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- CUMA- 1 Atut• llm 

933 Dünya Güzelinin fstan- En Kazançlı Meslek Hangisidir? 

Çok Kazanmak lstiyenler bulda Seçilmesi Teklif Edildi 
Keriman H. ın Babası Neler Söylüyor? 

l 

Rus GUzeU Nlna ... Pohl 

Parl1, 6 ( Huıml ) - Brik· 
11lden buraya ıelen aon haber
lere göre, 933 dtlnya ~Mllik 
kırahçaıi intihabmın l.tanbulda 
yapılma11 hakkında bir cereyan 
yardır. 

Bu mftsabakayı tertip eden 
heyetin rei•i M. da Valef bu 
hususta fikrini söylerken bu-

nun e6HI m11Yafik 
tasavvur oldutmaa. gelecek ... 
ne güzellerin lıtanbul ıebrinde 
toplanmalarını temin için im-

DUnya 

kin ve hrııt 

tiyJemlpir. 

gUzell 

bulunabilecepi 

Bu fikri Deri dnmler, ha ... 
ne dDnya aGzellijinin T&rk aDzell 
tarahndan kazanılmasını kuvvetli 

Yunanistanda Cümhuri-1 
yet Ve Krallık Mücadelesi 
Muhalefet Lideri M. Çaldaris Sarih 
Bir Cevap Vermiyor, Şu Halde ... 

Yunanl ..... d• •ldd .. intihabat mUcadelelerln• 
uhn• olan .. ıınlk t•hrl 

Atlna 3 (HuıUll) - intihabat 
mucadeleleri alevlenmiye bqladL 
En kuvvetli muhalif fırkanın 
lideri olan M. Çaldarlı Şimali 
Yunanistanda bir propaganda 
sayahati yapmıt ve ilk siyasi 
nutkunu SelAnikte irat etmiştir. 

M. Çaldariain nutku Veniı~ 
los Hnkumeti ve dört senelik 
icraatı aleyhinde uzun bir iddia· 
namedir. M. Çaldaria dört sene 
evvel, yani M. Venizelos mevkii 
iktidare geldiği zaman Yunanis
tanın mali vaziyeti iİe timdiki 
mali vaziyeti arasında bir muka· 
yese yapmış ve arada görülen 
büyük farkan bntnn gftnahlarım 
M. Venizelosun omuzlanna yOk
letmiştir. Drahminin sukutu, tica-
11 muvazeneııilik ve bunlardan 

dotmuı bin bir 11kınb bep M. Ve
nizeloıun idareaizlitln• bamlolu
nur. 

Az kaldı ara 11ra wkubulan 
kuraklıklar veya seyllplar netice
sinde husule gelen hadiıeler hep 
hOkftmetin yUzündendir, denile
cekti. 

M. Çaldaria, bu meyanda, Tilrk-
Yunan itilifnamesinio kabul et• 
ligi miibadil emllk hakkındaki 
umumi mahsup muamelesini de 
unutmamışbr. Yunan Hnkftmetl 
israr edeymiş, Yunanistan Tllr
kiyeden bir alacak temin edebi
lirmit- Çünkü M. Çaldarise göre 
Rum la rm TOrkiyede bırakbklan 
emlAk, Tllrklerin Yunanistanda 

( Dnaml 8 had Nyfada > 

Antll gUzell Marl • Lula Armelln 

bif tebep olarak tellkld etmek· 
tedirler.' 

Diğer tuaftan, dllnya gtlzel· 
ifil olmadıtı takdirde, biç. olmaz· 
aa Amıpa glzelinln intihabı için 
gelecek Hne Avrupa gllıellerinin 
lıtanbul ıehrlnde toplanmalan 
teklif edilmiıtir. 

Ostant 4 - Dünya ıüzeli 
1'~imu H. l Uado 27 inillet 
.... olclaju halde .Brlbel
den blll1lJa aeldL Arkamoda 
ylzlerce pzetecl, fotofrafçı sine-

( Denmı 10 uncu nyf ada ) 

Eski Borç/ ar 
Müzakeresi 
/ierligar 

Ankara, 5 ( Hususi ) - AIA
kadar mebafile, Pariıte Saracoğlu 
Şllkrtl Beyle DByunu Umumiye 
Mtimeuilleri arasında cereyan 
eden mnukerelerin iyi bir ıekiJ. 
de ilerlediii hakkında yeni ma• 
l6mat gelmlftir. 

-tt 
Dtln latanbul BoraaBtna Dtiyu

nu muvabbide tahvilitanın Pariı 
borsaaandakl fiatl hakkında gelen 
telgraf ~ktir. Bu tahvilin yllk· 
selmetl; Saracoğlu Ştıkrn Beyin 
airif titl mDzakerenin ilerilediğine 
bir deW addedilmektedir. Dtın 
Bonada DIJUDD muvahhide elli 
yedi kuraf& kadar muamele 

ıarmOtOr. ----

Ya/ o'lJada 
Bir Cinayet 

Y alo•aDID Çukur k6yllnde 
Huan Ue arkadap lbrahim ara-
11nda tarla ıulamak meselesin
den çıkan kavıa neticesinde 
Hasan arkadqı lbrahiml bıçakla 
6ldftrmllştDr. ----Adliye Vekili Geliyor 

Adliye Vekili Yusuf Kemal 
Bey dlhı alqam Ankarad1n şeh
rimize hareket etmittir. 

Güzel 
Ayaklar ----Dokuzuncu Sayfadaki Yani 

Anlrdmlzl Oku1unuz. 

Kimyager Olmalıdır 
Müderris Mustafa Hakkı Bey, Kim
yagerliğin istikbalinden Eminim Diyor 

Bugln, liH tahallhd henb 1 
bltirmlt ıençlvia Ye bllhaua o 
ıençlerin baba Ye analanmn fi
kirlerini kurcahyaa çok mllblm 1 

bir aual helezonu Yardar. Bu ıualı 
- Acaba banal meal•il t .... 

clh etmeliyim? 
Yahut: 
- Çocuğum hanal meslep 

lntlaap etmelidir.? 
Buglln dllnyamn ve muhtelli 

mHleklerln vaziyetleri malOmdur. 
Bu aebeple bu auallerin ce
•abım vermek çok mfltkil bir 
ittir. Çllnkn bugtın blltlhı mu
leklerde kazanmak Ye kazanma
mak ihtimalleri ayna kunet de
recesini haizdir. 

Biz bu sualin cevabmı, ba
yatta muvaffak olan meslek sa
hiplerinden topladık. Bunlara -l»u 
ıUluolarda herılhı sara ile neffe
derek meslek tahsiline ablacak 
gençlerin mlltkllllerini balletmiye 
çabşacağız. 

Buglln de Darülfünun Müder
rislerinden •• Fen F akllJteai 
Reisi MU1tafa Halda Beyin 

tavsiyelerin yazayoruz. Mustafa 
Hakkı Bey ıBze şöyle bqladı : 

"-Uzun ıenelerdenberi yapbğam 
mUphedeler bana Tllrk gençliği
nin, gerek ıan'at, gerekse fikir 
hayabnda çabıbğı takdirde be-

Fea Fakllt_. R.W Mlderrfı 
Mu ... fa H•kkı Bey 

hemehal muyaffak olacağı kana
atini vermiştir. 

Evveli lise veya orta tahsili
ni bitiren gençlerde._ burada 
veya Avrupada yüksek tahsile 
de•aaa eclemiyecek YUiyette olu
ları ele alahm. Ba gibi pn~er• 
tavıiyem ıudur: Bunlar derhal it 
ve san'at bayabna ablmah ve 
muvaffakiyetlerinl o tabada tec• 
riibe etmelidirler. 

Bizdeki muhtelif san' atler: 
orta tahsilini tamamlamq gençler 

(Devamı 8 inci aayfada) 

Bu Sene Nekadar Buğday 
İstihsal Edilecek? 

Haber aldığımıza g6re, allkadar makam yeni buidaJ Yazlyetini 
esaslı bir şekilde tetkik etmektedir. Alınan son mal6mata g6re 
memleketin muhtelif mıntakalannda kilo itibarile buğday mahstilii şu
dur: Mut: 14, 100,000; Bahkeain 87,000,000; Eıkitehlr: 15,000,000; 
Antalya: 33,000,000; Uıak: 30,000,000; Umnk6pril: 8,600,000 
Adana: 43,000,000; Bursa: 47,000,000; Aydın: 1,900,000; Isparta: 
5,400,000 5,4000,000; 

Ziraat Bankaıı buğday alma faalliyetine geçmek üzeredir. 

1 Anlayışa Göre... 1 
~--------~----------' 

Kadın - Efendi, köpeğiniz çok rahatsız ediyor, Jutten çagmDlz. 
Erkek - Gel ( Bobi ) • Ben l8D8 bqka kemik bulwum. 



2 Sayfa SON POSTA 

r Halkın Sesi )
1 

Meslek Seçmek 
Meselesi 

.. a ....... ._. ....... - .................................................. ..... 

Sekiz Lira Yüzünden Bng-fln en mü~knl me efe n1eclek 
ttçmektir. Biltun gençJPr ''e bii
tiln ~oeuk velileri lıu mtlbim 
011 sele altıııda ezili) or 'e karar
larıııı k<ılayca ,·crcoıi) orlar. Bu 
hususta mubtclif kim-ol rin mil
tal alarmı ) uıyoruı ; 

J·aruk D. ( Eminönil llasırcıla.r 33) 
- Liıe tahsilini bitiren gençleri

mizden n:emlekd huabma tam bir 
randıman alabilmek için bunların 
iıtidatlarını nazarı itibara almalıdır. 

csela tiire ve moıikiye hevesi olan 
bir genci maden veya makine mü
he.ndiai yapauya kalln,mak, onun 
fıtri kabiliyet ve istidadını körletmek 
demektir. .. 

• ah n B. (B:ılat. - Fener ca.ddefil 87) 
Gençlerimizi memlekete faydalı 

ır • rette yeti tircbiJmek için mem
leketin en :ıi:yade muhtaç olduğu 

ilim Ye fen ıubelerine dikkat etme
lidir. B"r za n memleketimizde ha-

v avukat adedi azdı. Bütün 
a-e çleri i:ı ako ç olmak istediler. 
H kuk F kültesi tehacüme uğradı. 

Fakat ugün ukukçulanmı:z ihbsas• 
ları haricinde İ4 anyorlar. Ben ofı
lu u bir tarihçi yapacağım. .. 

di B. ( "' &n eli 17 ) 
- Çocu farın i tidadı nazarı iti

bara alınmakla beraber bugün mem
leketin en muhtaç olduğu 5tnıf dok
torlarla mühendislerdir. Bizim nüfu-

u:a göre doktor ve mühendisi
miz.: çok a:zdu. Bu iki mesleğe fnti

aap eden gençler istikballerini ga
ranti etmi~ olarlar. .. 

Necmettin B. ( ultanahınet t c;lor 
mahalle!li 71 ) 

- Benim oğlum daha küçük, ken
diıini bir tarihçi yapacağım. Onun 
için ıimdiden istidadını ve zekasını 
b. iatikamette huırlıyorum. U•eyİ 
bitirdikten ıonra Lltince ve raki 
yunancayı Öğreteceğim. 

* a.1Jilıa Hamın (Beyazıt. Koska 17 ) 
- Ben oğlumu da kmmi da dok

tor yetiştireceğim. Anadoluda dok
torsuz köyler değil, kaaabalar bile 
çoktur. 

Ali Bey ( Ak aray Kazgarıt mahal
lesi 73} 

- Benim iki otlum var. Biri.&i 
ıelecek aene, birisi de iki ıene ıonra 
li•eyi bitirecekler. Ben intihap ede
eeklerl mulekte kendilerini tamamen 
aerbest bıraktım. Hiç mildabale et
miyeceğim. 

Feci Otum Hadisesi 
Dlinkü nüshamuda Kaıamfu'.. 

ıel fabrikası ustalarından Ahmet 
oğlu Nuri Efendinin motora 
kayit takarken kendini kaptıra-
rak feci surette öldüğünü yaz
mıştık. Tahkikatımvza göre ölen 
usta Ahmet Efendi değil çırak 
Ahmet oğlu Nuri Efendidir. 

Kaçak Et Kesmisler ! 
' Edirnekapıda Attar sokağmda 

Mehmet ve lbrahim Efendilerin 
evinde kaçak et bulunarak mfi
sadere edilmiştir. Kaçak et kesen
ler yakalanmıştır. 

Kunduracının iskemlesi Havaya Fırladı 
Ve Sonra Terzinin Başında Patladı 

----
Dön Küçükpazarda çok ehemmiyetsiz bir me· 

sele yüzünden cinayete benzer bir hadise olmuştur. 
Mesele sekiz lira yüzünden bir terzi ile bir kundu
racı arasında çıkan kanlı bir kavgadan ibarettir. ' 

bir zaman tayinini istemiştir. Kunduracmm 
şu şekildeki cevabı terzi Ali Efendiyi kızdırmıştır. 

Tahkjkatımıza nazaran, Kf.çükpazarda oturan 
Kemal Ef. isminde bir kunduracının komşusu bu
lunan Ali Ef. isminde bir terz~ye sekiz lira kadar 
bir borcu varmış. 

Bunun üzerine aralarında bir dil kavgası başlamış 
ve bu kavga biraz sonra el peşrevine gidecek 
kadar büyümüştür. 

Tam bu sırada Kemal Ef. fazla hiddetlenmiş 
olacak ki, yerden kapb~ bir iskemleyi karşısında
ki adama savurmuştur. İskemle havada döndükten 
sonra terzi Ali Ef. nin başına gelmiş ve adamcağız 
kanlar içinde kalmıştır. Ali Efendi dün bir aralık komşusuna uğrıyarak 

bu paranın ödenip temizlenmesini söylemiştir. 
.Fakat kunduracı Ali Efendi bu teklifi doğru bul-
mamış veyahut yerine getirmek için başka 

Mesele derhal polise haber verilmiş ve Kemal 
Efendi yalrnlanarak hakkında kanuni takibat icra• 
sına bati:lanmıştır. 

Gaz Şirketleri Agaspaşa 
Bir Tanesi Kapandı, Fakat Tahkikatı 

Yenisi Açılıyor 
Vakom Oyl ismindeki gaz 

kumpanyası Türkiyedeki faaliye
tini tatil etmiştir. Buna makabil 
175 milyon dolar sermayeli Va
kom Oyl lna Şirketi Türkiyede 
iş yapmak üzere hükuınete mti-
racaat etmiştir. 

Şirketin müracaatı İktısat ~Ve-
aleti tarafından tetkik edilmek

tedir. Söylendiğine nazaran Ame
rikalılar Tnrkiye ile olan ticari 
ve iktısadi münasebetlerini art
tırmak istemektedirler. 

Anado uda 
Darülfünun Talebe Ve Mü
derrisleri Tetkikat Yapacak 

Darlilfünun müderris ve tale· 
belerinden mürekkep yirmi beş 
kişili it bir hey' et bn pazar günü 

Anadolnya gidecektir. Hey'et evveli 
lstanbuldan Bandırmaya gidecek, 
oradan da sırasile Balıkesir, Kü
tahya, Eskişehir, Ankara, Sıvas, 
Çankırı vilayetlerini ziyaret ede-
cektir. 

Buralarda halka CUmhuı iyet 
hakkmda konferanslar ve temsil
ler verilecektir. 

Heyete iştirak edecek olan 
müderrislerden Ceza Müderrisi 
Vehbi Bey yeni hukuk, Behçet 
Sabit Bey de Yeni Türkiyenin 
yeni sıhhat siyaseti hakkında bir· 
kaç konferans vereceklerdir. 

Heyete her fakülte ve yliksek 
mektepten ikişer talebe iştirak 
etmektedir. 

Kadın Kavgası 
KasLmpaşada oturan Hatice, 

çeşmeden su alırken bir kavga 
neticesinde Neziha hanımı tene
ke ile başında:ı yaralamıştır. 

Neticelendi 
Mülkiye Başmüfettişi Hacı 

Hüsnü Beyin riyasetinde Adiye 
Müfettişi Raşit, Maliye Müfettişi 
Cemil Beylerden müteşekkil Muh· 
telit Komisyon yeni Belediye 
Kanunu mucibince Belediyeye 
devredilmesi lazımgelen Ayaspaşa 
mezarlığı ile diğer bazı mezar
lıklar hakkındaki tahkikatını bi-
tirmiş ve raporunu bazır!amışhr. 

Rapor (150) sayfa kadardır 
ve iki kısma ayrıf mıştır. Birinci 
kısımda Ayasp<\ .. a mezarlığınm 
vaziyeti tesbit edilmiş, i dnci kı· 
sırada da Evkafın Belediyeye 
devretmesi lazımgclirken devret
mediği mezarlıklar meselesi mev
zuu bahsedilmiştir. 

Raporl raptedilen vesikalarla 
beraber iki üç bin sayfayı bul-
maktadır ve pazar günü Dahiliye 
Vekaleti vasıtasile Başvekalete 
gönderilecektir. 

Kösele, Deri 
Ticaret Müdürlüğü Fiat

leri Tetkik Ediyor 
Kunduracılar, köseleciler bak· 

kında fiat arttırma hususundaki 
şikayetlerini henüz vesika gds
termek suretile ispat etmemişler
dir. Bunun üzerine Ticaret Mü
dürlüğü kösele fiatlerinde bir yük
seklik olup olmadığını bizzat 
tetkik etmeğe başfamıştır. 

Damga Matbaası MiidUrlUgU 
Damga Matbaası Müdürü Nüz· 

bet Bey, 30 sene devlete hizmet 
ettiğini ileri sürerek tekaütlüğü· 
nü istemiş ve yerine Maliye Mfi
fettişlerinden Fuat Bey tayin 
edilmiştir. 

Yunus Balığı ----
lhracabn Tezyidi için 

Çareler Aranıyor 
Yapılan tetkikata göre son 

zamanlarda Türkiyede yunus 
balığı istihsaliitı mühim miktarda 
artmışbr. Harici Ticaret Ofisi bu 
maim satışı için mahreçler ara
maktadır. 

Yunus balağı yağı sanayide, 
dibağalte ve sabun imalinde kulla· 
nıldığı için fazla istihsalin mah
volmaması hususunda tetkikata 
girişilmiştir. Ticaret Ofisi Yunus 
balığı yağının dahilde istimali 
içb teşebbUslere başlamıştır. 

• 
enı Pul ar 

Bir Kısmı Bitirildi, Bir 
Kısmı Da Basılıyor 
Damga matbaası yeni damga 

pullarından on parahktan ( 50 ) 
kuraşluğa kadar olanların basıl· 
masını bitirmiştir. 25 liraya kadar 
olanların da klişeleri hazırlanmış 
ve basılmıya batlanmıştır. 

Matbaa Müdürlüğü bütün vi
layetlerin senelik pul sarfiyatının 
miktarlarını istemiş ve bu sarfi
yata göre vilayetlere gönderilecek 
pullann ha:ıırlanmasma başlan
mıştır. 

Bu hazırlıklar bittikten sonra 
vilayetlere yeni pullar gönderile
cek ve matbaanın tayin ettiği 

bir günde bütün Türkiyede eski 
damga pulları tedavülden kalchn 
larak yenileri kullanılmıya başla
nacaktır. 

Yetimlerin Ayhk Yoklaması 
Dün Defterdarlıkta Defterdar 

Mustafa Beyin riyasetinde ya
pılan bir içtimada yetim, dul ve 
mütekaitlel'in ayhk yoklamaları 
etrafında görüşülmüştür. 

Ağustos 5 

f Günün Tarihi 

Gazi Hz . 
Gazi HL dün refakatlerinde, Ha. 

rfciye Vekili Tevfik Rüıtü, Dahiliye 
Vekili Şükril Kaya Beyler H dit•~ 
zevat olduğu halde Ertufrul yatı Ue 
YaloTaya azimet buyu,ınuıfardır. 

Maarif Veklll Gldlyer 
Maarif Vekili Esat Bey bu ak• 

pmki trenle Ankara1a gidecektir. 
Vekil Bey sonbaharda vasati ve t•r• 
ki Anadoluda bir tetkik aeyahatine 
çıkacaktır. 

Muallimler Toplanddar 
latan bu) ilk tedriaat mual'i mlerl 

dün bir içtima yapmışlardır. f çti ma• 
da muallimlerin sükna bedelleri 
•e tekaüdiyeleri hakkında Millet 
Mecliaine verilen kanun layihalar• 
etrafında müzakereler yapılmıştır • 

Kooperatif Açıllyor 
l.tanbul Vilayeti dahilindeki köy• 

lerde Ziraat kooperatifleri tesis ve 
teıklli için yakında faaliyete geçile• 
cektir. 

HUsnU Bey Ankaraya Gitti 
Bir haftadanberi ıehrimizde bulu• 

nan Jktısat Vekaleti Mllıteşan Hüı• 
nü Bey bugün Ankaraya dönmüştnr. 

GUmrUkler Vekili Geliyor 
Gümrük ve inhisarlar Veki AH 

Rana Beyin yarın Ankaradım şehri• 
mize geleceği haber verilmektedir. 
Devlet Bankasınm Yeni Şubesi 

Cümhuriyet Merkez Bankaııı lzmlrdf 
bir fube açacaktır. 

15 Sene Yatacak 
Geçen aene Çarşılrapıda Ahmet 

çavuş isminde birini öldürmekten 
ıuçlu Hüseyin Hüsnünün nıuhalceme• 
afne dün nakzen Ağ\rceza mahkeme
ıiode devam edilimiştir • 

Dünkü muhakeme neticesinde, 
mahkeme eski kararında ısrıtr et4 
miş, Hüseyin Hüsnünün 15 rıene biı 
ay 22 gün hapsine karar vermiştir. 

iki MahkOmlyet Kararı 
Belediye mutemedi iken Beledi. 

yeye ait 5831 lira 51 kurufla 
merhum milhendla Vefik Bey aile• 
ıi namına Emniyet Sandığına ya• 
tınlacak olan 2500 lirayı zimmeti• 
ne geçırıp kaçmaktan suçlu Nail 
Beyle bir defterde tahrifat yapmak• 
tan •uçlu Refet Beylerin muhakeme .. 
ıi dün ağır ceza mahkemesinde fn-ı 
taç edilmiştir. 

Nail B. 5831 lira 51 kuruşu öd .. 
miye, bu zimmetinden dolayı da bir 
aene 2 ay hapse, 6 ay memuriyette11 
mahrumiyete mahkum olmuştur. 

Refet Beyin defterde tahrifat yap• 
bğı aabit olmamış beraetine hükme .. 
dilmiıtir. 

Yeni ltalya Sefiri 
ltalya Hiikümeti Ankara Sefirliğine 

M. Lojakonü iıminde bir diplomab 
tayin etmiye karar vermlıw. 

Hanımların 
Polisliği 

Millet Meclisinde yeni kabul edl• 
len yeni Poliı Kanonu eylülün birin• 
den llibaren tatbik mnkiinc giro• 
cektir. Yeni kanunda kadmlara d• 
poli• olmak hakkı verilmektedir. 

Vali Muhiddin Bey, Mülkiye ve 
Hukuk mezunu hammların yeni ka" 
nun mucibince polis kadrosuna dahil 
olabileceklerini, bunların asli maaşı 
25 lira olduğunu söylemiştir. 

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 1 

1 : Yolcu - Hasan Bey; ak· 
hma çok gü%e1 bir fikir geldi. 

2 - B ı sıcaklarda buram 
buram tcrliyecejimi:te. •• 

3 Seninle şöyle kalkıp bir 
plaja gitsek ..• 

.. 

4 - Plajın gaı.inosunria de
nize karşı yan gelip serinlesek 
olmaz mı? 

5: Hasan Bı.::y- Amma yaptın h&. 

Plljda h"ç •erinlenir ani? Garson 

pusulayı getirince alimallah kan ter 
içinde kalırız. 



Her gün 

Akdenizde ... 

Vasfi Raşit 

Ne için "Truva,, şehrini yo_k, ~tme.k 
için 1.185 gemi ve 100.000 kışılık hır 
ordu toplanmış ve fasılasız olarak JO 
seni! kavga etmişti? Truva muhare4 

besine sebep olarak Truva şehzade· 
]erinden birinin Isparta Kralı Mene· 
las'ın karısı güzel ( Helene ) yl 
kaçırmış olduğunu kabul etmek 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makai!!__si • Beynelmilel Alemde • 

l - Keriman Hanımın muvaffa

kıyeti, blı:e beynelmilel aahalard• mu. 

vaffakıyetin ne ferefli, ne zevk ve 

heyecan verici, ne mağrur edici bir 

ıey olduğunu Öğretti. 

2 - Bu miaali ıpotcularımız ta

kip etmeli. Onlar da beynelmilel 

rakiplerioe Türk kuvvetinin eski 

meşhur Türk kuvveti olarak devam 

ettiğini ispat etmelidirler. 

3 - Fakat beynelmilel alemde 
mevki almak istiyorsak beynelmilel 
bir ilim, bir şair, bir edip veya fen 

adamı yetiştirmeliyiz. Bizi garp ale

mine ancak bu adamlarımız soka· 
bilirler. 

Sayfa 3 

--------" Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. 

Sur iyede 
Komünist 
Hareketleri 

Halepten yazılıyor: 

-

Komünistler Şamda tekrar 
faaliyete geçmişlerdir. Bu hafta 
iki defa beyanname dağıtmış
lardır. 

pek sade fikirlik olur. Homere bile 
.. İ!yada ., sında güzel Helenenin 
kaı;ınlnıasını harbe sebep olarak 
kabı:l etmez; harbe bahane olduğunu 
söyler. Güzel Helene kaçırılmamış 
olsa dahi harp başka bir bahane ile 
patlıyacaktı. Çünkü Truvalılar bo· 
ğazlar denen Akdenizle Karadenbi 
bırleştiren dehlize hakim ve sahip 
idil er. Onların rızaıı olmadıkça hiç-

~ ... _._.._ ... _. .. ,...._ ............................. ._ .. aa ........ ..._ 
Komünistlerin yapmak iste· 

diği büytık bir içtimaı, polis m~ 
netmiştir. bir gemi Akdenizden Karadenize; 

Karadenizden Akdenize geçemezdi. 
Truvalılar gemileri Boğazlardan SON TELGRAF HABERLERİ 

bir bac, bir resim mukabilinde geçi
r irlerdi ve gittikçe bacı, resmi artır
mışlard ı. Akdenizin bütün ticaret 
erbabı, aan'atkarları, dokuyucuları, 

ı ....... mc~ew;m:ıııwamc-.. mıırs .. ~+~; .. m2 ....... 1 ........ m!l .... IS:!ll5:i! .. !mlllB!m .. 111112!3ı::E!'Z:ıEE:ml .. liill&m .......... ,ı 

Geçen meb'us intihabı esna
sında neşredilen ve fevkallde 
zamanlara mahsus olması lazım

gelen "Meni ceraim" namı veri
len bir kararname Suriyede hail 
tatbik mevkiindedir. 

srcıni yapıcıları ve sair masnuat 
v e mamulatlarını Kafkasyaya ve 
Kafkas altınlarını Akdenize ıcr• 
bestçe taşımak ıçın boğazların 
&erbestislni istiyorlardı. Truvalılar 
ıamanında hadis olmuş olan boğaz-
lar meselesi ayni mahiyette ve fe
caatte ola ral< Bizans ve Osmanlı 
İmp~ra loriuğu zamanında da devam 
etti. Lozan muahedesi boğazlar me
selesi ııin mucip olabileceği tehlike• 
leri Türkiyenin emniyetini ihlal et
meks' zin azaltmıştır. 

.... 
T~u valıların mağlubiyetini izah 

etmek için derler ki: Denizlere hi· 
kim olan bir millet herhangi bir düş· 
mana nihayetinde mutlaka r,alebe 
çalar. Boğazlara ha~ki~ oian .Tr?va
hlar denizlere hakım değıldıler, 
binae:ıaleyh yenileceklerdi ve yenil-
dile r. . 

Atilanın önünden kaçanlar Adrı-
yalik denizinin dibinde, kumsallar 
~ibi suların sathile bir seviyede, 
bazan suların örttüğü küçücük ada-
lara sığınmışlardı. Atilanın iıtilaıan
dan sularm ortasına ıığman bu fira· 
riler, büyük bir eAy ile suların orta· 
aın dan minimini tehirler f14kırt-
tıla r. ısu küçQk ıehirlerin mecmuuna 
Venedik dediler. 

Issız ıularda inşa edilmiş olan 
bu minimini şehirlerin kaleleri 
yoktu, mezarları yoktu. Heybeliada
nın önündeki veya Bilyükadanın 
önündeki küçük adayı, Pez:ıd~kteki 
Pavli aduını göı önüne getirmız, Ve
nedik şehrini vücude ~etiren adacıkla
rın en büyükleri kadardır. Onun nere
•İne kale, neresine mezar~ık yapıla-
b: lir. Binaenaleyh k~lea ız ve ma• 
zarlıksız olan bu ıeharler kuvvetle· 

rini ve temellerini, d' Annunzio'nın 
deıniş olduğu gibi denize iıtinat 
eltirmiye mecbur idi. Mer'asız ve 
davarsız olan bu şehirde "kayıklar 
birt!r ehli hayvan gibi kapılara bağ· 
lanı} ordu.,, Kuvvetini eski Finike
liler gibi deniz ticaretine istinat 
elt'ren Venedik, Bizans himaye
ııinc girdi ve Boğazlardan geçer
ken v areceği ırüm rük resmini 
azaltttrdı. Fakat iki asır sonra mu
azıam bir bahri kuvvet haline gelmiş 
olan Venedik ( J 192 ) de bizansı 
yendİi şehrin sekizde üçüne _malik 
ve sahip oldu ve B~ğazl~r~ Bızans;ı 
ortak olarak bir Mehke gıbı yerleştı. 
Bu sefer de deniılere hakim olan 
Boğul ara hükrn€ tmişti. 

• Tiirkler lstanbulu fethettikleri 
2aman yalnız Bizansı deği!, Bizan.sı.n 
bir 1 ısmına s.ıhip olan ve Al<den1zın 
melikesi ve cihanın en büyük bahri 
kuvveti bulunan Venediklilcri de 
birl"kte yenmişlerdi. Türkler lslanbul 
surla:-ının öniine geldikleri zaman 
Bi2~rnslılar denizlere hakim idiler. 
Yalnız Venedi~in 300 pa•rça lıarp 
sefinesi ve harp sefin~ııine. tahvil 
edi!cbilen (3GOO ticaret gemlsı vardı. 
F t l · Bog· ~ziçindeki 150 kadar il. 1 ıın .. . . 1 . 
gemisi ise Halici kapatan zmc.~ erın 
öniindc aciz duruyordu. DenaıJer~ 
h ak.m olan Bizans, Türk kanınd~kı 
ce,·h~ri hesaba katmıyor ve denız· 
ler üzerind~ki hakimiyetine istinaden 
Türk muhasar~sının akim kalacağını 
zannediyordu. Fakat Türkierin bir ge· 

Erzurum, Feci Bir Yağmur 
F eliketine Sahne Oldu 
Müthiş Seller İnsan arı Sürükledi 

Trabzon, 5 (Hususi) Dün Erzu- mal ziyaına sebep olmuştur. Sellerin 
şiddetinden köprüler yıkılmış, bir 
köprünün Üzerinde bulunan yirmi 
kişi köprü ile birlikte sulara gömüle
rek kaybolmuştur. Bunlardan birkaç 
kişi kurtulmuştur. Buraya gelen son 
haberlere nazaran nüfus zayıatı elli
den fazladır. Maddi zayıat henüz tes
hil edilmemiştir. -Ka. Re. 

rumdan şehrimize çok müessif ve 
heyecanlı haberler gelmiştir. Son gün
lerde ErzuruF-B havalisinde yağan şid
detli yağmurlar, müthiş facialara se
bep olmuştur. Bu yağmurların husule 
getirdiği seller birçok evleri temelin
den söküp sürüklemiş, mağazalara 
hücum eden sular birçok insan ve 

Olimpiyatta Heyecan 
- -- -- ___ __J.. __ 

1000 Metrelik Bisiklet Müsabakası 
Çok Zevkli Oldu 

Los-Ancelos, 4 (A.A.)- IOOO 
metrelik bi~ikJct yarışı, birinci 
seri (dömi final) Şayo heyecanlı 
bir yarıştan sonra Gray'e galebe 
çalmıştır. Zaman : 13, 8-10. ikinci 
seri dömi final : Egmon (Felemenk) 
kolaylıkla galip gelmiştir. Zaman t 2 

8 ıo. 10000 metrelik bisiklet yarışl
nm ilk (Final) Şayo 12, 5 - 10 da 
Egmona galip gelmiştir. Fakat 
ikinci finalde Şayo geride kal
mış ve Egmona yenilmiştir. 
ÜçüncU ve son final çok ehem
miyetli olmuştur. Egmoıı muva· 
salat hattımn son yardalarına 
kadar daima başı muhafaza et
miştir. Şayo son 90 yarda mesa· 
fede birdenbire mükemmel bir 
surette hazırlanmışsa da rakibi 

kendisini yarını tekerlek boyu geç· 
miş, Egmon şampiyon· olmuştur. 

Los Ancelos, 4 (A.A.) - 50 
kilometre yüriiyüş müsabakasın
rla dereceler: Dalniç, 4 saat 57 
dakika ZO; Frigarrio 4 saat 59 
dakika; Haşnel 5 saat 6 dakika 
Riyolta 5 saat 7 dakika 30: Si~ 
evert "Almanya,, 5 saat 16 .da· 

1 

kika 41. Es.k~im. pentatlon. Birin- ı se şampiyon unvanını kaıanmıttır. 
ci Tofelt, ıkmcı Rindman. üçün- Tüy siklet güret müsabakası: 
cü Pacini, dördüncü Somfai. ( Final ) Pihlajamati 8 dakika 44 
Yarı orta güreş: Sıkı bir mücade· saniyede sırbnı 'yere getirmek 
leden sonra Mehringer rakibi suretile Taodem ( iki ki-
Slcarfı yenmiştir; Tussle şam- şilik bisiklet ) müsabakası. 
piyon iJan edilmiştir. Ban· Bidayette Danimarkalılar Fransız· 
tam siklet güreş müsabakaları: ları bir bisiklet boyu geçtiler. 
(Final) Pedrs (Amerika) Jaskariyi Fakat yarışm sonunda Fransız· 
15 dakikada sırtını yere getire- lar Danimarkalıları geçmişlerdir. 
rek yenmiştir. Zombari ve Jas- fngiJizlerle Holandahlar yarıştılar, 
kariye galibiyetinden sonra Pera· fakat haraketten biraz sonra 

Adanada 
Bir Cinayet 

Adana (Hususi) - Tuzla na

hiyesinin Cırrık köyünden bekar 
oğlu Hasan dede namile maruf 

şalus birka.ç arkadaşile birlikte 
Meletmez köyüne giderek orada 

bazı kimselerle döğüşmüşler ve 
silah kullanmışlardır. 

Bu arada bir kadın yaralana· 
rak ölmüş ve bir erkek tP. hafif 
surette yaralanmıştır. 

Holandalılarm bisikleti Ant bir 
anzaya uğradığmdan müsabaka· 

dan çekildiler. lngilizler yalnız 
olarak yarışı bitirdiler. Gece 

yansına kadar muhtelif mil

letlerin saha ve pistlerde ka· 
zandıkları sayılar; (gayriresmi ra
kamlar) Aroerika, 151; İngiltere, 28; 
lrlanda, 20; Kanada, 19; Almanya, 
18; F enlandiya,, 16; Japonya, 14; 
Lehistan, l O; lsveç, 8; İtalya, 8; 
Fransa. 7; Letonya, 5; Filippin, 4; 
Çekosloyakya, 4; Macaristan, 3; 
Yeni Zelanda, 3: Cenubi Afrika, 
3; SBrezilya, 1. 

~~-~-======================= 
ccde Halice indirdikle; j 70 kadırga ( 
dava:ı:ı. halletti ve karalara hak im 
olan 1 iirkü Boğazlara da lıa'dm kıldı. İSTER İNAN, İNANMA! 

Hr"stiyaniığın 11ütün altınlarına 
aah"p Venedi'; kocanın karısı iize:· 
rındeki tahakk•irnünü deniz üzerinde 
müebbe.ien İcra etmP.k için o her 
sene ~eni.ıle p~rlak düğün alayları 
yap.ırak ev'enen Venedik 8 asırda 
vür:ude get!rdigi kuvveti 'Türklerin 
önünde bir asırda kaybetmiş ve 
Akdeniz hakimiyetini Akdenizdeki 
yerlcrile bara~er Turklere tevdl 
eyleınişli. 

Mevsimin yaz olmuına ve odun, kömürün kolay• 
l kl getirtilmesine rağınen kömü rün okkası 5,5 la 6 

kı a ve karışık ıs ' ak odunun çekisi de 360 ve :ı70 
uruş · . . b 

k t aşa&· dü~memişt ı r. Halbukı her sene u mev-
uruş an 5• ~ d 
. d birinci kömürün okkası aı:ami (4) ve o unun 

11 m e en 

çekisi de ( 310) kuruşa salıhyordu. Bu hususta dün 
Belediyeye birçok iın:ı-.larla odun ve kömür ihtikarı 
yapıldığı hakkında şikayetler vaki olmuştur. Bele· 
diye lktısat Müdürlüğü bu şikliyetler üzerine tetki
kata başlamıttır. 

/STER iNAN. iSTER /NAN.MAi 

Kanunu Esasinin meriyette vG 

meşru bir hnkfımetin iktidar 
mevkiinde olduğu iddia edil-
diği halde bu kanunun henüz 
mevkii meriyette bulunması şaşı· 
lacak bir iştir. 

Bu kanuna göre, yerliler ta• 
ratmdan yapılacak herhangi bir 
nümayİf ve hareket, ve bunla-
rın matbuatı tarafından neşri bir 
cürümdür. 

Ezcümle intihabat esn.asanda 
bazı nümayişler yapan talebeler 
mühtelit muhakemeye verilmiş ve 
bir kısmı mahkQm edilmiş olup 
bir kısmı da mnhakome edil
mektedir. 

Bunu nazar& itibara alan Rei
sicumhur, Ali komiserlite gön
derdiği dir tezkerede memleket• 
tP kanun devreaininin baılandığt 
cihetle bu kanunun llgaıı ve 
bu yüzden 'muhtelit mahkeme
de cereyan eden davaların yerli 
mahkemelere devri lhlmgeldiiinf 
bildirmittir. 

Ali komiserlik henüz bu taleb ' 
muyafakat etmemittir. 

Antepte 
Haydutlar iki Otomobile 

T aurruz Ettiler 
Gaziantep (Husuıi) -Narhdan 

burayp. dönmekte olan Klzım Ef. 
ait iki otomobil Karabıyıkh 
karakoluna yakin suluk denileq 
yerde önlerine çıkan 8 mUsellib 
şahıs tarafmdan soyulmu~tur. 

Arkadaki otomobilde bulunan 
karabıyıklı karakol kumandam 
Mehmet çavuşun tekbaşıua müda· 
f aası üzerine eşkıya fazla bir şey 
alamadan kaçmışlardır. Yol· 
culardan 150 lira kadar para 
elmmışhr. Haydutlar takip olun· 
maktadar . 

Kalp Sektesinden Oldil 
Beyoğiunda suculuk eden Ya· 

ni isminde biri kalp sektesinden 
ölmüştür. 

Bir Genç 
Hemşiresini 
Öldürdü 

GaziAnlep civarınde lspalırm 
köyünde bir genç hemşiresini 
öldürmüştür. Yapılan tahkikata 
~öre ayni köyden Şerif oğlu 
Ulkaş hcmş' resi Zekiyenin 

1 
başkalarile gay i eşru münasebette 
bulunduğunu naber almış ve 
epeyce bir zamandanberi bun· 
ları takip etmekte ımış. 

Çarşamba gUnü hemşiresini 
başka bir şahısla bir arada gör
düğünden tabanca ile alta el 
silah atmak suretiyle öldürmllş• 
tür. Katil yukalanmışbr. 



.t Sayfa 

Kırkağaçta - --
Garip Bir Hırsızlık 

Hadisesi Oldu 

Kırkağaç (Hususi) - Kasa
bamızda bir sirkat vak' ası olmuı, 
200 lira kıymetinde bir inci, bir 
adet elmas küpe. 45 adet altın, 
35 adet te kağıt para çalınmıştır. 

Bunlar kasabamızın Sarıhoca 
mahallesinde Hacı Hüseyin kızı 
Ayşeye aittir. 

Sirkate denler Adapazarı. Ah
met oğlu Mehmet çavuş ve karısı 
GUlüzardır. Ayşe Hanım yalnız 

olduğu için kendi evini bunlara 
kiraya veriyor, çoktanberi bera

ber oturuyormuş. Fakat dün sa
bah erkenden Ayşe Hanım uyur
ken paralan sakladığı yerden 

alarak kesenin içini toprak dol
durup sıvışmışlardır. Hırsızlar 
takip ediliyorlar. - Ahmet 

---~ --- - ~ 

• 
lzmirde 

' 

Am~rikan Kolleji 
Lise Değil Midir? 

lzmir, (Hususi) - Şehrimiz 
Amerikan Kolleji lise derecesin· 
dedir. Kollej Müdürlüğü mekte-
bin lise derecesinde olduğunu 
rekHim ederek her :ııene mek
tebe yüzlerce talebenin kaydedil
mesini temin etmektedir. Hal-
buki bu sene mezun olan 22 
Türk talebesine mektep idaresi 
tarafından diplomaları verilme-
miştir. İptidai tahsillerini Türk 
mekteplerinde yaptıktan ve· seki-

SON POSTA 

Adanada 
Spor 
işleri 

zer sene kollejda ikmali tahsil 
ettikten sonra Türk talebelerinin fa 
karşılaştığı bu netice talebeleri 
yese sevketmiştir. Talebeler Ma-
arif Vekaletine müracaat etmiş· 
ler fakat alınan cevapta lzmir 
kollejinirı lise derecesinde olma
dığt bildirilmiştir. Bununla bera-
ber diploma istiyen talebeler 
bakalorea imtihanına tabi tutula
caklardır. Bu vaziyet karşısında 
bu mektepteki talebelerin bir 
kısmı resmi liselere devam etmiye 
karar vermişlerdir. - Adnaıı 

Ave1lar Cemiyeti 
Edirne (Hususi) - Şehrimiz

deki avcılar taı afından Avcılar 
Derneği ismile yeni bir cemiyet 
teşl<iJ edilerek faaliyete geçmiştir. 

Adana Futbol Heyeti Reisi 
HUseyln Mustafa Bey 

Adana ( Hususi ) - Çuku
rova spor mıntakasımn 931-932 
kongresi toplanck Kongrede ala
kadar murahhaslar hazır bulundu
lar. Raporların ve diğer madde· 
lerin müzakeresinden sonra inti
haba geçildi ve şu suretle 
neticelE:ndi: 

( Adanada) merkez heyeti-
Reis: Adana belediye reisi Turhan 
Cemal, ikinci reis: Ziraatçi Ragıp, 
azalar: Mersin Borsa komiseri 

Somada 
Bir Öküz Bir Ka
dını P~rçaladı 

- -
Soma (Hususi) - Kazamızın 

Cinge köyünde harman dövmek· 
te olan bir kadının ökUzlerini 
dün öğle vaktı sinek tutmuş ve 
hayvanlar ltaçmıya başlamıılardtr. 

Kadıncağız kaçan hayvanların 
önünü tutmak istemiş ve koş

muştur. Fakat tam bu ıarada 
öküzlerden birisi bir boynuz dar
besile kadıncağızın karnını hurde
baş etmiştir. HAdise derhal hu· 
raya bildirilmiş ve Hükümet 
doktoru köye kadar giderek 
kadıncağızın yarasını dikmiş ve 
muhakkak bir ölümden kurtar· 
mışhr. Fakat vaziyeti tehlike
lidir. - B. Sıtkı 

Lfıtfi Ali, Rıza Salih ve Dişçi 
Fahri Beyler. 

(Mersinde) Futbol Heyeti-
Reis: Hüseyin Ltitfi, azalar: M~ 
harrem Hilmi, Rasim, Etem 'Ve 
Fuat Gani oğlu Beyler. 

(Mersinde) tenis heyeti: Reis-
F evzi Kamil, azalar: Mahmut 
Derviş, Dr. Muhtar, Muallim Mah· 
mut Beyler. 

(Adana) atletizm heyeti: Reis· 
Necati, azalar: Halis Kadri, Mu
allim Aziz Beyler. 

Hesap müfettişleri: Fuat Fik-
ret (Adana), Ulvi (Tarsus) B. Jer. 

------

Ağustos 5 

Adanada Bir Kalpazanlık 
Adana (Hususi) - Burada 

yaldıza batırılmış nikel paralnrı 

albn diye sürmek istiyen Selim 
't'e Sait isminde iki kişi para 
cezasına mahkum edilmiştir. 

Malmüdürleri Arasmda 
Bandırma ( Hususi ) - Kaza

mız Malmüdürü Arif Hikmet Bey 
Dursunbey Malmüdürlüğüne ve 
Dursunbey kazası müdürü Şem• 
settin Bey Bandırma malrnüdür· 
lüğüne tayin edilmişlerdir. 

Bir Küstah 
Adanada Haraç İstiyen 

Bir Adam Y akalan<lı 
Adanada ticaret yapan M. 

Brazafoli isminde bir zata tehdit 

mektupları gönderilerek para is· 
tenmiştir. Bunun lizerine M. Bra
zafoli polise müracaat etmiştir. 

Alınan tertibattan sonra M. Bra
zafoli paraları mektupta bildirilen 
yere koymuş, mektubu gönderen 

adam gelerek paraları almak 
cllretinde bulunmuştur. 

Fakat muayyen yere saklanan 
polisler derhal meydana çıkarak 
bu ktıstah adamı yakalamak iste· 
mişler, ancak herif açıkgöz dav

rand1ğı için şapkasile ayakkap
larım bırakarak kaçmıştır. Falcat 

tahkikat neticesinde bu adamın 
Kimil oğlu Edip isminde biri 
olduğu anlaşılmış ve yakalanmıştır. 



S Sayfa 
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Siyaset Alemi jl • 
1 Gönül işleri 

Cenevrede B ·r 

azin Komedya 

ı.=:ıı~~~~~~~:m:::~~~-~.~~~~~EC:i~~~~Evlenmek 

Ogızanıyor 
Cen vr ... de toplnnnn silahları tah· 

dit konf ransı gülünç bir karar ver· 
di. • Çe•.os 1ovnkya Hariciye Nazırı 
Benesin i mine izafe ~dilerek Beneı 
formülil ismini nlan bu karara göre: 

"1' ıı.1 tanklılrımıı toııil5to-
suna hır had ta) İn edıl.·r('k (fakat 
hu haddın lnıgii nk iıııdP ıı daha faz. 
I t olup olımı) acağı ın.ılü 11 değil-
dir); b.i) iık ded~tlrr deıı ilah· 
]arını azaltmak için fi) ı ı lll"' -
)i kur,\raklar: kiiçiik do\ l··tleri 
kendileri gibi harckPt etilli\,, 
d ,et <') li)eC kler; hÜ\ ük çavtaki 
topların küçiihülmc i 'e hu ıılarn 
yine J,ir hrıd ta) in edilme i cliı~ii· 
nüJ• .. ek: kim)R \e mikrop lıaıhi 
men'olunacak; de\ lı•tler ar.ıl.ırrn· 
da aıılai'tıkları .dı.. lirde ._j, il lı,ıl-

M. ecnes 

ka m ;.,ı hamdan inan uz 'apıl

mı) a Jk \ "C lıava homhııuımrn· 
larındnn 'az g"ı~i lr·ı <'k. Bu i c.lt ı i 
kontrol etmek iızere cl,ıiıni lıir 

heyet tr kil olunacak.,, 
Bu karara karşı, şiddetle protes· 

to etmek ce aretini gösteren başlıca 
devlet llalya olmuştur. balyanın 
noktai nazarı ıudur: 

"Benes formülü,, dünyanın mü
him harp sanayiine sahip bir devlet 
müme sili tarafından ortaya atılmış· 
tır ve bir aiyast riyakarlık nümune
ıldir. Formülün hakiki makıadı, ha· 
kiki tahdidi te1lihata mini olmak ve 
buna karş kat'i manialar ihdas et
mektir. Bundan dolayı ltalya, bu pro
jeyi reddetmek mecburiyetinde idi. O 
ancak hakiki tahdidi tesliha t muka

•elelerinin altına imza koyacaktır. 
Eğer ciddi bir tahdidi teslihat 

yapnıalc mümkün değilse, bunu 
açıkça itiraf etmeli ve insanları dn 
inkisarı hayale düşmekten kurtar· 
malıdır. Eğer bu komedya böylece 
devam edecek olursa, ltalya, Cemi· 
yeli Akvamdan bile çekilmekte te• 
reddüt ctmiyecektir.,, 

Senelerden beri "tahdidi teslihat., 
diye kaf. şişiren mesele, işte bugün 
böyle bir hdZln safhaya girmiştir. 

Süreyya 
--= 

Berlin, 4 - AJmanyadaki tet• 
hiş hareketi etrafta korku v 
endişe uyandırarak devam et
mektedir. Prusyada Norgand 
Belediyesinin Sosyalist reisi ka
fasından aldığı iki kur unla ağır-
surett yaralanmı tır. Zabıta 
Slezyada Hitlercilere alt bir 
binada mühim bir silAh deposu 

bulmuştur. 

Fon Papen Prusya Bafvekil 
Olacak Mı? 

Berlin, 4 - Prusya Meclisi 
"Lantag., birkaç güne kadar 
toplanarak Prusyanın kanuni 
Reisini intihap edecektir. Prusya 
Başvekilliğine Fon Papenin nam
zet gösterilmesi muhtemeldir. 
Fon Papenin intihap edilmesi 

merkezin reylerini elde et

Jazımdır. 

Şimdiki kahine 1919 danberi 
Almanya ile Prusya arasındaki 
ikiliği gidermiye çalışacaktır. 
Kabinede Tadllftt Yapılmayacak 

Berlin 4 - Kanunu Esasi 
intihabı mütealup azami 30 gün 
zarfında Rayştağın içtinıaa davet 
edilmesini emretmektedir. 

Hükumet, Meclisi bu mühletin 
son giinü olan 30 ağustosta iç
timaa davet edecektir. Fon Pa
pen hükumetinin, yeni Meclis 
huzuruna tadilatsız çıkacağı söy
lenmektedir. 

Hltlerln lfratkar Talepleri 
Berlin 4 - Lokal Auze} ger 

gazetesi, Alınan lcabinesinde ne
zarctlerin yeniden tevzii e~nasın
da Hitlercilerin ifratkarane talep- ı 

lerde bulunacaklarını yazmaktadır. 

Niyobe Gemisi YUzdürlllemiyecek 
Kiyel 4 - Batan Niyobe mek· 

tep gemisinin ylizdüriilmesi hu
susundaki ümitler suya düşmiiş
tür. Geminin battığı sahanın 

fazla cereyana maruz bulunması 
bu işi imkansız· bırakmaktadır. 

Amerikan Blitçesinin Açığı 
Vaşington, 4 - Yeni mali 

senenin ilk ayına ait açık 
60,000,000 fazlasile 263,000,000 
dolara baliğ bulunmaktadır. 

Milletin Mümessilleri 
sı lh istiyorlar 

Vaşington 4 - Amerika itti
hadı birliğine dahil 19 milletin 

burndaki mümessilleri Bolivya ve 
Paraguvay'a gönderilecek beyan· 

nameleri imzalamışlardır. Bu br
yanname, muhasematın tatilini 
istemektedir. 

ÇOCUKLUGUM 

O hakikati sevdiği için muhakkak 
hepsini anlatır. Ninen evliya gibi 
bir kadındır yavrum 1 Enfiye çe· 

kiyor ve şarap içiyor amma .. o 
Allahın çok sevgili bir kuludur. 
Onun eteğine yapış, hiç bırakmaf. 

Grigori beni yanından itti. 
Düşünceli ve çatkın bir çehre ile 
avluya çıktı. Kapının sahanlığın· 
da Vayna ile karşılaştım. Beni 
başımdan tuttu ve kulağıma 
fıııldadı: 

- Ondan korkma, o iyi bir 

sever. 

hayat romana 

Çeviren: Muvaffak 
Konuşurken dosdoğru 
içine bak. O bunu 

Burada her şey çok harilca
bahş ve yabancı idi. Ben başka 
bir hayat bilmiyordum. Fakat 
ebeveynimin ayrı bir hayat yaşa· 
dıkları hakkında çok silik bir hatıra 
taşıyordum. Onların lisanları, se-

vinç ve saadetleri başka idi. 
Onlar ekseriya, biribirlerine so· 
kulnıuf, yanyana otururlardı. Ak
tam üstil uzun zaman pencerenin 

n ıy 

Alrrıa_11yada Ranlag intihabatı hitam buldu. Hiller tııraftarlım büyük 
mu~affakıyetlerine rnğmen mecli.t kscriyeti mutlaka nlamadılnr. Hükt\· 
metın bafına geçmelerine şimdilik ihtimal verilmemektedir. E&asen Fon 
Papcn - Şlayşcr hükümetinln nim - resmi bir tebliğinde, 4iındilik hilkü· 
mette bir değişildik olmıyacağı ima edilmektedir. 

~eımimiz milli müdafaa nazırı Jeneral Fon Şlayşer ve kerimeıinl ~ey 
vermıyc giderlerken gö termektedir 

Cenubi 

Amerikadaki 
Mücadele 

Paris 4 - Bolivya ile Para

guvay arasında patlamak tehli

kesini gösteren harp, bu iki hü

kumet arasında 50 senedenberi 

devam eden hudut ihtilaflarının 
bir netic .. sidir. Vaşingtonda top

lanan hakem komisyonu, her iki 

memleketin mütekabilen zapttet

tiği istihkamların iadesini emret
miştir. 

Arjantin Bitaraf Kahyor 

Boenos Ayres 4 - Arjantin 

hukfımeti harpte bitaraflığını 
muhafaza için Bolivya hududuna 

20 tabur asker göndermiştir. 

lrlanda Ve Kömür ithalatı 
Dublin 4 - Serbest İrlanda 

hiikfııneti, lrlanda snııayi erbabı
na gayritabii mıktarda lngiliz 
kömürü ithal ettikleri takdirde 

şimdiki rüsumun tezyit edileceği
ni bildirmiştir. Bu ihtara sebep 

İrlanda hükfınıetinin fazla miktar 
da İngiliz kömürii ithalatının İr-
landa piyasasındn Avrupa'dan 
gelen madcıı kömiirü satışına 

zarar vermesinden lcorkmakta 
oldukları ileri süriilmektedir. 

kenarında dururlaı·, gülerek ko
nuşurlar, yüksek sesle şarkı ça· 
ğırırlardı. Sokaktan geçenler du
rup durup onlara bakardı. 

burada, bUyiik babamın evin
de ise gülınek pek nadir idi. 
Birİ<;İ tesadiifen giıl e dahi ne 
ıçın ve neden güldi.:ğü birden 

1 anlaşılmaıdı. Ekseriya hiribirine 
bağırırlar, tehdit savururlar, köşe
lerde başbaşa, esrarengiz bir çehre 
ile bir şeyler fısıldaşırlardı. Çocuk
lar çok sessiz idiler. Biiyüklerin 
karşısında adeta blizülürlerdi. Bu 
evde kendimi yabancı hissedi· 
yorduııı. Her saniye beni iğneli
yen bu hayat bana emııiyetsiz
lik vermişti. Herşeyi gergin bir 
dikkatle takip ediyordum. 

Vayna ile olan dostluğumuz 
hergün daha ziyade artıyordu. 

Cihan 
İktısat 
Konferansı 

Londra, 4 - Cihnn lktısat 
konferansına iştirak için Cemiyeti 
Akvam tarafından davet edilen 
Amerika bu davete henüz müsbct 

menfi bir cevap vermemiştir. 

Maamafih Amerika ve Belçika
nın daveti kabul edecekleri temin 
edilmektedir. Davetnamede, ala
kadar devletlerden bir murahhas 
ve 3 mütehassıs istenmektedir. 

Hu heyetler ihzari lcomiteyi 
teşkil edecek ve ihzari komite de 
konferans programını tanzim ede
cektir. Komite, Fransa, lngiltere, 
ltalya, Almanya, Japonya murah
haslarile Amerika, Belçika ve 
Norveç murahhaslarından mürek
kep olacaktır. 

Kadmlar Mücadeleye Koşuyor 

Assompsion 4 Yüzler-
ce kadın, orduya kabul edil
meleri için asker elma şubelerini 
muhasara etmişlerdir. Bunlar 
memleketin müdafaasına iştirak 

hakJnnı haiz olduklarını açıktan 

açığa söylemelctedirler. 

Beyne im ilel Ya imdi Konferansı 
Cenevre 4 - Beynelmilel Ya-

hudi konferansı 14 Ağustosta 
açılacaktır. 

Ninem sabahtan alcşama kadar 
ev işleri ile meşgul olduğu için 
ben daima Çingene yavrusunun 
etrafında dolaşırdım. 

O, biiyiik babam beni döğer
ken yine değnek darbelerini elile 
yakalıvor ve ertesi gün kabarmış 
avuçlarmı göstererek şikayet edi
yordu: 

- Hayır.. Artık bunun ma
nası yok! Bundan dolayı sana 
bir kolaylık olmuyor ve bana .. 
Bak şu ellerime! Bir daha asla 
yapnııyacağıınl 

Fakat bu bir dahanın arka ı 
gelmezdi. 

Ona: "Hani, bir daha yapma
yacaktın?,, Diye sorardım. 

"Yapmak istemiyordum amma • 
nihayet yine yaptım işte.. Ken-
diliğinden oldu,,. Derdi. 

istem iyen 
zr Genç 

" 18 yaşında güzel bir kızım 
Bir senedir bir gençle tanışıyo .. 
rum. Bu genci evvelce sevme
mi tim. Sonra tedricen artan bir 
muhabbetle sevdim. Nihayet ken· 
disine nişanlanmayı teklif ettim. 
HenUz hayata atılmadığından bah .. 

sederek kabul etmedi. Bunun Uzerinı 
münasebetimi kesmiye, kendisile 
g8rUşmemiye çalıştım. Bu defa da 
h r gün evimin önüne gelerek beni 
bekliyor. Her sokağa çıkışımda 
yanıma sokuluyor, bizzarure ko
nuşuyoruz. Herhalde müşkil va
ziyette kalıyorum. Bir turlu fi 
rinl anlamıyorum.,, 

Kadıkö 

Kızım, bu çocuk eni seviy 
Fakat hernedense evlenmek iste
miyor. lhti 111 al vaziyeti müsait de
ğildir, ihtimal bir hastalığı var-
dır, binaenaıeyh evlenmeniz 
ihtimali yok gibidir. Bu vazi· 
yette yapacağın şey bütün bU
tün münasebeti kesmek, teh
Jikeli bir maceraya sürüklen-
memektir, çünkü sevdanm gözU 
kördür. Bu genç, senin başına 
büyük belalar açabilir. Hiçbir 
şey yapmasa onunla temas ve 
münasebetin başkasile evlenmene 
mani olabilir. Ona, seni seviyor
sa fedakarlık yapmasını, ve yolu-
nun üstüne çıkmamasını teklif et. 

lf. 
"Bir hanımla sevişiyoruz. Fa· 

kat annesi müteassıp olduğu 
için kızını serbest bırakmıyor. 

Fırsat buldukça buluşuyoruı. 
Kık hiçbir sözüme itimat etmi- · 
yor. Ona nasıl itimat telkin 
edeyim?,, 

M. Ş. 

Nışanlanarak veya evlenerek. 
)#. 

" Bir sene evveı bir kızla se
viştim. Evlenmeğe lcarar verdik. 
Fakat annesi verdi~i halde ba
bası muvafakat etmedi ve kızını 
alıp başka şehire götürdü. Şimdi 
ne yapayım ? ,, 

Mıılatyn F. M. 

Kızın babasına tekrar müra
caat ediniz, yine reddederse bu 
sevdadan vazgeçin. 

HANIMTEYZE 

-= TAKViM:= 
CUMA 

31 ca. - 5 Ağusto• -

Arabi 
1- Reblülahar• 13:U 

Vnklt EZRnl v:ısıı 1 

932 hım 92 

Rumt 

Temm.ıx·H'lt• 13.U 

Güne' 9 38 5. 01 Altşam il. -

Ôgle 4. 57 ,ll. 20 Yatsı 1 46 
lk"n:l ı d. 51 ı ·. 14 l imsak 7. 38 

Çingene yavı usu hakkında 
biraz sonra bir şey öğrendim ki, 
bu ona karşı olan alakamı daha 
arttırdı. 

Vayna her cuma 2Unü Yallah 
Şarapı, bUyük annemin çok sev-

gili uslu atını büyUk kızağa ko· 
şnr. Ancak dizlerine kadar gelen 

kıs<1 kiirkünli giyer, kalpağını 
geçirir, kırmızı kuşağı ile belini 

sarar, ve pazara yiyecek almıya 

giderdi. 

Bazan o evdekileri uzun 
ıııUddet bekletirdi. Bunun lizeri-

ne evde biiyük bir sıkıntı baş
gösterir, herkes pencereye ko· 
şar, nefesleri ile pencere camla· 

rındaki buzları eriterek sokağa 
bakarlardı. 

( Ar kası var ~ 
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Fransa Ziraat Odası koyun 
retiştirenlere bir prim verebilmek 
üzere Fransaya ithal edilecek 
yünler üzerine ilaveten yeni bir 
resim tntbik edilmesini istemek· 
tedir. 

Bu hususta tetkikatta bulun· 
mak üzere iki aza intihap edil· 
miştir. T etki ket veticesinde hasıl 
olJn kanant şudur: 

Fransaya ithal edilecek ham 
yüne yeni rüsum ilavesi caiz o
lamaz. Çiinkü Fransa yün sanayii 

, ihtiyacı olan iptidai maddelerin 
% 90 mı ecnebi memleketlerden 
ithal etmek mecburiyetindedir. 
Verilecek prime rağmen, Fransa 
yün sanayiinin ihtiyacı olan ipti
dai maddelerin ancak cüz'i bir 
kısmını temine muvaffak olabi
lecektir. Yün sanayii mamulatınm 
mühim kısmı ihraç edilmekte, 

r ransanın umumi ihracatının % ı Onu 
teşkil etmetedir. Yün müstahsil· 
leri zaten alınan %2, 10 vergi ile 
himaye edilmektedir. Bunun%0, lOu 

A fevkalade rUsum olarak Fransa 
ve müstemlekelerinde hayvan ye
tiştirenler için tahsil edilmektedir. 
Ziraat Odası tarafından izhar 
edilen arıu, yün sanayiini son 
derece müşkül mevkie sokacağı 
gibi imalat miktarına da tesir 
edecektir. 

Binaenaleyh ham yün gümrilk 
tarifesine tatbiki arzu edilen rü
sumd:m aarfın:!zar edilmesi lü
zumundan bahsedilmektedir. Bu 
tetkikatı yapanlar, bam yün üze
rine böyle yeni bir vergiye mua
rız olduklarım bildirmektedirler. 

Sur-iyede Tlceri Vaziyet 
Suriyede 'sanayi, buhranın te

ıiri altında bulunmaktadır. Suriye 
fabrikalarından bazıları ecnebi 
rekabeti karşısında faaliyetlerini 
eksiltmiye mecbur kalmışlardır. 

f. Bunlar bilhassa fiat itibarile re
kabet imkanı olmıyan Japon, 
ltalyan ve İngiliz emtialarıdır. 

Suriye Fransız komiseri tara
fından himayekar gUmrük tarifesi 
tatbiki neticesi olarak rekabetin 
6nUne geçilebileceği Umit olun· 
maktadır. 

ipek fiatleri •on zamanlarda 
hiçbir tereffü kaydetmemelerine 
rağmen hemen Suriye ipek sto
kunun umumu sahlmışhr. 

Sabun, ispirto, makarna ve 
emsali fabrikaları, dibağat işleri 
buhrandan fazla müteessir olmı· 
yan aanayidendir. 

Bu vaziyete rağmen işsizlerin 
miktarı f azlalaşmamıştır. Yek ün 
itibarile ehemmiyetsizliğini mu
hafaza etmektedir. 

Zeytinyağı : İtler sakindir. 
Tllccarlar sabırsızlıkla Hahrimu
hitteki balık avları neticesini 
beklemektedirler. Balık avları 
zeytinyağı üzerindeki muameleyi 
fazlalaştırmaktadır. 
Fransız MUstemlekelerlnde 

Tunus'ta stok mal azdır. Bu 
yilzden satıcılar fiatlerini muha
faza etmektedirler. Ancak bazı 
tacirler para bulmak için banka
ların iskonto muamelesinde gös
terdiği müşkülat neticesi olarak 
ellerindeki malları düşUk fiatle 
aatmak mecburiyetinde kalıyorlar. 

l•panya Taclrlerl 
ispanya tacirleri şimdiye ka

dar fiatlerini muhafaza etmişler 
ise de son zamanlarda kendile
rine yapılan teklifleri nazan iti
bara almağa başlamıı görünmek· 
tedirler. 

SON POSTA 

IZMARİTÇİLER ARASINDA 
------------~-

"Es ki işler Kalmadı Beyim ... Malôm 
Ya Ortalıkta Buhran Var ! .. ,, 

Sigara Ağızlıkları 
- Aynasızlan- .... ~~" 

ma ulan .. Akşam 
pazarı bel. iki 
yaldızlı attılar .• 
Biri senin, !biri 
benim .. 

Başını sal 
ladı: 

- Aah .. Se
nin olsun yal· 
d•zlılar.. İçi ot 
gibi çıkıyor .. 
Sen, en Atalara 
bak, oğlum ..• 

Arkadaşı iki 
dişi arasından 

ıslık çalar gibi 

.. 

bir ses çıkararak "
kaldırımın üstü-

------ ------
lzmaritçilerin İşlerine Kesat Getirmiş 

sonra en kurnaz
ları dile geldi: 

- Eski işler 
kalmadı beyim ... 
Malum ya .. Orta
da burhan var. 

- Demek buh· 
ran size de 
dokundu? 

Dokun
maz mı? Şim· 

diki beyler, par
makları yanıyor 

da mereti elle· 

rinden bırakmı· 

yorlar. Bir baş
kası atıldı: 

ne tükürdü: Bu çocuklara ••hrln muhtellf yerler-inde tesaauı edersiniz 
- Cıgara ağaz

lıkları da ışı

mizi bozdu.. Benket versin, ki
barlar pek kullanmaı. 

- Allah versin, ızmarite kar· 
nm tok galiba 1.. 

Cebinben on birlik birinci 
nevi bir sigara paketi çıkardı : 

- Al be .. Senden iyi değil yal. 

Çek bir iki nefes te benzine kan 
gelsin ... 

Pek nadide birşeye temas 
eder gibi paketi elile okşadı; 
yalnız cıgaralarıo Uzerinde par
maklarını bir müddet dolaştır
ması ötekinin keyfini kaçırmıştı; 
ihtar etti: 

- Piyano çalmıyalım ! ... 
Sultanahmet parkının önün

deki parmaklıklara ata biner 
gibi karşılıklı yerleştiler. Konu· 
şuyorlardı. 

Birisi dedi ki: 
- Şeker Ahmedi oradan 

kaldırmışlar ... 

- Oh olsun hınzıra... Do
lu paketi altmış paraya almasını 
bilir mı? 

- Sen ne yapıyorsun? 
- İyi bir yer buldum. Her-

gün iiç kutu gönderiyorum. On 
iki kuruşunu alıyorum. Allah 
bereket versin .. 

- Sarılıyı nasıl buluyorsun? 
- Sarılıdan çok ne var... Ba-

lıkpazarmdan doğrul, Mısır çarşı· 
sının kapısına, beşliğe bir def
ter... "Sarılı,., ızmaritçilerin di
linde sigara kağıdına deniyor. 

O sırada sigarasından son 
nefesi çeken ihtiyar bir yolcu, 
kaldırımın üstüne yanar sigarayı 
fırlatmıştı. Ayağile basıp söndü
recekti. 

İkisi birden üzerine atılınca 
adamcağız bir adım geri çekildi. 
Sanki canlı bir mahlüku kaza ile 
öldürecekmiş te başkaları mani 
olmuş gibi bir hareketle ayağının 
altma baktı. lzmaritçiler hiç ora-

. )arda değildi. 

İhtiyarın tükürüklerine bulaş
mış, tozlu sigara artığını itina ile 
tetkik ediyorlardı. 

Yolcu, ağır ağır yoluna de
vam ederken arkasından kuyu
sunu kazmıya başladılar : 

- Moruk bu ... Ne olacak? 
- Kargaya pisiiğin ilaç, de-

mişler, gitmiş denizin ortasına 
etmiş.. İki nefes eksik içse ya ..• 

- Bırak canım.. BöyleGinden 
hayır gelir mi?.. Kalantorlara 
bak sen ... 

Dün, Taksim bahçesinin önün
de üç sigara buldum. Eh... işte 
o kadar olur. 

Herifçi oğlu, iki nefes çekmiş, 
atmış.. Hovardalık başka şey ..• 

O ıırada, birisi bajudu 

Yerden alınan bir ızmerit 

- Vay, canına üfürdüğüm ..• 
Bizim kllf e yok ... 

- Numara yapma oğlum .• 
- inanmazsan bak .• 
Derhal fırladı: 

- Benimki de uçmuş .. 
Küfeler, kapının önünde idi. 

İki çocuk, içine girmiş, onlara 

uzaktan bakıp gülüyorlardı: 

Ne korkuyorsunuz.. Ulan .. 
Böyle lanetleme malı kimse al-

maz.. Nah, işte biri benim al· 

tımda ... 

- İşte birisine de ben ku-
ruldum 1 

Küfelerinin yanlarına gittiler: 
- Böyle şaka olmaz .. 

- E.. Ne varmış sanki.. Ka· 
difeleri bozulmadı ya.. Kalk oğ· 

)um.. Kalk.. Onların malı kıy· 

metlidir .• 
İki iken dört oldular. Belli ki 

dördU de, işsizlikten, geçım yo

lunu ızmaritçilikte bulan ta
kımdan ..• 

Sesime ciddi bir eda verme-
ğe çalışarak içlerinden birine 
sordum: 

- izmarit mi topluyorsunuz 
burada? 

Dördü birden atıldı: 

- Vallahi bey ağabeyciğim .• 
Toplamıyoruz .. 

- Ben gözümle gördüm top
ladığınızı ... 

lzmaritçilik, pek büyük bir CÜw 

rüm imiş gibi korkudan benizleri 
attı, nihayet itiraf ettiler : 

- Arada sırada sigarasız ka
lıyoruz da ..• 

- Bari epeyce it oluyor mu? 
Biribirlerini dürttüler. Cevap 

verip vermemekte mütereddit 
ıibi idiler. İyice düşündükten 

Ağızlıkla sigara dibine kadar 
içilir. Parmak arasında içilirse 
bir tutamhk olsun yer kalır .. 

- Sonra, bunları götürüp 
satıyorsunuz, demek? 

- Satarız.. Satarız amma, 
ahcısı da azaldı. KöylU sigarası 

varken izmaritin yüzUne kim 
bakacak? .• 

En küçUkleri burnunu çekerek 
aöze karıştı : 

- Bizim pirimiz bile var .. 
- Ya ?!. lzmaritçilerin piri 

demek .. Nerede oturur .. 
- Tahtakalede oturur •.• 
Ötekiler, bu ifşaaltam mem

nun olmadılar: 
- Atma ulan.. Geçen sene, 

öldU o ••• ,,,_ 

- Hasan baba mı öldU? 
- Öldü ya? 
Anlaşılan pirlerini ele vermek

ten çekiniyorlardı, ben de daha 
ilerisine varmak istemedim. 

Yanlarından ayrılırken elim· 
deki yarım sigarayı, dUşilrmilş 
gibi yaptım. 

Fakat hiçbiri yerinden kıpır· 
danmadı. Belli ki benim köşeyi 
dönmemi bekliyorlardı. lf. lf. 

Kırkağaçta 
Yardım Ve Tasarruf San
dıkları Faaliyet Halinde 

Kırkağaç, (Hususi) - Ka!ıa~ 
bamızdaki mekteplerin hepsinde 
talebe kooperatifleri ve tasarruf 
sandıkları vardır. Bu suretle yav
rularımız para biriktirme ve 
yardım eıaslarını şimdiden kav
rıyorlar. 

Fakat ıon zamanlarda Maarif 
milntesipleri de kendi aralarında 

bir tasarruf ve yardım sandığı 
vlicude getirmişlerdir. Muallimle
ri sıkıntıdan kurtarmak hususun
da çok büyük yardımı dokunan 
bu yeni teşekkUlUn 4500 lira ser

mayesi vardır. Ayrıca muallimler 
ve halk tarafından teşkil edilen 
istihlAk kooperatifleri de faaliyet 
halindedir. - Türk._e,·en 

Yeni Neşriyat 

Bana Mllll Yol - Jdol - Oral 
istiklal fikrinin ınOrevvici olan lııı 

aylık nıc,•11111ıı.mn 8 inci sayısı l) az 
lslıaki Bey tarafından Berliııde nefre
dilıııiştir. 

Polis Mecmuası - Bu mecrııua-
11111 2i0 iııı·i sayı ı ııeşredilmi•tir. 

:Mc-;leki hirı;ok 111a.kalelerle resimli 
olarak. Aııkarada. · 

Afuatoı 1 

Kari Mektupları 

Kadıköy de 
Neler 
Yapılmalıdır? 

l - Kadıköy oldukça mü· 
nevver bir muhittir. Sporcusundan 
ilim adamlarına kadar çeşitli 
bir zümreyi nefsinde yaşatmak· 
tadır. Yazık ki bir iki spor klü· 

bünlin toplanışlarından başka 
bu canlı kütleyi bir araya getir
mek için hiçbir klüp yoktur. 

Şimdiye kadar bazı klUp 
teşekküllerine şahit olduksa da 

maatteessüf devamlarına imkln 
bulunamamıştır. Bilhassa bazı genç· 

ler vakitlerini lıtanbulun birçok 

yerlerinde olduğu gibi kıraatban~ 

lerde tavla oynamakla ve aalre 
gibi faydasız vasıtalarla 6ld0r
mektedirler. Şurasını da kaydede-

yim, Modada, Moda gazinoaunun 
arkasındaki uf ak bir odada 

muntazaman toplanan ve canlı 

bir cemiyet hayatı yaşayan Rum 
gençleri maatteeuüf bizde bir 
haves uyandırmadı. 

Kadıköy gençleri piyasa ya• 
parken, diğerleri samimi topla• 

nışlar, samimi ıobbetler ve ei· 

lenceler tertip ediyorlar. Acaba 

Kadıköyftn çok mllnevver muhi· 
tindeki gençliğin bayatı bira• 

canlandırılamaz mı ? Kadıköy 

gençliğini bir araya toplayacak 

vasıtalar ihzar edilemez mi? 

2 - Yaz geldi mi, bilhaua 
rüzgar bir az lodostan esti mi ıa· 
hillerde doıa,mak ve otarmak 

güçleşir. Kadıköy lağımları he
men sahile akar. Taaffün ıahil 

boyunda oturanları nekadar bi· 

zar ediyor bilseniz... Küçük bir 
masraf ve biraz da himmet bu 
işi esasından halledebilir. 

3 - Meşhur olan Moda çayı
rı nice senelerdenberi arzullahı 

vasia halindedir. Kadıköyünlln 

en güzel yerlerinden biri olan 

bu saba, ancak çocuklara bir 
futbol meydam olmuıtur. Halbu· 

ki burası pekilA bir park, bir 
çocuk bahçelİ haline aelebilir. 

iskele kumluğunda küçük bir 
çoçuk bahçesi vDcuda getiren 
belediye Moda çayırından da iıti

fade ederek m&bim hizmetlerde 
bulunabilir. Kadık6y bunun fibi 
nice ihtiyaçlar karıı11ndadır. Fa
kat buılbılllk bunların temin 
edilmesi de bllyllk faydalar 
dotruacakbr. 

Karilerinizden: Ahmet Sedat 

( Cevaplarımız ) 
Koııyadan A. S. imzasile mek· 

tup gönderen kariimize: 

Yazdığımz mektuptaki mese
lelerde umumiyet itibarile haki .. 
ıınız. Fakat anlqalıyor ki hakkı· 
mzı aramak yollannı bilmiyorau
nuz. 

Daha dojruıa kanunun (ih
kakı hak) için teablt ettiği hO
kümleri ihmal etmipiniz. Bu hu
susta bir avukata mllracaat edi
niz. Muhakkak ki hakkınız yeri
ne gelecektir. 

Diğer meeeleye ıelince, bu 
hususta sizi tam manaıile tatmİll 
edecek mevkicle deiiJiz. 
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1 
Dünyada Spor 

Rusgada 
Tenis 
Şampiyonluğu 

1 

Moskova, 3 (A.A.) - Sovyet 
ittihadına dahil muhtelif cümhu
riyetlerin yiize yakın O) uncusunun 
i~tirak et igi 1932 tenis şampiyo
nası m 'ı abak ları nihayet bul
muştur. Bu müsabakalar Sovyet 
ittihadı dahilinde tenisin keyfiyet 
ve kemiyet itibarile mazhar oldu
ğu inkişafın t~zahürüne imkan 
vermiştir. 

R. S. F. S. R. ekip şampiyon
luğu, Moskovayı 3 - 8 yenerek 
Leningrat tarafından parlak bir 
ıurette kazanılmıştır. 

Sovyet ittihadı 1932 tenis ka· 
dm şampiyonluğu 1928 de:yapılan 
Sovyet ittihadı Spartadiatmı ka· 
zanmış olan Maltza va tarafından 
kazanılmıştır. 

Leningratlı Koudriavtzev ile 
Negrebeb:ki arasındaki nihai 
miisabaka hususi bir alika 
uyandırmıttır. Negrebetzki 8 
senedir kortta rakipsiz bulu
nan Koudriavtzevi mağlup ede
rek Sovyet Tenia ıampi· 
yonluj'unu almıştır. Negrebetzki 
Leningrad konserYntuarında ta· 
lehedir. Ve her nevi spor ile 
aıeş1fUldllr. Negrebetzkinin bu 
muvaffakıyeti mevkiinin Avrupa· 
daki birinci sınıf tenis oyuncula· 
nnın ilk safında bulunduğunu 
kat'I surette göstermiştir. 

Çift kadınlarda Sovyet itti
hadı şampiyonluğu Moskovalı 
Maltzeva ve Alexandrova tara
fından kazanılmıştır. 

Çift erkekte genç ve meşhur 
tenisçilerden Negrebetzki ve Mi
divani' yi mağlüp eden Kourdri· 
avtzev ve Multino şampiyon ol· 
muşlardır. 

R. S. F. S. R. ve Sovyet cüm· 
huriyetleri ittihadı şampiyonlarına 
bir bayrak ve terbiyei bedeniye 
ili meclisinin birer nışam veril-
miıtir. 

lngilizler Galip 
Şarbrug, 3 (A.A.) - lngiliz 

takımı ile Avustralya takımı 
arasında icra edilen tenis maçı, 
1 e karşı 4 ı.aferle ve İngilizlerin 
muvaffakıyeti ile neticelenmiştir. 

lrlAnda At Yarışları 
Dublin, 3 ( A. A. ) - Dubliıı 

beynelmilel at Yarlflannın klifat 
resmi, kalabalık bir seyirci kllt• 
leıinin huzurile icra edilmiftir. 
Yarıp 848 hayvan qtirak ede
cektir. 

Beynelmilel as.kert manialı at 
1an11na yalnız F rama, Belçika 
•• Serbest lrl•nda iıtirak ede
cektir. 

Fransız Zabiti Birinci 
Dublin, 3 (A.A.) - Beynelmi

lel askeri manialı at yanflan 
aeçme mlisabakası mtıl•zim Ka
Yel (Fraıı11z) tarafından kazanll· 
nuftır. Yilzbaıı Mison (Belçika) 
ikinci, yllzbqı Karri (lrliacla) 
lçlnctl aelmiftir. 

Yat Yarışları 
Kove1, 3 ( A. A. ) - Kıral 

kupua Şamrok tarafından kaza· 
nılmıftır. Krabn Britanya lımin· 
deki yatı ikinci gelmiıtir. 

Boks Birincilikleri 
latanbul Mıntakaaı Bokı He-

1etinden~: 
Mıntaka bokı birincilikleri 11 

• 8 • 932 perıembe gün& saat 
19 da Vefa • Kumkapa kllbll 
aalonunda yapılacaktır. 

1 - MOaabalcalara -.tak .. 
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Cenubi Amerikadalci Kanlı Mücadelenin Mahiyeti: 
Balkanlarda 

1 

temel Harbin Sebepleri Nelerdir? lt!::~:ıarı 
Bolivya Ve Paraguvayın Şayanı Dikkat Tarihçeleri 

Bütün sulh gay
retlerine rağ· 

men dunya mü· 
temadi bir harp 
endişesi içinde 
yaşıyor. Son ge
len telgraf ha
berleri cenubi 
Amerikadaki iki 
küçük Cümhu
riyetin sinirleri· 
nin gerildiğini 

ve harbe mühey
ya bir halde bu· 
lunduklarmı bil· 
diriyor. 

nın Vaşingtonu• 

dur, derler. 

Paraguvay Cilm· 
huri yetine bu 
isim Paraguvay 
nehri dolayısile 

verilmiştir. Bu 
nehir memleketi 
baştan başa ka· 
tetmektedir ve 
memleketin ser
vet membaıdır. 

Paraguvay 
bataklık, fakat 
son derecede 
münbit bir mem• 
lekettir. Tntln, 
deri portakal ti
careti pek kesif· 
tir. iki yllı elli 
bın kilometre 
murabbaı meaa· 
bayi uthiyesin· 
dedir. 

Bolivya • Pa· 
raguvay müca· 
delesi, alelAde 
bir ihtillf olmak· 
tan çıkmak ve 
bir harp mahi
yetini almak 
lizeredir. Avro· 
pa ve Amerika 
siyasi mebafüi de 
bu harp ari· 
fesinde bulun• 
maktan mütevel· 
lit endişelerini 

gizliyememektedir· 

Cldal halinde bulunan BollvJ• ve Pr•guv•y hududunu 
ıBater lr harn. 

Takriben bir 
milyon nüfusu 
mevcuttur. Payi
tahtı Asompsi

Bize çok uzak bulunan ve 
bc:lki de isimleri duyulmamıı 
olan bu iki kllçUk cllmhuriyet 
hakkında karilerimize izahat ver· 
meyi faydalı bulduk: 

Bolivya cümhuriyeti, Arjantin 
Şili, Brezilya, Peru ve Paraguay 
climhuriyetlerile mahdut; takri
ben 1 milyon 3 yOz bin kilomet
re murabbamda 3 milyon nftfuılu 
bir memlekettir. 

Bolivyamn pahitahll Sükr ıeh· 
ridir. Memleket dağlık ve pek 
az münbittir. Buna mukabil çok 
zengin altın, bakır ve bilha11a 
gümüş madenleri vardır. 

Bolivya, eskiden, hemen bil· 
tiln cenubi Amerika gibi bir İs
panyol müstemlekesi idi. 

1814 te Simon Bolivar ı .. 
minde Venezüelll' da Karakoı 
şehrinde doğrnuı bir vatan
perver, İıpanyollann iıtibdadı
na tahammlll edemiyerek 11-
yan bayrağını çekmit ve Ve
nezftelliyı mftıtakil bir devlet 
haline getirmiıti. Sonra Yeni
Grenada mllıtemlekesine geçe-

mızda bulunan amat6r bokı6rler 
iftirak edebilirler. 

2 - Hiçbir klnpte kaydı bu
lunmıyan ve mıntakada teıçil 
edilmemif olan mtlsabıklar derece 
alamazlar. 

3 - Mllsabakalara lftirak 
edecek olan boka6rlerin yevmi 
mezk6rda aaat 18,30 a kadar 
Kumkapıda ktin Vefa· Kumkapı 
klübOnde hazır bulunarak tartıl
maları l•zımclır. 

4 - Tartılma saatinden aonra 
mllracaat edenler m8ıabakalara 
kabul edilmiyeceklerdir. 

lstanbul Kongresi 
lstanbul mıntakası merkez 

heyeti riyasetinden : 
5 • 8 • 1932 tarihinde topla· 

nacağı evvelce tebliğ olunan 1. 
C. 1. lıtanbul mıntakaıı senelik 
kongresi bazı hususatın ikmal 
için tehir edilmittir. 

Tayin edilecek gtın •e ma
haUI akit billhare teblii edile-

cektir. 

llollvy•nın HalAaklrı 
Siman Bollvar 

rek orada da milleti lhtillle 
aevketti ye Kolumbiya aıllıtakll 
cllmhuriyetini kurdu. 

BoliYar 1824 te lıpaayol ida-
reıi albncla bulunan yakan Peru
ya geldi. Uzun muharebelerden 
ıonra, memleketin iıtikbaliol te
min etti ve iıminl Bolivya koy
du. Millet ona vatan hallakin 
unvaııım ve jenerallik r&besini 
verdi. Arbk Bolivar hasmı canı 
olan lapanyolların elinden bütlln 
Cenubi Amerikayı kurtarmak 
iıtiyordu. Şimali Amerika gibi 
bir mllttehit Cenubi Amerika 
cumhuriyeti yapmak emelinde 
idi. Fakat etrafında bulu· 
nan arkadatlan aleyhinde pro
pağanda yaparak, onun bir 
diktatör olmak arzusuırda bu· 
lundupnu ve ıırf ıiyasi 
intira11na hizmet için bu gaye 
için uğraıbğını öne ıllrdll· 
ler. Vatanperver Bolivar bu 
ağır ittihamın altında kalmak 
istemedi. Millete bir beyanname 
yazdıktan ıonra Bolivar cenubi 
Amerikayı terketti, Pariıe gitti 
ve hayabm sükun içinde ilim ve 
tarih tetkikatile geçirdi. 

Bolivar için Cenubi Am\!rik .. 

yon ıehridir. Bu eski İspanyol mils· 
temlekesini, cizvit papazları ihya 
etmiıtlr. 

Hazreti Meryemin bayramına 
mllıadif olan 15 ağustosta ciz
vitler iıgal ettikleri kasabayı, 

payitaht addetmişler, Asomp· 
siyon ismini vermişlerdir. 

Şimdi bu iki devlet arasında 
ılliha mUracaat edecek kadar 
vahim olan ihtillfın ıebebini an
latalım: 

Bolivyanın haritada görüldüğü 
gibi hiç denize mahreci yoktur. 

Bllton ihracat Şoko şehrinden 
Pliko-Mayo nehri tarikile denize 
yani 8abrimuhiti Atlasideki La 
Plortu körfezine gönderHmekte
dir. Fakat Paraguvay cümhuriyeti 
birtakım siyasi mUtaleıatta bulu
narak memleketinden geçen eşya
yı bırakmak iıtemem~kte, mDtkülit 
çıkarmaktadır. Son gOnlerde de 
bir BoliYya hudut karakol mOfre-
zui Paraıu•ay hududunu geçerek 
Laguna • GHnde isminde Paragu
vaylılar tarafından terkedilmit 
bir karakol bumıılardır. 

Mu.ademe vukubulmut Ye iki 
taraftan da llenler olmuttur. 
Bunun Dzerine iki memlekette 
de idarei lrfiye ilin edil
mif ve harp hazırlıklarına bq 
lanmıthr. 

Halihazırda hemhudut olan 
memleketler iki cOmburiyetin 
ortaıını bulmak için teva11ut et• 
mektedirler. 

Tiftik 
lkfısat Vekaleti Bir Suale 

Cevap Verdi 
Ankara, 5 { Hususi ) - Tür

kiyeden alacağı tiftiğe mukabil 
Rus Harici Ticaret MOmessilliği· 
ne ihracat beyannamesi verilip 
verilmiyeceği Ticaret Odalarından 
bazıları tarafandan aorulmuıtur. • 

Odalara bu buıuıtaki karar· 
name mucibince mllmessilliğe de 
beyanname verilmesi iktıza etti· 
ği bildirilmittir. 

Ruslar bu ıuret!e T&rkiyeden 
aldıkları tiftiğe mukabil Tllrki
yeye kontenjan harici olan ayni 
kıymette mal ithal edebilecek• 
lerdir. 

Mahkemede 
Sofya ( Hususi ) - Geçen

Jerde Keserevo kasabasında bir 
camiin ve bir mektebin yakılması, 
bazı Türklere zulüm ve işkence 
edilmesi gibi çirkin hadıseler ol
muştu. Bu hadiseler dolayısile 

Bulgar Adliyesi Keserevo ahali· 
sinden Marin, Pijef, Milin of, 
Dobri, Çankof ve Y ordan isminde 
birkaç kişiyi muhakeme etmek· 
tedir. 

TUrk Mektepleri 
Bulgaristanda Razagrat bele· 

diyesi komiıyonu Razagrat Türk 
mekteplerine iane olarak (30000) 
leva tespit etmiştir. lğnebekçi 
mektebine de beı bin leva iane 
ile kasaba kıraathanesine bin leva 
yardım verilmesi teklifini Beledi
ye mecliaine arzedecektir. 

Bulgaristanda Turancıllk 
Bulgaristanda Eğridere, Kır

caali ve Yaşla köy Turan ıubeleri 
reisleri Ahmet Refet, Ahmet 
Gnltekin ve Mustafa Ojuı kar
deıler, Kırcaalide 26 haziranda 
yapılan Rodoplar kongreıinden 

ıonra Turancılığın neşir ve tami
mi için köylere ıeyabate çık· 
mıtlardır. 

ilk uğradıklan Eğriderede 
nalkı TOrk mektebine tophyarak 
mühim mevzular üzerinde mtıtead
dit konferanslar vermişler, ora• 

dan Rodoplann diğer hücra köşe
lerine aynı maksatla hareket 
etmiperdir. 

Tamam 7000 Kişi 1 
Sofya (Hususi) - Yaz mev

simi milnasebetile Varnadaki 
plajlara yedi bin kişi gelmiştir. 
Bunların ekserisini ecnebiler tet
kil etmektedir. 

Köylüler Soyulmuş 
İskeçede çıkan (Trakya) ga• 

zetesi yazıyor: 
Makedonya arazisi olup bu

güne kadar beyanname vermek 
IAzımgeldijinden haberdar ola· 
mamıt k6yllllerimis Dokuzuncu 
Tali Komisyona mllracaat edip 
artık baklaram alamıyacaklan 
hakkında cevap aldıktan sonra, 
komiıyon kltiplerinden birisi ta• 
rafından ıöıterilen bir avukata 
ıitmitler. 

Avukat bu mesele için ber
keı namına ayrı ayrı birer isti da 
ile valii umumiliğe müracaat 11-
ıımgeldijini ı6yliyerek hepaindea 
lkiıer yllz drahmi para alırmJf. 

Baıı k&yltılerin teminabna na
zaran bu avukat efendinin yazdığa 
bu kabil ikipr yllz drahmilik 
latidaların adedi 280 taneyi bul· 
mUf. 

Biz vilAyetin bu ite meri 
olacaiını zannetmiyoruz. Bilhaua 
tAli komiıyon tarafından blyle 
bir avukata mllracaat edilmeai 
hakkında bir fikir sadır olabile
cegını muhtemel addetmiyoruz. 
Y almz k&yllllerimizin ikiıer yüz 
drahmi vererek iıtida yazdıklan 

mubakkakbr. Tali muhtelit ma
badele komisyonu ve valü umu
milik bu aibi dalaverelerin &ıil • 
ne ıeçmete çalatmah ve k6ylil
mlbln daha fazla 10yulmaıına 
meydaa yermemelidir. 
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dü nç Kızla Ş k«J.laşırken ... 
ar ağı Çıkıvermişti. Kızcağız Korktu, Bayıldı. Fakat 
Hünkar lshrabına Rağmen Koştu, Kolonya Getirdi 

Muharrirl 1ıf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-87-

Adam aramıya başladı. Maiyet 
çavuşlarından ( Recep ) isminde 
myarı bir Kastamonili buldu. 
Recebin koskoca bir de sakalı 
vardı.. Derhal hünkara arzetti. 
Bu buluş, Abdülharnidin ho· 
şuna giderek Recep çavuşa (mü· 
lazim) riitbesi verdi: 

-Kızı alsm, götürsün.. Mem· 
leketinde jandarma zabitliği yap· 
ıın ..• 

Dedi... 
(Mülazim Recep Ağa), hiç 

Umiit etmediği bu saadetten 
memnun ve şadan bir halde 
koskoca kalıbına sığamazken, za· 
vallt (Dürrüyekta) da, Mahmut 
Ef. l<0nağmın Ust kat odaların· 

dan birinde düşünüp i:iuruyordu. 

Bir taraftan düğün hazırlığı ya· 
pılırken diğer taraftan da nikah 
kıyıldı. Nihayet perşe:nhe giinü 
geldi. Kıza gelinlik elbiseleri 
giydirildi. Elmaslarla süslendi· 
!l'ildi. (Koltuk merasimi) yapılmak 
için kız konağın alt katma indi· 
ildi. Kapının öniinde sabırsızlıkla 

bckliyen, Mülazim Recep Ağaya 
da: 

- Buyrun •• 

Denildi.. Mahmut Efendi, kız 
babası sıfatile orada duruyor ve 
e linde, usulen kızın beline bağlı· 
~ acağı kuşak bulunuyordu. Kapı 
açılıp ta Recep Ağa içeri girer 
girmez, Dürrüyekta gözlerini 
kaldırdı, baktı. Bu, myarı, 

5.-çh sakalla mülizimi görür gör· 
mez, düştü; bayıldı... Vaziyet, 
çok hazindi. Hakikaten bir inci 
k.ıdar g iizel ve biybedel olan bu 
kız,\ acımamak mümkün değildi. 
Derhal kızı ayılttılar. (İradei seni· 
ye ) nin bu merkezde olduğu· 
nu kızcağıza anlattılar. Zeki 
kız vaziyeti kavradı. Belki de 
• ,östereceği sekinetle • Ahdü)
h •nidirı kalbinde bir nedamet 
hi si uyandıracağmı zannetti: 

- Pekala, kısmetim bu imiş, 
mı:.:mnuniyetle kabul ediyorum. 

Dedi. 

Dürrüyekta, cidden isabet 
etmişti. Çünki Recep Ağa, ona 
sadık ve muti bir zevç oldu. 
Beraberce ~ttikleri Anadolunun 
hücra köşesinde, Dürrüyekta 
kocasını okuttu, yazdırdı. Bu 
kabasaba adama mükemmel bir 
tekil verdi. Meşrutiyetten sonra 
İstanbula geldiler. Kadıköyde 
yerleştiler. İki kı2ları oldu. Bu
gün, bunlardan biri, İstanbul 
mekteplerinden birinde mual· 
limdir. 

* Abdülhamit, en sevgili göz-
delerinin mukadderatmı hallet· 
meyi de Mahmut Efendiye ha· 
vale ederdi. Yine güçükten 
garaya alınmış, büyüdükçe hüsnll 
ve mümtaziyeti artmuı olan (F e
hime) isminde bir kız vardı. 
Abdlllhamit bu kızı pek çol< 

sever ve ona müstesna bir sami· 
miyetle muamele ederdi. Hatta 
bir gün elindeki küçük bir altın 
kutuyu Abdnlbamit almak istedi. 
Fehime, nazlanarak vermedi. Ara· 
larmda şakadan bir mücadele 
başladı. Bu esnada F ehime Ab· 
dülhamidin serçe parmağını çekti. 
Kazaen yerinden çıkardı. HUnkar, 
şiddetli bir ıstırap içinde kıv· 

ranmıya başladı. F ehime korku· 
sundan düştü, bayıldı. Fakat 
Abdülhamit, o anda çektiği acıya 

rağmen koştu, kolonya getirdi. 
F ehi menin yüzüne serpti. Ayılt· 
tıktan sonra, kendisine kızmadı· 
ğına dair teminat verdi. 

Abdülhamit, F ehimenin cazi· 
besine yabancı kalamıyor, o bü· 
yüdükçe hünkarın alakası da 
artıyordu. Nihayet bir gün gel· 
di ki: (Hazinedar ustalar)dan biri 
F ehimeyi bir köşeye çekti. 

Küçükpazar 
Şehrimizde 

resmi klüplerden 
maada hemen 
her semtle fede
rasyon haricinde 
klüpler vardır. 

Bu klüpler ken.. "' 
di aralarmda ça-
lışmakta ve da· 
ha ziyade fut· 
bolle meşgul ol· 
maktadırlar. 
Arada sırada 

civar vilayetlere 
de giderek maç· 
lar yapmaktadır· 
lar. Bu meyanda 
geçenlerde Bur-

- Efendimiz seni almak iste· 
ıe varır mısın?. 

Dedi. Fakat F ehime, yerinden 
sıçrıyarak ve gözlerini açarak: 

- Sakın senin bu söz)erini 
efendimiz duymasın .. Vallahi, ga· 
zaba uğrarsm .. Sen bilmiyor mu
sun ki, o benim babamdır. Hiç 
insan, bugün ( baba ) dediğine 
yarın koca der mi ?... . 

Cevabını verdi; zekasının ma· 
hirane bir manevrasile vaziyetini 
çok iyi idare etti... Gözde, ikbal 
ve belki de (kadın) olmayı şüphe· 
siz F ehime de isterdi. Fakat 
onun gözü sarayda değil, (Şehir) 
de idi. 

Abdülhamit, F ehimenin bu 
cevabını sekinetle karşıladı. Fakat 
sonra da artık sarayda tutmadı. 
Sultanlara layık çeyiz eşyası ve 
binlerce liralık mücevherat ve· 
rerek Mahmut Ef. nin konağına 
yolladı. 

( Arka11 var ) 

Sporcuları 

l 

1 

saya gidip Bursa muhteliti ile 1 - t berabere kalan ve federasyon 
haricinde bulunan klüplerin en kuvvetlilerinden olan Küçükpazar 
Gençler Birliği klübü dün Bandırmaya gitmiştir. Bu gençler Bandır
mada Birlik spor klübile bir maç yapacaklar ve yarın dönmüş bulu· 
nacaklardır. Resmimiz bu gençleri bir arada göstermektedir. 
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5 Ağustos Cuma 6 Agustos umartesı 
lıtan bul - ( 1200 metre ) 18 g-ra.· 

ıııofoıı, 10,5 ntıturka koıı~flr \'eıli:L 

Hiz:ı , {' < 'eıı ııPt hanı mlarırı i:ıti r:tklNile, 
~o,.:ı gr:ııııufoıı, 21 alaturka konser 
!nı'İ Ye Belkıs hamın lar tarnfınıfan, 

~~ orkestra. 
Bül<reş - ( 394 metre ) ~o. ı::> lıafif 

musiki, ~1.tl.) orke--tr:ı, ı:o~mı ı\'on 

Floriıb. upcretindım parı;alar. 

Belgrat - (429 metre) 20,::?5 ,arkı 

koıısı·ri, :?1 ~:ılzburg ınii~aıııere ~mlo· 

ııııııtlaıı naklfrn hiız<~t ::-ltrau~·un iılare 

otti~i komH'r. 
Roma - (441 metre) 20, 15 graıııofnn, 

2ı.n ~t•ııfoni, ~4 dans haval;ırı. 

Prat (483 metre) ~O <'azhaııt, 21 
konforaıı~. :!1,40 şarkı konsNi. 

Viyana - ( 517 metre ) ~1 S:ı17.1Jıır~ 

ııalonunıları ııaklon Strau~·un ıiı:ilncil 

konseri. 
Peşte - (550 metre) 20 )facar f:trkı

l:ırı, ~1 ~alzhıırg saloııııııdaıı ııaklP-ıı 

Strnu~ korıst'ri. 

VarfOTa - (1411 metre) rn.~o dans 
havaları, 21 ~al'l.burg salnnuıı<la.n nak
len Straus konseri. 

Berlin - (1635 metre) 21 Salzburg
d•n nakil, 2~,40 dane havaları. 

lstanbtıl - ( 1200 ıııotro ) 18 Gra
mofon, 19,5 alaturk~' saz :?11,i> Rraırıo
fon, ~1 alaturka saz. 

Bilkreş - ( 394. metre ) l!J, lll Higo· 
lt}tto opPrası. 

Relgrat - ( 429 metre ) 20,~5 halk 

11 jarkıları, ~1 mil.U lıiJgiler, ~1!20 gra
ııırıfoıı, 21,:m pıyano koııserı, 22,40 
keman konseri. 

Roma - ( 441 motre) 21 gramofon, 
21,45 Boris Coc.lunav opern~ı. 

Prağ - ( 488 metre) 20 şeıı musiki, 
21,30 g-rarnofon konseri, 22 ~en musiki. 

Viyana - ( 511 metra) 21 lıir seya
hat yapars:ııı ız is mi nele bir ops ret, 
:?;~, 15 akşam konseri. 

Peşte - ( 550 metre ) 20, !.) ::-t:i<lyo
cla komedi, :?::?,-!::> koıı~er, ~j. 13 ~'igau 

orkestrası. 

Varşon - (1411 metre) ~O gramo
fon plil.kl:trı, 21 musahabe, 21,15 hafif 
uımıiki, ::?;~,05 Şopenden dar~·ala.r. 

Berlin - ( 1635 metre) 20 lngili~

ce ders, 20,:ıo Danlrnn, 21 Breatılvadan 
ııaklan ı.ııueikili komedi, 22 dıı.nı 

havaları. 
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En Kazançlı Meslek Hangisidir? 
• • 

Çok Kazanmak lstiyen er 
Kimyage 1 1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

elinde herhalde bugünkünden 
daha iyi bir şekilde inkişaf ve 
tekemmül edecektir. 

Mustafa Hakkı Bey bu nokta 
üzerinde ehemmiyetle durduktan 
sonra ikinci meseleye girdi ve 
sözlerine şöyle devam etti : 

" - Yüksek tahsillerini yap· 
mak imkanlarına malik olan 
gençler, bir meslek mektebine 
girmeden evvel kabiliyet ve js
tidatlarım tecrübe etmeli ve on
dan sonra kendilerine bir meslek 
mektebi tercih etmelidirler. Bu 
takdirde hem iyi yetişirler, hem 
de yetişirken vakit kaybetmemit 
olurlar.,, 

Bu sözlerden sonra Mustafa 
Hakkı Bey kendi noktai nazarın
dan kimya tahsilini tercih ettiği· 

• 
ni söyledikten sonra sözlerini 
şöyle bitirdi: 

uoarülfünun şubeleri arasmda 
kimya şubesinin istikbalinden 
kavvetle eminim. Kanaatim şudur 
ki kimya şubesine intisap edecek 
olan gençler ıyı bir istik
bale sahip olacaklardır. Çünki 

Türkiye sanayi hayati gün geç· 
tikçe inkişaf etmektedir. Bilhassa 
meml~ketimizde kimya sanayiinin 
doğumuna doğru çok ciddt adım
lar atılmakta ve bu ıubenin mü
him bir inkişafa mazhar olacağı 
anlaşılmaktadır. Bu itibarla kim
yacıhk en kazançlı bir meslek 
olmak kabiliyetini haizd'r ... 

Bu tafsilattan çok sarih bir 
şekilde anlaşılıyor ki Müderris 
Mustafa Hakkı Bey gençlere 
"kimyager olunuL,, diyor. 

Yunanistanda Cümhuri
yet Ve Kra Ilık Mücadelesi 

(Baş tarafı l inci ıayfada ) 

bıraktıkları emlaktan beş defa 
fazla imiş. Binaenaleyh M. Veni· 

zelos Yunanistanın milli serveti 
zararına israf ve cömertlik yap· 
mış. 

M. Çaldaris bu mahsup mua
melesini tenkit etmekle beraber 
Tilrk • Yunan itilafına aleyhtar 
değildir. 

Bu, bütün Yunanlılarca arzu 
edilen bir hAdisedir ve herhangi 

parti mevkti iktidarda oJsaydı 
ayni siyaseti yapacaktı, diyor. 

Bu seneki intihabatın en 
ehemmiyetli noktasını rejim me
selesi teşkil ediyor. intihabatta 
rejim meselesi mevzubahs olacak 
mı? yahut daha doğrusu intiha
batta Çaldaris fırkası ekseriyet 
kazanırsa bir rejim meselesi ih· 
das edecek mi ? 

M. Venizelos'un Çaldaris fır• 
kasına mükerreren sorduiu bu 
suale muhalefet lideri şimdiye 

kadar sarih bir cevap vermemişti. 
Bunun içindir ki M. Çaldarisin 

ilk propaganda nutkuna sabırsız· 
hkla intizar ediliyordu. Fakat M. 

Çaldiris bu nutkunda da sarih 
olmamıştır. " Biz, dedi, şimdiye 
kadar herhangi bir idareye karşı 

bir darbei hükumet yap:-nadık. 

İhtilAlci değiliz. İhtilalci başka
larıdır. ( M. Venizelos'u kastede

rek) şu halde bugUn de, yarın 

da fırkamwn bir taklip hareketi 
yapması mevzuubaha değildir.,. 

Bu beyanat siyasi mehafilde 
ve bilhossa hükumet fırkası ma· 

hafilinde vazih ve sarih telAkki 

edilmemiştir. Muhalefet fırkası H· 

derinden istenilen beyanat, elim· 

huriyet reıımıne kartı hiçbir 
fikir ve niyet beslenmediğine 

dair kat'ı bir sarahat idi. 

Malum olduğu üzere J9'l0 
intihababnda da ayni mesele 

mevzubahs olmuştu. O zaman 

cumhuriyet yoktu, fakat tahttan 

uzaklaştırılmıı . bir Kıral (Kostan· 

. tantin ) vardı ve o zaman, biIA· 

hara ihtilil hükumeti tarafmdan 
Anadolu hezimeti üzerine, kur-

• 
1 

1 

şuna dizilen Gunarisin riyaset 
ettiği ayni muhalefet fırkasının 

intihabatta galebesi halinde İs
viçrede bulunan ( Kostantin ) in 

tekrar Yunan tahtına davet ve 
iadesi mevzubahs olmuştu. O 
zaman da Başvekil olan M. Ve· 

nizelos, ( Gunaris ) e sordu: " ln
tihabatta kazanırsanız Kıra} me
selesi mevzubahs olacak mı?,, 

Gunaris cevap verdi : 

"Kral mes'elesi yoktur. Çun .. 
kü kral mevcuttur . ., Bu suretle 
Gunaris sarih cevap verdi ve 

eğer fırkası kazanırsa Kostanti· 
nin tekrar geleceğini anlattı. fi.i
tekim de böyle oldu. .,. .,. 

Fakat M. ÇaJdaris mllte 
selefi kadar cesaret gösteremiyor. 
kimbilir ne mülahazaları vardır. 

c:::=========-=========-=-====:=:.:~;::::m 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
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Leva 
Florin 
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Şiling A. 
Pezata 
Mark 
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Pengo 
Ley 
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Mağarada 
Sükilt 

Muharriri : .Jf. lf. 

Derin 
Vardı 

·-----

Bir 

Çete Reisi, Elemli Elemli Düşünüyordu 
·------

Çete reısı, zeki bir adamdı. 
Akşam esir ettiği adamın, hattA 
kendi arkadaşlarından yardım 
görerek vaziyete hakim olacağını 
derhal anlamıştı. Kabzasına ya· 
.pıştığı bıçağı kınından çıkardığı 
halde kellesinin ve hiç olmazsa 
mevkiinin tehlikeye düşeceğini 
apaçık görüyordu. 

Hür mahpusun mübeykel en-
damı. kendinin yıkamıyacağı ka· 
dar yüksekti ve onun kollarında 
bUklllmesi müşkül bir kuvvet sı
rıtıyordu. Mübareze, herhalde 

bir facia olacaktı. 
Çete reisi, değişiklik arayan 

yoldaşlarım memnun ve şahsmt 
berbat edecek bir sahnenin kah
ramanı olmak istemedi. Manasız 
bir babayiğitlik göstermektense 
ıeki olmayı tercih etti: 

- Pehlivan, dedi, yumuşak 
oL Keskin sirkenin zararı kü
punedir! 

Binbaşı, konuşmıya mütenezzil 
olmadığını gösterir bir hareket 
yaptı ve ayni sertlikle cevap verdi: 

_ Öğüt istemiyorum, alımı 

istiyorum. Ya onu verirsin, ya 
geberir .. gidersi!'.. . . 

- Olüm ıkımızm arasında 
dolaşıyor pehlivan. Ya seni bu
lur, ya beni. Yumuşak konuşur
ıao ölUmü aramızdan çıkarmış 
oluruz. 

- Dedim ya, atımı isterim. 
- Vermeyiz demedik ki ne 

tepiniyorsun! 
- Haniya, görmüyorum. 
Çete reisi, dağ hayatında bir 

lnkılip bekliyen, yeni bir reise 
kavuşup bayram yapmak istiyen 
haydutlano vefasız yüzlerine 
müstehzi bir nazar attı, onları 
umduklarından mahrum etmek 
hazzile kötü kötü gülümsedi ve 
içletinden birine işaret etti: 

- Kalk, anası yapılı uğursuz, 

Beyin atım getir! 
Ulcay Hatun, dikkat ve ibret· 

le manzarayı siizi.iyordu. Oraya 
girerken yüreği helecan içinde 
idi. Şimdi o halecan geçmişti, 
yerine mutlak bir emniyet ve 
garip bir merak kaim olmuştu. 
Babadır kocasının sade endamile 
ve cesaretile hırsız kiimesini kor· 
kutmasJ adeta hoşuna gidiyordu. 
O gibilerin biribirlerine karşı 
renksiz bir rabıta besledil<leri-

1
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ni bilmiyordu. Lakin 1'epsinin 
de hareketsiz kalışından ve re
isin seri bir inkıyat lle kocasına 
boyun iğ-işinden memnun oluyor
du. Maamafih dost ve maksat 
uğruna öJmeyi biienlerle ölüm 
tehlikesinden haya~zca uzak 
kalmıya savaşan bu adamlar ara· 
sandaki uzun mesafeyi de pekala 
seziyordu. Daha o gece elli dost, 
asil bir heyecan ile kendileri için 
can vermişlerdi. Halbuki, bunlar, 
başlarım başsız görmek istiyor
lardı ve çete reisine yardım et
meyi düşünmüyorlardı. 

Anası kıhklı tabirile reis ta-
rafından tahkir olunan hırsız, 
genç binbaşıyı hürmet ve hayret 
dolu hakışlarile selamlıyarak dl
şarı çıktı, gaspolunan atı getir
miye koştu. Mağarada derin bir 
sükôt vardı. Mahpesten kurtulan 
adam, hakimlerini mahkum eden 
bir kahraman salabiyetile, o sü-
kütu da idare ediyordu. Çete 
reisi, yine eli bıçağının kabzasm
da elemli elemli düşünüyordu. 
Öbür hırsızlar, hayran hayran 
pehlivan gencin can ve kan dolu 
heykelini seyre dalmışlardı. O 
kılıkta ve o cür' ette bir reisin 
emri altmda bulunmak iştiyakı 
hepsinin gözleri11de parlıyordu. 

Anası kılıklı denilen herif 
bir müddet sonra geldi, çet~ 
reisine değil, Binbaşıya haber 
verdi: 

At hazır! 
Silahlarım? 

Beraber! 
Öyle ise ben gidiyorum, 

sız hoşça kalın! 
Ve reise dönüp öğiit verdi. 
- Pusu kurup adam soymak 

yiğitlik değildir. Eli sHah tutan 
kişi o silahı erce kullanmalı ! 

O, baht işi filan diyip mur· 
dar san' atini ihtiyar etmekte ma
zur olduğunu kekeleye kekeleye 
nnlatmağa savaşırken binbaşı at
landı, Ukayı gene terkisine aldı, 
hilesiz bir samimiyetle yanına 
sokulup dizini öpen hırsızların bu 
hürmetini vakur bir sükun ile 
kabul ederek uzaklaştı. Arkadan 
okla taarruza uğramak ihtimali 
hatırına bile gelmiyordu. Çünkü 
kuvvet ve cesaret mefhumuna 
çok büyük kıymet veren adamla
rın şu macerayı aziz bir hatıra 
olarak saklıyacaklarmı biliyordu. 

(Aksak cihangir yine gözleri
ni açıp kapadı. Sahneyi kaybet
memek için, etrafına bakınmak 
istemiyordu.) 

Yol, binbaşı ile Ulcayın ta
kip ettikleri yol, yürünemiyecek 
kadar karışıkta. Ağaçlar stktı, 
toprak kaygandı. Binbaşı, elile 
dalları ayırarak, o dallardan gü
zel karısıııın gül yüzüne bere 
bulaşmasını men'etmiye savaşı
yordu. Sahibini bulmaktan mah
zuz görünen at, şuurlu adımlarla 
ormanın inadını yenmiye çalışı· 

yordu. 
Bu suretle bir müddet gidil-

dikten sonra genç binbaşı attan 
indi, bir koluna dizgini, bir ko
lu~a da karısını geçirdi. Yaya 
olarak ovaya doğru inmiye ko· 
yuldu. Karı, koca, çoktanberi 
ağızlanna yemek koymamışlardı. 

( Arkası Yar ) 
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En Güzel Ayaklı Kadın Hangi Millettedir 

Marinoya Göre Türk Kadınının 
~yağ~ Güzellik Rekorunu Kırmıştır 
Bır kadının gözü, ağzı, vücudu- B·ı Ak. o· 

M. 

nun heyeti umumiyesi ve nihayet ı a ıs, ıyor' -. ...,.....-. 
eli ayağı ayrı ayrı manalar ifade Sno K d 
eden güzel bir tetkik mevzuudur. r. r a ın 
Bazı kimselere göre, bir kadının f Ç j D Ç O k 
en şayanı dikkat ve tetkika 
~ayık tarafı ayağıdır. Kadtn aya· Faydalıdır 
gından bedii heyacan duymanın 
~evkine varabilenler onlaıı çeıit 
çeşit tasnife tAbi tutmuşlardır. 

Bazılarına göre, 36, nihayet 
37 numaradan yukarı ayaklar 
hiçbir mana ifade etmez ve 38 
numara ayaklı bir kadın mutlak 
surette çirldndir. Bunlar bnynk 
ayaklı kadınların ellerinin de 
çirkin olacağını ileri ıürerler. 

Bir muharririmiz şehrimizdeki 
lüküs kadın ayakkabıcılarile gö· 
rüştü. Çok şayani dikka cevaplar 
aldı. 

Muharririmiz, kadın atakkabı· 
cılarına şu suali soruyordu: 

" - Bugün Türk camiasmda 
yaşayan muhtelif unsur kadın
larmdan hangilerinin ayağı daha 
güzeldir?,, 

Muharririmizin bu suali bu
gün de şehrimizin maruf kundu
racı!anndan M. Marinos'ya sor
muştur. M. Marinos diyor ki: 

- Umumi bir tasnif yapacak 
olursak muhtelif unsurlara mensup 
kadınlar arasında bir fark bula
mayız, Çi~nki Rum, Ermeni ve 
Muscı.•i kadınları artık tamamen 
Türkleşmiştir. Daha doğrusu 

Türk kadınlığıle beraber garplı· 
laşmışlardir. 

Fakat biz:m kadın iskarpin· 
leı-i üzerinde uğraşmamız, bize 
tasnif hakkını vermiştir. 

Bence en güzel ayaklı kadın
lar Türk ve Musevi kadınla· 
rıdır. Umumiyetle Musevi ve Türk 
lıcadınlan, zarif. küçük, yumuşak 
ve beyaz ayaklara maliktirler. 
Bilhassa zengin Türk kadınlarının 
ayaklan bedii bir güzelliktedir. 
Fakat sınıf sınıf ayıracağımız 
Türk ve sair kadınları d1t. derece 
itibarile güzelliklere maliktirler. 

Mesela, fakir ve yoksul ka
dınların ayakları bittabi çirkin 
oluyur. Çiinki bunlar daimi su· 
rette çalışınıya, kaidesiz oturup 
kalkmıya mecburdurlarlar. 

Halbuki orta halli kadınlar, 
fakir kadınlardan daha güıel 
ayaklı oluyor. Fakat bence bütün 
bu güzellikler oryantaldır. Yani 
yumuşaklık ''e etlilik güzelliğidir. 

_ Ayak çirkinliğine misal 

gösterir misiniz ? 
- Eu sualinize şu ş_ekilde 

cevap vereceğim : Ayarr güzel
liğinde Türk ve Musevi kadınları 
ön sıradadır. Ermeai kadınları 
ondan sonra gelir. Ermeni hanım· 
larında ayak numarası 36 dan 
başlar, 40 numaraya kadar büyür. 

- Türk ve Musevi kadınla
rının ayak güzelliklerini siz nasıl 
buluyorsunuz ? 

-Güzel.. Güzel amma, onlar-
daki güzellik ekseriya ayak bi
leğinden aşağidır, 32 derece kii· 
çüklüğilnde bile bulunan bu 
ayaklar bence sabahtan akşama 
kadar güneş görmemiş, hava al
mamış, işlememiş ayaklar gibidir. 

Bunlar çevik değildir. Hare
ketleri pek azdır. Halbuki bir 
Alman veyahut Amerikan kadını 
hiç böyle değildir. Filvaki Ame· 
rikan ve Alman kadınlarının ayak 
bileğinden aşağı olan kısım 
çirkindir. 

Kemikler kabarmış, et kal-

Ayak ve bacak gUzelllljlnl mezceden bir sinema ylldızı 

mamıştır. Fakat diz kapağından fakat buna mukabil hareket 
aşağı olan kısım tamamile mev· eden cıva gibi oynayar sert, lmv· 
zun, şekilli ve bediidir.. vetli bir kadın ayağı ortaya 

- Kadınlarm ayaklarını bo- çıkıyor. 
zan spordur. Diyorlar, ne ders- Ayni zamanda, Türk kadınının 
siniz?.. b tl d. k w d u sure e ız apagın an aşağı 

- Asla... Kadınların ayakla· olan kısmı da mevzun ve giizel 
rını güzelleştiren spordur derse- olmıya yüztutuyor demektir. 
ler, hak verınm.. Kadın ar· - Bizde en küçük derece 32 
tık yalnız ev stisU, ihtiyaç gıdası dediniz? Avrupada böyle numara 
olmaktan çıkmış, erkeğe kafa, bulunur mu ? 
iş yoldaşı olmuştur. 

Ben kadmın spor yapmasını 
isterim. Gezmesini, erkek gibi 
konuşmasını, yilrümesini isterim .. 

-Fakat kadın o zama erkekle 
karışmış bir halita olmaz mı? 

- Bu doğru.. Biz henüz kıs· 
kanç sayı1mz. Kadırun evde otur• 
masını, bizi işimizden sonra bek
lemesini isteriz. Fakat bir Ame· 

rikalı, bir Alman böyle düşünmez. 
Kadın ayakları bizde de 30 

tııene kadar bir müddetten sonra 
Alman kadınları gibi, yalnız 

alastiki bir kemik olacaktır. Bu 
suretle eski güzellik kayboluyor, 

- Kat'iyen, Avrupada en 
ufak kadın ayağı 38 dir .. En bü· 
yüğü ise 44 de kadar çıkar. Bu 
44 santimetre ayak, daha ziyade 
İsveç ve Nurveçte bulunur. 

Haddizatinde bu kadar biiyük 
ayak bize çirkin görUnrnektedir. 
Fakat buna mukabil bu gibi ka .. 
dınların vücutlarile ayakları ara
sında bir tenasllp vardır .. 

- Aceba Tlirk kadmınm 
ayağı, Avrupa kadınları arasında 
bir mevki alabilir mi? 

- Hiç şüphesiz •. ÇUnkU Tiirk 
kadınının ayağı şekilli ve düzen• 
lidir? }f lf 'f 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

• 
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lngiltore llükOmetl tarıı.ftf!dan Gazi 
Hz. no hediye edilen eserin tercliınesl 

- 64 - Yazan: Ceneral Oglande'. 

Mukabil Taarruz Saat Tam Dörtte 
Hareketi İnkişafa Başlamıştı 

Mehmetçi ki erimiz 

Binaenaleyh o gün bütün gün 
"Anzak,, ihraç mıntakasmın mu· 
kadderatı 700 rakımlı Bebek te
pesi etrafında cereyan etti ve 
nihayet arazisinin manialı olma
sından dolayı bir şey de yapıla

madı. Bereket versin Türkler o 
gün sol cenahtaki mevzilerinden 
çıkmadılar. Fakat mütemadiyen 
arkadan yetişen takviye kıtaatı 
da o kadc:ır perişan bir halde 
geliyorlardı ki, bunlarla Türkleri 
mevzilerinden çıkarmıya teşebbüs 
etmek tc mümkün olmadı. Saat 
üçte sahada Yeni Zelant ve Avus
tralya kıtaatı, darmadağınık ve 
karmakarışık bir halde, yedi 
taburdan müteşekkildi ve hepsi 
maruz kaldıkları müşkülat ve 

ateşten yorulmuşlardı. Bu harp 
sahasının başında bir kumandan 
yoktu. Şuraya buraya dağılan 

böllikler · ne yapacaklarını bilmi
yorlardı. Mesaiyi bu noktaya 
tevcih mümkün olmuyordu. Sa
atlerce harp cephesi 700 rakımh 

Bebek sırtlarında ileri geri gidip 
geldi. Her yeni takviye kıtaatı 

geldikçe bir iki adım ileri gidi
yordu. Fakat Türkler ateş açınca 

tekrar geri çekiliyorlardı. Sabahtan 
beri Türk ateşi gittikçe kuvvetleni· 
yordu. Zabitler arasındaki zayiat 
mühimdi. Cunk bayırı tarafından 

şarapnel yağ.yordu. Bu şarapnel 
yağmuru altında çahlıklar içinde 
biribirinden ayrı, vaziyetten bi· 

haber kendi toplarıııın himaye· 
sinden mahrum bir halde açıkta 
yatmak, efrat ıçın tahammül 
edilmez bir şeydir. 

Ateşe atılan yeni efradın ilk 
giln geçirdikleri bu acı tecrübe, 
biç onları leşçi edecek mahiyette 
değildi. 

İşte saat dörde doğru 700 
rakımli Bebek sırtlarının her iki 
tarafından birden mukabil taarruz 
inkişafa başladığı zaman variy~t 
bu idi. Mukabil taarruz başla

dıktan sonra tepe Tiirklerin eline 
geçmişti. Yorgun ve bitap Aavus
tralya kltaatı ricate başlamıştı. 
Kimi sahile, kimi civardaki te
pelere ricat ediyorlardı. Bir iki 
ufak ve ehemmiyetsiz müfrezenin 
işgal ettiği bir iki mevki müstes
na, Anzak mevkiinin ta kalbine 
k dar bütün yol Türklere açılmış 
bulunuyordu. Fakat bereket ver-

sin Türk kıtaatı darmadağındı ve 
bu sebeple birkaç saat ileri ha
reketi yapm ya muvaffak olama
m :?kırdı. 

Vaziyeti ıslah için hentiz geç 
değildi. Bölük kumandanlarmdan 

cepheye giderken 

biri " takviye kıtaatı yetişirse, 
ilerliyebilirim 11 diyordu. Fakat 
Jeneral Bridg blitün takviye 
kuvvetlerini sağ cenaha gönder
miş, yeni Zelant alayının müte
baki efradı ite dördiincü Avus
tralya alayı ise henüz karaya 
çıkmamıştı. Bu efrat karaya çı
kıncaya kadar elde kullanılabile
cek başka kuvvet kalmamıştı. 

700 rakımlı tepede başlıyan 
mukabil taarruzla birlikte, küçük 
bir Türk kuvveti W olker sırtları 
denilen istikametten sahile uzandı. 
Bu noktada bir muvaffakiyet feci 

netice verebilirdi. Fakat bura
da bulunan bölük kumandanı 
eJinde bulunan muhtelif taburlara 
mensup 33 neferle burasını 

müdaffa etti. Kumandan. bu 
mevkiin askeri ehemmiyetini 
takdir ederek efrada ölilnciye 

kadar burasmı müdafaa lüzumunu 
anlatmış ve takviye kuvvetleri 
gelinciye kadar yerlerinden kı
mıldamamışlardı. 

Saat altıda boyun tarafında 

vaziyet karanlıktı. İkinci sırtla 
Valker sırtlarında bulunan İngiliz 
kıtaatı arasında bir ayrılık vo 

boşluk hasıl olmuştu. Kolonel 
Malagan hala Türklerin herhangi 
bir anda arkadun çıkıverecekle

rinden korktuğu için, 4 üncil 
Avustralya alayının süratle bu 
boşluğu doldurmasını emretti. 

Tam bu sırada 16 ıncı tabur 
karaya çıkıyordu. Tabur kuman
danı Pop'a derhal Monaş istika

metinde ilerlemesi emredildi. Pop 
derhal kendi taburundan iki hö· 
lük ve 15 inci taburdan bir bö-

lük alarak ilerledi ve sonra ken· 
di ismile anılan tepeyi işgal etti. 

Fakat Monoş'a kadar ilerleyen 
diğer müfrezeler gibi, bu· 
nun da kuyruğu başından 

ayrı kalmıştı. 

Akşam karanlık bastığı za
man ilci sırttaki kıtaat arasında 
mevcut boşluk olduğu gibi de
vam ediyordu. 

Türkler bu fırsattan istifade 
edemiyecek, hai.ta onu göreme
yecek derecede yorgundular. Fil
hakika bir Türk müfrezesi Rurısel 
tepesine kadar ilerledi. Fak at 
çok zarar vermedi ve kolaylıkla 
geri itildi. Maamafih o gece 
bu tepe etrafında bulunanlar için 
uyku ve rahat yoktu, müsademe 
glirültüsü devam ediyor, gerek 
miistevliler, gerek müdafiler mü
temadiyen ateş ediyorlardı. 

( Arkaaı var ) 
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• 
933 Dünya Güze inin 1 t 
bulda Seçil si ek i E 
Keriman H. ın Babası Neler Söylüyor? 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

macı ile binlerce halk ta buraya 
geldi. 

Buraya gelen bütlln dünya 
razetelerinde, ~ Keriman Halis 
Hanımın dünya gllzelliğine hak 
kazandıran çok temiz ve klisik 
güzelliği methedilmektedir. 

Dünya güzeline gelen davet 
ve teklif telgraflarının arkası 
hilA kesilmiş değildir. 

Keriman H. Fransız şehirleri
nin çok ısrarla vaki olan davet

gıerini kabul etmek mecburiyE:tin
do kalmıştır. 

Yarın ( bugün ) sabah dünya 
güzeli ile diğer kıraliçalar Fran
sanın Dovil şehrine hareket ede
ceklerdir. • 

Keriman Hanıma Fransız hu
dudunda, yol lizerindeki kasaba 
ve köylerde, nihayet Dovil ve 
Pariste emsalsiz istikbal .hazırlığı 
yapılmıştır. 

Dünya güzelinin, bazı resmi şa
hısların ziyaret veya kabulü 
ihtimali kuvvetlidir. Dovilden 
scnra birçok davetçi Fransız şe

hirleri gezilecek ve bu seyahat 
on beş gün kadar sürecektir. 
Keriman H. bu seyahati mütea
kıp Türkiyeye dönecektir. 

Dünya güzeli yarın burayı ve 
Belçikayl terkedeceği için bu 
gece Konsal'de muazzam bir mü· 
samere verilecek, Kariman Haliı 
Hanımın muvaffakıyeti teı'it olu
nacaktır. 

931 Kraliçası 
Ne Digorr? 

Keriman Hanımın kazandığı 
büyük muvaffakıyet üzerine, 931 
Türkiye kıraliçası Naşide Saffet 
Hanım ihtisaslarını şu cümlelerle 
ifade etmektedir. 

., - Keriman Hanım Dünya 
Güzellik Kıraliçalığma intihabı 

münasebetile ne düşündüğümü so
ruyorsunuz. Her Tük gibi nihayet
siz ve derin bir sevinç! Nasıl 
sevinmiyeyim! Bir Türk kızı bü
tün dünya kızlarından daha 
giizel çıkıyor ve bunu büttin 
dünya kabul ediyor. Bu, tahmin 
edilebildiğinden çok daha büyük 
bit zaferdir. 

AvrnpnlıfRrda öyle garip telak
kiler var ki. Ben geçen sene Türk 
güze!i olarak gittiğim zaman hiç 
kimse benim Türk olduğuma inan· 
mak istemiyardu. Hangisi ol· 
duğunu pek iyi hatırlıyamıyo
rum kıralıçalardan birisile otu
ruyorduk, yeni tanışmıştık. 

Mevzu milletlere intikal etti. 
Nihayet benim hangi milletten 

olduğumu !lordu. Tahmin ediniz 
bakalım! Dedim. 

Baştanbaşa süzdükten sonra 
"İtalyan,, dedi ve daha diğer 

milletleri saydı. Ben mütemadi
yen "haylr,, diyordum. Nihayet 
"Tiirk,, olduğumu söyledim. 
Fakat lcızcağızı inandırmak müm
kün olamadı. 

Kısa keseyim: Keriman Ha
nım biitün menfi düşünceleri kö
künden ıöküp atmıya muvaf-

Balçlka gUzell Slmon Erar 

Kolomblya gUzell Orera 

gUtlerra Villa 

fak oldu ve TUrk kadınh
ğını blitnn dünyaya tanıttırarak 
emsalsiz bir zafer kazandı. 

f şto ben de bir Türk kadını 
sıfatile buna pek çok sevindim. 
Bu, milli bir muzafferiyettir. 

Keriman Hanımın vücudile, 
yoksa çebresile mi kazandığı fazla 
bir sualdir. Kıraliçada her iki güzel-

e:= 

Filimi er 
Murakabe Komisyonu 

Faaliyete Başladı 
Sinemalarda gösterilecek fi

limleri gösterilmeden evvel mura• 
kabeye memur edilen komis· 
yon iki gündenberi faaliyete baş
lamıştır. Yapılan tetkika göre 
sonbahara kadar kış mevsiminde 
gösterilmek üzere gümrüklere 
yüz kadar filim gelmiştir. Bunlar 
teker teker muayene edilecek, 
muvafık görülenler ithal oluna
ca Hır. 

Bugtlay Ve Afyon 
Di.in İstanbula Anadoludan 

yirmi alta vagon buğday ve yedi 
vagon arpa gelmiş ve iyi buğ
daylar yedi buçuk ve yedi otuz 
paradan satılmıştır. 

Piyasamıza yeni gelen afyonun 
miktarı on dokuz sandık, tiftiğin 
de otuz balyadır. Karahisar malı 
tiftik 50: Tekirdağ yapağısı elli 
üç kuruşa satılmışlar. 

Sünger ihracatı 
Harici Ticaret Ofisi sünger 

ihracatının arttmlması için ted
birler almıştır. Bu maksatla ha· 
zırlanan sünger nümuneleri •ya· 
kında Avrnpadaki Ticaret m'ti-
messilliklerimize gönderilecek. 
mümessillerimiz silngerlerimiıe 

müşteri bulacaklardır. 

fiğin birden mevcut olduğuna 
kaniim. Böyle olmasaydı dünya 
güzeli olarak seçilmesine i~ 
kan var mıydı ? 28 millet 
içinde her halde vücut vı 
çehre itibarile başka güzeller de 
mevcuttu. Keriman Hanım hep• 
sinden daha güzel çıktı. Keodi· 
sini tebrik ederim. ,, 

1

' Güzeller Ve 
Türk Baba 

BrUksel, 2 (Hususi) - Gaze· 
teler güzellik müsabakasinn işti· 

rak eden genç kızların refakatinde 
bulunanlardan bahsederlerken bu 
sahada en ziyade Keriman Ha· 
nımin babası ile lspanyol güze-
linin babasının nazan dikkate 
çarptığını yazıyorlar ve bunlara: 

- Türk baba. 

- lspanyol baba, isminin ta· 
kıldığını haber veriyorlar. Bu 
gazetelerden birisi diyor ki: 

"Keriman Hanımın babası önüı:D* 
dengidiyordu. Seslendim, d6ne· 
rak baktı. mütebessimdi ve her 
vkltkt gibi sigara tabakası, 

hakiki TUrk sigaralan ile dolu 
olarak elindey di. Uzattı. 

Türk baba - Kendisine bu 
ismi vermek suretile g6sterdiği-

mlz ıenli benlilikten dolayı bizi m• 
sur görslln.Bu, hakkında hissetti· 
ğlmiı; hDrmetin bir delilidir. E.et, 
TUrk hakiki bir centilmendir. 

- Belçikayı tanıyor musunuı? 
diye sorduk. 

- Hayır 1 cevabını verdi. Ne 
Belçikayı, ne de Fransayı tanı· 
mıyorum. Şimdiye kadar hayatı· 
mın bUtUn faaliyet merkezini 
Vasati Avrupa teşkil ederdi. 

- Bu mllsabakayı nasıl bul· 
dunuz! 

- Çok güzel... Fakat işte 
şurada bir " Mis " var ki, 
beni biraz sinirlendiriyor. işte 
karşmızda.. Görüyor musunuı 

nekadar boyalı? 

- Fakat bu gösterdiğiniı 
genç kadın bir " Mis ,, değildir, 
Kursalın san'atkArlarından biridir! 

- Ah .. O halde diyecek yok. 
Tevekkeli değil, bana da biraz 
garip geliyordu! 

Ve mlisterih iltive etti: 

- O halde herşey yolunda 
demektir. 

İspanyol babayal gelince; o da 
bir centilmendir, fakat geçmesi 
imkansız bir hastalığa mUptel4 
olmamış obaydı!. Zira bu zat 
buluttan nem kapmal-tn, her 
yerde skandal görmektedir. 

Otel koridorunda (Mis) lerden 
birinin çantasından odasının 

anahtarını çıkardığmı görmüştü. 

F eryndı bastı : 

- Fakat bu, bir skandaldir, 
diyordu. İspanyada bir genç kı
zın çantasından anahtar çıkarma· 
Sl n~ demektir, biliyor musunuz? 

Anladım, fakat ayni zamanda 
anlattık ki, burası ispanya değil· 
dir, Belçikadır ve burada da cepten 
anahtar çıkarmanın hiçbir manası 

_.,oktur, olsa olsa genç kııın oda 
kapısını açarak içeri girmek 
arzusunda bulunduğuna delalet 

eder. - ** 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Knbanfrl ı 
Arnold OoloSl•n 
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Azılı Bir Katil - Nekar Minnettanm Bilseniz - İhtiyatkar Olmalısınız - Gaip Olan 
Banknotların Numarası - Ebedi Bir Menfi 

Riıar Ston ıordu: 
- Fakat gemiden ayrılacaAı· 

nız aırada kendisine ne ıayliye· 

ı Bu takdirde sizi kurtarmak 
için yapabileceğim hiçbir ıey 
yoktur. 

ceksiniz? 
- Mnrettebat arasında azılı 

bir katilin bulunduğunu zannetti
ğimi, falrnt bilAhare bir müşa· 
behete kapıldığımı gördüğümü 
ıöyliyeceğim f 

- Peki sonra ne yapacak-

ıınız? 
- Hiç, derhal Londraya dö-

neceğim. Eğer Brezilyada tesıı· 
düfen İngiliz gazetelerini okur
samz İngiliz bankasının kaybettiği 
paradan yüz elli bin lirsını istir
dat ettiğini görürsünüz ! 

- Güzel 1 Fakat bana bırak· 
mak ulüvvücenabında bulunduğu· 
nuz elli bin liranın eksikliğini 
nasıl iz.ah edeceksiniz? 

- Gayet kolay! Denize abl· 
madan evvel parayı şurada bu· 
radn itıraf ettiğinizi söyliyeccğim! 

- Oh! Mister Dikson, size 
nekadar minnettar olduiumuzu 
mümkün değil bilemezsiniz! Şayet 
günün birinde Brezilyaya gele
cel< olursanız bizi unutmarnanı:ıı 

rica ederim f 
- Bundan emin olabilirsi· 

niz. Zira size karşı kalbimde bü
yük bir dostluk hissettiğim 
muhakkaktır. Temenni edelim ki 
bu dostluk hissinin bana yapbrl· 
tığı hareket aleyhimde bir neti· 
ce vermesin! Her ne ise.. Fa· 
kat unutmadan söyliyeyim: Bun
dan sonra çok ihtiyatkar bulun· 
manız ve yakayı ele vermeme-

niz lazımdır. 
Zira lngiliz bankasında kay

bolan 200 liralık banknotların 
numaraları bulunması ve ilan 
edilmiş olması çok miimkündür ! 

Ston benim bu hususta his· 
settiğim endişeyi bir cümle ile 

izale etti: 
- Hayır, ben bu noktadan 

korkmuyorum. Zira İngiliz Banka· 
ıında bu banknotların numaraları 

mevcut değildir! 
Emin misiniz? 

- Elbette! Çünki bu vazifeyi 
bizz.at ben ifa ederdim! 

Muhaverenin bu noktasına 
gcld1ğimiz zaman gUvertede le· 
IAşb telaşlı ayak sesleri işitilmiye 
başladı, derken bir zincir gıcırtısı 

duyuldu. Anlaşılan gemi harekete 
hazırlanıyordu ve benim karaya 
çıkmakhğım zamanı da gelmişti. 

Rişar Ston ile karısına: 
- Allaha ısmarladık, dedim. 

Nasihatlerimi harfiyen takip ediniz 
ve en küçük bir ihtiyatsızhğın 
bile sizi mahva kafi gelebilece-

ğini unutmayınız! 

Fotoğraf Tahlili Kuponu - -----------
'l'abiatlnizl lığreıınıek istiyors:um 

fotoı,'1'3fınııı 5 adot kupon ile bir· 

lıkto ı;öudoriniı. rotoğr.ıfıut.G sır.\ya 

tf'ılıhlir vo iade cdihneı. 

I oto raf intişar 

ederek 1111 ? 

l'oto~rrnfm kli:Jesı 30 kurmtluk 
Pul mukabilindo gönclerilcbilır. 

Rişar Ston sordu: 
- Şimdi lngiltereye mi dönU· 

yorsunuz? 
- Evet, hem de mOmkOn 

olduğu kadar süratlel 
- O halde çok mes'ut bir 

adamsınız, zira tekrar vatanımızı 

göreceksiniz. Buna mukabil biz 
ebediyen dönmemek üzere menfa 
yolu ilzerindc bocalıyacağız1 

- Doğru, fakat hıdcmatı 
şakka bu vaziyetten daha fena 

değil midir? 
Ston ile karısı heyecanla elimi 

sıkblar, artık ayrılık zamanı gel

mişti: 
- Tekrar ediyorum, ihtiyat· 

kar olunuz bilhassa kaptandan 
çekinin izi 

Tam dışarıya çıkacağım sıra· 

dn Ston kolumdan tutarak: 
Ya öteki? diye sordu. 
Hangi öteki f.. 
Gemideki esrarengiz yol-

cudan bahsediyorum! 
Ha.. Şu mesele 1 Merak 

etmeyiniz. Onu da birlikte gö
türüyorum ! 

Yeni Endişeler •• 

(Zengibar) ın beni beklemek
te olduğu mul-fağa gidecek yer· 
de doğruca güverteye çıktım ve 
gemiyi rıhtıma bağlayan iskeleyi 
geçerek ( Martı ) yelkenlisini ebe
diyen ter kettim 1 

Arbk serbesttim, hem de ce
bimde yüz elli bin liralık bank· 
not ile bir bu kadar değere malik 
olan bir elmas bulunduğu halde 
serbesttim! Şüphe yok ki, bütün 
dünyanın olmasa bile Kanarya 
alialarmın en zengin adamı idim. 

lf. 
Gemiden ayrılır ayrılmaz şeh· 

rin sol tarafında yüksekçe bir te
penin üzerine çıktım. Bulunduğum 
nokta bütün limana hakimdi. Bi
naenaleyh Martı gemisinin bütün 
harekatuıı tetkik ve takip ede
bilirdim. içinde imişim gibi görü-
yordum: Mürettebat güvertede 
koşuşuyor, alt yelkenler açılıyor, 
limandan çıkmıya ha.z:ırlamlıyordu. 

Aradan yarım saat, bir saat 

BAHRİSEFET 
Felemenk Bankası 

iSTANBUL ŞUBESİ 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L. 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Galııtada Karaköy palasta 'J elefoa: Bey· 
oğlu 3711·5 lstanbul tali şuun: 

"Merl<cı Postanesi ittisalinde Allnlemcl 
han ,, Telefon: ist. 563 

Bilumum banka muameliitı 

EMi~IYET KASALARI ICARI 

GUreş MU!lebakaları: 
Türkiye Hlmayel Etfal Cemiyetinden: 

Cc ıh tiuıız lıtı S('nC 7 O Lylıil 

t rihindc ır ıırdr. 14 rn t6 farlhindl' 
1 t uıl uld:ı. 'c ~ :?O 30 t rihirı lo An· 
k rac,], r JrC':jl<'r tC'rtİ İ llE\ k T T V('r

JOI tir. i\nk r d ,j 'fı rki~ e B:ışp hli· 
-.;.uıı ,ın s('c:me ıniı ab. k.ı~ı ol caktır. 
B. ~t:ı. lıiriııci çık. l L 50) hr.ı ınük.ıf.Lt 
, erilecek tir. \rz ı <>don pchlırn11l m· 
mıı gurcşlore iştirak etmek ilzcro ) u· 
karda gosterilen tar~hltırde bu ) erler· 

de bulunabilirll'r· 

geçti. Gemi bili yainde idi. 
Acaba ne olmuştu. Meraka dUı· 
tUm, kendi kendime: 

- Yoksa Ston aldabldığının 
farkına mı vardı? 

Diyordum. Fakat bu mlimktin 
değildi. Ayni suretle hadiseyi kap
tana anlatmış olmasının ihtimali 
de yoktu. Menfaati bunun aksini 
icap ettirirdi. Fakat o halde ne
den gemi el'an yerinde duru· 
yordu? 

(Arkuı var) 

Resminizi Bize Gönderiniz 

lf * Size Tabiatinizi Söyliyelim 

Nur.;ttin Ef.i Müdekkiktir. Faz
la okulgan 'c 
ntak değildir. 
intizamı sever, 
zevkiselimi 'nr
d1r. Birdenbi
re parlmnaz, 
parn} ı israfla 
sarf etmek is
temez. Şah~ı

na ehemmiyet 
yerilmesini is

ter. Daima nc .. cli bulunmaz. 
il 

All Rıza B.: loş ... ohbettir. Sık· 
maz, tuhaf lıi· 

kô.yeler, fıkra
lar nakleder. 
Eğ l en c c den 
mahrum kal
mak ha)•atın 

z ev k le rinden 
uzak bulunmak 
istemez. Ça-
buk komı~ur. 

Çahuk ~aminıi 

olur .. G~ırıır~ . )Oktur. Kolaylıkla 
a abılrşır. İribmırı kin iz , e de
vmn-.ızdır. Tarzı telebbü e, intiza
ma rİa) et eder. • co,kun B.: (Fotoğrafıııın der· 
ciııi istenıi)or.) Sokulgandır. 1~
lt•riııde, nıuamde~inde, Mü:.kiilpc
sent olmaktan zıyade idareciliğe 
tema} iil rder. Para) ı sarfed r. Pek 
kan atkfır değildir. Eğlenceden 
ıııahruın kalımık İ<:temez. Arka· 
da)ığı .. ıknıaz. 

Askerllk Daveti 
EınlnlinD Şabcsinden: 328 }ilerin son 

yoklama miiddeti hitam bulmakta 
olduğundan gerek bu doğumlu· 
lardan ve gerekse ahvali sıhhiye 
veya tahsil dolayısile bu doğum
lularla muamele gören diğer 
doğumluların .. ceza görmemeleri 
için hemen muracaatları. 

Eskişehir icra i~asallnden: 
E Jdşelıirin Hayrh ~ ın .h. llu•iııdc 11 u
kinı , 0 rııaıı ·r ıtıırarı sıı fıııı1a ı K.ıdir 

udo Alı ııı ·t ~oc ti ı;r. t.,r.1fıud.ın 
!('\eli 1 ılın-ı:ı istidada ic a 'c ifl. fl 
k.uıunuaun ::?7G ınrı ırınd<lesi ın ırıl•in· 
l'O koııgurd.ılo lıflkfimlerindon istif.tr!e 
etmek :ın:tı!lllnda bulunduğunu , 6 lıu 
husuııt·ı ic.1p cdcın lıilfuıço clahi t:ııı-
7.hn , e rnptedihniş olma ın:ı vo mu
ıııa ı~yh Ahııı1.•t Necatı [f dinleııdıkto 
bil.ıııçod.ı ) ıızıh borçları rıı buhrarı 
uıaU dolayı ile to'di) o edemodiği gibi 
al r:ı.klarını dahi sıiratlcı t~ lı il t'doınc<
di• iııi lıinaeııııle~ h alncaklılnrındnn 
uzun ' ıh 1 r i tıh •• 1 odernk borı tarı· 
111 OJ mck U/.C'f kongorı.J, to j tl.'dİ r. 

ni bı pıı et niş ve ' rıl ıı hil. 11 ~ 0 
muufık görüh:r k kongorclato 1. lrli-
uin . k~huluno 'o k<> ıdi rno ikı , } 
mı bıl ı . ııı:ı 'c bu m d 11.! t z. r ıııda 
taı;arrufl:ı.rın:ı ncznret et ıııon uz<>ro 
birinci i<>ra .n.oınuru :;:c\k t lc)lıı ıle 
koınisrr ta.) ıııııw karar 'ı rilıni~ oldu· 
ğu aUl.kadarl: rının malümu olııı.ık 
üıoro ila ıı ol 1111 ur 

Sayfa l I 

Kiyotin Önüııde Işke ce . ---

idam Mahkiimlarına Ezi-
yetEtmekDoğru Değildir!. 

Fransız; Reisicümburunu öldü· 
ren Gorgulof idama mahkt\m 
edildi ve mahkeme salonundan 
çıkar çıkmaz hapishanede ölüm 
cezasını çekmeye namzet olan
lara muhassas höcereye kapatıldı. 
Bir sabah alaca karanlıkta ( ki· 
yotin ) in önüne gideceği zamana 
kadar orada kalacak ve kafasım 
duvara vurarak parçalama· 
ması için geceli gündüzlO daimi 
bir nöbetçinin nezareti altında 
yaşayacaktır. 

Bu mUddet ne kadar sUrecck· 
tir, belli değildir, fakat herhal· 
de bir aydan az olmayacağı tah· 
min edilmekte ve bu da bir kısım 
Fransızlar tarafından çok, hem de 
pek çok görülmektedir. 

Fakat yanlıi anl:ıtmıyalım: Bir 
kısım Fransıılan bu dllşünceye 
sevkeden his, katile karşı duy• 
makta oldukları intikam arzusu· 
nun şiddeti değil, fakat bir idam 
mahkumunun geçireceği zamanın 
uzunluğu ve bir işkence telAkki 
edilmesidir. 

Bir Fransız muharriri diyor ki: 

" Şeni bir cinayet irtikAp 
etmiş olan Gorgulof'a karşı hu
susl hiçbir merhamet duymuyo· 
rum. Mensup olduğu fırka, be
yaz. kırmı~n veya yeşil, ne olur· 
ıa olsun, fakat yapbğt cinayet 
çok fecidir. 

u Bu adam ister deli, ister 
akıllı, ister mes'ul, ister gayri 

mes'ul olsun, şimdi bir ölüm 
mahkOmudur ve bir ö)Um mah· 
kumuna acı çektirmek gayriinsani 

bir şeydir. 

"Halbuki, mevcut kanunlarımız 
bu adamın mukadderatının ancak 
bir aya kadar teayylin edeceğini 
göıtermektedir. 

"filhakika temyiz mahkemesi 
mahkümun istidasım ancak ağus· 
tosun 15 inde ret veya kabul 
edecektir. Eğer kabul ederse 
dosye Cinayet İşleri Komisyonu
na gidecek ve bu komisyon da 
ağustos nihayetinde kararını 
-yerecektir. 

idam mahkOmu Oorgulof 

"Şu halde Gorgulof eylül ipti
dasından evvel idam edilemiyecek, 

yani tam otuz gUn 8lümü bek· 
liyerek yaşıyacak demektir. 

Kanunun hUkmü budur ve bu 
kanun bütün mahkumlar için 

böyledir, fakat acaba bu kanunun 
tadili, müddetlerinin kııalhlmaıı 

istenilemez mi? Mesela temyizin ve 
cinayet işleri komsiyonunun işle· 

rini bitirmeleri için bir hafta ki· 
fayet edemez mi? 

"Eransız kanunları işkenceyi 

kaldırmıştır. Fakat bu vazi) etle 

filen edame ediyor değil~midir.?" 

Biz burada kısaca kaydedelim 
ki dünya hukukçuları bu fil irde 
değildirler, bilAkis mliddetin uz.a· 
masım iltizam edenler pek çoktur. 

Bu münasebetle Fransız gaze· 
telerinde görülmüş bir cUmle : 

Gorgulof'un muhakemesi es· 
nasında vekili Metr Jeronun 
önünde bir kitap vardı, baktım, 
bu bir kanun değildi, serlevhasını 
okudum: 

''jeneral Galyeninin hatıraları,. 
idi. Celse fasılası esnasında ikin· 
ci vekil de: (Napoleon) isimli bir 
eser okuyordu. 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Losyonlarını Yarattı ! 

Bütün Şükufe Losyon, ekistrc, 

_f)/)J 6 __....... parfünlerinin esası tabii çiçek 

~ ....____ esanslandır. 
,, A 

UKUF 
İYATI . 

iabakenın alameti farikasıdır. Nefaset 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
Altı Açıkdeniz ınotörlcrine yaptırılacak tente, bezi idareden 

verilmek şartile yalnız inıaliycsi pazarlığa vezcdilmiştir. 
Yevmü ihale 7 Ağustos 932 paz.ır giinü saat 14 te icra edilec~ 

ğinden isteklilerin ı>o 7 ,5 teminatlarile Müdüriyette bulunmaları. 
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Leyli Nehari - Ana - lık - Orta - Lise - Kıı - Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
Maarif Vekaleti Celiluinin 514 932 tarih ve 18676 numaralı emrUe bütlin mekteplere tamim edildiği üzere reımi muadeleti tasdik edilmiş olan 
mektebimizde talebe kaydma başlanmıştır. Ecnebi lisanlarana ilk ıınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin hususi otomobil ve otobüsle
rile nakledilir. Her giln saat lOdan 17ye kadar kayıt muamelesi yapılmaktadır • 

., Tal~p vukuunda poata ile tar:fname gönderilir. Telefon : 20530 C 
---- o ... 

SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç A S 1 Z SER I ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olmak, viiziiııii1.ii ıı taravetini 9 

mnhaf:ııı:, kı r ıuı ıılık v~ılm~:~ RAZVI TE Kre mini kul lanınız. RAZVITE diiııyanııı Jıi ı;b i r 

tarafında. takl it edilemcıııi1ti r. Kiiçiik v e 

b:ı ıaların 10 ıı ti akıt. zail , ... -

ısı uı i:,tiyorl'an ı z. 

~~, ........................... lmll ... .-ıl ........... ~ 

• 
Çikolatacılar 

Bon bone ular 

Şekerlemeciler! 

Etiketlerinizi , 

kutularımzı , 

renkll artist 

ikramiye ku

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı-

rablllrş• ·· 

Telefon : 

23969 

• 
-~Leyli ve Nehari~-

Kız FEYZiATi L i SES i 
ARNAVUTKÖY 

Ana sınalı - hk kısım - Orta ve Lise smıfları 

Erkek 

1 Ağustostan itibaren kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşam ha günleri saat 1 O dan 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon : Bebek 210 ---
~--~--=~·~s-ta~n~b_u_ı_B~e~l~ed~ı~·y~e-si~İ-la~n_I~ar~ı~~-=--*'"----'!"~ 

Belediye matbaası için lüzumu olan 250 top 32 kiJoluk Çift İs
tanbul, 200 top 26 kiloluk battal, 300 top 38 kilo,uk battal, 350 
top . 16 kiloluk battal, 10 top elvan, 10 provalık, 2000 adet bez 
taklidi, 5000 adet kapaklık, 300 kilo yan ambalaj kağıdı ile 75 
kilo matbaa mürekkebi siyah, 50 kilo renkli mürekkep, 150 kilo 
merdane tutkalı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olan-
lar şartname almak için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat 
etmeli. Münakasaya girmek için de ( 598) liralık teminat makbuz 
veya teklif mektuplarım 8- 8- 932 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. [B] 

lf 
§ - Cenaze otomobilleri için inşa ettirilecek garaj: Teminat 345 lira 
§ - Gece barındırma yurdunun tamiri: ,, 43,5 " 

Yukarda yazıh inşaat ve tamirat ayrı ayrı kapalı zarfla münaka· 
saya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını 
görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne miiracaat etmeli. Müna
kasaya girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 8-8· 932 pazartesi gl1nü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. [B] 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Yeni Tertip Başlzgor 

1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir 

b iiyük tiipltı r \'ardır. Dopo~u Y"'lildir ek 

Sı vat'ıyan Han ı 10 i:\o. Ttılı)fon. 21031. 

RESİMLİ AY MATBAASI 
Tarafmdan neşrolunan ve memleketi.mit.İn b iricik ilmi, 

edebi bir aile mecmuası olan · 
içtimai, 

RESİMLİ ŞARK' zn 

---- -- -- -- - ··------- -- - --------------
Afyonkarahisar Madensuyu 

Böbrek, 
Karaciğer, 

Mide. 
hastahklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 

şıf alı hassası tanınan bir sudur. 
Umumi deposu: Y enipostano karşısında 

Eskizaptiye 
.. caddesi No. 20 4 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
Cibali Fabrikası Sandıkhanesi için nümune ve şartnamesi 

mucibince aleni münakasa ile ( 30 ) ton yerli malı çivi satın alı
nacaktır. Taliplerin ( % 7,5 ) teminatlarile beraber 8 - 8 - 932 pa
zartesi günü saat 14,5 ta Galatada Mubayaat Komisyonuna 
mliracaltları. 

-------~Göz Hekimi ~s.----

5 

Emlak ve Muamelat 

idarehanesi 
Galata Mahmudiye caddeai 138 

Emlak ü:ıer ine her nevi mua
mele ifa, devair ve rnüesseub 
resm iye ve hususiyede ve eşhas 
nezdinde her nevi muamele takip 
ed ilir. Resmi ve hususi eYrak 
imla ve tanizm edilir. iş ve itçi 
a ra yanlara teshil a t gö st er ilir. 

*4MiM*i 

TEMMUZ 1914 
Diiııy:uıın en ıııaruf müverrihi 

gmil Lüdviğin şaheseridir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu
rıu defaat ile okumaktan mlls
tağni değildir . 
'l'erclı nıc: Haydar Rıfat Beyindir 

ı;;o kuruş fiatla lıer kitapç ıda 
hulıınıır. 

Dr. Aristidi 
Muayenelıan esi : 

Eminönü : Eınınönü han 3 üncU kat No. 8 

r b.:mır .Uuca Küpok Ifast<rn e!!i 
Sahibi: Baytar Aziz 

1 - ~Iorva. hastalı6rı na kar,ı aıı 
>o l':>eruın satılır. 

2 Köpok alı r ve satar. 
3 - Tahnit edilıni9 kuşlarla dört 

ayaklı hayvanat ve havvanata 
mahsus sıın'i g-özler satılır. 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt n zührevi butalıklar teda· 

vihanesi Karaköy Börek~l fırını 
sırasında 34 

SATILIK EV 
Kurtuluşta Muhtar sokağında 

beş odalı bir ev çok ucuz fiatle 
satılıktır. Kurtuluşta Mandıra mey• 

danında 19 numarada Pantazidiı 
Efendiden malumat alınacaktır. 
~~~~~~~~---.~~~-

ASA B R İN 
Grip, romatizma, baş Ye dit 

ağnları için en güzel illçtır. 

Zayi: Niifus kağıdımı zayi etti m. 
Yoni siııi alacağımdaıı esk isinin h ilk ıntı 
yoktur. GUlh:ıne hastahanesi müla.

ziın ~ta,iycr eczacı l\fu lısin 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
Teals Tarihi 1906 

Merkezi : 8 e r l i n 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 
Istanbul ,, 

Deposu ,, 
24410 

23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Dr. [;~etiPaşa ,,, o:~irsiiı!ı;~~~''Şiikrü 
nw• l ı::t:ııılıul: Ankara caıl. c·:ııL No. liO ~---lll!llmımmıl -lll!llE!IBIEm _______ _ 

.... lsıanbul Yed•ncl icra Daire· 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
1 - 13 No. h Yıldırım motörüne pazarlıkla elektrik makinesi 

vazedileceptir. 

2 - Yevmi ihale (6) Ağustos cumartesi günü saat 14 to icra 

edile~eğinden fenni keşifnamesine göre isteklilerin mezkür günde 

% 1.5 temiuatlarile Müdüriyette hazır bulunmaları. 

s!nden; ir:ııılı Ali Rıza Efendiden 
para alııı:ıkta oları Feroso Hanım tnt
hik ıııiilı r iinii Zıl.\'l edip yoniden lııık
lrnttirıniş oldug-n ınühü r ii istimal 
Nkccğindcn eski mi.lhriin lıiikmii kal
ıııadı.:ı il:ln olunur. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Neşriyat Miidürü: Halil L<ltfl 


