
Dünya Güzelinin Nargile 
İçtiğini Bile Uydurdular 

ı En Kazançlı Meslek Hangisidir? 

Kazanmak lstiyenler in
şaat Mühendisi Olmalıdır 

Bir Rus Gazetesi Bu Yalana inanmış, Edebi Ve Hukuki 

Üşenmeden Tahkikat yapmış! Hayatın11!!!!~~~~r.~!· 
Pariı, 9 (Hususi) - Bu ae- j değiıtiron gllçlOkltrl ku111ındıı 

ne dünya glizetıiğine Türk gll· meslek intihabı, ı•ıırbcı, yorucu 
zelinin seçilmesi, Avrupa matbu· bir İf oluyor. Hem kazançlı, 
at aleminde çok geniş ve tanta· hem de memleketlhtiyacına uyııwa 
nalı akisler tevlit etti. bir meslek intihap etmek buglhl 

Fransız, Belçika, Alman ve çok mllıkUldl\r. 
hatta bazı lngiliz gazetelcsri bu lıte biz, liH tahıllhal yeni 
muazzam hadisenin münakaşasına bitiren sıençleri on ziyade dtl-
el' an bitirememişlerdir. Bu ga· tllndUren bu k6rdftillml hallet-
zetclerde-n pek çoğu TUrk mek maksadile meılelderinde 
gUzelliğinin eıkl ıöbretinden muvaffak olmuı ıabılyotlerln fi,. 
bahsetmekte ve en nihayet 932 kir ve mUtalealarını topladık. 
DUnya gUzelioio hakikaten mub· bunlan noıretmlyt bqladık. 
teşem ve zarif bir gilzelllğe ma• Buıınn de Darnlfllııun F •• 
Jik olduğunu s6ylemektedirler. "' FakUlteıi ProfeslSrlerindea Hllıntl 

Fakat büyUk bir ekseriyetin Hlmit Beyin cevaplarım yaııyo-
bu şekilde teveccüh ve takdirle- ruz. HUınn Hamit Bey cevaplarında, 
rlne rağmen bazı garazkAr ka· iki devir arasındaki farla tebarlb 
lemler ortaya yalan atmaktan, ettiriyor ve iençlere teknik mu-
hezeyan savurmaktan geri kal• lekleri tavsiye ediyor. 
mıyorlar. Kendiıino evvela ıu ıuall 

Nitekim Spa tehrinde gUzellik ıorduk : mUsabakasmı takip eden bir L - Gençlerimiz hanııi meılek· 
Fransız muharriri, mensup olduğu 1 lere atılmalıdır? 
ııazeteye, en saf adamların bile Hllsnll Hlmit Bey bu Ok 
ioanamıyaçaiı _..kilde kuyruklu ıualimiıl ıöyle kartıladu 

Meslekler 
Kaybediyor 

Eski 

Profesör HUenU Hlmlt Bey 

gibi çok ytık1ek ilim, fen ve 
ıan'at adamları yoktur. Bu nevi 
ıahsiyetler zamanla •• çok yo-

~ rucu bir çalışma de.resinden 
sonra yetişecekJerdir. 

"Bu yetişme, hiç ttlphealz mem• 
leketin umumi varlıtındakt inkl

(Duanaı 8 inci •aylada) 
bir yalan yazmıştır. Bu garip mu· r "- Bizde, A•rupada oldutu 
~rrir TUrk gUıelin~ dOnya gilu~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

liklne intihabı etrafında tafsillt OUnya gUzellnln en cazip r••lmlerl B ı· t 1 ı· s posta sın 1 s oyan 
•erirken şu cUmlelıri yazmaktan ıeyı benzetiyor. Bu genç kıza henüz bilmedikleri bir hakikati (1) 
da çekinmemiştir 

1 
bazıları bebek, bazıları da me- ben sayliyeceğim. Türk sıüzeli 

·-==="=T=n=rk=g=U=ıe=lin::ci=he=r=ke=ı=b=ir= =~=k~dı'=yo=r=la=r.=F=a=ka=t:c=b==un=la=-:rın (o ...... 10 unco •aylada) Haydutlar yakalandılar 

D·ı V Y k K sınd ---·---) e Umru avga an .~itliı, 9 (Hususi) - Geçen gün Muş yolunda birkaç meçhul 
ıerm.n .postayı . ıoymak. cUretindo bulunduklarını telgrafla haber 

Ç k
•ıd• vermııtım. HAdıae. üz~rıne derhal takip hareketine g-iri en ·an<lar-• Sonra 1·abancalar e 1 1 malarımız ~u şerırlerı Nemrut dağı eteklerinde karı~lamı~lardır. ~a~dut.lar ıandarmala~ımı~ın " dur ,, emrine itaat etmedikleri 

~ıbı. ınlAh atmak curetıne de yeltenmişlerdir. Bunun üzerine 
- · ıan?nrmalar bu ıerirlerl cebren yakalamıya mecbur kalmışlar, - •• • y 

1 
neticede bunlardan birkaçı ôldUrlllmUf, ikisi de diri olarak yaka· 

K ı N t
• s• oıu•• lkı• ara J l~n~ıştır •. '?Id~rülme~ ıuretile yakalanan şerirlerin cesetleri teh· an ı e ı ce : ır ' rımıze ııobrılmıı. bllvıyetlorl teıblı edilmek llzere teıblr olunmuıtur. 

Beye kiralamıştır. Jandarmalarımu: Nemrut dağı civarında ıerirlerln diior arka-

Dün tam öğle 
\zeri, Şehremi· 
ainde, Seyitömer 

nahallesinde, kan· 
lı ve feci bir 
cinayet işlendi. 
Neticede bir bah· 
çı van HldU. Yedi 
yaşında bir ço· 
cuk ve 42 ya· 
ıında ihtiyar bir 
bahçıvan ağır r 
surette yaralan· 
dılar. 

Cinayetin iş· 
lendiği yer, Seyit• 
Ömer mahallesin· 
de Küçükhamam 
caddesinde Me· 
cidiye karakolu 
sokağında reji 
ınlitekaitlerinden 
Hasan Beyin 28 
numaralı bosta· 
nıdır. Burada karşılıklı tabanca· 
lar atıldı ve civar halk bir mlld· 
det korku içinde kaldı. 

Cinayeti haber alan bir mu· 
harririmiz derhal hadise mahal· 
line giderek etraflı tah.kl~at 
Yaptı. Muharririmizin ıetırdıj'l 

Cinayetten sonra Knean karakolda 

tafsilAb aynen yazıyoruı ı 
Cinayet bir bostan borcu yUzOn· 

den çıkmıştir. Reji mlltekaitlerinden 
Hasan Bey 28 numaralı boıtana 
bir sene evvel Uç sene mUddetlo 
ve seneliği 360 liradan Edirne· 
kapıda oturan Arnavut Murat 

Muka•ele mu- _ daşlarmı da yakalamak Ozeredirler. - Niyazi Yılmaz 

cibince kiralann 
peşia verilmeıl L Hangisi Kürlz? ı 
llzımmıf. Bir se- ===============----------.J. neliğini vermiş. r------------------====:;:===== 
Fakat dlter ıo
nelerl vermeditl 
için Hasan Bey 
icraya mOra caat 
etmiş. 

Fakat Bahça
•anlar Cemiyeti 
araya girerek işi 
sulh ile hallet· 
mlye karar ver• 
mİf ve dün saat 

onda bahçede bir 
içtima yapılmıştır. 

Bu içtimada Bab
çıvanlanlar Ce
miyeti Reisi Yu· 

ıuf Beyle azadan 
Mustafa, Riıa, KAzım Ye Ramlı 
Efendiler hUkilm ııfatile bulun· 
muılardır. Hakem heyeti Mu
rat B. için (800) lira borç ve 
bahçesinde (1400) liralık yazlık 
ve kıtlık ıebze keşfetmiıtir. 

Fakat, H•ıan Bey Murat Bev• 
( Dnaml 8 lacl ••rfada ) 

[ :m·: 
' 

35 

Gardiyan - Bugün yine kardayım. Şu saati 35 numaradaki 
mahkQmdan yarım liraya aldım. 
Arkadaı - Vay canına... Birader, ben onu dUn çaldumıtbm. 
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1 Halkın Sesi ı 

Memlekette irşat 
Seyahatleri 

Darülfllnun mliderris ve talebe· 
Jeriııdoıı bir heyet Anadolu köy· 
lerini dolatınak Uıcre dün Is· 
tanlıu1d:ı.n hareket etti. Bu mü· 
tıasclıetlo halkın fikir ve tcınen· 
ııilerini yazıyoruz: 

Emin B. ( Hcşiktaf, Akaretler 77) 
- Bugün Darülfünun Ye diğer 

yüksek mektep tale-besinden ( 20 ) 
ki,ilik bir grup, mfiderrialeri ile 
beraber Anadolu seyahatine çıkıyor• 
larmış. Bu iş, t&tbikınde çok geç 
kaldığım z hayırlı bir Yaxifedir. 
Talebemiz bir taraftan kendilerine 
tahsil imkanını bazırlıyan köylüye 
karşı irşat ve tenvir borçlarını ödi· 
yecekler, bir taraftan da memleketin 
hakiki Efendisi olan köylüleri ve 
onların yafadıklan hayatı, içlerine 
arirerek yakından .. örecekler .•• 
tetkik imkimnı bulacaklardır. 

• }'azı! H. (Üsküdar Bağlarbaıı 31) 
- Menemen irtica hadisesi mü· 

aaaebelile birçok feyler aöylendi. 
Hainlerin elebaııaı bir milrteci mah· 
keme reialne: " Biz müritlerimizi, 
dervişlerimiıi kaylünClo ta içine 
kadar l'önöerir ve onun önünde diz 
~ökerek telkinatta bulunuruz." Dedi. 
Bu müna1ebetle o nkitki gazeteler 
Darülfünunumuı iokıllp ve irıat 
nzifelerini yaptı mı, diye bir sual 
•ordular. Bua-On talebemiz o auale 
filen cnap variyor Ye İrfat itine 
ba,hyor. .. 

Şemsettin B. ( Kunık:ı.pı ... araç Is· 
bak Ağa. mahallesi 1 ) 

Bugün Yatandaflar uuanda ay· 
rılık, arayrılık ve imtiyaz yok tur. 
Bugün DarQJfünunun hazırladığı Ana· 
dolu ıeyahati halk kiltleleri ile irfan 
ınüe11eaelerini bjribirine kaynatacak 
Ye yekparelitini kuvvetlendirecek bir 
harekettir. Bu anlaımadan Ye kay· 
na4madan çok feyizli neticeler do
A-acaktır. 

ir 
Rızn Bey ( Beyazıt Ali Rıza 

pata yokuıu ıs:r ) 
- Yüksek tabail talebeıinin Ana• 

dolu 1eyahatini çok beğendim. Bu 
uyyahate yalnıı ( 5 ) milderria ve 
IO) talebe detil, daha kalabalak bir 
müderriı talebe grupunun iştirak 

etmesini arzu ederdim. Ne IH bu 
bir baılangıç olduğu için bu aenelik 
buna da razıyız. Bu ıeyabat1er aık
laştırılmalı, köyln irıat ve tenvir 
edUmeUdir. 

* Hakkı B. ( Sirkeci Sancaktar ma· 
ballesi 30 ) 

- Seyahate çıkan talebemiz köy
lümüzün ezeli bir faıileti olan milll 
miaafirptrverlij'inden çok iatifade 
edecektir. Köylülerimiı irşat ve 
tenvir edilecektir. Yıkılan devirde 
ıultanlar cerci cahil ıoftalarla halkı 
ayuturlardı. Darülfünuolularımıı da 
bu hnreketlerile kl>ylülerimizi uyan• 
dıracaklardar. 

Yarah Şoför Oldu 
Nuri Efendi isminde bir şoför 

geçenlerde bir bekçi tarafından 
vurulmuştu. Nuri Efendi aldığı 
yaranın tesirile dün Cerrahpaşa 
hastahanesinde vefat etmiştir. 

......................................................................... 

Sandallı Bir Hırsız 
Polisler, Karpuz Kayıklarını Soyan 
Garip Bir Hırsızın izi Üzerindedir 

Şehrimizde çok garip ve şayana dikkat bir 
hırsızlık hadisesi olmuştur. Tahkikabmıza göre 
Ali Osman isminde bir kayıkçı evvelsi gece 
kayığır.a atlamış ve ÜskUdarda Salacığa gel· 
miştir. Ortalık tam manasile karanlık olduğu 
için Ali Osman bu karanlıktan istifade etmek 
istemiş ve kayığını Salacık açıklarında demirli 
bulunan Hacı Mehmedin yelkenlisinin ya· 
nana gizlice yanaştırmiştir. AliOsman etrafı dinlemiş 
her!<esin uykuda "olduğunu anlayınca derhal kendi 
kayığından yelkenliye sıçramıştır. Açıkgöz herif 
Hacı Mehmet reisini yelkenlisinde bulunan karpuz· 
lardan iki yüz tanesini kendi kayığına aktarmıı, 

sonra yavaş yavaş küreklere asılarak geceyi deni
zin ortasında geçirmiş ve dün sabah erkenden 
Sirkeciye gelerek rllsumat idaresine mUracaat 

Ecnebiler 
Mütehassıslar Hakkında 

Tetkikat Yapılıyor 
lstanbul Ticaret Mlldiriyeti 

Türkiyede ·mevcut ecnebi müte
hassısların hakikaten mütehassıs 
olup olmadıkları hakkında tetki· 
kat yapılmasını Sanayi Müdürlü· 
ğüne bildirmiştir. Mütehassısla
rın ihtisasları tetkik edilecektir. 
Bu mesele bakkmda buı müesse
selerin kaçamaklı cevaplar ver
mekte oldukları da meydana çık
mıştır. 

Göztaşı Ve KUkUrt 
Ziraat Vekaletinin aldığı bir 

karar Uzerine ziraatte m\lstamel 
göztaşı ve kfikürtler memlekete 
gümriik rcsmind~n muaf olarak 
ithal edilecektir. 

Mecidiye 
Köyünde 

Mecidiye köyünUn bulunduğu 
arazi milli emlakten olduğu için 
Maliye Vekaletinin emrile def· 

terdarlık buradaki inşaatı dur· 
durmuştu. 

etmiştir.Ali Osman Rüsumat memurlarına karpuzlann 
kendi malı olduğunu, satmak için teskere istedi· 
ğini söylemiştir. Memurlar Ali Osmanm talebi üze
rine ruhsat teskeresini vermişler ve açıkgöz herif 
tezkireyi aldıktan sonra tekrar ÜskUdara geçerek 
karpuzlarıni satmaya başlamıştır. Fakat bidiıeyi 

haber alan polisler Ali Osmam görünce yakalamak 
istemişler, ancak herif bir açıkglSzlü..k daha yapa· 
rak sandalını bıraktığı gibi kaçmıştır. Polisler bu 
garip hırsızı aramaktadır. 

/ktısadi-
Bir Suikast 
Bazı Tacirler Hakkında 

Takibat Yapılacak 
Aldığımız malumata göre, TOrk 

iktısadiyatını mutazarrır eden 
iki baraketten lktısat Vekaleti 
haberdar olmuştur. 

Bu hareketlerden biri, bir 
kısım afyon ihracatçılarının, Tilrk 
afyonlannın hariçte kıymetini dO· 
tOrmek için barice ucuz fiatle 
afyon arzetmeleri, diğeri de 
Balıkesir, Bandırma bavalisindeki 
bakla mUs~hsilJerinden ucuz 
bakla almak için bazı tacirlerin 
toplu hareket etmesidir. Vekalet 
her iki mesele hakkında esaslı 
malumat almıştır. 

Bu hareketlerin kanuni taki
batı icap ettiren cepbeieri tesbit 
olunduğu takdirde hiç tereddUt 
edilmiyecek, derhal takibata ge· 
çilecektir. 

lktısat Vekaleti afyon vaziyeti 
hakkında Ziraat Bankasma ma
lümat vermiş, afyon fiatinin dUş· 
memesi için bankanın tedbirler 
almasını bildirmiştir. 

Bankanın piyasada afyon sa· 
tm alması veya afyonculara el· 
lerindeki malı yok pahasına 
satmamalara için avans 
beklenmektedir. 

vermesi 

Buğday 

Ziraat Bankası Silolardan 
f s tifade Edecek --

Ziraat Bankası muhtelif mın· 
takalarda buğday satm almıya 
baılamışttr. Alınan buğdaylar 
lstanbulda muhafaza edilecek, 
icabında, Vekiller Heyetinin ka· 
rarile banka tarafından aablağa 
çıkanlacaktır. 

Demiryolları ailolanndan Zi
raat bankasanan tercihan iatifade 
edecektir. Dnn latanbula Anado· 
ludan 20 Yagon buğday gelmiı ve 
iyi mallar yedi kurut bet otuz pa· 
radan aatılmııtır. Aynca Bolvadin 
malı yapağı dün kırk beş kuruı 
fizerinden muamele görmüştür. 

Tütün 
• 
ihracatı 

Bu sene memlekette tQtiln 
mahsulünün yirmi beş milyon kilo 
olacağı tahmin edilmektedir. Fa
kat Karadeniz ve Marmara ha· 
valisine yağmur yağdığı takdirde 
bu miktarın artacağı söylenmek· 
tedir. Geçen seneki tntünlerden 
şimdiye kadar aablanlar tqri-
nievvel ayı girmeden harice HV• 

kedilemiyecektir. ----
Kamyon Çamurlukları 

Filhakika Mecidiye köyl1 ile 
ber.aber Meşrutİ)et mahallesi ve 
Dikilitaş köyleri Hazineihassaya 
ait olan eski Balmumucu çiftli

ğinin arazisi üzerine yapılmıştır. 
Hazineihassaya ait olan emlak 
ve arazi milli emlak addedildiği 
için şimdi bu yerler hazinenin 
malıdır. Satış Nizamnamesi 

Gümrük Umum MüdilrlüğD, 
gümrük Müdürlüklerine bir tamim 
göndererek kamyon çamurlukla
nnın rayiç kıymetleri üzerinden 
yüzde kırk resim alınmasına bil· 
dirmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesi bunu İstanbul belediyesi, Sandal Alacak Kavgası 
göstermiştir. Binaenaleyh bura· bedesteninde yapılan satışlara 

Kasımpaşada oturan boyacı 
larda ev yaptıranlar takdir edilen ait nizamnamenin eskiliği nazarı Ahm~t isminde biri bir alacak 
kıymeti verdikleri takdirde tapu· dikkata alarak hu iş için yeni yüzünden Fuat isminde birini bir 
da kendi namlarına tesçil ettire· bir nizamname hazırlamıya baş· de'llir parçasile başandan tehli-

Günün Tarihi 

Darülfünunda Ya
pılacak Tadilat 
Maarif Vekili EHt Bey muhtelif 

me1elelerden Ye aon tetkiklerinden 
bah1ederkcn Darülfnnun hakkında 
ıunları fÖylemiıtir: 

• - Darillfünunda Profeaör Mal• 
tın raporu veçhile bazı tadilat }'ıtpı• 

lacak ve buna ait tefkilit kanunu 
B. M. Mecliainin Unümilzdeki içtima• 
ında Meclisi iliye takdim ~dilecektir. 

•Meclia bu işler için hükumete 
ıallhiyet verrr.iı olduğundan rapoı 
ve teıkilit kanunu elyevm Vekiller 
Heyetinde tetkik olunmaktadır. 

"Ankarada ve Anadolunun diğer 
yerlerinde açılacak darülfünunlardan 
bahaolunuyor. Bugiln için böyle bir 
mesele yoktur. Memleketimizin icap 
eden yerlerinde diğer ilim müesae
seleıi l'ibi darülfünunların da çalıt• 
muını hepimiz temenni ederiz." 

Dahiliye Vekili Gitti 
Karadeniz hava)iainde bir tetkik 

aeyahatl yapmak üzere Dahiliye V •• 
kili Şükrü Kaya Bey dün ıehrimiı• 
den hareket etmit ve hararetle tetyl 
olunmuştur. 

Tahkikat Yapıhyor 
l.ktn it!erinde geniı mikyuta 

auliıtlmal yapıldığı, aahte vesikalarla 
birçok nler ye apartımanların bat• 
kalannın ellerine geçtiği yoluadı 
bir ihbar yapılmıftır. Bu huıulta 
tahkikat icrasına baılanmııtır. 

ltalyadan Kredi 
ltalyanın biıe açacatı kredi et

rafında milzakerede bulunrualc 
Ozere Maliye Vekilcti Nakit İşleri 
Müdüril Sırrı Bey dnn Rom•J• 
hareket etınittir. 

Alman Sefiri Yalovada 
Alman Sefiri Her Nad~lnl cenap• 

ları ıerefine bugiln Yalovada Bar 
nkil tarafından bir ziyafet veril .. 
cekllr. 

Tetkik Va irşat Seyahati 
Darülfünun mGderriı ve talebe• 

lerlnden 20 kiıilik bir heyet k8ylerde 
tetkik n irıat için dün Anadoluya 
hareket etmittfr. 

Emniyet işleri 
Şehrimizde bulunan Emniyet İşlerl 

Umum Müdürü Tevfik Hldl 13. y~nl 
Poli• Kanununun tatbikat hazırlıkları 
ile metııul olm11ktadar. Kadrolarda 
geoit mikyasta tebeddQlit olmıya• 
catı haber verilmektedir. 

Türkiye Ve 
Amerikl. 

Amerika Sefiri Mister Şerli Ce• 
naplan Türkiye • Amerika ticareti 
hakkında bazı tetkikat yapmıştır. s .. 
fir Cenapları bu huıuıtaki bir suale 
fU cevabı vermiştir: 

• - Evet, aöylcdiğlniz tarıda baır 
tetkikat icra ettim. Bu huıuata 
lkt11at ve İnhiıarlar Vekillerile l'Ö• 
rüttClm. Düşünülen fey burada yeti• 
ıen fakat henüz Amerikaya ihraç 
edilmiyen etyanın ihracına temindir.,. 

bileceklerdir. Jamıştır. keli surette yeralamıştır. 

& ___ S_o_n __ R_o-st_a_n_ı_n_R-=e~sı=.m~l~i~Hı--i-k-ag--es_i_:~~------------R-a-za_r ___ O_la __ H._a_s_a_n_B __ e_y_D--ig--or--IG-i-:~, 

a - Ne dersin Haaau tiey?. 2 - Geceyi gündüze kattım 
çalıştım ... 

J - Yilksek memuriyetlerde 
bulundum. 

4 - Bir türlü 
madıml.. 

meşhur ola· j 5 : Hasan Bey - Azizim ta• 
liine kils, kadın ofsaydın güzel• 
lik mlisabakasma girer meşhur 
olurdun!.. 
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Tiirk Adliyesi 
Ve ,·ı1ahkumların 
Vaziyeti ,.._ 

Adliye Vekaleti, hayırlı bir 
harekete geçmek üzere bulunu· 
yor. Millet Meclisinin geçe~lerd.e 
kabul ettiği birkaç maddehk ~ır 
kanuna istinat eden bu teşebbus, 
mahkumlardan istiyenleri hapis· 
haneler hariçinde ve umumi hi~· 
metlerde çalıştırmayı istihdaf edı· 
yor. . b 

Mahkumlar, elbette kı aıı· 
boş bırakılmıyacaklardı!. Dışar· 
da çalıştıklara zaman 1andarma 
nezareti altında bulunacaklardır: 
Bu nd~m başka, ceza mUe~ses?lerı 
haricinde umumi nafıa ışlerınde 
kullanılac~k olan bu gibi kin_ıse
lerin sicilleri, geçmiş ahva!lerı de 

!"esaslı bir surette nazarı dıkkatte 
tutulacaktır. . k 

Demek oluyor ki asayış no -
tasından da alınan karann mnh
ıurlu bir tarafı yoktur. 

• Ceza müesseselerimiz, itiraf 
etmeliyiz ki, tekemmille muhtaçtır. 
Edirnede muasır ihtiyaçlara teka· 
bili edebilecek surette bir hapis
hane binasının inşasına karar ve
rllmesi hissolıınan bu ihtiyacın bir 
an evv~I giderilmek istenmesinde
ki hüsnüniyeti ispat eder. H.er şey
den evvel bir bütçe meselesı oldu
ğu için, bu husustaki fa?liy~t.i.n 
mevcut imkftnlarla muvazı yüru
mesini takdir edenlerdeniz. Cez~ 
müesseselerimizin taın ve ~~~nıl 
bir surette ıslah ve tekemmulune 
intizaren hüsnühali görülen mah
kumların hariçte çalıştır_ılmaları 
meselesindeki isabete gelınce; 

Yine itiraf etmelidir ki bugü~kll 
1eşkililt itibarile biltll_n. mahkum
ları, hapishaneler dahılınde ça.lış
tırmak gUçtilr. Mevcut teşkılit 
ye tesisat buna imkan bırakma
maktadır. Şu halde, bir kısım 
mahkiJmlar, o da mahdut birkaç 
şehirde, kısmen meşgul olmak 
imkanını buluyor. Diğer azim b!r 
ekseriyet boş duruyor. Kapalı bır 
muhitte, pek çoğu fena adetlerle 
malül insanların dizdize ve omuz 
omuza kapalı duvarlar içinde biç· 
bir şey yapmadan yaşamala· 
rmdaki mahzuru düşününüz. 
Ekseriyeti dilşkiln insanlardan 
nı ür ekkep olduğu i~in ?~yle ~ir 
muhitin bir nevi zehırleyıcı vazıfe 
göreceğini derhal anlarsınız. 
Halbuki çalışan bir m~hküm, 
gündüz meşgul, geceleym de 
bu meşguliyetin yor~unluğ~~u 
gidermekle uğraşacagı ıçıo 

fesatkArlık yapmıya zam~1! b~l~
rnaz vaktini öldlirmek ıçın gızlı, 
gizi{ esrar içip vücudunu zehir· 
liyerek kendini ve geçen zamanı 
unutmıya lüzum. ~örm.ez. Bcndan 
başka çalıştığı ıçın bırkaç kuruş 
kazanır boğazına sarfeder, gıda
sızlık yUzünden hasta olmak teh-
likesi bertaraf olur. .. 

Bu vaziyet önünde Tfir}< 
cümhuriyet Adliyesinin ya~tıgı 
bu güzel teşebbüs ve te~rube, 
kanaatimize göre, alın~.bılecek 
diğer bir kararla tetevvuç ede· 
bili .. : 

Cümhuriyet ilanının onuncu 
devri senevisini tebcilen umumt 
bir af ilan etmek. . 

Affın umumi olması, hcrhangı 
bir mahzurlu mülôhaza hnttra 
getirirse bunu tahdit etmek ve ' ·ı t eza rncsela muayyen mı c ar c 
çekmiş ve bu müddet zar.fında 
hallerinde salqh görülmüş ~ud~.e· 
lerc hasretmek te mümkün ur: 
Ceza müesseselerimizin sicill~rı 
tetkik edilirse, bu neviden bır
çok insanlara tesadüf etmek 
rnümkUndür. . . 

Haddi zatir.de mutlak ınücrıı_n 
yoktur. Cürüm, çok defa bır 
keza eseri olarak işlenir. Bu ~e
rııit altında yapılan f~~alış-ın 
pişmanisi ise derhal lcendını gös-
terfr. . 

Cezalar sadece ••ibreti mU~ss~
re,. noktai nazarandan verılmı· 
Yor. Mücrimi ıslaha çalıdşmflak ~ta 

nun ba lıca he e erı..-.ı· 

SON POSTA 

--------------------------------~--------------------------~-, 
f son Postanın Resimli Makal:_si • Söylemek • 1 

ı _ D.J, söylemek içindir. Fa
kat söylemesini bilmiyenlerle aöy
liyecek şeyi olmıyanlar arasında 
fark yoktur. -------

' ' 

2 - Söylediğini dini .tıneğc mu· 
vaffak olanların aöxlcri altından 
dnha kıymetlidir. 

3 - Jster • z veya isler çok 
söyleyin. Fakat herşcyden evvel 
söylemesini ve dinletmesini öğre· 

niniz. 
= 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

........................................................................ 

Esrarengiz Bir Kadın 
f zmirde, Erkek K-;yaf etinde Gezen 
Kasaturalı Bir Kadın Yakalandı 

İzmir, 9 ( Hususi ) - Evvelki sabah iz.mir zabı
tası şayanı dikkat bir hadise ile karşılaştı. Bir 
polis memuru, Gazi bulvarı istikametinde telaşla 
giden ve etrafı dikkatle süzen iki şahsın saklana
cak yer aradıklarını gördil. 

Memur bu iki şahsı tal<ip ederek gittikleri yeri 
tesbit etti. Bu iki erkek elbiseli şahıstan biri uzun 
boylu, narin çehreli idi. Ensesinde bir erkekten 
ziyade bir kadını andıran saçlar vardı. 

Memur bunları derdest ederek karakola getir-
di. Tetkikat ve tahkikat neticesinde bunlardan bi
rinin kaclın olduğu anlaşıldı. Kadının üzerinde bir 
de kasatura zuhur etti. 

Bu kadmın ifadesine göre, ismi ( Nazmiye ) Ha· 
nım imiş. Arkadaşile hava almak üzere Gazi bul
varında gezinmekte olduğunu, başka bir kastı 
olmadığını ~öylemektedir. Zabıta bu esrarengiz 
hadiseyi ehemmiyetle tahkik etmektedir. - Adnan 

Olimpiyat Müsabakaları 
- - -

Aµıerika En Baştadır. Meşhur Zabelli, 
Maraton Şampiyonu Oldu 

Los Anceles, 8 - (A. A.)
Marathon yarışı.. Birinci gelen 
Zabala'nın 2amanı: 2 saat 31 l 

lerdir. Fransızlar ile İtalyanlar vut Atletizm kulUbU takımı yen· 
Finale kaim şlardn. Fakat miştir. 
Fransızlar halyanlnrı yenerk Los - Ance.les, 8 ( A.A. ) -

dakika, 36 saniye. ( O -
limpiyat rekoru ) Mişcl-
son yedinci olmuştur. Za-
bellanın 100 yarda gerisinde 
bulunan F erris, son dönemeçte 
galibine yetişmek için müthiş 
bir gayret sarfetmiş i.se de 

Tabella yarısı parlak bır s~-
rette ikmal etmiş v~ F~rrıs 
rakibinin göstermiş oldugu bü~Uk 
bir maharet karşısında fevkalade 
hayrete düşerek ağzı açık .;~~
mıştır. Briton, Towanen _ve dsu· 
da yarışın nihayetişe dog_ru ~r
manlarının kesildiğini hıssetlır-
diklerinden yaraş sahasından nak
ledilmelerine mecburiyet hasıl 
olmuştur. Eskrimde Fransızl.~r 
5 sayıya karşı 1 O s~yı ı. e 
Am3rikalıları mağlüp etmışlertl.ır. 
İtalyanlar, Belçikalıları 11 sa:ı ıle 
enmişlcrdir. Fransa, Belçıkaya 

; 0 sayı ile galiptir. İtalyanlar ı 
Amerikalıları g sayı ile yenmiş· 

den birini teşkil edi~o~ .• 
Ş halde temcnmınızın esası, 

vazıı ukanunun salahkar . düşüncc
lerile ayni membadan ılham ah· 
yor, diyebiliriz. 

olimpiyat şampiyenu olmuşlardır. Grekor - Rumen gllreşi: Mealen-
Su tupundan Macar takımı, Holi- berg, Kurlandı, Urban, Hirşli, 

Brendel, Mizzolayı, Johansen, 
Kajanveri, Ehrl, Koskelayı ve 
Svanson da Gruppionniyi maglup 
etmiştir. Horoı sikletlerde Bren· 
del şampiyon ilan edilmiştir. 
Orta sikletler: Kokkinen şampi· 
yon ilan edilmiştir. Ağır sikletler: 

ır::=:= 

Yine L!n~berg 
Evvelce Verilen Paralar 
Bir Türlü Bulunamıyor --

Albert, 9 11Yeni Bronsvik"~ 
(A. A.) - Zabıta, 95 bin dolar 
için yaptığı tahkikat IJeticesinde 
bu meblağın küçük Lindberg 
için verilen fidyeinecat ile hiçbir 
veçhile münasebettar olmadığını 
beyan etmiştir. r .Qünya Güzeli-
lzmirde 
Bekleniyor 

lzmlr, 9 ( Husu ı) - DUnya 
gUze!hk krallçellği unvanım 
kazanan Keriman Hanamm 20 
gUn sonra lzmiro geleceği, 
bir hafta kadar Çeşme pUljla
Mnda ıs~rahat edcceöl söy-
lenmektedir. Adnan 

Vestcrgren şampiyonluğu kazan
mıştır. Urban ile Hirş ikinci ve 
Uçüncüdür. Yarı ağır sikletler 
arasındaki Svenson ıampiyon 
olmuştur. Tüy sikletlerde Ehrl 

· şampiyon ilan edilmiştir. 
Los- Angeles 8 - ( A.A. ) -

( Gayri resmi ) son neticeler: 
Anıerika, 383 1 2 puvan, Fransa 
149, İtalya 145, F enlandiva 119 
İsveç 1 19, Almanya tO ı 2' 
İngiltere 85, Japonya 57, Ka~ 
nada 54, Avusturya 36, Fe
lemenk 26; Lehistan, 25, Çe
koslovakya, 24, lrlnnda, 23, Da· 
nimarka, 23, Macaristan, 20, Ar
jantin, 14, Avusturalya 14, Cenu
bi Afrika, 12 Belçika 7, yeni 
Zelanda 6, Lotonya, 5, Filipin, 
4, Brezil ya 1. 

r İSTER /NAN, İSTER iNANMA! 

d
• uulırnn karşısında nikbin ve bedbin .. iki 

lktısa 1 .. b h b't k u:ıe-
d ilk zümreye gore u ran ı mc 

il re vnr ır. k d 
z n~ Fakat bedbinlere göre buhran daha ço evam 
redır. . . b' h"küm vermeden evvel şu rnknnı-
edecektır. Bız ır u . 

b li''atine milracaat edıyoruz: 
lnrın c ıs 

"~ondra, 9 (A.A.) - 25 temmuz: tarihine kadar 

2,reBİlı78su2rette .mukayyet bulunan işıiz:lerln miktarı 
, adedıne baliğ olmnktadır 

"Bu miktar ~7 haziran~~ muka~yet adetten 64,439 
ve geçen senenm ayni tarılıındeki işsizler miktarından 
da 98,432 kifi faz:ladır • ., 

/STER /NAN. /STER iNANMA! 

Sayfa 3 
- -

r 
Sözün Kısa~ı 

Çok Büyük 
Bir Kabahat 

ı-----------------A. ~ 
Bürhnn Cahit Beyin nasıl 

olup ta el'an ayakta durduğuna 
hayretteyim. Şimdiye kadar çok
tan tutulması, köprünün orta 
yerine götürülmesi, yere yatırıl
ması ve bir güzel köteklenmesi 
lazımdı. Kabahati o derece büyük, 
o derece ağır, o derece mUhimdir. 

* Elbette işitmişsinizdir: 
Keriman Hanımı 932 senesi

nin güzellik kıraliçeliğine seçildiği 
zaman beğenmemiş, sade beğen• 
memekle kalsa yine iyi, üstelik 
birde kanaatini alenen söylemiş! 

Neticeyi bilirsiniz: 
Beynelmilel hakem heyeti 

Keriman Hamını yalnız Türk 
güzelliğine değil, fakat ayni 
zamanda da gllzeller gUzelliğine 

layik görünce Bilrhan Cahit 
Beyin bu yazısı hatırlanmış, ge· 
tirtilerek bir daha okunmuş ve 
görUlmUş ki, biraz tefsirle bu 
yazıdan daha derin manalar da 
çıkmaktadır. 

Ve artık hnknm verHmiştir: 
- "Bürhan Cehit Bey Türk 

güzelinin dünya kızları arasın· 

da fena not alacağını iddia 
etmiştir. Blirhan Cahit Bey Tür
kün medeni kabiliyetinden şll~ 
he etmiştir, Burhan Cahit Bey 
Türkün beynelmilel hiçbir hare
kete iştirak etmemesi IAıımge

leceği kanaatini izhar etmiştir.,, 

• Peki amma Blirhan Cehit B~ 
yin Keriman Hanımı beğenm~ 
mesinden bu kadar mana çıkar 
mı? deyeceksiniz. Neden çıkma
sın, mesele biraz gayrettedir. 

Zaten işin bukadar derinini 
araştırmıya ne lüzum var? Bllr
han Cahit Beyin baıtanbaşa 
kabahatli olduğu meydandadır: 

- Söz gUmilı ise sllknt altın
dır, denildiğini hatırlamalı, şöyle 
etrafa bir göz gezdirip te herkesin 
beğendiğini gorünce: 

- Hay hay efendim, mlina• 
siptir efendim! deyip işin içinden 
çıkmalıdı. 

Fakat hatırıma başka bir şey 
geldi: Eğer yanılmıyorsam Keri
man Hanım burada ;uifakla se

çilmiş değildi, Bürhan Cahit 
Beyin haricinde dünya güzelini 
beğenmiyen birkaç kişi daha 
vardı. 

Binaenaleyh mademki bugiln 
bir ceza tertibi mevzuubahstir, 
Burhan Cahit Beyle Lirlikte ha· 
kem heyetinin Keriman Hanıma 
rey verrniyen azasını da tutmalı: 

- Bire zalimler nasıl olur da 
beğenmezsiniz, diye sıkı bir 
sorguya çelcmelidir. 

• Sözün kısası: Herkesin beğen-
diğini beğenmemek, hele beğen
mediğinizi söylemek görülnyor ki, 
adamakıllı tehlikelidir. 

Gece Yarısı 
Bir Hırsız Ev Sahibini 
Görünce Tabanı Yağladı 

Fındıklıda pürtelaş Hasane· 
fendi mahallesinde oturan Mü· 
hendis Halis Edip Bey, cvvelisi 
gece uykuda iken bir patırdı 
üzerine uyanmış ve bir şahsın 

pençereden içeri girmek için uğ-

raştığnı görmüştür. Meçhul 
adam görüldüğünü hissedince 
kaçmağa başlamıştır. 



Keşanın 
Develeri 

Keşan ( Hususi ) - Vaktile 
bir zahire ambarı olan ve deve
lerile tahret kazanan kasabamız 
çok meraklı bir tarihe maliktir. 
Tarihin kayıtlarına g6re Keıan 
eski elemlerde Evranos Bey ta
rafından zaptedilmif ve bu esnada 
a)'lalz ganaim elde edilmiftir. 
Eski •akfiyelerde ve ter'iye mah· 
kemeleri ilimlannda, kasabamızın 
lami, Rusktlyll olarak yazılıdır. 
Bu kasabada Kepn isminin. 
nasıl verildiii hakkında sarih ma· 
16mat yoktur. Yalmı bir rivayete 
sin, vaktile SGleyman Pt- ku
mandasında Rumeliye geçen Os
manlı orduıu akmcdan atlarını 
bu civarda kuptbklan için bu 
kuabaya (Ketan) iami •erilmiftir. 

Kasabamızın dlrt kilometre 
prlnnda Bizans devriaden kalına 
bir kale harabesi mevcuttur ki 
buraya Kalebaym denilmektedir. 

Bayına tepesi deniz atlımclan 
200 ... kadar ,akaektir. Bu 
tepeye çıkıldıta vakit, otuz 
kilometre uzakta bulanan Saroa 
k&fezinin glzel manzarasının atı
dl8tll glriiltır. 

Tarihte birçok bhramanhkla· 
n kaydedilen Rtlltem Babanın 
metfeni itte bu ldSrfez sahilinde 
bulunmaktadır. Rn.tem Baba 
1384 aeneıinde kırk arkadqile 
beraber memleketi olan Horuaıı
dan buralara gelip Yalclınm Beya• 
sıclm ftltuhabna lftirak etmiı, 
aoara Saroı k&rfozi boyunda ve 
deDJz Ahiliade iatilaap ettfii 
y&rek açıcı •• ferah verici gtlzel 
bir yerde aıınceye kadar otar
.. ve lldall sama ela oraya 
ıl•llmllftllr. Rlatem baba hem 
bılwadanbk, hem ele mOftGlllk 
Japllllfbr. 

Soa laarplerclea enel bizim 
lirtıa lraıablı•, .. y_..n bolla
.... ijaqe olarak "Deve der-
1• ., cUye fllaret almqtı. Fılha-
1'ka o umanlar Kepndan çakan 
deve katarlara BaU,.n içerleriae 
kadar aeferler yaparlardı. O .. 
ralarda mtlhim bir zahire de
posu olan Kepn Ye haftlllinin' 
mahaulab hep bu develer •Ulta
lile ihraç iakeleleriae nakledi
lirdL Fakat IOD yirmi beş ....,. 
deaberi, gerek harplerin tesirile, 
.--.. medeal nakil •uatala
rmm tekemmGlti neticesi olarak 
deYecilik itibardan dilfmllt ve 
tleft aclecli de hayli azalllllfbr. 

il H. 

Malatyada 
Postayı Soyan Şerirler 

MahkuP-1 Oldu 
llalat,a (MUIUll) - Şelarlmiz 

....._. mahkemeli birkaç prir 

......... idam kararı verdi. Bun

... A..,.._ kUU1DJD Sany 
mahahliDcltin Al ye diier AH 
De AchyamMID Mualla maballe
lladea lleı.et otla Mehmet. 
Ba.Ukaah Huu Ye mtlhtedi 
Karabet otlu HDleyh;adir. Bu ... 
rlrler Adıyaman Ye Beaai poata 
llrlclll HMan otla MelUnedi 
lldlreNk lzerindeki 1914 Hrayı 
çıhu ... rdar. Mahkeme enela 
mMüil failin kim olduju aa
plamacfata tçla cezalarmı onar 
ıeae;e inclirmlftir. - M. 1 
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------------------------------------------Onlar Da 
Konyada Yeni Binalar 

Adetleri Yüze Varan Ev, Otel Ve 
Gazino inşa Edilmektedir 

Konya (Husuıt)
Şehrimizde çok
tanberi devam 
eden hummalı 
bir infaat faali
yeti ftl'dar. Şu 

bir buçuk ay için
de tehrimizde 
yüzden fazla ev, 
otel •e ıazino 

meydana getiril

miştir. Bu ma~ 
zarayı g6rerek 
Konyamızan imar 

denilen mazha· 
riyete kawtmut 
oldufunu l&liyebiliriz. 

Hatta. buradan iki ay ••vel 
aynlanlann tekrar clönllf)erinde 
Konyayı hayli deiilmif gire
ceklerini iddia edebilirim. Şunu 
da haber vereyim ki burada yeni 
bir bina yapmak için o kadar 
fazla paraya ihtiyaç yoktur. Ge
rek amele yevmiyeai, ıerekse 
intaat malzemesi, cliier ıehirle
rimize n.İJJpetle oldukça ucuzdur. 
Bu itibar iledir ki burada bina 

Akşehirde -

GOzel Konyadan lllr manzawa 

inşaab az bir para ile mOmkDn 
olmaktadır. Me1ell ıehrimizde 
alelAde amele yevmiyeai elli ku
ruştan fazla değildir. Ustalar da 
100 veya 120 ku11Jfa çalıımak· 
tadır. 

Yeni binalarda kerpiç. kulla· 
nılmaktadır ki bu da ç.ok ucuz· 
dur. iki amele bir gtinde 1,000 
tane kadar kerpiç imal ettiği için 
infaatta uzun gllnler• ihtiyaç 
hissedilmemeldeclir. iki katlı bir 

ev on bet sin 
içinde beton bf.. 
nalar gibi aai
lam bir tekilde 
yllkselmektedir. 

Mektubumu 
bitirmeden-enel 
son zamanlarda 
burada baı ga .. 
teren otelcllik 
nkabetinden de 

bahıedeyim. Elle
rindtt bin •eya 
iki bin lira para
.. olanlar hemen 
bir otel yapbra-
nk faaliyete ge

çiyorlar. Bu ıebeple oteller ço
ialıyor ve nkllmlar kendini 
118teriyor. 

Yapbiım tahkikata g&re ıeh
rimizde elyevm yedi otel Yardır. 
Rekabetin tesirile en lllka bir 
otel bile fiatlerini azaltmıfbr. 

Evvelce iki lira ücret alan bir 
otel ıimdi bir lira ile yetmif 
kuruı ara11nda mlıterf kabul 
etmektedir. 

\ Memlekette Sergiler 
Müstakil Olarak Bir k d 8 y J M ] 
Noterlik Tesis Edildi Balı esir e ir er i a -

Aqeblr (Hu- l S • • T • Ed•ı• :'~ı.~ ar ergısı ertip ı ıyor 
Adliye V ek&-
Jetinden gelen 
bir emirle teh· 
rlmizde ma.. 
takil olarak 
bir noter tq
kilib vtıcade 

seti ril ..... tir. 
Enelce noter
Jiie ait lfl~r 
Adliye 8at" 

Asa ~ kltlpllii tara-
fmclan ifa ediliyordu. 

Yeni Noterliie muavin llfatile 
abak Adliye Batkitibi Azmi B. 
tayin ediltnlftir. Azmi B. tehrimiz 
Adliyesinde tamam yDinİ bir aene · 
hizmet etmif, herkeain takdirini 
kaunmıtbr. - T. N. 

Somada 
Üç Şerir 
Yakalandı 

Soma ( Hu.mi ) - Ba •JUi 
~-~ Kozlulren ka,tblcle 
... haydutlak bAdiılli o ...... 
Birtak1m meçhul Ye ıil4hh ....... 
bu k&Jcle Sultum eYini baı•.
lardar. Şerirler tanınmamak için 
y&zlerini .............. kap açtırmak 
için Dm oabqı lamlnde Mrl
llİ, ellerial batLJUak urla Sal
tanın eTİDİD &alae ıetlrmiflerdir. 
Şerirler enelA pwerelerdea 
içer.iye .UAlı 11kmıflar, fakat 
Sultan feryadı baatırdatı ip. 
meçhul herifler firar etmiflerdir. 

Hldiseyi haber alan jaadu
malanmız derhal meç.bal terirleri 
takip etmifler •• 24 saat ~de 
bunlardan tlçllall yakalam11lardır. 
Diğer Uç ıerir de takip edilmek
tedir. HaYJlutlann mak1a• Sul
tanıa kızma kaçarmakb. 

~Si&Ç 

GUzel Balıltealrden bit- manzara 

Balıkesir (Hususi) - Milli aunda teşebbtısat yapıllDlfbr. Ba 
lkbıat ve Tasarruf Cemiyetinin ıergi bize, villyetimb clahillncle 
phrimis tubeai ıu ıon gQalerde ne gibi mallar vlcuda ıetiıUcll-
hararetll bir faaliyet içindedir. tini de gösterecektir. 

Cemiyet gtızel bir sergi ha
mrlamaktachr. Bqtanbqa yerli 
mallarla ıUsleneeek •• bezenecek 
olan bu aergicle blttla memle
ket mamullb11111 tqhiri içia tim
didea tefebblllere girifilmiftir. 

Sersi Balıkuirimizin lmrtulut 
fbl olan (6) eyltlde açdacak 
Ye (20) eylOI• kadar denm 
edecektir. 

Sergiye glnderilecek ewyalar 
iki kl1m• aynlacık, bir lmJlu 
Halk Evi uloalanacla, bir lae
ma da eYkaf binı•nda tqhir 
eclilecektir. Mal satlfl da yapı
lacak olu bu ıergiye iftlnk 
için flmdiden baza firamalar mll
racat etmiye bqlunıflarchr. Mll
racaat mlddeti bu ayın ıoa 
,...._. kadar tayin edilmiftir. 

Şunu da lıaber vereyim ki, 

Beypazannda 
Meçhul Şerirler Çepıelere 

Musallat Olmuı 

Beypuan ( HUIUll ) - Soa 
tblerde babamızda baza terir
ler tnremlflerdir. Banlar pce 
Yaktl tehir clabillncleld Ç9flllel .... 
mualuklanm çalmaktachrlar. Nfte. 
kim geçen ıece bu hain eller oa 
kada Çetmeain mulaldarmı ko
parmıılar ve ıular ubaha bdar 
aokaklara bopnmıfbr. 

Fakat alakadar makam bu 
ıerirleri arqbrmaktachr. Şimdilik 
baza kıptilerden ılphe edilmek· 
t-=.dir. - z. K. 

Sergi Terti_p heyeti, iştirak ede-
cek firmalardan hiçbir Ocret al- Memleket haberleri 
111aaya karar Yerlliiftir. A,...ca 
etJBDID tren ye vapurluda tenzi· 8"""'tılil6nedl. Llt/e11 9 """ 
Wli tarif• ile aaldedlkllen bun- .,.Jada olaıganıız. 

Seçerlerdi 
Fakat .•• 

Keriman Hallı Hanımm Tilrlı 
gtlzelliği namına kazandığı zafer, 
bOtthı dOnyada derin akialer yır 
ratb. Avrupalı. Aayah, Afrikah 
•• Amerikalı milyonlarca İD9811 
flphe yok ki, Keriman Hanııma 
İllllİni yaydederken Tllrk milleti
aha tarihini de, tabii bir tedai ile, 
tahatttır ediyor. Giizel vatanda
llllllZID giydiii bedii tacın kıy
meti, böyle bir tahatttbil temin 
•tme8inde ve TGrkiin tarihini bir 
kere daha dtll}yaya okutmuın· 
dacht. 

Vaktile TorkGn makaddera· 
bna vazıyet edenler, milleti yOk
aeltmek için hiçbir hamle yap
mazlardı. Çtınktl milletfa biten 
varhj'lnı kendi nefislerini telzis 
~ kullaıurlarcL. Milletin kazancı 
oalmacL;-. ~cam 
oalarmm. lrkt glıeWif yllk..ıt
mek ve onun zamnmda rubl, 
fikri gilzellikler yaratmak hahr 
•e hayallerine selmez.di. Fakat 
glizelden ve ,eıeWkten meı'um 
bir ihtiras Ue Utizaz etmek kay
ıumndan bir an bile uzak kal
mazlardı. 

GOzel yllzlerde murdar bir 
ıtlllk hayab geçireıı Hlnkarların 
çirkin hikiyctleri •JISIZ denilecek 
kadar çoktur. Fakat deli lbrabi
min ,Ozellik mefhumuna keneli 
rllyet zaviyesinden verditi tekil 
hepainden fazla ı;renç ve p 
ltln~. Bu adam, kaclin için 
~ ~. ~e Jİr•i 
At 'bıÇa~~~ fleftiine -"'Wliliıiım 
ettlji görOlmllftü. Bir aralık ta

raymdaki kadınlardan bdr:b, yeal 
bir ejleace mevzuu anda. Kud
retlia elini bot kafama koyarak 
d..m dedn dliflhıclll. Nihayet 
slullikt•ld teairia bedeni addet 
•e irtifa ile ...._.., olabileceği 
neticaine vardı n Sadrazamı 
catırarak " imperatorlukta en iri 
ft eıa ajır kam bulunmasını . 
emetti. 

Şimdi hudutlarda harp eden 
orclalar uautulmUfbl, Çanakble
Ji kapayan dOpıan donanmaal 
....,.matta. uayif meselesi 
mmbllmllfla, 1atila• bu mühim 
iradenin infaza için uğraşılıyordu. 
Valiler, Kadılar, eteklerini belle
rine dolayıp "'uaba kaaba ve 
kay kay dol&fl}'orlardı. Glztl •e 
bahb açık memurlardan biri, dl· 
terlerine tefevvuk etti, bu imti• 
ham kazand,, ylz elli kilo sakle
tiade bir Ermeni dudusu bularaı. 
,..,._,. ptircli. 

Deli HUnklr, bir çam kadar 
iri n bir kaya kadar ap olu 
ba hilkat acibelİDİ hayretle •e 
hayraaiyetle kaqalada, kendisine 
• Yeldi g&ıderllip idare edilmek 
prllle • ŞaSP! clh etti, 
umarla d yapbrda, 
aece .. onunla dGflp 
kalkMIJ• ..... dı. Sekizinci Ha-
..w ...... ba kadın, baldld 
...,.._oriçe lclL Hllakbaa b.m-
~ ıofrada, kenclUhae bismet 
8c11Jorlardı, elıuya d61dlp pefklr 
IQllUJorlardı 1 itte hlnklrlana 
sGzelliie verdikleri laymtt ve 
seçtikleri gllıelf.. - lf.Jf. 

Ak,ehirde Hakcılak 
Alqehir ( H...ı )- Gittikçe 

terakki ve inkitaf etmekte olan 
kualtanuzda son seneler zarfm· 
da 7eni m&eue•er meydana 
getirllmektecHf. Bu clhn1eden 
oa.ak 1e11 zamanlarda halı ıma
llt 



Siyaset Alemi 

Cenubi Amerika 
İhtilafının 
lçgüzi· 

Cenubi Amerikanın Bolivya •• 
Paraguvay Cümhuriyetleri, birden
bire harbe giriştiler. fak at ıon u
ırm modası mucibince resmen harp 
ilanına Ulzum görmediler. Bu iki dev

leti biribirine ı;İlih çekmlye ıevkeden 
ıebep pek eskidir ve takriben eJli 
ıenelik bir mazisi vardır. 

Cenubi Amerika, malum olduğu 
il:r:ere bUyGk lıpanyol imparatorluğu
n un eczuındandt. 1553 tarihlerinde 
ne4rolunan bir kanun ile Paraguvay
Bolivya hudutları Paraguvay - Pilko
mayo ırmaklarının man.apları nazara 
dikkate alınarak tesbit edilmişti. Bu 
nnntakada bOyllk Şako denilen genit 
bir vadi vardır ki Bolivyaya aittir. 

Fakat Bolivya tlükGmeti, burası 
ile meşgul olmıya vakit bulamamış-
tır. Fırsattan lıtJfade eden Paragu· 
•ayhlar hicret etmitler, bu mantaka· 
da viai milıyaıta yabani öküz yetit· 
tlrmlye bqlamıılar, burHını bir nevi 
koloni haline getirmitl~rdir. 

O suretle ki, az zaman sonra 
Şako vadisi manzarasını değiştir· 
miş, Bolivyaya ait bir arazi 
parçası olmaktan ziyade Pa-
raguvayın bir malikanesi hali· 
ne gelmiştir. Paraguvayhlarm muha
ceretindekl bir ıebep te büyük Şako 
•adisinin ayni zamanda petrol v• 
tengin kalay madenlerini ihtiva 
etmesindendir. Demek oluyor ki, 
her harp gibi ıon Bolivya - Paragu
vay silahh ihtilafının aebebi de iktı
Hdidir. 

Bundan birkaç .ene evvel de 
ayni mesele 1üıünden iki devlet yine 
ltiribirine kartı yilrümek vaziyetine 
gelmişlerdL O zamanki Cemiyeti 
Akvam Mecllıi Relıt M. Briyanın 
ınfidahaJeıile mileaıif bir hadisenin 
6n0 abnda, tarafeyn birkaç gün 
içinde te1kia edildi. Şimdiki Cemiyeti 
Akvam Reisi M. Matoa ta iki taraf 
nezdinde teıebbilılerde buJunmak
.. dır 

Fakat mBaalt cevaplar almaHna 
rağmen muharebenin filen başlama
ıına mini olamamı4tır. Çünki bu 
sat, M•kezi Amerikada klin Pana• 
manan murahhasıdır. Bu memleket 
be Şimali Amerikanın himayesinde
dir. Fakat bizzat Amerikanın ken
diıi Cemiyeti Akvamın azası değil
dir. 

Demek oluyorkl Şarki Asyada, 
ıon patlak veren Çin - Japon ihti· 
l&file Boli•ya - Paraıuvay müaa
demelerinin mentelerl birdir, yani 
ikhaadt menfaat. 

Şu halde bir daha tekrarhyabi
liriz: 

Tarih bir tekerrllrden ibarettir. 
~ Süreyya 

Belçikada Grev 
Umumi Bir Şekil 
Aldı 

Brüksel, 8 - Bir mllddetten
beri Belçikada devam etmekte 
olan kömllr ameleainin grevi bu 
sabah (Liyej) oc&klarında hemen 
umumi bir ıekil almıştır. 

HARİCi 

Verdün Dünyanın 
En Muazzam 

A 

Abidesidir 
Paris, 8 - Fransa büyük 

muharebede Verdiln istihk~mları 
önUnde maktul dilşen (400,000) 
askerinin hatırasını tebcil için 
Douamont'ta vncude getirdiği 
Abide dünyanm en muazzam Abi
desidir. 

Bu Abide civarın bütün kay 
ve kırlarına hAkim olan yüksek 
bir tepenin üzerinde yapılmıştır. 
( 140) metre muhitinde ~ir 
kubbesi vardır ve bu kubbenm 
içinde maktul düşen askerlerin 
kemikleri üzerinde annelerinin 
gelip dua etmeleri için 18 tane 
mihrap vücude getirilmiştir. 

Kubbenin Üzerlerinde yUk-

-=: 
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ÇOCUBLUdUM 
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5=::=555:=:S:S:S:=:=:E3 TOrkçeyv Çeviren: Muva//ak 
ları karıştırıyor ve bana öğilt 

RlizgAr dinmiıti. Bir yerde gUneı 
parhyordu. Blltnn avlu cam parça
ları serpilmiı gibi pınldıyordu. 
Sokaktan kızak demirlerinin hıtır
bıı ititiliyordu. Bacalardan yukart 
doğru mavi dumanlar çıkıyordu. 
Karlann UstOndeki hafif g61geler 
bir şeyler anlatmak istiyor gibi 
idiler .• 

Kuru, iri vDcudll ve kocaman 
ıakalı ile Grigori kazanların 
Bnllnde bpla btlylk bir slhirba 
tibi duruyordu. Fılardıyaa boya-

veriyordu: 
- insanların daima dosdoğru 

gözlerinin içine baki Sana saldı
ran k6peğe bile böyle yaparsan 

seni bırakır 1. 
iri kulaklı başı tüyıüz ve çıp

lakta. Ağır gözllikleri burnunun 
çukuruna g6m8lmllştll. Ytiztlnlhl 
uc:u ise bllyllk annemin yllzil 
gibi moranmıtt. Onun yanında 
ela ninemle b'eraber imlfim gibi 
kudimi ıerbest biaecli1ordam. 

TELGRAFLAR 

Vannes., 8 (A.A.) - Bugiin 
"Britanya" ismi altında yadedi
len muhtelif viliyetlerin dtıkahk 
halinden çıkarak Fransa ile bir
leşmesinin dört ytizlincü yıldö
nümO mllnasebetile şehrimizde 
merasim yapılmlfbr. Merasime 
Başvekil Mliıyii Herio riyaset 
etmiş ve bu mllnasebetle s6ylediği 
nutukta bu vilAyetlerin büylik mu-

sek bir kule, kenarlarında iki 
salip ve en üzerinde de büyük 
bir fener mevcuttur ve bu fenerin 
ziyası bUtUn ufuktan görülecek 
kadar bOyük ve kuvvetlidir. 

Abidenin kapısı üzerine de: 
- Sulh! kelimesi yazılmıştır. 

'f 
Abidenin küşat resmi esna• 

smda yüz binlerce halk bulun
muştur. Bu balkın ar.ısında bazı 
Belçikalı, lngiliz, hatta Alman 

Birdenbire "kulak ver!,, de
di; bir saniye dışarıyı dinledi. 
Ayağı ile ocağın kapısını kapa· 
dı. Kısa sıçramalarla avluya doğ· 
ru yllrüdü. Ben de arkasından 

atıldım .• 
Mutfağm orta11nda, döşeme· 

nin üatünde, yüzü yukarı gelmek 
üzere çingene yavrusu yatıyordu. 
Pencerelerden batına, göğsüne 
ve bacaklarına ziya huzmeleri 
dOtOyordu. Alna tuhaf bir şekilde 
parlıyordu. Kaşları yukarı doğru 
çekilmişti. Şaşı g6zleri, sabit, 
tavana bakıyordu. titreyen du
daldan arasından kırmızı balon
cuklar kabanyordu. ' 

Ağzının k6felerlnden çenesi· 
ne, boynuna ve oradan yere 
kan akıyordu. Sarbadan iıe oluk 
tibl bopaıyordu. 

1 

harebede Fransa için ( 240) bin 
evlAdmı kurban verdiğini hatır· 
latmışbr. 

Dört yüz sene evvel bu kıt'
anan Fr~ıaya . iltihakını mucip 
olan hldıse Dilkalık ailesinden 
iki kadının yekdiğerini mftteakıp 
Fransa tahtına geçen (8 inci Şarl) 
ve ( 12 inci Lfıi) ile evlenmiı ol
malarıdır. 

aileleri de vardı, bunlar hiç şüp
hesiz bu muazzam mezarlıkta 
kendi çocuklarmm kemikleri bu
lunması ihtimalini dilşiinmiiılerdi. 

................. 
Harici Haberler 
Burada bitmedi. Lut/en 8 inci 

•a.q/ada okuyunuz ..................... 
Vaynanın bacakları olduğu 

gibi yana açılmışb. Pantaloou
nun ıslak olduğu görlllüyordu. 
Yeni kum döşenmiş olan ı..e
minden eşiğe doğru bir kan 
ırmağı yürüyordu. 

Çingene yavrusu hareketsiz 
idi Yalnız iki yana uzanmıı olan 
kollarmda parmakları vakit vakit 
kımıldıyordu. 

Dad~ Y evğenija onun yanana 
çömelmıf, yanmıı bir mumu avu
cuna vermiye uğraııyordu. Vayna 
bunu tutmıya muktedir dejildi. 
~um elinden kurtuluyor, yere 
duıtiyor ve yerdeki kan, alevi 
16ndllrUyordu. 

Dam mumu yerden alıyor, 
peftamalman ocayla ıailiyor ve 
tekrar yerde yatanm avucuna u
lafbrmaj'a çahıJJordu. 

TAKViM== 
&ALI 

Si oa. - 9 Atustoa • 
Arabi 
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Mutfakta beni geri çekilmefe 
mecbur eden korkunç bir faaalb 
vardı. Kapının tokmağını akıca 
yakaladım ve vurdum. Yakof 
amca ne yabjını bilmiyordu. 
.. Ayağı takıldı! " diye anlabyor
du. ~aımı iki yana çeviriyor. 
renkaız gözleri aarı yllzllad• 
parlıyordu. " yere yuvarlnc:h. 

ıalip te onun fistilne dllftL 
Tam sırbna teaadllf etti. Ej'er 
vaktinde ııyrdmaaayclık, biz de 

ezilecektikl,, Grigori: " Siz de İfİ 
tamamladınızt,, dedi. 

- Ne gibi? 
- Bunu kendiniz daha iyi 

bilirsiniz 1.. ,,. 
Kan akıyor, akıyordu. Etikte 

ktçGk bir ıal b&ml olmuştu. 
(Ark ... .,. 
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Harfendaz/ara 
Bir Tavsiye! 

Anlaşıldı. Bu gidişle kadın-
la,·dan erkeklere ekmek kalmıya

yacak... Dok tor 
oldular, hakim ol
dular, avukat oldu
lar, amir ve memur 

oldular... Şimdi de 
merkez memuru 
ve polis oluyorlar! 

Bu haberi işi-

ten birçok kim
bila ihtiyar sel er 

2UJümiyerck: 
_ Yok canım ... Diyorlar. Na-

aıl olur? .. 
Ben bu gibilere hemen şim-

di den haber vereyim: olur, hem· 
de pek ala olur! 

Hem görecel<siniz bunun ne 
bUyUk faydaları dokunacak. .. Me
ıelA kadınlar polis olduktan sonra 
ıokakta kadınlara söz atmak, 
sarkıntılık etmek gibi berbat 
Adetler ister istemez ortadan 
kalkacak. Bundan sonra haddine 
düşmüşse bir erkek yolda bir 
kadına yan baksın 1 

Öyle ya... Yol da genç, güzel 1 

bir kadao gördünüz. O sırada 
zemin ve zamana uygun iki 
cümle de ta dilinizin ucuna kadar 
geldi. Fakat gel de haddin 
varsa baklayı ağzından çıkar. 

- Hasan Bey, deniz hamamlarınil r.ı.ldlyor musun? 
Pazar Ola Ne gezer hımcmcığzm ? ... Yol p arasına can dayanmıyor ki ... Onun için ben işin 

çıkar tarafım buldum: Deniz banyo~rnnda teyemmüm usulUnU tatbik ediyorum l 

,-------~~------------------·-----------------------------------, 
S A N A Y i S E R G İS i N D E ... 

-----------·-----------
Sormazsmız ado tlar başıma neler geldl ? 
Bir gUzele vuruldum Sanay i sergls ind ••• 
Bakışı sihirli ok gibi kalblml deldl •.• 
Bir gUzeie vuruldum Sanay] Sergisinde 1 

flstanınm kumaşı ha!ls Buraa ipeği ... 
ŞUiJhe yok ayni maldan krepdö,ın gömleljl ••• 
Yani tam manasll bir yerli mal bebeOI! 
Bir gUzele vuruSdum Sancyl Serglsindo 1 

Ya bir sivil memursa ?.. Ya 
maazallah ol mıntakanın merkez 
memuru ise? .. Sonra gel de ayıkla 
pirincin taşını!.. 

Onun için yolda harfendazlık 
etmeyi idet edinmiş olanlara 
ıimdiden haber vereyim... Malum 
a, can çıkar, buy çıkmaz, derler. 
Hemen bugünden itibaren bu 
huylarından kurtulmıya !Jaksm· 
lar ••• Y okıa, Pazar Ola söylemedi 
demesinler, 1 Eyli'ılden sonra 
bitiktir halleri vallahi! ... 

L----------------~------·-------------:--------------------' 

Pazar Ola 

inkisar 
Hasan B. birine inkisar 

edeceğin zaman ne dersin! .. 
- İnşallah gilnUn birinde bir 

otomobilin olur derim .. 
- Bu nasıl inkisar Hasan 

Bey.. Bu dua bur .• 
- Sen onu otomobili olanla

ra sor, başları ~eladan kurtulu
yor mu acaba!.. 

istidat 
- .Merhaba Jia

ıan Bey, ne '\'er?. 
Soni bugUıı l>iraz 
DCfOBİZ göniyoruın . 
Bir ooye mi canın 
ııkıldı . 

- lliç sorma 
aziz iııı , hem uo s ı

kılmak!. 

- Ne oldu sö) -
le bakalım ! .. 

- Şu bizim 
Afacan yok ııı u? .. 

- Eh ne ola -
oak, Afacan 11 o 
yaptı'? .. 

-Dnlı:ı. ne yap
ım, nlrıı ış eline kaz-

mayı bah~eyi kaz
mış ov altı nı kaz· 

KOMŞU UN ERIGI-c HATA ) 

Hasan Beyin bir komşusu vardı, / Hasan Bey komşusunun evde 

] ( ____ ö __ z __ U_R ___ ) 

dolandmcıhlcla maznunen muhake- olmamasından istifade edip bah-
me ediliyordu. Bir gün Hasan Beye çesine girdi.. Erik ağacına çıktı, 
tesadüf etti. Hasan Bey sordu: bir yandan koparıp yiyor, bir 

- Hazret işlerin nasıl oldu?.. yandan da ceplerine dolduru-
- Sorma Nasan Bey bir ha- yordu. 

tayı adliye maruz kaldı m;.. Komşusu, eve geldi, Hnsan 
Hasan Bey güldli.. Beyi erik ağacında görünce kız-
- Hakkın var azizim ben de dı.. Bağırıp çağırmıya başladı .. 

duydum seni beraet ettirmişler. - Sen ne hakla, benim bah-
Yek On çemdeki erikleri koparıyorsun! .. 

ı Hasan B. sanki hiç kabahat-
- Hasan B.I otuz otuz daha sizmiş gibi cevap verdi: 

kaç eder? - Erik koparmayım da ne 
- Elli yedi.. yapayım.. Armut ağacında bir 
- Canım Hasan Bey hesap tek armut bırakmış mısınız? .• 

bilmiyor musun otuz otuz daha ............................................................. . 

altmış eder. . . . . 
_ O eskidenmış şımdı ellı 

yedi ediyor, çUnki ikinci otuzdan 
buhran vergisi kesiyorlar .. 

1 

. . . . . . ... l ............. N; .. ö;·~y~;~~··ı···· .. ·······r .. . 
.... : .................................................... :···· 

: : 

: Ne gariptir: Keriman Halis H. 
Dünya güzeJi oldu diye bir köşe
başı muharriri de beni azarlamı
ya kalktı! Bundan on beş gün 
evvel bu sahifede yazdığı-
mız yazıya, Türk güzeline 
" inşallah Dünya güzeli 
olursun! ,, temenniıile başlamı~-
tık. Allah hulflsi niyetinden emin 
olduğu kullarının duasını ya
bana atmaz ve onları işte böyle 
sevindirir... Güzellik müsabakası
nın neticesini öğrendikten sonra 
evvelce yazdığım yazının hiç-
bir noktasını değiştirmek Hızu
munu hissetmemiş biri varsa 

0 da benimi 
Bu zat bir do hasetten bah-

sediyor. Mensup old~ğum gaze
teyi böyle bır şaıbeden ta· 
mamen tenzih etmekle beraber, 
ona şunu söylemek isterim ki 
kimin arabasına binerse onun 
türküsünü çağıran ben değilim. 

Hasan Bey sokakta yürüyor
du, biri ayağına bastı, Hasan Bey 
kızıp bağırdı. 

- Sersem herif .. 

Adam iri yarı idi, 
Beyin yakasını yakaladı. 

Hnaan 

- Sen bana ne hakla sersem 
dersin? 

Hasan Bey düşUndn 

- Arkadaş, dedi insan bir 
serseme günün birinde beyefon• 
di dise kızar mı .• 

- Hayır kızmaz .. 

Öyleyse affedin, 
mışlm beyefendi .. 

bata et-

/(eseriz 
Hal .. 

"Hurma Kıralı,, namile şöhret 
bulmuş Iraklı bir milyonerin ken
dine Türk ha· 

nımlarından mü
nasip bir zevce 
bulmak üzere 
şehrimize geldi-

gını gazetede 
okuduğum za
man hemen Pa-

zar olaya koş- •~!:I' 
tum. Meseleyi 
anlattıktan sonra ıordum: 

- Ne dersin? Hasan Bey? 

Pazar ola bir iki gevrek kab
kahldan ıonra: 

- Hurma kıralı bul.. Ağzının 
dadını ne iyi biliyor?.. Sonra 
ilave etti: 

- Azizim, bu fş bununla knl
mıyacak... Türk güzeli dUnya 
güzeli oldu mu olmadı mı? .. Artık 
evlenmek için İstanhula koşanları 
asıl sen bundan sonra seyret!. •• 
Dünyada keseaine güvenir ne 
kadar "kral,, varsa evlenme• 
ğe teşebbUe etti mi doğru solu
ğu İstanbulda alacak.. Yalnız 
bunlara şimdiden haber verelim 
ki Türkiye mühim bir ihracat 
memleketidir amma, kadmları

mızı ihracat emteamız arasına 
sokmaya hiç niyetimiz yok .. 
Sonra, artık kontenjanla mı olur, 
ee ile olur, postayı bUsbUtUn 
keseriz. ha !.. 

iki Sesli 
Bir mecliste musikiden bahse

diliyordu. Hasan Bey de orada 
idi. Musikişinaslnrdan biri iki 
sesle söylenen şarkıların çok ho
şuna gittiğini söyledi. 

Hasan Bey atıldı : 

- isterseniz, ben size iki 
sesli bir şarkı söyliyeyim, 

Güldüler: 

- Nasıl olur canım Hasan 
Bey, sen yalnız başına nasıl Jkl 
ıesli şarkı söylersin. 

- Neden söylemez mi~im •• 
Bir benim sesim, bir de sesimin 
pUrüıü birleşince iki sesli şarkı 
olur ... 

KUbik 
Hasan Boy bir 

kitap okuyordu, 
sordu m, 

- Hasan Bey 
bu okuduğun ki tap 
nedir ? 

- Klıbik !. 
Kübik ne 

demek <'aıııın kita
bın ismi yok mu?. 

I\fibil.? •. 
- Peki iemi 

kubik ol uıı, içinde 
ne yazı~ or. 

}{1llıik !. 
C'ı l d ı raeagıııı 

Haı1an Be~, J ani 
mevzuu ııe, neden 
bahsediyor ? .. 

J\tı bil !. 
Can 1111 k tı lıik 

no domek ·?,. 
?\ ıı dem k 

nıış hor t:mıf111 al
tını ilstUnc geti rmi ş. Hicap meselesine gelince, evvelki 

yazımda, şayet memleketimizin 
Jaalettayin sekiz güzeli içinden 
seçilen bir güzel, Dünya güzeli 
olursa biz asıl o zaman iftihara 
hak kazanacağız demiştim. BugUn 
ne duyduğumJ o sözümden anlaşı
labilir. 

I / ~, 

olduğu n u bılnıiyor 

ırı usun : . . lıısaıı ın 

aklı <'rf'ıııl\ <'•·eği 
her f C) (1, ş ıpo

vo kul ik ılh orl:ır. 
Bu ki tap t.ı u) lo. 
No ıııcu:ııuıı:ı. • k
Iırıı eni ııo do 
\az ıhşın., lıeıı do 
k!ıbik <h ip ,in 
i ı; iıı deu ~ ı ,ı.} o,. 

- Aman Rasaıı 

Boy bunda kızıla
cak ne Yar. Desene 

ıcni n çocuk lıilyU
cilğll zaınnn kaıı :ı-

lizas~ on mUtclıa -
1111 ol&cıık. 

H beri" var mı ttasan Bey. Bir Aa
Komşu - a 

man icat ettl§I bir fi,eğe blnereK Uç gUnde (aya 

gidecekmiş... Ne dersin ? 
Pazar Ola - Ne diyeceğim, • komf u? Bu gl· 

bller• TUrkçed• "Deli fi fek" derler! ••• 

- Ha an Bey, lstanbul beledlyesl lstanbuloıe: 
lşslzllk mcselestnl tetkik edip l.şsJzl re iş buln
cakmış ••• 

Pazar Ola - Desene ki belediye işsiz başına 
lf açıyor l 
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lhra·ç Noktasında Büyük Ve Affedilmez 
Bir Hata İrtikap Edilmişti 

------ı••-- ---~-
Dağlık bir sahada tiddetli 

mukavemete maraz kalarak ya· 
pılan bu ibraç hareketinde vazi
yetteki mllphemiyeti yarmak 
güçtü. Fakat elde edilen ma· 
lümata nazaran şimdi anlı
yoruz ki Aozak sahiline çıkan 
askerlerin vaziyeti ümitsiz de
ğil, bilakis çok ümit verici idi. 
Avustralya ve Yeni Zelit kıt'ala
rınm işgal ettiği hat çok kuvvetli 
idi. Ve ancak altı bin yardalık 
bir cephe teşkil ediyordu. Ufak 
tadilat ile bu cephe Anzak ko
lordusu için üç aydan fazla mu
harebe hattını teşkil etmitti. 

Türklerin bu hattı yarmak 
için yaptıkları bütiln teşebbüsler 
bo~a çıkmıştı. 25 nisan akşamı 
ön safta bulunan askerler yor
gunluklarına rağmen mukavemet 
ediyorlardı. Çtinkü vaziyetin 
anahtarına sahip bulunduklarını 
biliyorlardı. Hatta ertesi glln 

~ taarruza geçmek üzere takviye 
kuvvetleri istiyorlardı. 

O vakit bilinmiyen Fakat bu
gün anlaşılan en mühim nokta
lardan biri de Tnrk kuvvetlerinin 
de Avustralya kuvvetleri kadar 
dağınık olduğu ve ikibin beş yüz 
zayiat verdiğidir. 25 nisan akşa
mı Mustafa Kemale ikinci ve yir
mi yedinci alaylaran imha edildiği, 
birinci; elli yedinci alaylaran 
fena vaziyette bulunduğu; liçün
cü ve elli yedinci alayların 1.rn· 
mandam elinde esasen doksan 
asker kaldığı bildirilmiştL Bütün 
devam eden muharebeler netice
ıinde yirmi yedinci alay mühim 
zayiat vermiş ve yıpranmıştı. 

Araplardan müteşekkil olan 77inci 
alayın vaziyeti daha fena idi. 

Bu alay Avustralyalılarla çarpı
tınca darmadağın olmuş ve öte
ye beriye kaçan efradı arkada 
kalan diğer Türk alaylarına bü
tün gece ateş etmişlerdi. Sabah 
şafak söktüğli zaman bu alay
dan eser kalmamıştı. t 9 uncu 
fırkanın, karargahı en son ter-
keden 72 inci alayı harp 
sahasına ancak 26 sabahı 
varabilmişti. Bu alay da Araplar
dan miiteşekkildi ve itimada şa
yan değildi. Fakat Mustafa Ke
malin elinde kalan yegane kuv
veti teşkil ediyordu. 

Öyle anlaşılıyor ki ihraç nok
tasında yapılan büyük hataya 
rağmen Avustralya ve Yeni 
Zelant kıt'alarmm muvaffak ol
maları ihtimali çoktu. Fakat ne 
yapalım ki harp öyledir. 

Askeri tarihi okuyanlar hAdi
selerden sonra muhakeme yürüt
menin daha kolay olduğunu unut
mamalıdırlar. Büyük Frderih 
der ki: ( Eğer hepimiz muharebe
den evvel muharebenin sonunda 
öğrendiklerimizi bilmiş olsaydık 
hepimiz birer j eneral olurduk ). 

Yeni Zelant ve Avustralya 

Makinist 
Nazilli Belediyesinden: 

kıt' alannın ilk muharebe gtıntı 
başlarmdan geçen macera hiçbir 
ordunun bqmdan geçmiş değil· 
dir. Meçhul bir sabile çıkmanın 
müşkülitından maada ihraç kıtaa. 
tının ihraç mıntakalarını şaşır· 
malan her şeyi altüst etmişti. 

ihraçtan sonra başlıyan mu
harebe diğer muharebelerle mu
kayese edilemez, alellde harp
lerde asker muayyen noktalara 
toplamr, muayyen hareket nok
tası t_ayin edilir, muayyen bir 
cephe ilzerine harp edilir. Hal
buki burada asker şiddetli bir 
ateş yağmuru altında çıkabildiği 

yere çıktı, karaya karanlıkta 
ayak bastı, birçok yerlerde sarp 
yamaçlar, yalçın kayalarla karşı
laştı. Sonra da geçilmez çalılıkları 

aşarak harp etmeğe çalıştı. Bu 
şerait dahilinde kıtaahn dağılma
masına imkan yoktu. Nakil ve 
muhabere ve münakale vasıtaları 
zayıftı. İleri giden kıtaat hiç
bir taraftan emir almaksızın 
kendi teşebbUslerile bu hareketi 
yapmışlardı. Bu suretle bütün 
taburların planları ve hususi va-
zifeleri suya düşmüştü. Bu şeraiti 
nazarı dikkate alarak yirmi beş 
nisanda Anzak taarruzunda tec
rübe görmüş bir ordunun bile 
muvaffak olacağı şüpheli idi. 

* Y Sahiline Çıkış 
Y Sahiline asker inracı Helleı 

ve Seddilbahirde yapılacak olan 
asıl harekata yardım için dilşü
nlilmüştfi. Buraya Tilrklerin hiç 
ummadığı bir zamanda bir mik
tar asker çıkanlacak ve yarım
adada münakale yollarım tehdit 
edecekti. 

.Arkası var) 

• -- -::4 

~. --· -------~----·-
lstanbul Sekizinci icra daire

alnden: I~vkaf i dareıiiniu ala•'ağm

d.ı ıı dolayı ıııalıcıız vo ıwraya •:o\ ril
morıi ınnkarn:r kıı lıvelıaııc ııı.t~.ılnrı 

avııa)ar \"O sair Cffa l 1 Ö f):J~ tarİlıİtıO 

mibadif pa1.ar gllııü saat 10 - 1 :: to 
natataıla Keıııcrnltı ııda kiişc kışııııla 

k:.ı.ll\eı·i llae ı Ali Efend i niıı tliikkn.ııır ı ııı 

iiııılrııle ah'rıi ıııii1.:tyoclıJ ilo ı-;atılaca

ğıııdaıı taliııleriıı ınalı:ılliıııhı lıazı r 

bulıın:ıc:ık kr:ı ıııoııı uruna ıııilr.l<':tat
la r ı il!\ıı ol uııur. 

Aranıyor 
Belediyemiz su fabrikasında çalışmak üzere altmı~ lira ücretli 

daimi bir makiniste ihtiyaç vardır. 
( Hidrolik ) sisteminde bulunan ve tazyik ile çalışan mezkur 

tulumbalarm ilmine aşina olan taliplerin imtihana iştirak etmek 
ilzere yetlerindeki ehliyet vesikalarile beraber 18 ağustos 932 
tarihine milsadif perşembe ıllnü asaat 1 de Nazilli Belediye 
Riyasetine mllracaatlara ilin olunur. 

SON POSt.A Aiuatoı 8 

Qünya Güzelinin Nargile 
içtiğini Bile Uydurdular 

Bir Rus Gazetesi Bu Yalana ln~nmış, 
Üşenmeden Tahkikat Yapmış! 

Yugoslavya gUzellnln 
spor kıyafetinde 

bir pozu 

( Ba, tarafı 1 inci aayfada ) 
Keriman Hanım belki bir bebek 
ve belki de bir melektir. Ancak 
şunu da hemen ifşa ede· 
yim ki, bu Türk kızi, dedesi 
gibi nargile çekiştirmekten pek 
hoşlanmaktadır. Keriman Hanım 
günün muayyen vakitlerinde nar
gilesini kurmakta ve keyifli bir 
vaziyette tokurdatmaktadır. 

Belçikada nargile ve tömbeki 
bulunmadığı için TOrk aıtızeli 
ciddE:n zarif olan nargilesini ls
tanbuldan getirmiştir.,, 

Yukarda söylediiim gibi, tam 
manasile kuyruklu bir yalandan 
ibaret olan bu hezeyanlara en saf 
adamların bile inanma11 mfitkOI· 
dllr. Fakat burada beyaz Ruslar 
tarafından çıkarılan bir gazetenin 
müdürü, çok saf bir adam ola· 
cak ki bu yalanlara derhal inan
mış ve bir muharririni, tahkikat 
ve tetkikat için hemen Belçikaya 
göndermiştir. Bu gazetenin iıml 
" Posledniya Novesti ,, dir. 

" Posledniya Novestl ,, gaze· 
lesinin muharriri Belçikaya gitmiş, 
Ostant şehrinde dünya gtizeli 
Keriman Hanım tarafından kabul 
edilmiş, tahkikatını bitirmiş ve 
tekrar Parise dönerek bu husus
ta öğrendiklerini gazetesine yaz
mıştır. Rus gazetesinin muharriri 
tetkikahnı şu şekilde anlatmak
tadır: 

" 932 Dünya güzelinin nargile 
içip içmediğini tahkik için evveli 
bizzat kendisine müracaat etmeyi 
daha miinasip gördüm. Çok ya
kından tamdığım asri Türk kızı 
tipini tam manasile . canlandıra.o 
Keriman Hanım hakıkaten temız 
ve piiriizsüz bir Türk güzelidir. 
Gözlerinde basit, fakat çok 
derjnliklere inen bir mana vardır. 
Ondaki tebessüm ne Amerika 
güzellerininki gibi şarlatanca , ne 
de Avrupa gilzellerininki gibi şıma
rıkçad ır. Onun tebes9\}mü saf 
kalbinin cilalı bir aynası 
gibidir. Keriman Hanım bana 
büyük bir hüsniikabul gösterdi 
ve tam karşısında yer verdi. 

Ben tahkikatıma girişmeden evvel 
tecrübe ıçın dünya glize-
line nefls bir sigara tak-
dim ettim. 932 dünya güzeli 
benim bu hareketimi şiddetle pro
t esto eden bir harekette bulun
du ve derhal şunları söyledi: 

"- Zahmet ediyorsunuz Müs• 
yU. Dünyada en ziyade nefret 
ettiğim şeyler sigara ve içkidir. 

Ben hayret içinde kalmıştım. 
Tömbeklye küçUk yaştanberi ah· 
şık olan bir kı%tn nefis bir siga• 
rayı reddetmesine imkin yoktu. 
Bu vaziyet karf1sında sual sor· 
ınk icap ediyordu. Dedim ki: 

·- Brazllyall güzel 
.. - Bir Fral\sız muharriri, 

ıizin nargile içtiğinizi söylüyor.,, 
"Dünya Güzeli kaşlarını çattı 

ve kısaca : " Yalan, dedi, uydur
muılar !.. ,, 

"0 zaman inandım ki Fransız 
muharririnin ortaya attığı nargile 
hikAyesi tam manasile bir yalan 
ve hezeyandır. 

"Sigara bile lçmiyen bir kızın 

Belçlka gUzaUne tuvalet 
yapıllyor 

nargile çekiştirmesini ortaya at· 
maktaki gizli ve mllfrit maksadı 
el'an anlamış değilim.,, 

He:;ecan Daklkal ar1nda ... 
Pariste çıkan haftalık mecmu· 

alardan birinde meşhur Fransız 
muharrirlerinden biri güzellik 
milsabakasmı şu satırlarla tasvir 
etmektedir: 

"Dedikodular devam ediyor ..• 
"Amerikalı bir Mis dudakları· 

na ruj sürerek yanında oturan 
arkadaşına : 

" - Benim burada ne işim varl 
Hem çirkin, hem de biçimsizim !. 
Bununla beraber çok eğleniyorum 
diyordu. 

". . . . Müsabakanın son da
kilrnları. 

"Sabahleyin Mis Brezilyanın 
intihabım muhakkak gören!eY, ak
şam ilze.ri Mis lsponyamn dünya 
güzeli seçileceğini ıddfa ediyor
lardı. işte bu tiplerden biri 
kulağıma iğildi: 

- Size demedim mi.. Mis Al· 
manya intihap edilecektir... Jüri 
karar vermiş.. Aman susun şayia 
benden çıkmış olmasml.. Bakımz 
kızcağız ne kadar güzel .. 

... Perde açıldı! Güzeller çep
çevre oturmaşlar. Kalplerinin tik· 
takı kulaklarımıza kadar geliyor ... 

Jüri yerine oturdu. Salonda 
derin bir süküt ... 

: Meksika gUzellnln mUaaba
. kadan evvel al1nmıf c;ok 

zarif bir reaml 

Venüsler jOrl heyetinin &nt1n
den birer b irer geçmiye bqla· 
dılar. 

Mlı Almanyanın ıOltln gibi 
boyu, altın ıansı 1açları tatlı 
.siması jllri ve hazir-un arasında 
ani bir heyecan uyandırdıl .• 

Fakat Mis Yugoslivyaya 
yapılan tezabilrat bundan qağı 
kalmada!. Mia Brezilya ve Miı 
lıpanya da belki &bor ikisi 
kadar nlkıılandılar. 

Son tetkik bitmiıtir 1 ••• 
jllrl reisi sahneye çıkb ! ... 

Hepimiz merak içindeyiz. Dudakla 
rından düşecek kelime acaba 
hangi memleketin iami olacakb?. 

- Mis Tiirkiyel .• 
Herkesin ağzında: 
- Tabii değil mi ya? .. 
- Ne zarafeti.. Ne incelik! •• 

Bu ne güzel boyl.. lıte mllnuip 
ve tam y~rinde bir karar 1.. v.s .• 
Projektörlerin rengironk ziya
lan albnda Keriman Halisin 
ince ve tatlı gtızel ıimuuu, 

asırlarca meıruliyetaiz vo refah 
içinde yaşamıya alııkın kadın 

tipini bir kat daha inceleşmit ve 
kibarlaşmıı görliyorduk. 

Sofu mtıslilman ecdadı onu 
bu halde görebilseler, acaba ne 
derlerdi? 

Şüphesiz ki ihtiyatlı tavn, _. 
rarengiz silkO.tu ona çok rey ka· 
zandırmıştı: .• Derhal Mis Almanya 
boğazına atıldı ve öptil. 

Öbür güzeller de kıskançlık
larına hamledilmesin diye Keri
manm boğazına sarıldılar, CSpto
ler. Alkışlar içerisinde bir &pllı
medir devam etti •. • 

Belki içlerinden bazıları, otel 
odalarında bu gece ağlayacak
lardır! Fakat henüz yirmi yaşında 
olmıyan genç kızların teessllrO 
güzeHikleri kadar geçicidir. 

Bir lngiliz lordunun Kar.si 
Keriman Halisin yamndan geçer
ken şu sözler kulağıma çalındı. 

- Elbet bu kızcağız dünya 
güzeli olacaktı. Ostantta her 
sabah köpeğimi okıuyordu. 

. .. Müsabaka bitmişti. Keriman 
Halis Spa Belediyesinin hediy .. 
lerini almıf, terasta ziyafete riy .. 
set ediyor ve halk onu lezzetle 
ıeyrediyordu." 

-,, 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Muhl\rrlrt : 
Arnord Bolopen 
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Yeni Elbise yeni isim • Kanarya Adalarına Allaha Ismarladık, Diyorum !- Fakat 
Koltuğu~un Albnda Taşıdığım Çanta Ne Olacak ? • Güzel Bir Behane l 

Maamafih bu hususta tali yar
dımıma yeıtittiği için mlltküllt 
çekmedim: 

Lokantada oturdu~umuz ma· 
ıanın bitişiğinde şiıman bir ln
giliz vardı ki, porto nıerine por· 
to ç~kerek sarhoş olmuştu, ra
hip efendi ile birlikte bu ıati 
oteline götürdük. Bittabi bu kil· 
çllk seyahat esnasında bu vatan
daşm ceplerini karışbrmaktan 
hali kalmadım. Ve bu karıştır· 
ma neticesinde de gerek zabi· 
ta da gerek vapurdaı 

- 1880senesinde Birmingam 
oehrinde doğan Miralay Corç 
FJikin evrakını irae edebilecek 
bir vaziyete geldim. 

Şimdi benim için korkulacak 
yegane şey, bu sarhoı miralayın 
benimle ayni vapura binmesi 
ihtimali idi. Maamafih bu nokta
ya dikkat etmek mümkündü. 

Bereket versin, rahip ile ben 
bu zate ertesi gün ayni lokanta· 
da tesadlif ettik. Bize bir. gün 
evvel başmdan geçeni anlattı ve 
on beş gün daha kalacağını söy
ledi. Binaenaleyh ·kendisine va· 
purda tesadüf etmek ihtimali 
yoktu. 

halde hadiseler arzuma 
bir şekilde cereyan 
demekti. Binaenaleyh 
müsterih addedebilir· 

Şu 
muvafık 

ediyor, 
kendimi 
elim. 

Burada geçiteceğim son güoll 
rahip Efendinin refakatinde so
kak sokak dolaşmakla bitirdim. 

En nihayet hareket zamanı 
geldi. Biletimi aldım, rahip Ef.nin 
biletlerinin parasını da ben ver
dim ve semahat sayesinde papazın 
takdirlerini kazandım. Bunu mü· 
teakıp vapura girdik. Yanımda 
hürmete şayan bir papaz efendi 
bulunduğu için ne ona, ne de ba· 
na kim olduğumuzu soran olmadı. 

Samta Kröz limanında İngil· 
terede olduğu kadar sıkı bir in· 
zibat yoktur. Mademki licreti 
veriyorsunuz, kimsiniz, nesınız, 
nereye gidiyorsunuz, hiç kimse 
60rmaz 1 

Bindiğimiz vapur Valaskez 
adını taşıyordu. Oldukça büyüktü, 
fakat güverteye adım attığım 
dakika elimde çanta ile dolaşma .. 
nın mümkiln olmadığım gördüm. 
Bununla beraber çantayı kama• 
raya bırakmakta muvafık ola· 
mazdı. Binaenaleyh ani bir ra· 
hatsızlağı bahane ederek yatağıma 
uzandım, ve üç gün müddetle 
yerimden kımıldanmadım. Bu 
milddet zarfında kamarot yeme· 
ğimi getiriyor, papaz efendi de 
baş ucumda oturarak va'ız ve 
nasihatle.r ediyordu. 

Nihayet yolculuk bitti, Kadiks 

il -~ 
• Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Ta.lıiatiniıi Oğrenınok istiyorsan" 

fotoğrafll' ızı 5 adet kupon ile bir· 

likto gön !eriniz. Fotoğrafum. sıray.ı 

tfılıiılir l"e iada edilme,. 

lsim, meslek 
veya san 'at? 

Ilulundugu 
memleket 

Fotoğraf jn tip.: 
edecek ınl '/ 

Fotoğrafın klitosi 30 kuruıluk 

Pltıııın kabilinde gönderilebili~. 

)imanına vardık, biliarıza şehre ı 
çıkbm ve derhal şimendifere bi· 
nerek Alceriye gittim. Maksa· 
dım en tehlikesiz yoldan Fran
saya geçmekti, fakat gördüm ki 
bu, gümrük hattına çarpmadan 
mümklin olmayacaktır. Tekrar 
(Kadiks) e döndüm. 

Bu şehir çok hoşuma gitti, 

M a a r i f Vekaletinden: 
1 - Lise ve Ortamekteple

rimizin leyliliK teşkilatı bu sene· 
den itibaren pansiyon şeklinde 
idare olunacaktır. 

2 - Pansiyonu olacak mek· 
teplerin isimleri ve alınacak ücret 
miktarları aşağ,da yazılmıştır: 

Alınacak 
ücret Mektebin ismi 

Adana E. L. 190 

B 180 ursa " ,, 
Edirne ,, ,, 180 
lstanbul L ve O. M. )er 225 
Eren köy ,, L. ilk kısmı ( 1) 200 
Galatasaray ,, ,, 275 

,, lisesi 300 
İzmir lise ve ortamektepleri 225 
Erzurum Erkek )isesi 200 

Kastamonu " 
Kayseri ,, 
Konya ,, 
Sıvas ,, 
Trabzon 11 

Aydın O. 
Çanakkale ,, 
Diyarbekir ,, 
El aziz " Manisa ,, 
Ankara " 

" 
170 

•• 170 
,, 170 

" 
150 

" 
150 

M. 200 

" 
160 

.. 180 

" 
200 

" 
200 

L. 300 

Balıkesir ,, ve O. M. 200 
Afyonkarahisar ., 150 
Aksaray O. M. 130 
Antalya ,, ,, l 50 
B ILO olu ,, ,, 
Çorum ,, " 130 
Denizli ,, ., 180 
Gazi Antep ,, ,, 180 
Yozgat ,, " 130 
Kars ,, ,, 180 
Kütahya ,, ,, 150 
Muğla ,. ,, 150 
Samsun lisesi 225 

3 - 55 liraya kadar ·maaşh 
memur çocukları için 1 O % ve 
kardet çocuklarının birincisinden 
15 % ve diğerlerinden 25 <Hı ten· 

zilat yapılır. 
4 - Çocuklarını leyl1 okut-

mak istiyen ebeveynin mektep 

işlerimi yoluna koyduktan sonra 
sakin bir zamanda Edith ile 
birlikte buraya gelerek bir mlid· 
det kalmaklığım mnmkündür. 

Fakat Edith dedim de hatırı
ma geldi, acaba ı:avallı kız 
ne olmuştu. Şüphesiz ki kendisine 
vermiş olduğum para bitmişti. 

(Arkuı v.ır) 

lstanbul DördUncU icra Me· 
murluğundan: Cemilo Hanımın 
Suat Kudret hanımdaki al:ıcağ:ından 
dohıyi birine, derecede ipoteke irac 
edilen ŞehzMlul.ıaıJııH.la. Iıotkadem ma.
hallesiııdo öcrlirnpaşa yol~uşund:ı. eski 
·ve. J eni 17 numaralı bir bap hanenin 
nısıf hissesi 45 ~lln miiddetle mevkii 
m iizaycdeyo vazol un arak 315 lirada 
tali lıi uhdesinde olup bedeli müzayo
d~ haddi liyikindo görtılınudiğindon 
bır ay miiddetle teındiden milzaycdc
ye v~ızolunnıuıttur. AhtılP kapıdan 
zoıniııi taş döşeli mcthale girilir, met
halılon tefrll .. odHıu iş bir malta döteli 
taşlıga ge~ilir. Mezkur ta~lık üzerinde 
Ü\' lıasaıııak ilo çıkılır bir oda. ve 
Uı.şltQ':ı maldtıp aydınlık mah:.ı.lli gayri 
me::ıtıır alaturka. ocaktı nıaa tulumba 
kuj ulu lıir mutfak nıeycuttur, tatlık.
ta iki adet güınülii kilp vardır. Ahtap 
merclivoııdcn birinci kata çıkılır, ıofa 
tlzerinde lıir oda ve bir bala mevcut-

tur. İkinci kat ta. ayuıdır. Hirinci ve 
ikinci ka.tlarcfa sok:ığa ıı:ııır 'ahnıı;m 

olup nıozkfır hane dem u la elektrik 
tesisatı vardır. Bina ahıpp vu muh-

tacı tamirdir. Derununda. borçlu sa
kiııuir. Hndvtlu, S:lğ tarafı Osman 
Efonui vercı::ıolurini n ha.nesi, sol tarafı 
Saılık Beyin ıo>ccsi Raziytı llanıııım 

haııo i, arkası Osman ECen<li veroselo
riniıı lıahı;o::ıi, üııtar:ıfı tarikianı ile 

malıuuttur. lfo::ı:ı.lıaeı 40 metro murab
baı ar~ızidcıı ;Js metre ınuralılıru hane 

ve ıııiitelınkhıi aydınlık ıııalıallidir. 

Kıy moti muhamınencsi tanı auıı 1500 

lirn olup talip olanlar hi:s::ıeye isalıet 
edca miktarın yüzde onu nisbetiııdo 

pey akç.elerini alarak 928/G363 d<'sya 
nu marasile saat on dörtten on yediye 

kapar 12 U ~ı:!~ tarihine rnUsa.dif pa
zartesi gilnii hta.nhııl dörclUncil icra 

meınıırluğuırn müracaat erınoleri ilin 

olun ur. 

idarelerine müracaatları. 
==~--~_:_--~~ 

Yüksek Ziraat 
Kayıt Ve Kabul Şeraiti 

Ankara Yüksek Ziraat Mektebine 1933 senei tedrisiyesi için 
sitajyer talebe almacaktır. Kayit ve kabul edilecek efendilerin : 

1 - Lise mezunu olmaları, 
2 - Vekaletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene sitaj göl'" 

meleri lazımdır. Sitajyerlere sitaj müddetince mahiye 50 lira 

ücretle ayrıca harcirab tahsisatı verilecektir. 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebeasındao olmaları. ( Hüviyet 

cüzdanı) 
B - 17 den aşağı ve 22 den yukarı yaşta .~lma.malari, . 
C - Ziraat mesleğinin icap ettirdiği kabılıyeb .bedenıyeye 

malik ilel ve emrazdan salim olmaları ( doktor raporu ıJe ) 
Ç - Sitaj veya tahsil devresini~ ~rtasında meşru maz7ret.siz 

sitaj veya mektebi terkedenlerin hukumet tarafı~dan kendılerıne 
1 f tazmin edeceklerine dair noterlıkten musaddak 

yapı an masra ı f'k ) 
k f l t l · ( Mektepçe verilecek nümuneye tev ı an 

e a e verme erı. . . .. 
Mahalle ihtiyar heyeti ve polis merkezmıo husnühal mazbatası 

ve 4 kıt'a fotoğrafları da lazımdır. . . 
Bu şeraitte dahil olmak istiyen efe?dılerın :yl~l. 1932 gayesin 

kadar Ankara Yüksek Zira~t Mektebı RektorlügUoe müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

Sayfa 11 

SVEA 
GAZ OCAKLARI 

~ ' . ennın ~on t~a.11 

idaYeli ve dayanıklıdır. 

Umum deposu 
JAK Y. LEVY 

Bunları her yerde 
isteyiniz. 

Altıparmak Han aJtında, lstanbu1 

EMLAK ve EY f AM BANKASI iLANATI 

İstanbul Dördüncü İcra Dairesinden: 
T amarn~na altı bin iki _YÜZ elli l!ra kıymet takdir edilen Teşviki· 

yede kagıthane caddesmde yenı 124 No. b arkasmda odası ve 
bahçesi bulunan kargir dükkanın tamamı açlk arttırmıya vazedilmiş 
olup 20· Ağustos 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edi· 
lerek 10 Eylül 932 tarihine ınüsadif cumartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra dairesinde açık arttırma sure-
tile satılacaktır. 

Arttırma Emlak ve Eytam Bankasının kanununa tevfikan bir 
defa olup en ziyade arttıranın üstünde bırakılacaktır. 

. Arttırmıya iştirak için yüzde yedi teminat akçesi alınır. Mütera• 
kım vergi, Belediye vakıf icaresi müşteriye aittir. 

İcra ve İflas kanununu 119 uncu maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmıyan İp1>tekli alacaklalar ile diğer ali.kadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerin bu haklarını ve hususile faiz ve masa• 
rife dair olan iddialarına ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müspitclerile bildirmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicillerlle sabit olmıyanlar satış bedeli· 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. Alikada.rlarıo if bu maddei ka .. 
nuniye alıkamma göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 93 ı - 1131 dosya numarasile memuriyetimize mü
racaatları i1an olunur. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 

şif alı hassası tanınan bir sudur. 
karşısında 

Teminat 
Beşiktaş'ta Dere sokağında 29 No. lı hanenin tamiri: 37,5 lira 
Üsküdar' da Atik V aJde su TakSim kulllbeai tamiri: 38,5 ,, 
Sarıyer' de karakol sokağmda çeşme tamiri : 17 ,, 
Beyazıt yangın kulesi işaret sepetlerinin tecdidi : 29,5 ,, 

Yukarda yazılı tamirat pazarlıkla yaptmlacakbr. Talip olanlar 
pazarlığa girmek için hizalarında yazılı teminat makbuz ve mektubu 
ile 10-8-932 Çarşamba günü saat on beşe kadar Levazım Müdilr-

Santral 
Limited Şirketi 

lstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
İPLiKLERiNi 

Boyar, büker, kasarlar, parlatır (mereserize eder) 
grizet yapar, ütüler. bezleri genişletir. 

Mensucat ve TrlkotaJ Fabrlkalar1nln noksanlarına 

Santral Tamamlar 

İstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
l - Yeni Sayyat Muşu ile Tünhisar ve Mekik motötlerinin ma· 

kine ve aksam tamiri fennt keşifnamesine göre pazarhğa konul· 
muştur. 

2 - Yevmi ihale 14 Ağufttos pazar günü saat 14 te icra edilece-
ğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile hazır bulunmaları. 




