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Bu sabahki 
haberler 

C İnönü~de dünkü tören =:1 

Teni ve 
mfltblş bir 

silih 

, Türh uurdu icin can uerenıerin 
aziz hat raıarı tebcil edildi 

,. ............................................ ~ A • ı. 
i MiHVER KA T'İ l merı~a 

Almanlara göre bu zehirli i HAREKETE i Martlnık'e 

Sovyetler Almanların 
zehirli maynler kul
landıklarını iddia 

ediyorlar 

Mutlu ölüler için 3 dakika 
sükôt edildi, bir hava filomuz 

saha üzerinde uçuşlar yaptı 

mayn !~ı~i1i~ni bir ! GEÇMEK ÜZERE ! bir heyet 
vışt ıı (A.A.> - Berneden bil-; ı go .. nderdl 

bılıciırıld ğıne göre Kırımda Al .. i • 1 
marı arın zehırlı maynler .kullan- : Muh telıf i 
m1ş oldukları hakkında Sovyetler ! ! 
taraf 1 dan ışae edilen haberler İs- i noktalardan~ 
vıçre mehaftlınde ihtiyat!a kar~ı- : 

ıanmaktadır. i taarruz 
Bunun zehırlı gaz veya mayn : 

oıanayıp son günlerde Alımanlar ! dı• lecek 
tarafından kullanılan yeni bir : e 

Milli 
SeE , 

---
Reisicümhur dün 

at yarışlarını 
takib buyurdu ·ar 

merını oldugu tebarüz ettirilmek- : _ 

tedır. Bu anemlinin i~~il~kı 3~0 ~Anadolu aJ· ansı askerv Ankara, 10 (Hususi) - İlk 
mctıehk bir sahada muthış tesır- : ! G •• •• J bahar at yarışlarının ıkindsi 

Fransızlara 4 
maddelik bir 

anlaşma teklif edildi 
ler yapma'kta. bu sahadaki canlı i V8 siyasi hazırlıkların j Oruşme ~re lbugün Htpodromda kesif bir 
maifülkların damarları koparak a- İ l k .. 1 kalabalık önünde yapıl!ımştır. 
ğr-zlarından ikan gelmektedir. ; tamam anma uzere Martİnİkte Yarı şiarı Cümhw-reis:miz 

: ld ğ b•ld" · ı· Milli Şef İsmet İnönü deşe-8.lrmanyada ·ıng·ııı·z 1 o u unu 1 ırıyor = b ı d reflen.dirmişler ve bütün mil-
i - 1 aş an 1 sabakaları büyük b ir alıaka 

d fi• Beı'lin, 1 O (A.A.) - Ana • 1 ile ta·kilb etmişlerdir. mu 8 aası sona do1u Ajansının huıuti muhabiri i Çok heyecanlı ve süırpiriz-
1') : büdirl)'oıı: ! Antil denizlerindeki lerle geçen yarışların resmi ermek üzere mi r ! iyi haber .ıan mahfcıı .. d. i Fransız hükümranlıgı neticeıeri şunlardır: 

rn...,.ı-v,.. ll (A.A.) _ Domei aJ·an.. :. ıöylondiğine ııöre Mihver haı- •1· k Bırinci koşu: 4 tay iştirak 
.l.VN_,v bin eonunu tayin edec:ek kat'i • muhafaza edilece etımiş. Suad Ka.ra Osrnanın sının bıldirdiğine göre Biıımanya. S harekete geçmek iç.in .iyasi n 1 Meneviş'i birinci, gene Suad 

da İngıliz müdafaası tamamile yı- i · Kara Osınanın Tiryakisi ikin 
kllhns:k üzeredır. Bu kuvvetlere E a.lteri h-azırlılclarını tamamla. ~ Vapjlnglton 10 (A.A.) - Hari. ci, Mehrned Alinin Pehlivanı 
karşı kııikaç hareketi daha fazla i ma1ı: üzeredir. Bu hareket har - E c:iye nazırlıiı bildiriyor: üçüncü olımuştur. 
s~ıştırılmıştır. . : bin özünü tetkil eden yıldırım i Reiı Ruzvelt, Antil dcnizl~ri de. (Devamı 

5 
:nd aayfada) 

k ' l B' n •a Hın • ·· ·1 b ' d b' ht l'f · : niz c:ephesi tefi olmar. haaebıle a - 11c .-ııı.ıııııııı.-ııııı.-ıııı.~~--......_.,.~__....-ıııı.., Japon ıt a an ınna .} - - ; ıuratı e ır en ıre mu e ı ıı • ı ,. 
1 

.. 
distan hududunun bütün noktala- ! tikameticrde inlcitaf edecektir. : micral Ho~ver ı, ref~lcat..nde . bu ~. • ----------

şl d .. ı<!m n • 1 . . . : nan baricıye nazırlıgından bı r mu - Çö 111 rını ele geçirımi er ve ~':l···a;ıı : kınct bır cephe kurmak ba- : .
11 

"-. ı_,lct M { i e adası _ l'Ç D 
A:ssaım ıstıkametin<len gerı çekıl - : ı meal e oıuı e. ar m qu 

b kımından Mihverin daha ça • : ·· denni•tıir. meslne mani olmuşlar ve Akya : x. h k • na gon " . rv· 
Hindıstan yolu dahi kontrol altına E buk davranaca"ı ve are et sa- : Amiral. burada, Lavalin iobır lgl reni ·ı-

d • balarını seçmek hususunda ilk İ siyaseti yüzünden Antil çevreıin - U A · alm slnr ır. : • ı 1 · · 
1 teşebbüeü karşı tarafa bırak • : delci Franstz müstem eke erının mey 

9· hükQ f 1 m•y•c•ö• sanıhyor. ; dana •• ~...ı•gi m ... ı.ıeri. F'"'"" hltab8SI ırmanya me 1 \.. ........................... -............... ./ (Devantı 5 lnc:i sayfada) 

m;n~i;~~~~~~-t~t!~~ ·Darnşşaf akanın 69 uncu Almanya ya ihtar 
ledıhn tır. Buna sebeb Birman - ldO o D dnn mekteb Rusgaya karşı zehirli ) ada kalan arazın in kliçüklüğü ve JI n m 

1 bu seraıt altında sivil idarenin ça- gaz kullanırsa ngi/iz-

l~masının imkansızlığıdır. bı·nasında kutlandı /er de gaz muharebe-
Amerika ile Fransa ıini Almanyaga 
arasındaki konuşma götürec le er 
Vışı 11 (A.A.) - Ofi: Amerikan Eski ve yaşll mezunlarla genç talebeler Londra, 10 (Radyo saat: A:mıralı Hoıwer Fransız Antilles- 10,15) _ M. Çörçil Başvekilliğinin 

!erı val ı Amıral Anet'yi ziyaret bir arada, neş'e içinde, OkUIUn ikinci yıldönümü . münasebetile 
etil' Fr n ız Antilleri statü - lbu ~am rad,yoda lngiliz milletı-

nd d k ık )apılmasım an'anevi yemeğini yediler ne hitaben bir nutuk .;öylemiştir. 
-,...., Çörçil nuilltunda, Fransanııı su. ız mehaf1li An- '.kutunu müteakıb İngilterenin ge_ 

devlet ara - (Devamı 5 inci aayfada) minata dayan- --o---
r 
Fransanın Va • 

H \e'e •a ımat J?Ön.. 
d n Vı 'dek Amerikan 

u r ile görüşmüştür. 
O•---

Sovyet tebliği 
a 11 (A.A) - Röyter: 

C'Ce Y rısı tebıği: 
a CC'phedc önemli hiç 
k o mnnuştır. 

u 25 Alman uçağı 
t r B z Hl uçak kay_ 

--o--

lrlandadaki Amerikan 
kuvvetleri 

İtalyanların 
Balkanlarda bir 

ayhk zayiatı: 1194 er 
Roma, 10 (A.A.) - Royter biL 

diİ-iyor: • 
Dün gece Romada ne§redilen 

bir tebliğ, İtalyanın Nısan ayında 
ki kayıplarının, şimal Afrikada 
186, Rusyada 63, ve Bal:k nlarda 
ı 194 erden ibaret olduğunu bıl. 
d rmektedir. 

Bu üçüncü :rakQ.m dik!kate de
' ger. Bu t dı:rıde bunların 768 i 

Galile vapuru battığı vakit ölmi.ış 
Lo dra 11 (A.A.) - Dün öğle - Dünkü toplantıdan bir İnlılt• ve geri kalan 426 sı da Balıkanlar-

de-n sonra şımalı İrlandada Ameri- . . . k ti' .1 mü dün de mektebdc e ki ve yeni me- da aSkeri harekat esnasında kay_ •·-- ' rll . b 1 d kl Meml°"etımız n ıyme ı ı ım . . 1 ı"''- t ~ı: a te erının u un u arı yer l • d b" 1 v 
1 

mdiye zunlarln ve da"ctlılerın ı"t rakı c .,.,11uuş :ur. ııeı. n uzerinde du:şman tayyare - cne3e crın en ırı 0 
an .e tıe e kutlal!ltnlttır. Bu, Yunan ve Yugoslav millet.. 

leri uçmuştur. Bu ta)ryarelerin ~a~ar bi.rçok .~eğ;'~l 9ahsıy~9 ru!c~ Va1i ve Beledıye Rdıi Dr. Lutfl lerinin müstevlilere karşı kahra-
~füy Ullerı ıme~uldur. Ta ;yare. tıftı~~n.. !?arı.ıPJ& a an!~ u"u ibi (Devamı 5 inci .. yfada) manca çarpı ı!klarımn delilidir. ier bomba atmamışlardır. yıldo.nwnu her i ıı 

Jnönünde ceçen yıl yapılan törende havaya atef ~dillrken 
Bozöyük, 1 O (AA.) - Birinci c:an verenlerin aziz hatıraları, bu • 

ve İkinci lnönü zaferlerinin kazanıL 1\gün parlak bir ıtörenle tebcil edil • 
dığı ve az.iz ~chidlerimizin medfun mi~ir. ' 
bulunduiu tarihi yerde, yurdu için (Devamı S inci sayfada) 

Bnonn şehrin her 
semtinde halka f as niye, 
pirinç, yağ dağıtılıyor 

Nahiyelerde kurulması kararlao- tevzii kararlapn gıda mad.delerinl 
tırılan bakkal birhkleri bugünden bugünden İtibaren elemek karnele. 
itibaren faaliyete geçecelclerdir. Şeh rioi sörerek nüfus baıına erzak da. 
rimizde bulunan 1651 bakkal 36 ğıtac:ak.lardır. 
tane birlik kurmuştur Bu birılikler Bugünden itibaren her ıemtte 
iaşe müdürlüğü tarafmdan halka (Devamı 2 ncl aayfada) 

Rumen Rapit takımı 
dnn İstanbul muhtelitine 

2 - o mağlfıb oldu 
.-

,,. ... Dünkü anaçtan enteresan bir safha (Yazısı 6 nci nyfada) ' 



2 Sayfa POSTA 

Cehlinizi saklıyabilirsiniz, bir şartla -= Resimli lllalrale ı Hergün 
= 

Avrupalı genetalihli, 1 
Avrupa haricindeki 
Gene tahhsiz 

'-•---Ekrem Upldıcll _J 
(J eıkn~l<>vakya yıkılalı üç 

, buçu•k yıl oklu. L<:histan iki 

buçuk sene Yar ki, işgal altında _ 
dır, Norveç, Danimaı·ka; Fele .. 
me.rlk; Bel'Ç.:ka; bir kısım Fransa, 
blıtün Sırıbista..n ile Yunanistan _ 
da şu 'k:adar zamandanbcri ecne.. 
bı ıdaresme bağlıdırlar. 

Yanan, yıkılan çocuklarından 
en kıytmcililertnı ıkaylbeden, ge
ride sürüalenleri de aç kalan bil _ 
tün bu menileketlenn şimdi ne 
ha de olabileceklerini tahmin ede
biliriz, hepsi için de: 

- Bedi.bahtlar, hükmünü vere
biliriz. 

Bedbahttırlar, btı muhakkak. 
Bazı insanlar vardır ki; bilmediklerini göstermekten çeldnlrler; Jmanin ceblini saklamaii bir meÜy~ lltldlyllLilmesl büyük bir 

not 
Fakat ne dereceye kadar? Orası 

çdcindiklerl için de bllmedikleriııl sorup öğ:renmekten kaçınll'lar, bu meharet olabflfr, fakat bilmediği bir bahis ortaya çıkınca onu 

pek !belli değıl. 
gibi adamlar hayatlarının sonuna kadar cahil kalmJya mahkUnıdurlar. ederek derhal öirenmlye teşebbüs ebnelİ p.rtile. ·····················-······· .... ················ ... ·····-········· ................. - ....... ·--....... --------

İ~ai a1ima geçen bütün bu 
menıle-keUer serl>est topraklara en 
görünür, ~n ileride şahs iyetlerini 
top lı.yaraık ismen olsun birer hü
kfunet çeıkirdeğ'i teşkil etm;.ş.Jer -
dfr, bu hükumet çekirdekleri ara. 
Slıllda iyi kötü bir kuvv('te daya. 
naınılan bile vardır. 

Radyonun düğmesini çeviriyor
sunuz, öğre-niyol"Sunuz ki, 

Polon) a başvekili Rusyaya git. 
miş, Amerikaya ge~iş, oradan 
Afrikaya gelmiş, oonı-a Londraya 
OOırmüş. muhtelif kıt'alarda teşk~l 
edılen Polonya fırlrn!arını gözden 
geçirmiş. 

Çe<ko.Sldkavya hariciye nazırı 
AmerMt.ayı ziyar€t etimi~ hat.ta Av 
rupada bir ikinci cephe açılıp a
çümıyacağ'ı ba.kkında bir deme~ 
yapmış. 

.,_ Hayale kapılmıı alım, ikin. 
ci cephe teşkili parımak şaıklatmak 
kadar 1kolay i>ir iş değildir> de -
miş. 

Yunan kralı Mısıra gitmiş, Mısır 
kralına ziyafet, İn.g lU kumanda
nına n~an vermiş. 

Bütün bunları işi tiyor, işittik. 
ten so-ma da şimdi ış~al a1t ında 
bulunan meml!lketleri.n uğradık -
ları felaketlerin dereccs!.n. ölçmek 
bevE's:ne kapılıyorsunuz. 

Evet, muhakQ{ak ki, bedbabtt•r
ıa~ Fakat önlerinde ürrıid kapısı 
kapanmadı. 'ann sadete kavııcoa • 
b"'i rler . .zaferi kirn karnnırsa ka. 

r 
l 

Yeni bir tip 
sabun tesbit 

edilecek 
Muhtel:f vilayetler aabun~Ula 
nmn i§tirakile Ankarada bir 
toplantı yapılıyor, İstanbul 
aabunculan bugün gidiyor 

Ticaret Vekaleti aabunlar için 
yeni bir tip ve evsaf tesbit etmeğe 
karar vermi1, bu hususta tetkiklere 
baılamı;tır. Vekalet bu mesele -et -
r.ahı.da görüşülomek. üze.re muhtelif 
vilayetler sabuncularından birer be 
yetin de Ankaray:ı gönderiilmesfoi 
alaJkalılara biJd İrm iştir. 

İ9t.anbul saıhuncuları arasında se
çilen bir heyet bugün Ankaraya gi. 
decektir. Yarın Ank.arada Tcaret 
Vekaletinde yap·lacak toplantıda 
sabun imall.atçılarınıih m:.:talcaları 
ve fiı]cirleri dinlenecek, bundan son
ra ayr'lan .komisyonlar, halk!n is -
flh~ ı-deceği. sabunlann tip ve ev

saf: nı tesbit edecektiı. 
----o----

zan5ın tekrar müstakil bir hayata o··ıu·· 
dn~alan 'Pek müm:kün.diir. Bir adam mahzende 

Çürlkü. milli ben1iğ2 sahibd~r .. bulundu 
lcr l-onr vaıkit sabib o1dular. ZeyTekte bir mahzeınde oturan 

B"zim, niitareke aylar•:ı- Şahbaz 0ğj)u Şerif dün mahzende 
da"'"beri Çe'lro. S1ova'kların b 11- ölü olarak bulunmuştur. Zabıta ve 
mem hangi y1ldönümünde adf !Ye tahkikatı ve ta.bibi adl'i En-
te ad'üıf etmiışti, b'.r mü- veT Karan !la.rafından yapılan l'{lU -
samere hazırladılar, elan hatırla- ayene aoınun<.la Şerifin kalh •ekte -
T!IIll, İstanbula birkaç gün evvel sinden ölıdüğü anlaşılml§. defnine 
girmiş olan Refet Pa.şa ile gaz: : ruhsat verilmrşti:r. 
tecil eri de çağırmışlardı. mı Hı ---c>---

~ı •afPfü~·rine bürü~.m~c;. bir ~c.z:ıç B:r genç kız pencereden 
iJnz üc •beş ~arkı sovıedı, bu tun ~ .. .. 

Ekmek istihkakı bugnn 
tam olarak veriliyor 

J 
Bugün şehrin her 
semtinde fasulye, 

pirinç, yağ dağıhyor 
Vali, hiçbir gün, hiçbir vatandaşın ekmeks~z Herkes ekmek karnelerini gös 
kalmaması için tedbirler al.1ndığını, söyledi tererek bulunduğu sem~in bak 

kalından pırınç, yag ve 
Evvellki gün fırınlarda un tev-ı kafi miltıtarda ~ çıkarama.. la..alye alabilecek 

ziatınm €eç yapıbnası ve son ağız Inı§lardır. Alakadarlar. bu . mesele . 
ekımeklerın geç çıkarılmas· dolayı etrafında deriıal tahkıkata başla. (8aftarafı 1 lncı sayfada) 
sile akşam üzeri ekmek alamıyan nuşlardır. Eilerinde kalan unu ayrılan lbak..kallar 100 gram Tur _ 
'bazı vatandaşlar dü.n ~ Mayıs ta.. sattığı veya sarfettiği tah~u~ yağ, yarım kilo pirinç ve fasulye 
r.ithli .karnelerile tam istihkakları.. edecek fırınlar hakkında şıddetlı verecelCJJerıclir. Herkes ancak ekmeık. 
ru a~larrlır. cezalar verilecekıtir. kıar.nes.ini. a~dığı m.ıntakadnki bak • 

Evvelki gün aık.şam · üzeri fırın.. Evve.Pltj. gün şebrin bazı ~cmt- kaldan gıd~ maddelerini alabilecek 
larda görÜ!len vazıyet üzerine ala.. ]erinde <iüılkıü Pa~ar güpü i~i~ ek tir. G~cla maddeleri verilirken ek • 
kadar ımakamlarea derhal tedbir- mek verilnniyeceğine daır şayıalar me!k ikamelerinin üzerinddci (Ma -
!er alınmış dün sabah bütün fırın.. çıikarıJ:mış, bu şayiaları ç~arartlar yıs • Haziran 1942 ekmek kartı) 
larıd~a za.bıta cınemurları bulundu- haıklkınıda da takibata ·başlanmış.. ibaresindekiı Mayıs ikelimesi kesi _ 
ruJ:ııp1ctur. Şehirde ekrr.ek vazi- tır. lecek, top.'lanac<=ık olan bu parçalar 
yeti ~ tamamen tabii geçımiş. Valinin bey~tı bakBtallar tarafından iate müdür -
heııkes günltik ekmeğmi aimlŞtır. Vali ve belediye Re.~i . Do~t~r lüğüne verilecektir. 
Alakadarlar nezdinde yaptığımız Lutfi . Kırdar d~ı;. ~endisıle g~... -o---
tahlk11kata göre evvelki ak-şam gö. şen bır muhaITmmıze şunları SAJY Bölge iaşe müdürlüğü 
ı:ülen ekmek sıkintısının sebebi lcmiştir: 

şudur: c- Ekın-ek işi ile ehemmiyetle bugün taşınıyor 
TQıpralk Ma-hsuHeri Ofisi, üç gün meşgul oluyoruz. Fırınlara un tev. 

evvel fı.rınlara tam olarak un tev- ziatı normal olarak yapılacaktır J9tanıbuıl bölge ia~ müdürlüğü. 
zi etmilş, fakat bir gün sonra ooL ve yapılmaktadır. Hiçb~r gün hiç.. bugün 4 üncü Vakıf hanının .ikind 
ka günlük istihıkakm yarısı veri].. bir vatand.aşın ekmeksız. kalma- kaıtına ıta~ınıyor. Bu binada Bat 
miştir. Bu suretle fırınlarda ya. ması iç!n icab e<len tedbırl~r. alın- Mürakıabe Komisyonu için bil' top -
nım istihlkak un kaldığından bir mı.ştır. Heıikes her zaman ıçın fı._ lant1 eailonu, vilayet makamı jç.in 
gi.iın sorl'ra fırınlara günlük işleme rmilarcla ekımelk bu~acaktır. H~Mn- ve gazetoci1cr ~çİn de bıre~ oda a.Y-: 
miktarının yar.sı tevzi olunmuş.. m.ızıın ya1an şayrnlara kat ıyen rılacaktır. Valı ve Beledıye R~.Jsl 
tur. Bazı fırınlar evvelce ellerin- inanmaımaları l.ô.zı.mdır .• _ Dr. Lutıfi Kırdar, hergün öğleden 
de kalan unu sarfettilclerinden ve Ekmek i.stihlkakı buı?Un fırınbr sonra, kendisine ayrılan odada şeh. 
ya satbk.lanrıdan evvelki akşam da taım olara'k verileeektir. rin iaşe i~erile meşgul olacaktır. 

Eminönü Ha~kevinin 
orkestrasırun konseri 

Pamuklu mensucat 
kuponları· dağıhlıyor 

Bir çocuk arabada tark1 
söylerken düttü 

Çe1rn-81ova'klar tarafından çılgın- sokaga . duıtü v 

ca allkışlandı. Beş":kıtaşta Şeolıkdere sokagmda Dün saat l 6 da, Eminönü Hal -
Ne olduğunu müsamereyi tertibi 16 numara01ı evde o_turan Abbas kı- kevi oıik~ası, şef Cemil Tür.kar -

Yerli Ma1Il1ar Pazarları tarafın

dan. hallka aağıtı1acak olan beşer 

metreli.'k pamuatlu mens:.ıcatı aL 
mak için evlere kupon dağıtılma
sına dün de devam olunmuştur. 

Samatyacla Sarayönü Çıkmaz so. 
kağırıda 26 numaralı evde otur~n 
Murad oğlu Necati adında biT ço. 
cu~ Yedikuleden aamar. yüklü bir 
arabanın üzerinde tüıkü söyliyerek 
gelirkeın bit1c:le~ire müvazenesini 
~aybederek yere yuvarlanmı,Ştır. 
Bu düşme neticesinde muhtelif yer. 

edcn1€rden sordum: zı Safiye dün evlerınde arkadaşları masın idaTesinde aylik komerlerin. 
_ Be.ş yüz yıldanbcri. t_çimizde ile oyun_oynadıkl1arı ~snad~. odanın den 17 ncisini vennştir. Garb mu. 

yasıvan milli ha"l:ad•r. bızı tekrar P.enıc.eresl4'ld~ ~a~arken m~vaze~.e. •ikisiıniın en seçme eserlerini çalan 
dirilten milli havadır, cevahını slıni kıaybetaruş, ık• metre yukseklık.. rk~a !kalabalık bir haTk küt1esi 
verdi. ten kaklırıma dü~mü,tür. Başından 'o f d kdirl di l ilmiştir Evvel~ nüfUıS tezkerelerine işa 

Mayıs 

r 
Srhahta.n Sabaha: 

Cinayetlere sebeb 
Yalnız içki değildir. 
İçki kadar mühim 
Sebeb!er de var 

'-•--- Burhan Cahid 

Yeşila~ların, içki düşman~ 
larmın iddiası daima bu 

dur: 
- Yaralama, öldürme; söv;J.şIJ1 

batta boşanma vak'alarının baştlı 
gelen sebebi içkidir. 

İçıkiyi sevenlerden değilim. f8'1-
kat bu iddiayı kabul e-lenlerle ~ 
beraber değilim. Bence lÇJ.i; iÇ 

mesini bi.lmiye~erin · düşmanıdı~ 
İQk.i bir teııbiye ve seviye ölcüsll 
dür. Bu bakımdan içkinin bİ 
sili'haıt katııi olduğu da iddia edi 
lemez. Çünkü nefsine ve zevkin 
halk.im insan içı'k.iyi kendine dil~ 
man yapmıaz. Yetmiş; seksen yaŞlı' 

na itadar içtikleri halde ·ne mllf 
hi.tlerine, ne de kendilerine zararlt 
o1ımıyan olıgun :insanlar ne katla 
çdktur. Fakat iÇ'kiyi ilk defa ağ 
zına ıkoyanlar arasında ayıld? ğı ~ 
man kendini tıapishanede görenle 
de çdktur. Bu da gösteriyor ki ıç!ll 
bix terhi:ye ve seviye tera:zisidir. 

Cinayetlere gelince adliyemiz"Jı 
elindeki dosyalar üzerinde bir i~ 
taıtıistik yapıp yapmadığını bilrni
~rum. Fa1tat günlük vak' aıar 
üzerinde edindiğimiz kanaat "ı 
cinayet va'k'alarıaun daha ziyade 
i~imai sa·katiıklar yüzünden oldU• 
ğli merltezindedir. Billıassa ser ı 

best münasebetlerin doğurduğu ge 
<;Üm5izlı1kier cinayet ·vak'alarınııı 
amnnasına sebeb ol.maktadır. ce
miyetim.izin seviyesi boyle müna
sebetleri. ha.zmedemiyecek kadal 
hamdır. Kadınla er.keği birleştiretl 
bağlar ya cemiyet nizamına u'f1 

gun re!mli rabıtadır, ya ruhi bit 
imtizacın perçinlediği gönül ma • 
cerasıdır, yahud karşılıklı men " 
faatler'in icab eWrdiğı maddi bit 
anlaşmadır. Meşru ve nizami rabl.4 
talar ne olsa ikıi tarafı da temkinli 
o1mağa mecbur eder. Fakat gönül 
macer.alan gelir geçer. Karşılıkll 
menfaatlerle kurulan müna~ebet
ler hıüıkmünü ve .zaruretini 'kaybe• 
der. Bu yüzden bozulan müvazenB 
bir tarafın ağır basmak zor:ıe ci• 
na.yete kadar gider. 

İşte derdin başı budur. Yani jÇ
tiımai ve idaridir. Eğer ıS('rbe-st mii• 
n.asebetlere karşı adli tedbir]e1' 
ahnırsa, bu yüzden i~lcnen cinıt• 
yetle.rtle mücrimler ağır ccza1ar• 
Qa11Pu4rsa cemiyetimizı ıkı •:n:reıı 
bu çirl-cin ve tehiffikeli cereyanıtı 
önüne ge-çebiliriz. Ayni tekHi iÇ 
Anadoluyu tehdi<l eden kız kaçır
ma vak'aları için de sırası gel·l kçe 
tekrar ediyorum. Bizi asıl h•rpa• 
lıyan, hapishanelerimizi d"lrluratı 
her yıl bi~'k vatandaşı. hem ae 
en ge-nç çağhrıncla mezara vn ziI1• 
dana aban hastaltğ mız bunla"rdn·· 

c2_J, ur/, a ,,,_ ( a f: / -l 
···················································' 
~---Y __ e_n_i __ r ___ es_ri_v_a __ : __ ~~ 

t Ç k Sl k. ve vücudüni.in muhtelif yerlerinden tara 10 Aan ta e k nen f k ' O vaokit stanbul e .O- ova . hh' . d d Bayan nna.nm or e,oıtra re a a • 
larını çıtdırtan milli bava, bugün yaralan.an Safiye s· ı ım a oto_- . d .. 1 div· ü ~ :n bithaşsa çok 

1 mobi1i1e derhal Beyoğlu hastanesı- tbı~v e ~1°Y. e .. gı ç ~ 
1. cıcral idaresini iş" al c~tıği to_ prıı,{. - ı-..tır 
~ f't b n- koalduılm: .... ır. egeru m -sı- • 

retli Yerli Ma11ardan mensucat 
alanlar bu seferki tevz~attan isti. 
faıd-e edemiyeçekJerdit. 

lerinden yaralanan çocuk Cerrah -
paşa has'tanesine Jtardırılm ıştır. 

İDARE - Dah1liye Vdtiletinin rı

kıaıüıtı bu aylık ml"Cmnanm 1:;9 unc1' 
sayısı çıkmıştır. 

---o ---o~--}arda .i.Stedig-i şekilde yerlı ır ~ ~ 
0 

---o~--

hükUrrıet kuratıilımek imkanındaı: · Eğitmen kurslarına alınacak Memurların yabancı dil Konıervatuarm tarihi konseri 
mahrum bırakan, yarııı da zafer: Trakya umumi müfetti~ vekili imtihanlan Koınservatuar icra ·heyeti önümüz 

MiLLI KORUNMA KANUNU - 'l'a
dilleırl, mucib sıebeb l&yibaları. koordi.. 
nasyon tıararlarından b:\.zıl:a.n. istanbııl 
Fia.t Müra.kabe Kom'!>-YOTNI fia.t Ji. tl.'Jeri, 
mahk>eme l~lhlld'r.ırı est>rl, avuk::ı.t :-;aı

km kazanacak olursa olsun Av - ve İzmir valisi talebeler d k. c · k E · ·· ·· 
Devlet memurl:ırile bankalar ve e 1 umartesı a şamı mınonu 

rupao il mağllıb milletlerinı di ~ Geçen hafta Ankarada yapılan Maarif Vekaleti ön!ümüzde.ki Ha1kevinde bir tarihi konsı-r vere • ÇIGIR _ Bu nim, fikir, 'An'at n.ıee-
-1. ] kuvvettı'r d~- yılı- ~a m•-ı.t·lı"f mıntakalar • diğer devlot müesseseleri memur -

ri fC~ O an · valiler 4:opl.ant•sına i}t"rak eden ........ n<J ~ ~ ceikıtir. Bu konserde eski musiki üs- muasmın 111 inci 5al'ISt çrlmuştır. 

ml Nllli Köksal hanrlamıı(ır. 

Buna mukabil, Avrupayı b ra - Truya umumi mülettiş vekili Sabri da tedrisata baş.lıyacak olan eğiıt ~ larının yabancı dil lmtihar•larını.n tadlarından Em.in Ağa, Dede Efen -
karak !!'ÖZ.lerim:zi Avrupanın dışı- ve lzmir v.ali.si Fuad Tuk.sal dün sa. men ku~arına ai<:l 1<adrol'an tesbit yapılacağı günler Maarif Vekilli _ İNKILABCI GESÇLİK - llu btifa
na çe~recek olursak göreceğimiz hah Ank~radan "ehrimize gelm.i ... ed. ere_k _mııacif müdür-lak. ]erine bil - gyince tdbit edilerek alakadarlara di, Tellalzade, SPdullab. Ağa, Şakir d:elıl meunuıan:m 57 inci ~.fısı çıkml$tıt• 

da.k. · · de .. "' "' B d ku } Aın Ağa, Şevki Bey; Hacı Arif Bey ve Tani1e ederiz. rrıanzara Avnıpa ının aynı. • lerdir. Trakya amum.i rnüfettiı ve - dırmı~ıır. u evre ?Sarına. • bi'klirilmİŞtİr. Şehrimizdeki imtihan. 
ği1dir. kili ve lzmir val~i hu;adan vazife- kara vilayetinden 50, Kıl'$ehırden lar yüksek öğretmen okuhın<la icra Mu'9tafa Çavu~n eserleri.n<len par. YE..Vİ MECMUA ÇIKTI _ Kıs' ıı1t 

Haksızlık etmiyelim: leri başına gideceklerdir. 3?~ Çanikırıda11 20, Konyadnn 40; edileceık ve bir abancı dilden .im _ çalar çalınacak; Tuna; Serhad ve miiıtldet lriiğıd btllıraııı 7fi~ünden ncşrl-
Avrupanın küçük mil!e:leri a:a- ====='========== Nıgdeden 35; Sıvestan 40; TokaL .Y • . Anadolu tüı1küleri söylenecektir. yat.- muvaldtaoten ta.tll etmek meebU-

s•roa ~ze çarpan m1Jlı benlı~, da görülen manzaranın aksine ola- tan 35 eği'1ırnen namzedi alınacak - tilhlllla girmek 1'teyenlcr~. ':~zıl~. 1~ riyetludıe ka.la.n Yeni Mecmua. )enfcU1' 

Avrupa d11Ş1nın büyük küçük ~ıL rak müstevli namına idare me • hr. Bu yıl diğer vilayetlerimizclen tihan!arı 12 Mayıs Salı gunu: aozlu 1 1 ve tevtıalAde ~fis bir şekil& çıkmıştır 
Jerı-e .. i nt'asında da derece ve f.CITT1- kaıni2l11lası teşkil etmeyı kabul eğitm·en kurslarına talebe alınmıya. imti'hanları 15 Mayts Cuma günü R A D y O Ht-r sayfası sa.n'a.tkar Münif Fehlmlıl 
lek rarlk·1e elbette mevcuddur. fa_ edenler de mevcuddur. ca:kt1r. yapılaca.kıtır. . -------------- sa.n'at Jle'Vk.i ile b:u:Jria.n&n bu ayıdlt 
kat bu m Betler arası.nda Avrupa- .İşte bu fank, bu, büyük farktır ~--------------------------""' PAZARTESİ ll/:i/lHZ tanmm1' muhar.rirleri11 73-uları, şıır-

ki bizi ~;,u. Avrupa mi-lleterini 1 !er, son modAlar. u.dın sa;rfalan .,,,r-, ..,,....... 15 TER 1 NAN '7.30: S&M ayarı, '7.33: lbclyo salon . 

1 
gene talih!li büyük küçük bütün • dı. <Mııuyoo1ala.rmu7a ta\·slye eüenz. 

TAKVİM • Mayıs Avrupa dışı memleketlerini gene 1 1 oııtıle8Cn.sı, '7.45: AJıans ha.berlıerl, 8: 
11---~-~1~1-.----n ta .. ihsiz bulumruya sevked:yor. İlk S T E R N A N M A 1 BAIA!ro .ıon orkattmsı, 8.15/8.30: E. * 

1 ı::uml ecııe Arabi •n• ı Selim Rahim Suntur ta.rarmda.n ı1 -
18'i8 1851 kıSldll için muharebeyi kim kaza- Düırlııil aaba.h gazetelerinin birinde 1 raltan hMır danlyonlll. Yin sa.dl, lZ.30: Saat ayarı. 12.33: Şar. ftmizıe çevrilen ttFaydaiJ tamtr ve i çUiJ 
- Pazartesi ii':r m:rsa kazansın iyimser olmıya şu sa.tuiar fÖ'liÜ.mÜ.ZC çarptı: Ne olayo3u? Ne abyorlardıT l'ok. .lılllar, 12.45: AJa.ns haberleri, 13/JS.30: reçeteleri' adtlı kltab muht<::vilatı 1Ub.,. 

Maao R19~2:ı• 6 mukabil, ikiııci kııs1m için muha. «- Bhbç ıün nvel, Dahçckap1. sa, bırrada 'llllWI mı ctatı&.ılıyor, ek. Fasıl heyeti, 18. Saat &Ş"an, 18.03: Rad.. tik I:l.bora.t.ovar, at.elye ve san'at ok1J1-
28 rebeyi kim kaunırsa kaz

3
nsm .a...n g--'-, Dö""nliincü Vakıf Danın mek mi ~nla... ..s.-J-~· ıa 50 Ge it •-- -='--.. -ıölerlle •--n..... ve .batti\ al• l · iviırnıı::er olmak-~k kolay değild:r. "'" ""it~· yo da.nl o ... ~ .. - · : ç PJ'C>C"r& ..... m.am~• ~· L\JM:.Ş R. a"hır M:>AK. J-~ r- k~ o-n""'" .. e "'Öl'iilriıe.oılş bir fı:ala. Bult blır l!IOl"ID& ile ö;trıendik kıl bu. &n-- haber le'-ri dahi alikacb.r ed1?oek nı:ıbiyetit-Bi~i kısım ist.i~aıle kavuşacak. ._...... ...... • mı, 19.30: Saat ua.rı n a_.,. • .ıoe 

:>. D. .:). U. b:lof*la lrarşllaş!ıdar. İşe polisler ta. rada ne elrrmek ı!atıtılıyor, ne kuma$ dir 
6 

09 
25 tır, çÜilllkÜ :istiık.lali kend~i ala ... Iab-' bi d t teri, 19.45: Konuşma, 19.55: Şarkılar · • _.....c1 

S '6 rısmıştı. T0ı>lananları sıraya koyuyor veriliyordu. Bu kıa .... ık rer es e E9eır setdz bahisten ve 190 reçeu--eaktM", il<:inci ikıSlm en jyı ihti - ~ı~d "'' ye türtdiler, 20.15: R:ıdyo gazett>Si, O'l 80 lıardı. Sıraya rtrenlerln ellerinde ııa. oyun kağıdı .,,.~ eyw.• t'IJatttt.ic'. 
malle!'e gıöre EmCak nısbi: muhta- 20.45: Bir halk türküsü ölrenfiyonm, _..11: 

. ""nk"' hta 1 ER 1 NAN IÜtab hakJkıırih bir fikir vettbll~ ôtlo lichıdi Alrpm Yatsı riyet ümid edebılir, çu u mu S T . Zl: Ziraat takv.Lml. 21.10: Fasıl he)etıi, • _ .. 

17 06 ~o 16 -......:~ 1 STER 1 N AN MA 1 %1.38: Konllima. 21.45: l\lii&ik: Raciye oldıliımu 8Gylemtk kil'ld1r. . 
a, 1 u. s. L> ~. o. ı. o. riyeti almıyacak, dirilmesini bek- kQn, almanca eslmın 20 tlıela bnsınP"' 

s=~~~=~=s-fil=-1-i:.ı.._-_.imı=ııı~ ... '8=0a=:!J~, ı;y~&L,..,.. 'll,ai.U9il l . :"°'""' .. - ..... , - .,..., ,...... .. - ,... <>tu ............ 
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- -------------..-.-----_.....__..... ..... _____________________ ~~ 
~ ~ ---~sAN T E- D A j B ~:.'""~ kalau~mı he•h ede. 

Cenab Şehibiiddin 
Yazan: Halid Ziga Uşaklıgil 

Zannedcrım kı lıiç bır zaman o 
miadı tayin etmedi. 

Bu neviden bh ikinci tuhaflığını 
da kıaydedeyİm: HCT ikimizin pek 
sc'V'diğim;z ve ziyadesile takdir et.. 
tiiimiz bir dostumuz vardı ki muh. 
telif sahalarda geni~ vülrnfile müm.. 
taz bir kalem eahib.i idi. Ahlakı, ee. 
~esi. aireti pek dmgiin; pek dii-

c enah bizden, bir d.alıa a-.ckt c.,.de taht.' olmak İ.9t.cmiyeu serbett'ıel bir ~ b...tinde gid.eıı t:arab.ile l rüst olan bu dostun bir büyült ku. 
etmemek ih:eııe ayırılalı eeldz~for.atı giyiınitf;ıe &. ıı3rcnı:k. dcmenhef'Dimlde bir veh-e.lo çaıı-luııtkea4,atn'U vardı: fş.retl.. Bu İptiladan do. 

yılı geçiyor; bugün ıhala o-nu, genç bai1a mukeyyed değildi. Renk. çe. hele aııahçanı.a en beld'eıun~en ita. layı başlNl türlü tünü vak'alar ge
hğın.i dokl.uren yolculuklardan biri. tici. biçim bakımından o günün tah limcleri, mütctal.i' iz.afetlerin, veaıfı J lior; fazla olarak bütün ahbabının; 
ne çılcmı.o, wnu!mayan bir giind~ ıi meyli ne telkin ctmif işe öyle gL terıldbller:•n en garibleri birbirimn batta matbuatta yazı arkadaşlarının 
birden.bire k.all}lm.d.a görünüv~re • yinmiş bulunurdu. Bu kendine mah

1

üzerinden atilıyuak. tfhlö. perende _ sara.kasına uğrardı. Gene böyle bir 
eekmiı vehmini veren bir hisl-e bir9U9 ııiyiııifte hiç bir göstcrİf. hiç hir'krk sıra sıra gidip gönerimi bu _ Tak'a ferdasında Cenahla buluş • 
gaflet .iimıidine kapılışlarım o.lw. g~rabet ~m~kla beraber ~il>~- ~trı.ıkeın boıA asıJ ·obD&n !ilı:l I ~k. ?~dan.. ~hsedcrken 
Şehre ınerk.en, her vak.it sağ ta.ra.fta nıa kendı zcvl1tnden be~ hır k.aı.1..ıd etbette pek güzeldi. naaıl huLa. ben:.-. - .~a~buncyl~ vennıharl. (ge. 
oturduğum trenin pencereırinden Ba d&ye münkad ~ıya tahammül !!!-bilirdim? Maamafih bunun pek gü. 1 c~ gunduz Jıçer) dıyceek ol.dum, o 
lt:rköy mcvklfinin acele edesı kala- dıemeyişi11i göateren bir htı3usİyet zel elmaeı llzım geleceğine ltanaaL 1h19 bekl~tmeden. araya b.ır n~fee 
balığ: arae•nda !(O da geli .. or mu bulunurdu \ı N .. ll "'' .. ll d dı" fa.sılası b•le koymadan benim cum. 

• J • e: - e guze '"e guze . er ıu, . . , ( 
acaba? .ıı diye bakınır ara ... ti'.'rırdım Her tesadüfte onun biı- nüktesi be d '--- t kd" h ;k lemı ek1edı: Ve~s-ur>hu-ve~m ea. 

• y • • o n en oa a ır say aa , meııı.. l 
Heyhııt 1 O şoıl tan.fımda Kartalte.. bir ruhaf tebeasömü. ytdrud si>yle.I d _ _ı d' B PL be.h ve akşam)· 

rl ~ . nun, eV'aIJl oaer ı. en eı.oette ya. İlk b L b d d b" h fi k P.e. m~ ıg:n:n hır taref~nda. a.ile. neoek şeyden d.opn v-e patlamıya' _ . . ma hu aıı.ıft.•, un a a ır tu a .. ı 

Hergün görülen hikayelerden biri 
Bayan T. M. i biraz maddi, bir 

hayli maddi görmek isterdim. fa. 
kir genç kı?Jların lıastalığıru. tu
tumuş buluyorum. 
Aldığım mektubu buraya ay _ 

nen geçimıeıkliğime :mkan ) ok. 
Buına saıl'tıihiyet Ycrmediğini kay. 
detımiş, fakat hikaven ·n her va
k"t. her >erde t~kcrrür edrb.!l'ce'k 
şelkl"ni yazabilirıim. 

Bayan cT. M .• iyi uir ailen·n jyi 
taıhsll ~·n::nıJ.ş, cidıdJ \..ir •kızıdır, 
kusuru, eğer buna bir kusur dl~ni_ 
lebW1rse sadece fak\d'ğ'dir. 

Üç beş ay evvel bana yazmıştı, 
bıraz müphem olarak hatırımda 
kaldı: 

Herıgürı., yahud sık stk gitmek 
mccburıyetin.de olduğu bır mües
sesede bir genoç enkc>kl"! karşılaşı
yor, fazla ahlka göriivor, bır müd
det sonra da a~k ılam ile ;ltifa' 
~rüy,or. fakat sergüzc tten ~ekin
gerxf r, anlatıyor, .anlatın<.:c d, 
muamelenin biraz 90!tıdu~unu hi.., 
sediyor: 

Nişanlılıktan. ni~arılı hnya _ 
(Devamı 3/2 de) 

( "S1~ PJsla,,nın bulmacası: 25- 1
111 ) 

aının mukellef olmuHıa ıtina eyle- müheyye i.ke11 kendi kendi.inden lan ıt0ylemtş olmaz.dım • ~1~ ı yok zannedılır. Tuhaflık onun 60Y-

diği, mermer kabrinin içinde, ha. u1ıarııvem:ıoifÇC9ine hemen kewi!f?e • Y.~rgunlukt~n çıhbılme~ ıçın yalaR leyişinde, söylerken simasının pek BanlmJan 30 tanesini halledrrek bir oradrı volln•art 
yatıa b.i~~ g~zd tefler bırakm:~ t~n bir lı:.aıhk.aha ba.şlanğ4cı olurdu. eoy~e~ lm.ı~ gelseydı ondan da ıma'sUm. pek saf durgunluğun.r:a idi: olwyucu1m.1za bir ht1Jiye takdim eJeceilr. 
e>lmak ılımJına:ıile, asude ve müst.e. Bunludan şu dakika ik.i tanesini ta.,çekınm.ıyecektim. O kadar ki onu o gün o dakıkadakı Soldan !!11.İ'a: 1 2 il 4 5 6 7 8 ') 10 
rih müebbed bir uykudadır. h.attür ediyorum: CenaWa gene bir gün trende bu. ı halile şimdi gene görüyorum. şimdi 1 

- \'at":ııınızı jj===;==:::;==' =:;==:;:==:::;:::===::::::;:=::::;== 
lıılerimiz bizi, muntazam ve mu- Y;ak.ın dost1..rımızdan biri vardı lu~nce ~· ~~rur 0.~u~az, bu do&.lgene sanki karşımda İmioçoııine gü. çeVl"f'liyen ü~ ıı~ • ' • 

ayyen zamanlarda artık birleftİre .ki bol foiir 8Öylerdi; ve bunlan pek. tumun ısrrunı soylıyerek sor -llÜ'm9eyorum. ol'Z4ı-n b'risi ı 9 ı. ----------------
m.İyecelt kadar ayırdık.taıı wnra bu-iyi ~yık.rdi; ti.kin o kadı.r bol ııöy. du:.- Dün sa.na mı geldi?-. - Eveti -.\- Z - İlcili ısı. r lii 

_J - _ı, Sad G l 1 'l - Bıt Mıd'lft i. 
kışmalarımız tesadüfün lut.füne kaLlerdi ki elinde her vakit de.te deetea.ea.ım... ece: - eçmış 0 aun · Cenabı nas•I tan•dım'.) ------------ · 

1 

_ _ 
d~_ı· ismi tGl, TtMJI 11111 mış idi. Ben Ye~irk.öyde o Bakırkö- uzun ki.ğ:dLar, yahud, şİfl'llan de:. eol. Berurn ~rada burad11. yanlı!! kay-

yünde otururduk, ve sanki aramız. berler bulunurdu. Bı.m·lerı bize bırak 1 Sanki bir soğuk aliınHğındaıı d-edilerek bazan beni daha genç, ba. !"lızıı:arıı. -yeril-en e.. ---- ------ --
da evvekie.n karar allına al.nm:ı ıı.ayıdı, ıtİİr okumak. lez.ızetini tattıre. bı.Mediyor gibiydi: o kadar t.ııı.bii. zan daha ya~lı gfürteren doğum ta. mir (.2). 4 ____ il I~ 

l k h . i - }lir rt.ıl .. 
mü ~kat günleri ve aa.atleri mev - calc >\aaıl!;eııde it.endi ken.d·İmize göz.. ve gü miyere iç asıl manayı belir ri\ıimin d<>ğruııu 186tS oluşuna, O- haJV;ı.n I%!, n·r 
cud im~esjne pencerenin önünde den geçirmek ve ce&te ceste zevkine ten bir kelime İJi.veıine lüzum gör. nun da doğumu 18 70 olu~un<l naza. 
kalabalığı yarmak istiyen gözlıerimevarmak fıl'S&tt bulunsaydı elbettemiyerek sadece: - Geçmi, olsun!. ran benden ild ya, küçüktü. Aynile l\sll

5
er:._ ıs~~: a~~ ----1111. ---- --

onun simaeı 1fişirdi. onun da gözleri pelc hoş olurdu; fakat hiç öy{e değil diyordu; bunda hiç bir tuhaftık yok hemen hiç ayrılmad·~. mukadde- • 
bir memnuniyet lem'a.ııile ıııldaya..oo.ldrl gelip aizi s:kıştırmak ve iten-denebilirdi; fakat o.nu bu cümleyi ratt hiTbirine bağlı ikiz gibi yaşa. na sok.ulan dıemlr ----~·--------------
rak beni orörmiW. bulunurdu. Gelir, di okuyup d_ inletmek merakınd8:. idi.

1
so. '"y. lerken görm. e. liyd 1.. Bü_tün ioce d 1.J.ı Hüseyin Suacila ayni ya,ta idi. <

3>' Vürııd'IDDurı,. İ -
'" ...., - 4ı k k l .. dıa en mühim bir -------- _ 

karş . ma oturur ve ilk cümlesi hava. NC02!lenizlını var, başınız mı kagdr~ "ıs]:ıdız~:~~~- 01 .. 1 
mi g İeınmemnın ııçblne ler. Ne yazık kilo, bkeknldis~nkd,n ~·- _.. ... , "'· l ~·· m 

ya ınütealfik <>lurdu. Sqma eh.va!. yor; fÖY e yan yatıp uzanara ın. s g 'l'ı lln.a~ azı e anay e.. ha pdc. çok e~er er e enır en; ne-. mB 
den, günün havadisinden, •ikimizi lenmek ihtiyacında mlslnlz; bu au. lirten gözlerinin. ifad~sini .anl~~a~ le ya.zmağa ba,ladığı ve bir çok te. S - Zehir m. 1 -- ------- ·--
ilgilendiren ufak tefekten, biraz de. aller <>nu hiç iWgilendirmezdi. Yeti. hydı ki bunun tuhaflıg~. sezılt>b_ı.lsı~. tebbüler n~ticesil~ b '•r mühim kıs Okun aıka.da~ı ~ U 
clikodudan kon""•uktan sonra. nL.Ur ki sizi evinizde yalnızca bastır.Zaten o. tuhaf.lıklarını oyle. ta.bu hır mını bitirdiği Tiirkçe liigat kitabını (l), Awupııdıa ~ -----. --- --

~ ,,. d f d 1 d k meshur bir sefG1 • : l b.ayet Sirkeciye kadar kalan vakti aın, ve hiç bir mısra'ını bır.akmıya... e. av. e 1 a .e 1 e. ya~ar. 1 1 mı.zac~nı. ikmal etmesine intinr olunurken 
b L..... "kl h hat ~e-hri (3). -- - --dolduracak bir ciddi maVl'.u' buf • rak bir saat mi sürecek, ikı saat mı Innlyen, ınıcen erınm ma ıyetıru 64 ya,ında vefat ederek. arkadaşın. 

muş okmkık. aıü~ek. 'kendi yorulmadan. fak&t
0

tecrübelerden ~eçirmiyen hirisi bun d-e.n ilk defa ayrılmış, beni de daha 7 - Bir hM-fimi:zln okunuşu iZ), Öı 
Onu tetkik etmek için ha-nği tam !!ıizin yorulup yorulmadığınızı dii • larl anlıyamazdı.w O t~haflık yapmı. eonraya bınlkmıs oldu. dWnm ('7) • 

fından almalı? Hayatı o ka<lar dol. şünmeden, okur; okur; ve ara sıra ya, şunu hunu eglendır~cek şakla Cenah Ma•nastırda doğm1J4, ba. 8 - Orta had (S). 
gun, ömründe kalan izler o ka.dar11fak bir meıke içinde <en.asıl bul - ban1ıklar göetermiye tenezzül et • baeı Plevne'de şehid olan binba"l 9 - S~.larımrz.ia alJ.ka.lı im emir 
dolaşılt ve kıarışık ki bu tetkike ne. dun? ıı diye fikrinizi sorardı. ımeksizin tuhaf olurdu. Omıa.n Şelıa.bettin imiş. Pek küçük m. Boy ddll 12). • 
ıeden batlamak, nasıl yollardan Naaıl buldum~ Nasıl bulduğumu O gün bana dedi ki: - Ben bu iıken yotim kalan çocuk tahsile evde 10 - Aiıılpn (4). Parm&lt 4ari>ell 
geçmek, hatırasını ihya ~deb4lecekben bili111ni'Ydim:>Kafıyelerm birbiri~en<:eden kendimi kurtardım, da- başlıyuak latanbulda devam etmiş.. (5). 

e neviden noktalarda geçikmelc.1ne çarpan zilleri, boruları, davu11arılha doğrusu muayyen olmıyan bir asker1 rü,diden çık.dıkıtan so.nra a&. YUka.r~ a,,att: 
icab edeceğinde mütehayyirim. 11rulalc.larımıda uğuldarken: veznin zamana attım. O zamanın tayini keri tı.bll:ıriyeye girmİ.ş ve oıraıdan peık 1 _ Tarihi ft milli sium&aıa11. (l), 

işte şu dakikada onu trende kar-1or•dan o!lllya koşuşan, lrah inip kah1hakıkınl d.a kendime alıkoydum. Ar genç ya,şııa. ~adetname almış idi. U~ nidası (2). 
ıımda ot-tınıyor ııöriiyorum. Hiç birçık.an, bir.birini kakıp iteTek. müseL tık tenin. geçirdiğin tecrü'beye ne (Devam 4/2 de) 
~-·~ 2 - ~ia.ia - ıu.ıı (ltı, . 

3 Ha~ lıumanda.nı (3l, Taha.n-, tıa. 
ri (3). 

( - Bağ1a.ma. (4), Memnıı":vl't (:i). 

5 - Camdan ına.ınul '>U k,bı rsı. 

6 - Sa.n'at.ta bir kol (81. 
7 - Nefi edatı (2), Yun örı:ü i ill4e 

bir a.ıeı ('!), Dine m<'n!Jl.11> ((l. 

8 - Başına. bi:r «S11 :eli~ İnıdlıiz a.. 
silıDııesi olu!' (2), Eı.1d degil ı-1), 

9 - Döşenmek (8). 

ıo - Tagaddi et tmri <ıı. !'r~1. tıı, 

~ •"' m, 



.SOR POSTA 

,, .. ----.... ·····-··-··-· .... ·-··-·-··· ... · .. ·-·············-·· .. ··········---·· 
«Son Pa.la» nın tGTihi lelriluuı: ıuo Gönül işleri j Son 1J6 

. ___ _,_.---~il P~l IVNA HALil ~ ~=·~~=,~·d~~rı~ ı 
tavsiyeme rağmen bu teklifı ken- ! 

Kapı önüne sus.. him Paşa baştan çıkarmış derler ve a-rz ~ası önü acele acele ge:ip ı d~i ?'a.pmış, sülk:ı'.'ıtla kar,jıbşmı.ş. ~ Nakleden ı Maazza Tahsin Berka 
tular. idi! gi<ienlerle kayınaşııy<>rtlu. Duvar Şımdk: b~~n ~ruyo~: . ·a· ~Nerin.~nın izzetinefsine vurulan,lar.nı ondan güçlükle ayım 

Içeriye Cevlher Agamn odasına - Beli, lkendusidir. boyunca, gölıgelerden isiifade ede- - a a w 
1 eg en~e.:t mı.J 1 !. :<larbeyı affetımeın::ş olması ve lw- OIJUn vÜ<:uduoo yapışan yum 

g tt kleri zama.n, Veliahd Jl.fah.. - Göıımüışlülğüımiiız yokıtur. Zil.. rek •bostancıılar koğuşu önüne var.. .,El~tte ~glenmektı, ~bette oy~e Ecas:ıodan ıntikaın almak arzusun- 'Pekten kumaş bile ;;in rl 
mud Efendınin dairesi önünden Iali Efendinin bunda münasebeti dılar. Bostancı başı bir taş S'i.iıtun °1"..~aktı, fakat aşk genç kızın yu. :da bulunabileceği aklma bi!e gel. altıüst etmeğe kafi idi. Ke 
gcçmeğe meobur oldular. Daire nediır? a-rdıınıda iki bostancı ile alıçak ses- regıne tol~um bırakmış: !miyordu. tutmasa hemen oracığa diz 
önünde ıSkara gıbi bir parmaklık Aıbdül;gani Efendi etı'afma ba .. le bir şeyiler fısılda§ı.yoırdu. Abdül 

1
- ~~· mş~ı:ıiansaydık ne mes'ud E Onuın fikrince mazi tamaınile cek. Ne;imanın ipek terDkler 

,·ar<l. IlkJ ad :n ağası l'OŞ koridor. kındıktan soma yava,;a sC>ylcdi: gani Efenıdi onılan görünce yanın- 0 ac~ ~· .!Yor_· ~uınuıtulmaiı, geçen günlerin üstü de fildişi giıbi berrak duran a 
da nöbet tutu) ordu. Başlarını o ta.. - Dbrahim Faşa ZülıaH Efendiyi daıki Cevher Ağanın kolunu tuttu, ~u~ık~IM~t ~~ ~ zamanı~;ua :örtfi:'krıt!H idi. Mademki Nerirnanı, Jannı öpecekti. Netice itibar·ıe 
rafa döndürüp bakmadan acele a .. tevıkif ettirip sarayı hümayuna kWlağma eğiliıp fısıddadı.: mes u 0 .aca. 1 a rn'. sonra ag. 1 - ~bugüınkü Nerimaru görür görmez kacfln onun nilkahlı kansı idi. 
ede geçtiler. Şehzade Süleymanın ihzar ettirdi. İşte Zülali Efendiyi ToJikapısı ~a~.~lktı, şırn~ı gece ruyalarmtı v~ ;sevmişti. o halde onun hiçbir şi .. kıoUarı ar.asma almağa, göğs' 
da'resi yanınıda1ü Cevher Ağanın - Ettirdi dersiz, gözlerinizle haricinde çeviren adam budur. : ı .. anıyı, afyakır: o; gençke~~ egı ~kayete hakkı ydlctu. Evet onu sev- üzerinde delice sıkınağa h 
odasına girdiler. Arab neş'eli ~ mü? Hadnnağası i?ikildi: .goruyoıımuş.. . 1~ genç ı~ar~~ ~m\fti, seviyordu. Bütün hayatım vaııclı. Buna !kim mfuU olabil 
neş'eli baktı: - Beli, bu ıg&z.lerle gördük, Floır - Selhveylersiz, ol bostancıbaşı hbast?,lıfı b~ed~ğastaım 

1
1rt b:.durt. 

1 
~" :onun ayaıkllarmın altına sermeğe Birdenbire elileri uzandı, g" 

_ Bilür ım'siz efendi, Şehzade yadan beraıber gelür idik. ağadır. u, ay e ı: .. k
1 

1 Fı:-k. 1 tu u a~ı ;hazıntı. Bunun için, uykusuz ge .. bir tek ndktaya dlkildi, burun 
Mahmuda bu gece ~celi ikaza eriş.. - Bunda o!Jduğunu eyu bilür _ Bostancıba~ı ağa mı? u~urın;~ ~;u ~r.ist a .ır gwç 1 !~n bir gecenin sabahında, koşa lilkleri helecanla titrem. 
mes.nden korkulur. misiz? - Be'l:i kendüsüd'ir. Koınuştu. zı ma go~ erı.~, ltonukn :koşa ona gelim~ti. _ Ne...;"""an' 

' yaşaınıa sevıyesını yul{se cc0 • • • • uu• • Dedi. Üçüncü Ahmed:n Ve1iah. - Saray bostancıları .idemi ya. ğunun b·r'si bostancı ocağıt yazıcı-
0 

ı· . t . d 'k 1 b d ' : Ince bır kadın sesi tekrarladı: Faıkat genç kadın taş bir he 
dı boğdurması iJıtimalini ima et.. kalayıp ahar mahalle götüTd'ükle.. sı öt€1ldsi teber<lar İshak ağadır. sha .;A ıını .~mıı:ı edeecck b~ <ın 

1 
u .ur, : - LUtfen bMikaç dakika için .i.. giıbi sessizdi o zaman Öme~ 

h ğ • . .<11-· 'd' ., · a~~a. musavı; n r e,, enme :.,,er'·'-' odaya a ... ., B . • 
mek isted'. Cev er a anı.n. ncş esı n vcm.ı mı ır · Albdülıgani Efendi göz~erini o ~ yaptığı halde dahi. :" vıu ,.,eçer ~ısmız. en nunu büıktü ve yürüdü. Ke 
d bundan ileri geliyordu. VelL - !... ğuışturup d.iı1dkatle baktı: TEYZF: :hemen or~y~ gel~e?~· binlenıb:ıre aciz ve misk.in b'r 
ahd Şehwde Ma!ımud öldilırüfürse Gani Efendi sabırsJ:Zlanıyorou. _ Vallah odur sultanım. E ~r ~.Ştln:elı bır tavı~la ve ke'k derecesine iniıvenniş 
1a1alığım yapt ğı Süleyman Efen .. Araıb soırtru.: . . . .. Araıbın ceva:b vermesine mey _ Karabükte biT demirci ak=~~.el~r uzenınde durarak cevab yordu. 
d: e cnöbet gelip yaık.laşru.ş olb.- - Ya mıuftı efe.ndiyı bunuru,;un d k 1 d bost b n n .Vt"n:u. eld k ...... 1r 

.. .. k 'st . an a ıma an ancı a~ı yr: ı - arı..adasını bıralıla ag~ır : p k' N . . t d'ğ' . . - Onu e etıme ·~ cakıtı. mu gmıme ı ersız. 'k' d 1 k k "' _t ~ • - e ı erıman ıs e ı ınn;ı k Öy ki 
- O dahi dalhildir. daki ı 1 ~ amb a,· domışa -oou.~a U- surette yaraladı ivapacaltJım. Beni ~ bekletrnezs'. .. o~yacaı: ı. le sa .~ı~e d t 

Abdür.gan· Efend' hiç cevab ve:- B ıı.. ........ _ l 1 w zalkla-şrna5a aş1a ı. .. • f .... intz d~l an'? kı ... Benım ueyecan.l.ıllllil a e 
meden gö 1erin<le ve yüzünde:: b:r - uyuırun, ~wan<:ı ar ;:op,m::u B:r oda önü-ne geld'ler. Cevher Kar~bük ( ~us.usa ) - nQn~ i "15' ı.. ıay ediyor, parmak kadar \'Ü 
keder seg'rmesi dolaştı. Cevher dolavını tefahlhuıs eyleyelim. Siz ava Gani Efemi •i kolundan tutup ~ad~esınıde. ?~mırcılık yapan Hayr~ : - Beş dakıka sonra yanınızda.le bana meydan okuyor. Omın 
A .;a <U>M gu" lüımsiyernk sordu: bir köşede lbetklersiz, bir defa ~ .. J . l a· Jsmınde bırısl aı:ıkadaşı tenekeci :)'Ul!Tl. • 
.n.r-;_ "'ş~evkctl" Efend'mizi g':)nnek Efendiyi usu!etle çı.ğ-ıralıım. GelÜT- bır süıtun aroın~ sıper e ı: . Hüdai ile birlikte gece saat 24 e ~ Söyleıiken, ayni zamanda elinin ~azıyeti karşısıınıda soğtıkka~ 

lcrse febi'ha. görüsütrsüız. - Bunda int .zar eylen efendı, kadar bfr meyhanede İçip keneli .. ibiT hareketile bir peroeyi ,...kmiş ~ı muhafaza w .etmek. çok i erseniz Şehzadeye söyliyE:lim. "- ·· "f"-' f d. h b lim • ~~ 'Sam' • 01...ı....-:.. ...... a ınanma 
Araıb 'kalih.1.ı, b'rl'kte kmb:ıne <> mu "'1 e en ıye a er vere · leri'ni lbilmiyecek iierecede sarhoş Skıocasına, yatak odasının yanında- ~1 ... "" ..... " 

- Ydk. e end'm, şimdıl'k şev- mine clkıtılar. CeV'h~r A.i!amn ya- - BoStancılar odası burası mı- oldu\ıtan sonra evlerine döner]er • :ki 'lciiıQülk odayı işaret etmişti. Bu- kendısıne kal'Şl fena ~aksad 
ket u pad'sahımızı görmek niye- · "ph d ? • oldu,.unu sanımrır benı affed 

k nınd~ki adamdan 1dmsenın ŞU e ır. ken aralarında çıkan bir kavga ne- :raısı Nerimanıın kendi kendini l"i .r: · 
ti e de~( "z. Hasr-k' ağa endu: edec€Q{ ne hali. n"' de vaıtt' vardı. - Burasıdır. ticesinde d-em"rci Hayr.i arltadaşı idinlemek iı\in hazı.rladığı bir köşe V'Ot'. Ml y.arabb.! Ne yap:an:: 
lar nı elbette girü41 iki göz eler. 

1 
Sarav av'lusu. lkii.tüNıan° binrsı (Arkası var) Hiidaiyl üç v r·nden yaralıyarak fdi. Kitab'l'an, elişleri orada durur .. ~ıl yapsam! Bu masu.m yu~h 

i e mü.şcıh el e ed klerini anla. :..:_~ ___ ...:_ _______ ..,__ _____________ kaçmıştır. Hadiseyi haber alan Ka- i-tu. ômer ayni d~nceli tavırla tan kız ben?e .irade kuıvvetı b 

tı rlar. Şc:>:vı i l"ro Efendi haıret.. lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve rabük zab•tası suçluyu der.hal ya -ı:ve aya.1t'lannı sürterek karısmm madı. Kendımı tanıyamıyorum 
Ier'ni görmek ister 'd'k. , ta .....ı. b. · ~d Mu 

ıd b t 1 Eksı.ltme Komı·syonundan •. kalamış ve müddeiumıJmiliğe t~sJ;m i~inden geçti, fakat b;rd-en~:ıre e ca.r:·" ır ınsan o uım. 
- Müd'ti Efen l os ancı ar 

0
- etmiştir. Hüdain·n yaraSl ağır olup Edrnrdu, gıörlerile onun bakış1annı lta 'ha'kr.Jd a..<lk bu ... Bundan ev 

d ıındadır. B~YbeUada verem sana.tor:vomurıun 3HO üre .erUnyap açık öıüAmeJ"e vaziyeti ıteb1i\elidir. Suı;lu tıakkın. !aradı. k11er nasııl bir hamlede silind'. 
Gani Efendi yerinde sıçradı: 1ııoınlflmıqıtur. da kanuni takibata ba.Ianmtşt:r. 5 - Nerfıman buraya bir düşnan vatım susuz b...Y çöle döndü. $' 
- Mev uf mu bulunurlar? ı _ Dlllıtme 18.5.tı'ı Cnmartıesl siiınii ..aı 11 .re Caial<:>f'Jıım4a SlhllM ------------- ı .. ı?"bi de"'il, lbiİikis w·..:;.'7 bir dost ahnız bu kadm VM', ondan b 
Araıb güldü: ve t.oUmai M•~et Müdiirliitii him.llDMWııl lııDmls)'e.- >'•1NlacüW. (Ti• •TBOL&B) :g;ibi get\yorum. Buın~lnandığını- 'bir şey ,ok, obnad1, olmayac 
- Yo · me~uf değiıdirler. Bil 2 _Muhammen tia&. beher kilo~...,,_ ~ ue ka,..&ID'. & A fııı .iStiyorum. Sizinle anlaş:rıak is.. Neriman beni yoracak, üz 

cümle u ema 1 kiram hazeratı an ı _ 111na1ı:1ıat teminatı MI ltra 5t ~. KONSERV A TUAR :+i)"Ul'Ulln. Artık aramızdaki bu ma- BUDU tıer !halinden anlıyorum. 
da m·saf'r ed·~ımi.stir. t _ 1*1ı.Ji1er ~ ta' ıma .....,,.. komt.w.U seröWrler. :ııialar ka!kmalıdır. nunla mücadele ederken ken 

Y l " eli !tanını' Odtelltıa ve koro koılMlli: i • 
-

8
• na gor m au · 5 - isı&ekUler lMZ J'llı ~Odası :O' d'- 2'90 tNıll Ununc1a p.ııı c:,_, : i Genç ~adımı gözlerini u-zaklara vbefmemeğe çalı~alıyım. 

Cevıher Ağa az düşündükten ~ 8e .. ile~...-.--...._,,.., mak-. wıa ba.aka JWtdubUe MUHlDD'y-N SADAK B3k.'ti, mağrur bir sesle cevab ver- Ömer daha düşüncelerinE 
sonra cevab verdi: --'"- _.__ ı 1.-..1 5....... u • ı.. •• 1--dan h ~ tu "' 

n - -- seme- • - So'=·tler • :di: yol uuJıuwa enu.z o racaı::.ı - Efend'vi bunda motirmek ua : b ul . . -..1--..1 "-- ..1~ mUmlkiHı dt>•ildir e~ Semiha Berksoy _ Ali Sez.in : - Biraz sonra ana ar:ı annı.. n tayın c:ucıu.ıcuen -rşısın~ 
e Üniversite A. E. P. Komisyonundan: Taksim Belediye aazinoeuada izı bildirirsiniz ömer Bey. Şimdi nsım gördü ve ilk nazarda 

- Maslahat mühim idi sclta- ,... ___,. a-- h 1 2 May·•e Sala aaa~ 21 de Mtıfen beni bırakınız. ak verdi. Evet. kıyafetini d t -'"'·· 1 K ..1 .. - ~Wi Tılt Fakillteal kllnlk!eıi lohı 1rmna4'I 1Jnhenılteden ~umek ...._-e be er > ,., • 
mm. Sabık stanıuı.u aamı 4itU Prnonomda· '\"t'eber· Mozaıt· : Ömer son bir def.a, ateşli gözle. tirmesi çok dıôğru bir lıare 
Hasan Efendi vardır, bilürs\z. deıll 111 tmutln m ..._..hata abtısı Wbnesl H/V/ltU Pertembe - ... ,; __ ..._~veD,' Schubert • inile bu ne& kadını süzdü. Bakış.. (Arkası var 

Arab manalı manelı gülümsedi: 15 ete Bektlrttlılle tt* e1ıalMme De DWe e4Ueeektlr. ~ '-- Mukaddemce, haliletdni İbra .Jtlb Bieder ~Mrvahtudee alıpebii& ,,._.._ _________ ...,. ___ ..._ ___ _ 
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~ ~ Hı~m1a. ~E v: ay~-. tiğ:-!t, ~::tb;;:~::~ :.~·_h'.L ~___:._ ~ .. ~ • ~ ~~ _l:B B...ıbaht çocuk. ablao.na oÜ•p(z 
~ yapmak, yahud onun kapalı gözle-

~i1e muhayyilesinde cnnlandırd·ğı 

Bl•f Çl.f ki• n adam f ~ne;:!:~i;~i::e:. t~ni:i~üz:~ ~ir 25 Nisan bilmecen1izd0 kazananJar 
adam olduğumu söylem"şti. Omuz. 

• ~a~ım düştü, Kendim de düşmeınek 25 Nııısı.n tarihU blılmect>miııde , .............................................. , 

Y N t S f C 
lçln kapıya tutundum. Gözleri açı~ kazana.n olu13ucuwıwmn islmlerl a.. : K"" ··k k 1 • azan: usı·e a a oşhun lınca, benim ne korkunç bir mahluk aatıda )llı.ıl.ıd•r. tstanb:ılda buluıı.an o. ~ uçu o uyucu arımıza i 

ıVJ ub b 1 l ~ h 1 B l k K _J ı d olduğumu bütün dikkatile görecek, lluyucufanmmn hediyelerini Pazartesi, : Gazetemize "'nderlleu bi'mece 5 cmı u un ugum gazete e • unu söy er e~; «çok müh:iın l tzaI'Ulrn., üzü üı üm, u:tıorab çe • .. . l Persembe ,rün.lcrı cillcJe.n tioııra bluai : --•~ bl g~ r_ _ b h' S 
ıabına, şatik vdıyet1erinde yapmış seıbeh varlı> ı jfade eden bir iç çe. kerd.ım. Fakat aynaya baktığım za. gorrruyen göıı oril.! gördüğü henj; idarehaııeruiulen aJru:ıları ı&zmıdır. ; ıne&1;U arının uzermc: t eme. : 
olduğum 6{"yahll'tı bıtirn1~, 1 tabzon; k~i ile; biiSbütiin meraklandırdı 

1 
man, çiılkinliğime bu ismi az bile bam'başka 'bir İnsan olarak bulunca Taşr.ı.da bulunaıılarm bedlyekri po:.:a : haJ (Bilmece) kellnıesinln ve ! 

yoüle <lömnek iızero E.rzuruma gel- heni... 'bulur, e<ç.ocuk.ların hakları varl» kimlb:iJir nası.l bir sukutu hayale uğ. ile adreslrrine l'Öndenllr. : bilmecenin çıktığı tarihin ya. i 
rııı~_ım. Onu11:.a, hareket ed~e~ı~ 1 - Envı:rci.ğim. dedim, eski ar ~ d=rdim. _Ccnab:hak.kın ~ir ~irkinlik r.ıyacak.tı? Günler ge9İyordu; Ame.. Bir Atatürk tablosu ~ zılması lazımdır. Bu Kayıdlara ! 
gumın sabah , ote1 :kap13Jlflcla benl ı kadaşlar birbırlerıne kar~ı bu ka • numuncsı olarak yarattıg\ bır mah- l yah yapmıştım; bir müddet sonra İsl.a.ıııbııl Jla)~'C lisesi t/A dan 67 i rlayel: edilmede.."\ ıöııderllen : 

w l '- ı _._L d b k ) l k y '-- gözlerini örten lb.agw da çıkaca'k,· ~ .... - • ugrayıp a acaY. o.an oıwıuüs gel-itken 
1 

ar ya aneı a amazlar. BC>ni büs- u tum. .üzüme baı"».n yüzünü ek. ..oı ........ t Pal'mııhızoğlu. ·:: mektublar kur' aya --'·U!lma • ·.: '- 1 k B b ıL · genç kız aydınlık dünyasına kavu- B Mn1 ır.arş. ast.-. eni görmemezlığc ge .' ütün mcraı>.ıandırdın. Kuzum, ne. ~.tır, .kork.mıya.n iğreni.r, iirenmiyen . U' düziine Jmr§Ull kalem : maktadır. i 
lip, geçm~k i e4.i. EYvela bende o dir seni İsttanbulu terke mecbur e- acıtdı. Bütün hayatımda hana bir şacakltı. lsl.aııt>ııl 'l'icaret ıı~~sı orta kıs110 sı. ·.. ,; olduğuna lhtımal vermedi~im irin den saik?... kadİn gülmedi. Cemiyete, insanlığa, Hastanede bir gün ellerimi tuttu: Dd' l/A da ................................................ .,,. 
tercd<l .. d · F-,-- c :.- K :hı • h 4 T ı..·· ıc·· k d' ·ı - Dok!tor dedi; siz beni hayata · n 

269 
Mu\oclöet Eren. \tallbul erkek li2ıesi 4/G du G84 ~e.eaü 

.. " .. u eııtım. aJUtt oydu, biraz o na gıTdiın. otelin antresine atta anrıya utt un en ımi • - .. dA . . B' ik" .. .. Bu aylık Son Posta abonesi Ural 
yuruyunce. kısa boyundan; iri ka- doğru eürükledim. me verdim. Mektebi, Avrupadaki ıa ~ efüınıı:. ı: 1 ~.un sonra du~- A!:l>ullu tu;; okul smııt 3 den 51 }er K L-/ bu 
fasından, paytak yürüyüşünden ta. - Burada konuşamayız, dedi.. tahsili b'ııincilikle i>ttiroim. lsta-n- yamı tı:Jt.rar_ gorec:g.ıın. inanın. kı; ha.n U&'llml • ORU usa n 
nıclrm. Llıllcin doktor Enverin hura- Kapının önünde dolaşalım biraz. bula geldim. E,inıe endu tcaadüf yalnız sız.ı gormek ıçın ac.el; >edıyo: Mürekkebli kalem. Kı~n !:~ıat~r,~ı )dan 145 
d~ ne~işi varıd_ ı? .. Seal __ endim. Durdu, Sen biır yere mi gidı"yorsun'. ediliır !bir göz mütehası.ısı id:m, "-"- rum. Bana Işık. verece.k.sı_nız; benı (S - - d ' r- t k ,_ d on Posta Hatıralı) F.aJııreM.ı... Çoıılu Şuc:ıet.tln ilk okul 4/B 
ag.r ag r gerı ondu. Ko-ştum. - Evet; İstan.bulı dönüyorum. ra, .,öfıret kazanıyor·, fakat bir j..._ Y!1, ~a aca· siniz; 1ster mısınız o-en e .......... -s.,,,,ı..ı~- ·-.., 

H 
L d kıt " ı h t ı k ı ~a -. . . cadM~i K:mleşlcr a_ den 180 Zilh- Gen,..kurt, i-' .. •ıbn Ge. 

- aynoıa o or een burada) Otobüs hel~cm kt . .. lC'.- •• k ' d o·· s z n aya in za ·arıııayıın . . . ... " ...... B b . .ıı;:.ı e eyım. san gonıunu auınam yor um, u- B w • • l .,..Lnaant ~nncı liat '\ ııumarad:ı. Gö:t. d'lqr4Ş1 Balipaşa ... ·ok""'U Cnmı ,..,lı.m.il.ı 
en oyınuna sarılmıya ha_zırfa - Yiizii ıbüabütün bulutlandı. şün 1-~ param .:ç'n bile bana yakla. a"llan aşagı tıtrcd __ ım. _Bu_ ya an- 'Uf_. J-'-· bul H · " - "" 

d U 
JU. d J h __ ı tıeD .n-D', ,...... - ı~rıyc l~sı .wnıl 11; nnma.rada Neı'7.34 .._"wül. 

~~yor um. zak bir yerde lmlamn - Ne mutlu snnal. şan bir !kadın yoktu. cı saa ele sar o~; go:Lıerımı ~ulnı .• 11 den ~uf Korol, lı.1anbııt erkek ııso y l k J•• ,.._k l 
vı r dOll!una rastlaması ne güzel o_ Tece-ssüsüm gittikçe artıyordu. Günün hiıindc, yaşlı bir .kad:nla, d~m. ~aval!ı yavrucuk .... Goz eri- a1 BJDııf 2/A ilim 1701 Orhan. • uvar a unya a etnlrtlf 
luyor~ Otelin önünde bir a§ağı 'bir yukarı on beş on altı yaşlarında bir kız ÇO- nı açtıgınA zaman, karşına .:ık -~ı:~: o· I (Son Posla HatıralJ) 

O 
f"'..J'~ d k ı. A w k d 

1 
b Lad 1 k h1 •- La 1 rd unu lf ırçası İsıaubui Perı.evniy:ı.ı li~--· 4/1-' den .... • 

•• ' ':<"""" onu ' nat:ra sogu tu. .?''~lya ~. ık. Bir müddet; cuğu, bana hasta bir gecç ıkız ge- ca · ma uırnn, n ya go. ug w '"""' .. ,. Elmı uzat1Tken: lsoylı.yeceklerını tasaniamasına mey. ti11Ciiler. Ka.:rleşi, babas nın çifte;;i. sa'fld~ra~k kadar ko~unç o'dugu. (Son Posta Halıralı) Hl.lamet Demirel, is4anbul Kıı.b"ltaş U. 
- Ben u.·· ç aydır buradayım, ya 1. dan bırakaraık dalgınlıgw ını bozma- ni kat:..t:lflrken, r;fte at"'" alnı• .. ,· nu bir bılsen-.. lüdmha.ıı Beıir Ka.raıckin oğ'lu Sab. sesi suuf l taldıesinden Salihalttn U. 

d B 
"" ,... -... "" ı ıi Jt&r3,iıek.ln, ~u posta_ tclınıi tur. 

•en ?e arıyorsun? l '":1· İr mü.d~et sonra hırçın bir !saçmalar bu k•zın yüzüne isabet et. Kalb~m parçalanıyor~u .. HaylT, memuru Kmııt 'l"ecul<>Ciu Ne,;M Er~11. Dıye swdu. < - konu;maga başladı: rn.1ş, göz!lerini kör etmişti. Bütün bu çocugu bu de-rece fecı bır hayal meınd, ıstaniblll CIJ3'&.ngır Orb:ı.soka'& Kı.ıb Alüminyom bar.Jak 
H~yr~n don" kalm·~ım. Dok •. - ~iım:.niçin mı bur.aya gel. do'k.torlar, <ıünıid yok!ıı demiı<Ier.lsukutu.!1a wdiişüremcz ~.e.~en, ?; ha. J11Gi:-lo apartmıan ~ nıımaraaaMehnıcl .(Son Posta Hatıralı) 

tor Envenn üç aydanberı Erzunım- dun? Nıç.m m İsıtanbuli:lakı ırahatı; Son dıefa benim kaplm ç.alırunı.ş... na baktlgl zaman yuzundekı ıztl- Edime tiııe orta kısım 3/A rhrı IJGI! 
da ne :işi vardı~ Alrnanyada göz huzuru ıter.kett'm} Niçin mi bol Yarabbi, :ben ne kadar çirkinsem rahı görmeğe tahammül edemez - ;Erden. İhs;ın Adalı, Karaırıan bel dh m•ınu. 
do'ldtorluğu tab.ıiıl ettikten sonra 1s- müşter.iii bir muayenehaney' bıra _ bu zava'.Pl.ı genç k z da o kadar gü~ f dim. Göıılerinin bai?ı çöziıh-neden Dif macunu nı Ahmed Abacı otlu J? 

1

n ~l'j el hw 
t.anhula dönmü, hususi basta.neler- ka.rak 'buraya; bir v"lilyet ha&ane • zeld-i. S"ydı dal~alı eaç1atı, uzun bir giin evvel lstanhuklan kaçtım, Diyarba.kır Zıya Göblp okum sınıf lanbul l'crievnl:ta.1 lisesi ı/A da.n 350 

den biri.ne girmiş ırc beldeme salo. sinde az maa~l bir va~ife aldım "> boyu. mit.t'enasib vücudu; harikula- AniKaraya geldim. Vekalete müra. 
3 d1eı:ı Teoman Gök.a.lp, .Aııka.ra N;t.uın. Ahmed Yazı:cL 

numın kı01 ukkrı günün her saatin.. Tek s-cıbebi var bunun: Kadın... de ahen.kıtar bir sesi varıelı. Dikkat- caa.t ederek hcrhang· bir yerele o - 1ııe1 m:ahı&.J.'Lesi Stırgi s J,.ı,k B nunıa. Ayna 
A } f 1 1 raeu Hesna Önel, İst:lı bul Gal:ıta...ar.1y 

de dolu bir muayenehane açmıştı. - ş.:'k mı oldun)... le muayene ettim. Annesi, kardesi U!lSa olıoun, vazi f'! a acağJmı söy e- (Son Posta Hatıralı) 
- Ne işin ·var burada senin~,. - Onun gibi b:.r şeyi... ve kendi nefes almnktan çck~nerek dlm. Bu-rası hos.muıı; gönderdiler. liıılr.sl ldıa.re ii.ınırl ~ur! kı:u Güner Atıı.k. İstanbul Be)'oğ-lu ort.:ı okulu sınıf 
Zay flamış. biisbütün çirkinleş • Kadın &enden uzaklaştı mı~ muayenenin neticesini bekliyorlar • Susmuştu; içini çekti. Gözlerinin Büyük muhtıra defteri l/B elen 242 ıuu.sıtaf:ı Şenguler, istan. 

nlişti Üzer.i:nde muztarıb bir hıısan - Bilaıkisl. .. Beni seviyordu. dı. pınarlarından yuvarlanıveren ıki Aukara Atatw;.., ilk 
0
•• ,u crkekler bW Pertevniyal lisesi 4/G dan 74'? Ke~ 

hal vaıxlı. - O halele?... ç - Gö.deriniz bi:r ameliyatla yiiz... damla ya§l gö!Mıennemek için baıı. kılm.ı. 4/C dım Fikıret lA•l• ıı.ıı. ~5 '~- mal Doyr.111, İstanbul Cag.t.loglu ku or. 
- Buraya tayin ed"ldim. Boynunu büktü: de yüz a.çı!ırl Dediğim 2aman genç nı çevirdi: sordum: W;r ZIT&aL Bauk>ası ka.rş:ısı 5 ~ nuuı:ıralı ı.a o~l ı.md 2 dl! New.:tlıet. 
- Ne demek by''D ed"ldik?.. - Ben buna mukabele edemez..! kız eli'mi yakalı yarak dudaklanına - Seni hıiç aramadı mı~ :yamhwede kitib Ali o.f;ln İrfan Tan Kitab 

İstanhul:da işin pekala ıtıkuında gİ- dim ki... •götürmüş, annesi ve kardeşi c:liz1e • - İzimi kaybettim,· Nereden bu lstanbuı Ciball kB orta okulu l_C den .Kiltah ask • _._ 9"n 

diyordu. SenL .k.aldırıp buray.a geti.. - Niçin: mademki aeni ıJCviYO"r- r5me sarılmışlardi. lacak benn 
197 

Hüsnü.ve K.a.ğaıı. 1\1. İııe.l :~ıu ı::ın~ıı~;!st-:rı l;'Il::~ 
ren sd>eb nıd du~ Tedavıisi bir aydan fazla sürdii. Biır -klakson sesi benı kendim{ Küçük mahtır,a defteri müdürlüğü mu.amelô.t memunı A~ 

- Memlekete hiz~t arzusu.. - Betni götmemiııti ki... Bu müddet zarfında, genç klza çtL gcıtiNii. Otobüs gehniştL Tam za _ hnılr Alsancak ~ katlmlı.r ı:; nu. Yü'ksl-1 otlu G llib Yiıksel. tsla tb 1 v~. 
19tanbulda seksen bin tane müte - - Nasıff olur, görmeden mi aşık gmca aşı'k olmu~um. o da min • man!nd.a ... Onu teseHi edecek ne maradıa Haiiık Tuıruı.lıolı-lu, Sh·aı:. ll..e fa erkek llsesln~n 5~8 R.ıur Ka.rade -
'1a:sts var.. o'frnu~') nede kaırıstk bi·r hisile bana b<ığ - aöy!iyebilirdim. 4/E dal 389 İhsaa Jlıırmus, Tekirdağ ni:r. 

- Haydi bu as'l fera{:ati hbul - Hayır, gözle!i gönnüyo-rdu: .. lamnı~t. Bir gün gene, ben mua. * N-•• Kemal .ilkOılrnl:ı sııııI 4 dw 23 K rt_ tal 
ede!~· .. Seıheb. yalnfz bl• mu~. .. ı:,a:Y?:e~.en beni~ de gözlerim yene odu•nın Jca~ıaı~a. birw has - H_ika_yıem; burada bitmiyor. N~ Bayer. ZcmguldaJt ~:Shı::.ı Çel!~ 11.,l'Si 

Yuzune dıkkatle bakıyordum. büyumu.ştu. Kırık hir sesle devam tam!a kontrŞmuş, 19Crl s;ınnege ha. Bı.r sene sora; dobor Envc1Je; 1 Albüm l/E den lH? ib ı 1 

C 
.. ı_ • • ._ __ rd ..-.: .____]_ __, p k B ~ 1 _.J k l "" r:ı.h m. A~b c;ar \1 Şr. 
ozıerı.ıı aaç' ı. ooıu: zınan}'Yoııaum. aravanın ar aısın - eyog uncıa arı: a~tık. Bende ge. ZOnguldıa,k Mdmıd Qe1ik.el il esi 3/~ fik b" crı1 k t 1/C d 

Sebeb, sebeb mi? Ba§!ka ne - Melkıtebcle bana «Yeni dünya 1 da mevcudiyetimi hissetmemişler - ne aytıİ hayret; onda ayni durgun. den 1571 Bürhan &!'rg'in Alpulhı ilk j "~tı~:~ 1:ı ... :_"':. u e~ 
207 

l 1Slafa 
,_ _ ,_ _'il_ .. ! d -1! • lı.l d .. . K _] . • ve -- :!Jl"1Hl\ll E'N'nkay u~ ... lhk_ 

eee>e1J wsun r mayJQ,unU> eru.ınlz, a ın a mır d11. araeşıne soruyordu: luk.. (Devaml 6 ncJ sayfada) ek.u\u smıf 5 den H lT!kft Gtnçdal, is. kM!' sok.ak ı na.manda Cd&t l\lentq., 



POSTA ....... -..... -.,.,,--:- Mayis !!-
«Son Posta» nın spor tefrikası: 4 7 

Meml-eket haberleri ~ · San' ate dair : Cenab Şehabüddf n 
1 

' . 
Oakurovada A.danada 

(Baı tarafı 3/1 de) ıtad_mehare'tik kullanan F ikretln, 
8'üün bu mek.tch tahsili esnasında belki az çok tesiri altında kalmak~ 
Cdnabın zelkasl ona muhtelif mer. l la beraber, daha ziyade kendi ken~ ı 
h~kri birincil ikle aş t ı rm ı;ıtı. disinin san'at hamlelerine küşay İ'Ş 

II411ıiıl!B·Alime( 
• 

Subafı tefkilah İf batı yaptı, KaCirl:l .o. 1"n:an k«Zalaii 
Adana piyasasına 130 toıı t911ıaakl«nnd.ı çelftlr drimU.. 

Tabii> &lfatını iktieab edi~ gelerek ne etrafında ne de kendi-\ 
Arnavud oğlu sarayda, 

pirinç çıkarılıyor mfiaaaJ• edildi, ekiciler 
Mana (Hu.iUsi) - T af lalar • sevinç içinde 

daki yeni mahsulü kontrot edecek Ada.na (Hususi) - KadiTli ve 
ol.an subaşılar teşkilatt kurulm1.19 ve Ko:r.an k..ızaların.da bu·ndan birkaç 
İşbaşı yapmı11 bulunuyor. E.vvel'ki ,y~! önce munkkat hir zaDHln .için 
gün riraat müdürü Kadri Avcmınlçeitik ek:im.i menedilmitti. Bu mem
re İ•I İ ğıİnde toplanan eubaşılara :zi.lnuİ,y~ e.saa otan meıvzu su n.izaml
raat müdürü liz~m gelen dire'ktifle.l nıLn m'1hte'I ohnası ve athM vaziye. 
ri vermiş ve mahsuliin tesbit ve .kayltıiu glltrikçe vahimle,meaidlr. 
d.edil-eceği ddterteri ltendilerine tev Kadidi ve Koza:o çekik ekicileri 
zı ederek bunluın naştl tutu laca - bata ve ıno'ksanla.rını idralc etı:i:kle _ 
ğını gö«termi~ ir. Merkezde 15 7 vejrind·en ve hu nobanlan ikm.a.l ey • 
k.azalarıda 715 olmak üzere 6 7 2 su ledtkleıriıt<ien bu ıene bu ild kazaya 
başı dün vaz!fderi h~ına git.mi ş _lı~tıhi va:ziyıeti .lllat etmemek ve çel. 
!erdir. tik aomi kllftununa uyarak zeTİyat 

Pi.yasaya pirinç çıkarılıyor /müsaadesinin verildiği ve bu kaı..a-
V il:ayet makam!ıHn tesehbüaile

1
tarda.lci ekim hazırrlıldannl tetkik 

toprak mahaulUri ofisi tarafindan etmek i.ttere vilayet makamı tara -
el konan Ceylıan çekik fabrıkala • fınd.an s'.Maat ve n&fıa müdürü ile 
rındaki kırık ve in tane p.irİnçler!n:mınt-ab çeltik mütehassıısıoın bu 
viia.yetimi.zoe tabsia edil-diği haber

1
kazalara ve ~crtik alanl:aTJııa İzam 

alınm.rştıır. Yaptığımız tahkikata ~iTd ikteri öğreni1mişt.ir. 
göre, el konan bu p.iıri.ıçlerin 80 to-\ Heyet mahalli kon:isyonlarla İ~ 
nu kır:ık ve 5.0 tonu iri tanelidir. 1 bittiğıi yapacak ve uygun göreceği 
Bu pirioçler bir iki güne kadar mu- sıııbalaıra tohum a.Um izni verdire 
ayyen miktar.da halka bedelile da..jcektir. Bu suretle Kadillli VIC Ko 
"ıtılacaktır. zanda kanun ve fen dairesinde çel

ıri'k: ekıilmi~ olacağına kanaat getir. 

lzmir luaTında eğlence ~ bull#lluyort12. 

arttırılıyor 
İzmir (Humısi) - Fuar eğlen • Sındırgıda •İvruinek 

celeri vasıtalart için belediye rei" _, mücadelesi 
!iği esaslı tedbirler aJm.ış.tır. Birçok Smdıı:ıgJ (Huıuı.i) - Belediye 
yenilikler yapılmaktadır. Bu aııada Reis vetkil i A~r kasaba etrafındaki 
bir de atlı karınca hazırlanm.ıkt.a - mezru yerkıri kurutmak ve eivrisL 
dır. Bu oyuncak, köçüklere nıe.h•us nek vesair hölşerattan halkı kurtu. 
olmakla beraber büyükler de isti..1mak. İç.İn tedlhirler almakta gayre't 
fade edebilecektir. Bejediye usta- göstermekted ir. Reis vekilimizin Be 
ları, demir ve tahta aksamını ha _ lediye ve Hallcev! binası .karşısın.. 
:ıırlamal<la beraber Viyana döner1,da spcr Mhaııındaki taaffünü izale 
dol.ah ı , uçan öı'C!ek ve şeytan dola.. ebme&İ, memlekelin bu en güzel ye. 
bı adlı eğılenıce vuıtalarını da tan- rini kıutamnaıı.ı bekleniyor. 

Frall!Nda t~ilterini ikm4ll etmek s inden evveBcilerde hıiç k. imse ile İşte bu, Amavud beyleri onu 
Uzere bük.umQt tarafından müsabaka bağllı~ık gü-sıtermiyen b ir jstiklalel hiımaye editP çiftlitklerine <ıl<lılar. . 
İnl"t·filıan:tna sok:o'lan gençle- arasın- sa.hı•b o·ldu. beslediler. Güreşlere beraber gö. 
da da gene böyle bırincilikle mu- F ransadan döndükten sonra ge- türdüler. Bu suretle onun lakabı: 
vıJfakıyet kazandı. Panste dört se-

1
ne; i llk gen.çliığinin m.allMlllerini şura -ArnaYud oğ1u. 

ne ka.dar kaklığını zannediyorum. da burada inıt i şar eden mecmualara Kaldı. Çünıkü Arnavud beyleri 
Pek a:lim ve ıııezgın 1:>ir tabib olmak.lserp iştirdi.ği gibi; 0 zamanın «Hazi_hfinayE ed>iyorıdu ve etrafta bulu
la kalrnıyarak Cenab P<l1"is ikame_ ! nei Fünun)>. «Maarif .. , hatta «Ma. nanılar onu Arnavud zannettiler 
tinden. 'kendisini küçük yaşından- lıim.atıı kalbif'inden mecmualarında ve Arınavud oğt:ıu dediler. Yoksa 
be~ ce:zihoden edeb.iyct.t a~kile av.Jet yazıları görülmeğe başladı. Bizler o:. Kastamonuludu•r. Koyu Türk-
ettı. onun iamine bu yaztlarile a~tna çık. tur. . . 

Garibdıi'r ki Ceoab a:lcran ve em.. nu.ğa ~amıştık; fakat asıl 0 is. - . Pekı.i, Sultan Azı7.e nasıl baş-
aaıti arasında pek seçkin bir tabJb min, benim üzerimde husule getir- pelhlivan olımuş?. .. · . . 
dhn.a:k kudreıtine malik iken bu diii caaJİıbe, türlü kalıplardan geç. - Burası da m.uho'.mıdır. Ama. 
san' ate hiç ehemmiyet veıırniyor gö- 1 t[lk'.ten soma nihayet pembe kaph \'~ oğlu, ba.şpelhJ.ıva~lar. sırasına 
rünüTdü. Fakat kendi kendisine 1 bir küçük risale ş~kl'in.de Cenabın ~ırınıce Kıırkpına~a gılımıi.ş: ora~a 
hiç gösterit1ere kapılmıyarak tıb 1 idaresine irııtikal eden <d\1ek.teb» ~~ı~.an ba.ş~lıvanlarla ·~Oy .ol
zemininde vukua gelen terakkileri 1 mecmua.sı ile te' si rini yaptı. Ve bu(:~~· Hatta KırkJ?.ınar ,.gureşın.e 
günü gününe taldb etmekten hal':i cazibe o derece ~uvvetli oldu ki b'İr ıtıttıği zaman onu goren oaşpehlı
kalmazdı. Kaç kere ~endıisi le hbba 1 gün Meıhmed Raufun vesatet tekli.. \'~ar h.~~ ~nimsememşler. Kü
aid rneşckh:T üzerin.de görüşürken fini mÜ19araatlı: kabul ederek onu cu<:'iik gom:1~1er. Fakat O mey
onun maltumaunt.n l'!Cnginliğine hay görü-p tanımak üzere yanına .kadar dan.da harııkalar. yaratmı.ş. Meş-
ran 'lcalmı .. tım. 't:t ' hur Aralboğ"lu Izzeıti, Baltacı oğ-

y lgt mı. 1 K M d ~· b ' 
P · b" "k b' · d . . , . . . unu, ara a:n avı vırer !rer a:risten uyu ır san at ve e c- Bu cazı benın on mü esaır cıhetı d · · K kp. · 

b. ._ .. ı · ı d . f . . evrrmuş ve ;r ınarın rn;>ara_ 
ıyat na.m.uıeebe av eıt etti. ranı.a.. şudur: Ben de her genç gıbt henüz tıo I k ~~~"""""lıi }•.;>< 1m 

d ı_ k. ı fik· · ı ;r u ı~ı van "f'trn <ı ı.ş. a o zaman peıı; taş ın o an l•r çoculdten ~İır ~ylemeğe merak eL B d v hl' 1 k 
• L _ _ ._ 1 . . • . · d . . . . k - u, sa~ ııg:ıın pe ıvan ar a-

ve sıan aıt o.ıueıı;.et ennın ta Jçln c mıi~. Bereket versin kı beru va . •..Jl.. 1 .. 1- • ..ı.~1 . b' ı_ · d'bl ı . :n__ _ .ı 1 1 b" .. <'ar OK:Ka··- ıuı er. 
yaşmn.ı, u-çoıı; şatr ve e 1 er e I tı'nde llUl.Z oa.en er o muş ve utun · y·· . 'd v • Ka 

k t ,_ d b hı .. d"k.. h · k . · - urz Vi:<tımı en asagı voK. -
sı ı ema.ıuar a u nmuş; gor u ltud-retimi ne6re ta st& etme ıçın M nd · .. t b *ka 
!erinden, i,ttikllerinden. okooukla.. I beınıi muva.ffak olunamıyaca.k bir ra 8Aırna' a yuz °u_~ 1 eşBu., · 

d · b' . .L • • - n yaraf>Uım.. ne cev. 
rın an zengm .. u .~ntwa sennayesı..lyc:.ddan ayırmış idi; fakat söylemek lıer ... 
le vatanına don~u' oluyordu. ten yaıımıa.'k:tan vazgeçmek, Türk.. . . . . 

Cenabda edeb'yat iptilası •i'ir · F da ... .1 . . al - Oğul. Onun gıbı bır pehlıvan 
• " çede ve ransı zca §ılır ı e tştııg d" .. .. lm"""";..,.+; O b 'r 

n.azmetmdk inhimaki küçük yaşın.. I k · d b' . le unya yu:zwne ge ""'"'-"7"'r. , ı 
• .. • v etme ten ve o zemın e t r ta Jm çefük malk.ine ıidi. 

danben, heouz orta tahııl çagında liiki&cr edinmekten beni alıkoya~ . ..ı . S 1 Az' 
b. _!L..__J_ v 'L b--'- . - Han,gı uev::ır' bu. ut-an ız 

ı:r mell:(;c:w çocugu Iıı;.en ~mı~tı. mamtŞtı. Bu fikirleri ı.Mai ve sl- . '? 

Bu devreye aid olan manzumelerin.. ya11ı~ da Ahmed Cem'i'lin ağzından devrıy,mı ·· S J M .'d .l . 
de.n biır ikı<smlnl sonradan saç.ma sa . . . C b M k b - OO. • • Utan ecı evrı. 

ı T• • tesbıt etmıştırm. ena in " e te > _ Sonra Doğrusu Q01k meraklı 
pa·n şey er manasına u an1a.tıı namı . · d " . d f;k·-ı · Ah · 

ı d '-d o·· b' b' ·ı nsa~ın e ıntışar e en • men - biır menkıbe Murad ağam!. 
a.tın a topııa. ı. ıger ır ta ır ı e d C ·ı· .... l ·ı l .. oh d le l.an b 1 me emı ın goruş erı e o _ Sonra Kıııikıpınar<la baş a an 
tu~ at . ~me 0b .. "ku Y~~ ar ,80?'- derece tevafuk odiyor-du ki Amaıv:ud ~lunu veliah<l bulunan 
7,j ~\~1~ eden uyu ır .~ ~~ a Cena!bla aramızda san'atı ve Sultan Azi; iha.ber alaıyor. Onu a. 
~n· ın lı~ . e ,;n. n~ım :e şıhı.r a ... nazmı anlay~ta sıkı bir ıkarabet dam:ıan vas!:tasile sarayına çağJTı-

1. 
1~d~ ebnna t IJh' r

1
.
1 

ed~e ma Jydtke dlduğundan şüphe edi:lemezdi, ona vor SUlıtan Aziz, p€!hlivan oMıuığu 
mı J ı, unu t:a ı e ip araştırma k b • 1 b' .. · 1 'f . . b . . :ı_ _b b k adeta ço tan en aranı an ır oz l"in Klir°kpınarda baş almış o an 

S J J . . L• • vazı esım u ııpın eı'oa ına ıra. - .L ·ı ı. " 
malzemesi. ki§ mevsiminde yağ _ ın ırgı a tüh.in eRımı k d ... hı y l d rh. l h·i'fc kardeş ıneyeeanı e KOş:tnu;ıtum. pehli<vanlar.ı saraV1ırıa a1ırdı. 
mur kar ve fırtınalardan harab ol. Sındtııgı (Hususi) - 942 yılı maT ogrku. °C r. hanız e a "hu - Bu ilk mülakatı :ınlatmalıyım. - Sultam Azi·z· o vakit padi\Şah 

zim etmektedirler. Bunların birçok 

• . F' mo unur ı ena o zaman şo Te. kl 1 
maması için sökülerek depolarda tütün zenyaıtı na ba~lanmtştır. 1 t' . L. 1 __ • b"t" T" k d b'ı t H. z. u,a ıgı değildi demıe'k!. 

Ş . d' I . L ld I .L b' . ının verveıe31 u un ur e e ya .31:..,.,,ı, S l M 'd 
ealdanrnıştı. .ım ı yer erlne t~5.~- .an ann "OU &ene ır~ geç yetişme. dün<yasını tutmu, olan Naci tarzını • I Z , O - Haj"llI", ~ui~ u ~n. ecı 
lacak., umumı günlerde halkı-n ıstı... sr. &:eç~n ~neye nJsbet~ bu sene taık.ib etmekle baeLamış oluyordu, @ Do ktor • atı §) ~l idi. Su.lıt.ain Aziz. ve~~~· . . 
fadesıne açık. bulundurulacalctır. d:ıkımı gen bırakmıştır. Fakat na- f kat b Adid ç~k .,.~ikmedi onu Beled.lye k&l'fl8Uldak1 muaqene- _ Su1ıtan Azız, gureşır mıydı? 
Belediye re~i Reşad Leblebicioğluldasların iyi hazırlanması ve hava- a u va Re 

1
• °ı _ 1·ı Ah' du"I ban-..ınde ıuH...-.n sonra ~ - Evet. Onun asıl ustası Ym-. .. . h I d . yavaı, yava.s eca zaa.c e · - """' ~· -.l 

~
dün Kültüııparlca gıderek bunların ların musaid u unmasın ~n zenyat h k H• i.ı. r lmegwe ba .. fadı· 800_ .. ft .. .,.. _,,,...., gadlııı Kel Hasandır. Ou.uan sonra 
h d al lc 'k · · ·· ~t ·ı l k d' a aırnı '° ,..e " ' lanm -- -· .... m ••. ,;ı._ azı anm ·arını tet ı etmJştır. SUT•• e ı er' eme te ır. L 1 d l 'b 1 d nazım bir ÜL Am.avUıd "'6"'YNlı.u.,. 

*1"""--~ raW1.r a :yan aş n • 

- Amavud oğlu ile Sultan }.'f)I 
zin güreşi var mı'? 

- Var. Velia:hdlığı zamanıınd• 
Hem de iıkı de fa. Şımdı ;,ıunu bıra
kalım., sonra anl atırı.m onları. su~ 
tan Aziz, a<lamları vası ta.sile f\f 
naıvoo oğ'lıunu sarayına getirdiJI 
za.ma:n Yo.ı;gadlı Hasan sagdı. F 
kat ihtiyarlamıştı. 

Yoı;gadlı Hasan, Arnavud o~lıl 
nu görünce şaşalam~tı . Bu kads 
küçü.k b ir peıhlivanıın nasıl olup t' 
baş>c:hlivan ıQ!du:ğuna hayret e~ 
mişt.i? Sıuı:.ıan Aziz de Amavuv 
oğlunu görmem:şti. Saraya gel<l 
ği zaman Yo~dlı, Arnavud o~l 
ile ~le kıonu:şınuştu. 

- Maşal1ah oğlum! 
Ku6rpıın.ar ba~ını aldın? 

- E1hamdüliJllfil1!. 
- Doğrusu s izi çok ~üçük gör• 

düım. 

- Ol&amz ne kadar? 
- Altımış altı ... 
- IHa,yret!. Beni tan ı mayorslJI 

mı~ amma, bclıki gıyaben du1' 
m~ur? 

- ······ 
- Ben eski başpehlivanlardıı•ya ı 

Yozgadk Kel Hasanım... mull 
- İşittim efendim... 21 
- Ben, Sultan Mahınurl dev~bir 

b~ehliıva.nılarıındanıım. İh tiyarlıı-na 
d.ı:k şimdi. Fakat biz yüz otw 01<-pek 
kıa ile bile ımeydaına güç sahi'b oJ..c 
duk. Siz maşallah yan okk.amıılhıı. 
h~i süpürmüşsünüı. Sizin gihet 
reşinj:ı:i seyretmelk isterim. Efen-yeti 
dımiız, gcldıiğinizden dolayı mert1'iu 
nun aldu. Beni safa geldini'ze göıt- rek 
derdi. Fraı 

Dedi. TJ nd 

Biraz daha. hoşbeşten sonra Yo" ziy 
gadlı Hasan, Arnavud oğlunda' 
aynılmıştı. Sıu.lıtan Azizin huzurll' re, 
na gittiği wrnan v-eliahd soom~ lf~ln 

- Lala! Nasıl buldun Arnavuv 1

1
. 

..... ~ ? a ı 
"'6 iUlnıU • h 
. - Padişahım, ufacık bir ada:Jl'l!~ a I 

- Amma, yaptın lala? b ~ 
- Evet efendimi~. Çok ufak. a, gör 
- Kaç okka var. fınc 

(Aı-kul var) ha 
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Telef'on. Ve Telsiz Haberleri 

İsveçte 1 Lponya~a As~ma Iİnönünde dünkü töreni Alm~n d_nizaltılafıl 
yanar dagr faahyete .. . . - . . Amerıkan sularında 

':'lf!bim geçti, civardaki halk Turk yurdu ıçın can ~ere~le~ın azız 118 bin tonluk 21 
badıs . ler geceyi açıkta geçirdi hatıraları lebcıl edıldı vapur batırdılar 
eklen yor Tokyo, 10 (A.A.) - To'l:yumn (Ba.ttanfı 1 inci sayfada) j metkarına büründü. Üç dakika. 

şimal batısındaki Asama yanarda. Bütün miiletin bı;r ölüm.dir~m herkes vatan uğrunda can veren 
Berlın, 10 (A.A.) - Almarı or: 

duarı baŞkumandanlıgmın hın;usı 
teıbliği: • ğı dün gece saat 21 de faaliyete savaşı için ayaklandığı ve kurtuluşlmutlu insanlar için vicdaninda asıl "Almanya ·ııe ısv ç geçmiştir. Müthiş uğultu ve gü. gayesi uğrunda lek bir kalıb halin- bir gıpta duy.ırak &e iz, fakat he -

~ rü-Ltülerle başlıyan yer depremleri de çarptığı günlerin hatıralari anıl. yecanJ'a a~akta ciurciu .. Istiklal mar. 
Düşmanuı iaşesını temin eden 

gemilere karşı açılan mücadelede 
Alıman denizal:tııları Amerikan su. 
larında, Karaib denizınde ve Mo. 
katka köıfezinde 118 bin tonlu'k 
21 vapur ibatırm.ışlartlır. 

d t 1 f o kadar şiddetli o1muştur iki, civar mış, tarihimizin en unu.tuimaz sa • şı da aynı hürmetle dınlendi, 
arasın a e 9 on daıki haMt evlerini bırakmış ve ge. vaşının parlak bir zaferle .bittiği ~e- . .. " Nutuklar .. 

• • • ceyi aç~ta geçirmiştir. n~ sahayı dolduran on bınlerce ın. Abı?e onuınde hazırianan kur. 
uhaverelerı keslldı Hasar derecesi henüz malum de san, yakın tarihin beyecanile ürpe. s?ye .. ı~ çı1kan :hatıb, '?ı'<iu atlına 

F rans1z filosu 
mihver emrine 
mf veriliyor? 

ğildir. Yanardağın indifaı kilomet rerek milletinin kurtuluş beraetini soz soyılıycn Kurmay Bınbaşı Tev. 
relerce mesafelere kadar uzanan kanile iırnzaLayanlarin manevi huzu. fik Çetinsoy oldu. Genç hatib, he. 
haJk:•ld bir kiil yağmurilc bir ııra. runda eğilmiştir. yecanlı ıbir ifade ile büyük İnönü 
da başlamıştır. Yanardağın ıbu fa- Yakın ve uzak vilayetlerden, bir zaferlerinin bir ihülasasını • Y?Ptı 
aliyeti. uzun yıHardanbri görülen çok kazalardan ve nahiyelerden he. ve harb safhalarını birer bırer 
en şid:det.li indifrlardan b iri olarak yetler gelnf şti. Ankara, lstanbul, izah ettikten sonra sö.ucrini .şöyle 
sayılıyor. Bursa, E.-ski"Şehır, Kütahya: Bilecik lbitird'i.: (Baştarafı t inci sayfada) 

Ç 
0 

vilayetler.inden gelen heyctler bu a. Vatan için seve seve can veren i.ilk k komher ile müzakere ede _ 

Amerika Martinik' e 
bir heyet gönderdi 

·ınliler e·ırmanya rada bulunuyorlardı. Ankara Ve ls.. asil Türek çocukları .. Siza Türk y ckı;.e 
~ tanb~l ga~t.ecil~ri d~ hem Türk ba. ordusunun minn':t ."fe.. saygıla_~ını c ~ral Hoover ve hariciye nazır. 

h d dl . . d ıın aılesinı tomsıl ed•ıyorilar, hem de sunarken, ba:;.--ta Inonu olmak uze. 1 ~ A işleri kısmı müdür mu. 
Stokholm, 10 (AA) - Alman U Ü arı IÇln e bu büyük günün m;:llıi heyecanını re, bütüın lkamutanlarıımıza or~u ıg_ı . ~~P~ l Rober bu aabah 

Oya ile lsveç arasında .bütün telfo.n bütün akisleırile tesibİ'te uğraşıyor • muzun mi.nnet ve ~ağlılığını tey;d aMvuu .. · • mue mıştır 
1nuhabereleri Cumartesi günü saat b•r şehrı• gerı· ald l d Abid · .... d b" · . artırıaque e var · 

B d ı 1 dar _ı .. h ı· ıednm o~un e kırl ın~an e<iı>yQrum.> 'k' . h t"b A AmiTal Hoover şu anlaşmayı tek 21 den itibaren kesilm iştir. un an 1 enlZl a m e toptana:ı a abalık Kürsüye gele'l'l ı mcı a ı , n. lif d • 
'r müddet evvel vukua gelen bu. Çun.g..Kı'ıng J O (AA) t"B ve meb'uslar göze çarpıyo.rdu. kara hevetinden avukat Hayrullah el mezuAn ~rl ·d . l . d ı_ -

1 
F 

b b hAd' ·· b til ' · - ' • .. . , h ·b - nıti eruzerın er. • ran -ııa en_z_ e.r ir a .ıse mu_ nase e · e B, C) : Tayyarelerlmız saha uzerlnde Özıdoğdu ol.du. Ankaralı atı , şe~ .. l k l . d F b 
.J. ::L ba 1 T" h t d sız mustem e e erın e ransız ay. P~ mı.m .. im · zı şe;: erm .. cerey~n Çiırı kuvve.'l:leri Ywı.nan eyaletinde oreıne saat tam 11 de bando _ q1ic1Ieı1in mukaddes a ırasır.ı an 1 d 

1 1
_, d d k 

k b 1 d - l ld .., h · 11 . · · rağı a4;a anma~ta evam e ece -etme . ~e.re u un ugu soy enmış- şimale doğru ilerleyen Japon kuv. nun ça lgı matem avasıle baş _ ve Türk kurtuh.ı~unun teme eı ını 
•tır. Ş.ın:dı ı1şe 1Svedns~~ FDagbladet ~a vetilerine muvaffakiyetle taarruz et. landı. E.vlad:nı, babasını, kardeşini, kanlarile sulayanlarm

1 
önub'oo

1
e
0
hü.r tir.

2 
_ Amtiiıl denizleriındeki Fran. 

2ctesı ışga a tın a~ı ransa vazı - · ... 1 dı' kurban verenlerin gö.z:leri yaşarıyor, metle eğildi. Bunu stan u nı. 
~etıınln ıil..akplali?da ~İr mk.evkd·i tuttu. mı~;n;;.ıay - Lashio tren hattının lr.esilk mırıltılar hal'ın.de hıçkıııklar versitesi, muhtelif vituyet1er, kaza ~=m:ü::tJrı. muhafaza ve i • 
guknuM':he va_l~hpke"' Y~ ıkn a g_e - İşgalini tamamlamağa çalışan baş.. duyuluyordu. Fabt bütün göğüs - lar ve nahiye heyetleri namına Am" I R b .. Arrfl d 
te ı vere ı tı a. etme gereken k b" J k ) ·1 .L 1 Jer kazanılmış biır zaferin hatırası sövlencn hat;bler takib ett:. Bütün . 3 -.- . ıraF 0 ot 1 ~· 1·ık le.. 
F d M .h . a ır apon o unun ger ~uvve - • . l b. d .. . . 

1
. .. .. f l . . nız:lenndeki raruılz mustem e e e.. ransız onanmasını ı verın em- I ~ı . 'b k .1 . · ve şrefı ku 11tarı mı,:ı. ır yur un nur bu hatıbler, DO'l'lU za er enn.ın . . ,,.,__ k • . . f .

1 1 . ·ı "h b' ene ır'b ali es• mıştır. .,, w. ı sı atı e anın 
Tine vermek auretı e sarı ır va. Ç k' brw· Ç n . 6 M have.silıe fişkindi. Bu sırada bir ha. muzaffer !kumandanı Milli Şef Is.. nnın en Y se am l'. • 

2.İyet alacağını yazmaktadır. uı: ıngl tc·ı_ı'g~ Mın ı e~ıdn La. va filomuz bu eski ham-sahasının met hıönü'ınün etrafında, bütün masıına d-cvam olunac~k~ır. 
b .· I .. yıırta ışga ertı.ır. erı ayno an aıL h k f 

lsrartla dolaşan azı şayıa ara go. h' ' d .., ·ı l d"kl . . d ıemas:nda dolaşıyor. Binib:r aziz mrnetin '·'..,n,,,....are bir 'kütle halinde Anla~. anın .. er ı ~ tara ı~ın . , k F d b ıo ya ogru ı er e ı erını ve ur. "''""P b' ld _ 1 
re Görıng bu araıı ransa a u. d J k le .. h 1 hatıranın ayaklandıO.ı bu mukaddes t'Nnlla;ndr.lnnı bel'irıttiler ve on tn- memnunıyet vcıncı <> ugu.nu am_ ır.~. ' b k 1 "Lizlma an apoon uYvet nnı ırpa a. "' ~r· "' f d k b 1 d ld -ı hınmak.tadır. Bunda~ .. aş. ~a ngı dıklarını bildirmektedir. vatan parçasınıın ufuklarında geniş leree haJ.lk, bu kanaati akışlarla Robert ta.ra ırı an a u e . ı lgı 
fılosunun Pirene sahılı açıgında fa. Ç" 1il Ma d 1 , ak) l daireler çiziyordu. tasvib et.ti. takdirde, Fransız amı~alı, Antil de. 
aliyetıte bulunduğuna dair de bazı Çm -~~ d n a a}y a by k aıbı~orlar 3 dakika ıükiıt Törene nihayet verildikten son. niıı.1er.iaıde ve Atlantık Kıyılarında 

d um.ıong en ge on aş ı ır la- l k ml M'L 
habCTler dolaşmakt.ı ır. .. ç· ı · l M d 1 h Heyecanın son haddini ~ulduğu Ta. İn.önü Halk Partisinin hazır a. Fran.sız ma a arının ıovere yar. 

B 1. b l d lı an bere gore, m ı er an .a ay şe • .e. d 
eıt ı·n mem a arın an a n ri yakınlarına kadar gelmişlerdir. bu anda, öğretmen Hulusi Timur <lığl 'bir kır sofrasımn et~~ı :n .a dım yapmıyacağ, teminatını vt:re -

başka haberi.erde ihsaş edildiğine Bu kuvveı:4eri bizzat general Stiwel aziz şehidlerinıizin hatırasına hür. toplanan davetliler. zafer ~nler~- cek, Btiııileşiık Amerikada bu çevre -
göre Madagaskaı ın Jngil' zler tara- iıdare etmektedir. . , meten halıkı 3 dakik~ sükuta dav ot nin dekoru icinde. zafer ~ın1el'l. delki Fran:sız menfaatlerine saygı 
fından işgalindenberi Almanlar da · s· · · · d · t ·· ·· ı.. k k h ı f 

Bir -hlr geri alındı ettı. ı.r. ~nıye ıçın e •. gen!.Ş no·n· u nin .~ıevecamn~ \'a!>wara yeme gö91.ernı.eğ:, iktısac_li aya.tı mu_ 1a a •. ha geniş ölçüde bir işbirEği. yapma. r- k-tlla d h 1 d - ld l - l d 1 d k 
aı için Fransayı tazyik etmişlerdir. Çung.King 1 O (A.A) - Resmi ovası su u rın en erin ve en ur. VP<l• rr ve ag:• ı ar. za etmeg:, Antı .eruz er ın e ı 
Fransanın yardımını temin için Al Contrat Da ily News gazetesinin biL Fransız mustemlekclennd~ ?ulun.an 

manların şrmdi imtiyazlar veTmeğe dıirdiğine göre Çın kuvvetleri Bir Çörçilin yeni Malta Üzerinde Fransız para ve seıımayesının alı -
tamamile hazır oldukları Stokholm. rnanya - Çin hududları içinde 

1

tak _ yen Fransız :ru~leıt_inın emrinke aınha-
. · h "be- 40 k'l t h d Ch b• h"t b • l de tutulan hır ıhtıyat olara mu a. da söylenmekt~dır.Fransanın bu lu fri n eh . '. omke re m~sa lma al de. ır 1 a 0$1 çarpışma ar faza edileccğı temınatını vermeğe 

susta bir karar venneden evvel ~ arıg t ruu te rar gerl a iş ar ır. b b ı.__ k 
Lo .ı 10 (AA) p .. azır ur=wı.ca tı:r. 

talyan taleblerine karşı Almanyanın n rı~·ı 8 . · - ~J~~- gu. (Bqta:rafı 1 inci sayfı:..d") Ma]ta, 10 (AA.) - Cumartesi Diğer ıtaraftan Amerika teklifi 
:yardımından tamamile emi.n ol - nü ne;ıre ı en ınnanya. te. l-g.ı: çi.rdig~i buhranlı gün!" eri.tasvir et. resmi tebhg~i: k b ı d'l _J w·· t • ..ı d 1 b' 

• •v· • d'l ;};: d " İngiliz hava kuvvetlerine mensub a u e ı meaıgı taıu:ıır e nası ır 
mak ı9ted ıgı tahmın c ı'ıne le ır. 1 uçak dün, Japonlar tarafından iş. ~en ve. Mussolini ltalyasının Öğleden sonra av uçaklarının re vaziyet wıl olacağı hakkı?d<~ld su-

--o al edllen Magwl! hava alanına bir Fransayı aiikadan vurduğunu söy. f<Ekatinde buJ.unan mihver av bom a.le haricıye nazırlığında hıçbır te -

J l V • g d !edikten sonra Alımanya'-·a bir ih- b b .. "lk b b 'kl ·k· b · ı .. k 1 · apon ar J en f aktn yapımı~lardır. Alan sahasın a J a ve uyu om a uça ar: ı ı va verı memış ve muza ere er~.n 
görülen 18 düşman bomba uçağın. taroa bulunara'k Hitler Rusyaya hava alanına taarruz etmişlerdir. şi.mdi_dcn hır do~tluk ve n~za~et. z11h 

G • • f • d dan ikisi lkat'i ve başh ikisi muh. karşı zehirli gaz kullandığı takdir Hava kar.şıkoyma bataryalrı düş .. nııyetıle. başla~ıgı kaydedılmı~tır. zn e Ş l mQ. lll e temel oılarak mhri.b edltmi~. 5 i de de Büyük Britanyanın da gittikçe manın iki iboinıba ve bir av uçağını ~ınikteki Fransız kuvvetleri 
hasara uğratılmr~tır. Sanıldığına gö artan hava üstünlüğünü kullana .. hasara uğratm.ı.şlardır. \l_aşıngton 10 ~AA.) - ~mıl~ bl•r adayı d d b .. ··k b' ra:k gaz muharebesini müm1kün ol ~ Beııtıın Jeanınc d Arc kruvazorlerı re akar yakıt eposun el uyu ır .. 1 ··a A' Daha sonra akşama d<>gru, ha. Be F k · · ·1 

U ki duğu kadar geniş bir o çu -~... J. ve ame ransız uça gemısı ı e yangın çıkarılmıştır. ça ar;mız, fl e va alanı tekrar bombalanmış ve .. .. 
7 • [ f f •t k • · • k ] 1 manyada askeri hede e~c _go.~ - . Berfleur yaııdımcı kruvazoru ve ışga e l er karşı oyıma a.eşınt: maru? a m ş. oegıV"ni bildirm"ş va demıştır kı: lianan çevresine yenıden bomba.. • • •• 

la.1'9a da hepsi arızasız olarak üsle. lar atılımıştır. Çok büyük irtifa_ Franeı~ aamı~lı gemısı mutareke -

Tokyo 1 O (AA.) - Japonların, 
Amiraute takım adalan üzeıindeki 

· Manns adasınd11 Lonu.ngay'yı 8 Ma 
yııı günü hiç kan döıkmeden İşgal et 
tikleri reemen bildirilmektedir. 

Bu haberin 1!mdiye kadar yayıl. 
mamasl 9tratejik sebeblerden ileri 
gdmişbİr. Buradaki dü~nan kuvvet. 

• lCTi, harb etmeden ormanlıklara 
doğru kaçmakta, radyo istasyonu • 
nu, resmi binaları, 'kışlaları ve has. 
taneleri ttahrib etmektedir. 

rİlne dönmüşlerdir. Zehirli gaz larda, düşman uçaklarile av uçak. dcınben Martınıque de bulunmak -
---o-- Rusyaya karşı böyle bir gaz kul ları.m.ız ara~,-ında birçok çarpışına .. tadır. Bundan başka burada 3.000 

T •• k• larulô.ığı takdirde Alınanyanın bu lar olmuştur. 3 mihver av uçağı Fransız deı:1izcisi de vardır. Bun -
Ur IY8 gazi inıgiliz adalarına kar~ı kı.lla~ tal

1
rib eclilımi" başka av ve iki ların taknılben ~ ay ~a.dar e~vel 

t mış sayılacaktır. Bu munzam fa~ı- ~"""' w Framıaya gönderılmelerının Vıchy 1'1a,ra, OD ayı hava harlbine ilave et:ııen~n bomlba uç~.gı da hasar:ı ~ ugratıl. hü1tlımeti tarafından i•e.ndiği ha • 

ki . münasib olup ol-mıyacağı Hıtler~_n mtştır. 2 duşman av uçagının ha. tırlarıdadır. 
birİDCİ}İ 8rl dü,Şiineceği bir şeydir. So' yet hu- vada <i~ere~ :'e d~m_~~. sa.~a~~k Vlti'nin vaziyeti 
.Aınikara, 10 (.A.A.) _ Tü!"kıye kfımeti Alımamlann ümidsiziklc yere dogr~. ın~.iıklerı goruılınuşiur. Vidlıy 

10 
(AA) _ Vichy ha • 

Maraton birinciliği bugün 19 Ma. yaptığı hücumılan esnasında R_us Bun'lann uslerıne tılaşamarnış oL b 1 . V . gton tarafından 
ordularına ve haJ:kına karşı zehrr- dııkları ımuhalkfkaktır. er e: _aJanşı, .. a~kın 

1 
. 'd yıs stadyoımu ile Etimcs'ud ~ra. 11· gazlar ikull ... ""'malan ihtimali o.1- Alına t bu~· Martınıque muza ere erıne aı o -

smda 42 ıki1001etre 195 metre uze. ....,, n e gı ı k 'l tebl"ıv· bu Pazar sa 
d'ugwU'"'" I'ngiltere hu"kumetine bıl. B 1" 10 (AA) - Resmi t b ara veri en gı • 

Alman ve 
Sovyet 

teb ğleri 
Bı·ı uı, 10 (A A.J - Alman or. 

cıulaı ı ba~komutanlığmın teblıği: 
Uııııc!J. havzasında ve doğu cep~ 

ht-.s nuı ş.ı.mal ke.o:;ımınde düşnan, 
Alman taarruz hareketleri sıra. 
sında b rr_'Uk nıa-halli yeni hücum
hır yapmışsa da ağır ve kanlı za. 
yiat ile püskürtümüştür. Lapon.. 
ya'da, düşmanın yap.tığı başka ta. 
arruzla ı da akim kalmıştır. 

Hava kuvYetlerimiz, Sovyet 
malzeme ve aşesınin tahribi işine 
başarı ile devam etmekterir. Doğu 
cephesmın yalnız şimrul kesimm .. 
de. dun 3 Hurricane ve 22 diışman 
uçağı diısiı'!"i l""iistür. 

Sovy~t tebliği 
Mosı1rova. 10 tA.A.) - Royter~ 

Sovyet gece yans tebliği: 
9 Mayıs: CeJjhede mühim bir 
~ olm<ımıştır. 

8 Mayıs: 71 Alman tayyaresi 
tahr'b edilımiştir. 

Biz 26 tay.yare kaybc.>t.tik. 

Merca 
deniz ba 

u da 
1 

Vaşington, 10 (A.A.) - Vaşıng. 
tona gelen haberler üzerine, neşre 
dilen bahriye nazı.rlığı tebliği, 
Aımeriıkanın uçak gemisi ve zıl'hh 
kayıbı olrrnadığını bildiriyor. 

Jçonların itirafı 
Tebliğ şöyle diyor: 
Bildiklerimizi, düşmana faydalı 

arna.ktan çıktıkları vakit neşrede. 
ceğiz. Japonlar, şimdi<len 31 u~ak 
la bir uçak gemisi kaybettiklerini 
itiraf ediyt>rlar. 

Japonların hedefi, Avustralya 
ile Amerika arasmda irtibatı kes. 
meıkti. &ı illk maksadında muvaL 
fak olamadı. Müttefik kuvvetler, 
ikinci bır teşebbı.isü de önlemeğe 
hazırdır. 

Milli Şef 
(~afı 1 inci aay:ada) 

İkmci kuşu: Bu koşuy.., 5 tay 
girmiştir. Netıcede Hulus, Sandal. 
cırun Tunası bırınci, İs.maıl Baş. 
kan'ı:n Süveyıb' i ikinci, Zek . Sert
olun Seyyares1 üçüncü olmuştur. 

Üçüncü ~: 8 atın ı~uak etti. 
ği bu kOıŞUnun resmi net cesi şu. 
dur: 

1 - Muamrmer Mudin':n Borası. 
2 - Niyazi Kurtayın Bo7kurdu. 
3 - Mufahiham Gö'ker'ın Yıl. 

maz'ı. 

Döroümıcü koşu: Bu koşu en he. 
ye<:alllllı ve sürprizli koşu olarak 
geçmiştir: 

1 - Suad Kara Osma"lın Bom. 
bası. 

n - -- Semih Simsaroğlur1'tm De. 

'nhicİ Apaydın'ın Alı Şahı . 
Beş'.nci koşu: Bu koşuda Semih 

SimsaroftlU'IJun Buket'i birinci. Sa 
lih Temelin Çobankızı da üçncü 
o1ınuş1aro1r. 

Lorungau, Yeni Gine ~imat kö -
§esinin ileri müdafaa sistemine dahil 
Ve radyo stasyoııu ile hava alanı 

rinden yapı.Jidı. Müsabakaya muh.. .,..... er ın. · c • bah k f k h' b" t f 
telif Jbölgelerden gelen 14 atlet duımiştir. Jiğ: Malta üzerinde yapılan hava ı neşretm~ t~, a at ıç ır e - Japon fı.losu 
girdi. Çörçil Rusyada .kari.arın altında savaşların<la Alman ve İtalyan u. sır yapmama ta 

0
lr_. __ _ 

Neticede: Mustafa Kaplan cAn. ölen Mmanların 4 sene içiırıde ölen çakları muvaffakıyetler elde et. Manilla limanında 
) ap lmas çin burayn Anza klar 

ond ı bulunmakta idi. 

• 
lngiliz-Alman 
hava d.-iellosu 

, 10 (A.A.) - (B. B. C.) 
klan, diın Fransa ve 

z n dC' uçmu lardır. . 
mend ·fer -merkezlerı 

Hazebrouak ve Bruges şehir. 
borr b lanmıştır. 

B r A an u ağı tahrib edilmiş.. 
t r 7 In 2 uçağı iis1crine dönme 
m lro r 

Berl n. 10 (AA.) - Askeri bir 
rr"Tl:badan bi1rl riliyor: 

Abnan hafif mııharebe tayyare-
1 r 9 Mavıs sabahı 1nı:ıfüz .adası. 

'"' n l" Cf'nubu şarki sahiline taarruz 
ctm·ş er<lır. Tayyareler pek alçak 
t n uçarak Hast;ngs ve Bekshill 
a "· ıi hedeflerini bdbmalamışlar. 
~ r Fabrikalara tam isabf'~ler kay 
d i "'n'Ş ve yanıgınlaı çıkarılmış.
t r. Hasti11J?P'te nhtm11n duvarla. 
r ndan b:rine ve bir antrepoya 
banlbalar fsa'be-t etmiştir. 

kara. 3 saat 8 dakika '!./8 de- 2'i'. S Ahnanlarırn sayısından fazla oldu - mi.şler ve 14 İnıgiliz av uçagı ın. Acı bir kayıp 
de birinci, Bekir Özıtiir!k cZongul- ğunu söylemiş ve resmi Alman ra - diıımişlerdir. Yalnız bir A1mao u- Sadri.zıam nwrtıımı Sait Paşa damadı Tdkyo, 10 (A.A.) - Coı:'regi. 
dak:o ikinci, Harun Ça!<ır <BursR• kamlarına nazaran geçen harbd~ki · S k"l dar'm alınmasından ıte Manilla 
üçüıııcü. Orihan Ertun .Ank;ıra• Alman kayıblarının 2 milyon kişi. çağı kaybediLmiştır. av:ış te~ 1 

- ve e*i Şôrayı Devlet Maliye ve Nafia koyunun düşman maymla.rın<laY" 
1 · adadakı' hava al •nlarını şı"d .ıı-·ır...,. ___._. Nıni İ9tinyelinin dün• ıe. dlördünıeü, Arif Nazan cZonıml. den fazla okl'Uğunu belirtmiştir en · "' · ...... ~ ... .....,."" temizlenmesinden sonra, Japor 

dab beşinci. Necmettin Savaşkan Bu eene İngiliz vr. Amerikan bom deble bombalamış \'e dün gece İs- c~ \'Cta.t etıt1tJ t~~ ha.ber alınını~. 
•- nderı·y lw..ı.anın.:ıakı· a...n·er·ı he "-r. c-- .mf'rasimlnin ne .:aman ya_ hanb filosunun ilk bi:rliklı>d düın cZonguklak-. altıncı geldiler. Hak- bardıman taarruzunun dünya har - l\e ,,., u :)'!\. - .. ........ 

kı Erte, Ali Karaduman :lO uncu binin jzı~rinden bı'Tini teşkil ede • deflere taarruz etunişh·. pılacail yarınlııl .nüshammla aync.ı bil_ Manilla liımamna gelmişlerdir. 
kiolıomctrede ımüsaba!kayı ter'kctii- ceğini söyleyen Çörçil şu sözleri ila- Eski valinin sözleri d"rilecektıiı'. Hatib gemilıerinden ,.ıçurul:ın de 
!er. Diğerleri koşu:ım bitirdiler. ve etmiıştir: Loooira. 10 (A.A.) - Son gün. Muhterem a.ilrsln-'n ~r '\'t' kC"dt'. niz uçakları liman çevresi üzer!r.. 

---0 Rueyaya karşı yapılan m'llaz7Rm leroe Malta Valiliğinden istifa e. rlne iııftl.ra.ıı. edim', samimi tuiyelemlsl de u.Qmuşlar ve halk Japon ha:rb 

B• İ l '• Alman seferinin üasü.nü tetki.l eden den General Sir William Doıbbie c;unans. gemilerini seB:mlamıştır. 
ır la yan tayyaresı Abnan dahili cephe.sine ıkııvvetti hava yolile buıgün İngil'tereye -llilililiiiliiililililililİİİİİİİİIİIİIİİİİİİİIİIİİİİİliliiiljj;ililiiililjj;iiilililililililil •• , 

Habeşistana daı*'eler indirmek i.çin lngilrerenin gelmiş vP Maltanın başa.rıh mütla , R l 
tt gitt.'ikçe arıtan hava ÜSıtünlüği.inü kul fa.asının tutunırnaıkta devam ede. 1 yarın Akşam s Ü M E Sinemasında beyanname a 1 lanmaıı zamanı gclmirtir. ceğini, eğer Almanlar adayı istı. 

Roma, 10 (A.A.) - D. N. B: Çörçil nı.rtkunu bitiınneden ?nce la tasaV'\-urunda iseler sonunda 
9 Mayıs cLmparatoriurı<: gunu» Büyü'k Britanyanın eskisi gibi sılah. pı.şrnnn olaea1klarını söylemiştır. 

münasebetile Habeşistanda .bulu. ıız değil, ıtam bir suretle silahlan -
nan İtalyanlarla yerlilere beyan. mış d?duğunu söylemiş ve zafere 
na.meler atımak üzere Habeşista~a kar~ı iılimadım izhar etmiştir. 
giden bir İtalyan uçağı üç_ saatlı.k 
bir uçuştan sonıra saat 21.3:> ?e ~ır 
İta'nyan 'hava ala-nmda yere ..ın:mış. 
tir. Uçuilctaki mürettebat donuşle. 
rinde İtalya haYa kuvvetleri genel 
kunmay başkanı General Fougic;:r 
ne İtalyan Afrikası nazırhğl rr;u7 
messili ve parti sekreter muavını 
M. Ra-vasio tarafından scl3mlan. 
rnıŞ!aTdı:r. 

r-Pırsat 

1 

940 modeli halen takside ça
lışır bir «Fİah otomobili ucuz 
olarak satılıyor. Tepebaşı Kin. 
yoli Eczahane.s'ne müracaat e-

dilmelidir, J 
'-. 

Maruf bir Fransız 
tayyarecisi kayboıdu 
Clermont Ferand 10 (A.A.) -

Maruf tayyareci Lefevr'le ibı:rlik. 
te Atlas Okyanusu aşırı birıÇQk ha 
va seferlerine iştirak etmiş olan 
Fransız pilotu Georges .Assolant
n n, Madagaskar hareketlen sıra. 
sınoa kayıbolmuş sayıldığını Po.r!s 
ra<l)osu bilıdirmiştir. 

Birkaç ay evvel bir tayyare ka zasınn kurban olarak ölen 
sarışın \'e sc viınl büyüık yılıdız 

CABOLE LOMBARD'in 
Amerikadan yeni gelen en son çevirdiği 

GECE NÖBETÇİSİ 
İhtiraslı hisli ve kuvvetıli f' l min<le canlanacaktır. V a.zife ve 

insanlık uğurunda aşkını kda eden genç ve güzel bir kızın ha. 
zin :romanı. 

Yarın akşam için yerlerinizi evvelden al'Ciırınız. , ________________________ _,, 
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BAŞ- Dl!;>- GRİP- NEZLE- KIRi~LIK - soGUK ALGINLIGı - ROMATİZMA- NEVRALJi 

Ve Büli!n AğrJları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat. G R l Pi N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

Türkiye Cümhuriyetı 

ZiRAA T BANKASI 
ıtaralıat 1ulhl: 1811 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
115•bı Ye aJam adedi: Hl 

llilNl Ye t.loari ilet' 11.e\71 ltanlla muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLE.-<E 28.BJO 
LiRA iKRAMiYt:: VEiUVOR 

Zinı&t aan'u•nfa lr.IUllba.rab " ilt--.... ı.aarnaf lııaaltlarancla • 
M IO Jirw lt•hınanl•N ...... ' Mla .. kıkcak ........ ile ... fl4a,td 
plba ıln Ud'~• Utlt.ala.U"ı. 

4 Acled l ·000 Liralık 4,.000 LU-. 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 il 

40 • 100 » 4,000 • 
100 • 4 50 • 5,000 • 
120 » . 40 • 4,800 • 
160 » 20 • 3,200 1) • 

Dlkluı4ı Re.ablanııclald JIUaiu ~ MDe tctnd• N bra4&a ...., 

•a.miıealera lkrami)'ı oıktı.lı taUird• " 10 fa.ıulla Ttrlleoeldlr, 
ll""'•lar .eeııed• • clefa, ll 11•0, 11 Baıdran. 11 SJ'IOJ. 11 BiriDcl 

Unaıı l&r!blertnü ~leeekth'. 

TfrRKiYE iş BA.KKASı 
KUçlU< tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

1Uıoıtu.1&U:R: 1 fubat, 4 Mayı.a. S Afuatol, 2 lıWıcitetrln 
tarilılerlQde yapüır. 

1942 ikramiyeleri .. 
1 adet 2000 Lir&!1k - 2000.- Ll.ra •o • ıoo • - 4000.-
1 t 1000 t - 3000.- • 50 • 60 ' - :ıl600.-
2 • '1110 • - 15-00.- ' - 6000.-
1 &00 • -ı~- • 200 • 2G • t 

11) • 300 t -2500.- • 200 • 1G 1 -2000.-

• 
• 
• 
• 

r~' · · ., . · • .; . ...;:· ·~ .;:.~ .. • · ·· . ,. · 

Rumen Rapit takımı dün İstanbul 
muiıtelitine 2 -O mağlOb o~du 

KURTULUŞ 
Romanyanın Rapit takımı son 

maçını dün Fenerba•hçe stadın.da 
üç klüp muhteliti ile yaptı. Gala
tasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 
klüplerinden çıkarılacak .bir muh
telitle Rapite karşı oynamak doğ
rusu pek de hoşa gidecek bir iış 
değildi. Her ne kadar m!safir ta
kım Galatasarayı, FenP.rbahçeyi 
mağlub ed:p, BeşiktaŞla da bera
bere kal:mak g.hi pek ze\•kli bir 
netke almı.ş ise de, takımın oyu. 
nu ha•klkındaki kanaatimizde hiç 
bir deği.şH<lik o1:mamıştır. Rumen 
taıkımının son maçı da baştan ba
şa bir tali oyunu olarak geçti. En 
aıÇılk ifadcsile Rapite cttl.s1mlı. ta

gene anormal bir mağlubiyetle 
2-0 ile oyunu bifüuniş oldu. 

C A M ve Ş I Ş E FA B R 1 K A S 1 . 
Muhtelit talkım: M. A~i - Fa

ruk, Salim - Esad, Hak'kı, Eş
fak - K. Fiıkıret, Şükrü, Melih, 
Şere-f; M. Ali 

f
. :,, ~I•. . S A D 1 K G ~ R T U N C A 

· ··;~ M. REŞAT DOŞUNOR 
Hakem: Şazi Tezca.n. ·· ·•· •

1 
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Ömer Besim 

Mektebler atletizm seçmeleri 
1 Z Mi R 

Mektebler arası atletizm şam. 
piyıonası seçmeleri dün Fener sta
dında yapıldı. Müsabakalar neti
cesinde her mektebden rıltışar 

atlet nihai müsabakalara seçilmiş 
t:r. Mekteb müsab'akaJarı fina11eri 
23 Mayısta Fenerbahçe stadında 
vap·lacaKıtır. Kız mekteblerinden, 
İnönü. Kız Muallim. Erenikö\r. 
Kanıdilli ve İgtanıbul Kız Lisesi fi
na lr kalımJJ?lardrr. 

Her türlü Lam.ha, Lamba şiışeai, Suııahi, Kavanoz, Çay bardağı, 
Göz ve at boncukları ve lb~i\m\ım Zücaciye edevatı. 

Her nevi slparlt derhal 

Telgraf: GÜRTUNCA • 1ZM1R 

kabul ve denıhde edlJlr. 

Telefon: 3732 ,! _____________________________ , 
kım dc-me'k J.az.mdır. 

Üç k.lübün ortaya ~ıkarmış oL 
duğu muhtelit takım halk tarafın 
dan iyi karışılandı. Takırrıda biraz 
şaiırete yer verilmiş oldu~u bazı 

1 o.vunculaır üzrindeki ısrardan ko. 
la~a anlaşıldı. Rumen takımını 
daha bidayette ezer bir şekilde O
yuna ıbaşlayan muhtelit takım 
sanlki şa.r.sızlı.ğın bir timsali idi. 

İlik hı1Ja atılan şütler, şayanı 
hayret ıbir derecede va direk, ya 
kaleci ta0rafından u ·ul.mad1k şe
k.ilUerde bo.şa gitıti. Muhtelit takım 
beraber oyuna bir türlü ya~ma. 
d'ğı için biraz gel'işigüzel oynadı. 
Fakat !buna rağmen rast~ele yap. 
tığı hücuımle.nn<la bi1e Rı:pit ka
lesi allak bullak ol uvordu. Ruımen 
kalesinin en telişlı anlar geçirmek 
te olk:fuğu 20 da0kikada Şeref ,gü. 
zel bir gol yaptı. Faruk ve Salim 
müdafaa hattının rakib tarafa g'Ö?: 
aQtırmaması, Esfa.km b lha~a ımıi.i 
hacim hattının her tarafındaki O

yunculara y~ti~it'mesı karışısırıda 
vapılan taey'.;k tasavvur•.m fevkin 

Galatasaray - Be,iktaf 
B takımları maçı 

Galatasa.ray - Beşik.taş B takım. 
!arı arasındalki hususi maç Fener
baıhıçe stad1nda oynandı. Maçı 3.0 
Gala.tac;arav takımı kazandı. 

Beflktaf klübünün •ziyafeti 
Beş~ktaş lklübü İstanbul şampı

yonluğu tesb;ti münasobetile dün 
akşam Beled'iye Gazinosunda bir 
ziyafet veıımiştir. 

DarUşşaf akanın 
69 uncu yıldönümü 
dt:n mekteb bina

sında kutlandı 
de büyülktü. Raoit kalesinP girme. (Battarafı l inci sayfada) 
mde sa.riki yemin etmi'Ş gibi orıta- Kırdarla bir çok zevatın, esk; ve 
da dola~aın topu bütün meraklılar· yeni mezunların hazır bulunduğu 
sinirlendirdi, kaleve de ikinci bir topla.nhya İstiklal marşı ile başlan. 
defa ıriımıed.en de~rre 1-0 muh" lit mış, mütcalk.ıben hep birlikıte Da • 
takımm l~indP bitti. rü~fa!ka marşı söylenmiştir. 

ikinci devre Bundan sonra Darüşşafaka me _ 
İkinci devrede kaleye Osıman, zunl.arı kurumu idar-e heyti reıeı 

me11kez muavine Esad, sağ mua- Vefık Palmir Darüşşafakanın kim
vine Hüseyin, ıınerkez mühacime ler tara~ından ~e nası) kurulduğıu • 
de Rakikı geçti. Bu tadilat yer!n- nu, hu kıymetli yuvanın memleke
tle yapılmıştı. Hakemin cü.dü.ğile te .yaptı~ı b~yük hizmetleri tebarüz 
yallah eden ıfutbol'cüler, Rapit mi.i. ebtıren ıbıır hıtabede bulunmu~t~r. 
dafaasmda sözleşmişler gibi der- Müteakıben MiLlt Şefimiz Ismet 
hal bulu~tular. Saliırrı ile Eşfak ~~önüne, Bürük MilJlet Meclisi Re _ 
karşısında anasından emdiği süt ısı ".'bdülhalk Renda, Başvekil Dr. 
burnunıdan ,gelen beyne.tmilel sağ Refık Saydam ve Maarif Vekili Ha. 
açuk, bu maçta hi~ değilse biraz •an. Alli Yüc_:le Darüşşafakalıların 
oyınıyaıbilınek için so~ açığa geç.. tazım v~ ~a_glılık. duygularının t.el • 
rni.Şti. Bu me$ı.ur oyuncuya o ta- gr~füa ~ı~dırıfmesıne karar verıl • 
rafta Hüseyin ile Faruk balta 01- mıt. bı.r tal~be tarafından lsmail 

EKZAMiN 
Ekzemanın ilacıdır. 

~-- Yara. Te çıb.-ınlard.ı kullıı.nılır. Her eczanede kutusu 50 K.r;. __ , 

dular. Bu wret1'€ esasen zayıf o. Safanın <c.Oarüşşafakaıı şiiri olkun • Hı· K AA y E 
lan hücum hattı büsbütün felce muştur. Son sınıf talebelerinden bir 
uğradı. İlik daıki!kalaır muhtelit ta. gencin mekteıbden ayrılırken duy • (B 
kım.m d:inJemne-'k ister gibi dur .. duğu •tahassüsü anlatan bir hitabe_ l attarafı 4

/1 de) 
• ..ı h J f · ı k - yi oklun mu artık~ !!U<n hare'keterile genm. ist. i. Yavaş !tılno.en sonra mu te i ,,fr er o un.. ... .,.... - Hayır; döneceğim; boğula -

vav~q kıpırdayan mu.hıtelit mü- muı, bir ıküçü'k talebe tarafından - cak gibiydim. Bir müddet için geL 
hacimleri yeniden tazyika başla- monoloğ söyleınmiştir. djm 
dılar ve arıtı.k bu sefer Rumen ta.. Daha sonra eski mezunlar mck. 

b h 
Koluna girdim. 

kımı hak!lkaten göz a~amaz bir ha te e aid atıralarını anlatmışlardır. 
le geldi. Faruk i·le Salimin hüıcum Daruşşafakanın eski mezunlarından - Sen; dedim; artık bu kabus. 
hattı çi~isinıde nöbet bekler gibi vilayet mck.tubcusu Osman da Da- tan kurtuhnağa bak. Tekrar muaye
kuş uçurunamaları, kaleci Osrnana rüşşafakalı1arın Darüşşafakaya o _ nehane.ni aç, gürültüye karış. O 
~eniş bir istiraıha·t temin etmişti. lan bağlılık1arıını bu müesseye yar. kim bilir nerededir~ 
Aı..'itık oyunun ne hale geldiğini dtm otrne'k suretile göstermelerini .. - Ki:m. bilir ... ~akat .. on~ öyl~ 
t 

etımcık hi" de güç <legvildi. temenni etmiş, müteakıben hep bir gormek ıstıyorum .ki.·· Çunkil benı 
asavıvtıT " t k. K ·· d.. 1 

B ağmen si!hirli kalenin mü- lifkte mekıtebin yemekhanesine i.ruL anıyamaz ı. · · aç gun ur, eve. una r . . . d ki .... k 
<lafi ve mühacimleri birbiri ü.ze- miştir. Yaşlı mezunlar ve genç tale- rın:n cıvarıın a mseye gozu ·me~ 

DERMOJEN 
YANIK, ÇATLAK. EKZEMA Te 

CİLD YARALARINA tevka!Me iyi 

celir. Derinin tazelenmesine ye 
7enlleıımeslne hizmet eder. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

FRENGi 
ve 

Belsoguklugu 
Dtl tutulmamak tçJn 

E.V h1 iLAC: 

Protejindir. 
rine ne kadaır mümıkünse o kadar beler biır arada büyük bir samimi • mege çalışarak dolaşıyorum, yok, 
ook kurtarış yaptılar. Şehrimizde yet havası içinde Darüşşafakanın yok.·· 
•;iÇbir futlbıol ma.çmın bu 'lerece fasuliye, pilav ve hoşaftan ılharet T~nele doğru yür~yor~uk .. Bir - lim tesadüfler seri balınde devam 
ı;inir bozan lbir halde oynandığını an'anevi yemeğıni yedikten sonıra denbıre kolumu çek.tı Zalım hır te- ediyordu. Onlar da hemen yanı -
>'utibol taırilJ:ıi kaydetmemiştir. mekteb geııLlmiş, bahçede eski o _ sadüf olmu~tu. . mız.daki vitrinin önünde durdular . 

Muhıtelit takıım becerik.siz de yunlar oy.rıarunışhr. - O; d.ııye; kısık hır sayha çıkar Kuma~ ara bakıyorlaıdı. Yanların • 
değildi. faik.at ikinci 3ayı Ha'ktkının Oyunlaııdan soma tekrar konfe _ dı. Yalv~.rırım; beni bir yere çek; da ki genç kız, biraz ilerlemişti . 
üti1e ancalk 43 Un.cü dakikada ya~ rans salonunda toplanılmış, Darüş- kaylbet gozden... Genç ladın; bir arahk; gözlerinl 

ı)ı1abi1di. şafaka marşı söylenmİ!!. talebeler Karşıd~n çok küzel. bir ge.nç ka. kumaşlardan ayırarak sağına dön .. 

_ ................................................. -.......................... ıt••························· 
Rapit takı.nıı oyuncularmın bu tarafından bir temsil verilmiş, şiir dınla, bır ~e.ı<kek gelıyo.rdu: . Genç dü, gözü doktora takılmıştı. Yanın .. 

•>_Q lık oyun i~in samimi olarak ne ve monoloğu miitcakıb toplanıtıya kadın erke~ın koluna gl~mıştı. Ya.n daki erlkeğiın kolunu çekti: 
lüşün:dıi.ikllerini ~enmelk ha.killrn- son venihnİşbİ.r. larında bıT. de on vedı, on sekız - Ah: Yarabh i; ne çirkin bir 

+en merak edilece'k bir no'ktr.<lır. E'.Elki Dar~fakalılar akşam üze- yaşlarında hır genç kızvardı. . adamı ... Şuna bak ... Allah neler 
tstanlbulda yaptığı bütün maı:;farın rl gö:deri yaşlı olarak kendileri i . Kaçmağ~ _in_:Jt~n kalmamıştı. Vıt de yaratıyor~ .. • 
da namnal netice almamış olan ç.lın birçok batıral:ır saklıyan me1k • nnlerden bırL onunde durduk. Ben Bunu dokıt<>r Enver de cluymut-
Rapit takınu dünkii soın maçında tehlerinden ayrılmış.lardır. ona aiper o'Jmağ.:ı çalı§lyordum. Za tu. NuSl'el Safa C()flmD 

Son Po.ıtı Matbaası: Netrfyat Miidürüı Cihad Babao 

MHlBlı A. Elu-U~ 


