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arG zetecilere Kapalı En Kazançlı Mes!ek Hangisidir? 

e iman Hanımın Aile- Dünyanın Refahı, lkhsadi 
İren Bir Hidise... Temeller Üzerindedir 

G··zeli 
in· Sinir en 

Gaze-tccilcr dün müşkül bir 
vaziyet karşısında kaldılar: 

Bir meslektaşımız Dünya Gil· 
zclinin evine gitmiş, konuşmuş, 
mlistakbel projelere temas etmiı, 
bir hayli · haber toplamış, gelip 

gazetesinde yazmış r 
işte size lüzumsuz bir mil· 

naknşanın başlangıcı: Aile iddia 
ediyor ki, yazılan cümleler söylenen 
cümleler değildir, her halde ia• 
zete sütununa geçmemesi icap 
eden hususlardır ve karar ve· 

rmiştir: 
- Badema gazetelere milli· 

kat vermiyecektirl 
Biz de illin edelim: 

· - Gazeteye girmesi hoş gö
rlilıneyen cümleler dünya güzeli
nin erken veya geç evleneceğini 
anlatan cümlelerdir. 

Bereket versin: 
Hadisede alakadar ieğiliı, 

binaenaleyh kararı yum'4atnıanın 
yolunu nasıl olsa buluruz, dedik ve 
ilk iş olarak Keriman Hamının 
dayısı beıotekAr Muhlis Sabahat· 
tin Beyin peşine diiştiik. 

Tesadüf yardım etti. Muhliı 
Sabahattin Bey karardan haber· 
dar değil, yazan sıcak gUnlerinde 
tercih ettiği hafif bir yemeğin 

karşısında, karpuz, peynir ve ek· 
meğini yerken, biıi tebeullml• 

karşıladı: 

- Hayrola! 
- Bu defa da muıikiden bah· 

ıedeceğtzl 

1 

-

OUnye DUzellnfn temiz nır pozu (Foto Sflreyy ı• 

11kılmadığı bir mevzudur. 1 bir miktar tebdil ettik: 

Fakat biz bu mevzuu hemen ( Oev;ımı 10 uncu sayfada ) -
(Ayşe) bestekirına siz mu· 

ıikiden bahsediniz, tek gözlUğlinll 
eline alarak anlatmıya b~şlar, 

~ ünya GüZelliği Et afı 
i ti Bi rtına 

a 
tu 

- -
Burhan Cahit Bey, Keriman Hanımı 

Güzel Bulmamakta Israr Ediyor 
Keriman Halis Hanımın diln

ya güzelliğine aeçilmesi, gazetele· 
rimiz arasında şiddetli bir mUna
kaşanın çıkmasına sebep oldu. 

Hadiseyi elbette bilir~iniz: . 
K . Hanım 1 ürk gUzeh 
erıman . d 

olarak seçilip Avrupaya ~ön8 e· 
rildiği zaman, Burhan Cahıt ... ~~ 
bu hanım kızın TUrk güzellı~ını 
temsile muktedir olamıyacagını 
ıöylemişti. Beynel?1ilel .hake~ 
heyeti Burhan Cahıt Beyın d 
şüncesinde yanıldığını filen gös· 
terdiği zaman, cumhuriyet gaze
tesi bu meslekdaşın o zaman 

öylediği sözü hatırlattı: 
- İşte sizin fikriniz,. işte ec· 

nebilerden mürekkep hır hakem 
heyetinin kararı, dedi. 

Bu vaziyet karşısı?~a B~!h~n 
Cahit Bey acaba fikrını degıştır· 
dimi? 

Bizce yanılmış olduğunu aöy-
lcmesi liizımdi. Fakat o: 

_ Güzelliğin ıırf bir zevk •o 
~tabiat meselesi, olduğunu batar· 

ı ze başladı. 

Burhan Cahlt Bay 

m z fikrini el' an ve aynen muha
fa:r:a etmekte : 

- Beynelmilel hakem heyeti 
Keriman Hanımı güzel bulabilir. 
Fakat benim bu fikre iştirak et
mekte bir mecburiyetim yoktur, 

demektedir. . . 
kat biı aözO. yine kendıııo• 

bırakalım. Meslekda~ımız diyorki: 
- Ben el'an ısrar ederim ki 

Keriman Haliı Hanım güzel de
ğildir, şüphesiz ki bu ısrarımın 
sırf bir zevk ve tabiat meselesi ol
'3uğunu hatırlarsınız. Benim tabia-
iim ekseriyetin güzel gördfiğll bir 
şeyden ho,Ianma:r:. Ben bunda 
kat'iyyen bir suç tasavvur etmi
yorum, bu itibarla ıırf bu fikrim
den dolayı şehsıma wtevcih edilmiı 
olan hiicumu da dogru bulmuyo
rum. 

Ben Keriman Halis Hanım 
için güzel ~eğildir, demişim. 
Bunu: 

- Haini vatan, TUrk düşma
nı ~eklinde tefsir ederek şahsıma 
hücum etmek cidden büyük bir 
haksızlıktır. Her insanın güzellik 
ölçü~U ve. ş~~H vardır. Bu ölçU 
üzerınde fıkrını sarahaten söyliye
bilir. Benim de güzellik kıraliçeıl 
hakkında ıöylediklerim bundan 
ibaretti. 

Ben: 
.. - Kıratiçe A nupa da TUrk 
( Dnaaıı 8 ind aayfada ) 

Gençlere İktısatçılık Tavsiye Ederim. 
Memlekette Muzır Bir Zümre Vardır 

Hayatın ıtınden ıüne tekil J 
değiştiren &llçlUklerl karıııında 
meslek intihabı ıqırtıcı, yorucu 
bir it oluyor. Hem kaıançh, hem 
meml ket ihtiyacına uygun bir 
meılek intihap tmek çok gUç· 
tnr. Bugnn lise tahsilini bitiren 
gonçlcri ve onların ebeveynlerini 
en çok dUşUndilren mesele budur. 
Doktor, avukat, mühendis, diıçl 
vo 11&ir mesleklerin hanılıl ter• 
cih edilecektir? Bulundukları 
mesleklerde muvaffak olmu~ ıah· 
aiyetlerin fikir 1e mtitaleaları 
mHlek intihabında iyi bir rehber 
olacaktır. Biz, karilerimizin bu 
ihtiyacına cevap vermek için böy· 
le bir tavıiyede bulunmak ıalA· 
hiyetini haiz olan zevatın mUta
lealarını topladık. Buglln Ticaret 
Mektebi MUdUrll HUınn Beyle 
a-arUıttık. Huınil Bey diyor ki: 

- "Muztarip beıeriyetl kurla· 
rıcı, ona refah, şifa, teselli ve 
heyecan verici her mesleği seve
rim. Her genç kendi kabiliyet 
ve iıtidadına göre, en iyi inkişaf 
edeceği mesleği tercih etmelidir. 

Maamafih bazı meslekler var
dır ki, bunlar insaniyete hizmet 
ettikleri kadar onu tahrip te et· 
mektedir. 

Meıel~ kimyagerliği hem ta•· 

VUksek Ticaret meKtebl 
MUdUrU HUsnU Bey 

siye ederim, hem kat'iyyen müna
sip görmem. Çünkn Akdenizden 
Sidneydekl elektrikleri yakacak 
kadar kudret gösteren bu mes· 
lek, Akdeniıden Sidneyi topa, 
ateşe de tutabilir. 

OUnyanın refah ve huzurunun 
iktısadt temeller Ustüne bina 
edildiği bu zamanda biç ~Uphe 

yok ki, memleketimizde adetleri 
az bulunan ikbsatçılarımııln ço-

(Devamı 8 inci aayfada) 

Belediye Aleyhine (900) 
Bin Liralık Bir Dava 

Belediye 330 sonesinde Franıız Perye Bankasından bir milyon 
altin liralık bir istikraz yapmııtı. Mukavele mucibince Belediye 
bu parayı elli senede ödiyecekti. Şimdiye kadar borcun 500 bin 
lirası ödcnmi~ti. Perye Bankası borcun altınla ödenmesini ileri 
ıiirerek Lo.zan Muabedenameaine Köre ıehrimizdeki Fransız 
Hakem Mabk•mesioe ve Belediye ile kefili olan Hazine aleyhine 
900 bin liralık bir dava açmııtır. Muhakemeye 8 eylnlde baş· 
!anacaktır. 

( Anlayışa Göre! 1 
a----------~-----------

l 

Doktor - Azizim, ıen iyice bir nezle olmuşsuu. 
Haıta - Amaa. doktor.. Sea. de her vakit nedenin iyiliiinde11 

bıhtedtrıia. 
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Tenezzühler Çok ~------------------·• Banan Şeyhi Trak-

._!!!~~'!! ..... ~ Sokakta Sunturlu Bir Kavga ?!'!! ... ~~~-

..... vesaiti n&kliyc fiatkri bir --------- -------- ------------- idi hareketi e ... ında huclud_.,.. 

türlO inmiyor. Bu yUzcltn halk eu· s· K d ı·ki Ah b 1 B 1 k .... ipri Up. a.- ..,..i ~ 
ma gilnlerini evinde gef;irmiye ır a ın, pa ı• e ı•r eşe~e met ye •aiJıatl elJ9ftl v ... -. 
aecbur oluyor. Bu hususta halkı- • 

1 

muhafaza alhnda &.ıunmaktadır. 

- ey .. ki; K F H ld p ki Şeyh Alrmet Ye ann .. ı ıiliblaran• 
Slllu B. (t~ati. Paıar •kalı ö!) oca~ Si nı . ena a e ata amış dan teait edilmıludir. Banlar Trak-
- Bu sene kıt uzun sürdü, yaz yMla oturaıcaldarclw. 

?eç ırel.ti. Fakat yakıcı ııcaklar ------- _ Fahri Pa•• v•t Etti 
Jevaıw •lliJor. lıitanAıuıtt.l• bic _.. f bir ı_ı_ d L ı_._ Tıp F'.-külleainiıı em-'-tar mu"der-~ ....... lııir ---'- "ati--'-• staabul :=!iti. • .,IWIA ortasın a cereyan tatnet Han- _.__ tlaeri eYe dlller•ea -.... ., -oazsa _ .. _ ,.zmzzs 1 ~-· .-- "' ....-• J - ri81eri•den. tlokt• •.lunet Fahri 
Fakat nakil vaaıtaları atet pahaaına. eden aarip ve karmakarışık bir hAdisenin tahkiıa- kocası Tevfik Efendiye tesadüf etmitfir. Fakat 
ı)o··rt bet ı..;...·1ı:L bı"r ailenin florya Ö ~- Pqa wefat etmiıtir • ...., •• tile •eti ul olmaktadır. ğren.,.Puize göre mesele bu tesadüf, kan ve koca arasında sokak ortasında lnht 
çüa ,,.,.fiti b'ell ,_uı .. ailenin ...... r Yeldll geldl 
>ir haftalık reçinme parasına mua· ıa•daıı ibm eHir: Pıldeti lıir kawaa • ıh naı .hep ıl 4tw. lnhiıarfar Velııin Ali Rınta B. din 
i L Her •Y DCU&latlli'• halde F eaenfe Karabqtabir ukağıada ..__ IC-sa l»iır •'lldet deYW +=if, polWa te.bit A.ıs..-. ıeblmbe plmiı, bir 
ıak.J tarifelerinde iri~ .leğişildilır Ş~tıret Hamm isminde bir kadın encld ... eltipıaa: sire Şllwd U... ~ pkaıank arahl. Jeli malılar aersWni z..iyaret 
lınadı. Acaba bunları ucuzlatmak Jcoc... T~dik F.f. ile ekwwi)etsiz bir me•IE ,-- ... t ~ ilçe dmlı- imdiıınaiııtir. Ba arada etmiftis. 
n=•• tletil mi? z .. dm kavga eteei:ftiw. Knp liikind IJal:W:•• Ber.bf ~ 11-ı Jia Efeacliler de bwpJa .adallale Kadtn Poffaler 

• .-a ~hn:t H.ıı .... obwd..a.. e.vin ... iW IJeld- et • • Tnfik Ef-..1:..: fı l.lcle L--1--- Polis olmak Gzere kadınlar tara• 
c~ Be ( ı: · ı ı Balka-•• yu ._ -.- -.. 1 H ft ~7• ema -,_........- f d - ti b L Hu 
r.a.re• 1 " • r- ve•• arkacl- lliiKyiıll FJ; Lule ... al.er ~ ....... Fabl •..ada ~ .. peliller .. ecat'aleri an an muracaa ar at .. mııtır. • 

tan 3 ...,... ,..... kuk mezımlanncfan Seher n Hucelte 
- ...... makta lmhe •ııe · miye ıitz.i.ıtir. rlr•' Jlw. ..._._,_ iltı: olualr miincaat 

~e...._"':.-~~--ı;:- K••t•• h '1~r·~m 1~m· Şek K h ••ifiermr. ;;:: r..;.-wt;;;-;ı:..,....W: u up ane v"4 ~. ı\.-, er, 41 ve t1a1r1,.ı Y.....-c:ak t(m-.pe-. .,_,.aya w Wld ~ B • "-! Geçenlerde Büyükçekmece.de çok 
, .... Hele lur blt•eleri ...... ..... lnkılip Kütüphanesi Ha- ,, 6.JlSpanser Siparişler için Hükô~te eski devirlere ait !tir Mamot fıl ınin 
oMia cldea ........... "-- lıir __ _ı_klar buİı l Edir millt•"aaePeri f»ulanmaftu. Fusitlu 
ıkewle C28> ...... Biw ....... ,.. ~u 1 a ıyor A1-ı/ınor Malimat Verilecek Avrupaya rötürülmüştür. o havaffde 
Jenaa (1 .. bnf. Bea Olllar1.... inle.tip ~tiiplur.us.l ~n t&Asia Y ~ llrbat Vcldleti Ttcant "» tebar hafwiyat yaptlacaktır. 
~.ı_,--. M af etmif, ••+• edilu Be.yam Medresesiaio sağ Venm Cemiyetiwia ueaki- Katil Cevdet Yell:al•Nlı 
7ap ti-•· ıu ... ,.._.,Lw:e Mta kısmındaki on oda ile mü.talea yillde ...taY-- ... ~ açtıjı IUIJİ oclalan l'Ulblile..ır-, bit- Geçenlerde Yeaipoatabw karşı. 
rn..-.Oanaa ..... ..... - •it·•ı• aafoau yapılacak olan kısımlar fa· k.. ,.taklak e mılm)GIMlll bii- Ye, çay tacirlerir:e llir h • ıında Kimil Efendi lımi•de bir 
çıkarmak imliyorlar. Fakat bbelaat mamen tamir edilmiştir. tüa yataldan dal. .. tw. Cemiyet ı&ldet-, ft ... h • •ı Tir- k • fd C 
•i ___ ..l!.L.- Waraiade.. Biraz laetleri b de a.:..-:.L.-1 ..A!I_ • __.._ •--L-- omııyoncuya a üren evdet Çer• 
"' mcauuıu Odalann önleıioe reni.., 1.ı·r • Selle ~ wi ft faml biw ... ,,"'7~ fl!WrCL ,....._., ._._ k f k 1 t 
10
-.. yolal artar. KalweciJer ele Y u eş e ya a anmış ar. 

cintlım 11 ....... " 1a..ı. ....... cmmekAa Jilptidıjı içia medrese v~a&diBFIJ_. _!!. ~':' ~==·~ Ye çayın bireldea W.. ltaktn.La Hallı Evl•lla Hazırltk 
.... kMt&pbıaaeye çM elftnpi bir ~ ~ ·- na ..- UD' lledis twaf...... brt.at V-. lıtanbul Hallı E'ri hu Hile 40 
~ hale . -.: •• :. B ledi t . . . ' M-le • · 

f:alih Bey _ ( Kunduracı \'arşı- P--r-· e ye. •ecir~ 11 1* ı• i rrı ;;;;; jtiı'. leline ftl'ilal pJf'.,etia t.ılf -& bin liralık bir bitp ile it sörtcek• 
kaı ı 21) seoi11 sol tarafandaki oa odam - Hdaa Van. cea.iJeti• tabii uldujold•...ı=•, taciıleria ı... tir.~ twlik dilince •uit mik• 

- lıt_ .... _ •elire ,,. plij da hu hale konulmasına kuar k-.. ..,._ .... gepkce art- c:e ----- b 1 • •• ..... yuta faaliyete zeçileeek, itıizlere " 
•neaeleıi milbim ltir derttir. Vapur, vermiştir. Odafara lıenilz do'--- nıeıL•wls. llw&.wı ••llatiae da- r-.,_. bulu~cak, faldrfere yardım edıı.-

1 L n.__ı d ....... b L_ı_ ~ -= .... __._ •twt Vdrl' tiae ııl ~ --pmend"'ıfer leretleri pek farla, btr at"I 11onma&Hfbr. uamar a yapıl· • •;um n.. C:WJe•P•--r-· ~ ..- cektrr. 
n.ıta .. Yqilk-,e bdar kır ıaia- dıktM .a•a lrltlpllMle tfetlıal ·~ - 'i d, sefahat,. ..elerilli hilmwittir. ...,. K-.. E•lll 
tim ~·k Wediım. Fakat Wı ı...ap ., ' clbr. lim if'i'lea tenediLlikçe Ye- - E4eW:pt fakiılteıi ._. 11\ii.te ... 
yaptım ald•tım haftalık tr .. paraa•na ,_ ,,,.ai • o aiılpetle Ur Hırsız "••erinden zm "•Mili .,. i••if .. 
bile lı:Afi relmecfi. v.~weç~n. Ben R·· c.- 'ar "r.ılfı-.,,~ ,_ an' <ll•. 7--6 c'ı lar w w y 
bir Wta ~ s.U.U1. IWikam ...,,~ .1. 4 e.UC. _.7,. V •- • ~- kallul edilaaittir. 
hamam ldHsl Örer. S. •idiWe b• ~6"-'9.-1':"~"!.l:.:'.i. 6 a1e.aıan.uı llHid•Jr AlıRllfGr 
yaz biıim için bir .an olıun hava Alıyor Bı.rk~ ~ ewvel o·-1..adarda ZUa.t Banlran cflncien itilaa ... 
al...rr ••kin olımyacak yaJaeJim. vaelllİll taideri azalmJJ olur.,, -.,.. g.... .... -.11 '* y 8,.a.ı IN.-pl .. '6re ~ea Kmldsda Hıfzı Papma kötklne köylüden bujday ıatın almıya bat• 

lhsau B. { ŞellzadeiJaıı ~a[(elpaf:I. bftr ay zmfımda &.nada mi bin BaJıkçıhk ~ giaMit. birçok IDJwtt. lannttar. 
ıt.parlıınaııı) balye kadaa tifük w+cııhr. Sa- lplılar, mlic:ewlaerler phım"fbr. Fa ... tler ........... ~. er 

- Bizde npm, INft tarifeleri tat&anD ba tekiılde çoğalmaamda E,..... ille a..ft ada taly.ati-
1.t.-,a.'tzbnn YnMI kaza•c1-ila t k 1 . . bü 

6
._ . . ~ : .rla--'ıro._a.·warda ıehrimize bin kadar Fatiat se•el 

niıbet kabul etmi1ecek kadar yilkaek· a as mese esının Y a tffln •- ----•-- relecektir. 
tir. Halbuki bu tarifeler f>~yre sıcak gkilmlıttiir. Fakat pol"uler IMı ew.a.. Çemberllta• Y1111.nı 
,._..,. ....... ..W-ma pek p1saa- Diies wahaa R.-. •t•le Yapılan tetkiklere ,.._ Tir- korulukta bulmutlar ve mera Da. ~ p .. • yansın 
... .t6kftar eder. Kumpan1Aiu biç ketiaiıden bir buruk mİifon kito kiyede balıkçılığın ve balık sa• saklanarak hırsızların gelmesini da kut olup olmadıfı t.Wrik ..._ 
olım•• c-. pazar ....... temi- ~.:L ı--•- · · · L __._, na\.!iinia wiııa -:.L.-t• inl."ı 5 beHı Yerdir. Nihayet dün hı- mektedir. iMia Wr t.rife Uılbik .t.elu eminim .. ~ 8 ~ rı- JeDI •• wwwaer ~ •- .._J'_ ~ .-
ki fimdikinden fazla para kazanırlar. imzalamıtfardıı. 80 sebepte piya· edebileceği aalapl•ıtbr. Kara- ıızlar eşyalmı .ı.ak içim ~ lllır Ellal- Hwml Tutuld• 

Atina, 
Seldnik 
Seyahati 

limir HİmaJeİ Etfali tuaha
dm t..tip ediWiiiei evYelce ha· 
bu vu.uğimi1 Atina • SelAııik 
meyahati cek ratbet ı&miqtllr. 
Vapur çarpmba gftnft iSğleden 
•onra ıehrimizden hareket ede
cektir. Seyahate iıtirak etmek 
auretile bu fıraattan isb1ade et· 
-- .. ,eaıu İçİA pek 81 bir 
Ulll8ft kalm4lw. Cemi1et iftitalr 
edenlere bedava puaport çıkart· 
maktadır. Y ann akpma kadar 
müracaat kabul • .. nacajı haber 
almmışhr. 

•da biraz yiUaelme aM.elteri denizde tlollnda uaulli açık de- leri sarada y•kalanmlflarcLr. Ban- Necdet i·=i-de bir ubtkak 
alıftlmekteclr. lteza R•lar .. Jli. niz Wrkçdair yapılacaktır. MrSetnli Al.met, Bilecikli V.,.t din Saadiye pfljında tof1t- Raltml 
yefli miltarda yapağı cfa aPmıı- bal Ykapalak n hesaplarak g6re. asrtl •e lzmirll Feyzidir. Efendinin elbiselerini ,.alarkea 
fard1r. ı çıh tan almaca netice er "' 

lkiaci A•delw mallan 38, çok faydah olacakbr. Her ıeae Fakir Talebeye Yemek yakalanmıfbr. 
Mrhader • 4Z RUf lıaeriwden komşu memleketlere fazla mik- 13taobul Hillliahmer Cemiyeti Bı·r vomı·ser 

tarda ihracat yapılacağı gibi, A4 
muamele g&mektedir. Trakya Anadolanun muhtelif mıntaka- bu derı senesi bqında da, p- C J 
manan d• '3-55 trm-aıı ••smcfa.. ıann• da taze deniz balığı sev- çea senelerde. oıdutu gibi, fakir Ağır ezaua 
dır. ketmek imkinları araıtınla- çocuklara yemek verecektir. Dün Ağır Ceıa Mabkemeaincle 

Esham BorH11nlta 
Perşembe günü otm ild lira 

kırk kUl'uşta kapanan Anadolu 
Şimeaıcliferi hisıe senedi dfin otuz 
bK lira elli kurup dütaıllttür. 

Dftyunu Muvatıbide perşembe 
günü elli yedi kurllf Ozerinden 
muam.dc gördüill bekle cliin elli 
beş kuru.ı otuz. para üzerinden 
şabhaışbr. 

caktır. Barsak Ticareti Uatmaul Martayı tabanca ile yara• 
•yaa Valllköy komiaer mua•İni S.. 

Mütekaitlerin 
Yoklama Günleri 

Yokl ... giıderiıt• ail ct1lılel 
1-giiıt 11 111ri sqfinnızıltıtlrr 

t.bmıhJ K..,lar Cemiyeti. Jllıaltiııı Ef. nin •ulr••ellne .... 
barsak itini bizzat idare etmiye lanmıştır. Salihattin Ef. bidiıe ••· 
batJ•nşbr. Şimdiye kadı.. Nğ.r- ceıi eadot oldutuDSt mi• marı 
-"t. F eW..O Şirfleti tarafmdaa ı~tiai, •bt lace Mw aui, ken• 

ir·ekte, Aauika ve H·n...._ :;~· ,:::_:11:.1.ı:.~: :=~~ 
ga ilsaç eo+A-.. e,.&. Bir W ~-..ı ~ ~un- üwine sila .. •ı b .. 
tadaberi ._ ''- K--'-- ..... •- -r- taılthpı IÖyl--'ttb. O.va ~zı ..-
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7 Ağustos 

Her gün 
A-1 Ü nderecatımızın çoklu
ğu ndarı dercedilememiş· 

tir. -------- -
Ceyhan da 

Yol Kesen Şerirler Takip 
Ediliyor 

Ceyhan ( Hususi ) - Kozanın 
Ayşehoca köyünden Bekir oğlu 
3 J 5 doğumlu Osman ile arkadaşı 
İbiş oğlu Hasan ve Bekir oğlu 
Mustafa isimlerindeki eşhas 
Ceyhana arpa satmak üzere ge· 
lirken Ceyhan ile Kozan ara
sındaki f nceyer köprüsünde El
ma gölünden olup lnceyerde 
oturan Mahmut ve arkadaşları 
önlerine çıkmışlardır. 

Mütecavizler köylülerin hay
vanlarım aldıktan sonra kendi· 
l~rini bağlamışlar ve hayvanla
rmı ahp götürmüşlerdir. Jan
darma vak'ayı haber alır almaz 
derhal faaliyete geçmiş ve taki
bata başlamıştır. 

Almanya da 

T ethiş Hareketi Mütema
diyen Genişlemektedir 

BerJin, 6 - ( A. A. ) - Ha
vas ajansı bildiriyor: ~lm~nyada 
yeni tethiş suikastlerı bılhassa 
Kiel, Nülbaym, Brilnsvik ve Şe
rln' de mühim tahribata sebep 
omluştur. 

Bulg0:ristanda 
Facialar 

Sofya, 6 ( A.A. )- Yağmur 
ve dolular Bulgaristanın şimal 
,Hayetlerinde milhim tahribat 
yapmıştır. Mahsul tamamen kay· 
bolmuştur. Bir köy tamamen ha
rap olmuıtur. Yedi kişi ölmüştür. 

Beynelmilel Talebe Kongresi 
Beynelmilel talebe birliğinin 

on dördUncli kongresi bu sene 
Riga' da toplanacaktır. Kongreye 
Tilrk talebe birliği de davet edil· 
diğinden iki talebemiz Riga'ya 
gidecektir. 

Boyacılar Cemiyet Kurdu 
lstanbulda bulunan sıvacı, bo

yacı ve kalemkar esnafı bu 
isimde bir cemiyet teşkil etmiş
lerdir. Cemiyetin idare heyetine 
Hasan Mesut, Abdullah, Osman' 
Hüseyin ve Dimitiri efendiler 
seçilmişlerdir. 

--~~ Feci Bir Kaza 
Y enişehirde oturan 50 yaşla

rında Ropen isminde bir ihtiyar, 
oturduğu evin merdivenle~ind~~ 
inerken düşmüş ve bacagı ıkı 
)erinden kırılnııştır. 

Yangın 

Bu Sabah Balatta İki 
Aparbman Yandı 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • insanlar 

1 -- İnsanlar doğum devre
lerinde biribirlerinden farksızdır. 
Hepsi bir hiç demektir. 

2 - Asıl fark yaşamak deVJ"e
sin de görülür, Bir kısmı faydalı 
hiçbir i~ görmez. Hayat devresini 
uzun bir tembellikle geçirirler. 

3 - Fakat bazı insanlar yaşa
dıkları müddetçe beıeriyetin isti
fadesi, insanlığın istirahati için uğ
raşırlar 
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Bolivya Ve Paraguvay Ara-
sındaki Harp Şiddetleıidi 

-- Enkarnsionden \ mişlerdir. Bolivya ya muhasematm tatili hakkmda 
tekrar müracaatta bulunulmuştur. 

Bueoos-Ayres, 7 ( A.A. ) 
bildiriliyor: 

Gran Şabo'da Pilkomayo kıyılnrmda ve Espe
rcnza ile Brüg arasında müsademeler vukuu haber 

verilmektedir. 

Buenos-A yres,6 (A.A.) -Assompsion'dan bildi· 
rildiğine göre Bolivyahlar bir istihkama taarruz 
etmişlersede püskürtlllmüşlerdir. 

Bolivyalıların cepheye: '' Assomsion'a ,, nidalarile 
koşmakta oldukları söylenmektedir. 

Vaşington, 6 ( A.A. ) - Bolivya4 Paraguay ihti
lafını halle çalışan Muttehit Amerika devletleri 
hükumeti ite dört Cenubi Amerika hükumeti Bo
livyanın hali hazırda işgal edilen mevkilerin muhafa
zası esasına müstenit mütareke teklifini reddet-

Lima,6 - ( A.A. ) - Müessisan Meclisi, Boliv· 
ya ile Parag arasında çıkan ihtilaftan dolayı tees· 
süf ve teessür beyanını mutazammin verilen bir 
takriri tasvip etmiştir. 

Ayni zamanda bu takrirde Cemiyeti Akvamın 
ve diğer Amerika hükumetlerinin sulh ve hakeme 

müracaat lehinde sarfettikleri gayretler, alkışlanmışbr. 

•• 
Bir Şerir Karc!_eşini Oldürdü 
Çerkeşte Geçen Bu Kanlı Cinayetin 

Sebebi Kadın Ve Kıskançlıktır 
Çerkeş, 6 ( Hususi ) - son aralık bıçağım çekerek öz kar· kerek Ahmedi öldOrmilıtür. Bozoğ• 

günlerde burada Uç _feci c~nayet deşi İzzeti birkaç yerinden yara- Ju köyünde de bir cinayet olmuş, 
oldu. Bu ci vardakı Eskıpazar lamış, zavallı delikanlı biraz sonra Uç arkadaJ bir kadın ve tavuk 
nahiyesinin Yeşilli köyünde Şaban ölmüştür. Yine kazamlzm Eymür kö- hırsızlığı yüzünden boğuşmıya baı· 
oğullarından Mustafa oğlu Hüse- yünde izzet oğlu .~alil ve Bekirin lamışlardır. Bir arahk kavgacı-

Ahmet isminde ıkı arkadaş bir )ardan Bican ve lzmirli oğ)u Hü-
yin ismindeki köylü bir kadın 

t ı kadın boşandırma meselesinden seyin bir olarak Kimil ismindeki 
meselesi yüzünden kardeşi zzd e H 1 · b · kavga etmişler, a il hıcağım çe· delikanlıyı öldürmUşılerdir. -l\1.B. 
kavgaya tutuşmuştur. Hüseyın ır -------------------

- Bir İngiliz Bir Facia Romanyada 
Fena Havala; Birçok Yer- Nazırına 

lerde ·Tahribat Yaptı Suikast 
Bükreş, 7 (A. A.) - Dün 

zuhur eden şiddetli bir fırtına 
Ard mıntakasımn 5 nahiyesinde 

tahribat yapmıştır. Bir kilisenin 
damı tamamile uçmuştur. 

Birçok evler, fırtınanın tesi
rile yıkılmışt r. Telefat miktarı 
henüz malum değildir. Maddi 

hasar mühimdir. ----
Belçika Grevleri 

A A ) Kö-Briiksel, 1 ( · · -
mür madenleri patronları, mesai 
nazırı tarafından serdoluııan m.u· 
vakkat teklif !eri kabul etmış-

Toronto, 1 (A.A.) - Kanada 
amele menafiini müdafaa birliğinin 
bir tebliğine nazaran lrlAndalı 
Malonun İngiltere Dominyon
lar Nazırı M. Tornası öldür· 
mek tasavvurunda bulunduğuna 
dair olan itham, Kanada polisinin 
tasni etmiş olduğu bir haberden 
başka bir şey değildir. 

lsveç Kabinesi 
Stokholm, 6 ( A. A. ) 

A 

Bir Aşık, Bir Aileyi 
Mahvü Perişan Etti 
Bağdat, (Hususi) - Amcaza· 

desile evlenmek istiyen bir deli· 
kanlı ret cevabı almış ve hid
detlenerek bütün aile efradını 
öldürmüştür. Ölenler genç kız ile 
annesi ve iki kard~şidir. Genç 
kızın diğer iki hemşiresi ağır 
surette yaralıdırlar. 

1500 Kişilik Bir Ziyafet 
Paris, 6 - ( A. A. ) - Pa

ris Belediyesi cihan esperanto 
kongresi azası şerefine 1500 
kişilik bir ziyafet vermiştir. 

M. Venizelos Pariste 
Paris, 6 (A. A.) - Paristen 

sreçmekte olan M. Venizelos 

Bu sabah Balatta Silreyya P~
)erdir. 

İSTER 

M. Harmin Başvekalete tayin 
edilmiştir. Maliye nezaretini de 
muhafaza edecektir. M. Eknan'ın 
istifası siyasi sebeplerden doğma
dığı zannedilmektedir. 

İNAN, İSTER 

BaşY ~kil M. Heryo ile görü~ 
rüşmüştür. 

iNANMA! 
ıa fabrikaları karşısında Moız 
Guaki Ef, ye ait iki apartıman 
tamamen yanın:ştır. Yangın bu ( 
ev1crden birinde oturan Asayar 1 
Efendinin evinden çıkmıştır. 

Bir Beraat Kararı B
. ı b'r mektubunda Hayraboludan bahsederken, dan doğruya lıtan bula gönderilir. Hayraboluda 

hemen hiç peynir kalmaz. Hnyrabolu da beya:ı 
peynir ihtiyacını tekrar lstanbuldan tedarik etmek 
mecbur!yetinde kalır. Bu sebeple H ayraboluda beyaz 
peynir lstanbuldan daha pahalıdır. 

Bandırma (Hususi) - Must~
fa Kemal Paşa kazası 8.?b.~k Tu
tun inhisarı Müdürü Munur Bey 
bir suiistimal iddiasile beş sene 
evvel mahkemeye verilmişti .. Fa
kat son muhakeme celsesmde 

·· ür Bey beraet kara· 

ırnıuıa • • b 
T k bu güzel kazasın da çok güzel ve nefıs ey az 

ra )ianın . . k b 
e ·nir istihsal edildiği haber verılıyor. Bu me tu a 

P __ } H boluda beyaz peynir istihsal eden on beş 
gore ayra 

dra vardır. fakat peynirler doğ'ru-
tano man 

/STER /NAN. /STER INANltlA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş· 
tir. 

Olimpiyat 
Müsabakaları 
Beş Bin Metrelik Koşuyu 

Lehtinen Kazandı 

Los • Angele;,-5 ( A. ;... ) -
5000 metrelik koşuda, lık an
dan itibaren Lehtine başta bu
lunuyordu. Mumaileyh mesafenin 
dörtte birini katettiği anda yine 
başta bulunuyor ve arkasmdan 
dan sırasiyle Virtamen Lindgren, 
Patersen, Rochard ve Savidan geli
yordu. Yarışın hitamında ilç tur 
evvel Hill, başta gidenlcr;n hepisine 
yetişti. Vertancni geçli. Lehtin· 
enin arkasından koşmıya başladı. 
orta derecede Lehtinen, Hill' den 
bir metreden daha az farkla bi
rinci geldi, halbuki UçUncU ge
len Virtanen ile Hill arasında 
10 metre fark vardı. 400 metre· 
lik düz koşuyu Kar kazanmıştır. 
Estman ikincidir. 

YUzme MUsabakaları 
300 metre yüzme yarışı dört 

serı uzerine yapılmış, Bradi, 
Lindman, Toleft, Pagioi birinci 
gelmişlerdir. 

GUrefler 
Tüy siklet; Mandr, EhrJ, Kas

keJe basımlarına galip gelmiıler
dir. Bantam siklet galipleri şunlar• 
dır: Parende), Fransuva ve Ta· 
vessen. Hafif ııkletlerede Palm .. 
berg, Sperling, Kurtland galip 
gelmişlerdir. 

AtleOzlm 
Dakatlon 400 metrede Tirdal 

49 saniyede birinci gelmittir. 
Yüksek atlamada Amerikalı Çar· 
les 1,85 atlamıştır. 

Puvanlar 
Los Angeles,6 - (A. A.) -

Muhtelif milletler tarafından 
kazanılmıt olan sayılar: Ame• 
rika 301, 1 2 ltalya 94 1/2, Fran
sa 89, F enlindiya 72, Almanya 62, 
İngiltere 61, lsveç 45, Kanada 42; 
Japonya 31, Lehistan25, lrlAnda 23, 
Avusturya, 23; Çekoslovakya 19, 
Felemenk 18; Macaristan 16; Da
nimarka 12; Avustralya 11; c~ 
nubi Afrika 10; Yeni Zelinda 
6; Letonya 5; Arjantin 4; Fili
pin 4; Belçika 3; Brezilya 1. 

Damping 
Odun Kömüı·cüleri Hü .. 
kumete Müracaat Ettiler 

İzmit, Kandıra, Karamürsel, 
Gebze ve Trakya kömfircülerl 
namma ticaret odaları tarafından 
hUkümete mühim bir temennide 
bulunulmuştur. Temenni şudur: 

" Türk kömürleri ecnebi kö· 
mUrlerinden ve bilhassa piyasa· 
mızda epeyce zamandanberi tu· 
tun muş olan Bulgar kömürlerinden 
cins itibarile yüksektir. Böyle 
olduğu halde Bulgaristan muh
telif sebeplerden dolayı piyasa· 
mıza ucuz kömür sevketmekte ve 
bir nevi damping yaparak TUrk 
kömürcülerini müşkil vaziyete dtı
şürmektedir. 

Binlerce Türk kömür müstah
silini ve kömtir tacirini bu mUş· 
kUl vaziyetten kurtarmak ıçın 
hariçten kömür ithali menedil
melidir.,, 

Fmdık Rekoltesi 
Resmi membalardan alınan 

rakamlara göre bu seoeki fındık 
mahsultinUn 870 bin kantar, yani 
iç hesabile 260 çuval olduğu 
anla~ılmııtar. 



Memleket ı\1anzaraları 

Zonguldakta 
Balıkçılık 
Şirketi 

Zangulduk (Huıusl) - Şehri· 
mizde bir Balıkçılık Şirketinin 
teşekkülii için ba11 teıebbOıler 
yapılmış ve yapılan bu tetebbüs-

1 er çok muvaffakıyetli neticeler 
vermlttir. 

Halk Evi Reiai Mithat Akif 
Beyin ortaya attığı ~ok mftsait bir 
teklif, muhitte alAka ile kar11lan· 
mıı ve 30 bin lira sermayeli bir 
balıkçı tirketinin tetekkOIO ka· 
rarlaşbrılmııhr. Şirketin 15 bin 
liralık hissesi şimdiden temin 
edilmiştir. 

Eretfi • Amasra Balıkçılık ve 
Balık Konserveciliği ilmini alacak 
olan bu ıirket, Amasra ve Ereğli 
limanlarında çok mebzul miktar· 
da çıkan ber cins Ye kıymetteki 
balıklan uhşa arzedecek, bun· 
!ardan mühim bir kısmını kon· 
Hrva yapacaktır. Bu suretle pek 
yakm bir atide; Amasra ve 
Eretfide saydedilecek olan ba
bldanmız mahalli ihtiyacı karşı· 
ladıktan ıonra harice taze balık 
Ye konserve ihracı da mllmkün 
olacaktır. 

Bahklanmız için en mllsait 
mahreç olarak Romanya ve Bul
garistan hükumetleri gösteril· 
mektedir. 

lf. Bartına tAbi Amasra na
biyemizin eskidenberi mevcut ba· 
zı mahalli san'atleri vardır ki, 
maatteeuüf himayesizlik ve rağ· 
betsizlik yüzünden alin geçtikçe 
.anmektedir. 

Amasramn bu llOme mahküm 
yerli mamulatından en nefisleri 
cem oymacıhiı ve zembilciliktir. 

Cidden nefis bir aan'at eseri 
olan yekpare ceviaden ıu takım· 
ları, yazı talnmlan, mefruşat ve 
mobilye hurada yapıldığı gibi, 

~ elrwelr, 1ebıe zembilleri de ba 
lm•ltammn hemen ekserisi genç 
lmlmdu ibaret olm san'atkAr
lan tmafmdan lrlllr. 

Geçealercle bu bavalide bir 
tatkik •yabati yapan Halk 
Ewl Reili Mitbat Akif Bey, bil
..._ zembilcilik aan'atile allka
dar olmuş, bu hususta icap eden 
temularda bulunmuştur. 

Amaarada nisbeten iptidai bir 
tuzda iflenen bu AD' atin lnkitaf 
Ye tekimülll için lzmirden iki 
ıepetçi ...tası celbolunacakbr. 
Alikadar zevat, ustalar işe baş
ladıktan sonra Amasradı Avrupa 
mamallbnı aratmıyacak sepetler 
yapalabileceğini temin etmekte
dirler. - Ahmet 

Çan kında 
Bütün Köylerde Yeni 
Mektepler Yapılıyor 

Çankm ( Huıual ) - Çankın 
Maarifiain k6ylerde vlcuda ge
tirmekte olduj'u " 30,. llkmektep 
biDlwnın bir kıs1D1 pek yalanda 
ikmal edileceji al8fllmaktachr. 
Bu huıush da Maarif idarainin 
çol& pllflıjı g6rtılmekteclir. Ay· 
ni umanda k8y muallimlerinin 
Ye köyl&aDn bu i,e candan aa
rıkhldan afiktrdır. GOmerdiğine 
köyllnde yapılmakta olan mek
tebi gördllm. Hakikaten inandım 
ki köylerde yapılan bu mektep· 
ler çok gilzel olmakta, bol zi· 
yah, ieÜDeş içinde, dershaneleri 
ayn ayrı 11hhi bir ıekilde yapıl· 
maktadır. - K. K. 

SON POSTA 

MEAILE !ET 
• 

HABERLER/ Tarihi Fıkra 

1 1 
-------------------------Satrancı 

Ceyhanda Yeni- İşler ~i/::ka imiş ı 
Büyük adamlann hayatını ~ 

Elektrı·k Ve Su Tesisatı için Faalı·yete ~~~::· "bs~~k~::taz::~: :~~::ı 
mekte olduğu " Timurlenk ,. tef· 

•• rikası da bu zevki veren eserler-

Geç ı• ı m ek Uzeredı·r de.ı biridir. Muharrir arkadaıı-
DllZID Timuru hangi cephelerden 
tahlil ve tasvir edeceiini bilmi
yorum amma, ben Aluak Cihan• Ceyhan (Hu· 

ıuıi ) Bu 
mektubumda ka· 
zamızm son u
mumi vaziyetin· 
den bah1etme
den evvel mU· 
bim bir ihtiyaç 
hakkında birkaç 
siz aöyliyece
ğim. Bizim Cey· 
han kazası, A· 
yas kazası llğ· 
vedildikten son-
ra sahası geniı
ledi ve 2500 
kilometre murabbaını aıb. 

Bugün birçok köylerin kaza 
merkezine olan mesafesi hayli 
uzaktır. Bu sebeple Ceyhan neh
rının denize döküldüğll yerde 
yeni bir nahiye teşkili lazımgel
mektedir. Bu suretle o civar 
köylülerinin işleri oldukça kolay
laşacaktır. Şimdilik lskenderon 
körfezine yakın Sadiye köytı na· 
biye merkezi olarak münasip ıö
rülüyor. 

Bu sene Ceyhammız bolluk 
devresi geşiriyor. Geçen senelere 
nazaran mahsul vaziyetimiz çok 
iyi ve mahsul&t çok boldur. Yal• 
mz şiddetli bir dolu bazı tar
lalardaki mahsulleri harap etmif, 
fakat bu tarlalarda ekini bulu
nanların borçları tecil olunmut
tur. Kuabamızm en mühim ihti· 

GUzel Cayhandan bir manzara 

yaçlarmdan olan elektirik ve su 
itleri halledilmek üzeredir. Kay· 
makam Mitbat B. bu meseleler 
üzerinde ehemmiyetle durmak· 
tadır. 

Bazı müteşebbislerin bu hu
sustaki mUracaatleri tetkik edili
yor. Tanzifat işlerinin iyi idare 
edilmesi ve şehrin temiz tutul
ması için yeni bütçeye tahsisat 
konulmuştur. Kazamızın asayiş 

vaziyeti çok iyidir. 
Polis teşkilatı hazirandan iti

baren liğvedilerek vazifesi jan
darmaya verildi. Kaçakçılık mll· 
cadeleaine aıkı bir şekilde devam 
edilmektedir. Geçenlerde seyyar 
aabcı KUrt İsmail ile bet 
ki.ti yakalanmlf, Üzerlerinde mO
him miktarda Iİgara kiiıdı 
bulunmuş, hepsi mahkemeye ve-

Bandırmada Finikede 
Tetkikat 

Su Meselesi Çabuk 
Halledilmeli 

Bandırma, (Hususi) - Ga
zel Bandırmamııın, ıüratle gide
rilmesi liZ1m1telen m8him bir 
derdi vardır, anlatayım: 

Belediye su meselesini kl
künden halletmek için bir tir· 
ketle anlaştı ve kasabamıza 
iyi su getirilmeıi itini bu 
tirkete verdi. Şirket çahfı• 
yor, fakat ıu yollan henDz ik· 
mal edilmediği için içilecek su 
nakliyatı araba ve sandallarla 
yapılıyor. 

Fakat su nakliyab ile uğrqan 
arabacı ve sandalcılar ıon ıün
lerde aralarında anlaşarak iyi 
auyun f ıçııını 25 kuruta çıkardı
lu. Bu ytızden halk zarar 16rll· 
yor. Ancak bazı ıucular bu a~· 
lqmıya iştirak etmedikleri için 
bunlar bir fıçı auyu 15 kuruıa 
ıabyorlar. 

Fakat bu gibiler• aon rtın
lerde suyan membaında ıu Yeril-
memiye bqlanm1fbr. Diier taraf
tan yine ıon zamanlarda iyi 
auyun, membadan denize alotıl
dığı da haber alınmaktadır. Bele-
diyenin bu ite ehemmiyet ver· 
mesi Jizımdır. B. K ----

Ameleye Ders 
Utak, (Huausi) - Şeker fab

rikas.nda amele için üç dereceli 
bir kurs açılmıştır. Bu kurıta 
itçilere mesleklerine ait faydalı 

dersler verilmektedir. 

Satda A•talya 'Yaltat ZeJ11ellbldt• Bey 

Solda Flalk• Kaymakamı 

Fmike, (Hususi) - Villyeti
miz valisi ZeynelAbidin Bey aon 
gllnlerde kaıamııa gelerek tetki-

kat yapmıştır. Vali Bey yeni ya· 
pılmıya baılanan Kaı • Çatallar 
yolunu teftiı etmi,tir. 

Bu yol ikmal edildiği taktlir
de Antalya vilAyetinin btllDn 
kazaları biribirine dUzglla n 

1 

a 11miıtir. EvYel\;e 
hınızlık yapan 
Arap ŞOkrtı ve 
Hacı Mahmut 
isminde iki sabı
kalı da aon ,nn
lerde yakalaıı
mııbr. 

Şehrimizde iç-
timal hayat ej'
lenceli ıeçiyor. 
Birçok meyva ve 

eilence yerlerimiz 
yardır. Belediye 
bahçesinden halk 
çok iıtifade 

ediyor. Parkta bir saz heyeti ve 
bir de tiyatro vardı. lıtasyon ile 
kasaba arasındaki ıoaede rüzel 
bir şekilde vaphrılmlf, iki tara· 
fına ağaçlar dikilmiıtir. Eğer 
Ceyhan - Misis yolu tla düzleti· 
lirse Adanadan Ceyhana mun· 
tazam ve ucuz otomobil sefer
leri yaılabilecektir. 

Kasabamızda spor işleri de iyi 
gidiyor. Şimdiki halde iki kll1bll· 
müz ve bu klüplere devam eden 
150 genç vardır. Gençlerimiz 
yakında komşu ıehirlerle apor 
temaalarına pipcektir. 

Elyevm Ceyhan nehrinde kar-
şıdan karşıya gemilerle geçiliyor. 
Fakat güzel bir köprü intası hu· 
suıunda tetkikat yapılmaktadır. 

Bu ıuretle mühim bir noksan 
telifi edilmiş olacaktw. lf. 

Kütahyada 
' llıcalardan Binlerce 
Halk İstifade Ediyoı· 

Kütahya (Hususi)- Şehrimize 
yirmi beş kilometre mesafed · 
güzel bir ıhca vardır. Manzarası 
çok güzel olan ıhcamızda 
250 kitinin iKametine elverİf)İ 
40 kadar pavyon vardır. Ilıca 
hamamının etrafı her sene bu 
mevsimde yüzlerce çadırdan mü
rekkep bir karargah manzarasına 
bürünür. Bu çadırlar llıcamn 

ı şıfalı suyundan istifade etmek 
için gelen misafirle doludur. Ua
canm hamam kısmında biri ka· 
danlara, diğeri erkeklere mah
sus iki bina vardır. Havuzlardaki 
hararet derecesi 43, 18 ye 20 dir, 
ıulann terkibatı da faydalı mad· 
delerde olur. 

Her sene Kütahyadan, Esld-
ıehirden, Boziyllk Y• Bilecikten 
binlerce kiti ıelerek ıhcamwn 
tifalı auyundan ve temiz haYa
ıından istifade etmektedir. -V. 

Ufikla Bir Olum 
Upk ( Husuıl ) - Şeker fab

rikuı muhasebe memurlarından 
L6tfi Bey akıam evinde yenıek· 
ten ıonra tiddetll ltlr sancıyı 
mllteakıp vefat etmiftir. Bnttln 
Fabrika memurlan cenaze mera
ıiminde hazır bulunmuştur. 

muntazam bir geçit ile raptedil
miı olacaktır. Vali bey kazama• 
zın nahiye ve k6ylerinl de gezmi, 
ye kaylOlere faydalı nasihatler 
vermiştir. - F. N 

siri hatırladıkça mutlaka ıu 
beyti okurum: 
Büyüksün, btiyilkKUıı , büyuksıln l ılyUa 

Büyiiklük yaıııııda kalır pt:ık J, •\'UN 

Onu bu kadar büyllk tanımak• 
ta haklı olduğuma da kaniim. 
Çünki dilşmanları bile - bütün 
itinalarma rağmen • kendisini kil· 
çültememişlerdir. Meseli: "Acemi 
IAkap, Hanefi mezhep, Demıkt 
mevlut, Sünni itikat, Ahmet bin 
Abdullah bin Arapph ,, ı ele al• 
hm. Bu müverrih, Timurun tarihi 
dlifmanlanndandır. Uyle bir dbf
maa ki anası Cengiz Hanın torunu 
babası da Barlas Ttırk kabilesinin 
reisi olan Timurun aılını bile 
inkAra yeltenmit Ye cihangirin 
doğumunu fU şekilde yazmaktan 
çekinmemiştir 1 

" Mezburun pederi Mavera• 
ünnebirde ıahranişin olan kuttaı 
tarik makulesinden bir şahıs idi. 
Dojduğu gece gökyt\zUnde bir 
ateş göründü ve bu ateş, her 
tarafa düfllp müteferrik oldu, 
kıvılcımlan şehirlere yayıldı. iki 
eli, galiz kan ile dolu olarak dlln
yaya geldi. Kahinlerden ve kı· 
yafet ilmiaden haberdar olanlar· 
dan bu garip bal ıual olundukta 
doğan çocuğun ya bekçi, ya ha· 
rami, ya kasap, ya cellAt olaca• 
iını haber verdiler!" 

Fakat ayni milverrih, Cihan-
gir Timur için şu hllkmU ver
mekte de mustar kahyor: 

"Doğruluğa muhip, yalandan 
mlidenip, geçmite hayif demez. 
ıeleceğe acele etmez bir adam
dı. Meclisinde fuhşiyat, maska· 
rabk, riyaldrlık, kadıa sohbeti 
Yaki olamuclı. Hakikate ifıkb. 
Cesurdu, yorulmak bilmezdi, 
fikrinde isabet, reyhade rezut: 
vardı. intikali gayet seri idL 
Skünden dönmezdi, emir ve ne
biden piıman olmazdı. 

Timur Bey meşhur olduğu llze· 
re satranç oyununu severdi. Yine 
Arapphtan &ğreniyoruz ki onua 
oynadığı satrancı da alellde sat
ranç değilmiş. Tahtasının hanele
ri uzunluğuna on bir, enliliğin• 
de on hane üzerine mürettep 
olup aletleri de bu tertip ile mll
tenasip imit-

Satrançta bile giSzetilen bu 
istiaoaiyet, onun fevkalbeşer ya
rablmıt ve öyle yaşamış oldu
ğuna delalet etmez mil.. Bakalım 
tefrika muharriri, aksak cihangi· 
rin hayatında daha ne gibi ince
likler bulup çıkarcak?.. 'f. lf. 

Viranşehirde 
Dokuz Deve Yükü Kaçak 

Tuz Yakalandı 
Virantehir ( Huaual ) - Bu 

ci•uclaki Nergizli köyGne bir 
Aat mesafede ve ç&I ortasmda 
ıaillhb Ye lteygirli altı kaçakçı, 
jaaclannalanmız tarafmdan takip 
eclilmiftir. 

Fakat neticede kaçakçılar ka
raahktan iatifado tderek firu 
ehDİfler, çil ortasmda bıraktık
lan otuz deYe ylldl tuz mD
ıadere olunarak develerle birlikte 
ıehrimize ıetirilmiftir. Firari şe
rirler pddetle takip ediliyor. 

GUnde 15 Gram 
lmıir, (Hususi) - Temmu• 

ayı içerisinde mezbahad~ k~sil,.D 
et miktarına g6re; yevmıye msaa 
bqına 15 gram et isabet et• 
mektedir. 
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Kardeşimi Bitlerin 
Ağzında 

/Var 
Bakla Bo ivya, HükU.metlerin Sulh T avassu- Nasıl 

Kandırayım? 
Alman intihabatının neticesini hu 

ıütunlarda beraber gözden geçirdik. 
Kat'i bir ekıeriyet kazan aınamakla 
beraber, Mümesailler Mecliıindeki 
azasını iki misline çıkaran Hitler, 
bu neticeden çok memnundur. Ken-

tuna Karşı Bazı Taleplerde Bulunuyor 
Boynes Ayres 6-Bolviya-Pa· ~{a er 

raguvay arasındaki ibtilAf devam Y 1 Y Ş 

diıi ile görüten bir lngiliı; 
gazetecisine, çok ,ayam dikkat 
'eyler 11öylüyor. Gazetecinin sualle
rine HitJerin cevapları alt alta 
yazılırısa Alman Faşistleri reisinin 
fikirlerini kavramak daha kolay olur: 

Gazeteci - Eğer iktidar mevki· 
lne geçerseniz Lozan itilafını taadik 
edecek miıiniz? 

(Bu itilaf, Al11wnyfüıtrı 3 milyar 
bor~· e~asını ka.bul etme::ıiue istinat 
eıler. llk borç miktarı ı:ı6 ıııilyarılı . 
Sonrn :ı6 milyarı. indirildi. 'Niha~·et 
I.oza ıı da 3 miJvar<lll karar ktlılırı ld ı .) 

Hitler - Asla. Biz, timdi, Faşist 
·hir !!ükumet kurmakla meşgulüı.. 
Merkez fırkalarından hiçbiriJe anlaı
nuya taraftar değiliz. Bizce Merkez 
fırkasının reiıi sabık Başvekil Brü· 
ning-, si\dece bir hayalpcreııtir. 

Gazeteci - Son intihapta komü
nistlerin kazandıkları reyler hakkın
da ne düşünüyorıunuz? 

Hitler - Alb hafta daha bekle• 
)'İniz. O vakit gBrünilnü:ı. 

Görülüyor ki, Merkezi Avrupa, 
hili gebedlr ve Hitlerin aj:ıında 
bakla vardır. -Silreyya. 

~ ----
Tayyareci Kadı
nın Teşebbüsü 
Yarıda Kaldı 

Londra, 6 - Kadın tayyareci 
Mistres BrUı bir ay havada kal
mak üzere bugUn Portismut'tan 
havalanmışbr. Kadm tayyarecinin 
yanında iki pilot bulunmaktadır. 
Tayyareci Kadın Denize indi 

Londra, 6 - Kadm tayyareci 

Mis Brüs, keıif bir sis içinde 15 
ıaat devam eden yorucu bir se
yahatten sonra, benzin kaçma· 
emdan ve telsizin fena iılemesin
den dolayı Veygt adaıı civarmda 
denize inmiye mecbur olmuştur. 
Kadın tayyareci, tamirattan son
ra yarın ilçüncil taşebhüsilnü 
yapacaktır. 

italyada Adalet Ve HUrriyet 
Berlin 6 - "Adalet va hür· 

riyet,, hareketile alakadar olarak 
rnuhtelif şehirlerde 200 kişinin 
tevkif edildiği söylenmektedir. 
Salahiyettar makam, bazı komü
nistlerin tevkif edildiğini ve tev
kifatm mühim olmadığını söyle· 

etmektedir. Bo1ivyanm resmi bir 
tebliğine nazaran Grau Şako 
nehri civarındaki mıntakada kuv
vetli bir topçu bombardımanı 
yapılmıştır . 

Hakeme Havai• Teklifi 

Boyncs Ayres 6 - Amerika 
ittihadı Birliği Paraguvay-Bolivya 

ihtilafının hakeme tevdiini ileri 
sürmüştü. Paraguvay hllkômetl 

bu teklifi kayıtsız, şartsız kabul 
etmektedir. Bolivya hilkômeti, 

Paraguvay nehrinde bir manıap 
istemek hakkını haiz olduğunu 

ileri sürerek bu teklifi reddet· 

miştir. 

Bolivya Bir Mahreç istiyor 

Londra 6 - Son 50 sene 
içinde büyük bir iktisadi inkişafa 
nail olan Bolivya, denizde bir 
mahreç aramak ihtiyacım şiddet· 
le duymaktaydı. Memlel<etin is
tikbali için fevkalade ehemmiye

ti haiz olan bu ihtiyaç, ancak 

hukukan kendisine ait olan Prag 
nehri ile temin edilc::bilecektir. 

Bolivya, bu nehir üzerindeki 
hukukundan vazgeçmek niyetinde 

değildir. Şimdiye kadar bitaraf 

devletlerin müdahalesi, iki mt-m· 

lekete karşı iktısadi boykotaj 
yapılmasını istilzam etmişti. 

Halbuki Bolivya etrafı kara

larla çevrili bulunduğu halde 

Paraguvay, denizde serbest mah

reçlere malikti. Bu itibarla devlet

lerce yapılan müdahale Bolivya 
için bir abluka mahiyetindeydi. 

Bolivya, muslihane bir hal 
suretinin, ancak, bu ihtilaflı nok· 

tada yapılacak itilAfa bağlı oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

Belçika Grevlerinin Neticesi 
Brüksel 6 - Borioaj mınta

kasında ve burada grevciler işe 
başlamak temayülü göstermişler· 
se de, komünistlerin mani olmaları 
üzerine işlere başlanmamıştır. 
Sükun devam etmekle beraber 
işsiz ve sefalet günden güne 

artmaktadır. 
rnektedir, -- -
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ÇOCUKLUÖUM 
M.k "lın Gorklnln hayat romanı 

Me<ııhur R-.1.r EtllM .. 

~=====··========~Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
-;;: muvaffak oldu. Evdekiler güldU-

Çingene yawusu da, dört aya- ler, cesaretini akıllılığını alkışla-
ğı üzerinde at gibi sıçrayarak dılar. 
etrafında dolaşırdı ve: "V allah Bunun üzerine çalmak onun 
"doğrusu mükemmel bir hayvan!,, adeti oldu. Küçüktenberi yoksul· 
derdi. luk ve sefalet içerisinde yetişmit 

Ninem ayak~arını yere vur~ olan büyük baban ihtiyar giin· 
rak ona bağır1rd1. }erinde çok hasis oldu. Onun için 

- Defol şuradan kuyrıık d" ki da daha para ken 1 çocu arm n . 
•alla yan!... Böyle bir günde kıymettard1 r. Eğer bedava bır 
leni sevmediğimi biliyorsun 1 e malik olursa tabii memnun 

V ' şey k f ı· Sonra bana niaem, ayna nın, ı or. Mibael ile Ya o a ge ınce .• 
· d 0 uy h" b' · 'J'k Pazara, satın almaktan zıya e Elile oğullarmdan ıç ır ıyı ı 

hırsızlık ıçın gittiğini anlattı. beklenemiyeceğini ifade eden bir 
Homurdanarak dedi ki : hareket yapb, biraz sükut edip 

- Büyük baban ona bef ru}). durdu; açık daran enfi~e kutu· 
le veriyor. O ise üç. sabn alırsa suna hakarak devam etti: 
on çalıyor •. Çalmak onun zevkıne _ Bunlar ikimizin de pek an· 
&idiyor. Bir kere tecrübe etti, 

Monaanyör Za:;pel 

Sabık Avusturya 8aşvekili Mon
ıenyor Zaypelin vefat.mı bildirmiftik. 

Zaypel piskopos rütbeıinde bir pa· 
pazdı. Viyana ve SaJzburg Darülfü· 

nunlarmda ilahiyat ve içtimaiyat 
müderrisi idi. Mütarekeden birkaç 

•Y evvel İmparator Şarl, Lamaş 
kabinesinde Milli İçtimaiyat 

Nazırı olınu,tu. Habsburg impa
ratorluğunun hezimetinden son· 

ra Zaypel ıııeb'us intihap edildi. Par
Iamen toda reisi bulunduğu Hıristi

yan • Sosyalist fırkaı;ile muhalefete 
geçti. Şedit, son derece makul ve 

menfaati umuıniyeyi iltizam 
nutuklarile me~h urdur. 

edici 

1922 de Başvekalete gelrlıgi za
man Avusturya ınülhiş bir buhran 

içinde kıvranıyordu. Gre•.:ler, karga• 
talıklar, isyanlar, biribirini takip edi-

yordu. Milli para sıfıra düşmüştü. 
Zayµel, kor onu iptal, Avusturya şi
lingini ibda etti. 

Cemiyeti Akvamı adeta tehdit 
ederek, İngiltere, Franıa ve halya· 

dan müşterek bir istikraz yaparak 
Avustury"yı kurtardı. Sonra Triya

non abitnaınesi mucibince Avusturya· 
nın tediye etmek mecburiyetinde 

olduğu t.ımirat borçlarını ilga etmiye 

muvaffak oldu. 

H>24 te bir komünist Zaypeli vur
du. O 5 uikasttenberi ıılıhali tama• 

men iyıleşernedi. 1926 da lekrat 

Başvekalete geldi ve nihayd 1930 

da sirasi hayattan ı1üı;bütün çekil

miıti. 

Zaypelin vefatı Avusturya için bir 

ziyadır. 

laııııyacağı karışık hikayeler yav
rum! Fakat, eğer bir gün Vaynayı 
çalarken tutarlarsa, onu muhak
kak ki döğe döğe öldUrürler. 

Hemen ertesi gün Çingene 
hırsızlık etmemesini yavrusuna . 

rica ettim: " Sonra sem döğe 
döğe öldiiriirler ! ,, dedim. 

Gitldti: 11 Hadi sen de.. onlar 
beni yakalıyamazlar ki.. ben 
meharetli ve çeviğim .. Valbh ıse 
benden daka çeviktir! ,, dedi: 

Sonra derhal ciddileşti: 
_ Hırsızlığın günah ve teh

likeli olduğunu biliyorunı .. Bunu 
ben canımın sıkıntısından yapıyo-

rum.Bu yüzden para da biriktirdiğim 
yok. Amcaların benden elimde 
ne kaldıysa hafta içerisinde alı· 
yorlar. Bunun için şikayetim de 
yok. Karnı~ doy~un da .. 

Beni bırdenbıre kolları ara-
sına alarak sarsh. 

- Sen zaif görünüyorsun 
amma kuvvetli kemiklerin var! 
Bir zaman gelecek, aen kuvvetli 

Hitlerin 
1 

Müttefiki Midir? 
Bertin 6 - Eron Nuvar gaze

tesi Hitlerle Fon Şlayşer arasında 
gizli bir ittifak bulunduğundan 
bah•etmektedir. 

Fon Şlayşerdcn ilham alacak 
bir kabineye, Hitlerin iki sene 
müsamaha edeceği söylenmekte· 
dir. Buna mukabil Fon Şlaner
de Hitlerin Reisicümhur olmasına 
mani olmıyacak ve birkaç Nazi· 
nin kabineye girmesine razı ola
caktır. 

Arbedeler Ye NUmayı,ıerd• 
72 kl•I Öldü 

Berlin 6 - 1 haziranla 20 
temmuz arasında BerJin hariç 

olmak lizere yalnız Prusyada 
322 siyasi arbede ol:.mş, 72 kişi 
ölmüş 497 kişi yaralannııştır. 

Bu arbedelerin 203 llnden 
komünistler, 76 smdan Hitlerciler 

ve 21 inden tunç miğferJiler 

mes'ul bulunmaktadırlar. 

Fırka farkı gözetilmeden, 
kargaşalık çıkaranlar hakkında 

şiddetli takibat yapılacaktır. 

M. Lozll Corcun 
Tenkit 
Ve Hicviye/eri 

Londra, 6-M. Loid Corç bir 
nutuk söyliyerek milli hükumet 

aleyhindeki tenkit ve hicviyelerini 
tekrar etmiştir. M. Loid Corç, 
hükumetin beynelmilel meseleler 

karşısında atıl bir vaziyette kaldığı· 
nı söylemiş, Lozan itilafı ile "dos· 
tane itilaf,, diye ve Ottava kon
feransı ile alay etmiştir. 

M. Loid Corç demiştir ki: 

İngiltere mütemadiyen 
ricat etmekte ve şimdi dönen 
bir merdiven iizerinde bulunmak
tadır. Bu merdiveni nekadar 
süratle çıkarsak çıkalım. O, daha 
ziyade süratle inmektedir. 

bir adam olacaksınL. Biliyor 
musun? Sen _kitare çalmağı öğ· 
renmelisin! Yakof amcaya rica 
et te o sana öğretiversin. Fakat 
sen daha küçüksün, öğrenemez

sin!. Küçük amma inatçı değilmi? 
Büyük babanı muhakkak sev

m~orsunl 
- Bilmiyorum! 
- Ben şu Kaşiris ailesinin 

hiçbipnden hoşlanmam. Hepsini 
ıeytan alsın 1 Yalnız bliyUk an· 
neyi severim 1 

Ya beni? 
Sen Kaşiris ailesinden 

ğilsin, Paşkoflardansııı 1 
başka lcan, başka sülAledir. 

Birdenbire beni, şiddetle 
dine çekti ve dedi ki : 

de· 
Bu, 

- Allahım, ne olurdu, benim 
güzel bir sesim olaydı! İnsanları 
çalgm ederdim .. Artık git yavrum( 
İşe batlamalıyım .. 

Beni yere bıraktı, ağzma bir 
avuç küçük çivi doldurarak, 

110n senedenberi tanıdıkım 
ve çok candan sevdiğim bir ar-
kadaşıın var; hemşiremle ikisi 
ayni müessesede çalışıyorlar. 

Aileme, bana ve kardeşime kartı 
yaptığı iyiliklerle, f edakarhklar 
biç bir suretle ne unutulur, ne 
de inkar edilir. Acı ve felAkotH 
günlerimizde dert ortağımızdır. 

Belki ailesinden ziyade bizi 
sever. Çok sevdiğimiz, insant 
meziyetlerini takdir ettiğimiz, evi• 
mizde misafir eylediğimiz bu ar
kadaş karabeti, sıhriyeti arbrmak, 
dertlerimizle biraz daha yakından 
alakadar olmak için kııkardeşimi 
istedi. Ben ve annem bu arzuy11 
memnuniyetle kabul ettik. 

Meseleyi kardetime açbk. Er· 
keklerin vefasızlığını ileri sürdü. 
Arkadaşımı takdir ettiğini, onu 
bir kardeş gibi sevdiğini, fakat 
evlenmek istemediğini söyledi, 
Şimdi kaç gündür azap içindeyiz. 

Söyle Hanımteyze, bu anptan 
nasıl kurtulayım? Kardeşimi icbar 
etmek istemiyorum. Bize iyilikler 
yapmış ve yapmakta bulunmuı 
arkadaştan da uzaklaşmayı hav
salam alınıyor. Şimdi ben ne 
yakayım? 

Beşikta~ta, lhs .. 

Canım efendim, her kız bu ka· 
darcık naı eder. Kendisini ikna 
etmek sizin elinizdedir. Mademki 
mes'ut olacaklarım zannediyorsu
nuz, o hal de vazifenizi yapmak 
bir taraftan borcunuzdW' da. MG4 
rak etmeyin, ufak bir nazdan 
sonra kız kabul ediverir. Erkek· 
lerin vefasızlığına gUvenmediğl 
için evlenmiyecek mi imiş. 

* "Bir kızı çıldırasıya seviyorum. 
Fakat ailem konuşmamıza mAnl 
oluyor.,, 

Anl<ııraı S. N. A. 

Konuşup görüşmediğiniz bir 
kn::ı sevdiğinize zahip oluyorsu
nuz. Bence bu bir sevda değil, 
bir hevestir. Hakiki biı· i91kı 
ailesi &eYgiliıile konuımaktan 
menedebilir mi? 

HANJMTEYZE 

TAKViM== 
PAZAR 
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ıslak, siyah bir 

köşe bir tahtaya 
ğe başladı. 

:::::Q 

kumaşı, dört 

gerip çivileme· 

Şimdi zavallı Vaynanın pek 

feci olan akıbetini anlatacağımr 
Avluda, kapının önünde, saçağa 

dayalı, kaim, dalh budaklı büyilk 

bir salip dururdu .. O arada uzun 
zamandanberi bulunuyordu. 

Onu daha ilk geldiği glln 

farketmiştim. O zaman daha yeni 

idi ve rengi sarıya çalıyordu. 

Sonr.\ sonbaharın yağmurlarından 

kararmağa başladı. Bu koca 

salip, bu dar ve pis avluda pek 

lüzumsuz, gayrit:?.bii duruyordu. 

Yakof amca bunu kansmın 

mezarma dikmek için almıştı. 
Karısıntn ölümO günü, bu ağar 

kUtüğU omuzunda taşıyarak me

zarlığa kadar taşımayı nezret• 
mişli. 

( Arkası nr) 



6 Sayfa 

Dünya Garibeleri 

Polislik 
Yapan 
Bir Papağan 

Berliıı (Hususi) - Henüz ne
reden kaçlığı anlaşllamıyan bir 
papağan birkaç gün evvel Berlinin 
T ampelhaf caddesiniıı bir köşe· 
sinde yüksek bir ağaca konduk
tan sonra yüksek sesle "Dur!,, 
uGeç!,, diye kumanda vermiye 
başl S!mışiır. 

Ağacın üstündeki papağam 

görmiyen, fakat kumandasını işi· 
ten şoförler verilen emre riayet 
ederek duruyor, fakat ortada 
kumanda veren polisi göre
meyince şaşkın şaşkm etrafa 
bakınarak korka korka ilerlemiye 
başlıyorlar. Ancak tam bu sırada 
"dur!,, kumandasım tekrar edin
ce oldukları yerde put gibi dur· 
mıya mecbur oluyarlardı. Bu 
ıuretle caddede yüzlerce otomo· 
i>U toplanmıştır. Nihayet mesele 
anlaşılmış, papağanı kaçırmak 
için bağırmıya taş atmıya başlan· 
mış, fakat papağan yerinden kı
mıldamıyarak kumanda vermek· 
te devam etmiştir. 

Nihayet itfaiyeye haber •eril· 
miş. Merdivenli bir itfaiye oto
mobili gelmiş. Merdiven açılmış 
ve bir itfaiye neferi merdiveni 
çıkmıya başlamıştır. Mütemadiyen 
kumanda vermiye devam etmek
te olan papağan itfaiye neferinin 
yaklaştığım görünce nefere ok
kalı birkaç küfür sa vurduktan 
ıonra uçmuştur. 

,ngilterede Haydutluklar 
Londra ( Hususi ) - Son za

manlarda İngilterede haydutluk 
•ak'aları çoğalmıştır. Polislerile 
iftihar eden İngilizler şimdi po• 
lislerinden şikAyet etmiye baş· 
lamışlardır. 

On beş ay zarfında doksan 
dokuz haydutluk vak'ası olmuş, 

ıaspedilen v~ çalınan para 
Te milcevberlerin kıymeti milyon
ları aşmıştır. Şimdiye kadar bu 

" baydullukların faillerinden hiçbi
ri elde edilememiştir. Bunun 
.llzerine bankalar ve zenginler 
hususi taharri memurları kuJlan-
m,ya başlamışlardır. 

Kasanm içinde Kaldılar 
lsveçte kibrit kıralı Krögerin 

tlesabım teftiş eden iki muhase .. 
beci birdenbire tetkik ettikleri 
bir kasanın içinde kalmışlardır. 
Kapanan kasayı açmak ve muha • 
ıipleri kurtarmak için polisler iki 
ıaat uğraşmışlar. nihayet Krö
ıerin mUdllrlerinden birinin ya
nanda bulunan bir anahtarla 
kasa açılarak içindekiler kur· 
tarılmışlardır. 

Haydutluk, Soygunculuk 
İngilizler an'aneperest bir 

millettir. Son zamanlarda eski 
an'aneleri bilmeyenlerin miktarı 
arttığından bu hususta bir eser 
neşredilmiştir. 

İngiliz kanunlarına göre soy-
gunculuk ile haydutluk arasında 
büyük bir fark vardır. Bir şahıs 
ıabah saat altı He akşam dokuz 
arasmda yabancı bir eve girerse 
bu cürüm soygunculuk sayılır: 

Bir şahıs g ece bir eve girerse 
bu cürüm hay dutluk sayılır. 

Haydutluk cezası soygunculuk 
cezasından iki misli fazladır, 
Soygunculuk maksadile bir 
eve giren bir adam birkaç 
gece kalırsa cezasının bir kaç 
misli artacağım göze almak mec· 
buriyetindedir. Bir ev sahibi an
cak evine giren bir hayduda kar-

'' silah istimal edebilir. 
Soygunculuk maksadile bir 

SON POSTA Ağustoı 1 

Ortasındaki Eğlence Yeri! .. 
Kari Mektupları 

~dirnekapıda Mezarhk 

Burada Mısır Ve Şarkı 
Bakanlar, Para Yiyenler 

Satanlar, Fal i, 
.neçı 

Kaynaşıyordu 
Mısır T ariası Da Masraflı Yermiş, Bir Papel Suyunu Çekti 

Edirnekapısınm dışına çıkar 
çıkmaz sağa doğru bükül ün.. Bir 
kaç yüz adım yürüyünce bütün 
Halici ayaklar altına seren geniş 
bir mısır tarlasının hududuna 
girmiş olursunuz. 

Çok eski bir Yahudi mezar
lığınm toprağı ilstünde yetiştiri
len bu tarla, cuma günleri, mil
baleğasız mahşerden bir nUmune 
oluyor. Çoluk çocuk, binlerce 
kişinin mezar taşları aras!na 
şöyle bir dağılış lar nı gözünüz 
önüne getirebilirsiniz. Her .. esin 
elinde bir koçan, hatır, hatır 
kemirmekle meşgul.. 

Ortada, kocaınnn mısır ka
zanlar ı habire kaynıyor. Kazanla
rın başı, karıııca gibi .. . 

Bu müşted bolluğunu gören 
mısırcı, kendini dehşetli naza 
çekiyor: 

- Pazarlık yok! Veresi mua
mele yok! Alan alır almıyan dona 
kalır... Maamafih, bu istiskale 
kimse aldırmıyor; yüzlerce elin 
bir anda kazana doğru uzanışı: 

İyisinden on iki tane seçi 

- Yedi tane de bana ... 
- Sekiz mısır daha veri 
Mısırın envaını gelip burada 

görmeli. Suda pişmişi, ateşte 

kavrulmuşu, sütlüsü, sütsüzü ... 

Kazanın başında, temiz pak 
giyinmiş bir efendi, mısırlarını 

sardırdığı kağıdı, herifin ağzile 
kopardığım gorunce, tiksindi, 
fakat bu tiksintisini belli etmeyi 
de nezaket icabı doğru bul
mıyarak: 

- Şey.. dedi, kağıda sarma r 
Bende kağıt var! 

Satıcı, farkında mı ya : 

- Feda olsun, beyim ... diyor, 
kağıdın ne ( emniyeti ) olurmuş ! 

Ve tekrar ağzile ikiye böldü
ği.i kağıda mısırJan sararken, 
etrafa mağrurane bakıyor: 

- Biz öyle ufak şeyleri ara-
..,..__ -===t 

eve giren bir adama silah istimal 
edilir ve soyguncu yaralanırsa 
ev sahibi mahkum olur. 

Yine bu kanuna göre kadın
ların işledikleri bazı suçlardan 
dolay ı kocaları mahkum edilmek
tedirler. 

Bir kadın hırsız!ık, haydutluk, 
soygunculuk, dolandırıcılık gibi 
bir suçtan mahkeme huzuruna 
çıkarıhrsa kocası da maznun sıfa
tile mahkemeye getirilir ve ayni 
cezaya çarpılır. Kocanın suçla 
alakası olmuş, olmamış, bu naza· 
rı dikkate alınmaz. 

Mısır litrıasmda piyasa yapanlar ve mısır satanlar 

saydık, şimdiye kadar ban- ıin, zevalsiz adamsım. Fakat yU-
ker olurduk !.. reğin dardadır. Acaba bu mura-
Kör destancı kalabalığın ara- dım, bu hacetim olacak mı, der-

sma sokulmuş sıtma görmemiş ıin. Hacetin, olac4k efendiciğim ••• 
sesile kaynana şarkısını geçiyor: Olacak amma, Uç vakit var. 

Oğluma çatacağım, Hem sen, bu yakınlarda candan 
Seni boşatacağım, birini kaybetmiısin. Kederdesin, 
Beline tekme vurup. ııkmtıdasın .. 
Sokağa atacağım! ihtiyar başını !<aşıdı. Yanın-
Derken başka bir magme: dakiler, hayretle biribirinin yü• 
"Canlar yakarsın tütüncü kızı, züne bakıştılar. Bir tanesi daya-
"Baygm bakarsın tütüncü kızı.. namadı ! 
Şarkıları kapışan kapışana... - Allah allab.. Bildi yahu! 

Birisi soruyor : Kocakarı devam ediyordu : 
- Uzun saçların var mı? - Bu candan kimse, doğru 
Kör destancı , başını salladı: söyle, senin neyindir? Kızın de-
- Kimde uzun saç kaldı sem değil, oğlun desem değil.. 

şimdi?. Karın desem değil... Kardeşin 
" Kafesinde kuş olsam,, var, mi yoksa? .. 

verelim mi?.. İhtiyar burada kendini tuta• 
Etraftan giilüşenler: madı. Bir bronz onluk çıkarıp 
- Herifçi oğlu bizi kafese kadının eteğine fırlattı; 

sokacak.. İşittin ya... - Benden yana kat kat helAI 
Saçma ak düşmüş, orta yaşlı olsun 1 

bir adam, dalgın ve düşünceli 

bir eda ile, yandakilerle dert
leşiyor: 

- Şunlara bakın yahu.. Ya· 
hudi ineği gibi ağızları hiç dur
muyor. Mısırı bırakıyorlar, don• 
durmaya sarılıyorlar, dondurma
yı l ~tirmeden fıstığa başlıyorlar .• 

Öteki mazur gördü : 
- Ne yapsınlar .. Haftada bir 

cumaları var. Herkes, buraya 
para yemiye geliyor .. 

Bu lafı, pek yabana atma-
yın. Göze görünmüyor amma, 
mısır tarlası, az masrafla bir yer 
değil.. Her satıcıdan beşer kuruş
luk bir şey alınsa, lira ayakları 

salladı demektir. 

Sırhnda torbası, elinde değ· 
neği, ak saçh bir Kıpti karısı, 
arada bir, bağırıyor: 

- Izgaralar, maşalar? 
Fakat gözüne kestirdiği ken· 

di halinde birini görünce, hemen 
yılışıyor: 

- Niyete bakarız, kı~mete 
bakarız 1 

Birisi yanındakilere onu iÖS

terdi: 
- Bizim amcanın falına bak

mışb. Tezine bir kısmet gelecek 
sana.. Dedi, on gilne varm<tdan 
işe g irdi. 

İstersen çağıralım.. Bir de bi
zim falımıza baksın ... 

Ötekiler ilkin itiraz ettiler: 
- Geçtim, kötü bir şey söy

ler de keyfimizi kaçırır .. 
- Yok, canım .. Korkma be .. 

Ne söyliyecek ? 
Mihayet çağırdılar. Karı elin-

deki kınk aynasına bakarak ih
tiyar adamın falını anlatmıya 

başladı: 
- Efendiciğim.. Hoşsun, ivi· 

Parayı alınca, falı çarçabuk 
bitirdi. 

Yanı başımdan yüksek sesle: 
- Izgaralar.. Maşalar.. Diye 

geçerken, çağırdım: 
- Baksana.. Buraya .• 

Yüzü kireç gibi bembeyaz 
kesildi: 

- Maşa mı istedin efendi •. 
İyi maşalarım var. 

- Hayır.. Maşa istemiyorum, 
fal baktıracağım .. Anlamamış gibi 
göründü: 

- Biz fal bakmayız efendi.~ 
- Demin, aynaya bakıp söy-

lediklerin fal değil mi? 
Şaıırdı, fakat çabuk topladı 

kendini: 

- Fal değiJ ya.. Niyet bak
tım da.. Niyet başka, fal başka .•. 

Biraz içine emniyet gelmiş 

olacak ki yavaşça fısıldadı: 
- İstersen senin de niyetine 

bakayım .. 
Çingenenin kabahatini kitaba 

uyduruşunda her halde ince bir 
zeka eseri vardı. 

Mısır tarlasındaki salıncaklar 
da ayrı bir para tuzağı.. Salın· 

cak sahibi, elinde saat, dakika 
sektirmiyor. 

- Haydi bakalım küçükler .•• 
Vakit geldi! 

Bu müthiş kalabalığın tarla
dan guruba yakın, evlerine 
dönüşü de başka bir iilem. 
Omuz omuzu sökmiyen bu insan 
seli, tramvay caddesinin iki ta
rafından bir mUddet aktı, aktı ... 

Üç mezarlık arasında sıkışıp 
kalan bir tarlanın bu kadar rağ
bet görüşüne gelin hep beraber 

ıaşahm... lflf 

Ve Keçi Sütüne 
Dair 

Mahallelerde ıUrlilerle dola-
9"4n keçilerin dolaşması, evlerde 
yatırılması arbk menedilecekmiş. 
Viranelik, çöpllik ve toz deryası 
haline gelen mahallemiz artık 
bunaltıcı mllteaffin kokulardan 
da kurtulacakmış!. HeJe bu ke
çiler nekac!ıır pis.. Sırtlarından 
pisliğin aktığım insan farkedebilir 
amma, keçilerin renklerini tof· 
rikte güçlük çeker. Peki amma 
bu pis hayvanların memelerin
den alınan stidU, çocuklar, has· 
talar içer de nasıl şifa 
bulur.. Hem bu süt erbabı 
nezdinde de pek makbul-
dür. Çünkü hileaizdir, su karıı· 
mamıştar, ·halistir ve saftır. Bu 
düş Unce ile ıifa niyetine içilir. 
Bu sütler ancak çeşit ç~şit mik-
rop görmek sevdasına dUşen bir 
baktriyoloğ için cazip olabilir. 

Tophane ll7Hçelebl mahallHl tulumDI 
aralığı 1okuıu: Nami Sabri 

Etibba Odasmdan iki Sual 
Etibba odasından ıu sualleri 

sormakhğıma tavassut etmenizi 
rica ederim. 

1 - Asabi hastalığa müptela 
bir genç üzerinde bir doktor 
tarafmdan maniyatizma tecrübeıl 
yapılabilir mi? 

2 - Yapılırsa bunun kanu• 
nen bir cezası var mıdır? 

M. Afif 

Kurtdereli Mehmet Pehlivan 
Kurtdereli Mehmet Pehlivan 

bugün cihanşümul bir şöhrete 
maliktir. Tiirkün kuvvetini bUUin 
dünyaya tanıtmıştır. Bu bilytık 
pehlivanın mali vaziyeti son za• 
manlarda pek iyi değildir. 

Ankarada Gazi Hazretlerinin 
büyük lutuflarım müteakıp İzmir, 
Simav, Uşak Himayei Etfal Ce• 
miyetlerinin tertip ettiği gUreı 
müsabakalarında hakemlik etmit 
ve mali vaziyetini biraz düzelt· 
mişti. 

Kurtderelinin hakemlik yap• 
ması bütün güreşlerde alaka 
uyu.ndmyor, güreşten anlamıyan• 
lar bile, sırf onu görmek 
Uzere müsabakaya geliyorlar• 
dı. Kurtderelinin bir köşede unu• 
tulup metruk bir halde kalmasına 
nasıl tahammUI edilir. Onu refah 
içinde yaıatmak hepimizin bor· 
cudur. Bu hususta hamiyetli ze• 
vatın dikkat nazarlarını celbet
menizi rica ederim. 

Balakeslr Halk Otelinde 

Etem 

L
------C-e-va-p-la-r-ıın-ız-----~ 

---------------------' Galata Rıhtım Şirket i Memurların

dan Necati Beyo ; 
Gazetemizde şiir neşretmek 

teamüllimüz haricindedir. Maale
sef dercedemiyeceğiz. .. 

Ba kkal M. A. Efendiye: 
Bu mesele hakkında vali veya 

mektupçuya bir istida ile müra
caat ediniz. Yahut kendilerini 
bizzat görüp şifahi izahat isteyi· 
niz. Sizi tenvir edeceklerdir. 

Anlathğımz vaziyete göre 
tabiiyete alınmamamza hiçbir 
sebep yoktur. Bilhassa kanunda· 
ki ikamet şarhnı da haiz bulun
maktasınız. .. 

" Talebe vel ileri,, i nı ı alı ııwktup 

sahibi ne; 
Tatbikat Mektebinin lağvl 

hakkında henüz mukarrer bir şey 
yoktur. Bu tasavvurun tahakkuk 
edip etmiyeceği ancak senei der• 
siye iptidasında anlaşılabilecektir. 
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

Dünya Matbuatında 

GÖRD0KLERİMİZ 
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Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

·----------------------------s======================:========:;::cl=ılö~====================;=====~==============================-. 
lngiltere Kıralının lngilterede Kıral Mükafatı Ot Yiyenler Arasında 

----·---

Bunlar Et Yumurta Ve 
Tereyağı Hiç Yemezler 

Et yemlyenlerden lllr k•flle ıc===ıı 
Bugün Avrupada birçok kim· ' .;.•=====-========ıı::::ı.c::=-

ıeler garip bir itikadın tesiri Yeni Posta 
altında birleşmi' bulunmaktadır· 
lar. Bunlar gerek et ve gerekse her Kutuları 
türlü hayvani mahsulAtı kat'iyyen 
ağızlarına koymazlar. 

Çok eski devirlerden ka!mıf 
olan bu itikadın bugün İngılte
rede Fransada ve hatta Al· 
man;ada birçok taraf tarları 
vardır. Et y emiyenler Cemiyetine 
mensup olanlar ge.çenler~e bOy~k 
bir müsamere terhp etmışler, bır-

çok lortlar ve kontlar bu miisame
rede garip kıyafetlerle hazır bulun
ın uşlardır.Resimde de gördüğünüz 
gibi cemiyetin erkek azasından bir 
kısmı, geniş bir ormanda verilen 
bu mUsamereye çıplak olarak 
iştirak etmi~lerdir. Biraz da bun
ların itikatlarından bahsedelim: 

Et yemiyenlere göre, diğer 
et yeyen insanlar vahşi ve yır· 
tıcıdır. Bunların hususi lokantaların· 
da " vahşi insanlar ,, ibaresini 
taşıyan levha ve iki tablo vardır. 
Tabloların birinde kuzu kesen 
bir kasap, diğerinde de insan eti 
yiyen yamyamların resimleri vardır. 
Demek oluyor ki bunlar hayvan 
etini evvela vahşet veya merha
met noktasınden yememektedir· 
ler. Diğer taraftan bunlar, 
vücuda çok muzır olduğunu, 
bu madde insan hayatını kısalt· 
tığını ileri sUrmcktedirler. 

Evvelce bir çeşit posta vardı. 
Şimdi postalar çoğalmıştır. Hava, 

deniz, kara postası bugün ayrı ayrı 
iş görüyor. Resimde gördüğünüz 
gibi bu vaziyet karşısında Fransa 
poc:ta idaresi sokaklara yeni 
mektup kutuları koydurmuıtur. 
Bunlar eski kutulardan çok 
büyüktür ve birçok gözleri ihtiv.a 
etmektedir. Her göz ayrı bır 
postaya tahsis edilmiştir. 

Müsameresi 

Birkaç giin evvel İngiltere 
kıralı kendi bahçesinde kibar 

ailelere muhteşem bir müsamere 
vermiştir. Bu müsamereye kibar 

kadınlar çok ıık ve görülmemiş 
kostümlerle iştirak etmişlerdir. 

Resimde gördüğünüz kibar 
kadın da bu müsamereye iştirak 

edenler araaında bulunmuş ve 

bizzat kıraliçanın takdir ve teb· 
riklerini kazanmııtır. 

Bu kibas: kadının Uzerindeki 

elbiıe ve başındaki ppka tama· 

men el ile iılenmiıtir. Bir Lort 

kızı olan bu genç kadının elbi

ıeıini bizzat annesi aylarca uğ· 
raşarak itlemiıtir. 

Yekpare bir dantel halinde 
olan bu şık ve zarif elbiıeye 
Berta ismi vuilmiş ve moda 
olmuıtur. Şimdi kibar kadınl&rı 

bu el işlemcıi elbiselerden giy· 
miye batlamı~lardır. 

= 

-~-~ -

Mükif atı Kazananlar 
Nasıl Tebrik Edilir? 

ln•IHerede mUklf•I k•z•n•n bir ad•m 

1. • \ lnıilterede ıarip ve tuhaf 
ımparatorıça Adetler o kadar çoktur ki, bunlar 

T eodora ı ı•man zaman koca lnıiliz Olke-

Geçenlerde Yunanistanda bir 
muaamere 'erilmif, eski Bizans 
devrine ait bir eser temsil edil
miıtir. Bu eserde büyük Bizans 
imparatoru jllslinyenin kan
ıı İmparatoriça Teodoranın da 
mühim bir rolü vardır. Bir 
Yunan aktriıi Teodora rolUnil 

temsil etmiıtir.Bu aktris lrnparatoriça 
Teodorayı bu resimde gördUğUnUı 
ıekilde canlandırmıştır. Malüm
dur ki lmparatoriça T eodora srU
zelliiile meşhurdu. 

•İnde muhtelif teuhllrata veıile 
ı olur. 

Meaell İngiliz Kıralının bir 
ıefkat mükifatı vardır. insanlara 

kartı ıefkat ve D"erbamet hissini 
en ziyade izhar edenlere bu mO
kAf at garip tezahürat arasında 

verilir. Milklfatı kazanan adam, 
bulunduiu kasabanın bütün er-

kek halkı tarafından tebrik edi
lir. Sonra bu adam eğer Lon

drada iıe Londra halkının elleri 
Ozerinde taıman bir scdiyeye 
konarak alkıılar ve horra nida
ları araşında kıralın sarayına 

götUriilOr. Sarayın bahçesine 
ı•lindiği vakit bu adam aedi

yeden yere indirilir ve bizzat 
kıral tarafından tebrik edilir. 

Milklfah kazanan adam eğer 
diler şehirlerde ise bu mcraaim 
yine yapılmakla beraber ıediye 

o kaaabanın en biiyük mülkiye 

memurunun huzuruna i'6tDrillOr. 
Buraya dercettiğimiz resimde 

bu ıene tefkat mUkifatını kaH· 
nan adam hakkında yapılan m .. 
raıimi iyice glSrliyoraunuz. 

Mesela bunlar etten başka 
yumurta, süt, tereyağı peynir gibi 
hayvani mahsulatı kat'iyyon ağız· 
)arına bile sokmazlar. Yedikleri 
ıey sadece sebze, meyva .ve 
diğer nebati maddelerle zeytın
yağından ibaretti~. Bu~l~ran L~?
dra, Paris, Berlın gıbı bUyuk 
Avrupa şehirlerinde hususi lo
kantaları vardır. BJ lokantalarda 
yalnız sebze yemekleri pişiril-

' -

-Bitler Köşeden Görününce •• 
Batanın 

Vasiyetnamesi 

uektedir. Diğer taraftan yapılan tet· 
kikata göre et yiyenlerin vasati 
ömrü, et yimeyenlerden daha az· 
dır. Bu adamlara umumi olarak 
.. Vijetaryen 11 derler. 

Hava Rekoru 
Otuz Gü~Üçma Tecrü

besi Neticesiz Kaldı 
Londra, 5 { Hususi ) - otuz ' 

giin havada uçarak mukave
met rekorunu kırmıya azmeden 
tayyareci Madam ve M. Brus, 
teşebbUslerinde muvaffak olama· 

Karısına, Oğluna Muazzam 
Bir Servet Bıraktı 

Prag, 5 ( Hususi) - Meşhnr 
Ayakkabı Kıralı Batanın bir tay· 
yare kazası neticesinde ölmesi 
üzerine bıraktığı vasiyetname &\' !
mıştır. Bu vasiyetnamede, Bata, 
karısına bir şato, birçok arazi ve 

evlerle beraber Bata müesseselerinin 
25 milyon kuronluk tahvilatını 
bırakmıştır. Oğluna da 22 
milyon koronluk tahvılat bırak· 
mışhr. Eğer delikanlı isterse, İş· 
lere halel gelmemek -üzere bu 
tahvilatın parasını nakit olarak 
ala bilecektir. 

lllı şiardır. Evvelce Madam Brusun bu 
husustaki tasavvurlarını "Son Pos· 
ta ,, ya bahsederken. ~zun boylu 
tafsilat vermiştim. lkı tayyare, 
rekor tesis edecek ofan Ma
dam Brus ile kccasına hava· 
da yiyecek, içecek ve benzin gö
türecek hatta hasta olurlarsa
telsiz v~c:ıtasite tedavi görecek· 
lerdi. Madam Brus'un teşebbll- 4 t..ı t.~}c<:anlı güıılenııı )'.t~ıyvı. ı ııtlcrm l.11011 t •• ıl.1rı, l:iihııı J .ıını.n) cıl a ' dı~cl ~ ..... .> • •• 
ıünde muvaffak olamaması, tay· u .. ~\ılA• al ı)a.ıııyanm şark cehirlerinde kanlı hidiseler eksik değildir. Bu resimde Hitler orduEunun bir 

Zlin şehri, muazzam ve meş• 
bur Bata amele klübune tevarüs 
etmiştir. Fakat burada içki satıl· 
mıyacaktır. Bata, hiçbir akraba
sını mirassız bırakmamıştır. Hatta 
doktoru hakkında da şu cümle 
vardır: " Eğer ölümümde dokto· 
rumun bir kabahati olmazsa ken
disine lO bin koron verilsin ı .. 1 vugun m Y • ld' - · · ö Ü h b" d )) · · h k ld 1 yaresinin pervanesine arı~ o .an k t' . <Yörü"orsunuz. Hit&erciler, HitJerın ge ıııını f r nce •P ır en • erını avaya a myor ar 

d k. ıye ı <ısını " J • • I · tan ır ı yere mm 1 et manıaraamı huaule aetırıyor ar. 
~--~&~-~~~===--=~~--~~--~~~~~~...!___~~~---
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Var Mıydı 
Hafiyeler, Ölüm Döşeğinde 

Suikast Yapacak Diye 
Yatan Mahmut Efendiyi 

Etmişlerdi Jurnal 
M•ı . iri JJ1. 

Heı Hakkı Mahfuzdur 
-89-

- Ne olacak, pek isabet 
olur.. etrafına bir takım arabı, 
çorabı toplıyacağma. .. 

- Sabah olur olmaz, saras
k ere haber gönder. Derhal süvari 
alaylarını aratsın. (Karakeçili ) 
aşiretine mensup nekadar efrat 
varsa, hepisini buraya yol!asm ..• 

- Ferman efendimin .• 
Ertesi sab~h, süvari alayları 

altüst oldu.. arandı, tarandı. 

Yüz on iki neferle üç zabit bu
lundu. Zabitlerden biri, yUzbaşı 
Ali ağa, diğeri mülazim (Deli 
Mehmet) Efendi. Üçüncüsü de yi· 
ne mnlazim Mustafa Efendi... 
Bunlar, derhal Yıldız sarayına 
nakledildiler. Ve (Söğiitlü bölü
"ğil) nün esasını teşkil ettiler. 
Hepsi de pırlanta gibi saf ve 
t emiz olan bu Türkler, Yıldız 

sarayının bütün levis ve mefse
deti içinde senelerce yaşamakla 

beraber, saffeti ezeliyelerinden 
hiçbir şey kaybetmediler. (İs
titrat olarak şunu da kay
d edelim ki, bunlardan • bila· 
hare yüzbaşı ve böliiğün ku
mandanı olan • Deli Meh
met Efendi, .milli mücadele 
harbında ve Yunanlıların ileri 
hareketinde (Çakmak çetesi) na
mile bir çete teşkil etmiş, bir 
hayli yararlıklar göstermiştir. 

..... 
Mahmut Efendinin çok garip 

tabiatıeri vardı. Evinin birçok 
i~lerini kendi görür, en ehemmi· 
ydsiz bir iş gördüğü adamlara 
bil! mutlaka az çok bir Ucret 
verirdi. Rüşvet aldığı, işitilme
mi .. tir. Hatta, vezir olan Paşalar
dan birinin ( Vezaret mensuru ) 
n'.l A~dülhamit onunla göndermiş 
Pnc:cı da bu tevecciihten pek mem
ııua olarak Mahmut Efendiye 
kıy nettar pırlantalarla miizeyyen 

·.bir iğne hediye etmiş. Mahmut 
Ef ndinin bu hediyeyi getirmiş, 
Al. dülhamit önüne koyarak: 

- Bunu almasaydım, kaba
Jı k olacaktı. Halbuki ben, sen· 
den başka kimsenin elinden bir
şey alamam. Bunu, sana takdim 
ediyorum. Ne yaparsan yap. 

Demiş. Tabiidir ki Abdülha
mit bundan çok memnun olmuş, 
iğneyi kendisine iade etmiş ... 

Mahmut Ef., (hazinei hassa) dan 
ıldığı maaşı kat'iyyen mutfak mas
r .ıfına karıştırmaz, bu parayı ha
rem takımının elbise, çamaşır ve 
air ibliyaçlarma sarfederdi. Abdül
hamit, kendisine sıksık ihsanlar
da bulunmakla beraberaber (Ba
yazıt vakfının kitabeti ) ni uhde
sine tevcih etmiş, (manavlar kah· 
yalığı) nı da ona vermişti. 

Bunlardan oldukça mühim bir 
para alırdı. Bu paraların bir kıs
mile şurada burada birtakım 
iratlar almakla beraber mnhim 
kısmını da, kıymettar kitaplar 
toplamnğa ve bir kütüphane 
~apmağa tehsiı etmiştir. Mah· 

mut Efendintn unu tulmıyac ak 
bir iyiliği varsa; iline, tarihe, 
tasavvufa ait dört bin cilt kitap 
toplaması ve bu kitaplara da 
( Yahya Efendi dergihı ) na 
vakfederek orada bir kütüphane 
tesisine sebep olmasıdır. 

* Çok hayrete şayandır ki Ab-
dülhamidin bu derece itimadına 
mazhar olan bu adam bile 

defatle jurnal edilmiştir. Hak
kında verilen en son jurnal 317 

senesi ramazan bayramı arefesi
nin gecesine müsadif tir. O es
nada Hacı Mahmut Efendi şeker 
hastalığından muztarip bir halde 
konağında yatıyordu. Abdülha-

mide jurnallar yağmıya başladı: 
Fehinı Pş. mn avenesi tarafından 
verilen ve F ebim tarafından hu

lasa edilerek hünkara takdim edi· 
len bu jurnaJlarda, (Hacı Mahmut 

Efendinin hastalığının asıl ve 

esası olmayıp, bayram alayında 

vukubulacak suikast esnasında 

( Zati şahane ) nin yakininde bu

lunmamak için temarUz ettiği, 

hatta ( tarafı şahane ) den (istif· 
sarı hatır ) zımmnda gönderilen 
doktorları bile iğfal eylediği ) 
iddia olunuyordu. Bunlara pek 
okadar ehemmiyet vermiyen Ab-
dülhamit, arife gecesi aldığı bir 
jurnalla, fikri ınüvazenesini kay
betti. Bu jurnal şu mealde idi : 

11 Bir hayli zamandanberi Ma
beyni humayuna gdmiyen ve 
her nedense, ( zatı şahane ) leri 
hakkında gizli bir iğbirar besli
}en Hacı Mahmut Efendi kulla· 

r.nın bugün Bflyükada<la görül
düğü ve bu görünmemenin de, 
ihbar olunan suikast meselesile 

alAkadar idüğO hasbessadaka 
maruzdur... ., 

Jurnal, Abdülbamide gece 

yarısına doğru verilmişti. Ertesi 

günü bayramdı. Tahkikat icrası, 

müşkül olacaktı. Buna binaen 

Abdülhamit derhal irade etti: 

- Hacı Mahmut Efendiye 

haber gönderin. Ölüm döşeğinde 
bile olsa, yarın bayram alayında 

bulunacak. .. 
( Arkası var ) 

Posta 
Memurlarının 

Tenezzühü 
Posta Telgraf Memurlan Ce· 

miyetinin cuma günü tertip ettiği 
Bursa tenezzühü çok güzel ve 
neşeli geçmiştir. Vapurda bir 

cazbandın bulunması eğlenceyi 

bir kat daha arttırmıştır. T enez-

ziihe tahminen 500 kişi iştirak 
etmiştir. 

Sursada kırlarda ve kaplıca
larda neşeli bir hayat geçirilmiı 
ve gece şehrimize avdet edil
miştir. 

Vefat 
T:ıraııto Efcrıdi ailesi, aile reisleri 

NESiM T ARANTO Ef. 
ııiıı 11·1.1111 nı ı~tıra1ılı hir lıa~t~dık

ları 11cıııra Sll yaşında. olıluğu halde 
<·ıı ıua gilıı ıi Yefat ı·t ıııit ol d 11g-un u 
ar1:tıtııll'kle dorin lıir tPcssiir ic;iııde
ılirlor. Ailf':Ü efradı, lıugtin (7 Ağus 
1o~ pazar) :-;a:ıt <. 14) ta Hay
darpaşa j[ıı!-!eYi ı:ıinag<'uunda y:ı

yıılacak olaıı cenaze mer:rniıııiııde 

lııı 1 ıı ıı ıııa.1111:1 rica ederin. • 
~o çiı:f'k, füı <;oleıık göıı<lı•rilıne

ıııt•si. V;ıpur !{ıt:ıt l :J,10 da kiipr!i
ıkıı lı:ı rek ı•t ı:ıleMklir. 

ı ı ....................................................................... 
i * f RADYO j * 1 .............................. , ~··························.!... 
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1 Ağustos Pazar 8 Ağustos Pazartesi 
fstanbul - 1:200 nıetr& ) 1~ gra-

ıııofıın. Hl,::i hiriıı\'i lwuııı alaturka s;ız;, 
Bl'da~ ii ıııu,,ıkiye heyı•ti tar;ıfııı,laıı 

:!Cl,.i gramofon. ~t ikinci J,ısıııı alaturka 
~a7.. t:uJlıııri ~lt""llt C(•ınil B. ilı· :ırk:ı

ıhııl:ırı tarnrıııd lll 2:! taıı!:_o orkc:-trnsı. 

Bükre' - ( !lf• l nıetre ) :!O ıırk••-.ıra, 

:!ı), ;i k<ınfı•r:uı:-<. ~. tj ş.ırkı, ~1.0.) 

r:uh·o ıırkP. lr.ı:-ı. 
1 

Belgrat ( 4:!f> matrn) 21 gra ınofoıı, 
~1,:; .. f•ııl) n lı·ııı·dlleri, 21 komwr. 

Roma ( 111 ınotre) :::!o,::o upNaıl:ı n 
naklı·n lıir tı·ııı:-il, Lhit>lta va Tracula. 
isıııi ıııJı,ki oper.L. 

Prat - (483 ıııetrn) ~O kitara refa

J,atiıııJc ';ırkı, :!ıı,:.!;) şoıı musiki, :!:ı,:~5 

gr~ı ırıofoıı koıısNİ. 

Viyana - ( 517 motn) ~0,10 koııfe
r:ın:;., J'ril7.İııİn C!-il!rleri. 21,30 ::'alzlınrg 
ti~ atrosundaıı naklen ( :--araydaıı kız 
kaı;ırnıa) bıniıul•' iki perdelik opera.. 

Peşte - (;,;;o metr&) :? 1 orkestra, 23 
11111s:ı lıa1Je, ~:~.:::; dans lı:l.\'aları. 

Var4ova -(l-Hl metre) ~O,:JO ınu

sah~dıo, 21 Rkl'}aın konseri, ~2 orkc:-.lra, 
23 dans havalan. 

Berlln - ( 1635 ınetre ) 20,05 bet 
dakika tıı.ir, 20,50 spor haberleri, il 
H~ınlıurida.n naklen ıen gece. 

lstanbt.ıl - ( 1~00 metre ) U~ Gra
m1Jforı, 1!1,:> lıiriııci kı;.(ıın Mlatıırka saz, 
Nczilıo llaıııııı ilo Yı•sari Asıtıı Heyin 
iıtirakilu ~O.i) ~tııdyo heyeti Kın artet, 
::.!l ikinci kı~ıııı :ıl:ıturka saz, ::->afiye 
llaııım ilo ark:ul:ışları t:ırafuHlan ~2 
orku~tra. 

Bükreş - ( 894 wetrs ) 20 koman 
kuıısNİ, :.>o, lO orke~tra, :21, li:i I .yıl cıdan 
ıı:(klen koıısı-r. 

l! 1 

Jlelırat - (4:m nrntre) 21 orkı·ı>tra, 
~ı • .-ıo tt•ırı:-;il, :!!?,~O ses komıı•ri, :-!:l, ıo 
graıııofon. 

Romill - ( 441 metre) 21, lJ komeıli, 
2~, 1;; hafif m ıısiki. 

Prağ - ( t88 metre) 20 Karaktl•ristik 
,arlal:ır, : . .>o,:m halk konseri, :!1 tiyatro 
hayatı, :.w.::ı) piyano konseri, 2:l, 10 
gr:tıııofoıı. 

Viyana ( 517 metre) 20,40 yaz 
ıııe\·~imindo Viyana httyatı, 2~ :::ia l1:bıırg 
tiyatro!'ltıııdan nakil, :?3,~ akşı~m ha
lıcrlori. 

Peşte - (.i:lO metre) :?0,30 graıııofon, 
21,UO ıııuııalıalıe, 22 ::\Ioz:ı.r seraı1:11lı. 

V •rfova - (1411 metre) 21 ( Sevil 
berberi) ismindeki opera, 23,.13 dans 
h:ı.vaları. 

Berlln - ( 163:> metre ) 20 gtln ha
berleri, 21 Bresllvadan n&klen Oas Feld 

iaimli piyea, 231'° Viy&ııad&D. .ıu.kU. 

En Kazançlı Meslek Hangisidir? . -

Dünyanın Refahı, iktısa A 

1 

Temeller Üzerindedi ----· (Baş tarafı l inci ıayfada) 1 san'aH tavsive edermisiniz? 
ğaJmasmı isterim ve gençlere ik- - Hiç şüphe yokki, küçük 
tısatçıhk tavsiye ederim. esnaf dediğimiz san'at erbabına 

Ben mütemadiyen inkişaf et- çok ihtiyacımız vardır. Burada 
mekte olan liselerimizden çıkan şunu veya bunu tercih etmelidir. 
gençlerin hemen hayata atılma- diye laalettayin bir şey söylene• 
larmda bir beis görmüyorum. mez. 
Esasen ilim yapacak olanlarla, Memleketimizde büyük sanayi 
hayatını kazanacak olanlan za- teessüs cdinciye kadar bu nevi 
man derhal tefrik eder. san'atkarlardan daha binlercesi 

B yetişse yine faydalıdır. 
en bugünkü gençlili Uç Edebiyatı olmayan bir milletin 

zümreye ayırıyorum. külturü de olmaz. Edebiyatsız 
Bu zümreden biri şıöyle böyle miJlet, heyecanı olmayan milJet 

orta tahsilini yapıp üst tarafma demektir. Diğer taraftan Edebi-
kıymet vermiyenlerdir. Bu züm- yat F akultesi meselesi de ayn 
renin memleketin yliksek mukad- bir mevzudur. Edebiyat FakUltesi 
deratında rol oynıyacağına ka· edebiyat! bir ilim gibi tatbik 
niim .. 

Hem lise Ye hem de Darillfü
nun tahsilini bitiren, fakat ders
leri kat'iyyen iyi hazmetmedikleri 
için her şeyi biliyorum zanneden 
adetleri mahdut bir zümre daha 
vardır. Bunların ömürleri kahve· 
lerde, ilimden siyasete kadar şu
nu bunu tenkitle geçer. 

Bunlarınki yalmz yıkıcı bir 
tenkittir. Genç neıil için de, 
memleket için, en tehlikeli olan 
da bunlardır. 

Üçlincü zümre lise tahıilini 
yapmış, Darülfünun kültürü almıı 
okuduğunu hazmetmif, çalışan 
ve mütemadiyen okuyan halis 
münevver nesildir. Bb. bu mem
leketin mukadderabm yalnız bun
lardan bekliyebiliriz.. 

- Liseyi bitiren talebeye 

eder, tarihini, felsefesini yapar. 
Edebiyat Fakültesi gazel, riibai 
şu bu yazdırmaz, roman ve bi
kAze tercümeleri yaptırmaz. Ede· . 
biyat Fakültesi insanı maddeten 
tatmin etmez deniliyorsa, biraz 
doğru gibidir. Çünki bizim fa• 
külteden on senede yüz kiti bile 
çıkmamışbr. 

- Bizde tahsil hayatıma is· 
tikbalini nasıl tahmin edryor
ıunuz? 

- Genç neslin tahsil hayatı· 
nı çok dağdağalı görüyorum. 
Normal seyrini alacağı fOphesiz 
dir Bu takdirde Avrupai bir tah
sil tarzına ve yoluna elbette gi-
receğiz. Böyle kuvvetli yetişen 
bir nesli idrak ettij'imiz gün 
yalnız onun değil, memleketin 
atisinide çok iyi görliyorum.,, 

Dünya GüzelliğiEtrafında 
Şiddetli Bir F ırhna Koptu 

( Ba4 tarafı 1 inci sayfada ) 
güzelini temsil edemez, demiftim. 
Şimdiki, ısrarım da bu noktada· 

dır." 
Burhan Cabit Bey bu kanatinl 

müdafaa etmek için bizde yapılan 
glizeHik müsabakalarının son se
nelerde ehemmiyetini tedricen 
kaybettiğini, iştirak edenlerin 
azaldığını ve bu kadar mahdut 
genç hanımların arasında seçilen 
bir hanım kızın Türk güzeli ola~ 
rak intihap edilmesinin dotru 
olmiyacağmı ilan etmektedir. 

Burada Türk kadınlığı namına 
mühim bir noktaya işaret elmtr 
mek mümkün değildir. Filhakika: 
. - Memleketimizde ve yalnaz 
lstanbulda çok mahdut hanım kızlar 
arasından scçil~n bir hanım kızın 

• 
A vrupada muvaffakıyet kazanması, 
dünya güzeli ilAn edilmesi kadın· 
larımız için bUsbUtiln mucibi 
memnuniyet bir netice değil mi· 
dir, daha geoit mikyasta yapıla· 
cak intihaplarda her vakit mu
vaffakıyet temin edilebileceği 
noktasını hatıra getirmez mi? 

Fakat Burhan Cahit Bey 
diyor ki: 

11 Güzellik isterse da-
ha büyük bir hAkem heyeti 
tarafından seçilsin, şunu veya 
bunu güzel bulmamakta ve yahut 
ta çok beğenmekte ben ser
best değil miyim ? 

Evet biz de nisbidir; kabul 
edelim ki, bu, meslekdaşımızıo 
hakkıdır. 

- Herkes beğendikten ıonra 
o, beğenmemiş ne çıkar ? 

** 
Esrarengiz Bir Ölüm Vak' ası 

Bir Kadın Kocasının ÔlüsüYanında On Ay Oturmuş 
Paris, 5 ( Husust ) - Diyep 

şehri zabıtası, henüz esrarını yır· 
tamadığı bir hadise karıısında 
bulunmaktadır. Vak'a şudur: 

Ridez isminde altmışhk bir 
ihtiyar, bundan bir sene kadar 
evvel kendi arzusile işinden çık

mıştır. 

Ridez bir balıkçı müe•sese
sinde çalışıyordu. 

O gün, bugün, kendisini g(). 
ren olmamışb. Karısı Madam 
Rideza sorulduğu zaman, kadın· 
dan ancak şu cevabı almak 
mümkün oluyordu. 

" - Kocam hastadır. Akra
balarmm yanma gitti, iyileıtiğini 
ıöylUyorlar. ,. Bu hal böyle on 
ay kadar de•am etmiıtir. 

ihtiyar Ridez iyileşe dursun. 
bundan birkaç gün evvel Madam 
Ridez de birdenbire ortadan kay-
bolmuştur. . 

Evinin pencerelerini kapala 
güren komşular, zabıtaya haber 
vermişler, kapıyı açhrmışlar vo 
içeride, ancak ihtiyar Ridezin 
ölüsünü bulmuşlardır. ihtiyar ada
mın cesedi bir yığın gazete ka
ğıtlarının altına ıaklanmış ve 
adeta iskelet haline gelmişti. 

Madam Ridezi aramak için 
yapılan bütiln araştırmalar neti
cesiz kalmıştır. ÖlünUn üzerinde 
yara, bere alametleri de yoktur. 
Bu itibar ile zabıta bu esrareo• 
fİZ hadiseye ne mana YereceğİDİ 
tayinden iciz kalmaktadır. 
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İlk Hücumu Yapacak F e
dai yi Seçmek Lazımdı 

- -- • 
Galebe Şerefi Müşterek Kalacakb 

-----·---
Yine o kelime ile, harabe ~nü

ne kadar gelmek gafletini gös
teren kadını da manen soygun bir 
hale koymak arzusu haykırılı-
yordu. 

.. Lakin genç silahşorun küçük 
bir endişe göstermemesi, itidalini 
bozmaması, vukuu muhtemel 
hamlelerin ilk hedefini hemen 
tahmin ederek o hedefi sahneden. 
uzaklaştırması ve mert bir süku
netle kavgaya hazırlanması Türki
yenin üzerinde büyük, çok bilyük 
bir tesir yaptı. Gerçi hiçbiri, 
IJU biricik düşmanın silahmdau 
korkmuyordu. Yine hiçbiri girişi-
lecek mübarezenin kendileri le· 
hinde neticelenmiyeceğinden şüf>" 
he etmiyordu. Bir lahza, kısa 
bir lahza gözlerine çarpan kadın 
da, birçoğunun iştihasını kamç&
layı p duruyordu. Şu kadar ki 

hepsi, elli altmış okkalık bir 
insan vücudunu inanılmaz mesa
felere kadar fırlatıp atan, birkaç 
düzine adama karşı da silah 
çeken gencin bahadirJiğine ıın· 
reniyordu. 

Soymak, kendileri ıçın bir 
ihtiyaç ve gUzelliği sezilen şu 
yabancı kadını ele geçirmek te 
engin bir haz vesilesi olmasa 
bu imrenişin sonu belki mert bir 

itilAf olurdu. O ihtiyaç ile o ih
tiras, harabe salıinlerinin insaf 

duygularmı körlettiği için mert 
yolcuya acıomıyordu, yalnız onun 
bahadirliği takdir olunuyordu. 

Maamafih hücum da etmiyor
lardı. Öldürülmeden evvel güze}.. 
liğine doya doya bakı!mak iste
nilen bir av gibi delikanlının 
endamı gözden geçiriliyordu, du
ruşundaki ciddiyet süzülüyordu, 
kılıcındaki kudret ölçülüyordu. 

Onun süvari kendilerinin yaya 
olması da bu teennide amil-

.. di. Lakin hücumu tehir eden 
en büyük sebep, genç yolcunun 
mert oluşu ve m ert görünüşü idi. 

Binbaşı da saldırmayıp bekli
yordu. Çünkü ağır bir mübare
zenin nıes'uliyetioi üzerine <>J mak 
Türkmenlerin ayranlığım kabart· 
mak istemiyordu. Müdafaayı mu-

kaddes tanıyordu, taarruzu t ehlikeli 
buluyordu. Harp kabiliyetleri pek 
yüksek olan b u Türkmen çocuk· 

~·--------~~--~ 
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' larile boğaz boğaza geldiği tak
dirde hayatının muhataraya dü
şeceğini anlıyordu. Bununla be
raber metanetini bozmuy

1

ordu. 
Kansı, şimdilik emin bir mevkide 
bulunuyordu. Bu, soğulckanlılt
ğımn bozulmamasını temin edi
yordu. 

Yolcu ile yol kesenler, uzunca 
bir müddet bu vaziye tte kaldı· 
lar. Türkmenler, yavış yavaş 

bahadir bir levha temaşa d mek
t~n sıkıldılar, harekele g eçmek 
temayülüne kapıld:lar, biribirleri· 
le müşavereye daldılar. Onlaru 
riyaset eden adam, ilk hücumu 
yapacak fedaiyi seçmek istiyordu. 
Umumi !;,ir saldmşta galebe şe
refi miifterek kalacaktı. Bu, 
elde edilecek ganimetin payla
şılmasında müşkülab mucip ola· 
bilirdi. 

Ayni zamanda birçok ada· 
mın tek bir insana saldırması 
yifitJik an'anesine uygun düşmü
yordu. İleride başkaları tarafın
dan takip edilmemek için baba
yiğitçe bir iş yapmak isteniJiyordu. 

Kahramanlığı güz önünde 
duran bir düşmanı yıkmak şerdi 
bütün Türkmenleri tahris ediyor
d u. Onfann hemen hepsi bu ş ct'efi 
kazanmak için namzetliklerini 
haykırıyorlardı. Fakat reis, bera
ber yaşayıp beraber çalıştığı 

adamların kol ve silah kabiliye
tini ayra ayrı biliyordu. Hiçbir 
arkadaşını gücendirmeden en 
kavi, en cesur silahşoru seçmek 
niyetinde idi. Bu sebeple iş uzu· 
)·Ordu, genç binbaşı da sabırsız
lamyordu. 

Her Türkmen, yiğitlik göster
mek fırsabnı kaçırmamak azmile 
nefsini ileri sürdüğü için reis, 
kat'i bir karar veremedi ve kura 
çekilmesi reyinde bulundu. On
ların hu gibi vaziyetlerde kullan· 
mak ıçm kura taşf arı vardı. 
Birçok siyah ve bir tek kırmızı 
taşlan ibaret ola;ı bu kura mal
zemesi, dHima reisin koynunda 
bulunurdu. Kararın verilmesini 
müteakıp taşları çıkardı, küla
hının içine koydu, arkadaşlarım 
etrafına çevreledi, "hazırol r,, em· 
rile mert süvariye ilk saldıracak 
taliliyi seçmek ameliyesine girişti. 

(Arkası v.ır) 

Kumkapı ve Ahırkapı iske
lelerinde mazbut ve mahfuz 
315 kilo meşe kömürü iJe .)7 
çeki meşe o dunu 21 8 932 pa
zar günü saat üçle ihale edil
mek üzere müzayedeye çıkarıl
mıştır. izahat almak istiyen 
taliplerin Yeni kapı Orman ida
resile İstanbul Orman müdUri
yetine ve yevmü ihalede mü
dUriyeti mezkôrede müteşekkil 
ihale komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

-----~--

SATILIK EV 
Kurtuluşta Muhtar sokağmda 

beş odalı bir ev çok ucuz fiatle 
satılıktır. Kurtuluşta MandLra mey
danında 19 numarada Pantazidis 
Efendiden malumat alınacaktır. 

Kadın J '"'~ının Ayakları Da Güzel Midir? 
Ayak ve bacak güzelliği, ka

dın benliğinin ve umumi mana· 
sile kadın güzeUiğinin en mtıhim 
sebepleridir. Güzel bir yüz, fa
~at güzel olmıyan bir ayak ... 
işte güzelliği harap eden esaslı 
bir noksandır. 

Fakat g üzel ayak nasıl olur, 
ha ngi ayaklar güzeldir \:e en ni
hayet bugün memleketimizde 
Türk camiası altında yaşıyanlar 
arasında hangi kadınlar daha gü
zel ayaklara sahiptir? Biz bu su• 
alleri şehrimizin maruf kundura
c fo rma sorduk ve çok ıayam 
dikkat şeyler elde ettik. 

Bugün d e Glinidin Jllks kun
dura mağazası sahibi M. Yorgi
nin fikirlerini naklediyoroz. 

- ı.Türkiyede Türk, Rum, 
Musevi ve Ermeni kadınlarının 
hangilerinin ayağı güzeldir? di
yorsunuz. 

Evveli Türk kadınlarlDı bu 
huı,u~ta ikiye ayırmak icap eder. 
Biri lstanbul ve Rumelili dediği· 
miz mıntakadaki kadanlar, diğeri 
de AnadoJudaki Türk kadınla
rı... İstanbul ve Anadoludaki 
Türk kadın larm : n ayak güzel
liklerinde çok büyük bir fark 
vardır. 

Anadolu kadınlarının ayakla
rı şişman, etli, yayvan ve şeklen 
b üyüktür. Halbuki Rumeli ve 
İstanbul kadınları tamamen zarif ' 
yumşak ve narin ayaklara ma· 
liktirJer •• 

Bu itibarla, Türk, Rum, Er
meni ve Musevi kadınları içinde 
güzel ayak, İstanbul Türklerin· 
dedir. 

Dünya üzerinde, İngiliz, Ame
rikan, Alman, İsveç ve Norveç 
kadınlarının arasında Türk ka
dmlarınm ayakları harikulade 
denecek derecede cazibeli ve 

narindir. 
Bence Şark kadınlarının, yani, 

Türk Rum, Ermeni ve Musevi 
kadın!arının ayaklarında bir tefrik 

yapabilmek için büyUk bir farfc 
görmiyorum. MeselA şık giyen 
kadınlar şüphesiz ki daha güzel 
ayağa maliktirler.. A yakla-
rının gilıellikJerini muhafazaya 

çalış ı rlar. 

Diğer taraftan bir lngiliz ka
dınile bizimkileri mukayese ede
cek olsak, İngiliz kadınmm hantaJ, 

yayvan, taraklı ayağı yanmda 
Türk ve Rum kadınlarının ayağı 
bir g~zellik timsalidir. Bunun se· 
bebi Ingiliz kadmınm fazla yll~ 
rümesidir. 

Amerikan kadınlarının uzun 

ve kemikli ayakları vardır. Bunun 
için giydikleri ayakkabıların ı e· 
killeri derhal b ozulur, patlar, ya
yılır ve çok çirkin bir vaziyete 
girer .. 

. Bizim kadmJarımwn ayakları 
ıse uzun d -·ıdi . ·-. egı r.. Boyuna göre, 
g~mşJ~~~ ~ardır. Ayakkabı ayağın 
guzellıg101 gösterdiği için, kadın
larımız ayni zamanda bü ü k b . 
hüsnü tabiate maliktirle/ U' 

. A~aklanna giydikleri iskar-
pınlerı yakıştırmasını b T l T" k" d ı ır er .• 

ur ıye e mevcut dört miJletten 

ayak güzelliğinde birinciliği İstan
bul Türkleri, ikinciliği Müseviler, 
ve sonra Rumlar ve Ermeniler alır 
Ermenilerde irsen devam ede~ 
tabii bir ayak şekli mevcuttur. 

- Spor kadın ayaklarını 
bozar mı? 

- Hayır, spor ayağı bozmaı:. 

Bilakis daha güzel, daha kuvvetH 

yapar. Yalntz ayağı değil, ha· 

cakları da nıevzuo ve müşekkel 
yapar. 

Fakat ıpor yapan kadınlarm 
çoğu ıerbest ve rahat gezebil
mek için bol ve ökçesiz ayakka-

bı kullamrlar.. Bu ıuretJe ayak 
derhal yayılır, büzülür, ufak ve 
g üzel şeklini kaybeder. 

Halbuki spor yapan kadınlar 
tenezzlihlerinde biçimli ve şık 
ayakkabı giyecek olurlarsa, 
ayakları kat'iyyen bozulmaz:. 

Diğer taraftan, bence yol 
yUrüıniyenler, mütemadiyen evde 
oturan kadmlarm ayaklan çok 

çabuk bozuluyor. Ziyadesilc ,iş

maıılıyor, ve bir glizeJliği kal
mıyor. 

Şunu da hatırlayalım lci, fazla 
ve ağır sporlar yapan kadınların 

ayakları da bittabi çabuk çirkin

leşiyor. Hafif ve yormıyacak ge

zintiler, sporlar yapan kadınların 

hem ayakları hem de bacakları 
gtizel kalır .. ,, 
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Jrıgiltere Hüktlmeti tara.fından Gazi 
llz. ne httdiye edilen eserin tercliıııesl 

ÇANAKKALE 
- 65 - Yazan: Ceneral Oglander 

İhraç Edilecek Toplar Sallara Bindi-
rilerek Gemilere Nakledilecekti 

TUrk cephesinde bir obUs 

Günün büyük bir kısmında 

topçunun yardımından mahrumi· 
yet, Avustralya ve Yeni Zeland 

kıtaatı için büyük bir mahrumiyet 
· teşkil etmişti. Bilhassa '!ürk ta· 
rapneHerine cevap verilmemit ol
ması çok zarar veriyordu. 

Karaya asker çıkarmadan eY· 
ye), iki cebel bataryasınm dokuz· 

dan evvel sabile çıkarılarak der• 
bal faaliyete geçebileceği, 6ğleye 

kadar da birkaç sahra bataryesi 
çıkaralabileciği tlmit olunuyordu. 

.. 
Donanmaıun da topları ile 

hayli yardım edec:eii zannolunu· 

yordu. Halbuki hakikatte bu 
yardımların biÇbiri tahakkuk et
medi. Saat dokuzda sahile ancak 
bir batarya çıkarılabilmiı, buna 

da mUnasip bir yer buluncaya 
kadar hayli zaman geçmitti. 

Bu batarya 6ğleden ıonra 

400 rakımlı tepenin garbinde 
faaliyete geçmiş, fakat Conk 

bayırdan atılan Tilrk topu ateşi 
karşısında o da mevkiini tebdile 

ye 2,30 da mühim zayiat verdik .. 
ten sonra ricate mecbur olmuştn. 

Akşam saat altıya kadar bu 
bataraya 18 lik bir toptan başka 
hiç birşey sahile çıkarılamamıştı. 

Bu teahhur, kısmen yaralıların 
nakli zaruretinden, kısmen de 

Türk ateşinin ıidetinden tevellüt 
etmişti. 

Saat 1,45 te Jeneral Godley 
gemilere toplann aüratle ihracı 
lüzumunu işaret etmiı, fakat müm
kün olmadığı cevabını almıştı. 

Öğleden sonra da topların ih

racının tehiri için kat'ı emirler 
verilmişti. Jeneral Bridg ihraç 
sahasının sahra topları için mü· 
•ait olmadığı neticesine varmıştı. 
Bu sebeple topların karaya çıka· 
rılmasında mahzur vardı. 

Jeneral bu fikrini o gtln öğle
den sonra sahayı teftiş eden 
kolordu kumandanına bildirmiıti. 
Çünki saat 3,45 te Jeneral Bır· 
duvood topların ihraç edilmeme
ıini emretmişti. Hatta çıkarıl
mak üzere sallara bindirilen 
topların gemilere iadesi lüzu· 
munu bildirmişti. Bu sebeple 
o gece ihraç edilen kıtaat kendi 
toplarının sesını ititememek 
betbahlığına uğamıştL 

Gemilerin top atqi ile 7apa-

cakları yardıma gelince, o gün 
ekseri zaman gemiler atıl kalma· 

j'a mecbur olmuşlardı. Gemiler, 
tahta tayyare ve balonların yardı· 

mile, ateş edecekleri yeri tayine mu .. 
vaffak olamamışlardı. Avustralya 

kıtaatının nerede olduğunu bil .. 
medikçe sahili bile taramalarına 

imkin yoktu. Bu hususa ait ma
lümat pek geç geliyordu. 

Ancak saat bete doğru, ge
milere, ordulara yardım lmklnı 

•eritmişti. Ôğledenberi gönderilen 
malUmat, gemilere ancak saat 

bette varabilmiıtı. Bir çeyrek 
saat sonra gemiler ateş açmış 

ve ihraç kıtaatına bUyUk zayiat 
verdiren Tilrk toplannı sustur· 
muşlardı. 

* 4 Uncli Avustralya Yeni Zelant 
alayının mütebaki efradı saat 

beşe doğru Anzak önlerine 
gelmişlerdi. lşt6 o vakit ceneral 

Gcdlcyin fırkası sol cenaha 
tahsis edilmişti • W ellugton 

taburunun iki bölliğll ile, 16 ancı 
Avustralya taburunun ekser 

efradı derhal sahile çıkarıldı. 
Fakat tabur erkAnı harbiyesi 

sahili o akıam tahliye etmeği 
düşünüyordu. Sahilde bu tasav· 

vur etrafında müphem rivayetler 
dolaşıyordu. Bu rivayetlerin tevlit 

ettiği tereddüt ve şllphe ile sa
hildeki kargatahk, diğer kıtaatın 
ihracım tehire uğratmıştı. 

4 üncü Avustralya alayının 

bazı harp ruznameleri okunursa, bu 

mevzu hakkında daha vazıh bir 
fikir edinilebilir. Mesela 13 Uncil 

tabur sahile 4,30 da vardı. Fakat 

karaya ihracı ancak 9,30 da baş· 
ladı ve 26 nisan günU 3,JO a 
kadar devam etti. 

(Arkası var) 

Y•nİ Neşriyat 

Olimpiyat 
IJun ~ıka.ıı G7 iııci nUsha ı cuma 

g-ııııkU spor lı:ırckctleri, resimler, ten· 
kitin Oliıııpİ) atlarn ait haberlı>r ve 
t.n '.ıre ile ~elen rosiınlerle doludur. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası Mecmuası - Temmuz ııli :s· 

hası ııeşreclilmı,tir. Münderecat ınuya.· 
rıııııla milli gelir, hayat pahalıhgı, 

kvııtenjaıı, dahili ve harici biyasalar 
hakkında ~ aular, raporlar, pillnçolar 
~ıutlır. 

SON POSTA Ağustoı T 

Kapılar Gazetecilere Kapalı 
-

Dünya Güzeli Keriman Hanımın Aile-
sini Sinirlendiren Bir Hidise ... 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 

- Aman unutmadan sorayımı 
Keriman Hanıma ilk musiki der-
sini veren sizmiısiniz doğru mu? 

Derhal bir cevap: 
- Elbette doğrul Hem size 

ıöyliyim: Musiki iptilası bizlere 
ecdattan mevrus bir maraz hem 
de zararı çok şifası yok bir 
marazdır. 

lıte bu hastalığın en belli· 
baılı malulü de benim.. Tabii 
takdir ederıiniz ki, dünkü şerait 
dahilinde bulunan bir memlekette 
ıan'atklr olmayı düşünmenin 
" cinnet " kelimesinden gayri 
bir tarifi olamaz. 

DUnya OUzell Muslklflnastır 
Bereket versin kJ Keriman bu 

clnnet sahasında fazla yol almıı 
değildir ve ben bu hastalığın azim 
zararlarını görmüş olduğum için 
bu mirastan hissesini almıya mec· 
bur olan çocukları daha az 
malul olarak kurtarmıya çalıştım 
ve azami bir mesai aarfettim. 
Maamafih his terbiyesinin en 
esaslı bir mesele olduğunu 
bildiiimden behemehal bir 
bir musiki terbiyesini za-
ruri addederim. Bu itibarla 
Keriman da kendi hissesine dü· 
ıen iptidai musiki terbiyesini al· 
mıttır. Fazla hassas olduj'u için 
hissiyatına mağlup olacağından 
korktum .. 

Ve belki lüzumundan biraı 
eksik iken bu ite nihayet ver
dim.. ve Cledim ki: 

" Kızım, musiki öyle bir me-
tadır ki, burada ne çarşısı bulunur, 
ne de alıcısı.. İnsana ancak alla 
kab1linden bir ıey llzımcbr. O 
kadarını da sen almıt oldun. 

Dedikodulara Gelince .. 
- Son çirkin dedikodulara 

ne dersiniz üstat ? 
- iki gözüm beyim, bizim 

kapımızı çalan bütün dostlar bi
lirler ki, hatta bugünkü telakkiye · 
göre gayri kabili bazım bir 
an'ane içinde yaşarız .. 

Meseli Kerimanın anası ki, 
bet tane Türk çocuğu yetiıtir· 
miıtir. Elan benim yanımda siga .. 
ra içmez .. Sigara içmeği bırakınız; 
kazaen ısmarlanan sigara paketi 
benim oturduğum odaya getirilse, 
Fer hun de mabçubiyetinden kıza .. 
rır ... Bizzat ben ki, saçı aklq-
mıı bir dede olmaktayım •• 
Daha hemşiremin ve eniştemin 
yanında sigara içmem. Böyle bir 
aile terbiyesi içinde yetişmiş Ke
riman gibi bir kızın: 

Burhan Cahlt Bey Meselesi 

" - Aman dile gelmeden 
beni evlendirin! ,, demesi ne de
receye kadar doğrudur, bunu 
sizin kalbinize bırakmm. . Bizde 
bu gibi işleri kız değil, ana baba 
düşünür .. 

- Ya Burhan Cahit Beyin 
yazdıklarına ne dersiniz? •. 

- Ha, Burhan Cahit Beyi 
ben tamamen bu işte baksıı bu
luyorum.. Burhan Cahit B. pe
kala diye bilirdi: "Keriman Hanım 
güzeldir, güzeldir amma, ben 
beğenmiyorum. ,, Velhasıl Bür· 
han Cahit B. ne demek istediği
ni anlatamıyan, anlatmıya muvaf
fak olamıyan bir talisiz zattır. 

Fakat Ne Yazık Ki.,. 
Hatırlıyorum ki, bundan Uç 

ay evvel, cereyana kapılarak bir 
musiki münakaşasına karıştı. Bn
tün Ukalayı memleket yazdığı ya
zıdan bir mana çıkarabilmek için 
dirayetlerini son haddine kadar 
kullandılar. Ne yazık ki bütün bu 
emekler boşa gitti. Hiçbir kim
se o yazıdan bir maııa çıkara· 
madı. Çektirdiği bu azap yetmi-
yormuş gibi 20 gün evvel, 
radyoya dair bir makalesini 
okudum, o makalede stüdyoda 
resmigeçit yapan bilcümle san' .. 
atkiranı kendi terazisine koyup 
bozuk dirhemlerile tartıya kor-

Brezilya gUzell 

Cez•ylr gUzeH 

Yugoslav,• gUzell 

c. . 

duğu zaman hakikaten bu zatın 
ölçüde yanlıılık yapan bir kimse 
olduğuna kani oldum.. Bilmem 
neden dolayı zavallı Mnnir Nu
reddin sınıfında ipka, Safi
ye Hanıma yaldızlı diploma veren 
bu zatın muhtacı tahlil 
bir musiki anlayışına malik oldu· 
ğuna sureti kat'iyede hilkmettim. 

Şimdi MUsaede Ediniz •• 
Keriman meselesine gelince, ne 
zaman Avrupada bir gUzellik 
müsabakast olur ve hakem 
heyeti bir ( Köroğlu ) na muharrir 
olduğunu hatırlarsa ve onu da 
bu müsabakada rey hakkına ithal 
ederse bu müstesna takdirlerinden 
o zaman bol bol istifade etmiş 
olacağız. Şimdi, müsaade ediniz 
de karpuzumla peynirimi bitire· 
yim.. Çünkll mideme pek düş· 
künüm .. 

DUnya OUzelinln Cevabı 
İstanbul valisi Muhiddin Bey 

dünya güzeli Keriman Hanıma 
bir telgraf çekmiş, kazandığı 
zafer ve Türklüğe bahşettiği 

şereften dolayı güzelimizi teb
rik etmişti. Dünya güzeli bu 
tebrik telgrafına şu cevabı ver· 
miştir: 

" Hiç IAyık olmadığım bir 
tesadüften dolayı vıeki iltifatınıza 
arzı teıekkür ederim. Memleke .. 

1 
tim için elimden geldiği kadar 
çalışacağım . ., 

intihap Tafsllatı 
Spadan gelen son haberlere 

ıöre dünya güzelini intihap eden 
hakem heyeti 28 hakemden mü
teşekkildi. 

Bunlardan yirmi beşi bizim 
• güzelimiz Keriman Hanıma rey 

vermişlerdir. Keriman H. dünya 
güzelliğine seçildiği sırada orkel4 
tra lstiklll marıını çalmlJ, binler
ce halk " Y aıasın Türkiye, yaıa· 
sın dünya gllzeli!,, diye bagırmıı 
ve alkışlar kopmuştur. 

TUrk Hakemi Ne Diyor ? 
Hakem Heyetine dahil bulg.. 

nan eski gazetecilerden Mllmtu 
Faik Bey intihap hakkında ıun .. 
ları söylemiıtir: 

"- ilk intihap bUtun güzel
ler arasında bir tasfiye mahiytl'" 
tinde idi. Dört güzelin sonraya 
kaldığı malumdur. Bunlar Almag.. 
ya, Danimarka, TOrkiye, Yugo ... 
llvya gllzelleridir. 

"jllride herkes bunlar hakkıll'" 
da noktai nazarlarını söyledi. 
Ben do Türk güzelinin karakter
lerini çizdim. Bu meyanda diğer 
kalan gllzeller hakkında da fi
kirlerimi ve öğrendiklerimi an
latbm. 

"Keriman Hanımın en bUyllk 
rakibi Alman ve YuıoslAv 6'1-
zelleri idL Bittabi jüri toplan
madan evvel hepsi hakkında ma .. 
IOmat almııbm. 

'•Bu meyanda YugoaliY ,Uze
linin berberile konuştum. Saçla
rının boyama olduğunu ve buna 
benıer daha bazı sun'I vasıtela
ra mllracaat ettiğini jüriye ar
aetti1D. Yuıoallv ıtızelinin ka
aama ihtimali bu ...... tt. orta
dan kalkmıı oldu. ,, 

JUrlde MUc•d•l•l•r 
"Erteıi g&n, yani puar .anı 

nihai reyler açaldıj'i zaman ~llr
klye gtlzeli ile Alman ıtızelinia 
mlleavi rey aldıklan g6rnlllyord1L 

l"kinci bir reye daha milracaat 
edilecekti. Bir ınn enel Spa 
Belediye reilinln 11rf ticari bir 
makıatla Alman ıtızeU lehin
de propaganda yapbjuu du,_ 
muttum. Spa Almanyaya yakın 
olduğu için Alman'lar bu ıuretl. 
kazanmıı olacak, birçok Alman
lar Spa'ya gelecek, para bıraka .. 
cak. Ve birçok otelleri İfleten 
Belediye reiıi de kazanmıt olacak. 

"itte makeat bu idi. Bedii bir 
mllaabakamn bası. emellere alet 
edilmemesini mlldafaa ettim ve 
belediye reisinin propagandatına 
karşıkoydum. 

"M. dö Valef te jllri relai 11-

fatile bu mtlsabakanın ahlAkl ci .. 
betlerini izah etti. Ve ticarete 
alet edilmemesini söyledi." 

Temiz Bir Aile Kızı 
"Bundan sonra ben iki noktal 

nazarı tetkik ettim; gerek Alman 
güzelinin, gerek Türk güzelinin 
seciyelerini çizdim. Bu hususta M. 
dö Valef'in verdiği izahattan da 
anlaşılıyordu ki, Alman gllzeli 
Berlinde yalniz oturan bir kız
dır. Annesi, babası ayrı otur
maktadır. Kendisi diğer taraf
tan fotoğraf mubabirliif yap
makta ve sinema artisti olmıya • 
çalışmaktadır. 

"Halbuki Keriman H. temiz, 
kibar bir ev kızıdır. Bunları 
mukayese ederken her ikisinin 
giydiği elbiselerin de göz önünde 
tutulmasını bildirdim. Çnnkll, 
Alman güzeli, lngiliz güzeli gibi 
daha birkaç arkadaşile her ... 
her bütlin sırtlarını gösteren 
dekolte elbiseler giymişlerdi. 
Keriman Hanımın elbisesi cidden 
bir genç kıza yakışan elbise idi. 
Ailesinin vaziyeti ve kibarlığı 
hakkında verilen malumat ta işe 
yaradı ... ,, 

işte bundan sonra reyler 
toplanmıı ve Türk kızının her 
husustaki faikıyeti nazarı dikkate 
alınarak dllnya gtlzelliği kendi
Iİlle verilmiftir. 
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Huhımtrt: 
Arnold Golopan 
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Ote 1 de Bir Tesadüf - Muhterem Bir Papaz· Fazla Sarhos Bir Asker - Yeni 
Bir Hareket Tarzı - iş Bu Kadar Kolaymış J 

Karanlık çökUnciye kadar te
pede kaldaktan ıonra şehre dön
düm. Hareket tar:umı tama
men değiştirmiştim. Binaenaleyh 

. doğruca limana giderek İspanyol 
vapuruna girecek yerde çarşı~a 

· nptım. Bilmem iz Santa ~oz 
limanına hiç uğradınız mı? Ugr~
dınızsa bilirsiniz: Burası Babı) 

·kulesine benzer, çarşısında Arap-
ların zencilerin, Çinlilerİll, ve 

• bittabi İngilizlerin sürüsUne rasl
gclinir. İngilizler dedim de hab.rıma 
geldi, dlinyanın öbiir ucunz gıts:
niz mutlaka bu milletin bır 
mümessiline rastgelirsiniz. Bun-
dan kurtulmanız mümkün 
değildir. İnglizler seyyah 

yaratılmış bir milletin çoculda
ndır, mütemadiyen dolaşırlar. 
Tab'an müstehzi olan Fransızlara 
bakarsanız, bu mütemadi seyaha
tin sebebi, lngilterenin ohırulamı
yacak kadar fena bir yer olu-

udur. 
Her ne ise bahse gelelim: 

Az evvel hareket tarzımı tama
men değiştirdiğimi söylemi tim. 
Filhakika aklama başka bi~ ~ikir 

l 
• 11• VakıA bu fıkırde ge mış • 

dahiyane hiçbir ıey yoktu, 
fak at muvaffak olduğu takdirde 
beni kemali selametle Avrupa 
Hmanlanndao birine götürebilirdi. 

- Nasıl ? mı dediniz. Söyli-

yeyim: . 
Bavyeralı bir Alınanın idaresı 

altında bulunan bir lspanyol ote
linde rahat bir oda tuttuktan 
ıonra kilidi sağlam küçllk bir 
bavul aldım. Sonra mağaza ma
ğaza dolaşarak evveli kül rengi 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Ta.biatinizt i.iğronmo•t istiyoraanıı 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir· 
Jikto göndcriniı. Fotoğrafınız sıraya 

tf\lıhlir \ ' O iade tdilmeı. 

Fotoğraf intişar 
~dccek mi ? 

Foto.,1Tafın klitcısi 30 kuru~luk 
p; n um ka.bili rıdo gönderilebilır. ____________________ ......., __ _, 

bir ıpor elbisesi tedarik ettim, 
daha onra deve tüyünden 
yapılmış bir fanile yelek, bir kas
ket ve mükemmel bir çift potin 
ve bir tane de empermeabl 
satın aldım ve bu iş bittikten 
sonra otele dönerek seyyah kıya· 
fetine girdim. 

Bunu müteakıp banknotlan 
bavula doldurdum ve bu kıymet· 
li yükü elime alarak bir lokan
taya gittim. Burada, akraba-
mdan birini ziyaret etmek üzere 

Kanarya adalarma gelmiş olan 
bir İngiliz papazı ile tanıştım! 

Çok geveze bir adam olan 
bu papaz efendi ile kısa bir 
zaman içinde bir çift dost ke-
sildik. Bu zat bana anlattığına 
göre ert~si giln (Hadikse) ha· 
reket edecek, oradan (Madrid)e 
gidecek, (Madrit)ten sonra Fran
sa tarikile lngiltereye dönecekti. 

Rahip Efendinin refakati be
nim için bulunmaz bir nimetti. 
Seyahati birlikte yapmıya karar 
verdim. Fakat bunun için hüviyet 
varakasına ihtiyaç vardı. Zira 
yeni vaziyette yelken gemisin.de 
Jim Korbetten aşırdığım vesaıki 
kullanamazdım • Çünkü bunlar 
bir tayfaya göre tanzim edilmişti. 

( Arkası var ) 

Kayseri Belediye Dairesinden: 
BeJediye meclisi kararile Kay ri şehrinde bundan sonra yapıh

cak bina damlar1 behemehal çatı halinde inşası mecburiyeti konul
muş ve şehrimizde bu sebeple son sistem kiremit ihtiyacı fazlalaş
mış olduğu ıve memlekette en iyi neviden kiremit imaline safih 
mevaddı iptidaiye mevcut bul.ınduğu cihetle Kayseride kiremit fab· 
rika ve imalalhanleri kiişadı müteşebbislerine mühim menfaat te
min edeceği alakadaranca malüm olmak üzere ilan olunur. 

Edirne VilAyeti Encilmeni Daimisinden: 
Edirne - Uzunküprü ve Keşan hastanelerine ldzım olup münaka

sayn çıkarılan alat ve edevatı tıbbi}·eye talip çıkmadığından müna· 

kasa mllddeti bir hafta temdit edilmiştir. 10-8-932 Çarşamba günü 
saat 15 te ihalesi yapılacakbr. Taliplerin şerait ve listeyi görmek 

üzere Edirnt:de Daimi Enctimeııe Ankara ve 1stanbulda Sıhh t 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine müracaatları. " 

İlan 
Bursa vilayetinde Mustafa 

Kemalpaşa kazasının Çatalca 
devlet ormanından her sene 
797 gayrımamul metre mikap 

hesabile beş senede 2458 gayri· 
mamul metre mikap kayın eşcarı 

beher gayrimamul metre milcli
bı 115 kuruş muhammen bedel 
üzerinden talibine ihale edil
me üzre 20 7-932 tarihinden 
itibaren eyyamı tatile hariç 
olmak üzere 20 gün mü<ldetle 
müzayedeye konulmuştur. Müza
yede ve ihale açık ve aleni 
surette 661:719 No.lı kanunların 
ahkamı umuıniyesi veçhile 
13-8-932 tarihine mUsadif Cu
martesi günü saat on beşte 
Bursa vilayetinde müteşekkil 

orman satış komisyonu huzu
runda icra edileceğinden talip
lerin üç bin Jira sermaye vaı'm 

mali iktidarlarını gösterir ticn· 
ret odası vesikasmı ve muham-

men bedelden aşağı olmamak 

şartile vereceği bir senelik bedel 

miktarının % 15 nisbetindc te
mi nah muvakkatesini mu1ıtcvi 

teklifnamelerini ihale kanunu• 
nun 1 O uncu maddesi sarahati 

dairesinde mezkur saate kadar 

komisyona tevdi eyle:mel ri ve 
şartname mukavelename sureti 

musaddakalarının Ankar da 
Orman işleri Umum Müdürlüğü 

ile İstanbul Bursa Orman Mü-

diriyellerinden 
ilan olunur. 

alma bileceği 

üt ek Ey e mil M aş okla a 

6-8-932 Cumartesi 
7 H 

Pazar 

8 " 
Pazartesi 

9 " 
Salı 

10 " 
Çal'.Şamba 

1l " 
Perşembe 

13 
" 

Cumartesi 

l4 ,, Pazar 

15 
" 

Pazartesi 
16 

" 
Sah 

17-8-932 Çarşamba 
18 

" 
Perşembe 

20 it 
Cumartesi 

21 ,, Pazar 
,22 

" 
Pazartesi 

23 it Salı 
24 

" 
Çarşamba 

25 
" 

Perşembe 

6-8-932 Cumartesi 
7 

" 
Pazar 

8 
" 

Pazartesi 
9 

" 
Sah 

10 Çarşnmbn 
" 1 1 
" 

Perşembe 

13 
" 

Cumartesi 
14 

" Pazar 
15 

" 
\>nznrtesi 

16 
il Salı 

17 
" 

Çarşamba 
18 

il Perşembe 
20 

il Cumartesi 
21 

" 
Pazar 

22 
" 

Pazartesi 
23 

il Salı 
24 Çarşamba " 25 Perşembe " 

Eminönü Malmüdürlüğiinün 
yoklama günleri 

Kadıköy Malmüdürlüğiinün 
yoktama günler 

Üsküdadr Malmüdürlüğünün 
yoklama günleri 

Beyazıt tediye .,.ubesi : Beyazıt mülga Sultannhmct tediye şubesi : (Mülga 
zat maaşları dairesinde Düyunu Umumiye binasındaki gişede) 

ikinci gişe 

Mülkiye yetimleri 

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

ilmiye tekaütleri 

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

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 - ilA 

Askeri tekaütlerl 
5681 - 5781 
5782 - 5881 
5882 - 5981 
5982 - 6081 
6082 - 6181 
6182 - 6281 
6282 6381 
6382 - ila 

ikinci gişe 

Mülkiye yetimleri 

1 60 
61 - 120 

121 - 189 
181 - 240 
241 - 300 
301 - .'f.0 

361 - 420 
421 - ou\l 
501 - ilci 

Hiıı.aıctl vaıanlyc v• 
avalltl aıaaıl an 

Mülkiye teknütleri 
3001 - 3040 

3041 - 3080 
3081 - 3120 
3121 - 3200 
3201 - 3280 
3281 - 3320 
3320 - ita 

Blrlnd gife 

Asker yetimleri 

l - l 19 
120 - 238 
239 - 347 
348 - 466 
467 - 585 
586 - 704 
705 - 823 
824 - 942 
946 - 1961 

1062 - ila 

As ki tekaUtleri 
5001 - 5080 
5081 - 5160 
5161 - 5240 
5241 - 5320 
53ı1 - 5400 
5401 - 5480 
548l - 5550 
5550 - ila 

Beyoğlu kaza~ı 
Galatasaray şubesınden: 

Fatih yoklama m:ıhalli 
C:ığaloğlunda Düyunu 
Uınuıulye binasında 

Askerin ey lamı Askerin eylamı 
400I - 4100 

1 100 
4101 - 4200 

101 200 
4201 - 4300 300 201 4301 - 4403 400 301 4401 - 4500 

401 500 
4501 - 4700 

501 650 

Mülkiye eytamı 
Mülkiye ilmiye cytoml 

6001 - 6156 
2001 - 2100 6401 - 6450 
2ıoı - 2200 
2201 - 2300 

Mülkiye tekaüdü 

2301 - 2450 
6201 - 6300 

Mülkiye ~e ilmiye 6301 - 6450 
tekaüdü Askeri tekaüt 

3001 - 3100 5001 - 51()() 
3101 - 3200 
3ıoı - 3300 

5101 - 5200 
5201 - 5300 

3301 - 3450 5301 - 5400 
Asker1 tekaüt 5401 - 5500 
1001 - ı 100 5501 - 5600 
1101 1200 - 5700 

1300 5601 
1201 5701 - ilA 
1301 1500 

Aııkerin dul ı;e .") tamı 

1 200 

201 4u0 

401 000 

601 800 
801 1600 

1001 1146 

2341 2446 

2447 2591 
Mil. yetim 

6701 - 6880 
6881 - 7058 

Askeri tekaüt 
3501 - 3700 
3701 - 3900 
3901 - 4100 
4101 -daha yukan 

Mülkı tekaüt 
8201 - 8400 
8401 - 8578 
8960 - 9084 
ilmiye ve avans 

Kadıköy hali içinde Paşakapısındaki dairei mahsusada 

lı.dncl ne 
Mülkiye dul '• 

yetimi eri 

1 60 
61 - 120 

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

Blrt.ci git• 
Aakerl dul ve 

yetimleri 

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

ikinci gi' 
Mlllklye dul ,.cı 

yetimleri 

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

Mülkiye tekaütleri Askeri tekaütleri Askeri tekaütleri 

1500 - 1600 
1701 1700 
1701 - 1800 
1801 - 1900 
1001 - ila 

İlmiye tekaütleri 
ilmiye yetimleri 

Hidematı vataniye 

Sanıat)la yokla , nıa-
halli Samntya 
Manastırda 

Aslıerln dul ve eytama 

1147 - 1297 
1298 - 1448 
1449 - 1599 

1600 - 1750 
1751 - 1850 
1851 - 1942 

Mülkt dul ve yltam 

7059 - 7225 
7226 - 7390 

Askeri tekaütleri 
4283 4382 
4383 4482 

4483 4582 
4583 - 4682 
4683 - 4782 

5001 - 5100 1 - 112 

5101 - 5200 113 - 225 
5201 - 5300 226 - 337 
5301 - 5400 338 - 449 
5401 - 5500 450 - 600 
5501 - 5600 601 - 750 
5601 
5701 

5700 751 - ili 
- ila ilmiye maaşatı 

Eyüp yoklama m halll 
Deflerdarda Eyüp mali
ye Ş. binası dahlllndt1 

Asltcrlıı dul ve t:yl:ınu 

1944 - 2073 
2074 - 2204 
2205 - 2340 

!Mülki dul ve yetim 

7391 - 7516 
i517 - 7642 
7643 - 7766 

Asker1 teknütler 
5075 - 5200 
5'l01 - 53'l6 

5327 - 5462 

4783-daha yukar; 

Bu rel~el ) oklnrua 

gunleriui g1>11ter
ıncl,tcdir. Ma."lŞ O)· 

Mülkı tekaüt IUI ··~ ında tedi.) e 

8579 - 8704 edilccektır. 

8705 - 8830 
8831 - 8956 

"Birinci git 
AakcrI dul ve 

y timleri 

2000 - 2140 
2141 - 2280 
2281 - 2420 
2421 - 2560 
2561 - 2700 
2701 - 2 40 
2841 - 2980 
2981 - 3120 
3121 - 3260 
3261 - ilıi 

Mülkiye t k ütler 
4009 - 054 
4051 - 4100 
4101 4f50 
4151 - 4200 
4201 - 4250 
4251 - 4300 
4301 - 4375 
4376 - iiil 

Bf'şilrtaı k :a11 
Beşlktaıta Ak,.rctlo 

C. H. f'. Bin:as nda" 

Askerin yetimler 
1 130 

131 260 
261 390 
391 520 
521 650 
651 780 
781-daha yukan 

Mülkiye yetimleri 
JOOI - 3630 
3631 - J770 
3771 - 3890 

Askeri tekaüt!erl 
1601 - 1769 
1770 - 1974 
1975 - 21 il 
2112 - 2285 
2286-dnhııı yukan 

Mülkiye tek üt eri ve 
hmi)C 

0001 - 5165 
5166 -dnha yukar. 

6001 -daha y"kan 

' 
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SUSUZ, SABUNSUZ, 
F 1 R Ç AS 1 Z SER 1 ve 

SIHHI TIRAŞ 

-

"TiTOS,, 
LAMBASI 

TITO • LANDI - rARIS 

Ell·k triktcıı ıl.tlıa ı:ok cm ııdir. 

'J'ulıııııliaı-;ız 'o ı.ız.nksı7. olarak 
bcııı.in ile iıtler. l~okuııuz ''e 

dıııııaıısı1. lır. 

iŞTiALi liA YRI KABiL VE 
TEMINATLIO!R. 

TecrUbe edilmek üzere 10 gfin içi.ı 

meccanen verilir. 

Rc~lrııli kat-ıluğlar ilcrotsiz gönderilir. 

latanbulda: Yt'~ild"rek, Sıv:ı.cıyr.ıı 
Hım No. tO. J~d. ~flZRAHI Tiea

rellıaııe-.indeu istP~ iniz. 

PIAklarmızı bozmamak için 

"ODEON,, 
lgneleri kullanınız. 

Elektrik usulile imla edilmiş plAklarm 
hututuna göre imal ed;lmiştir. 

Türk Maarif Cemiyeti idaresinden 

Leyli ve Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik 

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

,.,,, Karecı1er, mide. baraak, •••• kum hastahklarına 

TUZLA iÇMELERi 
Sabahları köprüden 6,30, 8,'20, 9,30, 11,40 da Haydarpaıaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahlan ilAveten 

( 7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden son tren '15,55 tadlr. 

lstanbul Belediyesi İlanları 

Çöp Münakasası 
Belediye hududu dahilinde toplanan çöplerin denize dökül

meü ve Uakapan1 klprldltia berıla aplap kapa11mua kapalı 
zarfla mDnakuaya konmuıtur. Talip olanlar ıartname almak için 
hergUn Levazım Mlldtırlllğüne müracaat etmeleri münakasaya gir
mek için de 2007 liralık teminat makbuz veya mektubu ile t~klif 
mektuplarını 11 8932 pertembe günll ıaat on bete kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. ( 8 ) 

Yol inşası 
Keıif bedeli 39353 lira 95 kuruş olan Beıiktaı Ihlamur cad

desi parke ve asfalt inıası kapalı zarfla münakasaza konulmuş
tur. Talip olanlann ıartname almak ve keşif evrakım görmek 
üzere herglln Levazım MOdOrlilğüne müracaat etmeleri münakasa
ya girmek için de 2951,5 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplanna l 1 8 932 pertembe günü saat on beşe ka· 
ddar Daimi Encllmene vermelidirler. (8) 

Ankara Yüksek Ziraat Mektebi 
Mubayaat Komisyonundan: 

Mektebin mnyıs 933 gayesine kad;.r ihtiyacı olan 350 teneke 
benzin 750 teneke ince mazot 10000 kilo kuru ot 25000 kilo kuru 
odun 750 kilo şeker 5950 kilo koyun eti 14100 kilo ekmek 850 
kilo sadeyağ 22 ağustos 932 pazartesi gilnü saat 14 te mlhıakasai 
aleniyesi icra edilecektir. Taliplerin ıeraiti anlamak için hergUn 
mezkur mektebe ve yevmi ihalede mektepteki mubayaat komisyonu
.. temiut mektup Yep makbuzlarile müracaatlara. 

SON POSTA Ajustoa 1 

Kremini kullanınız. RAZVITE diiııyanııı hi{"lıir 

Dr. Aristidi tararında taklit t-di!eıııı•ıııi;ıtir. Kıi~ıik ve 

hliylik tiiplt>r varclır. ll··rosıı Y<'tiiclir<'k 
Muayoııllharıeıi ı '· ... ·:ıı·ıyaıı Hanı tO Nıı. Tolr>foı. 2103t. 

Tiirk Maarif 
Cemiyeti Müesseseleri 

1 - Bursa Kız Lisesi leyli ve · 
neharidir. Lisenin bütün 
aımfları mevcut olduğu 
gibi resmi liselerle mua· 
deleti Maarif Vekaletince 
tasdik olunmuştur. 

2 - Ankara Ana mektebi ve 
ilkmeklep. 

3 - Eskişehir ilkmektebi. 
Leyli talebe de kahul 
eder. 

4 - fstanbul talebe yurdu. 
Y almz Yüksek mektep 
ve Darülfünun talebesine 
mahsustur. 

5 - lzmir, Çorum, Adana ta
lebe yurtları lise ve orta 
mektep talebesine mah
sustur. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
yukarda yazılı olan müessese
lerine girmek istiyenler kabul 
şeraiti için Cemiyet şubelerine 
veyahut bu müesseselerin ida
relerine mUracaat etmelidirler. 

ET: 
Eti karıthrılmaksızan le:netle 
ve emniy,..tle koyun eti yemek 

için PENDIK'te vapur iskelesi 
yanında mutlaka 

Beyoğlu'nda 

LİON 
mağazaları 

MEVSİM SONU 
SATIŞI 

O/o 10 
O/o20 

(/o30 
TENZiLAT 

TAViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

rs~p~~.~T 
Pazartesi 17de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale vr. 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 

uğrayarak· avdet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

Son Po ... M•tb••• 
lalaiblı Ali Ekr•• 
Nepı, .. llWlrlı IWll ....... 

Eminönü : Emln&.I haa 3 lacl kat N .. 1 

sergisinde en: 
• 

Yerli mallar 
çok ziyaret edilen pavıgon 

•• 
1 
1 

En çok beğenilen 
kliınaş müsabakası 

alaka uyandırdı 

5 ve 6 rıumaralı vitrinleri 

siz de görüp reyinizi veriniz 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etlketlerlnlzl , 

ku ·ıarmızı , 

renkll artist 

ikramiye ku· 

p o n 1 • r ı n ızı 

Avrupaden 

farksız yaptı-

rablllrslnlz • 

Telefon: 

23969 

• 
SVEA 

GAZ OCAKLARr 
F annin Son leada 

idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
Umum deposu isteyiniz 

JAK Y. LEVY • 
Çlçekp•z•r, Albp•rm•k H•n albnda, letanbul 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eskişehir - Tayyare Karargahı • Çifteler iltisak şosesinin mebde

inden 3.590 ıncı kilometresine kadar mevcut evrakı keşfiye ve fen
niyesi mucibince yapılacak tamirata esasiye ( 6906. 24 ) lira bedeli 
keşfile 31·7- 932 tarihinden itibaren 20- 8- 932 cumartesi gllnG 
aaat on beşe kadar kapalı zarf usulile münakasaya vezedilmittir. 
Talip olacakların bedeli keşfin °o 7,5 uğu nisbetinde teminat akçe
si ve inşaatın devamı müddetince bir mühendis veya Fen memuru 
istihdam edeceklerine dair usulü dairesinde tanzim edilmiJ bir 
taabhiltnameyi teklifnameye lef eylemeleri lazımdır. inşaat baklan
da izahat almak evrakı keşfiye ve fenniyeyi görmek iatiyenlerin 
Başmühendisliğine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

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

D r. A. KUTIEL ASABRIN 
CUt ,,. aClbnYI laaatabldu ted .. 

yibane.ı Karaklr Blrektl hrını 
_...ncla 3' 

Grip, romatiama, baı " .. 
atnları içia • sini Ulçbr • 


