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arramı kutlu olsan! 
Atatiirkiin 

• sözler• 
uTlrk ordÜla ve Tlrk 

milleti varolsaaı,, 
"Bugün kutladığıiİİz büyük zafer, 
münhasıran Türk ordusunundur ,, 

Atatürk, 30 Ağust~~ 1928 sabahı .~ün 
doğarken Dolmabahçe sarayının u~t . 

k b.. ı · demıştı 
atındaki salonda bizlere oy e 

Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
. düşünceferimizi sormak 

29 Ai'uatos 1928 •• 
k Dolmabahçe Suayının Üs't 
atıncıaJc!i büyiik salonda, soL 

) 8._ başındayız. Meclis fazla ıka.. 
llualık değil Ebedi Şef o ge

hcki da.vıetül~rini önce kütüb. 
~nc&inde kabul etmiş, birkaç 

iündür kendi kendine devam 
cıttiğj fikri meşaiye dair onla
ra malumat vermişti. 
ed BiiyüJc Şefi o sırada iş~~I 
A.reıı mesele harf inkılabı ı?!: 

.. ab alfabes.inin arzeyledıgı 
iUıçlüMerle Türk irfan haya • 
tJn_ı w 1"· Qa bir inkıtab yapmaga, 
i il?\. kültürünü ileri götürme
~ ~c yayınağa imkan göre -
~l"Cfu. Bunun için bir çare 
~ • tendi kendine dene .. 

Bb 4hıptyo:rdu. 
_.W"'.._.-ııı.-. bi re.r, bu huşusta lci 

1 
~=ç:ı:e kadar kıymetsiz de olsa 

d• 1 ek Jut!unda bulundu. 
ınem "k O 

Derken sofraya geçh . -
d da ayni mübahase de -

ra a t..: Ldhte <ie aleyhte de 
vam e..... O .. 
söyleyenler vardı... ' mus ; 

d -"-asının yuc:: kudretı-
tesna cın w k d 
1 -•iz mantııcın u ret e ve ~ "d 

_,..,;zliğıile davasını mu a. 
ve v'""'" f • k lAb 
faa ediyordu. Har m ı a ~ -
nın en çetin muarızlarını ık-
na ediyordu . 

Bu oazib mübahase snnt -
]erce ve hep ayni hararetle 
devam etti, Nihayet, tasavvur 
edilen ink1Iabın lüzumunda 
herkes ittifak etmis bunun sek
il 0 gece hemen hemen knrar
la~ııtı. 

CJ>enau 1 noJ r.a:rtada) 

........... 

liitle~ussolini 
Şarkta umumi 

Barsa lktısad 
müdürü 

memuriyetten 
ihrac edildi 

Milli Ş~fi~ / o~:e:rr; /("30 .. :&i;;t;; .. ı 
karargahta 
buluştular 

Seyahatleri• Yüksek tasdikten ~U:!:t0!i" b~yral( olclolu ıün_ !:a:!'::~k şiirinin İ 
k I• -t • . f İnsanlık tarilurıın Bütun tarih hın·unc:ı t 

çı an ıs enın ema- ı·enıdcn Aksını dınııycceı< :raınacıar.. i 
mlrll neşrediyoruz Alna ak olduko gün. İ. 

llesml bir 
tebliğ 

lleşredildl 
J.1~ke,. .. 

lel z ve siyası mese· 
er tetkik edildi 

Görüşmiılere 
tnareşal Keitel de 

iştirak etti 

BaşvekAlet 
teblll 
ediyor 

iplik tevziatında 
yapılan yolsuzluk 

Bazı fabrikalar 
hakkında da 

takibat yapılıyor 
~lttı -~~... 29 (A An'·nr:a 29 <A.A.) _ naşvekaletten 

~~er, .... .A.> - Reo.mı tcbH~ ""' 
hı:"_ Ira~· uuce 5 .&>:. tos ı<. tebliğ edilnilştlr: 
-.._~ ~r F'illu-e•'6US tar. 29 Ae;US- Pamuk ipliği tevzl&tı iŞlerlnde yolt-
13~ buıu rln wnwnt JtarargCı. zluğu görülen ve ya.pılaıı tahkike. 
~ 1 Ve ~Uşlardır. ~~ticeS!nde. vazlfcdar oıma:tığı halde 
ela -.ı bu~ kararglıhl:mnda ya. Uk tevziatına ıınUdahalede bulunduğu 
-.,~ le •llkada !erde harbin lnk şafl w 

95 
sayılı koordinas.YOD heyeti tara. 

~ ttı~1 , r bUlwuın askeri ve ve .... nllf olara.lc pamuk ipl ğl 4ş!e-
b .. r. e.er baJııs me\·zuu edil - rma m .... - dahi iplik • .. ... ....ı.. ,.....,.,, fabrikalarına. 
~,L .... eeeıeı .....,en ~.....- lktısad veJu\letln!n ipllk 
~ ~ ~~ Mlhv~ devleti ara- tevzi =ı~aki ta.m!mlerlni gizlediği 
"t"t--~ ~ tlerin biım \'RZİYe • Jşlerl •·•··-... a ... np11e hA.sıl olan fabrika-

ltıı.~ birııı.... en R'"k<ıdaşlı"= ve mu1ı:nd- ve ha""'"'"' 9 .. ,,... k ma • 
~~ tıı 211.~•- ve eşhası vaJlttfnde yıu.se 

tt> it t •...qett dairesinde, ya_ ıan 1 bildimlediği tahakkuk. eYliyen 
(h olunmn~tur kam ara . el , 

!lllıııııııı.:: """V<lııu 9 unc; ım~radal (De>'a.nu !I ug_<'u salla a. 

·~ Türk-Alman ticaret 
~~er Bayra.mı müzakereleri EylOI ''s rıasebetl'a 
o:aı Posta,, h_aflasında başlıyor 

Af n 29 (A.A.) - 28 .Ağu~OS g~. 
nü ~radan hareket b_uyuraı,ı ötı:ıe~-

- ill" 12Af ]lsmet Jn lU, sicüm!hurumuz M ı -.r-
., ç,.,..,.ne, muva -

bu sabah saat ıo da l'M.,..,.. ~ ese 
salat e• ... ı-ter ve şehlrdekı mucss -

..... "')"' nra saat 
lerl teııt.ş buyurduktan 50 

1:1,45 te Denizliye ııareket eyleınlş -

!erdir. 
aelsicümhurumuz gelış ve gidiş -

-..,ıı, teT.n h iır:ı tile 
!erinde balkın ~un 
seıfımlanmıŞlaI'dır. ___ .... 

- - t"' - - -~wı:: ~..-e..wv~ ~~~ .... 
~...,-e.ıı w ., - - - -

Boğmaca~ı tayyar~ 
seyahati ile tedavı 
Amerikada bulunan 

usul bugün lstan bul da 
tecrübe ediliyor 

10 f 
AnJmrcı, 29 (Hususi> -:;::; nya 

Sa Y a ile ticaret muuı.kere:erine '. ~Y 
~ içinde Ankara.da b:ı'j al,) !.u-
ıqll~ zakerclere iştirak edec IC o Boğmuııya tutulan Jl aylık roeuğile 

c;:, q hcyetl Ey'lül ha'ft !sınd:ı l\n bugün Ankaraya ıldlo gelecek olıın 
arın H ""h D Gl Hay Ali Said , bulunacaktır. cy~l/Q r 

-- ,._,. c~h ~d:.r. ."- •' (Yatısı 5 el sayfaınıW.ıaırı ·' ~..;..--· 
~· 

Ankara, 29 (Hususi> - Ordu terfi 
ı~e lkorıgenera.llığc, tümgeneral • 
llğe, tuğıgenernlllğe, kumuy albaylı. 

ğa ve kurmay :,varbaylığ.:ı terfi eden
lerin isimlerini dün bl!.dirm şt k , 'J'er_ 
ll listesinin müte!bn.kl kısmı şudur: 

Kurmay Blnba~ılığa terfi edenler 
ihsan Kal'gm 'OSkiidar, Kemal Su. 

er Beşiktaş, Ekrem Ba.bncan hım.t., 
Fellıml öza.taıa.y !Q'ub, Hulki· S :: ra! 
Kozan, Abdülmecid Tokcan Beşiktaş, 
Cemaletıtin Tılrnl Erzincan, CelM ör_ 
ge İ&taınlbul, .Büı'ha.nctt.ln Tür)csoy 
Drama, Şerik İlıtcr Dursa, Refık Yıl. 
ınaz ~üb. Arif GüNenç İ-;tanbul, Ke. 
mal Ergenekxm Lilleburgaz, Ziya Tar 
run İzmir. Etem Öz;yıldınm Serez, 
Ekrem tl'nlü ESkf;şeh..r, Şinasi Erdok 

(Dıwamı '1 ncl sayf:ırla ' 

"Ba vacılık 
haftası,, 
başladı 

Hava Kurumu bir 
beyanna~e neşretti 

Bugüııı ar,mı zamanda ha:vncılık · 
haftasının başlangıç günüdür. Bu 
münasooeıtıe Türk Hava Kurumu bir 
beyanname n~etnuştır. Bu beyan_ 
name şudur: 

Sa.yın vntandaşlu, ıbugün, Türk 
ordusunun tarihimize kaz:ındırdığı 

hayat veriei za.terln şerefini ve gu -
(Dev.ımı 9 uncu sa,•fıı.da) 

30 Ai"ustos .• 
30 Ağustos.. Ö i 
o tarihin altın yazısı.. nce barut. sonra clcek koku.cıa.. I 
Zaf~rc giden nır fırtına sonunda 1 
'Yollarda l'ürk atlarının hııı.. l'ıldızlann ıı:oynunda ~. 

l'a\Tuların mısıl mı1ıl uyku u.. ~ 
30 Ağustos" 
llaJ<. adalet, şeref .. 
Heder 
Akdcııiz diye gürliyen ses.. 

30 Ağustos •• 
Kanadlanan kartal •• kırılan kareıı .• 

30 Ağ'u.'itos .• 
inönün<]en Dumlopınara 
rzanan drstım zlndrtnln 
Son altın halk.tsL. 

30 Ağustos •• 
j.,.,,ı,.e ''"' Vf'rrn 
Giizcl tlailann arkası. 

30 Ağustos.. 
Kara talihi Qf'liren 
Güzel bir dft ma\1 l:'ÖZ Te alhn 

sael:ır .• 

30 Ağustos .• 
Sesi gijr, başı côkte fns.:m" 
Öyle ki, bir rllni uzatsan 
l>fmlet d!'met 
l'ıldızlan dnşir~c~ln kudret.. 

30 Ağustos •• 
Şen ve mes"ud. toınııb c~ilrn 1\Öy. 

liller .• 

30 Aiostos .• 
Bir nrsll ki yüzfi e-ül,.r 

Ve Ilallre 1<öll' i drill .• 

311 Atusfos .. 
Hür vatanda bir Sl'Vlnç aydınlıll-ı" 

\"e ne türbe, ne kandil, 
Yalnız le aydınlıka .• 

Ho.lı:I Pahrı Ozans<>y 

. 
' ~ . 
i 

ıı 

,............................................................................... 1 ···················.,,, 
Zafer bayramımızı 
coşkun bir sevinç 
içinde kutlayoruz 
~·~---------------------~---~~-

Sabahın en erken saatlerinde halk kahraman 
orduyu alkışlamak üzere yollara döküldü 

, "" Bugün m m!eket ml1A dU~n isti -, rlnın bi.ıyllk hl'Ye<::ıu 11:nı:ı .. t;ı tc nd ya. 
f 1 !Asından kw"tıı.ran, mıı.ı bırl ğ.ın.zl te. şam::ı.kt.a.dır. Resmi ve huııusl mt.ı::s.sc • 

Bulmacalarimız 1 m1n eden ve Tilrk nı m tnrıhtn~ altın selcr, ev.er, ı;:,Jt,ı;.:l.U" b rıı'tlc.r v~ mJI-
- harflerle ya.zıimış olıın Ba~nman - il rcn:dcrle sılsl,.nm .ş ır. Halı.: k hra - ' 

ilk d b l 1 d v ı danlık meydan muha.ı'f'bE'S1 z.ıfı.:rınin man ~crler.ınızt aıı .. şlıwna.c üzere 
~vre ~ macn arını ogru 19 uncu yıldönümildilr. günün erken ~tlerıııd n it b;m ıı ı.u. 

halled1p hedıye kazanan oku- Bu btlyük l".llfer:n yıl::ltmümü bugün ~Uk ~ d rcsm.tııüı yapı.;ncaA-ı '!'aksım 
yucularımızın isimlerini bugün memleketin her tarnfında oldu •u g bl, meydanına .toğru akı.ı etme' başla • 
5 inci aayfamızdıı bulacaksınız. !stanbulda da co.;ılrnn tcznhllratl<ı kut. mıştır. Zabıta ve di r nl!ıkıld.:ı: ma. 

\.. J j lulanma:.~t.ıdı:-. DUtlln t.t nbul, &b:ı. bunlarca Taıt ·ırn ml'ydanı H' clmrıa. 
hm ilk sa.atleı·ındcnberi a.ı!et atin il - ı CDeJamı 2 ncl sayfada) 



Hergün 
Avrupayı hayrete 
Düşüren iki Türkiye 

.,_ ____ Ellrem u..Jdtlil 

at .u-tos ım 
Ve.. 
ıe ~ 1941 
bd tarihin goaoaüne getirdf !i lld 

Türkiye yekdlğerlle miika)'esc edlle
me3. Faka& her ikisinin ara.Bela da 
bir ,·eçhl mlişa'!>ehet vardır. lJunu H 
Ağustos 1922 Tüı1dyalnlu olauh 
gibi SO Ağustos l!Hl Türtdyesinbı. cllln 
yayı derin bir hayrete diişiinniş ohna
ınnda buluyoruz. 19 sene evvel bugün 
kendisine yaşamak hakkını veren bir 
zafer kaza.nmasUe, 19 sene sonra clha. 
nı saran ateş içinde bir sulh ınemleke. 
ti olarak kalabtımlş olmaslle. 

Her iki mucizeyi de kuvvete Te JnlY 
tin derin cörüş enırlnde bulunmaınna 
borçluym.. 

A\TUP3 d&lma çift iilçli kallanmıs
tır. Birincisini garb mllletlerl idn tat.. 
blk eder, ikincisini şarka. karşt" 

• Zevahire aldanmayınız = = 

Harb sonunnn muzaffer dün)ası Cok otannc, ce>k eeklngcn, çok mütevazı bir adam karşlsuula bldıi'mız İnsanların bir çoğıı P~ hırsı, lştlha ftl henllfl BtSSlzlik pcrclesi ar. 
garbda zahiren olsun nlsbi blr adalete saman °derhal te.ndl halinde basit blr. adam olduiuna hükmetmekten ka- kasmda saklarlar, isteyenin işf.lhası birçok ahvalde istemez cöriınenlnkin. 
riayet etmek iskr cörünürken ısarlcta fınınız. den azdır. 
Osmanlı İmparatorlu1rnn,ı pare.alama. • .......................... _ ...... ____ , ________ .._..._._ .......................................... _. ..... - ............ __ ..._ .......... - • ......_.,. ...... _ ••••••••••••••••••• 

~:u:: ~:ı:!ı~~r::ı;~::: ::: ( Ş e h 1.· r B a b e r l e r 1.· ] tamonu vilayeUnc hapsedilmesi de kli. 
fi değil, başına llo?cu, gii7.cft, mfiralub 
dikmek istedi. Bu efem111erln parala-

:'::s ~=~ ve:~!!i:.; ~~:::. öl.ı!ürül- Haliçte kurulacak 
Türkün bl6miş sanılan kol-vetl u -

yandı, 30 ~ llasandık. T:ılnıs • t k 
izmlre saldll'Jlan bir onl111a detn, Pi'· sanayı mın a ası 
b•n binlerce ııeaede.nbcri devam eM&'e-

JenEv:U:O~ detek olan, hak- nasll olacak? 
km iinünde giden kuvve&e borçlDYUz. +~ 

,, .............................................. ,\ 
~ Olur mu? 
1 Gazino-ve eğlence 
yerlerinde pahalahk 

Aguatos 30 

Ata türkün 
sözleri 

(Bq taralı l lncl saylada) 

Artık sabah oluyordu. Salonun 
denize bakan pencerekrinden ilk 
~fak huzmeleri içeri süzülmeğc 
baılamış, kaYll yamaçlar peyder • 
pey belirmekte idi. 

Onun hatırasmi tarihe blzzat 
mal ettiği 30 Ağustos güneşi menı~ 
1eket ufuklarında bütün parlak!ığilc 
yedinci defa doğuyordu. 

Ebedi Şefin davetlileri birer bi· 
rer aofradan kalktılar, tazimle ya • 
nına yaklaşarak mübarek ellerini 
öpmek üzere müsaade istediler. 

- Hayrola'? Dedi; gidiyor mu· 
sunuz'? 

- Hayır; gidecel:;>imizden de • 
ğil, efendimiz. Bugün Zafer Ba~ .. 
ramıdır. O şerefli zaferi Türk n.il· 
Jetine kaz.andıran yüce Başbuğa 
tehrjkJerimizi arzetmek istiyoruz. 

Ebedi Şef hemen !!)'ağa kalktı·· 
çelik bakışlı gözteri bir an için. ta.. 
n1ıin enginlerine dalar gibi oldu .. 
hafif sislendi.. sonra etrafında bit 
tazim halkası çeviren misafirlerine 
dedi ki: 

- Arkada:ılarım! T ef$ell • 
kür ederim. T ebriklerinizi 
otuz. Ağusto~ z.aierinin hakikt 
amilleri bulunan Türk kuman• 
dan, zabit, kii~ük zabit ve et" 
lerinin mübeccel adlarına ka· 
bul ediyorum. 

Ne yazık ki, o gün, oradrı 
•onsuz c>atan ve istİklcil a~kı 

Aradan 19 :rıı cecti. Jlak ve k11Vft1f .ı.:>~anbulnn imar plfmına göre, iHa-
bahslnde detişmiş b~blr eeY rörmi. llç sa!hı"1in!n W yakasında vücuda 
yonız. geti.rllecek sanayi nunt.aa.larınm 

Avnıpa Hd yıldanbnl ate<} içinde ya tafalıi:t pla.nı:ırt ihazırlanm)ftır. Bu 

Zafer Bayramımızı 
coşkun bir sevinç 
içinde kutlayoruz B elcdlye, ga~o ,.e eğlence ile aslan gibi harbedip, mu• 

ycrlcrınde halktan fazla va- kaddes yurt!un atisin: kanla • 
ra alınmaması için azami derecede 
iWz da.n:ı.myor, sık sık kontrollar rile tarsin eden mübarek ~e." 

mror, alev bir aralık hudııdumm.a. ka plAnlar t~sdMc olunmak ürzıcre lbu - r&e tarafı 1 inci sayfada] ıta.k.Cb edece.'dJr. 
dar da.yandıktan snnra uukbJh, ta- gün2enle Nafıa Ve'kfiletine gönderi - c!a icab eden tedblrler :alınm17, ~ Gece bütUn Halkevlerlnde toplantı.. 
arnrzi bir dönüşle tekrar karşımıza ~ looektir. _ v.ı.y ıreterleri &ıa.t 8.30 dan it.ibaren 1ar teıtib edllerEl!t konferanslar, k~ın
dar g-dcll. Fakat bW ynkmad.•, henüz Hamrlanan ~a göre; Haliç - hısilmiştlr. serler -rerilecelı::, plycs~er temsil oluna-
yakmı"r: teki sınaıyi mıntakası her iki sahil. İstanbul komutanı saıı.t 8,30 da Pın- cakt.ır. Hava Kurumu şubeleri de ZCil-

yapılıyor, wifeler tasdik edilirken hid ve gazilerimizin adlarını 
azami hassasiyet ıösteriUyor. J.'akııt yegan yegan belliyerck tesbit 
buna ratmen bir kısım gadno \'C l 
etıence yerleri, halktan fazla rıara edemedik. Lahi.n onlarm, kii 

Tercddud etmtyelltn, 19 ~ne evvel dıklldaki komutanhk b1namnda. cırdu ghı bir program dahilinde eftlcnccler 
ölümden kurtulmuş olm.:ıyı kuvvetin : ~~neden b:ışlıyaca~~~ namına yapılaca.k: tebrikler! kabul et- tert.ı> am.lş.le.."'dır. Mllsamere tcrtıb c. 
duin görüş emrinde bulunmasına borç !P u :ve Ka.bataşa kadar 1 meğe başle.mışhr. dilen ;yerler bu gı:ce sabaha kadar açık 

slldırmanm yolunu buluyor, tarı • halinde, gelecek nesillerin 
f'rden faıla para alıyorlar. Meseli; hayranlıg"'ına ve tebciline halı 
içkili J'erle.rdc, meu, razinoya aid 
oldolu halde, ayrıca ekmek ,·e su kazanmı§ bir müşterek adı 
parast df1e l:csab pusul:ısın:ı. bir vardır: Türk ordusu. lu oldutunauz gibi, bugün de benüs cdeoekttr. Bu ımınıtaka 6atınyi şube - EvvelA !stanlJul garnl21"nu birlik ko. ikalabilecdtlerd!r. Bayram mUnasebe • 

taamıu. uğramamış olmayı da gene lcrine göre atJsımla.raı a.yrı.lmıştır. mutanları ve mlies..~ Amirleri, mütea. ~le bugün bütün daireler tatil yapa. 
ayni şeye borçlnyaz. Kiğıdlhan~n Mb:ıren Sü+Jüceye l:a- kıbcn vilAyet, belediye, p:ı.rtl ve diğer caıkl1U'dır. 

hayli kabarık rakamlar ilave ulun. 
maktadır. 5 kumşluk suya 15,. Bugün kudamak kadirfi .. 
dörtte bir kilo ek:nei"e ıo kuruş~ naslığında buluncluğumu:z bii· 
almak gibi" llir okuyucumuz yazdıfı: yük zaler münhcuuran <.mıın .. 

Dakkm ~ar mı, kortMa! Bo, her dar uzı,yan (A) mıntnkası en ağır teşeidküller erkAııı komutanı tebrJt et.. D 1 d 1 k 
devrin siyaset 1.Jahslnae k\lvvetlinln za sıımcy.le ~ olunmuştur. Btll'a.da mişlero:ır. Um Upmar 8 J8PI aCa 
yıfa vcraıtt bir na.s.1lat ')!do, sayıfı u.. i:ıpiııto ekmek falbrlkalurlle fazla mik Taksım me7da:ıında yapılacak. mc • rr.eras"ım 
yutmak için. ~Iüls yaşamak mı isti- tarda 6roku ve ıdllman çıkaran fabri;.. nı.shne iştılra.k edeeek o'!a.'l oırlcert bir-

sikAYri m~ktuburub şöyle diyor: : d , r·· k d T .. /ı 
«Rakı yeya bira ile meze vcımek E ur. ur or usu ve ur 

" ı isti 'l nkler, olı:ulla.r, beden terbiyesi mUkel-
yorsun, hürmet gonnek m yorsun kalnr inşa dlunaCQktır. Jelleri w diğer teşekkilller saat 9 dan Bug(ln Dumlupınarda Meçhul Asker 

:ı.tı!deıslnde yapılacak rr.craStme tııuı.t 
11,30 da baş.lanaC!lktır. Merashnden 
evvel Mcçıhul Asl;:er tıbideslnc Dl\yük 
Millet. Mcc!uı, Bnşvck{l.let, Vckületler, 
Ordu, Parti, 28 vilayet ve diğer mU.. 
~ascler ndı!ın birer çelenk ccnacak
tır. Mera&Lııde 28 vilayetın mümes -
sillerlle askeri k•t'ııl?.r, yüksek okul 
talebeleri, beden terbiyesi mllkelt<lflcri 
kıt'ası, Afyon, Küta.hYa. vo havııllSi 
halıkı hazır bulunacaklan:lır. Me!;hul 
Asker • Abidesiııde muhtelif batlb1er ta. 
rafından nut'.1.tlar söYlenecok ve b!r ge. 
çld TilSlll vapı~acalt.tır. 

mecburi olduğuna göre, niçin ay. S milleti varolsan! 

ll~~i ~n ~ saat _c~~n~:ı~~~ =~: Mib)tnli madde depoları buralarda 1tlb:ı.ren meydanda kendilerine ayrılan 
ve • a cesu., kurulacaılrtır. Sü1il'üceden Gazi köp - yerleri almışlll.rd~1". Taks\mdc:ki mera -

nca ekmek parıı.sl alınıyor; böyle • 
bir sofrada. ekmek meı.ccleıı ma • 
dad delil midir? Su!!uz rakı içilir 
mi?.. Bu, g~tlrllen salatadan '13"
nea sirke, zeytlny:ı.ğı p:ır:ısı almak 
katlar gülünç de!ll midir?& 

c:ı.ks•n. riisünc kadar olem ikinci mmtakada sime saa.t ıo da ba~lanacııkt.ır. :tst.an-
l'ananlstan hıı.k'IlZ detıldl, ıran ?~ 1 boy{ılhane:er, konserve ımaıtı.tıı.nele _ b'ul komutanı beraberlodc val. ve tıe.. 

1 tı n en kenllnh .ra :ı~ıı.nta.rd~!1 b bl rl ve umumi çamnşu1ınncler 'Vficuda 1ed1Yc re!si b:ıl:ındu~ haldo merl 
dir. Fakat bu, onların b rer ga ır n • f • • • •• •• "nden \ti birlik ve diğ~ teşı>Jdtlillerln bayra • 
r('SI olar it ırarsıınızda ) ükselınelerinln 1 ~tırilecektir. ~ .~rus~ d ia~ mını 1rutluy'lea.k, mUte~ilien İsU:klf\l 
onüne g-eçmedL b3.ren Gala.ta c.u,prusunc a auk,r a. ~ marşı çalınacak,t.ı:-. Bu sırada a~d<? ö.. 

Okuyucumuz lfilvc ediyor: 
d>ün akşam ı;ıalgılı bit- bahçede 

bir kahveyi 75 kuruşa. içtim. :n:ına 
tasdikli tarife göstenlUcr. Batls 
nohuda 75 kuruş fiat tesblt eden 

Buna mukabil, henüz ta.arru1a uğ. salh!ıdn. da. kumaş elyu1ı, pam yun niln&kl direğe ba.yra.k çekUeOOktir. 
mamış, el'an sakin bir, iki, iiç memle. ve iplik !a'bl"ikal:arı Sturula.caktır. Bundan sonra cumhuriyet hbldcstne 
ket balonduluno cörüyonıg. ÇiinkU Galata. !kqprftsünden K.aba.tnşa kada.r çelenkler konacak, muhtelif lmt:b1er 
kuvvetleri vardır, kuvvctır.rlnin olduğu olan ımmtn:kada daha lhafif sanayi tarafından b{lyWc zaferin ehemmiyeti 

makamda insaf yok mu?ıı 

biHnmektedir. Taarruza ka.~ koya.. müesseseleri ~ o1unacaıktır. n1 tebarllz e1itiren nu~k1ar ı;öyJene -
ca.lılan muhakkaktı:-. nız bu mes'u41 cektir. Nutuitl":ı bUyilk gecld rean1 

Okuyucumuzun her lkl tiküyeti 
de doğrudur. nıı derece insafsıalık.-

01 ur mu?. 1 
devletlerden blriyb. Fakat tehllke)I Em·ıno""nu""nde otomo- ------------------------
tamamen geçmiş ıranmıyal•m. atuann Bakkallar halka Bir amele asansör '······ .. ····························· .. ······.) verdiği yeis :mahSut.i yeni bir plin; b"I" ı-stı"kleroı"ni K k 1 k Q •• d 
yeni bir menfaat hesabı Jıarb alevini 1 ın a 1 un satabilecekler arasında ezildi ıs anç 1 y zun en 
yarın bize büsbüfün yakl:ıştırabllir. Fa çal m iŞ t " • b ki d 
kat bu ihtimale karşı da müsterihiz. Belediye bir ımUddet evvel TJcaret Dün Beyıcığlun.00. bir ameolenin fe - me reStnl IÇa 8 1 

Kuvvet biçbi,r ı'levriııkt llc mukaye. ıras:ın isminde bir şorör otomobi • VekiUet!ne müracaat ederek h=ıl'ka ci t>lr şekilde ezllmesile neticelenen Evvelki gece Be~unda. ~ılı bir 
se edilemlyecek derecede büyüyüp mo. llni Eminörründe bırakarak, bir yere satılmak ve yemeklerde kulLarulmak bir ikaza olmuştur. Taksimde Gümfış.. vak'a olmuş, bir adam kıskançlık yü 
dernleşmiş otaraıı sene mncud, ıene ik.ndar gitmiş, dön{l.ş,te otomobilin a.r_ üze i> kkaill e lokantalara. un 81l'Yll caddesinde 33 ınumarıılı Kadri zünden anetıresinl bı~Jtla ağır suret. 
derin görüşün emrinde, her '-:ıkitkln. ka tckerlcklerlndekl ıÇ ve dı.ş lAstik- ver:~l ~~ Tıearet Vekaleti apartmıanmın asanrorünü tamir eL t.e yarnlanuşbr, 
den uyanaktır. Vakı.\ Atatürkii kaybd lerin çalınmış o1duğunu görmüştür. bu müracaaıt.i ka.'bul ederek İstani>ul me.k.te olan Manol adında bil' nmele Bey®uncla., Yeni.şehirde 35 numa-
mlş olmakla. müteelllmdlr, fak.1! 30 yn.,ılan ~~"""'lkat net:cesinde hır - 'D"' l "·""' ı pa ... ıınan al ,_,,,. oturan ,. .. _erva adın.dl- bir 

ula n-~ - ...,,..,. b-,,...alıln .. • için ..n; ... .:ıe 13, lokantacı.. "ii'Ue m~ Ou.uıAen, ayn a ı-.. r ı oı:vue •nı.u Afustos 1922 nln Garb ora n ...__ ı-•~A bl . old"ıı;. <LA-il. -· '"...-.. öm ı d 
komandanı İsmet inönü aene basın. sızın Refet J:>olıu.uue rı uou an • lar tçln de 3 çuval un verl~ne b_ kaplCJSı Ka6ımın <eu er yan!lış. kadın blr müdcfetltenberl o c var a 

dadır.• 
ıh!?; okuyucu. 7.afer J\:lvramın kutlu 

olıun, tnşaallab gelecek sene bu yıldö. 
nilmiinü sulh havası ftılnde fakat dal. 
ma daha kuvvetli, daha bazırlıkılı ola
rak idrak edersin. 

Ekrem U ıaklıgil 

Bozuk kamyon ve otobüsler 

laşılarnk, ya:kn.lnnmış ve a.dlly~ w. rar Temliltlr. llkla asansörtin hareket dlitmeslne seyyar satıcılıık yapan Vartan iSmin.. 

~~· c:çl~==ı:dk:ra~~ Toprak .Malhsulleri orısı tarafından =ı.şra:~ınbu a:: 1:1:~~ ~ : :'aıt~a!~ıslıı metres hayatı yaşa -
tevikif edcilmtştir. bugünden itibaren 'ba.kka.1 ve ıoıuın - mı..+ıp. SOn günlcroe ll)Siz lkalan vartan --=---o----- tncılııra un tervziatma başlanacak- ~ l .. t ed k Mano1un te~adınn k~anlar za - sık, sık M ner.vaya muracaa ere:. 

Münakalat Vekilinin tır. Un teıvzlatı ibn esnafın bağlı bu- vallı ameleyi m\dıakkak lbir ölümden kadın.dan para çekmeğe b~lamış.tır. 
lundukları oemtyetler ıvasıtnslle ya. k:urto.nm ~al'd:Ir Yaralı işçi lba:ygın Bu vaziyetten dwşlanmıyan Gtndın, 

tetkikleri pıI.acaktır. Bundan baŞk'a Ticaret bir lhald~ Ş1Şll ~nesine knldınJ. ~ ewel:kl gece l>u m:ıksadlıı lltendısmi 
MünnkalAt Vdkat Cevdet Kerim Vekôletl ma.'kamııcılara ztinde 80 ~U- mış, kam etrafında tahk!katn baş- ziyaret eden Vartan:ı. ibadema iken • 

Inoed~"" dün de şehrimizdeki ıtetkik. val un verilmesine mtl.saadrtc c.tım~ - lanmıştır. dlslne para veremiyeceğini 6Öylcmlş, 
MotörlU ruı.kil vasrtalarıııın iki a;\o' - .J • tir. Mııkarnacılara. da. Paza esı gu - 0 da Mlnervanın bu cevabına kıza • 

dan.beri devam etmokt<ı olan fennJ lerlne devam etmi$J.r. acceltt"r 
T •-ft t...ı mıeıerı Umum Müdür - nünden itibaren mı ver 

1 
• T•amvaydan du00

RPn "· ocuk rak: mu~cnelıer1 bugUn bitecektir. En son .uuı. ... n -e _ --o--- • ~- :T c- 0 ıha'Lde ben de seninle birlık-
olara.k şeh!r dalıfündc çalışan kamyon lüğürule B>lr mud.det meşgul olan Ve. b 1 · d .,.,.1 ed ~tıh ı kte ~• ı d · t' 

•·•ı ~nı -..all-<"""',er hft .. kında iZnlr.ıt Milli Piyango ugün zmır e Ha,.., Y en ....... e gc me '""an te yaşıyrunam > emış ır. ..ft .... 
ve otobüslerin mu~neleri yapıJmı~ır. A< ' .;~ uı. •:1'-'u. ~ • • vatman Meh.medin idaresindeki tram Mine.na vartanın bu ayrılma wcı ... 
l Şimdiye !kadar muayeneleri ikmal o- ıılnUş ve alakadar. lara. cai> eden dl- çek?lıyor '"'"'• du"'n Sara...ıh"""'\v>.,ından rre,.er _ didine de omuz silkmekle mukabele 
urum otobüs ve kamyonların yUı.de 50 -•«+ .-,, ,... ..... ~ ~ '" 

si esaslı tamire muhtaç görU\müş ve rektiflerl veuu..,.. .. ır. Milli Plyang•:mun 30 Ağustos ~!er ken yolculardan 6 yaşında. Mchmed edince bu defa seyyar sa.tıcı i3i rol"· 

bunlar rtn.mirleri yııınlıncıyıı kadar mu Bayramı icln tertib ettl!'rl ff:vkft.lfıde adında bir çıocı.ik mütvazeneslnl kay. balığa dökmüş: 
vakkaten seferd«ı menedltmlştlr. Esrarengiz bir tagayyüb piyango 1>1.ııliln hınir Enlmıasyon:ıl bederek tramvay samruı~ından diiş. ·- Demek ki senin başkalarındıa 

Diğer ıtarafta.n otobUs ve kamyon.. h d" . fuarında Qekilecektlr. Çekilişe saat 17 -ştür gmün var :ııahı d.yere'k kadıncağızın 
laman yfuxie 25 1n1n fenni muayene • 8 ISeSI de baştanaca.k ve 17,30 da nıhayf't. ve- muBu ~ut neticeSlnde vi.icudfinün üzerine çullanaraik onu dövme~e 
lerlrd ya.ptımındıklan anl~'"!lmıştır. Bu A-adoI·· .... •---.:ı-'"' Otak•"""e cad • rileoektlr. mu"'"'Allf -1erlnden y.aralana.n Meh- b•:ulanı,...ır. 
otobüs ve kamyonlar derho.l seferden .n;u uıW><W~ ""1' -ı..\l'"""'- 400 ooo umar ya ı"""' .;- .... 19" 
menoı .. --_A.. ve. ••'-1.b'erl cezalan'"·- desinde saka lb:ıy:ınnda 6 ;numaralı Bu "~ ~ • n ~ ed teda'Vl edilmek üzere Gureba Bu cıaşallda da hiddetıni bir türlü ~ .... .u ·ı l.lU... • .480 ooo Ura ikram!,,vc tevz: ed!lccekı.ir. m • 
laca.ktır. C'Vde oturan ~-şıe adında. bır kadın, En 'bmilk ikranıive 40.000 lTad:r. hııstaoneslm naklolunmuştur. yenenıtyen rzıorlu Aşık bu sefer bıça-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• dün 2.abıta.~ miirncaat ederek. ko - •••••••••••••••••••• .._.. ......................................................................... ••••••• ğını çe-kcrck Mine.rva.yı viicudü11 ln 
IF~=:=:~~~---.r=--=-==--.. caaı Alinin 2 gündcnberi evlne gel - ,, "" muhtelif ~rlerinden ağır surette cva. 

T AKVIM e ACUSTOS medJ~lnl ve ibir kazaya kuı'ban git. 1 STER •1 NAN ralamıştır. 
mesı.'nden ~helen.ditrtni a&v~miş - • Gürültüye koşan zabıta memurları 

30 Ara~uc tir. 15 TER İNANMA 1 carihl cümıümeŞhud halinde ye.ka. 
Rumi Kue 

1557 -Apatoa 
c..ane.t _ A;y.şe kocası Alinin bazı QkraJ:ıaları ıamışla.r, ynralı :kadını &111Stnneye kal. 
Re.ıni Hu Huır taratuıd:ı.n 6ld.ürülmü' ol:ıi>U~eğini Natlonal Erodcastlnr Corporaıtlon Te .Sonet ilıt'alan iran topratına dırmışlardır. 

1941 117 de ll~ ~. radyo merkezinin v•rdltt bir habe- girerek biraz sUah patlatmllJ olma- -----o-----
IMS AK Zııbtta kaxtının lbn iddiası etrafın. re inanılırsa: Jarına ratmen lran hükfımetine imtihanı kazanamıyan kadın 
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8 
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.s. o. 
21 2.ı 

t 86 

da. ehemmiv&tlle tahkikat 'Uflpmakto.. - in••"lz ve SoVYet kuvvetleri İran harb ilin etmemişlerdir, ıran hü. 
" .;-

5
.. • ed bf berberleri dır. bükümetı ile iptidai bir sulh mua- kümetlnden de hnrb IL\n en r 

Baıvekalet müıteıan rahatsız 
Şehrlmizde bulımma.kt" olan Bae • 

ve.kAlet mlUte;;an Vehbi Demirel h:ıflf 
bir raba.tsız\ık geçlrmekt3 olduliundan 
Oerrahpaşa. hastane.o;Inc yatm}ftır. 
Kendisine bir konsllltasJon yapılaca.k.. 
tır. 

hedesl aktetmi,<>lerdir, fakat b17im nota aimamışlardar. Bununla bera. Şchrlmlooeki kadın berbcrler:nln b:X 
bildiğimize ~öre sulh muahedrsi harb ber bu lşıle ıtc hayret edilecek bir müddettenberi yapılmakta olan lır.tı • 
ilanını takib ooer, halbuki ingiliz nokta balundotuna: hıınlnn neticelenmiştir. Şlmdıye ka -

dar lmtlhana. g;rcn 170 kadın bc'"be. 

iSTER iNAN. 
iSTER iNANMA 

rinden 30 l muvnf1.ık oınmam ştır . 
Bunlar ~enldcn lmtihSı~ edılcct-k ve hu 
ikinci lmtıho.n;la mu·:af!nk oı..m:ıciık-

J 
ıarı takdirde berberlik etmelerine mU.. 

"'"""----------------------------' saade verllmiyccc.ttlr. 

Tarihin en büyük adamının bil 
sözlerini hepimiz hu§u ile ve heye-
canla din~arek, hafızalanmı:t• 
nakşetmeğe çalışırken, açık peııce
reden salona süzülen ve mübarek 
Anadolunun dağlarından lrop 
gelen hafif sa'bah rüzgarı O'nun e. 
alnına yuı::dun tebn1derini bir bu-' 
halinde konduruyordu. 

Ercümend Ekrem Talil 

Otomobillere verilen beıısİ" 
miktarı azaltılıyor ~ 

İstanbula verilm~ olan güııl JL. 
20 ton benzin miktarı 15 tona indlt <>' 

m,iŞtlr. Bu vaziyet üzerine taksi, ;-9 
büs ve kamyonlara veriıme.ıcte 
benzin blr milctar amalıtılacaktır _:_......-

Teşekkür 
Qank.ınnın tanınmış tüccarlar~ 

ŞültrU Ta.bakoğhı p6k genç raP1 
dUçar olduğu has.. 
talıktan bütün t.e. 
davllere rağmen 
:_curtul4mı;. 

yarak QankınWa.. 
rm göz yn~nrı a. 
rasında ebcdl is-o 
tlratg{ıhına kon. 
muştur. Çankın. 

dan ve gerekse 
bütün İstnnbul 
tllccarlnn arasın. 

da kendisini son 
derece sevdlrmiıı. 
namuskll.rane rr • ıııi)ıll 
amele yapmış olan 1-:brd~fıJl~ 
münasebetile muhitin ber 

1 
ve JJI""',,. 

aldığımız taziyet. tc:aranar şil~· 
tublarııuı. karşı medYUl1° ıasfle t 
Kendilerine :;azeteniz vnsı 
ldlrlenlınizl blldirlrlm. ü cartarı",_-

Çankırı t e ,..:\bit" ;' 
Tııhsin ... • ••• ••' 

······················· ·················· 
lstanbul bor921

'
1 

-····- s/1141 ıı• İstanbul l>Ors:ısının 29/ 

çEKJ..Elt pııftıl 
-~~-~-=----.:: ~· ACılış ve a.J" 

Londra ı sterlin 132.2° 
New.York 100001ar ..... 93"5 

100 tsvıçre ~·· 12 Cenevre 
\dndrıd ıoo pcçeta cO O 
Yokohama ıoo ven sı:,o 
Stokholm ıoo tsveç gr. 25· 

Bir nıtın ıırn :ım kuıçc 3355~0 
24 rıynrlık bı:- il'~~/ 
alt~n -- TıJ1vtUU ~ 

Esham.:!-.~ -
-~_;:...---:- 933 Er· ,o.'O 
:l:krruniyell '" [i 

gani A. B. c. Erıuruın 2019 
""- 7 934 s1vrııı , 45 

2 l}fı. 7 \TfOhl 3 
,Anadolu delll 



1 
SON PO$JT.A Sadt;$/l 

-•il TKhhi hah.isler il•- [Söz. ~ras~da] .~ N~ 
Amenkada çıklete •• ~ 

Rüyalardan mana m:.~.:;; ~;;;i:~::~ ~~ k~~ A~~-rce~e~ .. h! ~ı!~~~ 
k k d 

ti d ~er Wda&ını düşünmektedir. Bu t~~~~üdd~nbP.1": slltununuzu =ın&ıll':'ınev:!auç~~l ,dsoı.ıra 

Çl g a m U ? 
-~•....o~ _,_ .......,.urum, benlmıklne mi.lşıbth d ' 

1 

C ereoe-

arm a O r ar, "-uıuıı"""'u ..-ra.t Birleşik Amerika.. bir derd karşısında verd ıl"ni e kalır. Kaıt'l karannın aynlmamak 
• da ~ b~ bir revaca mazhar bu bakaraac kendime biı' yol ~e~~~e~~ :~~u söyle. Ve ona göre fırtmua 

ıunaın çiklet ümrine vergi ta.rhedil- Fakat benzeri çıkmadı. İşte elmdl yaz.. "*1lde ır:n~:, ~. Haya.tını serbeııfı 

1 h
• Z • Ô t .mqtir. BJ..lıd:b'ıildl#ne göre bu vergi = mecbur kalıyorum; fa.le&. h lkl- sun. ~ nJs: Yolunı\ gJrmlş olu 

Yazan : Doktor bra ım ati ge ..-. ı• - .... , • .,,,,.. ıemın Tabii~.:""'...:::..'=.' -.... - "'· A.. ,., it llJaıar .. ilıaktında muhWeıD - .......,..ıe g1lndtis fa~--n -.nı~n-..,.cıatumu •decektir· AbiMn yaptlan >rir ıstatl&. -· yaln,. ounu ...,Hyevlm: e.. ,,!"~ir •:":!,"'hin d..-
Pror...., Şeltlb Tunc'un cum.. - - .....,,.... ~ _....... ııaıuıarn. - .... ım.. ille .... M>erit&lıla• '"' .... iÇ n.. n;ç -.e.ın • .,,,, d .... nın.""' ·- .-... '"' ........ ~ .. lht.lyatd 

. ıte bir iti makaleai - et.. dan def .,. .-...ıs. f4'e illa'l _,. - geçlrirldll<. Battl ım e 38< m;>yon ...,.,,."' çik'.et .arıey. :!"1 _.,,,. PWt çoğu bh1> rlne lelüld edeni de blllrlm, tıan'i= 
·--·~ Mubtenım ,_ hooa8t - .ıınıaıır. - oJank ~-ıar l>Uııır, aradan ııtıaı.. _, - ""°'· .-nn<b yahn• aıımı,. far- '"' ,....,. da. TEYm 

- .,. alllt 111 bir - tıe"" -a.nmı>d& · t "'· la ..,...,, loim, vak'a m"hlt ı.om .., 
. . detin ,. ...,... eri.~ iman ,..ıı • . ,. . . Bu hal ""OWı Çiklet - Am8'ikada adeta •"· ııı-..ın .....,;. reıtnce: • 

Jor lilç - ,. manalar arı_ • ...., ...,.. ıllpdirl, zinde h1' baldo ""10U - oa.ııotan ta!e. milli ~ ..ıııeı-• hat:ni alnnfltt BI' Pnmmz .,.,..,,.,,.u V>nln" Da B 1 b ~bunluı bi• ta- f!klrlede·t-· 1elGe li'aD mev<wldu•. Blltiln ban. ~ - garlb bir r.ıtam • ..: m -.w.etlenl"1 iyilik dola" ,.ôU:,.;. U IR8CaMIZ Uglln 
· şim& ~ esnamıda cümPgd• ıar ~om normal bir hal olma ha verellm. Senın derdin bana bu darbımeseli ha- g fa d d 

..... hatlkat nedir? Rllya nonna! ...... ud olan im ---bllt*l'SdJlml giiOlenn ..,ıenı;r. • .tıme lblıl . , "'-· - Y>k. vazlyetin!n n•1A- URCU say Mil 8 lr ~-hlıdıae -• Ve ne • ....,,,. ta - ha- ..,,. hayal ..-..ıerınııı p y- - lıt• ınsan çalqkan ' ar ç;tletl çillnedlkt.en ""' •_e_tin_i _e.n_ıı;vo_r_um_.:....._fa;,.:..k.:.;.a.:.• ...:i::..ç::..:n=de::n:...::oı::kı:::l-:.._:::==========~ 
;;-'1

1 
&tınektıedtr? Bunları biraz dajntıabıt oiaralk muvaldta.ten faa.Jiyete ,oruıan blır ınaan başını ,yaatı:ta k~ ra dağa tüikürmektedirıer. 

om...~ Pile teWk etm.eık fena ~erini farmedellnı. O halde bir. gl>l bir daha .sebııJı gı.llnü açar ı:~~~·zı:.""8Jdırımlara fır 
--...,,,.C&ilt zamıederlm. . btr -:....+_ ha81} olacak · ~ ı ...,. .. ı emek için tam 

llai6znd denbire 1(1111 va-,,..... ' Ne ~n. ne k.Aıbuatan haberi b:Je 150 bin ddlar aarteylemektedl 

ırue!'ftı•-, . ._. ur. ki dim.&ğın bilhassa tır ki ıttıe bun~a.dına. rtlya cııerıer.,actur. 4'- r. 
n ön kJ.&llll umwniye-tle mü Riba nıonat bir hWJae' dePdir'· Rfl.. * ~ büym ııaaıi)'etterın memst.. yalı '* ._u lD8&111 dinlemlil'mez. tıı Kötü şansa korkunç 

· Bu t.aaı;ye11er cfa;ha zf3ade ae.ki.. sanı ciiDleııdb'eD. ona tam bir siiktJı R~alı, 1JJlltu!aı'ı reddeıtneU;ytz. Rü b" • 
1111 - merkeol aMaiWOU. bal! ilde eclm ,,.ıt- talıir e ~- llh- taadOll bazı hü. • 1r MiSii 
da k~! he.fısa, muı..keme, bir uybltal'· Ji)Mat. edtna; ~ Jr:ömler ~· Şayanı dlt1cat. -.ıııpada esti Kastll'de Aguilafu. 

~ıı...... ha~ giıbi esaaiardan terek lba.18ıfıta IJOmediJimls, ·· · · Ur ti bil" blsl tablevuku tı.ı sıkmt ente'de çOt feci bir kaza vukua gel. 

~ eden l'e heyeti lSlltıDJi11eaint ze.lbl.r şeyi pııremey!z C)ördü!erimiz. bil " mateadab bazı fela.ntierin ~ir. 
1-ni 'ft!rilen büyük ln6anllık. kUT_ldiğ:mis ıve billha&'I& dJmaPll1Z Uzerin- ctiiis e~ görülm~ür. Fakat Jesu:s Martin adında on bir yqın" 

i nıeımtırlldıır. Bu muhtelif ttmıet;. ~tana in:tD bırakan umum! ft hu ııeplm1Zin her gece görc:tütihnilz sa da bir 900'* tarlada t,raktör kuJlıanau 
her lnsaftlda ~ derecede tırkiŞaf sml şe;ylefdir· Gündüzün dfmagınızı sııı rüp1ar tolnde bunların adedi ne göımete git.mittir. 

·..-ı;ııı-., MeıeaıA mu.b.akem.e kud:ret.ı p meşgul eden, 8'zi tirlJen.. size fazla e- ka.ıchu' amır .. Ekseriyetle rii18lnTdan Biçare tıarleının hududunda bir dü-

1'1 ~. aünıt'le karar 'ft!renler &eri1ll mOa,pon wren bir J:ıAıdJSeYi mtiıte&kıb biiı.1flc ~ tıeyehhüm etmek tıbben ven maklneainin kayışına .kapılmış, 
......__ olanlar WJ d&ha z~ nya. tı)"U'1Ul1US. ~ bAıdJ.selerte rüyada boııJıl;ur. Roib'IJ.arın unutulmasından bah fa.ciıaıyı gören babası çooutunu kur. 

;;:""' müııtald bnlunanlar vardır· ııa ..._.,... - - _,_. Çok lal>iidi•. a..yntobil ve """""' i<ln hemen atılmlo. fakat o 
~""8bil diler ""'"annda --- ;vtırBme1c yani aom- bir .....,_n b'4t& bir .., 0 da ayni - ulmmııtt•. Adam d°' 

. - """'8l ecıer. ııuıı - - da - hü. nupn ..,.., _.. .. .- ııllimne- bal. - ·- çocuk babasından 
4r ,..., ""--- .,..,._ tılin ~ - - ıten ııe --ur. on dalOta """"" ııQd8'1ni kapamtş.. 
~ "&lc.Jden biB bu gi.bilere ed>e1"Ci ııanıut mert:ıeslnill bUdenbfre ve ga B'Atıbse mua.nen ve muntaııam tıı:. . . 

Diler ballliannda ı.se ba.,al tuv ntal>l olar* faaıtyeıte geçmesinden niarda ve b'i hlr çalışna ve yor ışın dikbıte deler tarafı gud~r: 
fa:ıaadır .Bu ..-..:1 d .ı· edebi- . eter adamCağlz pı.,angodan o gun. 

· .-..er e ,.ir, ..-a br ıeY deii]ıdir. uiu .mtUıeet.ıb tatl~ taıtlı gele kü keş«leid.e 200.000 peçete. kazanmı 
"I: ııı-. - ... ınce '° yliL Rtı:ı* ~ bbı !lıdıı.t ----- ıı;r .,ıtwıı tavs.,e -el< IA ~'* balıa&ııı h üJd l ş. ııı "ı.:,..'ellar& mllsa:O oıurıar. Bu - - - azamak - ....sır. Ve bu -yeti >"*anda s6y :'t için ~ a ..:.: ,;.:.."'. 

.... ce - ol-" -· -· -= ıra.un. nıı hllıim buL_.. - ""lesi ile ve bun t · 

1 

:idQdınca JÜl"Üı', ~ eder. madal:ı 1J131l11'81'll1Z, Ook asabi Jseniz, la.ra i:Iızllnam etmesi lAu.ımgeien c · ır". * 
Dlıuhtelif flli10k>jjk laaUıet-~ aı1lhim bir ruhi sadmeye lei asabiye müneıbbnüerinden mese. 

:- -ıı.ıerı °""" ,.,,.. - - -"'· .- hiç ça.. a <...ıa ""· kahve. ııllml •lbi> ,.,. Amerikalılar ve çay 
l'e bunUitl iÇlD de t.abiü ~ lışn.ıadan, ;yar"timladan tembel :tıembel !erden um gJımakla pek 8.lA temin Birleşik AmerUtadan alman bir ha 
tem.in etmiftlr. U1*U B>Mlll saatlerin.izi. ~1rerek urkuıya ya.tar" etmek ınıüımlk1iJDıdür bere göre hültftmet çayı umübrem ba-

~i aaal»yemiılde ve bedenin saınız mıdab r~a göreceksiniz. H8 Dr. ~rahim Zati öcet ve.}'1cl zaııırife• listesine ithal eyle -

u_~~~~~~~~~~~~~~~~miftü~. ~ 

Cebinizde yatan 94 lira; 
Bir sene IOlll'a pne 94 liradır. 

Bunu bir tuarruf bonpeuna yabrınanız; 
Bir gene IOm'a 100 lira olar. 

paranız artar. Hem sizin 
Hem devletin parası artar. 

(7489) 



SON OSTA 

Bir Kurban Bayramı macerası 

.senin gibi uleım'.l.d.ao bir zatla 1amştı- ı decebin. Ben onu ~da. k.'\hvede 
tıma poık mem::ıu:ı oldum. Ben k..ıntı;e be'kliycceğim. Gelince t<Hocaefendi 
ile iş yapmam., cttnru dünyada. bıle- 1 bayram tebrilci ınilnasebetue Seyhls.. 
baz, hokkabaz a1.ia.mlıı.r çoktur. Fekat 1 ıa.ım Efendiye gittin diyeceğim. Blrer 
senin gibi nur yilzll\ bir zata y15.Jnız kahve içeceğiz. Derken manltıcı İh
malımı değil; ve.ilahi şu tat!~ canımı san elinde bir çanta ili gelecek. t.Bu. j 
ela emanet ooerim hocam!. Mor! val- rada Arnavud Recoo ağa, v.armış. Beş 
l.alhi böyle. Blı;ım Manastırlı İsmail yüz kişi BabıAliye üşüştüler. Saclra1.am 
Ha.Jc.~ı hocayı tanırsın. Değil mi ho- Paşaya şikayet e~tiler. Ellerinden t:o. 
cem?. Yunlarını almış. Onu hemen karakola 

- 62 - Yazan: Nusret Sala Cofkall C i~~l~ sahibesine, Çif't.liğe;nwstraın vücudundnı raşeler dol~1Yot1 Nasıl ta.nımaın .. aziz arkacl.e.şım. lstiyorlarıı diyecek. 
, du.rüst olarak çalı.~ığını .s_ pek ~ında da hissett iği bu ~ 

- 77 - ı ll:ı:İı edebileceği beş - alt:yilz koyunu dır. 
Kurban Bayramının .. arl~cs·ncıe idi. pazarlık edec~k'lın!. Fak:a.t. çekişe ce-

sMahmudpa-şa» da Kül'kcü hanında- ~ cazarlık ~t. ki her:! uvamnasın?. .........~ sıa.bah; yımi bayram sabehl * 
iki yazıhanemde düşilnilyorduın. Ken.. _ Uyııyor mu bu adam?. "~""' 17 ırun.~ş. var .. y~anede o_ 
c!i kendime: _ Evet!. Ayg.ktrı. uyuyan nov"md"n turııyorum .. i\iregırn t1ktak, tiktak ça-

- Bir aydır b!z!m Haciva.d çelebi - :lııci de ı;oban hazırlayacalını. Be~ Pll'~e~~b~ &:Azım ~av~~~ı k~~ı ~~ 
mesel.ana çı:knıadı. Su adamı !en.o. me yazıd meydanmd.ı kovunla:: sayılıp ço.' nı~-- _,,~ e m~;a ami ... ob.ı 

1
1 ş.tr>cn m~ .. 

na derler amma; ne de olsa berckeill banlara teslim ed1le '"k S t 1 k yo""""' yu:r.une ::;<mune u B.! ıraca ' 1.:.... a ı aca ye. B nıt k b' t 'lrdu·· B'r 
ıbir adamdır. O gelince arkasmdan ıi de buldu.ın. Cemberlitaştaki kıısab u çarpı ı anca ır saa sı · 1 

banknotlar da d.?stelerle t.e.c:if ederler. İsmail aa.. dörder llrad ı P se.a.t. sonra Kaum par.al.ırla geldi. Ben .., .... an a ıyor. a. d l hü',...~-.. 1 t b" f ı-,...ı· 
Hani Meddah Kazım deme:< bautnot. ra da hazırı e e ,,.......... n ıa ır ne es a .""" •-
ların mübeşşiri demek.tir. _ BeıJ yüz tan;~ lk: bin lira d~sene.. dlm. Dokuz yüz lira bana veı·er~k: 

Diyordum. - Evet!. Blner lim taks"m edece- - Al hocam; işt" pnyın, dedı. Yal. 
Allah.tan başka blr şey istemeli irrJ.- ğiz. Muvafık mı?. nız çobanlara it.yüz lira mam-af oMu. 

eım .. ikapı açılıp da b:zım meddah Ka - Sonra ne olacak'>, San Mustafayı; manitacı İ'humı, Ar. 
zını görünmez mi?. - Zaten bu ermeni Yervant efendi ruıvud Ramaza.nı ço'>a.n şekl:nn ikoY-

- Ne o hocanı! Ved!; top a.t.mış ba- ı ~urada iken :.eıı!n bıı y:ızıhanenden mu.,cıtum. Bunl::ıra lldyüz l!rn <lağıtma. 
z..rgan gibi gene düsilnüp du_nıyorsun? sana hayır yok hocam?. Senin yazına. ğa mecbur oldum. 

- Seni d~şi.l:ıily_?r:1um Kazımcığmı. nene bir müşteri ge!.dı mi cEyvah va. Kfı.zım arkadaşına kat>\~ YA.lan 
. - Beni mı ~Uşunuy~~_un? .. Hani rı.m saat sonra basılac.<1ğız ı dly<: bu söylemezdi. Esa.:;cn Wr saat evvel 17 

tıır daha gelmzı;ı.1 dem.şw~ ya?. herlf korirudan lspn;ımoz L\ltmuş ((.bl kuruşla otuımııvor muydum?. BmJ~n-
- Canım ;;en bllı.nez ınıslıı .. bazen ıt"tnaneğe başhvor. b~re 900 Ura gel ne'! artık ine" eley.ip 

b 1r evham gelir. Ge:ıe kosup geldln! - Gene de llen:t o<la verir'>. sık dokunur mu'> Küsur:ıtıl bakılır mı 

Muhatta:k bir iş var? 
1 

- O da, lcoı·kusundM. o~en gun hiç! 
- EVV'CI! ,}U handan çıkmalısın. gedllm seni 'ml"'mad ,.... beni .. _ P"''·! '·· C!lmdi b"!z neri'V." ka,.aca-N' 

1 
., • ,... ım. ••ene go ""' y 

- ıç n.. • .. rtince rengi .. .,ıJ>d:-ı t>ldu. Arkıımda.n ğız?. 
- Kapıda benı hancı Ycrvım .. gor- kah~ciye şövle s~ylı"vo•·d . ış l\.I h ı 

i i " ı u u a - Hiçbir yere kacmıyacağı'1: . 
dü. Azrail Aleyhisselıi.mı görmüş g b muda oda ~ennı•·ec ğ. 1 · •. y•ka-

ld B rdı l -' kar 1 . , e m a.mm':l.. uU - Ya Amavu1 •. kol.ay kolay ~ 
mosmor O u. 0 n m~ .ven eu ı;ı tler"fi kızıdırm'.lğa da gelmez. AJnme mı7.1 bırakır mı?. 
ke-n kathvecıy:.seshlenr•~ı: ıcAllınelrsı! an_~erjse.'l\'sen seki~ külah ıııydirlyor. İster - O kendisi kaç.'\C.llc .. bu koyunları 
şu. çan amı, 0ır a ""' ge yect'gım. misin oda vermiyor d·,..,~ kı?:.~n da 
K be i b Un he 1 "'"' blr takım 1.avallı mühacırlcrden topm .. 
• ,,:1h _. nl 80~ d ay~ m abslc. seksen dokuzuncll killa.hı da ban~ giy_ ı 
"""" a,,,a anmı~ır , ersın: gene zım dirs!n !. Böyle adıunlard:uı kor'kulur muı. Şimdi sen yazıhaneyi kapayıp g -
f22) nu.manwta km.ca kıyamet topa oğlum.. Alla.h şemndcn snlcl 
cak ı RS!n ne-

.. ıı redm karsıma çıktı? .. Tf'"e"'k~r ,,errıe. 
- Canım Xl?.ırncı~m sen o herife m!şler: Ne Şamın ~eri, ne Arabın 

ba-kma. O, bunam•ş.. sen ne haber ge yf.lzü. 
tirdln. İnşaallaiı h1yırlı bir haberin ... 
var?. 

- Elbette var.. sa:ıa bir stlrU iko
yun gettrdJm. 

- Bir sürü koyun mu getirdin?. A
man nerede ounlar?. Aşağıdn. m;?. 

- O kadar ıtcele değ:!.. d1nle· ben 
S'rkecide Manastır otelind" yl!ıyorum. 
Oraya hlr ooft.achr bir Amavud Bey! 
geldi. Manastırlı Re~cb Dey. YtınDD

daki odada vatıyor. İyi ahb2.b olduk. 
Kurban Bayramı 11>ilıııtcınlıctıle b'n ka
dar ~oyun ;retirml'!. Üçytız kad:ı• ı sa
tılmış. BuP"ün de y!lz tıın" satıl:ıMğ'l
nı forze<lelim. Elinde aıtıyUz kıyun ka 
lıyor. 

- Ben Arn~vud R.?oeb Beyin m11ha
sebecisl mlylm?. Bu hes..'1..bı bana niçin 
a.nlatısorsun? 

- Alıtıyüz koyun biz.m de ormn 
için. 

- Babandan kaldı galiba?. 
- Dlnle: Şimdi Receb BPyi buraya 

alıp getireceğim, Yarın sabah 1.ılze tes 

Balke.n Hartılnin son senı:sı idı. Mn 
nastırdan .t'st..aııbuıa .ıı:açıp relenler:n 
ellerinden yok pahasırı:ı k-1yunlr.rın1 
toplayan Ma:ıu'u·ıı Rece"> ağa. bu za 
vallıların ganaımi ile zengln o:m:ık is_ 
tiyordu. HelA.l para gene s .h.bine na
sib olur. Ancak luram pımıdır k! baş. 
kalarınm eline geçer. Reeeb aganın 
da eUnd~l par:ı h-ıramciı Ko· dt ğu 
sermayeyi cokta:ı almıştı. Kf.r k!ılacak 1 
bu son para. bir takım z.ı.va lıların hAk 1 
ları değil mlyd;'>. BRk da 1ma vı-rt-r:! 
bı~ur: İşte o ela Kll.zımh. banıı kışmet 
oluyordu. 

Reoeb ağa .lkşs:n üstU yazıhanfye 
geldi. Kalan ~oyuııları sek:zer lırndıın 
koı:ıuştuk:. Ar:ımınıa lk:i ni.ıs]1a muka
vele y.aptık. ::!:rte'.ii sıı.bıh b.~yra..'11 saba 
hıydı. Beyazıd m eyd umıda k1 .ıın ko
yunları sayıp b'.zım çoba•ıl:ı;:a tes'lm 
edecekler; parası.m gt?!lp hzoonn bil -
hesab alaoaktı: 

- Mori vallııhi hocafendi, di~·ordu; 

r Son Posta 
Yerebatan. Çat.alçeşme sokak, 25 

iSTANBUL 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

l4ıJV 'ıuu 4vU ıt>J 
Türkiye 

2~-10 1220 ilt) .:. ltJ 
Yunan 

~70 1 14Lıl.ı bOU <lv ..ı 
Ecneb. 

Ab<:ıne bedeli pe.şindir. Adres 
de.ğiş~irilme'>. 25 kuruştur. 

Cevab için mektublara 10 
kuru.şluk Pul 11ô.ves1 lazımdır. 

Posta kutusu: 141 İstanbul 
Telgraf: Son Posta 
Telefon: 20203 

- Anladım .. haydi bu lşhı son per
desi senin K~ımcıitım-. Fakat kome
diyi dırama cevınııEden pcrdryi kapa. 
malısın ha. Maifımy'\ Arnavudıın ce
binde tabanca da V!\rdır!. Hani bir 
cakarsa ekspersle öbtir dünyayı bulur-
sun. 

* Kazımla Receb ağa kahved.:? oturup 
bent beklerken manitacı İlısar. roşls
rına dikilmiş: 

- Buradtı. Manaı;tıriı Receb ağ!\ var 
mış. Onu kera:.Coı~ götüreceğim. Kim. 
dir?. 

~patı_ 18.zımdı. Fakat ya Nevin? 1dın kokusundıan başı dönüyordıı. ı 
;-1\Jevm içln, neden Nazan nanırnı şüp_ 
~bede bır~ istıem.;,;ıorou? Şurası ~ 
;mUıha~ı ki, Seıdıaıd Na:zıaın hanımın Nazan hanım, Nevin gelmeden tJ 
~ka.rşısında. zaı:ıfa düşüyordu. Genç ka arruza gec;mek., bazı nıuvaffakiye~':'I 
:<Iı.n tekrar ba.hsıi dıeğlştimiş, bu sefer elde etımek istiyordu. Bırcfonb ire 501 
~en eıhemımi~et1i noktıaua ter.ıas cı~mişldada şu suali sordu: ı 
~ti. - Benim için neler dil§.ünüyorstl ~ 
: -:- Yarın ~gelecek: mis1lli~? nuz, Sedad bey?. Hakkımdaki inti 1' 
E I.şte bu lrolay oevaR:ıJ..andU'ıli!' sual. baların12ı söyler misiniz? , 
:ıerden değildi. Sedad, böyle bir suale muhatb o). 
i - Bilmiyorum, henüıı karar ver la~mı aklına getirmemişt.i; Naı1lııi 

Arn.avud sap'i:ırı kesilmiş. Küzım a- f mecU.m, dedi .. fakat Ce.l.il Bcyetfen<Iİ hanım swı.U bir.arı daha açmak hiııu..j 
tılmış: ~böyı!.e arzu ediyorlar. munu duydu: : 

- Burada Receb a.ğ'a vok. Ne yapa- • Ba k 1 ~ h'sl rln · ·-' ; - Eğer siz .kıat'i ola.raık gelmemek - na arşı o.w.n ı e i?.a llıtJ.I 
ca.tsın Receb !;.!i°ayı?. Niçin Jr.arakoL t 
dan ısUyorlar? [karn.rını. Verdlınizse, ben buna mani ahlil ~ttiniz mi?. 1 

_ Hakkında beş yilz kiF.i şıkAyetçl :ocurum. Ist.erseniz gel.mcyiıı! .. Sa.rs:ıl.. Bırçak defalar... . 1 
var. DUn Sadr:l?.a.•n Pasuya arıııh..ıl ~ıruııkttalil korlru::yor:s.unuz ;5a1ıba?.. Bunları dinlemeği ço.1< ısteriJJl1 
vermişler. Zavallı rr.ühac,rlerin koyım- :sıorunun a:tında.n da tece.sbi.is dilini Bana olduğu gibi anhtmaktan çe 1 
!arını kırkar, dlişeı· kuruşa eller"nden ~çı:karıyordu. Natz;an hanım, zekice ter_ kinir misiniz? J 
alımış.. Sadrazam Paşa k-ızdı, o kadar ;Wlh edllmlş suıa.llerle, croli!kaıılıyı taırtı Dellka~nlı, ~~~e .. zeki bir cevabl

11l 
kızdı ki, Cellerinı; kelepçeyi vurun. A- Eyordu. Se<i:ad ka~'iyoetle: sıyrılmagı duşun uyurdu. . ! 
yağının :altına beş yilz sopa v•ırun. Üs- E _ Ha.yır: sarsı.lmaıkta.n lrork:ınuyo- - Birdenbire cevab vermekteııJ 
tünde ne parası varsa miriye alın .. ken : rum. Sadece ~ş.rııak istenrlşo_ korltuyQrsunuz. Eyvah, ıntib:ünrı~ı'-
disinl de Fizana :.tıün> dedi.. :rum. F\:ıbıt nıasıJ. Olsa. bu ola<:a'k? müsaid değil ga.liba? 

- Buraçla yo!ı:!. Belki bir sa.at son- EHiç olm92198., ~ tıeı.&aı araısm_ - Buna nasıl hfikmedeıbilirsin' 
ra gelir. .._ 

Edıa bu iş oisun bitse! SiZe karşı hislerimin derin bir hür 
- Pekj ben hlr saat sonra geilrim. .: Dedl _ . metle meşbu dduğumu bilivorsun 

Bir de nöbetçi arlcaia.ş getirlrlrr.. Ş•1- J 1 
:mya kah-reye sa.!c!ansın. Gelir gemıez i - Demek gelecelksl.niz?.. zannederim.. 
yakalasm. : - Evet.... Na.zan hanım, yüzünü buruşturdu 

Sahte memur çıkıp gitmiş, Arnavııd E Namn hanım du.daldaırını ısırıyt>r- O, böy'l.e beyılik cevablar beklemıyof 
Kazıımın boynuna sarılara.1': Edu. Sedadın .Lstıasyıanaı gi.tmesini tste_ du. Sedad devam etti: 

- Mori yanmıştun oe Kı'l.zım ağa, !nı.iıYOrdu. Kooaısının yanında Sed'3.- - Çi.Niğe i'Ac geldiğim gün, si 
korkudan öldüm .. aml\n ben kaçayım. ~dıın gitmek .istemediğini dü§ünerek, iraz mütekebbir bulduğumu itır 
'Üzer0mdc Uc oln lira kadar para var •• :muhalefet eıtmeg~e ...,,] 1_....,.,,tı, mı.I.bu_ etmeliyim. 
O da ırldecek. .....,. ~ 

Yahu bekle de hoc.a1arı p:nayı !ki, Şimdi görüyordu ki, Sedad glt. - Soo.ra? 1 
al. ~meık kııırıarını verm.Lştir. SC<mıd: - Sonraları yavaş yavaş, ba~i 

Aman btra.k Klızun. Ben simdt : - Maama!ih. befü ollmaz. dedi. n~ı haşin davranışmızın sebeb1er~ 
doğnı Ma.n.astır;ı g'd!yorum. A!la.h:ı ıs- :belk.l saıbaha ka.d:ar vaııgeçerim. ni araştımuya başladım. YaşaJlfi 
marladık. Canıraı kurtardığını ölilnce. E N~ı~n lıa.nım yorulınıu.ştu. Çiftlik.. tarzınız sız.ı. bir parça sinirli yapın.JŞJ. . . 
ye kadar unutmam KAzun a"a .. hor>..a- :ten de epey uzaklaşmış1ardı: tL Mazur görmek 18.zım gellyordlli 
:va selClm sövle. BızL'll paralan ı;aysın. : _ Dönelim Sedad Bey, dedi .. bir i°J;tnde bulunduğunuz şartlara göre.,: 
Manastırlı :bmıa.il llakkı hcıcay:ı. w..s- :nayıll yorulduk. Saıbaıhleyin de erken böy'le olımanız za.ruri~i. i 
lim ets!n. O da asçı Ömer ağaya ver- ~kalkacağız. Bana kolunuzu mlisı.~de Gen" kadın :.-ını "eıktl. sedad dot.:.· 
sin ön1er ıılla bana getirir .. AllahQ 1s. Y .... " 

maladıJc. Ölünceye k:ıd.ır bu iyiliğini Eeder misiniz?.. ru söyiüyıordu. Bu teşhisten memnun: 
ur\·-'- K" ıı. =.· Sedada ~"''"anarak ..n;,.,;~du. oldu. Çümkü bu kendisinin haklı ol), 

uıı...uınm .. 7.ım a"a.. u.w.y ., ---,,~ , 

- P<ıki!.. Receb ağa.. ben hocaya E - Gece ne kıaı:Wır gii2ıei değil m1 duğunu tesll:m manasına gellyord~ 
söylenm. Hoca ela lımai.ı Hakkı ho. :Sedaı[J Bey?.. ki, bu suretle SMadı, te61im. edı1eJli 
caya söyler. t&ınıW lla.kkl boca da aş. E - Evet .. mevsiall9n soın &·ünler!. ar~ bu hakoka. dayanarak h.iSlerine bağ 11 
çı ömer ağaya sôyıer .. Sen de. paranı ~t.ık... yabllirdi. i 
tıkır tııkır alırsın.. yalnız: Ölüncrye : _ IC~ın dıa. çiftıliilc hiç cekUmeız. _ Devam edAn, dedi.. henüz bi1 
~ar beni unutma e mi R~ ağa.~. E Genç klaıdın, gittlkçe vücudunu Se- şey söylemediniz kl.. : 
Olunceye kadar bmi unutma ... E mı .. ;dn..o~ ~~....... d D 1., __ ,._ b te (Ark var> : 

(Arkası var \ • ......... y...,.,,,,.yor u. e ~ın u - ası : 

Mahmud Saiın Al~ıadai '--.. --········-··-··-· ... ----····-_, ...... ..--··············· ·· ••9'••········' 
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Türk kadını, kağnısı ile orduya 
nasıl cephane taşımıştı? 

yor, yorgunluğunu gideriyordu. Hay. 
manıuun ağaçsız, gölgesiz ovası tu_ 
tuşmuş gi>l y.anıyor, toz kasırgası 

ortalığı kaplıyordu. Nazlının yümö 
güneşten tunı;: rengini alnuş, toocıan 
tanılmıyacak bir hale g rm.işti. Nazlı 
cephede bulunan Turk kahramanla. 
rına aid cephane arab.sını büyük bir 
gurur ve istekle Haymanaya dotru 
sürüyor, sabırsı?:lıkla bir an evvel 
oophancyl yetiştlnr.rye çıılışıyordtL 

Nazlı ikide bir cephane s:ı.ıı.clıkl ~ı 
üstunde uyuya kalan Hasımı kollu. 

30 AGUSTOS 
Karıı •ırtın ardında dereler kan ırmağ,, 
Vadilerle tepeler dolu düıman leıifo. 
Parladı ta göklerin üıtünde Türk bayrağı, 
Bir zafer ıabahının kıpkızıl giineıile. 

Ba 11ıkla yanarken dallar, otlar, fundalar, 
Bir kağnıya sırtını dayadı üç kumandan. 
Çalköyünde bir yıkık evin avluıundalar, 
Son müjdeler gelirken karııki bayırlardan. 

Son görüıme ve karar: Düff11an kahredilmi.,ir; 
Ve 11on emir: Ordular! Hede/iniz Akdeniz! 
Bu tarih Akdenizin tarihinden geni,tir, 
Kartallar, bu haberi dört kıt' aya oeriniz! 

Ve o gün bir sel gibi aktı Dumlupınardan 
Bütün Türk orduları Güzel lzmir'e doğru! 
O dağlar ki ba~ları yaz lnı bembeyaz lıartlaıt. 
O dağlar ela ıahlanıp lıoıtu sal.re Jofrtıl 
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Kocaelide 
El dokumacılık kurıunun 

birinci kımıı bitti, Herekede 
iıçi evleri yapılıyor 

İzmit <Husus> - :lktısad Vek!leti 
Sanayi Umum MUdllrlUğil tara!nıdan 

fe}ırlmlzde açılmış olrın el dokumacı -
ı~ kurounwı oirlnci deVT<'si sona er. 
mlştir. 

Bu münasebetle kurstan me--..:un olan 
la.ra diploma verme mera.sımı yapıl -
mıştır. ~lAşet.lm z!n faal ve G'aY?«ll 
Vali Muavin1 B. L.nuu Vehl> Beı'lt, 
mezun olan talcoe;e bir nutuk sö..Tli
Yerdt el ~A.hl&nru.-ı birer fnbıika. 
doğuracağını ve l'ürk iktısadl tiya!lt'.'ti.. 

c Karamanda parti 

Dilekler 
ihtiya çlar 

kupa maçları ) 
- -

Maraş ta 

Akdenis yiizme birincililr 
müıabahaları 

Adana, (Husus!> - Akdeniz viir.ne 
blrınclHk m!lsıumknlnrın'l. Adana yilz
me havuzunda başhnd~ını blktlrn:4. 
tım. Bu mflsaba:ım.ıa- netıceJerunl.şti:r. 
Adana y.Uzücllle:-1 grup birincisi olmuş, 
He:tay ildnc1ll~i. Urfa da UçUnclllüğü 
almıştır. , 

Adana )'(lzı1c!1terl, su sporları sjan 
RMat Ce11ddoolun reisliğinde. Türkiye 
b!rinclllık! rlne iştirak etmek 1.izere 
Bursaya ~ ·et (tın!')tercfü. 

Kocaelide pancar ekimi Çamıkrmle CHusus!> - Ha!kevinde lerın ~erine ınath.a.r dmuştur. 
Karaman < Hosus1 > - Knranmn o K.ararzMun 12!1.>be~e. İdmanyur: İzm.i.t (Hususi) - Bu sene İz:nit.te her sene nuntam.m.an devam ed~n Şahaootname ala.n bayanların ısını 

t.d.manyurdu, Sti'Vari btnicllik bölüğü du ile Bölıllk 1l.l"&IWlda yapılan son 1500. dönüm arazide pancar ekllındş.. biç.ki dılkiş kursunun birinci devrcs! J.erl: Sabiha Göre, Emine Knraefe, 
tar.ı!l"gMı ve :lbtJ:yat takunları. arasın ma.ç ise ~ İdım.anY\ll"dUnun galiblye -ur. Tahminlere göre fu; bl:'Il ton şe. ıh1tıam. bulmuş ve bu kurstan mezun Sabiha Gökçen, Raife Gur, Ferlde 
la dic\<6ne tkr oe'kilde dört hıı.rta .. tue netlcelenmiljttr. Pun.n beısabil.e iter ~rı 1st1hsal ed!lecektOr. Pan. dlBll (8) tıe,yana §ah:ı.detnamelen Y~ Feı'lıUDCie Kqibr, Süheyll 
lanbed dMam ede~ C. H. Partı k"U-~ X&rıugAnı ia;kımı kazanm14 carın .Eı1k:ifebir §eker fa.brlka:sına sev. menudrnle verilm~. Bu mü:nase - A§kın w GülJtt Or&n. 
)Q ma.çı bltrnişt.l:r. Ihtiyıı.t2ar ile ka- ft mıeıasimle ~- Rellıaı ber td;yatın.a ıa Aiuııa.n .tibalen bqla.n. be't!e HalJl"eı'1 salonunda tıefhi,r edien Res.tm Dle'ZUn bQnnlan __. L------
azwAllı &n6lllda yapılan llılı: maç • - iki ıKımı bLr araıda IÖltMQ'llll'. QUft.ır. memwıJarm eserleri biit.lln ztyare~ eserterJle bir a:'6dQ söeterİfOl'. 
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~' Sayta 
SON POSTA Aiu•toa 30 1 • 

L: Resimli hikAy~ 
Çinli ile hırsız 

11 MONOLOG 

Ben çok usluyum 
Bendeniz llitıl açık mektebin (8) in

o1 sınıfındanım. Affedersiniz, Ustü açık 
dedlğ:me bakml!.YJn. ÇUnkü, o zaman 
mektebin üstü aJr'taniıYordu. Ben ı:oJı: 
uslu ldlm. Slze ş1mdi usluluğumu ıS. 
ba.t edeock bl.rkııç hatıramı anlatayım. 

* 'l\l.t1l z:ınıanı ya'kmdı. O gün karne-
ler verfl(lOSti. Bizi n.pı önUne iki. 
şerli diZdiler: Kanıelerl dıı~ıtmnğa. 
başladılar. Ban de aldun. Bir de. ne 
gör<.>Ylm beğenirstnu?. Siz beğenlrs ıı!z 
amma ben oeğeıımed..m. Karnede 

ca~lnıı bafdtnlın dükkiınına cıı taban. 
ta .ı b1r hırsız glr.vordu. t;ı:ı kiıo'uk r.:;1 lllasanın üzerinde idi. Çinli bak
latıı. aleıAceıe onu saç~m ucuna bağ_ 

c:Knld111 yazıyı:ırdu. ded·m 
Eve ge:_diğlaı zamım nineme 

ki: r.ı - Nlne, hoc:ı.lanm araamdan a,; ~ 

dılnr. d k seni çok sevi-
- Vah. vııh eme 

. -
;;- :eı.ter YUkan. 

~batırdı. ÇlnU bakkal el!f'.rini 

- e1 ~ • rncıı ltasnd;ıkl b!itün paraları -· Cinli 
~ e~; kendi Adetlerlnoo yere 

..... Eınrederan,. • d 
• edl. 

o~ 
ıı.tı.~ b'lt. 
~~tı ı.(al cğU 'rkcn, saçının ucuna 
tı~ c~ da h<\valanmu;, hırsıZJD 
llo • .gj l'~ ~tı. Hırsız baygın bir 

tr ~ı ~varlnndı. Çinli bakkal 
l"<lı ve hırsızı teslim etti. 

yorıardı 1-
- Ev€t. öyle .. 
o anlamış ,ijğleo. JianJ ŞU b zlm 

h öğle akşam• yo.'lt mu. O öyle 
«5300 , Affedersiniz, b!zim cs:ıbah, 
anlamış. d di.m ama. siz sabahı, 
ötle, ~· ııl~ış dcme0n b.aaa.. Ha 
akş:UJU ? Nlne..-n zavallı o:öğlc11 
ne d!yurdum 

zanne=!k cöğleo han, diye tekrar -

d
- Ben hiç boı.guntuluğa vermeden 

la ı. 

dedim kl: ::.r.ı Ö'·le namazını kılma~ 
- Evet \ili e... 0 

dı.ysan kıl. dedim. A..a .r. m dJ'-'C-
Ah ekSrlt olma evlı.""ıc~ı • ~ 

; ııam'azmı kıJmağa gitti. 

* Bir gün annem bana: 
tenekeyi kalarlattır. dedi. 

- Al sut n--~.ı alıpı kalaycıya g,t. 
Ben de c CCJ~-"· •- -t lak ay.wttı bir çırak ....,ncer.:,y• 

Um. ç~ k&.ıeye gLtt.l. 1çlne kum koY
aldı; b~ sonra da !çl:ıe kendi girdi; 
du. da unara:!t bir oraya, bir bura
duv~ tut~ DJ.şladı. Dlraz sonrn kap 
~:11~ımu.stu. Henıcn aldı, 'kalay 

• 

delinmiş. Ta·ruk ta k11.Srtma ol:nuş .. 
dedim. 

N1nem btr f1!:Y demedi. Ben de da-
ya1atan kurtul<ium. Gördünl\z ya benim 
usluluğumu. Celal Nural 

···················································· 
Yeni 

bilmecemiz 
Beş harfli bir kelinıryim. 
Binlno1, ikinci, üçüncü; harflerim 

gayet lcolay yanar. DördlinoU, beşinci 
ha.rfler..mle E!mıok yap:ırıar. Beş har
fim b~ arada bu mevsimin güzel l:o. 
ıruıu Q:dr meyvllSısım, ben neyim bi -
llniz. 
Doğru bllenl~rden birinciye bir dO. 

zllne mütd> defteri, ~lnciyt" bir dil -d Ben de alıp eve gcttrd!m. 
la ı. b' te re 

tçerlden ~ buta~k ır nce 7Jilne ~ul'Şun kt!em, üçüncllyc blr ş!şe 
aldım. y13royace.ktım. Tencercre kum 

1 

kolonya, diğ"er 30 kişiye muhtelif g.ü • 
koydum; ve scınrA çora.planını çıkarıp r.ellind.e hediy:ılcr verlleoektir. 

Sabun bulunmazsa 
içine girdim. Dönmeğe başladım Bir 
vukıit sonra tencerey ~ bfkayım dedlın. 
A dibi döndüğü hald~. Ust.ll dönmüyor
d~. Tencert>yi knldırd•m. Üst tarafı e- Sabunu ~<ll ~den es.l\s maddeler, 
Umde, dibi yerde kaldıı. Demek ben yağ ve suddur. Bazı yerlerde kap':ın 
tencerenin 11bini koparını.şitım. Aba- idille ytkadıkln:'L'lı duymuşsunurour. 
ma da.yalk yerim 'korkusu ııe aklı~:ı j K-Olde sucı varcl!:-. Yağla blrleştiti r.&
~eldi. Geldi amma. yUrüye yfüiiye man tam değilse b 'le. gene aabun te-
değil 1 afrlne yakın bir tesir vilcuch ceot.lrir. 

H El1 teı»erenin altına ve üstüne t,te bu ,.U:ırieo JtUlle yıkanan yatlı 
em delik deldim İple Rıtını üstüne lb:plar temlzlenıntı o"ll'.?'. 

binkaÇ e .,e:1Ce1~Yi yerine koydtun. Henüz sabu:ıun bltlnmed!ti dmr
bağladlm v ninem geldi· '''enwk p1_ ıerde sabunun teşeklrlil ettiğı Yıl~ ve 

Biraz so;~~uk yolunmuş' duruyordu. sud maddeleri ki, OtUI> ı;abwı ycıini 
~~rere koydıı . Tencereyi delt~.- tut~~~~ •• ~!; ............................... ,\ 
te:,e ko~-du. Mırn~tının başın!\ g ı. !' b"I . de 
Ce:zvt'Y~ ateşe sllrdü . Geçen 1 mecemız 

J[adlteden keses.. 
Kahved·m ı-clir iesı. kazananlar 

Diye ~r.ıu ı;ôyleıne~e başladı. Ben~m 
göz}erlm tenoerede ldı. 'I'eııcerenın ıp
lerı kopmak ~izP~eydl. Be.1 oyuna dal. 
dım. Nınem .ıe, b.zim tekir de u~3tuya 

Geçen btlmf!eemlzde kazananla. 
rın isimleri Pazartesi süniı çıllM'1'1t 

zd ilan edilecektir. Hediye 
anmı a • ~ 
br.ananlardan istanbulda be 

da:; aralı'k nınem uyandı .-Y<'mek nanlar bedlydertnl Pazartesi ve 

P
!.-"""•11 dedi. ve «b!snı\llb.h• d iyerek Perşe..;be ~nlerl tdart!hanemlsıılen 
.._,..,.v~ k ,,_.. BiT T•c•ada bulananların 

yerinden kalktı. Be.'1 de auı..:.ım. alablUrler. ._. adreslerine 
00 b~l"lc tenoerenin dibi delinml~; ta- : hedi.Telert posta ile 
vuk ateşe dl.lşmils }"Bnı.yordu. :Nıneme : sönderiUr. .J 
cieııdlm k1.: \ ••••••••••••••••••••••••••• 

- Nbıe tavuk ağır gelmiş, tenoere .................. . 

Bulmacalarımız 
İlk devi e bulmacalarını doğru ha:Iedip hediye 

kazanan okuyucularımızın isimleri 

Ceb için mürekkcbli dolma 1 38 - Cem Baş:ıgan • Pamuk kon_ 
kalem trol memuru vnsıtnsı.ıe. Bursa. 

1 - Halid İnkaya - Tayyclre alayı. 39 - Müzehher Tüzüner • Ktz Jı _ 
r 1 M ki F d 1 1 park depoou. Kütahya. &csl. Erzurwn. ara 1 Y8 ay a 1 2 - N~ Ö2bay • Abkle•hürr!yet d 40 - Hiknwt Doğna\ay - Çaışı cad-

cadd'e.Si No. 17. Boıınonti. esi No. 48. Kuqruncuılt. 
Acayib kaplumbağa 3 - Oz-hau ~en • oümhuriyet D:ı fırçası ve dit macunu 

:rrmı ya.nında No. 70 Cebeci, !'11kara. kazananltlT 
4 - Şükriye Çarl:çıoğhı - lsıooil - ~ - Faharc ~n _ Scdfistil 

bey K~a caddesi No. 16. Knstamo.. cadtlest No. 47. Fındıklı. 
nu. 42 :- __ Nac:_J. Tanrısever _ İnhlslr)ar 

5 - Araksi Yonca _ Poota kutusu başmudurlugü biıro şet1 Hus::ırr.ett 
660 ;,...,. nbul oğlu Kon .. • .n ........ a . yn. 

6 - İnci Er;~ _ Bayın sokağı 43 - KAzım - Meşelik 00:.a~ı No 
No. 2/1 Beylerbeyi. 5. Taı!ts'lın. • 

7 - Samim Gün;u _ Kızııtoprak, 44ı - Orhan Danışman _ ist r:bu! 
İstasyon caddesi No 36. Erkek Lisesi Sınıf ~. No. 4. 

8 - Ertuğrul Gökçek - Ortadcul 45 - Hatce B:ıtur _ Ünlvcrsıte E-
No. 858. Mersin. deblynt FakfilteSı İstanbu!. 

9 - Ya~y H~r Tuıuıoğlu ,. 46 - Sernned U:t>:ly _ A'em.dnr m'.1 
Askeri ~a 183'7. Çanakkale. hn.tlcsl, Ça.talçc~nc .sok.ığı No. so. · 

11 - Hüsn ye Eker • Zira t müdü_ 47 - M. A. l'ker _ T:nm.vay, E ek _ 
Kaplum'lx:ığ'a.'11n başı kabuğunun yan trlk Tü 

tarafından cıkmış olsoydı, acab~ nasıl ril Remzi Eker ~· Diyarbakır. , nel işletmeleri Müdi.ırlı.i§un.. 
y!lrürdU. Bunu hiç dOşUndllnOı mü? 12 - Afiye Tugcu • Ünwers te E- de. 
Böyle bir t:a.pmmbaC'a :ncvcuddur. Hd. deblynt Fa.külte.51 No. 1428. is1anbul. 48 - Daniş E'ıdm - HUkümet cad-
Ji bir adada oolıkçıların el!ne geçini k- 13 - Ayten Öı:t.o,prak _ Tugbay Re. des No. 32. GemUk. 
lcri bu kaplum'>a[ıu Londn luıyvnnat Şad Ö2Jbopra.k ikızı. Örnek okulu yıc- 49 - MmJfler Gürten _ Mnarır 
bahQeSinde bulunmak.tadır. Yan ~an nınd:ı.. Stvas. Vekilliği muhasebe müdür mua\· ni 
yür(lr. 14 - Nerinuın Ural_ Granit apar_ Mehmed Afi ~u Ankara. 
Sarhoşluğun cezası tım:ını No. 11 L5ın3rti.n caddesi. Tak- 50 - Asüman Tezx:an - Malat~n 

Çok miden tngııt~rede sarhos olan
lara şöyle cez:ı yaparlardı. 

'Ostünde bir tn:.nmn boyunu sıkabi-
1.eook kadar delik bulunan fıçılar nırdı. 
Bu fıçılar ortadan uzunlamasına kebk 
olurdu. sarhoş olıın~ yatala.dılaT mı? 
Fıcmm parça1ımnı bir yerinden nyı... 

6im. ş!rlceU Adam mensucat tabrıksı d'_ 
ıs - Necati Çınar. Hacıbavram. rektörü kızı. Adana. 

Çamırı iniş! No. 3.5. Ankara. 51 - Ergun Sayın _ VilAyet enen_ 
16 - Şilkfi1e Tüııka.y • Himaye et.. menJ azası Mnztıüm sayın kızı. oszı. 

fnl sonğı No. 1. Cağa.loğlu. anıteb. 

17 - Meıhmed A'kd~ıııı • GruP 52 - !Hasan ÖZŞenltJc - &trerl ı>OO-
mütlür muavini Bnb. Kırıkknlc. tn No. 1723. Ezate. 

18 _ Ve'hO:ıl Erer _ BeleddQ'e t.ahak. 63 - A. R. Emin - KurtlQe§lllc c:ı.d_ 
kıık b:ı~emuru Mazhar ~lu. desi No. 3. 
Bursa. 54 - Vahan !Papaeyan _ Rcbert 

uı _ Rubabe Şensöz _ Mahmudpa. Ko:JeJ. Rumelihfsan. , 
şa Hamam sdkağı No. H. 55 - Sedef Unan _ S::ınu;hanebaşı 

2o _ Müberra Anaç - E~l kömür Honlm- caddesi, YeşiltekJte solltaRı 
fımı müidüırtiiğü muhasıbl Behiç la.. No. 10. Fatih 
zı. ~onguid:ık. 56 - Femn özı,ay - İskenderocy 

C b · · .. l bir dolma QJlnriımnnı No. 1. Gi17.e!bahçe .!Olen_ e ıçın guzc ğı. Nlşantaşı. 
kurtun kalem kazananlat 57 - İ. Danailof _ ~ef sokağı No. 

21 _ Fazilet Annnn • Ada kale cad 85-7. Pangaltı. 
d'esi, Bllkur apartımanı No. 5· An_ 58 - Mustıa!a &türe • Adaınr 
kara·. P<>,.,.,ısı No 3. İzmıt.. 

• ı.r. l M ·no.s -r-•.,, 
21.! - Mebmed .n.aıou ut - erı 59 - Rai:f Karadeniz • Vcfn Lısesi 

f.aıbrikası, kazan dalrest. Bursa. klas k şube Nb. 538. 
Ş .. ~ ~ Terean Kanunbned. 

rırlar. Başı dısarıd:ı olma.k üzere or::.!"a 23 - ~ nı .. • n.li ·e 60 - Nebahat Berkan _ Bnşvetc. 
lkoydu'ktan sonra parÇ.tlları sıkı sık1 rcse solcagı No. 8. suı~a ~ · riner Tevfi·k Berkan kızı. Diya.rbakır. 
bağlar ve fıçıyı herkeslıı göreceği bir 24 - Günlür Yüce • ızzetlJnşa cnd. · iki aded kokulu sabun 
yere bırakırlardı. Sarho'} ayıl:ncayn desi, Ur~alas sdkağı No. 47. Diyar~ kazananlar 
kadar bu vaziyette kalırdı. 11a.tır. 61 - Fatma Aliye Se!vi _ Adliye 

Bu ceza sarh{lş olmayıı. hevesli olan- 25 - Yuısuf Kaın'lt Erden z - Peh.. sarayı köşeslnde. sarraf Hlı.ld apar -
Iara cok tesir y:ıpıa!'dı. Sarhos o!öuk- ll:van sc*ağı No. 8. Tepe~ caddesi. tımanı No. 3. Ankara. 

..,, _ L~tti öma,y _ Deta fabrikası 
lan zaman ne suretle cezal:ınacakiarı.. - m - Sedad Ab;aotıu _ F:ı.töh enı-

d:ten vaz. aml>ar muıhıslbi. Mfapaııarı. 
nı aöril.r ve bu yllzdm fçm :n _ Netilllan yepren • Ortaokul niyet bqıkomlBerl. 
~rlerdl. 63 - A31gen Çagıdat - camı ,.eril 

Bir hesab oyunu 
Aklınıma.n ~r rakam tutunuz. 
Bir aıttad&Şlllız için de stzin tuttu. 

tunuz rakamın ~ini tutun ve her 
ikisini yekt1n yapın. 

Ben de aıt.ı d!yonım. Benim dediitlm 
altıyı da. onlıara ll!ve edin. 

No. 51. Gelibolu. mn'halle.sl, 15 .inci sokalı: No. 29. Mer. 
28 _ İı:han Sü!lCr - Fişek fııbrika-

sı :tıesab memuru Cemilotluf Ankara. 
81~ - Güngör Çevüt _ inım:ırlar 

~ - Mecdetıtln ~rı - Odun - başımüdfiriiiğü muJıasebe nı.cmuru 
pazarı Yıldırmı caddesi No. 10. Es.. Veysi kızı. Aydın. 
kişehir. 65 N :i1c K F t'" 

30 _ Sabri Maner _ sın.ger dlki:t - am a on - a Jıu Nışan. 

d t e cıısı No. 15. 
makineleri kumpan.yasın a sa ı.ş ın -

66 - Sema .Aşdınoğlu _ Sakarya 
Hepsinin yarı.suıı atınız. 

A~aşınız için tu!tuğunuz 

çıkarın. 

muru Saadet Maren vasıbasile. ıruılhallesi. Çıra sıdk.ağı No. 9. Cebe • 
rakamı 31 _ Naime Sungar - Nahiye mü-

ci, Ankara. 
dürii eşi. Turtıııl. 67 _ K.8.mll _ D.şçlıılie!endi çık • 

32 - TüııUn Erel. Tabaklar ma - mazı. Salih evi. Adap:ızarL 
kendim ihallesl, Ciimhurıyet caddesi No. 16. 68 _ Musta!ıı Göatyol • DeftcreraL 

için ooyledlğlm ra.ltamın yarısını SÖY- Bo1tı. ni sokağı No. 9. UUeli. 
!edim. :Eğer sekiz deseydim, dtirt, on 33 _ Necdet Gfiran • Ya.lıköy. A.. im ç ,. M k ""'' N 69 - Sa &r. n _ er ez .-.ı o. 
deseydim. Beş kaldı derdUn. raltk sokağı No. 16. Beykoz. 13. 

Bu oyunu 11.l'okadıışlannızla oynayınız. 34 _ Behire sofular _ Emekli al - '10 _ Sabahattin Tckın • Tdgraf 
Çok eğleneodks1niz. tJay Dr. Hamdi Sofular eşi. oazı cacL sokağı No. 30_4ı. Beyt)ğlu. 

deSi No. 57. Sam5un. 71 - Reyzan Keyqer - Mellhpaşn 

Geriye Uç kaldı deitil mı? 

Nasıl blJdim?.. Çok kol!ıY, 

Yiizmeğe kalkan 
35 - Nft.zım Küliirbaşı - Tilm M• sokağı. Koman apartımn.nı No. 3. Ak_ 

kcr!ik dairesinde. saray. ördek yavrusu 

Dükkô.nı~ı arkasındaki . od~yı 
.. "ren ktL'tt• .,,,c•ı mm gormı.§. supu . . .. . 

tii. Elind'! ele'lariJc ftl1Jtırguı 

vardı. 

........ loıiidi.._.,...._.§lliiiô,__,..., ____ w.I ~ .... --._.-.;_. ____ ......,.,......,.J 
Elektrik süpürgesini J,ırstzm 

cebine U..!attL Aldtı-lrm o anda 
sü.pii.rgenııı ıorbasma gir.;ai~ 

oldu. 

Hırsız ancak. roddcye çıJ.:t.ğı 
zaman cebinclc 11ir şey ka!ı>ıadı. 
ğımn farkına. vnrdı. Fakat bu 
işin nasıl cıldağmıa akıl erdi.. 
remedi. 

36 - A:Ytlıa Ö~ün - Hilkümet ced_ 72 - Neclfi. Arıkan _ Jıınd-arma 
desı No. 376. Ed:irne. alayt hcsa:b memuru Mita~ ktzı. is_ 

37 - Aynur İ2.giman • Işıklar cacL p:ırta. 
desi No. 36. Faile npartımanı. Ankara. (Devamı '7 ncl sayrada) 

(cBai..i berbaJım olda», 
fcCan ydıcı wözlerinl• 
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Orda terEi listesi SPOR 
-- -~ -- ----- - -----(~ tarafı ı inci sayfan] J İşkodra., ~acı Ui)~er Plzren, A. Rıza kaya Fıı.tih, Mustafa Sıtkı Özk:m SL 

'OSktıl>, Necib San Bitlis, KemAl Du- Çaltcpe Işkodra, Ihsan Kocaman K. lıtke, A. Cahid Ôlgen Osmaneli, Ni -
n.man İstanbul. Şemsettin Zc:P> Be- Hisar, Ta.hır .A:pa.vutan Manastır. yazı Kacalcaya Bayburd, Ali Göksan 
i'SZld. Cemal Aşdınalp MMatya, İr- Piyade yüzbı&şılıjuıa terfi edenler Bursa, Kemal BirteGt, Aydın, BahaeL Ve 

Bu haftaki at yarışları 
bugünkü atletizm 
müsabakaları 

h.n ÔZlkai xq,riilü, Cem&l. Bar.cak Behçet. Karılıdat İstanbul, H. Sa_ tın Kaftaneı Uşak, Kemal Yücel İs-
Buma, Pertev OOlo;e lstnnbtill, Mi dett.4n öza.n İstanbul, Şeflık Ac:a.r E _ tanlbul, Adnan Noyıı.n Beyoğlu, Se
ltesldner ttskültr, Tahıiln Berlmıan 18zıt, Ebubekir Kara.doğan Erzincan. bat Aktfuk Emınönü, Kemal BülbüL 
~um. İsınıafl HaJdn Teoman ~ir - 0aruı;ettln ~~a Erzincan, Şfi.k... d~ Adana. M. Yaşar Erol Beşi:kts~. 
ile, Zi,ya İnal !Uüb. İrfan Alptekin rü Uıman Bursa, M. Cemil Erdal Be_ İ. Halda. Vardar Bakırköy, M. Şevki 
Edirne, 0.Jal~.ıtin "Ölken Taf}ıca, Şe_ ra.t, i. Şebb ArI!can İstanbul, A. Nu.. Uçkun Tokat, Haldun Ayt.lınonat İs_ 
ret 9üral İstanbul, Münir Aral Bur. ri Alev Kü~, Tahir Bay~la.y Er. tnnbul, Necati Gürsel Gebze, İ. Hak.. 
89.. HuıIOsı SaıvaŞan Biga, ?..~!.te Y~- zincan, M. Aıvni A.l.pdemir Ist.enbul, kı Algın ÖSküdar, B . Zafer Gckçal İs. 
d:lk~ Dqa1t>aJı::ı.r, ze4tAi Durman rs_ Niyazi ~üç Srnıob, Mehmed ünsurs tanbul, Kemalettin Tunçel~ Fatih, 
t:uııml, Etem Banısı.i, ~ütıfi Erene! &>k!Şehir, Cevad Oüngör İstanbul, Hüseyin Peker Karamürsel. Ibrnh·m 
Aydın, Rıza Tqpçu~u Ist.ıa~ul. Zl- M. Neş'et Yenert~ Beş!i.-taş, M. Barlas Elil.zı:ğ, T. A:hmed Ünal Bur -
,-a .A,paık. Sa.tıa!hat Eytürt: Istanbul. Nurettln Blngö. İstanbul, Avni Sü _ s:ı, Vrul Saruhan Zara, A. Enver 
Recai Ökten ttq:üb. men Selanlk, İ. Yavuz Şakar Çorlu Oüngör Ni~e. O. Nuri trnursaç Es. 

Süvari alba71•i'•n~ terrı edenin Mehmed Akın Eskişehir, Saim. Çölok ki.şehir, M. Çetinıı.lpay Qap:ıkçur, Alb 
ömer A.q>aSla.n Ahlat, M. Muhı~ln :istmıbnı, İnındctıtin Şakar Silrd M. dürrahman Çakır nıze, ömer Us -

Stialp Harpnt, Mnhrnud Kayaa.tp
1 
Bağ Faik B<lQllk Balıkesir~ Aıhmed T~n _ tagil E~lncan, A'bldln Serpil Kara -

dad. çay H. Kale, Muza.ffer Sllarsfi Akm- mü.mel, Iibralhim Önok Milas, Bed-
Sli't"M'f T&l"ba7hhna terfl eden lba, Salih Öıcal Erz"ncan, Hakkı Türlt rettin Ak1taya Konya, Muzafrer Süer 

Rlfat YUksel Esk!cwna. atnç t1dküdar, A. Necib Tulunay is - Y~nd, Mustafa Çel k Aksaray, Fu. 
Slivnrl bi.nbllŞlltğına terfi tdenler tk t 

Oallb Onur İstanbul, Mehmed Ka- tanbul, Alh."'lled Akız :lliırne, A, Ata ad Tezer Kadıköy, H. ~vnl U ı.ı an 
mn Gence, Necatı Esen Manastır, Akçakoca İstanbul, M. Fikri Güle<; Bilecik, K. Fetthi Ensel Istnnbul, A. 
Kfı.mil Biner F.<lime, Lutfi Gfürtıay İStanbul, Zeki Ya.kan İzıntt, Ahmed Diifl'dar·Ba~~lml Tire. M. Lütfi Tunçer 
Maraş, Mehmcd Z'.fa Bora İz:nlıt, Bn- C<Şrun Edirne, Zeyyııd Kaval Edir _ KemaJ!ye, Izzetıtln. Isıkhynşla Bur -
h!le-ttıln Demir~ Pe~. ne, İ. Etem Süer İs'".,anbul, M. Cemal .cıa, O. $entc;etıtln Ilter Erzincan. A. 

. ~ . Kayatüıit İst.an.bul, İ'hsan A:khay Er. Nazif Elllbl.r K1ndtk.ôy, Talfı.t Ta!maç 
SUvari yilı:bai!l•ğına tertı edenler Zincan, Asaf Yücer H.Kale, Zeki Ak Erzurum. Şinasi Ö2:'"".eçen Er-urı•m. 

Cahid. A,pa~ CihaJ:ıglr, ~ki Af>_ cflkman htan'bul, Halll ÖZ.Oral Üs : Ahmed Tekinalp Bo.1u, M. Halid DUY 
lan Beşıktaş, Fa.lhrettı.n K8.(.k.a Ba~- küdar M. Mil Uran İstanbul M.Hak gu İstamu1 Muhs n Oüreren Ada -
burt, O:irnan Tilen. Bursa. Reşad Ba. la Ka~ İstanbul, Mazhar EroUu k na, A. Adln~n Çiftli.:>ghı Beşiktaş, İ. 
tu Malat;ra,. Remzı Atılgan Van, Av_ tanbul, Seyfettin Tayanç Erzincan, Hakkı Ofrk Eminönü, Ziya Beımez 
nl Tnnsen r.stanbul.. M. Re.şad ÖZıe:r İ3t.:ını'bul , A. Bahır Gen9 İstanbul, S..1hit Sönmez İzmir .. LlUlf 

Süvari üstetm~nllitne terfi edenler a&' htan2>w, Ali Ergenek.on Konya, Df'weınt Elft.zığ, Ali Kocao~hı Is~'!ln, -
Ha11m Gökdeğer B&yicoe, Şecaettın M. Bfrıb.netıtan Gfire İst.antml, va. bul, H. Avni Tanyel Bolu, M. TaceL 

Şengüler İ.1tanbul. Halııl Şehman mık SM"aşan İ.stanl>ul, 1)1. Salllı Er _ tin Gtlrer İ21'nlt. Hıl.di Tarılsan S~
Kars, ~usta.fa U.çlk.un _Bursa! Sezai ongun İstamul, M. Kemal Berkün vas, İ. Halid Dik.ses Fatih, Necib ou
Mtan I.stan.bul, Fazlı Örküt Isparta., Bursa, Şeftk Eriş Erzurum. Alhmed ner Erdek. Necdet Gfıneser Bursa, 
Ha.$nı Po1n.t Ardamı:. Niyazi Okat Şeıman Mardin, SalA.hattln Tüıka.lp Muzaıtfer KA~lu 'ttskrııctar, Tu -
O.resun, 8a.bn Ergili Izmlr, ~ O. Divrik, Nasuhi Yücel İsbanbol, F. ran A.tıhan Sıvas, Nadir Kula Bur. 
kan Ma.niin, ~k~ .Ertürk Tavas, Necdet Oe.nınan İstanbul, Abdiilmen_ sa, Suplhi Ertan Ü$kiidar. M. Şe.ın .. -
A1'!an Yengillbörü Istanhul, .Fetlhl nan B~alctar Bı.tlls, M. Fahri Tunc_ settin Ydcu FJyUb, Re~ad Okan Qö_ 

OüTıı.lp Adapazarı, Ali Konur .Ispar- er On:!u, M. Fe1Mıattin Eralp İ$t.a.n - nen, Niyazi Hek'm.dıl E'l\zığ. Tevfik 
ta, Abdullalh Ya::çınkaya Antal&"a, bul, Nezih U1Uel' Ei.Azlğ, M. Neş'et Ona:y Van, eahabettin Tnğar Çe -
Emr11 Ai>'nkan. ~. Ca'Viti ~un Berk Erzurum, Nedim Dik.men Sive_ tnımeze1c, Salruhnıtttn Ata.çeri Erz·n -
Bursa, İlyus Öıza;yduı Sungurlu .. lih - re'k:, &Mifuattln Göırmen Tramon,M. can. Kndri Aıkpulat Ama.sya. Musta
san Süer Gönen, Kenan .Arkın :rstan. Mit.at Tolon Kony.a, Feridun ~o.r fa Gfirsoy Ordu, Rauf A.cımuz Er -
bul Abifı1.ka.dir Arman Istanbul RL iat . A Hak 

' rksoy 'Öskü:da Baki Yı'ııi anbul, M. Reşid Tümer Niğde, O. zurum, Yaşar GUrün Yozgad', . 

At yan.şiarının seltiz!nci nafta koşu
lan Pazar i"ÜilÜ Velicfendıde yapıla
ca.'.lrtır. 

Birinci kos11: uo yaş.ında. haliskan 
.Arab atlan arasında.dır. Yarışa; Gül. 
geç, Kuruş, Tur...a:ı., Süieyk lçtirak e. 
decCkıtir. Yarı.sın meı;afe.ii 1200 met. 
redir. 

İkinci lı.oşu: Elhan. He.-es, Neriman, 
Del!kanlı i.slmll Uç yaşında. yarım.ı:uın 

İntfllr& rut.ıan arnsınd,adıJ. Mesa~ 
1200 metredir. 

Üçüncü koşu: iki yaşında haliskan 
İngiliz :t,n,yları arnsındıı.dır. \~anşa; CO
bamızı, Saron. Kara.b\be!, Demet, Bu. 
ket 1şti.rnk edece'.{tir. Yarışın mesafesi 
1200 metredir. 

Dördimdl lı.oşu: ilindi. Karnnf:il , 
Özdcınir, Romans, Hamnha.tun, Roi 
1slnıli dör.t ve ds.ıhn yukarı yaşt:ı. halis. 
tan tnglUz atlan arasındadır. Yar:şın 
meıısreeı 2000 metredir. 

Beşinl'I ko u: Dört ve dah:ı yukan 
ya.şt.a haliskan İnglliz a.tıarı arasında
dır. Yarışa.: Domurcuk. Bozkurd. Bo
m, ~-ık ve Sava i;lrecektir. Yanşın 
mesafesi 3000 metredir. 

:tıd.ll bahis; 1. :~ ve 5 lnci k{)şula.r
dadır. 

Çifte ~; 2, 4 • 4, 5 inci !koşu. 

!ardadır. 
Üçlü bahis 1se; 3, 4 ve 5 inci kosu-

1ardadır. 

ACetizm ajam vazifesinden 
affed idi 

t..taııbul mıntakası cez.1 heyeti va.ki 
olan bir ş\k~et üzerine Penerbahçe 
klübti a.tletlerinoen sllra~ koşucusu Mu
za.f~re üç ny müddeUe milsaha.ka. 
bıoy!lcutu n!nnlşt.t.. Heyet tarafındnn 
yapılan tcbligsıta ra~en Mıızafferi 
Tilı1clye blrlnoillklerlne tıokan ist.anbul 
e.1Jetlmn heyct,t ris. Ali Rız:ı m~ıfuka 
ba.şlmnlİğı tarafından v.:ı..ııfesinden af
fedllmişt.1r. 

Bugün yapı1acak atletizm 
müsabakaları tat Be ~ Sab ~t· ~l ır.;:- L<1!11~ Barlas İsteruml, Z~ A3de _ kı Tekinel Üsküdar, M. Mltat Koray 

er Antıı. ' :ı ~tul Tok.acL mir rstant>ul, A. Nn."lli Oünal Kırk - Edime, Mustn.fa Btr•clk Bigrı, saırı .. -
t.anbul, Mu~r nıb ~at İzer lareli, ı<. Cemaleltın Barut Aydın, hattln Eı;;yt\ma.ç thıc.üdar, Hakkı Gu_ KadıköY Halk"':li tarafında.~ bııgün 
Adnan ~~ I5ta ul, Hamid Er:latn Beylerbeyi, Cemil Er- ren Biga, MUhittin Engin Be~lu, Fenerbahçe stedmia bir atlet:zm mU. 
Gellbolu, Sed d Akıncı. Kanlıca, E. gür Barsa M Sab'.ılh.attın Orklı.n Çen Hııdır Dinçer Hoz.'\t, Mustafa Arcan 1 sabako.sı tertlb ed!lm:ştir. Yarıştıır ~!10, 
tem B~en Yozgat, Mitat ~ar ~ı- gelköy Ö' Lütıfl K rtceıbe M - Sinob Sabahatt..n Kılıçoğht tl'sküxiar, 220, 440, 380 yarda ve btr mi!dcrı ı'ı>a
vns, Cczm.I Guner Swas, Ali O~er Is- _ ' · u arm!lrıS, • n!h Osk Mecitözü Reşnd ö 1 rettir . .Ayrıca güll". dls:~. cirıd aL -
t'arri>lll, Sül~an Güven Blga, Rf -1 Hı.m:v Ulı.:er El:fi.z!ğ, A. Ekrem Kur. ~~ ny M Ne 'et örs Ke: malarln, •o.:.ın. yüksek ve sırık'a rıtJa. 
rat Kar.ıeöz Ka:vı:;eri, K.tlzım Okto.y [kan ıstaımuı, M. Hrml Ô'Jdener Er. zuyı:ner Pen:nıcöc· · Edfrl'e 0 Ar,f ma ynıpıln,.:ıktır. MUsabakalsra saat 15 

Nurekn.n Muzaffer Ersü Balıkes·r ziruı.an, Re.,.coad Feyzioğiu l{a~~rl, M. malıye, Suavı a\ ' · de başlnnıı.c:ı ttu. 
_.., ' . . K V hbi Sür n A 

Fehmi Gunnçlk i".s.tanbul, Nusret seı... .Saim Etker r.st.ane:ı.u1, Sadı Barın rs. Yorulmaz Bursa. . e - ti. Bugün yapılacak kürek 
kut Konvn, Tevfik Yli.cı!l Edirne, Şev tan bul, Cem:ıl Vnner Van, Refik A- d:ı.paznrı ~· Ncdb Alpar.t_urk. Fa ti i 
ket KqıY.1.ral Karacabey. tagün Bursa, M. Harı-1 Ökten Uskü. A'hmed Oilr'knn E'112ı!;, :\ilme:l ~ura yart~I 

dar, A. Salim Çığ !starı.bul, Hikmet Gönen. Mlmed Kura1 Sl!rd. M. Ismcl Y 
Piyade albaylığına terfi edenler Soryman EcLrne, Fuad Aktulga Niğ _ Gem1cl Gönen, Şüıkrii Ilter Yo--d!:ad, Bugün s:ı.'.lt 16,3() d~ Bil}' Ukder: ile 

M. Cemal A!kıncı Seiiı.nık, M. Sa - de, AbdıüRı3llm Tokmakçı Tercan.A. Remzi Temiz Bursa , H. Suphl Alkan Bebek arasında bir ıktirett yarışı ~ Jpı-
linı. Güney Elfizığ, A. Hamdi Türk - R B"~"• Deml'"'"" İstanb ıı M s İbrahim Bab:ıy Harput.. Mıh. lnca.ktır. ıza ...,,..._ ·- 1 • • ı'\-as, • Bey' r'ıd.an başlıyııcalc 01an v9 -
oz Çarşamba, Şükrli Oökme~lu Or Saldhabtln Kunuralp İstanbul, Mu- med Eryaman Dôrtyol, Feramur Ok- =de Galatasaray den!~ill.k 
takby, Nasi'h Emon Erzıurum, Cemal za!fer Güne1 Edirne, Hidayet Sü _ rol Ardahan , Doğan Kışlalı Alıcura, ~bil önUn:ie bi•.ea*•ir. 

Sarıyerde yüzme 
mu~abakaları 

Tok Bulgurlumescd, Hasan Aydo - mcrkan Ü~üdar. Tahsln Öıtvener H şevket ôzrlan Sürmene, H. Nilınd 
ğan Kasta~nu, Haşım Arıba~ Ball.. "Üsküdar, A. Rıza Vural S"liıke, Nuri ÖZkaya Beyoğlu, T. CeHUettın Erzu
kesir, H Şukrü TunQay Selanık, M. Ersü EllAz.ığ, Şirin Süer Suşehri, İs_ rumlu çorum, Şerefettln Aras Mer_ 
,A.tii. ~urt SerencebeyJ M. Zıhnl ı kender OUrtunn İ'star..bul Galib Du zifon A. Nihad Ergönill Tarsus, M. 
Batur Va~, M KAzım -'ır.as Erzurum, ruk İStan.bul. selım Sol~y İstanbul: Tabi~ Kır'kel Konya, Mıı.stafa Üçer Sarıyer Ilalkevlnden: 
Ht\1.d Alcyürck Swas, .M. Ziya Demir. Bedrettln Başkurt İstanbul, Mahir Mernlfon, M. Muhterem Dizdar Us. 30 Ağustos 19U Znf~r Bavr:ur.ı mil-
er Ma~nstır, A. Memduh Barlas E - Mldilll Midini, Y. Fethi Gürerk Be _ k.üdar, Muharrem Art.tırdıoğlu Bursa. nasebetlle Evimız tarafındın a.~ai;•da-
dl I H k!k Tuğyun Paş.ınakh A ki program luzır,anmıştır: 

me, · Q 
1 

• • • şiktaş, ~n A...<.farııt.ürk Tra.bzon,A. ~Arl<a•;ı ynrın) 1 _ 30 A~ustos 1941 cumartesi gü-
Ttı lı.t Turgay Kadırga •. H . Vasf De- İılısan öztun.çer İstanbul, .M Kenın- nü ssa.t 13 j') BU:yliı~erede Fe~'.'.l:ıpArk 
ml~nçe Edime. Zeki Ut.er s ·~as. Ha 1ettln Kara!kaya Bursa. \ Nec<ıtl İ - Bulmacalarımız yüzme havuzunda aşnğıdaı;:i milsabıı. -
~·1 Yuccl Kemaliye'. Ahmed .:ansuğ 1 nanç İstan'bu1, M . Rı.m 'J'oy.dem;r kalar yapılncaktır: 
l'it:anbul, A. Hamdı Uys!l .süleyma. !Knstamonu, A. AiVni Kantan ı:stan- Yiizıneler 
niye, O. Nuri K.ırllltıı.n 1!.':Zı~ean, H. •öuı, Kfunlran Ak'dll Diyarb:ıkır, Slt - (Baş tanıfı 6 ncı sa:vfads\ KUçükler 50 m~~~·e serbest., ıoo m~t-
Tnru:tn Atak K1ssamçeşmesı, Mem.- levman Yulukar Kastamonu Tevi! k '13 - Hasan Kıırı.ştıran - Kanaat re kuri>.ağaıama, 50 metre sırtilstü. 

-n...ı.:•... R Hilmi Un.cal Gı ' ı oo "'00 metre ~00 d~h Tekeş ':'.., ... .....,, . - Eröncel Çerk~, Bürhane~in Aral b:ıtlkaliyesl. Lilleburgaz. Bi.ls'Uk er ı ml!trc. - . 
r d. H. Hutüsi Tozun. Istan.lı~l, .M. Gell:ıbolu, M. Sa~ Güler ktanbul, 74 - Emin Beyna.mlı - Kalıpçı a:>- met.re se.rb?st. 10'.l metrt? ~·.-:-:Ustll, 2(10 
Avni Uc;ıa.k Urfa, M. Ihsan Gökdenlz FAtln Erkal Edirne. Rıro Ünn İs - kağı No. 66..2. T~lye. metre kurlnblamn. 
Van, Lfiifi GÜI'US Kastamonu. ta.M>ul, İbrn.hlım Yurthekler Tekir _ 75 - Sadi }.; tay - Lilleburgg..z ec. Atlamal:Lr 

Pi d ba hl tt- f" edenltr KüçUkler tramplen atıamns~. 
ya e var }" tn'.\ r ı .. dağ. za;nesi. Lüleburgaz. ~""·Uklcr tramplen ve k.'Jle ntl~ması. 

M. Nail "-o.ren Nas1ıç. Ergon ~ . '-- d uu.:1 
ka Deb vı~ d İstanbul Piyade tei'menll~lne terfı edt:n'tr 76 TÜrikM Günday - Baıur.ye c:ı 2 _ 30 Ağ~ı~t"s 19·ll Cumartesi r,ll. 

n re. Isnuıll B;ıy ar .' _, A!k des No 35, Kad~öy. to:;ta.ıı.bul. nU saat 17,5 d'.1 B Uyükde1<ede 1ıa~kevi 
M Reş.d Oücerd€l'n Diyarbakır, ı . Sıwlm ıncı Bursa, Muzar~er Kont da.le." w ab k 1 r 

l Fa+:h., G nd,..;..d Alt I.st --'- ı '71 _ HAml a~n _ Tu· rkt"ye '-"'ker spor sahasında aşağı 1 m ~ a ::ı a Zuhtü Soyer u·.....ı:n, A. Hüseyin YaL sa "' u "'6 u ıı.y a • ....,u , ....... ,... • ..., Y--
tiu ı -"- il B kt 1 l fi A k ya.pılnoktır: .. çın Ha11>ut., M. Mecdi T:ıru; Smav, Ahmed Karu..uang e.ş, aş, A 1 Ka_ flahr.ıkaılaı-ı peroonel şe . n ara. Kilç.likler: lO'l , 200 mı>tre sıır:ıt ve 

Nazmı Bayk1ı:l İıımır, K~ım B:ı~sn yoncu Edremid, A. Recab Suerdlnç 78 - Necmiye Aygın - l:h.nnlye 400 metre mukavemet koşusu. 
İ.z:mlr, o. Nuri Süımer Bit.lLc;, İbrahım tJsküdar, Melınıed Şener Kırklarelı mahallesi 8. Evler sokağı No. ~. Biiyilkler: 400, 800. 1500 me-tre ~o~ı. 
Çet akaya Trabron, Osman Taı,tın Rasim Kızıl.tan Konya,. M. Nurettin Bandırma. Güreş, te.Jc ııdıın, Uç adım. gülle, 
Harput.. o Nuri Ytlm.az Arab'klr, NI_ Kökçan Be~lu, M. _Ihsan Bilgin 79 - Leman Yesarioğlu - Büyük - yıükOOlı: a.tlı:ıma ve volPybol. 
ıynzl Ertem il<p:ırt.a. thsa.n Oh:kiu çanltırı, New.ad Ertan Istanbul, Mu. parm.aldaıpı Sthha.t apartırr..anı No. 3-30 ~ 1941 cwnartesi gtlnü 
Sa.kız, A. Necaıt\ Sözen Bursa, M. Na-1 rad Atabey Edreınld, l Rlfat s::ıatçl 14. saa.t 21.5 da temı:ll şnbemlz tarafm-

r V al E R ld G t '\: an _ t-hak Zeki • Has::ın:bey RP. ar. dan <Andııv:ıl Palasl p!vPsı temsil P-
Zı ur ı-zurum, eş e ına P Er Konya, Şefık Tüğün Erzincan, Ke - f7<J ~ • ı .. 

M·""-tttl s 1 T ft .... _ • t• ..... ant. ç.....,,.,emeyd.anı. No. 5. Is _ dllecektir, rlave~vc!'!rın Ev!rr. z~en e -zurum, uıı n a ur r..........,,.,, A. mal ~ Fat h Hasan Ba.::aran Is - ..... ~..-·· Jınması. 
Nıyozi Öne~ ti~, A. Şüıkri.i Güreş ta®ul, Oımıa.n ' Demıralp R ze, Aziz tanbul. 
K. H. Şarkı, K!Aşi! tşım seıtmlye \Arunaı Tekirdağ, O.sınan Özel İstan- 81 - Aliv•lmaz - Sıt.ma mücade!e 

P iyade blnba$ılıinn. terfi l'lffnler bul, Muza.Her Ersezer !;iiunsun. Şefik memuru. K ' :l. 

Reflk Erçetin Beşl.kt.aş, Hasan no...ıSüer G.Anteb, Mltat B:ırkın üsıtü - D ( K KAT f 
Yüzme birincilikleri -

Tül1kiYe ylimı:! blrinclllklt'rl bugün 
ve yann Bursa.da yapılacnktır. Yüan'! 
yarışlarına muh'Ptlf mın t.ı.kal:u·dan 

sp0rcular işt!ra.ıc edecekt'r. 
tancll "Osküdar, Mustafa Önder Van, dar, Sabri Alcdıeıtan Edirne, Necmet_ 
Etn.n Alpan Mudany•, M. Bed.1 İnal-! tin Yaşınok Edirne, Zeker.ya Kara_ 
tekın O'skildar, Mustafa Balkaş Mu- 1 lbulut G üml.i$lane, "Ferld Baytmrd 
su!, Tevfik Era3a> se:il.nik, M. Süreyya ı B~urd, Hi'mı Erol Adapazarı, Ab. 
Atak Bağdad, Osman Oöl Elazığ, Maz diıtkadir Şoher Dentziı, Arif Öı-.keı 
har Mete I.lgın, M. Hilmi Ya.şınıltaya Karaman, Mustafa Alptekin Bolu, 
Fil.be Reşad Barlas Kütahya, İbra. H91}'1"uı.tıı.h Erkan Beyoğlu, Niyazi Do_ 
him Mtıer Gence, Ha.yrl A;ytuğ Saıı'a, ğnngün Aıydın, ~ed Batur Erzin_ 
Şadi ~ıer Erzurum. Cevad Bora İs. can, Fahri Arı<Xia tstaııbul, M. Fuad 
taııbul, Emin Taşkan Unkapanı, Na. İnalp Sıvas, Aı'bdullah Berensaı Ma. 
tık Pqyraz Sıvas, ReliK Edebalı Bit.- ln.tya, A Rıza Önalp Bolu, M. Sabri 
ı.s, H. Hllm1 İsktt Serez, s Sn..brl Ön- Pamir Erzinenn, Zcık:erıya Parmaksız 
ler SelAnlk, Hajyru\lah Yıl&ım Ban. oğlu Erzrncan. Muznffer Ta.rg.ıt Çor
dırma, S . Münir İklbudak İstnnbu!, lu, Me~ Şa.lhiner Ko~ya, Ibrah m 
Atıf Çetiner Malatya, Huseyin A'kde- H . Tüter Eldırnc, Emin Özbek Eski -
nlz Derne, Bürlhanet.tln Ong n L'itan_ şehir, Hinunet Taner A1aşehlr, ŞJdi 
bul, Emin Kanık Edirne, Hasan Te - Usa'l Bursa, M. Necdet. .Şarman A -
Uk neme, Niyazi Gülen Gfunü!cüne, ma ... cıı:,.'a, ~ehmed Orer Isp~rta, Ziya 
İ. Hakin öze-vçln Sıvas, Ferid Ertıir. Güre.'\n Istanıbul, Naim Tümer Kır. 
kü Erzurum, Abdullah .Alıper Kaş, şc:hlr, Haldcı Öılbarlas Bolu, Mustafa 
Mustafa Demiralp İıımir. Sıtkı Or- Altın ~dm, Haydar Alpay Si rd, Ab. 
tun Denbııli, Ali Ert.ekln FerikÖY, Naz dullalı Tunçay Tramon, Sinamett.ın 
mı Tunçıtanaıd Mara.ı, ilman Şllll6al Erüı'ken Bandınna., M. Muzaffer Çan 

pazartesi günü saat 14 ten itiba -
ren İstanbukla bulunan okuyucuları
mız hedıyelerin1 btz:ıat alabilirler ve
ya hüviyetlerini gôndıernıelc suretlle 
aJıd ıraibil i rler. 
Taşradaki dkuyııcularınuzm heöi -

yeleri adıreslerine gönderilecektir. 

Ceza heyeti azahgı 
At.letlzm hevetı ajanı Ali Rızanın 

vazifesinden atfı tizerlne Inhllf.l eden 
ceza heyeti az.ııı;<m~. ~ulbol ajanı 
Nuri Bosut t.3Yin edllmlştı•. 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
1 

amirliğinden 
1 - Karanlı.kmeşe bölgt>Si emvalidenn o1up Borçka deposunda mevcud 

1816 adede muadl.l 313 metrek\ip 244 desimetrekü.p !Adin kalası ~rttırma 
surctile satışa kcm.u1ımuştur. 

2 - Kalıı.elara aid satı~ şa.rtruımesi Ankarada orman umum müdürliL 
~ünde, İstanbul, Trab'lon, Kars orman çevl.rge müdürlüklerlle Çoruh d&v. 
let orman işletmesi revir &nirliğinde ve HoPa bölge şeniğinde görülebilir. 

3 - Kalasların muhatr.men lledeli 30 lira 92 kuruştur. 
4 - İsteklilerin muıvakkat pey parasUe 4 Eylül 941 Perşembe günü 

saat 14 de Hopa işletme bölge şefilği binasında müteşelı:ıkil satı., komis-
yonuna müracaaUarı. •'lll4o 

!)ayta 1 

r 
ASKERLiK iŞLERi J 1 

\.. 
Bursa askerlik şubesinden çağırılanlar 

Bursa Ask~rlik Şubesinden: 1 Yedek P. Teğmen 49f52 Bursa 333 
~ğıda kimyeleri yazılı emekli ~ aoğumlu Nuri oğlu cevde:.. 

yedek süba_vlarm halen bulundukları Yedek P. 'rcğmt'n 49307 Güru.u~ıııı.ııe 
vaure ve ikamet adret>.1erinln en geç 332 doğumlu Mı.ısta.ta oğlu Alı. 
ilç gün zarfın.da mektub veya telle Yedek Ecmcı Teğmen 3840J :tstan· 
şubeye bildirmeleri; blldirmiyenler hak- bul 320 doguınlu Osmı:ın Edip oğlU 
kmda kanıuıt muamele yapılacağı llı\n Saip. 
olunur. 26/ 8/941 Yedek F.cmcı Teğmen 36846 Fiııbe• 

Yedek 5. sınıf nalixuı.t ustası 329 • 309 doğumlu Mustafa of;lu All. 
No. 4 Uşa:k 304 D. Mustafa Oğ. Hamza. Yedek Levazım 'l'c~men 4G048 Bursa 

Yedek P . Astcğmeıı 20960 Kastruno- 327 doğwnlu .fo'cvzı oglu M. Ali. 
nu 315 doğum\.ı Mcluned Yanancnıı. Yoook P. Teğmen 24296 1negol, 316 

Emeldi P. YZB. 33-t-312 Adnna, :H4 doğumlu Şerif Oğ. Ahmed Cevdet 
Mğumlu Ha.san Tahsiu Yılmaz. Yedek 8. S. Mua.. Me. 24327 KandlYt 

Yeddk P. Asteğmen 18351 İstanbul 309 Doğ. Mehmcrl Oğ. H. Avni. 
313 doğumlu Mehmed Şevket Toygar. Yedek 8 .S. Mua. Me. 32089 Bursa 

Yedek P . Asteğmen 48052 Ankara 316 Doğ. Ha:ldcı oğlu Mnhmud EJcr~· 
329 doğumlu Orhan Aray. Yedek topçu '=.'Cb'lll. 322~8 Aksal'ıl· 

Jandannn 1. Mülft.zım 3342 Bursa, 321 doğumlu Mazhar oğl11 Tacettın.~20 314 doğumlu fhssn oğlu Lütfi. Yooe'k ToJ>ı,.""U Teğm. 32436 :Bu~ • ıı. 
Emekli s. sınır Mu. memuru 341_214 doğumlu Muarnm'?l' Oğ. Mchmcd EJJıl 

Oelıbolu 317 D. Vasıf O~. Hayrettin Yedek Nıı.kllye As;eğm. 32570. Bursll 
Faydanoğ!u. 317 D:ığm. ömer o.,lu Muha.tı11. • 

Yedek Levazım Astt'ğm. 13921 is n.'1 
Yedclt J. hesa.b Me. 1963 Selani.k bul, 315 Fahri oğlu Ekrem. 

305 Doğ. Aı;1ıned O/JIU Ali Akınlı. EM. 3. s. Mu. mo~ııru 326-223 is. 
Yedek P. fğm. 47634 ~ursa, 329 do. tanbul 307 Doi. Mehmed Emin ot· 

ğumlu Cevdet oğlu FarUK. H. Ramiz. 
Yedek P . Tğ:n. 47tw7 Akçada(:' 328 Yedek 8. !llnıf hlu. memurı 333_19 ' 

Doğ. Mustafa o~lu Fehm!. Niğde. 315 Doğ. Hakkı oğlu .!\I. ReIJlıl· 
Yedek P. T!lm. 48003 Bozi>yiik 332 Bursa Askerlik Şubes1-.nden: 

Doğum. Sak\r o~lu A . Kemal. Yedek P\ynde .Asteğmen (47065) ı~ 
Yedek topçu Teğmen 48301 S ivas 327 ta.nbul 325 doğumlu H. Kfmal oğlll 

doğumlu Emin o;ııu Ali Zait. 'Ek~ln acele şnbem!ze :nilrnc:uıti. 

Devlet orman işletmesi Çoruh 
revir amirliğinden 

1 - Ha.tııa bölrıe.si emvalinden olup BorQk.a deposunda ıs~ru c3318o ndede 
muadil c364> metreküp c059• deslmetreki.ı.p lAdin kalası açık arttınll" 
suretile sa.tışa konulmuştur. 

2 - Ka.laslanı. ::ı!d satış şartnamesi Anka.rada Orman Umum MüdUrH1· 
ğüude. 1stanbnl, Trabzon, Kars Orman Çevirge Mlidürlüklerile çortıll 
Devlet Orman 1.şletmesi Revir Amirliğinde ve Hopa bölic şeflığinde 
görülebilir. 

3 - Kalasların muh.'\DUJlen bedell c27ıı lira «57> llı..-unıştur. t t 
4 - lsteıtıilerin muvak'ka~ pey parasilc 4.Eylıll.941 Perşembe günü saa 

16 da Hopa işletme bölge şefliği binasında mütcse~ltil satış komisyo-
nuna mUracaR.tlan. <7311) 

Devlet orman işletmesi Çoruh 
revir amirliğinden 

ı - Hatıla bölgesi em:vatııntlen olup Borç.len deposunda !stiflı d19S5' 
adede muadıl u275ıı metre kup c494ıı desimetre ııru,p lad n tahtıı.51 
açık art~rma sureti'e satışa konu:.muştur. 

2 - Kalaslara ad sntıQ fart.namesi A.ıl:karadn Orman Umum Mudürlu " 
ğünde, İstanbU:1, rrabzon, Ka.rs Omı:ı.ıı Çev.rge Müdurlü~lcrlle Q,0• 

ruh Dcv:ıet Orman İşletmesi revır funırliğlndc ve Hopa bô'ge şcfJ..i.. 
~lndc görU cbl'Ll'. 

3 - Tahtaların mulhnmmen bedeli cı37ıı ı ,a c29a kuruştur. 
4 - İsteklilerin muvakkat pey parasile 4.Eylfıl.94il gi.ınü sna+. cl!lo d., 

Hopa işletme& bölge şeflıği binasında müteşekkil Satış Konıisyo ıı-
na mıüracaat.1arı. c7310• 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirliğinden ~ 

ı _ Karanlık.meşe bOCgcsi emvalinden olup Hopa deposunda me"',ı-
733 adede muadil 12.3 metrckup 576 desimetreküp lAdln kalası açık 1 

tırnıa surebre satışı konulmu~tur. <1ilt' 
2 - Kalaslara aid s:ı.t:o..~ şartnamesi An.karada orman wnı•m rnu ~ 

lü-ğündc, İstanıbul, Trabz-."'tl Kars. orman çevırge m~~ürlülılle~·ıe ço~ 
devlet orman işletmesı rev.r ılınirliğınde ve Hopa bölge şenı~.nde g 
leb.1ir. 

3 - Kalasların muhammen bede'i 37 Ura 54 ~uraştur... .. 14 4' 
4 _ İstek.'lilerin muvakkat pey p:ırasüe 4 Eylul 941 gunu Sl\at Jllil

Hopa iŞlet.me bölge şen!'ğı binasında müteşekkil s:ı.tış komısyonunll 
racaUarı. c7313, ___/ 

Devlet orman işletmesi Çoruh revir 
amirligı"". nden .A 

ıne~"' 
1 _ Karanlıkmeşe bölgesi emvalinden olUil Borçka deposunda u ,çıJ 

3-08 adede muadil 139 metrekup 181 desimetrekup lidtn wnırut 
arttırma suret.le satışa konulmuştur. blB~ 

2 - Tomruklar dtnbuksuz ve hacml orta kutur üzerınden hesll 

tır. Jl\i.1#~ 
3 - Tomruklara aid satı~ şartnamesi Ankarada orman uınun1 ~ ... 

:: .. ~ , ..•• ıecllC ,.oı~ 
lüğünde, istanbU}, Trab7..on, Kars orman çevirgc m.~ursu..... ınde eo-
devlet orman iŞletmesi revır amirLğinde ve Hopa bölge şefil.ğ 
lebilir. .,jlııil 

41 _ Tom.ruklıırıın mui'.ammen bedeli 17 lira 49 kuruştur. rııbe ıı> ı.;-
5 _ İsteklilerin muvakı.ltat pey paraslle 4 Eytlül 941 penşe tı.Ş ıoııı 

sa.at 15 de Hopa !$etme bö'ge şelliği bin.ıı.sınıda mftteşek!kil sa 
y<711una müracaat.lan. c7312• d ıJ • e 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müesseses•:~ 
•Udi ~ytı. _ıpr 

Yeni ~a az müstam('! iyi ve derhal ~r bir hal<ie ırıs t.ıunyon 
3 UA 4 tonluk ltaroS'!rlsı 3.RO na 4 metre uzunluğunda on ·ıi ~ 
ca.ktır. . , 1 l~'·ı t.ııll~rılll"' 

Hepsine veya. h1r kısmul.'.l ta.lib olanların son na.ıarın :ı)>e:ı.i !ıfild- / 
llflerinl 2.9.941 tarıhine kadur eamer Bank :tstanbul ş ~ .. 
verme1erl UA.n olunur. (7623) -.., •• deıl 

Ant :ılya Orman Çevirge müdür!!~~~ şıa~ 
ı _ Ant.a.cya vilfışetlnin Alanya kazası dahll~üp kat.r"8 ~tıl1'rf" 

meıde ya.zı1ı f.A.k.Çab ormanından ıNnıı va,riııtnden 11r. 
bir sene iÇıer'51nde çı.k:arllmak üzere 16/ 8.1941 ı.conuıınu§f. ~ıY 
2-0 gün müdkietıe ve a.kpalı zarf usullle sa-: saat 11 de 

2 _ Arttmna 5/ 9/ 941 tarihine müsadif cuma g 11~ 
ya omınİi müdürlüğü ıbınasında. yapll·~~ turu§ ıuu 

3 - Katranın beher gayri mamul metreküP .? 
bedellidiT. n ut1' 

41 _ Muvak:lmt teminat 671 lira 55 l\curuştur. A~rad:ı oflll:orl 
5 _ şartname ve mukavelename projeleri mü.durıüğüııde ı.otı 

müd\lrlilğÜ ve Antalya orman ç:~rgesant 10 a ıcıı,dnr 
8 _ Teklif mektuplt\rının 5/ 9/ 941 gunu giltl 

reisliğine veribnesi IA.zınultr. belli edaen 
7 - İstekılilerJ.n ticaret odası vc.sikasile birlikte ,7440• 

at.te Uıale komisyonuna. ınüracaa:Uarı. 



Dik AY• 

SOM POSTA 

~rerek ve ağır ağır sandalYaaından 
doğrularak: Yaornata kara.r verdiği bıı gece, bütün 

~Ilı: ~rl1!r arl:\k emln olmt\kıts..-ı Çlılt. 
mışf.ı. Böyle fll' ln'Jlı bir 1ıCC4..'C}n, poli
sin veyahUd gec 0 bekçJsln·n pençesıne 
dtl.şmek tehdıdi altında geceyı :;ok.ak
ta iecirmeık h.!ç te hoş bir şey olmasa 
gerek.ti, 

Aiuatoa 3{) 

!arın üzerine bır.ı.k 1 ve k.aL'i b r ed~ 
ile: - N~oriç yak.alandı mı? d.lye sor. 

du. - Seni götıirt'O .. 't hıçb.r yeıim 1 ok 
- Enselendi... Şimdi eııseled•ler. 
- Nerede. 
- Mlarya teyzenin meyhanesinde. 
- ıSen oradan mı gel!:vorsun?. 
- ~. &1 ark'.\ taraftan. ç1+ierin 

02eııinıden fertiği çektım, so!uğu d!'ğru 
burada aldım. Şimdi tabanları kaldı. 
np buradan t!a Mavna meyhanesine 
gideeeğdm, herh:ı.Jd-;ı orada da bazı 
k:iinseler olsa gerek. 

- Bas bakalım. 
Çocuk, anide, mf\yhanedc?ı dışarı 

fırladı, bunun h;mıen ardından, yakı. 
d<1ı, zayıf, :l{ır saclı ve soru bir ihtiyar 
olan kooam.a.n göztilkEi, siyah ta.ırtell 
meyhane sa.hi!ll İ'va.n Petroviç, :!talJkA.r 
b'I!' se6le: 

- Vay namussuz, hain'. nnil al
çak... Büt.ün tabağı s.ilıp süpürmüş. 

Diye &Qylendi. 

Semaea. kapı.yıı. doiru giderken aor. 
idu: 

diye söylenjl, · 
Bir mUddet su.<ıtuk'an sonra Sl.y.en. 

me.slne devam etu: 

Semaga, ağır ağır Yilrilvor ve gö:>.ıe. 
rl_ni kııl)ıştır:ı.rak ileriye, !ırtınıılı gece. 
nın bey.az tortııstma bakıyordu Kar_,1_ 

daaı, gecenin içinden, dJlsJz evler, ı:l.!şe 
taşla~ı, fener direkleri, ağaçlar çııkıçı. 
Juverıyorlaroı; V'ı? b:Uıln bunlar, yu_ 
mu~ bir kar taba.ka.<;t!.e örtülü idil<'r. 

İlerlde bir yerd(!, fırtına gtırü.tüsü 
arBSında, zayıf bir çocuk 9.ğlsnmsmı 
andıran garib blr uja duyuldu. Se
maga durakladı ve boynunu ileri u. 
zattı. Bu vaziyetinde o, khllke sl'zin
Jemiş vaJışi bir hııyvanı aııdınyo:du. 

- İşre M,ı'1c ... Seni i>eıı nerr~e gci. 
tiırtlb Jır ırn Kanı ~ '.. havatta ben do.? 
~ Yukarı ::C?nin gibi sOkakP.. blra. 
kılmış b r çocukt.ımı. Elvecl~ ... B '"ka 
ne dlyc•m? •. 

8emaga, el ni salhyarM ço ukt."n 
ayrıldı ve kendi kendine sel~· lendi: 

- Şayed n.t'llm!l olınas.ı belk. c~ni 
~rhnyerlere göıtürürdChn. 1-~ıkıı.t relge. 
e işte, 1tram3 var. Beı1 burad ne 

Y&J>a.bllirim ?. H.cbir şey eli.tuden ııeL 

Sada kayboldu. 

mez, kardeş. I;ıltfen bent affet. sen 
masumsun, la.ka.t annt'll blr k.ahl:ırden 
başka bir şey değil:. Onun kim l'J'1ıı. 

Semaga bıaşını salladı, kasketini da. 
ha sıkı başına geçirero;ı: ve k.arın, en. 
ses!De daha az gfrmestnl temin için 
baŞını liki o)tllUZtı arasına !kısarak ve
niden llerlemcje başlııdı. 

A'untı bdr bilsem, b!lUln kJbtırgalannı 
kırar, cfkerlerl.nl sll::f?rdlm. Aklı b:J. ına 
gelsin de bir da.h..1 böyle hnlllar ka. 
nştırmasm!. Seni mel'un karı, s nl!.. 
Öbür dünyada bile 3'":\tac..-ık yrrJn ~ok!. 
Seı!l topra.k bile kabul etmez Jiı.:ı· tle. 
me.. Mede:nki ro_lqı,ğa ahv<.>rece'•slr., 
ne diye doğuruı-sıın ?, Senin saçı '"lnt 

yolayım mı?. Sana göstercceğım ben. 

Tem ~akhrı dibin.de bir viy.ıklama 
duydu, trkildi. Du:.'l\Jcladı. F..ğildl ve el
Jerile yerleri aradı: Karlara bulaşın~ 
bir ç~ıııın karlarını silkerek doğruldu. domuz karıl. Bö;;le fırtınalı. karlı bir 

gecede masum yavru tı"m sokağa n ıl
ına~arı:ıı bilmen ve ôğr,.'llllcn !fı. 

zmı; bu o k&dv zayıf nnhlC bir m'lh. 
lılk kl, ağzına biraz k r knç~a l'll ulu. 

Bulduğu çıkını burnWla yakJaştıra. 
rak hayretle mırıldandı: 

verir. Alçak kiln, kuru ve karsııı: b r 
gece seç te çocuğıı öyle solı.a~a atı. 

Karsız bir gecede yavruook hem d ~a 
fazla ya.,ar, hem O'lU blrısi goruve"l"!. 
Böyle recel~rde kim sokağa çıka•·?. Se. 
Dl alçaık. seni 1. 

Semagg, sdılerlnln bu :Vf'rlnde ço. 
cut.! dotnı ilerledi, onu yeniden ver. 
den aldı. Masumun annesin" o kndar 
içerlemişti ki, hu öfke anında, 3 an+ıilj'ı 
bu haredcet.ın farkında bile olmadı. Ço. 
cutu koynuna soktu ve annes ne : ~nJ. 
den, yaıkası açılmadık kilfilrl r sa\'U. 
ranıJc, hazln, tı;.vank!r b'r ruhi halet 
içinde ve ı;ocuğa acımaktnı:ı mütev llld 
çocuk kadar acınacak bir haldı', y :u. 
DB devam l'ft.i. 

Seme.ganın pal osu aıtı~1dn tsn, an
eMc, yırtık pırt\k b ı· tek g0ml~k ;a dı 
Burulan öttiril Se.majfa, PC!K ç.abuk. 
kendi göğsiln1e, ki.lçiHt cocu!ı: vü du. 
nun sıcaklııtmı h~sse'ti. 

Semaga, yağnn karl~ın altıuds so
kak boyunce. lle.rllyerok söyleniyordu: 

- Ah seni yammaz. ne kadar kıpır. 
danııp duruyorsun'. Paırn• kardPS, se
nm halin harabı. BPn seni nerey.1 gc\. 
türE!l'11m? Ana:ı kan~':\ gel nce.. Hey 
kllçillk, sen o kadar kıpırdam:J durma, 
sonra eti.işersin ı .. 

Faıkaıt ÇOC\lilt mn.temadiyen kıpırda. 

DiP duru;vur ve S"maga, yHtık gomle
~nin ara&nda:ı, kllçüıt cocuk yiizil
nün göğsüne sürtündüğünü h 'ssroi-

(Devamı sayfll 8/2 del 



Yazan: il asan Ali Edi2 

Napolyonun Moskovadan ayrıhşı 
- 3'~ - sa.b:ıma., sana ilk ağızda iıç bın kişi ve-

Napolyomın Moskovn seferini ririm.. Fakat ne yapahm kl Kutuzof 
bi'ttrmeden önce, iltl tiç ke. bil miJctan .J1Ünı:\Sib gördü. Yapılacak 
lınıc ile, Na.polyonun n'ıağlüb.yetini in- hi!ti>ir şey yok.ıı 
taç eden bu çet.e harb:nin ne sureıtıe Bagraıtion ounları Davidoh söyledi
teşk.ılatlandınldığınctan da bah.se<l.f•Lim. ği zamanlar, almış olduğu ağır yara 

Borodino haı:ib:ne ikl gtin kala, yani c!ola.,vı.stle a.nca.k beş günlük bir baya.tı 
1812 Yllı 2 Ey!11!lnd.:ı. General Bagra- Kalmıştı. Bag!"ationun ölümünden 
tion u:ı b~ yıl yav-erligini y~pmış o- sonre. ise, Davidofun daha fazla kuv
laı:ı yarbay Denıs Dav~dof, generale vet koparmak ümidleri de mahvol
müracaat ederek m!llıim bir mesele 1 muştu. 
hak:kında kendlsile görüşmek istediği- Yapacaık hiQi>!r şey yoktu. Davidof, 
n bildirdi. General Bagration eski ya- kendisine verilen 130 süvari ve Ka
verı.ni kabul ~tti. DentS Tu\vidof. Na- zaıklarla büyıiık Napolyon ordusunun 
polyonun milna.kale yollarının fevka- gerilerine dal1ı. 
ili.de uzamasından istifade ederek, O- işte 1812 yılı bart>=nln mukadderatı 
r" 

1 

it1'>0 V"' cephane ko'lannıı, m 0 nz1J üzerinde fevJtalA.de mtil\jm bir rol oy_ 
t<>"k Jdtına nnt ve daimi taarruzlar na:van Ru.syad.ı.ki çetı• h.ar'l:ıinin müte
y.apma'<tan ibaret oiım '!<:endi planını vazı başlangıcı bôyle olmn~tu. 
lz!lh etti. Naı>0lvon hu vaziyet karşı- Rmzyadaki çete hat'\>:. çok kısa bir 
ımıda. b"lhıı.~sıı. llk günle,.de y!yece-k zamanda süra.~le genlşıoo:, köylere. şe
?e cephane tedariki hususunda büyük hirlere, dağlara, ormanlara yayıldı. 
b r mlişkülMa maruz kalac:ı.ktı. Sonra- Yavaş yavaş halkın içinden. b:lhassa 
lan ise, bu uzun mUnakıı.I" yol!arını köylülerin aras~ndan çok kuvvf'tli ve 
muhafaza. edebilm'.:k için ordusunun çok enerjik ce~e reisleri peyda olmağa 
h ç olma7.5a yarısını bu iş0 ayıtmağa başladı. Bu ı;eteler, orduclıı.n ayrılan 
mecburiyet hissedecek. bunun tabii bir w Rus sllbavlarının kumandasında. bu. 
neticesi olarak Rus ordusu üzerindeki lunan nizami Rus askerlerinin teşkil 
Napolyon taeyikı hafifleyecekti. Bu va etti.kleri çetelerle birleşmeğe btişladı
z·yct. ayni zamanda Nepolycna karşı lar. YUTdunu ecnebi ıstnasındar. ıko~ 
mücadele et.m"k istıyeu Rus köylüleri- maJc için Rus hslkı bastar.~ş~ silaha 
ne rt" bir işaret v:ı.zifcsiııi gOsterecek- sarıldı. N'a;polyona karşı yapılan mu
ti. Bir kelime ile, D:ı.vıdof'un fikrince harebe, alelade bir muharebe otmak
N polvonn karşı ıı.çıla.cak bu çete har- tan ç*8rak blr m!lU kurtu~uş harbi 
bi Ru.syada başlayacak olan milll mü- h~Iini aldı. "'Bu suretle Napolvon bir 
cadelenin ilk adımı s"yılmış olacaktı. değil, fakat iki cephede harbeıtmeğe 
Bagration, Davıdotun bu planından ve "~ 

1

"'"'1. 
tasavvuratından oa$ırnmar:dan Kutu_ Napolyonun Moskovadan 
rof'a da bahse1ti. Fa.!rn.t Kutuzof ihtL 
yatlı b1r ada.mdı Neticesi henüz ma - çekİIİŞİ 
lüm olmıyan ve 1lk bakışta şüpheli gö Çete harbinın çok geniş bir mahiyet 
rUnen bir iş 'çin ordudan kuvvet ayır alması Napolycn'.l düşündürdü. Hele 
manın muvafık .llmıyacağını d!lsilndü. 1812 yılının 18 Blrinciteşrının de, Fran 
Bir deneme mahiyetıııde clmak üzere sız pişdarlannm m.atlQ.biyetile netice
Da.vıdof'a Uk önce 50 süvari ile 80 ka ıeııaı Tarutin harbine dair gelen ilk 
za.k verilmeaini emretti. haberler, Na.pol:fonun daha seri bil' ka-

Bagra.tılon lc;in eheo.nlmlyet.in\ rar vermesini intaç etti. 
kavradığı için başkumandanın bu ha- Napolyon 19 Birinoitesrin sabahı 
sisliğ:ine ioerled!. Bagratıon bu ıçerıe ~ MoSkovayı tahliye etl.i. -Mos!tovadan 
y ş'n\ Davidofa şöyle ifade e!:ml:,tl: a.ynlm&dan önce de, Kremlin sarıı.yını 

cBen Kutu:oof•ın bu kadar lhtiytülı ber~va etmek emrini verdi. Ertesi ea
daVı'an.ı.şının sebebleriııı bir tilrlü ıan- bah biıtün ~kovayı sarsan infi?lk
~ıyonun. Birk!\ç yüz kişi için pa_ !ar, Napolyonun Moslrovayı tt-rlaıttiğ{
zarlıık ebmeğe, 1:ıilme:n ki dei\\"rr mi? .. ni ilan et.miş oluyordu. 
Şa.yed hareket muvaffak olıı-'.,ak olur- Maamafih bu infilllklar. Na.polyonun 
sa, düşmanı, en fazla ihtiyacı bulun- tahmin ettiği kadar Kremlin s.arayın
duğu maddele:-d~ m;ı.h:um etmiş ola- da tııhrlba.t yapmamışlardı. Ancak 
cağızt. Halbı.ııki. h!lreket muve.ffa.k ol- Kremlin kalelerin\n. ve sara.v duvarla. 
mazsa. kaybedeceğ1ml!!: nihayet birkaç rınm bir t.nı lıaaara ıınra.mıştı. 
rüz kişidir. ilarb bu!. Ben kendi he- (&rbll ar) 

Hikiye: Semagayı 
nasıl yakaladılar? 
(Ba.ş tar.t.fı sayfa 8/1 de: S yordu. - e.tnaga ... AhtLrskiy. 

- Meğer ahbabmış. Blz de se::ıi a
Seırnaga birdenblre mıhlanmış gibi nyorduk zaten! llaydi bake.lım bcygi_ 

durdu ve yüksek sesle sôylendi: rJn önüne düş!. 
- Ya.hu o meme arıyor!. Hey Alla-ı - Biz kenurdan glt.meğe mecburuz 

hım yarabbi, tı•me>i:lin memesini &J'l- S9.çaklarm altından yürürsek d.al · 
yort Valla.h . • • ıa az ·· a:!lrle nıemesını anyor! e>iyor. Yolan or"8sından gidemey; 

Semt\ga, her nedense, titred;. Fakat biz böyle de... .z .. 
onun bu titreyitj ne h~ca.bd.:n ne de .Polisler, Semaganuı ne delll€'k iste. 
koI'kudandı. Onun bu_ t;tre~.nde ke- diğini :zıorlukla anıa.dıla.r Vf' onun ke
derli ~ a~ılı btr kıı.lbm, .g.a.nb ve kud- n~rdan gitmesine müsaad9 ettiler, ken
retll bır ıfadeGi h:ssedllıyordn. dileri ise, !>!:ÖZlerıni ondan ayırma·ksı-

- ~L. anne&ı 39nnediyor! Ah zın, ortedan yürildtilcr. 
kardeş .• N-e .-ığlıyorırun? Baksans beni Semaga Oöyıece karakola kadar giıtt1 
ne ~e getirdin?. Be:ı kardeş, doğru_ Karaıkolda, komiser onu görünce: . 
sunu istersen, asker kaçağı bır hll"Sl- - Maşallah, dedi. Nib.aye-; kafese 
zmı... . gıirdln !. İşte ou mtikemmel !.. 
Rı~r. kedP.rli kederlı ve boğuk bo- Semıaga başını silkerek sordu: 

ğuk lnlıyordu. - F'aıkat ben şimdi bu çocukla ne 
- Ben uyusa:ı ne iyi eder~fn!. Uyu yapacağım?. Onu nereye vereceğ'm?. 

~~hm!. Uyusun da bQvil'liln n1tınL. - Ne?. Ne çocuğu?. 
atilıe, ~eş, emecek bir şey b~1a~ı.. - Sokağa aıtılmış bir çocuk. Onu 
ya~~ın ... uyu sen?. Ben san~ bı.r n'D- soıwın.a buldum. İşte: Semaga, koy
nl .soyllyeyı~. A..-mcn. ol~a, şı~dı san~ nundan çııkardığı çocucc<: grvı;emış bir 
mükemmel oir nlnru soyler<L. Haydi balde hırsızın kolu. üzerindo kıvrıldı 
ha.kalım u. u. u. u. Uyusun da büyü.. Komiser: ~ · 
sün nlnni!.. :Jyu yavrum uyu!. - Yahu bu ölmüşt dıY\'! bağırdı. 

Ve blrdenb;re Semıı.gıa. başını çocuğa SemaıgQ:' ·• 
doğru eğ~reık:. ywaş._ k:ıbll old~ğlı ka: - Ölmüş mü?. diye tekrarladı, ve 
dar milşfik, yanık bır sesle bır nlnıu çocuğa bak:ırwk onu. m<ısanın Uzerine 
tutturdu; . yodu: ııŞu ışe bakh diye dü.sUnerek 

Beyaz ~rtu gittıkçe kabany~r. Se- içini çekti ve ıı~ve etti: 
mega !se, ;;:oynunrh çocuk ~ldug11 ~8:1- - Keşld onu. görür görmez yerden 
de Yl\Y'8 kaldmmlann üzermde yüril. alsa.ydmı. Şayed derhal onu kaldır~a:;
y~rdu. Oocuk hiç durmadan a.~ladığı dım. Belik! de ... Halbuki ben onu der
iÇın, hırsız, tatlı, ahenktıar blr sesle hal kıaldının.adıın. Yercl:m aldım, fa·k.a.t 
mırıldsnl'Y'Ordıt: .. sonra gene "!JıMittım. 

- Danalar ginniı; bostana!... Komiser me«akla Semagaya sordu: 
Kov bootancı da.nayı... - Bundan sana ne?. Ne ttzülüp du-
Yemesin danalar lahanayı... ruyorsun?. 

Sema.gwun gözlerind~n yüzüne doğ_ Sem.aga, lcedr.rll kederli etrafına ba-
ni bir şeyler akıyordu; bu, herhalde kındı. 
eriyen k:a.r olsa gerekti. fşin tuhafı, Çocuğun ölfunlle oorab~r. yolda g:L 
hırslZ ti.triyor, boğa07..ı gıdıkla.myor, ve deııken kendisinde mevcud olan şeyle
ka.lbi burdruluYOrdıı. Bu ıs.c;.12: yolda, bu rin çoğu da bera.ber ölmtiştü. 
fırtınıada. koynunda oocuk olduğu tıaL Etrafında hükümct. dairesi, önünde 
de yUrUmek. ona pek acı geliyordu. ~is.hane ve mah1temc vardı. Senul-

F19ık-a.t o, hiç durmadan yürüyordu. ga.nın canı sıkkındı. Sı>rzinlşkar bir 
Btroenbire, ark.a&ındll.ll bOğuıt b'r baıkışlıa cocuğun cesedine baktı ve icl

na1 sesi d~u. Bulanık sis arasından ni çekerek söylendi: 
bir takım .OÜV'arller belirdi. İşte şimdi - Ah. seni gidi ı Demek ki ben, bo
onlar, Sema!fanı~ hımsına gc!m1ş bu. şu boşuna seın:n yü?.iinden ense1endim. 
lunuyorle.rdı. Anide birka.ç ses birden Ne tuhaf! Halbuki ben ne hülya•ar 
deyuldu: !kuruyordum ... Sen ise kalk.tın öldün ... 

- K.im var orada?. Ah seni gıldi :'\h!.. 
- Sen itim.suı?. Semaga büyük bir şiddetle ker-di bo-
8emıaga ı:.itrOOi. ve duralcladt. ğ.azmı t1rmııd~mııh. sıkm..ağa başladı 
Süvarilerden hiri, :rnya kaldır•DUna PU)is kom'seri, ba.şile Scın.ag.ayı işs.-

yaıkle.şamk sorti u · ret ederek: 
- Kuoe.ğınds:ci ne? Ne götürüyor- - Götünmıfl!. emrini verdi. 

sun? Sem.e.gayı nez<lret-haney? ~ütUrdüler. 
- Ne mt göt.ürüyorum?. Çocuk. İşt.ıe, hepsi bu kl\da.r. 
- ElmBin sen?. Basan Ali F..db 

•Son Pos1a> om tefrikası: 92 

usu 
2Piyerle pazarlık başla.mı' 

Uzatm.ayalı.m; Pıyer, pekmeze k:ıı;ı
ğını daldırdı. İri taMa ka91ğı ağzına 
nktu. Falkat; s<>ktuğurıa da., sokacağı... 
na d~ pişman oldu. Koyu, tatlı bir pek
~ıeroı. İnsan, bu pekmez.in bir kaşığı 
ile yüreğini ba.yılt:ıbillr:lı. Z:,,rltı. yula
bildi. GOOJerl ı;ımşek çaktı. Vücudunu 
şiddetli bir harareı bastı. VQY canına, 
bu ne kuvvetı bir tatlı idi. 

Piyer, buram, buram ter dökUyordu. 
Yusuf, kahkahayı salıverdi. Ve: 

- Abe ! Baka! Bir kaşıkçazda. ne 
hale geldi be! .. Bir de, beni Avr~a., 
Amer:l!kaya götürmek ister c!unırsun 

be! .. Tehe!.. Oradı. ne arar bu temiz 
ve saf şeyler be!.. Açlıktan ölUr insan 
orada be! .. 

Pi.yenin dili, nutku tutlliınuştu. Ne 
diyeeeğini şaşırmıştı. 

Yusuf; Pi.yerin bir kaşıkla. ha.pı yut
tuğu pekmem kökünden sildi silpürdü. 

Pi.yer, etrafınrı bakıyordu. Acaba, 
daha. yemek var mı idi? Aman A!fa.h! 
Sofradan ikurtulmuşlardı. 

Piyer; paça.la\'1 .toplq.mış selden ka~ 
çan insanlar gibi, tepsinin başından 

fırladı. 
Leğen ibrikle su döküp ellerini yıka. 

dıktan sonra, sedire oturan Piyer, de
rin bir nefes aldı. 

Yusuf; elini yüzünü iyice ı:abımla
YJP temi2:1edikten son':'a sofrayı toyila
dı. Dışa.n:ya taşldı. Yusur; Piyere bakıp 
kahkahayı salıveriyordu. üste de alay 
makamında: 

- Ne oldu çorbaı::ı be? .. Ne yedin 
be? .. Sen üııüm zamanı gel bura.ya da, 
su başında cünbüşti gör be! Şöyle, y!r
mi oık!kahk kızarmış kıvırcı~ koyunun 
başına. geçip bir kızan boyu üzlimü 
nasıl yediğimizi gömıliş o:san korkun
dan kaçarsın be 1 .. 

Biraz eonra.; Yusufun n~ldesi içeri. 
ye girdi. Bazlrgft.nlık baçlamıştı. 

Yusufun anası, oğlunu Avn.ı,paya, 
Amerlkaya göndermet istiyordu. 

Faıkat; oğlun<ı bu keferenin ne mik.. 
tar para vere&>ıleceğini e.nlamıı.ğa. çalı
şı.yordu. 

Pi.yere sordu: 
- Peki; hükümet vasıtasile bir mu .. 

kavele yaparız Fakat; ayda ne vere.. 
ceksin Yusufa. 

- Yemek, içmek, yatmak, elblse. 
yol parası ve her türlü masnrlf ben. 
den olm&k ~rtile, yUı; Napolyon ... 

- Yo ... Çok az .. 
Yusuf; ana.sının liifı biter bitmez a-

tıldı: 
- Telle! .. Nine be!.. Yemek dediii 

nedir be? .. Gebeririz açlıktan. otf' 
bel 

l>iyer; Yıısufun bu sözleri ~ 
- Ne dem!l<; ne istersen i 

kadar yiyebilir.sın oehlivan. JJıO 
şey mı olur? 

Yusuf; kahkaha atarak: 
- Baka be!.. Burada 

yersek hepten ölürüz be ı 
Ywmfun, bu sözlerınc Piyer d 

IüYordu. FııJtat; en mühim 
konuşması !dl. Hemen mukabelP

- VaJ.ide ne iııt.ersenlz ııçıkQ8 
yin.1z? .. 

- İki yüz Napolyon... ~kil 
oğlumu yollayamam.. Sonra cı.a: 
ba.1mn.aık şa.rtile. 

Piyer, düşünmeden bu rak!\rııJ 
olm'-"1tu. Yusuf lçin ayda iki vllZ 
hiçti. Onun ayda bir güreşi b 
Na.polyon getirirdi. Değil güreşi b1l 
1a.n yapılı TUrkU mım kıyafetllt 
rupa ve Amerika. sokaklarında 
miş o~dı binlerce altın ks 
lirdl 

Piyer; hemen Yusu!tın annesin' 
va.b verdi: 

- Peki, başilstüne valide .. 
Me6ele te.ma.m.lle kanu·ıaşm1"tı. 

yer, elini cebine atarak, para ~ 
nı çıkardı. İçinde-.ı bın doıarııı 
banknot çbrıp Yusufun an~ıJSJ 
mttı. 

Kadın, bu kağıd parçasına bir 
-reremedi. 0, böyle para görrJl 
Hem lkAğı.d pra.rçasından da patlı 
mu idi? Sordu: 

- Çorbacı bu ne? .. 
- tşl;e; size, L5i kara.rlaştır?P 

lan.dığım!Man dolayı bin dolat 
yorıuın ... 

- Bu para. mıdıx? 
- Paradır, hem de dfüıyanıJI 

kuvvetli pe.r&Sı dolar ... 
- Hele, baık !.. Böyle para olııf 

hiç? .. 
~r. şaşırmıı;tı. Derhal işi 

Tlliilder, böyle kf.tıd parçasın.\ ı 
vermezlerdi. Mukabele P.tti: 

- Haıkıkmız var, valide ... Ame 
Avrupa.da. böyle pe.ra kullanırlar 
kaıt; ben si7Je, şimdi şumnu 
BanlkMmdan boııdun.Q> altın 
wreyim. 

- A, na.sıl olur? .. Ben: A 
.Amerl!kada Yusufuma. altın para 
meni l.sterlm. Mademki: orada 
kAğıd para varmış, öyle lııe bePt 
sutu aöndemı.ek.tetı vazgeçtim. ' 

(Arkası -
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1 ı<;TV: 

Japon tehdidi ve 
Avustralyanın 

endişeleri 

hem mcmlekeU teın U etmeli, hem de 
on~, yakın fflZQ'ctten bııberdar etme. 
Ildır. Bu nokt;ıl na.zar bizzat. A 
tralyada \ muhallr ~I p:ırtuerl v:Sra: 
sını!A lluvveUI bir oıuhalr.fet doğur • 
muştur. Bu partll~ gott bilhassa A

Y azan: Selim Ragıp Eme' vustl"alya gibi ;ı.-n.kın Jaı>on tehdidine 
Jr tlllmıa iç.inde koJlek • maruz blr mıntakada kain bir memJe. 
ti! nlıııf.vc& ne derece kuv. ketin başvekili, uzun uman için &1\Y· 

veW olıırsıı olsun: tehlike n - bubetl icab ct.tlrecck surette 1 lnin ha-

nında f--•ı· ından a3rılam:ı7* Şa;Jcd anavatann Wr 
.,.u kayıuının bau tc -zal~ürler cöstermcslnln, lnıkanı yok, mümesslJ yollamak 1 unısa, bu, bir 

önuııe reçllemlyor. ~IU domni)'onu b~ olmalıdır. 
Avustralyada muş:ıhcfle olunan bazı Mister l\lcnz.l bu ı:-öruşc yana,,m:ı.mış.. 
alimeiler işte böyle bir haletin netice. tır. Arada bir anlaşma hii.sıl oJamıı • 
5iclir. dağından dolayı da nı1ı yet istifa edb> 

Avustralya kıt'aSl, Kanada., cenubi cckllmiye mecbur olmustur. liilvııld b
Afrflm Ycsalr diler İngjliz imparator. tlfa eden başl·ekil klld.ır mubaltfcUn 
luk ecı:nsı gibi bir domfnyomdur. iu • iddiası da do!rudur. Fnkat hnrb im • 
glliı: anaYatanmuı nıukaddera.tı m 0 • blncsi, Lıglllz impar:ıtorlut ı içinde 
lablllrse clbcl.tcki bu domlııyonların öyle nazik bir ur.l'lyetilr ld, omya, 
akil>Ctf de o olur. J<'akat b r.ı ah\'aldr hcrke5ln dahil olması mumkün df'i!'il
i<'hlike, bir donılnyund:ın d:ıha llİ) ad cllr. Binaenaleyh bir Menz.l oraya t;ire. 
bir dlJ;crfne yııklıı.şnınk htldııdını tös- bildi diye herhangi bir partinin 1.- r ır.ı 
tcrebflir. O takdirdr, umumi fcrngaı ve adamının da rirebllec<'ği dıişiınükmez. 
t<:saniıd ıdhnlycti kemakin baki klll • inıiliz lmpır.ra\orluk işlerinin tam a
makl ben.\~r t.dılllıeye maruz kalan henk içinde tedvir olwunası mıık a .. 
domlnyonun vaıyleti muiJdcşir ve on- dile teşikll Juşiiuıilen dominyon mu • 
da, p.hsi k lı:ııJar b3Ş ıiıskrlr. Bu hal, messlllerlnln ve blUıassa başvekilleri • 
bir parça ela tabiidir TC ner e ald mu. nln iştirak edecekleri enlş kabine fik. 
halaza endişesinden ~· bir şey de- rl de, bu sureUe ve bir baP-a m~le • 
tildlr. den dolayı suyn düşmüş ohıyor. Ah\ıı-

Japonyamn son zamanda eoıubi Pa. lln seyri gcistcrlyor ki inıll" domln • 
ı;lfJğe dolnı yayılmak meyli , - tcrmesl, yonlal'ı arasında kendi vıuiycUnl en 
Avust.ralyada ~1.c böyle bir endişe do- ziyade tclılik~e hl~l'.n Avustnılyıı .. 
prmuştur. Filhaklim Japon tt"Şebbü • dır. Son ırünlcrln gürültülü hadiseleri 
Jeli ı•a.sifik OkYımusunila hedefine u .. de. heı:ı bundan n~·ct etmektedir. A • 
Jaş:ı.cak olursa, buml.m birinci dcrcet'. vustrnlya kendi vcsalt.1 ile kendlıll mu. 
de :oıütcesslr obblleceık Avustralyadır. ayyw uman lcbı mlldaf edcbilf:Cek 
Ö&.cdenberl bir devlet adamı sıfatile bir durumda btıJunınakla bcrnhl'.'r tch
kovvetU meziyetleri bahis mennu olan ilkenin h~ blr parça dnhll art.an 
ba.5\'ekll Mcnz.min istifası da. bundan m.ııhlyeU karşısıud:ı Y<'nl yeni k-dbir. 
ileri gclmlşUr. Jerln lUilııwnı görmek anusundadır. 

Menzl ve onun temsil ettiği Avus • 
Cralya hükômetl bllha..'IS:l son Avrupa 
muharebelerinden sonr:ı bir nokta! na. 
zan m dafaa etm\ye b:ışlımıış)arclı. Bu 
zet-a!ın iddl:ısı idi: 

İngiliz tmı).U'atorluğıı bir Jıayat, 
memat harbi içindedir. Bıı harbde, her 
domlnyonun sımsma cöre hi~ln<. bir 
takım fedakarl•klar is:lbet etmekte • 
dlr. Aria vat.anda işleri idare eden 
harb kabinesinin vasbeU. uzakların 
ihtiyaçlarını görmiyc belki nıüsa.ade 
etmlyebillr. nu itibarla hl'r doın1n • 
ronun başvekiJl bu kabine ne7dinde 

Ailebi ihtimal, bu mi.in:ısebeU ona. ld 
mfidafaa ve emntvet tedblrlerl dnh:ı. r.t. 
yade artırılacak ''C onu t.-ıllrı;in cd 
sebebler ortadan kaldınl~alda. l•'a -
kat bütün bunlar İngilt.ercden yPni ~ 
nl gayrdler Ye ulm fooakilrlıklar is. 
temekta'llr. Rn arada Amerlknn mıi .. 
ıalıercllne olnn lhtlyııç git.tikçe :ırt • 
makta \•e birçor. şey, daha ştmd:den 
Tokl'o • Vaşington mü·t;ıkr.rclNinln ne 
ticeş!ne mualli.k bnlunmakl dır. 

.5.Li.IH J72a9-'~ Cmfl9 

" v cıll haft Si" 

Sabnhtan Sabaha: 

Meydan 
dayağı 

Suçluyu us11uıdınnak loln cıürmllne 
ıöre ce-u konmustur. V tan~ 
sillr.iın ve lst.irahaUnl koruyan kanun.. 
lar, nizamlar w bunları tat.blk eden 
polisler, hakimler mevcuddur. BüWn 
bunlann cayesl ara.omdaki ıan.rlı 
lnsanlan ıslah efmcktır. llııımlık e
den, adam oldüren, ın.a, namusa te. 
ca\ih eden, bt.ck&rhk cıclen, ihtikar 
yapan yelhasıl kanuuun menettll;i, 
örf ve i.deUn menfur giinlıitü lıcr 

nrlcl \'C ıslah cdlcl olm~ şarttır 
Btı temin. edllm dikçe dmı bekle~ 
nen nlbaJ ga,ye de tcnıln C(Ubncz. 
~unun içindir ki buı Avrupa mem. 
idi.etlerinde hapisten gayri bir ecza.. 
yı ka.nuolarn alm.ıslardır. Bu ibret 
verici ve l5la.h edlcl cua nedir bUlyot 
musunud - Dayak! 

Evet meseli lıuiıtercfle sabıkalı 
sarhoŞlara evlrt, ~\irc cbı.yak atarlar 
ve lçtlifnl burnwıda.ıı cetirir, lçccc. 
ihıe ele plşmıın ederler. 

Siz de ıılu.ımuşsunındlll", geçen gün 
Son r~ın (Lif.er in:ın, ister inan. 
ına) sütıınıınila bir valt'adan bahse. 
d.lliyordo. Bahçeli sinemalard:ın bi
rinde iki k131m arnsmıla sahnl'dc bir 
numara yapıl.ırkm çakır lııeyif 
delikanlı hnyJurmış: 

- Le1liyı isterim! 
hareketin :faili cürmüne eöre en ı:ö.. Hal!t karışm.ş. Müdl susmuş, de. 
rür. Ceza da haplslıımede.ıı sehpaya llkanh u- Leyliyı isterim! " diye ba. 
kacbı.r kadem ildir. ğınrken poll<ı yc~p bu sokak '"" ~ 

idam cezası kurtarıcı bir ec%ndır. mlyct tel"blyeshıe bigl\ne dcliliaıılıyı 
il~ ıslah olma an mııcniınti kurtn. dışarı çıknrınış. Sültütu iııc!e etmiş. 
nr, hem de onıı.1 şerrinden vatan. işte umumi y rlerdc sık mtt teker. 
claşlarını kurtarır. nu noktadan idam rür eden ba clbl biidisc kahramıuıbn 
kıuhr fadletll ceza olamaz. Hapis için dayak ekslr gibidir. Cünkil onlu 
ccmlartDa &rt!llncc grboşwı Uç cUn. bu hattkeUerıle LeJ ı:,yı, MryliıYl de
lük m:ıhkUınlyetlndeıı hafif sebcbll tfl, mükemmel blr meydan d~ats ;.. 
kaUlin otuz yıllık uıahkumlyctlne 1r.a. tlyorlar! 
dar biırriyctlndrn ınnhrum olarak ı '1l I C I _J 
CCUM!vinde (eçtniltl sıuıtanuı lbrd ~Nlllft:an 'f~lG 



~-· Yatıh - Yatısız Kız ve Erkek --.. 

Şişli Terakki Lisesi 
1 - Yuva, i1k, orta ve ilse sınıflanna hergüıı yeni ta[ebe kaydına de

vam edilmektedir. 
2 - Eski talebenin 5 F..ylüle kadarkayıdlannı yenilemeleri lüzwnu bil 

dirilir. 
Tarifname gönderilir. Tel: 80547 

....................................... ~ 
Leyli 

Erkek 
Nibari 
Kız Yeni Kolej 

İlk - Orta - Lise -- Taksimde Sıraservilcr 86 
Müdürü - Sabık Şi11li Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: Yabancı dil!er öğretimine ehemmiyet vermek, talcbeelnin 
sıbhıa~ ~ inziba.tlle yakından allı1uuiar ol.mıa4rtadır. "F.sld talebenin kayıdla. 
rını Alur..os sonuna kadar yenilemeleri JA:ı:mıdır. Tel: 41159 

, ANA - iLK - ORTA- LiSE --~ 
Kız ve 
Erkek BOGAZiÇi LiSELERi Yatılı ve 

yabıız 
Arnavudköy • Tramvay caddesi: Çiftesaraylar 

Kayıd !çın hergün 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 
Ders'lere 25 Eiliı!de başlauacaktır. i.-tiyenlere tnritname gönderılir. 

Telefon: 36 • 210 , 

Dev:et orman işletmesi Çoruh 
revir amirHğinden 

1 - Hatıla bölgesi eınva11ndcn olup Borçka deposunda istifli cı1887ıı ndede 
muadil •66> metre.-.üp c900ı de lmetreklip ınoe x:ıı.las ve c2402» adede 
muadıl c57» metreküp ıı4!M> dPsınıetr&kUp kadron l:..I cem'an cıl:ı!4.324:1 
metreküp lddln kerestesi açı:ı: ıı.rt ırma suret.ile satışa konulmu.5tur. 

2 - Keresteye aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdilrlliğtın. 
de, Trobmn, İstanbuı, Kars Orman Qevirge MUdUııUklerlle Çoruh 
Devlet Onnan İşletmesi Revir Amirliğinde ve Hopa orman bölge c;ef. 
liğinde görüleb lir. 

3 - Kerestelerin muhammen bedeli c31> Ura «16• kuruşt,ur. 
4 - İsteklllerln muveıkkat pey para larile 4.Eylfil.941 "llnU saat 16 da Ho. 

pa işletmesi bö'.ge şefliği binasında müteşekkil satış komisyonuna 
mUrnca.atıarı. <7309> • 

lstanbul elektrik, tramvay ve tünel işletme .. 
leri ·umum müdürlüğünden 

24/'7/9411 Salı günü saa.t 10 da pazarlığı yapılacağı evvelce Uln edil. 
m.1ş olan mulbmmen ~deli 4526.60 ve muvakkat teminatı 340 llra tutan 
4600 kilo çelik yaya aid pazarlık idarece görülen lüzum üzerine 1/9/941 
günü saaıt 10 a tn!ık edllmlştlr. 

İstekillerln mezkur gün Vll saatte llGnun! vesikaları ve mu.Y'aık.Jı:at te
minataarı ae Metro han 5 incl katta to;lia.naca.k lk<xınisyonda lıazır bu-
lunmaları. {6444) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
ı - Aşağıda yarruı şaxtlnrı haiz dkur1ar Har1b u'.kuluna alınacaklardır. 

A - Ankarnda bulunnnlar doğrudan doğruyoı Hnrb okuluna, 
Ankara harlclnde bulunanl&r bulunduklan yerin a~erllk şu.be
sine müracaat edeeeklerdlr. 
B - Kayıd ve kabul muamelesi 1/9/9411 <len itıibnren 20/10/941 
tarihme kadar devam edccekt.1.r. Bu talihten SQnrakl m~aat._ 
lar pbul ed1lmlyccektir. 

2 - Gl.riş şartlan: 

A - Türk olınak. 
B - lise bitirme ve olgunluk bn.tt-hanını ve~ bulunmnk. 
c - Tam teşakküllü he)eti srh11.Wesi olan askeri hastahaneden 
CHarb okuluna girer) kararlı sı'hıhaıt raporu almaık. 

D - 18: 23 yaşında olmak (24 yaŞ'lna girmiş olanlar alınmaz) 
E - Diğer şartlar .askerlik §td>elerdnden ve Har:b okulundan 
öğrenllebıillr. (9'12-7601) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 iKRAMiYE PLANI 
Keş<ae.:er: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Atustos. 3 İklnciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 

1941 ikramiyeleri 
' 1 aded 200:1 liralık - 2000.- l<I"a. 8 aded 250 llralık - 2000.- lira 

Güzel, 
Sağlam 

Ve iştahlı! 

Ağustos ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı derhal keser· 

İcabında gllnde 3 kaıe alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. 
Her yerde Pullu Kutuları ısrarla isteyiniz. 

1 

ÇDnkU: 

KULLANIYORI 

Çocukl:ırmı:.u küçükten 
SANfN di, macunu1111 kul • 
larunağa, SANIN dit macunu 

ile gıinde üç defa diılerini 
fırtalam:ı~a alıttırtnız. Gür -
büz yetişmelc.-ini temin elmİf 
olursunuz. 

Eezanelerle, büyük ıtriyat 

m3ğazalarında bulunur. 

IKOO-m1'1 
Sun'i diş takanları Rida diş suyu 

mahlulünde bırakılmakla mikrobla
rını öldürür ve h~ın de bunlara gü
zel bir koku verir. 

ZAYİ - Şehrrmlnl nil!us memurlu.. 
[n.ından almış o!duguın nüfus hüvıy<:>t 
clizdanınıı zayi ettim. Yenisini. alaca.. 
ğmıdan es'ltls.n!n hUkmtl yoktur. 

Kasımpaş;ı. Bl;yükpiyale llQvuzbaşı 

So. No. 11 evde :{20 do~umlu 
Göz All ollo İzze:. Ergaza 

ZAYl - Fatih nüfus m•mmlu':'un. 
dan almış olduğum nurus tcı.kerem! 
ve Fatih askeri k şııbes!ndc:ı almış ol
duğum askeri terhis vesikamı "e d'ğer 
ves:ı.:l!kirnl zayi ettim. Yeni!erlni çı'ka
racağımdan eskilerinin hükümleri yok
tur. 

313 doğıımt.ı Mclımed oğlu 
llüscyın Yalkıldav 

ZAYİ - Adapazarı orta olrnlumm 
194Q w 1941 ders yılı sonunda almış 
oldW.uru tasdikna.mf'ml kaybettim. Ye. 
nistnl alacağundnn es'•ıS! hUkümsUzdür. 

Sınıf ı E de 958 num:ıralı 
Basan Afacan 

SiZiN DE TAKDiR 
ETTIÖiNIZ ÜZERE 
Asrımız modasının zarafet ve inceliğine inzimam eden 
üstad tenUenn melıareti, kadında gençliğe matuf şa
yanı hayret bir bedc-n tenasübü an:eder 

Fakat yüz ve onun huhUu revezedirler. Eter bu nuh.'"t:ı
ya lazım gelen ilıtimam gösterilmezse, seneler bu hallun 
başkalarına pek çabuk fallı.ettirirler. Bu, sizin bi.r sırrma
dır ki, ulak bir dikkatsizlik veya Uım:ıl neticesi rakıbeJeri

nlı.ln dikkat nazu.mıdan atak kalamaz. işte senelerin (bil
hassa ruızlk ve hassas cildlere musallat olan o tabribk."ır 

senelerin) cfütlniıe çizmekte oldutu on binlerce (bidayette 
gayri mahsus) hıce çizgilere ihmalkiir kalm.a.yıruz. 

Zamanla cildinizi soldunıeak olan ve sizi pek çok defa. va.kit a ha
ra.b eden bu i.nzalaıı akşam Ye sabah KREl\I PERTEV'le yap3eağı
nız ufak bir masajla refediniz. KRE.)l PERTEV'in bu mucizesine yıiı. 
binlerce lıemclnsinJz gibı siz de bayret ve memnuruyetle şa.hld ola
caksınız. Göreceksiniz ki slma'Dlz, ebedi (t>ncllğlnid herkese mağru. 
rane söyliyecektlr. 
KREM PERTEV'm terkibindeki faal ana.sır en derin çizgileri bile 
izalede geclkmlyecektir. Bugünden itibaren siz de bir tüp KREl\I 
P~'RTEV'i tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zam.anda sert 
rüzgarlann ve kuvvetli gimeşln en iyi muhafızıdır. 

İstanbul Belediyesi Hanları 

Tahıntn B. İlk T. 

4060,00 

4207,00 

1176,00 

'25,00 

'742,50 

304,50 Yıldız ı ncl pansiyonlu ilk okulu için alınacak 
6000 kilo dağlıç ve 1000 kilo kuzu eti. 

315,liS YıldıL 1 nc1 pansiyonlu ılk okulu lçlll alma.cak 
muhtelıf cl.ns kuru erzak. 

88,20 Yıldız 1 nci pansiyonlu ılk okulu lç.n alınacak 
muhtelif yaş sebze. 

31,88 Yıldız ı ncl pansiyonlu ilk okulu lçın alınacak 
1000 blo sUt, 750 kilo yoğurt. 

355,tl9 Yıldız ı ncl pans:yonlu ~lk okulu iOl.n alınacak 
2000 kilo sadeyağ, 1000 kilo zeytinyağ, 760 kilo sa
bun ve 250 kilo soda. 

ııoo,oo 82,50 Yollar 15ubesl icin alı.nacak 50,000 kilo kesılmeın1ş 
gürgen odunu. 

Tahmin bedelleri ile llk teminat mlkıtnrlan yukarıda yazılı işler ayrı ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Sartnnmeleri ZabLt 'Ve Mu!l.mclO.t MUdUrltiğü 
kalomlnde görıül~l!ir. İhnle 10 '9/941 Çarşamba gUnü sıınt 14 d~ Daimi En. 
cümende ya.:ınlacaktır. Ta1-ölertn !lk teminat makbuz veya mcktublan ve 
941 yılma ald Ticaret O-lası veslkt.larile ihale günü muayyen s:ıattc OJL 
mt Encilrnende bulunmalan. (7514> 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
Talebeye ilan 

ı - Bu IYll tecil cdllmı.Ş olan askeri kapırua.rn. 10 EyliU 19411 de başla. 
nacalctlZ'. 

2 - Yükısek Zh'aat Enstitüsünün kampla ;Jgiıli erkek ta.le!beleri 6 E y. 
lüı Ml saba.'hı Ankara.da bulunacaklardır. 

3 - İ!krnal 1ımtıhn.nlan Enstıtüde Uan edilecek: sıra üzerinden 3 ııe 22 
nırtnciteşrin 1941 arasınd~ yapılacaktır. İkmali olan tafübeler Blrincitcş. 
rm n6'ımn birinci günü Enstitooe olacaklıı.rdır. 

4 - Bu sene Orman Fakültesin n ikinci sını:!mdn.n üçüncli sınıfa geç
m,ş vcıyn. lkımale kalmış t:;lebe4:rln kampı dn Anlaırada qlacaktır. 

6 - Orman FakU!tesinin Bahçekoy jtl.':.mında ıbulunu,p da askeri kampla 
n.lAk::ıdnr olanlar 6 EylO.'de doğrudan dor•ruya İstanbulduld Fl' killte kıs
mında haZIT d::ıcak1nrdu. 

6 - Yük.sek Ziraat Ensti üsünün bütün fakfilt.e.':erlnde tedrisata 3 İkin. 
cıteşrınde lbaşlanacağıncbn erkek ve kız talcben111 iıkınrıt~rınm tık gunü 
Enstitüde bulunrn ları 111.zımıdır. (5G37 _ 7210) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verue~1 
Harici Askeri Kıtaat. ilanları 

10 ton ıkuru soğan, 30 ton patates, 10 ton srwi biber, 10 ton turu 
soğan finıtılruı pahalı görüldüğünden p.ızarlıldarı 2/ı9/941 Salı gı1nu SiıV 
15 de Hadımıkoy cıvarında Yassıvır..ında askeri .satın alma koınisyoııuıı
da yupılacaJc~ır. Tabblerm beli. vakıtte komıs.yona ge!melcrı. di&l. 1684 ...... 

Bi:r beygir satılacaktır. Tnhblerin S/9 "941 Çarşamba gunü saat ıo fıJ. 
tlhte Çnrşam!ba pazarında k.mıı.syon heyetıne müracaat.arı. (983.76 6 

** Beher c;.ftıne 800 kuruş tahmın edilen 5000 !:ıft er !otin. kap .ı z:ırtl' 
ck&l.tmeye konmuştur. İhalcsı 1 9 941 Pa~rtes glınu saat 16 dn ı .. ın rd' 
Lv. Amı.ıı:J.ği satm alma komıs.yonunda ~pı.:.a.c:ı.ktır·. Tutar 40,000 1 rJ 
ille tem.ııutı SOOı) lıradır. Talıbleruı kı.nunı veslk.ıi:ı.rlıc teklı! mektul>l'-
rını ihaJ.e saatinden bır saat evvel kornısyona vermeleri. (9Q.,_ 7gGI 

** Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla eksıltmclerı hlZ3lannda yıızılı ijlll< 
saa.t ve mahallerdeki askerl satın alma koml.Sjonlarmda ;apılncaktır. Tül I>
lerm kanunı vesıkal.ıı ile ıekı.t mektublo.rını ıhale saatlerinden bir sa t f!I• 
vel aid olduğu komisyona vermeleri. Evsaf ve ş:utna.meler1 komtsyonlıı ' 
rında görillür. 

Cinsi Miktarı Tutarı Temlnnıtı İhale günü saati ve ın~ıı-' 
kilo lira lira 

Sığır eti. 40,000 20,000 1500 8/9/941 16 Kars. 
sı• Ekmek p~iımc.-;1. 1,400,0IJO 18.760 1407 8 • • 11,30 Gelibolu. 

Tutusturma odunu. Gl5,000 18,450 1383,75 4 » il 16 Kayseri. 
Kuru ot. 982,200 58,932 4197 9 • • 16 Ankara J,1 

Amirliği. 
Kuru ot. 728.400 43,704 3280 9 • J) 15 Ankara il 

Amırıtği. 
lf· Kuru ot. '168,240 46,195 3458 9 I> • 11 Ankara 

Am rllğı. 
il· Bulgur. 72,000 15,840 1188 8 • !> 16 İzmir 

346,500 
Anı rllği. 

Sığır eti. 93,555 5928 17 • • 15 Muğla. 
Sığır eti. 120,000 38,400 2~80 5 • .. ıs +zroı.t Ak(l& ~ 

koca ılko1'ııl 
'927-7280) 

** 50,000 ı...110 koyun et: alınacakıtır. Açık okslttımesf 17/9/9.U Çarş.ımba gil· 
nU saat 16 da Esklş3h!rd,. ıuf{crı satın alma komlsyonu:ıda ynpı!nraktır 
İlk teminatı 2437 lira liO kuruştur. Taltblerln belli va.kı.tte kom's:yona gel ' 
meler!. C923-727ô> 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilan:arı 

Deniz boya. imalathanesinin mainnıkattnr mnktncsi soğutma. cih~ 
kurşun oorul:annın cam boru ile değiştıırllmes!nın 3 f9191J. Çarşııl""~ 
günü sa.aıt 14 de Kasımpaşada bulunan <kıniz levazım satın alma 1toıı'JO' 
yonwıda pazarlığı yap•lacıı.k.tır. İsteklilerin belli gün ve saatte me:ııktlt 
Dilsyona müracaa11la.rı ilti.n olunur. c7666> .. .. 

2500 kilo ayva reçeli l~i'ıl/941 Pazartesi 
2500 kilo erik reçeli 14 de 
5000 kilo beyaz peynir l(Eydiıl/9411 Pııza:rtesi 14,30 dl\ ıl' 
Yukarıda cins ve ın.ikıdarı yazılı üç kalem gıda m.o.ddesl hiz.:ı.J:ırıt1 

g~erilen tarihlerde pazar!ıkla a'm ıca:ktır. ıı~ 
Istekll'erln belli gün ve sa..ıtte teki.it edecekleri fiatfa.ra göre "'o 1~ 

betinde tcmın:ıtlarlle bir!Utte K<ısınıpaşada. bulunan lromi:.,,--yonda 
bulunmaları. cı'l589> 

Kuruluş rorihi: 1888 I 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lira• 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve tlcarı her nevi banlta muameleJc.rl 

r---''---
...........__ 

..... - o 
PARA BiRiKTiRENLERE 2a.eO 

LiRA iKRAMiYE VERiV~~ıırınd"d; 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ~a.rr~ur a uc aŞal' 

az 50 lirası bulunnnlnro. senede 4 defa çck!Jeceı. 
plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. Lira 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 
4 l) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) ı 00 )) 4,ooo )) 
3 • 1000 • - 3000 it 35 • 100 .. - 3500.- • 1. 2 • 

750 • - 15otı.- • 80 • 50 • - 400<ı.- • 
4 11 500 - 2000-- 300 20 - 6000-

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul şubesinden 
100 )) 50 1) 5,000 )) 

4 800 l) 

120 » 40 » '200 n aŞ'r 
1 O 20 ı• 3, ııradııtı » • .. ,. • .,,..,,, 

••••••••••••••••••••••••••M ••••••••••••••••••••·-·-··-····-·--···-·······-··-···--·-·••••• 

Son Posta Matbaası: Neıriyat M iidürü: Sehm Ragıp l::.meç 

SAHlBLERI: S. Raaıp E.ME.ç.. A. Ekrem USAKLIGIL. 

KEPEK ALICILARI. 'A : 
Değirmen ve depolarımızdaki m!:kset ve 'kc.pck satı.Şlan her g\ın ıı ı e 

12 30 arasında ha.zır bulundun.:an memurlarımız tarafından tıcaret ve 
zahıre ıbors:- ında icra ecll dl.ğ.nden atnuı.k ı t.şcn.crin mezkur mahalıle-
kı memurlarlilllZil müracaatları. (7490) 

6 l) bir sCJle !çınde 50 • it' r 
Dlkkat: Hl'5 bhnnd ki parala~ % 2~ faz uıl v<'r 1 c ı ı 13 

dil m nlere k m cı\tt f.rı ta.kd'\~ Haziran. 1 ı EYlOI. 
Kur'alar l'U"~E' 4 d f 11 Mart. 

krınu'"I ta .. ihl,.rlnrtr ç kil c lctlr. 


