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Papaz Mektepleri-
nin Kurnazlığı 
Diln yıı.ırlık: Papaz mektepleri 
ida.resi, kolayca bakalorya faha
detu.ı:nesi ele geçirmek ma.ksa
diie son eııuf talebelerini Bulga
riatana götUrmiye karar vermiş
ler. Bu mesele etrafında. halkı
mı?. lU mUtalea1an nrdediyon 

Rız~ Bey ( &yazıt Alirız:ıpa9a yo
ku9u o ) 

- Şehrimiıdeld papaz mektepleri 
ıründen gilne rağbetten düştm mek· 
teplerine bir reklam yapmak ve yeni 
talebe temin etmek için ıon eınıf 
talebelerini Bulgarlstena götarerek 
oradan ellerine bir6r Bul2ar baka-
lorya tahadetnamesi temln edecekler• 
miş. Çünki Darülfünunumuz bun ların 
bakalorea tahadetna elerini kabal 
etmiyor, tekrar imtihana tabi tuta
yormll§. Eter bu mieueseler ver-

dikleri tA.hJ1ilden emin beler bu !kur • 
nazca b'ileye laiç lüzum l'Ôrmeme1eri 
lıiıımdır. 

• 
Em.in B. (Beıiktaı Abretler 72) 
- Papazlar, Darlifllnan, !keudl ta

hadetııamclorini dinlemeyince beynel· 
milel bir teamül müncaate kara-r 
•ermişler. Son sınıf talebelerlnl Bul• 
ırariıtana l'Ötiirerek oradaki meslek· 
daştanndan birv bakOlorya p.hadet-
nameai uydw-acakla.r, bu aaretle ta• 
lebelerinl iimtihansu Da .. filfunuııa 
ıoltacal..'iar ış. Eğer bu haber ıdot· 
ru iıe papazlar lba IJıarCketlerile Ycr
d.ıkleri taha'ile gü..-eailmiycceği fÜp
heaiz uyaadınyorlar demU:t"r. 

• Şefik İhsan B. ( Beyazıt CUmhu· 
riyet caddesi 19 ) 

-Papaz mekteplerinin ıon mUra
eaat ett'kleri hile tahakkuk ediyorsa 
bu miieHueler bılli mektep ıaha• 
detaamuinin manasını &.alamamışlar 
demektir. Bence tahadetname bir 
çocuK"un muayyen ilç beş senesini 
bir mekt~pte geçirdiğini gösterir. 
iyi bir tahsil gören talebe elindeki 
•ahadetnameye 4eğil kafasına güve
nir. Eğet" papazlar tale'belerinc iyi 
tahail vtrdiJene bir daha imti• 
hana çekilmelerinden memnun olma
ları lazımdır. Kendilerine fazla ta
lebe toplamak için Cle bundan iyi 
bir rekllm vasıtaaı olamaz. Benim 
anladığıma göre papazlar talebeye 
der• yerine biraz da misyonerlik 
propaıanda•ı vermiftir. .. .. 

Sabri B. ( Kumkapı GUngörmez 
nıa.hallosi 87 ) 

- Papazların taleblerine ıaha
detname tedariki için Bulgariıtan 
ıeyahatleri dotru çıkıyorsa be-nce 
bu bir irfan kaçakçıhft tl~melrtir. 
Maarif Vekileti bu iti• ebemınlyetlo 
meuul olmalıdır. 

Jf
Xurat 8. (EmlnönU Sancaktar 110-

kalt S.?) 
- Geçenlerde iki Amerikan Mek

tebinin kapanacağını lıittik. Şimdi 

de aapaz mekteplerinin bir manev• 
raaını okuyoruz. Hep bunlar cftm-

. huri yet Mekteplerinin ve maarifinin 
lehine kaydedilecek hareketlerdir. 
Esld~n mekteplerimize ve tahsil 
aiıtemimize okadar itimat edileme
jiği için birçok aileler çocuklarım 
ecnebi mekteplerirıe Yerirlermiş. 
Şimdi türk mektepleri bunların 
yerini tutmuıtur. Bence papazlar 
talebelerine tahadetııame yerine 
biraz cidai tahıil verselerdi ıhntıhan-
dan korkmalarına lü.zum kalmazdı. 

BABEllLIR 
' :.""" • f ~~· ı . : - ,. . .... ~· 

Başını Yardı, Kaçtı. 
Dün Gece Bayram Sokağında Güzel 

Bir Kadını Yere Serdiler 
Dün gece Beyoğlunda Bayram sokağında kanlı 

bir hfidise olmuş, güzel bir kadın yaralanmışhr. 
Bu huswıta yaptığımJz tab.kikata göre hidisc şöyle 
geçmiştir: 

iddialara göre, Remzi, guzel kadına doıt 
olmak teklifinde bulunmuş, fakat kadın bu teklifi 
huşunetle reddetmiştir. 

Remzi isminde biri.si ötedenberi Bayram soka
ğında Lrıtfiye isminde bir kadına gelip gidermiş. 
Gfi~elce bir kadın olan Lütfiye Hanım son zaman• 
larda Remzinin nyaretlerinden rahatsız olmıya ve 
ona karJt çatık çehre göstermiye baŞlamıştır. Rem· 
zinin bu harekete canı sıkılmış ve nihayet bu can 

Bu vaziyet karşısında hiddete gelen Remzi Ef. 
bazı sözler ıöylemiş •• ikisi arasında bir ka.
ga çıkmışbr. Kavganın kızgın bir dakikasında 

aılwıbsı dün gece bir kavga ile patlak vermiştir. 

Remzi Li'ıtfiye Hanımın ilzerine hücum etmif ve 

kadıncağızın ba:pm yarm1şbr. Kadın 'llidığı yara

nın teS,irile baygın bir halde yere yuvarlanmıfbr. 
Remri hadiseyi müteakip ortadan savupnuştur. 

Şeker Fırladt 
Takas Meselesinin Hal

ledilmesi Bekleniyor 
Şeker, kahve ve çay üzerine 

yapılacak takas muamelesinin 
tekli henüz kafi şekilde belli ol
madığından bu ~ziyet piyasada 
fena tesirler yapmaktadır. Bu 
tesirlerin neticesi olarak bir ara
lık 105 buruşa kadar fırlmıı 
olan kahve bugün 132 kuruşa çıktı
ğı gihi, toptan 37 liraya sahlan en 
iyi kesme şekerler de 3{1 liraya 
yükselmiştir. Bir kısım tacirlerin 
grup halinde har,cket ederek 39 
liradan aşağı şeker satmadddan 
aöyleıımektedir. Tedbir alınmadığı 
takdirde kesme ıekeri.a. 41 liraya 
·yükseleceği tahmin edilmektedir. 

İhracat 
Nizamnameler Tatbik 

Mevkiine Konacak 
lktısat Vekaleti Türk ihracat 

maddelerinin hilesiz ve tasnifli 
bir ıe!·ilde ihracını temin iç.in 
bellibaşlı ihraç maddeleri hak
kında nizamnameler yaphrmakta
cbr. Şimdiye kadar peynir, afyou, 
fındık .taze meyva, yumurta hak
kında olmak llzere beı nizamna· 
111e yapılmıtbr. 

Bunlardan yalmz fındık ni· 
ıamnamesi tatbik &&hasına kon· 
muştur. Diğerleri de Devlet Şu

rasından geçtikten sonra tatbik 
edilecektir. 

Polislerin imtihanı Yapılch • 
Yeni polis kanununa göre, her 

ftç senede bir terfi etmesi lazım 
gelen serkomiser, ikinci komiser, 
komiser muavin ve polislerin dün 
Darülfünün salonunda imtihanları 
yapılmıştır. 

• 
Jingiliz 
Velialıti 
Önümüzdeki Ay Ş~hrimize 
Geleceği Haber Veriliyor 

lngi!iz veliahti Prens dö Galin 
gelecek ay içinde lsambuiu ziya
ret edeceği haber verilmektedir. 
Bu hususta bir .ziyaret ve istikbal 
programı riicada getirilecektir. 
İngiliz vdiabti, bu ziyareti esııa
smda Reisicüm.hur Hz. tarafından 
kablll edilecektir. 

Ayasofyada 
- - ---

Tarihi Mozaiklerin Tehlike 
Geçirdiği Anlaşılıyor 

Ayasofyadaki mozaiklerin te
miilenme ameliyesine müze na
mına nezaret eden Müze 1\fiman 
Macit B. bu kıymetli mozaı1der
den bir kısmının duvarlarla irti
hatlan kesildiği ıiçin tehlikeli 
bir vuiyete düştüğünü Maarif 
VelciJetirie lbir r.aporla bildirmişti. 

Bu hususta tetkikat yapan 
komisyon raporunu haı:ırlamıt ve 
Maarif Vekaletine göndermiştir. 
Rapbrda, bu mozaiklerin duvar• 
dan ayrıldığı, tehlikede olduğu 
tesbit edilmiş, fakat bunların 
tekrar bozrılmaClan yerlerine ya· 
pıştmlması meselesinin bir ihtısas 
işi olduğu bildirilerek bu hususta 
kat'i bir fikir dermeyan edileme· 
miştir. Yalnız bn hususta meşhur 
mütehassısların fikirlerine müra· 
caat edilmesi ileri .sürülmüştiir. 

Temizleme işini yaptıran 
Amerikalı M. Vitemur da bu hu
susta bir rapor vermiş ve moza
iklerin tehlikede olduğunu, bu 
hususta yakında Avrupaya gide
rek meşhur miitehassıslarla te· 
mas edeceğini bildirmiştir. Aya· 
sofyada çalışan iki mütehassıs 
İtalyan ağustosun on beşinde 
memleketlerine gideceklP.rdir. 

1 
Mütehassıs 

Müsaadesiz Çalışanlar 
Tesbit Ediliyor 

Av.rupa ve Amerikada tahSil 
görmüş olan bir 1k?s1m Tnrk 
gençleri Ticaret Odasına mllra
caat -ederek mütehassıs olduk
!anm söylemekte ve iş istemek
tedirler. 

Ecnebi miitehassıslamı hakı
lkaten mütebass.ı.s ohım..adikları n 
müsaadesiz mütehassıs çaJlfbrlhp 
çalıştın'lmaı:iı ğı hakkındaki tetki-
!l.ı:at mühim bir tekil almıfbr. 
~erli, ecnebi bütün müesseseler 
gözden geçirilmekt~dir. Şimdiye 
kadar,, iki yüz kadar ecnebi m'&
tehusısmın mnsaa"eeiı: çahfbnl. 
dığı şeklinde bir neticeye varil· 
dığl söylenmektedir. 

Mütekaitler 
Tefecilerin Elinden Ko

layca Kurtulabilirler 

Hükumetle, Eytam Bankası 
arasında mütekait cüzdanlarının 
ylizde on ilci .kurUf .faizle Ja.. 
rdmam ıhakkmdaki 1UJDfm•dm 
evvel, bir kıBUD murabahacilara 
cüzdanlanm kırdanmt olan yetim 
ve m~kaitlerin cllzaalarmı k.
taramad&ları lbaber •lmmıfbr. 

CüzdaDlarmı murabahacıJar.. 
dan alamıyan ıdul, yetim Ye mA
tekai.tler borç pma wıren mı_. 
sesclcri murakabeye memur ko
miserliğe müracaat retfik1eri taJr .. 
dirde cüulanları brtarılacakbr. 

Yirmi lmzah Mazbala 
Büyukada halkından bir k... 

mı yirmi imzalt bir mazbata iile 
Belediyeye müracaat ed~ 
Adadaki mezarlık yolunun yaptı
nlmasmı temenni etmişlerdir. 

Mühim Bir Kaçak-! 
çılık Hadisesi 

Giimrük Heyeti Teftişiycsi yeni 
n büyük bir limon kaçakçılığını 
m.,dana çıkarmıştır. Gümrük Mü-o 
fettifleri son limon kaçakçılıklara 
berine kontenjandan sonra şehri
mize gelen bütün limon beyan• 
namelerini tetkike başlamışlardı. Bu 
tetkikat neticesinde bu Linlerce ·· 
ıaıMhp baliğ olan limon kaçakçıhfı · 
meydana çıkarılmıttır. Teftiş heyeti 
tetldkatına devam etmektedir. 

Avrupaya Talebe 
Maarif Vekaleti bu 9en& Avrup .. • 

,. blısil için (00, talebe göndere• 
cıektir. 

BoUuk Karşısında 
Piyasada kavun. karpuz ve meyn 

bolhıta son dereceyi bulmuştur • .şef• 
taliler yüz paraya kadar diişınüştür. 
lfır kısım meyval arın denize döküle• 
ceti söylenmektedir. 

f ki Mahkumiyet 
Bir arabacıyı öldüren e rabact 

kihyau Zafer dün Ağır Cezada on 
be1 ıeneye, sahtekarlık ma'Ztluna 
avukat Nuri Bey de 4 ay isap.se mah• 
k.laı edilmiı1ler dir. 

icra Dairesfode Hazırlık 
Yeni İcra Kanunu bir ay sonra 

tatbik mevkiine geçeceği için Istan• 
bul icra Oair eı;inde haıırhkl ar baş. 
lam\fbr. Kanun 4 eylıilde iatblk 
edilecektir. 

Dahiliye Velcili Bartmda 
Tetkik seyaha ti ne çıkan Dahiliye ~ 

VekHi Şükrü Kaya Bey Bıutına git• 
miş, bütün .resmi müesseseleri tetkik 
etmiıti r. 

Adliye VBkili 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B, 

dün Ankaraya gitmiştir. Bir.kaç giln 
SODra tekrar gelecektir. 

Atina Seyahati 
Rimayei Etf al Cemiyetinin tertip 

ettiti Selanik • Atina •eyahaü dün 
başlamış, seyahate iştirak edenleı 
Androı npurile hareket etmiştir. 

Konferans Bitti 
Beynelmilel Par1imento?ar Kon

feranıında Millet Mec1isioi temsil 
etmek üzere g iden murah!!a slarJmıı 
dün avdet etmişfordir. 

Bir Çocuk Bulundu 
Dnn Üsküdarda sokak orta• 

unda yeni doğmuş bir çocuk 
bulunmuştur. · 

izmirden ihracat 
'lzmirden gelen haberlere g&ro 

lngı1tereye ta:r:e hmir indri se'flm 
kıedilmek üz.ere teşeb'büsat yapıl-
mışbr. 

Buğday 
Geldi 

0Un lstanbula Anadoludan 
lark, Trakyarlan iki :vagon ve 
_...,lif mahallerden de .sekiz yUa 
aek11ea dört çuval buğday, elli 
ti& balya tiftik, kırk baly.a yapağı . 
gelmiştir. İyi buğdaylar yedi ku• . 
ru, otuz yedi para ile sekiz kurut 
bir para arasında satılımştrr. 

Eskişehir, Ankara oğlak tiE· 
tikleri 67,20 • 70 kuruş üzerin• 
den muamele görmüş, .diğer 
tiftikler 38,20 • 51,20; hir .kısım 
yapağı da kırk üç kuruştan sa- · 
tılı:ıııştır. Bir parti ikinci .cins 
lzmir pamuğu da 35 lm~uş üze
rinden muamele gürmüştür. 

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki,· 

1 - Dünya aüzeli lstanbula 
i(eliyor ya. .. 

2 
koıana .. 

Artık istikbaline koşan 3 - Zengin mağazalar, hedi
yelik çeşit çeşit iskarpinler, renk 
renk kumaşlar, daha neler hazır
lam11lar ... 

4 - Herkes merak ta ... Baka
lım Hasan B. ne hediye verecek? 
diyorlar •• l 

5 : Hasan Bey - Ma•·i bun
cuklu ana yadigin 'takkemi 'Vere-
ceğim.. Allabmı aeven maşallah 
deainl .. 
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Olimpiyat 
Amerika Yine En 

Baştadır 
Los • Angeles, 10 (A.A.) 

Yüzme müıabakasr. 4 X 200 met· 
re. Bayrak yarışı tasnif : l - Ja
ponya; 2 • Amerika; 3 - Macaris
tan. 4 - Canada; 5 - İngilte-
re; 6 - Arjantin; 1 - Brezilya. 

Kürek yarışı ( dört kürekçi 
dümenci ile ). ikinci seri: Hareket 
noktasmdao 3000 metre ilerde 
Lehliler, başta geliyor ve 
onları Amerikalılar ile Japon
lar takip ediyordu. Yarı yolda 
LebJiler daima birinci idiler. 
1500 metrede Lehliler yıne · 
bqta ve fakat Amerikalıların 
kayıklarından ancak iki kadem 
ilerde bulunuyorlardı. Lehliler, 
büyük bir kuvvet farkile 
milsabakaya hitam vermişlerdir. 
Birinci seri: 1 • Lehistan, Z • 
Fransa, 3 • Amerika. ikinci 
seri: 1 - lngiltere, 2 - Yeni 
ZelAda, 3- Felemenk. Yat mfi. 
aabakası: 6 metre boyunda kotra· 
lar arasında ı- lsveçH Holm, 2- A
merikalı Kand Angelita ismindeki 
Amerikan kotrası 8 metre boyun
daki yelkenliler yarışım kazan
mıştır. Waterpolda Amerikalı
lar, Almanlara galip gelm~Jerdir. 
Boks orta sikletler: Jensen ( Da .. 
nimarka) sayı ile Althan (lıveç) e 
galip gelmiştir. Tüy sildetler: 
Lamg ( Amerika ) , sayı ile Ti
rado (Meksika) ya galip gelmiştir. l 

Hafif sikletler: Mayer (Fransa), 
ıayı ile Pon (Meksika) ya, Branini 
(İtalya), sayı ile Bürdi (Yeni Ze
IAnda) ya galip gelmiştir. Horos 
ıikletler: Pereyra (Arjantin), sayı 
ile Hügüea ( İrlanda) ya galip gel .. 
miştir. 

Los • Angeles, 1 O (A.A.) -
(Gayriresmi) son vaziyette pu
vanlar (bOtUn maçları ihtiva eder.) 
Amerika, 482 1-2; Fransa 161 
1-2; ltalya 159 1-2; lsveç 129; 
Finlandiya 1251; Almanya, 108 
1-2; İngiltere 92; Japonya 73; 
Kanada 69; Macaristan 46; 
Avusturya 36; Folan 31: Da
nimarka 27; Avustralya 26; 
Lehistan ~. Çekoslovakya, 24, 

irfanda, 23, .. ~ "iantin 15, Cenu
bi Afrika 13, Belçika 7, Yeni 
Zelanda 5, Letonya 5, lsviçre 5, 
FiJJ.pin 4, Meksika 3, Brezilya ı, 

Bulgaristanda 
~--

t - l)ün Öğ~cdcıı sonra Ayaıot
yayı ziyarete ııelen kadınlı erkekli 
bir Amerikan aayyah rrupuna rut
geldim. Seyahat edecek kadar 
parası olan Amerilc:an kadınlarının 
üıerinde adi baama entarile hafla· 
rında ucuz ppka vardı. 

2 - Köprüde vapurlardan çıkıp 
işlerine giden Tür kızlarını sey-

.1 - Oniar zengindirler. Para

yı e!biseye değil, ogrcnmiye 

verirler. Biz o kadar zengin 

değiliz. Fakat kazandığımııı elbi
semize veririz. 

rettim, Üzerlerinde ipek elbiseler, 

başlarında son moda tapalar 
vardı. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Altı Şerir Yakalandı 
- __ _..--

Bunlar Meriemende Bağa Giden Güzel 
Bir Kızı Cebren Kaçırmışlar 

Jzmlr, ( Hasusi) - DUn Menemende, bağlar 
arasında çok çirkin bit hadise oldu. Menemenin en 
g·lizel kızlarmdan, 18 yaşlarmdaki Müzeyyen H. 
va]desile araba içinde bağa giderken altı köy de
likanlısının hUcumuna uğradı. MUtecavizler Müzey
yen Hanımın valdesine: 

" - Sen bağa yalnız gideceksin. Müzeyyeni 
bize bırak. Yarım saat sonra sana iade ederiz.,, 

Demişlerdir. Kahraman kıı::, delikanlıların elin
den kurtulmak için elinden geleni yapmış, fakat 
altı delikanh kızı valdesinin kolları arasından 

zorla alarak dağ tarafma kaçmışlardır. 
HAdise Menemende şayi olur olmaz jandarma 

kumandanlığı derhal faaliyete geçmiş, mü· 
tecavizleri iki saat içerisinde yakalamıştır. 
Mlızeyyen Hanım valdesine baygın bir halde teslim 
edilmiştir. 

Menemen Müddeiumumiliği, HüsnU, Oıman, 
Seydi, Mustafa, Mehmet ve Nuri ismindeki alta 
mUtecavizi tevkif etmiştir. Mütecavizler bu sabah 
fzmire getirilmiştir. Muhakemelerine derhal A!lır· 
cezada başlanacaktır. - Adnan 

Fransa Korkuyor Mu ? . - - - - -

lngilizlere Göre, Almanyanın Yeni Si-
yaseti Fransayı Endişeye Düşürmüştür 

Londra, 10 ( Hususr) - Deyli ?!dukça .benzer bir tekilde bir şe uyandırmıştır. 
telgraf gazetesi yazıyor: ıtillf aktı hakkındaki teklifler Cereyan eden bu vak'ayı,Fran· 

"Almanyadaki vaziyet Fransayı sulh taraftarları tarafından cesa- sanın tamirat meselesi hakkmdaki 
hi t d Alman noktai nazarına yaklaş-

düşündürmekten hali kalmamak· retbah, bir ma ye te a dedilme- mak ve Almanya'yı garp aleml 
tadır. Almanyada kırallık idaresinin mektedir.Bundan baş~a, Alman bil- dahiline atmak için sal'fettiği 
tekrar tesisi hususunda gösterilen kumeti erkanından bırçoğu ve bil· mesainin Almanya tarafmdan takdir 
niyetler ve Almanyanın komşu hassa Fon Şlayşer tarafından edileceğini limit edenleri büyük 
bir devletle askeri bir ittifaka yapılan beyana.:_hakikl bir endi- bir hayal inkisarma uğratmıştır. 

Mançuri Yine Karıştı 
Mukdcn şehrinin askeri nok- detle mukavemet etmekte olduk-Pekin, 11 (A.A.) - Söylendi

ğine göre Mukdende büyük yan
gınlar çıkmışlar. Bu yangınların 
sivil elbiseli Çinli gönüllüler tara
fından yapıldığı zannı mevcuttur. 

talarınm Japon tankları tarafın- ları bildirilmektedir. 
dan muhafaza edilmekte bu- Bundan başka Çinlilerin Turant 
lunduğu ve şehre hücum eden ve Mukden tepelerine hakim olan 

önüllülere karşı Japonların şid- noktaları işgal ettikleri söyleniyor. 
__!___ - - - - -- ------------

Romanya Kabinesi Çekildi 
Bükreş, 10 (A.A.)- intihabata 

yapmak üzere teşekküJ etmiş 
olan Veyda kabinesi istifa etmiş 
ve kabioenin istifası Kral tara
fmdan kabul olunmuştur. 

l<anadada Buğday MahsulU 
Londra, 10 (A.A.)- Montre· 

Sayfa 3 

r 
Sözün Kısası 

- ----
Bir De Güzel 
Erkek 
!'rlüsabakası Yapalım! 

;;....------- A. E. 
Ağırbaşh bir arkadaş: 
-Dünya güzeUiğine seçilmenin 

saadeti mucip olup olmıyacağıoı 
düşünmekle meşgul! 

Meslekdaşım1 tereddüde sev· 
keden nokta şudur: 

- DUnya gih:eli, bir genç 
kııdır. Nihayet evJenecektir, fa· 
kat kendisine münasip bir ef 
bulmak zannedildlii kadar ko-
Jay değildir. 

~ 
Doğrusu ben bunu dflıtınmf .• 

miştim. Mesele cidden mllhimdit: 
- Evet, dl\nya güzelini ki

me vereceğiz? Kafamızı nekadu 
yorsak yerindedir. 

Fakat bir arkada~ ıuali i.ıl
tince yerinden fırladı : 

- Hemen bekAr ve ge.n9 
erkekler arasında bir gfizenik 
müsabakası tertip edelim. birinci 
gelen erkekle birinci gelen genç 
kızı evlendirelim, dedi. 

* Teklif gazetecilik nokl&1md ıD 
fena değildir, alAka uyandıra!,i
lir. Fakat itirazla karşılandı: 

- En glizel kızın en gü.ıel 
olarak seçilen erkeği beğeneceği 
ne malüm? Sonra bu, 
yalnız yliz değil~ daha fazla 
ahJAk, ıeviye ve biraz da ıervot 
meselesidir. 

Teklif kabul edilmedi, bence 
en doğru şey, işi yine alakada· 
rına bırakmaktır. Muhakkak en 
münasibini o bulacaktır, bulduğu· 
nun en güzel erkekten daha 

gU::ı:el olacağından ıüphe etmeyiniz 

* Çocukluğumda işitmiştim: 
Belki bir asır evvel bOyük 

dedem \zmirde küçük bir :r.iyafet 
vermiş, davetliler arasında yegl· 
ne t!Cnebi olarak bir komolos, 
yegane kadın olarak ta konsolo• 
sun refikası varmış1 T esetttlrden 
bahis açılmış, konsolos: 

- Ttirklerin görücU uauln ile 
evlenmelerinden mütehassıl hay· 
retini anlatm ışl 

- Başkasının gözile beğeni• 
leni ben nasıl beğenirim? demiş! 

Misafirlerin arasında yarı deli 
bir adam varmış: 

- Doğrul diye tasdik etmit. 
bu manasaz bir harekettir. Fakat 
görerek çirkin kadın alan ecne
bilerin bu hareketine ne demeli? 

Ev sahibl ile misafirlerin 
başlan üzerine dökülen suyun 
nekadar soğuk olduğunu tahmin 
edersiniz. Filhakika konsolosun 
karısı çirkin mi çirkindir. Fakatt 
bereket 'ersin bir kelime bile 
TUrkçe anlamamaktadır. 

Yaloız konsolos muhatabknın 
yarı deli olduğunu bilmektedir ve 
hiç şaşırmadan cevap vermiştir: 

- Evet, fakat sizin çirkin 
bulduğunuz kadını bir de koca• 
sının gözile görmenizi isterdim. 

1f. 
Sözün Kısası: T elişa lüzum 

yok, dünya güzelinin kocası ka· 
risının nazarında muhakkak diln• 
yanın en güzel erkeği olacaktır, 
bundan hiç ıüphe etmeyinizt 

a1den gelen bir telgrafa göre 'T'. •• k . 
Kanada'da buğday mahsulü 400 J Ur zge 

Şehremini Cinayeti 
iki giln evvel Şehremininde 

Murat Bey isminde birisinin ölü~ 
mile ve iki kişinin yaralanmasile 
neticelenen cinayet tahkikatı bit-
miştir, katil maznunu Kenan ile 
beraber kayınbiraderi Hasan Bey 
ve valdesi Şeker, zevcesi Şaziye 
Hammlar ve yanaşmaları Teki 
Ağa tevkif edilmi~lerdir. 

Evvelki günkü gazetelerin ecnebi haberleri araaında 
şöyle ilti haber vardı : 

11 lııveç Başvekilinin Kröger Kibrit Şirketinden 
50 bin lira rüşvet aldığı aabit olrnuı n bu yüıden 
istifaya mecbur elmu:jtur. " 

Di~er bir haber: 

Ha 450 milyon buchel'i bulacaktır k 
~Gitti çe 

İNANMA! 
"Romanya kabineıi, Franudan yapılan istikrazlar

da suiistimal yaptığı için istifa etmek üzeredir.,. 

Bunları okuduktan aonra, büyük mali müe11eıelcrin 
Avrupa devlet adamlarını kol aylıkla satın almak bu
ıuıunda mcharet ıösterdikleri kendili2inden anlaaı· 
~hyor. 

Kuvvet [eniyor 
Londra, t 1 ( A. A. ) - TUr

kiyedeki Büyük Britanya sefare
tinin ticaret ata~esi tarafından 
verilen raporda, ezcümle Türk 
hükumetinin ittihaz eylemiı 

olduğu tedbirler sayesinde sınai 
sahada ehemmiyetli terakkiler 

/STER iNAN, /STER INAN.MA! tahakkuk ettirilmit bulunduğu ... 
rarla kaydolunmaktadır. 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Aydında 
Kasap 
Dükkanları 

Aydm (Hususi) - Bizim bele
diyenin, ka•p dtıkklnlan denllea 
barakalana ay b•ıında yıkbnl
mua •uusunda bir karar Yer
cllji pyia11 meydana çıkb. Fa• 
kat bu karar bug6ne kadar tat
bik edilmif dejildir. Yalmı ta 
kadar dyliyeyim ki bayi• bir 
karar hem iyi ve hem de fenadır. 

Tamam en ıayri11bhl ve ldeta 
birer salattan iba1'et olan ba 
barakalann yıktınlması hakkında 
Yerilen karar • tatbik edilmek 
prtile • nekadar isabetli i.e, yer
lerine 11hhl tartlan haiz d&kkln
lar ikame edilmeden yıkılmalan 
ela • etlerin ıokaklarda ve açıkta 
Ntalmalarım icap ettireceiinden • 
o kadar mahzurludur. 

Daha timdiden bile kendile
rine bayle müstakil bir baraka 
temin edememİf olan baa ka
uplarm bAfka cl&kklnlann kip
lerine •imchldar glrtllOyor. Hele 
lld tueai birer kunduracı dllk· 
k&namn cephuini itıal ediyorlar. 

8uflln bu katn barakalar nr-
!'ııea bUe bir kuım esnafın ıokak· 
ta kalmuı glateriyor ki, yarın 
.. vmt barakalar da kalkmca, 
.. ,.. 10kap dikilecektir. Be
ledlyeaia enell buna bir çare 
W--• IAamclar. Yıkmak kolay, 
fakat ppmak ıorclar. 

Aydm Ylllyetinin ea k&çllc 
•aza1mımc1u olan Boıdoian ka
•HllND ltHe muntuam bir 
........... yarclJr. 

Batla ,.kalmasa tekarrlr 
ecl• ltu barakalar yakıldıktan 
IOln, kuaplann ne olacaiı bak· 
lmlcWd lllalime; belediye erki
...... ..W.iyet ..Wbi bir zat: 

• Tabii dDkkJn tutacaklar• 
cnabuu YerdL 

Acaba banlar cllkklnı nerde 
tatacarlar, nud ltir dGkkln tu
~cülar, cltlkklnlar 11hbl ıartlan 
.... •cak mı? Sonra, ıebrin 
daimi .. 1c1z on kaıabım birer 
cllkklaa yerlettirmekle mesele 
bitmif olmaz. 

Pazar gOnleri Nazilli caddeti 
lserine llJ'a ile dizilen muvakkat 
prdaldarda, toz, toprak arasında, 
et satan ıeyyar kasaplar ne ola· 
cak? Bunlar hakkında belediye 
ae dUtllnOyor? 

Belediyenin ne d&f&ndllğtlntl 
bUmem, ilkin civar kaıa ve hat• 
ta nahiye belediyelerinin birçok· 
lannıa buna bulduju çareyi kar 
dedeyim: 

KuabaQUI mlnaaip bir yerin
de ihtiyaca kifayet edecek mik· 
tarda, basit, kDçtlk, Wda tema 
ye imana ilk g&r&fte kuap .ilk· 
kam brp11nda oldafa hillİDI 
werea birkaç dOkkla yapbnl
-., memleketin yerli eanafı da, 
•YJU pazara kuaplan ela orada 
phfmak mecburiyetinde bırakal
IDlf " bu auretle muele onlarca 
.. Uedllmif. • 

Bu kBçtlk kuabalann muftf· 
füayetle baprabUdikleri bu it
leri, kollroca Aydın belediyeli
• de halletmesini bekliyoruz. 

ÇataJoğlu 

• lahkOmiyet Kararı 
Mala(Ja ( Hususi ) - Dart-

101 blldlmet tabibi Şakir B. 
defter tatma•ak ve illç paralan 
IPa ...,. alma .. i lthl ihmal 
cllrllml.;.den dola)'I ıohls bet 
.. malal&lm eillhll. 

MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
~Wünakaşa 

1 
---------------------------------------•Sıhhat 

Afyonda Hayat 
içtimai Hayat, Maarif Faaliyetile 

Muvazi Olarak Yürüyor 
Afyonkarabi· 

aar (Husul) -
Size bu mektu
bumda buradaki 
içtimai hayattan 
ve luamen de 
maarif faaliye-
tinden bahsede

cetim- Her teY· 
elen enel kar 
dedeJim ki bu
rada içtimai laa-
yabn 16nt\k ol
dup iddia ecfi. 
lemez. işi olmı-
yanlar atleden sonra, lft• 
bulunanlar da akıama dofru 
yanlanna çocuklannı Ye ailelerini 
alarak aıkerl mahfele gelirler, 
burada temiz haYadan hiue alar
lar. Aakerl- maiıfel Afyoada domt
lar aruında ıamimiyet ba•uı ya• 
ratu çok temiz bir Yarlıktır. Dut
lar, tanıdıklar, burada ber alqam 
bulQfur, etlenir •• çok bot nkit 
ıeçirirler. 

Şehrimlzcleki irfan faaliyetine 
ıelince; Yillyet dalliU.de yapılan 
ince tetkiklerden aoma anlatd-

Kongada 
Asagiş 
İşleri 

Konya ( Husul ) - Son sh
lerde ıebrimiz poliı teşkilltında 
Ylcude getirilen bir yenilik nazara 
dikkati celbetmektedir. Poliı Ml
dllrll\ttl mahalle aralarma ve 
umumi caddeler Oı~rine polis 
kull\beleri koydur.nuıtur. 

Şimdi buralarda polis memur· 
lan n&bet uaulile vazife prll
yorlar. Halk, ıehrin uayiıi nok· 
taıından ıöıterilen bu faaliyetten 
dolaya çok memnun kalm11tır. Bu 
yeni eıeri, aon giolerJe Adana• 
dan ıehrimize nakledi.c. Polis Mll
dllrll Ziya Bey vftcude ıetirmİftir. ----

Keşan da 
Meçhul Hırsızlar Bir 
Kadını Bıçaklamışlar 

KepD {HU1W1i) - Buraya 
merbut Silli klythade Fatma ... 
minde bir kachaın •YİD• ıecel•Jln 
birkaç meçlıul hına ılrmlttlr· 
Hanaılar eYin daYanm delerek 
içeriye girmişler ye bdmclan pa
ralannı yermeaini iltemif)ercllr. 

Kaclm paruı olmadıtım .a,. 
leyince terir herifler etYalan al
mlf)ar, kaçvken de kadana bıçak 
•plamıtlardır. Jandarmalar ..
rirlerin ili lıerindedil'. 

• 
Sıtma T atkikıtı 

Keıan ( HU11111 ) - Ec:lirne 
Sahhat Mlldllrl doktor KlmD 8. 
mtma bıkkında tetkikat yapmak 
llzere bura)a gelclL Oç gthl kal
dıktan aonra lpaalaya ptecektir. 

Beraat Etti 
Malatya ( HUIUll ) - Halla 

7ekdiieri aleylaine tepik etmek 
clrmife Apcuaya ....U.a Kllat• 
kau• M&ddelum....W Halit. ., 
lıııanı.t bnn ... 

Afyon lllUll•ktapla..,nden biri 

mlfbr ki bu havalide halk ara
ıında okuma hevesi bayii kaba· 
nkbr. Esasen Afyon mDnener 
bollufu itibarile de diler viJI. 
yetlerdea ilerdedir. 

M&nenerlerimiz her zaman 
okuma beYeai telkin ediyorlar. 
Diyebilirim ki kitap aabfa busu
RDda lataabul •• lımirden aonra 
baruı ıelir• Banda OD tane ka
dar illmektep Ye tam dewell 
muhtelit bir lile Yardır. Mualllm-
1..ımiz pir çahfba " ıaJretli
clir. EIWD balkın taWI laU1U1•a 

ehemmiyet Yer
meli okuyan ço
cuklann adedinin 
artmua ıibi me .. 
ut bir netice 

vermiıtir. Liıe

mize halkın g6 .. 
terditi ratbet 
ıittikçe f azlalaş
maktadl1'. Vilt
yetlmlz halkı ça• 
Jaıbochr ve ta• 
•rrufu çok ae

•er. Halk1n bq-
hca utratbia 

itler ziraat Y• ticarettir. Şimdi 
hasat zamanı olduiu için her
kes harmanının bapnda hani 
hani ufrqayor. Viltyetimiz asa
yİf noktasından da ilerdedir. 
Huaızlık •e uire ıiW hlc:liaeler 
bile çok seyrek wka bulmakta· 
dar. Bura bapiahanedeki mab· 
kiimlar tam manuile bir ıslah 
yurdunda sibidirler. Hapiaha· 
nede çok güzel bir mektep ve 
mOkemmel bir imallthane nrclar. 
Blltiba malıktmlar okur, yazar 
•e it bilir bir vuiyettedir.-M.S. 

Akşehir G çleri Ça yor 

30 Ağustosta Zengin Bir 
Spor Günü Yaşanacak 

Alqelalr ( HUIUI ) - fehrİ
.adeld kıymetli ,...ıer tarafın. 
da bir lnapık MD• evvel teala 
Ye kllpt edilen " Su'atklrlar 
Llmıa Yarda .. klibi. t11ıkldl-
•den .... e kadar •ilaha 
nrhldar ,a.termlftlr. Yart •e• 
mpluı ıepaierde cok ,._. bir 
al1amere tertip etmiflercllr. Mil
... .,. laalkın alkıflarım ka .... 

,tar • 
Mlaamerede tem•Her 'ftrilmit 

" ı-çlerlmb MIJlk aunffa. 
lriJ•t ptermitferdlr. Ymt lcla
nti ıpor metıal .... i klfi ılr
•••lt. ıuçlerimisln mulild ı•Yk· 
lerlal tabala için bir de budo 
19bul Ylcade ıetlrmiflerdlr. Ba 
lallAlta Ymi Reill aftkat Sadri 
Ham.U. .ı.......... ..... 
Hakla a.,we Kaymakam L6tfl ..,.. ....... ,.,..... ..... 
•lftlr. 

Vllcude getirilen lwado pbe
llade denlere bqlaalDlfbr. Yurt 
ldarui lalldlmetten aidatı ml
wde o. ao aiaatolta pkJlmelr 
llere bir de ..,a plJUIOIG 
tertip etmiflerdlr. AJnca yine 
ao afaato.ta ...... bir lpOI' tini 
JAfıyacajımız •N&flhyor. 

Şebrimb:deki idman Yurdu, 
Gençler Spor Yurdu Ye San'at• 
karlar idman Yurda 8PO'calan 30 
•tut• mlabak•lın için flmcli
dea bazarlauuya bllflamıflardır. 
Glnderclitlm relim, Saa'atklrlar 
idman Yurduna menaap gençeleria 
•erdikleri mlllamereden bir intibu 
caalandmyor. -Tacettin Mecmi 

Memleket haberleri 
Bıırtula61tmedL Ldt/e11 13 ilncii 

"""""" obgıunu. 

Ve 
Zeka 

N•nıll•lı Al• 
Buglnlerde, uklnın 11lıhatle 

alika11 olup olmachtına clah
bir mlbıakAfaclar pcliyor. Alab• 
olmadıtını dyliyen yok ıibi amma 
atlam adamlana delil. billlda 
ç0r6klerin akd iflerlade ileri git
tiklerini birçok da misaller p 
tererek iddia edenler oluyor. 

Lltinlerin mqbur • Sailam ka
fa sa ilam vticutta" llzline kltl'flı 
"BüyOk zeki çllrtlk vOcutta bu
lunur" demek iıtiyorlar. 

G6ıterilen misallerin ins"'° 
diifündllrecek, batta ikinci blkı
me meylettiriverecek kadar kmı
•etli oldup pek inklr edilemo. 
Paacal baıta idi, Nietucbe, D_.. 
toyenki buta iclL Bunlad 
birçok piri ............... 
leri de illve edin. Çok tik" 
ki seksenine, dokunana kadar 
Hletıiz yqamlf blytlk adamlar 
da ftl'. Rabelaia, Goethe, Pu
teur ve M. Sami'Dia •lrahnemeli• 
ler" dediii birçok fikir ve -·at 
adamları bizi •nld olmak Wl
yonaa clhı ol, lauta ol" .n,.. 
airenalara (1] kapdmaldu blw 
tanyor. 

Doktor GrUlet: • Deha ..... 
tahtı• bir aetical deiU. hutabk 
debamn tabiate •ercliii bir ilaç. 
br" dermit- Belld ba da tamamlle 
cloira delil amma tlaba IDUlll .. 

Bir luamn dcudhdeki anaa
lana hUJaU da t• ettiii m• 
haldraktlr. Kaclınlanmk: ··Çoeae 
pmu• !auta olchaim yanma• 
ll1IJ'I bomlar,, derler. Bl,eı. 
aclamlat aruacla ••hkları ela 
dyleaenlere dikkat edin, çop 
yapıcı detfl, ,.m.c1ar: P ... 
eal, blyllk kanunlar ketfedta 
fizikçi. haatalıjmdu 10nra endi. 
ıeler içinde yqamıt. etrafına 
endipler 1açm" bir adamcl-. 
Baudelalre'i, Doatoyoftki'yi .._ 
de çok aeYerim; fakat onlana 
da etraflarma helecan. riılı ..ıa.. 
blı ..,taklan malaakbktır. 

Lltlnler " Sağlam kafa aatlam 
Yllcutta " derken elbette Midi 
idiler, çllnkD Romalılar herkella 
cemiyete hayırh hir it ı&rmulal 
bekllyea bir milletti. Ydacı iala
aa itibar edemez, blllaa11a ODUD 

ptalmuam tecvi& .-...eli. v .. 
remlilcirde, frenıilllerde tedt 
bneti artarımı; fakat dilaya,.a 
ıetirdikleri çocuklar, cemiyetlaa 
kir detll, urar haeline UJ
dolUDar. Hutalıldı blytlk adam• 
lana ... 1er1 içla .ı. bir d.,.. 
eeye kadar blJIMir. Amma ~ 
rinde p ....... ..,..,, ! 

Baa ldmleler için Wr 
••emimin bakatlarmcl., ecla11ada 
da feYkallde bir cuibe. bir ...... 
Jet ..,c11r. Nihayet ilimin, labl
taba da bir ıftzelllil Yardır. 

Fakat ud olu .. ~. ,.. 
pmakbr. Bu .... •utuyonm. 
Ben de hayatın ıelrlclu llttba 
tutulmaıına içimden isyan ederim; 
fakat bak1111m. S.hbati midafaa 
edenler claha dopa bir it giri
yorlar. 



11 A~stos 

Siyaset 

Japonya 
Sıkıntı 

İçindedir 

Alemi lr 

Bir müddettenberl Japonyada w8· 
rülmemiş bir ııkmb başlamıştır. Bu 
ııln.ntı nm iki sebebi vardır: 

1 - Bazı mantakalarda kaht 

olması 

2 - Çin piyaaasının kapanma11 
yüzün den has1I olan parası ılık 

Hu buhran yeni olmamakla bera· 
ber ciddi bir şekli göıterme1l, bir 
aerıe evvelden başlamaktadır. 

Japon köylilsil o kadar borçlan 
mışhr ki, bugün, birçok mıntakalarda 
yiyecek bulunmamaktadı. Halk ot 
yemektedir. Bilhassa kıa çocuğu olaa 
aileler, bunları aatmıya b&şlamıtlar• 
dır. Vaziyet, daha ziyade Şimali Ja• 
ponyada vahimleşmektedir. Birçok 
bankalar ifla.ı etmiılerdir. 

Japon köylilsü, altına girdiği edel 
borçtan kurtulmak imkanını bulama• 
dığı için bir an evvel bir morator• 
yom ilan edilmesini istemektedir. 

45 bin köyHI murahhası, Japon 
airaat naı.ırını ziyaret ederek vad· 
yetlerlı.i anlatmış ve bu hale bir ça
re bulunmasını istem itler dir. 

Japon köylüsü, eski borçlar için 
ınoratoryom ilan edilmesini istemekle 
kalmıyor, ayni zamanda vaziye
tini düzeltebHmek için hükQmetten 
yeni yardım da fatemektedir. Çin 
piyasasının kapanma11 yüzünden işais 
amelenin miktarı pek fazladır. Buna 
Japon nüfusunun her sene 700 
bin miktarında arttığını ilave 
ederJeniz vaziyetin vahimliği ken· 
dislni ~aha iyi göıterir. Bundan 
evvel, şehirde ve fabrikada iş bula
mıyan amele, köyüne dC>nmekto ve 
tekrar çiftine, çubuğuna urılmakta 
idi. Halbuki bugün köylerin vnıiyetl 
do pek fena olduğu için Japon ame· 
lesi, feci vaziyete diltmOştilr. 

Japon hükumeti, bu itıizlerin bir 
kısmını Mançurlyo ıöndermek ve 
oraya yeıleıtirmek iıtemektedir. 

· fakat bunların nakli bilyük masraf· 
·· ıarı istilzam ettitl ılhl orada bir 
ite Hhip olabilmeleri için l&akal bir 
ıene hükQmet hesabına yaıatılmalım 
lbımgelmektedjr. 

Ayrıca Çin amele1I, Japonlara 
nbpetle daha pek aa yevmiyeye 
kanaat ettiğinden, alınması düşünü· 
len bu yeni tedbirden de büyilk bir 
fayda gelmesi beklenmiyor. Şu hal 
rösteriyor ki, Japnnya, tarihinin dö· 
nüm noktalarından birindedir. 

Ş imdilik vaziyetini, küçük tasar· 
ruf müesseselerindeki sermayeleri 
kullanmakla kurtarmaktadır. Fakat 

bu sermayeler halkın uyanabilecek 
fÜphesl üzerine birdenbire çekilmeye 

başlanırsa, vaziyet o .zaman, büsbütiln 
karanhklaşmış olacaktır. 

SON POSTA 
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Almanyada Yeni Hidiseler 
f ğtişaş Çıkaranlara 

Verileceği ilan 
idam Cezası 
Edildi 

Berlin, ıo - lğtişaı devam 1 Loza.n Konferaıı-
etmektedir. Bilhassa Şarki Pruı- sında. Alman tami-' 
yada müteaddit auikastler yapıl• rat borçları mese-
mıı ve bunlardan iki tanesi öHlmle leli halledildikten 
neticelenmiştir. sonra Merkez! Av· 

Berlin, 10 - Hükumet yeni rupa.nın iktıaadt ve 
bir kararname oeşretmiıtir. Bu mali vaıiy~ti tetkik 
kararnameye göre badema si· edilmitti. Bu me-
yasi cinayet ve yangın ika yanda Avusturya 
edenler idam, adam yarahyanlara cumhuriyetine 20 
ağır prangabentlik cezası verile- senede ödenmek 
cektir. Bu cezalan tatbik etmek tlzere bir milyar 
üzere ihtiyaç görülen yerlerde frank ikraz edilmesi 
fevkalAde mahkemeler teıiı edi· muvafık görUlmüt· 
lecektir. Fevkalade mahkemelerin tu. Fakat iatlkrazın 
kararları gayrikabili istinafbr, tartları mttzakere 
derhal tatbik olunacaktır. Alman· edildiği zaman Vi-
yada bu ane kadar mevcut ceza yana Parlaınento-
kanunu yalnız taammüden cina· s~nda. t iddetU teu-
yet ika edenlere idam cezası kıtlerle kartılan· 
veriyordu. mıştır · Muhalefet 
HUkOmet De§lşmlyecek Gibi-. !1r~a.sı, devletlerin 

Berlin IO - Reisicilmhur Ber· ıstıkraz ödeninceye 
tine dönmüştür. Bugün Başvekili kadar, yani 20 
kabul edecektir. sene zarfında, A-

Hitlerin Basvekileti istemesi, vusturya CUmhuri-
hele bu talebini temin için Berlin yeti istikla.lini hiç-
ci varına taraftar toplaması iddia bir surette ihlAl 
edildiğine göre R~iscümhur Uze• etmiyeceğint temin 
rinde çok fena bir tesir yapmıştır. etmesi şartını pro-

Hilkiimet mevkiinde kalacak, testo etmi9lerdir. 
fakat Hitlercilere birkaç nezaret Maıımafih kfü:iik 
verecektir. Şayet Hitlerciler bunu bir ekseriyetle Ba~-
kabul etmezlerse hlikômet yalnız vekil M. Dolfüs projeyi kabul ettirebilmiıtir. 
başına hüküm sürecektir. Eg .. er Resmimiz Avusturya. Pıı.rllmentosunu ve yukarda B&f"fekll M:. Dolffü;ü 

R göstermektedir. 
ayh~agda üim~ re~ ~mazsa ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

yerini Jeneral ( Şilayer ) e hıra· ı• d 
kacak, Jeneral ŞiJayer do dikta- spanya a 
tölük ile hükiimetı idaro ede-
cektir. 

ihtilal Çıktı ı 
Profesör Pikar 
Bugün 
Havalanacak 

Madrit Sokaklarında 
Bir Müsademe 

Mühim 

Madrit, 11 - Eski idare ta
raftarları, htikümeti ele geçirmek 

Zurih, 1 O - Profesör Pikarın maksadile, bugün alaca karanhk-
balonunda yolcu kamarası hava ta bir suikast tertip etmişlerdir. 
almıyacak metaneti haiz görlin· ihtilalciler. berşeyden evvel posta 
mediğinden seyyahat bir gün te- ve Telgraf binasını işgal etmek 
bir edilmiştir, perşembe güntl üzere nezaretin önünde toplan· 
yapılacaktır. · · · l f k 

Profesör 16 000 metre irtifa· mışlar, içerı gırmış er, a at me· 
da 2 metre kalmlığm da bir kur- murlarm derhal zabıtayı haber-
şun tabakadan geçecek şualar dar etmeleri üzerine yetişen as· 
bulunup bulunmadığım tetki~ kerle çarpışmak mecburiyetinde 
edecektir. Bu şualar atom tecezzt" kalmışlardır, Neticede ihtilAlciler 
sinden ileri geldiği tahmin edil· meydanda Uç ölü bırakarak kaç-
mektedir: mışlardır. 

büsfüıün tamamen bastırıldığını 
illn etmiştir. 

Fakat deveran eden bir ri· 
vayete göre, (Sevil) de de karga
şalıklar çıkmışbr. Bu şehirde 
Jandarma Kumandana Ceneral 
(Jurgu) isyan etmiş ve Posta 
Nezaretini ele geçirmiştir. 

Maamafih hükumet vaziyete 
hakim oldnğunu söylemekte 
berde·ıamdır. 

Beynelmilel Sinema Sergisi 

Sayfa ~ 

il Gö··nı ··ı 1 l • ~u ışerı 

Tanışılmadan 
Sevişmek 
Olur Mu? 

17 yaşındayım, 16 yaşında 
bir genç kızı seviyorum. Fakat 
kızın bundan haberi yok, ona 
h!ısimi söylemiye imkin bulama• 
dan kalktı, başka ıehre gittL 
Şimdi ne yapayım ? 

Mehmet 
İnsan bilmediği, tanımadığı 

kimseyi uzaktan uzata sevemez, 
sevişmek için tanıtmak lazımdır. 
Seninki aık değil, geçici bir he
vestir. Çabuk unutursun, merak 
etme. 

• Ll lellde M. 15 Hanım&: 
Kızım, 

Mektubunuzda saydığımz dert
lerin hepsi geçicidir. Bllyllk kı11 · 
evlendirir, kllçllk kızı mektebe 
verdirirsinlz. Elbet kayınbira• 
der do ilelebet sizin yanm1Zda 
kalcak değildir. Mademki gonç
ıiniz, elbette sizden çok yaıh 
kocanızın g6ynünU kolaylıkla 
alabilirsiniz. Bu san'atin sırrını 
size ben öğretecek değilim. 

• 22 yaşındayım, beı aene evvel 
iç gUveylsi olarak evlendim. Bir de 
çucuğum oldu. Fakat kaynanamın 
müdahalesi yllzllnden geçineme
yip ayrıldım. iki senedir ayrı ya· 
ııyorum. Kanmı seviyorum. Ka• 
rım da bana gelmeğe razı. Fakat 
annesi bırakmıyor, karımı boşa• 
yamıyorum, bqkasile evlenemf• 
yorum. Şaıardım kaldım. 

Ödemlt T ıllp 

Oğlum, 
Mahkemeye müracaat eder. 

karının aana verilmesini lıterıin. 
Bir ev göstermek şarHlo kadını 
senin yanına gelmiye mecbur 
eder. Kadm mahkeme kararına 

itaat etmezse boıarıin. 

* Bitliste Y. S. Beye 

Bahsettiliniz kadın ıevmeı. 
Cilveleşir. Fakat aıka inanılmaz. 
Kendinizi beyhude yere üzüyor, 
ve seviJmiyecek bir kadını baki· 
kr bir aşkla sevmiye çahşıyor

sunuz. Alaka ve mllnaaebetinizl 
keserseniz unutmamak için bir 
sebep yoktur. 

HANIM TEYZE 

TAKViM -
PERŞEMBE 
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Ara.hl Rıımt Tecrl!be Gecif<ti İhtilal teşebhilsünUn Jeneral 
Selanikte Bir Arbede Berne ıo (A. A) - Profesör Pic- Perez ile Duk Enfanda tarahn-

card tayyaresindeki a letlerden bir in- dan tertip edildiği zannolunmak• 

Venedik IO (A. A) - Beynel· 
milel sinema sergisi açılmıştır. 
Bu sergiye İtalya namma Luce 
ve Cines müesseseleri, Fransa• 

7- Rebiü!ahar· 1!51 9. Temmu•-••ıu· lJll 

Atina 10 (A A) _ Dün ge• de bir bozukluk olduğunu görmüş- tadır. Bu iki zat. il~ ~ili kadar 
ce Selanikte Komünistlerle Mil· tür. Bu ii.let:n tamiri birlca ç güne maznun tevkif edılmıştır. 

muhta çtır. Bu yüzden S iratosp here Sevllde Karıfıkllklar Var-
liye tçiler arasında bir arbede ol· tabaka&rna çıkma ve yükselme te· Madrit, 10 _ ~ü~ümet bir 

nın, Amerikamn, İngilterenin, 
Rusyanın, Lehistanın ve Çekoslo
vakyanın en mühim sinema san'· 
atlarına müntesip murahhasları 

Vakit Esaııt vasati Vakit Euut van•t 
= -== 

Gilneı 9 50 5. 06 Akşam il. - IJ. 15 

1 Öğ:e 5. 04 il. 19 Yatsı l 45 21 59 
ikindi ıi. 56 13. 11 lmsa'ıt 7. M 3 10 

\... mu11tur. Sekiz komUnist yaralan• ıebbii sü de tamir müddetince geçi- bt•" crederek ıhtılal teşeb· 

mıştır. g ecekt '. r. ==========~t:,:e::ı~g~n~e~.,~=~~=::=:=::=;:~:=~~====~~~=:~~~~=;~==.===~~~~~==;==~~==:::;;~ 
ıı=c:~===============-====--=---- Çin ene yavrusu, merasimsiz, sizce soyundu, elbiselerini düm- - E küçük haydut! Bu, n;;;j, 

iştirak etmektedir. 

TEF R 1 K A NUMARA S l: 33 =::=:;:=:=:=.::=:==:=::=:=:= g .. ··tdü düz, muntazam, köşedeki sandı- h · · ·1 H f 1 sessiz, sedasız gomu · oşuna gıttı mı avaya ır ar-

ÇOC:UKL . 
Meşhur Rus Edibi Makslm Gor:dnln hayal romam 

=::==:=::=:==:=::==::=:=:=:=Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
Ninem yere bilzUlmilş, Vay· Sıraya oturdu. Ellerini daya· 

dı. Ağzından kuru bir hıçkırık 
çıktı, söylemiye devam etti : 

- Ben biliyorum.. O sızın 
menfaatinize mani oldu.. Yolunu· 
zun önünde durdu .. Ah benim 
sevgili Vaynam, bunu bana nasıl 
eltin.. Ben şimdi ne yapayım ? 
Ben şimdi ne yapayım ? Elleri 
evime mi alayım ? Bu, dizginleri 
elder bırakmak demektir. Son sene 
lerde Allah bizim hakkımızda iyi 
dtlşünmOyor değil ml valde ? 

nanın yüzünll, başıni, göğsi\nl\ 
elliyor, gözlerinin içini hohluyor, 
ellerini tutuyor ve bu aralık 
bütün mumları de viriyordu. 
Sonra sa1laoarak yerinden kail tı. 
Parlak, siyah elbisesi içinde 
kapakarnhk duruyordu. Gözleri 
oyuklarından fırlıyacak gibi kor· 
konç bir surette açılmıştı. Ya· 
vaşça dedi ki : 

- Defolun buradan reziller r. 
Bllyük babamdan başka hepsi 
mutf ai• terkettiler. 

- 4 - ğın Ustüne koydu ve yatağa ken sinek filan yutmıyasın! 
Dört kat battaniyeye sarılmış, 
. atakta yatıyor, ninemin 

genış y . 
d asma kulak verıyordum. Yere 
ç:melnıişti. Bir eli göğsünde idi, 
Diğer eli ile zaman zaman haç 

çıkarıyordu. 
Dışarda buzların çatırdadığı 

duyuluyordu. Yeşilimtrak bir ay 
zi ası çiçeklerle kapla pen
c:reden girerek ninemin yüzünü 
aydınlatıyor ve siy~h gözle~ine 
bir fosfor ziyası verıyordu. Nıne
min saçlarını örten ipek hotoz, 
madeni bir levha gibi yamyordu, 
Atlas siyak elbisesi hışırdıyor. 
omuzlarından yere doğru açıh· 
yordu. 

Duasını bitirdikten sonra ses-

yaklaştı. Bazan duası çok u1un sl1r e r· 
Kendimi derin bir uykuya di. Ben ha .... ika.ten uykuya 

dalmış gi'oi gösterm~k istiyordum. dalar, ne zaman gelip yattığının 
Yavaşça : " Oyun etme çap· farkına varmazdım. Bu uzun 

kın! Hiç te uyumuyorsun değil dualar daima evde büyük bir 
mi yavrucuğum. Uyumuyorsun hAdise. bir kavga, gllrUltıı oldu-
işte .. Çabuk battaniyeyi buraya ğu günleri, takip ederdi. Onun 
ver ,. dedi. bütün içindekileri böyle döv· 

Gülmemi tutamadım. mesını merakla dinlerdim. O 
-Aha!.. Seni gidi seni, demek Allahına evde ne oldu ise bütün 

sen büyük anneni alaya alıyorsun! tafsilatile anlatırdı. Ağır, cesim 
diye bağırdı. Sonra battaniyeyi bir yuvarlak gibi diz çökmüt 
iki elile ucundan tuttu ve öyle durur. EvvelA fısıldayan bir sesle 
sür'at ve meharetle kendine doğ· başlar; çabuk çabuk anlatır, söy-
ru çekti ki havaya 11çradım. lediği anlaşılmaz. Sonra gittikçe 
Birkaç kere dlSndilkten sonra sesini yükseltir, derinden gelen 
yatağa yuvarlandım. O kahkaha bir sesle mırıldamrdı: 
Ue giilUyordu: t Arkası var> 
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-ı Havacılık Bahsi 1 Türk Erkekleri Kadınlardan 
lıenizde Kazaga

1 

Daha Fazla. Güzeldir 
Uğrıyan Tayyare-; 
ler Ve Bir Tedbir 

Tayyarecilik hergün bir parça 
daba inkişaf ediyor. Yakın bir 
atide, hava uçuşlarmın doğura
cağ• kazalarm öldürllcti bir mahi
yetten kurtulacağını ümit edenler 
çoktur. 

Fakat deniz üze rinde yapılan 
uçuşlann doğurabileceği kaza 
neticelerini esaslı surette ortadan 
kaldırmak kolay olmuyor. 

Mesela son l 2 sene zarfında 
gerek Avrupadan Amerikaya ve 
gerekse Amerikadan Avrupaya 
doğru Atlas Okyanusunu geçmek 
için 109 tayyareci havalanmı~hr. 
Bunlardan yalnız 37 tanesinin 
teşebbüsü muvaffakıyetle netice
lenmiş, ötel:.iler, gösterdiklf'ri ce
sareti hayatlarile ödemişlerdir. 

Bunun ıebebi, her ~aman 
ıiddetli bir kazanın vukuu 
değildir. Meseli çok defa 
deniz üzerinde iken tayyarenin 
benzini bitmiş, yahut bir alette 
bir Arıza hasıl olmuş ve tayya· 
reci denize inmiye mecbur olmuş
tur. Fakat su üzerinde glinlerce 
kalmasma, dalgaların önUnde sa· 
ğa, sola çalkanmasına rağmen 

hiçbir taraftan hiçbir yardım 
görememiş, ya çıkan bir fır-

- tına neticesi babp gitmiş, 
ya açlıktan öimUf, yahut ta 
köpek balıklarına yem olmuştur. 
Son defa Amerikadaa Vaqovaya 
uçan ye yan yolda denize inen 
Lehli tayyareci Havzerin başından 
geçenler, bunun gUzel bir misali
dir. Benzin borularından birinin 
patlaması ile Havzer, İrlanda sa
hillerine bin kilometre kala denize 
inmişti. İndiği yer, Amerikaya 
gelip giden vapurlann yol llstO 
idi. Tayyareci bunlardan birço .. 
ğunun gelip geçtiğini gördü, sekiz 
gUn sularm cereyanına kapddı, 
birçok gemilere işaret verdi; fa-
kat hiçbiri kendisini görmedi. 

Nihayet bir tesadüf yüzünden 
kurtuldu. Alman tayyarecisi Ber• 
tran ve Klavzmanın b8Ş1ndan da 
ayni macera geçti. Bir kilometre 
uzaktaki bir gemiye yaptıklarl 
işaretleri gösteremediler. Az da
ha ölüp gidiyorlardı. 

Bu mahzur deniz üzerinde 
uçan tayyarecileri esaslı su
rette endişeye düşürdftğil için bir 
ihtiyat tedbirinin alınması mev
zuhahistir. Bu suretle ve mec
buri olarak denize inmek ihtimali 
karşısında tayyareciler için hususi 
birtakım fişekler yapılmıştır. 
Geceleyin kendisini etraftan 
geçen vapurlara g~sterecek 
olan tayyareci, 15 - 20 kilo-
01etreden görnlebilecek surette 
ziya verici fişekler atacak, 
gündüz de şiddetli duman çıka
ran maddeler yakacakbr. Denize 
lnmiye mecbur kalan tayyarecileri 
uhmeb ~kmeden kurtarmak için 
ıimdilik başka çare bulunama-

mjşbr. ""' 

Vahşet Ve Çok Yaşamak 
lngiliz gazetelerinde gördilğü· 

mii.ı bir fikra : 
lskoçyada, dağ ba~mda ı 80 

nüfuslu küçücük bir köy vardır. 
Bu köy halkından 9 tanesi yUı 
yaşında, 50 tanesi de yetmişin
dedir. 

İng iliz gazeteleri bu uzun 
ömürlü ins,miarm bir köye top
anmış olmalarmm, daha doğrusu 

'1u köy halk nın hepsinin de uzun 
)rniirlü ohışJnun sebebini köyün 
.nedeniyet merk zine uzaK olu
}Un da bulmatadırlar. 

• 
Sözüme inanınız: Giizellik Türk Er-
keğine Bir Tılsım Gibi Nasip Olmuş! 
( Baş tarafı 1 inal 

ıayfada) 

dınlardan daha 
iyi buldum. 
Çok çabuk arka· 
dq oluyorlar. 
Mııır erkekle-
rile Türk erkek-
lerl arasında da 
çok bllyük 
farklar var. Öy· 
le ya, r~'lısırda 

kaldığım birkaç 
aün zarfında 
bana üç det 
divaç teklifi . / 
blar. Fakat bu-
rada ne böyle 
bir teklifle kartı· 
laşt ım.. ne dem 
Mısır erkekleri 
de ne çok evleni
yorlar.. Kanun 
erkeklere büyük 
aalihiyetler ver
miş. İstedikleri za. 
man kadmlann· 
dan ayrıhyorlar. 

Meseli beni 
lstiyenlerden bi
ri 27 yaşında 

lj Türk elbisesini 
çok 11evml1 
ve çok beğenmi~
ti. İstanbuidaki 
intiba ve batı 

ra1arım anlatırken 
gözlerini sllztt-
yor, sesine a· 
henk veriyor ve 
diyor ki: 

- lstan bul çok 
ahenktar bir ıe
hir •. Her tarafı 
şiir, her tarafı 

güzellik içinde.. 

Portsait Ye 

Is ken deri ye nin 
belki İstanbuldan 
daha muntazam 
yerleri vardı. Fa

kat bu şiir Ye 

cazibeyi orada 
hiç bulamadım. 

lstanbulda renk, 
koku. sema, 
ufuk1 tulu ve 

g u rup bam· 
başka.. Bu tabii 

varlı klar en mtı
tekamil ve en 
bedii bir şekil-idi. Şimdiye 

kadar 3 defa C:e ancak bura-
evleumiş ve ay- da görülebilir. 

rı1mıştr. Dördün- Marmare.. sat-
en defa beni isti· DUnya gUzellnln b i r Avrupa gazetesinde çıkan büyUk portresi hında en kllçflk 
yordu. Hiç varır mıyım... bir ıstırap çizgisi görülmiyen 

Matmazel Marsela d'Arle Tilr· ahenktar zemzemelerle parlayi.p 
kiyede kaldığı müddetçe gördüğü sönen Marmaranm kenarmda in-
hüsnU kabulden çok memnun san Kleopatranın aşk beldesi na• 

V() miltehassıstı. Bilhassa dev· mile maruf olan lskenderiyeyi 
let adamlannın kendisine layık hiç aramıyor. 
olduğu teshilib göstermesi onu 
çok sevindirmişti. Başvekil Paşa 
ile yaptığı mtilAkatın çok en
teresan olduğunu, bu devlet 
adamının gösterdiği hüsnükabul 

ve alakaya minnettar kaldığıni söy
ledi. Bu mülAkatta birçok mev
zulara temas edildiğini, bilhassa 
dünya buhranı üzerinde dur
duklarım i14ve etti. 

Matmazel çantasını açtı. için
de çeşit çeşit ipekliler vardı. 
Üzeri hesap iılemeli bir Bursa 
sabahlığını çıkardı. Aldı , elleri 

arasında 

götürdü. 

Meksika güzeli 

sıktı, dudaklarına 
Matmazel bu yer-

Matmazel Marsella sözün bu
ra~unda durdu ve biraz evvelki 
sözlerini tekrar etti: 

- Fakat siz Türk erkekleri, 
kıymetinizi biliniz. Emin olunuz 
ki Türk erkekleri kadınlardan 
daha güzeldir. 

GiizeUik eşsiz bir tılsım gibi 
Türk erkeklerine nasip oJmuf. 

Ben sordum: 
- Peki Matmazel.. Keriman 

Hanımı nasıl buldunuz? 
- Resimlerini beğenmedim. 

Hoşuma gitmedi. Belki kendi 
güzeldir. Sabah 

Sevgili Anneciğim, 
Heyecan Geçirdim 

Öyle 
Ki ••• ,, 

~ Baş tarafı 1 inci 1ayfada ) 

r.arafet ve gllzelliğini sena ettik
ten sonra Şark güzelinin, ilk 
defa olarak Garp güz.elleri
ni yere yuvarlamak suretile 
cihanı hayrette btrakacak dere• 
cede mühim ve büyük zafer ka· 
zandığmı yazmaktadır. 

•• Sevglll Anneciğim ,, 
Dünya güzeli Keriman Hamın, 

annesine intihap tafsi.IAtını havi 
mufassal bir mektup göndermiştir. 
Dünya güzeli mektubuna şöyle 
başlamaktadır: 

" Sevgili anneciğim. Şimdi eski 
havadisleri bırakalım da intihap 
naı,ıl oldu? Size onu anlatay1m.,, 

Dünya güzeli ilk merasimi 
anla t tı k tan sonra mektubuna şöy
le devam etmektedir: 

'' Bizi birer birer halka takdiın 

ettiler. Sıra MisYugoslav'a gelince 
bir alkış tufamdır koptu. Doğru
sunu söyliyeyim anneciğim, müthiş 
korktum, ya ben alkışlanmaısam 
korkusu. Helecan içindeydim. Ne 
ise sıram geldi (Mis Tllrki) denir 
denmez öyle bir alkıf başladı ki 
salon sarsılıyordu. 

'
1 Ertesi gün akşam üzeri bizi 

bir tiyatroya gotib·düler. intihap 
neticesi burada haber verilecekti. 
Hepimiz heyecan içinde idik. 
Sahne müsabakaya iştirak eden 
milletlerin bayraklarile süslen· 
mişli. Bizim için konulan sandal
yelere sıra ile oturduk. İşle şim
di heyecan ve korku gene baş
)amışb. 

.. O müthiş haberi bekliyorduk. 
Ekserimiz ya Almanı yahut ta 
Yugoslavya güzelini alkışlamak için 

hazırlanıyorduk .. Hazırlanmıyorduk 
amma, ben de evvelce gördilğiim 
takdirlerden ve alkışlardan iyice 
cesaret almış bulunuyordum. 

0 Derken Belçika . milli marp 
çahnmağa başladı ve perde ya· 
vaş yavaş sanki istemeye isteme
ye açıldı. Tiyatro deh§etli kala
bahkb. Her taraf dolmuştu. 

"Alkış sağnağı bitti ve bizi 
tekrar birer birer halka takdim 
ettiler ve tabii her güzel takdim 
edildikçe alkişlanıyordu. Sıra Yu
goslav güzeline ve ban gelince 
alkış tufan halini aldı. 

Ben kırmızı tuvaletimi giymlt
tim. Alkışlar bitti, etrafı derin 
bir sükfıt kapladı. Komitenin reisi 
M. Marke ağır adımlarla ortaya 
çıktı. Halkı selAmladıktan sonra 
gene yavaş yavaf (1932 Mis Unl-

Apatos il 
.. :; 
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-r---------------------1-' Kari Mektupları 

Köylerde 
Tedrisat 
Meselesi 

Bizde köy mektepleri henllz 
tam mana.siJe ıslah edllmiş bir 
vaziyette değildir. Herhangi bir 
köye giden muallim bin bir müş
klllAtla karşılaşır. Sıhhi bit mek .. 
tep binasının yokluğu, mektep 
levazımmın bulunmaması, köy 
çocuklarının devamsızlığı .. vesaire. 
. Köy muallimi, ayrı ayn yetiı
tırmek mecburiyetinde olduğu 
birkaç sın ıfı birden idare eder. 
Mesai saat:erini sınflarınm ade
dine göre kısımlara ayırır; birer' 
nebze her sınıfın muhtelif ders
lerile meşgul olur. 

hk tedrisat müfettişlerinin 
köy mekteplerini teftiş tarzı da 
tatmin edici bir sistem değildir. 
Köy mektep[erLıde mihaniki su .. 
rette tetkikten ziyade, köy ço
cuklarının hangi esas dahilinde 
daha hayati yetişecekleri ciheti 
diltUnülmeli, müfettişler bu husustl 
muallime mesai ortağı olmahdır. 
Talebenin muntazaman de\•amı işi 
de cezeri bir şekilde haHediJmc
lidir. Köy mekteplerinin vazi-
yetini gören Maarif Vekaleti 
geçen sene köy mekteplerini üç 
ıınıflı olarak t espit etti. Bu karar 
niıbeten muallimin sayini teshil : 
etti Ye iyi oldu. Fakat yine miiş· · 
küller tamamen bertar af edil
miş değildir. Köy mekteplerinden 
matlup faydanın te mini için, ev .. 
velA. köyleı·in nufus dereceleri 
ve yakınlığı nazarı itibara 
alınarak merkezi yerlere beş 
sımflı ve o kadar muallimli mun· 
tazam mektepler aç.imalı, ktiy 
mekteplerinin programlan ço· 
cukları daha ziyade ziraat 
ıan'ate elverişli malumatla m 
cehhez olarak iş başına ge 
melerini mümkün kılacak şeki 
de tanzim edilmelidir. 

veri ) dedi ve biraz durdu. 
MUthiı bir çarpıntıw. Nihayet M. 
Marke tekrar harekete geldi. (Miı • 
Türki... Mis Univer) dedi... Tarif 
edilemiyecek kadar kuvvetli bir j 
alkıı tufam içinde sevgili istiklal 
marşımız çalmmıya başladı. 

Bu, o anda duyduğum heye· 
cana tezyit ediyordu. Sanki mem
leketimin kokusunu duyuyor-
dum. Hepiniz, hfitün sev-
diklerim gözümün onune 
geldiniz, ah anneciğim bilhassa 
sen ... 

M. Marke yanUDa ge]di, ell~ 
rimden tutarak sahnenin önüne 
doğru götürdü. Marşımız ve alkış · 
hali devam ediyordu. Herkeı 
tebrik için sahneye koşuyorlardı. 

M. Marke Belçikarun verdiği 
pırlanta bir iğneyi göğsüme taktı. 
Tekrar teşekkür ettim, gene ald 
kış alkış... Sonra herkes sustu, 
Belçika Misi yanıma doğru geldi, 
elinde bir altm kupa vardı. 

"Spa ıehri namına beni tebrik 
ettikten sonra kupayı verdi, eli
mi sıktı ve öpüştülr... Gene 
alkıolar arasında bütün güze] .. 
le:r etrafımı aldılar ve beni öp
tüler. ~onra Avrupa güzeli olan 
( Mis Danimarka , geldi ve beni . 
tebrik etti, öpüştük. Bu arada 
muhtelif fotoğraflarımız ve sesli 
filimleriıniz alınıyordu. 

Dı.şardan u Mis Univerl 
isteriz, balkona çıksın,, diye 
bağırıyorlardı. M. Marke beni 
ellinden tutarak balkona çıkardı. 
" Yqa Mis Türki, Mis Univer ,, 
ıeslerl etrafı çınlattı.,, 

Keriman Hanım, çok uzun boy
lu olan mektubunun diğer kısım· 
larmda intihaptan sonraki vazi
yetini anlatıyor. 

Dilnya güzeli şimdi Dovilden 
Framanın kaplıcalar beldesi olan 
Vişiye davet edilmiştir. Burada 
ıerefine büyük merasim yapıla· . 
cakbr. 



:: 

.. ~. • f ~ :~ ~ • ı;.. . . . . OCUK SAYFASI 
--

Açık Hava Mektebi 
Ne İşe Yarar? 

Bu Mektepler -Çok Faydalıdır 
Çocuklar; bu-

• 
gUn Avrupanm 

birçok yerlerinde 
ve hele 1ngilte
renin hemen her 
kaı:;:.bas•nda açık 
hava mektepleri 
vardır. Sizin gibi 
yavrular oralarda 
kapalı mektep
lerde değil, gi.1-
zel çiçekli, mis 
kokulu geniş bah

çelerde okurlar. 
Açık hava mek· 
tcplerine giden 
çocuklar hiç hasta 
olmaz. 

Bu ra lar da ki 
yavnılar, kapab 
mekteplerde oku
yan çocuklardan 
daha sıhhatli ve 
dahn gürbüz ye

tişirler. Annenin 
re babanıza söy
leyiniz. Siı:I de 
açık hava mel<-
teplerine gön-
dersinler. iy& 
ceksiniz ki, bizim 
memlekette he-
nüz böyle bahçe ve kır mektep1eri kurulmamıştır. Fakat üılilmeyiniz, 
eğer siz isterseniz o da olur. Bakmız buradaki resimlere açık hava 
mektf>hine devam eden çocukları cimnastik yaparl<eD görUyorsunuz. 

Daima Gülünüz! 
İngilterede Küçük Ve Şirin Bir Çocuk 

Tebessüm Birinciliğini Kazandı 
B·1rnda gördüğünüz küçük 

yavru şirin ve sevimli bir İngi
liz çocuğudur. Orada çocuklar 
ara~.ıncla sık sık müsabakabr 
yaparlar. Nitekim bizde de ara
aıra gürbüz çocuk miisabakası 
yap l ıyor. Fakat orada yapılan 
mü .. abakalar çeşit çeşittir. Ge

çenlerd;; çok eğlenceli bir ml\
sab l ı .a yaptlmıştır. 

Yiiılcrce kllçük çocuk bir araya 
toplan mş, bunların arasmdan en 

iyi giı1en ve tebessüm eden yavru 
seçil·11iş, kendisine mükafat \'e· 

rilıııişlir. Müsabakayı seyretmek 
için İngilterenin birçok şehir1e
rin den binlerce meraklı gelmiş 
ve hoş saatler geçirmişlerdir. 

1 

Tahta Ayak Nasıl 
Yapabilirsiniz? 
Resimde gösterilen tahta ayak

larla sezmek çok iyi bir idman
dır Ye her çocuk bu ayaklan 
kendi~i. yapabilir. Bunların yap 1-
n_ıası ıçın çok bir paraya da ih· 
byaç yoktur. Yedi kadem uzun
!o~unda, üç santimetre genişlikle 
ıkı parça tahta alırsınız. Müın
l<ünse tahtaların deliksiz ve di ı z 
olmalarına dikkat ediniz. 

Birinci ve ikinci resimde g ös
t~~ildiği üzere tahtan n üç kısmı 
boyle çıkıntılı bir şekilde l esi!
meli. 

.. Üçiinc~ ~esimde gö:.terilt:i i 
uzere ayagı ıstinat ett:recek ş -
kilde iki parça tahta t ~sıneli ve 
resimlerde b fü.teri!cl:ği gibı bu ı
lnrı tahtaya } cr'eş!irıre.i:li ... 1 un· 
dan sonra ya,Hl::ı cak iş bu ayak· 
lann dayanacağı tat.lal uı a) nk 
vazifesini gör<'c~k olan t htaya 
yerleştirmektir. 

Bunları uzun ~·i·. ilerle <'y::ık
lara mıhlamak ve t:ıhla'arı 
resimde göstcril<'iği iizere kes.p 
birleştirme~ ~aha !"olaydır. /\y,!k· 
ların tepesını dört köşeli bır.:tka
cak yerde yuvarlak kesme!~ icap 
eder. Bu sureile gezerken elde 
tutmak ve ayakları i<l:ıre ctnıek 
daha kolay c lur. Bunu bir çakı 
ile bile kesme le miimkiin ·:i.' r. 
Hatta bunun i.izerine bir parç,ı 
lastik geçirerek vumşak hir 
hale getirmek, gt'Z~rkeıı avuç
ların acıı11a'iına d al:i ınani olur. 

Ayaklan bu suretle haz rl:!· 

Bu Haftanın Bilmecesi 
--- --

Bu Küçük Kız Ne 
Üzerine Binmiştir? 
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Bu ı L~· L ıc gıı, peri ıııa~alların !a o!~udugunuz, gcırip bir 
h-ı vamıı üzeri:ıe binmiştir. Hu hayvan nedir ? Bunu siz bulup 
~ ösl~re<·ı>ksi.m: . l:h.nun için rak<tmları biribiri arkasından sıra ile 
biri birine bağlay.ıı z. Çıkacak ı esmi boyayınız. O vakit hayvanın 
ne olduğunu anlıyaı 1 nz. Sonra bn resmi kesip bize gönderiniz. 
En iyi bo~ ıyanlar.fa. :iz kişiye güzel hediyeler vereceğiz. 

Geç· n 
Doğr 

Bilmecemizi 
Halledenler 

l .oca lcapıyı kap urk«n ''Va
:ı:ift'n i bitirinciye kndar licni bu· 
ray.ı kapıy.ıcağım. N <"lrndar ça
buı.. b t .r;raen okad .. r çabuk kı..;~-

Fakat küçlik Osman 
hiç bu l)yuna gelir rr:: ? 
Ben .şuradan !.::.açayım da 

Kapıya bir ip bağla
dı. İpe tutunarak pence
reden aşağı sarktı. 

. O sırada omdan geçen 
bır küfeci çocuk küfesini 
ipe bağladı ve küçük Os
Jllana bir oyun oynadı. 

Osman küf enin içine 
düşfü, bir Hirlll kurlu· 
lamadı. 

Hoca yetişip onu kü
fede yakalayınca, artık 
olanı tahmin edebilirsiniz. 

örsun, dedi. 

-
_., 

.. , 



Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkan Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz •.. 

s p o 

932 oılmplyadına lftlrak eden deniz sporcuları 

Los Ancelos Olimpiyadında 
Şiddetli Kavgalar Başladı 

--~------

Brezilya, Ebediyen Diskalifiye Edildi 
1932 Olimpiyadının .ıtlc::tizm 

miisabakalan nihayetlendi. Los 

AnceJos OJimpiyadmın atletizm 

kısmında Amerikalılar büyük bir 

farkla rakiplerini mağlup ederek 

diğer müsabakalara başladılar. 

Geriye kalan V aterpo!o yani 
su topu, güreş, eskrim \'e diğer 

mlisabakalarda da Amerikalıların 
umumi tasnifte birinciliği diğer 

milletlere verm~yecckleri muhak
kak gibidir. 

Olimpiyat miisabakalarmm 
ıonlarına yaklaştığımız bu sıra-

larda çok mühim bAdiselerin vu
kuuna mani olunamamaktadır. 

İlk mühim hadise Alman ta .. 

kımı ile Brezilya su topu takımı· 
nm maçı esnasında olmuştur. 

Vak'a fU suretle cereyan ot
ıni~tir: 

Almanlarla Brezilyalılar ara .. 
ıındaki Vaterpolo ma9ını bütün 

hararetile devam ederken mUsa
baka hakemi Brezilya kalesine 

topun git-diğini iÖrerek ona göre 
bir karar vermiştir. 

Hakemin bu kararı listüne 
havuzdan fırlıyan Brezilya kalecisi 

hakeme hücum ederek onu taraf
girlikle itham etmiş, hatta to

katlarnıya başlamıştır. 

Kavga gazetecilerin locası 

önUnde cereyan ettiği için muh-

telif milletlere mensup gaze
teciler de noktai nazarlarına gö-

re iki taraftan birine iltihak ede

rek tokat kavgaıına dll kav

gaaile iştirak etmişlerdir. 

Esasen asabı gergin olan seyir-

ciler de kavi'aya müdahale ettiğin 

den yüzme havuzunun etrafı bir 

boks sahnesine benzemiştir. Yeti

ıen polis kuvvetlerile mUşkülatla 

bastırılan kavgadan sonra topla
nan ( Müstaceie heyeti ) Bre~ 

zilya takımmı 1932 müsaba· 

kalanndan ihraç etmiştir. Mi.is· 

tacele heyeti bununla da iktifa 

etmiyerek ikinci bir kararla 

(Brezilya sutopu takımlarım fima

baat bütün beynelmilel miisaba

kalara girme~ten ebediyen me· 

neden kat'i kararı) da vermiştir. 

Şu surcUe şimdilik kapanan 

bu hadiseden sonra sutopu mü· 
sabakaiarına devam edilmiştir. 

* Yüzme havuzunun kenannda 
bu vak'a olurken, diğer tarafta 

mühim bir içtinın akteden Atle
tizm Federasyonu "Sahte atletizm 

amatörleriniıı müsabakalardan 
ihracına ve şimdiye kadar aldık· 

ları puvanlarm sayılmamasına 
karar vermiştir.,, 

Bu çok nazik karara taraftar 
olanlar 12 muhalif reye karşı 13 

rey olduğu için beynelmilel fe
derasyon kerarımn ıcrasmı ye-

diler komitesine bırakmıya 
mecbur kalmıştır. 

(ye~Her) komitesi de mese
leyi çok mlihim f arzettiğincien 
1934 te içtima edec~k umumi 
atletizm kongres~ııe mufas al bir 

raporla veazİyeli bildirmi) e kanı r 

veı-mişlir. 

Bu çok mühim karardan son
ra Finlindiyahlarm beyıH, -:1i'el 
• • • 1 h' ı·, 1 • 
ırra komıtesı a.ey me ven .. . ,:"'n 
takrir mevzuu bahsolmu~ ve 

Finlandiya me.jhur koşucu Nur· 
minin hakkında verilen diskali· 

fiye kararını takbih eden bu tak

rire kimse iştirak etmemi,tir. 

Bu vak'alar beynelmilel ıpor 
Aleminde büyük ihtilafların ba~· 

ladığ'ına delalet ediyor. Hskiki 

vaziyet LoaAncelos olimpiyedınm 

p Gazetemiz per11erı:ıbe 'H cumarteıl ı-ünleri 
olmak üzere haftada iki apor a.ayfaaı •etretmek· 
ledir. 

Per~cmbe günkü •por .ayfasında dilnya apet 

hareketleri memleket spor hldiselerl yardır. 

Cumartes· sayfasında ise cuma ıilnkll maç
lann tafsilltı yazılıdır. 

Memlekette Spor Hareketleri 
-----

Giresun Ve TrabzoP 
Takımları Karşılaştılar - -

Trabzon Takımı Galip Geldi 
----

Giresun (Hususi)-Son zamanlar
da şehrimizin Spor faaliyeti haylı 
artmıştır. Halkın sporlara bilhas
sa futbola karşı gösterdiği rağ· 
bette günden giine artmaktadır. 
Evvelce yapı!an maçlarda seyirci 
azlığı i; öze çarpardı. Son Z'lman .. 
da yapılan birçok maçlarda se· 
yircilerin kısmı az.amma yer 
kalmadığı görüldü. Halkın gös
terdiği rağbetten cesaret alan 
idareciler, mıntakalar arasında 
temaslar yapmak üzere teşebbüs
lerini arttırdılar. Nitekim son 
hafta Trabzonlu sporcu kardeş .. 
]erimizin ziyaretine şahit olduk. 

Bu ziyaret dolayısile yapılan 
maç maalesef Hilallilerin sahayı 
terketmeleri yüzUodeıı yarıda 
kaldı. Maçın tafsilab: 

Trabzon Necmiati klübü 
Giresun şampiyonu Hilal klühü 
ile maç yapmak üzere 29·7-932 
tarihinde şehrimizi şereflendirmiş 
ve aynı gün saat on yedi buçuk
ta her iki klüp karşılaşmtş
Jardır. Sahada büyük bir seyirci 
kütlesi oyunu heyecanla s~yredi
yor ve her iki klüp oyllnculara
nm takclire değer oyunlarına 
bravo seslerile mukabele ediyor
lardı. Hakem Nizamettin Beyin 
idaresinde başhyan oyunda haki
katen bir teknik usulü vardı. 

Trabzonfolann her akınında 
Cı:esun kalesi gol tehlikesine 
maruz kalıyor ve bunu bek Hüs
nü Beyin güzel vuruşları def edi· 
yordu. Haftaymın hitamma on beş 
dakika kalmıştı ki ilk sayı Gire
sun şampiyonuna yap\ldt. Hakem 
gol olduğunu söylediği halde 
ahali ve oyuncuların gol değil 
iddiaları ve devam eden ya
rım sa.r:.tlik miinakaşa netice
sinde hakemin kararile Trab
zonluların O - l le galibiyeti 
kabul edildi. Bunu kabul etmi
yen Giresun şampiyonu sahayı 

terketti. Trabzonlu oyuncuların otuz 
dakika süren oyunları şehrimizd~ 
iyi bir intiha bırakmış ve saha
dan samimi bir ıurette ayrılmış· 

·l r. Binaenaleyh Trabzon spor-

cularım candan tebrik etmeyi bir 
vazife addederim.- Ş. H. 

lzmlrde FaatJyet 
İzmir (Hususi) - Şehrimizin 

spor hareket ve faaliyeti nokta· 
ıından çok ilerde olduğu ma· 
lumdur. Burada federasyon teş
kiUtı haricinde kalan bazı spor 
teşekkülleri vardır ki onlar da 

geniş bir mesai hareketine maliktir. 
Bu arada Tepecikteki " Türk 

Yurdu ,,lismindeki ıpor teıekkUIU 
çok faaliyet göstermiş ve bu ae· 
ne ayni cins klüpler arasında faıli 
muvaffakıyet kazanm19br. Tepecili 
futbol takımına mensup gençlerin 
bir arada resmini gönderiyorum. 

Su Spn~u 
Programı 

Federasyon Denizcilik Heyeti 
bu mevsimde yapılacak su spor--
lan için bir program hazırlamış
tır. Bu programa göre bu cuma• 
dan itibaren aşağıdaki müsaba· 
kalar yapılacaktır : 

12 - 8 • 932 Kürek Beykoz, 
19-8-932 Yüzme, atlama, su topu 
nuntaka birinciliği. BUyükdere, 
25·8-932 Türkiye yüzme birinci· 
Hkleri seçmeleri BüyUkdere. 
26·8·932 Türkiye yüzme birinci· 
likleri, BüyUkder~, 2-9-932 Kürek 
Beykoz, 9- 9 - 932 Boğazı geçme 
( Rumelihisar - Kandilli ) 9-9·932 
Ylizme, atlama, su ıporları. Bu .. 
yük dere, l 6-9-932 Mıntaka kürek 
birinciliği. Beykoz 23-9-932 Mu· 
kavemet kürek (Beykoz, Anadolu 
Kavak, Yenimahalle, 8Uyüğdere 
Lido) 23-9-932 Deniz bayramı BU· 

yükdere. Yarışlara Beykozda kürek 
yarışlan ile başlanacaktır. Buna 
kulüplerin müptedi, kıdemsiz, 
kıdemli ve hanımları iştirok ede-
cektir. Deniz sporları ile meşgul 

olan muhtelif mıntakaların atletleri 
arasında İstanbul mmtakasım, mm· 
taka yüzme birinciliklerini kazan
mış olan atletler temsil edecektir. 

\ "' ·"~rd~: Jzınlrdc· TcpceH~ Fufco> t :?:-:. r:·ma mea&up gençlfir hap 
b:r r;;":! thı. Aı,a~ıdıt: T!"ai:!"!On !P.po c:ierı ( Anb:!l"B) vapur:ı 
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.. Son Poata., Holivulta husuıi muhabiri 

bulunan yezantt Türk ~ueteıidir. Ho

liYut trıuhabirimi:ı. her hafta biı.e mekt110 
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SiNEMA 

rayfası yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni 

hayalı Ye 

ıin.ema haberleri, artistlerin 

sinema alemindeki ı:ın'at 

ureyanlarından bahsedilir. rön erır ·. • ıınem:ı .. .. 
anlatır. 

Bir Yıldz2 
Kocasını 

Öldürdü 

Tatil Mevsimi Gelince ••• M. Stalin 
Sinema 
Yıldızı 

Nevyork ( Hususi ) - Brod
vay'da güzelliği, zerafeti ve mu
.,,. affakıyr.ti ile büyü!c bir şöhret 
kazanmış olan sinema yıldızların-
(lan Misis LiblJi Holman birden· 
hire ortadan kayboldu. Amerika 
:zalı.lası kendisini ~icidetle ara· 
maktadır. Merakın. zı izclle için 
izaha t verelim : . 

Misis Libbi Holman 25 mıl· 
yon dolarlık muazzam bir s~r
velin varisi <'lan Reynolde' ıs· 

• • J. 

minde bir g~ncın zcvce;1 ı• t 

ve bu genç tam bir ~y C'. : :-1 
ynlağmda öl"i olarak bulum: q~tı. 
O zaman Misis Litbi E.Jr.ı:.n 
ı.abıtaya verdiği ifadcc.?c l. Uiı
nın filc'eten öldrıtünfı , .. ylcmişlir. 

Zabıta evvela bu if ·~ le} i dcğ
ru bulmuş, fakat mahkc. mu füc'c
ten ölmek nazariyesini kabul 

Moskovada yakında bir komU
nist propasanda filimbin çevril
miye başlanacaktır. Bu filimde k~ 
miin·s~ kongresi reisi rolünü ifa 
etme.yi bizzat Komünist Fırklisı 
Katibi Umumisi Stalin yoldaş 
kabul etmiştir. 

Sovyet hUkümeti bu filmin 
mükemmel olması için her lürlil 
tedbire müracaat etmiye karar 
vermiştir. Ayni zamanda istediği 
lcadar masraf yapması hususun
da rejisöre müsaade ve salahiyet 
Yerilmiştir. 

Vaziyet Berbat 

etmemiş ve genç aclamın bir 
cinayete kurban gil:miı olduluna. 
kanaat getirmiştir. Bunun Oze· 
rine zabıta bu yıldızı tevkif 
elm.ek için harekete g~çmişlir. 

işin garip noktası şudur: 
Kadın tevkif edileceğini :za-

Şimdi sinemanın tatil mevsimidir. Stüdyolarda•itler pek durj'undur. Yıldızlarm yüz.de ıekıeni pl~j 
Ye au ~chir;erine a'.m1 etmişlerdir. Amcrikadaki yıldızlardan bir kıımı ise tatil rU.nlerini efı'lenceli 
i'çirmck iiLer<} Avr.ıpaya gdıniş!erdir. Şimdiki haltle Franıanın ceoubundaki Montekarlot Nis tehirleri 
yıldızların c vıltılany!e doludur. B~radaki resimde ortadaki güzel, Fraıııız yıldızı Simon Holyartdır. 
Sağındaki Roje Kaplanİ ı solundak i de Roher Bürniyedir. 

lktısadi buhran Alman filim 
kumpany,larını fena halde sars
mıştır. BUyllk kumpanyaların ço
tu iflAı etmiştir. En kuvvetli 
bir filim kumpanya11 olan "Ufa,, 
bile artist ve müstahdemin kad
rosunu yüzde 30 indirmiştir. 
Berlinde birinci ıınıf sinemalar
dan yirmisi kapılarını kapatmıştır. 

Bu yüzden Alman aantatklr
ları Holivuda hicret etmiye karar 
vermişlerdir. ikinci ve üçilncil 
ıınıf artistlerle figüranların vazi-

bıta memurlarının miiracaatından 
evvel öğrenmiş ve bizzat baba
sının nasihhati Uzerine kaçıp sak· 
lannu!ltır. Zira kadan gebedir ve 
ailesi çocuğun hapishanede doi
masınt istememektedir. 

Bununla beraber zabıta kadı-
nın kocasını öldürdüğüne emin
dir. Ve o derece emindir ki kadı
nın Valker isminde bir cürüm 
ıeriki olduğuna inanmış ve bu 

adamı te:v:c if elınişlir. Kad:n: da 

şiddetle ~rama~~tadır. 

* Valker diin ak~am şiddetle 
istic-ıap edihn\ştir. Zabıta adaml 
itirafa sevkedeceğinden, .. filim 
yıldızını da kırk selci2: ı1ant znr
f ,nda bulacağından emin olduğu
mı söylemektedir. 

.- = --~ --

Bir Peri Kızı 

Blıra<la çok cazip bir re1111ini gördüğilnUz Jane Şandler yeni 
y•Hız.lnr ~udsında çc-k çıtb?ık şöhr~t k~zanm_ıı_tır. Arkada,Ia~ı 
kcnuLine .. Peri k. ı. ,, ismini vernuş!er~ı~. C1~1 Şaudler hakı
kalen bir p ·i ln.~ · :..: dır g;jzel vesevm~lıdır ... B~lhaasa konuş~1a_ıı 
t'r\e1cleri ı . ı.j. r-!ec l: kadar tatl!dır. Yfizli duzgiln, endamı bıllur 
kibede dur .... : b:r su !rn lar ~ö:ı. alıcıdır. 

Mavi 
lszk .. 

Len• Rifenstal son çevird.ği 
" Mavi ışık ,, filminde büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıştır. BuradL 

gördOğllnilz re~i~ güzel Lcnanın 
" Mavi ıtık ,, f ılmmden heyecanlı 
bir sahnedir. -----

Rin -Tin -Tin 
Sc.ıhnede 

Meşhur dört ayaklı yıldız 
Rin - Tin - Tin 4 filim çevirmek 
için bir filim kumpanyasının tek· 
lifi karşısında kalmıştır. Uwn 
zanıandanberi s·•h. 'c'en çe-" ilmiş 
olan bu artist köpek tekı a. s.tlı
neye avdet edecektir. 

Jtf Almanyada Münih ,ehrin· 
de Hit1er f ırka~mm tarihçesini 
izah eden bir mim Çe\'rilmektedir. 

= 
ll-- Almanyada " Lejyoner 

No. 37 ,, isminde bir filim 
çevrilmeye başlanmıştır. Alman-
ya filim ıansoru son defa 
olarak bu gibi ecnebilere ait 
filimlerin çekilmesine nıiisaade 
edildiğini, bundan sonra hiçbir 
surette bu gibi filimlerin cekil· 
mesine müsaade edilmeyceğini 
bildirmiştir . 

yetleri fecidir. 

ll-- Geçen bir sene zarfmda 
bütün dünyada filim seyredenle
rin adedi 185,000,000. olarak tes· 
bit edilmiştir. * Tutulan bir istatistiğe göre 
cihan filim kumpanyalarının ser
mayeleri yeklinu tamam 62 miJ .. 
yar dolAr olarak tesbit edibıi~ti r· 

Ağladığım Günler 

Kolet Darföy Fr.ansanın yc>tiştirdiği y.ldızlar ~rasmda sönmiye
cek derec~dc emniyetli l>i~ şöhrete sahi1-1tir. Kolct bilhassa facia 
filim1erind. bi.itüu .. ..,kipierini rölgcdc bırakacak dcrcccdtı muvaffak 
olmaklnc~ r. B.ı ~irin \'ıld z \aıonda yeni bir filme başhyacaktır. 
B"r sevda f lr;. • n Hkfwc'S;, rl en ihcsı-et ohm bu f. !_ ıe 9iuıdiden 
"Ağlachzım ~i·ı; c. ,, isı.ıi \'i. r; mi~lir:. 



{ SON POTA l kadmları ve renç kn:ları , SON POSTA <la Hanımleyze biitiin 

ft• cinin kalp Vf' l'Şk f•l..rin•le en •'nimi dert 
CI ı. [ ırlır. Ailen °7l'', ncstfarınıza iV} ı.~ emcdijf inİJ'. 
,:,'\. dt>rtlcrinizl Ha nını•cyzeyc ya71n11, Hanım-

1 eyıe )a her günkü üturıda veya Jıusuıl mck
hıpla cevap ycrir. Hanımley7enfn fikirleri, birçok 
gt' lcri büyuk nıüşk iillerden kurhrıyor. 

K AD 1 N 
alftkadar eden mevzulara her şeyden Fazla 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimden sonra haftada bir defa Kadın !tay· 
famız olacak ve bu aayfada şunlar bulunacaktır 

Güzelllk mt>ıelelerl, son modalar, çocuğu· 
nuJ:un terbiyesi, cviniıln güw:elllği, c• lılerl, 

el işleri ve saire ... Dertlerinizi Hammtegzege Yazınız 

Ayaklarınızı Yaz 

Sıcaklarında ı Jasıl 
Koruyabilirsiniz? 

o bahar Modalarından i Her 

Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
i Yazın sıcak havalardan en 
ziy~de müteessir olan uzvumuz 
ayaklarımızdır. Yazın ayaklarımız 
şişer. Nasırlar müthiş ıuretle 

rah ats.z eder. 

Ayakları yazuı bu ıstıraptan 
kurtarmak için hergün içine tuz 
atılmış su ile yıkamayı itiyat edi
niz. S.ıyun ıçıne biraz ma} ı 
amony ık, yahut sirke ilave eder
~eniz ayakları serinletir. 

Ayaldarımz fazla acıyorsa, 

lizeri ıc biraz yağ, yahut krem, 
y.1lıut gliserin sürünüz. 

Nasırların üzerine limon sü
rersenİl birkaç gün içinde ken· 
diliğinden düştüklerini görUrsü-
1üz. Ayağımzın acıyan başka 
kısmı varsa ayni suretle hareket 
ediniz. 

Topukların arkasını kundura 
•urmuşsa biraz tenti.idiyot sürünüz. 
Uzun müddet ayakla durmaktan 
veya ~k yürümekten ayaklarınız 

\'e ayak bileğiniz ağrırsa, en iyi 
tedavi yolu arka üstii yatmak ve 
nyaklarını bir yastık üzerine koy· 
1al<t1r. Be~ on dakika istirahat 

kafidir. 
İnce çorap ayakların rahatsız 

olınasma sebebiyet vcririr. Yaz 
kundurası yumşak ve geniş ol
malı, kuÇük ve sıkı olmamalıdır. 

Çok koşan çocuklara kalınca 

çorap giydirmek daha iyidir. 
Ay.ık bilekleri zayıf olanların 

8) aklar nı denizde yıkamaları da 
çok faydalıdır. Hatta bebeklerin 
bile nyaldanm deniz kenarında 
suya sokmaktan çekinmeyiniz, 

Cildinizi 
Güzelleştirrr. ek 
için Ne Yapmalı? 

Cilt, yalmz vücudu l<ap)ayan 
lıimayekar bir deriden iba
ret beğildir, aym zamanda 
vncudiin kirini ve fazla suyunu 
el .ırı atan bir uzuvdur. Cildimi
zin altında tatlı bezler denilen 
birtakım be%ler vardır. Bu bez· 
ler mütemadiyen su ihraç e-der
ler. Bu su ter halinde cildimizin 
iizerinc çıkar. Hele sıcak günler
de ter taneleri yüzümüzden akar. 

Ter geçtiği yerde kirli bir iz 
bırakır. Cilt yıkanıp bu kir te
mizlenmezse, üzerinde bir kir 
tabakası teessüs eder ve pis bir 
koku tevlit ed.er. 

Cilt hu teri çıkaramazsa, 

va,-.ifesi:ıi Ya.Jlfı ıycr demektir. ' 
O takdirde b1rbrelder yorulur. 

Klrİİ bir cilt ivi bir mikrop 
yuvasıdır. Bir yara veya kesik 
( lduğu za:nan derhal mikroplar 
huradau gıdasını alır ve yarayı 
biiyütt"rltr. 

Sıl h· tin ilk kaidesi temizlik
tir, v · cudiin açık kalan bütiin ı 

kısımlan hergün muntazaman 
) ık an ·ıalı ve temizlenmelidir. 

B z.ı kadınlar çatlatır kOf'kusu 
il· cı't'erine sabun siirmekten 
k )rkarlar, Bunlnr sıhhatlerile 
oynuyorlar demektir. 

Duc:, deniz banyosu temizlik 
t'eğildir. Vücudü temizlemek için 
ayrıca ) ıkanmıya ihtiyaç vardır. 

Bir İki 

Sonbahar ıçın "Hiyit,, den 
tayör bu sene çok moda olmuş· 
tur. Yakası beyaz krepdöşin ve 
eteği uzunca olursa daha şık olur. 

Kadın Eşyası 

Son Moda 

Son morla bere, el 

r 

çantası ve 

kemer 

on ııoda 
Bir 

Baş 
iki 

Nümune 

Bu sene ilç kat beyaz kolye 
ve beyaz küpe siyah elbiselerle 
çok giyiniliyor. 

._-;:si 

KENDi 
. 

ÇAMAŞI I iZi 
KEND ~NİZ 

Tuvaletlerinden 
Numune 

Çorapsız 

Gezen Çocuklar 

ÇocukJar çorap giymeksizin 

kundura giydikleri zaman, kun

dura ve sandalın içine kağıt ke· 

sıp yerleştiriniz. Kağıt ayağın 

terini emer ve çocuğun dnha 

rahat yürümesine yardım eder. 

* Boyalı Kapıları 

Tenzizlemek için 

Evin boyalı kapı, pencere 

kenarı ve sairesi, sık ıık ıabunlu 

sıcak su ile yıkanırsa, hem kir
lenmc kten, hem bozulmaktan ko

runmuş olur. 

~ 

Beyaz Emayye 

Eşya 

Beyaz emayye eşyanın sararıp 

kirlenmesine mani olmak istiyor• 

sanız, içine asitborik katılmış aı

cak su ile ıık sık yıkayınız 

Ellerinizi 

Temiz Tutmak İçin 

Mutfak ve ev itinde elleri 

kirlenen ev kadınları, gliserin, 
limon suyu, zeytinyağı ve kolon

yadan mürekkep bir mabUit ile 

ellerini sileri erse f evkalide mem

nun kalırlar. 

Alümingom 

kaplar 

* 

Alüminyom kapları alrke ve 

zeytioyağile temizlerseniz daha 
uzun müddet daynmasmı temin 

etmİf olursunuz. 

Krem 

Kullananlara 

Krem, mj, pudra kullanmak 

cilde zarar vermez. Gece yatarkea 

tamamen temizlenirse; bilba11a 

cildi yatarken sütle temizlerseniz, 

çok iyi bir netice alıramız. 

Yeni Bir Kol 
Saati 

Şimdi Parla kadınları arasmda 
moda olmıya ba,hyan zarl1 

bir kol aaatl 
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- Hanımefendi, çocuğunuz 

ailenin hemen bütün unsurların
dan birer parça almış, gözleri 
aynen sizinkiler, burun babasının
kinin ayni, saçlarının kıvırcıklığı 
teyzesini, yuzunun top:ırlaklığı 
amcasını hatırlabyor .. 

- Fakat sesi, hiç birimizia-

kine benzemiyor!.. 
- Yanılıyorsunuz hanımefen

di; o da, telsiz telefon makine

oızm sesinin aynıf.. 

Ailşiyor 
Naci Bey yakışıklı, güzel 

adamdı. Karısı Naciye Hanım da 
alcsine vücudü biçimsiz, yuzu 
çirkin bir kadındı. Naci Bey bir 
akşam eve geç gelmişti. Naciye 
Hanım kızdı: bağırdı, çağırdı. 

- Sen benim yüzüme nasıl 
bakabiliyorsun!.. 

Naci Bey içini çekti: 
- Ne yapmalı, insan zamanla 

her şeye alışıyor!.. 

Oyleyse 
Banka Müdürü meşgulclii.. 

Oda kapısı vut'Uldu: 

- Buyrunf.. 
Müdür başını kaldırmadı, işine 

devam ederek: 
- Bir Sandalye alıp oturun!.. 
Ziyaretçi, kendisine fazla iltifat 

gösterilmediğine hiddetlendi. 
- Bir kere baksanıza ben 

meşhur tütün tüccarı Bafra zade 
·Ahmet Necati!.. 

Müdür yine işine devamla: 
- Öyle ise iki sandalye alıp 

oturun!.. 
Rehin 

Enuıiyet sandığı kişesinde 
memura! .. 

- Dün saatimi sae rehin 
olarak vermiştim .. 

Evet!.. 
- Saatim nerededir •• 
- Kasada! .. 
- Lutfen çtkanr mıs nz ? .. 

Dündenberi kurulmad1 kurup 
bıraka},m !~ 

Kadmlar, erkeklerden ço:, 
yüksektirler •• 

- Evet hakkınız var. bu va· 
zlyette ben de cizi kendimden 

- a.r:sıntn bani hızbh _hızlt takip om§tni h,ssctt m, bir'denbıre geriye döndüm ••. 
- Sakak ortasmd~ agırıp çağırdın ·mı ? .. 
- Tabii ba!)ırıp çagırdu~. Evvela e ye~endi, dıy• bağırdım, sotlr da beni uzaktan takip 

edeceğiniz:e yanama galsenıze, di)!e çağ rdim. 

Suphi Bey çok nazile bir zat
tıı· ... Geç.en fıÜil traım ayda oturu
yordu .. Uç haa·m bindıler. Suphi 
Bey derhal ayağa kalt , yenm 
verdi. Fakat han.mi rdan birine 
değil, her 

AGUSTOS BöCEl<LERt 
-- -

Gece f! r u söyf:!dl, 
Ağugtas bllceklerl •• 
Sevi. mek vakti, dcdJ, 
Ağ stos lJöceklari •• 

• 
Sev~fiimle lfo:kcla, 
Ç:km~.ştık hemen yola. 
Kandırdc b!zi zorla 
Ağuatas bliceklerı •• 

Olmaz, d~rken unuttu •• 
Sevgi bizi avuttu i 
Konuştuk, tempo tuttu 
Ağu5tos böcekferf .. 

* 
H•rşey geçti hayhayla; 
Toplandılar alayla, 
GUldUler hahkahayla 
Ağusto9 böcekleri .• .. 
Bir çoban kav22t ça!dı; 
Mehtap rUyaya daldı .. 

- Ot$mo!:;!HmlfJ ea:ı ltle ~Uz 
yirmi !:Uo'metre yaptım. nasır Bu iş& şe1şıp ka!dı 
harikuUde bulmuyor m • mu .. ?.. Ağustos b~cekler; •• 

_ Hayır, yatnıı ha:- kuf~.te / H 
bulduğum bf r şey va.ı:s.a o .da • · $izi karşımda saö gormokbr.. l1,. _____ • __________ _) 

IVitizede 
~İİ'l.Clı•r. n lıi

rimll' hir 1,1:- .ırt tı;i 

deftıjrİ g:Urclı 111 •• 

:\liiı.ı} i ~1)1. •nl •r 
lııır:l\ a i,,iıııl( rirıi, 
~an'atlerini 'e ııe 

maksatla )liiıt')İ 
gczllikluriııi yaı.ı· 
, orfardı .. ~.n l'a'arı 
rı yjrirkı ıı . ••İ\ [o . . 
lıir t:lllt''İ ~üziiıııe 
ili~li.. 

Adını. ,\.lııııd. 
. aıı';ıtiuı, sey-

' ıır..-"atı<' 
• :'.llITıı ~ :!1'7.mek-
tetı rn.ık adını, k:ı
pının ilıtiinden Z:L-
bıt:ıi B lt!Üİ) e Me· 
murunun ıız~Lklnt· 
nı:ısı 11 ı bcklrııı ek. 

Mahkeınerle 
Il:'ikiın maznun~: 

ı l• dört ya.
,ında ııhl ığ'ıınu 

söyHiyorsıııı, 1n<1an 
bu ya~ta hır~ı7.lıg'a 
lıaşlar mı'? .. 

Garson bir domates dol-
ması isteyeceğim amma, çok 
uzamasın! .. 

İmkanı yok beyefendi, do· 
mates daima toparlak olur. 

to==== 

~~-

- Hayat!a bana lyU!ğl doku
nan hiç kimseye yüzümU çe· 
virmem ? .. 

- Demek nan:<CJrsUnOz ! .. 
Hayır, ofo nabll ~förOytimf 

Fikir 
Salaııwııl.t lfoiz 

gc•:cn cıııııartcı'ii 

plaja gittilı>r.. !'o
~ nnurl:ırkflıı Moiz 
~ıılaıııonuıı h· g-ıiıu

lct,ini görtl ı.. 

- Eh :'a 1 nı}(ııı, 

l u yomlek hey:ı.zrli 

ii:t kul ron .. i oldu 
o ' 

yokfla asliııdaıı ıııi 

1'fıl renyi~"li~ .. 

Sahııııo:ı !..:iilıinı
~ed i !. . 

- SP.n apta'.·in 
be Moi7.. :Hiıııda. 

kul renyi (•!s.ıy<lı 

l}iıııdi siya ı ı lm.ısi 

l:lı.iırnli.. 

Merak 
N~z.ı ın l!t .ı i p lfıj

da gördun, d lj!ı.ıı

cdi itli.. 
- Ktnz var 

!\azım Be) . 
Kıırıııı deııi-

- Ne ya.payım 

fülkiın Efendi, ba
bam ba,.,ta, ber i;i
ni ben üstüme al-

- t<er~ukl komşu ne ç ~n. 1. ilOam, özU daimiill pencerede ! .. 
- Bak bakahm yine Uyle ise kendı znr.a~h çıka:- ı .. 

7..0 dalıııı~tı. < >ıı lır~ 

cl:ıkika old ı. dalı:ı 

~·ıkınadı. \ ı LtŞ a
vaş ınorul c ıniye 
başlı; onı ıu •. 

- Aman aakm dövmlye, filan ka!kmıya5m ı .. 
- Hayır canım, ken~ll!z~ne borçluyum. GözU penıcerede ••• 

benim kapıdan çıkt;ğumn farkma v~rıp yakama sarılmaz. 

E ····:--.... .............. ____ , ... _ ..... _ ' . . ............... .. 
! Dilenci i . . ·-·:··-········································ ........ : .. _ 
1 ~ : 

Dilenci kapıyı çaldı, hanım 
açh. 

- Allah rizası için bir dilim 
ekmek!.. 

- Bekle, getiriyorum. 
- Fakat rica ederim çok 

k~~u ol~nasın. İJk defa verdiği
nızı yedım, apandisit oldum; ikinci' 
defa verdiğinizi yirken dişim kı· 
rıldı, altın kaplatmak mecburi• 
yetinde kaldım.. Bari bu sefer 
acıyın. 

Yağma Yok 
Belediye mühendisleri, Hor· 

hor caddesini ölçüyorlardı. 
Yekta efendi pencereden ses• 

lendi •. 
Evladım, sokağı nıçın öl

çüyorsunuz? Ne yapacaksınız ? .. 
- Yeni bir cadde daha 

açacağız!. 

- Açacağımı cadde nereden 
geçecek?. 

- Tam sizin evinizin olduğu 
yerden!. 

Yekta efendi kızdı •• 
- Yağma yok, dedi, ben 

her yi)lcu geçişinde, inip kapıyı 
w 1 

mı açacagım ... 

Çocukluk 
Küçük Haliığa haJası bir 

oyuncak otomobil aldı •. Otomobil 
Halfığun çok boşuna gitti. Evirdi, 
çevirdi.. Annesi sordu: 

- Böyle dikkatle niçin bakı· 
yorsun Halük'? 

Haluk annesine döndü : 
- Çok hoşuma gitti anne •• 

Nasıl lorabilirim diye bakıyorum? 

Otelde 
Otel sahibi ellerini oğuşturdu: 
- Vallahi beyefendi, oteli

mi:c:de iki kısım oda vardır. Bir 
kısmının geceliği bir lira, diğer
lerinin iki liradır. 

-Aralarında ne fark vardır?. 
- İki Iiralıklara tahtakursu 

tozu dökeriz. 

=================---~-===:1 

- ; re.fi bıışında b.r ı s.c.n 
hayatts hh:bir zaman mes'u· 
dum, d&memi~tlr ! •. 

- Bu ka ar bedbin o~rn 

Evknelim.. . nasıl me L.Ch:.ı 

1 dlyi?ceksln !-



12 Sayfa SON POSTA 

Ragıp Paşa Abdülhamidin Karşısında 
Büyük Tehlikeler Atlatmışh 

Fakat Zekası Her Zaman İmdadına Yetişiyordu 
Malıarrirl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-93-

Veyahut.. Bir ecnebi 
ıirketine bir şimendifer imtiyazı 
verilecek değil mi? •• Şirket, Nafıa 
Nezarelile uzun uzadıya müza· 
kerata girişir. Şimendifer hatbnın 
beher kilometresine.. meselA, se· 
nevi on bin frank teminat akç~ 
ıi verilmesi kararlaştırılır. Sada· 
ret vasıtasile arzedilir .•• Teminat 
miktarı, (nezdi şehriyari) de çok 
görülür. Tenzilat icra ettirilmesi 
(irade) buyrulur. Yeniden mü· 
ı:akere başlar. Kilometre başına 
beş yüz frank indirilir. 

( Efendimiz ) bunu da fazla bu-
'(ur. Artık ( bir frank daha bile 
indirilmesi imkanı olmadığı ) 
nafıa nezaretinin tezkeresin· 
de ve ( meclisi hası vü· 
kelA mazbatasında kat'iyetle 
yazılmış olan bu iş, bana havale 
buyrulur. Şirketin vekilini cel· 
bederim. Evrakı gösteririm. 
Hesaplar yaparım. Onu iknaa ça
hşmm. Bir hayli tenzi14t icrasına 
muvaffak olurum. Buna mukabil 
de yUz bin lira kadar bir mn
kaf at ahrım... Allah için söyleyi
niı... Sen müdahale etmemiı 
olsam, devlet her işte yUz bin· 
l~rce lira ziyana girecek •• 

Cevat Bey, Ragıp Paşanın 
ıöderini, itirazla karşıladı: 

Ragıp Paşa derhal bu itiraz
ları reddetti. Bu fikirleri kabul 
etmek istemedi. Aralarmda bu 
yüzden mühimce bir münakaıa 
ıuhura geldi. .. 

Fakat •. Ragıp Paşanın günler 
geçtikçe Sarayda da rakipleri 
çoğalmıya başladı. Bilhassa (Arap 
izzet ) saraya geldikten sonra 
• birçokları gibi .. Ragıp Pı. nın 
da pabucu dama atıldı... Paşa, 
bundan memnundu. Ona, ne 
makam ve ne de memuriyet lA· 
r.ımdı. O sadece, lşlelerinin yü
rümesini istiyordu, 

Artık gündilzleri şöylece bir 
sarayı dolaşıyor, bir iki saat ka
dar odasında oturuyor, ondan 
ıonra, Beyoğlunda ( Rumelihanı ) 
nın altındaki yazıhanesine gidiyor. 
Tenha bir köşeye çekiliyor. Hay
dar Bey ismindeki zeld ve genç 
katibini karşısma alıyor. Mütema
diyen çalışıyor ve kazanıyordu. .. 

Muazzam servetine rağmen 

Ragıp Paşa pek sade gezer, pek 
iptidai bir hayat yaşardı. 

Kıyafetine hiç itina etmezdi. 
Odasına girer girmez başından 
fesini çıkarır, bir tarafa atar, 
çalışmıya başlardı. O esnada 
Hünkardan haber gelirse, telAşla 
kalkar, ya bir kanepenin arkasın· 
da veyahut bir dosyanın altın· 
da toz toprak içinde kalmıı 
olan fesini gelişigüzel başına ko
yarj redingotunu ilikler, (huzura) 
koşardı. AbdUlhamit kaç defa 
ı»nu: 

Ragıpf.. Bu ne hal.. Senin 
kıyafetinden alimallah . canım 
sıkılıyor. 

Diye tekdir etmiş .. ve kaç de
fa da esvapçı İlyas Beyi çağırarak: 

- Baksana şunun kıyafetine •• 
Bari benim feslerimden bir fes .• 
arkasına da giyecek bir şey ver. 

Diye latife etmiştir. 
Aile efradı biraz kalabalık ol
makla beraber, yaşayıı tarzına 
göre, on, on beş odalı bir konak· 
tan veyahut sayfiyeden fazlasma 
ltizum görmiyeceği zannolunur• 
ken, Paşanın Bostancıda muaz
zam bir şato yaptırmağa başla· 
dığı şayi oldu. Şayia bUyüdli. 
Nihayet saraya kadar aksetti. 
Abdülhamit, buna pek okadar 
ehemmiyet vermedi... Fakat bu 

azametli bina tamamen yapılıp 

bittikten sonra hünkara bir jur
nalla bir fotoğraf verildi: 

[Saraylarla rekabet eden bu 
bina, Almanya İmparatoruna sa· 
tılmak için yaptırılmıştır.] denildi. 
AbdUlhamit, derhal binanın pli· 
mm istedi. Tetkik etti. Bir hUkilm· 
darın ikamet edebileceği şekilde 
göremedi. Fakat Ragıp Paşa gibi 
basit yaşayışlı bir adamın gerek 
nefsi ve gerek ailesinin rahatı 
için böyle külfetli bir bina yap• 
tırmasına da hiçbir mana ver~ 
medi... Paşayı çağırttı. Uzun 
uzun tahkikat yapll. Paşa, zekası 
ve hariku!ade derecede bulunan 
kuvvei iknaiyesi sayesinde bu 
işten güçlükle yakasım kurtardı. 

' Arkası var ) 
--= 

[ HARICJ TELGRAFLAR ) 
Cllretkarane Bir Sefer 

Londra, 10 (A. A.) - Atlas 
Okyanosu tayyarecilerinden Mol· 
lisson, bir deniz tayyaresi ile 
Dubline gitmişti. Mumaileyh, 
Okyanosu her iki istikamette 
geçmek tasavvurundadır. 

Mumaileyhin zevcesi olan tay· 
yareci Amy Johnson, zevcmın 
Amerikaya mı.Uevecciben hava· 
lanmasında hazır bulunmak Uzere 
Dubline vasıl olmuştur. 

Rusyanm En Buyuk Tayyaresi 
BerHn, IO (A.A.) - Sovyet· 

lerin sivil hava filolarının en bü
yük tayyaresi olan "Ant-14 

" 
yakmda Berline gelerek birkaç 
gün kalacaktır. Bu tayyare, bir· 
çok uçmalar yapacaktır. 

Tayyare, Moskova - Veladi
vustok hattma tahsis olunacak
tır. 40 yolcu ve 6000 kilo yük 
taşıyabilmektedir. Saatte 180 
kilometre süratle hareketini te
min eden 5 motörle mücehhezdir. 

Ruslar Bir Müsabaka Açtılar 
Roma, 10 A.A.) - İtalyadaki 

Sovyet heyeti, Sovyet Rusya 
ağır samıyi komiserliğinin iske
letini Rus fabriK.aları tarafından 
inşa edilmekte olan traktör ol:o· 
mobillere tatbik edilecek Diesel 
motörlerinin yeui nümunelerinin 
ihdası için bir müsabaka açmış 
olduğunu bitirmektedir. 

İtalyan Başvekili Deniz 
Manevralarmda 

Roma 10 (A. A) - M. Muso· 
liniyi ve Bahriye nazırını hamil 
olarak Gaepe limanından hareket 
eden Aurora ismindeki gemi, 
pazar sabahı Amiral Burzagli'uin 
kumandası altında bulunan filoyu 
teşkil eden deniz kuvvetlerinin 
toplu bulunduğu T ratani limanına 
gel miştir . 

Çin Kabinesinin lsiifası 
Şanghay IO ( A. A. ) - M. 

W ang Ching Wein istifasını geri 
almağı kabul etmediğinden tek· 
mil kabine istifa etmiştir. 

ı ! ................................................................. 
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1 1 Ağustos Perşeınpe 12 Ağustos Cuma 
fstanbul - ( 1 ~00 metre ) 18 gr:ı.

mnfoıı, H>,5 alaturka konsor, Vedia 
H11.a '-'6 Coıınet llnııımlarm lştirakile 

20,5 gra- ınııfon, ~1 alaturka konser 
Yilıhn ~iyazi BPyiıı ve Fikriye lla· 
ııııııın it}tirakile 22 orkestra.. 

Bükreş - ( 394 metre) 20 şarkı kon-
seri, ~O,~O senioııi, ~1.15 koıısor. 

Belgrat - (4:?rı m('tro) 21,:30 g-ranıo-

fon koıı:>tıri, ~:? Laylıah ~ olırinılcu 

nakil. 
Roma - ( 4 U metre) 21 gramofon, 

2\,~0 ov kadını içiıı t:ınij olar, 21,30 
~lilanodaıı nakil. 

Prng - ( 483 metre ) 20 ş arkı kon
sori, :.!0,~0 şen gece, 21 piy:tııo kon
seri, 21 ,BO Atol ye tiyatrosuııd:ı.n nak
len (Tılsım) ismi ıule bir piyes. 

Viyana - ( 511 metre) rn Rpor lıa.k-
kı ud:.ı. konferans, 2 1 kilise şarkıları, 

~:.l,45 <laıı s h:ıYılları. 
Peşte - ( 550 ınotre ) 20,45 Çiskos 

ioıııiııdo lıi r piycfi, ~2,45 piyano kon

seri. 
Varşova - ( Hl L metre ) 21 hafit 

musiki, 22,20 Vilnadan nakil, 2;l dans 
ha\·aları. 

Berlln - ( lGi~:> mette ) 21 orkes-

tu, auıır• daııı lıaval44rı. 

lstanbul ( 1200 ıııc'rtJ ) 13 Gra.-
ınofou, HJ,5 lıi ri ıı ci k ıırnıı :ı!atu rk:.ı. koıı
ı-;cr, Vt>dia l:ıza vo Cuııııct Ihııııuların 
iştirakile :?O .. ; graıııofoıı, :!l ikinci 
kısım alatıırk.L kothicr, l rı ·i vo Balkıs 
Jlaıı ınıfarın i~tir:ıki!e ~:! T.rnı;o orkes-
trnf'ı. 

Bük re~ (:mı ıııdrtt :!O, ·:o kon fo-
r:uıs, ~O, 1.; piyano lrnw~uri , 21,:!:5 

(Li<lo) dan ııakllın llarıs haval:.ı.rt. 

r~e:grat - (42!) ıııetr") ~I) :::l:ı.lzhurg

daıı uaklon OlılPron opcr.ısı. 

Roma - ( 441 ıııotra ) 20,l.) g-r:ıırıo
fon, ~1, t) ~lilanod:rn nakıl. 

Prağ - ( 488 metre ) ~ıJ ~alzburg 
oporaı1ıııdan ııaldon OLcron opura:) ı. 

Vlyaoa - (öl 7 motn) ~ı) Salzburg 

opcrnsından naklen Oltı.ron operası, 

2:J, 15 akşıı.m ko111:>eri . 

Pe~te (u.30 metre) 2ı) Salzlıurg·ılan 

ııaklen Olıoron opera.:;ı. 

Var4ova - (14 tt nıotr~) :!O Oboron 
ope rası • 

Bertin - ( 16:J;j uıuı.nı ) ~U OLoron 
op~uıu .. 

Ağustos 11 

En Kazançlı Meslek Hangisidir ? 
• 

Gençlere San' atkar Ol-
malarını Tavsiye Ederim 

f e., tarafı 1 inci sayfada ) 

ketin en fazla ihtiyacı ne ise ona 
göre meslek intihabı en pratik 
bir dOtllncedir. MeselA: Abdül· 
hamit zamanında elektrik mUhen· 
disi, yahut bir otomobil maki
nisti olmak, şiir söylemek kadar 
faydası olmıyan mesleklerden· 
di. Halbuki, buq-lln vaziyet de
ğişmiştir. ,, 

Mazhar Osman Bey meslek 
tavsiyesinde bulunurken meslekle 
ihti}'aç arasındaki kuvvetli müna· 
sebet üzerinde ehemmiyetle dur
makta, bu hususta şayanı dikkat 
misaller göstermektedir. Nitekim 
diyor ki: 

"- Bu gün de avrupanın pek 
ince ihtisasları vardır ki, onlarda 
da adamımız olsun demek, o ada
mı bilahare ekmeğini kazanmak 
için, başka bir işe ablmıya tan· 
rik etmek demektir. Nitekim, 
bu zamana kadar, avrupada 
mimari tahsil edenlerin çoğu 
ışı, idari, siyasi hükumet 
işlerine döktüler. Çünkü, umumi 
ihtiyaç onları takdir etmekten 
uzaktı. Nitekim, bugün labora
tuvar işleri değil bizde, hatta 
Avrupanın birçok yerlerinde akim 
kalıyor. Belki, Avrupada, hiç ol· 
mazsa, ilmi bir feyiz görülüyor. 
Fakat, burada, tabif, daha iptidai 
bir haldedir. 

"Onun için bir gence memle· 
kette en ziyade işe yarayacak, 

1 

gerek kendisini, gerek muhitini 
müstefit edecek bir meslek seç
mek en doğru bir iştir. Bundan 
maada günden güne teknik işlerin 
kıymeti, fikir mahsullerinden da
ha fazala rağbet gördllğü iç.in 
gençlerin fikir mesleğinde bile 
ellerinin kabiliyetli, meziyetli 
olması şarttır. Çünki bugün, her 
yerde gençlere doğramacılık, 
terzilik, ayakkabıcılık ve saıre 
öğretilmektedir. 

"Memleketimize ve diğer mem• 
leketlere hicret eden beyaz Rus
lardan elinden iş gelenler, her 
yerde rağbet kazandı. Ulemanın 

yüzüne kimse bakmadı. Belki, 
fevkalade kıymettar operatörleri 
Avrupanm bUyük şehirlerinde it 
bulabildi. Bizde, umumi harbin 
bidayetindenberi çabuk zengin 
olanlar daha ziyade komisyon
culuk ve ticaretle meıgul olan
lardır. Zaten her zaman san'at 
ticaret kadar kazanamaz. 

11MeseJA: Bir kundura yapan 
san'atkar, hiçbir vakit, kundurayı 
camekanda teşhir eden ticaret
hane kadar o kunduradan mOs
tefit olamaz. Fakat ben, tavsiye 

noktai nazarından, bir gence da· 
ima san'ati tavsiye ederim. VakıA 
ıan'atkar çok kazanamaz; fakat 
kazancı emniyetlidir. Ortada ya• 
rattığı bir şey olduğu için, ken• 
disi bir haliktir.,, 

Selinikte Dört Mahkôm 
Kurşuna Dizildi 

Bunlardan Biri Dokuz Kadının Canına 
Kıyan Bir Şerirdir 

Selinik, 3 ( Hususi ) - Çok 
eskidenberi, daha komitecilerin 
faaliyet ve hareketo başladığı :z:a
mandanberi idam htikllmlerinin 
infazını görmiye alışmıı olan 
Selanik ıehri çoktandır l>u gibi 
hadiselere bigine kalmııtı. 

Bunun içindir ki dtın infa1 
edilen dört idam kararına ıahit 
olan bu şehir, sanki bu gibi ha
diseleri yeni görllyor gibi ıaşkın 
bir halde kaldı. 

Evet, dtin dört kişi kurşuna 
dizilerek idam edildi. [ Son Posta: 
Bu idam havadisini birkaç gUn 
evvel telgraf haberi olarak neş• 
retmiştik]. Bu dört idam kararının 
taalluk ettiği hadiselerin biri 
içtimai, ilç.ü siyasidir. 

İçtimai cinayetlerin mahkumu 
Kulaksidit namındaki cani dokuz 
kadının katili olmakla "Yunanistanın 
"Landrusu unvanını alan bir vah
şet timsalidir. Mahkemde bu 
dokuz cinayetin yalnız üçü kat'ı 
delil ile sabit olmuş, diğer altısı 
kanunen is bat edilememiştir. Fa
kat sabit olan Uç cinayet bu 
canavarı idama mahkum. ettir-
meğe bittabi kafi gelmiştir. 

Bu adam bu ilç cinayeti ken-
di kanuni zevcelerine karşı irti
kap etmiştir. 

İdam edilenlerin, diğer üçil· 
nün mahkumiyetleri siyasi cinayet· 
ten doğmuştur.Bunlar Florina ha· 
valisinde f aaliye icra eden Bulgar 
komitecilerine karşı mücadel~ 
de bulunan Teodor Çadefskiyi 
öldürmekle mahkum olmuşlardır. 
Bu mahkumlardan biri maktu· 
le ateş ederek yere sermiş, 
diğeri maktul yere düşer düş· 

idam mahkOmu Kulaksldl• 

n . koşarak balta ile kafasını 
vücudundan ayırmış, OçnncUsll de 
bu cinayet hAdisesini işlemek 
için diğer iki mahktlma otuz 
bin drahmi vermiştir. 

idam hükmil hapishane arka· 
sındaki sahada icra edilmiı ve 
mahkumlar dint telkinatta bulun.o 
mak üzere getirilen papaz efen
dinin telkinatmı dinlemekten iç
tinap etmişlerdir. 

Zavallı gazetecileri Her zaman 
ve her yerde herkesin taarruzuna 
hedef oluyorlar. Kurşuna dizilen 
kadın katili Kulaksidiş te ömrü
nün son iki tiç dakikasını gazete
cilere sayıp sövmekle geçirmiş, 
gazeteciler mübalAğalı yazmıı· 
larmıı da kendisi de bu yüzden 
idam ediliyormuş. Gazeteciler 
şöyle imiş, gazeteciler böyle 
ımış. .• Bu küfürlere ancak jan
darmalarm kurşunu nihayet ver.o 
mit oldu. ~ 
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arti e Spor Ayak
B elakis Düze tir -50-

Muharriri : ~ )#. 

Tim ur, İtiraf 1 arşısında 
Hayretlere ~ö~ülmüştü! 

- -
icli. " F esüphanallah, ıen de _ Vay Emir Hüseyin vay. 

Harp etmeyi bilmezdin, iyi yol
daş seçmeyi bilmezdin. Fak.at 
kadının alasını bulmakta mahır
mişsin. lşte bu hatuncuk ta Tuğu 
turban kadar giizel 1 

Titnurun hlikmü, tam bir ha
kikat ifade ediyordu. Çilnkü is
lim hatun, güzeller şabin~a~ılığına 
layık bir hilkat bediası ıdı. Sa
çından topuğuna kac\ar kusurs~ı 
bir güzeldi. Geçirdiği kaza. ~U
ı.ilne donuk bir renk g etirmiştı. 

b' .. ltl 
Bu renk, sarımlrak ır or 

gibi çehresindeki mi\slesna ı~b~
hati perdeliyordu. Timur, sen b.ır 
tedaviden sonra bu perdenın 
kalkacağını ve şimdi hiraı so
luklaşan bu canlı mehtabın o va
kit göz kamaştırıcı bir parlayışa 
bürüneceğini anlıyordu. Hastanın 
yanında bulunanları dışarı çıka
rarak yatağın yanma çömeldi. 

- Hanım, dedi, gözünü açar 

mısın? 
Kadın, bariz bir titreyişle 

baıtan aşağı sarEıldı ve kapalı 
g6zlerini açtı. Aınan yarahbiJ •• 

O ne ilahi açilıştı? Gökte ansızın 
iki yaldız doğsa, bu baygın yüzde· 
ki kapalı gözlerin açılması kadar 
lhtitamh olmazdı. Bir Melek uy· 
kudan uyansa bu gözlerdeki kadar 
mahmur ve müeeısir bir bakış 
takınamazdı. 

Timur, yüreğine ezgi geldiğini 

duydu ve kekeledi: 
_ Seni inciten mi var? 
Kadının cevabı uzun bir hıç

kırık oldu. Güzellik semasının 
yıldızları, şimdi katra katra 
içini döküyorlardı. Timur, her· 
biri bir nokta elem gibi do
laştıkları yüzde matemler be
nektiyen bu yaşları silmek isti
yordu. Fakat bunu yapmadı, 
yalnız inledi: 

- Ağlama. beni de ağlata-

caksın 1 
Ve hemen ilave elti : 
- Nen var, neyin eksik, 

a6yle ki çaresini bulalım. 
Hasta kadın, büyük bir gay .. 

ret gösterdi, kolunun listüne 
dayanarak yarı kalktı, dağ.nık 
saçlarını elile arlrnya attı: 

- Derdimin dermanını, dedi, 
Tuğu Turhan aldı, beni öliime 
aaldı. Sen onu öldürüp beni mi 

yaşatacaksın? 
Timur tatlı bir hayret içinde 

SON POSTA 
Yevınt, t:;ly~\':ll, Jl.\v \ l. ı Yit lbl;. 
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Gelen evrı\!c geri vorilıneıı. 

llruılıı.rdıı:ı mes' ulıyot nlı ıı ını'ı 
ce' 1111 lçin mokttıpl:ın ti kurı.ı,ı ,u. 

Pul iH\ves! l~ıt·t'dtr. 

Adre!I d('.;i~tirilıno.31 l!? ı ı kuruı tur. 

· ., demek istiyordu ..• 
mı ... ı ,, 
LA kin cesaret edemiyordu. 
Kı.cdının sözleri sarih ol· 
nıakla beraber içindo te-
reddüt ve halta itimatsızlık 
vardı. Tuğu Turhan gibi bunun 
da kendisine teaşşuk ctm-e11ini 
tuhaf buluyordu. Maanıafih nef-

sini düşiinmiyecek kadar irado kuv· 
veti veya za'fı gösteren bu nefis 
mahlukun ölümle heniiz alakası
nı kesmemiş olduğu bir sırada 
yalan söylemesini de istib' at edi
yordu. Bu sebeple, hayran hayran 

istizah etti: 
- Tuğu Turhan, ıenin eski 

kumandır [ortak]. Fakat bugün 
benim karımdır. Onunla neyi 

paylaşamıyorsunuz? 

Seni! 
- Beni mi, ne münaEebet? 

-- Dinle ve unut! 

Şimdi o, yanık 'fe çok yanık 
bir sesle anlahyordu. Emir Hü· 
ıtyin ile Timurun dost geçin· 
dikleri 11rada bir gün kendisine 
nasıl tesadüf ettiklerini, o tesa
düfte Tuğu Turbanla beraber 
nasıl iç ateşine dü~tüklerini, gün
lerce ve günlerce bu hatırayı 
nasıl yaşattıklarını inliye, inliye 
hiklye ediyordu: 

- Biz, diyordu, hak aşığı idik, 
seni Tanrıyı sever gibi seviyor· 
duk. Her savaşta Ust çıkman için 
gece gUndUz dua ediyordulc, 
adaklar yarıyorduk, sadakalar 
dağıbyordnk. Tanrı hu halimize 
acıdı ve bizi senin eline düşürdü. 

Tuğu Turhan, el çabukluğu 
} aptı, kendini sana verdi. Ben 
bir köşeye atıldım, mutfak kedisi 
gibi kıymetsiz tutuldum. Eh, be
nim de yanan yüreğim, içimi ke

miren dileğim va,· dı. 
Timm, ummadığı bu itirafı 

aşk sa lınesinip zevkini liiyıkile 
massedemiyordu. Çlhıkü bir ka· 
dının bu şekilde gönül ateşinden 
bahsedişini aykırı buluyordu. Fa
kat o zevke yUreğini de tamamen 
kapayaınıyordu. Sevilmek ve sevil
diğini işitmek hoşuna gidiyordn. 
Biribirine uymıyan bu mütehalif 
duygulardan kurtulmak için kuv· 
vetli bir hakikatten yardım aradı: 

- İyi amma hanım, dedi, 
Tuğu Turhan bana temiz geldi! 

- Benim kirli olduğumu kim 
söyledi? 

- Emir Hüseynin karııı de-

ğil miydin? 
- Tuğu da öyle idi. 
- O Hüseynin nikahını ta-

sıdı eşi olmadı. 
~ ' 

- Merhumun .arayında adet 

öyle idi 1 
Timurun gözleri açıldı, du-

daklarından uzun bir hayret ni
dast döküldü: 

- Ya? .. 
Şimdi içinde elemle karışık 

bir sevinç vardı. Elem, Tuğu 
Turbanın tatlı bir hakiknti ya
kışıksız bir yalana sararak kendi
sine takdim ettiğini anlamasından 
doğuyordu. Koca cihnngir, bir 

kadın yüreğine bihakkın tasarruf 
edcbilmeldiğin en çelin kaleleri 
zaptetmekten daha gUç olduğunu 
biliyordu. Kadın kalbi, engin bir 

1 denizdir. 
( Arkuı .ar ) 

Erı Güzel Ayaklı Kadln 
• 
~frata Gitmemek 

ları Bozmaz, 
Fakat Müfrit 

Ayak ve bacak güzelliği ka
dın benliğinin ve umumi ma· 
nasile kadın güzelliğinin en mU
him sebeplerinden biridir. Gü· 
zel bir yüz, fakat güzel olmı
yan bir ay2k. .. işte güzelliği ha· 
rap eden esaslı bir noksan. 

Fakat güzel ayak nasıl ve 
hangi ayaklar güzeldir ve1 en 
nihayet bugiin memleketimizde 

Türk camiasl al-
tında yaşıyanlar 

arasında hangi 
kadmlar daha 

güzel ayaklara 
aahiptir. Bu su
allere şehrimizin 
maruf kundura· 

cıları şayanı dik· 
kat cevaplar ve
riyorlar. Bugüne 
kadar bunlardan 
bazısını 
relHk. 

Bugün de şeh-
rimizdeki maruf Ayak 
kunduracılardan M. Mihailidiıin 
cevaplarını neşrediyoruz. 

M. Mihailidis diyor ki: 
- TUrk, Rum, Ermeni Ye 

Musevi kadınlarının ayaklarını 
gözden geçirecek olursak, birin· 
ciliği muhakkak İstanbullu Türk 
kadınları alır. 

Ben bu hususta doğru bir fikir 
söylüyorum. Çilnki lstanbul ka· 
dınlarının harikulade zarif, yum
ıak, küçük ve düz ayakları var
dır. Bu ayaklar &ayesinde bizim 
hatalı iakarpinlerimizin çirkinlik
leri ortadan yok olmaktadır. Fa
kat tabiatin verdiği bu güzelliğe 
rağmen Türk kadınları vllcutle· 
rine itina ettikleri halde, nedense 
ayaklarına pek bakmazlar. 

Fakat yine bu IAkaydiye rağ
men ayakları diğer kadınlardan 
iki Uç misli güzeldir. 

Bence glizel ayakta ikinciliği 
Rumlar alırlar ... 

Rum kadınlarının ayakları 
Tiirk kadınlarınınki kadar değilse 
de onlarda da güzelliğin hissesi 

çoktur. 
- Sizce giizel bir ayak nasıl 

olmalıdır? 
- Bir ayağın güzel olması 

için kadının sabah, öğle, akşam 
ayrı ayrı Uç ayakkabı giymesi 
lazımdır. Sabahleyin ıpor ayak
kabısı.. Meseli, . llstik ve 
topuksuz iskarpin.. Öğleyin gez· 
:;nekte, şurada burada kullanmak 
Uzere, topukları az yüksek iskar
pin.. Akşamları ~a kadınlığın 
zarafetini gösterebılmek. ayağa 
ve viicude bir güzellik ve ihtişam 
verebilmek için yüksek topuklu 
iskarpin giyilmelidir. 

Bu ıuretle, kadının ayağı. 
muhtelif zamanlarda, mllhtelif 

ıekillerde ayakkabılarla, zarafeti
ni kaybetmez, güzelliğine halel 

ielmez ... 
Bence güzel bir kadın ayağı, 

parmakları küçük, ayağın üıt 
tarafmdaki kemik görünmez ol
malıdır. Bu suretle ayak bir ka
lıp gibi kendisini gösterir. Bun
dan başka, ayak aşık kemiğine 
doğru incelip genişlemelidia·. 

- Kadının spor ynpmnsma 

ne dersiniz? 
- Kadın spor yapmalıdır. 

Spor ayağı kat'iyen bozmaz .. Bil· 
haiisa adal~let c şekil ve biçim ve-

Spor Ayağı Perişan Eder 
ketleri içinde en ziyade güzelliğe 
ve cazibeye sahip kadınlardır. 
Bunların gl\zellikleri irsidir. Ayni 

zamanda, Türk ka· 
dınları bilmiyerek 
apor yaparlar. Mesc· 
il apartıman merdi
\'eni çıkarlar. Çok 
gezerler. lstahbul ve 
civar aayfiyelerir.de 
koımaca oynayarak 

koıu yaparlar, 
salıncak aalla-

nırlar ilh.. On-_ 
larca bUtün bu 

hareketler spor 
değil, bir nevi 

•ilencedir. 

- Siz bu ç~ 
şit kad.ııları mı, 

yok1a sporu de

liceaine ıeven, 

mUtemadlye ha

reket eden ecne· 
bl kadınlan mı 

ve bacak gUzelll61n• ••hlp ltlr çlH tercih edersiniz? 

rlr .• Bacağı güzelleştirir .• Ayağını 
iyi kullanmasıoı bilen ıportmen 
kadın ayak güzelliğini kaybetmez •• 

Bence bugünkU birçok ka· 
dınların güzelliği ıpordan •elir •• 
Bazan ham ve hareket etmemit 
kadınlar ıpor yüzünden pek 
çabuk değişiyorlar. Vncutlerinln 
her uzvu bambaşka bir ıUzellik 
alır. 

- Fakat bizim lıtanbul ka· 
dınlarınm hemen ekseriıi ıport
men değildir. Bunların ayakları 
niçin güzel kalmıştır. 

- Onu da ıöyliyeylm, bizim 
İstanbul kadınları, Şark memle-

şr. r:. ı;iz bu çeıit kadın

larJ... Mesela Rum, Musevi ve 
Ermeni kadınlarının latanbul ka· 
dınlarından farkı yoktur. Bu nevi 
kadınlar hem ruhi hem de bedeni 
bir güı:ellite ıahiptirler. 

Yalnız korkulacak bir ıey •ar
dır. lıveç. Norveç yeya Almaı;ı 
kadınları ıporu ifrat derecede 
yaptıkları lçln ayakları hayli bo
ıulmuı ve uzamıştır. Eğer biliDJ 
kadınlar da ıporu dlkkatıiz •• 
ifrat ıekilde yapacak olurlarsa 
lıtikbalde bugUnkD ayak 1ıUzel- · 
liğinden biç eter kalmaz. itte bu 
hAdiıe korkulacak birlıeydir. ~· 

L MEMLEKET HABERLERi 

Kendi Gelen 
Bir Kaçakçı 

Küçük 
Müvezzi 

Malatya ( Hususi ) - Şiddetli l 
takip faaliyeti kaçakçıları sindi~/ 
miştir. Adıyaman kazasının b. t 
köyünde ~eyho isminde blrial~\ 
tütün kaçakçılığından mabke· .. 

1 
meye verilmiş, altı ay haplı 
ve ( 140 ) lira para cezasına 

' mahkum edilmiştir. 

Yine Adıyamanlı Yuıuf oğlv 
Hüseyin isminde bir kaçakçı da, 
hareketinin tekerrUrU Dzerine bir 
ıene hapse ve 20 lira para ce• 
zasına mahkum olmuıtur. Bunlar• 
dan başka birçok kaçakçılık ha .. 
diselerinin faili olan firari çolak 
Vehap jandarmaların takip hare
ketinden kurtulamıyacağını anla• ı 
yınca kendiliğinden gelerek lhtl· 
.aı mahkemeıine teslim olmuıtur. 

Megva 
Pahalılığı 

Konya ( Hususi ) - Memle
ketimizin birçok yerlerinde mey• 
va ve sebzeler bedava denilecek 
derecede ucuz olduğu halde 
Konyamız bu şekilde bir ucuzlu
ğa henüz ma~har olamamıştır. 

Burada salatalığın okkası 
henüz 15 kuruştan aşağı dilşme
diği gibi karpuz 1 O, üzüm 20, 
şeftali 40, armut ve elma 20 
kuruştur. Bu ı:::ene burada meyva 
l ı tlığı var gibidir. Şimdiki halde 
meyvalarımızm pek çoğu Adana, 
Mersin ve Sapancadan geliyor. 

Burada ıördUjllnl\z genç ço

cuk, " Son Poıta ,, yı latanhulda 

ve memleketin d6rt köşesinde 

aevrili okuyucularına dağıta• 

binlerce müvezziden biridir. Bu 

kUçilk delikanlı " Son Poıta ,, nın 

Ankara mUvezzilerinden lbrahim 

Turgut Efendidir ve çok çahı· 
kan bir gençtir. 

Faydah Yağmurlar 
Edirne ( Husui ) - Uzun za

mandanb eri havalar gayet kurak 

gidiyordu. Fakat ıon glinlerde 

feyizli yağmurlar yağdığı için 

hepimiz sevindik. 
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ÇANAKKALE ı 
- 70 - Yazan: Ceneral Oglander 

Türk Cephesi Şiddetle 
Mukavemet Ediyordu 

~~~~ı•~~~~ 

I 25 nisan. sabaha karşı saat 
2,30 raddelerinde bütün kıtaat 
balıkçı tarama gemilerine nak· 
ledildi ve sabile doğru yol almı
ya başladı. Goliath zırhlısı sahil
den 4000 ve kruvazörler de 2000 
yarda mesafede muayyen mevzi
lerini aldılar. 

i 4, t 5te muntazam kıtaatı hamil 
olan ve herbiri bahriye neferleri 
ile dolu altışar kayığı çeken 
dört bahkçı gemisi kayalıklara 
doğru ilerlemiye başladılar. Al· 
dıkları emir, karaya oturuncıya 

kadar yollarına devam etmekti. 
Bundan sonra A ve B kıtaatı 
ve makineli tüfeklerde kayıkla
ra irkap edildi ve Helles'te bom
bardıman başlar başlamaz kıtaat 
sahile atıldı. 

Ansızm yapılan bu hareket 
muvaffakiyetle neticelendi. Sa
hilden tek bir siJah patlamadı 
ve derhal kayalıklara hrn~nan 

keşif kolları da düşmandan hiç
bir eser görülmediğini haber 
verdiler. 

5, 15 te bütün muntazam kı
taat karaya çıktı ve yarım saat 
sonra da bahriy~ silahendazları 
bunlara iltihak etli. 

Gerek merkezden, gerek iki 
cenahtan keşif kollara çıkanldı. 
Fakat ikisi şehit ve ikisi de esir 
edilen dört Türk neferinden 
başka hiçbir mukavemete maruz 

kalınmadı. Ayni zamanda İskoç 
kıtaatmdan iki bölük te şarka 
doğru ve kayalıkların tepesinden 
300 yarda mesafede Gally deresinin 
kenarına doğru ilerledi. 7,30 da 
da iki bahriye silahendaz bö)Uğü 
o civard3 bulunduğu haber veri· 
len Türk topunu aramak üzere 
derenin üstUnden cenubu şarkiye 
doğru hareket ettL 

Mukavemet görmeksizin karaya 
çıkış haberi bir saat sonra Oueen 
Elizabeth dretnotile Anzaktan 
Helles' e gitmekte olan Jeneral 
~ir Hamilton•a işaretle bildirildi. 
Kıtaatın kısmı azamı kayalıkla
rın kenarında oturmakta, diğer 
bir kısmı da parlak gaz teneke
lerile sahilden yukarıya su ta
şımakta idiler. 

Anıak ve Y sahilindeki ihraç 
harekatının bilatnüşkülat yapıl-

mıf olması, bütün planın muvaf
fakıyetle tatbik edilebileceği 
hakkında karargahı umumide bU· 
yllk ümitler uyandırdı ve Jeneral 
Hamilton Y s11hilindeki kuv
vetleri tezyit etmeyi düşünmiye 
lüzum görmedi. 

Fakat birkaç saat sonra 1 dt 
tesadüf edilen ciddi mukavemet 
karşısında, başkumandan, düş
manının cenahında istihsal et
miş olduğu muvaffakıyette 

istifade etmek laıumunu hi 
setti. Fakat maalesef ele 
bulunan yegAne takviye kıtaa 
Jeneral Hunter-Westoı.un emrim 
verilerek harp cephesinin cenu
buna tahsis edilmişti. Bu vaziyet 
muvacehesinde Jeneral Hamilton 
ancak planda bir tebeddül yap
mayı diişUndU. Vazivet te böyle 
tebeddülün muvafık olacağım 
gösteriyordu. 

Y deki kıtaatrn ileri hareketi 
sekteye uğramış ve bu sahil için 
tahsis edilen takviye kıt'alarının 
bir kısmı W ye tevcih ve tahrik 
edilmişti. Bunun üzerine Jeneral 
Hamilton Jeneral (Hunter-Weston · a 
haber göndererek Y sahilinde 
daha faz]r. kuvvete ihtiyacı olup 
o1madığrnı sordu ve ihtiyacı varsa 
buna lazım olan irkap gemile
rinin hazır olduğunu bildirdi. Bu 
habere bir cevap alınamadığı 

için saat 10 da tekrar işaret 

verildi. Y anm saat sonra 
Cenera] Hunter • Weslon, Amiral 
Wemyss'in fikrine nazaran vaziyeti 
hazırada yapılacak herhangi bir 
tebeddülün karaya ihraç ameli
yesini tehir edeceğini hi1dir
di. Bunun üzerine hiçbir 
şey yapılamadı ve pek parlak 
bir fırsat kaçırıldı. Planı tebdil 
fikri i1zerine hareket edilmiş olsa 
ve yahutta Jeneral Hamih.on bu 
bapta kat'i bir emir vermiş olsa 
idi, Çanakkale melhamesinin 
hikayesi büsbütün başka olurdu. 

(Arkuı var) 

Bitlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
surat, intizam, ehvanlyet 
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Tayyare Piyangosunun Keşidesine Bugün Başlanıldı 
- • 

Bugünkü Keşidede ikramiye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz 

On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun birinci keşi desine bugün öğleden 
sonra Darülfünun Konferans salonunda başlanmıştır. Keşideye yarın da 
devam edilecektir. Kazanan numaralan aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız: 

ı_ 15,000 URA 
Kazanan 

2871° 
5.000 
Kazanaı 

5884 
2.500 URA 
Kazananlar 

16202 
1.500 URA 
Kazananlar 

18374 
20276 
7050 

36307 
20235 
4319 

13422 17328 
1,000 URA 
Kazananlar 

39552 
19125 

13719 
3296 

787 13667 

35026 
25297 
14294 
26717 
4?60 

28151 
15026 
25121 
33319 
36689 
24233 
6822 

150 LiRA 
Kazananlar 

7191 
41951 
21735 

20717 

21146 

26460 
2518 

16104 
24597 
37233 
32i31 
47307 

48786 6241 
32875 20332 

18725 18501 
29341 40337 
39t98 

26895 28981 
22295 9537 
26004 15482 
11310 
24969 25751 
23016 

642 2J684 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Tesis Tarihi 1906 

Merkezi : B er l i n 

Türkiye Şubeleri: 

lstanbul, İzmir 

Galata Tel: B. O. i4: 3'18·004 

lstanbul ., 244 J O 

Deposu tı 23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

1 

39199 
14692 

39233 
40000 
12651 
39726 
44617 
49048 
3.1737 
20124 

49759 
23339 
26834 
2868 

26282 
43445 
32954 
11152 
40963 
26046 
28626 
28436 
37348 
23220 

25657 
42322 
30001 
29701 
19470 
38821 
11842 
14848 
44050 
8198 

37165 
38027 
12945 
28426 
27517 

27440 
14330 

39097 
2 t 161 

14246 
40670 
46088 
15152 
31844 
44086 
318:>.l 

12045 
26904 
1674t) 
8846 

18104 

20096 

34563 

43178 

9679 
9075 

30366 

45637 
21138 
42963 

45578 
1 l lOl 
42898 
30716 
321 ıo 

30 LiRA 
Kazananlar 

681 

34419 
301ü7 
15561 
19594 

8302 
20792 
23644 
28255 
14521 
48829 
6528 

39551 
22341 

27716 
9998 

39478 
41422 
14031 
30962 

3644 
7410 

39176 
39453 
15673 
2112 

9752 
10648 

1374 
42688 
22770 
49616 
47900 
18111 
10332 
48492 
11579 
11672 
2494 

25582 
41782 
23900 
6427 

15150 
29063 

36374 
30247 
7511 

24465 
13550 

379 

28152 
43513 
35011 
10879 
45693 
41812 
47463 
13019 
25984 
38669 

5701 
34639 
41233 
46437 
39444 

4734 
2267 

44051 

13494 
41408 
3403 

33864 

17512 

16801 
12653 
11240 

824 
5903 

32301 
46675 

47870 
49278 
33819 
12373 

31522 
6756 

47434 
44612 
46644 
18700 
49945 
28062 

5558 
25249 
10974 

39892 

31020 
13426 

15531 
7778 

18979 
22681 

ı 155 
20651 
32234 
9778 

33098 
19353 
28317 
34439 
14364 
40667 
19432 
3053 

154 
30290 
45555 
21295 
18096 
21326 

48600 
8614 

33345 
2920 

49939 
37040 

4921 
30803 
16028 
430~ 0 

24958 
2104 

22934 
11582 

1051 
6621 

42732 

33373 
47877 
3637 

t0737 
8241 

4441 t 
9041 

21229 
tt763 
43968 
10685 
7449 

42480 

47621 
1253 

47054 
11734 
15741 
4772 
7761 

17844 
26745 
6151 

16506 
14730 
21529 
47654 
44120 
36996 

1470 
49196 

39896 

25017 
412 

47966 
29116 
22067 
16422 
19510 
37217 

1858 

5218 
43627 
35790 
13477 
16066 
42814 
43480 
41579 
21332 
46868 
8549 
1934 

46054 
4705 

33264 
38086 
19774 

40171 
49065 
8917 

33486 
38777 
22953 
38897 
20953 
22897 
24440 
18761 

2663 
37058 
27286 
49229 
10016 

507 
5223 

39029 
14851 

14864 
49934 

24283 
1895 

16273 
11773 

48637 
2890 
7748 
4255 

20166 
9219 

37662 
11546 
8849 

21715 

30366 

45924 
1698 
9884 

31367 

6140 
46025 

33473 
32516 
48346 
29400 
26859 
40293 
34269 
16511 
25999 
47660 
48872 
48396 
20735 
17293 
47123 
19756 
17659 
18959 
17178 

50 LiRA 
Kazananlar 

14600 

284 

23598 
4472 
4753 

27691 

3553 
37210 
27875 
20071 

4483 

5892 
35795 
18158 

30563 
48725 

48422 

13924 
4413 

31629 
42209 

2461 
43781 
3332 

139M 
3513J 
29027 
42599 
19201 
33725 
20727 
43542 

18410 
32308 

1620 
39195 
37139 
1~803 

12592 

42114 
14687 
5286 

13207 
40346 
9855 

20538 

10675 
42954 
49695 

1920 
43569 

25877 
21037 
14637 
42429 
18453 
49500 

14872 
3961 

27802 
21206 
3089 

49391 
16643 
32847 
7323 

49294 
14110 

34346 
32401 

23956 
19860 
14645 
37116 

33881 
5014 
7109 

22650 
48700 

995 
36979 
19597 

9968 
26194 
22731 
30561 
38668 
19107 
22513 
46699 
16389 
2999 

49444 
2407 

104 
41280 
25233 
16485 
9762 

43385 

39724 
12544 
6172 

22911 
28932 
15357 
27583 
9366 

13752 
46447 
32040 

16139 
20821 
47129 

9644 
12952 

630 

27546 
16968 . 

39894 
2860 

26948 
29804 
49677 

23953 
16556 
46624 
13213 
48025 

210 
24330 

4186 
48415 
2007 
2595 

25104 

48459 
31238 
35466 

13923 
1815 
1005 

48606 

12590 

SELANIK BANKASI 
Teala tarihi 1888 

Sermayesi Tamamen 

tediye edilmiı 

30,000,000 Frank 

idare Merkezi t btanbul 

Türkiye deki şubeleri: 

GALATA, bTA~TBl L, IZMlR 

5.\~1:-\IJN, ADANA. hlER iN 

Yunanistandaki Şubeleri r 

SBL.\NlK, ATlKA, 1\,\ VALA, PiRE 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 
... 

mektupları. Her cinı nakit fiıeriıae 

beaap küşa.dL. Hıuıui kanlar iou · 
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SON POSiA 
11 Ağustos _:.~==========--===-~-

işten El Çekmiş Bir Hirszzzn Hatıraları: Dl K KAT 

• • • 
ırı 1 gar 

_ 7t - Muharriri: Arnold Golopen 

Usul6 mubuebeye ·n fran•1zca 
okuyup yıwna71 mük•mmel .bUCD 
bir tOrk ıencl acele lizlmdır • 

.Sıabah Iı-12 ar.umde Galata 
A•lan hanı albaca kat 5 No. ya 
mOracaat. 

1 ispanyada Bir Seyahat • Şehirden Şehre Dolaşma -
Otelde Bir Tesadüf - Terziyi Bir Ziyaret 1 • 

Hududa Yaklaşmalıyız ! lçü Üzerine 
Fenni 

asık Bağları 
il 

~ Ohalde biçare kız kimbilir ne 
başkası tarafmdan gaspedildigini 
işitmesi çok mümkündiir. 

yapıyordu, nasıl geçiniyordu? 
Birdenbire kafamı kara dü

ıUnceler kapladı ve Edith 
gözlerimin önüne geldi. Onu 
Londranın aşağı mahallelerinde 
Manzana tarafından takip edildi· 
ii halde dolaşırken görür gibi 
oldum. Canım eıkıldı. Fakat çok 
geçmeden acıma hissi galebe etti. 

Bu biçareyi uçurumun kena
nna kadar getirerek bırakan ben 
değil miydim? Vakı Editbin bir· 
çok kabahatleri vardı, fakat buna 
mukabil ben de vicdanen pek 

temiz değildim. 
Evet, evet, şimdi yapılacak 

en iyi şey maziyi unutmak, üze
""rinden bir sünger geçirmekti. 

Kafamda bu düşünceler olduğu 
halde otelin salonunda otururken 
birdenbire hatırıma ( Madl"it) e 
gitmek geldi. Evet madem ki 
İspanyol toprağ ndaychrı, bu top· 
rağı terketrncden lspanyanm 
muhtelif şehirleri aras nda gidip 
gelebilirdim. Ve elbette bu hü· 
kümetin payıtabbnda oturornk 

daha münasipti. 
Otelçiye sordum. On birde 

bir tren olduğunu, fakat bu 
trene ancak birinci smıf yolcula· 
rın kabul edildiğini söyledi. 

Bu baberm sonuncu cümlesi 
beni memnun etti. Filhakika siz· 
de dikkat etmişsinizdir: Öteden· 
beri ihtişama düşkUnüm, süfli 
adamların yanında oturmaktan 

hazetmem l 
Her ne ise sözil uzatmıyayım, 

( Madrid ) i boyladım. Ve orada 
birkaç gün kaldıktan sonra Fran· 
ıız hududuna biraz daha yakla .. 
nıış olmak için ( Sen Sebastien)e 

aittim. 
Daha evvel de söylemiştim ya : 

Maksadım Fransaya gitmek, Pa
riste yerleşmekti. Bir defa Fran· 
11z payitahtma varınca ıene

timi muhtelif bankalara dağıta· 
cak, sonra bir irat sahibi 
gibi rahat. serbest bil' hayat 
yaşıyacaktım. Vakti bankalarda 
hesabı cari açtırmak için hüviyet 
Tarakasına ihtiyacım vardı, fakat 
şimdiki halde bunu fazla düşün
mUyorum. Zira mademki param 
vardı, biraz fedakarlık ettiğim 
takdirde istediğim şekilde mun• 
tazam hüviyet varakası tedarik 
etmek güç bir şey değildi. 

Dikkat ediyor musunuz? lngiliz 
miralayının hüviyet varakasından 
~ bahsetmiyorum. Çünki bunların 
Fransada kullanılması tehli· 

' kelidir. İngiliz miralayının Parise 
gelmesi, yahut ta isminin bir 

1\ıbiatinlzi öğreıımo~< istiyorsan11 

fotoğrafın tı 5 ndot kupon ile bir· 

likto gönderiniz. t'oto.;rn.fınıı sır~y:ı 

t lıiJir vo i ... do cdilmoı... 

1sıın, meslek 
veya san'at? 

Bulunduğu 
mcmlokot 

F o :t ct;nf .r H;ar 
~dccek ml ? 

* 
Sen Lebastien şehrinin en 

muhteşem otellerinden birini! in· 
dim. Pencereleri denize bakan 
bu otel Konşa adını taşıyordlL 
Hakikaten modern, rahat bir 
müesseseydi ve o !ırada Sen 
Lebastien şehrinin mevsimi oldu· 
ğu için hıncahınç dolu idi. 

Kral, kraliçe bütün saray 
ve aristokrasi erkanı buradaydı. 
Bu vaziyette bittabi mütemadiyen 
hazır yapılmış seyyah elbiseleri 
ile dolaşmakhthm mümkliıı 
değildi, binaenaleyh şehrin en 
iyi terzisinde kendime birkaç 
takım smokin, frak, veslon yap
tırttım, çamaşırlarımı yeniledim. 
Hulasa gardrobunu ikmal ettim. 
Bundan sonra da kendimi gazi· 
noya kaydettirdim. Üç beş parti 
oyun oynad.m. Taliim müsait gitti, 
kazandım. Fakat bu hazr.nışım 
ötekidn berikinin nl!um dikkatini 
celbeUiği için coııra h '!iltizarn 
knybetmiye başladım. 

Gazinoda Ccyms Bruc is· 
minde bir Amerikalı ile dost 
olmuştum. Bu zat maalesef 
azılı b!r kumarb:ızdı ve bütün 
servetini kaybetmişti. Bir al<şanı 
kendisini çok müşkül bir mevkide 
gorunce kesemi çıknrdım. Bin 
peçeta ikraz ettim. sc,rindnden 
gözJeri yaşardı. 

* 
Ertesi gün otelde sabah kah· 

valtısını ederken bir mektup 
getirdiler. ilk dakikada ıaşırdım. 
Fak t açınca gördüm ki yeni 
dostumun imzasını t'aşımaktac?ır. 

Bu zat mektubunda benden 
atdığı bin peçeta için minnettar• 
lığını beyan ettikten sonra ha· 
yattan hıkbğını söylüyor vo bana 
veda ec1iy'1rdu. 

Derhal giyinerek yeni arkadaşı-
mın evllıe gittim. Biçare dostum bir 

gece evvel bayata gözlerini ka· 
pamıştı. Evvelce konu~tuğum i~n 
biliyordum. Bu biçarenin Balti· 
morda oturan ihtiyar bir amca· 
sından başka hiç kimcesi yoktu. 

jdc, lıarsaic, böbrek 
dllşkUnHlğllne 

Fenni 
l<orsalar 

lstiyenlcro nıçu 
:ırifesi gönderilir. 

Eminönü: 
lzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARVA 
Oreopulos 

3 Uncu icra dalrealnden: Bir 
borcun ödenm i için m:ıhçn~ "'e 
paraya ccui 'm csiuc karar ~ erilmiş olB.n 
iki bin beş ) (lz okk:ı. maııcral kijmürll 
·1. k' d ~ , ı a çc ı o un, b:r ton kok kömilrU 
Deyaııtta lehmctş 'k~tpaş:ı. çe~mcsi 
knrfJSJnd:ı Çatal han :ıltıı da kömllrcü 
dükı-!lnındıı. 18 ağustos 9J2 perocmbo 
günO !'laat 10 da açJk aritırma suret.ile 
par:ı) a çcl"rilf:cef,rinılcn l:ı.11p olıınl.arnı 
ın rac::ı.atları ilfııı olunur. 

Grip, romatizma, bJa~ ve diş 
ağrıları için en güzel ilaçbr. 

c: =-- --=-=;:=========== 
ını ele geçirmiştim. Hunları 

serbest serbest kendirninmiş gibi 
kutlanabilirditn. 

Görüyorsunuz ya tnfüm bir 
defa daha imdadıma yeti~ti. 

* Bu şehre geldiğim zamaa 
bankanın birinde hususi bir kasa 
kirnlıyarak paramı oraya koy• 
muştum. 

( Arkası nr ) 

Binaenaieyh olsa ols3 hadise 
sadece bu zata haber verilecekti, 
fakat ben düşününce buna da lü· 
zum göremedim. Filhakika bir el 
çabukluğu ile cenn:ze merasimini 
müteakip dostumun bütün evra· 
~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~ 

EMLAK ve EYT Al\'1 BANI(ASI 1LANA Ti 

K:;r;Jık iiane Dükkô.n Ve Garaj 
Teminat 

35 
25 

Esas 
165 
165 
170/451 

Mevkii ve Nev'i 
Galatasaray Avrupa pasajı 4 No. dükkan 

" " " 6 " " 
Şişti - Büyükdere caddesi 401 No. garaj 75 

313 
Knsımpaşa EyyühUm Ahmet Ef. ınaballe"i Cıımi 
sokak 39 No. hane 5 

212 N~ntaşı Selçuk aparbmana J No. daire. 20 
211 ., ,, " bodrum kat 13 

Balada yazıh emlak bitmüzayede birer sene mtıddette kiraya 
verileceğinden taliplerin i~aleye mlisadif 22· 8· 932 pazartesi saat 

on altıda şubemize müracaat etmeleri. 

lstanbul Belediyesi ilanları * 
Fatih Belediye şubesi Müdüriyetinden: Fener nahiyesi Cibali 

Polis karakolundan sahipsiz olarak sokakta bulunup daireye teslim 
edilen 6 adet keçinin sahibi tarihi ilandan 8 gün zarfında daireye 
müracaat etmediği takdirde Fatih Atpaı.anııda bilmlzayede abla-

1 

l'oto rafm klioesl 30 kurUJlllk 

Plnum kahilinde f?önuerilebllir. , 

~~ ....... __ ............................. --....... -,) 
cağı ilan olunur. 

a al 
i •te ir e i 

İstanbul • Yedikule Telefon 21148 

un - amuk - loş 
iPLİKLERİ t 

Boyar, . büker, kasarlar, parlatır {mereserize eder} 
grızet yapm·, ütüler. bezleri genişletir. 

Mensucat ve Trl <otaj FabrJka!armln noksanlarım 

Sant al ama la 

İstanbul Günuük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
1 • - 3~ No. lı motörün gfiverte tamiri, tanzim kılınan eşifna

mesıne gore pazarlıkla yaphrılacaktır. 
~ - v X evmi !hale . 18_ Ağustos perşembe günO saat 14 te icra 

Bcdıle~~g_ı~den ısteklılerın yevmi mezkiirda % 7,5 teminatlarile 
aşmudmyette hazır bulunmalan. 

işehir Vil" etinden 
Eskişehir· Tayyare Kararg!hı - Çifteler iltisak şosesinin mebde

i11den 3.590 ıncı kilometresine kadar mevcut evrakt keşfiye ve fen· 
niyesi mucibince yapılacak tamirab esasiye ( 6906. 24) lira bedeli 
keşfile 31 • 1·932 tarihinden itibaren 20 • 8 • 932 cum rtesi glinU 
saat on beşe kadar kapalı zarf usulile münakasaya vezedilmiştir. 
Talip olacakların bedeli keşfin % 7,5 uğu nisbetinde teminat akçe
si ve inşaatın devamı müddetince bir mühendis veya Fen memuru 
istihdam edeceklerine dair u lü dairesinde tanzim edilmiş bir 
taahhütnameyi teklifnameye lef eylemeleri lazımdır. İnşaat hakkın· 
<la iz~hat ~h~~k evrakı lteşfiye ve fcnniyeyi görmek istiycnlerin 
Başmuhendıslıgıne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Ada azarı Türk Ticaret Bankasındarı 
İzmitte yaptırılacak binanın planında tadı'la~t )".. b. • . . u ... umuna ınacn 

ıhalenın yevmı ahara talik edildiğini ve gazetelerle ihale •· - ·· 

b·ı~L-- bildiril" •• !t!! gununuo 
ı aucua ecegı lliiD olunur. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
öbrel<, 

Karaciğer, 

Mide. 
bastahklanna karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudnr 
Londra Sergisinde Mada{qa 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umuml deposu: Y enipostane karşısında 
Eskizaptiye 

cadde i No. 20 4111M:~llJllllllll 

Ame i H3:yat Mektebi üdüriyetinden: 
Geçen sene Üçüncü ve beşinci sınıflara devam eden Kız ve Erkek 

talebenin Perşembeye kadar kt 'd me ep ı aresine müracaatları. 

İnhisa lar U um üdür üğü.-n-e-~ 
( 463000) ki~o istimale gayri salih tütünlerimizin ( 25· 8· 1932) 

perşembe günu kapalı zarfla icra edileceği evvelce ilan olunan 
münakasası görülen lüzum Uzerine (3· 9· 932) cumartesi saaat (14) e 
tfılik olunmuştur. 

lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
J. - 6 Açı~ deniz motörü için nlimunesice göre ( bezi idareden 

•erılmek ıartıle ) tente yaptırılacaktır. 
~ - . X emıi ihal~, l 5 Ağstos pazartesi günU saat 14 te icra icra 

edılecegınden fatek1ılerin % 1,5 teminatlarile Başmlldiriyet binası d 
ham bulunmalar&. 

11 

a 
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HAZIM müleyyin ve müshil HAPLAR 1: sıhhatin nizımıdır. Her eezaned" 
arayınız. 

Çimentolarla Alikadar olanlara: 
Betonlarınmn Serian Ta•allOp etmeılni latiyor muıunuz? 
Betonlaranmn Yüksek Bir Mukavemeti hab olmasını iıtiyor muıunuı? 
Vakit Kazanmak iıtiyor n:U1unuz? 
Para Tasarruf Etmek lıtiyor musun uz? 
Bir Emniyeti Klmllenlz olmasını iıtiyor muiunuz? 

Darıca'da Eskihisar'da 

" Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikaları Anonim Şti 

ve Zeytinburnun'da 

"Türk Çimento ve Kireci Anonim Şirketi., 
Mamulatı Olan: 

"S0PER ASLAN,, 

Leyli, nehari 
Kız ve erkek 

markasını ıstir-lal ediniz. 

• TUrklye'nln en eski hususi meklebl: Nlfantaşmda " 

F eyziye Lisesi Tesis tarihi 
1885 

Yuva, ilk, orta ve lise kısımlarını muhtevidir. Kayit i~fo hergüo Nişanta~ı .ıda Teşvikiye karakolu 
lrnrşısındaki mektebe müracaat edilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul olunur. Bu sene leyli ücret
lerinde büyük tenzilit yapılmıştır. Talep vukuunda mektep tarifesi takii n olunur. Tel. B. O. 4039 

ROBERT KOLEC 
Koleç 

Her pertembe 

kısmı - Mühendis kısm\ 
Sanayi kurları. 

ve cuma günü ıaat 9 HA 12 ara11nda 

•--------.. kayıt muamele1i yapılır. 

AJJl .............. mE!rall ......................... .. 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemecilerf 

Etlketlerlnlzl . 

kutularınıza , 

rankll artist 

ikramiye ku· 

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

tarksız yaptı-

rablllralnlz • 

Telefonı 

23969 

• 
V AA3MOS O!Od •• 

-------• Kı.z ve erkek - Leyli ve nehari .._ __ 1111!!1 ___ .. 

İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlannı havidir. 

Bütün ıınıfları mevcuttur. 

Kayit muamelesine başlanmıştu 
Cumarteai, Pazartesi, Çarıamha günleri Hat 10 dan 18 • 

kadar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
•·----------~ Telefon 22534 ..--------•••ıl 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
FIRÇASIZ SERi ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, yilzliııiiıfin taravetini 

muhafazıı., kırmtıılık YO ı;ı RAZVİTE 
Kreıııini kullanınız. RAZVITE ditnyanın hicbir 

Dr. Aristidi 
hanların mutlaka z~il olmR

ınnı istiyorsanız. 

Eczacı başı 

S. FERiT 
Kolonya ve Esansları 

Sekiz muhtelif kokusu: vardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma beni, Senin içırı, 

Muhabbet çiçeli, Yasemin, Ful. 
5 a ı 1 f Sultanhamammda: M. Momduh vo ,cri~i ecza deposu, 

• Beyoğlunda: İsmail Kemal, 
merkezleri· lstanbulda: Liman KooıH·rntif :;;irkoti 

Türk Maarif Cemiyeti İdaresinde 

Leyli ve Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince 

olunmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir 
tahsil verir. 15 Ağustostan itibaren bütün sınıflara leyli ve ne· 
hari talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mektep idaresinden 

tarafında taklit ctlilememi9tir. Kllçllk ve 

biiyUk tilpler vardır. Deposu Yeıildirek 
'Muayenehanesi ı Hn acıyan ilanı 10 No. Telefon. 21031. 

Banyo Meraklllarma Tavsiye 

FLORA 
::::::=: KOLONYA SUYU =:::: 

Güne§ çarpnıaaından, •por 
yorıunlutundan u•tura ya
nıtından kurtarır. Gayet 

•ert olup 
FRiKSiYON 

nzifeaini hakl lle y ıpar ve 
tedricen açılerıtK Jimon 
portakal babçes:ndeld fe• 

rahhğı verir. 
! AT Ş Beyof u • Pazaj 

KARI Mı\~, Haıar 
du Levan. Ankara• 
Anafrrtalar A. En· 
ver. 

UMUMi DEPO-Bahçekapı, Cermanya 
Han 40 Şube-Kadıkay Muvakkithane 

Cad. MODA BAZARJ 

Jyi bir a-özlük camının a-l>rmek 
huıuıunda nekadar büyük faideıi 
vana adi bir camın da o derece 
mazarratı vardır. Bu hakikate bi· 
öteden beri gözlük camlarını 

birinci kriıtal getirmek ve do~ru· 
luk kanaat me.letimizdir. Gö.ılGk· 
lerinizi mağazamudan emniyetle 
mübayaa edebilirsiniz. 

Birinci 1 r st.ıı.l o:ımlar ve her nevi 
son sistem çerçeveler kUUiyetle vU-
rut etmiştir. Buhranı iktisadt ınU
naselıetilo : 1 Zaylı - Punktal cımlırındıa maada 
blltUn çeııtlerdo tekrar tenzili flat ya
pılmıştır. Sultınhaman Yenlcaml cadde
ılnde No. 30 fenni glS:rlUkçU fsmall Hakkı 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt Ye dhrevt lıaatahklar ted .. 

vlhane•l Karaka7 Barekçl fırını 
uraaında 34 

-.Son Po ... Matb••• 
c::o::scı.-.-......:: ....... ____ __ 

Salaibh. Ali Ekr•• 
Nqrlrat llldGrGı Ha.UI 1AM1 

Eminönü : EmlıaönG han 3 Gnc:tl kat No. 8 

Saraçhanebaşmda MUnir Paşa konağında 
Leyll Nehari - Ana • ilk • Orta • Llae 

/ Kız· Erkek 

HAYRiYE LiSELERi 
Maarif vekA.letl celilesinin 6/4/932 tarih ve 18676 numaralı erorile bUtun 
mekteplere tamim edildiği ttzere rosmt muadeleti tasdik edilmlt olan mek
tebiınlzde talebe kaydına b&fl&nmııtır. Ecnebi lisanlarına. ilk sınıflardan 
itibaren ba9lanır. Nehart talebe mektebin husust otomobil ve otobüslerlle 
nakledilir. Hergün saat tO dan 17 ye kadar kayıt muamelesi yapılmak· 

tadır. Talep vukuuoda posta ile tarifname gönderilir. 'fel 20530 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti 

• Mubammeneıi 
Lira 
300 

Şahbuban mahalJesinde Zeyrek caddesinde 2 ve 4 No. la imam 
meıruta · hanesinin ahıap enkazile lttisalindeki ve moloz duvar 
(temel taıları hariç olmak ıartile) yirmi gün mllddetle mllzayedeye 
konmuştur. ihalesi Ağustosun otuz birinci çarıamba giinU saat on 
beıtedir. Taliplerin pey akçelerile beraber lstanbul Evkaf MUdOri· 
yeti binasında MahlulAt kalemine müracaatları. 

Zafiy.-tl umumiye, lttlhaaızlık ve kunebizlilc 
fafed n tesiri garülenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

_____ _..Göz Hekimi~~--.... 
Profesör 11 Birinci Sınıf :mıteha ıs 

Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman Şükrü 
1 let:ı.nbul: Ankara cnd. cad. ı•o. GO ..-------· 

VEREM 
Göğilsleri zayıf olanlardaki fıksUrllklere bQyilk. 

ehemmiyet vcruıolidir. KATitAN HAKKI EKltEM 

tthlikoain önüne 1C0Çer. t t MDelllt tecrübe. 


