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Beledi.ye Seçimi lerliyor 
Çölden Dönen lrkt~şlarımız 

-
Birçok Türk Aile Arabistandan 

Ana Vatana Dönüyor 
Halep, (Huıuıi) - 50 yıl ka· 

dar evvel aaker olarak Ammana 
tiden ve bir daha aul d&neml• 
yerek orada ı&y kurup rerletea 
Tllrlderden 220 ntlfuılu bir kafile 
ana vatana yerJ~ımek tızere ıeh• · 
rimlze gelmitlerdir. Blltlln idetı .. 
rini ve 6z dillerini mu haf aza eden 
hu muhacir kafilesi, Halep Tllrk 
konıolosluğuna mliracaat ederek, 
Türklyeye hicretlerine mU•aade 
edilmeal için Tllrkiye nezdinde 
teıebbOsatta bulunulmasını rica 
etmişlerdir. 

Konıoloabane bu 220 nüfustan 
mllrekkep kafileyi, TUrkiye htl· 
hiımeti hesabına yakmdo buradan 
Tnrklyeye ıevkedecektir. 

Şehir Meclisine Aza S~
çimi Dün De Devam Etti 

Artistler Arasında Ölüm Serisi 
-

Operet Artistlerimiz 
Genç Çağda Göçüyorlar 
Dördüncü Olarak Süreyya Operetinin 

Salihattini De Gözlerini Kapadı 
Muhitlerinde -------~ 

ea çok hayret 1 
uyandıran &lllm· 
ler operet artist
lerimizin ISlllm• 
teridir. Iıtanbu· 

• lun operet ar• 
tiıtlerl araıında ~ 
bir öltım serisi • 
dir gidiyor. 

En •on, bil
basaa Kadıköy 
ve havalisi balkı 
arasında aah
nedekl emaalsiz 
neı' esi, yar atı• Sür•g•• op•r•tlrad•ra bir grup / lla grap- lçlıad• Ş•lılr 
cıhğı, Cüfkun tlgalroıa11a ıeç•n bir lıanım da nrdır/ 

komikliklerile aevilmit olan ······································-······-·············· 
operetçi Sal&hattinin de öHlmllnO, 
öHlm ıeklinl duyanlu hep ayni Bugün 

Kafile btltlla hayvanları ve 
eşyalarlle beraber, birbuçuk aylık 
bir kara yolu t akip ederek liel
miftir. Muhacirlerin ıöylediklerlne 
ıöre, Arabistanın muhtelif yerle
rine yerJqmİf olan daha birçok 
Dıddııltl'r Jsaflle l..ıiade TGrkiye,ve 
6necelderaır. - • 

ıuali soruyorlar: 
j6.lfılıll~""' . ...,. -~..AJ.labL. BWm operet 

~'-Allııllli!l~~;.;;j~J!L:~ ~=-ji~S/ .... .,... artiatlerlae el~'"';.. oldu? •• Hep.t 

Şeria Emirinin Ay lığı 
Beyrut (Huıu~i) - Amman

dan aelen haberlere göre, Şarku
lerden Emirl Abdullah, Filistin 
fevkallde komiaerliğine müracaat 
ederek senelik tahıisatına iki bin 
ıltın ilavesini lıtemiıtir.Komiser bu 
mDracaatı, Şarkulerdenin iktnadi 

1 
vaziyetini ileri allrerek, reddet• 
miştir. Emir bundan sonra ikinci 
defa mUracaat etmit ve komiaer 
bunu İngiltere hariciye nezareti• 
ne bildirmittir. Emir Abdullahın 
e!yevın aldığı tahaiaat 13 bin 
altandır. -• 

j Amerikada 
Yine Greıv 

Marietta, (Amerika) S - Rome'de 
on iki haftalık bir a-rev ilin edllditini 
laaber alan hGkümet, onya 500 a.ker 
MYketmeye hazırlanın thr. Aıker" er 
16 mitraly8z, 400 tlfek, aDngO, gaz 
bombaları ile mlcehbezdlr. 

Uğraşanlara ithaf 

Bir mllddettenberi ant itinin 
dllzeltilmeei meıelesl konuıuluyor. 
Mnıtahslllerle, ıabcılar, bu iıte, 
biribirine mes'uliyet atfediyorlar. 
Bu itin &yle kısa zamanda balle
dllecetıne kanaatimiz yoktur. Bu 
mftnaıebetle alakadarların görme
leri için tu resmi basıyoruz. 

Bu reaim, yuvarlak ve otoma
tik bir inek •ağma tabloıunu 
lf6ıteriyor. Bu yuvarlağın kena• 
nnda bir ağız vardır. Yuvarlak 
yavsı yavsı dönerken ahırın ka
pıauıdan her b6lmeye bir inek 

giriyor. ineğin meme ve kuyrujıa 
otomatik bir aurette temizleniyor, 
ufak bir hareket hay' ana bacak
larmı açtırıyor, memel.:rlne IAatik 
memelikler geçiyor ve elektrik 
tazylkile hayvan 1&ğılmıya baıla
nıyor. O ıuretle ki bu yuvarlak 
tablo tam devrini bitirdiği zaman 
inekler ıağılmıf, kapı açdmıı ve 
hayvanlar, sarasile ve birer birer 
ahırlarına girmiı bulunuyorlar. 
Şimdi bir o cezri çalıımayı Ye 
bir de bizim : 

Sllt ıilah edildi. ediliyor ; 

mınn ı 

dedikodumuzu g6z1Snllne getirin. 
Maalesef arada ne b&ynk fark var. 

* Stıt mllaelesini, belediye ehem· 
miyetle tetkike baılamııtır. Hileli 
ve bozuk ıUt satanlar hakkında 
tiddetli takibat yapılması için 
allkadarlara yeniden emir veril· 
mittir. 

Verilen malümata g6re, bele
diye bu lıin k&k&nden halline 
karar vermiftir. Bu huauıta ıllt• 
çillerle temaalar yapılma• tekar
rliJ etmietir. 

aynı genç yaıta, aynı tekilde, 
ansızın yuvarlanıp gidiyorlar!. 

Zira (Gran prömiye) Sallhat- Sayfadır 
tinin nltımile bu, dördilncUstl olu· 

( Devamı 13 GncO yOzde ) 

Selinikte Bir Hidise 
Yugoslavyalı Gençler Bir 

Vak'a Çıkardılar 
Atina, (Husuai) - Geçenlerde Selinikte Yugoslavya talebesinden 

bir grupla, Yunanla halk araıında bir hidiae olmuf, polilin. müdaha· 
lesi neticealnde, kanlı bir vak'a çıkmadan bastınlmlfbr. HldiH ıudur: 

Yugoslavyalı on kadar genç, Yugoılav millt martım ı6yllyerek 
Vardar mahalleainden geçerken pol:ı müdahale etmek mecburiyetinde 

( Devamı 13 Gaco yüzde ) 

Kafe•ler kalldlktan ao11ra. .-..Ceklel'imlz: 4 



(Jta·lkın Sssi] 
Mektep 
Kitaplarının 
Pahalılığı 

1'Iektep kitaplarının pahalılığı 
hakkında bir takım ıikayeılere 
ıalıit oluyoruz. Bu Vaziyetin 
Halk araıında doğurdu intibaı 
aşağıdakt tekilde tesbit ettik: 

Murat lley ( e.dresiııi vermedi ) -
Mektep kitapları çok pahalı, ıonra 
kitapların fiatJarı aruında makul bir 
niabet te yoktur. SahifHI ve rumi 
daha çok T&rih kitabı (15) kuruıa, 
ondan daha aıı aahifeli Yurt bilıiıi 
(56) kuru9a aatılıyor. Sonra kitaptan 
her yerde bu!amıyoruı, ben çok u:ıak 
yerden a-eliyorum. Elimde liıte b6tiln 
kitapçıları dola9tım, ancak bir yerde 
bulabildim. Acaba bu kitap1arı daha 
ucuı ve her kitapçıda utmak müm· 
kOn <

0 •.z imidir. ... 
Mehme* Sami Bey ( Pa,abahçe 

lekele caddesi ) - Meccani tedriı 
uıulnnn kabul ettik. Cümhuriyet ida· 
rHİ boyuna mektep yaptırıyor. 

Halkta da bill'iye kartı yenilmez 
bir ar:ıu ve ratbet var. Fakat ae 
yalan ıöyleyeylm mektep kitaplapları 
çok pahalı bu,.nn çocutumun 4 
kitabına (598) kuruı para verdim. 
Daha da alınacak var fakat param 
yok. Mektep kitaplar nı herkes 1-ıua· 

madıtı lçlo bir nevi kitap inhiHrı 
dotmu9tur. Kitap ayni olmak 9arti'e 
Hhf Ye buıt •erbe.t bırakılsa raka
bet ha1·I olur. Bundan da fakir ço--
cuk babaları daha dotruıu memle· 
ketin lrf an hayatı iıtifade eder. 

~ 
Hacı Ahmet Bey (Ercnköy İltanbul 

cad<leıi 72) - Eskiden mektep kitap· 
)arını Kadıköyündeki kırtaaiyec;ler 

bile satarlardı. Şimdi yaln z i.taabul
da bir iki yerde aatılıyor. Ben tl 
fuenköyden masraf ederek lıtaobula 
kadar kitap almıya geldim. Sab9ta 
bir nevi inhisar var. Çünkü tabiler 
kitapçılara hiç beyiye vcrmiyorlarmı9. 
Halbuki tütnn, pul, içki de inhisarda, 
fakat Devlet bunlarda hiç olmaua 
yüzde on niıbetinde bir beyiye kabul 
etmittir. Acaba tabiler bu kadar beyi
ye veremezler mi ki herku masraf,.,,,_ 
kitaplarını bu'undukları yerin kütüp· 
hanelerinden 1atın alabi'ıinler. 

Firdevsi için 
Bugün Üniversitede 
Merasim Yapılacak 
Büyük Iran fairl Firdavsinin 

bininci yıldönlimU münascbeiile 
bugün aaat 16 da Üniversite 
konferans salonunda bir merasim 
yapılacaktır. Bu merasim Maarif 
Vekili Zeynelabidin Beyin hima· 
yesinde olacaktır. 

Meraaimde Edebiyat fakültesi 
tarih profesörlerinden Mükrimin 
Halil bey büyük Iran şaırımn 
hayatı ve eserleri hakkında bir 
konferans verecektir. 

Sahte Para 
Samatyada Mihran adında bir 

çocuk tarafından bilet almak için 
tramvay biletçisine verilen bir 
on kuruş:uğun ıahte olduğu an· 
)aşılarak tahkikata başlanmıştır. 

SON POSTA 

DAB(LllBABBBLBB 

~Yepyeni Bir Sahtekirlık 
Bir Adam, Terazilere-Uydurma Damga 

Vurup Para Sızdırırken Yakalandı 
Son zamanlarda Beyoğlu ıemtindekl esnaf dUk· 

kinlarım kontrol eden Damia memurlarını hayrette 
bırakan hadiseler olmakta bu memurlar hangi dük· 
klna girerlerse: "Efendim daha dün sizin memu· 
runuz geldi, kontrol etti vo terazeyi mühürledi. 
itte möhllr.,, Cevabile kartılanmaktalardı. 

ÖlçU kontrol memurları ortada eınafı dolandıran 
bir açıkgözün dolatmakta olduğunu anlayarak za· 
bıtaya mllracaat etmişlerdir. Zabıta · bu açıkgözü 
aramakta iken Takılın cıvarında açıkgöz bir bakkal 
bu dolandarıcıyı yakalayarak polise tealim etmiştir. 

batı temiz bir adam içeriye girerek: 
" - Ben Damga memuruyum. Terazeniıl mua• 

yene edeceğim." Demittlr. 
Açıkgöı bakkal bu adamın tiveıinden TOrk 

olmadığını anlamış, buna emin olmak için de adamı 
lifa tutmuıtur. Açıkgöz dolandırıcı bakkalın ken
diıinden daha açıkg~S'z çıktığını ve kendisinden 
9Uphelendlğinl anlayarak ııvışmak iıtemif, fakat 
bakkal bu adamı yakalayarak polise teslim etmiştir. 
Bu dolandırıcmm üzerinde terazileri mUhUrlemiye 
mahsus aletler bulunmuştur. Koço ismini taııyan 
bu adam bu suretle· Beyoğlu tarafında bir çok 
esnafı dolandırdığını itiraf etmiştir. Koço evrakile 
beraber Adliyeye teslim edilmiştir. 

Hadise şöyle olmuıtur: 
Taluim civarında bakkallık eden bir zat dllk· 

kAnın iti glkU ilo meşgul olduğu bir sırada üstU 

Bir Mücrim 
Romanyaya İadesi Meıe· 

lesi Tetkik Ediliyor 
Tnrk polisi, Romanyada akra· 

basından Hüıeyin oğlu Salih is· 
minde biriıinl öldüren Kö~tencell 
Salim oğlu Hüseyin isminde biri· 
sini Bandırmada yakalamış vo 
diln MUddelumumil'ğe vermiştir. 

BUkreı polis müdürlüğü hüküme· 
timize mUracaat ederek Salih'i 
öldüren Hüseyinin iadeıini rica 
etmiştir. Dun bir muharririmiz 
tesadüfen Hüseyin Ağa ile gö
rüşmilttür. Huseyin Ağa kırk 
yatlarında vardır. Muharririmize 
ıunlar' ıöylemiıtir: 

" - Ölen Salih her im akra· 
bamdandır. Dayım öldll. Bir y~ 
timi kaldı. Emlaki de vardı. 
Bazan ben, hazan Salih bu ço
cuğa vasi oluyorduk. Salih va· 
siliği eyi yapmadığı için hükümet 
beni vasl tayin etti. Salih buna 
kızmıt ve bir gece arkadaşlarile 
beraber beni öldürmeye geldiler. 
Den de canım~ kurtarmak ıçın 
kendia'ni öldürdüm, Köstencede 
muhakememiz; oldu. Mahkeme 
beni ıerbeat bıraktı, ben· de 
geçen Martta Istanbula geldim, 
TUrk tabiiyetine girdim. Çankı
rıya, oradan da Bandırmaya git· 
miştim. Yakaladılar.,, 

Beynelmilel hukuk kaidelerine 
göre Türk tabiiyetine giren bir 
mücrimin Jade edilmeme&i lbım· 
gelmektedir. Fakat bunun için 
de Tilrk tabiiyetine girdikten 
ıonra aradan Uç sene geçmesi 
icap eder. Eğer üç sene geçmişse 
mücrimi Türk Adliyesi muhakeme 
edecekt:r. Müddeiumumilik bu 
gibi noktaların tesbiti için Hüse· 
yini dlin polis mlidürlüğüne iade 
etmittir. 

300 Hayvana 
Ruam Aşısı 
Tatbik Edildi 
7000 Hayva~ın Aıılanması 

Lazımgeliyor 
Fat h hay\ an haatanesinde tat· 

bik edilmekte olan Ruam aıısı 
deYam etmektedir. Şimdiye kadar 
(300) kadar hayvana aıı tatbik 
edilmiıtir, atılanacak hayvan mik· 
tarı (7) bindir. Şimdiye kadar 
Ruam hastalığına tutulmuş bir 
hayvana tesadüf edilmemiıtir. Yal· 
nız l:ir hayvan şüphe nzerine 
müıahede altına almmııtır. Bir 
hafta mUıahededen sonra, Ruam 
olduğu tahakkuk ederH, bu hay· 
van itlAf edilecektir. 

GayrimUbadiller 
Gayrimübadiller Cemiyetinin 

idare heyetinde bir ihtilaf çıktı· 
ğını ve Diştabibi AH Azmi Beyin 
istifaya davet edildiğini yazmıştık. 

Öğrendlğ~mize göre; uzun ve 
gürültülü münakaşalara yol açan 
bu iıtifa teklifi üzerine Ali Azmi 
Bey idare heyetinden ayrılmııtır. 
Mesele kongrede görilşmo mev
zuu edilecek ve ihtilafı doğuran 
mueleler burada konutulacaktır. 

r. 
Istanbulumuzun 

Kurtuluşu 
Cumartesi güuü lstanbulumuzıın 

kurtuluş ) ılJonümüdUr. Hu ıniiııase
betle büyük bir kutlulama tezahuratı 
yapılacaktır. 

F11kat o gün resmi daireler kaptılı 
değ lJir. Yalnız Pazar giinü, bele<liye 
ı:c;imi ıçin ıeyleriııı kuJlanmıık üzere 

memurlara ıziu verilecektir. 

L---------------------

Davacı Gelmedi 
Mahkeme De Masrafları 
Ödemesine Karar Vardi 

Maide . iıminde bir hanım, 
Sultanahmet Sulh ikinci Ceza 
mahkemeıine müracaat ederek 
SUleymaniyo camii kayyumların• 
dan Nazım Beyin, hem kendisini 
ve hem de Tllrklüğft tahkir etti· 
ğini ileri ıürmüştur. Mahkeme 
Müddeiumumilik vaaıtaaile TUrk· 
lüğü tahkirden dolayı Nazım Bey 
hakkında takibat yapılması için 
Büyük Millet Meclisinden müsa
ade istemiıtl. MUlet Meclisi Na
zım Bey. hakkında takibat yapıl· 
masanı kararlatlırmış Te bu kR· 
rar, dün mahkemeye tebliğ edil
mlttlr. Mahkemeye davacı Maide 
Hanım da gelmediği için hakim 
davanın dUımesine ve kendisinden 
Uç yUz kuruş masraf alınmaaına 
karar verdi. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kasımpaşada GüllUhane so
kağında oturan Türkan hanım 
adında bir kadın bir dedikodu 
yilzUnden çıkan kavga neticesinde 
komşusu Sllzan hanımı bir demir 
ile batından yaralamıştır. 

.,.._ Boıtan başında oturan Ar· 
şalos adında genç bir kız bir 
dedikodu yüzünden çıkan kavga 
neticeaiııde komşusu Ihaan Hanımı 
fena halde dövmU9tUr. 

'f Kamil isminde bir geçmişi· 
bozuk Kaaımpaıada oturan Seher 
H. atlı bir kadının bir koyununu 
çalarak savuşurken tutulmuıtur. 

,._ Yani adlı biri Mercanda 
Mustafa Ef. nin odaaından çaldığı 
bir çember makineıini Tahtaka
lede satarken yakalannııftır. 

Birinci teşrin 4 

( Günin Tarihi ] 

fJkmekteplere 
Tehacüm Fazla 
lıkmekteplere bu ıene çok faıla 

tehadlm olduğu için, Aksarayda, s~ 
ful&J'da yeni bir llkmektep daha 
aplmııbr. Bu •ene ilkmekteplere 1927 
doJumlu çocuklar alınmakla beraber 
1928 dotumlu olanlardan göıterltll 
bulunanlar da kadro nisbetinde alın• 
maktadır. 

NUfus Sayımına Doğru 
Mutia, 4 (A.A.) - 935 nGfuı ıa• 

yımı ıçın villyetln her yerinde 
numerotaj yapılmaktadır. 

Maarif MUstetarı 
Maarif Vek&leti müsteıarı Rıdvan 

Nafiz Bey bu ak9am Ankaraya <löne• 
cektir. 

Müıtefar bey diln Beyoğlundakl 
Alman liıulne giderek iki ıaat ka• 
dar kalmıı ve mektep hakkında 
izahat almııtır. 

Asrı Hela 
Sultanahmette yapılmakta olH 

aari yeraltı haliları yakında açıla
caktır. Buradan batka, Sultanham .. 
mında ve Taksimde ayrıca iki yeraltı 
hallaı yapılacaktır. 

Ticaret Odası Toplanamadı 
Ticaret Oda11 Meclisi dQn ekaerl· 

yet olmadıtından toplanamamıttır. 
Aylak içtima Paıarteıl a-OnO yapıla• 
caktır. 

Bir Çöküntü 
Kadıncağız Sofadan Ge

çerken Fena Halce 
Yaralandı 

Evvelki gün Fatihte bir hadiıe 
olmuş, bir evin döıeme tahtaları 
çökerek bir kadın bacaklarından 
yaralanmıştır. HAdise töyle geç• 
miıtirı 

Fatihte hoca idris mahallesin• 
de hoca ıokağında oturan M•o-o 
bure Hanım adında ,bir kadın, 
evinde oturmaktan canı ııkılarak 
komşusu Bahri Efendinin evine 
gitmiştir. Mecbure Hanım Bahri 
Ef.nin evinin ikinci kat sofnıından 
geçerken düşeme tahtalarından bir• 
kaçı ağırlığa tahllmmUl edemiye
rek çökmüf \•e Mecbure Hanımııı 
ayakları, karılan döıt"me tahtala• 
rının araıında kalarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmııtır. Mec
bure Hanım Guraba haataneıinde 
tedavi altına alınmıştır. 

Fena Yağ 
Kullananlar 

Sokaklarda bir takım ıeyyar unaf 
tarafından aatılan börek ·n çöreklerin 
muzır yatlarla yapıldığı muayene ne-

tice1inde anlatılm19tır. Bunlardan en 
çok aatın alanlar mektep çocukları 
olduğu için, umumi ııhhatı koruma 
nokta1ındıan, bu ıibi fena yağlarla 

yapılmıf çörek ve böreklerin satıtı 
kati ıurette yaaak edilecek, bunları 
yapanlar da ceıaya çarpt rılacaklardır. 

Son Posta 'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki : 1 

- Hasan Bey ben uzun 1t· 

aeler eanaflık yaptım. 

... Bu işi iyi bilirim. Her ıif· 

tahda bir bereket vardır. 

... Her işte de öyle değil mi? 

Ba,langıca ehemmiyet vermemeli, 

iıtemeli ki ilerde bereketi olıun 

ıUn geçtikçe .... 

Hasan B. - Aman sus azi· 
dm, gün geçtikçe artım gibi bir 
söz ağzından çıkarma.. Her işte 
sif tabın bereketini aramak doğru 
olmaz. 

Haaan B. - Baksana Kadıköy
de iıleyen bir tramvay evvelki gün 
bir otobüıe çarparak kaza yapma• 
ya ıiftah etti. Siftahı bereketli ise 
o zaman iı kötllleıir. 



4 Bihnci teşrin SON POSTA 

Hergün " !Resimli Makale a En Kuvvetli Silah a 
lstanbulun 
Bitip Tükenmiyen 
Süt Derdi 

Kaç gtindftr yazıp dun1yoruz: 
\ Stit mhtahıillerinln son top
) lantısında tatanbulun ezen "iti 

derdi" tekrar tazelendi. Mfistahsiı
l ler, seyyar ılt aatıcılannm hile
den bir t6rl6 yazgeçmediklerinl 

ı 116ylediler. latanbulda hilesi% 
j * Abpnın temini için uğraJIDak 
iatediklerini, fakat ıüt sabcılannın 
bu iıe yanaımadıklannı ileri 
drdüler. 

Jf. 
Snt, hastaya da, diriye de çok 

llb:umlu olan hayati bir gıdadır. 
Yediden yetmişine kadar süt 
içmeye muhtacız. Çünkft süt, hem 

' besleyici, hem de tedavf edıci ve 
tifa 9ferici bir maddedir. Fakat sft
tlin bu ~erlmleriuden istifade için 
hile3İz, temiz Ye yilkıek derecede 
olması 1arttır. 

Eıefle IOyliyelim ki bu glhı 
latanbulda, bi.hassa sokaklar ara· 
aında sahlan ılltlerin, yakanda 

. ıaydığımız hasaalara sahip oldu· 
junu iddia etmek çok zordur. 

Bu gün ıftt içmekten vaz geçen 
bir çok kimseler tanıyoruz. Bun
lara, niçin ıilt içmediklerini ıoraT
ıanıı size ıöyle derler : 

- Hiylesiz olduğuna .inanamı
rum ki. 

Bu cevap, 1stanbol gibi, genİf 
belediye teıkilita olan bir ıehir· 
de çok acıdır. Şehirlinin ııbbatini 
korumak. ona temiz ıu, temiz 
gıda temin etmek mecburiyetinde 
olan belediye, bunlal"ı baıara• 
bilmek yolunda bir çok kanunt 
1alablyetlere miıliktir. Bu salibi
yetler noktası noktasına kullanıl
clıja takcllrcle her teY bqanı...._ 
olur. Fakat Beledlyeye sorarsam% 
aize şu cevabı verecektir: 

• - Memurlarımız, zabıtalbe· 
lediye nizamnamesindeki hnknm· 
lere tevfikan sUtleri dikka\lcı kon• 
trol etmektedir." 

Ancak bu söz, ıehirde hiylell 
alit bulunmadığını ıspat edecek 
kuvvette değildir. Şu halde ne 
yapmalı? Bizce yapılacak iş basit 
ve bir tektir: 

Belediye, yediden yetmişe 
kadar berkesin gıdası olar, snt 
itini kendisine baılıca siyaset 
yapar ve ıehirliye hileaiz, temiz 
ıilt içirmek için her tUrlG tedbire 
baş vurur. Eminiz ki böyle yapıl· 
dığı takdirde sftt derdi çabucak) 
tarihe karışır. 

Birçok işler baıaran lstanbu' 
Belediyesinin, bunun da kısa bir 
mtlddet içinde llstesinden gele
ceğine emniyetimiz vardır. Amma 
bir ıartla: Bu iti glinlnk siyaset 
yapmakla. ----
Yunan Kabinesi istifa Mı 

Edecek 
Atiaa, a (Huauai)- Hnkimet 

taraftan Kati__.. pzetesİDİll 
Jazdığına g6re Meb'uaaa MeclUi 
kwadi kendini fulaetme.ı içia 
karar •eriiemeue Ayan " Meb
UAD Meclialerini derhal lağvede
cek baflra bir bflkimetia iktidar 
me•kiine ..ı.esı için Çaldaria 
kabinesi is .ifa edecektir. 

iş Kanunu Layihası 
Ankara, 3 - it Kaa•a Jiyi

hasuun ŞUrayı Devlette mllzake
resine ve tetkikine baflanmıfbr. 
Devlet Şüraauun tetkikatı biter 
bitmez layiha Mecliaio bu dene
ıinde müzakere edilecektir. Li
Jiha~ itçi Taziyeti ve sigorta 
teıkilltına dair mBhlm htıknmler 
•evcat bulunmaktadır. 

T abiatte blUUn canlılar biribirlerile mücadele vaziyetindedir. Kuv
vetli, karnı acıktığı zaman kendisinden zayıf olanı arar, bulur, ~ar
çalar ve yel". Bu mücadele ihtiyaci\edir ki, tabiat btıttin canlılara bırer 
ıilah verm · ıtir. Aslanın pençesi, kurdun dişleri onların mücadele sili· 
hıdır. Fakat ya!mz insandır ki aillh olarak ~ekiaını kullan1r ve zeki 
bütün silihlardan daha kunetlidir. Çünkil zeki, bir değil, asırlardan• 
beri yüzbinlerce ıilih bulmuf, kullandırmııtır. 

Siz de inaansmız. O halde yalnız z.ekAnıza g&venini&. Çlnkl en 
· kuvvetli ıilih odur" ve silahı mlll'acaat edilmiyecek bir vuıta gibi 
telakki ediniz. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Büyük Misafirlerimiz Anka
rada Hararetle Karşılandılar 

Ankara, 4 (A.A.) Reiaicumhur 
Hı:. nin bUyGk misafirleri lsveç 
veliabti Prens Gftatav Adolf Hz. 
u. .. .cem .. 1 - ı.m. ......... 
meal Pren1M lngn-ı hazerab 
hususi trenle dUn sabah Ankarayı 
tetrif buyurdular. 

Prens ve preuesler hazerab 
idaayo11da refakatlerinde B. M. 
Meclisi Reisi Kizım, Başvekil 
lamel Pqalar haı.crab, Hariciye 
vekili 'Jevfik Rilttl, riyaseti 
cumhur amumi katip vekili 
Hasan Rıza, baıyaverleri Celil, 
muhafız alayı kumaaulam lımail 
Hakkı beyler bulunduğu halde 
Reisicumhur Hz. tarafından ka.
şılanmışbr. 

Ce~al Bev . 
İkhsat Vekili Tetkik1erine 

Devam Ediyor 
Antalya, 3 (A.A:) - lktaaat 

V eili CeW Bey dtin vüiyetl, ku
mandanlığı, belediyeyi, C. H. Fır
kaam •• Halken ile m&balll n 
mali mleaeseleri xiyaret etmiftir. 
Elektrik Ye çeltik fabrikalannı da 
gezen Vekil bey uhilde teWeJeri 
görmek için denizde bir teaeutih 
yapmııtır. 

Antalya, 3 (A.A.) - lktısat 
Vekili Celil Bey, ABtalya meb •_. 
lan ile beraber bu Abala saat 
7 de Manavgata hareket etmit
lerdir. 

Takdim merasimini müteakip 
Reiıicumhur Hz. ile Preııa ve 
prensealer hazerab ihtiram mera• 
8İml ifa ..._ .-.... Jatama 
önilnden geçmifler " muz.ika 
lsveç ve Tilrk .mar4larını çalmıştır. 

istasyon binasından çıkarak 
otomobillerine binerlerken iıta .. 
yon dıpnda yu almlf olan mek
tepWerle kalabalık bir halk 
kütleal veliaht ve prenmesler ha
Zel"&bm alirekll alkıılarla karpla
mıılar ve bir ıftvari kıtaaı selam 
durmuttur• 

Reisicumhur Hz. bUyük konuk• 
lanm ikamet adecelderi Ankara
palu oteline g6türdüktea aonl"a 

Uzak Şarkta 
Olup Bitenler 

MoskoYa, 3 (J\. A.) - Wa
dlvostok'tan bildiriliyor: 

Japon-Mançuri memurlan te.
kif ettikleri iki Sovyet şimendifer 
memurunu Rua toprağına naklet• 
mitlerdir. Bunlar, yalan Hadede 
bulunmıya mecbur edilmek için 
poUain işkencesine maruz kaldık· 
lannı bildirmiılerdir. Yapılan tıb
bi muayene bu hakikati me7dana 
çıkarllUf ve memurların bo ulan 
asabi ciimlelerJai ted.vl içha _. 
natoryoma nakWeriae lüzum 16-
rUlmu,tiir. 

iSTER iNAN /STER 

Çankayaya avdet buyurmqlardır. 
Muhterem misafirler öğleden 

sonra Çankayacla Gazi Hz.. ne 
iac:lei aiyarette INdan•"•a•, _... 
teakıbea Ankarapaluta Meclia 

reisi ~lzım, Başvekil ismet Pqa
lar ile Hariciye Vekilimizin ziya
retlerini kabul etmiflerdir. 

Ankara, 3 (A.A.) - laveç Ve
liabb Hz..nia refikalan PrenMS 
Luiz Hz. bugftn öğle vakti Anka-
rapalas otelinde B. M. Mecliai 
Reiıi Kazım, Baıvekil ismet P a-

ıalar Hazerabnın ve Hariciye Vekil 
Tevfik Rüştn Beyefendinin refika· 
ları hanımef edil erinin ziyaretlerini 
kabul etmişlerdir. 

Tokatta 
Düzenlik işleri Üzerinde 

Yeni Eserler 
Tokat, 3 (A. A.) - Şeker 

fabrikasına pancar taşıma ta gtıç· 
lUk veren dar Turhal köprüaU 
muvakkat bir fekilde ~enifletil· 
miıtir. 

Tokat, 3 (A. A.) - Tokat

Turbal yolu gayet muntazam bir 

tekilde yapılmıştır. Ba yol inta· 
abna son 'Zamanlarda çok ehem

miyet veriliyordu. Şimdi Tokat· 

Sıvaı yolu tamiratına bqlan
mıştır. 

iNANMAI 
Ark•claı arz auhan;,. S:r..;.!,i Etem dbldl J <' IUlllda, 

Avrupuua atubtd-. l.eriaioJe tek tiik kalan Tilrk 
diifGl&Dlannın yem bir afaatuıaJaa babaediyor ye bu 
safsatayı fÖyle anlab.Jor: 

Kuaclenb Ahlliade dopıq, on iki yqıada .. ybia 
.zend baalar, harem atalan tarafuadaa •• akı mu
hafaza edilen aaray n• 1ratnrnlmOfo Şimdi Y••k• 
boci 24 J•ımda imit! 

• Netriyat ve pol"tika yol•nda yapılan denaizliklere 
•on zamual; rda bil' ele danalSz hlklye.i itive edil L 

" Viyaa:.da ve Almanyada çıkan bazı mecmuaların, 
bir lngiliz mecmuaaından alıp yu:lıklarına aöre: 

"Tiirkiyede bir Tilrk ıeyhi varaııı. Bu ıeyhin Yovka 
lıoci ;.-ınde bir sıözel 1rözde•i varmıtl. Bu ıözde 

" Yovka hociyl aarayda kimaeye gilstermeden, bir 
elmas mahfuasıncla a ııklar aibi aaklıyan Türkiyenin 
en zengin ve en nüfuzlu ıeyhlerinden ıeyh Abdal 
imifl,, 

Arabın dediği ıribi, bu heriflere yaeyyübela-afilünl 
Demekten kendimizi alamıyoruz.. 

JSTER /NAN iSTER lNANMAf 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çolclu
gundan dercedilememiş
tir. 

Filistin de 
Yahudiler 
Artıgor 

Yafa, ( Husoal ) - Yapılan 
iıtatiıtiklere g6re, Filistin Yahu
dileri 13 senede.174 bin kadar 
artmıştır. 920 de blltUn Filistinde 
66,575 Yahudi vardı. Bunlardan 
50 bini ıemrlerde, diğer lamn da 
köylerde oturmakta lcffler. 8a 
yekün 934 te birdenbire kabar
mıı, 24{) bine kadar ytikselmiştir. 
Hariçten gelenlerle beraber ıebir
lerde oturanlar 157 bine, köyleT
dekiler de 65 bine çtkmııtır. 

Bundan başka, nftfus nisbetfn
de arazi de 1lrtmıı, 920 de bfttthı 
yahodilerin 450 din dönftm arazi
leri olduğu halde, 934 te ba 
miktar bir mflyon 110 bine çık

mıflır . 

Alevler lçinde 
Biıop, ( Amerika ) 3 - Bir 

Amerika aı'keri tayyarui alevler 
içeriıiode, cıvar dağlara .dllfDıOt
tnr. içindeki bet kiflden, yalDız 

birisi parqftfle atlıyarak kurtuJ. 
muıtur. 

Gardiyanların 
Muhake.mesi 

Oftn asliye Bçlincli ceza malı- · 
Mmesiade, vazifelerhri ib..t ft 
aaüstimat ettikleri iddiaeile tnkif.. 
hane müdür veklli Azi&, sabık 
bq gardiyan Talısin, ıardiym 
N.ri. AH baba, gardiyan kontro
llrll Hlılil Ye T.U.. E.leadiJeria 
muhakemelerine baılanda ve Mulaa
k ... ıalıitleria çağırılmua 'Pn 
talik edileli. 

Rumen Başvekili 
Yeni Kabinenin Progra· 

mım Anlabyor 
Bilkreş, 4 (A.A.) - BaıvekH 

M. Tataresko matbuat mllmeuil
lerlne vukubulan beyanatında 
kabinenin lstifa111nm blr buhran 
mahiyetinde olmadığını ı~yR7erek 
demiştir ki 1 

''Kabinemizin ta'kip edeceğt pro
gram şudurı Dahilde mlisalemet, 
asayfı ve 11mran slynetl, hariçte 
lttifaklanmızın ve dostluklarımızın 
mubaf azan, ldiçUk itilafın yıkıl
mak bilmez teıan1idln'6n teyidi 
ve kendisine dnnUn an'aneler! 
ve büatinlkı yftksek menfaatlarile 
bağlı bulanduğumuz Fransa ile 
teşriki mesaimizin daha ziyade 
ııkılafbnlması. 

Bu Od aiyuetin tahakkuk etti-
rilmesi letikbalde MMl:itmtimilia 
en hakim rare-1 'Olacaktır. 

( Ba hususta betinai •ylamızda 
malümat vardır] 

Y eai Bir Layiha 
Hazırlanıyor 

A kara, 3 - Ziraat Vekileti 
taraf .ndan köyltlleri çok alikadar 
ve mabsuHerimhin ıatdmasım 
temin edecek olan bir kanan 
li,a..ı hazırlanmllktadar. 

Bu kanuna ıöre tetkll ecli&e
cek Drat kooperatifleri •• bir
lilderi k6ylüleri alivre aabf yap
maktan ve mllrababacılaf1n elia• 
den kurtaracaktır. Liyiha Mec
lisin &ıllmllzdeki içtimaında ko
nuıulacakbr. 

Ergani Tahvilleri 
Uıak, 3 (A. A.) - Zıraat Ye 

it bankalanna gelen Erııani de
miryolları ( C ) tertibi kimllea 
aatalmıım. 
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:{ MemleUt Mazaruıı 
Este[ Köyünde 
Öz Dil 
Çalışması 

Mardin ( Huıuıi ) - Eıtel 500 
haneli bir k.öydftr. Beş sınıflı ve 
llç muallimli bir mektebi vardır. 
Halkın ana liaanı arapçadır. Bu 
çevrede vaktıle ihmal edilmiş öz 
dilimizi, halk araaına yaymak ve 
killtUrUmftıü yükseltmek gayeıile 
iki sene evvel mektep yavruları 

arasında bir « Tftrk dili grup " u 
teşekkül etmit ve bu mihver 
etrafında faaliyete geçilmiıtir. 
Bu grupa kendini aza kaydeden 
talebe, grupun bUtün şeraitini 
kabul ettikten ıonra ıokakta, 
pazarda, arapça konuıan anne 
ve babalarile türkçe konuıacağına 
bütün talebeler karıısında ant 
içmek aur"tile ıözünde durur. 
Mektepçe alınan terbiyevi tedbir
ler neticesinde mektep yanuları 
az bir müddet zarfında türkçe ko
nuşmaya baıladıklarını ve bu te-
1ekkülün emin adımlarla yürUdUğtl
nü ve bundan mUsbet neticeler alın
dığını gören idare ve ilk tedriaat 
pıüfettişl Sabri Bey, muallimlerin 
Jıeaaisini takdirle karııhyarak lbu 
teşekkü'.tı merkez ve mülhakat 
mekteplerine de teşmil etmiştir. 

Gittikçe faaliyeti devam et
mekte olan Estel Dil grupunun 
faaliyet ve mesaisi muallimlerin 
rehberliğile bUtUn ııençleri alaka· 
da etmit ve gençl~r arasında da 
bir .. Türk dili yapma cemiyeti,, 
teşekkül edecek her iki grupun 
faaliyeti bir sahada iç içe devam 
etmekte olduğu, buglln ana lisan 
Arapça olan 112500,, nüfusu mü· 
tecaviz Estel halkmm yüzde yet• 
miş beşi öz Türkçe dilimizi ko
auımaktadırlar. 

Bu sahada baımuallim beyin 
ye arkadaşlarının menisi takdire 
ıayandır. 

Nazillide 
Bir T ahsildarnt Parasını 
Çalan Hırs1z Yakalandı 

Denizli (Hususi) - Aslanlı 

bahçeleri arasında lsmail iıminde 
bir ~yyar aatıcı Maliye tahıil
darı Nuri Efendinin elli lirasını 
aıırmqtır. Nuri Ef. Aslanlı kö
yünde gece yatarken yanındaki 
paralardan ( 150) kilsur liralık 
bankanotu yatağının altına, bir 
kısım paraları da ceplerine yer
lettirmiı, (50) liralık kadar uf ak 
para kesesi:e tabancaıına da ya
tağının yanına bırakmış ve yat
mııtır. Satıcı lımail o glln Bere
ketli ve Hamzelli köyleri tarafm
dan Nazilliye dönerken tahsildarın 
yatmak Uzere hazlllandığanı gC:r
mlit ve gözetlemiş. Herkesin uyu
duğuna kanaat getirdiii bir ııra
da bahçeye firip ufak para kese
ıile tabancayı almış, savuımuıtur. 
Sabahleyin Nuri Efendi vaziyeti 
anlayınca köy muhtarını qten 
haberdar etmiıtir. Köylüler el 
birliğile harekete gelmifler. Bah
çeye g:ren ve çıkan izleri takip 
ede ede hırsızlığı yapan lımaili 
Bereketli köyünde yakalamıılardır. 

Meğer lamail parayı çalınca 
gece Nazilliye gitmiı, paranın 
dört lira•le kendiıtine satılık ufak 
te!ek etya almıı, paramn geri
Iİni de evinin bahçesine gömerek 
sabahleyin erkenden yine Bere
ketli tarafı:ıa ticarete çıkmıftır. 
lsmail berıeyi söylemittir. Hırsız 
Adliyeye teslim edilmiştir. lsmail 
daha evvel de Bozdoğan tarafın
da geceledigi bir evden birkaç 
qya aıırmıı ve yakalanmııtı. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Edirne imar Ediliyor 
Selimi ye Camiinin Etrafı Açıldı, Taşlımüsellim 

Suyu Da Şehre Akıtılıyor 
Edirne, (Hu· 

auai) - Her han· 
gi cepheden ba· 
kılarsa bakılsın 
güzel Edirnenin 
tam yerinde inp 
edilmif; TOrk 
yurtlarından ö
ğUttürUcU güzel 
bir şehir oldu· 
ğuna hükmedilir. 

Etrafı bağlar 
ve ağaçlıklarla; 
cephesi Meriç -
Tunca • Arda 
nehirlerile süs-
lenmiştir. Ovaları mümbit, ot• 
lakıye!eri pek bereketlidir. Bu 
ezeli Tllrk ıehri vatan aşkını 
her an gösterip okutturmaktadır. 

Edirne, Uzüm • tereyağ, pey
nir, kaıar peniri, fasulye ve hu· 
bubat ealre • latihsalitmm nef aae
tile meıhurdur. Yakın bir zama
na kadar birtakım belde ihtiyaç· 
la rı arzeden ıehir belediye reiai 
Ekrem Beyin isabetli tedbirleri 
la) esinde bu ihtiyaçlardan yavaı 
yavaı vareste kalmaktadır. Asri 
ihtiyaçları ikmal edilmiş. ş·mdi .. 
den en mllbrem ihtiyaçtan olan 
sıhhi ıu getirilmek llzere canla 
faaliyetler başlamıştır. Bu da 
yakın bir atide bitecektir. Taşlı· 
Müaellim gibi membaları ve 
balkan suları olan Edirneye ge· 
tirilen ıu ıehri cidden ihya ede
cektir. Asri lhtiyacata zıt ve 
menfi olan lllzumauz yerlerin plAn 
dairesinde tanzimi ameliyeleri 
şehri daha ziyade gDzelleıtir

mektedir. Selimiyenin mimari 

manzarası ve ıehrin gilzelleftiril· 
mesine imil olmak Uzere etrafı
nın açılarak müşahede ve keıfe 
mUıait kılınması belediye f aall-

Himayei Etf alin 
Yardımı 

Ankara, 2 (A. A.)- Himayel 
Etfal Cemiyeti umumi merkezi 
1 Eylfıl l 934 tarihinden, 1 birin
citeşrin 1934 tarihine kadar 2433 
çocuğa yardım etmiıtir. Bunlardan 
571 hasta çocuk ve kadın, umu• 
mi merkezin polikliniklerinde 
muayene ve tedavi edilmiftir. 
Ayrıca · diş muaytnehanesinde 
920 çocuğun diıleri muayene ve 
tedavi edilmiştir. 792 çocuk ve 
anne umumi merkezin banyola
rından istifade etmiıtir. Snt 
damlaaı kısmında da hergtln ıtlt 
alan çocuğa 1730 kilo bedava 
süt tevzi edilmiıtlr. Umumi mer• 
keze mllracaat eden bet fakir 
çocuğa para yardımı yapılmıtbr. 

Kastamonu Panayırı 
Kastamonu, 3 (A.A.) - Tar 

köprtl panayıra açılmııtır. Panayır 
4 gün ıllrecek ve eonuncu ıon 
bliytlk pehlivan gUreıleri yapıla
caktır. Panayıra yakan kaza ve 
villyetlerden birçok alıcı ve satıcı 
gelmiıtir. 

Siverekte Yakalanan Kaçakçılar 
Siverek, (Hususi) - Gülabi 

mahalle3inde Zülfikar oğlu Silo 
ile Vıranşehrin Demo köyünde 
Silo oğlu Demo 6 deve yükll 
eşya ve ailihlarile kaçak nak
lederlerken yakalanmışlardır. Ay· 
rıca bir deve yükü kaçak şeker 
yakalanmııtır. - Vamık Faik 

Edirnedttn 61r görünü, 
yetinin başındadır. 

Edirnenin bu ehemmiyetli tarihi 
Türk ıehrinin açalmasına vUcutle
rini temel yapmış tarihi şahsiyet• 
leri dahi bir hatırai minnetle 
anmak elzem bir vazifedir. Edirne 
birinci Murat zamanında TUrke 
geçen bir şehirdir. Balkan flllu
hatı buradan başladığı için tarihi 
ehemmiyeti vardır. Açı:masından 

evvel şehir timdiki kale içinde 
etrafı cesim ve kıibusasa surlarla 
çevrilmitti.Zamanmm fenni harbin
ce ehemmiyetli müstahkem bir 
şehirdi. Tarihin garip bir teaadU
füdür ki bu şehir milattan iki 
buçuk asır evvel (Oriyanoı) ismin
de Romalı bir kıral tarafından 

inşa olunmuştu. Aıırlardan sonra 
Türklere geçtiğine ( Oriyapoloı ) 
isminde bizan•h bir kıral bulunuyor-

du. f &imlerdeki müşabehet şayanı 
dikkat garibelerdendir. " Orya
poloı,, çok dayanmıştı. Şimdiki 
Sazhdere köyünün önOnde bir 
meydan mubarebeılni kabul etti. 
Süvari ve piyade hücumlarını 

durdurmak için ara baları buna 
mftmaıil vesaiti maniayı cepheye 
yığdı. Fakat Türk uvletinl dur-

• ıramadı. Hn
cum kıt' aları bu 
maniaya dayan
dığı vakit te ve· 
aaiti maniayı ateı
ledi. 

.. Meriç- Tunca 
Arda" nın ka
YUftukları yerde 
bir balıkçı ka
yığına atlıyarak 

aernigfın olan kı
ral mukaddera-

tından evvel canını 
kurtarmak sevda-
sına düttU. lnoza 

çıktı. Çok yaşamadı. Öldü. lnoz 
kalesinin önllnde bir iıaret höyU
ğUnUn tepesine gömüldii. Kırahn 
kaçtığı bu yere bülbül derler. 
Bunu aslı Belbandır. Bu cephede 
Belban Bey kuvvetleri vardır. 
isim tahrife uğratılmıştır. «Edirne» 
Lala Şahin Paşa, Dimetoka Fa• 
tihi Hacı il Bey ve Ahiler Türk
leri ümerasından Belban Bey, 
Mehmet Bey, Kara Hamza Bey, 
Y akup Bey, Ali Bey, Kara Bey 
Han, Mutlu Bey ve sair kuman
danların kuvvetleri tarafından 
açıldı. Mehmet Bey Sağ kolunu 
kaybetti. Uzunköprilde yatmak
tadır. Kara Hamza Bey sol ba
cağını kaybetti namına okunan 
Kavaklı kazasından Kara Hamza 
köyünde yatmaktadır. Belbao 
Bey ıimdl Bülbül denilen yerde 
ıehit doıttı orada gömftldO. 

Şanlı ıöhretli Türk tarihine 
malik Edirne ıehri Ttırk vatam 
olarak doğdu. Kore yaıadıkça 
Türk vatanı ve Türk haritasmda 
en mukaddes bir belde olarak 
yaııyacakhr. Bu tarihi Türk şehri 
ıimdi de aaran terakki •e tekem
mül lcaplanna uyarak Türk dlln• 
yaaına hakikt bir lntirah veriyor. 

NurettlP Fikri 

Samsunda Gazi Parkı 

Samıun ( Huıust) - Bir iki 
aene enel dikenli ve kaavetli 
ağaçlarla bir mezarbk halinde 
olan Gazi parlu timdi Samıunun 
en ınzel zinetl, Samaunluların en 
çok aevdiklerl meıireaidir. 

Gazi parkı aynı zamanda 
Samsunlular araıındaki aınıf far
kını ortadan kaldıran bir yerdir. 
Burada bir kanepede cemiyetteki 
mevkii en yilkaek olan bir zatı, 
yanındaki kanepede de cemiyet
teki mevkii en miltevazı olan 
bir adı:amı görmek mUmkllndllr. 

Parkın muhafazaaı hakkındaki 
ihtarlar da çok zarif bir ıekilde 
yapılmıştır, çiçek tarhlarının orta• 
ıındaki küçUk ve zarif levhalarda 
ihtar mahiyetinde fU kllçük mısra• 

lara teaadllf edilir: 
Koparma! Bülbülü ağlatma, gülsün, 

eğlenıin 
Koparmal Çtinktt bu parkın aahibi 

ıenıin 

* Koparma! Belki gelindir, bükülmesin 
boynu 

Koparma! Bir iki •ündür bu wılahn 
da ıonu 

Samaunun Gazi heykeli 4• 
bu parktadır. Bu heykelin bntnn 
Tllrkiyede bu ıekilde bir eti daha 
yoktur. Heykelin kaidesinde fU 
cllmle yazılıdır: 

.. Vatandaı! Milli mücadelede 
vatanı kurtarmak için Büyük 
Gazi 19 Mayıa 1919 da buraya 
çıktı. " 

TaşköprUde Fenni Mezbaha 
Kastamonu, 13 (A.A.) - Taı

köprü Belediyesince bir fenni 
mezbaha inıaatına baılanmııtır. 

Birinci tepin 4 

Tarihi Fıkra 

Firdevsinin 
Hicuigesi 

BUtnn medeni Alemde ansızın 
bir yeni töhret oluveren Firdevıi, 
malum olduğu üıere Horasanlıdır. 
Adı Ebnlkaaam Haaandır. Babaaa 
Firdevs adı taııyan bahçede 
çalıııyordı. Firdevai, o bahçeye 
niabetle kendine bir mahlia edindi. 

Gazneli Sultan Mahmut, İran 
tarihini nazma çektirmek için 
kudretli bir ıair arıyordu. T esa• 
düf, Firdevıiyi onun önlln" çı• 
kardı. Bu tesadüf, Gazne Sulta• 
nının Uç şairi ile Flrdevıinin bir 
bahçede karşılaşmasından ibaret• 
tir. O üç ıair, dördüncüsü bu· 
lunmıyan bir kafiye aeçerek birer 
mısra ıöylemlşlerdi, kendiliğinden 

aralarına karııan Firdevsiyi mah• 
çup etmek iıtemitlerdi. Firdevai, 
o kafiyenin - İran tarihindeki 
vukufundan istifade ederek • 
dördftncOıünll buldu, üç ıairl 

utandırdı, natelik hükllmdar ile 
de tamıtı, ıehnamenin yazılmasım 
üzerine aldı. 

Sonra para yllzünden hükümdar 
ile arası açıldı, Gazneden savuştu. 
Bin senedenberl dönüp dolaşan 
rivayete göre Firdevai Gazneden 
ayrılırken Sultan Mahmudu hlc
vetmlıtir. Bu hicviye pek meı• 
lmrdur. 
Eya şah Mahmudu kişver küşa 
Zimen ger neterıi, bıtera eı lıudal 

Beytile baılar. Bir yerinde 
u otuz yıl ıahmet çektim, üzftl• 
dUm. Fakat fran dilini, lranlılığı 
dirilttim,, diye bağırır ve bir ııra· 
ıını düşürerek 11sen padiıah zade 
olaydın, anan padiıahtan seni 
kazanmıı bulunaydı beni incitmez· 
din. Fak at sen plçaia ,, der. Hie-

vlyenin hütlln kuvveti, kıymeti, 
ehemmiyeti de ıairin o kudretli 
hukümdara piç diyebilmeıindedir. 

Bin yıla yakındır, bu hicviyeye 
ıark edebiyatında bftyllk yer ver
miıtlr, bir talr rubunda bu kadar 
celldet yqamaaı hayretler ve 
ibretler uyandırmııtır. Halbuki 
ıon tetkikler ispat etti ki zavallı 
Firdevıi, böyle bir cilr' et göster
mit ve bu hicviyeyi yazmıı değil
dir. Manzume, aonradan uydurul· 
mUf, ıaire mal edihuiıtir. Bundaki 
makıat ta Şehnameyi yazdırmak 
ıerefini taşıyan Sultan Mahmudun 
kıymetini biraz kUçUltmektir. 

lngillz mtiateıriklerin ortaya 
koyduklan bu delile mftstenlt 
hUkmU kabul etmemeye ıebep 
yok. Çtinktl Hindiatanın altını 
OatUne ıetiren Gaznell Sultan 
Mahmuda piç demek, bir değil 
on bin Firdevainin de elinden 
ıelemezdi ! .. 

M.T 

Kastamonu Elmaları 
Kaıtamonu, 3 (A.A.) - Tat• 

bllr edilmekte olan elma talimat• 
nameaine göre •illyetln her tara• 
fında dllnden itibaren elmalana 
toplanmaaına bqlanmqtır. Bu ıe
neki elma mabıulll ıeçen sene
lere nazaran hem bol ve hem de 
daha rilıeldlr. lstihaalit yekfınll 
bu ıene 5 milyonu geçeceği an
latılmaktadır. Henüz elmanın pi
yasaaı yoktur. 

Cankırıda Buğday Mubayaası 
Çankırı, 3 (A.A.) - Ziraat 

Bankası tarafından abnmakta 
olan buğdayların 15 günde ye• 
kiinu 300 tonu geçmiıtir. lskilip, 
T oıya, Kalecik, Sungurlu kaza lan 
çiftçileri herglln pazarı doldur
maktadır. Şimdiden lkl cami 
buğday ile dolmuştur. Yer tc:da• 
riki için alıı biraz aiırlaşmııtır. 
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: ! Diln11a Hı1dlllelel 
Katı 
Yürekli 
insanlar 

Memeli deniz hayvanlan 
smda en 
zekilerinden 

ara· 
fazla 

biri 
Bir hayvan 
sadakati ve fok denilen yarı 

bir cttza balık, yarı ayı 
hayvan)ardır. Bunlar lnsana ça· 
buk alışırlar. Bundan bir müd
det lrlandah bir aile babau, de
nizde bir fok balığı yaka lamıı ve 
evine getirmiş. Hayvan eve ve 
ev halkına :ıiyadesile alışmış. 

Bir müddet sonra hayvandan 
bıkkınlık gelmiş. Tekrar denize 
götürüp bırakmışlar. Hayvan geri 
gelmiı. Her defasında bu, böyle 
olmuş. Nihayet son bir defa da· 
ha uzak bir sahile bırakmışler ve 
bırakmadan evvel de iki gözünü 
çıkarmışlar. 

Biçare hayvan yine zalim sa• 
hiplerinin evini bulmuş ve ölün· 
ceye kadar o evde kalmış. Hatta 
ev halkı sokağa çıktığı zaman 
arkalarmdan bir köpek gibi gi
dermiş. Fakat hayvamn gözünün 
çıkarılma11 hükumete aksettiği 
için zabıta ite parmak basmıı, 
bu katı yürekli insanlar mahke
meye verilmiı ve aile reisi iki 
sene hapse mahkum olmu1h1r. 

* Amerika gazeteleri Mis Pat-
rika Mak Guire'in uyanmak 

J 

Evlenmek üzere ol?uğunu 
haber verıyorlar. 

istiyo1'am, Mis Patrika Mak-
hem çabucak Guire Şikago· 
nun mühim müeıseselerinden hi· 
rinde çalışan bir genç kızdır ki, 
1932 senesi şubahnın 15 inci 
gUnll makine ile yazı yazarken 
birdenbire uyuya kalmııtı. O za
mandan beri geçen iki buçuk 
11ene zarfında boyuna uyumakta· 
dır. Maamafih son günlerde, 
simasınan hatlannda uyanmasmın 
yakın olduğunu gösteren Urper
permeler baılamıtbr. Fakat ıiz bu 
2,5 sene süren uykuyu. bu saha 
da kazamlmış bir rekor sanmayı· 
nız. Fransa'da 1886 senesinde 
uykuya dalıp tamam 20 aene 
uyuyan Marguerit Boynal ismin· 
de bir genç kızm hatırası 
henüz unutulmamıftır. Bundan 
batka Isveç'te de Karolin Karı .. 
datter isminde on beş yaşmda 

bir gtnç kmun tare2m 15 aene 
uyuduğu görlllmUştUr. Hatırlatıl
dığına göre o zaman gazeteciler, 
15 yatında uyuyup 30 yaşında 
uyanan bu genç kıza: 

- Eh ı·mdi ne yapacaksınız? 
Diye sormuşlardı. Genç kız da; 

- Evleneceğim, hem de ça• 
bucak, cevabını vermişti. Kaybet· 
tiği zamana kazanmak iı~iyordu. 
Fakat ne yazık ki, hu biçareye, 
uzun müddet talip çıkmamıştır, 
ihtimal evlenir evlenmez tekrar 
uykuya daln erir, endlşesile. 

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

- Son Posta 
iLAN FiATLARI 

... 
I - Gaıdenin esas gozıailo 

bir sütunun iki •tı,.ı bir 
(santim) aayıl1,r. 

2- Sagjasıtta giWe bir aanti• 
min ilan /ialı ıunlardır: 

.soy fa 1 nyfa :!ayfa !ay fa Diğer Son 
1 2 3 • ·· S yerler sayfa -------

400 2so 200 100 so ao 1 
J{ış . Krş. 1 l{r~ . Krş. Krş. Krf. 

3-' Bir santimde 11asati 
0

(8) lı.~lime va1'df1'. 
4- ince v• kalın gazı/ar 

tutacakları ger• rrc 
1ttnlimle ölçülür. 

~ ~ ...... -----------

. 

ı : 

Birinci teşrin 4 

Is anbalda Olap Bitenler Kari M elılup(tVt 

Bir Apartıman Satın Alacağım! Ortamektep Şahade 
namesi Mi, Lise Son 
Sınıf Tasdiknamesi 

Mi Büyüktür ? 
" Komlıyoncu ile Şehrin En Mutena Semtlerinde Sabahtan Akşama 

Kadar Dolaşmanın ·Verdiği Natice ,, 
Orta Ticaret mektebi mezu• 

nuyum. Liseye naklettim. Son 
sınıfa kadar okudum. Bu etnad• 
gümrUkte bir katiplik inhllAl etti, 
ben de müracaatla imtihana ta• 
llp oldum. BaımUdUr Bey orta• 
mektep ıahadetuameıl istedLL 
Kendlılne ilse son sınıfından al•ı 
dağım taadiknameyl verdim vea 
dedim ki : l:ı 

Şehrimizde 

Bir 
Yepyeni Bir 
Gün İçin 

Ticaret Yolu 
Zengin · Oldum! 

Açıldı 

Cebimde, elli bin, hay1r daha 
fazla, yüz bin lira vrdı. bu pa• 
rayı bankalardan birine yatırmak 
ıstedim: 

- Tasarruf s1tndığına yatırı• 

labilecek miktarından fazlasına 
faiz vermeyiz, dediler, vazgeçtim, 
ve hemen bir aparhman alımya 

bir tane de bey en diğim gibi yap
tırmıya karar verdim. Bir defa 
bu kararı verince üıt tarafı ko• 
lay: Ka~şıma ilk çıkan Emlik 
idarehanesinin zilini çektim ve 
hakikaten yllz bin lira cebimde 
duruyormuş gibi kemaH cesaretle 
ıöyleclim: 

- Bir apartıman, bir de arsa 
almak istiyorum, elinizde satılık, 
iıe gelir cinsten mal var mı? 

- Elbette eftndim, buyuru• 
nuz lutfenl 

İçeri girdik, maeanm öntınde 
karıdıkı oturduk ve ıual cevap 
başladı: 

- Ne aemtte •• ne bl\yUk· 
lükte istiyorsunuz? 

Doğrusu ben bu ciheti hiç 
dütünmemiştim. Maamafih tered· 
dütsüz ıöy ledim: 

- İstediğim, beher katı 60, 
70 liraya kiraya verilecek cins .. 
ten bir büyük, bir tane de beher 
kata 25, 30 liraya kiraya verile· 
cek cinsten kUç\lk iki apartıman• 
dır, arsaya gelince 300 metre 
olmasına ihtiyaç vardır. 

- Peki, hangi semtte? 
- Bu dakikada herhangi bir 

yeri tercih ettiiim yoktur, ııra 
ile bakalım! 

Komisyoncu karakaplı bir def· 
ter açb ve okumıya baıladı. Fa• 
kat devam etmedi: 

- Bu lzahat eslMredir hiçbir 
mana ifade etmez, iyisi mi gidip 
birer, birer görelim! 

* Yliz bin liralık ite giriı•m bir 
adamın tramvaya binmesi cioğru 
görülmiyebilirdi. İdarehanenin 
önünde bir taksiye bindik, ve 
lstanbulun, adı dillere deatan 
olan bir ıemtinde indik. komi& .. 
yoncu beni geniı bir caddenin 
köşesinde durdurdu Ye: 

- Bakınız, dedi. Sağdan 
itibaren ikinci apartıman aatılıktır, 
4 UncüıU satılıktır, 6 ıncısı, 
7 ıncısı, 9 uncusu, 11 incisi, 
keza. Şimdi sola dönftnllz, baş· 
takJ ve sondaki milsteına, onlar· 
dan da beyendiğlnizi alabllir1lolz. 

Dudaklarımda bir hayret 
nidaıı beliriyordu: 

- Demek, bOttıo mahalle 
ıatılık deyecektim, ıualfmi zor 
zaptettim: 

- Görelim! 
ikinci apartımana girdik. Ka

pıcı yerinde değildi, fakat ko· 
misyoncu: 

- Zarar yok, dedi, yine ge .. 
zebiliriz. 

ikinci katın zilini çektik, ka· 
pıyı açan Rum hizmetçi kıza 
komisyoncu: 

- Mümkün mil? Diye sordu. 
Apartımanı gezmek istiyoruz? 

- Buyurunuz efendim. 

Burası, ikisi büyücek, dördtl 
küçük, altı odalı bir daireydi, 
banyosu, mutfağı, aptesanesi de 
orta haIJlydi, çıktık, komisyoncu 

izahat verdi: 
- Altı katlıdır, beher daire· 

ıl ayda 75 lira ıetirir, ıenellk 
geliri 4500 liradır. Bu miktarın 
1000 llraıı vergiye, sigortaya ve 
masrafa gider, elde 3500 Ura 
kalır, fiatı ise 35000 liradır, yüz• 
de on faiz getiriyor, demekıir. 

Çıktık1 ve sıra ile ( 11) apar· 
tıman gezdik. Y a)nız hunlardan 
10 uncusunun merdiveninden ini· 
yorduk ki yukarıdan takrak bir 
kadan kahkahası itittlm, başımı 

lata11buldc geni o/lcal bulan apar· 
tıman mahallelerini11 son şekli 

kaldırarak baktım, çok yakından 
tanıdığım bir doatuD!un karın idi. 
O beni görmedi, ben de kiı!ndimi 
tamtmıya luzum görmedim. Bu 
tesadllhen ıonra lıtif ade ede
cektim. 

Jf 
Komisyoncu bana aöıtereblle· 

ceği blltUn apartımanları göster• 
dikten sonra hangilerini seçtiğimi 
ıordu, defterime not E:tmiştim: 

- Birinci ile 9 uncuyu dedim. 
Birinci beher dairesi 6 odalı 
olandı, 9 uncu da baıka bir 
semtte Uç katlı ve beher katı Uç 
odalı ktıçUk bir şeyi 

* Erteal aabab komisyoncunun 
yazıhanesinde birinci aparlımanın 
sahibi Birbiryan Efendi ile bulut· 
tuk, bu zat alış verlı projesinden 
dahil evvel haberdar edildiği için 
tapu senedi ile aparbmanın pllnını 
hamilen, dokümante olarak gel• 
miıti, ve ihtimal komisyoncudan 
benim ateıU bir müşteri olduğu• 
mu da duymuştu: 

- Efendim, pazarlık &detim 

- Bu liae son sınıf tasdik• l 
nameıldir, orta mektep şahadet• ı 
oamealnln fevkindedir. Fakat 
Mndur Bey cevap verdi : 

- Senin için öyle amma b~• 
nim ıçln değil, ben muhakkakd 
ortamektep şahadetnameıl lıterim. i 

Ve beni elimde lise son sınai ıı 
ta1diknameai olup ortamektep' 
ıahadetnamesi olmadığı için im• a 
tihana ıokmadı. Ben timdi fazla t 
okumuı olmanın ceıaıını çekene 

değildir, diyordu, 35,000 liradan bir ıenç vaziyetindeyim. 
Bfağıya veremem, esasen bu Trabzon Ortahiaar, Eskiaamy tl 

apartıman bana ( 40,000 ) liraya mahallesinde Bekir ır 
maloldu, bu kadar ziyan bile Seri Muamele o 
tahammül edilecek ıey değildir. Ben Kmkkalede bonmarşecllik 

Jf ve otelcilik yaparım. Ankaradan a 
Ben apartımanların nasıl alınıp namıma iki sandık efya gönde• 

naaıl satıldığını okuyucularıma rllmif, fakat adres noksanı yU• u 
anlatmak merakına dUıtUğUm zünden bu sandıklar bana teslim e 
zaman dostum mimar Abdullah edilmemiştir. Aradan tam dört r 
Ziyadan bir binanın kıymetinin ay geçtiği, adreı tashihi içirt ı: 
nasıl takdir edilebileceğini sor- Ankara ile muhabere yapıldığı u 
muıtum. O da bana takribi ofa.. halde muamele ikmal edilemedi -
rak tatbik edilebilecek bir ve d8rt aydır eşyalar\m br.na 
ölçU vermişti, bu malumata malik teslim olunmadı. Garibi ıu ki 
olduğum için . &atıcıdan binanın timdi benden dört aylık ta ardiye 
meaahasını sordum: tlcreti istiyorlar. 

- Cephesi 8, derinliği 14, Kırıkkale bonmarşesi •• 
dedi. Plana baktım, doğru idi; Şark o~lı siilı'ttf Rız] 

- O halde konuıalım, Jutfen [ 
bana aöyler' mlainiz. Cevaplarımız 

Bu bina, size neden 40,000 , ____________ __,, 

liraya malolmuştur. Görüyorum ki Kadıköy erkek liıesinde Sadetti.o 

bir katmın mesahası ( 112) met• Efendiye; 
redir, beher metresJ (20) liradan İstanbul kumandanlığına mtt-
2240 liraya çıkar, bu hesapla 6 racaat)a şikayetinizi blldirmenlı 
katı 2240X6, mUsavi(l3,440) lira muvaf1' · olur efendim. 

eder, haydi bodrumu ile çatısı Jf 
Şehir tiyatrosunda Kihat Beye: 

için de bir kat parası olarak Resminizi baamak ve istedf. 
2240 lira daha koyalım, yekun ğinlz bir anket açmak mUmkiln 
(15680) liradır. Arsanın flatına l 

de{lldir. Sizin Şehir t yatrosun• ti 
gelince o da 8000 liradır, yekun daki vazifenizde muvaffak olma• j 

ancak {23,690) lirayı bulur, ara· nızı temenni ederiz. Sahnede elde ıl 
dakl fark nedir? 

edeceğiniı: muvaffakıyetler dola• ra 
Birbiryan Efendi kağıtlarını d 

yııllc de resminizi gazetemiz ı ıy 
toplayarak: her zaman ve memnuniyetle ba t'' 

- Benim satılık malım yok, b b 
sarız. Sizin tuna veya una en• t 

dedi, iki cambaz bir ipte d 
zemeniz bir kıymet ifa e etmez. 9 

oynamaz! Kıymet sizin muvaffakıyetinizde• fİ 
Ve o zaman anladım ki, Bir· h k dir. Şuna veya buna enzeme 

biryan Efendi, (tabii bu isim do· suretile övünmek te doğru değil• 
ğitıtirilmiştir, aslı baıkadır) haki.. dir. Söylediğimiz glbi muvaffak 
katta bir çinko taciri imİf, fakat ff ki ) ) 

olmıya ve bu muva a yet er e 
çınko ticaretinde it azalınca b ı b gazete ıutunlarında aı ı aşını• 
apartıman yaptırıp &atmaya za yer almıya çalışınız. 
koyulmuf ve Allaha ıtıkUr bun· * 
dan da memnun, geçinip gidiyor• Ş.N.A. işaretile bir imtihan l~akkında, ' 
muı ! Adanada dilimiz hakkında Salıh Yusuf e * imzasile, Xiyazi imzasile askerlik iılorl ~1 

Az evvel bir apartımanda hakkında mektup gönderen karilerimize: !a 
yakından tanıdığım bir dostumun İmzasız ve adressiz ve yahut u 
refikasını gördüğlimü söylemiıtim bunlardan biri eksik olan mek• 
ya, erteıi gUn bu aileyi ziyarete tuplar neşredilmez, bunlara c~ &ı 

d d. k b vapta verilmez. Temenni veya şl• 
gittim ve ora an öğren ım i, u kiyetlerini bildiren karilerimi:zlo 
1&tılık apartımanlardan bazıların· b'l :a 

hllviyetlerinl saklamamalarını ı • 
da oturanların konturatları, biUI· haHa kayde lüzum görürüz. u 
tizam fazla yazılmııtır. Maksat )f-

kirayı fazla g8sterlp kıymeti artır· d dd · d > :Nişantaşında Ko Rmnn oa eaın e 
maktır. Ahmet Şükrü Efendiye: K * icra reisi Kemal Beye müra-

Bu tetkikten çıkan netJce ıu· catle şikiyetinizi bildiriniz, mu• 
dur; Iıtanbulun bazı semtlerinde hakkak bir netice alırsınız efendim ~ 

...,,,11 . ...... .. ' 1 , , • 1 • • • 1 • 1 ••• J , , ••••• •• =··1111111 

yer yer bina yükseldiğini görür- çoğu ticaret için yapılmaktacıır :ti 
seniz bunlarm hepsini de bir aile· ve şimdi lstanbuJun bel1ibadı rı 
nin ditinden tarnağından artırılmıı ticaret şubelerinden biri de budur. lzı 
paranın mahsulll ıanmayınız, bfr- lfı. liı 
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Her ihtiyaca 
Cevap Veren 
Bir Kütüp

hane 

Eğer eviniz odalan kÜçük Ye 
ritaplarmız çoksa kütüphane tan
:im etmek güç bir mesele halini 
\lır. Kitaplara ayn yer Lalmak, 
tazıhaneyi yerleftirecek bir yer 
ayırmak çok gUç olur. Modeldeki 
Jillüphane sizi bu düştbıceden 
curtarır. Kıymetli kitaplar ve 
vrak için kapalı dolapları olduğu 

Jibi bftytık dolabın O:zerinde 

Ev Kadınının 
Kı,hk Taze Domates 
Hiç çatlaksız domatesler bir 

lavanozun veyahut tenekenin 
ine tuzla kat 

lahtm uzeriae konulan zıt renk 
bir kuşakla pekAll kapatılabilir. 

Kolunuza takacağınız muhtelif 
bileziklerle elbiseyi daha fazla 
zenainleıtirmlı olursunuz. 

açdan kapnan yazıhan yazifeshd 
de g6rlr. Ba kapatın kapandığı 
yerdeki balmelerde, hokka, ka
lem, klğıt, zarf gibi ıeyleri koy• 
mak içf o bölmeler Yardır. 86yle 
bir ktıtiiphane yaptırınca aynca 
oda diltUnmek klJfetiodea de kur• 
tulursunuz. Zira hu oturma oda· 
mzm bir k&j.esinede yerleştirile
bilir. 

Bileceği Şeyler: 
maz. Böylelikle blyDyen kok k&
mtirn parçalarından da tabii ay· 
nca lıtifade ederaioiz. 
Şa11k• Ke11arlannın Sertllll 

cat yerleı\iri· Nasıl Muhefa:ıra EdlHr? 
ıecek, üzerine Beyaz hasır ve paıaama .. P'" 
pkıncaya ka· kalarınm kenarları çabuk kirlenir. 
lar su konu• Temizleyince de lel'tliği gider. 
aıp, kapağı Böyle te111izlenmit ppkalara aert• 

Ekı aıkı ka· Hifnl yeniden vermek içia ıapka 
blacak. Ara kuruduktan •onra ucak RIJ1m 
a üstli küflenir veyahut pas to· içinde eritilmiı zamk lfirlnftz. 

tarsa temizlenecek. Bu sayede Cev apl•ımız 
ışm en karlı ve ıoğuk günle- Ankara.da s. M. imza.ile •• tırnak 

tinde mutfağınızda taze domatea boyası hakkında sual ıoran okuyucu· 
~ulmuı olonunuı. muz&! 
)(ö;nUr Tozlar1nda" Nasıl Tırnak boyası için kullamlan 

istifade Edileblllr? Ojenin her rengi vardır. Ve 
bellibatlı ıtriyat mağazalarile Kışlık kömüriinUzQ alma.lan kadın tuvalet eşyası satan mfteı· 

~vvel bir parça kok alıp kömür· seselerde bulunur. Tırnak uçların· 
ğüo yerini örtecek fekilde ya· daki beyazlıklar da Okıit dö zenk 
ınız, kışlık kömllrUnüzü bunun denilen madde ile yap!~~akta~ır: 
7.erhe dökünüz. Kömür tozları Yukarıda da söyledıgımiz gıbı 

Şeftali Reçeli . 
Ôlçü : Bir kilo teftali, bir kılo 

ıeker. 
Şeftaliler kabuklan aoyulduk· 

tan sonra parça parça kesilecek 
ve çekirdeği çıkarılacak. T ence· 
renin içine bir kat şeftafi bir kat 
ıeker sıralamp ~ ı~ce örlece bı· 
rakılacak, ertesı ıUnü bıç su kat
madan atete konulup kaynabla
cak. Eğer teftalller daiJlacak ıi
bi oluna iadirllecek, o gün dara· 
cak. Ertui gthı tekrar ateıe ko
nup kaynatılacak; Jİ•• tabii .hiç 
au ilave etmeden .• Eier ıeftalıler 
,.rne .a.rt istida ..... ..,._i7or
aa yine ateştea indirilecek ve o 
gtın de bırak.ıhp vtui glln bir 
daha pişirilecek. Bu suretle şef· 
taliler hiç dağılmadan mtikımmel 
bir reçel yapmıı olursunuz. 

Pamuk Böreği 
Dört dotu yemek kaıığı Dİ.fal· 

taya altı tane yemurta kırılıp 
iyice karııtırılacak ve aulu lokma 
hamuru halini alıncaya kadarda 
yavaş yavaş. içire içire süt ilive 
edilecek tavanın içerisine hemen 
ıslanacak kadar az tereyağ koyup 
bu hamurdan bir katık dGküle· 
cek bir tarafı pişince öteki 
tar~fı çevrilecek. Oraııda piıtik· 
ten sonra pkanlacak, yine tavaya 
bir~z yağ koyup. b~a bir tane 
piıirilecek. f:l~paı piştikten • ıonr.a 
her birinin apıe ayn •Jl'ı 11tedi· 
ğiniz reçelden bir miktar koyup 
sigara böreği gibi aarllacak 
an11zın geleıı miufD'ler lçiD hem 
kolay ve hem de hafif bir tatlı 
olur. 

Yün 
Bu erkek 

çacuğun arka· 
smdaki elbise 
yln örgtden· 
dlr, örgüsü terı 
ylzdür. Biri 
kazak biri pan
taloD olmak 
Uzere ild par· 
çadan ibaret· 
tir. Yakaaı 
yan taraftan 
açıkbr. Elbise 
koyu renkte 

öruldüift için 
dtığmeler be

İşleri 

yazdır. Belinde de bfr kayıı ke
mer vardır. 

.. ;eb~·pİ~-t;~;kı;·;;-~~;' aatediğ~· 
manzarayı verebilirıiniz, maamafih 
bazı müesseselerin çqitli Oje 
getirtmemeleri lhtima~i var~r •. O 
zaman mUtehauu bir mfieur.aa 

Hu sene boynu ve omuzları örten boalar, ıeten senef ere niıpetle 
yepyeni ~·fitlerde yapılıyor. Bu relfmde en son moda pi bfr boa 
g&tlyoraunuz. Bu Hne acil defil, mm tilld moc1.-.. 

Yavrunuzun Sıhhati 

Geçenlerde yine ba .O.tunlarda 
on yaıındald oğlunuzun ruhi ter
biyesinden babsetmiıtik. Buglin 
de bedeni terbiye ve 11hhatlne 
dair birkaç şey söylemek iıtiyoruz. 

On YB.flndaki çocuklar 'Ye bil· 
buaa .kek çocuklar apora kartı 
fevkalide bir alaka göıterlrler. 
Bu allkayı rastgele boşanmıya 
terketmeyiniz. Eğer yavrunuzun 
uzun boylu, genit omuzlu münasip 
vücutlu bir delikanlı olmasın 
iatiyanann, bualan teıaia eden 
sporları çocuğunuıa alıfbl'IBılz. 

Oğlwıuz eğer darca omuzlu 
g&rinlyena biraz boka y~a ... 
na ve biraz da kürek çekmesine 
mlisaade edi11iz. Çocuğunuz aNbi 
lae ylzmeye teıvik ediniz. Fakat 
lfrabu zararlı olduğunu da mat· 
maymız. 

Çocuğun bir taraftan apwla 
olan alikaaandaıa istifade etmeye 
uğrqarken diğer taraftan gı~m 
ihmal etmeyİ.DİL Zira çocupn 
gıdaya ihtiyacı bftyllderin ilatfya
cından daha fazladır. Onun aa
bah kahvalblannın ve akşa?' 
yemeklerinin tile öğle yemeği 
kadar kunetli olması icap eder. 
Eğer oğhmaz çabuk boy atıyorsa 
haftada iki defa öğle yemekle• 
rinde karaciğer ıskarası yediriniz. 
Akıam yemeklerine de aardalya, 

1 
peynir gibi ıey}er ifive ediniz. 
Ejer ı.ayıf ise izim, burma, 
kayısı, bra eni siW karbo 
ldratlan fazla olan pi.tara 
ehemmiyet verlnlz. 

Evinizi aydınlatan elektrik yll
zün Uzli de gen~ıptitiyor. Gibel
nl"ii bmm9 ~çWr 11111 ... yelr ki 
bugDn elektrikle teda.Yi etlilm~ 
olnm- Çilt ,eaeıe., vU.:llltakı 
fazla kılar, funtmıt cilt 1Mpai 
ayrı ayrı usullerle ve elektrikle 
tedavi edilmektedir. Fakat bunlar 
ancak tuvalet salonlaranda ya.p
tırıfacak tedavidir. Fakat evde 
kendini:tin de yapabileceğiniz bırzr 
ıeyler vardır. Bilhassa gözleriniz 
için. 

Sokağa çıkarken ve döndUğü· 
mlla zaman yüzlimllzU yıkamak 
aldmma gelir. Fakat gözlerim!zi 
ydmmağı hiçbirim.iz düşünmeyı~ 
Halbuki giızlerın glinde biç 
olmazaa bir defa ılık aa ile yıkan
ması lizımd r. Biyle yı"-Yn 
göıler parlaldtldarmı kay kder. 

Wııcisi, gi:zlerillizi ojıuştur
maymız. Göz kapaklanntn ~risi 
gayet yumuşak olduğu için bu 
hareket onları çabuk buruşturur. 
Eğer gözleri! izin etrafında esa• 
ıen kırışıklıklar varsa hafif bir 
masajdan sonra içire içire slire-
Ceğİ'l't z badem yağie 011larında 
önline geçebilirainiz. 'pteki koklara yaplfU', ziyan ol• her renk Oje mevcuttur. Bu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bat vurunuz efendim. 
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Mükemmel 

işi Anlayİnca Söyle 
Kasa hırsızı bir dük· Kadın kocasını gUle-

kana girdi. Altı tane ka- rek karşıladı: 

sa yanyana dizili duru· Herıey hazır ko-
yordu. Altısını da açtı. cagıgım, güzel bir ye-

Sarhot söyledi: Altısı da bottu. Kasa mek pişirdim, gömlek-
- Bu tabiat ne mükemmel hırı:zı dUşün dü: !erini, el biselerlni, bo· 

Birinci tepin 4 

! ~- Boş Sözler i 
Piyanonuz 

Evin kızı piyano çahyordu, 
misafir ev aahiblne rica etti: 

- Biraz dinlense çok fazla halkedilmiştir. - Eyvah, dedi1 ben yunbağlarını ütüledim, 
- Nereden anladın? yanlışlıkla boş kasalar çoraplarında bazı sökük- yıpranıyor. 

b. d kk 4 • Kızım mı? - Bak&ana ne iyi şarap, en ıatan ır ü a.na gır- ler vardı onlara diktim. 
k · l · b l d - · · r - Hayır piyanonuz! ço ıarap ıçen erın u un ugu mııım Erkek işi anladı: . 

memlekette çıkıyor. Evet _ Söyle bakalım, bu Bakkalda 
Neden Köpeğiniz kuduz- gün kimde ne gördün - Bu vejetalin tamamlle bl-

Doktor, hastdyJl: galiba, gelen geçene sal- de bir aynını istiyeceksinr Ha midir. · 
_ Artık iyisiniz değil mi? dmyor? - Tamamile halistir efendim. 
_ Bunu ıöylemiye dilim var- - Evet kuduzdur. işin Kolayı içinde bir gram bile tereyağı bu-

mıyorl Ben onu eve gelecek hır- İki karmanyolacı, av- lunmasına lmkin yoktur. 
_ Neden? sızları ıııraın diye aldım. !ayacak birini bekliyor· Hayır 

- Tedavi ücretini istiyivere- Hakkı Var larclı. Karııdan bekledik- - Yarın ilk İfim diıçiye git-
ceksiniz diye! On iki yaşındaki abla leri göründü. Biri ötekini mek olacak!. 

Eğlendirmek için dokuz yaıındaki karde- dUrttU: - Hangi dişçiye, ağzındaıt 
Suphi Bey, çobandan, köpe- tine söyledi: - Şu gelen adamda dişini alana mı? 

ği 1atın aJmııtı. Üç gün sonra - EHerin neden bu yüz Ura olduğuna bahae - Hayır elimden nişanlım• 
çobanı buldu. kadar kirli.. girişirim. alana! 

B iki t k - Senı'n ellerin be- E - Paran var mı da Sebep - ana ane oyun aa- - vvelki akşam Necmiye Hammlarm çayında 
tar mısın? nimkilerden daha kirli iyi eğlenebildiniz mi? bahse girişiyorsun ? lrı yar& adam, cılız bir sakallı• 

- Ne yapacaksın? ya 1 - Çok iyi eğlendik, bütün evli erkekler, evle- - Bende para yoksa yı zorla berber dUkkAnına soktul 
- Senden aldığım köpeğin - Öyle amma ben rine telefon edip o akıam evlerine gitmemelerinln ne çıkar, gelen adamda - Şu adamın sakalını hemed 

evimde canı sıkılıyor da, onu senden Uç yaf bilyU- sebebini anlatabilmek için binbir maaal icat edi- var ya, ondan alır, sana kesin, ıurahna bir tokat vura-
eğlendirmek için alıp götüreceğim. ğlim ! yorlardı. veririm. catun dal. 
.~--..-- .. -~ .... - ... ..-.-.....--...---www.ı------~~.......,.__~-·---~ 

Barometreye Nasd Bakarlar ? 

Doktor . Boksör Orkestra tefi Balet artisti Bilardo şampiyonu Dalgın .............................................................................................................................................................. 
Meseli 

Her kadının hayatmda 
muhakkak gizli kalmış · bir taraf 
vardır. 

? ? ? 1 1 
- MeselA yaşı! 

Görmedim 
- Ben sarhot olduğmu hiç 

ıörmedim. 

- İçki sana tesir etmez mide .• 

- Tesir eder amma, o zaman-
larda katiyyen aynaya bakmam! 

Dostluk 
iki doıt karşılaştılar: 
- Bu akıı:ım beraber gidip 

birer bira içaekl.. 
- iyi olurdu amma benim 

param yok. 
- Zarara yok canım doatlukta 

bu aranır mı? Bende var. 
Teşekkür ederim, gelirim,. 
- Estağfurullah, teşekkür ne 

kelime beraber gideriz ben içerim 
sen oturur beni beklersin! 

- Kocamla Beraber pllja git· 

tiğimiz zaman oİıu · hiç kıskan

mıyorum. 

- Mayolu kadınlara balrmı· 

yor mu? 

- Bakıyor amma ehemmiyeti 

yok, plaja gider gitmez gözUn

den gözlüğUnü çıkarttırıyorum 1 

Kürek 
Kazası 
Kılıbık Bey, 

Karııı ile sandal 
gezintisinden dön• 
düklerizaman kü
reklerden biri kı
rılmış, beyin yü
zü şişmişti; san• 
dalcı sordu: 
-Kürek ne oldu. 

Kılıbık Bey 
cevap verdi: 

Aiaçsaz memlekette 1alıncak kurmak uıulll. 
- 8 i r kaza, 

zevcem kırdı. 

r 
NE YAPAYIM 

Kız seni sevdim desem, 
Demeye dilim varmaz. 
Sevişmeyi istesem, 
İsteyemem ki biraz. 

Ürkerim nefesinden; 
Bılmiyorum nesinden; 
Bağırırsa sesinden 
Bilmem ki çakar çakmaz. 

Yoktur dünyada yerim, 
Yere geçseydim derim, 
Tiril tiril titrerim; 
Bir kere bakar bakmaz .• 

Tanımıyorsan tanı, 

Asla yoktw amanı 
Bizim kaşık düşmanı 
Beni rahü bırakmaz. 

Mizahçı 

Tercüman - Bu bina nasıl, 
beğenebildiniz mi ? 

Seyyah - Bizim memlekette 
bunun gibi binlerce var. 

Tercüman - Olabilir, çüokll 
buraaı tımarhanedir. 

- Resmim güzel olmuı amma, 
bir kusuru var, bendeki canlılığı 

ona verememişsiniz .• 

- Kasten vermedim hanım

efendi; ikidebir resim de ıizln 

gibi bana şunu aJ, bana bunu al 

demesin diye ! 

MerakEtme 
Adamcağız 

deniz kenarında 
duruyordu. Karı· 
sı deni!e girdi. 
Daldı, on daki· 
ka geçti çıkmadı. 
Merak ettim: 

- Beyefendi, 
dedim, zevceniz 
on d a k i k a dır 
denizin dibinde! 

Sütlaç 
- Acaba aütlacın ıekeri nasıl 

olmuıtur. Eğer tataız kaldı is• 
ayıp olacak! .. 

- Merak etme anne ben ta .. 

dma baktım. Tadını anlamak 

için koca bir tabak yedim, iekerl 

tam olmuıl. 

Hayvancıklar 
- Vay lnaafsızlar vay! •• 
- Ne oldu?. 

- Görüyor musun? •• Bir ka• 
feıte .dört kut!.. ZavalJı hayvan" 

cıkları havasızlıktan öldürecekleri. 

Domatesler 
Ne yapıyorsun orada? 

Bu domatesler çok utan"' 

maz ıeyler anne? 

- Ne olmuı?. 
- Bir haftadanberl her sabah 

azarlıyorum, bir türlü kızarmı'" 
yorlar .. 

- Merak et· 
me azizim, dedi, 
orada da geve· 
zelik edecek bi· 
rini bulmuıtur. 

Makinist - Eyvah, yolu yapmışlar amma tllnell 
kazmayı unutmuşlar •• 



SON . POSTA 

- Mevsi111fn geni fflmleri11du: "Celllıei'11ln aılcları ,, Jllmlrede Fredrlk Marı o• F•g Vr•• 

Sinema 
Yeni Bir 

!çin 
Fikir 

Diyorlar Ki: Sinema Ôğ .. 
retici Olmak Lazımdır 

Sinemanm, daha doğrusu 
fllimlerin aade heyecan verici veya 
eğlendirici olması kafi değildir. 
ÇUnkll bu takdirde sinema, ferdi 
•e içtimai ahlak üzerinde çok 
fena teair yapıyor. Bilhassa genç 
kızların fena yollara dökülmesine, 
düşmelerine ıebep oluyor. Bu 
vaziyeti göz önünde bulunduranlar 
diyorlar ki : 

• • - Sinema eğlendirici vaafını 
muhafaza etmekle beraber öğre
tici de olmalıdır. İçtimai nizamı 
ve ahliki kaideleri yıkacak, tahrip 
edecek fllimlerin çevrilmesine ve 
hele gösterilmesine müsaade 
edilmemelidir. Geniı halk tabe
kalarına hitap etmek itibarile 
filim çevrilmesi, hükumetin sıkı 
bir kontrolu altında bulundurul· 
malıdır. 11 

Bu fikirde olanlar, fiUmlerin 
ıonradan sansör edilmeıinden 
bir fayda çıkmıyacağıaı, billkis 
bu aanaörUn, yani kontrolun 
filimler çevrllirken tatbik edilme• 
ıini ileri sUrllyorlar. 

Muhakkak olan cihet ıudür ki 
bu fil<ir bazı yerlerde tatbik 
sahasına intikal etmittir. Meseli 
Almanyada sıkı sanıUr olduğu 
halde, ıimdi filimler çevrilirken 
de kontrol edilmektedir. 

Yeni Çevrilen 
Filmler 

Alnaanyada Fransızca ve Al· 
manca olarak çevrilmlye başlanan 
•• Şişedeki feytan ,, isimli · filim 
bitirilmek üzeredir. Franaızcasında 
maruf yıldızlardan Piyer Blanıar 
ve Kate dö Nagi rol almıılardır. 

lf. Evvela Almanca çevrilen 
''Çingene kıral,, filminin timdi de 
Fransızca kopyası alınmaktadır. 
Yakında bitecek ve Pariste sekiz 
ıinemada birden gösterilecektir. 

lf.. Genç ve güzel yıldızlardan 
Ma~i Karlisl gelecttk sene Uç film 
ç:evırmek için bir mukB\'cle 
lmzalamııtır. 

Marlen 
Ditrih 

Marlen Ditrih ıtildyoda ça• 
htırken yemeğini daima evin
den getirmektedir. Stüdyo lo• } 

u .. !~.?.!~~:?~ ,, ~~-.~Ee.~ ..... ?.!~.~!,~~!;_ l 

Yulccıırıda: Margon Daois, aşajıda: 
Joan Krtıflfort oe Klerk Gabi 

...... . , ........ ı ..... ..... ....__.. • .,_.__., , •• llU . . ........ .... _ 

:Kaferin 
Hepbürn 

Meşhur yıldızlardan Katerin 
Hepbllrn hususi hayatında da pud
ra, ruj vesair tuvalet vasıtalarını 
kullanmamıya karar vermiıtir. 
Bu sun'i vasıtaların kadın güzel· 
liğini tahrip ettiği iddiasını şid
detle müdafaa etmekte olan bu 
yıldızın pek çok taraftar kazana• 

------4'eM 
Bir 

Büyük Sinemalarda 
Güzel Filmler 

Bu Hafta Yine 
Seyredeceğiz 

Şehrimiz ıinemalarında önü· 
müzdeki bir hafta içinde göste· 
rilecek filimler hakkında buraya 
yazdığımız ıu kısa hulisalar sizin 
için faydalı olacaktır. 

Melek sinemasında - Dün 
akıamdan itibaren ~<Kadın aıla 
unutmaz» isimli bir filim göıte· 

riliyor. Güzel sesli Con Bolea ile 
Margaret Sullavan'ın çevirdikleri 

bu filim çok nefis ıarktlarla be· 
zenmiştir. Gon Boles ıesinin ikti
dar ve kuvvetini, geçen ıenelerde 
ıeyretmiı olduğumuz Marseyez 
ve Riyo Rita filimlerinde teslim 
etmiıtik. iyi bir &an'atkir olan 

glizel Margaretin sesi de billiif 
gibidir. 

ipek Sinemasında - Bugtin· 
den itibaren lpek sineması esra• 
rengiz aahneleri ihtiva eden bir filim 
göste.cektir. "Görünmiyen Adam,, 
ismile takdim edilen bu filim, 
laminden de anlaşılacağı Uzere 
seyircilere heyecan saatleri yaşa· 

tacaktır. Fransızça sözlil olarak 
çevrilmif olan bu filim ainema 
tekniği itibarile de yUksek bir 
eserdir. 

Saray sinemasmda - Bu sine
ma iyi fllimler seçmek hususunda 
dikkate değer bir varhk gösteri· 

yor. Bu aktamdan f tibaren bu 
•inemada seyretmeye baıhyacağı-

mız " Unutulmuf senfoni ,, filmi, 
sevda denilen bu mevzuun beyaz 

perdede bir defa daha, fakat bu 
ıefer hepainden içli olarak can· 

landırılmış bir tezahllrlldUr. Bu 
filimde musiki varlıiı çok kuvvet-

ildir. Meşhur Jak Payne orkestrası 
en yeni ıarkıları, aık senfon:Ierinl 
bir ziyafet şeklinde önümüze dö· 
kecektir. 

Sumer sinemasında - Bu sine• 
ma bu hafta yeni çevrilen fi.im• 
lerin en büyllklerinden olan 
" Prensesin çdgınlı kları ,, filmini 
göstermektedir. Baıta Mari Bel 
olmak üzere, eo meşhur Fransız 
yıldız.arından birkaçının bir arada 
çalıştıkları bu filim dikkat ve 
ihtimam ile vllcude getirilmi~tir. 
Bilhas88 güzel yıldız Mari Bel 
bu filimde san'at kabiliyetini en 
yilkiek mer•ebeye çıkarmaktadır. 
« Pre1ı:.es .. ı çılgınhkları » fran· 
sızça sözlü ve ıarkılıdır. Maruf 
erkek yıldızlardan Alber Prejan 
ile Arman Bernar'ın bu büyUk 
eserde mühim rolleri vardır. ....................•......................................... 

Bir Haftalık 
Program 

Melek ı Kadın asla Unutmaz 
ipek ı Göriinmiyen adam 
Sumer ı Prensesin çılgınlıkları 
TUrk ı Bir Gönül böyle Avlandı? 
Saray c Unutulmuş senfoni 
Os. Hale ı Sefiller 
Elhamra ı Kadın parmağı ve Oran 

otel 
Şık : Harp 
Alkazar : Aslan Tarzım 
Alemdar ı Leblebici Horhor 
Milli ; ,, ., 
HiUil ı Asri Robeuson 
Ylldız ; Son Koz 
Asri ı Serbest Ruhlar 
Şehir Tiyatrosu ı Cücilm ve ceza 
Raşit Rıza : Hedefsiz puıeler 

Fransa •P•t'd yıldızlarının l'lt •an'atkcirı ve en ,üzd aes/lai ola re 
Spin•lli "IJar gec•l•rl,, iaimli filmdtıki rolünde llagiinll11 •n lgl Jön Prömlgel•rln.. cağı tahmin ediliyor • 

.___~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'~•• Rob•r Monta.~o~m~er~l...._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Balkan Güreş Şampiyonası Bu Ak .. 
• 

şamdan itibaren Başlıyor 

•• alcıarn milli takırıumızla bog ö/çiı•cdc el•• Y•we.taol•rırı ln•m•lll gilr•19llm 
Bu alqamdan itibaren Franıız !!umumi tasnifte birinciliği alaca• her iç senede bir memleket de-

tlyatroıunda b~thyacak mUnba- ğıru kuvvetle tımit ediyoruz. ğiştir~eıl dOfllnlllmtlftD: Et~ 
kalann neticesmde takımımızın, yalnız ilk Balkan gDreşlerine o tekilde hareket edilirse hır 
evvelki aenelerde olduğu ıibi, batlamrken bu müsabakaların daha bu mliaabakalan ancak 12 

sene sonra memleketimizde g6re-
ceğiz demektir ki llznlsek yeridir. 

a. •b•• hlzllllk.il•rl• p,.,.ce~ .ı... •llu111lı r.ıcq,ı.rieüzi11 Sirkeci 
warıaa ı•lllilcl.,.ı lftlklf ., •••• , ,..-ırıa1.,.,· len 

Rakiplerimiz B Sene 
Daha Kuvvetli Gelmişler 

Milli türet talamımıda brp
laıacak Y:ugoslaY, Balpr Ye Ya
nan takımlanna meuç ~ 
ivin bazılarile görlft8k. Ra1dp
lerimiz güreşteki faikiyetimlıi 
taıtik etmekle beraber, bu M11eki 
şampiyonada geçen aenekiwlu 
daha fazla müıktllAta dilçar ola· 
cağımızı, glzlemiye iham p. 
meden, söylüyorlar. 

Balkanların en kunetll ...... 
takımına malik olan Yugoılavlar 
da bu ıefer daha idmanlı ve ki
lolarını da:ba dikkatli ayırm11 
olarak gelmitlerdir. 

Y.uaan takımı geçen .sen• bir 
nılık pteremedijini JUWmdik· 
kate alarak :phrimize ....... 
.ı.. bi-t ümn..a.ki Fhretn 
gUreoçileriol getirmişlerdir. 

Bulgarlara aelloce, teknik to 
4> kadar Dul olmamUla berabec. 
adali kuvvetleri sok yllkaek genç
leri talmnlanna wlmqlankr. 

Bi& rakipleriaria:in ıöderine 
rağm.. bu alqam bqbyacak 
Üçilncll Balkaa ıampiyonasmı da 
kuaaacajuaw Ye ikindlijiD Jİlle 
Yuzoılavlara aaıip wacaiJm 
zannediyoruz. Futbol Lik Maçları 

934 - 935 Maçlarının 
Fikstiirü T crtip Edildi 

Yarın Fe rbahçc E Ç tin lmtiha -
larını Çek Takımı Önünde Verecek 

Tarihler 
5/T eşrinlevvel 934 

12 
" " 

19 
" 

,, 

26 
" " 

21 Teırinisani 934 
9 

16 

23 

30 

" 

.. 
" 

,, 

.. 
,, 

" 

Taksimde Fener bahçede 
Şilt haftas• 

G.S. - lı. Su. - Ve. 
Bb. • Tk. Ka. - H. 
G.S . ... 'Beş. F.B. - Sll. 
Tk. • Ey. Al. - Ka. 
G.S. - Ve. F.B. - Bz. 
Tk. - H. Al. - An. 

Şilt haftası ikinci tasfiye 
Sü. • Bz. . F. B. - l.. 
Ka. - An. Al. .. Bb. 
G.S. - So. F.B. - Ve. 
Tk. - Ka. Al ... H. 
G.S. - Bz. Ve. - İs. 
Tk. - An, H. • Bb. 
G.S. - F.B. Bz. • Ve. 
Tk ... Al. An. - H. 
Birinci devenin sonu 

7 /Kanunuevvel 934 Şilt haftası llçilncn tasfiye. 

Beşildaıta 

Beş. - F.B. 
Ey. - At. 
Is.· Bz. 
Bb ... An. 
Is. - su. 
Bb ... Ka. 

Be~. - Ve. 
Ey. - H. 
Beı ... Bz • 
Ey ... An. 
Bq. - Sü . 
Ey. - Ka. 
Beı. - Is. 
Ey.· Bb. 

14 .. " 1 21 ,, ,. B.rincl denenin teh:r maçları için aralık. 

28 " " 
Fikıtllrde kullanılllllf olan kulllp İf&l'etlerinin kartıhklan ounlardır: 

AL • Attmordu An. - Anadolu Bb. • Beylerbeyi 
Bet- - Beşiktaı B:ı. • Beykoz Ey. - Eyllp 
F.B. • Fenerbahçe G.S. - Galatasaray H ... Hilal 
Is. • ltaanbul.por Ka ... Ka11mpafa SU. • Süleymaniye 
Tk. • Topkapı Ve. • Vefa 

ikinci Devre 
4/Kinumani 935 Şild haftası ( döm;fioal ) 

11 
" " 

18 
" " 

25 
" " 

1 Şubat 935 

8 " " 
15 

" " 
22 " " 

1 Mart 935 

İkinci devrenin 

SD. - Ve. Beş. - F. 8. 
Ka. - H, Ey. • A.L 
F. B. - Sü. la. - Bz. 
Ka. • AJ. Bb.· An. 
fa . .. Sü. G.S. · Ve. 
Ka. - Bb. Tk. • H, 

Şilt haftası Final 
sn. - Bz. 
Ka. • An. 
F.B • Ve. 
Al. - H. 
Beş. - Sü. 
Ka. - Ey 
Beş. - Is. 
Ey. - Bb. 
sonu. 

Beş. • Ve. 
Ey. • H. 
Bet- - Bz. 
Ey. - An 

G. S. • Bz. 
Tk. • An. 
G. S. - ·F. 8. 
Tk. - Al. 

G.S. • Is. 
Tk. • Bh. 
G.S. - Bet 
TK. - Ey. 
F.8. - Ez. 
Al. - An. 

F.B. • Is. 
Al. - F.B 
G.S. • Sü. 
Tk. .. Ka. 

Ve. - Is. 
H. - Bb. 

Bz. ·Ve. 
H. - An. 

8 Mart tarihi ı den itibaren ikin· 
ci devrenin tehir maçları yapıla
cakttr. 

bir edilen ve fakat birinci dev· 
re ile ikinci devre arasındaki üç 
haftalık boşluğa sığdmlamıyan 
maçlar kalırsa bu gibi maçlar ikinci 
devrenin nihavetinde yaptırılır. Not: 1 - Birinci devrede te-

1 
olmuı Bob.emyan O}'llnculanna ı 
karşa ilk imtihlllllanm Yermek 
iizere ~ıkıyorlar. 

Slivya, Isparta gibi silindir 
takımları olan Çekoılovakyada ıbu 
aeneld maçların en bafIDda giden 
Bohemyan takımı Ispartayı ilD 
kere mağlup etmit ve Sliqa 
ile de 1· 1 berabere kalma· 

• muvaffak olmuıtur. 

Çeklerüı ıtüçii .. , içlerin Baroıı 

Muhacim batbna en güvenilen 
takımıniız, Fener bahçe takımı 
yann, çok kuvvetli olduğu Çekoa
lovakyada yaptığı maçlarla sabit ..... _....... __________ _ 
Bu takdirde ikinci devrenin tehir 
maçları aıra ile buoları takip eder, . 

2 - Birinci ktime kuJftplerinin 
A.B. 'e genç takımlan fiksttirde 
yazılan tarih ve 11ahalarda aynı 
günde maçlarını yapacaklardır. 

3 - Bu fikstürdeki ikinci 
küme maç lan 
aittir. 

4 - Her 
sıra sı şudur: 

A takımlarma 

haftaki maçların 

Birinci maç - birinci küme genç 
takımları, ikinci maç • birinci kü
me B takımları, Üçüncü maç-
ikinci küme A takımları, Dördlln
cü maç birinci küme A takımları. 

5 - Üçüncü ktimeyle, ikinci 
kümenin B takımlarına ait fikstor 
ve sahalar ayrıca bildirilecektir. 

Fener bahçe oyunculan Çek
lerin birinci ımıf futbolcularına 
karp tttefll bir beraberlik, belki 
de beldelUllİJen bir galibiyet elde 
etmek üzere bu tek i.nik&ııa ma
likt:iiler. O imkin da topu Liç 
durdurmadan mtitemadi ifleterek 
Çeklerin top koatrollannı ~ 
tirmelrtir. 

Çeklere kup b&yle bir tarzda 
oyun oynamu için Layik bir 
nefea kabiliyetine ihtiyaç olduju 

muhakkaktır. Fenerbahçe takım.1-
nın enelki hafta Galatasaray 

karııaındaki oyana bizi bu huausta 
haklı olarak korkuya dllfUr_mektedir. 

Kanaatimizce F enerlilerhı y~ 
rınki maçta, BePJrtafa kazaııdık

lan oyun kadanm oynamalan da 
kafi gelmez. Çeklerin mağlup 
edilebilmeai ıçm Fenerin en 
parlak oyunlanndan birini çıkar
ması şarttır. 

Y annki galibiyetin ytizde aek· 
sen bet niabetinde Çeklerde 
kalacağı ihtimalinin mevcut ol
masına rağmen biz yine Fener
bahçe oyuncularından tamam.ile 
nmndi keamiı değiliz. Sarı li.ci
vertliler çok kereler hiç umma· 
dık galibiyetlere ermitlerdir. Ya· 
rınki maçta onlardan herkesin 

Bo1aemgon takımuun merlces 
muavi•i 'Larıtrbo/ 

beldeyemiyeceğl kadar parlak bir 
oyun Y• galibiyet iatiyoruz. 

~ 

Fener Takımı t'akvi· 

• yesiz Çıkıyor 
Gaze~rden biriıade Fener

bahçe takımının bugünkü maça 

diğer kulüplerden alınmıı oyun· 
cularla takviyeli olarak çıkacağı 

yazılmıştır. Bu hususta yaptığımu: 
tahkikata anaran, Fener talamı 
yarınki maça esaa kadroaTie çıka· 

cak. Pazar giinü yapılacak iotl• 

kam maçı için muhtelit olarak 
çikması dÜfİİDUlecelctir. 

Yarın ki maçta F enerbahçenin 
alacağı neticeye göre, hücum 
veya müdafaa hattına alınacak 
oyuncaların isimleri taayyün ede
cektir. 



4 Birinci tqria 

Haftanın Bilmecesi 
......... .. ..._ 

l_ 
-~ r• 

__.'\ 

• 

Dikkatli misiniz, dikkatsiz mi? 
Anlamak kolay. Bu defa acemi 
bir r~ssama çattık şu gördilğünüz 
resmı yaptırdık. Fakat a)tı yerini 

.?_alnıı yapmıı. Bakalım ıiz bu 

yalnaşlan bulabilecek misiniz? Eğer 
bulursanız ben de sizinle beraber 
dikkatli olduğunuza inanacağım 
ve güzel gilzel hediyeler vere· 
ceğim. 

Meraklı Şeyler - Su Altında Yuva 
Yuva der demez aklınıza ne 

gelir? Bir ağacın üstünde dalların 
arasında yapılmış bir ıey değil mi? 
Fakat bazı yu\ atar vardır ki bun· 
lar ağacm Ustllnde değil auyun 
içinde ve dibindedir. Mesela ıu 
örUmceğinin yuvası gibi. 

Bu örümcek küçük kahve 
renglmıi bir mahlüktur. Bacakları 
iyice tüylüdür. Arkadaıı kara 
örOmceği gibi o da hava tenef-

füa eder. 
Fak at yuvasım suyun içinde 

yapar, hem bu yuva okadar ince 
okadar ince örülmilştUr ki kara 
örümceğinin ağı onun yanında pek 
kaba kalır. Bu örümcek ara6lra 
suyun üstüne çıkar oradan aldığı 
havayı yuvaıına taıır. Bitinciye 
kadar orada yaıar. Bitti mi tek
rar çıkar, yine ağını hava ile 
doldurur. 

Küçük Cengizin Yaramazlıkları 

Bu ı e kendileri de ıaşhlar! •. 

SON POSTA 

Hikaye 

Pamuk H • 
At Cambazında 

ilkbahara doğru çok ıfıll bir 
gündü. Pamuk, koca kulak vel
hasıl bütiln aınıf o gün hocala
rile beraber gezmeye gidecek· 
lerdl, evvela gitmemek için mek
tepten kaçmak istediler yolunu 
bulamayınca gifmeye razı oldular. 
Fakat siıte gözgözü görmüyordu. 
Sokağa çıkar çıkmaz, hoca 
bir tarafa, çocuklar bir tarafa 
dağıldılar. Sis o kadar çoktu ki 
kimse nereye gittiğini bilmiyordu. 
Pamuk, Kocakulak, civciv, yavru 
domuz da kolkola girmiıler hep 
beraber ;yliril} orlardı. Bir az do
dolathktan sonra kendilerini bir 
kapımn önünde buldular. Ha. Belki 
Hocanım bizi buraya getirecekti» 
diye içeriye daldılar. Bir de ne 
görsünler bir at cambaz~anui .. 
kimi takla atmaya, kimi ıpe tar· 
manmaya, kimi tellistUode yUrü· 
miye uğraııyor. 

Çocukların hiçbiri şimdiye ka· 
dar at cambazı görmedikleri için 
pek hoşlarma gitti. Hepsinin ağzı 
açık kaldı. Hocayı, dersi unuttu· 
lar. Seyre başladılar. Orasını 
idare eden mlldilr de kendi işine 
o kadar dalmııtı ki böyle ya· 
bancılnrın gelip onların provala· 

rını seyre~~iklerinin farkında bile 
değildi. Oteklne "olmadı" diye 
bağırıyor berikine 11 bir daha yap,. 
diye ıeıleniyordu. Dünyayı gözü 
görmüyordu. 

Bir aralık bir dolabın kapısını 
açtı içinden bir at derisi çıkardı. 
Koca kulağı kulağmdan, domu· 
zu da burnundan çekti, der:nin 
altına soktu. Bağıracak, 11 ne ya
pıyorsun ,, fılan diyecek oldular 
duyan kim? Müdür öteden Pamuk 
Hanımı da yakaladı. Atın üstüne 
oturttu. O da 11 korkarım, bine· 
mem ,.demek istedi amma aldırış 

e'miyordu.Fakat asıl kıyamet bundan 
sonra koptu. MüdUr kocakulakla, 
domuza 11 haydi yürüyün bakalım., 
d ye bağırdı. Derinin altında iki· 
ıinin de biribirinden haberi yoktu. 
Kocokulak bir tarafa, domuz aksi 
tarafa yilrümeğe· başladı. Her 
ikisi de kendi gittiği yolu doğru 
zannediyordu. At derisi gerildik· 
çe gerili} or, Pamuk ta korkusun· 
dan bağırdıkça bağırıyordu. 

Koca kulakla domuz akıi ta· 
rafa gittikleri için nihayet deri 
Ortasından patladı, Zavallı Pa
muk ta yere yuvarlandı. 

MüdUrün aklı o zaman baıma 
geldi. 11 Ne bunlar benim cam• 
bazlarım değilmiş,, diyerek za
vallıları kapı dışarı etti.. 

r 
Küçük 

Okuyucularımıza 

ip Oyunu 

Biz küçükken böyle oyunları 
pek severdik; herhalde siz de 
hoılamrsmız. Hele inaanın lSnllnde 
resimdeki gibi güzel örnekler 
olursa. 

ipi iki elinize geçirdikten sonra 
her iki elinizde de birer ilmik 
yapın. Sağ orta parmağınızı sol 
elinizdeki, sol orta parmağınızı da 
sağ elinizdeki ilmiğin altından 
geçirip çekiniz. Bundan sonraları 
için bir arkadaşa ihtiyacınız var. 
Arkadaşınız baş ve işaret par· 
maklarile fiicim!erin birbiri Ustlin· 
den geçenleri yakalayacak. Bu 
sicimleri öteki dUz sicimlerin 

altından geçirip parmaklarını bir
birinden ayırınca ( 1) . numara]& 
reıimde aördUğOnliz ıokil meyda• 
na gelir. 

Şimdi siz arkadaşınızın elin• 
den alacaksınız. Tıpkı arkadaşı• 
nızm yaptığı ve re imde gördilğfi• 
nUz gibi siz de baı ve iıaret par .. 
maklarınızla birbiri üstünden 
geçen sicimler! yakalayıp bunları 
kenardaki düz sicimlerin (2 numa• 
ra) etrafından dolaıtırarak par• 
maklarınızı iç taraftan çıkarımı 
(3) numaralı ıekll meydana gelir 
ki buna dere derler. Benzeml .. 
yor mu? •• 

Resimli Hikaye 
Kedi, Erişemediği Ciğere Pis Dermiş 

Bir giln iki yavru fil arkadaıları fino ile beraber kırlara gezmiye 
çıktılar. Yolda bilytlltücU bir cam buldular. Herşeye onunla bakıp 
bakıp şafırıyorlardı. 

. :A!'IJ:fi1~~~ 
Derken uzaktan bir kökreme işHtiler. İki yavru filin ödü patladı: 
"- Aman fino nedir bu gürültü, büyük bir hayan geliyor galiba? 

Bizi kurtar .. dediler. Fino da fillerin yardımib büyültUcil camı dikti. 

~ flfi J ~1/- ,.,._ 
~.3 ... ~-

00 '1 
71,)?~~~~ 

Üçü de camın arkasına geçip saklandılar. As~an da kökreye 
kökreye geliyor, "~man, bir güzel yemek nerede buhıbilirim ?11 diye 
düşünüyordu. Fakat camın arkaaından kocaman suratları görünce 
ödü patladı. 

11 Ben bu pis şeyleri ne yapayım,, diyerek tabanları kaldırdı, kaçtı. 

Geçenki bilmece- Dikkati .. 
Hakkıuızın zayi olmasını iıte· mizde kazananlar 13 EyllH tnrıhl i bilmecemizin birinci 

ikramiyesi ol n bir mektep çantaeını 
kazanan 'O küdar muhtelit ortamektebi 
üçiincü sınıf talebesinden 211 .. iyazi 
Tevfık Efendi şimdi~ c kadar hcdiye-

miyor!anız, göndereceğiniz bilmece· 20 Eyllıl tarihli bılmecemizi dof,'Tu 
nio zarfına, o bilmecenin tarihini nt· hallederek birinci ikramiyemiz olan 
mayı unutmayım": . Zarfın bir kenarı· bir yazı takımıoı Beyoğlu 20 inci lık· 
na meaelô. ' 1 4110/934 bilmecesi ., iea- mektep 63 Fıkret Efendi kazanmıştır. 
retini koymak kafidir. 'l'alili okuyucumuzun hediyesini bizznt 

Bilmecelerimizde kazanan oku· mntbannıızdan alması IRzımdır. 
yuculımmızdan letanbulda bulunanlar Birer kutu oyuncak alacak· 
hediyelerini yalnız pazarteıi ve per- lar: Vefa lise i 754 ~edim, Ankara 
şembc günleri öğleden sonra matbaa· tapu umum ınüdürlügunde muamelat 
mızdan bizzat almaları lazıııı<lır. mPmuru 'l'ev fık Bey oglu Müuür, ls-
Taşradakilerin hediyeleri posta ile tnnbul 12 inci mektep 5 iuci sınıf 27!> 
gönderilir. Naci, Kayseri kolordu 3 üncü kısım 

._ ______________ _J amiri Dinbn~ı Nuri Bey oğlu Bahri, 

ini almamıştı r. Oku) ucumuzun niha· 
) et bir lı afı n iç· ndc matbaamıza mil· 
racant edc>rt>k hediyesini alması Hlzım• 
dır. Bu müd,sl0 t geçtigi takdirde hakki 
znyi olnC'nktır. 

............................... ........ . ......... .... ....... aı. 

İstanbul 44 tiocii nwktcp 164 Hıkmef 
lJoy ve Hnnımlar. 

( Arkııaı var ) 
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Resim il BUyUk Mlllf Roman 

MI TOMBUL AS YED 
Ko: 50 

Yazanı Sermet Muhtar 

Zinnlln Ef. Köşe Kadısı 
Bazan, Okmeydanına, Piya .. 

lepafaya vurup tersanelilerln gtt .. 
reılerinl seyrediyorlar. 

ol, bu hali pUrmelillme bir deva 
bul: bu biraderini düzahtan 
kurtar!.. 

Ve akibinde ağzına bir parmak 
balı da çalıyor: 

4 - 10 - 9~4 

Olmuştu •. 

Birinci tqrin 4 

,.. Bu akşam TÜ Sinemasında ._ 
En sevilen artistler 

DOUGLAS FAiRBANKS Jünyor 
ve LORETTA YOUNG 

En gUzel ve heyecanla filmlerinde : 

KACAK ., 
(Ben Bir Pranga Kaçağıyım) filmi kadar heyecanlı Ye bıasf bir ıaheaer. 
İlaveten· Türkiyede ilk defa olarak Fransızca sözlil. EKLER 

• dünya haberleri ( Aynca nevredilen liıtesine müracaat. 

• 

Nabi efendinin gençlik men· 
kıbelerinde, Galatayı ve yosma• 
larm' can kulağile dinlediler, 
zehlnlerine hakkettilerya, köprll· 
den karıı yakaya geçtikleri za· 
maıılardıı, mahut &okakların ön
lerine kadar yaklaşıyorlar; köıe 
başlarandan, pembeli yeşilli dil
berleri gözetliyorlar. 

- Malüm a, yarın değil öbUr 
glln ay baıı hulul ediyor. Mutat 
veçhiJe, Uç beı parça kırık dökük 
emlAkimizin lcarelerinl toplayaca• 
ğım. Avdette daireye uğramayı 
kararlaştırdım ... Bilhassa, mak&adı 
muayyen için gideceğim; yani maa• 
tına bir miktar zam keyfiyetini 
teminden aonra, rUtpei hazıran 
(lzmir payei mücerredi) idi değil 
mi, tamam, (Devriye MUderriıliği) 
yahut (Mahreç) payesine terfiin 
ııkkını da, çekişe çekioe istihsal 
eyliyeceğim .•• 

şuncağızdaki Mısırçarşısına, Iran 
ve Efgana, Yemen ve habeıe bile 
koıarım; güle oynaya aiderim, 
göbek ata ata gelirim... işte 

efendime iki devayı kUI; vUcut 
dermansızhğına, göğUa darlığına, 

mide hazimıizliğine, kanın cevela
nına pek nafi iki ilaç. Kutularda· 
kiler kişnltten biraz büyükçe 

Bu akıam 

SARAY Sinemasında 
JACK PA YNE ve meşhur 

orkestraaı tarafından 
-SUMER-

Ne olurdu, yakından da bir 
aörseydik diye can atıyorlar. . . . . . . . . . . . 

Yukarıda da dediğimiz gibi, 
Melek Hanım, taııp taşıp dökti· 
}erek, o günlerde yanıa girecek 
bir genç kıarak gibi ateşlendikçe, 
mahtumu, yarın öbür gün pehli· 
van kispeti giyip er meydanına 
çıkacak bir delikanlı gibi kuv· 
vetlenip çevlkleıtikçe, Kazasker 
Efendi Hazretleri de geri geri 
gitmede. 

Berikllerin tuttuğu yol ne 
derece müsbet cihette ile zavallı 
adamınkhıi de o derece menfi. 
Aradaki fark mağrıpla maşrık. 

Hanımla mahtum, kaplarına 
ıığamıyorlar, canlanıyorlar, şah
lamyorlar; zavallıcık ihtiyar da 
günden gilne kavşıyor, eriyor, 
göçüyor. 

Kımıldıyacak takati yok. Üç 
basamak merdiven çıksa nefes 
nefese; sekiz on kelimeyi UstUste 
öylese bir takatsizlik ve hele• 

can ki ..• 

HulAsa, günden gUne sıfırı 
llketiyor. 

Artık daireyi, maireyi mecbu· 
ren seriyor. ÔmrU, gUnU evin 
işinde; minderde köşe kadılığı. 

Eskiden biraz dili, etliye ıUt• 
IUye karııması, iktisattan, tasar· 
ruftan tutturması vard~ değil· 
mi?.. Aşçı kadına çatar, oğlunu 

okuturken celAllanır, öteye beri
ye söylenirdi. Şimdi onlar da yok. 

. . . . . . . . 
Birgün, Nabi Efendinin geldl

iini duyunca, duvarlara tutuna 
tutuna yerinden kalkıyor; kanbu· 
buru odaya çekiyor; işaretle ka· 
pıyı kapattıktan ıonra aürmeleti
yor derdini açıyor. 

Ne zamandır zamirinde oldu· 
ğu halde kısmet o gUnmliı. Hal· 
aizllkten, dermansızlıktan, ıöğUa 
darlıgı ve hahımsızlıktan şikayet, 
tikayet ..• Vakıa bebek değil, a-enç 

te 1&yılmaz fakat bu derece dUş
kUnlllk, takatsizlik? Cayi ihmal 
ml?.. Artık aekseninl de aşkın 

değil a bu? ... Cenabı hak, beni 
Ademi yarattığı gibi her derdinin 
devasını da halk etmiş. 

Gözleri kapıda, ihtarat ve 
tenbihatı da ekıik değil. 

- Aman Nabiciğim, müteyak
kız olalım, işiten miıiten olmaıın; 

rica ederim beynehümada kal· 
aınl. Diyerek sözü açıyor. 

- MOstağnii beyan Ye bilAıek 
malumundur ki bir recUlü akilin 
menkiihasına karşı aliimi zaaf Ye 
maraz izharı, nezdi ter'ide muhar• 
rematı şedidedendir; • neuzübillah 
küfürden eşnadır. Ekvall felasefe 
ve hikemiyunca da makduh ve 
mezmumdurl) Fetva11ını verdikten 
aonra neticeye bağlayor: 

- Ey Nabii zaman, alimsin, 
hakimsin, vakıfı umursun; bunca 
tecarübü adiden, meşhudnt kesiren 
var... Elinden uçan, kaçan kur .. 
tutmuyor. Benim de Lokmanım 

Bu uyar olmaz mürüvvet ve 
iltifattan kamburun sevmeme 
bittabi payan yok .•. Yerinden ha
vaya sıçnyarak, iki büklüm eteğe, 
ayağa kapanıyor .• 

Bu nihayetsiz liituf ve kereme 
karşı ömür ve afiyete, ciğerpare 
Vehbi Beyciğin feyiz ve rlfatine 
dualnr ve senalar ettikten ve 
(iıbu mahmedet ve şükranı hak
kile edaya lisanı fakirin aczi ma· 
nf. Minnettarlığımı ne veçhilo ar
zedeceğimi bari aiz söyleyin de 
ifa eyleyiml) dedikten sonra: 

- Velinimet, iki dakikacık 
müsaade; fakiri pilrtaksirin mü
fekkire l biraz karışıkçadır. 
Derun ve birunumu bir eleyip 
tarayıml Diyerek şahadet parma
ğını şakağına götürüyor. 

Gözlerini kapıyor; yUzUnU bu
ruşturuyor; ağzını burnunu oyna
tıyor... Sofadaki saat çalarken: 

- Ey menhus icadı efrenç 
dırlanma ıus; dimağım çorbaya 
çevirme!.. Diye tepesini kaşıyor. 

O anda gözleri parlıyor. 
- iraden başım üstüne veli· 

nimeti biminnet, emrine timdi 
ıitap ediyorum! diyerek kapı 
dışarı fırlıyor. 

Ne gidiı, ne uçuş, rüzgar gibi. 
Bir saat ieçmeden kan ter 

içinde geliyor. Soluk soluğa di
yeceğiz amma hazretin soluduğu 
görülmemiş. 

Odadan içeri girmesile kapıyı 
sürmelemeai bir oluyor. Efendi 
hazretlerinin önüne bir kUçük 
kutu He ufacık bir hokka koyu· 
yor. Alçak aesle, yarısı işaretle, 

başlayor ötmeye: 
- Sen velinimetim için, değil 

haplar; bokkadakiler de aUzme 
bala manent bir macun... Veçhi 
istimalleri de pek baait. Akıam 
sabah birer adet haplardan alı-

nacak; öğle, ikindi, yatsıda birer 

parmak macundan ekil ve tena· 
vill k•lınacak •.• 

( Arkaın var ) 

=:TAKViM := 
Gla 

31 
PERŞEMBE 

4 1 ncl TEŞRiN 934 

Arabi Rurnl 

Hııar 

152 -
23 Cem.ahar IH! 21 - EylQI • IJSI 

, Yaklt 1 Eıı:a.,l Vasııti Vatı.it Eıı:anl Van 
----i~ ~---~ --

G•··· 11 101 a 59 Akı otm in - 18 34 
Öjla 6 14 IJ 03 Yatsı 1 JO 19 20 

lkladl 9 3() 15 19 lmııalı 10 20ı 4 19 

UNUTULMUŞ SENFONi 
güzel filminde, umumun alkıılannı 
kazanan caz, unutulmut bir melodi 
çalarak miluair bir dram gözleri• 
niz önOnde canlandırıyor. 

FOX .JOURNALveMIOKEY MOUSE 

BARP 
CHARLES BOYER 

ve ANNABELLA 
FERAH Sinamada 

Bu akşamdan itibaren 
•• 

TURK Sinemasında 
~---==-=====-===----=-" ( KAÇAK ) filmine ilaveten ilk nüı

hası gösterilecek olan EKLER dünya 

C Toplantı, Davetler :=) haberlerinin listesi: 
1 - Moro Kasti yangınından •011ra 

Tal ebe yurdu f çin Davet 2 - Mö•gÖ Musolini ( Bari) s.r-

Halkevi taleb yurdu reiıliğinden: 

1 - Üniversite arkasındaki Halk-
evi t lebe yurdunun talebe kadrosu 

dolmuıtur. Geçen seneki taleboden 
bile olsa yeniden rollracant kabul 

olunmtyncaktır. 

2 - Kabul olunanlar f çinden bu 
ayın onuncu gUnü akıamına kadar 
heaaplorını teaviye etmiyenlerin yer· 
ferine sıra numarası itibarile ihtiyatta 
bekliyenlerden alınacaktır. 

Bir Şehidin Varlslerl 
Aranıyor 

Eminönn Aekerlik tubeai reisli
ğinden: Ş ehit Tayyareci Mürrevva Ef. 
nin varislerinden bir tahsın acilen 
şubemize müracaatı ilan olunur. 

······························································ 
Aile Geçimine Yardım 
Maarif vekaleti celilesinln ruhsatı 

reamiyeaini haiz 

gisi11tl• 
3 - Prenses Marirta Pariı't• 
4 - Fransız ordusunun manevra•• 
5 - Elba adasında bag bozuma 
6 - Amerika'da amel• greol 
7 - Cezalrde miitlalı zelzele 
8 - Inglliz hassa alagı Franıad• 
9 - Yokutt gulcarı garıı 

10 - iki ağır sıkltJI şampigo11a. 

-~~-. Pek yakında ~-... 

SUMER 
( Eski Artistik) ıinemasında 

gösterilecek olan 

AŞKIN SESi 
filminde meşhur tenor 

HERBERT ERNST GROH 
en güzl Napollten serenatları ve bir 

çok melodiler tnganni edecektir. 

NEKTAR iL ZARUKYAN , • Bugün 
ELHAMRA ılnemasmda Biçki ve dikitin bütün teft!lrruat ve 

inceliklerini nazari ve ameli olarak 
esaslı surette üç ay zarfında Öğretir 
ye muaaddak febadetname verir. 

BeyoAfo, Altınbakkal Babil (lcadiye) 
caddesi No. 63 . 

2 büyük film birden ı 
1 • KAOIN HAYATI 

Oynıyan: 

NORMA SCHEARER 
2 ·ÇIN GECELERi 

Müdürlüğünden: 

Oynıyanı 
RAMON NOV ARRO 
Franıızca sözlüdür. 

,_. Duhullye 25 kuru,. --

(Eakl Artistlstlk) sinemaaında 
mevsimin ilk büyük filmi 

PRENSESiN 
CILCINLIKLARI 
1 

şaheaerlni gidip g6rllnllz. 
Sonderece hayrette kalacaksınız. 

Baş rollerde : 
ALBERT PREJEAN 

MARIE BELL 
ARMAND BERNARD 

Türkçe izahatlı FOX JOURNAL 
Yarın aaat 11 de tenzilatlı 
fiyatla matine. Telefon: 42851 

.---• Şehzadebaıı 

HİLAL sineması 
BugU nden itibaren 

Mevsimin iki müstesna filmi birden 

ASRi ROBENSON 
DOUGLAS FAIRBANKS 

KiBAR HIRSIZ 
~-a> RONALD KOLMAN 4m_.~ 

p- $1 K Sinema 
JEAN MURAT ve 

OLGA ÇEKOVA'nın 
en güzel temsllleri 

iZ i 
UHAREBE 

Fransızca s6zlll 

Duhuliye 25 kurut 

f,un~ul Btltdiijtsf 

$rhirTi&Jatra~u 

111111111111111 

iti~ 
111111111 

Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 

Bu akşam 1aat 20 de 

Corum ve Ceza 
20 Tablo 

Tercüme edan ı 

Refet Nuri 
Loca ı 250-300 
Koltuk : SO 
Sandaly•: 40 
Galeri : 30 

RAŞiT RIZA TiYATROSU 
SARAY ( eski Glorya ) si
nem asında 9 ve 10 birinci 
Te9rln SALI ve ÇARŞAMBA 

( Hedefsiz Buseler ) 
5 Perde 

Yazan: Biı:aboau, Nakleden: M. 
ftSridun. Dekorlar: ( d) arupu 

Giteler hergOn açıktır. 
l_I_n_h-is-ar-1;;-U. 

--~~~----~---------------------------------- -~---Tahminen 131 O kilo kanaviçe parçalar• ı lıtanbulda Bahariye dapo· 
sunda teslim olunacaktır. 

,, 1 ! 78 " bel ipi " Nümuneleri sabf komla· 
,, 187 ,, kınnap ,, yonundadır. 

400 ,.u·'rük çul ı Cibalide Levazım ambalaj 
" " "' " ambarındadır. 
Yukarıda miktarları yazılı dört kalem köhne ambalaj levazımı 

14/10/934 tarihine müsadif Pazar günü saat on dörtte pazarlık 
ıuretile ıatılacağından taliplerin tayin olunan glln ve saatte % 15 
teminatlarile birlikte Cibalide Alam, Satım Komiaysnuna Müra-
caatlara. (6192) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Haydarpaıa Nümune Hastanesinde inşa edilecek olan 21,970 
küsur lira bedeli keıifli mutfak ve çamaşırhanenin ihaleal 9/10/934 
Salı günn saat 14 te pazarlıkla icra edileceğinden keıifname ve 
ıartnameyi görmek için Sıhhi Müesseseler Muhasebe Kalemine ve 
pazarlığa iıtirak edeceklerin de belli gUn ve aaatte Komisyona 
müracaatları. (6189) 

~---------------------------·--------------------, Urolog - Operatör 4m 

Çeklerin en meşhur profesyonel takımlarından 

BOHEM A, Cumagünü FENERBAHCE 
ile karşılaşıyor. 

Maç saat tam 4 te F enerbahçe stadında yapılacaktır. 
Biletler şimdiden (Milli SPOR - ZEKi RIZA) mağazasında satılmaktadır. 

Dr. REŞiT SAMi 
İdrar yolları hastalıkları miltehe.saısı 
Beyoğlu latiklal caddesi (Mulen Ruj 
~karşısı) Vehap B. Ap. No. 61 _. 

lstanbul 3 Uncu icra memur
luöundan: Paraya çevrilmesine 
karar veril~o 1800 liralık gayrı mil· 
badil bonosu 9110 93~ Salı gOnO saat 
14 te borsada birinci açık arttırma 
ile satılacağından iateyenlerin muay• 
yen olan aaatte memuruna müracaat• 
ları ilAn olunur. (3272) 
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İTTİHAT ve TERAKKİ 

A 

Ayancı Ahnlet Rıza Bey, ittihatçılara 
Koyu Bir Muhalif Kesilmişti .. 

Oımanlı hudutlarının her ta· 
rafı çelik slingüler, zırhlı ve drit· 
notlarla çevrildiği için hariçten 
memlekete hiçbir şey giremiyor; 
ıöküğünll dikecek iğnesini bile 
yabancı memleketlerden tedarike 
mecbur olan memleket balkı, 
günden güne mahrumiyetin kor· 
kunç derecelerine düşüyordu .• 
Elinde az çok mal kalan tüccar 
ve esnaflar ihtikarın lezzetini 
tatmıılar; mallarını saklamıılardı. 
Birçok açık gözler de, bu fır· 
aattan en hilyUk derecede iatifa· 
de yolunu tutturmuılardı. 

Ekserisi Maliye Nuırı aabıkı 
Cavit Beyin, bir kıımı cİa dok .. 
tor Nazım ve Kara Kemal Bey· 
lerin mensuplarından mUrekkep 
bir güruh, (Bakkallar Cemiyeti) 
namile bir teıekkül vUcude ge• 
tirmiılor... Erzak, petrol, te
ker gibi halkın en mühim 
ihtiyaçlarına, dctaa bir lnhiıar 
vazetmifleıdi. Bir taraftan küçük 
esnaflara eziyorlar; diğer taraf tan 
da malların flatlarını istedikleri 
gibi yllkseltip alçaltarak ticaret 
ileminde bildikleri gibi oyun 
oynuyorlardı. Harp dolayısile 
maaı alamıyan memurlar Uç, beı 
mlıli artan yiyecek ve giyecek 
fiatlan karşısında sefaletten ıe• 
falete düıüyor, kıyıda köıede 
b9f on parau olanlar, mevcut 
paralannı bu muhtekirlerin kUp-

lerine boıaltmak mecburiyetini 
hiaaedlyorlardı. HUkümet, bunları 
dilfilnec~k vaziyette değildi. Ni· 
hayet Ayan Meclisi azalarından 
Ahmet Rıza Bey ( 3 ıubat 1331 
tarihinde ) Meclisi Ayanda ( bak· 
kallar cemiyeti) hakkında tlddetli 
bir nutuk irat etmiı.. Büyük bir 
cllret •e bi11izlikle halkı soyan 
bu muhtekir şebekesini şiddetle 
tenkit eylemiıtl. Vaktile cemiyet 
erkanının en büyük dost ve 
bimiıl olan bu bUyllk ( ittihat 
Ye T erakld Lideri ) şimdi 
baıta Talit ve Ca•it Bey· 
ler olmak Uzere birçok cemi· 
yet ekibirinin muhalifi kesilmişti. 
Ahmet Rıza Beyin bu tenkidatı 
bazılarına cUr' et vermit, turadan 
buradan bazı şikayet feryatları 
yUkselmiıti. Fakat: 

[ Böyle nazik bir zamanda 
tahditiezbanı mucip ıöz söylene· 
mez.] T ehdidile bunlar da sustu• 
rulu vermişti. 

HergUn muhtelif yerlerde muh
telif mneueseler menfaatine kon• 
aerler, mllıamereler, tiyatrolar ter
tip ediliyor; bunlara ltlirak etmi· 
yenlere, elden satılan biletleri 
reddeyleyenlere ( vatan haini ) 
namı veriliyordu. 

Yine herglln • ekseriya, Beyoğ· 
lunun malum olan mahfel ve mec· 
liılerinden • bir takım şayıalar çı· 
karılıyor; Borsa ve ticaret piya· 
1811 altüst ediliyordu. 

- Ruslar, Sinoba ot-ız bin 
aıker çıkarmışlar. 

- Dun gece Ruı askeri Tı· 
rabzona girmiı. 

- İngilizler Iıkenderon lima• 
nı1Jı işgal etmişler. 

Diye ıık sık çıkaralan yalanlar, 
hasaas ve cidden vatanperver 
Tiıklerin kalbine kugın hançer-

1 

ler saplıyor; vatan kavgasına ka· 
rışan can 1'aygusu, rahat ve 
huzur bırakmıyordu. 

Hergün meşum bir haberle 
diJhiin olan lstanbu'lular, Beyoğ· 
lunda meçhul birkaç fahıs tara• 
fmdan Yunan ataşenavalının darp 
ve tahkir edildiğini duydukları 
zaman teeHürlerinden donup kal· 
mıtlar; Merkeziumumiye giderek: 

- Yahu!.. Ne yapıyorsunuz, 
siz .. Şu zamanda herkes, her mil· 
let kendiıine müttefik arıyor. 
Şimdilik aeıleri ıedaları çıkmıyan 
adamları, zorla aleyhimize mi 
kıılurtaca ksınız? ... 

Diye bağırmıtlardı... Bu hAdi· 
ae, Yunan hükümeti:e siyasi mil· 
nasebatı birdenbire germif; ancak 
uzun uzadıya tarziyelerden sonra 
bertaraf adilebilmişti. 

Çanakkale bombardmanının 
ııklaşması, halka birhayli telAı 
vermiş; hele Ayaıtafanos, Bakır· 
köy, Fenerbahçe ve Hayırsızadaya 
toplar yerleştirilmesi, umumi he· 
yecanı büıbUtün tezyit etmiıti. 

(8 Şubat tarihinde] berkesin 

dil:nde ıu sözler dolaımıya bat
lamııtı: 

- Çanakkaledeki Franıız ve 
lnglliz ceneralleri hllkfımete bir 
nota vermişler. ( Boğazlan bize 
açarsanız, en muvafık şartlar da· 
bilinde ıizinle sulh ed~riz. Yok 
eğer açmazsanız, cebren boğaz· 
dan geçeceğiz. O zaman Iıtanbu· 
lun mukadderat ve akıbeti hak· 
kında hl~ bir mes'uliyet kabul 
edemeyiz) demişler ... 

Bu sözler, efkarı umumiye 
llzerinde muhtelif cereyanlara ıe
bebiyet vermişti. Büyük bir eks .. 
riyet, tamamen sulhun lehinde .i~i. 
Hükumet, bu fikri öldürmek ıçın 
her vaaıtaya tevessül ediyo~; sa~· 
ıür ıulha ait bir tek kehmenın 
bil~ yazılmasma tahammül eyle
miyorı:lu. Cephelerde zavallı Oı· 
manlı ordusu, hezimet ııhraplarile 
inlerken, Osmanlı matbuatı &ulun· 
larını baıtan başa Alman • A vua· 
ttırya zafer.erine tahıis ediyor; 
bununla, yaralı kalplere bir nmit 
ve teıelli vermek istiyordu. 

( Arkası var ) 

1 Tiyatro Bahsi 

Şehir Tiyatrosunda: 
Cürüm Ve Ceza 

Muharrir Dastayevski, eıer 
Cürüm ve Ceza, tercüme eden 
Reşat Nuri: Bu Uç iımin bir ara· 
ya gelmesi şehir Tiyatrosunun 
bu yıl bqlangıcında sahneye kuv· 
vetli bir adımla girdiğini gösterir. 

Dastayevskinin yarım asırdan 
evvel yazdığı roman Goston Bati 
tarafından zamanımızda ıahneye 
konulmuş, Pariste yalnız bir Ti· 
yatroda altı ay mütemadiyen oy· 
nanmııtır. 

CürUm ve ceza, aslında tiyat· 
ro eseri olarak yazılmadığı için; 
ıabneye konulması da, ti} atro 
ueri olarak yazılanlardan başka 

türlü olmuşt ur. 
Tiyatroda " Cürüm ve ceza,, 

aşağı yukarı bir sinema Sena...
yosunu andırır. Biribiri arkasına 

sahneden sahneye geçişler vardır. 
DünUn tiyatrosu buna tabam

mUI edemezdi. Fakat dekora 
çok ehemmiyet veren bu günUn 
tiyatroıunda oynanmama11 için 
hiç bir sebep yoktur. 

• .. CUrüm •e Ceza,, romanının 
mevzuu kıaaca ıudur : 

Bir fikri aabitle cinayet itle
yen, ve bu cinayeti meşru gören 
bir cani hlltlln izleri siler. Kanuni 
yolların hepsinden istifade eder. 
Yakalanmaz. GlinUn birinde kar-
şısına çıkan bir ıokak kızı ona 
en doğru yolun cürmUnü itiraf 
edip verilecek cezaya katlanmak 
olduğunu anlatır, ve cani nihayet 
cürmünü itiraf eder. 

• " Cürüm ve Ceza ,, Müterci· 
minin Reşat Nuri olduğunu ıöy• 
lemek lisan cihetinden ne derece 
kuvvetli olduğunu kaydetmeye 
ayrıca yer bırakmaz. 

* Dönen ıahnelerde kolaylıkla 

temsil edilebilecek olan bu eser, 
i~ sahnede de bütün güçlüğe 
rağmen yine tabloların aksaksız 
değişmelerile temsil edilebildi. 

Esasen geçen sene " Per 
Günt"te dekor akıakhğı göster· 
meyen Şehir tiyatrosunun bu 
yandan pek korkusu olmadığı 
belli idi. 

Artistlere gelince! Sonya ro
lünü yapan, KöksUzlerden ıonra 
belli başlı bir rolde ikinci defa 
gördüğümüz, Cahideyi bihak~ın 
alkışladık. Bilhassa mezarlık tab
losunda çok, çok iyi idi. 

T alit muhakkak ki mUkem· 
mel bir aktör oluyor. Aldığı 
rolü benimseyip yapmasını bilen 
bir aktör. 

Galiğ, Bedia, Nirenir, Emin 
Belih kusursuzdular .• 

'f 

ilk temsil muvaffaklyetll geçti. 
Perdeyi iyi açtık, dileyelim ki 
açık kaldığı müddetçe hep iyi 
olsun, ye ıonunda da iyi ka· 
payalıml 

ismet HalfJ.•l 

Selanik'te 
Bir Hadise 

( Battarafı 1 inci yllıde ) 

kalmıf, bu sırada Yunanlılardan bir 
şoför halkı tahrik etmiı, Vardar 
mahallesi halkı, galeyana gelerek 
gençleri linç etmek lıtemiıtir. 

Bu sırada yetiıen poliı, bu hadi· 
ıenin önüne geçmittir. Halkın 
bu galeyanı eınasmda Yunanlıları 
tahkir ettikleri iddia edilen Yu
goslavyalı gençlerin, hudut bari· 
cine çıkarılmaaına karar veril· 
mittir. Mesele mahalli ve baait 
bir vak'adan ibarettir. 

Artistler. Arasında Öliim Serisi 

Operet Artistlerimiz 
Genç Çağda Göçüyorlar 

--.........----
( Baotarafı 1 inci yüzde ) 

yor ki genç artlıtler hemen 
aynı yaıta ve biç beklenilmiyen 
bir tekilde, aym ani ölümle ölll· 
yorlar. 

Celll Yakup Naall ÖlmUttU? 
Ev•elce lzmirde yapılan bir 

turnede yine SDreyya operetinin 
en kuvvetli artiıtlerinden Celil 
Y akup aynı ıurette etrafma hay• 
ret vererek ölmüf, batti merhu· 
mun kardeıleri Istanbuldan Müd· 
deiumumiliğe müracaat etmiş, hiç 
bir hastalığı olmıyan kardeıleri· 

nln esrarengiz bir ölüme kurban 
edildiğini ileri ıürerek tahkikat 
yapılmasını istemiılerdil" 

Celil Yakukup ıen ve şatır 
bir halde lzmir rıhtımına çıkmıı, 

yine arkadqlarile güle ona} a 
evvelce tutulmuf olan otele git· 
mlştl. lzmir memleket haata· 
hanesinin beş, on adım yanındaki 
otele girerken Celili bir~nbire 

ıiddetli bir öksllrllk yakalamış, 
fakat bu öksürüğe kendiside dahil 
olarak hiç kimıe ehemmiyet ver· 
memiştl. Otel odasında bir az 
uzanıp lıtirahat ihtiyacı duyan 
artııt kapısını kapayarak elbiıe
lerile yatağına uzandığı sırada ar· 
kadaılan mutat gürUltn ile eıya• 
larını, bavullann yerleıtirmekle 
meıgul oluyorlardı. 

Bir arelık Celall aramak için 
odaaına giren iki arkadaıı za• 
vallı artiıti karyolasında ölil bul· 
dular! Hemen yanı başındaki mem• 
leket haıtanesine koıarak yetiştiri· 
len doktorun daha birkaç dakika 
evvel birlikte gültltiip oynaıtık· 
lan arkadqlan için •3ylediji: 

- Arkadaıınız tabU bir 
ö1Um1e ölmDştDr .. . Kapıyı kapa· 
yınız!. 

Sözile donup kalmıtlardı .• 
Celal Yakup'un ölüml1 ozaman 

artistler araıında dedikoduyu 
mucip oldu. Çnnkn genç artist 
böyle fncceten ölecek yatta de
ğildi: · 35 yaılarındal 
ikinci ölU m: Ömer Aydın 

Gariptir ki Celil Y akup için 
Kadıköyde Süreyya tiyatrosunda 
verilen ( Celil Y akup geceıi ) 
hatıralardan ben Uz silinme· 
mitti ki operetin en çok 
ao•llmit tenörii Ömer Aydın, 
bir giln gllpegUndOz Kadıköyünde 
meıhur Altıyolağzındakl sucudan 
bir bardak ıu içerek birdenbire 
arkadaıının yanıbaıına yıkıhver• 
mitti. Kendiaini kaldırdıkları za• 
man ölmUıtU ! 

Ömer Aydın da Celil Yaku
bun yaıında idi: 351 

Çok geçmedi: Üçllncll ölllm 

[ 
vukua geldi. Operet artiıtlerinden 
Sezai, yine ayni yaşta birdenbire 
öldUI 

Sallhattln Naall ÖldU? 
Bu meş'um serinin dördUcl 

kurbanı Salihattine gelince, onun 
6lümU de bu garip seri etr .:ı fııı· 
dakl hayreti bUsbütün arlırmııtar: 

( Şiıko Salihattin ) likabile 
anılan Salibattin yalnız aahnede 
en kıvrak operetlerde, ( jön ve 
gran komik ) denilen ve opel'et 
artistliğinde en gtlç nevi olan 
rolleri birdenbire ipda ile şöhret 

almakla kalmamış, huıusi haya• 
tandır da ıon derece şakacılığı, 
komikliğile tanınmı ş bir artisti• 
mizdi. Son günlerde operetler 
dağıldığı için Anadoluda biiyllk 
bir turneye çıkan Ertuğrul Sadet• 
tin heyetine alınmıştı. Salihattin 
bu heyetle Samsuna kadar gltmif 
orada heyetten ayrılmış, Sam• 
sundan Bafraya yalnız baıma 
geçmiı, Safrada küçük bir kum
panyada da bir ay kadar bulun• 
duktan ıonra geçenlerde şehrimize 
dönmüştü. 

Plllv yenirken 
Eski arkadaılarından ( Arap 

Nuri) denilen bir zat bazı artist• 
Jerle birlikte Salabattini de evin-
de bir akşam ~emeğine davet 
etmişti. Her zamanki gibi yemek• 
ten evvel biraz çakıştırılmış, bil• 
yük bir neı'e ve ıetaret içinde 
yemek yenmeye baılanmııhr. 

Tam pilav yenildiği sırada 
Salihattin birdenbire piliv bo
ğazında kalmıı gibi morarmıı, 

kalakalmıf, garip garip yutkun• 
maya baılamıt. yemektekUer 
birdenbire telişla yerlerinden 
fırlamıılar: 

- Ne oluyorsun, Salahaddin?. 
Demiye kalmadan zavallı Sa

llhattln ölmUtttirl Gariptir ki Sa .. 
llhattin de diğer ölen arkadqlaril4 
hemen ayni yaıta, genç, ıen ve 
ıatır blr artiıtti. 

Müddeiumumilik bu eararengiz 
6lümtln anlatılmaaı için cesedi 
Morga naklettirdi. Morg Salihat• 
tinin de tabii bir ölüm neticeal 
öldUğilnU bildirdi: Nezfi dimağil 

Y ini, SalAhattinin ölü mile 
operet artlıtlerimizin b6yle hemen 
aynı yqta aym ıekilde ölümle
rinin vukuu bir nevi ıeamet 
uyandırdı. 

Acaba operet artistlerimiz ne· 
den böyle genç yatla ani ölilm 
lerle ölllyorlar? Bunun ıebebi ıır 
bir teıadUf mü? •• Yahut bir ya 
tayıı tarzı meselesi mi?. 

L M. 

işte uykusuzluktan kıvranan s inirlilerin bi1me2 tukenmez dılekleri •• • • 
istenilen salah gelmez, her gün artan sınirlılıkten gittikçe kuvvet azalır, 

•rtesi gün insan yorgun argın, hiç bır şey ) apamamak halsızli2-ile kalkar. 

Bromural .. Knoıı .. 
bu felaketten kurtulmak için kullanılacak ilaçtır. Asla zararı ) Oktur, sinir
le ri yat ı ştırır ve sakin ve salim bir uyku da\•eı eder. 

ıo ve 20 komprimeyi havi lup-
ltrdc eczanelerde r <"Çet~ ile uııhr. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, ludwigsha1en s1Rhi1L 
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Dile Benden i..Je Dilersen ! 
iki Kazazedeyi Kurtarmıya Muvaffak Olan Meçhul 

Adam, Türkçe Bilmiyordu. Bir Frenk ti 

Sirkeci iskelesi cihetinden 
plen bu ka}lığm bq tarafında 

bir adam, dimdik ayakta duru
yor; daha sür'atli ktlrek çekmeıi 

için elierile mütemadiyen kayık· 

'ıya iıaret ediyrdu. Fakat ne 
çare ki: kazazede aandal. artık o 
korkunç köpüklerin arasında kay
bo1u} or: 

- imdat! •. 
Dile bağıranlann feryadı, ya· 

-.aş yavaş boğuluyordu. 
Iıte o anda, Sultan SDl~yma• 

·ınn, lbrahim Papnm Ye biUUn 
NbiJde bulunanların kanları sanki 
birdenbire dondu. Hemen, bepsi
'ain de ağzmdan fU iki kelime 
tluyuldu: 

- Aşkolsun ..• 
Kayıjın başındaki adam ken

i'lisini kaldmp denize atmıJ.. Bil· 
yftk bir ıür'at ve mebaretle yü
%1yor, arhk ıeslerl ifitilmez olan 
kazazedelerin üıttln• atılıyordu. 

Herkes susuyor.. Gözleri, ba 
f ac1a sahnesine çevrilmif olduğu 
halde kalpleri, abrap ile çarpı· 
Jordu. 

- Eyyah.. Can kurtarayım 

derken, o zavallı adamcağız da 
&aliba kaynadı. 

- Sular köpUrUyor •• 
- lşt.:.. iki bq görllndD. 

- Hah .• işte kayık ta yaklqb. 

- Hele tükür ••• Biri kurtuldu. 
Kazazedelerin birini denizden 

tıkararak, içi dolu bir çuval g :bi 
gftçlükle kayığın içine yuvarlıyan 
o cesur adam, tekrar denize 
dalmış, ötekini de aramıya baş· 
lamışh. Helecanla geçen birkaç 
dakikadan sonra herkesin ağzında 
fU ses dalgalandı: 

- Çok şükür .• Elham~illil!ah .• 
O da kurtuldu. 

O zaman, Sultan SOleymanın 
çehresinde memnun bir tebessüm 
husule geldi: 

- lbrahimf.. Bu cesur adamı 
gl>rmek isterim. Bana getirsinler. 

Dedi. .. 
DUe benden, ne dllerslnl 
Av avlanıp, tav tavlandıktan 

ıonra Bostancılar toplanabilmiş er, 

kayıklarına atlayarak kllreklerin 
başlarına geçmişlerdi. 

Sekiz on kayık birden, kazaze· 
deleri kurtaran kayığın etrafını 

almış, sahile getirmeye başlamııtı. 

Şu anda herkeain kalbinde bir 
mera k uyanmıştı. Bu ceıur adamı 
yakrndan görmek için bUtün ora· 
da bulunanlar sabırsızlanıyorlar; 

kayıkların yanaıacağl yere topla· 
nıyorlardı. 

Emsalsiz bir cesaretle hayatına 
tehlikeye atarak bu iki canı kur
taran adam, çevik bir hareketle 
karaya atlar atlamaz, ıu sözler 
duyulmüıtu: 

- Maıiillab... tebarekillah ... 
Analar, neler doğuruyor. 

Şimdi herkes öteki iki zavalhyı 
unutmuştu. Bütün eller, bu kah· 
ramana doğru uzatılıyor; onun 
:nrsıklam elbiseleri soyuluyor .• 
Oradan bir ~alvar, buradan bir 
aako uzatılıyordu. 

Bu me hul adam, etrafını 

alanlara şen ve memnun bir te· 

bessümle bakıyor, ıorulan binblr 
suale, bir tek kelime ile dahi ce
vap veremiyerek sadece glllftyor, 
batını iki tarafa sallıyordu. 

- Hey.. Açıhn.. Şevketlu 
efendimiz, bu adamJ tez görmek 
ister ... Gel bakahm, koca köfte
hor. Canım tehlikeye attın amma, 
dUnyanı da mamur ettin. Hadi, 
ne durursun be adam .. Yürüsene ... 

Meçhul adam, bütün bu sözle· 
re karşı bir tek kelime ile dahi 
cevap vermiyor, sadece gülümse· 
mekle mukabele ediyordu. 

- Galiba dilsiz. 
- Hayır.. Dilifz değil.. Dil 

bilmiyor. 
- Canım.. Elbisesine baksa• 

nız a, Frenk .•. 
- Evet.. Frenk .• Frenk ... 
Biribirine karııan bu sözler 

arasın<la, padişahm iradesini teb
lige memur olan saray ağam, 
meçhul adaman koluna girmif, 
onu aaraya doğru koıturmıya 
baılamııtı. 

* Şövalyeyi Sultan Süleymanın 
huzuruna getirdikleri zaman 
padişah oturuyor; lbrahim Pata 
ayakta duruyordu. Şövalye, oda
dan içeri girer girmez, vekar ve 
azametle sadece başmı eğmekle 
iktifa etmiş, yerlere kapanarak 
padişahın ayaklarını öpmek ve 
saire gibi merasime riayet eyle· 
memlşti. Zeki İbrahim Paşa, 
padişahın karıısında pervasız bir 
tavırla dimdik duran bu adamın, 
ıarkın riya ve tebasbusu lçinda 
yuğurulmamıt bir adam olduğunu 
anlamıştı. ( Arkası var ) 

Denizyol Iarı 
jŞ LE TM E Sl 

Acenteleri ı Kara!<lJy Klhrll'ntı 
Tel. 42361 - Sirk •el M\lbllrdarnde 

Haa TeL 22740 ......... ~---· 
Bartın Yolu 

BURSA vapuru 4 
Birinci Teşrin 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak mutat 
İikeltlere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir ... 6355,, 

TRABZON 
Sür'at Yolu 

KARADENiZ Bi;~:c~rTe!rin 
Perşembe 20 de Galata 
rıhtımından kalkacak. Gidiıte 
İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya. Dö· 

nllfte bunlara ilaveten Pazar, 
Of, Pclathane'ye uğrayacak-
tır. "6356 " 

KARADEN,Z 
Cumartesi- Postası 
ERZURUM Bi~:~urTe:rln 
Cumartesi ıs de Galata 
rJhtım odan kalkacak. Gidişte 
İnebolu, Sinop, Samsun, Gire· 
sun, Trabzon, Rize, Hopa'ya 
Dönüşte bunlara ilaveten Pazar, 
Sürmene, Fatsa ve Ünye'ye 
uğrayacaktır. "6376,, " ,. 

r Öz Türkçeyle 
Deneme ' 

Satıcı Aldatma
ınalı Değil, 
Aldatamamalı 

Satıeıların, alıcıları aldatbklarını 
aöylüyorlar. Sattıkları ne.neler karı• 

ııkmıı, tartıları doğru detilmi... sat 
yerine su, yat yerine ne oldufu be
Ji,.iz birtakım nesneler uhyorlarmıı. 
Kaıaplar keçiyi koyun yerine yediri· 
yorlarmıf. Bunlar yalan detil, dotrtL 
Şu Yar ki auç kimin, aatıcılar1n mı? 

BiltDn auçu onlara yllklemeyelim, 
biraz da, bu iı'eri arattırmak yüktl· 
mGııQ ( 1 ) llzerlerine alanların ıuçları 
var. 

Satıcılar gizli yerlerde satım yap• 
mıyorlar. Alım, satım ıataklarda (2) 
SC>kelerde (3) herkeain gözü önünde 
oluyor. Kent (4) itleri buyrukları (S) 
dört bet günde bir araıtırmalar 
yapsalar; karııık nune satanların 
kimler oldukları kolayca ortaya çı· 
karıla bilir. ... 

Bunlara verilecek berge (6) akça 
bergesi olmamalıdır. S tıcı akça her· 
geıi vermekten o detin korkmaz. 
Çünkll biraz akça 6demekle bUyfik 
bir nHne azgaımıı (7) olmıyacaktır. 
Onu korkutacak baıka bir yol Yardır. 
Kar tık nesneler 1att tının herkesçe 
duyul masından çekinir. Verilecek 
bergede bunu amaç (8) olarak ele 
almalıdır. Satıcı bilmelidir ki kanıık 
nesne aattıtı çağda herkea duya
caktır. 

Bu güç bir İf detildir. içinde 
karıtık nesneler satılan •Bkelerl 
birkaç giln ıük bir uza (9) kapatmala,. 
Üzerine c!e " bu söke, alıcılarını 
aldattığı için kapatılmıttır " yazısını 
yazmalıdır. 

Böyle bir bildirmenin biltfJn alıcı

larını kendinden uza klaştıracağını 
bilen bir aatıcı artık doğru it görilp 
az kazanmayı, eğri İf görilp çok 
kazanın ya üıtiln tutar. 

Satıcılar aldatıyorsa onları aldata
mıyacak biçime ıokmak gerektir. 

/. H. 
1 - Yüküm • v; zife 
2 - s .. tak • Ç&rf l, pazar 
3 - Söke • dükkan 
4 - Kent • ıeb r 
S - Buyruk - memur 
6 - Berge • cezR 
7 - Azgafmak • kı-ybetmek 
8 - Amaç • hedef 
9 - Uza • mllddet, zaman. 

ltalyada Fransız Tayyarelerl 
Roma, 3 (A. A.) - İta 'yan hyya

re~erinin ziyaretini iade için, buraya 
on Fr. nsız t yyaresl geldi. .............................................................. 
Fatih Birinci sulh hukuk mahke· 

mesinden:Mllddei Sa iye H. t araf nClan 
müdeialeyb Samatyada arabacı Beyazıt 
mahallesinde Ôksllz camii sokağında 
1 numaralı hanede mukim İbrahim 
efendi aleyhine açtığı 290 lira matl\ı. 
bat davasının icra kılınan mahkemesi 
neticesinde d Yanın subutuna binnen 
meblağı mezkur WO liranın binyüz 
otuz dört kurut masrafı mahkeme 
ile birlikte tahsi ine d air verilen hlik
mün mahkümaleyhin mahalll ikam tt
nin meçhuliyetine binaen ilanen teb
liği iktiza eylem iş olduğundan tarihi 
ilindan itibaren Hkiz gün zarfında 
m hkilmualeyb tarafından mezk\ir 
hüküm aleyhine· temyiı. dava edeme• 
diğl aurette hllküm iktisabı katiyet 
edeceği teblit makamına kaim olmak 
Uzere hüküm alelüıul ihbar olunur.(125) 

Çocukların gürbüz, tombul, eıhlıatlı 
kanlı ve canlı olması n çok 

yaşaması için mutlaka 

HASAN 
pirinç, yulaf, patates, mısır, arpa, 

mercimek ve bezelye vesair 

Özlü Unlarile 
besleyiniz. Bu eaf ve çok mugaddi 
ve leziz unlarla. ma halle ı i, tatlı, 

püre ve çorba yapılır. Hastaların 

ve çocukların ve hatta büyük 
i usnnlnrın hayati gıdasıdır. 

1 
Hoıantse 

Bank-Oni N.V. 
Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

fstanbuı Şubesi 

aaıata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemcı Han 

Her türlü Banka muameıe
terı. Kasalar icarı 

UMUMJ MDDDRLDK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, Buenos Aires, 

istanbul. Rio de .Janairo, &antos, Sao Pauıo. 

Zafiyeti umumiye, iştihaıızlık ve kuvvetaiı:lıl& halatında büviik 
f aide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

ASiPiN KENAN 
Sizi soğuk algınlığından, nezleden gripten, 
baı ve diş ağrılarından koruyacak en iyi 

budur. ismine dikkat buyurulması 

TÜRK eski LONDRA 
Lokanta ve Birahanesi 

Bu aktam açıhyor. Şehrimizin en maruf ve yüksek hanım ve 
san'atkarlımm dinleyiniz. Saz tam saat 18 de bafhyor. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Tahmin olunan 
Bedel 

Lira Kuruş 
312 50 BUylikçarıı'da Haffaflar aokağmda 40 No.lu dilk· 

kAnın 5/8 hissesi. "2064,, 
00 

84 

1000 

417 

114 

658 

ıon 

00 Küçükpazar' da Hoca Hayreddin maballeainde Y o-
ğurtçu eokağında ald 25127 yeni 35 N.lo tamamı 
24 metre terbiinde olan araanın 3/4 hiHeal 115509,, 

00 Beyazıtta Sekbanbaıı Yakupağa mahallesinde 
Ha1anpaşa karakolu eokağlnda eıki 133 yeni 127 
No. lu dükkAnın 1/ 12 hiaaesi. "1307,, 

00 Anadolu kavağJDda atik yangıoyeri cedit aetllsttl 
ıokağmda eski 17 /19 yeni 10-10 No. lu bir kıt'a 
boıtao ile ıetüstnode vaki hanenin nı .. f hiuesi"S., 

00 Büyükdere' de Çarıı iskelesi sokağında elyevm 
10/ 12 No. lu hane vaktUe ayrı ayrı dUkkin olup 
bunlardan 10 No. lu mahallin 1/3 12 No.lu ma• 
hallin mııf hissesi. '' 3024,. 

00 Ahı çelebi mahallesindo yumurtacılar sokağında 
262 No. lu bir bap dnkklnın ın hissesi. "1095., 

00 Üsküdar Çakıra Hasan Paıa mahallesinde Uzun· 
yol ve mea'udiye ıokaklarmda 3,5,7, 11, 13, 15,17, 
21 ve 3 ey mftkerrer 3,5,7,9,11 No. lu mukaddema 
bet bap dükkan ye sekiz bap haneyi mOştemil 
han elyevm tamamı 2632 metre terbilode bulu-
nan arsanın J /6 hisaesi " 445,, 

00 Çenberlitaş'ta Atik All paıa mahallesinde Tavuk• 
pazarı caddeıiode 3/5 No. lu Ustonde odalan bu· 
lunan kargir dükkanm 691192 hiısesi. "4994,, 

Yukardakl hiıseli emlak satılmak Uzere dört hafta mllddetle 
llAna çıkarılmıştır. İhalesi 3/J 1/934 tarihli Cumartesi gönll saat on 
beştedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahliılit kalemine ml
racaatları. " 6368,, 

Tahmin olunan 
bedel 
Lira 
65 

Saltanahmet camii harim inde bulunan mermer ve ktlfeld ve 
moloz tatlara 15110/934 pazarteıi günü saat onda mahallinde A

tılacağından taliplerin mezkur gün Ye saatte mahallinde bulunacall 
memura mllracaatları. " 6369 ,, 

lstanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden: 

Yedi ilA sekiz metrelik 280 tane kestane telgraf direği pazar
lıkla satılacaktır. Pazarlığa iıtirak etmek isteyenlerin muvakkat 
teminatlariyle birlikte 10/10/934 Çarıamba günü saat 14 te Bey• 
oğlu posta T. Merkezinde müteşekkil Baı Müdiriyet mübaa kom· 
siyonuoa müracaat eylemeleri. "6314,, 

• 
ilaçlarınızı .!:!~~ SAL 1 H N E C AT i den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat, ciddi bir istikametle bazarlarır. FOSFOTiN NECATi Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenen 
yawular tombul " kuvvetli, nq'eli olur. (3103) 
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Avrupada Diplomalarla Musaddak Birinciliği ve En ! ,IAPA 
Büyük Mükafatı ve Zafer Nişanını Kazanan 'i: 

~A~J(A 

Tıbbi Müstahzarat 
H111m Kuvvet Şurubu küçilk 

" " " büyük 
" " ,, 1 Kg. 

Haaan Ök.Orilk Paatilleri 

,, 
" " 

Haıan Levantalan 
Nearin Kolonyası 

• ,, 
• " 
• " 
it " 

,, 
" 

1 8 litre 
1/4 
112 
1 

" ,, 
" 

açık ,, 
• Cam kapaklı fİteler 

,, n it 

• ,, 
" " 

1/:?4 litre 
1/16 ,, 
1/8 ,, 
114 

114 
112 

ile 

" 

" ,, 

118 litre 
1/4 ,, 

112 " 

Kokulu Sabunlar 
HaHn tuvalet aabunlan küçük 

H it 11 büyük 
Ha•an tuvalet sabunu 220 Gr. 

• ., ,, 140 ,, Lükı 
.. ,, • 250 .. • . 

HHan Gllaerln Hbunu 
,, ,, ,, 

60 
100 
150 
30 

25 
40 
70 

130 
150 
250 
500 
130 

• 200 
~ 300 

100· 
35 
60 

100 
200 
250 
80 

130 
200 

10 

Nefis Yağlar 
Kuvvet, Sıhhat, NefaHt ve Lezzet ifade eder. 

Ha1an Zeytinyağı 1-4 Kg. 40 
" .. 1-2 ,, 50 
" ,, 1 " 75 

Hasan Zeytinyağı 2 Kg. 115 
,, ,, 6 ,, tenekeai 450 

" " 17 " 1()51\ 
Haaan Hiul dö Parafin 75 

" ., ,, ,, ldlçOk 9i9e 50 
Hasan Fuhk özü yağı 200 
Haaan Fııbk <Szü yatı ufak tite 100 
Hasan Hintyağı haliı 25 Gr. 20 

.. tt " 50 .. 25 
Ha1an Bademyağı f'.şe 30 

" ,, acı ., 40 
Hasan Balıkyağı 1-4 Kg. 40 

,, " 1-2 ,, 60 

" " 1 " 100 
" " 2 ,, 175 

Haşaratı ve Fareleri Öldüren 
Fayda Haman 1/4 Litre 30 

" " 1/2 .. 50 
.. 1 " 80 

,.. " 6 " 400 
" ,, Büyük ambalajda aafl kiloıu 70 
,, ,, Pompa 100 

" " ,, il 60 
Far Hasan Fare Zehir Macul 25 
" ,, ,, ,, Bu§'day 2S 
,, " ,, ,, Büyükleri 40 

Ha.an fare zehirleri ikiıi bir arada 40 

Glüten Mamulatı 
Şeker hutalığına ve zayıflamağa mabıus olup teker 

haataiıkJarmda ıon e~ibba kongresinin kabul eylediği 
formül Üzere tertip cdilmit çok dakik ve ayarlıdır. 
Lezzetli güzel ve çok tazedir. 

Her 

N 

Müs!ahız..ra.l ı 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

akşam 1 
OTNi de 

Necip ve 
Zir kin 

ORKESTRASI KONSERi 

Aoanoö~ Y~ o~k~o~ ~.~ mo:ı 
yalı ve mobl'yamız kiralık apartı· 

manlar varJır. Bebekte Aulanlı 

diş macunu 
Sanln: nişleri beyazlatır. 

Senin: Diş etlerini bet1ler. 

Sanin: Ağza fera.hhk veri r. 

Sanln: Dişleri temiıler. 

SSAnni imi N. ~lW.. 
diş macunu §. 

,--------------~ Teri Kesmek 
Zararlldir ! ... 

Sakın bir takım terkibi meçhul 
ilaçlarla terinizi kesmeğe 

kalkıımayınız. 

SÜDORONO 
PEITIV 

KAT'iYYEN TERi KESMEZ, 
Sadece 

MECRASINI OE~iŞTiRIR ... 
Ondan dolayı da hiçbir zararı 
dokunmaksızm, koltuk altlarına 

sürülebilir. 
.. Konak. Telefon: 36 • 86 .J ,, ____________ ,. 

İstanbul Tramvay Şirketi: 

iLAN 
ıstanouı ıramvay Şirketi 1 Teşrinievvel 1934 tarihinden itibaren 

Harbiye ile Aksaray araıında ve tecrübe olmak üzere yeni bir serviı 
kurduğunu muhterem ahaliye bildirir. 

Ha1ao Gliurln ıabunu ırDI 
Haaan Tıbbi Sabunlar 

Krem 

"15 
25 
25 
35 
JO 
15 
25 
20 

Haaan G1üten ekmeği 
" ,, Gevreği 
,, Bademli Glüten EkmekJ 

:~ ,... Ta ra gazete bayilerine~--..-.. 
55 1 . ve 

Huan Kremi Vazo yağsız 
Ha1an kremi tüp içinde 
Ha11ao Blryantlnl 

Briyantinler 
50 
20 
25 
40 

,, Glüten Makarnuı 1/2 Kg. 
,, ., Unu 112 ,, ~~ Son Posta; şimdiye kadar latan bulda 
,, ,, Şehriyeıi 1/2 ,, 

Hasan Diyabetik Çikolatası 55 gazele bayiliği yapmakta olan Artın 
25 

,. .. Likld 

" ,, Yağsız Arjantiya 
" ,, Yaksız Büyük 

. p • Yağsız Likit 
Ha1an Biryantinl Y ağ11z Büyük 

Şampuan Saç Suyu 
ve Sabunları 

30 
50 
50 
75 

Saçları uzatır, kepekleri ve mikropları izale eder ve 
yumuıak tutar. 
Haaan tampuanı 
~,1ıan aaç tabunu 
•'••an Trihofll ıaç •uyu 

Traş Levazımatı 
Huan Traı Sabunu 

,, " ,, Kremi 
Haaan traş bıçakları 10 Adet 
Hasan traş bıçakla11 bir adet 

10 
25 

125 

25 
30 

Çiçek, Gülsuyu 
Huan Çiçekıuyu 

ve Yağları 
.. .. 
.. " 

Haıan Gülsuyu 

" 
" ,, 
" 

114 
l ,2 
1 
114 

• ,, • 1/2 
" » " 1 

Haaan Gülyağı haliı ıaf 5 Gramlık 
,, " ,, " 10 .. 

.. " " " 1 " 
Haaan NeroH Ennıı 1 

" • " " s n 

" ,, " 
HHan Nane Ruhu 

10 
" 

Ha•an Meliıa Ruhu 

" 
" 
" 
" 
il 

,, 

40 
50 
60 
40 
50 
60 

300 
550 

75 
75 

300 
551) 

50 
50 

Diş Müsta.hzaratı 
Ditlerl inci gibi yapan ve diş etlerine ebedi hl'lyat 

Yeren ve kanarnuına meneden ve dit atraaını dakikuında 
durduran dltlcrin çGrümeaiae maoi olan 
H81an Dit Macunu Dantoı 20 

• ,, Suyu 30 
" ,, ,, Orta 60 
•• ,, u BOyUk l 00 

Gayet 1ağlam ve •ert •e ııhhi dit fırçaları 

" ,, " Kg. 
Haun Diyabetik Şekeri 50 Gr. 

,, ,, " 100 ,, 
,, " " 250 ,, 

Özlü Hububat Unları 

450 
40 
70 

150 

Çocuklara ebedi bir hayat ve aıhbat baht ve en nefİI 
mahallebi tatlı, çorba ve pürelerin imaline yardım eden 
Hasan pirinç iizil unu 250 Gr. 25 

,, ~uğday ,, ni,a•tası ,, 25 
,, lrn.ıik ,, unu ,, 25 
,, 
" 
" ,, 
,, 
,. .. 
,, 

" 

" 

Patates 
Arp<t 
Türlü 

" Mercimek,, 
Bezelye ,, 
B. m11ır ,, 
Keatane ,, 
Fuulye ,, 
Nohut ,, 

,. ,, (Araro .. 1 

" 
" 

f1 " ,, 
il ,, (kornflaYUr) 
,, " 
i l " 
" ,. 

" ÇavdAr ,, ,, ,, 

" Yulaf özlü unu 21>0 gr. 

• " " ,, 500 ,, " Hasan özlü unları diğer envai ·500 gr. 
Hasan Brekfast biskuYitlerl 

,, 
" ti kiloıu 

Pudra ve Sürmeler 
Ha.an Çocuk Pudraıı teneke kutu 

" ,, ,, paket 
,, Talk pudraı 500 gram kutu 

ıt Sürmesi sürmeden ik'e 
,, Sürme Ulkı ıürmedenlikle büyük 

Muhtelif Müstahzarat 
Monaati - Nezle pan2ehir sigaralı 
Hasan Granto Perzervat;f 6 adet kutu 

,, • ,, tı 6 ipekli 
,, Maimukattar o diatile 1 Kır. fifHİle 
,, ,, ,, ,, 2 Kg. " 
,. Setr ç tozları 

,, Gu.oz tozu ıeker:l 
" ,, ,, büyilk tlte 4 miıli ı•kerll 
,, Karbonatı 100 gram 

il " 250 ,. 
,, ,, 500 " 
,, Demirhindi huliıası 
,, ,, ,, Orta 
" ,, ,, Büyük 

25 
25 
25 
25 
25 

25 • 
25 
25 
25 
25 
35 
6t) 
40 
30 

250 

25 
10 
40 
2:; 
40 

50 
50 
75 
25 
40 
30 
50 

100 
10 
20 
35 
40 
60 

100 

.,. KaraciR"er • Mide • Barsak .. Taş. Kum hastalıklarına Fatih Sulh 3 üncU Hukuk hfi· 
klmllGlnden: Yenibabçede Arpa 

İçmeleri ve 
15 . OTELi 
1510Teşrinıevvele kadar köprüden 6,30 • 7,35- 8,05-9,50· 11 • 13, lS .. 

' • 16,45 tc Haydarpaşaya giden vapurların trenleri içmelere glr'erler. 

emini maha1Je1i 12 numaralı hanede 
mukim müteveffa Ahmet Şllkrü ef. 
sağirl Turhan ef. ye ayni hanede 1&· 

kine yengeıl Halet hanımın kendiıine 
1/10/934 tarihinden iUbar•n vui tayin 
edllditi ll'n olunur. (123) 

Ef. ve ortakları ile 7 Ağustos 934 
tarihinden it;baren münaıebetini 

kesmiştir. Son Posta, yalnız Son 
Posta idaresi tarafından gönderilir. 

Taşra bayileri: Bu husu&a nazarı dikkatinizi celbederiz. 

muıamba, linoleum, yeşil ve beyazıstor ve 
muhtelif perdelik kumatlar tül ve sair mefruşata ait malların 
çeıitleri zengin ve fiyatları gayet ehvendir. Bir kere tetkik ediniz. 

Ölçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
.Jlide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsaıar 
1stiyenlere ölçü 

tarif esi gönderiliı 

Eminönü 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopulo:oı 

Taklitçilerden 
sakrnrnız. 

Beelkt•• 4111
---. 

' \' On ıenedeoberi tedrisatının mü· 
kemmeliyetile taoınmıı hanımlar biçki 
ve dikiş mektebidir. ~lezun hanımlar 
biçki ve dikişi miikemmelen öğren· 
dikten maada ayrıca çiçekçilik, şap
kacılık, koraecilik ve boya ile tezyi
natı da öğrenirler ve tam bir aan'atkar 
olarak yetişirler. Mektebin ders pro· 
gramını ve şeraitini mutlaka görii· 
nitz ve isteyiuiz. 
Kayit davam etmektedir. Akaretler 

·~---• 64 numero .._ __ _..,. 

Beıiktaıta Müraaiye uahalluinde 

Birinci yeni sokakta 9 numaralı mil· 

tekait Haaan Nail efendinin haneıin· 

de mukim iken elyevm ikametglhı 

meçhul bulunan mütekait yüzbaıı 

Sivulı Şc\'ki Beye: 

lslanbul OçuncU icra Me· 
murlu§undan: Mehmet Sadettin B• 
yin ciheti karzdan iki yilı: liranın maa 
faiz ve mı: Hrif haciz yolile tahsili 
talebini havi ita eyledltl 7 5/934 ta• 
rihli takip talebi Uzerfne adresinize 
gönderilen ödeme emrine mübafirl 
tarafından verilen meıruhat ve zabı· 

taca yaptıl'ılan tahkikat neticesinde 
mezkur adre.te olmadığınız anl~tıla• 
rak iJinen teblirat ifa•ına karar ve• 
rilmiftir. Tarihi ilandan itibaren bir 
ay nrfmdan yukarıda •lS.terllea 
borç n murafları dairemizin 934/1039 
numarah do•yaıına ödemeniz:, borcun 
tamamına yeya bir kıamına Yeyahut 
alacaklının takıbat lcruı hakkında bir 
itirazınız vara" bu mOddet sarfında 
bildirmeniz, bildirmeditinlz takdirde 
yine bu müddet içinde 74 6ncü mad• 
de mucibince mal beyanında dulun• 
manız 11.zımdır. Beyanda bulunmaz
unız hapiale tecziye olunacağınız, 
borcu ödemez veya itiraz etmeZ1eniı 

hakkınn:da cebri icraya devam olu
nacatı ödeme emri tebliği makamın• 
kıim olmak üzere ilin olunur. (124) 

·· · · · sö~· Pô~i•· . ...,~-ıı»&••· · · -
Saıı. ~i: A .. E ueıa 
Nefl'lyal Müdürilıı TahV 
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BEYİN 

YEGANE •• 
TURK 

BUGÜNDEN 
itibaren 

Galata'da Kara.köy 
meydanında, Polis 
noktası yanında ( 1) 
numaralı .mağazada 
küşat edilecektir. 

• 

~AGAZASI 

Badema 

Bu mağazadan almanız 
tavsiye olunur. 

• 

•• 
BUGUNDEh 

itibaren 
Galatada, Karaköy 
meydanında Polis 
noktası yanında ( 1) 
numaralı mağazada 
küıat edilecektir. 


