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Dünya Güzeli Fransada 
İhtişamlı Gün~er Geçiriyor 

En Kazançlı Meslek Hangisidir? 
· ------

Maden Mühendisliği Çok 
Cömert Bir Meslektir 

Halk Güzelimizi Heyecanla Alkışlıyor Çünki Made~lerimiz Çok Ve İşlenme-
' . miştir Ve Bu işte Muvaffakıyet Fazladır 

· Güzelimiz ve dünya gUzelı · · 
Keriman Hanım hakkında dlln 
tafsilat verirken, gelecek 933 
senesi dünya güzelliği mü
sabakasının şehrimizde yapılması 
maksadile ortaya bir fikir atıl· 
dı~ını da yazmıştık. 

0 

Bugün bu haberimizi teyit 
eden bazı haberler daha tereşşnh 

,._.,tmiş bulunmaktadır. Verilen 
malumata göre alAkadarlar gele-
~ek sene dünya güzellik mllsabakaıı· 
nın mutlaka şehrimizde yapılması 
hususunda timdiden teşebbü.se 
geçeceklerdir. Bu takdirde bü· 
tün dünya güzelleri şehrimiz· 
de toplanacakları gibi ayrıca 
aıilsabakada hazır bulunmak Uzere 
mUhim miktarda aeyyah gelmeel 
ihtimali bulunduğu da haber ve• 
rilmektedir. Nitekim bu seferki 
intihap dolayısile B~lçikadaki 
Ostant şehrine 35-40 bın kadar 
lngiliz, Fransız ve Amerikan sey
yahı gelıniştir. 

GUzellmlz Dovllde 

Briiksel, 5 - Dünya güzeli 
Keriman Hanım bugün saat onda 
Dovile hareket etti. Refakatinde 
lngiliz, Amerikan, İspanyol, Ko· 
lombiya, Peru gUzellik Kıraliçeleri 

vardır. 
Keriman Halis Hanım Bel-

"ıkadan ayrılırken fevkalid? teş
:i merasimi yapıldı. Hedıyeler, 
buketler verildi. Binlerce halk 
yollarda karşılamıya ve selAm-
lamıya çıkmışt!. Mtısaba_~~ mü
nasebetile Belçıkaya verdıgı ~eref 

· ve sevinç tekrarlanıyor, DUnya 
Güzeli yUksek ve necip bir te
vazu içinde teşekür ediyordu. 

Hareketindt:n evvel Brl\kıel, 
Ostand, Spa diğer şehirlere bele
diye reislerine, kendisine gösteri· 

· len alaka ve teveccl\hten dolayı 
teşekkürlerini iblağ etmiştir. 

Keriman H. Fransız seyahati
ni otomobille yapmaktadır. Diğer 
güzeller, aileleri, eşyaları ve on-
ları takip eden gazeteciler, 
fotoğraf çıler ve sinemacıların 
bindikleri otomobiller Dünya 
Güzeline tahsis edilen muazzam 
otomobilin arkasında uzun bir 
katar teşkil etmektedir. 

Muhteşem Bir Ziyafet 
Cihan Kırahçası doğru Dovile 

gidecek ve yarın ~bugün) .Dovil 
gazinosunda şerefme verılecek 
muhteşem ziyafette ve gece ya
pılacak bayramda hazır buluna· 

caktır. 
Fransız hududunda kendisine 

istikbal merasimi hazırlamıştır.Diğer 
davetli F ransıı şehirlerinin be-
lediyelerinden gönderilen. heyet
ler Dovilde Dünya güzelıne be· 
yanı hoşamedi edeceklerdir. 

Kıraliçenin Fransa seyahati 
şüyu bulur bulmaz Fransaya, 
bilhassa Dovil ve Parise bir teha· 
cüm başlamıştır. Mevsim mUnase· 
betile Nis, Kan, Monte Karlo, 
Biyaritz ve Sen- Sbastiyen'de bu· 
lunan Amerikalılar ve diğer ec
nebiler Dovile ve Parise gel-
m:!.ktedirler. 

Keriman Hanımın Beyanatt 
Keriman H. haftalardanberi 

.... 

DUnya gUzell Keriman Hanımın 
yeni reslmlerl 

devanı eden ve tahsisen dünya 
güzelliği intihabı yapıldıktan sonra 
şiddet ve vüs'at kespeden 
merasim, ziyafetler, müsame-
reler, resmi, hususi, ziya-
fetler sebebile hiç rahat 
yüzü görmemiştir. Sırf g~sterilen 
cemilelere mukabele etmı~ oınak 
lizere kabul ettiği Fransa seya· 
hatini bitirerek ana vatana 
dönmek iştiyakı içinde yaşıyor. 
Frnnsnda çok bliyüyük tezahürata 
hazırlanıldığı anlaşılmaktadır. 

Keriman Hanım diyor ki: 
- •• Vatandaşlarımla beraber 

beni tebrik etmek lütfunda bu~u
nan büyüklerimiz tamamen mılll 
bir vazife addettiğim bu işten 

( Dnanu 10 .1nc.a aayfada > 

.."E5k:iie·~ıiirde·················· 

Tahkikat 
Şimendifer Veznesinde 
4000 Lira Eksik Çıkmiş 

Eskişehir (Hususi) - Burada 
Şimendifer idaresinin veznesinde 
4000 liraya yakın bir paranın 
eksik çıkbğı iddia edilmiş ve ha
dise müfettişlere intikal etmiştir. 

Milfettişler tahkil<at yapıyor
lar. Bu paranın veznedarın zim· 

metinde bulunduğu söylenmektedir. 
Maamafih tahkikat neticesinde 
hAdisenin hakiki mahiyeti anla
şılacaktır. 

Amerikada 4500 
Domuz Y aııdı 
Şikago 5 (A.A.) - Şehrin 

cenup - garp sanayi mıntakasın· 
da iki büyük ticarethanenin ha
rap olmasına sebep olan yangın 
6 milyon dolardan fazla hasarah 
intaç etmiştir. 

yangın esnasında 4500 domuı 
ve kasaplık hayvanat kömUr ha-
line gelmiştir. ----

ltalyanm Varşova Elçiliği 
Roma, 5 (A. A.)- Her tUrlU 

ihtirazi kay.Harla alınan malu
mata göre İtalyanın Atina sefiri 
M. Basdirlni pek yakında Varşo· 
va orta elçiliğine tayin edile· 
cektir. 

Ensesinden Yaralamı' 
Elmadağında oturan sütçU 

Mehmet, arkadaıı sütçü Oımanı 
bıçakla ylizlinden •e enaoıinden 
yaralamıt. kaçmııtır. 

Hayatın allnden gtine şekil 
ve mahiyet değiştiren gllçlllkleri 
karşısmda meslek intihabı bDs· 
bntnn şaşırtıcı, yorucu ve kafa 
yıpratıcı bir iı oluyor. Bi(yandan 
kazançlı bir meslek bulmak, di· 
ier taraftan memleket ihtiyacaoa 
uygun bir meslek intihap etmek •• 
~te buglln liıe tahsilini yeni hl· 
tirmiı gençleri veya onlann ha· 
balarını en çok dllşUndUren me
sele, şDphesiz ki, budur. Doktor, 
avuk t, dişcl, mUhendis ve saire
dir. Bütün bunlar on ciddi 
mesleklerdir. Fakat "acaba han
gisi?,, denildikl zaman insan du
raklıyor. Fakat bulundukları mes
lekte muvaffak olanlarla konu-
ıup fikirlerini almak, zannederiz
ki meslek intihabmdaki zorluğu 

kısmen hafifletir. Biz, bu noktayı 
dilşUnerek mesleklerinde muvaf-

fak olanların veya bir meslek 
mektebinin başında bulunanların 

mütalealarmı topladık Bugün 
OarlHfUnun Hukuk Fakültesi Pro· 

fesörlerinden avukat Mustafa 

Reşit Beyin mütalealarmı ya-

zıyoru:t. 

Öz Kar 
Bir • r e 

Profesör Mustaıa Reşit Bey 

Profesör Mustafa Reşit Bey 
evveli diyor ki : 

-'' Bence me lek intihabında 
fikir ve san 'at kı ımlarmı b iribirin 
den ayırt etmelidir. Bugün mem
leketin hem fikir hem de san'at 
adamlarma ihtiyacı v rdır. 

Memlekette sennyi hayatının 

inkişafı lazım v zaruridir. Bu d 
ancak tnhksil görmüş gençlerin 
çahşmalarıyla miimkiindür. Fikir 

( De•ı mı 8 inci • yfoda ) 

= 
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Malatya (Hususi)- Bu civarda İsmet Pş. nahiyesinde çok iğrenç 
bir cinayet olmuştur. Hadise şudur: İsmetpaşa nahiyeci 1in Atmalı 
köyünde oturan Ömer oğlu Osman isminde bir şerir, lbrnhim ismin
deki kardetini öldllrmüş ve cesedi bir mağarada gizlemiştir. 

Fakat bir tesadtif eseri olarak ceset mağarada görfilmüş ve tah
ldkat neticesinde bu kanlı cinayetin, maktulün kardeşi Osman tara• 

fından iılendiği anlaşılmıştır. 
Bu şerir adam, zevcesinin maktul kardeşile mfinasebette bulundu· 

ğunu ve cinayeti bu sebeple işlediğini ortaya atmıştır. Fakat diğer 
taraftan katilin kardeşinin zevcesine göz koyduğu ve o kadınla 
evlenmek mnksadile kardeşi lbrahimi öldürdüğü ileri sürülmektedir. 

- M.1 

Teselli! 

- Eyvah... 1,40 vapt:rımu kaçırdık ha 1.. 
Memur - Morak etme beyim, yarın ayoı aaatte bir ~apur 

daha Yar. 
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GüzeWğin Şartlan 
Nelerdir? 

TOrk güzelinin dftnJ& giizelliğini 
.taunması fftaden gflnı artan bir 
allka tevlit ıtmittir. Biz bu. mü· 
nasebetle gGzellitio tartları hak· 
kında balkıa fikirlerini ara9tırölk. 
itte cevaplar: 

Remzi B. (Beyaut, kitapçılar) 

- T•lr kuluaua, ~lerinln 
slzelliji b6tün dGn:raca malOmdur. 
Bizde bllbaua elit rensl tlaha tatla 
.. eazlptir. Çoeuldanmıııı ba slzelll
li bakım ve ıporla her zaman mu• 
••fasa Ye tekemmll ettlreblUrl•. 
Bu itibarla •pora çok ehemmiyet 
Yerilmelidir. 

* Hefi B. (Turan kırtaılye mağazası ) 

- Spor •ıhhat Ye ,aı.ellitln ana• 
•ıdır. TOrk fGı.elHtfal muhafaza 
etmek için her te1.... e..vel ..ı.hat 
n ıpora fada ebemml1et nrilme
lidir. 

'* 
Cc.·ıııal Bty ( Beyazıt 89-41 ) 

- Yüz, gaz, Yileut, dit eluplrea-
100 güzelliti lçia ıualar lbımdar: 
Banyo Ye temizlik, •Wd yaıayıf, 
ve fenni •por. Benoe bunlar neıeli 
ve gftzel bir ha:raba ilk zaruri 
ıartlarıdır. 

• 
~alihattin B. ( Sog-anağa mahal· 

Jesiııdo ) 

- Glı.ellijin eaaıı: bltün •ücut 
akNmının mGtevazin bir bedll7et 
alaensine ma:ıbar olma•ıdır. TGrk 
sGzellitl, dilnya .Ozelliji me•ldlni 
iaiklralde de muhafaza için bu ..... 
lua dalına ria:ret etmelidir. 

... 
Beclrettin B. (Well apartmanı IG) 

- Türk pzellitfni bfitiln dGnya 
takdir ediyor. lrkımıa haldk•\ea 
ıüzeldir. Yalnız en bGyGk marifet 
bu ıGzellitln mubafaıııuı ve tekem• 
mllOdür. 

Yeni Bir Kooperatif 
latanbulda mevcut dokumacı

lar, bezciler ve ftlemeciler ara· 
larında bir kooperatif teliı et
mek &zere Ticaret Mldlriyetine 
•lncaat etmiflerdir. T qebbOs, 
.. mclilik ufak mikyuta idare 
edilecek, bUllMire ba İfe daha 
K•aİf bir esu verileeektir. 

BİR TEŞEBBOS 
llıracat 
Ne Şekilde 
Artabilir? --Muhtelif viliyetlerden Harici 
Ticaret Ofisine bazı mtlracaatler 
yapılmııtar. ihracat mallan mlia
tahsilleri hariçte müşteri ve ihra
cat membalan tedariki için ofisin 
delAletini istemitJerdir. Bilhassa 
madenciler, Türk madenlerinin 
ailrümünü temin için bazı teıeb

büslede bulunulmasını temenni 
etmektedirler. 

Ofis ibracabmızın arlmlmuı 
için hariçteki ticaret mlimeHilJe
rimize milracaat ederek Türk 
· allarının, a6rümü husunda ge-

nit mikyasta propaganda ve tet
kikat yapalmuını iatemiştir. 

Meytalar1n Amballjı 
Ambalaj mütabassısı M. Kübl 

buradan Hamburga meyva ve 
sebze göndermek ıuretile ikinci 
bir tecrübe daha yapacakilr. Teeoe 

rübe muvaffakiyetli neticeleı
verdiği takdirde mtttehauı11n 
ambalaj usuJ8 elli bin liraya aabn 
ahnacakbr. 

Kim Haklı? 
Belediye Fazla Levhalardan 

Vergi Alacak 

Son Postanın Resimli Hilcigesi: 

1 : K')mfu - Hasan Bey 
D&nya Gllzeli Keri... Hanamı 

prık aeYdim, pek bejeaclim. 

2 - O ne vilcut, o ne ba· 
laf... Vallahi pek ıeYinclim. 

Kanşık Bir Apar~ 
hman Hikayesi 

3 - Hay yatasın Keriman 

Ha.um. ' 14 iıılüyoau• yüailn& 

•tarttı. 

Eski Eserler Müsa 
dere Edildi 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

4 - Sen naS11 buldun Huan 
Be:(, cidden ı&MI ceğil ml? 
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• iş Tedavisi • J Horgün ---
Akdeniz 
Medeniyet 
Havzası 

-

Vufi Raşlt 

Her ıeklin, her teıekküliln fena 
bulduğu Akdeniz sa!:illerindf!, beka 
yalnız fikirlere mahsustur. Cihanşü
mul olmuş her fikir onun sahille
rinden doğmuştur. Çünki Akdeniz 
cihanın coğrafi ve tarihi merkezi
dir. Ege medeniyeti, Yunan felıe
fesi Roma nizam ve hukuku o sa· 
hill~rden çıktı. Nebiler dinlerini 
onun sahillerinde neşrettiler. Mu
aanın lsanın dini, Muhammedin 
dini ' ıibi Akdeniz medeniyetinin, 
havası hamsemiz altına düıen 
bu Alemi, yani ilem sudu, havassı
mızın dıtında ve üıtüode duran 
mafevkattabia ile yani alem nasut 
ile birleştiren bir aafhasıdır. Kırmızı 
deniz kenarlarmda doğan iılimiyet, 
Suriye ve Mısırı fethetmek sure.tile 
iki koldan Akdenize yayıldı ve ebe
diyete kavuıtu. 

lslimiyet çıktığı ıaman Roma 
çoktan uful eylemişti. Koıtantaniye, 
iki asırdan beri Romanın, yani "Ru
nıun" Akdenizin ve cihanın yegine 
melikesi bulunuyordu. lalamiyet ci
hana hlkim olan Kostantaniyeye 
hlkim olmak ıuretile cihana hilk· 
medecekti. 

Bunun içindir ki lılam Peygam· 
beri tabilerine Kostantaniyeyi, yani 
Akdeniz hakimiyetini hedef olarak 
a-österiyordu: "Koıtantaniyeyi fethe
den asker ne iyi askerdir. Koltanta
niyeyi fetheden emir ne iyi emirdir" 
diyordu. Kostantaniyeyi Türkler fet
hetti ve senenin günlerinden fazla 
kilisesi olan Dizanıı minare orman
larile ıüıledi. iıtanbOlun eaki bir 
resınl gözlerimin önünde duruyor. 

Gözlerime çarpan minare bolluğu 
lcarşııında, Sırp şairinin btanbulu 
.. feker ormanı ) diye tavaif etmif 
olmasını anlar gibi oluyorum. Edebi
yatı rnızda " güm O' ıervi ,, tabiri 
nrdır. Demek ki Sırp edebiyatında 
.. ıekerden seni ,. tabiri var. 

- . 
blimiyeti lıtaabula hlkim kılan 

lallm TOrkler, bllmiretl Anupaya 
7aymakta puntlye ( Poitier ) tehidi 
Abdurrahmand:an fazla muvaffak 
elamadılar. Bugiln Pariıte bir cami 
lnt• edilmit olmasının Oımanlı za· 
ferlerile allkuı 7oktur. Bu cami her 
iline hOrmet etmlt •• her dine mOıa
ade eylemit TUrk ıı:lbnlyetinln Akdenfa 
ıı:ihn iyeti olmaya baılamıf olma1ından 
•ücuda r•lmiıtir. Bizanı böyle bir 
müsamahayı kabul etmeıdl; m~tliip 
dütman itikatlarına b~rm.et ıoıt.~r
mezdi; vicdan aerbeatıılnı caiz ıor-
ıneıdi. 

Türk zihniyetinin tekAmGIQ olan 
.. Laiklik" ıiyasi cem~yetlerl dinlerin 
fevkinde tuttu.Dinler& ılyaal teıekkill 
•e cemiyetlere bikim kılmak iıte· 
mel.: kapanmıt olan ehli aalip sefer· 
lerini yeniden açmak lıtemektfr. 

Bugünkü Akdeniz zihniyeti, inaanı 
intihap eylediği ve aalik olduğu ka
naat ve fikri ınmek ve mUdafaa 
etmek kadar fikir ve kanaatini içle· 
rinden seçtiği diğer fikir ve kana
atlere de hürmetklr olmıya mecbur 
kılar! laiklik te budur. 

Türk inkılabı Akdeniz zihniyeti 
n Akdeniz siyasetini ifade eden ve 
tahakkuk ettiren bir inkılaptır. 
1 ürkliiğün Ak denizde yaşıyabilmeai
nin esasıdır. "Binlerce senedenberl 
medeniyetinde ve siyasetinde başlıca 
ınevki tuttuğun Türk milleti, Akde· 
ni:ı medeniye tine ve ıiyaa\!tine ya• 
banc-J kallamaz. 

Mütekaitler 
Askeri Mütekaitler Dün 

içtima Ettiler 
Askeri Mütekaitler Cemiyeti 

senelik içtimaını dün Beyazıttaki 
cemiyet merkezinde yapmış, bir 
ıenelik faaliyet hakkında okunan 
rapor kabul edilmiştir. 

Mütekaitlerin murabahacıların 
elinden kurtulması için hükumetin 
aldığı tedbirden dolayı memnu· 
niyet izhar edilmiştir. Yeni idare 
heyetine Ferit, Demir Paşalarla 
Miralay Talit Hamit, doktor 
Cemil, Binbaşı Ruştil, Hü~nU 
Hüseyin, Mustafa, Emin Ali, 
Hasan Nuri, Lütfi, Vecdi, Hakkı 
Beyler seçilmişlerdir. 
m:a:::======= ____ ::;:f 

Eytam Ve Aramil 
Maaşları 

Eytam, Aramil ve mütekaidin 
naa, gilnleri listesi on birinci 
ayfamızdadır. 

[son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Tıpta "Çalıştırma tedavisi,. 
denilen bir usul vardır. Hasta ça
lıtmıya sevkolunur ve o suretle te
davi edi:ir. 

2 - lşaizlik in.anı hasta yapnr. 
Kadınların birçokları evlerinde iısiz, 
alaka ve meşgalesiz geçirdikleri sa
atlerin acııını sıhhatlerinde çekerler. 
Muhayyel butalıklara tutulurlar. 

3 - iş, bilhaua yaratıcı iş, insa
nın değil yalnız 11hhatinl, aeciyeılni 
de dil:ıeltir. Çünki insan çalı,mca 
fena şeyler diltünmiye vakit bulamaz. 

= 

SON TELGRAF HABERLERİ 
........................................................................ 

• Korkunç If şaat! 
Almanya Tekrar Silahlanacak. Fakat, 

Acaba Kime Karşı? 
Berlin, 5 ( A.A. ) - Havas 

Ajansı bildiriyor: Frontoir gaze· 
tesinin ifıaatına nazaran Hitler ile 

bahriye Nazırı Fon Şlayher arasın· 
da eizli bir anlaıma mevcuttur. 

Hitler, Fon Şlayherden mUlhem 

İtalyada 
Son Günlerde 200 Kişi 

Tevkif Edildi 
Roma, 5 - ( A. A. ) - Bir

çok tehirlerde •on gtlnlerde mll· 
him miktarda teYkifat icra edil
diği ve 200 e baliğ olan bu tevki· 
fatm adalet Ye hürriyet hareketi 
ile alakadar olduğu hakkında şa· 
yialar deveran etmektedir. Bu 
haberin doğru olmadığı ve ko
münistliğe müteveccih bazı meha
filde yapılan ve bu miktardan 
çok az olan tevkifatm idi polis 
tabirleri kabilinden addedilmesi 
icap edeceği salahiyettar meha· 
filde beyan edilmi:ttir. 

olacak bir kabinenin asgari iki 
sene müddetle iktidarda kalma· 

sına razı olmuı ve buna mukabil 
Fon Şlayhere de birkaç Hitlercinin 

kabineye ithalini ve milliyetperver 
sosyalist prensiplerind~n mülhem 

\ Çinde Kolera 
Başladı 

Roma, 5 ( A. A. ) - Çinin 
muhtelif mıntakalarmda kolera 
çaktıi••d- merkez aahbiye zabı
ta•• Çin limanlarından gelecek 
etya ve yolculara kartı tahaffuz 
tedbirleri tatbikına karar vermiıtir. 

• 
lngiltere 
Ve Kanada 

Ottava, 5 - ( A.A. ) - Otta· 
va konferansındaki Kanada he
yetile yakından rabıtası olan 
bir mcmbada~ bildirildiğine gö
re büyük Brıtanyanın Kanada· 
ya vaki olan ithal~tının 200 
milyon dolar olarak gösterilmesi -

bir siyaset takibini taahhüt eyle
miştir. 

Bu siyaset bilhassa komünizme 
karşı mücadeleyi ve Almanyanın 

tekrar silAhlanmasmı istihdaf 
edecektir. 

. 
lrlünda 

İngiltere ile lkhsadi 
Muharebeye Hazırlandı 

Dublen, 6 ( A.A ) - Muhtar 
De•let Meb'ua.a Mecliai, BOyOk 
Britanya ile yapılan iktı .. dl mOca
delede aarfedilmek llıere 2 milyon 
lngiliz liralak mebalijin taluilinl 
derpiş eyliyen bOkümet teklifini 
43 rey• kartı 58 rey ile kabul 
eyle mittir. 

Müzakerat e1naamda M. d6 
Valeranın BOyDk Britanyaya leh
tar olmıyan •İyıseti tiddetle ten· 
kit edilmiıtir. 

çok miibalAğahdır. Bu miktar tak 
riben 50 veya 60 veyahut izamt 
olarak ta 80 milyon dolardan· 
ibaret bulunmaktadırc 

Sabah Çemberlitaşta Bu 
Müthiş Bir Yangın Oldu 
Bu sabah saat tam sekizde Çemberlitaşta Ta

vukpazarmda Mehmetpaşa sokağında müthiş bir 
yangın çıkmış ve bir saat içinde büyük bir han 
kül olmuştur. Yangm Osmani} e ham denilen \ e 
içinde (14) aile bu:lı.ı.ın büyük bir binanın altında
ki aşçı Lambunun mulfagmdan çıkmış ve alevler 
on dalcika içinde bütiin binayı sarmıştır. 

O sırada han halkının birçoğu uykuda bulunu
yordu. Yangını ev\·e'a haber alan Alemdar polis 
merkezi serkomiseri Osman Nuri Bey derhal 
merdivenler tedarik ederek bina m içincle ve alevler 
arasında bulunan han sal inlerini bu merdiven1erle 
dışarıya alınış ve zavallıları muhakkak bir ölüm
den kurtarın ştır. Bu sırada üst kattan Ayten 
isminde bir çocuğu annesi aşağı atmış, aşağıda 

1 

bulunan memurlar bu çocuğu yere dtişmedcn kur· 
tarmışlardır. Pencerelerden kurtarılan kadınların 
adedi yirmiden fazladır. Yalnız kundu-
racı Mehmet kalfanın refikası Gülslim H. m 
saçla~ı ve elleri yanmıştır. Bu sırada itfaiye de 
gelmış ve Atikalipaşa camiinin bavuzt.ndan alınan 
sularla ~a~gı~ sön~ürülmiiştür. Han tamamen yan
mış ve ıttısalındekı Meşrutiyet otelinin de saçakları 
tutu muştur. Fakat hiçbir eşya kurtarılamamıştır. 

Bu arada Uç çocuğun da alevler arasında 
yandığı şeklinde bir şayia çıkmıştır. 

Bu hususta tahkikat yapılmaktadır. Han sigor· 
ta'ı~ır. Ortada yangının kasten çıkarıldığı ve bu 
h~-~ıseden. aşçı Limbonun mes'ul olması lazımgel· 
dıgı şeklınde bir şayia daha dolaşmaktadır. 

/STER iNAN, İSTER. iNANMA! 
Bu sabah po:iıı raporları arasında ıu garip hidi

ıeye muttali oldu~: 
"Laleli apartımanının kapıcısı Mehmet Cafeı Ef. nin 

üveği kızı Gülperi, Feriköyünde Bahar ıokatında 
oturan Enincanlı Ali Fr. ıio evine kaçll'ıf ve onunla 

biri kte yafamıya baılamıttır. Cafer Efendi dün 
Alinin ev:nc giderek kııı almak lıtemlı Ye o sırada 
evde butunmıyan Ali namına haraket ederek kızı 
vermek istemiyen Veli lıminde birini kamaaile tehdit 
etm:ştir. Meaele tahkik edilmektetlır .• 

/STER /NAN. /STER iNANMA! 

Sözün Kısası 
Münderecatınuzın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

Yeni 
Tesis 

Rekorlar 
Edildi 

Olimpiyat Müsabakaları 
Çok Heyecanlı Oluyor 

Los Angeles, 4 (A. A) -Ho
keyde Hindistan takımı (1· 11) 
Japon takımını yenmiıtir. Şosede 
100 kilometre bisiklet müsabaka· 
sına ltlyan Parvesi kazanmııtır. 
Asri pentathlon müsabakasında 
Mayo (Amerika), 197; Aksensti· 
erna ( lıveç ), 194; Sinooetti 
( İtalya ), 191 puvan almııtır. 
Greko - Romen güret= Brendel 
(Almanva), joskari (Finlandiya) 
yı, Mizzola (ltalya) Thuvesıon 
( lsveç )i ve Szekfa (Macaristan), 
Franıuya (Fransa) yı mağlup et· 
mittir. 110 metre manialıda Fin
lay üçüncü olmuıtur. 

Los Angeles, 4 (A. A.)- 400 
metre yarııta seçmeler altı seri 
üzerine yapılmıştır. Altı serinin 
birincileri şunlardır : Metzner 
( Alman ), Esatmon ( Amerika ), 
Strandnal ( FinlAnd~ya ), Kar 
( Amerika ) , Rinner ( Avus· 
tralya ), Gordon ( Amerika ). 
1500 metreyi Becalli kazanmıştır. 
Kadınlar arasındaki 80 metre ml
niah yarJfl Dikrikson 11,7-10 aa· 
niyede alarak dünya rekoru tesis 
etmittir. 

Loa - Angeles, 5 (A.A.)- Be-
calli tarafından kazanıldığı ev· 
velce bildirilen 1500 metre- yara-
şan ilk 400 metresinde Ni başta 
gitmiştir. Kendiıini sıraıiyle 
Edvard, Halloval, Lo•elok 
takip etmekte idiler. Cirit 
atma finalinde Matti, Fin-
lindiyab Y arvinenai majl6p 
et mit ve d6rdllnc0 defa olarak 
Olimpiyat rekorunu kırmııtır. 
NamB\ı tarafından kazanılan (3) 
adım atlamada bu atlet 15, 75 
metre ile dOnya rekorunu kır· 

mıştır. 

Loı Angeleı, 5 (A. A.) - Ka· 
dınlar arasında eskrim: Birinci 
Reis (Avusturya); ikinci Bogen 
(Macar); UçUncft Gtines (lngiltere). 
Hafif sikletler güreşi: Malinberg 
( lsveç ), Sperling ( Norve~ ) i; 
Reini ( FinlAndiya ), T ozzi ( ltal-
ya ) yı; Kurlan ( Danimarka ), 
Miyazali Japonyayı mağlüp 
etmiştir. Orta sikletler güreşi: 
Hensen ( Danimarka ), Dahi (Nor· 
veç ) i; Jodanson ( lsveç ), Zom· 
bori ( Macar ) ı; Kep ( Estonya ); 
Gallegate (ltalya) yı yenmişlerdir. 

Los Angeles, 5 (A.A.) - Şim· 
diye kadar muhtelif milletler ta· 
rafından kazanılmış olan puanla· 
rın yekunu: Amerıka, 274 1-5; 
Fransa 89; ltalya, 77 1-2; Fin· 
landiya, 58; Almanya, 57 1-2; 
lngiltere, 54, 1·2; lsveç. 
43; Kanada, 38; Japonya, 
31. Lehistan 25, lrlinda 23, Çe
koslovakya 19, Felemenk 17, 
Avusturya 13, Macaristan 12, 
Danimarka 12, Avusturalya 10, 
Cenubl Afrika 7, Letonya 5, Ar
jantin 4, Filippin 4, Yeni Zelin· 
da 3, Brezilya 1. 

Vefat 
T.lr ıııto ı:fondi a le ı, aıll' r i l•ni 

NESiM T ARANTO Ef. 
nııı uzun 't tır:ıplı bir ha t ,1ı t&n 
sonra Ll } şııal.1 ıldu~u halli cııına. 
A"fiıııl vof ll etııııt ılduğurıu ırzetııl(lk
le :I! rtıı im tcess ır ı~·iııdodtrl r Aıle-
111 f•rradı. 1 Ağustoq p.1zar gılıııi "l\at 
( 14 te lla\darp:ı,.ı Mu od sına •o· 
nuııda \·apılacak ılaıı cenaıe ııwraei
rnııHle buluıınıaıııı.ı rıra ederler. 

~e 1:iı:ok, ııo çelenk göııderilıne
u10si Varıur saat l3,10 d• k.öprUd.-a 
harelıı:et edeeektır. 



Memleket A1anzaraları 

Bursayı 
Kurtaralım 

Bursa ( Husul! ) - Bu ıene 
Bursanın otel ve kaplıcaları bom
boıtur. Bu botluğu eski senelerin 
kalababiı ile kıyu edebilenler 
Bursanm buhran içinde yaşadığı· 
na hükmedeceklerdir. 

Bursa kaphcalan tam bir 
aükônet ve istirahat yataj'ıdır. T e
nevvil isteyenler için yanında koı 
koca bir ıehir vardır. Öyle bir 
ıehir ki her köıesinde tarih, ıı· 
naat ve heyecan nrdır. Tabiat 
güzelliği isliyenler, kaplıcada otur 
dukları halde dllnyanın hiçbir 
tarafında misli bulunmıyacak de
recede zarif olan Bursa oYası 
karşısında bftt6n elemlerini unu-
turlar, iıterlerıe bir otomobile 
binerek bir aaat zarfında deniz 
kenarına inerler, yine bir ıaat 
zarfında rahat bir yolculuk içinde 
yayla havası almak tizere Ulu 
dai tepesine çıkabilirler. Ucuz 

•bir fiat ile tutulan otomobil için· 
de daj'a çıkıp inmek çok büyük 
bir zevktir. Dağ yolunun ilk be
ıinci kilometresinden itibaren 
ıarpte Apolyont 1110, biraz da
ha yukarı da Marmara denin 
ıör&nmeğe baılar. Ufak funda· 
lıklardan geçerken insan kendi-
ıini birdenbire mete veya çam 
ormanlan araımda bulur. Niha-
yet otomobil, inaaalan, Garbi 
Anadolunun en ytlk.ek tepesinin 
karıısına, karlı Uludağ zirveaine 
çıkarar. GöğUsler fİŞer, insan 
fazla bava yutmak için zeYk ile 
tenefffis eder. 

Sakin, bir deniz, daima ye,il 
pnül aha bir ova, tarihi, bedi~ 
cazibeleri saymakla tükenmez biı' 
teJür, monra slzel ve ao.18 bir 
clai··· ıibi birçok .enet ile yan-
1ana bulunan Bura kaplıcklaı1DJa 
..ıan, radyo aktivite itibarile dahi 
blttın diğer ıulara faiktir. 

Bursayı uki meYkünden dllfil-
rea Amilleri aramak lizımıelirae 
launun en batında Seyriaefaiae 
teudüf olunur. Seyriaef ain lataıı
'bul - Mud1111ya hatbnı tamamile 
ihmal etmi,tir. Meıeli: 

1 - Yalova ile Mudanyanın 
latanbula olan mesafeleri ara11Dda 
i_Ok ~ • bir fark vardır. Halbuki 
5eyriaefain Yalova yolcularından 
birinci meni için elli, Mudanya 
yolcalan için iç ,ez kurut alır. 
Hatta yine Seyriaefain vapurlan 
Mudanya hattında itle yemeli 
waktini yolda geçirmek plAnını 
takip ettikleri için bu yolculuk 
bet yfiz kmup baliğ olur. 

2 - Y alovaya ifliyen vapur
lar Seyrisefainin eo aeri ve lükı 
vapurlarıdır. Mudanya vapurlan 
iM insan değil, y6k tatım.ak 
için yapılmıflardır. 

3 - Yalova için sfinA ri
dip gelme iki vapur, Mudanya 
için yalnız sitme bir vapur işle
tilmektedir. 

Buraalılar Seyriaefainden tun· 
juı istiyorlar : 

1 - lstanbul - Mudan1a yol
colan, latanbul • Yalova yolcula
nnın verdikleri Yapur lcretinia 
dlrtte birin9.ıi llda Dcret Yer
memelidirler. 

2 - Mudanya hattına etY• 
vapuru de;n, intan vapuru İfle
tilmelidir. Bu muafe llç saatte 
kat'olunmahdar. Bunan için Mu· 
danya hatbna 16 mil ıüratli va• 
purlar tahıiıi lizımcLr. 

3 - Yalova lçia oldu~ ıibi 
Mudanya için de vapurlar latan· 
buldan saat sekizde hareket et
melidir ve ayni vapur saat on se-
ıizde Mudanyadan lstanbula dön
melidir. Kezalik Mudanyadan da 
aabahleyin ayni saatte hareket 
eden vapur, CSğleden sonra lstan· 
buldao dönmelidir. Bu takdirde 
yolcular Bursada veya lıtanbulda 
cl6rder aaat kalabileceklerdir. 

*• 

SON POSTA 

• MEJJ;JLE/(ET HABERLER/ 

Afyoncuların Talepleri 
lzmir Tacirleri Y ~ı~ Milyon Liralık 

Mubayaat 
lsmir (Huauı1)

Son zamanlarda 
afyon fiatlerinin 
biraz kabanklık 
arzetmeıine rağ· 

men afyon tacir
lerinin vaziyeti 
iyi değildir. Ban· 
kalar tacirlere 
yilz çevirmişler 

ve kredi ver· 
mekten iıtinklf 
etmişlerdir. Af. 
yon tacirleri ban
kalınn hu va
ziyetini Bat-
vekil Paıaya arzettiklerl ıibi, 1 
Acil tedbir ittihazı için de arala
rında bir de içtima aktettiler. 
içtima notiçeainde bazı mukarre· 
rat ittihaz edilerek İkbaat Veka
leti deliletilo hDkômetten İllİr· 
hamatta bulunmaya karar Yerildi. 
Afyoncular lkbıat Vekili Mustafa 
Şeref Beye çektikleri telgrafta 
vaziyeti fU şekilde izah ettiler: 

u l - Bu ıenenin afyon 
mahsulü 700 ıandıktır. Geçen 
senenin ıtok miktan ( 4000 ) 
aaodıktır. Bu itabarla piyasada 
4700 sandık afyon mevcudu 
vardır. 

Yapılmasını 

Afyon lllrlaaında faallJel 

2 - Avrup fabrikalarının ec· 
uyı tıbbiye için senevi 3000 
ıandık afyona ihtiyacı vardır. 

Aksaya Şark ve Amerikayı ıenevi 
1500 ıandık mubayaatta bulun
maktadır. 

3 - Vaziyet bu ıekilde mu
talea edildikten ıonra; memle
ke timizdeki yabancı afyon ih-
racatçılarının vaziyetini de tesbit 
etmek faydalıdır. 

Ya hancı ihracatçılar Aksaya 
Şarka yaptıkları bllylik mikyasta 
alivre ıabşlarlDJ bGyilk klrla ka· 

istediler 
patmak için A'f
rupaya lıtanbul 
ve İzmir B~raa 
fiatlerinden daJ. 
ma iki lira aıa· 
ğıya tekliflerde 

bulunmaktadırlar. 

Yabancı firma· 
lann bu teklifleri 
üzerine 1 O fOn 
içeriıinde afyon 
fiatleri okka 
batına tıç lira 
bir neu81 ı ... 
termittlr. 

Bu fırsatçıların rol oynamala
rına ıebep olan veaile, afyonaa 
933 senesinden itibaren inblaara 
alınacağı haberleridir. 

lıtirhamımız; 933 senesinde 
yapılacak olan zirai kooperatif 
inhisarı tarafından 500,000 lirabk 
afyon mubayaatında bulunulma
sıdır. Bu suretle meınleketimizcle 
bir buçuk milyon bir piyasa far-
kı olacaktır. " 

Afyon tacirleri lkbsat Vekl-
letinin bu meıeleye ehemmiyet 
vereceği ve Acil tedbirler ittihaz 
edeceği kanaatini taıımak
tadırlar. - Adnan 

Tekirdağında 
Zahire 
Fiatleri 

Tekirdağ {Huıuıl)- Teldrdat 
Ticaret ve Zahire Bonuanda 
temmuz aya sarfında muamele 
g6ren maddelerin satlflm " fiat
lerin teme~vncatını bildiriyorum: 

j Köylülerin Y ar~m Ve Himmeti 

Şabanözünde Güzel Bir 
Hükômet Binası Yapıldı 

Bujday (3183) çuval, vasaU fiat 
5,32. Arpa ( 1238) çuval, vuatt 
fiat 3,36, kutyemi (2235) çuval, 
vasati fiat 5,3,S. Yulaf ( iM) 
çuval vasaU flat 3,23. Keten 
( 332 ) çuval, ıarmısak ~ çuval, 
haşhaş tohumu nsatl fiat 10,07. 
afyon tohumu YUllU flat 10,10. 
nohut 6, kuru bakla 5 kUl'Uftan 
satılmışbr. - A. H. 

Uşakta 

Şeker Fabrikasındaki Halk 
Hissesi Veriliyor 

Uşak, (Huıuıi) - Şeker fab· 
rikasında hissedar olan halkın 
itlerini takip için Ankaraya Kiden 
Umum Mtid8r Remzi Ye Belediye 
Reisi Allettin Beyler mlabet 
neticeler elde ebnİftİr. Tufiye 
Heyeti hiueleria ıu tekilde cla
iJmaaına karar vermiştir: 

Ytızde kırkı peıin, ytlzde alt-
mlfl da ıenede yırmiıi verilmek 
tızere Uç aenede &denecektir. 
Upk ıeker fabrikası, Ofiıle Zin
at Banka11nın ittirak ettitf bir 
limtet tirket halinde idare edile
cektir. Halk hiuelerini bu tir· 
ketten alacaktır. - Ş. Kaya 

Müsadere Edilen Silihlar 
Tirebolu (Hususi) - Yaylaya 

çık&n baza kimaelerin silih attık
ları haber alınmış, taharriyat ne
ticesinde 15 tüfek ve iki ta
banca miiaadere edilmiştir. 

Malkara Ticaret Odası 
Tekirdağ (Hususi)- Görülen 

lüzum iizerine Malkara ncaret 
Odası liğvedilmit tir, 

Binanın kUf•I r••mlndekl merasimden 
lnUllalar 

Çankın ( Huıusi) - VilAyeti
m\zia gllzel bir nahiyesi olan 
Şaban6dnde halkın kıymetli yar· 
dımları ile bir hDk6met bina11 
yapıldL Nahiyelerini çok aev~n 
uyanık halkın kıymetli yardımı 
ile vttcuda ıetirilen eıerin k6tadı 
için Çankmdan bir heyet davet 
ettiler. 

Cuma ,Onfl otomobiller ile 
Vali, .Meb'ualar, daire mlldllr
leri, Mecliıi Umumi anlan, 
gazetecilerden mürekkep 25 ki· 
tilik bir kafile Şaban6zilne ha
reket etti. Heyet nahiyeye var· 
dağı zaman bllyllk bir neıe 
içinde karıılandı. Yeni yapılan 
bina allslenmişti. Nabiye Mildtı-

rilnlln bir nutkundan ıonra Vali 
Bey de bir nutuk söyledi. 

Merasim ikmaJ edilerek k•pı
mn kordellsı Vali tarafından 
kesildi Ye içerisinde öğle yemeii 

yenildi. Beı alb 1Ut k6yllllerle 
bqbqa oturuldu, dertleri Ye 
ihtiyaçları llzerinde konuşuldu. 
Akşama dojru avdet ede.,'iıeyet 
yine k6ylünlln tezahtır8 aruancla 
')'Ola çıktı. 

Mektubuma nihayet vermeden 
bu nahiyede 16rdlklerimi bala 
edecejim. 

Şabanözllnde saf, 
k6ylU havaaı uiyor. 
kiylllsOnOn yurdunda 
kartı çok derin bir 
heves var. 

temiz bir 
Bu Tark 
terakkiye 

duygu ve 

Hav&11 güzel, balları yqll 
olan bu nahiyenin aokaklanacla 
oynaşan minimini yavruların 
kıpkırmızı yilzleri ııhhatlerine 
delil oluyor. Y alnıs nahiyenin 
içini iki ıene evvel nasıl fÖr
dnm.. öyle buldum. Hiçbir ye
nilik göremedim. Elli dnkkAna 
yakın çarşı11 bomboıtu. Ancak 

Lisan Bahsi 

Bir 
Heyetin 
Eseri 

N•ral lalı Ata 
Son zamanlarda Academle 

fraaçaise'in batına ıelenler yalnız 
edebiyat Ye dil itleri ile uğra• 
tanlan değil, herhangi bir saha
da it görmek istiyenleri düşün
dllrecek mahiyettedir. Edebiyat, 
felsefe, ilim, siyaset ve askerlik 
aahalarmda ehliyetlerini isbat 
etmit veya öyle addolunan kırk 
azadan teşekkül eden o encn
mea, ihmal edilmit eski bir 
YUlfeyi hatırlayarak bu sene bir 
sarf ve nahiv (Grammaire) kita
bı Mfretti. Merak edip almadım; 

yanhflannı 16.teren birçok kitaplar 
makaleler de çıkb, doğruıu onları 
da pek iyi takip etmedim. Fakat 
bu " rramm.ire de I' Academie 
fraaçaiıe,, etrafında o kadar dedi
koclular oldu ki mesele hakkında 
ea allka11zlar bile makimat edin
clil•. 

Paria Dartllfünunu profes6r
lerinden ve b&ylik bir Fransız 
dili tarihi muharriri M. Ferdinand 
Brunot, o kitaptaki hatalan, 
aylan iddiaları, gUltınçl8kleri iti-
raz 1"6tllrmez bir surette gös· 
terivermif. 

Academie'nin newrettiği sarf 
niçin, nasıl bu kadar hatalı olabi
liyor? O kırk kitinin hepsini de 
hakikaten değerli adamlar ac:l-
detmek doğru olamaz amma içle
rinde bllyilk ve dillerini çok iyi bi· 
len edipler bulunduğu da inkar 
olmıamaz. Fakat onların neırettiji 
litat da yine o derecede batab 
ı-.. Yalms Jeoİaİ delil. timdiye 
kadar netrettill llgatlann hepi! 
encllmene dahil olmıyanların da, 
olalanlann da teakitlerine, 
lılcmnlanna, iltihzalanna ut· 
radt. Framızcanıa en meı
laar ltıab, Littre'Dia yazdı-
fi, AcadHlie'ninkinin eksikle
rhal, yanlatlann11 manasızlıklannı 
me1clana koymak için yazılmı.ştır. 

Academie françm..'ia lôgat
lan ela, ıarf kitaplan da fena 
olUJor, fena olmağa mahk1im
dur. Çünkn bir tahaan değil, 
bir encümenin eseridir. M. 
Ferdlnand Brunot dfinyada 
FraD111 aarfını en iyi bilen v 
ea iyi tedvin eden ad. 
olabilir; yum Acad6mie'ye 
aza olaun, biç ınphesiz yine bil
clilderini unutmıyacakbr. Fakat 
onan da o encllmende bulunmasa, 
bundan sonraki ıarf kltaplar•nan 
lyileflllelİne ıebep olamaz. Littre'• 
Dİll ele bulunduğu Academie'nin 
liıabnın fena olduju gibi. 

Herhanıi aabada ohana ols1Jı!I 
blylk, dotra, glzel eserler tefi: 
kaf&11111 mahaulO olanlardır. Çiln
kl tek kafanın kendi kendine 
k&rfl da, harice kartı da mes'u
liyetl •ardır. Enc&menlerin mes'u
llyeti olamaz. 

Mim dnkkln açakb. Belki cuma 
olmumdanclar, eledim. Fakat ber
p ba ıekilde olclujıınu öğren
dim. Yalnız pazar kurulduiu 
,e.1• kalabahk oluyormq. 

Ş.ban6zll pazanna Çankırı
cla da her hafta birçok kimseler 
ticler. lktııadl vuiyetia durgun
lalmau &ğrendlm. Ba ıene bui
daylarında bolluk yokmuı, yalnız 
yetİfen mahsul fena değilmiş. 
Baracla okuma beveai kuvvetlidir. 
Mnkemmel klrgir bir mektebi 
vanhr ki, merkez mekteplerin• 
muadildir. içindeki talebe eserleri 
ve aergiler giizeldir. Bilhassa 
mliwindeki çiçek kolleksiyonu 
ıh• çarpan kıymetli bir eserdir. 

Kemal Kadri 
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1Jiyasef Alemi 

İpe apa 
Gelmigen 

iplomat özleri 
CenPvredc, ilfıhların aı.altılması 

konferansından dönen Frnnsız hü· 

k - t" • '"' R\ ekil ve b ,murahhası umc ının u " 
Heryo gazetecilere ıu beyayanatta 

bulundu: 
~. t;az muharebe i, kanun ha· 

. ·ı ·d rdı·1mi-.1ir Bu mr ele ar· 
rıcı ı .ı 1 :ı: • 

tık hir nıiinakaş.ı ıne\ZUU olına~-
k lir Si, il lıalkrn menin· t ın çı ını~ . 

. a llund 11 daha muazzam ah namın 
bir hadi .. c olamaz.,. . 

A 
. t kendi inlihnp daıreai 

ynı z.a , •. . 
olan Liyon da da bir nutuk soylemışı 
şu müjdeyi vermiştir: 

··Silahları t ılıdit konferan-.t, 
d:ılıa siındiden kimya hnrhirıi 
111 ., t"lm·i ... tir. Bu ınenınuİ)t>te )Rll· 

gın !: 1L,mcı boınb_ar?mı.ı~l~r. ıııik~ 
rop lı ırlıide dnhıldır. . ıvıl lı_alk 
için hund.ın daha mPm:ıuın) et 

H ri.-i bir hadise olaınaı .. , 
A Hlİ giin inti~nr eden Fran lZ 

gaZf•tf' l"rinden: 
Hava taarruzlarına karşı müdafaa 

tedbirleri alınıya memur hususi ko· 
misyon Dahiliye Nazırı M. Kamil 
Şotamn riyasetinde toplannHiı hava 
işleri Umumi Müfettişi Mareşal Peten 
de bu içtimada haur bulunmuştur. 
Mareşal Peten, bu mOnuebetlc 1:erek 
1_ • ıne.ıcıul olduğu hava 
KOmısyonun "'o _ 

_ l . ~erek hava mudnfaası 
tecavmı erı ve e. 

b b d nanlarıı hakkında ko· 
Ye om ar ıı 

misyonu tenvir etmiştir. • . 
1 

K b • i J"lan olunan bır ış.e anun arıc . 
1 1 kt devam ctıncnm nnıııl 

meıgu oma a . 
bir manaya gclebileceğıne, artık ey 

k . hükmet - Süreyya 
arı, 11en • 

Bolivya 
Par agu vay 
ihtilafı 

Bueııos - Ayres, 5 ( A. A. ) -
La Paz' dan bildirildiğine göre 
Bolivya hükCımeti, bitaraf memle-
ketlerin muhasamatı tatil ıçın 
vaki o1an tekliflerini kabul ede-
cektir. Fakat halihazırda ıişgal 
edilmiş balunan me.vaz:ii muhafaza 
etmek jstemektedır. 

Bolivya matbuatı bitaraf mem-
leketlerin notasını tenkit etmekte 
'Ve bunun kabulUnü Bolivyanın 
hukuku hükümranisinin terkine 
ırıuadil olacağını yazmaktadır. 

Diğer taraftan Assomptiondan 
iş'ar edildiğine göre, bitarafların 
notası Paraguay hükumetince ha
raretli bir hUsnü kabule mazhar 
olmuştur. Maamafib, bu arada 
ıeferberlik devam etnıektdir. 

a 
a a 

Ottava, 5 (AA.) - Kanad 
hllkCımetl BüyUk Britanya eşya 

ve mamuJAtından bir kısmına v 
ezcllmlo demir, çelik, !kömür ve 
manifatura mnddeJerine rüçhan 
bahşetmeyi teklif eylemiştir. Bu-
na mukabil Büyük Britnnya 
hükıfımeti de Kanada lehin-
de rüçhan cst1sına müstenit mil· 
ısa.adat gösterecektir. 

Bilhassa Kanada buğdayı, ka-
saplık, hayvanat, ~ereste, mey
valar ve sebzeler, tereyaiı ve 
peynir, balıklar ve bakır, nikel, 
tutya ve kurşun gibi madenler 
bu ırüçbnn sisteminden istifade 
edecektir. Kanada teklifleri ser
best olarak ithal edilen eşya 

mikt.mnın ziyadeleşmesi şeklini 
ihtiva eylemekte ve Büyük Bri
tanya mamulatı ile ecnebi mamu
JAtına mevzu rüsum arasında 
daha büyük fark muhtevi bulun· 

maktadır. 
Biiyük Britanyadan Kanadaya 

ithal edilen ve bu tedbirden mü· 
teessir olacak listedeki eşyanın 
adedi 200 den fazlaya baliğ ol
mak tadır. 

Büyük ıBritanya'ya bahşedilen 
rfiçhan hakkı Kaırndaya yapılan 
ve 150 milyondan '.WO milyon 
dolara kadar yükse:len ithalatın 
tezyidi imkanına matuf bu1un
maktad·r. 

Konferansta 
Para 
Meselesi· 

Ottava (A.A.) - Ottava kon
feransındaki muhteUf heyeti mu
rahhasalarm noktai nazarlarmm 
nakit meselesinde bir ekseriyet 
tesisinin muhtemel olmadığmı 
göstermekte olduğu ve binaena
leyh konferansın yalnız Loodranın 
müstakbel nakit siyasetinin cihan 
iktısat ve nakit konferasında 
iatihsal edilecek muvaff akıyelin 
nüfuzu altında kalacağını tesbit 
eyliyecek olan bir prensip esasına 
miisteoit takrir suretini kabul 

1 "f d - · zaıı ve etmekle i dı a e eceg• 
tahmin ediliyor. 

cL N · gazetesi bir Bolivya a acı on · ' 
tebliği r~smisi neşrehnektcdir. 
Bu tebliğe göre, Gran Ş~~o 
mıntakasında Pıi!komaye mcvznn· 
de şiddetli bir lopçu at~i baş
lnnuştır. 

Topçu Ate•I Başladı 
Buenos - Ayres 5 ( A. A.) 

TEFRiKA NUMARASl:28~~~~======= 

ÇOCUKL 
Edtbl Makslm Gorklnln hayal romanı 

Me,hur Ru• 'f 
cc::::;=::=:=:=:=:=:=:=:=~==~= Türk!;CYctJ Çeviren: Muvaf ak 
• f" • ek' erek ninem yuvarlana ? en ıye ç 

Hala geJmiyor mu ,, gelir.di Çocuklar da yuvar!ana · 
Hayır! koşarak dışarı çıkarlardı. 

En ziyade ninem merak eder- ı· Bundan sonra ıkema ı neşe 
di. Biiyük babama ve iki oğluna 
çıkışırdı. ile ağz na kadar domuz yavrusu. 

- Siz bu çocuğu alla bera· kesi1ruiş ta\·uk, balık ve et par-
ber felakete sürüklüyorsunuz! 1 ·ıe dolu olan arabanın ça an ı 

Utanmıyor musunuz? düşüncesiz boşaltılması başlardı. .. 
•damlar? Elinizdeki kafi değil BüYfık babam, yan g~zl~ C\ra· 
mi eşkiya herifler? Allah sızın b muhteviyatını tetlnk edcr-

anın _ 1 d·-· 
cezanızı yakında verecektir! ken· " Her şeyi sana soy en ıgt 

Büyük babam homurdanıyordu: "b." dog-ru sabn :ıldın mı?,, derdi. 
d f gı ı h . 

- Pekala, bu son e a Vayna: "Lbım olan er şeyı 
olsun.. t -'•dıml Diye mukabele 

B ··;w.ı sa m w " 
azan çingene yavrusu 05 e· eder. Avluda oraya . ~ur~~a. ~ıç-

ye doğru gelirdi. Amcalarım ve ak eldivenli ellerını bmbırme 
bilyük babam, hemen avluya ko· rıyar ' d 

h dd l vurarak ıaklatır ı 
farlar ve arkalarından i et e 

SON POSTA 

ra SID-~ 
n şl r •• •• or 

lapanya Başvekili va Harbiye Na:ıırı M. Az na, ordQnun yeni t•tldllb 
hakkında mühim beyanatta bulunmu~tur. Avrup aiyaai mehafiliıain naaan 
dikkati&ıi celbeden bu bcyanatm en mühim noktası M. At.ananın fU 

cümlesi olmuftur: 
- "H rp ı.uhiırıunda ispanya 1914 tekl gibi, bitaraf kalmıyacaktır. Her 

halde bir vaziyet alınası J.izıın2"el cektir. Bitaraflık lst=anyanm hiç işine 
gelmiyecektir.,. 

Resmimiz, ispanya ordusunda yeni alınan tankların teerbbuinl ıCSı· 
termektcdır. Solda !Başvekil ye iHarbiye Naurı M. Auna bulunmaktadır. 

Voronofun 
Kanser 
Mücadelesi 

l..ondr:a, (Hususi) - ihtiyar
ları genÇleştirmek için çare bu
lan meşhur Ooktor Voronof se
nelcrdcnberJ lkanser hastalığına 

karşı ilaç bulınnk iiçin uğraş· 

ınak'tıı idi. 
Şimdi Londrada bulunan 

Doktor Voronof, kanser has
talığını tedavi edecek bir 
ilaç 3<eşfettiğini iddia etmi ve 
şu sözleri söylemiştir: 16 Beş se
nedenberi yalnız. bu mesele ile 
meşgul oluyorum. ltalya ile Fransa 
hududundaki Griınatd~ bi~ villim 
vardır. Burada ınulıtelıf cms bir-

çok ınnymuular 1 )met~tt.~~r.. "l" 
4 sene l'vve ceş e ıgııııız ı a· 

'>O maymun lızerinde tecrübe 
cı - . . 
ettim, iyi bir netıce vermedı. 
İkinci sene keY.a 20 maymun üze
rinde \ecrühe ettim. Bu defaki 
netice ilk tecriibemden daha 

ıyı çıktı. Fa~at -~u kadar 
kafi değildi. Uçlincu s neki 
tecrübe daha iyi bir netice verdi. 
Üzerl rincle tec·riıbe yaptığım 

Büyük- babam: " Eldivenleri 

böyle biribirine vurma! " Diye 

çıkışırdı. 
.. Onlara az para vermedik.. 

yanında P' ra kaldı mı?., .. 
- Hayır. 
Yavaş }'avaş kızağın etrafın-

da dolaşır, alçak bir sesle derdi ki: 

_ Yene bir sürü şey getir

mişsin.. Sakın parasını •ermeden 

birşey satmalma ! 
Ve sonra aln1nı buruşturarak 

çabucak uzaklaşırdı .. 
Amıcalanm memnun, ikaz.ağa 

yaklaşıriar, tavukları, balıklan 
kaz butlarını elleri ile kaldırarak 
tartar1ar. ls1ık çalarak, gürültü 
ederek Vaynayı tebrik ederler:. 
'"Çok meharetle atın almış ınl,, 
demek istiyor1ar~ı .. 

Mihael aınıca bilhassa çok 
keyiflenirdi: • Kızağın etraf mda 
ayak uçlarile sıçrıyarak dolaşır, 
uzun, sivri burnu ile her parçayı 
koklar, dudaklarını şapırdabr, 

Hapishane 
Kaçkınları 

{Vuruldu 
Nevyork, 5 - ( A. A. ) -

F ormar ha pi hanesi mevkuflarının 
firar teşebbüsleri neticesinde 
mahpuslardan dördü <Slmüı ve 
üçü yaralanmıştır. 

Hap! hane haricine çıkmağa 
muvaff k olan mahpuslar bilaha
re zabıta tarnfmdan tevkif edil
mişlerdir. 

22 maymun tamamile iyileştiler 
ve tamamen bu feci hastalıktan 
kurtuldular Her sene tedavi tar
zını değiştiriyorum ve her defa
sında daha iyi neticeleri elde 
ediyorum. Yakında bu tecrilbe
leri insanlar üzerinde yapıuıya 
bnşhyacağım. 11 

rangalo Af Dlleyor 
Atina, 5 ( Hususi ) - Jeneral 

Pangalo Başvekil M. Venizelos 
bir meldup göndererek af tale
binde bulunmuştur. M. Venizelos 
karışık işlere teşebbiis etmemek 
şartile Pangafosun tekrar siyasi 
hayata atılmasına tnraftar oldu
ğıtınu söylemiştir. 

gözlerini memnuniyetten yumar
dı. Onun büyük bahama mUşa

beheti çok nazara çarpıyordu. 
Fakat biraz boylu ve ateşle 
ka\lrulmuş gibi esmer~i. 

Donmuş ellerini lrnllarının ara
sına sokarak Vaynaya sorardı: 

- Babam ana nekad r para 
verdi? 

- Beş ruble. 
- Burada ise en az on beı 

rub!e1ik mal var. Sen ıne kadar 
harcadın? 

Dört ruble bir de onda 
bir!.. 

90 kopeği çantana at! 

GöruyoTsun ya.. Sermayen nasıl 
toplanıyor .. 

Her taraf donm~tu. Bu so• 

ğukta, caketsi7., yalnız bir tek 
mintanla duran Yak of amıcama 
içinden gUler ve soğuktan mavi 

semayıt gözlerini kırparak bakardı, 

V ynaya kayıtsızca: "Hepi· 

Gönül İşleri 

arilerimin 
uallerine 

Cevaplarım 
iki ı ne evvel bir kııl sevi· 

fİyorduk. Sonr blrt kım m n • 
ıız sebeplerle ayrıldık. O evlen• 
di.B de başk aile .nitanlandım. 
Fakat o kocasından memnun de
ğil, arkamı bır:nkmıyor, n yapa• 
catımı ıaşırdırn.,, 

lınıln M. Ş. 

Meıel h lledildikten ve bu 
safh y geldikten o u ı ,rtı lc 
yapılacak ey kendiliğinden ta• 

ayylln etmiş demektir. ikiniz de 
hayatın sirler için çizdiği yola 
girmiş, başka meı'uliyetler yllk· 
lenmiısiniz. Kıza nişanlınızı bara· 
kamıyacağım:ıı ve onunla evle
nemiyeceğinizi kat'f bir lisanla 
öyler, eski mUnaaebetinid ke

sersiniz. Mesel de kalmaz. 

* Bur.sacla 'aim Be)e: 
Kız lıterse mahkemeye mtlra

caat edip çocuğun size ait ol
duğunu ispat etmek auretile nl• 
kAb aktinl talep ed bilir. Fakat 
o istemiyorsa, aranızda nikab 
bulunmadığına göre, ayrılmamı 
iÜÇ olmasa gerektir. Znten ma
demki çocuk dUnyaya gelir gel
mez ayrılmak niyetindedir. En 
iyisi o vakte kadar beklemek ve 
çocuk dünyaya geldikten sonra 
karar vermektir. 

Cocuk kadının d , sidn de 
e clU~Unceler:inizde bUyUk 

bir değişiklik yapabilir. 1htimal 
barı~ıp anlaşmak ihtiyacını duya

caksmtz. Onun için acele etme
menizi tavsiye ederim. 

* " iki sene evvel bir kızla g6-
rllşllrdUm. Sonra aileaile birlikte 
Ankaraya gittiler. Bir daha ne 
bir mektup, ne bir haber. Ne 
yapayım?,, 

1alatya s A. H. 

Demek ki ıizi sevmiyormuı. 
Sizin de yapacaimız: şey onu 
unutmaktır. 

HANIMTEYZE 

' := TAKViM== 
CUMARTESi 

JI COa • 6 Ağustos • 932 bıaır P" 

Ar:ıbt Rumr 
2· Reblülahnr• 1351 • Temmu:ı-acıu· 1341 

12. - 19. 22 

l 46 21 os 
7. 40 ! Ol ~ 

mizin şerefine birer kadeh arap 
içmcği hak ettin!,, 

Derdi .. 

Ninem ah kııaktan ç6zcrken 
Vail kn iltifat ederdi: 

- Ey benim evgili kUheylA
nım 1 Ne yapıyorsun bakalım ? 
Hiç yerinde duralfla~9kiç olmaua 
hoplarsıo değil mi ?., 

Şarap yelesini sallar, beyaz 
dişleri ile nınemın başından 

hotozunu çeker, alırdı. Memnun 
gözleri ile ona bakar, kirpikleri-

nin üstünde toplanmış olan çiğ 

damlalarını sarsarak döker ve 
hafifçe lcişnerdi. 

- Ay bakınız!.. Atını ekmek 

rica ediyor. 
Ninem atın dişleri arasına 

iyice tuzlanmış ekmek okar, 
önHiğünü yem torbası gibi ağ~-

na tutar, düşUnceli bir çehre ile 
onunn nasıl yediğini ~eyrederdi. 

( Ar kası ur ) 
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Dünya Garibeleri 

' 
Kızını 
Dava Eden 
Bir Anne 

fngilterede Suthent mahkeme
ıl Süzan Şaron isminde genç 
darUlfilnunlu bir Fransız kızının 
muhakemesine ba,Iamıştır. Genç 
kız hırsızlıkla itham edilmekte· 
dir. Davacı mevkiindo bizzat 
Süzanın annesi Madam Şaron 
bulunmaktadır. 

Madam Şaron, mahkemede ıu 
ıözleri söylemiştir: Tatili memle· 
ketimizde geçirmek için kızımı 
almaya gelmif tim. Kızım tatili 
Fransada değil, burada geçirmek 
istedi. Bir türlU onu ikna edeme
dim. Bir gün ben uykuda iken 
kızım çantamdan 60 frank çala
rak evden çıkıp gitmiştir. Kı
ıımdan davacıyım ve davamdan 
k:ıt'iyyen geçemem. ,, 

Mahkeme reisi Madam Şaro
na davadan vazgeçmesini teklif 
etmişse de Madam bu teklifi 
reddetmiştir. Bunun U:a:erine mah· 
keme reisi: "Madam, iyi düşün
menııı tavsiye ederim. Dava 
ettiğiniz kızınız olduğunu ihtar 
ediyorum ve iyice düşünmeniz 

için size birkaç gün müsaade 
ediyorum,, diyerek muhakemeyi 
bir hafta sonraya tehir etmiştir. 

Oç Defa ipten Kurtulmuş 
Vaktile dünyaya nam vermiş 

olan meşhur anarşist Enriko 
Malatesta 77 yaşında olduğu 
halde Romada ölmilştür. 

Malatesta 3 defa idama mahküm 
edilmiş, 3 defa da ipten kurtul
muştur. Malatesta asll bir aileye 
mensupken gençliğinde mühı n 
bir yt1kfına hali{ olan servetmi 
ihtilalcilere vermişti.. Gençliğinde, 
nıeşhur Kar; Marksın ynkı"'?l . l> 

larmdandı. F akaL Eonrtt 
ayrıldı ve an~rşist oldu. lb .. ~ 
J877 senelerinde Malatesifl d 
yada ihtilaller çıkardı. Bundan 
aonra onun ismi birçok suikast
meselelerine Larışh Bu suikast 
ler neticesinde 3 defa idama 
mahkum oldu ve her defasında 
bir kolayını bularak Lurtuldu. 
Nihayet lngilterede bir suikas 
meselesinden yakalandı ve 12 
•eneye mahküm edildi. 

Mahkumiyetten aonra Mala
testa hudut haricine çıkarılacaktı. 
Fakat hiçbir bevlet kabul etme· 
diği için Londra polisinin neza-
reti altında orada yapdı. 1919 
ıensinde ilAn edi1en aftan istifade 
ederek İtalyaya avdet etti. Fakat 
orada da çok geçmeden bir ıui
kast tertip ettiği haber alınarak 
bu işi )apmıya vakit kalmadan 
yakalandı ve mahkemeye verildi. 

Malateıtanın bu muhakemeai 
MilAnoda iki sene devam etti. 
Fak at iddianamede ileri ıilrUlen 
bazı sözler onu kurtardı. Mnd
deiumumt Sanktis iddiarıemesin· 
de bi1hasıa şu sözleri ıöylemişti: 

" Beşeriyet için Malateıta 
gibi insanlar lazımdır. Çünkü 
bunlar insanların bilmediklerini 
öğretiyorlar. ,, 

işte bu sözler sayesinde bü· 
yük ihtilalci ipten kurtulmuştur. 

Tramvaylar Kalkıyor 
Paris belediyesi ötedenberl 

tramvayları ortadan kaldırmak 
için çareler aramakta idi. Sebe
bi ise tramvayların vesaiti nak
liyenin serbest işlemesine mani 
olmasıdır. r ihayet belediye bir
kaç gün evvel verdiği bir karar 
ile Paris caddelerinde işleyen 
42, 45, 5, 43, 47, 85 numaralı 
tramvayları kaldırmış, bunların 
yerine 400 olobils ikame edilmiş
tir. Birkaç sene zarfında Pariste 
bir tek tramvay işlemiyecektir. 

SON POSTA 

-Dünyada Yeni Keşifler 
Artık insan 
Kuvvetinden 

Vücudundaki Elektrik 
istifade Edebileceğiz 

Vücudumuza Bir Tel, Başımıza Bir Anten Koymak Kafidir 

Dünya döndükçe fen ve ilim 
Alemi de yürtlyor. Beşer zeklsı 
birçok harikalar yaratıyor. Bu 

cümleden olarak son zamanlarda 
Avrupada yeni yeni aletler 

ve makineler keşfedilmiştir ve 
mütemadiyen edilmektedir. 

Keşiflerin en mühim ıebebi 
ihtiyaçlardır. ihtiyaç arttıkça ze· 

a i!::liyor vo c ihtiyacı tatmin 
· çıı yeni heşif ler meydana çıkı· 

yor. Bugün, burada soıı günlerin 
Oç mUhim keşfinden bahsedeceğh. 

l - Şife yıkayan makine: 
Şi§e yıkamak bize kolay gelir. 

Filhakika şişeyi su ile doldurup 

çalkarız ve bu suretle şişenin 

temizlendiğine zahip olurui. Hal
buki İngiliz doktorlarından biri 

dlinyada en müşkül şeyin ıişe 

yıkamak olduğunu ispat etmiştir. 

Bu doktora göre, ıişenin için
deki pisliği temizlemek mümkUn 

değildir. işte bu doktorun tet
kikatından çıkan şu netice yeni 
bir makinenin icat edilmesine 

ıebep olmuştur. Bu makineyi 
icat eden adam yine bir lngiliz 
mühendisidir. 

İri bir lokomotife benziyen bu 
ılşe yıkıyan makinenin resmini 
burada görüyorsunuz. Bu maki
nenin içi muhtelif ktiçllk maki
nelerden, fırça ve pistonlardan 
mürekkeptir. Yıkanacak şiıe-

ler bu kocaman 

dolabın içerisine 

konuluyor. Son

ra bir kenarında 

bulunan elektrik 

düğmesine bası-

lıyor. Bu suretle makine mUthiş 

bir gUrUltu ile iılemiye başlıyor. 
Fakat beş dakika sonra dola-

bın içindeki ıişeler tertemiz ve 
mikropsuz bir hale geliyor. Bu 
kocaman makine bir seferde ta-

mam elli ton ağırlığında ıişe te· 
mizlemektedir. Görillfiyor ki bun
dan ıenra temiıleme işi bilo ma
kinenin hAkimiyeti altına geçe
cektir. 

2 - Vtıcuttaki elektrik: İnsan 
vOçudunun bir elektrik deposun
dan ibaret olduğu nihayet anla· 
tıldı. Yukarda sol teraftaki resme 
iyi bakınız. Bu adam vücudunun 
bir noktaıına bir tel iliıtirmit 

Eski Kıy af etler 

ve bu telin bir ucunu da topra
ğa saplamıftır. 

Sonra yanına da bir anten 
koymuştur. Bu adam bu tellerle 
vücudundaki elektrik kuvvetinden 
istifade etmektedir. Başındaki 
anten ve vücudunda ilişik bulu
nan tel, vllcudun içinde gizli bu
lunan elektrik kuvvetini faal 
bir hale getiriyor. Bu sayede bir 
gramofon işletmek veyahut 
çay semaverini kaynatmak milm· 
kün olmaktadır. 

DUnya ilimleri bu keşfe çok 
ehemmiyet vermişler ve insan 
vücudundaki elektrik kuvvetinden 

daha geniş mikyasta istifade 
etmek için tetkikata başlamış· 
lardır. 

Resimde ayakta duran kadın 
da kocası gibi vücuduna bir tel 

ve başına da bir anten bağla· 

mıştır. Bu sayede yanıbaşında

ki radyo makinesini işletmekte

dir. Bu keşfi meydana çıkaran 

zat Raymon Filips isminde bir 

Alimdir. Resimde görülenler de 

kendisi ve karısıdır. Fakat bura· 

da basit surette anlattığımız 

bu mühim mesele hakkında bir 

İngiliz profesörü çok şayanı dik· 

kat sözler söylemiştir. Bu profe
sör diyoı· ki: 

"insan vücudundaki elektrik 

kuvvetinden istifade etmek hu

ıuıunda ortaya atılan keşif çok 
mühimdir. 

Eier bu keıif Uzerinde esasla 

ıurette durulacak olursa dUnyanın 

bugUnkU nizam ve intizamını alt· 

liıt edecek derecede muazzam 
hidisenin vuku bulmaması lmkin· 

Oldu 

İngilterede, son zamanlarda eski zamanlara ait kıyafetlı.:re bürünmek moda olmuş gibidir. Bilhassa 
kibar aileler, kendi aralarında verdikleri ziyafet, balo ve partilerde ekseriyetle eski devir kıyafetlerine 
bürünerek hazır bulunuyorlar. Burada görülen resim son günlerde verilen bir garden partiye aittir. 
Partiye gelenler meşhur Kıraliça Elizabet zamanındaki kıyafeti tercih etmişlerdir. 

Ağustos 6 

Kari Mektupları 

Küçük Ve 
Bügük Doktor 

Meslekdaşım Ali Rıza Beyin 
kari &Utununuzda intişar eden 

"bUyUk kilçlik doktor,, yoktur ser 
levhalı yazısına ıu tekilde cevap 
vermeyi münasip gördüm: 

Bendenizce büyük ve küçük 
doktor vardır. Bunu bizimle be· 
ı·aber haklkın da anlaması lA· 
zımdır. 

Fazla çalışmış, yorulmuş, ha
yatını bu hususta feda etmiı 
kürsü aahibi hocalarımızla, mtlte-

haasıı meslekdaşlarımız elbette bil 
yük doktorlardır. Kazançlarının da 
o nisbetto olması tabiidir. KilçUk 
dediğimiz mütehassıs olmıyan 
pratisiyen bittabi o nispette ça• 
lışmamıı, yorulmamıştır. Bu ıe
beple belki kazançları da azdır. 

Büyük kUçllk tabiri yerine 
miltehassıı ve praüsiyen tabirini 
kullanmak daha doğrudur. Mü
tabasııs doktorun Pratisiyen dok
torun vazifesini almağa tenezzDI 
etmemesi lizımgeldiğinden bah• 
ıediyorsunuz. Evet bu hakikaten 
bir tenezzüldür. Fakat kllçUk 
doktorun milttehassısın işine ka· 
rışması da bir haddi tecavüz dc
gil midir? bürmetlerlm. 

Haydırpışı Yeldeilrmenl Doktor 

Ferara 

Yaman Bir Şirket 
Ereğli Kandilliainde bir ecne

bi şirketi ameleye çok fena 
muamele yapmakta, her fırsatta 
amelenin yevmiyesini kesmekte
dir. Bundan başka ameleyi on 
dört saat çalıştırmakta ve sıhhat 

kaidelerini hiç nazarı itibara at .. 
mamaktadır. 

Bilhassa tirkette hafta tatili 
usulü mülgadır. Burada günün 
ve haftanın her saatinde bila in
kıta çalışırlar .. LAalettayin ecnebi 

ustabaşılar, mütehaHsıs TUrk us· 

talara tercih edilir. 

Blittbı bu şeylerden şirket 
mes'ul değil midir. 

Tornacı v. 

sızdır. Çünkll bugün elektrik 
kuvveti kömür veya ıu •a~ıtasile 
elde ediliyor. 

Fakat bu yeni keşif ilerliye
cek olursa insan vilcudnndald 
elektrikten bedava olarak iıtifa .. 

de edilecektir. Bu takdirde bO.. 
yük iflAs bAdiselerine intizar 
etmek, milyonlarca insanın işsi• 
kalmasını beklemek lizımdır.,, 

3 - Denizin dibinde: Son 
zamanların mühim keıiflerinden 
biri de denizin dibine inebilecek 

bir odanın icadıdır. Bu garip ve 
huni gibi odanın resmini görU
yorsunuz. Bir insanın ancak sığa
bileceği bu odanın içinde 

1 
muhtelif makineler vardır. O da, 

denizlerin derinliklerinde, hatta 
binlerce metre diplerde tetkikat 

yapmak için keşfedilmiştir. Deniz 
dibinde tetkikat icra edecek 
Alim bu odanın içine Ririyor. 

Sonra odayı denizin derinliği
ne salıveriyorlar. Odanın içinde 
bulunan Alim veya fen adamı 

odanın pencerelerinden istediği 
gibi tetkikat yapıyor. Bu sayede 

cins ve nesli malum olmıyan balık
lar denizlerin dibinde saklı olan 
kıymetli mücevherleri veya sair 
meçhul maddeleri bulup meydana 
çıkarmak mümkün olacaktır. 



~ iki ~ Spor 
POR -......... " Camartai Gtlnlerl 

Çıkan Spor Sa,falanmm 
Okuyanuz. •• 

D8nkU at ıarı .. arından hepcanh ldr en9tantane 

At Yarışları Gittikçe 
Rağbet Kazanıyor 

Dünkü Koşular Çok 
Ve Heyecanlı 

Güzel, Temiz 
Oldu 

DIDkl cum , ~ 1P01' 
aoktaadu çok fakir feçti. 
Oldukça kalabalık bir aeyirci 
ldltlelİ tophJAD ve pek mllkem-

el bir .. kilde icra edilen 
· ;elleleadi at ,......,.ndan bqka 
......... .aldm deailecek hemen 
fa1tMk 9POf hareketi yapılamadı. 
Yu me91iminin ıonuna geldiğimiz 
halde bu sene deniz ıporlanna 

~t atr~mli• ..,., ... 
ayın sonuna doğru ve gelecek ay 
ıehrlmizde mühim spor l:a? oket• 
lerine ıahit olacağız. 

Dnnkll at yarışlarına gelipce; 
at kQfUlan gittikçe rağbet ka• 
sanmaktadır. DBnkl kOf'llardald 
ıeyird adedini11 ıeçea cumakin
dea fasla oldapnu memnuniyetle 
prdllk. Kotularm taftillbm 
apiaya yazıyoruz : 

Birinci kotunun mesafesi 
2000 metre idi. Dört ve dab.:ı 
JUkan yaıtaki yerli •e arap 
at ye klll'aldan aramada y.
palan bu kopcla Şemlettin .,. 

:Uu'uda birinCi, Aabnb Ahmet 
Beyia Ta,,.n ildaci, Somah Ala
met Efeadinia K. <:e,ıam .___ 
clphailtir· 

Meufui 1,800 metre ola .. 
lkiad kotu Bç Ye daha ,akan 
J•flaki ba1il kan la.WS at " 
kiaraldar aralllld• iara edikli. 

Ba kctr"a il. Biw'la v .. 
• ff4ıhlw'l Wri8cl. llade-
AnM Sahrl 8eJiD ,.... 
puan ddncir A& ... ,.. .,.. 
Gısdemi ._.. plmiltlr. 

OçllaCll kOfU daıt " clüa 
,akan Pflaki yarli •• arap at 
we laaraklari a.1a11ada yapdch. 

Meufui 2,400 mette olan ba 
kotada Prena Halim Beyia Po
ruj'u birinci, Somah Ahmet Efea
cliaia Kamer'i ikinci, Niyai S.-
,U. Saba'• llç8DCI ıelmifJir· 

DlrdlbacG kop haaclikapb, 
Mesafeli 2.009 metre olan ba 
~kOfa dltt •• clah9JUkan yqtald 
'laalla lam lngilb at ve 1o ... 1c1an 
·arumda yapdda. 

Ahmet •• Pileret ee,ı-. 
StrombolW birinci; Madam Anm 
Sabri --~ fip,.-'i ddDd, Ala
met " FikNt 8e7leria Frljl 

·~l ıelmi.ftir:.___:t...L..& ~...:-..1&. 
8etlati lötu ---~p 

idi. Oç yqandaki yerli ve Arap 
erkek ve dişi taylara mahsuı 
vmesafeıi 1200 metre olan bu 
kotu da Emir Salih Beyin 
Boıkurtu birinci, yine Emir Salih 
Beyin Klası ikinci, Sallhadclla 
Beyin Oğuzu llçtbıell ıelmiftir. 

Hayret 
Edilecek 
Bir Hadise I 

Aplıclakl ........ i&dqe. 
... .. Uaak lrarak bUC'dıt• 

~=-~ ===".:..: ...... bafhca moduadar. 
.. aJlia içiatle ........... 

Al ... - .. bn ....... 
lar fU afacak DJlk De 
koca Atlaa deailini ptlp 
AaaerikaP ıitmek latemifl•, fa. 
Irat daha ilk adamda birçok lm-
k1Mahldar kal-••r 
...... 9119-,......,. 

Beşiktaş 
Berabere 
Berabere /(aldı 

lzmir, 5 (A.A.)- Şehrimizde 
buluna1a Beıiktq tak•mı IOD 

maçmi lzminpot lle opada. 
Birimi brtalqmada ıalip ıel•• 
laminpor Bepktqhlann talebi 
ilerine bu oyunu reftllf mabi· 
yetinde olarak kabul etmittl. 
Sahada oldukça kalabahk varda. 

Oyun Ji11e hakem M. F o.Serin 
idaresinde ... t 17 buçuk Betik
tqlalann htıcumu ile batladı. Bu 
hllcum lzmirliler tarafından kesi· 
lerek mukabil alana geçildi. Bi· -.. 

Oyun epey 
det UJlllZ geçtikten 10nra 
lzmirlller 34 dtıncll dakikada 
ıol açıklara vutuile ilk •e IOD 

ıollerial kaydettller. Golden 
aonra o~ biru heyecaalanch. 
Ve Befiktq faorlara faaJI. 
yete ıererek alanlanm teftll 
ettirelye bqladalanada lsmlnpor 
madafa• fewkatlde ,.,,.t •• 
eaerjl arfila bu alanlan mkl ... 
bn7orl..m. Birinci hafta,. aetl-
celelldili --- lzmirlpor 1-0 

pili:!- hafta11•cla 8efiktqlalar 
OJUD ...... clüa mlellİr oı-: 
•ata bqlaclalar " IDlinporulİ 
1ra1.-ı tak .ıı tehlikeli alanlarla 
..... ,.ıar& 

21 IDci dakikada ~ 
merb& .alaacmaUUD . ayatile be-
raberlik •Jlll•• at.ata mayaf. 
fak oldalar· Bu ıol ........... 
lan ._... ıeçircli n .,.... 
DUa laitamlDA UUr •alda 
bir 07un opamalanna npea 
birçok flrlatlar k'Çlrclaldarmdaa 
cliier bir batka ıol atamadalar. 
Ve opa 1 • 1 e beraberlikle ni-
laa~ w• 

o..te... ...,...ı.. ... .. ... ,.... slalerl 
.ı .. 11 ._. ..ıtMa iki aper •7faa -.retaek
tedlr. 

P-..•be ,._. aper .. yı •• •Ü •11ya .,.. 
hanlretlerl ......... t .. .... ... ,.,. Yal'cllr. 

Cuurt ... uyfuıada lae caaa ılmkl ...-
lana tafalllb J&ahcbr. 

1 Tenis Davis Kupası 

IF ransızlar Şampiyonlukta 
Müşkülit Çektiler 

Bet HDecllr teDİI cllnya p.m
piyoalujua Dam kapa• ile 
mabafm eden Fran•llar bu ... 
aeki .... bakalarda haJll mtlf" 
kllltla 46-fa ... plJonhıimaa 
muhafaza edebDcliler. 
ım aen..U.d•berl Davi1-

kup&11111 muhafua eden Franaa1-
lann elinden bu pmpiyonlup 
Am...UW.lar koparacak me•ki• 
ıe1c111 •• 

Fnau t•hçlledaden • 
mahiri olan Koai Ameriluımn 
ıenç teaisçili Viael ......., n
•iftir. 

DaYiı kupa11nm lllfı ... , 
Frumlar iki ıalibiret temia 
etmiflercllr. Fakat ikinci ve Dçlla
cll fllalerindekl mlllabakalarcla 
bllytlk tehlikeler ıeçiren Framaz 
.. mpiyoalan nihayet Borotra 
uyeainde bu .. mpiyonluiu mu
hafaza edebilirdi. 

Mtıeabakaclan evvelki tahmin· 
lerde tenis mtbaekitleri, hatta 
bizzat Borotra neticeden pek 
llmltnr detillerdL Ameriku ta
kamile kartdqmak &zere .eçn. 
Franıız pmpiyonlan taayytıa 

ettiti saman Borotra kendi 19-
mini listede ,&ilnc:e: 

- Ben kat'iyyea Fnnunm 
ter•finl muhafaza ed.&ilec.k 
halde dejilim, batlruını MÇ111eleıl 
daha muvafakhr. Demifti. 

Ne priptirl Kendinden en 
fazla emin olma,.. Borotra ..
yuiade Fnnmlar n 1enekl 
dllaya .. mpiyonlapu ela kuaa
dıklan halde en ,Ovenilen Fraa
m ... piyonu Cochet matltp 
olmllfhlr. 

Ameribldmna en tehllk 
...plJoaa olaa Via• 11.........
ea mahir Fr&1111z teDİlçlli adclo
lmn Coclıet mai16p olmufbL H» 
buki ikinci derecede OJUDCa oln 
Borotro ayni Amerikahyı yenerek 
Fraamlara iç 1allbl1et temia 
ebai19 muvaffak oldu. 

Bu ıeaeld Dam ku,... A... 
rikalılana iki plibiyetÜle muka
bil Franaızların llç ıalibiyeti De 
neUceleaclL 

Bu Hferki dloya pmpiyonlqa 
Ue FrADllZ teniıcllerl albacı dla-
1• pmpiyoalataa idrak •tmit 
oluyorlar. 

Memlekette Spor Hare
ketleri~ 

............. _ .......... ........ 
Silk ( H....ı) - llı•Wı .. , ...... .Jd ocak kltıblade 

tlmlzcle pek plaada Halk- EYi meYCattar. 
ipOI' klibi fUIJete ..... ,.. Spor faaliyeti için • ..... 
aktır. Burada lpOI' hayab bir uıuYlara malik olu mualllm 
Ud HDecleaberl lllalk pcllyordu. mektebi ıpor klibi leli. Bir 
Fakat bu ldllltb açal...Ue ıpor irfan m&......u.m ıq.t Ela-
JUidea caalanacakbr. Bu it için lizlileri pek çok mit..., ettili 
lmaUll •uhuebe bltçeaiaden ~ sibi -,or için ele ba,lk Wr alp 
ylz lira aynbmftır. Eauea ıpor tetkil etmektedir. 

Fenerbahçe 
Gelecek A-y lzmirde Mü

sabaka Yapacak 
Haber aldığımıza g6re F e

nerbahçe birind takımı bir lzmlr 
ıeyalıati tertip etmiıtir. 

Seyahat eyl&llln ilk haftUında 
yapılacak ve takım buradan doğ· 
ra lzmire gidecektir. 

F enerbahçe lzmirde lnıwetli 
ldtıplerle birkaç maç yaphkl4D 
1ora phimize dan celctir. Diter 
taraftan Fener mlclafauı yeni •• 
lmnetli bir uzuv kuaalftlflır. 

Sl11eD~· dre ........ ............ .., , .... , ....... ,.... ... ~~; 

Up 
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Her Ffakkı Mahfuzdur 
-88-

Mahmut Efendi, bermutat 
bu vazifesini de büyük bir dira· 
yelle ifa etti. F ehimeyi, hünkar 
yaverlerinden Ahmet Paşa ismin· 
de bir zat ile evlendirdi. 

LAkin Fehime, mesut olama· 
dı. Bir müddet sonrn Paşad n 
aynldı. Ayni zamanda ( Vereın)f' 
de tutulmuştu. Tekrar saraya 
kabulünü rica etti fakat hastalığı 
buna mani oldu. Maamafih, Hün
kar, Hacı Mahmut Efendiye em:r 
verdi. F ehime konağa nakledildi. 
Üst katta kendisine bir oda ve
rildi. Zavalh kız burada bir mum 
gibi eriyerek öndü, gitti. .. 

Bu kızı, Hacı Mahmut Efendi 
de pek çok severdi. Hatta onu 
( evladı manevi ) ittihaz etmişti. 

Fehiıne, bilavaris vefat ettiği için 
bütün ena ve elmaslan - şer' an -
Abdülhamide inlil<al etti. Fakat 
hiinkiir bunları istemedi. Hepsini 
Hacı Mahmut Efendiye verdi. 

• 
de 

Musa Kazım Efe 
E at Efendi ) ve 
a lamlarile d -
lumdur ki ou :rat.lar, A&diil 
din ıs ı t ve ae,yiat dcvtti 
iJ I C hüı-r:iyetperverJi reztile te
ana etmiş - hır ş ·yeflliı.di. 

O devirde birer mektep ho· 
asından başka b.U şey olımyan 

bu ı tfar, rneşır iyefin ilanından 
..,, nra en yiiksek makamlan ihraz 
e n ·" er ; Mus Kazım Ef. ( Şey
h ' li • ) lık, Mahmu Esat Ef. de 
( >effierhanc ) nazı.rlığı. mevkiine 
~ ~çınişlerdL Onu bu suret~ ik:' 
cep! di görenler, kendis' e (San
_,ar Mahmut) denerdi. 

Giindüzleri akşama lcacb-r 
konağında oturarak en hür dü
ş~nceli ~Ulema } ile dini, ahlakı, 
tasavvufı bahicderin ınünal'caşasile 

meşgut ola:a bu adam, akşaınbrı 

saraya gittiği Za.tllan muhtelif ha
fiye şebekelerinden gelen kucak 
kucalt jurnalları alır ve dQğruca 
hünkara takdim ederdi, Fakat· • 
kendisini çok yakından tanıyan 
ve her halde sözlerine itimat 
caiz olan dürüst bazı saray er
kanının rivayetine nazaran, he
men her gün ba jurnallara bakar: 

- Acaba, yine kimin ocağmı 
söndürmek istiyorlar. 

Der ve içini çekermiş .. 
Bir gün, yine Abdülhamide 

bir deste jurnal götilrmiiş. O es· 
nada da bir meseleden dolayı Ab· 
dülhamit pek evhamlı, endişeli 

ahmut Efendi)re Ve di 
dakikalar geçirmekte imiş. Ara· 
lannda uzunc:a bir muhavereden 
onra Mahmut Efendinin sesi 

yükselmiye ba,lamış. Ve nihayet: 
- Aman efendim; nedir bu 

çekdiğimiz.. lllallah, artık.. Ne 
Kendin rahat ediyorsun .. Ne de 
bize rahat veriyorsun... Sen ne 
kurşu dan öleceks·n .. Ne kumba· 
radan... Günlin birinde, evhamı
na urban gidecel<sin vessetam ... 

Diye bağırmı~. 
Kapının önünde bu sözleri iV

ten bendegan, biribirlerinin yü

züne bakarak: 
- Eh.. Artık efendi hapı 

yuttu... 
Diye fıs•klaşnlarken, boğuk 

boğuk Abdülfıamidin sesi du
yulmuş: 

- Dağırma.. Sus.. pışardan 
işitecekler .. . 

Diyormuş. 

Muhakkak olan bir şey varsa, 
o da Hacı Mahmut Efendinin 
Abd.ülhamide dainıa itidal tavsi
ye etmesidir. Suna binaendir ki 
Abdülhamit, en tehlikeli jurnal
ları onun vasıtasile tahl-ik ve 

tetl<ik ettirirdi .• Eğer vt:n1en jur
ııalın ash varsa Mahmut Efendi 
ne yapar yapar. jurnal edilen 
adamı: affettirmeye, eğ r bu
na muvaffak olamazsa, miimkün 
o dugu kadar cuz karlarmıya 

çalışır ve daima bu affak 
ol 

tep görmemiş 

beraber gayet 
tatlı bir kitap oku-

V'A!'ci:ı. a bmaencfir 
Beyle -1re {leşe • 

~·tzp d 
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l:Jlaııl>ul ( l~ı) ı ıııl'lrti. ) L8 l / r a-

uıofu n. ı !ı , ;;. ala t ıLrka ı-:~1. :?o.:ı ı!r: ı ıııo· 

fon . ~l .ıl.tturı...l .lz. 

Bü1ue1 :m l ıııı•tM \ ııı, ı ı ı:ı •o· 

1 tlv opc ra..--ı 

l.{e grat - 4~9 ııı utra ~o.~;; ha.Ik 

ş r ı l:uı,. :!l nıill ı lıilgill r, :?t ,:!O µ- ra· 

ıımfoıı. 2 1,.~0 piıy.ı ııo ı.. on C'rı . ~2 , 10 

kerıı. ıı ko n r ı 

Roma - ( 1 ll metr :? ! g:r .11 ııo ro 11, 
~1, ı .-, Bod f •O hın:ı op r,~ ı 

Pros~ ( Lb ııı tr'J :!U ıı oıı ıu.ı~ik i, 

21, :~0 ~· ıııofCı ıı kon:)•"ri , :!:! i C.11 ın ıı,,ik i. 

Viyana jL7 ıuatr ) ::!1 ui r " ya.· 

ha l ) ııp:ır-.aııı7. ısmill<ill li r oı ret, 

:!'J,ı;, a.k, a ı 1-ı.rn , e ri 

P te ( ;,oı> ınntr~ -O. l:-ı ""! •ıthır 

da ı,oıııf' li , :?:!, 1;; kon 1, :. .~.13 \. i rn 

or .. r.ıs ı. 

Varfova - (1411 me r } 2 ı gr:ı. o· 

fo n p ki, rı, 21 mu ;ıh.ıbe, ~ı,ı:; l'ıaf ıt 

musiki, 23,o;; ~ o ı · nd n- llar~·:ı lar . 

Berlin - ( 1635 ınotre ) 20 l ııgiliı· 

ce <lcrs, 20,~\(J Danken, 21 Bres:ıi rndaıı 
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tercih eder ve bunları Abdülb • 
mid okuyarak dinlemesini t v
si ye eylerdi. Abdülh mit, bir 
korku neticesi olarak ( Daiıstan 
alayı ) m lağvettikten sonra, 
nefsinin muhafazasını Arnavut ve 
Araplara tevdi etmekle kaJma
mış, ( Karadağlı ) ve ( Hırvat ) • 
lardan mürekkep bir muhafaza 
bölüğü teşkil etmeği düşünmiye 
başlamıştı. 

Bir gece Mahmut Ef. Hfuı
kara tarih okuyormuş. Okuduğu 
fasıl da, (Süleyman şah) ve (Er· 
tuğrul) devrine, o devirde şarktan 
garba göçen Türk aşiretlerine 
aitmiş, ve Mahmut EJ. birdenbire. 
durmuş. 

Abdiilhamit, birdenbire başını 
yastıktan kale.ırarak sormuş: 

- Ne durdun'? ... 

- Bakın efe.nelim. zklıma 
ne geldi.. Artık bu eski Türk
lere.len, saffet ve şecaatini mu

hafa eden yaln:z bir ( Karakeçili 
aşireti ) kaldr. Onlar da bereket 

versin, şebU.lere kasabalara gir
miyorlar.. Dağ başlarında c ki 

gÖ\,--ehc hayatını yaşıyorlar da, 

ondan ... Malüm ya. seneden sene

ye ( Söğüt ) e gelirken, büyiik 
ceddiniz, ( Ertuğrul ) un kabrini 
ziyaret ederler. 

Abdülhamit, birdenbire yattığı 
yerden sıçramış .. Yatağının içinde 
oturmuş .. 

Hacı ... 
Efendim? .. 
Bak aklıma ne geldi ? .. 
Buyur efendim. 

Beu bir muhafız bölü Ü 

yapmayı diişünüyord\:mı ya?. 

- E .-et efe dim.. 

- Ba adamlardan yapsam 
ne olur? .. 

( Arkas ı var ) 

..adam loit Corç 
fngiltcrcde bir adet vardır. 

Büy\ik park ve bahçelere malik 
olanl r haftada cumartesi ve parar 
giinleri parrdarmın kapılarım u
murua a~nrlar. Bu parklara gire· 
ceklerden a:Z b.ir miktarda duhu
liye alınır ve bu surette toplanan 
para ha)ı ır müesseselerine verilir. 
Geçen cuma günü Madaıu Loit 
Corç Krikkiteki parkını ertesi 

giinü gerecek olan ziyaret~i-lere 
haZtrtaınakta ve temizleme ame-
liyesine nnaret etmekte iken 
ayağı kayar.ık düşmüş ve bu su· 
kut neticesinde sağ kolu kırıl
mıştır. 

lik 
çiçekı i

ki taıbrtl:ır. Bu da 

ı ... t,rnôuI ın ~ i d b lıçıvanlık 

lı lıir l. it • r. r ... t.ı b 1 .. ı lı han 
::\ u rna.ra 10. 

Resim Şark 

lienıle ketim izin kıymetli bir içti• 
mai, ilmi , edebi &} hk mecmna.sı o-lan 
tHcsimll Şark) ın Ağusto 9 2 ıılisbası 
çıkıııııtır. 'l'ıı.vsiyıt etioriı.. 

Ağustos 6 

• 
merı 

• • 
ının 

K nserve a , öı··sü u et si 
Şa tile Servetini Bir Hısımına Bı ak 

Dünyanın garip tabiatli insan
ları her yerde vardır. Fakat bun· 
ların en garipleri muhakk k ki 
Angfo • S kson ırkına men uptur
lar ve bu ırkın mükem el bir 
enmuzeci olmak itibarile Ame
rik lılar arasın tesadüf olunur. 
B"lha uzun bir ref h devreıi
nin o memleket zenginlerine 
ilham etmediği " aykırılı n kai
m mıştır, denilebilir. 

Mesel Amerikan zengini sus• 
mayı çok sever. Onun içindir ki 
" sükut alhndır " dıırbı meselinin 
en p ra ettiği yer, bu z nginl 
rin m hfelidir. 

işte size bir mis • 
Amarikanın en zengin banka· 

larındaıı biri, bugU. Morgan isimli 
bir zatın idaresindedir ve meşhur 
Kröger rezaletinin meydana çık· 
rna wa da bu zat a bop olmuş· 
tur. Morganın babası, konuşmayı 
hiç şevmeyen bir adamdır. Mor
gan bir gün arkadşlarından 
birini evine davet etmek ister. 
Fakat bu arkadaşı çok gürüJtUcU 
ve şakacıdır. Babasının bundan 
hoşlanmaması ihtimali vardır. 
Genç Morgan arkadaşına der ki: 

" - Senin bize geleceğin gün 
ben şehre inemiyeceğim. Sen li
mana gelirsin. Bizim yatın ismi 
Korsandır. İsmi verir ve yata bi· 
nersiıı. Babamı yatta bul c ın. 
Kendisini selamla, fakat başka 
bir şey konnş:. a.,, 

Davetli olan nt, kendi .. ine 
verilen n.uihati harfi harfine tutar. 
Yatın eyri e sında cebinden 
bir gazete çıkarır, öbürü de bir 
mecmuaya rl:alar. Böylece Morgan 
ailesinin yalısr önü e gelir ve 
karaya çıkarlar. İhtiyar organ, 
oğlunun ta~ ·yesi i bilmcdi·i i in 
d:avetlWni bu derece sükuti g r
mekten öyle hoışfanır ki karaya 
ayak basar basmaz laemen oğlu
nu tebrik eder ve der ki: 

" - Ömrümde, bu derece 
hoş bir gence daha tesadüf et-
memiştim.,. Halbuki ihtiyar Mor
gan. oğlunun davetlisi ile yolda 
ilH kelime bile konuşmamıştır. 

* Konserve Kralı denmekle 
maruf Edvar Mak F erson, b-ir 

müddet evvel öldü. Birkaç gün 
evvel de vasiyetnaı:uesi ilan 
edildi. 

1 

Konaarve Krall, Edg 
Mak Fere n 

Mak Ferson'nun er eti 40 
milyondan fazladır ve hepsini de 
uıak akrabasından birine bırak· 
mıştır. Bunun sebebi şudur: 

Bir mühendis olan bu adam, 
bundan altı sene vvcl bir kaza 
geçirmiştir. 

Y ksek tevetttirlU bir elektrik 
teline dokunmuş ve bir anda dü
şüp ölmüştür. Fakat bir tabuta 
konularak ayin yap.ılm liıere 

kilis~ye götürülürken ölü, orada 
birdenbire dirilivermiştir. 

Bu hadiseyi unutmıy Ame-
rikalı milyarder, akrabasının ba• 
şandan böyle bir kaza gezmi ol
mas düşüner-ek bu serveti ona 
bırakmış ve bir de vazife tah
mil etmiştir. Kendisi tabuta 
konuld ctan onra bu tabutun 
içine, cueya ı inkıt a ağramıyar

cak bir milvellidiilhumura cihazı 
konacak; tabutwı üst .. ne ca 
geçirilecek ve iki ada tutu· 
larak bunlar ··temadi.yen bu 
cama bakacaklar. 

Eğer ölünün yüıünd e 
ı.rfak bir hayat eseri görür
lerse derhal haber verecekler ve 
ilk defa bu alameti gören muh&
fızda (5000) dolar lacak. 

Bir sene müddetle ölüsll üıı 
beklenilmcsioi istiy"Cn bu milyar-
der' de elbette ki vazene 
yer' de oldu w u at'iyetle iddi 
edilemez. 

En Kazançlı Meslek Hangisidir? . -

ade ühendisliği Çok 
C ··mert Bir eslektir 
(Ba1 tarafı 1 inci :.ayfada ) 

hayatına: gelince; şüphesiz bu 
ciheti de ihrn.~~ e~meyiz. 11 

Mustafa Reiit1 8. bu mühim 
noktayı tesbit, daha doğrusu iki 
meslek zümresini tefrik ettikten 

a, en uz o eıı· 

fek mtihaDI QlHele • e geçti ve 
ekeli k.i: 

- .. Lise ı bitiren 

ek, 

skk mtihab da evveli 
mec· 

:vaffak 
b ğlı bir 

t u aff akı et veya 
ret cö rt . ir, ya ka· 

zançlı ıchr, deiil idir? işte 
cevabı müşkül ola sual de budur. 
Bunun için de diyebiliriz ki, mes• 
leği cö ertliği zaman ve me1cftn 
şartlarına bailı bir İjtir. 

·----
F aka.t umwni vaziyeti göz önün • 

elen uzaklaştırmamak zarur ti · 
ele unutmamalıyız.,. 

Muhatabımız bu suretle ciddcıı 
eaasfı noktalara parmak basmıı 
oluyor ve sözlerine şöyle deva 
ediyor: 

.. - Şimdiye kadar memle-
ketimizde hukuk ve tıp me ... 
lekteri parlak birer meslek ha· 
linde gençleri cezbetmiştir. Esa· 
sen slek intihabında mem
lekette geçe mesleklerin cui
besi ve tesiri daha kuvvetlidir. 
Ben gençlerimize. maden mühen
disi olmalarını tavsiye edeceğim. 

ÇUnkü memleketimiz geniş ve 
mebzul bir maden ıuemlel(etidir. 
Bu madenlerin doğuracağı çok 
dOlgun bir sanayi şubesi mevcut• 
tur. Kazanmak ve muvaffak ol· 
mak istiyen gençler bu sahada 
çalıımalıdırlar.,, 
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TİMURLENK 
-45- Muharriri : lf lf 

İki Eş Her Yerde Aş Bulur! 
Eşsiz Aş Neye Yarar .. 

fi 

Açlıklarını Unutmıya 

SON POSTA -----·-\ C\ tul, bl} ,li; , 11.W .d 1 

~nıete~ı 

ıdare : Jı-t :\11 lıut: Eskt zaptıy~ 
çatalı;eşıııo ıokağı ::!J 

'frlcfon lstaııi>..ıl - 20203 
l'osta kutucu: l::;t:ınlıul - 74t 
'fdgrar: ı t:ı.ııbııt so~ro::> l'.\ 

f ı A Ti ABONE 
1·t H.K 1 Y ~ 

ı: c ne b ' 

1400 Kr. ı !-;ene 2iOiJ Kr. 

'i50 • f At 140J • 

40U • !i • t;OJ • 

löJ • 1 • 3JJ • 

Gelen <' r.h geri , ·eril ınoı. 
Ufiııl:ırJnn ıııcs' uliyet ııl ı n ın ı,ı 

,0,·.ııı ıçın mektuplar' ü lmruılu.L 
Pul ıl: vo~· lnıı mJır. 

AıJre'I t!<'ı.pştırılııı o ,;I l'.? J J kurtıjttır. 

sürdüler, sabit bir seraba doğru 
koşar gibi yol aldılar, nihayet 
gözlerinde kutsileşen menzile 

vardılar. 
Genç binbaşı, dizginleri eline 

alarak haykırmak, harabe sakin
lerini gelişlerinden haberdar et· 
mek istedi. Orası meçhul felaket 
günlerinden arta kalmış matemli 
bir abideye benzemekle beraber, 
boş değildi. Bir köşeciğinden çı
kan duman, içinde insanlar bu
lunduğunu ispat ediyordu. Bina
enaleyh uluorta içeri girmek is· 

temi yordu. 
Fakat ağzını açıp bağırmasına 

mahal kalmadı, harabenin kovuk
larından dişarıya birer ikişer 
adamlar dökülnıiye başladı. Hep 
silahlı ve hepsi nahoş bakışlı olan 
bu dizi dizi adamlar türkmenlerdi. 

Binbaşı, harabeden sessiz bir 
akışla kendi etrafına yıgıhveren 
kütleyi şöyle bir gözden geçirir 
geçirmez kaşlarını çattı. Çün
kü bu Türkmenlerin, dağda
ki çeteden daha yaman oldukla
rını anlamıştı. Onlar, insafsız 
tazyikler altında yaylaklarını, kış· 
!aklarını ve hatta kadınlarını 

başkalarına terketmeğe mecbur 
kalan avarelerdi. Yurt hicranım, 
f·admsızlık ıstırabını şu veya bu 
köye baskın yapmakla avutuyor
lardı. Zulüm gördükleri için za
lim olmak ıstırarmda kalın ş· 

lardı. Kuvvetin yumruğile 
vicdanları sarsıldığmdan kendi 
yumruklarını daha zayıf olanların 
başlarında oynatmak yolunu tut

muşlardı. 
Genç Binbaşı, çok seri bir 

düşünlişle bütün bu noktaları 
zihninden geçirdi ve yeni bir 
tehlike ile karşılaşhğını anladı. 
Harabeden çıkanlar ne selam 
\•ermişlerdi, ne " hoş geldiniz ,, 
demişlerdi. Bu da onların 
kendilerini konuk saymadıklarını, 
hüsnü kabule hazırlanmadıklarmı 
ispat ediyordu. O halde müda
faa vaziyetine girmek, hem de 
vakit geçirmeden o vaziyeti ta· 

kınmak hızım geliyordu. 
Başkn bir adam, o şerait al

tında ve o yorgunluk içinde mu
hakkak ki yese düşerdi. Binbaşı, 
miistesna yaradılmış olanlara ya· 
kışan yiiksek bir celadetle şaşır
maktan, fliture düşmekten kendini 
muhafaza etti, hayret verıcı 
bir çeviklikle karısını yakaladı, 
tıpkı bir oyun topu atar gibi onu 
viranenin uzağına, epeyce uza
ğına fırlattı, müteakıben atına 
sıçradı, kılıncın~~ çe,\dp bekledi. 

O, tehlikeden uzaklaştırmak 
için karısını fırlatıp atarken 
Türkmenler bir ağızdan bağır-

mışlardı: 
- Soyalım 1 
Bu bir tek kelimede ıUrekJi 

bir facianın bütfüı ana hatlara 
çınlıyor demekti.Genç binbaşı, 
ve hatta havada bir münhani 
resmederek taşlar üzerine diişen, 
teninde ağır sızilar hisseden Ul-
cay Hatun, Türkmenlerin "soya
lım,, demekle neler kastettikleri
ni anlamışlardı. Soymak, er
keği elbisesinden, silahın
dan ve hayatından tecrit etmek 

deıuekti. 
(Arllaaı nr) 
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Diyor Ki: 
Çirkinleşir,, 
Çok Güzeldir ? 

İarınm ayakları .. 
yani sorduğu

nuzun ikincisi .. 
çok spor yapan 
kadınlarda artık 

acera Geçirmek lstiyen 
Hayalperest Bir Kız 

Kızı 
Yaşadı 

Salvator Cümhur Reisinin 
Tehlikesiz Bir Sergüzeşt 
Londra ( Hususi ) - Her ıene , ... 

muayyen bir tarihte, içtimai ha· 
yata girecek çağa gelen yüksek A • 

aile kızları, fngiliz Kıraliçası ta•~ 
rafından kabul edilirler. Bu v&· 
ziyette bulunan genç kızlar için l 
hususi bir sıfat kullanırlar. Bun
lara " Debütant ,, derler. Bu hft· 
dise, lngiliz Kıral ailesinin ilrn· 
met ettiği Vestminster ıarayında 
ihtişamlı resmiknbuHere vesile 

teşkil eder. 
Bu sene İngiliz Kıraliçası ta-

rafından kabul edilecek genç 
kızlar arasında Cenubi Ameri-
kanın San Salvator bül<ümeti 
cümhur reisinin kızı Matmazel 
Elcna dö Aranjo da bulunuyordu. 
Ailesi kızlarile beraber lngiltereye 
gelemediği için Matmazel Elena 
yalnız gönderilmişti. Bu sırada 
San Salvatorda ihtilal çıktı, Cum
hur Reisi mevkiinden ayrılmıya 

mecbur oldu. Onun mevkiini 
terketmesi tizerine kızının da 

İngiliz Kır al içesi tarafından ka
bul edilmesini icap ettiren es· 
bap ortadnn kalkmış oldu. Kabul 
merasimine iştirak edemedi. Bu 
ıırada, İngiliz efkarı umumiyesini 
şiddetle altıkadar eden bir hadise 
oldu. 

Matmazel E!ena dö Aranjo 
birdenbire ortadan kayboluverdi. 
Genç kızı arayıp bulmak için yapı
lan büti\n araştırmalar boşa çıktı. 
Matmazel Elenadan hiçbir eser 
buluna mı} ordu. 

Genç kızın bir felakete kur
ban gitmiş olması ihtimalilc her
kes iiı lidini kesmek üzere iken 
Portckize sefer yapan bir gemi 
kaptanından bir telgraf geldi. 
Bu telgrafta, Matmazel Eleıı.t'nın 
gemisile beraber Portcki7.c git
tiği bildiriliyordu. Fazla . tafsil atı 

Matmazel Elena 
il.tiva etmeyen bu telgraf, bir 
hayli merakı mucip oldu. Fakat 
az sonra işin mahiyeti anlaşıldı: 

Meğer Matmezel Elena ser
guzeşt romanlarını çok seven bi: 
kızcağızmış. Okuduğu eserlerin 
tesirile bir gün Londradan kalk
mış, F ransaya geçmiş, ora ela bir 
erkek elbisesi tedarik etmiş ve 
hareket etmek fizere bulunan 
bir İngiliz gemisine gitere:.: de· 
nize açılmış Gemi, fırtınaya tu
tulmuş, saklandığı yerde bir 
hayli sıkıntı çeken genç kız 
dayanamıyarak buradan dışarı 
çıkmış. Bir tesadüf eseri olarak 
kaptanın karısı da gemide bulu
nuyc>rmuş. Genç kız kaptanın 
haremine teslim edilmiş ve böy
lece. salimen Portc!<İze gi cbilmiş. 

lngili:ı hükümcti, genç !cızı 
muhafaza altında Cenubi Amc
ri kaya b o.ıdermiştir. 
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ANAK ALE 
- 65 - Yazan: Ceneral OglanJer 

· Tüı·k Toplarının Ateşi Altında Eriyen 
Kıt'alar Takviye Ediliyordu 

Arıburnundan lçerlere glderkenr astgellnen mUfkUI manlalı saha 

İkinci sırtlarda, bilhassa 400 yordu. Karanlık basınca, tepenin 
rakımlı tepede Avustralya fırka- şark tarafında bütün glin Tllrk 
ıınm J 2 fırkasından on fırkası hücumlarını kıran fedakar fakat 
muharebeye tutuşmuştu. O gün yorgun efrat asıl hatta ricat etti. 
bütiln gün fasılasız bir surette Fakat Türkler, o dakikada 
harp devam etmişti. Müdafaada bu ricati takip edemiyecek bir 
kalmak emrini aldıkları için, halde idiler. Bu sebeple o gece 
burada bulunan Avustralya tepeyi yalnız ölüler işgal etmişti. 
kıtaatı sol cenahtakine nisbetle O sıra da daha cenupta 27 
daha munbzamdı. inci alaydan ayrılmış küçük bir 

Diğer taraftan 400 rakımlı kol öğleden sonra Mcay'm sağ 
tepe de Türk toplarına iyi bir ni· cenahına hücuma kalktı. Y arıni 
ıangah vazifesini yapıyordu. Saat saat sonra karşılarına çıkan fngi-
on bire doğru Türkler bir cebel liz kuvvetlerini yenerek sahile 
bataryası ile burayı ateşe aldılar doğru uzandı. Sonra sahilden 
öğleden sonra da Türk topları zırhlı ateşine maruz kalmamak 
burasmı devamh ve iyi endahth İçin geç vakte kadar bir 
ıarapnel ateşi ile örttüler. sırtın · arkasına saklandı. Son· 

Avustralya kıtaatı uzun gün ra saat sekizle on arasında 
topçu yardımından mahrum kal- taarruz tekrar başladı ve dördUncll, 
dı. Siperler de henüz kaıılmamıı 8 inci farkalarm siperlerine hücum 
bulunuyordu. Bu sebeple bu şa- etti, fakat bu taarruz kolaylıkla 
rapnel taarruzundan çok zarar durduruldu. 
gördüler. Bu, 25 nisanda Türklerin 

Bununla beraber tepenin şar· Avustralyaldarın mevzilerini al-
kmdaki kıtaat muannidane mev· mak içjn yaptıkları son teşeb-
kilcrini muhafaza ettiler ve Türk- büstü. Fakat solda ve ikinci sil-
lere öyle bir ateş açtılar ki, düş· sile boyunca bütün gün ve bütün 
man bir daha bu tepe üzeri· gece muharebe edildi ve bilifa-
ne gelmiye teşebbUs etmedi. Bu sıla mühimmat sarfedildi. 
muannidane mukavemetin çok (Arkas! var) 

faydası oldu. Çünkü arkada tepe· =-
nin garp tarafında bulunan asıl Rusyadan 
Avustralya kıtaat. arasında mil· 

·him hoşluklar mevcuttu. Mütehassıs 
Bu boşluktan endişede bu-

lunan Kolonel Mcay öğleden Geliyor 
sonra takviye kuvyetleri istedi. 

Fakat akşam Yeni Zelant kıta· 
atı yetişmeden evvel bir nefer 
göndermek biJe mümkün değildi. 
Halbuki Jeneral Bridge bu la· 
buru hiç bir yerde kullanmama• 
ğa, ve her ihtimale karşı elinde 
ihtiyat olarak muhafaza etmeğe 
karar vermişti. 

Fakat saat 4,45 te, Mcay ye-
niden yardım istedi. Derhal ken
disine bir tabur asker gönderil· 
mediği takdirde vaziyetin çok 

' vehamet kesı: edeceğini bildiri)'or
du. Bunun üzerine j eneral Bridg 
bu talebi is'af etmenin imkansız 
olacağını diişünerek, dördüncü 
tahnru sağ cenaha gönderdi. 
Fakat bu takviye kıtaatı hareket 
eder etmez, sol canahta Kolonel 
Braund imdat işareti verdi. Der
hal yard ım gönderilmediği tak
dirde vaziyetin tehlikeye düşece
ğini haber veriyordu. Fakat artık 
gönderecek bir ne.fer bile kalma· 
mıştı. 

4 üncü taburun yardımile sağ 
c~nalıtaki açık kapanmıştı. Ak
~arn saat albda vaziyet düzel· 
mişti. Mcay'm cephesi şimdi de
niz kenarmdan 400 rakımh te
peye kadar uzanıyordu. Bu cephe 
asai"t yukarı 1000 &0etre tutu-

Moskova, 5 (A. A.) - inşaat 
Projeleri Devlet T röstil Müdürü 

Orolofun riy:ısctindeki miile
hassıslar grupu Türkiye Hü
kumeti tarafından bazı sınat 
teşebbüsat hakkmda plan ve 

projeler tanzjmi için yapdan 
davet üzerine Türkiyeye hare-
ket etmiştir. Bu projeler 
Sovyet hükumeti tarafından 
Başvekil ismet Paşanın Mosko
vadaki ikameti esnasında Türki
yeye açılan 8 milyon dolarlık kre
diye tevfikan yapılacak ~ipa
rişlerin tahakkuku şeklinde tat
bik edilecetir. Grup azası meya .. 
n ında şu zevat bulunm llctadır: M. 
Glagebın, mimar M. Nikolayef, 
su mecrası ve kanalizasyon mü· 
te~ass ı sı Profesör M. Samgin, 
jeoleji mütehassısı M. Troyanski, 
kutret mütahasstsı M. Voiiski, 
planla ihzarı miitehassısı iktisatçı 
M. Kovalevski. 

Sovyet mütehassısları Türki-
yede iki ay kadar ikamet ederek 

tabii şeraitin ve yapılacak işlere 

ait projelerin ihzarına lazim olan 
diğer hususatın tetkiki için Tnrk 
mütehassıslarile birlikte Anado· 
lunun muhtelif mıntakalarını ziya· 
ret edeceklerdir. 

SON POSTA Ağustos 6 

Dünya Güzeli ransa 
• 
ihtişamlı Gün er Geçiri o 

Halk, Güzelimizi Heyecanla Alkışlıyor 
( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

duyduğum iftiharı takviye ettiler. 
Kendilerine çok minnettarım.,t 

Belçlk11 Bazetelerl 
Anvers, J - Tilrkiye Güzel

lik Kraliçesi Keriman Halis Ha· 
nımm Dünya Güzeli intihabı bU
tlln dünyada olduğu gibi bUtnn 
Belçikada da büyük alAka uyan
dırmışbr. Bilhassa Belçika şehir· 
lerinde bulunan Türkler bu gllzel 
Türk kızınm intihaba girmesinde 
hazır bulunmak üzere Spa'ya git
mişler ve seçme neticesini de
rin helecanlarla bekleşmişler· 

dir. Nihayet mesut netice hepi· 
mizi bahtiyar etti. 

Belçika matbuatı Türk güzelinin 
zaferi etrafında havadis ve mUtale
alara sütunlar,sayfalar tahsis ettiler. 
dUnya matbuatı gibi onlar da 
bu hadisenin ihtiva ettiği ehem .. 
miyet ve manayı tebarüz ettir• 
meğc çalıştılar. Bazılarından kn
çtik parçalar alarak yazıyorum. 
Lil Malen Danversln makalesi 

Mesela burada çıkan Lö Maten 
Danvers gazetesi bugflnkll nüıha· 
smda diyor ki: 

" Takriben otuz milletin gll
zellerinin iştirak etmekte oldu 
ğu dünya güzeJlik mUsabaka.sı 
Belçikanın en güzel ve sihirli mın 
takalarında bütün şaşaası, bUtiln 
zarafer, güzelliği ile 14.tif bir gül 
demeti gibi inkişaf ettikten 
sonra nihayet bugün Spa kasa
basında tetevvüç merasimini icra 
etmiştir. Bu merasim, harikulide 
bir şaşaa, emsalsiz bir zarafet, 
hararetli bir muhit içinde cere
yan etti. 

Cihan Kıraliçeliğinin intiha
b:mda azami dikkatler sarfedildi. 
Bunun için her tlirlü tedbirler 
alınmıştı. Hak ve adaletin tahak· 
kuku için bu derece itina göste
rilmesi nadiren vaki olmuş haller· 
dendir. 

Seçilecek güzelin diğerlerine 

bihakkın tefevvuk etmesi için 
büyük ve titiz bir dikkat ve 
itina gösteıilmiştir. 

Jüri çok nazik bir vazife 
karşısında bulunuyordu. Tam bir 
hakkaniyet ile hareket etmiş ve 
kat'iyyen aldanmamış olmak için, 
güzelleri birçc;k defa karşılaştır· 
mış, herbirinin diğerlerine te· 
fevvuku ve riiçhaıı sebeplerini 
tetkik eylemiştir. Jiiri azası ara
sı~da, miizakere ve münakaşalar 
çok şiddetli olmuştur. 

Saat beşe doğru kat'i karar 
verilmiş ve Tül'k güzeli cihan kı· 
raliçesi ilan edilmiştir. Bu karar 
sürekli ve hararetli bir alkı ş tu· 
fanı ile karşılanmıştır. 

İşte, böylece Picrre Lotinin 
taziz ettiği Aziyade'nin, uzak bir 
hemşiresi şanlı dünya güzeltik 
tacını kazanmıştır. 11 

Neptun Danvers' Jn Yazısı 
Neptün Danver:> gazetesinde 

de Spa' dan alınmış şu telgraf 
vardı: 

Spa, 31 Temmuz ( Hususi 
Muhabirimizden) - Dünya Gü· 
zellik Kraliçasunm tetevvüç me
rasimi çok lfılufkar ve parlak bir 
havada hararetli bir surette ya· 
pıldı. 

Spa gazinosunda, bir senelik 
gUzelJik başmetpenahmın ilim 
merasimi, müthit bir kalabalık 

DUnya gUzellnln fık resimlerinden biri 

huzurunda icra edildi. Gazino, gaı:eteci kabul edilmiı, nede blSy• 
davetli ve merakhlarla hıncahınç le bir ıöz aöylenmiıtir. Aile 
dolmuıtu. mahremiyetine tecavüı eden bu 

28 gUzel saat beşte, jüri önün- haberi.o intişarından çok mötees· 
den resmigeçit yapar gibi geç· · · sırız.,, 

miştir. Bu geçitte hariçten kimse 
bulunmamıştır. Bundan sonradır 
ki, gUzeller, bazırunun karşısına 

çıkarılmıştır. 
Kraliçe Diyor ki: 

Halkın, en ziyade alkışladık
ları güzeller şunlardır: Tilrk güzeli, 
Alman güzeli, Yugoslavya İspanya 
Belçika ve Rusya güzelleri. Bu
glln saat altıda, 1932 cihan gü
zellik kıraliçeliği mutantan bir 
surette ilan edildi. Türkiye giizeli 
Keriman Hanım dilnya güzellik 
kralıçası seçilmişti. 

Keriman Hanımla bizzat bir 
mülakat yaptım. Suallerime şu 
cevabı verdi. 

"- Hayatımı katiyyen değiş· 
tirmek emelinde değiJim. Sadece 
tahsilime devam edeceğim . . , 

Dünya Güzeline mev'ut yüz 
bin fran~ kıymetindeki mücevher 
intihabı müteakı!> derhal M. 
Marguet tarafından Kıraliçaya 

teslim edilmiştir. 

Türk güzeli gazinodan çıkar
ken sokakta merakla bekleyen 
kalabalık ve kesif bir küt· 
le tarafından şiddetli ve 
sürekli alkışlarla selamlanmıştır. 

La Nasyon Beljo gazetesinin 
de 1 ağustos nüshasından şu 

parçaları alıyorm: 
Bir Vazı Milnasebetlla 

Dii.ı bazı gazeteler Dünya 
Güzeli Keriman Hanımın evlen· 
mesine ait olarak bazı yazı l ar 

neşrettiler. 
Haber aldığımıza göre bu ya· 

zılar Keriman Hanımın ailc!ıini 
teessür düşürmüştür. Bu hususta 
dünya güzelinin amıcası Muhlis 
Sabahattin Bey şunları söyle-
mcyti: · 

" - Kerimanm hemen evlen· 
dirileeeği şeklinde bazı gaz~tele
rin verdiği havadis tamamen asıl· 
sızdır. Bizim tarafımızdan ne bir 

Felaket 
ltalyada Mezruat 

Harap Oluyor 

Roma, 5 ( A.A. ) - İtalyanın 
birçok yerlerinde hüküm sürmek
te olan bozuk havalann ehem
miyetli zarar ve hasar ika ettiği 
zannedilmektedir. 

Triyeste civarında Konegliano
da çıkan bir fırtma ekinlerde bir 
milyon liretten fazla hasara se
bep olmuştur. 

Pesauo eyaletinde yağan dolu 
ekinleri hemen hemen tama· 
mile tahrip etmiştir. 

On Kişi Asılacak 
Lima, 5 ( A.A ) Divanı 

harp 1 O ihtilalciyi idama ve 15 ini 
de hapse mahkum etmiştir. 5 
mahkum bu sabah idam edilmiştir. 

Buğday 

Ziraat Bankası Bugün 
Harekete Geçiyor 

Ziraat Bankası buq-ünden iti· 
baren buğday satın almıya baş· 
lıyacaktır. Bankanın köylüden 
alacağı buğday bir milyon Hrahk 
olacakhr. 

Buğdaylar İstanbul, Ankara, 
İzmir, Eskişehir ve Konyada de
po edilecektir. Banka buğday 

almıya başladıktan sonra fiatin 
bir miktar yükselmesi beklen-
mektedi. 

Fransada Harici Siyaset 
Paris, 5 ( A. A. ) - Başvekil 

M. Heryo nazırlar meclisnde ha
rici işler hakkında beyanatta bu
lunmuştur. 

• 
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Acaba lngiltereye Döneyim Mi? - 150 Bin İngiliz Liralık Servet • Bu Taş 
Parçası Başıma Bela Olmuştu - Bütün Ceplerim Dolu idi 

Nihayet ısabarsızhğımm ıon 

haddine varıp dayandığı bir da
kikada geminin rıhtımd<.ın ayrıl
mıya başladığını gördUm. Auml 
merak ve endişe ile bekliyordum: 

- Allah vere de durmasa! di· 

yordum. v 

Filhakika durmadı, Bogazdan 
geçerek açık denize daldı. 

Bu dakikada hissettiğim me
ıerretin derecesini size anlata
mam! Gayriihtiyar1 olarak ulık 
çalruıya, lngiliz bahriyesinin mar
ıı olan: 

- Britanya, Britanya 1 ıarkı· 
aını mırıldanmaya başladım. 

Rişar Ston ile zevcesi, İngiliz 
bankasından çaldıkları ( 200 ) bin 

liranın ( 150) binini bana bıra-
karak Berezilyaya gidiyor-
lardı. Doğrusuna bakarsanız 
kim bilir ne pahasına elde 
ettikleri muazzam servetin mü
him bir kısmını bana bırak
mışlardı, fakat yine vaziyetlerin
den şikayet etmemeleri lAzımdı. 
Öyle ya, ellerinde kalan para az 

değildi, beş yllz bin Tü~k lirası 
yapardı ve bu servet ıle pal
miyelerin altında, muhteşem 
bir kö,kte, sefalete ebediyen 

tövbe ederek ferih fahur yaşamak 
mümkUndO. 

Korkacakları yalnız bir ihti
mal vardı, bu ihtimal de telsiz 

telgraf vasıtasile Rio zabıtasının 

haberdar edilmiş olması idi. Bu 

takdirde karaya ayak bastıkları 

dakikada tutulacakları muhak

kaktı. Maamafih ben enini bo

yunu güzelce ö~çtükten sonra bu 
ihtimali hiç te varit görmedim. 

{ Fotoğraf Tahlili Kuponu 

'l'al>iatiııizl öğrenmek istiyorsanıı 

fotoğraf mm 5 adot kupon ile bir· 

likto gönderiniz:. rotoğrafııııı sır;ıy.ı 

tabidir ,.e iade cdilmeı. 

lt;iın, mcsluk 
l'eya ean 'dl? 

Hlılundu~u 
ıııornl<'kot 

' rotoğraf iııti1ar 

edecek mı ? 

Foto.,rnfnı klito,i 30 kuruşluk 

)'! ııı m J,: l iliııdt> J:fııd<.ril elıilir. 

Şu hAlde beniGı için de or
tada endişeyi mucip bir sebep 
yoktu. Hatta bu karı koca bir 
polis hafiyesinin kendilerinden 
150 bin lira aldığını söylese bile .. 

Binaenaleyh bu cihetten müs
terihtim. Fakat kendi şahsi se· 

IAmetime gelince: Bu noktadan 
pek emin değildim. Zira tekrar 

Avrupaya dönecektim ve bu sıra

da da kim bilir ne gibi nageh
Zllhur hAdise1erle karşılaşacaktım? 
Vakıa Bil Çarper ile Manzanaya tt.

sadiif etmiyeceğim hemen hemen 

muhakkak ise de insanın istik

balde ne gibi tesadüfler jle kar

şılaşacağı hiç belli olmaz! 

Her ne ise billün bu ihtimal

ler varit olmakla beraber şim

diki halde vaziyetimin gereği gibi 
salah kespettiği de aşikardı. Zi-

ra cebimde 150 bin İngiliz liralık 
muazzam bir servet vardı. Fazla 

olarak Rejan elması da elimde idi. 
Fakat elmas dedim de hatırıma 
geldi, şimdi bu taş parçası benim 
ifin tamamen faydasız bir bal 

11 

SÜ-DO-BONO 
PERTEV 

mani olur. .. 
Artvin Nafıa Başmü-

hendisliğinden: 
1) Artvin - Maradit şosesinin 5+000 kilometresinde 937.73 lira 

bedeli keşifli Artvin köprüsü 
2) 44 +000 kilometresinde 5:!33. 18 lira bedeli keşifli Deviskel 

köprüsü 
3) 59 +000 kilometresinde 973 lira bedeli keşifli Glaskor köprüsi\ 
4) 60-t 000 kilometresinde 1881.82 lira bedeli keşifli Heba köprüsil 
5) 68 1-000 kilometresinde 254.36 lira bedeli keşifli Maradit köprüsü 
6) Artvin-Ardahan şöscsinin mcbdeinde 6041.72 lira bedeli keşilfi 

Sotibar köprüsii 
7) 25+000 kilometresinde 12'l3. \8 lira bedeli keşifli Berta köprü

sü ki ceman 16550.97 lira bedeli keşifli 7 adet köprünün tamiratı 
21 giin miiddetle ve kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 
Şeraiti kanuniyeyi haiz taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu 
ııisbetinde teminat akçeleri ve teklif mektuplan ile 15-ağustoa-
932 tarih ve pazartesi günü saat on beşte Artvin nafıa koınis• 

onuna müracaatları ve tafsilat almak istiyenlerio Artvin Nafıa 
Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

almıştı, zira bir tilrlil satamıyor- ı 
dum, fazla olarak satmıya çalı-

şırken başıma bir bela gelmesi 
ihtimali de vardı. 

Her ne ise, bu ilerde düşü-
nülecek bir meseleydi, bu daki
kada beni işgal eden şey 150 

bin İngiliz lirasınm taşınması 
meselesiydi. Filhakika pantolonu-

mun, yeleğimin, ceketimin, göm
leğimin bütün cepleri bklım tık .. 
lım dolu idi ve bu halde nazarı 
dikkati celbedeceğim muhakkakb. 

Düşündiiml Hayır, hayır, bu 
halde vapura binemezdim, peki 
burası böyle... E, ne yapacak• 
hm? Bunu bilmiyordum. 

( Arkaaı var ) 

Mütek~idin Eytam Ve Aramil Maaş 
Eminönü Malmüdürlüğünün n1aaş Kadıköy Malmüdürlüğünün 

Günleri 
Üsküdadr Malmüdürlüğünün 

maaş günleri 

6-8-932 Cumartesi 

7 " Pazar 
8 ,, Pazartesi 
9 ,, Sah 

1 O ,, Çarşamba 
11 " Perşembe 
13 ,, Cumartesi 

14 " 
15 " 

16 " 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 

17-8-932 Çarşamba 
18 ,, Perşembe 
20 Cumartesi ,, 
21 Pazar 

" 22 Pazartesi 
" 23 ,, Salı 

2~ ,, Çarşamba 
25 ,, Perşembo 

6-8-932 Cumartesi 

7 " 
8 " 
9 " 

10 " 
11 

" 

13 " 
14 " 
15 " 
16 ,, 

ı 7 " 
18 " 
20 ,, 
21 

" 

Pazar 
Pazartesi 

Salı 
Çarşamba 
Perşembe 

Cumartesi 
PaJ.ar 
Pazartesi 
Salı 

Çarşamba 
Perşembe 
Cumartesi 
Pazar 

günleri maaş günler 
Beyazıt tediye ıubesi : Beyazıt mülga Sultanabmet tediye ıuhesi : (Mülga 

zat maaşları dairesinde Dllyunu Umumiye binasındaki gişede) 
Kadıköy baı: içinde Paşakapısındaki dairei mahsuıada 

ikinci rıite 

Mülkiye yetimleri 

544 - 599 
595 - 640 
641 - 690 
691 - 740 
741 790 
791 - 840 
841 - 890 
891 - 940 
941 - ila 

ilmiye tekaülleri 

Mülkiye tekaütleri 
3336 - 3406 
3407 - 3476 
3477 - 3547 
3548 - 3617 
3618 - 3688 
3689 - ili 

ilmiye tekaütleri 

Birinci gişe 

Askeri yetimleri 

1191 - 1241 

1242 - i299 
1291 1340 
1341 1390 
1391 1440 
1441 1490 
1491 1540 
1541 1590 
1591 1640 
1641 ilci 

Askeri tekaütlerl 
5681 - 5781 
57R2 - 5881 
5882 - 5981 
5982 - 6081 
6082 - 6181 
6182 6281 
6282 6381 
6382 ilA 

ikinci' ıit• 

Mülkiye yetimleri 

1 60 
61 - 120 

121 - 189 
181 - 240 
241 - 300 
JOI - 360 
361 - 420 
421 - 500 
501 - ili 

Hizmeti yaaanlye •• 
auac• m••tları 

Mülkiye tckailtleri 
3001 - 3040 
3041 - 3080 
3081 - 3120 
3121 - 3200 
3201 - 3280 
3281 - 3320 
3320 - ili 

Birinci gi~e 

Asker yetimleri 

1 - 119 
120 - 238 
239 - 347 
348 - 466 
467 - 585 
586 - 704 
705 - 823 
824 - 942 
946 - 1961 

1062 - ili 

Aski tekaütleri 
5001 - 5080 
5081 - 5160 
5161 - 5240 
5241 - 5320 
5321 - 5400 
5401 - 5480 
5481 - 5550 
5550 - ila 

ikinci ne. 
MDlkiyc dul ve 

yelimlerl 

1 - 60 
61 - 120 

121 - 180 
181 - 240 
241 - 300 
301 - 360 
361 420 
421 - 480 
481 - 540 
541 - ilA 

Mülkiye tekaütlerl 
1500 - 1600 
1701 1700 
1701 - 1800 
1801 - 1000 
1901 - ili 

ilmiye tckaütleri 
lımiye yetimleri 

Hidematı vataniye 

Birimci rl .. 
Aakerl dul Ye 

1•tlmlerl 

3000 - 3100 
3101 - 3200 
3201 - 3300 
3301 - 3400 
3401 - 3500 
3501 - 3600 
3601 - 3700 
3701 - 3800 
3801 - 3900 
3901 - ili 

Askeri tekaütleri 
5001 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5JOO 
5301 - 5400 
5401 - 5500 
5501 - 5600 
5601 5700 
5701 ilA 

ikinci rit• 
Mlllkl1e dul " 

yetimleri 

5000 - 5060 
5061 - 5120 
5121 - 5180 
5181 - 5240 
5241 - 5300 
5301 5360 
5361 5420 
5421 5489 
5481 5540 
5541 - ill 

Askeri tekailtlerf 
1 - 112 

113 - 225 
226 - 337 
338 - 449 
450 - 600 
601 - 750 
751 - ila 

ilmiye maaşatı 

Blrl-1 gltc 
Aakerl dul ve 

7etlmleri 

2000 - 2140 
2141 - 2280 
2281 - 2420 
2421 - ısoo 
2561 - 2700 
2701 - 2840 
2841 - 2980 
2981 - 3120 
3121 - 3260 
3261 - ilA 

MüHtiye tekaütler 
4009 - 4054 
4051 - 4100 
4101 - 4150 
4151 - 4200 
4201 - 4250 
4251 - 4300 
4301 - 4375 
4376 - iia 

EyGp yoklama mahalli B•tlktaı knııall 

Beyoğlu kazası 
Galatasaray 'ubesinden: 

fatih yoklama mahalli 
Cağaloğluada Düyunu 
Uaıuın iye binasında 

/ukcrin dul ve cylamı 

Samatya yoklama ma· 
halli Samatya 
Man:ıatırda 

Aakcrln dul ye e1t•mı 

Defludarda Eyüp mali- Beşiktatta Akaretler 
ye Ş. blnaaı dahilind• C. H. F. Bln:ısında 

Aakcrhı dul ve •yt•mı Askerin yetimleri 
Askerin 

1 
101 
201 
301 
401 
501 

eytaıuı 

100 

200 
300 
400 
500 
650 

Mülkiye eytamı 

ioo ı - 2 H}() 
2101 - 2200 
2201 - 2300 
2301 - 2450 
Mülkiye ve il mlyo 

tekalidı.ı 

3001 - 3100 
3101 - 3200 

3?.01 - 3300 
3301 - 3450 
Askeri tekaüt 

Askerin eytamı 
4001 - 4100 
4101 - 4200 
4201 - 4300 
4301 - 4400 
4401 - 4500 
4501 - 4700 

Mülkiye ilmiye ~ytomı 

6001 - 6150 
6401 - 6450 

1 200 
201 4u0 

401 600 

601 800 
801 1000 

1001 1146 

1147 - 1297 
1298 - 1448 
1449 - 1599 

1600 - 1750 
1751 - 1850 
1851 - 1942 

1944 - 2073 1 130 
2074 - 2204 131 260 
2205 - 2340 261 390 

Mı.ılki dul ve yetim 391 520 

739l - 7516 521 650 
7517 - 7642 651 780 
7643 - 7766 781-daha yukan 

Mülki dul ve yltam Askeri tekaütler M· l' . . 1 . 

2341 
_ 2446 ü n:ıye yetım erı 

7059 - 7225 5075 - 5200 3001 - 3630 
2447 - 2591 7226 - 7390 5201 - 53'lô 3631 - 3770 

MU. yetim Askeri tekaütleri 3771 - 3890 
6701 - 6880 4283 4382 5327 - 5462 Askeri tekaiitleri 
6881 - 7058 4383 4482 1601 - 1769 

Askeri tekaüt 1770 - 1974 
3501 - 3700 4483 4582 1975 - 2111 
3701 - 3900 4583 - 4682 21 ı 2 - 2285 
3001 - 4 J ()() 4683 - 4782 2286-dah~ yukarı 
4101 -daha yulıan 4783-daha yuk&ı'.· Mlill "ye tekaütleri v. llmlye 

Mülkı tekaüt Millkı tekaüt 6001 - 5165 
8201 8400 8579 - 8704 5166 -daha yukan 

Pazartesi 1001 l JOO 
Sah 1101 1200 

22 ti 

8401 - 8578 8705 - 8830 6001 -daha yul&an 

' 

23 " 
24 " 
n ... 

Çarşamba 120l 1300 
n _____ a.. ... ___ 1301 - 1500 

Mülkiye tekaüdll 
6201 - 6300 
6301 - 6450 
Askeri tekaüt 
5001 - ~ıoo 

5101 - 5200 
5201 - 5300 
5301 - 5400 
5401 - 5500 
5501 - 5600 
5601 5700 
5701 - ili 
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12 Sayfa 

Eczacı başı 

S. FERiT 
Kolonya ve Esansları 

Sekiz muhtelif k'lkusu: vardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma beni, Senin için, 

Muhabbet çiçeği, YaJemm, Ful. 
M:ı.lıa'li iııı.ıli: Lcı:ıcıl aşı S. Ferit ııııı"'t:ıl /. tr.ıı 'I' ıtri~ at fabrika ı: - lzmlr 

SON POSTA 

Şak ika 

tabir olunan 

ba~ağrılarında hastaya evvelA 

mutlak bir sükün temin etmeli, 

muteakıben 1 - 2 Aspirin tableti 

vermelidir. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ 1 

İSRARLA • • 

ASPiRiN 

yarım 

Ağustos S 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru Pa t • 

8 Ağustos zar esi 
günU akşamı Sirkeci' den hare

ketle ( Zonguldak, f nebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab

zon, Sürmene, ve Rize) ye gide· 
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Y clkenci Hanındaki acentahğı· 
na mUracaat. Te': 21515 

Eskt,ehtr lcr• MemurluOun· 
dan: .\kı•nğlan m:dı.dlesindon Kırk 
Yıl.ın oğlu Mııstafa Efendinin va.idesi 
::;t•rifc llaııııııa mUtcrakim nafaka bol'9 
r~ıııd.1•1 <lol:ıyı m:ılwıız bulunan balı· 

ı:elcrdo \',ıki Ş:nl,an, yol tiınalen, 
J>eıııir lıocalar, garheıı Hark, cenuben 
11.ıcı rıısur ile mahdut hir dönüm 
lıahı;eııiıı llürtto lıir lıissesiııin dört 

1 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. \ 

MAZON MEYVA Tuzu M:de ,,, Barsakları. a.~rı Vt>rıtıt'dctı hrııidcr. 

ı 
BASURU J,okttııdl'ıı kes ·r. 

tıı.ııııı l.tıır \tı zı•\ kir· İ\·ih•lıilir lıir µ-:ıwı ı;ııyıı 'orir. 

.. MAZON TUZU,, ııdıw ı e ı 11111 kalıııı) aıılıır.l Bulıı:o· 

k.ıpıdıı Jş Baıılrn:.ı aı k.ısıııd.ı MAZON BOTTON 

l'C'ZcL ıkpcısııııılan lırduli iade c'dilir. MAZON 1 ıniııe 

diki-at ediııiı .. IHı) iiJ, şişe ·i 100 kıırıı11. 

lıi~se itıl.ıarilo ılç his usinin nısfı olup 
32 lira olli kuruş kıymet takdir edi· 
kıı lıahço hi~scsilo mevkii ıııeıkfırda 
::;arı.an Hasan, 9i111:ılen ::5iıleyıııan, 
g.ırlH'n llatıp oğlu. <'enuben Mehmet 
llo ıııahdut iki evlek bahçenin 12~ 
lira ki\ mot takdir euilon nısıf hissesi 
(i (} fl:Ji ı;alı gflıı il s:ıat 1G da icra da-
irosi nJo lıırakıırn ı İ<'ra edilmek üzere 
birinci arttırını).ı <;ıkarıldığından 
mllzkOr ga) rımoııkullerde alAkası bu
luııaııl.lrln h:ıklarıuı ve hususile faiz 

Sar-açhanebaşında Münir- Pa,a 

Leyli Nehari - Ana - İlk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

HAYRİYE LİSELERİ 
Maarif Vekaleti Celiluinin 5 4 932 tarih ve 18676 numaralı em:"ile bütün mekteplere tamim edildiği ü:r.cre 

resmi muadeleti tasdik edilmiı olan melctebim 'ı de talebe kayrHne başlanmıştır. Ecnebi lis:ııılarınil ilk 11nıf

lardan itibaren batlanır. Nehari talebe mektebin hususi otoınobil ve otobüıılcr;ıe nakletliıir. Her gün saat 

10dan 17ye kadar kayit muamelesi yapılmaktadır. Talep 
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İftİhasn:lık ve kuvvehizlik 
{aied va tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 

İstanbul Gümrük IVIuhafaza Başmüdürlüğünden: 
Altı Açıkdeniz motörlerine yaptırılacak tente, bezi idareden 

verilmek şartile yalnız imaliyesi pazarlığa vezedilmiştir. 

Yevmü ihale 7 Ağustos 932 pazar gilnü sa:ıt 14 te ir.ra edilcce

iinden isteklilerin % 7,5 teminatlarile Müdüriyette bulunmaları. 

! 
! 

T E ~1 M UZ ı 9 ı 4 
J). il\ :ıııııı i'll ıııartıf ııııı' L'rrilıi 

E~ıil Lud\ iğiıı ı: tho eridir 

Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu
r.u defoat ile okumaktan müs
tağni değildir. 
Tt•rciınw: Haydar Rıfat Beyindir 

ı:;o kıırıı~ fiatl.ı lın ı:ınpçı la 
hıı I mııı r . 

GUre, MUsabakaları: 
Türkiye Hlmııycl Etfal Cemiyetinden: 

Cemiyc>tiıni:-. lıu S(lrıO j fi I:yliıl 

tarihinde hrııirılc, 14 ı;:; ıc; tarihinde 
Jstaubuldıı 'c 2 :!!) 30 tarilıindo An
karntla gU rPşl l•r t••rtilıiııo karar ver
miştir. \ıık:mılLtki Tıirki) e Başpchli

vaııırıııı St·•:nıo nıilenbakıısı olacaktır . 
Başta lıiriııci t:ıknna :iO lira nıtıkftfat 

vcrilı•cektir. \rzıı eden j)<ılıliv:uıları

ınız giircşlcrQ i:,tirak ı•tıııok iızcro yu
kant.L gıısterilen t. ri hk nfo lıu ) erlor
de lıuluııal.ıilirlcr. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Teai• Tarihi 1~ 

Merkezi : Be r J i n 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

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

Deposu ,, 

24410 

23227 

Her nevi 
banka muamel<itı 

Çocuk hastalıkları mlltch:.um 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu mektep ı;okağı Tel: 2496 

Son Posta Matbaa •ı 

Sabibi: Ali Ekre111 

Ne,riya• Müdüri&ı H.IU Lıltfl 

Dr. HORHORUNİ 
Zillıre,·i 'c Bcvli ha talıklar teıl:wi-

lı:ıııesi Bt•.> onlıı .\lıılı ııruj yanında 
%:.ıııı Lı.ık .:o kak . 'o. 41. 

-----------···-~-·- --
SATILIK EV 

Kurtuluşta Muhtar sokağanda 
beş odalı bir ev çok ucuz fiatle 
satılıktır. Kurtuluşta Mandıra mey
danında 19 numarada Pantazidia 
Efendiden malür.ıat alınacaktır. 

'e ıııas:ırifo dair iddialarını evrakı 
wısLi tol erile lıirlikto tarihi il Andan 
itibaren ~ irmi glln i<;inde lcra daire
sine bihlirınelori, aksi baldo hakları 

tapu sicillerilo sabit olmadıkça. satıt 

lı('deliııin paylaşınatıııHlan hariç kala· 
cakları 'e mezkur gayrımenkule istek· 
li lıuluııaııların yüzde on pey akçesile 
lıırakıııa bedelini peşin verecekleri n 
tollaliyo ilo masarifi sairesi mUtterlye 
ait buluııcluğunu ve bırakma güııündo 
hazır buluıımıyıuı alıcıların vazgeçmiı 
sayılaca~ı ve arttırma muamelesi yov· 
nıi mozkfırda saat 15 ten 16 kadar 
devam ede eği illu olunur. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 

1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

Yüksek Ziraat Mektebi 
Kayıt Ve Kabul Şeraiti 

Ankara Yüksek Ziraat Mektebine 193J senei tedrisiyesi ıçın 
sitajyer talebe alınacaktır. Kayit ve kabul edilecek efendilerin: 

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

meleri lizımdır. Sitajyerlere sitaj müddetince mahiye 50 lira 
ücretle ayrıca harcirah tahsisata verileceklir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebeasından olmaları. (Hüviyet 
cüzdana) 

B - 17 den aşağı ve 22 den yukarı yaşta olmamalari, 
C - Ziraat mesleğinin icap ettirdiği kabiliyeti bedeniyeye 

malik ilel ve emrazdan salim olmaları ( doktor raporu ile ) 
Ç - Sitaj veya tahsil devresinin ortasında meşru mazeretsiı 

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

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

Bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin Eylül 1932 gayesin 
kadar Ankara YUkıek Ziraat Mektebi Rektörltığilne mllracaat 
etmeleri ilin olunur. 


