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•• ergun 
Mi;ndericatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş

tir. 

Museviler 
Arasında 
İki Ceryan 

-

( Baştarafı 1 inci aayf ada ) 
havralarda türkleşmek lehinde 
büyük tezahurat yapıldı. Türk 
kiiltürile yetişmiş olan bazı mu
sevilerin sevincten ağladıkları 
bile görüldü. 

Musevi kızlarının Tilrk genç
lerile evlenmelerinde göze çar
pan taassup ta gitgide silinmek
tedir. Birkaç aydanberi Ankarada 
idim. Orada son birkaç ay içinde 
otuz musevi kızının Türk gençle
rile evlendiklerine şahit oldum ve 
temin ederim ki sevindim. Bütün 
Türkiye Müsevileri kelimenin bü
tün manasile Türk olmak istemek· 
tedirler, vaziyet budur.,, 

* Yalnız bu hareketi takdir 
etmekle beraber biz şunu 
ilave edelim: Fazla dindar maha
filde bir Musevi kızının Museviden 
gayrisi ile e\ lenmesinin dinen 
mümkün olmadığı iddia edilmek
tedir. Hahamhane bu hususta 
ketum davranmaktadır. 

Dört Tekerlekli Arabacılar 
Belediyedan Şikayetçi 

Öğrendiğimize göre nakliyat 
firketlerile Belediye arasında 
bir ihtilaf çıkmıştır. İhtilafın esası 
ıudur: 

Bundan bir müddet evvel Be· 
lediye fazla gürültü yaptığı için 
dört tekerlekli domuz arabalarını 
•enetmişti. 

Kendilerile görüştüğümüz nak-
liyat şirketleri bunu kat'iyen 
doğru bulmadıklarını, nakliyatın 
ucuzca yapılmasını temin ettiği 
ip ı bu arabaların tekrar işletil
mesine müsaade edilmesini iste
diklerini söylemektedirler. 

Belediye ise noktainazarmda 
ısrar ettiğinden iş İktısat Veku
letine aksetmek üzeredir. Şimdi
lik tetkikat yapılmaktadır. 

Zahire Borsasmda Vaziyet 
Dün Anadoludan lstanbula 

39 vagon ve 1111 çuval buğday 
gelmiş ve iyi mallann okkası 5 
kuruş 10 paradan satılmıştır. 
Memleketin muhtelif yerlerinde 
Ziraat Bankası iyi buğday aldı
ğından iyi malların fiatlerinde 
bir düşme yoktur. Fakat buna 
mukabil biraz aşağı buğdaylar 
ıon günlerde 10 - 15 para ka
dar düşmüştür. Bunların dünkü 
fiatı dört buçuk kuruştu. 

Maliye Memurları Arasmda 
lstanbul Maliyesi müdürleri 

arasında yeni bazı değişiklikler 
yapılmışbr: 

Beyoğlu Defterdarı Ali Riza 
Beyin kendi maaşile Salim Bey
den açık kalan İstanbul Tahsil 
müdürlüğüne, Üsküdar Tahsil 
müdürü Şefik Beyin de terfian 
ve 70 lira maaşla Beyoğlu Tahsil 
müdürlüğüne tayinleri takarrür 
etmiştir. Üsküdar Tahsil müdür
lüğüne kimin getirileceği henüz 
malum değildir. 

Borç Pnr Veren 
MUes esel r 

~ 

Ynkındn borç para veren mües c
ıeler hakkında umumi bir teftiş 
başhyacaktır. Bu hususta İktısat Ve

kaletinden emir beklenmektedir. 
Tahmine göre kaçak olarak yüzden 
fnzJn müessese çalışmaktadır. Bun
lar yakında meydana çıkanlarak 
Adliyeye veriJecaktir. 

Resimli tıka le Hakiki Cesaret 

Cesaret, damarlardan değil, kafadan gelir. Treni durdurmaya kalkan bir hayvana cesur denemez, hayvan denir. 
Fakat insan zekiıı sayesinde bir arslanı kendine esir ed~bilir. Hakiki cesaret, akıl ile yapılan iştedir. Kör körüne 
cesaret bir cinnetten başka bir şey değildir. Nitekim deliye cesur denmez:. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yu av o ır e • yor 
itili K n ·era sı 

n Balkan ara T eşm · 
ıtti, isak 
Ed.lecek 

Sinaya, 27 (A.A.)- Küçük İtilaf Konferansı bitti. lonm küçük itilaf ile Rusya arasında Londrada 
Resmi tebliğde Balkan meselelerine temas edilmemiştir. imza edilen mütecavizin tarifine ait formül dahilin
Maahaza müzakerelerin neticesinde Türkiye Başvekili 
tarafından ortaya atılan Balkan devletleri arasında 

sulh için hakiki bir anlaşma vücudn getirmek fikrinin 
bütün diğer meselelerin manivelasını t~şkil edecek 
derecede ehemmiyet kazandığı görülmüştür. 

Balkan meselelerinin başında Türk - Yunan 
misakı -ve İsmet Paşanın Sofya seyahati mevzubahs 
edilmiş ve Türkiyenin Balkan devletleri arasında 
bir sulh anlaşması vücude getirmek yolundaki 
faaliyet takdir ve bu faaliyetin semere verme
si ve sulbü temin etmesi temenni olunmuş 
ve Bulgaristanın memleketleri ihtilafa sevke
debilmek için hiç bir sebep olmıyan sahalarda 
y&klaşma ve anlaşma <\rayacağına revizyonist te
mayülab daima birinci plfuıa almasına teessüf 
etmişlerdir. 

Bundan sonra küçük itiliif devletJerinin Türk-Yu
nan misakına benzer misakJar akti ve M. Titules
ko'nun Ankara seyahati görüşülmüştür. M. Titü
lesko'nun teşrinievvelin onunda Ankaraya seyya
hati tarihi tesbit edilmiştir. 

Bu seyahat esnasında Romanya. Yugoslavya, 
Yunanistan, Türkiye ve Rusya gibi devletlerin Ka
radeniz ve Ege denizlerinde ve aralannda büyük iktı
sadi menfaatler birliği ola'l devletler arasında bir an
laşma teminine gayret edilmiş ve diğer taraftan küçük 
itilafın, Türk - Yunan misakına kıyasen Balkanlarda 
sulhün kökleştirilebilmesi için Türk - Yunan misa-

de genişletilmesinin teklifiııe karar verilmiştir. 
Binaenaleyh, M. Titulesko, ayın onunda Bükreş-

ten trenle Ankar:aya hareket edecek ve ilk alınan 
karara göre Bulgar hükümetinin ısrarlarından do· 
layı giderken Sofyada yanın gün kalacak ve Bul· 
gar hükllmetile görüşecektir. 

Romanya hariciye nazınnin Ankaradan sonra 
Atina'yı ziyaret etmesine karar verilmiştir. 

Bu kararlar neticesi olarak bir taraftan da 
Rusya ile Romanya arasındaki münasebatın daha 
salim ve samımı bir hale konulması derpiş 
olunmuştur. 

Avrupada sulhu esaslı surette muhafazaya az
metmiş ve hatta büyük devletlerin teröründen 
azade ve çok kuvvetli bir müsalemet bloku vücude 
getireceklerine ve böyle bir teşekkülün beynelmilel 
meselelere büsbütün yeni istikametler vereceğine 
hükmedilmektedir. -

Bu itibarla ve muhafaza edilen ketumiyete rağ
men konferansın en büyük müzakere esasını Bal-

kanlarda sulhün tesisi teşkil etmiş ve bu neticeyi 
vermiş olmnsı konferans muhitinde denebilir ki, 
adeta sansasyon vücuda getirmiştir. 

Diğer taraftan Yugoslavya kralı Aleksandr haz
retleri salı günü Köstence'den deniz yolu ile hare-

ket edecek ve lstanbulda bir gün kalarak Gazi 
Mustafa Kemal hazretlerile mülakatta bulunacaktır. 

------------------· - -----
Bir Ölüm Navlun ŞikAyeti Vekalete Gitti 

Sarıyerde oturan balıkçı Kadri Devlet denizyollan işletme 
Efendinin 15 yaşındaki kızı Fik- müdürlüğüne ait posta vapurla-
riye evin pençeresinden sokağa rının tarif el erinden şikayet edil-
düşerek ölmüştür. diğidi yazmıştık. Şikayetler tktı-

lnclr ÜzUm Satışı sat Vekaletine de nksettiğinden 
hmir 27 - Bugün borsada on Deniz ve Hava Müsteşarı Sadul-

kuruştnn 24 buçult kuruşa kadar 
3974 buçuk çuval üzüm ve 9 kuruş- lah B. dün Ticaret ve Sanayi 
tnn 20 kuruşa lrndar 1775 çuval incir Odasına gelerek bu meseleyi 
snblmıştır. uzun boylu tetkik etmiştir. Tari· -- . 

Kavga Ayırırken 
Karagümrükte Bahriye ile kı

kızı Mürüv\ et ve arkadaşı Mü
şerref, Niyazi, Mehmet kav
gaya tutuşmuşlardır. Zübeyde H. 
bunları ayırmak için araya girmiş, 
fak at ağır surette yaralanmış, 
hastaneye kaldırılmışbr. 
===-=====-----
fede değişiklik ancak 5 - 6 ay 
sonra yapılabilecektir. 

r 
Söz··n 

-, 
Kısası 

Zırhlı Gemi Deniz 

Üstü1Zde Durur Mu? 

·------------------ . . ----
Bu sabah adalardan gelirken 

vapurumuz " Yavuz ,, un yanın
dan geçti. Koca gemi çelikten 
bir dağ gibi heybetle duruyordu. 
Bu güzel manzara vapurdaki yol
culara keyif verdi. Herkes onun 
göründüğü tarafa dönerek kalbin
den onu selamladı. 

Ben de bu vazifeyi yaparken, 
Yavuzun azameti karşısında, biz
de ilk zırhlı gemi ahnmaS1na 
nasıl karar verildiğinin tarihini 
babrladım. 

Zaten bugünJerde Sultan Aziz 
zamanının tarihini yazmak gazete
lerde moda oldu. Bir gazete Sul
tan Aziz devrinde Mısır mesele
sini yazarken, bir başkası bu 
padişahın tahtından nasıl indiril
diğini anlatmıya başlıyor. 

Ben de Sultan Aziz devrinde 
geçen bir vak'ayı anlatırsam ga-
zetelerin daima riayete mecbur 
oldukları - " Aktüalite ,, kaidesin
den çıkmış sayılmam zannediyorum 

11--
0 devirde Türk donanmasının 

artırılmasına karar verildiği za
man elde mecut gemilerin hepsi 
ahşapmış. Avrupada zırhlı gemi
ler yapıldığı duyulmuş amma, 
çelikten bir geminin deniz üstünde 
nasıl durabileceğine pek te aklı 
ermemiş. Onun için, zırhlı gemi 
deniz üstünde dururmu, durmaz 
mı? diye o vakıt lstanbulda akıllı 
geçinenler arasında mesele çıkmış. 

Sultan Azizin annesi valide 
sultanın her işe karıştığı malum. 
Bu meseleye de karışır. Bir gün 
oğlunun önüne albndan bir hamam 
tası getirtir, içine su koydurur, 
sonra suyun iizeriı: e bir gümüş 
mecidiye bırakır, mecidiye tasın 
dibine düşünce: 

- Gördün mü aslanım? der. 
Gümüş bile suyun yüzünde dur
muyor da tasın dibine düşüyor. 
Zırhlı gemi deniz üstünde nasıl 
durabilir? Bunun üzerine padişaha 
kanaat gelir. Hemen kaptan paşayı 
huzura getirir ve valid~ sultanın 
hamam tasi ile yapbği tecrübeyi 
anlatır. Kaptan paşa olan Koyserili 
Ahmet Paşa padişahın sözlerini 
gülmeden dinlemiye tahammül 
eder. Fakat sonra: 

- Efendimiz, der, valide sul
tan hazretlerinin alhn taslan 
hamamın kurnasında suyun üstün
de nasıl duruyorsa 11rhlı gemi de 
denizin üstünde öylece durur .• 

Sultan Aziz bu sefer hareme 
gider ve kaptan paşanın cevabını 
valide sultana anlattıktan sonra: 

- Canım, şu eşek boyayıcı 
herifin karşısında beni utandır
dın!. Diye bir de sitem eder. 

.>fa 
Yazılarımı okumak lfıtfunda 

bulunanlar arasında Kayserili 
dostlanm varsa, Sultan Azizin 
Ahmet Paşa için söylediği sözden 
dolayı bana gücenmemelerini rica 
ederim. Elçiye zeval yoktur, derler 
Hikaye anlatan da biraz elçi gibidir 

Zaten ben de kısmen Kayse
rili olduğum için o sözden benim 
de hissem vardır. Diğer taraftan 
Ahmet Paşa Sultan Azizin tah· 
tından inmesine hayli yardım 
ederek bütün Kayserililerin inti-
kamımızı almış demektir. 

İNAN iSTER 1NANMAI 
"" Benim kısmen Kayserili oldu-

JSTER 
" Felek ,, yaz.ıyor: 1 Mektubun en ziyade dikkate şayan yerini aşağıya 
" Geçenlerde Nüzh~t Hanım isminde bir hnyır sn- dercediyorum .. 

hibi hanımın vefat ettiğini ve servetini üç hayır cemi- " O k .. d da ·Belcd' · l d · k · 
yetine bıraktığını gazetelerden ögrendiğim zamnn bu . ~ ru ar A ~~ cmn şu son gUll er e yem u• 

h amini Yu"kselt k I" d b h t 'c:ti'm şat ettığı ( Ze~ nep Kumıl ) lıastalınncsi lüzumlu lüzum-
ammın n me uz.umun an a se mıy . . . .. .. .. . . 

B d d b. d bo" ı t b "" ki' d t nz hır çok taınır gordu ıı lıulcle hastahuuenın bah<'e m· u ara a a, ız e y e para e erruu şe ın e va an- d . . . 
perverlik vakalanna pelt ender tesadüf edildiğini Y• na e ~1edfnn olan hasta.l.ıaue~ıu bamsı Z ) nep llnoımın 
yakıla anlattıktan sonra bu hanım ~ılbi ender lınyır sa- tnmıre muhtaç ol~n t~ırbc~ı o h. ıl?e Lır kılmış, aç l•nış 
hiplerini adnmukılh takdir etmeliyiz ki; başka! rı dn olun kur~unlan IHlc duzeltılmcm1 1ır.. Bu sene kı~ me\. 
bunu görüp teşvik edilmiş olsun diye öı.ümü bitir- "iİmindc türbe nkncnk ve üphc z hilrno olnce.ktır. llny· 
miştim. rat yapanların böyle ihmal edıldigıni gör<lukçe kim bir 

İki gün evvel bir kariimden bir mektup aldım. huyrnt ağaç diker ve bir ~ere bir tek çivi çakar? .. ,, 

ğuma inanmazsanız yazılarımı 
dizen mürettip arkadaşımla 
provalarına bakan musahhih ar
kadaşımı iki şahit olarak göste
ririm. Bundan evvelki bir yazım· 
da köprü kelimesini biri göprü 
diye dizmiş, öteki de düzeltme
miş. (O) harfinin üzerinde iki 

ı noktayı unutmamaları da şüphe-
siz tam Kayserili olmadığ•ma 
işaret içindir. 

* Herhalde bize ilk zırhlı ge-

'-________ ıs_r_E __ R __ l_N_A_N ___ ıs __ r_E_R __ l_N_A_N __ M_A_ı~~-------·~I 
miyi kazandırmış olan büyük 
hemşerimize bir kere daha rah
met okursak aramızda hiç güce
niklik kalmaz. 



4 Sayfa 

Mımleket Manzaraları 

1 

Za/ranbolu 'da 
Gençlik Hareket
leri Başladı 

Zafranbolu (Hususi) - Zaf
ranbolu gençliğinin şu birkaç ay 
içindeki faaliyeti tamamen değiş· 
miştir. Burada 926 senesinde 
kurulan Yeşil Yurt spor kulübü 
yeniden canlılık göstermiye baş
lamıştır. 

Gençliğin şimdiye kadar ha
reketsiz ve sönük kalaosı him:ı

yeden mahrum olmasından ileri 
geliyordu. Kaymakam İhsan Be· 
yin gençliğe verdiği ehcLmiyet 
gençliğ'n ge<-eli gündüzlü başında 
bir ağabey gibi bulunuşu bu 
uyuşukluğun önüne geçf. Şimdi 
haftanın muayyen günlerinde as· 
keri alayın takımile maçlar tertip 
ediliyor. 

Yeşil yurt spor kulübü ıçın 
halihazırda kullanılmıyan bü~ ük 
bir mektep binazı tahsis edil
mişti. Buraya Zonguldak Halkevi 
reisi Mithat Akif Bey bir de radyo 
makinesi göndermiş olduğundan 

gençler akşamları orada toplanır, 
görüşür, konuşurlar ve bazı genç
ler de kulübün bir hayli zengin 
olan kütüphanesinde okumakla 
meşgul olurlar ve yine kulüp 
gençleri tarafından bu bina da
hilinde sık sık müsamereler tartip 
edilir. 

Zaframboluda pek çok cami
ler vardır. Bu camilerden en mü
himleri İzzetpaşa, Köprülü ve 
Gazioğlu camileridir. İşte bu ca
milerden Gazioğlu camii de ku
lüp binası olmak üzere tensip 
edilmiş ve Evkaftan da müsaa
de istihsal olunarak C[\mi dahilin
de icap ettiği şekilde tadilat ve 
telvinata başlanmıştır. Yakında 
h.u yeni kulüp binasının açılma 
merasimi yapılacak ve bu suretle 
yıllardanberi muattal duran bu 
koca bina işe yarar bir hale gir
miş olacakhr. Kulüp bu yeni bi
naya geçtikten sonra kışın da 
toplantılar yapılabilecektir. 

M. E. 

Ada pazarı' nda 
81 Yaşında Bir ihtiyar 

Oğullarının Katilini 
ÖIJürdü 

Adapazarı ( Hususi ) - Adam 
öldürmekten 15 seneye mahkum 
iken vereme müptela olduğu için 
muvakkaten tahliye edile Sapan
calı Çömlekçi oğullarından Ali 
düşmanları tarafından çifte ile 
vurularak öldürülmüştür. 

Aliyi öldüren adam Sapancalı 
81 yaşında Mehmet oğlu Alidir. 
Yakalanan bu ihtiyar cinayeti 
itiraf etmiş ve maktülü evvelce 
iki oğlunu vurup öldürdüğü için 
İn!ikam almak kastile vurup öl
dfudüğü söylemiştir. İhtiyar 
te•kif edilmiştir. 

Adap1zarı Panayırı 
Adapazarı ( Hususi ) - 6 gün 

devam eden son hayvan panayırı 
cumartesi günü akşamı kapan
mışbr. Panayırda pek hararetli 
hayvan alış verişi yapılmıştır. 

Tokatta Bir Nişan ~ erasimi 
Tokat, (Hususi)- Vali Recai 

Beyin· kızı Muzaffer Hanımla su 
Ye elektrik mühendisi Ödemişli 
Tevfik Fıkret Beyin nişanlanma 
merasimi icra edilmiştir. Merasim 
askeri mahfelde yapılmış, mem-
leketin bütün ıüzideleri hazır 
.... m .. larchr. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Ya Biz Ne Diyelim? 
• 

Tireliler Bir Okka Kuzu Etini Otuz 
~uruşa Pahalı Buluyorlar 

Tire (Hususi) 
- Be le diyenin 
vücude getirdiği 
asri müessese
lerden biri de 
mezbahadır. Bu 
mezbaha şehrin 
ııarkında çok 
münasip bir ma
halde, etrafı nü-
mune fidanlıkları 
ile süslenmiş 
arazi üzerinde 
inşa edi!miştir. 
Mezbahanın te
meli 14 nisan 
927 tarihinde a-
hlınış ve 1 şubat 
928 tarihinde resmiküşadı yapıl
mıştır. Yirmi dört bin küsur 
liraya yapılan ve diğer tesisatile 
otuz bin liraya mal olan bu 
mezbaha, senede vasati bin lira 
varidat getirmektedir. 

Tutulan istatistiklere göre, 
mezbahada her sene vasati olarak 

Cümhuriget Bay
ra&n ı Hazırlıkları 
Devam Ediyor 

Gümüşhacıköy (Hususi) 
Cümhuriyet bayramı hazırlıkları 
ikmal edilmek üzaredir. Yapılan 
programa nazaran kasabanın 
muhtelif yerlerinde takı zaferler 
yapılacak, bunlar renkli ampul· 
lerle tenvir edilecek, her mües
sese, her ev, her dükkan ayrı 
ayrı tezyinat yapacaktır. İnşa 
edilmekte bulunan C. H. F. bina
sı bayrama kadar ikmal edilecek, 
bayramda açış resmi yapılacaktır. 
Şehir n!eydanlanndan birisine bir 
de radyo makinesi konacaktır. 

Bahkesir'de 
Balıkesir (Hususi) - Cümhu

riyet bayramına hazırlık komitesi 
faaliyetine devam etmektedir. 
Son yapılan içtimada yeniden 12 
tali komisyon seçilmiştir. Bay
ramda köylere verilmek için bin
lerce bayrak ve fener hazırlan
maktadır. 

Tlre'de 
Tire, (Hususi) - Cümhuriyet 

bayramının onuncu yıldönümü 
münasebetile burada hummalı ha
zırlıklar göze çarpmaktadır. Bele
diyemiz bu hususta f evkalide 
ehemmiyetle çalışmaktadır. Yeni 
yapılmakta olan ve küşat resmi 
Cümhuriyet bayramında yapılması 
mukarrer olan hükumet konağı· 
nın önündeki Cümhuriyet meyda-
nının döşemeleri pek yakında 
bitecektir. Belediyemiz, bu daire
vi meydanlığın rengarenk ziyalar
la tenviri için tesisatım şimdiden 

hazırlamaktadır. Bayram bu yeni 
meydanlıkta tes'it edilecektir. 
Belediyenin ve hükumetin münadi 
vasıtasile halka ilim üzerine Ti
reliler de biribirlerile rekabet 
edercesine hazırlıklarda bulun
maktadırlar. 

Bir icra Memuru Tevkif 
Edildi 

lzmir (Hususi) T epeköy 
icra memuru Feridun Bey hak
kında tevkif karart verilmiştir. 
Tevkifin sebebi hakkında hiç bir 
malümat verilemiyor • 

TiredBn bir manzara 
3295 koyun, 2448 keçi, 1355 
kuzu, 292 oğlak, 188 inek, 512 
öküz, 1476 dana, 540 döğe, 42 
manda, 39 deve kesilmektedir. 

Belediye, mezbahadan çarşı
daki kasap dükkanlarına kadar 
kapalı kamyon içinde kesilmiş 

hayvanları sahiplerine teslim 

etmek prtile ko
yun başına 95 
kuruf, keçiden 
80, oğlaktan 30, 
inek ve öküz· 

den 300, kuzudan 
45, dana ve dü
ğeden 200, manda 
ve deveden 400 
kurut zephiye 
resmı almakta
dır. 

Pek temiz 
ve sıhhi, fenni 
vasıtalarla ke
silip temizlenmiş 
olan et, Tire
liler biraz pahalı 

düşmektedir. Henüz mezbahası 

yapıJmıyan Ödemişte kuzu etinin 
okkası 20 kuruşa satılırken bu
gün Tirede 30 kuruşa sablmak
tadır. Keza dana eti 20, oğlak 
ve keçi etleri 20, öküz ve camuz 
etleri on beş kuruşa narhlı ola
rak satılmaktadır. 

Biga'nın Kurtuluş Günü Tezahuratı 

• ~ 

Biga kurtuluı ınera•i .. inde iki ınanzar• 
Biga (Hususi)- Kurtuluş günü tezahüratı pek parlak oldu. Meb'

usumuz Ziya Gevher Bey kurtuluş merasiminde bulunmak üzere ka
aabamıza geldi. Merasime köylerden birçok heyetler gelmiştir. Gece 
sabahlara kadar tezahürat yapılmıştır. 

~~~----------.-.----------~~~ Andifili'de Balıkesir' de 
Recep Efendiyi Kiınin Ôl- 11 Yaşında Bir Çocuk Ayni 

dürdüğü BeJli Değil 
Andifili ( Hususi ) - Geçen 

mektubumda kazamızm Bağlıağaç 
karyesinde meçhul şahıslar tara
fından katledilen Recep Efendi
nin ölümü etrafında birçok ip uç
lan elde edilmiştir. 

Bu arada maktulün cebinde, 
içerisinde hatıra ve hesapları bu
lunan bir de defter meydana 
çıkarılmışhr. Bu defterde 60 kişi
lik bir esami listesı vardır. 

Bu isimler Recep Efendinin 
alacağı olanlara aittir. Ve defter· 
de şu satırlar mevcuttur: 

" Ben bu adamlardan para-
larımı istediğim zaman dedilerki: 
( Biz sana para yerine başka 
bir şey vereceğiz. ) ,, 

Adliye tahkikat safhasını şid
det ve ciddiyetle devam ettir
mektedir. Bugüne kadar 5 kişi 
tevkif edilmiştir. Defterde ısım· 
leri yazılı olanlar tamamen istic
vap edileceklerdir. 

Tavşanh Gençler Birliği 
Tavşanlı, (Hususi) - Gençler 

Birliği hararetli bir çalıtma yap
maktadır. Sık ıık müsamereler 
ve temsiller verilmekte ve toplan
blar yapdmaktacbr. 

Y aıta Arkadaşlarını 
Yaraladı 

Balıkesir (Hususi) - Kasaplar 
mahallesinde oturan 11 yaşında 

Maymun oğlu Muharrem çarşıda 
ayni yaşta Abdullah oğlu Niyazi 
ve Mantarcı İsmail çavuş oğlu 
Sadettin ile kavga etmiş neticede 
bıçakla Sadettini sol küregi al
tmdan, Niyaziyi de arkasından 
yaralamıştır. Yaralı çocuklar 
memleket hastanesinde tedavi 
altına alınmışlardır. Eli bıçaklı 
çocuk ta yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Susığ1rlık'ta 
Elektrik Tesisatı 

Yapılıyor 
Susığırlık ( Hususi ) - Kasa

bada şimdiye kadar tenvirat 
petrolla yapılıyor, her yerde fitilli 
lamba, müstesna olarak bazı 
gazinolarda da lüküs lambası 
kullaıııbyordu. Fabrikatör Hüsnü 
Bey fabrikasına bir dinamo getir
terek elektrik tesisatı yapmıştır 
Bu teaisatla kasabanın sokaktan 
ve ıazinolar ela aydıalatılAcakbr. 
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1 
Tarihi Fıkra 

Borcun 
Altından 
Çıkamıyoruz! .• 

1 

Bu zamanda, hemen hepimiz 
uçan kuşa borçluyuz.. elimizdekini 
avucumuzdakini erittikten sonra, 
işi maaşa havale ediyoruz. Fakat 
ay kolay bitermi? •. 

Bir zamanlar, senenin on ü~ 
ay yapılacağını ve ayan da yirmi 
sekiz güne taksim edileceğini du
yanlar, bayağı sevinmişlerdi.. fa
kat bu da bir malibülya imiş .. 
o da gelip geçti .• dikkat ediyorum! 
bu zamanda, herkes borçlu.. ki· 
me rast geldisem, kimi gördüm· 
se borcundan şikayet ediyor: 

- Sorma, bir tür:Ui altından 
çıkamıyorum.. Öyle bir yük ki .. 
birini ödemeden, öteki yükleniyor. 
Ne yapacağımı şaşırdım. diyorlar. 

Borcun böyle birisi biterken, 
bir yenisinin başlamasa, bana şair 
Eşrefin hoş bir fıkrasını hatırlatt · 

* Eşref, devri Hamidide Kırk-
ağaç kaymakamıydı .. Aruara c ı 
çektikçe, eşi dostu göresi geldik 
lzmire iner, evde, kırathaned~ 
baskmcıklar yapardı. 

Yine bir gün, Eşrefin dostları F ai~ 
Paşa, Ahmet Celalettin Bey, Güzel 
Hasan Bey, Abdülhalim Memduh 
ve Şem'i Beyler askeri kırathanede 
Bizik oynarlarken, uzaktan Eşıef 
görünmüş, hepsi de büyük bir 
gürültü ve sevinçle şairi karşılı
yarak aralarına almışlardı. 

Eşref kahvesini içerken Faik 
Paşa, Abdülhalim Memduh Beyin 
kulağına eğilerek: 

- Dur, demiş. Babayı yine 
kızdıracağım.. Sakın ses çıkarma .• 
Bu hafta Abdülhamidin bir ço• 
cuğu dünyaya geldiğini söyleye
ceğim. Sen de tasdik et .. 

Memduh merhum : 
- Vazgeç paşa.. diye red

detmiş, vazgeç, ters bir cevap 
alırsın, karışmam.. Faik Paşa, 
derhal kahvesini içea Eşrefe 
dönmüş: 

- Baba, demiş .• Haberin var 
mı ?.. Abdülhamidin bir çocuğu 
olmuş !.. Artık anla, ihtiyar pa• 
dişahımızın genç babalığını. 

Eıref kahvesini tepsi içine 
bırakarak paşaya dönmüş: 

- Ne demek istediğini anlı .. 
yorum pap, demiş •. Sen bu işte 
haksızsın.. Çünkü iki ay evvel si
zin kainpeder paşanın da bir ço· 
cuğu dünyaya gelmişti •• 

Meclis, Eşrefin bu çok kuv-
vetli nüktesi karşısmda dayana
mamış, kahkahalarla gülmiye baş· 
lamışh.. Faik paşa lafın altında 
kalmak istemiyerek itiraz etmiş; 

- Öyle amma baba, doğan 
çocuk erkekmiş. ismini de " Er· 
tuğrul,, koymuşlar .• 

Eşref bu sefer ellerini dizle .. 
rine vura vura döğünmiye, çırpm
nuya başlamış: 

- Eyviah, eyviabl .. Biz bu 
saltanatı yilzdük, kuyruğuna g~tir
dik zannediyorduk. Desene kı fe• 
laketler yeni baştan başlıyor!. .... 

Gönen'de 
Kovun Otlatmak Yüzünden 

Çobanlar Arasında Bir 
Cinayet O~du 

Gönen ( Hususi ) - Çoban 
köyünden çoban Ahmetle Körpe 
ağaç köyunden çoban lbrahım 
arasında bozulmuş bir mısır tar• 
lasında koyun otlatmak yüzünden 
kavga çıkm ş, neticede Ahmet, 
lbrahimi öldürmüştür. Ahmet 
yakalanmış adliyeyt verilmiştir. 
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Siyaset Alemi 

İngiliz 
Japon 
Konuşmalar,_ 

Gerek Hindistan Umumi Valiliği, 
gerek Hint müstemlekesinin bağlı 

bulunduğu ingiliz Müstemleke Nezareti 
bir müddettenberl tiddetini arhrmıt 

olan Japon dampingi karşısında s~n 
derece endişelidir. Bu damping bıl-
hassa pamuklu eşya ve madeni 
rnevat üzerinde tesirini gölteriyordu. 
Fakat son haftalar zarfında öyle 
genişlemiştir ki garbi ve ıimali Hint 
piyasaları İngiliz mah satamaz ol
muşlardır. Japonların bu piyasalara 
sevkettikleri eşya pamuklu mensucat, 
her nevi makine, elektrik ahit ve 
edevahdır. İngiltere ile Japonya 
arasında elyevm Londrada gayet 
mühim ticari ve iktısadi müzakere
lerin cereyan etmesi sırasmda Japon· 
ların yaphklan bu iktısadi taarruz 
her tarafta umumi bir fatkmlık 
uyandırmış, Hint Umumi Valiliğini 
İngiliz hükumetine müracaat ettirip 
bir an evvel tedbir alınmasını iste
meye mecbur etmiştir. Fakat ne garip 
tecellidir ki iktısadi münasebetlerine 
son derece ehemmiyet veren, hatta, 
bu maksatla ve İngiliz satış piyasa
larını genişletmek maksadile veliah-
dını geçenlerde cenubi Amerikalara 
kadar bir ticaret komisyoncusu gibi 
gönderen İngiltere, Hint Umumi 
Valiliğinin bu istimdat avazesine 
cevap vermemiştir. Daha doğrusu, 
timdilik sabır tavsiye etmiştir. Bun-
dan da, İngilterenin, Londrada Ja
ponya ile mühim müzakerelerde bu-
lunduğu neticesi çıkarılıyor. Sade 
ticari olmıyan, bilhassa siyasi olan 
müzakereler bekleniyor. 

Acaba bu konuşmaların altından 
yine neler çıkacak ? - :-5üreyya, 

lrlanda'da Karışıkhk 
Dublin, 27 - Dün akşam lrlanJa 

hapishanelerinde bulunan mevkuflar 
lehinde cümhuriyetçiler tarafından 
bir toplaah yapılmıştır. Bu toplantı 
esnaunda de Valern hükumetine şid-
detle hücum edilmiştir. İçtima bittik
ten sonra geceyarısı Dublinde karı
tıkhklar çıkmıştır. Zabıta kuvvet
leri nümayifçileri dağıtmış ve asayışı 
iade etmiştir. 15 yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. 

M. Bek'in Beyanatı 
Cenevre 27 - Hariciye Nazırı M. 

Bek, Alman Hariciye Nazırı Von 
Nöyrat ve propaganda Nazırı M. 
Göbela ile görüştükten sonra Tas 
ajanıınm Cenevre müme&1iline şu 
beyanatta bulunmuştur: 

" Bugün ortada bulunan müşkülat, 
Sovyetler birliği ile Lehistan arasın
daki münasebetlerin müsbet bir 
ıurette inkişaf etmesinin sulhun 
devamı için belli başlı teminatlardan 

\.biri olduğu hususundaki derin kana
atimi gittikçe kuvvetlendirmektedir.,, 

SON rosr A 

........................................................... , 
BABİCI 

R s-Alman Gerginliği 
Sovyet Rusya Alman Gazetecilerini 

Hudut Haricine Çıkarıyor 
Moskova 27 - Tu ajansı bildi

riyor: 
Dün Hariciye komiseri M. Litvinof 

ile Alman maslahatgüzarı Von Tuvar
dovski arasında bir nota teatisi vuku 
bulmuştur. Alman maslahatgüzarı 
tevdi ettiği notada Alman gazeteci .. 
!erinin Sovyet Rusyadan tardını pro
testo etmiş ve bu kararın geri alın
masını rica eylemiştir. 

M. Litvinof bu notaya cevap 
vererek Alman makamatının hayıi
yettiken hareketlerle Sovyet matbuat 
mümessillerini muttariden tazyik et
meleri ve mezkur mümessillere kartı 
vazifelerinin ifasını imkansız bırakan 
hususi bir rejimin Almanyada lhdaa 
edilmiı olması üzerine Sovyet hüku
metince mezkur tard kararının ittihaz 
ediJmiş olduğunu ehemmiyetle kay
detmit ve Tas ajansile İzvestiya ve 
Pravda muhabirlerinin tevkifini, milli
yetperver sosyalist hücum kıtaatınm 
bunların evlerine zorla girmelerini ve 
daha Laypzik muhahemesinin bida
yetlerinde Sovyet matbuat mümessil
lerinin mahkemeye kabul edilmeme
sini hatırlattıktan sonra demiştir ki: 

"Bu hareketlere bir nihayet verile
ceğine dair Alman Hariciye Nezare
tince yapılan bütün vaitlere rağ
men Sovyet matbuat mümessilleri
nin uğradıkları fena muameleler 
duracak yerde bilakis mütemadiyen 
daha ağır bir şekil almış ve mücrim
ler hiçbir cezaya çarpılmamıştır. Bi
naenaleyh Sovyet matbuat idaresinin 
ve Sovyet Rusya hükumetinin böyle 
bir vaziyete müsaade etmemelerinde 
şaşılacnk hiçbir şey yoktur. Sovyet 
hükümeti, Almanyayı taklit ederek 
Alman matbuat mümessillerini hususi 
bir rejime tabi tutmak istemediğin
den bunlara Sovyet topraklarında 
daha ziyade kalmalarının imkansız 
olduğunu bildirmeyi tercih etmiştir.,, 

M. Litvinof notasının nihayetinde 
bu gibi tedbirlere müracaat ıstırarın
da kaldığından dolayı teeı;sürlerini 
izhar etmekte ve bu tedbirlerin Al-
man hükumetine mensup tefkilatların 
hareketleri yüzünden zaruret halini 
almış olduğunu beyan ederek tehad
düs eden bu vaziyetin biitün mesuli
yetinin Alman hükumetine terettüp 
ettiğini ilave eylemektedir. Aynı za
manda Sovyet hükumeti de Moskova-

da bulunan bütün Alman gazetecilerini 
hudut haricine çıkarmıya karar ver
miş ve kendilerini 26 eylülde ilç gün 
zarfında Sovyet Rusyayı terke davet 
etmiştir. 

• 
D .. 332 
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Fransız hava nazırı 'M. Cot tayyare ile Rusya'ya gitti. Resmimiz Fransız 
nazırının )foskova tayyare meydanında Kızıl ordu umum tayyare kumandanı 
Alkanis tarafından kabul edildiğini gösteriyor. 

Küçük itilaf Meclisinin 
Toplantıları 

Bükreş, 27 - Küçük İtilaf Mec- Bununla beraber şimdiJik bu hu-
lisinin dünkü toplantısında sade austa açık bir şey söylemeğe imkan 
balkanlara ve siyasete ait meselelerin yoktur. 
değil, ayni zamanda az çok ehemmi- Bugünkü toplantı hakkmda çıkarı-
yetli bazı askeri işlerin de konuşul- lan r~smi tebliğde sadece deniliyor ki: 
duğuna dair dün siyasi mahfellcrde "Üç hariciye nazırı mecliste ce• 
birtakım şayialar dolaşmıştır. reyan eden müzakerelerin ve bey-

Meclisin bugünkü toplantısıll}n - nelmilel siyasi vaziyet hakkmda ya-
küçük itilaf tarihinde ilk defa pılan tetkiklerin neticelerini Roman .. 
olarak - Romanya ve Yugoslavya ya ve Yugoslavya kıraUarına anlat-
kıralları da bulundukları halde yapıl- mışlardır . ., 
mıı olmasmın ehemmiyeti kaydedil- Küçük itilaf hükômtlerinin bu 
mektedir. Ayni zamanda bu hal konferanı hakkındaki ıon tebliğ ya--
yapılacak konuşmalarm siyaset çer- rın neşredilecektir. 
çevesini aşacağına bir delil sayıl- M. Titulesko ile M. Beneı, Cenev-
maktadır. reye gitmek üzere bu ak,am Bük-

Bu müzakerelerin mahiyeti hak- reş'ten ayrılacaklardır. 
kında hiçbir şey söylenmemekte iıe 1 • 
de silah kuvvetlerinin birleştirilmesi talyadaki Zelzelenın 
meselesinin ortaya sürüldüğü zanno- Tahribatı 
lunmaktadır. Bu zan ve tahmin neti
cesinde bugünkü siyasi müzakereler-
den sonra bir de askeri mahiyette 
müzakere yapılıp yapılmıyacağı me
rakla sorulup araştırılmaktadır. 

Roma 27 - Dün vukubulan zel
zele neticesinde Lamam köyünde 8 
ki~i ölmüş, 20 kifi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

600 biti yersiz yurtsuz kalmıştır. 

~r..----------------------------.. 
Gönül işleri 

Karilcriınin 
Suallerine 
Cevaplarım 

u Genç ve güzel bir kızla Uç 
sene süren bir sevişmeden sonra 
evlendik. Fakat evlenmemizde iki 
taraf ailelerinin de muvafakati yok-
tu. Birçok iftiralara ve dediko
dulara maruz kaldık. Bizi biribi-
rimizden soğutmıya çalıştılar. Fa
kat benim kazancımın azal
ması kanını üzmiye başladı. 
Nihayet kazançlı bir işe girinci
ye kadar kızı babasına bıraktım. 
Fakat birdenbire karım ortadan 
kayboldu. Bu ayrılık ve gaybu
bet heni yataklara düşürdü. Şim· 
di hastayım. Kalkinca onu araya• 
cağım ve elbet bulacağım. Karı-

mı çok seviyorum. Fakat iyileş
tikten sonra ne yapacağımı bil-
miyorum, siz bana bir fikir ve
riniz. 

Aksaray: İ.alikbal Mesut 
Sevmek ve sevilmek gUzel 

şey, fakat yuva kurmak için biraz 
da kazanmak lazım. Bir insan 
evlendikten sonra karısını baba
smın evine bırakmaz. Taştan su 
çıkarır, fakat onu besler. İyileş• 
tikten sonra evveli kendinize bir 
kazanç yolu bulunuz. Ondan son• 
ra kızı yanınıza alıp bir ev açı• 
nız ve alemin dedikodularına al· 
dırmıyarak mesut olmıya çalışınız. 

• lzmirde M. Ş. Beye : 
Evvela kızın sizi sevip sevme .. 

diğine kanaat getirmeniz lazımdır. 
Onun da size ufak bir temayülü 
olduğunu hissediyorsanız, gözleri· 
niz biribirlerinize hislerini anlat• 
makta güçlük çekmez. Gözler 
anlaştıktan sonra bu vazifeyi dile 
vermek kolaylaşır. Ufak bir fırsat, 
bir tenha yerde buluşuş kafi gelir. 

• - Edebiyat Fakültesinden~i. Ş Hammaı 
Sevgilinizden uzaklaşmak is

tiyorsunuz zannederim. Çok ısb• 
raplı görünüyorsunuz. Onun için 
zafımz büyük galibal bu zaafınıza 
nazaran ayrılık sizi çok üzebilir. 
Yalnız nıçın bu münasebetten 
memnun değilsiniz? neden bu ta
nışma ve sevişmenin birleşmiye 
varmayacağını zannediyorsunuz? 
vaziyetinizi iyi anlıyamadığım için 
size kat'i fikir veremiyeceğim. 

HANIMTEYZE 
===-========-===================~==~-~=-=a::::ıı 

No. 5 

BiR lVIACEBA 
Yazan: 

- Otur evladım sıkılma. Ben 
halden anlarım. 

Saçlarım yüzüme dökülmüş, 

pantolon buruşmuş, koltuğa iliştim. 
Hala unutamam. O temiz 

kalpli kadıncağız ikimize de na
sihat etmiye başladı: 

- Cahilsiniz, tecrübesizsiniz, 
dedi. Gençlikte her şey olur. Fakat 
bir derecesi var. Mademki sevi
tiyorsunuz. Bir nişan yaparız, ni
kah yaparız. Aradan bu gizli ka
çamaklar kalkar. Sıkıntıdan kur
tulursunuz. Alemin dili kısılır. 
Vallahi sizin yerinize ben utanı
yorum. Bana herşeyi anlattılar. 

Evvela inanmadım. Sonra birkaç 
gece göz kulak oldum. Nihayet 
kafama dank etti. Amma ben 
öyle aksi analardan değilim, genç
lerin hakkını inkar etmem. Yalnız 
işin kıvamını kaçırmayı hoş bul
mam, mademki birbirinizi seviyor
sunuz. Allah ta kısmet cttise işi 
gizli tutmaya ne lüzum var. Hem 
maazallah bey duyarsa sade sizi 
değil, niçin gözünü açmadın diye 
beni de mahveder. Onun için beni 

"Büyıik Hikı1yc ,, 

Romancı ~•wımı~w•ımmEm•E•• 
dinleyin. Böyle gizli münasebetler 
tehlikelidir. Alemin de dedi kodusu 
eksik olmaz. Amma ben daha 
mektepten çıkmadım. İş tutmadım 
derseniz onun da kolayı var. Alla
ha şükür evimizin birşeye ihtiyacı 
yok. Bir İşe girinciye kadar, hatta 
istediğiniz kadar evladımız gibi 
sizi de bağrımıza basarız. Her 
ana evladının · mürüvvetini gör
mek ister. Fakat ben evladını 
kör körüne gözden çıkaran analar
dan değilim. İsterim ki kızım mes'ut 
olsun, hayayatını birleştireceği er• 
keği kendi seçsin. Eh, madem ki 
aranızda bu kadar sıkı bir em
niyet var. Biribirinizi seviyorsunuz 
demektir. O halde hize birşey 
söylemek düşmez. Yalnız beyin 
haberi olmasır. Eğer aranızda 
birşey olduğunu sezerse çok 
kızar. İş güçleşir. 

Nahide yüzünü pencereye çe
virmiş, Ben kafamı göğsüme dü
şürmüş bu gece yarısı vaazını 
hürmetle, korku ile dinliyorduk. • 

Kadıncağız daha birçok tatlı 
lakırdılar söyledi. ~onra lambası-

nı aldı, ayağa kalkarken: 
- Ben 'vazifemi yaptım ço

cuklar, dedi. Arbk bundan öte
sini siz ~düşünün. Her halde de
diğim gibi hareket ederseniz isa
bet olur. Düşünün ki bir ananın 
vuzif esi kız evladının şerefini, 
ailesinin gururunu muhafaza et
mektir. Hiçbir ana böyle bir 
vaziyet karşısında benim gibi 
sakin kalamaz. Her halde benim 
şefkatımı, sevgimi suiistimal et• 
mezsiniz. 

Ve yavaş yavaş odadan çıktı. 
Kapıyı da çekti. 

Şimdi ikimiz de susuyorduk. 
Kadıncağız bizi ipnotize et

mişti. 

Nahidenin sükutundan annesı
nin fikirlerine taraftar olduğu 
anlaşılıyordu. Benim ne söyliye· 
ceğimi beklediğini hissettim. 

Bu vaziyette ne söylenebilirdi. 
Evet desem, ertesi günü işe baş-
lamak, işi resmi şekle dökmek 
lazımdı. Hayır desem bu münase-
beti kesip atmak demek olacaktı. 

Her ikisi de düşünülecek 
mesele idi. 

Belki yarım saat süren sükUt-
tan sonra Nahideye sokuldum: 

- Annenin hakkı var Nahi
de, dedim. Böyle dedikodular 
içinde yaşamak doğru değil. 

Bu meseleyi biraz düşüneyim. 
Seninle görUşürüz. Olmaz mı? 

Nahide kmk, yavaş bir sesle 
cevap verdi: 

- Nasıl istersen! 
Aylardanberi tatlı tatlı giden 

bu münasebete birdenbire soğuk
luk çöküvermişti. Evlenmek için 
hiç karar vermiyen adam böyle 
vaziyette ne yapabilirdi. Kızın 
tabii hakkı var. 

Kırk yıl bu iş sürüp gidecek 
değilya. Vakıa münasebetimizde 
onun yüzünü kızartacak bir leke 
yok. Gayet uslu sevişiyoruz. 

Amma böyle de olsa o bir genç 
kız. Elbette evlenecek! 

Eve geldiğim zaman sinirlerim 
bozuktu. 

İçime bir acı çökmüştü. 
Ertesi gece gitmedim. 
Ve hatta sokağa çıkmadım. 

Derken lyattım. Rüyamda ken-1 
dimi evlenmiş, içgüveysi girmiş, 

akşamları elimde çıkmlarla köşke 
g~irken gördüm. Birdenbire kor
k<ı ile uyandım. 

Nahide iyi bir kızdı. Beni sev
diğinede şüphem yoktu. Çünkü 
Hisarm birçok delikanlıları ara
sında beni tercih etmişti. Bende 
ondan hoşlanıyordum. Bunların 
hepsi iyi. 

Fakat ~vlenmek meselesi 
çıkinca onu ve ailesini bu cephe-
den tetkik ettim. İki kardeşi daha 
vardı. 

Tabii onlar da yarın öbür gün 
yetişeceklerdi. 

Elbette onlar da evlenecek
lerdi. 

Babası kazançlı bir adamdı. 
Fakat evile alakası pek sudandı. 
Hani kızlarını bir elden çıkarsa 
metresile sefasına bakacaktı. 
O zaman bu ailenin hali ne ola· 
caktı. 

Daha sonra Nahide iyi bir 
kızdı amma kafa itibarile bütün 
o zamanın kızları gibi zayıfb. 
Evlerinde kitap namına birşey 
görmemiştim. lıkmektepte ne ~ 
kudu ise onunla kalmıştı. Maa
mafib zeki bir kızdı. Böyle ol· 
makla beraber ham bir kafada 
zekanın daha muzır tesir yapa
cağı şüphesizdi. 

Ben işin böyle hep ters tara
fını düşünüyordum. İçime bir 
ürkeklik gelmişti. 

İki gece daha gitmedim. 
Zaten son sımf imtihanları 

bana göz açtırmıyordu. Kendimi 
kitaplara verdim 

Bir hafta sonra Küçüksuya 
hava almıya çıkmışhm. Hizmet• 
çileri olan Rum kadını göründü. 
Bana işaret etti. Sokuldum. Eli· 
me bir kağıt tutuşturdu. 

Nahide on günlük gaip olu
şumun sebeplerini soruyor ve _o 
gece beni bekleyeceğini yazı
yordu. 

( Arkası var 



:l Vünga 'Hddiseleri t 
Dempseg 
Boks 
Maçında .. 

Sabık ve meşhur dünya boks 
şampiyonu Jak Dempsey, hayatı
Bir Boksörii nın heyecanlı ve 

v k bizzat müdahale-
Bir z uml'lı - b ld w ye mec ur o ugu 
ta Bayı ltt• boks maçlanndan 

ikincisini de Kaliforniyanın San -
Bernardino şehrinde idare etmiş
tir. Çünkü Jak Dempsey artık 
hem menacerlik, hem de hakem
lik yapmaktadır. ldare ettiği 
boks maçı F ranki Şrol ile Leslie 
Grimes arasında icra ediliyordu. 
Müsabakanın heyecanlı bir saf
hasında bo 1tSörler yumruk yum
ruğa geldiler ve biribirlerine 
giriştiler. Bu arada, her iki 
hasım biribirine memnu yumruk
lar indiriyorlardı. Çllnkü vazi
yet itibarile kollannı idare ede
bilecek vaziyette değildiler. Jak 
Dempsey mücadeleye serbesti 
Yermek için iki hasmı ayırmıya 
llizum gördü. Fakat Leslie Grime!' 
bu müdahaleyi haksız buldu. Demp
seye bir yumruk indirdi. O da, 
mukabelede bulundu ve bir yum
rukta hasmını yere serdi. Yumru~ 
ğu yiyen boksör Grimes bayılıp 
kaldı. Jak Dempsey bununla, ikin
ci defadır ki müsabaka esnasın
da, mücadelelerini idareye memur 
olduğu boksörlerden birine yum 
ruk vurup bayıltmıya mecbur olu
yor. Bundan ı!Vvelki hadise ge
çen sene vukua gelmişti. 

* ister şaka yerine, ister cid-
diye alınız: İngiliz fen aka-

Dü;ıganın demisinin son top
lanbsında, coğra-

Geçir•ceği fiya şubesi şefi 
değişiklikler olup söz alan Lort 
Meston, Avrupanın şimal ve gar
bi hakkında insanın tüylerini ür
pertecek birtakım hadisatın vu· 
kuunu haber vermiştir: Meseli 
lngiltere buzlarla örtülecek, Fran
sa ile İngiltereyi ayıran Manş ve 
Şimal denizleri nihayet bir nehir 
kadar küçülecek, Şimal ve Cenup 
Amerikalan bir Okyanus ile ay
nlacak, Afrika kıt'ası ise ikiye 
bölünecek imiş. Fakat bütün bu 
dehşetli hidisatm vukua gele
cekleri tarih hiç te yakın değil
dir. Daha birkaç asır vardır. .. 
Japonyanın hazırlıkları bir 

türlü durup bitmiyor. Mem· 
Japonganın leketin hariçteki 

emellerini tabak· 
Hazırlıklafl kuk ettirmek mak-

sadile bütün fırkalar birleştirile• 
rek bir milli blok vücudu getiril-
mek istenmektedir. Bu hareketin 
başında, Başvekil ile grupa riya-
set eden Ceneral Araki vardır. Ce
neral Araki, Maliye nazın ile yap
tığı bir itilaf neticesi olarak ordu 
ve donanmaya lazım olun bütün 
tahsisatı almıştır. Bu proje, daha 
ziyade Ceneral Araki ile arka-
daşları tarafında tanzim edilmiş
tir. Hükümetin tasvibi temin edil
dikten sonra derhal tatbik edile
cektir. Bunun haricinde Ja· 
pon donanmasını azami derece
de kuvvetlendirmek için bir başka 
program daha yapılmışbr. Bu 
program hakkında milli müdafaa 
ve bahriye nazırları sıkı surette 
görüşüp konuşmaktadırlar . bJ 
müzakerelerin neticesinde Bah
riye Naz rı bazı gazetecileri ka
bul etmiş ve kendilerine gayet 
mühim beyanatta bulunmuştur. 
Wazınn bu beyanatına göre 1933 
den 1936 senesine kadar olan 
devre, Japonya için son derece 
müşkül şeraıtle do!u olacaktır. 
Bu noktadan japonyanın her tür· 
lö hadiselere karşı hazır bunması 
icap eylemektedir. Yapılan ha
zırlıklar, vücuda getirilen planlar 
iş~e 1 · .,.... ' ' y ir--ı,, ,ı,,._ 

----. Son Posta Hindistan 'da 

Cenubi Hindistan' da Buda Mezhebine 
A 

Mensup Olanların Bir Ayini 

I 
Balla mo6.dinin golcırul1111 ~ Kt!ndfde Bado .. a6edl 

Kolombo - Seylan adasından -
(Hwusi) - İşte Kolombo'dayım. 
HindistaıUn en cenup noktasında; 
Adem peygamberin cennetten 
kovulduktan sonrrı nefy edildiği 
adanın bPşbca şehrindeyim. Ko
lombo ahalisi Bingaielilerle müs
lümanlardan mmeşekkildir ve son 
derece yapışkandır. 

Sizi dükkanına sokmak ve 
alış, veriş ettirmek için adeta 
yalvarır. Eğer yüzüniizü bir az 
yumuşak bulursı: adeta kolunuza 
yapışır, içeri çeker. 

Bunun sebebi şudur: Seylan 
adası mühim bir seyyah uğrağı
dır. Azim ekseriyeti zengin olan 
bu seyyahlar yerli halka karşı 
çok cömert hareket ederler. Es
naf ve tüccann yüzsüzlük adde
dilebilecek olan yapışkanlığı bun· 
dandır.I 

Bingaleliler 
Bingale ahalisi kadin gibi saç 

uzatır ve bu uzun saçlarını düz 
tutmak için yanın ay şeklinde 
tarak taşırlar. 

Halkın mühim bir kısmı Buda 
mezhebi mensubudur. Bunların 

en büyük mabetleri Kolombo'ya 
otomobil ile dört saat mesafede 
Kendi denilen mahaldedir. Her 
sene temmuzun yirmi dokuzuncu 
P.nü bütün Budistler burada top
lsmırlar. Bu bayramdır ve ağustos
beşe kadar devam eder. Bu bay
ramda muazzam bir araba tertip 
edilir bu arabayı iki 6küz çeker. 
Arabanın üzerinde Buda'nm büyük 
bir heykeli vardır. 

Bu araba, bu heykeli şehir so
kaklaranda ve ihtişamlı bir mera
sim arasında dolaştınr. Önde 
sırma işlemeli şal örtülü bir sıra · 
fil gelir. Bu fillerin arkasında 
muhtelif renkte şemsiye taşıyan 
papazlar vardır. Bunlardan son-

Evlôl Ayında 
ithalat İle lhracabmız 

Arasındaki Fark 
İstatik Un.um Müdürl8ğü iatatia

tiğine göre eylül ayının ilk on bet 
gününde itbalibmızın ( 1,666,858 ) 
liralık bir kıymet göatermesine kartı 
ihracabmız bunun (lSl,204) lira fazlası 
11~ ( 1,818,062 ) lira olmuıtur. 

Bu •enenin ıeki:z ayına ait rakam
lar bu son raka mlarla birleştirilince 
sekiz buçuk aylık ithalabn (St,439,385) 
lira ve ihracabn da ( 49,976,982 ) lira 
olduğu görülür ki bu sekiz buçuk 
ayda iC.alahmız, ihracabmızdan 

( 1,462,403 ) lira fazla olmuştur. 9:i2 
ıenesinin aekiz buçuk ayında ithala
tımız ihracatımızı ( ~382,209 ) lira 
geçmişti . 

Eylul ilk 15 gününde 20153 liralık 
mensucat, 130522 liralık petrol ve 
benzin 1,334,799 liralık muhteJif eşya 
ithal edilmit buna mukabil canla hay
vanlar 213,835, yumurta 125,182, ham 
df'riler 81,088, tiftik 79,572, tütün 

Hintli Batla rahipleri 

.Yulcatldt!• alag gole/o 

ra da zurna ve tamtamlardan 
mürekkep musiki heyeti gelir. Eİı 
nihayette ise mukaddes araba 
vardır. Merasime iştirak eden 
fillerin adedi yüz elliden eksik 
değildir. Bu geçit, gündüze ait
tir. Bunun birde gece . rasimesi 
vardır ve ben, bu gece merasi
mini şöyle seyrettim: 

Temmuzun otuzuncu günü 
akşamı idi. Otelin taraçasında 

oturmuş, o gün bulunduğumuz at 
yanşlarımn münakaşasını yapı· 

Ercişte Bakkal DUkkAnları 
Erciş ( Hususi ) - Belediye 

bütün bakkallara bir tamim yapa· 
rak dükkinlarımn içini, kum. 
kireç ve çimento ile döşetmelerini, 
dükkinlannm önilne behemehal 

camekan yapmalannı ve dükkinla
rını badana etmelerini emretmiftir. 
'%W ' 5 7 
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336,601, afyon 74,860, Maden 180,210, 
5air eşya 726,714 lirabk aabluuşlardır. 

' 

yorduk. Dışanda bir güıillttıdnr 
koptu. Baktık: GOndüz geçen 
mukaddes araba geri dönüyordu. 
Fakat bllsblitiln başka bir şekilde. 
O·nde ve arkada sayısız meşaleler 
vardı. Araba, elektrik ziyalan 
içinde pınl, pınl yanıyordu. Ara
banın önünde ise iri yan bir İn
giliz polisi yürüyor. Eli kırbaçlı 
ve boynuna çiçeklerden örülmüş 
bir halka geçirilmiş. Kalabalık 
müthiş yaygara kopanyor. 

Etrafımdakilerin ikaz ve ihta
rına rağmen ben de kalabalığa 
katıldım. Fakat derhal pişman 
oldum. Çünkü halktan yükselen 
kokuya burnumun tahammül et
mesine imkan yoktu. Mütemadi
yen cigara içmek suretile vaziyeti 
idare ediyordum. Böylece on beş 
yirmi dakika kadar ilerledik. Bu 
sırada kalabalıktan bir adam çık· 
b, arabanın önüne kadar ilerledi. 
Ellerini biribirine yapıştırarak ye
re kapandıktan sonra tekrar aya
ğa kalktı. Kalabalığa bir işaret 

yapb. 

işaret ettiği noktadan sırb 
çuvallı bir adam meydana çıkh. 
Çuvaldan aldığı hindistan ceviz· 
lerini şiddetle yerlere atmıya ve 
kırmıya başladı. Kınlan ceviz 
parçalanm ahali kapışıyor, kapı· 
şırken biribirini itiyor ve kakı
yordu. Bu, Buda'ya karşı ş6kran 
borcunun ödenmesi imiş. Az. son
ra yolun üzeri ceviz kabukların
dan geçilmez bir hale geldi. Bu 
sırada gözüm önde giden fil· 
lerden birine ilişti. "Mübarek,, 
hayvan ağzına bir parça hindis
tan cevizi almış, tatlı tatlı çiğni
yor ve "sevaba,, giriyordu. 

Bu sırada İngiliz polisi bir 
işaret daha yapb. Alay tekrar 
harekete geçti. - l. Halil 

Sındırgı' da 
Beş Kaçakçi Yakalandı 

Balıkesir, (Hususi) - SındırğJ 
kazasında bir haftada beş kaçak
çıbk vak'a11 olmuştur, inhisar 
takip memurlarile jandarmalar 
tarafından yapılan aramada Iıık
lar k6yünden Osman oğlu ibra· 
bimin evinde 30 kilo, Medrese 
boğazı köyünden Hacı Halil oğlu 
Hüseyinin erinde 6 kilo, Halil 
Kamilin evinde 23 kilo, Örek 
köyü ihtiyar azasıııdan lsmailin 
evinde 25, Ahmedin evinde de 
17 kiloki ceman 101 kilo kaçak 
yaprak tütün bulunmuıtur. Ka
çakçılar tahkikat evrakile birlikte 
ihtisas mahkemesine verilmek 
üzere ıehrimize ,etirimiştir. 

: ' Kari Mektarlan f: 
• 

Mektep isteriz, 
Mektep! 

Trahzonda Maarif hemen yok 
gibi. On sene içinde T rabzondan 
başka her vilayet, kaza ve nahi
yelerde yeniden ve yirminci asnn 
ihtiyaçlanna göre pek çok mek
tep yapıldı, maalesef ki Trabzo-
numuzda tek bir mektep yapbr
mak şöyle dursun mevcut olan 
mektepler bile ıslah edilmedi. 
Memleketimizde on ilkmektep 
vardır. Bu mekteplerin bugünkü 
mevcudu sınıfların istiabından 
% 50 fazladır. Otuz veya krrk 
kişi istiap edecek bir sınıfa sek
sen ' talebe yerleştiriliyor. Arbk 
, muallim beylerin ve talebenin va-
ziyetlerini düşününüz. 

Bundan başka da mekteplere 
hergün yüzlerce talebe müracaat 
ediyorlar. Aldıkları cevap ise 
(yer yok alamayız) dır. lık tahsil 
mecburiyeti kanunu nerede kaldı? 
Evlitlanmı:ıı okutmak istiyoruz. 
Sevgili Gazimiz de bunu emredi
yor. Mektep isteriz mektep. Y av-
rulanmız sokakta mı gezsinler. 

Trabzon: A. H. 
Burad.ıki mekteplerde çocuk

lanmızı okutacak yer bulamıyoruz. 
Hemen her çocuk velisi çocuğun 
eline yapışmış, mütemadiyen 
mekt~be koşuyor: " Maalesef 
kadromuz doldu, yerimiz yok ,, 
diyerek menfi cevapla karşılaşıyor. 

lıkmekteplerin birinci sımfla· 
nndaki mevcutlar yüzü müteca
vizdir. Talebe velileri buradaki 
makama müracaat etmiş, kadro
nun darlığı ve muallim olmaması 
yüzünden vaziyetin bu merkezde 
olduğunu söylemiştir. 

9 - 9 - 933 tarihine müsadif 
cumartesi günü umumi kayıt 
olarak bir gün tesbit etmişlerdi 
Bugün de herkes çocuğunu 

kaydettirmek için koştu. Tatmin
kar ifadelerle velilerin ellerinden 
cüzdanlan alındı. Mektep açıldığı 
zaman 339, 340, 341 doğumlu 
çocuklar tefrik edilerek diğer 
çocuklar mektepten çıkarıldı. 
Okumak çağındaki çocuklarımız 
hazin bir matem tutmaktadır. 

Mektebe elverişli bina bulmak 
imkim vardır. Elverir ki Kütahya 
Valisi bu elim vaziyeti Uitf en 
derpiş ederek Uşak,ımıza 2 - 3 
muallim versin. Açıkta 500 li 
mütecaviz talebe vardır. 

Uşak : Avni 
tki sene evvel tahsil çağında 

100 çocuklu köyümüze muallim 
istedik. Mektebiniz küçük dedi· 
ler, üç sınıflı nümuneye muvafık 
büyllk bir mektep yaptık, şimdi· 
de muallim yok diyorlar. Hiçbir 
emr~ hacet bırakmadan halkımız 
çocuklarının tahsilden kalmama· 
lan için kendi hamiyetlerinden 
büyük bir mektep dahi yaptığı 
ve gazetenizle bu muallim ihti
yacımızı bildirınit olduğumuı 
halde bu sene de muallimsiz kal
dık. Çocuklanmız da büyümektt 
ve tahsilsiz kalmaktadır. Bu ae
ne köyümüze muallim tayiniDI 
Maarif Vekaletinden reca ederiz. 

Babaeski: Kumrular, MüsellilB 
köyleri muhtarları -

.., .. 

Resim Talı/ili Kuponu 

Tabiatinizi öğrenmek isüyorsanıs 
rrlsminizi 5 adet kupon ile birlikte 
gönderiniz. Reı,ıwiniz sıraya 
tabidir ve iade edilnıez. 

İsim, meslek 
veya san'at ., _______ -

bulunduğu 

memleket 
iL------ ---

Resim intişar 

edecek n i? 1 

-

-
{esmin klişesi 30 1-u rıı~luk 

uul 'llUkabilinde g(;nd~rı lehi':J 



2. Eyfdl 

Yazısız Hikaye: 

Bu Resmi Kesip Y apışhrırsan1z Bir 
Fil Meydana Getirirsiniz 

• 

• 

Fil - Bu fili yapmak ıçm 
evve!a ya büyük bir karton veya 
kalınca bir kağıt hazırlayınız. 

Sonra bu resimdeki parçalan 
dikkatle kesiniz, bu kartonun 
üzerine yapıştırınız. 

Noktalı hatların istikametinde 
bunlan ikiye kırınız. Fili ayakta 
tutabilmek için bacakların her 
birile vücuda boylu boyunca ince 
mukavva şeritle yapıştırınız. Sol 
taraftan başlayarak ön bacağa 

)'Uvarlamasına katlayınız. A ke
narını tutkallayıp bacağın içine 

yapışbnnız. Ayni ameliyeyi B 
art bacağına tatbik ediniz. Son-

ra sağ taraftaki D bacağım ve 
daha sonra da C bacağını yapış-
tırınız: Vücudun iki tarafını E 
kenarile birleştiriniz, diğer ke
narlan F, i, G, H, J harflarile 
sırasile yapışbnnız. Kuyruğu ar
kadaki kenar altına yapışbrınız. 

============================================-==:~::;:::;;:;;;...::=:======::ı 

Hoş 

Evvela alb tane kibrit kutu-
unun gözlerini biribirine resimde 
gösterildiği gibi yapıştırıp, içleri· 
ne resimdeki rakamları koyunuz. 
Kağıt parçalarını buruşturarak 
küçük yuvarlaklar yapınız. Şimdi 
oyun için herşey hazırdır. Bir 
kaşığı kutudan takriben otuz 
santimetre mesafede sapı öbür 
tnrafa gelmek üzere koyunuz. 
Kaçığın sapma küçük yuvarlak
lardan birini koyup parmağınızla 

ir Oyun 
kaşığın ucuna birdenbire basınız. 
Havalanan kağıt yuvarlak, numa
ralı kutulardan birine düşer. Bu 
oyunu birkaç kişi birden oynıya
bilir. Her seferinde kazandığınız 
numaraları bir kenara yazını7.. 

En yüksek numarayı kazanan 
oyunu kazanır. 

Arkadaşınızı Nasıl 
Aldatabi.irs.niz ? 

Arkadaşınıza de} iniz: Bir gün 
bir topun iki metre uzaktan 

hızla pencereye çarptığını gör
düm, fakat cam kırılmadı. Arka
daşınız hayret eder, sizin kıtır 
attığınızı söyler. Siz de ona şu 
cevabı verirsiniz ~ Top camı kır
madı, çünkü pencere açıkb. 

SON POTSA 

ı ' 
' I 

' 
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Bir Maymun Oyuncak 
Bu maymunu siz de yapabi· 

lirsiniz. 

Bu resmi dikkatle kenarların
dan kesiniz. Bir karta yapıştırınız. 
Sonra kartı da resmin kenarla
rından kesiniz. 

Maymunun kolunun bulunduğu 

yer~ ayni boyda ·iki kibrit geçi

rınız. Kuyruğunun ucuna da ha
fifçe bir şey koyunuz ki onu 

aşağı doğru tosun. işte size gü· 
zel bir oyuncak. Bunu bir kitap 

üstüne, masanızm kenarına koyup 

oynayabilirsiniz. 

Eakkal Oyunu 
Bu oyun, oyuncular ne kadar 

kalabalık olursa okadar eğlenceli 

olur. 
Çocuklardan biri bakkal olur. 

Çocukların herbirine bakkal dük

kanında bulunan . eşyadan birinin 

adı konur: F asülye, patates, şeker 

filan gibi. 

Sonra ebe olan topu atar ve 

bu ısimlerden birini söyler. O 

ismi kim almışsa o çocuk koşup 

topu almıya mecburdur. Yetışip 
alamazsa ebe olur. Bu suretle 

O}Ull devam eder. 

Bu Haftanın Bilnıecesi ·-
u Res· de aç Hayvan 

• • Var ın z Ba a ım 
Bu haftaki bilmecemiz, şimdi

ye kadar görmediğini7. bir hay
vandır. Re~samunız bu ha} vanı 
yaparken, her hayvandan bir şey 
almıştır. Kiminin başı, kiminin 
ayağı, kiminin vucudu bir araya 
getirilerek bu hayvan vucuda 
getirilmiştir. 

Şimdi siz bu hayvanın bütün 
azalarını birer birer tetkik ediniz 
ve her birinin hangi hayvana eit 
olduğunu yazınız. Yazdıklannızı 
bize gönderiniz . 

Doğru bulanlardan 100 kişiye 

·kizleri 
ı a 

güze'l hediyeler verilecek-tir. 

den 

Gün ile Güner ikiz kardeştirler. Birbirlerine o kadar benzerler 
ki, görenler bu ikiz kardeşleri aynt edemezler. Fakat biıgün dü
şündüler, taşındılar, birbirlerini ayırt edecek bir çare buldular. Bu 
çareyi öğrenmek istermisiniz., resmi çeviriniz göreceksiniz. 

Geçen 
• • 

mızı o 
14 Eylül 933 tarihli nüshnmızdn 

çıkan bulmacayı doğru halledenler 
arasında hediye alacakların isimlerini 
aşağıya ya-ııyoruz. . 

Hediye alacaklardan lstanbuld 
bulunan karilerimız.in pazartesi, per• 
şembe günleri öğleden sonra bizzat 
idRrchanemize gelerek hediyelerini 
almaları lazımdır. 

Yalnız taşra knrilerimizin hediye
leri posta ile adreslerine gönderilir. 

E[rar kutu oyuncak alııtcakl r: 
Y enirıe il mcktebı tulebesinJeıı G4 

Ne\•ıt, Orlıaulıcy ap rtımnn Feriha Si.ı
ltıyman, lstanbnl k z Ortamektebi tale
besiod~n 541 ~ledıha, l~taobul kız lise i 
talebesinden Ferilııın JI ınımlar. 

Bir r aUıUm ıılacnkhıır: 

J it.nnbul kız lisesi talebesinden Mıık· 
bule 'l'uhir, Sıım--un 1 tikliil mektebi 
t.alclwsınden 245 Sulôhcttin, Auknrn 
eı kek Ortanıekt<'bi tulebe iuden J 54 
Enver, 1stnnbu1 kız Ortamı•kıcbi tale
besinden Beria, Sultaıııılımet cmruıı 
ziilırev ) " hastau0ı-iude hemşire Ruhsar, 
De) oglu Tcır V nrıdu mektC'bi tnlrbP· 
•ı dt•n 50 Alek aııdr, Ad na erkt k 

Mu ilim mektebi t.alehe ioden 484 Ah 
ıııet Humdi, Sıvas il ,f ızrPrı p rıır·kıebi 
tn lt·bcsind• rı ı:ı · (\·lil. 'l'··rzılık mı k
tebı tnkbı ıı den Jü7 l-' uıdet A af, 
M rrsııı (l z p ışa mı ktebi tu!t·IJl' ı d n 
7ıi7 8dım Bt•) ve l l ınımlur. 

Birer do"mo kurşuu kalem 
ı caktor: 

lstuııl ul 37 inci mf'klC>p tulcbe~uı
dt>tı 21 5 Heşnt, Bti~ iık Re~ıtp ıı;ııı nı~ 1, -

ıı.bı t.u.IE"bl ınden 14 AdMn, Çupu 1 

-
inci 11kmektcp talebes"ndea 200 Mihriye, 
İ<ıtnnbul kız Ort.amektebi talebe inden 
311 ~Ieluhut H mf, Vefa OrtnmektC'bi 
talı bcsıııdeu 804 N usrut, lstnnbul kız 
Ortarm·ktebi talebesinden Adnlct, t tan· 
bul 4{) uncu mektt p talebesinden 1G4 
Nihat, Ortaköy 89 uncu mektep tale
l>csındeıı 66 J<iiniyo Jlhmm ve B ylcr. 

Birer dolma mOc- k pil ka
lam 1 c ki r: 

Fc) ıııiıi li esi taJelıesinden 2li5 
.M ll"tufn Jf ıı., •nı, lJ ı·ybcliud 1 met p.ış 
caddesı Omıt ,.oknk He) an Salım, Nı
şnato~ı kız Orwmektebı tnlcbcsınden 

(Arkası v r) ---
K urikatür 

Çocuk - Bu dişçi acıya hiç 
dayanamıyor babn. 

Baba - Çok mu acıttı? 
Çocuk - H. yır. Faknt ben 

parmağını ısır nca kocatl'an bir 
çığlık kopardı. 



Avusturya Takımı Bugün Geliyor 
- - ---· -----

Cuma Günü F enerbahçe 
İJe Çarpışacak --· Fenerbahçe kulübünün Avus- ı daha kuvvetli gözüken Avustur-

turya futbolunu iyi temsil ede- yalılara karşı bakarsınız ki,Fener 
cek kadar kuvvetli olduğu mu- ı e? harikulade <;'~unlarından .hiri-
hakkak olan Wiener spor takı- m de çıkarabılır. Bu takdirde, 
mını davet ettiği malumdur. arzu ettiğimiz halde ummadığımız 

Avusturya gibi lngiliz futbol- en güzel. bir galibiyeti ~ek~runa 
cularına bile taş çıkartan oyun- kaydetmış. olacak F~nerhlenn ne 
cuları yetiştiren bir memleketin kadar ~evınseler yerı olur. 
birinci sınıf profesyonel takımla- Netıce ne olurs~ .olsu.n gelen 
randan olan bu teşekkülün bizi t~~ı~n oy~n tarzı ıtıbanle cuma 
çok güzel iki maç seyrettireceği &l!n~ y~nı yapılan Fener~ah~e 
en kuvvetli ihtimaller dahilin- tribunlerınden pek zevklı hır 
dedir.Her oyuncusunun kuvveti bi- maça şa~~ ~laca~ımız muhak· 
zimkilere faik olduğu şüphesiz k~ktır. Çunku Vıyana futbolu 
bulunan böyle bir takımla mem- Stil tarafı'?dan F en~bahçeye pek 
leketin en mütecanis ve en kuv- uygun gelir. Fenerliler de Avus-
vetli bir takımının ne gibi neti- turyalılann bilhassa Viyana mın-

1 l w • d'd k t' ·ı takasında olanları gibi, ince bir ce er a acagı şım ı en es ırı e- B iii T ı 
mez. Fakat galibiyet veya mağ- oyudn oy~dar: ~ıh' hgıdızf oyunba: 
1 .. b' 'b" 1 'b . il . nn a o ugu gı ı e e e ce rı 
~. ıyet gı ı esas ı ı tima erın bir şekilde hücum etmediği için 
boyle kuvv~t. fark!ar~ olan maç· Fenerin de "bazan tutan Tenpo-
larda tahmını kabıldır. su., bize güzel bir Avrupa fut-

Bunun içindir ki, biz cuma holünün bütün safahatını seyret-
günü kendi statlarında Viyanah- miye fırsat veren bir şekildedir. 
lann karşısına çıkacak olan F e- Cuma günkü maça her 
nerbahçelilerden muhakkak bir iki t&rafın güzel oyun oynı-
galebe bekleyemiyoruz. Fener· yabilmek imkanlarını hesaplıya-
bahçeliler olsa olsa Viyananın rak baktığımız için maçın hakiki 
çok kuvvetli takımı olan Wiener futbol çerçevesi içinde cereyan 
spor'a karşı şerefli bir mukave- •edeceğine kaniiz. 
met gösterebilirler. Fenerbahçe- Uzun zamandanberi iyi futbol 
nin bu Avusturya takımı önünde seyredememiş olan İstanbullulara 
alacağı bir beraberlik mazisinin böyle bir maçı göstermiye vesile 
ıerefine en uygun bir neticedir. hazır:ıyn F enerbahçelilere futbol 

Bu futboldur; pek belli olmaz. teknigi namına teşekkür atmek 
Nazariyede san lacivertlilerden bir borçtur. 

Adapazarında Heye
canlı Bir Maç 
~-~~~·--~---

Herek eli 1 erle Yapılan Maçı 2 - 3 
Adapazarlılar Kazandı 

-----·-- --
Adapazarı ( Hususi) - Cuma 

ıtinü Adapazarlılar ~ok heye· 
canlı ye güzel bir maç seyret
mişlerdir. Bugünün zevkini Ada
pazarı idman Yurdu ile Hereke 
idman Yurdunun kıymetli genç· 
)erine medyunuz. 

Burada maç yapmak üzere 
davet edilen Herekeli kardeşleri
miz istasyonda merasimi mahsusa 
ile karşılandllar. Pek kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde başlı· 
yan müsabakanın . birinci devre
ainde 2 - l Ada idman Yurdu 
galip vaziyette idi. 

ikinci devrede birer gol daha 
atan bu iki takımC:lan Ada idman 

Yurdu maçı 2- 3 kazanmıya mu-· 
vaffak oldu. 

Halk maçın devamı esnasında 
fevkalade alaka ve heyecan içinde 
idi. Seyrinden sonuna kadar 
keyif duyulan maçlardan biri de 
bu oyun olmuştur. 

Kasabamızda en küçük yaş
taki gençler bile futbolü bütün 
kaidelerile öğrenmişlerdir. Ada
pazarı futbolü bu yüzden çok 
ilerlemiştir. Netekim genç yaşta
kilerin teşkil ettikleri ( Küçük 
İdman ) takımı Gençler Birliğinin 
ikinci takımı ile yaptığı bu maçı 
6 - 2 kazanmıya muvaffak ol
muştur. 

Her1k• idman garJu il• Ada idmflll ,arda .,,orcuları 6ir artıtl• 

SON POSTA 

• 
lzmirin Dört Gözle Beklediği Maç 

lzmirliler lstanbullularla Mutlaka 
Karşılaşmak istiyorlar 

/zmir - lstanbal temas111ı hazırlamak için teıebbüsler gapacalc olan lzmir futbol lıegeti 

İzmir ( Hususi) - Bir İzmir - ce alacak şekilde teşebbüslere İzmir'lilerle karşılaşmak için mı .. 
İstanbul Futbol temasından nası başlıyacaklannı anlıyoruz. racaatlar yapmağa mecbur kala• 
bir netice alınabilir? Eğer bu teşebbüsler hüsnüsu- caklardır. Sporda da, ticarette 

B'"tü İzmirde spor alemini retle neticelendiği takdirde bura- olduğu gibi, arz ve talep kaidesi 
u n dan fzmire gidecek İstanbul ta· mevzuubahsbr. lzmir futbolcuları 

düşünmiye sevkeden başlıca su- kımının galibiyet veya mağlubiye- kendilerini lstanbulda lüzumlu bir 
al budur. Böyle bir temasın esa- tine nazaran istikbaldeki vaziyet hale sokabildikleri gün mesele 
sı hazırlanmak üzeredir. tekarrur etmiş olacaktır. İhtimal kendiliğinden halledilmit addolu• 

Yeni intihap edilen mmtaka bir zaman sonra, lstanbul'lular nabilir. 
Futboı heyeti böyle bir temasın 
tahakkuku için çok çalışacaktır. 
Bu hususta kat'i bir karar veril· 
miş değildi. Ancak İstanbul mın· 
takasının bu hususta ne düşün
düğµ merak uyandırmaktadır. 

İzmirlilere; böyle bir temas 
teklifi İstanbul mıntakası tara· 
fından yapılmalıdır. Kendi ka
buğu . içine çekilen, etliye sütlüye 
karışmıy.ıın ve Milli Takım teşkili 
mevzubahs olduğu zaman oyuncu 
kayırmak için bocalıyan İstanbul 
mıntakası bu yolda en ufak bir 
hareket göstermekten çekiniyor. 

Bunun sebepleri muhteliftir. 
Ancak hatıra iptida gelen sebep, 
son hmir • İstanbul temasında 
İzmirin lstanbulu mağlup etme
sidir. 

Muhakkak olan şu ki, İzmir 
sporcuları son seneler içersinde 
büyük bir tekamül göstermişler
dir. İzmirde bir Sait, bir Vehap; 
bir Sabahaddin, bir Fuat ve bir 
Hakkı yetişmiştir. 

Son bir sene zarfında İzmire 
gelen Macar, Yunan ve Romen 
takımlannın hepsi de yani yedisi 
de mağlup olarak lzmirden ayrıl
mışlardır. Bu neticeler İstanbulu 
düşündürecek kadar vazıhtır. 

Öyle zannediliyor ki, İzmir -
İstanbul teması, İsmirin kat'i bir 
şekilde lehine neticelenmek ihti-
malini taşımaktadır. İzmirin böyle 
bir galebesi, milli takım satlarında 
az, çok bir değişikliğe de sebep 
olacakbr. - Aduan 

* Son Posta: 
Biz her fırsatta İzmirlilerin 

bilhassa son sene içinde çok 
terakki ettiklerinden ve bir İzmir
lstanbul maçının lüzumundan 
bahsetmiştik. 

Kendi faaliyetile iktifa eden 
İstanbul futbolcularının İzmirle te
mas için kendiliklerinen harekete 
geçmiyeceklerini de bu husustaki 
mutalealarımızda ilave etmiştik. 
İzmir muhabirimizden aldığımız 
yukarıdaki mektuptan; bu tema-
sın lüzumunu lstanbul'lulardan 
daha fazla hisseden İzmirli spor
culann ciddi ve behemehal neti-

Salihli'de Futbol 
Mıntakası 
Açılıyor 

Salihli ( Hususi ) Salihli 
gençliğinin her türlü ihtiyacım 
düşünen Cümburiyet Halk Fırkası 
bura idare heyeti bu defa Salih
lide mevcut dört kulübün ve civar 
kazalardaki kulüpler sporunun 
terakkisi için Salihlide bir futbol 
mmtakası açılmasını lüzumlu gör
müş ve umumi merkeze müracaat 
etmiştir. 

Umumi merkezden alman ce
vaplar mOsaittir. Telgrafla, açı
lacak Salihli mıntakasına tesçil 
olunacak kulüplerin tarihi tesis· 
leri, kulüp isimleri, aza adetleri 
ve nizamnameleri istenmiştir. 

C. H. F. kulüplerden yukarı
daki evrakı alacak ve yakında 
merkeze gönderecektir. 

Açılması pek muhtemel olan 
futbol mıntakasının bir an evvel 
teşkilini gençler heyecanla bek
lemektedirler. 

Kocaeli Yeni HilAI Kulubunun 
T sı vzlhi 

Muhterem gazetenizin 2 J /9/933 
tarih ve 1135 sayılı nüshasının 
spor sayfasında İzmit muhabiriniz 
tarafından kulübümüze atfen ya
zılan (Adapazan'nda kulüpçüler 
ihtilafı) serlavhası altındaki ya
zıyı okuduk. 

Kulübümüz azası arasında iki-
lik değil bilakis çok samimi ve 
sıkı bir rabıta mevcut olduğu 

gibi son intihabat dahi tam bir 
ekseriyetle yapılmış ve yeni idare 
heyeti ekaUiyetle . değil ekseri· 
yetle seçilmiştir. idare heyetine 
girmek istiyen azalar ise heves• 
karlardan olmayıp kulübün teşek
külünden beri kulüp umurunu 
tedvir etmiş ve uzun müddet ida-
re heyetinde vazife görmüş ça
lışkan ve tecrübdi zevattan mü
teşekkil bulunmuştur. 

Cereyanı hale vakıf olunma
dan verilen malumatın tavzihini 
aaygılanmızla rica ederiz. 

Yunan Taki.mı 
Balık esire 
Gidiyor 

l Bu hafta Balıkesir çok zevkli 
bir futbol maçı seyredecektir. 

Y unanistanın en kuvvetli ta
kımlarından Patras Olimpiyakos 
takımı şehrimize gelecek ild 
maç yapacaktır. 

Pazartesi günü Bahkesire ge• 
lecek olan Yunan takımı ilk ma• 
çını çarşambaya Balıkesir şampi• 

yonu İdman Birliğile cuma günll 
de Halkevi Şehir talamile yapa• 
caktır. Bu takımın gelmesine bil· 
yük yardımı dokunan sporcuların 
hamisi Ali Hikmet Paşaya spor• 
cular ve spor sevenler minnet 
hissetmektedirler. 

Ba:ıkesir GUç Ve Yurt Maçı 
Balıkesir ( Hususi ) - Cuma 

günü Güç ve Yurt takımlan 
karşılaştılar. Birinci partide Güç• 
lüleri hakim bir oyundan sonra 
iki ve ikinci kısmın başında 
üçüncü gollerine mukabil Yurtlu• 
lar harekete gelerk iki sayı yap• 
mışlar oyun Güçlülerin 2-3 gale· 
besile neticelenmiştir. 
Anl<ara Eskrim Birincilikleri 

Hak km da Tebliğ 
Ankara mıntakasından: 
Ankara mıntakası eskrim bi• 

rincilik müsabakaları kılıç, epe, 
flure olmak üzere her üç silahtan 
6 teşrinievvel 933 cuma günü 
Evkaf apartımanındaki mmtaka 
spor salonunda saat 14 te icra 
edilecektir. 

1 - İşbu müsabakalara işti· 
rak edecek eskrimcilerin Türkiye 
birincilik müsabakalarında derece 
almamış olmaları ve müsabaka 
şartlerını haiz bulunmaları ve 
lisansiye olmaları şarttır. 

2 - Müsabakalara iştirak 
edecek müsabıkların isimlerini 
en son 2 teşrinievvel 933 günU 
akşamına kadar mıntaka merke: 
zindeki heyetimize bildirnıelerı 
ve müsabaka günü mezkur saatte 
mıntaka salonunda hazır bulun
~lan mercudur. 
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Genç dul kadın hOnp bln

,nr ailıyordu. Hizmetçiai teaelli 
Yerdi: 

- Ailamaym hanımefendi. 
Allah kocanızı çok aeviyonnuı. 
Onun için kendi yanına aldı. 
Sizin b6yle ağladığınızı duyacak 
oluna yanından kovup yine aize 
sl•derir. 

Genç dul kadın bu sözlere 
inandı, matu; ve bir daha atla
mad;. 

Kat'iyen 
Genç, ıGzel kız daktilo olmak 

lcln m6racaat etti. Mlleueaenin 
aılldtır6, genç kızı tepeden br
aa;a kadar ıiizdükten 10nra: 

- Size it veririm amma, de
di; ıözllniiz akpma kadar pay
cloa zamanı ha ıeliyor, ha ple
cek diye duvardaki aaatte ol
ma11n. 

- Hayır efendim kat'iyyen, 
benim kol saatim var, ona ba
karım. 

Ne hale geldiler 
lllfteri: 
- Ben yqillikten bqka bir 

py yemem, dedi, ne koyun ne 
kuzu ne dana •• 

Ganon biraz dllfllndü .• 
- Yeşillik yiyenlerin akıbet· 

leri çok fenadır efendim.. 
MBfteri merak etti: 
- Ne olur? 
- Bakın! Şu pifirdiğimiz da· 

ular, kuzular, koyunlar hep ye
lillik yerlerdi. Şimdi ne hale ıel
dilerJ •• 

Kısmet olmadı 
- ,. Uyumamanın çareleri " 

lıdmli kitabı okudunuz mu? 
- Bqladım natat, fakat bir 

tirli bitirmek kısmet olmadı. iki 
•yfa okuyunca uyuyuveriyoram. 

- Benimle evlenmek 
ffrvetini terk etti. 

- Evlendiniz mi?., 
- Hayır, o ıervetini 

ben de onu terk ettim. 

içim bütün 

terk edince 

- Aşk Eon bahara benzer. Fırtına 
ile başlar, fırtına ile biter. 

Daho iyi 
Genç ıtızel 

kadmm toparla· 
cık omuzunda 
mini mini bir 
sivilce çıkmıştı. 

Bir doktor ça· 
pddı. Doktor 
sivilceye elile 
dokundu: 

- Merak edi· 
lecek bir teY 
değil Hanıme
fendi, bir mel
hem veririm. Sll
reniniz, üç glln 
IODra bir daha 
ıelip f6rllrllm. 
Yalnız bir tasla 
au getirseniz de 
ellerimi ~ıkaam. 
Doktor ellerini 
yıkadı, renbiz 
IU aimaiyah oldu. 

ikinci ziyaret
te, doktor oda
ya ıirer fİnnez 
hizmetçi suyu 
ıetircli.. 

- Doktor B., 
Hanımefendi liy 
ledi.. Ellerinizin 
kirini almak için 
bir IU yıkamak 
ki& ıeJmiyor .• 
Bir maayeneclen 

Göz Kırpıyorlar 
Plaj pek ıHız, 
Uzakta yalnız, 
lki l!&n kız 
Göz kırpıyorlar. 

Gözleri güzel, 
Yüzleri güzel. 
Sözleri giizel, 
Nükteleri Tar. 

De:ıizde durgun. 
Yüzenden yorgun. 
Kalbime wrgun. 
Bunu kim duyar! 

Yanaşamadım. 
Uzakta kaldım; 
Hulyaya daldım 
Akşama kadar! 

Muz8ffer Kemal 
- Eyvah bir tüfek patladıL 
- Hiç korkma ıeni vurmaz; bıl-

dırcın avına çıkmışa benzemiyor. 

Anlatlldı 
Genç kadın 

genç erkep liy· 
ledi: 

-Senin esmer 
kadınlardanhot
landığuu duydum, 
ben urqm oldu
ğum halde, beni 
sevdiğini aCiylii
yorsun, bu nasd 
olur?. 

-Neye olma
llD seni çok se
viyorum. 

- Ya bira
mer ıtlzeli kar
ıma çıkıverse?. 

- OnudaH
veriml •• 

- Hanfimlzi 
daha fok .. 

- Belli olmaz. 
- Meaell iki-

miz birden de
. Dİze dtlpek "'" 
veli hanpaid 
lmrtannua? •• 

Genç erkek 
biraz dÜfllDdll: 

evvel bir de mu
ayeneden IODI'& 

yıkasanız daha 
iyi olacak .• 

- Bu, lıpanyol tuvaletini yapmak nereden aJWma geldi, bilirmiıiniz? .. 
- Bilirim, tam meVBimidir .Iapanyol nezlesine tutuldunuz af. 

- Sen biraz 
ytmaek bilinin 
deiil mı"? •• Ken
di kendini kar
tarabilininl 

1 1 

1 
Sevinç 

1 
Dostum Suphi gtile oynaya 

ditçiden çıkb: 
- Yahu, ne oldun bu sevinç 

ne? .• 

Ram6a ÇıAlınırbn 

1 
Bende 

Yatlı illin flzliiğibıl evinde 
unutmuştu. Tramvay me•kifinde 
ldlçllk bir çocuğa 10rdu: 

- Y avrom, fU plen tramva
yın llzerindeki IAvbayı okuana: 

Unutmak için 
- Dişçiye fitmiıtim.. difimi 

' çektirecektim. Şitli • Tlinel midir? 
Çocuk, Alimin yüzüne baktı: 
- Ben de ıizin piyim .• Da

ha mektebe fidip okumak JU• 
mak 6ğrenmedim. 

Ah bilsen neler yaptım, 
Seni unutmak için .. 
Binbir yollara Baptım; 
Seni unutmak için.. 

Çok. üzüldiim ilkönce, 
Düşündüm gündüz gece; 
Bir yar sevdim görünce, 
Seni unutmak için .. 

Senden artık kurtuldum, 
Aradığımı buldum; 
Amma epi yoruldum, 
Seni unutmak için.. ......... .... .• 

- •••... 1. 
- Dişçiyi muayene hanesin

de bulamadım. Ben ıelmeden, 
o çıkıp gitmiıl. 

Lokantada 
Müşteri listeyi okudu: 
- Garson bu nasal liatel ye

mekler çok pahalı, insam kor
kutuyor. 

- Bu bir ıey değil efendim, 
dünkii listeyi patron yaplDlfb. 
Yapbktaa 10nra bir kere obya
JllD ... keDclilİ bile k..-ldu. 

Ba çalınan tangodur delilmı"T •• 
- Sen de hiç birtey bilmnD; 

Vala ~yorfut 

kendHerl söyledi 
Kararmıt insanlar ,eçiyorlardı, 

herkes: 
- Plljda yanllllflar. 
Dediler, ben menk edip ken

dilerine sordum: 
- Mavaalardaa vapurlara ki

.er tatmzl 
Diye ceYap verdiler. 

·ze;k ..... b~:~-ı: 
Sayfiyeden clanmlltlerdi. E91-

lerine ıirince falU'dılar. Onlar 
yokken hınız IÜ'DÜf, evi soy• 
maflu. Erkek : 

- Hum, dedi, un uhibi 
İmif. 

Kanaa aonla: 
- Neredea ...... ? 
- Heıpyi ahp lltirclltl 

balde menin daarclald ramini 
laraJmut. 

H~ 
Hanım hizmetçiye -1endi : 
- Glilallm ne it flrtlyonn? 
- Hiç efendim.. 
Hanım bu sefer ufllia bağırC 
- Ahmet sen ne yapıyonaa? 
- Glllatlme yarclıaı ediyorum! 

Habrlanm 
Bir doktor: 
- Tlıt.6n iaunlan unutkaa 

yapar.. demifti; derhal itirazlar 
batladı. Biri: 

- Ben, dedi, bütln 6mrilmce 
ıiıara içtim. Hiç unutkan dejl
lim. 

- Ben de .-ra içerim.. fa
kat daha mektepte iken ezberle
dijim Tevfik Fikretin 11 kılıç ,. 
11UUDUmelİDİ fimcli ezberden 
" Çekiç albnda muhakkar ezilit 

günlerce n 
• Bir kıhç parçam bir tiği mtılüp 

olmak için.. ,. 

Diye baflar, .aiha1ete kadar 
okurum: 

Daha ltekide api feyİ iddia 
etti: 

- Benim kadar cıpra içen 
obnwn, dedi; aabableyin yakar 
akpma kadar hiç .&adlrmeden 
lçmm bammla beraber pae clet
clapm 11ma beni dojmtu 
ebenin anama: 

- Hanım s&zel bir otJun 
olclul dediğini hlll habrlanm. 

. - Kırk defa Dif"nlanacağınısa, 
kırk defa nİf8ll ataaydımz, timdi il· 
tediğiniz oeyi kolayblda vurabilirdi
niz .. 

Vız Gelir 
Hiç oyun yapamezFın, 
Boyle şeyler vız gelir .. 
Kalbimi kapamazsın, 
Böyle şeyler vız gelir ... 

Tı· :rübem ftl'dır aşkta, 
A ı;: k olmım bu yqta; 
~ ·n anlamadın hafta, 
Uoyle teYler YIS gelir .. 

l\uıbimde vardır sızım, 
Bana nas yapma kızım.. 
Z nnetme ki yalıuzım; 
lfoyle te1ler vız gelir .•• ...... ·--



Güzelliğin 
Sırn 

Çocuk iç_in Kroşe 

Güzelliğin mn ciltteki adale
ıerd r. Bu adaleler yorgun, tem· 
bel bar bale geldikten aonra cilt 
bozulmıya baflar. Bu adaleleri 
harek,.te gtirmek için çare yüze ~ 
1DUAjdar. Yüz masajı hakkında 
muhtelif fikirler vardır. Franaada 
parmak maaajı aıstemi tercih edi
liyor. isminden de anlaşıldığı 
üzere bu masaj parmak uçlarile 
yapı'ır. Bu acemiler için en ko
laylıkla tatbik edilecek masaj 
fddid r. Fakat senelerce ihm 1 
edilmiş bir çehrey~ bu I!:. s 

kifi degildir. Her cilde bu r ·~· 
jı tatbik etmd.. te doğru degi&Gİt. 
M~aeli 1ngilterenu. Lavua rutu
betli olduğu içiu lngiliz kadınk.n
nm cıldi kalmdır, adaleleri tem
beld r. Eğer bunlara kuvvetli bir 
masaj yapılmazsa yüzleri sıkıfbr
mak mümkün değildir. 

Her kadın için en doğru yol, 
bir mütebassasa masaj yaptırmak
tılldır. Fakat az bir idmandan 
ıonra odada bu masajları yapmak 
mnmk-ndtir. Gelişi giizcl f:rem 
ve losyon s6rmemelidir Adale 
masajı sistemi, en muvafık musaj 
sist,. · dir. Masaja başlamazdan 
evvel b·r mutahassısın tavsiyesile 
alda nız kremi yüzünüze süriinüz. 

Birinci res mde görüldüğil 
here pannaklanmu kıvınnız, ya
naklarmıza doğru parmaklarımzı 
bastırarak Jirütünüz, burundan 
ağıza doğru indiriniz, çeneden 
teb r yanaldan geçiniz. Hare
ketleri dejmı qağıdan yukan, 
aaidan lola J&pmaz. tekrar geriye 
cllameyiaiz. her harekete yeniden 
..... yuuz. G~z kapaklanna ve 
ak altlarına .,. ...... 2klal'IDIZlll ucile 

masaj ppmız. Burundu başlayıp 
göz kapaklarına geçiniz, buradan 
gözlbı albna geçerek tekrar yu
kan çıkınız. Gözlerin kenarlarında 
buruşWdar vana bunlan gider
mek için daha kuvvetle masaj 
yapmahcLr. Burundan başlayıp, 
alma geçmeli, tekrar buruna inip, 
çıkarak idmana devam .?diniz. 
Luruncbıa ağza inen masajı yap
nak için ağzın albndan baş
lıyarak burun deliklerine kadar 
çıkmab, adaleleri bu suretle ha
rekete getirmcl dir. 

Masaj için iki elinizi beraber 
kullanmalısınız. Badehu çenenizin 
albndan kulaklannıza bir mendil 
bağhyarak yanm saat yatınız. 
Hergtın bunu tatbik ederseniz, 
aarkmBS1oa mani olursunuz. 

ince deriler, yağla deriler ku
ru deriler ayn ayn masaj sistem
lerine mubtaçbr. Kuru derilere 
Jağh krem, yağlı derilere kuru 
krem alrmek lizlm. Boyuna ma
saj yapmak için (2) numaralı 
resimde gösteradiği here elinizi 
çenenizin altı.odan bqhyarak kuv
vetle boyuna indiriniz. Bu hare
keti muhtelif defalar tekrar edi
niz. Bu hareketi sol ommunuz 
üzerinde yayıp, sol omuza kadar 
indiriniz. Boğazmm ui elinizle 
tutunuz, bqamza sap çeYİrİDİz. 
Badehu ağ elinizle muaja baş
layıp, sol eliaizle boğazınızı bı
tanaz. Ba defa da aağ omuzunu
za babuya çalışınız. Ba muaj 
yalnız boyun için delil, omuzlar 
Ye amudufıkari için de faydahchr. 

Bugün Ne \'emek Yapsam! 
Eyi Çay Nasıl Yapılır? çaydanlıkta yüz derecei hararette 

y yapmak ga et kolaydır. 
herkes e ı çay yap maz. 

Ça) m cinsi ne dar idi olur .. a 
o t eğer p nnea ni bilir eniz, 

, ydpab 1 nız. 

Modelde gördüğünüz krOfe 
kazak, genç kızlar ve çocuklar 
~A gayet zarif bir şekildir. Ka· 

zak açık, orta, koyu üç renk 
yiinden örüliir. Bu yqil, kahve 
rengi, mavi arza edilen her renk· 
te yapdabilir. vnnek için evveli 

ParisRadyo 
Haberleri 

Paris, ( Husust ) - Some 
Boalanger terzihanai bu seneki 
meşherinde 1900 model tqhir 
ebniftir. Bunların anamda en çok 
nazan dikkati celbeden ldiaik 
ceket tayyörlerdir. Bu tayyörlerin 
içersi-e muhtelif renklerde ipekli 
satendeu blüzlar geyilmekte, ve 
bu blüzlar ldlc;ük ciçekler ve ya
lame ile süslenmektedir. Kollan 
kısadır, gerek önleri, gerek arka
lan delroltedir. 

Patu terzihanesi gümüş işle
me& turkoavaz ve elmasla İflelllllİf 
modeller teşhir etmiştir. Selong 
terzihanesi de elmu bilezikler ve 
inci kolyelerle tam eski modalan 
ihya etmiıtir. Bu sene elmas mo
duı o kadar fazladır ki gündüz
lük .O.it.eler bile bunlarla süa
lenmektedir. 

Bu aeneki şapka modası da 
bqı tamamen örtmekte ve ense· 
den aşağı inmektedir. Tayyörlerle 
küçük ıapkalar geyilmekte, bun· 
lar tllylerle ıllılenmektedir. 

Akşam iskarpinleri yedi muh
telif renkte ipekli satenden yapıl
maktadır. Terlikler de ayni tekil
de ve renktedir. 

Yeni çanta modelleri de muh
telif hendesi tekiller arzetmekte
dir. Bunların arasında ehram şe
kli, müselles teklı vesaire vardır. 

==-=========---
kika b1rakırs1DJz. Çaydanlık ısın
dıktan sonra yapraklan içine 
koyarsınız. Tekrar üzer.ne sıcak 

su döker, çay yapraklarını yıkat· 
s.nız. Bu suyu da dök ersi rıiz. 
Badehu sıcak suyu çaydan ağın 
üçte birini örtecek miktarda 
doldurursunuz, diger ça) danlığın 
üzerine koyup demlendirirsiniz. 
Eğer çayı semaverle yapanuuz 

Ç y y.ııpmaA &Ç•D IU)'U e~veli 

kaynatmalı. Badehu çay yaprak· 
lannı diğer bir çaydanlığa koy· 
malıdır. Fakat yapraklan koy

mazdan evvel bu çaydan) ğl •ıt
mak lazım. Bir miktar s.cak suyu 
çaydaoLgua içme döker, bir da· 1 daha nefta olur. 

ı 

Kazak 
arkanın aşağısından bqlamalıdır. 
40 mra lirdükten sonra ylnün 
rengini değiştiriniz. Bundan d• 
40 ara ördükten sonra içlncl 
renge geçi niı:. iğnelerin şekli ( 1) 
numaralı şekilde gösterilmiştir. lfi 
iflerken her sıra bittikçe tersini 
çeYiriniz. (2) numaralı ıekilde ol
dup gibi ığoeler altüst olmak-

f ?.) /') r u ···.; • o· .":,. "·~: . r··v 1. . . . . . . . . . 
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Sonbahar Şap
ka Modelleri 
Sonbahar yeni tapka almak 

mevsimidir. Bu nlabada verdi
ğimiz modeller, Avrupada en bO
ytlk meşherlerin teşhir ettiği mo
dellerdir. Sol taraftaki bere yq
lı kadınlar için ideal bir beredır. 
ince bir tül bu şapkayı daha ko
laylıkla gimeyi temin eder. 

Solda ikinci şapka, Pariste 
ciddi kadınların kullandığı bir 
modeldir. Öne mütemayildir, 
eger saçlar uzun ve ondüleli ise, 
bunları mubaf aza için şapkanın 

kenanna, kadifede llstildi bir 
kenar geçirilir. 

En çok kullanılaa moc:leH, 
llçtinctl şapka modelidir. Şlpka 
Coramoy kadifeden de, arkasın
da siyah kadifeden bir lmrdelam 
vardır. Gençlerin en çok • ullan
dığı model, sağdan birincisidir. 
Bu şapkanın ortası basık, arkası 
uzundur. Geniş kenarlı uzun 
şapkalar da yine V3rdır. Sağda 
aşağıda gösterilen modelin ortuı 
bej rengi fotwden, kenarlan 
kahve rengi kadifecleodir. 

~------:------._. ........ _______________ _ 

Karilere Cevaplarım 
latan! ul'da Ak ııruy'da S ılııre il 
istediği iz çamurun ismi Ka i

forniya çamurudur. Bunu nerede 
bulacağm:..zı size ancak hususi 
surette bildireb rriz. Bır p lla 
beraber hakiki a zi bildi
riniz. 

* Şiflı'de H. m 11. 
l.tediiiniz çamur Kalifomiya 

çamurudur. Nerede satıldağım 

anlamak ıçm. bir pulla. adresi
nizi Son Posta ka ın &a}fasa mu
harrirliğine g6nder ı:. 

• 
1 t• 

tın ımk11 • do& • :"\ ,. J ll ıt· tkı k rı 

Sorduğunm suallerin cev pla• 
nnı almak iç'n bir pulla Son 
Posta kadm S11yfası mubarrirliğia• 
mftracaat edin z, isminizi bildi-..... 



Beyaz Perdeden Ha erler 

t dız a r o 1 k e-
a a~ o ın 

uÜç ela 
• • s 

Holivut, ( Hu i ) - D di-
·e s fal et... Bu 

n HoJivutta id .. 
detle hüküm "yo . Dedikodu, 
sin a yıldıılannın sen l rdenberi 
tutulm oldUkl rı bir tnlı tır. 
Kıs ançlık evvelce daha a.z.dt. 
Biribirlerini anan ytldızlar 
pe az tesadüf edilirdi. F kat 
ıon :ıamanlarda kısk nçhk illetine 
tutulmıyan yıldız hemen kalmamış 
gibidir. Bugün bir çift ipek çorap 
bile yıldıtları skandırmak için 
kafi geliyor. Dı, .::bilirim ki bugün 
burada k 'mse birihinni çekemiyor, 
yıldızlar biribirlerinin gözlerini 
oyn;ıak için fu-sat bekliyorlar. 

Sefalete gelincei geçen en~ 
lerde Holivutta sefalet, gözle 
görünme) ~ee kadar azdı. Günde 
ancak iki dolar kazanan garson 
yamaklan bile hayatlanridan 
memnundu. · 

Eaknt iktısadi buhran etrafa 
uzun brn klı pençelerini aldır
dıktan sonra sefalet, kendini en 
geniş mikyasta göstermiştir. En 
meşhur yıldızlar bile günün birin
de iş. · ve. sefil kalm m k için 
her çareye baş vurup istikballerini 
sağlama b ğlamıya gayret ediyor
lar. Bazan ikinci sınıf yıldızlann 
ekmek pıırası bile bu1amadl.kla
rım görmiye başladık. Kumpan
yalar mütemadiyen tasarruf ted
birleri tatbik edi) orlar. Fazla 
işçilerni çıkanyorlar, ücr tleri 
azalhyo ar ve bunun neticesi 
olarak sefalet günden güne arb
yor. Bu vaziyet karşısında Holivut 

kinleri " Açlıktan Kurtarma 
Ce "yeti " isminde bir teşekkül 
vücude getirdiler. 

Bu cemiyet meteliksiz kalan
lnra ve açlıktan ölmiye mahküm 
olanlara ekmek parası temin 
ediyor. Geçen bir ay zarfmda 
dokuz yUz elli kişi bu cemiyetin 
yardımına muhtaç kalmış, bu 
ıuretle muvakkat bir müddet için 
açhktan urtulmuş?nrdır. Fakat 
bu korkunç vaziyete rağmen yıl· 
dızlar birbirlerini kıskanmak has-
talığından bir tiirlü Yazgeçemi
yorlar. Burada meslektaşlannı 
en ziyade kıskanan yıldız kimdir, 
bilir misiniz? Ben size söyleyim: 
Mirna Loy. Filhakika güzel Mir
na, başkaların o her hareketini 

her yeni şeyi kıskanıyor. Size 
birkaç misal göstereyim: 

Cici yıldızlardan An Harding 
geçenlerde gü~el bir öpek sabn 

almışb. Mima Loy bunu görünce 
ortaya bir yığın dedikodu çıkar
dı ve kıskandığını açıkça söy
ledi. Yine güzel yıldızlardan 
J Harlov Holivut'a gezmek 
için gelen zengin bir İsveçli ile 
hbap olmuştu. Mirna Loy bunu 

d laskandı ve müthiş bir dedi
kodu fırbnasına sebebiyet verdi. 
işin garip olan tarafı şudur ki 
Mima Loy hıkançlığmı hiç ak-
mıyor ı ça itiraf e i-

• 
zı e Girmiş le Marlen Ditri 

• a er na 
Büyük Bir 

Rolünü Temsil 
Fi imde 

Edecek 

Holivutun en kıskanç gıldızı Mirna Log 

Esrare-ngiz yıldız Maden Ditrih 
geçenlerde kendi hayatına ait 
bir filim çevirmiye başlamışb. 

Güzel yıldız henüz bu filmini 
ikmal etmeden büyük tarihi bir 
filimde b rolü oynamak üı.ere 
yeni bir mukavele imzalamıştır. 

.Meşhur Rus lmperatoriçesi Kate
rina 'nın sevda maceralannı can
landıracak olan bu filimde Mar
len bizzat Katerina rolünü temsil 
edecektir. Filmi hazırlıyan kum
panya bu kurdelenin, ~arlen'in 

diğer filimlerinden daha güzel 
olması için, iktısndi buhrana rağ
men birçok fedakarlıklara katlan
mıya karar vermiştir. Filimde 
lmperatoriçe Katerina'mn aşk ve 
sevda hayalının her safhası in
ceden inceye gösterilecektir. Fa
kat bu filimde aşık rollerini tem· 
sil edecek oJan yıldızlar henüz 
seçilmemiştir ve anlaşılan bunla
rın intihabı da çok müşkül ola
caktır. Çünkü Marlen, kendisile 
oynıyacak erkek yıldızlan bizzat 
seçmek arzusunu ileri sürmüştür. 
Kumpanya ise bu teklife muva
f ak t etmek istemiyor. 

yor. Onun düşüncesine göre, baş-ı den hoşlnnmıyan insanlar kıskanç-
kasmı kıskanmak bir sevgi ese• lık göstermc:zler. Netice olarak 

lf. Amerikada ilk defa olarak 
sesli bir filmin Rejisörlüğünü 
genç bir kadın yapacakbr. Bu 
kadımn ismi Nin Mois dir. Nina 
küçük yaşındanberi tiyatro sah· 
nelerinde çalışmıştır. F kat gü-

ridir. Sevmesini bilmiyen, sevgi- şunu da haber vereyim ki bugün 

Betli Kompson 

Tiyatroda 

AlkıŞlanıyor 
Eskiden sessiz filimde en mü

him filmleri çevirmiş olan ahhar 
yıldızlardan Betti Kompson sesli 
filimden sonra tiyatro hayatına 

geçmiye mecbur kalmıştı. Betti 
birkaç senedenberi Nevyork ti
yatrolarında çalışmaktadır. Ame-

• rika gazetelerinde okuduğumuz 

göre Betti bilhassa son zamnn .. 
lard seyirciler tarafından ço 

tutulmuş ve büyük bir rağbete 

mazhar olmuştur. B tti oyun 
verdiği geceler tiyatro hıncahınç 

dolmakta ve güzel Betti çdıınca 
alk1şlanmakt dır. 

Yine Amerika gazetelerine 
göre bu eski yıldızın yakında 

t<:krar sinemaya geçmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Şövalyeni Bir Kararı 
Son gelen sinema mecmuala

rında okuduğumuza göre meşhur 

komik şarkıcı Moris Şövalye bun
dan sonra çevireceği filmlerde 

ç pkm erkek rolü oynamamıya 

karar vermiştir. 

Jori Ve Jorjet 
Maruf senaryo muharrirlerin· 

den Hanri F alk birk ç tane yeni 

senaryo hazırlamıştır. Bu mev
imd hep · e film alınacaktır. 

hemen bütün yıldızlar Mima Loy 
ile dargmdırlar. Kendisile ehbap
lık edenler günden güne azalıyor. 
Fakat buna rağmen Mirna Loy 
hiç aldırış etmiyor, aleyhinde 
söylenen her söze karşı çılgın bir 
kahkaha ile mukabele ediyor. 

Haftanın Yeni 

nün birinde gözleri hastalandığı 
için artistlikten vaz geçmiş ve işi 

piyes Rejisörlüğüne dökmüştür. 
Şimdi de filim Rejisörlüğü yap• 

Filimlerinden •• 

Cici komiklerden Anni Ondra 'nın bu sene ilk filmini dün ak· 
şamdan itibaren Artistik sinem sında seyretmiye başladık ... Alayın 
Kızı,, ismindeki bu filmde güı.el Anni, rolünü diğer filimlerinden 
dah Jıilzel t il diyo • Nitekim bum resimd si.ı de görüyorsunuz.. 

mak üzere bir muk vele imı:a
lnmıştır. Nina'nın ilk yapacağı 
filmin ismi "Beş ' sesler11 dir. 
Bu firmde Doro vık baş rolll 
oynıyacaktır. 

lf Karol Lombard "Beyaz 
kadın., i minde yeni bir filimde 
baş rolü temsil edecektir. 

'f Komik Şarlo son günlerde 
ortaya tuhaf bir fikir tmıştır. 

Şarloya göre fılimlerde öpüşmek 
çok çirkin bir manzara teşkil et
mektedir ve artık bu usulden vax 
geçilmelidir. Fakat ne yıldızlar, 

ne de Rejisörler, Şarlonun bu fik
rini hiç doğru bulmamıştır. * Holivuttaki erkek yıldız
lardnn Everet Horton ağaç me
raklısıdır. Büyük bir bahçesi ve 
bu bahçede her çeşit ağaç var
dır. Horton dünyanın her tara
fından nadide ğaçlar getirtmek
te, bu uğurda yüz binlerce dolar 
harcamaktadır. 

* Gari Kuper erkek yıldızlar 
arasında boy umnluğu rekorunu 
kırmıştır. Gari geçende boyunu 
ölçtürmüş, 1,92 metre gelmiştir. 

Öteki yıldızlardan Kari Grand 
1,86 metre ile ikinci ve Klark 
Gabl 1,81 metre ile üçüncü gel
mektedir. 

Prensesin 
Eğlenceleri 

Fransız erkek yıldıxlardan Al
ber Prejan .. Prensesin eğlence

leri,, isminde yeni bir film daha 
bitirmiştir. Fakat bu film çevri· 
lirken birçok uğursuzluklar ol
muştur. Filmin iki sahnesi bir 
aksilik yüzünden tamam be 
defa çevrilmiş, her defasınd 
bozuk çıkmıştır. Nihayet albocı 
olarak çevrilişinde istenildiği gibi 
olmuştur. Prejan'ın bu yeni filmi 
bir ay sonra Paris sinemalannda 
gösteriJecektif. ----
''Dünyanın 

Ucunda,, 
Ufa "Dünyanın ucunda,, i imli 

muazzam bir filmi iki kopye 
olar k çevirteceğini haber ver
miştik. Bugün bu muazzam filmin 
F ransızcn kopyesini çeviren artist
i rin isimlerini derccdiyoruı.: 

K the de Nagy, P'erre Blan-
char, Charlcs Vanel, Line Noro, 
Pierade, Bergeron, R;.ymond 
Cordy ve Mady Berrey. 

Bu muazznm eser, bolşevik 
r jiminden kaçm isti) erek Çin 
şimal ve ce1mp orduları arasın-

daki dahili harp sahasına düşen 
ve daim ölümle karşılaşan halk 
kütlesinin heyecan dolu m cera 
ve hayatlannı göstermektedir. 

Bu filmin harp sahneleri Ufa 
tnrafmdan Çinde çekildiği gibi 
Ufa Ncubabe!"b r tiıdyosund 
da muazuoı bir Çi:ı m<iballeai 
inşa edilm~tir. 
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Paramızı Harice Çıkar
makta Kıskanç Olalım 

------· 
Su ile Tedavi için Senede Harice 

Birçok Paralar Dökmekteyiz 
-----· 

içmeleri Daha Faydalı Bir Hale Sokmak Mümkündür 

/ç,,.. ul•rın4a ilr lftCllZON 4qo edilen ..,.. •i11•retıil.,. 
f•N/ında11 lçilme•i 

Gazetelerin Din aayf alanndaı 
- Tuzla içmelerine ıidlnizl 
Tanlyesini ıüphe•iz •iz de oku· 

•uı•unudur. Bilmem aittinlz mi, 
.ıtmediniz mi, fakat ben kendi 
M•abıma görmek i•tedlm: 

- Tuzla içmeleri nedir? 
Ve gittim. 
Adadan inmiıtik. Fakat nl-

nden gelir.eniz geliniz •abahleyin 
Kaprüden Haydarpaıaya hareket 
fden vapurlann ıaat intizamı ıizl 
içmelere kadar götürebilir. 

Yolda fiderken fikri alikane ıizl 
içmelere ait hidiıelerl: daha hu••• 
kılar. Mubaverelerden; Adadan, Ye
tllkByden, Şitliden, Botaziçi rf bi 
lstanbulun uzal: ıemtlerinden relen 
Wk ara91ncla olduj'unuzu aalar•ınız. 

Sonra bir alay hastalık i•ml ltltir· 
.. L Namütenahi taY•İyeler din
Jenfnlz. Henüz yeni rfdenler Hya 
tecrilbeal nok•aa olanlar daha tecril• 

etlenme.ini bilene de bizim diyecek 
bir teyimiz yoktur. Meaeli yanm aaat 
meAfed• Tuzla kByü vardır. Bu ci
varda Kamil Beyin dalyanları, çifliti 
vardır. içmeler •ahlllnde filzel bir 
plaj vardır. Ve nihayet durup hal
kın içmemi, yememi, dolqmau, apte.
banelere taıınmaıı erbabı için tema-
ıaya deter bir manzara teıkil eder. 
Burada pirin fU mı uaı ite yarar: 
Mihneti zevk etmededir alemde hüner 
Gamı şadii felek böyle gelir böyle 

giderf 
Hastayı manen tedHi uıuUl bizde 

henüz mevcut olmadıj'ına göre hem 
haıta ve hem de içmeler tlrketl bun
dan istifade) edemiyor demektir. Bu 
ıibl yerlerde yapılacak teıiıat için 
bize en yakın ve ucuz ve pratik olan 
Bulgariıtanı tav.iye ederim. Orada 
en küçük •u yerlerinden azami 
l•tifade etmenin yolunu bulmuılardır. 

lt;rn• •l•n114•R lir •.U•N .. ,.,.. zi•lllWlril•,.. •çıl•• lç .. •l•r oteli 
.. Werin .azlerinl büyük bir dikkatle ı içmeler tlrketl bir tetkik Hyahatl 
takip ettiklerini glirilrıGnGz. yap•ın ve hatta blrf•ile orada anlaıarak 

Arhk içmelerdeki doktor Celll teıklllt yapmak iizere buraya getirsin -
Beye sormiya da lGzum kalma1. Na.. hastalan manen de tedaviye baılaaın. 
rettin Hocanın dedij'i wfbi yolda bl· O vakit içmelere uzak memleketler· 
len bilmiyene ötretir durur. den de hasta ıelir. Maamafib içmeler 

içmelerin Haydarpatadan uzaklıtt eakbine nazaran çok atır da ol•a 
S2 kilometredir. Pendikten aynbr terakki eaerleri ıöstermektedir. Ev• 
aynlmaz artık umran uan kalmaz, velce bir kulGbe içinden çıkan suyu 
manzara cazip te detfldir. Çorak bir tenekelerle kapının önüne getirirler 
nhrada gider gibisiniz. Fakat içme· ve orada baatalann bardaklarına da-
lere yaklqhtınız zaman bu Abranın kerek içirirlerdi. Sonra açıkta akar 
ortasında ilk tüzel eser görilnlr. bir hale koydular herkes ititerek 
Yükıek, beton ve manzaraaı rGzel bardaklanm doldurmıya batladı. Bu 
içmeler oteli, tren yaldqhkça ataç- filo çıkan •u il.tü muntazam kapalı 
lan ve orada yapılmıt olan ufak te· bir yerde depo ediliyor ve 16 adet 
fek eserleri görmek mGmkiln olur. çeıme haatalann emrine tahıi• edil-

içmeler istaıyonu kilçilk bir bi- mit b~lunu.ror. Bu •uretle. •~yun 
letçi kulübe•ine yerletmlf l.tG örtiilG akıp rıtme.ıne meydan verılmıyor. 
her tarafı açık tahta bir barakadan Evvelce açıkta hacet defedilirken bu 
ibarettir. Sizi burada ·birçok sabalar İf bu,On temiz H çok intizamh bir 
kartılar, yiyecej'e mGteallik birçok bale ıokulmuı~ur. . " 
ıeyler vardır. Bilhaa•a meyvalar.. I•· Trenden inınce cıdden guzel olan 
tasyondan içmelere 10 dakikalık bir otelin önünden ıeçiliyor. 60 kuruı 
yol vardır. Bu yol ln•anlann reçme- duhuliye ile içmelere giriliyor. Orada 
8haden hami olmuı kendi kendine • Eter kendinizin yok .. -
bir yoldur. Çamur olma•ın diye 3 kurut ücret mukabiliDffe husuıi 
biraz kalın kum çakıl dökGI- bir bardak alır.ınız. Fakat 50 kuruı 
mlftiir. Muntazam yGrilnür bir depo b1ralunak lazımdır. l.ter.enia 
;rol dejilclir vea•elim. lçmelH bir 25 kurut mukabilinde hu•u.i bir heli 
Tilrk anonim tirketinindir. Fakat kiralar ve anahtarı cebinize kor.unuz. 
meclisi idare.inin bu iıe çok alaka Ondan •onra doktor Celil Tevfik 
söıterdijine ait alametler pek azdır. Beyin yanına utrar.ınız. Tabiatinizi 
MGdüril Kimil Bey çahımak ve yap- anlabr•ınız •İze kaç bardak içmek 
mak mümkün olan ıeyleri yapmam Jazımgelditini ve bardağı ne suretle 
dememit olmasına ratmen kuvveti içeceğinizi •İze anlabr. Bundan ıonra 
k "fi gelmemektedir. Maamafih içme- yalnız iki it kaim 
ler heyeti umumiyeıinin kifi derece- -içmek ve ~ııarıya taşmmak-
de bak mlı olmamaaı hastalan maddi Temizlenenlere; tavuk, süt, yoturt, 
•urette rahatsız etmiyor. Çünkü mil- ve bun!ann .mamuli~ndan !baret ye-
eulr ıu akıyor, deredilecek hacet meklerı havı ucuz fıyatta b1r lokanta 
yerleri muntazam ve temiz, iıtirahat vardır. isterseniz kendiniz getirditiniz 
edilecek otel cidden ku.ur.uz, yemek yemekleri aynca tahıi• edilen oturma 
yoksuzluğıa görülmGyor. Yalnız ha•- yerinde yersiniz. Mutlaka lokantaya 
taları manen tedavi etmek mGmkün ıitmek ıart değildir. 
cletil. Çünkü hiçbir etlencui yok içmeler için kifi derecede ve aıri 
J~zecek yeri yok, vaktini •eçirecek bir ıekllde propaıanda yapılmamıt-
lqbir teJ rok. fakat yolduk içiacle br. yalım blaktaa .... propaıaa-
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Su Topu Turnuvası 
Büyükdere Yolu Açıldı 

Baılıyor 
Ltaabul, 27 (A. A.) - TGrkly• Deab

çllllr Jlederaıyoauadan ı 29-9-933 cuma shl 
Bl11Gkderede yapılma11 mukarrer Şeref Sa 
Topu turau .. 11 için çekilen kur'a aetlce81a• 
de Su Topu takımlan •t•f'ıda 7ulldıit 
ı•kllde karıllaıacaklan teblli oluaur. 

Feaer - lıtubul Su Topluı Amat8r 
takımı ı Blrlnçl 07ua ı Galata1ara7 • 8e7kn 
Su Toplan Aaatlr takımı ı bdacl 0111• J 

F eaer - Su Sporlan mllsabakHı sallbl, 
Galatuara7 • Be7kos mlHbakHı •allbl 
ftaal mtlaabakalan bir sinde ikmal edlle
cektlr. 

Dikkat: Temsillere tam saat 9 da 
bqlaoaoak, perde açıldıktarı ıoııra 
kapılar kapanacaktır. Biletler tim.diden 
gişede ıatılmaktadır. 

ARTiSTİK 
Sineması 1933•1934 yeni meni• 
mine bilyilk muvaff•kiyetle bqladı. 

ALAYll' 
KIZI 

filminde 

ANNY ONDRA 
herkesi teshir etmektedir. 

İlaveten: FOKS dilnya havadi•lerl 
ve bir çok ıürprizler. 

(7878) 

~-~Bu hafta 411--.. 

FERAH 
Sinemada 

8 llNÇ BIZLAB 
llLfJBfJ 

hi11i fevkalade film ve 

CiNGENE HIRSI 
' Renkli 

Muhtelif varyeteli muazzam film. 
2 biiyllk film birden 

Fiatlarda zam yoktur. 

(7876) --

da ile iılemekte ve ıayanı dikkattir 
ki büyilk bit ratbet te ıörmektedir • 

içmelerin suyu •oj'uk, berrak ve 
hafif tuzlucadır. Terkibinde .ulfat, 
klorür, karbonat dö ıut, manyezi 
kalsine vardır. Hazm1n faaliyet ve 
hareketini tanzim eder, vücudün ifra• 
zatım ve karaciteri tenbih eder. Müd,
rirdir. Taı, tenya dütürür. Milzmin 
kabızlara memesiz ba•urlara faydHı 
tecrübe edilmittir. 

içmeler yalnız kalmıttır. Sıhhi hiz
meti karıısında iptidai şekilden kur
tulmaya çalıımaktadır. lstanbuldan 
biıl ıaat uzakta olmasına ratmen 
Kocaeli vilayetine tabidir .. U-.ıuma 
ait vlliyet yol inıaatından buraıı 
mahrumdur. Senede 20 bin kiıiye 
yakın ziyaretçi gelen bir yer için 
viliyet daha bakımlı olmak lizımdır. 
Viliyet itlerinden i•tifade temini için 
l.tanbula raptı iıtenilmektedir. 

Geçen seneye kadar buraya Hay
darpap - Pendik treni iılemezdl. 
Geçen •ene bqlandı. Fiatlarda da 
yiiuek fark vardır. Ha1darpap -
Pendik 2 inci mevki wfclip relme 22 
kurufo Halbuki Pendikten bir çeyrek 
me•afede olen içmeler için tren Gc
reti Haydarpafadan gidip ıelme 60 
kil•ur kuruftur. Her sene Vitiye git
mek mecburiyetinde olanlar, içmelere 
gittikten ıonra araaındakl ma•raf 
farkından dolayı bir daha oraya dön
mek i•temiyorlar. Harice çıkan bu 
serveti memleketimizde alakoymak 
mümkündür. - HaUI LGtfl 

latanbul Belediyeal Hacıosman bayınnclaa Bllyllkdereye ine 
ufalt yolu dlln bitirmİf ve aeyriiaefere açmıftır. 

Belediye Gazi Hazretlerin.den bu yolu ilk olarak ıeçmelerlnl rica 
ettifi için Reiaiciimhur hazretleri dlln bu rlceyı isaf etmiflerdir. 
Reamimizde Gazi hazretlerinin otomobillerini ve refakatindeki ze
vatı g6rilyoraunuz. 

( Baıtarafı l inci •ayfada ) 
Samsun 27036, Flbüzan 25586, 
Gerze 26251, Saadet 29151, 
Seyyar 22613, Bartın 27877, 

7720, Mudanya 7250, 
bandırma 7580, lzmıt 
Cihat 11717. 

Gnzeı-
4729. 

Bu kıymetler vapurcular tir-
Cide 13388, Nililfer 16281, Ke
mal 23879, A.ya 9969, Tayyar 

ketine sermaye kaydedilmİftir. 
Ve bu karar kat'i bir mahiyeti haiPı 
dir. Binaenaleyh artık vapurcular 
şirketinin sermayesi de anlqıJ.. 
dığına göre işe bqlaması için 
bir mani kalmamıı demektir. 

18946, Selamet 15804, Uğur 
14241, Adnan 41182, Adana 
14788, Bursa 34262, Feyyaz 
9221, Şerefnur 2118, Kırlangıç 

----• Tamamen tamir ve tezyin edllen -----~ 
ELHAMRA SiNEMASI 

Bu akfam ı BÜYÜK GALA M0SAMERF.Si olarak ' 

V AKiTSiZ BABA 
Görülmemit Fransızca ıözlü Paramount filmi ile 
Yeni sineme mevsimine batllror. 

MGmessili: Sevimli ve neıeli jön prCSmye FERNAND GRA VEY. 
harikada : Pariı'in bGtün kibar hayah ile ıık ve filzil kadınlan ıirillmektedlr. 

1

,. biveten : 9 EylUI lzmlr Kurtulut Bayramı ve panayın 1 
... mufassalen gösterilecek ve ayrıca 2 kısımlık s8zlU komik 

Fiatlar: Fotöy maroken 6S - birinci 40 • Balkon 50 kuruf. 
Cuma gUnU saat 11 de tenzllAtll metine duhuliye 211 kuruf . ._ ______________ .. ___ .(7877)---

• IPEB Sinemasında bu ak,am buyuk mUsamere 
Macar ıarkıları-Danılan-ve muıikisi ile •Üılenmiı nefi• mevzulu bGyük film. 

c ÇARDAŞ c 
Oynıyan: • o 1 1 B A B s o N y 

Ayrıca : Paramount dünya havadisleri gazeteıi ve 

MUHLiS SABAHATTiN B. 
tarafından bestelenen ıarkılar ve danslarla 

40 kitilik büyük R E V 0; DÜN • BUGÜN • YARIN 
Tarihi ve modem kostümler - Balet heyeti 

Fletlarde zam yoktur. Blletlerlnlzl erkenden •ldırtn. 
~------~Telefon: 44289 (7871) 

Söz 
MELl!K 
MAHMUT 
MUAMMER 
CAtllDE 
NECLA 

Bir 
1. GALiP 
HAZIM 
VASFI 
'AZIYI! SEMiHA 

Allab Bir 
Rej. ERTUGRUL MUHSiN - Musiki: MUHLls SABAHA TTIN 
Şimdiye kadar göriilen Türkçe filimlerin en ııtızelidir. • (7872) 

~-~BU AKŞAM TÜRK SiNEMASINDA saat 9,45 te 

DEMiR 
Sinema aleminde misli görülmemiı bir deniz filmi : 

PENÇE Şafak Ketif Kolu filmini yapan meıhur reji•Ör 
HOW ARD HA WKS tarahndan ibda edile.o 
Franıızca ıözlü muazzam bir qk ve heyecan filıni. 

EDWARD ROBINSON·Z'ITA JOHANN·RICHARD ARLEN 
baveten: 2 kısamlık komedi • Rövll, aynca manzara. Yerlerinizi evvelclen temin ediniz. Tel. 40890 

~-----------------------~(7875) 



28 Eyliiı SON POSTA 

İTTiHAT ve TIBAKKİ 
- Her hakkı mah/uzdur. - Naııl tloldıı ? .. 

Na•ıl Yaşadı? .• 

Nasıl Ôld4? •• 

~======~Ziya Şakire===========================' 

Kamil Paşa Harbiye Ve Bahriye 
Nazırlarını Değiştirmişti 

Vakıa Kürt Hamdinin, ittihat ı l bu mesele cemiyet mahafilinde 
Ye Terakki cemiyeti Nurosma- tezekkür ve münakaşa edilirken 

• daha mühim bir hadise zuhur et-niye kulübüne bir koç defa girip 
~ıktığı tesbit edilmişti. Fakat, / ti; Kamil Paşa, Harbiye ve Bah· 
milliyet dolayısile Şerif Paşaya riye nazırlannı azlettirmişti. 
mensubiyeti ve onunla olen hu- Meşrutiyet tarihinin en mühim 
ıusiyetine biç ehemmiyet verilme- hadisesi olan bu vak'a üzerinden, 
mişti ..• Tertip edilen vak'a, haki- tam yirmi altı sene geçtiği halde 
katen mürettepti. Fakat, İttihat- bu meseleyi örten esrar perdesi 
çılar tarafından değil; bilakis bugüne kadar kaldırılmamıştır. 
lstanbulda velveleli hadiseler ya- Kamil Paşa kabinesi erkanın-
ratarak cemiyet aleyhine cereyan dan iki mühim nazırın, elimizde 
açmak isteyenler tarafından dü- bulunan hususi hatıratına ve he-
tünülmüş ve tatbik edilmişti. Ne- nüz intişar etmemiş olan resmi 
tekim, bu meselenin mağdurları, vesikalara istinaden biz bu per-
Cemiyetin muhalifleri tarafından deyi kaldırıyoruz; bunun ihtiva 
fiddetle müdafaa ve himaye ettfği esrarı bugün için karileri-
edildi. Bu suretle bunlar da mu- mize, yann için de tarihe arze-
halefet cephesinde kuvvetli bir diyoruz. 

unsur haline getirildi. Kamil Paşa taru/ından Arif Hikmet Harbiye Nazırı Ali Rıza Pa-
>f Paşanın y•rirıe getiriıen Hüsnü Paşa şanın, meclisi hassı vükelada: 

lstanbulda, sinirler gerildikçe (Egv er bir harp olursa, ordumuz 
f ı t kat, böyle yapacaklarına, o za-

geriliyor; iki tara a ayrı an ma - b h yerı"nden kımıldayamaz.) Dediğini · d" man için pek elzem olan u ta -
buat, bu gerginliği tezyıt e ıyor· 1 1 d ve gece evine gelen cemiyet mu-

k. · didatı müdafaa etmiş o sa ar ı, 
du. Cemiyetin başlıca i ı gazetesı rahhaslarma da, ertesi günü istifa 

B hem vazifelerini daha iyi ifa et-
vardı: Tanin, Şurayı ümmet... u- edecegv ini söyledigv ini yukarda 

h 1 f h d d miş ve hem de birkaç ay sonra 
na mukabil mu a i cep e e e Is yazmıştık.. Derhal içtima eden tanbulu kan ve ateşe boğan bir 
belli başlı şu isimler sıralanmış· felaketin önüne geçmiş olacak- merkezi umumi, bu meseleyi mü-
tı: İkdam, Sabah, Yeni ~azete, lardı. zakere ettikten sonra: 
Serbesti, Volkan ... 

Anyi zamand<ı, Murat Bey de 
lstanbula avdet etmiş, (Mizan) ı 
tekrar çıkarmıya başlamıştı. Bu 
muhalif gaztelerden İkdam ve 
Mizan müstesna olmak üzere di
ğerleri doğrudan doğruya Şerif 
ve Amiral Sait Paşalardan 
gizli tahsisat alıyor; kendilerine 
~erilen direktif dahilinde yazı 
yazıyorlardı. Rumca ve Ermenice 
gazetelere gelince: Bunlar esasen 
etrafa velvele vermek için ba
hane arıyorlardı. 

Gittikçe şiddetlenen bu mat
buat münakaşasından en ziyade 
endişe eden Abdülhamitti. Ne
tekim, Kamil Paşayı mabeyne 
celbederek bu mesele hakkında 
llazarıdikkatini celbetti. Bir ta
taftan Meclisi vükela, diğer ta
raftan Şurayı devlet harekete 
geldi. Matbuat Kanununda tadi
lat icrasına karar verildi... Fakat 
bu karar matbuat tarafından 
tertip edilen mitinglerle karşılan
dı. Çok gariptir ki, memleketin 
•ükun ve huzurunu temine matuf 
olan bu kararı istemiyenler ara
•ında, cemiyete mensup olanlar da 
\'ardı... Selanikte Beyazkule bah
Çesinde cemiyet tarafından tertip 
edilen mitingte: 

- Kamil Paşa, hürriyeti mat
buatı tehdit ediyor.. Bu, meşru
tiyete karşı bir darbedir. 

Feryatları yükseliyor.. Kamil 
Paşayı devirebilecek bir sebep 
elde etmek için, en büyük bir . 
hata işleniyordu. 
I Şunu da kaydetmek lazımdırki, 
atanbulun ağır başlı matbuatı, 
bu mesele etrafında oldukça mü
~iyane hareket etmişlerdi. Fa-
'-=::::.:::: 1 -

ti l•tanbul Asliye mıı.hkemeal 
~ ÇUncU hukuk dulreslndon: Halit 

fendinin Hüsniye Hanım aleyhine 
:Çbğı tescili talak davasının 23/9/933 
~rihli celsesinde mcz.bure Hüsniye 
d ltıırnın gelmemesine binaen hakkın
~ öl gıyap kararı ittihaz. olunarak mu
l:lcerne 14/10/933 cumartesi günü saat 
-- de bırakılmıştır. Gelmediği gıyaben 
'l ~hakemeye devam olunacağı ilin 

\lıa ..... 

* Cemiyet, bu mesele dolayisile 
Kamil Paşayı devirecek kuvvetli 
bir sebep elde etmişti. Hürriyeti 
matbuatı tahdide temayül göste
ren bir Sadrazam, şüphesizdir ki 
kolayca iskat edilebilirdi. Fakat 

- Zinhar istifa etmesin. 
Diye Ali Rıza Paşaya haber 

göndermişti... Bu sırada ikinci 
ordu kumandanı Ferik Nazım Pş. 
üç gün mazuniyetle lstanbula 
gelmişti. 

( Arkası var ) 

Başvekil Dün Misafirini Yalov ya Götürdü 
• 

M. Venizelos Bugi"n Pat
rikhaneye Gidecek 

\ 

---•·---
Perapalasta Uzun Süren Bir Müsahabe 

Meclis reisi Kazım Paşa ve 
refikaları, Başvekil İsmet Paşa ve 
refikaları refakatlerinde M. ve 
Mm. Venizelos da olduğu halde 
dün sabah s·aat onda Ertuğrul 
yatiyle Yalova'ya gitmişlerdir. 

Sabık Yunan Başvekilile, Ka
zım ve ismet Paşalar Yalova 
banyolarını ve Millet çiftliğini 

ziyaret etmişler ve İsmet Paşa 
Gazi Hz. nin köşkünde misafir
ler şerefine bir ziyafet vermiştir. 

M. Venizelos bugün öğleden 

• 

evvel Fenere giderek patrikhane
yi ziyaret edecek ve Patrik tara
fından şerefine bir öğle ziyafeti 
verilecektir.-

ismet Paşa ile M. Venizelos 
evvelki gece Perapalastaki ziya
fetten sonra gece geç vakte ka
dar görüşmüşlerdir. Bu mülakatı 
müteakip İsmet Paşa Dolmabah
çe sarayına giderek bir müddet 
orada kalmış ve tekrar Perapa
lasa avdet etmiştir. 

Hal ınşası 
Keşif bedeli 268,415 lira 69 kuruştan ibaret bulunan Unkapa

nında Ayazma kapısında inşa edilecek HAL binası ile RIHTIM 
kısmı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif 
evrakını görmek ve şartname almak üzere her glin levazım müdür
lüğüne müracaat etmeli, münakasaye girmek için de 20,132 liralık 
teminat makbuzu veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 
18 - 10 - 933 çarşamba günü saat on beşe kadar daimi encümene 
vermelidirler. " 5232 ,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Paşabahçt: fabrıkamızda mevcut istimale gayrisalih sekiz yüz 

adet bidon için 6-9-933 tarihinde yapılan pazarlıkta elde edilen fiat 
haddilayık görülmediğinden mezkur bidonlar yeniden müzayedeye 
vaz olunmuştur. Taliplerin 1/10/933 tarihine müsadif pazar günü 
saat on dörtte u % on beş ,, teminat akçderile birlikte Cibalideki 
aatıı komisyonumuza müracaatlan ilin olunur. (5210) 

.:>ayta 13 

En Tatlı Ölüm Nedir? 

Kazların Boğazlarına Hal
ka Geçirmek Yasak 
Baştarafı 1 inci sayfada 

hareketleri yapanlara bir ceza 
veriliyordur. Ceza kanununun bu 
husustaki maddeleri hakkında 
biraz izahat lfıtfedermisiniz? 

- ' O maddeleri biz şimdi 
ıize verdiğim belediye talimatna
mesile birlikte ta bettirdik. 

Onları da orada bulabilirsiniz! 
Daha hazırladığım birçok su• 

aller vardı, fakat sormadım. 
Çünkü sormakta davam et

seydim Santur Bey her biri için : 
- Cevabı İçindedir ! diyerek 

elime bir cilt sıkışbracakb. 
Neticede ben Himayei hayva

nat Cemiyetinden peşimde; sır
bnda bunları taşıyan güçlü kuv
vetli bir hamalla çıkacakbm. 

Suallerimin cevaplerını bula
cağım diye o yığın yığın kitap
ların arasına dalmak mecburiye
tinde kalacakbm. 

Ve ihtimal, ihtiralar uğrunda 
saç ağartan bir alim gayreti 
gösterecek, fakat yine içinden 
çıkamıyacaktım. Yahut okadar 
;:.or çıkacaktım ki siz Son Posta-
da bundan ancak on sene sonra 
şöyle bir ilanla karşılaşacaktınız! 

"Yakında Son Posta da: 
Naci Sadullahın, Himayei 

Hayvanat cemiyeti hakkında se
nelerce süren bir tetebbudan 
sonra hazırladığı yazıları okuyunuz!,, 

~ 

Şaka bertaraf, Himayei Hay
vanat cemiyetinin bir sene zarfın
daki faaliyetlerini gösteren rapora 
göz gezdiriyordum, takdir duy
maktan kendimi alamıyorum. Beni 
olur olmaz şeyleri takdir eder bir 
adam olmadığımı anlamanız için 
yapılan işlerden biraz bahsedeyim. 

Raporun ilk satın şu: 
11 Geçen sene cemiyetin faali

yeti artmış ve halka ( ! ! ) daha 
faydalı olmıya başlamıştır,, ... 

Şimdi raporu okumıya devam 
edelim: 

" Eskiden hayvanlar, ot ar 
üzerine yatırılarak ameliyat edi
liyorlardı. Ayağa kalktıktan zaman 
dikişleri ekseriya sökülüyordu. 
Cemiyetin fahri katibi tarafından 
hediye edilen en son model bir 
ameliyat masası sayesinde biçare· 
ler bundan sonra masalardan 
yavaşça yere indirilecekler, ame
liyat dikişleri sökülmiyecektir. " 
Bunu takdir etmemek imkanı 
var mı? Daha, en son model 
ameliyat masalarına ihtiyacı olan 
çok insan hastanelerimiz varken 
cemiyet, himayesindekileri bu 
mahrumiyetten kurtarıyor! 

Okuyalnn: 
" Şehirin eğlence yerlerinden 

birinde, havuzda yüzen kazlara 
demir halkalar ablıyor, halk ayı 
kazlardan birinin boynuna geçire· 
bilen ona sahip oluyordu. Hal-
buki, bu demir halkalar zavallı 
kazların canlarım yakıyordu. Vaki 
olan ihbar üzerine hayvanlar bu 
vahşiyane zulümden kurtanlmış
lardır. ,, 

Ne vahşet... Düşünün bir 
kere... Eh bunu da takdir etme
mezlik edemezsiniz ya! 

Okuyorum: 
" Cemiyete getirilen iki kurda, 

sahibi çıkıncıya kadar günde 
birer okka et verilmiştir. ,, 

"Rusyadan gelen bir İspanyol 
ailesinin, on sekiz köpeğile on iki 
güvercini cemiyette misafir edil
mişlerdir. ,, 

"Bu sene hastanemize birçok 
ta tavuk getirilmiştir.,, 

"Cemiyetimize getirilen Ruain 
hastalığına müptela olan atlar 
pistolla insani bir şekilde itlaf 
edilmişlerdir.,, 

Kader yardım etmezse, bizler 
bile insani şekilde öldürülmek 
saadetine nail olamıyoruz. 

.. Diğer taraftan insani bir 

şekilde öldürülüş hayvanların mik
tarları artmıştır.,, 

E, cemiyetin hayvanları eski
ıinden daha ıefkatle himaye etti
ğine. ~undan kuvvetli deliJ isteye
mesınız ya. 

"Birçok genç beygirler, ehilsiz 
eller tarafından nallanmaktan kur
tarılmışlardır.,, 

" Nilüfer Hanım sekiz, Santur 
Bey altı konferans vermişlerdir.,, 

Güzel amma yazık. İıte böyle 
habersiz,sessiz sedasız verirler de 
bulunup istifade edemeyiz! 

"Londra himayei hayvant ce• 
miyeti, gazetesinde cemiyetimizin 
faaliyetlerinden bahsetmiş, ve bu 
makale, çok kimselerin nakdi 
muavenette bulunmalarını intac 
etmiştir. ,, 

Rapor, hayvan muhiplerinden 
- bu tabiri rapordan aldım - bir 
ıene zarfında cemiyete teberruda 
bulunanların isimlerinin listesile 
bitiyor. 

Şimdi cemiyetin bir sene zar
fında yaptıklarını öğrendiniz. Ar
tık, himayei hayvanat cemiyetin
den bahsolunduğu zaman: 

- O da neymiş, ismi var cis
mi yok... Cemiyeti Akvam gibi 
bir şey! 

Diyenlerin ne kadar haksız 
hareket ettiklerinin takdirini sizin 
insafınıza, idrakinize bırakıyorum. 

O, her, hüsnüniyetle, hayırha
hane çalışan müesseseye dil uza
tan, galiba bayvanlann bulduk
ları bu hudutsuz himayeyi çeke
miyorlar, kıskanıyorlar. 

Ben, hummalı faaliyetine hay
ran olduğum bimayei hayvanat 
cemiyetini, hakkındaki iftiralardan 
tenzih etmek islerim. 

Bu itibarla, cemiyetin hayırlı 

icraatından biraz daha bahsetme
yi bir vazife bilirim. 

Naci SaduJJa lı 

Poliste Katilim 
Diyen, Adliyede 
Masumum Diyor 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
aonra serbest bırakılmışlardır. 

- Fakat zabıtada başka, 
adliyede de başka türlü ifade 
yerilmesinin sebebi nedir? 
. İşte Müddeiumumiliğin şimdi 

üzerinde durduğu bir nokta! 
Şurasını haber verelim ki her 

şeyden evvel zabıtaya malum 
ihbarı yapan çocuk tutulmuş, 
sorulmuş. o: 

- Ben bu haberi Litros'ta 
bahçevanlık yapan Ramazandan 
duymuştum, demiş, bu defa Ra
mazan getirtilmiş, evvela: 

- Haberim yok cevabını ver
miş, biraz sıkıştırılınca: 

- Evet, damadı Süleyman 
vurmuş diye işitmiştim, rivayet 
Süleymanın annesinden menkuldü, 
demiş. 

Bütün bu adamlar da adliye
ye gönderilmişler, fakat orada 
snbest bırakılmışlardır. Maama
fih ihbarı yapan çocuk bugün 
bulunarak yine dinlenecektir. 

* 
İlave edelim ki: ilk günlerde 

habra gelen maz.nun Yani el'an 
aranmakta. 

ISTANBUL 4m-.. 

Havagazi Şirketi 
30 Eylül Cumartesi günü saat 
14,30 da Beyazıt'ta Elektrik 
Evinde verilecek olan ameli 
yemek ve pasta pişirme daire
sine bütün Hanımefcndilui 

davet eder. 

"---ım---· (7832) 4111 



14 S!yfa SON POSTA 

p ta üphe Vardı! • 
-·----

Otuz sene evvelki şairle bu
günkü şair. 

Beşbin 

yalan, mu 
yemin ederim ki bunlar hep 

bir sır var .. r "' a ka Resminizi Bize Gönderinz 
Esma sultanın bütün kanı 

oeynine hücum ediyor; bayılma· 
mak için dudaklarını ısırıyordu. 
Tiryal mütemadiyen Ebri Ref
tann kolunu dörtüvor, kulağına 

eğilerek: 

- Fırtına başlıyor. 

Diye fısıldıyordu. 
Hüsnümelek, derhal aklını 

başına toplamış, büsbütün masum 
bir tavur almıştı. 

- Af buyurunuz aslanım .. 
huzurunuzda söylemiye hicap ede
rim. Fakat, mademki aslanım me· 
rak buyurdular, hakikati arzet· 
mek isterim. üç gündenberi fena 
halde burnum kanar. Ne ittimse 
bir türlü kestiremem. Geçer diye 
de Hekimbaşıya haber gönder· 
medim. 

Esma Sultan, genış bir nefes 
almış ve derhal sozu Hüsnüme· 
leğin ağzından almışh: 

- Aslanım.. hakikaten merak 
edilecek hal, teşrifi şahaneniz 
esnasında benim dairemde idi. 
Ayni hal vukua gelmişti. lkrah 
buyurmamanız için söylememiş· 
tim. Zaten o yüzden de istikbali· 
niz şerefinden mahrum kalmışh. 
Kirli elile ensesini tutmuş olsa 
gerek ••• 

ikinci Mahmut hem~iresini de 
dinledikten sonra biraz sükunet 
kesbeder gibi oldu. Fakat saray 
hayalının icababndan olarak her 
nedense padişahın kalbinde, hain 
bir şüphe doğmuştu. 

Bu sözleri dinliyen Tiryal ile 
Ebrirdtar, kulaktan kulağa şöyle 
konuşuyorlardı: 

- Beş bin yemin ederim ki, 
bu sözler yalan... Muhakkak, ara
ların da bir sır var. 

- Ne o!abilir? .• 
- Bunun için şimdi bir şey 

söyleyemem. Fakat bunu anlamıya 
çalışacağım. Bundan sonra, bu 
köçek karıya göz açbrmıyacağım. 

Bu sözleri söyliyen Tiryaldı. 
Ve söylerken aldığı tavırda, teh· 
didini behemehal yapacak der~ 
cede bir azim ve kudret vardı. 

O gece ikinci Mahmut ile, 
kadınlar, Esma Sultanın sarayın· 
da misafir kalacaklardı. Geç vak
te kadar eğlendikten sonra, her-

SON OSTA 
Yevmi, Sigqsi, Havadi• ve 

Halk gazetesi ............ 
ld . 1 tanbul : Eski Zaptiye 

are • Çatalçeşme sokıığı No 25-1 

·-----
kes kendilerine tahsis olunan 
dairelere dağılmışlardı. Bu müd· 

.. * Size Tabiatinizi Söyliyelim 
det zarfında Esma Sultanla Hüs- Resminizi kupon ile gönderiniz. 
nümelek vakit bulup konuşama- Kupon diğer Bayfamızdadır 
mamışlardı ... Tam dairelere çeki- L._ _____________ _,I 
lecekleri zamun İkinci Mahmut: 6 Konyada S. N H. : (Fotoğrafı· 

- Bu gece hizmetimize Hüs· nın dercini istemiyor.) Fazla şa-
nümelek baksın. kPlaşır, dili çapkıncadır, sözleri 

Diye irade etmiş.. Melek te batmaz, neş' esini kolaylıkla etra· 
mecburen padişahı takip ederek fa sirayet ettirir, gülmesi boldur 
onun dairesine girmişti. Şimdi ve kahkaha ile güler. Yemek iç-
Esma Sultanın ne büyük merakla mek hususunda cömert davranır. 
kendisini beklediğini biliyor; vakit 
bulup ta vaziyet hakkında ona 
malumat veremediğinden dolayı 
içi, içine geçiyor .. Ayni zamanda 
yaralı delikanlıyı da fena halde 
merak ediyordu. 

Tam, daireye girip te ikinci 
Mahmudun yatmak için soyunmıya 
başladığı zaman hafifçe kapı 
vurulmuş.. f çeri giren hazne dar 
usta, elindeki gümüş surahiyi 
getirerek, masanın üstüne koy
muştu. İkinci Mahmut bunu gö
rünce sordu : 

- Nedir, o.. Usta? .. 
Haznedar, derhal cevap verdi: 
- Soğukça şerbettir, şevketli 

aslanım... S\,lltan hazretleri, se· 
lam buyurdular. Aslanımı hararet 
basmıştır. Elceğizimle bir şerbet 
ezeyim de kendilerine yollayım; 

buyurdular. 
O sırada, ikinci Mahmudu 

hakikaten içkinin buharı sarmış
tı.. Derhal, sürahinin boğazından 
yapıştı. Kana kana içtikten son
ra, dilini, damağını şapırdatb: 

- Var söyle hemşireye.. El
lerine sağlık gönlümüzü aldılar. 
Onların da gönülleri şen olsun. 

Dedi.. Hazinedar usta, yerlere 
eğilerek geri geri çekildi. F nkat 
kapıdan çıkarken Hüsnümeleke 

gözlerile gizlice bir işaret etti. Gön
derilen şerbetin manasını, Hüsnii
melek pek güzel sezmişti. N~te· 
kim, aradan çok geçmeden Pn
dişab esnemeye başladı. Bir az 
sonrada derin bir uykuya daldı. 

Hüsnümelek hemen koyu 
renkli bir şala bürünerek, bir 
gölge gibi sessiz sedasız kapıdan 
kaydı. Divanhancleri dolaşb. ken· 
dini mümkün olduğu kadar nö
betçi saraylılardan saklıyarak 
Esma Sultanın dairesine var
dı. Kapıda kendisini hazinedar 
usta karşıladı. 

14 M. M. S H. : (Fotoğrafının 
dercini istemiyor.) Asabi ve hır

çındır. Çabuk müteessir olur ve 
değişir, Huyuna ve suyuna gitmek 
lazımdır. Kızdığı zaman tok söz
lü ve sergeş olur, gözüne her
şeyi alabilir. Yüzüne gülenler, 
menfaatlerinden çok istifade ede
bilirler. Başkalarının elem ve ke
derlerine kolaylıkla iştirak eder. 

25 Konyada S. Nuri Ef. (Fotoğra· 
fının dercini istemiyor.) Kendi 
halinde ve uysaldır. Hayab hadi
sesiz ve sade geçebilir. Maruz 
kalacağı hadiseler üzerinde te· 
vakkuf etmezse alakasını alaka
sızlığa tahvil edebilir. Canı kıy· 

metlidir. Mes'uliyetten, zarar ve 
tebJikeden korkar, bu itibarla 
ihtiyata fazla riayet eder. Başka
ları için kederlenmek ve başını 

dertlere sokmak istemez, kendi
sinden talep edilecek fedakarlık
ları yapamıyacağını açıkça söyle
yip muhatabını ümide düşürmez. 

Y apamıyacağı bir şey için boş 
vaitlerde bulunmaz. 

26 Korıyada .M. Nuri Ef. ( Fotoğ· 
rafının dercini istemiyor.} Sofu
cadır. Rahatine pek düşkünlük 
göstermez, kusur bulmaksızın 
bulduğunu yer ve giyer. Gurur 
ve azamet taslıyamaz. Kızdığı za· 
manlarda bile şiddet gösteremi
yen sakin, müctenip ve endişli 
bir hali vardır. Menfaatlerinin is-
raf ve ziyaına müsaade edemez, 
ferağat hislerini pek işletmez. 

27 Samiye Hadım: (Fotoğrafının 
dercini istemiyor.) Zeki bakışlı, 
hamarat ve işgüzar bir ev kadı
nıdır. Hayatının büyük bir kısmı 
ev işlerile geçebilir. Evin her 
türlü işlerini görmekten yılmaz, 
temizlik ve intizam bahsinde titiz 

Telefon - 20203 ' 

Esma Sultan u;umuyor, ken
disini bekliyordu. Büyük bir sa
bırsızlıkla sarışın delikanlının ne 
olduğunu sordu... Hüsnümelek, 
herşeyi olduğu gibi anlath. O 
anlattıkça, Esma Sultan da fena 
halde helecanlandı. •ikide birde, 
Melek'in sözünü kesiyor; ellerini 

davranır. Misafirliğe pek gitmek 
ismiye bilir ve gittiği yerlerde 
rahatla yemek yemez, su kahve 
içemez, tabiatine muvafık bir iti· 
na ile pişirilip pişirilmediği şüp· 
besini taşır. Eskilerini tamir ile 
yeni yapar ve elbiselerini uzun 
müddet temiz ve yeni olarak kul
lamr, mal kıymeti bilir. hiçbir 
şeyi israf etmez. 

Po ta kutu u · lstaobul - 741 
'f.t lgraf : l~tanbul SON POS ı A .................... 

ABONE FİATI 
'.I'CHKlYE ECNEBl 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 ,, 6 Ay 1400 

" 
400 ,, 3 " 800 ,, 
150 ,, 1 .. 300 

" .................... 
lıelen evrak gerı verilmez. 

l•anıard n mes'uliyet alınmaz. 
Cevnp için mnktuplura ( 6) kuruşluk 

pul ırv" ı liizımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Ga1.t>temizde çıkan re im ve yazıların 
bütün hakları mahfuz ve 

gazetemize aittir. 

l 

biribirine vurarak: 
- Ya ölürse.. ya, burada 

ölürse ne yaparız? 
Diye dövünüyordu. 
Hüsnümelek, sözünü bitirdiği 

zaman: 
- Hadi kalk, gidelim bakalım. 
Dedi. Hüsnümelek: 
- Fakat.. Ya, aslanım uyanır 

da beni yanında bulamazsa .• 
Diye mukabele etti. Esma 

sultan: 
- Merak etme.. gönderdiğim 

şerbet onu hiç olmaı.sa dört beş 
saat uyutur. 

Cevabını verdi. 
( Arkaaı var ) 

28 [skişchirde: T. D. Hamın: 
( rotoğrnfının dercini jc;temiyor. ) 
Görgülü, tok gözlü ve kibar ta· 
vırlıdır. Kendisine mahsus bir 
eda ile ağır ağır konuşur. Küçük 
şeylere ehemmiyet vermek iste
miyen müsamahakar ve müstağni 
bakışlarile muhite ve muhatabına 
hürmet telkin edebilir. Her şeyin 
iyisini geymek ve yemek ister. 
Yaşlı olmasına rağmen güzelliğini 
ve cazibesini muhafaza etmiş gi
bibir. 

Yemeklerinizin 
NEFASETiNI 

ve 

LEZZETiNi 

Eylfıl 2& 

müstahzaratı 

AT 

Yalnız AMA K Baharatını 
k malda temin d bili• • • e e sınız. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSF TLI 

HULASASI 
kullanınız.. Her eczanede satılar. 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Sabnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada sanatoryomu için Mayıs 934 sonuna kadar Inzumu 
olan muhtelif cins taze sebze ile 90,000 adet günlük yumurta ve 
20,000 adet mutfak yumurtası olbaptaki şartnamesi veçhile ve ıO 
Teşrinievvel 933 Salı günü saat 14 te aleni münakasa suretile 
muamele yapılmak üzere münakasaya konmuştur. isteklilerin mü· 
racaatları. " 4873 ,, 

t s 
························································~ 

ı * ı ADV I )#. ...................... , ........................................... l ... 
ı ı 

28 EylQI Perşembe \ 
lıtnnbul - 18 gramofon: Plô.k 

neşriyntı, 19 Kemal Niyazi D. ve ar
kadnşlnn, 20 Nebil oğlu İsmail Hakkı 
Bey, 20,30 Kemani Re~nt Bey ve 
arkadaşları refakatile · Vadia Rıza H. 
ve Muzaffer Bey, 21.30 gramofon, 22 
Anadolu ajansı, borsa • haberi, saat 
ayan. 

Moskova - Hergünkü proğram. 
Varşovn - 19 Plilk, 19.40 kahve

hane musikisi, 21 orkestra, 21.55 
muhtelli, 22.15 orkestranın devamı, 
23 dans musiJ...;si, 23.45 dnns şar1rıları. 

Peşhı - 20.25 Piyano konseri, 
21 harici siyaset, 21.55 igan musikisi, 
23.20 opera orkestrası, 24 Fr. epom 
dair konferans. 

Viyana - 20 ''Gülüniir, yaşanır, 

evilir,, ismi verilen neşeli Avusturya 
operetlerinden şarkılar, (senfonik takı· 
mı refakalile), 2 L.15 "musiki öğreni· 
niz isimli konfcmns, 22.-10 senfonik 
ko~~cr. 24 dans plôklan. 

Milano • 'l'orino • Floransa 
20 Haber, plaklar, 20.25 ecnebi 

fünnile haberler, 21 haberler, temsil, 
plfık konser. 

Prag - 20.10 Neşeli neşriyat, 21 
senfonik konser, 23 son hııbcrler, 
23.20 orkestra konseri. 

Zürih - 20.10 ltalyan ho.vn ve 
şarkıları, 21.20 naı kon ervntuvnrın· 
dan naklen konser, 2~.40 monolog. 

Roma - 21 HabHler, pluk, 21.!iO 
''Ruy Bina,, isimli opern. 

Bükreş - 18 Kouscr, Hl,20 deva· 
mı, 20 20 hnfıf musiki, 21 tagl1nni, 
2 ı .25 bü~ ıik orkestra konseri, 22.20 
deva.mı. 

Laypzig - 20 Enmburgdan Brahm· 
sm eserlennden konser, 21 skeç ( mu· 
iki rcfakntile ). 

Brcslnu - 21.15 Şarkılar, 23.45 
tarihi bahi!!ler, 24 Bcrliııdcn naklen 
dans mu ikisi. 

29 EylQI Cuma 
Moskovn - Ilergünkü proğrnoı, • 
Varşova - rn,35 Hafif musik1ı 

20,25 Muhtelif, 21 Senfonik konserıı 
23 Dans, 23,80 Spor haberleri, 2s,4 

Dans musikisi. . 
Peşte - 20,20 Stüdyodan: J3it 

perdelik temsil, 21 Barbierde Sevil!~ 
operasından parçalar. (Pllik ile). 21.ı.ıv 
Haberler, 22 Cazbant, 28.20 Odl 
musikisi, 24 Signn musikisi. _ 

Viyana - 20 Pi~ ano • Keman ~e · 
man aletlerile sonatlar, 20.50 MuBl~ 
parçaları, 21.10 Haberler, 21.35 ~ 
neşriyat, 23,10 Haberler, 23,30 u 
musikisi. 

Milano - Tor:ino - Fıoransa bf 
20 Haberler, Plak. 20.20 Ecııe t 

lisanile haberler. 21 Haberler. Konsc ' 
21,35 Orkestra, 23 Plaklar. ı0tJ' 

Prng - 20.30 Haydenin rokko tiJ) 
sikisi, 21 Muhtelif, 22.35 Haende 
eserlerinden eonatlar. g1 

Zürilı - 20.25 Şen şarkılar, sotı 
Radyo orkestra ı, 21,35 Skeç, ,E~ d o
haberler, 22,15 Şnı kılar, 22,35 btu ) 
dan naklen: ... e eli musiki. eıi· 

Roına - 21.83 llcUinin "Gece g 
cisi kndın,, isimli operası. . ., . ,rµt. 

Bükreş - 20.40 Puccını nın 
BOHEME,, operası. eh·~ 

Ereslau - 20 \Vıllıln DUS 8eti· 
cserlc·rinden konser, 21. Ui }faik k00 

~ ı llufıf ve dans pnrçuları. 

-Rıza şinden Çık r1ı111a"1;! 
Hamallar cemiyeti gaze.t~JJldeJJ 

gönderdiği bir mektupta ı!ın iır' 
çıkarıldığı için Ahmet Ef. 1rf.ııı
deki kesedarı vuran ha~al hJ" 
nın işinden çıkarılmadıgını, ileti 
disenin şahsi münaferetlell 
geldiğini bildirmektedir. 
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HASAN özlii UNLARI 
IRMiK 
PiRiNÇ 
YULAF 
ÇAVDAR 
BEZELYE 
NiŞASTA 
PATATES 
MERCiMEK 
BREKFAST 
Saf, sıhhi ve gayet 
mukavvi ve mugad· 
d=wr. Vitamini en çok 
ulan bu mükemmel 
özlü unlar iJe çocuklar 
ve binıassu memedeki 
9ocuklar az zaman 
aarfında neşvünüma 
bulurlar. Kemikleri 
kuvvetlenir, çabuk dit 
çıkarırlar, çabuk yü
rürler. :Neşeli, ınhhatlı, 
tombul olurlar. Her 
nevi Basan hububat 
unlaıile yapılan ma
hııllcbi ve çorbalarm 
leızetlnc payan olmaz. 
25 kuruştur. Hasan 
ec.ıa deposu. 

BASAN Kuvvet Şurubu 
Zafı umumi, kansızlık. romatizma, Sar'a, sırıwa, kemik, sinir, damar, verem 

hutahklannA, yürümeyen, dış çıkarmıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara (5134) 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 

Deniz Yollan J şletmesi 
ACENTALARI: 

Karakö) - Köprübaşı Tel. 42362 
Sırktcı Mtihürdar zadıı han 

'J'elt!on: 22740 

Karadeniz SUr'at Postası 
KARADENiZ vapuru 28 Eylül 
pertembe 18 de Galata nhtı
mından kalkar. GiDiŞTE: ine
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa
zar' a da uğrar. "519'J,. 

Apalık araldı llostuı 
ANTALYA vapuru 28 Eylill 
Perşembe 17 de idare nhtı
mından kalkar. Gidiş ve dö
nlfte Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Kilçlkkuyu, Albno
luk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvahğa uğrar. ..5198,, 

kmtr dr'at postam 
SAKARYA vapuru 29 Eylül 
Cuma 14 te Galata nhtımmdan 
lralkaralc doğru lzınir' e gidecek 
ve dönecektir. "5197,, 

•t. BeftnCf lcr• memur•u

lun•en: Bir bor~aa dolayı mahcuz 
il.mir sobalar ve delme makinesi Ye 

•:Ur 1 10/933 tarihine müaadif pazar 

alnü saat 12 den itibaren BeyUJt 

ko•ka caddesi 80 numarada demirci 

dilrklnı 6nilncle aatılacalrtır. T•lipleri 

... rı-. .1ab 16zumu ilan olunur. (78") 

Z•yl - lzmir ( }iti mektebinden 
~ "''° No. 12H ~·ha4letnameyi lı:ay
~tı.un. Yenisini alacagımdan hükmü 
)ofrtu lzmır .\ lı H .. is malıallE'"İ ıkiııci 
De-le 'mk :\o. :m İ mıhını oglu llaıtan 

--- Zayı: İstanbul im: HaeaiıDdea 1'28 
-..~•inde aldığım tasdiknameyi zayi -111. Yeni•ini alacatJmdan ukiainla 
.............. illa ...... 

n• Nuriy• (1141) 

1 THE<;?.pur~e~~p EN 
1 Polısh - Palestine Line of the Poli•h 

TransatJantic Shipping Co Ltd. 

GOYfJiA -AMERiKA LiHE 
kompnn~ a 111111 18.000 ıo ıltık 

POLONİA 
traııııatlaotık vapunı rarnfınd m yııpıla
cak .. KISalance -1 lanbul. Hayte
Yele • Pir• ıuııs.odakı az·mct ve 
avdet lük~ hılftalık postuıus yukınıfa 
başlayacaktır. Her türlü uri ubabı 
iatirahıdı ı:11mi bu luuau bu trnnsallaotik 
posta vnpunı Sf'ferlerine 27 l~ylülde 
IUlatenceden ba~lıyac;ık•ır. fstan· 
buldan 2 Eylülde harekf'lle Huyfo'ys 
1 'l'eşrinievvf'I sabı.hı saat 7 de 11111 va
aalat ederek l;1tanbul · Hayfa "eyalrn
tıoı 65 saatte yapmış bulunıw tktır. 

8 'I' •şrininvel ge<'e yarısı f!ltanbul
dnn hart·lcPt ve 9 T şriııİe\ v .. ı sant 
4 t.e Ko:3leı•ceye mııva!Mll lt td •c ktir. 
Her tıirlti aır~ ıılıa.t muh~senatıuı n• ı:oıı 
derece saj.dırnılıgı it.Jbarile Lu traıı~nt 
lantik bilhassa so.ıbrılı tr ve kı~ nwv
Iİcolcnnde &t-)alı:ı.t eıirceklı•rc ş ı).ıuı 
tavsiyedır 'l'ıtf-ııiat içıu Galata Fren2-
yan h•nın:ta 3 ii.ucü httı\ kil n 
tı<"C'ntarnıll miiraC'aat.'l'ı•I: 447078 - 41220 

&ullanah net 3 UncJ •Ulil hu
kuk hAkllllllilnden . .Mehmel Nazmi 
Bey ılt• Verjıo Hauımro Şayııuı ve 
mii"s•erf'k<>n mut.asurııf oldukları I\um
kapıda \'adırcı Ah • etçeiebi mahalleııi
nin Boyacı ve Halip.tşa sokııkhınnda 
ef'ki 15 ve yeni 26,41 uuıoarah bır bap 
!ı11De ile dükkanın iı11l<'ı;:ıı) uıı zınınııı· 
da furulııu tııkıuriir edcrt>lc ıcra kılııurn 
•çık artbrma neticesiode :.i9:):; hrn lw
del mukabil nde ıhaıei katıyesı icra kı
Jıumış İst><lu sümüııü mt>bi teslimi Vf'Z· 

ne edılmemeı:ıi üzt>riııe ilıtılt>uın fe,..Jıiııe 
karar verilerek yeniden mü:ı .. ycdf'ye 
vazedilmiş ve açık urttırmasıo•ıı 17- l0-
93i$ tarihine müsaôif SaJı gıiııü Nat 
onbeşte icraaı mulııırrer Lulunwuştur. 
'faJip olımlıırm in~ nH•tı rnulı11mmenem 
olan bt>ş hin liranın ) iızd .. )edı buçuğu 
nisbetiııde P"Y akt· ııiııi hamilen ~ evru 
ve ııaab mnkiırd" 8ultanahmet sulh 
3 üııcii hukıık rıııdıkemı•!'!tııe !) H '4!l7 1111 

ınara ıle 111 ırıırı1ttt l11rı ilün olumır.(lhGG) 

• 
Or.&. BUTIBL 

SON POSTA 

~................... 

Biçki Ve Dikiş Mektebi 
Son FranBız usulünde hendese Ur.e· 
rine, gayet kolay bi9ki ve dikiş 
derıleri verilir. As bilen hanımlar 
S, bilmiyenler 9 ayda hemevi tay· 
yör tuvalet erkek elbise ve gömlek
leri, beyaz çamqır biçip dikerler. 
Şahndetııameler Maarifçe taatiklidir. 
Hergün müracaat Ortaköy 18 Aka· 
retler No 35 Yefso Karaca 

latenbul dlrdUncU icra me
murlujundan: Tamamrna 600 lira 
kıymet takdir edilen Beyoğlunda Hü
seyinağa mahallesinin Eğri sokah'1nda 
eski 20 yeni 18 numaralı kargir bir bap 
hanenin tamamı açık arttırmıya vaze
dilmiş olup l 6-10-933 tarihinde şartna
mesi divanhaneye talik edilerek 4·11-933 
tarihine müsadif Cumartesi günü ıaat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü 
İcra dairesinde satılacaktır. Arttırm1ya 
iştirak için % 7 1/2 teminat akçesi alı
nır. Müterakim vergi belediye, 'faıf ica
resi müşteriye aittir. Arttırma bedeli, 
muhammen kıymetinin % 75 ini bul
duğu takdirde ihalesi yapılacaktır_ Aksi 
halde en son a.rttırnnın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edil<'rek 19-11-933 tarihine mü
sadif Pazar giioü ayni eaatta mezktir 
muhammen kıymetinin % 75 ini tut
mazsa satış geri bırakılır. 2004 numa· 
ralı icra knnununun 126 mcı maddesine 
tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin dahi gayrimenkul üzerindeki 
haklarını ve hususile faiz ve mesarife 
dair olan idllialarını evrukı müsbit.elc
rile 20 giııı içinde icra daireııiue bildir
meleri liizındır, aksi halde lıııklnrı tapu 
sicilleri le sa '>it olmadıkça satış bedelinin 
paylnşmaıımdan hanç kalırlar, işbu 

maddci kanuniye ahkamına göre hare
ket etmek ve daha fazla nıalumat al
mak isti) enlerin 933 2324 doP) a numa
ra8ı İll• memuriyetimiıe miiracaatları 
ilan olunur. (7847) 

Demir 
Karaağaç 

lüğünden: 

.,,. 15 

Çatı Ilinı 
Müesseseleri Müdür-

Keşif bed~li .. 3540 " lira .. 62 ,, kuruş olan Karaağaç müeue
aahnda yapdacak Demir Çab kapalı zarf usulile tekrar minakasaya 
konulmuştur. Eksiltme bedeli keşif üzerinden olacaktır. ihale 11 T. 
evvel 933 çarpmba gilnü ıaat on dörtte müessesede yap!acaktır. 
Resim ve kroki ve prtnameyi görmek ve şartnameyi almak iati
yenler cumadan maada her gfin müesseseye müracaat edebilirler. 
Milnakasaya kireceklerin teklif zarflarına keşif bedeliDİD Jkde yedi 
buçuğu niabetinde teminat akçe makbuz veya mektubunu ve Bele
diye fen işleri mildüriyetinden bu it için yeniden •hnm•f ehliyet 
vesikasını ve blttün ıeraiti kabul ettiklerine dair şerh Ye imza edilmit 
şartnameyi koymalan lazımdır. (5053) 

Istanbul Üniversitesi Mü
bayaat Komisyonundan: 

1 - Cerrahpqa ve Haseki Hastaneleri pavyonlannın Elek• 
trik tesisab pazarlık suretile münakasaya konulmuştur, 

2 - Tesisata talip olanların Ticaret Odasmda müseccel 
elekt:ik tesisatile iştiğal eder bir müessese sahibi Ye İstanbul 
elektrik Şirketinin ruhsatiyesini haiz olmalan ve iyi netice vermit 
telefon sinyal ve motör tesisatını havi büyük elektrik tesisab 
yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri ve mlnakaıaya gir
mek için de mimari bürodan vesika getirmeleri mqruttur. 

3 - Talipler Maarif Vekiletinin Güzel San'atlar akademisin· 
deki mimari bürosunda plinlarla prtnameleri tetkik edebilecek
lerdir. 

4 - lşbu tesiaabn her biri ayn ayn veyahut birlikte ihale 
edilebilecektir. 

5 - Taliplerin ihale günll olan 1 Teşrinievvel 933 pazar ıtl· 
nü saat on beşte herbiri için teklif edecekleri bedelin ytizde 
7,5 uğu nispetinde teminatı muvakkatelerile birlikte Üniversite 
Mübayaat Komisyonunda hazır bulunmaları. (5215) 

T~O.KiYE 

llRAAT 
BANKASı 

·• 
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OTOMOBİLDi KADININ aısssı 

UJDi t itibarile otomobil kaputu, 
nalkın, wıı .11eğı 1 bilael• ebeııllliyet verdi• 

altında neler olup bit• n 
11 .ş<l.pbel141r. 

1 .Urilş meziyetlerinin 
Otomobil lıı:Ullanan ar,Zi etler oto111>bile bil· 

arızi olmadığını b1l1ri;~;ı:a~~ bu neticeyi nasıl 
lltU.aa nrU..mlştı~. r taez O sırf erabaf1 sürer· 
elc1• ettil1 o~u al.ka10

48
81!r: b~rak'bulcüm verir. 

kea el4e ett1Di D9• 
t zdbtan balı• eaek esası teşkil 

etaez, on~~~·bi: ie ptticelerdan bltbaedelim. 

· ~~· T-8 Por4 otomobilini ~üld· z. 
~ • haJ1'9t bir düzgünl • Qöreceıcain 1 ıııa ne ı;~nı lcil ,.. \arzı imalinin aon. 

1şı .. eıcte4ir. a.tlöl llOt~aıe:~ı oıaaaın4an 1ler1 gel-
4ereo• 4alc1k uw ere .... 
m•\lr. 

11 4a .o.rucunün emrin• 
IM"~f:, AD8 111 ucun • ır kun•t1 nr-

uicle 9& ( na 4• Ai,..bilir~:) .!;:ıara nazaran cla•j 
6ır. Te•ı4ı~ı ıcaroaerlnln cıı~:rabanın - canlı bir ıııahi 
ha bafi.t ol•aı b•~!!!!i. ~ ıaaı e41•1 bilbaHa şaya• 
ıruı giıft - emı.r •• "I' 

nı cıucattir. 
. • v-8 •1m41J• llıllal' .,ap\ığıaız ara• 
i•~· • "I' 1 ç k nnet elt• 

balar ıç1n •~f810~!9:!~~.~.~ lıİr lel'eO•J9 lr.a~ 
eden arabadır. oae t ballı4ır JMSJl• ollı9kl• 
eür<iştelci ,aha1 kab111I~ :.ııuınde i~ Porcl, 'ır ploll 
beraber, al•l 'a4e .şera ka\'e4er 81\tabi oW-
benzınıe 17 ili Si :ııom::~at meaeieat aeııılır. 
mobilde teaanut • ece lmakl• beraber araba ta 
T-8 rord-cla bu mez119talm•:~: ~iat ıcuııanış Te ma•• 
manaau .. yin1, aatın ııı ı- • 
ret itibarile ele ıcıarelidir. 

kad D clabl1 QOktul'o Yal .. 
~·f!l'1 Bun4a bilı~~tıı kiti cıe~1ld1r. AJ• 

nız ta1del o bir,~ r T-8 Porcl a bir 'bakınız. 
nı zamanda gllzel ele 0 - ~\ize bir şey IOyleme&e ba, 
6l'tlbanın zerafet1 husu.un 
cet ıcaımaz. 

Rabatlık: a,ında 4e ıcadının al::~:ı :-~:~~;n 
Kadın ~o aene 1~1nde.otomob111 ·~~rb1r~ntor !ubtelif 
ealtenet arebaaı beline getırmiş~e düzgün 1şle7en bir 
eabaptan terekküp ed~rk ~·~~!.!z. Bizde kontor ıçın 41• 
makine olmazsa rahat ı . anlı: zeTkı ael1a, keJ
ter büıGn eabap 4a me1l!~o~tt~~;aJlk ~ eyi 1cuııanışlılık, 
fifet, rahatlık, ae Wlle • 

~&',.,!.,__ 

l 

Atrıların ve so4uk algınlı4ının serf ve 
kati tesirli deva11, ambalai ve lcomprlmeJ 
lerinde ~ atlmetf farikasını fataran ha~ 
killt AsPfRiNdfr. 

lsrarla t#lSPİll • 
2 ve 20 komDrıınelık ambaıaıtarda buıunur 

---~ 
Ambal•il•rd• ve komprl· 
melerfn Gzerlnde ~ 
M•rkaıının mutl•k• 
bulunm•ıın• dik· 
ht ediniıl 

(70M) 

Karaciğer- Mide· Barsak, Taı, Kum hutahklanDJD kat'i teclami için 

TUZLA iÇMBLBBI 
Otel • P•n .. ıon • Lok•nta 

16 Teşrinievvele kadar her ıabah I&&& 6.30 dan itibaren Haydatpqaya giden 
vapurların trenleri ve Cum•l•PI ilaveten ıabah vapurunun treni itme 

.. ______ _. membalanna kadar gider gelirler. (&868) ,.-_., 

11/f/J _____ _. Y I! Z NE C 1 LE R 411-----~ 

T. K. BICKi DiKiS MEKTEBINiN SERGiSi :81:e:!: 
5. T. evvele fadar açıktır. Talebe kaydı devam ediyor. 8 ve 6 aycla 1 Ye j MDede 
~-_. Terzi Maka•tar ve Mualllm wetlftlrlllr. ..__., 

Bu da bir 
sul .. l iLAN 

1 _ lSlilbllftYU!l.~!~~~~e~~~~e~edW. 
2 - Mlldlriyet, mGracaatlan Camadan bqka her,nn kabul eder. 

ve au nuıl 
her ıeyi diriltir, 
canlandınraa 
bu da üzerine 
sürüldüğü yeri, 

Son clefa Oakldar'cla açık TlrMcle 
aulmr eclea ,...... ka1bolu Na .., ... ,... .... ,. .............. ..... 
alt .... defter .. bua • ..- .. .... 
kaclu w............... ... ... .... 
bir ldm1enia iflu J•...,acak ..... 
defterler drdeld ....._. tellla 

3 - Le,n •• Nehari bltiln llcretlerde milıim llİlbette temillt yapallDlfbr. 
.C - Anu edenlere tarifname pnderilir. 

Adres: , ... ~•debatı Polla Merkezi •rk••ı ·Tel. 22S34 ~ (7•> 
ihya ediyor, tazeleıtiriyor 
ve giizellqtiriyor. 

611---~ Lerır • Nehari • Kız • arkek 41m ___ , lfllll-ıı. so Derecellk ~-~ ~----------~ 

INKILAP ıJSBLBBf H~ARiKA RAKI:• ···~ •••• 

Ana - ilk - Orta ve Lise sınıftan ( 1 Letafet Suyu 
MU.a•l•I: NEBi ZADI! HAMDI ~.. ._ _____ .. (7001) --

edUdltl takcllrde mi••• llll'alalacatt 
Ula olunur. 

Açık Tlrbe 58 amurali ha·ı•• 
l Sapbi (78'8t 

let. •••IRCI icra ••••lu
llUHI ... Bir borçtu tlola11 malaca 
ve aatalmaaaa karar nrlla bir ta
lom W.k •la 8-1 .. 932 taılWae ml
aaclif pazar ıld uat 10 ._ ltlba· 
rea Kartalda pi1lcla aatalaea ...... 
talip olaalana mab.Wade buar W• 
aacak memaiaaa •lracaatlan llm-
mu 11'8 obtnar. ( 7865 ) 

Kayit ve kabul muamelesine batlanmlfbr. Rami mekteplere fıçılarda DINLENDIRb~Mlş:rlR. 
muadeleti Maarif VekAletlnce tudik edilmiftir. Gnzide ve ._ ______ • <"'2> _ _. ~--• B O N O ..... 
muktedir bir talim heyefae miliktir. M.n.Laclll ORı KEMAL OSMAN Ecnebi Uaanı tedrisatı• ı ılk kıamın aon iki mmfmdan bqlanır. Son Posta Matbaası uu 

Denler haricinde aynca -ra•ı'I! lisan kurlan Yardır. Yurtluk 1 ~- L-..a. 1. 
r-- Deyı·n 1enedi drar ,_. - •uta "•• 

Cumadan maada bergün saat 14ile18 anamda m&racaat olunabilir. Sahtblı Ali Ekr.. Balıkpazar, 6 İatanbvl Saraf Vuil akay, Poppca ı.... ...... No. 
Calalollu Yanık .. raıl•r ctaddeal Tel. 20019 • (1708) Nefl'lyat MildGril: Halil Uitfl ._ ______ .. (mi)..-.. ~-· Tel : 41235 ._. nn _._, 

İstıinbulveTrakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
F abrikE mızda çıkarılmağa bqlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene •ablmaktadır. fiatlanmız eakisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;:!ıh.. :::.t: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilon 39, 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerdeft cak 
sipariıler bedelin yUzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere deı:bal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek m&l ıirket tarafından m.üşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını g6nderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon aiparit 
edetek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon bapna bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul' da Bahçekapıda 


