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Bir San'atk8rımız Dünya Gü- ~n Kazançlı Meslek Hangisidir? 

Zelinin Heykelini Yapacak ilk Cevabı Maarif Vekili 
Esat Bey Verdi 

Feriha Tevfik HanJm Diyor Ki: 'Gü- "Gençler Terakki Amili Olabilmek 

elimiz Emsalsiz Güzelliklere Malik ir.,, lçiB~nn~~r~!!:!!~~en~öre Yürümelidir.,, 
~---~~~~~-

F 
bitirmiı gençlerin Ye bUhaua o 

Keriman Hanımın Kardeşi atoşla Eğlenceli Bir Mülakat! ıençlcrin baba ve analarıDIR fikir. 
lerini kurcahyan çok mtıhim blr 

Dünya güzeli •e bizim gllze· 
limiz Keriman Hanımın şehrimize 
geleceği gün, dün de yazdığımu: 
gibi henüz k~t'I olark belll de~il~ir. 

Avrupadan avdet ve şehrımı· 
Ee muvassalat tarihinin kısa veya 
uzun olması ihtimalleri vardır. 
ÇünkU dünya glizell Keriman 
Hanım Pariste bulunan bir ak· 
rabasından bir davet mektubu 
almıştır. 

Bu mektupta, Keriman H. 
Parise davet edilmekte, bir ay 
kadar misafirlik teklif olunmak
tadtr. Fakat Keriman Hanım ver-

d . w • cevapta lstanbulu çok 
ıgı . d 

.ı.ı. I d'gw ini vakit geçırme en 
uz e J , b"ld' . • 
dönmek istediğini ı ırmıştır. 
Bununla beraber dünya gllzell 
)'İne Parise geçecek, fakat orada 
ancak bir hafta kadar kaldıktan 
ıonra memleketimize dönecektir. 

Alkıf, Alkıf 1 
Brilkıel, 3 - Dllnya Kraliçesi 

~eriman Halis H. dlin akıam 
nıeri sefarethanemize giderek Sefir 
KAmil Beye iadei ziyaret ve 
kendisini telgrafla tebrlk eden 
ili makamat ve eıhasa şllkran· 
larının arzını tekrar rica etmiıtlr. 

Kraliçenin şehir dahilinde do
laş ması bir mes'ele olmuştur. Me
raklı halk kUtlelerl mllthiı izdi
ham halinde sokaktan kaplamış-

t Keriman Halis Hanıma ır. 

sayısız buketler ve hediyeler 
takdim edilmiş, yüzlerce fotoğ
rafçı ve sinemacı tarahndan re
ıim ve filimleri alınmıştır. 

Tür k Bayrağına SelAm 
Dünya güzeli Keriman Halis 

Hanımın misafir bulunduğu otelin 
üstüne şanlı bayrağımız asılmıı
tır. Cihan güzellik kraliçesinin 
ikametgahı önünden - gözleri se· 
ınada - akışan binlerce halk 
Türk bayrağını ve onu temsil 
eden Türk güzelini alkışla· 
maktadır. 

istikbal Hazırllkları 
Dünya güzeli Keriman Hanı· 

mın İstanbula avdet ve muvasa• 
latının büyük bir hAdise teşkil 
edeceği anlaşıhyor. Birçok mües
seseler kraliçeye takdim edilmek 
liı:ere şimdiden hediyeler hazır• 
lamiya başlamışJarchr. 

Odn de yazdığımız gibi İzmir, 
Bursa, Gemlik, İzmit, hatta Sam• 
sun ve Adana gibi yakm ve uzak 
şehirlerimizden birçok kimseler 
dünya güzelinin istikbal merasi· 
minde " ha.zır bulunmak Uzere şeh
rıımze gelmek arzusunu izhar 
etmişlerdir. Hatta bu şehirlerden 
şimdiden bile bazı kimseler şeh
rimize hareket etmişlerdir. 

Heykeli Yapılacak 

Bütün bunlardan başka şeh· 
rimizdeki maruf heykeltraşları
mızdan bir zat Keriman Hanımm 
büyük bir heykelini yapmıya 

karar vermiştir. . 
Bu zat dünya pı.ıi tehrimiz• 

GUzellmlz va dünyanın gUzell (Foto SUreyya) 

gelir gelmez bu teşebbUsll hakkında Halk Evine hediye edilecektir. 
Keriman Hanımın pederine milra Edlrnedan Hediye 
caat edecektir. Tahmin edildiğine Edirne, 4 ( Huıust) - Kerl-
göre bu heykel Belediyeye veya ( DeyaoH 14 Dncn sayfada ) 

Zonguldakta 
Yakalanan 
Ha .. qdutlar 
-~ 1 

Haydutlar allahıartie bir ar ;::; d a 

Zonguldak, 2 (Hususi) - Bir 
müddet evvel, Kelik kömilr oca· 
ğında çalışan amelelerin aylıkla
rını götüren bir kavası öldürerek 
45 bin lira gaspeden şerirlerin 
muhakemsine şehrimiz Ağır Ceza 
mahkemesinde başlanmıştJr. Hay
dutların elebaşısı olan Ali ismin
deki şerir ktsılmadan bu cinay~ti 
mUdafaa için yapbit aöylemlşt&r. 

l 
Bugün 

Sayfa 

En Güzel 
Kadın Ayagı 

Hangi ~lif/ettedir? - ·--
Çok cazip bir anket açtık --

ilk S.ıall11r -·-BugUn t3 Uncu sayfadadır .__ ____________________ , __ 

LEZZET, KUVVET VE TASARRUF 

Cihan Lükı Şekerini 
Tarclla Edtal• 

ıual helezonu vardır. Kocaman 
bir acaba ile ba~hyan bu mtııkUl 
ıualin sonu föyl• gelir: 

- Hangi mesleği tercih et• 
melfyim? 

Yahut: 
-- Çocuğumu banfi mektebe 

vereyim? 
Dünyanın Ye muhtelif meı• 

feklerin vaziyetleri malQmdur. 
Bu mevzu üzerinde fazla dur
m1ya lüzum yoktur. Fakat 
şunuda yine tekrar edebiliriz ki 
bugün lise diplomasmı almış bir 

r1 genç için ve bilhassa o gencin 
babası için en zalim dert, meslek 
intihabı meselesidir • 

Çllnki bütlln mesleklerin 
hepsinde kazanmak ve kazanma
mak ihtimalleri, karşılıklı olarak 
o derece fazladır. işte biz, genç• Maarif Vaklll Esat ,Say 

lerin ve genç velilerinin, bu mllş- rinde bulmakla beraber ilk ce· 
klll meaelenin önilnde daha fazla 
yorulmamalan için bu zorlu suali 
eu mühim idare ve iJim adamla
rımıza sorduk, onlardan aldığı· 
mız cevaplan bu sütunlarda her· 
glin sıra ile neıredeceğiz. 

Öyle zannediyoruz ki bu ce
vaplar alAkadarlar için bir şifa ola· 
cakbr. Bugiln ilk yazıya Maarif 
Vekill Esat Beyin cevaplan ile 
başlıyoruz. 

Esat Bey anketimizi tam ye· 

vaplarını şu cümlelerle ifade ettb 
" - Bir Vekilin böyle bir 

anket ve böyle bir sual ka11111n-
da vereceği cevap ıllpheslz ki 
umumiuir. Ben liselerimizi bitiren 
bir talebe için, ıu veya ~bu mes
leği tercih etsin, bu meslekte ıu 
veya bu olur tarzmda bir tavsi
yede bulunamam. Buna tabiidir 
ki siı de takdir edersiniz.,. 

(Dnaml 12 ' n ci ıayfada) 

Bir Nahiye Müdürü Ka ., 
çakçılıktan Mahkllm Oldu 

Malatya 4 ( Hususi ) - Vilayetimizin merkez kazasına merbut 
Kale nahiyesi müdUrU ile jandarması ve bekçisi kaçakçılık cUrmile 
ihtisas mahkemesine ıevkedilmişlerdir. Yapıla muhakeme neticesinde 
kendilerine isnat edilen cürllmler sabit olduğu için Mü.dür bir sene 
hapı cezasına ve memuriyet hakkından da milebbeden mahrum 
kalmıya mahkum edilmiştir. Jandarma ile bekçi de birer sene hapse 
mahkQm olmuşlardır. Ayrıca bekçi hakkmda tütün kaçakçılığından 
elli lira para cezasma hllkmedilmiştir. - l\1. l. 

Her Yiğitin Kalbinde Bir Aslan Yail'ır! 

- Uyusun da büyüsün... Ninni 
- Oiinya güzeli olsun... Ninni 
- Keriman l(ibl allzel olsun... N li i D n D i it •.• 
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Telefon Şirketi Ve 1 ________ 
1 
_______________ 

1
• 

Milyonerlik 
Telefon .Şirketi, yeni tcsüı ettiği 
Anupa !ıatt1 iı;in &boneleri ndeıı 
ııir.am ha.Tici ikiter yıiı lira ıit
tcınckto '\'6 verilmediği t:ı.kdirde 

telefonun kesileceğini söyl<ıınok

Uıdir. Bu hususta halkamız 

4!iror ki : 
Ahmet Hiıa B. (Orta.kl'y Kthcali

pata 83) 
- Telefon ŞirketiDU. hiikômetle 

yap lığı mukaveleyi filan bitmem. 
Fakat şimdi Avrupa hatta tesis ettim 
diye •u b.ltranlı z.amaocia abone1e
nnden elli, yüz lira a-ibi mübim bir 
pıua iateaıe.si hiç t.e muıbki deA-ildir. 

il 
Fovzi B. (Sultana.hmct Firuzaga 54) 
- Telefon, elektrik, tramvay gibi 

f~yler bllyük ıermayedar grupların 
tqebbüderidir. Bunla:r eıvveli te.l· 
••b kendi paralari.e yaparlar, aonra 
da halktan atdıldarı illcretle.rje ya~aş 
yavq masraflarını ödemiye ıçahprlar. 
Şimdi telefon ücretlerini peşin nri· 
7oruz. Kuançsıdık ve qsidik dev-
rinde balkın bu ıekilde peşin 'Ücret 
•ermesi :firkete büyük menfaatler 
temin etmektedir. Aynca biç konuş
mak ihtimali olmıyan kimselerden 
Avrupa batb ıiçin para İltemesi 
kat."iyyen doğ.ru değildir. .. 

Şe,•ket B. (Top'kapı Merkczefendi :70) 
- Telefon Şirketinin Avnıpa 

batbnı tesiı için ne urfettiğini !bil
mem. Fakat bugün ::ıbonelerinden 
toplamak istediği paramn yeküııu 
aspri bir milyon liradır. Acaba tir· 
ket lbu it için bu kadar para ar· 
fetmiı midir. Sadettifini lbile kabul 
ebCk p1ecek nesillerin ele :istifade 
edece.ti bir tesisatııı biitiin masrafını 
l>apnkii abonelerin sırtına yilkleme
•İ doğru dqi!dlr. Mademki bu toe· 
.ıut pefin para ille yapılacaktı o 
lbalde bllllu btanbullular kendileri 
yaptırmahbrdı. Hem tesisatın aııhibi 
olurlardı bem de belki daha ucuı.a 
mal ederlerdi. 

Cevdet B. (Sultanabmet Bcsle~r

oıman ıma!ıııllcsi S) 
- Bugün litanbuldaki telefon 

abonelerinin yüz.de beti bile Avrupa 
Ue konuımaz ve konuşmak ihtiya
cım da duymaz. Ancak büyük tica
ret müesseseleri ve aj.mslaT Avrupa 
ile muhabere edeceklerdir. Bunlar da 
istenilen avansı mühim menfaatleri 
olduğu için ~erebilirler. Fa'kat ko
n111mak ihtimali olmıyanlardan 1PUA 
istemek kat"iyyen dotru değildir. 
Hükumet Şirketin bu tale'bine mini 
olmalıdır. 

Florga 
Hadisesi 
Haydutluk Maznunlan Dün 

Tevkif Edildiler 
Geçen pazar günü geee Ffor

ya yolunda Davutpaşa Kışluı 
civar.anda bir haydutluk hadisesi 
olduğunu :ve bir otomobilin önü
ne ( 15) kişi geçerek bir kadını 
kaçırdıklannı yazmıştık. Hadise· 
ye vauyet eden Baktrköy Jan-
darma K'1mandanı yüı:başı lbr.a
him Bey dün tahki{catını ikmal 
etmiş ve (15) suçlunun evrakını 
Bakırköy Sulh Ceı:a Mahkeme
sine vermiştir. Banlar<lan 1smail, 
Abdullah, Hasan, Cemil, babçı· 
van Mehmet ve Şevki hakkında 
tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 

Bir . Zorba Yakalandı 
•• • 

Biı Adam Onüne Gelenden Haraç isti-
yor, Verilmeyince Gürültü Çıkanyordu 

Usturacı TalAt isminde azılı bir sabıkalı geten· 
~erde Kasnnpaşada bakkal Zeki ve ka'hveci Ra
'1tlazan Efendilerin dükkanlarına uğramış, kendile
rindea :har.a~ 11>ar• istemiş, fakat arzusu yerine 
getirilmeyince bu dükkanlamı camlarını '..kır.nuşb. 

geçen sefer şikayet e'ttin. Sanki bana ıne yaptılar .. 
Ne yapabilirler :zaten.. lfakat ben senin ıemdiiin 
sütü şimdi burnundan getiririm, Tabancamı çeker, 
burasını duman içinde bırakırım. 'V'ahut tanınıadıjm 
ıbir ikop~ senin !başına musallat eder, bmaya 
kaçak sigra kağıdı attırır, seni böylece yakarım.,, 

Ustaracı Talat .dün de g.ürültülü patırtılı bir 
haaiseye sebep olmuş'tur. Y npbjı.mız t.ahkikata 

göre bu yeni hadise şu ıekilde cereyan etmiştir: 

Talat bu sözleri söyledikten :sonra ortadan aa
~aşmuŞtur. F'B'.kal hiraz ıSDnra yanında lGtinriiı Sall
hattin ve Cafer isminde iki arkadaşile tekrar dük· 
kana ge'lerek Ramn:a.n Efendiye ~tmıya lbaşlamıfbr. Tal at dün yine Kasım paşada Ye yine kahveci 

Ramazan Efendinin dükkanına ,giderek selim, sa
bah vermeden şöyle bağıtmıştır: "Hey ••• Sen beni 

Faka'!: lbu sırada yetişen polis memurları lbu 
!keyif bo"Lan lkafadar1an yaka1amışlardır. 

- ----- --
İnhisarlarda 

Mülhakat Daireleri Ne 
Zaman Tevhit Edilecek? 

tn'hisarlarm m'ülhakattaki dai
relerinin birleştirilmesi 1ba1kkmda 
telkikat yapılmaktacbr. Bu kıs· 
mm yeni vaziyetleri Eyliilde 
belli olacaktır. 

Deniz ikadrosunda muf ettişlet"" 
den Vehbi, IEsat, Naim, Refit 
Beylerle, ·nşaat "e tamiRtt mil· 
dürii Şevki Bey açıkta ka.nup. 
Diğer açıkta kalan memurJerm 
miktara ıpek azdır. 

Eroin Kaçırıhyor ! 
Son günlerde Bulgaristandan 

bazı ıkiınseler tarafından :şehrimize 
Eroin kaçakçılığı yapıklığl hak
kında bazı :şayialar çıkmıştır. 
Bunun üzerin~ :alakadar polis 
memurları şiddetle takip 'hare· 
ketine geçmişlerdir. 

Tiftik Fiati Artıyor 
Dün Anadoludan lstanbula 14 

vagon buğday gelmiş ve iyi 
.buğdaylar yedi kuruş otuz para
dan satılmıştır. 

Son 'Zamanlarda Ruslar Tiir-
kiyeden epey tiftik almışlardır. 
Bu satışlardan s011ra tiftik fiati
nin :artacağı söylenme1dedir. 

Çorapçılar Muafiyet lsUyor 
Öğrendiğimize göre muafiyet

ten tekrar istifade etmek i,in 
trikotaj, çikolata ve çorap labri
lkalan hükümete müracaat ede
celderdir. 

Lise~erde r:.eccani Talöbe 
Bu sene liselere geçen seneye 

nazaran daha .az meccani talebe 
alınacaktır. Hususi mektepleri 
leyli 'Ücretierinin de bir miktar 
tenzili esas itibarile muvafık gö
rülmüştür. 

Ôrmanlarda 
Fıaaliget 
Başladı 

lstanbul Orman Amenajman 
Heyeti Yalova ve lha ısı orma.n
lar"nda tetkikat yapmak v-e mu
hafaza orman.annı tefrik etmek 
üzere dün tam !heyet !halinde 
Ya ovaya ıg'itmiŞ ·r. ~ lova ve 
hAıv.alisi ıomıanlarmı muh:ehza ve 
umrmııarım temin ·Çin u hava iye 
Orman mı'tr.olöni Enver 18. tayin 
edilmiş ve e..""llrine lbirç.ok ımu'ba
lıilaT ~crilmiştir. 

Diğer tar.aftan lmıir Orman 
Amenajman Heyeti IBaşmübendisi 
Abmet Mitha't Beyin Tiyasetinde 
teşkil edilen bir beyel ,..rıc vi
liıyetlerm de tetkikata memur 
edihnişıir. Bu heyete, lstanbn1 
gropandan Mühendis Ami, ~on· 
y& grupundan Mühendis Adil, 
S msun grupundan Mühendis 

ra.t 8. ler ayrılmı 1.axdır. Sam· 
sun Orman Amenajman Heyeti 
Başmühendis !Muavini Şel"ket 18. 
Bartın -ve lb.avcuisine memur edil
miştir. Dadaym Eğriceova Orman 
Komiseri Fıikri Bey Silifke Or
man üdür. iiğiine nakledile4·Ck 
yerine llmıir Orman Amenajman 
Heyetinden Memduh Bey, ayni 
e~etten Rif.at .Bey lneholu ve 

havalisi ormanlarına nnkledilerek 
yerine Ankara O.rman Kontrolörll 
Remzi Bey, lzmir Orman Kon· 
trolörü Kemat Bey Konyaya, 
Konya Orman Müdiiril Nuri Bey 
Maraş M.üdür1üğüne, Aqmımynda 
ikmali 'tabsil eden Ati Kema1 B. 
Orman Ameliyat Mektebine tayin 
edilmişlerdir. 

İzmir Orman Amenajman 
Grupu, Balıkesir Vi'liyetinin Dur
sunbey kazasına tabi Alaçam 
ormanlarında amenajman planı 
yapmak üzere lzmire hareket 
etmiştir. 

Seyyah Geliyor 
Yarın şehrimize e, yüz. kadar 

Amerikan ıenahı pecek, şehri ge-
zeceklerdi. 

Tütün 
Komisyon On iki Maddeyi 

Müzakere Etti 
Türk tiifünlerinin fiatlerini lro· 

ramak ve tiitlin!erimizi ıslah et
mek için tiitı'iin kanunu üzerinde 
ta:dil ~ta e:nur edilen komsiyon 
şimdiye ·adar on "ki maddeyi 
muza ·ere etımİŞtir. 

Diğer yebniş illa madde de bir 
ıay :zarfmda mü~e ve .n. 
ınakaşa edilecektir. Komisyon 
tesb'it ettiği tadili:h hmsat Y.e
lkilelline bildireock, vekalet le 
Millet Meclisine yeni lbir tlliin 
bnmıu projesi teklif edecektir. 

Şika et np 2m GörıUldU 
Bak .• allar cemiyeti tarifmdan 

bazı eKer tacirleri ibak'landa fe• 
kcr fiatı!eıini sehepsiz yükselttik· 
leri iddi:ısile yaprl•n :şikiy.et 
ıı•cwh göriilmemİitİr. BakkaUar 
eemiy.etine şikayetin tavzihi iMi· 
rdirilıniştir. 

30 Bin ~şi Yı zt1dı 
E'SDaf murakabe heyeti tara

fından kay'itleri yapılan emaf 
mik'tan otuz bine yaldaşmaktadır. 
K'ayit bittikten sonra Cemiyetler 
mura1cabe bürosu arasında dalla 
Gkı bir rab1\a tesis -edilecektir. 

Yeni Mahsul Hekadar ? 
tktısat Vekaleti ticaret odala

rına yeni mahsul ııraziyetini lllOI'· 

muştur. Oda bu hususta tetkikat 
yapmaktaJır. 

Muallimler Toplamyor 
İstanbul muallimleri bugUn 

öğleden sonra Muallimler Bir1iğin
de bir toplantı yapacaklardw. 
Bu toplantıda muallim1er.i a1ib
dar eden bir takım hulruki me
sele1er görüşülecektir. 

Dün Müthiş Bir 
Facia Oldu 

Dün şehrimizdeki Karamiluel 
fabrikasında bir facia olmU'Ş n ... 
••• Wr usta i' haşında can vel"t 
mlittir. HicU .. ,ayıe olmuştur: 

Ustabaşı Ahmet Ef. her zamanki 
ıa»i fabrikaya çalışmak lıere gelmiı 
-.. ilk İf olaraka motöre ka) ıı ta1.-
-k iıtenüş tir. 

Motör birkaç devir ynptıktaa 
aoara birdP.nbire ıüratini arthrmıt 
•e zavallı amele pantalonunu nıotöre 
lk9tumıtbr. Küçük bir ihti1at ı%lığıa 
· .. bel>ıyet verdiği 1bu hailise pe1t fena 
neticelenmiş ıve zavallı ur>tabaşının 
baeatı kopmuşlar. Manleae:f fac;a b'• 
kadarla da kalmannş, ustabaşı maki• 
ne başında derhal can vermi~tir. 

Hidise hakkında tahkikata b&f" 
aın.ış'br. 

il"arJh EncUmenl Toplandı 
Yeni yazılacak tarih lt..ita bının 

programını çizmelde meşgul olan 
Tiük Tarihi Tet'kik Encümeni dila 
te'kraT top1enmıştlr. 

ıOzam Tactrterl Ne istiyor? 
Lmir aDim tacirleri ilduıat Vekl• 

letiaa müracaat ederek Çeltos lova.k .. 
yaya üzüm .atmak imkanı kalmadı• 
~ını, buna sebep te Çeklerin şeker 
takaaile 'üzüm almaları olduğunu 

"ilt!liTmişler, bafta bir çar~ bulunma• 
ıını rica etmişlerdir. 

Stadyum Fenere Sa!ddı 
Kadı köyündeki Fener S a d)·omQ 

Fenerbahçe ldübüne 10 sene mnd .. 
detle· \ ' C taksit1e tefviz edilmiştir. 

1Bo1's Maçtan Başlıyor 
lstaabul mı11takası bnks b"rinci• 

ililderi gdecek pcrfembe günündCQ 
UU..ren baılıyaeaktu • 

Tedrls Usu llerl GörUşüldU 
Dün ~ehrimizdeki Liıe, Oııtamek• 

tep ve San'nt Mektepleri Müdürleri 
Maarif Vekili E-sat Beyin r~yafiatindt 
bir toplantı yapmıılardar. Bu toplaai 
bda bu mektıepleri alakadar edeq 
terbiye Ye tedris meaelcle~· örGtül 
milştür. Ôğr.endiğimize göre, Maar.1 
Ve'k'l1eti muhtelif rnıntaka1arda, 9 
•aıtallerin zirai v-.e ik'tısadi \•aziyet4 
._.ine ıuygun Saa'at Meitt~plcri a9• 
mayı düşünmektedir. 

Yenl Bir Llse Açıhyor 
Alınan rna~iimata göre Vefa Q,.. 

~~111ektebi~in "'1. der1 scnesindett 
ııtibaren ıse ha1•ne kalbed' lmesine 
kanar verilmiştir. 

l:dll Bey ftnkaraya Gtde'Cek 
Şehrimir.de b111onan Gfırnrük v.;. 

klle'ti Miisteşan Adil Bey bu :ıkşa• 
!Lb.braya gidecektir. 

Sergiye Rağbet Fazladır 
Galat.asa.raydaki yerli mallar sen 

pl hergüo binlerce halk tar.afııı• 
dan ıiyuet edilmektedir. Bu sene 
ser1riye daha fazla r-.ğbet .göıte .. 
rilme'kte ve Hb§larda da mühioı 

blr fa.ılahk göze çarpmaktadır. 

Biriken 
Paralar 

A.nkara, 3 - 1931 ı9Cnesi gay .. 
sinde Twkiyedeki bankaJarın 38 
milyo. lirayı bulan küç.ük tar.arruf 
hesaplarının yekünunu 1932 lienesl 
gayeıinde 50 milyon liraya çıkut.-
mak için mitli iktısat ve tasarruf 
cemiyeti tarafından her vasıtadan 
'is'tifad~ e<iere'k halla imkan nisbe
tiade para biriktirmiye tcş,,.ik :yo!aaı 
da Ti!iyetlere tamim1er yapılmıştır. · 

-=-

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

l : Komşu - Hasan Bey, 
ortalıktaki tebeddülin tabii far
lundaaın. 

2 - Şeker yine d~ iye baş
ladı. 

3 - H.iliyorsuµ ya, kırk .alta 
liraya kadar fırlamıştı. 

4 - Ne ise ;ki gündür 36 
liraya düŞtü. 

ıs: Hasan B-ey - A b1nd~"• 
düşünce, yüz okkalık aandığife mad
rabulann bquıa difmeli ki •eYİH• 

yiml.. 



Hergün 

Akdenizde. .. 

Boıazlar 
._______ Vaıfl Ratlt 

Akdenizin Boğazlar denilea 
mOselael kapııı devletler için daima 
bliylikJak amili olmUf ve daima 
en büyük devletlerin elinde bu· 
lunmuştar. Botuların sahillerinde 
kurulan ilk bOytlk deYlet "Tru••n 
phridir. 

Jf-
Boğularda kurulan bu büyük 

Tllrk devletinin ömrünün bin se
neden fazla devam etmiı olduğu 
muhakkakbr. Çlinkti yerin altın
da bin aeneden fazla aürmftt bir 
bayabn kat kat izleri duruyor ve 
birkaç "Tnıva" ıebri biribiri üs· 
tnne çökmiiş yatıyor. Yer altında 
yatan Truvalarm · adedi bir elin 
beş parmağı ile aayılamıyacak 
kadar çoktur. 

* ( Homer) in layemut kıldığı 
bu şehrin IOD ve korkunç muba· 
rebesini yine Homerden 6ğreni
yoruz. ( 1185) gemi ve 100000 
kadar tahmin edilen, herhalde 
yetmiş binden fazla aıker Truva• 
yı mubuara etti ve zamanın 
en kahraman Ye muharip milleU 
olan TruYahlar neticede mağli\p 
oldular. Galipler de Trunya 
JOk eylediler. 

Yama ve J&ima edilen Tur
va sokaklarmcla botazlanmıt va
tandaş kanlarının MI gibi aktığı 
dakikalarda kansam elinden tut· 
muı kaçan, babumı omuzlannda 
tqıyarak gittiren Tranb Ene, 
Travanın mah•olmuı zanaedilea 
ilıtifa m ve terefini AkdeDİ&İn or
tuaoa nakletti ve Romayı kurdu 
we • O zaman dtınya akdenizden 
ibaretti - saltanat merkezini de 
bofulardn b6ylece Romaya 
intikal ettlrdL • Asrı hazır muharebeleri ka· 
dar muazzam olan Truva muha· 
nbeai •ifba. 1reWi1 T~ 
vahlar kaJaaetçe keadUeriaden 
aıağı olan dllflnana neden mağ· 
lt\p oldular? Boğazların daimi 
ıstırap ve faciuam tetlril edea bu 
ıuallerle biru Hnr& menul 
olalım ve botazlann aalıillerinde 
kurulmut diğer devletleri dolat· 
makta devam edeHm: 

Boğazlana kenırlannda ku
rulan ikiad btlyllk tehir maaile 
Bizans, Koutantinopl isimlerini 
tqamıı olan miailıiz lıtanbuldur; 
Tnrk lıtanbukdur. 

Bizans isminin nereden gel· 
diği çok mlinakaıa edilmiftir. 
Masalların söylediklerini kabul 
edelim ve şehri Allahları çıldır· 
tan ve Allahları baştan çıkar
tan, hibeleri kıskandıran bir 
ıuhun toruna olan ( Byzana ) ın 
kormuı olduğuna in-lım. 
" Truva " Boğazın Akdeniz 
ığzmda kurulmuttu, timdi ve 
mllebbeden yadeylediğimiz fs
tanbul ise Boğazın Karadeniz 
ağzına daha yakan bir YJ'l'inde 
Trakya yakasında Boğaziçinin 
başlangıcında, Marmara ile Ha~i
cin ara11nda kurulmuştur. Şehnn 
ismini verdiği Kostantine gelin
ceye kadar Bbanı hemen 
her hüklmd~ ve her milletin 
eline geçmİftL Bizanaa zaptey• 
leyen Romalı Kostantin, Roma'!ın 
payitahtını Roma Avrupası de 
Roma 1uy.. biiyilk Y~~n 
birleştiği bu pbre getirdı ve 
Boğazlan tekrar düoyanm idari 
merkezi kıldı. Bundan sonra 
latanbul Roma kadar biiyOk 
bir ısım ve Roma kadar 
bll1ük bir kuvvet buldu. 
Bizans lmperatorluğunun ilk 
ntlveai olan tehir, anadoluya 
bllcmeden ve Trakya, Makedonya 
ve Sarbiatam fetheden TOrlderin 
muvacehealnde o muazzam impe
ratorluğwa HD kalesi ve son par· 
çası olarak kalmııbr. Hir giln 
o kale de TOrk eline düştil; hattı 
Timur hidisesi çıkmasaydı belki 
elli sene evvel d8şecekti. 

• Dünyanın timdiye kadar em• 
uline rastgelmemiş olduğu. ~ir 
aarıınb, boğazlardan Tnrklen ııl-

• 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Eaki m Tirk tbrt.•eeeli: 
Ekmetinl ahnt.i ile kana, 4-. 
Bununla çahıarak kazanmayı ll!Y· 
aiye ederler. 

2 - a • .- :ıı: .. an d~fittL Bit. 
ilde iti yoral•adan •• terlemede• 
r8rmek lazımdır. Ter döktüren it 
iyi olmaz. 

• Alınleri • 

3 - Alanteri dikmeden it J•· 
palrilmek için de dimatı inldpf 
ettirmek l&:ıı:ımdar. Yiikaek dimatlı 
bir adam terlemeden dünyayı ye• 
rinden oynatabilir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Eskişehirde Bir Cinayet 
69 Yaşında Bir ihtiyar, Damadının 

Kafasını Kazma ile Parçaladı 
Eskişehir, 3 (Huauai) - Şehrimizde çok feci Cuma ulta iae kayıapederi lbrabim Efendi ile 

ve vahıice bir cinayet irtikap edildi. Bu kanh kendi ailesine ve çocuklarına birkaç defa sarhoı-
lıAdisenin sebep ve neticesi ıudur: Berlin Sefareti luk teairile dayak atm11tır. HAdiae ıeceal de b6yle 
ıabık tercOmanlarından lbrabim Ef. vaktile Berlinde bir dayak fashndan sonra İbrahim, berkea 
iken buradaki damadı şimendifer fabrikasında ka- uykuda iken eline bir kazma alllllf Ye damadı 
zana ntam Cama Ef. ye 3000 lira kadar bir para Cuma ustanın kafasına ve diğer yerlerine indir-
glndenniş. ibrahim Ef. burı.ya geldikten sonra ba mi§tir. Cuma uıta aldığı yaraların teairile hemen 
paraJI damadından birkaç defa idemi,, fakat &l'llftt\6r. 69 yaıında bir ihtiyar olan katil kayın-
alamamıftır. peder yakalanmaflır. 

Almanyada Şiddet Ve Buhran 
Kabinede TebeddülOiacak.Hitlerciler 
Şark Viliyetlerinde Dehşet Saçıyor 
Bertin 3 - ( A. A. ) - Al· Berfin, 3 ( A.A. )- Almanya• haberlere pre de Başvekil 

manyanm Şark eyaletlerinde tet· da siyasi vaziyet karıpldığtnı mu- Hitlercilerin hiçbir Ultimato-
hiı hareketleri mucibi endişe haf aza etmektedir. Fon Papen munun kabul etmemete ve 
bir tekilde yekdiğerini takip et· kabiaeaind• oa ıtıne kadar bir kabinede biç bir tebeddlll yap-
mektedir. tebeddlll olacaiı ı6ylenmektedir. mamağa karar •ermiftir. 

Bir takım meçhul şalualar Tereflllb ed• baza haberlere Hitlercilerin hldiaeleri Alman-
Prusyada küı S.yaliat Belediye gire Batftldi F 08

• Papea Paris yanın cenup ve ıark tehirlerinia 
reisini öld&nn6tlerdir. Diter bir sefaretine •• Pa1111 1efiri f oa bir çoğunda devam etmektedir. 
takım e,has ta bir havraya bom- Hot ta LODdr• sefaretine tayla ( Dttn geceyarı ana kadar gelen 
ba atmıılardır. edileceklerdir. Fakat diğer bazı haberler betinci aayfamızdadır. ) 

Doyçe Bank -
Müşkül Bir Vaziyette 
Kaldığı Haber Veriliyor 

Nevyork, 3 (A.A.) - Reuter 
Ajan• bildiriyor: Doyçe Bankan 
ecnebi kambiyosu almamak yU. 

zünden 1 ey1C'i!de vadesi gelecek 
olan 2..'i milyon dolirlık tediyatı 

İfa edemiyecek vaziyette bulun· 
duğu bildirilmektedir. 

kip atmak istedi. Türk kudret 
ve dehasının bir kere daha te
cellisine imkin veı"en dftşman 
taamım enelA Çanakkalede, aoaral 
da Dumlapınarda kınldı ve İstanbu 
da Tqrk kalmakta daim oldu. 

Mısır 
Hükumetinin 
Bir Kararı 

Kahire, 4 ( A. A. ) - Mısır
daki Rus bürosu müdllrU olup 
kendisinin Mısırda ikameti için ri· 
ayet mecburiyetinde bulunduğu 
şeraiti ifa etmeyen M. Vorobrifin 
Mısır bükômetİ tarafından niha
yet 25 ajuıtosa kadar Mııır 
topraklarını terketmeğe davet 
daYet edilmiı olduğu zannediliyor. 

M. Gra11di Londrada 
Londra 4 (A.A.) - ltalyaam 

yeni Londra btıyük elçisi M. 
Grandi, db akta• buraya mu
vasalat etınittir. 

lzmir Rıhtımı 
Müddeiumumi Maznunlann 

Tecziyesini istedi 

lzmir, 4 (Hususi) - Dlln 
deYam edilen Rıhhm Şirketi 
da Yaaında iddia makamı maznun
lardan M. Jmdan ve müdür iv Gif· 
renin rftıvet, sabtekirlık, enakı 
imha suçlarından muhasebeci 
Perenin evrakı imha, aahteklrlık 

suçlarından, maslahatgüzar Galip 
Beyin enakı imha •açundan, 
avukat Gat Frankonun rllfvet 
ıuçundan cezalannın tayini 
ve Frankonun evrakı imha ıuçu 
ıabit olmadıjlndaa beraetini ta
lep ettL 16 ağustosta mtıdafaa 
yapılacaktır. 

/STER iNAN, İSTER iNANMA/ 
Dün bütün tafallltile ve bGtün etrafile yazdık. 

Dedik ki: 
Telefon Şirketi milyoner olmaya karar •ermlttir. 

Bu makaatla tahaıldarlarını aeferber etmiş •e abone
lerini tazyik etmiye batlamııtır. Şirket Anupa batlan 

için abonelerinden cebren depozito panaı latlyor •• 
Yermiyealerin telefonlarını ke•cetini alylilyor. Bu it 
mukaveleye tamamen muhaliftir. Fakat tirket ba mu• 
hatif harekette bili denm ediyor. Bu ndyet kartı· 
aancia alikadarlarua harekete ıeçmek ıaraaı ıelditine, 

/STER /NAN. iSTER iNAN.VA! 

Sayfa 1 
• 

----------------------"'-
Sözün Kısası 

Münderecatımızın çok/a
gundan Dercedilememiş
tir . -

Olimpiyat 
Müsabakaları 

Dün Bir htilif Yüzünden 
Kıyametler Koptu 

Lo1-Angeles, 3 (A.A.) - 5000 
metrelik kotu: ikinci seri seçme 
mllaabakU1; Durna(lngiltere), Re
lers (Amerika), Petteraon (laveç). 
200 metrelik koıu ı Birinci aerl 
seçme, ikinci tur. Birinci Metkalfe, 
ikinci Valders, üçllncll Borçmeyer. 

Zaman: 21. 15-10 (Olimpiyat rekoni 
ikinci seri: Brinci. T olan; ikinci, 
Pearson; üçlincii, MentL Zaman: 
21, 5-10. Üçilncn seri: Binnci Lüti, 
ikinci, Simpıon; Dçllncll, Jubert. 
Zaman: 21 4 • 10. ( Olimpiyat re
koru ) d6rdllncü ıeri: Birinci, Jo
natb; ikinci, Vright; üçllncll Elliot. 
Zaman: 22, 4-10. Bup ıeyircile
rin miktan 45 bine balii olmak 
ıuretile bir rekor teıkil etmiıtir. 
Şimdiye kadar on bir Olimpiyat 
ve dört dllnya rekoru kınl
mııtar. Bundan bqka Gç dlln
ya rekoru egale edilmiftir. 
Eakrim (kadınlar) : Ataidakl ka
danlar, dami finale k.ı.uflard111 
Butler ( lnptere ) ; Gaia .. 
( lnptere ) ; Adama ( Belçi
ka ); Bogen ( Macaristan ) ; 
(Macaristan); Olaen (Danimarka); 
Munk ( Danimarka ); Pis ( A vu,. 
turya ); Loyd ( Amerika ); Sepoer 
(Felemenk); Men (Fransa); Boı· 
nol ( Frama ); Gattia ( Fransa ); 
Gardere ( Fraua ); Palacioı (Ar
jantin ) ; Larroz ( Arjantin ) ı 
Bloş (Danimarka); Ever, ( Ame
rika ); Levfı ( Amerika )ı Graf· 
fenrid ( Belçika ); Svezenenı 
( Belçika ); Burıipon ( Belçika )ı 
Kauner ( Almanya )ı Dejons 
( Felemenk ). Yan afır uldetler 
araaınd• yapılan gtlrefle Slrerf 
( Anetralya ) matltp olmllfhu'. 
Gtirefte Riftbof (ineç) , Fritl 
(A vuıturya) ya majlip •tmit Ye 
ağır aıkletler ıampiyonu unva
mnı muhafaza eylemiştir. 

Loı • Angelea, 3 ( A. A. ) -
Bisiklet mllsabakuı. 1000 metre 
çeyrek FinaL lık ıeri mllaaba
kalan. Chayya, aon iki yllz metre 
zarfında Mar~ ( Canacla ) ya 

ıalip gelmiıtir,Zaman:122,10 ikind 
seri: Vangemond (Felemenk), 
Thomaı (Amerika) yı yenmiftir. 
Zaman: 12,9. OçlbacD uride Grey 
12,9 da galip gelmiftir.D6rdllncll 
seride PelliJarri (İtalya ),Şambera 
(ln.ıUtere) ye 12,5 ta ıalip gelmlftir 
Biaiklet mOsabakuı. - 4000. 
metre. Movillefarine, Şayyo, Leg
rev ve Şekten mllrekkep Franaız 
takımı Harwell, Suthall, Holland 
ve Jonsondan mnrekkep lngll• 
takımına galip gelmiıtir. Tan• 
dem ( iki kişilik bisiklet ) mO
sabakası, 2000 metre. Felemenk• 
liler, Danimarkalılara ga• 
lip gelmişler, Danimarkalılar 
da diskalifiye edilmiılerdir. 
Mllsabakanın nihayetinde bu ml
ıabakaya iştirak etmit olan k ... 
danlar diıkalifiye edildiği zaman 
büyük bir atlrlltO çıkmışlar. 
Danimarkalı biaikletçUerden Krlı• 
tensen ile Genin, bu keyfi karan 
ıiddetle proteıto etmişlerdir. Son 
derece hiddetlenen halk jllriye kar 

ı ı haımane bir ıurette bafarmağa 
koyuhnUfbu': Bu ulme, Olimpiyat

lardan ziyade bir prof .. yoneller 
metingiııe yarapr bir aalm• idL 
4000 metrelik bilildet yanılan 
finalinde İtalyanlar, Fra11S1zlara 
galebe çalmıılardar. Zamaa 
4,53t0r. 

Bir Vefat 
Memnen latanbulda bulunan 

Amuya Maarif Mlldarl Murtaza 
Beyin dOn ajle yemeğini 
mllteakıp kalp aekteainden ftıc' .. 
ten vefat ettiiinl teeullrle haber 
aldık. 



SON POSTA Ağustos .t 

1 , ... _. ......... ._ ............................ ._ ............. ._ ..... _. ......... ~_t ______________ ~ı-
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Rutubetten !.. • İstidat 

Bal~~rde bir arkadaşın evi· Güzel Bir lrf an Yuvası i~llür 
ni soymuşlar. Amma nasıl biliyor 
musunuz ? Koca evi tamtakır 
yapmışlar, elektrik tellerine varın
c.y.ı kadar söküp j.(Ötürıniişler. 

Arkadaş beni görünce ah al, 
moru mor dert yandı: 

- Sorma birader, soyuldum. 
Öyle bir soyuldum ki, hırsızlar 
evdeki tozları bile süoürlip gö-
türmüşler. 

Ben cevap verdim: 
- Desene ki senin evde 

rutubetten başka bir ıey kal· 
mamış J 

• Çivi Fiatıeri 
Aram zda toplanmış, çene ça· 

)•yorduk. Bilmem, nasıl bir mil· 
nasebet düştü de çivi fiatlerinin 
fırladığından bahis açıldı. 

Birisi dedi ki: 

- Merak etmeyin, kışın fiat· 
ler düşer! 

Sorduk: 

- Kışın çivi ile alAkası ? .. 
- Allah, Allah... dedi, anla· 

madınız mı canım.. Odun kömür 

hakgetire ..• Bu kadar insan, ayaz· 

da bol bol çivi keseceğiz t Fiat· 
ler dütmez de ne yapar ... 

SUtsUzler 
Bugünlerde mısırdan bol bir 

ıey yok.. Adım başında bir mısır 

kuanr.. Her ıokağın içinde Ustn 
mııır dolu bir mangal: 

- Haydi kebabı yeni •or 
efendim •• 

Seyyar mısırcının mangalı et· 
rafına toplananlar arasından bir 
•lif teri sordu: 

- Nasıl mısırların, sütln mU? 

Herif, keskin bir Arnavut 
tlveaile cevap verdi : 

- Vallahi efenzım hepisi 

1Utlu ••• 
Mllşteri gevrek gevrek güldü: 

- inanacağım gelmiyor! 
- Niçin efenzım ? 
- içimizde sUtsilzler pek ça-

taldı da ... 

İzmir de 
Zengin Altın Made?)leri 

Meydana Çıkarılmış 
- -

lzmir gazeteleri yazıyor : 
Ege iktısadi mıntakasma dahil 

olan vilayetler dahilinde kıymetli 
maden aramakta olan maden 
mühendislerinden mürekkep bir 
heyet mesaisini ikmal etmiştir. 
13u heyet; Eg~ mıntakasının bir· 
çok yerlerinde altın madenleri 
bulmuştur. 

Bu madenlerden mUhim bir 
kısmı da İzmirde Burnava civa
rında bulunmaktadır. Toplanan 
maden nümuneleri dört sandığa 

konulmuş ve lktısat Vekaletine 
gönderilmiştir. Madenler mahlut 
vaziyettedir, bunların işlenmesi 
ve meydana çıkarılması mnhim 

bir meseledir. BilyUk tesisata ih
tiyaç vardır. Hazırlanan rapor
da bu hususta da izahat veril· 
miştir. 

Bir Muhtar Mahkemede 
Sındırgının Işıklar köyü sabık 

muhtarı Ahmet çavuş irlikAp 
meselesinden dolayı Adliyeye 
verilmiştir. Sındırgı müstantikliği 
Ahmet çavuşun mevkufen muha· 
"emesine lüzum görmüştür. 

lzmirdeki Buca 
Bir Cennet 

İzmir (Husuıi)
Şehrimizde irfan 
ve tahsil haya-
tından bahse-
derken Buca 
Orta mektebinin 
akla gelmemesi 
mümkün değil· 
dir. İzmirin yir· 
mi dakika öte· 
sinde olan bu 
güzel sayfiye 
köyü, denizin se· 
viesinden seksen 
sekiz merte yilk· 
sekte kurulmuş 
çok şirin ve ca· 
na yakın bir kö
şeciktir. 

Leyli 
Köşesi 

Ortamektebi 
Gibidir 

ramla spor ya
pıyor ve geniş 

havuzda da gün
de iki defa ban· 
yo alıyor. Mek
tebin ayrıca vo· 
leybol, basket
bol, futbol vo 
tenia sahaları da 
vardır. 

Buradaki ley· 
li Ortamektep, Buca Ortamekteblnden bir manzara ( Kö,ede: 

Kız talebe, 
dikiş ve nakı~ 
derslerinde bir 
sene zarfında vü· 
cudo getirdik
leri eserleri gli

zel bir sergi 
halinde teşhir et
miıtir. Bu eserler 

MUdUr Faik Bey ) talebenin muvaf-

Bucanın hakikaten görülecek !erile bağın ve zeytinliğini dolaş· 
müesseselerinden biri ve bina da tık. Mektebin dershane ve 
cidden güzel ve süslü bir yapıdır. yatakhane kısımları ayrı ayrı 

Mektep vaktile İngiliz mimari binalardadır. Yatakhanenin etrafı 
tarzında yapılmıştır. Geniş bir çok muntazam çiçek yollarile 
çam korusunun ortasındadır. Bu çevrilmi,tir. Buraları birçok hey-

korudan içeriye ayak bastığım keller ve fıskıyeli havuzlarla 
zaman mektebin Müdürü Faik süslUdiir. Talebe günler ısınınca 

8. beni nezaketle kabul etti ve öğle ve akşam yemeklerini bah· 
her tarafı gezdirdi. çede, çam ağaçlan altında ye· 

Mndür Faik Beyle beraber mektEodir. 
mektebin çiçek ve sebze bahçe- Talebe muntazam bir prog-

Keşan da 
Belediye Bir Spor 
Sahası Yaptırıyor 

Keşan ( Husust ) - Kasaba
mızda Belediye tarafından bir 
spor sahası yaptırılmaktadır. Genç
lerimizde spora karşı büyük bir 
heves ve arzu vardır. Esasen 
Belediyenin gençler 'lehine giriş
tiği faaliyet te bu candan arzunun 
bir tecellisidir. 

Yeni spor salıamız:n küşat 
resmi on beş güne kadar yapıla· 
caktır. Bu münasebetle burada 
parlak ve eğlenceli bir gün ya· 
şanacaktır. Çünki küşat merasimi 
günü civar kasabalarımızdaki 
gençler buraya gelecekler ve 
karşılıklı fotbul müsabakaları ya• 
pılacaktır. Belediye Reisi Ah
met B. gençlik ve spor hususun· 
da büyük bir alaka ile müceh
hezdir. - H. 

Sındırgıda 
Esrarengiz Ve Feci 

Bir Cinayet İşlendi 
Balıkesir kazalarından Sındır• 

gmın Kertil köyü civarında yol 
üzerinde ölü bir şahıs bulunmuş
tur. 24 • 25 yaşlarında olduğu 
tahmin edilen ve başında ol· 
dukça biiyük bir taş yarası 
bulunan bu şahsın hüviyeti henüz 
tespit edilememiştir. 

Maktulün Simav köylerinden 
olduğu, arkadaşı veyahut diğer bir 
şahıs tarafından parasına tamaan 
öldürlildiiğü zannediliyor. 

Oçüncu Bursa Tayyaresi 
Bursa halkının aldığı üçüncü 

tayyareye 30 ağustosta isim ko
nncaktır. 

Zonguldakta 
Seyahat 
Hazırlıkları 

Zonguldak, (Hususi) - Halk 
Evi tarafından tertip edilecek 
olan Yalova seyahati hazırlıkları 
ilerlemektedir. Halk Evi İdare 
Heyeti bu seyahat için Seyrisefa
in ve bazı hususi vapur şirket

lerile muhabere etınektedir. Se
yahat, en miisait teklifte bulunan 
müessesenin vapurile yapılacaktır. 

Yalovaya gidecek olan heyet, 
Gazi Hz. ne Zonguldaklılar na· 
mına arzı tazimat edecek ve vi
layetimizi şereflendirmeleri istir· 
hanımda bulunac.ıktır. 

Halk Evi, Yalova seyahatin· 
den evvel, kendi mensuplarından 
müteşekkil bir kafilenin Amasra 
ve Ereğliyi ziyaretlerini temin 
edecektir. 

Amasraya gidecek olan heyet 
bu şirin kasabamızdaki tarihi 
kalelerde tetkikat yapacaktır. 

Ereğli ziyareti, Ereğlideki 
0 GUlüç,, ırmağına kurulacak köp
rünUn temel atma mera:;imine 
rastlayacaktır. - A hııwl 

Karaburunda 
Bir Tecavüz 

İzmir (Hususi) - Karaburun 
kazasında çok garip bir hadise 
oldu. Evvelki glln tarlasına git· 
mekte olan 72 yaşlarında gülsüm 
H. namında ihtiyar bir kadın 
yolda 2J yaşında Osman namın
da bir gencin taarruzuna uğradı. 

Karaburun zabıtası miitecavi
zi yakalayarak İzmire gönderdi. 
O sman şehrimiz ağırceza mah
kemesinde muhakeme edilecektir. 

• Adnan 

fak olduğuna ciddi bir iıarettir. 
Maarif VekAleti Türkiyede tahailde 

bulunan bütün efganlı talebeleri 
bu şirin müessesede toplamııtır. 
lstanbulumuz da dahil olduğu hal· 

de, bütün memleket mektepleri 
arasında Buca mektebinin, bava, 
au ve manzara itibarile en 
güzel olduğunu söyliyebilirim. 

Bu mektepte talebe teşekkül, 
teşebbüs ve irade halindedir. 

Etem Alp 

Elizizde 
Havalar Hem Sıcak, 

Hem Serindir 
Elhiz (Husıısi) - Geçenlerde 

sıcakların çok şiddetli gittiğini 
bildirmiştim. Fakat bu sıcaklara 
mukabil memlekette hem serinlik 
ve hem c'.e eğlence mahalli olmak 
üzere birtakım parklar vardır. 
Belediye, hükfimet ve askeri 
parklarını bu meyanda zikre-
debilirim. Belediye itfaiyesi 
bu sıcaklara karşı on beş 
dakikalık mesafeden su getirerek 
şehrin en işlek caddelerini sulu· 
yor ve bu ihtiyacı da bir dere• 
ceye kadar tatmin ediyor. 

lf- Dün akşam buraya bir 
saat mesafede bulunan Vertetil 
köyünde saat sekiz sıralarında 
bir yangın olmuş, hAdiseyi 
haber alan Belt!diye itfaiyesi 
derhal yangın yerine koşmuş ve 
havanın fırtınalı olmasına rağmen 
yangını söndürmüştür. - Mu~tnfa 

Malatya da 
Bir Kaçakçı Para Cezasına 

Mahkum Edildi 
Malatya ( Hususi ) - Şehri· 

miz Adli İhtisas Mahemesinde 
şayanı dikkat bir kaçakçılık da
vası rli'yet edilmiş ve hUkUm 
verilmiştir. 

Davanın maznunu Adıyaman 

kazasının Musalla mahallesinde 
oturan Alemdar zade Gani oğlu 
Mehmet Efendidir. Yapılan mu
hakeme neticesinde maznun Meh
met Ef. kibrit kaçakçılığından 
26. 100, sigara kağıdı kaçakçılı· 
ğından 11.2600, ceket kaçakçılı· 
ğından 309 bin kuruş para ceza
sına mahkum edilmiştir. - l\L 1. 

Nurullah Ata 

insanlarda, hatta en hakimle
rinde, en kuvvetli ihtiyaç belki 
mucizelere şahit olmak ihtiyacıdır. 
Eşyanın tnbiati, nizamı fevkinde 
hiçbir kuvvet tanımıyanlar bile, 
o tabiate ve o nizama tama• 
mile nilfuz edemiyeceğimizi ileri 
sürerek, bilinen kanunlar hila· 
fmda, etrafta hiçbir desteği gö• 
rUlmiyen, fevkalAde hadiselerin 
vukuunu bekler, hiç olmazsa onu 
imkansız görmezler. Herhangi 
neviden olursa olsun zaruretlere 
tam bir nza gösteremiyoruz. 

Çocuklar arasında dahiler 
limit etmek; irfansız bir kimsenin 
de, sırf fıtri kuvvelile, bilyük ve 
gUzel eserler yaratmasını kabil 
sanmak hep bu mucizeye inti• 
zann, zaruretlerin inkıyadını g~ ... 
mek emelinin mahsulleridir. 

Fıtri kuvveti inkar edemem; 
bir kimsenin kendi gibi büyümUt 
diğer bir kimseden daha akıllı 
olmasını izah için .. timdilik • 
ya "eşref saate,, , ya fıtri kuv• 

vele inanmaktan baıka çare 
yoktur. itiraf edelim ki bu itikat• 
lano ikincisi de, daha ıerbeat 
bir kafanın mahaulU gibi gO. 
ıUkmeıine rağmen, birincisinden 
farklı değildir ; çünkü o da lıbat 
edilmiye mabtaçtır. labat edilmesi 

yani unsurlarının göıterilmeai, bf.. 
naenaleyh inkAr edilmesi, atılmaar. 

Zeka, iıtldat, iater qref ... 
atin, iıter herhangi baıka bir 
anlatılmaz kuvvetin mahsulü of.. 
sun, inkAr edilemez bir surette 

mevcuttur; maamafih her ikiıi de 
ltlenmeie muhtaçhr ve işlenm .. 
den hiçbir ıey veremezler. 

Bilmem dünyanın bugUnkll 
bilinde etrafımızda aırf tabiatfq 
ueri olan, yeni hilkatine insanın 

da eli karıtmamış bir ıey gör .. 
mek kabil midir? Yediğimiz 
yemişler aşıların, okşadığımız 

hayvanlar da muhtelif cinslerin 
birleıtirilmesinin eseridir. iyi 
mahsul vermesi için ağaç gibi, 

hayvan gibi, insanın da işlenmesi 
lizımdır. Yalnız kendi kendisin• 
den bir şey çıkarmak istiyen, 

hiçbir ıey veremez; yalmz kendi 
zamanı ve hattA yalnız kendi 

milletile iktifa eden de yine kısır 
kalmıya mahkumdur. 

BugUnkU fikir alemimizde lı• 
tidatlı, zeki gençler görilldUğU 
inkar edilemez. Hattı bazılarında 

insanı çok ümide dUşUren haller 
var. Fakat hepsi de çarçabuk 

aönüverecek diye korkuyoruz. 
Zaten çoktanberi gençliklerinde 

kendilerinden bahsettirip te bi .... 
denbire sönüverenlere alıştık. 

Dünya edebiyatında Shake .. 
peare davası vardar: İngilizcenin 

ve hristiyan Avrupa'nın en bari• 
kulade eserlerini yazan şairin 

bir ıspır olabileceğine artık 
kimse inanmıyor; onları yazan 
ya Shakespeare değildir, yahut 
Shakespeare yarı cahil bir ıspır 
değil, iyice okumuş bir adamdır. 
Homiros'un şiirleri de, kendisin· 
den evvel büyük şairler, büyük 

medeniyetler bulunduğuna delil· 
dir. Homiros kültür sahibi bir 
şairdi; çünkü kültürsüz şair 

olmaz. 

• 



Ot oa 
Kanferansı Niçin 
Endişe Veriyor? 

Ber.:elmU.1 lleml tefldl ecl• 
millet er Wrllllrlae lda hatlarla ...... 
laamıt ol4atu ~ 41aJ'UıD ,&I, 
flmdi de OttaYa KoahraM1aa p.-
rllmittir. 

Bu koaferan•t., la•iltare ile 
lntill• a.,aratorlataaa tetldl eti• 
do•1oalar, •ıriMrlae brp takip 
etmeleri IAaua .. ı.. lktuadl •IJaHtl• 
eunnl karacaldar .. r. 

Harici .ıyaMt, keaferanııa me.
•• llarlclcllr. Çlaldl imparatorla,_ .. , ........ ,....... ....... . ...... 
• ı..ı muaha11ran ID•llten luriM 
almıtbr• 

OttaYada, larllt.. imparatorla· 
~u• iktua• ltlerlae .._ nrmM 
ifin kuralaa bu mecll1, ,..ı detiJdlr. 
Daha eYvel de buna benzer içtima• 
lar rapalmııtlr. Fakat ba defald top
lantıya verilen ehemmiyet, Wru da 
IMafünldl ltubranla Yaalyettea dot
maktadır. 

lnıllls domlnyomlar1, ıon uman• 
• da ikb1adi iıtiklile dotru ytlrGmell 
hevesine dOfmOılerdir. Fakat copa• 
fi vaziyetleri, herblrinl kuvvetli 
bir de.Jetin bir lokmuı hallne fetl
nbllecetJ lfln, ltu temayOllerı.. 
futa a.net •era••ltlerdlr. Baalar, la••• draatçt, 1tt.... ... .. ... ,.. 
memleketlercl r. Ka8'tla l'illl, AYa•• 
tur.ı,. .... •em ...a,lel, laem dra• 
atçl olulan 4a •arclır. 

Ziraatçı doıalaıoalarıa .uerı.
de fada 1Mat4la1 aı.k1I .. •cattw. 
ı.ır1 mahntl•rlal aJlaettlldeı1 •t1• 
........ ,..... .. ,., .... ti ........ 
•• lıtemekteclülw. ı..ııter• Hake.o 
.. ti, ıerbeıt mlbaclele eaalUMlaa 
a~dıji için, timdi ba batda1laraa 
laılllz plyuaaıaa ••bhluaaı mim• 
U. ...,orlar. a.am Mtka, Rm
pdaa ahaaa bah .. bafda1 H odu• 
ile Arjantladen her HD• laılltereye 
ithal eclllea etlenlM ••apçilmeal, 
rfat• clomln1oalaraa batlaca emelle
ridir. Buna mukabil, oniar da la,W. 
Anlyl uuaa im"""' .. '"-=-"·-

ıer•k Aırjalitl• ..,._ •• ,atilll 
... ..,. ..... , ... ı ...... tela 
...... , ... ., .... tM(lfial ••Yafall 
----~ ........ iN paralarda ola-
......,..ı aldaaa •llftllkte tend41-
.. dlt.-Wir. Arn-. mulaWH 
llomln10.ıann pwa .. ,...., l*let-
tlrmek, •• olmw., aralarwla •Üo 
t•Hf ..,... .... .... flat •1rı11 tea-
Wt etmek te JIM ...,.. .... YUl
Werlaclea6. 

Eter konferau YUU.ei•lle •u
nffak ohlna, birçok plyaaalar, .,.,_ 
cok ....... • ...... olacak •• 
bu da amu.r 11luataya utbracaldar. 
Bwaclaa clola,., laerk•a. tizi ti•• 
Ottanya cllldlmlt IMll••aktau. 

BGrre11a 

TEFRiKA NU 

ÇO 

B&BICI 

.. 
ablmlftar. BaYyerada bir komll
*'-t cebren nindea çtkanlmıı •• 
.bJlfl• dl.elmlft&r • ............. ........ ....,... 

Berlia, 3 - Sat ceaala mlf· 
ritleıı ŞleıYik ffolttaJllUI bua 
..taalleleriade S.,alilt Ye Ko
mlbaiat binalarına iafillk eclid 
maddeler atllllflarcLr. Ablan 
bombalar blylk hasarlara sebep 

olmuttur.Olclemburıcla iki Hitlerd 
lot'aaandan birinin, diieriai ko
mlaiat lot' .. za11Detmeli .._.. 
Hitlerci kıt'alar biri&irleriae def 
etmiflerclir. Bir Hltl.d Mi polli 
memura •in' ....tte Jaralaa
mlfbr • 

..... 3- Kuel ..... 
......... ait bir .......... 
--.-. lfitl.ater ..... ......... ••k .., .... .. ...__.t ......... ... 
• ...... ,.. tllLt ....... . ............ ., ........ ... .. ...,. ... ..._v.r.,.. 
.. J--1 ......... ... .......... ......... 
itilMuile .. ,.. • 

-- --- --

s 

Tll.8 

a11._. ... w Nn.- Clorldnln llaP' ...._, 

... iP- .... ,. kau ... 
•llaJtlttl. O h baalan 
.._ .,U Mr deinelde b· 
npnyor, ..... bir çskanp 
taldaclaa .. ,.... damlamaNM 
Wa1orda. ()caiaa kora, parlak 
bir ale• pran1orclu. Bu alew bir 
papum lpr elbilui kadar ren
ılreak olaa ıattWlilnla cebi ı .. 
tine ak ... 1ordu. Kazanlarda fo
kurdayarak renkli bir mayi ka,... 
yordu. Ketkid kokulu kesif bir 
clamaa ka,.,a dojru tltGyordu • 

------
- An,... All• .. m la• f8J 

Dekact.r ..... 
a. ................. ,.tmm 

lmidlc WL 
U.,a:ı~ ·-... ..... ..... ...... ,., ...... ...,.,. 

ı.r. .... çol& ... .. ..... 
Nineme, oam WİJle .. 1s9 
dövllnUp keadiaiai tekdir 6ttJilal 
Ye ağladıjını aonlum.Adeti olma
dıjl halde bu ıefer homurdandı: 

• Sen de her teYİ iğrenmek İlo
t.-sint ,. dedi. • Belde bira. 

Tlrkçeye Çe.irea: llaN//d 
Blyle IMr ..,. bumaa 80kacak 
kadar ..... ...,. ........ 

Bu lkler merakımı blabltGa 
artbrmqb. eo,......,. iaclm; 
..... için va,...,. Uaclam. o. 
ela .... cevap YenDek t.t...ı,•da.: 

Yavatça ıGldl. Yan ıhl• 
Ullabqıya bakb, beni kap.ya 
detra iterek bafırcla: 

- Rahat bırak bem1 Yoka 
teni kuaaa atar, maviye boya
nml Ustabqa leaİf .e ~ 
ocataaw.cle ..._,.,..O.: 

lMaNJI ........ k ...... 
kar-.ı, ,.,. ılzleri ile bana 
bakarak VaJD8Y• aert mert ba
jırda. 

- Oclua ıetirl Odunun kal
_.,... ,.,.,_ IDUIUDI. 

çm,.._. , ............ , ........ 
kı.., ...... - Gripd 

& LAB 

..... . 

..... .. .,-.::.:::rı••)' lal
kt..tlerllil .. tu-
,. ........ .. her iki lalk6-
... .... Mtaraflıt-m-.. ,_ ........ -- ...... 
aadal apa dola bir ~ 
llftlas oturdu Ye beni , ..... 
ptardı: _.._.,.,..,. ...... 

Beat Jmap.a alda. v ... ..-
11cak abla l:OJlllllU dejiyorcla. 
Bua .......p bir çehre ile 
hemen anlatmıya bqlaclı : 

- Amcan. kamım llcllrcll. 
Ona btltla lmrlbace, &ldlrlaciye · 
kadar eıiyet YerdL Şimdi ille 'Vic-
danı ona rahat barakma1or. ~ 
h7or mana? Herpyi anlama,. 
ljreamelilin yamata! Y oba malı
YOlunual. 

Griıori ile aram ~iaetille ol
claju 11DI çok iri Wi. Y..._ 
.., UDi• ..... ,..... ..,.. _..... .... 

• 
'[ Gönül işleri ı 

:= TAKViM -

il .... Ai-t• • - .... , ti 
Arabi ••t 

- .... k•cliaclea 
iri .. Olclatu için ~ 
pnha ............... Ka-
... ailal yawum iJiJi •.,...._, 
omumahYetmek lcla ...... . 
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1 Sayfa 

Dünya Gcı :beleri 

50 Bin Liralık 
Bir Gerdanlık 
Çalındı 

Brükıelden yazılıyor: F aran-
1ada başlıyan hldiıelerden bir
çoğunun Belçikada neticelenmesi, 
iki hükumet payitahtlannın yek
diğerine yakıoJıit clolayısile he
men hemen idet olmUjtur. ~· 
aize bu tekilde bir r.ık'a: 

Geçen rn~tuı sekizinci tinli 
aon derece kurnaz bir hırsıx (Kale) 
ile ( Nis) arasmda i~leyin mavi 
trene biner ve vaktini boı a-•çir-
miyerek Ladi Volden iamin~ ~ 
bir İngiliz kadınından Uç yllz 
liralık Franslz banknotu ile 50 
bin lira kıymetinde bir ıerdanlık, 
Miralay Jak Balsan'dan da 270 
lirayı muhtevi bir cnzdım çalar. 
Fakat o kadar meharetlc hareket 
eder ki, h1r11ılık ancak trenİıl 

Kan ,ehrine muvasalahm müte-
akip anlaşılır. 

Bwıunla beraber Frama za
bıtası derhal tahkikata riri
ıir ve hırsızın kim olabileceğini 

tespit eder. Bu adam, 24 yaŞUI'" 
da Kominato isminde bir İtal
yandır. Fakat ıimdi bu adamı 
nasıl bulmalı? 

Küçük bir tesadüf polisin 
yardımına yetişir! Filhakika İtal
yan çaldığı gerdanlığı satmak 
üzere Nis şehrinin en bilyük 
kuyumcusuna müracaat etmiş, fa
kat kuyumcu şüphelenerek ger· 
danlığı almaktan korkmuştur. 

Zabıta bu iz nzerinde yürür
ken İtalyanın bir Amerikalı ka
chnı metl'es tuttuğunu •e on11nla 
birlikte Belçikaya gittiğini öğre

nir. Bir de fotoğrafını bularak 
Belçika zabıta5lna gönderir. 

Brüksel pOlis müfettişleri bu 
ıabah adamın izini bulmt.J!lar ve 
e'rine giderek kendisini te'f'kif 
etmİfllerdİt'. Bm"ada dikkate p
ıan nokta şudur. 

Belçika ile Fransa ara-
nnda aeyahat etmek için pa
•port alnuya ihtiyaç yoktur. 
Alellde bir ttttviyet nrakaaınm 
lzerinizde bulunması klfidir. işte 
im .eyahat kolaylığından dolayı
dır ki, bir memleketin hırın:Jarı 
yakayı ele verecekleri zaman 
derbal komşu memlekete geç
mektedirler. 

Maamafih zabıta için bu bir 
mahzur değildir. Filhakika her 
iki taraf zabıtası yekdiğeriniıı 

arazisinde azaı::ıi kolaylığı gör
mekte, adeta kendi memleketinde 
İmİf gibi hareket etmektedir. 

Zavallı Beyaz Rus! 
Amerikada yaşayan beyaz 

}~uslardan birinin başına çok 
garip bir hadise gelmiştir. Pos
kopof isminde ve 45 ya~larmda 
olan bu adam vaktile Rusyada 
bulunduğu zaman bir kasabada 
polis müdürlüğü vazifesi göril
ycrınuş. 

Rusyadaki ihtilal üı.erioe bu 
adam Lebistaua ve oradan da 
Fransaya gitmiş, bir müddet 
sonra da Arnerikaya geçmiş ve 
c. rada yerleşmiştir. Bahtı çok 
kara giden bu beyaz Rus Ame
rikada buluııcluğu dört sene 
içinde tamam 285 yere girip 
frıkmış, hepsiden de !usa müd-

detle çalışarak bin müşkülatla 
ekmek par ı:ını kazanabilmiştir. 

Fal<at geç.enlerde Nevyorkta bir 
sokaktan gLderken yold bir 
ç nta bulmu ·, tehalükle kapmış-
ır. Evve1a derhal bir lokantaya 

girea·ek. k rn nı doyuran bu adam 

SC>N POSTA Aiustoı 4 

Dünyada 0lup Bitenler Kari Mektupları 

Büyük Muharebeden Sonra Avrupanın Yine 
1 A .. e· T- ı·· o·· 1 Old Stadyum LŞİ 

sayışı ır ur u uze emez u ~:'~=~tanın memleket ha· 

Büyük Şehirlerin Emniyeti Umumiye MüdürJeri Harp 
Sonu Zamanının Dehşet Ve Heyecanımdan Bahsediyorlar 

Fransız pollslerl ,erlrlerl tenkil• çah,ırkan 
"tokl olmde ç1kan Dagenııı Niheter 

isi ıııli gazete, çok fa yanı dikkat ve 
ııııılıiııı lıir tetkik yapmıştır. Harp 
soııu in anları arasında oıı ehemmi
) et iz hadiı.:cler müıı el.ıotile bilo en 
k.ınlı '· k'nların çıkmasını nazarı dik
kat •. ıı bu g:ı:r.ctc, Viynnrı. gibi, 
LMd , . Pari , Berlin gibi bilyuk tl 
hirlcrio polis id:ırclerilo kı men tkin i 
d re- c Şl'b·r a<lue<lllon ı lo, Kopen
lw~. il lsinı;Cor 1 ~tokbolm Poli IU· 
dıırlrrine müracaat etuıiş, ciıı~i 

, ak al:ı:ı ırı artıııasındaki solıeplori. 

ıı ş:ılıede '\"0 tccrUbelcrinc i~tinadcn 
bil ırnıeh>rini rica ctm'ştir. Ayni z -
maııd.ıı :ı; • yilji muhafaza için l:ulla· 
mlan ı: ol is kun·etleriniu nıiktarııı<l:rn 

da balı edilmektedir. Dtlnya in anları· 
nm ruhi balctlerini vak·nıarla i pat 
eden im ınutaleal:nı lıı raıb. karii ri
ıniz" tıir fikir verıııck İ(,'İıı a.nı!ıU-

yoru~: 

Viyananm Vaziyeti 
Harp sonu vak'aları münasebe

tli~ denilebilir ki rekor kıran ,e
lai.r Viyanadır. Zabıta idarelerinin 
umumiyetle "alçakça,, tabir ettik
leri ciaıayetler, burada çok art
mıştır. Bunların miktan 1920 de 
938 i geçmezken t930da 3750 ye 
çıkmışhr. Yine harpten evvel 
dolandırıcılık vak'alarmdan müte
vellit şikayetler, senede vasati 
olarak 1200ü geçmezken, her ge
çen sene ile bu miktar bir parça 
artmış, 1927 de 5709 u bulmuş, 
ve 1930 senesinde ise l 1829 
rakamına ç.ılunışbr. Bu miktar, 
Viyanamn nüfusu 1.800,()(X) ol
mak üzere nnan dikkate alın

mıştır. Buııa mukabil Viyana 

c *> 

çantayı açtığı zaman içinde bir 
yığın dolar destesi görmüş, akli 
muvazenesııu kaybeder gibi bir 
hal almıştır. 

Fakat beyaz Rus kendine ça
buk gelmiş, yemeğini yedikten 
soma da sakin bir tavırla dışa

rıya çıkını~, cadde üzerinde ya
vaş yavaş yiirürniye başlamıştır. 

Bir aralık canı bir sinemaya gir
mek istemiş, fakat tam bilet 
almak ıçın elini cebine attığr 
zaman koca cüzdanın ye-
rinde yeller estiğini görünce, 
bu sef r aklı ıı tam manasile 
01 natmıştır. Anlaşıldığın.a göre 
lokantada k ndisini gören bir 
yanke ici, adamcağızın ı eşını 
ta.kip elmiş ve cüzdaıu ~ırm.ı.şbr. 

şehri, umumi nüfusa nisbetle po
lisi en faıla olan bir yerdir ve 
235 kişiye 1 polis isabet et-
mektedir. Zabıta mevcudu 1921 
ıeoesinde 6577 ikeu bu miktan 
(7825) e çıkarmak lazımgelmiştir. 
Vak'alar daha ziyade sefaletten 
ve zahmetsi:ıce para ele geçir
mek hırsındın çıkmaktadır. 

Berlin Sehri 
1 

Alman hükumet merkezinin 
nüfusu 4,270,000 dir. İtilaf hüku
metleri11in konb'ol cetvelinde, bu 
fehrin zabıta kuvveti 14 bin 
olarak kayitlidir ki 305 kişiye 
bir polis isabet etmektedir. 

1918 senesinden 1924 sene
sine kadar Berlinin cinai vak'a
ları, insana korku verecek bir 
dereceye çıkmıştır. Hırsızlık, ci
nayetler, soyganculuk, karman
yola vak'alarr, o zamanlar, adi 
umul' sırasına geçmiştir. 

Bu hususta bir fikir vermiş 
olmak için şu rakamları göz 
önüne getirilebir: 
Sebe Miktar: Şikayetin nev'i 
1920 de 40000 Hırsızlık 
1921 de 6000:.l " 1923 de 163000 ,, 

Yine 1923 te 30 bin cebri 
surette ev soyulmuş ve 120 ci
nayet işlenmiştir. Fakat alınan 
şiddetli tedbirler sayesinde hır
sızlık vak'aları 1930 senesinde 
21 bine cinayetler de 40 a indi
rilmiştir. 

Paris Şehri 
Bu şehrin umumi nüfusu 

4,900,000 esası üzerinden tespit 
edilmiştir. Zabıtasının miktarı 
15,000 dir ve bunun 700 tanesi 
sivil polis hafiyeliği vazifesinde 
kullanılmaktadır ki 330 kişiye 
bir polis memuru düşüyor de
mektir. 

Pariste, dolandmcılık ve em-
niyeti suiistimal vak'afarında re
kor kıran sene 1930 senesi olmuş, 
o tarihte 4171 emniyeti suiisti
mal ve dolandırıcılık vak'ası 
kaydedilmiştir .. 

Yine zabıtanın "alçakça,, tabir 
ettiği neviden ırza tasallut, ahlak
sızlıktan mütevellit cinayetler 1930 
senesinde en fazla olmuş ve l 20 yi 
geçmiştir. Burada da, harp sonu 
zihniyetinin feci tezahürleri görün· 
ınekte, kolayca para kazanmak 
arzusu, vukuatın kaba masma 
sebebiyet vermektedir .. 

londra Şehri 
lngiliz payitabtimn nüfusu 

7,889,500 dür. Harpten evvel, bu 
şehirde ahlAksızlıktan müteveHit 
cinayetler vasati olarak 200 il 
geçmemiştir. Emniyeti suiistimal 
ve dolandırıcılık hiidiseleri ise 
( 5000) e kadar çıkmtşhr. Fakat 
1914, yani harbin başladığı se-

nedenberi mütemadiyen artmış 

ve 930 da bu miktar 16224 n 
bulmuştur ki binde iki demektir. 

Alınan bütün tedbirlere rağ· 
men bu miktarın mütemadiyen 
artması endişe.si İngiliz hük.iımet 
ve zabıtasuu ) eoi, yelli tedbirler 
almaya Hvketmekte ise de, bu~ 
lardan henüz esaslı bir semere 
ıörülmemiflli'. 

Hetsingfors Şehri 
Finlandiyanın merkezi olan 

bu şehrin nüfusu 250 bindir. 
Senede vukua gelen cina.yet

ler, Berlindeki vukuate tekabül 
edecek kadar artmıştır. Cani
lerin ekseriyeti, görenek ve ihti
yaç saikasile cürüm işlemekte-

dirler. Finlandiyada içki yasağı 
da mevcut olduğu için bu yasajı 
dinlmiyenler de ayrıca takibata 
uğramaktadırlar. 

lçki yasağına karşı gelea
lerio nispeti yüz.de ondur, 
Helsingf ors şehri 720 poli.le 
inzibatını temin etmektedir. Bu
nun 120 si ıivil polis hafiye· 
sidir. 

Stokholm Şebri 
lsveç hükUmetinin merkezinde 

takriben 445280 kişi mevcuttur. 
Zab~bsmın miktarı ise l l 3 n ıivil 
olmak 96~ kişdir. Bu miktar, on 
senedeberi hiç değişmemiştir. 

Bu memleket muharebeye gir· 
memekle berab~r harbin umumi 
ahlak üzerindeki aksi tesileri 
orada da kendis1ni göstermiş, 

en fazla olaı-ak kaydedilen do
landırıcılık vukuatı 1930 da 
3750 yi bulmuştur. 

Halbuki 1914 senes'nde bu 
nevi vak'alarm miktarı 720yi geç
memişti. İsveçte cinayetler nisbe
len azdır. Bu şehirde geçen sene 
l 5 şi geçmemiştir. t9 l 4 senesin
de ise 12 idi. 

Oslo Sehri 
' Bu tehir, Norveçin merkezi-

dir, Stokholmden bir parça da-

berleri sayfasında biribirine ben· 
dJeD bukaç haber gözfime m,. 
mektedir. Bu haberlerin geldiği 
ıeblrlerde Belediyelerin ıtadyum 
yapmak ıçın hazırlandıklarını, 
batta bazı;annin da harekete 
feçtiklerini öğreniyoruz. 

Fakat İstanbul sporun en 
olıun bir merkezi olduğu halde 
b11rada henUz bir hareket ve 
hatta hazırlık bile yoktur. 

SporuD yaşaması ve ilerlemesi 
için stadyuma mutlaka ihtiyaç 
Tardır. Eğer sporu seviyorsak 
dişimizden tırnağımızdan arttırıp 
bir ıtadyum yaptırmalıyız. 

Aksi takdirde sporculardan 
daha canlı hareket beklemek 
mllmk11n değildir. Aym zamanda 
kuloplerde inzıbat işinin de daha 
iyi bir ıekle sokulması liz.ırndır. 

Bağrı yanık 

b ir •porcu 

Bu Hareket Doğru Mudur? 
Bir sene evvel inşasına başla

dığım hanem için belediyeden 
usulen ruhsatname almak üzere 
mftracaatta bulundum. Van mü
hendis vekili tarafından yapılan 
ketif ve mesahada bundan dört 
aene mukaddem tanzim edilip 
tastika uğrıyan yeni memleket 

baritaaı dairesinde açılması mu
karrer yol, eviminyüz metre ce
nubundan geçtiğini yaptığı keşif 
ve mesahadan anlamış ve yapma
ıam istediğim inşaatta bir gfı
aa mahzur olmadığına rapor 
Yermiş olmakla buna binaen al
dığım bele diye rubaatnameıi 

1200 lira masraflı inıaata giri~ip 
bitirdim. Bundc.n bir ay evvel 
haaeme ili.-eai muktazi kısmın 
dahi ruhaatiyeıini almak Uzere 
tekrar vaki olan müracaatım 
fizerine vekili mumaileyh tara
fmdan yapılan ikinci keşifte 
mütemmim inıaatın yeni yola 
kat'iyen mini olmıyacağım bu 
rapor beyan etmekle Belediyenin 
ikinci ruhsatnamesi Uzerine 200 
lira masraflı inşaat yaparak son 
kıamını ikmal ettim. 

Bu raporların maaliyle mevcu
diyeti hatırdan silinecek ve her 
kese unutturulacRk birçok zan 
geçirmeden mühendis vekili muma• 
ileyb bu defa da yeni yolu evinden 
geçirmek teşebbUsOnde buluna
rak yeni yaptığım evin damı 
Uzerine yol kazığını çakmıştır. 
Bu hareket doğru mudur ? 

\an; ad tim 

ha kalabalık olmasına rağmen 
umumi zabıta kuvvetleri daha 
azdır ye 600 den ibarettir. Bunun 
100 tanesi sivil vazifelerde çalışır. 

1914 ten 1918 e kadar olan 
seneler, dolandırıcılık vak'alarının 
en çok arttığı zaman olmuştur. 

Fakat 1931 de, bo miktar 1914 
aeneaioin miktarile müsavile~ 
miftir. 

Cinayetler, burada, lsveçteo 
biru daha azdır. 

Kopenhag Şehri 
Danimarkanın merkezi ve Av

rupanın en güzel şehirlerinden 
biri olmakla maruf bulunan Ko· 
penhagda 315 bin kadar insan 
oturur. Zabıtası, Avrupa ş hirle· 
rinin en azlarmdandır ve J 050 
tanedir. Vukuatın seyri, b ınları 
doğuran esbap ve miktarlar, Nor• 
veçin hemen, hemen aynidir. 
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Bilir Misiniz Ki? 

Amerikada Şikago şehrinde 
14 kattan fazla kata olan 500 

bina vardır. 

* 
iğneler yapılırken hafif biraya 

batırılırlar. ... 
Dünyanın en yüksek yeri ne 

Himaliiya dağları, ne de Everest 
tepesidir. Büyük Okyanusta Pa
zar adası diye küçük bir ada 
vardır. Dünyanın en yüksek yeri 
burasıdır. Çünki deniz sathından 
ıO bin metre yukardadır. 

Kara sinegın kanatları sani
yede 335 defa titrer. Bir arının 

kanadı saniyede 440 defa titrer. 

Sibiryanın şimalinde Tonguz 

ve Yakut Tiirkleri pencere camı 

yerme buz kullanırlar. 

* Amerikada bir banka miişte

rilerine birer saat hediye eder. ı 

Yalnız bu saatin kurulması ıçm 

içine para atmak lazımdır. _J j 

Geçen 

Doğu 

Bilmecemizi 

21 temmuz. 932 tarihli nüshamız

da neşrolunan bilınecemizdeki ayni 

şekilde giyinen çocuklar (7 ve 5) 

numaralı çocuklardı. Bunlara bulan

lar arasından hediye nlncakların 
isiın!crini aşağlya dercediyoruL He

diye lacaklardan İstanbulda bulu

nan karilerimiıtin pazartesi, perşem

be günleri öğleden aonra bizzat 

idnreh ıncmize gelerek hediyelerini 

almal.ırı lazımdır. Yalnız taşrada 

bulunnn lcarilerimizin hediyeleri 

posla i!e adreslerine gönderilir. 

Birer albüm alacaklar: 

t. ıı ı. ıl Kız Orlaınokt ·hi t ıl ·lıro.;"ıı<IL·ıı 

il ı ~ I •, I<ocaııııı ı.ı .ıp.ııp ıl.ı. ı ı!ı ııu 

nı ır.ılı lıırnodo :-.; ıkr.111, lst.uılıııl Bi-

riııc llkıııoktolıi iıı:ııııL iı sırııft:ııı 

ı ı ~lolahat, \y.ı ofy.ı 'ı'rt h.ı • il 

cadık ... ı 17 nuııı.ır.Hia ~lılhı ı ı • 1, 
lst.lll 1 ıl Biçki Yurılıı ııll'l,tı•lı ı.ı 
Jr''c -ıııılcıı Müfide, Bur .ı t)rlaınl'klt•p 

M iıd rı 1, ızı Firdc' s Bedia, !\dana ~.ı
rı) .ıkup mahallesi muhtarı :-;;ılıri ı:ro11-
<li o;..ln Cavit, Gii1.tvpe Bıdıriyıı suk.ı

gı ııd ı llı numarıı.d:ı Zıılıonll•, Be) lı r
he~ ı 1-<ı ıuoı caıldfl"İ H:ııııaın sok.ık 

f;-tlJ,rh ·• lstanbııl <: ·ııhorl it.ış Mıılılı lit 

Ort 111111-'C'bi lıiriııci ıııırı. ıı ~!ı~ 1111-

R.ıııH ttiıı, ı:skişalıir Ciıııılıııri~ ·t ııı.ı

lıall ~i ıHırdüncü ı;ok.ık :!l :\'azıııı Boy 

ve llı•ıııııl r. 

Muhtıra defteri alacaklar: 

H lı udr Gazi 'ı.ıtı ııf'kll'hi hı ş ı d 

sınıfı ı 1~1 Mohmet. Bh .ırlıı•kir J>ı h

diyt• ·I ı\torıı Poyrnz B• ~ nglu P11,.:- ı.1, 

l:ıı ,., llrt. ıııcktıılıi lıiriııl'i "'ııııft.ııı :"ı..? I 

Hu ıı \rık:ır.l Y l•rıişelıir lııh l.ıp 

e.L•l lı ... ı ı ı ;:ı.dro J ıı:ıt, '· orlıı h:hııııi· 
yo _ ı.tfı dlcsiııdo 1 ı ıı ııııııır.Hl:ı. B. 

~t· l.LI. 1 t:ıtılrnl ('ııınlıııriyı t H:uık:ı ı 

~f'flı·rı ııılı'n ltcş:ıt Boy c•glıı 1\1ı•ıı11, 
Aııl..:ı .ı Posta J,ııt ı<ııı Hi:i 11.ıy ıti, 
l~oıı~ :ı ı:rtu~rrıl oı·z.ıııt•,.,iııtlı• :\lıı::.t ıf.ı, 

\ ('1.1 t"'İ'ur l'cthi Ht•y ı• ıdtle:!i 1!I ııu· 

ıınr.ııl ı ı 'an, :on l' ~tJı kıılııp :ız:ı.,ııı· 

daıı 7 • ı "'l•ltı.ıni fil'~ \ ı' lhııırııbır. 

Dolma kalem alacaldar: 

Ilı~ lıf'liada Heıl İ\ o ll•r:ılıiııı, ı,.11Iı· 

köy ı.:11.i tıkıııekt ·lıi :!::j 11:\ıııit, 

Ort ıkny ('iftlik s11k:ı' Faik Boy o,.:lıı 

e e 
C'eıı.ıp Ş:ıh.ıl l•tlin, 1 t.ınl ıl 1 tikl~l 

fi,,o~i t,tl('l•l'l'liııılen llıı1 .. ıffer, ~ıılıuıı:ı•ı· 

mt•t l'cnerli ok:ık !l Itır ılıiııı. l'.ııı:r·ıl· 

tı Bilezikc i Hok.ık 1::1 ııııı :ır.uhl 

.\dalet, K:ırıdilli Kır. Ji-.ecıi oınıııcn 

ı;ııııft.ııı >':ılıiha, lsı.u.lıııl ı.i ~iııı·ı ıııı ı,-

tcp t.ıleueı;iııılcıı 2 o ~lıız.ıHt r, I> ırııl

ş.ıf:ık.ı li.;t• i t llelıesiııılı·ıı ::!l::? .\lıı•;.L 

1' :ız ı ııı, :-u it :ı nalı 1111•1 l\ :l)' u:ı :.:.ı sııı ıl a 

ili ııııırı trııd.t :'\ ilo il ııııııı 'ı• lfr~ ·r. 

Boya kalemi alacaklar: 

t:.ı•nt ı Firhlııı.-ıı lı ııı 1 Yit.di h .• ı· 

f,1,,11, !st,1111111\ :--1 ılıt 1!1\,1 11 t>k!Plıj 

durdıııı<'ii ıııııı:ı.n l\t•ıı tıı, :-ult:ııı:ılııııı t 

I\:ıpı.ı:,ı"ı l\•mrli ı;nl,ık ·fi l ııı:IİI 

11 ıkl,ı, 1.roııt..ıı\ J-;t;l;:İ 1 l 1'<1\ •Hl ı t 1 l•· .. ı 

1~7 \kıl, ('. ~.ılı;.:-hı i\l ıll.ıf•ııtrı .. ıl-.ık 

~:! ııuııı:ır.ıd.ı t\m 1,,ıt i".i~ .ı, 1-.ı:uılıııl 

Alı·ırııl.tr r ıdıl• ilİ i}, 1111111 r.ıtl. I·, tı r 

~. r.ıııg.ı, bt şikk: Ş 4 1,11.
0

0 111 ıııp.ı~.L 

1 lrt ııııektr-hi il,iııci sııııft.ın ll.ılııl, 

:--ıtl-ı, Dh atı) olu 1 l:l 1111111.ır ıcfa \~::o 

(' ıııali, C.ıl,ıt ısar.ıy li" "l t. 1••111· ıııdon 

1118 Osııı.ın N.ıci, <'err:ılııı:ı~:ı ! 'aıııi1f'

rif "Okak 1 t ııu.ııar.ıılc :--: ·ıııılı 111 ırntl 

H(•) \O ll:ııııııılar. 

Birer adet hikaye kitahı ala

caklar: 
Utloıııiş l:.t iklal mck tt•lıi ılorıluıı dı 

sınıft:ııı it!I Ediho ~ırrı, :--:ıııı~uıı 

( ı .ktor O:ı ııı:uı Soııai Bl•.> kızı ~l ııall.1. 

::'pııa~ i, Aııl"m\ Ycıı ıf"lı r l'a1· 1.ır lt·pc
si Necati B ') t·.ıddı•oıı :!::! ı .. ıı.ııl 11.ıl;.-

kı, Bey o;..lu rıdıl, O .. ı ıııl.ır llı .... ı ıi) c 

ııı.ılı.ıllesi ~ıılr ıııİ) c ol..ık 7 t ııuııı.ır.ı· 

ıl.ı :->ekiııc. ':\igıle ı:, l.::ıf Mııdııri "'.uhk 

Be~ oglu ~.ılıba•ı, lı;t ııılıul Eri-ek 

li~t'si. talcl• ı.iıı•ltın l'l I \clıı. ıı, Ha ı· 

kr-ir Y •ııil-o) :. t.ı. İ) ııı ıııcıııııru og-lu 

\·atı it K:ı) :ı, h.ıııir Agır <.'<•z ı ııı.ı kc • 

1111..,i kiitip't•rıııdeıı :-iıtkı, lzıııil, ~al .. pı;i 

caıııii sokaı:ııııl:i 4li 1111111.ır:ul.1 l'ı·rilı:uı 

Ziy:~, E"'l ış •lıır t"N Mtıfl'tti:: .\ıkııı 

B••\" oglıı J,c·ııı:ıl, Acl,uı.t 1 >.d•:ı:.; z.ıılo 

H.ı~ıp Hr\· lı:ıııe~iııdıı Ali, Koıı~ ada 

ı ::11.i P:ı1:ı ııı•''-tclıi tlor•ltıııı'ıl ~ı ~tJ/&~ıı 

~luk.ııldes Kt•ııı:tl, ~.ıııısıııı h n ,ıriyo 

\ ılılız ııı.ıı.:-.ıza. ııı•l.l Mdıııwt. Hıı\ flkılo· 

n· Fı~tık~ll\ ıı <.'ıılıul,ı:ıı 1:1ok.ıl- 1 j Tıra· 

je, Kııt:ıll\,ı A'ukat .• :ılıan :-;-ııkrıı Bt·v 
kıt. ~ilıı rr U.1111111 t'\ Hı·~ lrr. · 

( Arka.sı var ) 
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Bir varmış, bir yokmuş. Bir 
vakit Çinde Pinpon isminde kii
çük, fakat çok şişman bir çocuk 
varmış. Bu çocuk dehşetli tem· 
belmiş. Saygon şehrinde hir rirjnç 
tarlas nda anası babası ile bera
ber yasarmış. 

ÇocuklJr oııunl ı 
eltildcri için mr ktebi 
mech\.Jr olınu<.:. 

ço... .ı!ay 

IJırakıYlıya 

• Arlcadaşları ona rastgcldıkçe 
pat!ıyacak mı diye anlamak için 
eline igne batırırlannıi· Anneleri 
uğra~mışlar, di<linınişlcr, fakat 
hiçbir şey y .. panıaınışlıtr. 

Çocuğu zayıflatmak için a
ç nın kuyruğunu kesmişler. Ku~ 
yumurtasından çorba ile tırtıl 

yahnisinden başka bir şey yedir-
• 1 mcın.ş.er. Falcat 0 dur .• ıadan 

dinlenmede l şişip durmuş. 
Nihayet b kmış usanmış. An· 

nesi o civarda bir çölde oturan 

bir hocadan fikir sormıya gitmiş. 
Hoca Pinponu da beraber getir-

mediklerine üzülmiiş. Çi.inki şiş
man!, r. çok s ·vcrıniş. Annesine 
şunu söylemiş : 

- Pinpona söyleyin, deniz 
kenarına gitsin ve orada bir ka-

dın çantası buisun. Bütiin sır bu 
çantadadır. 

Annesi bunu Pinpona söylc
yi:ıce çocuk kızmış. 

- Ben denize na ıl giderim. 

Denize geldiğimi nerden anlaya" 
cağım? diye söylenmiş. 

Annesi kızmış, 

- Ahmak, demiş, denizi gö

rür görmez tanırsın merak etme. 

Bunun iizerine Pinpon yola çık

ın ş. Nihayet bir gün deniz kena

rına gelmiş. Dalgaların uğultusu
nu işitince 

- Deniz burası olacak diye 

sevinmiş. Derhal kadın çantası 
aramıya ko} ulınuş. Aramış, ara

mış, aramı~. Bir türlü bir şey 
bu!amamış. 

Uzun uman aradıktan sonra 
bu işte bir oyun var demiş. 
Çünkü o bu çantayı ararken o 
kadar yorulmuş, o kadar zayıf-

' 

Bilmecemiz , Bu Haftaki 
• 
arı Ha 
Tu uyor 

gıs 
• 

Deniz kenarında dört arkadaş oturmuş balık tutuyorlar. Bunlar
dan ya:mz bir tanesinin oltasına bir balak tutuldu. Fakat oltalar biri
birine karıştığı için çocuklar şaşırdılar. Siz hangi çocuğun oltasına 

balık diiştüğiinü bulursanız çiziniz ve kesip bize gönderiniz. 
Doğru bulan lan :ı ' 100 ki~iye glizel hediyeler vereceğiz. 

y Ve Oyuncak ar 
Bir Kağıt Kutu 

Dört köşe bir kağıt alınız. 

Ucunu mendil katlar gibi lrnt
layınız. Sonra köşeleri ortaya 
doğru katlamakta devam ediniz. 

Nihayet ( A ) şeklini yapınca 

kağıdı açınız. 

A 

Sonra ( B ) işaretli şekilde 
olduğu gibi kenarlarını kesiniz. 
( C ) \'e ( D. P ) işaretli yerlerde 
birer delik kesiniz. Sonra ( D ) 
köşelerini katlayıp biribirine 
geçirniz. ( 1!. ) işaretli şekil çıka
caktır. ( H. H ) köşelerini de bir
leştiriniz. O vakit ( F ) kutusunu 
elde etmiş olacaksınız. ·-lanuş ki, eve döndüğu zaman 
anneleri, 

- Şu deniz tuhaf bir yer ola
cak, demiş. Senelerdenberi biıim 
yapamadığımızı bir defada ya
pıverdi. 

• 
Deniz Kenarında 

Deniz kenarında ltum üzerin

de kumdan bir tepe yapımı. 

Sonra bu tepeden aşağı doğru 

bir yol açımz. Aşağıdan tepeyo 

top çıkarınıya çal•şınız. 

Kim dal:ıa çok çıkarır ve te· ' 

pede durdurursa bahsi o kaza

ııır. Birkaç arkadaşla birlikte 

oynanırsa çok e~ lenceli olur. 

Sahilde Top Oyunu 
Deniz kennrmda oynıyabile

ceğiniz diğer bir oyun. 

Kumlardan uzunca bir set 
yapınız. Scdin bir tarafı meyillt 

olsun, sonra bu meyi üzerine üç 
delik deliniz. Üzerine de ınıma-

ralar koyunuz. 

Şimdi yumuşak bir top ahmz. 

Bir metro mesafeden topu bu 

dtliklere sokmıya çalışın. Kim 

topu en çok deliklere sokarsa 

o bahsi kazanır. 

- Şu tahtanın üzerin
den atlıyabilir misin ? var? 

Bundan kolay ne Ulan, tongaya bastık 
bel 

Dur, kaçma, ben sana 
gösteririm. 

Ben de senin Jcapmın 
önünü kirleteyim de görl 

Şimdi bir daha bana 
şaka yapmazsın değil mi? 

- Atlarını elbet. 



Haftada iki Defa Spor 

s SPOR 
--- --

Pe11embe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ..• 

Beşiktaş İzmirde 

lzmirliler ·Beşiktaşı 
Hafif Buldular 

Beflktaf takımımızın fzmlrde ahnmıf resmi 

lzmir ( Hususi ) - lstanbulun 
en kuvvetli Uç kulübünden biri 
olan Besiktaş, yaptığı iki maçtan 
birinde mağlup, diğerinde galip 
geldi. Birinci maç: Mevsimin ya
kıcı sıcdklarına rağmen saba ol
dukça kalabalıktı. 

Beşiktaş ilk maçını lzmir
sporla yaptı. Misafir takımın 
muhacim hattı tamamen genç ve 
atak oyuncular tarafından teşkil 

edilmişti. Buna mukabil İzmir
sporun muavin hattı çok kuvvetli 
göriinüyordu . 

duğundan koşacak vaziyette de
ğildi. 

Beşiktaş takımı bu zayıf 
rakip karşısında çok kolay 
bir galebe elde etti ve neticeyi 
1 - 4 kazandı. Bu neticeye rağ
men Beşiktaşın oyunu lzmirlileri 
tatmin etmiş değildir. 

İzmir sporcuları, son maçta 
Beşiktaştan iyi bir oyun bekle
mektedirler. -Adnan 

p o 
!Profesyonel 
Sporcular 
Ne Kazanır? 

Londra ( Hususi ) - Londra 
gazetelerinden biri lngiliz spor4 

culannın nekadar para kazan• 
dıklarını merak etmiş ve bunu 
anlamak için bir anket açtığı 
gibi gizli bir nokta kalmasın 

diye bu işin takibine en muk
tedir muharrirlerinden birkaçını 
memur etmiştir. Alınan neticeye 
göre lngilterede en çok para 
kazanan sporcular jokeylerdir. 
Bunların herbiri ıenede 1,200,000 
franktan fazla para alırlar. İkra
miyeler ve hediyeler bundan 
hariçtir. Jokeylerden ıonra bok .. 
ıörler aelirler. 

Menajer aylıkları boksörleri 
yıldırmaktadır. Jokey ve boksör· 

lerden sonra profesyonel golf çiı
Jar gelirler.Bunlar müsabakada al
dıkları paradan maada kullandık· 
ları otomobil Ve}'a motörleri 
imal eden firmalardan da büyUk 
ikramiyeler alırlar. Futbolcuların 

kazancı haftada 2,000 franktır. 
Fakat lngiliz usullerine gfüe bir 

futbolcunun haftada 800 franktan 
fazla para kazanmıya hakkı 

yoktur. fngiltere'de en az para 
kazanan sporcular güreşçilerdir. 

Beşiktaşın hücumile başlıyan 
oyun daha ilk dakikalarda seri 
bir cereyan takip etmiye başla
mıştı. Misafirler sahaya alışama
mazlıktan mütevellit bir tereddüt 
içersi:ıde bocalıyorlardı. Bu va
ziyetten istifade etmesini bilen 

çuu a 

lzmirspor muhacimleri arka ar· 
kaya iki gol yaptılar. 

Yugoslavya'da yaptığı maç
larda muvaffakıyet gösterdiği 
söylenen Beşiktaşın ilk haftayım
da topa vuramıyacak kadar be
ceriksiz bir vaziyete düştüğünü 
kaydetmeden geçemiyeceğim. 

lkinci devrede Beşiktaştan 
muvaffakı}et bekliyenlar çoktu. 
Bir aralık soldan inkişaf eden bir 
Beşiktaş hücumu Hakkı Beyin 
enstantane bir şütile Beşiktaşm 
yegane golünü kaydetti. Bundan 
sonra yine soldan inkişaf eden 
bir. iki hücum seyretmek imkA
nını bulduk. Beşiktaşın ilk maçta 
oynadığı rol bu kadarla aldı. 

Buna mukabil İzmirspor takımı 
rakibinden yüzde yüz ilstün bir 
oyun oynıyarak günün galibiye
tini haketti. Neticede 1-2 Beşik
taş ma'{lfıp oldu. 

ikinci maç : Misafir takım 
ikinci maçını Altınordu ile yaptı. 
Altın ordu oyu.-ıculaı ı mev-
ıim dolayısile İzmirde bulun• 
madıklarından takım çok zayıftı. 
Takımın hücum hattına giren 
liç oyuncu ile, muavin hattına 
alınan bir oyuncu heniiz ikin
ci takımlarda yer alamıyacak 
kadar müptedi idi. Muhacim hat
tının en esaslı oyuncusu olan 
Sait Beyin de ayakları şişmiş ol~ 

················F;~·~·~·~J·; ........ -...... 

R 
Gazetemlx p•rtembe Ye cumartesi rünleri 

olmak lizere haftada il<! apo~ Hyfuı neşretınek
tedlr. 

Per,embe rünkü apor aayfaaıada dü.nya apor 

hareketleri memleket apor tıldiaelerl vardır. 

Cumarteai aayfaaınd a ia e cuma rünkll maç

la na tafaillll yu:ılıdır. 

Olimpiyadın İlk 

Amerikan Süratçileri 
• 

Günlerinde 

Hep ileride Gidiyorlar 

Ollmplyada giden atletler vapurun havuzunda :,rUzerlerken 
Bu olimpiyat, atletizmde şim- fevkalade helecana kapılması Ye 

diye kadar görülmemiş fevkala- rakiplerin biribirine çok yakın 
deliklerle başladı. Muhtelif olim- kıymette bulunmaları idi. Onun 
piyatlardaki tecrübelerle olim- için bu olimpiyattan evvel herkeı 
piyatlarda hususi manialarda muhtelif müsabakaların rekorla-
olduğu kadar güzel rekorlar ya.. rında dUşUklllk olacağını ümit 
pılamıyacağı anlaşılnuştir. ediyordu. Müsabakalar başladığı 

Bunun da 11ebebl diloya bl- giln bu tahminlerde hata edilmiş 
rinciliklerini tayin edecek olim- olduğu anlaşıldı. 
piyat müsabakalarında atletlerin Bu olimpiyadın bilhassa şa-

Ol u 
.... ' 

t 

t 

1 

' 

yanı dikkat olan bir noktası da 
Amerikan sürat koşucularımn 
rakiplerine nazaran olan kat'ı 
faikıyetleridir. Bu sefer Ameri
kalılar dünyada hiçbir mil o 

nasip olmıyan şerefJi galibiyet
ler elde etmişlerdir. 

100 metre koşusuna üç şam
piyon sokan Amerikalılar üç atle• 
tin de sıra ile birincilik, ikincilik 
ve üçüncülilğü aldığına şahit ol
muşlardır. 

Bu yarışı kazanan zenci Ame
rikalı T olan ile ikinci addolunan 
Metkalfın rekorları tamamen mü
savidir. Hatta birinci ile ikincinin 
tefriki hususunda ihtilaflar ol
muştur. 

Amerikalılar biribirine bu de
recede yakm Uç şampiyon çıkar• 
dıklan halde Avrupalıların en 
güvendikleri atletler bir derece al
mıya muvaffak olamadılar. 

Yüz metreden dört yüz met
reye kadar olan sürat mesafele
rinde mutlak hakimiyetlerini ispat 
eden Amerikala!ar mukavemet 
koşularında mütehassıs olan Fin
landyalılara 10,000 metrenin bi
rinciliğini de vermemek gibi bü-
yük bir muaffakiyet te elde 
ettiler. Los Anceloa olimpiyadının 
daha ilk günlerinde gorunen 
vaziyete nazaran 1932 olimpiya
dının umumi tasnifinde Amerikan 
milleti diğer milletlerden çok 
bariz bir farkla birinciliği elde 
edecektir. 

Ayın ikisinde yani ilk müsa
bakaların final maçları ~ .ıpıldığı 
akşam ilAn olunan umumi tasnif 
puvanlarına nazaran Amerikalılar 
91 puvan kazanmışlardır. Buna 
mukabil ikinci gelen Almanlarm 
yalnız 41 puvanı vardır. Daha 
ilk gUnden hasıl olan bu fark 
çok mühimdir. 

Amerikan atletlerinin göster-

Uzun Bisiklet Müsabaka .. 
sını Lödük Kazandı 
Paris, 1 ( A. A. ) - 21 mer

halelik ve 4520 kilometrelik Fransa 
etrafında bisikletle devir milsaba
kası, 15.t sant 11 dakika, 42 
saniyede Fransız Lödilk tarafın
dan kazanılmıştır. 2 inci Stoepel, 

.flçüncü Kamussodur. 
Milletler itibari)~ tasnif: lta1ya. 

Belçika, Fransa, Almanya ve 
lsviçre. 

Yanık derili kadınların moda haline gelmesine yegane sebep spordur. Deniz banyolarında saatlerce 
güneş altında kalan kadın vücutları çok gilzel kararıyor. Vücudun güneş altıııda dakikalarca bulundu
rulması için hareketsiz olrnamak cildin taraveti için lazım olduğu anlaşılmıştır. Bunun için denizi ve 
gölü olnııydn yerlerde oturan kadınların sıhhi bir surette kararmaları için ka<l·nlar arasında v~ni bir 
ıpor taammüm etmiştir. Biihassa Alman kadmlarınm çok ıcverek sarıldıklan bu şpor (okçu:uk) tur. 

dikleri f evkaladeliklere bakılırsa 
müsabakaların sonuna kadar şu 
puvan farkının kapatılması ihti
mali çok azdır. 

Şu umumi goruşe nazaran; 
t 932 olimFİyadı Amerikan ~tle· 
tiımi 1in kat'i zaferi olmuştur. 
Diyel>iliriz. 



• "Son Posta .. Holivutta hususi muh ahiri 

Türk ra:ıetealdir. Ho-
bulunan yerin• 
linıt muhabirinıia. ber hafta bi:ıe mektup 

sinema 'leminia lçyü:ıün il 
1aaderir ve SiNEMA 

"Son P<. s·a,. lıaf~ada ild defa sinema 

sayfası yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni ıincma haber lcri, artiıstlcrin 

hayalı ve ıinema 'lemindeki san'at 

anlatır. 

Yeni Bir Alman Yıldızı i
l Ç.arles Rocers 
Uç Defa 
Evlenmiş! 

İnsan hiç şüphesiz ekmeksiz 
ve susuz yaşayamaz. Fakat Ho
livut denilen kumkuma mf'mle
ket te dedikodusuz edemez. 
Son zamanlarda yepyeni ve di· 
ğerlerine taş çıkartacak bir fayia 
daha meydan almıştır. 

Bu şayiaya göre, gUzelliğile 
meşhur erkek yıldızlardan Çarles 
Rocera Uç defa evlenmiı Te bu· 
gUn de liç kardı imiş. Şayiamn 
kimin tarafından çıkarıldığı ma-

lum olmamakla beraber, dedikodu 
hayli büyildUğU için, güzel erkek 

bu rivayetleri tekzip etmek mec
buriyetinde kalmıştır. Dedikodu 
ıu şekildedir : 

Guya Rocers bundan bir mUd· 
det evvel lıbinois şehrine gitmiş, 
orada bir gazete sahibinin kııile 
nikahlanmış, fakat gUnOn bi· 
rinde ortadan kaybolmuş
tur. Rocers gene bu sıralarda 
Nevyorka geçmiş, orada da zen

gin bir banka mUdürUnün kızına 
gönlll vermiş ve nihayet evlen· 

miştir. F al{at aradan kısa bir 
müddet geçince Recers yine or

tadan kaybolmuş, bu ıefer tayya
re ile T eksasa gitmiş ~e orada da 
UçüncU defa olarak gUzel bir 

ktzla nikAhları kıyılmışbr. Fakat 
bu dedikodular tamamen uy
durmadır. 

Kuvvetli bir ihtimale göre 

Size bugün yeni bir yıldızın resmini takdim ediyoruz. İsmi Rozi bu güzel erkeğJ seven bir yıl· 
Barzonidir ve güzel bir Alman kızıdır. Sinemaya yeni intisap eden dıza Rocers yUz vermemiş ve 

bu kızcağız çarçabuk yıldızlık mertebesine yükselmiştir. 0 yıldız da böyle bir dedikodu 
======== f uydurmuştur. Ancak Rocers yu-

Şanıpanya 

Yeni Yıldız Eddi Büzel 
Bu Filmi Çeviriyor 

Amerikada yeni bir yıldız 
daha doğmuştur. Yüıü ve bilhas
sa sesi çok güzel olan bu cici yıldı· 
zm ismi Eddi Büz.eldir. Bu güzel 
yıldız için hususi bir filim senar· 
yosu yazılmıştır. Eddi yakında 

bu filmi çevirmiye başlayacaktır. 
Filmin ismi (Şampanya)dır ve bir 
cambazhanede geçen uzu.ı bir aşk 
ve macera hayatından ibarettir. 

)f. Güzel yıldızlardan Jan 
Harlov Güzel Lülü isminde bir 
filim çevirmiye başlamıştır. 

~ Almanyada Kiki isminde 

yeni bir filim çevrilmektedir. 

1f.. Almanyada çevrilmekte o· 
lan "Ateş Köşesi,, ismindeki fil· 
min harici manzaraları tamam· 

lanmıştır. 

1'-- Parisin esrarı isminde bir 
filim çevriımiye başlanmıştır. 

1f.. Eski yıldızlardan Kamilla 
Horn Londraya gitmiştir. Orada 
İngilizce bir sesli filim çevire
cektir. 

* "Parisin Serabı,, isminde bir 
müddet evvel çevrilmiye başlanan 
filim bitmek üzeredir. iki ay 
sonra gösterilecektir. 

1f Eddi Kantor Holivutta 
yeni bir filim çevirmektedir. Fil
min mevzuu İspanyada geçen bir 

maceradır. 

Jake Monye 

Jake Monye bu yaz mevsimin· 

de tamam 37 kat ~lbise yaptır· 
mışttr. Ayrıca bir dUzine de 
plaj pijaması diktirmiştir. Bu kız 
evvelce büyük terzihanelerde 

mankenlik yapardı. Fakat timdi 
para kıran bir yddızdar. 

karda saydığımız şehirleri do
laştığı için rivayete inananlar da 
bulunmnktadır. 

Moris 
Ne Yapacak? 

çapkın Morl• 

Moris Şövalyenin başka bir 
yıldıza gönUI verdiğini, bu se
beple karısını boşamak için mah· 
kemeye müracaat ettiğini yaz
mışbk. Moris gönlünü başka bir 
yıldtza kaptırdığı hakkındaki id
diaları reddetmekte, hundan sonra 
bekir yaşamak kararını verdiğini 
söylemektedir. 

Fakat çapkın Morisin bu söz· 
lerine kimse inanmamıştır. Bir 
sinema muharriri diyor ki: " Ya
kın bir istikbalde, Morisin yalnız 
yeni filimlerini değil, yeni dala
veralannı da glreceğiL,. 

cereyanlarından bahsedilir. 

l 
I' ...__ 

Şen, şuh ve şakrak yıldız Nanıi Karol son çevirdiği filimlerden 
biri olan " ÖJdürdüğüm Adam ., filminde harikalar yaratmıştır. Bu 
kı .. mızı saçlı yıldızın burada gördüğünüz resmi bu son filminden 
bir sahneciktir. 

Janin Giz 

Bu giizel kızın be'ki is nini 
az işittiniz. Fakat Janin moda 
hususunda arkadaşları arasında 

ön safta bulunuyor. Nitekim bu· 
rada onun hem kendisiııi, h~m 

de en son moda bir ell>isl!sİni 

görüy orımnuı. 

Rut Taylor 

Tilkisi Kaçhğı İçin 
Günlerce Ağlamıştır 

Rut Taylor Holivut yıldızları 

arasında bilhassa tebessüm husu
sundaki meharetile ıöhret almış• 
tır. Gülmesini bu kadar gUzel 
beceren yıldız henüz Holivuta 
gelmemiştir. 

Fakat her zaman \.. rafına 
ı şakrak kahkahalar ve he~ tebes• 

sümler saçan bu cici yıldız 

son zamanlarda büyük bir keder 
içindedir. Çünkü güzel Taylor 
bir müddet ev\7e), bir tilki yav
rusu satın almıştır. Bu uzun tüylU 
yavru onun yegane eğlencesi idi. 
Fakat tilki, aradan geçen müddet 
zarfında büyümüş ve günün bi· 
rinde de kaçarak ortadan kay· 
bolmuştur. Rut Taylor sevgili til· 
kisinin aranıp bulunması için bir
çok kimseleri etrafa sald1rmış, 
ıevgili hayvan günlerce aranmış, 
fakat bir türlü bulunamamıştır. 
Bu vaziyet karşısında güzel 
yıldız ağlamıya başlamış ve göz 
yaşları günlerce devam etmiştir. 
F aI<at son g jn 'erde kede. i biraz 
hafifi ediği içi il ağlaması dLJrur 
gibi olmuştu~·. Ne mühim mesele, 

değil mi? 

* Maruf F r::rn sız yıld zlaı ın
dan Hiiget Düflonun sinemadan 
çel<ileceği hakkında bir rivayet 
ç km 11 fakat hentlz teeyyüt et· 
memiştir. Bilakis Hiigt'tin üç 
filim için yeni bir mukavele ım• 
:ı.aladığı haber veriliyor. 



( SON POTA l kadınları ve genç kı ı~ON POSTA) da Hanımtegze hütiin 

~ ,., r'ı ı i lıalp ve aşk işininde en •:ımimi dert 
crtıığıchr. A ilı n:ze, dostlarınıza ıcyt·yemediğiniz 

aşk dutlerinizi Ha ııımleyzeyc yazını:r. Hanrm• 
lı-y:ı:e ya her günkü ;ütunda veya hususi mek· 
tııpta cevap verir. Hanımteyzenin fikirleri, birçok. 
gcr.çleri büyük ır.ü~küUerdea l<urtanyor. 

K AD 1 N 
alJ.~adar edeft mevzulara her !eyde• 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimden sonra haftada bir defa Kadın 
famıı olacak ve bu uyfad.A tunlar bulunaca 

Güıellik meseleleri, son modalar, çoc 
nuı:un terbiyesi, evinizin güzelliği, ey 1 
el işleri ve saire ... Dertlerinizi Hanımte_qzege Yazımz 

Güneş Banvosunun Fayda Bir 

V Z V 
Oturma 

e ar' r ar Odası 

Ba sene 
karartmak 

ırOneşte rengimizi 
moda oldu. Bunu 

muvaffakiyetle yapanlar hakika
ten kıskanılacak derecedd nefis 

ve sıhhatli bir renk bağlıyorlar. 

Fakat gi\neşte ne kadar kal
mak lazımgeldiğini bilmeyenler, 

güneş banyosunun şeraitine vakıf 
olmayanlar ya ciltlerini fazla ya

kıyor veya.but derilerini soyduru
yorlar. Bu mahzurların &nüne 

geçmek için bazı umumi kaidele
re riayet etmek lazım gelir. 

1 - Güneşte kalma zamanı 

tedrict surette arttırılmalı. lık 
gtin beJ dakikayı geçmemelidir. 

2 - Esmer tenliler oldukları 
gibi güneşe çıkabilirler. F .,.kat 
sanşınlar çok güneşte kalmaktan 
çekinmelidirler. Beyaz ten çabuk 
yanar ve sıhhate zarar verir. 

3 - Sarışınlar güneıe çıkma• 
dan evvel vücutlerine hafif mik
tarda zeytinyağı veya krem sür· 
melidir. Ten muayyen derecede 
kızardıktan sonra güneş banyo· 
sunu bırakmahdır. 

~~~--~-------···--------~--~~-

Her Çocuk Annesi Neler 
Bilmelidir? 

Sıcak havalar, anneleri üzen 
birçok çocuk rahatsızhklarına 

sebt·hiyet verebilir. Evvelden alı
n acak tedbirlerle hem çocuğu 

ra71atsız olmaktan korumak, hem 
de beyhude yere lizüimekten 

k t. rlulmak mümkündür. 

Mesela çocuk yazın ıoğuk 

a labilir. Bu soğuk almanın ekse-

riya .. ehebi çocuğun deniz kena
rıada yaş kum veya kırda yaş 

çimen üzerine oturmasıdır. Bunun 
önüne geçmek, çocuğun soğuk 

almasına mani olmal, için kafidir. 
Kırda çocuk çimeıılere ofr!!tıl-

""~ . mamalıdır. 

Fak al büfün tı!doirlere rağ
men çocuk soğuk almış bulunur· 

ıta bir bardak süt içine iki çay 
kaşığı saf gliserin koyarak içir-

meli ve derhal yatağa yatırma

lıdır. 

Ba zı çocuklar yazın baş ağrı~ 

ımdan mustarip olurlar. Ya gü· 

n .!Ş başına vurmuştur, ya gözle
rine fazla tesh· etmiş. Çocuk bu 

t esirle başının ağrısından şikayet 
etmektedir. Bu takdirde çocuğun 

başına kolonya ve sirke ile masaj 
yaptıkt<ın sonn karanlık bir 
~dada uyutmalıdır. Harareti var,,~ 

•ı----

bir limonata verilebilir. 
Sıcakların tesirile bozuk ye

mekler de hazan çocuğun sıhhati 
üzerinde fena tesirler yapabilir. 
Bu itibarla yemeklerin bilhassa 
sineklerden muhafazası lazımdır. 

Yemeklerin bozulmasında sinek
lerin mühim rolü vardır. 

Yazın sucuk, konserve et ve 
sebze gibi şeyler kanı zehirleye
bilir. 

Bozuk süt çocuğun baı sakla
rım bozabilir. Bu takdirde çocuğa 
derhal hafif bir müshil vermek 
en faydalı tedbirdir_ 

Süt alınır alınmaz kaynatılmalı, 
ve açıkta bırakılmahdır. 

Çocuğun Gözlerine 
Dikkat Ediniz 

Y azm çocukların gözlerini 
gi.ineşten korumak lazımdır. 

Çocuk farkına varmaksızın gü
neşte arlta üstü yatar. Güneş gö
züne vurursa yakar. Bunun göz 
üzerinde yapacağı fena tesiri ko· 
laylıkla tahmin edebilirsiniz. O
nun için çocuğun güneşte açık 

başla gezmesine, arka üstü yat· 
masına mlisaade etmeyiniz. 

çocuk 
Ağladığı Zaman 

Bazı anneler çocuklarının ağ-

Son senelerde ev eşyasının 
şekli tamamen değişti. Şimdi 
kUhik tarzda yapılmış eşya kul
lanıyorlar. Zarif bir zevk ile oda· 
nızı döşemek istediğiniz zaman, 
hakikaten güzel kübik eşya yap
tır·abilirsiniz. Meseli yukardaki 
resimde kiibik bir oturma odası 

goruyorsunuz. Koltuk, vazolar, 
lAmha, IAmbanın bulunduğu yer 
hep kübik yapılmıştır. Kübik eş· 
ya odaya rahat ve konfor hissi 
yapar. 

Deniz 
Eğlencesi 

. • 

Deniz> bir çok sporu bir araya 
toplıyan bir yerdir. İyi yüzme 

bilenler için deniz sporunun hu
dudu yoktur. Bu kadın bir mo-

tör arkasına bağlanmış bir tahta 

üzerinde buzda kayar gibi kız.ak

la kaymaktadır. 

lamasından müştekidirler. Filha

kika sıhhatli çocuk ağlamaz. Ço

cuk durup dururken ağlamıya 

başlarsa, mutlaka bir rahatsızlığı 

var demeklir. Ya pfre ısırmıştır. 

Ya karnı ağrımaktadır veyahut 

dişleri çıkmaktadır. Herhalde ço· 
cuk ağlayınca ihmal etmeyiniz. 

Sebebini araştmp izaleye çalı

şınız. 

Zarif Ve 
İki Yaz 

Mükemm 
Tuvaleti 

Sağdaki Elbise 
Ve Soldaki Şapka 
Yaz ~f evsiminde 
Giyilebilecek iki 

Zarafet 
Nümunesididir 

=~================================================! 

Her Ev Kadını Nel 
Bilmelidir? 

--- · ---
Limonata 
Yaparken 

Limonata yapacağınız zaman 
limonu birkaç dakika fırına ko· 
yup ısıtırsanız, iki misli su ahr· 
sınız. 

lf. 

Cigeri Yumuşak 
Yapmak için 

Ciğeri kızarttığınız !aman ek· 
aeriya sert olur. Halbuki kızart· 
madan evvel ciğeri sllte batırınız. 
Sonra sllUen çıkarıp kızartınız. 
O vakit ciğer yumuşak olur. 
Kalan sütü de salçaya karıştırınız, 

mllkemmel olur. 

* 
çivi 
Kakmak için 

Sert bir ağaç veya tahtaya 
çivi kakacağınız zaman çıyınm 

ucunu yağa batırınız. Gayet ko· 
laylıkla tahtaya girer . 

* Benzinle 
Elbise Temizlerken 

Kirli ipek elbiseleri benzin 
veya petrole batırıp çıkarırsanız 
tertemiz olur. Fakat petrol veya 
benzinin içine bir az tuz katmayı 
unutmayınız. Hatta petrolle el
bisede bir yağ lekesi Filan çıka~ 

racağınız zaman da ayni veyi 
yapınız. 

* Süngeri 
Temizlemek için 

Sünger yağlandığı zaman te· 
mizlemek için soda katılmıt kay
nar suya ıokunuz. Sonra içine 
sirke atılmı!J soğuk suda çalka
yınıı. birıey kalmaz. 

Domates 
Soymak için 

Domates soymak ister 
kaynar suya batırıp çıka 
Sonra olmuş şeftali kabuğu 
kabuğu kolaylıkla soyulur. 

Eski 
Şemsiyelerinizi Atmag 

Şemsiyeniz eskidiği z 
atmayınız. Üstünll çıkarınız 
rini çorabınız için kalıp o 
kullanınız. Bu suretle kuru ' 
çorap şeklini bozmaz. 

incir 
Yeginiz 

* 
incirde etten ziyade vit 

vardır. Kışın çocuklar ıuza 
yediriniz. Mesela incir sando 
çocuklar çok seve~ 

lf. 

limonata Ve Süt 
Alnlil ı Unutmayın 

Çocuklarla tren, vapur 
otobüsle uzak bir kır gezint 
gittiğiniz zaman yanınıza 

hatta limonata almayı unutm 
Yahut yanınızda limon ve ş 
bulundurun. Çocuk orada r 
ıız olursa limonataya ib 
olabilir. 

* 
KunduralarLnız 

Büzülürse 
Kunduralar ekseriya 

kenarında gezdikten sonra bl 
ltir. Bunu izale için eve döni 
kunduralarınızı kaynamış p 
lesle ovunuı.. 



Vazı 
J.~ale ın in 1 e 

kııı.rnıl' ralıatı:a 

gr~·iııılig-ini ) azı-
) or 1111: lıu na-
sıl olur? Ben 'irmi 
ıwıırd i r ıı. u h~ırrir-
lik odi~ oruııı, h!Ua 
bir köşf'de lıeş pa-
ranı ~ok. gıiçlüklo 
) :ışl\ oruııı .. 

seni ıı gilıi 
~ a1 :ı~ drnı bC'nıın 
ılı halim se>ninki 
gılıi ulurdu .. 

- Drıııc... {'ok 

gııı<'l. ) a7.I) orsun; 
ıııukalıiliııdn dt l•ol 
parn .dıyor un ... 

ll:ı) ır <'. nıııı, 

on t eş gündı• bir 
lı:ıl : ıı.ı "ıı:ır:ı ~ön

llcr .. di~ o mektup 
) .ızı) oruııı. 

Fotoğrafçı 
Butun 1-:ıdın

l:ır hrrıiı 1 \"UZlltrıC 
lı.tkııı t. tıi tatlı 
{!lllcrl r .. 

- Kimmiş söyle bakayım.. " Seni hammdan 
daha gUz l bulu)•orum ., diye m. na iltifat eden 
beyefendi mı ? 

Dı ıııck kaılın-
1.ırı tı -.lı r ulı\ or
sıııı1 .. 

11.1\ ır, be rı fo-
1•q .. r. , "ıın .. r tı ~
r 1 rııı ı; l..ır ıı .. - Hayır beyefendi değil, beyefend:nın şoförü! 

--== 

-{- .... M~hk~~-;de 
_.. ........... ı::-. ......... . 

. ·-- ..... 

1 
HAkim maznuna: 
- Banka veznedarını taban
ile tehdit edip para istemiş-ca 

ainizl.. 
_,Hayır hakim efendi, tehdit 

etmedim; tabancamı satıyordum, 
veznedar da babamın eski bir 
arkadaşıdır. 

birkaç para 
babra olur 
istedim .. 

Hem benim elime 
geçer, hem de bir 

diye, ona &atmak 

. . . . 
: = ······························································ : : 
~ Sebep i 
: : ····; ···················································:···· . . . . . . 

Annesi oğluna darıldı: 

- Bu sene imtihanda yıne 
dönmüşsün, tembelliğinin yüzün
den üç senedir üçüncü sınıfta 
okuyorsun! 

Ne yapayım anne, kabab:ıt 
benim değil! .. 

Ya kimin? .• 

Babamın, ne diye, kahvede 
iskambil oynadıkları zaman mu
allim beyi yeniyor .• 

GİBİDİR 
- K 

gUzelin yUzUnde ben, 
Bir kUçUk hap gibidir •• 
Hayranıyım onun ben; 
Bu bir azap gibidir •• 

* Ne cana yakın bir kız, 
Kalplere giren hırsız; 
Gözlerl b!r çift yıldız, 
YUzU mehtap g~bidir •• 

* Görünmez her zaman da, 
BUlnmez ki ne yanda? •• 
Kaynoluyor bir anda ı 
Çün i erap gibidir. 

* Hayatı bir bUmcce, 
Aşık oldum bilince; 
Tapındım bin b(r gece, 
Sanki mihrap gibidir .. 

İ. H. 

- On nla evlenmlye karar 
·ıerd:n mi? •• 

Soğukkanlı 
Niy:ııİ il'1 Nft7.ıın, 

gccl' Hıl,akt:ı grzi-
) orlnrdı. Birden hire 
nrk:ıl:ırıııd.ııı hirı 
bağırdı; 

lhır! .. 
Durdular .. Mr r.ık 

cdill•cok bir ~e) cil'" 

(;ildi. Dur) bh o 
ha~ kıraıı ııt ,·ol 
k!' İci, ııo de tir 

0

hır
sııdı .. Arkad:ı~ .ırı 
~ııl'hı onları ·~ı r 
ı•ıılş lıir ş:ıka , ap
ııı.ık h.tt ıııiı:ti.. 

•• 7.1111 tır tir tif 
'"lllll\O lt.ışaılı. 
:\ı\ .ızi sordıı: 

. "he titrı~ ur· 
sıııı, ı.orktıııı mıı'f .. 

J\orkıııadıııı, 

soukk. ıılı) ıın d:ı, 

:ır.ı 11'.l f.ızla ııogur, 

dtirriın. 

Do:andırıcı 
~ Bey mut 

hış bir dolaııdm<·ı· 
dır kimden ııe al· 
s·ı lıir daha 1adc 
et rııeı . 

- ı:,ct hakkın 
'ar, kt•ııdi ıno ge-
1 o rı ~li ıı lıi r tok :ıı 
'11rıf11111, onu bilo 
i.ıde ttıııooi 

- Bence glyinmesfm bllmlyen kadın 
yaşıyacak hiçbir yer yoktur. 

için 

- Ynnıhyorsun. plAJlar da mı yok ı .. 

' 1 ····:····················································:···· 
~ Otelde E . . . : ····:························································· . . . . . : 

- Garson, bu otelde tahta
lcuruhın beni yiyip bitirdiler! .• 

- Ne yapalım Beyefendi? 

Burası otel, insanı tahtakuruları 

yer. Afril<a ormanları değil ki 
arslanlar yesin .. 

Lokantada 
Garson senin egzeman mı 

var? .. 

Bilmem efendim, bir defa 

mutfağa bakay ı m!.. 

... f ......... - ....... .. ....... J._ 
~ Sağır [ 

-i·- . . ~ . . .. . . .. . . 1 • • ._._ 

Mehmet Bey sağırdı. Dün gecb 
karşı karşıya otururken uykum gel
di, esnedim .. Mehmet Bey kızdı: 

- Yüzüme karşı ağzını faraş 
lrn<lar açıp ne bağırıyorsun, dedi. 
Benim kulağım okadar sağır de
ğil, biraz yavaş s6ylesen de 
yine duyarım. 

Salam on 
. _Salamon VFJorya plajında iki gözU 
ıkı çeşme aglıyordu .. Haline acıdım. 

- Ne ağlıyorsun Salotmon, 
nen var? •• 

- Anlaşıldı, -.eznedar da ta
bancayı satın almayınca küçUk 
bir hatıra olsun deye kurşunla
nndan birisini adamın karnına 

. - Hayır daha dU~UnUyorum, 
ömrUnde hiç kavg:1 etmemlf 
bir adam evlendikten sonra da 
huyunu değiştirmezse nasll 
r-::arı kocn gibi Yaşıyabilirlz •• 

r-----------------~--~---~-..::.:.::~=:.:::.:..:.:::...ı-----~~--~~, 

BENİ BAŞTAN ÇIKARDIN 

- Ah, efendi, benim ilk ka .. 
rım burada denize girmiş te bo
ğulmuştu ... 

-Ağlama Salamon, bir şeydir 
olmuş, şimdi başkaaile evlenmişsin, 
yeni karın daha iyi, daha güzel. 

- Öyle amma efendi, ne ya
payım ki buraya gelip denizo 
girmek istemiyor. 

ıoktun !.. 

Tahdidi Teslihat 
Çopur Ah metle, Cingöz Hüse

yin konuşuyorlardı: 

- Ne dersin kardeşim, enin\e 
laviçreye kadar gidelim mi? •• 

- lsviçrede ne yapacağız!.. 
- Tahdidi Teslihat lrnnferansı 

va!'mış, kendimize bell<i ucu:zcn 
birer tabanca geçirebiliriz!.. 

r<aranl ık sokak 
Bekçi baba, bel<çi baba!.. Şu 

karanlık sokakta hırsızlar beni 

soydu. 
- O sokakta ne ışın vardı, 

baksana ben hiç gidiyor muyum!. 

- Artık evlenecek çağa gel· 
din o tum, Hammef ndl de 
beslemesi de b ka~. Senin 
is21kballn için b n ·en imi feda 
ederim, h nırn fcndUe v:en, 
beslemeyi de ben aıırım. 

Yanıma geldln biraz, 
Beni baştıın çıkardın 1 •• 
Bu halinle yaramaz, 
Beni baştan çıkardın !. 

L-----
Hal< 

})ostıırıı N:ıki 

Be) iıı c' iııc· ırilliııı; 

l>ir fiıı .111 k.ılı' o 
sini it;tim. ~İıu li 
111.<•riıııdn ) irıııi ) ıl 
lık lıal,kı '.ır .. 

ı 'o ch•nu ı. iı;

th or ıııı, Uir fıııc.ııı 

J,nt" rııiıı ~ irıııi tlr

bril. kır), ) ıl lıal.l.:ı 

'\ ıı.r <lPrlur .. 

l)~ lo 1111111111, 

------·------
SüzUldUn b!r su gibi; 
Kurduğun, pusu gibi .. 
GönUI kumrusu gibi; 
Beni ba~tan çı ardm ı .. 

Nııki Bt' iıı fl' in do 

harın 'l:'r elik il' ri 

lrnhvr, fiııcırnııı 'el" 

rı,..ırıa kadar dol- - Selma Hanımefendiyi ts.n.r mısın ? •• 
- On sene evvel t~ nışmıştık. O zaman 

Kırmızı Yumurta 
Kr ç:ik Ha!ük tavukların su 

içecekleri kaba kırmızı mürekkep 

koymuştu.. Annesi görünce da
rıldı. 

Bu mürekkebi ta~uklarm 

kabına kim lrnydu. 

Halük sevine sevine koştu: 

- Ben koydum anneciğim, 
bizim tavuklar da bundan sonra 

bakkaldakiler gibi kırmızı yu
murta yumurtlasınlar. 

SDçlar siyah ondUle. 
Sarkıyor lüle IUle; 
Sen kızım gUle gUle 
Beni baştan çıkardm ! .. 

1. H. 

Eğlence 

Jley lın n ı ıııa da· 
rı lı1ı: 

Bu kn<lar eli 
ı:ıka r hiııııot~iyi 

ne diye m do tu
tarsın bilıııC'ın, hor 

glrıı on aş.ığı on 

taııo ta hak kırı~ or .. 

D.ıha i y i 
f'ÖS lcdin y:ı, o t:ı
Lak kırdıkça oğlu-

muzun hoştıııa gi
<li) or .. :Sen do na ıl 

lıaba ın Lilıııcm, 

çocuğu ıı u ıı ı•gl on-

cesi ıı i hiç dll~ılıı· 
daha yaşh idi!.. ın ıyorsuıı ... 

Ucuz 
Kan koca arsında: 
- .. Bu sene, sayfiyc}'e gider

~e~ ~or~ kat kostiim, üç şapkn, 
ıkı çıft 1skarpin isterim .. 

- Lüzumu yok karıcığım; 
hen düşlindürr, bir çare buldum, 
Almanyada çıplaklar diyarı var
mış; biz oraya gidelim, daha 
ucuza mal olacak! ... 

Kabahatim yok 
Doktor; demin ameliyat 

yaptığınız hasta öldü .. 
Benim kabahatim yok; 

elimden gelen şeyi yaptım. 

Taklit. 
- Azizim tahammül edilir 

ıey değil; birisi karıma bir pır
lanta yüzük göndermiş .. 

- Kim gönderdi acaba, hiç 
tarı ımadığın bir kimse mi? .. 

-Tanımadığım yat Tammış ol 
saydım ben ona yapacağımı bilirdim. 

- Canım belki adamın fena 
bir maksadı yoktu .. 

- Ben iyisini fenasını bil
mem.: Bundan daha btiyiik ke
pazehk olmaz. Yolladığı ylizük 
hakiki ;>ırlanta değil, taldittit 

Nlşanlmdan niçin kaçıp 

buraya geldln ? .. 
- Ne yap yım anne, konu-

_,urken kızdı, başıma vurdu, 
başım yarıEch •• 

~h zavc 111 kızım vah. 
Adem değll, odun yarıcı ı... e 
olacak ı .. 
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T j M LJ R L [ N K En Güzel Ayaklı Kadın Hangi Millettedir? 

_ 43 _ Muharriri:** Türk Camiası Altındaki Kadınların 
Binbaşı, Herifin Gırtlağı- AyaklarıMevzun,~arin Ve Minyondur 
naSarıldı,Sı~mıyaBaşladı :~~~ğ~~.d·~sfalt Yol Ve Spor Kadın Ayağını ~~~~~d~:. 

Herif Miskin Bir İnkıyat İle İğildi cudunun heyeti ruh, .uc0ı •• 

Yüreğimde sen varsın, ya
nımda sen varsın, neJen korka-

yım? 
Hür mahpus, yürüdü. • - ~ e-

sinde halas fürcesi sezen r 
kaplan gibi müleheyyiçH. Göz eri 
parlıyordu. gogsu kabarıyordu, 
kolları geriliyordu. Yavaş yavaş 

kapıya kadar geldi. Serbest 
ufuktan evvel hür hava arar 
gibi uzun uzun dışarıyı kokladı, 
sonra dönüp ardına, güzel eşine 
baktı. Ulcay, halas yo!unu geri
den aydınlatan lflhuti bir fanus, 
nurdan bir şamdan gibi yanında, 
topuğunun dibinde idi. 

Genç adam, bütün varhğını 
kendi kuvvetine bağlıyan gözle
rile kısa bir lahza derağuş elli 
ve öğüdünü tekrarlad&: 

- Korkma! 
Ulcayın cevabı mes'ut ve müs

terih bir tebessümden ibaret 
kaldı. Zarif dudakla,da beliren 
bu sakit emniyet, genç adamı bir 
kat daha kuvvetlendirdi ve o, 
mağaranın deliğinden yürUyen bir 
hamle gibi süzUldO. dışarı çıktı. 

Orada. deliğin yanıbaşında 
hırsızlardan biri uyukluyordu. Ko
caman bir kılıcı kucaklayıp, 
ağ.açlardan ıızan ziyaya karşı 
gözl9rini kapamış olan bu hırsız, 
Hindistan pağotlarandaki çıplak 
heykeller kadar biçimsizdi. Batın
da külah yerine, salkım aalkım saç 
yardı. Sırtında kirli bir gömlek 
ıallanıyordu, ayakları da çıplaktı. 

Gafil nöbetçinin başı ucuna 
kadar gelmek, dizindeki kılıcı çe
kip almak, binbaşı için bir sa
niyelik meşgale idi. Herif, de
mir bir halka gibi boynuna ya
pışan kuvvetli parmakların tazyi
ki ile gözlerini açınca hayretle 
cinnet arasında bir an geçirdi ve 
belli belirsiz homurdandı: 

- Vay canına. tutsak boşan
mış! 

Binbaşı, kirli bir nesne tutu-
yormuş gibi iğrene iğrene herifi 
yerden kaldırdı, mutlak bir itaat 
telkin eden hakim sesiJe sordu: 

-- Başbuğunuz nerede? 
Herif, miskin bir inkıyat içinde 

parmağile ileriyi gösterdi: 
- ininde 1 
- Önüme 

götür. Sesini 
keserim! 

düş, beni oraya 
çıkarırsan başını 
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Tehdide lüzum yoktu. ipi 
kıran mahpusun baş koparmak
tan da çekiomiyeceği halinden. 
sesinden ve bilhassa parmaklarm· 
daki kuvvetten belli idi. Hırsız 
tek bir kelime söylemeden yUrü .. 
dü, binbaşı ile karısını çete rei
siniıı bulunduğu ınağm·aya doğru 

götürmiye koyuldu. O kısa mesa
feyi nasırlı ayaklarile aşarken 
zihninde yakın bir inkılabın ha

yalini yaşatıyordu. 
Evet. Bu dağ çocuğu, bir 

lahza içinde çete reisliğine ardın
daki genç adamı namzet görü
vermişti. Ne din, ne peygamber: 
ne kanun, ne cemiyet tanıyan 

bu yarı vahşi mahluk, hayatın ve 
kainatın kuvvetle cesarete bağlı 
olduğuna, iman besliyordu. Uy
kuda bastırıp sımsıkı bağladıkları 
gencin, iplerden kurtulduğunu 
görür görmez kendis~nce gayet 
tabii olan bir neticeyi düşünıueye 
dalmıştı ve çete rdsliği için bir 
mücadele tekevvün edeceğini ka
bul etmişti. Başbuğun mağarasına 
doğru yürürken Adeta neşeleni
yordu. Çünkü kudretH ve cüretli 
iki erkeğin boğuşmasına şahit 
olacağnı umuyordu. Bu, dağda 

'ürünen o ayarda bir mahlUk için 
on yılda bir tesadüf olunamayan 
heyecanla bir sahne demekti. Ga
lebenin ip kıran adama mukad
der olduğunu da sezinsediği için 
fİmdiden ardındaki pehlivana 
karşı muhabbet hasıl ediyordu! 
Mağara kaplSI önüne geldikleri 

vakit dağ çocuğu, centilmen bir 
şehirli gibi ulcaştı, mükemmel 
bir reverans yaptı: 

- Baş, dedi, içerdedir, ya
nında yoldaşlar da vardır. Sava
şmız yanıcm olacak. Tanrı yar
dımcın olsun! 

Binbaşı, eşkıya güruhunun ru

hi haletini pek iyi bj!enlerclendi. 
Onlar, biikemedikleri kolu hemen 
öpen kimselerdi. Binaenaleyh, kı
lıcını elinden alıp boynuna da 
pençesinin izini yadigar bıraktığı 
bu sefil adamın o dakikada ken
disine yar olduğunu anlıyordu. 
İçerdekiler de, reis müstesna, ayni 
hissiyeti hasıl etmekte gecikmi
yeceklerdi. Bu sebeple tereddüt· 
süz mağaraya daldı ve Ulcay ha· 
tuna vücudünü siper ederek kapı 
önünde durdut nemli toprak üs
tünde kümelenen sekiz, on hay
dudun hayre-tleri gözlerinden si
linmeden gürledi: 

- Çetebaşı hanginiz? 
İri yarı bir adam, yerinden 

fırhyarak bıçağına davrandı ve 
hırladı: 

- Beni 
- Atımı ver, yolumu ~öster. 

Yoksa canını alının, seni dilim 
dilim ederim. 

Bağladıkları adamın elinde 
bir kılıç, karşılarına dikilmesi 

' 
pervasız bir eda ile emirler ver-
mesi, mağara sakinlerini şa~kına 
çevirmişti. Hemen hepsi, dışarda 
kalan mağ!up nöbetçi gibi hay
raniyetle karışık bir korku geçi
riyorlardı. Ve ona hücum etmeği 
hatırlarına getirmiyorlardı. Bin
başının yüksek boyu, tunç çeh
resi, çelik bakışı veı sert sesi 
hepsini meshur ediyordu. 

(Arkuı nr) 

umumiyesi ve bakış itibarile 

nihayet eli ayağı tamamen kadın-
ayrı ayrı mana- dır, kadın .• 
Jar ifade eden - Umum dün .. 
güıel birer tet- ya kadınlarının 
kik mevzuudur. ayakları istik-. 
Bazı k' l halde ne şe1Ci1 

ımse ere ·· b' k d ala caktır, bili-
gore, ır a mm 

en şayanı dik
kat ve tetkike 

layık tarafl aya
ğıdır. Kadın aya-

ğından bedit he 
yecan duymanın 

zevkine varabi
lenler onları çe-

ıit çeşit tasnife 
tabi tutmuşlar
dır. 

yor musunuz? 

Asfalt Yolları 

-Tahmin edl .. 
yorum. Yakın 

zamanda Türki-

yede de asfalt 
yollar, caddeler 

yapılacak, bura
da da Türk ka-
dınları spora, de
licesine aşık ola-

Bazılarına gö

re, 36, nihayet 
Sinema yaldızları arasından ayak gUzelll§ll• föhret alan 

cak, o zaman 
dünya üzerinde 
mUthit ve feci 

3! .numaradan yukarı ayaklar 
hıçbır mana ifade etmez. ve 38 
numara ayakh bir kadın mutlak 

surette çirkindir. Bunlar büyük 
ayaklı kadınların elJerinin de 
çirkin olacağını ileri sUrerler .. 

Bir muharririmiz şehrimizdeki 
lüks kadın ayakkabıcılarile gö-
rüştü. Çok şayana dikkat ve ei· 
lenceli cevaplar aldı. 

Muharririmiz, kadın ayakkab&
cılarına şu suali soruyordu: 

- Bugün Türk camiası altında 
yafıyan Türk, Rum, Ermeni ve 
Musevi kadınlarından hangilerinin 

ayakları daha güzel ve daha 
küçüktür? 

v Bu suale cevap veren Bey
oglunda Atlas kundura mağzası 
direktörü M. Mişel diyor ki: 

En GUzel Ayak TUrklerdedlr 

- Bugün dünya üzerinde en 
ziyade ayak zarafetine malik 

olan millet Türklerdit. Tlirk ka

dınlarının mevzun ve şekilli ayak
ları 36 santimetreyi geçme
mektedir. Otuz altı satimetrelik 

ayak ise bir kuş kadar kü
çük, yumşak ve harikalAde 

güzeldir. Zaten Türk kadınlığının 
tam kadın olarak ihtişamını gös-

teren de ayaklarıdır. Benim . 

söylemek istediğim yalnız 
Türk kadınları değil, Türk mu-

hit ve havası içinde Türkleşmiş 
Rum ve Musevi kadınlarıdır. Şim
diye kadar tesadüf ettiğim ka

dınlarda yalnıı bir nispetsizlik 
vardır: İnce, urif ve tarn modern 
tipteki kadınların ayakları bü-
tün kadınlarınıızınki gibi gil-
zel olmakla neraber yayvan 

ve diğerler;ne nisbetle daha 

büyükçedir. 
Diğer taraftan kısa boylu ka· 

dın!arın ayaklan 34 santimetreye 
kadar diışmüş bulunuyor. Bu 

uksHiğe cidden ben de hayret 

etmekteyim. 

Şişman kadmların ayakları 

- Ya şışman kadmlarm 
aykları? .. 

- Şişman kadınların ayakları 
bittabi yayvan oluyor. Çünki 
ayaklar vücudun sıkletine taham
mül edemiyor ve pide gibi yayı
hyor. Bununla beraber şişman 

Antla Page 

1 
Türk kadınları arasında da cid- ı 
den zarif ve küçük ayaklara 
malik olanlar da yok değildir. 

bir buhran başhyacak: Kadın 
ayağı buhranı ... 

Dikkat ediniz amma, "k d a ID,, 

Hangi Mllletln Ayalı 

Daha OUzeldlr? 

- Türk, Rum, Ermeni ve 
Musevi milletdaşlarımız içinde 
diğerlerine nisbetle gUzel ayağa 
malik olanlar hangisidir? 

- Ben bu suale cevap vcre
miyeceğim. Bununla beraber öğ

renmek istcrsenniz yakın hatlara 
işliyen yapur)ara giriniz, tetkik 
ediniz, iyice görilrsDnüz. Bununla 
beraber en güzel ayağın Türk 
hanımlarında olduğunu söylemekte 
mahıur yoktur. 

Türk kadmları bu ayak gll
zelliğini fazla yol yUrümemiye 
borçludur. Bakınız, Alman, İn
giliz, Danimarka ve Avusturya 
kadınlarının ayakları bllyUk ve 
ağırdır. 

Spor, Ayakları '\llaftavedlyor 

Spor, Alman kadınJarmm, 
güzel kadınt sevilecek kadın 
bedii kadın vasıflarını kaybettir~ 
miştir. Onları erkek ve kadın 

halitasından mürekkep bir mah

luJc yapmıştır. 
Alman ve İngiliz kadınları, 

spor ve tasarruf için çok yol 
yürürler .. Ciltlerini, havadan, top· 

raktan, sudan ve güneşten mu
hafaza etmek istemezler... Bil· 
hassa yol yürümek yüzünden bu 
gibi kadınlarda bacak ve ayak 
güzelliği kalmamıştır. 

Rus Kadınları 

- Bu güzellik başka hangi 
milletlerde kalmıştır? •• 

-Bizde. yani Ruslarda, Bulgar
larda, Yunanhlarda, Sırplarda ve 
İtalyanlarda... Çilnki, bizim, sizin 

onlarm kadınları, kuş kadar n _ 
zikHrler. iş hayatı henİiz faz~a 
değildir. Ancak evden çar-

ftya çarşıdan eve kadar 
az bir yol yürürler... Dai-

ma yumşak halılar üzerinde 
süslü ve tüylü terliklerle gezer· 
ler... Harici tesirlerden, bir er-

kekten kaçar gibi kaçarlar ... 
Evlerinde çok çalışırlar... Fa

kat buna mukabil çok dinle-
nirler .. 

En GUzel Kadm 
İşte, bu kadınlar, tam hayali

mizde yaşıyao kadınlardır. Bu 

diyorum.. Tam kadın.. perestlt 
edilecek kadar bedii bir güzellik 
içinde ruhi zevklerlmlzl tatmin 
edecek kadın .. 

Kadınlar Çlrklnleflyorl 

BugünkO kadınlığın akıbeti, iki 
cins halitasmdan vllcuda gelmiş 
"kadın erkek,. olmak faciasıdır. 
Eelhasıl dtınya kadını çirkinle· 
fİyor demektir. 

FelAketl 

T abli kadın ayakları dL. 
Elbette... Hele asfalt 

yollar yapılacak olur1a, gezme
nin zevki veya spor bizim ka .. 
dınlara da sirayet edince, 
felAket •.• 

Tenis 
Müsabakaları 

Şikago, 1 (A. A.) - Amerika 

tenis profesyonelleri ıampiyonlu

ğunun dömifinali Çekoslovakyalı 

Kozeluh tarafmdan kazanılmıştır. 

Mumaileyh 6 3, 3 6. 7/5 ve 6. t 
Tildeni yenmiştir. 

Elektrik 
Fiati 
Düştü 

1931 Ağustosunda elektriğin 

fiati 17,50 ve hükümete ait resim 
ile beraber 19, 25 kuruıtu. 

1 Ağustos 1932 den 
itibaren kilovat saatin 
yeni fiati 17 ve resim ile 
17,85 kuruştur. 

Binaenaleyh Ağustoı 1931 Ue 
Ağustoı 1932 arasındaki fiat fatot 
kı kilovat saat başına 1,40 ku· 
ruf yahut yüzde 7,5 tur. 

Mübadillerin Seyahati 
Şehrimizde bulunan mübadil

ler, lzmir Himayei Etfalinin ter
tip ettiği Ege seyahatine büyük 
bir rağbet göstermektedirler. Va
pur, 10 ağustosta şehrimizden 
hareket edecektir. Bu fırsattan 
istifade etmek istiyenler acele 
etmelidirler. 



I 

14 Sayfa SON POSTA Ağustoı 4 
=====-::==~===============:-,:~~-====================-=,-:-'=""'==================-=============~==========================::::mı:==~ 

Jııgilto re fl ilkfı ıııeti tarafından Gazi 
Jlz. ııc· hediye ed ilen <'!'.>P ı i ıı t erciııııı:ı:ıi 

ÇANAKKALE 
- 63 - Yazan: Ceneral Oglancler 

Bir San'atkirımız Dünya Gü
zelinin Heykelini Yapacak 

Kevvetin Arttırılmış Olmasına Rağmen F . T fik H o· K. '' G .. 
Ümit Edilmedik Şeyler Oldu Ve ... erıha ev anım ıyor 1 : u-

~--- ---
ikinci tepeden ileri gitmemek 

kararı, karargahın ateş hattı için· 
de kalmasına sebebiyet verdi. 
F akr.t kıtaatı teşci için kuman
danlık bu açık ve ateşe maruz 
mevkide kalmağa mecbur oldu. 

Bir taraftan sol cenahta yüz
başı T u!loch dokuzla on arasında 
altll)ış kadar askerle Zırhlıtepe
nin cenubu garbi köşesine var
mıştı. Kendi sol cenahını muha
faza için de tepenin denize 
doğru uzanan kısmına birkaç 
asker gönderdi. Bu tepeyi geç
tikten sonra ileri hareket dur· 
muştu. Çünkü Türk kuvveti az 
elmakla beraber, açtığı ateş 

çok kuvvetli idi. Bazı yerlerde 
sık çalılıkları geçmek mümkün 
olmuyordu. Çalılıkların Ustüne 
bir ba, çıkar çıkmaz Türkler 
ateşe başlıyorlardı. 

Saat ondan biraz sonra Mus
tafa Kemalin getirdiği 57 inci 
alaya mensup öncü kıtaatı 
Zırhlıtepesinin denize doğru olan 
kısmında faaliyete geçti ve 700 
rakımlı Bebek sırtmda bulunan 
höliikleri ricale mecbur etti. Bir
kaç dakika sonra Tulloch'un müf
rezesine bir yan ateşi açıldı. 

O da sol cenahın himayesi 
kaldığını görünce ricale mecbur 
oldu. Fakat bu ricat mu
vakkat oldu, çünki biraz sonra 
birinci t.tbura mensup bir bölük 
imdada yetişti ve 700 rakımlı 
Bebek sırtl tekrar alındı. 

Fakat daha ötede, şimdiye 
l<adar sol cenahının emniyet al
tında bulunduğuiıu zanneden Mac
Jagan 900 rakımlı sırtta bulunan 
\'e sol cenahı açıkta kalan bö
lüklerden birinin birdenbire ricat 
ettiğine şahit oldu. Saat on bu
çukta Türklerin her dakika Bussel 
tepesinde görüneceklerini zanne
derek fırlea k&rargahma boyun 
elde olmadıkça ikinci tepelerde 
duramıyacağmı bildirdi ve süratle 
yardımcı kuvvet k'önderilmesini 
istedi. 

Binbaşı jeneral Bridg'in de va
ziyeti endişe tevlit edecek mahi· 
yette idi. Çünkü bütün ihraç 
planı suya düşmüştü. Umumi 
karargah, asıl ihraç kuvvetinin 
ilerleme:;İne intizaren, bir alaylık 
öncü kolların yarım daire şe~
Jinde mevki alacaklarını hesa'p 
etmişti. Jeneral Bırdwood öncü 
kolları himaye için ikinci bir ala-

yan kullanılmasını emrederek bu 
plim değiştirdi. Fakat kuvvetin 
arttırılmıı olmuına rağmen, ümit 
edilmedik şeyler oldu. Keşif 
kolları yanlış mevkilere çıkmış 
bulundu. İkinci alay sol 
cenaha çıkacağına, sağ cenaha 
düştü. Her iki alay efradı dar
madağınık bir halde karaya çıktı. 
Jeneral Bridg sahile vardığı 
zaman, ihtiyat olarak elde bulun· 

durmak istediği, birinci fırkaya 
mensup 16 bölükten sekizinin 
artık müsademeye iştirak ettik
lerini gördü. Geri kalan sekiz 
bölükten altısı henüz karaya 
çıkmamıştı. Müstacel bir yardım 
talebine cevap verebilecek elde 
yalnız iki böliik kalmıştı. 

Şimdi saat 10,30 da, fırka 
kumandam, Maclagan'ın sağlam 
zannettiği sol cenahm tehlikede 
bulunduğunu gördü. Eldeki iki bö
lüğe derhal sol cenahı takviye et
meleri için emir verildi. Henüz 
uzakta kalan dördiincü taburla 
2 inci fırkaya mensup 2 bölük 
müstesna, bütün diğer piyade 
kıtaatı filen cepheye iştirak et· 
mişti. Halbuki pek az bir şey 
yapılabilmiş, keşif kıtaatı ancak 
vazifelerinin yarısını görebilmişti. 
Vaziyet emin de değildi. Mukabil 
taarruz da henüz başlamış bu· 
lunuyordu. 

işte bu nazik vaziyette jene
ral Bırdwood saat on buçukta 
Yeni Zeldnt piyade alayının bir· 
çok taburunu karaya çıkarmakta 
olduğunu işaretle bildirdi. Aynı 
efrat ile birlikte Lutzwo va
purunda f araka karargahı da 
gelmişti. Jeneral Bridg derhal 
bu kuvvetleri sol cenaha sevk 
ve bu suretle 700 rakımlı Bebek 
sırtım takviyeye kakar verdi. 
Oklant taburu bu istikamette 
ilerlemeğe başladı. Fakat biraz 
sonra sırtın yalçın yamaçlariie 
karşılaşınca ricale ve Russel 
tepesine .doğru istikametini de
ğiştirmiye mecbur oldu. Planın 

bu suretle değişmesi çok 
fena idi. Efradın birçoğu yolla
rını şaşırdılar. Bir kısmı cüz'ü
tamlarına yetişemediler. Bölükler 
şuraya buraya dağıldılar. Efradın 
bir kısmı kendilerini 400 rakimlı 
tepede, diğer bir kısmı başka bir 
tepede buldular. Ancak saat bir 
buçuğa doğru bütün bu kıtaattan 
yalnız bir bölük sırta çı kabilmişti. 

( Arkası var ) 

·nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nümunelerine ve şartnamesi ahkamına tevfikan ve takastan 

islism~en (120,000) kilo beyaz ve wavi selliloz kağıdile Kromo 
Erzats kartonunun ve (40,000) varak eflatun kağıdının kapalı zarf 
usulile mubayası münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün 
rnübayaa komisyonu kalemine müracaat etmeleri ve teklif ve 

teminat mektuplarını havi zarflarını kanunun 1 1 inci maddesi veç
hile ihzar ve nihayet 27-8-932 cumartesi günü saat 16 ya lcadar 
makbuz mukabilinde Galatada Mubayaa Komisyonuna tevdi 
etmeleri. (3783). 

Tuz İnhisarı 
dürlüğünden: 

İstanbul Başmü-

Çamalh tuzlası için alenf münakasa suretile alınacak kestane 
ağacından mamul iki bin küfe ile gürgenden yapılmış iki bin kii
rek ihalesi 10-8-932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on beşte 
1zmir Tuz Başmüdiriyetinde icra olunacaktır. T nliplerin şartname 
ile kürek ve küfe nümunelerini görmek üzere Ba~müdiriyetimizo 
müracaatları ilin olunur. 

zeJi miz Emsalsiz Güzelliklere Maliktir.,, 
( Baı tarafı 1 inci 

sayfada ) 

man Hanımın 

dünya gfizelliğine 
intihap edilmesi 
burada şimdi 

günün en mllbim 
hidisesidi. Türk 
güzeJliğine payi· 
dar bir mahiyet 
veren bu intihap, 
herkeste derin 
bir memnuniyet 
ve alaka uyan
dırmışbr. 

Bazı kimseler 
kraliçeye tak· 
dim edilmek Qze
re aralarmd~ 

çok güzel bir he-
diye hazırlamıya 
karar vermişlerdir. 

Aynı zamanda Keriman Ha
nım şayet tren~e dönecek olursa 
burada kendisi çok büyük me
ra sim ve tezahürat ile istikbal 
ve teşyi edilecektir. 

Eski Kırellçeler Diyor Ki: 

93~ güzeli Keriman Hanımın 
dünya kraliçeliğine seçilmesi 
dolayısile geçen seneki kraliçe· 
lerle göriişerek onların bu hu
sustaki fikir ve mütalealarım 
tesbit ettik. KenC: isine müracaat 
ettiğimiz 929 güzellik kıraliçeai 
Feri ha Tevfik H. bize şunları 
söyledi: 

u - Keriman Halis Hanımın 
Diinya Güzellik Kıraliçeliğine 
intihap edilmesi bende bUyük 
bir sevinç ve memnuniyet hasıl 
etmiştir. Bu intihap, dünyada en 
çok sevindiğim mühim bir hadise 
olmuştur. 

"Ayni zamanda bunu milli şe
refimiz hesabına çok· büyUk bir 
kazanç addediyorum. Keriman H. 
tam manasile ve hakikaten cazip 
bir kıı ve bir güzeldir. Bilhassa 
onun gayet koyu siyah gözleri 
güzelliğini tamamhyan bir kudret 
hediyesidir. 

"Bakışındaki cazibe ve temizlik 
için emsalsiz diyebilirim. Bilhassa 
dişleri, eşi pek az bulunacak 
kadar diizgün ve güzeldir. Keri
man Hanım tamamen klasik bir 
güzelliğe sahiptir. Bilhassa cnda
mındaki tenasüp ve zarafet çok 
ıniikemmel ve ölçülüdür. 

u Bugün göz alışkınlığı dolayı· 
sile uzun saç her kıza yakışmaz. 
Fakat Keriman H. uzun saçlarile 
de çok güzeldir. Onun siyah göz
leri, siyah saı:larile bembeyaz 
vücudü arasında çok zarif b 'r 
tezat saklıdır. 

Boya Meseleslne Gelince 

Keriman Hanımın bu zaferi 
kazanmasında, boya ve pudra 
kullanmasının da tesiri olduğu 

yazılmıştı. Feriha Tevfik Hanım 
bu haber lrnrşısında şunları 
söylemiştir: 

" Bana kalırsa kadına 
hafif bir makyaj lazımdır. 
Çünkü Fransızca denildiği gibi, 
Makyajsız yüz, mobilyasız güzel 
bir odaya benzer. Fakat çok 
makyaj ve çok boya tabii g ilzel· 
lit.. ve s ı hhat noktasından çok 
zararlıdır.,, 

Sabırsızhkla Bekllyoruml 

Dünya güzelinin vo güzeli mi-

931 ve 932 gUzellerl bir •r•d• 

::..29 güzeli Feriha Tevfik H. 

- Tilyk kıya· 
yiçcsi. 

Annesi kG
çUk Fatoşuna her 
zaman Keriman 
Hanımın gaze
telerdeki resim• 
lerini göıteriyor 

ve soruyor: 

- Kim bu 
bebek Fatoş! 

- Abyaml 
- Ne yapıe 

yor burada o? 
- Bebek o

ynuyoyl 

- Sen abla· 
aı ne kadar :e
ver sin? 

KUçUk Fatot tombul •• kısa 
kollarını gUç hal ile Azami bir 
kam çizerek açar: 

- Buuuu kay. 
- Neden ablanı o kadar çok 

aeYersinl 
· .._ O güzey de ondanl 
- Sen de güzel değil misin 1 
- Ben de gUıeyim! 
- Ne kadar gllzelsin? 
- Abyam kaday 1 
- Ablan gelirse hangi yana-

Aından öpeceksin! 
- İki yanğından l 
- Bize kalmada ya ?J.. 
- Sizo veymiyeceğim!.. Yok 

ıizel. Fatoı hergiln bUtnn gaz&
teleri önüne yayarak ufocık 
parmağilo kraliçeyi gösteriyor: 

- lateeee abyam! diyor. 

Hocası Ne Diyor 1 

Dünya glizell Keriman Hanım 
F eyziye mektebinde okurken 
bu mektebin mUdilrlUğUnn Naklyt 
Hanım yapıyordu. 

Nakiye H. eski bir talebesinin 
dUnya gUzelliğine seçilmesi kar· 
ıısmda büyük bir sevinç hissetti• 
ğini söylemiı •e şöyle demiştir: 

"-Keriman Halis benim mU
dürll olduğum F eyziye mektebin• 
de okudlL 

" Çok zeki, fevkalAde hassas 
bir kızdı. Her gUzel şeyi, her 
iyiş eyi severdi. 

"Kendisinin hem müdilrD, hem 
de komşusu idim. Ben de Fm
dı kh apartımamnda oturuyordum. 
Bu itibarla onu çok yakından 

tetkika fırsat buldum. 
"Keriman ahlAkına hayran ol· 

duğum çocuklardan biridir. 
" iyilik yapmak onun için 

en zevkli bir şeydi. Bunu ,,.
Güzelimize 

"" yegAne gaye olarak biliyo,. 
du. Bir zamanlar apartıman 

kapıcisımn ihtiyar karısı basta. 
lanmıştı. Pek biçare idiler. Keri
man, kadın iyileşinceye kadar 
bodrum katından ayrılmadı. Elin
de ilaç fincanı, hasta kadım 

Mühim Bir 
Teklif ·-Parls, 4 (Hususl) - Fransız 

tayyare şlrketlerlnden birisi 
yakmda buraya gelecek va 
memleketine dönecek olan 
TUrk dünya gUzeU Keriman 
Han1m için mühim bir sUrprJz 
hazırlamı,tır. Eğer Keriman 
Hanun muvafakat edecek 
olursa bu şlrlfet en mül<ern· 
mel tayyarelerinden blrlnl 
dünya gUzeltnin Parls - lstan
bul seyahatine tahsis edecek
tir. 

bekledi. 
"Mektepte en fazla ev itlerine 

taalük eden, bir genç kıza elzem 
dersler de muvaffak oluyordu." 

Feci Bir Kaza 
Üskiidarda oturan arabacı 

Nazmi, Doğancılarda Derviş Be
yin bahçe kapısından geçerken 
kapının Uzerindeki ağaç ile ara· 
badaki otlar arasında katarak 
yaralanmıştır. 

~ ~ ~-- --
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

• 
ır ga p p • 1 Muharrtrlf 

Arnold Golopen 

-68-

"Yaşı yan insanlar Sizin Yapdığmızı Bilmiyeceklerdir, Başka Bir f sil!J Alhnda 
Uzak Bir Memlekette Ômür Sürmeniz Lazımdır!" 

- S3zllmll kesmeyiniz, hıra· 
..... kımz ikmal edeyim, ihtarında 

bulundum ve devam etim: 
- EYet isminizin y&flyan in· 

ıanlar defterinden silinmesi lbım· 
dır. Bugünden itibaren bütUn ci· 
hana kartı resmen ölmüş görü· 
neceksiniz. Ben size yardım ede-

ceği m. d dö d··~~ Lon raya n u5 um zaman 
tevkif eclileceğinizi atılar anlamaz 
kendinizi denize athğmızı, bo-
ğulduğ <mmu söyliyeceğim. ~:se: 
}enin ilk kısmı budur. Ikıncı 
kısma gelince: Vakıa hırsız ken· 
disini öldürmek suretile cezadan 
kurtulmuştur. 

Fakat çaldığı paraların çıkar-
dığı mesele henüz kapanmamış

tır. Eğer ıimdi ben bu paralarııı 
heyeti mecmuasını e linizden ala
rak bankaya götürecek olursam 
ıiz borçlarınızı veremiy ecek, bina
enaleyh tekrar zabıtamn eline 
düş~ceksiniz. İşte bu müşkül 
noktayı halletmek için verdiğim 
karar: 

İngiliz bankasına yalnız ( 150) 
bin lira götürerek, paranın(5()) bin 
lirasını size bırakacağım. Bu para 
Brezilyada veya başka bir yerrle 
Pikman ismi altında, yahut ta 
bftsbütün yeni bir isimle rahat 
bir hayat yaşamamı için bol bol 
kAfidir. . ·. 

Rişar Ston bu son kelımclerı 
iti.tir işitmez ellerime sarılarak 
lpmiye koyuldu: 

- Teıekkür ederim, teşekkür 
ederim diyip duruyordu. 

Evet elli bin lira bize kafidir, 
esasen kanaatkar insanlarız, faz· 
!asına ihtiyacımız yoktur! . 

Rişar Ston bu heye~aıılı d~kı· 
kanın geçmesini müteakip bavu1uıı 
&zerine iğilerek sözde tava~sutla 
İngiliz bankasına iade edılecek 
olan (150) bin lirayı .. çık~rdı, pa
ket paket masanın uzerıne sıra

layarak: 
- işte sayınız! dedi. 
- Lüzumu yok, size eminimi 

cümlesile mukabele ettim. Haya· 
bnızı kurtardığım bir dakikada 
beni aldatmaya teşebbüs etmiye· 
ceğinize kaniiml 

Hem söylüyor, hem de demet 
demet banknotları ceplerime 
yerleştirmiye çalışıyordum. Bu 
sırada hatırıma mühim bir nokta 
geldi, karı kocaya sordum: 

_ Şimdi bu gemi ile doğruca 
Brezilyaya gideceksiniz değil mi? 

_ Evet, bu niyetteyiz. Fakat 
kaptan vaziyeti bilmiyor mu? 

- Hayır, hiçbir şeyden· ha· 
berdar değildir. Bittabi kendisine 
hakiki vazife mi söyleyecek kadar 
safdillik edemezdim. Sadece po-

lis 1:1üdiriyetinin bana v~rd~ği 
emirnameyi göstermekle ıktifa 
ettim. Bu emirnamede: 

1 'ı Fotoğraf Tahlili Kuponu 

'I'abiutiııizi öğren ınek istiyor:>:ı.ııı& 

fotografı ıı ızı 5 ad ot kupon ile l>ir -

ilkte gönderiniz. Fotoğra.fıııız sır.LY-' 

ttibid.lr ve iade edilınoı. 

lı;im, ıııeslo1<. 
'\'oya s:ı.n ut? 

Bulunduğu 

memleket 

J:'otoğr:ıJ inti~ıır 
edecek mi ? 

Fotobr:ıfın kli~e;ii 30 k uruıl uıc 

ı mukabilinde göııJcrilebilir. 

"Skotland Y ard,, yani İngil
tere Poliı Mlldiriyeti Müfettişle
rinden Mister Allen Dikson mü
him bir vazifenin ifasına memur 
edilmiıtir, kendisine ezher cihet 
yardım edilmesi lazımdır,, denil· 

Kat'iyyen 
Daha Elverişli 

.ŞERAİTE 
Nail Olamazsınız .. 

Beyoğlunda 

BAK ER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAİ 
Mütebakiye 

ve 

Fırsatlarının 
fık günlerinden 

istifade ve mübayaatınızı 
tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı 
DAİRELERİMİZİ Zl
y AREl EDiNİZ. Si
zi FEVI<ALADE A
LAKADAR EDE-

CEKTİR. • 
Beşinci icra Memurluğundan: 
Bir boiı;tan dol:wı ıııalu;uz ve sa

tılrnasıııa. karar \'Cırilı•n ı;:ıpka, kıııııaş 
ve bir durnr ayna 10/8 ıı:t~ tarihino 
TllİİSarlif l.':LrŞUlllll,l g'İİIJİİ S:Lat la ten 
itibaren ~irkcı·ido ::-.ılkiınııö,.;-·lt cadılc
siııcle !I nuııı:ır.L üııilnılo satıl:ırağından 
talip olaııl:ır111 lıaı.ır bıılun~cak. moınu
rııııa ıııiiracaatl:ı.rı lilirnııııı 1l:ııı olunur. - -, 

Be•lncl icra Memurluğundan: ı 
Bir borytan doları ıııalıl,'ııl ve sa- / 

tılmasın:ı. karar verilen ıııiitclıarrik bir 1 
adet torna makinesi J(ı H !J32 tarihirııı 
miisadif çar~amb:ı gıııu s,t:tt lltcn 
itibaren Ahırkapı Do"rraııı::ll'ı fabrikası 
önünde tatılacagıııd'l. ı t.dip olaıılarııı 
hazır buluııac:ık ın ıııırnıı:ı miiraca:ıt· 
ları lüzumu i An olıııl'lr. 

mektedir. VakıA kaptan bu 
emirnameyi görür görmez kimden 
tlipbelendiğimi anlamak istedi. 
Fakat meslek sırrını ileri süre· 
rek tek kelime bile söylemedim! 

(Arkaıı! var) 

PERTEV 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TüRK MEV ADDI TIBBIYE 
VE lTRlY AT F ABR1KASI 

BA$LICA MOsr AJI ZARAJ'/ ı 
"'·"" Pert.. Dudak boyllMı 
Bn,.ntıo Ptrtn IColonralat 
Tuvalet PodraJ.n t.amlar V S. V. S.:" 

Ecnebi Markalnrından. (;ole Daha Uau JılcfO#lçe 
Pek Daha Mükemmeldir. 

-------· 
TEMMUZ ısı4 

Diırıyaııın f'n ıııarııf nıiıverrihi 
Emil L iid dğ'i 11 ~ah(l"'eridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu· 
r.u defaat ile okumaktan müs· 
tağni değildir. 
Tcrciııııe: Haydar Rıfat Beyindir 

ı:-o kuru., li.Ltlıı h r kitapçıda 
1 ulunıır. 

kara'nın en b ·· ··k' yyu 
.· -. . . . ~ 

~:, K.i~ap,- · gazete ·ve .· . . - ·. ' 

-~ Kll-ta~iye mağazası -

AKBA 
Kıtap evi ve kırtasiyecilik 

' Anafartalar ~eddeıi ., 
Telefon ı 3377 . 

Her lisanda gazete 
mecmua .ve kitap 

Her nevi kırtasiye eşyası 
ve·mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtriyatı 

·Kütahya Çinile~i 

YÜksek Ziraat Mektebi 
Kayıt Ve Kabul Şeraiti 

Ankara Yüksek Z'raat Mektebine 1933 senei tcdrisiyesi ıçın 
sitajyer talebe almacaktır. Kayit ve kabul edilecek efendilerin: 

1 - tise mezunu olmaları, 
2 - Vekaletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene sitaj gör• 

meleri lazımdır. Sitajyerlere sitaj müddetince mahiye 50 lira 
iicretle ayrıca harcirah tahsisatı verilecektir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebeasından olmaları. ( Hüviyet 

cüzdana) 
B - 17 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 meşru mazeretsiz 

sitaj veya mektebi terkedenlerin hükumet tarafı~dan kendilerine 

P la
n masrafı tazmin edeceklerine dair noterlikten musaddak 

ya ı k f'k kefalet vermeleri. ( Mektepçe verilece nümuneye tev ı an ) 
Mahalle ihtiyar heyeti ve polis merkezinin hüsnilhal mazbataaı 

ve 4 kıt'a fotoğraflan da lazımdır. 
Bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin Eyliıl 1932 gayesin 

kadar Ankara Yüksek Ziraat Mektebi Rektörlüğüne miiracaat 
nur. 

MUteheaaıa Alman doldorlaMn 
kontrolU altındadır. 

Eaahanelerden l&rarla doktor Saadow'a mukaauu arayınız:. 

... . '. .. ' . . . . ' ·.}'\ 

Mensucat Santral 
Limited Şirketi 

İstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
iPLiKLERİNi 

Boyar, bllker, kasarlar, parlatır (mereserize eder) 
grizet yapar, iltüler. bezleri genişletir. 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarının noksanl•rını 

Santral Tamamlar 

SVEA 
GAZ OCAKLAHI 

Fennin Son icadı 
idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

ROBERT KOLEC 
Koleç kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma günü aaat 9 ili 12 arasında 

kayıt muamelesi yapılır. •••••••••• 
~~~~~~~~~~~ 

AT KOŞU.LARI 
5A§usto• •aat on befte Yell Efendide 

Hıı;;tı!< İ tronlor, otobtısler tertip edilmiştir. BahRi nıii torek 
çirte bahit büfe vardır . 

İnhisar Umumi Müdiirlüğünden: 
~ide yetiştirmiye mahsus tahta aandık imali için budağı küçük 

ve az olmak tizere: 
180 adet ( 4 X 0.15 X 0.02) 
690 " ( 4 x 0.15 x 0.015) 

eb'admda çıralı tahta pazarlıkla satın almacakbr. Taliplerin (•o 7,5) 
fominatlarını hamilen (18-8-932) perşembe günü saat (14 112) da Ga
latata Mübayaa komisyonuna müracaatları. (3782) 

Zafiyeti umumiye, itlihasızlık ve kuvvetsizlik 

laied ve tesiri görülen: 

FOSFAT L. 1 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden; 
Altı Açıkdeniz motörterine yaptırılacak tente, bezi idareden 

verilmek şartile yalnız imaliyesi pazarlığa vezedilmiştir. 

Y evmü ihale 7 Ağustos 932 pazar günü saat 14 te icra edilece

ğinden isteklilerin % 7 ,5 teminatlariJe Müdüriyette bulunmaları. 

UNUTMAYINIZ Ki 4 

ASIPIN -KEN~\N 
TABLETLERi 

Ba• ve Dlf ağrllarma ve ~ofiuk algtnllljına 
J en birinci Hiçtir. 
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iNGiliZ KUMAŞ TiCARETHANESI 
Yalnız 15 Ağustosa Kadar 

Bilumum Yazlık F antazi Kumaşları üzerinde 

°!o 20 TENZİLAT 
PEIGNES • SCOTCHS - FRESCOS - Maruf m•rkalar m•mulatı ve ••lr• •• 

Dikkat: Bu münasebetle ve mahza muhteren. 
müşterilerini memnun etmek emelile hakiki 
İngiliz kumaşları hakkında vaki olacak muhik 
bir şikayet Üzerine değiştirmek veya tamamen 
geri almak suretile hakiki bir teminat teklif 

ve takdim eyler. 

stanbul ve Trakya Şe er Fa a 
Türk Anonim Şirketinden: 

Yeni mahsul normal toz şekerinin yüz kiloluk bir çuvalı ( 36. 75) otuz altı lira yetmiş 
beş kuruıtur. Asgari 10 çuvala kadar almmak şartile her istiyene satılmıya başlanmıştır. Taşradan 
talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde malın bedelinin yüzde yirmisi siparişin vukuunda 
mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmelidir. Masraf miişteriye aittir. 

lstanbuJ, Dördüncü Vakıf Han, dördüncii kat. Tel. 24470 - 24479 TelRraf: İstanbul: Şeker 

iLE1 

Bu KATİ1 Lİ: 

ÖLOÜRÜNÜZD 

Bir sivrisineğin ıokmasile hastalanıp olmelj 
tesretla vuku bulmaktadır f Tedawlsi fua .. 
kiln olmayan hummalarla iitmı her ~&~ 
binlerce ki,ınin olümüne sebebiyet Ytıri,rlerl 
Bu hastalıklar ise hunhar sıvrisineğln~k .. 

_, ' 
nat1arı vasıtasile biz:e gelirler. sivrisineg~D 
getirdiği bu ölümden kendidizl koruyunu~l 

Sinek • sivrisinek ve bilcUmle haşar!ft 
sür'atle ve kat'l' SJJrette öldürmek " için ~fi 
emin vasıta, bütün dünyaca tanınmış olııf 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çiz:gitr teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

Şayet: mühürlü teneke üzerinde bu resim 

mevcut deQllse aldıAınız mal FLiT de§lldlr~ 

' Umumi Deposu: J. BERT ve ŞijREKASI İstanbul· Galata Voyvoda haa, 

. 
ESLER 

Çikolata ve Bisküvi fabrikası Yerli Mallar Sergisine iştirak 
etmiştir. lstihsalatımızm en son ve milkemmel nümunelerinl 
burada göreceksiniz. Sergi münasebetile toptan fiatana pera
kende sat,şlar yapılmaktadır. BESLER pavyonunda bir dakika 

tevekkuf ediniz. 

( KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. l 
M AZ ON M E Yv A TUZU 1 Mide 'o Barsakları a~rı 'ormcuon tomiz1cr. 

l BASUi1U l.ol.11ııcl~n ko or. 

tanıııı l,ıtif ve ZO\ l,lo iı:ilcl ilir bir gaz01. suyu verir. 

"MAZON TUZU,, nılaıı ın<'ıııııuıı kalır11yaıılarn Bahçe 

kapıı1a t, Bankn~ı arkasıııda MAZON BOTTON 

ocza. dopusuııılan l.ıedeli iade edilir. MAZON i11uıiııe 

dikkat ediniz. BllyOk şişr~i 100 kuruş. 

Dr. HORHORUNİ 
'Zührevi \'O Bovlf hastalıklar tedavi· 

hanesi · Beyoğlu Mulonruj yanında 
Zarııbak -1okak No. 41. 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekeri em eciler! 

Etiketlerinizi , 

kutularmızı , 

renkll artist 

ikramiye ku· 

p o n 1 a r t n ız; 

l ,. r u p adan 

farksız yaptı-

rabUlrslnl7 • 

Te efonı 

23969 

• 
~a_. ................................................ ~ 

RTiY?F? w E 

1 İstanbul Belediyesi ilanları * 
Fatih Belediye şubesi Müdürlüğünden: Aksarayda vaki Muratpa

şa medresesinin iki somaki direk hariç olmak üzere dahili duvarla· 
rile kiremit ve ahşap aksamı kıymeti muhamminesi olan 600 lira 
üzerinden kapalı zarf ususile satılacağından taliplerin 24- 8 • 932 Ta. 
ve çarşamba günU saat 14 te Daire Encümenine müracaatları. [I] 

Beyoğlu'nda 

LİON 
mağazaları 

MEVSİM SONU 
SATIŞI 

O/o 10 
Ofo20 

Ofo30 

TENZiLAT 
Son Posta Matbaa•• -

Sabiblı Ali Ekroaa 

Neıriyat Mildürü: Halll LOtfl 

s. 
Eczacı başı 

FE T 
Kolonya ve Esansları 

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

Muhabbet çiçeği, Yasemin, Ful. 
Mahalli inı:ıli: J·,ezacıbn~ı S. Ferit ııııı talız.ırat 'e ıtriyat fabrikası: • lzmlr 

Gö{,ıiı leri z:ı.) ıf olaııl:ı.rdaki ok ürUklcre büyük 

VEREM ehemmi) et 'erıııolidır. h.ATHAN H \KKI EKREM 
tehlikenin 01111110 ge~er. 30 senelik tccrube. 

HAZIM müleyyin ve müshil HAPLAR 1: sıhhatin nizımıdır. Her eezanede 
arayınız. 


