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•Halkın • Sesi]' 

Fen Mütehassıslan 
Yetişmelidir 

Pf}n glin lercle lıirta.kıın ecnebi
Icriıı mütehassıs sıfatilo Türk 
mücasuselerine yerleştikleri ha.k
kında. tahkikat yapılın:ı.ktadır . 
Bunlardan bir kısmının uydurma 
ıııiltelıassıs oldlığu aöylorımekte

du. Bu hususta halkın fikYini
do şuraya rauyoruz: 

Hilsoyiu Efeııdi (Çemlıerlitat S mı
naraıla) 

- Öyle zannederim ki, daha benftz 
bazı fen Ye san'at ş.ıb.lerinde ecnebi 
mütehasınslara ihtiyacımız vardır. 

Fakat, bu ıubelerde, icabında ecnebi 
mütehasuslarm yerlerini doldurabi· 

lecek Türk gençlerini de şimdiden 

yetiştirmek lazımdır. Bu busvsan 

hükUmel tarafuıd.aıı z-aten temin edil
diğini aöylüyoraunuz., çolc iyi. Bu 

a-ea~erden her halde çok istifade 
e~ilecektir. .. 

Necip B. (Çemberlita.f, 3 numarada) 
- Avrupada, Amerikada olrumut 

bb-çok mütehassıs'arımız olduğunu 

lşitiyorm. Bu gençlert ecnebi Ye 
1edi şirketlerde çalqtırılarak kendi· 

!erinden istifade olunmalıdır. Müm· 
kün olan sahalarda ecnebi mütehas-

sısların yerlerine Türk mütebauıslar 
Uume edilmelidir. 

il' 

Ali B. (Bab:ılide kitakç1) 

- Gazetelerde, baD ecnebi ve 
ferli firketluin müaaadesiz ecnebi 
mütahassıs istihdam ettiklerini oku
yorum. Bu cihetle tabii alakadar 
daire meu·ul oluyor. Y a.lnız. fUDU 

•Öylemek isterim: Bu ecnebi müte
hassıslann, yanlarına aldıkları Türk 
,-ençlerini hakldle yetiştirmelerine 

hvkalide dikkat etmelidir. 

* Akil B. ( Zira.at Odası Aı.:ı.sından ) 

- Birçok ilim, aan'at ve i'# aaha
larında henüz ecnebi müteha.ıısıslara 

ihtiyaç hissedilmektedir. fktıaat Ve
kaleti bu sahalarda çalışan ecnebi
lerin yanlarına Tür.k gençlerini ,er
leştirerek Türk mütehassısı yetiştirt
melidir. Bu temin edildiji takdirde 
~k iyi ve faydalı bir teJ olu.r. 

* 
Horacya.n Efendi ( Ankara cad-

desi 49 ) 
- Ecnebi mütehassblara olan 

ihtiyacımızı yakın bir zamanda gider-

meli, onların yerlerini Türk müle
hasıualarla doldurmalıyız. Türkün 

muvaffak olamıyacağı hiçbiıo aaba 
yoktur. 

Bozuk Para 
Seyrisef ain Gişelerinde 
Bozukluk Bulunmuyor 

Seyrisefain müfettişlerinin gör· 
dnğU lüzum üzerine idare bilet 
gişelerinde fazla bozuk para 
bulundurmamaktadır. Bilet pa
ralara üzerinde para üstcsi ver• 
mek menedilmiştir. Bu yüzden 
halk müşkülata uğramaktadır. 
Vaziyetten şikayet edilmektedir. 

• 
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Kanlı Bir Kavga 
Galatada Bir Cinayet Oldu, Bir Tuha

fiyeci Ağır Surette Yaralandı 
Dün Galatada kanh bir cinayet clmu~tur. Öğ

rendiğimize göre, eski bir hiddetten gelen bu cina
yet neticesinde bir tahafiyecl ölüm derecesiude 
ağır bir yara almıştır. Hadise şöyle geçmiştir: 

dargın adam kavgaya başlamışlardır. Hariçten mft· . 
dahale edenler kavgayı yatışhrmak istemişler, fakat 
muvaffak olam:ı>mışlardır. Neticede berber Civanni 
bıçağıw çekerek Mustafa Ef. nin üzerine yürllmtiş 
ve bıçağını zavallı adamcağızın karnına saplamıtbr. Galatada Civanni ismindelü berber ile tuhafiyeci 

Mustafa Efendinin araları açıkmış. VaktiJe ikisi Tuhafiyecinin yarası çok ağır olduğu için has-
arasmda çıkan karışık bir hadise neticesinde hasıl 
olan dargınlık ve çekememezlik bugüne kadzr gelmiş-

tir. Dön yine ehemmiyetsiz bir meseleden dolayı hu iki 

tahaneye kaldırılmıştır. Berber Civanni evveli kaç
mak istemiş, fakat yetişen polis memmları 

Muafi)ret 
Beş Senede Kırk Milyon 

Lira Verildi 
Y aplığımız tahkikata göre, 

beş sene zarfında yalnız lstaıı
buldaki deri fabrikalarına sana
yiin inkişafı maksadile Hükumet 
tarafından sekiz milyon liralık 
iptidai madde ve saire muafiyeti 
verilmiştir. 

Bütün Türkiyedeki fabrikalar 
için beş sene zarfmda kırk mil
yon lira kadar muafiyet verildiği 
tahmin edilmektedir. Bu muafi· 
yetin yüzd.e altmışından ecnebiler, 
Rum, Ermeııi, Yahudi vatandaş-
larımız istifade etmiştir. 

Linıan İşleri 
Vapurlar Ve Liman Ame

lesi Nizama Girecek 

fstanbul limanındaki faaliyeti 
tanzim etmek üzere teşekkül eden 
komisyon işini bitirmek üzeredir. 
Ha%lrlanacal< olan rapor gümıük 
ve inhisarlar vekaletine gönde
rilecektir. 
Öğrendiğimize göre ecnebi liman· 

Iarile Ti;-k limanları arasında işliyen 
vapurlar bundan sonra Galahya, 
Türk limanları arasında işliyen 
Milli vapurlar da l.stanbtil rıhlı· 
mına yanaşacakJardır. 

Denizde çalışan motörcü, ka· 
yıkçı, sandalcı, hamal ve saire 
için de bir talimatname yapıl
maktadır. Bu talimatnameye gö· 
re bunların bir çeşit elbiseleri, 
numaraları, muayyen bir kasket
leri olacak ve sıhhi muayene ile 
imtihana tabi tutulacaklardır. 

Cenaze Otomobilleri 
Mezarlıklar Müdürlüğü cenaze 

otomobilleri için Fatihte itfaiye 
garajı arkasındaki orsada bir 
garaj yaptırmıya karar vermiş 
ve bunu ( 4600 ) liraya da bir 
müteahhide ihale etmiştir. 

tarafından yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Beyaz Nuri Ve 
Parlak İbrahim 
Mahkmede 

Dün sabah Ağır Ceza Mah
kemesinde Beyaz Nuri ve Parlak 
İbrahim İsminde iki sabıkalının 
muhakmesine devam edilmiştir. 
Bunlar geceleri muhtelif evleri 
ve dükkanları soymaktan suç
ludurlar. 

Ayrıca birkaç kere zabıta 
memurLarrna aleş etmişlerdir. 
Hayvan borsasmda mubayaycı Ah
met Beyin gece evinden (170J 
lira par2siıe (900) liralık sene
dini, saat kordon ve elbisesini, 
Unkapamnda eezacı Yorgi Efen
dinin eczanesi den ilAç, terazi 
ve barometre çalmışlardır. 

Reis Parlak lbrahime yaşını 
sorduğu zaman şu cevabı alın.ıştır: 

16 yaşındayım. 

oldun? 

16 tevellütlü müsün? 
Hayır tam 16 yaşındayım. 
Evvelce ne vakit mahkUm 

- Üç dört sene evvel... 
- Demek 12 yaşında hapse 

girdin! Palabıyıklı adam hiç 16 
yaşında efor n.u? 

Bn son s:ıaI üzerine Parlak 
İbrahim susmuştur. Şahitlerin ça
ğırılması için muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

Belediyenin Bir Mtiracaati 
Belediye Kadıköyünde Altıyol

ağzındaki metruk Rum mezarlığı 
davaStm kazandığı için tapuya 
müracaat ederek burasının Bele
diye namına te!icilini istemiştir. 
Burada ayrıca on yedi dünkkan 
da vardır. Bunların yeri de Bele
diyenin olmuştur. Yalnız dükkan
ların ankazı Rum cemaatine veri
lecektir. 

Dtln Gelen Buğdaylar 
Dün fstanbula Anadoludan 27 

vagon buğday, iki vagon ve sek
sen iki balya tiftik, iki vagon ve 
22 balya yapağı gelmiştir. Dün 
ivi boğdayfar sekiz kuruştan sa
t~ldığı gibi Akşehir tiftiği· 35,20 
paradan, Esbişehir tiftiği otuz 
dokuz kuruştan satılmıştır. 

Hastaneler 
lktısa t Vekaletine Göre 

Birer Ticarethanedir 
lktısat Vekaleti humsi hasta• 

hanelerin birer ticarethane adde· 
dilip edilmiyeceği hakkında Ebb
ba Odasüe, Ticaret Odası ara
smda çıkau ihtilafı halletmiş ve 
Ticaret Odasınıo noktai nazarını 
kahul etmiştir. 

Vekaletin verdiği karara K3· 
re, hasusi hastaneler ticaret 
o<l:ılanna kayit edilecekler ye 
oda kaydiye Ucreli namile de bir 
ücret Yereceklerdir. 

İcra Dairesinde 
Yeni Kanuna Göre 

Tadilat Yapılıyor 

Adliye binasının alt kısmında, 
yeni icra ve iflas Kanununun tat
bikatı nok+..asmdan bazı tadilit 
yapılmakta, yeniden bazı odalar 
ve salonlar hazırlanmaktadır. Bu
radaki iıışaab jandarmaların ne
zareti alhnda hapishanedeki 
mahkumlar yapmaktadır. Bu dai· 
relerin mobilyelerini de bunlar 
lıazırlıyacaktır. Bugün cuma ol· 
masına rağmen burada yine (12) 
mahkum çalışbnlacaktır. Mah· 
kiimlara birer münasip llcret 
verilecektir. 

Ambalaj Meselesi 
Geçenlerde şehrimize gelen 

ambalaj mütehassısı M. Klibi 
bugün Hamburga hareket et• 
mektedir. Beraberinde yaş mey· 
va ve sebzelerinıizden muayyen 
miktaTda götürmektedir. Amba
lajlar Hamburg konsolosumuzun 
huzurunda açılacaktır. 

R"WWF ÇANAKAKLE 
şehltlerlnl ziyaret 

15 E YL OL 
GÜLt:EMAL vapurile 

Günün Tarihi 

Yerli Mallar 
Sergisinde 

Galatasaray lisesindeki yerli mal• 
lar •ergisine karıı gösterilen rağbet 
ı..rp.. biraz daha ziyadeletmt:ktedir, 
Bartlne kadar aergiyi gezenler 200 
binden fazladır. 

Don seraiyi Mısırlı ıaeyyahlar geı• 
miı, çok beğenmişlerdir. Yapılan 
,tzel vibin milıabakaaında birincllilf 
S..ayi Ye Maadin Bankaaı fabrika• 
larımn vitrini, ilrinciliği de Zinral 
Şirketi kazanmıştır. 

Prens dö Gal 
ln~Jiz Veliahtı Prena dö Galla 

ıebrlmlze releceği hakkındaki riv&• 
Jetlerden dün bahsetmittik. Fakat 
alikadar makamların böyle bir ... 
yahatten haberleri yoktur. 

Rus Heyeti Geliyor 
Memleketimiz.de teais edilecek 

fabrikaluın yerlerini Türk heyeti 
ile birlikte tesbit edecek olan RH 
mOtebaasısları bugün şehrimize muVll4 
1alat edecektir • 

Zekai Bey Geldi 
Milli Müclafaa Vekili Zekai Be) 

dtın Ankaradan şehrimize gelmiştir, 

Hamdi Bey geldi 
Ruyaya tetkikata giden Limaıt 

Şirketi Müdüril Hamdi B. şebrimiıo 

d8nmllştür, 

Yunus Nadi Beyin Davası 
K6roğlu Gazetesinde çıkan baxı 

yazılar iizerine Yunua Nadi Bey, 
Burhan Cahit Bey aleyhine dava 
açmıftır. 

Ağır Cezada 
Hızır isminde birini 8ldürmekle 

ma.znua Mevlut ve Emrullah isminde 
Ud kitinin muhakemesine dün de• 
vam edilmiştir. Hadisenin Hayriye 
laminde bir kadın yüzünden çıkbtı 
anlatılmış, karar verilmek üzere 
muhakeme talik edilmiştir. 

Döviz Raporu 
ihracat ofisi muhtelif cievletlerfa 

d8vh hakkında aldıkları kararlar 
için bir rapor hazırlamıştır. e. 
rapora göre vaziyet şudur: 

Almanya: Döviz için husud, unı1.t<1 
mi m0aaade1er lazımdır. 

Avusturya: Döviz tamamile ihtl• 
yaç lıılaııedilen maddeler için ecnebi 
parasının memlekete girdiği nisbette 
ffri.lmektedir. 

Bulgaristan: Döviz itbala.t ve.ailıta
larının ibrazı üzerine malın ithalin• 
den iç ay sonra verilmektedir. Lilk• 
eU'• için dövi:ı verilmemektedir. 

Bir Kaçakçı 
Öldürüldü 

İzmir, 11 - Söke aahllinden d!rt 
hayvana yükleUikleri sigara kiğıdmı 
dahile getirmek istiy.en kaçakçılarla 
jandarmalar arasında milaademe nl• 
muştur. 

jandarmaların " dur! n emrJne 
itaat etmiyen ve ateş eden kaçakçı• 

larla müsademe yarım saat aüı müştür 
Neticede kaçakçılardan biri mak• 

tul dtlfınüş, diğ~r ikisi iki hayvana 
binerek kaçınışlaı:dır. Kaçakçılar• 

dan ikisi de sağ olarak yakalan• 
mıştar. iki hayvan ölmüt. dört çuval 
sigara kağıdı müsadere edilmiştir. 
Jandarmalar firarileri şiddetle takip 
etmektedirler. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: 

1 - Aman Hasan Bey oe ı 
oldun? 

. 3 - Mürekkep fıçısına mı - 4 - Maskaralık et111ek için 
girdin?.. yilziinü mu boyadın? •• 

\ 

5: Hasan Bey - H<'yır flZ zim, 
hayır. Dün şeytana uyup Kuruçe.y• 
m• caddeaioden tramvayla aeçtim. 
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Herg .. n 

ikraz 
istikraz 
Ve Faiz 

•------ Ahmet Cevdet 
C ki c]kdam> gazetesinin emektar 

11hip ve Başrııuharriri Ahmet Cevdet 
Bey öteden beri iktısadt ve mali itlet· 
le me~gul olmaktadır. Ahmet Cevdet 
Bey iktıaadi faaliyetlorln belkemiğini 
tetkil eden ikraı ve istikraz meselesi 
hakkında bir makale yazarak bize 
föndorrııittir . Dercediyoruıc 

ikraz • istikraz Va Faiz 
Herhangi bir ferdin ta1ar-

ruf neticesi olarak mülkiye-

SON POSTA 

json Postanın-Resimli Makalesi 

J - Birkaç tatlı muhabbetten 
ileri rf tmiyen doıtlulr, ilk çlfnenlt
te solup kuruyan otlara benHr. 
Ça buk ııenl bulur. 

2 -- Blriblrlerlne kalplerlnl açan, 
ruha lıllyen fikirlerle konuıan 
lld doıtun doatlufu, klSklerl derin• 
lere lnmlı bir çınar •tacına btnHr. 
Kolay boıulıaas. 

;w:, '.t• 

• D stluk ·l 

3- Şahıiyeli uyaf kimıelerin doıt. 
Jutu baalt ve kuvvet.iz, Hciyeai 
kuYYetli kimıelerin doıtlutu derin 
Ye devamlıdır. 

•ıı. z 

Kazoglu 
Ve 
Kurdoglu 

sası 

._ ________ A. E. 

Şimdiden muvaffakıyet dilerim: 
Belediye Avrupaya son sistem 

arteziyen levazımı sipariş etmiş, 
yakanda getirtecek, adaların sahil 
boyundan çamhklarına varmcaya 
kadar her yerini karış karıt ara• 
tacak, kurumuı membalar da 
dahil olduğu halde, her sahaya 
baş vuracak, mutlaka ıu bula· 
cak, çeimeler açacak, Abıhayat 
dağıtacakmıı ! 

* tine giren parayı veya malı, israf 
•e ziyandan masun tutmuı yeni 
deYlct idaresinin en ziyade dll· , • 

Kurumuş membalardan baı.. 
settim de h•bnma 1reldi. Bilmem 
siz adalar halkını bir bayii za· 
man evvel hem gllldllron hem de 
kızdtran bu hiklyeyi bilir miıinizı 

ıUndUğO bir maddedir. Hanıl 
millet bu maksadı elde ederae 
o miJlot hakiki Jıtiklillni muha· 
faı:aya çare bulmUf olur. 

, Momleketimisde cereyan eden 
faizle istismar keyfiyetinin bu 
maksada uymadığına görllyoruz. 
Yıkıcı faizle para veren insafaız· 
tarın tatbik ettikleri k6tülükten 
burada bahsedecek değiliz. Biı 
esasli bir meseleye temas ede
ceğiz. 

Acaba neden bazı mllessese-
ler mllstakrizlerden yUzde on iki 
faiz alıyorlar ve bunun yalnız 
yUzde dokuzuna faiz deyip Uçllne 
komisyon namı veriyorlar? Bu 
)'Uz de l 2, müstakrizler için, iki 
nam altında saklı gayri caiz bir 
muamele olduğa kadar, muk· 
rizler, yani para sahipleri 
için de faidesizdir. Menafii umu• 
miyenin uğradığı akamet iso da· 
ha büyllk zarara sebep oluyor. 

İkraz muamelesinin şekillerine 
bakalım: 

Birinci şekil- Para verilirken 
komisyon namını alan yUzdo iiçll 
peşin almak, geriye kalan yüzde 
dokuzunu muayyen müddetin hi
tamına bırakmak ve buna bazı 
ıerait ilAve etmek. 

İkinci -1ekil - ikraz ederken 
lıemen faizi peşin almak. Şöyle 
ki müstakriz aldığı parayı kulla• 
nıp müstefit olmadan, faizi derhal 
peşin olarak tediye etmeğe mec
bur olmak. 

Birinci şekil ikinciye nispeten 
biraz daha hafifçedir. Ancak sene 
nihayetinde reıillmal tediyesi için 
~ylo bir miktar istenir ki, bu yüz
den milıtakriz aldığı paradan yine 
tamamen müstefit olamaz. Bir 
ıeno hitamında faizi tamamen 
vermekle beraber resülmalden de 
ehemmiyetli bir miktar tediyesine 
mecburiyet, sıkıcı bir mAniadır ki, 
ekseriya bunun önüne geçmek 
müstakriz için mümkün olamaz. 
Eğer resUlmal tediyesi hakimane 
\'c munsifane bir miktara basro-
lunsaydı miistakriz zarardan vikaye 
edilmiş olurdu. 

Birinci şekle gelince; ona bir 
ııfat izafe edilecek olsa yıkıcı, 
muhrip, ezici demek IAzımgelirl 
Bunun kadar menafii umumiyeye 
mug ayir bir usul olamaz. Bu 
kad< r aykırı bir usul maatteessilf 
nıcmleketimizde serbestçe cere
tran ediyor. 

Bunun misali: Diyelim ki yüzde 
12 faizle on bin lira istikraz edi
yorsunuz. Ya sizin elinize 8800 
lira geçer, yahut on bin lirayı 
alabilmek için eksik kalaa 1200 
lirayı doldurmak için daha yük· 
sek bir para istikraz etmiye mec· 
bur olursunuz. Dediğimiz gibi 
bundan maksat mlistakrizi yük· 
ıek bir borca sokmaktır. 

Memleketi bu tehlikoli mua· 
~eleler~e1! kurtarmak için daha 
tıyade ınbzara menafii umumiye 
hllisait değildir. 

Evvela faiz miktarı yüzde do-
•tuzdan yukarı çıkarılmamalı vo 

omisyon namı verilen yüzde 

d
UçUn memnu bir murabaha ol· 
uğu ilan edilmelidir. 

Saniyen - Faizin peşin alıo
hası suiistimalini, tecziyeye sebep 

ir nıuamele addetmelidir. 
Salisen- Faizle birlikte öde· 

llecek resülmal miktarı tabii 
hadde ·ndirilmolidii. 

SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistan Karışıyor Mu? 
M. ~ V enizelosun Diktatörlük Tesisi 
ihtimalinden Kuvvetle Bah~ediliyor 

Atina, l 1 ( Huıest ) - Son günlerde siyasi 
vaziyet çok karışık bir manzara arzetmektedir. 
Vaziyetin mUşkülabnı herkes itiraf ediyor. Klraliyet 
taraftarı Çaldaris intihabat mOnasebetile faaliyetini 

teşriki mesai etmesi, vaziyetin bir diktatörlüğe 

kadar gitmesi imkan ve ihtimal dahilindedir. 

Halihazırdaki Mebusan Meclisi gelecek çarşam• 
ha günU son içtimaını aktedecek ve M. Venizelos 

artbrmıştır. 
Kıraliyet taraftarlara kazanacak olursa lngilterc-

de bulunan sabık Kral Yorgiyi davet edecekleri 
söyleniyor. Vazıyet Çl>k gergindir. M. V enizelos 

tarafından, hükümetin dört senelik icraatı hakkında 
verilecek izahatı dinleyecektir. 

Yeni intihabat kanunu şimdi Ayan meclisindedir. 

Jeneral Kondilis ile görüşmüştür. 
Kıraliyet taraftarlarının faaliyetlerinin önUne 

Bu kanunun kıraliyat taraftarlarına intihapta ekse

riyet temin etmiyecek şekilde olduğu haber alın· 

maktadır. geçmek için M. Venizelosun Jenc ral Kondilis ile 

s A e a 
Amerika Atletleri Bütün Müsabaka
larda Bariz 

Los Angeles, 10 (A.A.) -
Kadınlar arasında atlama müsa· 
bakasında birinci Corcya (Ame
rika), ikinci Katerin (Amerika) 
Uçllncil Jan Fünç (Amerika) dır. 

Su sporlarından dalma müsaba· 
kalarında Amerikalılar çok bariz 
faikiyet göstermişlerdir. Sırt 
Ustü yUzme yarışında ( 100) 
metre dört serinin birincileri 
şunlardır: Kiyokova ( Japon ), 

F aikiyet Gösteriyorlar 
Zehr ( Amerika ), fre ( Japon ) Fransa 166, FinlAndiya 150 1-2; 
Barlson ( Norveç). Serbest yüz· Isveç, 137 1/2, Almanya, 110 1 2, 
me 400 metrede Krabbe birinci, İngiltere, 98; Japonya, 84, Ka· 
Taris ikinci, Ayakota üçlincüdUr. nada, 73, Macaristan 61 1/2, 

At yetiştirme müsabakasında Felemenk 33, Avustralrya 32, 
kumandan Lasj (Fransa) birinci, Avusturya, 27; Lehistan 25; 
Maryon (Fransa) ikinci, TUttle Çekoslovakya, 24ı lrlanda, 23; 
(Amerika) Oçüncn olmuştur. Danimarka, 23; Arjantin, 15; 

Los·Angeles, 11 ( A. A. ) - Cenubi Afrika 13; Belçika 6; 
(Gayriresmt) kazanılan puvanlar: Yeni Zelanda 6, lsveç 5, Letonya 

Amerika 552 1·2, ltalya 181, 5, Filipin 4, Brezilya 1. ---- - -
Roman yada Devlet Artist Köpek 

Yeni Kabinenin Tahlif Borç/arı Rintintin Holivutta Vazi-
Ankara, 1 t - 928 • 931 malt fesi Başında Öldü 

Merasimi Yapıldı seneleri nihayetine kadar olan 
( f d Holivut, 12 (A.A.) - Milyon• 

Bükreş, l 1 (A.A.) - Rom:m· borçlarla ayni sene ~r za~ ın ~ larca sinema seyircileri tarafın· 
ya kabinesi şu suretle teşekkUl verilmeyen tekaiit ıkramıyeferı dan zeka ve meharetl tasdik 

bUtçelere mevzu geç:n . senel~r 
etmiştir: düyunu faslından sırası~~ ıtfa edı: edilmiş olan maruf köpek aktör 

Baıvekil ve Hariciye Nazın M. Jecektir. Verilecek tahvııl~ ı· eml?kı Riııtintin 14 yaşında ve bir 
Vaida, Maliye Nazm M. Minoresko, metruke sabşbrm~a nakıt yerı.ne filimde rol yaparken vazifesi 
Adliye Nazırı M. Papoviçi, Da· başabaş kabcl edılecek, depozıt~ başında bulunduğu sırada öl· 
biliye Nazırı M. Mihalake, Sanayi olarak kullanılabilecek ve eskı müştür. 
ve Ticaret Nazırı M. Magdearu, seneler vergi borçlarma da ba· Bir Alman harp köpeği olan 
Ziraat Nazırı M. Eitzcsko, Mc- şabaş mahsup edilecektir, Rintintin, harp esnasında Meç 

( Kazoğlu ) adını taııyan bir 
adam, köşkOndo tatlı ıulu bir 
kuyu bulmuş, teneke teneke sa
tarak zengin olmuft fakat gllnün 
birinde bakmıı ki kuyuda ıu 
eksilmiştir. O zaman adanın belll 
başlı eşrafını toplamıt ve teklif 
etmiş: 

Bir fİrket teıkil edelim, tesisat 
yapalım, domir borular vasıtasile 
k uyunun ırnyunu Adanın her tarafın& 
dıtğı talı ınl 

Şirket teşkil edilmif, tesisat 
~apılmış; fakat görUlm6.ş ki kuyu
da su yoktur. Derhal Kazoğlu
nun evine koşulmuı ve öğrenil
miş ki bu muhterem it adamı 
payma isabet eden hisse senet· 
lerini sattıktan sonra Avrupanın 
yolunu tutmuştur. 

* Aradan nekadar zaman geç· 
tiğini bilmiyorum: Adanın Şemsi 
Molla isminde ihtiyar Ye sevimli 
bir sakini vardır. işte bu zat, 
mütarekenin kara günlerinde bir 
akşam ada vapuruna girdiği 
zaman bakmıı ki Kazoğlu karşı 
kanepede oturmaktadır. Şöyle 
bir irkilmiş, gözlerini açarak bir 
daha bakmıf, evet muhakkak 
odur. Hemen yanına gitmiı ve 
avaz avaz bağırarak sormuı: 

- Efendi, efendi, aeninJ adıa 
nedir? 

BUtUn vapur halkı ayala kalk· 
mış, sesin geldiği tarafa dön
mUı, bu umumi alaka arasında 
suale maruz kalan zat te cevap 
vermişı 

- Adım Kazoğludurl 
Şemsi Mollanın mukabelell 

ıudur: • 
- Esttağfurullab, eatatfurul• 

lah, estağfurullah! Sen Kazotlu 
değilsin, Kurdoğlusun, Kurdoj'
lul.. Kazoğlu benim, ıoıuı kuyu 
nun hisse aenetlerinl alan ark .. 
daşlarımdırl 

-tc 
Adaya 6yle kola1 kolay n 

getirtile bileceğine inananlar ar 
- Kazoğlu 1 lımlııl Yerdiji1n4 

zahip olmayinıL Hayır ben b11 
dakikada toranlanmııın çok mea'al 

cocuklar olacaklarım dllf Onmelde 
meıgulüm, çilnkl bia içecek aq 
bulamıyoruz, onlar banyo lçhıdt 
yüz:eceklerdir. 

* ' Sözlln kııaıı: Ben lnamyoruaı l 
ki adaya ıu gelecektir, fakat D 
vakit? orasını tayin etmeyi mllaee 
ade ederseniz ıize bırakacatımf 

sai Nazırı M. loani#zaesko, ordu Nazın Jeneral Sansonovi~i, şehri civarında bir Amerikalı za-
Mlinakalat ve nafıa nazırı M. Tir- Yeni kabin\? saat 14 le yemın bit tarafından yakalanmış ve Bugünkü 
t Maarif nazırı M. Gusti. etmiştir. Knliforniyaya getirilmişti. 

r~
0

~' ~~====:::::::::=~~~~===~==========~~==:::;'\ Deniz Sporları 
J STER İNAN, İSTER J NAN M A / Spor faaliyeti itibarile bugDD 

Bir arkadaşımız anlattı : 
" Dostlarımızdan biri hutadır. Doktorlar kendiılne 

Çırçır auyundan içmesini tavsiye etmişler. Suyu ıidip 
mahallinden almak lbımgeliyormu§. Bizlere rica etti. 

"Bir gün iki arkada~ birer dıunacana alarak bir 
vapura atladık. Çır çıra gittik. Suyun başına geldik. 
Dar bir oluktan ince bir ılcim gibi akan ıuyun iki 
tarafına iki .J<adın oturmuş, gelenlerin şiıelerlni, 
te1tilerini, d!!ıacanalarına dolduruyor vo herkeaten 

muayyen bir para alıyorlardL Sıra biıre geldi ı 
.._ Damacana batına 5 lira nrecckılniz, dt diler. 
"-Neden? 
"- Sebebi yok, lıtenenizl 

.,Şaşırdık. Bu kadınlar kim? Bir damacana au için 
bizden f~mpanya paraıı iıtemiye baklan var mı? 
Bakt~k ~ı . her gelen ayni parayı ödfiyor. Biz de 
fatedıklerını ver mi ye mecbur olduk. 0 Yani bir dama
cana ıu bet iirayal 

iSTE iNAN, /ST R iNAN. Al 

U..----------------------------~--------------------------------------....J 

mevsimin zengin gUnlerlnden bi
ridir. Bu sabah modada birçok 
yUzücUlerin iştlrakile yOzme mO
sabakalarının icrasma baılan• 
mıştır.Öğleden sonra da Beykozda 
senenin ilk kayık yarışlan yapı· 
lacaktır. Müsabakaların gtlzel ve 
heyecanlı olması için lAzımgelen 
tertibat alınmıştır. 

Galatasaray izcileri 
Romanyaya giden Galatasaray 

izcileri Veliaht Prens Mitel ıa .. 
rafındi111 kabul edilmiştir. 
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Memleket Manzar_.aları 

Dursun/uya 
Gittiniz Mi? 

1 

Dursunlu (Hususi) - Bizim 
kasabamn ismi evvelce '~Karaca· 
virao., dı. fakat sonradan " Dur• 
sunlu ,, iımi verildi. Bu ytızden 
posta işlerinde ban karışık iıler 
uluyor. Bunlar da dfu!elecck 
olursa mesele kalmıyacak de
mektir. 

Bizim kasabayı uzaktan gören· 
ler bin veya bin beş ytlz evli ko· 
ca bir iebir gördüklerini zanne· 
derler. Fakat kasabadan içeri 
girilince evlerin azlığı kendini 
hissettirir. Çünkü burada ev 
adedi beş yüı:den biraz fazladır. 

Kasabaınızda dört cami, bir ha· 
mam, otel ve bir de tam teıki
la•lı tlkmektep vardır. Çerkeşle 

Çankırı arasında yerleşmiş otan 
kasabamız hakikaten cazip ve 
ıevimlidir. Suyumuz mebzuldür 

ve kasaba dahilinde on beşten 
fazla çeşme vardır. Buraya · üç 
saat mesafede Akçaköse isminde 
bir köy vardır ki buradaki utç-
me,, isimli kaynak, içenlere ,ifa · 
ve hayat 'V·oerir. Buraya her ıene 
Kaslamoni, T a.şköprU, İnebolu 
Ye Tosya tnrafJarmdan birçok 
kimseler gelerek "İçme .. kayna· 
ğmın tifah suyundan bol bol 
:stifade ederler. 

Burası bir ziraat memleketi· 
dir. Fakat çiftçilik henüz eski 

\J su~!erfo yapılmaktadır. Akar 
ıularımızdan ziraat hususunda 

hiç istifade edilemiyor. Su bollu
ğuna rağamen eier ilkbaharda 

yağmur yağacak olarsa ziraati-
miz kötürüm kalır. Bu sene az 
yağmur yağdığı .için mahsulümüz 

kısmen zarar glSrdO. Kasabamı· 
Em on beş kilometre ötesin· 

den geçen Ankara - Ereğli 

hattında hummalı bir faaliyet 
vardır. 3500 metreden ibaret 

Batı Beli bUyUk tünelinin ftçte 
ikisinden fazlası açılmıştır. Ônll· 
müzdeld birinci tflşrinde tllnel 

tamamen yapılma, Ye açılmış ola· 
cakbr. Karacaviran bu hattan 
büyük iktısadi faydalar temin 
edecektir. - S. S. 

Dörtyol da 
Hararetli Umran Faaliyeti 

Göze Çarpıyor 
Dörtyol, (Hususi) - Dörtyol 

ıimdi bir sonbahar havası yaşı• 
yor. Portakal ve turunç ağaçlan 
yeniden çiçek açmıya başladı. 
Her taraf güzel kokularla dol
muş bir halcledir. 

~imdiye kadar temafa haya· 
tından mahrum bul11Dan Dörtyol· 
da Belediye güzel bir park yap
tı: Burada akşamllln incesaz 
takımı halkın musiki ihtiyacuıı 
tetmin ediyor. Kasabada hummah 
bir umrao faaliyeti var. 

Belediyenin bu sene imar faa .. 
liyetini yollara huredeceği .-e 
tamire muhtaç yolluın kamilea 
yapıfacağı anlaştJ maktadır. 

BitJiste Teftişter 
Bitlis (Hususi) - Adliye Mil· 

fettiş!erinden Ali Rıza Bey teftiş 
için şehrimize ge!~tir. Birkaç 
gündenberi teftiş işlerile meşgul
dür. Mti fottiş Bey buradan Muşa 
~idecekt1r. Posta ve telgraf mü
fettiş lerinden birisi de bir mlid· 
detenberi şehrimizde teftişler 

yaf maktadır. 

Asrileşen Beldelerimiz · 
~ . ., --

Mardin, Seneler Geçtikçe Güzel Ve 
Temiz Bir Manzara Kazanıyor 

Mardin (Hu
ıust) - Tarihi 
mevcudiyeti ka-

dar iktısadt var· 
lığı da çok ehem· 
miyetli olan ıeh· 

rimizde ıon za· 
manlarda en çok 
nazarı dikkati cel
beden vaziyet, 
imar faaliyeti-

dir. Diyebilirim
ki Mardin düne 
kadar tamamen 

krunuvustat bir 
manzara taştyor .. 
du. Fakat ıon birkaç senıt ıçıne 

ııkıştınlan umrau faaliyeti &aye
sinde Merdinin bu köhne çeh
resi oldukça değişmiş ve unu
tulmuştur. 

Artık tehrimiz asri belde 
manzaraşını giln geçtikçe daha 
Eiyade iktisap etmektedir. imar 
faaliyeti arasında yollanmız mü
him bir mevki i~gal eder. Şehir 
dahilinde çarşı yollan tamir ve 
ıslah edilmiıtir. Yolların Ye cad
delerin temizliğine dikkat edil-

Maraşta 
Gençlik 
Hareketleri 

Maraş ( Hususi) Geçen 
cuma gllnU. Maraş gençleri l&tiklAl 
ınektebi ı1alonunda yeni tetekktU 
eden Maraşspor klübUntın sene· 
lik kongresini yaptılar. Kongreye 
bUHin memurlar ..-e tacirlerden 
bazıları davet edilmişti. Kongre 
mtinasebetile davetlilere bir de 
çay ziyafeti verilmiıtir. Kongrede 
kHibe reis intihabı ve btitçe me
seleleri konuşulnıuıtur. 

Evvela Klnp Reis Vekili Def· 
terdar Nafiz Bey ayağa kalkıp 
gençliğin ihtiyaçları ve klnbnn 
yaşatılması hakkında birkaç ıöz 
söylemiştir. 

Bunu mllteakıp klüp Hasından 
genç mektepli Fethi Rıza Bey 
bir nutuk irat ederek Maraş 
gençliğinin ihtiyaçlarını Te klUbUn 
teşekkül sebebini iyi bir surette 
izah etmiştir. Bundan sonra K on· 
gre Rei!i Vali Bekir Sami Bey 
ayağa kalkarak uzun ve etraflı 
b:abat vermiştir. 

Vali Bey ıôzlerinl bitirdikten 
sonra çaylar lçilmiı Ye kongre 
birkaç gl\n ıonra tekrar içtima 
etmek üzere tatil olunmuştur. 
Marat gençliği ta aon nman
larda çok mühim itler yapmak· 
tadtr. 

Bir Kaçakçı 
Sürgün Edildi 

Malatya 11 (Hususi) - Sarı• 
bey Zade Kadri Bey ismindeki 
zat ötedenheri gerek eivarda 
gerekse Dersim, Erzurum, Erzin
can ve sair şehirlerde kaçak· 
çalık yaptığı, bu işten hazi-
ne uranna olarak yUzbinler
ce lira elde ettiği iddiasile ihtı· 
&as mahkemesine verilmiştir. Mu
hakeme neticesinde maznun 
Kadri B. iki sene hapis cezasına 
mehkum olmuş ve aynca da altı 
ay mliddetle de Edirneye sürgün 
edilmesine karar verilwişti. - M. 1 

Mardin f&hrlnln umumi manzarası 

mektedir. Bundan başka şehirde 
muntazam ve fennt şartları haiz 
asri fırınlar tesis edilmiştir. Bu 
fırınlarda temiz ve pişkin ekmek
ler çıkarıhyor. 

Bu sayede halk eskiden yapı· 
lan hamur ve mikroplu ekmek
lerden kurtu1mu.ıtur. Şehrimiz 
civarında bazı sayfiyeler vardır. 
Buralarda sıcak günlerde serin ve 
eğlenceli günler geçirilir. Fakat 
yol meseleıi can sıkıyordu. Çiinkü 
ıayfiyeler ıehre uzakça olduğu 

için sidlp ael· 
ek huıuıuada 

milşkUlit çekil
yordo. Fakat be-

lediye halkın se• 
rin ve temia bir 
bahçe ihtiyacını 

nazarı dikkate 

alarak ıehir da
hilinde glizel bir 
park .Ucuda ıe

tirdL Bu parkm 
içinde müteaddit 

h=1vuzlar vardır. 

Şimdi halla
mız her gUn ba 

parka çıkarak evvelki gibi evlere 
kapanmaktan kurtalma.ftur. Haber 
aldığıma göre belediye ve vilAyet 
makamları şimdiki halde şehri
mizin ıu ve elektrik lhtiyaçlarlDlD 
temini hususunda mutabık kalmlf• 

lardır. Belediye bu iki mühim me
seleyi mutlak surette halkın lehine 
olarak halletmek arzusundadır. 
Öyle Umit ediyorum ki kısa bir 
zamanda temiz ve ııhbl bir suya, 
ayni zamanda elektrik ışığına 
kavuşacağız. - A. Ş. 

j Bir T ahm~l Ve_ Tahliye Derdi 

1 Adana Tacirleri Sıkıntılı 
Bir Vaziyete Düştüler 

Adana istasyonunda tahmll ve tahliye işleri 

Adana (Hususi) - Adanada 
iki istasyon vardır. Birisi Şehir 
diieri Yeni istas} on olup Şehir 
istasyonu Devlet Demiryollanna, 
Yeni istasyon da Fransız kum· 
panyasına aittir. 

Şehir iıtasyoııuna gelip git .. 
melde olan tam hamuleli va
gonlar ıçm, buhranlı vaziyet 
nar:an itibara alınarak tahmil ve 
tahliyesi ttıccann kendilerine 
terkedilmiştir. ÇUnki tahmil ve 
tahliye için ton başma 54 kuruş 
alınıyordu iri bir vagonda 810 
kUl'UI gibi azim bir paraydı. Şim
diki halde tnccarlar tahliyeyi 
arabacılarla ücretsiz ve tahmili· 

yeyi iıe bir lira ile yapbrıyorlar. 
Yeni istasyon Fransız timen· 

difer kumpanyası idaresinde olup 
tam hamuleli vagonlardan ha· 
maliye almaktadır. Halbuki tam 
hamuleli vagonlar Devlet Demir
yollarmda olduğu gibi arabacılar 

ile tahliye ve bir lira ile de tam 
bir vagon tahmil edilebilir. Bmaa 
rağmen Fransız kumpanyaıı toa 
başma tahmil ye tahliye llcretl 

olarak 45 kuruı • ki vagonda 750 

kuruş • almalğadır. 
Bu paranın alınması btıynk 

bir hakıızlıktır. Tacirler ve mna
tahsiller bu yüzden zarar ı&rtt
yorlar. Birçok kims~ler Nafta Ko

miserliğine mtiracaat ederek bu 
paranın alınmaması hususunda 
teşebbllsto bulunmuşlardar. 

De~et Demiryollan ldareıl 
huhranh Taziyeti nazarı dik· 
kate alarak bu paramn tahıilln· 
den vazgeştiği halde Franıız 
kumpanyasının bu mühim parayı 
almak hususunda ısrar göstermeli 

hiç doğru değildir. Tacirler Te 

müstahsiller ali.kadar resmi ma· 
kamm bu meseleyi halletmesini 
bekliyorlar. - O. V. 

1 
. _'Ev..:Doktoru 

1 
Yanık 
Tedavileri 

Evde iş görürken bilhassa ka
dualar yanmak tehlikesine her za-

man maruzdurlar. Yemek pişirirken, 
ltttl yaparken, mangal veya karni· 
natoda kahve, çay hazırlarken, 
dlkkat&izlik yüzünden eliniz, aya• 
ğıms, veyahut vücudilnllzün bir 
tarafı yanabilir .. Yanık ağn61 çok 
ıstırap verir. 

Yanık derhal bakılmadığı 
takdirde ihtilat yapar, başını~a 
beli açabilir. Yara kabarır, içe· 
riat sarı bir su ile dolar, akar, 
mMhff Pğr verir ve tedavi edil
dikten sonra ekseriya iz bırakır. 

Efer yamk, sıcak ütü, hava
guı alevi, kaynar su, mcak kahve, 
çay, yemek yahut doğrudan doğ
ruya bir ateş parçasından ileri 
geline ağnyı kesmek için ilk İf 
olar•k pamuk Uzerioe biraz 
ispirto dökerek yanan yeri hafif 
hafif yıkamak olmalıdır. Şayet 
yanık fada ise. yanan yer kabar
IDlf olur. Bazan da deri ıoyulur. 
Soyulmuş olan deriyi koparmaınalı 
ve yaranın üzerini su ile karışık 
biraz alkol ile yıkamalıdır. Bu 
takdirde pamuk kullanmayıp, al
kollü suyu ya.nan yerio üzerine 
d6kmeli ve gazli bezle pansıman 
yapmalı. 

Bu ilk tedbir yapıldıktan sonra 
ıon senelerde kullanılan ve çok 
faydan görülen aşağıdaki ilAcı 
yapbrıp yanık olan yerin üzerine 
ıtlrmeli: 

Reı;orsi n 1 <J ram 
Obliptü.s yağı 2 ,, 
Zeytin yağı 5 ,, 
Yumtak parafin 2G 11 

Sert parafin 67 , 
Bidayette gilnde bir defa bu 

illcı yapmak kafi gelir. Sonra 
iki pde bir kullanmalıdır. 

Şayet yamk, hamız .-eya ka
leYiden ileri gelmişse, o zaman 
ilk tadbir olarak alkolü &U y .. 
rlu tlirkeli, yahut ta limonlu ıu 
ile ~eyrek saatte bir, müthiş 
atnlar durana kadar, kompre 
yapmalı. Sonra yukardaki ilacı 
a)'lll aurette kullanmalı. 

Eter yamk çok ağn verir e 
gece uyku uyumak miımk1n 
olmana, biraz bromUTal <ı 1 ına• 
blllr. 

Eskişehirde 
Tren Yoluna Müthiş 

Bir Dolu Yağdı 

Eskişehir, (Hususi) - Ankara 
batbnda geçenlerde tren faci sı• 
nıa TO.lmbnlduğu l.nsımlara şiddet

U Wr dolu yağmıştır. Dolu ta ne
lerill.İD herbiri ceviz bliyüklil· 

. ğilnde idi. 
Oç saat devam eden bu yağıf 

ııet.icande çok kalın bir bıu 
tababaı husule gelmiş, bu yüz
dea Ankara - İstanbul ekspresi 
ftç ...t kadar yolun açılmasını 
beklemek mecburiyetinde kal
mı~r. - H. T. 

Adana Sporcuları 
Adana aporculan sponm yatnıt: 

futbole ve diğer sabahlara ımm
bam kalamıyacağtn1 anlamıya ve 
kullpler dağlara, deniz ken:ula· 
rına aeyahatler, gezintiler tertip 
etmiye, deniz ve dağ sporJarma 
da ehemmiyet vermiye başlamı§· 
lardU". 

Şimdi Adanada her cuma 
toplu sporcu kafileleri Toroslara, 
Karataı; sahillerine gitm<:ktc
dir!er. 



.. Aldığımız paralar borçtu, iade 
etmek il:ıere iatikru etıniıtik. 

Madem ki şimdi Krö1ıer şirketi tasfiye 
halindedir. Borcumuzun vaddesini 
beklemeden hemen paralarJ yermiye 
nırı:ı.. u 

ÇOCUKLUÖUll 
Me ... ur Rus Edibi Makslm Gorklntn hayat romanı 

s:=:=:=:==:=:=:=:=:=::=S Türkçeye Çeviren: Muv11ffak 

Sence de malümdur ki 
Allahım. herkes kendi menfaati· 
ni arıyor. Mihaylo, büyük oğlum. 
şehirde kalmak istiyor. Oka nehri 
sahiline. biç tanımadığı insanlar 
arasana gitmek canun çok gücüne 
gidiyor. Ne olaak bilmiyorum. 

Efendi Yak ofu daha ziyade sevi
yor gibi, iki evlldına böyle biri· 
birinden ayırt etmek doğru mu· 
dur Allahıml llatiyar çok inatçJ 
oldu. Ne ellll' ona biraz aklı 
1eH111 ihan eti 

Büyük gözlerini eizze resim· 
terine dikerek Allaha bir de akıl 
6ğretiyordu : 

- Ona öyle bir rUya gönder 
ki, bu rOya ile oğullan arasında 
mal taksimini nasıl yapacağını 

anlasın r .• 
Ninem bunları söylerken haç 

çıkarıyor, yere kadar iğiliyor, 
geniş alnı d&,emeye vuruyor. 
Tekrar doğruluyor v~ ikna edici 
bir seale devam ediyordu: 

- Ah o• olur, bir ail• de 
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Bir idare Bahsi 

Kooperatif 
idaresi 

-11-
Bll" letlz•h• Cev ... 

Akhisar tlittıncller banka11 
Kırkağaç ıubesi mGdilril Ali ir
fan Beyden aidatımız mektubu • 
ihtiva ettiil istizah ve cevaplan
nın diier mllteıebbialeri de all
bdar edecek umumi mahiyette 
olmuı itibarile • aynen dercecli
yoruL 

.. 'Wektup" 
• Kooperatif idarui halda .. 

daki çok dejerli yuılarıam dik
kat ve allka ile takip ediyoruz. 
Makaleleriniz, burada bir latihllk 
kooperatifi t .. kili için bir mlc:l
clettenberi bealemekte oldufumm 
fikri tenmiye etti. T e,elddlrler 
ederiz. 

• Biz fU eau clahDlnde bir 
ldlhllls kooperatifi tetkil etmek 
lltiJGI•: 

... - Beh.. ...... 5 Tlrk il-
,.. olacak; 

-ı- Şimdilik bakkaliye 1& .. 
ıiDe ifliyec:ek; 

•a- Memar, dm, ifçl ol-
mak kei'e ıimdllik 200 hiueclan 
Waacak; 

•.c- Sermayesi, her a7 bir 
laiae 7a11lmak ıuretile dart ayda 
ltir tahlil olanacak .fOOO Hradır. 

• Mtıtqebbillerde iki fikir 
wrchr. Biri, birinci ayda tabail 
ec:lilecek 1000 lira De hemen ite 
... lamak; diieri, dart ay aabredip 
Mrmayenin tamamı olan 4000 
... ,. tahsil ettikten sonra faali 
Jete reçmektir. Bunlann hangisi 
munfıkbr? 

• Bu uulan nazan dikkate 
alarak yapacajımız uaı nizam
.. emizin ana hatlarını bize ta
rif etmek veya 'ba mabadı lltllı
daf eden herhangi bir teıekkn
ltln meYCUt nizamnamelerinden 
ltlr alaha•nı slndermek, velhud 
Wd bu huata tenvir ve irfat 
... , ••• k ... 

•QtwÇI mlllelMI makale-
.... ...._ iltifacle etmekte 
1Mk te Wr an enel fili. 
,.t ...... pçebUmemiz lda 
................ kaclarbek
....... lmkta JOktar. Llltafta. 
,.... latlardaJD. Bilvuile kalbi 
.. ...Uml hlrmetlerlmbL ... 

Cevalllm 
T•bblllnkl llarantle te~ 

.. ecler,mavaffakayetbaizl cUleri-. 
8irinei ...Uere ait mltaleam 

..ıw: Oa bla alfaala ltir kua
f.acla ( 200 ) hiueclan, J&Di ela
... •lfterili olacak bir hakka
.,. itine 1000 lira ile baf)ana-
.... Kooperatiflerin ihtiyacabm 
ftlev kıamen ol.un l.tanbalclan, 
,Uat civar piyua merkezlerin
dea tedarik edecepıe sare. 
azami bir hafta içiade çefitleri
ais lanbr, JerİDİ doldunmcaya 
kadar malllz bhnmaz. 

Bah1181U bqianııçta o 1000 
liruua bir laaau ela matua ki
.ruana, teaiaab ipticlaiyeye ve 
edevata verilec.P.clea emtia 
tm.1lfildae belki yan• bile 
kal.az. 

Mamafih lis firketinizin nam! 
mllaadeMI latihlal edinciye ka
dar aradan zaten ltir mlddet 
seçmeai zarureti vardır. Bunun 
için iptida kooperatifinizin 
tefkiline ait mukateleyi alt· 
teder, kanuni muamelelere 
baflananız; IOllra mezuniyet alın
ca majazamzı açarsınıL O vakte 
kadar da klfi miktarda bir 1er

maye toplanmıf olur. Dijer ıu
allerlaizin cevabı: •kooperatifler 
DUJl tef kil edilir?,, mevzuuna 
Iİfer. Bana da • mi intizarda 
IHl'akmamak içla - plecek mab
IMillFJ•barea tetldka b&flaıU. 

AhıDlt Ekr• 

BEYAZIT MEYDANINDA 

"Ya an Yok, Hile Yok, Aldatma Yok, 
So Pişmanlık Fayda Vermez!,, 

Yaşlıca Bir Kadın, Surab Boyalı Bir Paskalın Şaklabanlığını 
Görünce Yüreği Garipsedi, Ağlamıya Baıladı ..• 

.. , ........ 81ra ~GkUlann llellel flmtll a.,ıare _,.._.. llllell ....,_. 
Bu ıu, ancak 

boiaflanan bir 
İDADID bançere
ıindeD çıkar: 

- lmda .•. t' 
Ey tlmmeti Mu
hammet imda ... ti.. 

Eyvahlar ol-
11111, demek rl
peıGndlz Beya
zıt meydanında 
bir cinayet ?. 
Halk, dehtet 
içinde auln ıelr 
cliji tarafa d+ 
ra koıayor. 

Ben de kor 
tam. Cami •ra-
1111dakl caddeniır 
"lld tarafı hmca
lllllç dola. .. Fakat 
aeydaacla Hilen 
var, ae de lld&na.. Ba feryat 
ltlr pi,.ap bayha dlkklmndaa 
ıell1or. Aalaclamp, mabat hal
la toplaJlp •bf ppmak... 

Alb Dür plJUIO lta,U, 
herblriaia bpm ininde llir p
prtkan, ortahiı v.ml97e v.
riforlan -H..... "8tla mDletia 
lmdadma yetlfiJCllm: 1 Çareilllik
tea ban•lanlar W. pisin L. fm. 
da. ... t L imdat. •• 

DtlkkAnlarua lallnde, ıelip 
pçenleri m..,W etmek için ne
ler yok, neler ... Havada biribirinl 
kovalayan tayyarler.. ıuda kendi 
kendine ylzen bja kaf)an.. 
camı ayatlle vararak mlfterl 
çapan mankenler.. dtlmbelek, 
brampet, bora, klArnet, mrna 
çalanlar ••• 

Sapmda çıplak a7aldı birili 
baİınyor: 

- Hukayde polil Tevfik 
Efendiye yirmi biD lira verdik! 

Solunmdald clllkkbdan biru 
IODI'& ıu 1ea ıeliyor: 

- Beylerbeybule Ahmet Beye 
OD bin lira verc:lild 

Daha Herdeki gipde bqka 
numara. Yqh Wr kadım kolla
nndan kıllavrak 7akalalDlf, halka 
tethir ediyorlar. 

- 200 bin lira kazauaa ... 
rayh hanım, işte burada! 

Mevhum aarayh •mm, yerin
de tirtir tepiniyor, bu cendere
dea kurtulmak iatİJor anıma btı
Uba ıaynti botuna ıidiyor. 
Aal•td-. .. ~ birlr-c kanıt 

....................... ..,.. 

.... ............ .... ..... ,,. .. .. 
için, kapının laiinde ikamete 
memur etmifler. 

Beyuıttald plyanıo bayileri, 
doirum bilyiik fer'apt ulıibi 
adamlu... itte lllr çıtutkaa ha,
lanyor: 

- Efendiler... Bla batlralan 
fibi kesemizi doldurmaya calıtau
yoruz. Gayemiz TDrk milletini 
zenıüı etmek f Y &f&llD Tlrk milleti 
Tllrlder zengia ollwı, biz ltanaala 

• iftihar ederiz. .. 
Ak .. m nevaleal De ko111a 

koltuğu dola bir aile ttabamu 
yolaaclan çeviriyorlar: 

- Nereye gidiyonma Efendi.. 
~ _,..... pldi.. IO bla 

Ura, ula ...... 
akta. .. Usat eUDi 
aL. 

ICaqahldı mi
pare eden uld 
Tawkpuan f&
lrleri ...... ..... 
den lifeye ma
aalı lif atmalar: 

- Aldanu 
ltlr kere aldanır!. 

- At tavuk 
k..... arpa 
ambarmcla u· 
mrL. 

- Akim var
.. bir bilet te 

- .ıı _,..,. .. 
uncllraD Omicli 
t.tikbaL. 

........ bir tayyare tlm•li, 
H,Ular sl1cllrilmlf bir im 
ortada dolqayor. G&plnde 
çapru JUi De tu rakam 
varı ıoo,ooo L • 

TaWa ta k•cllll 1mPt ribi 
lmda ltlr ..... .ı, ......... ld olar 
.. , deiD- blrW lorllJOl'I 

- "8tı Akpm m yok pllba.. 
ll•hatalH, .O.W ...... ,ora 
- Sorma Haea IHacl... Ya-

lak ettiler ...... ....... .. ... 

baj~lr 'd:k1mn lalhıdıyiz. 
HeriflD biri, blfl hotolla, ••b alhkb bir yapma bebeli 

lmcalma alaut abud llyllyor: 
- Plyaaıoclan bilet ..... 

alui. .. 
Delilcnlılana slnltbıD plm•ı 

ninni. •• 
Sonra, darap durup etrafına 

ulanıyor: 
- Ba da blyle bi ... lftel .. 
Kırlaa da imlan... Hapa da 

hupa. .. Falı- bala mia mi? 
!tnfma ltlmmu kadar blaba

bk toplamaca hemen makuda 
ıeçiyor: 

- Tali ppım çalch. Farhma 
vamaclım --..eyin! 

Ba ..,., ..... Ul1lll ,.,... 

ltlr kat alarak ,Werlyor: 
- Aha devlet 111fU bal.. 81 

ıoada ma bapna r•Jri yohlaUak 
1oh... Efendi ojlam, bldeae ltl
let alman mı? ... 

Bir rifenln hinde de bir 
dolap koymllflar. Dolap darma
claa dhlJor; çatırtbn durma
dan batın7or: 

- Yalan 1ok.. Hile yok 1 Al
datmaca yok! Son pif81•nbk faJ
da vermez.. 

y .... bir adin, mrab boyala 
bir .................... topla-

1 Bilmecemiz j 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

(DUnkO na.hadan mabat) 
Birer kitap •lacaklar: 
Sıvaı .Askerlik clafreainde Miralay 

R.fat Bey kızı Ayten, Aksaray Cır
rabpaıa caddeıi Dumara '8 Atım, 
Kadıköy lkbaliye Telbfea aokak nu· 
mara 4 Bedriye, Be7azıt Altınaı mek• 
tep talebeıinden 240 Makbule, Konya 
Anlantq ıokak numara 9 Şeklp, 
Adana Kayalıbat mahallesinde numa-
ra 21 Kehmet Kahir, kmir Kok.aryalı 
Tramvay caddeıl llSO numarada Ha· 
olm Bahtiya.r, Galata Ku11vt Erk.ek 
lileal jalebeainden 8imanto Halk.on, 
:EakJ9ehlr lıtulyon caddnl numara 
181 Fethiye Hilmi, Ankara Divanı 
mubuebat Gurup mur&luplerinden 
Ihsan Bey oflu Rıdvan, Catalofhı 
Ceridebane aokak numara 1 'I Keralt 
Ayvalık itimat taban fabrlkalında 
Kevlftde, Ankara Tu lablaar.a_ Leva-
11m memuru Hayri Der otlu K11htttha, 
kmlr Karantine lak.ele cadd&1l 8 n• 
marada Şehim, Anbra Yeaitehircle 
Sel&nik caddeai~ 66 numarada 
Şflkran Hanım' ve Bqler. 

Birer adet kart alacaklar : 
Akaaray IOllet ea44eel .,.._. 180 

Hayri, Eliztz Ktıddehamumt Btem Bej 
otlu Ahit, Aydın Tabaklı mahalleein
de Kulaksız zade Kthmet Efendi otı11 
Talf.t, Edirne Emnl7et matuuında . 
Salvator Geron, Sultuiahmet Nakılbent 
caddesi numara 90 J!ayrlnnlaa, Qatal
ca Kırtulyecl Abclallalı Fıen41 ~ 
İlmet, Cerrahpap Oamlterif aokak ı• 
Semih Hlleyin, latanbul Altıncı Jik6 
mektep talebeaindeD '18 Kemal, suı-
tanahmet Kapuafuı IOkak 48 auma• 
rada Naile, lltaııbul 49 uo11 bkmet. 
tep dördO.ncO ıııraftu 187 Bıdık&, 
Beyotlu ıs inci mektep talebeıinden 
112 Nuri, Salihli Altınordu llkmektee 
bi talebesinden '17 Cemil, Konya 
Kapu camü altında Kenan sade )(e)ı. 
met, Şehremini Tatlık11yu hutahane 
caddesinde 161 numarada Muammer 
Sallhattin, Adana Btkl İltuiyon eacl• 
deıi demirci HOaeyln 111tadan Aut, 
Zonpldak Namık.k..emal mektebi lklnol 
11nıftap 111 &b.W C..U., ~ 
Okııilzcedede mahallesinde Kavaklı 
ıokağıııda 19 numuada Saliha, Uıu.n.
köprü Tayyare Cemiyeti kt.tibl 
Ahmet Efendi luD Kamer, Ankara 
lluktlm mahallesi numara '18 Akif, 
Kutla blrinei dat alayı le•uım mfle 
diril otlu Cahlt, Upt teni Bau 
Nedim Ef. vuıtulle Orhan Fahri, 
Odemif eınaf ve üall bantuı mGdtle 
rf1 Kemal Bey vudulle Alp Allan, 
Kaniu Gazi llkmett.ld 4CJr41noa a
nıftan 264 Şahap Bamls, .... ao 
terefelf oaml k&rfllUlda berber H&llt, 
latanbul polta kutua l80 Ali Rısa, 
kmlr lklncl Karaatlae llllll'h oadd .. 
ılndı 199 Fahri, Va•laa Usuçarpda 
çivici llurat Der oll• Neeclet, Dllsee 
merkez eczahanuin4e Slnaa, Adaaa 
doktor Naci Bey oll• Salahl, Ginen 
lklnol mektep taleMllnden Orbaa 
Kadri, Ecllrne k.e...,.. tnkl Ber ft'" 
11tulle ••t_::;blılr ..-. onaaa 
koadtlktoru Der otlu All B.lk-
met, Aakara DeTlet Deml?Jollan 
Jlubue be dairesinde Bahri Bey imi 
Nebile, Mufla ukedlk ıubeel beup 
memuru Yusuf Be1 otla llallt, lsmlr 
tıkereilerde No. 8 Tal&t, Edime J'n
dpap mektebi dGr4boG 11nıft&D 110 
Boaeyln, 'Olkild.ar huniye Orta to
k.ak No. 88 Kahide B&nun .,., Beyler. 

mak lçia yapbiı ........ ldara 
bakarken J&'eli prlpteell, .,.,. 
lada, hlng&r hllatlr ajlamlya.. 

- Ne aiht•RD Hanua ? 
Diye IOrclalar. 

Bir kat clalıa eGfl1I: 
- Ah, ..... Hep -- .,.. 

..... lçia delil mi ....... Za...U.-
mn lfl kim W. ...ı kata.-.. 

PUbl.baaP:wı ........_ 
lrarpliada lmmm ltarnuna ,a.
terenk .-, .. : 
-~~ ... 

ltarada hek..t HYiadlriyqrm:. içeri 
p, ltiı- bllet al dl• OJlllY• ıitL .. 

Kalabalık tMraı ltubrıDcae 
es'berlenmif llzt.I btfahkb tek
rara bqladdar: 

- Ciballde ltlrekçi Mehmet 
Efencllye 40 bin Hra nrclild 

- Koca Mmtafa Papda Jet
mltllk Ane Ha•m• 25 biD Ura 
nrdikl 

Ve halk, alaa alaa, d&aea 
fmlclaldum, ay~- be-
Hlderin, camı • • ,... 
mukeal.tn, do..._ 
tanarelerln, mda Jllen kutu 
laltlanma .. ,..... ......,. ... 
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Birdenbire Müthiş Güriiltü Her Tarafı Sarsb 
~~~~~~----~~~~~~ 

,,.,,_,,,, • 1 
Her HaHı Malı .r_ıztlur 
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Ym. .. clefa P811l pak bilJiik 
lafı tefıliira P9rmil ~ p.ciye 
kada liıü&ip ifitilwiyea bir 
tanda 'ot• edilmit&i- Papnw 
üç kar.. --~ o. ..._, .... 
liçfbaii da ....,. ,... ... it Ye 

Jıan.clilwjjye •lhi= mnldlls-telllia 
eta • ;-&. an (•altqia) .wat.da
rmcla D{ Am P...., Diiai ......... ,) .., ... ~ 
( Rld-i .... ıir h' Raif 
Bey,\ BıcWdr' a. c..i1 r ...... 
Bu Al 1aıs-.,. aail ....._. 
bu bOfllı. ._ CW,- IQMl!ı .. ..,.. 
kileri fti& &lrmiyereft BçO bir-
lePfm. v. Bzw ••ı ..... 
tmdm .._. .._ iabBn ,.._ 
tliti-fv liı i t .......
vücu.r. ....... ı-M- -
para. liiı. ,....-ifecziW .a,lc-
~ i11aı •·nhr.-

- PeiifA.. Bak,.. m ·=dea 
nasal altıı•-. 

.,,.,.,, ... a.w ~ Ad1qe 

neılldi:).. r .... ···
bır istida verdifer. Bu istidads 

L Biraderimİ% Ragıp Paşa.. 
MelillM .,. .. ıcclea ~ 
aon._ JLı&wi lb • •ı hılalis 

olu- lls liia lw:uw •ma• ~ 
beyimi}' alla. +ıllli ŞüneJ -.. 
dirrs lıu apapwa•Jk lira 'tıel'iyoı-
•ute " 1 llM-.... GlumA 
fU le lı- d t . Enıe!I. 
bum+ ı sMi -., haap ediJ. 
ahı. Sww .......... bda 
ailelliimD lllU'.lettfii pwa ela lteaap 
.ol •nSIUL Girillecektir ki, bqbap 
aeleaıl Aft • ..,, - llıir .... r.mm. 
1>u,-..,. .. .-.veti , .. . 

&mu u.eden bulmuftur? 
Kimdea a' S :'!. • ' w mem-
La11a .. 7 

• c 1 n • zdip 
tak4iiııtJI., rAıo mk lal 1-. , .. ._.. 
li.ah eha Wih" et.it ve m
rad•i .. 1114 ha tla _...,._ 
nara • t L kemeR ;ıtiL 
Binam ' ,... 'ı ı• h.bha
auu ve W+ia fla lııM~& olaa 
bu aervctia •mnızda ~ 
taküa o"wmanSf talep edem.} 

f)[yorlmL 
Vaziyet,. pil ..akti. Bi1J1k 

bir elrecW placail ve Atmye 
kGrWı ••m tatacak ola. 
deA-+t1 Avnpala-a u.t. 
gidMeldi 1aeaP Pap, ilti
dan• f 1 --- .teri.al 
Abdi•• l f• _.llCMt etti. 
Yam phfa •'liJeti ..ıatb. 
Abdtllli ·ı· • •rd + .. ,.... 
lanın oqach. 

ı• tir araya .... Beher 
kardrlis ı ... •·· W. ~ .,.., 
Bu 1 ..... __ 
geçil& 

* Ra11p p ... ekteıiya. Abdi&-
hamiclln ahval .. l..ekibnı ve 

hatta b- -- n.W.ri llile 
tenkit ı•ıhlım pkieme.,iı 
Pek Wa ,...... ı' ı•elda 

................ 1 - ... 
jillt el n ........ n; 

Bir Kurban baJna -

(Arlruı nr> 

En Kazançlı Meslek Hangisidir? 
• 

Muvaffakıyetin Sım, isti-
dat Ve Meslek Sevgisidir 

' ... I...& a iaci sap.la) 
1,eoe jpa, ı.,atta muvaa.. ._ 
mama& ............... 8-rir ili 
hayata ve muleğe ........ 
ÇOCDldaııma lal. ce:vberiı. .. • 
kı a•ıZ'n.de d.ysunLs- Ahh 

nmam ._..ı lilr sôzil -- : 
tlul& t .,.,.. metk ' ) 
•• ~.. ... • ... gi •li•• 
olhrsa ••,,itte,, laayatta Jlek_._ 
afla. nekadar bnetli llir -
olbraa ....ıı.ı. elmak' ·4c1e 
dad. lıiiıll 111e: lluvvedllıı .. 

ş. fmYe. ..... istiluM5 
- iw 

.... ltaiLi ha.illerine •ap 
chir-- .-cfere- tlİJOl'Ua IS 

rEJ 'llWı- pMif s.. ..... 
ol. ••mclıs al,. tiiecar. al. ie
miJeeelha- ~ leV~ .. 
llil .. ,... ..,k ve te8 ile 
plııabileajia mesleği• v'f'i 
ol diJ&c ir• Çüırki sen, ancak 
oad& muaffak elaıcakauıl 
Rı• aeal'd, phfmam!f Ye 

•jraputımf bir .......... ffalı 
etinemiJ -.. "-••ftıt =-4 .. . .... o... Allil lılnhtıan 
da~wwwaff• .. ,.._. 
y;apan •zshW ..._ ~ 
- iayU' flil:••WaA li - _. 
pe kaqa •ı•iw futa _.__ 
filet " - ... w. adile: 
mun va ....__. pyret we 
111esailMlr. 

• 
NiteLiw milli mlcad lı de 

1Wlı cıephr ı · ı llllfen bw 
.....__ ( 1 •• , - -- -· ... ~ 
lciiıüa ) aı}tt.ı we laeyec• Ar. 
lla)lll •I wiekJiıule im' si 

h .. • ... 

.. 'h"' ....... ;.gı. 
•- e ... 11111:1 ....... _...._ -

ı' je ... wetli , ..... ~ -
iliıiımd flllb ._ au h ._ faiY 
~ prhp-alr we ob=almr. 
Nml ki weld.:ptea M11ık bir 

M ... prn' p • ·-
,.. "• o' • wıe =' k icill • .,. ,a·• .. 

ljsllilllp ... k .,_ ... 

,.... -c-••• ·- ... .... 
....... wtww:.a: ..... ....... 

Oc· 1 ı-fa g' ze: .._. 
lf91Btle. DM• rfa .. .+. 
pa ft lü'tm,&.tla •• • ....... 
UMbtdaha.r!.O • ..,.._. 
ı..disabn mantığuhr. B ı manhfa 
akılını uydurur, buna inü.bak ede
bilecefr kudret ve ltabilyeti de 
ı&terir&enı kAinatta ae.m kadar 
~-- ....... h ...... 

.,. • di tart. - ..,... 
miye .__.....,......O-. 
blyilı ft tere&i dwfancl• M 
milhlimdea ...._ .r-u• •• 
fa.il-. bnedaidir .. 

lla;tli, ey Tlrk ~ ... , •• 
ceeur we imanlı ahi._.... _.. 
ft Tirldlndid. 

; t 
-·ı · · ··.;; ...... 1 ............. · · · iii" ... ö""" • •• •••• •• ·r ·· · :;; · · ·r· 
.... !·························,··················~········~· 

( l2180 metre ) ti Gra· 
solon, 19,,5 hirinei kıstın alatllfka kon
ser, vem. RrT.a •fi Cennet Hatmlarnl 
iftira.kile f'f>.5 grı.°"'fon. !1 ild.nei 
krum alahırka tOMer., lnei ve Batk•a 
Haaı •lana if&irakile 22 Tango orkM
Vall. 
~ - {194 netn) 26,30 ~ 

ra.os, ~ pi.p.a-o koaleri , 2'ı~ 
(Lido) da• aıaldea claa• lu.vaları. 

Re:pat - 8 aetr•} !t'J Salırlnug-
811 naklen OblM"O• op--. 

Roma - ( 44l ...... > •~t5ı JT:&...,. 
fon, 21,.W llilUMaa naüL 

Pnt - ( 468 metre } 20 Saı..Dıaıc 
aıperum4u aa'm OberoA eperaın. 

ViJua - (Ol 1 m91rs) 20 SalzlMU'g 
operaUlldıan •aklea Oberoa operaa, 
23,45 akpm keMfti • P• -(850 .-.> • Sebbalgtlaaa .... a-.. ....... v ..... - (1'11 llMCN) ao at.oa 

--ı=·- ( .. --)•O... .. ~ 

13 Ajmllı Clllllrtesi 
ı .... w- f ılDO ..... ) ıa.,.. 

ınolca, 19,G Mdaci )1.,.. alUnka ... 
I0;5 pamol~ il ikinci kıena alatmb 
aas, i2 orkeatra . 

Blknıt-C 314 m.- )!O StHyo 
ti.yatroı~ ~45 Laka Hkestuı tara
faona. ao.a.,. bvalan. 

e.Jınt- (49...., tı JI~ 
!l,5 .... ~ 21ubdbudo. 

Rw - ( ttt..ere)Btpa.m ..... 
~1.45 polis mektebinin ora.-... 

Pras - ( 488 metre) Blt .-~ 
tı graaofoa n,a aalia orkatraeı. 

VIJ•a - (IUT atı&re) 11 D&hew l:R
er, 21,20 komedi, 23,45 Çipa or
lestrası. 

P..--C llO--.) it kODMr', _. 

ra ~ ... -{ ıaı ... ) !1 Taer 
•aaet *aıaftadaa Ulif ,..alar" D.• 
Şopen konseri. 

Berlla - cıeaa ..-eı • lnctn•• 
cıen,u::c---......_ ...,... ta .. lıılr- ... 't.,..,, il 
bMer, U~mt-lllJtrl ............ 

Kim Daha Güzel: 
Kadın Mı, Erkek Mi? 

-----~------

Diyorlar Ki: Türk Erkeği, Klasik 
Daha Güzeldir Manasile Kadından 

(Baş tarab f lneJ ıayfada ) 
sonra ft29 Güzellik Kraliçesi 
Feriha Tevfik Hanıma da sor· 
duk. Tabiatin kendisine hah· 
pttiği güzellik vasıflarını el'an 
bariz bir kudretle muhafaza eden 
Feriha Tevfik H. fU miitalealan 
serdetti: 

.. _ Bence Tlirk kacbnJarile 
Tlrk erkeklerinin ı&zel&ii ay
ni ayanladır. Arada blylk l>ir 
fark , ..... 

.. Enelce de s6ylediğim fibi 
&. hususta hiçbir tefrik caiz 
değildir. Tfirk kadınlannm &6-
zelliii. Tiirk erkeklerinin ı Dzel
lifile tamamlanır... Ve yiae 

Tlrk erkelderinia JÜlflklıl+, Tlrk 
kadmnm zarafeti ile birihirine 
b.p.Lr._ 

"Türkiyede Tftrk erlrelderinim 
vllcut ve yüz güzellikleri dit• 
memleketlerle mukayese edile
cek derecededir. 

•yalnız, beace, Ttırk kızlan, 
bazı bususl farkfarla, f>u 111ete

lede aJD'dedilebilir ..• 
"Soara, Türk kızlarıma ..... 

bence erkeklerin gö:deriada -.. 
ha cUip ve daha gllzeldir .. 

Mabnuel, Mar1ellanm al,te. 
diği daba ziyade l»ir ecnebi p. 
zile ve Tilrk haclmlanndan ziyade 
erkeklerile temas ettijinin neti-
cesidir. 

"Velhasıl bizde erkek w b
dm güzelliği biribirinden a)'llt 
edilemez.,, 

Dünya Güzelinden An
nesine Yeni Bir Mektup 

Dlnya Güzeli Keri .. Ha· f Buraya gelirken ak ....... 
-~•=em Ferfı~. H•••a Fransız lıa,hlleritaralmdaa BIJlk 
yem Wr mekbıp geJmıştir. Zamn Gazimize k&l'fl ıa.ten1ea ..... 
Wlade .. adra vfll'dır: " Fer- h--t ... _,_ı ._ .. 
... ~ H?~ H Tlrtiye unın; Ye ıevgıyı ...... __ «,.... 

uıs - anam. ..B • 1 eli -"11-:.-Ga.:liaiB we Dünya GlbeliDin. emm ,OZ. ye ~ o. 
nrai Fm+'+da Fmdalda apar- kadar küçtlk bir vesile iken se> 
.....- t.t.W., eliğim yerlerde Tllrk mill.ethre ._ 

•Se.pi -.eclğim, 011un Biiyllk ReiDe ....... 
"Çok 1m bir otomobil se· ne büyik coılnıaldtara plait 

yzhee;-daa wa illi ıa evvel ," D v ~- •~ 
Do~ __., _ıı...ı_ Bar vaurorvz. ogrusunu •-Hen ~,... 

... e ...._ _... anm ea -=-.1: ----::r..:-.ı b" '=±--....1.L -. otı' · den wn.de 1aiııa. ;pauw a-r-~.ı--.. 1' .,.....,. ____ .... 
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yok.. Tdmil şeliır TilW'aı:da1I mek tızereyiz. F&zla yazamıy.aca-
atilrekkep. ... G-'!--. L __ ,,_ • --&s~ 

-Hela Pv'cler ... Bualum Ki· gmı. cu.;e DWIMIH llZ4I __. 

acliiiıai tmf edemem. . ulan enlwtınm. Ellerindm: lpe-
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•i ellli ,:-. ~=.: &ulunan " ... ,. 
• An-4 ... buna ytıple 

eibmeleri ....... Luan. lutynl 
ediyor._ H~~ rce elektrikle n 
bavai fiteldede yapalım eilenca
ler içia ilEİ iç yGz bia irmik ..
fetliyoda--.. 

• ........ ilk defa ....... 
aokata Çtktlk. ıcu.r " .. -
halk. ahakM' etıafııwm alda. 
Ylrömek t&çleP, HenMD ..a 
dinerek otelin taruaam& ablr-
dalr .............. .. 
de ••• •••'- thlJ ada. 
De .... Mır .......... bqlach. 
Her Hı mtla .. Y• TOrk km • 

~~mi Bilwılaa 
memlekett:-T:li:ri H kadar 
..tyorlar. Her ziyafette, Mr 
taıplaatıcla ,..O T&rldpclm, Ula 
Gaimisdea. oma a..ıelmtta 
yaptılı WaMptllr ..... .,.... 

Yanan Gize& 
Meşhur Bir Fne•z 
Milyonerile Evre.iyor 
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SON J»OSTA 
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En Güzel Ayaklı Kadın Hangi Millettedir? TIMURLENK 
Türk Kadını, Yürüyüş itibarile Çok Gü

Timur, Kellesini Koltu- zel Ve Cazip Bir Hu~usiyete Sahiptir 
-81- Muharriri : .lf )#. 

ğuna Alıp S~vaşa Girişti KA~!·~'!~k ,~.ı~~ Hafif 
clın benliğinin ve ıamll manasile J 
kadıo ıüzeUiğinin en milhim ae· J 
beplerinden biridir. Güzel bir 
yüz, fakat glb:el olmıyan bir 
ayak.... işte güzelliği harap eden 

Sporlarla Meşgul Olmalıdır 
Halbuki bizim kadınlar bu 

buıusa hiç dikkat etmezler. Ka· 
dının bu suretle çalııması hem 
Yilcudunu, hem de bacak \ ı 
ayakJannı pek çabuk çirkinl~
tirir. 

Onun tek bir emel hay· 
lurmaaı mUmkl\nstizdUr. iyi 
sezen gözler, her medde ve 
her cezirde, her dalıalanışta ve 

.. her sakin kalışta o engin 
denizin baılıca baıka hevesler, 
dlişünceler, dilekler ve istekler 
ta~ıdığmı görebilirler. Kadın yü
reğinde taht kurduklarm~ sanan· 
lar, rüzgarları zaptedebılecekle-
rine inananlardır! . . 

Timur, bu haldkati müdrıkh. 
Ônlinde iğilen güzel başlarm, 
ancak ve ancak kendi ~ururla
rına rUkö ettiklerini biliyordu. 
O gururu okşayan şu haşmet, 
ıu tantanalı hayat olmasa, dün
yanın hiçbir erkeğine nasip olma
yan şu müsellah kuvvet kendi 
pençesinde tebelllir etmese, hiçbir 
kadıncağzı Timur ismini aşkla ya
detmeyecekti. Gerçi Ulcay hatun 
yoksul günlerinde, se:-seri bir 
hayal geçirdiği yıllarda fedakar 
bir eş vaziyetinde idi. Her acıyı 
kendisile paylaşmıştı. Her fela
ketten yliksek bir hisse nlnu h. 

Fakat bu sadakat, bu samimiyet 
aşkı değil, eşine merbut dişinin 
yazifeşinashğım gösterirdi. Şi :ndi 
aezilen, görünen ve müphem he
yecanlar uyandıran mevzu, aşktı! 

Timur, redle kabul acısında 
mütereddit idi. inanmak hoşuna 
gidiyordu. inanmamakta ise isa
bet görüyordu. Fakat dul bakir, 
o kadar g8zeldi ve bakışlaranda 

6yle inandırıcı bir yalvarış var
dı ki nihayet dayanamadı: 

_ Peki, İslam! - dedi· seni de 
kendime nikAh edeyim. Belhte 
olduğu gibi burada da Tuğu Tur
banın kuması olursun! 

işte KAnigOl bahçesi de bu 
kadın için yapılmıştı. Aksak ci
hangir, yeni bir harbin planları
nı aükfınetle düşünebilmek için 
arasıra oraya gelince ister iste
mez bu macerayı düşünürdü ve 
artık tekaüde sevkedilmiş olan 
lsl!m Hatuna, geçmiş günlerden 
bir avuç ıtır yollamış olmak için 
kendi elile buketler hazırlardı. 

Fakat Bağıbebişt, heyecanını 

en çok tahrik eden bir yerdi. Bu 
bahçe, on iki bahçenin birleşme
sile vücude getirilmişti. 

Çok geniş bir muhit işgal 
ediyordu ve adeta top top sırala
nan bir dizi yeşil elmas gibi par
lak bir tesc1sülle gözleri kanıaş· 
tırıyordu. O, on iki bahçeden 
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ilkini yaptırdığı günlerin ferda
ıında idi ki hayatın en acı dar· 
besini yemişti, topal kalmıştı. Ne 
vakit bu bahçeye, Bağıbehiştin bi
rinci kısmına gelse o biiyük ha
diseyi hatırlardı: Parasız, pulsuz 
dağları dolaşıp mliıtakar bir yuva 
yapmaya çalıştığı günler!.. 

O zamanlar, yanında birkaç 
yüz kişi vardı. Lakin sığınacak 
yeri yoktu. Seistaıı valisi, duş· 
rnan el;ne geçen kalelerini istir-
dat için kendisine yardım ettiği 
takdirde miihirn hir para vere· 
ceğini vadetmişti. Timur, bu vade 
güvenip Seistan'a inmişti, canını 
dişine ve kellesini koltuğuna alıp 
savaşa girişmişti. Val~ evvelce 
keıybettiği kalelerin çoğunu bu 
fodakar savaşlar neticesinde ele 
geçirdiği halde pespayelik ve 

namertlik gösterdi, vadinden nükul 
etti, Timuru açıkta b raktı. Cesur 
silahşor, emeği ödenıniyen uşak 

vaziyetine düşürülmii.şlü. Arkadaş
larmdan utanıyordu, hele aldat lmak 
ve aldanmak son derece gücüne 
gidiyordu. Bu sebeple hıncını ~ı-
mak istedi, hemen cepheyi de
ğiştirdi, sözünde durmıyan Vali
nin üzerine saldırdı. 

Biitün arkadaşları, int:kaın 
hırsile birer ejder kesilmişlerdi. 
Valinin sığ ndığı kaleyi temelin
den sars~yorlal'<lı. Kendisi bu 
korkunç savletin piştarı idi. Savaş 
sırasında bir ok kolunu, bir haş
ı.au da ayağını d~ldi. Gerçi 
alm~n intikam mül cmmeldi. Ar
tık kimsenin Timura yalan söy· 
lemesi, Timuru aldatması imkana 
kalmamıştı. Çünki onun amans z 
surette öç alacağı sabit olmuştu. 

Ne çare ki Tinıur da arlık sa· 
kattı, ac kh bir şekilde topallı
yordu. 

Bu topallık onu nekadar iiz· 
mii§tü. Cerrahların tedav!si bitip 
ve yarası kapanıp ta ilk defa 
olarak yürümeğe teşebbüs ettiği 
gün, ayağınm altında dinmez bir 
zelzele bulunduğuna zahip oldu. 
Yer sallanıyor ve vücudunun 
muvazenesım bozuyordu. Biraz 
soma bu muvazenesizliğin toprak· 
ta değil, ayaklarında bulunduğu
nu anladı. Çadırını ı bir köşesine 
yıkılıp ağlamıya koyuldu. Bu 
ağlayış, sakatlığına hayıflandı· 
ğından değil, eıre lerinin sakat 
kalacağ na zannetmesindcodi. 

O nihayeti görüıımiyen bir 
yolcu]uğa azmetmişti. Bütün d· 
ham adım adım dolaşmak ve 
her dolaştığı yerde kendi ismini 
yadigar bırakmak istiyordu. Yıl· 
lardanberi didinınesinin, dağlarda 
dolaşmasının, sayısız savaşlara 

giritllesinin sebebi bu idi. Bir 
gUn mutlaka ve mutlaka cihangir 
olacaktı. Şimdi topaldı ve bu t o
pallıkla henüz başında bulunduğu 
uzun yolu yürüyemiyeceğinden 
korkarak ağlıyordu! 

Fakat bu endiıesinin beyhude 
oldujunu anlamakta g ecikmedi. 
Çllnki ayağı topal olmakla be· 
raber talii sağlamdı. O sağlam 
tali, kendisini eskisinden daha 
b üyük bir itina ile muvaffakıyet· 
t en muvaffakıyete sürüklüyordu • 
O derecede ki kadınlar, yüksek 
payeli kadınlar bile haberler 
uçurup, nameler yollayıp muhab
betini ve teveccühün[} dileniyor
lardı. Bunların biri Ye en mü
himmi T oman Ağa idi. 

(Arkam var) 

bir noksan. 

Fakat nasıl ve hangi ayaklar 
güzeldir. Ve en nihayet bugün 
memleketimizde Türk camiası 
altında yaııyanlar arasında han
gi kadınlar daha güzel ayak· 
lara maliktir. Bu ıuallere 
şehrimizin maruf kunduracı· 
ları şayanı dikkat cevaplar 
veriyorlar. Bugün İstikbal kun· 
dura mağazası sahibi Adil Be
yin cevaplarını 1aı:ıyoruz. Adil 
Bey diyor ki: 

-"Kadın ayakları bizde ıınıf 
sınıftır. . Söyledifioiı gibi Rum, 
Ermeni, Musevi ve TOrk kadın· 
larmın ayaldarı bu suretle ilçe 
aynlır: Yüksek sınıf, orta ımıf, 
fakir sınıf .. 

Yüksek sınıf kadınlarının ayak
ları tabii çok güzel ve zariftir. 
Bunlar ayaklarıaa fazla itina 
ederler. Daima ıık ve fazla is
karpin giyerek ayağın diz inle· 
rini gevşetmezler.. Hatta ayakları 
için bazı hususi banyolar da 
~ararlar .•• 

Orta sınıf ise, fokir ve yüksek 
sınıf arasında ne fazla ihmalkar, 
ne de fazla titizdir. Ayakları
nın itioasına ancak muayyen gün
lerini hasrederler ve lüzum his· 
setıneyince, iskarpinlefinin zarif 

ve güzel -0lmasına dikkat etmez
ler ... Fakat yine bu ihmale rağ· 
men ayakhm güzelliğini kaybet· 
memiftir. 

Fakir ıınıf artık ayaklaruıa 
iskarpinlerine kat'iyyen ehemmiyet 
vermiyen bir aınıftır Jci, bu hu· 
susta fazla mütaleaya lllzum 
yoktur. 

Bizde, Türk, Rum, Ermeni ve 
Musevi kacf.ınları içinde en ziyade 
Türk kadınlarının ayakları güzel
dir. Yani yüksek ta baka ile orta 
tabakanın bir kısmı... Bunların 
ayakları, köprüsü düz, ayakları 
küçük, yani 35-36 numarada, ayak 

bileği elbtil iyeti haiz olanlardır .. 
Türk kadınlarında ayak güzelliği 
hiçbir mil ette görülmiyecek ka· 

dar noksansız ve kusursuzdur .. 
Diğer uzuvlarına rağmen Türk 
kadınlarının ayakları en zarif 

lusmıd r. 
- Diğer vatandaş kadınfarı· 

nın ayakları hakkında ne dersi

niz?. 

- Bence Mul\eviler ayak gll· 
zelliğiode ikinciliği alırlar.. Mu
sevi kadınlan, eğer ayak bilek
lekleri zayıf olmasa, T iirk kadın
larile boy ölçüşebilirler.. Rum 
kadtoları ise, ayaklarına itina 
etmezler •• Bu yilzden ban 
Rum kadınlarının ayaklan eğri 
ve yayvan olmaktadır ... 

- Sizce bir kadın ayağımn 
güzelliği nasıl muhafaza edilmeli
dir. 

- Kadın ayağını güzel bıra· 
kabilmek için başlangıcından iti· 
bareo ya topuksuz iskarpin 
veya daima topuklu ve numarası 
ayni iskarpin kulanmalıdır. 

Mesela: sıkı iskarpin giyen 
bir adaınm ayağın kemikleri, 

bilahare bol bir ayak kabıda 
pek çabuk tavsar, bozulur ve 
yayılır .. 

Ayni zamanda kadınlar, ayak· 
larını "çömelmek,, ile de feci bir 
şe ilde bozarlar .. Çamaşır yıkar
ken, yemek ynparkeıı çömelmek 
ay ğı bozar. 

= 

- Tftrk kadımnın ayan hutıu
siyeti nedir? 

- Yürüşüdür. Tnrk kadmı 
yürürken, dünyanın en cazibeli 

bir mahluku olur.. Topuğun 
toprağa basışı harikulade hesaplı 
ve intizamlıdır. 

- Kadının spor ya 
ayağı bozar diyorlar. Siz ne der
ıiniz? 

- Evet spor ayalı bozar •• 
Bu muhakkak!.. Kadın ayağı 
tazyika, S&kıobya biç gelmez. •• 

pek çabuk mafsallarının kuvveti 
düşer, yayılır ve genişler. 

Hele bazı kadınlar yilksek 
atlıyarak ve koşarak ıııpc1' yapar-

lar.. Bu gibi ayaklar, gllzelliğini 
kaybettiği gibi giydiği iskarpinfn 

ıarafet ve şeklini bozar, iskarpi
ni mahveder... Velhasıl kadın 
yüzme, tenis, basketbol, voleybol 

gibi sporları tercih ederse ayak• 
larımn güzelliğini muhafaza eder. 

Harp Ve Sulh Bahsinde 
• 

Efkarı Umumiye Her Hangi Bir 
Mukaveleden Daha Kuvvetlidir 

Saint Paul (Minnesota eyale
t inde) il (A.A.) - Sulbün tees
süsü hususunda efkAn umumiyenin 
herhangi bir teminattan fazla nft. 
fuz icra ettiği noktasında M. Stim
ıon ile tamam~n mutabık bulu· 
nan M. Kellog, Briand - Kelog 
misakında mütekabil istişarenin 
zımnen mevcut bulunduğunu be• 
yan eylemiştir. 

Mumaileyh, istişare, hakem 
ve uzlaşma usullerinin beynelmilel 
ihtilaflarda harp vasıtasma mü
racaut etmekten daha muvafık 
olduğu dünyaca anlaşıldığı zaman 

harbe mumannat edilebileceğini 
söylemiş ve cihan efkftn umumi· 
yesininin sulh için kudretli bir 
amil olduğunu ilave eylemiştir. 

Maten Gazetesi Maziyi 
Karışbrıyor 

Pariı 11 (A.A.) - Havas Ajansın
dan: M. Stimsonun nutkunu tekrar 
mevzubahseden Maten gazetesi, bu 

nutka hakim olan fikria beynelmilel 
münuebatta herşeyin efkara uıuuıni-

yeye istinat ettitini r6stermek oldu
t unu kaydediror. 

Mezkür •uete, bu akidenin belki 
dotru olduğunu fakat efkirı umu-

miyenin drüst ve ı.dim bir nüfuz 
icra edebilmeai için yalan ve yanlış· 

la taglit edilmemesi lizım geldiğini 
•Öyliyerek diyor ki: 

1914 menui Atualoa aymın vaka
yiini hatırlatan b'r Amerika ıazete-

ıindc ahiren töyle bir cümleye tesa
düf ettik: 

"Fransa ile Almanyanın bilmuka
bele biribirlerne harp ilan etmit 
oldukl11rındanberi 18 sene geçmiş 
bulunuyor . ,, 

M ten gazetemi, ., bu suretle 1932 
•e.ıesindeki A nerika ef arı umuını

yeainden hir kasmı hal.& 1914 ıene• 

• 
•inde Fransanın Almanyay• harp 
tlia etmit oldutu miltaleaıında bu
lunacak olursa ıulhiln bu kabil ha• 
kimlere H bu çefit hllldlmlere bath 
bulunduğu dütünceıile titrememek 
mümkün olamaz. 

18 seneden ıoara da Pariıte ika• 
met eden yabancılar tarihin hakika• 
tini böylece tağyir ve tebdil edebi• 
lecek olurlarsa acaba lhtillfın karı• 
tık ve muzlim •aatlerlnde ne olacak?. 
demektedir. 

Komllnist Hareketleri 
Briiksel 11 (A.A.) - Ahiren 

Macaristanda birtakım kon -nist
lerin idam edilmiş olması M car 
siyasi miiltecileri mehafilinde bO
yük bir heyecan tevlit etm"jtir. 

15 kadar Macar kom nisti, 
dün Brükseldeki Macar s faret· 

hanesine girmişler, eşyayı tahrip 
etmişler, camları kırmışlar, mlis· 

tahdiminden iki kişiyi yarala• 
mışlardır. ikisinin de yarası ağır
dır. 

Mutaanızlard~ yalnız d6r
dü tevkif edilmiıtir. 

·-······-----,·--··-···-··-· ·-· ____ , .. , .. _ ... __ ___ 
Beyin Müzesi 

Sovyetler Böyle Bir Mü
essese Tesis Etti 

Moıkova, 10 (Hususi) - Sov
yet hükumeti, inkıllbın ön 18• 

fında çalışmış ve biiyük kc1biliyet 
sahibi olduklarım gösterıriş ze

vatın beyin!erinden milrekl ep bir 
müze tesisine karar ve miştir. 
Şimdiye kadar bu müze e 30 
insdn n beyni toplanmışt r Leni· 
nin beyni de teşhir ec: enler 
arasın dadır. 
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Tayyare Piyangosunun Keşidesine Devam Edildi 

ÇANAKKALE Bugünkü Keşidede İkramiye Kazanan 

in ili;
11 Ordusil;·~

0

'ı);~;;~ Numaraları Aş~ğıda _Okuyunuz 
g M J On üçüncü tertip Tayyare Piyangosunun birinci keşidesine dün öğleden sonra Dariiı· 

ması uvasa asızKalmışb fünun Konferans salonunda başlanmıştır. Keşideye bugün de devam edilmiş ve biti-
,,. rilmiştir. Bugünkü keşidede kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız: 

Fakat şunu da kabul etmeli ki beklenen ileri hareketinden bir 
bu sırada Jeneral Hunter-Weston 
düşmanın cenuptaki mukametinin 
kısa bir zamanda 1 kırılacağını 
bekliyor ve başkumandamo da . 
kendi harekatına müdahale ede• ... 
cek derecede karadaki hareklt
tan malumattar olmadığını zan· 

· nediyordu. 
Bütün sabah ve hatta öğleden 

sonraya kadar bile Y sahilindeki 
kıtaat olduğu yerde kaldı ve 

Helles'ten vaki olacak ileri ha· 
reketini bekledi. Y deki vaziyet 
okadar sakin idi ki Kolonel Matt· 
heus ile yaveri sabahleyin Kirte-
ye beş yüz yarda kadar yak-

. laşmış ve tek bir düşman 
neferine bile tesadüf etmemişti. 

Kirte köyü bile metruk görü
nüyordu. Bugün öğrendiğimize 

göre Kirte köyü o sırada haki· 
kalen metruk idi. Çünki burayı 

işgal eden iki Türk ihtiyat bölü
ğü İngiliz bombardımanı başlar 

başlamaz cenuba tahrik edilmişti. 

Sabah saat 7 ,30 da sahilden 
hareket eden iki bahriye silahen· 
daz bölüğü, sahilin cenubu şar
kisine doğru bir mil kadar iler-

ledi. Fakat oralarda olduğu 
haber verilen Türk topunu 
bulamıyarak ve saat on bire 
doğru hiçbir mukavemete ma· 
ruz kalmadan avdet etti. Bunun 
üzerine kaymakam Koe X sahiline 
helyosta ile işaret ederek ihraç 
hareketinde mukavemete maruz 
kalmadığını bildirdi ve Y de kal
mak mı yoksa Cenuba X e doğru 
ilerlemek mi lazım geldiğini sor· 
du. Bu haber o gün Y sahilinden 
alman yegane haber idi ve o 
da cevapsız kaldı. 

Sabah saat 9 da ve tekrar 
öğle üzeri X cihetinden sıkı ateş 
sesleri geldi. 

Fakat biltün gün asıl ihraç 
mevkilerinden harekata dair Ko
lonel Mattheus'e bir haber gel
mediği gibi fırka kumandanlığı 
karargahından da bir emir vürut 

etmedi. Bu şerait tahtında 
Kolonel Mattheus en mühim 
vazifesinin Y sahilinin muhafaza· 
ıı olduğunu düşündi.i ve öğleden 
ıonra saat 3 e kadar cenuptan 

emare göremeyince derenin ke
narını terkederek kayalıkların 
üz.erinde ve ihraç mahallini mll
daf aa edecek bir mevkide mev· 
zi almıya karar verdi. 

llerdeki arazinin her nokta
smı tarasaııt edebilmek için tu· ' 
tulan bu hat, elde bulunan kuv
vetle müdafaa edilemiyecek de
recede ·uzun ve binaenaleyh pek 
zayiftı. 

Fakat maalesef bu ricatten 
ihracı setreden zırıhhlar haberdar 
edilmedi ve kayalıkların tepesi 
etraftaki araziden daha pek mür
tefi olduğu ve binaenaleyh gemi· 
)erden görünmediği için, bahriye· 
nin karadaki kuvvetlerin mevzi· 
leri hakkında hemen hemen hiç 
malümatı yoktu. 

Kolonel Mattheus'ün mevzi ' 
almak kararı oldukça geç kalmış-
tı. Her nekadar keşif kolların
dan henüz bir tehlike işare· 
ti yok ise de, Türklerin Hü· 
cumu başlamak, fırtına kop
mak üzere idi. 

Sarafim çiftliğindeki karar
gahında bulunan dokuzuncu Tiirk 
Fırkası Kumandanı Sami Bey 
fngiliz kıtaatmın harekatını da
kikası dakikasına haber alıyor ve 
bahkçı kulübesinden Morto körfe
zine kadar olan bütün taarruz 
cephesinin müdafaası yalnız kendi 
farkasma mevdu olduğu için, 
mes'uliydinin ağırlığım tamamile 
müdrik bulunuyordu. 

Öğleden sonra saat 1 de 
İngilizlerin Y .;ahilinde karaytl 
çıkmaları üzerine cenuptaki kıtaa
tınm tehlikeli bir vaziyette oldu
ğunu takdir eden Sami Bey, 
İngilizleri denize dökmek için 
Uç ihtiyat taburlarından birisini 
bir sahra bataryasını ve bir ma
kineli tnf ek bölüğüuü sahile 
doğru tahrik etti. Y sahilindeki 
lngiliz kıtaah henüz siperlerini 
kazmıya başlamadan evvel bu 
takviye kıtaatı cenuba doğru 
ilerliyordu. 

l o ~ !):\:! 
Saat dörtten sonra Kirte 

ile Galli deresi arasından bir 
Türk sahra topu ateş açtı, 5,40 
ta da bütün gece devam edecek 
olan hücum silsilesintn biri~cisi baş
ladı. 

( Arkast var 
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LAMBASI 

TlTO • LANDI - PARIS 

Elcl.trikton clalı:ı c;ok cııı iııdir. 

pwı-ıı=~11' 'l'ulıııııbas ı ı ' o laıy ı k::;ıı olarak 
'I f F benzin ile i1ler. J\oku-:uz nı 
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fSTIALI liAYRI KABiL VE 
' TEMiNATLIDIR. 

Tecrübe edilmek üzere ıo gün içiu 

mecc:~en ' erili r . 

nesi ıııli k:ıta luı.;la r iicret,jz görıc1crilir. 

lstanbulda: Yoş ildirek, Sıv:ıcıy~n 
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re tlıanesiıı den iı:;toy i niz. 

30,000 URA 
Kazanan 

16013 
10,000 URA 

Kazanan 

3374 
5,000 URA 
Kazananlar 

1247 
2,JOO UHA 

' 

Kazananlar 

10088 
~1795 
2414 
11454 

1,500 URA 
l(azananlar 

2239 
1,000 URA 
Kazananlar 

4426 
47164 
9548 

26218 
37681 

7651 
41_915 
39239 
26376 

35197 1220 

9573 
14234 
24243 
25001 
15092 

17221 
35306 
39869 

150 liRA 
Kazananlar 

11 246 
352 ı:M 

·:16801 
866 

4l{) t6 

41 231 
30654 
16928 

12738 
8478 
42 1 1~ 
45232 

1656 
33085 
32283 
13959 

42852 
23762 
3645 
3186 

33067 
3l754 
14525 
11695 

13967 

18498 
12255 
48712 
40623 

22640 
44877 

15218 
22459 

1872 

10992 
527 

3251 ı 

23289 
33269 
46236 

46482 
22367 
11928 
21897 
3728'1 
6835 

15033 
26328 
21756 
26374 
2789 

32822 
12724 
6701 

32953 
20252 
29296 
... 1770 

23723 
11613 
41294 
48972 
42306 
28776 
42781 
15707 
45371 

I047 

5692 
'27425 
35546 
21025 
29106 

48542 
67~0 

25621 
8273 

16565 
29785 
2222 

38883 

1805 
28410 
43667 
5505 

=========;:::,· 30590 

Polisler Kazandı 
Bugün çekilen 30 bin liralık 

bilyük ikramiye Karagümrük Po· 
lislerinin miişterek biJetine isabet 

. etmiştir. 

3998 
38744 
11390 
48875 
40105 

30 lif1A 
Kazananlar 

34747 
13174 
31951 

19662 
1979 

13662 
3091 

40699 
15478 
311 ı 

46793 
7427 

45180 
5846 

38910 
32423 
11992 
13405 

217 
45964 

4082 
29827 
12515 
15384 
10805 
201 81 
26693 
20829 
3931 l 
21945 
38751 
31412 
13552 
18•~7 

9364 
26981 

1360 
32091 
13775 
23165 
155-S4 
31961 

26619 
26537 

47964 
31949 
11 290 
1974 

4560.> 
38795 
19937 
25560 
26117 
24420 
11864 

41 ~02 

10688 
36512 

445 
10528 
13339 
490G8 
5659 
2377 

16840 
47078 
17126 ' 

4811 
30819 
18018 
27451 
39359 
38328 
24106 
28~45 

30902 
367 

45858 
16466 
11772 
17315 
5140 

16798 

44518 
4379 

46269 
43286 
36817 
10013 
L5265 
30659 
19616 
38535 
28842 

40944 
15847 
36833 
18269 
41783 
13952 
dSBd 

3(m:i 

23686 

2978 
20807 
37381 
27279 
22043 
26695 
9565 

23595 

14359 
6043 
7551 

40949 

29986 
30835 
4355 

20448 
5798 

15200 

4671 
11032 

1284 

4628 1 
34704 
36630 
3füi00 
18325 
26088 
18955 
33769 
7019 
8112 

12290 
47f~ 

37873 

32961 
49769 
27269 
15218 
24942 
34259 
3982 

12927 
38569 
15624 
12431 
32008 

17282 
47835 
39267 
34043 

20035 
23461 
41351 
30190 
44207 
11096 
27685 
40318 

2fü!83 
16800 
15414 
26862 
5I03 

46842 
8813 

43539 
43147 
43415 
33405 
26073 
11206 
11670 
24907 

30916 
17147 

7494 
38661 
22146 

1478 
525 

11 413 
18404 
31395 
21 836 
3797 1 

47804 
15682 

337-W 

24876 

56. LiRk 
/ Kazananlar 

{ 1~16 36941 3~338 29615 
30~52 11~82 17480 9806 
45428 44048 28029 8482 
2796 35421 ~781~ 30727 

40357 36513 41508 22451 
35963 7519 5079 36517 
24481 16626 15149 17562 
22103 28929 32851 24441 
48404 16146 13569 41626 
36382 12578 40788 7561 
49313 11955 43352 14127 
~5318 22037 27442 38021 
36336 27803 34367 66 

1648 25841 43270 40526 
39056 29012 29878 26864 
32403 37988 19444 12898 

460 20848 . 49134 48524 
29975 9613 40972 34848 
37489 34766 21461 33998 
41720 34524 4861 37200 

1081 18P6 46248 17354 
37484 37278 13145 42308 
9442 39973 29501 37027 

28582 9082 22417 38042 
13733 45778 41075 48443 
14448 48236 11531 3452• 
38645 27295 
11574 5922 43404 19252 
28476 13716 41243 29911 
49760 43019 33211 39916 
46562 6967 
===-==============:;;;;====~ 

9755 
3890 

27542 
47940 
35131 
29516 
13351 

12685 

19469 
11179 
12270 
13136 

680 
18421 

26700 
46629 
31482 

34805 
19041 
31803 
40301 
2093~ 

7994 
5252 
7808 

34796 
34434 
49149 
43520 
32764 
22125 

4J068 
36010 
18301 
22279 
40923 

1908 
38752 
47073 
49163 
33822 
13859 

22921 
39081 
43865 
32005 
35736 
34277 

41631 
47648 
37944 
24263 
26518 

1397 
33048 
21302 
25526 
46958 
48512 
40422 
23278 
20412 

43889 
2792 

40454 
27796 
11038 
38388 

47767 
36912 

16667 
3621 

6580 

33611 
46332 
45569 
35512 
39825 
13750 

26716 

9530 
49046 
33662 
3794 

30216 
23621 
10833 
49626 

11 
10203 
8685 

141 
35918 

17083 
47111 
41472 
46998 

2589 
29i82 
43112 
12521 
12387 

865 

4529 

3997 
7983 

21151 
12508 
47342 
36421 
3579 

6636 
47402 
45238 
32747 
31817 

18951 
1 ı 21 

11151 
21580 
2884 

231 67 c:::e ===:::===.:==::=-=-======ı 

33643 Mükafat 
504 

41780 

1668 
18687 
32290 
38l34 
3337.2 

Bu keşidenin yirmi bin liralık 
mükafatı aşağıdaki 20 numaraya 
taksim edilecektir. 
7018 13964 14100 

13236 19894 887 
46U24 11987 11810 
26005. 41178 .. 10952 
45385 23986 7264 

17274 
32412 

1078 . 
44963 
9491 

/ 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları. 

Mnba.trlrf: 
Arnold Golopen 

-72-

"Yavaş Yavaş Edithin Bana Verdiği Sözü Tutmamış Ve Londra Sokaklarında 
Kalmış Olması ihtimalini Düşünmiye Başladım.,, 

• 
Amerikalı dostumun hUviyet 

urakalarını elde ettikten sonra 
Fransaya gitmek zamanı gelince 
aidip paralanmı aldım, elbisele-o 
rimin cebine doldurdum. Sonra 
trene atlayarak Fraosanın yolunu 
tuttum. 

Hudutta vakıA bavullarımı 
araştırdılar, fakat ceplerime bak
mıya lüzum görmediler, binaena· 
leyh sağ salim ~arise vardım. Ve 
derhal temiz bir otele yerleştim. 

iC 
Parise vUrudumun ertesi gUnll 

bir otomobile atlayarak dört 
muhtelif bankaya gitti~ ve her 
birin de birer kasa kiralayarak 
•ervetimi yatırdım. Üzerimde 
de ancak yüz İngiliz lirası kadar 
bir şey alakoydum. 

Artık uzun ıamandanberi ilk 
defa olarak geniş bir nefes alı· 
yordum. Omuzlarımın üzerinden 
ağır bir yük kalkmış gibiydi. 

* Bankalardan çıktıktan son• 
ra bir az yaya olarak yürüdüm. 
Şanzelize semtine gittim, büyük 
bir lokantada yemek yedim, 
ıonra ( Monınarter ) semtine 
çıktım. 

Belki hatırlarsınız: (Edith) -e 
bizim sabık mahallemize yer• 
leşmesini söylemiştim. Kendisine 
bu civarda tesadüf edebileceğimi 
limit ediyorum. Fakat ü;;aidim 
boşa çlkbt Blitt tepelerine ka
dar balihı 15obklarda saatlerce 
dolaşbğım halde kendisine tesa .. 

dilf edemedim. 
- Acaba hakikaten Pariste-

ml idi? 
-Kendi kendime bu suali sor

mıya başladım. Bana Parise gide· 
ceğini ve Pariste kalacağını sarih 
ıurett:e vadetmiş olmasma rağmen 
(Su tampton) da fikrini değiıtir
miş olama-ı mı idi? 

Fakat bu ihtimal varit değildi. 
-Edithin siması gözlerimin önüne 
geldi: Bakışları samimi ve muhab
betle dolu idi. Hayır, hayır. Al
danmıyot'dum. Fikrini değiştirmesi 
ve beni aldatmış olması miimkün 
değildi. 

Esasen bayatta bütün istediği 
Bilçarper ile Manzananm elinden 
kurtulmak değil mi idi? .Su
tRmptondan (Londra} ya dön
mek suretilıe kendi ayağile kapa· 
na girmek istemesi elbevt~e .akla 
ıığacak bir ihtimal degıldı. 

Evet burası böyle, fakat aca· 

ba neredeydi? 
Muvakkaten Monma.rter sem· 

tine yerleşmiye karar verdim. 
Bu mahalleyi ötedenberi seve• 
rim, .adım başında ya bir şaire 

y--
1 Fotoğraf Tahlili Kuponu 

'l.'abi:!.tinizı tığronme~~ isliyorstınu 

fo1o~:ı.fını-ıı 5 a.rlot knpon ile bir· 

likte uüm erinit. Foto~ra.fınıı; sıraya 

t5.lıhfü ve in.de edilme~. 

"'eya ırn.ıı' at! 1 

l im, meslek ıı _____ __. _____ _ 
Bulunduğu 

• ııı emie k.ct 

r o 1oğ;ra.f :n fişar 
edecek ml '( 

- - 1 

I'otoğ'ra.Iııı klişe3i 30 kurujluk 

1 
ya bir ressama, yahut ta gt\zel bir 
kadına rastgelirsiniz, san 'atkir
lar Ye güzeller semtidir. 

Burada akşamın onundan iti
baren apartmanlarına çekilen 
borjuvalar yoktur. Monmarter 
neşe ve fikir diyarıdır. 

Yatmurun Altmda Bir lfÇI •• 
Maistr sokağında son derece 

basit bir odaya yerleştim. Pen
ceremden , üzerinden binler • 
ce kuşun cıvıldadığı ağaçla
rile Parisin en neşeli bir yeri 
olan Monmarter mezarlığını gö-
rüyoruriı. Stanthalden Emil Zolaya 
varıncıya kadar birçok Fransız 
meşahirinin burada uyuduklarını 
düşünüyorum. 

Pariste bittabi hiçbir meşga· 
)em yoktu. Bütün işim bergün 
(Edith) e tesadüf etmek ihtima· 
lile sabahtan akşama kadar so
kakta dolaşmaktan ibaretti. Fakat 
yavaş yavaş ümidimi kaybetmiye 
de başlamıştım, kendi kendime : 

- Acaba her şeye rağmen 

Edith İngi!tereye mi döndü ? de
yip duruyordum. fakat diğer 
taraftan da bu ihtimali bir türlü 
kabul etmek istemiyordum. 

* Bu arada Edithe postadan 
alınmak üzere mektup yazacağımı 
vadetmiş olduğum hahl';ma geldi. 
Hemen posta şubesine koştum, 
hayır Edith buraya uğramamıştı, 
fakat kendisine muayyen bir 
tarih tesbit ettiğim için uğrama
mak ta ba.1da ıidi. Esasen uğra· 
yıp ıuğramadı.ğı da kat'iyetle 
belli değildi. 

* Gündüzleri sokakları arşınla· 
malda geçirdikten sonra gece 
evime dönüyor, lngiliz gazetele· 
•ini okuyordum. 

Maksadım bittabi Mister Loyd 
Corcun nutuklanndan zevk al· 
mak değildi, meslej'e ait haberler 
bwmaktı. 

Ben bu arzu ile gueteleri 
altüst ederken bir sabah Mor· 
ning Postta şu serlevhayı görmi· 
yeyim mi? 

Beyaz Kadın Ticareti 
Dikkatle okudum. Bu serlev· 

hanın altında şu haber vardı: 
" Bir müddettenberi maalesef 

timarhancle yatmakta olan meşhur 
detektifimiz Şarlok holmsin muavini 

Ailen Dikson dün akşam Pensil· 
vanya barında iki azıh haydudu 
yakalamış ve hapse tıkmışbr. 
Bunlardan birinin adı Manzana, 
diğerininki ise Bilçarperdir. 

Haydutlar beyaz ıkadm ticareti 
yapmakla. müttehemdirier. Fakat 
AUan Diksan'm kanaatine bakar· 

s~nız hu iğrenç ticaret haricinde 
müsellihan hırsızlık, adam öldür· 

me ve yol kesicilik gibi daha 
birçok ciirümleri de vardır ve 

tahkikat esnasında bütiin bunlar 
birer birer sabit olacaktır. 

Bu dakikada muhakkak olan 
birşey varsa 0 da Kiding hapis· 
hanesinde senelerce kalmak üzere 
iki tane yeni misafir geldjğidir.,. 

ı Arkası var ) 

Zayi - Hüviyet ciizdanımı ıa.yi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. 

Beyoğlu Tozkoparan Asaıa.1ı 

mescit Çatına. sokak 14 Sabri 
o,ğ1u Necati 

Zayi - Beyoğlu emv:ı.linden 3~32 
numara. ilo a.ldığım maaıa ait cüzda.
nın senedini zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eı:ıkieinfu htıkmi! yo'k.tur. 

.Miltekait, M. O. Fikri 

Resminizi Bize Gönderiniz., .. 1 1 

.. "" Sogliyelim ... Size Tabiatinizi 
8 lsmaH Bey.; Gü,giıı ve ınüte· 

şebbistir. Elin· 
tlen iş gelir, he· 

cerikli olur. Ça
lışmaktan çe· 
kinmez, ıbaş· 
kaların ı ıra· 

dclerine ko-
la y lıkla uysal
lık göstermez, 
kendi fikir ve 
kara r1 arın da 

musırdır. İddiacı ve münakaşa
<'Jdır.Muaınelesinde Çiylik yapmaz. 
Bir şeyi anlattıktan, menfaatlerine 
uygun bulduktan sonra yapmak 
i~tcr ve takip eder. Çabuk konu· 
~ur tavırlarında çevik1ik vardır. :,; ' il 
g Kenan B.: İntizamı sever. tar
zı telebLüse 
dikl·at eder, 
moda cer~y::ı.ıı· 
!arına tabi ol
mak ister. pek 
sokulgan ve 
uysal değildir, 
daha ziyade 
kendb inc tabi 

L olunma:: ını ıs· 

ter. Kadın ve 
sc\ gı bahsinde . maceraya Il!-ü~e
nıa) ildir. Maddı ınenfaatlerı ıh
ın:ıl etmez. Şöhret ve ikbale 

lma'ktan haz ve heyecan 

ııo Hakkı B.: Samimi ve nıütcva· 
zıtır. İşlerin· 
de aceleyi ih
tiyar eder. Otu
rucu ve sıl.ıcı 

işlerden Zİ) nde 
hareketi davet 
eder meşgale
lerde muvaffak 
lur, teşvikle-

re kapılır. Eğ· 
lencedcn malı· 

ruın kalmak istemez. Bir §eyi ça
buk anlar gibi görünür. Zevahire 
ehemmiyet verir. 

• 
t t Mehmet Ef.: Azimkirdır. Men
faatlerine uy
gun gelen iş· 
leri yarıda hı· 
rakmaz, rah.a· 
tine pek düş
kün değildir. 

Yatacak, yiy;ecek 
ve giyecek hu· 
susunda müş· 

külpesent ol· 
maz. Baz an 
sert ve tok sözlü olur, hakarete 
tahammül edemez. Mukabele eder, 
feragat ve müsamaha temayülleri 
kuvvetli .değildir. İnadı terketmek 

1 

Istanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
MabaJle ve mevkii Sokağı No.sı 
Beşiktaş Şenlikdede Y eniyol 37 

Cinsi 
Han o 

Müddeti icarı 
933 mayıs ga· 

Galata Okçumusa 
lstinye 

Cami hariminde 
Neslişah camii 

Meşrutehane 
yeaine kadar 

Bakırköy 

Üsküdar Ağaha
nıamı 

" 
,. 

Tahtakale Rü9-
·tem paşa 

" • Çarşı 

" 
" 

Zeytinlik 6 
lskenderbaba 

" 
Papazzade 
hanı altında 
Papazoğlu 
Sahaflar 
Ağa 
Hacımemiş 

12 

22 
57-59 
53·51 
9-11 

" " Kumkapı Tavaşi Sil· Çeşme 
24 
41 

Meşratehane 
Hane 
Tekkenin se· 
lamhk dairesi 
Tekkenin ha
rem dairesi. 
Mağaza 

., 
Dükkan 

" 
" 
" 
" leymanağa 

Çelebioğlu Alc1ettin Tahmis. 78 Ardiye 
Galata SuJtnnbayazıt Yenişehir 40 Dükkan 
Beyazıt Sekbanbas.ı Simkeshane 89-93 
Yakupağa -

,, 

Galatada Mehmet Ali 
Paşa hanı alt katında 

··" " ,, 

29 Yazıhane 

41 ,, 

" 
" 
" 
" 
.. 
" 

" 
" 
" 
" 
" .. 
., 
iki 

" 

" 
., 

Usküdar Selimiyo Tekke 22·24 Baraka ,, 

91 

• 
iH 

• 

" 
,, 

" 
" 
t> 

,, 

" 
" 
,, 

sene 
,, 

" 

" Fatih cami Muvakkithane Oç sene 
karşısında mahalli 

Fatih Kirmasti 

Balada mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emiak hizalarmdakl 
milddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri 
Eylfılün 3üncü cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin 
yevm ve saati mezlrura kadar Çemberlitaşta Evkaf Müdüriyetinde 
Akaret kalemine müracaatları. 

İstanbnl Küçük Sıhhat Memurları Mektebi 
Müdürlüğiinden: 

Pazar ve sah günleri saat 9,30 dan 13 e kadar kız ve erkek 
ta1ebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti her senenin Ağustos a}'I 
nihayetine kadardır. Bu tarihten sonra talebe kabul edilmez. 
Tahsil müddeti iki senedir. Nehari ve meccanidir. Mektepten mezun 
sıhhat memurlarının ilk senelerde haremde derecesi (17) dir. Son• 
raları kıdemine göre diğer devlet memurları gibi maaştan 
arttırılmaktadır. Mezunlar l,sa hizmete tabidir. Müracaat Sıhhat 
Vekaletine ve yahut mahallt Sıhhat Müdürlüklerine kendi el yazı· 
larile yazılmış bir istidaya aşağıda yazılı evrak ve veıailrin asıl 
veya musaddak suretlerini bağlıyaralc g6ndermek ile olur: Fazla 
izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep idaresine 
müracaat edebilirler. Arzu edenlere ve taşraya matbu ve mufassal 
duhul şartlan kağıtlarından gönderilir. Şartlar: 1 - Türkiye Cümhu
riyeti tabaasından olduğuna dair hüviyet cüzdanı. 2 ·Tahsil etmı, 
olduklar& müesseselerden alınmış hal ve hareketlerinin mazbut ve 
kusursuz bir derecede bulunduğunu müş'ir hüsnft hal varakası .. 
3 - 4,5 X 6 eb'adında sekiz tane fotoğraf. 4 ·Aşı kağıdı. 5 - Anka
ra, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir Nümune hastahanelerile lstanbul 
Çocuk hastahanesi, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Samson hastaha
nelerinin birinden alınacak rapor (Bu rapor bir zarf içerisine ko .. 
nacak ve zarfın kapatıldığı bir mühür mumiyle ve bastahano 
başhekimleTinin milbUrile mühlirlenmiş olduğu halde iıtidalanna 
leffedecektir. 6 - Yaş itib~rile 324, 325, 326, 327, 228, 329, 330 
doğumlulardan askerlikle alakası olmıyanlar ( yani hizmeti askeri· 
yesini ifa etmiş veya heni.iz X muayenei intihaiyesi icra edilmemif 
bulunanlar) ahnablleceklerdir. Lise mezunları bu kayde tabi değil
dir. Tahsil, itibarile: Orta tahsili ikmal edenler ile bu derece tahsil 
gördüğünü imtihanla ispat edenler kabul olunurlar. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~---

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikası sandıkhanesi için kapalı zarf usulile ve şartna• 

mesine tevfikan ( 470) metre mik'abı kereste satm alınacaktır. 
Bunun (190) metre mik'abı tam boy (280) metre mik'abı da kısa· 
dır. Münakasaya iştirak edecek taliplerin teklif ve teminat mek· 
tuplarını (15-8-932~ pazarte~i günü saat (14) te Galatada Mubayaa 
Komisyonuna levdı etmelerı ve daha evvel şartnameyi komisyon• 
dan almalar& 

Maarif Müdiriyetinden: 
Ônllmüzdeki 17 - Ağustos - 932 tarihine müsadif çarşamba gilnO 

ıaat üçte ayni pazarlık suretile kiltnphanelere lüzumu olan nısfı 
meşe ve nısfı diğeri gürgen olmak tizere mevcut şerait dairesinde 
(234) çeki odun mübayaa olunacakt1r. Talip olanların %1on beş de-
pozito akçesile birlikte yevmi mezkôrda komisyona müracaat ey• 
lemeleri ilan olunur. 

Barut İnhisar İdaresinden: 
Barut ve mevaddı infilikıye fişek ve av mülıimmab ve av saç

ması, ve el'abı nariye bayileri yedlerindeki beyjye ruhsatnameleri 
tecdit edilecektir. 

İstanbul vilayeti hududu dahilinde bulunan bilcümle bayilerin 
eski tezkerelerini, adreslerine gönderilmiş taahhütnameleri ve itcişer 
fotoğraflarile beraber tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında idare
mize müracaatları lüzumu ve bu müddet zarfında müracaat etmi
yenlerin yedinde bulunan eski tezkerelerin hükmü kalmıyacağı ci
hetle bayilik hakkını zayi edecekleri ve yedlerinde bulunan emtiayı 
inhisariye ticaretinden menedilip haklarında bila ruhsat mevaddı 
· · · ibi muamele ifa olunacağı ilao olunur. 
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1 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 1 

Az ON ME YVA Tuz U Mide ve Barsakları ağrı vermeden temir.ler. 

l BASURU köktlnden keser. 

taamı latif ve zevkle İ~ilobilir bir ga1.0·1. sııvu vorir. 

ttMAZON TUZU,, ndan memnun k&Tm1y:\nlara B11hçe

kapıda Jı Bankası arkasrnda MAZON BOTTON 

ecza depoımodan bedeli iade edilir. MAZON ismine 

dikkat ediniı. Büyük şitesi 100 kurut. 

Dr. HORHORUN 
Zlihrevt n Bovlt b:ıstıılıklar todavl· 

hanesi · Beyoğlu Mulenruj yanuıda 
Zambak aokak No. 4l. 

Leipzig 

. . ~eccani Seyahat 
sergisi ıç\n 

Leipzig 1932 Sonbahar sergisi 

ANKA 4C~ 
iSMET PAŞA KIZ ENSTiTOSO 

Kayit ve kabul şartları 
1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayit ve 

kabulüne başlanmıştır. 
2 - İlk mektep mezunlara birinci sınıfa, diğer orta derecedeki 

mektepl~rden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul edilirler 
3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe almacak ve müracaat sıra

sile talebe kabul edilecektir. 
4 - Her türlil izahat için Mektep Müdürliiğüne müracaat edilmesi. 

Yüksek Ziraa Mek 
Kayıt Ve Kabııl Şeraiti 

Ankara Yüksek Ziraat Mektebine 1933 senci tedrisiyegi ıçm 
•İtajyer talebe alınacaktır. Kayit ve kabul edilecek efendilerin : 

1 - Lise mezunu olmaları, 
2 - Vekaletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene sitaj gör· 

meleri lazımdır. Sitajyerlere sitaj müddetince mahiye 50 lira 
ücretle ayrıca harcirah tahsisatı verileceklir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebeasından olmaları. ( Hüviyet 

cUzdanı) 
8 - l 7 den aşağı ve 22 den yukarı yaşta olmamaları, 
C - Ziraat mesleğinin icap ettirdiği kabiliyeti bedeniyeye 

malik ilel ve emrazdan salim olmaları ( doktor raporu ile ) 
Ç - Sitaj veya tahsil devresinin ortasında melru mazeretsi.ı 

sitaj veya mektebi terkedenlerin hükumet tarafmdan kendilerine 
yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair noterlikten musaddak 
kefalet vermeleri. ( Mektepçe verilecek nümuneye tevfikan ) 

Mahalle ihtiyar heyeti ve polis merkezinin hüsnlihal mazbatası 
ve 4 kıt'a fotoğrafları da lazımdır. 

Bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin Eyliil 1932 gayesin 
kadar Ankara Yüks~k Ziraat Mektebi Rektörlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

,, 
/"UKUFE 
iT RİYA.Ti 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükôfe 
Losyon[ arını Y aratb 

Bütün Şiikôfe Losyon, ekistre, 

parfünJerinio esası tabi1 çiçek 

esanslandır. 

Kibar tabakanm atametl farikasıdır. Nefaset ltlbarlle hiç bir 
ŞOKOFE mUstahzaratma tefevvuk edemez. 

İstanbul Mintaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: 
Talebe kayit ve kabulUne başlanmıştır. Mtiddet 14 Ağustos 932 

pazar glinü saat 17 de bitecektir. 
ı - Leyli meccanilik için lstanbul Vilayeti niifusunda kayıtla 

olmak. 
2 - llkmektep mezunu bulunmak ve 15 yaşından yukarı bulun-

mamak. 
3 - Mektepte talim edllen mesleklerde çalışabilecek sıhhat ve 

bünyede olduğu mektep doktorunun raporile sabit olacak. 
4 - hkmektepte okunan derslerden yapılacak müsabaka imtiha

nında mektebe alınacak talebe adedi arasına girebilmektir. 
Fazla tafsilat için mektep idaresine müracaat edilmesi. -
İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
] - 6 Açık deniz motörü için nümunesine göre ( bezi idareden 

verilmek şartile ) tente yaphrılacakbr. 
2 - Yevmi ihale, 15 Ağstos pazartesi günü saat 14 te icra icra 

edileceğinden isteklilerin % 7,5 teminatlarile Başmüdiriyet binasmda 
hazır bulunmaları. 

TafsilAt başlıca sayaha.t acoutaları ' 
1stanbuldaki fahrt ınilınesııili: Miihen-
diı H. ZECI\::;F.R. Galata.da Ahan 
ve M!inih han 5 inci kat No. 1 
28 Ağustos ilft. 1 EylUl (dahil) nfimu
nellkler sergisi - :n Ağustosa kadar 
mensucat scrgi:ıi - 28 Ağustos ila. 
ı J<~yliilo kadar inşaat, ev levazımatı 
ve mevıtddı iptidaiye sergisi. 

BEŞlKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
'l'alcbc l,nyılııı lıı;ış'nıı ınıştır. 

Bi~ki, diki,:ıı.ıkı~, şapka, quıı"i ~i<;ok. 

kumat boyal!lrı ile rofliın vo toz
) inat, Bircığrafi ligretilir. 'l'asrlikli 
,ahııdetııaıne verilir. 

Derslere 1 cyliildo La~l,111.ıcaktır. 

Akaretler No. 64 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 
karşı en müessir deva S E R V O l N 
haplarıdır. Depoıu, lataubul Sirkecide 
Ali Ri:ı:a Merl<eıı: ccıı:anc.id 1 r. Taıraya 
150 kuruş poıta ile gönderilir. lzmlrde 
lrgııt Pazarındaki Trnbı:on Yeni Ferah 
cc.ıanelcriııdc bulunur. 

Ucuz, hiylesiz, birinci koyun, 
kuzu eti yemek için yalnız 
Pendik'te vapur iskelesi yanın· 

da 64 numeroya gelini.!. 

Tornacı ustası aranıyor 
Taliplerin Bnhçekııpı, Taş Han, Z!ngal 

Şirketine müracaatları 

ae,ıkta~ icra dairesinden: 
Dor~lau dolayı nıa.hçuz ıııiistaıııp} 

lıir oda takımı, ponlo taşlı lıoro ırıa:ı. 
• <)'' '8 ')'") ayna vo sıgara solıpaqıııın -·) · ..,_ 

tarihine ıniisadif ;1:3 li H~I:.! salı giiııil 
saat rn raduelcrinde açık arttırma 
suretile Ortakiiy çarııs111da satılmasına 
kurar vorilmit olmakla talip olanların 
yövınU meıkfmla. hazır bulunacak 
memurine ıııllrac:ıatlıırı il!lıı oluıım. ________ __.,,_.-.--.-.-..--- -

Eatlh Askerlik Şubeslndenr 
IIer ne suretle colp edilmemiş 324 

c.loğunılu nıak..,ure 324 dahil tam eh: 
liyetnamoli piyade, levuııın. Ranayı 

harbiye, suvari, top~u, hoki ııı, J.ifçi, 
eczacı, baytar ve digor sınıflara nıon
sup olanlar ı :E) IQ.l 932 de hazırlık 
ı ... 1l':ı.3ına ırnvkeuilccaklerinden 'lrılıadot· 
naıııo chliyutmııııe;,itıi l Eyltı\t) katlar 
ı;ulıeyo ilırnz ot ınoleri. 

* t TekaUt l.aııunu 37 ıııaddosiıı-
de dereceli öı ıııııallimlorın muayene
leri her U~ sone(lo bir askeri sıhhiye 
heyotiı.ıce mu:ı.yeno otlilorck derecele
ri ~·cni<leıı toslıil olunacağı mu:-arrahtır. 

· ~ ratih asl,er alına 911lıesiııde 
],ayıtlı ın11lıtelif doroco1enlcıı ıııalCtl 
buluııup ta uaimi olıııı) aıılanl:ıo waada 
ıııuııyont'yc 1:lLİ 'o <lovre nıııaycııe za
mnnlnrı go~nıiş to honiit nıu:ı.yenoleri 
husıısurııla ıııılra.cnat otıııoıni, olaıılar
dan ııınern zabitan memurin ve 
ınonsuhini :ı. keriy o ilo efratt'l?n ycil
leriııdo mevcut senedi rosuıilerinde 
takailt ,ubo~inin ıııcşruhatı ıno\ cut 
olmıyanların ınaas yoklamalnrı yapıl
ııııyaca~ındaıı mua)eneye gıtmeleri. 

Son Posta Matbaa•ı 
sz::=. ~=============-

Sabibiı Ali Elaoaa 
Neıriya• Müdilrüı H..W Llitll 

llJ!IJ .. _. .... ,._ .......................... - .. , 

Çikolatacılar 

Bon bone ular 

Şekerlemeciler! 

Etlketlarlnlzl • 

kutularmızı ~ 

renkU erHst 

ikramiye ku .. 

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı-

rablllrsinl7. 

Tel fonı 

23969 

'Z!U!A~(}[~H{ uppp;ıs.nqı?S 

·ıo.Cec.ımnı ;ıpUfl1'1{ mnqıc ıuueıoıqe1 uıuı.ı:>na-ı!}.8 ZE61 

---!S3A lQ! V V AA3NOS O!Od 
aa•r::mm5::.:::rııelil'" Kız ve erkek - Leyli ve nehari -.--11111!~•-•• 

İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün aınıfları mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır 
Cumartesi, Pazartes1, Çarşamba günleri ıaat IO dan 18 • 

kadar müracaat o lunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 

lm-•-------l1ililll!lıı.. Telefon 22534 •---------.. 

TÜRKİYE 1 

t::'!ı:~~~! b:~ki ~~;;~rk ~:!~~·al~ 
Cumartesi ve çarşamba günleri sabahtan akıama kadar Çarşı· 
kapı tramvay mevkifi ile Beyazıt arasında Foto HilAl ittisalinde 

139 numara Mustafa paşa hamnda Musiki birliğine 
a.- müracaat olunması. 4 

İstanbul Belediyesi İlanları * 1m; ...... ~~~~ . ..-~~ ..... ;eır;;,~~--~.......,...,_;,,;;;;,;;;w~__.,,.."A....-:4--......... ~s;;;;;;;;;;; ... 
Mektep İnşası 

Beykoz kazası Cümhuriyet, Poyraz köylerinde inşa edilecek 
iki mektep kapah zarfla ·münakasaya konmuştur. Talip olanlar 
keşif evrakını görmek için hergün Levazım Müdürlüğüne mllracaat 
etmeli münakasaya girmek için teklif edecekleri bedelin yllzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat, makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını J 8 ağustos 1932 p~rşembe gün ti saat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. (1] 

lst~nbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
ı _ Yeni Sayyat Muşu ile Tü~bisar v~ Me~.ik motörle!inin ma· 

kine ve aksam tamiri fenni keşıfnamesıne gore pazal'lıga konul-

muştur. . 
2 - Yevmi ihale 14 Ağustos pazar günü saat 14 te icra eddece-

ğinden isteklilerin yüzde 7.5 tominatlarile ham bulunmaları. 


