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Et~ açakçılığileMücadele ~efalet İçinde 
1. . 3 e· L. A ld Olen Ze gin 
çın ın ıra yrı 1 Bir Kadın 

Muhbirler için En Fazla Verilecek 
ikramiye Miktarı Şimdilik Elli Liradır 

Beled" lı ı n hep öögle mezbahada kesilmesini lstigor 
ıge, agfJan arı . . . . 

Bel d" k k t satalmRsına için verılecek ıkramıye mıktarmı 
·1c e ıye, aça e B . dTk ( 3 ) 

tr 1 şiddetli bir mücadele açtı, t~bki~ ettik. w unun, !ım ı _ı 
bu gibileri haber verenlere ikra- hın lıra oldugunu ögrendık: • ~u 
lbiy... d d" Belediyenin para, Mezbaha idare Meclısının 
L " va e ıyor. · fı d oöyle b" u dele yapmıya karan ile Beledıye tara n an 

J 
a ır m ca ·ı k . A t Üzunı örmesinin iki sebebi günil gUnüne verı ece ti,.r. zam 

\'ardır: g haddi de (50) liradır. Eger yaka-

1 _ Mezbaha haricinde gizli lanacak et hastalıksız ise 
kesilen ve hastalıklı olması muh- iki misil mezbaha resmi ile .P~ra 
leınel hayvanlardan halkı koru• ceıaı:ıı lınacak ve e~. sahıbıne 
llıak. iade olunacaktır. Değilse imha 

2 - Mezbaha varidatına ha- edilecektir. Ayrıca lcaçakçılardnn 
lel getirmemek. borsa resmi de iki misil olarak 

Amasya (Huıusi) - Geçen
lerde içeri şehirde harap kulübede 
oturan fakir ve kimsesiz bir ka· 
dın vefat etti. Cenazesi komfu• 
larınm muavenetile gömüldü. Bu 

kadının hiçbir varisi olmadığın
dan çul ve çaputtan ibaret olan 
~yasına Maliye memurlan vazıyet 
ederek mUzayede ile aattırdılar. 
Müzayede memuru bir duvar 

yastığım açıp içini muayene 
ettiği zaman eline bir kaç 
albn ilişti. Bunun lizerine 
yastık açıldı, içinden ( 6 ) beşi· 
birlik, ( 48 ) yüzlük albn, ( 70 • 
80 ) liralık ta onluk vo beşlik 
ziynet altını ve {25) diziden mU· 
rekkep bir inci gerdanlık bu· 
lunmuştur. 

Kadının verisi zuh6r etmezse 
eşyanın bedeli maliyeye varidat 
kaydedilecektir. Gerdanlığın kıy-
meti (7) bin lira tahmin edilmek 
tedir. Bu kadının fakn sefalet ve 

açlıktan öldüğll de söylenmek· 
tedir. 

Berat Kandili 
Buglinş Şa anıtı' en dördüne 

tesadüf etmektedir. Bu sebeple 
bu gece mubarek Berat kandili
dir. Bu münasebetle gece mina• 
reler tenvir edilecektir. 

Biz. bu gibi et kaçakçılığı alınacacaktır. 
~~~==~===========:======================== 

T ahd. din İlk S~fta M .. - '1ej;;:1s':::J,:tine 
le sir Ettiği iki S nı Çıkıyor_ 
\' evmi Faalijet Noktasından Hamallar, 

Sonra Da Arabacılar Müteessirdir 

k 
ntaka taksim etllligorlar 

Yıilc arabaları ıimtll mınta a, mı . ki tahd't 

i 
' . k' ş· eli de 6ğrenıyoruz • ı 

thalAtın tahdidi, ıllpbesız ı, ım b 1 a da tesir etmiş, 
lb.enı}ek •• • k' af yük ara acı arın b et sanaynnln ın ış ını • I · • azaltmıştır 
. llZırlıyan başlıca sebep olmak onların ışberınlı d' ki gü~rükler-
lStid d Bu se ep e ır 

a ındadır. Ticaret muvaze- b lar diğer mın· 
tıerniıin teminini mümkün kılacak de çalışan ara acı başlamış-
o!an bu tahdit keyfiyetin, da- takalarda iş aramıya 
~ılde bazı zllmrelere menfi tesir )ardır. .. d bacılar arasın· 
~asından da uzak kalmış değil: Bu yu~b:tı1afl~; da çıkmıştır. 
t ': Bununla beraber bu menfa da b~zı t M .. dilrlilğil bu 
esır şüphesiz dahili inkişaftan Beledıye lkbsa d u arabacıları 

•011 • t karşısın a l' ra tamamen bertaraf olacakbr. vaııye k l tefrik et· 
a.hdidin ilk menfi tesiri, güm- muayyen ınmta ~ ;ra Her araba t11klerde azalan işler dolayısile miye karar ~e.rmış ~~bsi.s edüen 
aınanann iş buhramna maruz ancak kendısıne • . 

~llnıalan ıeklinde tecelli etti. mıntakada it alabılecektir. 

Ankara, 24 (Hususi) - Ha· 
ber aldığıma göre Maarif Vekili 
Esat Bey yeni senenin ilk hafta
sında Garp ve Şark vilayetleri 
dahilinde uzunca sllrecek bir 

teftiş seyahatine çıkacaktır. Esat 

Bey evveli Afyona gidecek, 
oradan Konya. Adana ve Malat-

yayn kadar olan mıntakalan 
dolaşacaktır. Seyahat bir aydan 
fada snrecektir. 

•• n 

Sayfa 

• r •.t' _,.. • • 

• .3' "' •• ı _· . . . .• • 

lngiliz BUtçe Açığı 
Londra 23 - Resmi lstatis· 

tikler blltçe açığını (207) milyon 

lngiliz lirası olarak göstermekte· 

dir. 

os 
ld.,.. ft19'1 tel.,fonaı Lıtaabul _ 20203 

Bir Motör Dün lSabith 
Marmarada Kay6ci1au 

Motörün Y edeğind~ Çektiği Ü~ Kayık 
Kınalıadaya iltica Ettiler 

Lim~ .;;ır~etinin 6 numaralı romokörü taharrlgattan dönerken 
Bır motor tarafından yedeğe ı edilmiş, şirketin altı ah .. numar 

alınan uç kayık, dün sabah er- motörll bozuk motörQ aramak 
kenden '!la.rmara~a açılmışlardır. iç!n yola çıkmıştır. Fakat yapılan 
Adalar ıstıkametınde epey iler- butUn araştırmalara rağmen 
ledikten sonra, motör bozulmuş, bozuk motöril bulmak mümkün 
kayıklar da kürek yardımı ile olmamışbr. v 

Kınalın daya ilticn etmişler bo- . !lu m?tör yagcı Hasan Ef. 
zulan motöriln vaziyetini ~nlat- bıs.mıkndet hır %8b~e ait .ol.up içinde 

1 d B .. • ır ap an, ır makınıst ve bİJ' 
mış ar ır. unun uzerıne Kınalı- de yagv cıdan mürekk Ü k" 'lik 
d L

. . k . ep Ç' ışı 
an ıman şır etme mliracant mUrettebat heyeti vardı. 

lliç Kurtarllamadı 
lzmir ( Hususi ) - Limanda 

kazaya uğrıyan lliç vapurunun 

yolcuları Panai vapuru ile Ode
saya gönderilmişlerdir, vapur bA· 
la kurtulamamıştır. 

Bir Tavzih ektubu 
18 kanunusani 931 tarihinde 

mUnteşir gazetenizin bir ve on 
birinci sayfalarında (Edirnede bir 
adam kudurdu ve öldü) serlev· 
basile verilen havadis hakikate 

( Devamı 14 üncil aayfada ) 

rl-----------------------------------------------._ ____ G_a_z_e_t_el_e_rin Bir Faydası Daha Var/ 

- Gazetede mühim bir habıır ı·b M var ga ı a... ""ten' kaf 
kağıdın içine gömmüş l ~ asını 

- Karşıdan alacaklı sökUn etti de ondan 1 



2 Sayfa 

r Halkın Sesi J 
Piyangoya· Niçin 
Rağbet Ediliyor? 

Tayyare piyansrosunun yılba
tı keşidesine büyük bir rağ
bet urdır. Biletler timdideo 
tükenmiş. Bıı utbet H ilti
fat sebebini halk fÖyJe anla
tıyor: 

Necmettin B. ( Akeara:r Horhor c:addeal 78) 

- Ben her keşidede tayyare 
piyangosu biletlerinden a!ınm. 

Yılbaşı biletinden de iki tane 
aldım. Birisi onda bir. birisi de 
yirmide bir hisselidir. Henüz be
karım. Y a~nı da epeyce ilerledi. 
Eğer büyük ikramiye çıkarsa ev
vela evleneceğim. Sonra da bir 
ar artıman alacağım. Bir kısmında 
kendim obıracağım. Diğer kısım-
larını da kiraya verip parasile 
geçineceğim. Şimdi en sigortalı 
iş budur. 

• ı Ahmet Katal B. • Firmata ıokajı 12 • 

- Şimdi sermayem olmadığı 
için kendi mesleğimin haricinde 
hayahmı kazanmıya mecbur olu
yorum. Eğer büyük ikramiye ba
na çıkarsa bir çlflik alacağım. 
Burada tavukçuluk ve koyuncu
lu· :la beraber çiftçilik yapacağım. 
bu memlekette hububat pek 
ucuz. Tavukçuluk bütün Türkiye 
için en ka.zauçlı bir iştir. 

tr 
Niyazi B. Ctban~r hyaaçelebl •okalı 20 

- Benim Cihangirde bır ar
sam var. Tıpa yokuşunun yolları 
çok bozuktur. Evvela bu voku
şun yollannı asfalt olarak yaptı
racağım. Sonra da arsama bir 
apartman kuracağım. Kirasile 
geçineceğim. Hayabmı da mlita
leaya huredeceğim. 

• 
Haıan B. (Balat cinrmda Yatal .. cad-

deaJ 24) 

- Üç sene mütemadiyen Oçer 
bilet aldım. Piyangodan on para 
çıkmadı. Yalnız bir defasJDda 
(3) lira amorti aldım. Biletler 
beni hayalperest yapmışb. Ço
cuklarımı hulyalar içinde yaşat
mıya başladı. Şimdi almıyorum. 
Parasını her ay kızımın tasarruf 
kumbarasına atıyorum. 

"- . r Hapl Bey Ayaaofya 2' 

- Ben lokantacıyım. Şimdi 
mesleğim burada geçmemiye 
başladı. Para kazanamıyorum. 
Eğer büyük ikramiye bana çıkar
sa Mısıra gider, orada bir Şark 
lokantası açarım. İşittiğime göre 
Mısırda bizim meslek çok kaza
nıyormuş. 

GÜMRÜKTE 
Tarife Müdürlüğü 
Ve Tacirlerin 
Bir Mütaleası 

Hükümet kaçakçılıkla müca· 
dele için tedbirler düşünürken, 
ıehrimizde buJunan gümrük ta· 
rife müdürlüğünün de Ankaraya 
nakline karar verm;şti. 

Haber aldığımıza göre, bu 
hususta tahsisat Gümrük Müdür· 
lüğüne geldiği için müdürlük bir• 
kaç güne kadar Ankaraya taşı· 
nacaktır. Fakat bu mesele tacir· 
ler arasında alaka uyandırmışbr. 
Bazı tacirler föyle demektedirler: 

"Tarife Müdüriyeti bundan 
birkaç ıene evvel Ankaraya 
nakledilmişken tekrar buraya 
gönderadi. Bunun sebebi, öyle 
zannederiz ki, İstanbul Galata 
ve Haydarpaşa gümrükleri 
gibi mühim gümrüklerimizde 
tüccar!a gümrükler arasında çıkan 
tarife ihtilaflanmn sür'atle ve 
zaman geçmeden halledilebilme-
sini temindi. Bugün mndüriyet 
tekrar Ankaraya naklediliyor, 
halbuki müdüriyetin burada 
bulunması, tarife ihtilaflarının 
mümkün mertebe kısa bir za
manda halledilmesi için çok 
muvaf a.k olurdu." 

Halk Türküleri 
Üç Yüz Kadar Türkü 

Plağa Alınıyor . 
Halk Bilgisi Derneği geçen 

ıeneki faaliyetine ait iki eser 
bastırmıya başlamışbr. Bunlardan 
birisi ( Yörük düğünleri ) diğe
ri de ( Maniler ) ismini taşımak
tadır. Dernek ayrıca üç sene
denberi Anadoluda topladığı 
(300) kadar türküden bir kısmı
nın da plAklara doldurulmasına 
karar vermiştir. Bu hnsusta Kon
servatuar ldaresile anlaşmıştır. 
Konscrvatuar Müdürü Ziya Bey 
bu iş için bir plak müessesesile 
müzakereye girişmiştir. Türküleri. 
seslerinin güzelliğile tanınmış 
hanımlar aöyliyeceklerdir. 

SON POSTA Kanunuevvr-1 ~ 

Günün Tarilıi 

j Belediye Hissesi 1 MU A y f N E 
Şirketlerden Senede 330 

Misyonerlik T ehli• 
keli Bir Şekil Aldı 
İlk Mektep -Talebelerine 

lncil Dağıbyf)rlarmıŞ Bin Lira Alıyor " Müstahdemlerin 
Belediye, Tünel, Tramvay, 

Elektrik ve Haliç Şirketlerinden 
senede ( 330 ) bin liralık bir 
hisse almaktadır. Belediyeye en 
çok hasılat veren şirket Tramvay 
şirketidir. En az hisseyi de Tünel 
vermektedir. HaJiç Şirketi de 
senede hasılatınm yüzde sekizi 
nispetinde bir hisse vermektedir. 
Bu ıene vereceği ( 28 ) bin lirayı 
verememiş ve tecilini istemişti. 
Belediye bu parayı Şehir Mec· 
tisinin toplantısına kadar tehir 
etmiştir. Şehir Meclisi bu hususta 
bir karar verecektir. 

Bir Belediye T ah
sildarı Mahkemede 

Fa~ih Belediye dairesi tahsil
darlarından Hüseyin Avni Ef. 
zimmetine para geçirmek cürmile 
mahkemeye verilmiştir. İddiaya 
göre bu zat tahsil elliği paradan 
( 135) lirayı zimmetine geçirmiş· 
tir. Verdiği ifadede ise bu 
paradan bir kısmmı çald ırdığım, 
77 lirasını da ölüm döşeğinde 
bulunan ailesi için sarfettiğini ve 
bir n:.üddet sonra eşyalarını sa
tarak bu parayı Belediye hesa
bına iş Bankasına yatırdığını 
söylemiştir. İddia makamı bu va· 
ziyet karşısında maznuna verile
cek cezanın yarısının tenzilini 
htemiştir. Muhakeme, karar ve· 

, rilmek üzere başka güne hıra· 

kılmıştır. 

Beled;yenin Telefontarı 
Telefon Şirketi Belediye ve 

İtfaiye için mukave'e mucibince 
meccani ve msıf ücretli (72) te
lefon tahsis etmiştir. Bunlardan 
(30) tanesi meccani diğerleri 
yüzde elli tenzilatlı tarifeye tabi· 
dir. Şirketin gelecek seneden 
itiharen bu telefon adedini art· 
tıracağı söylenmektedir. 

Bir Şirketin Tef
tişine Başlanıldı 

Muayeneleri 
Yapılıyor 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
mucibince süt ninelerin alb ayda. 

nezafet ve tabarat işlerile meş
gul olan hizmetçi. uşak ve aşçı 

nev•inden müstahdimlerin de her 
nç ayda bir sıhhi muayeneleri 

yapılmak icap eder. Bunun için 
Belediye Müstahdemin idaresi 

dünden itibaren cüzdan aldıklan 
tarihten itibaren llç ay geçen 

hizmetçilerin ikinci muayenesini 
yapbrmıya başlamışbr. Muaye
neye g elmiyenlerdea bir liradan 
(50) liraya kadar para cezası 

alınacaktır. Şimdiye kadar Müst• 
tahdemin idaresine tescil için 
müracaat eden müstahdemlerin 
miktarı (3100) e baliğ olmuştur. 
Bunlar arasında sari ve zührevi 
hasta!ık bulunanlar hastaneye 
gönderilmektedirler. Sirayet dev
resi geçmiş firengili işçilerin ev 
sahiblerinden de muayyen za
manlarda tedavi edilmek üzere 

belediyeye müracaat ettirilmeleri 
için taahhütname alınmaktadır. 

Mum Meselesi 

45 . .,d 
Akaarayda bulunan İs ta nbul 1 

•
11 b . 'rıl 

k Mektep talebelerinden bırı 
etinde yaldızlı bir inci! kitabı bul~:: 
muttur. Tetkik neticesinde bu k• d• 
bm (Amerikan lngiliz Kitabı Mu~'d• 
dea Şirketi) tarafından ıebriıııiJ 
baahraldığt anlaşılmıştır. ·tk 

Kitap büyük harflerle ve bir 1 

me~tep talebesinin anlıyacaft ,,. 
k ılde aade bir lisanla basah~•Ş~ 
Bu noktadan bidiae ehemııuY' 
rörüJmn, Ye Maar.f idaaesi tarafı~ 
dan tahkikata batlanmıştır. Ali~lk 
dar)ann kanaati. Misyonerlerin ~
mektep talebui arasana so~uJdıl» 
mer 1'.eaindedir. 

Fransaya Balık ihracı 
Fransa hükumeti balık itballtl

111 

aft bir kontenjan neıretmiştir. Jbr•• 
ea\ Ofiıinden taf .ailit a.lınabilir. 

Bir Cerh Muhakemesi 
Saliha ismindeki sevgilisi~ 

bir kıskançlık yüzünden kB 
kastile cerh etmekle maıt1~ 
Sadrinin muhakemesi Ağır c~ 
mahkemesinde bitmiştir. Sa ~ 
üç sene ağır hapse mabkiinı 0 

muı, yaşı 18 den aşağı olduğııır 
dan ve sabıkası bulunmadığı~ 
dan cezası beş buçuk aya ten 
edilmiştir. Bu müddeti de ı:ııef* 
kufen ikmal ettiğinden tahlif' 
edilmiştir. 

Noel Yortwsu 
Bu akşam hıristiyanla r ın rnuk•! 

deı Noel yortuaudur. B u müna• 
belle bıı gec! kiliselerde sabah' 
kadar ayin yapılacak ve hıriatiY'~ 
eYlerinde ram atacile aüslü aofr• 

Talebenin Teneffüs I(abi- aarda buıusi ziyafet ve etlenc•'" 

liyeti Nasıl Anlaşılır ? terttp oıunacaktır. 

Birkaç gün evvel İstanbul Mehmet Rauf Be1 
( 37 ) inci mektep başmualliminin, Vefat Ettı• 
talebelere mum söndürtmek ıu· 
retile ciğer muayenesi yaptığı Edebiyatı cedide devrinde yaıd•~ 
ve vereme müstait olup olma- mefhur ( Eyhll ) rom anile şöb'' 
dıklarına dair imzalı raporlar bulan n ıon zamanlara kadar rıe~ 
verdiği yazıldı. Bu mesele etra· rlyat hayatında muht e'. if eıerle 11 
fında terbiye mütehassıslarına bı rakan muhar rir Mehmet Rauf Be~ 

d dün nfat etti""ioi teessü rl e hab müracaat e erek tahkikai yaptık: ıs t' 
Alakadarlar, muallimin rapor aldık. Cenazesi bugün Cerrabp• 

d 
haataneminden kaldırdarak M•Ç"' 

verme iğini. yalnız çocuklann k.abdatanına defnedilecektir. 
ğcierlerini mum söndürmek sure· 
tile tetkik ettiğini ve bunu~ yeni Ziraat Bankası 
bir usul olduğunu söylemekte- Senebaşı yaklaştl§'ı için heıapl•• 
Clirler. rın devri muamelesinden dol•~ 

Verilen malumata göre, Bine Ziraat Bankası şubeleri nde ikraı• ll-
kaaa bir müddet için nihayet "''' 

isminde bir terbiye mütehassısı 
lk k l · h · f mittir. 

tısat Ve a eti şe rımizde tara andan ortaya atılan bu usul lstanbulun Hissesi 
Kama( Omer Bey Mezun bulunan Altın yıldız ismindeki mucibince çocukların yalnız te- , 

mensucat şirketinin muamelelerini neffüs kabiliyeti ölçülür ki mu· Veni ithalat listeleri mucib1
11
' 1 

Hizmetçi .MahkQm Oldu Belediye lktısat İşleri Müdür- tetkika lüzum görmüştür. Bu işe allim de ancak bu usulü tatbik lst.nbulun ithalat hissesini göatet', 
Malatya meb'usu Mithat Be- lüğünden mezarlıklar müdürlü- memur edilen şirketler Komiseri etmiş, verem raporu falan ver- cet.etler dün Gümrük Müdürliljil" 

yin Maçkadaki apartmanında ğüne nakledilen Kemal Ömer Remzi Saka ve Baba Beyler tet- teblit edilmiştir. 
hizmetçi olduğu esnada Mithat Beye ( 15) günlük mezuniyet kikata başlamışlardır. memiştir. ----- Nispeti Askeriyssi Kesilenle~ 
Beyin 770 lirasını çalmakla maz- verilmiştir. Kemal Ömer Bey Vekaletin, bu t etkika niçin Bir N3Şriyat Davası Ankara, 23 - Nispeti askeriye' 
nun Marika ismindeki hizmetçi mübadil hakkilc Bandırma ve lüzum gösterdiği henüz anlaşıla· (Eğlence) mecmuası aleyhine keeilenlerin 1523 numarala karı~ 

al. · d ald ~ f Ak mamıştır. Komı·serler defterler ü h mucibince ynzde elli ilaveıile reci iki ıene ağır hapse mahkfun hav ısın e ıgı em a ve arazı m ste cen neşriyat iddiasiJe bir b 1" 
ı ul 1 k Ü d- u··zerı"nde tetkı'kat yapmakla meş· d çıl k llaım relen aidata tekaüd iyeleri • .ı 

olmuş ve tevkifhanedeki kadın· işleri e meşg oma zere un ava a maş ve evra Birinci kanda Mecliae bir tcfı;ir tezketl'' 
lar hapisanesine gönderilmiştir. Bandırmaya gitmiştir. guldürler. Ceza mahkemesine verilmiştir. nrilmiıtlr. 
================================~==~~==~~~~==============================~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 : Hasan Bey - Ay... Aman... Şu 

sağ tarafımda bir ~:ıncı var, doktora 

1,,ir görüneyim. bakayım. l 
2: Doktor - Hasan Bey. röntgenle 

muayene edelim, eğer aradığı~ hastalık 
varsa ben seni ameliyat eaerım. Para· 
sım da peşin alm.m. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Ameliyat 

3: Hasan Bey - Aman ben ame· \ 
liyattan pek korkarım. Hayatım tehli
keye girer mi, dersin ? 

4 : Doktor - O cihetten hiç korkın•• 
tehlikesiz ameliyat olursun, çünki para)'J 

peşin almıyorum. 



24 Kanunuevvel 

Her gün 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedilememiş
tir. 

w 

Gazi Hz. 
Önümüzdeki Hafta Teş

rifleri Muhtemeldir 
Gazi Hz. nin Hnümiizdeki 

hafta zarfında şehrimize teşrif
lerine intizar edilmektedir. 

Gazi Hz. bir müddet Dolma· 
bahçe Sarayında ikamet buyura
caklar, bunu mUteakıp ağlebi 
ihtimal cenup vilayetlerine hare
ket edeceklerdir. 

Şiddetli Kış 
Sırp Köylerine Kurtlar 

Hücum Ediyor 
Belgrat 23 - Bütün mem· 

lekette v: bilhassa Sırbistanın 
merkezinde ve Herseğin bazı 
mıntakalarında kar bir metre 
altmış santimetre yüksekliği bul· 
muştur. 

Beneloka civarında kasabalara 
ıık sık kurtlar inmekte ve agıl
lara tecavüz etmektedir. 

Bir Facia 
Noel Hazırlığı Yapan 

30 Kişi Yaralandı 
Nev-york, 24 (A. A.) - Dün 

akşam, yeralb şimendifer 
istasyonunda bulunan traversler 
mevfik rıhtımları üstünde Noel 
yortusu için hazırlık yapan 
insanların üzerine fırlamış ve 
30 kadar insan yaralanmıştır. 

Milli Silahlanma ! 
Paris, 24 (A.A) - Meb'usan 

Meclisi, evvelce Ayan Meclisi 
tarafından tasvip edilmiş olan 
milli cihazlanmıya ait kanun 
projesini kabul etmiştir. 

Macar Moratoryomu 
Peşte, 23 - Hükumet 23 kA· 

nunuevvelden itibaren bir sene 
müddetle Macaristanın harici 
borçlarından mühim bir kısmını 
durdurmuştur. Bazı istisnalar var· 
dır. 1924 Cemiyeti Akvam istik
razı bu meyandadır. Ayrıca hazi
ne bonoları çıkarılarak yapılan 
istikrazların faiz taksitleri de te

diye edilecektir. ----istinaf Mahkemeleri 
Ankara, 24 (H~susi)- Evvelce 

bildirdiğim gibi istinaf mahke· 
meleri teşkilatına ait layiha ba
zırlanmışbr. Yakında Meclise 

verilecektir. ----
Kumkapıda Bir Yangm 
Kumkapı da yazmacı Kirko

nm on bin liraya sigortalı olan 
llç. katlı yazma imalathanesinin 
üst katından yangın çıkmıı, iki 
kat yandıktan sonra söndüril1-

müştür. 

Slavya Oyuncuları 
Bu Sabah Geldi 

-
Yann Fener - Galatasaray 

muhtelitile ilk maçını yapacak 
olan meşhur Çek takımı Slav
ya oyuncuları bu sabahki 
trenle şehrimize gelmişler, Sir
keci istasyonunda futbolcülerimiz 
tarafından karşılanmışlardır. Bu 
hususta bugünkü spor sayfamızda 
tafsilat bulacaksınız. 

SON POSTA Sayfa 3 

[son Post anın Resimli Makalesi * Nefse Hô.kimigef •l r Sözün Kısası 

1 - Kazançların elinden git

tikten sonra kalbini, sinirini ve 

adaleni taliine hizmete cebre

debilirsen, 

2 - Sende " dim dik dur ,, 
diyen bir iradeden başka bir şey 

kalmamışken dimdik durabi

lirsen, 

3 - Avam ile düşer kalkar da 
faziletini muhafaza eder veya 
hükilmdarlarla gezer de hissi 
selimini kaybetmezsen, 

Muvaffakiyetten emin olabilirıin. 

TELGRAF HABERLERİ 

Hudutlar Emniyet Altında 
• •• 

Türk-Iran Hududu Uzerinde Bazı 
Mıntakalar Bize Teslim Edilecek 

Ankara, 24 (Hususi) - Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 1 
Beyin Tahran seyahatine burada ciddi bir ehemmiyet 
verilmektedir. Tevfik Rüştü Beyin bu &evahati Türk • 
Iran hududundaki emniyet ve asayişle ııkı surette ala
kadardır. Vekil Bey şu birkaç gün içinde yapacağı bu 
seyahatte tayyare yo'culuğunu tercih etmiştir. 

mucibince hudut üzerindeki küçük Ağrı ve Aybey dağ
ları bize teslim edilecek, bizim hudut dahilndekl bir kı11m 
arazi de Irana bırakılacaktır. 

Tahranda Iran Hariciye Nuırı ile Tevfik Rüştil B. 
arasında, iki memleketin siyasi ve iktııadi münasebet• 
lerine ait çek mühim bir mukavelename imzalanacaktır. 
Bu yeni mukavele, eskiden kalma hudut karışıklıklarını 
kökünden halletmekte, muzır unsurların baş kaldırmaları 
ihtimaline tamamen nihayet vermf°'ktedir. Mukavelename 

Yine iki hiikumet araaında imzalanacak olan ve bu

ıusi bir ehemmiyeti hiliz bulunan ticaret mukavele.inin 
projesi de hazırlanmıştır. Vakilette tetkik edilmektedir. 

Ayrıca Tebriz - Trabzon yolunun mükemmel bir ticaret 

geçidi haline getirilmesi ve bu suretle iki dl!vletin ticari 
münasebatımn faydalı bir mahiyet alması için mühim 

bir teşebbüse girişilmek üzeredir, Bu arada Trabzon 
limanı asri tesisatla teçhiz edilecektir. 

Kaçakçılık 
Layihalar Encümenlerde 

Tetkik Safhasında 

Ankara, 24 (Hususi)- Kaçak· 
çılık mücadelesi hakkmdaki liyi· 
balar encümenlerde tetkik edili· 
yor. Cumartesi ve pazartesi günü 
Mecliste müzakere olunacaktır. 

Gümrük muhafazası kuman· 
danlığına Milli Müdafaa Müste· 
şarı Seyfi Beyin tayin olunacağı 

anlaşılmaktadır. 
Müsademe cilr' etinde bulunup 

askerlerimizi yaralıyan kaçakçı
lara idam cezası verilecektir. 

Ankara da Bir Yangm 
Ankara 23 - Ankara Sıtma 

mücadele heyetinin çalıştığı bina 
yanmıştır. Evrak ve eşyadan bir 
kısmı kurtarılabilmiştir. Yangın 
fazla soba yakılmasından çık· 
mışbr. 

Çin Hariciye Nazırı 
Nankin, 23 - Hariciye Na

zırlığına sabık Vaşington sefiri 
M. Vu tayin edilmiştir. 

Varşova Elçimiz 
Varşova, 23 - Türkiye BU

yllk Elçisi Cevat Bey bur.ıya ge
miı ve Protokol Müdürü tarafın
dan karşılanmıştır. 

Şehit 
Taziz 

Kubilay 
Edildi 

İzmir, 23 (Hususi) - Kubi
lAyın şehadetinin yıldönümü, bu
gün Menemende hükümet mey• 
danında İzmirden beş yüz, Akhi
sar ve Manisadan da bir okadar 
münevverin iştirakile göz yaşlan 
içinde hatırlandı. 

Menemen Belediye reisi Fazı), 
Kobilay mektebi muallimlerinden 
Kemal Beylerle şehit Kemal Bey 
mektebi talebesinden Yıldız Ha
nım, eski Maarif emini Mithat 
Bey birer nutuk söylediler. Bu 
nutuklarda irtica şiddetle tel'in 
edildi. 

Hükumet konağından sonra 
şehidin mezarına gidildi. rMezarm 
başında Kubiliyın annesi vardı. 
Burada da merasim yapıldı, 
Kubilayın sınıf arkadaşlarından 
Ihsan ve lbrahim Beyler birer 
nutuk söylediler. Bu uada ( 9) 
tayyarelik bir filo da ihtifale 
iştirak ediyordu. 

ADNAN ------Hindistan Tetkikatı 
Londra, 24 (A.A.) - Hindis

tanda mahallen tahkikat yapmı
ya memur edilen 3 komite aza• 
lanmn esamisi resmen ilin edil
miştir. 

İSTER İNAN, 
• 
iSTER 

larını bildirmiş. 

Çifte Evlenme 
Bir Meb'us Bu Gibilere 
Ceza Verilmesini İstedi 

J 

Ankara, 24 (Husust) Yozgat 
Meb'usu Hamdi Bey, Kanunu 
~edeniye muhalif olarak birden 
zıyade evlenenler için ceza mü-
eyyidesi olmadığını nazarı dik
kate alarak bu gibilerin tec.ı:iyesi 
hususunda .M~clise bir kanun lAyi
hası vermıştir. Bu teklife göre 
evlenmeleri memnu kimselerin 
akitlerini yapan evlenme memur-
lan ile bunlan evlenmiye sevke
den ve evlenmelerine nza göste
ren veli ve vasileri ilç aydan iki 
seneye ; evlenme vesikalarını 
görmeden dini merasim yapan .. 
larla kanuni sebepler haricinde 
evlenme vesikası veren mem• 
urlar bir aydan üç aya, evli 
olduğu halde dini merasim yap
brmak suretile diğer bir kadınla 
birleşip karı koca hayatı yaşayan 
erkeklerle bu vaziyeti bildikleri 
halde bu şekilde evlenen kadın .. 
lar ftç aydan bir seneye kadar 
hapsolunacaklardır. 

Çin Ve Japon Sefirleri 
.Paris, 23 - M. Briyan Cemi

yetı Akvam Meclisi Reisi ııfatile 
Çin ve Japon sefirlerile tekrar 
temasa başlamıştır. 

• 
iNANMA! 

Ecnebi mektepler, ki bunların ekseriyetini 
Misyoner mektepleri teşkil eder, cumadan 
maada günlerde de tatiller yaparlar. 

lstanbulda bulunan ve ecnebi mektepleri
ne bakan müfettişlerden beri, bunu doğru 
bulmamış, mekteplere bir tamim geçmiş, 
cumadan maada günlerde tatil yapamıyacak-

Vay efendim, sen mısın bunu yapanf Hiç 
ecnebi mekteplerine böyle şey söylenir mi? 
B rak efendim, onlar istedikleri gün tatil 
yapabilirler. Sana ne. 

Adamcağızı büyilk bir günah işlemiş gibi, 
muahaze ettiler ve tamimi geri aldırdılar. 

iSTER iNAN, iSTER iNAN.MAi 

iş 
Başa 
Düştü! 

-----

P. S. 
Bir gazetenin ilk sayfasını 

açıyorum ve her sütundan rast-
gele birkaç kelime, cümle alı
yorum: 

" Memleket iktısadiyatını ko
ruma kanununun dördüncü mad-
desi mucibince ticaret blAnço • 
muzun ..• 

'
1 İthalatin tahdidinden sonra 

bazı lüks eşyanın fiati ..• 
. .'' Kontenjan listelerinin tan

ı:ımınde esas. •• 
• 

61 lhtikArla mücadele - Tütün 
ıhracatında tenakus- istihsal usul-
!erimiz - randımanı arttarmak için 
ıla •.. 

• Şimdi ikinci sayfayı açıyorum 
ve her sfitundan rastgele birkaç 
kelime, cümle aJ yorum: 

" Gümrük umumi tarifesi bir 
Türk altınmm ( 818 ) kuruş Türk 
evrakı nakdiyesi hesabile .• 

"Vasati kambiyo fiatine göre 
yukarda gösterilen nispet .. 

u Ticaret Odalannın faaliyeti 
- Memleket iktısadiyatım sarsa
cak cürümler .. ihracat malları· 
n;_ın:dan... - . fhtik~a karşı yeni 
laylha - Elhşer hın kilo sandık 
çay - Kahve kontenjan miktarı -
Ameleye günde bir ekmek. 

" Amerikan şirketinin hüku
metten amele yevmiyesi olarak 
günde 110 kuruş aldığı ... ila" .,. 

Şimdi üçüncü sayfayı açıyo• 
rum ve yine her sütundan rastgele 
birkr ç kelime, cümle alıyorum : 

1'belediyenin yeni sene büt-
çesini h ızulamıya başladığı ..• 

"Berlin Ticaret odası ıhracat 
maddelerimiz hakkında ... 

0 Son haftalarda Hamburg pi· 
yasasında (100) tonluk bir parti •• 

"MaJıo fiatinin yüzde eUisi .•• 
" Blanço - gümrük resmi _ 

mezbaha varidatında tenezzül • 
oktruvaya gelince iJA .•. 

... 
Dördüncn sayfayı açıyorum 

ve yine rastgele birkaç kelime, 
cümle alıyorum : 

"Türk sanayiini çok yalandan 
alakadar eden mevzular - mevcut 
milli müesseselerin kapanması .. 
mevaddı iptidaiye ihracı ••• 

u Kaçak etleri ihbar edenle
re ikramiye ili ... 

• Beşinci sahifeden: 
61 Şimendifer otomobil reka· 

beti .. Şeker piyasasında yine bazı 
tenezzüller - lngi:terede himaye 
usulünün şiddetlendirileceği ... 

Ecnebi limanlara ıefer mesele
si .. Diğer bir firma da bu teşeb. 
bilse iştirak ill ... 1 ,,. 

Ga:r:etelerimi:r:de resimlerin 
makalelerin ve haberlerin yilzd~ 
sekseni ticart, malt, iktısadt ••• 
Acaba, yakında "Gümrük tarife
si,,, uKambiyo faaliyeti,,, "Kon
tenjen lis!eleri,, unvanlı roman
lar da neşredecek miyiz ? Ben 
şimdideP "Oktruva resminin m~ 
vaddı iptidaiye ihracabmızla ali
kası,, isminde aşıkane bir roman 
mevzuu düşünmiye başladım bile! 

Vekillerin Vekalet ücreti 
Haydarpaşa lıtaayonunun aigorta 

bedelini tahall için Yekli olmadan 
vazife alan ll<tısat ve Adliye Vekil
lerinin vekalet Ocretl alma• arı liıım 
gelmektedir. (200) bin lira tutan bu 
parayı Vekillerin hazineye terkede
cekleri anlaşılmaktadır. Ancak ayui 
vazifeyi ifa eden Darülfünun Emini 
Muammer Raşit Beyden cevap bek
lemektedirler. 

Hava Zabitlerine Zam 
Ankaradan bildirildiğine stlire h 

va z~bitlerine. senede (360) lira uç~ 
tazmınatı venlmek üzere b. k • ır an un 
layıhaaı haı.arlallmıştlr. 



4 Sayfa 

1 ı 
Kulağımıza Çalınanlar( 

Gözlerin 
K.ıymeti 

Bir çift gllzel gözUn kıymeti 
nedir bilir misiniz? 

Sinema yıldızı Lirela Yungun 
gözlerini görmedim; bu gözlerin 
ne renkte ve ne biçimde oldu· 
ğunu bilmiyorum. Fakat bir ga· 
zetede okudum: Bu artist göz
lerini beş yüz bin dolara sigorta 
ettirmiş. 

Yazık ki o gazete biraz taf
ıilat vermiyor. Acaba her gözü 
ayrı ayrı iki yüz ellişer bin do
lara mı sigorta ettirdi? Öyle ya 
iki gözün birden lrazaya uğra· 

ması mümkün olduğu gibi, yal· 
nız bir tanesi de kazaya uğrıya
bilir. O halde, size biraz kaba, 
fakat cevabını çok merak ettiğim 
bir şey soracağım: Mözleriniz 
çok güzel. Bu artist gibi iki yüz 
ellişer bin dolara sigorta ettir
dini7.. Bu tek gözünüz bile sa
katlansa bu parayı alacalcsımz. 
Tek gözlü kalmıya razı mısınız, 

değil misiniz? 

• 
Bir Kadının Ameliyatt 

Sözüne inandığımız bir ope
ratör anlatb: Fakat siz yine inan· 
makta biraz ihtiyatkar olabilir
ainiz: 

Bundan Uç ay evvel, opera
törfin muayenehanesine çok te
miz giyinmiş, ciddi ve güzelce 
bir kadın gelir, der ki: 

- Benim genç bir kız ar• 
kadaşım var. Yakında birile ni-
fanlandı. Bir aya kadar evlene
cekler. Bu Arkadaşımın sol omu-
zunda hafif bir sakatlık var. Bir
kaç doktora gösterdi, ameliyatla 
geçeceğini söylediler. Arkadaşım 
vaktile ihmal etti, bu ameliyab 
yaptırmadı • Şimdi evlencek. 
Ameliyat yaptırması lazım. Fa
kat bunu hiç kimsenin duyma
masını ve ameliya~ın çabuk ya
pılmasını istiyor. Sizin hususi 
hastaneniz var. Bu ameliyatı ya
par ve mahrem kalmasinı temin 
eder misiniz? 

Operatör, tabii, ha5tayı gör-
mek şartile esas itibarile teklifi 
kabul eder. 

Kadın teşekkür ederek ayağa 
kalkar ve odadan çıkarken, bir
denbire bağırır: 

- Eyvah, felaketi 
- Ne var? 
- Çantamı otomobilde unut-

bım. 

- İçinde çok bir şey var 
mıydı? 

- Ehemmiyeti yok. Yüz yir· 
mi lira kadar bir şey... Polis 
ararsa belki bulur; bulmasa da 
ehemmiyeti yok. Fakat ş imdi 
bankalar kapalı. Bir yere para 
•erecektim. 

- Ne kadar? 
- On lira. 
Operatör kadına derhal on 

lira veri!". 
Netice: Ne o kadın, ne de 

o hasta bir daha görünmezler. 
Daha latifi de şu ki, 8) ni 

kadın, ayni gün, sekiz operatöre 
gider, üç tanesinden böyle onar 
lira kopanr; beş tanesinden mete
lik alamaz. Kadının yaptığı ame· 
liyatlar da mahirane değil mi? 

Teşekkür 
Cerrahpaşa .hastanesinde ba

na yapılan bir ameliyat dolayısi
le hakkımda gösterdikleri alaka
dan dolayı başhekim Rüştü, 
operatör Avni ve nsistan Bey· 
(~re aleni teşekkür ve minnet
tarlığımın iblağına muhterem 
gazetenizin tavassutunu rica ede
rim efendim. 

MAZHAR ÖMER 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLE 

ahiy 
Beycu a Nahiyesindeki Mektep Ç -
cuk arı Uf acık Bir Gazete Çıkarıyorl r 

• 
1 ile Ola Bir 

Zonguldak, (Hu
susi) - Zongul
dak-Devrek şo
sesinin otuzuncu 
kilo met re sin de 
"Beycuma,, na· 
hiyesi vardır. 

Devreke giden 
bütün yolcuların 
uğrağı olan bu 
nahiyemizin bal· 
kı maden ocak
larının gedikli 
ameleleridir. Ka-
dınları tarlada, i 
erkekleri maden 
kuyularında ça
lışır. Bu nahiye 
halkının en bü
yük hususiyeti 
maarife, okumı
ya olan şiddetli 
arzularında dır. 

,.. .. ,. ..J 

rile beraber bil· 
direrek birkaç 
havadiş, tasarruf 
haftasi müna
sebetile resimli 
bir "Kumbara " 
fıkrası ve bir de 
bilmece vardır. 
Kurşunkalem ve 

defter gibi mü
kafatlar vadeden · 

bilmece hayli dik
kate şayandır. 

Bilmece şudur: 
• ·Öyle bir na· 
\iye ismi bulu· 
nuz ki yedi harfli 

olsun. Baştan Uç 
harfini okuyun· 
ca, sabtıhlan kah
valtı edilen bir 

' şey olsun. Son· Buradaki millet 
mektepleri ders
haneleri, kadın ve 
lerle dolmaktadır. 

El ile yazılıp çıkarılan "Kubilag,, gazetesi dan dört harfini 
köylü- birini benim vasıtamla " Son· de okuyunca en sevgili günleri-

posta,, ya göndermek istemişler. mizden biri olsun. " 
erkek 

Biri merkezde olan üç mek· 
tebin üçünün de talebe kadro
lan noksansızdır. Mekteplerine 
çok düşkün olan talebe zeki ve 
çalışkandır. 

Nahiye merkezindeki mek
tepte okuyan yavrular ders saat
lerinden tasarruf ederek "Kubi· 
lay,, isimli haftalık bir gazete 
çıkanyorlar. 

"Kobilay,, ı çıkaran yavrular, 
gazetelerinin son nushalarından 

Atı , ütün a
çakçısı Yakala dı 

Bahkesir - jandarmaların ve 
Tütün f nhisar idaresinin takip 
memurlarının faaliyeti neticesi 
olarak alta tütün ve cığara kağıdı 
kaçakçılığı daha meydana çıka· 
rılmış ve kaçakçılar hakkında 
takibata girişilmiştir. 

Bunlar Dereçiftliği köyünden 
Necip oğlu Veysel, Osman oğlu 
Sait, Hüseyin oğlu Mustafa, Ka
laycılar köyünden EJmas, Baka· 
cak nahiyesinden Abdullah ile 
Deli Yusuflar köyünden Hasan 
oğlu İdristir. 

Veysel ile Sait köylerde 
kaçak cignra kağıdı satarlarken 
yakalanmış ve Uzerlerinden 3025 
cigara kağıdı müsadere edilmiş
tir. Diğer dört kişide de birer 
miktar kaçak tütün ve cıgara 
kağıdı zuhur etmiştir. 

Kurtuluş Bayramının Tes'idi 
İçin Hazırlanılıyor 
Adana ( Hususi ) - Kanun

saninin beşinci günil Adanamı
zın kurlulaşunun yıldönümüdür. 
Hersene tes'it ettiğimiz bu bay
ramı bu sene daha mükemmel 
bir şekilde yaşatmak emeli umu· 
mileşmiştir. Bu sebeple hazırlık 
yapılıyor. Bu münasebetle o gü
nün gecesi zabitan yurdund~ 
mükemmel bir balo verilecektir. 

Bir mektupla bana tahmil ettik- Bilmecenin halli "Çay Cuma,, 
Ieri bu vazifeyi memnuniyetle ka· dır ve kendi nahiyelerinden 17 
bul ettim. kilometre uzak olan başka bir 

nahiye merkezinin ismidir. Bir 
Munhasıran Beycuma mek· 

teplilerinin kaleminden çıkan bu 
gazetecik , makale, hikaye, 
havadis, resim, bilmece ve her
şey var. "Son Posta,,ya gönder
dikleri bu nüshada, vatani 
bir hikaye, Nahiye müdürlerinin 
tebdilini, yağan karların Zongul-
dak yolunu kapatmasını resimle· 

Gaziantep Fıs
tıkları Niçin 
Satılmlgor ? 

( Gaziantep ) gazetesi yazıyor: 
Gaziantep fıstığı bu sene 

geçen seneye nazaran yirmi~e bir 
nispetinde olduğu halde fiatler 
geçen seneden düşkündür. Sebe· 
bini tetkik ettik. Suriye ve Mısıra 
İran ve Hindistandan fıstık ihraç 
edilmekte olduğunu öğrendik. 
Antep fıstıkları daha nefis olmak
la beraber fiatlerinin noksanlığı 
hasebile İran ve Hindistan fıstık
larma rekabet edememektedir.,, 

Sökede Bir Senelik 
• 

sti sal Vaziyeti 
İzmir ( Hususi ) - Sökeden 

Ticaret odasına gelen son malü-
mata göre kazanın bu sene~i 
istihsalat miktarı şöyle tesbıt 
edilmiştir: 

Tülün 425 bin kilo, mısır 
darısı 300 bin, akdarı iki buçuk 
milyon, kumdarı 20 bin, fasulye 
120 bin kilo. 

Şimdiki halde Söke kazasında 
50952 koyun, 32860 keçi 35 
tiftik keçisi meycuttur. Bu seneki 
yün ve yapağı istihsaliih 16500 
ve keçi kılı 18000 kilodur. 

lzmir Sinemalarmda 
İzmir ( Hususi ) - Muhtelif 

sinemalarda yapılan teftişler ne
ticesinde yirmi beş kişinin sigara 
içtikleri görülmüş ve haklarında 
zabıt varakası tutulmuştur. Bu 
yüzden Lale sineması belediye 
kararile seddedilmiştir. 

köy mektebinde okuyan çocuk
ların zekasını göstermesi itibarile 
bilmecenin kuruluşu çok hoştur. 

Hem çocukların arzularını 
yerine getirmek, hem de Son 
Posta karilerine bir fikir verebil
mek için bu gazeteciği gönderi .. 
yorum. 

AHMET 

a 
Kaçakçılığa Karşı 

Tedbir }\lındı 
Muğla, 22 ( A.A ) - Maarif 

Müdürünün riyaseti altında top
lanan merkez muallimleri kaçak· 
çılıkla mücadele için almma•ı 

lazımgelen tedbirleri ve muallim
lere [ düşen vazifeleri müzakere 
etmiştir. Kaza Maarif memurluk
larına ve hk Tedrisat Müfettiş
lerine de tebJigat yapılmıştır. 

Kayseri, 22 (A.A)- Kaçakçı
lığın ve ihtikarın önünü almak için 
vilayetçe şidctli tedbirler alın

mıştır . 

Kestane Çuvalından Çıkanlar 
lzmir ( Hususi ) - Ödemiş

ten gelen trendeki kestane çu
vallarının içinde 5891 defter ka
çak sigara kağıdı bulunmuştur. 
Bu yüzden Bergamalı Hüseyin 
ismindeki şahıs derdest ve kağıt
lar müsadere edilmiştir. 

Bir Şoför 
Bahkesirde Genç Bir Kızı 

Evinden Kaçırmış 
Balıkesirde Mustafafakib ma

hallesinden Hüseyin isminde bir 
şoför, SeJimiye mahallesinden 
tarakçı Bekir ustanın kızı Emir 
Hanımı iki gün evvel zorla kaçır
mıştır. Şikayet üzerine zabıta 
memurlan her ikisini de yakalıya .. 
rak adliyeye vermişlerdir. 

Klnunuevvel 24 

İktısat Bahsi 

1 

Bizim Ve Diğe 
Millet erin Tediye 
Muvazeneleri 

Bugün, blltün memleketleri, 
sıkı bir himaye sistemini tatbik& 
sevkeden sebep, tediye muvaze
nelerindeki açıktır. Herkes mllm• 
kün olduğu kadar ithalata karp 
hudutlarını kapamıya, tediye 
muvazenesinin sarsılmamasını te
mine çalışıyor. 

Fakat bu hareket umumi bir 
mahiyet alınca, akla şu sual ge-
liyor; ihracab ithalatına uymı• 
yan ve bu sebeple tediye 
muvazenesini bir türlll tevzin 
edemiyen milletlerin bu 
teşebbüsleri doğru olabilir. Fakat 
ihracatı ithalatana faik ve bina
en aleyh tediye muvazenesi sağ
lam bir millet yok mudur? 

Bu sualın cevabına aşağıdaki 
rakamlar vermektedir. Bu ra• 
kamlardan anlıyoruz ki, bügün 
dünyada tediye muvazenesi boe 
zuk olmıyan iki memleket var
dır; Almanya ve Rusya. 

Bizim geçen ( 1 O) ay zarfındaki 
ithalat ve ihracatımıza nazaren 
( l 5) milyon liralık bir ticaret 
mevazenesi açığı vardır. 

hracat ofisinin tebiğine nazaan 
1931 •eneslnla ilk (ııJ) ayı zarfında mcrn .. 

lekete muhtelif memleketlerden fU kad&I 
roal gelmiştir. 
Ecnebi memleketler T. L. 

Almanya 
Belçika 
Bulııari11tan 
Çe&..oılovakya 
Fransa 
Hol anda 
İngiltere 
ispanya 
laveç 
lsvfçrc 
ltıılya 
Romanya 
Rusya 
Suriye 
Mısır 

Müıtehldcl Amerika 
Yut o lavya 
Yunanistan 
Diğer memleketler 

24,308,111 
7,22ı,2oı 

567,34C 
S,316,861 

10,219,239 
2,572,991 

12,569,488 
248,715 

1,942,462 
781,422 

16,031,82' 
1,071•,777 
6,1 96,937 
S,358,739 
2,25:>,841 
S,590,554 
7,341,794 

202,224 
5,609,694 

l 11,5'.l9,529 
Buna! mukabil hariç memleketlere se'flg 

ettiğimiz mnllnrın kıymetleri de tudur: 
Ecnebi memleketler T. L. 

Almanya 9,684,375 
Belçika 2,673,867 
Bulgaristan 793,403 
Çekoslovnkyı 2,'283,m 
Fransa 574,'206 
Holonda 2,161,078 
lngllter• 8,6 3,430 
ispanya 1,974,078 
lsveç 2ıs,1ss 
r,viçr• 83,834 
İtalya t.S,7<:1,832 
Romanya l~q,929 
Rusya 5 ,741,353 
Suriye 6,,9'2,65ı 
Mısır S,46l,OS9 
Müttehtdcl Amerlb ıı.o13.3ıt 
Yugoslavya 3,927,147 
Yun nlstan 7,436,751 
Diğer memleketler 11,607,53J 

96,'İ80,77S 

Bu rakamlara göTe arada 
aleyhimiı.de ( 15) milyon liralık 
bir fark vardır. 

Bu rakamların bize öğrettiği 
ikinci hakikat te hangi memle
ketlerle ticari münasebatımızın 
aleyhimizde olduğudur. 

Diğer Avrupa memleketlerinin 
tediye muvazene1eri de aşağıdaki 
raknmlarda gösterilmiştir: 

iNGİLTERE: Senenin geçen 
( 11 ) ayı zarfında lngilterenin 
ihracatı ithalatından (369) milyon 
İngiliz lirası noksandır. 

FRANSA: Senenin geçen (11) 
ayı zarfında Fransamn ihracatı 
ithalatından ( 80 ) milyon lngil~ 
lirası noksandır. 

ITALYA: ltalyamn ihracat 
noksanı ( 17 ) milyon İngiliz lira
sıdır. 

ALMANYA: Geçen on bir 
ay içinde Almanyanın ihracab 
ithalinden ( J 31 ) milyon l.ıgiliz 
lirası fazladır. 

işte bütün dünyanın Almany 
mallarına karşı müdafaa tedbir
leri almalarının sır ve hikmeti 
buradadır. 
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Ve 
Mançuri 

Hitler 
Kıbrıs 

Mühim Bir Kaza Geçirdi Aşkı 
C V • • B v J d Ciddi Alıyorlar eza ergısıne ag an } Kı.zlarla erkek1erin aşka karşı 

1 
I•k T B K V. b noktaı nazarları değişir. Molotof Topraklarımıza 

Dokunulmasına Müsaade 
Edemeyiz, Diyor 

1V1oskova, 23 - M. Molotof 
harici vaziyet hakkında verdiği 
bir nutukta şunları söylemişi:ir: 

- Çin - Japon vakayii azala
cak, kuvve tini kaybedecek yerde 
gittikçe inkişaf ediyor. Bu mese
le hakkında Cemiyeti Akvam 
tarafından yapılan beyanattan bü
yük bir şey hasıl olmamışhr. 
Tahkik Komisyonu Mançurideki 
askeri işJale nihayet vermiye 
muvaffak olamıyacaktır. Aksayı 
Şarkta kahraman askerlerimiz, 
hududmuzun•bekçiliğini ifada ku
sur etmiycceklerdir, Ecnebi top· 
raklarına ihtiyacımız yoktur. Fa
kat kendi topraklarımıza doku
nu]masma da müsaade edemiye-

ceğiz. 

Londl'ada Çiçek Hastahgı 

Hitler 
Mühim Bir Kaza 
Geçirdi 

Berlin 23 - Müfrit milliyet
perverlerden Berlin meb'usu M. 
Goebb'elsin evlenmesi münasebe
tile Hitler güveynin şahidi olmuş
tu. Bu hadise, az kalsın milliyet
perverler için büyük bi~. zıya 
olac.aktı. Çünki öğle yemegmden 

Üç otomobil ile hareket sonra , . 
etmişler. (40) kilometre sür atlı 
gidildiği bir sıra~a gilveyi~ a~
rabalarını hamil hır otomobıl hır 
ağaca çarpoıış ve devrilmiştir. 
Hitler, bir rahip ve Ceneral Fon 
Eppi hamil olan iki_n.ci oton;ıo· 
bil devrilen otomobılın Uzer.ne 
çıkmıştır. Hitler, şiddetle ?tomo
bilin camına çarpmış ve hır par· 
mağı kırılmıştır. Rahibin ise bur
nu kırılmış ve şoför hastahaneye 

yatırıln1ıştır. 

Londra, 23 - Londrada sal- fl o ... • i J 
gın bir halde çiçek hastalığı baş ındıs anua 
göstermiştir. / Vaziyet 

Almanyada Ekmek indi 
eerlin, 23 - Bu sabah fiat 

kontorol komitesi fırın sahipleri· 
le anlaşarak ekmek fiatmı yüz· 

de on indirmiştir. Karar derhal 

tatbik ediı.miştir. 

Kadın Ticareti 
Bir Kocakarı Genç Kızları 

Avlıyormuş 

Londra, 22 - Bir mağazanın 
vitrinini seyretmekte olan genç 
ve güzel bir kız, koluna bir iğ
nenin ha 1 v~ llll hisseder etmez 
hemen arkanna dönmüş, ve 
arkasında yaşla bir kadının 
durduğunu görmüştür~ ~~dm 
latife için iğne- batırdıgını soyle· 
miş ve uzaklaşmıştır. Fakat yaşlı 
kadın birkaç dakika sonra genç 
kıza tekrar yanaşarak ilerde ~:k· 
liyen otomobiJe kadar kendısme 
refakat etmiştir · Genç kız ~~ 
esnada birdenbire bayılacak gıbı 
olmuş ve kendisini bir mağazaya 
zor almıştır. Doktorlar g~nç ve 
güzel kızın uyuşturucu ~ır ma.d· 
de ile zehirlendiğini tesbıt etmış
lerdir. Genç kız ticareti yaptığı 
zannedilen yaşlı kadın aranmak-

tadır. 

Bombay, 23 - Gandinin bu
raya (28) kanunuevvelde gelmesi 
bekleniyor. Gelir gelmez Hint 
kongresinin muhtelif reislerile 
görüşecek ve umumi hath hare
ket ondan sonra kararJaştırıla-
cakbr. 

Fak at kongre liderlerinden 
birinin Punada söylediği bir 
nutka nazaran şiddet taraflarinın 
noktai naZln ihtiyat fikrinde bu
lunanlara galebe çalacaktır. 

... 
Luknov, 23 - Müttehit eya

letler hükumeti, 26 kanunuev· 
velde toplanacağı haber verilen 
İmparatorluk konferansını me

netmiştir. 

Emil Ludvig Mısırda 
Kahire ( Hususi ) - Meşhur 

Alınan tarihçisi " Emil Ludvig " 
buraya gelmiştir. Üç gün bura· 
d:ı kaldıktan sonra tarihi tetki
kat yapmak üzre Sudana gide-

cektir. 

Bir Fransız Cenerah Suriyeya 
Geliyor 

Sus, 23 Cencral Nolle 
harp esnasında teşkil ettiği Leji
yonlar .n tef~işi.ni ikm~l etmek 
için Suriyeye gıtmektedır. 
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rumın 

dair. 

Ne gibi c!edikod~l~r? 
Narin... Nar.·· Nann Ha-
çocukluğuna, dofruşuna 

Tamam, evet. 

üstadım odur. Tanımadığı adam, 
kadın, erkek çocuk yoktur. 
Allamedir. Herkesin ıcığını, cı
cığını bilir. Hem de F ahrettin 
Beylerle yakinden teması vardır. 

Rahmi iki avucunu 

larıma koydu: 

Merhum Saime Hanımla dosttu. 
da omuz- 1 

_ F ahrettin 8eyin karısı 

_ Az zim, dedi, anlaşı:ıyor 

k · k""k" d tahkik et· i mesele ı o. un en 
mek istiyorsun. Fakat, doğrusu
nu isters.c ı ben bu aileyi iyi ta· 
mmam. 

Kafam 1aki dosyaları dolo de· 

gv ildir. F k!ı t bizim bir büyü~i o . 
va!de VJ• Jı:. Tanım tzsm. ucmın 

- Evet. 
- Ata. 
_ Ha... Şimdi, istersen gc1 

bu gece bize... Seni büyük valde 
. b' t 1 ile tanı~tırayım, ısterscn ır a.1-

kikat yapayım, sana haber ge-

tireyim. . . 
Biraz dü~!.:ndüm ve dedım kı: 

İ 3§ta İr UŞ .n. l T lS .. Genç kız. aşk için yaşar. BU-
tun hayallerı, bütün idealleri 

lngiliz Ticaret Nazırı M. Runıinan 
o kadar meşguldür ki, aaçını kesti
recek zaman bulamazmış. Burada, 
lngiliz nazırını çalışırken braı olur 
görüyoruz. 

Garip Tayyare 

Bu tayyareyi bir ltaJyan mü
hendisi yapmışbr. Gördüğünüz 
veçhile teklen çok gariptir. Uzun 
mesafeler için çok elverişli olduğu 

iddia ediliyor. 

Ceza VerJ!isi bütün hareketleri onun etrafınd~ 
döner. Aşk onun için merkezi 

Verecek sikıeuir. o bir pervane gibi 
aşkın etrafında döner. Baı.an 

Larnaka 23 - Son Kıbrıs karı
tıklıkları dolayısile Kıbrısta ya
pılan tahribatın kargaşalığı çıka· 
ranlara ödetilmesi içi::ı bir kanun 
çıkarılmıştır. Bu kanuna göre 
tahribat neticesinde düzeltilmesi 
İcap eden bina ve eşyanm kıy
meti (34) bin İngiliz liralıktır. Bu 
parayı Kıbrıs şehir ve köyleri 
vereceklerdir ve Ortodoks hıris
tiyanlara munhasır olacaktır. 
Devlet memurları bu vergiden 
muaf tutulacaklardır. Kargaşa
lığa başlıca sahne olan Lefkoşa 
tek başına dört bin 1ngiliz lirası 
verecektir. 

Tahdidi Teslillat 

Konferansı 

Kalıyor ıılu? 
Vaşington, 23 - M. Hoover, 

tahdidi teslibat konferans:nda 
Amerika heyeti murahhasasma 
Ceneral Davesin riyaset edece
ğini bildirmiştir. Kadın cemiyet· 
leri bu konferansla çok alaka
dar oldukları için heyete bir ka
dın murahhasm da ilave edilebi
leceğini söylemiştir. Bu murah-

haslığa Ohiyo da hakim!ik eden 

l~m.ba etrafında dönen pervaneler 
gıbı ateşe düşüp yanar. Nadiren 
kendisini kurtarır. 

Fakat erkek için öyle mi ? 
Erkek aşkı o kadar ciddi almaz. 
Onun için aşk geçici bir hevestir. 
Baz~n kuvvetli bir ateş olur. 
Fakat ekseriyetle bir saman 
alevidir. Yakmadan gelip geçer. 

Erkeği bayatta işgal eden 
o kadar sebepler vardır ki, erkek 
bütün varlığım aşka veremez. 
Hayatının muhtelif kısımlermı 
muhtelif işlere hasretmiye mec
burdur. Hayatını kazanacaktır. 
Kendisine bir meslek tutacaktır. 
Ailesini geçindirecektir. Bütün 
bunlar cıın nş'rn hasrı nefset
rne..ltten meneder. 

Fakat iki taraf ta b!ribirinin 
bu baleti ruhiyesinden b!haber
dir. Genç kız, ister ki, erkek te 
kendisi lrndar heyecan göstersin. 
Onwı gibi aşkına varlığını versin. 
Erkeği biraz da başka şeylerle 
meşgul görürse rencide olur 
sevilmediğine hükmeder, müt~ 
essir ve meyus olur. 

-------- ------w lvlatmazel FJorans Ailenin tayin 

Erkek te kızın haleti ruhiyesin· 
den bihaberdir. O da kızın sev .. 
daya bu kadar düşkünlük göster
mesinden ve kendisine bu kadar 
fazla ehemmiyet vermesinden 
mütehayyirdir. Hatta hazan bi .. 
zardır. Onun için de ekseriyetle 
romantik kızlardan uzaklaşmıya 
mütemayildir. 

Stütgart 
Şatnsu 
faciası 

Bertin 23 - Büyük bir yan
gın neticesinde yanan Stütgart 
şatosunun harap olan kısmında 
dün feci bir kaza olmuştur. Şa
tonun sağ taraf duvarı yıkılmış ve 
üç itfaiye neferi ankaz altmda 
kalmıştır. Biraz sonrs şimal ku
lesinin damı çökmüş ve bir ne
fer de o ankazm altında kalmış

br. Üç itfaiye neferi ölmüş, bir
çokları yaralanmıştır. 

Tuna Dondu 
Bükreş 23 - Tuna nehrinin 

ağızlan ve bilhassa Hızır İlyas 
kolu tamamile buzlar tarafından 
kapatılmıştır. Seyrisefer hemen 
tamamile durmuştur. 

- Ben gelmiyeyim. Sen bü
yük valide ile görüş. Mümkünse 
şuradan buradan icap eden tah
kikatı yap. Bana bildir. 

Arkadaş ertesi gfın yaDha-
neme geldi. 

- Dinle! Dedi. 
Koltuğa yerleşti ıve anlattı: 

- "Frenk Sami" derler, tek 
gözlük takar, yaşla, hafif tertip 
zUpbe, fakat çok terbiyeli, kibar, 
malumatlı bir adam vardır; sen 
bunu tanıyor musun? 

- Hayır. İsmini duydum. 
- Kendisini hiç görmedin 

değil mi 1 
- Uzaktan gördüm, 
- Hiç konuşmadın mı? 
- Hayır. 

Evvela şunu bil ki bu zat 
senin kaympederindir. 

edi1mesi muhtemeldir. Demokrat
lardan ve ayandan M. Sva.nson 

da heyete dahildir. Cümhuriyetçi 
aza henüz tayin edilmemiştir. 

* 
Londra, 23 - Tahdidi teslihat 

'kouferansmm geri bırakılması 

için İngilterenin Jıponyaya mü
racaat ederek fi~rini sorduğu 

aberi kal'iyetle tekzip edil
mektedir. 

Romangada 

Kömünistlik 
Graç 23 - Polisin n.ümana· 

abna rağmen şehrin tacı ortasın
smda nümayiş yapmıya kalkan 
komün:sierden birçoğu, elebaşı 
olmak üzere 30 - 40 ki~i tevkif 
edilmişlerdir. 

Güldüm: 
- Onu biliyorum, dedim. 
- Onu biliyor musun? Bil-

diğin nedir ? 
- Narin F ahret tin Beyin de· 

ğil, bu Sami Beyin kızıdır. 
- Ha ... Güzel ... Güzel am:na 

orası da şüpheli. 
- Şüpheli mi? 
- Ôyleya.... Narinin anuesile 

Sami Bey arasında... Hem sen 
Narinin annesi kimdir, biliyor 
musun? 

- Evet, Mis Peggi isminde 
bir lngiliz dansözü değil mi ? 

- Tamam. Onun kimin met
resi olduğunu da biliyor musun ? 

Biliyorum; Sami Beyin 
metresi. 

- Başka? 
- O kadarını bilmiyorum. 

Bundan anlaşarnamazlıklar 
geçimsizlikler, kavgalar çıkıyo ' 
H . ı d ~ ıç an ama an sevgililer biribir .. 
ıcrme kızıveriyorlar. Fakat iki 
taraf biribirini anlar, ve bu ha
leli ruhiyelerini bilirlerse, 0 vakit 
bütün bu hırçmlıklann önüne 
geçilebHir. 

* 
Kadıköyde Nesrin Hanıma: 
Erkek sizi seviyor, hem de 

çok seviyor. Kardeşine söylediği 
sözü tabii görünüz, hatta inan
mayınız. Anlattıklarınız onun le
hindedir, aleyhtinde değil. Bevhu ı 
üzülüyor ve beyhude sinirleniyo; 
sun uz. 

Hammtegze 

Ha... lştc, asıl mesele d 
oı·ada. Bu dansöz, ayni zamnnd e 
hem Sami Beyin, hem de Velin ~ 
ton isminde bir Lordun metre~i 
imiş. 

- E? .. Tuhaf şey!.. Bunları 
sana kadın ninen mi söy)cdi? 

- Hayır. Ondan aldığı 
malumat ta başka. m 

- Demek sen malümat cihe
tinden yüklüsüu. Aman anlat. 
Sonra? 

- EvvelA şunu da haber 
vereyim ki Narinin... Narin Ha
nımın Sami Beyden mi, yoksa 
Lort Velingtondan mı dünyaya 
gc'diği anlaşılmamıştır. 

Yerimden fırladım: 

- Ne diyorsun Allah aşkma? 
( Ark<t~;ı var ) 



azar asa o • 
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HAS AN B EY N OGLU RA DYOD A 

1 ı Hasan Bey Ayol.,. Bire oğlan... Postane j 
merc'.iv.!nlerine doğra niçin gidiyorsun? Doğru yürü· 
tene l 

2: Hasan Beyiu oğiu - Tel~ı ldefon ~k.etine , 
,ıjdeceğim, orada ne yap.yorlar göreceğim. 

a: Hasan Bey - Hay Allah lay1km ı 
gitme, koşrra seni oraya koymazlar. 

versin.,. Dur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 
-ı 

4: Hasan Beyin oğlu- Ha, işte... Kapıda yazıyor: 
• Telsiz telefon şirketi ,. • Kimseye göıiinmed.en içeri 
dala,' u. 

7: Radyo Spikeri - Hamm Efendiler, Beyefen
diler L. Şimdi ... Size Darülbedayi san'atkarları Habibe 
mollayı temsil edecekler. 

1 O : Hasan Beyin oğlu - Ben beberuhi değilim, 
meşhur Pazar Ola Hasan Beyin oğluyum, 

• 

_ ___ _j 

5: Hasan Beyin oğlu - Şu masanın altına aakla· ı 6: Hasan Beyin oğlu - lşte saz çahyor~ar. Şuı a-
nayım da şunları bir güzel seyredeyim. da da bir sehpa var. Ses oradan etr..fa yayılıyor 

galib3. 

l 8 : Hasan Beyin oğlu - İşte oyun başladı. Gidip 
şunları yakından seyredeyim. 

11 : Hasan Bey - Gel buraya şeytan çekici... Ben 
sana buraya girme demedim mi ? 

Radyo Spikeri - Bu ne rezaleti 1 na gürültil 1 ka
çılın 1 oyunu bozdunuz 1 

9 : Habibe molla ( oymı oynarken ) - A... A ... A .. . 
Üstüme iyilik sağlık. •• Bu a!b kulaç beberuhi de kim 1 

--- -· --

1 

12 : Radyo dinliyen ehali - A.,. Bu akşam D a
rülbedayile beraber hem Hasan Bey, hem de cğlu 
oynuyorlar. Rollerini ne güzel, ne sahici yapycrlar. 
Oyun oldufıu biç belli deii}. Aşkolsun 1 



.' ... . 
... - ~~ . : .. ~~ ' 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

d f k t eğlencelidir. Başka mem· 
Bu haftaki bilmecemiz kolay il', 

8 ı:aşında hediyeler verilir. Bu 
tekellerde yaşıyan. arkadaşlarınızt~ d'~~ni slSylerler. itte bu resimde 
hediyeleri bir perı babasınm ge ır ıgı b l ks 

. . babasını u aca anız. 
çocuklara hediye getiren. P~~ı 

1 
Ve B ipretli g6zleri mavi, C 

Elinize boya kal~mlerınız~ a ıtnl~z. özleri kahve rengi ve R işaretli 
1• .. 1 . k' ıt B R ışare ı g 

ifaret ı goz en ırem • y . ti' gözleri un kalemle boyayınız. 
P işaretli gözleri pembe, ışare 1 

. . l · d bryaz bırakınız. 
W ışaretlı göz erı e r . gilzel bir resim çıkacakbr. Bunu 

Bunlan boyadıktan son~ ~ ~nızeGilzel boyayan çocuklardan 100 
bir zarf içinde bize gön erm~ Bet kişiye de " Son Posta .. 
kişiye gDzel bedi~ele~il ::c~ir~r rozet hediye edeceğiz. 
ldübüne ua yazıp c~. : idarehanemize gelmiş olmalıdır. 

Cevaplar 15 giln ıçan e = 

.. La/onten" Masalları: 

Akılsız Tavşan! 
Bir ~ pek fazla kotan, 
Uzun bacaklı Tavşan 
Kırda oturuyordu 1 

Tenha, rahatb yeri 
Çiçekli vadileri 
SeJreclip duruyordu l 

Bayle keyif ederken, 
.. Hava ne güı.el derken !.. • 
Ansızın duydu bir sesi 

Bakındı sola, sağa, 
Gördü bir kaplumbağa: 
Aldı rahat bir nefes 1 

Dedi: .. Hey, miskin hayvan: 
Ne geçersin buradan ? 

1 " Ben ıeni avcı sandım .. 
,. Tutulmayım, diyerek, 
Bakındım ürkek, Orkek, 
Birdenbire aldıındıml 

Kaplumbağa dedi ki : . 
Bir kusur ettim, pekit 

: Suçumu affedersin 1 

• 
Hem avcıdan korkma aen. 

ÇGnki, eğer istersen, 
Rlhgir gibi gidersin 1. · ,, 

Bu .az gitti botuna, 
Dedi ki : ,. inan fUU ı 
" Ben pek hızlı kopnm 

Ta• andır benim adım, 
" A~m ilç d6rt adım. 
: Şu clailan qarım 1. • • 

Kaplumbağa o uman 
Dedi: " Haydi, durmadan 
" Biz yarışa çakalım l 

.. Su karşı dağ. gerçek. 
" Hangimiz yetışecek. ? I 
" Daha evvel, bakalım • · • 

Tavşan o anda güldü. 
Şu cümleler döküldil 
Birden dudaklanndao ı 

.. Birinci gelirim ben 1 
" Senanı e bir misin sen, 

l 

' 

Kaplumbağa etmedi 
Bu sözlere aldırıı 1 
Saydılar : ,, Bir.. iki.. tıç 1 •• " 
Sonra başladı yaraş ! 

TaYf&D dedi ki : " Şimdi 
,. Ben gezerim ormanda 1 
,. Sonra karşıki dağa 
" Yetiıirim bir anda t · • ,, 

Gafil tavşan dolaştı 
Bakınıp sağa sola ! 
Fakat dağa yürüdü 
Akıllı Kaplumbağa l 

Tavşan bir zaman sonra 
Geri dönünce şaştı ! 
Dedi ki : Miskin hayvan 

" 
Yolu ne çabuk aştı 1 1 .• • .. 

Fırladı bir ok gibi, 
fakat çoktu mesafe t 
Baktı çoktan varmışb 

Kaplumbağa hedefe 1 

1 BRE T 
Çocuklar 1. . iş vakti ıdo 
Eğlenceye bakmayın t 
Bugilokil vazifeyi 
Yanna bırakmayın 1. • 

Necdet RBştil 

1 : 
c: - ":3 '•'1 :!J..'··;.=ıa.....:.~~~---.... ,.. 

_ Bugtin de 

soralım bakalım. 

28 Ahmede 

OYUK 
Bir Ev Oyunu 
Kışın lrarda yağmurda sokağa 

çıkamazsınız. Evde arkadaşlar 
toplanıp oynamak istersiniz. O 
vakit annenizden biraz bezelye 
tanesi isteyin. Kaç çoucu1' varsa 
o kadar da tabak ve toplu iğne 
getirtin. 

Her çocuğun önüne bir tabak, 
her tabağın içine albfU 
tane bezelye koyun. Sonra 
yanşa başlayan. Kim iğne ile 
bezelyeleri birer birer alıp dışan 
bırakabilirse birinciliği o kazanır. 

Eğer bu oyuna bir de hediye 
kuıştınrsanız, gülmekten katı
lırsınız. 

Bo' Makaraları Atmaym 
Çocuklar! Hepinizin evleriniz

de birçok boş makaralar vardır. 
Bunların sizler için nekadar fay-
dalı şeyler ol
duklarım düşün• 
dünüz mü hiç?? •• 
Eminim hayır •• 
işte bu güzel 
şeyler, hiç ehem· ~ 
miyeti yok zan-
nettiğiniz ve kal- ~\~ 
dınp atbğınız boş ı· • ~~ 
makaralardan ı -
meydana gelmiş- ~\..'- ~ . ~~~)~ 
tır. 'r· :;J.":""' 

Dikkat etti- ~.;·k :.ııa '? ~ · -... ~.... '~ 
Dizse siz de bu- · u' 
ne kadar kıymet vermediğiniz 
bot makaracıkların ehemmiyetini 
anladınız. toçük kardeşlerinize 
veya arkadqlanmza hiç para 
urfetmeden güzel hediyeler ve
rebilirsiniz. Bunun için bundan 
sonra elinize geçen bot makara
ları... Annelerinizin dilşDrdUğ6 
firketeleri ... Gilzel renkli kiğıtları 
ve küçük tahta parçalarını sakan 
kaldmp atmayınız ... Bu kıymetsiz 
zannettiğiniz feylerle cici oyun
caklar... Araba tekerlekleri, KÜ· 
çiik çiçek ıakıılan yapabilirsiniz. 

Sebzelerin Dili 

SOGAN 
.. Anka" kuşu yoldaşımdır, 
Mısırın asıl yerli · im. 
Aldanıp ta genç nmayıa 
Firavunlardan eskiyim. 

Ülkelere yayılarak 
Nam almaya niyet ettim. 
Ta timalden kalkıp bir gtln 
Zengibara hicret ettim. 

Bazan kilçll~ kızlar bile 
Babçeaine beni eker ••• 
Her so&ada bulursunm 
Aranams beni eğer •• 

Emin Reeep 

a 

Küçük Artistler 

Bu kOçtlk Arabı prüyor muıunuz ? Onu bir hizmetçi çocalıa 
samp gülmeyin, onun adı Stymidir ve sinema artistidir. Babanııdaıa 
çok para kazanır. Film çevirmedi;i zaman da tren oyunu oynar Ye 

kardeıini trene bindirip gezdirir. 

Geçen Haftaki Bilmece
mizi Doğru Halledenler 

10 Kbunuenel 931 tarihli ncı.. 

bamızda ~ıkan ( Kuı, 7eml null 
alabilir ? ) laimll bilme~eyl dotra 
halledenlerden mGklfat kazananların 
ialmlerinl aıatıJa yazıyoruz : Hediye 
kazananlardan latanbulda olan kari· 
lerimizln pazarteal ve pfffembe rGn
leri litleden ıonra bizzat idaremize 
l'•lerek becli1elerinl almaları llzımclır. 

Yalnız taıra karilerlmizin hediye
leri poıta ile adre.lerlne rönderilir. 

KIUbe Aza Kaydolunacaklar 
lstanbul on ikinci mektep ta

lebesinden 182 Muazzez. Kadı
köy Sen-Jozef mektebi Semih 
Naci, Kuleli askeri lisesinden 
4104 Rüstem Mustafa. lstanbul 
beşinci mektep 39 Muzaffer Şev
ket lstanbul Ameli bayat mek
tebinden 196 Münip Beyler ve 
Hanımlar. 

Birer Albüm Kazananlar 
İstanbul Hayriye lisesi 250 

Nejat, lstanbul Kız Orta mekte
bi 247 Zafer, Çemberlitaş Kitip
sinan mahallesinde 9 Muazzez, 
Bursa Orta mektep 445 Mehmet 
Emin, Edirne Karağaç ilkmektep 
55 Nezihe Mustafa, Adana 29 
Teşrinievvel mektebi 248 Hatice, 
Kırklareli Ortamektep Servet 
Arif, Beyoğlu Sen Benuva mek
tebi 230 Menda Elieyer, Samsun 
Lise mektebi 519 Ali Riza, t.
tanbul Sekizinai mektep Sabiha 

faik Ortak6y divan yolu 51 llU

mara~a lbrabim Hanım ve Beyler. 
Bırer Adet Di' Macunu 

Kazananlar 
Vefa Ortamektebi 24 Nusret. 

lıtanbul Ticaret Mektebi 1129 
Nejat, Sirkeci Tramvay durt." 
mahalli 18 No. da Matın•z İ 
Haykohi, Fatih Nurten Abb.:. 
Çengelköy Subaşı caddeal 17 
num ... da Habibe Emin, Eyn 
Orta mektebi 224 Nihat c! 
mal, Vefa orta mektebi 94 
Ekrem, Maltepe Askeri liseaı 
2667 ismet, Beyoğlu 23 cll _ t 

89 H . 8 • .... e. 
tep aynye ehçet,ıçerenka 
İlk mektep 70 Fahire Neriauı: 
Hanım ve Beyler ' 

Birer Kitap Kazananlar 
Adana Lisesi 384 Ali D 

Beyoğlu 23 üncü Mektep e::;; 
Mustafa Rasim, Ankara li 
82 lbrahim, Balıkesir Durnl sesi 
Mektebi 181 Şerif Ali E:~nar 
Gazi İlkmektebi 76 Yasef -. 11:°e 
G . lık ı,. b. ' ıvıanısa 

azı me~te ı Zekiye C 
İstanbul Kız orta nıekt b ~mal 
Cazibe, Kuleli Askeri ı· e •1 50 

. ıseaı 39'l 
M. Çetın, Zonguldak 0 t" 
tebi 147 Cafer, Kaba r i;e'K-
608 Hasan Hayret. Ad~ Mil 
caret mektebi 3ao Vuauf a 7.J n. 
Beşiktat Şemalllmekl~p 162 J:: 
şim, Adana Orta mektep 235 
Eşref, Ankara Dumlupınar ilk 
mektep 89 Mehmet. Edim 
kek liseai 24 Sabahattiaa.:.,-: 
Hanımlar. 

Birerr luhtıra Defteri 
Kazananlar 

Manisa Sakarya mektebi 244 
Abdurrahman, Adana ortaınek
tebi 99 Nurettin, Uluk8y Km 
mektebi Nihal, Zonguldak Silley
man Bey ocağında Fevzi B. km 
Suzan Hanım ve Beyler. 

( Arkan •l\r ) 

SON POSTA KULOBü 
KUPON 

- 28 Ahmet Efendi. j - Efendim, dişim ağrıyordu. 
- Efendim. G.d. .. elim. 

Z il bakk d biliı ? ı ıp goreme 
- ene er m a ne yonun 

Şlmden ıonra Son Poı a KlUbGne 
aıı:a olabilmek için her hafta ba aayfada 
neşredeceglmls kupon ardan d8rt t n 
toplayıp rettrmek veya ıGnderın t 

Jlı.ınıdır. 8u kupoıılan keaıp topla c 1 

YlıllL, 

• Hey gdi cüce hayvan ? 1. • • 
~~.-..:.._ __ ___:.____..:......_~~~~-2.:_~~-----------· 
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Her 
Kadın 

~·r Bilmeli? 

l_E_TE_K_L_ER_i_N_UZ_UN_L_UG_U_N_E_OL_M_A_U_D_IR_?__,j Ev 
Kadım 

Neler Bilmeli? 

Jtbcle .... lıd .. 
Binam•lefh ,aade 
• bardak ...... 

... 
~ nbatm olma-

•!:'am ... ~ ....... tut-

··-·· korlmyonamz, ayak
ı..-. ..... Mm Un aldır-
~ _. etmeyinll. ,,. 

Yke parlak reak Yerell yeni 

~ _. ••dcleli ,.... ..... 
ICaa et.ld.a uaa •tet• ı~fllince 

eDılM ppalara ft ppbnnlara bir 
iaflaabk ana ola ı EtetJa .... ıup ........... , 

- .. tan ..... ,..,.1 ...... ,.. ...... , bir bide ko

··-- ld, a1z1ere h81U11 bir nanaaı, Baılnkl modaya nazaran, 
llze"lk yermektedir. 1 etetln uzanlufu Ylcadun ldlçtlk ·weya 

Ba lene kop renkli elc:liven
t. moda&Lr. EldiftllİD renal, 
....... ,alr•edaki ldlrk 
...... DJlll&LcLr. Y akamzcla 
... ,.., eldiyeıaQüdn rmai 
• ........... reasi bir ... ...... 

..eki eldifta teldi, elld 

Takma 
Kirpikler 
Taammüm Ediyor 

Bitin IİDema artis' eri ubne
de takma kirpik kullamrlar. Mü
hba bir kısmı bunu tokağada 

tefmil ediyorlar. Bu yiizden tak· 
ma kirpik her tarafta da moda 
olmağa başlamıfbr • 

Takdıa kirpik takacaksanız 
Yerilecek talimata iyi dikkat edi· 
ab. Takma kirpikleri, belli et• 
meklidn, hakiki kirpikler Ozerine 
geçirmek ha,U •bar imJ• bir 
iftir. Fakat muvaffakıyetle tatbik 
edebilineniz, çok kuvvetli bir 
teair yapar. 

Glorya S•amona g8re, kir
pllderin ,OZel flrlnmekte blylik 
ehemmiyeti vardır. Onun için 

kirpiklere ehemmiyet •ermek 
• 

llzımclar. 
Lala Hayama kirpiklerini her 

p eYYell Jukanya dojnı kGçtık 
bir tarakla tarar, 80lll'a tanzim 
eder. 

Mrececle l9Dif •• amaclar. 
~ bir b,..ta batJanaa
lan .... maldnaldGr. 

• .ıcliTenleriD bir 
........ .. ,...., ciaainclen 
ohaalmdlr. Here ..._ alma 
eledikleri tellerdea ahp eldin
aiaizi bmamda 

• 

Y ukardaki resimler eteklerin 
muhtelif uzunluk dereceleri hak
krnda bir fikir verebilir. 

Birinci rea'mı Bir ıeee hawaletidlr • 
Et k arka taraftan uzundur. 

ikinci reaim; Etek uzund•. Ayak
lar Ye bacaklar yaadan ıirllilr. 

Oçilncl reaimı Akta• tuvaletle
ri nla •tekleri. 

D6rdlneü realmı Şimdi Pariate 
ıec6 tu•aletlerinde moda olan etekler. 

Betinci naimı GündOa tu•aleti 
için kabul edilen uzunluk. 

Albncı reıimı Alellcle ıokak 
elbilea'. 

Yedinci ruimı Diis hath ıGndla 
ell»iaelerlacle kat.al eclllea et•k. 

Seldztacl resi• Spor flatana. 

bl7iiklltl11e, boy• UZUD YeJ& kala• 

laiana, elblaelÜll eefdine fire cletitlr• 

Baaa fayla etmek .... aiyath 
ltlr &Mk •aelm411r. 

Sanala beraber 11azarı tlikkate 
ahnma11 iham rel• umumi kaideler 
7ok detiJcllr. Baa bfdeler fU ıaretle 
laallla eclilebllin 

l - Sokak &.taınm etelderl 
kıaa. 

2 - Rumi JWlercle ıtJileeek 

elblaelerla etekleri uun. 

3 - Tawalet etekleri orta dere
cede ann. 

Kaim bbaja pka....ınu. .... 
demi, iki dakika .U mcla ..... 
laym& Sonra pkanp tmlaymm 
Ye fınna koymam. Pembe olaca 
pkannıı. Kabaja kola1 •yalar 
Ye pek aefi9 olur . 

• Evinizde misafirlerinize al 
mrette iyi bir içki ikram etmek 
iatediğiniz zamaa fU1111 J•pm& 

MOun miktarda &mon porta
kal 8UJUDD kanftarum. İçine ._. 
mot atom ve iyice kantbnma. 
Oatnne de bira kiraz yahut p.
takal parçam atıp IHralmm. ya
n• aaat 80DJ'a aefl. w hafif bir 
içki olur. 

Ermeall•ba fok JaPbil aeua W. 
fualJ9 J•mefl ı FMalJeJI plyu tpa 
plfirlr slbl aacla kaJDatuus. ıe,tı.,_ 
tmda Hlea aotaa lmartmu. Kanma 
biberde abaaJI aautmapm. Sot
.., ,.... ...... lacllrlab ft ,. .. 
........ Sol•• fualJeJe an...,.. 
blru dalla ..,_ .... ..,_. pldae 
oe la61ptan4a kala kı--. J911 
1aer1M tllklak. Bua f...a,. ,... 
IÜ8I elerler. 

• Solaldatamz 1oba. elma " 
p>rtalcal ..,.., clilla clilba ., .... 
Uıerine toz teker Atma. M .... 
kime bira ela kınam prap elle 
klnk Nefllbir ...... ot.. 

• Terbiyeyi bir mlddet llCllll 
tatmak " ha ..aclciet --
koyul ..... amamN YeJa b,_Ja 
tatmama_. w...m, r-if Wt 
kap içine -.k m koprak -
içine otartanl. 

Kadınları Türk Çin 
Kadınlarına Benzerler 
Çin kadım, birçok noktalar-1 Fakat arilepae cere,• 

dan Tlrk kadınına benzer. Ora- daha DJacle Uhil phirlerde ... 
ya da Garp medeni~ti girmiye rtılmektedir. Hele Şapa,da, 

bqlamıştır. Orada da eski terbiyeye Avrupalı gibi pyinea, oaa pbl 
bağh muhafauktr ve geri kadm- yqayu, ODllD pbi tuvalet yapaa 
lar vardır. Bana makabil orada ela Çin kadmlarma pk l• ... 
una batna tellkkUerini keneli- Ju ur. 
sine rehber ittihu eden pnçlv 
mevcuttur. 

Y almz arada bir J&f•)'lf farla 
vardır. 

Eski Çin bdıDL Tilrk kadım 
gibi, evinde oturur. Kocuanıa 
ve kaynanunun esiridir. Fakat 
en ziyade acınacak taraflan 
ayaklarıdır. Bu ailelerde çocuk
lann ayaklamu demir kunduralar 
içine kuyular. Mabat çocajua 
ayaklannın b&yomeaine milli 
olmaktır, klçük ayaklan zam. 
bap benzetirler ve bu sebeple 
Çocuklann ayaldannı klçllk 
bırakauya ça)ıfırlar. Fakat Çin 
kadma, Tlrk kaduu aibi, iyi eY 

kaclmıdır, eYia İfİDİ o glrtlr. 
Çoluta Pcaia ile o mefl'll 
olur. Hatta çocaldarınm elbile
leriai o diker. Samimi, uf Ye 

attselclirler· 
Allt Çia imlan, arbk de.mr 

kuncluralarclu ım.tahaatlarclar. 
Evlenirken ailelİDia beieneceB 
erkeje aitmiye de muhaliftir, ..,.tlan, <larph 1mlana ... ,.. 
larmclaa farkla ...... 



Haftada iki Defa Spor 

s SPOR 
Pertembe •e Cumarteal Genleri 

Çıkacak Spor Sayfalanmm 
Okuyunuz •.. 

İ3üyük imtihanın Neticesi 
yarın Belli Olacak 

Galatasaray-Fener Muhteliti?den, 
Slavyaya Karşı Galibiyet Beklıyor•ız 

Prağm mqhur Sla.yuile kar
fllatmamıza yirmi d3rt saat kal
cla. Y ann öğleden sonra Taksim 
phasanda Slavya takımına kartı, 
Yananislana gidecek G. S •. F. 
B muhtelitinin alacağı netice 
belli olmuı olacaklar. 

b ıü ·· bir Slavya, TOrk fut o nun . 
clönlim noktasıdır. f utboldekı 

1 Paslarile mllselles pas ara, ara 
Japılan kombinezonlara Slavya· 
1110 açtığı çığırla başladık •. 

Hiç şüphe yok ki, Slavyanı.D 
b" ük bır gelişi oyun tarzımızda uy 

inkılAp yapmışbr. b. 
Slavya ziyaretlerinin kısa ır 

tarihçesi: b ük· 
Merkezi Avrupanın u Y 

sek takı mı, ilk defa olarak. ş~h
ris:ıize J 923 senesinde geJmıştı. 

ki• O"UnU Bu takımın o sene .1 

karşısında herkes hayret ve ~~y: 
ranhkla gözlerini açmıştı, Te ş 
mz. faz la zorlamadan kale önle-
. k bı·r anda iniveren nne a .ar 

• 1 • · ustalıkları Slavya muhacım erının 
hill dillerde dolaşır. d 

Slavya bu ilk ziyaretin e 
horada dört maç oynamış. v~ şu 
miihim farklarla bizi yenmıştı. 

Y 7 - o 
1: Slavya - Galatasara 7 - O 
2: Slavya • Altınordu 
3: Slavya - Fenerbahçe 10 - 1 
4: Slavya _ Muhtelit takım 1 • 3 

Şu görülen gol farklarile ara· 
mzdaki mesafeyi anlamıştık. Y_ 8!· 

muhtelitın 
mz son maçı. uyn3ıyanl atabilme· 
Slavya kalesme go d 

-ç oyun a 
Iİ oyunculanmızıo • ~ . • 

ki 1 . . ıden epey ıstıfade et n p enmı . 'b 1 tiklerini ispat etmişti. Bu ıtı ar a 
o ilk temasın yegane kazancı bu 
aoktada idi. . 

Si ile ikincı temasımız 
avya B 'k' 

19'25 senesinde olmuştur. u ı ın-
ci temasta ilk maçlardan neka
clu istifade ettiğimizi açıkça 
pmliş olduk. Nitekim Galatasa• 
ny ve F cner~a~çe maç]arı şu 
meticeleri vermıştır: 

0 Slavya - Galatasaray 4 • 
0 Slavya - F enerbahçe 5 -

V kıi bu sefer de Slavyahlar 
bzan

8

mışlardı. Fakat bu galibi· 

yetler ilk ziyaretteki kadar kolay 
olmamışbr. 

Sonra Türk sporunda anutul-
mıyacak gilnlerden birinde, Ga
latasaray .. F enerbahçe muhteliti 
Slavyayı 0 meşhur Slavyayı on 
bin kiti1ik bir seyirci klitleai 6-
nünde 5-3 yenmişti. 

Slavya ile üçüncü temasımız 

1927 senesindedir. 
Bu maçlarda Slavya Galata-

aaraya 4 .. o galip geldi: Fakat 
F enerbabçeye 1 • O yenildi. 

Üçüncü maçta, Mutelit • Slav· 
a maçmda da bizim Futbolcüle-

y • ı d" rimiz hocalarım 1 • 3 yenmış er 1• 

B suretle Slavya o güne kadar 
s:ıkanlarda duçar olmadığı bir 
şekilde mağlüp olarak .?'e~le~e
tine iki mağlubiyetle donmuştu. 

Bir mağlüoiyet ve iki galibi
yetle neticelenen o tarihtenberi 
Slavyayı bir daha davet edeme• 

dik. . f tb ı·· 1927 gayesindenberı u o ~-
.. böyle istikrarı tam olan bır muz b .. 

takımla denemek fırsatını ugun 
bulduğumuza sevinebili~iz · 

Bu seferki temas bırçok nok
tadan hakkımızda bayırlı ola-

caktır. d b" . 
Evveli ayın sonun a ızım 

için aylardanberi fevkalide bir 
gramla çalışan Yunan muhtepro . . k. 

Jitile karşılaşacağı~!z ıçın yarın} 
Slavya teması hızım alçllmüzu 

. · veren bir maç olacaktır. en ıyı • k' 
S nra da kuvvet derecesı es ı-
si~den belki biraz fazla. olan 
bir Silavya ile bu ıeferkı. kar
tılaşmamızda 1927 .enesınden: 
beri futbolde yaptığımız terakkı 
meydana çıkacakbr. 

Çok dikkatle taki~ e~ece~· 
. yarınki maçın neticesı lehi

m~ . 
mize çıkarsa futbolil~ii~e ye~ 
bir hamle ve geoçl~rım;e ye~ 
bir heves gelecektir. emennı 
edelim ki, yannki •e pazar güokO 
maçan neticeleri 1927 den daha 
düşük olmasın.. k 

Bunu yarın oynıyacak. ıy-
metli çocukların gayretınden 
bekliyoruz. 

p o 
Boks Derslerin·e 
Devam Ediyoruz 
Vücudun bütün yaylanması

nı yumruğa yükliyebi!mek için 
darbenin hedefe değd. 5"i ' akit 
vücudun yumrukla beraber ileri 
olması la~dır. 

Sağ aparkat ta sol aparkat 
gibi kullanılır. 

Bu yumruk Amerikanvari 
yakin dövlişte çok güzel ve çok 
rahat kullanılır. Yakin dövüşte 
yandan havale edilecek yumrukla
nn hasmın kollarına ve vücuduna 
takılması ihtimali olduğu ıçın 
böyle aşağıdan yukarı havale 
edilecek yumruklann diğerlerin
den daha kolay yerine isabet 
etmesi mümkündür. 

1 - Aparkat yumruklara karşı 
müdafaa birçok ıekilde olabilir. 
Şekil ( 2 ) de görnldiiğft veçhile 
kolla hasmın pazısı tistüne aban
mak suretinde yapılacak müda
faanın iki taraflı faydası olur. 
Hem humm pazısını ezmiş, hem 
de r aparkat yumnığu kesmiş 
oluruz. 

2 - Bir de batı sağa, sola 
hareket ettirerek aparkat yum
ruğunu savuşturmak ihtimali 
vardar. Bu yumruğun faaliyet sa
bası bir ok gibi olduğu için 
yumruğun havada çizdiği mah
rekten yana kaçmakla darbeden 
kurtuluruz. 

3 - Aparkat darbesini bi-
tlln vücutla geriye 11çramak tek· 
linde de savuşturmak mllmkün
dür. Fakat bu tekli müdafaa bü
yiik Ye genİf hareketleri mucip 
olduğu için yorucudur. Çaresiz· 
likte yapılırsa muvafık olur. 
Böyle bOUio vücutla geriye sıç-
rayarak aparkat yumruğunu 
atlatmak ıekli yakin di>vilşe gir
mesinden kurtulan hasım kartı· 
sında mllnasip olur. Çünki bu 
suretle hem yumruğa müdafaa 
yapılmıt hem de yakin dövüş
ten uzaklaşmış olur. 

Bazı müptediler aparkat 
yumruğuna kartı eldivenlerini 
çenelerinin altına siper etmekle 
mukabele ederler. Bu yanlış bir 
müdafaadır. Çilnki eldiven nstn.. 
ne gelen yumruk bile başı sar
sar, boksörü biraz aersemletme
ğe sebep olur. 

Yakın dövüşte havale edilen 
aparkat yumruklarına vücudu 
hasma yaklaşbrarak müdafaa 
yapmak iyi bir şeydir. Vücudü
müzü rakibe yanaştırarak yum
ruğun geçeceği yolu kapamış 
oluruz. O yumruk hasmın ve 
bizim ortamızda boğulur, 

Pek mahir boksörlerin ıine· 

Gaaeteala flmden .._. ,_..aite w ~ 
teal shleri olmak li••• haft.U .. .,. ....__ 
nqreclecektlr. -~ 

Per,eabe slnl&I ....., ..,,..... ..,. .._ 
hareketlerlal, ....ı.1ree ... ............ 
oku1acaluım&. 

Cumarteal uJfanaclaı Cuma ,..a ~ 
tafallltuu bulacaka1a1L 

1 İktısadi Buhran Spo 
Hareketlerini Durdurd 
fv1 üşterisizlik Yüzünden Yüznıe 

Değiştiriliyor Havuzlannın Şekilleri 

Balıran •üibulen IHılılc lınazıına pvrilen 6ir g11z,,.. 11 
P,--=- k • • 1 d """z ~"".e ço P~P: aynı • za· a semeresini •ennit ve Jı. 

manda bır miltqebbwn fikri ıca- mn ylizlcülerden g6rd6ğQ ._. 
dım ispat. edec~ bir vak'a ol- yavaş yavaı hafiflemiştir. aa..., 
muttur. Hikiyeyı kısaca anlata- Mneasesenin sahibi 
hm: havuzuna binlerce kilo canı."--

Paria cİ•anndald ytlzme ha- hk d6ktilrerek olta bal .. '--
vuz1anndan birinin sahibi blitlln meraklı olanlanlann h ;ıraa. 
gayretine rağmen milfterilerini tahrike muvaffak olınuş;vcı ~ 
bir ttlrlü arbrmıya muvaffak ola- eli çok kirla bir ıekild:r J•ıa. 
mamıftır. Ynz binlerce frank mas· bu mlleueaede Oç frank 1flll 
raf ettikten sonra mOşterisizlik sabahtan akfama kad """'--·-
y6zllnden sermayesinin de silinip avhyabilmektedir. Tutul ar b batı)& 
.Oprilleceğini g6ren y6zme havu- dı,an çıkanlarkeıı kap :n 
zu sahibi yllzllclllere boykotaj ye vuruluyor ve ogü~ila t~razi. 
illa ederek bu hayırsız mOşteri· üzerinden meraklıdan P•yua 
lere kapılannı kapamııbr. muş... alııuyo .. 

Bir mllddet sonra Parisliler Parilİll göbeğind b 
yüzme havuzunun kapısı önünde balık yemek hem de e ena tua 
ıu ilin levhasın1 g6rmüşlerdir: min etmeği llç frarı merakı talı' 

[ 3 Frank mukabilinde balık Parisli oltacılar bu ga. •atın alaa 
avlama hakkı verilir ]. memnundurlar. Yalnı ıc~taıı ç 

Balık merakhlannın garibine tikAyet etmektedirle ı alık 
giden bir buluş bir hafta zarfın- spor buhranı diyebm~iz. Buna 

mada ve kitaplarında bu yum
ruğu daha gelirken açık ellerle 
havada armut gibi kapbklannı 
görüyoruz. Yeni başlıyanlar böyle 
şeylere kat'iyyen heves etmeme
lidirler. Öyle aklı durduracak 
kadar boksu bilmiş şampiyonlar 

yumruklan havada armut gibi 
topllyabilirler. Fakat bir müptedi 
o hevesle yumruğu havada 
ve tam zamanında kapamazsa, 
netice vahim olur. 

Her yumruğun en basit ıek· 
lini, her mOdafaanm en kolayını 

intihap etmek kllzel boksetmek 

için yegAne çaredir. 
Esasen meşhur ol 

boksörler de yumrukJnıu, hirç 
olanlannı ve mUdafa 1arın kla • 
)erini yaparlar. y alo a arın ba • 
lerde basit görünen ız h müpte 
pek seri ve tam zarn ° areketl 
ettikleri için dairn:nında tatb 
olurlar. muvaff 

-
____ <_D_evam ~ 

-- -Yunanlılar 
Çok . Çalışıyor 

Atletizme olduğu 'b. fu 
le de fevkalide ebe:• !• tbo
ren Yunanlalann bu 

8 
rnıykjt ._.. 

nelmilel maçlan pek renket 
• d b 0 

• } yO ur. 
mevsım e azım e berab 
beJDelmilel temas hazırlı er y.,,. 
nan futbol klüpleri Mad Y.a• ~ 
telitile de anlqmakta ~ıt affak 
olmuşlardır. Galatasaray _ u;_.,. 
b~hçe muhteliti m.açından sonra 
eger zaman klfi gelirse, bilha 
muhtelitle yapılacak rnaçtıa 
evvel Madrit muhteliti ile 
bize kartı çıkacak y wwa 
muhteliti karşılacaktır. Yunan
lılar bizimkilerden evvel Madrit 
muhteli ile karşılatmayı çoll 
arzu ediyorlar. Çünki o maç 
Yunan oyunculanmn bize karşı 
yapbklan son ciddi ekzersq 
mahiyetinde olacakbr. 

Şu haberler de Yunan 1 
bizim muhtcliti yen nek : 

Boksta iki lcolıın birden lıarelcete geçiş tarzları nekadar gayret ettikleriJli ~t., 
1 Realmlerla l1ahataaa yauda olıu.cunuı. J teri yor. 



Haftada Bir Defa ----
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. · 

Bir Haftalık 
Maarif 
Haberleri 
Ders T ecrübelerı 

Viyanada tahsil gören fs
tanbul İlk Tedristat Müfettişlerin· 
den Fevzi Bey kendi mıntaka
ıında üçüncü sınıf muallimlere 
Lir hafta devam eden bir mevzu 
etrafında ders tecrübeleri yap
maktadır. 

Muallimler bu tecrübelerden 
~ok istifade etmektedirler. 

Mektep Kütüphaneleri 
lstanbulda muallimler için 

IDuhtclif mekteplerde 25 tane 
kntüpbane tesis edilmiştir. Bu 
lditüpbanelerin kitaplan çoğalbla· 
caktır. Evvelce muallim!ere bir 
kitap ancak 24 saat için veri-
liyordu. Bundan sonra muallim
lere bir kitap bir hafta için 
•eritecektir. 

Ekalliyet Mekteplerinde 
Şehrimizdeki ekalliyet mek

tepleri cumadan maada pazar 
•eya cumartesi gllnü de mektep· 
lerini tatil etmekte, bu suretle 
lıaftada bir gün kaybettikleri 
•akti kazanmak için talebelere 
pnde 6·8 saat ders okutmakta• 
clırlar. Ecnebi ve ekalliyet 
nıektepleri Bürosu bu mektep· 
lere bir tamim göndererek günde 
(6) saat ders okutmalarım ve 
yalnız cuma günü tatil yapma· 
iarını bildirmiştir. Büronun aldığı 
l>u karar münakaşayı davet 
ettiğinden Maarif Vekileti mese
leyi tetkik etmiye başlamıştır. 

Eldeki 
Kıraat /(itaplar_ı 

llkmekteplere mahsus olan 
kıraat kitapları, ckseriy~tle, Fran
aız veya lngiliz kıraat kitapların· 
dan tercüme edilmiş parçalardan 
terekküp etmektedir. En mükem· 
nıel kıraat kitakplarmın bile, 
r.ocuk lisanını, Vokabülerini 
bilmiyen büyükler tarafından ya
pıldığı malumdur. Bu } etişkin 
adamların yazdıkları parçaların 
tercümesi suretile kıraat kitabı 
razılmasmı biz doğru gömüyoruz. 

Deni!ebilir ki, medeni memle
ketlerde kıraat kitaplarını yazan• 
lar, etseriyetle çocuk ruhiyatını 
bilen zatlerdir. Bir kere bu iddi· 
anın doğru olduğu muhakkak 
değildir. Kıraat kitabı yazmak 
hususunda oralarda mektep mu• 
allimlerinin tecrübesi hikimdir. 
Muallimler pedagojik bir hazırlık
tan geçirdikleri için çocuklara 
an uygt.•J kitapları yapabilirler, 
itikadında bulunulur. 

Garpta en iyi kıraat kitapları 
büyük yazıcıların eserlerinden 
111üntehap parçalardan teşekkül 1 

eder. O.ılarao bu yazılarıdır ki 
lisanın en güzel nümünelerini 
ıösterir. O memleketlerde bü· 
Jiikler pek küçüclikleri düşün· 
1nüşler ve onlar için yazmışlardır, 
denebilir. Halbuki bizde böyle 
midir? Hassaten çocuklar için de 
razı } 3Z'TllŞ kaç muharrİrİmİz 
yardır? (Şiir par çalarım istisna 

meliy'z). 
Anı rikada kıraat kitap1 arını 

1arar\{ n ç-Jcuk vokabülerlerini 
naz r kk~te almışlardır. 6 - 7 
yaşında .. i normal çocuklann vo-

• 
MU L LIM 
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Bu Sayfada: 

SAYFASI 
Yeni terbiye cereyanları - Büyük tel"" 
biye"cilerin bayatı - Türklyede yeni 
nazariyelerin tatbikatı - Muallimlerin 
dertleri - Yeni tecrübeler vesair._ 

~Anormal 
· 'Çocuklar 

.. 
lzmir 
Amerikan 
Kollejinde 

lzmir (Hususi) - Göztepedeki 
Amerikan Kız Kolleji, her sene 
15, 20 kadar kız talebe yetiştir· 
mektedir. 

Mektebin mndiresi Mis Person 
namında bir lskoçyalı kızdır. Son 
zamanlarda bu mektebe talebe 
velileri fazla rağbet gösterdikle
rinden yeniden bir bina inşa 
edi!miştir. Fotoğraf, bu mektepte 
okuyan Türk kızlarını ve yeni 
binayı göıtermektedir. 

·Muhtelif Haberler 
Çorum Maarif Müdürn Şevki 

Bey tekrar İstanbul İlk Tedrisat 
Müfettişliğine tayin edilmiştir. 

* Maarif Vekaleti Liseler Mu
hasip Mes'ullüğü birkaç güne 
kadar Galatasaraydan Maarif Mü
düriyeti binasına nakledecektir. 

1c Hukuk Talebe Cemiyeti 
bu seneki mezunlar şerefine 
pazartesi günü akşamı Maksim 
B.,rda bir çay vermiştir. * Erenköy Kız lisesi Me2un· 
ları Cemiyeti pazar günü Tokat
lıyanda bir çay vermiştir. 

.... 1 .... 1111 ...... --....... . ............. ... . ... . .... ••ili 

kabüleri nedir? Bunlar, azami 
kaç kelime içinde konuşurlar? 
Bu:ılar ara~tırılmış ve kıraat ki· 
taplan sınıf sınıf ona göre ter
tip edilmişlir. 

Maamafih ilk kıraat için en 
iyi tarz, bizce çocuklara kendi 
yazdıkları parçaları okutmak 
surctile kıraat yaptırmaktır. Bu 
tarzda çocuk, ancak kendi voka
bülerindeki kelimeleri, en basit 
şeklinde terkip ederek kullanır. 

Çocuk, kıraatle serbesledikten 
vokabülerini zenginleştirdikten 
sonra, üstatların seçme parçala
rını okumıya başlar; bu suretle 
yazıda örnek teşkil eden yazılarla 
istinas eder. 

Biz, Avrupai mektep sistemini 
kabul edeli hayli ı:aman olduğu 

halde, anormal çocuklar için 
hemen hemen hiçbir şey yapma• 
mış olduğumuzu itiraf edebiliriz. 

Mutlakıyet devrinin son za• 
manlarında dilsiz ve sağırlara 
mahsus bir mektep açılmış oldu· 
ğunu hatırlıyorum. Meşrutiyetin 

ilanından sonra, Fuat B. isminde 
bir dilsiz, Selaniğe gelerek bir 
mektep açtırmıya muvaffak ol
muştu. Balkan Harbinden sonra 
ayni zat bu mektebi lstanbulda 
aç.tı. İzmirin istirdadından aonra 
Darüleytama merbut bir dilsiz 
şubesi açıldığını işitmiştim. Bu 
teşebbüslerin hiçbiri tam bir 
muvaffakıyet kazanamadı. 

Körler ise hiç düşünülmemiş• 
tir. Halbuki garp memleketlerin· 
de dilsizlerle sağırlar ve körler 
için çok zaman evvel mektepler 
açılmış, onlara mahsuss tedris 
usulleri ve vasıtalan bulunmuş, 
bu zavallı talizedelerin bir dere
ceye kadar nurlanmalarına, bir 
iş edinmelerine çalışılmışbr. Hü
kümetten evvel Hıristiyani şefkat 
bu hayırlı işleri başarmakla uğ· 
raşırdı. 

Bu kadarla kalmmamıştır. Di
mağen malul veya geri kalmış 

çocukların da talim ve terbiyesi 
düşünülmüş, onlara mahsus mek
tepler açılmıştır Asrımızın en 
büyük terbiyecileri arasında işe 

bilhassa anormal ve arriere un
vanı verilen bu çocukların tetkik 
tedavi ve terbiyesile başhyanlar 
vardır. Belçikalı meşhur Dr. Dec
roly ve İtalyalı Dr. Madam Maria 
Montessori bunların en ileri 
gelenleridir. 

Bizde anormal çocuklar için 
henüz hiçbir şey yapılmamıştır. 

Resmi mekteplerimizde anormal 
çocuklar yoksa da arriereler var
dır. Çocuklar yalnız bedenlerine 
ait hastalıklar için tıbbi muaye
neden geçerler. Pisikolojik mua
yene yoktur. 

Son zamanlarda Maarifin U
mumi Müfettişlerinden Hilmi Bey 
anormallerle meşguldür. Geçen 
gün, Darülfünun Konferans sa· 
fonunda bu mevzua dair bir kon.:: 

1 ferans verdi. Bizde de terbiyeci· 

ı 
lerin, doktorların bu işle uğraş
malarını bekleriz. 

Yüksek Muallim Mektebi Mü· 
dür Muavini Naci Bey, bu mese-
leye dair küçük bir kitap ha
zırlamaktadır. 

1 RUSYADA ÇOCUKLAR 1 
:.-----------------------------------------------------_. 

Rejim meselesi, ıiyast akide 1 
meselesi bir tarafa bırakılacak 
olursa, Rusyada çocuklar için ve 
çocuk terbiyesi için aarfedilen 
himmetleri hayret nazarile gör
memek mümkün değildir. Bütün 
Avrupa ve bilhassa Amerika ter-
biye mecmualan ve gazeteleri 
Ruslann terbiye sahasında vO.· 
cuda getirdikleri terakkilerden 
takdir ve ıitayiıle bahsediyorlar. 

Mektepten evvelki terbiye, 
orada, en yeni esaslara istinat 
ettirildiği gibi, kendi tçtimai ve 

siyasi akidelerine göre çocuklara 
verilecek terbiyeyi en küçük 
yaştan telkine milsait vasıtalar

dan da istifade ediliyor. Üçten 
alta yaşına kadar olan bu çocuk
lar, kendi hallerine serbest hıra· 

kılmakla beraber, işlerini aoaya· 
list idealine göre tanzim etmeleri 
ve bu yaştan bu içtima! itiyatları 
almalan dahi temiİı olunmaktadır. 

İlkmekteplerden itibaren 7 -16 
yaşına kadar çocuklar arasında 
yapılan "piye niye,, teşkilatı iaa 
çok daha ziyade nazan dikkate 
alınmıya ıayandır. Bu teşkil!t 
Faşist gençliği teşkili tından bir 
hayli farklıdır. Pyoniye teJkilAh· 
nı esaslı bir ıurette tetkik etmek 
fırıabnı elde eder etmaz, netice-
lerini karilerimize de anedeceğiz. 
Bugün (Kolhoz) tabir edilen koJ.. 
lektif çiftliklerdeki çocuklann, 
bütün bayramlarda oynadıklan 

ehemmiyetli rolil gösteren reıim· 
lerden birini karilerimize uzo-
diyoruz. 

• 
Isveçte Fen Dersleri 

Bir heyet, İsveç ortamek
teplerinde alb aydan fazla bir 

müddet doğrudan doğruya ta• 
harri ve tetkik yapmıştır. Bütün 
sınıflan ziyaret etmiş, fen mual
limlerile mübahaselerde bulun
muş, fen kitaplarını yazanlarla, 

Yüksek Tahsil Meclisi azalarile, 

ve diğer bazı muallimlerle müll

katlar yapmıştır. 

Alınan neticeler şunlardır: 

lsveçte bir orta mektepte 

talebenin meşgul olacağı ve öğ
reneceği fen derslerinin mecm1 u, 

Amerikanın ilk ve orta mekte~ 
!erinde okunan fen derslerinin 

mecmuundan daha fazladır. 
lsveçin resmt orta mektepleri 

talebeyi meslek mekteplerine 

I 

\ I 

1 

{mühendislik ve tababet ) ny• 
Darülfünunlara hazırlar. 

Bütün mektepteki tahsil _. 
nasında fen derslesinin ıaatlerl 
berveçhiatidir; 

Teşrih - l 1,5 saat 
Fizik - 10 
Kimya - 7 

İhtiyari dersler - 6 ·8,5saattir. 
Görülüyor ki teşrih, en fazla 

ehemmiyet verilen bir derstir ; 
hıfzıssıhha da teşrihin içindedir. 

Fen tahsili lsveçte, Amerika

dan daha erken başlar. İlk mek
teplerde bile talebe, fennin muh
telif şubelerile az çok mücehhez
dir. Son iki sınıf müstesna olmak 
Uzere İsveç orta mekteplerinde 
ihtiyari dersler yoktur. 

Tedris, metne tabi olmaktan 
ziyade muallimin takririnden ve 
11nıfta yapılan tecrübelerden 

ibarettir. Amerikada olduğu gibi 
talebe şahsi olarak labora-
urda çalışmaz. Buna muka-
bil muallim, talebesini memnun 
bırakacak ve kafi malumat ile 

teçhiz edecek derecede tecrübe
ler gösterir. 

Orta mekteplere muallim, 
intihabı şu şartlarla mümkündür: 

Denizlide Merkt!z /ık lstiklôl mektebi talebesi 

mual limlerile bir a;ada 

lıtıınbut On ikinci ilk mektepte ikinci 11nıf lklnc 
tube talebeai lktınt haftası mUn11seb etile bir yeril 
mah 1erııııi vUcuda gctirmittir. Bu r •ıim o Hrg iyll 

n ıerıılyl yapanları göıtcrlyor. 

Muallim Darülfünunu bitirir 
bitirmez bir sene tecrübevi bir 
muallimlik ( ıtajyerlik ) yapacak 

ve miiteak1p iki senede asil 
olarak muallimlik edecektir. 
Ancak ondan sonra es ::ı .. !ı muallim 
olarak intihap olunnbilir. 
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Cesur hovarda, birkaç sokak 
g<:çilinciye kadar bu düşüncesin
de devam etti. Medreseye sapı
lacak yolun ağzına kadar sessiz 
yGrüdü, oraya gelince şöyle bir 
siıkindi, ansızın kırıhveren bir 
zemberek gibi sert ve adeta tan
nan bir fırlayışla iki taraflı bir 
h .. reket yaptı, Çöplük Turpunun 
u~aklarma birer Hafız Paşa yum· 
ruğu aşkelti (*). Tanesi birçok 
k; o ağırlığında bulunan yumruk· 
lar, çelebi biçimli ve ince yapılı 
uşakçıklan; baygınlatıp yere dü· 
şürmiye kafi gelmişti. 

Yen içerinin yumruk kullanışı, 
şaklarm düşmesi okadar çabuk 

ve bilhassa okadar sessiz cere
yan e:tmişti ki Çöplük Turpu ha
berdar olamadı. O, zaten dal-
__gındı. Bostancı başının kendini 
Çüğırma!imdaki hikmeti tesbit 
ve tahlil ile uğraşıyordu. Ancak, 
Yeniçeri Bakinin, pusudan yaban 
mandalarına süziilen bir kaplan 
çevikliğile ata sıçrıyarak kendi
sini eğerden kaldırıvermesi, ku· 
cağına alıp yumruklamıya baş· 
laması üzerine bir suikasde uğ· 

[*] Hafız Paşa yumruJu tabiri lisa
nımızda yer tutmuştı:r, öldUrücQ darbe 
ınanaaına kul'anılmaktadır. Amerikalı filln 
bokı;öme, ltalyah fiHln pehlivanın yumru• 
ğundakl kuvvete dair her glln Ajans tel· 
il .tflan okuyoruz. Halbuki tabiat, en 
ı ı" lam yumruğu Türke Termişti. Hafız 

P. ~a, tabiatin bu hediyuinl iyi kulanan1ar
cljn bir.dir. 1041 nnesinde o yumruğu 

t "he ve lisanımıza da geçiren bu FilbeH 
T-rklln menkıbes:ni rnüvenihton dlnleyellm: 

'Fitne ehli Hafız Paşayı ahp öldürmek 
I< tile hünkan ıılnştırırke11 kendi abdeıt 
alıp Darüssaadede dururdu. HUnkinn 
ı zü geçmediğini görünce hemen çıkıp 

t:c bel! arsasına manet olan bell oieyda• 
n· ::ı merdane yllrüdU. HUnklr, makıemeıl

n· yüzüne tutup ağladı. Divan ricalinin 
gözler! giryan ve ciğerleri pü.ryan oldu. 

A • ma ı:orbalar onun meydana girdiğini 
g · :Ar görmez hücum ettiler. itkin gelen 

!: 'ıhi Hafız Paşaya hamle edeyim diye 
) :ın şhkta Paşa, o nabekaruı ağzına öyle bir 

yumruk \'urdu ki herif yer• kapandı destan 
)'ll\ ırlandı, harekete mecali kalmadı. Diğer 

bir ıipahl, ardından hançer havele edip 
L ını kulağına kadar keıU, bir başkast 

gl' süne hançerini ıoktu ve yüı:lerceıl kılıç 

ve hançer düşürllp yumruktan gayri aillhı 
ol ıyan veziri yıktılar, fakat henüz diri 

idi. bir yeniçeri göğsUne çıkıp bıçakla 

b oynunu keıtl, klrını tamam eyledi., 

işte Hafız Pf. yumruJu tabiri, bu 
k ln'ava &enra H1anımıza glrmlttlr. 

radığım anladı. Fakat bu anla· 
yış, bayılışılan mtiteraf olduğu 

ıçin ona bir fayda temin ede
medi. Koca ÇöplUk Turpu, at 
üstnnde taşınılan bir koyun göv
desi gibi Yen içeri Bakinin kuca· 
ğmda uzanıp kalmıştı. 

Cür'etin, kuvvetin ve çevik
liğin müşterek eseri olan bu 
parlak muvaffakıyetten ıonra 
Baki Ağa, atın başını medreseye 
çevirdi, Hint ormanlarından fil 
yakalayıp getiren usta bir avcf 
şetaretile arkadn~brmm yanına 

çıktı, baygın adamı Sipahi Ah
medin ayctğı ucuna bıraktı. 

- Al, dedi, işte dcstumuzu 
gelirdim. Seni yaya çerilikten 
kurtarmak için bir de at hazırla
dır.ı. Meydan bulursan durmamz! 

Sipahi Ahmet, ciddi bir çehre 
ile : u Hazettim ., dedi ve ona 
mahut höcrenin birer köşesine 
oturtulmcş olan diğe-r misafirleri 
gösterdi. Avcı Burhan, Kadı 
Efendi, Subaşı hep orada idiler. 
Onları getirmiye memur edilen 
arkadaşlar, tıpkı Yeniçeri Baki 
gibi, zeka ve cür'et göstererek 
vazifelerini yapm:şlar, istenilen 
adamları birer suretle alaşağı 
edip medreseye getirmişlerdi. 

Saz lalcımı, köçekler de hazırdı. 

Hov:ırda Y e:1içeri, bu kala
balığı görünce neşelendi: 

- Bir Hızır eksik, dedi, o 
da içimizde bulunsaydı düğünün 

zevki lamam ch.ırdu. 

Çöplük Turpunun ayılması 

çok sürmedi. Fakat bu ayılış· 

ta. deminki bayılış gibi elemli 
oldu. Sipahi Ahmedin arkadaş
larım kar.~ısında görmek, kafasına 
değil ruhuna yumruk indirilmiş 

gibi, kendisini müteezzi etmişti. 

Hele avcı Burhanla Kadıyı da 
orada görünce bu eza, hir cellat 
işkencesi gibi tahammül edilmez 
dereceleri buldu. Zavallının göz· 
leri bulandı ilikleri kurudu. Ya
tırıldığı yerden bön bön, dostla
rını ve düşmanlarım gözden 
geçiriyordu. 

O, kesileceğini anlıyan bir 
öküz gibi muztaripti. Şu odayı 
bir mezbahadan farksız buluyor
du. Sipahi Ahmetle arkadaşla
rım amansız birer kasap hüvi
yetinde görüyordu. Onlara karşı 
yaptığı münasebetsizlikleri müd
rikti. Bu sebeple korkusu feve· 
ran halinde idi. Öldürtmek iste
diği adamların şimdi kendisini 
öldürmek istemelerini zaruri sa· 
yıyordu, fakat ölmekten ürkü
yordu. 

( Arkası vu ) 

GOLRYA'DA 
CUMARTESi AKSAMI CUMARTESi Al<SAMI 

' ' 
i Ki FİLM BİRDEN 

JOSEPHİNE BAKER 
GEORGES MlLTON 

GABY MORLAY 
ARGENTINA 

SAINT-GRANIER 
ROLAND TOUTAIN 

MAURJCET 

Yıldızlar Rövüsü 
"Opera de Paria'd• Le Bal des petlta 

i 
"KÜÇÜK DAKTİLO,. 

filminin muz:afferi 
ARMAND BERNARD 

ANDER KOANNE 
ve 

SUZANNE DEHELLY 
He beraber 

Mesele ... Vok 
haftanın en ten filminde bu vodvilin yıldı
:ı1 olan A R M A N D B E R N A R l> 

ile bir aaatlik hakkınd:ı 

N NCY CAROLL-CHARLES ROGERS 
AŞIKLı\R KLÜBÜ 

~ Tamamen renkli filmiııde ( 
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1 SİNEMA HABERLERİ 1 
Biliyor Musunuz 
Nasıl Yıldız 
Oldular? 

Beyaz perdede doya doya 
seyrettiğiniz artistlerin, bugünkü 
şöhret mertebesine nasıl yüksel· 
diklerini biliyor musunuz? Bakınız, 
anlatalım: 

Suzi Vernon; bu güzel Fran
sız dilberi 1904 senesinde Nis 
şehrinde doğmuştur. Saçları ve 
gözleri simsiyahtır. Küçükken 
mektebe başlamış ve oldukça 
okumuştur. 1922 senesinde Pa
riste yapılan- F ransamn en güzel 
kızı müsabakasına girmiş ve hi· 
rinciliği kazanmıştır. Bu muvaffa
kıyetten sonra da büyük bir para , 
ile bir sinema kumpanyası tara· 
fından angaje edilmiştir. Evveli 
Fransada, sonra= da Almanyada 
birkaç film çevirerek Suzi, sesli 
filimden sonra Amerikaya gitmiş, 

orada Ramon Novaro ile "Sevil 
şarkıcısı ,, ismindeki filimde rol 

almıştır. Şimdi Fransada yeni bir 
fi~m çevirmekle meşguldür. 

Liiyan Harvey; bu güzel yıl· 
dız İngilizdir. 1907 senesinde 

Londrada doğmuştur. Mavi gözlü 
ve sarı saçlıdır. 914 se~t'\Ci· 1 

• 

ailesHe birlikte Berline gitmişler, 

fakat tam o sırada harp patla-

dığı için dört uzun sene orada 
kalmıya mecbur olmuşlardır. Lil· 
yan bu müddet zarfında balet 
dersleri almış ve sinemaya inli· 
sap etmiştir. Güzel Lilyan ilk 
şöhretini, (Cennetin Yolu) ismin· 
deki filimden sonra almıştı. Gü· 
zel Almanca, İngilizce ve Fran· 
sızca konuşabilmektedir. 

Depolarda Sakla
nan Eski Filmler 

Filimler kaç sene yaşar? Bu 
suale kestirme bir cevap vermek 
mümkün olamıyor. Çünki bazı 
filmler ümidin hilafına olarak 
o kadar rağbet kazanıyor ki, 
dünyanın hemen her yerinde 
yüzlerce defa gösteriliyor ve sa
hibine milyonlarca lira temin 
ediyor. F a!rnt bazı fi!imler de 
vardır ki, yine bütün iimitlerin 
hilafına olarak hiç beğenilmiyor. 
Sinema kumpanyalarının depoları 
bu çeşit fHim!erle doludur. Mil· 
yonlar sarfedilerek vücuda geti· 
rilen bu filimlerin bazısı ancak 
bir defa gösterilmiş ve istiskale 
uğrıyarak bilmecburiye depoya 
atılmıştır. 

Bu muvJ.ff akıyets:zlik neden 
ileri geliyor? işte sinema kum
panyalannın keşfedemediği çok 
mühim bir meçhul ! 

ANNY ... ŞOFOR 
ANNY ONURA 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

ONLAR ERMİŞ 
MURADINA 

Vodvil 
Yazan: 

G. Feydau 
Tercüme eden: 
Vasfi Riza ve 

Bedia M. 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
1il1 

llllllll 
Yakında MAYA 

Holivudun 
Babası: 

En Bahtiyar 
Nils Aster 

" Nila Aster ,. fsveçlidir. Memleketinde çok fakir olan bu güzel erkek 
küçükken artiatliğe bevea etmit Ye hayli iıtidat ta göstermiştir. Daha 
genç yaşında Amerikaya giden Nilı Aater çarçabuk parlamış ve bugün 
birinci sınıf artistler ara11na girmiştir. Genç ve güzel Aıter çok para 
kazanmaktadır. Bugün adamakıllı zengindir. İki ıene kadar evvel evlenen 
Nils Aıterin bugün tombul bir kı%ı vardır. Karııile o kadar iyi geçini
yormuş ki, herke. bu 4aadete hayret ediyormuş. Onun yeni iımi şudur ı 
Holivudun en bahtiyar babası. 

Kazan ovanın 
Sergüzeştleri 

"Kazanovanın sergüzeştleri" 
evvelce filme alınmış, hemen 

her tarafta seyredilmişti. Şimdi 
İngilizler bunu sesli filme almıya 
teşebbüs etmişlerdir. Bu yeni 

fiJimde Norveç yıldızlarından 

Matmazel Barjil başlıca rolü 
alacaktır. 

İngilizler Amerika ile filim 
rek~betine kalkıştıkları için bu 

filmi çok mükemmel bir şekilde 

çevirmek istiyorlar. Muvaffak ol· 
dukları takdirde rekabet saha· 
ıında mühim bir adım atacakla· 
rını ümit etmektedirler. 

Pola Negri iyileşiyor 
Pola Negri geçenlerde mühim 

bir ameliyat geçirmiş, hatta ar· 

tistin hayab tehlikeye bile gir· 
mişti. Fakat son gelen haberler, 

Pola Negrinin iyileşmek nzere 
olduğunu bildirmektedir. 

Pola yataktan kalkar kalkmaz 
dördüncü defa evlenecektir. · 

Nereye Gidiyoruz? 
(Ramon Novaro) bir Ameri

kan sinema mecmuasında "Nere-

ye gidiyoruz?,, serlevhası altında 
bir makale yazmış; diyor ki: 

"Evet, nereye gidiyoruz? Ses· 
siz filimden sesliye geçildi. Fa-

kat buda kafi değildir. Sinema 
kumpanyaları yeni inkılaplar an-

yorlar. Bakalım neler yapacak
lar? Belki bugün en parlak dev

rini yaşıyan sesli filim de iflis 
edecek ve ihtimal yeni bir sine-

ma tarzı icat edilecek. O zaman 
şüphesiz yeni yeni yıldızlar do-

ğacak ve bu günkü yaldız sönü
vercçek acaba nereye gidiyoruz?,, 

Lupe Ve/ezin 
Yeni Elbisesi 

Meksikalı esmer yıldız Lupe 

Velcz yeni bir elbise yaptırmış. 

Kaç liraya biliyor musunuz? İs· 
karpin, çanta, şapka, elbise ve 

diğer teferruatile bu kıyafet düz

mesi biz"m"para ile tamam (1300) 

liraya çıkmış. Bu elbisenin husu· 

siyeti kollarının geniş olmasında 

imiş. Bu haberi veren Amerika 

mecmuası diyor ki: "Bu buhran 

zamanında zengin olmak istiyen 

moda karallan hiç durmadan Ho

livuta gelsinler. Yıldıdar da bu 

elbise manisi vark(.n sırtları yere 
~elmezl" Haydi hayı:lısı. 
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Abdülhamit, Selim Melhameyi San'ate 
Meraklı Diye Pş. Y apbğını Söylüyor 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım? 

48------- YAZAN: Selma Z 

,Ve ilave Ediyor:Ben Ne Ustalar, Ne Adamlar Yetiştirdim! 
NAKiLi z İY A ŞAKİR - "I vamD:;~ Derin içini çekerek de· 

Hemen kendimi topladım. Kü~ 
çü~ bir muvaff akıyetsizliğin istik
bahme büyük bir darbe vuraca
ğını hatırladım. Mümkün olduğu 
kadar kendimi tutarak tabii bir 
surutte masaya doğru yürü.miye 
başladım. 

Rejisörün sesi, beni mütema
diyen ikaz ediyordu. 

Her lıokkı malı/uzda 

-179-

- Göreyim seni.. Bu mesele
de şayanı arzu olmıyan isimlerin 
meydana çıkmasını istemem. 

Dedim. ( Necip Melhame ) 
Paşa yüzüme bakh. Derhal mak
sadımı anladı. Ben, bu hususta 
mutaassıp bir adamım. Bu işin 
içinde yaverler de olduğunu (şim
di size mahrem ) olarak sövlüvo-

rum. 
Dedi. 
Abdülhamidin bu ifşaah, 

cidden çok şayanı dikkatti. Bu 
mesele hakkında tahkikat ya
panlardan hiçbiri, hakikaten bazı 
Tnrklerin de bu} hadisede ala
kadar olduklarına dair hiçbir söz 

ıöylememişlerdi. 
Abdülhamit, sözüne devam 

ediyor ve şu, hayrete şayan be
yanatta bulunuyordu : 

_ Bomba patladıktan sonra, 
ben ( Mabeyn ) dairesine avdet 
etmiştim. Selamlıkta bulunan se· 
fi.rler, birer birer ( Geçmiş olsun) 
a geldiler. Bunların arasında A
vusturya sefin de vardı. Sefir, be· 
nim gösterdiğim metanet ve so
jukkanlılığı takdir ettikten sonra 

ıordu : 
- Korkmadınız mı Şevket-

penah!.. 
Dedi. Kendisine derhal şu 

cevabı verdim: 
_ Biz, Müslümanlar, kaza ve 

kadere itikat ederiz. 
t9 ha:ı:irnn 330 

2 Temm~ 914 

Abdülhamit, sabahleyin yatak 
odasından çıkar çıkmaz, gazete
lerin gelip gelmediğini sordu. 
Gazeteleri eline aldığı zaman da 
en evvel ( Saraybosna cinayeti ) 

ne ait kısımları okudu. 
Gazeteler, bu hususa dair 

olan mütemmim malumah ver
mekle beraber, Avusturya-Maca· 
ristanda ve Avusturyalılarla mes
kun olan yerlerde Sırplar aley
hindeki nümayişlerden ve izhar 
edilen husumet asarından bahse· 
diyorlardı. Abdülhamit, bu sa'ır
lan derin bir merakla okudu. 

Abdülhamidin bevcanlannı gö
ren v adınefendileıD de vaziyeti 
m' 'k ediyorlardı. Abdülhamit, 
cere eden hadisat ile bunların 
muh~emel olan netayici hakkında 
Kadınef endilere izahat verdi. 

of( 

A bdillhamit, birkaç günden
beri meşgul. Kendi yatak oda
ama miintehi olan koridorun 
içinde ve üst kata çıkacak mer
divenin altında kendisine alaf· 
ranga bir hamam yaptırıyor. 

Abdülhamit, ne zamandanberi 
bunu düşünüyordu. Sarayın muh
teşem alatıırka hamaını, onun 
hiç hoşuna gitmiyordu. Esasen, 
Abdülhamit, alaturka hamamla· 
nn mahzurlu olduğunu iddia e• 
yor. Sıcak bir buhar tabakasile 
meşbu boğucu bir hava içinde 
yıkanmaktan ziyade, mutedil ha· 

Abdülhamit zamanında Fransız 
sefiri M. Konstan 

vah bir banyonun daha sıhhi ol
duğunu söylüyor. 

Nihayet tasavvurunu mevkii 
icraya koydu. Eskiden Yıldız sa
rayının çini işleri kısmında istih
dam ettiği ( Karlo ) ismindeki 
Alman ustayı buldurdu. Şimdi 
ona çinilerle müzeyyen küçük, 
alafranga bir hamam yaptırıyor. 
Bu münasebetle bu gün dedi ki: 

- Çiniyi ve çini işlerini pek 
severim. Benim Yıldızdaki fab· 
rikalarımda en çok çini işlerine 
ehemmiyet verirdim. Şimdi bu 
hamamı yapaıı ( Karlo usta ) , 
cidden erbah adamdır. Hele ha
mam bitsin de görürsünüz. Onu 
Almanyadan ben getirttim. Bu-
gün bile koca İstanbulda çini 
işlerini onun kadar maharetle ya
pacak hiç bir usta yoktur. Sa
raydaki fabrikada bu adam öyle 
çini sofra t"kımları, vazolar ve
sair süs eşyası yapardı ki, insan 
bakınca hayran kalırdı. ( Sakson
ya ) nın çinilerinden tefrik et· 
mek imkansızdı. Yaptığı vazolara 
dört beşyüz lira kıymet biçilirdi. 

[ Günün Takvimi 1 
BUGÜN- 24 kanunuevvel 931 ' 

Perşembe, Rumi 11 kanunuevvel 
1347, 13 Şaban 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 7,23 Babşı 

t6,44 . 
NAMAZ VAKlTLERl - Sa-

bah 4,33, öğle 12, 13, ikindi 14,33, 
akşam 16,44, yatsı 18,23. 

Kasım - 46 
ALKAZAR - Morg.an cambaıhane.I 
ALEMDAR - Sihirbaz 
ARTISTiK - Sevda maceralar! 
AS R l - Adalet kırşunlan 
l K L E. it - Şekerim 
ELHAtl1RA - Evel Al1ah 
ETU VA L - Sevda geceler. 
FERAH - Konser, varyete 
FRANSIZ TİYATROSU - Raşit Rıza 
GLORY A - Sevırf den aonra 
HiLAL - Sevgilinin ıou seal 
KEMAL B. - Ruhum annem 
fılAJIK - Hanım sinema yıldn:ı 
ME.LEK - Egloıa 
MlLLl - Volga sahillerinde 
OPERA - Sevda maceralan 
ŞIK - CUrmü meşhut 
OsKÔDAR HALE - Sumru 

DARÜLBhDA YI - Onlar ermtı mliradına 
Kadıköy SÜREYYA - Varşova kalcal 

- Ah, ah ... Ben ne ustalar, 
ne adamlr yetiştirdim. Hem de 
öyle mektep, medrese görmüş 
şehir çocuklarından değil... Dağ
dan bayırdan gelmiş, şehir ve 
kasaba yüzü görmemiş asker
lerden.. O alelade görülen ne
ferlerin içinde ne zekileri vardır. 
Ben onları seçtirir, fabrikaya 
alır, orada çalıştırırdım. 

Bunların içinde ne marangoz 
ustaları yetişti, Kim bilir, şimdi 
ne oldular? San' at işlerine mera
kım olduğu için benim gibi me
raklıları da severdim. (Selim Mel
hame) paşanın da san'ate çok 
merakı vardı. Onun için kendisini 
nazır yaptım. · 

( Ar kası var ) 

Y- .. - .. - uru.. yuru.. yürü.. san-
dalyeyi tut.. geri al.. otur.. ay· 
naya bak.. yüzünü tetkik et .• 
saçlarım düzelt.. podralığı aç .. 
içindeki pomponu al.. hem ay
naya bak, hem yüzüne sür .. 
başını biraz geri al.. yf z"inü bir 
daha tetkik et.. ba1ını birden
bire geri çevir.. kapıya bak .• 
kapıdan içeri giren Baronu gör .• 
birdenbire ayağa kalk.. bir adım 
sola at.. elini masanın kenarına 
daya.. öylece dur.. önüne bak .• 
bekle.. bekle .. 

Ben, bekliyordum. Baron ya· 
vaş yavaş ellerini ovuştura ovuş
tura yanıma geliyordu. 

Rejisörün sesi, şimdi de ona 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Sögligelim ... Size 
• • 

Tabiatinizi 
BAHRİ BEY: Zeki ve acul

dür. Her şeyi anlamak ister, 
kendini gösterici hareketlere 
lakayt kalmaz. Hayat ve hadi· 
selere karşı neşesini zayi et
miş değildir, şıklığa ve g'iz 1 

elbiseye heveskardır. 
FERİT EFEND I : Sokulgan 

ve müteşebbistir. Menfaatlerini 
temin etmesini bilir. Mücadele 
ve münakaşadan çekinmez, ala
yı şakayı sever, eğlenceleri ih

mal etmez, maahaza elinden iş gelir. 
M. RASİM BEY : Kendisine söz söyletmek istemez, mukabeleye 

temayül eder, hürriyetini faz
la sever, müdahale edenler
den ve müdahale edici ku
yudattan hoşlanmaz. Fikrini 
fazla yormıya taraftar de
ğildir. iddiadan bazeder. 

HÜSAMETTİN BEY : 
Ağırbaşlı ve sakindir. Gir
ginlik ve sokulganlık göster
mez, daha ziyade tutuk ve 
mahcuptur. İğbirarım çabuk 
unutmaz, bazan inatçı olur. 

.. RAHMİ .~EY.=. Şıklığı ve temizliği sever, eşyasmın ve elbise-
sınm kıymetını bılir. Kadın ve sevgi mesailile alakadar olur. Her 

şeyi kolay kolay beğenmez, 
tahakküme, fona muameleye 
müşkülatla tahammül eder. 

NESiP BEY : His ve ha
yal mevzularının heyecan ~.re 
cazibelerine karşı zafı var
dır. Şıklığı ve intizamı gü 4 

:ı.:el eşya ve manazırı sever. 
Moda cereyanlarına tabi ol· 
mak ister. Gürültücü ve kav• 
gacı değildir. 

MEHMET EFENDi : Ze· 
ki ve dikkatlidir. Menfaat temin ctmiyen bavai meşgalelere rağbet 
etmez, israftan müçteniptir, sadeliği ve tevazuu tercih eder. Eşyasını 
hüsnii muhafaza eder. 

t. ALEKO ( Fotoğrafının dercini istemiyor ) f 
Ameli sahada muvaffak olur, dimağım fazla yor
maz, hayatı olduğu gibi kabul etmiştir, rahatına 
pek düşkünlük göstermez, herşeye kusur bul• 
maz, muktesittir, birdenbire parlamaz, menfaat• 
larını ihmal etmez. 

SELAMI EFENDİ: ( Fotoğrafı dere edilmiye-
cektir ) Mahçup ve tutuktur. Cesareti medeni
yesi zayıftır. Girginlik ve sokulganlık göstermez, 
tehlike ve mes'uliyetten ve zarar verici teşeb
büslerden müçteniptir. 

- ------~ 

kumanda ediyordu. Bu et ir vo 
kumandalarla hareket eden lfarou, 
yanıma kadar geldi. Ve. yılışık 
yüzler ve ifadelerle ilanı aşk 
etti. Ben bütün bunları dinledim, 
din' edim, dinledim. Ve sonra 
rejisörün emrile tekrar harekete 
geçtim. 

- Başını çevir. Barona balr
Bir kahkaha bas.. birdenbire 
yürü .• Biraz daha.. Bitti.. Bravo •• 
Fena oynamadın.. Haydi baka~ 
hm.. Bugün işin bitti .• 

* Rejisörün, son sözü, bana bir 
müjde gibi gelmişti. Gözlerimdo 
hafif bir karıncalanma, göz ka• 
paklanmda bir ağırlık hissedi
yor~um. Yolda, uğrayacak birkaç 
Y rım vardı. Biran evvel eve 
gelmek ve istirahat etmek iç"n 
b mlardan sarfı! naıar ettim. Eu 
kısa yoldan eve ge 1 dim. 

Misis Cimson beni görür gö~ 
görmez sordu: 

- Ağladınız mı Mis Silva.., 
Yoksa bir kederiniz mi var? 

Hemen cevap verdim: 
- Bilakis Misis Cimson •• Bu

gün hayatımın en mes'ut gününQ 
yaşadım. 

- Fakat gözleriniz, kan için
de ••• ~em de kapakları çok şişmiş. 

Bır an evvel odama girmelı 

için lakırdıyı kısa kestim: 
- Makinede, Misis Cimson. 

Şüphesiz, geçecektir. Gutbay ... 
- Gutbay, Misis Silva •.• 
Odama girdim. Ortalık kara• 

rıyordu. Göz"erimin ıshrabı da 
g~Wkçe . artıyor ve bana büyük 
b~r asabıyet veriyordu. Elektrik 
bıtonunu çevirdim. Minimini 
odam, bir anda bol bir ziya ile 
doldu. Gözlerim, mabudun cazi· 
h:sine tut~ldu. Ona doğru yüril
dum. O, yıne o yumuk gözlerile 

L! r 
saKJn, mütevekkil vaziyetle bağ-
daş kurmuş oturuyor, sanki derin 
b~~ .. v~cdü istiğraka dalmış gibi 
gorunuyordu... Onun önünde 
durdum. Ben de gözlerimi yum .. 
dum. Yavaş yavaş ellerimi uı:a• 
tarak onu avuçlarımın arasına 
aldım. Kavradım. Ozaman avuç-
l3:~ımın içindeki bu~ tunç kütlesilo 
goz kapaklarımın arasına bir ha-
yal. girdi.. Bu hayal, çekik göz• 
lerı, tıpkı bu mabude benziyeıı 
sakin ve mütefekkir çehresile ba
na gü!ürr &?di ve o anda, k lb m• 
den taşan bir ses, dudaklarımda 
İnledi: 

- Çang.. Çang-· .. 
Dakikalar geçtikçe gözleri• 

min ıstırabı da arbyordu. Yemek 
yemekten vazgeçtim. Elektriği 
de· söndürdüm. Yatağıma girdim. 
istirahat ve uykunun, bütün ıs-o 
tıraplanmı geçireceğine hükm~ 

diyordum. 
Halbuki gözlerimin acısı git· 

tikçe arbyor ve bu acı asabıma 
tesir ederek bana bir an bile rahat 
vermiyordu. Evvela, arka üstil 
yattım ve gözlerimi kapadım. 
Fakat bu vaziyette iki üç daki
kadan fazla duramadım. Sanki 
gözlerime bir avuç kırmızı biber 
doldurulmuştu. Döndüm, yüzümü 
yastığa kapayarak yüzükoyun 
yattım. Şimdi de göz bebekleri
me yüzlerce iğne batırılıyordu. 
Sağa döndüm, olmadı. Sola dön• 
düm, ıstırabım büsbütün arttı .•• 

Dakikalar geç.tikçe bu acı, dayarııl· 
m· bir bal almışb. Ayni zamanda 
fena halde sinir de bastırdı. Ar
kamdaki geceliği paralamak ve 
haykıra haykıra ağlamak istiyor-
dum. 

(Arlı Yar) 
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TEMMUZ 1914 HA SAN 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? Gluten Mamulib 

Nakleden : H. R. - 41 - Yazan: Emil Lııdoiı 
- Kızım Dokton Semi Ekrem• -

Bütün Bu Kalabalıktan Bir Ses Yükse
liyor: Sulh isteriz, Kahrolsun Harp! 

Git gide ıokaklara hlkim 
olan bu hay ve huy pencereleri . 
açılmıt bulunan kahvelerden 
içeri giriyor, bu pencerelerden de 
6rkestra sesleri aksediyordu. 

Asabi ve yorğun olan bu 
adamlar etrafta biribirlerine 
rastgele gele tamımadıkları halde 
dost olmuşlardır. Biribirin esvap
larından, bakışlarından, renklerin· 
den ve her birini tahrik eden 
ayni fikirleri birbirinin gözlerinde 
okumaktan aralarında ezeli bir 
rabıta bulunduğunu anlıyorlardı. 

içlerinde delikanlılar da var
dır. Onlara ıslık çalıp sesleni· 
yorlar: 

- ( Geliniz! Gelsenize! Ben 
nezaretin nerede olduğunu bili· 
yorum. Haydi gidelim ... ) Diycr
lardı ve birdenbire bir kol nizamı 
teıkil ediyorlar, beşer beşer, 
sekizer sekizer sıralanıyorlar; 
yola koyuluyorlardı. Onlar buna 
alışkındırlar, çünki askerlik etmiş· 
lerdir; aralarında kızlar kol kola 
giriyorlar, kadınlar kolları çözük 
olarak kocalarınm yanında yer 
alıyorlar: şurada burada müsellah 
polisler vardır, fakat halkın geç· 
mesine mümaneat olunmıyor. Ve 
nazırlar, sefirler, müsteşarlar; 
cenerallar, sefaret müsteşarları, 

lortlar, kontlar ve grandükler 
koltuklarını bırakarak pencereye 
koşuyorlar. 

Çünki aoks ktan geçen Ye 
kendilerine kadar çıkan homurtu 
yaman birşeydirl Geçit resmi de
ıeler, değil.. Çünki henüz hare
ket emri verilmemiştir . . Fakat 
halk bir imparator yahut devlet 
reisi iradeyi imzalamadan böyle 
toplanmaya nasıl cesaret etmiştir, 
yoksa bu iradeyi, bu karama· 
meyi cebren mi almak arzuaun· 
dadır? 

Fakat hayır. Sokaktan bir 
aes yükseliyor. Bu sea: 

- Sulh isteriz! Kahrolsun 
harpl.. Demektedir. 

Bu sesler veliyfilemir efendi
leri rüyalarından uyandırıyor. 
Çünki hayallerinin makusunu 
lşitmektedirler: 

- Hay Allah mlistahakkını 
Yenin. Sosyalistlermişl Diyorlar. 
Bu sesleri işitenler ara11nda Vi· 
ranada bulunan harp taraftarları 
,nlilyor~ar. Berlinde Başvekil te
dehbllf ediyor; Petreaburgta 
Grandükun ıozlerinde bir yangın, 
hir kin aleti tutuşuyor; Londra· 
da aakitane ye valibane fU mil· 
bip kitlenin ehemmiyeti dereceai· 
Dİ tahmin ile zihin yoruluyor; 
Fransa da zaten bunun içinden 
eıkmış olmak itibarile dudak 
wnlıyor ••• 

* Şimdi Berlinde Brandenbur-
ger Tor'den Wılhelmstrasse'ye 
kadar bin bir akis ile bu sesler 
çalkalanıyor ve havayı meşbu bir 
hale getiren ıhlamur kokularına 
bu bin!erce adamın terli esvap
larından çıkan bir koku karışa• 
rak büyük nezaret binasının açık 
pencerelerinden giriyor, devlet 
ricalinin rahatım bozacak bir hal 
ah yordu: 

• 

Halbuki onlar sokaklardan bö.qle alagların 
geçmesini isliyor/ardı 

- Fr.eden l Frieden! Nieder Parlamentonun basamaklarından 
mit dem Krieg J [*] havalanıyor, hay ve huy ile dolu 

- Sulh isteriz sulh, kahrol- Volksgarten'in ağaçlan üstün· 
sun harp! den geçerek Ballhauıplatz'ın 

Bu feryat Viyan ada da var- pencerelerine kadar yükseli-
dı, ihtimam ile kapatılmış olan yordu. 

(*J Sulhi SulhL Harp fatem lyoruzl 

BiR TAVZİH 
Baş tarafı 1 inci sayfada 

tetabuk etmediğinden tavzihi 
keyfiyet olunur. Şöyle ki: bir gün 
bir iç sıkıntısı ile doktra müra· 
caat eden Mehmet Ağa etibba 
tarafınnan isticvabında birkaç ay 
evvel gece üzerine cinsini tayin 
edemediği bir hayvan sıçrıyarak 
yanağının üzerine bir çizgi yap
bğını ve şimdiye kadar ( yani 
doktora müracaatıııdan on iki 
saat evveline kadar ) hiçbir gayri 
tabiilik ve rahatsızlık duymadığı 
halde iç sıkıntısı geldiğini söyle
mesi ve etibbanın gördüğll pek 
hafif arazdan kuduz iştibah edi· 
lerek bir an evvel tahtı tedaviye 
alınmak Ozere muayenei lizi
mesi bilikmal Daülkelp tedaviha· 
nesine gönderilmek üzere Sıhhiye 

(Ark .. ı Yar) 

MEKTUBU 
Müdüriyetinden Polis dairesine 
teslim edilmiş, o gün bir teda
biri ibtiyatiye olmak Ozere 
bir polis efendinin tahtı muhafa· 
zasında ve yolculardan ayrı bir 
kompartımanda yalnız olarak 
trene irkip edilmiş ve esnayı 
rdhta vefat etmiştir. 

Keyfiyetin tavı.ihan ayni ıü· 
tunda neşrini rica ederim efen· 
dim. Edirne Valisi : EMİN 

« 
Son Posta : Bu mektubu der• 

cetmekle beraber şunu da söy
lemekten kendimizi menedemedik: 
Mektubun yukarsında havadisi· 
mizin " Hakikate tetabuk etme
diği " yazılıyor. Fakat bun~a 
bizim haberi tekzip eder bır 
cihet te göremedik. 

Çikolat Cemil : Taklidi yapılamıyacak kadar 
mükemmel bir çikolatadır. 

Çikolat Cemil : 

Çikolat Cemil : 

Çikolat Cemil : 

Kestane Şekeri: 

Kestane Şekeri: 

İyi bir çikolatanın bUtün 
hassalarını havidir. 

Sütlü ve ıütsllz olarak 
timdilik iki cinstir. 

Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan 
beklenen lezzet ve rayihayı havidir. 

Şeffaf denilecek derecede 
rengi açık ve parlakbr. 

iri ve lezzetli Bursa 
kestanesinden yapılmıfbr. 

K t Ş k • • Şekeri, kestao eyi zevklt es an e e erı. yedirecek derecededir. 

K ki L k • Eytıp kaymağı lokumun ayma 1 o um. içine gömülmüşttır. 

K ki L k Lokum ile kaymağın mGtenulp bir 
ayma 1 o um: ıurette imtizacından hilıl olmqtur. 

K ki L k • Lezzetle, zevkle ve kemali ayma 1 o um. iştiha ile yenilebilir. 

Hediyelerinizi İntihap Ederken: ~~1:~:t 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. 

S th
.., y • Şekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu. a gı er• Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 90 

• 

Şeker hastalıklarına musap olanlara ait mamulltile 
tanınmq olan fabrikamız bu ıene; ( G L U T E N ) den 

zengin olan mamulitına müşterilerinden 
a-6rdüğü fevkalAde rağbet üzerine aşağıdaki 

tenzilitb fiatları koymuştur. 

GLUTEN EKME~I BADEMLi GLUTEN EKME~I 
Paketi 30 kuruş Paketi 50 kuruş 

GLUTEN GEVREKLERi GLUTEN MAKARNASI 
Paketi 50 kuruş Paketi 50 kur Uf 

GLUTEN ŞEHRiYELERi GLUTEN UNU 
Paketi 50 kuruş Paketi 50 kuruş 

GLUTEN ŞEHRiYELERi ŞEKERSiZ VE SAKARINSIZ 
( Yıldız, Arpa, Halka V. a. ) Diyabetik çikolata 

Paketi 50 kuruş 20 kuruı 

Hasamn GLUTEN ekmeği şeker hastalığına musap olanlara 
mabsuı en son keşfiyata ve tecrübelere göre mütahassıslar 
tarafından yapılmıştır. GLUTEN ekmeğinin pek çok sürümil 
olduğundan hergün taze olarak hazırlanır. Bunun için Avru
pamn terkibi meçhul ve bayat mustahzaratına her cihetçe 

faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir 

GLUTEN ekmeğinin mükemmeliyeti kimya tahlillerile sabit 
olmuştur. En iyi mevaddı iptidaiye ile imal edilmiştir. En 
ytıksek doktorlar hastalarına Hasan GLUTEN ekmeğini 

tavsiye etmektedirler • 

Hasan GLUTEN ekmeğinin terkibinde yüzde 60 GLUTEN 
yüzde 20 nışasta ve yalnız yüzde 4 ( mevaddı sükeriye) vardır 
Hasan GLUTEN fabrikası ne zahmeti ve ne de parayı düşünerek 
mamulitım en yüksek ve en mükemmel dereceye getirmiştir • 

Muhterem Doktor Beyler şekere musap olan 
hastalannıza Hasan GLUTEN mamulatını tavsi-

ye ediniz. Hem yerli malt, hem yerli sayi ve 
lnj hem de yerli sermeyesidir. 

Doktor Omer Fuat Paşa Hazretlerinin aşağıdaki tavsiyelerini de 
nazarı dikkatinize arzederiz : 

Hasan Ecza Deposunun Glutenden 
imal ettigi ekmek, çörek, makarna 
ve şehriye ile " Sionondan ,, yaptıgı 
çikolatalar, şeker hasta!ıgından 

rahatsız olanlara şayanı tavsiyedir. 
İstanbul 

24 - 11 - 31 
Doktor 

Ômer Faal 

Sabldığı yer: latanbulda Bahçckapıda, Hasan Eczayı 
tıbbiye deposudur. 

Belediyesi llinları 1 
Keşif bedeli 552 lira 17 kuruş olan Koca Mustafa Paşada 

Çırağı Hasan mahallesinde Ali Fakı caddesinde Hekimoğlu su yolu 
tamiri ve yeni çeşme inşası 14 • 1 • 932 Perşembe günll ihale edi!· 
m( k üzere açık münakaya konmuıtur • Teminat akçesi 41 lira 50 
kUl'UftUr. 

* Keşif bedeli 111 lira 2 kurut olan Sirkecide Belediye zabıtua 
memurlan mevkiinin tamiri pazarlıkla yapbnlacakbr • Pazarlık 
26- 12-931 Cumartesi ai}nüdilr. Teminat akçesi 16 lira 65 kurut
tur. Taliplerin pazarlık için Levazım Müdürlüğüne mllracaatları. 

Teminan akçesi nakten kabul edilmez, ya Belediyeden lnaliye 
alınarak Bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut HükBmetçe 
muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile 
olur. Bu tekilde teminat makbuz veya mektubu ile ihale günil saat 
on beşe kadar Daimi Encilmene müracaat edilmelidir. Yukarda 
yazılı işler hakkında ıartname ve keşif evrakını görmek için de 
her giln Levazım Mildürlüğüne müracaat lazımdır. 

Gülbane Hastanesi ürolojı muallimi ı 

Dr • FUAT KAMİL -Ç-ocu-k -.... -talık-lan-müt-eha-..... -

Or. SEMİRAMİS EKREM H. Avrupa tetkik seyahatinden 
avdet etmittir. Telefon: 20902 

Adres: Babılli • Tilrk Ocaiı 

11ruı Süreyya Bey apartımam. 

Beyotlu Mektep ıokak 
Telefon B. O. 2496 
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Bir Çocuk 
Azılı Bir Haydudun Hak
kından Nasıl Gelmiş? 

SON POSTA 

EMNİYET SANDIGI 
EMLAK MÜZAYEDESİ 

Sayfa 15 

Bu Akşam Radyoda Neler 

Kolonya 22 - Bir haydut ci
vardaki bir orman bekçisinin ku· 
lübesine giderek kulübede bulu· 
nan Orman bekçisinin çocukları
na: 

j 
MltbıeadyeedU ~ ~.: t İ Huh~b~ .. ı: ~'~••ill İ L A N !.~~-:"" 

No. •• milf temlllb .,.._ 

ıı ı 2670 OskUdarda SelAmiali Efendi ma• 

Dinliyeceksin·z 

l 24 Kanunuevvel 931 Perşemba 
1.tanbul - (1100 metre, S kilovat) 

18 vamofon 19,30 Makbule Hımı· 
mm İftİrakilo alaturka sar, 20,30 
Selim Sırrı Bey tarafından konferans, 
21 Akile ve Cennet Hanımların iş· 
tirakile alaturka sar, 22 Necip Beyin 
idaresinde stütyo orkeııtraıı ve bor

25 KAnunuevval 931 Cuma 
fıtanbuI- (1200 metre, 5 kiiovat) 

18 vnmofon, 19,S Nermin ve Vedia 
Hanımların iştiraki ile birinci kısım 
ıılnturka saz, sonra Anadolu Ajan11 
hnber?cri, 20,5 Darülbcdayi san'atkir• 
lıırı lnrafıadnn komedi, İnci Hanımın 
iştirakilc ikinci 1usım saz, 22 tani'o 
orkestra, borsa haberleri. 

- Ben şeytanım; babanızın 
•aklad·ğı paraların yerini gösteri-

niz! Diye garip sesler çıkararak 
h :>nıurdanmıya başlamışbr. Dört 
Yaşındaki kız çocuğu fevkalade 

korkrnuş haydudu babasının oda· 
llna çıkararak saklı bu!unan 300 

llıarkın yerini göstermiştir, bu es· 
nade yedi yaşındaki erkek çocuk 

babasının duvardaki çaftesini ala
rak ateş etmiş ve haydutu öl
dürnı·· t•• uş ur. 

a. ...................... - .................................... .. ---
1-otoğra/ Tahlili Kap:ırı:ı -
'rablaUnld Gzroıı-ıaolı latiy3r.11 nıı 

fotoğrafının 5 adet ku;>03 110 b:r· 

likte ıröndorlnl~ Fotojr.ıfı ıu sır.ı.y.ı 

tabldlr yo iade edll.ııeı. 

-,_ 

lıını, meslek 
"'•ya ıaa'aı/ ,_ 

Hanırl ıuallerlıı 
cevabı 1 -

Fotojraf lntiıar 

•.Jecek mJf -
Müzayede ile Sabş 

1931 klnunuevvelin 2S inci cuma 
rOnü ıabah aaat 10 da Beyoğlunda 
Tekkede yazıcı ıokağında (dürger 
Şüle Alman Kız Mektebi aakağından 
dahi airilir) Botton apartımanının 16 
humarah dairesine naklolunan ve 
MORŞiDE Hanıma ait kıymettar eş· 
Yalar müzayede ıuretiJe satılacaktır. 
Akaju kaplama kriatal camlı mt>dern 
ıarif yemek oda takımı, . iki adet 
direktuar uaulü akaju ve hmon ağa· 
cı l<aplamah modern yatak odaları 
Franıı:ı mamulatı yaldızlı korbeyl 
formalı salon, mahon ağacından 
lllamul •e bronz i1lemeli moliyer 
•alon takımı, kabartma kadifeli ber· 
Jer formalı modern kanape ve kol· 
tuklar, maroken yazıhane takı~ı, 
•alona ait eşyalar biblolar, akaJU 
•itrinler, bahiHer, mahon yazıhane 
"te dosya dolabı, avizeler, bronz 
İtcıhlf' karyolalar, Çin ve Kan ton 
•aıoları, tablolar, kadife perdeler, 
heykeller ıaatler, Tonet portmanto 

• k-b'k Acem ve ıedefli tabureler, u 1 

llıasalar, çay takım lan, ye~ek. o:ll 
landaliyeleri paravanalar, Jardıny -
l ' A e Hereke er veıair eşyalar. cem v _ 
b l 1 • Pey suren• a ı arı, Bir adet p1yano. 
lerden 100 de 25 teminat alınır. -
~~m? ~si, ~a~i~ ! ! 1 

razetesi 

ld Alemdar mahaUesi ara : Çatalçoeşme ıokall 

Telefon latanbul • 2oıo3 
Posta kutusu: lıtanbul • 741 TA 
T elrraf: İstanbul SON POS 

ABONE FiATl 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 • 

1 Sen• 
6 Ay 
3 ,, 

t " 

21or> Kr. 
140l ,, 
son ,, 
300 ,, 

Gelen evrak ıreri verilmez. 
' Uinlardan mes'uliyet abn:naı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul ilaveıi linındır. 

Adres değiştirilmesi (20} kuruşt-Jr. 

Son Posta Matbaaaı 

Sahipleri: All Ekrem, S~llm R:ııı;> 
Neşriyat Mlldlltol ı Seıim ibl·P 

' anın 

3206 j 3646 

184 5173 

1940~ 5201 

1061 6138 

Halis 

ballesiude Çıkmazkürkçü sokağında 

eski 7 ve yeni 9 numaralı yetmi~ 

arşın arsa üzerinde kargir ilç katta 
dört oda bir sofa bir antre bir 

malta küçük taşlak bir mutfak bir 
koridor iki methali havi bir lhane-
nin tamamı. Kohereklant H. ile Mardiros 

veledi Sahak El. 
(İcra beyannamesinde mezkür ha· 
nenin üstünde 1 1 No. görülmek-
tedir.) • 

Osküdarda Hocaheınahatun ma• 

ballesinde Pa~alimanı aokağında eski 
87 mükerrer 87 mükerrer 89 Müker

rer 89 mükerrer 81·1 ve yeni 104 
numaralı beş yüz doksan a)b arşın 
arsa üzerinde bir katı kargir iki 

katı ahşap olmak fizere üç katta 
dördü sandık odası olmak üzere 
on yedi oda (odaların ikisi tahvil, 
mutfağa tahvil edilmiştir.) iki sa· 

lon bir antre bir taşlık odunluk 
kömürliik üçüncü katta salon bir 
oda bir sofaya tahvil edilmiştir. 
Bir kuyu bir sarnıç bir havuz ve 
on sekiz arşın arsa ü~erinde bir 
mutfak ve doksan yedi bin dokuz 
yüz altmış sekiz buçuk arşın ara
zi havi köşkün ve müştemilitıııın 

tamamı ve arazinin kırk hisse iti· 
barile on bir hissesi: Ayşe Mediha Ayşe 
Güzide, Fatma Nazan, Alime Saide, Fatma 

Nevire Hanımlarla Mehmet Rauf Bey. 

Galatad:ı Kemankeş mahallesinda 
Beyzade sokağında eski 39,39 mü· 
kerrer ve yeni 43, 45 numaralı 

otuz uş·n arsa üıerinde dahili ve 
bir kab ahşap diğerleri kargir ol· 
mak üzere beş katta zemini talı .. 
ta altında mahzen ikinci, Uçiincü, 

dördüncü ve bcş:nci katlarda tah· 

ta mukavva ile bölünmüş dört 

odayı havi bir dükkanın nısıf 
hissesi Mehmet Adnan Tekili 

hacı Z'ver B. 

Galatada Sultan Bayaııt mahalle .. 
sinde Kılınç Ali paşa caddesinde 
eski 88, 90, 92, 94, 00, ve yeni 

102, 104, 106, 108, 110 numaralı 

bin üç yüz otuz yedi arşın arsa 
üzerinde kirgir beş katta birinci 

kabnda dördü Kılınç Ali cadde· 
sinde , biri Stefiransez sokağında 

ikisi arkadaki aralıkta diğerleri 
pasajda olmak üzere on beş dük· 
kanı diikkanlardan ikisinin üzerin-

de bir oda birinin üzerinde bir 

sofa ve biribirinden geçme iki 
odayı üst katları apartman şeklin
de ikinci katında on bir oda biri 
dört diğerleri iki oda bir ıofa, biı 
mutfak bir helilı iki daire, (Apart-

nana pasajdan beş basamakla çıkılır.) 
üçüncü katta dördü çü odalı, iiçü 
dört oda, bir sofa, bir hela, bir 

mutfakla yedi dairedir.) Dördüncü 

katta ikisi beşer oda, üçü üçer, 
üçii dörder oda, birer sofa, birer 

mutfak, birer belilı .ekiz daire 
üst katta biri iki nçn dört, dördü 
üç oda, odada birer daraça, birer 
heli, birer sofa, birer mutfağı havi 
sekiz daireyi, ve dokuz yüz otm: 
dört arşın rasaj ve aralık mahalli· 
ni havi Loit hanı namile maru~ bir 
hanın nısıf hissesi Abdiillalif B. 
Galatada Sultanbeyazıt mahallesin· 

sa haberleri. 
Heıfıberg - (276 metre, 75 kif o

nt) 20,S konaer, 21 Berlindcn nakil, 
22,5 komedi. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat ) 
Bu akşam saat 20 den itibaren Çek 
fltaayonlarındaa nakil. 

Mühlaker - ( 360 metre, 7S lcilo
nt ).tO çocuk prleısı, 20,5 Manba.ym· 
dan nakil, 22 Org konseri. 

. Bükreş - ( 394 metre, 16 kilont) 
21 Senfoni, 21,SO Mütalea saati, 22,05 
farkı konseri. 

Belgrat - (429 m•tre, 2,5 kilont) 
19,30 Franıı:z:.ca ders, 20,30 Lubliyana· 
dan nakil. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20,32 Rovereto çanları, 21 konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,ı.S bir hikAye, :.!1,45 akşam kon.seri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
19 ~ramofon, 21 konser, 22 caı:hant. 

Varşova - (4411 metre, 156 kilo
vat ) 20,30 şarkı konseri, 22,55 Ka· 
toviçten nakil. 

Bcrlin- ( 1635 metre, 75 kilo•at) 
20 Frankfurttan naklen çocuk ,arkı· 
ları, 21 kifiae çaolan, 24 Stutgarttan 
naklen kilise dua•an. 

Hcilsberg - (276 metre, 75 kilo
•at) 20 halk konseri, sonra ca:r.bant. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
Saat 20 den itibaren Çek iıtasyoıto 
lanndan Transmi&y<'n. 

Mühlaker - (360 metre, 7S kilovat) 
20,lS Vagnerin ismini taşıyan Mai .. 
tersinger iımini taşıyan operesı. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
19,25 cazbant, 20,5 operadan nakit • 

Belgarat - (429 metre 25 kilo
vat) 21 opera doetoları 21,30 hikaye 
konser. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
21 Le barin "Mavi Mazurka,, ismini 
taşıyan opereti. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,30 Bayader opereti, 22,05 a'ktam 
konseri. 

Peşte - ( 550 metre, '23 kilovatı 
19,30 opera binasından naklen Janoı 
Vıtee:z:. operası. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 ldlo· 
vat) 20 Vilnadan nakil, 20,45 Tiberg· 
ten nakil, 22 danı havalan. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 Şarletenburg tiyatrosundan nAklen 
Arobadour operası. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupay:t alt 
olan kıımı vasati Avrupıı saatine göre tanıim ed.lmi1tir. 

1630 

20710 

1 
lıtanbuJ ıaatine tatbikı için Avrupada ıaat ( 12) oldutu 

uman lıtanbulda ( 1) • ıeldiii farzedilmelid'r. 

6550 

18427 

de Kasaplar sokağında eski 3 ve 
yeni 1 elyevm 1,3numaralı yüz beş 
lJlın arsa üzerinde kargir Oç katta 

ıekiz oda iken odalar birleştiril-

miş üç oda kalmıştır. Bir bodrum 

ıemini çini daraça ahşap üç ka

mara ve kömürlük ve altında bir 
dükkanı havi bir otelin nısıf his-
ıesi Ayşe 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahal-
lesinde Biber sokağında eski 4 
ve yeni 2 numaralı yetmiş beş 

arşın arsa üzerinde maa bodrum 
ve çatı kargir dört katta biri sofa 

dan müfrez camekanlı olmak üze .. 

re beş oda bir antre bir merdi-
ven başı iki çıkma bir mutfak 

odun ve kömürlük daraça bir sar-

nıç bir kuyuyu havi bir hanenin 

Seniha H. 

tamamı Vasil Ef. Vaksavlye 
(Seneden yüz ve mahallen yetmiş beş arşından 
ibarettir) 

Beşiktaşta Cihannuma mahallesin· 

de Yah sokağında eski 4 müker
rer 39, 41, 43 ve yeni 811, 17, 19, 

21 numaralı bin yiiz seksen yedi 

arpn arsa &zerinde klrgir beş 

katta ve her katında birer büyük 
ıalonu tlçüncü, dördüncü ve be· 

tinci katlarında birer odayı ve üç 

yüz üç arşın arsa üzerinde ahşap 

bir katlı depoyu ve ytlz altmış üç 

arşından ibaret bir nhtım mahalli
ni havi antrepo ve yazıhanenin la· 
mamı E vdeıamos Ef. 

Yukarda cins Ye nev'ile se'Dti ve numaraları muharrer emvali 
gayrimenkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hizala
rında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de 
mezkur bedeller haddi layıkında görülmediğinden tekrar on beş gün 
müddetle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 13 - K. Sani - 932 tari
hine müsadif Çarşamba günü kat'i kararlannın çekilmed takarrtır 
eylemiş olduğundan yevmi ınezkürda saat on dörtten on beş buçuğa 
kadar Sandık İdaresine müracaat eylemeleri lüzumu iliin olu,ur. 

Morina HASA Balıkyağının Baş Mahsulü Ecza deposu 



16 Sayfa SON POSTA KAnunuevvel 

Terkibi Ve F aideleri: 

EnMükemmelDişMacunu 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot ta
nen ve fosfat mevcut olup ensicei uzviye
ye silr'ati temessülü sayesinde, kansızlığa, 
vereme istidadı olanlara ve bilhassa emra• 
zı asabiye ve zafiyeti umumiyeye tesirab 
tifaiyesi vardır. 

B 
A 
s 
A 
N 

y . Çocuklar İçin: 
Genç kızlarla, çocuklarda tesirab nah· 

ası pek seri olup renksiz, hastalıklı, za· 

K U L L A N 1 N 1 Z. yıl, sıraca veya kemik hastalıklarına milp
tell çocuklar az zaman zarfında diş çıka-

Radyolin Yalnız Türkiyede Değil 
nrlar. Çabuk yürürler. Tombul tomhu' 
olurlar. UUUEl 

ş 
Ecnebi Memleketlerde de Kullanılmaktadır. Gençler İçin: 

Radyolinl Niçin Kullanmahsımz? . Radyolin Nerelere ihraç Edilir. Sui ityatla sabavetini ve gençliğini sui• 
istimal eyliyenlere, ademi iktidara pek 
müessirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, bazmi 
teshil, renge tazelik ve veçhe taravet hah· 
şeder. Bez, evram, cedir, çocuklann yüz 

ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Çünki: 
Radyolln ı Atı:ıdakl mikropları 8ldnrnr. 

Radyolin ı Ditleri beyaı.labr. 
Radyoliıı ı oı, etlerini kuvvetlendirir. 
Radyolin ı Ağza latif bir koko verir. 

RadyoJin: Dişlerin çilrümeıino mAnl 

Radyolin : Mısırda 
Radyolin: Yunanistanda 
Radyolin: Suriyede 
Radyolin : FiJistinde 
Radyolin : Irakta 

• 

u 
B 
u olW'. Radyolin : Arnavutlukta 

Satış Yeri: 
Radyo/in 

Yalnız 

Hatta ita/yaya Da Gönderilnıektedir. 
Hasan kuvvet şurubu Avrupa' da birin• 

ciliği ihraz eylediği gibi bütün alemi tab:ı· 
bette t akdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem-

RADYOLİN Kul anınız. B 

-NIZAM-

S A Ç D Ö K 0 L M E S I ve 
KEPEKLERİN en müessir ilacıdır. 

Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 
~ane ye parflimerl mağasalannda arayınız. 

Doktor ALI VAHiT 

YILD Z 

' •• 

ÇOCUK UNl.J 
Çok besler. ÇOnkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme• 
deki çocuklar için yerine bir rıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Zafiyeti umumiye, ittihasu:lık ve kuvvebıizlik hnlatmda büyük 
faido Ye teairi görülen ı 

Hulasası 
Kullanınız .. Her eczanede 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir 

BÜYÜK iKRAMİYE 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O. O O O Liralık bir mü-

DİKKAT! 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATı 
Meşhur Professör Brovn Sequnrt 

ve Steinach'ın mühim keşf:dir. Te- ' 
liİri kııt'i ve seridir. Her ecz.\nede 
bulunur. Toptan satıı yeri ZAMAN 
ecza deposudur. latan bul, Bahçekapı 
t ra mvay caddesi. No. 37 ve Eslti şe

hirde Yusuf Kenan B eyin Merkez 
eczanesi. Kutusu 200 kuruştur. 

leketimizin etibbasının raporlarını kazan· 
mıştır. Şişesi 60 büyük 100 ku~tur. u Deposu: Hasan ecza deposudur. Ecza
cılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

Orman Müdüriyetleri için 
2330 adet defter 5200 adet 
cilt 27700 adet cetvelin malze· 
mesi lntanbul Orman Müdfiri· 
yetinden verilmek şartile t ap ve 

teclidi 13- Kanunusani - 932 ta· 
rihine müsadif Çarşamba günü 
ihalesi icra edilmek üzere aleni 
münakasaya vazolunmuştur, nü· 

nın °o 7 ,5 ğu nisbetinde peY 
akçesini müstashiben saaat n~ 
te Defterdarlıkta müteşekkil 
ihale komisyonunda hazır bu" 
lunmaları ilan olunur. 

AllE&RO 
lft•'- Apollo •• &alr dm llf9t 
!Mc:altlanoı Dllıry•• t>u .-yanı hJ" 
nı kllçOll lft•llrıa .. ,~ın!!• tanU 
d&lıı:ıcde Jnl il l>lçaıtı. ını 

Davet munelerini görmek ve şeraitini 
fat anbul Müddelumumlliğinden: anlamak istiyenlerin İstanbul H• fCl'Ge .... 

lllııuı1 ıJ'Dt otf MVlı~lllSMd!Uo 

Malazkirt Sulh Haltimliğine l Orman Müdüriyetine müracaat· 
tayin kılınan Elbistan azayı sabı-
kasından Cemil Hevin acilen me· ları ve yevmll mezkfırde bede- lkutıberd ~ rcı tGnılrU 
muriyetimize müra~aati. li muhammeni olan 2000 lira· ~ 

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

\lıauıııl Acııo&&llna 

EN ucuz, FAKAT EN MAKBUL 

YILBAŞI HEDİYESi EMiM • 
l._<·· •• '!r-,.-· ~~ - ~- . """"-···· 

NE OLABİLİR? 
YE ALMANAK 

Her feyden bahseder, hayatta en Uizım ve en ziyade faydalı bilgileri, 
en doğru takvim malümabnı, istatistikleri, bir senenin mühim 
vakayini ve resimlerini, zarif, latif fıkra ve resimleri ihtiva eder. 

Yakında Çıkıyor. 

BE K L E Y 1 N 1 Z ve A R A Y 1 N 1 Z. 
Fiati 50 Kuruştur. 

MUHTIRALI 
TAKVİMİ RAGIP 

- -
YENi 

CEP TAKViMİ 

MUHTIRALI 
CEP TAKVİMi 

KANAAT 
AJANDASI 

Sat1 ldıgı Yer: 

Senelerdenbcrl her yerde ve herkesçe aranılan 
bu cep takviminin 9 uncu senesi daha mükemmel 

bir tekilde çıkmışbr. 

Ciltli olarak fiati 35 kuruştur, 

Her cebe ıığar, her keseye elvirir. Vaktinld 
bildirir. Bu zarif ve şık takvill? 

5 kuruş fiatle satılır. 

Herkes için kafi derecede muhhra kısmını da 
ihtiva eden bu ufak takvim de zarif ••kullanışlıdır. 

Fiati 10 kuruştur. 

Nlemleketimi:ıde tabedilen cep mubbralarının en 
mükemmel ve en zarifidir. Ayrıca takvim kısmını, 
buhran vergisine göre barem cetvelini de muhtevidir. 

Fiati 40, altın yaldızlası 60 kuruştur. 

lsfanbalda Kanaat Kitaphanesİ 


