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RESiMLİ MAKALE = Bir hayata malolan hatalar .. 
r 

Birincikanun 1 

Sabahtan Sabaha: 

Hayat sahası ve yeni 
Nizam ve bu 
Dünya harbi... 

Burhan Cahid -A. rzın beş kıt.asında keşfedil· 
memiş yer yok. Bu beş ıkıt. 

940 Mayl'sından 942 Kanunu anın neresinde ne var, nereden 
na kada:r 28 ay geçti. ne ç&aT onlar da bellidir. A hi· 

Bu iki buçuk yıl, mihver he-- kanın ortasında, K ongoda ka u • 
sabına ıteşeıbbüs kaıbiliyetinin in- çuk çıkar, M alezya.dan kalay çı· 
hisar halinde elde bulundurula • kar, Ural dağlarından baıkır ç ı .. 
dk darbe in<:lirme .kudretinin kar, Meksikada petTol çıkar, vel. 
her saha.da kullanıldığı bir dev· hasıl arzın her köşes inde han gi 
reyi: mÜı'tteflkler hesabına da cevher vardır, ne kadardır hep 
mu'hard>enin ilk yılını yanlış he- malum. Bu klymetlerin hangi el· 
sa:blar sonunda sürprizden ~ür • 1 rd l 1 al ba l 

Z .. -an "'*"k ı· ~ bı'r ôür•tici, .-oJr mükemmel bir ıulanclırıcıdır, Gendik yıllarında benliöimize hcikim ol.an ua.ı_ ". r, m.uha.k. em~ e e 0 ursa 0 sun Y nız ş a· P rize ugr· ayarak a...,..irdikten son- -·· y- .,. ., ... Y Y "' h d · ki d 
~~ l • · deg·il hi.tir dü-~iinme mah11ulii olarak değil, a ,.~,erm u.zerı· rına ışe yaramıyaca arı a ma· ra 'kabugv un içine çekilerek ha· ağır birer jıük halinde •eneler omuz arımızın uzerme bindikçe • ı .. . D l z.d l y b l k 

mizde bıraktığı tep~iye göre hareket ederı..1.. amar ar'?1ı . C1 um. a.n.i izim mem e ette me zırlanmıya hasredilen uzun bir ita/ada beyin daha iyi dütünmeye, damarda karı biraz daha a· dolQfan kan J;ı (tdelil) olarak akar, cerey~n? ~aı;'ılır. gıd~rı:z. sela ıbakır var, yalnız bakırla ne 
zamanı ıgösterir. iır dolapnaya baplar. «Aklı .elimn gelir. Her ya§!ının kapısını Bu delikanlılık yıUarında yaptığımız hata ıstıkbdlı alakadaı d. iş yapabiliriz. Her eve kırk sekiz 

G ı G (\ 10 '" d l k l I L l I b l I l ht ld · · · L • h ld b'"t '" b. hayata malulur. enera ort ·' ıvıavısın a, muta a ça ar, a1<at m~a eae u yo cuya en aza mı' aç o u- mıyor~~- te•ır.s!:z ge~~r, aR•ı n e u un ır kazan clağıbıanız, her kabı bakır .. 
Fransa !harbinin daha ilk · hafta la ğumuz zamanlar gençlık yıllarıdır. Gençlıgın çekınccero bu e•aıılı hatalardır. • .............. d k 

~<l~;ı eı!:~:n;~~m:~~~~!va::!e~~n~ ·-,.l··········-···--·· .. ··-····· .... ···e··········h··· .. ····-·:: ................ -.................... a ........... b ............. e .......... r ........... i .. e·-·-····r···········I.·~.............. 'ı ~g:<>.:r.iun·çıs:u··~n~.ISE:~~Fş:·i~ 
Belçika ovalarından Belçika sa· 

hillerine çektiği z a man Fransız· .. J Bir ımemleket düşünün ki her 
lar bu harekette İngiliz kuman- t f le 'k B k el 

danının şahsi bir lkararının tesi· Ofisin bugv dayını 16.500 fakt·r V8İ80d8S8 Olur mu? ı ~~:;i~ıe aus~kak~::~ı. dö;ey:cd: 
rini gördüler. hali yok ya. Fazlasını satıp yeri. 

ln~~:~::e d};~~~le~:~s~eg;~: yanhş tartarak bir b .. d .
1
.b k San'at haysiyetile ne mesela demir veya ikrom al· 

giltereye çc'kilmcleori yeni cluru. kısmını aşırmışlar ugun en 11 aren sıca telifi kabil olmıyan ma~e~e~şioru;~:t~·i~tisad ilmi· 
mun l· ... ~iblarını ln°ilterenin o da- · · J J be be b' J • 

'-QI ~ bir h arek.et ı nın ınsan ar a ra r ır eşmış 
kikada anhya:ra.k veni icabların yemek tevzı••ıne baelanıldı trampa kanunu her şeye hakim. 

:~::~~!:: ~~,0:::;1:.r• vermiş ~::kt~:J.~ir .~•!';;;;.7;~ d=- . • q Halk .. hnuine Y•llorca şe 1:,~:g!"v:üb:;:~. k~~~üa:~; 
Ziyanla başlıyan , ziyanla de- men, orı•in buğaaylurını tartar· hizmet etnuı bir •an'atkcir, ık b 

1
,.. h,.. 

L - 00 dun- mat'-aamı•- •elerel an· hayatı artt ça una azım am d . 1 b' ~. Ren, yanıı, tartarak bunu ta•ar· B · · · K ı 500 t" t od 2 " - • h bel' vam e en, zıyan a ıtecegı mu· rul etmi_~ U lŞ lÇln lZl ay t lCare aSl lattı. uE/enin ClfJU» umile oy• maddeleri bulmak i tiyacı ır• 
hakkak görünen bir partiye de· bin lira verdi, orta mekteblerdeki fakir nanan bir reuüde, aahne;ye miştir. Avrupa kıt'ası bu bakım. 
vam etmek ısiniri zayif his adam Dün müddeildllumillğe ehemmi- merlıeble çıkan bir artİ•t dan en fakir kıt'adır. Böyle iken 
)arının karıdır. yetli bir hadise ak.setıııq..ir. çocuklara da yemek dağıtılacak uürünmek11 kelimeainden en büyük endüstıri :sahibleri de 
İngiltere partiyi keserek iki'lci ! Haliköyde bulunan u:Şuk Değir· nükteler yaparak, «tiyatrocu bu kıt' ada toplanmışlardır. Bun• 

bir partiye hazırlanmıya karar menle. • r.i T~.k Anonim Şirketi» nin Şehrimizin muhtelif semllet"inde- yarın (°bu&ün) ıehrin muhtelic semt olunan •ÜrÜnunLİn, bak Na- IL...--k •-- •_L _ _ı hA dd 
- - K r.·" de •ÜnİnÜ"or, Dümbüllü ı lar ·~ a :ıut aıaı-uan ' am ma e vermiŞti, fngiliz ordusunu ana I ipettıgı dea:ıımende ~800 kilo a. ki fakirlere Kızıla.>- tarafından dağı. lerindeki atbanelerde fakirlere ye •maı·ı de •ürÜnecek!·ı aibi, almaık rzıorundadıırlar. Gerçi şim-

_,,_ __ 11_ t'l k mı nada (Manıtoba) bugayı bulunmuf lacak s~ak yemek teY:ıiatına bu ınek levziine b&Jlanacaktır. Yalnız • k 
0 vatana çeıunoe. SUTf~ 1 e arar D-l-- evıcud' t' or . . 1..-.1-- K dak" . b - b . hem mü,lıül ıartlar içinde di ibenzininden lastiğine a ar . . rd ..ı 'h tur. ......,uadn m rye ını ıs aıinden itıbaren ucr.pao-....ıftır. Her asımpa,a 1 ınıaat enuz ıtuıe-

tatbık e<lıyo ~'.az ı,,orı.ra aa. mı loo~rleri poUte ihbar etınlıse semtte 2 bin Ye yalnız Olkiidar dlğl için oradaki tev:ılat 10 gün çırpınan Na.fidi tezyif edi • birçok maddeler uydurma sure • 
veri yormak ıçm yenı vesılele~ de değinnene gelen polis memurla- semtinde 3 bin klfi, Bakırköy ve sonraya kalmıftır. yor, hem de henüz çalıfmakta tile yapılıyor amma bakır, kırom 
çıkar mı ya, kendisi iç in de yenı rina değirmen müstahdemleri: y qilkÖy gibi semtlerde ise 500 ki. Diğer taraftan Kızılay ortamek • ve hayatını kazanmakta ofo.n giıbi maden cevherleri de yapıla· 
müttefikler bulmıya çahşacaktı, «- Bunlar Ofise aid buğdaylar- Jİ olmak üzere cem'an 16,500 den teb ve liselerde yemek yiyemiyecek bir •an'athara karff ayni le • maz ya. Netice fU büyük endüs-
bı·r zı -Jt.. lı k ... J .. ı'çindt: müdafaa • dır. Bizi alakadar etmez!» dlyere* lfaila fakire L-~ muntazam sıc.-k l vazlyetıte olan 3400 kadar tald>e- mennide balunuyormut! Bu --'- bl . 11 . 1 _ _ı 'ş 

rn "' ' · _, """'•' 1 hadiaeyı· teeuürle anlatan tri 5a11i en e en a tılllla gem da kaıaraıı_ hazırlrklarını bitirme- mümanaat .etmek .. lateml~er7 me -
1 
yemek vttilecddir. Ymnek tevziatı ye öğle yemeği vennek iç?n tetkik· add 

1
._ akla b l 

. .K. lar f 1 k 5 t •an'athar, bıı aözlerin biitün ham m e gayn rı u un • _ aik mur vazı e ennı yapara onl\ için dağıtılan kuponlar aile adedl- j lere başlamı,tır. Bu hususta hazır. b 
ye ugrasac tı -~- b -d d k rUı ı ı d ~ lar b' -•~ b aahne menau6larım ınüteeuir durmallc istiyorlar. Acaba unu · .1 · ,ı__ • k'I ' M' ç·· Y11.Xln ug ayı mey ana çı a 1 J· ı ne göre muhtelif renk i olup en i a ıgımız esas a göre a: JT!ıc:aı\e • 

. _ln gı ~ere 'lXlışve 1 1
• ı:c;t~r 0

.r lardır. fazla 9 "iıilı1ctir. Her aile reisi bu lere yalnız erzakı vereceğiz, onlar ettiğini söylüyor. Haklıdır. kaTşılı'klı aınlaşmalMla yapamaz• 
çılın 7h ıncı ya~ına gırrnesı vesı· Bunun üzerine yapılan tetkikatta kuponu bulunduğu ı~mueiü Kızı doğrudan doğruya kendı vesaltlerİ· Natidin müzayakaya diiıme· lar mı? 
lesile söylediği son nutuk göste· hadise değirmen sahibleri tarafın. l lay a~aneslne aaaıt 10 ile 14 ara. le yemeklerini plfirecelderdir. Fa _ •İnden en evvel müteenir ola- Deniz, kara yolları serbesttir. 
riyor ki lngiltere iç in iki buçuk dan buğdaydan r,. . 94.96 rand.man sın.da ıre.tlrecek ve kendi vesait.He kiri re venfiğimiz yemekler Kızı - calı, •an' at arlıaaatlarulır. Ham rnadckler dünyaya yetecek 

ıl Su·· ren hazrrlanma ve mi.ida· alınması Lazım relırken '" 97 ran- ailesinin yemeğini alabilecektir. layın ve Ticaret Odasının verdıği Bunun •an'atin bir yüz karası l · 
yaad kal d · b"t dk la· dıman alına!'ak ratMlıman fazlası Öğrendiğim.ize göre. bu it için tahsisatla yapılmaktadır. Bir müd- olarak •aklanman lôı:ım ge • kadardn-. Ticareıt kanun an, tıca· 
f a ma evreın 1 

er la b .,_ b -d t uf · ı d --L ı ı · ha · etı• ·· l-, mu-temadı'ven tekrarlan· ret muahadelcri ile karşılıklı UZ• 
d . l . · o n u ml•Ktar ug ayın asarr Kızılay af~aneler idare komıtes et sonra \K"Ur m zm mıy l tuc. ..... " 

arruza geçme evrcsı. ge m . ıt~r. ed'lmit oıduiu fekrnde tasvir edil- emrine 500 bin ve Ticaret Odası ca~larının bu mutlu işe iıtlrak ede- ması, hele bu ahibetir.in di - }aşmalar yapmak güç değildir. 
Mrsır ıtaarruzu yem deVTenın ınlt'tir. Fakat randıman fazlasının he 200 bin lira •erıniflerdir. ceklerrni umma'rtayız. 8 11 ara:la ğerlerine temenni edilme!İ Fakat bundan evvel bir yazımda 

baslangıcıydı, onu Afri'kanın iş· ı buidayda değil unda aö~~lebilece. Dün meııkur atfıanehr in açık-na- ıehrimiz takımları arıasınd" huıli- cok çirlıi11 ve acıclır. Bu artı•- anlattığlılTl gibi Almanya ve ltal• 
gali takib etti, artık müteakib ği nazara ~lı-~arak b~ mudafaaları aı münaT.eb.etll~ ken<iialle ıörüten tı 151zılayıı_ı fakirlere vereceği ye • tin unutmama•ı lazımdır d~i, ya zengin müatemlekderi pay• 
safhalar yekdiğerini takih ede ~ da varld goı:"ılm~ml~~· _ bir muharrırlmıze afhan~Jer idare mege taJ.ia edilecek maçlar tertlb NGfİd gibi 31 yıl. mütem~ ! : laaıtlCrı devirde çoık zayıftılar. 

k · Bu buidayların doınıdan dog • lııomitesi re;si latanbul meb'usu Sa- edilmesi için beden terblvesl umum yen çalıftrHf, halkın uvgurnı ..,. e.· • ki 
ce tır. . k . d ~·ı ruya Ofis:n elinde bulunan Manlto- dettin Uru tunları M>ylcmi,tlr: müdürliiiii ile temas ba1inde bulu - ka~nmlf bir aan'atlıar böyle Şimdi iee vaziyet değişmış o U" 

«Afn"ka bır dura yen -~m. • ba buğdayının kMıtar kaçıntısı o· «- Malômunuz olduğu veçb:le, nuyorvz.» bir alribete .:lli.,,.w bulunur· ğundan kendilerine hayat saha· 
drr. Bir bdklencce'k yer degıldır. l&bileceilni alakadarlar ihsas etuılı- .,. fÖhretaiz, ltobiliyetaiz o • lan bulmak kaygısına düş.tüler~ 
Afrika atlatıp geçil~~ ?ir yer ferdir. Değlrme~e Kana~~.~~ğd~- Belediye nizamlarına 

1 

Halkın gazetelerdeki l~lar ne hale .-elecelılerdir Dünyaının en zengin kaynak 
dir.» Fakat 1-ıanıgı ısıtıkarnete yı bun-'an 1 S gun evvel oğütuklu.. • .. • •• _ •• kim bilir? San' atın, ~i.y~ • larını ellerinde bulunduran An· 
d - u i'ii ve Ofisin de buğdaylardan ha • aykırı hareket edeni r şıkayetlerı gunugu- ti11 Naficli müayaka ıçıncı~ r 1 
~r . L~d· • h 1 ~-~m-- -a .... _ Lu arti•te İ•· glo - Sa\90nlara ge ınce on ar . f T h·ı1 . d 1 beri olmaması .... ıse™n e emm • • • •• k"b d• k ,, __ ,..... .. -- -- - ., d h- el Bır de a unus $3 

1 
en e e e yetini artınnı,tır. teczıye o unu yor nune ta 1 e 1 ece tilrbali balnmanaan ümicl mi har.bden önce mevcu am ma 

geçirilecİck olunıa baştan 7 P&icl4elumumilik hid!seyi ince • Belediye zabıtası sQn günlerde Vali ft! Belecll1e Reiti Dr. l..Utll veriyor? Ve 6a aö::.~eri, mu· dalerin tevziinde mrlu~,!;~l' • 
bütün talya Anglol -~aksonkab<;- lemektedlr. bütün otel, lokanta gibi umumi yer- Kırdar tMitiin b1makamhklara ve lelı, Mm'at hayeiy~tile lı~bili maıchklarını söyleme ~r ~: 
minin ~va kuvvet erme açı ır &en ııkı bir kontrol ve teftiıe tabi daire müdiirlerlne yeni bir emir teli/ mi görüyor? Herlıesın oe Onlara göre 1ıtalya benzımnı 
saha haline gelecektir. O zaman Tu .. tün ve içki tutnuııktadır. Son iki aün zarfında aöaclererek PJld~d~i-~at •hn,. mauablarmın ha lciii- rahat rahat dıfarıdan alı -
da ltalyanın her tarafına durma Beyoğlu ve Eminönü mıntakaların- ve b ... ,aiyetlerlnm guna ~ balililrten teeuür Jaymalan· yor, kömürünü temin edilordu. 
dan hücum edilecektir. ihtikan yaparken da yapılan teftlflerde bel.ediye za - ehenmuyetle bılllb oluıımaaı ve aid nı '""" tabü bafayoraz. Almanya dilediği kadar krom, 

Mister Çörçil Afrikayı bir SIÇ· k 1 1 bıtası talimatnamesine aykırı hare. oldufu daire ~e tubclen telefonla, Ol ur m 11 ? kauçuk buluyordu. Japonya bu 
rama tahtası yaparak geçecek o· ya a anan ar keıtıerı görülen 3ın3 llokanta yıldırım ~;:.11 ~~· c:-..:.:=~~~ L ) ih'tiyaçlannı Holanda müsteml_e-
lan kuvvetler için itk istikamet GalatadL Necatlbey caddt>Sinde cezasına çarptırı ıııtır. . lld. . i - • kelerı'nden ucuz ve rahat temın 

1,.. 338 numaralı dükkanda müskirat L-~L- kö ··Ah nd ha nı b D'mqt r. M ı k l 
olarak ltalyayı gösteriyor ve i a- baylı:~, yapan Süleyman adında bi· Bundan ._.,...l __ .__ pru ~ a . ,· Bundan gonra gazetelerde intişar emur ara şe erı ediyordu. Fakat anlaş~lan ne o. 
ve ediyor: .._ mal ve yo cwacın .v&p~I da gD'lf eden yazı ve tikiyetler~ aid cevab- sa el malı ba.La oluyor. Ha.yat. 

b k 'be ~ ri dün beyaJW'larne harici diikkinın· ve ~ıkıtlarını tanzım ıç n c esas ı lar en g~ 24 saat zarfında Belediye d t k ,.. d 

Yı iste~?:}~te:~i~in~e ~~=:a: :t~ru~:e:~~!!:1e:ss:: t~bırler. ah~ıfttr. i I L " tf. Ak Neırlyat-TMüdürlüğüne cönderilıecek kooperatif ağı aca sah~~~=o:r:;~t~a=~\:: 
ı ı d.. alan Belediye reas muav n u ı · ti ır~rv- h ac1 

mek talyan mi letine uşer. . iistü l.k mıftır. .ay, Emalyet müdür muulni Şükrü r. Memurlara yapılacak teker tev. yannamcsinin bir mü im m .• 
Bu, lbir .sulh teklifi değil, bır BüYil<adada lekele caddesinde 29 Saib Borlıan ve diğer alikadula- 1 • "d•• .. .. ziattnın eaaslarını kararlaıtırmak ü. desini bu ham madde meselesme 

teslim teklifidir, kayıdsız ve şart Dutnaralı_ içkili gazi~ aa~ibl Y<Ml!i rın mahallinde Japtıkları tedUkler Gezaev e.~ı !mum_ ıu. urunun ı:ere din öğleden sonra v!l&yette ba~lamtşlardıT. Haırbderı sonra 

sız bir teslim teklifidir, daha doğ de ;!!:~1;'1;1t!2rZ ~ı~! ;~ aonunda, -~umaraa~~-~~r~~..::: dunkı lefll$1trl vali muavini Ahmed Kınıiın rl1a- her milletin :ham madcle kaynak: 
rusu bir isyan teklifidir. ıe ' d • ~ ı · purlıara gırıp çıkm.....-ı nı~ • .etinde teker firketi ve memurlar la d ıbestce fayclelanmam 

l\"ı ... tcr Çörril bütün hadiseler pılan ara,tınna a flf· e e geça - bam&lların kılık ve kıyafetı dizdi- Üzaevlerl umum müdürü Baha lfl .. e..ill . . 1,tiraki- nn ~~-L.sel d.l "ırt' Bakalım 
·ı 07 

·-s rilmlJtir. tirHml alarm obılardan ton- Arıkan yanında adliye müfettlJ!e _ kooperat mum ennın esası ıKaDU e ı mı ır. 
den doğrudan doğruya mes'ul Yorgl a.tlfçilik suçundan müdde- " ~ ba Y etle okula • rinden Cemit olduğu halde din O.- le bir toplantı yapılnıı,tar. TopJan. hadiseler ne şekil alacak} 

f . .d .. b' J_ • it • . ra tafımnası ve sur Y +_._ l . . ef da ı.... --l.er lev'zlatınıa /, c / tuttuğu aşm ı aresını ır •.K.ena- lumı.mnlllge yecı miftU". rm raiıabl& edihnemesl teinm ohm küdar ve .DUtnbul Ceue. eruaa t • tı memur ~ f72 aJıul 
ra ibırakarak ltalyan milletine Bunlardan J>.,U, Un'kapanında m . Iİf etmlflir. memurlar Jrooperat~ .~ara~ın~an ya· </Jul! '-~.~ ................ -. 
hitalb ediyor ve demek istiyor :ki: FllyokufUnda oturan Halil adında Ufhlr pılmaaı muvaltk prubniiftür. Me· .................. _. •••• ,..... d.. klİ' 1 

- Başınızda bulunanlardan bir açıkgöz de evvelki llktam Sul- aUlar kooperatifi ~ ,ırketin • Kıodura fııt an ııece 'l • 

lcurt:ularak teslim olunuz, atinizi tanhamamında bazı IL1mselere 20 ı"STER İNAN, İSTER INANMAl den alacağı tekeri daire mutemed· Haber aldığımıza göre, Irak ve 
k kurulflan satılması lazım gelen sir•· &erine te-nl edecek ~e bunun mas· S dan llUD(taka.larından laken • 

tanzim etmeyi de bana bıra ınız, raları 45 kurll§tan satarken yaka • Bir arkaaafU11ız; giirlc.ik lık· - Fayda•ı'l rafı olarak kilo bafına 5 kurut ala- d:..una 150-200 bin kilo bdftr 
ha~ ateşinden derhal kurtulur- Ianmıt. milli korunma mahkemesi· ra•ında anlatıyor: - ipek çorapla gaııiyormuş· caktır. Bu ııuretle tekena kilosu me köselelüc: ııığ..- derisi gelmiştir. 
sunuz. ne teslim edilmlftlr. «Ge,enlerde paralı bir zat, •unuz gibi yollarda geur~ini:r.! mmlara 150 kuruta satılacaktır. Alakaıdarlıar bu va:ı.;yette kun • 

Son iki üç ay içinde halyan ayağındaki ialıarpinleri giHter- Yumuıak derınin, ayağınızı Miitekaid, dul ve yetimlere ıe • dura fiatlıannın düıeceğini aÖy• 

milletinin yorulduğuna, harbden Tren altında parçalandı Ji: öyle bir. 1ıucaklayıı• vardır hi, ker ıtevziatmın da her kazada se - ıemektooiırleY. 
bık!tığına, haıtıta İtalyan kralının - Selıaen liral bunun :evlıine doyum olmaz. çllecck mutemed bakkallara muay. ::.:.=:.::.:..:...... __ T=-a-='--vl-:-m--:-t---
b 11... • d b .. ··k bir Evvdki akıam YqllKöyde bir Dedi. yen bir kar btrakıbnak suretile ya· ,a 

ir ıscyanah esnasın a uyu S L· •7 Benimkiler eekitlı: alı, onlar • Sal 19 '2 ~ tren kuuı ohm19. 42 numaralı lo- - anı mı. • 1,_1851 d•M.ünühnektedlr. ~. 1 incikll.nnn l ı -t Şelhir halkının teslim manasına _.J nd bir 1 •w ı! .:ı .1..• ilt .:s h · k P w ..,.. K 2' 1 
komotlf Kadir tıUI a amc çıg.. _ Şimdi bulsam, yüz ura acrn vır Ç aa cı gıyememe dürlükleri bu tevz.iatı re'seıı yapa. Zilkade 21 - ıı. ım "' 

gelmek üzere pencerelerilne be· neyerek bir kolunu v. bac.aiını lco- da veririm! lelcilreti/ ... > cak vazlyellte bulunmadıklarından s. 1m. Gıı. Öğ. İld. Ak. Ynt. 

-yaz çamaşır astığına dair ngiliz- panntftlr. 1 STER iNAN iSTER iNANMA f bu fekli tercih edüec:ektlr. R. 12)19 2.24 7.21 9.46 12.00 Ot,87 
Amen1tan kaynaklarından çok Yaralı hMlaneye kaldırılırken • • Memurlara teker' tevzlalına bu Ya. 6,21 s,os ıB,08 15,28 17.4' 1A.t9 

haberler gddi. • . ölmiit, adliye tlılll>I Cftedin del • '-. 
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ı s· · !•~ınncuumun 
SON POSTA 

•
............... ..-c:;;. ............................................................................................... ________________________________ ..;;;,;,;;;,;,;;;;;;:;;;;;:;:: ,________________________________ ' 

""-_e_l...::g::..r_a _ _;_, _T_e_l_e_o_n_V~e:---:-T_e_l-:ı-s_i:--z---:-:"~a_b_e_r_ı __ J 
U SABAH İ HABERLER Çörçilin nutku- Tunusta vaziyet 

Londra bildiriyor: Rjeyde 
Alman kuvvetlerini 
vaziyetleri vahimleşti 
Büyük Abnan kuvvetleri 
burada tecrid olunmuş/ar 

Londra, 1 (A.A.) Royter metre mesafede bulunmaktadırlar. Londra, 1 (A.A.) - Stalingrad 
ajansının Motıiwvadaki hususi mu· Londra, 1 (A.A.) - Royterin dahilinde fabrikalar mahallesinde 
habiri bildiriyor: Moskovadaki muhabirinin bildirdi- topçu düellosu yapılmıştır. Stalin-

Staliacradın timal batısında Al- ğine göre Stalingrad cephesinde grad mülhakatında Ruslar muvaf. 
Jna.n mukaV8Detl artmıt bulunmak Don ve Volga arasında sıklfffilf 0 .. I fakıyetli hareketlerde bulunmakta-
tadır. l>üfman büyük tank kuvvet- l . . dırlar. 
1e . ·ı '-- lard b lunmak lan Ahnan kuvvet en tazyık edil- M k k 1 1 d b"ır Alman 

rı ı e IUll'§I taarruz a u me!k:tedir. er ez es m n e 
b.dır. il l • . i f • tümeni ciddi bir surette mağlu-

RJ'evde , .... Almanların vaziyeti . Dün Rus er eyıfl nkiııa ellnl§· .... biyete uğratılmııtır. Merkez kesi. 
vah'iml~lr Büyük dü,01an kuv- tır. 

eti 
· bu d · tecn'd editml« bir va Kllf&tılmıt olan Alınan garnizonla. mlnde 23.000 Alman öldürülınüf-

v en, ra a "' · . 1 d ~· ttedl B kesimde çarpı§An kuv rı ıle çarpı,ma ara eva.ın edil- tür. Stalingrad çevresinde zayiat bu 
ıye r. u kil ek ed' -~•... .. · ı· k d d etl Let a hududuna 100 o. m t ır. n»K.•&rln uç mıs ı a ar ır. v er, ony _____ ..-. __ - - ........ ..-. ....... .-. -- ____ ~ 

SON DAKİK~YI tehdid 
AıWu~"l~~~r~~f ::ıan etmesi Berlin~e büyük blr 
~~.d.e!~~L kays~!.!!!.d alüka uyandırmış 

ve merlkez cephelerinde Ruslar 
taarruzlarına devam etm:şlerse 
de ilerlenıeğe muvaffak olama
mışlardır. 

Alman kumandanlığı ü.tünlü
ğün Alman kuvvetierini~t elinde 
ol.cluğunn.r bildiriy<>!'. Almanlar 
1'inlerce eaiır almıtlardır. 

Stalingr.ad cenubunda ve şimal 
batısında Rus taaNuzları tiddet· 

ı ten düşmüttüı-. 
_:--o---

Tunusta müttefikler 
Almanlan ikiye 

ayırmıya çahsıyorlar 
Londra, 1 ( A.A.) - Cenir~cn 

alınan haberlere göre timal Afrıka
.sı ucundan mthvercilerl abnak lçin 
müttefikler tlddedi hareketlerine 
devam etme1ttedirler. 

Ciddi mpharebeler cereyan et-
mektedir. 

Birinci ordu kumandanlığı mlh. 
ver müdafaasını ikiye ayırmak için 
mebaretle çarpıpnaktadır. 

lngilterenin Moskova elçisi 
Londra 1 (A.A.) - İngiltere. 

nin Mosk~va sefiri istirahat etmek 
üzere Londraya gelmiı ve Eden ile 

gÖriİfJllÜflÜr. 

Bir kimyagerimiz 
sun'f kaucuk yaptı 

' Hikmet adında bir kimyaker!: 
'miz yerli ham maddeden sun 1 

kauçuk yapmağa ınuv.ıff.ak. ol· 
muJlur. Tecrübeler şebrımızde 
bir fabr'kada ya~ılmı~, ınuva~.fa
kıyetle sona. ermitfrr. ı:ecı:_ub; 
esnasında yapılan otomobıl lastı· 
ii, kaloş ve çizmeler Ankaraya 
gönderitmİ.f, yüksek makamların 
takdirimi kazanmlşltr. 

Almanlar "Gen· ş hazırlıklar görmekteyiz. 
İng:lizler yaptıkları hatanın derecesini 

öğreneceklerdir,, diyor 

Berlin, 1 (A.A.) - Yaı-ı reıı. 
mi bir surette bildirildiğine göre 
Çörçilln İtalyayı ıiddetle tehdidi yal 
nız halyada değil, Berlinde dahi 
alaka uyandırmıştır. Bu mesele
nin Almanyayı alakasız bıraka
cağını zannetmekle Çörçil hata 

etmiştir. 
Büyük bir f aal:yetle hazırlık. 

la:r görülmektedir. İngiliz tehdid
lerine ecab eden cevablar verile
cektir. İngilizler yapmış olduk
ları hatanın derec~ini tecrübe
leri ile öğrenmiş olacaklardır. 

Ruslar Letonya hududo yakınında 
( Baf tarafı l inci 11uylada) 

öğle tebliği eıkinde, Stalingradın 
amele mahallelenr.de topçu düel
loları yap•lmakta olduğu ve ke
tif kuvvetlerinin faaliyet göster· 
mekte oldukları bildirilmektedir. 
Almanların bataryalarile hava 
topları tahnb olunmuş ve hemen 
hemen bir tabur miktarında AL 
man y.eık edilm~tiır. Stalingradın 
cenub ha.valisinde bir Sovyet Bir
liği, Almanların 16 blokhavz ve 
zırhlı sığınagını zaptetmiştir. 

kavemetine rağmen Rus kıt'aları i. 
lerlemİJ ve müteaddld meskun ma
halli geri alnııılardır. Buradaki çar
pıımalar esnasında 7500 Alman 
imha edilmi§tir. 

Yarılan Alman hatları 
Moskova 30 ( A.A.) - Sovyet 

gece yarısı tebliğinde bildirildiğine 
göre, Kızılordu Don nehrinin doğu 
kıyısı üzerindeki Alman müdafaa 
hatlarına gİrmİfllr. 

Novo•okolniki kapılarında 
Stıc*holm 30 (A.A.) - Gene. 

ral Zukov'un kıt'aları, kütle halin
de Mo.kovanın batısında Alman 
hatlarında açılmıı olan gedikleri 
açmıtlardır. Bu kıt'aların Letonya 
hududuna 97 kilometre mesafede 
kain Novosokolnlkl ,ehrinin kapı • 
larına varmıı oldukları söylenmek -
tedir. 

Staliıngradın ~·maı batısında 
Ruslar, Don nehrınin doğu ia -

bilinde Mihvercilerin bir müda
faa hattını ya.rdıktan sonn~ ileri 
hareketı«ine devam etmişler ve 
mühim bir müstahkeırı mevkii ele 
geçirmi,lerdir. Stalingradın ce -
nub ba.tnında Sov)'et kıt'aları, 
taan-uzliaırına muvaff akiyetle de. 
varn etmiflerdir. Merku kesi - Rjevde Va%İyet 
minele Rualar, Almanların birçok Londra 30 (A.A.) - Rjew'de, 
kar.tı ta.arruı:larını püskürtmüı _ Stallngrackfa yapılan sokak muha • 
ler ve birçok kasab,lan ve Al - ~leri kadar ıiddetll çarpıpnalar 

• k olmaktadır. R·-la h manlaı-m bır mu avemet merke- - r mu asara top • 
zlni zaptetm'•ler-dir. larının ıld~etli ateıi.nden sonra hü-

Londra 30 (Radyo) - Gece ya.. cumla te~~. zaptetmekt~irler. Ala 

d M 
_ _ı_ d _.J'l t b manlar bütun kanallusyonları ku. 

rısın a oıı&OVa a netreaı en e • rut: ak b l bl . . 
·~ " R k vetlerı Stali ad . ar . un ~rı r ıstih~i.m sllslle-

lige gore, us uv . • ~ H halıne gehrmiılerdlr. Her ev kü-
çevreııinde yeniden 6 ila .. 10 kılo- çük bir istihkam halını aln;ıftır. 
metre ilerlemlt ve bazı m~lm ~L Ruslar, sükiınetle meydana çıkan 
rnan mevzilerini IKal etmışlerdır. bcmı.bardıman planörleri lcuDanmıı 
Son 4 gün içinde bu çevrede 20.000 tardır. Yeni modelde birçok tanklar 
Alman öldüriilmüflür. Ruslara Alman mukabil taarruzla. 

Merkez cephesinde Rjev mınta • rı~ı .geri püskürtmek imkanını ver-

Dev let iktısadi teşek- kasında, Almanların şiddetli mu. ıni§tır. 

külleri umumi heyeti ERLİT AŞ SİNEMASINDA--., 
An'kara 30 (A.A.) _ Devlet , ...... ÇEN~arınki Çarşamba matinelerden itibaren 1 

iJrt!udi t~ekkülleri umum he • 1 
yeti bugün saat 10 da, BaşvekH HAR'IKALAR HARİKASI BİR PROGRAM 
Şükrü Saracoğlu adma Maliye 

r~:~~~~~.::~n·:.:::;::::: o·· ıdu .. ren Bahar Peçeli Kadm 
T. C. Ziraat Bankasile bu banka 
memurları teka:ld sandığının 'J.ahi desta- En kuvvetli bir heyecan, en es. 
1941 1 h bl Her kalbe aıkın en 1 rarlı ınaceı.ılar sinema romanı 

yı ı esa arını tetkik eden eser 
ık . '~::n:•~::a:,..:t:a:c:ak:.n:1~u;a;z;za;rn;.~ .. ~ .................... 1 .. 111111~ Omiayonun rapoı-larını müzake. r-

re ve '-bul etmi.tir. ' 

nun akisleri 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
Önümüzde gc:ııi ~ ufuklar açı

lıyor. Çö çil, Ron.mel kıt.'alarmın 
tamamile tahribinden sunra hu • 
sule gelecek vaziyeti tasvir etti. 
Fakat bu aralık ~ımali İtalya ü. 
zer ine yağan hamba lar yakında 
cenubi İtalyanın Ü5le rini ve li -
manlannı tahrilı edeceklerdir. 

Bizertte mihver c!ış müdafdalarına karşı 
büyük bir taarruz bekleniyor 

(Bal tarafı 1 2nc:i sayfada) yosunun bu sabah bildirdiğine 
bağlayan iki yvldan biri de ke. göre, Amiral Darlan, Fransanın 
silmiştir. Her .ın Bizertin dı; mü- tevkalide komısecı sıfatile ve 
dafaalarına ka;·;,ı bir taarruz Fransa. mare~ali H : devlet reisi 
beklenmektedir. Birinci o:-duya tarafından kendisine verilnıi§ o
gelince, ayrıca bir taarruza hedef lan salan.yetlere istinaden bir e. 

Alman aöz'"·usüne göre olacak Tunusa bı"r top menzı"lı" · · · · mırname nefreLmışlır. Bu emır-
Berlin 30 (N.P.D.) - Bugün- yakla~mı§tır. Müttefiklerin ele namede şöyle denilnıektedir: 

kü basın konferansında Alman geçirdikleri CiJid n, bir demiryo- Fransanın Fastaki umumi ko
matbuat sözctisü Çörçilin nutku lu ve yol kavşak noktasıdır. Bu miseri, neşredeceı;: i kararname • 
hakkında şöyle demiştir: «Çör- mahal Tunus -tehrinin 23 kilomel lerle Fransız F.ısınd a sulh zama
çil'n bu defa ltaiyaya karşı tat- re ıimali garbisinde bulunmak- nında Fransız kcmunların" , ,e 
bik etmek istedıgi usul yeni bir tadır. General Andersonun ku - Fransız hük\ım..,fnin kararna . 
şey değildir. Aynı ta.leh ve leh- mandasındaki kıc'alar sahile ka. me ve nizamnamelerine göre it
didler takriben bir sene evvel İn- dar ilerleyip gedigi gen\şletmet;e tihaz edi' ehilen he .. türlü tedbir· 
gilizler tarafın elan Alman mille· muvaffak oldukiıtrı talcdirde bü- !eri almak salahiye tine tamami-
tine karşı da savrulmu§tur. tün Alman miıdnfaa sistemi alt- 10 --"ı . .. · ... 

Çörç;lin İtalya.ya hitaben söy- üst olacaktır. Berlln 30 (A.A.) - Resmi teb-
lediği sözleri gözönünde tutacak /ngiliz ı.::bliği liğ : 
olursak şu netice m e ydana çıkar: Kahire 30 (A.A.J _ Ortaşark Sirenaik'te Alınan • İtalyan kuv-
Çörçil, Mihver devletlerinin ayni İngiliz kuvvetlerinin bugünkü vetlerı, du~man tankla ının hücum. 
mukadderatla bağh olduklarını larını püskürtmüılerdir. 
ha.la" anl--amı$lır'. Pazartesi müıterek tebliği: T ··-• ki d'" ....... . • . un...-a sava, uça arın1ız, Uf 

Alman milleti nası\ kendini Karadakı kuvvetler mız hak - man kol arını bombardıman etmit-
na.ayona1 sosyalisl İdaresile yek- kında bildirilecek hiç bir ~ey tir ı 
vücud görüyorsa, ltalyan milleti yoktur. _Dü~ Li~ya Ü~erindeki ha 

0

Şarki Akdenizde bir denizal' 
dP. kendini faşist ida:esile :.>yle ve faalıye~, ut.ak mıkyasta ol - avcısı, İngi iz bayrağ ı altında s.efer 
~ö .. mektedi.r. mu}tur. Bır Alınan av uçağı, u· eden Triton adındaki Yunan dt..niz-

ltalyanlar ne diyor? çaksavar bataryalu.rı tarafından altısını batırınıı ve nıüretteb~tını 
Ankara 30 (Radyo gazetesi) dü~ürülmiqtür. 28/ 29 lkin::iteş • esir etnı ııtir. 

Bugünkü neıriyatında Çörçllin nut- r!n gecesi, agır bombard.mao u. 27 / 28 lkinciteırin arasında ıatna
lmnu mevzuubaha eden Roma rad _ çakları, Trablusgarb limanında - li Fransız Afrikasın,n liman.arile 
yosu, İtalyan halkının sükuneti mu ki gemilerle li~an t:sislerini bom kara sularında hacimleri yekunu 
hafaı:a ettiğini ve Çörçil tarafından bardıman etm4l~rdır. Dalga kı 165 bin tona bal iğ olan 29 ticaret 
savrulan tehdidlerden korkmadı • ranlarla elektr~k santralı üzerin- gemisi batırılınııtır. Hacimleri ye 
ğını söylem Is. İtalyan maneviyatı- de infilaklar vukua geldiği ı-ö - kunu 100 bin ton olan 11 tlcarel 
nın yüksek olduğunu belirhn'•tir. rülmüştür. Ayni gect:: Tunus ve gemisi de ağır surett" hasara uğra 

Torinonun uombarriırnanı Bize.rte limanlarına hücum edil. tılmıştır. Bunların batmıı olmaları 
Roma 30 (A.A.) - Resmi teb- miş ve buraloarda 3angınlar cıka- na muhakkak nazarlle bakılabilir. 

llğ: rılnuştır. Bundan başka hacimll"r i mecmuu 
Dün gece Torino ,ehrine karıı Londra 30 (Rad)o) - Şima. 398 bin ton olan 65 r;cmi daha ha. 

yapılan bir akın, mühim hasarlara li Afrika.daki müttefik karar ga- sara uğratılmııtır.Diğer taraftan 2 
sebebiyet vermeml,tlr. Bataryala • hının son tebligine göre birinci zırhlı ile biri çok ağır olmak üzere 
rın attık'arı mermilerin iııabetile bir fngiliz ordusu Tunu~ ~ehrine- doğ- 3 uçak gemisi hasara uğratılnııı • 
bombardıman uçağı Mıchel ! ne yaki ru ileri hareket"ne devarn etmek- tır. 
nlnde düımüttür. Gcç.::n akın esna. tedir. Amerika.o motörlü kıt'a • S muhafaza muhribile 5 kruva• 
sında diğet" 3 düıman uçağı dÜfÜ • larile Fransız kıı'aları tarafın - :zör batırılrnı§otır. 
rülmiiftür. Geçenkl hava taarn.ızun- dan desteklenmİf bulunım Gene- 28 kruvazör ve muhrıb hasar• 
da telef olanların mıktarı ılvil halk ral Andersonun ordu~u Mihver uğratılmııtır. 
tan 15 ölü ve 22 yaraltya baliğ ol tayyareıleırinin hiıcumu altında Alman bombardımanları 
muıtur. mayin tarlalarından geçmekte • Berlln 30 (A.A.) _ Sirenaik ia 

dir. garbinde Alman bomba ve av tay. 

Fransız donanması 
nasıl intihar etti? 
( Baf taralı l ine: ı.ayf ;ıda) 

bütün havuzlara düşmi.ı~tür. Bu 
esnada bütün rıhtımlarda toplar, 
tüfekler ve mitı cılyözler, cehen
nemi bir ate:ş püskürüyot"lardı. 
İnfilakların çıkardığı sesler bu . ' ınanılmıyacak müdhiş gürültü 
içinde birbirine karışıyordu. U • 
çakların gümbürtülerile düdük -
leriın bağırtıları birbirinden a • 
yırd edilmiyordu. Her tarafta çı
kan yangırlar, muazzam faciaya 
pek uygun olan hailevi bir fon 
teıkil ediyordu. Gemilerin bir -
çoğu kaçmak teşoLbüsünde bu -
lunmutla.na da .ı~idlerde ağır 
yolla. geçmek mecburiyetinde kal 
mışlar ve Alman uçakları için ko
laylıkla avlanacak birer av ol • 
mutlaı-dır. 

Birdenbire gok, kıpkırmızı ke
silmiıştir. Tersane, tek bir büyük 
infilak neticesinde berhava ol -
muş idi. Tersanenin hemen yaki
nmde tam:r edilmekte bulunan 
beş gemi, ayni Zl"manda hu•aya 
uçmuttur. GemH~re gidememit 
olan bahr.iye silahendazları ile 
tayfalar, limanın dükkan ve kah 
veba.nelerinde pusu tutmuşla.ır, 
Almanla.rın üzer İne atP.f ediyor· 
tardı. Ertesi günü fecir vakti, 
Toulonun merkc;ı;nde hala çar • 
pıtmalar devam ediyordu. 

Amiral Laborde 
Zürih 30 (A.A.) - Baster Nah

rlhten gazetesinin Berlin muhabiri -
nİn bildlrdiğlne göre, Strasburg zırh 
lısının üst güvertesinin su aevlyesln 
de bulunduğu ıırada dahi filo ku -

, ' SARK'da 
Arabacının kızı "e Balıkçının 

karısı filmleri gibi 

Amerikalı paraşütçü kıt' aları yarelerile stukalar Agedabya kesi • 
Tunu&a yakın bir mahalde bir minde lngillz kuvvetlerine taarruz• 
hava meydanını iual etmişlerdir. larına devam etmlılerdlr. D. N. B. 

B'zerte d~u ileri haı-ekette 
devam etmektedir. Henüz mü -
him bir çarpışma ?lmamı~tır. 
İtalyaın Gcuvvetlerinin Gabesi mÜ· 
dflfaa ettikleri anlaşılmaktadır. 

ajansının öğrendiğine göre, diıt • 
man late yollarından yeni kıt'&Lu 
ve malzeme sevketmeğe tqebbüı 
etmiftir. 

ltalyan tc:bliği 
Londra 30 (A.A. ) - Fas rad-

Roma 30 (A.A. ) - halyan or· 
mandana amiral Laborde ve kur - duları umumi karargahının 919 nt 
may heyeti gem ide bulunmakta ve maralı tebliği. 
vazifeleri batında hareketsiz dur - Slrenalk'te diifmanın zırhlı kol· 
makta idiler. Muhabir bundan bat- larının baskıları püskürtülınüttür . 
ka bir büyük kruvazörün bütün top Tunus kesiminde zırhlı vasıtalar, 
larile diğer gemiler üzerine, sahil ha la desteklenen düıman kolları, dur· 
taryalarında ayni zamanda bütün durulmufiur. Bu kollar bir çok kaıv 
gemilere alet ettiklerini ve Alman- yonet kaybeUnİ§lerdir. 
ların eline geçmeden evvel onları Mihver kvvetlerlnin bir hücum• 
tahrib etmeğe çalı,tık!arını ilive et- neticesinde dütmanın mühim bh 
mektedlr. mevzii zaptedilmiJtir. lngllizlerlc 

Laborde ölmemif mi? . iL 
Madrid 30 (A.A) _ Amiral Amerikalıların biı'kaç tankı tahr" 

Labord'ın, kaçınağı veyahud ıtab _ olunmllflur. Bundan bafka 2?0deı 
'b et ~ ı t ı d B 1.0. fada esir alınmıflır. Bu esırlerlı 

rı meg a3ID m e en . p .. nı - . 
nın tatbiki için Tulondakl filoya e- 25 1 subaydır. 
mir verml, bulunduğu !İmdi kat'i Tunuaa giden takviyeler 
olarak anlqılmıflır. Nevyork 30 (A.A.) - Alma~ 

Amiral Labord'un Dunkerk zırh. baıkumandanlığının Broenner ıeçid 
!ısında kurmay heyetlle birlikte bo- yolile Tunusa takviyeler gönderdljp 
ğulduğu sanılıyona da, Stokholm - bHdirilmektedlr. Alıan son rapol' 
dan gelen bir habere göre, Petain'ln lara göre, ikisi zırhlı olmak Üzere 
emrile batmak üzere iken Straz • 5 tümene yakın bir kuvvet İtalyaya 
burg ~ırblısından ayrıldığı da söy- gelmifllr. Bu tümenler ılmdiki hal. 
lenmektedir. de Mllinoda bulunmaktadır. 

Biiyük filmler yaratıcısı ve haldmızın en çok beğendiği 

TRACV SPENCER 
CRET A GARBO'nun yerini dolduran iittün arta.t 

iNGRiD BERGMAN 
ve güzel ve sevimli yıldız 

LANA TURNER'in 
Beraberce çevirdikleri senenin en heyecanlı eseri 

İKİ YÜZLÜ ADAM 
(Le Dr. Jekyll et Mr. Hyde) 

YIKILAN 
SAADET 

enualsiı: ve coıkun muvaffaki· 1 
yetlerle sinema meraklılarının 

hınçkırık ve göz yaflarlle ı 
devam ediyor. 

Yarın Akşam 

Türkçe 
kopya.si İPEK ı:::;.:~ ME1.EK'te 
~---

Yerlerinizi evvddeıı temin edinl%. 
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[Tarihten sayfalar J Güreş müsahabeleri: 

aır hamam Profesyonel serbest güreşler 
Kırtasiyecilikle mücadele hatırası artık niçin yapılamıyor? 

Yazan :.,,Valentin Katageı• Çeviren: Hasan Ali Ediz 
BaDkıaıuıı dir~ktüni o gunun - Muavinim gönderdigim j)\. 

gazetesini okuyup bir kenara bı· tarı okudu mu?. 
raktıktuı sonr' vücudunun buJ _ Hayır efendim, henüz 

0
_ 

Yazan: Kadircan Kafll 
J[ eçecizade İzzet Fuad Pa· 

'8- 1860 da doğan ve 1925 
de ölen Osmanlı kumandanıdır. 
T~hsilini Fransada yapmııtı. 
İkmci Abdülhamid zamanında 
bir aralık Halebo sürülmüş Mad. 
rid elçiliğinde bu!unmuşlu: Meş. 
rut~ye~ _ inkil&bından sonra or.ge
nerallige kadar yükselmi,ti. 
Fransızcaya vukufu kuvvetliydi· 
hatta 1877-1818 harbine dai~ 
«Kaybedilmiş fırsatları> iııimH e
seri11i fransızca olarl\k Pariste 
bastırmıştır. 

Mesele basittir: İş çığırından çıkmış, halkın 
spor heyecanı suiistimal edilir olmuştur. 

kesildiğini his~etti. Kısık bir se" kumadı. Evine götürüp okuya.- , derhal müdahale lazımdır 
Yazan : M. Sami Karayel le: km ı ca ıf .. 

- Katibi huraya çağırm!. . -. Vay karata vay. Vay kırta-
Diye b.aylurdıktan sonra, yun ııtyecı vay. Onu buraya çağır!. 

ruklarını takaklarına da.yadı v4 -' - - f d · - runımn e en :m nasıl olur? 
düfÜ.Dmİye başladı: Muavin ve zatuilini:ı: ayni ıahsi-

Dire.ktörün katibi, ayaklarını• Jet d • ·ı · · · egı mısınız:?. Yani z.at•ali-
ucuna b&aa.rak j.-.-j oirdi: aiz· t Aı• • • 

7- • ı za ıa ınıze mı çağırnyım ?. 
- B&ndellUi ç.ağırmJ!smız e - Sus, aptal. Resmi İ§ haya. 

fendim, dedi. tında «ayni Ş:\hsiyet ı> mevzuu 
- Evet. Oturunuz!. Okudunu:ı t.ahs olanıaz !. Resmi iş hayalın-

mu? • .ııla bütün tıahsiyetler resmidir. 
Ki.tib , büyük bir eza kelle: Çağırın onu bu\":lY a ! . 
- Evet efendim, okudum. D~- - B14 üstıin-e efendim. Bay 

di. mua•in, zatıaliniı:i direktör ça· 
- Pek.i, 'bu m~$Cle ha.kkınd1ı iırıyor !. 

t:lkriniz ile?· . . . 1 - ilen - f - ŞiıtMJi geleceğimi söylcyİ-
- Öyle :u.ıınedıyorum kı, tıd- - Evet efenci'ına. ._.nnızl. iniz!. 

detli ltir mücadele açmak lazım. -.-.Hımın ... Şu .ba._e gö.ıden - Bay direktör; bay muavin 
- Krrta.ı>iyecilikle?. l'eç~ ~e ~.ara.te etnıeK üzer~ timdi gelecerini söyledi. 
- Evet efendimi~, kırtasiye- proJeyı ılk once mua•ıne, yanı - Çok iyt. )iı; çıkınız!. 

cilikle. ~a g~it-i~iz ! B~n m~avin ı.ıf a· * 
- H-I-•ıa• .. ızl. ŞiddetJi bir mü ti.le n"'oJey 1-" tt '-t T. kr'b b' 

11&.1 ·-· ...- ı paı·a "' e ıu: en 50n· a ı en ır ııaat sonra u~un 
cadde açm&k lazım. Kırtuiyed- ra direktör sıfati.le İln:r.alamak ii. bir zincir halinde dırektü;ün ka 
liğe kartı +iırhlelli bir mücadele zere arene bana get~rini2!. Anla- pıaı önünde sıta bekliyen ziyaret-
açnı&k J.izım. Jo.:ırtas:yecilik bir ~ıldı mı?. çiler, içerden, kendi kendine ko-

jcemiyetin h•ş belasıdır. Sosyal - Anlatıldı, efendim. nuş.ınakta ol~n direl:törün sesini 
thastal1klaı-m en korkuncudur. - Şu halde hemen ·~~ batla· işittiler: 
Eıki cemwetleı·in yadigarı olan yınız !. ProJ·eyı· t · ı 

•J anzım etmış ~r 
bu korkunç hastalıktan kurtul- * mi? 
mıwk için be" çareye ba~varmak Katib, elinde proje olduğu 
lazımdır. Bakıa.nız.ıa gazeteler bu haqde, direktör muavinine veka
mesele bak'k1nd~ neler yazıyor· let etmeıkte olan direktörun ya
lar 7. Biz de kırlA.!iyeciliit! kar§l nına l'İrdi: 
ea .. lı aurette mücadeleye gİrİf· - Bay direk ~ör, şey bay mu
meliyiz !. Söylediklcr!m doir u de avin, dedi. ,u projeyi liıtfe.n gÖz-
iil mi?. den l'eçirerd< pP.rafe ediniz!. 

- T amenıen cloğru, efendi- -Nasıl pı-oje?. 
miz !. - Kırtasiyecilikle müc,.dele 

- Şu halde biz de bankamız· projesi. 
da, bu :.abatla ger<"ken tedbi.-leri -·- Güzel. bırakınız, ı:özden ce 
almalıyız!. Si.t derhal İcab eden çireyim. 
emiTleri verin'ı.!. Hem de müsta - Baş üstüne efendim. 
celen!. Öyle ki, müeHesemizde * 
bir tek kırta&İY,edli~ vak'ası kal- Banka direktorü k•Hbini tek-
maıın!. Anladını.ı mi?. rar yanına sta~ırdı: 

-Evet efendimiz, anladım. - Ne oldu?. Muavinim ı•Kır· 
- Derhal paç&IA"1 sıvayın ! .. tasiyecililcle mücadele proje5i» ni 

Kırtaa;yeciıik!e ınücadele hakkın imzaladı mı? 
da e&a.Slı bir pt"oje hazırlayın!. - Hayır efendim, henüz im. 
Projeyi imzalamuı için muavini.. zalama.dı. ((Bırakınız, gözden ıre
me ıötürün ! . Ondan sonra da ba çireyim ! >> dedi. 

Evet ~fendim, tanz'm et. 
mişler •• 

- Srz tetkik ettiniz mi 7 
- Evet, ettim. 
- İmzaladınız mı?. 
- Hayır İmza:amadım. 
- Niçin?. 
- Önce alzİn İmzalamanız la-

zım. 

- Ben daha büy:.iğüm. Evve
la s;zin inızalamanıı: lbazım. u. 
sul böyledir. 

- imzalamam. 
- ,s:z; isİnİ:l.<len çıkaJ"ırım. 
- Ben de ııizi s:kay1.•t ederim. 
- Bedbllht kırtasiyeci !. 
- Asıl sen kırtasiyeci 

* Kapmın önünde beklesmekte 
olan ziyaretçiler, odacıya -sordu
lar: 

- İ<:~e ne oluyor?. 
- Bizim direktör kırtasiyeci-

lt!d~ mücadele e~Fyor. 
Ha•an Ali Ediz 

na l'etirinl. Büliin bunlardan son- - l>üpedüı: edebsizlik!. İtle 
ra bu projeyi tek11ir edin, ta.-niııı aaıi bıma kırtasiyecilik derler •. 
edin!. Kapıya vurmadan içeri gi- Şimdi, ıderhat bir ı.ihtarıı yazaca· 
rilmeaio !. Y et'lere •İl'ara atılma- iım. Almız •u k•iıdı. Ona bir 
sın t. Şey, caıuD'l, ne diyordum? ihtar yazınız!. İmzalanmak Ü7e .................................................... . 

~ kaydı. ı,te lurtaaiyecili'kle re bana .-etirini:ı:, sonra da 2İm· Tütün ve içkiye 
mücadele diyon!um. Velhasıl bu metle bu ihları muavinime veri· } 
aahada ne yapmak kabilae ihmal niz!. yapı an zamların 
etmeyfoiz!. Haydi göreyim 11eni!. - Muav;niuizc, yani zatıali- tatbikına başlanıldı 

- Em.reıdeniniı:, efendim. nize mi efendim?. * - Ne diye ba11a olsuR? Mua-
Direktör kısık ve uykulu bir vmime!. 

sesle haykırdı: - Fakat ınu!\vininiz izinli bu-
- Katibi buraya çağırın!. lWlduğu müdd~tce zatıalini2 o-
Kitib ürkek adımlarla içeri na vekalet büyurnıuyor mıydı-

girdi: nız? 
_ Bendeni:ı:i çağırmıısnınz e- - Sus! Biliyorum! Hususi ha· 

fendim?. yatımda ben benim. Fakat resmi 
Şu kırt.uiyecilik iti ne ol. hayatta ben hem bankanın direk 

törüyüm, hem banka direktör 
Emirlerinizi yapbm ~fen- muavininin vekiliyim. Anlatıldı 

du? 

diın. mı?. 

lnlılsarlar ldare$İnln tütün ve ~
ki fiatlarına yaptığı zamların tzıtbi. 
kına dünden itlbaren baJlanmıftır. 
İdare, verilen beyannamelerı tasnif 
etmlı ve elde bulunan mevcudü 
Vekalete bildirml~lr, Ayni zaman -
da İnhisarlar idweslni,1 kaçakçılık 
bürogu m~murları dünden itibaren 
bayileri 1mntl'ola b&Jlamıtılardır. Bu 
kontrollar bayilerin verdiği beyan -
nameler rnu~iyatına göre yapıl. 
maktadır. 

İzzet Fuad Paşa uker olduğu 
kadar da muha.-rir adamdı; ha· 
tıralaı-ı ara&ıJlda o deVTi aksetti. 
ren, çocukluk duyguları samimi
yetle anlatan parçalara tesadüt 
edilir. Fransadaki umumi ha -
mamları hiç beğenmez, fakat fs. 
tanbulda, konaklardaki hamam. 
lan takd:r eder. Hamamda ge • 
çen bir macerasını şöyle anlatır: 

((Bir gün banyomu bitirmiştim, 
Şam nalınlarını ayaklarıma ge
cirmek ve Bursa hısvlusuna bü -
riinmek üzere idun. Bu sırada ik; 
eenç cariye benim çıkmamı bek
liyorlardı. iki tarafımdan tutun 
beni ist!rahat saionuna gÖtÜr1'•ek 
;;zere geldiler. Bu pek genç Çer
ı.. .. " kızl"rı çok giuel ve zarif 
idiler. Birinin adı Neşve diğeri. 
nin Melekti. Bir:ııi kumraldı ve 
hareloi ~evetüyi.i renginde gözleri 
vardı. Diğerinin saclan açık ke!\· 
tane ve saçları öldürür.il siyahtı. 

J'.feşvenin elbfaesi Türk hiçi • 
minde, gül renginde, garnitür . 
süzdü. Belinde siyah bir kemer 
vardı; etekleri gen;' ve kıvrım 
kıvrımdı. Melek açık m.avi giyin
midi. 

Uzandığım yerde onlara dik. 
1'-atle hakıvorduın; biri ııaclorı . 
rn1. d;p,-cı-i ayaklarımı kurulııy"l'· 
~'1J Sonra kahve. buzlu limonıı ta. 
..,: ..... ,.,." , ... ivorlar'. tuva]Ptimi yA.p 
mıı1ka devam ediyorlardı. 

lçer:de akan sula: durmamış· 
h; gümüş tasların mermerlere 
çarpmasından çıkan se<Jler duyu· 
luvordu. Beni yıkayan ihtiyar 
iki kadının yıkandıkları anla,ılı. 
vardu; buna canım sıkılıyordu; 
vüzümü buru tıatT.ak auretile 
h'!\1-erimi genç kızlara anlatmağa 
çalışıyordum; onlar da ihtiyar 
kadınlar çıkınca kendilerinin yı· 
kan·acaklarını ha••• hissettirdiler. 

B:ır saat kadar sonra iki ihti
yar kadm çıktılar; koltuklarında 
bohçaları vardı. Ben yerimden 
kım•ldanmıyordum: kzılbim çar -
parak bekliyordum. iki güzel kı· 
zı hamamda görmek iç;n ne yap. 
malıydı? 

Neden sonra bir ht't'aız gibi 
hamama doğru yürüdüm, kori • 
donın sonuna ~ardım. Kapıyı ya
vaşça ittim ve birinci salona gir· 
dim; orasını boş buldum. Yalnız 
'ki elbise, iki de ipek ~ömlek var
dı; rastıtele atı]mıştt; yerde mi. 
nirnini iki terlik göze çarpıyordu. 

Titrek ellerle asıl hamam ka

B ir aralık profeııyonel ser· 
beat gücctler du1"madan 

y.apılıyordu. 'I aksim stadyomu, 
Maksinı •ahne&i, Şeref stadı pro
fesyonel trÜre§leTımize meydan 
oluyordu. 

Profesyonel güre,.lmn hızı an
cak dört be§ sene kadar sürdü ve 
birdenılJıi:re duraladı. Acaba ne
den? 

Fakat fstanbulda dcralayan 
profesyonel güreşle .. , vilayetleri
mizde devam edip duruyor. İs
tanbulda geç~ akçtden çıkan bu 
güre.şler vilayet m~rkezlerimizde 
pekala yürürlük halindedir. 

Profeayo~l gür~şler, acaba 
İatanbulda neden yürürlükten 
çıktı? Ve neden k•çar haJc geJ
di? 

Profesyonel trure~leri, Avru
pai bi:r gciz ve bılgi ile idare et
mek ıistiyen organizatöl'ler, halk
tan para çekmek iırl:ı müsabaka
lan, tike ( danı~tklı) bir hale 
koydular. Pehlı-.. anlarımızı para 
mukabil.inde Avrupadan getir
dikleri salhurde ve yalnız ismi 
kalmış pehlivanlarla karşılaştı. 
rarak halkın parasını çekmek i
çin gürül4ülü müsabakalar tertih 
ettiler. Bu, gürultü\ü ve velveleli 
reklamlar ve mÜ6abakalar bida
yette epeyc alaka topladı. Fakat, 
bir müddet sonra halkın anlavısı 
ve bazı gazetelerin bu yoliaki 
neşriyatı l'Ürefie.·in ciddi olma· 
YlP dan11nkh oldugunu ortaya 
koydu. Bu sebehledir ki, İstan
bul.da yapılan proh••yonel mü~a
bakalara: rağbet, itiba:-, emniyet 
!\Za)dı. 

Bunun üzer:ne Ol'ganizatörler, 
halkın rağbetini ve alakasını çek
mek ve ta.şhiJı etmelc icin ikinci 
bİ'r yola saptılar. Bu y~l cidden 
emniyet Yerici bir yoldu. Ortaya 
bir ama.tör pehlivan koydular. 
Bu amatör pehlivanlar, beynel
milel &abada nam almıtlardandı. 
Haı.'ık beyninde sempati kazan
mı,l.ardandı. Okkası, cüssesi, 
göııteriışi yerinde idt Tekirdağlı 
Hüseyin, İşte bu, aml\tÖr ~ampi· 
yon ile güreşecektı. 

Emniyet ve itimadı kaybolan 
fstanbul l'i.İreş meraktılar1 bu i
lan üz47P.ne derhal harekete gel
diler. Sike g\Weşler) unuttular. 
Laf değil, MeTain1i Ahm-ed!e Te
kıirdağlı güreşecekti. Re~iktaf 
,tadyomu hıncahınç doldu. 

Küçük pehlivanlar, birbirleri· 
ni fcırasıya yendiler. Ru 2avallı· 
la,., meydanın hakiki rol sahih· 
'eri idiler. Ne de canlt ve 5çten 
gelen bir hızla boğ-t1~uyor1ardı? 

SırA Tekirdağlı ile Mersinliye 
q-elmi"ti. Gür~ yeni"İnceye ka
-tar ilan olunmu•tu. M~yd21na çı· 
lrıo~ "•"ınıl ..... bİ'rcJ,.nh:.-,,. d.-<Hsti-

- Projeyi hazırladınız mı 7. - Evet efe.udimi:.:, anla~ıldı. 
- Hazwladım efendim. * Mütekaid, dn1 ve yetimlerin 

üç ayhk maaşları 

pısını açtım; kendimi iki genç dar fazla açbm.n 
kızın kar,ısında buldum: kork- Fuad Pa§anın hatıralarından 
tular; hayretle iki küçilk ve kuş bu parçayı bir fnnınzca mec -
sesini andıran çığlık attılar. Fa- muada okuttum. 0Tada sonu yok
kat bu çığlıklar heklend:~i ve ... , . ,& .. aba başka yerde çıktı mı. 
korkulduğu kadar kuvvetli de • nasıldır, bilmİyOt'um. Bununla 
iildi. l.>erabtt eski mu'htqem konakla· 

- Muavine imzalattınız: mı? 
Hayır efemdnn imzalatma· 

dım. 
Neden imza!ntmadınız?. 

- Çünkü muavin izinli .• 
- izinli mi?. Ona kim veka-

let ediyor?. Onun işlerine kim 
bakıyor?. 

- Zı.tıalinh, eff'nd:m. 

Tarihi tefrikamız: 2 5 

AKiLE HANIM 
ve 

·•· 
SULTAN 

"6EHÇ1, OSMAN 
[Kaha kaha l'Üldü] dev

leıtlu vezir Davud Paşa 
hazretleri a.arayındayüz. [Arka. 

Bankanın k.atibi direktör mu-
avinin vekili yanıcıa l'irdi: 

- Bay muavin. dedi, size di· 
rektör~ bir kaiıd getirdim. 

- Peki, buraya bırak. Ben o
nu evde gÖ7.den geçiririm. 

- Bı~ üstüne elendim. 

* Direktör katib~ soruyor: 

f endiıniz ka.pusuna dahi kul ol· 
dık. [Elini koynuıut. a.th] akçe 
bol [yutkundu] ve kebab ve pi· 
laT J.eoa-er ile geJür yoldaıım. 

- !. .. 
Davud Paşa üzerine baıka bir 

teY konutmadılıw. Hamza Bey 
kahveaini içtikten sonra iki yeni
çeri ile eıllefip (IŞahininı. sırtına 
atla.dı, «Asma.> cami avlusu kah· 
vesi önünden uzaklaşmağa ba~· 
la.dı. İki ayakdat ardından seslen 
diler: 

- Hamza Bey, hey, yoldatım 
Hamza Bey •• 

Hamza Bey vücudunu yarı 
döndürp bak?~ Kelender Ui· 
rus uza!ktan uzağll bağırdı• 

- Cuma ııünü konakta nuarz? 

Mütekaid, dul ve yetimlerin üç 
aylık rnaeılarının teıvzline bugün -
tlen itibaren batlana.caktır. Bugün 
yahıız emlak bankası tevziat yapa· 
cak, malınüdürlükleri de tevziata 
yarın ba.tlıyacaktır. 

Kızlar bana gözlerimi kapa - -.n hayatından bir yapraktır ve 
maklığıll)ı söylediler. ~u i~.barla ela tarihi bir kıvmeti 

Fakat ben elimaen geldiği ka. ..,. • ...ı.... Ka'1ir"'"an Kollr 

Gözlerini açtığı z11man güne§ dalı sallar, yaprct.~larını hııırda· 
Bakırköy ve Ayuta{anos taraf· tırdı. Dalı aara.madan evvel az 
la.randa a'kşam gölgesi çöken es· ileride ağaçlar •~·asına gömülü 
mer topraklara gömüle gitmi§, (<kameriye» ye baktı: Kameriye. 
batıdaki bululiar yarı siyah yarı deki ıavk, etraimdaki ağaçlara 
bakır rengine ~alan bir k1Zıllık ve taze sarmaiık yapraklarına 
almıılanbr. vuruyordu. Genç adamın yfü·eği 

Yaası zamanına daha çok var. çarptı: «Akile)) Hanımı oradaydı 
dı. «Akile>) Hanımın konağı tara. demeok ! 
fma looınu komşu camideyken git Kayısı dalını biTkaç defa sara· 
tiği için aktam yemeği yemc:den tı, yapraklar 5easiz gece içinde 
Eyübe gitti. Ocad:' iskele yanın· ürküntü veren bir hı} .rb çrkRrdı
dakıi keba.bçıda karnını doyura· lar. ııKameriyel> tarafındaki has
cak, sonra bir kahveye uğraya- ta ııık önünde kıpırdaşan iki 
cak, cemaat namaz için cami ve gölsre, Üzerlerine kadar aydınla
mescidLe...e akın ettiği sıralarda nan ağaçlar üzerinde oynaştı. 
Küçtik Çelebiyi tınnanıp bahçe Kayısı dalını bir daha silkeledi: 
duvarı altındaki muayyen yere Hıtırtı bir daha gece kuyhlluğu
yanatacaktı. na yayılmıttı. Ardından, duTar 

HeJ.e yassı okunl.örken kahve. boyuna doğru g-elen hafif bir a. 

rnanki ılhi duvar kenarına da. 
yandı, titreyen bu sca usullacık 
f ısılda.dı: 

- Siz misiz Hamzll Bey? 
Delikanlı bayılacak gibi olu· 

yordu. Elini çaı van yüreği üze
rine bastırdı: 

- Be.nim mürüvvetlü sulta· 
nım. 

- Namemi almış mı idiniz? 
- Beli, benim mÜl·üvvetlü e-

fendiciğim. 
- Ya, dün gece .-eldiniz mi 

idi? 
Hamza Bey az daha sokulup 

seaini alçalttı: 
- Gelm4 idük. 
- Yazık oldu Hamza Bey! 
- iki eli bos dönüp acı &Ö7. 

Yatı dökmüş idük. dqı AltuncuoğlunR baktı] Hilaf 
mı aöylerü.z yoldaıım 7 

AltunıeuojJu sesini çıkarmadJ, 
Hamza Bey ~ylenen teylerden 
bir f&Y aıılryanıaclığı için ıorda: 

- Ya, aiz Etmeydanındaki 
uOrta.dann aş-rıldınn: mı 7 

Genç aipahi batını sallayarak 
hayvan.mı dehledi. 

Vakit çok e1"«U, o iki çapaçul 
yeniçeriyi alıp Fatihteki kebab· 
ç.Jardan l>Wine aitmediğine ad& 
ta pipnan olaaı celiyordu. 

den kalktı. Gece, inadına bulut- yak 9eSi oldu. Delikanlının yüre· 
luup karanna.ya gidiyordu. Bah· ği göğü. kafe.ini parçalayacak- idi. 

Bubamın misafirleri var 

- Yok, ortamızdan aynlmı, 
deiilüz. Ayruca Davud Pap ~ 

ikindi üı:tti Topçulara döndü, 
od.asma çdcilip trÜD.ef baiuıya 
kad.. ~·c.ekt•. 

çe duvarı altında durup etrafı mıf gibi dövünüyordu: Ayak ae•· ! ... 
aealedi: Çıt yoktu. ihtiyatla du· teri daha. yaldafb, .-ece içinde Fındııkludal<l yalımıza göç 
v.ara brman.dı. Taze çiçek açan akaran mceciık bir .-ölge kayısı edecek idük. 
ka;yun ağıacııun duvar &tüne U• afacının altına geldi, duvarın - Ya, '1mdi va-z mı geldinüz? 
zanan bir dalı vardı ki, Hamza bahçeye düşen tarafı adam bo- - Övle oldu. Bubam bu ~a· 
Bey pldijjni aJalatmak için bu yunclan alçak olıduju için her a- hah ~ bunda katacağınuxı 

ler. Mersinli, hııkem heyetin& 
şöyle diyordu: 

- Ben, ancak kırk beı dakıka 
&'iİreş yaparım. 

Tekirdaglı Hüieyin bağırıyo..., 
du: 

- Olma:z ... Yenişinceytl ka
dar. 

İnsana bu konu~alar, bu, 
bağırı§Jl1alar birçok şeyler fısıl
dayordu. İ~in ga.r~bi L.!n1 hnkem· 
heyetinde olduguın haJde bana 
bile incel'kler ford:z olunuyordu. 

Kırk be~ dakikalık .ı;üıeş old·ı.1. 
Benim gördıiguml! göre Mersinli 
Ahmed, kırk beş dakikalık ?ıu 
nazik güreşin son dakikasını güç 
bela tutabildi. Ya Tekirdaglı, 
nezaketten ayrıl .. ıı idi ne ola
caktı? 

Her ne hal i~e, bc.rabere kal· 
dılar ( ! ? • ) Tekirdağ!ı Hüseyin le 
Mersinliye bu beı aberlikten son.. 
ra bir maç JaJıa hazırlnnmı§ 
bulunuyordu. 

N~hayet Maksımde bu büyük, 
gürültülü maç :.ahneye kondu. 
Meşhur amatör güreşçilerden 
Adnan i.dc Tekirdnğlı ve Mersinli 
güreşeceklerdi. 

Halk, aınatör Adnan pehlivan 
dolayısile yeni bir realu:yonn tu
tularak Maksinıi doldurdu. Ben, 
bu güreşte bir ke-ııara çekilip ya
pılan oyunlara seyırt'ı oldum! 
Bu, güreı te halkın şikayetini 
mucib ol.arak bitti ve son olarak 
seyircilet", profesyonel güre§lero 
veda ettilet'. işte o gündenberi 
stanbulda org&nİ:tatörler profes

yonel güreş tet'tib edemiyorlar. 
Çünkü seyircileı in emniyeti kal
mamıştır. 

Ben, yazıyorum: Hiç kimseye 
bir garazım olmadan, bir şey 
beklemeden, bir zümı eye alet ol .. 
madan açlkça yazıyorum: Mer• 
sinli Ahmed, Adnan Tekirdağlı 
Hüseyini yenebilirleı· miydi? •• Bu 
çok temiz, iyi güreşçı olan deli
kanlılar, Tekirdağlı Hüseyinin 
ayarı pehlivanlar mıydı?. Değil 
Hüseyinle boğusmak, ıike bile 
yapsalar minder üzerinde doğru 
dürüst kırk beş, elH dakikalarını 
belli etmeden tul bilirler miydi) 

Türkler, ana baba güreıçi ol
dukları ıiçin yutmayorlar bu gibi 
JeYleri... Türkiye seyircisi, Av· 
rupalıya benzecnez. Şıp diye an. 
Layı verir tike ile ciddi güre~i ..• 

İtte bu sebebledlı- k;, profes
yonel güreıler, İstanbulda tertib 
olunamaz oldu. Çünkü seyircisi
ni kaybetti. ş:md: perakende hal
de Anadolunun vilayet merkez· 
lerine panayır pehlivanları gibi 
döküldüler bunlar . . . ' 

Yalnız on be, yirmi a-ündür 
alttan alta kul&gıma bir şeyler 
çalınıyor. O da şu: 

- Dinarlı Mehmed ile Adnan 
Maluimde güref yapacaklarını~ 
Buna hazırlantlıyormuı ... 

Eğer bu, dojru İf.e; demek ye. 
ni bir formül buluamuı oluyor! 
İstanbul halkına yeni bir sahne 
kurulacak demek! •• 

Bence, profe3yonel güreıle.ri, 
başsız, ka.yıdaız olarak kapıp sa• 
lıvermenıelidir. Kor.trola tabi 

(Devamı 8 inci •-:ı)lada) 

söyledi. (Sesi ÇOK titremeğe bA~. 
la.dı] Ya, Fındıkluya gitmiş olıa 
idük, bir dahi ııelemiyec!ek ve be. 
ni görerniyecek idini.t 1 

Genç sipahi gülümsedi: 
-Elem çekmen benim nazb 

sultanım. Sizinçün «Ferhad>J gİ• 
bi dağları deler idük! 

- Beni çok mu seversiz Ham• 
za Bey? [Kı.sık kısık fısıldadı] 
Celin doğrusunu söylen, beni 
çok mu seversiz? 

Delikanlı eli.n; uzatup duvar 
üstünde aka.ran küçücük eli tut. 
mak isteyince genç kl.z elini çek· 
ti: 

- Yok Hamza Bey, timdiye· 
dek eliniz elime cf cğmemiı idi. 
[Kart .. ındaki k rart•nın elini 
çekip ba.şım eğdiğini görüncf \ 
tekrarladı] Ya, beni çok sever 
mi idüniz? 

- Bir avuç gönlümüz var idi. 
anı r<cihann eylediııiT:. 

- Sathi mi dersiz? Ham:ıı 
Bey. 

- Benim Akil ... H•..,,1mım! 
( Arkaaı var) 
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_ ~azan 1:k·~::.~~.:~;k~.!!.~,~~1:!!!... kütübh··-d· roller oynıyan Rus 
~ Öylenecek §eylere bir inti _ değı:tl goze aıd o~cagındaıı b~.a vu~ır zaruıedıyor'Jm; dedi. • d 

,,!S zam vermek lazımdı, bunu ehemmiyet vermıyorum, ye.~ıır ı:'ihayet bu sö . .derden çıkacak s b • b k 
yapabilm k.. .. habenİn kı- ki $0Dr&Jan merak ederek lueat netıceye VaMnlt oluyordum: uvarı or usuna ır a iŞ 
aa vakfe:.nd':ı~n ;:~~:de ederek kiıte.blarına mür~caat ebin v':.'!n- ~ Sizi t~. e.dcrim ki dedim: 
ıl>ir aigara yakJ.ır.ı, ben tekrar sö- )arın doiru. t~laff~zunu da og. - >:'1k.aek tahsılnıızı b~tirince eski 
ze bapa.mad vvel kendiaini renain, demı+lik kı melıı:teblerın lı.a.na tu.an-uf edeceksinizdir Ordular'n dev adımlarda motör. --·~ 
'f&§ınnıı gen:n di;e tavsif eden denleri o kadar dolgund:U~ ki bu yani lüzumu kaJ a:r ... Fransızca: lefl'lil bir aırada eski sistem muha-
11luhatabım benden evvel davran- eaki yazıyı okwnak dersını mek- da okuduklarınızdan rüsı.:h . . rebe tarzının bir yadigarı olan sü
dı, biraz kızararak: _Müsaade teblet"e koymak ~üm~iin.1değil. - .. ~~ kelimede soruyorcasına vari kuvvetlerinin, rolünü bltirmlt 
ed.eneniz, ai.z~ bir şe)· i'tiraf ede- dir. Şu halde 0~.ıversıte •·-: o ~- yu~ume baktı. Fransızca muka- bir insan gibi, yavaı yavaı sahne • 
ceğim, dedi. Ben yalnız eak;den yarda b~Iunan y~kse~ tahııl m~- bil~le ~la~bm: - Rüııuh peyda den çekili1ine phid olduk. Fllhaki. 
yazılmış şeyleri anlamakta zor - esseselerınde bu ış; bır yer tah~ıs ettısemz turkcedc de öyle olll- ka tayyareden, tanktan, zırhlı oto • 
~tik çekm:yorunı, hatti. eskilerin ol~~a,lıdır, n:lekım yabancı dıl- caktır. O zaman pe~erinizler, ha- mobilden, motoaıkletten r.onra ıü. 
ılccmuımalarınt da layikile anlıya- ler ıçın .~e boylc .. Y.a~ıhyor. Şu ~anız.la. d~ek ı~tı:rorum, misa- vari kuvvetkrinln, orduların bir blr
mıyorum. Babam oldukça ya~ian halde yuksek .tahsıl.ını ikmal eder fırlc:~ı~ı~ musahabe5inde hiç def- liği olarak yeri obnamılk lazımdı. 
mış ve bütün hayatında görduk - ken genç nea.·l e ,kı yazıyı oku • tercıgınııze ve kut·fun kalt-n,inize Seri bir muharebe birliği olan sü _ 
ferinden okuduklarından istifa - mak melekesini kazanmış olacak müracaat etme<len hazır bulu- vari ordusu, kendisinden daha seri 
de etmi~ münevver bir .adamdır. hr. Y~~k talı.~i~~ girmiyen ~cnç mn-, ~B;tta fırsat bul.urııanız onla. olan ımotör)ü kuvvetlerin yanında, 
Haftada bir ~ece evde bır toplan· ler de luzum gorurlerse kendı bu rm d.ilile olma&e. bıle neslinizin elektriğin karşısında bir mum gibi 
tı olur. Onun misafirleri de lten. lac2kları vasıtala,-la bu maksadı bugüne mahsus dUile &iz de i§ti- zevale mahkumdu. 
disi.ne benzeı·, umumi malümat temin ederler. rak edersin.iz. Nitekim, İkinci Dünya Harbi ba, 
sahibi uyanık fikirli yatlılardır. Sözumun bu noktasına gelince - Çok teşekkür edenm, beni ladığı zaman kara ordularının ~n 
Nelerden bahsederler? Her fey- zihnimde biır atlayış oldu. Sor _ İrşad ettiniz. Her ,eyde.n evvel mütekamillne, en modernine sahih 
den demekle mU:;ahabenin n &Jl dum: - Siz Fransızcayı ne ka- eski yazmm esadarını el~e etmek olan Almanya, süvari kuvveHerini 
zeminlude dolatlı&ına i,aret et- dar btliı-aiıniz? üzere hemen 4e başlıyacağım, ı lltlgari hadde indirmlı~ koca Ahnan 
miş olaoaiım. Bu zatlar pek ta- Gencin s!masmd3 bir pembe ve bira'% söktükte-n sonra dediği- ordusu içinde sembolik olarak an • 

rbii olarak meusub oldukları nes- dalca uçtu, bir günııh itiraf ede- ~iz eserleri okunıağa çahfaca- cak bir süvari tüm~ni bırakmı§tı.İs- Rua aüvari kuvvetlerin~ men~ub bir müfreze bir hefil 
flin dil.ile söyletirler. Ben on~arı cekm;fOCG· u.lanArek: gım. • kaındhıa.·ya, Belçika, Holanda • hareketi esna:sında 
dinlemdde ietifaJe edeceiıme _ Het"halde Türkçeden daha - Edebı eserlerden bahseder- Franaa, Balkan harekatında herhan- , 

1..
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____ ~, L:-.. ko"feye siner ve he · ken p--ıL ·· l •-· k't b t · ı.· .. 1 ha bl .al "d ,__ fa rene, Almanlara kal'§I aü -ıani ve tlddetli darbelerle harbin bü 
"D\.& &JWL• 111' ..- iyi!.. 4fedi. C'K guze uır ı a ı unu • gı vır suvar r ne ruıı oıwua - • k I .. .. ~. . 
men heır toplantıd<1 hazıl' bulunu TekraT eordum: - Bunu fnrn tum. Süleyman Şevketin cı GüzeJ dık Müteaddid Libya hareketlerin- v.arı uvvetl ~u. anmışlar •. ve auv • tun mukadderatını degı§otırmlılcr ve 
rum. Görüşülen ~eyleri umumi ııızca derslere mi borçlusunuz? yazılaT ıı eseri. Zannederim, dört de de herhangi bir süvari harbi vu. rı kuvve~~erlnın h.lr. yan hücum~ ile ~al?olyonun .mağlubiyetine b:lfl.'ca 
biır ıekilıde anıl..maz deiilim, .yal. cilddir, kolay te)lerden baılıya- kubulduğunu, veya süvari kuvvet - Alman tova1ye.lerını bozguna ug~.at- anııl o.lmuşlardı. Tantı\Ull§ İngıliz 
nız onların kullandıkları k ehme- Dedim. rak zorlaTa doğrn g:den ve bir !erinin kullanıldığını lıitmedilc:. mı,Janlı.: 1.24.2. >:ılında Alman fO • mllharnrlerlnde:n Wa ter Sco« 0 

~en:len birç.oklarım bilmiyorum, - Kısmen öyle, diye cevab çok kıaımlarında şerhler yapan Fakat, Sovyet • Abnan harbi, bi- valyele;'"ı bırbı.~ını takib eden dalga- ~ar bu mesele hakkında yaz. 
lelimde cleEterc:ğimle kurşun ka- verdi; fakat eaıl okumak saye- bir mükemmel eser . .. ze süvari ordularının zannedHdıği lar halinde mun~lt Rus topraklarını dı~ı _br yazıda 'aynen §unları söyle. 
•lemi thunla.rı c":ılice i~ret ede ainde . .. Elime ne geçersf!, kitab, Bir ~ey tahattür etmek istiyor- gibi büsbütün li.ı-:unısuz olrnadıkla. ele geçirme& Jçın Rusyaya s~ldır - mtşti: 
rint aonra manalarını• arathr • ıazete, mecmu il, hep okunım. casına gözlerim kapadı, b :raz rını, batta bugün bile, sırasında fev 1 mıflnrdd ı.ndAlk~ksRıı.ndr ~evlaskınlılnk.~u • <ı • • • Kıt, R ların sadece mütte-

' ki t h . Ve bu ·uretle o"yle bip hale gel b kled" D-.ı· k" G 1 k ı~d üh' ll - man ası a ı us onıu rı once fı' '-1 id' y ı. _. 1 ,mnk üzere . . . Bin:o arını a ~ın ~ • • e ım. c:oı ı: -· eçen er-- aıa e nı anı ro er oyna.ınaga f-:ıı- d- lru l . k d & ı. oııua o ı.anıan ar zanne • 
ederek mıluım: Mesela aon top- dim ıki hatta düşüuürken Fran- de on beş yi:rmi genç bir edebi namzed. olduklarını lsbat etti. ~' T3° nd vvt ıerı 1 ::rısıfn a dildiği gibi hiç de onların yegiıne 

•iantıda ahlak bozukluğundan sızca dü§ÜnÜyorum; yazarken toplantı yapmıştık. Ht-men hepi- Sovyet - Alman harbi baıladık- kçekı:ııbn zodru a a1.mış ~. 1
• al • müdafileri değiıdi. Napolyonun ric-

L h--.ı·ı.: _.ı t dd' k-1 im~ı.i de öyle . . . B1r hatıra defterim · _,_. ı· h"I" "d"k b t R ı ._ d ı d k ' at u sıra a onttan arın ıçıne C z- ati tlmal sog·uktarının .. Jddetlnden •• ııeoınyoruu, ere ı et - mız e-ı ı-sanın ca ı ı ı ı , u an sonra, us arın aa ro arın a ı l . la ,,L. bi .. I k r 
· k ll d ı B 1 d e var buna f.-ansızca y•7.mak ha- ı · d b" ·· • ·· • ku _.,, · · uh f '- enm 0 n muuını r suvar uv. zı"yade, K---'- ·u··var;lerlnln deb•c. nı u an ı ar. un~ı an a ım, g · • ,. "' lop anlıya nyaset e en •r og- suvarı vveuermı m a aza ettı~ • . __ Lo. Al 1 h"" ~ 0 

• :s 
.ne genr kızların ellerine kadar na daha tabi'i daha kolay gelİ- et l . h tl .. ·· ıd ·· H tt b k vetı, cenaınan mnn ara ucum e- tinden ileri gelmi<-tir. » 

7 r nıen... eırı ayre e goru u. a a u ey. d ek Al 1 bo • b :r 
.lü§Cn kötti kita\,lardan bahso - yor. O da bu keliuıeyi bilmiyorum riyet bazı ecnebi gazetelerde müna- er ' i ,man~rı b zgun~ rg; :r;' 1812 yılında Napol)"Dn orduları-

ılundu. Mba.Jirlttden ltiri bunlar - Okudukılannı-ıda bilmedi- zannile yeni lisana terceme etti: kaşa mevzuu bile oldu. Hemen he- lkat' vRe rlc alebmec:. ur .ektnt f e 
1 

L_ •

1 

nın mağlubiyetinden sonra da Rus 
iç=n ihraı'k binnar tabirini k•lllan- ğ'İniz kelnnclcre tcsadiif eder- - Bir edebiyat muı-Hiıni bize nu.n bütün askeri ııütehıusıslar, at. us arın u &UVcll'l uvv~t ':"1

• 
0 süvarileri ilerı hareketlerine dcva:ın 

d•, lbuınun da auto da fe demel< kf"n bunları U.gat kitabında ara- eski yazı ile yazıl:r.ı~ birkaç eser ltti.iakla, bu nıotör devrinde süvari devır~e 1ı:1unt~:ı~ ve t'lmı kbır J~ etmi§ler ve Plato un kunıandasın • 
olduğtma hükmettim. rnak zahmetini ihtiyar edet" mi- okudu. Bunları umumi b:r şekil. kuvvetlerinin JUzuınsuzluğu, hatta du. o_ma ta~ ıenuz ço u~.a .tı. daki Rus aüvari oniusu 1813 yılın-

Ben bu zo!ıti gmci gülümaiyc - siniz? de anlamamış dc8ildik; fakat m&naı1ızlıiı üzerinde yazılar yazdı- daunı Rus suvar) ordusu Buyük Pet d tarihte ikinci defa olarak BerllnJ 
rek diuıliy«dum, o susımca de - - Pek nadir! Di,Ye cevab ver- birçok yerleri, ve bdki en güzel lar. Fakat sürprizlerle dolu olan ro r:ınıanında Rus: lsvcç harbinin iıgal etınl§ti. 
dim ki: - Sisiıa bu bahsottijini..ı: di; bunla.-& sık sık tesadüf ett1k- parçaları birze bilinmt;yen bir li- Rus • Ahnan harbi, süvari orduları aeyrı euıasınd:' te.ns ol~~u.Nar 1914 _ 1918 Birinci Dünya Hnr• 
hale i>aı tecrübelerimle tahid o- çe manalarım, iml&larını. hatta '\anda ya:zılmı~ tesirini yRph. itinde de bir aürprlz tesirini yaptı. va nıuhare~~nln tecr~eletfodon bi patlak verdiği zaman Ruslorın' 
luyorum. Beni ıörnaiye &elen si- kullanıllf tarzlarını da öğrenmi~ Hatti. bunların içinde bir de ai- Sovyet • Alman harbinde Rus ıü ders a'an buyuk Petro, ılk defa 0 • elinde 35 süvari tümeni bulunmak
zin gibi yeDİ nesle naensub &enç- olurum. Tabir caiz11e, mihaniki z:n bir eseriniz vardı; galiba vari ıkuvveılerl ilk defa geçen yıl l larak 1701 yı~ında 12 Dragon ala-- ta jdi. Harbin i safhalarında Al -· 
ime görüıürken her vakit dik- bir ameliye ile. ·· «Türkün sesi ıı isminde bir eseT ... Moı&ova müdafaasında sahneye çık Y1 le~ etmiştl.17.11 yılın.da Rus manları eo çok dütün.düren ve kor-~ 
ıtcat ederim, onların bilecekleri Bence çıkarılacak neticeyi o Bunu sonra yen\ yazı ile basılmıs ular Geçen yıl Blriııcikanunun or -1 ordusu, terkiblndekı Dragon alay· kutan Rus süvari ordusu idi. Prus.ı 
kdimehrıİ kullanırım, fakat ha- vermiJ oluyordu~ - O halde, de- alaTak görclüm ve gene en güzel taıaı:ına doğru mua:zzaın Alman larını 33 e çıkardı.O devirde ~~: . ya veyahud Macaristan ovalarına' 
zan al .. ıklrk net.lcuile eski tc1bir- dim; ayni uaulü eski yazıyı oku- parçalarını layıkile anlıyama· kın-vetleri Moskova tebrinin kapıla an 20 bl.n kadar tutan Rus suvan sarkacak Rus süvarilerini durdur · , 
ler de aizımdan 'kaçar ve o za- tnai'a alışınca eskiden yazılınıt dım . .. rına dayandıkları bir aırada Ru kı· kuvvetelrı, baılıca olarak _Don) ve mak cidden güç bir itti. Fakat Bi
man görürüm ki anla~ıyorlar. kitablara da tatbik ede·rseniz ay- - İıte, dedim; tavsi)'emi tat- ,ı olanca fiddetlle baa.tınnıt, motör ' Volga kazaklarından terkıb 0 un - rinc:l Dünya harbinde çok fena sevk'. 
Demek oluyor ki 11iz bana babanı nİ neticeye varaca.ğınızda şüphe bik ederseniz o zaman onu ve lü kuvvetlerin harekatı felce uğra. muştu. ve idare edilen Rus orduları, biç• 
zı.n misafirleTile konaşm luın - etmerniz. Mesela .. . Dedim ye emsalini değil Tanzimat edebiya- ını,tı. 4te bu esnada Rus süvari Yedi yıl süren (1756 - 1763) bir zaman süvari kuvvetlerini, AL 
dası baıhsede-rkcn tesadüf ettiti- zihnimde misal a.rathrarak de. tmm 'Ye daha eakilerin mahaulle. orduları s:ınneye atılarak, Alınan P~a - Rus harbi esnasıada Rus.. man orduları için bir tehlike teıkil 
niz zorluklara yabancı değilim . vam ettim: rini de anlu-sınıL Bunlnrı taklid hat3arının içkıe aald ırmıılar gerile- süvari kuvvetleri Tsorndo.rf, Egers. edecek tekilde kullanamadılar. Hat
Şimdi sizinle b\;nun izale caresi- - Mesela Cevdet tarihi, Ah- edecek değilahıiz, siz bueünün c- rlnc sarkmışlardı. Motörlü' hare. dorf, Kunersdorf'da ceteyan eden ta 1916 yıJının Mayıs • Haziran ay• 
ni arıyahm. Her ~eyden eYVel ka- med Mi.tiıat Efendinin ıd\.fuf u- debiyatını yaratacak olanların a· k.8.'t durmut olduğu için en seri muharebelerde il. Fredrik'in ordu- !arın.da bqlayan ve Birinci Dün.· 
raır verdik ki e!>ki yazıyı okuya- ıalıı kitabını, hatta H mmer'in rasında bulunacaksınız, fakat ya- muharebe birliği olarak süvari or- larını mağlub etmiş ve 1760 yılı• ya Harbinin Ruslar için en muvaf· 
ı,·ımek mühimdir, ve pek lazım. Ata Bey tercemeaini, daha bilir ratabilmek için her §evden ev- duları kalmlf oluyorlardı. nın 28 Eylulünde Pru$fanın hüku- faklyetli bir hareketi sayılan Brusl
d~. Yalnız oku~a~~ Y~zmak miyim, Ahmed Refikin eski yazı vel kendi diılini7.de sizden evvel Bu defa da, StıJingradın kurtarıl met mencezl olan Berline girmişler. lof taarruzunda bile Rus süvari kuv•. 
büsbütün 2'0!f" hir ıştır, ve oylede ile bası.lmıt tarih eaeırlerini oku- yaratılmış olan edebiyatı bilme- maaı için Sovyel ordularınca ılri. dl. )eri, bir noktaya toplanacak yerde;' 
böylede e51ci yazıyı ya:z:mıyacak- aanız ... Ma.dem kt tarihe mera- niz lazımdır. filen bu yeni taarruzd da ayni hali 1812 yılında Napolyonun Mo.s - bütün cephe boyunca dağıtıbnak su 

onım :zorluklarına katlan · kınız var, bwıJ.an zevk ile, istifa. - Meseli, dc.-<li; Divan ede. gör-Uyonrz. Ajanalarııı. verdikleri kova seferi esnuında Kutuzof'un retlle muharebe kabiliyetlerini ta • 
='~ yere bir ~ek .s•r!etmek de ile gözden tt.eçirirsiniz. Bun- biyatını. Sizi uıl ziyaretime se- malUma.la nazaran, Ruala.r tarafın • kumnndaaındaki Rus &Ü\'ari kuvvet- mamen kaybetmlı bir halde bare
demektir. Talısil gormliş hı~ ~e.nç lar birer baızinedir. Edebiyattan beb olan da şu &on günlerde Di- dan, Slberyanın bozkır ahawinden leri Nnpolyon ordusuna ilk ve esaslı ket lcraaına mecbur tutuldular. Hal-

k' yazıyı okıtmak kudretını ne dn Namık Kenıalin Cezmisi, Ek- van edebiyatının yeni nesle tav· tetkiJ edilerek cepheye getirilen &Ü- darbeyi lndlrmlperdi.1812 yılının baki Almaılların bu, Rus taarru -

1 

~ z,amaoda ikt:sab eaer? remin (< Takdiri ilhanı » , Himidin aiye edilmit olması idi. varl tümenleri, bu yeni Sovyet ta - 7 Eylut.inde, Napolyon, Ruslara aon zundan en fazla korktukları cihet, 
Z a~iyorum ki bir senenin « Duhteıri Hindu» ve cı fçli kıZI> - Bu, ded'ın; büsbütün baş- arruzunda bilha a mühun bir rol ve lcat'i darbeyi indlnnek mere ver Rta süvarilerinin Prusya ovalarına 
d ann devresin<le günde bir ı;aat temaıa eserleri, ı,:ıaz daha ken- ka bir me~ledir. Ben birnz yo· oynamıılardır. diği Borodino meyd,.., muharebesi- inmelıeri idi. 
b er~ I meHul olsa kafidir, belki dinize gi"vcnineni.z yine Ekre- <rllldum, siz de yoruldunuz. Rusyanın coğrafi bir hwusiyeti nln en buhranlı bir anında general 1914.1918 dünya harbinin on• 

u ~f e fan kelinıelerinin telaf· min er TeUmi. edebiyatıı kitabı, Bi.Taz •uradan Lura<lan, yorma- olarak Rus ordusunda süvari blrl k. Uvorof'un kumandasındaki Rus aÜ· larına doğru Rus çarltğı yıkılınca, 

f
aura:zundv: yanlı~ltit' yapacaktır, fa tr•Amualardan e•ki «Hazinei ev- vacıı.k şeylerden baha.edelim. leri her zaman için mühim bir rol vari kolordusu ile, general Platofun Çarlık ordusu ile beraber Rus süvari 

ile "Mecmuai Ebüzz:ya» Bu Divan edelbi:p.tı mescle~in:i de, oynamıılardır. • kumandasında 'bulunan ve tama - ordusu da inhilal etti. Bunu laklb 

[ * firtadın bu bıh~ ta.aıtiık tdc'.n 
l ~--•+--ın ta.rlhli s:u·ımıı. lk }'HIN Z5 '.IW-~~. 

eh. ç·~. 

Edebi romanımız: 23 

yazan: Cevad Fehmi 
içinde; endi~. benzi-

Yen, korkuya bcn71yen §Öyle 
b!ır takım müphcnı hisler filin 
Y'Ok mu? Haydi ~öylesene pısırık 
herif! Bu kadmı>t zihninde bı
'"aktığı iııhbaı onun hakkında 
kafa.na yerleştirdiğin eski itham· 
larla yeniden muhakemeye çek
~eye meyletmiyor musun? Ken
dı kendine «Bu kadın bu kadar 
fena olabilir mi? ıı dıye düşiinmtı
Yor musun? Hayır belki böyle 
~~şünmüyorsun, fa1<at böyle dü
şunrneye ba~lıyacağından olsun 
korlcınuyor musun? 
h ~erkesi kandırabilirain, f akai 
enı kandıramazsııı Biraz evvel, 

onun o stcak ve yuuıutak elinin 

daha yenilerden «Serveti Fü.

1 

daha dinlemek kuvvetin; hulabi- Rm ordusunda süvari letkillıtı men Kazak'lardan ibaret olan diğer eden vatanda§ harbi devresinde Kı-
num,, «Şehbahı ... tirseniz, o sa.at için saklıy.alım. Xlll üncü yijzyılda başlamııtır. Ca- bir süvari llolordusu, Napolyonun zılordu tefkil edilirken ilk Sovyet 

Sözümü keserek: - Bunlar H. Z . U~aklıgil rib bir tesadüf olarak Rıular ilk de· yanlarına ve gen1erlne indirdikleri (Devamı 8 inci say/ada) 

hali. avucunun içinde bulunduğu 
vehmile parmaklarını birbirine 
do'kundUTan, adeta bu suretle o
nun ellni arayan sen değil mi i
din? Hatta uzağa gitmeğe ne 
hacet, daha yanından çıkalı be:! 
dakika olmadıf'ı halde onu tek
rar' özlemiı gibi değil misin? ... 

Birden parlayarak kendi ken
dime çıkı,maya ba,Iadım: 
_Artık bu kadarı da fazla ... 

Sigara içmek J~mek nikotinin 
zehir olduğunu bilmemek deme~ 

"d' 1 Bu kAdm bi!'nde şehvanı 
mı ır. 

b hisler uyandn ıyorsa bundan 
azı _ 

bezim her şeyi unuttugwn mana-

sı mı çıkar? • d 
Sanki görünmiyen bır. a a~ 

kulakları.mm dibinde kesık kesık 
aülüyor. 
D d• Dl' Devam e ıy.>.-u . ··r· 

Benim fitnatı, onun o u· 
.:-:. mıuttuğuma nasıl hü'kme-

munu d mı kadın 
dilebilir 1 Bu ka ar .. ··ıı·· 

1. .. gonu u d::.Llm.ü yılış1a. ars1.. • 
~-· ' Öm ümde bır tek bir · edamım. r Öm .. d , __ 

d. ) ruın e ııua· 
kadm mı ıev ım . • 
d 

• • b" t_ı. 1- mi feda ettun 
ın ıç:m ır - -J 

ki Nilufer beı dakika içinde beni 
en mukaddes gayemden inhiraf 
ettirain? Asla ..• Asla ... 

Hem böyle ikide bir kendi 
kendimden fÜphe edersem cesa· 
retimi ıkırmaz mıyım? Bu emni
yetsizlik yürüdüğüm yolda beni 
tereddüde düıiirmez mi? Ağır • 
l&flllaz mıyım~ 

Bu aözlet"e evet cevabını ver· 
dim. EndiJelerını zail olarak fe
nı.hlanuş, rahat, memnun bir hal
de adımlarımı sıklaftırdım. 

En çok ald.anan11lr aldanma
dıklarma en çok İnananlardır. 
Böyle olmamasını temenni ediyo-
rum. 
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Dün tam defterimi kapayıp la 
giyinmek üzere hazırlanmaya 
baslarken Neda geldi. Ona Ni· 
luf~ hakkında hiçbir feY söyle
me,meğe karar veım~tim. Ms.k
sadrmı yanllf anlaması, bir takım 
münasebetli, münasebetsiz ıöz
lerle benim içimdeki şüpheyi büs. 
bütün kuvvetlendi..rmeai, dolayı-

sile gayeme zararlı olması muh
temeldi. Hem hiç haberi yokken 
birdenbire netıceyi ogrenmesi 
daha hoş bir sü,t>rız olacaktı. 

Kendisine mühim bir iş ıçın 
fstanbula İnmeğe mf'cbur oldu
iumu aöyledim. 

- Ala! dedi, beraber ineriz. 
Ben de zaten hm·Ada yalnız bir 
saat kalabileceğim . 

Senelerdenberi ilk defadır ki 
Nedi.ya yalan söylüyordum. Bu· 
na mecbur oldugum için pek ·
züldüğümü itiraf ederim. Bu me
aele üzel'inde tevakkuf etmesi 
ihtimalile sual sormakta acele 
ettim: 

- Senin de mi mühim bir işin 
var? 
· - Evet, hususi bir haıılahane· 

nin başhemtireliği açılmı,. Beni 
cağırdılar, gidip konuşaı:ağım. 
Bil;yr.ıraun ki bulunduğum hasta
haneden çıkmak istiyorum. Du 
teldifi cana minnet bildim. 

- Hangi hastahane bu? 
- Doktor Kadri Kemalin Afi-

yet Yul"du . .. Doktor Kadriyi ta-

nırım, bundan evvelki b"şhem.(i
re ile i~i pişirnüşler. Başhemıire 
bütün hastahaneyi eline almış, 
ıdmıf amma işler de yolunda git· 
memeğe başlamış. Kız doktora 
çılgınca tutulduğu için baıka şey 
düı1ünemez olmuş. Hastalar ba
kımsız kalmışla.-... Her gece 
doktorla beraber sabahlıyor, has
talar rahataız etmesinler diye 
doktorun odasındaki dahili tele
fonu açık bırakıyormuş. Yemek· 
ler bozulmuş, ilaçlar vaktinde 
vCl"'İlcmez olmuf. Hastalar ara
sında biraz yüzlerıne bakılır gi
bi olan kadınlar biUıassct ihmale 
uğruyorlarmış . . . Bunlara k·:rıü 
yoğurtlar veriliyor, ilaçları ka
rıştıTıhyor, hülasa hastahaneyi 
bir an evvel teı-ketmeleri icin ne 
mümkünse yapılıyol"muş . Dedim 
va kadın azmıs .. . Dt>rken doktor 
Kadri bu işin bu tekilde devam 
etmiyeceğ'İni anlamıs. Ba~hcm~i
reden yüz çevirmb... Çevirm~ 
ammn kızın gözü karaTmtş bir 
kere ... Vay sen misin bunu ya
pan diye açmı§ telefonu, polise 

doktOI' Kadrinm gızli olarak ço
cuk aldıgını ve bu çocukları has
tahane bıdıçesinın mütead did 
yerlerine gömdürdüğünü ihbar' 
etmiş ... Tabii re.ıalet . .. Polisler 
gelmiılcr, bahçenın §Urası bura
sı kazılmış, bir şeı çıkmamı! 
amma hastahane elra( ında da 
birçok dedtkodu ohmı~. Başhem
şireyi şüphe$h: derhal sepetle • 
mişler .. . 

- Bu doktor Kt!drin\n yaman 
h!r şey olduğu. anlaşılıyor, d~
dım. Sen kendme güvencbilivor 
musun? Ya sen de mahbubeli"! 
hemşireFğ-e tercih edersen g 

Biraz sitemli, btra r. lnÜ.steh • 
b . b k 1 .. .. b ~l 
ır a 1ş a yuzume aktı: 

- Siz eırkeıklerin tonunu ... 
k ·~· ... , 
es'tıgım tırnaklar kadar kıvr.. 

_.ı · ~. • b'ı· . J•••et 
venneuıgımı ı ırsın de y"ne h 
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6 Sayh. 

600 granrlık ekmek 18 lıur~ 30 
paraya ueriliyoı-, hali hazırdaki 
ekmeğin dalı.a iyi bir halitada 
yapılman için tedbirler alınacak 

«Son Posta» nın edebi romımı: 166 

E'rkeği kadı o 
Yıll N: :V t 

NU51lH Ç~fA eofKUN 1 "lara ır 
Gönü'Nn bahçe kapısından fır 1 dan ti can evimden vuracak bir 

ledığını, uç.arcasm~, bizim köş- silah vaırdır. 
ke doğTu ko~tuğunu görüyorum. Gene uykusuz, üzüntülü, ya-

'Ru hasretli kavıışnıa, birbiri- tağın içinde dönenmekle geçiri· 
mizi tekrar kucaklamaktan mü- len gece ... 
tevellid sevinç, heyecan, tazele· Erte.i şa.ball erkenden islas-
di-ğimiız proıeterhı hazırlıklan yon. 
biır rüya &"ibi &eçti. Beni tekrar Çarpıntılı bir intizar. 
kapısına kadar geldiğim c~nnet- Semahatle kaı•şıla,ış .. Bir müd 
ten uzakla,trrdılar, ct>hennemin det başlarımız ününde sökut ! 
gayyasına atıverdiler. Za.va.lh Semahat, ne kadar 

Gece, memnun ve mü:stet ih, çölanüştü. Büyük bir hastalıktan 
tatlı hülyalarla başba~a, uyku- yeni kalkmış.b sanki .. Halsiz, me
auz, azahlı ~eçen ıünlerin yor• calsiz ve bitkindi. 
gunluğunu çıkarmalı. ÜzeTe oda- Boya.aız dudakları soluktu, 

l'ftl• çekilirken, hizmetçi kız, Se- gözlfti çukura kaçmış, yi\zü küf
ınahatin mektabunu elime tutuş- lli bir renk almış.ta. 
turdu. Kurşun kalemle, hemen - Seninle konuıınalıyız Ve. 
de g-eıçım:~ alelade bir kağıda ya. dad? Buna mecburuz. Bu belki 
ı:dmıt bir iki satıl:' •• Ertesi sabah de son mülakatımız olacak. 
10 treninde buluşmamızı rica e- Deyiırwe titremiştim. 
diyordu. TTende hemen h~en hiç ko-

İrkildim, ne/em kaçtı. Onun- nuıma.dık diyeb?Hrim. Yalmz 
le karş1 karşıya geimekten çeki- &'Özucile onu tetkik ediyordum. 
itiyorum. Buna utanıyorum da de Çok müteheyyiçti. 
nilebilir. Saniyen, uzun ve çetin - Rahaıtça konuşabileceğimhı: 
müna.kafalara, mücadelelere ta- biır yer habrhyor musun? 
katim kalmadı artık.. Hiçbir şe. Bu da bir mesele •• İstanbulda, 
kı1de nA$İıhat, il.az istemiyorum. bu saatta nereye gidilebilirdi? 
Bana gene bu işin tehlikeli saf- Tırenden Samatyada indik. Deni7. 
halarını işaret edec:ek, beni ik- kenarmdaki küçük ga:riııolar 
ruıa çalı}Bcak. Metin olmağa, yı- bombot·• Deni:zdeıı. doldurduğu 
lalmamağa karaı· vet"dim. Fakat kovalarla. etrafı !Ur3ıklam eden 
~ağın tepesin-den birdenbire yu- kahveci de işini bitirdikten son
varlanıveTen muuzam bir çığ ra, baıJ>aşa kaldık. İkimiz de Jıl
~~tile, beynime inen darbenin kırdıya nasıl baılıyacağımızı, ya-
,.-Jtıru:la yamyassı ezildim. Bunu hud han.glmizin daha evvel baş· 
biç beklemiyordum, nasıl aklıma la:ıııMı lazım geldiğini dü,ünü. 
get;..ebitirdim, nasıl düşünebilir yoruz. Galrl6on, önümiize, çatlak 
dim ki, Semahatin elinde heni kı- tabalklı bardaldarla, •iki çay hı
... ,. - a bile inıki.n bulama.. Nkıp çekildigl vakit, Semahat 

derin bir nefes almış, dakikalar
ca denize saplamp kalm•j olan 
ııılaık gözlerini ha.na ç~virmişti: 

- Lafa nereden ba.şlıyacağı
mı b~lemiyoruın Vedad! Fakat 
nereden başlarııam başlıyayım, 
burası mevzuumuzun hem başt7 
henı ortası, hem de sonudur. Se
ni muahaze ~ıleceğimi. sanma •. 
Seni nasıl miıaha:ı:e edebilirim ki, 
ruhunu, mizacım çok yakından 

bilen bir insanım. Dı~ görünütün 
ağır bafh, olgun bir insan hi-ssi 
verir. F·akat içinde senden bam· 
ba.ş.ka b..iır sen vardır. O eski ateş. 
li, cüretki.r, maceraperest Vedad, 
hala ruhunun bir köşesinde yaşa
maktadır. Gönülle kaçmağa ka
rar verdiniz. Çünkü birbirinizi 
seviyoırdunuz. Sevginin ne de;nek 
ol<luğunu Gönül benim kadar 
biılme:z, fakat ben insana ne çıl
gınWdar yaptıracağını çok ıyı 
idrak e<leriın. Nitekim bunun en 
korlkunç örneğini biraz sonra öğ
renmiş bulunacaksm ! Sana ve 
kızıma kızmadım Vedad ! Senin 
ıztırabını dindirmen lazımdı, bu 
kabustan kurtulmak istiyordun, 
haklıydın. Göntil de, hislerinin 
alev almağa ha~ladığı bir çağda 
sana tesadüf etti. Seni dalına mu
hitinde görüyordu. Senin yerinde 
başkaısı da olsaydı, omı· da se. 
verdi. Sonra senin şöhretin, bü
yiik bir san'atm vardı. Büsbütün 
ba:şı döndü, kızım da mazurdur. 
Aranızdaki ya§ farkını, sonunda 
bedbaht olacağııuu ileri süre
rek, seni bu sevdadan vazgeçir
meğe çalıtbm. Bana inan Vedad, 
kızımı kıskandıgım, beni bırakıp 
onu sevdiğin, ebedi sandığım atkın 
yarıda kaldığı ıçin sukutu hayalin 
acısile değil! Sırf bir cinayete, 
dünya.da eşine pek ender tesadiif 
edilebilecek, korkunç bir günaha 

(Arkası var) 

mani olmak g .ı.yretile yaptım günlerdenıbe.ri d"işünüyorum. Çok 1 - Sen de beni çıldırtıyorsun 
bunu. iğrenç, çok korkunç!.. Semahat! 

Fa.kat, önuntl' o zaman ıçın Gözleriım deh~etten dışarı uğ- - Peki .. Meti-n ol Vedad! Bu 
koyduğum maniler, senin bunla- ramıştı. Bu sır ~e olabilirdi? Ak- sırrı öğrendiğin an mahvolacak
rın üs.tünden atlıamanı güçle~ti. lım~an en ~e.ci ihtimalleri .bir ~i.r sın! Fakat bu n:urabı paylaşma· 
recek i1"tifada değildi. Gönülle peşıne g·eçu:ıyor, fakat hıç hırı- ğa mecburuz. Sen Gönüllf~ evle-
kaçmağa kaıra\" verdiniz. Eğer, ne hü~~emiyordum. nemezsin! Çünkü •. Çünkü .• Oooh 
Gönülle birle~menize nıani ola~ Ellerını y~k~lııdım: . söyliyemiıyeceğİıll, korkunç, ıg-
cak, o müthiş sebeb mevcud ol- - Bu muthış sır nedır, ~imdi renç .. Çünkü Vedad, Gönül senin 
mamış olsaıydı, kalbime taş ba- tıkanacağım Semahat:, çabuk söy- kı'7•,,,~ıl". 
sar, kocamı i.knaa ça · ışn·, battal le... Dehşetle yerimden fırladığımı 
~zamla ıbirle,mene yardım eder-• Yalvaran gözlerle ')'Üzüme ba· ı hatırlıy01'um. Avazım çıktığı ka-
dun Vedad! kıyordu: dar bağırdım: 

Dein bir nefes aldıktan sonra A- Oh Ve<lad, bır~k, b!r~z s~. - Ne diyorsun! Bu doğru mu? 
devam ettıi. kunet ibulayıın. Ben•m gıbı bır B k d b" '"k b' J ' k d k ı k ı ·· ı· b - u a ar uyu ır ya an 

- Vedad ben de çok nhlak- a ın o ay o ay soy ıyemez u l .. l' b'I" • ? , "'_ ıık b . 'b' b' k d nası soyı ıye ı ırım 
sız, tel'ine la)'lk bir kadınım. Am. nu .. Hırt enım gı 1 ır a ın T k ·1 • ~· -

d" .. ki h d A k derneğe de hakkım var mı? Be· af esı mışdm. BQgazım ku. 
ına, uşun , en e sana aşı • . Ad• b. k k k d · d rumuş dilim tutulmuştu 
tam, bir<birimızi delice seviyor- nım de a 1 ır so a ı a ının an y ' bb. b .. k'" • .. .. ? 

Ö d b
• b' · · · e fark m k ldı kı' ara ı, u mum un muydu 

duk lünceye ka ar a· ırımızın n · 1 a ·• G" ··1 b · k b 
1 

· _ onu enım ızrrıı, en onun ba. 
kollıarı ara~ı?clan ayrılma?1ağa Yıllardır, ben: boğan, hatırla- bası .. Bu nasıl olur? 

k ı< n kader ben b dıkça ürperten bu sırrı söyleme-· arar vermış e , ı aş- C'.k' 1 v _. d ı 
k 

L! k - · 1 • t d - b l k V d d 1 B - ~ ın ° eca • a uıır er egın 'ucagın a ıyor u. ge mec urum ar ı e a . unu 
Evlendiğim ge·:eyi, bahçede, taf- ben mezara kadar götfü·ebilece- Dişlerimi gıcndatl:1m: 
lanlar arasında nasıl hıçkırıklar- ğiıni sanıyordum. Fakat., - Yalan ~öylüyorsun Sema• 
dan boğularak bil"hirimizi ku. Ellerile yüzünü kapatmıştı: hat! .• Yalan. Bu mutlaka yalan .• 
cakladığımızı hatırlıyor musun? - Vedad, sen Gönülle evlene. Fakat sen, nasıl olur da bu dere· 
Oooh, Vedad! .. O gece çektiğim me:zsin, çünkü. ce iğrenç bir yalan söyliyebilir
ıztırabı tahmin edemezsin. Sev- Hıçkırıklar konu~masına mi- sin! Kulaklarıma inanamıyorum. 

ni oluyordu, benim de tahammü- K d' · t' f · · k k med>ği:m bir adamın karısı olu- 'u"'m kalmamt"-tı. Sı'.ıdetle kolun· en ı ızze ı ne sını, a~ ını ur• 
• • ' "' , -a tarmak için, sen bu kadar küçü.. 

yordum. Sen perışan hır halde dan yakaladım. l • ı O h 1:: h d f 
idin. Gelinlik elbiselerimle zifaf esın · 00 

.;.ema at. sen e ne • 
- Çabuk söylt•, şimdi çıldıra- rete şayan bir insanmışsın! · 

odasına değil, ölüme gitmeği çok cağım Semahat! Çünkü nedir? Elleri.mi tutmuştu: 
düşündüm. Kendimi kuyuya at- Gözlerinin pınarlarından fış · - Ya.lan değil, bana hakaret 
mağa, ya.hud, jiletle bileklerimin kıran damlalar birbir peşine ya. etme Vedad ! A~kımızın, çocuğu. 
damarlarını kesmeğe kaç de- naıkiarından yuvarlanıyordu. Ne muzun başı için .. Benim bu dere-
fa niyet ettim. Fakat yapama. a:zab çekiyordu zavallı! Lakin ce adi,leşeceğiıai nasıl tahmin e-
dım. Yapamazdım. Çünkü, hu ben de ondan aşağı bir halde • k k l debilirsin? Bu !ıakikattir Vedad ! 
ızdiva.ea allemi urtarma ma C• miydim? Merale-tan boğulacak-
sadile muvafalc.at etmiştim. tım. Evlendiğimin üçüncü gününü ha· 

Durdu, hıçkmklar konuşması- İnsafsızca omuzlarından tuta· tırla .. Size gelmi:?tim .. Oooh, hem 
na mini oluyordu, başını aksi is· ra.k tarlakladım: en mes'ud, heın en felaketli da. 
tikamette çeviri.yor, yüzüme bak- - Bırak şimdi bu gözyaşları- kika •• Köşkte yalnızdık. Sen, be· 
mıyor, yahud bakamıyor, kesik nı.. Müthiş sırrı öğrenelim. Son• ni birdenbire kollarımn arasına 
kesik lronuıuyorc:U; ra ağlamağa hakkın olup olma. alıvermiştin. Evvela ç'rpmmak, 

- Utanıyol·um Vedad, bu sır. dağını düşünürüz. mukavemet etmek istemiştim. 
rı sana nasıl söyliyebileceğimi - Beni çok kırıvorsun Vedad ! (Arkası var) 
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İlk öğretim davamızda çık 
mübiı bir hamle 

Pejmürde kıyatetli ihtiyar: "nekodar ıapon haklısın 
oğul, fakat neyleyim ki bunlar benim kızlanm,, dedi 

"-zeri .&., b-tlan ,..._ dört ı ( Btlf taralı l inci .. ,,ıaaa) 2 - Öiretmeolerin tedahiilde 
._ ..wı Ya8ıİ 1918 ....a 80D 2 la.rma malik olduju halde ilk k4Jıruı ma&fı, meeken bedeHeri-
behannıcla AlmıMa biikW.etiaia 0 Öi'reılim hoc:..a bu ıibi imki.nlar- nin ödemneainde hAZineJe va&ife 
um•.nki itilaf cl.wletlerile müta- 3 dan tamamen mahrumdm. Çun- ı vermek. 
reke adettikteu aoqra BüJiik 4 kil o aüniinü tam.emile okuhma 3 -VAlyetlerı on aeaelik aa• 
~ ad -· timalincle lır.iia 6 vermiye mecburdur. bit bir i• öiretim plinı yapmıJ• 
Oı kae7 aıclMan.dald Scapa Flow 4 - Dit• sahalarda maq mecbur tutmak. 

Ne haribJlcle Mr bdmdı,Jdı. Od 1tqı pen,.n, paatalonu ~ smad~e me~r 6 yiilueliti az çok o omatik c.ere- 4 - Me.lıeo bedelini kaldır. 
belki de 1.ir kaa koriclona Jeır ,_ JJl"bk ve Ja•atar için _ ~lı ~ C..~ua ~qiliz 7 yan ettiji halde Yilayet bütçel~- mak, faik.at buna mukabil makul 
dolduran haJLS~ __ _4 eydi. iki koltuk dejneiine yu _ ~~ ~-S~ ıa!em17-.k rinin darlaiı :Pzii-dea ilk öire- bir nra daihilinde ltiitiin öiret-

a, - ... --Ye meftun ~----L -"-'"''-' ·· .. ord •- -llH DAbrıuaaüe talaacl- 8 tim bocaaı, 71ll&rla ayai m&&fla menleri llnr me.kt!IW aabib lınla • 
on~ u-.auyordu. iri, :rotil ,,. ··-~ • ·-MUL&e . )'111"11:1 u. clü. 1 m itti- .......... -n: kabn17a medMu kahyonl.. cak Wr tıe ckht riıcuda setirmek. 
selı sözlü, ltülyalı balatlı. dala•- T~ ~ s~ durdu, ~ Mtkomutaahtı btı ~ fi - ,.., • m. 5 - Me~i Yaaiieaia ajwb- Kanun l&yihuında bu Slra çalı 
~' ~Wllr&I a&Çb Ye buifda~ teD • fena& !OS~le beni ,_kandan diıee Lshl•=,fpJci 27 tarihli telal° 1 _ ......... m, jı bakı ....... D M alaaak diye. Siizel tıertila edilmiftir. •ıeaken 
lıydı. Bu evaaf L--L- L:-.... k ka- af&iı au:cliikten aoara: ~ a- biliriz L.! clua"" •ada !11- ~-:-... L-. bulııew hiildiıııa ., __ ._ _ _._.~ 
duılarda bul--~t..~r' aka «-Efendi, dedi, ywlauyor- ·~ 1l&Ull ıe••w •iratılarak 1 - ......_ '*• l'!dnııe l»lr hPata'* .. ,, - -·- - -- ... -·..raeKJ 

___. uc•i; f t . la lr ve .,_ mwzw paralar aa f .,._ (1). CMllUD iti ka.du aiar pek az it moallima.e, k•La .. lık ailesi e-
onda büt&n bu baait süaellild• aam, aen sazetec1 ° ça MD.\I d'le ek da · 'lmit r e- t _ s.. ~) ti'~ Yok eı&- vardr. lanlara ta.:iha.a ev temin eclile-
herk~~a bqb bir tekilde imli- • •-: E~)öyle, bir diJ'eceii • F~a:.O -:::.-:. s.:ı~zia ~~ alft (5). DiinylllllD lwır tarafaada ya- celd:ir. 
aaç elmıt. ortaya berkeeten •1" DiZ mı Y. ». . •. betini intaç eden yeni İ§lal, ter- 5 _Bir ~k m. Pntı..Wa bir ı.a pılan İstatİltilder, vuati ömrün 5 - Haatablı, öliim, dot- si 
vefh~aui bir cazibe çıkmıtb• ICJ- u !L! Did Jeced ~~l ~ dAeSlll lhelen- hia ve ahtan •e~riıd hadiaeleri• ntııeCla lıllnlı (il. • bu meelıek meaaublaf'a arasında bi. hallerde &erekea yardımı te• 
ya etı de, stbelliti kadar mub- di, lal e •C•' çua. • çı • ne aebeb ola -L F L • - ., _ _....... •. •••• •....11-..:ıı 13). en k ... olıdneunu söatermekte o mm edecek aandık kur•hnaaı. t · h L--.ı • ı___ d d" · dö' r- raa.az aara ve ~ - , .. , ... ._ _ 
~dı; •rhnda tatlı ka ve ren- .. ~ı aed~ı aarpma, er 1JD1 - deni-z kuv?etleruıiaa İqiliz • A- 7 _ Yal>aacııyı (3), Bir enı.e. adı 1-i). d.irler. Vazileaini ciddi alaa bir Büyük bir ııtina ile hazırlandı. 
sı ""' tru•akar, bo:11tanda alaca- keyım ıye.» merik.dalana timali Afrika 1 _ N..-..e Ol>. ilk öğretim boc.au, takatini sonu- iı belli olan bu kanuo liyıhaaınm 
lı bir tilki vardı. Tepeainde ko- Sonra, söz ucile yaaı.mdakL çıkmalw•ı miiteakib .... , ___ 1 J• .., , ... ·----a du"-: aa ka.dar harca.mıya mecburdur. ınecli6te gereki ~i.bi derin bir ali-
C&laaa batlı sarilt ltir İjae l.fllcla- l•İ İfaret ederek aordu: la M. lııirl:~ •ap---LJ=-na ..1~!- • _., ... Bir hakikati ifa.de için ıunu ka ve aempati ile kartılanacap _ _._ ----'--- N -:r -.• ,, ~ .... 'IHltr ı - !Miuait• •" <il. 
J~n siyah .. pka•-.. • ..,= «- uıl, mueleyi öirendiR otan iimıid ve ıntıı-&arın boş.a çık- 2 _Bir Wım (.&), Bir reaak (1). aöyli,,_. ki bizim ilk tedriaal na filpbe yoktur. Belki de meclia, 
bır tül yüzünün yarıaa 9r'U,,- mi7» tıjlDa, Ma...,,.a PeteaiD mike S _ TaiııM'ri et lıl, Beer (I). öjretmenlerimizin büyük bir ek- muatlimler için kurulacak bu yar 
ifadeaiaJclalaa miiplaeln. dalaa Bea bir teJ anbyamam•tbm• emirlerine rajmen fim&IA ;;e.r t _ 11 _ı,.e (G). aeriyet.i iıtincfe t..Jntini eairıemi. dım ve yapı aandıtıua iptida, bir 
aölseli l.ir -'- ..,..iyord .. Par- O, •:mi yeis, iatihza ve hiddetle kadaıki F1WU1a sivil •e 

1uı..::.: 5 _"' • .., lr9m. m. Bir yen çok fedakir bir zümre tqkil aermaye olabüecek biı ntebl&ğı 
~!_~~an ve bilek1 ler: ~::.~:;:.:.; kanpk aeale: makanılarile birlikte Franaız ku; fllDir m. tt eder. Öyle ki bu memleketi- her baz.inecleo. temicı etmek au~etile 
ZDıııuer Ye piri ~ ~- Canım, b~iın kaam m...,. vetleriaia pek w-ila bir aLa"etle 1 _ _. ~ ..... ftl'n ı-ıta il). meUek meıaubları ~lk öiretim bunların b1r an e\tYel faal•yete 
kaplıydı. Bu hahle o, ~tr•!.:::; leaınden babaeclıyorum. Hani, fU Aım.. _ hat,.•ar aelyhiıacle ha- 7 - llaıfnnMtwnı, (Sl. Btr emir m. hoc:aim f•aaatini ıöate~d~· ~~e de ~~~ veıeb"lir. 
ran lııtrakhtmdan ~1• sibi ...ı:zeı davadan. Ne O, J'okaa laayret mi rekıete beyJ211bldannı ve bizzat ı _ aı.- ...,...1oc 8 ı.tJne (1) lerı ıüa her davamız halledHmıı Birçok Yilayetlerm butçe darlıiı 
ve fütunusdu. Kıen4i• 5• ettia? a..ı..... iküi de benim Vifi Franeaaı d&hiM.cleki ail&hb • olurdu. a-çinlilderi bir sır.ada böyle b~ 
olmıyan, fakat oamn kadar t1k mı.. a~. Jna--. ... .. 1» Franaa kVVYeıtleri ara.anda da ~ .... 1.ı·r "l"IDIR 1"'11"11" Bö,te bir zümrenin maddi re- yardım p4 hayırh olur. Ve be11u 
ve cazib siYiam~ arkada..- ko Decli. ıüpbeli h....._leria te.ali etti- g • 1 1 • fah Ye iatirahatile daha fazl• il- de bu suretle har'b dev"m e•titi 
luna yaaa...rak ı••t•du. Bir ,...ı. latG ..... dökülen, tini ileri aürmektedir. IDPbl!i ıirüJdi ~ fazilete deter demek- müddetçe öjnıtmenlerm maa,m-

Aiırceza .-Wıreınelertnden sefalet içi.le •ir ihti7ar, öt" Görünen köy kıı.tV11ı: utemedi- tir. öte taraftıan memleketin te- dan bir para k•miJe de 16sum 
birinin ~ydak. Ko- Janda ~leri " Ml'afetler\J.., ii sillıi fimaıli Afrikadaki Fran- Yeftiteblrcle, Kaı,.onc:ukullujua • mel clanlannd ... hiriai olan ilk kalnuy•il'r. 
ridordaki laalk. ~ t!lftfa shleri alaa iki se.ç kadın. Bu aazlum bari.ket tarzlan da mey- tla Tqe 80biında 4 numaralı ev- öjnııtim itini ,..Jmz fedakar bir Bir an evvel bnanla'1Jlaamı 
aaf obnUf, .bMla tloln .. n INa iki teudm aia'lıtı altmda altüst ol- d&nda o~ Alman bafko- de ot.r..ı Semlla Mlında ~ ~at- zümrenin feratatine tevdi etmek tem....,,Y eıttiiimiz lnı l&,iha, faz~ 
kadına balDJ'OI", ....,.. Wtm · --., ..,._. d&uaiiftiıım. Bir ce mutaalıimm, ii\;Lü .,_kt devletle. larında ~enç bir kadın ~elki ıece te mümldin detildiır. letk&r me.hk menaublannın hak
malannın ..... " --- •· .U Y.-emeıli•. l•tiyar: rile Anı~ - Saıkaonlar araaında biıdenhire butılvımlı, aurade H• itte M...if Vekilliii mecliee kım vermek Nretııle adaleti 7erl. 
ra,tınyor, herke• hirttlrfnden .o. ((- Ne kadar l'arilti.e sitae, cereyan etınwııld"ıe olan ölüm, ka- eeltl lwılaneaiıle kaldırıimıftır. Bu. aundutu bir keınun lay\haaile Uk ne ıetiamelr.te" ilk itretimdeki 
ruyordu: • haki... etal, deıii. Amma, ne hm a&V&fllllll fİmcliki en buhran- ~a Wavl .. altı.~ alı~au Semiha öpelim mualıUm&erimizin terfı"ht aı4tad~zm meeleie batla· 

«-Acaba ..ıtiJ'ede it1eri .. ?* yapanıa ld, ._..,. lteniaı kızım, lı &amda baıbi. menuu eylediiıi dun ~ .öbnut. ~eyfıyet adliye- ne dojnı çok eHa11 Ye çok nabilmelecm' aat~: 
- Dav~lan mı Yar?.., yani, 1na it Wra. ımn.1ı amma, yukanki diqiincelerde üçlü pakt ye bitdirilmlfllr • .A.dliye d~ ~ meıtkUr bir adam &tmı, olu,_.. Ba layiha, klıy ~ b-
- Şahıd m telmithr?l) doirL• derieıtlerinin uraa1 Ye aakeri em- rafındım ce.e.I .._..ene .ıılmit, o- Liyiba ana hatl.ırile iti eaaala- nunile atılan mWnm admnn Wr 
•- fJi un-., 1tur .. aiırceaa Kıdartla• ..... • rlete1erek niyetleri hak-adan Jaaklı oldu- }iim fipe.ell ........ Morsa kal· n latiıııra eıt elııte.lirı deYamıcbr. ı. öire'imi li,.ik ol· 

mabkeme.i. 8u .. bkemıe ile - ilivt'! etti: tunu kabul etmek li•ımd•r. Bu- dırıbnttlw. ı _tik &1rıne. li•* ...... duia wva,... ~bnekte hü-
alikalara °'•••·• «- 1 1 ........... ki yii- nanla .___.. bu diifUncele.-, C-. olıh4• .... it ....._ s.aç mimıiıa --. ...a,.tı.r;.; ......U 7fik rol& olsıcait mDhakkak olan 

«- Kimbilir, belki ltocaa ihli· siild.-i, ~ Wleailderi yeni LAllHl11W. awk sat.iri .. k"n• •ı•e1ı ....._.. mficldei.. ...... ıu•ıM...,.. alan • ..._. t.u il,.._,.........,..,.., ... 1B111et 
IUtaa, yab... Wr ..itat!--1 • sörii791' -n• 7 a-lardan bir beltl•iai teıtkJ,t e41er1er ve baki- mnamitlk taıol4••t yapmaktadır. 1enalrine iaAak eMilmek.. hayarla anacaktır. 
den ... » L!.... f!t...L. taa-W kaaaamak içia, benim ki aelu .. nia lae artık fUpheli ' il . . . I' iri fi L _ _ı_ 1• r:..:.J_ ----'~ 

Hiilaaa. her ~fad&I\ au l&D'" en az altJ •:1 çalı..... lizmı. oldukları meydana çıkan Franaız 1 parti rısı e 1 1 B gl 11:.eRK meeedl µu~ ~ 
çakıyor, fakat kimee de hakikati Ne i' Japanm bea, bilir misin, riihlı kuvvetlerinden kurtulmak Vali ve Belediye R.iaı Dr. Üll- 81' il edalara. meee1a Yunan uiulle • 
atrenemiJord11. e'l'l&t7 Seyyar airkeci7ün. Ma - la beraber ini hır hareketle Tou- fi K nlar dün ···1ec1e arti rine denizden yaplacak bir çt• 
.. B• miift~k merak Ye tecemi halle aralannda airlıe satarım. londaki ln~vveıtli Franus filo.u- vlla~ merk ,; ~. :.;:~a ol:r.Uf (B.f taralı 2 llCi •7'-'a) karma hareketini dütündünne • 

• tabnia ~ ."'~ eormak, . de belli ta•muyan, air. nu ele l'flÇU'mek ve bu filoyu ft paıtl reial Suad Hayri Oıwiiblü Yaln hal illetin' d • mek midir} Bunu da ileride gö-
1es'ae çare Uli. t, ı.. kah- kemıl .. t&..._mıt olaa yoktur. A1- arzu ... erneline ıöre kul ile mulaıtelll me1elelıer etrafında ıö· v• .. ız yan m . ~n - e receğiz. 
ramanbp •• !- ~ ~ Hala, bala, laaht.. Ela, airlce aatıa.. lan·a& imk&aıne •atlamaktan .. ÜflÜI' gıl, uç buçuk yıldanberi dovuşcn Mili Çörçil lngilterenirı ka-
cakb? Ta ... Wr _... • ._ .. raJr ltu ]uslan ltöfle si74iremem ibaret olcluklan da muhakkak si l'llflD • bütün millederin haıbden bılup .. ıcr·_.ı ld v 'b· .. 'dl" 
- E....., ... larda batk dört bidir • ld ki .. be "tüır- ra 1ıUl'l erımıc o ugu gı ı umı ı 

« - ... _, • ıle,lvaku ~ ........ '~ old: mu, Taıi-'daıkl Frwas ıa..- Ek•'k tarı~SJ salıyırııı! usan°!~ 1 o umill~rı t!u~ -~w:ü günlerinde de muhtelif vcsileler-
ııGa. • _...._ "- mez. ttaıyan e mm ı 1 .. ledi. B" .. d le 

zeN+- , IJlll .e---.. ..._ 4a ekmek Mlder. uçü daha ~·- 100 ~ miiırelduılt ol- llecitıti,e köJiiııacle, Zinıcırli • lukl k I 'k h yal eu • e IÖZ toy utun emeç • 
t,. • w· W •• 1 l lir ..... ,.., ~ •ılstalt çalmda ... » cluiu ,,.. .......... içi.a. 26,5000 im,.. •abllil••e, Ka'YW'lfta eo. zor cva ~ ~ara 8 l v rinde de ne fazla kötümaerliğc, 
o_..._,._..._, ._H~ ~ Bir Jllıısa ... hl, aoara daha ev- ..,..... .91ııA ıhıs, Dunkerk zırlalı • ıır..,ııoa& 15 n~al• .vele ot...a'! k~laırı ~inde yorgun ugu ne de fazla iyimaerli.ie kapıldı. 
....... •s lll'Ndlw. ~ ™ ,,.ı bir kaJabba ile silerek ve larile 6 ili 7 ajır ve bafıf kntva. Ahmedüı k&rıaı ~tıo0e, evvelki bıraz fazla hı.etmekte olması •- _.ı· .. ·ıL _ı _ f• larak iyim· 

..... _._,. • !ıL:a lktp1u ..... _ .... _~ L-..ll- • .. 30 .._ !..I_ ---L-:.L.: 20 ----=- ...;.;... il- , __ _._ y·· L! 1-L-- da _ _ıı. "-'L:! d" f- ,__.. • Kenc:ıısın1 1 .. ac ~ o ntı u &14 - , - wuine hak we;awraı ele- w, www;- _._._ - .- ~ot- .,. ... ,. -· yc;a mWIJ1JU1n ur, ö&AI. yor lilct b' ad "leri atm -
yald..,.... - ~~di: til. '-•ılWı •- ilım ımi &.ti- altı pmili v ... lre bubmdata bil • u.ı aalA&bi K. ... abete ıiıderek, ek- 1n1nluğu kayıduz ve tarmz bir ser e ır . mı t he •. ~ı.f 
............. ........ yen bir t.mriat ................... 'Ye .. en-el .sıtr..lnq mek "-nHi ..tmak İatediiiai J" • • ·.-..L kada 'le }edi- riiyonız. Netıceyc nuz Y- a• 
.. pdl.at ıPC, lılnm_._~-·- ..ı:-_ «- Fakat, kadm mll1eti bu, a1rldıa111ın kendi.ini beri.an elıme. aöyllemİfÜI'. Bu &laf verite muva- ~':'8 nnı .•ı,,~ r 1

,. r . şılmamı;tır, geçilecek daha ~pey 
t .. WI 1 • 1,. -- Mq- Sirkeci kam oldatunu diqünür ile IN.flıyan facia ~--~ ,,. fllllutt eden Karabet, diier taraf- ~ne ~aft' Anglo:~~n ale.nı • ce mü~ül zamanlar vardır. Mi&-

1~.. ıhk, ... - ::!!:!'. ~ ~.::.: :!.ı~ .ı.!!JU.: =.:.:= =-"""::' ... : . ..ı..;.,,:.,-;.::;: ;;) elmde ı,....,.. bdııo1er var mı- ı ... ~l-~u- ncl!cıar t•ı:: ~ 
1..., ..... mek, .... • Hk W... ~-t ı.u filo fll:1ed Almanlart. ellne P· cünnı& ••ı•• halhlcle J&lcalaa. Bu noktada .MiMer Ruzveltin mekle DCl'aUCr artı te .enın 

O aMmt Ye elmedi. Artm. . . . -.U.-•- • • Son.. ~limit .a..,.lı, hal-ıu ,.__ mıfbr --'L-'"ı m:~ıi M:-- Taylar cectiğini anlatınakta mahzur 
' L • IBll ne SIJW, -nır amma... . _..1_...ı_ ardtmle C. da p benin \Nil'• .,_."'"'._. -QI 

1 ...... • ll'd m•z 1 
- n, - mi ohr? itte böyle ... • da imiınam ~ :1 • Yapı.lsa arattırma .~ tarafından geçenlerde Pape"ya bu"'""ww. . 

',......_ &.M. ..... ee o al ' _. Parmatıaı malakeme liat•in - lleliillarddan Sııvene kadar Akde- çanlıa.uncla 5 aded ağır lfÇI kar- lm 1 . t. h t 1 - Muhaldcak olan nokta bir clev 
1 cah 'hıaAm..,..k ~: Mld .... idrar köte,e sötürerelı, Dkln ~ hiWm~lnm mi..._ nei ltul~uthD". Kadının iMi yapı it. o an zıyarc ı a l'J' a rin bitin diierinin haaladtiıdır. 

Ewt, ..., ••* ... - lttenl" ~ .-;ınli •• ...... ıöre 'kunellen e...dea ~• .....ı teda- malt yennde olur. . . "7 
1 1 mm (.} _.... • ~::W decli, h -'-den 17.....a fimal Afrllulnda balan· rik ettili araftrıhnaktadır. Ml'ater Taylor Vatikanda ika- {!,/,,",. tA,ta~lu;1./l 

•- APcıHti• -?• s.;;:_ r.Meid ldiçik1'1:':Ja'llllt mallta olan I~ • Amerl.ba - • • • metinin eonuncu günü Papanın -·-... ----.-........................ . 
•- &"'-» ...ı iJi w.,.ate1til..... Kantarı = ~~'-t..:~1!";: Tıcıret ı•ısmda ~lr tıyıı nez.dine 1>U1caç defa girip çık.tı, Külliyetli mal saklı-
•- Mfedia, fasla: ... .._-.•:- ka,..~ ldltB, ~ aapmaaa· ,__ be- cl...aıa ılR g ilccMWi l· Bir -iiddlllhıllb.i mifthal bul-. ~ ~diktan ~da S • 

1
• b• .. 

.im.,,., ben suetec:iJO ... • lar. a. lf de. yalasa .... •tmak pır.ilıclı. H.eta, ~ Mide El .... Tacset Odası t«kikat ıub~I dogıruca Amcrik.aıya degıl, l..on- yan urıye 1 11 tuccar 
Tamsm wwwu•? ~ ·~~ ~ ~!..._Baa~ Apclab:Ja 98vre!ı ıeçerek ~ ~ Sadeöin Soley ta:ym draya gitti. Bir müddet sonra da mahkemeye verildi 

._ E•hamekh Wr iyil~ ... ~L::-"'k hir la Ölder ... ae1mif IMllma• "._ • edltiniftlr. faşist' gazetelerinde Papalık ma-
u- Ne Wiais, _..... • ._... r 7 - pce "~ca NfÜ Rommelln bu bÖlcedekl bık. kam leyb'nde "dd~l' laı AWiinbah Taa.i a.d..U Sari· 

.tun.. it .. L Kapec:ahk falaa clW- ae ol- "7e ecllmlt lmYYederiae ymiden l111"1izllfİ1 ··~IİI •ICIYflflr _,_,._ ı a ı şı ı yazı ,eli Wr tacir 7 A1 eTYel Gmel la. 
«- EYlzB ekh -. ,....,_. ... baall'lanaa aeld İnsi. L--9· çmu. mir amıa.uaa 31 ..adak, 11 bal • 
«- E.._ek mi, ıan1t .-f•• batiyar .... -. .. edecekti. ;;::.. ltlle bu ... ::~ mi • M~~ ....-• firmalan mem Mitıter Çörçil lıtalyan milleti~i ye, 7 top manifatura efJ'MI aakla. 

ılaö:rle Ü•a ·~~:..i,. 8: Fakat. lteaı • .._... oltc.t.tı. lelmet-njr.dee P.aç&vra ~akta • isyanıa teıf'Vik ederken acaba Mıe dıinu ....._ alan latanbal !f~ 
-. da"w olw, ... v--- Peki.- • ..-.,._.,. •ı.. Frw1a cleaimciiari, ilköaee ........... l'lı .,.ta ~rak ~. 4000 ter Tayloıdan aldığı malUmata Ye SanaJli Odaal idare heyeti,~ 
.. «- a---1- et6tıa-. içim -LJ_ • ..L-'LL.-&1--.!...... L!... __ __J ... p.çaaaa l-.ikseye sÖllcle - . .ı_ ..ıt '\ T b''" L:L-:..0- yeti mili korunma müdd .. JamumL · ··• h pata ye •• - .__ __. ... •-.--n .,... _.. ~~=- mı uayannıı'l"ı r a il _.. ... 7 • • • .. 

O •akit, lairas tıe-=an ve laa,...t w _.+amelle ..... -. olanık Ye cnı tlıılriMn belki ılına- ,...uawr-ı• iline Wlrmqtir. AbdSlnhah 
"t'ataa• aa.. arkadatlt -- b - f Bak W1ak Mclbaht .,.._ • .AlrimııWd milWIL ~ • • ruz. A-lo-Sabo Alem" • bdar malla ticari bir W..ürılyetle 
Layt. mlai oı-.... bile, .,,_, • ;; .;.._ ••• aynW-. • ı..11tz ilttfak .... i....,ı. •~• lılle11ne llRll ı-Faa. "'9Af ika sahillerin~~: ı..ı. edllemtyecek w.. tekBcM • 
.ı.a b1"lanadanı --....a ~ -mına, o .c;yler sill' bW ıweiud• lmltarmaık Jıi1ai- Pntı+ı* Bl!tlııı±ila. .._... us& e ıne geçen r ambarda aaldadıttndan ynınl meY• 
•-Canım, dJı, ais ft iM ka- ~.:;-11taDıJOI', \en asa• çeki- • bpalanıık seıml._.1 batırmakla <H.H) • o.. "ettl.-e '" ıeaoıe11e yalnız ba'WB yolları çıkmaz, ~e- eud maJı aatı ... anetmemelr ~ 

.... anıa,....ızmı.-ınıs.» ken A._to • s.bonlua htkikaten ~ llllır.._ ...u. (Jllıb'eMobv.D tarlboe. niz yollan da çıkar ve tehdide dan, Glbel .tsm1r. am~ da..._ 
Ve P&rmatını duYarda aaıh ,....... """"" c.,,.a ....... hWı •• .... ı•>= ~ - m.h ~· a.lmll maruz olan yahwz ltalyan top- dilecek Jen blldirilmayen malı .. 
~ • cl11napna liateaine ptürdiL .,. mınrtıf111 P....a. JaUkilmet.laha Y -•• _. -4lıecels\•. nılda.r\ değildir. kadar müddet ardiyealnde aak1a • 
~et ettiji yerde .-ı cüml~ o- y O ı &in dllirl s ........ rainı• Fran .an. eaen htlf'ıa cete1ılıtr. O .__ l B mak IDÇUDClan mahkemeye ae*e-
~d ı= R A D -- ı A,__.__. a..Lı- • ç ~ ay evve eyaz &aray- dil"'•lerdir. ~i:~ei bikir ve ırza ıeçmek.• ~ me, b.=;.;:.:;. ...-.. .,.. •l«ltr ~ .......... ae.. ~ a~iş olan bi~ _nutukta --..... ---o---

Oteki ıo k keütmfiti. -- ı1nı1942 c11r 11m..,..... bn ı.1amet " ciir? ikincı cepheden bahıedılırken ye ı ı·ıers·ıe kııferanslırı -"-~. de,pa,'::
1.:erak ve aec-- MLI, 'J,3ı· "flc81l...-ı ... ·~ lırmet Ye elaemmt,elini Bu .-lia '!:'lanna ~~~na cevah ni savaıtı meydanlarınan bir nok- ft 

~- dolayı utanç kindey- Ut: s.lli ayan, ~ 1,55: iiııyllci ;ıe#? lrıapıhtleC4jıiaa tiP • 'ffl'dlllıPWr ~ T-. limaa11un tada değı1, yarım düzine, belki Prolıesör E. Von A.ter busiim 
-L ~ llrilddet ÜÇünriİz de SUS-~ 7,Ct: AJ&llS , ~ aJL he yolıtur. ba) Ve YUt,etbaİ bilmek JUımdır, 'bİT düzine yenle açılacağı .Öy • saat 18 de Oai..enite lıoıaferan. aa. 
~.Söze devam için kendimde 8_,,.. __.... 61'1·

1 
• iZ.ii~) ıı 15· Ar.,J;,a, tmwll badllenai 1-ha- ki ı.u ela cllılaa ıııi:rade deaizc:llel'e l nnıifti lonanda «iradenin hürriyeti o mey. 

-~ baiamacla an, mihaa _ ı&.P: ~ ..-- t • • • 9 ; ft _... Mıttnn Fnmıez ...... in aid IS ifllr ve çıbrılma ita müm • c . · .. . • . sulu bir konf•w verecektir. 
tleleriai iımd n, .....,..., ıs: Pf41'"· ~ dm hadnr1 A1nwdsr taraftnct. kiia olta laile çok aaa am .... mi- Mister Çörçil mıhverın yalnız 
4uın ki. alarak •Jrllmak istiyor- :er ıı: saat .,.,. ıa.t1= ~ ...,.-.. k11a • wnw1a ta· -. ....... bd.acı ,....., 1• de Afrika ulıillcrmden değil, bü - Mal ıaı•erı·ıeı ıeılekıtler ~i~ a.:=. ~.:~t~:: ...- · lılf*.., ıa.u: ,._.; :. .e tel&rar ln6ntlmata aam. bir miltenkıb w..lere intiw wureti tün Awupa eehilkrinden de atı-
~lllll .. ~!-e. r.i bı"ze L-L- 19 31• :... •lft w aJaaS _' We frat edlelA mi? Keal•, .....tw. F ....... 4e olta T.ıo.da- J.acaiına eöylemekle berabct- en Geçenl hafta İıçinde telmmiz • 
~-- ---. hare- ' · tl,ll' ..... •-· eielll'd o ki ftlalmn 'bMlin M,etlle Aml• • L .. • den talyaya 3-4 'Y&gon kadar tlf-
loPa) l>Q. .lildsat1e takti. eden iMi: Odıa mıD&'t\ ıı'u· ~ hiç balmam9' -;J: ..=-: Wf":..: ltr1a .U.. ~Jlm-baden daia. ziyade ıg)yanm uz-erınde dur. tik, Slovaıkya Ye Macariataoa İM 
tiçU...ilze ~ •Yai• kal1rarak, W. U: CEvlD ...._,' ıf...&. ,,......) · ıu-luia _: ....... Allaaa lltlla • cısk f.,danın ebediJen kayboldulu muştur. Acaba maksadı düşman 5.6 v11ı1911 pamuk dlM•ııtlkü .. 

c:) .&--cloiru JGriimete bql .. ~ ~ ::-.... ....... .:,.+,. ............. ta.t.'ı ~ır. K. D. laruwı clikkatini tek noktaya çc- NC e*nittir. 
---~ ......... - - ___ ..._ ......... 



8 Sayfa 

14 lkinciteşrin bilmecemizde kazanan·ıar 
u iıd.nciteşri.n b.ribll bilmecemizıde ten Erol, l:stanbuı Fa.Un 6~ inci ilkokul 

kazanan okıuyucularııııllın isimleri aşa_ ı;ınıf 5 den 360 A.ynu.r Tonga.ip, 
tıda. yaztlıd:ıır. İ.stanbulda bııhınan o - Albüm 
kuyooul'ArınuıLm hediye~rlni Pa.aa.Jll.esi, 0-.;a.k G~i3temaı ilkokul sınıf 2 den 
Perşembe &'ÖDieri ötled.en sonra. bizzat Tallı.sin Akar, İslanbul C~a.loflu orta 
ldareb:anemiıden aun~ları lizmıdU'. 'laş okulu 3.C den 377 İbrahim Ak.su, Ada
raıb buluna.nlann hediyeleri posta ile ll>a.7.a.rı Tan sokak No. 39 d'.& İffet öı:. 
adreslerine &"önderilir. tüıit. 

Bir dolma mürekkebli kalem 
AokaOra Ciimhurlyeıt oku!u sınır 4 ta._ 

lebesinden 8 num.ı.ra.lı l\ftJ.ammer Gür
ten. 

Bir Atatürk tablosu 
İstanbul Süleyma.niyc 8 bıol ilkolmJ 

sını( 2.B lkn 616 Aydın Öıt.üı1t. 

Bir elifi ka.teti 
Ankara dördüncü orta -Okul sınıf l.A 

tJıbn 777 numaralı Haliık Giıltan. 

Dit lırçaaı 
(Son Posta hatıralı) 

Ço11lıu büküm.et caJ:desi No 23 de Ke
)lnal Uslu, Ankara. Cebr.cl Tanşeli so'liak 
'1 nı:mıarah evde Sa.mi Pilcvnc, İ.s1an. 
a,uı ka lises'i orta. kı.5ıın sınıf 2-B den 
1425 :Sil Demir, İsta.ob-ul kız lisesi sınıf 
.t.A dan 299 NfrveyU'ı. Özışlk. 

Dit macunu 
Sllhri veteriner, 'fa.ceddin Sa.inak o~

lu A.k1"iin sa.fnak, Bı.ırsa Atatürk cacl. 

de.'4i Emek aıpaıtlmanı 8 numımı.da. bin. 
bast Kemsi 1a:zr ln.ci Bornnalp, isianbul 
Aksaray H'.l.~ ca.ıldesl So. 14 de Milı_ 
tOba.n Nü'l'Oıet, btanıbul birinci orta okul 
l;ınrf Z...A lıta.n 266 Nııri G!idal. 

Büyük Muhtıra defteri 
A~ Çeşme ma:ha.l\esJ t'eza.tvi ar. 

kası N<>. 95 de Neriman, Adapazarı ı:i~

merciıer mahalhi S• açlaır sokak No. 
27 dırı Aysel ömekci. İstanbul mer'ı\ez 
po.'ll:a tetgra.f havai~ şefi-erinden Zihn1 

oğlu Mükerrem Ö'Zeri..en. 

Küçük muhtıra delt~ri 
Bal~ memleket hasta.nesi dldiye 

miitdıllS'Dlll IUfai kıR M~I Güncör, Bl. 

aa mubdH!ıre memura Alt Erol kız• Gül.. 

Tetkikler 

Kokulu aabun 
(Son Posta hatıralı) 

&ikisehir Ülkü •lkıtı~uı.u. ı;mıf 3 den 
Atua. Dedclıotıuo Alpu.tlu ilkokul sınıf 
4 den 24 Mübeccel Akıncı, İstanbul 
44 üooü Okul snnf 3 den 132 Nerim:ın 

Kesenır. 

Alüminyom bardak 
(Son Poata hatıralı) 

' A.olm.Tal Maalli.f Veki..etl hususi ka

lemde Hli04dar HMlır k~ Gökçen, is.tan.. 
bul ca.ta.ıotıu orta oa.'Ulu smıf 2.C den 
185 Yaşar Şaşma.:ı, Burıu. Dlkçeşme so-
ka.k No. 2 ü A1ıi Ka.n!.ar. 

Ayna 
(Son Posta hatır ah) 

b~bul kırıı orta olruiıı suııf 2.B den 
"52 Sahne Naçar~ İstanbul Tepebaşt 
caddıesi No. 8 de Zen"l:ı Eskin, istanbttı 
'6 mcı ilkoRr.uldan 211 Altan Ursa. 

Kitab 
Edirne Gm]JG.Şa. ilkokulu sınıf 4 den 

337 Nih.ul J\.feün, Bursa. Muradiye .Ka. 

yabaşı mahaı'le:slt ~o. 2:; de Güvenç Ye
ı:m, Lülebıı-rga.z köy eııstitüsıl sınıf 4.B 
den 57 Ned.i'eıt Şt.pka., T<>mt Beysoka.k 
Hama.nı çıkıma.zı No. 17 de Iıtık Denıireı , 

İsl.ani>ul Yerıikapı orba. okul sınıf ı.n 
den 232 Muza!~ Calikör<>, İsianbul 
Be;rlerıbeyi ilkokul ta 'ebe<Jin~n Sacid. 

Kartpoatal 
'l'eldirüağ Namıkkema.I okulı1 sınıf 2 

elen 83 Sevim Ertn., An'ı«lr.ı dte-H~arlık 

1'1'>161 DeY~ Matbaası sov1'. deposunda 
Halit Jı:nı Fhıtn Şendi.l", İda.n.bul Üskü
chr Dolab soJı:ıak No. 24 de Nihad Er. 
dem. 

Güres musahabeleri 
(BQ.f taralı 5 inci aaylada) (Baı tarafı 4 üncü •aylada) 

süvari ordusunun da temelleri atıl- tutmahdcır. Beden terbiıesi teıki
dı. 1918 yılının Birlnci:kanununda latım.ız amatör olduğundan mı 
Çaı1lçln (fimdiki Stalingrad) müda- neden bilm~ pıofesyonel hare
faasıncla ilk defa olarak 4 üncü sÜ- lretlere el surmekten korkuyor! •. 
vari fırkası namile bir süvari birli- El sürene beynelmil~l mücazata 
~ • . . _ mı uğrar acaba~ . .. 
gl tefkil edihnı§tl. Daha sonra" ncı p f il • ted'kl · 'b' 
süvari fırkasının buna llhakile ge - ro e5yone er, ~s. 1 en ga ı 

al Bud I' • ,_ ____ J d hareket edememelıdırler. Halkın 
ner .. . yenn n.n ~~:ı..aıKıuln . ~- temiız anlaıyışm• ve alakaaanı kes-
b~r suvan kolordusu.,~u.da getirıl retm.emek lazımdır. Müzminle~ti 
dı. General Budyennı nm kumanda.. bu i~ler arlık . . . Kafi müdahale
aındakl bu süvarl kolordusu, vatan- leır lazım. 
~ harbinin devamı müdcletince Geçen gün Geliboluda Tekir. 
birçok yararlr.klar göüerdi; Deni • dağlı ile K..,ım Tafarinin bir gü
&"«ı ve Vrangel ordularının inblza- retini talebelerimden biri şöyle 
mında b~ ifler yaptı. Bu kolor. anlattı: 

SON POSTA 

Fikri T. Kardeş 
OTOMOBİL ve MAKİNİST OKULU 

BomonU tramva.y durağı karşısı - Şİı}l.i 

Yeni devre '1 İikkinun 942 de açılaca.kıtrr. 
Okııılda.:n makinist şoför cll.plomasl alıa.n l aJ:, otomobilol. 
Hlıt.e büyük ba$11nla.r gösıterıli:klm C"ibi askerlik çağında. 
buf'un&nlar motörlü ııı.ıı•aıa.raa. ınuva.fhkıyetıc çahı,. 

maktadı.r. Okıı:tlım 18 yül•k hayatı, 4000 i bulan ~la.rı ou sözlerin gara.n. 

~idlr. Kabul saırtıanm ve diğer tz.aha.tı okulun nısmi tıalima.tna.meslnde buta.. 

oaOısl.nn. Biuten isteyiniz ve yerlerinlzl şinı.d;den ofıemln ed.Qılz. Tel: 80259 

· Öksürük ve bronŞiti 

TUR.AL 
Komprimeleri derhal geçirir. 

Kutusu 35 kuru tur. 

TÜRKİYE iS BANKASI 
Küçük Cari Hesaplar 

1943 İKRAMİYE PLANI 
KEŞİDELER: 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

" 1943 iKRAMİYELERi 
1 adet 1999 Liralık == 1999.- Lira 
1 )) 999 )) - 999.- )) 

l -
1 )) .888 )) == 888.- l) 

1 )) 777 » == 777.- )) 

1 )) 666 » - 666.- )) -
1 )) 555 )) - 555.- )) 

1 )) 444 )) - 444.- )) 
' -

2 )) 333 )) - 666.- »' ' -
10 )) 222 )) - 2220.- » -
30 )) 99 )) - 2640.- )) -
60 )) 44 )) == 2640.- )) 

250 )) 22 )) == 5500.- )) 

334 )) 11 )) == 3674.- )) 

..... 

Türkiye lı Bankanna pııra yatırmakla yalnız para biriktirmİf 
ve faiz almlf olmaz, ayni zamanda talihinizi de denemiı olur • 
ıunuz;. 

ihtikar 942-446 Karar hülisasıdır 
Miill'ıi ıroııuı:ıuna. ıı.a.nıımınun muha.lefe'.ıteı:ı. &aır.yer Yenima.ha.llıE" caıdd'ı:sinda 

29 mıına.r.ıda Jta,sa.bllk tıoa.retile meşnl İbra.h..Qn otlu Bayıta.m Dinç hakkında 
İ.ııta.nbul Birlııd Milli Kot'llllnıa. ttınhke~ndıe c.ereyan eden mı.lıkemesi ne 
tloeslhıde ~ım filılı sabit oldıığundan Mitli ko1'Dlıma( !ta.nuıtu.nıun 31/ 2, 59/ 3 

ve 63 cü ma.dldeıerı m-u.clbince beş Llıra J>aım. cezası ödJemui.n.e ve yedl gün 
müdıclıe~le d1üJı:kAnmıJı bpaiıımasuıa. ve hüküm kat'lıte.ştigi.nde ücre~ suçluya. 

ıald oJım.a1ı: ~ &ıaru hülisa.sınm Son Posta. ~ neş•edl!ınesine 12/ 
8/942 taıi1ıilnde İm\.r:l.T •~!di, (1840) 

du, $01U'aları aüvari ordusu ha - - Taıfari., Tekirdağlıyı bozdu ••••••••••••••••••••••••••••-._ llne inkıla.b etti. ve az kalsın yeniyordu. Bunun J 
1941 Alman taarruzu zamanın- üzerine halk, meydana uğraya

cla Rusların elinde aıağı yukarı ge- rak Tafari.ye hücum etti. 
ne 20.25 kadar süvari tümeni bu - Bu, açıkçası re:zalettir. Hiç 
lunmakta idi. Bu süvari tümenleri ~asım Trafaıri T ek.irdağ1ı Hüse- ı· 
hubin yaz sa.Eba.aında hemen he • yıni bozaMlar, yenebilİ'r mi? 
men hiç sahneye c:ıkmadılar. Fakat Demek Iİ'ş çığrından çıkmı~. I 
1941 B~lk&nununda Moskov. ~8;~~ın spor heyecanı suistimal 'ı 
şehri lçıln yapılan muharebeler es - '

0
r hlmuşh;tr· A 

nasında Rm süvari birliklerinin rolü er a1 mUdalıale ln7.ımdır. 
birinci plana. geçti. Rus kumandan ..................... M. Scııni Karayel 
larından Beıov'~ idaresindeki Rus ' ............................... . 

süvari tümenleri yalnız Stallnogorsk Askerlik işleri 1 
ınıntakasında, Almanların 17 nci Ş _ 
tank, 29 uncu motörlü! w 167w nci E ~~~ye Çağrılanlar 
piyade tümenlerini herzrmele ugrat. .ID.Ulönu As. Ş. ı.indeıL: 
tı. Bütün 1941 • 942 kıtının deva• ~ Tğtm, ll:ı.7ri Ot. Hasan 

nıınca Rm süvarileri çok faal bir Saınısu.nıu 320 t:ııı9ı> nin acele 14875 1
1 

K • • 1 tı N"o, lle. rol oynadılar. 1§ mevsımın n ça P 
kuvveti -1 'kin • lana Veterioeır Ü3t.inı. N&ıiın otıu ıuı da motödü enn ı cı p Lüi (34649) nn. 1S.S89. şon 

düpiikleri §U sıralarda, görülüyor ki Yede:.k Tbb. 'l'tm. Recob otıu Enver 
Rus sÜV'ari kuvvetleri tekrar sahne- Ural (481&5) a.ccle ltiOlHl No. ııe şu;ı,e_ 
ye çı"1ılar, gene mühim roller oy - mize mUra.caat etmeleri ili.n olımlll'. 

namağa bafladılar. *** 
lstanbul Borsası 

-····-
30/11/19'2 ~ılış _ kapanış üatl'a.n 

Açıht ye Jı:a.pa,n.ıe 

Londra 1 Setrlin !J.24 
Scw.York 100 Dob.r 132.-
Cenemı 100 İsYlore n. 30.3255 
'.\>ladrid 100 Pepeta 12..9375 
Stokholm 100 hveıı Kr. 31.1325 
Blr altın lira 32 
24 ayarlio bİir i;ram ltillçe 
altın 

E.'lha.m ve Tahvilat 

% 7 942 Demlryolu I 
% '1 Biıricnel tmtı:b MiUi 

Müıla.faa W8kmzı 
% 5 t~ıı MlllJ 

Milıt'la.taa lsttİlmtLzl 

4.26 

19.-

19.-

19 -

Malkar& Sulh Hukuk Mahke· 
me.ainden: 

Ma.lkamnm Pı:riLl\>d. köyfüıden Ömer 
oil'ıı A.lmna.n En('İln, mahkememize a4ı
tı te6dl dtwMllie' '\\lalkamnm Pıraf9& 

niiln Köy a.ııtı ~kliıNle sarkan 
yol, garbetı Afi otl11 Hüseyin, cenuben 
Kl'l"tllıCO Ahmet ve şiına.len Süleyman 
ot\u A.h.ınıeı!ı tar'lıa.lariıe :ma-hdud dört dö. 
nüm ve 50 lira. kııymettndekl tarlayı ba
bası Önıer 18/Mad/922 senesinde o 
köydf'n Ali oğlu Ha.mi.Mn barlc-!n saıhn 
ald'ılııın ve !bir S1e11e nlı:asa kullandıktan 
soma vefat edıt11 zerlye mfrasçısı nğlu 

davacı Akmanı bıra.kıLı.i:"111ı v o tarihten 
ha -..ıhe kadar da m.ıımatleyh Akman 

tne7kur ıt:arıı:ıyı nizasız ve fa.gı le.su uhde. 
~nıJe buKındunluğorula.n na.mına tapu_ 
ya tesolli tafoblnde bıılunmaldb. oldu.. 
ttmıba. me-ı.ltUr &":ıyri m en.'kul üzerinde 
müılıfyet ldıdb5m4a. buhma.nlann tasar. 
-.al ~ .. bamileG mahkeme gil 

nü oıaıı Z5/l!/942 Cwnıı. ırünli saa( 10 
da Ma!kat'aı stıllh hokuk m~k6Dlesinıe 
miiı'aıcaıalll ıeitmelerı a.ksl ta.kdlrd'! iddia.. 
ıwı.nın mmma oıına.nes~ı l.1A:n olunur. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 
Statüleri ve T·ilrki.ye Ciimh1Lriyeti ile münakit mukaveienameıl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanımla tasdik edilmiftw 
(24/6/1933 ta,.ihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi : 10.000.000 İngiliz Lirası 
ihtiyat akçesi : 1.250.000 lngiliz Lirası 

Türkiyenin bQflıca Şehirlerinde 
p ARİS MARSİL YA ve NIS' de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS. YUNANIST AN, lRA~. lRAK, FİLİSTiN 
ve MAVERA Yl ERDÜN de 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, RUMANY A, YUNANlST AN. SlJRJYE. LOBNAN 

· . Fi.\yalleri •e bütün Dünyada Aceııla ve Muhabirleri •IU'dır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapları Jı::üşadı. 
Tica.rt krediler ve Tesa.ikll krediler küşadı. 
TürJı::tye Te Ecnebl memleketler tızerine k~ide ııenedat lskonto.!u. 
Borsa. emirleri. 

Esha.nı ve ta.hvilM, altın ve emtaa üzerine avans. 
Seneda.t tahsllltı ve saire. 

.=:=:================== 
En yük.ek ernniyet fQl'tlarını ha~ kiralık 

Kaaalar Servin vardır. 
Piyasanın e ·· · n muıaıt tartlarile (kumbaralı veya 

lmmbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

tlER ÇESİT KLI ŞELERİNİZİ 

İSTANBUL 
KLİŞE HANESİ 

AHKARA CAD. CAGALOGLU YOKUŞU-29 

UCUZ,ÇABUKVETEMİZ BİR ŞEKİLDE YAPAR --·--TAşNA SiPAR/sLERİ SÜRiflA 6ÖNOERİLİR 

1 
Çatı tamiri ve duvar 
inşası ihale edilecek 
Eminönü Halkevinden: 
E\'\l'ınbıln Oata.ıotıunda.ki binasında 

tfa.pıılacaıc çaıtıı ._Lrı, duvar lıışa.cıı ve 
sair ufak 1.a.ıniıra.t lçtn 2/12/19(2 Çar 

~ ırüırii saat <l'Z,30) da Evimizi~ 
~ 'htQlllTuDda. ~ilk ısu.ret.ı.ıe 
ya,pdacaJııer. İ.stekD oıa.nıa.rm 100 ıır.a 
temihat. nılııçesi w bu işi ya.pabHeeekıe. 
rhııe c1alr ~1• ııırıikte ıııüraoaat. 
W1 dea oıums., 

Birincikanun ı 

NEZLE - GRİP - BAŞ - DIŞ 
ve bütün ağrılan derhal keser. Her eczaneden arayınız 

Çam ve köknar ağaçlarının kesimi, 
nakil ve istif işi 

Devlet. onna.n i.şldııne~ Karabük revir amirliğinden; 

1 - Devlet oırma.n lşlet.mesi Karabük i.mb"liğine bağlı l'a.lakkuı. bölceslnin 
EP« ova onna.nııu.n 1. 3: 11 : ı 9 numaralı makıtaJ.a.rmc.lla.n da.mga.I a.n.ı.n 4 7 34 
meıll'e mti.ba muıadil 825 ıulOO ça.m ve 1580 metie ml'ki.bı.na muadil 475 adıed 
kıölıırım- aiacının dlpi.t>n kesme ve verilece& ölç\cye röre tomruk. haline ifrat 
etmek ve kabıı1rJaruıt soyn•a« suretiıe reviree depo itıtihaz edilen Demciler ve 
Arak Yao>hsında kıı.myon yolu kena.nııdald rampa. yerlerine nak.11 ve istif işi 

30.8..943 taı\blıı.e kaıLi..r yapılmak üzere açılıı eksil.meye çıkaonıoıışhr, 

.2 - Aoık eksll!ıme '7.12.9.ıı tarih.ine rastıaıyaıı Ptı.zaı-1.esl ~ü.nu saa.t t4 de dev. 
let orman işle!mesıi Karabük revir amirliti binasında topla.nacak ola.n komlıs_ 
yon huzurunda ya:pıla.ca.k'tır. 

3 - Blriırıd ma.ıldedt> yazılı şa.rt.lar dairesinde ~u emv-.ıiln füplen kesme, 

oalıilıl ve ~ işinin b..ılıer metre miacabının mu.h:un.men beden be:j tlradı.r. 

4 - Temlnaıt a.Kçe.'ll. % 7,5 hesablle 2368 liıradır. 

5 - Bu işe a.id ~ık eksiltme şa.rtınaıne?eri Ankaırad.a. Orma.n Uınuın Mü.. 
dürfüğü il.ıe Zonguldak OI"D14n Çevlrge Müdiirlüt.ünde ve Ka.rabıik revir amtr. 
llğinde göriilebtlir. 

6 - İstekli.leriın eksi!l.me gününde temlınaıt akçeleri ile bklikte revir ıuıır. 
!lğıine miiraea.aıt ~tmet.-ırl liizmnu ilı>.n olunu:r. (1'730) 

İkramiye lkrarniye 
adedi miktarı tutan 

Lira Lira 

l 2.>.000 26.000 
8 10.000 110 .00C 
6 S.000 26 000 

:ıo 2.000 ,0.f)JO 
60 l.000 60.000 
ı:ıo 500 60.000 
8~0 101.1 80.()(1() 
800 öO 4 .1.000 

2.000 20 40.000 
8.000 10 80.0JO 

80 .0VO 8 240.000 

!fl.8~9 Yekun '1:10.000 

Tam bilet 8 yarım 

bilet ı, rıo l lrııdır. 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
Yd.. P. Tim. 1\1 • .;a.ıiiı oğ-lu Arslan İst':ı.nbul ı;lO (49905) in aci1en §Ubemize 

miiraıoaa.tt. (1S38-190"1) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve aJam adedi: Z65 

Zirai ve ticari her nevi banka mua.melelcrt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

~rıa.a.t Bank.asında. lıııııı:>J>a,ralı ve ihbarsız tas.a.rıuf hesablarında en 
u 50 J.lras• bulunanlara seıııede ' defa çek.DecıeJı; kur'a 
plli.nııı. &"Öre ik.ra.nüye tla.tıb.Jıacak tır. 

4 Aded 1,000 LiTahk 4,000 Lin 
4 )) 500 )) 2,000 )) 
4 )) 250 )) 1,000 )) 

40 )) 100 )) 4,000 )) 
100 )) 50 )) 5,000 )) 
120 )) 40 )) 4,800 )) 
160 )) 20 )) 3,200 )) 
))fkb.t: Besaıbla.ruıızda.kJ I>Ualar bl:r sene içinde 50 liradan qa.tı 

d4i$miyenlel'e ikramiye ~tığı t.kditıde % ıeo tazıa.Ale verllecdııtlr. 
K.ur'alara 9ellede 4 defa, 11 Mart, ll Harlra.n, 11 EylQl, 11 BlrioJ 

kA.rnın tarihlertrule çekilecektlr. 

Son Posta Matbaasıı NeviYat "4üdiirih M. Sami Karay ... 

SAHlBlc A. F.krem UŞAKUGIL 


