir. Bir kere hergün ayni sa-

Yünlüye kadife süsü bu senenin başlı- bütün bunlardan uzak kalanlar pek na
ca yeniliklerindendir. Verdiğimi2 model 

de bu tarzda Biislenmiştir. Esas itibarile 

biçimi çok sadedir. Korsajı düz, eteği az 

kloş, kollan bildiğimiz yukarısı bol, aşa

ğısı dar kollar gibidir. Bu wnumi sadelik 

dirdir. Binaeıialeyh genç görünmek isti
yen kadının çok oturmaktan ve bol ye
mekten - bilhassa hamur işlerinden - sa
kınması lbımdır. Yürümek, ev işi gör
mek; jimnastik yapamayanl~ra tavsiye 
edilecek başlıca tedbirlerden sayılır. 

üstünde şu kadife garnitürler göze çar- e. Bundan sonra renk meselesi gelir. 

l
pıyor: :uvarlak, orijinal cepler ... Ceple- Bej, yeşilimsi~ gibi soluk, donuk re~k
rin yukarısında fiyan.galar. Yakada bir ler orta yaşın du.şmanıdır. Kahve rengıyi 
ba d Ce 1 fiyonga arasına ayrıca be- de dikkatle seçmek kab eder. Bazı es-

n ·:· .. p •et. edilm' t' merler kızıl kahve renklileri giyebilirler. 
yaz bır sue ıliiVe ış ır. Mutlaka gri giymek istenirse pem'be.rruıi 
/" ....................................................... ,\ .grileri tercih etınelidir. Birçok mavi 

E Qkuyucuları'1'lıza ~ ve ~iyah; ~zleri ~e~ olanlara yaraşır. 
: : Yeşıl umumıyetle ıyıdır. Yalnız fazla san 

atte yemeli. Ne kadar çok işiniz olursa Tabağınıza kullanacağınızdan fazla ~ Moda, model, güzellik bahisleri ve ev~ veya saz benizlilere tavsiye edilemez, her 
olsun yemek için ayıracağınız vaktin ay- hardalı neye alırsınız Zı'yan oluyor ~ Jdşleri haf~~a soracbağınızil suaklltirere ka. ~ halde hangi renk yaraşıyorsa yeni elbi-

. . . . 1 · · . ın s:ıy a.w.uıua ceva ver ece . : 
Ilı saate raslama.sı eli:rıizdedir. İkincisi: i J senizi dalına o renkte yapmalısınız. Soluk 
Yed . ..,. · .... · · ·ğn ı· .. ~"·············································••••••••••• .. .. kt ka,_,,..,...,,.ı.0,..,.,. Boynunuz ıgıruz yemegı ıyı çı eme ısiniz. Bu- , - • · """"', • • • gorunm.e en '.J'UU&~· 

llun hazım ve dolayı.sile umumi sıhhatle 

Cildin parlaklığı ve tazeliği üzerinde ne 
büyük bir tesiri olduğunu tahmin ede

ınezsiniz. İşiniz çoksa az yiyiniz. Fakat 
hiçbir vakit acele atqtınnayınız. 

Üçüncüsü: Sık .Ak vitaminli şeyler 
(çiy süt, tereyağı, elınra.. armud, havuç, li-, 
nıon, port&kal) yemellainiz. 

Haftada yahud on beş günde bir istira
hat gününüz olınalı. O gün sabahtan öğ
leye, öğleden akşama kadar yatağınızda 
uzanmalı. örgü örmeli, eğlendirici bir ki- . 

ta'b okumalısuuz ve hafif ıeyler yeme1f
ıınız. Bilh.aa. geceleyin rneaell bir kom- Sicimi keseceğinize çözseydiniz ol • 

ı>osto yiyip :ratm.alısnıız. VüC'Udünüzü maz mıydı: Bir kenara koyardınız bir 

dinlendiren ve zehirlerden kurtaran bu gün muhakkak işinize yarardL 
~irahat gQnil haftanın kalan zanıanında 
sıze taze bir kuvvet verir. 

Uyku saatleriniz muayyen olmalı. U

yuyacağınız ırmıda okumamalı, üzücü 

feyler düşün.m.emelimı.fz. Ancak böyle 

Y'al>arsa.nız aabcd:ılan, gecekinden daha 
Yorgun uyanmaktan kurtulursunuz 

Güzelleşmek isterken ç: rkinleşmeyiniz 
Güzelleşmek isterken güzelliğinin a- ı . 

leybine çalışan kadınlar şaşılacak kadar '; 
çoktur. Me5ela: Bazıl&n krem; pudra sü- R' 

recekleri zaman yüzlerinin derilerini çe- ı 

kiştirir, gererler. Bazıları boyunlarına i
çirmek istedikleri kremi boyun dcrisir.e 
zarar verecek şekilde oğarlar. Bu yanlış
lık1ara düşmemek için her duyduğunu 

yapmamak, herhangi bir güzelllk tedbi
rini ancak etraflıca öğrendikten sonra 
tatbik etmelidir. 1 

Mesela: Yüzünüzü mü temizliyeceksi
niz, krem yahud pudra mı sürüneceksi
niz, bütün bunlarda ellerinizi çenenizin 
ortasından yanlara, aşağıdan yukarıya 

doğru hareket ettirmeniz lazım geldiğini 
kat'iyetle bilmelisiniz. 

Şık ve .sade. Laciverd yünlüye beyuı 
otomandan süs konulım~. Göğslindeld 
- birer uçları yıldızı andıran öbürlerJ 

ceplere, eteklere kadar uzanan - parçalar 
. 1 işte bu otoman .süslerdir. Başka garnitür 

ı 
aramayınız. Sade bir tayyör için bu ka-

darı 001 bol kafi. 

Pratik bilgiler 
Bunun gibi, mese1a, ellerinizi d~ i~ter 

kurular, ister kremle oğarken daima par- Çocuğunuzun elbisesi tahmin ettiğt-
mak uçlarından başlamalı, bileğinize nizden evvel eskidi. Kabahat çocukta mı, 

doğru gitmelisiniz. kumaşta mı? Eğer elbisenin cebleri, gö~-
Boyunu oğarken, temizlerken, pudra- 1 BÜ eskimişse çocuk onu hırpalayarak gi-

larken çene altından göğüse doğru in- yiyor, demektir. Yakası, kol ağızlan yıp-
mek, yani elleri yukarıd\an aşağı hareket 
ettirmek icab eder. ranmışsa kum.aşın dayanıklı olmadığına 

Dişleri oğarken de fırçayı ,sağdan sola, hükmetmek l~dır. 
scı ., n sağa götürmeık diş etlerini sıyır- N<>rmal şekilde elbisenin en evvel bu-

mak için birebirdir. En doğru oğm~ şedkli ba t ak n.,.lrHd h rek t tt' ilm.elidir ra}arı eskir. Örgü Ceketlerin ise ÖnCC dJr-
damaklardan uçlara doğru hafif bir e- ra c ~ e a e e ır • . . . 

k tl ·ımektır' Ve nihayet bacakle.r Onları lr ... gü seklen, sonra bileklerı. daha sonra kol verani hare e e gı · ... ~ _ 

Bütün hayatınızda silkUnet ve ahenk 

Yaratmaya çalışınız. Boş yere ne çalışınız, 
!le yorulunuz, ne de kendinizi üzünüz. 

N~'eli nwhit!eri seviniz ve ınuhHinizde 
bir neş'e kaynağı olmaya çalışınız. Sinir-! 
1erinizi bozaaık mm. kitab ve konuşma- ı 
lırdan uzak kalınız t~1'" ı ·~· . . . · ~ , genç ıgın, genç. Ya buna ne dersiniz. 
- . nı~ sır.ı:ı.. ı ka~fa_.çnbuk ~~itiı-. 

Saçlar alından başlayıp arka.ya doğru nü eve döner dönmez untı:nak i!tediğlniz altları w nihayet yakalan eskir. Başka 
pantalonu ne 1 fırçelaına~ ile yamyasS'l bir hal alır. Fır- %amanlar bile daiına bileklerden dizlere tarafların daha evvel yırtılması sahibinin 

-ı.., .. .,.~ 1 t l~a ~~~. diJ:rinden uca ~jru., saçık~ doğru"~~ ldet etmelidir. elbiseyi fen kullandığlna deWet eder. 
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· Belgrad toıııantısı gittikçe 1 Tahtel a ir harbi 
ehemmiyet kesbediyor tekrar şiddetlendi 

(Baştarafı r inci sayfada) lan hattı hareketine gelince bu nusus-
temel olarak Belgrada hususi müşahid ta Bulgar başvekili Köseivanof'un son 

~ı ı inci ~yfada) 

Fransız tebliği 

aöndeımiyeceklerdir. Fakat bu iki mcm- beyanatını hatırlamak .kafidir. Köse - Paris 28 - Resmt tebliğ: 
leket, Belgram:laki elçileri vasıtasile te - ivanof, bu beyanatında yafuız bıtaıaf. Buzla11n çözülmesi ve çaımur. cep. 
ması muhafaza eyliyeceklerdir. lık varletmekle kalmamış. Bulgarista- helerde asken harekatı felce uğratmcık 

Neler görü~ecek? nın hiçbir zaman komşularının içinde ta berdevamdır. Havada ise bulutlar ve 
Konferansın ruznamesi, Markoviç-Ga- bulunacakları güçlüklerden ~i;fadeye ya~rnurlı:ır. her türlü faaliyete mani ol-

fenko mülakatı esnasında tesbit olun - kal~mıy~ağını söylemiştir. Şura - mı:ılktadır. 
muştur. Bu ruznam~ gizli tutulmakta - smı tfa ilave edelim ki, önümüzdeki Dün Alsas ve Loren ~phelerinde 
dır. Fa.kat iyi haber alan mahfeller, Bal- ay içinde bir Rumen ekonomik heye - büküm sürmekte olan sükütu hiç bir 
kan Antantı azasının, cenubu peki Avru ti. yeni bir ticaret anlaşması akdi için hadise ihlal etmemiştir. 
pasında sulhün ve statükonUD idarntm, Sofyaya gelecektir. Askeri mehafil. ecnebl memleket -
bütün komşu memleketlerle sulhpen~ mtler, cfiPlomatıK: taarruzda lerden gelen ve bir otomobil kafilec;i -
ve yap~cı işb~liği -~ ve bitaraflığın t>Ulunacakmış nin harbin başlangıcındanberi ilk defa 
ldamcsı bahsındeki muşterek gayretle - oln,.ak bombardıman edi1mi~ old 1?unu 
rini tebarüz ettirmektedir. Amderdam 28 - Reuter : b"l..l: h b . t k 'b t kt a· l 

1 Berlinde bitaraf kavnaklardan ö~ - 1 wre.ıı. 8 en e zı e me e ı.r er. Geçen seneler zarfında esaslı. mese e - .; 5 
leri, Macaristan ve Bu'garistan ile An _ renildiğine göre, Hitler pek muhtemel Garb rephesinde bövle bir h5dise ol 
tantın bazı azası arasındaki ihtiliflar teş olarak önümüzdeki hafta içinde. bü - maomı<:~!r. Ayni ~eh~~i], bazı şe?ir. ve 

k·ı d' ~ d B .. bu meselelere cenu _ v:ük bit diplomatik mukabil taa.-rruzdn kasaba.arın tahlıye ıçın muktezı bü - ı 1 c ııor u. ugun ~ t·· t db' 1 ri · 'h a·1 · l 
bu şarlü Avrupası memleketlerini yeni bulun~cakhr. Berlinde yapılmış olan un e _ 1r e n 1t.tı az ~ ı .mı.ş °' ma -
Berlin - Moskova mihverinin faaliyeti i- son hususi toplantıda Almanya.nın. Sof sına r~gmen. tahlıye ~dılmış o.lduklar1- ı 
le tehdid eden tehlikeler: karş151nda, ikin 1 ya. Belgrad .. Atina ve Bükreş elçile • na daır olan haber len de tekzıb etmek 
ci plana geçmiştir. Romanyanın eayret - rine bu mukabil taarruz için lüzumlu tedirlcr. 
teri, komşulan Pe gerginliğin umumi bir bütün talimat verilmiştir. Alman tabtelhahirlerinin faaliyeti 
izal e-sini istihdaf eylemiştir. SöyJendlgine göre, Balkan Antanh Bundö!n başka Fransızlarla İn~lizı-

Ta ki Tuna ile Karadeniz arasındaki Konsevinin önümüzdeki P1?lgrad tnp- ler, son günlerde Alınan tahtelbahir -ı 
bütün memleketlerin istiklal ile hürri - lar.tısı • münasebetile. Hitler. aşağıd;l - Jerine kar~ı bir çok taarruzlar yapmış
yetlerini temin edebilecek yegane vasıta ki 4 hedefe varılması için bütün nüfu- lardır. 

olan bir anlaşma ve iŞbirliği havaı. vü - zunu ıstimaU kararlaştırmıştır. Bahrt mehafil, Alman tahte1bahirle-
cude gele'bi'sin. Bu hedefler şunlardır: rinin on gündenberi yeni bir taanuz 

İtalyanın hattı hareketi 1 - Türkiyeyi İngiliz dostluğundan hareketine kıvam etmic: olduklarını te-
!talyanın hattı hareketi, bilhassa mü- vazgcçmene kbar etmek, vid etmektedir. Müttefiklerin emni _ 

himdir. İtalyanın bu mıntakada sulhü i- 2 - fngilterenin Balkanlardaki nü· yet karakol gemilerinin mukabelPsi 
darne için elinden geleni yapacağı bura- fu;:unu k1rmak. çok şiddetli olup hergün düsman ge -
da temin edilmektedir. Balkan ~tantı 3 _ Balkan memlekeilerinin ferdi mileriııe karŞ'l bir takını taarruzlllr 
azası, bunu memnuniyetle karşı ıştır. bitarafJıklanru muhafaza ve Almanya yapıJmakt<j olduğu kaydedilrnekt~ir. 

(A..A.) ·ı · ~ ·· betl . ' "d t 11.ır- tt fikl . . JJ k d 1 e tıcan munasc enıu ı amc e me· l\'!U e ı . nn arnıra ı aire1eri. hll 
Bulgaristanda lerini ~emin eylemek. hu"1.lsta etraflı malfunat vermektP im 

Sofya 28 (A.A.) - (Havas bild!iiyor): 4 - Balkan tıntantr Konseyinde Al tina etmektedirler. (A.A.} 
Balkan Antantı konseyin\n yakın~.a !a man hraftan bir unsurun müzaharetl Batırılan gemiler 

pacağı Belgrad toplantısı Sofyada bu~ ni elde etmek ü1.ere Bulgaristanı Bal. 
bir alaka uyandırmaktadır. _s~ryadakı u- kan paktına girmeğe teşvik eylemek. Madrid 28 (A.A.) - Salı günü İspan- 1 
murni düşünce Be1gradda goruşülecek ba (A.A ) va sahili açrk1annda bir denizaltı ge - 1 
zı meselelerin Bulgaristanı yakından a- misi tarafından batırilmış olan Fransız 
Hikadar eden meseleler olncağı merke - Turny yük gemisinin kurtarılmış olan 
zindedir. lskandinaVY8 memJekatleri mür<'ttebatı AJsaziP.n isminde diğE'r blr 

Balkan Antantının h~len Bulgaristan- tehHkeda 1 gem'_:ıin de ayni zamaz:cıa _torpillenmiş 
da bariz surette daha a~ endişe uyandır- cıldugunu fakat bu genu rnurettebntınm 

1 
dığı bir vaktadır. BulfZaristanda., Balkan <Ba 411faraf1 1 inri snvfad.-ı\ vazivctindC'n haberdar bulunulmadığını 
Antantı grupunun, 'bugün, haricl tehli - Ha1en en ziyade :eıılik.edP bu1u~ bikl;rmislerdir. 
kelerin tehdidi a1tında bulunan Balkan me_m.leket1er. İskandına~ya ~e:.c.et- Turny yük gemisi 2769 toni15to. AL<:a -
sulhünn müdafaa vazifesi bulunduğu lerıdır. Baı.ı haberlere go:e· Kiel kana- zicn yük gemisi ise 3819 tonilato idi. 
memnuniyetle kabul edilmektedir. lı elrafmda askeri harekat ..-arrlır. 

Bütün İnpliz gemı1erine vaz'ıyed 

• i S B A K 
I 

1940 Küçük cari hesap1ar 

İKRAMİYE PLANI 
Ji.eiideler: 1 Şubat, 1 Mavı.s, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinrlo yapılacaktır. 

1 

Kumbarıılı ve kumlıarasıı hP.saplcınnda en az em liT<ıs'l buhınan?a" 

kuTa.!la da.nil edilecelkerdir. 

194Il • RAMiYELERi 1 
l 1 Adet 2000 liralık = 2000; Lira 

3 " 
lOOJ 

" 
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" 
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250 
" 

= ~000. " 
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Bul · t komsularile münasebatı Almanyanın Romanya petrolü ve 
garıs arun • B lk . 1 k ·· B Ik 1 TüTkiye iş Dankasın:ı paTa yatlf'makta 11a.1nız pımı 'biriktirmq 

B 1 · k ı ·ı mevcud a an emtıaı,ı a ma uzere a an ara 
edilecek 

u crarıstanın omşu an e • •· · · L d 28 (AA) t ·1t d h ı · .a. "-l;; :...ı .J- d · 1 _ "' . .. k" do2 ru hareket-e ~ecegı tailimm edı • on ra . . - ngı ere e a - o mnz, aynı zamanu.u .... .. n~ ~ enem.ış o u\"rur.t;z. 

~a~~tlen.~u~anbugun u ~me~ E~r ~-~ brd~n Alma~~lelcrinibhli~~m~clınWtiln1ng~ ~-~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
kad~r 1Y1 ol~~uştur. Rus d€mırvollarını ıslah etmiş ve Al _ liz ve 1ngı1iz müstemJekelerl açık deniz , '-
Bırka~ gun evvel. Bulgar - Yugos- k · · · ı·· ı d gcmi1erine ı Şubattan itibaren vaz'ıyed .. - .. ld"" ·· ü ·· man e onomısıne uzumu o an ma -

lav paktının uçuncu yı onum muna- d 1 . k - R :-4-:h 1; . etmeyi kararlaştırnuştır. 
be 

. ·10..: h .. k" . . 'ki e en verme uzere us ~.... sa nL or-
se tıle. tKı u umet reısı ve 1 mem . . . k 1 .. d b 1 · 
1 k f ik" k d .11 ı· b" m:ınıre ıc;ın e gper er gon ere ı rt'JŞ 
ıe c. matbuatı. ı ar eş mı e ı ır- b 1 d b h .l- k d h k ı 
b. · b • d tl ğu t b .. tt' u un~v ı, u eıft' ço a a o -:rv-
ırme aglıyan os u e aruz e ır- 1 b'l" d' F '-- h h ld R . · 

1 
..J• ca varı ti 1 ır ı. ., .,.,..ı er a e. 1..lS 

m1~ er,ıır. "k kl d · · ·f d · · Al 
Bulgaristmıla Türkiye arasında da avn~ \,.~n1.~ an d1~ a : ıçınd kmaJ n k-

Muhtelit yerlerde dün 
yeniden ze~zeleler oldu 'ti d L d dd k. k t' 1 k 1 kl Rus ıs:.ıır ı~ı crua zıva e sı asa~ 

ıı ma , !ıU u a ı ı a ann ar.şı ı ı ~ . 
Ol• rak . 1 1 ve A manva bu sene ırarb oeohe~nde (B"c:tarafı ı inci savfada) a gen a ınması ve son zaman ar- . . ~ . -t • 

da Sofyatla Kral Boris. başvekil Köse- ~erha~~ı genış harekattan teveY;kı €y- takiben de ort.a şiddette diğer bir zelzele 
ivanof V" M · ·ı d d lıveceKtır. (A..A.) olmuctur Hasar yoktur 

- enemencıog u arasın a os ·-·········-.. ··········-·--··············· .. ·········- "l"" • • 

ta.n~ örüşmeler vukua gelmesi gibi Doktor Hafız Cemal İzmir 28 (A.A.) - Evvelki gece s:ı.at 
had sclcrle yeniden te~ssüs eylemiş - 22 de Dıki1idc 4 saniye süren hafif bır 
tir. (l.okman Hekim) zelzele olmuştur. Hasnr yaktur. 

Bul"aristanm Yunanistan ile olan l Trabzon 28 (A.A.) - Evvel:Ci gün ak-
~ 1eri normaldır. Divanyolunda 104 n!lrnar:td:ı 1crg0n şam saat 23 JO da orta şiddette ve 23.15 de 

Bul .. ari.stanın Romanyaya karşı 0 _ hasta kabul eder. Te1efon• 21044-233!.18 hafıf iki zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

80,000 
L 1 R A 

yısı ou J .. -- .. 

OSMANLI BANK Si 
TORK ANONiM .ŞiRKETi 

TESiS TARIHi '1863 
Sfatüferi 11e Türkipe Cümhuriyefi ı'/e münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edtlmiştir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Num.ır.ılı Rt'sml ôazeıe) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 ingiliz Lirası 

1 .250.000 lngiliz Lira ı 

Tilrkiyenin başlıca Şehirlerind 

PARIS, MARSILVA ve NlS'de 
l.ONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, J<lBRJS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA. RUMANYA. YUNANiSTAN. SURiYE. LÜBNAN 
a~ ~·,~ 

g!Q filyalleri ve btltiln Dilnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

fil~ 
~ 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcfuat hesaplan M~adı. 
Tıcarl krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebı memleketler üzerine keşide scncdat isl<onlosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilal, ;:ıltın ve emtaa Ozerine avans. 
Senedat tahsılaıı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
J<asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarilc ( kumbarah veya ~ 
~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

~ ~t®· 
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Aayfa 9 

~ııımıııor· "Son Posta ,, nın Hikayesi ~ıı.-ı 1\ 
1 YANGIN 1 

•Son Posta. nm farilıf tefrikasa: J 25 

IİNIİRDIREK 
IA T AKHANESİ 

• 

~nn .. 11111m .. mm11 .. u111111 .. 11111111 .. umh. Nakleden : Hasan Ali Ediz ,,dJJR .. 1111~ 
K Ahme~, rne~teb medrese görmüş bir lhasına olursa olsun derdine bir deva lçoktand1r kanıksamıştı. Hiç sesini Yazan: Reşad Ekrem 

a~radenız u~agı ~d!· Her K~radeniz u: bulmıya azmetmişti. Derhal üçüncü bir çıkarmryor. bHdiğini yapıyordu. Musa Meleg" ı·n haıı· 
§ .. g~m o~du_gu ~~ı ~edın de der~ı vapura nakletti. Burada da viziteye Ahmc-Cin doktora gideceği günden 
:;ıcu de~.zdı.: ~u?.uklugun~enberi denı- yazılarak gemi doktoruna çıktı. Bu dok- bir gece evveldi. Birdenbire gemide 
ha~~~ı~. buyudukçe denıze olan mu- tor. bundan evvelkiler gibi hareket et- yangın hmpanası çalrnıya başladı. A- Musa Melek, diinyanın en büyük bir - Eyvah .. Fatma aklını oynattı. .. 

1 de artmıştı. medi. Ahmedin derdini baştan sonuna teş, gemicilerin yattığı kamaradan çık- imparatorluğunun sahibinin göğsündeki Dedi. 
Ahm:n.: delikanlılık çağına gelir gel- kadar dinledi. En sonra da: mışt;. Kampanayı duyan bütün gemici- başını kaldırmış, efendisine, ürkek. şaş - Güzel çingene kızının ayağında kısaı 

mez,_ buyuk ~izlerde sefer yapan bir _ Bana bak oğlum, dedi. avuçlan - ler el1erinde su dolu kovalarla, kama kın, per~an bakıyordu. Göz yaşlarile ıs- bir diz çaksın vardı. Bacaklarına çabuca.W 
gemıye kan<ıgı attı ,...,.mm· 

1
·n muhtelif k d k ı b"t nı·n d • k lanmış yüzünde, çiy tanelerile par1ayan bir dizlik ~e,,;......,;...+ı·. Yalın ayaktı. u·· c::tt·ı·n .. 

• l"- ·• Ut: • mm içinde ne a ar ı ı erse se raya ogru aşmaya başladılar... b " ...... uı.u-.• 
yer1erınde çalıştıktan sonra çarkçılıkta de basında o kadar saç biter. dedi. Fakat ı:-ı...;"·er+-- lostromosu onlann ir sabah gülü taraveti vardı. İlk defa o- de bürümcük bir iç gömle~ üzerin0 bil.1 
ka k ld De h ""'"' v ı.ç laııak bir öz evlad gibi, yüzünü Padişa - bez mintan geçirivennişti. Bir elinde de 

rar ' 1· r al çarkçıbaşmın yanı- Fakat Ahmed bundan da yılmadı. yolunu keserek: hın yüzüne yaklaştırıp, Muradın sağ ya - kocaman bir makas. öbür elinde bir gil.-
na kapılandı.·· Bir kolavım bularak dördüncü gemiye nağına dudaklarını koydu. Muhteşem ha- müş el aynası vardı. İri kara gözleri. \'U-

Şimdi artık Ahmed. emeline kavu- k."p";;.,. !":th. Bir hafta kadar hiç sesini - Nereye?. diye bağırdı. Dönün ge. misini öpmekte bir an tereddüd etti, son valarmdan fırlamıştı. EvYeıa Deli Hlio;e-
ş h 

,, 0 •- 1 ~ riye. Atf'c:: söndürüldü. ra op·· tu·· 
an er insan gibi. mes'ud ve. bahtiyar. çıbr'madan vapurda çalıstı. Bu zaman " ' · yin, sonra Musa ve nihayet Murad ile gö21 

dl Fak t 1 I ] Ah d b b h 
- Pekı· yanan ne ı·mı"s? Murad doğruldu. Musanın başını iki go··ze geldı·. Se.sı"nde vahşı· bı'r sertlik ''ardıl 

. · -,a ge ge e ım me .m .u a - içinde geminin doktoru hakkmda bir · · . · 
tiy 

' - k d t d H b k Aı.. ed" k l k f ı avucunun içine aldı. çocuğu evvela ya - - Padisah• ........ Benı·m ulu ,.,c.,.d,·,,,a-
cır1ıgı ço evam eme ı. ıç e - ha,,·ıı· m"luAmat edindi: Bu gemınııı. - 't'TI ın e a ası.. klar d - ·· ... u 1" ---

1 
" na ın an optü, sonra, dudaklarını, o - hım ... Korkma ... Ben deli de."ilim .. arn-

enmedik bir feiaket Ahmedin bütün dok. toru cok ıvı· bı·r ooammıs •.. hiç bir - Nasıl tutuşmuş?. nun gözlerine götürdü '"' · ma Musam gider de ben kalırsam o za-
neş'esini kaçırdı. . . ha"'tayı k~ırma·z. herkesin derdini din- - Canım. Ahmed Y"'"'n do~ora Muradın yüzünde, fırtına arasında gö kl .• ~' 'M rünen aldatıcı güneş gibi, bir tebec::süm man a ımı oynatırım ... Benim padişa"' 

AhmE'd, kıvırcık, san saçlı bır delı- Iermis. Hatta günün birinde aşçıba~1- muayeneye gidecekmiş .. günlerdenbeti belirdi. Padişah, babacan bir hareket ile hım, ben Musa Celebi ile beraber l'id~ 
k~nJı id:. Esasen Ahmedin en.gu.-ze1 SÜ- nın. L~eminin mutfağında türeyen ha- ilac sürdüğü başını aynanın karşısında çocuğun sırtına birkaç defa hafif hafif rim. ·· Vallah billah beraber gidPrim .• su d b k k l a F k t vurdu·. korkma... Ben yanınd'a oldukça, l\lusa 

. e u ıvır ıvır saç arı 1 1· • ::ı. a mam b&-eklerine bir çare bulması için tetkike koyulmuş. Yeniden !aç bitip B Çelebiye el dokundurtmam... Padiş~ 
gtinün birinde Ahmedin bu güzel saçla- vaptığı rica üzerine. günlerce u~raşa- . . -· . . . • - enim o~lum, haydi var git seni hım .. izin ver, Deli Hüseyin ağa kulull 
rı süra'lP dökülmiye başladılar· övle · A • ı .. - t t·bı bıtmedıgını anlamak ıçm ışıgı başına giydirsinler .. · benı·m sarlarım ke"""m· ... 

L - • • rak. hususı bır taıu.uı er 1 er yapmış. . . D a· Güıı· d "' ~ 
ki Ahmed her tarak vurdukça demet f k k .

1
.- b k n kı· hamam boc·· ek- yaklaştırmış. Derken başındakı benzın- e 

1 
ve uye öndü: a at a sı rgr. a ı .. A _ Fatma .. Var benim meleğimi giy • O zamana kadar susan Deli Hiic:f'vi~ 

dem~t saçlan yolu_nuyor •. sab:hleyin leri azalacak yerde büsbütün artmışt1 • 1ı ılaç ateş alınış. Bu suretle Ahmed.in dir ... Amma bir sa.de kıyafet olsun ... ağır ağır padişahın önüne ~eldi, rl:., cök• 
her kalktıkça yastıgında b1r yıgın saç İst~ Ahmed, bu doktora da başvurdu başındak; tek tük saçlar da yamnış!. Dive ilhe etti. tü. Muradın ayağını öptü. sonra. dimdilt, 
bul d · bo~'Unun ve ya-pısmm bütün azameti ilel 

~yor u. . . . Geminin doktor odasında kimsenin bu- Ahmed aylarca başı sanlı olarıık Güllü ile Musa bitişik edaya geçti - do,ğruJdu: 
\ e1hasıl ıkı aya varmadan Ahmedm luıımadıfü bir zamanı kollıyarak dokto. rrezdi. Sargı! k d .. b' ler. Musa celebinin giyinmesi uzun sür -.. ,. 

1 
d b'l k 

1 
. ,., arını çı ar ıgı zaman, ır memisti. Güllü Fatma, küç:ik kocasını, - Padişa?:n1-· b~ kuluna da i?.in ver_. 

~ ·~Z<'ıın:. saç a~ın :n eserb"l ı e a n;a- run yan•na .E?ir-di. Herha_n~ bir mukad- kulağı!'ldan diğer kulağına kadar uza- gö21 yaş'arı aka aka giydirmişti. Musa d'a Musa 7elebı ıle vezır saravma varav2m .• ~ 
ı. asın on ve ust ısrnı ı ya yuvar a- dem{'ve lüzum ı?örmeksızın: . . . . . . a~lıvarak ~virunisti. Amma, hiç bir şey Dedi. Murad' şaşırmıştı. Gözleri ıtcne, 

ğını and·nr bir hal aldı. O kıvır kıvır _ Doktor. d~di. sizden dökülen saç- nan ~a~ şerıdinin ye~~de .şımdi kıpkır- konusmamışlardı. Yalnız, işini bitirdik _ arabesk nakışlı kubbeden !'arkan altın t<>-
~aç demetinden. ancak. kafanın arka lanm için bir ilaç rica etmive geldim. 1::_~7:..~.1:~~-pa_r_ça •• s_ı •• g.o •• z •• e··-ç·a·r·-p·ı·y··o .. r-du. __ •• ten sonra, çingene kızı, sevgilisini, top ı:>a ilişti: Bu altın topun içi dolu mu Ya• 

top kulak memelerine. ense çukuruna, hud boş mu idi? .. 
taTafında. bir kulaktan diğer kulağa fü• 1{ımz genç yaşta saçlanm ne hale bovnuna vanncaya kadar bac:mın her ta- Güllü Fatma bağırır gibi tekrar etttıt 
uzanım bir saç şeridi kaldı. ge~dilrır... o • d kt 1 k rafmn<>n öomiistii. Musa Meleği bekler - - Padişahım ... Benim ulu padişahım-"4 

Bu hal zavailı :Ahmedin fona lıalde Doktor Ahmede. Ahmedin bir hilfır- il ır o orun gun D ken. Mur;ır! nf> Deli Hfü:evin de konuş - Ben Musa Çelebi ile beraber Riderim .. 
can•m ~ıkıyordu. Ahmedin vapurdaki do bi1vası gibi ı~ı}da an kafasına bak- mamu:lıı,..nı Padisah ayaifa kalkmış, vü - Murad hemen cevab vermedi. Gözlerl 
arkadaşları da onun br halile alakadar tık .:\n soma ciddi bir eda ile: notlarrnıfan 7Ünü m<>h-eme,.ine silmis. Deli Hüsl.'vine yaş ile dolmuştu. Güllüyü hayran hayraII 

1 d d
. l! vakl:ıo;arak, sırf kendi h"ntk asabını trıp- seyretti. Musa Melek ile hernber gı·debil-

olnnya. Ahmede muhtelif tavsiyelerde - Rir sevler ya<omıya ça ısını. e ı. _ hmıılf '"in peh1ivana takılmış, sadece bir mek imkanına sahib insanlar ne kadaı 
bulunmağa basladılar: kimisi Ahmed. 'T'0 crifoeye girişmekten bir şey kaybet- Asa biyet, heyecan, kac dPfa: bahtiyardı! 

_ - . . . e ı. . . re e ı ren - u. . . n ~e ... ba~na Hind yag·ı sürmesini, kimisi arab me,·"z!. ihtiras Bre Deli Eri' D ı· B D 1" Güıı·· Be · J 
sabunile yıkamasını. bazıları da, başına Ahmed büviik bir alaka ile~ bir civan merd vjp-jt imişsin!. Dedi. Çin~ne kızınm elinden makasz 
soğırn veyahud sarımsak sürmesını - Doktor. diye sordu, acaba mi.lsbet · Hayat sabuında bayat mücadelea1.n. Dive ~öv1enmisti. aldı. Fatmanm alnından öptü. Bi-l' besme-
tavsiye ettiler Genç bir gemici de, arda blr neiice elde edebilec""k miviz?. 1e :ıa.man zaman çok faydalı çok liL Mma salona J?frni~ zaman. Dördüncü le çekti, üç dört çırpmada, Fatmanın al • 
kalan saçlara altı aylık bir ondü1asyan _ Oğlum demin de sövlf'<l1m Ya. tec. zumlu olan bu karakterler bazan insa • Murad. onu. tepedPn hrng~a (IÖyle bir tınlı saç örgülerini köklerine yakın yeP. 

nın sıhhatini, hayatını kemiren bir tekil c;Ü?:mi.ic:tii: Deve tüvü renginde çuhalar !erinden kesti: 
yapılması teklifini ileri sürdü. rübeve para verecek d~i1Hi7 ~. Mt;c:bet alabilir. En uf"ak sebeblerıe mütemadi ırivinmic:ti. - Var git Güllü Fatma ... Var git Gfilı. 

Gem~cilerden bir tanesi ise, Ah.."Xlede bir net"ce el<i"" Ptrnezc:~k ne kavbedece· tehe· . .va caı arrıeden msanıarda _.._,el ,.,,.,. !<... ba ı·· F t nOA ......... '-A":ıı.,,tın sında ınor bir kavuk üze • u a ma ... 
bir teselli olsun diye, bütün büvük ve ğiz?. Hic deöil mi?. Buna karsılık b:1- asııhiye fonksiyonları, bazım vazifeleri rine f"trafı kirnik ovalı ~de beyaz tül • Dedi. Sonra Deli Hüseyine döndü; 
akıllı ad~mJarın dazlak kafalı insanlar c;ı"lch yetisecek bir tek yeni kıl, bizim ve deveran sisteminin vazi!eleri ii7.erlne lx>nd v::ır{h. San ve al cubuklu mintam - - Bre Hüseyin ... Kafamı içinden çQıo 
olduğunu söyledi. için bir zafer olacaktır. çok fena ~ir eder. Sakin, neş'eli, huzur nın üc:tHni!P caprast bir pamuklu yelek kiç ile kırarlar .•• 

lçlnc!ekl bir insanın yemek zamanların _ vardı Av""1nda ('ı·('..,•-ı· b' -" D--..l: ı 
Ahmecl bu son söz üzerine omuzla- Ahrnee, nihavet isinin ehli. dddi b;r · ""! .-ı<: 1 1

r run ~orap t."UL drah.! hazmı vazifeleri ne kadar güzel, ne ilP c::hr:':ıh fi1ar vardı. Sivas isi bevaz yün Denizlerin ve kararların hükümd~ 

nn·. silkerek·. acfama rac:tladı_mnı anladı. Hatta icind"'. ~adar ını bir -'""de _ .. ""' v T-6.U cereyan ~er.se gene km;ağıntla. ,:tentedan boynuzundan bir Sultan oğlu Sultan birinci Sultan Ahme 
- Büyük adamlann saçsız olmasın- ırünün b;rinde basmm ~ene e.c::"kio;i ~•bi bu zrunanlardaki asabiyet., ihtiras. beye_ han<'er sapı r!Örünüyordu. Hanın oğlu dördünrü Sultan Murad Han. 

dan bana ne. diye söylendi. Bu keyfi- kıvır kıvır bir saç demetile sfıc::1°nece- canın: derhal hazını vazifesini teahbura Mııc:<ı odadan valnız çıkmıstı. Padisah Deli Hüseyin adındaki bu Anadolulu de-
d bazan da tamamen iptale sebeb olur. Dik M M 1 :c.... ki ı kanlın k il 

Y
et. kendisini deniz. tutan bir gemici- ?Ti ümidini bile beslemive ba!lla ı. usa P eı:;c va aşm!L!l'lnı işaret etti. i 111 o an arasına çocuk gibi a .. 

Irat ediniz yemek yerken ~nl olarak fena K - ..l ki h tıldı 

Y
e: «Barbarosu da deniz tutuyordu: [a. Ahmecl iki l!'i.in doktora ta'lmd1. Ni- usaarnna ançer sapını içeriye şoka- : ~ bir haber alırsanız derhal ~ihann kem. rak p-; 71edi. ...... Hüseyin ... Sen benimle kal... 

kat ltu hal onun Ander:va Doryay1 ma~- hayet üciincü (fijnü doktor ona. mukav- hr. Yemek yerken ani b.tr hiddete tap1_ Ya'l•;ıs bir sesJe sordu: Diye bağırdı. 
lfıb etmesine mani olmadı> derneğe va bfr 'kutu içinde. kokusu ben.,ine c.a- lırs:mız gene derhal iştiha kesilir, aolra... _ Fatma nerede? 
benzer. 1ar. esmer bir merhem verdi. İlac1 ve yı terkedersinlz. Hatta hazan mide ha - Muc:'l Melek Celelii= HASAN HALİFENİN ÖLÜMÜ 

zımsızlıkları, sancılar kay gibi arızalar t d h 
Nihavet yaslı --m•cilerden biric;i. r\rken de: - cer e Padi~a un .• • _ • ~ dıı teaküb eder. Elhasıl umumi müvaze_ 

Ahmede. doktorlara basvurmasım tav- - Bu merhemi her ıtece vatnrken ba- nemiz üzerinde asabiyetin, heyecanların Dedi. Bu mevsimsiz kar fırtınası, İstanbuJun 
Biye ~tti. Bu tavsive Ahmede hepsinden -;mıza süreceksiniz. dedi. İ1.{i hafta ımn- llılirasların dalına menfi bir teslllerl - Oğlum.·· Sen bir yiğit, cesur ço • birçok dar sokaklannı bir iki saat içinde · ·ı d d t~· y • • • vardır. insanı nktinden evvel lhUy•>P _ ('Uksun ... Gözün vaşmı sil .. seni vallah tık.ayıvermişti. Koca şehirde, Sultanah-
makul göründü. Derhal vız1 eye ~-azı- ra o. rn~sıl bir netice el e e ·ı;sımız• .... üc ırunrlr•n aldırtmrn ve seni bevlerbeyi rned ve Ayasof'"'a civan, Sultanahmed• 

1 ktı G · l 1: · ı latır. yüzün hatları çoğalır. Saçlar vak . - " 
arak geminin doktoruna Cl · ,emı- an arnak :çin tekrar bana f!Pı.mız.. tınden evvel ağarır, muhakeme, hafıza yapın Mıs1ra yollanın.. Vezir sarayına den Beyazıda, oradan yeni odalarla eski 

nin doktQru. Ahmedin derdini dinl.emek Ahmed sevin~ içinde kutuvu a}:ırak gem• vaktinden evvel azahr velhasıl u varrlıkta Sultan Murad Han o~llu~u ol- odalara giden yollar m:.istesna, koca pa.-
bile istemedi Boşuna vazifesini terk~ ~amarasma· kostu. Ve bu aksamdan mumi bir yıpranma meydana gelir. M~ duğunu unutma ... Vezir dahi olsa yüz yitahtm sokaklarında, yalnız. çıl .. 
diyor diye Ahmede ceza vermiye bile itibaren her ~. yatmadan önce ilacı kün olduğu kadar sakin, neş'eU olunuz. c:uvu dökme ... Bu devlet Ali Osman Sul Rlll bir .süratle esen rüz~arın U• 

kalktı. bac:,na sürmive basladı. Kamara arka- Hırs ve asabiyetin hiç bir zaman fa,da tan Mur;'ld HAnmdır ... Musa Melek Ce - ğultusu işitiliyordu. Rüzgar, kar t8'o 

1
.. .. · 

1 
vermediği ve dalma zarar verdiği mu _ lebi de Murad Han oğnlhı~dur ... Benim ııeciklerini. kafes1erin aralıkların• 

Ahmed hiç tereddüde uzum e:orrne- daslan onun bu haline 1~erlivor ar: h:uı:l':aktır. ojtlum ... Sen simdi... doldu~uş, pencere~er'.. .. ka~ı!l _ ve 
den gemisini değiştirdi. Orada da vizi- -- Nedir bu bövle her aksam. divor- r--::--:------- ------1 Parlisahm sörn vanda kaldı. Biraz ev- beyaz bır kar tabakasıle ortülmuş, koreı. 
teye vazıJaraK doktora çıkt!. Fakat hrdı. sevtanlar ıtibi. elinde lamba. av- Cevab ıatı1tı'l otuyucularımın PQl\lı vel Musa Çeleh\nin cıktı~ kanmm cer - miş~i. _İstanbul halkı, bu ~.1rtm~yı. şehri 
gelgelelim Ahmed. burada da derdini l'\a:1l'n ör.ünde s<'atlerce kel kafana ha· pul il .YollıLmal;mm rica edPrim. Aut \ak· revesi içinde Güllü Fatma .ı?Örünmüstü. yenı bır _korku v: de~ş~t ııuı;Iermden~ ko• 

\.

dirde ..ı.tıerı mut ... belesls talabWr. .. ttç erke~n de ?ilıninden :ı.vni sev ı:ı;ec _ ruyan bır haJ8skar "1bı, sevınçle kar~ılaı-
d!nletemedi. , ~ıl"l <luruvorsun?. ... tt ve ü<:nnün de tüvlPri bfr kPre diken di- mışı.ı. 

Fakat Ahmed vılmadı. Her ne ba- F"lkat. Ahmed bu ~lbi sÖ71Pre knrc::ı ken oldu. Munıd 'k"'nrli kf"n<line= (Arkası ut7T) 

cSon Posta» nın edebi "tetrııuısı: 30 var? Dürüst bir asker kızı, asker torunu
yum. Bu temiz ve yüksek insanlar zen • 

di. Ömrümün bir d'önüın noktası oldultu - İstirham ederim, rahatsız olmayın12 
iç-in defterimin kapanı-p kapanmadı~ma beyefendi. MW;aadenizle ben iUI'acı;taı 

Sisli .&ksam , 
gin o'arnamışlarsa bir kabahat mi? 

Evet karanını verdim. Ve bu karar -
dan dCinmiveceğim. 

f cimdP taze bir kuvvet u\•anıyor. Ha -
ni ~incfüz sanivı>dF>n sanive,·e c::önen, eri
ven ~ne kız? Saadetini korumak insana 
ne an lac:ılmaz bir kudret veriyor. Sinir -

bakmadan arasına koydum: ilişivereceğiın. 
.Hanımefendi· - Affedersiniz, bugün arkam faz

1
ac1i 

Oraya kadar 'gelemiyeceğim için affı- afnyor da ... Kalkmakta kusur ettim. 
nızı dilerim. Siz zahrt'let buyurur da teş- Öyle ravallı halde ki acımaktan ken~ 

- İncigülüm. sen ne istersin de ben 
Yapmam, Yalnız eavrılık> ı ağzına a'ma. 
Dünyada her şeve dayanabilirim. senden 
ayrılmava asla ... Ne olur. biraz da sıkın
tı çekelim. Gendm. mcsle~im Yar. Calı -
şır, seni iyi kötü vaşatınrn. ~ensiz ))ara
nın, muhitin ne kıymeti ''ar? 

Sö\'Ie, hiç bir vakit :ıvnlmıvacağız, 
de. Söyle beni seviyorrnn değil mi? 

Sustum .. 

b 
- İneigiil, cevab vermiyecek misin 

ana? • 
. Sesinde hiç bir sesde duvmad11Yım bir 
ıztırab ~~·. Endic:e ile basımı kaldırıyo -
rum. İkı ırı dam'a kirpiklerinden kurtu
l~yor, yanaklarına iniyor. Çckin~enlijti 
hır anda unutuvnrnm. Beni!n için iztırab 
~eken bu aziz bası bağrıma basıyorum: 

- Ayrıhnıyacağız. Seni bütün aşkım
~ seviyorum. İşte cevabım. 

* Pan.cıiyon merdivenlerini aj:t1r ağır çı -
karken başım dönüyor. Yer sanki ayak. 

rif ederseniz haksızlıktan hoşlanmadığı- dimi alamadım: y • 

mı görürsünüz. Saygılanm.11o - V~. vah ... Rahatsızlıgınızı bılsenı 
Ali Nuri gelmezdım. . 

Ali Nuri bey hususi otomobilini de yol- _ ~udakiarı!1~a soğuk, ganb, ezici hl• 
lamış. Acele giyindim, çıktım. On beş, .$J}ums~me ıle. A • • • 

lanmın altında kayıyor. Bir günde ıztı - 1c-ri"n harikulade bir heyecanla ger~in. 
rabın en kuvvetlisinden saadetin en bii - M~c:amın bac:ına geçtim. Örce 2arfı 

Nakleden: Neyy·r Kemal 

vüğüne germi~. sonra bu bıJviik ~aariet - ·va7dım: 
ten birdenbire sonu bilinmez bir inki.sar B. Ali Nuri 
LlC'Lrrumuna vuvarlanmı~tım. Bütü>ı mu- Gümüş Villa 

virmi dakika sonra villamn önünde idik. - Beıs yok. Malum ya hak yermı bıran 
He~ha'd'e beni bekliyorlardı. Otomobil evv:ı bul~a!ı? E. ·· Anlatınız bak.a1ı.m, 
durur durmaz demir kapılar ardına ka- nedır derdınız · .. . , 

kavemetim tükenmişti ... Odamda ~al -
nız kalır kalmaz bavılmışım. Kendime 
geldiğim zaman yarı hasta idim. 

Sua iye dar açıldı. Gümü~ sa~lı. r.iddi tavırlı bir (Doicam~a~lı. s~zler~ sevme~:.__;;.~acık:)ı 
Ve ffi('ktuba mukaddemesiz, merasim- uşak önüme düştü. Bir ı;ün iince Halil- - ot~·f·şınkzı sevı;yodrum, .. "-'\.Ulu. 

c::iz hac:ladım. kun ne ürnidlerle geçti,ği çakıllı yoldan .. -
1
. 8

1 
ı ırl.d unu sız en once de: ço1' 

Revefendi. geçtik. Muh~em fakat los b;r hole ~r- soy ~y~n 7.r 0 ~:.. . 

* Sizinle varım saat olsun RÖrüşmek dik. Uşak yan kapılardan birini ac;tı. ve S~zumu kestıgını farketmemezlikten; 
Mühürdar (Ş ... ) pan.riyonu mP<:hurivetindevim. Ya burada benim o- ·çerive haber verdi: p;eldım: 

Pazıı-rterl (gece) damda, yahud villinızda ... Na.sıl isters~ 1 
_ Bekledii!iniz. hammefendi geldi. - O da beni seviyor. 

Her şeye rağmen kararımı "•ermiş bu- niz. .. Ömrümde görd?~'!1 sal~n1arın .en ne- - Mü1m~··· Genç çılgınlar arasınd~ 
'unuyorum. Dünyada bütan ruhumla i - Kardec:'ni~ Haluk bevin benimle ev- fismde idim. Harıkulade hır mobılyanın bunlar o agan şeylerdir. Ne vakittcrbe l 
nandığım bir .şey var: Aşkımız ... Hallı • leTimesinP itim"- etmis. ~eb olarak ta ilıtişamı daha ilk adımda insanı sarıyor. tanışıvorsunuz? Sanırım bir ay ..• 
ku ne pahasına olursa olsun, doğup, bü- ~ilemin faJdrliiMe. tinimin vrrdi~ endise- Yalnız bütün bu fevkaladelik yan karan- - Dört hafta var. 
yüdüğü o fevkaladelikler muhitinden a- }Pri ilPri siirmiissiinüz. Bevefendi, ~ize lık i<~inde. Abajurlu liimbalıırclan sızan Acı cıcı güldü: 
yırrnaya kıyamıyacağım. Fakat saadeti • ha~:ııhJı: Pime-k varasmH. Beni biMt% donuk b?r ısık köseleri gt\cfükle ayclm- - Mühim bir şev değH Ö'llle ise ... 
miri son kuvvetimle ve .c:onuna kadar ko- dinlPviniz. Fikirlerinizden rlönmezseniz latıyor. Ali Nuri bev bir ko1tuğıı büzül- - Bence pek mühim. Ha\·att bir J'l'lP· 

rnmaz, son bir müeadeleden ma~lub çık- serefim üsfüne söz veriyorum, kardeş:hıi- mü~. benzi sapsarı. Yüzünde anlaşılmaz sele ... KraCl _şinizin karakterini de bildi· 
madan ayrılığa razı olursam aşka karşı zi bir daha ~nni~im.-. ve anlatılmaz bir ifa<lle var. Bu yarı ölü ğiniz idn ·Ju vaziyet karşısındaki du\ gu-
kendimi en büyük günahı işlemiş saya - . İnc~l ~ın benim eşsiz Halukun kardeşi ol- larını tr .dir edersiniz. 
cağım. . . Me'ktubu ~anıc1. 11e yolladım. !kı saat duğuna insan nasıl inanır? - r ~kala, benden şikfıvr.tiniz nP" 

Neden ayrılalım! Aılemm ne :kusuru geçmeden Alı Nurı beyden şu cevab gel- Yürüdüm, zorla d~lmaya ~alıştı: (Arkası Yar) 
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10 Sayfa SON POSTA 

(Memleket llaberleri) 
Lüleburuazda, Havsada ve Edirnede Borsada kız kaçıran 

üç delikanlı 
mahkum oldu 

13 lkincikinun tarihli 
bilmecemizde kazananlar eski eserler tamir ediliyor 

H d S k ı' ·· k h • Bursa (Hususi) - Mamure köyün- +ı_, A 'hli b'lm · · cemal ,.. .... uıı:ıı:oı t.atanbul erkek 111111 11nıf avsa a O U .u camııne Ye ervansaraytna e .emr.nyet dec. Remzi Yılımız adında bir genç 13 ucincikanun tan ı ecem.ızae ~ • 
·ı ka,!ananlan aşağıya yauyoruz. lstaon- !t°w::n ı: ~=u~çz!:n;:!.. ıı:,~ ven iyor, Lü~eburi'azdaki Sokullu h:ını da kurtarılıyor komşusu IS- 16 yaşlanndak.i Fatmaya bulda !>ulunan talihli okuyucularımızın t•• Birlncl orta okul sınıf s de oemaı Tamer, 

göz koymuş ve bunu ele geçirmek için ğ d -y 

-- .,...,. fırsat aramaya başlamıştır. Bir gün. Pazartesi, Perşembe günleri ö le en ALOMİNYOM BARDAK 
kızın annesi. ninesi ve vengesile köy- sonra hediyelerini bizzaİ idarehane • <Son Poata hatıralı) 

" mizden almaları lizımdır. Taşra okuyu. 
den biraı uzak bulunan fasulye tarla- culanmızın hediyeleri posta ile adres- t.atanbul 24 ilnctl ilk okul mııf ı dl Aytea 
sına gittiğini görmüş. yanma Ahmed sez~. istanbuJ Oal&t.aaa.raJ llaUl talebf.slla 
Basfir ve Hasan Basfir adında iki de. lerine gönderilir. den '130 Resai Gtlnur, istanbaı Vefa erket 

Eir futbol topu Uae.sı talebealnden M8 CeTdet. fatanbü Clball likanhyı da alarak yolla'ntll beklemeye A.. orta. okulu aınıt 2 de Ram1a Dotnatr. 
başlamıştır. Akşam üzeri Fatma ya - t.atanbul ıı mel okul aınıf t te ftbml KOKULU SABUN 
nında bulunanlarla beraber evlerine kar. tşt ELi <Son Posta ba'1nll) 
dönerken karşılamışlar ve Remzi he- ZARİF EL _"!f

1
0lnD> 

F• t k ll Ha (Peçetelik yapm- ç İ.stanbul Oedttıpaşa Hamam aoblt 1S na. 
men amanın o arına yapışmış. - İst!lnbul Süleymanlye tıs orta okulundan marada Sedad, İstanbul Haydarpaf& llseal 
sanla Ahmed de diğer katlınlann Fat- 128 Jale, TaQlm Ta.fk14la 81 lncl alay bl. taıebealnden 1809 All ErtiirJı:, İBtanbul Samat... 
maya yardımına mani olmuşlar ve kız- rlncl Bl. komutanı kızı Yurdanur, istanbul ya Çetme aokat 6 numarada Qetln, 1sıanbul 
cağızı civarda ormanlara kaçırmışlar. Bmir11n orta okulu aınıf 1 de Macid Budak. İnönü ıtsm aııııf 4 de Müyeuer Gilroğtu. 

d H Ad• i .. d'g- b" ka'dın MUHTIRA DEFtEBİ t.atanbul Buadlye Yentmahlle Anin apartl,. 
ır. a ısey goren ı er ır manı 7 numarada Gallp 

koşarak kızın babas~ Mehmedi keyfi- İstanbul ~ı:~d:-;.:~ Adacıdede ALBCtt 
yetten haberdar etmış. fakat Mehmed çıkmazı 15 numarada Semra, t.atanbul Vefa 

Havıada tamir edilmekte olan Sokullu camili " kencıMGraJll vak'a yerine geldiği vakit kimseleri erkek ıısaı aınıf S..A da Tekln Demiralp, <Son Poııta hatıralı) 
:Edime, (Hususi) - Lüleburgaz şehri·~ Bdiriıe (Huawd) _ Maliye VekAleti bulamamıştıT. Nihayet izlerini takib Andirio llJı: okul dördtlnctl sınıf talebuinden Antalya orta okulu aınıf S..D de 1451 Ali 

nin namzed olduğu ati _pek büyüktür. ne Vakınar Umum Müdürlüğün(ln tamir ederek ormanda suçlulan yakalamış '18 Orhan Becerik~ TeJı:lrdal orta okulu ıınıf ~!:ı~kuş ... '!.a~latsı:n:: ~=~rü s°!~: 
•-"- h ·di .. .. k l k" .. t• · t' M h 2 de 303 ~ Gürcan. a n ~ .... , &MUAırunm;ıın er çeşı puruzsilz hamle- ettirmekte olduğu Alipqa çarşısı gittikçe ve ızı a ıp. oyune ge ırmış ır. .a - Mt)REKKEBLİ KALEM apartımanmda Sever Baştut. İBtanbul Valtdel 
lede ve hıç durmaksızın yapan Lülebur- gür.elleşif(>r. Tarihin bu eserini kurtar- kemeye verılen suçlulardan Remzı 1 Son Posta lıataaıı) ltllt Ballarbaşı caddeal 1'1 numarada Musta.. 
pz, Trakyanın asfalt yolu üzerinde bir mat için Çaı'fının ön ve arka taraflannda sene ağır hapse. diğer yardımcıların İstanbul LtıklA.l lisesi talebealnden Perl. fa Cantf\rt. 
pırlantasıdır. 1 damlalık sayılan koridorlara girmiJ ve ya~Jarı küçük oldu~ndan Ahmed üç, han önrel, istanb~l 49 uncu llk okul 1111ır BOYA KALEMi 

Seri halindeki arteziyenlerinl, turist tecavüz etmi§ binalar bu vaziyetten çı- Hasan dn 2 ay ha-pıs cezalarına mah - S-A ela 147 Selma, Istanbuı 44 tlncii llJı: okul hınıt Kemalpaşa mahalleal 10 numarada 
otel ve sinemasını bitiren ve şimdi de or- ı karılacak, gert alınacaktır. kum edilmişlerdir. sın•! 5 talebesinden Ne;:.~e~ tst;nbul Jı: ~- Müzeyyen Çıtak, Ankara Bozkurd maballeal 
ta okul ile park ve koruluğuna başlıyan Çarşının hava ziya, temizlik ve elek- darpa;: l.lsesl 4..C ~ ~ ~ t~~:aınde~ ort:ı aokl\Jı: 2 numarada Sadık Okay, İstanbul 
Lüleburgaz belediyesi gelecek aene trik iılerine ayn~ dikkat edilecek ve dö- Tirede yarı deli bir kız ~:3~· N:~~~~ kız amı e tıNhlşant!şı Madıs· aklyadaokak""'1~4ültlern~a.ram~• 

· an r .. vren, en erun .... ur ....., w-
ltadyomuna da el koyacaktır. şemeler rutubete karşı koruyucu bir ted- 8 yaşında bir Yahudi KUR~L'N DOLMA KALEM dürlülıl memurlarından 1'.aad otıu Rona. 

Umumi Müfettif General Kazım Diri- bir olarak inşa edilecektir. kızını öldUrdU <Son Posta laabralı> AYNA 
kin alaka ile takib ettiği if~er arasında İstanbul Betl~taş 20 lncl okul aınıf 1.B de (Son Posta hatıralı) 

8ursada çok garib k t55 Fehmi vura1, istanbul Tak.dm llaeal ıınır Ldleburg.azın Mimar Sinan eseri olan ha- İzmir (Hususi) - Tire zabıtası. ÇO 2..B de Muammer ÖZbay, istanbul Erenköy istantul Bakırköy orta okulu aınıf 2 de 
rab, üstü açık Sokullu hanının kurtarıl- SU hayvanları bulundu şayanı dikkat bir cinayetle karşı karşı- 1cız ııae...crt .sınıf '1 talebesinden Ferhan Yenen, NeJad owcan, istanbul Kadıköy şırayokıışu 
mak zamanı da gelmiştir. ya bulunmaktadır. Ma·ktuL Tirenin fat.ı.r.bul erkek terzilik okulu 370 Nurettin, 108 numarada Hltmet Melih, İBtanbul Bey_ 

L<ileburgazlılar Edirne, Babaeski ve Cümhuriyet mahallesinde oturan se - İstanbul Karagiimrük orta okulu sınıf ı de otlu M~ut.lyet caddeal 88 numarada Hlda. 
Vize belediyelerinin yaptığından geri kiz yaşında Hayim kızı Sazbonadtr. Ha 60l Şah!n ErkUf. tiNY KALEMTBAŞ yeL KIT 
kalmıyarak en çok 15,000 lira ile kurtan- sanefendi sokağında a'k.şam vakti bı • YUV~ DPost~ ! tınh> AB 
lılcak olan bu haşmetli eseri muhakkak çakla boğazı kesilmiş, ölü vaziyette İstanbul ıia_;ye ııa~ ;:lebeainden ismaıı Diyarbakır İnJı:UAp okulu aınıf 5 talebesl:ı,. 
~ ı.ı rinin ba al ı. ıruıt • ba b 1 den 68 numaralı Reoeb Tursun, Zonguldak aı .., e şma acaAt ru aenesı - u uıı~uştur. . öngörü, İstanbul Catalotlu tıs orta okulu l Mehmed Çelikel llsesl sınıf l..D de 1848 cev. 
pnda bu güzel hamamı da eski halile hal- Sekız yaşında masum btr kızın bo - aınıt ı.n de '183 Bedla İyem, iatanbul l'atlb det 06nenç Konya llae orta JD8ım mut 1 • 
km ihtiyacına açacak ve yüksek bir be- ğazından kesilerek öldüıillmesi ve ka- Karadenn tapısı Hattat İzzet sokak 48 nu_ A da 164 Hayri, İ3tanbul Perteml,yal llaesl 
dayi Balkan yolu ile memleketimize ge- tilin hiçbir delili maddi bırakmadan marada Şalbaene, t.atanbul 8 ncı okul aınıf 3 aınıf 1.A da Hlkmet ~1. Malaltya U. aınıf 
len turi&tl.erin dahi gözü önüne eere - k9.çıp gitmesi zabıtayı meşgul ediyor _ te 188 Sev m ı:;şa. FIRÇASI 5..D de 420 Muuffer, t.atanbul Bayıtıe ll.sesl 

aetttr. du. İzmir araştırma dairesi komiseri (Son Posta batll'all' 423 Orhan. 
Bunun gibi fehre, hele Avrupa tarafın- Ahmed. Tireye giderek bu esrarengiz .btanbul Kadılı:~ Yeldettrmenl MuhbQ RESİMl.J EL tşt MODW 

dan girenlere karşı bir kasvet veren ve cinayetle allkadar olmuş ve failini mey aokat 1 numarada Necll öz, t.atanbul Gelen. Tı>kat kolordu bqtablbl km Selma Cangö_ 
Çelebi Mehmed devrinin ilk eserlerinden dana çıkarmıştır. bevl orta okulu sınıf 1..B de 224 AU Katan, ren, İmlir Bayraklı Muradiye caddell 28 mı. 
ayılan Kadı camisinin de keşifleri geçen Tahkikata nazaran musevl Hayim İzmit Demlryolu caddeat 202 numarada Şehap marada Adll Bumen, Balıkeatr Şehir sineması 
L--- u uml Müf' tti lik nafı n . . Sunay, Tokat orta okulu aınıf LA da CeJL büfesinde Mustafa Dadan, KOnJ& Jile aınıl 
.-&!ola m e ş a m pvır lcızı Sazbona. gayet muzıb ve sevimli det •'-6tırk. 4..C talf'besinden 869 Beyld BlrllJı:, AfJon l1se 
muavini mimar Kemal Altan tarafından A Ü ö~l d AA• 

J'Apıhnl.fbr. bir kızdı. Sazbona h dise gün s e en DİŞ MACUNU aınıf LA da '16 Vedad Ak&J. 

sonra Hasanefendi M>ka-ğındald bakkal istanbul Kuleli ukert llaell taıeblllnden KART * dükkAnına uğramış. bir şeyler satm 829 Orhan, İ.stanbul Bmtrgt.n 28 lncl okul Ankara tehir tmar mtldtırltlll ,... "1erl 
Edime, (Hususi) - Nafıa Veklletlnce alın1ş ve orada oturan Viktoryamn e- aınıf 3 talebesinden Nurettlıı lafmas, Buraa müdürü Bahri kızı Bmel, :ldlrne Dolanbe7 

asfalt yolu yaptınhna.kta olan Havsa ka- Ciimhurlyet caddal 298 numarada Ali Saib 
vine uğrıyarsk Viktoryanın validesi - AJtgöl, Mufla orta okulu sınıf S..A da Orhan mahallesi Topkapı caddeal 12 nmnarada AJ-~ın içinden iat~ik b~IA!lllf ve ne: AkpolAt. fer Şenytlz, Nllde Batarya nt oJı:ulu auıır 5. 

Wçtlii. kıymetle~ em ~k ahıblerln.e bil- • Bursa (Husuat) - Karaköy iatasyo- - cKmn Roza: bayıldı!• demiştir. KIRD..MAZ J>ÖKÖLMEZ HOKKA 1 d'! 56 Yılmaz Göl, Bur.sa lfıkl&r Mamuglh 
dlrtlmıştlr. Köyün iatimlak edeceti ker- nu civarındaki dereden civar halkı ta- Zavallı kadın küçük kızın muziblik <Son Poeta Jıatıralı> caddesi 40 numarada Adli Gllaar, Konya tıs 
.._ray ile Sokullu camiai .ve hamamı- fından ele •eçirilen üç aded garib ba- vapt•i?ını. ancak Rozanın evine gittik- t .. tanbul Ortatlly Uncu aotak 47 numarada ötretmen okul aınıf 1.B de 2S8 ı:meı lenıöı. 
mn çeıvnıstnde meydana gP.tirilecek olan ra " - · ka k" "k k af 
,..ımk lçkı bu arazt dahillnde uıan beı lık veya bir nevi s~ ~yvanı totor1er ten ~n.ra anıamış. fa t uçu ızı - Smdırgıda Kızı~ay va Ç. E. K. Edirn 1 Çocuk Esirgeme 
wtn iatimllk lesi d k" lül ta- elile tehrimize getinlınış. Halk ecza - fetmıştır. K f 

1
. ti 

afmdan yapı=e Naf e y0~1 ~bu nesi ahibi Khım YazgMıa verilmiş - Viktorya. 16 yaşlarnıda blr kızdır. top'antlSI UrUmURUn aa lf8 
,..nıtk hiHanda ..faıtı ;; etre e. . tir. Resimde görüldüğü üzere elleri, a. Ailevi bir sebebden dolayı urun za - Sındırğı (Hususi) - Yeni sene mii- Edime (Hususi) - Edirne Çocuk 
JMec.k ve b6rlelilde ~ zi pnı:; yakl&n ve sırtındaki bıçkı halinde ye- mandan~ri derin teessür içinde bu - na.!>ebetile Kızılay ve Çocuk Esirgeme Esirgeme kurumu bugün Mehmed Gün
lctn güıel 'bit Plrk tıe meydana - o- leleri bulunan bu hayvan~ann batlan l~nuyordu. Şuurunda halel olduğu da Kurumlan ka~akam Şebab Tarımın demin başkanlığında bir toplantı yapa. 
llııeütnı. timsaha benzemekte. mwı renkte u - Tirede şayi olmuştur. fahri başkanlıgında Şehir klilbünde rak ycıklaşan Kırkpınar güreşleri etra-

Mamur n.,,,.ı,nmmtn ,_ run kuyruktan yılan balığını andır - Viktoryayı hldise yerinde. Saibo - toplant..sını yapmıştır. Bu toplanhcia I flnda uzun boylu müzakerede bulun-
cttttkçe bClyQyen ve .:.~ maktadır. Bu hayvanlar. Üzerlerinde nımın boğazını keserken gören şahid - yeni intihab yapılmış ve Kızılay Sın- muştur. Bu toplantıda kuruma her ve
Bav.aınırı bu 1ene içinde kaza merkeal oı- etftd yapılmak ve icab ederse "O'ntver - ler arasında Bn. Miljgln adında bir ka- dırğ1 şubesi riyasetine hilldllnet tabibi siJe ile yardımlarını esirgemiyen Trak-
lmll kuvvetle umulmaktadır. siteye gönderilmek O:r:ere lise mildfir - dm da vardır. Hilmi Atsan. veznedarlıla Ziraat ban- yamızm hamiyetli tüccar1*ı.ndan Be-

Burada 30,000 liraya tamir edilmekte lüJOne teslim edilecektir. Suçlu tutulmustur. kas? veznedan Halil Kavu. malıklanna kir Karaya verilmek üzere bir madalya 
olln Sokullu camlatnin en çok Dd hafta- Resimde bu garib h8'yVanlar ~rül • • pa:ti başkanı Ali Reşad. maa - mazbatası hazırlanmış ve umumi mer. 
ilk ifi kalmıftır. l'akat kıpn ve bavalann mektedir. Samsun f0t0n PIJISISI rif memuru Kadri Balkan. eczacı Mu• keze g6nderilmiştir . 
..-Ue tamamlannuyan 1M it te artık Samsun (Hususi) - Samsun tntiln taıf:ı önder seçilmişlerdir. Haber aldığıma göre bu meyanda ku· 
llltmit •ytlabnır. Trakya ıpor •1111911 Ba,kanhfiı piyasasında satışlar hararette c1e~am çocuk Esirgeme ~rumu ~yuettne ruma ı o sene bua ıasııa hizmeti .ebtet-

Haber aldıltma c&'e !okullu Vem Edirne (Jlusuat) _ Trakya mıntaka- etmektedir. Tüccar. satlflann vazıye- de in-lıfs&rlar müdüril Hasan Erkal. miş olan Rasim Ertür. Rasim BızaI, 
1-ımın da &lilmOzdeki ._ 1M lfl tütb sı spor bal-' bqbnbtına eski bele- tinden memnundurlar. Bu sene tütün muhasib ve veznedarlıla maarif me- Tevfik Karabekire de birer madalya 
__. Vakıflar Umum lılildftr!illtlntn dly• mat Ebem Demiray tayin edil- mahsulil. cins itibarile memnuniyet ve. muru Kadri Balkan, klUbH• inhisar. verilmesi için umumi merkez nadinde 
flln1ı lfleri aruında 1ft almqtır. mıek lzeredir. ricf bir derecededir. tar muhasebecisi Ali Rıza Ôqen llÇll- teşebbüsatta bulunulmuştur. 

Pezar Ola 'Hasen 13ey Diyor ki : mış1er<1tr. • • • n~~';'kın~!: ~ı:,":;:';.rl:=-
Yeni Tokat Vahsı ıp ha,ladı şatmak suretne hayırlı 7ardımlarda 

- Hasan Bey şu havada 
açan sulh kuşuna bak ... 

••• Ajzmda •;vtiıı dalı •.• • •• Oradan omya çırpınıp 
koşuyor. Yer yüzünde bil 
ren Jronınqacak mı der • 
llnT 

Tokat (Hususi) - Vlllyettmia va - bulunmu-=ş~tu_r_. ------
liHğine tayin edilen Siird Valiai İzzet- • 
tin Çagpar evvelki gün trenle Turhala Samsunda şehır orma11 

-Q 

ve oradan da otomobillerle şehrimize Samsun (Hususi) - Şehirden btr 
gelmiştir. Başta asker! bando oldu~ kaç kilometre mesafede bulunan Nü
halde şehrin ınethalinde vali vekili, mune fidanlığl önünde. deniz kıyısında 
mülkiye müfettişi Naci. Korkomutan geniş bir sahada bir şehir ormanlığı ku
adına kurmay başkanı ile asker!. mill- rulacakbr. Bu orman. ileride Samsu
kt erkAn. ümera. z~itan. memurin ile nun en güzel bir mesiresini de teşkil 
birçok halk tarafından karşılanmıştır. etmiş olacaktır. Fidanlık memuru bu 

pa ~ - Hep Avru· Belediyeye kadar yaya olarak gelen ormana aid fidanları seçmek Gzere İs
kıoııacat dolaşı10r. tabii valimiz belediyede biraz lstirMı!iti mü tanbul ve Bursada tetkikatta bulunduk-

ftr bulam111t teakıb vlllyet mabmını ae1erek ft - tan ve lhım gelen fidanları aeçtilrten 
ılfealne batJamıttır. sonra Samsuna avdet etmiştfr. 



29 İkincikinun SON POSTA 

Demir ve celik , 
şehrinde ne.ler gördük 

(Baştarafı 1 hıci sayfada) 1 
den birisi olan benzol, bir kısım sergüzeş· 
tini de burada geçiriyor ve kimyabane, 
tahlilet tetkike ihtiyaç gösteren maddele
rin bir nevi muayene gümrüğüdür. Üze
rine el konmadan bazı rnevad fabrika ha
rici olamaz. 

Fa brik anın kömür istihsal -.. •rken 
mebzuke V<'rdiği benzol bizim bildiffe'imt:L 
ildi benzinden daha saf olduğu için tayyeı
re motörlerinde kullanılmaktadır. Ben-

zolle beraber ziyaret ettiğimiz kimyaha
rıede, tahlile hazırlanmış idrar şişelerini 
andıran şişe şişe, galon galon benzol gör

dük. Demek oluyor ki, ilerde, benzolü da
ha ziyade şişede değil, tayyarelerimizin 
ınotörlerinde gö.ııebileceğiz. Yanılmıyor-

sam, benzol benzine karıştırılmak sure
tile, asla hileli 01mıyan bir nesne rlde e
dilerek, motörlerde kullanılabiliyormuş. 

Demir fabrikafJnın muhtaç olduğu 

ham demir, namı diğer cevheri madeni, 
Divrikten gelmektedir. Divrikten getiri
len demir cevheri büyük bir sahaya, fab
rikamn ihtiyacından çok fazlı stok edi· 

liyor. Burada da, amele Ee, körükle iş 

görmek yok. Büyük ve otomatik bir vinç 
potaları vasıtasile demir cevherini alıyor, 
matlub mahalle götürüyor. Nasıl? Anla
tayım: 

Vincin potaları bir canavar ağzım an
dırıyor. Ceviz renginde ve ceviz büyüklü
ğünde maden cevherlerinin bulunduğu 

yığına iniyor, iner inmez. aç bir iştiha ile 
potanın kıskaçları iki dudak haHnde a
çılıyor, ham demir yığınını ndeta ısırıyor. 
Kapandığı zaman pota ağız ağızına do-

ludur ve yerden bir ton hamule almıştır. 
Bu dolu potayı vinç, hortumunu su dol
durup, başka yere boşaltan fil gibi cev
her silolarına döküyor. Bu silolar da hu
ni şeklinde .. hU!Ili şeklindeki silolar bir ı 
demiryolu üzerinde ve müteharrik bir a
rabadır ve ortasında da bir hazinesi var
dır. Ham demirin yüksek fırınlarda eri
mesini kolaylaştırmak için kireç, çak
nıaktaşı, kok ve dolomit ilave ediyorlar. 
Eğer fosforlu demir elde edilmesi matlub 
bir parça da fosfat koyuyorlar. 

Araba yükünü alınca hareket ediyor. 
Kendi kendisine muhte'if siloların altına 
girerek, ihtiyacı olduğu maddeleri topla
dıktan sonra, haınulesini getirip, yüksek· 
fırma müteveccihen hareket edecek olan 
arabanm içine sırtından atıyor. Bu ara
ba da vukardan idare edilen, bir opP.ra 
sahnesi-kadar müzeyyen renkli ampuller
le, sü~lü bfr elektrik tertibatı vasıtasne 
bir telle yukarı çıkarak yüksek fırının 
ağzından içeri dökülüyor, üzerine de kok 

DemiT Jabrika sında.n bir gortınaı 

.. 

\. 

i 1ave etmeği ihmal etmiyorlar. Bu ic::ler "fabrikanın kimyahanesinde mühendis Cevad muharririmize istihsaı edil~ benzol 

Sayfa 

Zehirli gölge 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 'Acaba o da günün birinde babası ve kal'-

Sizi komüsyoncu ile nişanlınızın deşlcri gibi çıldıracak mı idi? Anormal 
birleşerek bütün bu cinayetleri işledik- hislerin, düşüncelerin, hareketlerin iane
leri kaınaatinde misiniz? . ı si !~e . b~n~ . şimdiden tayin etmek kabil 

- Benim fikrim şu. Bu zalim ve canı degıl ımı ıdı? 
herif, bizim bütün içyüzümüzü bi!iyor ve ! Gözlerini kait'l bürümüş olan melün he
hayatımızı senelerdenberi takib ediyor.

1 

rif nihayet aradığını keşfetti. Necla ara,.. 
Planı da maliim. Kan davasını devam sıra hafif cinnet buhranları geçiriyordu. 
ettirmek. Bizleri birer birer öldürmek.! Zabıta vak'aları, bilhassa cinayetler onda 
Bunun için yaşıyor, bunun için nefes alı- ı fevkalade alaka uyandırıyorlardı. Kan 
yor. Bunun için senelerce sabretti ve se- ı dökmek ist;yordu. Zaman~a Abu ha~~alığm 
nelerce hazırlandı.. 1 daha fazla ilerleyeceği aşıkardı. Sureyya 

Benim düşünceme göre ldkayeyi. ba- bunu anlayınca birden ortadan kayboldu. 
şında.n itibaren şöyle anlatmak lazun: I Birkaç sene daha beklemeye karar ver
Planını iyi tatbik edebilmek için ona bir mi~ti. Bu suretle Necla maksadına daha 
şerik lazımdı. Öyle bir şerik kı bizden o!- ' uygun bir devreye gelecekti. Bu bekle-
sun, bizim ile birlikte yaşasın ve bizim me müddetinin tayininde herhalde başka. 
her şeyimizi bilsin. Şerik olarak seneler- 1 sebeblcr de olacaktı. Her ne ise bu müd· 
ce evvel Neclayı seçti. Malum ya Necla- 1 det geçti, Necla mektebi hitirdi ve Sü
run babası da Rafün. babasile birlikte fa- \ reyya bir gi.in ansızın sahnede yeniden 
clada rol oyn.am.ış, sonra çıl<lırmı§'tı. göründü. Elinde Neclanın vaktile kendi· 

lmelun herif Nec'ayı seçme~le bi~ t~şla sine ya7dığı ask mektubları vardı. Necla 
iki kuş vuracaktı. Daha dogrusu ıntıka- artık çocukluktan çıkmıştı. İlk defa ve' 
mı katmerli olacaktı, hem onu kirletecek, hakiki olarak akrabaEOından bir genci ee
hem de cinayetlerine şerik yapacaktı. , vivordu. Onunla evlenecekti. Süreyya e-
Sonra Neclanm babası bir deli idi. Kar- !indeki mektublarla genç kızı tehdid etti 
deşleri de çıldırmışlardı. O halde Neda ve bir buhran anından istifade ederek o
da ·niçin deli olmasın? Bu t<tkdirde işi da- j nu tekrar hükmü altına cıldı. Artık genç 

1 

ha fazla kolay!aşacaktı. Bir deliyi hük-. kız elinde bir ovuncak olmuştu. Bu 61.l• 

mü altına alınası elbette tabii bir in~na ret,e bizim evimizin icini bizim kadar bi-

/nazaran çok daha kolaydı. . j Hyor. her şe:--Tden dakikac;ı rlakikasına ha· 
Süreyya, bu işe gilltşmeye karar ve-rır- berdar 0ıuvordu. Böylece cin'3.yctlerinl 

ken Necla henıüz Kolleje gidiyordu. Yani ikaa basladı. Sıra ile R:aifin kardeşini, Ra-
henüz bir çocuktu. Fakat on~m için za- ifi. Hüsnü bevi öldürdü, bn arada sabıkalı 
manm ne ehemmiyeti var? Icab ederse A'hmed de lnırb:rn gitti. t~te bence olup 
senelerce bekliyecek, fakat sonunda mak- bitenlerin içyüzü budur. 
sadma kavuşacaktı. Kendisine ç~kin ~?ir 1 Necdet susunca Rıdvan Sadullah: 
adam denemezdi. Gençti de. Neclayı hu.k· ı B ··kemmel bir roman mevzuu! 

k d.. . d - umu . 
mü altına almaya en ~~mı on~ sev ,ır: 1 dedi. Fakat hak;ki olduğuna iıükrr>r>debil· 
meğe çalışmakla teşebbus ettı. 1~\ ını 1 mek icin birçok seyler eksik, Necdet beyi 
Beyoğlundan Bebeğe taşıyarak p anını ı N. T ı . k ·ı ; 

.. dd t v t k - e erı e sı t . tatbike girişti ve uzwı mu e ugraş ı - . 
. aff k 'd Necla - Delıller ... tan sonra emelıne muv a <.>ı u. 

onu sevmeye başladı. Daha doğrusu o 
yaşta her genç kız gibi sevmeye özenerek 

- Ne gibi deliller ... 
- .Anlatacağım. Siz gene biraz sabırlı 

l sever göründü. Mektubla§tılar, arasıra 
buluştular. Bu müddet zarfında Süreyya, 
Neclayı derin bir tetkikten geçiriyordu. 

olmava çalışın da ben suallerime devam 

edeyim. 
(Arkası vaT) : 

Ug maçlanna bütün sahalarda başlandı 
{Bastarafı 6 ncı savfada l 1 z l#f}(~~"!l!'"ll ~ , ~ 

Şeref stadında: 1 ~ * ... d 
Feneryılmaz 2 .. Anadolu 1 :;ı 

Sabahleyin oynanan Şişli - Alemdar ~ 
müsabakasına Hung.axya ile Taksimde ma t~ ;! 
çı olan Şişlililer B. takı~rile _çıkmışlar 1 ~l 'j 
ve .ço galib gelmişlerdir. Ikincı olarak 
yapılan Feneryıılmaz - Anadolu maçını 
2-1 Feneryılmaz kazanmıştır. 

Alh 1tuğ 7 - l- ilAl O 
Küme sonuncusu bulunan Hilal bu ma 

ça ancak 9 kişi ile çıkabi!miştir. Bu ek -
srk kadro karşısında sistemli bir oyun hep kendi kendine olmaktadır. El yalnız hakkında izahat veriyor 

kontrol hizmetinde çalışıyor. ı kının bütün hususiyetlerini yüzünde, bük demir fabrikasında mevcud iki yük-
Fabrikanın iki yüksek fınnı var. Esa- jestlerinde, ~ tarçın renkli bir İn- sek fırından §imdiki halde yalnız bir ta-

tutturan .Altıntuğ (Kasım.paşa) takımı 
1 

birinci devreyi 2-0 galı'biyetle bitirmiş -

sen bu yüksek fırınları ateşliyebilen 1 giliz... nesi çal~maktadır. Pek ya.kında ikincisi tir. 
. 1 İkinci devrede tamamen yorulmuş bu-:rnem leketler ağır sanayı grupuna gir- Bize başmühendisi bulunduğu kısmın de arkadaşına iltihak edecektir. Bize he-

mektedir. Yüksek fırın kampana şeklinde 
1 

fevkaladeliklerini anlatmadan evvel, nüz gayri faal bulunan ikinci fınnı gez- lun.m Hilaililer rakiblerinin ~zel oyu -
Yanmaz tuğlala~la örü1ü devasa bir şey.. Türk mühendisinin, Türk işçisinin isti- diriyor. Burada hummalı bir inşaat faa- nuna boyun eğmişler ve beş gol daha ye-
nasıl an 1atayım? Hayalinizdeki cehennem: dad ve kabiliyetinden, gösterdiği liya- liyeti müşahede ediyoruz. rllişlerdir. Maç Altıntuğun 7-0 galebesile 
işte .. 1400-1500 derecei hararete y..ikselen katten sitayişle bahsediyor. (ATkası var) neticelenmiştir. 
gıdasile içine atılan bu çeşid. ~eşid mad- Verdiği izahattan anlıyoruz ki, Kan- Nusret Safa Coşkım Beykoz 3 • l Spor O 
deyi birbirine kaırıştrr!p, entıyor. Elde Halid Galibin idare ettiği bu maçın 
edilen mahsule Pig demiri diyorlar. Yük- Alman tayyares!nde bulunan Fen9rbahçe Hungarya birinci devresi müsavi bir şekilde cere -
sek fırın günde 400 ton demir cevherini . 1· d 1 .. Ü Ü • tt• yan etti Beykoz takımının uzun paslar-
Yalayıp yutmakta imiş. Aradan on sekiz g Z 1 03Ja an renor R angaJ8 8 1 la oyna~ası nazarı dikkati celbed'iyordu. Galatasamy _ Topkapı, Beşiktaş - Sa " 
saat geçtikten sonra. yüksek fınndan ev- (Baştarafı 5 inci sayfada) Fenerbahçe· klübü Hungarya antrenö- 35 inci dakikada sağ açıktan, sola uza- leymaniye maçından heyecanlı iki saf'li4 
Vela mahsulün üzerinde toplanan pisliği le keşfe çıkılmaz, çıkılsa. da cephenin ta· rü Feldman'ı angaje etmiştir. Fe1dman 1 nan bir pası yakalıyan Kazım güzel bir Sahanın berbad haline rağmen Ma ,. 
alıyorlar. Bu pisliğe de curuf deniyor. arruz planı beraber alınmaz, alınsa da 1 derhal vazifeye başlıya.cak, Fenerbahçe ol a ve devre ı _ o Beykoz lehine A . . 

1 
• 

Bun1ar bir delikten boşaltılır boşaltıl- bu çanta bırakılıp kaçılmaz. Fakat İngi- takımını milli küme maçlarına hazırla - g_ ~ ~hane· devrede ı. Sporun kısa carların derhal bakım vazı~ete ~.eçtik fi 
:rnaz, yü~ek fırının balçık çamurile sıva- !izler o vakit bu çantanın doğru olduğuna yacaktır. bıtmıştır. erk ~ hücum yapmağa ça- ri görü1üyor. Şişlinin. enerJık rnudafaaft' 
h, asıl deliğini burgu ile açıyorlar. Delik hasım cephe kumandaınmı inandırmak i~ A I paslı ve m ek en B k zl 1 vu 1 na rağmen mekik dokur gibi paslarla ra• 
n k 1 bl as d b" ı k nkara lig maç arı lışan oyununa arşı ey o u ar uzun . 

e hazırlanan a ı ar ar ın a ır o u çin her şeyi yapmış hatta çantaya, sahibi .. ru larla ve açıklarla oynıyarak hafif bir hat bir hakimiyet kuran M~c.arl.ar birın • 
bulımmaktadır. Hazırlanan kalıblar 1 olan zabite Mısırdaki hemşiresinden ge - Ankara, 28 (Hususi) - Bugun de 19 1 Aş . . . ettı"1er cl devreyi 2-0 galibiyetle bıtırdıler. 
yüksek fırının biraz ilcri,inde, toprağın len pullu zarf içinde bir mektub ilave - Mayıs stadında lig maçlarına devam e - hakımıyet tesis - · . k 1 kl._,._ 

d •ıd• :a 1 d Demi Ask A 23 üncü dakikada kasdi olmıyan bır İkinci devre adeta tek a e şe 11.uuc 
bostan tarhları şeklinde tanzim edilen sini de unutmamışlardı. ı ı. u maç ar a rspor, en . ril .. rr· B. , ş· U 
kısımlarına akmaktadır. Bilmem, bos • H. E. Erkilet Fabrikalar Gücünü 3-1, Gençlerbirliği de hendbole hakemin •kararıle penaltı ve. - oynandı. Meşhur muda 1 ıronun ış 
tanların nasıl sulandığına hiç dik- Harbiye İdmanyurdunu 4-1 yendiler. di. Beykozdan Bahadır bunu gole çevı:e- nin her hücum teşcWisünü uzun vurU§-
kat ettiniz mi? Bir tarafa su so··zun kıs""SI . rek sayılanın ikiye çıkardı. Bu gol!e ~ : }arla kesmesi forvedde iki açığın ve A .. 

Fransız • Portekız maçı midleri kırılan ı. Sporlular kendılerını vusturyalı Müller'in olgun oyun ile goller 
girince, diğer tarhın toprağını çekerler, (Bastarafı 2 inci sayfada) tamamen Beykoz bakimi.yetine kaptırdı- .. _ . . . • 
w o tarafa gider. Yüksek fırında aynen Faris 28 (A.A.) - Burada Fransız ve .. . t tt Beykoz sağ birbırını takib ettı. Bilardo oynar gibJ. 

lamak kolaylığını vermenin çarelerini a- Portekiz milli takımları arasında yapılan lar. Guzel bır oyun u urall; • 
böyle .. 1500 derecelik bir hararetin eJin- ~ ın ortasmı 41 ind dakıkada Kazım pas yapan Macar forvetli karşısında Şiş .. 

d 1 kt k raştıralım.. lisanda artık bir istikrar te- enternasyonal maçı, Fransız milli takımı açıgın 
den yakasını sıyrran ma en o u an ıp- min ed'elim! kaleye soktu ve oyun Beykozun 3-0 ga - li oyuncuları, oraya, buraya koşmaktan 
kızıl bir su halinde akarak kalıblara geli- Dava bu olabilir. Yoksa öteki şeklinde, 3-2 ka?.anrnıştır. lebesile nihayetlendi. başka bir iş göremediler. Müllerin ha • 
yor. Yahud da maden çelik fabrikasına dava külliyen merduddur. Üniversitelilerin Uludağ kayak Hu11garya 8 • Şişli 1 zırladığı fırsatlardan santrfor Çeh ve IOl 
nakledilecek ise, oluğun ağzına kocaman, tenezzühü haft 1 · · b ı D ..:ı .... 
k kı d t . ·1· P t ı:;; ı:;; 1 ,,,,-r- { Şehr;""'ı"zde muvaffakiyetli maçlar ya- __ an, so , ıçe geçmış u unan u"""i: 

ova şe in e pota ge ırı ıyor. o a ray L,,. L.,,kee-1n • L..---a u .,.,.nı·versı"telı"len·n mutad olan kayak te- ....... -k 1 l ı d dini 
.. u pan Ma"" ... Hungarya takımı du··n beşı'ncı· mu enune. vuruş ara sa.yı ann a_ e uzcrinde ve müteharriktir. '/ani tekerlek ................................. :············k··;1·~1·········· nezzillıü bu aene doçent Dr. Orhan Ok- ~ 1 
üzerindedir. Lokomotifler, madeni sıcak Keşanda pohs leş 1 d 1 yayın başkanlığı altında sömestr tatilin- ve son karşılaşmasını Şişli ile yaptı. Ha- 8 - e çıkardılar. Son d~kı~alarda hır ~or-
olarak alıp çelikha:neye götürüyor. Edirne (Hususi) - Keşan kazasmda de yapılacaktır. Seyahate profesör ve ta- vanın soğukluğuna rağmen Taksim sta - ner vuruşu kazanan Şışlı ~~~arın güzel 

Yüksek fırında seyyiatlarmı çeken ma- polis teşkilatı kuruluyor. Bu kazaya lebeden kalabalık ·bir grupun iştirak ede- dında üç 'bine yakın bir seyirci kütlesi bir kafa vuruşile şeref golunu yapmağa 
den cevherlerinin demir haline gelişini aid bir komiser ile dört polis menıu- ceği haber alınmıştır. Seyahat organizns- toplanmıştı. muvaffak oldu ve maç Hungaryanın 8-l 
takib ederken, rehberimiz mühendis Ce- rundan ibaTet emniyet kadrosu ~eln:iş yonu ne Dr. Orhan OkYay meşgul olmak- Mutad merasimden sonra hakem Nuri galibiyetile sona erdi. 
vad Ta.ray bize bu kısmın başmühendisi ve memurlar vazifeleri başına gıtmış- tadır. Bosut'un idaresinde maça başlandı } T. ÖZerengin 
Sh Sakso ır-

e 
e 
~. 
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12 S.yfa SON POSTA .. 

BAŞ DIŞ, 
ROMATiZMA, NEVRALJi, 

NEZLE, GRiP 
KIRIKLIK 

Ye bftUhı ağrıları derhal keHr. Lüzumunda günde 3 kAfe alınabilir. 
~-

Devlet demir olliirı ve limanları işletm9si umum id:ırJ;i illi1lırı 1 
Muhammen bedeli 11000 lira olan bir aded dl:zel motör jeneratör 11/3/1940 Pazartesi 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Aııkarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu L';e girmek 1stiyenler1n 825 liralık muv 6 .at teminat ııe kanunun tayin ettiği ve_ 
sikaları ve teklifle.rint aynı ıün aaat H 30 a t:\dar komisyon rew.tğine. nrmeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olaraıı: Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarp&fada te.sel. 
lllm ve sevk şelllğlnden dağıtılacaktır. (484) 

SATILIK BABllAN MAKiNESi 
ve TBAKTOB 

RUSTON HORNSBY markalı harman pato3 tm.klnes1!e c. A. S, E. lşaretJl n 3105 
nuın:ıralı Gelz traktörü müsaid b1r flatla satılıktır. İsteklllerln görmek üzere makL 
nelerin bulunduğu Adapazarında tüccar Hasan ve Sellin PlA.v biraderlere n rıat ve 1 
sair taf.sUat için İstanbulda Sirkecide :MlmarkP.maleddln caddesinde 26 numarad~ 
sahibi köseleci YENTO ÇİPRUT'a muracaıı.tıerl. 
M!l.KİNEYE AİD BAZI İZAHAT: Motör 35 beygir kunetlnde olup Patozun bara_ 

bo.nı 90 santimetredir. Gaz yaktı~ı gibi mazut ctahl yakar. 

~-----------------------------' Kırklareli Belediyesinden 
Kırklareli grup merkezi is llralıt ücretli ayar memurlutu münhaldir. Bu nzlfeye ta_ 

Ub olanlar 1"828 sayılı Heyeti Vekile kararına tktıran eden ölçüler nlsa.mnamealnin !6 ncı 
maddesinde zikredilen ehllyetname)'i haiz bulunan kimselerin evrakı miisb!telerlle 
Kırklaell belediye riyasetine müracaat!an UAn olunur. (563) 

r. 

ilan Tarif em iz 
Tet ıütun ıantlml . ........................ . 

ıah"!e 400 
ıahile 250 )) 

ıahile 200 )) 

Dördüncü ıahife 1(1() » 
iç ıahileler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

Muayye:ı bir müddet zarfında faz
laca miktarda llAn yaptıracaklar 
ayrıca tenzllA. • .. ı tarifemizden 1'tıfade 
edeceklerdir. Tam, yarını ve çeyret 
sayfa UA.nlar için ayn bir tarlte derpl.§ 
edUmlştlr. 

Son Posta'nın t!carl U!nlanna ald 
işler lçln fU ıı.dre3e müracaat edil
melidir. 

iıanc•lııt Kollı-kt11 eırtetı 
Kabramamade Baa 

Ankara caddesi 

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

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp ETMÇ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekr~ UŞAKLIGIL 

İkiocikinun 29 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 265 

Ziral ve tıcarl ber neYi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

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

4 Acet ı.ooo Lira ~ık 4,0JO Lira 
4 " 500 ti 2,0)0 ,, 
4 .. 250 .. 1,000 " 

40 .. 100 " 4,000 " 100 • 50 N 5,000 
120 " 40 .. 4,800 " 
160 tf 20 " 3,200 ,, 

DiKKAT: Hesablanndakl par1Jar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ik:nuniye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyluL 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Hazi .. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

J ANKARA MAGAZiN 
En taUı hikayeler, en gllzel resimler, sinema sahifeleri ve 

şen yazılarla sllslenmiş olarak 

1 ŞUBATTA ÇIKIYOR 
Posta kutusu 488 Ankara 

Eczacı Alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

Küçült Yozpt Barut fabrilı:a.nnda IBUhdam edilmek üzere bir eczacı alınacaktır. 3851 
19.7111 kanun hükümlerine ıtöre ücret verilecektir. Askerliğini yapını., olanlardan tam 
olanların bir istida lle en geç 10 Şubat 1940 tarihine ka.dar Umum Müdtirltlle mllraca. 
atları. c893• 

Münakalat Vekaleti 
lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden : 

Denizcilere İlan 
L<ıtanhu\ belediye.,!, İstanbul elettr~ tiamVIJ'. ve ttlnel 141et.meler1 uııuım mGdtırıi!. 
tünün Barayburnu ile Salacak arasına tonmuş olan yüwlt tevettürıtı denizaltı 
kablosunun tamir edilmek üzere taldırılacatı allltadarlara blldlrlllr. 
ı Şubat 1940 da başlıyacalt ve 15 gün tada:- aür~lt olan tamir !fl için Jcullanılacat 
dubada arsı ıılusal .l.şareUer gece •e gündüz bulunacaktır. Bu yerden geçecek semL 
lerln dubanın yakınından ıeçmemeleri denizç!l~re llAn olunur. c718• 

Gümrük Muhafaza lien ~ı Komutanlığı Istanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ı - Deniz Atfüy93I lçln 118 kalem tamir malzeme.sinin 8/ 2/1941 Perfelllbe pntl aat 
15 de açık eksiltme.si yapılacaktır. 

2 - Tasarlanmıı tutarı "350 Ura ft lllt tAmılnatı da 327 liradır. Ev1afiı 11ltell Jcomla.. 
yondadır. Alınalalllr. 

3 - ittetlllerln kanun! ft&ltaları " 1llı: teminat mektubla.rı yeya Teme matbula.. 
rlle Q'\lata Mumhane caddeal İbrahim Rlfat Han !ltlncl Jı:attatı komlQ'ona Celmeleri. 

(M1) 

... 
OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdncr Bank Şubesi 

Merke~: BerliD 

Twlıiy• ıubeleriı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

* Her tiirlii banka ifi * 

( TiYATROLAR ) 
Şehir tiyatrosu İstiltlll caddeli 

komedi kısmında 
aqam ua.ı 20,30 da 

Söziin kıaası 

Balk Opereti: Bu at.tam 9 da 

Kediye Peynir 

• Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye ltarşısmdald muayeneba
nesinf1• otleden sonra bUtaluuıı 

~--•* kabul eder. 


