
~ 
fi 10 Sonteşrin 1941 • 

rPazar esi 
............ --~~~~~~~~~~ 

VI. 
4 üncü yıl No. 1262 

TELEFON : 20795 

l 
1 l 
J 

15 llıncı 'TESRIN'OE 
Ç(KIUY~ \),.~ 

r~~·:· ~~ ~ 1& • 1 Uif L~tlfİJ:gg : •gg 

ladan ayrılı,ın •• •• ıl •• •• •• uncu onumu 
M"LL'"' O' s A ~~ı:ü~ 1 nu aygıyle . nıyoruz 

..... " llııgün Büyük Alatürkünı 
~6edi zigaından dolayı 
'fi111izde duyduğumuz acı
•o karşı yegane I• elliyi 
"otan bah~inde A tatürkünı 
''ilci/ ettiği misale sada
.!:!!e balabiliriz. 

~·in Cahid \' Al~'ll"ı 

Bug··n m n 1 .e in her tarafı d 
büyük ih ifaller· yapılacak 

/A.. tatürkün ölümünün 
~ üçüncü yıldönüıni.i 
.. 'l'ürk milletini çok bil-
~ bir dünya. buhranı içinde 
~llteyakkız ve silahlı bir hal-

buluyor. Atatüı·kün iiç 
~ııe evvel bugün aramw..dan 
~di surette ayrılmış oldu -
!l~u düşüıunck kalbiımiı.de
~ acıyı taıele<lıği kadar ru
Zi Utnuzun derioliklerind~ki a-

llı ve irade hazinesini de 
lQkviye ediyor. Atatürk rle
ltle,k vataıu her türlü tehlike ;e tecavüzden kol'wnak için 
edakarbklann en munz.zamı

IU g()ze almak miına.sıru ifade 
'der. Atatiirk muhabbeti 
'l'üı-.k m1lletinin ı-uh\ında yc.
~kça tereddüt, bedbiııbk, 
~euı ve korku oraya giremez. 
~~~~rk'liıı şanlı bir destan 
~~ eden Milli Mücadelesi 
• urkUn daima gözü önünde 
dut'an bir misaldir. Dün bu 
ha~ikayı yarafan Türk mil
~ın.in Atatürk'c karşı göı::te
l'(!(:eği en büyük muhabbet ve 
~hıtayı dalına Milli Mücadele 
evresin:n ruhuna sadık kal
~kla idame edecektir. J<:ğer 
1~umi Harbin sonunda, va· 
'<lll topraklan taraf taraf iş
~ edildiği ve her şey inhilale 
"Ugl"u gider gibi gönründi.4';-ü 
daJtikalarda ıbütün millet yal
nız vazifenin sesiyle tele vii
c1;1.t gibi ayaiklarunasa · di bu· 
~ . nıiista.kil bir Tiirkiyc gö
l'~mıyecekti. Türk milleti no 
~Üfilısız ve teşkilatsız olduğu
nu düşündü, ne karşısın -
daki dü§manların çokluğuna 
ehemmiyet verdi. O yalnız 
kendisine terettüp eden Vn7.i
feyj ifaya bütün kaitliyetiyle 
hat-:ıldı. Eğer inceden inceye 
esaplar yürütülmüş, çarpı
~cak kuvvetlerin mukayese
~ıne girişilmiş olsa idi Milli 
~Iilcadele olamazdı . Bunun 
~kfmını Atatürk derin görti-
6\iyle derhal anladı ve Türk 
l'.nilletıinin ruhuna hitap etmek
le harikalar yaratılabileceği
ne iman etti. Atatüı·k bir ımes-
ale oldu, Atatürk Türk mille- --ı • ,--
tinin kalbinde ecdadın mirası olduğu yerde çürüm~.c m.~-ı Atatu• rk ve du·· nya Bugu·· n u·· olan kahramanlığı tutuşturan klım kalır. Fakat biwn ıçm 
bir ateş oldu. Tilrk milleti bir vazifelerin en büyüğü ve en #'614••••• •••••1'' ... H 1• FAL 
mucize yarattı ve bunun amili mukaddesi olan bu terakki 
Atatürk oldu. • hamlelerine devam edebilmek O • • d b ) d v b •• .. k d.. b" d• J • • 
Onwı içindir ki altW.t olan için vatanın tehlikeden masu- , lÇln e U UD ugumuz uyu unya a JSe erını 

Avrupada, eski ve yeni bir çok niyetini temin etmeğe ihtiyaç ölümünden on üç ay evvel görmüş, Cumhuriyetin program 1 
devletler kasırgaya tutulmuş vardır. Bunun ancak her fe- I . • . 
gibi, yerlere serilirken vnrlığı- dakarlığa hv..ır bulunmakla a a Cağ 1 Va Z 1 ye t İ b 1 r D Ot 1 y J e a D ) a t m 1Şt1 r 
ıu muhafaza için bütün ihtiyat kabil olacağı gözden kaçaımaz. 
tedbirlerine t evessül etmiş 0 _ İcabında her şey gözümfü.de F== 
lan Türk milleti kalbinde A- kıymetini kaybedecek ve kar- y AZAN: ç evat Abbas Gürer 
latürkün yaktığı ateşi bulu- &ımızda da yalnız vatanın se- ,,, 
Yor ve onunla vatarun ebedi Jamet ve şerefi kalacaktır. 
bir hayata kavuşacai;rına iti- Atatürk inkılabına sada-
ınad ediyor. katin birbirinden aynlmaz iki 
. Atatürk, milletimizin yetiş- ı;afhası bulunduğunu hiçbir 

tiı:<Jiği en büyük inkılapçıdır. zaman hatınnuzdan çıkmama
Bır asırdanberi Türk milleti- lıdır. Atatürk inkılabının te
nin ruhunda faaliyet göste- melini vatanın istiklfil ve hür
ren değişiklik ve ilerleme ihti- riyctini tem.in uğrunda.ki mü
Yaçlan Atatürkün şahsında en en.dele te§kil eder. Beynelmilel 
Yüksek ifad~ini buldu. Bunun hayatta bugün hüküm süren 
içi.n<lir ki Atatürkün yarattığı anan'elere ve kuvvet kanun.la-
1:ürk Cümhuriycti en coşkun nna göre, bu mücadele hiç 
bır hayat kuvvetiyle gittikçe bir zaman sükfınet bulmaıe ve 
dana ilerlere ve daha yüksek- ortadan kalkmaz. Rahat ve 
lcre doğru muntazam bir me- sakin hayat fanilere ancak 
sai ile yürüyor ve her adımın- öteki dünyada mevuttur. 1n
da önündeki istikbalin daha kıli.bın evlitlan olaıı ve in
geni§ ~e daha mes'ut bir man- kıllba layık olmayı isteyen 
~ra aldığını görüyor. bizler için yalnız bir hakikat 

Fakat bu mes'ut ve müte- va.rdir ~ Mücadele ve milli şe
~':kki vatanın yaşaya.bilmesi refim.iz için, milli istiklfilimiz 
ıçın o vatanı müdafaa husu- için fedakarlık. Bu vazifenin 
aunda her türlU fedakarlığa hiçbir vakit akılsız ve mantık
hazır olmanın en birinci ""rt aız bir macera hayatı olma.
teşkil ettiğini bir an bile iöz- dığı Milli Şefin yi1ksek gö
den uı.a.k tutmamak icap eder riişleri eseri olarak ınıemleke
Sizi ınıedent ve modem dünya~ tin şu buhran senelerinde ta
ya lwıf#llla.ktan meneden si! kip ettiği ha.ttı hareket biaej 
.Y&8i, maııevf ve ft.kri zincir- vuih surette gösterir. 
leri kıraı·ak Cümhuriyeti ilan B~ Büyük A:t&~~~ 
ttniekle, inkılap prensipl<rini • ebedi zıya~nda.n dolayı ıçıı;nız
kabuı eylemekle işimiz n.tha- de duyduguın~ acı~a kartı 
Y~te ermi§ savılamaz. At.tüt.. yegane teselliyi Yatan bahsin
~ ınirası eİimiz.de erı ta.bit de Atatiirkün teşki! ~t.tiği mi
ınk~nna doğru \·e her saJe sadakatte bulabiliriz. 

gün yeni adınıla.;·-a'tmadılu;a. ff~~in Oahi«l VAl..(JIN 

T ürkün engin ve taşkın varlık <:evhe
rini kendinde bütün haşmetile clu

yan, ve bulan Atatürk; .. yalnız Türke, Türk
lüğe aşktı. 

O; bu geniş ve derin a~kmın, onda ya
ratbğı sınırsız cömertliğiyle yüksek dimağını, 
kudretli elini kalblerimizin derinliklerine 
yerleşen dilini; dünyaya işittird!ği sesını 
Tiirkü:n ve Türklüğün yaşaması için yalnız 

kullandı. 

O; dehasiyle duyduğunu, bulduğunu, gör
diiğünü, bildiğini, bellediğini kendinden dai
ma aziz tuttuğu, kendinden da:lma da:ha çok 
sevdiği necib milletine bildirmeği ve kendi 
inanma göre onu yetiştirmeği, tamamlamağı, 

geleceklerde de ona yaşayacak, çıkar yollar 
göstermeği yegane kutsal iş bilen kamil bir 
mürşit, hazmı ve sabrı geniş merhamt-tli 
müşfik bir mürebbidi. 

O; Milleti ve memleketi için kurt.ancı, 

kurucu, koruyucu, yaşatıcı ve tanıtıcı jdi. 
O; esasen Türkün Türklüğün ilerltwneğe, 

yükselıırieğe olan hayati i:Y,tiyaeını vaktiyle 
senni§, görmüş ve yine o; büytık uil maya
nın cevherinden aldığı ilhamlarla çarelerini 
bulmuş, cihan medeniyetine miJleti eriAjtire
cek yollan çi:aniş, daima ayni nurlu yollar
da yürümüştü. 

O kadarki; yirnnind ''""nn mütekamil me
deniyetine bir n.n evvcl ul~bilınıemiz için 
ileri hamlelerini zamanımızın silr·at mef
humunu üstünde yapll. 

Asırla.rtıanberi keyfi ve şahsi idarelerin 
zebunu olarak cihan ilerleyhjindcn geri kal
mış ohın Türkü, Türkfüj;"ii ; dünya medeni
yetiyle bir hizaya get~nrıelt iıçin mevcud:yeti
ni kullandı, mevcudiyetini sa.detti. 

Hillasa Fl:>c<li Şe-.f Büyük Atatürk, bü
tün hayatında vatanı bruik tanımış, Türk 
milletini layık olduı';;"lı yiikst>ikliğe çıkarmayı 
kendine ibadet cdinn>J' şti. 

Atatürk ; büyük, diiz.gün ve güzel endam 
kılığı ile bizlere bemknlL Fakat hakikatte 
tarnarnile fevaklfıde ibiı· yaradılıştaydı. 

İş b~ında, durduğu ve yürüdüğü anlar
da devletin azametini v Türk milletinin ko
ca varlığını canlandıran \'e kudret ve kabi
liyeti şahsında top)ayan dOğuşu e§SİZ, b 'r 
halk çocuğuydu. 

Onun yüce dimağı; biz.im dimağla.nnuzın 
muhakeme ve görü.şünün yetişemt"diği, ere
mediği ve bizlere kap;dı ve karanhk görUlen 
hi.diselerin illetlerine \it:: :ıkitietlerlnin en ince 
tlerinliklorine nüfuz ~ter, bwm 'SeEip görebile
ceklerimizi o çok da.ha evvf'l RC?.er, ve görürdü. 

(Sola:o ı.yfa 2, •ütun S de) , .................... _. ............................ ..,, 

·Büyük Atanın aziz 
hatırası heı· tarafta 

yad edilecek 
-o--

Bugün Ebedi Şef Atatürkiin 
olünıu.nün üçüı.cü y1 ldöııümü. - ı 
dür . Bn ınUna:sebetle memleke
tın her tarafında büyük ihtifal· 

1 leı· yapılacaktır. 

Cümhııriy~'t Halk Partis i Ge
nel Sekreterliği tarafından ha
zırlanan programa göre, ihtifal
ler, bugün bütün Halkevlerinde 
ve Halk odalarında, Parti mer· 
kezlerindc saat dokuzu beş geçe 
b~lıyacaktır. Toplantı mahal -
leri, Atatürkün büst veya fotog
raflarile süslenecek, büyük Ata
nın hayatı ve memlekete yaptı
ğı hizmetler anlatılacak, aziz ve 
cihan~iimul adı anılacaktır. Bun· 
lardau sonra Reisicümhurumu2 
Milli Şef İsmet lnönünün Ata· 
türkün ölümü münasebetile hal
ka hitap eden beyannamesi oku· 
nacaktır. Ayrıca şehrimizde Sa
rayburnundaki AtatUrk heykeli· 
le Taksimdeki Cümhuriyet abi
desine çelenkler konulacaktır • 

Bütün mekteplerde ayni prog. 
ram tatbik edilecektir. 

Ankara Halkevinde yapılacak 
mt"T'88imi müteakip Ebedi Şefin 
muvakkat kabirleri ziyaret edi
lecek ve kabir, umumun ziyare
tine a.çık bulundurulacaktır. 

1 ınönü'nün 
neşrettiği 

beyanname 
r . 9\ 

Reisicumhurumuz Ismrt 1 
lr.önü, Afafı1rkiin ve/alı
nı müteakıp Türk mille
tine hitaben bir begar.-
name neşretmişlerdir. 

1 
Milli Şefimizin kıynıetlı 

hitabesini bildirigt ruz: 

(E5) üyük Türk milletine: 
l.g) Bütün ömriinü lıimıeti-

nc \'akfettiği sevgili nül 
letinin ıhtir~n kolları ü.stün
de ulu Atntürkün fıini vücu
du ısl irahal yerine tevdi e
dılmişt r . IIakikatttı yattığı 
) ~,., Türk mıl ldinin onun 
ı~ııı aşk ve i ftılı.u·la dolu o
lan kahraman ve vefalı göğ· 
südür. Atatiirk, tarihte uğra
aı;:;ımız en zalim ve haksız it· 
haını gününde meydana at.ıl
mıt:, 'l'ürk milletinin masunı 
ve haklı olduğunu iddia ve 
ilan etmi~t'r. llkönce ehem
nııyetı kavranmamı§ ohm gür 
se:si, asla yıpraıımıyan bir 
kuvvetle nihayet bütün ci
hanın şuuruna nüfuz etmiş
tit'. l<~n büyük 1.aferleri .ka
z.an<lıktan sonııı Ja Atatürk, 
ömriinü yalnız Türk milleti· 
nin haklarını, in.qaniyete e· 
zeli hizmetlerini ve tar:ho 
hakettiği meziyetlerini isbat 
etmekle geçirmiştir. .Milleti· 
mizin btiyüklilğüne, kudreti· 
11e, frudlcüne, meden.!yet isti· 
dadına ve mükellef olduğu in
saniyet vazifelerine sa.rsılm.a:z 
itikadı vardı. "Ne mutlu Tür· 
kilin diyene ... ,, dediği zaman 
kendi engin ruhunun hiç sön· 
mıye.n aı::kım en manalı bh~ 
surette hhlasa etmişti. 

'F'eua zihniyet ve idare ile 
geri bırakılmış Türk Cemi
yetini en kı~a yoldan insan· 
lığın en müteklmil ve en tc· 
ıniz zihniyetleriyle mücehhez, 
modern bir devlet haline ge· 
tirmek, onwı başlıca kaygusa 
olmuştur. Teşkilatı El;asiye· 
rnızde ve bügilıı bütün va
tandaşların vicdanlaruıd l 
yerleşrniş olan li.ik, ıtnilliyot
çi, halkçı, inkılapçı, devleU:i 
CUmhuriyct, bizo bütün evsa.· 
tiyle Atatürkün en kıyme-tlf 
emanetidir. 

Ufulündanberi Atatilrkün 
aziz. amal ve hatırası bütün 
halkımızın en candan duygu
laıiyle sarılnuştır. Memleke • 
ti:ınizin her köşesinde ve bU
tün milletçe kendisine göster
diğimiz samimi l:xığWık, dev· 
let ve milletimiz için kudret 
ve vefanın beliğ misalidir. 

Türk milletinin aziz Ata
türke gösterdiğıi sevgi ve 
saygı, onun niçin Atatürk 
gıbi bir evlı\t yetiştirebilir bir 
kaynak olduğunu bütün diln
yaya göstermiştir. 

Atatiirke tazim vazifemizi 
ifa ederken bu anda hallnmı
za. kalbimden gelen şükran 
duygularımı ifade et.meyi ö
denmesi lazım bir borç say
dın1. 

Milletleı· arasında kardeşçe 
bir insanlık hayatı, Atatür -
kün en kıymetli ideali idi. Bü
tün dünyada öfümünlln gör
düğü ihtiramJ insanlığın ati~i 
için ümit verici bir müjde o
laralk selamlarını. Bu sözle
rim yaz.ılariyle, ve toprağı
mızda şövalye askerleri ve 
mümtaz şahsiyetleriyle ya
sımıza iştirak eden büyük 
milletlere, Türk milleti adına 
şükranlarımın ifadesidir. 

Devletimiı:in binisi ve mil
letimizin feda.kir, sadık hldi
mi, insanlık idealinin ~ ve 
mümtaz siması, ~~iz, ka.hra
nı.a.n Atatürk! Vatan sana 
minnettardır. 

Bütün ömrünü hizmetine 
verdiğin Türk milleti ile l» 
raber senin humrunda t&· 
zimle eğiliyoruz. BUtiln ha. ... 
ya.tında bize ruhundaki ate3-
ten canlılık verdin. Emin ol, 
illliz hatıran, sönmez mee'ale 
olarak rublanmw daiaıa a.· 
tejli ve uyanık tutacaktır. 

Reisidimhtll' 
İSl\IET lNöNÜ· 



..- ".ıyfa : % 

azan: aşar Ndbi NA.a'IR 

Ş ı bir Hızırııefsanesi 
v. dır: O m.ıihayyel zat 

l bek! edik bir anda. ık&.r§ı
' çıkar, sizi en umuhna.dık 

tr bahtiyµ._ hğn ikavuştunır • 
Türlt milleü Q1n efs Ju. 
ih'kün sında • a.t olmu.ş-

. Tilrklilğlln en kara. günUn
c!.e, bütün ilmitlerimizi kaybet
ttğinıb, korkun~ bir uçun.ı.ıııa 
c_oğra . . • b!r 
o karşımıza Çlktı. f cliı.k altın-

tev ruI1e büJdil 
n d«>t,~lttu, 

t ·e cesaret ılndı, her yan-
dan ça.tırd ya.n ve 11kılm aın -

tlen gosteren yurdu des kle
ve bizi uçurumun tıi. d binden 
··p aldı, yeniden hay.ata ka· 

:vuşturdu. 
Bir adı cbcdileştinıı ğ'c kfnı 

k bu UCIZC, o n ir. C· ı 
· de B.Ilcak bit' erbl 

i ttir. 
Mılletine tarihin kaydettjği 

mf erlerın en büyiıgıimi hedı e 
etmiş olan asker, g ne ta.rıh n 

·nı görmedıgı çapta bir mkı
libln yaratıcısı a du. 'Çüı umuş, 
.. bne, bır niza.mı t.Pn "1inJ ıı 

yıkar , A vrupanın h t dn
mından genç, dinç, gurbüz bir 

1et çikardı. 
BugUnKU refah ve adetimi

ıJ. ona 'borçluyuz. Ncnıız vursa 
·ı (mun esen .. 

• Her fani gıbi, onun da fani 
hüviyeti bır gUn topra.k'lara ka

. Fa.kat manevi hUv:ıyeti e
yon Tilrk milletinin 'killbin-
)'aşnv cnk. Onu a.nnuı:.k '?Çin 
uı belli bir günUne ihtiyacı

mız yok. Her günilmu.ı. lıer anı
mız, onun lı brasıyle Botu. Hu 

aklar ti3tilnde g"oztimfrae 
ne ,. bıze ondnn 'b -

·yor. 
Onun çizdiği gUn yOl.da yü-

r ve gOsterdiği · yuk 'Tür
hedefin dotr"u il r'liyoruz. 
l>Uyük cınıızı bıze ntır

bu günde vniifamiz, b·1.e 
nun mirası olan bfi:yllk ~ 

iyete kndar devam eUir
hususund · yeınimıniz:i 

lmı iktir. 
Tütk g.en,Çli.ği, bu mir:n.sı 

TA'n sana emanet ettı. Omıız
naa taşıdığın ı<:S'ulıy t :YÜ

lil çok ağuıdır, vazifen Uı.y.ık 
ya ,çalış. Borotinu ödemewn 

ka yolu yoktur. 

R atıp, puslu bir lsta.nbul 
alt§am.. Dolmabahs;e -

yıoın u ilrirün Blhhati 
bt\ll>er.i.lııi .aJma.k dt.ın lerden- ı 
heri ayın demır parmakllk
lar.ıııa y 8llarak bekhyen bm-

in nla ..cıoıuydu. &mlı;ıı-: 
- AUıtiirlt nasıl? di ·e sor:u-

orla.r \•e Onun &tlıh ti hnkkın 
aa malumat almaduıı. twlerine 
Clönemiyorlardı. Atntürlciın mü
davim liolrtotla.r'lndan bıri ~ ı
kmcltoşrin 'Panırtesi günü ~"1-
beai Şe'fm sıhlf vaziyeti hak
londn şu kls:ı., 'ti.kat 'hazin iza
hatı venyordu. 

- AtatUrke b'Ugiln 'bir Pore-
ti ~.apıtdı. Mid ınde ...- bU-
1 tı h. i~. dan ra 

hhi hal "nd v yava.ş bir 
enala-şm örün ğe adı. 

Sah gUnfi 18ı a aıltlk 
koma hali başlıyordu. Bu 
C:ia Atatürkün gözleri ya ~ ~ -
v açıldı :e aomn ındnki· 
iare yn tdu: 

- aat kng? 
Kendi cevap' rd' r, sus-

tu. Ve Ebedi Şef artık bir daha 
lronUŞJlladı. 

Saat 19.15 d art.ık tam mile 
kendinden geqmiş ..buluneyordu. 
F.A:rafında bnhmur, derin bir ~is 
ve ısb~ içimi bıçkınklarmı 
tntmağa .çnlı lan 1nıumı or -
du. Atatürk ba günUnü 
tamamen baygın bir halde ge
~ner. 

Nihayet Peıııeınbe günü saba
hı saat 8,50 'd , hastanın ba.yı 
ucuna "gelen do'lrtnrla'r kalbini 
muayene ettiler. Sağlamdı. Fn .. 
kat saat tnm dokuzda yeni btr 
muayen ne • b.I bir 
zafiyet olduğunu · i. 

DerlıAl biltün mü vi ve 
µıUşa.vir doktorlar davet ol ııdu. 

;pılan 'lllU(\)l tlcesinde 
bin mukavemetinde ftrı· 

görilldil. 
Jki günden.beri b y n bir haJ.. 

ri h tün hayatiyi parlıyordu. 
B Önd nn gözle-

· r ümitle çırpı-

elra.fını alan 

Blıyük ~tan ) tton g nleri, ciha- mekle berab hnstahRuı takip 
ı?ıta ı ağl.a4ığı gUnlerdt .Ebedi ettiği seyre gö k~ yobı 
Şefin 'bütüu ıstırab1amıı tcdaui- olmadığını biliyordu. 
'}Je ~~nlar arasında bulunt'ı.n Fa.kat .enerjisi, hMl yerlndey.. 
operatör M. Kemal Ol, , mıutı di. et:rnfıiıdalriler, zfif göster -
son demlerini ş&ıjle anlatıyor: dikçe. "TelA.ş ~ ne var, ben 

- Bir gün Suadiyedelrl evim- iyi olacağım!' diyordu. 
de oturuyordum. roeı Çaldı. Kalbinin :rp.ukavemcti sa~ 
Krtesi sabah, t dok Dol- sinde; luwtapğı yeneceğine ·oın 
mab çe .sarayında bulunmak- nı :vardı. Baıın, kereler: 
lığımı bildirlyorlardı. - Kemali Bey_. Bent a1bim 

Saraya geldiğim zaman, Ata- k~ or! Kalbim kurtarıyor! 
türkün kamında toplanan suyun 1 demışti. 
alınması mevzuu bahsolmaktay-ı Fakat karındaki sular, y~
dı. Bunun için de bir konsUltas- den o kadar çabuk toplandı ki,, 
yon yn.pılm 1 göriil- -on altı J1Ü'l om, bir ikinei 
rrlüşW. poılksiy ıltn 

Bu konsülta.sytındiı., Viyana- havı oldu. 

blk diş ekimi. protezin bileceğiııl d erek dıı. t;e. 1 m i~. hemen müjde ha-
ttikılnwmıa mfuıi olan bir et reddild edfyordıik. .Akıl Muh- 1beıini yeti§t.irdim: 
parçasuu koparml§ ve bu yilz- tarın göst.crdiği lilzuın Uzerinc - Atatürk benimle konu~tu .. ---------
den ehcmmiyetlice bir lmnnma ooroın ya.Pılmaaına. karar veril- dedim, hatta yo.nılınıyorsam 
~Fakat, ben gelin- dı. Ve bu.ıserom, tiirçok deful:u- beni tamdı!.. 
ciye kadar kanı dindirmlŞlerdL kendisine tatbik edildi. 'l'n.m bu sırada. Rıd aşa.. 

1ştıe bu sıralarda id1 ki, tebliğ Attürk sadece bakıyor, fnkat rak yanıma geldi ve ''ne v r?" 
cDeşrini lcab ettiren ilk koma odadakilerin hiçbirini görmüyor dıye sormama hacet kalmadan 
hadisesi wl geldi. au. Yalnız: mila.1ma,ğa ~: 

Bir aksam saati idL N t Ö· - Su verelim mi? di sornl- - Şımdi bana. sizi sordu.. 
mcrden tcıefmıla wziyeti öğren- dnkça başım yere eğip,, yukarı-! "Kemal Beyin, bnrad:ı. n i i 
dlm ve hemen Kadıköyündcn ya knldırmasından harareti ol p vnr, acaba.?" dedi. 
motöre atlı ya yetJ.ır .clmadığını bu müspet ve menfi Ben de merakla.nmaması ic:in, 
tim. işaretler sııyesinde anlıya.bili • vapuru kB.çırdığınızı söyledim. 

Atatürk, bu esnnda kendini yorduk. Pek inanmış gorünmedl. Fakat 
lasmen kaybetmiş bir haldeydi. Bu korkunç koma öbeti, Uç sizi mükemmel surette teşhis 
Asabt ihtilfıcln:r i~ ~mı- gftn sürdt1. etti.. Sa.rayda., öteki doktorlar-
-:yordu. Bir sabah, do r Hayrullah dan kimlerin bulunduğunu da 

diın celbedilen profesör Epin -
ger, Berlinden gelen profesör 
Fon Be.rgman Fakülteden Ne
.şet Ömer lrdelp, Gülhan ~ n 
SUreyya idayet Serter, teh
met Kfuıiit B rk, Nih t Rcsat, 
Hayrullah Asını Arar, bir de 
lben bu1unduk. 1 

Etrafm doJaşnnJnra, cıBı- Dikerle bize ta.'h • cdı1en nöbet öğrenmek istiyordu. Fakat, si· 
Atatü ün ıstırabı <;ok art- rak .. Bır k ... B•rakın ! .. " di e odasında otururken, Atntürklin zinle daha fazla mes0 ul 0 1du. 

mıştı. Miltemadıyen nefes ala- haykırıyor. fnkat kimseyi tanı· adamlarından Rıdvan, koşa ko- Rıdvanın bu izahatı l° ·ınc.. 
ma ığmdan ·ayet ediyordu. mıvı rdu. şa içeri girdi. Ve heyecan içm- son derece gPrilen inirlerimı7.., 

Biz suyun ert ·sı gi.ın alınma- Neşet Onıerl mtişavel'e ede- de biu>: bir d receye kadar y tı mı tı. 
sını düşiiniıyorou.k. Fakat Ata- rek, he!llen bir glikoz seromu - GözUnü nçtt ... Yatn~ınri ı Ata iır ün beni, nirin sık ık 
tür run arı ü~rm ilnncı yamn:ıfuı 'karar v d"k. Sorıra oturmak istiyor! haberini getir- sorduğuna gelince: Onu da.. sızc 
po:rıksıyonu, hemen yapnınğa dtı kerıd· "!li vatai!tmı vatırdlk. dl. sijyhyeyim. 
mecbur o' uk. Fa.kat "tiir'k, bir türlü slık€1- Do or H ynıllıılıl birbirımi. K ndı i, o günlerd ım 

Neticede konulan teşhıste i· 
ab t olduğu. hn6talığın vah m 

bl.l" R<"yre gi "ği noktn mdn. ıt· 
tifak edildı. Ve alm cak tedbir
ler üzerındC' • Jri' ili erek ba;zı e· 

A·lınan su. bu för de nyni net bulmuyor: ze bakıstık. saraya gelişımi, birnz endlşe 
mikta~a idı: On buçuk kılo ! AtatUrklin bu kadar ümHsiz ile kar •1 yor: 

- Yor ~ekin... Yorganı b. kurt k · Atatlı.rk r dıyen · knldınn . O ·ıyorum ! Yanıyo- ır varı ölü vnziyetindMı u- - V kı iz bir pon ·sıyon mu 
- Blitün suyu nlın .. Hiç kal- larak, hnvata tekrar al:d t et· var' Yoksa, farkında olmacfan 

masm ... dıye O.)~entyordu. ru~·:..e. ... ~. ooi~ld:O~ için- m i ad ta bir mucize idı. gen bir ~im mi kanadı? dıye 
Ameliye bitince: d ~ecti. Ben hemen krnıtum. Atatürk, tela düşüyordu. 

n n rahat ettim. Dün t:ıtür ··:rı Yatak 0 ası yanın- yntaıhnda oturuyordu. Şımdilik müsaadenizi s5 ti 1 
saslar kararla tıı'lldı. 

Pı ör Epinge.r t.n.raf ındaa 
tertip crlıten t'(' ım, Atatilı kü 
p k zayıf düşürmüşW. :Yeni tod· 
biri tin net celerl göri.Hdüktt!n 
sonra suyun alınmnsma ihtiytu; 
ha~ıı oıı <'Ağı anlaşılıyordu. 

ya vnt'UU~' b yurdular. daki kiltüooane odnsmd No- C'TÖ"leri'li dih•rek, b:ı.na dik- bura' bırakarak tat n 
Ne esi, muvakkat bir mıidtiet şet Ömer ve ihad Reşatla ara- katli d1tkatli baktı. Sonra, bir- hnsta.ı:ı-1 na ıl ba.0 la\ p, hnngı ~=~=,,.,..=cır.ıc~!C<'.1.-.~ 

için }erin geJmı ti. Etrafmda- mt?.da kon1ruvorduk. dcnbire: seyir eri t.n ··p ettiğine .drur sı· 
kil ı uh K - Tuhaf şey ... dedi, bana ne ze iz:thnt vereyim: 

Atatürk, konsültasyon yapıl
~zdan evvt'1 henirrtle hususi 
surettP görüsmPk istemişti. 

·ere m te l mevzular üze-ı Tevfik Rfü;tii yanımıza geldi olnu? .. r:davi \'e mü avir hcki.mJer 
rinde konuşuyordu. Aradan bir ve bir konsültasyon daha yapıl- İfül.21imi bozmıyarak: rafınrlan hilklımete t d.i edll· 
kaç giin geçti. Nt'fict ~mcrden gene bir telefon ha:beri: mnsı muvafık olncnğını fltivlecli. - Fazlaca uyudunuz. .. ceva- mış b ıtmm'1 ıre.-:mi rApora rr, "'• 

Akıl l\fuhtnr, Süreyya Hidayet, bım verdim. Atntürk 03g 0 ncsi ikfor k·mm 
Davet i\zerıne, ods.lnrına gir

dım. B S\' 1dl Cclüt '.Sav t' da 
y~nlarurd idi. Atatürk, fa laca 

-~fik bir anzanldu .. Kan Nihad R&c;ad, Havrullah, ben Atntürk.·kim olduğumu kesfe oyınaa, vüaudünün n lnsı a-ı 
durdurac k ·ın.çları nln.rak he- toplanarak, konsültasyonu yap.. çahaır gı"bi, gözlorhri benden rında birtakım ka ıntılardan 'jİ· 

hass gnrllnüyordu: 
men ray:ı gel!.. tık. Damar icinde serom zerk- yınnıyordu, · kay baçlı:ımı"'lal\1.1 . 

Anm ı i ı o uğu-j edilmesinin ha.vJ 'ddetli ve hat- Arlradn larm icerilri odP.da Hnfif olm ktu b r ber. ı runj 
-l{omtı.MY.}'y, diye sordu, w

yu n ı nlaooknnı~?. lmclce 
ııu ~dim: ğJr.nıa protez tat- ta tehlikeli arızalara sebeb ola- mer.a'k içinde butunduklnnnı knnanı rı dıı. sık k :'Ul•u J!t"· 

------------------------------' liyordu B ı fLrazta bır 't u-1 ptı ~ nız arn.eti atlarda na 
hiç acı duyu mıetınız. Bunu 
d avni tmv..da } p k knbii 
midir? .... 

At türk, bıl 
bnrs .•;ırmın a 
dl')(' divordu. (e. ur.ıırı 1 ınol uyfadı) 

Kend l ... ri "icab ed Bu kn.ıh..rUı. onların 
~ verd'm: tın o1 c !!im, alncak1arı raz'iyet 

"rak .etmev·n. dıY!i , v cercynnl nn hangi :kabilıyet 
hirbir acı duym1y ksımz He- ve şekilde tezahür edeccgmi 11:a
lt" l>arı-ıık delinm i asta vand manmda k federdi 
dr ·i!Öir! Ondan nr • dokunduğu. te-

Rir müddrl sonra biivUk kon mns et.tığı veya. ıçı.nd billunduğu 
sl\ltasvon kin tekrar hm: ınma hadiseleffr milli dm.derun arzu -
gıırdiği'Tl zaman tntUrlnin, ne- swıa ve .m nl ket\n en uygun 
ses· vrl t etti<Tıni gördüm. menf aüne <>lara v: ıve ıclsre 

Verdi~im izahat, kendisini ile hadisefoıı.n akibetinı en niha-
tatmin et.mi olacaktı. yet görüşiıue rfu.nedcrcli. 

Fakat, aradan Ç.ok bir zaman T hmin v ta.sav.vıınında kaı-
ge<;medt-n, lıastnhğın vahameti lan h. ~ karşı ~;.nasıl 
artmağa b tadı. Almnn tedbır- davranmak ıazı galdigım., g&
ltr. karındaki suyun çoğalma · leoekte la ı matu.ara, 
na mani olnmıy rdu. gösterecelder.ı ı i &da goro ne 

B·r gün. n Suadiy deki e· gibi tertiblcnm oap et:Uğmi, 
,•ımdcn, ~el fon! saraya çağı- o hadi e L•eya vak~nı - hudut
nldım. B ı sefer, telefon eden suz mantık ~e mt\.lin.keme le -
Ne.'}ct öm rdi: vücut venr, he s.in göreceği 

- Yarm pı·ofesör Fi enJe kabıliyette rı.tığ ko~·. ve h~ 
geliyor! Saa.1. kiz burukla üo- kesi inanma m dırnı :i!ı ve.zı
ku7. arasında sarnydn bulunu • fe b lirdi. 

0t.t.bt.dar uancvralannda; arzu
su gibi yülısek kudrette göl"" 
düğil. göz bebeğimiz <Ordumuzun 
harp ve muh :robe ı:ı.biliyetin -
den pek mütehassis ve mr.mnun 
olarak Ankaraya aij~üyordu. 

.fanevro esn ı da toz tllp
rnk lar içıt.-de devamlı bulunan 
At•türk, hafifçe r gtiT.unden 
n.h~tsız lmssına nığmc.'11, or
dunun muvnffalnyctinden aola
rı P"..k kf')'ıfiı ' • coŞkun bir ru
hi hcletl l!ofraya oturdu. 

Gt.oee ynrısnıa. d<Yszıı birisi 
0t:arıh yazı ile .ba.,.,lar., ilmı; ve 
diğerı ise: "yakın gelecekte ilıti
m hni derp c~ .t'Cliği dilnya va
ziyeti karşısında Türkyie Cllm
huriyefüıin alılcağı vaz'ı ve ha
li,, tesbit eden sıynsi ıki notunu 
Türk tarihine şah er olarak 
bır.4ktı. 

Üç yıldnnberi tÜUI ettigi hal-
de kalbl olduğ gibi her 

nuz! di e h ber veriyordu. Feyızli ıooirMuıtia cidd yeti 
K mi Mahsua }.füdfirü Sü- beliren movzıiinr ~hr açılmaz r 

revyanın od::ı.smd N t Öm~- he:nen ya da.ki rd binne; At t•• ' '\ ten le. anımı1.d kı bir görii 1e ıkendıSi o vak' ve h. yı gö- a r 
dıdu. KaN daki suyun nlınmn.sı renııy k gibi hasretli bir he
nrtık bir v.anıretti. Biraz so ra, yeca:nt ve alb erde, hı.r
prof .. r Fi enje geldi. O dn ?a ça:.eleruıı kuran bır e . J~ 
ınüta!eamım i tirak edince su ıle mutalea eder; veya. tedbınnı 
yu almnk hususunda kat"i k~rnr not ettirirdi. 
verdik. Notunu ıkmalden sonra oku-1 

Bu, Atat:Urke ynpılncnk ilk tµr, tarihe ve dile nit bll' yazı 1 ttnnk'9v:on olduğu için ~ k ihti- ı$c not eden ve not nu o yana 
r.' ~ 1 '.Nv>ulc ' Un 
yatlı harek t etmek 1!7.ım geli- f"""--::- ne ııyor., c ı-
yordu. it ı ile fikripi no~ eç)ene e-
Kalın (tırokar) l r kUllanamk q r ve bu la.t1fesındcn zevk du-

hissi mevzıi flurette iptal edici Yıardı. . .. .. 
ilfıc:Iarla k ldı me acı · settir- Urnumı~·etle Ato.turk: -Om-
nıcden karınlarınd tam n rilnce en ~iddi ıv tani i r hak-
bucuk litre su aldik. kında~ Ui linyenın ~ -

Ben suyu nhrkcn, AtatUrk tılması ıçın 'blltun muhakeme 
d lkamıntla.n çıkan suyun mik- ve kararlarını da kendi ynz
tarile ynkınd n alfı.kadar oluyor ~ ıka:rşısmda ~ıhmnn.ln.rdan 
su dotan şişeleri: "Bir, ikı ... üç... bırme not ettirirdi. . 
dört . .' diy ek ayıyordu. Sayfalarca \'~ 88:811arc ım::n 

Suyun on buçuk litr<;yi buldu- notla~ .. ı. htÇbır tashıh ih 
ğunu öğrenince: ttyacı gorulm ~ecek ve .duyul-

- Tuhaf ey •. d di, bir gaz mıy~ak kndar. akıcı ve sibile
lt:nekesi de ancak bu kadar su lenımş vuzuftlu 'fikrr ve muhake--
alll' .. ı IDeleriııin m~.a ve medlUIU pak 

Ve iüı.ve etti: m~b~t v~ .ifiirgün 11\md t.o-
- İnsan, karnında, bu ağır- c~~sı ?tiylik dehrunnı.n. ~ 

hk varken hiç rahat edebttir barız alA:mcflerinden hirı olar. k 
mı?... ' 1 sızyılabilirM 

Su a'hnması üzerinden, ancak O; :muhm-c~ rn~ n~ 
yirmi dort ~t gecmişti. 'Karın, eksenyetıe. şıfö!ii emırlcr. ~ r, 
te'lrrar şişmeg başladı. Bu nal, ve J>f:k~1acür ::w mir~nı,not 
Omm can1m tnknn ti. Istırnbh ellirirdı. A\}ca.k; hu ktibil emir
saatlerln te'krar ve ~le bu ka· lerinin bir 90p."'unun y yan -
d r çubuk avdet edeceğini tah- 1 .~n .~a~rns~yle -~ bir 
miu <etmiyordu. Biz, kendisini, ~ sı~ıup ,g dCC: gı, . ve ~Tuc 
bin dereden SU getirerek, te Hi 'lllCU edılem~yeceğı ~diş inı ~n 
clmeığe ~"Şıyorduk. A'tatiirk, zam~nl~r<la idu .~a. . mg
bn 'Sôzlerimize inmmıı görün - men• O• gerte gör uı .ne-

• ticeleri baldmuia ıcoskun fi.kir 
Vle m.u.hakemelorinin rarla.rı
:ro,; ve icrn emir1erini da.ima not 
ettinmek usulllnc.'f en hayatının 
sonumı. im ar ayr'ilmadı. 

* I• çinde btı1unduğuınuz dün
ya bidisesitıi ölümünden 

on üç ay eV\'el görmfii ve tasn.v
v:ur ettiği vazj,y~ti tasrih etmiş 
ve Tilrk" Oünüruriyetinın n.
la. - \'ilZİycti, yi ~· lu 
bir notiyle g tenmşt.t 

37 yılu uı nrite rınınde 

hatıralar 

Aydın yanılan w---------.....ı 

hnliyle ya.,.~yan Büyük Ata
türıkün bilyü:k habrasıın taı.ız 
ve takdis maksadiyle kudretli 
.notunu sevgili yurtd filanma 
sunuyorum. 

*· "'Ynlnız samımf b"r kana t o-
lrrak b9dlğimiz bin-ıey va.ıd r • 
d; egcT bu memle'kctin bır ün 

herhangi bir yerde bir .tr'.u:lıre 
girmesi, bir mulıarc tt•tul
mnsı veya ı tırfık et:mesı mu-

d hükurn t olarak bu 
hususta T. B. M. eclisıı e ve 
millete: onun. etrnfiyle m 
eder, k ve bildirerek v laya
'r. karar l\remıek ı1ruru ha· 
r:ırlaımağı. boşlıca vazife ydı
ğımız bir iştir. 

mu.mi 'ZC.f da en dini bie tlır n
e . A t-rkiln miıa en sine hi
zum ,r;önildıl 

d 

Yani istemiyoruz ki beynel
milel herhangi hidisede bır hü- e 
kümetin veya bırlrn.ç hukfıme
tt.n girişecekleri tenhhiıtleruım 
ta:bıi -<!ereysrua.n u veya bu 
tarzaı birbirmi :iltizam ıxierek 
milleti mazide bırçok h 
lerde ol uğu gıbi b!r emri 
kurş.ısında bıraksın. 

fületlerin fanli er: -
tün hidiseierı evvelden ta.bmın 
edip bir karara bJ.ğ 
kün olmamıştır. 

P.ununb beraber T. B. 
ı ·nm bu eketin u -
kndderatında du unerek bır ka
rar venneısi • nncnk onun ver
d~ arar1ann tatbik olnn'l ı-
lir olduğunu d 1 1V' 

herkese anlatıhnnsıruıı, bu mem
leketin sclimeti için esaslı bır 

oıau - u :zru y uz. 
Tüı kiye su ve~ a bu rz<la 

her gi bir re lil ~ rii.kıle dit 1-
.nnş gıbı b:ı..~ı ir ıdar: an
zanısı gôstermeği asla kabul e
d mez. 

B ıyük devle~ a.rasınd kı 
mü adele, rgmlik, husum t o 
lwldedir kı bunlann ar ında 
bulunarak bir bfulir.eye i.""S.rış
mnmak ihtimali v rdır. 

Hu ıhtima1e karşı ıse fı.zami 
de~ec e dikkati tedbırt . ve 
soı.,-ukkanlı bulunaı tu 
Jrurtarana.ğa Gal nak vazıyo
tinde~,. 

* EbPdİ Şef M.a:türkün tla-
nlldll. işaret buyurouklaı-4 cihan 
~ ti ve Türkiye durumu 
tahakkuk etti. Türkıye Cünihu
r.iyeti ~udutlnr.ınnı kıyılarında, 
hatta pılal'l . ti ,vidıi:lJjJ:>e
ri ~ harp y.angıw ale:v
Jeriıun deht;et veren .kızlllıklan
nı gordfik ve görmekteyiz. 

'Devletler mevcudiy<:rt.lermi 
Reye .sokan tbu korkunç kı

eıllıkJm- çen;ev:asi içinde uzun 
müdde.t de .kala · · ız. 

Fakat; bqg:üne kadar olduğu 
gibi M"ılli Şef !nönünUn kud
retli -zeıra ve büyük ba.sıret ve 
oğul,."'ka.nlılığiyle, tasavvur ve 

ta:ıımirilerin ıicinde kalan bin 
bir tUrJU ıM.diseJere ı dahi; 
oldığı kuvvetli .iaa.beUi tedbU'.lo
riylc .milletimizin hazır olarak 
ükiın ve huzur içinde tutula~ 

-cağına innnıınızdandır dd filli 
Şefe bütünlüğimıüzle v ile} 
b:ığlamağı vatani ve milli vazi. 
fe cdinmişiulir. 

A.nnı-·•t~alH 



,. 

...... 
Karanlık 

(tşıklarıJ 
tazaa : AD 6ÜlllİİZ 

u 9lnolt, Dwlet n!8im ... 

( En son Telgraf, Telefon ve Ajans haberleri ) 

9iBi .geatim. ••fena, ne 
~ fena. Ortıe.la.ma. fena. Ş-ôy1e 
11111 eöyliyebiliıim.: Ne az güzel, 
... OOk cüml- .lıdsi orblsı. .. 
.lr .. ~ya.cağmız epeyce kazma 
'"""l"1ŞlJt bir§eY. 
Fenaıan ~ yıkbm deha 
~ ~ daJla '""CS. Fabt 
~. yani (eser) denilen lrlq ..... ,.. 
Reooamhğımıınn §e'Vkini Kır

~-istemiyorum. Böyre bir ha
~t bmnen vicdanıma sığdı
~ Yalnız Devletin göster
~~ yüksek ilğiye, yıaı'<iıma, fe
~rlığ:a. karşı l&ubalilik, adanı 
~lik görmek istemediğiı:nisi 
.t•run yamalak bildirmek istiyo
hnı. 

R.eesamlarımızın çoğ1.ı vatan 
«ldevınde. Bunu da gör.den lWl.IC 
ltıtrnama.k insa.flılıktır. Serg:ye 
~verenlerden çok rica ede

.beni aa.zur görsünler. Yii
ıkonuştuğwna em.in ol

~- Benim sözüm içlerinde 
.~ gibi resimden ve ressam
'~l&n uzak beş kişi bulunan ı 

· heyeüoedir. Ya rabbi, o ne 
öyle! Türkiye denilen gü-

~ ;anık. ışık ve şür ülkesinde 
~de karanhğa &şık! renksiz
~ ışıksı7-lığa., şiirsizliğe, san-

8.§ık ! yooo ! omnaz bu! 
a.ma,yız ve söyleriz! 

irincilik 'nJlfdıik.leri tablo ka
renksiz. Wncitiği verdik

;tft.._ndu:iz karartı. tfçfincü de 
......ıa a.caip birşey. 

Nerenin Beyibeti adası o? Ge
IDt vakti Heybeliada.da. koyun 

~ 
mı'! Yağmur yağmıyan bir 

ortasında. gece vakti kadın
~ye açmaları ne nlu

t~! Resimde de mi bobstillik 
--uyor. 
ıo8an öyle aamyor ki kazanan 

ı...atien.n hepsi de karanbk or
lrıanlı., kirli licivert göklü İskoç
hd.a.dır. Türk gökleri! Türk de
~! Tti.rkiye renkleri! çok 
L~ ederim, jürinin gafletin! 
'"'""" gtiriinüz. Bir daı1ıa yapmıya.-
~ .. 
Baı tu komik teklifte bulu

C!.~: Gelecek sergilerin 
.~i seçmek için ayn bfr 
'4IUl seçilsi.ıı ! 
-._ ~a. da böyte değil mi? 
~ -0lacaJdar kurstan, imti
~. jüriden geçtjkten sclira 
~ olmiar. G1bıeo1 san'atlar
... da niçin oknagın? 

Devletin, ~artinin canla başla 
ielel"e karşı bizim de 

-- çalışarak karşılık 
~~emiz geıektir, borçtur, ö
·~dir. 

.L.~u sözlerimden üıcinenler bu
:~ tim<Uden açık taniye 
l"eıiyorum. li'akat onlar da doğ
tı_ k'OJ:ıup.nların samlıniliklerine 
.~tar. 
..._ Mtıkifat kazanamıyan gmel 
~-Vallerden de baJısetımek ister
L~· Ne yaıak ki hem yerim dar, 
~ resimde bilğim Jcıt. 

---•ıı«;---

*Vaşington-RuzveltA\Tllpa. 
,~~i başlıyalıdan beri &yan mec 
ı-ınde en büyük zaferini kazan-

ıbu§tır. Amerikan vapurlan ıfİJDdi 1n
!Bilizlere ve Sovyetlere çok mik-
~!ı!'illh ve malume taşaıya
~erdir. 

LE 

Ai18!' zabiHarinf ~ llfllJlm., _A_V_R_U_P A---... 
· 1HllUran adam · S U L H 

Vttl bCıkOmeti, bunun İ 
bir Polonyalı olduğunu KQNGRES 

tesbit etmiş ! 
Vlfi. 9 (a.a. ). - Bent!da 

bildiriliyor: 
La SoiaBe ga.Rteai Nantes ve 

Bordeuax'da Alman zabitleri
nin ö1di1rillmesine sebep olan 
t.edh.ivçi t9' wmun Parisde i
bmet edm ,,,.,,,.,,, illNnde 
Pobıyalı Wr )18htıdi tarafındıuı 
idare edildiğinıi ya.....Jrtadır. 

Zalnilcofun evinde yapılan a.
raştmnalac esnasuıd.a. bir çok 
sil8.hlar bulunı."llıu.']tur. 

Diğer dJıetten Na.ntes'da 
y.apdan suikasdin fa.ili de bulım
muşturd Katil Briilstein. ismin
de bir adamdır. 

Bordeaux suikasdinin ilci genç 
tarafından yap1ldığı ve bunların 
kimler olduğu malum ise 
de tahkikatı idare edenler ı 
bunların kimler olduğu malUın 
i3e de ta;hkika.tı idare edenler 
şimdilik bunlar.uı hüviyetini giz
lemektedirler. 

Bir Amerikan 
gazetesi 
~iyorki: 

.. Hitleri hakkımıza te· 
cavüz ettiği her yerde 
ve her sefer vuracağız,, 

Nevyork, 9 (a.a. • - Nevyork 
timea gaietesi, Almanya. Birlt!
şik Amerika. için bitaraflık me
selesini halletmiştir, diyerek 
ı;ıöyle yazıyor: 

Birleşik Amerika ititaraftık 
kanununun tadilini veya ilgası
m müzakere ederlerken narlleı· 
biz.im besabunıu. melleleyi ha.1-
ettiler. 

Biae, Atlantikte harp açtılar. 

--... -,__,_ .. 

Zonguldakta 
-<>--Bilmukabele biz de onlara h&rp 

&Qlyonuı:. Bahriye. tesadüf etti
ği bütüa nui denisaJtılannı ve- Uzun Mehmedin 
deni&iiatü kon!anhl.nnı tatrrip 
etmek için muhakkak surette hatırası yadedildi 
elinden geleni yapıyor. Bekli.ye- Zonguldak. 9 (a.a.) _ Zon
bilirdik. Bil.demedik. ctiretkir guldaktakıi kömürün Uzun Meh
bir Riyaset ta.kip eCtildi. Demok- met tıa.rafından bulunmasının 
raai. böeülmiyor, tereAdüt et - 12 inci yıldöaibH o1aıı dlirı. bu
miyor. vuruyor. rada kömftr bayramı olarak kut-

Amerikan zayiatuıı asgari 1 lamml§ ve bütün şehir ba,yra.klaı
hadde tutmaJc hususunda.ki ea: la dorıatı~. Bu münasebet
bü,U itmidinrizi Hitler'i bakla-: le saıa.t 12,30 da Uzun Mehmet 
mnım tecavüz ettiği her yerde : pariulıda yapalaa toplantıya sıi
ve bel' sefer vurmak ve ona kar- vil ve askeri erkan ve ımemur
ı,- ~lan muharebede şimdiden lar ve halle iştiri.:k eylemiştir . 
mevcut hakla.rımızuı kuvvetli Uzun Mehmediıı baıtırul ve 
olmasına çaloıımaktır. bulWjaun önemini belirt.eıı söy-

Dünya tarininin bu safhasın- levlertlen sonra bir ça,y ziyafeti 
da pahalıya malolan cesaret, verildiği gibi, gece de maden o
lıtürriyet şeref siyaseti değil. uz kulu bir fener alayı tertip eyle
laşma ve korkaklık siyasetidir. miştir. 

--~ ......... M.AJUILAJL4-«UUF ... - - - ----- - - - ----------, 
•Benim naçiz vücudüm, birgün 

elbet toprak olacaktır. Fakat 
Türkiye Cümburiyeti ilelebet 
pa~~a_r _ ~a]~c_~_k~ı!. ___ ~l!f!il~ __ 

--..xava<tSM$l4V4'A& MS.WLWMSL~$Faı@P4 

IPıttUJı rou~ 

Moskova, 9 (a.a.) - Sovyet 
radyosu. Almaıı tayyareleriıİio, 
ihtiWin kutıaaııı merasimi ee-
_nasında Moskova. İİal!ıt'iade çok 
faaliyet. gösterdikleriDi söyle -
maktedirB-. 

6 son~de. 250 Alman ta.y
ya.reei Moskova iimrinde uçma
ğa teşebbüs ~ de Sov
yet avcıları y~ tayyare karşı 
koyma topc;usu bantan, vazife
lerini yapmaktan menetmişler -1 dir. 

Kerç istikametindeki 
hert bareketi devam 

ediyor 

Popolo Di Boma 
şunlan yazıyor~\ ..... -.; 

J3erlin, 9 (a.a.) - Alman po
lisi tarafından \Tiy.a.na.•da ya.\ta
lanan Çek tedhişçiler çetesiue 1 
mensup 20 kişi kurşuna dWl -
miştir. 

Himaye arazisinde ya.kalan
mış olan t.edhişçi grup&lrile te
mu .halinde bulunan bu çetıe , 
halka .mahsus gıda madde1eri 
depolaımı tahrip etmeğe 'teıjıeb
hüs etmişti. 

Berlin, 9 (a.a.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb-

~~ınm'da Alman ve Romen Romada hayret ! 
kuvvetleri, mağlilp (füşmanın 

takibin~ cenup kıyısı boyunca Bir ltalyan gazete
ve aynı zamanda Kerç yarıma-
duı ·· · ete dev etmekte · • A ·ka 
d. Ytmenllaıta. tedilan_ı .. : - sı, men n 
ır. zap mış .. r. k 
İngiliz i8't' gemilerine taT'Şl t' g.. 1 ırının gönd.e-

sav&.Jta, Alman hava kuvvetleri, .. 1 . k 
dün gece bilhassa bUyilk muvaf- rı mesıne 17IyOr 
fakiyetler kazanmıştır. Alınan Roma, 9 (a.e..) - Stefaın.i: 
aav~ tayyareleri, İngiltere ve üıster•e· şimali Ameıikıa. kuv 
lekoçya kıyılan açıklannda. ka- vctlerinin göııderümem ve Turre 
fileler içinde yürüyen altı lngi- - Neuve•e şimali Amerika kıta
liz ticaret gemisini babrmıştır. lannm muvEUUilatı Roma cuıat -
Bu ~ilerden bir tanesi büyftk buatı ta.rafmd.a.u büyUk biı· hay 
bir sa.rnl<( -gemi$dir. Ve hepsi- ret gösterilmeden kaydedil.mek 
nm topyekfın tonilatosu 38.000 tedir. Çünkü~ bu hidi-, 
dir. se1erde Vaşington emperyalist -

Feroe adaları çevresinde gUtı- lerinin ıleh.ine İngiliz imparat.or'
düz künAk bir s. ilep bonlbalarla lugunun tedricen tasfiyesmi gör 
tahrib ~ilmiştir. mekteciirler. 

* Bükreş, - hükfunet Roman
Yfl. Ndyo ,,ebekesinin inkişafına 
dair olan kararnameyi taşvib et
miştir. Orta dalga 120 kik>vathk 
bir verici istasyonla kısa dalga
lı bir verici istasyon, Bük~"te 
inşa edilecektir. Projede Roman
yanın doğu bölgelerinde daha 
ba.Şka. verici istssyon1ar inşası 
d1ı de!"piş edilmiştir. Bükreş•te 
bir radyo evi inta olunacakt'tr. * Budapeşte - önümüzdeki ilk , 
kanun ayında Budapcşte de bir 1 

bolfevik aleyht.an büyü bir 1 
sergi kurulacaktır. 

Bu hM.iseler 'Şi.m:ali Amerikalı 
harp taraftarlanuın Monroe ı~a
idesini garip biı şekilde tatbik 
ettı1derini göstermektedir. Bu -
mm bir misali de İzlandanıniş-

. gali hadisesinde göriihnüştfrr. 
Fakat, diyor, Popoü Dı Ro

ma., İrlıaııda Avrupay.a İzlaru:t..ı.
da.n daha yakındır ve A'Vl"\IPada 
bu hi.diseden icap edeu .ueticeyü 
Ç1karaeak milletler vardır. 

Afyonun lnönü - .. guna 
Afyon. 9 (a.a:.) - Bclediye 

Meclisimiz, Milli Şef İnönüye 
Af yon halkının derin sevgi ve 

/şgat llaf111etlerl- ' 
ae zaglat 

Hrdlrigorlar 

Amerika ya 

cevabı 

Nota, geleceh 
hafta tclnde 

Jg6nderilefllleeelrl 
Helsinki, .9 (a.a.} - Fin htikU..: 

meti aoratle 27 ilkt:eşrin tarihli' 
Amerikan notasına verilecek ce
vabı ha.arla.mah.-ta.dır. Bu aıeft1I 
gelecek halta ortasından enet 
göuderUemiyecektir. 

G u.etderin 'llıl!Şriptl 
Helsinki, 9 (a.a..., - Ofi: 
Helsınkinm başbca gueteteri 

Amerikan clostluğunun kıymeti 
büyük olmasma rağmetı Pinla. 

diy.anın müstakbel .emniyeti balt& 
sına sabn alma.mıyacağıaı )'U
makt.edırtar. 
l<~a ~nihayet 

vemıec1i 
Londra, 1J ( a.a.) - Fin 8Öll

cüsii. Flııliiıdiya.run askeri 'ha.
rcl ata ni:'ha.yet vernıek istediği 
hakkındaki 'ba.beri tekzj,p et,. 
miştir. 

Diğer tara.ftan Ruzvat, Fin -
lindiyanm sulh yapmak arzu -
.sunda olduğunu g&ıteren hiçbit" 
deliliıı mevcut olmadığını ga.2Je
teciler toplantısında bildinnış ... 
tir. 

Bundan başka, Amerika Bir· 
leşik devletlerinden hiçbir Lı -
wıssut almadıkları ve .Amerika 
hariciye nıa&ırlığının, bu. husus
tıa. ~ aıpmış olduğu beyaaatın sırf 
propagandadan tbaret olduğu 
ha!ldruıd.a Finlerin ileri sürdt.ıt -
teri iddialar dlll"l.IDlU 1canştı
racak ~ettedir. 
Is~ FinJindQ'Bya yan1ln 
SWkholın., 9 (a.a.) - Şimdi

ye kadar İsveçliler tarafln~ 
Finlanda'y.a yardım obnak ü
aere 5.000.oğğ kron veri1mişt:tr. 

Bu para, gıda maddeteri mu· 
bayeasına tahsis edilecekktir. 

(şEHIRVE M'EMLEKET HABERLERi) 

Stok yapa'!!ar Ayvallktacmayet~ Batan .Motor 

saygısını belirtmek içın her yıl ----------• 
29 .Ağustos gününün İnönü gü- İ f İ S a at f e 
nü olarak kwtlaıunaaut b.ra.ı· 

vermiştir. Belediye meclisinin 1 1 
bu 4raran abnasuıda. sebep, Milli 0 S U D 8 r 
Şefin 922 }'111 29 Ağustos günü Tefrikamız• dördnncı 
akşamı cephe .komutam sıfa.i- sahifemizde okuyunuz. 
te ~rimime g~. 

'l'karet •iidilrliiğii, banlar/M çolı 
~ddl ıeldltl~ mücadeleye kanır verdi 

Bir boınak, bir 
zavallıyı öldürdü 

1ı1ıı Son günlerde bol bol mevcut 
r olduğu bıiJinm bul maddelen• Ayva.J.ı.k, <Hususi) 3 Tejrinİ 

ozanda dört Ii~da bulunmadığı görülmüş :;!: ~=~e: 
•• • lllıntaka Ticaret ınüdürlüğü Hakkı ile kahveci hacının ka.h-d t k " b a.ziyet1eri ~tuta vesi yamnda: . Z Or ~r egı r::ır vgiıti stok yapanlarla müca: - Bay Hakkı azıcık dur ae. 

\ 
k d 1 

deleye girişmeğe karar vermiş- ninle görüşeceğim! demiş, yanı-a çır ) tir. Öğreadiğimime ~ MitH ko- na yaklaşmış: 
nmma kaııunnnda. değişiklik ya- _ Araba ile benim ailem da
pıltrbn. bHhusa. gizli !!tok yap- ha bir kaç kadınla senin işine Xounm tetiri köyünde Ahmet 

ffı:san, Mehmet ve Ali isimlerin-
ldclci dört genç ayni köyde sev
dikıert dört kızı kaçırmı11lardır. 
' 
t ..... kul&nn. aileleri-
hiıı bu dört genQle evleıw>Neri· 
~! mımi oJma1&ndır. B&cliaeden 
....,beN&r oıluL ilmlanu aileleri 
~ıtaya mtiwt ederek fin.ri
lııri ~. 

Kızlar verdikleri ifadede IUll
lan aöylewn ielerdir : 

- Delikuıblarm. bu işte hiç 
'-' kabehatleııi yoktur. OJı1an 
biz~. 

Bu iddia ka.qmnda müddci
'-wm derhal evienmek üzere ..__<;leri mrbe.t buıı.kmıstır-

panlar hakkında ağır ceıai lıü- giderken her nasılsa. araba dev- l 
kümler konulacaktır. Bundan 
ba§ka gizli stokların bulunduğu rildi benim ailemin kolu kırıl-
yerleri haber verealece ikraıni- dı biraz para ver de ailemin ko-
ye verilecektir. lunu tedavi ettireyhn ! talebin-
----~ de buhmm~. Muvafakat et-

Diinka.. ya ...... nlar meyince Boşnak Rasim hiddet-
-e- lenerek biçağını çekmiş, Qerkez 

~ı caddesinde 127 nu- Hakkının liOl memesi üzerine 
ma.rah Rantı apartmanının 2 . 
nci katında oturan Senih1l ile bir kaç defa &eıplamli ve ôldlir
döıdllncll katında otuna Dür- müştür. Katil yakalanmıştır. 
ri,.e ait soba bonrlanmn Jrunım- Ayvalıkta çinğene ka.ğası 
lan tntv"'"", a:inı.yetine mey- eksik olmuyor yani gece kadm.
claıı \Ferilllleclen aöndttrül~. lar kavğaya 'başlamışlar bu dc

Y-me din il&at 19 ~ lrii.çilkpa- fa kavğaya er.kekler de knş • ar -da boBtan eoka.ğında 28 nu-ı k bü' .. .. ""~~ .. bir ma.rah Molla Kehmet.e ait evin mış ovga yumuş, 'WUtiWW 

bir oduında da yangın ~kmış, kaç kiiiniıı yaralaiJmR'9H•aiha-
a.teş ~ bastınJ.mıtbr. yet ~-

Yakup Yıldıran zarar ve ziyanının 
tesbiU için mahkemege başvurda 

Karadenizde Sene bumu a· 
eı.Jdarmda mıeçh111 bir deniwltı 
iarafından batınlan Ya.kup Yd
dırana ait Mehmet Aslan idare
sindeki Kaynakdere motörü ha
diaeei haJdnnda t.abkilı:at devam 
etmektedir. 

Mehmet Aslan ve müretteba
tın e.lman ifadeleri meselenin iç 
yüünü aydınlatmıi bulunmalr ~ 
tadır. 
Diğer taraftan öğrendiğimize j 

göre, Yakup Yıldıran zarar ve 
ziyanın tesbiti için mahkemeye 
müracaat edecektir. 

Neşriyat davaları 
Bundan bir müddet e\'vel mu

h&n'ir Oeıll«tln Er.in8"" haka
ret iddiasile Şehir tiyatrosu ~
jisörü ile tiyatro meclD98.lll neş
riyat müdürü BaJ'Bll Neyil'9 a
leyhine bir da va •çınılCl. 

öğrendiğiılıi2e göre eVYelki 
~n de rejisör müddeimnumili
,ğe müraeaat ederek muhamr 
Peyami Safa ile Tasviri Efki.r 
Neşriyat müdürü aleyhine ga
aetede Peyami Safa im7'iUliyle 
vazıla.n bir yazıda hakarAC: bı.1-

Bir yankesici 
beş aya 

mahküm oldu 
Cuma.rteai giinü 'Tophanede 

Necatibey caddesinde Hamdinin 
fırını önünde 21 yae1annda. 
Rahmi, önünde gitmekte olan 
Niyazinin ctizdanile beraber 3 
buçuk lirasını çalmışsa da etraf
tan g3renler tarafından yakala
narak cürmümeşhut ypılamııı -
tır. 

Diiıı cürmümeşhut davaları -
na be.kan Beyoğlu 2 nei sulh .ce
u. mahkemesinde yapılan mah
keme, neticesinde suçu. sabit gö
rülen Rasim 5 a,y ha.pee mah -
k'1m. olım!§tur. 

lunduğunu iddia ederek bir dava 
açmıştır. Her ijti da.va asliye bi
rinci ceza mahkeme&i'Q8 ar.Qnd&. 
rilm istir. . 

Pek yakında 

HAZRETi MUSA 
ve 

BENi İSRAIL 
j Yazan : Muharrem Zeki J 

AtD•4"m• Malwuım Zeki Korgullb1'm "'~ 8~ 
akayacal&n ~ Uftll ~ Ma8la tıe1kik1er '8etice81ıı4e 11.....-..: 
1lllf ulmıığu kıymeQi YUll wW. 

• • 
HAY ÇAPKIN HAYI 

• 
Çeviren: Behçet Safa 

Neş'eli, eğlenceli, merakh 1ı1e pek sOf'iildeyici 
bir roman 

Veni Sabahta 
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HERGEL CI İBRAHiM 
Yazan: M. Sami Karayel 147 

VENi S A'BAR 

~E•b•emdi•Ş•e•f•A•t•amtü~r11111k'aüıanı:ııı. I Bir şoförün dik
ölOmOnOn üçünoü katsizliği bukadar 
yıldönOmO programı olur f 

PAZARTESİ Şofülo Alinin idarestnooki 2525 
YağJanma.Jar, d.unln.r, menki- \ e nitekım Adalıya oyun kaptı- 10 İkindteşrln 1941 numaralı otomobil diln akMm 

beler, nasihatler, takdimler de rarak alta düştü. Hergeleci, üst saat 20 de İstiklfil caddesin.den 
bitti. Pehlivanla:- çırpınıyordu . üsle alta düşünce Hayrabolulu- 8.45 Program. son silra.tle Taksime gitmekte i-
Bergeleci, çok canlı idi. Lahln lar Ş8.'.1Jrmıştı. Demek Adalı, gü- 8.48 Ajans haberleri. ken ZambQk sokağından ani ola-
!Adalı Halil, donuktu. Düşünceli reşi bindirmişti. Zavallı Hayra· 9.00 Ebedi Şef Atatürkibı ra.k. önüne çıkan Mehmet a.dm-
'iduğu görüliiyorou. bolulular, hattA zavallı Adalı ölümünün yıldönümü daki bir çocuğa çarpmış, çocuğu 
Kapışıldı. Hergeleci, da.ha ilk Halil, hasmının oyna.dığı oyunu münasebeti.le, Milli sağ bacağından ağırca ..--.1a. 

~iden hasmına karşı hticwna geç bilmiş olsalardı kim bilir ne ya- Şef İsmet lnönUnün mıştır. Bu sırada Taksi~: Be· 
ıtft. Adalı da ayni mukabelede parlardı. • o gün bu büyük acı yazıt hattına işliyen 186 numa-
bulundu. Fakat Adalının güreşi Edirneliler, Adalı Ha.tilin gü- dol.ayı.siyle Büyük ralı tramvay araba.sına da çarp-

Baş, diş, ne le, grip, romatizma 
kıncı bır surette yapacağı gö- reşi bindirdiğini görünce canlan . • 'l}ir.k milletine yapb- mış olan otomobilin arka ça. _ 
rilldii. "'----ve, el ooselere be§ mışlard.ı. Adalı Halil, memnun- gı 'hn-n~ .. ""·- ~1~·-

....... l'°"~ d ı.n>.J-'"'-U uıı.uır m--ı·ngu- --•-·...ttr. 
ta.mıştı. n. Hasımnı üst üste istediği ması. us.ı. Ah~w. 
Güreş tam onbeş mddka a- gibi altına alıvermişti. HattA gU,. 9.M Ti.zim silkUtu. Yaralı Beyoğlu ha.CJtahımesine 

Nevralji, Kırık/ıh ve Bütün Ağrıları derhal keser 
icabında gOnde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kututarı ısrarla isteyinit· 

yalrta n.; hasmın birbirine hü- reşi takip eden koca Murat dahi 9.10 lstildil Marıµ; ve sa- kaldı.nlmış, suçlu yakalanmıştır. . - . ,,.. , . - • - iJ. •• : 1 !• ;;: ~ . . , .-, ·: : -: --:_ ~ ; • .,. • 4..,.,, ·, .-."": .. ... . -· . . . 

cumile devam etti. Bir aralık bu işe ~ı. Bergelecinin e- at 12.30..a klldar ;ka-
Bergelecı, hasmına çift paça zildiğino ve Adalının ağır bastı- paıuş. 
daldı. Adalı Halil de, hasmını ğma hükmetmişti. Adalı, hasmı 12.30 Program. 

az kanadile k~ladı. Fakat nvı altına alır almaz sarmaladı . 12.33 Ajansı haberleri. 
.k z kana.dına gıren Hergeleci, e olanca gövdeSJle üzerine yük-
~ı· r hamlede kaz kn.rra.dını ı;ıyır- lendi. Maksadı hasmını sarma l2.'4-5 İstiklal Marşı; ve sa-
dı, yılan gibi süzülerek hasmı- ile yenmekti. Olmazsa künte a- at 19.30 a kadar ka· 
nın topuklarına d:ndi. şıracakt.ı. Adalı, hasmına sım 151- panış. 
Adalı Halil, h81>mının kaz kana k1 bir sarma vurmuştu. Hergele ~.30 Program, 

dınuan kurtulamıyacağını z:an ci, hasmının ~luğunu, boş ye- 19.33 Ajansı haberleri. 
etmişti. Böyle birden bire has- rini kolluyordu. Boş yerini bul-
cnırun süzülüp topuklanna kadar muştu. Birdenbire bir sarma yan 19.45 Ebedi Şef Atatürkün 
indiğini görünce başına. gelece- kılçığı attı. Yağ güreşinde buna ı ölümünün Y ı 1 d ö-
jini anladı. Birden bire dönerek sarma yan kıl<:ığı derler Adalı, ~ numu mtin.asebeti-
JIÜZ üstü kendini yere attı. yan kılçığı yeyince birden c:ö-I le, Milli Şef İsmet 

Hergeleci, hasmının dönüp zülüp Hergelecinin yanına sırt ~ İnönünün o gün bu 
yüzüstü kendinf. yere attığını üstü düştü. Yenilmişti. Adalı , f büyük &eı dolayısiyle 
t;6riiııce o <la bir hamlede sıç- tıpkı Hergelecinin Bursada ko- Büyük Türk milleti-
nıyarak üzerine atıldı. Adalı ca Rüstcme yenildiği gibi mağ- ne yapbğı beyanatın 
Halil, büyük bir tehlike atlat - liip olmuştu. Adalı. okadar şa- okumnaaL 
mıştı. Eğer döntip yüzüstü yere şırdı ki, olduğu yerden bir an 19.50 Aziz ATA'mızın 
t.ıbn~ olsaydı. Hasmının eli- için kalkamadı. Rengi bem be-

1 yapbğı h.itabelerden 
ne ~n topuklarile daha ilk yaz olmuştu. Elinden gelse ço- bazılarının kendl sea-
elde mağJUp o1'81!&ktı. Bereket cuk gibi ağlıyacaktı. F.Aiirnelilc- !eriyle ne§ri . 
ıversin tetik da.vranıp kurtuldu. rin ağzını bıçak açmıyordu. A· ·>n.ııt t- · 

Adalı Halil, alta düştüğüne dalı yenilmişti. Onu koca Yusuf "V u llltiklfll MarŞt; ve sa.-
razı olmuştu, herhalde yenil - bile yenemiyordu. Hergeleci, ol- at 22.30 a kadar ka-
«ı,ekten daha hayırlı idi. Heı:ge- duğu yerden kalktı. Hasmının paruş. 
-leci, hasmını alta alır almaz der elinden tuttu. Ve müsafaha c· 22.30 M:~mleket saat.ayan. 

aa.rmalad.ı. Koca. Adalıyı, derek meydandan çekildi. Ada- 22.33 AJans haberleri. 
~Uçük H~eleci sarmaı ile dola- lının daha hala nklı başında de- 22.50 l5tiklil MarJı ve ka.-
mıştl. ğildi. paru", 

Allalı Halil, elinden gelse Her Hergeleci, daha gUreşecekti . a.,.•••••••m•••4' 
·,geleciyi sırtında olduğu halde &- Meydandaki pehlivanların güre- · • 

- kalkacaktl. Fakat nasıl s;ini beklemek mecburiyetinde i-
.ııw:una.u.tı.10 "reli. O, küçük Hergeleci di. Biiyük Ya.şarla, Koca Murat, =::::::= S P Q R =:.:== 

'lmcdik yerlerden hasmını bağ- hala hasımlarile uğraşıyorlar - l 
ıştJ. Sarmayı vuran Herge- dı. Güreş kıran kırana olduğu G 

ieci, hasmının sağ ayağını da için Hergeleci. ba.5ı almak tizere reko • Romen gü-
;;;~ıe J<östekliyerek vurmuş- ~:!~ ~~lii~~u.giireş yapması reı birincileri dün 

Adalı Halil, kalkmak istese Hergeleci, silindi. Hayrabolu- ak.:am seçiJdı•)er 
1
bu, ayak ıkösteğile burnu yere lular, ona bakıyorlardı. Sırtına '$ 

,vw-ııp dağılacaktı. Addı Halil, bir havlu aldı. Oturdu. Herkes . ~~~ye C?ro~o romen gUreş 
·üçük ihasmırun ne berbat ve, merc1.k ediyordu. Adalıyı yenen bınncılıklerı, dun ak§am Beyoğ

'ne lbelA bir güreşçi olduğunu Hergeleciyi yakından görmek is- lu Halkev~nde yapılan final mü· I 
JJ.ıvraboluda öğrerunişti. Fa- tiyorlardı. Çok geçmedi. Koca Gabakalarıle S<Jna ordi. KaJaba
k ... t ne y.ıpsm şeref meselesi i- Murat, hasmı olan Yancıvı mnğ lık bir seyirci kitlesi tarafından 
di. llıp etti. Murat, hasmına bir çap alaka ile takip edilen güreşler ı 

İki pehlivan, altta birbirlf"rile raz topayıp sürdü ve, çengelliye- çetin ve heyecanlı oldu. Eleme-
tnm on dakika boğuştular. Niha rek biiküp yenmişti. Büyük Ya- ler sonunda her katagorinfn 
ıyct. Adalı, paça. ile ıkalktı. Fakat şar habire hasmilc uğraşıyor _ Türkiye birincisi şu şekilde se-1 
Hergeleci de paçayı kurtardı. du. Yarıcı Ahmet, dayanıyordu. çildi: 56 kilo: 1- Halit (Anka-
Gür~ tekrar ayakta ba.<Jladı, Gü~ şimdi koca Muratla, ra). 2 - Recep {İzmir) 3 

İki pehlivan birbirlerini hırpalı- Herg,eleci arasında olmak lfı.7Jm İsmail (Ankara), 61 kil~ 1 -
yorlardı. El enseler, tırpanlar geliyordu. Büyük Ytujar. has· ı Bektaş (İstanbul), 2 - Fazlı 
m...;;,...rini takip ediyordu. Herg<r mını yenerse bunların galibiyle! C1zmirl, 3 - Manol (İstanbul). 
lcd. Adalının kıncı güreşine şid gür~ecekti. lki taraf yarım sa- 66 kilo: l - Panayot (İstanbul) 
dclle mukabelede bulunuyor.. at kadar beklediler Yaşar, daha 2 - Mehmet (Kocaeli) 3 - 'fa
Vt·, daha kıncı oluyordu. hala hasmile diretiyordu. Ni • lat (İzmir). 72 kilo: 1.:_ Beslen 

Hayrabolululat·, bağırıyorlar- hayet Cazğır, Bağırdı: . l Kocaeli), 2 - Doğan c!stnn· 
dı: "Hergeleci, koca Murat mey- bul), 3 - Mehmet Ali (İstan-

- Ha, Hergeleci!. dana.' bul). 79 kilo: 1 - Rızık (latan· 
- Yaşa, pehlivau be!.. Koca Murat, geniş ve sallı vü- bul), 2 - Adil (Samsun) 3 -

Emlak ve Eytam Ban.kasından ·, 
~ No. Yeri ve cinsi Mukadder kıymeU 

3188 Beyoğlu, şehit Muhtar mahalles: CavA.ı. sokaiı eski 11 1260.-lln 
yeni 4. pafüı 8. ada 392, parsel 15 numaralı 30 metre mu-
rabbaı kargir ev. 

3189 Beyoğlu, eski Hüseyin ata yeni. bülbiıl mahallesi atlı asas 500.- " 
~okağı eski 23 yeni 26 ada sın parsel 9 No.lu ev 

3217 Yenikapı, yalı mahallesi, küçfıkl5r.ga "Samatya tramvay 148.- " 
caddesi" eski 197, 199 yeni 1'7~. 177 taj 171 ada 1118, pafta 
210, par~l 12 numaralı 74 metre murabbaı arsa, 

3234 Beyoglu, kalyoncu kullu~u mahallesi samanca Ali "Korniş- 150.- " 
ci" soka~nda e5ki 23, yeni 25 taj 55, 57 pafta 19, ada 45a 
parBel 25 No.lu 60 metre rnuro.bbaı arsa. 

324~ Beyoğlu, bülbül mahallesi, teuekeci solraiı, •ki 20, 22 yeni 114.- •• 
18 pafta 44 ada 569 parEel 31 numaralı G6, 75 mettt mu-
rabbaı area. 

314e Beyofılu, eııki pangaltı, yeni fnönü mahallM, ~ bayır 1112.- " 
:.okatında eEki l15, yeni 111 pa(ta 55 ada 61i parsel 1'7 nu-
maralı 182 metre murabbaı area. 

32'3 BeyogJu, koca tepe mahallesi çaylak aoltait eski 59 mil- 206.- " 
kerrer yeni 73 pafta 46 ada 580 panel 47 numaralı 82.50 
metre murabbaı arsa • 

42'3 Beyoğlu, bulbül mahallesi serJar ômer tokatında e9ki 892.- " 
63, 65 ,67, 69, 71 yeni 57, 59, 61, 63 pafta « ada 547 par-
ael 7 numara\ı 635 metre murabbaı arsanın 25/30 hlesesi. 

3291 ~yoğlu, lnönil mahallesi elma datı caddesinde eski 96, 1165.- " 
98, 100, pafüı. 54, ada 602 pıırsel 8 numaralı 191 metre mu-

rabbaı arsa. 
3292 ~yoğlu, tomtom maballeti c:ımrı Feyr.i sokatı eski 10, 12, 44Ş.- •ı 

yeni 14, 16 pafta 31 ada 327 p;ırscl 21 numaralı 297.60 metre 
murabbaı arsa. 

IU3 Beyotıu, tomtom mahallesi yeni çnr~ı caddesi ve boba ocağı 81~.- " 
.:>kap eski 4, 136, 138 yenl 6, 13'1,p.-:Jtn 24 ada S23 parsel 2 nu-
maralı 81.50 motre murnbbaı arsa. 

3:!94 Beyoğlu, Çu\..."Ur mahallesi eski ham:ım, yeni adam ve çak- 108.- " 
mak sokaklıırındn eski :ı. yeni 2 pafta 7 ada 379 parsel 9 

numar:ılı 43 metre murabbaı cırsa. 

3298 Bl")'oğlu, çukur mnhııllcsi kant kurum ı;oka~nda eski 53, 180.- " 
yeni 73, pafta 7 ada 378 parıı<'l 8 numaralı 60 metre mu-
rabbaı arsa. 

3299 Beyoğlu, tomtom m:ıh:ılle!'li kıır.ıb~ kuyu c;ıkmazu)da 1~.- " 
eski yeni 5, pafta 36 ada 327 ı>:ırı:E'l 18 ımmnralı 145 metre 
murabbaı ar a. 

3302 Bı>yoglu kalyoncu kullutu mahallesi koruişci sokatı 126.- " 
eski 14, ada 444, pafta 19 parsel 25 numaralı 31.50 metre 
murabbaı arsa. 

3316 Bcyo;ıu, bUlbıll mah.ıllCSJ ktrcçh:ıne ııokatında eski 17, 923.- •• 
yeni 37 pafta 41 ada 588 P n;el ICi numaralı 615 metre 
murabbaı arsa. 

1345 Yeniknpı, yab mahallesi alboyac-ılar sokağındn eski 70, lı4.- " 
yeni 84 plllt.a 208 ad:ı 838 p;ırseı 49 ımmtırah 114 metre 
murabbaı o~a. 

3366 Fatih Yedikule eskı ımrnlıor ;)'tmı hacı evhat mahalleı;i yeni 101.· '' 
hocı manav sokal:rnda eski yeni 102 num*rıılı 201.35 metre 
murabbaı arsa. 

3875 Fnhit, Yedikule eski fatih sult:'IP MC'hmet Jeni Kaı.lıçesme 5Q5.-" 
nıahall~i eski Yeciikulc caddtıSI, yeni çüte dolap çıkma-
:unda ef:ki 26 yeni 5 numarnlı tahminen 7000 metre mu-
rabbaı bostan. "bost.'m içinde kuyu ve bir de kulube var-

dır" 

Edirneliler, çok güvendikleri cudunu iki ta.rafa salhyarak kn Muhlis (İzmir). 87 kilo.·' 1 - , 
1 H el 

. l. t 3396 Beyoglu, bıllbül mahallesi tur:ın cadd<'Si e~ki 94, 92 90 185.- " 
Adalının ya nız erg ecı ;aar- zan dibine geldi. Herg,cleci de Nuri < stanbul), 2 - Mehmet ı -._ · ' 
tiU5IDda büzül<iugünü görünce çok geçmeden kazan dibinde Ali (Çorum). yeni 100, ıoı paıw O ada 568 Panel 7 numaralı 74 meıre 

..:ı ...:ı K y murabbaı arsa. 
ı:zt.ırap uuyuyorlanıı. oca u- mevki aldı. İki pehlivan yag~lan- Agı~ r sıklette Çoban Mehmet h 3397 Beyoğlu, kocn tepe mn nllesi duvarcı Adem ı.oka{:ı eski 403.• " 
ı;ufun bile karşısında en çetin dılar .. Ca.,ırır, onlara şuntı söy- rakipsi~ olarak birincidir. 'fil- o 

ahh 
k A "b '" 82 ycni 100 taj 9 pafta 46 adn 530 parrel 2ı numarnlı 

v k a;r güreşleı· çı nran - }emişti : sabakalar sonunda birinciden ıoı.50 metre murabbaı orııa. 
d Lh, bu kiiQilk pehlivanın kar- - Hangı"niz galip gelirse bir beşinciye kadar derece alanlara ha .J- k l rd 3399 Beyoğlu, kocn tepe ma ilesi kuzu kulağı sokağında eski 120.- " 
ijl~m~ ynrmı ıyo u. nUreş daha yapacak.. gu'"reş federasyonu reisi Tay'-·ar ~ M d b " d f 6.. J 5 p;ıfia 52 ada 538 parsel 33 mımıırnh 119.50 metre mu-

Koca urat. ı.K e ır e ev- Cazgır, elile ış· aret ederek da.- Yalaz tarafından muh~-lif mU-• • d k -'· ·1 .ı.. ı..c ı-abb:u arsa . .ıuua e oınunç ı:;c.<Jı e nara a~ vul zurnaları durdurdu. Ve aha kafatlar verildi. 
rd 

S441 Beyoglu, 1'.t..>tikoy mahnllesi, bilezikçi sokağında eski '42 3724 " 
yo u: liye seslendi: V f B ) b • • 

1
7 d be 1 e a ey er eyını mukcrreı· yeni 122 numaralı tahminen 98.74 metre mu-
:ıay a · · - Koca Murat, Hergeleci .!ril- ' "t:I b " ı ,., F f ralıh:ıı bahçeli ev. 

- c a re ı arıeı.. res.ecckler bunların galibi di.Yet' ener stı•kJAll• . Koca Murat, yan gözle de "' tı. Yukarda adresi "e tefBiliiu yazılı gayrımenkuller peşin para ile ve a ·· 
güreşin galibi ile tutuşa<"ak. ı,ık arttırma usulile ı;atılncakuı-. MiiLayC'deye iştirak ede<:ekler mukadde» 

HPtı::-elecinin güreı,ini seyred.i - Bu is. te. büviik Ya<><>r galip yendı• · H" ' cer Yo b pehli J' .,,.. kıymetin ~·iizrle onu niııbctinde lt•min;ıt y;ıtırmaları llızımdır. 
yordu. ıç gorm ıgı u - gelirse karlı <;ıkacaktı. Çünkii Kupa maçlarına dtin Fener- 1 P b ·· ·· vıuıın giiı eşini beğenmişti. "k ' .. 

1 
d l k k thale 13.l 1.94 N:;;em e gunu saat ondadır. Satı5 etınasında verilen bo-

l ı gureş e mey aman G1 aca - balı~e ve Şeref stadlarında de- del mukadder k1.vmel1 geçtiği tnkdırdc teminat akresi derhal arttırılmaya-
Güreş yarını saati bulmuştu. t K M t H 1 · ' ı. oca ura • erge ecı neş- Yam edildi. Maçların ehemmi • rak ihael kimin uhdesine icra ediliı'te teminat ak,..esi ona ikmal ettı"rile-

Hatta '!eçmişti. Adalı Halil, bir ı · · k kest"l k " rev erıuı ısa ı er ve apış- yetsiz olması her iki sahaya da ceklir. h1.eklilerin pey rıkçesi niltu.cı tezkereı;ı· ve ık kıt'a foto"-'ta bı"rlik-

Beyoltunda lırtiklfn eedd~indc 8'10 numaralı ı 
" BAKER MAGAZASINDA 

Erkek, kadın ve çocuklara mah•·us 

GABARDİHE, COVERCOOT ve TRENCCOOT 
Kumaşlarından mam(ıl ve her ıaman oldu&u gibi en aı~ cillf,ten 

MUŞAJJ;JBA ve PALTOLARJ!JJIZ 
Muuhtereın muştcrllerinin ~ını-ine flınfıde bulunmaktadır. ıııııl 

·~-.-. 
Bey~ğlu_ Tapu sicil mullafızl1 ğındarı:. 

Tahrır korrusyonunca hıızJne ,,dıı.a yaı_ılnıasına binaen htanbul def 
terdarlığınca senet!Uzden hozine na11111 il tescili ı tenılen eski Turşucu yrr' 
SUtlilce mahallesinin Tataroğlu sokaı ındn be~ sayılı gayrunenkul ıçl• 
18/ ll/194ı tarihine mWiadif Salı tıüıııi ~.ıat 15 de mnhall1ııde tahkil;:at yııP1' 
iacnfından bu senetsiz mal üzerinde bir hak tasarruf iddia edenler vıırll 
vesaiki tasarru!iyelcrile birlikte muıın en g1111de mnlı:ıllinde bulunıı~ 
memurumuza veyahut daha evvel ~·ultrınahınettc Bty~lu tupu sfoıl ınıt' 
i'wfızlıgına müracaatları lüı:umu ilan c.luııur. •·91 61"' 

1 İstanbul Belediyesi llinları ... 1 
. Beyoğlu kazası dahilinde Dol.wdcre yolunun ınakadıım şose inşaııh nÇ•~ 

cksıltmeye konulmuştur. Kf';iif bedeli 4057 liıa 24 kuruş ve ilk tem natı sO 
lira 29 kuruştur. Keşil ve ş:ıı tnanıc ıabıt \'e munıneltıt ınüdürlüı;iı kal" 
mlnde &:Örülebilir. tlıııle l:l/11/04t Ptıııembt! gilnfı saat 14 de Datınl :Sil' 

cUmende yapılacaktır. Taliplerin ilic tcınln11t makbuz veya mektuplari '
1 

ihale tarihinden üç gi.lıı en·eı Bch.:<li~, fon işleı-i müdürlüğüne mürncn'1<l' 
slacııkları fennI ehliyet ve 941 yılımı niı Ticııret odası v~ikalarilc iJıP11 
.Unü muayyen saıı\te D•lin1 Enciı:nende bulunmuh:ın . ~ 

lstanbul Terzilerle lıazır elbiseci/erili 
nazarı dikkatlerine: 

Ter.ı:ilik malzemesinin lı;uınbul.1 tahsis olunan ınikdarı için ;:ıl{ıkııdllf' 
lara veril~k teniat li;;tt'lerinin t,iyat ınıirak:ıbt:' bllrosuııun trısdıkıııdıı' 
J:t-'(,'tnek sartilc Terziler Cemiyeti tnı • 1 rıııclıın yapılm:ısı lstaııbul fiyııt rı\V° 
rukabe koınisyonunun 20/10/941 taı"ilılı karan ıkUzasrndaııdır. Bu uı.ıı.ır 
ınelere ihtiyacı olanların ccrniyc:ttl!ıı otlacaklcm ihliyıu.: listelcrıni d0Jdur

9
• 

nık terzllik unvan tezkeresi \ e ocınlyt·l hlıvivet dizdıınlur.ile birlı~14 

• ı0/11/941 Pazartesi güniıncten itıbaıer. 17/1 lf9H Pazartesi günü spnl 
12 

Ye k<ıdar cemiyet merkezine getirınc'.e: i ll!ın olunur. 
!WfiA:"Aft@ıt'rt' --'i 

· Emniyet Otomobil Tamirhane~i 
Bilômnm ot-0mobil m<>förk:ri, ~1l8İ \e makas i~leri t.eıni

netb olarak tamir t"dilir. 
Adres: Sirkeci, Salk.ımsöğüt. Jt.Jrduğan sokak 5 

Ahmet l'ılına:ı ,.e Abdiillalı Dt>mirooleıı 

TÜRKiYE CÜMHURİVETİ 

ZİRAAT BANKASI 
Kurutua taribl: 1888. - Sermayeaı: ıou.000.000 '.:N.ı.rk ııruı. Şube ı• 

AJaruı adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka .nuamelelerl. 

P•ra biriktirenlere 28~00 lrra lkramlve verlvor • 

Ziraat Baokaaında .ıtumbarah ve uıuımı" tltl»8ITUl .ocaablanndn l!O 

az :ıo lirası bulıı.-ıanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıaeuwld 
plA11a &öre lkTamlye dı;iıt.'•cakbr 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 11100 adcıd 60 

4 • soo • ı.ooo 
4 

40 
• 
• 

!50 
100 

• 
• 

1.000 
4.000 

• 120 • 40 

: 11110 ıt ·20 

Lira Irk &.ooo Lir• 

• 4.800 • 

• 1.200 • 

l.ürlü hasmını alta ıalanuyordu. tıl ,., t ·ık h 1 J 1 ~ 
5

' cu H.c~elC<(i, hasmırun altına dil§- aHr . .nıur1a : 1• ..am _e<ıe u .. u .. odı:: az bir seyirci kalabalığı topladı. te bildirilen tün ve flllate kadar şubemiz emlfık servisine gelmeleri 
. ta erge ecının uzenne yuru u Fener ~tadında AJ....-.dar Dogu· • 903 _ 9416 DiKKAT: Heııaplanndakl parnlar blr ı;ene içinde 50 liradan ·~ 

mek. ~ordu. Onu, alttan ye- d ı d' • · b" lı ...... . F ve o u ızgın ıı· çapraz top - yu 2 _ 1, Vefa Beylerbeyini 8 _ O ========================================== dü~lyenlere ikramiye çıktığı ta)tdlrde ~ 20 fazlasiyle vmlecE-kür. 
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Halilin altına dilijmeğe karar ·· d u,,.. d kada h ~ .,.. ruyor u. ~ a ım r ya ız. Evübü 6 . 2 yendiler. Bevkozla man~la ıki ru:istan alınacnktır. Tolip olanların knlıul ı;E-raitlnl ve imtihan ~ 
verdi. Adalı da hasmını oyunla. l b zl a "d J 'J __.. ~tına almış zannederek sevindi. anmış,b~a. k ı a~~da~.,,l ı 1t · Demirııpor uzun bir çekişmeden tarihıni ö~renmck üzere müdilrliı~ım!lze mür:ıcaat etmeleri Ulz.ımdır. -Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoı)tu f'\le~rlyat Müdürü: M. Sami Karaycl 

Birden ıre oca gov esle uc; u sonra 3 _ 3 ı.-rabere kaldılar. (8009 - 9599) ld.. (H e ki 
Ve h

.,.., ...... ,.,.. -3.ı..- eJır -•---Ü ~ Bası ı.,ı yer: • e r Gürsoylar ve A. Cemaleddln Saraçonlu matbauı) 

• QO,Llu.u.&&ı.u.u.w. AUııa.z. - ve elleri yere geldi. Derhal top· 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•11!!!!!!!!!!!!!! 
;-.erine çulls.ndı. Ve bir oturak lanarak doğrulduğu zaman has-ı-; -
künteai vurdu. mının belinden k:ıvradıgı~ nı 0

0 ör- H · B · _.... .A:dalı, hafif hasmını oturak H 
1 

. . . . h - ayır dedım. ir ~ey mı yeceğim amma! Bana bu bile 
j.:Unte6ile aşıracaktı. Tam aşı- dü. erge ecı, ıp ın amnına ı oldu? ı• s ağır geliyor. Dedim. pcağı zamıruı birden bire Heı- bir ya.n baş a.tmı" ve köstekle- - Sabaha kadar uyumadın, a e Olsunl rl I«'itnat şaşkın bir halde sof" 

el 
. bir dı A .L.ı.. mişti. Koca Murat, kösteği ye- beni de uyutmadın. Homurdan- d ecı sayvant aşır · ~. yın· ce u"muştu. Murnt, kurtul · ~ rdı t't d. B' u: 

d 1--- d kuz ·· ek "' dm. bağı n, ı re ın. ır ara-OJU>aü o uç çeyr mak ı'çı·n kilçu""k hasmının bı'lek- ? d' rd B - Niye Efendi Hazretleri? oro. n~-ı to ıan.:ı· lık nen var. ıye so um. en ..ıa. y u. ~ .. "'"' par uı. \erinden yapıştı . Ellerini sök - artık öldüm, dedin. Farkında olmadan hücumur 
ve boşalan kUntesini tazelemeğe mek için zorladı. Fakat cok gecı· - Öldüm mü dedim? Zeyrekli Hunnap Hoca Anlatıy' or,.~·-·- acele ettiğimi anladım: çahetı. Yalnız kime ve neye!. meden çelik bir mf'.nğeneye gır· - E\·et. ---~...,.,,.,,..,,,...,, ........... n ... ~ ..... ·- --~- """ - Yani el öptürmek ihtiyat" 
'Hergeleci bir s.ıçrayışta ayağa diğini se7..di. Üste de kiiC'iik has· - İşte görüyorsun ya henüz lığa del8.let eder. Halbuki siz 
ha"· km---~;-~, u..:.....ı~..,. ma mı kendisini ileri dogru· sürerek · · B. 1 h k - Can_ ım dedim. Ben aı::ık ol-1 • 13. · ına.şaallah terü tazesiniz. ~ .ıu.ur-. .ı..ı;..,. 6~ ölmemışım. ınaena ey mera " kıcı bir yaz güneşi etrafı kavu- GUlüştük . 
.uevraJ,arını görmtiştü. 

0 
vakit önden çenğelledi. Ve, ilk elde al· edecek bir şey yok! dum. ruyoniu. Uykusuzluğun ve buh-ı,Bergelecinin daha iyi bir pehli- bna alıverdi. Murat. gözünü a· Bu sözleri, bana lYE ana !-1ef- Arkadasım hayretle: - Şimdiye kadar latife diye raıun tesirile fevkalide bir bit- Biçimine getirdim: 

:Yan olduö-ı"'" ı.m ...... ~~;. çıp kapamadan alta diismiiı<tü. kati ile bağlı arkadaşımı te:Sf•Hi - Aşık. mı oldun? Kime? dinliyordum.. Fakat anlıyorum kinlik hidd.esiyorum. Gözlerim - Siz hiç kocanızı sevmedi· 
e- ~U.l.Uo9.... Yıldınma vunılmusa döndU. Alt Dı'ye sordu Tereddüt g'""te · k" d;ı_ k k" h tal - red t · b" '-- niz mi? Dedim. 

B
-eleci kurtulup aya"'a kal · ı· "l·n söylemic:tim. Ben hakikaten · · "" , ı - ı uu a şam ı as ıgının ve pence e.. çnnde ır u.eyecan.. TT·----
-0 ' "' tan k- 1k.ayım dedi . K:ılkamadı. "' " ed ----ı· "'--- k ··1d·· ··mı AUAC'ara.k cevap verdi·. :a.,,.r ~-1"'-a• bir n& .- salladı. ~ o"'lmüatu .. m. Fı tnat. o '"'zel meli- , m en cevap vcıuırn. uÇlt art1 o um., cu esinin Gti7.el F.i.tnabn yolunu beklivn. 

.... ·H~yudah ma.eaclİıili be' · · Silkindi, şahlandı, koca gövde· ke be-;.u manen öl<lü~Üştii. Ev- - Senin Sulu likablı arka<la- manası rnnnı~. Etrafa l)twive rom. Ni.haıyet kögede sev~ - Hayır, maalesef hayır! yıl· 
Adal~ BaUl, mukabele ·~tme- sinin ZOl'ile alttan kalkmıığa <:a· velce Zateriza<leye acımı.tım. şının kız kardeşi Fıtnata. ettiğin büy\ileri bana kalırsa. belirdi. Aman yarabbi hem de dı.omız hiç banşma.dı . 

sif3t.i. ÇiinJd1 daha aklı ~ına 
1 

lıştı. Muvaffak olamadı. Nf•ı·e. Halbuki şimdi onu en büyük bir Murad sözlerimden bir mana ~imdi kendine tatbik etmen la- yalnız olara:k.. Adet8. bir çocuk gibi aev.dli· 
,-ı...-.. · · 1Af ..ı-.ı:.·ı kal cien boşahea_,.e kalkmak i. t.-ı... düs.ma go'"rliv. ordum. Öyle bir ç.ılraramamı,tı: Hemen yerimden .fıriadım Ye yordl.llll. ~·şti. uq;ı az sın bir ta.rafmdnn kö,..cldendi •ini H-_. J .ıı.. h h ld d · • ·, _p..ı.: ~...:ı:-. Bu ·-..ı...-·- ıı.. ·-ın·yordu -ı::ı ... -+,..•da hi,. OO" i:)l ~;sınan ki hissettiğim ~~.ri - -a ıı;ın er a e t;. ı ve eonra k 'ı bir lisan- sandık odaaındaki dola...t .. - on- t:aı ~ --.uuu ı .. 
or- • ""-'3~ "' J. Ye l-.Ylaııdlg·ını cr(}rdti-. u.._.. "f'C'J'• edi }" A 1'- D& taraftan" n-l~:-?, ._;

0
de ..... ""'~ ,,..,

1
nlm•• .....,, 1'> aynen hisaedi_vor, yu .. rümek iste-• ''&JD yor. Fıtnatın eY ı oldu- ia illılv~ etti: yak ş~ini -.ı.0---• yarım bar ıı:m;ı~ 

.r- · ""' 1§ .... _.. ~ ~ ( A rk:ıgı var) y alib ı T • ..,._. .,........,,_ .... - ....U--t vii•~l ma:-~ ..n..ı....enı· ;;... -.ı.ı~rt. oyımu. görmemişti. t1ri • -;:::J=::::=. diğim yolda )1lrüyor ve giizel gunu un.uttun g a. - Bu hal devam ederse sen- dak çaktım. Odame. döndüğüm »ı:uıö e- .n ............. ..-
pehlivan ayakta yine boğuş • =======z:::.-A-Y 1 Fıtnati benden cv\'el kapm:ık is- - Umıtma.dim dedim. Fıtnat en aynlma.m icap edecek. Ken- ~an J'i.tnat poetumun ~ nüne eğdi. Yüzü JuzanmııJ, dıı .... 
waga b:H:dadılar. Hergelecinin , 1928 sen~. mdc B. Ct>km•'<I" •lk o- tiyorou. Onları yanyana, bir ev- j Zateriade H~ Beyin kans.1- ·ne bugünden tezi yok bfT yar- na oturmuş beni bekliyordu. Ya daklan hafif hafif titriy«-dtı: 
~ altta daha kolaYlıkla kulıuıd:m :ıım~ oldul:uın tllplom;lını • de, bir odada düşündükçe bütün dır. I dnncı ara! .. va.ş y&V'MJ girdim ve yerime <r - Ah Efendi Hazretleri bi~ 
~~ni aakh kesmişti. ·Onun zayi ettim. Yenısini :ılnı·nğımd:ın r. - vücudüm titriyor, müthiş bir Bu benim •"lime bir mfıni Arkadaşım günlük işlerini ta- turdum. Güzel lmdm. elimi öp- mezsiniz. Hurşit hiç bir zanıJa1 
aıtına Qalımına getirip belli et- ~sinin hükmü yokutr. ı kıRkançhk damarlanıri4a. dola- midir? kip etmek ÜY.ere evden aynldığı ı meğe davrandı. Gü.aek: kalıbının adamı olamamışt.;1"· 
medcn bir kere daha vata.cakb. ~çekmecede Muhtcrcm Arı Jıyordu. Murada: Dostum.un ka,ol~ c;a.Uldı: zaman saat eDi ilerlemişti. Ya- - EJ öı:>enlerin çok olaun di- (~u var> 


