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[Aıman ~~sust ) 
tebhgı 

- .p<Uffikte faaliyette bulunan A metikan kruvazlMertnden Mtı 

Almanlar Kafkas r ..................... : ..................... , Paslllkte 

Kaban'ıa 
merkezi 

lrasaodar 1 

te Malkop 
zaptedlldl 

dağlarının şimal !HiNDiSTAN! bly k bir 
eteklerine vardılar 1 KARIŞTI 1 deniz harbi 

Stalingrad cenub ı Polisle halk l 
batısında Sovyetlerin ! arasında kanlı 1 Amerikahlara göre 

kar~ı t~ar~uz~_arı 1 ar ışmalar oluyor~ "Harekat müsait 
puskurtuldu ~ P j bir şekilde inkişaf 

Bir gUnde 82 Polis j etmektedir .. 

uçak düşürüldü merkezleri İ Tokyoya göre 
·Berıın, 9 (A.A.> _ Alıman ordtt: ta,ıandı i " 1 ff h b . . .k. . 

ı~ı tbaŞkumandanııAı:nm husus1 ; sa ı ar gemısı, ı ısı 

~a~asyanın ş:maunde v~ Hükumete ait iki İ ağır 7 kruvazör! ~ muhrib 
1n1n

1 
talka:ruun ~cbmiY~\ıaa.t 1s w zahire mağazası i ve l O taşn gem ısı batırıldı 

o an Maiıkıop şuıı.n ug . ' 1 : 
<te seri teşki!lerin hücumtle uap.. yağma edildi i 
~ir~ i P.earl Harbour, 9 'A.A.) - A:mi. 

:ser.un, 9 (A.A.) - Alman ord\r - İ ral NLmi.tz taraimdan neşred'ilen 
ıa.n başk()mlltanlLğuun husust teb : Gandi ve Nehrudan ı ta'hliğin metni: 
liit: i k '/ d" . i Birleşik Amerkanın Pasifık ve 

(Devami 5 inci sayhda) :Sonra tev l e ı/en/erın~ Pasifik Okıyanus bölgeleri donan.. 

R I~. 1 saru•s·ı 1,,19 u buldu i masına merı.:.ıfo k1ıYvetler cemı'bu oy ere gore 1 13. ~ ,.-1.!1". : ~1 Pasiflt böıg · b~rIHderlııin 
: - ~ yar<i'..mı ile 7 Ağustosta Salomon 

Ş• ı K f k 1 Bom'bay, 9 (A.' A.) - Bom.. : ta!kıımadalaıırun Tulga 100],gesınde 
ıma i a asyanın : :bay ~Ollb~inım reisi ile eyalet ta3.11ItUZ harekaU rine başlam'§la.T 

• : ~t~~nın ~kreterleri tcv. dır. Hmıelcl.t dlUşman kara tayyaıre 

bati kısmında i !k.ıf ed1Jımı:şleııdrr. lerinin w gami.zonlarımn mu'kave 
1 Gand!inin tevıkıfi hakkında metine ır.ağmen musni.d bir şe'kilde • t d h 1 şu malUınat ~eı·ıl~~ktedır: . . inkişaf e!ımektedr. 

vazıye a a ! Saat 5 de u~ 1>?·1s otomobıli ,. 8 Ağustosta Pas'f•k donamnası. 
: (Devamı 5 ıncl sayfada) : nln taaııruz eden teş'kiH Kıska adn ziyade fenalaştı '. ............................................ ~ (Devamı 5 inci ıayfada) 

c :J 

• 

Milli Şef Ankaraya 
avdet buyurdular 

Reisicümhur Kayseri, Niğde 
ve Kırşehir hava/isinde 
tedkiklerde bulıindular 

Milli Şelln Nevşehirlilere lltilatl 
Ankara, 9 (A.A) - 7 Ağus.. v~ yol uğrağında'ki köylerde rin ziraat, iktısad, kültür du-

tos 1942 Cuma akşamı Knyse. lbinleree lha1k.ın pek candan, rumla.rı üzerınde görüşmüşler, 
a-ı, ni,ğde, KLTşehır vil!yet'ler:i.. coşku:n sevgi tezahürleri ile aldtklan ıyi neU~eden memnun 
nin ıbazı !kazalatl'nda tetkik ee. lkarşılanmışlaroır. Redsicüm • olnnrşlarıdıx. 
y:ahaıtlerine çıkan Rcisicüımhur lhur, adı geçen !kasabaların ve Nevıehlrde 
lsmet İnönü, 8 Ağustos Cuımar lk'.öyUıeni:n hepsıne başta mensu.b Reisiciiımhur öğle yemeğini 
tesl sabahı saat 8.30 dan itiba. fbu1unduklan vilayet valisi ol. Nevşehir beled!vc::ıinin teırıtib 
ren Kayseı'.i vılayetine bağlı d'uğ'u halde kaymakamlar ve as etıt.iği myefetıtc yedikten sonra 
İncesu, Ürgüp, Niğde vilay, ti. keri ve mül·ki memurlar, öğret. Damad lbrahim Paşa kAiıtilbha. 
ne 'bağlı Nevşehir, Ampsun ve menler; parti, belediye, ha1ke- nesimi teşrif ouyurarak escrlerl 
K~hir vlW.yetine bağlı Ava.. Vi ve odalar ve cliğer anahallt tetkidc etnişler ve bun:dan son. ı 
noz lkazalarıınıı teşrif buyu.rm.uş teşekfkıüllcr ve bilhassa kadın, ~a yeni yapıL."llakta olan halke. • 
la~. .. erlkek bütün halle ile yakından vini gezerek aynlıt«"!arlken «Nev 

Re.i.S:.rumıhur, bu kazaJa:rda ıtemas ederek kasaba ve kövı!e. (Devamı S inci sayfada) 
~--...-...---------- ....... ...-.......-.. ....................... ..-. ............. 

TOrk Dil 
Kurultayı 
açılırken 

Türk dili davasını 
yürütmek hem 

milletimize hem de 
Büyük Atamıza 

karşı borcumuzdur 
YAZAN: 

~fesör doktor 
l __ ~adi Irmak 

Dilenciler arasında anhe~ 
85 lik tecrübeli bir 
dilenci in ifşaatı 

' Dilencilik kumpanyaları nasıl kurulur, 
tayfa nerelerden temin edilir va nasll 
çahştlrıhr, paralar kimlere verilir? 

Geoe saat 12. '!'aksim meydanın- Usulca yanlarına kadar soltula. 
dayun. Meydanın ortasındaki kıü • rak, onlara far'ket;tirmedcn, konuş 
gü~ paııkın bir köşt>sinde 6 ila 12 malarına kulak v ... :-dim. İriyarı a. 
yaş arasında bir sürü çocuk, o:rtta. dam, sekiz yaşlarında, prpatya gi. 
larmda da orta yaşta, iri yarı bir bi sarı saçlı, kü\ilk bir yavruySı 
adam var. Bu, çocuklardan mü • çııkı.şıyondu: 

Tüık dllini sevenler ve ona nıı. r.eklke'b lb:r dilenci'ik h"Umpanya - c- Nafülle kız, sen adam olamı. M.oSlrova, 9 (A.A..) - Roytel" 
ajansının hususi muhabiri bild'irı
J"or: 

Cuma gecesintlenberi şimal Kaf 
it~aının batı Kısmmda vaziyet da 
ha ziyade fenal~ıştır. Ruslıa-, 
son gül"il.erdc şiddetlı muharE'bele
rtn cereyan ettiğı Kropotkin çevre 
sinde ıgerllcm.i.şlerd.r. Son g~len 
~a'berleııe göre Kropotkirı ve Ar
tnavir oephesinıd.1e Ruslar yeniden 
ÇE!kilın1Şlerd~r. 

A 
nanllar için her c1:ı .kuni?tııyı bir sının iş sonu ıçt..m:ııdır. Gi.mlü!k yacaks n. Günde 120 kuruş, bu da 

ı 
baıyramdır. En az::z varlığımız o1an hasıiatı_n Hık kontrolü b-..ı !çt'nuda para mı? Bak, ötekilere, her ak. 
Türk · d3i için harcanan her emek yapılır. (Devamı 4/2 de) 1 
y.eıf.tnd'ıed1r. o:ı g~bi biyososyal bil' 
müe~ iç~ sarfcdilen gay:reder, 

Kuban nehTi ıle Maykop pe'tl'Pl 
ku,yulamı .~ast.~a yegane tabii m.a 

(Devamı 5 inei ıayfada) -----o-

e 
e e geçi e er mi? 

Yazan: Emekli General K. O. 
1 - Şank cophesinde: !cephenin; ihdası dnha !kolay gıbi 

. ~vada, A:vrul?.a batısmda ,g?rii~esi . dol~yısile N~nveçin en 
ilkınieı !bir cepherun suratle açılma şmuılın.d~·kı şımal bur.nu ile Pes. 
s~ ~a lll:I', yoksa bu .ikinci (Devamı 5 inci sayfada) 

Yenime 'uslarımız 
Dün yapılan intibahta Numan Menemencioğlu, 

Müttefikler Rusyada Şükrü Sökmensüer, Safi Erdem ve Erenköy 
meşruti idare kız lisesi ınü;lürü Sabiha Gökçül seçildiler 

Ayrı bir 
Bas salhl 
şayiaları 

kurulmasını 
duşunoyorlarmış 

lsviçre gazeteleri 
Rusyadaki durum 

hakkında ne diyorlar? 

:Bem, 9 (A.A.) - Ofı: Alman 
~hfillen ayırı b:r Ilus sUılıü ha.'l{. 
~lnda hiQb.ı· şey söylemiyorlar. Ye 

dlbette talbl3t ılimler · nde olduğu 
gİib · derha!l elle tutulur ve gözle gö. 

(Dev mı 3/1 de) 

i gilte ede 
t , nkldler 

Hore Belisha diyor ki: 
"Mısırda zaman müt
tefiklere çalışmıyor,, 

''Kaynaklarımız 
dağınık bir halde,, 
Londra 9 (A.A.) - !ngilitz ba. 

eıın.ı : 
M. Horc Bc1bha Mı ırda zaman 

u.n:surunum Müttefikler lehine çalış. 
madı~ğını yazmakta ve şöyTe demek. 
tcciir: 

Her geçen zanınn halen bulundu. 
ğumuz elve:ri~lı durumu zayıflat • 
maktadır. Rlommcl' şimdi vur • 
ma'k faztmd r. 

•• n 
çok 

u arşa ı a 
eyeca lı odu 

Beşinci koşuda Prens Halimin romansı yine 
mağlfıb oldu ve bu yüzden çifte bahiste 33, 

ikili bahiste 43 lira kazananlar oldu 
-

Beykoz, yüzme birincisi oldu 
., 

Müttef k milletle7 rn ik · nci brr cep 
lh:e lkurma'ktan bnhsedcrken Jnpon • 
ların lhu cepheyı ş mdıden açmnğa 
hazır lbuhıındukhmt söyleyen M. 
Hore Bel. ha şöyle devam ediyor: 

Halbuki bu esnada müttefik m J. Düp;;ü, yüzme müsat'>aka"arından fkt gunınt1ş 
~aone ika_yıdıedilen nokta, Sovyet or. 

1.rsu tka:yıtsız ve şartsız .teslim ol. 
ttıaQdkç.a hiçb.r sulhün yapılmıya
<!a.ğı<J.ıın 

(Devamı 5 inci sayfada) 
Dün iehrlmtzde yupı[an seçfmde rey pusu.laları sandığa 

(Yazısı ıayfa 4/1 de) 

leıtllerİ'n lkaıy.nakbrı da';ınık bir lıaJ. Vdı"efendi at yarışlarının beş:nci Prens Haı!.imİ!!l Rouumsı ik!nci defa 
ldie :bJlu:nuı,yıor. Bu kaynaklar b ide, • ha:fta lk.ıoşı.ıiları dün büyük bir kala. Özdemirıc mağlub olduğu .için dun~ 

atılımrl-:enımed'ilk.ço tcısıTlı hlç bir karar alına .. ba1ık önünde yapııdı. Ceçcu hnhn. kü ya.q~la:r tıpkı "cçen hafta olduğu. 
D'll3.Z. kr büyük heyecan muhafaza cttıi. (Devamı 4/1 de) 

t 

• 
l 
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•• 
Sabahtan Sabaha: ılll.a.!:IA&i Dlakale : = Sakin geçen hayat insanı yumuşatır= e g n 

-····-Rusyadaki lzarb 
Vaz yeti karşısında 
lngilltr .... ve Moskova 
Konferansı 

.._. ____ Ekrem Ufaklıgil_ 

.. I ngiltere b~vekili Londrada 
<kğıld~. 

lngılltt.re b-c(şvckilınin Landırada 
ilJuJunmayışı ~i.>uk öğrenilir.Bütün 
dı.mya) a lhaoe-r ~ ocilır. Fakat mulh 
terem Mist r Çörçil hüikumet mer. 
'kezinde de,r;;ıse nerede? 

Gayet tabii ve ~ doğiru olarcı.k 
Mister Ç&rçıl n her seyahati kalın 
lbı.r sır peR"des· iç•nde saklanabil1r. 
;nereye g:;tıt ğin i, ne '° akiıt gi ttiğ n i, 
thangj yolu tak.iıb etf ğini bılen an. 
c üç beş kış· <len ~barettır, biz 
<taıma son~a cigrcni.riz. 

• 

.. 

Her iş bol para ile 
Olnzaz. iş vardır ki 
G önnek ve yapmasını 
Bilmek yeler 

, ___ Burhan Cahid __.) 

Cenub \.lltd.y.e.tle.rim:i'Zde seyahat 
edaı dostum nııla.ttı: 

- Babam vaktilc Adana kazaia· 
rından b~rindc kayı:m.kamdı. Me'k· 
le<Ô ta~ia.ıter.ı!mı' geçinliğim bu ka~ba 
Y1 bu s!efel'lkv s~ahatimde gorduf11· 
Çocu'klullc zamanlarımı hatırlad ırrı· 
Hemen hemen d~mi; bir şey yok· 
tu' Yalln~ kaısabadan tren geç yor• 
du, yeni. o~arak bir istasyon b nası 
gör.düm. Aradaki mesafe otuz ~ 
yı~I ;:k bir tarih 1 » 

Ve ·:çiın' çeke-Jck ilave etti: 

Bu defa Mıs.t.er Çöçilin M~-';:O. 
vada 'buJunıduğu s-yıenivur, fakat 
fahımi.nı kat'i. ad<letmiycl ·m, yarın 
ro iterem I!ı :z.: ba~vekilmin 
Ş gocla, yanurı d Kah red b.t

İnsan hayatı dümdüz akan bir dereden ziyade çağlırnnlar araMn. Sakin ve hadİ!ıesi.z: geçen bir hayalı hiç bir zaman temenni etme -
dan geçen azgın bir nehre benzer, bu nehrin $8kln kısmı ne kadar yinlz, bütün ömrünüzün bu ıekllde geçmesini garanti edemiycceğinlz 

- Otuz beş yılclır bu ka<>ahadıırı 
lcim kaç kayma.kam, kaç bele • 
d.iye resi gcfdi, geçti. Biri okun iki 
me!tre yo açmamış. Halbu'ld bu kıı· 
za mıem~&eıtin en zengin bi:r zah·~ 
aınlba'rıd r. » 

hmd~unıu : d . r z. 

...,.ı_ ı •---'-t · · fç.ln ilk müşkülde yıkılıp düşerseniz, buna muknuil hayatınız güç -
~....... se ıuucr.K erımız o kadar yumuıak, ulm ve ir~de kuvvetimiz o lükler arasında başlar ve öyle geçerse karakterinizde bir çelik sağ -

Do~ teessüf üne :şt' :a.k et• 
tim. Falkaıt hayretini tab. gonne • 
dün, çiinkü bizde k~aba ve .:ehir. 
leriın imarı İç.in programl,1 hareket 
dtlndk. yıeın.i hrr usuldür. Yaikın vak· 
te kadaı- bu ~for tayin edlife:n bü} iik 
memuırlaırın zevk'ıne ve lkeyfıne, he• 
vestne bağCı kabnış.tı. Anadolu iç'rı· 
d!e arz Qok birkaç ıimaır i)rneğ· vartıı 
hep bö)•le şalhsi gayretlerin mahsU• 
ludilı. Ha'fltii 1zm.ırin. b~ün ü vıı· 
ziyetinde bille doktor Behçet Uzut'I 
şahs'i m'dSaisi T'Ol oynam ştlr, r akal 
birçoık beieclilYe n-erıldJc<rİ, kayma'kıı![11 
fuır, va'lilleır kah m~"u)i,yct vehnıile 
kll:h aıdarm een de siyasetı ile hulu'Il• 
duhlaırı b.saı'balardan biır iz bıTiı'k • 
maıcl'ıa.n g&p geçmişlerdir. 1 falbuk1 
geçıeın gün Dah lıye Vekilin'n ge41Ç 
jaınıdlaınma • zıı:bider:nc yaptığı hit<l• 
becfe · t eiru. 0ği giıb' kamın hiç b·r 
zrunaın ileıri ve hayırlı hareketlere 
dl'l!ge!I o&naz. Bilakis ona destek o. 
for. Yeter lk,' iht'yacı ve faydayı ka• 
iu.ıın.fa t~lr f edecek formUlü bu~mııl 
ve bıcır ~en c"'·cl iradel' azimli. 
o1nıniı. Varztiıfe s:ılı hlnde enerji ,,·e 
aırzu ohn~n ~.l'ndeki sal1hi;et köt 
t tC'IlC gııb · ·s görmez. olur. Bi:r kezt 
kruymaıka.m.ntn salShiyet.I:eri olduğu 
yer.i medemil~tirecek, ima; cdecd; 
kad'att' g'eUl ·~. Yol yap::ı.n, köpJ•İ 
kılınan, su geıt tren, mck<teb aran hal• 

Jı.Iı tE.- Çörçıl l.ıosko-ı:ad3 lbul'U • 
sun veya bulurıl""rı m, bug'in mu 
iıakıkak olan bfr ff."Y 'arsa o d 
Sovyet hükumet mer1'ez.inde Soıv. 
yet devlet ad .nları ile Anglo _ 
S~GOn d...avlet adamları armmd 
mu:niım ibir toplantısının ~ apı!m~ 

nisbe:.te zayıftır. lamlığı vücud bulur. .. . .. --·----.... ·--··-.. ··----· .. . ..... ..-.. ...... _______ ..._..._ ... ~--..··-······---------------------

o dulıuıdur. 
Moo'kovada müh;I'!l b. toplan • 

tımn yapıl'cl1ğım b kiiğımiz gb bu 
tQPlantıda ımüızakel"'.C masasma ko. 
rıulaoo!k olan başl.ı<:a r:ıeseleyi Rus. 
ya)~ )aro m ~ffin teşkil ettığini 
de ) , n !?na J'htiımal. elmadan talı. 
m.ı.n edeb,} ır Z, 

Aınığlo • S ikoon a' _m· Ru ·aya, 
Rus anm taarTuza u~ad ğı Ye At. 
mırın.ya « rşı mi:l.emme-1 b:. s· • 
lf t~l ~~:n n anlaşıldığı 

4 üncü Türk 
Dil urultayı 

bugün r~çı ıyor 
Sehrimizdeki Dil Kurumu 
azaları dün ııkıam AnkEtraya 

gittiler 

gi.İ'rtdıen'be-r' mu.ntaz, m~n yardım o·· ._ .. 1 ........ 0 .1 K rul h 
cl'I: sıHi:n ıgôndercı.:. ceph n gön- .. cnıawncu u,"" u ta•vı u 
<lercl , tayya,.c, tank gö d n:l'. Ru~ gun .Anka~a~a Lop~:ı~acnkt r, Kon. 
;yG ne iS'Jedliyse p,önd"' 1• Fakat greye §Ch~e.ı ıştır~k ed cek <>
Rusyav.: memnun ctır.ekten dama lan ıa:zalar. ~i.ın akşamkı trenl Anka 
çıdk \JU'.'{ ·aldı. . la.) a f' ..,.. .. ~ • .. Bu arnd.a Ü~·~r-

Rusya istıy , k: Avnıp2nın b:1 ~.te \ u Cemıl Bıfscl n reıa1L • 
kö,.<:esındc b -:ephc kurulsun AL gı.nd......, o .r heyet d~ Ankaray~ ha. 
mcı.n ku'.\i vo. n:n 'b;.r k smı ora) a <'C Tdcict etmıştır. • 

' ---111----
.ıksın, Ru ;an•n yuku azal:tı . 

Hdkıkattc. Rusyanın bu .~·füg d , 
Aıvı panın bır k&.;es nd b'r cep
!><. kuırulm k t- ola aR y • 

Dumlupınar so:rı 
defa o1arak 

B 
a y ti. çesinde 6 

ık açık var 
Bu açık ftr mvay, elektrik ücretlerile Belediye 
resimlerine yapılacak zamlarla kapatılacak 

Fm'lkalade 'ıuz yet c:toi:ıy1ı:, i oe. I J akın bıır varıdaıt tem!m ed::focek. 
lcd:yl? bütçc .. inde g~tt.ıkçc arıtan a- tir. 
çığı ka,pa.tm.ak uız.oe. t:: bcledi;E-.u n ı Beted:.ye 'lıiüçes ndc halen 6 mil 
yenı va.rıdat meubaı aradığı, u·am on liraya yak.n b'x açrk ıbuhnı
""ay ücnetlerin.e Z'am y>apılacağın 1 maktc.ıdıır. Bu açık var.datın esı;:i. 
yazmışt ı ) naza:::an 4 m Lyon lira eks:lmesı 
Bazı bekd1ye re:.:rn'lerin.ı . .n <.... tı. ye masraila.rın da yüzde -cl'l.i n.is.. 

.rılma haa.Gınd '·i kanll:ll p.: jcsi b nıcie artması yüz.inden ilerı ge~ 
de yakında Mec ise verıl ceK>tJr. rt.r. 
T.ramvavlaru ikı kill'UŞ zdm yapı
-acak, d~~iik uc1et de b'r k. ... ~ş 
artınlacak ... 

Bu suııcı! ;e s0nedc 3 :rr. yona 

elMtrik ücrci1€!I'ile 
ıesımıe>me yapıkıcak 

:rın bu açığın knpatılaoağı 
· mı..: .kıtecfü r. 

;r n getı.ri mı r. Yunanistana g· diyor 
Gazeteler darın g~cn1erd yaz - 1 Pan-u.du mensucat tevziine' 

dı1r : Yunan'stana Kızı.!.ayın y·o ladığı 
A.lıman ordu u en ku ve.tli, en yardı:m ma.ddeler.fni götüren .. Durn'ul bU Q ·n b" şlamyor l mü bay aası 

Şarabhk üzüm 

ty müeoehhez, en d nç kıt'a ını pmar vapprunun bund&n böyle se .. . . . . . .. . 
.F.ram;a\ a H>l adı. Bu kıt' laTm j fer yapını) P....c&ğı Den 7)0lları t-ar.a Sumen~ıınlk tarat ld:ın h o. 1. ?arab una~. ı~m ~u'baya.a e?;Je_ 
Pa

1
1 s şehTmdon g çmel r n n tam fınd:an ala!kadarJ2.a b'lıi!r lmi ve lftlnGl pa:rh paım~klu men: ucat tcH. Cl'!t olan v~ş uzum fı~t.tarı ~nh:sar

sek 
7 
~ surdüo i görüklü, Bel"lın h.atıta vavurun yan'arı.nda bu'unan ine ~g.ündeın H haren ba 1an. k • t 

1 
İdaresmce ~spıt ed ~:Oidtır. 

l! e:-t. • rin n b" un A\"'"Upa fa • Kıızılay .işarotlcıri kaldıa'1larak ye.1 tı.r. km edllon numBTnlarla u~l>n ~a: .. :tııcla başlı~acaz ~~an _mubayaa 
hı. • 1 ~ ~ e ne bağ · bır is.. rm~ oomnal re.feı im- ç n Tü !{ b .. :ı ı h:lb1eri muay, en günlerde 'i er t&i>ıt edı.lm ~ıatl:ır ~zer1ıııden .~e-

!k.ım na ucu bu('actı -O. dırası ı.şaırot'len vapıln ~+ı. Dun MııJtlar şıtbelerine müracaat.la iııöh ., re an edecel'nıtlx. Bu fıatl:ua gore 
.....- n ~ t nk giil.raj na, büyuk ~ı 1ay nııerkiezıooen ~ 'th 1d ğ kak1ar~ı alab.leceiderdir. Bu t.uret- •,;diııdtksi.z iyi üzümitn ki'~ ida. 

b fk.cı.rarga a benz •mı~ olduik'ları '\12erc DumlttpnaT Yunanı tana son le lbirinci <i vre tevzıatı ilmı. l e _ r run HalkapuıaN<ilii fa'bnkas:;na 
c.1. d.ı. defa olma'k Ü <'TE" b:.- sefer dn'ha di!rm:.Ş oaaca.&.ur. 1 tes im şart:ıe 10 kuruştan ve gene 
B~n ta tr. n cdi''yor k Avn.ı- \.'3pacaktt.ıır. <;>. ndı, m'ze göre, Diğer taııaftan Yerli l\la laır p ·y: cins mis'ket füt.'mlerile bordo 

1 k nd b kl y._n Aman Kızılayın Deruzı o'ları ile yapt ğı •a"'ilaTI ..,ı:m· d:ı... 1 d t ~- a.I c·nsi üzümlerinin k=Iosu -ayni şarlt • k ti] • • h .. . ... " .... ..,e ;ta ar e"z.ı KUpu.nu , 
\tuvvetlerinin y ·kuru. O f :nk~. 11":-, mt ıı:a'\•e·ef'l e liUZ sona. ~:r1 .. '? e:lmn.m dkrnlaı ın kupon almal. r,nı, .. la l~ kuruŞtan s~tın ~l.1J?a<:a!k. 
deıncıt. ol"""O'r k şar1'ta dovuşen d~ ı'Cfr 'Ve mWK vele anra c onu. t . :~ t . ek. 1 · .. .. tu· İl1l!n.sarlar ıdarc>s: ker.ıdıs.ne sa ......, ' .. ..l'~k haf 1 =n ....., .... ~ 1p erın onuını!Z-

1 A or:.:ıusu bi: bu kadı:r .kuv • mı.m.ı;.: ! ta yapı a~ak olan sefer ,J_,_. c t . - . k d t yapmak istiyen tacirleri şimdi. 
d 

'h t' · l k:t er= uım:ar esı gunune a ar çaı _ . 
vctın mi.ız. beret nd n mahrum ıen sonra m ave ıı>nmış o can ır. tı <i ktı ttSbıte başlam.şl.!r. 
):almtŞtır. İn+? t ~"enin vücuda g~- Halbu'kı Demzyoll, n idaresi muı.. ı Ta :ı: r. 0 -·-

0 

-ıırmış oıdu!!U cıdd~n müke;nımeı 1 kav~e ah~am: ndan aıarıç oıarak a· . ·ı· b. Terny·ız. sahte rr:u·· badı'I 
orounun teme ·nı 25 mhaH:t 30 Dumhıpınarı iç hatlarda sefere çı. ır sıneına ı e ır otel • . 
;hıikanm tcskıl ett.ğ sbvleırdiğine karmıya :karar verrr.iş vıe vapurcla muval<katen kapatıldı bonosu davasını nakzettı 
go e, AUner kadan g 1en kt:."ıaı.!.arlıı Iüzunrlu hazırlılklar tamamlanm.ş. Be!teıCFye za'hıtası sinema ote:fl "" h~ ··'b dil bo t · 

'k!te A I S k 1 . A: t B . t ' - nd t t- 'bul . . ' ,:)a .ı.c mu a nosu anzım et 
b.:tlL d 'b. ng o 1- a sonka e;nı 'V- .,::;..,, u ~lal~!!e, ~=· ~stı' Ka sl an U ı ıgntdın<> clbı unr.ımi yerlerdekı sı'·ı 1 mclc suretile muhtelif ziraat ban. 
ın.ıpa a lT cep l? açaca o sa, nı- ......... ~~ssı ıgı j{(;ıpl) el ızı ay - tıeftİŞlerİne devam etrneıktedh. k bel . d .. b' r . 
hayet ş mdi or da m( v<:ud olan mum müdüı·lıiw.ıne bild rmiş ve . . . ası şu erm en y.uz ın ıra3a 

rd bi A
,_ k t . ··d- lük t b h _.. Buı tcltı ~er esnasmd·a. S rk~ ele ) aıkm para çeken ve bu suçların.. 

m a r wu«n U'\.\.rıe ıre ış. uml..lıtll m:u ur e u Ub"U..ıLa ,_ ,. . . . • b h d ..ıı .Jı....q 30 v .ı.. __ :ı... 
r, 1 eıd bılır. Mı-üınaıkalat Vekaletıle t.eıımsa ge. ;:~on smmeıas~.nın ıçenye wıst a . u~n w.ı1~yı ~?n~. agır :uapse m..uı 

O halde Rusya bug-Jn 'kansız O- Qerek Vekfılet vasıtas•1n D ıizvıor.. ı.dıındlen fazla ınsanı. nldıgı .. :e aynı kum .. ~ılıen H~snu, N had, A~a~ 
lanfu ynpılmakto. o\nn b,r h'zmc • j ıarına Dumlupınaı n t.E.'k ar Yıına -:-erde H ~ otel nın._ d~. mu ... ddıd ve cumım o:t.a;cları hakkın:Ialk~ hıu 
tcn, yann rene aynı ~ kılde, ayna nLqian ~rine haz rlar. nası için ıihtaı~::a ra~en te.mo;It~~e mıy~. et kum, ~eırr:yı~n Ceza dmresınce 
0 

gude, fa.kat kan o!arakı .faya on; r ver"lımişt'ır. ~cd ıg'I. teıs'bit cdılnuştır. Beled ~·c ı akzedı.lımi.ŞUT. 
clevam cd e:.ıni n n iı>i yor? Ön.ümfüıd.ıetk.i hafta ,., S("fc-re çı nızze..mlL:rrına o.yklTI hareket ed n bu Suçlı.tlar l<!h'ne nakza uğırayan 

T.abıi Rus g€nel ku m vmm ve kaca:..1.c ol.an Dumlu'P.n:ı- vapurıyla mü~e erd!en ııi.nemanını 1 h<\fte., bu davanın duruşmasına yak;r.da 
So\"Yet hiıküm ··n·n {! 0 ıl diis'i.in _ Yunanisiana zati ilan 500 ü müte- otdtm <le 1-0 gün m~d~etle kapatıl. 2 nıci,ağın'cezada tekrar baŞlanacalk 

}ıerine nhluz e•ırr..ek ımıtanı ydk- cavız iloo1iden bassa 2100 ton ka. ~a!laıı:tna kann verrlmışur. tır. :r. )alnız 
0
:-taya .sürulen za'hirl dar f~ye ... fındık, ü~; baElk -------------------------

dehli b liyoıruı, de>l len şud\ıT:. ve ze)~::n gonde~1 ~e'k't r. 1 S T E iNAN, 
A"'"'I"UIPanm her h~· bir ik.öşe -
s~ y nı b'r ~p~n·n kunı1ması, Taksi ve kamyonların ~STER 1 ANMA! 
ş garbco en' Alman ııut'a - • • •hk k 
} un gönderılml' iru murth ol • benzın ıstı a l E' velkl gün ErenköyiiruJc bir talil 

hadisesi olmuş, bir komiser Refia. b·ıe Al:man k n n n b·raz. da. 
na rı t ver'r, bunun 

(De,•amı 6 ncı ~ vfarl~) ..................................................... 
8 Ağu~tos 

Ara!:ıl UH 

~ı -~ır 
97 

y bı 

B. o. 
!:l 09 

ı 'fi 

K"ame ile be-nzi.n -alan taks ve 
·am~a diinden itibaren ıgün. 
Uık lbenaıin ~~'kaklan yan ol:ırak 

,,;'C'l"ilmeğe baş anmıştır. Bu vaziyet 
kısa bir mıı.idrlet devam edecek, 
y.akıinda tam istihk2kın veı·ı!!mEsi
n başlanacaktır. ---o•---
Küçükçekmecede bir bakkal 

otomobil altında kaldı 
Dün saıbah Küçii:Cçekn ecede bir 

otoma.ili 'kazası olmuştur. 
Şoför Hi.aseyin ·n iclır.cs=-.ncfeki «Ça 

t caı 54ıı plaka!: tu°bj otomobili. 

adında ~imç bir kadını ül nnuşlü. 

:Müteaklb rü:n racia.nın tafsilat u 

cSon Poslaı da okmhmnz. Ga:ırleın~ 

mcn.su:blanndaıı l :ir arkada dun te. 
lişh matbaa.ya geldi. Teessür için • 

d rdl: 

«- eWtet! .. dc<E. Suadl)edekl rıı. 

elanın hul'b:ını yakm a!mıba.L!u'd n 
birinin kw lmls .. ]\:endi inin ur giın 
evvel Su.aıliyeyc bir ahb:ıbın:ı ıtttikf. 
n'i ve bir da.I eve donmcdiğfn ıPm. 

• 

§' me.nd ifeır ıi.stasyon.ı ile köy ara • «İsim isme benr.er, <lerıluıl kotu 
~ı!n:c.tnki yt)!.da •ÜrıatJe g:derken bak. hükümler '\ttnlC, zabıta.r.ı 60l'UP a.r'Jı 

Ahmccf isminde biırinıe çc.rpmış 
ve ad nu altına almıştır. Kaza ıne • 

hü~etinl il'renelillll> diye Jr.endl~ni 
tflselU ettik.. nu esnıuh bir a.rkad.ı 
te!etona. s:ı.nldı. Fackmın ~1Jdlmtın1 
ya.ıran Ereııköy klnılscrhğludc.n oldü 

rulcn kadının s:ı.rlh lsfm ve adresini 
sonlu. ATk:adaş her hangi blr ha.va.. 
dls sorma şüpi1ı:sini u~a.ndırm:ıuınli: 

e.nd:'şeslle lmrşısına. çıkan ı,omlsere bu 
Jıa'iUscde adı geçen ika.dının ismine 

bCllııiyen y:ı~ın :ık.l'ab:ısının iki gün tir 
Nine gelmedlJ:inl ılc ııl'$1.ııen •ıavc et. 
meği unulmadL Ii'a.ka.t biitün bunlara 
ı fnıen koıniscl"den aldığı ce\"ab an. 
cılk şu oidu: 

«- Öle.11 kndının ismi Ref' hr. 
İI>1aırbtrlla. alil :ısı )·oktur. Gazeteciye 
fazla. Uı.f la.t Vel'.?metn .. 1> 

ıs 
l 

ER 
ER 

iNAN 
iNAN ~ ·c~cfe Ahmecl tehlikeli ve ailt" ı 

surette vücu.dünün. mu'htcli.f y013e • l 
'Tintcl6;51. l'Q.J Manm l tllT. ----:_.;;,,_ ....... --..;.;.-..._, ____________________ .J 

Olur mu? 

Bu zavallı anaya 
hala kimse elini 
uzatmıyacak mı ? 

Hergün, canlı bir sefalet ve 
ıztırab abidesi halinde gözümü. 
zün önünde dolaş·yor. Mütare. 

'ke senelerinde bir tek evladını 
Güyana sürmüşler. Zavallı genç, 
en taze çağınJ" sürüldüğü bu 
menfada çlğ'erlerine yapııan 
korkunç bir lııulalıkla memlc • 
ko:ine dönmü~. Postanede bir 
iş vermişler. Ancaic: ihtiyar an • 
nesile kendisini geçindlrebill • 
yor. Gıda yok, tedavi imkansız. 
Çiğerlerdekl lnsafııız hartalık 
ilerledikçe ilerliyor. Yarım bh 
insan nasıl çalııır? Haydi dAi • 
reden dışarı. <Son Posta,, nın 
tavassutile kaldırıldığı ha~anc. 
de, üç dört günlük bir misııfirc. 
ti müteakib mukadder akıbet. 
Ölüm, facianın birinci perdesi 
burada kapanmı,~ır. İkinci per. 
de de kahraman, zavallı anadır. 
Bir yerden on para geliri yok. 
Biricik evladının ölümüne mi 
yansın! Aç mlde3lnin feryadını 
mı dinlesin! Yazdık, Alcikadar • 
ları yardıma, vazifelerini yap • 
mıya davet ettik. Giinler geçli, 
haftalar aylar te.fldl ~ti. Ses, 
sada yok. Maalesef ictimai yar. 
dım teşkilatıınızın pek cılız ol. 
doğunu biliyoruz. Onun için 
sayın Ba§vektlinıizden, memle. 
ketin hayırsever insanlarından 
rica ediyor, hu acıklı levhayı 
önlerine looynrak ciğerlerini 
memleket uğnına vermiş bir va. 
tan evladının anasını sefaletten 
kurtarmalarını rica ediyoruz. Bu 
derdll anayı ıüriindünnem k o 
kadar basit ve külfetsiz ki! Bu ... 

Olur mu? \... _______ ,_, 

Dün istanbulun 

kı t.eanıl2Jfğoe davet ed'elı blı l.~yJlln• 
kam meJ'tıl'.I (}'et.ten neye okorksutl· 
Onum halkıkı takdir ve te.şe'kkiırdür. 
Şu:nu d:a işarcıt etrnel:yim k hC'J' İŞ 
pa:raı .Uc., bütçe fos~ı 'de yapılma~· 
Memlleıkcli:ı bDııçok yerlcrind g;:irÜ• 
yıoıııuz lkt halk kcnd · para<Sile me:k • 
te!b y.ıp~ar, ha.tta Gcachos.unun kıı:r• 
şllığını da tem:n oedh1ı>T. Türk nıtl7 
! llett1 M., hayı;rh ve faydalı her işi 
ta~ıtd:ıır cıda ve el".nden geleni esır .. 
geım&. Yereır ki bu fazilet ve sett'\·el 

k~ma~lnn mevcad ni:zamlam göre 
İıif dlillm '. Bir kn3ahay.a yol, ~; 
mecra ırazım:ken oraya mc ela bı!! 
saat kufosi yahud s· nema veya pat"k 
yapmdk dk:::lalık olu'!'. Netice şuraYll 
dayan iyOr. İdare fmı'°ırleri yalnız ınıı 
sa lb ıın-d1.:ı. kfığı.cl hn ... •de ctn1e'kJ:c 
va~·~ yapmı..ş olmnzlaT. Muhl• 
ti.n ~ nı' görüp yer

0 

ll'C getiırro~· 
çiır!kiın şey~ k:ıld Tl.p güze'I ko)' ~ 

• '11 
m::ı.fk vıe her seydw evve1 sev ye, 
yü'.k tec~ ıileri haTekctleT · b:ışa'I'• 
malk ~\Drİ.ye.tiındedirlC'I'. Bunu 
!Yapmfyain ildaı:e am'ri!ıım :k em e ~ 
feınıd· m~ ne farkı olur! 

c 'l3ı1.l!han Cahid ..................................................... 
Bir çocuk ağaçtan düşerek 

muhtelif sen1tleri yaralandı 
Susuz kaldı 

Aruı.doluhisarında Ku.}\I ctkıığırtw 
da 9 ınuma'l'ada oturan Alı Hıza. • 

• y • • ının 7 ya~ınd~i kızı Sevim evler~ • 
Kiıgıdhane ıle Terkos ~rasıında'k! ınSn b<ıihçe"S::Ode'lci ağıaçtan d ·-şm~ı· 

ana boliulaırdan biri evvelkl gece lbat;f~<lan ve tvucud'unuın muh~ 
~a :kalljı patlamış ve şehre yerlerİ!ndC'n a~ır surett~ ynralnnfl1 ~ 
verJlmcltte olan s.ıı miktarı azal. tıır 
.,....,,...ı- N'·n'lu.. 
4 "·'S"•m. . . , .. .. Y a'If<l[ı çocuk Hnycla:rpıl"n u nvİ 

Sular idaresının mutalıas;~ mu~ ne ba~es'ıne 1kaldırlarak ted 
henıc:hs ve Jşçilexi d~!' arızayı taırru akna ıaı1:ınmtştı:r. 
re baŞl:ınuşlan:lır. Dun bazı yer1er.. -;;;;;:;;::

1 
de sular kesilmiş bazı yerlerıde de 
pek .~z su venın:ı ş~. . R A D Y O 

Mühcnıd!is ve ışçıle.rm tamiratı --
d:ün öğleden sonra b;tn ·~ur. Ge<:e 
saat 9 da şehre su verilmiştir. An~ 
cak an.a w şeb6k" bomlar boşal. 
mış oldU..,*'undan yüksek vcı1ere 
yarın öğ1eye d ğru normai e'kil
dP SU VHi' ~eık.iir. 

--0--

Ticaret liselerine öğretmen 
alınacak 

M.aarif Vekili iH kendi lc!!kt.tı. 
1 na :Oa;f;"lı Tı' caret lisele.ri'le orta t :.Cn. 

ret olku 1 :ı' n me- ki demleri 
0

çin 
öğretmeın a!lmağa karar vc:rm tir. 

Bu ö~ehnen1ikferc, Yiıiks"'k lkt' • 
ead ve Tıcaret mektebi mezunların. 
dan areniJ;a'n şaı tları haiz oiaınlaır ta. 
yin edileceklerdir. 

PAZARTESİ JO/S/l!Jtll 
nııı:r.ll 

7,30: Sa.at ayan, 7,32: \'ucudıı 
7 55: 

çalışlı:nılun, 7,40: Ajan~ Jıabl'Tl:"!: ~,ltl 
Jtadyo &alon orkes.ra ı, 8,Z0/8.;;.7: ~f,r 
saati, 12,30: Saat a' arı, ı2.::3: ıııcıı ıı:ı 
ın.::k.ı.mmdan ş:ıı'kıla:-, lZ,45: ~µn" r : 
berlerl, 13/13,30: S.ız eserleri vr ~an5 
kıl:ır, 18: Saat ıı,an, 18,03: R th 0

19 so: 
orkestro.sı, 18,50: Fa ı1 bl"rctl. 19

1

45: 
Sna. ya.rı ve nJ:ın haberler". 19 55: 
(Ya.t'drJrnJCVcnler CenılJ cLI aılıııs'' :reicSi• 
Şarkı ve tü.rkuler, 20,ı;;: R:ıd)O: t nı11 
%0,45: Blr rruırş Ö1'Tcnl~oruz - g rı.. 
marşı, 21: Zlra.ı.t ta.:,vlml, z1 ,ıo: t ... 11), 

t:ı. kU ..., 
ılı. ş:ırkılar, 21.3 : (PO l f2 30: 

21,45: Senfoni~ prol:'ra..'ll crı !Jors:ı.lııt• 
S!ıa.t ayarl, a.,fa.ns ha!Jerlcn 'c 

l 
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~Ku;:Qıtci.yı açılırkeTJ, c T ARiHTEN SAYFALAR ::J 
Türk dri davasını ayni heyecan ve samimiyetle yürütmek Sinan Çavuşun hiddeti 
hem milletimize, hem de· Büyük Atamıza karşı borcumuzdur K Mİje ~.~bi m"h"'"" .~~zanB:,, .!:..~~:~~an Kaflı rehineleri öldür .. 

d ii~iinerek kabul il'. •• d kt S d • J ._ k m lştıı; l IJI k ordu nı ;,,orlu s;ı. KD ") ne't gösterm" ,ler; 
Yaz~ D : Pro.a.esor o or :ı, 1 'ima vaş yaplıyord'u, kaledekıl..!r daha - mıı. mÜŞ~erdı. Bunu ~ d 1 -;- Geço}~lu Koı.;a Sinan.. ekned~. 

(B

<u.tar tı 
1 

·n • e<>yfada) .!rette görü?rn:iyen bir dıl estetiği me- 'yı:> z münakaşd~aıd.ı daima ~,u nıü. ·• · zama.n .ıytımımırtıccık .ırdı; Koca Sin.a.n hudud b 1 d K •. -y a ı cı .,_ \" . l .. .. k k "k h d . d B • _a.._ın iımd'ad geıeccğ"ııı. iinıid ediyor. yar m •aısır J " ~yarın a oca S:naın bunu ha.her alJ.nca ruıi..i<r neticeler ver:!mez. Neticen~ı ra'kı.c:Lr. Bın• erce o.r. tuı ç.e o· .. vcı'~~. ~. eıyt yapın."ltm ır: un.ar hu. f.ard'ı. ·~rı ... h p~ a. !':all .. ınış hı. ;ı.aınan yerllnıden fııfladı ((Yüz. k' ı . 
bu kad b k I d -

1 

· . · 0 hayatta yeır tutamaması «dılı .. gunun fran3Jzca veya. almanrasın ı· el' . 1 }.g .ı.ı; a·ngı sava~ yen d• \ .1' b . · " utcremlŞ ·- ar ça' u · :.ı ınama ıgın go - ·" . . .. . 
1 

• m ad gelmed. ve gdemıyeo!ği kendini oö 1 · • ."' 1 n "' 
0 

sa ja.sı.aına enzıyordu; gözleri kan için 
rup de becibin ol.uıla.- ve (dili kendı rniz.e ağır gelıyor» psıkoloıısıle ıfa-,dakı mükemmı:1 tnimle1'e bakarak e.mla<Ş!ldı; o ııamcı.n tesl m olın<i'klan ke..iın on:;::~~· unn d~a aıdl ı.: h,.r~ d1eydı; saıkaı1ı bıyığı bi·rbiriıne ıkarış.. 
ak.rıtıs:na te"'k~trııel.;) fL'krı"nde 

0 
:ıde edi]eJh.\Hr. Yüzlerce öz tüıikçe hunları adeta gökten inmiş gibi te. lıa~ ·· "I ı· L"k' er "'a a-. rnrmeıı m"tı· 1J • d k' ,,_ :m , 

1 

, ~ 
1 

• • çare goru me!l. a.·ın c.~yala "'a'l':lı· 0 da v. i 1 . d l . ş ' e erı.n e·ı ıKlııa. rln her bin 

'nl., '"n" "n u tmamalı d" k; bu kJ>me d ""'en 'P ;ı,n ''"ü !düğü ha L, la!l'<i ,ı m<•k.te ,, h cc i İim t" :mm in >ıon ı. parn la" n ı v • ha va ı1 "ın ı k u' d>\vi ;<k!if,:z ," ' " ~ k ea " rı na ;,., ak lk~şti » Sad cazam ı n "'· 
"''.'"'l•kotte dil kurniı<yla<l vo u~u.lde •bunla" kul:.nmakta '"'eddüd •-,nıhayet yakışıklı bi, ovdu,m•ca oL '".rmahydi; bunun içi." de T<hldecl~ gBnc ~"" f~cahf'~e\.,~~' i\::aJ'.1~ ği"e ya·plşt>ı ~lyetle di1J üzerindeki• çal:şma1ar diyoruız. Arabçadan veya fransızca. duğundan te.gafül etme'ktcdır. ~.ozleşmek lazımdı. Pa~ değill b'"yl ·İ .. t" · h h . - P~a., yarın Al1ahın huzurunM 
'"•·kçonin .. dei.,mc v• özl-e hı. dan gDmi• olan hÜm•lece •d•la ;ı,_• Evet haklkacte he• ilim '"imi ya_ Avu•<=ya elçileri ·kaleden çıkıı- bfi•; ~az:,, dü•:na~ı;, "'.'~ k~~l ~rg> d~ f• böyl• .ıeğ;ne ~•~aeağım: 
., nı ~'ı:rm ı•lud "· Bwm in ka, et. ıiyaç1• ,,.,ılml>IZ, •b" n"n h.,;, ,,.de l<1ş:ih b fr uyd u'maoa vo h•n ,., _ la.: beyaz hayra• ç ekmk T u, k , ı. d eği"" ek ,.,.;,,.,d 1 

• b · k ' •: ';,: i:j ~ .ıı.- edeceğim ı ~•• bir 

h~e&re·' !Çin ancak ' . pe~in h ükiimlerle herşeyi• yab.a.ncl v~_,ağt: :~ay~~oru.z.,'m. ec. ed.lir. Ba.z. _aın bunlarını yüzlerce . per1eT!ıne yakla~tıl'lr· oıadan Sad ise N nı b il> . J,i J l ae ıe ver5ytoırl.aır &, benim gibi aya. ... ket tm k 1 ı _.ı ı· d d - !L Al b _._ r ra~am İ:ı__rı2ih'i:n P~:-,··r0ıın çadır na CY0··-- eımçe er u g 
1 iŞ er e Hya. ( Devamı 4 / 2 de) 

.. e • e d.Z muır. . . Haltbukıi şaır.ıın e ı;:ı~ gl'ul· c: e~m sın• ı:r teıK ;ıH<m adamı meydana ge. ~ ,.., - ··:~ "" ~.m mkılabı denen hamley. 'ken~I. kişaneısind1en ku~~ vl'nrneınız yeg .lt1:rebill~r. fürüJ::d·üler Paşa onlara . - ı· r "S p ın~tıt bullma haırek~tlerin.:n en rnüh m d' İfade kudre.-ı. oLın l,ir tüikçel Bi(r -d~l' k""kl : ki' · . - H, fı1 .. e aUfeğıniz n;.dir?, Cepha- ~ on osta nın bulmacası• 2 3- (13) ıtıı' Ç" k" 'hl' b' ı··k ırn. .. , . 1 ın o er. ve e , erı zen"ın fi dah 1 \.. ' ' 

d

' .sa;ylı'y!oru·z. un u tanı e ır J tel1-""k ve elk karşıı.ında m'uteassı1o hır oluır ve o d•i'.ı"l e ko . 1 ~ "'r n.·en. l'Z·~·' 'l .pat. ad. ı; art:lk Kıınije ka- • ııh. lb"'.. h . l .. k f d'11 KJO • nu~an •e ı mı me. u - 1 1 --:--:---·------------------------.) ın ·~. ut,uıln dazıne ~r.~nı~~ ı .~ş e .~'ık . estetıilk ııni™li hazzı d'eğiıl, kendıimİze'hun-Aarı kavramış adamlarda buuu : ~esıı yıgııt erıımız .ıçin torbad .. kı-Jdık. ~ eısı, as.r1ar anben ustumu:ıe ço • ._ d l ,. 
1
· hı . k . tlilr; biır zerre ·lklınız var-<ıa ht.:'mAn Bunlaula.n 30 tanuini halledael bil' mada yollıyan 

!nü l· C . ,. . . . . aıiıd' ıherışeıye ,.arşı uyu mas. . ca lnıursa tenm vazetme b lir da va ola. ' ~eş o ~n b-e~t:ınment d.dı~feR"~"" ~'. .don""'"; vo heyoc•n ve hem~<-m=. Çü~kü y•pılacak "Y· Ut.nle.. td:im alu,.,uzl oı.ayucamuzo bir ""1iye tolulim edeceği• nmerıı:n nııca~ çar<!sı ıır .. anmel.:ıı _ı Ö f · I . 1• - Dedi. Etç~lerın ba<ŞI söz aldı: Sold.aıı ~a doı:. 
At . d~l . · . b" .. 

1 
b'' _, l t ~- h akim olmallC11r. te tara tan ııın ve sonra on arı tak ıden l·ransı-z 6 an.ını ~ lşl111 l?yu.- ı:r oev e .. ~ , ~ı ld ~ ı} Al l - Devleblu, b;z de ~e~li.'11 olmak 1tı dl . l • 

0 
kadar hayranlıı<la bag 1 <Y ugu • arın ve man 3r111 yaptığı c-ibi 1 

4 1 8 9 1() 6 2 3 1 
rıı: 

1 - B ir 
farzı (! Ol. 

idare 
eıs e"'.l yapmasının ası manası b k "b " • ... K~111.;ır .nı a:tdı1k, li.llc:On aman d;le-riz 

?şte bud'uır. Türk dili davası nı aıynİ mulZ arapça ve fransı.~:.:.ı ke~i",1eler enzetmel ~1~11 
t ar~t.nı·. . . . . ve :il"IPa caırnımıza pahalı vermek üzere 

heyecan ve samimiyetle yürlitmek. haik'!katen bu kadar guzel m dı:ler ... Fa~at d;kkat edı-1-•rsc ıkı şart ıler, cerıikedeır;"z. Siz de biz d~ za11aırlı çı. 
h e rri} ,. • h d s·· "k 0ı._ s·lılf aılıeıkanl!•;}.Jmlz rnı orıaanısurmuş bu..unU}OruL: k~7JZ. 

m rnıı: ı eıııımız.e. eın e uyu y ıı.- · ~ . 
0 

• •• ~ Atam•zaı karşı bo.rcumuzdur. b i•ze se<Vl~ıi g?7terıror? Bu da mü • . I - ~.0ık v~ ek!e'..
1 

7.engi:n bir dil ; - Bizihn murndımi~ ca.n almak 

B t 1 b
• d"l . d v"·J .. afka·«» edı\feibı1'1r hır davadır. ltÜrkçe şuphesLZ bo;/le bir <{(ildir b n_ k d • id" k j 1 ' usa ır arı yazan l'r ... cı eg. - , ,.... r- F k . .. · aş •ıs.esme egı ır; a· eyi a 1ı1ak. 

dfr. Onun için ondan· d11 gelıimen·İ. Maca~aı veya alma.nca .kaba mi- :a .at ne çar~ kı bazı munevverle. t•r. Hemen cümlenize aman vl'ririz; 
nin kaınunlarını ş~rhetmesi hclkQene- dır?Bizıim bazı füan eı9tet•ı~çilerinln ı1·mı.z b~~ ına'.'.n.~amaik~adır.lar ve &ıaıledeın ç:ıkıp ı,:ıde-r3:1:; kılınıza da. 
ınez. Fa/kat türkçell<ln kudretine i . fiikriıne göre evet, fakıı.L ·hııçbır Ma·cdT bu ı:ş~e .m hlı dıı~·tınmeyıı hır nevi ni za.rar veriLmezl 

k h k 
· · ~ .. Af h ]'j' ,_ ı · 1 . ·10h:oV1:ınll fk saıyma kt>ld ı rlar E naınma, ve el~ ouu sev me ıçın ve hiç bı 'r man a .s :Ke lm·e erını · - ~a·mızı, µaramızı. silahları. 

belhemeıhal\ diki olrn'.lk ica:b etmeZ· 1b:raıkııp ya:bancl di,1den ke1ime al . 2 - l ler ~aha<l..ı ilim mefhum - mıızı. çoluk çocuğu dahi götiiımek 
lt'b teri•mlterinin. vaz'ı vazifesi!~ he-lmaıYl hoş 'karşılamaz ve ı:ın.fara 50 -ı~Tl.ml'Zb ta:m ol~~ak kavraın1t7 bil • iıç n irz"tn "1aırdır dl."~iıl rni? 
men 12 yı'ldanhcd Tüır1' di'ile ya- rartsanız ib irim kulağıını.r.11 .takı-r tu. g.ın1er. Bız heı:uz '~u. kıl'droya da - vardı.r. 
kı.ndan i!tgı.ılenmenin bende b!rak~•ğ: k U'r ne 'yayvan gelen soıle:rde birıtan: oll~rak m~~.ık de~ı!Tiı.. Cünkli - Lakin bazı halleırde ııskerden 
en kat'i imt1ba türkı;enin ha·rıku1avde .pevİ musilki vardır. Ve o müzik on. terım ~aze.deıb.~nıek ıçl'n }:arat:cı baz:Uaır·lntn söz d'inlemcd;ği, ta~k;n_ 
b:r ;n'k.h'f kudre.tİn"' malİ'k oldugu-1, . . 'b' h ] ' d' V' ],dece ı.malumatl ııdam» bu ışe eı - I·ık e'tt:lği, tecavüzd~ buluııdu~la·rı 

. ' . ,. ~. . .·· h ıa ra nmnJ gı ı· oş ge nıc:.<te ır. e b~r Jimc: mal'1k olmak laz•m -' r S JI -'1 · · · · d 
d,ur. Bı.r d~~n kudreti denıınce ş~P.-~ b.3ısJ1 &z tüııkçe k5k V<' <kleı-e karşıld ı· l d ' :ı . ~ a. r a geı mlştr.r: ltım<t ırnrz için bir ~ı b k""k k zeng:ın1ıgıı . , ece «mal um at 1 a aın •l bu ıste eL reh~ne ver' imek mü na 1b olmaz •nl? 
~ z en aşta -o ve e · .. bazıITa·rımızın 1ıer~ ,\irduıkleri 'bu a . ·.Jl· d v''d' 11 • hatı<ra gelL,r Bu bakımdan turkçe -ı ~ .. ' . . . . . verl,;ırı eg:ı. ırıı, .1;:1 m yapan a - - Benfım veıdi~im .söz b'n re-

. lb~ . l l'k ld ~·u halde ş:rı etettık mulahn:!a d lıın zın oz • dam ıı IJ.az•mdır. hined.eTı daha 3ag~l,.nıclır, c::clel..ıı'l Yı, ır zaman ar mat o u., ıJ • b" .. , b" • 1 ·~ ~ 3 k b 1 ' kik ve ek-1 e~meıslTıe uyu,;. ır enge... 0 uyoT * - Ana. "üphe .vol·. la' k;ıı r~._ i11
e 

zamanija ay o.muş oıan ' k . d . " Ln lerile elle alt.rsak dünyanın en lkud - anaatıı.n eyiz. B:Z, Türk dilinin kudretine ve ve· •ıw'<ıten de slze 7.aTaır gr.lınez. 
retliı di,lJerinden b~ri:si ıc l a<rak say • * zengiınl:.ğine İnanm:,., olanlardanız. Beylerrmıiz r.ehines-:z teslime r"d'Zı de-

ma;k.ta zonlu"k çekmeyiz. ~ . ~ülrkçe bir itm Vt! felsefe d:il ı o. Onun içbndir ki tükrçeıı;n engin bi-r ğ ffier.dk 
B?yile ,old.uğu ha1de ıo n .. yıllık dııl!.ıa.lbl'I ecel_k kudrete~ midir? Bazılar;ll.11m &[i olabilcce~il!e de y.iiveniyo. İbraıMm Pa~a sustu Vı! düsündü. 

çaql'ş.mıa!laır ı nıede.n daha mus:bet ne • bu sua(b son.ııyorlar ve ken,di !kendi. ruız. E.ksil1'ler~mizi yukart·da vazdım. Onl1a•r n.ası:\ Tüt!Jcıe gü,•ı:nmıyor
tı-:Ce!Ler veremem ıştiır?. Bu.nun. başlı. leıliıne menfi bir ce'laıb "er·İ'yol'1ar.\Kıuırulltaıy(ımJ.za. !.>u sahalarda. haşari. Uarsa Tür1kler Ö'e onlMa güvencınez-
caı ~ıelbebi ıbıiizd eın iba!]ka hıç bır mi'l. J;lie>yffie <:llü(şünıen1erle yaptığımı.z sa .!aır d!aeri~m. lerd&. Bununla beruh~r ~ordu: ·~~......._~ - Kaç r~l\ıiıne. istersiz} 

ya~ ~ıl~lr n~vi 4 ====·-----------
4 - Jliı!hrin Y<\P 5 -11 --- --------tıi{ı C4J, D~de !:J), _

1
______ il 

5 - Jfü sayı 6 ----- ----
cıı, Yama. !2>, _________ _ 

tô~, -;ir y:!:n:~~ 7 il ------------
desi (21. 8 --------------- - . --

· 7 - K~ın y·a. . --------
kan {3l, B ir isim 9 ~- . --------··-- --
::· ~1 .cera ı;ö _ ıo J--~.----.1• 

9 - Eser (2). 'lıtaııulda bir semte is .ı 
mini '\•eren çiçP,k al. • -Yeni bJ:r erkek ismi (0. 

5 - Bir insa.nın dolduğu yeri 
10 - Olur mu ili, Bir fiil (4). şekli (G). ooruıs 
Yukarıdan at-ıa.t.wa. do~ru: G _ B1-..- vapurumuz (4), Bir musiki 
1 - Sulh ile barb ara.sı (8). tabiri (5). 
2 - Elbisenin bh· kısnu (4), Lü_ 

zumlu (5). 

3 - Bi.r nevi J'!\ecli.s (4), Bihük toP. 
ra.k parçası (5). 

7 - Bir ız-eytin nevi (.l}. 

8 - Döşek (5), Bir h:ıyva.n (ol), 

9 - Müsıı.vi (4), Blr emir (2). 
10 - Bit t&rpiıiomuz (9), 
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E'r e ~ i k dl n . 
YlH-'lN: ~ t ~ 

- Ada Uzer.ne s ı r acup bogınakh pamnakıa"nı ""1·fli ""· I - Ya bu ôdem bunca zaman 1 NUS"l<ET SAfA eoŞ-KUN ır 
cl€vletten• uza'klaşmak v-csiles. Jh. yıflı çıtlatıtı: deftEil'tdwlı'k e.ılememlc; midir? Bır Mıthiddın, sanjalyasmı çekerek, - Şu .kadar ~ıllık doktorum. 
zarına ça' tikl<tr anlaşılur! .. -:. ~talım ~an hazretlerıle gö. kün Aşma ad€'Ill olmak lazınn.ge:füır dralerı dızler·rnc değmeık üzere, Mesloğllmde ust.ı o.duguma hıç 

- Hrlfıf sôylemezsiz sultanım. rıuşiunuz, badenu n~ tedbir a,malk iken, devletin yedırıde nesne o1ma boğazımı muayene edecekmış gibi, şüphem yok. BÖ.}'lc olduğu hallde 
Kıü:~l'ven variddir. Ya, İsıanbu dan ister id'niz? yıp fıciz bu!Iuınduğunu dahi bı.Imez karşıma ve ço { yak .nli!11a o.tur. her h .. ~ ge .nce koı ,.ar, teş.'ı s kıo 
baıd bulunmak ısteme1er'n ne :ma İbrahim aga g(ilürnısedi: mi idi? mu$tu. İlk nazarda manasız bul<lu. yamıyacağ•m d:ye hey.eoanlam • 
naya alarsız? - Benim karındaşmı efena.rn, _ ı... ğum b.r sualle, konu mı:ığa başla. rım. Bın defa .ıpandisit • meliyatı 

- Sah bı de>'let hazretleri, A- cBu eşkıya gene ocaklu maT"fetıie _ Hanesinin kendiiye reddi se. dı: :yapmış operatör de, el"ne her ne<'...-
da üzenine zafer bulup Dersaad - t~m· e1unabi1ür.> htı de,ğfıldir ağa hazretler;. karın _ - Gen'e Vıyanacfakı g bi m"sin, reri alışta heyecan duyM". Sen de 
te avdette tahakkümı.i artırmak ıs. - !.. . daşım. Şevkethi pa<lişahımıza dahi yani geç v.akitlere kadar dola.ışıyor, öyle, belki sayLS:z konser veroın. 
tıedüJ\.ler n ~ sa nurlar idı. - KıMe içeriden !eth-01unma1ı. aneylemen, l«'ndüleri dahi bir şey Uj1kusu:z kalıyor musun? Söyle bana in.kar edebilir ıın:&n ;d; 
İbrahiln ağa oaşım mb"a ®ğ- dıa'>! yapamazlar! Qülmeğe çalıştım: sahneye çıkıtığın zaman heyecanla 

l'U oyma:arak sin.s-i sınsi güfümse. - 11 - - Beni Viyanadak. lıadar ıgenç sarsılaruyon>un! 
di: Eıritesi saba'h, Sadrazam Mehımed .Mehn:od Paşa gıt.mek ıçın kalk- buluyor musun? Cevab bekleye.ıı b:r tavırla yü. 

B l d . . mıŞken tekrar oturdu. Kı7.ilar ağası G~ı ·· - ·1 __ , ·· ha'· ,..ı - y. k sultanım. c a arın aJH f'aşa BM' RCı Manmudun vanır.dan m"·· lk:of" cın .. .. • ı\kl UU!Ugl e oynuyOL-uU: •lume :j\,ıyoruu. 
cmm olmadlidannda:Rdır. Mev'ud çtldt.!kıtan sonra :<:ızıa: ag~s• Be ir b ' ~du nlb" u Mşunukyot;}~'ud. • 1·brına - İtiyad meselesi... Siz san"at. - Evet! dedim .. Heyecanlan."lls-

f 1 -.:ı "ki . • • • .ır c ::re ısır ?e nu ası a. q.. 1 d • k k bil · 1 H k ,_ akibetlerinden bav ey t.-uı er sn. ~~"a ugr,gımıştı. Kızlar agas! oda. lh. ğ .. 
1 

dik.l ld" F J\.an ar, seraza ya~am&g. seversı. ma a m . eyecanını ·a}-ue. 
ıaşı-lur. cHavfeyieyenı mif olur. sında yalmzıdı. Mehmed. P ..... a'flm ım a amn .soy e ' erı ge 1· a. n;z. Hayatınızda p~k intizam y<iY... den san'atını 'kaybetm's demekltiır. 
derler Hal ooyle ike.'l bir &yak ıev ,geldiğini haber >'~r<l.k:eri 7.aman kat meseleyı ~lima~an evvel sad. tur. Genç i,Kıen ne is~n z, ynş'landı. - Tamam, .ru halde' konser VC'r. 
ve tenlkmenne çalı.ş;:lmam olma dar ve • .. aııanlık rnerd·, enlere ko. r~.~ .. !brahım 3.f!.a. hakkındak; ğımz zaman <la osunuz. Bununla memck lazım! Zannediyorum ıki 
Si eğrabd:r! c~ diuşüııdükten son. şu,p lkarı,şı.lao"':ı. Sadraz:.ı:n buıgiln hff f.~mm ?~~:~ ı~:ıyondu. Bahsı sana· ihtiyarlamış:. n. demek iste - sen buna mWıt:ıç ·da değilsin! Ra. 
ra tane tan;e SÖ\'ledi) A.lahın ina zamandan z:yade füturu gö-rünıı- b:.r.den'bııe degı~t~rdı. miynrum. Tam olgun bll- çağdasın. hat, musteni.h, tasasız yıaşaman 
)etı ve Peygamber-imiz efen.climi- ~rdu. Sabahleym er.keiıdcn Pat. - Mıs.ı.r valısı M.~medı P~şa Fakat. . . icab ediyor. Haıti'fı hızlı yüi'"funive. 
zin sahabet ve ~ud"st)•ctı. :ıe şu er. rona Halil cKuıioe altına:. haber hazretlenı. sabık 'kethü.dasıı ibrah:ım Dunchıı, vakit kazanmak :çin; ~ö.. ceksin; süratl~ merdiven Çlkmıya. 
kfil'llSl'Z çapaçullar cer.niyet!n"n ıperi göndertmiş, orduyu 'kıŞ.ak> ·çin ağa kulu'.1~ gelmişJ.er, tanur mı. ğilli1ü~ün bir dü~rnesini çi>z.du: cafıtSın! b:r tavs"ye daha ... Kadın 
şan edfil:mesi pek k.olay olur idi! Edim.eye götürmek niyetintd.e ol. sız efenıdım. gözfüığünü, masanın üstüne bırnk. meselelerinde de azami teenni.. 

Kızlar ağası B~!'r ağanın şorfik duığunu b ldiıımişti Sadlrazam tbrahim ağayı tanı - h. Acı acı ~1ümsedim: 
}€r.h (1) ~kLyıorıdu, gözlerj ıparıl Ordu bir def~ Eöirneye giderse. m•y.ol'du: - FaXat... - Ben: ölüme değil. yaşa.mağa 
parıl vandı: devlet nüfuzu Istanbuidan Ed~ııne - Yook, dahi adını duy.mU§lu • - Evet .. . Eğer ayru hayatt ~da. mabkfun ediyorsun! 

_ Aman ağa haııret1eri ıkarmda ye geçmiş olacaktı. Da~.ıa ~~ra ~- ğumutl yoKitur! • me etıtiriyıorsan paydos... Bu vazi~t ka:-ş.ısında hay-atın ne 
sun hekimane bk -tedb:r mi var. tilfil'Cllerle uğraşmak oosbu .. un ,guç .Dedl. Beşir ağa kızardı: Sana aç.ık söyiiyeyim.. K.allıln tadı kalır dök.tQr? 
dırr? !eşecek. Patrona Halil ve :::nka<lsş. -Efı.atunu tedbır. mU:debl:>i.-r a. çdk zayıf .•. Azanıi dıkkatli y.ışa. - Ne yapa.n;ın tıh böyle söylii -

D. d n-a·ikıp Oif."rd'u. ları istedikler:n· c ndi:rip d~k-oQ(. demin biri oluıp naynhahanı devlet mağa moobursun. Süxclcl\.i heye - yor. 
ıye yerın en ~ .. l · · b" a· l eli B da t -...:ı· ,.._ A' n~ d.. b ~~ _...ııı____ k S' . l P-1• d . b t • l İbraMm aga içınden b"r ddıa: erm1 ın rreces et' '-> ursa n eı.aıll" 611.ııı.aTu-m.. .ı .orr;y un un. oa.nlaıuan l)d'A.llwca rsın tn'lr en - - ~i oıdor, u avsıye ere 

cHa •d'i lbrahim crüreyim seni, ak- gelen Kmm hanı Kaplangıray h~~ da gelip şek\•a<la bulunur 'lken memeğe, üzü1memeğe, bil!hassa he r,iayet etmezsem kaç sene yaş:ıTım? 
J ,, Ded' 0 nın da E1ımeydanma. g d p iht .• 'kendıüı:u dahi hazırı ~flmec1is ıci1. yecanıl'anımamağa gayTet e<kcek - - Belli olmaz bu .. Hiç bekle • 

lı:m ba,.ına topta.• 1
• a0anın ı·ı ·1 ı ·· .. l'" - •1c:"f 1'm .. rl" Ziyade müteessır olup ilerı geni sin. nı'lımi""~n b"r anda i kanabilmsin. 

y.üzüne karşı alancı dddly.etiru ta 1 aBı'Cı::e_r eağgonıilş ud.gu ""i t~ 11 

klndı: ... ~ş':. a e e~ .. <Jen ""..l:"çy"'n tetl:biıiler si>yler U!i~ Çekine çc.kinc söylü.J'Or, yüz;iim. Keıı:t!ine ııtinıa eder. ded 1t ıerim· 
_ .Bu ma-kule ne neler ~yi va. ~oruştuler. Me:h;necı Paşa -g ıtm:e'k Vıez.iriawm "v1.ehmed Paşa alay de, teessür alamellerı yerine te ,.. yaparsan, hl~ b'r tehl~ke kalmaz.. 

hid .ıle ;;ni encam bu!mak im_ 1 ısted ğı za.mn~ KLzlar ağası EU:ney etti: bessilın ve soğ1Jkıkanlılık g-0.ııd:~çc Ömrü ta'biini ıkm:ıl edersin. 
kanı olma ı hayıriıah:ını devletle danında kendı oa~ın;ı. .ge}('.-Jez:. u.. - Bal'i Kubb .. altma vezir ey'.le.. j haymte dü.ş.üyord·ı. Kaj"..ıdsı:zıoa omuzlarımı ~·ın~ 

Y ~ • zun uzun anlattı. Detterdar Ah B{? se idik! Masanın üzerinden ald ğı gümüş - Zaten balsız V" yol'gunum; ne 
-cörü9meli, ıttıfak lazım, sulta. yin konağı meselesine gchnce du. Kızlar ağası gözlerinı ac."tı: saplı kiığıdı aça<'ağile ovnıyarok silra:t1i merdiv~n çıkabıl'rim, ne 
mm raladı, 'koynundan Ali Beyfo bfa - H~ ..• Mtiıınsebet yoktur. devam etti: koşmaca oynıyab:l.rim. Bunlar tav 
Kızlar agası acel~ acelıc sondu· gün e\vel verd"~i ar.zuhali <;•kaT!ql Anı kascleylemek istemez ıdü'k. İb. - Sana bu belkı çdk ağı1· gele. siye edilmeseydi bile kervrligim -
- Ya k ml~r ıle görü mLk st~ uzattı: rahim ağa, kulunuı. chayırhaham cek. Metin olmaıısm. Şimd:ye ka. den riayet ed ~ce.~:nı şartlaroı. Lfı. 

idimz? - Buyurun su1tan1 ın, A1ı Be~ dev:leıt ittifa!k eyied:.kte bu cem:yet dar söyledikler·m unnıı.-,tl Uıvsi · kin kor.Ger meseles-'ne gelınce; işle 
- cKmm hanını Bursad:ın Asi. ku1unuz arzuhalid'ı-. perüşan -01ur ve devlet bu gaik<ien yeler. Lldkin b~ seni her halde bu o1mııyacak bfr şey ..• 

tane\;e cdbe\ lcdiier der :diniz•. c:u Dedi. Melh:."lled Paş.1 ar-t.uhaqi dık. kwiulur!:. demiş idi su1tamm. sarsacak, b'r hekım sıfatı ve mec. - Bu ilhrtiras san'atına kaşı mı; 
Jıald~ bu ış; han hazretlerini teş. katli dıklkatli okuduktan sur a kat Sadrazam tekiar kalkmağa dav. huriye.tile söy'larneğe medburu.m. yoksa U<ıen(Fn:i g-östemeik arzusu 
rik ey!lemek Ifuınv::elür dğa km-ın- }ayıp koynuna sdctu: ranidı: Sen artık konser ne verememinl! mu? 
da.şun. - Bu Alı Bey k~nağım gcru~ - Mim kelamlardı.r cığa ba7Jret • Bunu söyler söylemez, dehşetle Durakladım. Hakıkaten muh!m 
~ağa efürini uğııştwrup ince mi ister idi? • leri karnıd.aşım. Kulak asman ve. yedmdcm fulaclım. bir suaılL.. Niçin konser 'bahs"ndc 

- Beh, reddini ister. bir v.e<}ıi!P. .itibar buyurman. . - Konser de veremem mi? bu derece ısrar ediyorum'? Ben 
.. O) Aixtnın ~ ~.a:ıGm y.ük.sek sesle ;gU!dfü ( ArI«ıi1 uar) Onıudaırıma bastırarak otmttu: lron.ser vemı"'ğ~, kencftmj göster -

b r ad' m sa~ '. 
ınam. 

Fakat bana Vi e g lıyo k., b~H· 
bundan m hrurr. ettrr.ek; elıın.<le 
kalan son varl•g , son teselli\. de 
benden çalmak olacaktır. 

- Hayır! ... d.y. cevablandır • 
dun bu soru unu ... Ne san'ata. n 
d~ kendimı gö.:.1e:meJ:ll? 'karşı hlÇ 

bır fhlL.ras taş mı:vorum. Amma 
yıllarca emek '\'f>r'd1ğım p!yırno 
rnun haşına halı{ 'karsıs.nd 
geçm<:'k ıcab ed rsc; asla terıedıctucl 
edemem. 

H n ve Kat'j konuşuyordu: 
Aldıaımaa a:>ktor. Bu vaşüıJ'I 

sonra ... 
- Evve a bui'un ha •aJar böylt· 

d r. Y~adığ :n kadJr yaşıyaca~ 
değ l.rn ya, son gunle .mı h ç ol • 
~7.Sa rahat _r{PÇ r•r·m; jŞ olaca · 
gına vanr, de r. Fakat tn.ıts ı, · 
l 'klerirun reak.:. ~nı ı ka~ısındır 
pi.qnan, n;ili:ıkes 'r bize koşup yal. 
\•.arır1ar. lster m :s·n kı; s"nde de 
~ ~?~?cılıık fe ç husule getirs~n: 
omrunun son:.ına k&dar yarım a · 
cfum olarak ya :yasın? 

- Şimdi bü!.ün adam ~ıyım? 
Hızlı merdiven çıkm yacağım; hız. 
lı yürümiyeceğ'm, konser vermı . 
3eceğım; köşe minder ndt> ıhthr.;ır 
müteıkaidler g:b·. sırtmı<ia haydari 
lu.ııl""a; baş;mda taKkc, gazete .mı 
okuyayım? 
Ayağa katltı!•m; 
~ Alakana ve tavs yeler n:? tc

şe+kkür ederim doktor ... llk vere • 
ceğ'm konserd>? b rincı sırada, ser:ı 
goreh'leceğim yeıde oturmalı-;ın! 

Bu soğukkanlı ı~ m ve kayıd
sızlıgın ka~s nd.l o da hamı u'.}"· 
mağa mecbur kald : 

- O halde bıl t.rn sen gontl"' • 
rirsın! 

D arı çı1ktım. 
Bana merd:venlerden yavaı;; ın: 

yaıvaş çılk mı dedi? c·ç k:ıt merd . 
vend n ikışer .k şer atlıyarak ın
di.ın. Hızh yürü~ e'~ yasak mıydı? 
Koca caddeyi b r ;;;olukta g~çt5m· 
Hıç de, hayatına kaııı Gtm'kunç şey 
ler işit.lmiş bır adam endişes: taşı. 
rrn.yorum. ( A rl:.ası t ar) 



10 Aiuetoa SON POSTA 

ünkü at yar s arı ~;;;;:.~;~~~,~~"~~~~;;~~ 
h Ye Can 11 Ol d U 

!ı~ri!~e9 ~iıÔ~~~~7;~şt~~nr!:ç~ 

e [şalonunda başlanmıştır. Salon baş . 

tan~:;a !:~~~lar~ş do:\:t:!; ~~;·ncİ 
25 Temmuz bilmecemizde kazananlar 
25 Temm\17. tarıhli biln1cccmizdc :•••••••••••u••• .. •••••••••••••••••••••••••••••,\. 

kazanan oku:rucul;ı.rnnı<tın ls&Jıılert a.. • 
şatıda yazılıdır. lstanbıılda bulunan o • 
ku:rucularımızm hccllyelerini Paurte.f'. : 
~ersembe &"ünlert öiler.if'n M>nra bl:r.z.ai : 
ida.reha.nemlsden almaları li:ı:ımdır. • 
!aşra.da bulwıanlarm hl'dlyelerl posla 

---~~----------------------. _ r. • • • rnüın.telh 'blere gösti!rildıkten oonra 
. (BaJtarafı 1 inci sayfada} ia•rl aıraısı•na teıkrar ıko11u sah.,ına ı;et k.oz) 24 dakıka '.>_:> saı>.J) c ~I~ b~rın - mühfrrlenmİ'ş ve rcyleri:1 atJmıls·na 
n_ di iıse de ancak ikia1c.i olahildı. \'a. el, K,_ema.ı (Ga.lata,:aray)_ kmcı. lha.~lanmıştır. tııko .. nce Bes'l•ta" I>,.rtı" 

C''Oİ SÜ.r:pr,iı:dli geçti. , - . • ~ " -
Birinci kouı: Üç ve d'aha yu.ka<rl :ııa.dinı lbu yarJ~l· kRt.a•nsai} dı bah.s~ Turk bayraı.-c yaTl~I: Galatasarary :rei.sıi Zühııü Çuıbukçuı.:>ğlu Teyin1 nt -

· r- mü"'tereık iıçiln oyn.yanlar aız.im b:r (Kemal, Yuıııuıf, Rauf) 5 da'.k"ka 45 mı,· ... t.ı.r. 
Y.a.ş.ta lıngciıliiz at ve .kı&raklarl· ara - .,. ..,. 

140() P~·~a, afacalkJ~ırdıı. sar. 'ye it:e bırinci. •lflda ;.dt. Yar•şın m-af~i - Sı i1I E ı'n··nu~ F~at1.
1

n BA~o7 
•· 1 • ... ~ Ganyan 400, plase 150 ve 200 Ku.Je atlama: l\fostafa (Beykoz) .rası e · m• 0 

• • ~,, ., -

bıetre idi. 50 I O l b' · ı:· d B lu, Beşikıt:aş, Kadıköy, Üsküdar, A. 

1 - Daval:ı·ci-ro 1.30. 
2 - Alemdar. 
3 - Küçük ::'..seki. 

tlıL 

kuıru"• verdiı. . puvan a ırıncı. rua ( ey. 

Ç
ffte baıhis; 4.50 kuTU.s. verdi. koz) i.kiru:i. dalar, Bakırıköy; Sarıyer; Beykoz 

d S ıd B ı h 'kaza'.Larl iıkinci nıüntc·hi.blcri t<ıalonıa 
İ!lciH'i bahis; 8. 75 kurnş \'er " u topun a ey'ırnz sa· ayı terk. 

B-incİ kofu:_ Üç ve d.ah. a yu:kcı- ettiğinden Galatas .. ray hukmen ga. gelerek reylerini kuilanmışlard ır. 
-r ı ı ıı-b -•L- · 'lr Bütün münteıhibler Part: namzedı 

1 
~ yerli sal ka!ı ngı~ız at ve ıı: g=l'Şıtl . 

•le adreslt'rine aönderılir. 

. Bir ıiıe kolonya 
Ista.nbul erkek lisesi sınıf 2/ A dan 

436 Abdürrahma.n Kocada.yı. 

Bir Atatürk tablosu 
İsianbul Fatih 2•) mel ilk okuJdıın 347 

sahavet. 

Küçük okuyucularımıza 
Gazetemize gönderilen bilmf:ce 

mektublarının üzerine beheme. 
hal (Bilmece) kelimesinin ve 
bilmecenin çıktığı Laribln ya. 
zılması lazımdır. Bu Kayıdlara 
riayet edilmeden gönderllf:n 
mektublar kur'aya sokulma • . maktadır. · 

\ i 
'•····································~······· """ 

(ft,;Bu yaırı~ gıeınyan 125 ıkul'U§ ''er ~:.rar.darı a.ra.stında 2000 met.relik Bayanlar: Hariciye Vekaİeü Umumi Katibi 
ıştı. Maruf l\hırlara kayı~Hı al.la. 100 metre .;eııbest.: Destine ( Ga. Numıaın Rifat Menemencio~lun.a 1ey 

Bir elifi kasteli 
Yoqati se.f-erb~·Lik müdtini oğlu 

ian Ararat. 
1 

ki posta telgraf nı<'muru :je\'krt kızı Tu. 
Do. la.~·. İstanbul Kurtulııo; Dereiçi <·adde<ıl 

İkinci k°"1: Üç yaşındaki Araıb at 
'Ve kıı,.Ta:kiaırı arasındaki. varı.şın me. 
lllaıf~1 1600 metre itlS. Bu yari-şa 8 

:; iıştiıraık ett~i bu yarıı? günün ~f'- lıataısaray) 1 daktka 58 saniye ile a.erini vermişlerd r. Vali ve Beledi-
,,1 biır kıoşusu o1•du. Yarışa ao. birine", Klara (Beykoz) ıkinci. ye Rei.si Dr. Llıtfa Kırdar da re.at M iirekkebli kalem 1

16 numa.rada Namık Gülseren.· 

Kokulu sabun 
(Son Posta Hatıralı) 

Yeni meb'uılar 

yeca•nm k O kuız a:t g~rdıi. Dört hatal.ı .çı. ~.ta~ 10 metresırtilııtü: Füruzaın (Bey t 1 elle gıeıleTek sıandığa reyini: atm;~ 
at ~tiıilık eıttt. . a baı,hyan ko~u p1evsımm •kıncı koz) 2 d.a.kika 40 sani!)'~ ile bi',rin. 'tıır. Seçim saıat 1 3 e lkad~r devam 

1 - fünıoılı 2.01 =~;r.i\z.İın~ de yaptı. iki· hafta \;stüste ci, Selma "(Beykoz) .ikinci etmİış, müteakıben i.,ntjhab mazba -
2 - Ceyıhuın. ,,, . Roman~. artık, prens Ha - 100 metre kuıbalama: fünızan tas' lhaızırlıaınıa.rak Anka taya gönde -
3 B h d yöen"!>en . . ·~· 1 (D- k ) ı - a a ır. 

1
. ~ ·r .nıın kadn> ha•rlcı ettıgı at· ar oeyf oz 2 dakiı.ca 45 sa.niye ile r.iGmiştiır. 

Yaır:.ş çoık heye1.•anlı geçti ve netli: '',~~~ mTmeık :.izercdİT. bi·riınci, K~ara (Beykoz) ikiınci. 
ce uızU'n rne.saielerle bittiı. Ganyan 9 ~l·- Ôzıclemı·r (2.08). Küçükler: 
l JO, pllase 100, 600, 20!) kuiT'U& veT 

2 
_ Buıket. 200 mebre 3orıbes:: Leon fBev. Anlkara 9 (A.A.) - /\çık obn 

'lfr. İk i'lii baıhis 21 lira kazandıırd1" 
3 

_ Roma:n.s. ~ kıa.z) 3 cl,-alkı.lka. ı. saniv:: ile biıri~ ... i. E~ca~ . meb'~~1ııkMT!na .. !,i~~et 
Üçüncü. kOfll: Dört ve daha yu • Ga aın 13 lira, plue 200, 25 ve Gugu (Boykoz) ıkind. IVetkaletı ıaşe mus.~eşarı Şukru :Sok. 

~a.11'1 yaıştaıkıiı Ar.a.b at ve kısrakfarı a-. lOO ~ veırd'İ'. 100 metre s;ırtüetü: Haısim (Bey. mensiiıeT~ Alaşehır meıikez okulu 
~t.nda id.iı. 2600 metrelik bu ya - ~te !bahis; 33,5.0 liıra, ikili ba. 1 koz~ 1 dakika 37 .eaniye ile birinci, lb~ğr~tmİı Safi. ~rdem. ~Et3nbd 
"• 6 at iş.tirli etti h.ils; -4J.59 lira verdı. l'"'\hıç (Boy'koz) ~i. . ındb~· Harıcıye Vek.ıletı. ~-

Tomuırcuık ve Tumı ara&ı;nda u - Ömer Besim 800 metre &erıbest: Lazu (Bey _ muım1 Ki'tihı Numan Menem<:rıcıog. 
~ lbır mıaıa.fe d'ahilind!! yapı1an kıoız) 13 daaa 5 saniye ile birinci. Ju ve Satn6Ull meb'usı!uğuna da eıski 
•:'k~ lbİ'r çıekiışmeye rağmen yarışı e- Beykoz lstanbul yüzme Ker.1m (Ga.lat.a-saray) iknci. Ba:'Lıikeeiır meh·usu Erenköy kız Ti. 
tn.cdcta.r Coke.y İhsan atıcının binıd.iği bir:nCİSİ oldu Türk baıymak yarışında Be-ykoz sesi mu&'ürü Sa.biha Cökçüıl, 9/8/ 
SCMVa lbiT boy farkla kazand> ta3ttmı .rallciıbsiz olarak 4 dakika 41 942 Pazar günü yapıLan intihahda 

1 - Sava 3.0? ' İe~ıx..l yüztne şampİty<maısın.a tııallllltye iile biırincl. Part~ namzeıd~ olarak ~ttifoıkla. &e • 

2 - Tomurcuık. dün elle Moda.d'a devam edilerek Beyikioziliıilar büyüklerde 184 pu. çillmişlıerıdir. 
3 - Suna. 11 O son .nıeıt:İiceleır aılıınmıştır. Geçen haL vanıı ... ıkiv .. ülcleırck 210 puvanla ls. =========:===== 
Caınyan 1 7 S, pla!le 100 ve ı ..., -.... taıdlan.'beıri yaıpı nıakta olan müısa - t,aınfbu!l şamJpiyıoınu ve GıılataısaTay • tıos Cumaırtesi ve Pazar günlleri böl. 

(Son Posta Hatıralı) 
Kastamonu p~ telaraf şdi Hık. 

met Ji'ı.r.aıt kızı Sevım Fıra.t, İsl.anbu1 
erkek lisesi smıf 10 talebesinden 6:; Rtha 
'.I'e'zca.n, İst.a.nbul l>e'lediye rc!r. ınıı:wini 
Rifat Yenal oğlu Erda! Yenal. 

Dit lırfaSı 
(Son Posta Hatıralı) 

İzmir Na.m~7;ıf'\.lı 805 inci sokak 11 
numarada Ayhan Çulha.ı>-~lu, Gelibolu 

Şengiil hamam ı;<>kak 1 numar-.ı.cl.A Xe. 
riman, İsta.ııbw C ~b;ı.h kıt orta okul 1/C 
ilen 397 Rösnünnisa K~an, 

Dil! macunu 
Urfa. Sa.uni mılu.llesi Selams1.2; sokak 

11 numarada NeJa.ıl Tur~oo. · Alpullu 
~er fa.brilwil koloni evleri 236 numa. 
rada. Aykan Ui'ura.l, ista.nbııl rert.ı.>vnt 
yal lisesinden 1076 İlha.n. 

Büyük muhtıra defteri 
Umnköprü Muradiye ma.ha.Hesi GMimah lruruış verd!i. . d G lıa l B k Dördüncü kou•: iki yıwşında hıç balkalall' 8 , a ta·saray a. ey oz yü mu daı bıüyüklcroe 142 puvanla, ge yü.zmıe bmncılikleri Pa~ fabrika. 

Y- l ııUci.lleri frna.le kalmışlardı. i\ılunta. küçülkı1erde de 62 pu.vaınlaı ikiınci o1. sıınıdaO.ci ..,.;;......,,,. }erinde yapılml'~ ve mud sokak 22 numarada. Mustafa Aras. 
Yarı)ş ıkaiza.nm.amış sa.f kan. n~ili:z eT- d ._ı d J ~··~ BUl'S& Umuri>ey nuha.llesi Karaalcaç 
1

_ d 'd" Ya ZJ&m cereyaın e en yarı•,..ar a ıyı muşilaT<Jlırr. 100 metre serbcscte Üs!nan Mart, 
&:eJk ve d' .. taylar arasın a ı ~- ~ _ _,1~ 1 J_ ca.ldesi 25 numara~:ı. Has.l.n Gürel, ı~. 
., 1 ı.. l OOO m•tıre·ıı·k ,_

1
.r me&.'lfe dahi d~eceJCJr aı .ı·nmı~ v. e ~azananlara Ç 1 d dU k"" 200 metxe kurbalamad'l Kemal Or. 

"i .., " ı:> n ı · Ş l Or U a n U maç tanbul Haliç F~ Fethiye kapısı so. 
11• su ıspo11ıaı11 a1a.nı a:r.ı eze.an taya. "---·, 400 metre serbe:ıttıe Hü.seyin 
oılnıde yapıad:ıL <l k d l "°'~ kak 13 mım&rada Yüksel. 

l _ NHUfeır ( 1.05 ). , fıin ".1-ın ~ uP_a ~e ma" a yala.r verH - Çoııllü l) (T al:efonla) - Lülebur. Özlev, 4X200 metre bayrak yarışın K k h d f . 
2 - Varaıdin. 1 mişıtBüı.~. ülkt~e er şı.ın,ııu•dıır: gaz Yeışilnovıı: klühüne men;sub spor. da Osman, Veyg.e-l, Kemal, Hüse • üçü mu fıra e terı 
3 - Vidio Y eır · cıu. bir gru:p bugün Çotluya gelm:~ler yin&m mUl:eşeıkkil gençlik k lübü ta. Baba.eski 'bıakk.ıl l\lusta.fa KuThan oil'. 
Bu yııır~ıtt'a en büyü·~ fa~ru Va. 200 metre ser:best: lbrahim (Bey lVe Çorlu Halkevi ta•kımı iJe bi-:- gös.. lkımı, 200 metr~ serbestte İlhaın Kut lu Ahmed Kurhıuı,.sh·as _9rnek oteli ya 

l'.aıdıiın iid ~. y aırlfl müh.ı:n hır farık1a koz), 2 dakik.ı 3 1 ite birinci, ~fos. teriş maçı yapm:~lıı.rdlT. Tarafla.r hıı:a, 1-0-0 metre sırcüstü yarışıruda nında 4/A numarada Ayte.'l Öz'oprak. 
haış.ta siiırük.ıleıyen Vaıraıdin yarışın ı:.ia. (Gailatasa.ıay) rkiınci. iyİ ~r oyunı c;.ıkamnışlardı;r. Yesilo. Veıysdl Karaca, 1 SOO metre serbeet. İstanbul Beylerbeyi Kiiplike r~de~i 58 

rııilhayetionıe JOO metre mes!'1e var· 100 meıtıre sırt';istü: Kemal (Ga. va, Çorluı t'.akl.mltıl 1 • O yenmiş. te Sala.hadd:in Ateş, Tiirk bay~ak numarada. Salih Oıw.r. 
lterı. Gııoşu pitt.foi teırtked:ıp ça.~~.~a llatıaaaıray) 1 dak~-ka 26 ile hMrıcİ, tir yı&TloŞlnda Vey>lc'l, Kemal Htiıseyın • Albiim 

Ankara Malte:ıe (ınar snk:ı.k Coşaıı 

apa.rhnıa.nı 25 ll!Unar.ı birinci ka.t l\line 
Allut, l\fer-.ıifon Harmanlar mııha.lesi 23 
numa.rada A.lSf'I Bingıil, İstanbul İshak 
paşa e.aa'JesJ 26 numar:ıu.t llayrııH:'lh 

Yurdum. 

Alüminyom bardak 
(Son Post~ Hatıralı) 

Ankara Maarif Vek3.tcıti muha.,ebt> 

müdür muavini 1\lelımrıl Ali oğlu .\lu. 
ammec, İstanbul Sişli "3 imrü okul sınıf 
5 den Sevgi Sürel, istanbııl bırincı l.k 
<>ruldan 681 numaralı l\lahire. 

Ayna 
(Son Posta Hatıralı) 

İstanbul Ba.yri;e lisesi t.alebeı;.iııden 

'15 Semih Arıburnu, İstanbul Cağa.lui;lu 

erkek orl:ı okul 2/C den 611:.1 Turhaıı 

Gücüyener, istaulıul Sanıa.t.ya lla.rıka • 
dın 92 numarada N:ı:1.lre Kıııa.ytürk. 

Kitab 
Hayrabolu hıı-.uı;.i ınuha~ebcde Ah • 

~d Öuoşar, .~nk.ır,ı, llarıb.tyram Se • 
\'im sokıtk 7 ııamar.ıdJ Gıiltcn Bulu:-ı. 

du!l, Lapseki posta telgnıfta 1\100.med 

Kuııban, İstanbul Arnıvn:lkiiy 25 inci 
okuldan 225 Turlı~n Orı-an, ht,mbııl 
Fatih 45 inci ilk okuldan Kt:m:ıı Üziı.an. 

Kartpostal 

dlalkJIL ve bu at i.çkı oynıya.n• butun ruadl ('Beyikıoz) i:lcinciı . Sıva:sta ellen mü'teışdkıkit Geııçli'.k klüb\\ ııAıı Ankara. Çeşme ırıaha.llesi Rerıi S()\ak 

lııiitün ~·ıllaırın aza.n,1i heyıeçan. ,1500 met!re aer!best: Veda.el. (Bey Sılvaıs 9 (A.A.) - 8 ve 9 Ağue- talcıımı bi:riınci olmu-şlardır. 1'1 llUIDU'ada Mclah.a.L Se11dir, Bab.ı.es. -- . ·-- . .. , ... 

Adapa:.ıarı Kömür:ı:ıı·a.rı Koeal"ll bak_ 
kallyesinde Remzi Çöloı·ıu, E~i~chir Ak 

c.a.ml ınaha.llesi Tapın sokalt 2 numa 
r.ub Orhan Özkütük, i~tanbul 42 nci ın 
okul sıruf 3 ~n Sü.tıeyla Ö1.er. 
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~ilenciler ara~nda anket •Son Po.taı nıa •por telrllmaa: 103 

}fara Ahmet. 
ilecikte Ka a, igada 

FiJanlık çolt inki~uf etti, Yiyec~lt mat/deleri çok pahalı, 
fİmdiye #tadar 20.0()0 çobuk •ebz.e liatlaTı bir tiirlü inmiyor 

yetİftirildi ı Kaora!bü'k. (Hu w.11) - Karabük 
B kdk ( Hususı) - B'lec fi. piyalıJaıstnicb; çeşidli sebze ve meyva 

dan;l k 1928 de kiıçük bir bahçe bu;~ güç oliduğu g'h blAunanla. 
de :k:unilmuşhn". Vilayet m · ze g.cld _ r n fktllaııı da ı;ıc.k yükscl<t' r. Civar 
ğ zama."n bu :.ŞC de önem veren va. kasalba~arra na2Ura.R Karnhil'ktekı bu 
limi.zin h mayes · nde tekn !k ıb.r sü.1 fiat f.a:ı1k.:mını re.hobi yiyece'k madde. 
ret!te çıa şan fıdanh.k ımiidurü Nad :r 1 1crin<İn ihcmen hepsm 11 d rdan 
B-'.rnar son sef\eılerde 1 O çeşit Ame-'g~ir. Befediyeniın teısbıt ett" ği 
r kan r.'!Jma fidanı o'lma'k ıUere :!Olfietlla1a -gÖi'e ptri.ftc' n lcikıu 90, do. 
bin çUbuk yetıştirmist r, nıa-ttıs 40, ta.le fasutya 30, bamya 

V~layetİml'Zdc çok fa.z'Lı. İpa .+o, llruru ı90~n 15, pala to::ı çıktığı 
koza ı )"Ctiftiı-drnekte olduğun<lan günd~ SO luru;a sat lmakta ve 
bu k:o_;ap}a.T İç.m Jüzuımu..ofan dut r.i-J&tMt:ğ 111 t.nesi 5, ')'Umurtanın ta. 
danı gene buralarda yeti~İrilme'k Jneei de .f kuru~ ii:l:er:.nde.n vuılın~
tedir. Hiı)en i'SQ.000 aded' kadar tedk İ.)"i tefCf)"•ği ~ulmak hemen 
)'etıştrr'imeğe doğru yol wl nmıştıT. hen-.en ~miki.nsız eluo bulunduğu 
S rf bu İŞ için Zirut Vekalet:ndnn:zaıneon de. :k~s,11 -400 ıkurnıta satıl -
10.0.00 r ra. vcr'lmektecfit. Bu &«"ne modctaod.ır. Maamanh fiatlaı-ın za -
500.000 asma fkl•r. yctİşt"rilmjş velmaın'la du,eceği pi.ywa~a söylen -
tan-es" 1 O paırad~n Kocac~i...E. lıdşehirJrnCktecttr. 
Afyoo..fspaıt-a. vilayetlc!ıf'ine gönde. ------4---
nlmılştir. 3W.ooo dut fi·daını Bilecik Etlirıu! emniyet kaJrOfltMJa 
ve Adap~r•nda olmalk üzere ha~ka Jeğ~iklikler 
bedava d~ t ~ıı.nı ~ttr. • . Edim.e (Huausl) _ Vilayet em. 

Bu 8Uretıle ınuzamlı hır Sl<rett-e nİ!yct ıke<koeıunda 90n yapılan teıfi 
çaıhşan !"ıdan1 ~ a rıaz.iısin" n .. talbı-i .arı,-1ve deıiişır"1dlilldller n~tioeşİnde b~o -
zalarl gtder~lm ş, oltkt'kça onemh fi-ım.1ı.eı&ırdlen T:thir Urfaya, Kemal 
dan ilc.öklenclirılmiş aılan'ıar ka:un - B~ılk~~. *i:.nci komi erli~ terfi 
mt;ştır. • ıedC111 Veh'bi Ç;ı.nakkal-ey..-, komtser 

F"-dan1ı!k Bikcik icin büyü.k bu- nruavmlii•rı.e yü~seko Hayri de Is.. 
vad '.k ve i t.kba! İıçtn de pa1laik b r tanbula taıyiın ocl'ilmİ:şlerdiır. 
zeng n'h1ctir. 

. .---o-.. . Trakya umumi miilettiı vekili 
Edırne ıle Kı~kagaç ı~tasyo"u Çanakkaledc 

ara•ındakı araba iratları _.,_;ı_ 1 (lı ") T k. u 
ıE. · .u • K "' • Çan~a e ~us.usı - ra '\i a -
·dıme (.nu:su ı) -- ;,u~agaç '!. • ··f - k"l" S ~· G:'nd 

il h . .:ı • 1 murn1 ~ ettı.ş ve L ı atl'rn u o. 
ta:syonu ı e tr &M!ıl,ca ş tyen o • .., _,.._ • • l · · Um .. 

.. · 1' "k "J • gaın şcnnmızıe ge ml-ş~ r. umı 
tdbuse il>enzın ve ash ver ımemesı ··f • 'kT l · Feh • V ra!l 
üzer" ne tren yolctılarl nrabncılann flmu lbdt_,n_ve 1 ı. •. ~ha •

1
mtz .:ı mı u .... 

_ıı_ • ı::_ h k 1 · ... d e im11,.te muJ1 a ;atı aa gezeceg 
çjO!K. 1n1aı:ıı zca are ·et er yuz..ı.m en 11 • ·-

.... , urn~r. 
zafl"ar goruyorrar. --o..----

Karaağaçaı g dip gc:lme iç'n üç • • • EJ• J 
dört 1ira araos.:nd.ı para istemelkten Y enı Çankırı V alısı ırne en 
çdk"nm"y.en arahacıl,uın yola geti. ayrıldı 
rrlmeei laz:ını.dır, ~elediycdeı:ı alaka Ed."me (Hususi) - Çanicıri Va. 
belderiz. h1iğine tay» cd;l&ğ" ni lb"]d "ordiğim 

----o Valimiz F crliid Noomer trenfe yem Ya 

Edirne müJJeiurnumiliği zifeıs1 baş·ına hareket etmiştir. 
Ed' me (Hususi) - Viliıyetim!z Ferid Noaner Karaağaç istyYo. 

Cum'huriy.et müddı:iumumiliğnn e ta. nun.da Umumui Müfe\ltlş Vekili Sa. 
yfn e<lilm ş olan fstanbuI hakimle. fülm CünıcJ.ic>ğan, Müfettı~lik ve Vffia_ 
tin.den Salahait:n şehrimize gelert-k yet riieeaısı adliye erlcanı ve memuır 
vazifcine haJlam!f.tIT. İı!ır taıraffuıdan uğurlanro14ttlT. """"""' ,, o 

. 
(Ba,ıtarafı 1 inci sayfada) ı cu'k toplarlar. Bu çoouklnrın ann 

şam 2 füa, 3 ıır:ı gc<tirıyor ar. H m, bablanna, h" ay çın k:ralamı-ş • 
b•z sana o çıçeık saksısın. sat c.ı ye larsa, ona göm ikr~ t verı!."lN. Sorı 
m· '\erd k ki, onu d.:ı satım s...ın. Sa ra, gcldı er m İ tanbu a, 1 'k 'şler 

Yıldırımın taktığı tek paça 
na kaç defa so fod m. sak,, satı • Beyoğlunda, Tophanede VC)a Çcık O, heı· güreşte has mlaı ın dur. 
c•sı gib gezcccksın ... Hal n a • m kç larda bir han odas tutmak madan e e se, tırp. n atard. He e; 
cmdınp, k"bar ba)laroan, oa"cın • olur. Tayfayı or-J.va yerleşt~r·rle-r. boyu:nduruıklaı·ı cıa bolca ıd •. 
lardan par.a toplıyacaksır. dı~c .. ~ Ertesi ~"":ıı bakar~:..o k", soka'kla:- a; Yıldırım, Kara Ahmedın elense 

KUçük kız yuzünü huruştunm ş ]enci dolu. Bun!a:- topladıı<ları pa. ve tırpanlarından yılmıştı. Koca 
gözlerini önüne induımiş, d~'!1lı • rakın her akşam bir kuru~.ına hifo ve, ll"i .kemıklı ayak arile Yldırımın 
yondu. Sonra, peltek bıT sesle: dokunmadan pal'"OnJ. AÖilinip ve. narin baldırlarına hnmam tCYRmağı 

c- Ne yapayım dayı (*) hep 40 rirlcr. Bir kumpanyanın günde ineı gib küt, kut vuruy<>ııclu. El
para, 2 kuruş veriy-orlur. 5 kuııuş, 15-20 lıra topladıgı olur. Dilene· enseleri de yumruk at.ar gıb: iıd'. 
lO'kuru,., verenler az., ben de~ pa kıum;parnyaları daha çok Ramazan Kara Afuned, hasmını doıdur .. 
ra to~lıy:1!:1~?"orum.> . ayında kurulur, cünkü Ramazanda mağay çalışıyordu. Serseml~terek 
Dedı: Kuçuklerden bt~"1 ~:ı:dı: iş çdktur da, ::>n~hın.. Şimdi Rama • e~ege ve ezd kte~ sonra _püf ye. 
c- lnanma da.yı. gırdıgı her ?..an yaklaşıyor patronların çoğu rınden yakalıyarak ycnmege az .. 

meyhanede zevz~ U-V7.ek konuşu. k··~ıerdedir b~yım metm"ştı. Hasmının. oyınak olduğu. 
y;or, müştenile-ri ~tildurüyor, amma 

0 

1 
' ... nu bildiği için ancak bu sur~1e o.. 

para is~yor 'ki •.. İsıtese, vere • <- Pes., ' .. nun fozmı alabilirdı. Nitclkhn de 
c~r. Hem :fa çok çok .. > Dilencıi1iğ:n de medeni tP'ka~:ııe bu, zm,Ju hareket.1cnle Yıldırımın 

Bu es.nııda cadden 'n ucunda iki ayak uyıdunu;:ı, bu k~dar teş"kılat'lı hı:zını ~lmıştı. Bazan canlı hare _ 
o"'1.'s beliııdı. Gırupun !çin.den etrafı bir safhaya geleceğını akıl havsala ketler gösteren Yıldırım; Ahmedın 
göze't'liyen bir ki1çuk: a'Pınıyor. Bari esnaf ccmıyetlerine rorile gene gevşıyordu. 

c- Hişt amca, ciııy.e ba~r.ıclı; ba..'lı;: bir de cDilcnciler esna.fi.> diye bir Bir aralık, Yıldıırım gene Ahıme. 
pdtisler ... -. şube ilave etsek de, işi nizama sdk de tek paça takmıştı. Fakat Alh -

Bu ':kaz varım dakika idntde, be. sak. Çünkü, dilencilerin an1attıik - med, çabuk mukabcfo etti. Ve, YıL 
lediyıe memurundan kaçan Tuhsat. lan doğru ise, bu meslek mensun. dıırımı fırsattan istifade ve paç~ • 
sız seyıyar ~"ahcıla•ı:ı gil::J.i, hıe:pshıi lanrun bir loncası olmaması; doğ. sım elinıden almak içın hoyundu
bir y.ana ~a.ğı:tırmya kaf_; ge1di. Çil J rusu ya lbirarz da haksızlık Patrorıısa ruğa geçtı .. SIB:ı ve, acı bir ~y·ın
v~~ ,gı~ı ol~~l~: İrıyan adam, var, işçi ise var, teşkilal:>a var. Di. duruk _fe~tıvalıncıen sonra 1: ı_~&ı .
en kuçıu!k olan wnsııu o sırada yan. I ğer meslekler erlb:ı.bındnn e'ksikle. rım, bılıneobunye paçayı so'kltu. 
Jar.ı.ndan geçen b~r tramıvaym sa. ri ne'> Fakat Ahmed, boyunduruğu bı -
hanlıığına attı. sonr:ı da !kıendi at.. · GHvsi Ozansoy rakmadı. Hasmını zol"la bükerek 
!adı. ÇtX!uklardan ÜQÜ ıtxamvavın --o cebren dizlcdi. Çok acı ve ze'hir 
arlkasına; geri kalanlar basamakla. Tarihten sayfalar gföi bir boyunduruktu bu ... Yııl -
ra ~'iler. Şimdı tramıvay ara. dı.nm, dızlediği halde ellcrile bas. 
l>asrnın her taraf!rıdan. sa1kıan sa. (Baştarafı 3/1 de) mmın pa~a.larını .irıyorci.u. Ahmed, 
ça!k çocuk sarkı.vorclu. Kumpanya ğn 9\l'kurdaı biır ihtip.r! mı rch · n et. hasmım ıyıce dız.teyıp bastırdık -
meccani sevahatte... ~ ikn:ıikanıyorsu:ı? Allahtan d-_"Qrk tan sonı~a, lboyunclu:ruğu bi!rdeı.bı-

m-.,e .. k h .ı~ * eygannberden utanmaz mı. :ııc çoz.ere asmınm yatuna uv • 
Fa'ka!t, dü-encil~k lkumµanıvalar.ı • ma:;, P laştı. Ve, sıçrıyarak !kemaneye geç 

nın asıl fç yüzüni.i, biitün ifsantı sı.n5_ .:ı dı 
1 

d k. ti. Yıldırım eline düşmüştü. La -
. .... de ~ . ""b ~· a.alııazaan ve on.un ça r n a ık" k d 'kll 1 ıle, ıınesle,ı.?ın esı<ı, troru c ı. --'..l" le:ıii d ld a~ıarla be' leT ·ın, açı urmayı.p aya arını a • 
c;~ 'beşlik bır ih'tivar olan Bt>. ~uı k ff ur~n / • b f • d· tına almıştı. Hasmına oyun ver -
'<lr çavu..trtan dinli:velim· ~:~:ue .~ mış ~d~: onan ku_ h~ .a. mek istemiyordu. A'hmed seven. 

c- Her iJrnmpanvanm bir reisi. ~llaı~r.ııgını .?'1-e. ud ırb~tt edr \~ a~ - ler, gene bağrışmaya başladılaT: 
• ıırn: n .go:zJwrın en ıreı amıa yaş H Ahmed' 

bı:r 1'atromı v::ı:rd'ır bay~m.; !3un1ıa< sıızdı bı ık ve s.:ı..kaUarln~ sürtüne- - a, . 
mol\m adamlard'ır, COg"..l öoıraz tC''k ' :~ , dı - Haydı Ahmed! 
1111'-una in~an ('alıs'tmr. Sermay(' J1dk seıcLırae.re ve ye.re yuv-anan • İsmail ağa da, harekete gelmişti. 
c;ahibi olan far daha baska. oah1 Saıdrazaım onun sırtını vokşad~ı: o da bağırıyordu. 
va:m~ın is E!&rürTer. Ch"ar 1köv1er< - Ha'kıkl!n v_a:r ha~ctgım, l~ı:m - Hayıdi Nhmed! ... 
"l'der'leT falkiır k6V'1iileri para dle gel'inse ben dahı rehm olac:ık gıde. Murad ağa, c;essizai. Kara Ab -
lcımtdırn~a'k, kör, topal. y.ahud ço. ~m. Yü:rü, Allah yardımcımız ol. med, açık venmeden hasmını zor -

eunl hyarak ezdi ve san olarak ibir 
(*) nn .. nct kumoanyaı;inin pat Kainije lcales~ne b1ı &~retle daha kurt'kapanına daha almak ~iıyor-

ı Y:Jd rınıı bozdu ve bırdenbıre 
ko arıle Y d nm n ko: anna \'ll-
rara>k ilerı att1. Ve hemen üzenne 
b:nd . A) akları~e apanı geçırd , 
Yl'ldırınn m anıyorov. Basılma • 
maık ve, uzanmamak ·çın dıkilı • 
yo!lCiu. Fakat Kara Ahmed, hasmı· 
na bı;r ıki ~e daha yüklendi. N"· 
hayet ayaklarını .çe.riden geçırdı. 
Yıldırım, bilmecbunye yere uza • 
nıp yaslandı. Şımd1 de kurıt!k&pan'1 
festivalı başladı. A 'ırucd, hasmının 
gıııUa.ğından yaoışnıış döndıi:reee· 
ğımdi)e .boğuyar, oır yandan da ıke 
netledıği ayaklariie bastırarak e • 
zzyurdu. Yıldırumn hali beVlıado. 

d1. Yüzü ve gözü mosmor olmuştu. 
Hemen hemen Ahmed, çevİilmei< 
üzere idi. Seyireiler he) ecanla bağ 
rışıyorlardı: 

- Havdi Ahmed: ... 
- Bitir işini Ahmed! ... 
Sey.iıı-c 1er ayaga kalkımış son 

vaziyeti seyrediyorlard:. İsmai. a .. 
ğa da bağırıyordu: 

- Ha ... Ahmed oğlum!. .. 
Alhmed, olanca kuvvetile has .. 

mının üızerine yüklenmışti. Y:Jdı .. 
rmnn yapacak tek bır ışi vardı O 
da, :hasmına pes "'L-nek,.i Fakat 
çdk inadcı ve izzet. pehs sah hı o. 
lan Yıldrrım, im!<3n yo-k Ahmede 
pes etmezdi. Öliırcfa ger.c pes et 
mezd . Bir kısım seyircıler de SÖY 
le bağınyor<lu: 

- Yı dırım, pes et.. .. 
Vaziyet öyle !di k., eğer Yıldı • 

rım pes etmezse Ah!n d, onu bo -
ğup öldürecekti. N hayet bu heve
canlı ve tehli.kel durumu bir an • 
da de1inmiş bal')n gibi söndü. Yıl~ 
dırım, ne yapıp ,-apıp Ahmedin a .. 
yaklannı çözerek dlzüstüne gele· 
b• m'ştı. Ve, hasın nı üzerine al
mıştı. Yanı, A.hmedin aya'k kös 
tekleri çözülmüş o1urd.ı. 

(.t'l:rka sı var) 

~ 

Bir ölcsüzün gözya larını ku • 
rutmaktan daha ferah verici ne 
varchr? 

Çocuk Esirgeme Kuruınu 
.. onun" ya r<davlıı. vahın <ıemc-aı• <1 ... fa.ila 'klaın dökülmeden 1 ürk ıbayra... du. Kemanede beklerken bırde.n ~ 
nfr Bu aıfat harice ~ dt Lir ğı ~İL öire kemaneyi b.ru:.ınının 'kası~a -~ 
•HQtir. ' · - - - . ~ ~ i~L.~K~end~ıne~:_y~~·~-·-----~~~-------

Genel Merkezi 
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Londraya göre Şark 

cephesinde bu 
sabalık· vaziyet 

--o--
Rjevde Sovyel 

taarruzu devam 
edipr 

D. N. B: ınin 
bildı d ğine 
alan Ruıslar 

bulunm 
(' 2 

ı b l ğ 54 
Al 

a 17 

O kulların imtihan ve 
derslere başlama 

tari leri teshil edildi 
( Hu.usi) - MaaTif 
da Eylul imt ban • 

'hl r nı to le tc b t etmiş. 

.. -- " . . . 

J Dun g ce ir ecide 
bir şoför kalbin en 

vurularak öldürüldü 

MiUt Şef Ankaraya 
avdet buyurdular 

Ayrı bir Rus sulhil 
şayiaları 

'Sayfa 5 

K D. 

TEPEBAŞI BELEDiYE BAHÇESiN'de 
Bü ülk muvaffaoluyet er kazanan ve her gece b nler<:e ki taraf n.. 

dan a t'l nan EKREM RE.ŞlTm yazd ğ ve CEMAL 
REŞiT ın be.telediii: 

S FİYE 
ve MUAMMER'in 

Sahneye konıuunun 50 nci günü olan BU GECE 
Mutat ~.am-. .Ur.priz mı.b yet" :nde daha l»r çok. e w ne.eler ilave 

ed imek sur•ti1e B~ R G A L A teıtıt> ed mu.tiT. 
8Htekar Tanburi SALAHADDiN PINAR'ID iftirak e 

Bahçemizin 14 kitilik aaz heyeti 
Fiatlarda. zam > okiqır. Tetefo 42 90 

GEDIKPAŞA: YAZLIK 

AZAK sjnerna bahçesinde 
ISiiyük muvaffakiyetle deYmı eden 3 üncü yeni pr01ramda ı Profeaöl' 

ZA.Ti SUKGVB 
CANLI BiR iNSANIN UÇUŞU 

meralk1ı nuım ray mutlaka görünirz. Tems r tam saa.t 9 da ba9la 
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