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Bügük Taarruzun ikinci Günü 

Ordumuz Bugün Afyon
karahisarı Almıştı 

-----
Yunan Ordusu İkinci Müdafaa Hattın
da Da Tuhtnamamtf, Geri Çekilmişti 

' 

A/,orcdo, Bigilc Gozi1ti11 "•aılcant••"•• ,,..,,.,. 1Ralııar•6•d 
,,ıc&,.ırcı leuırl•J•it Za/er odaıı 

Bu ~n 27 Ağuıtoı.. Büyük 1 kumandanlıj'ıaın emrettiji nokta• 
taarruzun ikinci ıUnündeyiı. Ta· daa yaralmıı, fark ıttnıttlerl bu 
arruz blWn hizlle devam ediyor redlkten içeriye akmaya baıla· 
•• ak,am Uzerl rörtiyoruz ki Yunan IDlfb. 
orduauaun müdafaa kabiliyeti ta· 
rpamile karal•ıı, Türk ortluıunun 
ll•ri hareketi lalritaf etmittir. 

* 
* 

Dün ıöylemiıtik ki, ltizim plin 
mucibince Yunan cephesinin Af· 
yon cenubundan tlnıale dotru 
yarılması lcabediyordu. Evet.. 27 
Ağuıtoı gUnU plinın bu kıımı, 
iıtenildljinden daha iyi tatbik 
•dilmlı, Yunan cepheal, Türk Baı-

Bu taarruzda Tttrk ıuvariıioe 
btıylik vazifeler verllmiıti. Harbin 
muhtelif Hfhalarım iyi kavraya· 
bilmek için Ttirk ıilYarisiain ha· 
reketlni daha evvel anlatalım : 

Snvari kolordumuz, düımanın 
arkaeına dftımek, kaçamak yol
larını hkamalr, düımamn ka9maaana 
blltlln kuvvetile eagel olmak ve 
kaçırmamak vazifeainl almııta. 

(Devamı 8 inci sayfada ) 

Ermeni Komitecileri 

İş Bankası 
Sergisinde 
Bankanın Onuncu YıldÖ· 
nümü Büyük Merasimle 

Kutlulandı 

Dtın, lı Banka•anıa kuruluıu· 
nun onuncu yıldönümll idi. Bu 
meıut dönüm yılı kutlulanırken, 
Galataaarayda uzun emekle ha· 
:ıırlanan it ıeraisinln de açılma 
reıml yapıldı. 

( Denmı 11 inci tayfada ) ·---.. ----· .. ···--·······~:.. .. --.. .... _,,.. 

1 - Zengin olmak, 
2 - Hayırlı iı görmek, 
3 - Parayı korumak. 

a •• ıar h•pi .. ızt,. ,.,.,,,, o• 
kolag kolag 6rıl•1r1•flrjamrz 
ı•glerdlr. Falcat, Er,a,. ı l.tilr
,.a:ıil• 6•11l•r•• lrolagı balıın· 
•uıl11r. H•111•• Brı•nl iatlkra· 
••••• C t•h11lli"'•• 6lr tane 
•lı11u. Çiinkl: 

Ergani istikrazı 
Hepsini Temin Ediyor 

* ..... * 
······························································ r 

Beyrutta Kanlı · Bir Vak'a Çıkardılar 
Beyrut ( Huıusi) - Birkaç glio evvel şehrimizde kanlı bir hAdiae 

0lmuıtur. Bundan alta ay kadar e~vel, Surye hükümetlnin liğvettiği 
Taşnak ve Hınçak cemiyetleri az.aları ufak bir kavga yllzUnden çar· 
P•tmıılar, 13 kiti ağır surette yaralanmııtır. iki kiti araamda bııh· 
Jan bu kavıa derhal büyUmUt ve cemiyet aıaları tabıncılarını ç•· 

( Duamı 9 uncu aayfada ) 

Yunanistanda Kabine 
Buhranı Başgösteriyor 

Başvekil Almanyadan Çarçc buk Dön· 
dü, Kabahati Kondilise Yüklüyorlar 

Atina, 26 (Huıusi) - Yuna• 
nlıtanda ukerl bir ibtilil ve bir 
diktatörlUk hareketi için gizli bir 
teıekknl meydana çıkanldığı bak· 
kmda ajanılar tarafından bir ta• 
kım şayıalar bildirildi. Fakat ha· 
kikatte ne bir ihtilll teşebbtiıtı, 
ne de Jeneral Plastraıın diktatör· 
itik mevkilne getirHmeıl için bir 
hareket yapalmıı değildir. Mevıuk 
olarak verilen malümata göre, 
mesele aadece, Venizeios taraftarı 
zabitlerin Atinadan uzaklaştml
mnıına bir vesile olmak U:ıere 
yapılan bir tertipten ibarettir. Bu 
tertibi de Harbiye Narm Jeneral 
Kondilisln yaptığı rivayet ediliyor. 

Öirendiğime göre hAdiae 
t~dur: M. Koodili•ln emir zabiti~ 
rlnden mUllzim Brumfdfı, ordu
daki Plaatraa taraftarı zabitlerin 
teıblt ve takibine memur edil· 
mittir. Ancak mUIAılm Brumidiı Halckırcda t•vki/ kerarı alınan 

111lralag Dla•eıı. k~ndislne verilen vazifeyi baıar
mak için itgllzarlığa kalkııarak 
Plaatras tvaftarlarını bir tuzaj'a 
dUıUrmek iıtemiı ve bunları 
jeneral Kondiliıin bir diktatörlük 

hareketi hazırladığına • inandırmıı· 
tır. Bir kııım zabitler, b6yle bir 
diktatörlük ilin edilince naııl 

( Devamı 8 inci Hpada ) 

Son Posta'nm Milli 
ve Edebi Telr.lkası : 

çl r r 
Yazan: Burhan Cahit 

Yeni romanımız " PERŞEMBE,, gUnU 
ba9hyor. Sizin mllH ve edebf zevkınuu 
••racak netrs bir eserdir. PERŞEMBE 
gUnU Son Po•t•'vı nlr11yunu:r. 

illet Haline Gelince .. .__ _______________ _ 
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Sen eskiden Fatihte dilcnirdin Şitlide İfİD ne? 
- Ne yapayım BoyefeDCÜ azıcık ta "lllküı hayat,, yqayıml •• 
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Güınrüklerde 
iş Sür'ati 
Ve Halk 

İşlerin çabuk görtllmeai için gUm· 
rülder vekileti bir takım tedbir· 
ler almıo ve emirler vermio. · 
Haddizatinde ıayanı memnuniyet 
olan bu bAdisenin halk ari.8mda 
bıraktığı akis oudur: 

Refet Bey (Beykoz Çllyır caddesi)
GDmrGk lııhiHrlar vekAletl GGmrGk 
itlerinin çabuk yepılmaaı için yeni 
bir kanun proje1I haınrhyormuf. Bu 
kanun çıktiktan aonra Anupadan 
selen mallar Hhip}erl çok basit bir 
uaulle itlerini bir gitnde bitirip mal• 
larını maf azalarına atablleceklermlf. 
GilmrGk komiayonculan diye bir ••nı· 
fın bulunduj'unu nazarı itibara ahr· 
1ak bizde ınmrGk muamelelerinin 
çok çetrefil Ye zor bir ıey olduğunu 
da kabul etmek lcıabeder. Bu layihayı 
hazırlıyan Yekilete munffakıyetler 
dilerim. Fakat kırtaalyecllik kanunen 
kalkbtı h•lde filen bala bakidir. Bu 
haatalak hemen bütün dairelerimizde 
hlla yatıyor, denilebUir. Temenni ede
Um ki yeni GümrDk kanunundan aonra 
itler eakl hamam eıkl taı nzlyetlnde 
kalmaaın. 

* :t.mail Bey ( Karagümrtlk cami ıo-
kak 82) - lnbiaarlar Vektletl tDccara 
... it 1&hlplerine, kolaylık olmak için 
yalnız ıllmrOk lflerlle met1ul olacak 
bir bGro tetldl •decekmlf. Bunua içfa 
haurhklar batlamıttır. Bu bGro ıGm• 
rOk mGdllrlBlderJne batlı olmadaa 
dotrudan dojruya it glSrecekmlf- Ha
kikaten bizde fGmr81r n paaaport 
itleri çok aflr ylrlyordu. fnıan gtlm
rDktekl itini glSrdGrmek için ayrıca 

bir fGmrGk takipçlslae de para Yer
meye mecbur oluyordu. Sllr'at ticare• 
tin ruhudur. Bir tQccar mahnı plya• 
aaya nekadar eYYel arzederH okadar 
fazla kazanç temin edebilir. 

Tlccar ,OmrOk rıhhmana malı 

ııeldltl zaman biç beklemeden mata• 
aamna aetlrebllmelldlr. Yeni IA)'iha 
blzde de ticari iılerdekl ıfir'atln •• 
demek olduğunun anla.ılmıya bafla
tbj'ını aö.teriyor. 

)#.. 

Naci B. (Oemberlitaıı Millet HaoıJ
Saltanat devrinin ağıtlarda 1akı:ı ılbl 
çlfnenen bazı tekerlemeleri Yardı: 

( iyi it alta ayda çıkar, acele it• 
ıeytan karıtır, bu,On rit yarın ıeL) 
sibl. 

Cnmhuriyet Hnhumetl bu tekerle
meleri fU hale getirmek lıtiyorı 

(En iyi it en çabuk )'f'pılandır, 
acele ı, refah getirir, akıamın itini 
aabaha bırakma ) •• 

lııblurlar VekAletl GOmrulr ltle
rlndekl manda yürüyütllnll yıldmm 

aür'atine çevirmek için yeni bir layiha 
)'apıyormuı. Böyle bir llyilıaya çok 
lüzum yardı. 

* 
Salim Bey (Sirkeci Meserret kıra

athaneıi) - BQtln memurlar ntaa• 
llatlann itlerini gGnO ,Ontlne yapma• 
hdırlar. lkhHdt buhranın hlkim bu
lunduğu tu zamanda vakit her Ya• 
ldtıdnden ziyade nakittir. fnhlHrlar 
Veklletinin pmrtııklerde tatbik etmek 
btediti ıekll çok muYafıkbr. 

811ğday Vergisi 
latanbul tahakkuk mftdürJUğli, 

buğday koruma vergisi kanununun 
iyi bir pkllde tatbiki ve değir· 
menlerin kontrolu için yeni bir 
talimatname hazırlamııtır. Birkaç 
l(ibıe kadar bu talimatnamenin 
tatbikine bqlanacaktar. 

Garip Bir Kaçakçılık iddi
asına El Konuldu 

Uzun ıamın Amerika'da ticaret yapmış olan 
Ahmet Muharrem Bey iımlnde bir zat buraya 
gelmiı ve bir hafta eYYıel tekrar Amerika'ya sıft· 
mek için de pasaportunu hazırlatmııbr. Ahmet 
Muharrem Bey paaaport itlerini takip ettirmek için 
de Nişan efendi isminde bir ıat ile anlatmış, ken· 
disine mühimce de bir para vermiıtir. Ahmet Mu· 
harrem Beyin (berinde on tane beşer ynz dolarlık 

Muharrem Bey de hemen cebine koymuf. Filhakika 
memurlano kontrolundan da kurtularak kapağı 
kapura atabilmiı. Fakat bu 11rada kafaaına bir 
fOphe kurdu girmit: 

- Acaba Nipn efendi bizim paraları deftere 
yapııbrdı mı bir bakayım demiı ve defteri açarak 
yaprakları birer birer aaymq. iki adet beunz do
larlık deftere yapııbrılmıı, fakat diğerleri yok. 
Hemen feryadı bastırmıı: kiğıt para varmış. Ecnebi para11nın harice çıkanl· 

madığını bildiği için Nişan efendi ye sormuş: 
- E Nişan efendi.. ben bu parayı Amerika'ya 

naaıl götüreyim? 

- Eyvah mahvöldum, yarı yolda kalacağım. 

Niıan efendi: 
- Aziz doıtum, bu da merak edilecek şey mJ? 

Herif beni dolandırdı. Vapurdaki nöbetçi polfı 
memuru bu feryadın aebebinl tetkik etmif. Ahmet 
Muharrem Beyiµ para kaçakçılığı yapbğı anlaşıl· 
dığı için bin dolan müsadere olunmuştur. Niıan 
efendinin dolandırdığı iddia edilen para da bulun• 
duğu takdirde kanunen müsadere edilmesi liıım 
gelmektedir. Bununla beraber polis Ahmet Muhar-

Sen bana ıuradan bir bakkal defteri al Ben o 
kAğit paralan uyfalannın araıına yapııhrırım. 
Memurlar farkına bile Yarmazlar. Sen de ıelimetle 
yoluna devam edersin, demiş. 

Ahmet Muharrem Bey hemen koşmuf, bir defter 
almq, o sırada vapur da hareket etmek üzere 
imiş. Nftan efendi paraları almıı ve deftere yapıt" 
tırarak Ahmet Muharrem Beye vermiı. Ahmet 

rem Beyi para kaçakçılığı ve Nitan efendiyi de 
dolandırıcılık yaptığı iddiaaile Muddeiumumtliğe 

iki Facia 
Bir Otomobil Ağaca Yük· 

lendi, Biri De Devrildi 
Maslak yolunda )'ine iki facıa 

olmuftur. Facialardan biri, evvelki 
gece, biri de dnn kaydedilmiıttr. 

Enelkl gece aaat 1 ı radde
lerinde Vandel dendi isminde 
biri, kullandığı 7 42 numaralı hu· 
auıi otomobil Ue BllyUkdereden 
Taksime gelmekte iken Zinclrli
kuyuda yaptıjı yanht bir manewa 
neticesinde otomobil bir ağaca 

çarparak epey hasara uğramışhr. 
Otomobilde bulunan Vandel efen· 
dinin valdeıi madam Neomen ile 
kız kardeıi Ester yaralanmışlardır. 

ikinci facia da ıudur: Krikos 
efendi iımlnde biri Marina ve 
Kolan iımlnde iki genç kızla bir· 
Iikte dün öğle tızerl kendisi tara· 
fından idare edilen J 024 ~umaralı 
husuıt otomobil ile Büyllkdereden 
Takıime gelmekte iken Kefeliköy 
Fidanlık bahçeai cıvarında oto
mobil devrilerek her llçU de oto
mobil albnda kamıılardır. Krikos 
efendi hafif t ild genç kız ağır 
ıurette yaralanmııla,dır. 

Gurultu Eden1er 
GUrültn ile mücadele hakkın· 

daki talimatname tatbik edildiği 
glindeıı bugUne kadar birçok 
esnaf cezaya çarpılmıştır. Herglln 
her Kaymakamlık mmtakaaında 
vasati 30 eınaf hakkında zabıt 
tutulmuıtur. 

Haklannda zabıt tutulan es· 
naf ekseriyetle yemişçiler ve 
ketenhelvacılardır. En fazla gtl· 
rtıltllnün akıam saat 5 ile 8 ara
sında yapılmakta olduğu anlaııl· 

mııtır. 

vermiıtir. Beıinci mnstantik Suut Bey tahkikata 
el koymuştur. Nifan efendi: Ben takip tıcretinden 
baıka bir ıey almadımt diyor. 

1 Yeni Bir 
ihtikar 
Komisyonu Mu ? 

1 
Bin Lira! 

Kopan Bir Parmak için 
Bu Kadar isteniyor 

Dahiliye Vekaleti don viliyete 
mühim bir tamim sıöndermif, 
mevzuun aliknıı dolayıaUe İktıaat 
VekAJetl tarafında da ölçüler ve 
ayar bq müfettiıliğine ayrıca 
emir verilmlıtir. 

Bu emirlere g6re yeni ölçtUe
rln tatbiki dolyıaile yapılan fiyat 
ihtikarlara hakkında be ediyelerln 
takip ve teıebbUılerlni kolaylaş· 
brmak, aynı zamanda halkm zarar 
görmesine engel olmak tizere 
ölçüler baı müfettişliğinin rfyasetJ 
altında bir komisyon toplanacak• 
br. Bu komisyona, Vilayet, Bele· 
diye ve ticaret odaıından birer 
murabba• lıtirak edecektir. Bu 
son tamimle teıkil edilecek ko
miı yon tarahndan tetkiki latenen 
en mühim nokta, eıya fiyatlerinin 
ölçtı kanununun tatbikinden evvel 
ve aonraki temevvüçlerinin göz• 
den geçirilmesidir. Bu suretle 
mevcut lhtiklrın ortadan kaldınl
maıı için alınma11 icabeden ted
birler teabit edilecektir. 

Belediyedeki Tahkikat 
Belediye Temizlik itleri mft. 

dllrlliğlinde bir auiiatimalden do-
layı iıten elçektirilen mtıdtır mu- . 
avlni ile 8~ me.mur hakkındald 
tahkikat bitmek ftzeredir. 

Tayyare Cemiyetine 

Yardım 

Vatan Borcudur 

Ayaapatada ıUtçtl beygirleri
nin aUrUcDıO Ağabey iamlnde bir 
ıat müddeiumumiliğe mllracaat 
ederek latepan Efendi iaminde bi
risi hakkında bir tazminat davua 
açmııtır. Ağabeyin lddi&11 iUdur: 

- Ben latepan Efendinin sUrU
cUsüyUm. Bana bir beygir .. erdi. 
Sut taııyordum. Fakat bu beygiri 
adamakıllı talim etmemif, huysuz 
yetiştirmlş, ayni zamanda da çok 
haıarı imiı. Beygiri bana teslim 
ederken bu huylannı ı6ylemedi. 
Ben de gafil bulundum. Birgtln 
beygir bir kurak gllrilnce plı
landı. Engel olmak iıteyince bar 
parmağıım kapb ve kopardı. lıte
pan Efendinin cezalandınlma11nı 
ve bana da bin lira maddi zarar 
vermeainl istiyorum.,, 

Miiddeiumumilek Ağabeyin 
bu iddia11m tahkik için kljıdını 
poliae göndermlftir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Arabacı Halilin idaruindeld 
bir yUk arabam Mııırçarııaı civa .. 
nndan geçmekte olan Haaan la
mlnde birine çarparak ağır ıu· 
rette yaralamııtır. 

lf. Kireçburnundan geçmekte 
olan 3720 numaralı kamyon Zeki 
isminde bir çocuğa çarparak ya· 
ralamıştır. 

• Sabıkalı Ahmet Sarayburnu 
gazinosundan tahtaları çalarken 
tutulmuıtur. 

• BOyOkderede Y orgl Efen• 
dinin bizmetçlsJ Despina Evden 
15 lira çalarak kaçmlf lae de ya· 

'---------------' • kalanmııtır. 

Giniin Tarihi 

Maarifte Bir Top
Ja ntı Yapıldı 

Maarif Veklll Abidin Bey dOn 
aabab DnJet matbaasına flderek lSI· 
leye kadar matbaa itleri ile meuul 
olmuıtur. Ôfledeo sonra, saat 14 te 
Maarif müdürlilfünde, Vekil Beyin 
rlyaaetlnde bir toplantı yapılmıttır. 
Toplantıya Umumi mllfettiıler Ye 

Maarif Mndnrn Haydar Bey ittlrak 
etmlttlr. Vekil Bey aaat 17 ye kadar 
Maarif MildDrlOğilnde muhtelif maarif 
itleri hakkında tetkikat yapmııtır. 

Konyada Glzll Nlffua 
Konya, 26 - Konya belediyealodı 

flıll nllfus kaydı itlerine olanca aOr· 
atle devam edilmektedir. Birinci defa 
4021 ölnm, 3184 doj'um, 480 evlenme, 
ikinci temdit tahriri dolaylıile 25 gün 
sarfında 39 evlenme 133 doğum, 48 
61üm, fimdlki aon kanun mucibince 
yapılan temdit haaabile 19 evlenmt 
3418 doğum, 4108 ölüm vukuatı kay\ 
n teıblt edllmiılfr. 

Çankırıda Bir Dershane 
Çankırı, 26 - HakeYJ tarafındaa 

ortamektep talebe ve mezunlanna 
mahıuı olmak Gzere bir der.hane 
açalmııtır. 

TUrk Mallar1 
TGrldyede yapıldıklan halde 1•• 

bancı firması kullanan maddelerin 
lmalatçalarma Ticaret odaaınca tcbll· 
tat yapılmııh. 

Bu firmalardan birçokları, imal 
ettikleri maddelerin üzerJerlne fıtan .. 

bulda yapıldığmı aöıterfr cOmleler llhe 
etmlılerdir. 

30 Ağuatoa Tayyare Bay• 
ramının Programı 

30 Ağuıto• Zafer ve Tayyare bay· 
ramında yapılacak merHlm ve flpt 
proıramı teabit edilmlft alAkadarlara 
datıblmıtbr. Mera•İme Hat 9,30 da 
Bayezıt meydanında batlanacaktır. 

Geçit resmine iftiralı edecek kıt'a .. 
lar muntazam yGrOyDtl• Takıime ka· 
dar ıelecekler, buradan kıtlalarına 
aideceklerdlr. Takılmdo Cümhuriyet 
abldulae bir çale•k koDacakbr. 

Sabah saat 9 ile 9,40 ara11nrla b-
tanbul kumandanhtı karargihında 
tebrikler kabul edilecektir. 

Ayni gün yeniden alınıp orduya 
hediye edilen (Beykoz), (Kadıköy) Ye 
(Kartal) tayyarelerinin ad koyma me
rasimi de yapılacaktır. 

Avrupaya Gönderllecekler 
Yükıek Orman mektebinden bu 

aene mezun olan otuz ıençten iyi 
derecede numara alanlar tabıillerlal 

ikmal için Almanyaya gönderilecek
lerdir. Bu talebeler Almanyada 2,5 
ıene kalarak Orman mGhendlılltl 
tahail edeceklerdir. 

Neşriyat 
Davaları 

Mnddeiumumilik t•ir Etrefln tim· 
diye kadar netredilmemlt olan eaer
lvlnl ihtiva eden (Ebedi abideler) 
iıml altında çakan kitapta bazı pir· 
çaları milıtehcen sayarak kitabı 
yazan Numan Beyle kitabı buan 
Mehmet Mesih Bey aleyhine da .. a 
açmıthr. Vilayet tarafından kapablan 
( Birlik ) mecmua11 hakkında da be
yanname1l hilAfına neırlyat yaptıjı 

lddiaalle dava açılmıı Ye evrakı 
asliye ikinci ceza mabkemealne 
Yorllmletir. Hafta mecmuuındald 
(EnHn Bülent) lmzah bir yazı da 
morıu, halkın buaumetlne maruı 
bırakacağı iddia edilerek mahkem•ye 
nrilmittlr. 

1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

Ağuıtoı 
10rlarda. 

aıcapda kalm ,UndeD elbiHler l(İ)'İ- ı Eylüle 
b.Pulalar. 

doiru reak ketea .ıw.. kiJmiy• 1 
-

Ha .. a Bey - Zurafamn dütklinl 
Beyaz aiyer kıt "81 



Herg··n 
~ -.- ..... 

Mündericatımızırı çoklu-
undan dercedilemem~ş-

ı;;; ?,... ..... -..ıı~----lllml!~~· 

Boğaz/a,,·ın 
Tahkimini Niçin 
istiyoruz? 

Pariı, 26 ( A. A. ) - Eko dö 
Pari gazetesi Türkiyeye dair net· 
retmekte olduğu tetkiklerinde, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştii Be· 
yin beyanatmı neşrediyor. Sual
lere karşı Tevfik Rüştü Bey hulA· 
satan demiştir ki: 

" - Türk • Rus dostluğu tam 
bir menf ant beraberliği üzerine 
kuruludur. Eski rejimleri ayıran 
ihtilaflar yok olmuştur. Şerait 
tamamen değişmi9tir. 

Boğazlar için Cenevrede de· 
diklerime bir şey eklemiyeceğim. 
Ağır topların kalkması teklifi 
lizerinedir ki serbeatisini mUdafa· 
aya mecbur olduğumuz boğazların 
tahkimini istedik. Bizi alakadar 
eden, sadece meıru mUdafaamız· 
dır. Gayri müsavi muamele iste· 
rneyiz ve meseleyi vazeden biz 
leğiliz. Balkanlarda poli~ikamız sul
'bun, tekarrur etml~ nizamın mu· 
hafazası için bütün milletlerin 
beraber çalışmasını istihdaf eder. 
Balkan Misakı bu telakkiye ta
ınamen uygundur.,, 

Vekil B"Y• Yugoslavya ve 
onun büyUk bir siyasisi olan kralı 
hakkında takdirklr beyanatta 
bulunmuf, Bulgaristanın da, en 
büyük menfaati, komşularile teı· 
tiki mesaide bulunacağı kanaa· 
tini izhar etmiıtir. 

Beşinci Balkan 
Olimpiyadı 
Dünkü ilk Müsabakalarda 

Sondan ikinci Olduk 
Zağrep, 26 (A. A.) - Buglin 

( dün ) Uç buçukta 18 bin seyirci 
1>nünde beıinci Balkan olimpiyadı 
biiyük merasimle açıldı. Mera· 
simde Kıral ve hükumet temsil 
~diliyordu. Müsabakaların netice
leri ıudur: 

100 metre: t - Yugoslav BA
\'er (10,8/10), 2 • Yunan Lambro, 
3 - Romanyalı Kovaci. Türk ;\t• 
leder Eliminasyon da harice kal· 
hııştır. 

800 metre : 1 - Yunan Yor· 
a~kopolos (2 dakika), 2 - Yu· 
ioslav Nikhazi,3 - Yunan Passi. 

Disk atma: 1 • Yunan Siloı, 
2 • Romanyalı Ledoviçi, 3- Bulgar 
Gançef, Veysi beşinci olmuştur. 
F' akat Siloı'un 48,45 metro ile 
trdığı Balkan rekoruna mukabil 
eyıi'de 41,45 metro ile Türkiye 

rekorunu kırmı,tır. 
1 O bin metre: 1 • Yunanlı Kir· 

Yakideı (23 dakika 47 saniye), 
2 - Yunanh Arvaniı, 3 • Roman• 
talı Manea 

Ynkıek atlama: 1 - Yugoılay 
Buratovlç (1,80) 2- Yunan Man· 
tlkas, 3 • Türk Haydar (1, 75) 

Cirit : 1 - Yunan Hacı Yani 
( 56,35 ) 2 • Yunan Papa Y orji, 

t.,;) ugoslav Kovaçiç,4-Türk Karakaı. 
4-100 bayrak yarııı: 1 • Yu

goslav takımı (J dakika 3 l) 2 • 
"\'un an takımı 3 • Romanya takımı 
4 • Bulgar takımı, 5 • Arnavut ta~ 
ltırnı, 6 - Tilrk takımı 

Müıabakaların bu ilk aUnll 
llihayetinde yapılan tasnifte mem
leketlerin aldıkları sayılar şöyledir: 

1 - Yunanistan 56 sayı, 2 -r Ugoslavya 45 sayı, 3 - Romanya 
g 2 ıayı, 4 - Bulgaristan 12 sayı, 
1;. • Türkiye IO sayı, 6 • Ar avut
&Uk 2 sayı. 

Müsabakalara Eylülfı ı b·rinci 
durnnrtesi ve ikinci pazar glinlcri 

evam olunacaktır. 
lehlst n Y ni dl 

Q Belgrat 26 ( A.A ) - Bugün 
t.f ~l~rat Stndyomunda YugosblV 
lltıllı takımile Lehi tan ~.illt takımı 
bıu••nda be} ne milel bir futbol 
t,ksabnkası yapılmış ve Yugoslav 

•rnı 4/l k zanmıştır. 

Resimli Makale 
Ümit, öy c bir kuştur ki içlml:ı:de 

her uman k;ınat çırpar. Ümit 1 u• 

şunun bizi en bitkin demleriml:ı:de 

ö.ümden kurtardığı, hnyata yeniden 

kavu,turduğu bl • olur. lnunlann uğ· 

--- ......... .aı:t __ ..., ______ _ 

radıldarı fe

IAkctler' ka· 

nat geren yal· 

nız Umlt ku· 

ıudur. Fa• 

a Felaket Ve Ümit a 
kat bazı insanlar vardı ki bu kuıu 

göniillerlııden kaçırırlar. işte bun· 

dm aonra felllkellen kurtulmak 
imkAn11:ı: olur. 

Ümlts':ı: yaşamayınız. 

SON TELGRAF HABb"IlLERİ 

r------------------8 ö n Kı a ı 

Bilinen Meseleler 

Önünde Bilinmiyenler .. 
----------A. E. _.,. 

Franıadan bir maliye müte 
hassısı getirdik. işe başlad 
Şimdiki halde maliye sistemimizi 
istinat ettiği hatları tetkik il 
mefguldür. Sonra eksikliklerin 
bulmaya çalışacak, tamamlama 
için ne yapılması lazım geldiğin 
düşünecek; bir raporla hükumet 
bildirecektir. Bu izahattan anla 
şılıyor ki, vaziyet hakkında henü 
kat'i bir kanaat edinmiş değildir 
Buna rağmen şimdiden kendisin 
atfedilen bazı dUıUnceler vardır 
Deniliyor ki: 

Vergi sistemimizde değişikli 
yapmak, daha modern bir usfıll 
mükellefleri daha memnu 
edecek bir şekilde vergi 
etmek kararındadır. 

Fransızlar ötedenberi 
itlerinde Yahudilerle boy ölçüş 
mek kabiliyetine malik olmakla 
tanınırlar. Kimbilir belki Fransız 
mütehassısı hem vergi tarhetmek, 
hem de mukellefi memnun bırak· 
mak gibi teklifi güç bir meselenin 
içinden çıkmak mucizes:ni göste-
rebilir. Hepimiz de seviniriz; 

A ld 
mümkündür. Yalnız ben bu kadar 

1• zmı·r Panayırı çı 1 müşklilpeaent değilim. Yergi tar-
hında hiçbir sebeple değiımez 
bir kaidenin, her zaman ve her 

---- yerde aynı ıekilde tatbiki çare-

8 aş vekil Paşa, Nutuklarında Siyasi sininbulunm••il:d•iktif •• d.rlm. 
Maliye mUtehassısından bah-

vaziyete Ehemmiyetle Temas Ettiler ::~·r~d·:..~~~ı.d!d~:~ın:~·'y~;!: 
rak giden Amerikalı mütehassıs· 

lzmir 27 ( Hususi )- Bapekil nayırmı açarken söyledikleri nut· Başvekil Paşa Eylulün bu ları hatırladım, bir muhavere 
ismet Paıa burada büyük teıa- ka şöyle ba,Iamışlardır: itler için çok mllsait bir mevsim ~snasınde dinlemiştim: 
hliratla karşılanmış, Gillcemal li· 11 

- Biraz sonra lzmir bey· olduğunu, bu panayınn beynel- Amerikalı mUtehassısiar bir-
ınana girer g·irmez bl.itiln vapurlar nelmilel panayırını açmakla bah· milel tamımayı temin edeceğini gUn inhiıar idarelerinden birine 
düdük çalarak Başvekili selim· tiyar olacağız. Harabeler Ustlln· söyledikten sonra demişlerdir ki: gitmişler ve doğruca satıı me-
lamış Val:. Belediye Reisi, Fırka de ve ancak on iki senelik 11 

- Söz milletler mUnaseba· murunu bulmtıflar: 
reisi ve meb'uslarla ııazetecileri bir zaman içinde beynelmilel bir tına intikal edince size söyllye- - lıte, demiıler. Size bir 
hamil olaıa motör vapura yanat- eHr ortaya koymak Yatandaılar bfJfrfm ki bizim komıulanmızda afparif telgrafı, Edirnede bulunan 
mıç ve Başvekile beyanıhotimedi için zeYkli bir hAdiaedfr. HAdise mUnaaebetlerfmiz ve beynemilel bir ticarethane şukadar mal isti-
edilmiştir. Baıvekiı paşa ile Türk milletinin çalııkanlağını canlı vaziyetimiz iyi geçinme, sulh ve yor. Söyleyiniz bana, bu telgrafı 
Tevfik Rüştü Be} pasaportı- çık· olarak gösterecektir. beraber çalışma arzularına mUste· alır almaz ne yaparsınız? 
mışlar V(J orndc İzzettin Mümtaz Biz bu panayıra hususi bir nittir. - MUdlire götllrllrtım. 
Ham V'1 Mı.zaffeı Phşal~rl" diğe; kıymet verdi~. Bu v~sile i!e ~izin • Bu toplan~adan istifade ederek - Sebep? 
askeri rUes~ V<.; erkanı tarafın· ile burada bırleşmeyı g~nün ıktı· ııze son günlerin gazetelerde - Haberdar edilıln dfye 1 
dan karşılanmışlardır. sadi ve s!yasi mes~lelerı Uzerinde g?rd~ğümilz gUnün bellibaılı hi- Amerikalı müteha1111lar memurun 

ı . b t b donatıl· görüşmeyı arzu ettım. disesı hakkında da malumat ver· peılne takılarak mOdürlln odasına 
zmır aş an aşa l A r "k k 'd A k . t . gitmiıler. Telgrafı Yermltl•r : 

mıf, on binlerce halk Başvekili ktısadı po ıtı k~mız d~o cı B~ı me B ıs erhı~d·. B 
1 

• t d ki - Farzedinlz bu telgrafı •ize utıt 
K d d k l ti bir istikamet ta ıp e ıyor. ır u 11 ııe u garıs an a memuru getirdi. Ne yaparaınız? 
Kordon b ~ ı;:tı :şmış, sa.al erce taraftan sanayi programını tabak- Türklerin fena muamele gördük· - Muavinime veririm. 

?r on oytn n ~amvay ~ş e~e- kuk ettirmeğe çalışıyoruz diğer lerinden hicrete mecbur oldukları - Sebep? 
mıı, gece ener a ay· yapı mıi ır. taraftan ziraat mah~ulUnün ıeklinde matbuatımızın neşriya· - Haberdar olıua diyel 

Pan&)'lrın Açllıt~ kıymetlendirilmesi ve bunu temin tıdır. Ekalliyet meseleleri gibi mil· - Peki muavin ne yapar? 
Panaymı. açılıt resmı . tam edecek tedbirler ve teıkiller letlerin ha&1as oldu klan milli = ~;ı,:~ ?em uruna ıönderlr. 

sHnl. ~ da yaDpılh~Jı~hr.VMke~lal sı?1dde arkasındayız. Bu iki iıtikameti mevzularda matbuatımızın vazife - Deftere kaydedllıln diye 1 
arıcıye ve. a ı ıye e ı erı e bi 'b. . b ~ lı görüyoruz. ifa etmelerine itirazımız yoktur. - Peki aabt memuru bu telgrafı 

bulunmuşlardır. İstiklal martından rı s:~~:kıtıaşa bundan "ıonra Ancak efkirıumumiyenin bu ahralmaz her lıtenilen mala haurla-
ıonro Belediye .. Reisi. Behçet ıöyle devam etmiılerdir : ~adar hasaasiyetle alakadar oldu· tarak itini bitirdikten aonra aize 
Bey bi.r nutuk soylemış, . bunu «- Görüyoruz ki bir sene- gu meaelelerde hakikati ta~ öğ- getirae •• "tu kadar mal lıtediler, 
Baı~ekıl Paıanın nutku takıp et- lik ziraat ve sanayideki çalıı- renmeye çalıımak esaılı vazıfedlr hazırladım, 1anderlyorum, al&kadar 
etmıt ve lımet Paşa cchayırlı it· marn 1 ıerilmesini ve karıılaı· ıanırım. ticarethanenin heaabına kaydediniz. 
ler» temennisile kurdeleyi keıe- t l ız n 1 'rde çok iyi Bizim beynelmilel mutat olan dHe itler daha çabuk yilrllmea mi? 
rek panayırı açmışlardır. ırı m&1ını zmı . iz . yapa• usullerle Sofyadan edindiğimiz HidiHnin temamen bu ıekilde 

Baıvekil Paşa Panayırdaki biliriz. Beynelmılel mır panayırı malumata göre, hakikaten mevzii cereyan edip etmedijini temin et-
bUttin pavyonları gezmişler, uzun milletlerin alikasını iv~n teveccll· hidise vardır, fakat hlkiyesl miyorum, fakat mOteba111alar bura-
mUddet kalarak izahat elmıılardır. htinll celbe1~:~k E çe d b~t?n mllbalagaya uğramıştır. dan ılderJerken verdfkltri raporun 
Panayıra ecnebilerden Sovyetler tartlara ma 1 ır. . g enız n· Bulgar bUkiimetinin fena mu- neıredilecetl ıöylenmltli• Aradan ay-

ı . . ' dekı" husuıi mevkıl ve kıyme- l h d h lar aertl. Adamların aördOklirl ek-Aroerlkalılar, Almanlar, ngılızler, • . ame e ve a iıelere ma al ver- • T • 

1 F 1 k t . btit" Türkiyenm lzmıre ve k l i d k •ı ıikliklerin ve yaptıktan tavsiyelerin talyanlar, ransızlar, ra , Ho- ı un . _ _ meme ç n oıtane ve at 
k l b -ı ı - ne oldutunu bili anlayamadık. Niçin? 

landa, Belçika, Yunanistan ve mınta asına o an genıt ag ı ıgı temayüllerinden iiaberimiz vardır. Sualine iıtedltlalz cnabı Yermekte 
Yugoslavya iştirak etmişlerdir. beynelmilel panayın faldeli ve Zannediyorum ki blltUo butafıilAt, aerbHhiniz. 

Bir Kaza meraklı kılacaktır. ıon günlerde intitar ettiği gibi • ·~ · · · ....... ·--·---;&·--------
s t · noktayl n b · · mıınzarayı tekrar ıöylemeliylm: Panavırın kUşadından bir saat onra unzm azarın· arzu edilmiyen ir vazıyetın mevcut V 

J d 1 k d' 1 i a t 1 Herkeı sulh arzu ediyor. e evvel bir kaza olmu•, panayıra etya en zmir en ın z Y re e ge en- olmadıö-mı kabul etmiye müsaittir.,, d 
... dl 1 1 k • t p herkes ıulhun bozulacagıv n an getirmit olan bir kamyon kapıdan Jeri ayrıca zevklen r P a 6 alan- Bundan sonra ımet aıa Hz. 

k d kokuyor. Anlatılıyor ki aamimi 
çıkarken 12 yafında bir çocuğu dırabilir. Umumi beyanata girere emiı· olarak sulhu muhafaza etmek 
çiğnemiştir. Çocuk vefat etmiıtir. Bu panayırın mllteıebbislerine tir ki: iıtiyeceklerin gerek kendileri ve 

lzmir, 26 - Başvekil llmet • böyle geoit bir bakı~dan işlerini «Size sulh politikası Ozerinde gerek baıkalan için kuvvetli ol• 
Paşa Hz. lzmir beynelmilel pa· tanzim etmelerini tavsıye ederim.,, her memlekette gösterilen zıt iki maları esasla şart oluyor. 

r=;,;._..:............;~===.;::~;:;:::::::==::::;:=~- Türkiye, ıulh taraftarlığını 

/STER /NAN JS TER j NA NMA .1 kuvvetli bir varlıkla te'yit etmek 
ve kıymetlendirmek yolundadır. 

Anka dan şöyle bir lteber veriliyor: 
'Güm u lu V k t~ti işlerin silr'atlendirllmesl, ba· 

ıitleft r l e ·, kol en murnkııbnsı icin esasla tet
ldkat Y"PID t dır. Bu münaaebetle Umum Müdürlü
ğün gönderdi · bir tamimde bundan sonra idare Amir
lerinin ~ fahı emir v r ceklerl yerde tarih, saat koy
mak ve .1z tmak sure.ile havale yapmaları ve me• 

ıar•• iNAN 

murların da bu tekilde havalesi bulunmayan ve baıka· 
ıına ait bulunan itleri görmemeleri emrolunmaktadır." 

Bizim bildiğimiz iıte sür'at kırtasiyecilikten kurtul
mak ve havale haatahğnu bertaraf etmekle mümkün
dür. Binaenaleyh bu yeni emirle, biz, gilmrlllderde it 
sDr'atinln temin edilebileceğine inanmıyoruz. Sen de 
ev kari: 

ıar R lllAlfllAI 

Milletlerin mlinakaşası nihayet 
umumi bir takım anlaımalara 
mUncer olacağını Umit ederim. 
O vakte kadar tedafüi olan mm· 
ta kavi anlaşmaların faid.esi 
aşikardır. Balkan misakı bıze 
bu hususta iyi bir misal oldu . ., 

Başvekil Pata sözlerini, b:mir 
panaymmn milletler arasında dos· 
tane tanıımalara vesile olmU& 
dileğile bitirmiılerdir. 



1 Ziraat işleri "-----...-
' ."Javi 

Ortanca 
Bahçe ve salonların gölgeli 

yerlerini stisliyen çiçekler araıında 
ortanca kadar güzel ve uzun 
ömilrlü hiçbir çiçek yoktur ortan
canın son senelere kadar yalnız 
pembe ve beyaz çiçeklisi yetişti
rilmekte idi. Fakat aon zaman· 
larda ortancanın koyu pembe, 
kırmızı, kan rengi, bllyük ve 
geoit çiçekli çeşitleriJe açık mavi 
renkli çeşitleri elde edilmiştir. 
Ortanca çeşitleri arasında birkaçı 
müstesna olmak ilzere hepsi de 
ıun't olarak mavileştirilebilir. 
Koyu mavi veya eflatuni renkte 
çiçekli ortancalar bahçelerin ıon 
moda çiçeklerindendir. 

Ortancanın toprak harcı funda 
ile ince ve mil denilen kumdan 
yapılır, Funda toprağının ta'mı 
hamızt yani ekşlmıidir. 

ince kum, suyu emmiyen fun
danın suyu ıü.ımeıl için kullanılır, 
bu harç içinde yetiştirilen ortan
caların yapraklan koyu yeşil, dal· 
ları kuvvetli, çiçekleri büyük ve 
parlak olur. Diğer toprak harç· 
lannda ise ortanca ekseriya klo
rüz denilen sanlık hastalığına 
tutulur.Ortanca güneşten biraz kor· 
kar. Gölgeli yeri sever. Güneşten 
mahfuz duvar ve merdiven kenar
larında kuvvetli olarak büyür. 
Ankara gibi kışı ıert yerlerde 
açıkta yaşıyamaz ve donar. Istan
bulun her ıemtinde kışı bozulma
dan geçirir. Ortanca kireçli top
raktan korkar ve bir iki senede 
ıaranp kurur. Bazı fenni gübreler 
bile ortanca fidanına zarar verir. 
Muhtelif ortanca nevileri üzerinde 
yapılan tecrilbelere göre her 
toprak ve her nevi fenni gübre 
ortancaya iyi gelmez ve bazı 
gübreler sarılık hastalığı yaparlar. 
Muhtelif fenni gübrelerle yaptığı
mız tecrübelerin gö•terdiği netice
den aalllfllbığma göre koyu mavi 
renkli ve mor veya menelqe 
renkli ortancalar almak için alo
minyom, krom, demir madenleri
nin ıuda eritilebilen terkiplerinl 
kullanmak kAfidir. MeHJA: Sulfat 
döfer (zaç lubriı) ıap yani aulfat 
dalomin n kromat d6fer gibi 
terkiplerin eneli bir litre auda 
bir ıram ve tedricen d6rt ırama 
kadar artbrarak bu ıftbrell au 
lle fidanlar hen~ yaprak aç1DJya 
baılamadan birer hafta fuıla ile 
ıulanmahdır. Terkibinde demir 
bulunan kınnı.ıı renkli toprakla 
yarı yanya · karıftınlmıı funda 
toprağıda mavi rengi vllcude 
ı_etirir. Çivit kullanmak zararlıdır. 
Fidanı bozar, ayni niabette sulfat 
d6 manganez dahi ortancalan 
açık mavi rengine getirir. 

Ortancalan menelqe renginde 
açtırmak için binde bir niabetinde 
yani bir litre yağmur auyunda bir 
gram (mlfat d'uranium) eritip bu 
• ile fidanlan sulamak lhmadır. 
Herhangi madeni terkibi havi m 
He nlanırsa salansın mavi veya 
mor rengin devamı yalnız o aene 
açan çiçeklerde g8rnllr. Erteıl 
1ene ayni terkiplerle ıulanmıyan 
ortancaJar yine yavq yavq eıld 
pembe veya beyaz renklerine 
dooerler. Bu terkiplerin hiçbiri 
ortancalann hayatlarım zehirllye
cek veya k&altacak bir tesir 
Japmazlar. 

Ancak her Hne ( 1abıda 
olanlann) toprajlnı değittfrip yeni 
harç kullanmahdır. Sabı dejiı· 
tlrme zamanı ıubattır. Saıahk 
hastahiuıa tutulan ortancaJan 
bir Btre suda eritilmft ( yaprak 
açbktan aoma iki ay mllddetle 
•e haftada iki defa dCSrt gram 
zaç labrla De Alamak aayeıinde 
kurtarmak kabildir. Ortancalan 
kireçli su ile ıulamak sarılık has-

. tabğını tovJit eder. 

Lat/l Ari/ 
(9) Ziraat lauHH•dakl miltklillerlabl 

aorunus. So11 P .. tanao (Z'1-aat mil• 
tehau111 ılse •np Yll'ecekUr. 

Gaziantep Fıstıkları Ame
rikada Rağbet Buldu 

Gaziantep (Hu- miıtlr. Mllstahailler 
suai) - Romalı- ı ıimdiden taze fıa. 
lardan kalma bğm klloıunu on• 
kıymetli eserleri beı kuruta (ma· 
etrafına toplamış deni)satmaktadır-
hutunan Gazian· lar. Mevsimin 
tebin belli bath . meyvalann bollu-
iıtihsal madde· r, ğu ve ucuzluğu 
leri Uzilm ve fıs• bUyUk rekor kır-
tıktır. Bilhassa .. ~ mqbr. Gençlik 

~ · cereyanı ve te• 
siyah Ozilmler '1 ıekkllller kendi sa• 
şıralı olduğu için ~ • halannda hara· 
ıarap imaline l =etli bir çalııma 
çok elverişlidir. devresi geçir· 
Antep fıstığı ta- ~ mektedir. Halkevl 
bir edilen ve konıer grupu 

müsait zamanlarda 
yalnız muhitimiz· . umuma konıerler 
de yetişen fıstık M · vermekte oldu-
pek meşhur olup ğu gibi musiki yur-
senede birkaç A11t•pt• ha$tan• donda da dersler 
milyon kilo harice gönderilmek- kamyonlarla Halebe oradan da gösterilmektedir. Halkevi temsil 
tedir. Geçen seneden satılmayup Amerikaya sevkedilmekte ve bil· şubesine malımı olmak Ozere 
kalan fıstıklar bu ıon günlerde yük rağbet bulmaktadır. Bu sene• muazzam bir tiyatro mahalli ha· 
miişterisini bulmuıtur. Hergiln nin taze fıstık mahsulu da yetiş· zırlanmaktadır. 

Gümüşhacıkö.yde Kızılcahamam' da 
Mahsul Ve insanlara Zarar Pazar 

Veren Ters Yel Esiyor K 1 h (H -) K 
~ ızı ca amam ususı - a-
Gümilşhacıköy (Hususi) zamız merkezle beraber bet na· 

GUndilzle~ havalar çok. sıcak ol- biyeye aynlmıİhr. Bu nahiyeler ; 
masına ragmen geceler& çok ao- Gövem Şurba Pazar Çiftlikçi 
ğuk olmakta, paltosuz oturula• nahiyel~rinden 'ibaretti~. Seneler• 
mamaktadır. Burada çiftçinin ters denberi bu nahiye merkezlerinde 
yel dediği bir rüzgar esmiye baş- muntazaman haftada muayyen bir 
lamııtar. Bu rtlzgir mahsulü ke• gilnde pazar kurulur ve bntUn 
~ale ermeden sarartmakta ve köylüler mallannı bu pazarlara 
çıftçiyl zarara ıokmaktadır. Bu getirerek halka satarlar. Kızılca-
rüzgir insanlar için de zararh hamamda iıe pazar yoktur. Bu 

olmaktadır. • sebeple en ziyade maaflanndan 
Trıbzonda Muallim Mektebı baıka bir geliri olmıyan memur-

lnfaab lar ve kaza halkı çok zarar gir· 
Trabzon, 26 (AA.) - Burada mekte, yiyeceklerini pahalı teda-

yapalan bUylk muallim melde- rik edebilmektedirler. 
binin inıaabmn kontrolu için Eğer, Beypazan, Ayaf, Nalla-
Ankaradn bir heyet gelmlt ve han, Çerkeı, Gerede gibi civar 
mektebin vaziyetini ve int1aat kazalarda olduju &zere haftada 
malzemeaini kontroJa baılamııtır. bir gftn kazamızda da bir pazar 

Eskişehirde Bir Kaza açılırsa bu ytızden varidab pek 
E•kiıehir (Hususi) - Bozan- .zayıf olan kaza belediyeai de az 

dan Kocabekir oğlu İbrahim çok bir varidat temin edecek 
tahta yüklD arabaaile. tren yoluna ballan da mUhim bir ihtiyacı kar-
muvazi yoldan ve arabasının ıılanacakbr. 

nzerinde uyuyarak geçerken Kayseride Belediye intihabı 
modalar trenden 8rkmilf ve · • . 
arabayı devirmiılerdir. lbrahim Kayserı, 26 (A.A.) - Beledıye 
tahta yığınlarının altında kaluak intihabı hazırlıldan temamen 
6lm6fttlr. bitirilmiştir. Belediye aeçecek ve 

Ankara • Ayaş Şosası ıeçileceklerin. defterin_ı hazırla· 
GlidUI (Huıuıi) - Ayq-An· mıfhr. E_yl~I ıçlnde ~nbhap encll-

kara ıoıaaınm tamlrab ikmal meni ıeçlierek lntıhabata filen 
edilmektedir. Glidill-Ayaı ıoaeıd baıhyacakbr. lntibababn bir 
de taflan ham olduğu için bu gtinde icrası için ilzam gelen 
yolu mlltealdp yapılac:akbr. tedbirler ahnlDJfbr. 

Resimli Memleket 

e 

Kayseride 
30 Ağuatos Şenlikleri Çok 

Parlak Olacak 
Kayseri, 26 (A.A.) - 30 Ağus

tos büyük zaferin yıldönllmll Kay· 
seride çok parlak bir surette kut· 
lulanacağıodan kolordu zengin bir 
program vücuda getirmiştir. Halk· 
evi de ayrıca bir program tanzim 
etmiştir. 30 Ağustos gecesi kol
ordu bliyUk bir balo verecek Ye

yeniden yapılan askeri mahfelin 
de açılma reımi yapılacaktır. 

Kayıeride Tahsil Hevesi 
Kayseri. 26 (A.A.) - Şehri

miz lise ve orta tahsil mektep
lerine kayıt ve kabul itleri bet 
gtindenberi devam etmektedir. 
Bu sene mekteplere kayıt için 
mllracaat edenlerin adedi geçen 
seneye nisbetle çok fazladır. 

Smdırgıda Bir içme Suyu 
Sındırgı (Huıuıi) - Şimdiye 

kadar şehre açıktıın gelmekte olan 
ve sıhhi mahzurlan bulunan 
içme suyunun demir borulara 
alınması takarrftr etmiı, belediye 
reisi Mustafa B. Balıkesir bele
diye baımDhendisi Kemal Beye 
su yollarımn krokisini yapbrmlfbr. 
Kasabada bir de umumi hali 
yaptırılacaktır. 

Antepte Muallim Maaşları Verildi 
Gaziantep ( Hususi ) - Son 

çıkan 2562 numaralı kanun mu• 
cibince, huıull idarenin memur 
ve muallimler etediye edemediği 
yirmi altı bin lira Maliyece g6n· 
derildiğinden maa1&t teni edil· 
miftir. 

Haberleri 

1 - Bu sene N•zilllde ıayaaı dikkat bir ucuzluk 
vardır. SO patlıcan bet kurup, elma bir kuruıa, lıflm 
yllıparaya, blr araba karpuz 50 kuruıa Terllmektedlr. Re· 
•imde &"lirOlen kağnılar Nazllllre karpuz 1retlrmit olan 
arabalardır. 

•imde temalle lttirak eden •ençler 1r6rillmektedir. 

2 - ••baesklde idman Yurda feDÇlerl Çobn pi• 
JHlal temall etmiıler •• çok munffak olmufludır. Re· 

3 - Ceyhan aebrl kaynata lzerlDde kurulmuı 
Elbllatan eakl bir Tlrk kaaaba• ol•an itibarile pek 
lOk lac:e •• aulf Tirle ... nna tendGf edilir. Bu me7aada 
Selçuk ımlmartalala pek aıflı bir ntlmune1I olaa lJlu ca
mi de Tardar. Bu •• tamamen tatla imal edllmlıtir. 
Mlnanıl de tafbr •• bllA metıaetlal mubafaaa etmekteclir. 

• 

1 

Afyon 
Tiryakisi 
Ölü 

1 

• 

125 sene kadar evvel bu dOn· 
yadan göçllp gitmiı olan bir 
afyon tiryakisinin mezar taşını, 
bizim Son Postada gördüm. 
Günde elli dirhem afyon veya 
aksillnmen yediği baldo tam yüz 
otuz dört yıl yapyan Seyit Hacı 
Ahmet Efendi, zehir yutmakta 
kardığı rekoru gelecek nesillere de 
bildirmek için mezar taıına ma• 
cerasını yazdırmıı. 

Ben bu garip vesikayı okur-
ken ne dllşUndüm, bilir misiniz?. O 
adamın 50 sene daha evvel 
doğmuş olması halinde bapna 
gelecek belayı!.. Evet afyon 
ıampiyonu Seyit Ahmet Efendi, 
doğduğu tarihten elli yıl evvel 
dünyaya gelseydi rahat döşeğinde 
can vcremiyecekti. Çnnkii dCSr
dnncO Sultan Muratla karıılaıa• 
cakb. 

Böyle bir karşılaşmanın afyon 
miiptelisı bir adamı ne gibi fe .. 
lAkete düşüreceğini merak edi· 
yorsanız ıize bir tarihi fıkra 
anlatayım, o meraktan kurtulunuz: 
Dördüncü Sultan Muradın Emir 
Çelebi adlı bir hekimbaşısı vardı, 
afyon yutardı. Hünkar ise afyon 
ve tütün kullanmayı yaaak etmiıti. 
Emir Çelebi, ilstllste giydiği iki 
entarinin altındakine gizli bir cep 
yaptırmıib, büylik bir kutuyu 
-afyonla dolu olduğu halde- orada 
ıaldardı. 

Emir Çelebiyi sevmiyenlerden 
biri hllnkira bunu haber verdi, 
o da çelebiyi yanına çağırdı, 
a} akta dolaıarak konuıurken 
ansızın karıısına dikildi, elini 
koy~ Mk .... o giali cebi, buldu, 
kutuyu çıkardı, sordu: 

- Bu nedir hekimbap? 
- Zebiri almmıı afyon! 
- Demek ki zararsız bir .. ,. 
- Evet •ultanım. 
- Öyle iae yut bakahml 
Emir Çelebi o bir kutu afyonu 

111ttu, hllnkir ile ıatranç oyna• 
mıya obırdu. Üç bet dakika 
ıonra y&zn yemyetil olmuftu, 
zehirlenme baılamııb. Fakat dar
dlincll Murat aldırmıyordu: 

- Ferzini silr, filini kaçl 
Diye oyuna devam ediyordu. 

Ôllm tamamile belirinceye kadar 
vaziyet böyle devam etti ve ancak 
Çelebinin canı ağzına gelince 
hllnkAr insaf gCSsterdi: 

- Haydi git, dedi, rahat et. 
Oyun oynarken afyonu hazmede
miyeceksin! •.. 

Eğer Seyit Hacı Mehmet 
Efendi, elli sene evvel doğaaycla 
bu afyon dnımanile ka11daıacaldl 
ve mutlaka bir lenger afyon 
yutmıya zorlanarak &lecektL 
Dtınyaya yanm aaır sonra gelmek 
ona yllz otuz dört sene yaf81Dalf 
ve afyon ıamplyona olmak aaa• 
delini kazandırdL 

Bazan bir lahzalık teabhUJ 
bile tarihi değiştirir. Nerede kaJ. 
da ki elli yd?.. - il. T 

Bitliste 
Hararetli Bir lnıaat 

Faaliyeti Var 
Bitliı (Huaut) - Burada llr' 

ıaat faaliyeti ilerlemekte her .... 
yeni bir bbaa ytlkselmekt•c!'!! 
Belediye asri ve muazzam .,.... 
mezbaha yapmakta, çarpnan •• 
caddelerin kaldırımlan tamir ~ 
mektedir. Bir de gayet b111..
blr un fabrikası yapılmakta.~ 
Bu fabrikanın uzunluğu 40, lrt.I'; · 
fu da ~o metre olacakbr. 
kat llzerine yapJlmakta olan 
muanam binanın inpatı iki • 
kadar ikmal edilecektir. 



( Siga•et Alemi ) 

Başlarına Hala 
Bela Davet 
Edenler Var 

BABiCI 

Epey aamandanberl Habsburı 

hanedanının tekrar Avusturyanm mu· 
kadderatını f da reye memur edil ece• 
tin• dair 9aylalar Tar. Son Avusturya 
~acar lmperatoru Ştrl'ın oflu Artl· 
dOk Otto, Avusturya Lejitlmlstlerlnlo 
Gmidinl taııyor ve bu tahta namzet 
l'lJiteriHyor. Saltanatın zararlarını 
lamfitenaht blr surette idrak ede•, 
bDyGk harp gibi bir feliketi a:dm 
fedakArJaklarla geçiren insanların, 
kendilerini devletin GıtOnde te1lk1d 
ederek keyfimayeıa hayat ıftren n 
Allah tarafından dlln7a)'l idareye me• 
mur sayan insanları hlll batlarına 

heli diye reçlrmekte ıerar etmeleri .. 
Din manasını anlamak cidden mit· 
ldlldDr. Hele o inıanlar, Habıburrlar 
ıfbl koyu katolllder olur1a. Habsburı 
hanedanı, inanını• bana; dlayada 
mevcut hGkllmdar aileleri ara11ada 
ıayanı hayret btr mahiyet aneder. 
Şimdiye kadar (2050) den fasla ekbtr 
evlldı .. Jllabllen bu ail••ln b• 
mllmeHillerlnden ( 1486) ıı AlmH, 
(124) G Fraa .. z, (196) •• italyaa, (49) u 
lıpanyol, (20) ıl fngllia, (32) ıl LebU, 
(47) al Daaimarkalı olmakla maruftur. 
Demek oluyor ki HabıburW'ar, dl .. 
,.,. hilkl•dar y•tlftlren •e bir e ... 
bll Kulesinde J•t•ran kealrllnlfuı 
bir ·alledir. Ba aile katollktlr. Joaefia 
~bl azasının huıu.t ha1atlanndald 
ltr~nçliti babrlıyanlar, din taaHubu
nu ıehevi rezaletlerle naaıl telife mu
•affak oldufuna hayret ederler. Da
laa dotruıu lnaanlarhl Hfntiae ve 
ahmakhtına ıqarlar. Geçmlt deralerl 
bu kadu çabuk unutan insanlar .. 
demek caiaclU ki. Habıbu~ belüa 
da azdır, Neron 4a. Za•alla bndbaht 
in.anlar. - Süreyya 

ispanyada Dağılma 
Hareketleri 

Madrl~ H (A. A.} - IMk.._et. 
muhtariyet hueketl 1'5rGlen ftmalde-
kl Baık Ylllyetlerinde çok •ıkı ted· 
-.irler alıyor. ÇOokD Bilbao'da vaya 
dljer bir ıehirde gizli toplantı yapı· 
lacatı haber abamıft poli• kunetlerl 
cotalblmlfhr. 
Almanp111n Albn Mevcudu 

8er1la, 2' (A.A.t - Alaaa baa
kaaaın alba met'cudu '8000 mark 
ualarak 78 .UJOD marka dGtmlf, 
eeaebl ~k claylzt dl le bucuk 
~oa artarak IOC •ll1oaa pkmıftar. 

Alllerlk•d• Yeni Vergller 
NeyYork, 2' (A.A.) - Dona aar

..a.n " ....... ldaMler. Aae
tlkadald ecaeWlerd.. kuuc .. r,w 
allama• lwlrlnodald kararclaa lalkG· 
••ti yupprmek ı.temektedirler. 
8-lar, ba karar tatbik edOditl tak-
cllrde buı ecnebi memleketlerle 
ılrfttiklerl itlirl ka1bedeeelderl kana
atiadedirler. 

Bulgaristanın 
ı$tiktaı 
Yıl dönümü 

Sofya, 26 (Bul.ar ajan11 bildiri· 
yor) - 1877/1878 TGrk • Ruı harbinin, 
Bulgarfltanın iıUkllline mebde olan 
tarihi muhınbenln, cereyan ettltl 
Şlpka botaıuoda istlkl&I abldealnla 
dildlmHI mOnaHbetiyle bDyDk me· 
r .. ım yapılmıf, Kıral ile bütGn hilkQ· 
met azaaı o zamanki milli elblıelerle 
bu merasimde baur bulunmuılardar. 

S0,000 kitllik b&yllk bir halk kit
lesi huzurunda o zamanki harp Hh· 
nHI canlanclınlmıı 'Ye buna b0t8n 
vatani cemiyetler menıupları iıtlrak 
eylemiıtlr. Boraıan Yasıt&1Ue .. kiden 
oldutu ~bl yoklama Japılmıt .. 
Şlpka mubarebeılnde 314tn Bulrar 
ve Ruı nbltlırJnln l•lmlerlle cevap
lar .. rllmlttlr. Mera•lmden •onra 
nıuauam bir fuer alayı 1apdmııtır. 

Feı .... enk T• Yahudi 
MUltecllerl Çtkarııor 

Amaterdam, 26 (A. A.) - iki ... 
nıdenberi burada bulunan ve ekaerf•I 
Al•an Y ahudlsl olan 300 ecaebl, 
memleketi terlıı:etmek emrini almıt
lardır. 

Viyana da 
Mahkumiyetler 
Vlyui, 26 (A. A.) - Unı dlnnı 

harW, Te•mua hadiHlerlnde bir 
jandarmayı 51dllren asiler vupuna 
men•up iki mUli ıosyallstl müeb&et 
hapH mabküm etmittir. 

Fran•• KomUnl•tlerl Ve 
Japonıa 

Tokyo, 26 (A. A.) - Franaıı lıı:o
mGnS.tlerlnla Japonya aleyhindeki 
hareketleri bllıı:Ometln naz.arı dikka• 
tlal celbetmektedlr Bu hareketin 
Mo•koHdan teıvik gördGfO zanne• 
diliyor. 

lng llz Radyo Sergisi 
Londra, 26 (A.A.) - Radyo nrjlll 

daa lrapaamftbr. 250,000 kiti ••rwfJ'I 
d7aret etmlt n 30 milyon lnailf• 
liralık ıiparit yapılmııtır. 

Yeni Bir Tayyare Rekoru 
Etaaap, 26 (A. A.) - Tayyareci 

Arau Ye Brabao, Hatte 292 kilometre 
uçmak ıuretlle yüz kilometrelik ıürat 
Hkoruııu kırmıtbr. 

Al111anr•dan Bir Tart 
Berlla. 21 (A.A., - Meıhur Ame

rlk&a ro•aaca•ı l.eYlıln zeYceal ma• 
ela• Leriı mWI 9097alı.tllt• muhale
fet ettlfladea Almaa1aclan çıkanl· 

•'fbr· 
l.aJpzlg Pan•J1rı 

Laypdl', 2' (A. A., - Bul"&a açal
makta ol- .onbalaar panaylrlade 
469' kiti mallannı tethir etmekte· 
dirler. Bunlann 188 1 ecoebidir. Pa
••)'ll'a pçen Hile 4380 fir•a iftirak 
etmiftlr. 

Milli ve edebi tefrıka 
tM 

ll•ir•N Sa•i 

ÇÖL GİBİ 
G01me11Jbn. •riameliyim, dl- ları aeyredlyorum. 

rorum ve 81nbıonam. Mnd&rdea l.tanbul •okaldannda, cihanın 
izin çıkmıf, sidealeria, kalanlara en tuefli barplerindeıa biri 
barakbja iç •zam. aaald sicler- olan a.tikW uvqıma ne beyeca• 
.. yi yararmıt ıtbl. balıçede. o nanı, ne acwuu, ne de sılçltılderim 
llalıut kokulu aYlıda dola.-ak çekmemit kim bilir nice lnaan 
Wr arada tek bir kotup topla- •vialyor, etleniyor, ve •eziyor. 
•p etlenmek izni çıkllllf 1 Halhuki o yıllann, varhtı 

Alqam oldu. Ben odamdayım ldiçlk amma, içi çok btıyftk 
Ötekilerin yanına ıltmiyoram iuam bemtfre Nazan, yaralı aı· 
Neırin. kerlerin abla•ı, trahomlu, bereli 

Demir parmaklıldanmın önüne basta Anadolu çoculdarımn uası, 
dikiliyorum. Dıt rı bakıyorum. baatabak cı Nuao da tat bir 
Dışarda 16rd kftm, arbk sade hap. sbane oda anda bu bllyDk 
yıkık duvarın taşları, otları, oyuk· gUniın sade yeşı i kırmızılı fişeğini 
l &örüyor, çok uzaklardan gUrültü-
arı d iil. H v da bır ışıklanıı sUnll, ı&evincini ışıtir gibi oluyor. 

bir &) d nlanıı var. Ara sıra ne- Ne vakittir ağla mı yan gözle· 
reden atıldığını bilmediğim bir rimden durmadan yaılar akıyor 
ha\'a fiıetl, yetil, kırmazı, ıtık Nesrin. Ôntımden ıürü 11UrU, ya 
damlalan dUıürerek yökıellyor, götsU, ya bqa, ya kolu ya ytire· 
lerpıliyor ve iniyor. Ben de bun• ciii kanlı yarala mehmetçikler, 

1 Rus - Japon Gerginliği 
Japon Maliye Nazırı, Muharebe Olması 

Akıl Ve Hayale Sığmaz, Diyor 

Aorapa, [Japooyaya] - Bu malları altlınga .. le giil• kullan. Falcat 

••lmı ,,.u/aar•6• /olan •"••'"' tl•rn• la•! 
Tokyo, 26 (A. A.) - Mallyt! nazın 

demiftlr ldı 

" - SoYyetler veya Amerika ile 
muharebe etmek. akıl n hayale ıe• 
lecek bir ıı detildlr." 

Bu •Özlerden, deniz. n ban blt
ÇHlne konulan paranın maliye nazın 
tarafından k111lmak lıtendltf mana11 
çıkarılıyor. 

Alman Gazetelerlnln 
MUtalealar1 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman ıaıete
lerl Uzak terktaki vaziyete karı• bD
,Ok bir al&ka göıterlyor, Ruı. Japon 
mGnuebetl hakkında pek tlmltılı 
daYraıuyorlar. 

Angrif a-aı.eteal, diplomasi lmkln· 
ler tOkenmeden •lliha aarılmanın 
muhtemel olmadığını, asker tahıldl-
nln r8z korkutmak için olduğunu, 
nihayet bu itte bDyük devletlerin he· 
nOz •on ıılSderlni ıöylememlt olma
larını yaılyor. 

Kore. pondanı Politik ıazeteal 
diyor kiı 

Rusların 

kaya 
Ameri

Borcu 
Müzakere Yarıda Kaldı 
Vaılngton, 26 (A.A.) - Ru. borç• 

ları hakkındaki mOıakereler durmut-
tur. Bunu• aebebl 4udur: 

Birtakım Amerikalılar, Soyet Ruı
yada mer'i Dnletleıtirme Kanununu 
blldlklerl halde birçok emllk Hhn 
almıılardır. So'YJ'•t HOkQmeti, Amerl· 
kahlann bu hakkını tanımak lıtem .. 
mektedlr. Mnzubahı ••ilkin kayme• 
tt 4 milyoa do!ardar. Bu pvaaın bQ • 
Jlk bir kmm Bakuda petrol kuyulan 
aaho alauf olan Standart 011 kum• 
panyaaıoa .aittir. 

Yeni Bir Ketlt 
Gand, 26 (A. A.) - Bir mObendt. 

tayyarelerin i'ecelerl hedef bulmaları 
lç"n yeni bir fener ketfetmlıtlr. 

genç zabitler geçiyor... Burnu 
kopuk, tek gözü ıönük korkunç 
bir yüz "Ôp ben"!,, dermit gibi 
hAIA yOzftme bakıy()r... YiizD 
gözii dağılmıı bir asker hAllı 
.. Bayrak nerde, bayrak,,diye lıay• 
lanyor... Renk renk g6zler, boy 
boy inaanlar, hep dumanlar 
aleYler, kurfUD vızılbları araaında 
sanki yürüyor, clOıüyor, koıuyor, 
Hnkl hepsi bana doğru ilerliyor, 

1921 aenesinln ytizlerl ıamh, 
ajı.ıları acı ile bnkntm61 ıeçicl 
bozıua ıDnlorinhı pbitleri .. Sonra 
da r.afer ordusunun mucize ço
cuklan, aevinerek gtilerek, can
lannı yeren memnun ve me.'ut 
yOzlerite 6n6mden ıeçiyorlar .. 

Gazetelerde yapılan geçit re
ılmlerini okuyorum ... 

Yer ) münde geç.mit ve gele· 
cekte en büyük olan "inaanıo,, 
önünden Ankara da ıcçip ~ürüyen 
lacivert pardesillll, keuarı beyaz 
lAcivert baılSrtülft beyaz çoraplı 
iki sıra kadının ortalarında ulu· 
•una selim için yarı cğilmit 
bir bayrağı, "beyaz tistüno iılen• 
miı kan reniindeki blllhn,, 

" Çin ıark demlryolları lhtlllfı 
MoakoTa ve Tokyo araaında ılyut 
bir meaele oldu. Fakat Japonların bu 
hatta •ahn almak için teklif ettikleri 
miktar ile Ruılann lıtedlji mlkdar 
araıındakl fark o kadar ehemmiyet• 
ıl&dir ki ufak bir bO•nDnlyetle blr 
Ullifa varmak kolayca lcablldlr. Etr•· 
fınd• lıı:avıa edilen blrka, milyon yen, 
harp ll&n etmek huau.unda hiç bir 
hDkalmet için klfl bir aebep teıkll 
edemez.. Euaen dlter birçok mOblm 
amiller de müıellih bir lhtllifı varit 
kılmamaktadır." 

* Mo.kova, 26 (A.A.) - Harbinden 
bildlrilditine röre Mançurl ve Japon 
pollılerl Çin ıark dem ryollarında ça• 
lııan Sovyet memurlarını tevkife de
vam etmektedirler. Mnkuflara itken
ce edilmektedir. Bu cllmleden olmak 

Ozert Porranltichnaya lıtuyonunda 
tevkif edilen Llkodzeveaki'ye ltl•me
ditl cOrOmlerl itiraf ettirmek için po· 
liı karakolunda Gç aaat ıopa atal
mııtır. 

Sar Havzası Ve 
Fransa 

Burası Almandır, Diyorlar 
Kolonya (Almaoyada) - Burada 

kurulan Sar Hrgiıl mOnuebetile 
Sardald Alman eephHI relal M. 
Pirro d••lttlr klı • 

" - Fr-M Sar' da lSO bla 1erll 
Fraaaıı buluadujuu dflGyor. Halltald 
d4rt defa meb'uı lntllaaba yabddıta 
halele bir tek Fraaaız •eb'u• ........ 

memlftlr. Bltaa dln1a Su'cla 151 
Fraa11sua menut olmacbj11u •ala.....,. 

Bir ... pl .. nede ı.,_ 
KolajYll, (Amerika) 26 - Cldr· 

dalcl haplüanelerden birinde l•yaa 
çakmııbr. Aaller. birçok rerlerl •tet
lemlfler, klçlk bir bina Janmıftır. 

aancajanı ı&rliyorum .•.• 
Gö~lerim yaıla. demir parmak· 

lıkların ardından havaya, boıluğa, 
karpkl yıkık duvara bakarken 
içimin ıl>zlerile giSrdllğlim ıehit 
ve yaralılar reami geçidi de ift• 
benim aade benim için batlıyor, 
Nurin ... 

Ötelerde yine realdl alet lu
vilcımlan Ml'peD ha•a fitealderl 
ylbeli1or. çakı1or, "• laiyor •.. 

Bu qtk damlacaldan, unld, 
kararan •klerJe aeyrettltbn. o 
IUf Maim için yapalan kahraman 
6lller, ır&jiilleri bqları yar•lan
llUf aarıalılar ordu•llQln iz.erine 
f&kten Allalun serptiii nur et.
metleri tibl d&flyor ... 

latanbul ıaokaldannda, bitin 
Tllrk ellerinde feaer at.ylan 
etlenceler, ıftrlilttll& ıeçitler ya· 
pdıyor. Ben bunlann hiçbirini 
ı&rmlyorum. Elleri kendi akıtt.ğı 
bir kana bulaımlf, adam aıdor
mllt bir hapishane kadınıyım am· 
ma, kimsenin çokluk hatırlayıp 
anmadığı bu zavallıyı eski harp 
günlerinin vefalı evlatları unut· 
muyor işte... içimde garip bir 
bafifleyiı oluyor... Sanki etim 
kolum kesiliyor, ayaklarım ke.1· 
liyor, ayaklanm yerden kalkıyor, 

( Gönül lıleri J 
Çaresi 
Bulunamı .. 11an 
Dertler 

Bazan öyle meselelerin kktrşı· 
ıında kahrım ki, beni saatlerce 
dOtllndürUr, günlerce iıgal edeni 
de vardır. Muayyen bir hidiıe 
önünde muayyen bir tavıiyede 
bulunmak kifi değildir. Bu tav• 
siyeoin kabili tatbik olup olma• 
dığma da bakmak lazım. lıte 
size bir nOmune: 

"Dört ıene evvel evlendim. 
Kocamın kllçftk bir.. kazanca 
vRrdı. Fakat evlendikten dokuz 
ay ıonra iıinden çıktı, bir mlld
det ıonra da a1kere gitti. O 
sırada bir çocuğum olmuttu. P .. 
ramız ve bakacak kimsemiz yokta 
çocuju anneme bırakarak it• 
aittim, çalııtım, cabaladım. Hatta 
kazancımın bir kıımını ayırarak 
kocama yardım ettim. Nihayet 
aıkerllji bitti, fak at ılmdl, ay-
lardın beri ipizdir. Ben iM 
hastayım. 

EvJendlm evleneli daha evine 
bir iğne bile almayan kocam belki 
blrgtln olur da it bulur nmldile 
darılmak istemedim, dört MDe 

sabrettim, fakat timdi ltt• b.,... 
tayım, doktorların tavsiyelerine 
i"&-e açık havada dinlenmek ııh· 
rarındayım. Talak ı,ın mahkemeye 
müracaat etmeyi dllflinUyorum. ,. 

Çocujıınuzu alarak annenizin 
evine iİdiniz ve kocanıza vaziyeti 
anlattıktan sonra onu mutlaka bir 
it bulmak mecburiyeti kartınında 
bırakınız, yalnız ve ümits"z kalınca 
elbette daha çok uğratacaktır, 
diyecejim, diyeceğim amma kabili 
tatbik mi, kendim de emin değilim. .. 

K. Hanıma: 
Hayatta esas, öteden beri 

vaıcdilmiı kaide erkeğin dışarıda, 
lradaaaa lçMde çahımaudır, fakat 
harp 90Dunda baılıyan sıkıntı 
muayyen ahvalde kadmm da zey. 
cile birlikte dıtarıda çahtmaaını 
mucip oldu. Siz bunlardan blri81· 
niz. Zeyclnizin maafl yQkaelinceye 
kadar eabredeceksiniz, hattl bu 
vaziyette :zevk bulacakıınız. Fakat 
aokakta zevciaide birlikte, ayal 
zamanda dhlnce ev lflerlae da• 
larak ODU yalnız bıraluumzı 
tecri& etmem. Biraz erken ırelmelr. 
biraı ır•ç ıttmek. e• iflerial oaa w....... za .... cla atlr'atle 
Japw•k, claha clojtw, aabah 
pHp .... Jidecelı ,.... bir 
Mzme~ bulmak mlalkla _ dejil 
midir? Fduimde muaarnm: Erkek. 
kanama bulqık ve çamqar yıkar
ken tr6rmemelldir. 

BANIMTEYZI 

1&nki maddi kabandan fırlamıı 
bir ruh oluyorum •• o zaman 
her yanım buz ıf bi, hafif hafif, 
uaki tOyden bile hafif, uçarken 
duyulabilecek garip bir hiıle 
JlzOmdekl ıözlerlmle detll, 
baıka ••ımsiz bir teyimle, 
beynlmln hüknmleri, bajn-
mın, babramm ılzlerile beta 
bu ylzlerce, allrll alı1l .. bit ey. 
lltlanmu benim içla yapbldan 
ı.Pt resimlerine bakı1onua.. 
Onlar elele pliJorlar, ytlzl..t 
alllyor, ıaarplar ballar lçiadekl 
rarala bereli, kopuk, lonk vDcut-
lan • malca 19Çerlerken : 

- Oztllme abla 1 Oztllme ana, 
bak bizi~ vanz... Bizler Mili 
batırbyor aenyoruzl Senin .. faat
çilerin biziz, artık acalann cUa .. 
cek, " Çöllin ,, ıonu ıreleceld 
Oınlmel Diyorlar ..•• 

* KUçUk Nihalden Nlnealne1 
Aguetoı ı 934 

Anne anne, 
Benim adım Nihal. Daha bir 

buçuk yatındayım. Gözlerim yeme 
J•tiL 

(Arkuı vart 



Yeni Mukaveleler 
Katerin dö MiJ Yeniden 

Angaje Edildi 

e 

vsı 
• 
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• 
enı Fi im eri Garip He iye 

ıGari Kupere Kocaman Blı 
Kutu Gönderildi 

Amcrikada çalışan rejisörle· 
rin en meşhurlarından olan Sesli 
dö Milin güzel ve henüz 21 
ynşında olan kızı Katerin dö Mil 
bir senedenberidir ki ıinema 

yıldızıdır. Güzel Katerin maruf 
s:nema kumpanyalarmdan Para· 

• munt kumpanyasile bir mukavele 
imzalamıştır. Bu mukavele mucl· 
hince bu elci kız bet filim 
çevirecek, bu filimler bittikten 
sonra, eğer muvaff akiyet kaza• 
nacak olursa mukavelesi, bu· 
günkü Ucretinin yüzde 40 faılaalle 
yeniden bet film için uztılacaktır. 

Yine maruf yıldızlardan Jak 
Oaki de Paramunt kumpanyaaile 
brr mukavele imzalamıştır. Garip· 
tir ki Jak Oaki, iktisadi buhrana 
rağmen ücretinin artırılmaaını 

istemiı, eskiden aldığı para ile 
çahtmaktansa sinemadan VbZ 

geçmeyi tercih etliğini ıöyle· 

mittir. 
Kumpanya, bu meıhur yıldı· 

ıın töhretini göz önUnde tutarak 
nazını çekmit ve eskiıinden daha 
dolgun bir ücret kabul etmek 
ıturetlle yeni bir mukavele 
imzalamıthr. 

Güzel yıldızlardan Eliasa 
Landi de yine Paramunt kum• 
panyasile yeni bir mukavele imza• 
lamıştır. Elissayı ıiz ••Tahta aalip,, 
filminde ırörmüş olacakıınız. Bu 

Holivutun en çok sevilen 
erkek yıldızlarından birlıi de ça• 
kır gözln ve uzun boylu Garl 
Kuperdir. 

Gari, ayni zamanda erkek 
yıldızlar araamda seyircilerinden 
ve pereatişkarlarından en çok 
mektup almakla da şöhret bul· 
muıtur. Poıta memurları Garlye 
hergiln yüılerce mektup taşırlar. 
Tuhaftır ki bu çakır gözlU yıldız, 
kadınlar tarafından gönderilen 
mektuplara hiç cevap vermez, 
erkeklerin gönderdikleri mektup4 

ları iıe cevapsız bırakmamayı 
prenıip edinmiıtir. Fakat bir 
hediye ve bir mektup, Gariyi ilk 
defa olarak bir kadın perestişkirı· 
na da mektup yazmak mecburiye• 
tinde bırakmııtır. Viyanalı güzel 
bir kadın geçenlerde Gari Kupere 
kocaman bir kutu ııöndermiıtir. 
Çakır gözltl erkek, kutuyu açmıf, 
içinden ktlçUk 'fe ipek bir secca· 
de ile bir de mektup çıkmııtır. 
Mektupta fU cUmlelcr vardır: 

« Evlendiğinizi iıittim. Çok 
kakandım. Ben lıe ıiıin hiç ev• 
~enmemeniıi lıtiyorum. Lfıtfen 
karınızı boıayınız. ,> 

Bu mektup Gariyl çok mUte· 
eaalr etmtı ve kadına bir cevap 
yazarak birkaç teaelll climleıi 
ııralamııhr. Şunu da ıöyliyelim ki 
Garinln karııı mektubu okuyunça 
fena halde kızmıı, lçerlemit ve 
önüne çok gtlç geçilen bir sinir 
buhranına tutulmuıtur. 

HususıôSigara 

:ici kıı ayni zamanda "Büyük aık,, 
filminde de baıkalarını kendi 
karıkterinin tesiri altında bıra

kacak iurette kuvvetli bir rol 
oynamııtı. 

DJta Parlo, ya hm 1an' at kabiliyetinin listUnlüğile değil, inin de billur ahenglle daha pekçok yıllar 

Erkek yıldızlardan Kari Brlı· 
ıon koyu bir clgara tiryakisidir. 
Ona cl~ara beğendirmek çok 
mtltkUldllr. Bir cigara kumpan• 
yaaı, huıuıt bir harman yaparak 

beyaz perdede rlSrllnecektlr. Dita lSnUmüzdeki mevalm için filimler hazırlamakla meıguldUr. Bu mevalm 
onun yeni flllmlerinl ııörece~mlzl tahmin etmek güç değildir. 

bunu artiste betandirmit ve iıminf 
de Kari Brlsıon koymuıtur. 

Herşeyden Evvel San' at IAr~ist Olmak 

ı 1•f.!f.d?~ ~~CUDUZ L. L. s. ,; 

Danyel Dariyö, mesleğinde cidden muktedir bir ıan'atkir, rolle• 
rini çok iyi canlandıran bir yıldızdır. Danyel Dariyö, artistliğin yalnız 
güzellikten ibaret olmadığı, her artistte, ruhlara heyecan veren 
bir san'at kudreti olması lizımgeldiğini ıöyliyor. GUzel bir yıl
dıı, eğer san'at kudretinden mahrum iae hiçbir işe yaramaz ve 
~abuk ıöner. 

lmzaalle aldıtımız bf r mektuptan 
ıu ıatırlan buraya koyuyoruz: 

" Ben artist olmak hevesinde
yim. Bu hevHin biraz da ikbaadi 
taraftan vardır. Maymun lıtabh 
Ye tamamen amatör bir artfıt 
detll, kendiıine bir lıtikbal ara· 
yan, ileride çok para kazanacak 
derecede meıhur bir artlat, bir 
tiyatro veya ıinema yıldızı olmak 
iıtlyorum. 

• Fakat korkuyorum. ÇUnkU 
arkadaılarım, bize aan'atklrların 
lıtikballeri olmadığını ıöylUyorlar. 
ileride parasız ve aç kalacatımı 
iddia ediyorlar. Bu ıözler benim 
hevesimi hazan çok kırıyor. Hal· 
bukl bende, yine arkadaılanmın 
aUyledi~ne _Börc, aan'at kabiliyeti 
yerindedir. Eğer ·bilgili bir artiıt 
olursam muvaffakıyetler kazana
cağımı tahmin ediyorum. Fakat 
arkadaılarlm.. ah.. o arkada.
tarım, beni bu fikrimden caydır· 
mak fıtlyorlar,, vesaire .. 

Mektup uzundur. Biz bu kadar 
koymakla iktifa ettik. 

Bu okuyucumuza ve ceaareti kırık 
olan diier okuyucularımıza dlyoruzkl: 

Her meslek para kazandırır. 
Hayatta ln1ana para kazandırmı· 
yan mealek yoktur. Fakat fU 
ıartla ki bu mealeie intisap eden• 
ler, itlerinin tam manasile ehil 
olmalıdırlar. iktidar, her zaman 
ve her yerde 1ıeçer akçedir. 
Muktedir lnıanların aç kaldıkları 
görUlmemiıtir. lktidarmızı zeka ve 
teşebbUı kabiliyetinizle kaynattır· 
dığınız takdirde meıhur ve zengin 
olmak her zaman için elinizdedir. 

Şu da var ki artiıtllk, Türkiye· 
de aayııı en az olan bir meılek· 
tir. Bu meıleğe atılanlar, iktidar 
ve kabiliyetlerini gösterdikleri 
takdirde muvaffakıyet kendileri· 
nindir. iıte bizden bu kadar. 

1 Güneş, Deniz Ve Hayat 

Glineı ve deniz bünyenin aailamh(ı, ııhhatln devamı ve vUcutt• 
} !eşmesi için, tahiatin bize bol bol verdiği iki kuvvettir. Burada 
gördüğünth ıinema yıldızı Pert Kel ton bu iki kuvvetten iıtif ad• 
etmek ıuretile bize nUmune oluyor, gülen gözlerile bize diyor ki: 

"- Güneşten ve ıudan kaçmayınız. Güneş hayat demektir. Su 
hayatın kendiıidir • ., 
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Çöpbacak Hadiye Korku i»<i Ahbap Çavuşlar Avda ... 

Çöpbacak bir kitap oku
yordu. Kitapta Lir yangın 

nk'ası vardı. Ç'öpbaoağın bu 
vak'adan ödü kopmuştu . 

Çopl.ıacak o korku okuma· 
11ına ile devam elti. Fakat bu . 

sırada oturıhığu ..• 

Enle yıwgııı ç-ıktı. İtfaiye 
dama kadar yiik11eldi, bağırdı . 

Fakat <'Cipbaeuğın kılı bile 

Sırıkla Palabıyık ava çık
mı,Iardı .• \ v köpeği lıir ara
lık yerleri koklayarak hız-

K o pek koştu, onlıır koştu, 
köpek ko~tu, onlar ko,tu, de
relere bata çıka yüriidiHer. 

\ 

Bır uv ümit e<I İ)orlar l ı. 

Fakat köpek gele gf'le kime 

g~lsi~ 1. Eski arkaJa ~larındao 
bır fınoya ... landı. ' oynaıntıdı. l\o•kma<lı. 

--===========:::=======================-==~==:====~========---=====~==~=================:=============================================== 

' Havlıyan Köpek 
Clngizle, Afacan teyzelerine 

gidiyorlardı. Gece bastırmıştı. 
Tam bahçeye yaklaşmııken, 
uzaktan bir köpeğin acı acı 
havladığını duydular. 

Afacan korkaktı : 
- Dur Cingöz, dedi. Geri 

dönelim. 
- Neden? 
- Duymuyor muıun? Köpek 

havla yor. Mutlaka kuduz bir 
köpektir. 

Aptal Beygirin Hikiyeleri 

lugilterede l.ı iiyiik cl:lddeler<len yolcuların geı;uıeııi ıcin beyaz 
çizgiler yapılmıştır. Poliı otomobilleri durdurur, yolcular bu yol
dan rahatça geçerler. 

lt•e bizim aptal beygir bir güo böyle bir caddeden ge~erken 
poliıin bir kııclıııa. ıeıleodığini ıhıydu : - H~ııım, bu yoldan yüriil. 

O yol ne guHıl yolclıı. Apt.ul beygir dılşiiudii 
taı:ıındı. :Nıhayet ıuna karar verdi: Bütün insanla; 
bd yoldan geçiyo.rlar. l Jer!1 de ko'rlcmadan, üzül
meden, zahme~sız.c~ geçıyorlar .. \1e aptal beygir 
bir hamlede o çızgılı yoldan geçmıye başladı. Oto
mobillere kurum aatarak geçti. 

İmkansız 
Afacanın babası, karısına 

fena halde kızmıı. Kavga edi
yorlardı! 

- Sen bilemedin 1 
- Ben bildim 1. Kavgası. 
Bu ıırada Hasan Bey dedi ki: 

- Eğer ben o meıeleyi bil
memi§ olursam dağ, taş çatlar. 
Zate:ı benim için imkansız bir 
şey yoktur. 

Afacan atıldı : 
- Korkma be.. Havlayan 

köpek ııırmaz. 
- Bunu ıen biliyoraun. Fa

kat acaba köpek biliyor mu ? 

- Var baba.. Başından iki 

1 BlkAyeclk 1 ( 11 Blkiyeclk 1 1 tel çıkar bakayım!. 
iyi Bir Hesap Lokantacllar L_-_1

·_· ______ _J 
Afaca >la Cingöz seyahate çık- Serseri bir çocuk afacana, ba- Hayvanlar Konu,uyor ! 

mi9lardı. Antalya dan Alanyaya tından geçen fU hikiyeyi anlath: 

L ____ _ 

ghierler·ken, yolu kaybetmişler, - Bir gün dehıetli açtım, 
açlıktan perişan bir halde dolat· karnım gurulduyordu. Nikayet 
mıya baılamışlardı. Kimse onlara dayanamadım. Bir lohantaya git-
ekmek vermiyordu. Paralara da tim. Ozaman Ustlim başım iyice 
yoktu. Nihayet bir göl kenarına olduğu için garsonlar beni kolum-
geldiler. Afacan birdenbire: dan tutup atmadılar. Yemekten sonra: 

Hah, dedi. Buldum. - Param yok. Bana İ•tediği-
Neyi buldun? nizi yapın. lıteneniz dayaktan 
Para kazanmanın yolunu.. öldürün dedim. 
Nasıl.. Garson şaftı gitti. Lokantanın 

Afacan, gölün kenarındaki sahibine haber verdi. Herif hid-
' levhayı gösterdi. Levhada tunlar detle yamma geldi : 

~~~~::........J~ yazıliydi: 0 • - Bu ne rezalet!.. Paran 
- Senin kUçUk ne yapıyor ?.. " Gölde boğulmak üzere olan- yok1a, nasıl gelip burada tıkab&1a 
- Ah, ıorma, kayboldu. Ke- ları kurtarana 15 lira mükAfat - Bak oğlum, parmaklarını yemek yiyorsun .• 

lemden dütmUş, farkma varma• verilir.,, Afacan: eme eme zavalb kadın ne hale - Ne yapayım? Açtım. iıte-
mııım. - Haydi, dedi. Sen göle gir, gelmit 1.. diğinizi yapın. 

Ana balık - işte çocuklarım 
Zavallı babamzın mezarı! .• 

Nasıl -· • • ·=- • • • • • • • ~ • • • • • • • • ... -- Lokantanm ıahibi dütUndU, Bir Buçuk Lira boğulur gibi yap, ben seni kur• .............................................................. düıündU: Afacan babaaile beraber lo-

Afacan imtihandan dehıetlJ tarayım. 15 lirayı alır, paylaşırız. Lif Mı ? - Seni bir ıartla bırakırım. kantaya gitti ve masaya oturur 
korkardı.Bir gUn yalvardı: Cingöz göle atladı ve bağır· O da, ıu karşımızdaki lokantaya oturmaz garaona : 

- yarabbi, eğ~r imtihanı mı ya baıladı: Afacan, Cingöz, Arap, Minik gidip yine tıka basa yemek ye, - Bize dedi, bir mercimek 
•erip te ıınıf geçeraem, foka· - imdat t t t t t, can kurtaran Ali Filuryaya gitmiıler, denize parasını tabii verme! rorbası, bir karnıyarık, bir pili• 

H · b. d Ben gUldUm: 7 

ralara bir buçuk lira dağıtacağım. yok mu? girmiılerdi. opıı ır en büyük _ Aman efendim, dedim. O bir de elma kompostoıu ııetlr, 
Afacan imtihan . verdi, . ıınıfı Afacan aahilden ıealendl: bir gUrUltü ile ıuda oynayorlar, yalmz ıizin düımanınız değil, ıiz Bu maaayı da temizle ..• 

ıeçtl. Fakat adaianı unutuverdi. ~ birbirlerine su atıyorlardı. de onun dUımanısımz. Biraz ev- Garıon ıaıtı: 
Bir aUn, beı gün, bir ay dediğini Bağırma be, ıen turadaki vel orada da böyle yemek yedim. _ KUçUk Bey, liıteyo bakm_.. 
yapmadı . . Cingöz hatırlatınca: batka bir levhayı görmediD.. Bu ıırada sahilde, güzel bir Para vermedim. O lokantanın 

- Ba9ka ıeye karar verdim. Ne imiı levhar: ... , mayo giymit bir kadın hırçın b dan bu yemeklerin bizim Jokaa• 
Bir buçuk liraya bir tayyare bileti sahibi, beni uraya gönderdi. tada olduğunu nasıl anladın .• 
alacağım. Piyangodan 50 bin lira Bak diyor ld ~·Çölde bo- hırçm bağırdı: .. Seni bi~ şartla bırakırım. Git Afacan maaanın üıtUnU göı• 

: 'ıkaraa yarısını fıkaralara dağı- tulanlarm cesedini çıkarıp getire- - Uslu durun yumurcaklar, karşıda~ı lokantada . yemek ye J" terdi; .. 
tacağım. Böyla daha iyi değil mi? ne 100 lira ·ikramiye verilirf Ustümli ıılatacakıımı!.. dedi ldı. - Masa orttisUnden .. . .......................................................... ~·····~ ............................................................................................................. ... r ',,,.~ _,,,... ı Pay . Adak ı .::: \:)::: 

.~( )) 1 Afa~::: •• :~ ::::: ::•;.rldi: F aı~!=~~~:r~::~a: !!:.~:!!u;i~'. -,, I I 1 ,, , ~) 
~//' \' Çocuğun suratı aaıktı. tiler. Afacan güzel bir horoz al· ı 

---~ - Sen merhametli bir insan ldı. Tam yola çıkarken dehıetli bir 
mıım?. kar fırtmaaı baıladı. Tipiden göz-

- Elbette.. gözü görmiyordu. Afacanın ödU 
- Neyin varsa benimle pay· kopmuıtu. Allaha yalvarıyordu: 

laşır mııan? - Allahım, beni ıağ 1alim, 
- Eh.. eve kavuştur, bu horozu satıp pa-
- iki arabandan birini bana rasım fıkaralara dağıtacağım. 

verir misin? Ne ise, fırhna geçti, Afacan eve 
Veririm. vardı. Ertesi Çarşamba horozu sahp 
iki elmandan birini? parasını fıkaralara dagıtmak için 
Veririm. yine pazara gitti. Fakat horozun 
iki çıkolatandan birini? yanında kUçUk bir çocuk vardı, 
Y oo, bak onu veremem. 
Neden? bir müşteri geldi. 

- Kırk paramız yok ki, bir bardak ıu lçellmf. 
Neden olacak!. Benim ne Bu horozu kaça veriyorsun? 

arabam, ne elmam var, fakat iki Horoz çok ucuz, 20 kuruı. 

Afacan - O Kadar ıuaadım ki, au ile karıtık 
bir şey içmek lıtiyorum !. 

SUtçUnün oğlu Öyle lae sana bir bardak - Keşke bir bardak ıuyumuz olıaydı da, kırk 
Paramız olmasaydı 1 •• 

çikolatam var.. Fakat civciv Uç Ura ... 

L--------------------...J ıUt vereyim 1.. 
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TOM UL 1 YE 
Yazanı Sermet Muhtar 27 - 8 -984 

Bi:r De Beygir üb~yaas1 İş· Çı mıştı •• 
Ordumuz Bugün Afyon

karahisarı Almıştı 
Cnnbaz Ahmet, ( iıte benim 

böyle mallarım vardır) der gibi 
azametli bir tavur takınarak, kısa
cık boynunu titınan gövdesinin içine 
tosbağ gibi çekiyor. B6bUrlene 
böbürlene: 

-Bey ihvanlar, Efendi ihvanlar, 
N&bJ enişte diyordu, bu iıte saç 
1akal oğarttık; bu aksatalar ora
ıında necedir yuvarlanıp gidiyo
ruz ... Ben mal satanın mal; cava· 
lacoz düldllllerden. kıtıpıyo• ka
mer taylardan aatmam; bğ gibi, 
ateı gibi küheylan satarım kli
heylan ..• Kıl kadar kusulnrı 
çıkarsa itte yemin ediyorum, 
vallahi tallahi, kırbacı basup Gaz
hanenin arkaıını boylamazsam 
ıaldırmayı çekip kafalarını gövde
lerinden ayırmzsanm, anamla kl· 
be yolunda... -

Doğrusunu söylemek lazımsa 
kadanalarda kadanaydı yani ya. 

lkiıi de eşmi eı. Tüyleri lutr 
albi parlak siyah; &açları kuyruk
latı mebzul ve uzun; kulakları 
ufacık ufacık; sağrıları bir örnek; 
aöğlisleri geniş, bacakları mevzun .• 

İstablı Amire beygirlerinin en 
kıymetlilerinden, Hllnkin Cuma 
selamlığına götnren çiftlerin en 
ıahanelerinden farkları yok. On· 
larla omuz öpUımek bu kadar 
olur. 

Vehb( Bey okadar sevinmiıtl 
iri, bandise salyası akacak gıbi 
ağzı açık bakıyor, mUtemadiyen 
kamburun, katibin, ıulunun ku• 
laklarına: 

( lnanamiyorum beyamca, ak
lım almıyor kitip, rüya aanıyo

rum Sulu! •. Ulan sahilml, bu atlan 
biz mi alacağız? Bunlar bizim mi 
olacak?) diye fııılblar geçiyor, 
onlar da gizlice cevap Yeriyorlardı: 

- Hay hay, ona ıek ve 1Uphe 
mi var aılanım? Parayı veren 
dlldllğü çalar. 

- Faytona kurulup Beyoj'luna 
vurduk mu anlanın beyceğizlm. 

- Aman Vehbi Beyciğim 
6mUnUn; bakkal Bodoıun o1miya• 
cak a, elbette bizim olacak ... 

Kltip Raif: ( Piyazcılığım 
yoktur; batır için W bilmem, 
dobra dobra a8ylerim. lldai de aa· 
pına kadar kadanal) diyerek bey· 
glrlere yaklaıırken kanbur Nabi 
6nUnü çeldi : 

- Cenabı rabbl mennan, kUr
ret zemin üzerinde, eırefi mahlukat 
olarak beni ademi, yani biı acezeyi 
halk buyurduktan ıonra ..• 

- Allah aşkına Beyağabey 
yine cnmide derse baılama ••• 

Sulu da atıldı: 
- izharı, Maksudu, Avamlfl 

bırak be Beybaba çaktığımız dil· 
den söyle •• 

Nabi Efendi. hiç oralı olma• 
dan. devamdaydı : 

- Bizleri yani hayvanı natık· 
ları halk buyurduktan ıonra eşrefi 
bayvanah ehliyeden olan cinıi fe
resi... 

Katiple Sazal, (ıu herifi suı
turl) diye muttasıl Vehpi Beyi 
dOrtüıtllrliyorlar. o, kendinden 
aeçmiı, boyuna (bu atları sahi 
biz mi alacağız? bunlar bizim mi 
olacak?) diye sayıklıyor, canbaz 
Ahmet lıe ı 

- işin ıeriatçeıini kanşhrıyor. 
Bırakın dinleyelim, vaıa bayıhrıml 
diyordu. 

O esnada, evin Uıt kat pence• 
resinden ince bir ıes, dlidük gibi 
Httü : 

- Vehpil.. Vehpil .• işitmiyor 

adoıtlar yüreğime inecek, şim· 
di param parça olacak!... Veh-

pi... Ayol köıe baıından tram

vay çıktı, yolun ilıtUnden çekil· 
sene; beyamcamn yanına git
ıenc!. 

Nabi efendi, 
taze dulun seıinl 
duyar duymaz 
hemen tomba· 

lisayı kolundan 1 
kavradı, kenara 
çekti: 

- Aslanım, (;;;_, • 
hayvanları gör
dük. Şartı evvel 
tahakkuk etti Kambur Nabi ko,.yağı bardağa boıalttı 
ve beğenmesine beğendik. Şeraiti davasındaydı amma llkırdı söy• 
11aireyi görllşmek ciheti kalıyor.. Jerken bile nefesi nefesine yet-
Burada marin ve ahirin ortaaında miyor, beygirlerin bamutlarını 
durmak muvafık değil. Bak1ana, doğrultmıya uzanırken soluk so· 
valdeciğin UzUlllyor. Ahmet Bey luğa ııellyor, gllcUnU vuvvetinl 
muhallesimfzde maşallahO taall göstermek için. arka makasa 
oldukça millahham ve semendar; asılıp arabayı kaldırırken. beynini 
ayni zamanda yorgun olduğu ha- kan boğacak kadar kipkırmızı 
Unden aıikir... Evfmiıe girelim; keıilip kalayca körUğU gibi ıo• 
birer ıekerli kahve nuıeyliyelim; luyordu. 
bir nebze istirahati mUteakıp ma- Kambur Nabi, Vehbi Beye ve 
nahUfihe avdet ederiz olmaı mı katibe gizlice bir iıaret geçti; 
ciğer köşem 1 ikisini de uzağa çekti: 

Cambaz Ahmet, hemen cevabı - Fazla ragıp ve hahişkar 
basb : görUnmiye gelmez; Dubanın bur• 

- Eniıte, beni enez kDpU gibi nunu Kafdağına çıkarırız. baba· 
karınlı, ve göbekli görüp kaba sının nilcahını istetiriz. Mümkün 
soğanlardan zennctme. Evci allah olduğu derece lakayt görllnelim; 
demir gibiyimdir; yorgunluğa, binaenaleyh burada fazla vakit 
morgunluğa metelik vermem. geçirmeyip hemen içeri girelim. 

Canbaz efendi, demir gibllik (Arkuı var) 

y 
Buhranı Başgösteriyor 

( Baıtarafı 1 inci Hyfada) 

hareket etmeleri lizım geldiğini 
teıbit için toplanmıılardır. Bunun 
üzerine mUlizim Brumidia derhal 
merkez kumandanhğına ihbarda 
bulunarak bazı zabitlerin ihtilll 
çıkarmak maksadile toplandık· 
larını bildirmiıtir. Merkeı kuman
danlığı da bu ihbar Uzerine yüz· 
başı Konatanllnopuloı ile amca 
zadesl kadro harici miralay Napo
leon Zervaıi tevkif etmiştir. 
Üzerinde bazı vesikalar bulunan 
mUIAzim Brumldls te nezaret al
tına alınmııbr. Aynızamanda altı 
zabitin do yakalanmalan için emir 
verilmiştir. Ancak mülazim Brumi• 
dis. sonradan M. Kondilisin te
ıebbnıile tahliye edilmiıtir. Bu 
arada efkiriumumiye, türlü şayia
larla korkutulmuı, tehyiç edilmiştir. 

Fakat sonradan mesele adliye
ye intikal edince hadisenin bir 
bardak suda fırtınadan baıka bir 
ıey olmadığı anlatılmıı ve mev
kuf zabitler de tahliye edllmi ... 
lerdir. 

Diğer taraftan Pliabraaa 933 
ihtililinde müzaheret eden· 
)erden kadro harici miralay 
Diameıiı hakkında da tevkif mil· 
zekkeresi kesilmiı, fakat kendiıl 
bulunamamııtır. 

Bu hareketi M. Venizeloı ve 
Plaslras taraftarı zabitleri Atina· 
dan uzaklaştırmak için tertip 

ettiği söylenen Harbiye Nazırı 
M. Kondillı birkaç gUndenberl 
hasta olduğunu söyliyerek eTin· 
den dııarı çıkmamakta ve kim
ıeyi de kabul etmemektedir. 
Diğer t8l'aftan bu yUzden kabine 
azlları ar&1ında fikir ihtillfları 
çıkmııtır. Bu ıebepledir ki AJ .. 
manyada tedavide bulunan Baı
vekil M. Çaldaris, tedavisini ya• 
rıda bırakıp buraya hareketini 
tacil etmiıtir. - A. V. 

····························································-
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Tepebatı Belediye 
BahçHlnde 

30·8-934 Perıembe 
akıamı 21,30 da 
YALOVA 

TÜRKÜSÜ 
Yasan ı 1. Galip 
BHtollyeo: H. Ferit 

lıtanbul, Bebek, Şl9U 
JOlcufan için tramva7 
temin edllmfttlr. 

Yağmur!u havalarda temılllcr aalonda Yerilir. 

( Bat tarafı 1 inci uyfnda ) 
25-26 Ağustos gece yarısı süvari 
kolordumuz, büyük bir maharet 
ve çeviklikle Ahırdağımn geçitle
rını aşmıt ve düşman hattının 

içlerine dalmıştı. 26 Ağustos 
aabnhı, Türk ordusu ileri hare
kete baıladığı zaman süvari kol
ordusu Kırka-Sinanpaıa hattın
daki düşman mevzilerine atılmıı, 
bir süvari bölUğü de Afyon-İzmir 
demiryolunun düfman cephesi 
gerısıne düşen kısmındaki istaa· 
yonlara hamle etmişti. Bu atlı 
bölük Kilçükköy lıtasyonunu 
bir solukta almıı. telgraf ve 
telefon tellerini kesmek, demir
yolunu da kapatmak suretile 
düşmanın blzlaıma ve geri git· 
mesinfn 6nllne a-eçmiıtl. 

SUvari kolordumuz 27 Ağuıtoı 

, 

iıe Yunan ikinci müdafaa hattı da 
elimize ieçmiıti. 

Afyonun timal kıamma, yani 
ikinci ordumuzun harp vaziyetine 
ieHnce: Buradaki kolordularımı· 
zın vazifesi, dnımana doğrudan 
doğruya saldırmak, yani bu kısım· 
daki düıman kuvvetlerini meşgul 
ederek cenuba imdat vermeleri• 
nin önüne geçmekti. Şimaldekl 
kuvvetlerimiz çok tlddetli taar· 
ruzlarla bu maksadı noktaıı nok· 
tasına baıarmışlardır. 

... 
Artık 127 Ağuatos gUnUnUn 

hareketini şöyle hUliaa edebiliriz: 
Bugün ihtiyat kuvvetlerimiz 

de harekete iştirak etmiıler, 
Çekiltepe de dahli olduiu halde 
düımanın bUtUn dayanma mevzi· 
lerl zaptolunmuı, saat 17,30 da 
8 inci fırkamız Afyon'u almıı, 
diğer fırkalarımız da Balmahmut • 

27 Aiu•lo• har•katını11 kroklal 

gUnU daha ileri ilmi , Ayvalı.. ı Ayvalı hattındaki dUıman kinci 
Akçaşehir-KUçUkköy mıntaknsını müdafaa hattını ele geçirmiıler, 
ele geçirmişU. Bu suretle dUşma.. ılmale doğru bir hayli yol almı ... 
nın Afyon·lzmir rUc'at hattı lardı. Yine bugUn ıUvari fırka-
iyiden iyiye kapanmış oluyordu. mız dllımanın ikinci ıDvari hrka· 
Bu vaziyet, bUyllk bir muvaffa· 11nı 6nlemiı, baıka yere imdada 
yetti Cnnkü 26 Ağuıtoı gUnU gltmeılne •nael olmut, ılmalde 
dUş~anın cenupta birinci mü- 61 inci fırka Kazuçuran lımin-
dafaa hatb elimize geçtiği için deki ehemmiyetli bir tepeyi almıt 
Yunan orduıu ıerideld ikinci ve yilrtımiye koyulmuştur. 
mlldafaa hattına çekilmek lıte- Eskişehir havalisindekJ llçUncU 
mit. fakat ıilvarilerimiz Damlu kolordu ile Kocaeli irupumuz 
pınara giden yolu mükemmel tiddetll ve durmıyan taarruzlarile 
ıuretto tıkadıkları için dUımanın dllımanı karıılarında tutmaya 
tabiye1i muvaffakiyetalzllğe uğra- muvaffak! olmuılardır. . 
mııtı. lıte bualln akıamUzerı birinci 

lf ve ikinci Yunan kolordulan geri 
Gelelim piyade kuvvetlerlmlzeı çekilerek Re1ulbaba • KUçllkk&y .. 

Gazi Baıkumandan taarruz emrin· Dumlupınar hathndan geçen 
de ordulardan şunu iıtiyordu ı llçOnctı mlldafaa hattında toplane 
« Birinci ordu bUtUn kuvvetlerlle mıya çahııyordu. 

( Arkaaı Jana ) 
düşmana Dumlupınar • Uıak - -, __ _ 
yolunu kapayacak, İkinci ordu irtihal 
da 6 ncı kolordu, 61 nci fırka 
ve süvari fırkaıile dU,manın 
şimalini kavramak Uz.ere ilor• 
liyecekti. ,, 

Ordu, Başkumandanın bu em· 
rlni yerine getirmiştir. 27 Ağuıtoa 
aabahı tekrar taarruza geçen 
kahraman Mehmetçikler dUşman 
ıiperlerine girmişler, mukabil ta
arrudan kırmıılar, bu ıırada dün 
alınamıyan Çekiltepe do 57 ncl 
fırka tarafından zaptedilmiıtl. 

BuaUn saat 14 ten sonra dllt
man cephe1i periıan olmuı ve 
Yunan ordusu karmakarıpk bir 
halde Sincanlı ovasına sörlllmUttll. 
Biraz ıonra Afyonkarablıar da 
8 ncl fırkamız tarafından zapte· 

dilmek ıuretile Yunan orduıunun 
mukavemeti ve mUdafaa kabiliyeti 
büıbUtOn kırılmııtı. Akıam üzeri 

CGmhurlyet Halk Fırkaaı Umumi 
Kltlbl ve KOtahya meb'uıu Recep 
Beyin kalnnldelerl, meı.baha mOfet
tlılerlnden İlhami Beyin nldeal ha• 
nımefaadl, buran vefat etmlttir. Ce· 
naze namazı yarın Bğl&yln Kocamuı· 
tafapafada SllnbOlefendl camlind• 
kılınacak ve orada defnedilecektir. 

AUah rahmet eylesl• 

iRTiHAL 

"Esklşehlr'de,, T •• k M ef C e le J.lk M kt be Yatı, Kız ur aarı emıye ı e e ı Gunduz, Erkek 

Ruıumat lleyetl tefttılye rtlıl mer 
hum lbrahlm Etem Beyin kerime .. 
Ye Tltln lnhlearlan m6murlarınd611 
Cevdet Beyin hemtlrHI ve ŞlkOh 
ltrJyat lmal&thaaHI ·~hlbl Ekrem .
Ankara Yapuru aor çarhç111 Etedll 
Beylerin halaaı ve Şirketi Hayrly• 
ltletme mGdGrl Sadi Beyle medl,ı 
idare batkittbl AHf •e Hayri "' 
Ziya Beylerin teyzesi Ülfet HaııııO 
u•uD :ıamandanberl mOptell oldut11 

hastalıktan rehayap olamayarak dOP• 
kü Pazar ailnl rahmeti rahmana k•" 
vuımuttur. Cenazeıi bugOn aaat 11 d• 
Taıkaaapta Dneboynu çeıme1l ıok•~ 
ğındakl hanelerinden kaldırılarıı 

kayıt işlerine başlanmııtır. Dertlere 15 Eyllllde baılanacaktır. Almanca deralerl verilir. Yatı Ucretl 
"150 .. lira, gnndilz ücreti ayda bir liradır. Memur çocuklarına ve kardeılere ayrıca tenzilit vardır. 
Fazla malumat için Mektep idaresine müracaat edilmeıl. (5135) 

Topkapıdakl aile makbarulne dıfP.
dllecektlr. lıl 

Merhume fazllit tlnuaU denece 
bir aadlrel bılkattt. 

Allah rahmet •Jll,. 



27 Ağustos 

İTTİHAT ve Kİ 
• 

rmenı Komitecileri 
Beyrutta Kanlı Bir Vak'a Çıkardılar 

Balkan Harbi, Merkezi Avrupayı 
arut Fıçısı Haline Get rmişti .. 

• 
ır 

( Baştarafı 1 inci 1ayfadn 

kerek biribirlerine hUcum etmiı
lerdir. Bir sokak harbini andıran 

bu çarpışma neticesinde Hinçak· 
lardan 8 ve T aşnaklardan 5 kişi 

ağır surette yaralanmıttır. 

sine rağmen gayri resmi şekilde 
faaliyette bulunması, Surye hU· 

kumetini endişeye dilşlirmüştür. 
Müstantiklik bu mesele ile şid· 

detle elAkadar olmakta ve 
tahkikat yapmaktadır. 

Bu vaziyeti ibdaı eden umumi 
Avrupa siyasetini izah etmek, sa· 
dedimlzden hariç olduğu için tabii 
bu cihetten sarfınazar ediyoruz .. 
Sadece, Bu siyaset içinde Osmanlı 
hükumetine temaa eden cereyan· 
ılrm ana hatlarile, bugUne kadar 
nıeçbul kalmış olan bir noktayı 

arzetmekle iktifa eyliyoruz. 
Avrupa, scnelerdenberi umumi 

bir harp tehlikesi karşısında tit
remekte idi. Bu felaketin mes'u
liyetini hiç bir devlet omuzlanoa 
yüklenmek istemediğinden, kaç 
defa yanya kadar çekilen kılıç

lar, tekrar kınına indirilmişti. Fa· 
kat böyle olmakla beraber siyasi 
ve ikhsadi ihtirasat da hiç bir 
zaman dindirilememişti •. Şuna 
ıuretikatiyede inanmak lazımge· 
lir ki o tarihte Avrupa devletleri· 
nl kendi siyasi ve idari ricali 
idare etmekle beraber göze gö
rUnmiyen bir kuvvet btitün dev• 
Jetlerin mukadderatına hUkmedi· 
yor; siyaseti umumiye, iktısadi bir 
unsurun manevi hakimiyeti albnda 
latenilen mecraya sürükleniyordu. 

Balkan harbi ve bunun neta· 
yici, merkezi Avrupayı bir barat 
fıçısı haline getirmişti. Bu harbe 
başlanırken; ( harbin neticesi her• 
ne şekilde hitam bulursa bulsun 
lstatoko muhafaz edilecektir.) 
diyen Avrupa büyUk devletleri; 
Londra konferansında hu aö.z.le
rini vicdanlnrile beraber ayakla• 
nnın altında çiğnemişler, ( Türk
leri Avrupadao çıkarmak hulya• 
ıı ) na kapılarak maglfıp Oımanh 
hükümetinin hududunu Midye
Enez hattına indirm~, o koca 
Rumeli kıt'a11m da galiplere pe.
keı çekmiılerdi... Fakat idaresiz• 
likte pek te Oımanhlardan geri 
kalmayan bu ıımank galipler 
ellerine kolayca geçen bu umul• 
maz nimet ve saadeti hazmede
memişler •. umumi siyasetteki buh· 

ram, bir takım ihtilatat ile tezyit 
eylemişlerdi. Sırbistana ilhak edi
len arazi ile bu hnkümetlo birden• 
bire bUyümesi ve Adrlyatik 
denizi ıahilinde bir mahreç teda· 
rik etmek için ~arar eylemesi; 
Avusturya hükumeti ile ihtilafın 
hUytimesine sebebiyet vermişt.i ... 
Avusturya· Macaristan hUkümetJ 
Sırplıların Adriyatik ıahillerine 
yapmak istedikleri IJİmendlfer 

~atbna ve ihtiyaç gösterdikleri 
lımana malik olmalarına mani 
oluyor, Sırbistan ticaret ve ikbıa• 
dını k""kli d 0 0 en baltalayacak vcıl· 
leler icadından geri d d urmuyor u. 
Bu hal ise Sırplıların b• . . 1 amıaı o an 
Rusya ( Çarlık ) bUkumetin" 

h i . ın 
gurur ve ays yetıne dokunuyordu. 

Rusya hUkümetl, Japonlara 
mağlüp olduğu gfindenberl maddi 
ve manevi zayiatım telafi ede
memiş ve bilhassa ordusunu, bir 
Avrupa harbine kafi gelecek d • 
recede tecdit ve ıslah eylemiştl. 
Onun için Avuaturyn - Macariatan, 
ve bu hükumetin tabii müttefiki 
olan Almonya ile bir harbe gl· 
rişmekten içtinap etmekte idi. 
Avrup devletleri, Rusya hnku
nıet'nin lçyüzünll bildikleri için 
büyUk menfaat işlerinde Rusyayı 
hesaba bıle k tınıyorlar.. Y lan 
ıark ve bilhaHa Oımanla hllktl· 

metine tenlluk eden meselelerde 
Rusyanın re'yini almıya bile lü
zum görmiyorlardı... Almanya, 
lngiltere, Fransa hükümetleri, 
Yakın şarkta birçok imtiyaz ve 
menfaatler temin edip duruyorlar .• 
İngiliz ve Fransızlar, Ermenilerin 
metalibatına aiyanetkar bir vazi· 
yet alıyorlardı. Almanlarla mlit· 
tefikleri olan Avusturyalılar ise, 
mahareti siyasiyelerile birçok me· 
seleleri istedikleri kalıba sok· 
makta müşkülat çekmiyorlardı. 

Bu suretle izzeti nefisleri ce· 
rihadar olan Ruslar, artık Avus• 
turynlılar ve dolayısile Almanlarla 
siyasi bir mücadeleye girişmiye 
kerar vermişler .. Bir taraftan bü· 
yiik bir sür'atle ordularının neva
kısını ikmale çalııırlarken diğer 
taraftan da ittifak işlerini kuv
vetlendirmek için faaliyete giriş

mişlerdi.. Rusya ile Fransa ara· 
mda, esasen bir itilaf mevcut 

idi. Lakin bu itilaf henüz (tedafüi 
ve tecavlizi bir askeri ittifak) 
mahiyetinde değildi. Ancak Rus 
diplomatlarının son zamanlarda 
Pariste gösterdikleri faaliyet ne
ticesinde - zaten Almanlarla bir 
harp vukuunda yalnız kalmaktan 
korkan • Fransızlar, artık bütün 
kuvvetlerile Rusyaya bağlanmak 

zamanının geldiğine hükmetmiı· 
lerdi... Ancak, Almanların mu-
azzam ordulanna ve bilhaHa faik 
donanmalarına karfı, bu iki dev
letin ittifakı da kifi değildi. Bunu 
takdir eden Ruı diplomatları, 
lngiltereyi de Rusya· Fransa itti· 
fakına almak lıtemişlerdi.. Fakat 
o ııralarda (yani 1914 ıeneal 
Niıan ayında), hariciye nazın Slr 
Edvar Greyle Pariso gelen lngll• 
tere kralına, {ittifakı Mnıelles)e 
[ 1 J dahil olması teklif edilmişti. 
Ortada, Haydarpaşa • Bağdat 
hattı gibi pek mühim bir menfaat 

[1] Almanya • A vueturya • İtalya 
ittifakı. .............................................................. 
1 Spor 

Harkof Maçı 
1 - 1 

Harkof, 26 (A. A.) - Burada TOrk 
Ye SoYyet takımlara arasında yapılan 
futbol maçında iki taraf birer HJI 
ile berabere kalmııtır. 

Bir lngllfz CebelUttarılı 
YUzer&k Geçti 

CebeJJüttarık, 26 (A. A.) - ln,tllz 
kOçOk zabitlerinden Vilyam BruHr, 
Cebelüttorıktaa Elce:dreye kadar olan 
S millik mesafeyi 204 dakikada yQze. 
rek geçmittlr. Şimdiye kadar birçok 
yüzücüler bu ite giritmftlerse de. 
ıtddetli akıntılar Hbeblle baıarama
mıtlardır. =---

( Toplantı, Davetler ) 
içki Al yhtarlar1 Gençlerln 

T nı,malar1 · 
Tfirklye İçki llleyhdan geaçler ce

miyeti umumi kAtipllA-iaden: 
Cemiyetimiz az.asının tanıtmaları

nı temin mokcndlle 81 • 8 - 934 cuma 
gilnO 9,30 vapuriyle SlltHiceye gldlle
c ktir. Aza ail::ıai dcı gelebilir. Azanın 
mezkQr vapurda bulunmalan rica 
olunur. 

30 Afi stos için 
Şehri iı H lkevi Zafer b yramı 

münasebeti\ 30 Ağustoı Tayy re 
bayramı günO Tepebaıındakl Beyotlu 
ıubeslndcı bir mOııam re n çay v • 
recektir. Müsamerede •Sakaryanu:ı 
teyyııreclılr lılmll bir do plyeı 07-
Dınac:aktır. 

mevzuubahs olduğu için İngiltere· 
nin bu teklife temayül etmesi 
çok muhtemeldi. 

( Arkası var ) 

u 

Bu sırada vak'a mahalline ge· 
len zabıta, kavgacıları dağıtmış 

ve 47 kişiyi tevkif etmiştir. Bu 
iki muzır cemiyetin lağvedilme· 

• n ın 

Bu kanlı çarpışma esnasında 

atılan kurşunlardan biri 5 yaşın· 

da bir çocuğa isabet ederek ölil· 

müne sebep olmuştur. -lf-

le • 

Sene, Güzellik u 
On 

üsaba s na 
iştirak Etti Altı M· let 

Macar srOzell 
(Mlı R6nt) 

Atlantlk rdzell 
(Mlı Lulz) 

Belçika gholl 

(MJ• Zoxe) 

1934 Av• 
rupa gOıelllk 
mO aa baka ıı, 
bu ıene in· 
gllterenln ta• 

riht fakat kO· 
çOk bir ıeh-

rl olan Hııat
nlgı'te 7a• 
palacaktır. 

Haatnlgı'in ta• 
rlhl blr ıeblr 

olması, met· 

1 

1 

1 

Leh gGzell 

(Mlı Zabklyniç) 

lıpanya srQ.ıell 

(Mlı Ôjeaya) 

Finlandiya gilzell 

(Mlı Ester) 

1 

Ftlemenk güıell 

(Miı Sonya) 

Romanya ıOzell 

(Mlı Helena) 

ltnlya gQz il 
(Mlı Toıka) 

1 

1 

1 

Nornç gQzell 

(Mlı Elaa) 

Franaa ıllıell 
(Miı Slmon) 

Sibirya gazeli 

(. • Nadin) 
haf tnaında len 
edilecektir. Ma· 
emaflb mOaa• 

bakaya 16 mll· 
let girmesine 
r ğmen orta· 
da on bet gil• 

zel resmi var

dır. Çilnkü in. 
giUz güzeli aı:ıu 

cak Cumarteı: 

günO aeçilmio· 

hur fatihler Danimarka gilzell 
den Giyom'un (Miı Etel Lus) 
burada İngiliz 

1 
Ruıya ıüıell ' Alman gilıeli 

(Miı Kattrln Antonof) (Mlı Marya Mogdalena) 

tir. Güzelleı 

Viti rf bi bir la· 

kam eğlence 

yerlerinde geı.-

ordusile muharebeye tutuımuı ol- ı 
maaıdır. Bu defa mOıa bakayıı 

H lk Bilgisi Haberleri: HalkeYi 
tarafından her ay neıredil ekte olan 
•Halk Dilgiıi Haberleri,, mecmuaaının 
S9 uncu aayııı: Hikmet Turhan, Melı· 
met Halit, Talat Mümtaz. V4hlt, Meh· 
met Enver, Vahit Lutfl Beylerin n 
Aliye Muazzez hınamların malcalele
rile lntiıar etmittlr. Her kitapçı ve 
mln11id• buluaur. 

16 millet girmiştir. Gilzeller ara- ı dirildikten aonra ancak şimdi ingU-
aındn nihai müeabakn Eylülün ilk tereye varmıılardır. 

T L BE E 
Tatillerden istifade ediniz. Bir ASi1l LlSA '1 öğreniniz. 

20 Ağustostan 30 Eylfile kadar T. L 5 
• de her lisan için kurslur açılmıştır. 

Hususi derslere bu müddet için : 
K B MIŞTI • 

Ankara 
-C:illilriımm:iil!lm!> Kon ya en d desi 
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1 il -ve- Zambak: 
BUyUk Tarlht Roman 

Muharriri: A. R. No.: 17 il7 - 8 - fl34 

Luvr Sarayı 
•• 
On ünde •• 

Nl>betçi Çavuıu Şövalyeyi iyice Süzdükten Sonra 
Bıyıklar_ını Bura Bura Cevap Verdi •• 

Şövalye, yemeğini yerken ma· 
dam Grağuvarla ömsyö Greguvar 
pervane gibi etrafında dönüyorlar, 
ıervisi bizzat kendiieri idare edl· 
yorlardı. Antuvanın sözleri, vakıa 
onlara bir tereddüt vermitdi. 
Fakat Şövalyenin her halde mil· 
him şahsiyet olduğuna dair ha11l 
ettikleri kanaatı silememifti. Nit~ 
kim Şövalye, yemeğini yiylp bir 
oiıe de şarap içtikten sonra 
ayağa kalkıp kdıcını takarak: 

Usta Greguvar!.. Luvr 
ıarayına en yakın yolu tarif ed .. 
bilirmisiniz? 

Dediği zaman, artık ıövalyenin 
ıahslyeti büıbiltün ehemmiyet 
kes betmiş ti. 

Şövalye odadan çıkıp ta salon• 
dan geçerken, o kuytu masada· 
kiler de birdenbire sözlerini keamlı· 
ler, gözlerini ıövalyeye dikmitlerdl .• 
Şövalye tam kapıdan çıkarken 
ikisi de harekete geldi: 

- Ay, gidiyor.. Fakat bu 
zaman nereye gidebilir? .. 

- Haai., Takip edelim. 
- Beraber gitmeyelim Lagard •• 

Sen bu adamı takip et.. Ben 
Burada Antuvanı gözden kaçır• 
mi yayım. 

- Dikkat et, Papen. Herif 
cıva gibidir. 

Lagard, derhal dıtar~ fırla· 
mış.. Günlerce çektiği yorgunluğa 
rağmen karanhklar içinde dimdik 
yUrUyen şövalyeyi takibe haıla· 
nuıh. Şövalyenin, Luvr sarayına 

doğru ilerlemesi, Lagardı hayret 
içinde bırakmııtı. Hele sarayın ka· 
pmnda nöbetçilerin 6nllnde du· 
rarak, sert ve mütehakkim bir 
ıesle: 

Derhal, saray muhafızı 
M. Berviyöyll görmek latiyorum. 

Der demez, l'..Agard : 
- Vay canına ... 
Diye mırıldanmaktan kendini 

alamamıştı. 

Nöbetçi çavuıu, tövalyeyi 
yukarıdan aşağıya kadar süzdük
ten sonra bıyıklarmı bllke büke 
cevap verdi: 

- Bu kıyafetle aaraya gelin· 
mez. Doğruca han odasına gidilir .• 
M. BerviyöyU görmek bahsine 
gelince: Kunıandammız bu saatte 
rahatsız edilmesini hiç sevmez. 
Onun için buraya kadar hoıuna 
zahmet etmişsin. 

Şövalye, çavuşun bu danga· 
lakhğma kızmakla beraber mUlA· 
yim davrandı : 

- Dostum!.. Buraya seninle 
konuşmıya gelmedim. Bir saniye 
evvel, senin kumandanınla görüı
mek isterim. Kıral namına, emre• 
diyorum. ÇabulC.. Kumandanım 
buraya çağır. 

Çavuş, şimdi ellerini kalçala· 
rına dayamıı, kahkahalarla glilU
yordu: 

- Vay canına.. Hem de kıral 

mez kılıcına asalmıı, tehditkAr 
bir tavır almııtı.. . Fakat o anda 
bir tokat patlamış.. çavuşun elin· 
deki kılıç bir kaç adım öteye 
fırlamış.. kendisi de yere yuvaf'" 
lanmıştı. 

Şövalye, nöbetçiler mızrakla• 
rma davranmıya vakit bulmadan, 
çavuşun üzerinden sıçıramış sarayın 
avlusuna dalmııtı. Burada gUrUl· 
tüyü duyarak kapıya çıkan bir 
zabitle karşılaştı. Zabiti aelim· 
Lyarak: 

- Mösyö!.. Fransa aarayının 
kapısına konulan nöbetçilerin bi· 
raz daha nazik.. biraz daha ter• 
biyeli oJmaaı lizımgelir fikrinde
yim. işte bakınız.. Mösyö Bervi· 
yöyU görmek için nöbetçi çavu• 
şunuıa küçük bir ders vermek 
mecburiyetini hi&11ettim. Bir baş• 
kasına da ikinci defa olarak den 
vermiye hacet bırakmadan beni 
kumandanmızla görüıtürmenizi ri· 
ca ederim. Mesele, pek mUhlm 
ve pek mUstaceldir. 

Zabit oaşırmışh. Karşısmdald 
adamın hakikaten mühim bir va• 
zife ifa eden dikkate şayan bir 
adam olduğunu anlamııtı. Hafifçe 
batını eydi: 

- Lütfen ıu odaya giriniz. Bir 
dakika bekleyiniz. Kumandanı 
haberdar edeyim. Ancak kendi
sini, kimin ziyaret etmek iatedi· 
ğini ıöyliyeyim?. 

- Kısaca, Şövalye Cem; der• 
siniz? .. Nereden geldiğimi sorarsa. 
İsprrnyadan geldiğimi söylersiniz. 

Zabit, pek esrarengiz bulduğu 
ıövalyenin yüzüne bir daha bak· 
tıktan sonra odadan sUr' atle çık· 
mıt onu yalnız bırakmıştı. Söval· 
ye, ancak o zaman, köşede genç 
bir zabitin ayak ayak üzerine 
atıp oturarak kendisine bakmakta 
olduğunun farkına varmııtı... Eli 
kılıcının kabzaaında olduğu halde 
odada baştan bata geziniyor; 
gittikçe artan bir sabırsızlık gös· 
teri yordu. 

Nihayet kapı tekrar açılmış; 
içeri iri vücutlu bir zabit gir· 
miştl. Bu, Luvr sarayının muha· 
fızı Mösyö Berviyö idi... Şöval· 
yeye doğru ilerledi: 

- Geç vakit, bu kadar isti· 
cal ile beni görmek istemeniz, 
elbette mUhim bir sebebe mUı· 

tenittir değil mi Möıyö? .• 
Dedi. Şövalye, kumandanı 

hafifçe selamhyarak cevap verdi: 
- Ona hiç şüphe etmeyiniz 

kumandan Efendi... Zatialinizden, 
beni derhal valde kıraliçe Haz• 
retlerile görüttllrmenizi rica ede· 
ceğim. 

Birdenbire Uç kahkaha atılmış .. 
Köşede oturan zabit te dahil ol· 
mak üzere kumandanla onu ça· 
ğıran zabitin şüpheli nazarları şö· 
valyenin yüzünde toplanmıştı. Şö
valye, fU anda kendisile alay 
edildiğini hissetmekle beraber 
hiç bozulmadı. Bilakis ciddi bir 
tavır aldı: 

- Anlaşılıyor ki Fransanın 
zarif kırah, Luvr sarayından uzak 

Veminelgaraip! .. 

Dün gece beni pireler ye• 
miş, bitirmiı?. .............................................................. 

Bir Çölün Sırrı 
KEŞF~DiLMiŞTiR. 

Bu kadın; 
erk eki eri 
cezbeden 

şeyi 
blUyor. 

Erkeklerin ıözleri, yüzünüzden 
ellerinize doğru müteveccih olduğunu 
dllıUnllnUz. Elleriniz; çlrkin,Dkaba n 
1ert mi? Y ok1a beyaz, güzel ve yu
muıalc mı ? Ellerinizin teni de y0z1J.. 
nlb:ün teni ıibl sevimli olabilir. Taze 
kaymak ve mueaff a ıeytin yağını 

diğer kabız, muknYI ve beyazlabcı 

unıurların ilivealle ihzar edilen beyaa 
rengindeki ( yafınz ) yeni Tokalon 
kremi sayesinde yüzde olduğu g\bl 
eller üzerinde de yalnız üç gOn zar· 
fında harika denecek kadar bir 
gllzelllk ve yumuıaklık gfüUlmekte
dir. Ellerin çatlıımıı ve çirkin harici 
tabakuındakl cildin sert küçük par
çalarını hemen masseder ve tamamen 
kaybolurlar. Ve albndakl yeni cildin 
taHi tazeliğini meydana çıkımr. Bu 
gün beyaz rengindeki bu y~ni Toka
lon kremini tecrübe ediniz. Açılmıt 

meaameleri sıklaıtmr. Siyah benek· 
lerl giderir. Buruşukluklan ve yor· 
gunluk izlerini tamamen izale eder, 
Her huauıta memnuniyetbaht ıeme .. 
reler garantidir. 

_.,, .. , ... _ınıı111ııııııııaıı .. •u ...... ıauııııı••••••••"' 

Son Posta 
Yevm1, elyasl, Ha.adi• ve Halk gaıeleti 

Eski.Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

l&TANBUL 
..... . """"' 

Cazelemizde çıkan yaza 
ve resiml~rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

.... 
ABONE FiATLARI 

.. 6 3 .. 
Sene Ay Ay Ay j 
Kr. Kr. Kr. Kr 1 

TORKIVE 1400 7si 4oô ti) 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone "bedeli peşiDdir. Ad reı 
deği,tirmek 2& k.un'.ı~tur. 

Gelen efmtk geri t1erifmez. 
Hlnlarda11 mes'uliyet ahnrnaa. 
Cevap içio mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilavesi lazımdır. 

., Posta kutusu ı ''41 fata.nbul 
Telgraf : Son posta 
Telefon : 20203 

! İnhisarlar U. Müdür~_ü_n_de_n_:_I 
Bir adet molôrie mllteharrik yaldız makineal 
Bir ,, motörlü tel dikit makinesi. 

Yukarda nev'i ve miktarı yazıla makinelerin pazarlığı 1 /9/934 
tarihine mUaadif Cumartesi gUnU saat 15 te icra olunacaktır. Ta· 
liplerln ıeraltl anlamak için hergiln ve pazarlık için de % 7,5 te• 
minat parasile birlikte tayin olunan gün ve saatte Cibalideki alım 
satım komisyonuna müracaatları. "4790 

" 

lstanbul Mıntaka San'at 
Müdürlüğünden : 

Mektebi 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 
1/9/934 tarihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde bitecektir. 

ikmale kalmış talebenin 1 /9/934 te Mektepte hazır bulunma
l&rı lizımdtr. ikmal imtihanları esnaaında hasta olduklarını tabip 
raporile iıpat edemiyenler; sımfta ipka bırakılırlar. 

Derslere l/10/934 tarihinde başlanacaktır. 
Sınıf geçmlt olamlar, 1/10/934 tarihinde mektepte hazır 

buJunacaklardır. "4645" 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden : 

Dört kalem itl&fıfar malzemesinin mUnakasaıında verilen fiat 
gali görUldUğünden bir hafta mUddetlo 1 Eyini 934 Cumarteıl go
nti ıaat 14,30 da lıtanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezinde mUte
ıekkil Komisyonda tekrar mllnakasası yapılacakbr. isteyenlerin 
mezkur Merkez Levazım Memurluğuna Müracaatları. (5129) 

lstanbul Yedinci icra 
Memurluğundan: 

Emniyet SandJğma 800 lira mukabilinde birinci derecede 
ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 
2400 lira kıymet takdir edilen Kınalıada'da Kınalıada ma· 
hallesinde Zeytinlik sokağında yeni 7 numarala maa bahçe 
bir bap ahıap hanenin tamamı açık arttırmaya vazedllmiıtir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya Jıtirak edecek mUıterilerfn kıy• 
metl muhamminenln % 7,5 nlabetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu himil olmaları icap eder. Müte
rakim vergi, tanzifat, tenvlriye ve vakıf borçları borçluya aittir. 
Arttırma ıartnameıl 8-9-934 tarihine mUsadif Cumartesi gUnll Da• 
irede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırmaaı ı-10-934 
tarihine müsa~if Pazartesi gUnU Dairemizde saat 14 ten ' 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti mubamminenla 
% 75 ni bulduğu takdirde üstte bırakılır. Akıi takdirde son arttı• 
ranın taahhüdü bakı kalmak Uzere arttırma on beı gün daha 
temdit edilerek 16· 10-934 tarihine mUsadlf Salı güntl ıaat 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci artbrma neticesinde 
en çok arttıranm ilstlinde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve 
iflas kanununun 126 ncı maddesine tevfikan haklara tapu slclUerile 
sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alikadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile faiz ve maaarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbite)erile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Akıl takdirde 
hakları tapu sıcillerile sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşma• 
sından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak lstiyenlerln 934/1610 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. (5131) 

Ödemiş Sulh Hukuk hiklm· ı 
liğindenı Ödemişte avukat Sabri Şe
rif Bey tarafınan Kayserili deve tüocan 

Ali Kamil ve şürekası efendilerin vekili 
umur ve umumileri Ödemişte Deveci 1 
hanında mieafireten mukim Battal efen-
di aleyhine ücreti vekAletten yüz otuz 
beş lira eorimislin tahsili ve icrada 
mevcut dokı:ıan beş lira hakkındaki haczi 
ihtiyatinin tasdikı davası üzerine cari 
muhakeme neticesinde mahkemece inti
hap ve tayin kılınan ehli vukufun be· 
yanatı veçhile meblağı müddeabihten 
yüz otuz lira altmış bir kuruş ecri mis

lin bin yüz doksan kuruş mahkeme 
ınaerafile tahsiline ve haczi ihtiyatinin 

tasdikine 14-7-934 tarihinde kabili tem· 
yiz olmak üzere karar verilmit oldu
ğundan müddeialeyhin hükmü mezkfire 

bir diyeceği varsa tarihi ilô.ndan itiba
ren sekiz gün zarfında turuku kanuniye 

tevessül etmesi aksi takdirde hükmün 
kesbi kat'iyet edeceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet gazete ile 
ilan olunur. 

•" . . 
:a~T,V.fNLfıt ,.. 
~Ş~M~I H.0.NI 13 1 i.l 'T~~ i!)Ub, 
~DQ~ ~iNDEN ALAC,I L IQLEQ 
l.5ipari~lerden Po~ta 

Para~ ôlınma~, 
. .. . . 

ıamına ha ... Adeta krşımda, Paris 
nüddeiumumisi ... Yahut Fransa 

<'.>rdulnrı kumandam var zannedi· 
yorum. Azizim!. Galiba bugece 
sen şarabı fazla kaçırmıfsm. Onun 
için de toz toprak içinde biraz faz
laca yuvarlanmışsın. Anlaşılıyor ki 
keskin bir demirle göğsüne bir 
pencere açtırmaya ihtiyacın var. 
Hadi bakalım .. Geri.. Yoksa, kar 
nanamı:1 takma saçlarına yemin 
ederim ki yersin şu demiri. 

yaşamı ya başladığı günden beri ,a:;~B:ımllllilll!!ı!!l~~~=iii~m2411111mıım-•••;a-•aı--------:m-m•B1111111 ___ 1Biilıttr-m:·;iiif .. ~ 
saray nezaketi de azalmıya başla· ru·· RK MAARI. F CEMiYETi MEKTEBi. Ana, İlk, Orta 

Çavuş bu sözleri söyler söyle· 

mıştır. Eğer burada, pek ciddi "Ankara'da,, 
kayıt lılerlne başlanmıştır. Ana ve llk kısım 15 Eylül'de, Orta kısım 1 Teşrinievvelde derslere 
baılayacaktır. Orta kısım için müstakil bir bina ayrılmıtbr. lık Uçllncü sınıftan itibaren Amerikalı 
tarafmdan İngilizce dersleri verilir. Tedrisatta en son usuller tatbik edilmektedir. İstiyen talebeye öğle 
yemeği verilir. Fazla tafsilAt içln Mektep idaresine müracaat edilmesi. Telefon: 2877 ve 2182 

meselelerin alayla karşılanacağını 
bilmiş olsaydım, şu dakikada ifa 
etmek istediğim vazifeyi hiç der· 
uhte etmezdim •.• 

( Arka11 .var ) ~ (513~~1·· ......................................................................... .., 



Hısın zeytin yağı ile ve Huan HASAN J U VALE J 
kremile yapllmış gayet kuru ve GliSERiN SABUNLARI 

10 ve 15 kuruı 
HASAN 
Ecza depoıu 

ve mükemmel ve buyuk: 

I~ a 
Bu Başı Ne Yapahm? 

27. 8. 934 

1 
1 A k we macera romanı - 83 - Yazan 

Suat Suzan -17-
Gece geç oluyordu. Alqamın 

hu saati pek aydınlıkb. Jems 
Mayneke ıokajına girdiği valôt 
ortalık daha gündüz gibi idi. 

- 29 num~ra.. 29 numara. 
Diyo mutemadiyen zihinle 

tekrar eden bsk gözlü boksör 
birdenbire villanın kapısı öoilnde 
durdu. Ve demir parmaklığm 
lzerindeki küçük levhayı okudu: 

- Profesör Şcbmitt. 
Sonra başını sallayarak tek· 

rarladı. 
- Ha tevekkeli değil... iki 

ıt) meğer bu imiş. 

lf 
Buraya kapıya kadar gelmişti. 

Telefon numarasının genç kızın 
defterinde menuubabs olan pro· 

'fesöre ait olduğunu ve bu profe
aörlln do ismini öğrenmişti. 

Peki şimdi ne yapacaktı? .. 
Tabkikah ne ıekilde ta'mik et• 
•ul lbımdı ••• 

Buna dftfftnmek için bir yer~ 
eturmuı llumdı ••• 

G&zlerile oturacak bir yer 
aradı. Ve nihayet buldu •. Villanm 
.. men, IMmen ta k..,....da olan 
kemana Palakovskyn:n ban. 

Jems oraya girdi ve ıokağın 
herine doğru uzamış olan tara
lasında oturdu aözleri hep karııki 
-W.yı araıtınyorda. 

• 
Tarasa çok tenha değildi .. 

Fakat Jema etrafına baknmc:dı 
karııamda bir masada keı:k hı) ıkh 
fişman ve giynltinden taıralı bir 
tlccar olduğu açıkça belli olan 
Lir adamın yanında oturmakta 
olan upaan ıaçb bir taı bebek 
aibi f f yanaklı oynak g6:dll ve 
çok boyalı bir kadın o girer gir
•ez onu merak etmifti, mfttema
diyen ona bakıyor ve onun ken
disine baktığını istiyordu •. 

Halbuki Jems müthiş dllşlln· 
etli idi.. Ayıp değil a poliı hafi· 
)'eliğinden bir fe)·ler anlamıyordu. 
Tahkikat ve takibat nasıl yapıhr· 
cL, bilmiyordu ve bunu dti91inür
k• kafaıı zonklayıp dunıyordu: 

- Efendi ne btiyorlar?. 
- Cin Vermut. .• 

B -., 
- qDstOne. 
Sarqın kadın Jema'in bakma· 

Jlfına ideta içerliyordu •.. Nihayet 
bir ara ytizlbıdeki boyaları taze
ll•ek mekHclile tuvalete gitti .•• 
O tnalete airfp çıktıktan biraz 
10nra, tuvalette hizmet eden 
ihtiyar bir kadm aaraona işaret 
etti. Bir parça •onra da sraraon 
Jemı'in ma .. ıanın latbae gelerek 
eğildi: 

- Şu küçOk puıulayı kar..-
cl.ki madam yolladı, dedi ve 
ç~kilc:li. Kiğıtta ıu ı6zler yazılı 
idi: 

•Ruhum,. neden kartmı hiç 
laakmıyonun?,. ft albnda da 
•Dona,. imzası vardı. Jemı başını 
kaldırdı kar11•aa baktı, evet kar
ldanndaki .._da Doriı, met, 
l'ell.. Şerrinden Brealau' a kaç
~ metrul vardı... Karpdald 
..... yanındaki erketl g&ter-

• t:1eje gayret ederek tebuil• 
rw ... 

Jema allak bullak oldu. 
- Ganon efendi •• garson Ef •• 
Buranın havası Adeta kal· 

mamıı kadar Jemıi boğuyor
dµ. Bu kadının bulu~duğu yerde 
dahil fBJ:la bulunmak istemiyordu. 
Garaona acele ilo hesabı verdi ve 
kendisini dııarıya attı. 

• 
Guioonun kapısından 6yle 

tiddetle fırladı ki o ara oradan 
geçen bir inıana birdenbire çarp
tı. Ve çarptığı ıahıs boylu bo
yunca kaldmma dliştli. 

Jems hemen geri döndll, dD· 
ıllrdüğü adamı yerden kaldırmak 
için eğildi. 

Bu adam kıaa pantalonlu idf. 
Çöp gibi ince olan çok lalh ba
ca klan pek kirli idi. ince bacak· 
larmın bileklerine merbut çok 
bfiylk ayaklanma kirli parmak· 
lan sandaldan dıfal'ıya fırlalDlfb. 

Üatfinde halı renginde kıaa 
._._....,~. . 

kollu bir ke11af biliizu vardı .•• 
Fakat boynunda kettaf mendili 
yok... (Arkası var) ................. ~·· ... ______ _ 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? • 

Bugüniin 
Gençlerindeki 
Bedbinlik 

Şimdiye kadar birçok ıenç oka• 
yuculımmızdan yil:ılerce mektup al• 
dık. Bu mektuplann hemen ak•erl•I, 
bedbin bir rubun tezabürldlr. içinde 
hayata k6tü görmenin, Gmitnzlljia, 
cHaretalzlitin bflyilk izleri yardır. 
Bütiln ıenç mektepliler hep ayal 
ıeyden tlkiyetçldir: 

" - Hayat çok nankördlr. Fakrl 
zaruret içinde nasıl çabtalam ?. Biz 
l1i bir lıtikbale yilk•elebUmek için 
rahata, refaha muhtacız. Der1lerl· 
miade muvaffak olamayııımı:an ıe
bebi de budur. Babaanz buit bir me
mur, ıelirimb yok, hazan aç kalıyoruı. 
Bu yokıulluk, bu perlfaalık içinde 
biz ne oluruı., nHıl iyi bir meYld 
ıabibl oluruz?.,. Diyorlar. 

BGtüa bu ıenç karllerimlae, yok• 
ıuztufun, fakrtlzaruretla, latikbal 
lzeriade hiçbir maal teıldl etmeditlal 
lıbat etmek için, Amerikanın meıhur 
razeteclıi "Eduar Bulr. an bayabnı 
kıHea yaznıak lıterizı 

Ec:luar Huk Holandah bir ailenin 
çoeutudur. Memleketine birçok kıy-

,; -•tl' phai.ıetler _yeti.ıt~in bu aile, 
,..~ ytlda4[6 Alıl1'tW,.r · 

Na sırım 

Ne kadar 

lzbrap 

Yeriwor. 

Sizi ıztıraptan kıvrandıran bu müz'i9 
DR81rlan CÜZ1İ bir murafla ıöküp atmaJc 
çllreei vardır. Akşamlan deruoüoe kafi 
mıktarda RADlO • SALTS tozu ilbe
ııile sıcıık &) ak bauyoıunu yapıoız. Bu 
pek faydalı ve mÜ .. &!İr toz, ayaklanoızı 
kuvve~ndirmekle beraber oaaıırlaruıızı 
o Jertce yunıuoatır ki bnıağuusuı uoile 
kaldırıp atabilininiz. En mUllllit 'ft 
en derin nuırlar bikı birkaç RAD10 • 
SALTS banyoeuna mukaftmet edemi· 
yerek yumut•J•P. çıkar. (1539) 

DUzce hu1cuk haldmllllnde111 
Dıiıce malıyesırıin Dıiz e· ın (' ırııikebir 
mahallesındeu Alımt>t denıiı oğlu sabık 
balık mültezimi li~d t:tlıu efendi aley
hine Düzce ııulh hukıık mahkemesinde 
açılan balık ilt z1111l (,.-tılelm l u otuz 
lira kı k iki lcu uş alnc k dav.ı-.ınıo cari 
oıulukemı sınde uıiiıl leaaleyh Ht dretıin 
efendinin ıkametgihı m~,hul kalciığın
dım tel 1 g ' t ~af tamarnıı olnıa~ms 
mebni iliaeo teblıg 't ıf .uı karargir ol
du •undan muhakeweuin nıuullak bu
lunduğu 20-9-934 Peroeınbe ıaat 14 de 
Dilzce aulb hukuk mahir.eme.inde ha· 
zır bulUDmUI )uzumu akıi takclirde 
gıyabUMla muhak~meaiıı İlliaf edileoeği 
ilin olaaur. 

hicret etmlt Ye orada ,.rleımfıtir • 
KOçOk Eduar bu nrada 7 yaıındadır. 
bk tahıili yarı kalmıf, bir putacının 
camekinlannı ıUmek Gzere hayata 
ahlmlfbr. Aldıta ancak haftada bir 
dolardır. Çocuk bundan ıonra •Posta 
ittihaı1ı ,.rkeU,. ne bademe olarak 
glrmif, aldıtı clz'I bir para ile bir 
tarafta• alleıine bakmaya, bir taraf
t "n da kitap aabn almaya batlamıttır. 
Çocuk 16 yaıına kadar bGyiik bir 
1efalet, yokıulluk içinde kalmıt fakat 
hiçbir zaman iradeaınl, azmini elden 
bırakmıyarttk mOte~adiyen malOma
tını artbrmıtbr. itte 18 yatında 
bir arkadaıile bir mecmua çıkaran 
Eduar Buk, sek&aanın feyzi ile Am .. 
rik nın en methur tah•iyetlerine, 
JeaHal:arına, pir Y• muharrirlerine 
mecmu aaı için paraaız yazı yazdarmak 
yolunu bulmuıtar. Çocuk aaf lfade
ainin Ye bir heykel fibl ylkaelen ira
deainln kunetlle bltla Amerikayı 
kendlae çekmif, meemuamn bamallı
tını arkadatile beraber kendiıl yapu
ken, blJlk ratbet ytbilnden nihayet 
kamyODlar tutmak, tnzl memurlan 
çaliftırmak ••Yldine çıkmıttır n 
Eduar Buk o tarllatea b .. ıene ıonra . ' 
Amerlkaaın en seap, en kudretli, 
en zeki ada•• .,..._ reçm~ir. Yani 
25 J•tıada.. 

Çoculdupada aç blliç, )'artık el· 
ltiHJI• ıokaldan dol ... n, ötede beri· 
•• çaraldık yapan ba çocuk. vade Ye 

asmlDI eldea buakmamıı, okum.., 
ötreamlf, çabtmlf H muYaffak ol-
muftur. . 

Bedbinlik her ıencın 6nilne her 
zaman için çıkan bir ejderdir. Bed
bınliğin aillesi, insanı ölümüne kadar 
d•yük bir t•tkınlak, peritanlık içinde 
bırakır ve hiçbir zaman muYaffaki
yete ultıflırnıaz. 

F alrr6nruret çahımamak için bir 
1ebep tetkil etmez ve fu da muhak· 
kak ki inaanı teabellite 1evkeden en 
bllyük Amil varhktır. Varlık, rençler 
için bir tehlikedir. Muvaffak olmak, 
kazanmak ye refaha ulaımak içia 
bpkı Eduar Buk ribl, kuraatıaızdan 
kuarak, ıecealzl flndldahe kata
rak ~alı.um. Gençleri kltllate. 
okamamıy•, munffaklyablıllfe ıltl
r•• kork•ç beyall tenbeWktir. 

T optaacılara teshillt 
= 

İş Bankası Sergisinde 
Bankanın Onuncu Yıldönümü Büyük 

Merasimle K utlulandı 

lı Ba111cHı Hr6l•lnl11 ... 1ı1.11/ lrl,elerl (rdılrııl• lce11arılt1 hllianı11 
lılare ••clhl rel•I ll•uul a., •ııfrılc _..1.rke11) 

(Bqtarafı 1 laei Hyfada) gerili bulunaD kapıya doğru iler-
Galata11Uay li1eılnln bahçell lendi. Celil Bey, uzablan makw 

daha evvelden donablmıt, aerıfye K d' M lis · •-
girilecek kapı ve methal bayrak· hım pataya Yer ı. ec reısr 
larla sDalenmiıtL Ôn laauada bir mlz : . . 
kHrıll bazırlanlDlf ve operllr « - Hak sizindir! » diyerek 
tesiıab kurulmuştu. Saat 17 ye Celil Beye verdi. lkbaat Vekili, 
doğru bDtnn davetliler ıelmiı bu· kurdeliyı keserek, lel'fİyl açmıı 
lunuyorlardı. Bu arada meclia reiıi oldu. 
KAzım Pqa, lkbsat Vekili CelAJ, Bunu müteakip, aıraaile blitln 
Nafıa Vekili Ali, Maarif Vekili pavyonlar gezildi. Her kısım bl-
Adidin Beylerle Meclis ikinci Re- yftk bir itina ile hazırlan1D1f, 
ili Haun, Kılıç Ali, Salih, ~url, bankanın ve onun kurduiu 
Recep Zllhtn Beyler, ıehrlmızde dijer mllesaeMlerin bu glhıe 
balmlaD me1>•...ıar, re8al ha...ı kaduld m...Usi aftlderle re-
mnesseıeler erklnı, baaka mft· . p ' 
dllr ve direkt&rleri g8ze çarpı· aımlerle çok canlı olarak aıöıt .. 
yordu. rilmiıti. Pavyonların tenvirahn• 

Serginin klltat resminden ev- huauıi bir itina 1arfeclildiji görll• 
vel, uat tam 17 yi bet geçe, Iı lilyordu. 
Bankası idare meclisi reiıi Siirt Meclla reisi ile diter davetliler 
Meb'uıu Mahmut Bey ktiraüye İt bankaaı pavyonundan itibaren 
çıktı. Ve: sergiyi gezmeye baılacWar. Kea-

" - Saygı değer Hammefen- dilerine ıergiyi hazırhyan Seli• 
diler, Beyefediler.. hattın Refik Bey izahat yeriyordu. 

.. Tllrkiye it Bankaıı, bugtlo Bu kısımda g6rlllen ıraflk veci• 
( IO) yaıını bitirdi. Bu Milli zeler ara11nda fU g6ze e!J>ıyorcluı 
müeueaenin memleket hesa• 11Banka, (1929) da (28) tubeyl 
bına pek ddcli, tamiz, ( 688 ) memurla idare ederkem. 
verimli, faydah hareketlerle dolu (1934) te (49) ıubeyi ( 671 ) me-
olan 10 yılının bayramını timdi murla idare ediyor. " 
hep beraber kutluluyoruz.,, Ayni pavyonda, Ankara me.,.. 

Diye baılıyan bir nutukla kezinin müceuem bir reımi vll-
bankamn on 1enedenberi geçirdi- cude ıetirilmiıti. Duvarda, doku-
ii aafbalar hakkında ziyaretçileri zuncu yıld6nlimü dolayuile Gazi 
ten•lr etti. Mahmut Bey, kısa Hazretlerinin banka hakkmdakl 
eQmlelerle hatıralarına da müra· ihtiaaaları görülllyordu. 
caat ederek ıunları anlatıyordu: ikinci pavyon da aJDI şekilde 

" - 10 aene evvel bugün, veciz grafiklerle ve mOcessem 
Iı Bankası nlabeten küçük ıayıla· r~•!~lerle ıtıılenmitti. Bunlardan 
bilecek bir aermaye ile işe başladı. bır:unde: 
Kuruluı atıntmftn gecesi, banka· . "Ban~a! açıldıj'ı aen! piyasada 
· dare meclisini teıkil eden arka- ış hacmım bllytllten ıkraılarnıa 
~atlarla birlikte Gazi Hz. nin hu· ( 1) milyonla bqladı. Bu miktar 
zurlarmda bulunmakla mllbabi f 933 ~ te ( 33 ) milyona çıkb.,. 
idim. Bliy6k reiain, arkaclaılarımı bareıı varda. 
t vik için .&ylediil cllmleleri Daha ıonra Gulye tazim 
e~ln batırlanm: "Serma1enin kil- metha.li gez.ildi. fpekif. K&mtbif, 
üklliğü ceaaretinizi kırmaıınl En Şekenı pavyonları dolafaldı. Her 
~ü tik ıerma7e; zekA, aal ve if· k111mda bOytlk bir itina göze 

f t>t. teknig" e mazhariyettir.,. bata) ordu. 
e ır, P l ·ı . b" 'k Bu) urmuş~ardı. ,, avyon aran gezı me11 ıtb -

M h t Bey nutkunda iş ten ıonra, da•etliler bahçede 

k
a mu G • H . : hazarlanan büfede izaı edildiler. 

Ban as~nın k azlıd .. z. nm em~r v.e Ve açılıı maraaimi nihayet bul· 
irıatlarıle uru ugu~u ve ısmı- muş oldu. 
nln de Gazi Hazretten tarafından 1 · · b b bt . 'b .. . . ş ıergısı, u sa a an ılı a• 
konuldugunu tasrıh ett kt,.., ronra h lk · . ...,,_ b' • ...._ .. _ . ren a ın gezmeaı ı\AU ır muU"" 
maz.har oldugu azım .muvaffakıyetl det açık bulundurulacaklar. 
anlattı ve bazurune ıcabetlerinden Be azat Subeel 
dolayı t•tekktır ederek ıözftnli ı b rk eal kurulaa 
b

. . dL t an a11DJD y 
ıtir Beyazıt tubeai de dfta merali.ı. 

Serıi!~· Htllmmet namına lkb· ac;ılmııtır. Akpm d~ lnalr ••pa-
ıat Vekili Celil Bey açacaktı. r'1e bankaoan clavetlilerl Wr dealı 
ÔnDnde kırmıza beyaz kurdell gezintiai ya,...larcbr. 
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İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

ADIKZADEV~t~~:: . 
Cuma 1rünıı ııtat iı de Sirkeci 

nhtımından kalkarak doğru IZMIR, 
Antalya, Mersine gidecek. DlSnflıte 
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GÜNEŞi 
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neşin · ciltte tahribat yap
masına, kat'iyen meydan 

vermez. 
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TiCARETHANESi 

Telefon: 42878 · - Telgraf: f stanbul Radi um • P. K. 1313 

eski, en kuvvetli ve en ileri 

ÖMER B NB 
Beykoz Deri Fabrikası 
ilk dela olarak piyasada deri satmak lzere 

f ST ANBULDA BiR BÜRO AÇMIŞTIR. 
Her nevi yüz dorllerl, kösele, yarma, eldlvenllk 
ve güderi mubayaası için bu bUroya mUracaat 
olunmahdır. 

Adres: İstanbul, Sirkeci, Sanasaryan Han yanında No. 46 
Telgraf: BEYKOZLU, lstanbul ·Telefon: 22832 

İstanbul Nafıa Şirket ve Müesseseleri 
Başmüfettişliğinden: 

latanbulda bulunan ve eıkiden ruhsetname alan her ıınıf 
Elektrik tesisatçılarının yeniden imtihan edilmesi lazım gelmektedir. 
Eski ruhsatnameler Eylül ayının sonuna kadar muteber olduğundan 
gerek ruhsatnamesini yenilemek, gerekse bu defa ehliyetname 
almak istiyenlerin 1 inci Teırln ayının ilk gilnllne kadar arzuhal 
ile Galatada Merkez r1bbm hanandakl dairemize müracaat etmeleri 
menfaatleri iktizasından olduğu ilin olunur. 

Zafiyeti umumiye, iştihaaızlık ve kuvvetsizlik halabndı büviik 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satıhr. 

,..,,. Dr. ibrahim Zati 4' 
Cağaloğlu : Mahmudiye caddOıi J 

Çatalçetme ıokağı No S 
Hergün öğleden ıonra hastalarını 
kabul eder. 

m. Cildiye ve ZUhrevlye -
hastalıkları mtiteh&Hııı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu Asmalıme~9it Burıa Pazan 

ittisalinde Atlas Han Tel. 48355 
~ ................ .,, 

Kumbara Sabipleril j ~-Denlzyolları 
1 

1fLITMESt 

1 Eylôl 934... tarihine EYLÜL 
A 

as garı kadar Bankada 
yirmi beş lira yatırmış 

Olmalısınız! 

• 
PAZARTESi 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide
sinde talihlerini denemek istiyenler 
Bankada asgari 25 liraları bulunması 

~-7 lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

Senede 10,000 lira mükifat ! 
• Türkiye iş Bankası • 

AHntelerl ı KaraldfJ KOprGbıt 
Tel. 42362 - Slrkeol MQhOrdarHd• 

Haa Tel. 22740 

------~ 411m ..... 

Bartın Yolu 
BURSA Yapuru 27 

Ağuıtoı 
Pazartesi 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat lı· 
kelelere uğrayarak Cide'ye ka· 
dar gidip dönecektir, "5106,, 

iZMİR SÜR'AT 
İskenderlye Yolu 
iZMiR vapuru 28 

Aiuıtos 
Sah 11 de Galata rıhtımın• 
dan kalkacak. Doğru lzmlr, 
Pire, lakenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "5109,. 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 28 

Ağuıtoı 
Salı 20 de Galata rıhtfmın• 
dan kalkacak. Gldiıte Zonıul• 
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
F ataa, Glre1on, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. DönUıte bun
lara illveten Sürmene, Ordu'ya 
ujrayacakbr. "5108u 

KARADENiZ 
CUMARTESi POSTALARI 

1 Eylül Cumartesi 
gününden itibaren 
her CUMARTESi 

saat 18 de Galata nhtımındaP 
Karadeniz ilave postaları kal• 
kacak giditte Inebolu, SinoP• 
Samsun. Gireıun, Trabzon, 
Rlze'ye uğrayarakHopa'ya ıide
cek. Dönllıte bunlara llAve

0
teJl 

Pazar, Sürmene, Faba ve n
ye'ye uğrayacaktır. "5138,, 


