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Bu sabahki 
haberler 
Bovıet 

levkalAde 
tebllil 

Rostof cephesinde 
yapılan karşı 

taarruz 

[Yenice vapurundan kurtulan] 
iki kaptan anlatıyor 

"Yenice vapuru 
bir enkaz halinde 

havaya uçtu,, 
"Torpil suyu ikiye yararak sür'atle geliyor
du... Müdhiş bir infilak duyduğumu ancak 

habrlı}'8biliyorum... Denizin dibinde 
suyun tazyikile pervane gibi dönüyordum,, 

l' lıtoaıcova 24 CA.A.J - Bu sabah ne,, 
):len Sovyet hususi tebliiinde Sov. 
~kuvvetlerinin 20.23 sonteşrin zar_ 
ltl .E?osto! cephesınaı bir kesiminde 
t~faldyetli bir t:arsı taarruzu yap_ 
Uç ı, 60 ltlloonetre llerled.ltlui ve 
Gtrıılı!nıan tllmentni imha et:lklerı bil. 

Bir Alman llav• dafl topu çölde meni .ıı,.. 

ntektedlr 
'1 'I'tbllğ Al~anlardan 111 top, 55 tank 
~ Uı.dığını ve bu kesimde 46 düşman 
lrı~<ı.ıeısıntn dü5Urüidilfıünü H~ve et. 
-tectır. 

h.~08/ıt.ova 24 (A.A.l - Kızıl Yıldız 
.ıı~ının omal batı cephesdndek.I 
tf~h1ne ıöre, Rus~ar, Almanları 
~radm 60 .kilometre şimal dotu.. 
._. ve Leninrrad _ Mo&kova e:t _ 
~!ter yolu Uzerinde bulurum M.a. 
~ - Viakera. şehrinden tardetmiG • 

it, 

~.\bnanıar burada 1000 klşl kaybet_ 
~!er ve geri lf*llmette bulunmue.. 

ır. 

Llbradaa 
lçmlblm 

llaber 
Mih•er kuvvetleri 

l>arçalanarak 5 grupa 
ayrıldılar 

r.1;0ıdra. 24 <A.A.> - Bu gece yansı 
'~ muharebeler hakkında yarı 
~ üc ınühlm ha.ber alınmıştır. Bi. 
'-Cıa haber: Tobruk prnız.onunun ya.p 
•11.t oldutu buruç hareketleri mu. 
llıar:ı ra ·~ etıe ba.ş.anlmaktadır. Mısır hu 
' llndan hareket. eden lnglllz ituv. 
~~. .ıe trtiba \ hemen hemen te. 
~ eQllnıeıı: üzeredir. İki ordu ara. 
Git; anca.t Uç kılometre mesafe kal_ 

lııt &6flenmektedır. 
~ tıcı haber: Bardla ile Mısır hudu.. 
~~ denize yakın blr mahall!nde 
~ t kuvvetleri dllşmanın su boru _ 
~ kemnete muvaffak olnıu.şiardır. 
~~cü haber: Düşm:ın 4.5 grup 

9.Ynlmış ve pa:çalanmakta bu. 
,.~tur. Bu gruplann mahalleri 
~ır· 

bııt :-.:v~. Sollum, Bırelgobl, Gam _ 
~ dlrezeg. 
~torluk ıeuvvetıeri bu düşman 
~ 1.-inın mütteflklerln illinden 
-..~&alna. mini olmak için çal!.$ _ 

~ırıar 
~ttıı: t llluharebe sahası o kadar bil.. 
""'ta ki dUıı,manm kaçabilmesi için 
~eutıer bulabilmesi milm!ı:ündilr. 

~Leıı a 2' CA.A.) - Kahireden alı.. 
~ eon habere göre I.füyada düş. 
~1tt lkndlye kadar 15,000 es!r a_ 
~t. l!'.slrlerln adedi gittikçe art. 

ır. 

1

~ibya harbinde 
llllhver kuvvetleri 

Çok sıkışt' lar,, 
'~· ti il~ ı._ l. G. 'el •11 I ruıva mareıa ı « ırı -

Tebliğlere göre 
Libyada vaziyet 

İngilizler 
Bardlra'rı 
aldılar 

.&iman ve 
italyan 

tebll&-lerl 
Ka'hire, 23 (A.A.) fngili:ı 

Orta,ark kuvveaicri umumi karar -
ııiihının tebliii: 

İııaitiz n Alman zırhlı kuvvet.. 
leri arm.ndakl batfıca tank ınulta -
rebesinin atk1et merıkezi ııörünilfe 
göre ıimdi Sidi Re:ıeııh civarına 
geçmittir. Bütün ııece dunnıyan 
muharebe bugünkü Pazar sabahı da 
devam etmektedir. 

(DeYamı 5 iJıcl sayfada) 

1 HAREKATIN 
İKİNCİ 

SAFHASI --
İngilizler, hedef 

düşman tanklarını 
tahribtir, diyorlar 
Kahirede meydan 
muharebesinin iki 

•• .. •• w. uç gun surecegı 
zannediliyor 

C Muharrir • Kitabcı davası 

"Kitabcılar arasında 
istikbalini temin 

etmemiş olanlar çok,, 
Şark kütüphanesi sa~ibi: "~itab basmaktan 

zengin olmamış bır tek kıt~bcı yoktur, 
fikri yanhşbr.,, dıyor 

.,_; 1cıl~an alelacele kuv-
•etırmeğe çalıııyorları> Telif ücretlerinin dütli« vnziye. luyorlar. Hatti. Türk muharrirleri. 

L.._ c1· J ) h nin kendisini münevver kütleye ka-t.~.... ryor tinden doğan ve kitabcı ıar a mu ar 
' ı. ., 24 ( d ki iha ' dd ı · ._ bul ettirebilecek deierde eser ver. ıı.. '\l~et A.A.> - Libya a - rirler arasında fi et ı müna&af&-
~"-lı ~eritıe Jtumanda eden hava lara yol açan anketimiz ı;İttikçe da. mediğini iddia edecek kadar Heri 
~t.ta. "'~1ıam dün verdıti blte - ha hararetleniyıot. Kıtabcılarla mu. giden'.ler de var. Muharrirler ise, bü 
... ~ "'1Ver ku'lvet.lerin;n ço sı. . ı· ·h •ı& tün mes'uli:reti kitabcılara yüld'ü-
0:.:"~ oıcıUklaruıı ve acele olarak harrirler araaındakı. bu eze ı ı tı a • 
• , '-"'-. d zl k 1 h yor ve bu hazin davanın yegane ae.. 
ı :-ı.>'aclan, Glrldden. ttalyadan f ın bugüne ka ar gl ı a mış ne a . . . 
":Stır. ıetlrtaıekte olduklarını s6Y. zin safhaları olduiunu ortaya çıkan bebini onların istİMnar zıhnıyetın-
~ -• rd ) de görüyorlar. ~> ~l acı hakikaıae en anıyoruz. . . Yeni Şark Kütübhanc,ı sahibi 

bı;',et ecı~ Alcnaniarın kC'nd lerlne ~·- Fakat, bu itin mes'ulıyeti hangi 
t't~cı\lkla~ derec"1e petro!a ma_l~k taraftadır, bu nokta bir türlü aydın M. Hüaeyln TuJca, diyor ki: 
~q ı, ta.kat :tt.a yanıaıoa z· h ·k· t f da ıc- Tanınrrnş muharrirler eser-
11... "-- kalnıadığını Almanların lanamıyor. .ıra, er l ı ara ' 2 25 l' 
~ ~tl'ol!ardan İ'tnly:ınlarn ve. hakkın kendi safında .oldllğuna k~- lerinin fo~asını a~gari O - • ,ı-
~tı~~l~eıklerı malum oı _ ni. Kitabcılar kabahatı tabı ve ka- radan aşagı verm~!-~rlar: V~ ışın 
"t.tı~l\ eo ve L byad 1kı hare _ vıd ücretlerinin artmasmda, satış az revacı da budur. Butun hır kıtabın 
~tı~ı. \7et Rusy~ya yardım tı>mln lg v

1 
da ve bir kısım muharrirlerin 20.25 liraya saııtdığı iddiasına ge. 

t..:.. çllnJtu dtl ıg n ·ı d · ı ~ ~eıvtye l'eşm ı .n j~ı:1·v7 maddi sıkın1ılan dolayısı e -:.«- iınc~, p.ye bım1 za v tan~~mam ş ıdse 
. ~ Jet-e • ener ıs n. rini ok pahasına satar& ;.-o.; caerın revaç u acagı nrnemmcn . e 

~~: bUçe~lnnrk zaru - ] >:" • 'b~··•t d.ii.Uirınel c bu- (Devamı 6 ncı sayfada) 
~ı dırm ştlr. ret erını ~ -r- "\~ 

································-·················· 

Milli 
ŞeE 

Ankara 23 (Hususi) - Milli Şef 
lanet İnönü bugün Hipodromda ya. 
pılan .onbahar at yarı,larına ,euf 
vermişlerdir. Millt Şef, çok heye • 
canlı bir tekilde devam eden ya • 
rıılan büyük biT dikkat ve alaka 
ile takib etııniŞlerdir. 

(Alman tebliği) 
Dola 

başlamak Uzere 
V~l 2' CA.A.> - Sovyet Rusyada.n 

gelen haberlere göre Alman llerl ha. 
reltet.l devam etmektedir. Ruslar yeni 
müda.faa hatlanna çck1lmektedırler. 

Moakova muharebesi pPk bilyük bir 
lkldetle devam. etmektedir. 

Bu muharebe KallnlndP.n Tulaya 
kadar 300 kllometrelllt bir cephe tet. 
kdl etaıeılttedir. Ruslar Volokolamsk 
ŞIU1kında. ric'&t etmektedirler. 

Almanlar yeni bir taal'l'U.1A giriş _ 
mialerdlr. Bu taarruz MoJatskde ya _ 
Pllm&ktadır. Rwıl&r burada dahl ric'at 
etmektedirler. 

Rus mukavemeti zayınamaıktadır. 

Rostof mınt&kasında Alman ileri 
hareketi devam et.mektedlr. Ruslar ge 
ri çekllmeıttedlrleı-. 

Hakemle bir Beşiktaşlı oyuncu arasında 
çıkan ihtilaf, Beşiktaş takımı oyuncularının 

sahayı terketmelerine sebeb oldu 
~- 1 

Alman ve İtalyan kıt'alan Donetz 
h&vzasmd& yenl araziler zaptetmlş _ ' 
lerdir • 

Berlinden blldirildlit{ne göre Alman. 
ı.r Kaftasya cephesinde muharebe. 
ntn başlam&k Uzere olduğunu bildir. 
mektedirler. 

Nazilli fabrikasının 
pamuk depolan vandı 

lzmir 24 <Hususi> - Nazllllde Sü.. 
merban.k bez fabrikası büyük bir teh_ 
lıke atlatmıştır. Dün ö~leden sonra çı_ 
kan yangın geniş b!r ö~çilde yayılarak 
fa.brik.ayı tehdld Gtm!Ştlr. Nazmı it!aL 
yeslnln gayre~ıne rağmen yangın sön. 
dürUlememlş ve Aydtn itfaiyesi yardı. 
ma gelmiştir. 

Bu suretle yangın, af>ıl fabnka bl_ 
nalarına sirayet etmeden ıbastırılmış. 
tır. Ancak fabrikanm pamuk deı>oları 
yanmıştır. Zarar 50 b n l!radan fazla 
tahmn edilmektedir. Tahkikata baş_ 
lanmıştır. 

Dinkil l'enerbahoe • Beşi Jttq maf111c1an bir tntıh 
ıı Beşiktaş arasuı. 

İstanbul lir mac:.rınm en entere. maçı Fenerbahçe .c lı ııaıcmı ud 
san haftası dündü. Mal<Un oldu~u ü.. da yapılacaktı. Bellı ~::m.ş olan fut. 
zere hafta arası, Bölge Dlrektörilnün ru.sunu tamamile kaY hnkemlt-rle if.. 
evelce vaki olan blr beyanatı Uzerıne bol ajanı ıerl ıca.~ sanmıı ve netL 
hakemlerle direktör aruına bir 1htı. ,er.nl idare. edeceıt ü~lın maç, ş!mdlye 
lô.f çJkrnış ve maa•teesstif hüsnü nL cede dUn.kü en ~utu b ro<>lt maçlar. 
yetle haltedllmeyen bu meseleden do. kadar hakem du 

1 
olan Halıd O&. 

layı da bir kısım yükse.)[ hakemler bu da hldiseler C~~ ş hercümerç !~inde 
vazifeden ayrılmışla' dı. libln idaresile 

İki grup aarsındakl iht!IMn tesadüf ya.ncla kaJmlŞtltİ MI .1a11a4a) 
eden bu tıatt& da llgln en mUhlm (J)nUll 
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Jkinciteırin 24 

Sabahtan Sabaha: 

Nesil iyi yetişm.yor 
Dikkat edelim 

'-·-- Burha.1 Cah ..... 

lngiltereye 
hava akınları 

Berlin, 23 <A.A.> - Resmi ~ 
lngilterenln etra.ruıdaki sularda d ti; 
gece bombalarla orta tonajda ilr.l 
car&!. gemisi ciddi ııaura uğra t.ı 
tır. Bunlardan blrlnın batmış o 
muMemelıdlr. 

:tsltowanın sınai mneaııeseıer·ne 
düz bn$a bava ta.atruzlan yapı 

tır. b 
Dlln gece tngllterenln cenu u 

aahi1tndeki Uman bölgeleri muvaf~f 
yetle bombal'dım&n edilmiştir. 

Londra. 23 c A.A.) - Dlln gece 
man t.aşyarelei, 1rıgtl!;eTenin ~ 
ve cenubu oartd .,.hilin1n ba7J. ~ 
lanna bombalar atmışlardır. 
ve nntusca ~ yoktur. 

Bulgar Kralı Haricit' 
nazırile görüştü il!. 

Botya, 23 <A.A.> - xraı Bor~ 
riclye Nazırını kabul ederek k 
uzun bh" görüşme yapmıştır. - . . .,. 
3 Amerikan muarı 

denize indirildi .,ı
Ne~ 23 (A.A.) -.Her,; 

ri 1600 tıoni'tMoluk Üç tıoTpltO 10 

ribi dün denize indiri'bniıti~ 

MEVLODLI 
ŞERİF 

Radyolin dit mac~: 
aahibleri Necip ve Ceoa: 
Akar kardeılerin pedffi.J
leri müteveffa BA J ... a'dl 
SEYIN AVNi A~Ü,, 
vefatının kırkıncı ıilf .,.-
ne tesadüf eden 25 s-' 
riniıani 941 yarınkn -.• 
lı günü öğle naın• ;,il 
müteakı:b Beyazıd ca ""'
ıerifinde merhumuıı14d' huna ithafen rn~~ ~ 
nebevi kıraat ettı~I-_.,.. 
ğinden bilcümle ıh~-... 1110(11 
dinin teırifleri rica 
nur. 



aucou Dünya yüzündeki nüfus mltarı iki 
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(ED V10(
. 1 HAROKUR) mekOOd.lr. Bu miktardıın tam ınanasil; 
"l hıarb harici, yani utam bttara.fıı o _ 

V lJ l d z u. k/ ·ı lanla.rın sayısı .)'<ı..nız 22 mıl:yc,u in _ 
~ azan : na i iga şa ıgt sanmış, yani me-·muun y,/,Cle onu! .. 

EdmondHa 
Bu hesablan yapıııı.ş olan l' r isv ,çı·e 

ı •MaVi ve Slyn.h• romanını okuyan)ir manzum ve mensur b.rk.ıı.ç Dıırur n ay yalnız mıdır diye etratı gazetesine gbre 2J1 milyon b,t.nraf ın_ 
ar .n .. _ed 1 r k t 

Garib bi s 
K Ankarada Yenı$ehirde oturan Bay 

. A. Y. gal ba. '.>eııi dcnemelk h ~es· 
ne kapı::ını.ş o.acaıı:, ki çok bas L b ı; 
mesele uzerln<ie benden: 

- Evlen ev m mı, evlenm,,·cyım mi? 
d Ye fiıklr soruyor. • ' 

İlk e>kUYuşOO. garib gorünecck tek 
bir cümle ile: 

- Hayır, evlenme! d yecej?lm ve 
h~n jlftve. yanud tash h ı derek: 

- B:lh.sett1ğln kadınla e\'1enme di 
yecrğ!m. ' -

k şıs da 
Çünkü bu kadın, bu bahsettiği kadın 

dana oon bir ay evvel evlenm ştır, blı: 
ba,;kasının nl.riihı att:ndaclır, üstellk 
bir buçuk aylık bir çocuğun nnnesidlr, 
dahası var, daha~ı var amma onu 
buraya kaydetmek ist.em yorum, son 
kısmını söyt·yey!m: Aşkını erkeğe olz 
zat ilft.n etm!ştlr. P..akınız bahsin b~ 
nokt&sına gel nce nıtk ubun doğrulu 
ğu ve .. sa.mlm·yetl üzer nde b.rdrnblr; 
tcrcdclude düştüm. Z'ra dikkat etm 

(De\'amı 3/~ llel Iı •"-'LLIJ Cemı m b:r gün, bu şairin sahne eseri de yaznı:-; ve ınuva fa ·ı -ı kokl.ırdı, beklerdi ~sanlar aşağıda.ki memJeket:er ask n _ 
~Ulu üryan. manzumeler &:itabın _lyetle temsil ettlrmı~1ır. YokJardı, arardı v·J prşiıı ol.ırak şika~ ler:dirler: 
'r b:r parç-.a.yı ark.ad:ı.'j.}.le beraber Edebiyat alemnı:la ve resmi nıctıa. rmı yalardı; LB.•in Amerikan devıetleri, 'l'ürkLye, 4aaks.nı bahçes.nde o zamanın haz.in f!lde pek ta.kdir!e te '1kkl o:unar. şa ir!Blr tarlanın kenarındnn kayar, ! oıır" PortdkıZ ve milstemlekelerı, İsveç, tr _ 
tah n le tercemeye çalıştığını, b"Jmem. bir aralık Trocadero ınliz sı mi.ıdil:-:_ blrden sıçrıvarak, Ia~d.ı:. Asya.da, Afrilrn.dıı. muhtel!! ( 
•• : "'"'"''"' m'? Ah'n"" cem>I ka>etne tayin olunmuş, '"'" son•·•K"'"'"· , ...... ··~··· ....... ··- mu•luman • ., .. ,,.,ve L>b<cya, "··On Posta,, b 1 15 ) 
t ben de bu şair.n meclftbn olmuş _cıuny müzesine geçın ~·ır. .. 1 . . ı,4nı, 1 d fo""tr - nrn u macası . - 5) 
>""' 1812 de bl' '""'' ..,,re ile bil_ KUoük h'kiyelod bl,blrlnden •Wl Yakala<, bl• ...,1 ,lbo <e•.,dlnl a1'1>. OSaD SaÇIR an \.. ' 
b tuna. e• t.aratından o kadar SMd (.ı!m olan bu edlb.n manzumeleri ara.sında orma..na do~ se_.ı:, ır.'erck götu."'rürdü. sa pka B r d -... r sın u H ini dl G ı yapı ıyor unıar an 30 tanesini halledf!rek b. .-J ll h ınu """""''• buu mda, e"llm.e da mert olm•k=u do'-'' m m _ eı>; '" • omu •n '"'"' oıw., , ır ar..ao yo ıyan ,. ıv., z '""'"" ,.,,..,.•arn. teti.klmkün deOildUc. Bunla<tl'n ı,,.,.ıslni •'•-1 d< """n if'ndi. Pa..ısten aıın,,. malilm"'3 göce okuyucumuza bir hediye takJi<n eJeceğiJ 

rect yordum. Bir gtin şehrın tarihl cağunda mütehllyrir kalarak n h'.lvet Ml'zarlar onun hlr me'ltcli idi. silını.l.ş saçı.ar biı"lnci derecede eh~e: Soldan .ı.ağa: L ,. ~e<ıe,. mahsus olan Mu•" de Cl>ny',u u'"n " reısor,,ıne nilmuno o'mkBöhin disl"ll•, öıwü, '"•illl<•h" nl_ miyet[ haiz ""1dai maddek' .,,.,ın• l - Bl• oioel< J 4 5 6 7 8 9 
: r lk~. bu müesse~cnın müdtiri.ı olan par~ nakle!.meğ" karar verıyorum:I .. .. şanlıların, gjnn;ştir. Halen bu saçlarclan rıe g;bl C6J • .Sada L3). gornıek ıırzusuna. mu1<avt>met e.j - KURD - Guzel yuzlerinl ı~ırınh. ,_., .. _,. 1 t 1 2 - mı.y.a L2>. d 

1 
..., ............. e er em n cd!IPC"'ğı mesel~sl VR'•h. 

b "'""'m. Beş on sal"'" kond "nd>n T=m•. '""''"' b•n<~ Wd••"""'" Ve maı.mli • , .. ,, •""" a<aMnda ı.tıdk edilnınkl<dlr ~•. gurur <Ol· 
... a..r mi.illi.kat ısted:ın, b ttabl lıakkım_I kardt>şleri :midir? . , vataklarınıla, Belediye v A 't kl ı .. 3 ··- Nota. (2), ') " b ç nldannm ku iC kr iki 1 n f' . "üt'" be ~ r 

1 ıırı opu.1.m11.ıt 0
- Gümüş (3) 

cev ıraz maltımat vererek . 0cJecek Biı'blırinW .ııtddı l.ştlha.luın rldali oe 
1 

• m ?.r n "
11 

bas. rsı ..., un f~b~lere t.amım göndere_ 1 · Yor~bı beklerken nlimuneglı\u dol<lşLI ansınd.t,I ka hır şeyler bulamazdı. rek, kesilmiş c.a;ı.ıı ın dikkatle toplan. 4 -. Başına \ 
ınuı um. blrden ""'m<lın yamncta ...,.,.,.. '1111k ba•t•tl sıdh ve "'"" * mMı lüzumunu ""· "1nnüştil" Renk_ ,ç, ge!D"Se bab • 
ite ıafız!arda.n birile b'rislnln acele! ' d,,furabllir nıl?lt<Koşalım kurda! Ba lııl~re bir leri ne olursa alsun 

58çınnn kilosuna celere ekılır (2), 
y ı.ı.ğ.ne oahld old"'"' ıı..,.uoo•"· eni •• , tebliğe ""'" ilo ,,..,k k•ymet 3 - Almanco 4 · >U';~nden kalkıp !'anıma k.ıdar ge:mek * . t k. ı ı \Öldürelim o canavarı!o taJı:dir edildiğini b!!dırınlş~ır. adam (31, Mısır ı--4---' 
,.,/ ı; bllyt}k bir oe~'le göste"n bu 0"""• nh~ ve kmnnkl, , '" b' * AW<ada' mütaıc;;"'""' gö" insan il<hı C2l, Nota \ aı tnlı ada.ın btiy!lk b'r :it tat ile beni! duv:ır .. O 7.aman bütün memleket ayaklandı, saçları ile mlikemmel ~ure'lte fötr <

2
>· dad.ı ve daıre.slne kctdar götürdü. Ora_ Çalılardan Ye 9trpkıl.ır~.ın1 • onu ''.i ,.-~Herkes kendi işinin aletini aldı, şapkalar yapılabi!ecekt!r. Bu fötr şap_ 6 - Urgan {Z). üve~·n beş dakıta. muhatarasının hs_

1 

en.ere çcvumış.ı;lKinıi çatalını, kıml tımı ğını, kal.ar tavşan !Otrler!nden cok daha Sonuna <E> Jco_ 

t(

. ı!e mestolaıak keııd sile görüş _Ve yanklarınm dcrlnlıklerinde, ne ks.Birl baltasını öteki tırpanını E>ağlam çıkm.a.k.tüır. İr.fan saçından sun <2>, San'at 

ıın G" üş · d 1 ' ' • · "' mek d't•I, dalıa zi>ad• ., "'" "'\Yahud '"""'-" .... .,.,,. d;n,ııını, YaPılan sapbl.,-ın b[ÇlmlO>'I d""' h'o yunuz Ze,.., ol-

'l'Ua;ı.,ıne cmb yetlştITdlm. Benden Seri ...,.ı,..., bışı<d•san ,amlula "'- Yakal.,anok ,.kakta tnplanddar, bozulaıamno. <2>. 
g 

1 
k . h'fan>na, 

0 

;<tam tem»! eQenl • dıçla>" na.......,..k '"""'~ onna>» d•b• Hwwıl •u<0tıe ha=landık••n •Oı>'> ' Lftmb& d d=~çlığe, hususı:e T(.!rk edebiy;,Jına Beslemişti ld hl~ kimse onJam :oıaşmıı' ç•kmai\'a baııladılar. bu saçlar fotinlerın tnbnnhmna. konan şapkası f5). Bll. 
"''" ma!Oma.t ;.sUyocdu' ., bun'arn\ bll"n"dl. * llat!klerin !malinde dahi kul:nn•l• _ gl <4l. •) , d~ bl• al ... a J>e '°'or.o•du ki btn Zulm.tlorle dolu idi, ka<ı<g~t_,, ön! , bit mön,..ı keşlo cı>mk "'-· ,,..,,.,. 10stlk1" n ömrlinil "'- O - lWadenlz 1 

' ' . bilylJJı bı< ınemnun.yetle lzaha<Onnn saolann• "''"""'• !•kat itine ""'' d tınnnışl de bil vll"1ot (4), f) ıı---ıı--~ ı·ıyordum. 1 giremezdi 1 . • sor u: 9 - Ha
1

n C4) , ırı Bu mlil~katın hatırasını h'.ç bir za Bava orada donuak dururdu. ve aziı~ı«Böyle batJrarak sıl'lhlarl.\ nerP~e k!. Beden Terbiyesi Umum Boyun aksi 12>. 
an unutmıyac:ığım. -ı bir in, şuyors~u7.:.'' Müdürünün Edirnekı· ıo - Bir ıenk 
1-lar _ . . • • .. • 

1 
t /- cKurda koşuy•ırıı:ı. Canav~m oldu. 12), İkisı bir yaş 

de aucourt 1847 de dogmuştur, 192ii Gıb1 ıçl gralble mutt>kas f l. 1 rect'glz."> dedil,.r. tetkikleri 
bU vefat etti. aRuhıı Uryanıı küilıyatı Hiç bir r.aman, •a ronun topratına t5. (S). •ı f YUk bı.r' .46.. l .. a·· di l * Edirne <Hususi - ŞElı.rım z~ ueldi. 11 - Ne ..ı~ _ ı ' 

. Ya· "•·~· e "'""""''" bımu uş•m., , _. • _ •~ _ <art ""'. ve <Dunramn fun!fü """- Gün.,ın şü'i'ı onun kollanna t•kda,.Fakal ...ıan ,,.,,.,,it, '"'~umak ti_ g:nı blldlnllğlm Bedon T"bly..ı Ge_ mm. ne "'"' ...... ;;_;;'--·"""'-====;:;;;...-..----...._.::=:::...- ---'-"-"--
<>b 1~ "'' ~n•ume kil il.Ya>> daha ta_ nk,I rikl dnnra .. keş[• nel D"'klö>il a<.'eı'>l Cem1 Tane< 16), va o1'un (2) ' Ab (3), Yakm"' ••,ıır. 
<U.••ı~\'· $»rln nrnnı tada< nmı de Ölü•dü, topnl;ı yumu'ak vo du,.undu,'Tek başma. yoll"'"' ... u ,., ~>1"11' Beden "'"'"'"' ""1me BölgeIDnl ve 12 - Thki ha'b aleti (3), Tendndeo sünüa (3), 
Jou , Şurada, bura'-' "clunle At .. tan • ..,..,. d•ll•n cle<l•'1a aıt>n ><AUabm ""' bu h•kkı vord•ılnd•n yooi yaınım.., olan """"" '"'" salo_ okunurna vilcudda rıkan ş~fü (2). 6 - Çekmek, emmek (31, 9;, noto 
don"'•l ga,.t"'1nd' kllrük hiluly•l"" ' d 

1
., ' 1.,,,,.,-ı omln mOlnlh ounu •"""'' ve Iz»haı a1mışll" ..,...,.,,.. anne (3l, (2), istek m. ""'başka '°''""' nanule b., bilyilk •.. 'on= ,_tt>f>nı öldlinn•• imik ettl O<ne<al Cen>il Tan,.. bugün Umu.. Yukandan """' ' - Umdutunu yome~ bulduiun• ı,,han """etti. Mananmelednden bl' O<ada -" brl knnl, Y~ '"''"'.".-: iinl mabvdm•k: mi Müfet.tio vekili "ab" Öueyj VO 111- 1 - Zulüm Y'P•n (51, Nefis b!r et yer m. ltıUkı:• F'ransa Academ:P_&i tarafından berı Ta'5Mnaktıı ıdı.,Bllmiyor musunuz ki hayat rntibarl'k. :!\!e~te Vali Ferot Nomeri z'yaret et~ yemeği (6). 8 - zehir (3). Yata.kil (2), Şöhre1 

"" fat alınıştı<. <On. doknannon ,_ * fü, mnkadd.,11<, mJolı'· . ., . , 2 - T•1'dk <Sl, Aptal m. (3), 
ll>U, nammd&kl pek """' kaside" bu ...........,.,, ,.,,, ,. •ö•'•" °'""'"'"· Allalun muh•kk»k on """' .,.ridl•, Umum. .><ttdii< '5 llnncı.eşnn günü 3 - Ç-OcuklaM söylen1' 15), 9 - lfu gıda (2), Bir kad>n ısmı ecleb~es~ce tetvlç e.dilmıştır. Temaşa kılları dimdik,IVe ona malik o1ıın hl\r ~Jı\ilk azizdlr;)Edırnem.ızın kurtu1'1;i bayrammda tıu.; 4 - Ya.şlı (4), Sonuna ~L> gelirse <3). Yatı le de iştıga.l eden şa_ APınm satında.o d.Jll sarkRrak. (Dev.una 4tl del \ lunacaık. ve ~.z 'Beden· terblyeSı. mektuhlara. ya.pı:şLr <2 ı, Nimet (3). I 10 - Bizetin meşhur bir operası. gençlik tef;llkilAt.uıa sancak ver~ktir. 5 - Başı.na b1r CM> koyunuz mey .. (6), Merd (2), 

10 



24 lkincit~trin 

ara :filsin, kararın yok 

Validem bunu söyledi amma; e.rtesı 

lliln ti de : 
- Hanımefendi seni çağırıy-0r .. de. 

d kleri zaman yüreğim <hop) etti. 
Acaba? d!y'Jrdum.. Sakın benden şUp_ 
he etmes!nlcr. 

Oarnaçar hanı.mefenclLye gittim: 

- Oğlum . dedi. Başım:ı g~len fe!ıt_ 
keti duydun mu?. 

,,- - - ....... _ _._ ................. .- ' 
:
...a•••••ft••••••••••••••••••••••• .. u•••••aa••••••••••••••••• .. ••-•••••••••••• .. •••-•• .. •••••••-•••••-·------- oııııı. 

«Son Posta» nın afk v. macera romanı: 27 : 

}))))l)l)1JJJiJJJ11JJJJ1J)JJ1J))j))J 

i 
i 
! 
~ : . 

tJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ111Jll)}ll'i ~ 
- Duydum hanımefendi.. Na diye_ 

llın .. Kamchr. Allah size ömUr versin. YAZAN: CEVAD FE;;l 1 
- 161 - n;yet başında... Bir koo!Jı:arı be;vıtıer - Eksik olma. evladım ... Zaten ben A hmed bir lahza dü~llndü, bi cami kapılarına gidip koca arı ·· . .ıı d'i v · · '"- b h' ! 

Ruzu hızrr sabalu t;.ıh.lf b.r a<let soyıüyoı. .. Nıyetler çekıliyor. Rukiye Hanım·n öy:e Csultı), <buzlu> • .c&. ,, so,. e gımı nınayet ugün sa ı 'İ 
vardı . .Bir çomlege lIUYet> Iet atılır; Karanfilsin kararm yok: beyit süyleımesi!e a.nladım. Muhakkak :tü. sonra bahsi gene şakaya dö)c_ yacakmışsın. den yapacağım galiba .. • Bak ye·: 
c1.>o•.t) ıer soy.enerel'.o: çek!lır; gliı dal. ,Konca giilsüu tuwıcın yulL Hızır tiyas Aleyhlssela..ından başımn • • - • · ..... " min ediyorum, seni döverim. Dü-i 
larına nkşa.aıdan kırmızı .keseler asılır; Ben seni ~oktan severim: l>lr frl{ıket gelece4c, dedim. : A.1':1ı.ma lı.er §ey gelirdi am ~ - Kadır~lar tuhaf mahluklardır. ğiln günü imi~, falf. ~ tanımam. : 
içerlerme ç 1 para!ar konulurdıı. Senin benden haberin yok! - Evet efendim ~ma günün birinde bu ıekilde evle. Bak ha, sonra evlendik de Ahmed - Fakat Ahmed Ağabey... f 

B.zm Beb<>kde <An!> paşaların ya_ Keseler top:a.ndı. Hanunetend! bazı ı _ Geld!m ki ~autanm su olmuş :ııeceğim gelmezdi. Ne talihsiz ba. bana bir gelin esvabı bile yapmad · - Biliyorsun ki ben jşlerimei 
it mda a..ıcrabalar n•ıı vardı. Hanıme. kız.ana lkıl:ış..şler; Cil ceyrek llra ar Biz m hoca a!!m a.dnmdır. ~un vannış ... Bir gel İn alCl ık ki işi dıye başıma kakmıyasın. Gelin es. fazla karışılmasından hoş.lanmıyani 
! "dl". ...ı. 1 c .•. 1 d verd. llıdırellez b.t.ş!anııştı. Ba.hnra K' f d' g;;...,;; ~ı L •• J• d b · d. B h A t b. d M k • c.. ,,e ~ er.:as er n ba~gı"lca I - ım e "n 'm? ~ ...,,. ... ag amnıı., yuregın varsa a - va ın: sen isteme. ın. en atta e. ır a amım. üna asayı ela sev 1 

g.rd!'..:. Ben daha. orada durur muyum? '" • J b r hanıme! nd Idı. Altın çöm eıı::ext E!·teııı .52bah: _ Bebek imamı. , •• =:~n ... Söy1e bahyım Y'Üzgo.·.rümıJü.. l~nle duvağını bıle sipaıi. etmiş - mem. Sen kendi işlerine hak. 1 
!ıli'ı.n va.mı~. Bir Hıdıre-Jlez ~ecFs' ber_ 1 1 k 1 G t - Hutaı~ım aeçti, decLlm.. cız. .. Evet efendim.. Allah ilnıini e.r. :gu 0 ara sana ne a ayım. oz yaş- im· - ·........ ., 
m nvaı bütün ya ıdskt hanımlar bah.. • 1 ·ı k ] -·1- • 'b Bir a.y sonra val.dem anlatn•ordu.· tm;ın. Eş! ender bulunanla.rı:t.a...-ıdır e_

1

.: arını. uru amö.J\: ıçin İr kaç bin - ......... - Korkma eenin için kendimi 
çedek! gül ağaçlarırıa. kıımrr.ı ke&e~er .., estılar. Ben de ha.s'"..n.yun. İçeı'.de bu- - Yahu... Ha.nııne!end.nln başına fend!.m.. :mendıl galiba en münasih hediye - Peki Hatice Hamın, bu kız feda ediyor, değilim. Bu ağlarnı~: 
oda.da yatıyorum. gelenleri somıa ... Hıclırellez günü yok -. Evet. Onu çağırttım. Hızır A _ ~~!acak. Şimdi en fazla merak etti. tel duvak istemedi~ine göre ben göz1ere, bu kırmızı buma ve bu cı-i 

Hıd•rel!ez gecesi sabah:ı k mu?.. reyhıSS.7lamın kamı;ı:,ını ruı!attı. <O I !glın şey nedir bi!ôyor musun? Sen yüxgörümlüğünü ne zaman takaca. lız, titrek sese mi kendimi feda e -i 
~ı ım odanın yanındaki ;1 .. ~da, yab~; - Ey,,, suyu oylece gele~ seney ~ kadar bı_ :acaba kahkaha ile gülmeyi unut - ... . ? V h ah k d d f deceg"' İm? • ! 

VU<1 - Hanınıefend:nl:ı n yeti çeklldlğı ra..k.. Gelecek sene Hıdırellez gecesi : k g,I? ~ v 
0 a ,ar a maıua • • s 

iniltı geliyor: vak:t RukıYe ııa.nım ona bh- beyü' 1ls~üne bir kl\ğı.d ya1..ıı,C!U;ın. EY Hızır: 1 ~tun mu, yo ·sa unutmadı·n mı? etti~· .. ~ı~. şey avdama.:.ıllı ot?rıayın. - .... ..... . • .. : 
- th ... hı ... .th... soylçm.iş. Ben ett:m, sen etme. Benim çömleğimi : 10 - ca uzulurum dogrusu... Ahmed yan şaka, yarı cıcldı aoY--! 
Dey!.ıp duruyor. - Ne ~öylemiş~ . . gene altınla. doldur. ~: suyu_nu; Vi\!'ı~ Gelin h mmm u"'gru - Aman Ahmed Ağabey, ba.lediği bu ~.zler~en s?nra. biraz dur; 
A'la.h AIJ.ah... Azra!! Aleyb:~e-lAm -;- ~ı .eski. b:r beyıt vardır canım. altınlarımı .. > dlyecıe.k:.s.ın dedı. Bıın.a. : . na takılmasanız ol.mazsınız. Bugün gunlaştı. Gozlerı sablt bır noktny~ 

\ana geldi de iOltsa yanış ıkla başka_ 'Jalih!nıdır ta e'elılc.ı taşa ba~sa:u •

1 

şu kağıdı yazıver oğ:uın. ~ Niıkah ve cl:üğün ayni günde o olsun yakam 1 bırakın canım... takılarak j!ave etti: ; 
unın mı canını al:yor acaba? toz olur, - Pcltl hanımefendl!. ·lacaktı. Ahmed herRcyi bu meyan- n. b I k d. K L b. · ·d d : 

Atustusta deniıe girııeın b:ılta kes _ ş·md;c d ö 1 ğ" ~lne :d h l · ' ~ l k '-')"nar.maya ac, ..ıyan ome l - ızım, aş.~ Lr ıstı a mese-: 
ıa ~::as:aı~ta::ı~~ı::~k:b r!~~~ ıneı bu'll olur: atalım en yaz a. ç m.l' m :

1 
a ma a.l e halkın•:L.t? çagın aca - Ayşeye garib bİT hüzün veriyord.u. lesidir. İnsanlar ve hadiseler bui 

:ıc geçlllr kapılar vardır. Yıı.v~ ara - Ey? - $uya mı? : arı da imam. efendıye ~ırakmıştı. Ahmed Ağabeyin r,C>sıterdiği hastalığa tutulmamak için bana birf 
i::apıyı açtım. tianımefend... Yükün - Kadıncağıza. böyle .. ııulu .. buzlu Evet. Hoca öyle söyledJ. :K~d:nlan Hatice Hanım ıdare ede.büyükliik, içinde ağlamak l\rzusuçok aşılar yapular. Ben insanlardan; 
dtınclıın bır şey er çıkarıyor. El•nde beyıtıer şöylemlşler. B!çare haıııme • - Peki efendim. ~ce Atı. 1· uyandnıyordu. Bir İnsanın bu ka - nefret ederim, fakat onları seve 1 
b.r mum, Ş11Lele.rl oraya yığmış, A. fend;nın yUreğl hop etmiş. Bır de - Hocaya üç altın verd.m. Al bu : byşe. tel. du:a~ Bve bey~z. geilın d<ır ivi olması kabil miyd; ve bu mem anlıyor musun? Haydi sen5 
yaklarımın ucuna. basarak tı-ltelerln paralarına baksın ki; heps: su o'.ma_ tlç altını da .. Sen·ın de ei emel11n bu ı :csva ı l9tememıştı. unun çıı1 ,_ ·ı ·ıı·ıw. .. t h k iL. k ı· ·ı k nd"ı müsterih ol : mış mı? ı>• :- •• d .. v.. .b d k Y ge musa a oıma· çn e - ... s 
ark.asına. geçtmı. B.lktım bir çömıe:< evladım ;rı sul" ugu e~abı mucı e e uv - , D d w h .. ·· • ~rk"rnl'<. İçer•-· lebaleb nıec.'dı''"'· al_ .. ,,_.. ··ı~.. . . r· .d. M·· Ef _ _ı• • ··ı·· Si ne yapmıştı. uy Ul.{U uzune - ......... : • ... -. ..,.. ,,~ ~ .•• .aı .,.., Allah ·· Ü 1 1 :ı: :vet ı l ı. u.rtaza en.oının o ıı . · · d d k A • tın dolu. Yarın saba.h hıdırellez bere. _ Ye... - om r.er vers n hll-'"\lme .en_ : .. .. .. .. d d h k .. ycıva<ı yava!} suısı bır en ışe e a. - Hem canım, neye tela,Ianı -; 
ket· için kUçlik çeyrek liraları avın - Na.sıl olmm bu? di. Z&ten ben elimin emeğini y!yorum. :m~nt~nk.ustun en a a aç gun geç.. r•'"1a1<.ta idi. yorsun bilmem. Bir kadLnı sever -! 

• - ...,, Allah ömllrler versin. ·mış ı ı ·• 
ror. Y&vaşça ekrıı.r odama çtkl' ... im - Nasıl olacak? Bebek caro=sı ima_ : • · • O ·· 1 ı· d kı· Ah d di in dörde kadar müsaadesi• ""' <Arkll"l var) : Ahmed ne denirse razı oluyor - w na .0 '1 e ge lyor u kl mb~. sem On d l y .__ .. ·· i 
Kapının aralıgında.1 göz.et.ı.lyorum. mı Ilafız OSinan Efmdiyl de çağ'ırdı :d A H . J-{ , 1. Agabeyın planına razı elma a u. var. nu a a ırım. OK.lla ustune: 
Cö !eğ . kapadı Gene yUkU ord R H . ı~ Ma.lımııd Saim Aıtındal' • u. neye, atıce anıma ) en . . . . ·k l k d. · k k : m ı · n en !il _ s u. uıu ıııı· gecesı Hızır ...,as : bl kl . . k . I } yük bır haksızlık ış!em;~tı. Onun orla ge ece lye mı O'I'· ·uyor ·: 
tına yerleştirdı. Üzerlerini bezlerlt! k.ıı. Aleyhlsseltim çıkarmış. ~vl~ .

1
1 İ~~· !ednl ıs ;rpın ~~ı a ı-'.rı;, meş'um talihi ile mücadele etmek sun? Herhafde böyle bir şeyden; 

,-ıadı. Gene: - Ey? Go·· nu·· 1 ı·ş11erı· :tA eki l ed .. ebt~ı e uı:ubr:namt k~ . :.ı- İçin bu arlam'n kendi kendisini fe-çekirı.mezsin, değil mi? Mukavele -i 
- İh .•. .İh ... th ... diyerek dok~n - Ellnde bir k.açmı Va.."'Dl.IŞ. P .. r.a : a ·en ısı ı e yenl ır a ım eıu - . . l .. d. !_J b h b. dd k • yaşındaki belinde o ş l.tE'lcr· ka,dırdı, b-r..k.til"en yerler dolaşmış. Bazısını : da etmesine «pekı ıı dememe ı ı ı. mızıue u ususta ır ma e yo • • ·: 

çömleğin UstUne yığdı, yilkU kap.a<lı, elıle okşa.muş. Uiaydi ömrün ç.-0k ol 1 (Baş t:ll":ıfı 311 de) t'' DY~.~~'.rmlşhb.ah h . k' _ _J Ya bir gün gelir de bu kadar ilerlHaydi bakayım, işine .... Bir dahai 

tl 
,... ttl • • ugun sa ı er zaman ınıcıen · ·~· · l ') '-' h k' b · 1 t~- Bıktım se: 

k 1 ed!, anahtarı a .... ı, gı . Arkasın sun> deımlş. J:ı.azısmı ® kamçısıle olacn;ltsuuzdır. Kadının Ç()CUğu blr bu. :d b . r .d. A . . . rt k glttıgıne pişman o ursa. 1 a a ı. enim ya11 ma geıme... ;: 
elan baktım odasııu. r t.l, mumu sön: döverm.ş: lT~ ol>: yahad <su ol> çuk aylı!lt.ır. Ha,!>ukl b:z de heniız 1: a ~ neşe ı 1 1• yşenın 1~ 1 

a 
1
. katen bir kadına ras.gelir, onu se • nin dırd'ırlanndanl... i 

dUrdU, yato.ğınn yattı. Hemen clön _ dermiş. pe'.k kayboimayan e:.ıti bir ana.il.r kaı. ~uRe1ın hanim» ofmu,tu. Mu.tem8adı- ver, onunla evlenemiyeceğine ya . Nikah merasiminden evvel Ha-: 
dilm, doğru yüke. Şilteler nid rd m., - Ey. des:ne uyar.ak ka~!ınhı.r 4:> günlük oL :Yeıı onunla meşgul olu,.·ordu. un - ) tice Hanımı ve çocukları da a .: 
bezleri uld•rdım. Canım çömle~ . çı_ - Para. da ~ veya. sul olurmuş. ı:nadan pek so.kağn. çıkmazlar. Bu k!l._ ~da o kadaT ileri gidiyordu ki Hati- t"Cl~~ d b. ki r b 1 ak bir araba ile Topkapl mezad 
ka.rdını. Allah Allan .. dolu. . KArır - Bunu ha.nımefendyie kım söyledi? dının daha QOCugunu do1:ururken. cia. ~ce Hanımın bile nazarl dikkatini ~r en ıre a ına ge ıveren u 1a! i ·1 M.. Ef d' i 
dolu. Hemen giylncı.im, c blcrime yer. - Bebek imam;.? ha 40 ı .çJnde kend!s:ne b.ı· çocu1t ve_ : 1b di k dı 1 dirme ihtimal endişesini büsbütün arhr - ıgına g ttı er ~e ürta~a en 

1 
·: 

leştird'm. Alır şey dei 1 k' bi rlmmı... - Aferin Be'bek ımaınına .. B:r kutu ren e~eği, ş:m.dıllıt U7.akta bulunma. tde e Ayor, a 1'!. :-ı tona !ı:_z l .. - dı ve nihayet Ahmed Ağabeyi bir nin mezarını zıyaret ettıleT. 5. 
d dJI k d 

r" k 1 bin ll b 'kl d 1 t ! d d .... tm b. • en yşeye mana 1 m<1o1ıa 1 go k k . . d k"l . cl"k o·· .. k .. .. d b • nı a men e oy uın ....... a a _ a a.vayı h.nk ett:. sın an s ı e. e e e:·e.., a ayı ve ır ~k I b b. . d köşeye ç~ ere· ıçın e ı erı o - onuşte apmtn onun e ara a -:. 
ra vardı. Hıdırellez kamçısı bundan - Neden? başka e::'";;eğe kO$."?layı düştınmüş ola_ E trpmaGanl.nah9e e ıyet .. v.~rdıyokr. u. meden duramadı. dan inerken Alunecl bir yabancınıni 
f.v çarpar mı hlc? Çömleği su ile doL - Çok aUm blr adam ela ond9n ... btıeeeğ!ne bilmem s.z iht.!mal verir : - e ı.n anımın yuıun. e ı se- . . . .c1· · kla ... ·· d.. :• 
durdum. Gi!ne onun ka.pad 1 g·bi eğ_ Herif ımam değ'; i!mi s!mya müte - m s~ z? Kendi hesıı.b•nın ben iht;mal avir:.ce dikkat ediyor musun, Hatice . Ahı~ed_ hıç. aesını. çıkarmadan ken ısıne ya ştıgl~l g~r. ~· i 
zmı Juı;padım. ip sardım bezleri üst'L hassısı? .. Öyle adam~ bh kutu b.cı.k.. veI"E'mlyorum. :Hanım~ Kız gen koca diye hant dınledı clınled~ ve ~ıhay~t sahte - Ah.med bey, stz mıs~nız~ : 
ne yerleştird:m. Kınlan aruıhtarı dil lava cok mu?. Ya. (par.anız ça.lınmıı;tır Maamatih mek'ub ıs+e:· b!r h:.kikati :hant ötüyonnuşsun da bunca za • bir hiddetle bırclenbıre hır fırtına Bu ellı yaşların<la, t.em.ız . gıytn...; 
v.elttim. ş·ıteıeri üstüne '\o"lğdım. \'ilktin :tıanııme1end1> deroL., ol~ydı da. herke_ I!ı:ıde etsin, ister b.r hayalin ::nahsulli ~mandır fa&mda bile oPmamııız. gibi patladı: . miş, mütevazı tavırlı hır ıhtıyard 1·: 
kıapısmı tıpkı eski şek.ilde kapadım . sin başını derde soksa.Yd~: Böyle Alım olmuş olsun alacağı cevsb gene men~ "N redeyse kadınların dedikleri gi. - Kız, geçen gün şaka dıye <Arkası nı' ! 
odama çekildim. j ad.&mları Allalı ek.5ik etmesin. Bir ku... tıdir e · I Erteai sa.balı bütön k.ı.zlar b:Lhçede tu baıklavayı hak ettl. · . . •.,,. TEl.'ZE \ ............... - .......................... _. ................................... - .................... _. ............ ._ ...................................... . 
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&ilcAye Büyük Fransız ve İngiliz edibleri 
(Baş tarafı 3/1 deı 1 Za.Ytf vücudile, yapayalnız 

Ve ancak. onu J:ıalı.~ieo nez' edebilir': ormana. Kurd ltemilderi 9atırdatnıafıL başlML 
B r mJlmıyor musunuz ki her ~e~· iyi_ Gt.:.tltı rorüldti· Ju···• _1 . doğru. a.Ey kendi hallac bırakılmış Jıazin ao. 

• ..., l'O ı;t'ler uzerinde ı_.a, h 
dir, csnı<'r .1 . •&.UMU ıı·s ile yJyoraun. 

Zira •n• Allab tasa~ •ur ve h:ılkct _ * go ge::.ı aksederek ... , Yarın ve Iıergün bu saatte V1' bu yer. 

Edl·rneBaoı sı·r,~ecı· ıraınuauı Onun arzuslJe vücııd bulmuş bi;n~~~~~ Al<şıtm oluyurihı. Kunt, tııylerı ıosun Allah tarafından do.rurm:~il b:~.e~:'1'" 
• a ne hakla kırarsıııız? !arla karışık: ilm.; 

Ne sanıandanberi el"lid habanm hi. Başı çarpık, lrn.ııkl.ırı dik, dişleri mc.Y. * 
Jifmi sıfatını talnndı? .. _ <lamı"', \' he 

M 
rr h . B Kurdlar.ı, engerci.:lcn mahJoüoı ctlt>u I Gorundu, dört adun attı, relen adama ~ lTiin kqiaı bananın yanına &1tU. 

Yazan: uazzez .ı a sın erkand -.. in,;anlıtr, .. . . drıtnı. Bır akşam sat elini onun başına ko7,. 
ç .ı; • . SIK kJ onlan oluuıe mahkum l'dn or • Butun dsıui srv çie titriyerek soludu. Art c!aı 

«hı· tindi. Eunu S(Srftyor Te bil.fyor_ ı !ld!rnetapıdan S!rtecıye kadar tram nıçlu ayrıldınız? sunuı.ı, onlardan d:ıtı:ı i~ ı, Sa.Jy.alarn al<•JorJa. F:ı - t şlk:.rınuı u. " lk yondtJum, :rarm acn köye ı:-el!• 

•Yııan zan, meyus ve ıÇ!1 dak:ka;annda mm gözlerıni kend~ m:er nde h.s e.t. Şaşkınlı.kle Mac de bunu dUşüneme_ j Çobanların menfaat. is>•n kurdlaı·ı ol. K"Şlıı f'tek!!'riııf lıoş:dt'.ı Te: "Kııı d, * t:.' ~il zeki l'e o~umuş bır, ins.an_ ~ ~ya~ta durd~ ~~ turşunlli aı;a. 1:;.m.nı n.ası1 ve kıı::nden öğrennı.ışti? Oldnf'unu:ı.dan emin_ mts!nh~! 1 zrrine atılııcağJOa. decJL 

~ uı. karŞJSınd& kend!s:ne uzun u.. Ne ktJstah, ne milna.scbets.z ınsaııl 1 df. O dakı.lcada he. ~ey !abıı addedi_ 1 • • diiTcn, Bir telıllJ..e cııdi~e 1ıc stir· nerrk ilt-rledi Kurd insanlara g-elı!f, ve enl:\nn elin. 
,._ ha.kar, gUzeı b'r tarafını arardı. Ondan kaQrna.k için ne yapmalı? yordu. A.yunca haya.en kendiaUe be lllatdurun intikamıuı nlıııak i,.·ıı t·t'J 1 , ıl ıli den 
~Yır 3.- i1n b ,,,,. bi k - .. • gC' ye, ı l' JNI, 
ceıc • uz de bır ba$tasını ce?bede_ Tramvaya b!nme saatini dd1.ştırmek ra er yaşa.Lü6ı r ımsen'n bu lı:adar. li.d ol.ı:ı, A lfıkı 4all ' . · Ve kü~ik çoenklar onan 
ı nokta Yoktu. Göz.le::-! ufak ve içer_ Jstedi. ~kat bu da aneak birkaç da. cık b r 3&kınlığı fazla v.e gayrı t.ı.b1i Clna.ret.i cinayeti~ tan-,ire .kalkışan 7 aruı ucuna birer çıçdc g-ıbl sert kıllannı 
&i~ dudaıkları ince bumu y.assı, çene_ kika meselesi idi. Dokuzda işbaşında görUneb!l!r m.yd :' Netekim ona, ak.. hlklnı!rr .. • . &illıyordu; * oquycrtarda. 
•·ırı vrı ... Belki de bunlar, teker teker olmak içlıı 8,20 Ue 8,30 arasında yola lınıa ilk gelen ya.um soy.erken de bü_ Sulhu kan pattac;il~ kaz nan tnsanlar: Munzevı kekış •ınun zlyalariJe 111.irüne. 
he rrsa Pek cl~n ayılam.azdJ .amma çıkması gerekti. Bir sabah dtasten b"r yük bir ka'ba~t fşley0nnuş gibi kızar_ C'eza vermekle rif at kt!l°bt'tmek iimt. rı>k ayakta idi, «Allah 
kı:tı.; bir arada, Macıdeye ~·ı!"k!n b!.r tramvay kaÇlrdı .. Tesadüfen mı? B;_ dıfını hissetıtı: . dinde 1nwniı'!' Ve Yahşi hayvan bir 'kayanm siperinde 

mahlüklarınm s"vt,tlklerini '"' 
Iıirbirine yardım ettilt~ni 

Gi.l'llldt~a memnmı olar. Kurd! Se~ V dedırtiyordu. lerek mi? Kurşuni!! adam da o gün - Tramvayla in•p çıkınalt pe\ ~iç Ba.,kasmı ifna alerek yu\-sek wr e.st'r bünilrl'f"'k, 
~Udu da yüzU gibi m ydi? Macide geç .kalmıştı. o1uyordu, !şlme yakın t>ir eve nek'e<t_ yapmış elınak: fikrinde mJı.tnl:ı?»I Hl41 dokunmadan bu a~ıımı vr. ôlmdl nin kard('f.lerln, 

Kipdı;lerin dinlenmeğ-e ihtiyaçları var: tın llltıteredd.t:I !dı. Geceleri yata_ Macide içln hırcm ve sinirli b r d v_ tim. * etleri kokul} urdu. 
- a Yatmadan evvel b!,· •ki saniye re başlamı~tı. Bu ısrarlı erkek gnzlcri - Ne yazı.ki * Bu ırece sürüleri sen muhafaza tıdf'. 

cekııiu!ıı hıcının karşısında durd· ğu z:aınan: onu g!lntin her s.ant.nde ta'.{ıb ed yor, Macide ona nıçin •7&?.ık. oldtılunu - «.Knrd bize fı-n,ılık y:ı.ptı Eğer 'it. 
t .-... Pek. fena jeğ~ ım! u~d t. luı!de b r an rahat vermiyordu. somıata ~aret edemedi, dah.'l doiru losc bu kendi kab;Jıatinın. ne üıest • «Kani.. Benim karde!liıu illi'~! sana 
ll~~erı acemi bır te z.n.rı dik.Uğl Bu adam n!cln ve ne hakla onunla su btwu ı_uzumsu~ bu du. cyazı:k. ettı. _ . . dır. dcd.lcr. verdikfm bi .. sadak:ı defildir. * 
lij UZ kuına~t.an clb.sesi ic nde kendısl_ alay ediyordu? Ç'l'ldn bir kız o'duıtunu ğ n k ndısl de bllm1yor nrnydu? 1 cBen aıze diyflrum kı ceza nı·mck B1zi seven baba, ar .muı uzerJnde e. Kunt ••Ttlllları to.Pbd•, aoora iepe:re 
lll b C-Jnsiz bu uyor ve h ke.s111 de :ıy. b:I'}1 Maclde iç.in buncı. t:Uııımmül et_ I - s·z:nıe b rlıkte Em nön!lne kadar . yalnız Alhhııı lı:ıkkıılır. > • ğilrrck, eıktı. 

I k.rde oldugı.ı.1a kani oluyordu. 1 mek imk§nı var mıydı? gele-b lir miyim? - 'Biz ceza Ye ın roruın: İl··· l ı ı.ur. Bütün evladı rızkhırıııı alnıışlar :mıdır/ Ve b11r11unu kaldırarak &:lnı "'duflı. 
~;Cı.rkinimı. kanaati Mııcıdcnın ıc:ne N hayet kat'1 bir lrarar verdl · K ra - Siz bflirsinız elenelim. t:myoru1:.» ıfiyc baJıı) •ır. iıwla oturdtL 
t n~ &alilam b!r .k5k: sıı.lm~tı ki ger.eli_ ile o' urdu~ odayı terltett1, Sultan.ah_ 1 Y~ya.na yüruyerek konuştular. - uZannedcr misiniz ki tek ~~rr _h • Ben sana payını gpLinUm, nlçin !!lmı. ( cDilnyanın ilm'd:> manzume Jı:üI.. 
tll'o unutarak dilııyada:ı el t-tek ce. I medde bir eve ııaltlett:.. Artı!t F.m·nö_ Bırbır er-ne ne sôyled ler? O !l.k.sam Ma lumdurr. j .roıtrtııı? l.iyatmda.n alınmış ır.) 

..,.}·, insanlardan ltaçıyo:du. nfıne inmek !cin tramv~ya b'nmr~e c'de yatağında u:.:un U2UD d~üna~ü * Yeseneb il. z. U'3lklırfl 
Cla.k~ rdi. Resm1 b!r d.aired.!n aldığı lUz-..ım y~tu; b1naenalt?yh o &aygl81Z ı hal.de bunları hntırlsyamadı. Yalnız Keşiş cübbesinin f!teklerinl ıopl:ıdı 
Güae k>luk m.aaşile i:'ecınlp Jridlyordu. 1 adama rastlama.le ko:-kusu ortadan ı aııun ismini b!liSordu şimdi: F.abr.!. «Açlık bir rinah, d~llıllr. Kun1İ11ra 
cı~ 1 ols~ .belkı o dA, boşka arlia_ f kalkmış demekti. E ·tes' ~Un gcı~e buluştular ve o ak../ &Ol)'mız.• 
tar:tı ~~· dışlııde.1 tJmnkından ayı_/ Genç kız, muh t defişt-irdi#:inin ilk I şıı.m Macide Amtr.nd"n. !z1n alarak blr Dedi n :ra~a kipeklerin haris ~1;7_ 
b r « susUne Mr!edecek b.rkac l.irayı gihıl'eri kendis!ni rahat ve ınıısterıh saat erken çııt•ı. Beyo" una gitti. D'ser ı teri 4Nıilnde, 
l'tb ta~ara koyaoilır, bir ç !t Jpf'k ço_ ıt.ssettf. MfrL!:ı:ş bir kA.bustan sıyn~mış kadınlar gibi. sun'{ şeklide güzelleş _ Esvabını cenlş~e açarak ı:ad:ı.kalara 
t!(I~ b ı- dudak boyası aatm .eiırdı. M.a_ g:"b'ydl. 1 mek anmsuna muımvemet ~t'm~ıştı. 

1 

kar!)ı tuttu. 
~ınıbunu JaPLDJJior, t.aııd ıı:, sorla.ı Fat:&t, yava.ş ya\•a: ve uzıı.kl.aştıkçıa. Fakat Fahri, ilk nazarda bunu ırördu Eşikten ~ite ufnyar:\k valvarrh: Al. 
t.rşı ığın meşru ve tab!t arzularına vaıktııe kendisini ı.l:ı 'rli ve tıtlz yapa.n ve: .. 

1 
• • ; , lab size Yer• dl:rt'r-ftt ..• 

cı~'*aveme:e fcb~r ~:~ordu. oı_ o erkek bakışlarının hatmı.~ı, tatlı b r ı - Guı.e.lığfn zi n ç n bn:.dımu" :Ma_ Ona kemikler ve etler Yerılller. 0 n_ 
\ers n başka Ulrlü fi:lıilnmek is_ h!llya g b ıkend·s ni sarma~~ baş!adı. c1de hanım. Boyıu.ı:ı: yl1!Unilz öyle se_ 111an &'itti. 
o e bUsbUtün c.rk1n1P~eceğinl gülüno Güya o adamla .ara!armda çok sıım;mı / vimli ve minah idi ti... 
a~ğını zannoo•yordu. • bir macera geçm.ş ve onunla aylarca Sevimli ve mAnalı .. ~,ell'tini.gj nı_ - Macide. senin eski od&.11 lıAld boş, 

llıt b &11n eok tuhaf bir şey oldu. Yir ber3 ber yaşamış ıtli .. 1 çin bozdunuz? Bu iki cümle haftalarca F.ıLrne«e.pıya taşmıı.'lz mısın? !fer sa 
tGi ~ 7&$111& k't.dar cı!ç bir erkekle Eıf'rnelkapıdan s;r:ı:ecıve. kadar tMm 'Maclden:n zihnıni b 1r kurt « bi yed · b::h beraber inerdik. akşamlan d~ 
~löee S~hrıemlş ellii.ll genv .kız, biri_ vayda onunla ber:ıbDrken onun göt_ Çirk n oldu~unu bl!en b:.t· kadın jç n Sll'keci L<>tasyonund'l Sl'ni bekle•'d'm. 
tıfın ~diıdne dikkatle, ısrarla bak_ !erin n haUt reı:ıır'ni pek !ark edt' _ ne l~kence ıdi bu! Bu teklif ~enç '!ı:ızın ka'!binl se\•'nçle, 
~ 1 f.artcettı. Tnınvaydg idi. kaça. J med'ği hald~ 80lll"Jdtıo onla"\ b"r 13:m Mac"de evveli Pabr"nin kendıs1le ht"VeC'.anla titr~ttı. va~itc taçmış oL 
\'e h~klanacak yeri yoktu. ÖfkPlendl ı verdi: Bel ~gi göe'er .. Hatt.A, baş_ alay ett ğ'.ne hilkınetm şt!; fakat son. duğu gözleri h~r sab':lh görmek ne bü.. 
l!:~ınlığı tl ılkşama karlar ~tırdtı. ıca erke-klerln g&Jı bebek!er nıt" (lnun_ ra, bal reng~ göz:erdr:!cl mADanın ~e- vük b'r saadet olurdu! 

ile 0 sabah trann"ay;ı b·ner.ten ge_ Jellerin bakı.şını arama.&: iht'yacını bile rin. Q<lk dPr n o.dutunu .a.:ıl.adı, JCI - Peki Fahri, ayba3lllda oraya 
"etli ~arı hatırlsdı ve içinde h'cL duydu. saadetle doldu. O"k'ederlm. 

_ lr heyecan duvdu. Hllyalen ona o derece yakınlaşmıştı Bir akşam yatağına 7atmadan evvel Bu teJclit ve bu kıtbul fki genci bir_ 
ile bı!caba o mtlnasebet.\1:4 adaJn re. ki blr g{ln, hiç bekimıed·tı blr anda.

1 

avnaııın karı:nsır•fa l!"Il" Yilzünfl tet_ leştlrmiş gibiydi. Fahri bu cevabda 
~tada mı? Oaplottu yokU$iJUde onunla karşı kar kik et' ll"' zııman havrette: M~r'denln kendisine kar"ı dııyduf,'1.ı ya 
~İ adam oTıuiA idi. Vse!de onu şıya geldiği ıı.aın.ın R&Ier!nin çarpış_ - Ne sevımr 'V"' m!nalı yüzüm nr_ tırı'•vı gör.mü~ Mac!ıfe de onun gllz. 
"ı •e paltosunun kumaşından tanL masına hayret etmedi ve h&tU onun ı mıs b 0 nlm meli-er! lerndekl saadetle sın~ı•m·~ı. 
"'Yda 

0
b zaman onun1a her sabah tram bal rengi bakısların:faki saadeti kendlı Demekten kendini a1am~dı. Saadet A..v basında Ed'mrt:ııpı Sir'tecl trsm 

tlintı ulu.ştuJrlarını anladı. Onun yfL içinde hissederek titredi. le gf!zelleı;mfşti. va.vınA binen iki &?~(' hava.t yollarım 
detil, P&ltosmıwı l.arlcııt.ıniıtı. - Macide hanım, bizim :mahalleden E!'tesi gün Fahri ona IÖ)'le dedi: bi.rle,ı.Jrd!tlerln1 anlamışlardı. 

D~vlet Demiryolları işletme U. M. den: 

MWıammen bedeM <81250J lua Uan 11000 adedi Tul11m 1500 adedi catet 
Ye prntalondıa.n .lba::et ıaLını olmak üzere cem•a.n 12500 adet 1t91 e"blaea! 
8/12/941 Pa:ı:a:rtes.ı gunıi saa.t 15 30 ö.a kapalı zarf usWtl ile .a.J.A_ .. _ İd 

b . da , ~~ ~ 
zıe ınasın satı:ı alınacaktır. 

Bu jşc gjmıak ıst~n:erın 531250 liralık mu?a!dcat 1ıeminaıt Uıe k 
ta j 

anıu. 
nun Y n e-t.tlt1 veslka.ları ve tekliflerini. ayni gün saet 14 30 za ka.:Jar 
kom.l.syon Reisliğine vermeleri lı\.mnc'!ır. ' 

Şa!ııt.nameler (200) kurU§& Ankaı-a. • Hayda'fPıl'la. ,. İzmir vezneıerin<ıe 
satllmat•adır. <IO!ll) 

Bir Bando öğretnıeni -aranıyor 
Ba.nılll'ma Dalkevinclen: 

Evım:z.ln bando ö~e,mcnliği münhaldlr. Muallim olaQ.k zat.a ehliyeti 
nisbet nde ve kendmı tatmin ed~k mahiyette iicret verılecet-tır İstekli. 
lerln l'es&i&:i Ue 'b ıl.ltte Bandırma Hal.kevlne bao VUrmAları 11Aıı "oıunw·. 

Harb Okulu Komutanlığından: 
Oltuhmıuz matbaasına 52:M lira ncre\le l&ıcr•e ve k&rto'"'afi · ı ..ı......_ 1ar ... ı§ e • 

.. .ı.uı.ı=l aıı . bir mal.baa. ressamı alınacaktır. <Güzıel San·atıar mezunu 
teren tdilır.) Hüıınilha! evrakı \'e ı;ılıbat ftll)Orile birlikte 2a;ıı;g41 a 
rıntne Udaı- ADu.rWa Harp okulu komut.&nlıtı.na mUra~U&rı. cıoıai> 

ıuuuıııı :ı.a IClLI Y<LH..lu, 



,~~~--C~'.::::===-~~~--==..,-ı--n~----~---~~ 

-... "'~ 4 • :~. \i- · . 8 ikinciteşrin bilme
cemizda kazananlar Güreşi temin eden hile 

Kontes. Ahmedln serbcsUJ.ilne b&
yılıruştı. Sonra da iri gövdeli g11Jlll 
lıır tielıkanlı idi. 

Kara Ahmedln ustası Herieıecıl 
ağar bir adamdı. Koca Yusuf gibi. 
ne sigara içer, ne de şu ve bu mükef, 
yifata tabi olmuş b:r adamdı. AA'ıf 
bıa.slı, tam bir Tüı,.t pehlıva.nı idi. 

Kontes; ikide birde Re.şad Be1f 
şunları söylerdi: 

- Hergeleci, tam Koca 'Yusuf g tıf 
bir adam. Ahmed, blz.m Fı'&IlS.IS pe.Jı.. 
livanlarına benziyor. Polpon.:.tan hlO 
faNtı Yo'k. 

HaıkLkaten; Ahmed her şeyi yapaO 
bir şahsiyetti. 

Kontes, Ahmedi yanından a..vırnı ... 
yordu. Hergün arabasına blnd!rıyor. 
yanında gezdiriyordu. 

Ahmed, Kontesle düşe kalka ısylf 
bir hale gelmlŞti ki, artık, HergelecL 
ye güçltlkle idman verebiliyordu. 

Hattıı.; ustası bir gün idman yapat .. 
ken bağırdı: 

- Ulan susak.. Ne solur durursuJJ 
Hüsmen ağanın ölrüzü gib!? .. Tehey! .. 
Memlekebte çingenelerin peeini tıırak.
maşsm, burada. da buldun bir u_ıco, 
nacağız değil ııni? .. 

Heı:geleci doğru söylüy0rdu. ~ 
Ahmt<ı TUrk'ytde çingene k.arııarU
düşer kalk.ardı. 

HattA; Aiımedln bir de çingene kL 
zı sevgilisi vardı. Bu kız; hemen Atı.. 
medle beraber ya.şartlı. Ba.zan: ÇeJn, 
berlltaşta Milrtezaıım kah~e geleli 
bu kı:rıa Ahmed 1k1 telli oynatır ve et.. 
lenü·di. 



elgrd, elefo11 Ve 

lngiliz f losu Libya 
sahi lerina 

Jiilleler ya dıngor 

ni Fransız 
mandanı 

t Yen·ce vapurundan kortu an ı 
iki kapı an an at yor 

• D "sım llMllD.. 
.,,...an. midmf .. 
mrın' - Bol .,,. 
..,. tb411 'ıln,,. 

Alman-Bas 
har'blnln en 

d.ehfetll 
muharebesi 

Prav a Rusların 
yeni mevzi ere çekil

diklerini 



F enerbahçe -Beşiktaş 
maçı yarıda kaldı 

(Baş tarafı 1 lııcl a.yfUa) / ............................................. ...... 

B ı~e Direktörü bl.r beyanatı esna_ L 
suıda: t:Bime hakem :yoklıt demi5 ve ikte takımların 
dilnkil ma.ç da buna parlak bir misal t" 
teşkıl atmıstır. • puvan vaziye ı 
B~rook ecnebi ma.çlar idare etmiş, lo 

0 
a 

iyi lkötil tam ma:ıasıle .artık olgun_ ... • 
la.şınış lıaJrnmlerim.zden Ahmed Aclem, l d · .. · ; 
Şaz!. Adnan ve 'l'ıı.rı.k: gjbl senell.'rce cıcı ::ı: < >- .ı>.. 
bu sa.hada her tUrlli zorluklıı.n yen_ ~w~ce,y 8 7 1 36 4 22 
~ olan hldtfıntler!m:.Z dururken Fe. ...,_....._ 1 'l 1 33 4 21 
neroa.hçe - Bcş!.k•aş g'bi ilzelinde ıu_ • istan'bulspor 8 6 1 ı 19 7 21 
zumuooan fazla d kkat ve itina gös_ Fener 8 6 2 25 5 20 
terlleo,."k btr maçı !kir.el derecede bir Vefa 8 4 1 3 16 9 17 
bak«n n 1d.a.re ~tmes\ eG&Sen dUnıc.tl Sül~e 8 : 1 5 11 26 13 
hAd~en baş1ca tür!U b'r neCce ile Ka.rum,pıı.şa. 8 3 1 4 15 24 15 

ezd; Beykoz 8 ı 2 5 6 23 12 
aomı erm · Tııı.kslm 8 ı 7 t 30 10 

Bô!ge ne hakemler tırasında.kl Uı.tL lıeYot s r s _ 8 3 30 7 
lA.f n hani tarafına it d lrn,.me~I bu ka \ · Po 
bil hM!se'!erin tekerrUt11ne meydan .............................................. ,,J 
vemıl'kte.n baş".m otr şey de(f~.r. Böl. sonlarına kadar g.tt.kçe ar~n bir 
ge !le hakemler r.nsınt•'l hüsnll nl_ ıı.şkla mu zamandır böyle c:ml:ı, baş_ 
yet veya &Ui zan, Hü'!ls.'\ her ne olur_ la oynamadı df!'Inektc tereddUd ct.me. 
sn olsun orta.dan :ka:<lın'mamış olan mek JA.zımdır. 
bu anlaşamamazlığın b~nce ilk kur. İkl ıra.tın göğUs göğüse mücadele et 
ba.nı Bee'lktas takun: oldu. tiği maçın hitamına sekiz dakika ka_ 

DUnkü maçta gee:-'< Fenerbahçe, la. B~..ktaştan rlilsey.ı.ı hakem tara_ 
gerekse Beşiktaş bu mevs~m zarfında fmdan 68.hadan çıkarıimak .tstmdl, 
en •ıvveıtli b r şak .de ş h~.:ı. çıkmış., yavaştan büyüyen b.r münakaşa git_ 
ıarcı İki ta.raf ta c'.dden nızcl. ı;Urat. tikçe eooı:kıtan sonra nihayet Beşik_ 
u. ateşli, ve o d!lercede hesab!ı o!arak 1 ~ takımının bir kı...;ım oyuncuları 
baş'ndı.'.tlan maçı, son 1tak z dakikaya sahayı ~ııkedlnce oyun tamamlnrunn_ 
kad!l,. ayni heyecan ıc'nde devam et_' da.n 1-0 Penerbahçenı.n galıb!yet1le bit 
tirm •erdi. ı m'şt'r. Ç:0:{ dJckatll ve pek haıı.m.s bir 

Fenerbahçe oyuna hı\k'm olarak baş ~ Me idaresi Ul.zunge:en maç n~'ın'k 
ladı B r müddet zorluk çeken Beşik., 1 yere böy!eee sema erm'ş ve yukarıda 
ta.ş havadan oynamak suretllc dUş_ 'şaret ett"ğim g b ha.kem ve bö'e:e lh_ 
tUğU bil)1lk hata.y!l rağmen oyunun ! "'dın d"'AYl bu Lş'en !lk ağzı Y8-
merkez! slkle~ı değ.şt rmt'l'ı"' muval_ 1 nan da Beş..'ktaş ~ım• olmuştur. 
fa.k oldu Beş'.ktaş ı:nr topla hemen Ömer Brslm 
hemen b•ç esMlı olarak ml.'şgul o!ma Seref Snhası: 
dan yalnız uzun d~aJman~ net~e.. Şeref sahAlllDda llk maç Beykozla 
sız b r şekilde ou h~k m yetlerlnl de_ Ka.sımpaşa arasında o:vnanmıs ve maç 
vam et.ttrcıner. Bunun neticesi h"Jllrn 1 1 berabere rona erm1ştlr. Vera • Be 
da!.ma yerden ve dah:ı. dilzgtln OynL Yoğ:usponı 5_0, Galı\tasaray dıı SlL 
yan Fenerb:ı~0l leT 26 nci dak'kada ll!lVl?lan•yeyl 6_0 yenmiştir. 
M • h n glmel b r vuruş.le ilk gol!crinl t&tanbulsoor takınn da Penerbalıce 
yap•ııar EnerJ Fenerbnhçed daha stadında TaJı:s!m takımını 4_1 meğiQb 
1azl3 ıdl. Beş''ttas tabnıını llrilJ.ı:l j 0 tm";tir. 

~~~ıa~0ı:::1 J~re~1c:ı~i~ ~;~1~~: Anl.aradaki at yarışlarmm 
yapmak istiyor, fa.kat Y8P3.D11YOrle.rciı. nfıticeleri 
İşte bu anı.da Penerbahçe Melih n af 
fedllmez hata'arı vUzünden b rblrt ar_ Anbm. <Husu.sn - Sonbaha!' at 
k.o.3ına tld fırsat ı.açırdı. Beş'ktaş ta_, yanşlannda alman dereceler şunlar. 
kımıOOD. bir pe.rlama bJş'cıdı. Fener_ dır: 
ba.hçr kales!ııdc kopan mUcade~ oyu_ Birinci Koşu: '6nal bl.rtnci, Yıldınm 
nun bUtUn b..r nkıb~lnl değ :ştlrece'.< fklncl. 
mahryet aldı ve ~refın b!r golU ha_ 1 ikinci koş11: Ceo,ylAn Tek b!r'ncl, Sava 
tt-m taro.fından otsayd aa)'l&dı. Bu a. ik ne!. 
çık b•r ha1t.sıEhlttl. , tlçüncü koşu: Karabiber b'r!nci, Ali 

Peae.rbn.hı;e hak etmiş oldutu gali.. Şah i'k nci. 
b!yetı kaçırmamak !çln 1k1nc d .. v .. cde Dördüncü koşu: Oonca b'r!ncl. S'n 
cldden caruı';"n.ne OYilUYordU. Kale_ kap l.kinol. 

, t:fs'nden. bütün hatlarındaki oyu"lcu_ Be$incl koşu: Şehnaz bltinci, Şahtn 
" vannC&:Ya kadar aıınkl Beş:ıttaş_ lk1nc1. 

TiYATROLAR 
İSTANBUL &ELEDh'ESI 

Şehir Tiyatrosu 

İstikHU caddesi 
komedi kısmında 

Bu ~ saat 20,30 da 
KöRDöVOşO 

GLANDOKRATiN 
Ademi ik:ldarın çares!d·r. Reçete 

ile .tutusu 200 kuru.ştur. 
BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZMA .................................................... 

Son POlta Matbaaa.ı: 

NC$riyat Müdürü: Hllse)'ia Rarıp Emeç 

SAHİBi: A. Ekrem USAKLtoİL 

l\"evralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser. 
icabında Günce 3 Ka,e All'lahilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

Çuval yap1cılığı eksiltme ilanı 
Toprak lV.ıahsu leri Ofisi Umum 

Müdürlüğünden 
ı - Bezi teşekkül tara.tından ver.imek ürere beş yüz bin na bir milyon 

roicldesinde, Jüt, kendir veya pamuk ipllğ1ine wı ve mtikset çuvalı y .. ptırı. 
kı.calktır. 

2 - Blr mıttn zarfında ImA..l ed~ oek mtıctuır yirmi lbindlr. 
3 - Tuil!lplerln elks ltme gün ve .saatıntlen evvel şimıdzye kadM" çuvnlcı_ 

lıkla meşgul oldulk>Julilm ve bu işi ~ k.alb!Yıyet ve teşkt:ata mı:ı:aıt 
bulunduklarını dafr ~caret ve S""..:113\Yl oda:l:ı:rından vooiJm a.ı.ma.hrı, m~ 
vaı~t t.emim.t d.aıralk beŞ bln Türk liimsıru ofis veız.neshıe tıcsllm Ce 
malk:buz aı:mn;.arı veya bu mikt.ırı mektıı.p arı dev!etçe ok.nn>ul ec.lm41 ıbir 
mllli buiknnın muvaıkJw.t tem.nat nııektubHe temin etme!.er.l ve e'ksilt. 
me ıgunü :!ml'ıl eWklerl b;r çuvaı ı numune l:.rurnık ge:.ı1..-me::le:i ve bugün_ 
den kt.Lba:ren topr:ı.fk ma:hsullerl afi inın AnılaH-nıdo. ıınüdll:ı1 ük mübo.y~ 
kontlsyonunda ve istıanbul.da. Sirkeci Llma:n handa istanıbul 9ubesi ımü _ 
dün'qetinde her ıst.ıyenıe verl:nıek uzere h1zırlannuş bulunan şıı.rtname 
ye göre ııareıret etme eri Hizmldır . 

4 - E:cslitme ikinci maıddede z.lk i ~n ş:ı.rtna.made yacilı ol<iuğu tarı_ 
da, ı)g0pa.b z:ı.rt usuu:e .ıero edllecek~!r 

5 - Teklif mekt.up.o.rı 3112/941 ta ihlne nı..:.-tı:ıyan ÇQ:rş.ınıiba günü sa1llt 
15 e tkıadar An1aıroıdıl umum müdfirliık müıb:eyaıa komisyonuna, İstTunbul 
da İstanbul şubesi müdurlüğüne m:ıMbll'l mukıa~lUnde ~m edilmiş ol. 
mghdır. Tek.111 mektupları mezkur gun Vt' sa:a,tıtıen m'!V'ıe'l oi!:dirllen nıa -
kııanı:.a.ntı. oulum.Qı!k &0.rıdn fa.deli ooaıımib:flü mektup1a. mı göndenUebn.tr. 

6 _ TaQ~r teklılfl~rlnl mürürıü blr mrf içine lcoya~r. zarfın ü. 
zcrlne :ii;iın ve arlre.s'lerın! yaz.'lc:ılk& bu mü:hiirlü za.ntı nıuvnıltkı:lt tem -
na.ta. tüd mwkt>uz veya banka meik.t .. bu V'El 2 lnaı maddede y-ıılı vn'>ika. 
ile blrt!ık.te b şbr bll' zarfo dD. temlhir edeOOklıer, dış zarlın frzt>rlne ylnız 
teldl.1 rne'ktubunun ~ lanlt işine atd old'Uğtımı !Qaret eyliyece!klerdlı'. 
Telklif mektup]arme.. şaatın m~ln ıtı mamen okunup knbu1 edlldlğl yazıl_ 
mn kh benılber. ımA!btın j\:.tle, ltcruHrveya pıaımtik tı>ll~ yn.püa.ca'ğına 
göre tekltf olumn ırtıım hem yaeı ve hem ~la açık o~rak dercl 
ldzımdır. Mektıupj Tda hnk ve sl'Lnt! o ml\YUCl).krt.n'. 

7 - İ'halıe uımmı müdürlükçe yap.laoolk. ve t.ekmt me'k!tu~rının açıı ~ 
m.ası 1çm Itaı.ıaıtl.aştırıl'!ln günden ıı baren on ~ün içinde teıt:lfl kabul 
edL.enıo k'eytlyıet 11dıtl tacı.hhüdlü b!r me!lct.upıa tetfüğ oııuoocnk.t4r. Umum 
müdürl!Uk 11ı:ılloyi yapıp ycı.p.'lırunalk'ta tnmıaımcn seıib39tıtlr. fekl!.f sa.h1ıb. 
~rl ı:ha.be için muayyen müddet zartındı te;at:memnıden dönemezler. 

(10251) 

Lev&eı 

• " ~ • ~( i • ... t • , ••• • • .. •• • ,. .Jlii ••• , •• 

Denizyolları 

MUdürlüğJ 

lşla.ma umunı 

lıa,1J 3rı 

24 İkinciteşrinden 30 İkinciteşrinc: KJ..1ar, 

nı""hlelif hatlara kalkacak vapurların isirnleri 
kalkış gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtıınlat 

Karadcaıa. haıtına. • - Pazarte.si 15 de CTn.rı), Perşembe 15 de (K.lnl. 
den:z ) , . Gal,..,a ı .hc..mu.1d.an. 

NOl': 17/11/94·1 den 1tlbaren K.a::ademz yolu ta. 
r.fe eri değ1şm.ştlr. Yeniden t.uıt:!.m vlunll:ll 
kış tarifeler.ne gere postcılJJ' Poza. t.e.:.1 ve per. 
şembe giınle.ni İstanbukkın snat 15 de ta:.ıka • 
cakb.r ve Sinoba kadn.T yaılnız g .. nd.ıiz ve sı. 
nobd'.lll Hopaıya l'Udar gündüz ve gece seyri )1l. 

pıı.ca.k..Grciır . Dön.ıışte de aıynı şekilde 5e.1ir yapı. 

la ca.k.tır. 
Bartın lıaıı.ma - ç .. r9a.:ı:ba 13 de <Anafarla), Cınn-rtesl 18 de (ça.. 

na.kk.aleJ, Sirkeci ı .ntımından. 

NOT: ( Bartın yi u po.stru!.ılrı evvelce olduğıJ 
glbı i.tc.nbu~ Çarşamba ve Cum:ırt.esı gün.. 
l~rl olmııJk uzere haftnda Jkl posta olnrolk de. 
vam edeNıektlr.) 

İzmit hattına - Perçeınbe 8 de lÜlgen). Tophane rıhtmu:ıd:ın. 
(NOT: iş•arı ahire kadar ha:f.tnıia bir posta yapı
lacaktır.) 

Mudan1a ıha.ttına - Pazart.esi, Sa!ı 9.bO de Çarşaml:ıe., Perşeın..be• 
Cuma lG da <Sus). Cumartesi 14 de ( Trak J, 
Pamr 9.50 de ı Ses>. Galata rıhtımındaıı 

Bandırma ha.t~ın,. - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8 de (Tra'k>. 

imT'O'& hattına 
AJTahk hattuıa 

Galata rıhtunından. Ayrıca Çarşamba ve cu.. 
martesı 2<> de <Mersin ve 83:ı.det.). T~ne rJlı.. 
tım:ndm. 

- Salı ve Cuma 19 da <Seyyar). Tophane rıbt&
mından. 

- Pazar 9 da <Bartın>. Top'ha.ne rıhtımmdan. 
- Çarşamba 12 de <Bursa>, Cı.mı:ıırtt'sl 12 de (Met· 

sın) S rkecl rıhtımından. 

?ID' bl ırol yemem~e ~zmıotm•ş olan binci ve UçilnoU 3toşudak' çif•e bl. 
tan r h .... y!"rden ve dalma he_ let ruanlar b:.r Ura.ya. mukabil 198 ıt ~ım•••• 
Pen

1
er00 -~n>Alt • etlle dünkU oyunun ra luızanmı.şlardır. 

iTOL--. 
lmıır ı. sürat hattm& - Pazar 111 da <İzmir>. Oala.t.ıı rıbtunındaıl. 

İanlr 2. sürat postasa - Perşembe 13 de (Kadeşl. Galata rıhtımından. 

681b ı o,,.~-·-- İdrar yolları iltıhabı, yeni ve et.ki BELSOÖUKLUG-:J. idrar zorluğu, 
mesane ve prostat ilt.habı. ,.;.stit ve koli si.'!lt&tler.:ı. Böbrek rahatsızlıkla
rına karşı en mükemmel ilfu; BU.SAMİTOL'dur BELSA'MİTOL kulla _ 
nanlar yukarıda .!ayılı h:ıstnlık.ınrdan çabuk kurtulurl!!-r· Ecza _ 
nelerde bulunur Satış deposu: Sami Aksu. B:ıhçeltapı I.ş Bankası 

Muharrir - k·tabcı davası 
. <Ba$

0 
tarak'fı kı. lnbcl sa;~n~a!. k' lııatın alındığı iddia olunuyor. çok 

ğit<ltr• va Lt v ıta cı uu~ur ı, değcnıizdir. 
çok maSTafa boğulmıyayım, zaıa-1 Ar& · · 
nm otuna da, az ol-sun. lıte, bazı . etınıze cevab veren bazı mu 
eserlerin ucuz fiata alınmaııına bar- harrırk ~ruyorlar: «Kitab basımak 
lıca aebeb budur. tan zengin o?mamış bir tek kitabcı 

E.scrleri ııatıhnış muharrirler bu Y?ktur, faka~ kitab yaz.maktan zen. 
eseri bir defa yazarlar, fakat her gı? .0~uş bır muharrir gösterebilir 
d "- b ,_ d d b' k .. 1. m111ınız) » 
cnı. nsır~ın a a ır aç yuz ıra 

para alırlar. Orta derecede muhar-1
1 

Bu, yarilış bir fikirdir. Kitabe~. 
rirler de gene kitabının formaaln. nrJ'~~·Jnda değil beş, on, yirmi ae 
da 5 - 1 O lirndnn aşağı bir ücrete 1 ne 1 ır mesai t'IOnunda, hatta yaşı 
ruı o6lmuYQr. Etbette ki, pİya!ada 1 j.lt~ı ~.etmişi bullduğu halde, gece.
adı ç•kmamış ve şöhreti 11nse ediL' .1 gunduiiü çalrjtmak, ekonomi ve 
memİ<J bir muharririn kııabcı na- ıktı~ada da riayet etmek şartile da 
z.arıfı~a. değeri da?a az olur. Cde. ha istikbalini temin edememi~ olan 
lın" b zım muhamrlerle garb mu_ ı lar pek ço'ktur. Tabii, bir iki istis~ 
harrırlerinin alm1' olduklcrl hakkı n~. olabilir. Maamnfih, bu bir iki 
t~life. Kitabcı bir Türk muharriri. ı ~~~ de servetlerini kitahcılığıı de. 
nın kıtabını. baıııtığı zam.a~ bu eser gıl, başka a~cblcre medyundurlar. 
yalnız Türkıye hududu ıtın<le satı.1 ~una. m.ukabıl, iyi kazanan muhar. 
lır, tirajı da tahiatile ona göredir. rırlerımız eğer timdiye kadar biraz 
Hnlbu'ki, metteln bir fransız muhar- taııar!'1fa riayet et5clerdi, çoktıın 
ririnin kitabını ele ahrsak, bu eser zengin olmuş olurlardı.» 
100 milyon Fransızın (müstemle- G. O. 
keler dahil) içinde satılıyor ve dün -~---_-_-,...------.-_-_-_-_-_-_--_.::.._.::_ 
yanın her tarafında okunuyor, de. ''*'"'~~"'~ 
me!k'tır. Tıraıı da ona göre olur. Ooouk bahçe gibidir, ne ekersen o 
Şımdi, mUknyeııe edelim: 

Bizde birinci derecede bir mu. 
harrırin vasati olarak 20 foı:nu.lık 
bir eserine 500 lira hakkı telif ve-

nu blçe.m!n, • 

C.cıık F..sir&'eme Kurumu 
Genel merkttl 

riliyor. Tiraji 2 ıla 3 bin arasında. Coculı: Eslrgame Kurumu Türk mil 
dır. Halbuki, buna mukabil tiıa'ı !et nln OOCuk ııevgl.sln!n tlmsaıtdlr -
100 bini bulan bir Fransız müeHı. 

Y\D'J;ta.ş! Sen de üye ol! · 

finin eserine Parisı:e bulunan bir ki 4 

tabcı S bin lira veri~, nisbet da. Oocu.k Esirgeme Kurumu yU b' 
ireainde hanıgiııi daha pahnlı satıl lerce Tünk çoeuğuııa yardıma ~l:: 
mit sayılır) Muiı:ayose buyurulııun. yor. 
Şunu da ilave edeyim: Bizde yaz.ı. ı Yurttaşı Sen de bu Yardıma lı:n.tıl ı 
lan bırçok kitablu .Jci, w fiat1na ~---W..~ 

OKSURENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
4 M9 Afi!ii 

arkasında 1?.ahvancılur sokak No. D 

İstanbul Fıat Murakabe Koınisyonunnan 
İtan No. 126: 
ist8n'bul Fl.at mUrakabc komısyouu 20/11/941 t.nr;hli toplantısında a~a

ğıtia cinsleri :ya.z.ı:ı makaraların perakende azami .. arıs fiaıla..""lDrn şu su_ 
retle ~t etmış bulunmaktadır MezkQr t'iıııtlardan faziay.ı satış yapanlar 
haJakında m.ı11l korunnuı kanununa göre taJdbat yapılacağı ılln olunur. 
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7.incırll n 
çapalı 

Çapeb 

• 
• 

Ev.;afı 

3 katlı 155 l!. beyaz ve sıyo.h 
8 k.a.tlı 155 M. beyaz ve sl)'ah 
3 kıı.t!ı 155 M. renkli 
3 kıı.tlı 155 M, renkli 
3 kn.tlı ns M. bey"lz ve siyah 
3 lt.a.th 015 M. beyaz ve &lyah 
3 katlı 915 M. renkli 
3 ıkatlı 915 M. renkli 
6 !katlı 183 M. beyaz ve EJyah 
6 :ıuı.tıı 183 M. beyaz ve sıya.h 

6 .k.atlı 183 M. renkli 
4 katlı 915 M. beyaz ve sl)·ah 
6 katlı ~57 M. beyaz 
6 katlı 366 M. beyaz ve slyr.h 
6 katlı J6fi M. beya;; ve nlyeh 
6 katlı 18'i M beyaz ve sıYah 
6 katlı 181 M. beyaz ve sıyah 
6 katlı 183 M. beyaz ve s,y&h 
4 luı.ttı l83 M. beyaz ve :.;yah 
4 kaıttı 183 M. beyaz ve l•}'&.h 

4 katıı l83 M. beyaz ve sı:;a h 
3 katlı 183 M. beyaz ve siyah 

183 M. bey:ız ve sl;v:ıh 
183 M. hey.a7. ve s1y.Jı 
183 M. beyaz ve s!y:ıh 

2 kafü 92 M. nakış re Uf 
2 kath ıo gram nakış beyaz 
2 kath ıo gram nakıs beyaz 
2 kıatl'ı 10 gram na.kış beyaı: 
2 ka.tlı lO gram na.\ış renkli 
2 katlı ?.5 gram nakış beyu 
2 katlı 2~ gram nakış beyaz 
2 k.a.tlı ::s sra.m nakış beyaz 
2 katlı 21> sra.rn nakış beyaz 
20 gram beyaz 
20 gram b ~ya~ 
20 gram htyaz 
10 gram koton Perl'! renkli 
Pamukaki çil~ beyaz 
Pamukaki çile beyaz 

No su Pcraıkence aza111.i 
satış fia•ı 

10 
40/50 
24 
40 
24 
40 
24 
40 
16 
24/60 
50 
30/50 
30/80 
10 
40 

8 
16/20 
24/50 

8 
12 
30/40 
16/24 

1 
2 
3 

50 
30 
60 
60 
50 
30/40 
50 
60 
80 
40 
50 
80 
8112 

14 a 
G.5 

14 
10 
49 
42 
55 
48,5 
23 
20 
20 
67,5 
ı:;ı 

47 
34 
2:1.5 
21 
20 
22 
19 
n 
17,5 
4tl 
4'.I 
4J 

0.5 
21,5 
2G 
2!1.5 
2'1.S 
57,5 
63 
72 
86 
!?ıJ 

30 
32 
19 

6.5 
7 

lstanbul Betediyesinden. 
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MUnhal bulunan 50 ı:ra asli • 
da.ki şeraiti ha.iz olanların maa~lı f1d müdür ınuavinliği lçtn nşağı 
Beyazıtta Belediye b\nnsında veslkalarıYle blrH.ktc 25/11/941 tarihine kada; 
iltm olunur. Zat İşleri müdürlUğ'ünc müracaat etme~erı 

1 - Yüksek tahsili olmak 
2 - tdart vazifelerde bul~nm . 
3 - 3G56 numaralı tevhit ve ~J~1 a:'erllğıru yapını, olmak. 

maaşa ist«hkak kcsbrtm;ş bulunmak v ~ununa göre 40 veya llO lira asli 
e ynşınde,n yuk n olma.mak. 

<J00!)3) 

NOT: Vapur seferlerı hakkında her türlü malQmat a.şağıda telefon nır 
maralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata B~ Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Birbci 

dürlüğil ~nası altında. 

• - Galata nbtı ını, Mıntan Liman 
binası altında. 

• • - Sirkeci, Yolcu Salonu. 
(1021>1) 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden 

1sıetme ihtiyacı !cin muktazi yhnıl kalem ewakı matbua vesalre oçıS 
eksllbne suretlle :hale edilecektir. Muhammen bedel 1329 i!ra ve muva~ 
kat teminatı 99 lira 67 kuruştur. İhalesi 27/11/941 tarıhlne rastlaY.,ı 
Perşembe günU saat 15 de Galata rıhtımındaki umum mUdUrltllt blnasıll
da toplnnao:ı.k sa.tın alma komisyonunda ~cakiır. Ş.ntname her g{1tl 
sözU geçen komisyonda görülebillr. 1984-41 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
CUrulul ~: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
6ube ve aJam adedi: 281 

llral " t&eart Mr nerl banka maamelelelt 

ZlraaL Banu.sın.da kuınbanüı " ihb&rsıs taaarrut heublannd• "° 
u 50 Urası bulunanlara eenode 4 defa ııekilecei: ltW' a Ue ~ıd~ 
p11Da 1tOre ikramiye datıtılacak\ır. 

4 Aded 1,000 Lirabk 4,000 Lira 
4 )) 500 • 2,000 
4 » 250 • 1 000 

)) 

» 40 » 100 , 
toö )) 50 : 

4
'000 » 

120 
5,000 » 

)) 40 > 4,800 )) 
160 )) 20 • 3 2 

Dlkkaı: Hcsablımndak\ ' 00 » ~ 
dQşınlyenlere ikramiye çıktlRI :: atar btr sene lcinde SO UradaD 

Kur'alar ~ede • defa 11 Mar dlrde ~ 20 fazlaslle venıecc.ktif_:,"'10., 
ttınun ta•ih'•"11\rte çek!lec,.k:t1r. L. 11 Haziran, 11 EylQl, 11 ,,,.--


