






Sayfa: 4 YENISABAH 12 KANUNUSA~l _:.. 193!"1 

ffFO:CA BÜYÜK KUMANDAN VE iYi BABA Kara Ahmet Nasıl Cihan Sampiytnu Oldu ? 
·-----------------~-----.....-.------------.,..----------~----_.,.~,._ Bir jurnacılık 

Nümunesi daha 
1\1 evzn bulamıyaıı muhaniler 

ne yaparlaı· bilir mit;iniz? Haydi 
bunu size ifşa edeyim. Öbür ga
~eteleri şöyle bfr okur, fıkı a mu
harrirleri ııc yazmışlar ŞÖ) le bir 
göz gezdirirler. Ve bunları ok ı·

ken ele mutlaka bir mevzu yaka -
larlar. Yak.alanrn--alar bile o ka
dar garip fikirler ve tuhaf yazı
lara tesadiif ederler ki kabla katı 
la gülerler ve hoşça vakit geçirmiş 
olurlar. Bu da bir kardır. 

Haydi bugun de. berob,.rce o-
1 kuyahm: 

Elimi~ ilk once \',ıldl gazc _ı 
tesini alalım. Hir•ıd :\\ faıla koca 
man bir mukafatlı m.ı: .. baka il:ı._I 
nı. l\liisabakum11n rıevzuu şu: 

" En çok hangi rnrkıyı beğeni -
.} oı :.unuz? 

Size ':llllll d,, if a ed-eyim. Bir 
gazctcnın ~rnh~ı bıışa<;ağı gitmeğe 

baı:;laclı mı işi kariler ara ında mü 
abaka tertip etmeJ:i;'e onları bir 

t.ıkım hediyeler dngıtmak \'a, dile 
avlamı5 a kalkışır. 

Fakıt Yakıt bo.}lc L'r teh. 
likc knr\iısmda 11 la kaim yacağı
na lemin <>delıil~·im. Çiııı kti .. Ne 
İ<;e kalsın .. 

İkinci ,t:yfnda. Ankar, rla 'u
lıındugu memuri.} .. t 1c11bı ~azı yaz 
mama.ısı ı..:ap eden \e r~a en l azı 
~azdıkça mevcut olım. • okuyu
cularını bu Jıu+tin ka:. b d ... ·n bir 
zatın l«Jtti bir ıuı n, lcılık kokrrn, 
menfi görıis ın.ıh'-ııhi. berbat bir 
yazı rnı .. 

Eğer bu zat, <;eflerinc \!erdiği 

raporlar iciu de gazeteleri bu ka
fa ve bu ıdhniyctlc okuyor a fc>laket ! 
Ncrclr i c alam hiikmumiız :. akııı 
dır. Bereket ki ı-ıcfleri. gaynır biı· 

muterciınin clcllıletile ezbl'rledi -
ği faku t mıııı.ısrnı arı lanıaclığı bir 
takım frcnkçe iiltrnkiıhik kelim,_ 
lerdeıı b,\':'ka malUmatı olmıyaıı 
bu kı.:-a ve mcıııf: görti':'lu zatın r,1 
porlarm" ehl'mmiyet \Crmi:. ecek 
kadar muhtert-m \e ıık'I kim..;c -
lcrclır. 

Goı·u,·oı "u nı:,. '.ı muhlı H·ın 
karı le r. JJug,; ı razetclnıle m:ıa
le ef l•glcıll'eli .,eyler \ok. Gel bn
günlıık lıu j,.ten \ azgl'çelim. 

TiLKi r---.... ___ __ 
_____ H_· e_ı_e_v~ri_ - J 

Tems1l 
Eminönü Halkevinden: 

1. - 12 ikincikanuıı peı ,..eıııb , 
13 ikinc:ikaııuıı C'uma \'C I 4 ikinci 
kanun cumartesi akşamları ,,, .ıt 

(20,30) da C\ imiıiıı ('ağnloğlıl'ıcl.ı 
ki merkezinde gö,terit ı;;ubı,ııı;z 

(Vazife) pivesiııi temsil cdcı.:ek -
tir. 

2. - Jlel' üç gN.'e için da,·etiye
ler cdmiz lıiıroımııdaıı ~ılıııabilir. 

K onf~ran!ll 

Em in önü Halkevinden : 

12-1-93!) perşembe giinll (hu-

gün) saa~ l 7,80 dn evimi%in Ca
ğaloglundaki merkez ·alonundn 

.Macar prof esörli J an Baıın tarafın 
dan Ma~aı· halk musikisi hakkında 

bir konferans \'erilecek \ e bunu 

Bayan Höflôı"ıin yine profesör Jaıı 

Bnnn'ın ı·efakatiyle verecegi bir 
şan konı.ıeı i takip edecektir. 

l 

Davetiye )Oktur. Herkes gele-! 
bilir 

r ---·-·---
~ Toplanhla· 

Milli Sanayi birliği toplan tısı 
fatanbu) Milli Sa nayi Birliğin • 

den: 

Nizanın memizin 12 nci mad

desine gore 27 1 939 cuma y , ni 
saat l 5 de Birlik merkeziıırle acli-

yeıı yapılıH•nk hereti umun iye top 

Jantı ına ı\nrın 8z:ın111 t:(l firlerini 
dileriz. ' 

Ruzname: 

1) Senelik mc ai rtıporu. 
2) Senelik he ap raporu 

3) Nizamnamenin ba~ı ahka
mında 3512 sayılı kanuna gö~ ya. 

pılacak tadilat. • 

Tefrik. No. 2 ~ \"AZ AN: r El/ P J f<.' P A P.8:_ 

General Kô:z~m Karabekiri Z iyaretp0 J Ponsun Kara Ah-
General Kazım Karabekirin ~rerı

köyündeki köşküniln ~alışma odas.
na girerken gözünüze bir levha çar
pıyor. üzerinde fiU kelimeler yazılı; 
(Hür ol, esir yaşama!) 

lçeriye girdim. Karşıma gelen bil' 
diğer levha, iızerinde yine şu keli
meler yazılı: (Hür ol, esir yaşama!) 

Sayın General, kırmızı bir maı'O
keıı koltuktan kalktı, elimi sıktı. Ü· 
zetfode gri bir elbise, gri kalın sve
tcr, kahver"ngi kravat... Değirmi, 

pembe bir yi.iz, kestane rengi ufa· 
rak, fakat 7.eki, hareketli gözler .. 
Geniş ve çizgfü'ri bellisiz alnının ü
zerinde, lnönii'ni.in saçlarmın hali ta 
biidc duı 1 !}unu andıran ha.fif~e yük
selip sonmdan aı kaya doğru ine ı, 
beyazı g:ılip saçlar ... BoyJuc.a . 

Küc;ük ve zarif ellerilc cekctın n 
diiğmesini açnı:ık tekı·ar yerine o
turdu. . 

Fakat bu odada, baktıkça ınsanın 
kanına. coşturucu bir surat ve ha.rli 
retle kat1lnn kıı mı?.ı bir renk cağh
yruıı vat. Yan taı afta biı ucu tava-, 
na k.ıdar uzanan :ıtlas bıı· l.ıaY,ı a ·. 
du\'l ı kaplıyoı. Kan> kulesine ılk Jı · 

kilvn Ti.ıı k bayı ağı! <Jnun iizcrind, 
~ili im mızı bil' zcmıne ) azılını~ oiı
yiik bir (1 iirk ~ ıinmz.) levhası. 

DıJ, ıt edili ı 'bu ynzmm tum orta· I 
. ma T · r kiin • Ll" n \'\! ·onsuz mt la
ıwti karf;jısında dh ııı istisgar ı·dcı. 
cesine ufak bir )azı ili'.' (Ciha n ) ı· 
lulsa) ke>limelrri yazılı. General Ki'ı · 
zım Knrabckiı in '<'<!İZ<'lerinden bır 

diğerı. I~ •ynzln l.:ırı~ık bayrak kir· 
mızı 1illi ~e.hı c ;ini, yaz1 masa· 
ısmı k·ı. .>an cild cild kitablaı •n 
k:ıblaı ında bıle gbri.iyt•rsunuz. Ay
rıca iic; bii) iik camekan ''ar. Bıın
Jaı dan biı inci i. askerlik ve tarih.: 
mi"ıtcallik \'t" l'o~u l1'nınsızca1 Alm:ır-
ca ı•scl'lerle dolu ... Diğeri kendi tefli 
elliğ'i ki ta blnı la ... Bit ii<'iincüsi.i, tfı 

ı wktch . n a11nda11 bugilnc kadar 
.u;kcri •. l f ':ı büiiin hayatının biı , 
l'tMm hatıralaı mı ihtiva eden yu
\'ar l:ı k \t: 1 zun biı köşe camekan -
dır kı, ıl i ·', nmrla tavnnn yakın b · 
y~ı el n b. il',, rn k a. ağı ya kacl r 
kılıdar :ısılı.. \ <' nrntenddıd h~u 'l 
t.ıbJı i rı. 

.. ıo 

Bcıı ~ı.: lrıv·cl ıı önce Genl'ı ·ıl K:ı 

ı :ıbchl', Yl ni Dll'busluğıı nıiin.ıst>bP
t ilP l:ımdık 1 ·•nıın ı 1 • 1 ircok kimı-:ı• 

it l'İll g"inılt•ı·uıg-ı tC'lırik ml'ktup • e 
t 1,ıaflaııııı !,uyup l'evahlnr }n~ 
r>1:ıld·ı ınc • ııl lİ ·,Ortadaki masada 

lıııııl.u·dan 'irmi. otuz t.1111,~i bir ~ ı-
gııı h. imde el ıı u\oıdu. • 

Mektubl:ırdnn .lnızılnrının iizerin-: 
ılc, y.ıpı!'jtır ılmıı-; ki.içtik cocuk res;:n-

1 

leri \ardı Genc.rnl, benim mcı nk•m, 
sezınif} gıbi: 

- Buıılaı·, Şarkla yetiştirrliğim 
Yl'tfoı •·ouık1Hrm hirkacımlan gl·lr• ı 
mcktublnrdıı, dedi. Büyiiyüp kendi
lC'ri de P-oluk ı'ocuk finhibi olrnıışlaı·. 
Y:I\ nılnrımn rt·simkri ni giinde ... -
yoıfar. Ve b:ınn, ( Biiyiik ba ba) di
ye h itab ccliyorlar. 

General Karal>t•kir. mekt ubu banr 
U?.attı : hir paıcnsın ı müı;aaclesfü• 
110 t <•ttiın : 

( 11wn hir df• \ rt•i tahassiirdt>11 
"'onra ,\l'nİ) ılmızı kutlular, daha bir 
t;ok ı:-n,.fli yı llar ~N:irmenizi c•andan 
dili., f'rf'k c·n clt•rhı S&)'J,:ılarımla elle
rirıizılen iıpeı-iııı -.efka tli haba m ... 
i ~tP lıt•ni nı g ihi lıin l<·n·t· Türk c;-o<'ll· 
~unn, ıt ,\ ni ~n.' ı·h·r, a' ni \"atan dU\ -
gu .. ıı ilı• .• ı•fi ..,t i reli ııiz." Vı• hu~iin lm 
) ı•fi.,.,.11 fitl :ı ıı la rııı illi ',\'\ alarmı tla 
g-iir1İ) orıo; ıınuz. i-:; tc• iiı: ,Va\"rmn .. to
ruıılarııı ız. ) 

Bir ıniicldt•t dnha uzıyan bu yazı
nın altıncl:ı bıı dt· iiç yavrunun ağ
zını.lan yazılmış \'(' Jıakikaten gözlC'!' 
yntınrtaC'ak kadar snmimi, mini m;. 
ni bir mektubeuk vaı. Karabekırın 
liııde yetıeymitı y(•tim babalarının 

bu tnt-' ut kiidik ya\'rtıları da diyo,. 
ki· 

("'Pfkııtli lıii~ jili lıalıa ınız, halıanı,
za 1 iwiil,Jııhiırıdı• dğrı-•t 1 iğirıiz 'ı• diıı
l••f f i~iııiz ...:ı rlul:ı rı hiziııı ağ-zımızdan 
d:ı diıı h•ını •n i:d ~ok n rzıı eılh onız. 
Hiif'iik t;ocııklarm s:ırlo l:ırmı . ılirıle
nıı•,, i <'ıık sı·HJi~in iz i c..ıi rı kii~·iik fo 
runl:ı r ı mzırı hu fnlıii i~tel, lnimi·ıi 1 

kaimi t'decc~hıiz(• simdiden ~ihctıf'
rek biitiirı "('\ gl \ e a~ ~ılarmıızı dıı
daıiilarımmla toplıyarak t>llcriniztlen 
üpmi.\·e gel<lik. Uit feıı kahul f'fliniz.} 
Diğer bir mektub da, babasının 

vasiyetini yerine . getimıek üzeı •'.! 

r ~ medi Yenmesi Lazımdı 

General Ka:nm Karabekır köşkü::i:n har p hatıralarilf'. 
dolu bir köşesinde 

Kazım Karabckir'iıı elini öpmek is
tıyım 1'~1 zunımlu bir delikanlının hu 
.ıı zusuna rnüsaadc diletliğini anlat~
yordu. 

Geııeı al Kaı abckir'c kıymetli 11'1· 
tn alaı ı ılı liva eden cnmPkfı.nını is::ı- ı 
ret <'derı•k: · 

Hunlar hakkında ızahat ı ica e
dcbılir miyım '! dldım. Her birinin 
kcndınc goı c bir cı giiz,"'I h ıkayesi o
lacağıııı taluılin cttighn bu yadigar
lıır nelerdir? 

Ciddiyetle ayağa kalkarak ki}şc

deki camekana doğru yiiriidii. Der
hal kendisini takıb eWnı. CebındP11 
bır anahtar ~ıkararak açtı: 

Bunhır, dctli, hcııim çorukluk 
zamanımdan lıaslıy.ınık yakın vakit
lnc kadaı toplayıp sakln<Jığım, ke~ 
ıli lıayatımla alakadar Ştylcrden ba-ı 
zıl arı. 

Çocukluk ı.ımam elerken göziinw 1 
"lrmnlı bir diz kesesi iliştı. 1 

Bununla mektebe ba~lamış ol?.-1 
'aksınız? dedim. 

Evet... Bu cüz kc::ıcsi ağabeyim-! 
le beraber mel([ ·be başladığım 7 .. a

mrın müştNek ıı kııllandığınıız keıst•
du·. ( ~onra hafifçe gufümc;ıycrck:) 
Ye tuhaf bir hatıı~ısı da vardır: A
ğabeyim yt•rli vaşıııd.ı idi. Mektebo 

b.ıslı~ nc:ıktı. Ben de klıçiik olınaklı
ğıına ı agıncn - he>rhaldc ma!>ra ftan 
tasarruf için olaeak - ailcmı::. h<>r 
ikımizi de beraber haslntmayı dij 

t-:iinmiiş. Hı>n, o zamanın asker co· 
1 

eu klarıııcfan hi rçog-ı:nrla görüldüğii 

gibi zabit linifor nıası giyinmiş. kü- ı 
ciik biı kılıc; takınmış olduğum hal
de• ağabeyimin ymmıdn yel' nlmı~

tım. Vaktaki ını·~tebc gıttik, ilk der~ 1 
b,.fıladı. Ağ'nbl'} ını ol,u<lu. Sıra bana 
geldi. Bn i~yaıı ctlim. Asla h0<·al :ı 
uymuyor, okumak ıı;kmiyordııı •· j 
Anııenı ıniid:ıh.ık etti. üzerime diiş· 
tiiler. Hayır .. 1sy.rnda devam edi· • 
yordum. Bir anılık hocanın ısrarı o 
kndar il<·ı i vnr lı ki. h('ll kııı;ara k kal- J 

p;ığımı başımdan <'tkarıp hocamın 1 

suratına attıırı. ı<iPneral Knrcıbekir 1 
' 

küçük I<nı abekirin bıı hareket inden 
hic; hoslanmaınıs gibi hafif bic ü~üı -
tii hissıle) Sebeb de neyt!i bıliyo 

musunuz? Benim de hir kit.ıb r.1 \•e 

riiz kcı;em olmaması! .. l\f ~\·cud cüz 
keHC'sının ağ .. heyin1t• t:dıısis cdildıgi 
ni söylemiı--tiın . J;sasl'll ıııekteht: b'.l~ 
lanan da o idi. B<>n sacfoce onun ya
nma kntılnm~tıııı. Ayrıc ,ı kı·wlıme fi· 
id ananevi ziynl'li lrnluıımıyan o me
ıasimc tabi olmayı bir tiirlü ıwfsimf• 
yediı ememiştim. Jı-.te o e;iiııkii kav
gamızın lllC\'zııu cıl..n <'iiz kese,.,i bu
dur! 

Biiyiicek sıı inalı k<'Sl yı· bir rnüd-ı 
dc•t b.ıktıktan sonra hRy.ılımde car.
lanını~ {lüı<"uk I'aıabckıı·) den siı
ı at le bugün k tiııe gı•u p: 

Ve bu hadi. cııııı hayntınızda ıır 
gibi bir tc-sıı i oldu'' eledim. Ondan ı 
onı a yine kızm.tktct devam Pttinıı 

mi? Sizi kız<Jıı an \ ak'alaı karşısın-
da ne .} ol da Jıaı l'l<et cd<'nmı iz? 1 

O ilk hiıdıso, fılhakıka bcniın ; 
hayatımda mühim biı te>sir yapmı~-ı 
tır. l\feJ\.tebe ba,laclığım gündn 
sonra nrtık evde ne zaı\ıan hiddet l.

scri göstersem, (Aman, derlerdi, 
şimdi l\azın1 kalpağını suratınıza 
atnr .. ) Bu telmih bana o kadaı· işltJ· 
mişti ki, hiddt'timi güliinç bulmıyn 
haşladım. Hayntta da ö~ le ... Ne z~
man kı1.sam, kü~iiklüğiimtl,•ki 0 ~.ı
rib inad, manasız he) e<. n :l"na \ (! 

ailemın beni, biraz da tevbih ıçi•ı 
tekrarlayıp takıldığı; (Aman ceki
lin ... Şımdi K5ıım kalpağmı suratı
rnza atar·) sözü hatırıma. gc•lır. Cii
liimser geı;erim 

- .MııharchC'leı d • kızmaz m1s1-
nız? 

Hayıı .. nice ihalalar gi 1 ellik. 
Müsı ü1 vaziyC'tlcr g'PC iı'(lik. Aı.-lcı ıti

dalimi kaybet mcılin . 
General Kazım K , :.ıbckır, bu s1· 

ı ad.ı hntll'u cnınekı 11ıncian uzun bir 
kursun kalemi cıkaı ıh. 

- Bu kal,...mi ni<;in saklıyoı ı:sııı.uz ·ı 
dedim. 

Bu kalemle ağaheyinı bt ... ninı 
parmaklanma şöylece \•uıınu:-tu 

Hayatımda yediğim tek dayağın ha· 
tıı:ısı olarak saklatım. Onıhın Ron· 
ra dayak yemedim. 

-- Kabnhati•ıi1. neydi'! 
On, on bir yn•:larında kad:"' 

vardım. Agalx>yim coğrafya miiza
kere ediyordu. Kitabda kutublal'.ı 

dair, e~as itıbarile şöyle deniyordtı. 
(Kutublar kaı· ve buz ile doludur , 
Fakat bu iki kelıme anısmdıh.i (V; 
harfi iyi cıkmamış, ben kclinıeleı·ı 
(Karpuz) diye okumuşum... Ağtı

beyim sordu; (Kutubları tarif et 
bnkayım? 1 Ben şöyle c•evab VC'riy~ . 
rum: <Kutııblar, karpuz ile dolu
dur .. J Ağa beyim bunun İİZl'rinc ken
d ı silc alay t•ttiğ'im zannına kapılarak 
i~le ::\ kalemle ha[ıfrt' bir dt•fa par
makla rımııı ucuııa vuı nıustu. Ben 
de aldım, saklııdıın. -

Muzaff C'r kumandana, bundan 
sonra camekfın içindl•k i madalyaJn. 
ı mı işaret ettim. Bunlmııı en orta
sında kadife bir mahfaza kinde 1~
tiklal madalyası duruyor<lu. DiğP: 
madalyalar ... Ve babas.ı merhum }<~. 
nıiıı paşaya Kınm muharebesinde 
İngilizlerin verdiği madalya... Yan 
tarafta, altında t Cı•ddim Karabekirı 
ya7.ılı mehip bir Tür kün re~ml. 1 

Giim rii, Moskova, Ka rs m,ı:ılwdc
IPrini imzalıyan demir kalemler 1 

Hı•ı birinin ii?.erindc, itmaııı ı ttikk
ri t arihi hfldisenin me,·kii, gfülii, :;e
ncsi yazılı. Genera l : 

IJiğer ~al'J Y.ıymct h, m ill7 hatı-1 
ı ıılnrla beı aber bu ka lemleri nıüzev•! 
\'ereceğ"im, diyor. · 

Fatih askeri rüştiyesine gi'.tE.i :ı1-
ı uıla. ı>lbıscsınin yakasına is•rnm. · 
mPktebin ismini gösteren .sırmalı 
yazı ... \TP q!ra ile rüt beden riılbc\'l.' 
yiiks<.'ld kçe deği~"'n a poleti .. ,.. . · 

Cnmekanm en iist giizüntJc. fstık
lfı.I miicadl•lesine aid diğer hatıralar
la hirliktt• büyiik dostlarıııın fotog· 
l'Ulları .. Atatürk'ün kC'ndisine veı .. 
diği kalpaklı, :n cı clbiscsile bir reı:;
mi. Bu n•smin kenarında kııınızı 
m ii 1 Pkkeble Şoylc yazıyor: ( K:ırde
~inı Kazım Ka nıhcl,ir paşa ha:ıl"f'tlf•A 
rint'. J ~uhnf - 338.) 

Sonra General Karabckir'in, Ge
neral lsmc>t inbnii ile birlikte alın
mıs bn rcsiıııleri... AJtmda şöyle ya 
zıyor: ( 3 1 l\l aı·t :~26. Koso\a, a ha-
rckt•f hatırası .. ) • 

Yine 1sınct lnöniiııün istiklal har
binde (Kardeşim I\:iizım Ral'abek ·• 
re l hitabilc birkn• n~smi .. Gfmeral 
Ali Fuat, Refet, Cafeı Tayyar \e B. 
Rınıf'un yadigit !arı... Ccııcral RA
zıın K'f>·a!Jekiı: 

H('p.sinm halıı nlaı ını muhafaza 
ederim. diyoı. Bir t<>k kücük şev 
b"i» 1-·n• 1l trr mişimdir. 

(Sonu 7 nci aayfada ) 

Paris Güreş Organizatörlerinin 
-İş ine Bö y le 

Bu, sal::mu <lo!Juran binlerce ta-ı 
ı afdarınm fikiı lcl'i, o zamanın güres 
mütehassıslaı mm tahmiııleı i idi: 

Pol Pons. Kaı u Ahmedi yenme
lidir! 

Onlar, belkı fikirlerinctı>, yül'iit· ı 
tiikJeri tnlımınlerindc haklı idiler. 

Çi.inkü Türkiyede birinci klas biı ı 

pehlivan olan Koca Yusuflu iki defa 
berabere kalmı!-1 Pol Pons, yine Ti.ir-1 
kiyc.clc üçüncii klas bir pehlivan olan 
Kara Ahmedi mantıkaıı yenmelit:Jir. 

Lakın Kara Ahmedin tnrafdaı la· 
rı, ycrll'ı mdc dur11mıyr>1 lnr. bir an 
evvel gü ı e~ vcrıııt: gelmesi, levend 
endamını gijr<'.- mindC'r;nde göster 
ınsı it;in sabıı ·ızlaıuyoı !ardı. 

Onu tııt:ln. rı"'u alkı:;lnmak id 1 

c:aıı :ıraıı bu binkl c·c insan, her hal
ı le hiı az olı.::ıııı güreşh"'n anlıyan, v• ... 
o Rl oıa bli\'iık bir tnl'rak saı an kim
. c•IE'ıdi. 

Ac:ıba onl rın bu h ı uı::taki fikir
l<'ı i l ( 1 ı l>iliı <lı. 

I-.: ra Ahmroın bu kuru cihan şaı 1 

piyonunu yeneceğini, cmar gibi ye~ 
dc\'iı C'Ceğini mi l~1hmin ediyorlardı? 1 

H'l'ı halde onların da düsi.indükle· 
ri, Kaıa AhmC'd hakkında yiiriittiik
IE'ı i bir fıkirlc>ri vardı. 

Nit<>kiın Knı a Ahmed gör iiniiı· 
gilı iinım•z, S"lon biraz c>vvelkindc'1 
daha müdhis bir vawyla koparıyor 
hütiiıı bu giiriiltiih'ı in uğııltıılaı mı 

yırtan miinferid se<ılel': ı 
- l~ravo Türk! 
- Bmvo Ahmed! 

Haydi I\'.arn nrslnn ! 1 
Nidalarile haykırı)oı, bağıı ıyor

du. 

Kara Ahmed, kendısinc yapılan 

bu rılgmra tezahürat karşrnınd,ı 

ıı:crıc kadnı ambıılc olmamıs, kılıııı 

kıpırdatrnamıstı ... 

Halk, alkıı-ln salonu dolduı uı·. bin 

lJir liımnrh, n bin .,ir nıirnnda ·eslN: 
le haykuıp dururken, hara Ahmt•ıl. 
en kabadayı tavır!arile mindcrdn 
dolaşıyor, aıa f;lra tuhaf tuhaf, en· 
S"Sini ka!';ıyoı ılıı. 

Halkın Kara Ahmeclı de deliccı-;:. 
•w alkı~laclığını: 

- Viv le Türk! 
• esll'J ile haykırdığım göı en Pol 

Pıms asabiyetinden bıız gibi olmuf.:. 
yiizünün kıpkırmızı ren~i ltül gibi 
solmuştu ... 

HRkcmh•ı· yavaş yavrııı yerlermı 
alıyor, Mösy<i Garobi, piir ht'yeca •1 

giir<'Ş minı]edne atlıyoı clu. 

Her iki pe h lh·:ı n elile i.ı~·rt't e
cH11 yaıııııa c·ağırılı. mııtacl 'n eral'li-' 
mi yaptı. 

Şimdi lıiıı lerr·e kisi &olu'.suz duru
yor. birbirlerinin ellerini tutarnk, 
keudiJcrini rn111tara k, bir çift göz 
gibi giit·c•Ji ~e~ rediyordu. 

Kara Ahmed, ılaha b:rinci tutus
mada h:ısmmın <'ok kumaz bir peh
lh·:rn, aynı znmanda rok kuvvetli 
bir :ııssn oldugunıı anl.ımış, o da o
na göre aklım başına toplamıştı. 

Bir iki nd•m geri ('Pkikli, kollıır1, 
irı pazulaı ı, geniş omuzları çelik kc
hi lıli. 

Prıl Pmıs kmııaz bakı~!ı gözlC'ı ini 
kıquştıra kıı pıstu a Kara Ahmcdi 
siiziiyol', lwı gecen sa.niye seyircilt•ri 
bunaltıyor, adC'tn Ü?.tl) Oldu. 

Halk, Lird<'ııbir(' giirc,ın olııp bit· 
ınesiııi, .} iiı eklrl ini üzc·n heycr< n-
1 lrınıı. biı den bire kesilmrsini is• i
yoı du. 

Faknt cılıan lA?<hlivanh3ının bu en 
ı •iiclhıs gürefii Ö) le birdc>nbil'e olun 
l ·ilC'H'l{" benwnıi) or, güreş baslıyıı.
lı hir c• ) rck saat olr?utiu 1ıuldc iki i 
de bir·birini alta ahrnııyor, ..('Zem!
) c ırılu. 

Pol Pons a<'ılr:Lkca a< ılıyor, her 
lıınnleJ>i lıalkı koıkutuyor. her hü
LUmu Kara Ahmed tarafdarlannı11 
iimidlcrini kırı) or, kamçıhvordu. 
Fıkat bana ı·nğmcıı l{aı; Ahmed, 

nar~larını savurmıya: 
- Oohoydna ! ! ! 

• Scı>lerile ortalığı kasıp kavuı mıya 
rı. ~lam1Btı. 

• 

Gel iyordu 
Mlitenındiyn temkinli güreş tu

tuyor, şimdilik yalnız hasmının hii· 
< umlarma karsı koyuyoı du. 

Belki bu da onun için bir siyas1>t 
olabilir, belki de böylelikle hasmı
•:ı biı an gafil a,·Iıyabilirdi. 

Pol Poııs Karn Ahmedın hu kadaı· 
p vşck güreş t uttuğ1ınu gördUkcc 

tıüsbütün co uyoı, ha mını gUzel bit 
yl.:rindı>n yakalamak, biı nnrla knl
rhııp yeıc· vıırınak, .tltma almal< ı -

ın ncleı· yapmıyorclu. 

Onun bu kadnr ~.ıva~lı gürcşmi 

goren taı afdarlaı ı, mütemadiyen 
alJ:ışhyoı lar, salonu birbirine kah
yor laı clı. 

Onloı ın bu hullcı inu ıı sevke ge
kn Pol Pons, bütün numaı alan.u 
diil\mek, lıiitli ıı bildikleı ini Ln hin
kccc in3ana göstermek ıc;n• bin b:t' 

ı.e~id numaralar yapıyor, heı daki
'·rn zayıf bir yerini al'adığı Ahmedin 
lnı )'Cl'indC'n kapıp yı:rc vmınak için 
l·· rı atıyoıdu. 

Yirmi bcı.- dakikalık güı eş müd
i ·f ııı e Km·a Ahmed muhakkak ki 
Pol ! 'onstan üstün bir güreş güstc
re'lıPmifjti. 

J'elki halk, onun Ponsun cyunia
mn öğrenmek, ona göre güreş et· 
ıııek için bd) le miiclafna vaziyetin

de kaldığııım farkında <leğillercli. 

Ve buuda da haklı idiler, çünkü 
Pol Pons, bir ayak iistUndc seksen 
numara yapıyor, her hnmlesind<? 
Kara Ahmedin en tehlikeli yerlerin
den kapınıya <'alı<-ıyordu. 

Nitekim ynl'ım saat dolarken öyle 
biı vaziyc·t olrnııe;tu ki. Pons kaplan 
gibi Ahmedin iizerin atılmış, tcsa
clüf boş hulun:ın, birdenbire ayaı{"ı 
bm kulaıı J\:nra Ahmedi bir h~mle
de altına alını~. 

f'on::ıun er gc<' bel.leneıı bu hare
keti bütün tarafdaı laı mı sevince 
boğmus, salonun iC'in :ına baba gü
nü olmuştu. 

Locaların<ln \ n.kurane poz alan 
devlet ndamlaı ından, sehrin en ta
ııınmıs simalarından tutun da, haf 

tıılıklaı ıııı olduğu gibi gişeye yaurm 
snloııun en nilı.ıyetincleki tahtnlarıı 
krı atına oturmak icin yalvarara"t 
iceri girmis olan ınekteb çocuklar• · 
ı P. kadar h1•p:-;i )'crlcı inden kalk· 
rnakta. nyağ.ı fıı l.ımaktcı.: 

- Haydi Pons! 

- Haydi l<'raıısız arslam ! 

- Aman bırakma! 

- Görelim seni Pol Pons! 

8adalarilc hnykırınnkta idi. 
H ıykıı mı<.tı, diyonım, ciinkü ba. 

tiin bunlar. bir andan fnzla siirmc
mi~. alta düfıcıı l{nı a Ahmed, bir· 
den bire: 

Oohovdaa! 

Dh C' l• mba • ıbi bir nara savuı
mus, koca Pol Ponsu r,'anda gibi 
h vn~ a k:ıldırmı , Jm bac· gföi yer~ 
\mmustu. 

Bu, o kadar ani olmuş, o kadaı 
fiiir'atle yapılmrnt1 ki, biraz e\'\'cl: 

- Haydi Pons ! 

- Hayıli arslan! 

öiye haykırarak ayakta duran bin
lerce kisi oturmağa vakit bulrım .. -
ını~lar, l\:ara Ahmed taıafdarhu•
mn: 

- Yi\ le Tlirk ! 
SC'slcri ara mda afnllanus, kıf J. 

nm;lardı. 

Salonun havası bıı dcnbirc de is. 
nıiş: 

- Varol Pol Pons! 
- Yasa aı. 1 n! 
Tcraııclcı i: 

- Haydi Kara Ahmed! 
- Haydi yağız Türk ! 

Diye haykıran bomba gibi sesle
re yerini terketmi~ti. 

rrarafdarlarının çılgınca tezahü· 
ratı arasında Kara Ahmed vc113 
''urduğu hasmını, bir daha ' k~pu, 
l!avaya kaldırdı, kafası üstü yeti 
ç:ırptı. 

( D evamı var ) 



1 

Bir Milletin A il Kudret!ni, Heye-
s ··n -»J! ebilmek !cin Onun 

canını o cl~a..~ ' • " 

G l . -...; · · 1r-ey ·r ve Şehvetıne Dus-enc ıgını J.' ,. • J• 

kü~- Bir Ha ·e Getirmek Kafıaır 
• A •• l keci Devletler, Bu Yıkıcı Müessiri 

lstılacı ve Mustem e G r v • Ahlakını ifsat Etmek 
de Unutmamışlar Ve enç ıgın 1 d 

.. s· t .. k m Ce01iyetler Kurmuş ar ır 
Uzere ır a=ı :=....-=-~-=----:::-----;--ı 

Cennetin ~ olıı 'iranelıkten w·~eı· • 
· ·h· t hılan · Uun)a Hıristıyanlann u ıre · . 

1 · • · b'na ık zı· arın, mcdenıyet ııe ııgın ı 

nadır! Miisliiman ya ılh:tten. ya kıl· 
ı F· let1f'rı, va zilletten 1 alı olamnz: ,\_ · 

• • 1 Bıt vı· \elimiz şum. ah~rimız sam. • 
• •. <''-
gıtte bulunur! Geç olsun da guc .. · 
masın 1 Dogru soyleyeni dokuz koy· 
den kovarlar.. gibi uy\:ŞLUrucu \'C 

' . . . . 1 . . n11zdc ııas111 u· ./eıs vencı soz erııı ıçı 
tunabildi<!ıni aıastııırl<cn bu k:.y · 

b 

nağı da unutmamalı) ız. 

lsJiimlar öted"nbeı ı bir Hırist:,1.t · 
nın 1slfım olduğunu ı~ittıler mi art:~ 
ona kaı sı, kendi din ".,.. ırk karde"'ı- 1 hP yapmadığı. yardımlara koşarJ,ır. 

<Hidayr>t irdı ! l 1 1 1.Meı1ebey<:. 11.-, 
eli!) sıi,deı·ı tılıı::ınılı bir paıola g bı· 
<lir. Artık büylcl>'ri hcıkesın m~h· 

. 1 A l rıncl·:ı ev)ı\'<1 r~ını t'sraı ı " ur. ra a • • 
mertebesine kad.ır çıkmıya yol b•ı· 

1 
lanlar la vardır ! Tabiatıle böy'Pl~

riııiıı Jrndı et 'ı• uifuzu men ulJ ol~ 
duffeu hükıimC'tm hesabına kuvveth 

bir oı duyn bedel oıur. 

Tahsil ve tetebtiti ıle Kur'anı 'e 
hadisleri bir tslam alimi gibi bilmı \'t 

. . . ' (iyle de ta13ffuz eden ve dının ac:·.ı-
bını da onlar gibi yapar giiriinen bn 

Avrupa alimi fsianılı~ kabu! ede_~ ·c 

adını ve h1k:ıbıııı d•1 lslıım alcnıındı> 
hürmete şavan olaularclan seçeı.;c 

:neler yapm~ğa kudreti yetmez \if•

f!elu: Şeyh Rahmt?tullah, Seyid Ah· 
rned ... gibı. Buna bir de bir kttca.< 
ı-ıakaJ ilave olunursa böylelerinin Jlc· 
rna sınıfı arasına karJşmasına \'C t,l· 

:rikatlerin en yüksek mertebelerm .. 
<;ıkmasına, her derde deva bulan bır 
ijfürükçü veya gaipten haber \'eren 
bir ra1cı oımasma !ıiç mani kaıı11.rız. 1 .lieı· yıl tslam aleminin her ta~atın · 

1 
dan Mekkeye koşup giden or. ~~nl~r-. 
C<' Cavalı, Hindli, BulHu·ah, Turlul:i· 1 
tanlı, 7..engiba~Jı ... Harılar ara.'lmda 1 
bu kabil irmiı:: ! .'('yhlcı. ~e)ıdll'l ek

ik degildir. Runl:H·ııı il'~Rdlıırill" ! za- · 
Va.Ilı hncılnr :u lama \'P anla.sma ka· 

.. 

[*] Erı:urmn'mı istiniadmdv. ya· 
kaladığımız mühtedi bir Rus 'ltl"ll· 

ıııuna ~efaat i~iu çoluk ~ocuk çn·rrna 
« ırpına bağru~ıyordo: Ona (lıhlnyet 
irdil) Bırakın onu giinabtır! 

.. 

Yazan: General 
Kô:zım Karabekir 
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Sına cephesinde : Açık 

. . b t ·,. bir halde bi.i· bilıyetlcrını k .. ) " mı.ı le 
. "n a\•nk'arının burnuna ba ~--

t uık1 ~ıinahl;n·ııın affcttirilmesi ;cin 
ra ı.. "k .. b ıhı • ·ı rro"zva•·lnl'l do ·muş l - , hU!]ll 1 <' 6 •. < ' 

mırlar. 

• 
ıttıhadı 1!';1aın neşriyatının ,.e cie

dikodıı laı ıııın fani bir dcv.ri ?l~n 9_13 
. 1914 de 1slam f cıninm t(;ıne bu \ c , 1. 

kabil ınsanların çokca karış.ı .. arı 
göri'ıliiyordu. M<'sela, gazctel ,. de 

80yJe okuyorduk: . . 
1 (1'~lşucb) gazetesının vaki olan 

ncHriyatına gött tngıliz tebaasındıı11 

, c Lorıdra .ısılz:tdega~ınd~n. mühen~ 
dis Mıstıı Ceric; arzuyı zatısılc Mısı 
mahkemei şerıyesinc müracaat e.~~. 
ı·ek dini mübini İslamı kabul ettı~'l· 
ni ve H.ımi c.•didir.in Mehmed Ragı~ 
olduğunu beyan etmiş ve ilamj ıs;ır ı 

ahz<,J !emiştir. 1 •• • 
1914 de Cihan harbinden oncckı 

aylarda grup halinde ihtidalar da 

gôrüniiyol'du. Misnl olarak. işte_Loı~
dra ayan ve eşrafından islaı:nhgı k, : 
bul edenlerin bir listesi, eskı ve Y<'nt 

ı imlen: 

Lord Hidley'in gazetelerdeki ibre
te değer beyanatı şu idi: 

(Yirmi yıldMberi islamlığı teteb
bü ettim, Arabcayı yıllarca tahsil 
ettim ve gördüm ki tslamlık dah:ı 

yüksektir .. ) 
Bu ifadeyi samimi kabul etse"< 

bile şübhe etmeyiz ki bir İngiliz Lor-

sanı ve kıyafeti aynen benzetildiği 

gibi nüfus tezkeresinin de icabına 
bakılır! Şu halde bu A vnıpa çocu

ğu Hindictanda ise Hindi, Arabis
tanda ise Arab, Cavada ise Cavalı, 
Mısırda ise Mısırlı ... hatta Osmanlı 
diyarında ise mesela Türk bile olur! 
Ve artık babalığının evinde din, ana-

Lord Hidler - Seyfülrahman Şeyh -
11 h"'l 1'"aruk Kont Corc 1 l Rahm~tu a u h' ··i ahman Şeyh lranda askerlerim!z: Yalçın tepelerden muharet.~ hattına giderkenı Buvatır Meva ıpu r . 

SnıahAddin Ahmet Bu va tir, b~.nbaş~ du islamhgı da ancak lngiltere mem j ne ve ?il öğrenir. Za~en bu çocukla: 
Staııley • Moscrit - Şeyh Abdulrah faatine kullanabilir. rın çogu oralarda dogmasalar ( •) bı 
man, Mister Cir - Şeyh Ahmet Ce- tslim alimlerinin münhasıran di· le oralarda büyüyenlerden alınmış 
lıileddin, Mister Kit - Şeyh Mehmet ni şube ile meşgul olarak dünyanın olduğundan az çok dil de bilirler. Ma 

Ataiilrahnıan, Madam Kli~ord - Se: şeklini deği.ştiren ilim, fnden bek - halli mekteblcre de kaydolunarak 
ide Ayşe, Madam Fuvaht :-- Fa.. releri olmadığı gözönüne getirilirse halk çocuğu imiş gibi onların ara

y a Jbrahiın, M:ıdam Kimrunısya - , tslamlar arasına karışan Lord Hid· smda o memleketin tahsil sist<>mine ın. L'l" 
Sl'Y\ ide Zilep, ~fadınazel ı_ ı - ley gibi alimlerin hangi mertebelere tabi olurlar. Ayda bir babalığı onu 
t:m~etullah Ifalimc, Madam Cıfurd 1 Radar çıkabileceği ve neler yapabi· mahallin hükümrt flmiri vey<ı :;efi. 

Seyyide Alıye. leccği kolayca kestirilir. rinc gctiı iı. Bu suretle sık sık mü-
k k hP-r Çefiidi var. Arala- Maskf'li Misyoııerwr nasıl kifsta mH.zhaı olarak ve ruhu ii~-

Kııdın er e • ki ti t"ril" ., rinde t"I kinler \'aııılarak esa~ milli-b' <.l .binbaşı var. Erke er ye ş ı ır. • 
1 rında. ırd el da seyyı"de payesini Sulhta ve harbde bu kadar mühim yetine olan alakası da beslenir. (fam 1 

Se'lh ka ın ar • · · · h ıı· h Ik ı· ·3 h ". ". ' 1 k 1ı:ılam cihanının ara- roller oynıyabılen şu maskelı Mısyo- ma a ı a • <'V auı • .ime giren r!<>· j 
bırlıkte a ara 1 nerleıin nasıl yetiştiı ildiklC'ı·ini dt: cuk artık Mi!-i) on <>mrindt> bir .Mi~-
sma kaıışıyor ar ~.. görmek faydalıdır: Bunlar iki kay- yoııer olarak \'azifcsine ba~lar. 

naktan yetiştirilmektedir: b Kenıa it' gt-lıniş insanlar 1-w v-
a - Çocuklardan, b - Kemal<• nağma gt•lir.ce: önce sunu bilmeli~ iz 1 

gelmiş insanlardan. ki (a) safındım olanlar yiıksek tar. 
a - Çocuklardan yani çekirdek- sil snhıbi insanlnı olma~ ıp ana , n

ten yetiştirilen Misyonerler bu 'azi· taıı mekt<>plt•riııde biraz ilk tnhsil
feye 8, 10 yaşlannda ikeıı alınırlaı. den sonrli. mahalli ınekteh ve~ ,ı ııw<'· 
Şöyle ki : ıeselen:.le okıımuş oldukl,ıı ıııdnrı rol-

tlk tahsillerini kendi MilJi mC'kte· !eri mnhduddur. Bunlar ancak 11111- ı 
binde yapmakta olan veya yapmış o- a dn olabilirler. Ml'nsub oldukl.ı ı ı 
Jan kimsesız çocuklar veya ana ,.e hükumetin le\'Jı cJec:eği hcı \'azi
babalarının rızasile hükfım<'tiııiu feyi b ıf:aı ~mı.ızl:ıı. Bunlar dalı.ı zi
emrine bırakılan bu yaştnkiler mfü;- yade halk aı a. ında ıol o:, mu Ja ... 
temJekelerde mahalli hüki\m<'tler BüyUk islc•r ıdn ıinh·<'rsitelerin .Y•'· 
vasıtasile, müstakil hükfımeUerdG tiştirdiği yiiksek kabiliyet, }iiJn,ek 
ise sefarethanelerin dcliıletile Mis- seciye ve yiıksck lllC'\'ki ~ahibı , e ol-

Üttrp b. · · tayyare ile eeph~11i"de bi! ıa ıtımız 
ıiperlerine buekettea eYvel 

yanlara kayd ve tevdi olunur. Mis
yonlar bu çocukları sadakatleri mü
cerrep olan ailelere evladhk ver il'ler. 
Mesela sefaret kavaslarında.n bu 
tarzda evladlık yetiştirenler de ,·aı. 
dır. Müstemlekelerde bu iş daha ko
laydır. 

Evladlığa giren ~ocuk o ailenin di
nine girer ve aile adlnı da alır. Arlı, 

(*) Jngilizlnden rnldt \"e hali ıııii
said olnnJnr m·rede huhıııtırsa bıı 
hınsun doğ11m ;\KklasınC'a ana rnta
na koıs:ırlnr, ti ki c:ocııJltı Hindli, Mı
sırlı, THrki) eli "'lbi tt ~e·ı olunuıı da 
il<•ridt- anu 'atan e\ lfuHn rınıl:ııı 
farklı hir mııamel<'.\ e ma.ruz kalma-ı 
san! 

orduıcihta aÜYarilerimiz. bir zaferden sonra ıstirahatta 
gun~asmış insan olmak lizımdır. ı hazırlıyan eJler; hep Türk gençligi-

Bu kabil kemale gelmiş olup Ja. nin irade kuvvetini ve milli heye<'&· 
Misyonlara girmek isteyenler veya nını sönciiirerek onu yıpratmak, onıı 
hükumet btidcesilc küçüktenben yere vurmak için tertib olunmuş pu
tahsillerini bu maksadla ikmal eden- sulardı, Türk düşmanlığı güden ba
ler tıbkı mesleki casuslar gibi ana zı yerli unsurlar da intikam veya 
\'atandaki şark dilleri mekteplerinde kazançları için bu yıkıcı kuvveti tak
gidecekleri yerlerin dıl, din, anan1:, viye ediyorlardı. 
tarih, coğrafya ... sını tahsil ediyor· Firengi tahribatından gafil bulu
lar. Muvaffakiye le tahsilini bitiren- nan saf halka fahişelerin hastah"• 
ler bir müddet daha gidecekleı i aşılamaları da ahlaki bozgun yapa'l 
yerJer hakkında tetebbulerde bulu •

1 
cemiyetlerin pı ogramlarında yer n

nuyorlar. Sonra o dini kabul ettiği lıyordu. Bu hareket 1871 de Alman
resmen ilin olunarak vazife alacağı lar Parisi zabtettikleri zamanda da· 
memlekete gidiyorlar, Misyon azası hi görülmüş, bozgun cemıyetlerinin 
yani Misyoner oluyorlar. ıdaresile birçok genç Alman zabit V..! 

• • • efradına fiı eııgi aşılanmıştı. 
:ı..::n kuvvetli Misyoner teşkilatı - Ahlak bozucu cemiyetler ayni za· 

1ngilizlerinkidir. Cihan harbinden manda casusları için dahi bir faali
evvel muhtelif memleketlerdeki giz- yet sahası açarlar: Keyif verici maJ 
li Mi yonerlerin sayısı 150 ve Miı:ı- delerle uyuşturulani,\r ' ya şehvc>~ 
yonerleri 10.000 ve bunların mua- karşısında ge\'şctilcnleı ·a..:;uslar n 
vinlcı i de 50.000 idi. ağına düşmüs kimı; kr<lir. Çünk:i 

İşte cihan harbinde de cihııd ilan 
etmiş olmamıza rağmen ecnebi ist•-
18.sı altında bulunan Müslüman mem 
leketler halkının bize yardım etmek 
şöyle dılrsun hatta düşman safları 
arasında göriinmelerinin sebebleri 
arasında bu imili de hatırlamahyı1. 
Ayni amil hududlarımız içinde bu
lunan Müslüman kütlelerinden bir 
kısmını bile aleyhimize tahrik etm:
ye ve basımıza gaileler a~mıya mu-
vaffak olmuşlar:dı. j 

Ahlak ho7.an cemiJf'tler 1 
Bir milll'tin yüksek ve asil kudro· 

tini, hcy,.camnı siindürebilmek için 
on ııı grn lığfoi keyif ve şehvetine 
dtıskuıı bıl' hale getirmek kafidir' iş
te' ist ıları \'C miistcmlekeci devlet
lcı bu yıkıcı ıntiessiri de unutmamış
lar \'c bu i~ icin ~ençliğin ahlakını 
ifsat etmek iizcre bir takım cemiyet
ll'r de kuı mu. lardtr. Bunlar müJ
tt~mh: kell'rdım ziynde müstemleke 

haline gı>t i rilmek i tenin milletler a
rasında fıı: liyctte<lirler. Çünkü miis
tl'ınl<'kc halkını, uykusund~·n başını 
kaldmımıy,ı cak bir halde tutmak ı· 
<'in kafi d"ı ecede kuv\'etler faaliyet
kdi•. Zakn Asya ve Afrika halJrı 
afyon, c:-rar, içki gibı çeşid c;esid ze
hirli ve uymıturucu maddderle yın
r:ınınıı<tır da. Runuıı için asıl mcse
}(' yc>ııicl('n boyunduı uk altına alın
masma karar veı ilen veya zayıf bu
lunduı ulmMı icab eden muı;takil 
dt·\. letlcriıı gcncligini çökertmekte
dir. (ıcndı.ı.,in su'<') n bu ıbi tclkin
l~ı k Rar ılması mnks:ıctııı sür ':ı.tL• 
tC'ıııini_nc kfıfı görülınccliği !Çin onla- ı 
rı J,eyıf 'e şehvctlC'rirıc düşkün, bez. 
giıı ve bitgin bir h.ıle sokmak ic in 
kun etli (alıliik ho7aıı <'<'m~ietln) 
de kurulur. 

O ·m nh mcmlekdleıind( ki ~ı a(. 
ke.ş knh\ elcı ı, knl'şılıklı rum ıneyhn
lll•lcı i, Ht·~ oğt.ıııun maruf batakha
ııclt-ı i. \ dhasıl bc~ikteki 'I'ürk ya\'· 
rularına gizli U) ku hapları (afyon!) 

malumat almak, VC'. ika l'alnıak v ... •. 
yahud propagandalarla ~ir:nilmek i
çin kıvamına getiri1mi$jler oemek
tir. 

Müessir kuvvetler arasına ahlaki 
bozgun yapan cemiyetlerin girebil
diğini cihan harhinde de gördük. Bıl
hassa Balkan memleketJt>rindeki b•ı 
kabil cemiyetler mensub olduklan 
memleketlerden gôndeı ileıı yeni un· 
surlarla takviye edilnıislf>J li. 

• • 
Cihan harbinden S(ln? a. bu cemi

yetler tensik \'e takvi) t: olundu. An
lak bozguncuları, hatta biı· ınüoıiet 
başıboş kalan Alman gen. J"öfoc bı 
le saldırdılaı ! \'f" hayli de mm f. 
fak oldulnr: Eroin, kokam gib' u
) uştuı Uüu m.ırJd,.lt'.'r, eh\ Pt tt), ı · -
ı ıcı ac:;ık rcsimleı, ) zılaı, sınC' 1a
lar, tahrik edid nıaddeleıi ha\İ <;ıko· 
littalaı \ <' bonlıonl:n ... G neleri ta
katleri üslti ıch~ hH' e dü~kiin bir 
hale getirdiği gihi henüz biiliiğ yaşı
ııa varmamış c:ocııkfoı ı da suii..,ti
mallerc nlıştıı dı. 

Bugiiıı ht r de\ lel b ı noktnda cok 
hassa<>tıı \'C ou tehm eye ıuu ııı nı.ı -
di m. :.• ,.i tcdbıı IC'r • .Imakla me -
gulcliir. 

Ah· ıI bozan cc:r:i)etlc•:n pren İ· 
bi, bir c~ llll) tin f rrill·tmi, maddi H 

behiıni "htörı ~lnrına du lui 1 ir hal~ 
~ctiı 'Yl1..k , tc Cddıy Uelıtt tak \ C' l • 

sa tP hf!Z' laınakt. . Bu pren. bi 
) Ur iıf 'lPk ıril butün lırr tüıiü al ·:ı.
ki z Hı tc-lkin ''" terviı ten g •ri ... r
m· zlnr: A~. nc;:Jık, yaln.n,.ılıl,, rıya
k u l.k. sahte karlık .. gibi. 

Bu 1 ahlflk boz n) ceıniy .. •tler, bır 
r.ıill t'n 7.İnde tın uı l, ı mı ciirütere .... 
ç~I ı:ı ... \e miidafa.ı IV\Ctlerinde' 
m l. ıı 1 cdecPgi iC'io gençliğini ko-
1 u~ ::ı ı:ı de vlctler, bu ıırcnsibın 'e bu 
pr msi\)c bağ"lı fıkirlerin ortaya atlı· 
m::ı.sını bile vatan,ı karşı iı tikab o
luıımaH bır cürüm saymaktadırJaı. 

( Devamı var j 
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Tltlll8A8AR 

Büyük Kumandan ve 
iyi Baba 

--c:::ı> c:c::ır---

Tefrika No. 2 Yazan : BEDi~ ESEN 

Seni U tm. uştum \' (Bu,tttra/ı 4 cu sa'l!fad4) n_ul - -Burada asıı1ı kılıçlar da, sizh l 
kılıçlar olacak? 

- Eret, ilk kuşandığım kılıç bilt! 
yazan : R. irfan GÖKSEL bunlar arasındadır Şu gördüğünl\z, 

yat) ı (Emel) den ayırt edemi~r 
dum. Hangisine ne ısım1e hitab ed • 
ceğimi şaşırıyorum. 

Fakat gü21 iki isim değil mi? An· 
cak ben, bu isimleri bir yerde işıt· 
miş gıbiydim... Her her ikisini "ir 

İki saatteııberi balkonda ko -
ca.smı b kliyen l'rlüeyyed, onu u
zaktan görünce yerinden fırladı. 

Bunlan söylerken yavap. y 
den kalkarak ona sokulmuştu. K 
ten sandalyenia yanına yere diz 
kerek onun bilekleriai oqUJOl'du 

Ben o zamanlar, henüz . n ~ı 
ya.şlannda bil' gençtım. Liseyı bi-
tirmeme daha bir yıl vardı. 

Toy bir çocuk değildim. Bu gen 
yqımda, bazı -ufak- maceralar P
çirmi§tim. Şimdi bile hill ıçilnde 
geçirdiğim o masum sevgilerin sö
nen alevini, ldilleneu ktvılcuruarmı 
duyuyorum. Bir ~k kızlar tanı
dmı. Her yenisi bir evvelkini baDa 

utturmakta gecikmedı. Hepsi ~. 
kaybolan 1U OD dört yılla beraber• 
kalbimden aynldı. Ak düş n saç
Janında aradığım siyah teller gibi 
onlan da aradmL O mesut ıiiyala
rm tat1ı bnlyalarmı bile kaybet
mittfm .. 

Sebepli& iç tiiDtöleriyle lav· 
randJiım, melıtaı-~ dtl
~ Neyı mı!! .. 

Batlin varbğmll dalduran o boş 
rfi7alan.. G6z kapaklanmı indirir, 
o ham.Jarm yeniden canJanmaaanı, 
hiç değll8e gözlerimde ,. ......... 

llltetdbn. 
LlaeJi llitirdim. Maddi imUD-

1 
iğri, büyük işlemeli palayı. Şark ha-

- Refik ağatet•.. ı:ek&tı esnasınd DağistanWar hedi· 
.:~şırdım. Bu sefer o s.'ıl'(!u~ d 
:_ Beaıi tanıy:ımaduı mı 1U>fık 1 ye etmişti. Son taktığım kılıç a ,., 

dur. 
ağabey?.. Muhterem General bundan sonra 

Bayır!.. dedim. tekrar camekana dönerek orada l 
yalan soyk!miştim ! Iiu sesi ışit kü ilk bir defter çıkardı. Bu deftenn 

miştim, fakat bu ç hıeyi hıç g . içmde el yazısiıe bll'ÇOk rakamlar 
~. Ev t.. Onu tanımıyor. climleler görünüyordu. Merak edip 

dum ! izahat istedım.: 
Genç kadın biraZ daha bıtkın, - Bu defter, benim ikiz doğan 

inliyen sesiyle yalvararak sordu. "ha 
_Yoksa?.. Sende mi., .. Beni QOCUklanmm-doğduğu günden itı -

ren boylannı, Bi1detlerini, yaş mu· 
tanımak istemiyorsun!!.. tle · · k 

Büsbütün şaşırdım. Emni~t hitlenni, hususiye nnı, onuşma 
tarzlarmı, gıdalannı, doktorla olan 

veren bir sesle: tes 
Yooo'··· Birdenbire habrlıya- mtinasebetlerini, güniı gününe -

bit etmie olan mtUıim bir hatır: ve 
madım · etUd defteridir. Bu deftere çok kişi· 

Senin Ferhunden!. Senin ya ler merak ediyor. Hatti çocuk yetiş-

ramas naı!":~;~dık. Gözle· tırmiye medar olur diye, bastırmamı 
isteyenler bile var. Bazı tanıdıklar, 

rim karmcalanıYor, yüreğimde O&r çocuklanna bir ,ey oldu mu, gelip 
şey eziliyordu. Dimağımdaki batı sorarlar. (Sizinkilerin başından böy
ralan yold&dun. Evet oydu! Fe • Je bir şey geçti mi? Ne yapbnız ! ) 
hundt ·· Benim yaramaz Ferhun- diye tecıilbembden istifade etmek 
elem!.. ' isterler. O zaman ben de defteri '1· 

Y&Yatf yavaş yürüdU. Ben 1'• ~r. o yaşta öyle bir endişe kann-
ilerlıedim. Bil'u ötedeki sokağ &6Mla ne gıöi bir tedbirde bulunup 

arada ... 
Tablilinimde yanılroamı un. Nı • 

kim az 900ra sayın Gem ral bunu'!l 
hikayesinı anlattı: 

Çocuklarımın adım doğmal t
rından birkaç yıl ev\ el koydum, d • 
di. Şarkta yetı tirdiğim yetimler ı· 
çin yaptı - m sanat oyununda (Alet 
ve Sanat) ı medeniyetin iki emb m 
olarak Hal t ve Em 1) diye isımJe
nıı im. Bu oyunda ı::anatk" rl r 
kull ndıklan alet ve tkardıkları İf.I 

yircilere g tererek; 
i~te lıa3 at, iştf! emt-1, 
V ataa iç• sağlam temel. 

Derler. Bunu yaptığım ?.aman i
me bir hıs gelmi tı · iki coc ı ~ 

olsa da birıne <Hayat) birine ı F..
mel) adı versem demiştim. tki o
cuğum binien dünyaya geldi. n· 
dilerine bu isimleri verdim. 

Bu sırada Ki.zım Ka.rabekirin ·c
cizelerınden birini ihth·a eden kü ii.k 
bir levha daha gözüme ilişti. Yazı 
masasının tam karşısında gôr-i.iııli 

yor. Ve üzerinde şu iki satır yazılı· 
(Bir milleti kurtaracak 
~l~ru yandır aacalt.) 

Hikmet Münir 

......... yUaiDHn daha fasla oJm
,....,,.... Dal bJu. anamı geçk!
dlıaieie mecburduDL Bunun iciD 
bayatlml b•amıya uğ:rqbm. Ka
der, henll Ud yal geçmeden, anğak 
ft karlı bir Jdnun aynıda, ODU da 
eli ..... almakta pcUnnedi Yapa
yalnız taımışbm, hayatta .• 

miptl, ne bılat" daha gittik hatır- nasıl bir teBir gördtiğiimUzü ken~i- · 
lıyamıyonmı. bir evin &ıünde dur- lerine bu defterden tafsilitile okur 
du: çantasından ~ aııahtaı- anlatumı ..• Bakınız çocuklannun en "Yedi Gündea,, 
la kapıyı a~ ••--...,.. ...... .....,.r~!ııl!ıı .,_.. • ..,ee"""1•11r,...._.,. 

• • 

n.ı---·- arabk .... --mdan ~r1

1 
küçük hu8Ulliyetlerine varmcaya ta. 

~UN ---~ -'J~ dar Jcaydetmilimdir kİ, ilerde kendi• 
..;..11 mindere ç6kereeaine yıkıln· 
.,..~ teri i,.in dahi vakit vakit tatlı bir 
rak _;;.1.,,;; .... ağlamıya başladı. , " 

""""lf»MA& meşguliyet mevzuu teşkil t'der. Mt'· 
Bir gölge gibi onu takip ett.b'- ı seli şurası .. 

Evelenmiye karar verdim. Na- Yanına yerl~tim. Onu susturmaya Generalin göeterdıği yerde bir 
aip AJ.-ı-ıa, olmadı. Yahut ta. si- ~· Kan çanağına dönen gm.- cümle gözüme ilişti: 
-.- !erinin y• ..... ,, mendilimle kun•r- ~ 

lemediğim bir düştince buna maııi ~~ (Ra,at, '*Pht bir mabın ~untl· 

oldu. Arzuma rağmen, evlenem~- tumMazisini anlabyordu: rarak şan. -" hir ~ tliylNıllyr. 
elim. - (Seni kaybettikten sonr'\, ~) 

..... Düşünüyordum! Tanadığım, Bayat, General Kizırft Karabf.'kı-
~k ağladım Refik ağabey.. Hepsi- Ote 

kon~ genç kızlar arasındalti ne yalvardım: rin Jmlarmdan binnin adıdır. 1u-
·kil·•"k· yar•unaz Ferhundemi dil- Din ach Emel- Her ikisi de şimm "'"' _. - Ben Refik ağabeyimi isterim, pnltyordum. Ona verdiğim sözleri, ilkmektebin beşinci yılmdad1rlaı. ~·e 
~ cmplyordum. Onu ilk za. beni ondan ayırrQay,ın.. General bu yıldan itibaren not tut-

muki gibi seviyordum. mu. içim- ==========(=S=o=n=u=y=a:::r=ın=)=== mak vuifesini onlara btn.lmuştı ..... 
ele ona kartı aaf bir aşk, kopmıyaıı - .. ul 1kl yavruya da:ltendi imza8I alt 

P O L İ S T E ~--. 

Kamyon çarph 
Şofor ~lahaddinin idaresinde -

ki 3783 .umaralı kamyon dün Ga
latada Avram oğla Vatiui iaminde 
bir çocuğa çarparak yaralamaştır. 

M triajo parası t ca'an sıhcı 
Elmadağında oturan se,-~ ar sa

tıcı Mahrem dün Tı.tavlada !.endi -
!'!İnden a!L;,,, veris yapan Nazmiye 
isminde bır kadının para ınt çalar
ken ürmü me hut halinde • 'k:ı

Ja 'm tır. 

Pa1to hırS'lzı ~ ,.,._ FaQt. Ot>;QD maıbM Lüleburgaz orta ok a bir aetter hediye etmiştir H r ikı 
~ . tt w• büyük . l k yavrudahatıralannıbudeftereh:n Kumbaıacı }Okuşund oturan 

s en, e 1~ 0 yemm ne o - avucuyor Hasan isminde bir adam; ayni 

Kapılan çarparak hangi kapı -
dan çıkacağını k stiremeyip ta 
holden dcTiasarak alondan çıkb. 
\ e l ahçenin genis kumlu yolunda 
ona ~ e i>ı bildi. On senenin itiya
diyle uzanan dudaklarını, baştan 
savma, düşünceli ve kendine ta -
nıame Iaku t bir hareketle uza -ı 
tılan \ a rnklara detdirdi: 

- Nen var Nebil? diye }lordu. 
Nebil; o kadar içten, o kadar 

t la:-ıla soı dugu uale bir: 
- Hiç. savurdu ve şapkasını 

çıkararak merdıvenlere doğru yil 
ıudu. Mueyyed, yolun ortasmda o 
na endi eyle bakarak kalmıştı .. 
Merdivenlere gelince karısını yan 
da bıraktı ını farkedecek, döne -
cek: 

- Gelseıte yavrum.. dh ecek 
'ah ut onu beklh ecek zımnediyor
du. Fakat o, bunlann hiç birini 
yapmadan yuridü ve salona geç
ti. Mile; ~ed olgun ruhlu biı· ka -
dındı. Kırılan şi'Rayet eden kalbi
ne ehemmiyet verm~der. : 

- Onu çok üzen bir şey var 
bugün .. diye dilşündü. Birden bey 
niııden gögstine demir gib" soğuk, 

sert ve ke:-ık.in bir !lızınlll indiğini 
duydu: "Ya Nebil, o kadın· sev
diği, o kadar kuvvetle bağlandıiı 
Nebil kendini aldatıyor~a .. Bu acı 
başka bi1" kadından gelen acıysa ..•. 
Hafifçe omuzlarını ıdlkerek mer
divenlere atıldı: 

- Sebebi ne olurıta olsun. Bu
gün o kadar kederli, o kadar ez
gin ki teselli etmeliyim. Deli «ibi 
on sene içinde bana en ufak bir 
azap vermiyen zavalh Nebil için 
neler düşilnövomm. 

Arkasından koştu. Salonun 
balkona açılan kapıdan geld. · 
ği zaman, onu.; uzun k~ ı 

sandalyeye uzanmış gözl ri kat>alt 

buldu. Y v ~ yanma Mkulara k 
serin e ini hıma koydu. ~bil bu 
P.li tuttu ve a yanma. bırak • 

- IDç dedim ya camın. ADlallUIZI 

sm ki anla.tay.un. Bir ile canım mk• 
dı, o kadar. Bırak beni.. birazd1\ 
geçer .. 

Medit yanaldarµıdan 
lenen yaşlan saklamadan vst1Nna.ırdll 

- Niçin Nebil! Kaç senedir 
rine aid bile olsa her sıkıntını 
açmıyor muydun? 

Sana akıl verecek değilim .• 
seni teselli edebilirim. 

Nebilin bugün aksi tarati tu 
muştu. Bu kadar itina ve 
üsttine titreyen kansına k~ t 
davrandığını biliyordu. Fakat bu 
gUn o kadar sinirli idi ki yalnız kal 
mak, başını dinlemek istiyordu. A 
deta, gec;en şeyleri bir an düaUnme1 
mek için uyumağa ihtiyacı ., 
Kansımn, o kadar sevdiği yefil, tit 
ı ek göz bebekleri güıi 
«ine batıyor. onu a M 
LırpaJamü istiyo 

Son derece etle bi 
-lr+l • • ka (Of •• ) -.r-- ve 

t•tt.d&. BUtttn bu o aebeb ol 
1 ;uş gibi bir bis8e kaplmıp.ı. Şim 
dide üstüne dtiliiyor, .-un DUlllUll'l 

la avutınaja uğrap.eağma Wiab1i 
tüıı onu söyletmiye ~. aaıo. 
bsml, eşiyorda. 

Yavaş, yavq gece olmua. evler, a 
gaçlar u~ldarda bırer ıllet aibl 
lirunifti. Medit karanlıim i 
Jğmarak ağlıyor -ve eDle ko!~· 

kl·narlannı sıkıyordu. 

Kocası hiçbir zaman kendisine bu 
lradar kaba. davranma!DJ§tı. 1t ha
yatında onun ne Uztlnttileri ohnut
t u. Hepsini en givenilecek bir ar 
kada4 gı'bi kendine açardı. Bu ke
der, bu keder kendinden gizlenecek 
ve- onu Jt~dinden ~ bi,. 
~ydi. Mevcu4i -.U Ne 
!- kttğmı hissecli f bir tlrl 

muştu? di yazılarile zaptediJorlar. 
Onu hazan suc:lu, çok defa gön Liıleborgaz, (Hu u ı) - O~ Bayat ile Emel'i gönniye ve t,t,.. semt e komitrciı HUsey"nin palto -

1
. ıma.ı.;;. . . haklı anı mektep kurma ve koroma eemı.. raberee resimlerialn alınmasına 11' • unu çaldığından dfln vaka anmış-

rak: 

bırakıp gidemiy.ordu. Öyle, hep V· 
~i vaziyette. koltugun k.ıır..ı.uı~~--·-.a.u• 

sıkarak en ufak b tardı yapmak 
t n ~kin rek oturuyordu. 

Bini nbire salond bir sandalye
ve çarparak kO§an oglu un mi
m olmasın vakit hlmQ.dan balko
n:ı daldı: 

um razı o -et" ıçın e- 1. • · · ı·- · t 
meğe ~alışırdım. Henüz hayatm.ı kn l eti geçen gün va ımız n ıe1s ıgın saade rica etmiştim. Az sonra Uti ır. 
sanmamış bir erkeğe daha fazl.ı de toplanmımr. . . gürbüz, sevimlı ve halfık kız içerı Talaan hırsız',iı 
bağlanamazdı .. diyordum. tşte!. on Kaymakamımız Nız mettın Yil girdiler. Neaketle eliıni eıktılar . Oıküd1trda Kirkorun Taban fab-
dört ıztırap yılı kendi kendimi böy- celin ve diger azalan 1 iştirak et- Fakat biribirlerine ne kadar beuzi- rikasında çalışan Osman oilo Kad-
le avatmıya çabştım.. tiği bu içtimada, l<asabamuda ~~- yor bu yavrular. Arada bir dı.şo."ı ri ISID:ind bir amele mezk8r fab-

• • bal bir orta mekt ll yapılması ıçın çıkıp girmek zanıretlrıde kaldıJdaıı. iikaclan 2 teneke tahan çaldığı id-
tstıatm\uıı .rutubetli ve yağ- hemen faali t geçilme i karar-! zaman teker teker girerlerse Ofa diasiyle dOn akalanmJttır. 

••la bir kıt gtidydü. Yeni tayin laştınlmıs \"e b r kom•te te~kll o-==================================== 

_.._ ..... .;;..._ '""'-A- km lunmu~ur. - - - • • -- - -~--- ....-- çı Ilı panm- Orta mekt b"mi7.; yeni ders -
yon olarak kalflığım evime döna
,..mmı. Galatıaaaray durağJDda yılına ) et' tirilecektir. 

tnmvaydan iJKtim ve Beri adımlar- Gire e Di e refiki~ 
la ilerledim. "Jmupıma bir el hafif· Ord11d~ çatan Uiirses refiki -
p dokuda. Döndüm, baktım: lrar- mizin son sayaiyle 14 yaşına, Ltl
..-ıa tanımatlığnn '* ~ bdla leburgazda intişar eden Öadilek 
ctuıuyorda? Nefes nefese idi. z... arkadatımız da 5 inei yqına bas
una gire: ...-..... ~ -;. nu.ıtlardır. 
p Jwemup:r;. Muhitlerine ve okurlan.na fay 

KJa aikQtu. boank .,.._: dalı olmak içia bl71k Mr fedakir 
- ıce iltiy.._..,., Yoksa.,._ lakla c••til&D ba iki nfikbnizi teb

m Jııideıl•w mt llmwt•h••• Be•,._ rik e4eı ve usun yıllar temenni e-l 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma:tizm ı, 

an lilll ·w ~p wrdi: deri&. 

.....a;. lımnldak " laltla ajnhnth'a derJaal keıas-. 

• .. leat..Mla __. J btt alıaaWlir. .. • 

- 88'ıl&ld bilmlJorum "~ 
mek ti llkıın !ID Tüm fU1l1I bilfıım 
411 ..... enel teadtml Jalç 
,elde• .. ft Eıuate bqı hlaleırl
... ta1l1il et11..,ı1tim. ShdiıJe tanıt
*-.... iller .... Omm1a 
....... 90Dl'Uf ~Jml ~ 
c1111umemlttf11l. Ve bmm katı,m 
ialaaka1& etmiyorduk. ftk "ı.r.t 
... p.Jd tabii laall • ftı.rkettinir. 
811..,. ,.." ki siae kar.11 aempa
:U da)tlalll. Sölleriniz ve kallQlz 
**- :tııandığmız bazı prenaipteı· \"8.1'. 

Ve-......ı.n -""""yommuz.- Hw; 
ae'tdildBml" 

- Her hangi bir erkek iııayatmda 
aemtedıea durur ınu" 

- Ben burada 1taldki aşktan bah· 
sediyorum. 

Den, aesini çıkarmadan, aga dal
lan-U'8Mıtdan denizi aeyrediy rdu. 

- 8iZde iJJısanl p.eırtan fey, 
,j&>k mtie"8Zl o11J>anıadır. Fakat 
~ o!uraa keJadtainden ta· 

llillnll'Vtıın, mukavemet 
tuibeye ...ut olma· 

ICml 1r,..... )'Pnla 
1NJnnma1r benim tem ........ 

dayulacak bir hal ki ... 
Den bu 86zJerde saldı duran i· 

.. ,. anlada, Ve IDt defa olarak 

...... IMılrtı. o da eşarpmın Ü· 
aerindeD heyeeanJ& l.deta duman
h•""I gibi duran ve umumiyetle 

TLARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDO 

lterrak g6dedıY Daie dfkti. . 
<>kadar yalnızım ki, diye YENi SABAllJN POLiS ROMANI 

65 t..Ve1t: Ff. SAaAY • mmJdanttı. Sarat aamayınıs da 
dost olahm. 

- öyle zannediyorum ki dost- sattı. Onu ve Erneat ile iki gen .. 
hık hakkındaki fikirlerimiz biribi- kızı muvakır.t bir zaman için ya-
rine uymıyor. Fakat beni mazur tın bir aalonunda hlıpsetmısi lm· 
göriintıs Giyinmek ~ kulübe kin dehilinde değil miydi? Bu eu
donmem lbım. retle Reardoıı kemali serbesti Ue 

~ Şapkasnı.ıd'çıkararakk d-~~. hareket edebilirdi. Planları Wyle 
-. .geriye onere ~ııu.e '"""6~ w olduğu takdirde, Reardonuu 1 

iDdi 11e Naıısi, genç adamı gözlerue yorka terketmit blılunması lazımdı. 
taldp ederken, parmaldannın ara- O vakit te Bi1l aabneye ginmş ol -
amda eşarpmm plilerini döndürüp eaktı. Fakat böyle bir ihtimal da· 
duru rdu bilinde. yat kulübe telefon etmesı 

XXVIll muhakkaktı. Bunun ıçin stlratı) 

PliJ& doğru inerken Den endişe .kulübe yollandi. tgert glrdltl zama.n 
ile düeilnmeğe başladı. Eğer Ped bmitleri bota gitti Bil telefon et. 
derin daveti bir tUzak idise' Ak· memifü. 
om yemeği zamuı, odalana bot Acaba ne olmu~tu? Canı ıkıl 
Wunduiu Wr. Mat bir bir halde odasma ~ıktı. F.ılbi.u-
Jmaalılı iciD .. mlaıllp i!llll delfttirditt 8irada &kim& em-

niyet venci bir fikir geldi :Na.mü 
Mr. Brenzlerin odasında yem k yı
yecegini soylemifti. Halbuki bu 
kasanın b luudugu N ulin yatak 
od na bıtişikti. K kun bu kı -
mında, bu sebepten d ı yı ... ı ... ı~+-;;ı. 

ler yanık buluna ak, hızmet:çiler 
gidip gelecekti Eğ r hırsız, 1ŞW1 

bu saatte yapmak tiyorsa naf• · 
zahmete gırmiş bulunacaktı. Bu 
dan ba.tka Reardonmı NMM ı 

'bullJllllUJ vardı. Acaba ReardoD 
Bili atlatuu§ mıydı' Ac~ Oeta 
yatında ODU bulaca.ki IDl)' 

yır ardon LangfordU terketme· 
Jllİj miydi., Bmiun dıeliH de darh31 
kendisini göeterdi. aaat yediyi gey-

rek .... ~ ---Bil bn-

razrnhatbı .d~ef' t t:b·r. -
le mınld tb. G l rini t k,.:ır k I 
padı. 

Genç k dm kalbiı ~cn"d n . ap· 
Janan ~ $0ğtık, o 1 ' in ~ 11:ilc <: 

Baba, lektıi yakqım mı' 
Aıme e baba a i z fD"-

kildi. Gö .. Jerinı ondan ayn nm 'jtı· 

rak, endise kaı lıyan yüzftnü 00..qk 
tar fa c. \ ircınıy rek bir b ır k l
tuğa öktü. 

ladllar. Medit küçtıiü yav8ff1 
d'tan çıkarmak ~or, baba ftağt 
r,yord_u: 

Kap 1 göz pakları rk:u ından 
onun mütemadiyen k n1foin b. k
uğmı biMeden erkek, iki üç k 
ha mı hk oynatmad:uı g.. "ni 
tı, can ıkıntısile onu süıdü Bun
ların biri!ı4e :Medet: 

- Allah a: ·ma, diye yalvardı. 

Nen var! Ne oluyorsUD ! Söyle •• bi. 
ked rln vana nicin ban ı ~o 

f111n ~ Ben senin on $ene1ik kann 
dd!iJ miyim? Bu kadar senedir her 
!ıkmtım.ızı pa.ylqmachk mı? Git?. .. , 
NebBciğim neyin var ha? .. 

dUsiDi ~ Çok neşeliydi. Ote
liıı lıuaulll .llafiyeleriıadell Alt: 
ahbap olmuş, kendisine eayam is
tifalfe ma.JU.mat v.eındlti. Rtıardon 
sabahleyin zamanım odasında gt!· 

~irmit. Jo~ yemeğini pç -,e,.. 
DÜf ve bir mecmua okumaDUfbr. 
bele ~nı tar gezintiye ~ 
On uu<a aonra odum& p.. Be 
ant n odasına çıkmıttı. Şimdilik 
h1li orada bulunuyordu. Ve kimse 
ıle telefonla da koDUl'Ml"lPL Yal
nız saat ona doinı genç bir Jmdm 
~ ndisiıu ~ ve y ... odam -
da ekledıginı bilctirırnşti. 

Den bu genç kmn kim olclugu
n derhal anlamıPı. 

m dedi MüUmınel bJr 
bı memuru gabi banket «mit.o 

sif>iz. Bana nereden telefon ~ 
sunt.m oteıdel1 ım 

Bayıı- karplaki .,... dılit 
kinından. Buau bö tenih etth. 
~ ~ Adama otelda fta
ttye tie. Reardon tendlilni ...,.. 
meksizm katiyen çıkama&ı :{.iiraz 
yemek yediktm llODI'& yM otele 
dönecejlm. Den. u • ıı.a. .. 

Jl&sbğm yere bak ~ ,.... • 
Ne terbiyem. yain aea.. ela 

b yürümesina. öireamedia mi! 
~ biçim kopıak o, ha? Ne biı!;im 
ko mak o' .. Sana ~ m 
bicim kofmak., 

Çocuk şafll'Dllf.. dalma miilftk 
t": aima eev• babuını ömrllnde l.o -
Je görnıediii i4;in sararan, ~ 
Jüsile titriyor, omuzlan ~. 
parmaklut tiirbirini didikliJor 

- Baba.. Baba \tef·· diye ~ -
yor. 



llenaurlar; derhal Jrıendilıinl ta
kı"he koyulmutlar ve eokaim U.fa.. 
.. bitderıbire tlzeriai ·~ 
l:oUanm tutmuşlardır. 

Eauen ~ JikilYell ve 
har dalrilra arkeııığpa bakaD ltlfat 

- ini baskmdaD .... ,... -
l90llra • memurtana ..., Jmrtu1· 
9ıaia çahpuşsa da muvaffak ola· 
maznlfÖl' •. 

Bifat bu suretle Jakala:Omc& 
hemen bir otomobile ltoiıa'nllE em
niyet mtldörJflillııe getirilmiltir. 

RIFAT NE DiYOR! 
DBn bir muharrirtmıZ tatil Ri· 

fatıa ~ 
Çifte katil SUÇUJl\ı ~ 

hamen ıtiraf etmi fQDları 
ieınittir· 

rdim 

8 I' e ) 'ficaret Odası 
• idare Meclısi 

Piyangosunda Toplandı 
K T 1 1 1 

Ticaret Odası idare meclili 

a Z a D a n a 1• ı· e r dün senelik taplantısını saat 14,&0 
da Odanın konferans l&lonlanncla 
yaptı. 

so.ooo-
Lira Kazanan 

3441 
19.00Q 
Lira ı<azanan 

34889 
10.000 

Lira kuanan 
4810 

3000 
• Lira Ka~an 

25501 
1000 

lira Kazananlar 
38012 23999 

500 lira kazananlar 
1t65 2878 3818 ... 12062 

13960 16827 19010 2S8M 26030 
2MOO 35tMS 36Hl 

200 lira lı,azananlar 
613 2270 4913 8ftl5 .. 

10089 1058'1 101&1 1!822 17248 
18998 216'1~ ~ 22738 25727 
1.64.69 29160 29184 2i&22 soo;ı 
31421 35288 35735 35928 37073 
39257 

100 liril kazaaaiılar 
.,, 1613 29l50- MS3 4602 

"473 559' ;,703 ms M8ti 
mvr ıo1a. ınl68 10818 ıOBSO 

Fakir Bir Tiltlln 
Amelesi 50 Bin 
Lira Kazandı 
TeC:dicl edilmedijiaidea kefhle
d• J&na aaat evvel •talan 

Wr Wletede ea biiylk 
ikramiye vurdu 

Saat 15,80 a kadar devam • 
den toplantıda ilk evveli yeni fda· 
re heyeti -seçimi yapılmış ve g~en 
seneki heyet aynen kal>ul edilmit· 
tir. Bou mfttealdp Mltçe miza. 
kerelerine geçilmiş w neticede 
989 eeneai bfltçesi de tudik edil • 
miftir., Bundan J!onra bu een&ki 
kadro meselesi üzerinde ,r'jrflşme
ler yapılmış ve bazı kararlar ab
nu&k toplantya nflta et venlmiş
tir. 

TURAN 11YAn0$UNDA 
BU AKŞAM 

da.z kralı Gireger, Fransız yıldızı 
Ebvy,amay. Zenci santözü Braz 
Tomas, Sevenik şantözfl Jıf at'\>fn 
11 aevemikmen 

Sanatkar Naşit ve Cemal Sabir 
birlikte 

bel '\OZLÜ KADIN 
3 Perde 

• 

1 O • 1 - 938 tarihli gazetemi
zin aon sa)ıfaaında ~n ~dalar 
ı11lb mahkemeSbıin HAnmda B -

doa otlu T4doıin n vefat tarihi 
19 • ı - 988 y zılacak iken 

PlalN 
isteyiniz 1 

20 ve 2 tabletlik ,.kitlerde buk*aur. 

lier fel<Hri OstOndeki ~ markall ....,._ ......,. 
haklkt oldutunun ve iyi tesirinin .....,...... 

Is anbul Vakıflar Direktörlüii IJ.inl.n 

dd " ~a Sok&iı 

i Bal ı. ok • 
,u 

B kapıda Dord eil Vakıf 

h nm 1 inci kahnda 

Davutpa a H m oğlu Cami 
için<l Ali pa 

Çarşıda Terlik ilerde 

Kumkapı, Çadırcı Cami 

Ahm Çelebi Cami 

,, ,, 

---'--'-

12 

3 

tl 

'1 

Oda 

clOıkkb 

Bodrum 



YENi ~ 
HAV ALANDlRILMIŞ 

PUDRA 
~u~ouıüt\ 
\J 9\r 

PARASIZ 
Pudr. lıu ,u uııcla ~ l'ni 
'e cazip bir fikir, en .:on 
;bir u ul ile j apılan bu 
pudı·a şımdij c kadar tn-

10.000 NÜM UN EL i K · 

mdığımız pud Alard~u. <l.tlı.t ncc tt l'Cilı cclinlz. 

Eirl~aç gun znrfrnd.ı tC'ninı~le 

husule gGLireccği ı-:nyRlll hayret 

guzelligi gonnniz. Kadınların on

&NllA•AK ., 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra niçin RADYOLIN diş macunu 

kullanmalıdır ? ÇÜNKÜ 

Güzel Yüz 
için ilk şart 
güzel diş 

Güzel Diş 
için ilk ve en 
esaslı şart da 

RAOYOLIN 
kullanmaktır. 

Mikroblan Yüzde 100 öldürür. Dişleri fırçanua giremediği 

yerlere kadar nüfur: ederek temizler, parlatır. Diş etlerini 

beeler ve hastalanmalarına mini olur. 

Sabah, öğle •e akşam her yemekten sonra kullanınız. 

'e dalı.t h.1fift:t. O lrntl r ·, cc k. 

cildd · m .,..c ıdi~ eli bile forkedil

mez, arnm lut ret bir ten tcmiı 

cdeı. G ti ıdüz. ı uzgttr H· ~ agmu -

run b z 1111 .u: ıg-ı uiı t.ız.crk \ e
rir, gc (> ele .. 1 sıcak hir <lım a ... 

loııuııcla lıil<.· l .ıti~ en terden mü

tee sir olmnz. imtij szlı bir u ul 

daire incle l,l'(•n a köpliğu ile k.ı -

ı·ıştırılmı olduğundan lııı yeıı · 
Tokalon pudı n··ı antlerce .sabit 

kalıl' \ e cildin t~bii yagh ifraza

tını ma e ıne,;iııe mııııı oluı, kuru

maktan muhııfaza ederek buru-

ou dohuzu tcnlerlııc u'gun olma-!•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

rmkluklnrıu tc~ekkuhiım m n der. 

Teı kil>indc Kı em.ı kopugu lrnlu -

nan bu ı ıeshm 'J'olrnlon pudrasrnı 

•• n fE>na 1·enktt: biı· puclrA kulla -

ım \ e yilzlC'ri makyajlı Ye agu· bir 

manzara ke,.bodel'. Teninize 

ll) gun renld.cki pudrııl ı lJUlmanın 
·' egune çaresi. J iizıiııUzim bir 
t.ır.afına biı renk 'e diğer tnnıfı. 
ıın ba~ka reı k ııudra tecrllbe et
m eklir. Uıı ~uretle en mm·afık 

ırndrn) ı intihap Gtmi olur unuz. 
Şayı-t rc•ngin i ıtihabıncla tC"red· 

dlıl cdi) or aı 1z n e, e emize mU

ıacaat ediniz. Te · ı·ilb& iç ıı muh

telif ı eııkleı·de V< ııara ız vlarak 
n!ıınuııelikl<-r tHkclim edeceğiz. 

ı ıçiııde malzeme müdüı·Hiğu oda~ında toplanan malzeme ksiltme ko-

misyonunda 7530 lira muhammen bedelli CO ton telgraf teli ile 200 kilo 

bııg t('Jiııin kapalı zarf 11~uliyle eksiltmesi yapılac~ktıl'. 

(Ycı-li malı icin de teklifte hulumılahilir.) 
Ekııiltme RHl'lıınnıt'sı \'e tefcrruıılı bedelsiz olarak malzeme müdLir

hiğlincleıı nlınabiliı·. Muvakkat teminat 564 liı'a 75 kuru~ttn•. 

1 teklileriıı teklif mektuplttrıııı ntll\ nkkat teminat ve şaı·tnamesinde

~·azılı vesaik ile l.ıirliktc a) ııi gün saat 14 i kadar mezkur komi:,1-
.)ona makbuz nrnkahilinde veı·melcri Jfizımdır. (3508) (!1493) 

i.t KANUNU.SA. J - 1939 

Gayrimenkul 
f stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Buyan Haiicenin SRlHlıgnuz.<lan 17486 1ıe ap No. ı:Jile 1ıldığı 160 
lfra.ra },ııı·şı birinci derecede ipotc k edip \'ctdesiııde borcunu od em • 

diğ'inden doluyı hakkında l apılan takip iizeriııe 3202 No. h k:rnu

mın 46 cı mad,lesiniıı nıatufu 40 cı madde ine go"e satılması icabe -
den Boğaziçi11de S. rıycrde eski dere CRddcsi ~·eııi oı·ta f•n yemi taraf
tar soknğınrlu eski 89 No. lu reni 1 No. Ju kagir bir alıırıu tamamı 

lıirbuçuk ay müddetle açık arttıımaya konmuştur. Satış tapu icil kayd 
mt göre y.ııpılmaktiıdır. Arltn·maya girmek istiyen 60 lira pey akçesi 

''erecektir. Milli bankalal'ımızdaıı birinin teminat mektutıu da ka 

bul olunur. Birikmiş büti.in vergilerle beledi.) e • e imleri, 'akıf ica-

reı:i t:ıviz hcclcli \'e tPllAli) e riisuınu borçluya aittir. Arttırma .art-

~ .. 111!1111 ............................... ~~------------------------------' 
1nhisarlar U. Müdürlüğünden : 

namesi 16-1-939 lru·ihindeıı ıtıoareıı tetkik etmek isliyeıılerc andık 

hukuk i:;;lcı i er\İ!liııctc açık lrnlundurufacaktır. T~tpu cisil kın dı ve. 

saiı· Hizumlu izahat ta ~arlnı-.medevc takip do l R ında \ardır. Arttır

nıuy.a girmi~ olnnhtr, bunları tetkik ederek atıhğa çıkımlaıı ga,-ri 

menkul hakkmda h~r c>) i ogrennıiş ad ve iti bat• olunur. n·ı'İll" art 

tırma 10-3-939 tarihine nıu ıdif cuma gunıı C ~alof'lunda kain saı 

dıgınıızda :nat 14 ten 16 ~u kadat ':ıpılacaktır. duvakkat lı.ııc ) a 

ınlabilmesi i ·iıı •klı edılect'k bcudııı t ıcıh ı . Jı nı.ı ı , ,ıpl> de 

J - Şaı tıı ımP \ c ııuı ı ı c i nıl c bıııc;(' -a 111 alın rn 25000 
kılo bel ipi k:ıp.ılı zttrf u ulı~ le ek-1iltm ·~ t' koıınnı...lur. 

JI l\ltıhamm ı lwcldi belıc•ı· 1. 1 '"' ı .ı!t Is J 4760 
r.l mlt\ nkkat l nıınatı l I06.2i liıudıı. 

111 Ek ı itme 16. 1. !l3!ı t aı-ihiıı • 
lô te K.ılJ.ıt ı.t I .-,azını ' ııı ılıa. a 
tin yapı ac.ıktıı. 

ı s ılıeclcıı .ılı-

kclılar ) uknl'Hla 
ılıTııd ' •rilrn . .., ;,. 

1 :.ıd. l 1 

lınk "si d kı .ı 
rıı d, il 1 ıpalı zarf ll "< tır le 

ttırmn .t koıımmıtuı. 

IJ - Muh. n men b el l" • 1 ı 2. >O ı ~ı h l'>abı~ le 7ö00 J"rn ,.e 
J uzdC' rn tcminıılı ı 120 lir dır. 

III - Aı tırma 20 - l - 93n t.mhiı ı: r in ctı cu u guııu aut 16 det 
K bata .ı leHızmı 'e mub.ı ı ant .ıube inde mu c ek kil atı komi yo-
n unda ~ apılaccıktır. 

VI -Arttırma .,artı .tmel r paıa ız olarak heı gm ozu geçen u
bcden alınabil~ceği gibi bidon). ı· P.ı,nbahçe faLril\a rncla gi;riılebilir. 

Y - .Mtlhuı lü teklif mel,tubunu karm ı ..e aık 'le ) uzde 15 git
' nıne paıa ı makbuzu \eya bankn temin~t mektubunu ihti\a edecek 
olan kapalı zaı•flaı ın ihale' guniı en geç ant l 5 e kadar yu kaı·ıda 
.ıdı geçen satı J,omi ~onu ba kanhgma makb ız ınukabiliııde yeril
mesi lazımdır. '84'' 

Miktarı: 

440 ade" 
135 ,. 

15.840 M 
3.921 ,. 

Ölçu~u: 

400 x 30 x 30 

400 x 28 x 0,026 
l 35 " 3.510 ... 400 x 2) x 0,026 

710 23.271 l\!3 

1 - Yukarıda eb'al ve miktarı yazılı 2ü.271 mctr m·kabı tahta 

·ık ek iltmc u uliyle ntıs • .lınacaktır. 

II - l\luhummen bedeli beher metre mikıtbı ;,H,> lira hesabiyle 

!)07.60 rr, \ c IllU\', kkat teminatı 6 .07 lirndır. 

lll - Eksil me 18 1 fl39 tarihine ra th~ an cuma gunu nat li>.40 

Kaba ta ta Le\ azım ve mubayaat şube indeki alım komi yon unda 

apılacagınd n i teklilerin tayin edil n g ııı ' aat.t-0 adı geçen komi -
·ona gelmeleı i ilan olunur. (j. 67) 

T ü,. kiye 

KIZILAY CEMiYETiNDEN: 
Ha(tan~lerimiz için diktirilecek huta abalarında kullanılml\k iizere: 

5.500 metre kumaş 
(Yerli veya ecnebi malı) ••tın alınacaktır. Taliplerin nümuncyi 

görmek ve teklifte bulunmak üzere 24/1/939 sah günü saat (15) e 

kadar Yaniposlane karşısında Kızılay lstanbul Deposu Direktör

lüğüne müracaatleri. 

------· 

Ye• ı 

435 E) ub ., ah ul an ma 48-50 • 

halle i e ki Bahriye 

ok ağı 

Senelik kira depozito 

T. J,, T. L. 

Fıçı imalutha- 420.-

11e. i 

63.-

775 Bakırko) akızağacı )ll,50 1 inema ve 4 0.- 72.-

mah. A malı \;; kak 50 2 bahçeli gazino 

Adı·eı;i !o tıkaııcla ~azılı gayri menkuller açık arttırma usuliyle 

kira' a venlecektir. İhale 2!'.-1-939 pazaı-te i giinii saat ondadır. İs

teklilerin bildirilen ırün vtı saatt& depozıt.o akçesilc birlikte şubemize 

gelmeleri. .237. 

Oıküdar icra Memurluğundan: latanbul Aaliye Altıncı Hukuk 
Mahkemeainden: 

Aksaray Baba Hasan mahalJe 
sinde Toprak sokak 21-1 sayılı 

evde oturan Şerife tarnfından ko
cası olup mukaddema İstanbul 
Küçük Langada tramvay caddesin
de Cellat çe:;mıe i karşısında 1 a
~ ılı evde oturmakta iken halen 
ikametgahı meçhul Tevfik aley -
hine açılan boşanma davasına ıait 

o -

'ni at 
tc son arltınnu ı yapılacaktır. Hn aı·ttırm,ıcla gın ı m ııkul ıı r·ok .u 

tıraııııı ti tundC' m kılacnktıı·. Hnkl~ll'I .ıp ı idil rh 1 al) ol m-

~ au alakad,ulur \t irtifak ıı.ıkl,ı ~alı·ıı eıiıı n bt. h.ıldaıı ıı ' 1 h>Us 

le faiz \ e nınsnrifc daiı irldi ıl.•nııı ilan t.ııihincl ı itibarcıı ) ııını guı 

içinde ' .kı nıi.ı,.;IJıl l<'rb le biı Jil, e dniıenıiz J ldir ı 1 ri 1 ımdır 

Bu ~uretle haklarını bilrlil'mcrni~ olanlal'l h kl,11 ı tıqrn icill •ı İ) le. 

bil olmn anlar atı,, bedelini ı pa la,n nda ı h ı ıc> kı lıı 1 D ıhıı 

fazla mallımat almak i>ıtİ) e 1leriıı 938 81 do l ı1 num,u a ·, l(' • clı r • 

11111 huku'k i.ılel'i ... en bine ıı imıc. nt tm lf'ı·· lıı umu il:ı ol ır. 

* DiKKAT 

, • n 1 gı; s, dıktan n lına k 1! t ı· 

mek i tiyeıılcr tahmin edilen kırmctin ',irt-11 ı ıkrnz ~ aıım nk usul ı 

n o rlu ]ı, ... ahC'nc;..j ]uzun 1 o a ' 

bedel tahmin edilen 1 O k,.1 m Ccrr.ıhi alat 

muştuı. r ist --ile 8 ırtnam .. j levazım ımıch 

(212) 

tekliler 2490 ı)th 1 anuııda lazılı \csika \(' 42 lir.ı 4!J kuru.hık ilk 

tl•ıninat m=ıkbuz 'cya mcklııbile L rabeı 2~-1-!)3!) pazarte i guııu 

~t ı ı buçukta dnimı nciıme ıde rnlu ımalıclıl'lnr. (İ.) (148). 
--------------

Haydarpaşa L. sesi Satın alma Kurumundan : 
D \ lı·t lH• .tlı11 .ı oku .ı' '. ıl• t lPbC' iciıı 2G': m l"P clbi Jik la-

civcrL J,um. ı:; 1 ılnt<') P konulınu tuı 

Ek ... iltmt 2:: 1 !);Jfl ııaz.ırtP"'i un ı , .ıt l u tt• l;t>\ oglu Knrlman 

karı;;töllHiu Li eler alım ·atım komit-ı) onu biırn~ı iı;indc J..i,<?Jer mu ha t:'· 

becileriğinde toplanacak komisyonda 'apıh c.ıktır. 

Beher metre kumaRın 1.nhmin bedeli 4 lira 50 kurııs 'e ilk temi. 

nah 89 liradır. . 
Şarln. me ve kuma; ınım 111c i mckteude görlılelıilir. 

İstekilerin belli giin ve saatte c·al'i ~ene 'ficaret Oda ı' 'l'Iİkasıı. 

darı mnada bu ne\ i kumaı; \'tlpar Fabı ika vcra imaluthanc ıMhibi olduk

lamın dnir ibraz etnıeğe mC'cbur bulundukları 'e ik.ı ile birlikte komi • 

lOna gelcmclcri. (151) 

Bir borcun temini i tifası için 

mahcuz ve satılma ı mukarrer 

marn ııgözlara mahsus bir adet pi

hln~ a 'e bir adet knlınlık makine 

. i 18 - 1 - tı39 tarihine müsadif 

çar amba gitııiı ant 10 clnn l 2 yo 

kadar Ü ·küdaı da Ba1abaı da e;:,ki 

Kere teciler sokağında 6-8-10 No. 
l fabrika derunnucla açık 'ılrttır
ma ile atı1acngınclnıı talıp olan -

lamı mezkur gun \ e tnı h ınn -

hallinde hazır bulunacak memu

ra müracaatları iJ,in olunur. 

arzuhal ~mreti bila tebliğ iMlc kı- Ü 
hnmakla mezkur arzuhalin malı- niversite Rektörlüğünden : 
kemC' dh anhanesine talikin ye Tıb fakultc i lnbornht\ .ırıııda ralı~m k a 1 • 

kelfiyetin on beş gün müddetle i-1 zetlerıne ihtiyaç vardır. A garı ortam kt p talı ıli !wrıHk, gın 
Janına kanır verilmi. olduğundan dilleı inden birini bilmek l.ı mıdır. K. 
adı gecen Tc\'fik'in 938-2022 mı- 1 ti~ enlerin Tıp fuktiltt. i dek, lıgııı,1 murac l!ltleı i. (:.t.16) 
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marada kaDtlı davaya mı gbıı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
zarfıııda cernp vermesi lüzumu Sahibi: Ahmet Cemalettin SA R AÇ O~ L U 
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