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Am yurtdaı; 
DIDJ•Y• kahramanhğın ne d .. 

•ek oldajunu &treten Ttlrk or
tluunun Dumlupıaarda bllylk za
fwl ka:ıwacbp ıDn. 12 yıl ••••• 
a...cmdo. Mukadderat denilen ez .. 
il ar Tlrk .Unrt'ıllnln ucunda 
buatn can vermittl. 

Aziz yurtd•t; 
30 Atuıtoı 92~. Tlwk ordu

ıunun, mert, ulu •• yaman bir 
milletin klinab kendi " hariml i1-
met,, in de yere ıerdlil ,Ondllr. 

30 Ağuıtoı Dumlupınar zafe· 
ri, tarihin kaıaadıta en bDyftk J 
hediyedir. l 

( Devamı 6 ıacı aa1f ada ) 

Birçok Zabitlerimiz Birer 
Derece Yükseldiler 

Yedi Erkinıharbiye Miralayı Paşalık 
Unvanını Kazandılar 

Ankara, 19 ( A. A. ) - 30 t ................... - .......... _._ .................. __ 
Atuatoa zafer bayramı mlna... -
betile terfi eden erkin, Omera ı 
•e zabitanın listesi herveçbi aticllrı 
L w Erkiııılıarp miralayhtından mirlivl'· 
ra terfi edenler: 

y Rllttl, Ekrem, Muatafa Sabri, 
Ş._,,, Ziya, V •YHI, Reflt, ve 
.. etllaTalalr 
Erk&nıbarp a..yler. 

Miralaylığa: Xayaaakamhğındaıı 

w H. F ebmi (Her.ice) ve Mehmet 
(Agustoı) Be,ıer. 

Erk&ıııharp binba1ılığı1M1aa kayma
kamlığa: 

Dursun (Trabzon), HUMyla (Kap
rtHa) Beyler. 

Erklnıhırp yüzbaşılığındaıı binba
tılığa: 

Ekrem Hayri (lıtanhul) , 
lıref (Üsküdar), Ahmet Reaad 
(Ayaı,) AIAeddin (Bursa), Ziya 
(Araç), Mitat (lıtanbul,) Nedim (lı
taııbul), M. Sadık (Kıklareli), Ne· 
catı (Bursa), Babaettin (Bergama), 
ie\'det (Erzurum), Ziya (Kırıehir) 

eyler. 

Ply•d• K•r••k•mhlın· 
41•n Mlr•l•ylılaı 

Ahmet Habip Kastamonu, 
(Duamı 6 ına aa1fada) 

Dün Harbiye Mektebinde lıtanbul 
Kumandanı Haliı P.ata Harbiye Alay 
Kumandanına Alay Sancafını teslim 
ederkeıa (Y•z••• 6 ••cı •ı/•4•) 
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Burada bqlı batına birer 
mektep olan baza iıimler etraha
da durmak llzımdır. 

(Abdülhak Hlmlt) çok yazda. 
Btlyllk ı•ylv yazda. blyak •• 
ıtızel ıeyler 16ylecli. Hlll da Ja-
zıyormuı. Fakat dH bakımından 
bazan onu anlamak meaell (V aadı 
Enderun! ) divuıaı yahut talrl• 
hayli mlllbem oldutunu zannetti
ğim ( Galip Dede ) nin ( ha.ati 
qk ) ıaı anlamaktan daha kola1 
değildir. 

Meaell ( Makber ) de Himit 
diyor ki: 
Eyvah ne yer, ne yar kaldı. 
Gö11lttm dolu. ihü zir kalclı 

Galip Dede (Hlınll aıkın)cla 
Eyvah o rilzg&r ıeoti 

Giil gıoti •il nnbahaı ı•o*i. 

Abdllhak Hlmlt (Makber)de ı · 
Şimdi buadaydı gitti ıldıa 
Gitti ebede gelip eztldıa 

(Galip Dede) (H ... il afk)ta 
Firkat ıelip ıUi böoJı yafıu 
Göolümdı o neıe kaldı h&l& 

diyorlar. 
AbdDlhak Hlmiq (FIDtea)d• 

Q._ahn aehh&ı dejil, ıbrlteıerb&ı delll 
:ıtarııma oıkla •ter nııkl ••una 

ele.-. . . . . . . . . . . . . . 

Son Posta 
Bugila 
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Milli Heyecan Günündeyiz 
u u uyoruz, ar ıye 

Mektebi Merasimi Çok Parlak Olacak 

D .. tl•• itihrn erll•ı• lltilualc etle• .... , z••llleri•lzd•• 6ir le•••• 
Zafv •• tay1are bayramının 1 bul kumanduı tarafından muka-1 kemali hlrmetle dtalenllenlr ,e-

kutlulaamuına halkımızın hlylk belede bulunuldu •• Harbiye hlt aaker .ıı•••· 
teıahGrata ara11ada bu aabah 1 baadoıunun çaldaiı lltikW marıı ( o ..... 6 aacı ..,,.. ) 
bqlualda. Sut 9,45 te, ~•çit 
reılDİll• lftlrak edecek lpt alu, 

.. ktepler ve 11.U te,.kklller Aşk 
Bey811t ••1daaaada toplanmıı 
hulu1H1yorlarcla. Şelair• reı19I, 
huıual bitin •leueaeler bayrak- • • 

·------_. ... ------ . ..-.., _____ , ...... --·-
Ja·1s.~~·ı;•jt-(,.40) ..... ad. Gençlerındır ! 
Iıtanbul kumaadaalıtı kararaihın• 
da kumandaahk tarafından za• 
bitler ve laUk6met memurlar~nla 
tebrlklp kabul edildi. 

Onlverlite meydanı•"- topla-

Yazan : Burhan Cahlt 
Yeni milli •• edebi romanımız bugün b..ıada. 
15 inci 1ayfayı derhal açınız. · Bu tefrikamı• 
ılze ıevdan\n bütön heyecanını yaptacakbr. 
GOn olacak ki hı9kıra hıçkıra atlıyacakea••. 

nan atkerl kıtaat ve dltr" te~k
ktlller teftlf ecllldlkten •oara, bir 
zabltiJMI hazırlanan trtbOnde istik-

iti ltarbl ve Bqkumandanı+ m~· BugOn 5 inci Sa~amazda 
harebeıl hakkında heyecanla bır , 1 1 

h~bı~~~L~~~~e~~ı--~~-------------------



2 Sayfa 

(Ha:fkın Seıi] 
Musolininin 
Yeni Nutku 
Ve Halk .. s 

M. Masolini, biten İtalya manev
raları münaıebetile ateşli bir nu· 
tuk daha Böyledi. Dünkü nüsha
mızda çıkan bu sözl~r hakkında, 
bakınız halkımız ne diyor: 

Remzi D. (Sultanahmet Ticarethane 
mahallesi ) - Avrupa dlplomatlarımn 
ayrı ayn töhretleri Yardu. ltalya 
Baıvekılinin ıö~reti de bazau çok 
tok aözlii olmasıdır. Muaolinl cenaplera 
siyaset edebiyabnın ve hatipliğin 

bir dahisidir. Komıu mllJetlere rümuz 
çakmasını, caka aatmaaını pek aever. 
Yine tank Gstünden atıp tutmaları 
var. Nerede ise yakanda tayyareden 
de nutuk aöyleyecek. Okadar yOk~ek 
ıöylüyor ki aözleri yerlere aığ'mıyor. 

Ne diyelim, her yiğitin blr yoAurt 
yiyJıl var. Musolinl de idare yolunu 
çok .aözlnlllkte bulmuf. Şarkta " iki 
dinle, bir söyle " darbımeseli var. 
Fakat orası garp. Hiç dinlemeden 
aöyleyenler de bulunurmuı. 

...,_ 

Safinaz Hanım (Beykoz Yalıköy 
Amelihayat mektebi tal~besindo) -

Muaollnl cenapları geçenlerde Af
rlkada ve Asyada tarihi rollerinden 
bahutti. Bu nutku her tarafta heye
can uyandırdı. Ba:ıı Afrika Ye Asya 
devleteri Muolininln Neron zamanın-
daki Romayt ihya etmek lıtediğl en
ditetine düttiller. Fakat bu nutuk 
bir sabun köpOğü gibi sönüverdi. 
Simdi de tank Oıtünden ıöylüyor. 
l>Dnya sulh lttiyor. Fakat harp fikri 
bizzat havanın içinde vardır, diyor. 
Sulh lıterken tank natünde konferana 
nrllirae elbette dilnya havası harp 
fikrinden botalmaz. Dünya hakikaten 
ıulbcudiıl'. MusoUninln heyecanlı aöz
Jerf falan insanları bir harp deliliğine 
ıOrllldiyemeL 

* Edip Bey (Beyazıt Tavşantaşı 7!)
ltalyanın timalinde askert mannralar 
yapalmıt:" MuıolinJ zarhlı bir harp 
araban QıUlnde nutuk s<Sylemltı harp 
felsefesi yapmı4. Bizim ıalrln ( Hazır 
ol cen2'~ eter iateraen sulhU salah ) 
mısraanı ltalyarı ca ifade etmiı. İtalya 
Hker bir millettir. Demiı. Manevra 
ıahasınln Şarki ftalya toprağına pek 
benıediğlnl de kaydetmlı Muıollnl 

ba defa A•ultul'f• h&dlaelerl dolayı
ılle hııduttaıları olan devletlere çat .. 
mıı. Umumi harbı bili unutmadığı
mız f çln harpttn bahseden nutuklar 
benim hiç hoıuma lfltmez. 

* 
DDnka " Halkın aeıl " .Otunumuz. 

da Salih Hatim Beyin fikirleri yazı
lirken sehven evveline doktor keli
meal ilive edilmiıtlr. Bu fikirler 
taccar Hatim Beye aittir. -

Ansızın Teftiş 
Gümrükte Bazı Memur

ların Devamsızlıkları 
r Görüldü 

GUmrUk Müf ettiılerinden Ali 
Kemal Bey, Vekaletin emri tıze-

rlne, Iıtanbul idhalat gllmrliğnnde 
Ani bir teftiş yapmıtbr. Bu teftft 
neticesinde, bazı memurların de· 
Yamıızlıklan görUlmllttür. 

Teftiş neticeıi rapor halinde 
G OmrUk ve inhisarlar Vekaletine 
bildirilecektir. 

SON POSTA 
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ır Heyecanlı ovalama 

Bir Lokantanın Bütün Garsonları Bir 
Sa hı kalını Peşine Düştüleı 

Evvelki gün Sirkecide bir hadiae olmuş, bir 
ıabıkalı, mllıteri sıfatile girdiği, bir dükkandan para 
kapıp kaçarken tutulmuştur. Hadise §Öyle olmuştur: 

Azıh sabıkalılardan Sami, evvelki g-Un Sirkecide 
tavukçu Y ordan Efendinin dükkanına girerek 
camekanda bulunan büyük kızarmıı tavuklardan 
birini fatemiıtir. Tavuk rafian alınmıı, paket yapıl
mış ve Saminin önUne konulmuıtur. Sami cebinden 
bir on lirahk banknot çıkararak: 

kuruıu alm.ı§, cebine lndirmiı ve cebindeki on lira
lığı çıkarıp tezgahtara verecek gibi bir vaziyet 
almış, Fakat on liralığı vereceği yerde tezgahın 
Ozeriude bulunan tavuk paketini kaptığı gibi sokağa 
fırlayarak kaçmaya başlamışbr. Dllkkiinın tezgah
tarı ve bütiin garsonlar Snminin arkasından sokağa 
fırlamıılar ve helecanlı bir kovalamadan sonra 
Samiyi yakalıyar k polise tesJim etmişlerdir. 

- Bunu bozacaksınız, demiş, faknt on liralığı 
tezgihtara vermemiştir. Tezgahtar kasadan on Uranın 
tistn olan 920 kuruşu Samiye uzatmıştır. Sami 920 

Jıf Buna benzer bir hadise de Üsküdarda olmuf, 
Hüsamettin isminde bir sabıkalı, Emine Hanımın 
dükkanına mtişteri sıfotile iİriP 8 lirasını çalarak 
savuşurken tutulmuştur. 

Çok isabetli 
Bir Düşünce 

Belediye binasmın önüne ııra 
ile apartmanlar yapılmaıı fi.zerine 
eıki Alman doıtluk yurdu arsası 
kapanmıf, Belediye binasının önün· 
deki meydan bir mahalle haline 
geJmeğe baılamıştır. Esasen Be· 
lediyenin lıgal ettiği bina, bUtlln 
şubeleri almıya kafi değildir. 
Sıhhat, zat itleri, imar, makine, 
teftiş heyeti ve sair bir çok şube 
mildllrlükleri ayrı ayrı binalarda 
bulunmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, Vali 
ve Belediye reisi Muhittin Bey 
Istanbulda büyük, aari bir bele
diye sarayı yaptırmak taaavvurun• 
dadır. Bunun için de timdi vili· 
yetin iıgal ettiği binanın bulun
duğu geniş arsa dUşünUlmeklodir. 

latanbulda hususi idare ile 
vilayet birleşmiş olduğundan, ya
pdacalt büyük binada muhtelif 
hükumet daireleri de yerleşebile· 
cektir. Binanın inşaatı için lazım-
gelen tahsiaat hususunda da her 
daire ayrı ayrı ait olduğu vekAlet 
bütçesinden bir tahsisat tefrik 
ettirebilecek vaziyettedir. 

Bina, çok geniş olarak lnıa 
ettirildiği takdirde Adliyeyi de 
içine alabilecektir. 

Vali Muhittin Beyin bu düıün
cesi çok isabetlidir. Çüokll blitUo 
resmi daireleri içine alabilecek 
büyük ve asri bir binanın gerek 
itler, gerek memurlar ve gerek 
iş sahipleri için çok büyük fay
daları olduğunu söylemeğe hacet 
bile yoktur. 

Ihsan Hilmi Bey 
Çocuk haatolıkları müteha11ı· 

ıı Profesör Ihsan Hilmi B. ilmi 
tetkikat yapmak ve aktolunacak 
çocuk hastalıkları kongreıinde 
hazır bulunmak Uzere Almanyaya 
gitmiştir. Seyahati takriben bir 
ay sürecektir. 

Haliçte Bir Kaza 
Büyük Bir Mavna Su 

Alarak Yükile Battı 
Dnn sabah Haliçte bUyük bir 

mavna batmışhr. Eyüptaki kontr· 
plAk fabrikasına ağaç ktitüğil 
götüren bu mavna, Hasköyle Ay
vansaray arasında birdenbire su 
almıya başlamış ve beı dakika 
içinde suya gömülmüştür. Nüfus 
zayıatı yoktur. Denizden çıkarıl
ması için tahlisiye ameliyesine 
bugün başlanaktır. 

Ticaret Mefdebinde 
Şehrimize geldiğini haber ver

diğimiz Ticaret itleri umum mil 
dürü lsmail Hakkı Bey Ticaret 
mektebinin ders programları üze• 
rinde tetkikata başlamıştır. 

Çalman Haltlar Meselesi 
GilmrUk Halı antreposundan 

kaçırılan halılar mllnasebetile ba· 
zı hah tacirlerinin ifadesine mü• 
racaat edildiğini yazmıştık. Bu 
arada lsmail Dilmegani Beyin se
dece ıahit sıf atile bilgisi sorul
muştur. Bu zatın mesele ile hiç 
bir alakası olmadığı anlaşdmışbr. 

Ergani 
istikrazı 

C Tahvlllerl piyasaya çıktl. 
Zengin olmak f1rsatı artık 

ellnlzdedlr. Siz de bir 
tane ahnız. 

. ) . . : "': .. . ,,.. ' ... 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Cibalide oturan Jako isminde 
birinin 6 yaıındaki oğlu Jordan, 
pecereden diiferek yaralanmıştır. 

Jıf Hasıriakelesinde Kör Malr 
mut isminde biri Malik isminde 
bir kUfeciden 50 kuruş haraç is· 
temq, vermeyince do Maltki muh· 
telif yerlerinden ağır aurette 
yaralamıştır. 

lf. Sah Pa~arlDda Y orgl iı· 
mindo biri çeşmeden su almak 
yilıllndcn çıkan kavga neticesin
de Ali isminde bir hamalı baıın
dan yaralamıştır. 

· lf Şirketi Hayriyenin Eıref 
kaptanın idaresindeki 54 numaralı 
vapuru Arnavutköy iskelesine ya• 
naşmakta iken yazmacı Kopernik 
Eiendinin yabsmm tarnça11na çar-
parak mühim surette ha1ara 
uğratmışır. 

Yeniden l!d Yangın 
Evvelki akşam Fincancılerda 

Vicdan Beyin fanile fabrikasından 
yangın çıkmıt iıe de söndllrül
mllştür. 

lf Dün öğle üzeri Sirkecide 
Demirkapıda Akdeniz otelinin 
Ust katından yangın çıkmıf, sira
yete meydan verilmeden söndtı-
rülm liıtUr. 

iki Yankesicilik 
Abdullah isminde biri Yeni· 

camide seyyar &aatçi Zeynel Efen· 
dinin 3 lirasını çaldığından yaka
lanmıştır. 

lf Aroavutköyde Hiristonun 
fınnında çalışan Hilıeyin ayni 
fırında çalışan Osmanın parasını 
çalarak aavuşurken tutulmuştur. 

Bir Sene Hapis 
GUmrilkteki sekizinci ihtisas 

mahkemesinde bir eroin kaçakçıaı 
hakkındaki dava neticelenmiftir. 

Gizlice eroin satarken yaka
lanan Ardq iımindeki bu suçlu, 
l aene hapiı ve 200 lira para 
ceıası ödemeğe mahkum edilmJıtir. 

Ağustos 30 

j Gliniin Tarilı 
Deri -

Hikayesi 
Lastik 
Bitme 

Ticaret Odasında huauıi 
komlıyon tarafından aylarda 
tetkik edilegelen bir derl-lAııtlk 
aeleal Yardır. 

Yılan hikfi.yealnl de weçen bu 
hiıte hangi tarafm haklı, hangi t 
fıo haksız olduğu teıbJt edllece 
Fakat komiayon tetklkehnı el'an 
tireme mittir. 

Ticaret Oduı, komlayoııa 
iıl blr an evvel bitirmesi hususu 
ikazda bulunmuıtur. Verilen mıılii 
göre; deri-lastik meselesinin son 
rarı Cumartesi giion bir rapor hali 
tesbit edilecektir. 

Mallrlf Vekili Onı erslte 
Maa.!if Vekili Abidin Bey 

aabah Universitede Dekanların l~t 
kile yapılan bir toplanbyn riy 
etmi~tir. Bu toplantıda Üniver 
mftbayant işleri görüfQlmüıtür. 

Y nl Vapurlar Ahnaca 
Vapurculuk Şirketinin Karad 

n İzmir hatlan için yeni v 
almak kararında olduğunu haber 
mtıtik. Öğrendiğimize göre; Şırk 
Umumi MüdürQ Sadık zade Mus 
Beyin rlyaeetinde bulunan bir h 
önümüzdeki pazarteı\ veya sah 
bu ı, için ftalyaya hareket edecek 

VapW'culuk Şirketi idare Mec 
ıon toplantısında lüzum \'e lhtl 
i'Öre Cinünde tutarak bir vapurun 
sıelmlyeceğtnl teıbit etmittir. 
itibarla, heyet iki vapur alınması 
tema11lar ynpacakhr. 

Sarayburnu 
Park Gazinosundan Be 
diye Henüz Para Alma 

Sarayburuu park gazinosu uz 
müddet boş kaldıktan sonra 
rlslne kiralanmıştı. Haber aldı 
mıza göre gazinoyu tutan z 
belediyeye muayyen bır kira v 
miyecek, masrafını çıkardıkt 
aonra, kir ederse, bu k&rıo yfi:ı 
yirmi beşini belediyeye verece 
tir. Belediye henUz bir pare 
mıt değildir. 

Rıhbm Şirketini 2,5 Mlly 
Franga Satın Aldık 

Rıhtım Şirketinin sene batınd 
itibaren hükumete geçmeai tek 
etmiştir. Şirketle 40 senede ödenm 
Clıere ıenevi 2,S milyon Fransız fra 
Ozerlnden anlatma hasıl olmuıtur. 

Hukuk FakUlteslnde 
Hukuk Fakillte.I Dekanhğına Sı 

dik Sami Beyin tayin edilmeai lh 
ma.11 kuvvetli görl\lmektedir. 

Belediye Seçim 
Hazırlıkları 

Cumarteıl filnDndcn itibaren b 
layacak olan B~lediye intihabata iç 
ha.xarlaklar hummalı bir ,ekle g 
mittir. Kazalarda faaliyete geçec 
intihap encümeni dün akıam teıek 
etmlttir. MüntehiplerJn i•lmlerlni h 
defterler cumartesi gOnilnden itibar 
mahaUelere asılacak, 6 giln as 
duracaktır. İntihabatın teırlnievvel 
ilk cumasında yapılacağı anlnşılma 

tadır. İntihabat evvelce yapılan tahr 
nGfus llzerlnden hesap edilecek, Şe 
Meclisine yine 68 aza seçilecektir. 

l_S_on_R_o_s_ta_'n_ı_n_R_es_ı_·m_l_i_Hı_ı_·k_a_y_e_s_i_: ________ .. _R_a_z_a_r_O_l_a_R._a_s_a_n_B_. _D_ig_o_r_Kı_ı_· :_j 

- C'unu merak 
Haan Ly? .. 

ediyorum .•.• Acaba niçin Zafer hayra- \ .... Tayyare bayramını 
mile.. ,Onde kutlulayoruz 1 

ayni Hasan B. - Anlamadın 
dostum, bu, ı•yet tabii... 

llerdeki zaferlere taYY8 

aayeainde kavuıacajı& da onda• 



30 Ağ stos 
-== 

Hergün 
Türkiyenin 
Umumi Servet 
Vaziyeti -

Şu Ağustos, TUrklln H<tısat ve 
teknik yolundaki yapıcılığını, ya
ratıcılığım bUtlin dünyaya göste
ren ve anlatan çok cömert alin· 
ler verdi. 

Bu ayın daha ilk günlerinde 
EIAziz demiryolu açıldı. iki vekil 
Yatanın o köşesinden, Türktin fen 
yolunda yeni bir it daha baıar· 
dığuu ve daha çok şeyler başa· 
racağmı her yana ve herkese 
ltlttirdller. 

Birkaç glin ıonra Başvekil, 
lıtanbulda yeni kurulan bir fab
tlkanın yeni konulan makinHini 
lcendi elile itleterek uğur verdi. 
Ertesi glln lzmitte bir kağıt fab· 
rfkasmın, lıtanbul'da bir cam 
fabrikasınan temellerini attı. 

BirgUn ıonra yine Baıvekil 
Zonguldakta bir kömUr fabrika
ımın temeline ilk harcı kendi 
ellle koydu ve dedi ki: 

u - Memleket yeni varlıklar 
kaı:amyor. Çizdiğimiz proğramın 
maddelerini yerine getirmekteyiz 
•• hepsini başaracajız.,. 

lsmet Paşa Uç gün evvel iz· 
mirde bUyllk bir iktıaat evinin, 
beynelmilel lzmlr panayırının ka· 
pısını açtı. 

Bir ayda bu kadar doğUf .. 
Sanırız ki çok değilıe bile yine 
hayret verici bir c6merUiktir. 

Bugün, bu ayın 30 uncu gll· 
ııUdür. 30 Ağuıtoa, bu yurdun 
kurtaralmaaımn 12 yıl önceki baş· 
langıç gUnUdür. Yurt 30 Ağu.toı 
922 de kurtulmuıtu. Aradan ge
çen on iki yıl içinde iktıaadi kal· 
kınmanın, iktısadi kurtulmanın 
birçok perdelerini açtık, iktıaadi 

kurtuluş şartlarım teker teker 
kazandık. Bugün siyasette müı· 
takil bir Türkiye vardır. 

Şunu da söyliyelim ki, bu 
}'urtta kurulan ve yapılan herşey 

)'urdun umumi servetini çoğaltan 

bir varlıktır. Yeni bir demiryolu, 
)'eni bir yapı veya bir fabrika, 
bir çiftlik ve iktııadi içliği olan 
her yeni şey, yurdun umumi 
serveti için bir kazançtır. Bu yeni 
'tarlıklar kimin mala olursa olsun, 
gerek şahsa, gerek devlete ait 
bulunsun, her varlık yurdun zen
ıinliğini çoğaltır. 

On sene evvelki Türkiye ile 
bugünkü Türkiye araıında küçük 
bir hesaplaşma yaparaak görll
rnz ki buglln Türk topraklara 
liatUnde (255) milyon liralık bir 
demiryolu vardır. Halbuki on sene 
evvel TUrkfye bu servetten mah· 
rumdu. 

Medeni kalkınma ve ilerleme 
için bir ıahit ararsak " umumi 
:ervet " in •ılık veya çokluğunu 
.. aplaınak kifidir. 

Biga Belediyesine Bir DUdUk 
Takıhtr 

Resimli aka le a Ülkiiye Ulaşnzak için il 

~ 

01~ [;! 
Ülkilye çabuk varmıya mecbur olanlu için yapılacak 

if, unılmıyan bir enerji ile adımları sıklattırmak ve 
durmadan yürümektir. Hiçbir vakit merdinnin ilk bua
mağana bumadan ıon basamağına çıkılamaz. Fakat 
adımları açmak ıuretrle baumakları iklıer ikiıer aşmakta 
her :ıaman elhni:ıdedir. 

Tedbirli b~ çabukluk, iıimi:ıl kolaylaıbrır 

SON TELGRAF HABERLERİ 

iki Cinayet işlendi 
--

Bir Adam, Gece Evinde Uyurken Meç-
hul Kimseler Tarafından Öldürüldü 

Kızılcahamam (Hoaosi} - Bir 
kaç gün evvel burada bir cinayet 
olmuş, bir adam enifteaini taban· 
ca ile öldürmUştBr. 

Ka.ıamızm Şorba nablyuine 
bağlı Avdan köyünden Toto oğlu 
Bekir isminde biri bundan birkaç 
ıene evvel, GfiğUm nahiyesinin 
Oyucek köyünden Durmuıun kız
kardqi Ane ile ••'--it. flllıat 
Bekirin bir baıka kanu daha 
olduğu anlaşılınca, arada geçim-
sizlik başlamııtır. Kızkardeıinin 

Moskovada 
Türk Heyeti Şerefine Zi

yafetler Veriliyor 
Moskova, 29 (A. A.) - Mos· 

kova Aikeri Mıntaka Kumandanı 
M. Kork Türk askeri heyeti 
ıerefine bir alqam ziyafeti ver
miştir. 

Heyet öğleden sonra Makalın 
Gorki tayyaresini tetkik etmif• 
lerdir. 

Kızıl ordu ErkAnı Harbiye 
Reisi M. Egorof ta heyet şerefine 
bir öğle ziyafeti vermiıtir. 

TUrk heyeti Leninin mezarını 
ziyaret ederek TUrk ordusu ve 
heyeti namına bir çelenk koy· 
muıtur. 

Heyet ldro • dinamik tayyare 
enıtitüıünü de ziyaret etmiıtir. 

Tahlisiye Tetkikleri 
Şile, 29 (A.A.) - iktisat veki

leti deniz ve hava müsteşarı Sa
dullah bey yanında tahlisiye umum 
mUdürii Necmettin bey olduğu 
halde buraya geld:ler. Anado1u 
ıahilindeki bütün tahlisiye istas
yonları ve çalışma tarzları üzerin
de uzun uzadıya meşgul oldular. 

fikiyetlerinden dolayı Bekire kin 
bağbyan Durmuı, nihayet enişte
ırini öldürmiye kuar yermif, •• 
evvelki gün köy yolunda pusu 
kurara1', Bekire iki el ateı etmiş· 
tir. Çıkan kurıunlar Bekirin dj'e
rini parçalamış ,.e derhal öldür· 
müştür. Katil yakalanmıştıt. - lf 

* Naaal (U ıı •i) - Geçe• c~ 
ma kazaımzın Sinekler köyünde 
esrarengiz bir cinayet iılenmiştİr, 
Köy aakinlerinden çavuş oğfü 

Budunlararası 
Panayırı 
Gazi Hz. 

Ve 

fıtanbul, 29 ( A. A. ) - 9 
Eylül l"Jeynelmflel panayırının açı
lıfl münasebetile Reisicümhur H:ı. 
He Başv:ekil Paşa arasın da telgraf
lar teati edilmiştir. Reisicfimhur 
Hz. ismet Patanın telgrafına ce
vı ben ıu telgrafı çekmiıtir: 

" lzmirde açılan budunlar arası 
panayırın açılışı ve bunu açanın 
yüksek duygularını kavrayan tel 
yazınm seninle beraber üze
rinde bulunduğum Kocalepe ha· 
tırasını anan yllzlerce Türk genç· 
liği fçirrde okudui<. 

26 Ağustos Tlirk budunu için 
her .Aıl yepyeni kazançln terimi 
olacalk:tır. Bu kıaa sözün kendisi 
sen olacak.sın bu İnançla bu ya~ 
zılu yazıldı. Namo İsmet. 

~i Mustafa Ke,..t 

Nafia Ve Maliye Vekilleri 
Nafta Vekili Ali ve Maliye 

Vekili Fuat Beyler bugün Ankara
dan şehrimin gelmişlerdir. 

Mehmet isminde sabıkalı biri, 
gece yarısı evinde uyurken, ta· 
banca ile öldürlllmüştür. Çavuı 
otlu Mehmet, geçen sene kom .. 
şularından birinin evini yakmıı, 
bir düğllnde oyuncu kadınlardan 
birinin göbeğine kurıun sıkma,, 
birçok defalar hapse girmiştir. 
Cinayetin bu hadiseler yiiıUnden 
iflıendiii zaaneaillnelcte<lir. 

Şupı. il-zerine ay•i köyden 
Karadağlı oğ'Ju Hüseyin, Mehmet 
ve beı develi Mehmet yakalan
mışlardır:. - lf-

Valiler Arasında 
Çankırı, Kocaeli, Bilecik, 
Ordu Valileri Vekalet 

Emrine Alındı 
Ankara~ 29 - Bolu Valiıi AH 

Rıza Bey Bileciğe, Glreıun Valisi 
Salih Cemal Bey Boluya, Kırşehir 
Valisi Nazım Bey Orduya tayin 
edilmişlerdir. 

Çankırı valisi Mümtaz, Koca .. 
eli valisi Eşref, Bilecik valisi Ali 
Kemal, Ordu valisi Adil Beyler 
Vekilet emrine alınmı~lardır. 

Kastamonu Valiıi Nihat B. de 
birinci umumi müfettişlik müıa· 
vlrliğine tayin edilmiştir. 

lsviçr:e Sefareti Müsteıarbğı 
Bern, 29 (A. A.) - lsviçrenin 

'Fürkiye S.faret Müatepn M. 
Bavier Isviçrenin Milano geneıal 
Konsolosluğuna tayin edilmiştir . 

Bal lstihsalatı 
Muğla, 29 (A.A.) - Viliyetin 

bal mıntakaat olan mahallerinde 
bal bu sene bereketlidir. Kovan· 
farda hiçbir hastalık yoktur. 

Biga (Hususi) - Beledi • d .. 
lresine ikiyüz lira kıyınetinJ. b~. yük bir düdük takılrnııtır. Bu r=:_..:_:_ _________________ , _______________ '"\ 

dUdUk öğle ve akıam Uzerleri J S TER J NA N J S TER i NA N M A / 
uıunca ve devamlı olarak çalınıp 
resmi dairelerin paydos zamanla· 
tını bildirmektedir. 

DUdüğUn sesi iki Uç saatlik 
köylere kadar git mekte, köylü
ler de bu sayede öğle ve ikindi 
~anıanlarını kolnyc anlamakla· 

ır. Bir ne\ i aat vazifesini gö· 
~en bu dUduk basılınca ramazan• 
barda iftar ve sahur zamanlarını 

ildirecek ve artık davul çalmak 
top atmak adeti tarihe karışmıı 
•lacaktır. 

Bulgarlar, Şipka z.aferlnln hatırasını aledileştirmek 
mnksadllc bir abide kurdular ve bu abidenin açıfışını 
milli te:ıahilrat :ile kutluladılar. Ancnlc bn tezahür t 
e1nasıuda bizi incitecek va:ıi~etler de ol'madı değil. 
Bundan ilham alarak bir ynı.ı yazan muh rcir Ercüment 
Ekrem B y diyor ki· 

" Blz far t buldukç,a, Bulgarlara bir dost, eli uzattık. 
Gcçmışteki olan b tenin üzerinden ıOnger geçirdiğimizi 
bild ırdı • Beteri duyguları tek' nı etmi,, yllksek bir 
millet olduğumuz için, yine b

0zim gfbi dü4ünen \'e 

duyan Yunan, Yugoıla:v, Rumen milletlerile beraber, 
Bulgaristann ınanen ve m'addeten kuvvetlenmek ve 
yükselltıek fırntını verdik. 

Fakat Bulgarlar bir türlü ımlamadılar •• Anlamıyorlar. 
B:.Ze eııki kin!.eri hatırlatrualttan, küllenen ka\'ılcımlerı 
uya dı .. maktan, marazi bir haz duyuyorlar. 

Bizim her sam
0

nıi jestimiıi, her vakurane ailkiıtu

muızu acı.imlıe hamlediyorlarsa, yerden göğe kadar 
aldanıyorlar. Bılı'ikis, bu jestlıır ve &u tahammül, ku:v• 
vetli milletl.exln lıarcırlır. Aciz olan, yayıraracı olur.,, 

iSTER /NAN iSTER iNANMA! 

.. 

Sözün Kısası 

Ay şenin 

Çocuğu •• w--------- A. E. 
Ankaradan yeni gelmiı bir 

arkadaş bana Ankaranm en fazla 
hangi semtini sevdiğimi sordu. 
Hiç düşünmemiştim. Bir aaniye 
tereddüt ettim. Fakat sonradan 
katırladım ki, ne zaman hUkümet 
merkezine gitsem, Millet Mecli9inl 
geçer geçmez dinlenmek için ilk 
oturduğum yer, Gazi heykeline 
bakan kahvelerden biridir. bk 
baktığım şey de, Baıkumandam
mn önünde, omuzunda gülle 
taşıyan Türk kadınıdır. Dakika• 
farca dalanın, dUşUnllrüm, sıcak 
ve tozlu bir köy yolunda, yaya, 
yahut kağnısını çekerek ileride 
çarpışan çocuğuna cephane ye• 
tiştirmeye çalışan bu ana gözle
rimin önünde canlanır. 

* Ayni hissi lstanbulda da duy_. 
nm. Ne zaman Cumhuriyet abi
desine gitsem, mutlaka Harbiyeye 
bakan cephesine geçer, Başku

mandanmın arkasında, güllenin 
ıslanmaması için yavrusunu çıplak 
bırakan Türk kadınına bakarım. 
Ve bu defa gözümfin önftnde 
başka bir manzara canlanır. Bu, 
batına kırmızı bir peştamal atmıt. 
yanık bağırlı bir Türk kadınıdır. 

~ 
Aydın . halkı lzmirin ltgal 

altına geçtiğini evveli telgraf .. 
haneden öğrendi. Bu, bir ıaemu• 
run arkadaıına verdiği bir 
servisti: 

- Kordona asker çıktı, kıt· 
lada dövUıülüyor, şehirde kıya· 
met var, diyordu. Bu ilk haberdi 
ve hat kesildiği için sonuncu 
oldu. Tafsilatı ertesi gün lzmir-
den Aydına gelen son tire
nin yo!cularından öğrendik. lçle
riade, i,te timdi de gözlerimin 
önüne gelen, o kırmızı beştemalh 
bağrı yanık Türk kadını da va.
dı. Bir kolunda üç yaşıoda ~ 
bebek, öbiir kolunda beyaz bir 
çıkın, yUk vagonundan çıkar çık-
maz rıhtımın üzerine yığılıverdi: 

Kışlada terhis edilmek üzere 
olan kocasını almaya gitmiftl. 
Ölümüne şahit olmuştu, hem ağ• 
lıyor, hem de faciayı anJamıyan 
bebeğe: 

- Mustafa, Mustafa, babanın 
öcünü alacakım, diyordu. 

Muatafa şimdi nerededir? bil· 
miyorum. lnşallah 18 yaşında bir 
delikanlı olmuıtur. Babaaıwn in· 
tikamını da harp sahasında değil, 
hayatta sağlam, zeki, mllnevver 
bir Türk olarak, böyle yetişerek 
alacaktır. Fakat anneaini bir ay 
sonra ben yara sararken g6rdüm. 

Biiyüt: ıaferin yıl dönümünde, 
Başkumandamndan dümen nefe
rine kadar Türk askerini yaratan 
Ayşenin ellerini öperim. 

Garp Avrupası 
Artık Hayale 
Kapılmasın ! 

Paris, 29 (A.A.) - Eko d6 
Pari gazetesi, Türkiye hakkın· 
daki makalelerinin sonuncusunda 
özdil ııayretinin misli bulunmaz 
muazzam bir eser olduğunu, sa• 
nayileşme hareketinin şimdiden 

muvaffak neticeler verğini yaza .. 
rak diyor ki: "Garp Avrupası 
arhk hayale kapılmasın. Ke!'ldi· 
sine uzun zaman ar yarı mtiıtem• 
leke vezifesini yapmış olan Tür
kiyeyi temamen kaybetmiftir.,, ............................................................. , 

Mide, Barsak ve Karaciier 
rahatsızlıklarına 

AFVONKARAHiSAR 
MADENSUYU 



:t Memleht Manzarut 

Köy /rf anına 
Ehemmiyet 
Vermeliyiz 

Nazilli, (Hususi) - Hükiıme· 

tin, Halkevlerinin, gençliğin coş· 

kun bir köycülük faaliyeti arife
ıindeyiz. Köyleri düşünmek, köy 
cemiyetlerini ıehirlere ulaştırmak 
lüzumu herkesçe duyulmuştur. 

Yer yer köy tetkikleri, köyler:n 
içtimai ve iktisadi aalihı için 
çalışmalar oluyor. 

Kasabaya en yakın ova köy
lerinden tutunuz da, uzaklardaki 
dağlık köylere kadar muhtarlık 
teşkilatı köylerin başında bir 
gailedir. Öyle köyler vardırki 
muhtarlık seçimi yüzünden iki üç 
partiye ayrılmış, aanki köy yabancı 
unsurh rJan mü"e.şekkilmit gibi 
köy umuru görülmez olmuştur. 
Bazı köylerde muhtarlar fazla 
cahil olduğundan elindeki köy 
kanununa rağmen ne yapacağını 
bilmediği için köy içtimai sahada 
senelerce hiçbir ileri adım ata
mamaktadır. 

Nazillinin yilz kUıur köyü 
Uzerinde iki köy katibi vard r. 
Bunların köylerde muhtara birkaç 
evrakm nasıl doldurulacağını 

göstermekten batka hiçbir fay
daları yoktur. Çünkil bir iki ayda 
bir köye uğramakla köyde Köy 
Kanununun tatbiki, köy umurunun 
takibi huıuslarında hiçbir tesirleri 
yoktur. 

Mektep yapmıya teşebbüs 

eden ne kadar köyler var ki 
kendilerine yol gösterilmemeai, 
itin takip edilmemeıi, muhtarın 

ihmali ve yerinde bir emir veril· 
memeal yUz.Unden bu hayırlı 

teıbbüıler başarılamıyor, başla· 
nan itler yarıda kalıyor. 

Köylerimizi muazzam Türk 
lnkılibmm ruhuna uygun seviyeye 
yükseltmek mecburiyetindeyiz. 
Köylerin inkılap ve yenilik bam• 
lelerini beslemek, köylerde köy 
kanununun tatbikatını temine 
çalıımak birinci vazlf emiz olma
bdır. 

Biıe ma1a batından ayrılma• 
yan havaleci memurlar değil, 

lzmir valiıi gibi otomobilinden in
meyen faal, enerjili idareciler 
lizımdır, l<öylerimizi en medeni 
cemiyetlerin ufak bir benzeri ha· 
llne getirmek için köy irfanına 

ehemmiyet verilmelidir. 

Bergama da Fakir 
Çocuklar Kampı 

Bergama (Hususi) - Berga• 
ma köy talebeleri için Kozakta 
açılan kamp çok iyi neticeler 
vermiıtir. 40 gün süren birinci 
devrede çocukların sıkletinde bir 
buçuk kilodan 8 kiloya kadar leh
te fark görülmliştür. Birinci dev· 
reyi bitiren çocuklar köylerine 
dönmllılerdir. ikinci devreye baı
ka fakir köy çocuklara gön
derilmiıtir. Çocuklara kampta 
Bergama ikinci mektep baı mu
allimi nezaret etmektedir. 

aumuşhacıköyde Afyon Panayırı 
GümUıhacıköy (Husuıi) 

Piyasaya külliyetli miktarda afyon 
gelmekte ve kilosu 6-8 liraya 
satılmaktadır. Hersene kurulan 
afyon panayırı bu ıene de eylülde 
açılacak ve bütün Afyon ekicileri 
mahsullerini panayırda mUıteriye 
arzedeceklerdir. Belediye bu 
ıeneki panayır mllnasebetlle gUreı 
Ye biıiklet yarışlarından başka 
bir de at yarışları tertip 
edıcektlr. 

• 
'MEMLEKET HABERLERi 

Dicle Kenarında Holle Saf ası 
Divarıbekirin eJli Kiloluk Meşhur Karpuzlarını Nasıl 

Yetiştirirler, Nasıl Büyültürler 
IJıyarıbekır, l ~eai çiftçi için 

(Hususi) - Bur ayrı bir zevk te 
tanın herbiri 40- olmakta, karpuz 
50 kiloluk hu- ' tarlalarını bekle-
yUk ve şeker mek maksa dile 
g ibi tatlı karpuz- . Dicle kenarma Hul-
Jarı Dicle kena· ledenilen kamış 
rmdaki kumluk- · ., kulUbeler kurula-
Jarda hususi bir rak Hulle safa-
itina ile yetişti- ları yapılmakta-
rilmektedir. Jır. Hullelerde 

Didenin mev• Digflrıbelctrü• •ili kilolak karpuzları t1• Dicl• ke,.•rrıtda karulan lıulleler yatak odasından 
ıimlik tuğyanından ıonra sular karpuzlardır. Bunlar çok dayan• baıka misafir odası ve mutfak 
çekilince haııl olan bu kumluk· dıkları için kıı mevsiminde de tetkilah da bulunur. Nehrin iki 
larda ıular çıkıncaya kadar birer Diyarıbekirde Dicle karpuzu bul· kıyısına kurulan bu hullelerin 
metre derinliğinde birer kuyu ka· mak mümkündür. Burada timdi zevkine doyum olmaz. 
zılmakta ve karpuz fideleri bu karpuzun 8 kilosu beı gUmüı Hele akıamları Hulle kurulan 
kuyulara dikilip gUbrelenmektedir. kuruttur. Her kuyudan 15 - 20 saha lükslerle aydınlatılıp hareket 

Fideler büyüdükçe glivercin karpuz istih1&l edilir. .baılayıp yer yer saz, çalgı ve 
gübresile beılenip kökleri doldu· 150 kuyuıu olan bir çiftçi içki alemleri kurulunca burası 
rulmakta, kuyu iyice kapandıktan 3 bin kadar 50 kiloluk karpuz görülmeye değer ayrı bir alem 
sonra da karpuzun kemali bek· iıtihsal eder ki bu hem maarafıpı olmaktadır. Şehir cayır cayır ya-
lenmektedir. çıkarır, hem de mühim bir kar narken Dicle kenarında hulle ıe-

Dicle karpuzları en geç yetiten bırakır.Dicle karpuzlarının yetiıtiril· faaı sürenlere gıpta edilir. 

Aydın - Tire 
Yolu Açıldı 

lımir, 29 (A. A.)- Tire - Aydın 
yolu açılmııtır. Yolun iktıaadi 
ehemmiyetini takdir buyuran 
Baıvekil Hz. yeni yoldan ilk defa 
olarak Aydına otomobflleri ile 
giden Tire heyetinin Aydından 
çektiği telgrafları kendilerine 
arzeden Vali Klzım Paıayı bu 
muvaffak eserden dolayı hararetle 
tebrik ettiler. Yeni yol, nakliyata 
açılmıı olmakla beraber bazı 
nokaan kııımları ıUratle ikmal 
edilecektir. Bu yol ile Aydın, 
lzmir, Balıkesir, Bursa üzerinden 
Yalovaya ve dolayııile lıtanbula 
620 kilometrelik ve lıtirahat 
zamanlara da dahil olmak üzere 
otomobil ile 23 aaatlik bir kara 
yolu açılmıı oluyor. Tire heyeti 
bu münasebetle Aydından bir 
telgraf çekmiştir. A,dın Valili 
Fevzi Beyin reisliil altında Ay· 
dından da bir heyet Baıvekll 
Paıa Hz. ne arzıtazimatta bulun
mak üzere Bozdoğana gitmiıler 

ve Bozdoğandan lzmire kadar 
Başvekil Paıa Hz. nin refakatle• 
rinde gelmişlerdir. 

Ziraat Vekili Ardahanda 
Artvin, 29 ( A.A ) - Ziraat 

Vekili Muhlis Bey buraya gelmiı 
ııhhat ve ziraat vaziyetlle mevcut 
bakır lfabrikaları hakkanda mallı· 
mat almııtı. Hükumet dairesini 
gezdikten ıonra Ardahana hare• 
ket etmiıtir. 

Boyabatta Petrol Madeni 
Sinop, 29 (A.A) - Boyabatta 

bulunan gaz madeninin vaziyetini 
tetkik etmek ve sondaj ameliyeıl 
) apmak üzere ıelen fen heyeti 
mahalline iİtmiıtir. 

Sinopta Balıkçıhk 
Sinop 29 ( A.A) - Sinopta 

balıkçılık aan' atını inki9af ettir· 
mek, limanda ve civar 1abillerde 
balık aayt mahalleri teabit etmek 
mskaadile gelen mlltehasaıı tet
kikatına devam etmektedir. 

Konyada Hayvan Sergisi 
Konya 29 ( A.A ) - 28 eyllll· 

de şehrimizde bir ehli hayvan 
sergiıi açılacaktır. Serginin mU· 
kemmeliyetini temin için Ziraat 
Vekileti mUtehas111 bir memur 
gönderecektir. Serııi hazırlıklar& 
ıimdiden başlaaıııtır. 

• 

Kızılcahamamda Dispanser Ve Doktor 

Jrızılcah•mtım di•ptınHrl oe dolctor lbrahim B•g 
Kızılcahamam, (Huıuıi) - Bu- ttın Kııılcahamamhlar candan 

radaki dispanser muhit için çok bağlanmıılardır. 
faydalı olmaktadır. Bilha11a diı· Kızılcehamamda Orman 
panser doktoru lbrahlm beyin Yangını 
haıtalara kartı göıterdlğl alAka Kızılcahamam (Husuıi)- Şurba 
cidden takdire değer. Birçok haa- nahiyeıinin Kürt köyU ormanla-
talarm iliç ve gıdasını da kendi rından yangın zuhur etmİf ve 
keseainden temin etmek, gece derhal yetiıen memurlar tarafın· 
çağrıldığı haataf ara hiçbir ücret dan ciddi bir gayret ıarfile 
almadan gitmek gibi çok asil bir takriben bine yakın ağaç yan· 
feraıat göıteren bu doktora bU· dıktan sonra ıöndUrülmUştUr. 

Antalya da 
Üç Spor Kulübü 

Birleıtirildi 
Antalya (Huıuıf) - Memle

kete daha mUfit oyuncular yetlı· 
tirmek gayesile vilayet merkezin· 
de mevcut Uç spor kulUbU bir· 
leıtirilmif, tek bir kulüp haline 
ifrai edllmiıtlr. (llkıtık), (idman 
Yurdu) ve (Antalyaapor) kulftp
lerinin bir araya gelmealle teıek
kUl eden yeni kulUbUn iıml (Ak
den(ıspor), forma11 da beyaz· 
ıiyahtır. Birkaç glln evvel etki 
(llkııık) ın bahçHlnde umumi bir 
taplantı yapan gençler, kulUbftn 
idare heyetini Hçmiılerdlr. ipek· 
çllik mektebi mUdUrtl Ekrem, 
dit tabibi Muhlis, komiıyoncu 
Tahıin, Antalya matbaaaı tabibi 
Mazlum, 11tma mücadele memur· 
larından Celal, tftccardan CelAl 
ve maranioz Ahmet Beylerden 
mUrekkep idare heyeti ayrıca 

toplanarak, kendileri aralarında 
vazifeleri takıim etmiıler ve reiı
liii Muhliı Beye vermişlerdir. 

Sporcu gençlerin hertUrltı ihti· 
yaçlarına mukabele edecek olan 

Armutluda 
Çarşaf Giymek Y aıak 

Edildi 
Armutlu ( Huıuıi ) - Burada 

çarıaf kullanmak yasak edilmiıtlr. 
Bu emre itaat etmiyenlerden 
birinci defaıında beı lira ceza 
alınacak, ikinci defaaında emir ve 
nizamlara muhalefet ıuçu ile 
adliyeye verileceklerdir. 

Armutluda Sıtma Mücadelesi 
Armutlu (Huıuıt) - Kaphca· 

lar civarında bulunan bataklıklar 
ıivriıinek membaı oluyor Te 
burada sıtma yapıyordu. Birkaç 
,Undenberi burada da ııtma mil· 
cadele doktoru bataklıiın kuru• 
tulmaaı için icabeden tedbirleri 
alrnııtır. 

Bir Meb'usumuzun Teberruu 
Bergama ( Husuıi ) - lzmirm 

meb'usu Rahmi Bey Bergama 
Halkevi kUtUphanesi için 150 lira 
teberru etmiıtir. Kütuphane ikmal 
edilmek Uzeredir. 
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(Akdenizapor) mühim eıaslarla 
kurulmuıtur ve ıporun hemen 
hemen bUtun ıubeleri Uzerinde 
faaliyet iÖıterecektir. 

Tarift. Fılc;-a + 
Harbiye Mektebi· 
nin Yüziincü 
Yıl dönümü 

Harbiye mektebi, kuruluşunun 
yllzüncü yıldönümUnU kutlu luyor. 
Gazetelerimiz bu münasebetle 
mektebin tarihçesini yazdılar, 
uhtelerine düşen vazifeyi yaptılar. 
Biz bu ıütunda bu büyük mi\eı• 
ıeaenin kurulduğu yıldaki umumi 
vaziyete şöyle bir göz gezdire
ceğiz: O tarihte Rusya imrarator• 
luğu ile Osmanlı imparatorluğq 

arasında imzalanan Edirne mua• 
hedesinin eseri olan mühim bir 
pUrüz vardı: Harp tazminatı!.: 

Mehmet Ali Paıanm Mısıra 
istiklAl kazandırmak için harbe 
giri~mesi dolayısile de BabıAll, 
Ruıyanın himayesine girmişti. Bu 
vaziyette şu para itinin hal:i kolay 
görUniiyordu. Hassa Müıiri F evzl 
Ahmet Paıa, Petresburga gitti, 
Osmanlı padiıah1 İkinci Sultan 
Mahmudun Rusya çarı haşmetlü 
Birinci Nlkola Hz.nin yüksek 
kuvvetine sığınarak harp tazmi~ 
nalından vazgeçilmeaini istirham 
eylediğini ı~yledi. Fakat parayı 

bağışlatamadı . 

Yine o tarihte Üıküdardan 
lzmite kadar bir posta yolu ya• 
paldı. Sırbiye Kinezi Miloşa ha.; 
nedanlık imtiyazı verildi, yani 
eaki Belgrat ayaletinde bir Sırp 
prensliği kuruldu. Uzunluğu altı 
yUz zira olmak ve eni iki yUklü 
beygirin birbirine çarpmadan geç• 
meaine müsait derecede bulun• 
mak üzere Unkapam ile A.tapka~ 
pısı arasına bir köprü atıldı: 
adına Hayratiyye denildi. Yine o 
tarihte fransızlar, Cezayirde ·ıorl 

hareketine giriı!i, Kostantin ıeh· 
rlne taarruz etti. Ahmet Bey adh 
bir kumandan ıehri müdafaaya 
çalııtı, İstanbul seyirci kaldı. Yin• 
o yal lranda Fe ~ih Ali Şah ve 
Viyanada Birinci Franauva öldU, 
yerine veliahtları geçti. 

lıte dahili ve harici vaziyet bu 
ıekilde iken ve Oımanh İmpara .. 
torluğu ölüme doğru giderken 
Fevzi Ahmet Paıa, Petresburır 
dönUıUnü müteakip, Harbiye mek~ 
tebini tesiı etti. Aradan geçen 
yUz sene içinde yüz tUrlU inkılAp 
oldu. Ne Ruıyada çarlık, ne d• 
Oımanlıhk kaldı. Mısır bile, Meh• 
met Alinin hulyalarından bambaı" 
ka bir ıekle girdi. lran tahta 
inkılap gördü, Viyanada lmpara~ 
torluk yıkıldı. Fakat Harbiye 
mektebi bUtUn bu bir asır içinde; 
her .şeye rağmen, faydalı bir mU• 
e11eıe olarak yaşadı. Çünkü onuQ 
göğUsünden bir günef, bir deha 
atineşi doğmak mukadderdi. 

M. T. 

Elbistanda Asri 
Mezbaha 

Elbistan, (Husuıi) - Kaaaba~ 
nın içinde Ceyhan nehri Uzerinde 
mezbaha, debağhane ıre umumi 
halalar vardı. Bunlar aade şehrin 
bavaımı ifaat etmekle kalmıyor, 
nehri de pisletiyor ve nehir dah• 
ıehrin içinde iken kullanılma•• 
mahzurlu bir hale geliyordu. 

Bu mahzurları nazarıdikkat• 
alan kaymakam lımail Vehbi 8. 
nehrin mansabına doğru \'e ka• 
saba haricinde yeni ve asri bit 
mezbaha inıasma bailattırmıştıt• 
Bu mezbahanın inşası ikmal edl• 
lir edilmez şehir dahilindeki meı•. 
baha ve dıbağhane kaldmlacaktat 
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Buhranının Japonya Deniz 
Sonu Geldi Mi? Muahedesini J 

Son gelen İngill• razetelerlnde F . 
okudutumuza göre Londradaki We.t· eshedıyor 
hlloıter bankaaı tarafından neıredllen 
raporlaran ıon nOıhaaında, dGn1a 
ticari münaaebatına dair dikkate de

I 

ler bir tetkik vardır. 
Milletler cemiyeti tarafından yapı• 

••n beynelmilel harici ticaret lıtatlı· 
tiklerinin mukayeaulle vanlan netice
lere sıöre, ıon zamanlarda iptidai 
rnaddeJer üzerine yapılan muameleler 
Çotalmıthr. Fakat bu artıı ıreçen 1935 
aeneıinde yalnız bu çeılt mallara 
lnhiaar etmit ve umumi dGnya ticaret 
harekata bir yıl nvellne nlıbetle J•· 
kunda bir fark 16ıtuememiotlr. 

1933 aenealnde iptidai maddeleri• 
beynelmilel ticaret aaha11nda artıı 
niıbeti yOzde 18dir. 

Banka bu fazlalıfın iptidai madde· 
ler yetiştiren memleketlere eokacaia 
Parayı düşünmekte ve bu memleketle• 
rin bu fazla para ile sanayi memleket
lerinden ithalatta bulunarak dünya ticari 
nıiinasebatına yeni bir inkişaf verebile· 
ceklerini, bu bilin devamı da dört 
•enedenberi dünyayı müteessir eden ik· 
tısadi buhrana nihayet vereceği netice· 
ısine varmaktadır. 

Çok tath ve Umlt verici bir netice, 
detll mi? ÇOnkn iktisadi buhranın 
lllhayetlenmeal harp tehlikesini orta
daa kaldıracak bir vHiledir n bazı 
•azlyetlerde Jeglne kuYvettir. 

Ancak biz, bankanın tu rapo• 
"'anda bir ticaret maneyraıı seziyoruz. 

Q t•kdirde bu tatla netice uzak ve 
~datacı bir ihtimalin hayalinden bat· 
,.. blrıey olamaz. - * 

Almanyada 
Tevkifat 

Beynelmilel Bir Heyet 
Tevkif Edildi 

Berlln, 29 (A. A.) - Mevkufeyn 
IE•mplarını tetkik ve eakl komüniıt 
'1derl Ttılmanı d7aret için burapa 
l•len fatiıt aleyhtarı bir heyet tevkif 
•dllmlıtir. Heytt 4 fngillz, 4 fıpanyol 
•• 2 Fran11zdan mOrekkeptlr. Alman 
ce111urlanndan tlklyet edell bir 

Panyol gazeteclıl de tevkif edllmittir. 

Lehistanda -
Yağmurlar 

Varıova, 29 (A. A.) - Lehldlnın 
j'•rkez ve cenubunda ılddetli yafmur
•r devam etmektedir. Nehirler tatmıı 
"• tarlalara lstlli etmiıtir. Sular bazı 
~erlerde bentleri yıkmıı ve birkaç 

Öprayu sıötOrmUıtOr. 
~ 

Tokyo, 29 (A. A.) - Aaahl ••ıtte1I, 
Japon hilkumetlnln rayrireaml olarak 
Vaılngton deni• muahedealnl feahe• 
decetlnl yumakta, mlHlenln 7 veya 
11 eylulde kabinenin reıml bir kara• 
rına baj'lanacaj'ıaı ilin etmektedir. 

Muahedenin reamen de feshidlle
cetl 9Gpheaiıdlr. Y alnıı bunun ıelecek 
tetrlnlevnlde Londrada Japılaoak 
mlzakerelerdea eJYel mi, sonra mı 
yapılacatı meçbuldilr. Japon deala 
mahafllf, muabedenln daha eYYel 
feahedilmealn• taraftardır. 

Mançuride 
Tevkifler 

Sovyet Memurlarına 
lıkence Yapılıyormuı 
Moslrova, 29 (A.A) - Kabaronk· 

tan blldlrilditine g3re 13 l ajustostan 
beri Çin Şark dtmlryollaranın SoVJlt 
memurlarından 53 kftl tevkif olun• 
muttur. Bunlara, lılemedlklerl cOrGm· 
lerl itiraf ettirmek için ltkence edil
mektedir. Mançuri memurlara tarafın
dan yapılan tevklfatı timdi açıkça 
Japon jandarmau idare etmektedir. 

Müthiı Bir Yangın 
Bir Brezilya Şehri Yanıyor 

Buenoı Ayres, 29 ( A.A )-Buraya 
80 kilometre mesafedeki Kampana 
tehrinde büyOk bir yanırıa olmuı, 3 
kiti 6lmüt, 50 kiti yaralanmııtır. 
Yangın iki petrol haoırarınıa patla-
maaı yOzOnden çıkmıthr. lnfllik 
teairile hastane ye istasyon yıkılmıt, 
tehrin bir kısmı klmllen mahvolmut
tur. Yangından sonra ilç petrol 
deposu daha patlamıt n halk kor
kudan tehrl terketmittir. Yaaırının 
söndflrOlmealne çahtıbyor. 

Kampana, 29 ( A.A) - 14 petrol 
hanırarı daha patlamıftır. 

Havanada Bir Bomba Patladı 
Havana, 29 (A. A.) - Nazırlardan 

M. Diyaı'ın evi 40 kiloluk bir bomba 
ile uçurulmut, Nazarın oğlu elinden 
hafifçe yaralanmııtır. 

Baltık Devlet)e,i 
Misakı 

Riga, ~9 (A.A.) - Üç Baltık dn
letinln milmesaillerl, Letonya, Estonya 
ve Lltvanya arasında aıkı bir tetrikl 
mesai temini için temmuz ayında 
Kavnu'ta batlıyln müzakereleri intaç 
etmek üzere bugiln burada toplana
caklardır. 

1 

Aşk 
Gençlerindir 
No. 1 
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Yeni bir romana baılarken 
~evzuuına yakm eserleri ve fi· 
tırleri biraz yoklarım. Bu romanı 
tzır_larken çizdiğim ana hatlar 

f mdıye kadar ne ilmin ne de 
~~biybtın henüz keatirip atama· 
Afem'l:yllHk bir davaya çatta. 
b •••a'nın mac -11 

achyan b d eraıwe 
• :r •• 

0 •va henüz hüküm 
gıöy~el mbışhtır. Kadın ruhlarım ve 
g nU u ranlarını en kuvv ti" bi 
şekilde tahlil eden bUyUk 1 d. r 
(Paul Bourget) bile aık e..ı~ 
•allarına belli baıh bir ifade 
Verememiştir. 

Bilhassa bu maksatla: 
•• Phyıiologie de 1' amour mo

derne , , isminde koca bir cilt 
tıer de yazdı. Aııkları, metresleri, 
~aıulcaları, ev kadınlarını, genç 

zları, yosmaları, çapkınları, 
krospuları kaleme vurdu. Kıs· 
, •nçlak kavgalarını, sebeplerini 
htadı. Fakat ortaya kat't bir 

taap dökemedi. 
hl Aı~ dediğimiz gönül buhranı 
lek nız ansanlarn göre değil mem· 
)• ~tlere, iklime, cemiyetin sevi· 
tt.:;'e g~re başka başka numa· 

halınde kendini gösteriyor. 

Burhan Cahlt 

Hotantolar; aıkı dişi ve erkek 
araımda kanlı ve adeta cana· 
varca bir boğuıma şeklinde ifade 
ederler. 

Pariıli bir çapkın için aık 
ıık bir kadınla (Perroquet) de 
şampanya içip danıetmektir. 

Bir lngilizin aşkı (W ek-end) 
ıporcu bir kızla piknik yapmaktır. 

Şamlı Hacının aıkı esrarla 
nargile tokurtularmdan aonra baş· 
hyan bir fil musaraasmdan ;ba· 
rettir. 

Derler ki lngilizlerde karıko
camn yatak odaları ayrıdır. 

Fransızlar bu ayrılığı sadece 
yatakları için kafi g6rmüılerdir. 
Almanların bu kadar ayrılığa ta
hammülleri yoktur. Odaları ve 
y&1tıkları birdir. 

Anlaııhyor ki aık gönüllerden 
yataklara kadar baıka tekil, bat· 
ka mana, başka telakkiye uğrıyan 
bir muammadır. 

Burası böyle.. Fakat bir de 
aıkın insanları hangi yaşlarda da
ha çok yokladığı meselesi var. Bu
na ilk hamlede herkes cevap vere· 
bllir. Atkın çiçeklendiği çağ genç• 
liktir. Hatta meıhur bir ltalyaa 

Viyanada Bir Hidise 
Bir Kısım Haymver 

isyan Ettiler 
Kıt'aları 

Dol/lsün ölfmih1tl• Vı,ana sokald•r1111n lı•gl>.tli 6lr manzarası 
Viyana, 29 ( A. A.) _ DOn kuY- ılyetine ırelmitler, kıt1aya ırlrmet• 

vetll bir polfs mGfrezesi Florldıdorf muvaffak olarak aaileri tevkif etmit· 
da bir Haymver kıtlasında tabarrlyat ler, bir ıaat ıflren mOcadeleden ıonra 
yapmıt ve isyan hareketine lttlrak ıOkutQ iade etmltlerdir. 
etmlı olsa Haym..-erlerden bir kıamını Kıtlalar ve oehrln ıevkulcen nok· 
tevkif etmittir. isyanın Hbebl, bu talara polis tarafindan tutulnıuıtur. 
kıtlada bulunan ıenç Haymverlerln MUhlm Bir Muh•keme 
yeni tayin edilen bir kumandanı iste• Batladı 
memeleridlr. Haymverler yeni kuman• Viyana, 29 ( A. A. ) - yeni bir 
danı, Haymverlerin gayesi olan itleri heyecanlı muhakemenin baıhyacatı 
bllmemezllkle lttlham ederek azlet- Llnı den bildirilmektedir. Bu muba-
mitler n tnkif etmitlerdir. Bunun keme, datıtılan çlfci federaayonu 
Gzerine kı9lada bulunan efrat ikiye reisi sabık nazırlardan Batlnıer ile 
ayralmıı, aadılc kalan efrat ile isyan arkadatı milhendlı Pambele aittir. 
edenler araaında çarpi9ma olmuı, bir Bunların daha ıubat ayında fırkalan-
çok kimseler yaralanmıthr. nın reyini bir milyon mukabilinde 

Pollıler, alelicele "sOngO tak" va- hitlercilere sattıkları bildirilmektedir. 

A merika Ordusunda 
Siper fduharebesinin Modası 

Var Geçtiği Kanaati 
V •tlnıton, 29 (A. A.) - Erkanı

harbiye Reisi de dahli oldutu halde 

ordunun yOkıek riltbell zabitleri, ıiper 

muharebelerinin artık eıkimit oldu
pna dafr askeri makamlar tarafm· 
dan ileri sürillen fikre ittirak ermek· 
tedirler. Erklnıharbiye Reiıl M. 

şairinin: 

Gençlik "Ye aşk hayatın baharıdır 

mısraı adeta beynelmilel bir fel
ıefe düsturu olmuıtur. 

Fakat ne ihtiyar ruhlarda ne 
fırtınalı aşklar yaşamıştır. Buna 
halk dilinde kırkından sonra az· 
mak derler. Altmıımdan ıonra 
ıelen devlet gibL. fater azgınlık. 
ister apklık ne olursa olıun cemi
yet içiade ctlçUsU, hududu çizile· 
ıniyen ruhi buhranlardan biri de 
budur. 

BtıtOn bu birbirine zıt hadise· 
ler maceralar bize gösteriyor ki 
gö~UI davaları kitaba, nizama 
kanuna girmiyor. 

Hele marazi aıklar ıon devir
lerde, harp ıonu neslinde . ~deta 
içtimaiyatçılarla doktorları ıkı kol· 
dan utraştıran bir afet halini 
almııtır. 

Ben bu romanımda marazi 
ve fizyolojik bir aık . ~ac~raaı 
anlatacak değilim. Bu ııın bır de 
aile iktıaadına, bugünün medeni 
ve maddi ihtiyaçlarına temas eden 
tarafı var ki mevzuunu hakiki bir 
hayat parçasından aldığım roma
nım bu mücadeleyi sadece hikaye 
edecektir. Tahlil yapacak değilim. 
Çünkü bAdise böyle bir tahlile 
lüzum göstermiyecek kadar kuv· 
Yetlidir. 

Emirean: 19 Ağustos 984 
Burhan C•hlt 

Birinci Kısım -
••• Kalamıı koyunda arkadaı· 

larile yapbklan ıandal gezintiıin· 

\ 
Mak Artilr, senelerdenberl Erkinıhar
biyenln gelecek harplerde olması 
muhtemel ıür'atli hareketlere hazır
lanmak fçin ordunun kara kuvvele
rinin fevkalade hareketli, hava alet
leri ve makineleri inkioaf etmiı açık 
harpler için talimler yapmaai )bu
munu ileri aürdiiğünO aöylemlttir. 

den pek geç dönen Reıit Bey 
keyifli idi. 

Soyunmak için odasına çıkar· 
ken ıslıkla kombarsltanın kıvrak 
parçalarını çalıyordu. 

Annesi yemek odasından aea
lendi: 

- Yine nerelerde ıUrttün, 
yine ne marifetler yaptın. 

Biz kardeşinle yemek yiyell 
bir saat oldu. Haydi çabuk ol da 
aıağı in.. on kere ıofra hazırla· 
yacak vaktim yok .. 

Reıit alıştığı bu azarlara omuz 
ıilkmeyi bile fazla görüyordu. 
Yavaı yavaı ıoyundu. Ve 
BelvUde içtikleri biraların neı' .. 
ıile yemeje indi. 

Haaibe Hanım yuvarlak ma• 
1&nın bir ucuna örtü koymuf, ta· 
hakları hazırlamııtı. Oğlunun böyle 
ıılık calıp tango, rumba numara
ları yapar gibi neı'eli hareketler· 
le aşağı indiğini görllnce daya· 
namadı: 

- Şu yaptıklarını beyeniyor• 
muıun sanki! diye çıkıştı.. koa· 
koca adam oldun. Evimizin erke
ği sayılıyorsun. Bugüne bugtln 
zabit oldun. Aylığa geçtin, ıırma· 
lar taktın. Hali aklın fikrin terelel· 
lide. Yarın öbllr gtln emrin çıkacak 
ahp başını gideceksin. Bari birkaç 
gün olsun evinde otur da doya 
doya yUzUnll görelim .. bak kar· 
detin bile şiklyet ediyor: 

- Ağabeyim bir gUn olıun be
ni gezmeye aöttlrmedi. 

' 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Necmi bey benden ıoruyor: 
-

11 22 yaıındayım. Arkada,. 
larımm söylediklerine göre şen, 
sempatik, kibar, gllzel, her mu· 
hlte uymasını bilen bir a~mım. 
Sulu değilim. Param da yok değil, 
herkes beni severek dinler, buna 
rajmen kız arkadaş bulamıyorum, 
bulmak için sarfettiğim bütün 
emeklerin havaya gittiğini görü• 
yorum, buna da bir tllrlU mana 
veremiyorum, Hanımteyzeciğim 

aebebinl lôtfen a6ylennlainiz?,, 
Bu okuyucuma, tek kelimeyle 

" talisizlik ,, deyip geçecektim, 
fakat habrıma baıka birşey 
ıeldi. Arkadqlan tarafından 
bahsedilen meziyetlerin kendisin· 
de toplandığım bilmekten doğan 
bir grur da buna 11ebep olabilir, 
diye dllflindüm. 

* Çankaya Beye: 
Bir kadın zevcinin oturduğıı 

ıebirde ve bulduğu evde oturmak 
mecburiyetindedir. Mahkemeye 
müracaat ederseniz hak kazanır• 
sınız, zabıtanın yardımını da te· 
min ederainiz. Fakat bu yola 
adım atmanıza tavlİye etmem. 
Zevcenizin elbette bir doıtu, hıaım 
akrabaıı vardır, onlara müracaat 
ederek tevaısutlannı isteyiniz, 
mümkün oluraa kendiniz de küçük 
bir mezuniyet alarak oraya gidi· 
nlz, kartı karşıya konuıunuz, 
bilhaaaa çocuğunuzun lstanbulda 
daha iyi tahsil edeceğini anlabmz, 
bütün bu çareler muvaff aklyet 
temin etmediği takdirdedir ki, 
baıka vaııta dnınnnlebillr. 

* T. Beye: 
Kızın ailesine ıorulamaı, ıenin 

•&mediiia aebep belki onlarca 
Tarittir, aldırmazaın. 

• Ünye'de Osman Ağa Zade Baha• 
ettin Beye: 

Mektubunuz benim için manevi 
bir mükafat oldu, teıekkür ederim. 
Gönderdiğiniz kitabı yazı müdürü
müze verdim, iıtifade edecektir, 
o da müteşekkirdir. • 

• (8) Hanıma: 
Mektubunuzu maalesef geç 

aldım. Cevabını aynca vereceğim. 
HANIMTEYZB: 

Diyor. Kızm hakka var. Sen 
aababtan akıama kadar sürt 
Allah kerim gezip tozuyorsun. 
O kızın da canı iıtemez mi? Ne 
olur Allahın kulu, bir gün olsun 
elinden tut ta hiç olmazsa Fenere 
kadar götilr ayol.. bu akşam da 
bekledi, bekledi: 

- Ağabeyim, yine aabaha 
karıı gelecek galiba, dedi. Çt'• 
kildi, yattı. Artık mektepten çık· 
tım, zabit oldum diye bu kadar 
kendini koyverme evlidım. Sen· 
den baıka kimsemiz yok. Baban 
rahmetli: «Reşide ııüvenirim. 
Ölıem de gam yemem. O aize beni 

aratmaz,, derdi. Şimdiye kadar 
mektepli aayıhrdm. Senden bir 
ıey beklemeye yUztlmllz yoktu. 
E, bugüne bugün berıeyimiz 
ıensin. 

Annesinin sözleri delikanlının 
neı'esini kaçırmııa benziyordu. 
Yemeğini çabuk çabuk yedi. 
Kalktı. 

Ara aıra ya bir dans havasa 
yahut bir sokak ıarkııı mırılda· 
narak odada dolaıb. Sonra yukan 
çıktı. Zaten mektepte alıımııtı. 
Hazım zamanım beklemek Adeti 
değildi. Yatağa uzandı ve bu 
yaşlarda tesadüf edilen "kurıua 
gibi ağır bir uykuya daldı. 

* Alt katta yalnız kalan Haıib.• 
Hanım kahve takımını yerleıtı· 
rirken kendi kendine ılSyleniyorduı 

(Arkaaa var) 
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T ar i h En Büyük 
Za/er Hediyesini 
BugünKazanmışfı 

( Baıtarafı 1 inci sayfada) 
30 Ağuıtoa .ana blr daha 

kutlu• olsun. 

* 30 Ağnstos 1922 •• Başkuman-
dan Bllyl\k Gazi ile Garp cephesi 
kumandam lamet Pata ıabableyin 
erkenden Afyondan kalkblar, 
birinci orda kararaahına geldiler, 
oradan cephe vaziyetini tetkik 
ettiler ve gördüler ki düşman 
kuvvetleri, blltün birlikleri biribi· 
rine kanşmış bir halde Çalköy 
mıntakasında toplanmışlardır. 

Gazi Başkumandan güneşin ilk 
lııklarile beraber "hücum,, emrini 
vercU. Bu, ıon ve en kat'i neticeli 
muharebe idi. Bu emir üzerine 
bizim cephenin vaziyeti şöyle oldu: 

16 ncı fırka Çalköyün şima· 
llnde geniş bir kıvrım yaptı, 6linci 
fırka Çal deresi şimalinde kuv
Yetli bir dirsek çevirdi, 11 inci 
fırka Çalköy cenubunu kuşatb, 
5 inci fırka Selkiıaray'ın şimal 
köşesini tuttu, 23 UncO fırka 
Aslıhanlar şimalini çevirerek kilit-
ledi, 3 üncü fırkamız Ağaçköy 
ıimalini baskıladı, suvarl kolordu
muz da, düşmanın ricat istika
meti olan Kızıltaş deresini kapa
mak için harekete geçti ve bu 
ıuretle düşman ordusunun büyük 
kısmı 30 Ağustos sabahı Çalköy 
mmtakasmda her taraftan sımsıkı 
ıarıldı. 

Bu ihatadan aonra mfitbiş bir 
taarruz başladı. Yunan ordusu için 
bu çenberin içinden kaçıp kurtul
mak imkansızdı. Bu imkansızlığa 
rağmen Türk çemberi arasında bir 
gedik açmak için dUşman ordusu 
da çok şiddetli taarruzlar yaptı. 
Fakat maksadına muvaffak ola
madı. Vakit öğle olmuıtu. Tfirk 
ordusu hUcumlannı şiddetlendirdi 
ve tarihin henüz kaydetmediği 
müthiş bir meydan muharebesi 
başladı. Muhasara albndaki düş· 
man kuvveti tamam yedi fırka 
idi ve başkumandanları Jeneral 
Trikupia te orada idi. Muharebe 
akşama ka4ar devam etti. Neti• 
cede düşman için, olduğu gibi 
teslim olmaktan başka bir çare 
kalmadı ve akşam güneş batbktan 
bir saat sonra düıman birinci ve 
ikinci kolordularının karargahları 
olduğu gibi elimize düştO. 4, 5, 
9, l 2 ve 13 Uncü düşman fırkaları 
tamamen, birinci ve yedinci 
düşman fırkaları da kısmen esir 
edildiler. Ayrıca bütün toplar, 
otomobiller ve ağırlıklar da 
ganalm arasında idi. Bunlardan 
başka Başkumandan Jeneral 
Trikupis ile kolordu kumandan· 
larmdan Jeneral Diyeni& ve daha 
birçok bUyiik rütbeli zabitler de 
teslim oldular. 

Dumlmpınar meydan muhare
besi bittikten ve düşman ordusu
nun büyük bir kısmı esir edildik· 
ten ıonra Başkumandan bUyük 
Gazi ile büyUk erkanı harbiye 
reisi Fevzi Paşa ve Garp cepheıi 
kumandanı ismet Pqa hep bir
lilae muharebe meydanından ge-
çerek Dumlupınara gittiler ve ge
ceyi orndn geçirdiler. 

Biraz sonra Garp cephesi ku· 
mandam tarafından ordumuza §U 

tarihi tebliğ gönderildi: 
uAfyonkarahlsar - Dumlupınar 

büyük meydan muharebesinde 
düşman orduyuaslisinin imha saf- . 
hasını teşkil eden 30 Ağuatos 
922 muharebesi ; şimalden 61 inci 
fırka ve 6 ıncı kolordu ve cenup
tan 4 üncü kolordunun iştirakile 
süvari kolordusunun tesirinde 
( A'11ıhanlar, Çal, lşören ) mınta 
kasında ve Çalköy şarkında bizzat 
birinci hatta 1 J nci fırka nezdin
de bulunan Başkumandan Mustafa 
Kemal Paşa Hz. nezareti altında 

Mili erecan GlniiD~--~riz 

z feri utl yoru ' Harbiye ektebi M asimi 
Çok Parlak Olacak 

( Bat tarafı 1 iııcl uyfada ) 
Bundan 10nra geçit resmi bar 

ladı. Alaya ukeri mektepler, 
kıt'alar, poliı ve itfaiye mlifreze
lerile, tayyare timaall, tehir 
bandosu ve sivil teşekktlller 
iştirak ettiler. BeyaZJt meydanı 
halkın büyllk tezahüratına tahne 
oldu. Alay Divanyolu tarikile 
Taksime doğru Uerlemektedir. 

Taksimde belediye tarafından 
ahi.deye bir çelenk konulacak ve 
geçit resmi nihayet bulacaktır. 

Harbiye mektebindeki 
Merasim 

Buglln öğleden sonra ıaat 14 
te Harbiye Mektebinde de bü
yük merasim yapılacak, orduya 
iltihak eden 650 genç zabitimize 
diplomaları tevzi" edilecek ve ant 
içeceklerdir. 

Saat 15,30 da da mektebin 
100 UncU yıldönümtl kutlulana· 
cakbr. 

Mektebin her tarafı bayrak
larla donatılmış, Sıpahl ocağı 
kısmındaki meydanda küçük 
de zarif taklar kurulmuştur. Gazi 
Hz. nin ErkAnıharbiyenin son ıı
nıfında iken bulundukları dersha· 
neye ''Gazi Köşesi,, namı veril· 
mittir. Bu köıe o zamanki tesisa
tile bugün ziyaretçilere açıla· 
caktır. 

Yeni Tayyarelerlmlz 
Bugtln saat 16 da İstanbul 

halkının orduya hediye ettiği 3 
yeni tayyareye Y eşilköyde at ko
nacaktır. Merasim,,, letikli.l marıı 
ile başlanacak, Beykoz, Kadıköy 
ve Kartal halkı ve Tayyare Cemi• 
yeti namlanna dört hitabe söyle• 
necektir. Yeni tayyarelerimiz 
ıehir Uzerinde uçuşlar yapacak
lardır. 

Zafer ve Tayyare bayramı mUna• 
sebetile, bu gece birçok semtler
de müsamereler ve eğlenceler 
tertip edilmiıtir. Ayni ıamanda 
asker tttafından fener alayları da 
yapılacaktır. 

Cemiyet Reisi Mille 
Hitap Ediyor 

Ankara, 29 (A.A.) - Tayyare 
cemiyeti reisi, Rize mebusu Fuat 
Bey 30 Ağustos tayyare bayramı 
münasebetile kendisile görüşen 
bir muharrlrimize ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

"On yıl içinde milli havacılık 
için elli milyon lira teberru etmiş 
olan BUyUk TUrk milleti, bu 
sene de orduya 26 tayyare hedi
ye etmiye muvaffak olmuştur. 

Yarın ki harbin, bir yıldırım 
aibi göklerde patlıyacağını artık 
anla mı yan hiçbir millet kalma· 
mışbr. Bu korkunç hakikat kar .. 
ıısmda ileri milletlerin birer " lJ. 
çan millet,, haline gelmek için 
ne' kadar çalıştıklannı biliyoruz. 
Milyonlarca genci havacılık mev• 

cereyan ve neticei kat'iyeye ikti
ran eylemiıtir. 

Bu muharebenin cereyanıumu· 
misini mukaddes davamız lehine 
kat'iyete tebdil etmiş ve Trikupis 
ve Diyenis gibi en bilyUk kuman
danları baılannda olduğu halde 
düşman ordusunun enkazı tarU· 
marisi mütemadiyen her taraftan 
kıtaabmı:ııo aguıu teslimine atıl
mıştır. 

Ordulanmız için bir habral 
tarihiye olmak ve Başkumandanı
mız.a muhnbbet ve merbutiyet ve 
liiyetezelzUl itimadımıza yeni bir 
delil teşkil etmek Uzere mezkur 
30 Ağustos 922 muharebesinde 
(Başlrnmandan me7dan muhare· 
besi) namı verilmiştir. » 

İatubul XnINl1Jdaııı HAlit Paşa. ile Harbiye Mektebi Knmandauı 
Te zabitlarindcm bir grup 

mu içine alarak yarma, arkası 
kesilmez bir eleman kaynağı ha
zırlıyan milletlerin ıayıaı günden 
güne çoğalmaktadır. Ordunun ih· 
tiyaçları karşısında baoka bh ıey 
dllşlinememek zarureti yOz.lindeu 
bugüne kadar temaa edemediği· 
miz bu can alacak mesele etra-

Harbiye Al y Kumandanı eerefli ıan
cağı teslim aldıkt&n sonra 

ında Türk gençliğini bir araya 
toplamak hepimizin idealidir. 
Tayyare Cemiyetinin Yeni 

Derneklerl 
Şehrimizde TeşekkUI eden ve 

Tayyare Cemiyetine. merbut Er• 
meni, Musevi, Rum, tayyare der
nekleri, T eşkiHitlannı bitirerek 
Faaliyete geçmişler ve dfin cmi· 
yete teberru olmak üzere Erme-
niler (4) bin, Musevtler 2500 lira 
yatırmışlardır. Türk Erm~l tay
yare derneğinin yapbğı biı- tet-

Artık zafer, btıtlin Yarlığile 
bizimdi. kAinat bir araya ge.lae 
bunu kahraman ve mübarek Meh· 
metçiğin elinden alamazdı. 

* Ertesi giin 31 ağuıtoıta baı· 
kumandan büyük GazlnJn bizzat 
yazdığı emirden ıu aahrları 
alıyoruz: 

« ••• Blitiln arkadaılanmın Ana
doluda daha baıka meydan mu· 
harebeleri verileceğini nazarı dik
kate alarak ilerlemesini ve her• 
kesin kuvayı akliyeıini ve me· 
nebii celadet ve himmetini mü-
sabaka ile lbzale devam eyleme· 
sini talep ederim. ilk hedefiniz 
Akdenizdir. llerlJ,, 

Kahraman Tork orduıu, Gaıf.. 

kika g&e lstanbulda ( 50 ) bfu 
Ermeni vatandaş bulunmaktadır. 
Bunlardan ancak 30 blnl munta
zam bir şekilde teberrUatta bulu
nacak, bir ene içinde Türk or
dusuna " Cazi ,, , " lsmetpaşa ,, 
iaminl verecekleri iki tayyare he
diye edeceklerdiT. 

3 numaralı dernek olan Ttır.k 
Rum tayyare derneği, teıkilabnı 
bitiremediği için tahsi14ta henllz 
başlamama.şhr. Yakın zamanda 
biitlln dernekler bütilıı tcıkilatile 
faaliyete geçmiı olacaklardır. 

Harbiye Mektebinde 
Sancak Merasimi 
Harbiye Mektebi alayına dün 

merasimle Sancak verilmiştir. Sa
at 15 te Harbiye mektebinin bu 
seneki menınları ve 2 nci sınıf 
talebeleri avluda yer almıı bu· 
lunuyorlardı. lstanbul Kumandanı 
Halis Paıa1 Erkiruharbiye Reisi 
Miralay Tevfik ve Harbiye Mek
tebi Kumandanı Miralay Rauf 
Beylerle meydana gelmiş ve bu· 
rada genç mezunlan tebrik et
miştir. 

Bundan sonra İstiklal marşı 
çalınmışbr. Holis Paşa bir nutuk 
aöylemiı ve sırma İflemeli alay 
sancağını Alay Kumandanı Rauf 
Beye vermiştir. 

Bundan ıonra Rauf Bey bir 
nutuk söylemiı ve bugünil alayın 
en mes'ut anı telakki ettiğine, 
bu sancağın bUtün sancaklarm 
anaaı olduğuna işaret eftikten 
sonra ıancağm ıeref ve haysiye
tinin muhafazası için bütün 
gençlere a t içinniştir. 

Ant içildikten sonra resmigeçit 
başlamıştır. Halis Paıa ve diğer 
zevat Harbiye mektebinin merdi· 
veni öntinde durmuşlar, önde 
elinde sancak olduğu halde Alay 
Kumandanı ve arkadan da b5lük 
ve zabitler geçmişler ve meraıim 
nihayet bulmuıhır. 

nin bu emrini de celAdet ve ha· 
masetJe yerine ıetirerek aene
lerdenberi ana yurttan uzakta 
kalan beldelerimizi tekrar öz 
yurda kavuşturdu. Sua ile 1 ey
lülde Uıağa, 9 eylulde hmlre, 
10 eylfılde Borsaya ve 16 eylôlde 
Bandlrmaya pnlı Türk bayrağı 
çekildi. 

30 eylülde imzalanan Mudan
ya mütarekuile de, Türkün 
yaratbğı bUyUk zafer bUtün lati• 
lacı devletler tarafından taadik 
edildi. 

Türk milletine bu meı'ut gön-
leri kan ve can pahasına hediye 
eden muazzez ıehlt Ye ıazileri
mize ve Gazi Baıkumandanunıza 
bin minnet ve flılcran. 

L 
lzabitlerimiz Aras_ında, 
1 ,-

Birçok Zabit/eri
miz Birer Derece 
Yükseldiler 

(Bqtarafı 1 ıad sayfada) 
:ehmet Murat Kızanlık, M. Fazıl 

SelAnlk, lsmail Hakin Oskllkildar, 
S. Fethi Harput, A. Sahip Gü
mlilc:iııe, ti. CoYdet Siilaymaniye, 
Nuri Üakdar, lbr · KaragU~ 
rOlr, Ali Lofça, Hasan Tahsin 
Kastamonu, ffaıan Basri Toygar
tepe, M. Bahir Kıbrıs, Hasan 
Çerkq, Osman Ermenak, Dila
ver Tophane, Y. Nazım Hasan .. 
kale, Necmettin ÜskUp, Musıı 
Selanik, Ali Yedikule, Tah 
ıin KOçllkpazar, Lütfi Fatih, 
A. Mlthat Erzincan Beylar. 

Piyade Blnbatıhğından 
Ke-,makamltğa : 

Salih Fedai Çeşme, Tahsin 
KOçükpazar, Napt Yenişehir, M. 
Kemal Snn'a, Kemalettin Nazilli, 
H. lhaan Etyemez, Cemalettin 
Gergllk, Abdülkadiır Tatlıkuyu, 
Ziya Selimiye. Tahir Har
put, M. Cemal Erzurum, lnet 
Osklidar, Hasan Hüsnn Üsküdar, 
HU.eyin Çekmece, lsmail Hakkı 
Harput, M. Galip Manasbr, M. 
Ruim Trabz.on, Nuri Silleymaniye, 
A. T l t Köprülü, Hüsnü Knyseri. 
Hasan Feriköy, A. Muhtar Bıçak· 
çı, Halil Üny~ Şerafettin Eğrika• 
pı, Zahit Girit, StUeyman Faik 
Selinik, Yusuf Sezai Edime, A. 
Zühtü Bursa, M. Ziya Erzurum, 
Fettah .SWeymaniye, Muhiddin 
Edirne, M. Fevzi Trabzun, Sabri 
Süleymanlye Beyler. 

Piyade yUzbatıllğından 
Blnbatıllğa: 

Fazıl a stır, O. Eşref Bey-
koz, İsmail lstanbu1, M. Asım 
Divrik, Ali Pazarcık, M. Reşit Di· 
yarbelu., L Zühtü Ürgüp, Yusuf 
Ziya Marmaris, A. Hiiseyio Harput, 
Hftıamettin Çınar, Lütfi Üıküdar, 
M. Mecdi Sivas, Nazmi lzmir, 
l. Kemal Beşiktaş, Reıat lşkodra, 
Riza Denizli, H. Sabri Dimitoka, 
M. Kamil Pizerin, A. Şükrü Şar
ki karahisar, Hüseyin Çemberli• 
taş, Hüseyin Hüsnü Üıkilp, Hfıs
nU Dimitoka, Khım lzmir, H. 
Sabri Fethiye, lbrahlm Trabzon, 
M. Sait Üsküdar, Yunus Gerede, 
Reşit En.urum, Osman Harput, 
Kaıif Selimiye, Rüştü Oıküdar, 
Nuri Arapkir, Niyazi Isparta, Ka· 
zım Gümfiıhane, Ihsan Sakız, O· 
Nuri Bitli Beyler. 

Piyade birinci mUUizlmli• 
ğlnden YUzbaşhğa: 

Ferit Beşikta11, Mazhar lston· 
bul, İbrahim Gence, M. Nuri 
Daday, Fahri Harput, Şaban A~
ıehir, M. Ali Dedeağaç, Ernıt 
Tokat, Celaleddin Samsun, Ze
keriya Maraş, M. Niyazi Bursa, 
H. Kemal lstanbul, Salih lı taobulı 
M. Şükrü Edirne, lsmail Hakk• 
İstanbul, Celil Harput, S. faik 
Anamur, Raıit Üsküdar, Sali .. 
haddin Oıkadar, Asaf ŞaıP• 
Münir Bursa, Seyfettin lstanbul, 
Edip Zonguldak, Salihattin, 1• .. 
tanbul, Refik Girit, M. Tayyııt 
lstanbul, M. Ali Marq, AhOlf t 
Kiiçtıkmustafapaşa., Cevdet D~ 
terdar, A. Rıza lstanbul, Şü 
latanbul, Esat Perlepe, Mubt;: 
Kalkandeleıı. Şeref f zmlr, N~ ı: .. 
Çanakkale, Burhanettin ~üyli .. 
dere, A. Refik Yemen, Sahh ~i 
kara, Ni} azi Sarıyer, Mehmet ıır. 
Iatanbul, M. Kemal Erzurtl .. 
Yusuf Ziya harput, Cemil 1<~1:ı 
monu, Ekrem Sivrihisar, e, 

D ıJ1 , 
latanbul, Burhanettin .. 's<'f 
Refik Erzurum, Ekr.em Gırıt, JIJll 
fettin Eyüpsultan, Ömer Ge~t) 
Beyler. (Arkaıı " 



Kadın Ve Çocuk İçin 

Ucuz, Kolay Ve Süslü 
Elbise Modelleri 

&ördilğUnUz mevalmlik ıade clbl
ael,rJ kendiniz veya mahalleniz
de fctıçtlk terzi dlker.e •İZ• çok 
ucuza mal olur. Dunlar en yeni 
moda sade kadın ve çocuk elbi· 
ıeleridir. 

Ne Yemek Yapsam ? 

Vitaminli M;ddeleri Her 
Zaman Tercih Ediniz 

11.a,Vitamin, tıp 
. l.lıinl aon ke

~. f J erindendir. 
ıtarnin, bayatı

llat llın cevherini 
trn· ın eder Çok tit . • 
•rnın alanlar, 

r•nçliklerini da· 
~a muhafaza 
1 erıer. Bunun 
Çindir kı· 't . vı a• 
lbınfi maddeleri 
:•rcih etmek çok 
'!dalıdır. Vita
ltıinsiz yemekler 
~cudtl laınet
ten düşürdiikten 
baıka, bilha1aa 
diılerde bazı 
~talıklara se
bep olur. B:r lu• 
11111 sinir hastalıkları da vitaınin
~lik yOzUndendir. Beş türlü vita-

n vardır: A., 8., C. , D. , E. 
dtı Bunların hepsi ayrı ayrı mad
lla erde bulunur. Tere) ağı, yu-
~trta, ııpanak, havuç, ıilt, por
) ~ı. ıuyu, domateı, umumiyetle 
-~~1 ıkler, meyvalar hep vitaminli 
"-lk delerdir. Balık yağında da bol 

~~rda vitamin vardır. 
~ ıta~in eo ziyade salatalarla 
~· ;~ılir. Şimdi ıize, biç bilme· 

'nıbı' zannettiğimiz bol vitaminli 
1 ır ıalita tarifi yapacacnz. 
Urı ' • e· 

Mtı ıamı bahk ıalatHıdır ve D Yapılır: 
&.-t taae .ajanı aoyduktan 

sonra iyice kay
nabnız, JUIDUf&· 
dıktan ıoara 80-

ğumHı için biraz 
bekleyiniz. Sonra 
da ince dilimlere 
ayırmaz. Diğer ta
raftan bir miktar 
yeıll salata ala· 
rak geniı bir kA
senin içine doğ
rayınız. Fakat 
dikkat ediniz ki 
yeıll ıallta taze 
olsun. Bunu da 
yapbktan sonra 
(berine bir dizi 
soğan ve bunun 
Uzerinede ufalan
mıı beyaz peynir 
ve en DıtGnede 
biraz daha yeıil 

ıallta koyunuz. Bu it bittikten 
ıonra bir tane palamut çirozu 
alınız ve kftçlk parçalara ayırarak 
lclıenin en llatline d6feyinlz. 
En sonrada bir miktar sirke ve 
zeytinyağı llive etmeğl unutmayı-
nız. Eğer bir parçada biber eke
cek olursanız, lezzeti iki kath 
olur. 

Bu salata çok yenidir ve 
f ngilteredc son zamanlarda ıofra· 
dan hiç eksik değild·r. Ancak 
orada Harin&' balığı tercih edili
yor. Bizde bu balık yoktur. Bu 
Hbeple biz pallmut çiroıunu 
tercih ettik. Pallmut çirozu malı-

Ev Kadını Neler 
Yapmalıdır ? 

Bazı hanımlarımızda garip bir 
zihniyet Yar. Onlar mutf ata an
cak hizmetçinin ve abcı kadının 
girecetı ıddia11ndadır. Evin ha· 
nımı yemek pif;rir veya hulaflk 
yıkana kibarJıiından kaybedermif. 

Şüphesiz ki bu ııibi kadınlar 
bugünkü hayatın oe çefİl oldu
ğunu ve kibarlıiın aadece hiz
metçiye emir vermek, yahut ayna 
kartııında tuYalet yapmaktan 
ibaret bulunduğunu zennediyorlar. 

Hayır.. Ev kadını mutfağa da 
girecek, bulaşık ta yıkayacak ve 
hele bütün ev itlerini bilecektir. 
BugünkO ev kadınının yapacağı 
baıhca ıey evin masraflarım gl· 
nn gününe hesaplamak ve defter• 
yazmaktır. Çocuğu mOrebbiye 
elinde bile olıa ev kadını olmak 
vaziyetinde bulunan her kadın 
çocuğunun terbiyeslle çok yakın· 
dan alakadar olmalıdır. Çlnk8 
çocuk, ailenin kilit taııdır. Ter
biyesiz, şimarık bUyUyen ve hele 
ailenin esas terbJyeıinden bqka 
bir terbiye alan çocuklar blyll· 
dükleri zaman aykın hareketlerle 
evin ve ocıağm sönmesine sebep 
olurlar. Ailenin devamını isteyen 
her kadın çocuğu ile beraber ya• 
ıamak, bilhasa onun terbiyeıine 
ehemmiyet vermek mecburiyetin• 
dedir. Biz de birçok aile faciaları 
hep çocuklar yUzUnden illeri gel• 
miştir, ki bunda kabahat ıadece 
annenindir. --
Masanızın 
Üstü 

z.,;ı bir •"i"' 
Odalarınızı ucuzca ılblemek 

her zaman elinizdedir. Bir k6ıeye 
kUçUk bir masa koyunuz, üzerine 
de zarif bir abajur ve bir ktıçük 
ıtatu oturtunuz, göreceksiniz ki 
odanızın manzarall derhal dejiwe
cek ve daha sn.ıu bir ıekfl ala
caktır. Bu reıimde gördlğllnüı 
abajur 1ade fakat hem şık, hem 
de ucuzdu~. Abajurun fanoıu 
deve deriıindendir. 

............... ·-····-·•••••••••••M••••••••••••••ae .. _p .. 

dut kimseler tarafından yapılır. 
Fakat taammllm etmsi eyi bir şey 

olur.Size bu arada buzlu domatea
ten bahsedelim. Birkaç tane do
mateıi sıcak auya batınnız, bir 
dakika sonra çıkaranız. Görecek
ainiz ki kabuklan buruşacaktır. 
Bu sayede kabukların ıoyulması 
kolaylıkla mOmkUn olur. Sonra 
bu domatesleri dillmlere ayırarak 
tu:dayınız, üzerine ufak buz par· 
çalara koyarak biraz bekleyiniz. 
Sonra yemek arasında İftihanızı 
açmak için afiy~tle yeyiuiz. 

Ağır Elbise Ve Tuvaletler 

Uzun Etek Modası Daha 
Devam Edecek 

S...bahua ıırınek üııcre1ııı. Oç a1 
HftH da kıt aelcce"· l\.ıt •eYaJ.a 
balo •• ıec• •ilencelerl m•••İaıldlr. 
Her kadın bu mevsimde, kauncıaa 
va kesesinin harcayış kablllyetiao 
rlSra tuvıolet ve gece clblseal lhtl1a· 
cila kart latır. Hir kadın için har •ea• bir tuvalet yaptırmak, medeni 
ha1•t icıı bıd!r.Bura:ia gi'Srdllilnllıı 89 
model, aon moda tuvalet va ıace 
elblHaı nümuoelerid ir. Bunlara aa 

motbur Parlı terzileri biçmittlr.Ku•q 
krepHıendlr, Memlel.etlmlzdekl yerli 
fabrikalarda, çok ıü:ıal .. ••ilam 
ipekli kumaılar •e kreplerin her 
çttldi dokunuyor. 8uradakl yeni 
modellerin renkleri dllzdilr. Bu ..... 
sim en slyade kırmızı, mavi ve 
nefti renkler modadır. Etdder Jlae 
wııaodar. Saidald modeldeki kap 
elbtHye aynca bir gllnlllk .. rtr. 

'==:=:==::=--~~------=----------
Sıhhat Bilgisi Ve Öğütleri _, ____ _ 

Saç Tuvaletinin Vereceği 
Zararları Biliyor Musunuz 

Saç tuvaleti, ıüzel 16rDnmek - ı:.maaJamamak için sabahlan 
Ye pk olmak için moda bahsinde. kahvaltı etmezler. Birloıım ka· 
en ehemmiyetli yeri tutuyor. Saç dınlar çalııtıldarı halde bile yine 
kadınm ziynetidir. Fakat aaç tuva- tiımanlık korkuaile sabahleyin 
leti yüzünden bazen çok tehlikeli ağızlarına bir lokma ekmek koy· 
kulak haatalıklan zuhur ettiği mazlar. Halbuki boş mide ile 
görlllmüfttlr. Geçen ıenelerde oturmak veya çalışmak çok 
uçlar, kulakları kapayacak şekil-

fenadır. Şişmanlamamanın veya de keailirdi. Bunun sıhhi zararla-
rını gören moda üatatlan, saç zayıflamanın sıhhi şartlara uygun 
toYaletinde ve kesilmesinde, ku- birçok kaideleri vardır. Şiıman-
lakların açıkta bulunup hava ile lamamak için bu kaidelere bat-
daima temas etmeaioi ehemmi• vurmak mUmküodUr. Fakat ıa· 
Jetle nazarı dikkata almıılardır. bahleyin kahvaltı yapmamak, 
ÇtbıkD, aaçın örttüğO kulaklarda nihayet sıhhatinizi tehlikeye dUşU-
muhtelif hastalıklar basıl oluyor. rlir. Sabahları az veya çok 
Hele sık sık temizlenmiyen taçlar kahvaltı etmeyi unutmayınız. 

yBzUoden kulaklann aylarca yara * Romatizmadan, erkeklerden 
içinde kaldığı da (Örülmüıtür. ziyade kadmlar ıikiyet ederler. 

Kulak nazik bir uzuvdur. Saç- Bu can tlzlkli hastalıktan kurtul• 
farda yat ve kıllar Bzerine hariç- mak kolay değildir. Fakat tutul-
tea yapııan maddeler kulağın içi· mamak elinizdedir. Bunun için de 
ne d6k61ür. Kulak kapalı kaldıkça romatizmanın ~ücude ne sebepler 
bu fena maddeler kulağm içinde dolayısile musallat olduğunu öğ-
ufak tefek sivilcelerin husule renmek ve bu sebepleri izalo 
aelmeıine ıebep olur. Bu ıivilceler etmek kafidir. 
derhal tedaYi ed.lmediğl takdirde 
çok acı ağnlara ve kulağın cera
hatlcnmeılne yol açar. Bundan 

lbaıka ıaç tarafından kapalı tutulan 
kulaklarda diğer cilt hastalıkları 
da baıaösterir. 

itte bu tehlikeyi gözönünde 
bulundurarak aaç tuvaletinizi, 
kulaklarınız açıkta kalacak su
rette yaphrınız. 

* Bau kadınlu Yarchr ki 

Romatizmayı fena ve çürük 
dişler, hastalanmıt ve kabarmıf 
bademcikler, hastahkh boğazlar, 
ceraha,!i ve akıntılı kulaklar ve 

yaralar doğurur. Bilhassa rutubet 
ve ioğuk algınlığı başta l'elir. 

Viicudlolbde bu feaa teylere 
meycLıa •ermeueniz. romatizmaya 
kartı keadlnki korumuı olunun-. 



Denize airmeyi sevmediğiniz 
halde niçin hergün p"ja geliyor• 
ıunuz? 

- Mayo giymeyi aeviyoruml 

1 1 

1 Perşembenin le~~ 
1 1 
Aralarındaki Fark 

Yumu9ak huyludur.. Ne yap-
aanız, nereye gltıenlı eeıfni 

çıkarmaz •. 
Sırtınızdan mantonuzu çıkarır

ıınız, başınızdan ıapkamzı atarsı· 
nız, kısa etek, kolsuz bluz giyer· 
ımız.. Çorapsız ayaklarınıza ter· 
likten daha hafif ıskarpin geçirir· 
ıiniz .. 

- Mantonu niye çıkardın? 
Demez .. 
- Şapkasız sokağa çıkılmaz! 
Diye darılmaz .. 
- Kısa etek giymek ayıptır .. 
Sözünü aöylem"z, ve bilhassa: 
- Kısa kolla elalem içinde 

dolaımıya utanmıyor musun? 
Diye kafa tutmaz 1 

* Aksinin biridir. Ne yapmak, 
nereye gitmek isteaeniz karışır, 
mani olur. 

Sırtınızdan mantonuzu çıkar

mak değilya, mantonuzun yakasını 
bile açamazsınız, ınpkanızı batı· 

nızdan atamazıınız, hele kıaa 
etekle, kolsuz bluz giymenize biç 
razı olmaz; bacaklarınızda çorap, 
ayaklarınızda ayakkabı muhak-
kak bulunacaktır. . 

- Mantonu çıkaracak olur-
aan halin haraptır! der. 

- Şapkasız ıokağa çıkarsan 
saçlarını darmadağınık ederim. 

Diye korkutur. 
- K11a etek, kolıuz bluzla 

seni görrniyeyiml 
Sözlinü ikide bir tekrar eder. 

... 
Hanımefendi okuyucularım! 
Şimdi size soruyorum.. Bu 

iki inden hangisini tercih eder-
ıiniz? Birinciyi değil mi? Hakkmız 
var.. o. çok iyi , çok munis, çok 
uysal.. Öteki fena, alui, taham
mül edilmez bir 9ey!. 

Amma sak~n erkek tiplerinden 
b ahsettim unmayınız. Yazla, 
kışın farkı 1 ı anlattım. 

IMSET 
..... ' . ... .. . . ' . .. . .. ..... . .. 

Bu oünya ne acaiptir .. 
Bazı ları ye'ken açıp denizde ge
ze ler, sesiıi çıkaran olmaz. Biı 
biraz. bo} numuzu, kolumuzu açıp 
karada dolnısak her önüne ırelen 
bir 9ey ıö~ lwl 

1 Veclzelerl 
Şair olaaydım, 

yalnız razakıdan 
çekilmif rakıyı 
içerdim.. ikisi de 
birbirile kafiyeli 
geliyor. 

"'" insanlar tuhaf-
tır, elinde bir ol
ta deniz kenarma 
aiden: 

- Balık tut
maya gidiyorum! 
der. HUınü ku
runtu balık alık
mıdır da, her ba-

~ 
------~ 

lık tutmaya gidi
yorum diyene tu
tulu versin! Da'gm koca - Allahaısmarladık karıcığım! 

Gençliğinde sakalının teli 
kadar genç kızı baştan çıkarmış .. 

Gençliğinde hiç :ııakalı 

yoktu, hcrgün tıraş olurdu. 
•• • • • • 1 • • '_. 1 •••• • • •• 1 • • • 1. 1 . .. · --

Hazırlop 
Dü ı bakkaldan bir yu

murta al mıştım, fakat hava oka

dar sıcaktı ki.. . 
- Yumurta bakkal dükkanın

da kokmuş mıydı. 

Sarışın Olsun 
Bu bir eme l 

Uiyorum; 

Bir ~ii z:f' l i ııt iyorurn .. 
Yazın olııu ıı , k ı~ ııı ol ııun; 

Aııımıı aıarı ~ın olııun .. 

1 Jokiilsim RBTI 

Al im l!R~·lım 

ı\ lnn ıa .. 

* 

Y ıızuuıin lı <>r yıuıırıR .• 

flenlRrıın ıı .. 

Oın 111.lft rımı .. 
'\ nıııl ın~ıııı l n Oll!11n ynim, 

( )k şn!!ırı l'll<'rim .. 

Ok~""ın: 
( )k~ l\8lD •• 

Snrı altın finçlıınııııı 

~urı a ltı ıı buklumlerıııi, 

J ler ycr iııı .. 

B u bı r emel d iyorum, 

Bi r gi ı zel istiyorum; 

Ynzm olrn ıı . kış111 olsun 
Amma sarı şııı olsun '. 

Mizahçı 
L _ _J 

f Vecizele-rf 

Y ıldıım kuy• 
rukluaundan kor· 
kanlar, baloda 
kadının kuyruklu 

entari giyenine 
1&rılıp danseder

ler. 

* 
Otomatik tele-

fonla, 1&ntıralh 

telefonun araaln• 
da bUyUk bir 

fark 
birinde 
zır zır, 

eantıral 

yoktur; 
makinı 

ötekinde 
kadın 

vır vır eder. 

- Ne mukemme ı bir erkek .• 
Usta bir marangoz eline geçse 
keser biçer de benim gibi dört 
tane genç kıza dört tane koca 
meydana getirir. 

....... . .. . ... . .. ...... • ....:.11 ' •••• 1 • •• 1 . ... 

Gölge 
İri, yarı adamın peşi sıra ufak 

bir çocuk yürüyordu. iri yan 
adam kızdı. 

- Sen hep benim peşimden 
mı geleceksin? 

- Darılmayın efendim; an
nem sokağa çıkarken tenbih etti: 
daima gölgede yürl\, dedi. 

- Hayır, fakat eve gcfrince
ye kadar hazır lop olmuştu. 

~:..___========== 

- Senin fU yeni otomobilini bir ay bana versen, ben kullanaam; benim eski otomobilimi de sen 
kullansan, ıııonra yine deiişıek; herkeı ıenin de, benim de, birer eaki birer de yeni otomobilimiz \'ar 
zannederlw 1 

- Kocam tam altmıı yaııg• 
dadır; fak at her zaman ııençlitlıl 
muhafaza ettiğini aöyler .. 

- Billrlm, kocanızın muhay; 
yelıl çok kuvvetlidir. 

r-~...,,.-=-• ..,,l~z:.:..18.._.I'_::..,, ~ 

Mesai Saati 
MUeısesenin mUdUrll memur• 

•ordu: 
- Mesai aaati haricinde de 

çalıştığınızı iddia ediyorsunuz ..• 
Arkadaşlarınıza sordum, böyle bit 
ıey görmediklerini aöylediJer, bu 
lıe ne dersiniz? 

- Arkadaılarıma ne diye ıor• 
dunuz, ıi:ı daha iyi bilirsiniz .• 

- Ben daha iyi mi bilirim. 
- Evet geçen ay dört def• 

evinizde yemek yemeye geldim 1 

Evet 
Kadın çirkindi, erkek te gU· 

zelce.. Çirkin kadını glizelc• 
erkeğe vermek iatiyorlardı: 

- Neye tereddüt ediyorsun? 
dediler.. insan böyle bir kadını 
gözü kapalı bile alır! 

- Sonradan gözlinU hiç aç• 
mamıya razı olursa, evet: 

ikram 
Evine gelen misafirler• 

soğuk bir içki ikram ediyor mu• 
ıuiı? 

Ediyorum, misafir gelir 
gelmez şerefine vantilatörü açl'" 

yorum!. 

imtihanda 
- Bir gazın zehirli olduğunıJ 

naaıl anlarsınız? 
- Koklarım, eğer koklar kok'" 

lamaz dlitlip ölilraem; anlarım ki 
o gaz zehirlidir . 

Tabii 
iki balık tutma meraklı•• 

arasında: 
- Sen geceleri de mi · balı~ 

tutuyorsun 1 
- Eveti 
- Karanlıkta balık, oltan• 

taktığın böceği görüyor mu? 
- Tabii görüyor; o, görsU11 

diye ateş böceği takıyorum. .., 
... _ .. .. ' •• ••••• 1 • •••••• · ~ ••• •;._,.,,.,.. 

Evine hırsız girdi de kotl<" 

madın mı? 
beıı 

- Hayır korkmadım, , 

onun yüzüne gllldUm, o d~. ba; .. 
güldü, biz karşılıklı glilUfUP ·dil' 
rurken kocam da karakola 1 1 

haber verdi .. 



~ı.,fa 
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. ı Amerikada Ahlaksızlığa 
Karşı Harp Açıldı 

Açık Filmlerin Sıhhat Ve Ahlak Boz· 
gununa Sebep Olduğu ileri Sürülüyor --------iki aydanberidir ki Amerikanın 
muh.telif ıehlrlerinde ainemaya, 
daha doğruıu açık filimler• kar,ı 
birkııım halkın tiddetli bir ak· 
ıUl'ameli hüküm ıürmektedir. 
Papuların teıvikile hareket eden 
birkııım cemiyetler, açık filimlerin 
yasak edilmeıini h.Uktimetten lı· 
temiılerdir. Halktan hirkıımı da 
açık fUim mlicadelecilerine iltihak 
ettikleri için vaziyet çok çetin 
bir devreye girmiı bulunuyor. 
PapaıJar ve bunlara iltihak 
edenler, açık filim1ere karıı niçin 
harp ettiklerini ı.öyle anlahyorlar: 

" - Çıplaklığı bir tarafa 

Beyaz perdeyi seyredenler al• 
nema sayesinde maddi ve manevi 
çok kazançlar elde etmiılerdi,. 
En ahlAksız kimselerin, bir kaç flla 
1eyrettiktıen sonra doğru yola dön· 
dükleri çok görlinmüttllr. Papas• 
ların mütaleaları doğru değildir." 

Bu arada ıinema kumpanyala• 
rmın ıahipleri de hlikfımete mUt· 
terek bir miiracaat yapmak ta• 
ıa vvurun dadırlar. 

Bunlar papaalarm, yalnız şahsi 
menf aatlerlni ve dini makaatlarmı 
düıünerek ıinemanm aleyhinde 
cephe aldıklarını da UAve etmek· 
tedirler. 

J••tt IC.ro.v/.,I H Kl•rk G11'1 •tt11l çevlrdilcl•rl "Da'IU riig .. ı,, /ilminde 

bırakalım, fftkat öyle fillmler 
çevriliyor ki bunlar inaanların 
yalnız ıehvet hiılerine hitap 
ediyor. Bunun neticemi olarak 
ahlik mofhumlRn kayboluyor. 
Ayni zamanda 1eyircilerin ııhbl 
vaziyetleri de fena halde · aarıılı
yor. Sinemanın faydaaını lnkAr 
edenlerden değiliz. Fakat ınhhat 
ve ahlak Uzerine çok fena tesir 
yapan bu iİbl filimlerin yuak 
edilmesi llzınıdır ve biz bunu er 
geç temin edeceğiz. " 

Bununla beraber bu lıte en 
ziyade korkuya düıen ıinema 
yıldızlarıdır. ÇUnktı bazı yıldızlar. 

sinemaya ııkı bir ıansUr konul• 
duğu takdirde alnemadan ister 
istemez ayrılmak mecburiyetinde 
kalacakları kanaatinde bulunu• 
yorlar. 

Beyaz Perdede 
lapanyol Güzelleri Fransız Yıldızlarile 

Mtithiş Bir Rekabete Giriştiler 
Son zamanlarda fapanyol ıtt- , .......................................................... -.. 

ıellerine ıinema kumpanyalara 
fazla itibar etmeye ba9lamı9lar, 
ltu yUsden Franıiz yıldızlarile 

l1panrol yıldızları araaında tid
detli bir rekabet bat göıtermit· 
tir. Operet filimlerinde lıpanyol 
yıldızları tercih ediliyorlar. ÇünkU 
onların lkıvrak dansları, ıakrak 
kahkalaaları seyircileri daha iyi 

cezbetmektedir. Fransız kumpan· 
yalarından bazıları lapa11yol yıl· 

dıılarından birkaçile yeni muka
veleler yapmıılar, bu vaziyet 

Fransız güzellerinin onörlerine 
dokuumuıtur. Bu yöıden yıldız· 

lar ile kumpanyalar· araıı~da bir
gUrliltU kop111uından korkuluyor. 

Iıpanyol yıldızlarının en tlhretll
leri timdilik iki tane.lir. Biri, 
hillur ıHlle meıhur olan Rakel 
Radrigo, diğeri de kıvrak dantla· 
rile töhret bulan Antonya Kolo· 
ıne'dir. 

'°" Sarııın ııllzel Cin Harlov 
•açlarını koyu kumral reaıe boyat-
mak İ\\ln 1 v 

ça ıttagı kumpanyadan 
millıaade i t . 

. •. ••ıttir. Kumpaııya 
müdürü verdı.ıı.: c- t k cH 1 •• ... vap a, en ı · 
oin ıarı lepiska aaçlarlle töhret 
bulmuı olduğunu, bu sebeple 
muk11velenamedekl mtldd~tin bit
meıine kadar saçlarının renaini 
değiştirmeye 'müsaade etmiyeee
iinl bildirmiştir. Cin Harl .. v l:::ı 
rot cevabından çok miltecs~:r 
olmu,tur. 

lf Fransız yıldızlarından Mari 
Glori cotkun bir beygir merak· 
lıııdır. Ayni zamanda çok iyi bh 
binicidir. Fakat geçen gün bUtUn 
beygirlerini satılığa çıkarmııtır. 
Sebebini soranlara demiıtir ki: 

" - Hayvanlarımı çok Hvi· 
Yorum. Bu aevai yüzünden onlara 
h•p ben bakıyorum. Seyiılere 

Fr11nsız •rk•k gıldızlorı1ftfl en 
g•nçlerindet1 Moris M•ggo] 

"iii;~t···;d~;;;i;~;~;;:···s~ ..... ;~;;;;ı . 
bent çok yorduğu için hayvan 
beslemekten vazgeçtim. ,, 

l(- Joan Kravford yeni bir 
evlenme teklifi kartııında kalmıı
hr. Bu teklifi yapan, iki ıeneden 
beri Nevyorkta oturan zengin bir 
Ingilizdir. F akal güzel yıldız bu 
teklifi reddetmif, şimdilik evlen· 
mek fikrinde olmadığını aöyle
mi,tir. 

Yeni Çevrilen 
Amerikan 
Filmleri 

Silviya Sidney " Brodvayh ni
ıanlı 11 iıimli yeni bir filim çevir
mek Jçia hazırl•aıyor. 

'f Maruf Alman reji•örll . .._ 
tiyatro Uıtadı Makı Raynhard'ın 
oj"lu Gotfrld çok güzel ıarkılı 

bir operet eenaryoıu hazırlamııtır. 
M. G. M. kuınpanyası bu aenar• 
yoyu Fredrik Marş ve Janet 
Makdonald için 1atın almııtır. . 
iki yaldız yakında karııhklı olarak 
bu y•i eaerl filme alacaklardır. 

""' Maruf lıpanyol yıldızı 
Blanka Vifer, yakında Amerikada 
b8yttk '1lr filim çevirecektir. 

)#.. Glbel yıldız Nanıi Karol 
kııa bir zaman ıçın ortadan 
kaybol•uf, mukavelHI bittlii 
için, iıtirahat etmek Uıore bir 
kenara çekilmi9ti. Cici Nanıl 
tekrar stlldyoya dönerek ye~i bir 
fiHm çevirRJe(e ba,lamııtır. Bu 
~ıer, bet filim için im:ialadığı 
yeni mukavelenin ilk filmidir. 

150 Çift Eldiven 
Holivutun güzel yıldı:darıadan 

Mari Bolana eldiven meraklısıdır. 
Çeılt çeıit, renk renk eldivenleri 
vardır. Geçen glln dolabını aç· 
mıı, eldivenlerini aaymıı, 150 çift 
eldiveni olduğunu görtınce buna 
kendiıi de hayret etmiştir. 

Vıllas Berri Kızım Haydutlırm 
Elinden Kurtardı 

V.lla1 Berri ., Define Adaaı ,, 
iaimll filmi yaparken rolü itabı 
bıçak at111uını öirenmesl lizım .. 
ıelmitti. Artist derhal bu iti 
<Sirenmeye koyuldu ve az bir 
zamanda okadar güzel bl~ak 
atmıya baıladı ki, yedi metre 
meaafede11 latediii noktayı kurıun 
gibi buluyordu. 

O zamandanberl, Vallaa Ber
rl'nin manevi kıu aUzel Karol 
Ann'ı kaçırmak teşebbttıUnde 
bulunan binürU haydut arbk ona 
tehdit mektubu yazmaktan •az
ıeçmiılerdir. 

Buna kar,ılık ılnema kum
panyalarının ve yıldızlarm ml\ta
le•ları da ıöyledir: 

" - Filim, hayatın aynasıdır. 
Her filmin mevzuu, onu seyre• 
denlerin ibret ıözlerinl açacak 
mahiyettedir. Sinema fennin en 
bllyük harikasıdır. 

Bir gazete muharriri bu hu· 
ıuıta erkek yıldızlardan Jor; 
Bankroft ile görüımUt ve fU 
mtıtaleayı almıftır: 

11 
- Sinema insanlığın her 

aafhaamı, tarihten bile iyi göıte• 
ren en medeni bir vasıtadır. 
Ona diJ uzatmak nankörlOk olur. 
Sinema ıayeıinde birçok keıff .. 
ler temin edilmlı, billnmiyen bir• 
çok ıeyler meydana döknlmüştllıı. 
Sinema iıtikbalin hakimi ola• 
caktır. 

.. 

Biat•r K,,..61>-, Toii v;,.1 ve pllİj arkod11ıları 
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Balkan Oyunlarındaki V aziye 
timiz Ümit Verici Değildir 

Zajr•p •11huında açıl•n 6•ıl11cl Balk•n og•nl11r111ıJ1 oll11tpigat g•mlnl gapılırl•• 
Zağrep ( Husuıt Muhabirimlı.· görllldU. 5tj puvanla Yunanlılar birinci. 

den) - Gllzel geçen bir tren Ajans haberleri vermltlerdlr, 45 puvenla Yugoslavlar ikinci. 
yolculuğundan ıonra buraya gel• billrainiz; 100 metrede finale 22 puvanla Romanyalılar OçUncU. 
dik ve birinci günkü mlisabaka· kalamadık. 800 metrede ben 12 puvanla Bulgarlar dördUncll. 
iare girdik. Evveli iki şeyi söyle· yedinciden daha ileri ıeçemedim. 10 puvanla Türkler beıinci. 2 
mek liıımdır: Diık atmada Veyıl beılnci oldu. puvanla w\rnavutlar altıncı. 

J - ilk günü aldığımız netf· Cirit atmada Karakaı d6rdüncU· Cumartesi günü; 200, 400 ma· 
celerle bundan sonraki mü1a.baka· ltıiO ıeçemedl. Yüksek atlayıcl nialı, uzun atlama, 5000 metre 
ları gözümüz önüne getırlnce, Haydar üçüncll kaldı. Halbuki yarıı, gülle atma, 800 metre, 400 
takımımız hakkında bUyUk bir Haydardao daha iyi derece bek· metre ve Balkan bayrak koıuları 
ümide kapılamayız. liyorduk. Sahanın arkadaşımızın vardır. 

2 - Beşinci Balkan oyunlar&• alııtıtından fazla yumuıak olmaaı Bu mllsabaknlar içinde gUlle 
nın tertibini. ~zerl~rine. ~lan Y~· Haydara 1,75 den fazla atlamak atm.lda Veyside ümidimiz var. 
goslavlar bu ııı limıt edıldığl vekıl· lmkAnını vermedi. Bu gidişle geçen seneki vazi· 
de organize edemediler. Yarıı· ( 4 X 400 ) bayrak yarıımda yetimizi muhafaza edebilirsek 
ların sonunda ıalibiyet bir Yu· eaHen ıaaMmız çok yoktu. Nlte· iyidir. 
goılavda kaldığı zaman halk sa• kim blrinclliA'i Yugoalavlar, ikinci· Bh alzleri ve buradan aldığı· 
baya hftcum ediyor ve ıampiye>e liğl Yunanlılar, ilçllncUIOtU Ro· nıı haberlerden duyduğunuz te-
nunu kocakhyarak sahayı panayır manyalılar paylaıtılar. essUrleri dUıllnUyoruz. Sizde biı· 
yerine çeviriyor. Hatta buyllzden ilk gUntın umumi taanifindeld lere dua edin. 
mühim bir kotunun akıadıiı bile puvanlarımı& b&yle olduı Ömer Besim 

Memlekette Spor j Yelken 

1 . f d -Y d . G ı· Birinciliği için 
zmıt man ur u a tp Resmi Tebliğ 

lttilaat.porluları 2 - O gen•n lzmll fdmaa 11ard• 
Bundan iki üç ay evvel biten 1 geçtiklerini ve bunun için l .. JI· 

küme ıampiyonluklarında lımit bataporlularla tekrar maç yap• 
kümeılnln birincisi idman Yurdu mıya hazır olduklarını bildirmit· 
olmuştu. Fakat o zamandanbtri lerdir. Bu karar kongre Azala· 
lttihatıporluların itirazları devam rınca alkışlarla kabul edll-
ediyordu. Evveli idman Yurdu miştir. Bu çok dedi :kodulu 
oyuncularına yapılan bu itirazlar maç nihayet cuma gUnU oynana· 
asılıız kalınca bu sefer Herekeli caktı. Spor meraklıları Ye halk 
oyunculara itiraz etmiıler ve 1abahleyin final maçını beklerken 
bunlarla olan beraberliklerini bu havadiı ile karıılaıarak h~y•· 
hükmen mağlup etmek ıuretile canlandılar. 
idman Yurdile ayni puvana malik Çok kalabalık bir aabada 
olmak ve küme birinciliği için Adapazara hakemi Niyazi Bey:n 
idman Yurdile tekrar karıılaımak idaresinde maça baılandı. Her 
gayesini gUtmUşlerdi. fakat bu iki tarafta bir canlılık aörUnüyor, 
it!raz da futbol heyetince nazarı bllhaasa lttlhatsporlular bu ağır 
l~ıbara alı~~amıı ve bu cuma oyunun altından muvaffakiyetle 
fın~l maçı ıçm Adapazar idman çıkabilmek için çok çalışıyor• 
Yurdile lzmit Idman Yurdunun tardı fakat idman Yurdunun 
ıampiyonluğu aralaranda paylaı· hiki:n oyunu neticesinde maç 
maları kararlaşmııtı. Her nedense ııfır iki lzmlt idman Yurdunun 
perşembe glinU akktamk' alela.cedle ialebeıile bitmiı ve dedi kodular& 
toplanılan mınta a ongresm • fil 
bu maç Gı.eriııde hararetli müna· Idman Yurtlula~ en c~vap ver· 
kaşalar oluyordu. BUtiln bunları miıler~di. Ş~mdı ~ocaelı pmpl-
slikfınetle dinleyen idman Yurdu yonlugu içın lzmıt idman Yurdu 
.,,urahbaaları kongre riyasetine ve Adapazar idman Yurtları 

'le birinciliği haklarından vız karşılaıacaktır. 

Türkiye denizcilik federaayo• 
nundan: 934 TUrkiye yelken bl· 
rinclliklerl 26 ve 28 ·Ağuıtoı 
Pazar ve Salı günleri lıtanbulda 
Moda'da yapılarak ikmal edilmli· 
tir. 

l - Birinci mUsabakada lzmir 
mmtakasmdan Refik Bey 1 No lı 
ıarpisile birinci, lıtanbul mınta• 
kasından Hayri Bey 12 No lı 
ıarpisile ikinci, lıtanbul mıntaka· 
sından Şeref Bey 2 No lı ıarpisile 
UçUncU. 

2 - ikinci mllıabakada lzmir 
mmtakasından Refik Bey 1 No lı 
tarpiıile birinci, Istanbul mınta· 
katından Şeref Bey 2 No h ıar· 
pisile ikinci, lıtanbul mıntakaaın• 
dan Hayri Bey 12 No lı ıarpiıile 
UçUncU. 

3 - ÜçlincU mUıabaka da 
lıtanbul mıntakaıından Şeref Bey 
2 numarala ıarpiıile birinci, lzmir 
mmtakasından Refik Bey 7 nu· 
maralı ıarpiı"le ikinci, lıt•nbul 
mıntakaaından Hayrı Bey 12 nu
maralı ıarpisile üçUncU. 

Bu üç mUBBbaka netfceıine 
naıaran da 298 puvanla 7 numa· 
rah ıarpl dUmencisl f zmir mınta· 
kasından Refik Bey 934 TOrkiye 
yelken birinciliğini, 188 puvanla 
2 numaralı ıarpl dllmencitl lıtatı• 
bul mıntakHmdan Şeref Bey 934 
Türkiye yelken iklnclliA'flllı 85 
puvanla 12 numarala ıarpi dö
menclıl lıtanbul mıntaka1ıodan 
Hayn Bey de 934 Tlrldye yelke 
Uçüncüllll'Cln8 kazanmıı olduklara 
teblii olunur. 
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ı~tanbul - lzmir Rekabeti 

Türkiye Yelken Birincili-
• 
lzmirliler Kazandı w• • 

gını 

Türkiye yelken birinciliğine 
ittlrak için izmirden yelken ama
t6rlerlle beraber birçok merakla 
da lıtanbula gelmiştir. Bu yarıı· 
Jar futbolde olduğu gibi, yelken· 
cllikte de iki mmtakanın ııkı 
rekabetine veaile olmuıtur. 

Modada yapılan yarıılara ait 
Fenerbabçe kapdamnın iki mcc· 
muada neıredilen yazısı dolayısile 
yarııları takip etmek için lzmirden 
gelen ıpor muharriri Alber efen· 
diden aldığımız mektubun bazı 
parçalarını aıağıya dercediyoruz. 

Denizclllk federasyonunun bu 
huıuıtakl resmi tebliği de Alber 
efendiye hak verdigi için bu 
mektubun neırlnde bitaraflığımı· 
zın mevzubahı edilcmlyeceğine de 
kanllz. 

* 
Muhterem efendim 
Cumartesi gllnü intiıar eden 

Olimpiyat ve TUrkspor mecmu· 
alarmda yelken yarışları dolayı• 
ıile bilhassa Olimpiyat mecmu· 
asında F enerbahçe kaptanı KadrJ 
Bey tarafından yazılan yazıyı 

hayretle okudum: 
Denizcl'.ikten az çok anlamak 

ve bir gazeteci olmaklığım dola· 
yısile fk rıumumiyeyi tenvir 
maksadile bu yaZlyı yazmaya mec.· 
bur oldum. 

Kadri Beyin iddia ettiği gibi 
f enerbahçeli Hayrı yarışı bitir· 
memiıtlr. Hayri Bey tatil edilen 
bir yarııa devam etmiı ve ancak 
yarııın bir turunu ikmal etmlıtlr. 

Yarııları tatil etmek keyfiye
tine ielince; hldiae aynen ıu 
tekilde cereyan etmiıtlr. Deniz 
ltlerlle uğraıanlar gayet iyi bl·I 
lirler ki: B6yle ıert havalar ek· 
aeriya akıama doğru hafifler ve 
rtızılr kuYvetlni kaybeder. Bu 
Hbepledlr ki aaat 15 te baıla· 
maıı mukarrer olan yarıılara an· 
cak aaat 17 de bqlandı. 

Tam ıaat 17de ıtarttan baıta 
lzmtrll Tabir Beyin Meleği arka· 

aından yine lzmirll Refik ve f ethl 
Beylerin idare ettikleri Acarı ve 
bunları takiben latanbullu Hayri 
ve Şeref Beylerin f&rpileri çık· 
mııtır. 

Hakem heyeti yarııları büyük 
bir dikkatle takip ediyordu. 
Rüıgir da daha fazla tiddetll 
esmeye baıladı. 

Vakta ki ıarpiler Kınalıada 
önündeki ıamandırayı geçmeden ey 
vel rüıgir şiddetini arthrmıı hakem 
heyeti müsabıklann yar19a de
v am edemiyeceklerini takdir edee 
rek yarışların tatilini tahtı karara 
almış ve keyfiyetten Harun Bey• 
vasıtasile Tahir, Refik, Hayri ve 
Şeref Beyleri haberdar etmiştir. 

Bu tebliğ üzerine F enerbah• 
çeli Hayri Beyden maada diğer 
müsabıklar tatil kararını in· 
faz ederek yollarından dönmüı• 
lerdir. Vaziyet bu merkezde iken 
Fener kaptanının yanoın Hayri 
Bey tarafından muvaffakiyetle 
bitirildiğini iddia etmesi doğru 
değildir. 

Kadri Bey diyor ki: 
Bu muıabakalarda alakadar 

olan Fenerbahçe ile Anadolu 
klUpleri olduğuna göre hakem 
heyetine bu iki klUpten hiç kim· 
seyl ithal etmemek lazım gelirmiı. 

Evveli Kadri Beye hatırlata• 
lım ki Ziya kaptan hakem değildi 
ve burada F enerbahçe Anadolu 
meıeleıi yok ortada, ancak latan• 
bul, lzmir meaelesi vardır. 

Netice itibarile bu hldisede 
Kadri Bey kıraldan ziyade kı· 
raliyet taraftarı keailmiıtir. 
Çünkü HayrJ Bey yarııı terk· 
etmiı ve kendi arzususile Maltepe 
kenarından yavaı yavaı avdet 
etmiı bu müsabakayı bitirdiğini 
hiçbir suretle iddia etmemiştir ve 
edemezdi de. Ortada mevcut olml• 
yan bir hakkı aramak kulüpçü· 
lllkten mUtevellit fazla bir gay• 
retkeıllk olur. 

İzmir ıpor muharriri 
Alber 

a.~""" Atl•pHOf' ıt1 ... n ••"'" "• .... , ,,.,,... l•t•116ul•porl•'""'" 
Ad•l'•Hrlı •'i•"•ıl•rit• •lııemıı r•sl1r1lerl 
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Müzesi Ne Oiacaksınız ? Bunlar Gibi Mi?. Dünyanın En Kıymetli 
Franaanın meşhur bir hikaye· Şeyi 

cisl vardır : Alfona Dode. Bu 
adam okadar güzel hikayeler 
yazmıştır ki, ıöhreti bütün diln· 
yaya yayılmıştır. 

Fransada " Alfons Dodeııin 
dostları ,, cemiyeti, geçen 23 
ağustoata bu meşhur hikAyecinin 
öiümüntin yıldönUmünU yaptılar. 

Bu meyanda Provans'ta " Font· 
viyel değirmeni ,, ni Alfonı Do· 
denin müzesi haline getirdiler. 
Bu müzede muharririn senelerce 
yazı yazdığı kır.k masa, kiğıt 
sepeti, not defterleri, yaza yaza 
küçülmüş ve çekmecenin bir 
kenarında unutulmuş birsürü mini 
mini kurıun kalem, bozuk uçlar 
~• daha birçok ıeyler vardır. 

Çin Çocukları 
Çinde bulunan Çinli çocuklar 

kadar pisboğaz hiçbir milletin ço· 
cuğu değildir. Çin çocuğu eline 
ne geçerae yer, boı durmaz. 
Hatta 8 yaşında aigara içmiye 
başlar. Çocuk daha doğar doğ· 
maz, anncai, babası idet olduğu 
fi.zere bebenin ağzına kaşıkla çay 
verirler. Bu yUzden Çin çocuğu 
hiçbir zaman aıhhatli kalma.z. 

Sporcu Bok•~r Hatip 
içiniz.de birçoğunuz. resimdekiler gl~I birer güz.el be.· •ıkı;> yaaaklarınır.ı titiriyouanıı:. bokaör, kollaranı1.ı batımı 

bekainlı:.. Veyahut ta bunlardan biraz daha l üyükııü nilz. üstünden eksik etmiyor.anız aporcu, eter ellniıl a-erip, 
Acaba •İz bfiyOyünce ne olacak11naz?. Bunu bulmak çok aA'zınıZI açarak gevezeleniyoraanız hallp .. nutukçu,, 

Evet, buna siz altın diyecek• 
sini.z değil mi? Hayır, dünyanın en 

kıymetli ıeyi altın değil radyum• 
dur. Çünkü radyum her yerde 

olduğu halde, pek az bulunabilir. 
Her cismin içinde parça parça 

saklıdır. Radyum bilhnasa doktor· 
)arın aradığı, binlerce lira verdiğ; 

birşeydir ve altında n 6 • 7 defa 
daha ağırdır. 

Sokak Telefonlar1 
Amerikada halka bir kolaylık 

olmak üzere "telefon ittihat tir

keti,, yeni bir teıebbllate buh· n· 
muıtur. Şirket büyük phirle . ı 

her aokağına, 30 metrede L.r 
ufak bir kutu koymuı ve otomo
bille geçen, yaya yOrtıyen yolcu

lar bu kutu içindeki telefonlarla 
ihtiyaç zuhurunda istediklerini ko· 
layca temia etmişlerdir. Telefo:ı 

kol111dar. EA-er s iz. de bu lıel ekler ılbi yum. uklannız.ı o1acakaınıı:.dar. 

kutusunun kapağı, ancak altındaki 
kumbar~ya 2 kuruı abldığı tak· 
dirde açılmaktadır. 

-====~~~===~---==-======-===-===========-=====-""'-==--=-=---====---.,,,,,_=======~-=-=---===~-===-=t=-=ı--ıaa:=~~ 

1 Bu Haftanın Bilmecesi 1 
---------------~~--~ 

Çiftliğin Sahibi Nerede ? 
Bu kOçDk çift· 

liğin herteyl ta· 
mamdır. Ataç· 
lan, ldlme.&eri, 
hayvanları, hep
li.. Fak at ıahibi 
ortada yok. 
Hayvanlar aç 
kalmışlardır. Ho
ro.z mntemadi· 
yen öterek aahi-
bini an yor. 
Fakat zavallı 

adam, paraaız· 
bktan görün· 
mek istemiyor. Resimae bir yerde saklıdır. Acaba bulabilir misiniz? 
Bu bilmecemi.zi balledenlerden 100 okuyucumuza muhlelif l·edi· 
Jeler vereceğiz. 

Geçen Bilmecemizi 
Geçen Bllmecemlzde 

K•z•n•nlar 
16 Atustos 

doğru balleden
terden birinci• 
1111 la tenbul 
Sinci hkmek· 
tep telebesln
de 3'16 Şinasi 
efendi kazanmıı· 
tır. T&lil! oku
yucumuzun bedi· 
:vesi olaıa futbol 
lopunu lllat-
baamı.zdan gelip Geçeııkı Lılmece· 
alması rica olu- mizde bir yaıi ta· 
nur. Diler ka- kımı kazanan lı· 
ıananlnrdan le- taııbul Kız Muallim 
tanbulda bulu- Mektebinden 
nanlann hediye· Halide H. 
lerini Perşembe '!e Pazartesi günleri 
öğleden llonra bızzat matbaanuzdan 
almuları lUzımdır. Tüşradakllerin hedi
yelı: ri po~ te ile gönderilir. 

Doğru Halledenler 
Birer elbUm alacaklar: J\'ayse ı 1 

merkez malmtldürii Mustafa Bey kı1.ı 
Nezihe, .İstanbul Kadıköy erkek liııesi 
726 Ali Cazip, Salihli Mitafpaşa oad-

desi paııtacı .Kazım vasıtasile Ayhan, 
Tllhraııpasnj mutemedi Mehmet Bakır 
Bey ve Hanımlar. 

Birer mUrekkepll kalem .... 
caklar: lst.aubul Samatya Hacıkadın 
mahallesi Panı•ıkçu sokak Ha~riye, 
İstanbul kız lise i 58 Samime, lııtanbul 
kız Ortamektebi 17 Neriman Numan 
llltanbul Bıırgazadası Güzin caddeıi No~ 
18 de Saliha Se~im Hanımlar. 

Birer kutu oyuncak alacak· 
lan Aydın Umurlu İlkmektebi 29 Oıı· 
man, lstanbul Geleııbevi Orta mektebi 
312 İblahim Salalıattiıı, lzmit hükumet 
karı ısında N o. 202 de Eatile Emin, 
lstanbul Nış&ntafı kız Ortamektep tale
baıinden SJ 8 Semahat Hanım ve 
Beyler. 

( Arka11 1ann ) 

Köpek, liatik topu Daul ıetirdi'l. 

- Anne, Attila bana bir to
kat vurdu!.. 

- Peki, ne yaptın da vurdu?. 
- Daha evvel ben ona bir 

tokat vurmuştum dal .. 

Eğlenceler 
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Yukardaki reıimde fil, may

mun, gergedan kardeşler bir ıeye 

binmlı gidiyorlar. Niye?. Anla· 
mak isterseniz elinize bir kurşun 

kalem alınız. Ev•eli A harfinden 

baılıyarak N harfine kadar çizi· 
nlz. Sonra yine 1 rakkamından 

28 e kadar yUrüyllnUz. Görecek· 

ılniz ki, bu Oç hayvan kardefin, 

aevinmelerl aiıiıi de hoıanaıa gi· 

decektir. 

Bu Haftanın Masala 

' -------------------
1 y ilik Unutulmaz, ! .. 

Çok eskiden 
Romalılar zama· 
nında Alfrik is
minde kliçük bir 
çocuk YardL Bu 
çocuk bir giln 
ormanda gt:zer
ken dört aılana 
rastgelmiş, onla· 
rm inleyip hoP"' 
ladığını görlince 
yanlarına gitmişti. 

Zavallı aslanla· 
rm dördünün de 
ayağına diken batmıttı ve ye,. I 
de sürünerek " Alfrik ,, e yalva• 
rıyorlardı. AUrik korkmadı, aslan· 
larm iri pençelerinden dikenleri 
birer birer çıkarmışb. Aslanlar 
onun bu iyiliğini onutmıyacaklaırnl 
söylemek iıter gibi " Alfrik ,, in 
ellerini yalamışlar ve gitmiılerdi. 

Aradan altı ay geçince, 
" Alfrik ., kendi bağlanna giren 
bir sürü atlıya kızdı ve bunlan: 

- Sersemler, hırsızlar!. Bağı· 

mızı çiğnemeyin!. diye tahkir etti. 
Halbuki bu atlılar Roma lmpara· 
toru Neronla adamları idi. Neron 
çocuğun tahkirini itilince: 

- Tutun fU haylazı!. diye 
bağırdı. 

Bir ıürU adam «Alfrik» 1 ya• 
kaladı, atlarına atıp Romaya g~ 
tirdiler. 

Erteıi KUn "Alfrik,, arslanlara 
parçalattmlacaktı. ÇUnkU hfikilm· 
dar Neron çocuğa çok kızmıı ve 
b6yle emir vermiıti. 

Bir sabah "Alfrik"l getMp 

Adanlar, •çlılcta• 11arlıg•• 
6Özierle megdano atıldılar 

koca meydana bıraktılar. Et· 
raf binlerce halk ile kaplı idi. 
Herkea bu güzel çocuğa acı

yordu ve zalim hOkümdara 
beddua edişordu. Nihayet Neror 
emir verdi. Ta karpdakl bUyUL 
demir kapı yukardan açıldı ve 
beı aralan, açlıktan parlayan giSı· 
lerle dışarı fırladılar. Halk: 

- Eyvah, çocuk parçalandı!. 
Diye çığlıklar kopanyordu. Fake ~ 
bu aırada bir mucize oldu. Döı 
aralan hızla koprak geldi ' ı 
.. Alfrik,,ln dizleri dibine çökerel , 

kuyruklarını sallamaya, çocuğu 
ayaklarını yalamaya baıladılaı 
Beşinci arslan çocuğa ablma 
istedi fakat öteki arslanlar deı • 

bal arkadaşlannı parçahverdile• . 
Bu arslanlar, Alfrikin altı ay., e · 
vel ayaklarından diken çıkardıf 
arslanlardı ve Ncron bunu g~ · 
rilnce de Alfriki affetmiıti. iyili :~ 
hiçbir zaman unutulmaz! •. 

Çiler 

Tren tuz yığınına .....ı yardı? .. 

., 
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Dübaracı Apik T e Yaman Hovardaydı ( Baıtarafı 1 inci 1ayfada 
Vaaıf Enderuni; 

Iıtitraden zikredeyim. Abdi ahkar, 
yaş yaıamış, gün görmüş olmaklığım 
dolayısile merkepten, esterden, 
eıpten miktarı kifaye antarım ya, 
o da bahıi ahar... Ne arzeyliyor· 
dum? Bittabi ulumu baytariye ile 
müteveggll değiliz. Şu bi~isil 

kühe} lanların belki de KanberiAli 
ıeceresine kadar dayandıkları ih
timalden bait değilse de yüzünüze 
güller, matbah için alınan kıyyesi 
on paralık pırasa ve lahana bile 
badelmuayene iıtira kılına geliyor. 

Bayat mı, porsuk mu, tohumluğa mı 
kaçmıı diye nazardan geçiriliyor. 
Bazarda ve Esvakta, çift okkasmı 
bir meteliğe mubayaa ettiğimiz 

hamıi balığının bile terütazeliğine 
bakıyoruz. 

Katip Raifin çatak kaıları gö· 
ıü,e iliıen tombul miras yedi, 
enikonu kızıyordu ı 

- Marmarayı tuttun, Hayırsız 
adalara doğru pupa yelken açılı· 
yorsun yahu!.. Kısa kes; kararı 
Terdik, bu yağızları alacağız itte. 
Üç aşağı• beş yukarı uyduralım. 

- Kambur Nabi, içinden oku· 
duğu lahavleyi belli etmedi; it• 
marn etti: 

Kerem buyur Ahmet Beyciğim, 
tosun cambazcığım, görüyorsun 
ki Bey oğlumuz hahişker; daha 
doğrusunu istersen saikai civanı 
ile acul... Arzusu veçhile beygir· 
lerl işt!ra edelim amma ve lakin 
bir defa alır gözle muayene, le• 
delhacce bir baytara irae icap 
etmez mi? 

Duba gürledi: 
- Kırk kere ıöylUyoruz; mal 

meydanda be gözüm. Buyurun, 
istediğiniz kadar muayene ettirin •• 

Hep birden, hürya aıağıya 

saldırdılar. 
Nabi Efendi yel yeperek yel

kenkUrek, en önde koşuyor, ki· 
tip Raif arda kaldığına kızıp yine 
katlarım çatıyor, Tombul Bey 
keklik gibi yuvarlanıyor, Sulu 
Sezai avcunu boru gibi · yapıp 
bombort taklidile Hamidiye mar· 
ımı çalıyordu. Duba ile yardağı 
da fıskosla en arkadan geliyor· 
lardı. 

Taşlığı geçip tam kapıdan çı· 
kacakları anda kambur bir ka· 
ranbol daha yaptı. 

Yine iri gövdeli birile çarpıı· 
mıştı. Bu dübaracı Apikti. 

Dübaracı Apik 45 lik bir 
adamdı; Vehbi Beyin kona&"ına 
yeni dadananlardandı. 

Apiği Istanbul içinde tanımı
yan yok gibiydi. Dubaracı laka
bını alması iki sebepten ileri 
geliyordu. 

Mükemmel tavla oynar, en 
uıtaları, mahirleri, hiç oyun ver· 
meden yener, hepsini dübara ile 
altederdi. Dubaracı denilmeainin 
ilk sebebi bu. 

İkinci ıebebi, aksata ve ho-
vardalık alemlerindeki dubara· 
cılığı. 

Apiğin aaıl zenaatı berberlik· 
mit. Eir vakitler, Kumkapıda, 
periikar dükkanı varmıf. 

Alaycı, hoşsohbet, keyif ehil 
olduğu için beylerden, efendi· 
lerclen sayısız ahbaplar edinmif. 

Bu meşrepte bir aciam kulu 
kadar dükkanın içine kapanıp 
çile çıkarır mı? 

Bile bile, sermayeyi kediye 
yUkletmiş; ışı, paşazadelerle, 
mirasyedi beylerle düşüp kalkmıya 
vermiş; Beyoğlularında, eğlence 
llenılerinde yaıamıya başlamış. 

Vehbi Beyle beş, on gUn 
evvel tanışmıf, çabucak senli 
benli olmuştu. 

O akıam, mlruyedi bey, kA· 
tip Raif, Sulu Sezai, "Eftalopos,,ta 
saı: dinlerken Apik: (Maıallah 
Vehbi Beyimiz, siz bundasıoız hal.) 
diyerek yanlarına çökmüştü. 

Şaıa kalmıflardı. 
Sanki kırk yıllık tamdık. Veh· 

bi Beyi ismile, cismile biliyor. 
Kimin neıi olduğuna, pederinin 
ne zaman vefat ettiğine, nerede 
oturduğuna, hulasa bUtUn cema• 
ziyülevveline agah .. 

Derhal kafalar uymuf, kanlar 
kaynamıı, o geceden itibaren 

Apik te Fındıklıya dadanmıştı. 
Nabi Efendi Apikle çarpııır 

çarpıtmaz, sayhasını tutamadı: 

- Vay, Apik efendi, sen mi
sin?. Tetik davranmaya idim şu 
kuı kadar vücudumu vagon kadar 
cU11enle hurdahaş edecektin a 
aziıim! 

Apik derhal şakayı tuturdu: 
- Al lafı, otur aıağı... Bey· 

ler, efendiler kulak olun, öküzün 
altında serçenin ezildiğini hiç 
işittiniz? .. 

Bu ne gibi laftır bUirsin? O 
}'&lan bu yalan, fili yutmuş bir 
yılan proverbine benzer bir )Aftır. 

Sulu Sezai, hemen yere yayıl· 
mııtı; katıhveriyordu: 

- Çok yaıa Apikçiğim, va~
lahi ıahverdim, sırsıklam oldum ... 
Yamanıın be Dubaracı, biçilmiı 
kaftan ismi buldun, tam kondur· 
dun. Beybaba serçeye benzemi-
yorsa şu caddede eşnek gibi 
anırırım .• 

Apik: 

- Ben Boı lif ederim aanır
sın? diyordu. Onu gördüğüm tak· 
kede ismini vermişim... ispatı 
kolay. Tortop olup bir Beyoğluııu 

dolanalım. kıyak bir eğlenti yapalım. 
Alayımız baba Hindi gibi gulu 
gulu ile vakit geçirirken beybaba 
serçe gibi cıvıldamazsa bana da 
lakabı takın; Kaz Apikl. deyin. 

Hep gUIUşerek, kahkahalarla 
setten indiler; beygirleri yanına 
vadılar. 

Nabi Efendi. 
- Evvelemirde müsaade; ka· 

rınca kararınca, kolları sıva· 
yım. Hezarıfenlik iddiasında de
ğilim amma derecel kifayede 
attan anlarım! diyerek hayvanlara 
yaklaftı. 

Battan kıça doğru muayeneye 
girişti; çenesi açıldı: 

- Aman tosun cambazcığım, 
beygirler beni eciçbUcüç, hörgUçlU 
mörgüçlU görünce belki huylanır• 
lar, şaha maha kalkar:ar. Ne 
kadar zahmetse gemlerinden 11kı 
tut, ağızlarını açalım, dişlerini 
görelim .. Kafi, kafi, kapa.. Kalı
bımı bastım; yaşları dört buçuk, 
nihayet beı. Şayet altı varsa 32 
diıimi ıu dakikada söktUreceğim. 

( Nabi Efendinin ağzının için· 
deki koskoca iğreti takımı unut• 
mayalım). 

Görlllen köye kılavuz iste· 
mez, işte diıler burada; hepsi 
körpe, ince, sedef. Kart atların 

diı maktaları mUsellesi olur, 
boyları kazma gibi uzar, alta Ustü 
yosun tutar.. MaşaUah alınların· 
daki beyaz akıtmalar da yerinde. 
Nakkaııhilkat özenip bezenmiş; 
mütenazır iki şeklihendesi gibi, 
biribirine örnek çizmiş. Bak 

i 

Vehbi Bey yavrum, kulak ver 
kitipçiğim, sen de işit DUbaracım, 
şu akıtmalar hamden ıümme 

şükren, üst dudakta nihayet 
buluyor. Şayet iki dudakta kilit· 
lene idi, selAmün kavlen mio 
rabbürrahim, bir alimetihabise 
olurdu. 

(Arkuı var) .... ·~·=-- . 1 •• ''. 1.'' ••• 1. 1.' ••• 1 ·~ 

Yeni Neşriyatı 
Askeri mecmua - Bu kıymetli 

mecmucınrn 52 nci yıl sayısı " Mora 
iıyanı ,, i~imli bir kitap ilô.vesile çık· 
mıştır. Ayrıca yine bu nüshanın tarih 
kısmı da büyük bir cilt tutmaktadır. 
Bu sayıda askerliğe ait birçok kıymetli 
ve alakalı yazılar vardır. Tarih kısmı 
ilansi, büyük harpte şimali -kafkasya , 
faaliyetleri hakkında haritalı, krokili 
zengin malOmatı havidir. Eser güzel ve 
mahdut veaait içinde viicuda getirilmiı 
olmasına rağmeD nefistir. 

Sabah olur gider, günler doğar, biz 
cünbüı eylerdik 

Kani ol cünbUıler, ülfetler, muhabbetler .. 
. . . . . . . . . , 
O gllltndam bir al şala bürünsün 

yürüsün .. 
Uou gönlüm gibi ardınca sürünsün 

yürüsün 

diyorlar. 
Hanııisinl anlamak kolay ? 

Hanıisl daha TOrkçe? Buna mu· 
kabil bana, mefhum hangisinde 
daha kuvvetli ? diyecekıe cevap 
basittir, (Finten). Fakat ne yazık 
ki Türkçe değil, Türklere anlat
mak için, (Raıin)i okurken cebi· 
mizde taıımak mecburiyetinde 
kaldığımız ( Vizen tal ) Efendinin 
(Fransızcadan Tilrkçeye liiğat )ı 
gibi; ( Finten ) 1 anlamak için de 
(Kamusu arabi) yi, fakat bu da 
yetmez, bir de (Kamusu farisl )yl 
ma1&mızın önünde bulundurmamız 
zaruridir. Bir Ttırk için ( Abdili-

- Sanayici!--------. hak HAmlt)i anlamak aıağı yu· 
29 Teşrinievvclde açılacak Ankara · karı meseli ( Korney )i anlamak· 
ıergieine iştir:ak vazifeni unutma. tan daha zorl. Daha killf etlil. 
Htjmen taahhütnameni gönder ve Zira onu sezebilmek ' için daha 
yerini al. fazla vaııtalara ihtiyaç var. 

Mlllt lktıaat ve Tasarruf Cemiyeti (Abdülhak HAmit) in TUrk dili 

fo~n~ur 8rlldi11tıf 

~rhirTUjatro~u 
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Tepebaııı Belediye 
Bahçesinde 

30·8-934 Perşembe 
aktamı 21,30 da 

YALOVA 
TÜRKÜSÜ 

Ya1an : l Galip 
BHtellyeo: H. Ferit 

lıhnbul, Beb~k, Şlıll 
yo'cuları için tramva7 
temin edilmtıtir. 

:Yafmurlu havaıuda temılller aalonda •erlllr, 

~ Operatör ""' ;) 
. Dr. HAM i 

Cağaloğlu eczanesi karşısı N o. 48 
~-• Hergün 2 den sonra .,. 

bakımından da atılmıı bazı adım· 
ları vardır. Gönül isterdi ki edip
lerimizin dahi tanıdığı bu Türk 
şairi bütün eserlerinde Türkçeyi 
de ftlesin. Şiirlerindeki mefhum• 
ların zenginliği, büyUklUğtl kadar, 
TUrkçemizin de belagatini gös
tersin. 

( Baki ) Osmanlıcayı nasıl ya• 
rattıysa, ( Abdülhak Hamit ) de 
Türkçeyi öyle yaıatsın. 

Meseli ( Tezer ) de: 

Kalbine girmemitse hieaivatan 
Anı sen kale alma bari utan 
Kız köpekler bile vatanperver 
Vatanı sevmeyen acap ne ıever? 

............................................................... 
r == TAKViM :=: 

Gla 
31 

PERŞEMBE 
30 Aauatos 934 

Hııır 
117 

Diyor. Hemen hemen terkipsiz, 
ve büyllk bir kısmı öz tlirkçe 

1 kelimelerden mürekkep mısralar 
1 içinde yüksek manalar ifham edi· 

yor. Neden ( Finten) de hiç 
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1 Son Posta 
Yevmi, •lyHt, H"adiı ve Halk raıete1I 

EakUabtiye, \atalçeşme ıokağı, 25 
l&TANBUL . ..... __.. 

Gaıetemiıde çıkan yaza ' 
ve reeiml~rio bütün haklar. I 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. 

.... • o 

ABONE FIATLARI ' 
1 8 3 1 

Sene Ay Ay A~ 
Kr. Kr. Kr. ICr - - -TOR Ki YE 1400 750 400 ıso · 

YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşiadir. Ad ret 
deği§tirmek 25 kuniitur. 

--.ısu ZWI"' 

Gelen eurak geri verilmeı. 
Hlnlarde11 mea'uliyel ah11rnaa. t 
Cevap içio mektuplara 10 kuru~luk 

pul ilıivesi lıizımdır. 

,.. Posta kutusuı 74 l litanbul ,,, 
Telgraf : Soo~o!lta 

... Telefon : 20 03 ... 

olmazıa bu kadar türkçe yazıl
madı? Denebilir ki bu eserler bir 
zamanın zihniyetile, telkinlerile 
yazılmııtı. O vakit bugünkü arzu 
nasıl yerine getirilebilirdi? Her 
hadiseyi zamanile, zamanın icap
larile ölçerek hUküm vermelidir! 

Doğrul. Fakat dahi o kimse· 
lere denir ki zamanın icaplarına 

bağlı kalmazlar. Bu icapların, 

üstünde tutunarak halin ve istik· 
balln lazimesinl yaparlar. 

( Abdülhak Himit ) islim tarl· 
hinden, Osmanlı saltanatından, 
Fransız tiirinden mülhem oldu. 
Zaten bu sonuncu kaynağı (Eıber) 
hakkında (Namık Kemal) de söy· 
lemiıtil. 

(Ahmet Mithat), (Ahmet Ra-
sim), (Hüseyin Rahmi) bilha&1a 
birinci ve üçüncü yalnız Türkiye• 
de kalmadı. Türk dünya1ının malı 
oldular. 

Niçin? 
Dil bakımından, mevzu bakı· 

mından Türk olduklarmdan .. 
HAll bu üç büyük edibimizi 

lezzetle, keyifli keyifli okuyorum. 
Hele (Hüseyin Rahmi), Tük ede· 
biyatı için bir 6ğilnmedir. 

(Mehmet Akif) (Safahatı) nı ls
tanbulun kibar Alemleri lehçeslle 

yazdı. Fakat bu Türkçe değil, olduk· 
ça sade blr Oımanlıcadır. Zaten o 
Osmanlı kalmak arzusunu bir 
tUrlU yenemedi. Onda cidden bü
yük, yüksek seılıler, yüksek •• 
bUyllk ilhamlar vardır. Çanakkale 
ıehitlerine yazdığı mersiye zor 
yazılır ve zor duyulur. Bunun 

biricik şartı, Mehmetçiği sevmek, 
çok sevmektir. Fakat (Mehmet 
Akif) (Mehmetçik)i TUrk olduğu 

ıçm değil , müslUman diye 
ıevdi. Onu bir mUslUman Os-

manlı gibi duydu. (Mehmet Akif) 
eserlerile bUyllk bir MüılUman 
Osmanlıdır. 

Fakat kendini, has milliyetile 
de göstermeyi unutmamııtır. 
Ben ki bir arnavudum 
lşte harap yurılum. 

Demiştir. Sonra da (TtirkUm) 
diyene kızmaktan kendini ala· 
mnmııtır!. 

(Mehmet Akif) Türklilkten değil; 
1&dece (Kur'ao)dan ilham aldı. 

Mithat Cemal: 
Tertemiz bir Oımanlıca ile 

hep vatanperverlik, hep millet 
severlik telkin etti. icabında mil· 
let yolunda ölmeği, yaıamaktan 
fazla sevdirdi... O vatan, millet 
faziletini anlattı. Ben onu ne za· 
man okusam asabileşir, ıinirleıir, 

heyyecan içinde kalırım.. Oııun 
adı anıldığı vakit gözlerimde va• 
tan ve millet canlanır. (Verdanl), 
(Gandl) ve memleketi için yazdığı 
şeyler kahramanlığın ıah eserleri 
olarak kalacaktır. 

Mütarekenin kara, kapkara 
ve cehennemi günlerinde: 
Ölmez bu vatan, farzımuhal ölse de hattA, 
Çekmez kürenin sırtı bu tabutuceııimi 1. 

Dedi. Yaşayan ve yaıayacak 
olan Türklüğün, Türk vatanının 
büyüklUğünU, diriliğini haber 
verdi. Ne mutlu aziz şaire ki 
memleketinin en kara fakat en 
büyük gUnlerinde onun duygul,rı 
millet kürsUıUne kadar çıktı. 
DU.nyanın Türk soyundan olan 
en bUyUk ıefinin, Gazi Mustafa 
Kemalin ağımdan bntnn millete 
nakledildi. 

Mehmet Emin (Çam ıakızı 
çoban armağanı) oda, (Türk 
sazın) da (Muıtafa Kemal) inde 
en temiz Türkçeyi söyledi. En 
temiz Türkçeyi söyletti. Türk 
kaidelerile, Türk duygularile •• 
Bana öyle geliyor ki o, buton bir 
ömür TUrkU ve TilrklUğU doydu. 
Y anlız onu duydu. Onu du
yurtmı ya çahıtı. insanlığı, kahra• 
manlığı, fazileti herıeyi Türk te 
buldu. 

(Edebiyatı cedide) nin ve TUrkU 
türkçeyi hakir gören TUrke 
(etrAki biidrik) diyen bütUn bir 
mazının kar111ına tek başına 
dikildi elini kaldırdı ve haykırdı: 
Ben bir Türküm dinim cinsim uludur. 
Sinem özüm ateı ile doludur. 
'l'ürk evladı vatanının kuludur. 

Mehmet Emin, (Milli mek· 
tep) in ıefidir. (Milli ıair) aanı 
onun hakkıdır. ------

MÜZAYEDE iLE SATI' 
Guma gQnü 1abah 1aat 10 da 

Beyoğlu, Ağahamamında Ollvo ıoka• 
tıııda Ekrem Bay apartımanıaın 8 
numaralı dairHinde ( Sıraıtlriden 
Belediye haataneal ittl1allode) mevcut 
srayet nadide ve milzeyyen efyalar 
müzayede ıuretlle 1atılacatı illn 
olunur. 

Ani kaplı iki tarafa Yitrlnll büfe, 
drHuar, otomatik kart mHa Ye aiti 
adet metin kaplı 1andallyeden mG· 
rekkep srayet srilzel yemek od• 
takımı, dam&1 kaplı kanepe, 4 koltuk 

· 6 undalye, bir berjer, lkl kDçOk 
ıandalye Ye bir etajerden mOrekkep 
Lui XIV .alon takımı, bir kanap• 
iki koltuk ve 4 undallyeden ibaret 
yemek .alonu, aynalı dolap, iki gee• 
muuı, orta ma1nıı ve bir ıenzlong"' 
dan mürekkep aari yatak oduı, ay• 
nah dolap, lavabo, tuvalet Ye ik~ 
gece muasmdan ibaret akaju def• 
yatak oda takımı, bronz kare laglll• 
karyolalar, aynalı dolap, lavabo, 
ani kübik elektrik nlxeler jardlD"' 
yer, aynalar, perdeler,atorlar, yeol 
halde muıambalar, gramofon, port• 
mantolar, Çin vazoları, biblolar "• 
aaire hayli eıyalar. "STARD,. markala 
keflı bir piy3no. (1297> 
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iTTİHAT ve TERAKKi il 

5 iııci kısım No. 43 NasıNl Değdu ? .. 
Her hakkı mahfuzdur. aııl Yaşadı? .. 

a.. ~~~~~~ 80 - s !l:H Ntısıl Öldü? I 
~= ~Ziya ~akir ,.============================ 
Levent Çiftliğinde Büyük Ve Muvaf-
fakıyetli Bir Resmigeçit Yapılmıştı .. 

Eğer suya sabuna dokun
madan vukubulacak bu kurnazca 
istimzaç akıl kesecek bir netice 
verirse, ozaman ittifak zümresine 
dahil olmak için resmen müracaat 
edilecekti. 

O gece t atbik edilen bu plAn 
hüsnü netice vermek ıu tarafa 
durıun, hattA Talat Beyle Enver 
Paıanın kalplerine Umidin ievkin· 
de büyük bir inşirah bahşetmişti. 

Nitekim sefarethaneden mem· 
nun ve mUnıerih çıkan bu iki 
zat, geç vakit Sait Halim paıanın 
yalısına kadar giderek Sadrazamı 
da kalben hissettiklt!rl ılirurdan 
hiHeyap eylemişlerdi. Ancak net'· 
eyi kaçıran bir mesele vardı. Se· 
firin ıözlerlnden zımnen anlatıl
nıııtı ki, gerek Talat Beyle (Çar) 
arasındaki mülakattan ve gerek 
Cemal patanın Pariı ıeyahati 
neticesinde maruz kalınan huıran
dan, kurnaz: Almanlar tamamile 
haberdardı. Şimdi onlara ittifak 
teklif edildigi takdirde, hiç 1Up· 
hesiz ki kendilerini pahalıya sata· 
caklardı. Buna binaen mUracaotta 
acele etmemek ve teklif tartlarını 
inceden inceye tahlil etmek Jazımdı. 

Üç ııun de bu suretle geçmişti ... 
Temmuzun 23 üncü gUnU, meıru
tiyet bayramının ıenei devriyesi 
mUnaaebetile t ertip olunan prog· 
ram mucibince Levent çiftJiğinde 
büyUk bir resmi geçit icra edil
mitti. Bu resmi geçit, cidden par
lak bir ıurette cereyan etmiş; 

aıker kıtalarmm geçi,i, orada 
bulunanlar üzerinde büyük bir 
tesir hasıl eylemişti. itte o esnada 
Alman ıefiri Cemal paşanın ya· 
nına sokulmuş : 

- Nasıl, paşa... Alman ısla· 
hat heyetinin istihsal ettiği neti· 
ceyl gördünüz mü? .. İtte ıize bir 
Türk ordusu ki, dünyanın en bil· 
Yllk ordularından farkedilemiye
cek derecede t erakki eseri gös
termektedir .. . Bütün Alman zabit
leri, Türk neferjndeki gördükleri 
lıtidat ve kabiliyete hayran kal
nıaktadırlar. Böyle bir orduya 
ltıalik olan bir devletle müttefikan 
harbetmek, bUyUk bir muvaf
fakıyyettir. 

Demişti... Cemal Pata, bu 
•özleri memnuniyetle dinledikten 
~onra bUyük bir iururla arka· 
daılarına nakletmişti. Ayni gUnlin 
gecesi, Alman sefiri ıureti hafiyye 
•e nıahremanede Sait Halim Paıa· 
ya mUrÔcaat etmiş: 

T
- ç gUn evvel Enver Paşa 

•e alat Beyi . e aramıı:da geçen 
bır mUkA~en_ıeyi tifreli bir telirafla 
Berline bıldırmiıtim Şimd' · ı cevap 
aldım. Almanya hUkümeti namına 
•ize ittifak teklif ediyorum. 

Demitti... Sait Halim Paıa, 
tabiidir ki bizzat alınanlar tara 
fından gelen bu t eklifi derhal ka
~ul etmi,, Enver Paıa ile Talat 
•e • Şurayı Devlet reiıi - Halil 
Beyleri haberdnr ederek ertesi 
iUnu, bu dört zat arasında cere· 

ran eden mUzakerenin neticesi sefi· 
te bildirilmişti. İptidai bir şekil· 
~e kararlaştırılan bu ittifakname; 
hukuku mtltesaviye esasına mUıte· 

: .it ve her iki tarafın menafiini ka
Vl) kııa bir mukaveleden ibarettti. 

• bu ı.ahiri ıekle nazaran 

Tiirkii.n, 'zeli oe eb•Ji malı olan 
( Edirne) 

Osmanlı hUkiimetinin haysiyet ve 
ıerefini muhafaza etmekle beraber 
fevkalade menfaat şartlarım da 
ihtiva etmekte idi. Ayni zamanda 

Avusturya Sefiri de Sadrazamın 

yalısına kadar gelmiş; Almanlarla 
yapılan mukavele ıartlerına ta• 
mamamen muvafık şekilde ittifak 
teklifini havi bir mektup sıetirmiı, 
Sait Halim Paşaya vermişti. 

İki muazzam devlet aefirinin 
bu ıekilde ittifak teklif ve ak· 
tetmeleri pek tabiidir ki bUyUk 

bir nimet telakki edilmif, mua· 
melenin suretiresmiyede intacı 
için lizımgelen muamelenin ik· 

maline girişilmişti.. Y almz ittifakı 
mUsellea erkanından olan İtal
yanlar tarafından bir müracaat 
\•ukubulmamıştı. Almanya Sefirine 
bu meıele söylendiği vakit : 

- Bu fikrimizden heniiz ftal
yaya bir fey açmadık. Fakat 
onların da Avusturyalılar gibi 
size mUracaatlerine bir zemin 
hazırlı yacağız. 

Cevabı ahnmıftı. 
{ Arkaaı var ) 

lstanbul Milli Emlak Miidiirlüğündcn: 
Muhammen Bedeli 

Ura 

ÇA1'.MAKÇILAK: Validehanı birinci kapı alt katında 150 Peıin 

4 ve 4/J numaralı mahal 

" " " 11 " 200 " 3 numaralı dükkan 

" " " " " 200 il 

3/1 numaralı yazıhane 

il il " ,, " 
150 

" BALAT : Hacı İsa mahalle.i Haf aflar aokafında 1000 
eski 2 V t:; yeni 2/ 1 numaralı dükkan 

KADIKÖY Caferağa mahallesi Rizaiye sokağında 2250 ,, 
37 numaralı hanenin yarı hi sse~ i 

KAPALI ÇARŞI Kürkçüler caddesinde 20 numaralı 132 11 

Uç katlı kargir dükkAnın 33/300 hisseıi 
ÇAKMAKÇILAR: Dayahatun mahalleıi SUnbUllü han orta 30 ,, 

katında 17 numaralı odanın 1 /5 hisseıi 
,, " " " ı 8 il 120 " 
" " " " 19 " 1 20 " 

Yukardakl mahaller hizalarındaki kıymetler üzerinden 26/9/939 
Çartamba günü 1aat on dörde kadar pazarhkla aatılacaktır. istek· 
lilerin muhammen bedelin yUzde yedi buçuğu niıbetinde pey nkçe-
lerile müracaatleri. «M» (5240) 

İstanbul M1ntakası Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden : 

Istanbul Mıntakasına merbut Maliye Tahakkuk ve Tahıll 
şubelerinin kıtlık ihtiyacı olan uıo6,250,, kilo odunun beher kilo· 
suna verilen fiat haddi layık görülmediğinden münaka1a 3/9/934 
pazarteıi gününe talik edilmi,tir. 

Taliplerin yevmi mezkurde yUz lira pey akçelerile Iatanbul 
Mıntakaaı Veridat Tahakuk Müdülüğündeki komiayona mUracaat 

etmeleri ilin olunur. "5225,, 

lstııcnbul UçUncU icra memur· 
luğundan: lı tanbııl (,'arşambada 'l'ev

ki'ic:afer- mahallesiııdo ~lollamurat so
k ıı ~-ında eski :J yen i 31 'X o. lu zemin 
katı kırmız ı çini döşeli mutrak, kömür
lük, tuluınbıllı kuyııyıı havi olııp bi
rinci kntta hir ııo fa üzerinde iki oda bir 
hail vtt ıki ııci katta bir ıofa üzerinde 

iki odıt bir lrnla "o ii ı;- iiucü katta be4ik 
örtüsti tavıtıı ara;ııııı hllvi maa bahçe bir 
bap kiirgı r ve dahilen ıtlışap hane da_i
remiz borçhı~u l\emnl Beye 2:?00 li rn-

~ a ipotek olup ııbu İpotek hakkı lıı ciı 
edilerek a~·ık erttırıııay ıı. vaz.'ına kıu ıt r 

verilmiştir. 5 E) hil 9~4 tarihine miiea
dıf çarşamba gunü 17 ila 16 d e 1424 

No. lu icra ifliis kanuuuda tevfikan 

iibu hakkın ikinci açık arttırmaBı ı,. 

tanbul i.içiincli ıcra dairesinde icra 
edı leceğinden talip olanları~ meı.kfir 

ıaatte dairede hazır bulunm11lan ilan 
olunur. (2214) 

f'1Ar{l(A 
Müafa~ı.,.Ala 

HU8U8ATUNlAlll 

StHMAT 
VE 

t<uvvıt 

Menbaıda• 

İzmir Panayırından Sonra 
-------------

Başvekil Paşa Dün 
Şehrimize Döndüler 

lzınir panayırının ktlıat rHminden bir görünüş (Belediye Reiıi nutuk eöyliiyor) 

İzmir, 29 (Husuai) - 4 llncll 
Beynelmilel 9 Eyltll panayırı çok 
rağbet kuanıyor, Ziyaretçi 1&yııı 
hergUn binlerce artıyor. Panayırı 
kendi elile açan Baıvekll lımet 
Paşa dUn lstanbula döndüler. 
Buradan ayrılırken coşkun teza· 
hürat araaında uğurlandılar. 
Baf vekll Pat• Şehrimizde 

İzmir panayırını açan Baıveldl 
lımet Paşa Hz. dün akıam GUI• 
cemal vapurlle ıehrimize dön• 
mütlerdlr. Hariciye Vekili Terlik 
Rüştü Bey de beraberlerinde idi. 

Başvekil Pata GUlcemalden 
doğruca Dolmabahçeye çıkmıılar, 
şehrimizdeki vekiller, hUkümet 
erkim ve bir kııım askeri ümera 
tarafından ihtiram ve meraaimle 
karşılanmıılardır. 

--· ,. . ... .... 1 ' •• • 1 .. , _.,.,. ... ..... · --------

- Sanayici! 
29 Teırinievvelde açılacak Ankara 
sergisine iştirak Yazifeoi unutma. 
Hemen taahlıütnameni gönder ve 
yerini al. 

Mlllt lıııtıut Ye Taurruf Cemiyeti lzm ir Bey nelmilel panayırının 
methal cephesi 

-===-=--"""""'=-==----._,,---=====-------=:;=-===~-=== ---- ~~=-=----

• • 
Istanbul 4 üncü icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup ohlivukuf 

tarafından tamamına ( 1260) lira kıymet takdir edilen lıtanbulda 
Cumarteıi pazarında HocaUveyz mahallesinde Hacıilyaa aokak eski 
44, yeni 90/ l No. h maabahçe kigir bir hanenin tamamı açık art· 
tırmağa vazedilmit olduğundan 8-10-934 tarihine mUsadif Pazartesl 
gUnU aaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırmaaı 
icra edilecektir. Arttırma bedtli kıymeti muhamminenin 
% 75 ini bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacak· 
tır. Akıi takdirde en son arttıranın taahhüdfi baki kalmak üzere 

ırttırma 15 ilin müddetle tecdit edilerek 23-10-934 tarihine mfisa• 
elif Salı günü aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 

~ılacak ikinci açık arttırmaaında arttırma bedeli kıymeti muham· 
minenin % 75 ini bulmadığı takdirde satıt 2280 No .• lı kanun ah• 

kamına tevfikan geri bırakılır. Satış peıindir. Arttırmaya iştirak 
etmek lıtiyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetinde pey 
akçeai veya Millt bir Bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmaları 
lbımdır. Hakları Tapu ıicilli ile aabit olmıyan ipotekli alacaklarda 

diğer alikadaranın ve irtifak hakkı aahiplerinin bu haklarını ve 
huıuıile faiı: ve ma1arife dair olan iddialarını evrakı mUıhiteleri 
ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gUn zarfında d.ı ire
miıe bildirmeleri lanmdır. Akıi takdirde hakları Tapu sicilli ile 
sabit olnııyanlar satıı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar mil· 

terakim verii, teoviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye ruıumu 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak istiyenler 15-9·934 ta• 
rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundu· 

rulacak arrttırma şartnameıi ile 934-2263 No. lı doıyaya müra• 
caatla mezkür doıyada mevcut veaaiki görebilecekleri ilin 
olunur. (5259) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştabipliğinden: 

Dört kalem itlifıf ar malzemesinin münakasaımda verilen fi at 
gali görlildUğünden bir hafta müddetle 1 Eylül 934 Cumartesi gü
nü aaat 14,30 da lıtanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezinde müt~· 
şekki! Komisyonda tekrar münakasası yapılacaktır. Iıteyenlerın 
mezkur Merkez Levazım Memurluğuna Müracaatları. (S l 29) 
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Kıraliçenin Verdiği Karar .• 

Şövalye, Odadan Çıkarken, Kıraliçenin Eli Çıngırak 

Kordonuna Uzandı, Fakat Birdenbir~ Vazgeçti.. 

Fakat acaba Fransayı kurtara· J 
bilecek misiniz, madam? .. O Fran· 
sayı ki, bugün, Şarlkenin demir 
çenberi içinde yavaı yavaı sıkı
ııyor .. Yakın bir zamanda boğul
mak ve mahvolmak tehlikesine 
yakiaşıyor .. Gllnün birinde Fransa 
bu hazin akibete uğrarsa ne der
ler biliyor musunuz madam .. Fran-
1ayı, Şarlken orduları değil; 
idraksiz bir kadının, kör ve cahi· 
line taa11ubu mahvetti; diye sizi 
ttbediyyen tel'in ederler madam. 

- Mösyö!.. Dikkat ediniz.. 
fU anda ... 

- Evet, ıu anda, Fransa 
nlibeihllkümeti olan BOyUk Kıra
ilçe Luviz dö Savva Hazretlerinin 
ıuzur aranda bulunuyorum. Ve onun 
•ereceği kısa bir emirle de parça 
parça edileceğimi biliyorum ... 
Ah haımetmeap, keıke o emri 
verseniz de, beni tekrar Mad· 
ride avdete mecbur etmese· 
niz.. Eğer Madride sağ olarak 
avdete muvaffak olur1am, yal
nız Fransayı mahveden bir 
kıra1içe olarak kalmıyacaksınız; 
evladını bile bile öldürtmlye ae• 
bep olan hain ve inaaf ıız bir ana 
da olacaksınız.. Adlyö madam .. 
Sizi ve misafirlerine nezaketle 
muameleyi unutan Franıa sara· 
rını hürmetle ııellmlarım. 

Şövalye bu ıözlerl söyledikten 
ıonra, kıraliçeyi baıile hafifçe 
ıelaınladı ve ıert bir hareketle 
geri dönerek kapıya doğru yUrU· 
meye baıladı. 

Kıraliçenin eli, birdenbire ya· 
ııındaki çıngırak kordonuna uzandı. 
fakat o anda meçhul bir kuv· 
vet, bu eli aanki felce uğrattı. 

Kordonu çekmekten sarfınazar 
ederek: 

- Mösyö!.. Bir dakika du· 
runuz. 

Diye bağırdı... Şövalye, oldu
ğu yerde dlm dik durarak başını 
çevirdi, baktı. Birkaç dakika 
evvel taassupla gökreyen bu 
kadının halinde, timdi nedamet 
ve tevekkülü andıran bir süku
net vardı. 

Kıraliçe, kısa bir tereddiit 
dev si geçirdi ve sonra ıözlerini 
ikmal etti: 

Hatta icabederse, (Cehennemden 
bile) imdat tedarik eyliyeceğim. 

Demifti... İtte şimdi bu sözleri 
hatırlayan KJraliçe, derhal fikrini 
değiştirmiı; eski yeminine rical 
etmişti. 

* Duvarın öteki tarafındaki de
likten bütün bu sözleri dinliyen 
(Diyan dö Puvatye) uıuJlacık geri 
çekildi. O deliği örten siyah per
deyi indirdi. sür'atle Kont dö 
Jarnakın bulunduğu sa~oııa geçti: 

- Azizim kont!.. Eğer biraz 
acele giderseniz, o adama sarayın 
kapısında tekrar tesadüf edecek· 
sınız. Bu adamı takip ediniz. 
Sadece, kim olduğunu öğreniniz. 

- Saraya ne maksatla geldi
ğini tahkik etmiye lüzum yok mu 
madam? 

- Katiyen.. Hatta bundan, 
bir harf bile bahsetmeyiniz. 
ÇUnkU, kendisini şüphelendirirsi
niz. Lfıtfen biraz ace!e ediniz. 
Ortalık tamamen aydınlanmadan 
evvel, ıizden cevap almak isterim. 

Kont Jarnak, der.hal veliahtin 
dairesini terketmiş, merdiyenleri 
sür'atle inmii .. Şövalye, kapıdaki 
nöbetçilerin önünden geçerken 
arkasından yetiımişti. 

* Üç Kafadar 
Şövalyeyi gizlice Luvr sarayına 

kadar takip eden Lagard, nefes 
nefeıe Divinyer lokantasına avdet 
etmlı; orada tabınızlıkla kendi
ıini bekleyen Papene: 

- Azizim!.. Herif, lıakikaten 
aıslzade... Buradan doğruca Luvr 
sarayına gitti. Şahane bir tavurla 
içeri girdi. Hatta.. Kapıdaki 

nöbetçi çavuıunu da bir güzelce 
tepeledi. Eğer kral birinci F ran· 
suvayı tanımaaaydım; mutlaka bu 
adam kraldır. Madritten kaçmış, 
gizlice buraya gelmit derdim. 
ÇünkU herif saraya öyle bir giriş 
girdi ki... 

- Tıpkı, babasının evine gi· 
rer gibi, haaa? .• 

Tamamen öyle ... 
- Pekala, kimdir bu adam? .. 
- işte onu Antuvandan öğ-

renmeli. 
- O halde gidelim, göri\şelim. 
La.gard, garsonu çağırdı : 
- Biraz evvel gelen asılnde

nln bir at uşağı vardı. 

// 

Kadın - Aman Yarabbi, Mari 
çocuğu Ne yaptın? 

Hiunetçi (Hayvanat bahçeıinden 

d<irıüştc) Getirdim ya, madam! .. 
······························································ 
latanbul Tramvay Şirketinden : 

l Eylul 934 Cumarteai aabahından) 
itibaren tatbik edilecek muvakkat ta
rife, köprü ve nakil vaaıtaları reaim
lerl dahil olduj'u halde aıatıda ıö•
terilmiıtir: 

Birinci 
Mevki 
K. S. 

1 - 2 kıt'a 6 25 
3 - 7 ,. 8 75 
Zabit 6 25 
Zabit (karne) 4 25 

ikinci 
Mevki 
K. S. 

3 75 
6 25 
3 75 

Küçllk zabit ve efrat 5 - 2 50 
,, ,. ,, ., (karne) - 1 50 

Harp malulleri 5 - 2 50 
Mektep talebeai 5 - 2 50 
(15 yaıına kadar) 

Her talep vukuunda biletlerin Ye 
paaoların ibraz1 mecburidir. 

MUdUrlyet 

,ı ... -. ... ._._ _____ ~ 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
f atanbul Acentalı§'ı 

Uman Han, T elefonı 228211 

İzmir ve Mersin 
Sür'at Yolu 

SADIKZADEVAPt'::~!~ 
Cuma giinil saat 11 do Sirkeci 

rıhtımından kalkarak doğru IZMIR, 
Antat,_, Menine gidecek. DönOıte 
bunlara lliveten Alanya, Kllllilk, 
Çanakkaleye uğrayacaklar. 

İzmir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe gnno 
aaat 16 da Gaı..Y na'-mından 
kalkar. Dotru fzmlra ~lder. Bu 
vapur HER PAZAR gllnll uat 16 da 
lzmirden kalkıp dotru latanbula 
gellr. 

Blte.num lzmlr yolcularına 
% 40 tenzilit. 

'--------~ -BAHÇE-, 

NOVOTNi - Yarın sabah tekrar bana 
geliniz. Oğlumun arzusu veçhile 
harekete hazırım. 

Dedi ... Şövalye, memnuniyetle 
titredi. Yerlere kadar eğilerek 
kıraliçeyi se!amladıktan sonra, 
1alonu terketti. 

- Evet.. lçeriki odada altın-
cı şişe Anju şarabını bifrmek 1 
Uzere ... 

Beyoğlu'nun en güzel yeri 

TAZE BiRA 
Acaba bu tebeddUle ıebep 

ne idi?.. Analık şefkati mi?. 
yoksa, tarih korkusu mu idi? ... 
Tabiidir ki bu suallere cevap 
bulmak, şövalye için mUmkün 
deği'di... Fakat biz iddia ede
biliriz ki; kıraliçeyi bir anda 
ric'ate sevkeden sebep, (Pavi) 
mağlubiyet ve esaretini mUte
akıp oğlundan aldığı o kısa 
mektubu hatırlamasından ibaretti. 
Kıraliçe, o mektubu okuduğu za
man büyllk bir baygınlık geçir
miş .. Ve sonra, sürUklene süriik
lene ibadet ocıasına gidip (Mer· 
yem) in tas\ iri önünde diz çökerek. 

- Ey Betiıtli Azra!.. itte, se
nin önünde yemin ediyorum ki! 
Evladım Fransuva ile, vatanım 

olan Fransayı kurtarmak için .• 
Her fedakirlağı ihtiyar edeceğim. 

- Git ona söyle.. iki eıki 
arkadaş, yedinci şiıe ıarabı bu
rada içme i:ıi rica ediyor, de. 

Garson gitti. Uzaklaıır uzak· 
laımaz Lagard, Papenin kulağına 
eğildi: 

- Bil.rain ya, karata çok inat
çıdır. Onunla konuşmayı bana 
bırak. Eğer kendisini iıt:cvap et
tiğimizi hissederse, ağzından kel
petenle bile bir tek kelime çe
kip alamayız. 

Dedi. 
Garson vasıtasiyle davet edi

len Antuvan evveli oda kapJsına 

çıktı. Şö) lece etrafa göz gezdir
di. Mü,terilerin ekserisi gittiği 

için boş kalan masalar arasından 
iki eski chbabını görmekte ve 
tanımakta gecikmedi. Ellerini ha· 
vaya kaldırdı: 

- Hay ıeytanın art bacakla· 
rı.. hay Katalau domuzları.. aiz 
burada ha ••• 

C Arkası Yar 

En iyi yemekler 

HER AKŞAM MCZIK 

soa Posta. 
iLAN FiA TLARI 

ı - Guetenin eıaı 119allil• 
6iı ıüturau11 iki ,.,.,, •ir 
( ıanlimJ •ı•l•r .. 

2~ 3og/asııı• p• 6lr Nflfi• 
min ilô11 /ialı ı•ralardır: 

eayfa~eayfa sayfa eayfa l)iter Soa 
1 2 s "'. S )·erler sayfa 

400 2so 2o0 100 eo 30 
Kış. Krş. l{rş. Krş. Krş. Kro. 

3 • s;,. sontimcle vaıcCl 
°fBJ kelim• f111rdır. 

4- ince .,. talın gazalar 
tuloHltlo'1 yer• ıör• 
,.,.ıimle öl,iilür. 

Kız ve 
Erkek 

Agustoı JO 

Beyoğlu • Tünelbaşı • Yeniyol 

Alma Ll•sesı• ve Ticar~t 
mektebı 

Maarif Vekaletince Musaddak: 
1 - Aam devreli lise 2 - Orta Ticaret mektebi 
3 - Lisan öğreneceklere ihzari sınıflar. 

Türkçe - Almanca - Fransızca mecburi, lngilizce ihtiyaridir. 

Ortamektep ve Lisenin resmi bakalorrasına hazırlar. 

Terbiye ve tedrisatının clddlyetlle tanınmı,tır. 

Tedrisat 10 EylUlde baıhyacaktır. Kayıt için: 3 Eylül Pazarteıi 
gününden itibaren öğleden evvel 8 den 12 ye kadar müracaat 
edilmelidir. Fazla tafsilat için hergUo mektep idaresine 
mllracaat edilebilir. 

Telefon: 44941 • 44942 (2005) 

Yüksek lktısa t 
Ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kıımının kayıt ve kabul lıJ 3 EyJUI 934 te 
balıyarak 24 EyUll 1934 akıamına kadar allrecektlr. 

2 - Kayıt iti Pazartesi, Çarıamba ve Perıembe gDnlerl uat 
ondan onaltıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek iatiyenler kayıt ve kabul ıartlarım tafıle 
litile öjreomek üzere her gUn mektep idaresine müracaat edebilirler. 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kısımları için müracaat eden• 
lerin ad-.di her kııım için ayn ayrı tayin olunan kadroyu tecavtll 
ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi aırasile iyi ve pek iyi 
derece mezun olanlar ve bunlar arasından tabıillerine fasıla Yerme
miı bulunanlar tefrik ve tercihan kabul olunur. 

5 - Yüksek lktısat ve Ticaret kısmına llselerdeıı iyi ve pek 
iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunur. 

6 - Mektebin her Uç kısmında mecburi liaan franaazcadır. 
Almanca ve İngilizce ihtiyari olarak tedriı olunur. YükHk ikbaat 
ve ticaret kısmı ile Ticaret lisesine alınacak talebenin en aı lise ve 
ortamekteplerde tedriı olunan derecede franaızca bilmeleri meıruttur. 

7 - Kayıt ve kabul için •taiıda yazab veaikalarıa mlldtlrlnğe 
hitaben yazılacak istidaya bağlanmaaı icap eder: J Mektep aha .. 

detnameai veya tasdiknamesinin aılı 2 • Sağlık ve atı raporlan 
3 - Hükümetçe muaaddak iyi vesikam 4 • Hüviyet cUzdanı 5 • Üç 
adet fotograf 6 - Mektep idaresinden alınarak doldurulacak beyan
nameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi etmiyenlerin kaydı icra 
edilmez. 

8 - Mektebin her llç kıımı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
öğleye kadardır. " 5242 ,, 

OSKODAR ·KADIKÖY 
TRAMVAY SEFERLERiNIN iSLETMEYE AÇILISI 
Üsküdar - Kadıköy ve Havaliıi Halk tramvayları T. A. Şirketindenı 

Kadıilöy tramvay ıebekemlzde lntaab bltlrilea Haydarp•f• - KadıldSy 
hattı 1 EylOl 1934 11bahından itibaren ltletm•t• açılacik ve bu ıuretle 
Kadıköy • ÜakOdar arasında muntazam tramvay aeferlerl tHla edilecektir. 

Bu yeni ltletme yibftnden, Üaktldar tramvay ı•hekHinde tadil ve Ka. 
dıköy Tramvay ıebekealnde teala edilen mıntakalarla 1 Eyl6l 1934 aababın• 
dan itibaren tatbikı mukarrer Ye her mıutakaya ıamll tenzilatlı Gcret tarl• 
feleri bekleme yerlerinde ve Kadıköy iıkele durağında muhterem yolcular 
tarafından görülebilecektir. (2169) 

1 l•tanbul Beledlyeel lllnları 1 
Fatih Kaymakamlığı ve Belediye Şuheılnden: Sultanaellm ele 

varında Hatip muılabattin mahallesinde Çukurboıtan ıokağında 77 
numaralı iki kat ahıap hanenin harap ve maili inhidam olduğu 
görülmttıUir. Sahibi olduğu öğrenilen Rahime Hanımın ikametglha 
yapılan tahkikat neticesinde öğrenilememİf olduğundan yapı ve yol• 
lar kanununun "44,, üncü maddeıine •evfikan on bet rtın zarfinda 
ref'i mahzur edilmediği takdirde dairece muamelei kanuniye ifa 
edileceği tebligat makamına kaim olmak llzere ilan olunur. "5262 -
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezi Baştabipliğinden: 
Haydarpaıa Emrazı Sariye hastanesi için 160 ton yerli maden 

kömürile 60 ton yeril kok kömUrU ayrı ayrı olarak 4 Eylül 934 
Salı günü saat 14 te ve 1500 kilo Pamuk ile 2000. metre yerli 
Amerikan bezi ve 500 metre yerli patiska yine aynı günde "• 
aaat 15 te Galata'da Kara Mustafa Paşa sokağında İatanbul Lİ-' 
manı Sahil Sıhhiye Merkezi Mubayaa Komisyonda açık mUnak~ 
ıuretile ihaleleri yapılacağından iıtiyenlerin şartnamelerini görmek 
üzere mezkur merkez levaum memurluğu ile haatane idare memur-

"4775.. !uğuna mUracaatlart 



Nl,ANTA,INDA 

ve Nehari - Kız ve 

FEYZiYE LiSESi 
Memleketimizin en eski husuıi mektebidir ve reami mekteplere muadil olduğu taadik edilmiıtir. 

Ana, ilk, Orta ve Lise kı!ımlan Fen ve Edebiyat ıubeleri vardır. 
( Feyziye Mektepleri Cemiyetinin ) idaresi altında manevi bir ıahıiyettir. 

Talebeslnln tallm ve terbiyesine kıskançhkl~ baih olduiunu muvaffaklyeti ile lsbat etmlttlr. 
lıtiyen talebe velilerine mektep tarifnameai gönderilir. 

JJ\ee ve orta kısım mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eylülde ve aınıf ikmal imtihanlarına 22Eylülde mektepte başlanacaktır. 

ve kayıt için hergUn mektebe müracaat edlleblllr. Telefon: 44039 

istiklal Lisesi MUdUrlUğUnden: 
1 - ilk, Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydına baılanmıştır. 
2 - Kayıt için Cumartesi ve Pazartesi ve Çarşamba günleri aaat ondan on yediye kadar 

müracaat edilebilir. 
3 - Bakalorya ikmal imtihanlarına 1 EylUlde, ııfıf ikmal imtihanlarına da 22 EylUlde 

başlanacakhr. 

4 - Istiyenlere, mektebin kayıt ıartlannı bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 ., (2007) 

Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

...................................................... ,, ' 
Denizyol ları 

Geliri te~amen Ergani Demiryolunun inıaıına tahsiı olunan 
ikramiyeli ~o 5 faizli 1933 istikrazının 4,000,000,- liralık 3 üncü 
kısmını tqkil eden C tertibi tahvillerin kayıt muamelesine 30 
Ağustos 934 tarihinde baılaaacak ve 30 Eylnl 934 tarihinde 
nihayet verilecektir. 
Bu iatikrazın B tertibi hamillerinin, C tertibinden ayni numaraları 
alabilmeleri için 30 Ağuıtos 1934 tarihinden 4 Eylül 934 
akfımına kadar enelce B tertibi muvakkat makbuzlannı hangi 
Bankalardan almıtlar ise yine ayni Bankalara müracaat etmeleri 
lazımdır. 

5 EyUU 934 tarihinden 30 Eylül 934 tarihine kadar olan mUddet 
zarfında aabflar umuma tahais olunmuıtur. Beheri 20.- lira 
itibari kıymetindeki C. tertibi tahvillerin 19 lira fii ihracına 
mtlterakim kupon faizi olarak 40 kurut zam olunmuıtur. Bu 
auretle yeni tertip ta'ıviller 19 lira 40 kurUf üzerinden satılacaktır. 
Kayıt muameleleri Bankamız da dahil olduğu halde EmlAk ve 
Eytam, Sümer, .f, Oıman·ı, Ziraat Baokalannıo Türkiye'deki 
bilumum ıubeleri ile l.tanbal .. bmircle diier B.nlıabrr 
tarafından yapılacaktar. ..5227,, 

Holantse 
Bank-Cni N.V. 

Sabık Bahrısefit Felem9nk 
Bankası 

lstanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muamele• 

lerl. Kasalar icarı 

UMUMi MODOALOK: AMSTERDAM 
Şubelerl : Amsterdam, Buenos Alr••• 

lstanbul, Alo de .Janeiro, Santos. &ao Pauıo. 

iŞLETMESi 
Acenteleri ı KaraldSy KlSprllbıt 
Ter. 42562 - Slrkeol Mühlrdar1ade 

Han T eL 22740 ........ .... ...... 
Bartın Yolu 

BURSA Yapuru 30 
Ağuıtoı 

Perşembe 19 da Sirkeci 
nhtmundan kalkacakbr. "5218,. 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

Yalnıı bu haftaya mahıuı 
olmak Ozere 

GOLCEMAL vapunı 31 
Ağuıtoı 

C U M A 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidişte 
Laebolu. Sa•eun. Ordu, Gire.un. 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Da-
nllfte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Polathane'ye uğrayacakbr. 

Karadeniz Cumartesi posta· 
aı bu hafta yapılmıyacak Ye 
bu postalara 8 Eylülden itiba· 
ren baılanacaktır. 0 5280,, 

~-------------' TORK MOBADiLLERiN 
nazan dikkatine 

10 Eylül Pireye { 24 
11 ,, Selblt• ıaatte 

Gldlt dönGt : Bilet lcretl •• paH· 
port ma1rafile Yunan ve TGrk vize 

harçtan bu fiyata dahli 
32 TDrk Uraaıdır. 

" N A K Seyahat 
' ' acentahtı 

Galata, Rıhtım caddeıi 7, Tel431 26 

Za1iyeti umu.n ıye, iftibuız.hk n kavV'etaıLlılc hatabııdı biiviik 
faide Ye tesirj görülen: 

, .................. !. 
~ DABCOVICH vt ŞUraktıı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satdır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: 
1 - Almanya Ye Belçikadan kok kömilrO ithal etmek istiyenlere 

mevcut kontenj•alar tevzi edilecektir. 
2 - Bu itibarla getirHmit Ye ıetirilecek mala olanlarla ıipariı 

vermek lstiyenlerin Ankara. Trabzon, Samaun, latanbul, lzmir, 
Antalya ve Mersin Gümr&lderiae müracaatlan lizımdar. 

1 - Müracaat müddeti Belçika koku için 31 Aiualoa ve Alman· 
ya koku için 10 Eylu dür. 
Bu mlicldetler zarhnda müracaat etmiyenler kontenjan tevzl-

•bndan hariç kalmıt olacaklardır. ..5168,, 

OskUdarda Satdık Hane 
Gtızel manzaralı ı•yet kullanışlı, içi dışı boyab, 650 metre 

._abbaı 7 oda, laa;.sua Ye ıu tealaab, hamam, böyllk babçeı~de 
~Yva •iaçlan. cJçekler " limonlak. kQJa, bayuzlar •• ~ 
1 s ~• kftmaler. Fııbk atacı tramvay dUJ9iı aolunda yazmacı Şenf 
ID ... ap 1: a. 1. ip.deldler• mlracaat. (84) 

Telı 44708 • 7 • 41220 

A nupa •• Şark limanlan aruında 
muntuam potta. 

A:ııYen, Rotterdam. Hamburg n 
IıkaadJoaYJ& limanlan f9ln yakında 
hareket edeoek wpurları Ye dtlnyanıu 
bqhoa Umanlannda tranıbor demen 

Yakında geleoek npurlar 
Auguat Leonh8rdt vapuru 8-lo 
Eylüle doğru. 
Norburg vap. 26 T. evvele doğru. 
Y akmda haNbl edeoek npurlar 

Auguat Leonharclt vapuru 20 
Eylüle doğru. 
Norburg Yap. t2 T. evvele doğru. 
Faıla &afıilll için Galata, Frenkyan 

han umumt aoentelitine milraoaat 
Tel. '4707 8 • '1120 

~------. (1495) --· 

Gebze sulh hukuk mahke
mesinden: Tuzlada müteveffa ara
bacı Hasan ağa karısı olup 3 Nisan 
932 tarihinde Tuzlada vefal ebııiı olan 
Emine hanımın leıekeai tufiye edil
mekte olduğundan tarihi ilandan itiba
ren kanunu medeninin 584 üncü mad· 
deıi maoibbıce ..n.leriııin lo ay ve 
561 iaci madd•aiae t.vfikaa da ala· 
cakhlanle borçlulanmn bir ay ıarfıada 
mahbme7• müracaatları illa elunur. 

• SAT 1 E 
Tarafından VERESiYE satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SAYFiYEDE RAHA 
YEDi SATIŞ MAGAZASI: 

Metro Han Beyoğlu 
Cümhuriyet meydanı Taksim 
Necati Bey caddesi Salı Pazan 
Elektrik Evi Beyazıt 
Muvakkithane cad. No. 83 Kadıköy 
Şirketi Hayriye iıkelesi Üsküdar 
23 Niaan caddesi No. 19 Bilyilkada ,, 

Telefon 

" 
" 
" .. 
" 

44800 
40918 
43439 
24377 
60790 
60312 
56128 

~----------------,. (2218) ._ __ ., 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları 1 
Taksitle Satılık Arsa 

Eaaı No. Mevkil ve nevi 
S00 Galatad• Kemank91 mahalleıinde Kemeralb ıo

kak ve Tramvay caddesinde eski 83 yeni 4 • 6 
No.lı 55,50 metre murabbaı eski Voyvoda 
Karakol Arsası. 

Temina, 
1110 

Yukarda yazılı ar•a bedeli akiz talmitte ldenmek ıartile ve 
kapalı zarfla 1ablacakbr. Taliplerin Şubemizden bir lira mukabilin· 
de bir kıt'a tartname alarak teklif mektuplan ile birlikte ihaleye 
mUaadif 3 Eylül 1934 Pazartesi günll aaat onda Bankamıza tevdi 
eyelemeleri. (437 ·2] 

• • 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan~ 
EmJik ve Eytam Bankasına ipotekli olup tamamına (18910) 

lira kıymet takdir edilen Beıiktatta T eıvikiye mahalleılnde Boa
tan 10kağında atik 29 mllkerrer cedit S Ye balen 9 No. L ahır 
arababk ve bahçeyi havi etrafı . duvarla muhat çiçeklerle tezyi
natlı ve daracı havi vaai bahçeli muntazam bir bap hanenin 
tamamı açık arttırmaya vazedilmiı olup tarihi lllndan ltib.aren 
ıartnameıi herkeı tarafından görülebilecek Ye 7110/934 tarihine 
mUsadif pazar günü aaat 14 ten J.6 ya kadar lstanbul Dördüncl 
icra dairesinde açık arttırma auretile ıatılacaktır. Artbrmaya 
lttirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi alamı. Mtıterakim 
vergi belediye vakıf karesi mllşteriye aittir. 

Satıı bedeli muhammen kıymetinin ytlzde 7etmlt betini 
bulduğu takdirde ihalesi yapıl acaktır. Akal takdirde en 10n arttıra· 
nın taahhüdü baki kalmak şartile satış on beı gtln daha temdit 
edilerek 22/10/934 tarihine mOsadif pazartesi gftnll aynı yer ve 
saatte yapılacak ikin~l arttırmasında satış bedeli muhammen kıy· 
metinin %75 ini bulmazsa aatl.f geri bırakılacaktır. 2004 numa
ralı kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan hakları tapu ıicillerile 

aabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer allkadarlarıo Ye irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huauıile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi gtin içinde evrakı 
müıbltclerile birlikte bildirmeleıi llıımdır. Akıl halde haklan 
tapu aicillerile aablt olmıyanlar sahı bedelinin paylapıuandan 
hariç kabrlar. Alacaklılardan itbu maddei kanuniye btUunDne g8re 
hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak iMeyeolerin 934-
966 doıya numarasile dairemize müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (505) 

İstanbul Mıntaka San'at Mektebi 
Miidürlüğünden : 

Mektebimizde Eylül 934 mezuniyet ve ikmal imtllıanlanaa 
1/9/934 tarihinde baılanacak •e 20/9/934 tarihinde bitecektir. 

ikmale kalmıt talebenin l /9/934 te Mektepte ham bulunma
lan llzamdır. ikmal imtihanları esnaıında hasta olda1danm tabip 
raporile iıpat edemiyenler; aımfta ipka bırakıhrlar • 

Dertlere 1/10/934 tarihinde bqlanacaldir. 
Smıf ı•çmlf ol'lnlar, 1110/934 tarihinde ... ktepte hazır 

"~". buluaacaklarclar. ~ 



" Sayfa 

Piyasada mllthiş bir velvele koparan san'at ve ticaret Aleminde bir misline ftesadUf edilmiyen 

HASAN TIRAŞ BIÇAKLARININ Meziyetleri: 
l - lneanı inşirah ve iftihar içinde bırakan Hasan tırao bıçak

lımmn meziyetlerini eaymakla tükenmez. 
2 - Hncıan tıraıt bıçaklarının 1 - 2 - 8 - 4 numaralı gayet 

keskin dört tarafı vardır. Bn cepheler fennin ve san'atın 
bir harikası derecesinde gayet ince n gayet hassas olup 
beher numaralı taraf ile on defa ve dört tarafım bir adet 
tıraş bıçağı ile kırk defa tıraş olunur ki bu meziyet hiç 
bir tıra'.~ bıçağında mevcut değildir. 

8 - Hasan tıra~ bıçaklarının yalnız bir adedinden kırk defa 
tırav olunduktan sonra alelade bir bardağın iç tarafına 
ıürterek aynı tıraş bıçağı ile otuz defo tıraş olunabilir. 
Otuz defa tekrar tıraş olduktan sonra ki eıkisi gibi bir 
bardak ile bilenir ve o suretle tekrar yirmi defa ve yine 
tekrar on defa ve bu suretle altı aydan bir seneye kadar 
bir adet tıraş bıçağile devamlı surette tıraş· olmak 
mümkündür. 

4 - Hasım tırao bıçağı gayet haseue olup lnsnuı derio bir zevk 
"t:? vo inşirah içinde tıraş eder. 

(5 - Hasan tıraş bıçağının bir adedi yalnız 5 kuru~tur. Bu bıçak emsali arasında 5 lira kıymeti vardır. 
ô - Hasan tıraş bıçaklarının bir Türk sermayesile ve ambalııjile piyasaya ihraç edilmesi ayrıca iftihar teşkil eder. 
7 - I I asan tıraş bıçaklarının çeliği dünyada mevcut madenlerin en mütekamilidir ki tıraş olurken katiyerı yara ve bert 

husule getirmez. 
8 - Hasan tıraş bıçakları en sert ukal ve bıyık ve her türlü kılları gayet kolaylıkla tıraş eder. 
9 -· Hasan tıraş bıçakları ıslak kaldığı zaman diger bıçaklar gibi leke yapmaz veya paslanmaz. 

10 - Hnsan tıraş bıçaklarının yalnı:r; bir numıuasile mütemadiyen tıraı olundu'lctan ıonra ikinci numarasına ve bu ıuretle 
bir tıraş bıçağile dört tıraı bıçağı utın almıı kadar muvaffakıyet elde edilmiş olur. 

11 - Hasan tıraş bıçaklarının daha çok Ye uzun meziyetleri vardır. Bir adet ile tecrübe yapılıua bir daha bıı markadan 
başka bir marka bedan verirlerH bile kimH almaz. 

12 - Hasan tıraş bıçaklarile tıraı olurken Hasan tıra~ .abunu ve ayrıca eabuo lcremile traıs olmak &evklo en yükıeğf. 
en nihayetidir. 

· Cuma günü saat 15 te ~ 

VELİEFENDi AT KOSULARININ 
Son haftası : En zengin procram ~ (2209) 

"Ankarada,, TÜRK MAARİF CEMİYETİ MEKTEBİ Ana, ilk, Orta 

kayıt itlerine baılanmııtır. Ana ve ilk kııım 15 Eylül'de, Orta kııım 1 Teşrinievvelde derılere 
baılayacaktır. Orta kııım için mllıtakll bir bina ayrılmııtır. ilk llçünctl ımıftan itibaren Amerikalı 
tarafından İngilizce derılerl verilir. Tedri1atta en ıon usuller tatbik edilmektedir. İstiyen talebeye öj'le 
yemeği verilir. Fazla tafslllt için Mektep idaresine mllracaat edilmesi. Telefon: 2877 ve 2182 

(5134) ~--------------------------" 

EıGH 
Bisikletleri l/ 

Beynelmilel bisiklet Aleminde büyük inkılap yaratan MEŞHUR 

RALEIGH • 
Fabrihasının, safi INGILIZ çeliğinden pek zarif, metanetli ve 
fennin en son terakkiyatının tatbikile yapılmit yegane biıikletleridtr. 

METANET, ZARAFET ve SÜR'AT 
iTiBARiLE EMSALi YOKTUR 

S.tlt deposu: Sirkeci • lstanbul • Liman Han No. 35 

( 1359) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
3/9/934 tarihine mlaadif Pazarteal ıllnl pazarbtı yapalacak 

"34500,. kilo Maoıal K6mürUoe ilAveten ClbaH Fabrlkam11 için 
ayrıca Beı bin kilo pazarlıkla 1atın alınacaktır. Taliplerin ona göre 
müracaatları. "5214,, 

Bumbara Sablplerll 
Tecrübe etmek 

EBEDiYEN 
kullanmak 
demektir. 

BIÇAÖI 

~ lstanbul Üniversitesine ve yüksek mekteplere 

diğer şehirlerden gelecek talebe hanımlara mahsus 

TÜRK KADIN BİRLİÖi 
himaye ve urakabesinden 

Kız Talebe Yurdu 
C. Halk Fırkası katibi umumiliğinden ve Maarif Vekaletinin 

yüksek tavsiyenamelerini ve reamt ruhsatı haizdir. 
MUeaslal : TOROGLU ZIYA 

Kayıt ve şifahi, tahriri tafıilit almak için Cağaloğlunda 
merkezine veya Şehzadebatında Yurt müdürlüğüne müracaat 

edilmelidir. ~ (2052) 

------
Karaciğer • Mide - Bağırsak - T •f, Kum ha1talıklarına 

TUZLA İçmeleri ve 
OT Eli 

Hergün Köprüden 6,80 - 7,35 - 8,05 - 9,50 - 11 • 13,15 - 15,10 - 16,45 te 
Haydarpaşaya jİdeo vapurların trenleri içmelere giderler. 
içme ve tren fiyatlarında yeniden mUhlm tenzlllt yapllmı,tlr. 

Şehrimizin en güzel ve aari 

Panorama Bahçesi 
2 Eylül Pazar gUnU ve akıamı 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNÜ 
Bahçenin daimi maruf saz heyetine ilaveten : Süreyya opereti ( Fıkriye 
hanım Ayıe rolünde ) 20 kişilik bando, orkestra, varyete, kukla, hokkabaz, 
monolog, muhtelif eglenceler. Fiatlarda zam yoktur. Çocuk kaydı için 

lıergiin ögleden sonra bahçeye mUracnat. Telefon : 41065 ~ 

-································--···-· ... ---·----.. ···············-.. ·· ......................................... . 

1 Eylôl 934... tarihine 
A 

asgarı kadar Bankada 
yirmi beş lira yatırmış 

Olmalısınız! 

EYLÜL 

1 Teşrinievvel 934 kumbara keşide· 
PAZARTESİ sinde talihlerini denemek istiyenler 

Bankada asgari 25 liraları bulunması 

Sahibi: Ali Ekrem 

Neırlyat Mildürüı Tahir 

r~ry lazım geldiğini unutmamalıdırlar. 

1 :.!?;~:~:~~~~h~~~::;5!~ .. i Senede 10,000 lira mükifat ! 
J~~.=.b.~.fn•ed•~•~•e•de•n .. •.on•r•• .. h•a•st•a•la.rı•n~ı~ ........................................................... ·.T .. u.·r•k•imy•e_.l.ş .. B•a .. n•k•a•s•ı .. • .... ,,,.~ 


