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En Kirlı iş! 
.Çok Para Kazanmak Ve istifade Etmek 

lstiyen Şeker Tüccarı Olsun 
Dün, GUmrükler Umum Mü-1 

dürlüğilne İstanbul ve Haydarpa• 
şa gümrüğü için iki yür: bin kilo 
ıeker verilmiı, bu miktarın ytiz 
)'İrmi bini İstanbul için ah kona• 
rak (80) bin kilosu Haydarpaşaya 
ayrılmJfbr. Piyasaya bu suretle 
}'eni şeker çıkarıldığı halde şeker 
fiatı düşmemiş bil~kis çuval batı
na yanın lira artmıştır. 

Alpullu Biraz Şeker Verdi 
Alpullu Şeker şirketi de dUo, 

kendi sabş Birliğine dahil olan 
firmalara evvelce ( 34,S) liraya 
sattığı ıekerden ( 40,5) lira üze

rinden (15) vaıon şeker vermiı
tir. Bu tekerler derhal (42) lira
dan sablmıt; bu suretle teker 
fiatları vagonda (750) liraya fırla
nuşbr. 

ismet Paşaya Gidecek Heyet 
Çikolata, şekerleme, piıkilvi 

fabrikaları mümessilleri dUn top
lanarak vaziyeti şehrimizde bu
lunan Başvekil Pqaya anlatmak 
üzere bir heyet seçmi~lerdir. 

Halk ıelcttri, bakkaladan httrgiin bir parça 
daha fazlasına alıyor 

Ticaret MUdUriyetine Ve 1 ne az ya1 ıekerleri çuvalmı 38 
1. d ld " hal Odasma MUracaat ıra an satmıya ralJ o ugu . -
de bugün bu vaidini bırkaç gün 

Şekerli mamulit tüccarların- sonraya tehir ett~ni ve kendilerinin 
dan bir grup ta dün Ticaret MU- ise bekliyccek halleri olmadığını 
dUriyetine ve Odasına müracaat söylemişlerdir. Ticaret Müdürü 
edertk Af pullunun dün kendileri- -ry~d• ) 

Kara kış 
Yine 

Kara denizi 
Kud rttu B gün 

Gazetemiz 
Bazı Yerlerde Gemiler Tahmil 

Yapamadı, Buzlarla Donandılar 

Zonguldak ( Hususi ) - ihti
yar kadınların " pastırma yaıı ,, 
dedikleri, yaz başlangıcını ha
tırlatan şuneşli ve sıcak günler• 
den sonra, kış; hiç beklenilmi· 
}'en bir zamanda Zongnldaiı 
birdenbire bastırdı. Karadenizi 
kudurtan bir kasırga ile baılı· 
Yan kar, şiddetli bir tipi halinde 
fasılasız (52) saat devam etti. 
Karm yüksekliği şehir dahilinde 
bile bir meh'oyu bulduğundan 
bUtün münakalat durdu. Telefon 
telleri hemen kimilen, elektrik 
kablolara ise kısmen koptuğun
dan mUessif bir kazanın önüne 
geçmek için belediye tedbirler 
almak mecburiyetinde kaldı. 

Bayram tatilini aileleri yanın
da geçirmek için boğucu bir kar 
fırtınasına rağmen, maden ocak-
larmdan, köylerine giden amele 

( Onama B inci sayfada) 

Zonguldakta Hfıaklan• tlddellndea 
••purların ipleri H denlı fenerin{• 

her tarafı \111 tut•utha 

l 
1 
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Biri birini 
Doğuran 
iki Dava 

Birinci Ceza Mahkemesinde 
ıayam dikkat. bi~ dav:ı görülmüş, 
bir kısmı bıtınış, bır kısmı da 
henüz yeni başlamıştır. Mesele 

. ıudur: ~· ~itol müessesesinin 
( 108) bın lıra kazanç vergisi 
sakladığı Defterdarlığa haber 
verilmif. Hadisenin tetkikine Fa
ruk Bey isminde bir memur ta-
yin edilmt,. Sonra bu zat rüşvet 
aımak iddiasile mahkemeye veril
miş, beraat etmiş. Bunun üzerine 
Faruk Bey de Vitol müessesesi 
aleyhine (IO} bin laralık bir zarar 
davası açmıştır. Şahit olarak ta 
Defterdar Şefik Beyle Maliye 
Müfettişi Nazım Ragıp Beyleri 
gl>stermittir .. 

Esasta ıse mesele, bir borç 
hldiıesioden doğmaktadır. Faruk 
Beyin kardeşi M. Vitolun alAka
dar olduğu bir firkette memur-
muş. ihtiyacından bahsederek 
200 lira borç istemiş. Defterdar
hk da bunu suiistimal addederek 
memuru çıkarmıt.Bidayeten altıncı 
mUstantlklikçe reddedilen bu 
dava, billhnra resen Birinci Ce
uda açdmııtar. 

Yerli Malların Satış~d 
lhtikir Vardır 

Bu İşte 
Mıdır, 

Amil OJanlar 
Perakendeciler 

Fabrikala 
Midir? 

Yerli malların pahalı sabl
maıı umumi bir ıikAyet doğurd\I 
ve buna ilk evvel 0 Son Posta " 
tercüman oldu. Fabrikacılar, bir 
sabah gazetesinde, pahalıhğın 
markaıızhktan doğduğunu söyle
diler ve eğer yerli mallara mu· 
ayyen bir marka vurulacak olur
ıa herhangi bir pahalı sabt 
teşebbüsünde bulunulamayacağını 
bildirdiler. Bunun üzerine yine 
tahkik ettik. Vardığımız netice 
şu oldu: 

Ticaret Odasındaki vesaika 
ıöre, geçen sene Odada yerli 
mallarm markalanması ve cinsini 
gösterecek şekilde damgalanması 
için bir komisyon toplanmış ve 
hatta bu marka ve damga için 
de bir nizamname hazırlanmıştır. 
Fakat, fabrikacılarımız bu marka 
meselesini kabul etmemişlerdir. 

Milli lktısat ve Tasarruf Ce
miyeti İstanbul Merkezi Reisi 
Daniş Bey şunları söylemektedir: 

- " Bize yerli mallarının pa
bnhy a satıldığı hakkında müracaat 
edenlerin size esamisini verebili
rim. Siz gelmeden beş dakika 
evvel burada yerli mallarının 

Milli lktıHt ve Tasarruf Cemiyeti 
latanbul Merkcai Relel 

Danış Beg 

pahah sabldığmdan şikayet edi
liyordu.,, 

Yerli mallannı ucuzca satmak 
üzere İstanbul Tasarruf cemiye
tinin delaletile bir kooperatif tet
kil edilecektir. Bu kooperatif 
daimi bir " Yerli mallar bonmar
şası ., açacak, burada her ne'1 
verli mamulat ve mabsulAt ucuı• 
ca sahlacakbr. 

b asH·ı iPaşaFilistine 
ıral Oluyormuş! 

- --- - - -
Berut (Hususi) - Abbas ı-Iilmi Paşanın Suriye Kırallığma nam• 

ıetliği bir hayli söylendi, sonra Fransanın kat'i muhalefeti ilzerine 
suya düşer göründü. Şimdi, yeni bir cereyan, bu zate yeni bir talıt 
temin edeceğe benziyor: Filistin Kırallığı. Cemiyeti Akvam tarafın
dan idaresi İngiltereye verilen ve Y abudilikle Araplığın mUthio bir 
mücadele sahası haline gelen böyle bir yerde, mevcut mevzuata 
rağmen kırallık tesis edilebilir mi, edilemez mi? Burası meşktlktur. 
Fnkat Yahudi liderlerinden ve aabık Hint Umumi Valisi Lord Riding'ın 
de bu iş için buraya geldiğinin söylendiğini kaydedersem şaımayanıL 
Paşanın Suriye tabiiy)'ctine geçeceği rivayetleride mevcut oldujıJna 
göre bu nrap saçını ayıklamak hayli mUşküldOr. 

- AhJ biraz dnha lmr yağsa 1 
- Kömürcü ıııüsünUı r? 
- H:ıyLr, Belediye Meclisi aıaaınd•oım. Malümya: On sc\.iı 

bin liraya aldığımız kar makinesi. ancak yir•İ ~••tlaa yu" .. J.lijilt· 
deki karlt:ır& temi:tliyorl 
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(Halkın Sesi J 
Devlet Adamları
nın Şeker Gibi 
Tatlı Sözleri 
1'ahdidl Teslihat Konferu•ı~ 
da bütOD murahhaslar natuk
larmı a8yledller. Hepsinin •t
amdan teker ~bl aözler ~aktı. 
Fakat yine bu sevahn hiçbi
rinin fikri diteriolnklne uymu
yor. Bu garip •aziyet kartı
f1Dda g8rüştGt{lmG:ı: karileri
miz bize fUnlan söylediler. 

~mil Bey C Tophane S.rakah-.el., U ) 

- Biltün dünya harpten bık· 
mış ve bezmiştir. Harbi menede
cek Ye insanlann 61dürülmesi için 
hazırlanan ıillhlan tahdit edecek 
her ciddi tedbiri semavi bir ıes 
ıibi takdiı etmiye amadedir. 
Binaenaleyh bu lradar ehemmi-

• yetli telakki ettiği bir gayeyle 
eğlenmek hiç kimsenin hatırından 
geçmez. Fakat bugünkü tahdidi 
teslihat teşebbllsü ve son içti
malar irili ufaklı bütnn milletlerin 
matbuatına bir hezel mevzuu 
olmuştur. Tuhaf tuhaf resimler 
ve karikatürlerle ( Tahdidi Tesli
hat Konferansım) alaya alıyorlar. 
Ben bunda da Cemiyeti Akvam 
gibi bir manasızlık seziyorum. 
Burada gizli entrikalar çevriliyor. .. 

bıaan Şefik Bey ·Slrlıed K8prDIO han 20-

- Tahdidi teslihat konferan· 
moda en makul ve mantıki teklifi 
bizim murahhaslarımız yapmışlar
dır. Samimi ve ytlrekten gelen 
temenniler blSyle olur. Diğer 
ua da bizim teklifimizi hoş 
•e makul bularak alkışlamışlar. 

ikinci bir dl\nya harbi yir
minci asır medeniyetinin dibine 
incir çekirdeği dikecektir. Mil
yonlarca insan kendi keşiflerinin 
kurbanlan olarak öleceklerdir. 
Milletlerin idare mes'uliyetini 
Gzerlerine alan büytık siyasiler 
bu akıbeti nazari itibara alarak 
uyuşsalar çok iyi afur. .. 

Sabri Be1 C KW"uçq•• Me:ıarhll ••· 
..Ueıl 53) 

- ( Cami nckadar bilyllk 
olursa olsun imam bildiğini okur.) 
işte Çin - Japon harbi. Sözde 
bir Cemiyeti Akvam vardı. Çin 
Ye Japon da burada aza idi. Bu 
cemiyetin nizamnamesi böyle bir 
harbin menedilmesini emredi
yordu. 

Neye mini olamadılar? Ce
miyeti Akvam böyle intihar et
tikten sonra o cemiyetin bir eseri 
tlan Tahdidi teslihat konferansından 
bilmem iyi bir netice umulur mu? 
lnşaallah diyelim de fU konferans 
ailihları tahdide muvaffak olsun. 

Benzinden 
Tasarruf 
Yapılacak 

Memleketimize hariçten her 
sene milyonlara liralık benzin 
ithal edilmektedir. Ticaret Odası 
bu benzin ithalAtını azaltmak 
için hariçten gelecek benzinlere 
dahilde istihsal edilecek ispirto
lann karı~tırılatak motörlerde v~ 
makinelerde kullanılması için tet
kikat yapmağa başlamı~tıı·. Bu 
suretle Memleketimizde her ıene 
ıorada, burada çürtlyen sebze ve 
meyvalar ispirto sanayiinde kul
lanılacaktır. Ayrıca Maden kö
mllriiniln tasfiyesile elde edilen 
"benzol,, ismindeki maddenin de 
Tilrkiyede istihsali için tetkikata 
girişilmiştir. Söylendiğine göre 
benzol istihsali Türkiyede büyfik 
bir kimyayı snıai şubesi tesisine 
vesile o\acakbr. 

Manto H1rsızı 
Rebeka isminde bir kadın, 

Şehzadcbaşında Taşodalar soka
kağında Leman Hanımın kapısmı 
kırarak eve girmiştir. Bu kadın 
hırsız, Leman Hanımın manto
sunu çalıp kaçarken yakalan
mışbr. 

Ediplerimiz 
Dün Halk Evine Ait Bir 

içtima Yaphlar 
Yann kUşat resmi yapılacak 

olan Halk Evine ait bütün hazır

lıklar ikmal edilmiştir. 
Halk Evinin edebiyat, diJ, ta

rih şubelerinin teşkili hakkında 
ihzari bir içtimaa davet edilen 
edebiyat ve fikir hayatına men
sup 40-50 münevver dün saat 
ilçte fırkada bir içtima aktetmiş
tir. lçtimaa Celil Sahir Bey riya
set etmiştir. Uzun müzakere ve 
münakaşalardan sonra bu şube
lerin CümhUriyetçilik, liyiklik, 
milliyetperverlik ve halkçılık 
esaslarına sadık kalmak şartile 
ve her türlü müdahaleden azade 
olarak bitaraf ve müstakil bir 
şekilde çalışması takarrür etmiş· 
tir. İçtimada hazır bulunanlar 
aza kaydedilmiştir. 

Gelecek cuma günli Cağaloğ
lu Halk Evi Merkezinde diğer 
münevverlerin de işlirakile umu
mi bir toplantı yapılacak ve bu 
içtimada heyeti idare intahap 
edilecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Katil Meydana Çıkarıldı 

Mühür Ve Yelek Polise 
Muvaffakıyet Kazandırdı 

Huköyda oturan Şirketi Hay· 
riye demirci ultaJanndan Abdul
lah Efendinin Bayramda 17 ye
rinden bıçaklanarak öldllri1ldil
ğünü yazmıştık. Zabıta bu 
esrarengiz cinayetin failini şu 

suretle yakalamıya muvaffak ol
muştur: 

Maktul, her vakit yattığı de
mirci dükkinmm iistllndeki oda
sında maktul bulunmuştu. Katil, 
maktulün elbiselerini de ahp kaç
mış ve ölünün ibtüne bir battaniye 
örtmilştilr. Polisler, dükkandaki 
taharriyatında yabanc• bir yeleğe 
tesadüf etmiştir, bu yeleğin ce -
binde "Haydar,. ismfode bir mü
hür bulunmuştur. Polis bu iz 

Tam Zamanında .. 

Ozerinden yürtıyerek katil Hay
darı yakalamııbr. Katil 17 - 18 
yaşlarında bir gençtir. Cürmünft 
itiraf etmiştir. Abdullahı bir kah
vede tanıdığına, Abdullabın ken
dine iş bulacağım vadettiğini 
birkaç defa kahvede göriiştükle
rini ve Bayramda odasma davet 
ettiğini söyleıuiş ve demiştir ki: 

" - Odasında beraber rakı, 
esrar içtik. Kendiği kaybettim. 
Akbm başıma geldimi zaman na
musumu kaybettiğimi anla iım . 
Bunun üzerine birkaç yerinden 
vurdum, ve öldüğünü gözlerimle 
gördükten sonra çıkıp gittim,.. 
Faili meydana çıkaran polisler 
taltif edilecektir. 

Ayasofyada 
Bir Maznun Harice Kaçar- Amerikalı Tarih Mütehas-

ken Yakalandı sısı Faaliyete Başladı 
Bir müddet evvel, Galatada Aynsofy;a camiinin tarihi ve 

oturan Abdu\lah oğlu Haydar is- kıy.metli mozayıklarım meydana 
minde bir franh, Metresi Eleni- çıkarmak için şehrimize gelen 
yi bir kıskançlık yüzünden baca- Buston şehri Bizans Enstitüsü 
ğmdan yaralamıştı. Hadiseyi mü- Müdürü M. V ete Mor faaliyete 
teakıp yakalanan Haydal', Eteni- başlnmştır. Bu Alim, bütUn mas-
nin yarası hafif görülerek tabii- raflar kendine ait olmak llzere 
ye edilmışti. Fazla kan zayi Müze idaresinin nezareti altında 
eden Eleni hastanede öldüğün- mozayıklan meydana çıkaracak-
den Haydarın tevkifi takarrür tır. Profesör camiin duvarlarında-
etmiştir. Günlerd nberi aranıp ki mozayıklann seyyar ve müta-
bulunamıyan maznun, dün vapura harrik iskeleler iizerinden fotoğ-
binip firar edeceği esnada zabıta raflannı alacaktır. Fotoğraf ve 
memurlarımız tarafından yakalan- harita hazırlandıktan sonra ltal-
mıştır. yadan gelecek mlltehassıslar aıva 

Ticaret Odası Kongresi 
İstanbul Ticaret Odası kong

resi gelecek ay toplanacaktır. 
Oda raportörleri kongrede okun· 
mak Uzere şimdiden bazı rapor
lar hazırlamağa başlamışlardır. 

Bk Kaçakçı Yakalandı 
DUn gümrük muhafaza me

murları Galatada Şakir oğlu 
Şevki isminde birini sigara kağı
dı ve tütün kaçmrken yakala
mışlar ve mahkemeye vermişler
dir. 

Telefon Bozuldu 
Fırtınaların teeirilc dün Ankara• 

latanoul telefonu bozulınuş, derhal 
tamirine başlanmıştır. 

ve badana altında kalan moıa
yıkları meydana çıkaracakbr. 

Bir Duvar Yıkıldı 
Dün gece Galatada bir oda

nın duvarı birdenbire yıkılmış, 
fakat içinde oturan Hatice Ha
nımla çocuğuna bir ıey olma
mıştır. 

Hileli lflAs Edenler 
Hile ile iflas etmekten maz

nunen Ağır Ceza Mahkemesinde 
muhakeme edilmekte olan ecza 
tüccarı Naci ve Keğam Ef. lerin 
muhakemeleri dün neticelenmiş 
ve ilcisi de birer sene ağjr hapse 
mahküm olmuşlardır. 

Günün Tarih.: 

Şehir Meclisinde 
Mecidiye Köyü Şehir 1-lu

dudu Dahiline Alındı 
Ş.lalr Meclisi dün öğleden sonra 

toplanmı1t Mecidiye köyünün şehir 
hududu dahiline nlanmaıı meselesin! 
ıarütmüttür. Kısa silren müı.akere
den sonra köyün teh"r hududu dahi
line alınmasına karar verilmiştir. 

Bundan sonr:ı Belediye ikbsat Ntı
dürlltGnGn tahsiıah l'Örüşülınilf1 
mGdOre 270 lira maaş verilmesi ka~ 

bul edilmiştir. Gelecek celaede 
Fllurya pilij'nrı hakkında Belediye 
reiaiala teklifi münkere edilecektir. 

Yeni Gelen Altınlar 
De•l•t Bankuı hesabına gelen 

altınlar Darphaneye götürülmüş, 

ayarlarmın tetkikına başlanmıştır. 

Bir miktar altın daha gelecektir. 

Yeni Bir Kadro 
lnblsarlarm tevhidi meselesini 

telcik e~en komisyon umumi ınüdür
lük ~çln bir kadro hazırlaınıya 
baflamıthr. 

Tanzifat Ve Tenviriye 
Haber alındığına göre belediye 

çöp ve ışık vergiıini yüzde otuı 

niıb~tinde artırmıya karar vermiştir. 

Başvekil Paşa 
Batvekil ismet Paşa dün şehrl

mlae •eldikten aonra Dolmababçe 
ıarayında Reisicümhur Hz. lerine 
müllkl olmuştur. Burada kalacatı 
birka~ J'Ün zarfında husuıi işlerile 
meuul olacat• haber alınmaktadır. 

Dün Gece Bir 
Apartıman Yandı 

Din rece saat dokuza doğru U
Jellde Millet caddesinde manifaturacı 
Oamaıa Nuri Ef. nin dükkanından 

yanırın ~ıkmıttır. Havanın rüzgıirlı 
olmaıı ateşin sür'atle genişlemesine 

sebep olmuft:.ır. ftfaiyen in gayretine 
ra#ınen Oıman Efendinin dükkanın· 
dan maada ıütçü Y orgi Ye yufkacı 
l•mail Efendinin dükkanları ve üç 
katla bir apartıman yandıktan onra 
alet sandürülmüştür. 

Bir Su:kast Haberi 
Arnnutluk Kırahna bir suikaat 

yapıldıtına dair bazı gazeteler bir 
fayladan bahsetmişti. Bu şayianm 

aılı olmadığı bildlrilmektedfr. 

Yaman Bekçi 
Çalıştığı Sakal Dükanın

dan Eşya Çalmış 
Galatada Talat Beyin bakali

ye mağazasmda gece bekçisi 
olan Ahmet, kendine emniyet 
edilen mağazadan okkalarla kab-

l 
ve sabun çalıp kaçarken yakalan• 
mışbr. Bekçi, serbest bırakmalan 
için polislere ıo lira da rüşvet 
teklif etmiştir. 

""'I 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Çamaşırcı 

J : Hasan Bey - Allah Allah... on 
.gündilr bir çamaşırcı aradım, bulamadım. 

2 : Hasan Bey - Hanımcığım ... bizim 

çamaşırları yıkar mısm ? 

3 : Hasan Bey - Daha neler ayol. .• 

bizim ev kalaba} k değil, üç kişiyiz, kun

dakta çocuk ta yok. 

4 : Çamaşırcı - Kundakta çocuk yok 

amma her tarafta grip var. Mendil ve örtü 

yıkamak için çağıran çağırana... camn 

iaterael 
Şurada bir kadıncaiız varmıf, bir de ona 
ıideyim. 

Çamaşırcı - Yıkarım amma on lira 
alınm. 
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Hergün 
-

T alıdidi Teslihat 
Kon/ eransında 
Rus Tezi 

• Cenevre (Hususi) - Cenevre 
mehafilinde aabarsı:ılıkla beklenen 
SoVJet Rusyanın noktai nazan 
da Dihayet bugün anlaşıldı. •1Sal· 
le de la Refc.rmation,, da iğııe 
atacak yer yoktu. Salon o dere
ce kalab:llıkb. 

Bu suretle bir insanın, her 
tilrlQ tahavvüle rağmen. daima 
ilk ft gençlik terbiyesinin tesiri 
altuada kaldığını bir daha görmOf 
oldular. 

Hazırun tam elli yedi dakika 
kllnnyü işgal eden Sovyet Rusya 

~.Hariciye Komiseri Litvioof Yol~ · 
, dqm bir sinagoııda vaz' eder 
glbJ mnlarrit bir sesle ve İngi• 

'ffizce söylediği nutku dinlediler 
~4'e a;rendiler ki, Litviuof Yoldaş 
~lr Leh Musevisidir ve hahamlığa 
!bamlanmış, haham mektebini 
·J>itirmi~, sonra içtimai kanaatle
. dnl değiştirmiştir. 

Şive pek düzgün oimadığa 
ipn Anglo - Saksonlar da bu 
nutka takip edebilmekte mUşkll· 

jtlt cektiler ve kat'i bir fikir 
edinmek istiyen murahhaslar m.., 
tlalere müracaatte muz.tar kal· 
dılar. 
i Bu. işin biraz da latife tarafı, . 
telellm sadede: 

Utvinof Yoldaş, kürsüye gel• 
diii zam3ıt ortalıkta derin bir 
ınktt vardı. 

Hatip mevkiine çıktı. etrafa 
gözden geçirdi. Nazarlan bilhas
tP localarla balkonlar üzerinde 
durduktan sonra şu mukaddeme 
He dze başladı: 

- Rus hükümeti, ne harici 
bir tesir icabı, ne de kat'ı muka
teleler neticesi olarak bu konfe
raua iştirak etmek tasavvurunda 
bulundu. Teessüsü gunun• 
denberi harbi, milli bir alet 
olarak kullanmıyacağıru ilin 
etmiftL Bunu, hep burada 
laazır bulunanlar bilirler. Sulhn 
iltizam için, devletlerle teşriki 
oıesayi etmekten geri kalmadık. 

Litvinof Yoldaş bu mev .zu da· 
bilinde bir müüddet daha söz 
IÖyledikten som·a, Çini- Japon 
harbini ima etti: 
-Mümessi:leri aramızda bulunan 

Cemiyeti Akvama mensup,ve 19'l8 
Paria Misakını imzalamış iki 
devlet. filen harp etmektedirler. 
Bunların birisi, ötekinin toprak· 
lan-. visi mikyasta işgal etti. 
Cemiyeti Akvam ne yaptı? 

Bu gibi hadiselerin dünyanın 
bir başka köşesinde daha çıkmı• 
)'acatıbl kim temin edebilir? 

Ru murabbasının bu sözleri 
derla bir tesir yapmıştı. Çin 
tllurahhaslan nutkun bu kısmım 
tlkıtLyorlardı. Japonlar biribirle .. 
rine baktılar. Sonra Litvioof 
\' olclq. emniyet meselesine ve 
Franaaz teklifine temas etti. Ez
t8nı.1e dedi ki : 

Son Postanın Resimli Makalesi lt- itidal Ve Basiret "1-

1 - insan ne ekerse onu biçer. 
Ekilen butaayın yerinde patates 

bitmediği fibi fenalık J•pua da iyi· 
liklo mukabele a-örıneL 

2 - Herke•in kabiliyeti mahdut• 
tur. Tafıyanuyaea~ı kadar sırbna 
yük vurulan bir haynn. nihayet 
1an yolda kaı:a 9kaf'mı1• mah· 
ldlmdur. 

S - Ne 1rayı:ı uyandıracak ha· 

reket yapınız, ne yapıl:smıyacak ka

dar fÜf iş isteyiniz. itldil ve ha· 
.!ret daimi rchbuiniz ot.un 

• 
TELGRAF HABERLERi 

V ş ng İst im arı Önünde 
anlı B • r Mu ıarebe Başlıyor ı 

Çin Tayyareleri Hazırlandı 
--.._ ---

Londra, 17 ( D. Hususi )-Şanghay- 1 kıyorlar. Japon umum kumandanı 
dan bildiriliyor: Çin Kuvvetleri umumi jeneral Uyeda. Çin kuvvetlerinin geri 
bir Japon Taarruzuna karşı cephe tah- çekilmesi için Çin kumandanına bir 
kimahna devaın etnıektedir. Bütün Ültimatom vermek kararındadır. Büyük 
teşe~büs!«:re. r~ğmen ~üyük muharebe muharebe her halde Voşung mıntaka
gaynkabılı ıctınap hır hale gelmiştir. sında başlıyacaktır. 
Japonlar son dakikaya kadar külli- .. · 
yetli asker ve mühimmat ihraç t · _ Tokyo, 17 ( A.AJ - Japon ultırrıato-
lerd!r. Muharebenin çak kanlı v: ~i1~.. nzunun Şangha~l}daki Çin kuvve~leri_ ku
detlı olacağını anlamak için uzun tet- mvndanına 24 saate kadar tevdı edılece
kiklere hacet yoktur. Cinliler Çin hava gi söylenmektedir. Hükunzetin tasvibi 
kuvvetine tam bir enıniyet nazarile ha- daha şimdiden temin edilmiştir. 

Mançurivi Çinden Ayırdılar 
Tokyo, 18 (A. A.) - Mançuri ve 

Mongolistanı ihtiva edecek olan yeni 
müstakil devlet, Şubatın 18 veya 19 uncu 
günü lazım gelen ihzarah yapmıya 

memur edilen · siyasi merkez komitesi 
vasıtasile istiklalini ilan edecektir. 

( Çin - Japon muhasamatma dair dün gece ya
nsına kadar gelen telgraflar. on birinci sayfamızda 
bulacaksıoız. ) 

80 Bin Lira 
-

lzmir Rıhtım Şirketi Bu 
Parayı Niçin Vermiş? 

lzmir, 18 (Hususi) - Rıhtım 
Şirketi tahkikatı devam etmek-
tedir. Öğrendiğime göre tirketin 
ilk teşekkül zamanından bugiine 
kadar yaptığı yolsuz ve kanunsuz 
işlerin miktarı pek çoktur. 

Bu suiistimallerdeo birçoğu 
evrak, vesika ve rah.amlarile tes
hil edilmiştir. Şirketin son komi
aeri olup Avrupaya firar etmiı 
bulunan Emin Beyin şirketten 
(80) bin lira vurduğu kuvvetle 
ileri siirülmektedir. Rıhbm Şir .. 
ketinin bn kadar bol b~r parayı 
ne gibi menfaat mukabilinde 
verdiği de ayrıca tetkik mev
zuudur. 

Fransada 
Siyasi Buhran 
Uzun Sürecek 

Paris, 16 (A.A) - Reisictım
bur M. Dumer'in yapmlf olduğu 
mUşavereler~ herhangi bir neti
cenin tahmin edilebilraesine kafi 
gelecek derecede ilerlemiş de-

gildir. Fa1.tat, bütün fikirlerin 3 
nokta etraf.oda mutabakat peyda 
ettikleri mOşahede ediliyor. 

Birincisi M. Tardiyö ile M. 
Pol Bonkeur tarafından Cenev-
rede esasatı izah edilmiş olan 
Fransız harici siyaset tarzınm 
muhafazası. 

ikincisi, balib8%ırdaki devrei 
teşriiyenin hitamı11dan evvel her 
iki meclis tarafından bütçenin 
tasdiki lüzumu. 

Üçüncüsü, teşrii intihabahn 

Mali Tetkikat 
Komisyon ilk lçtimaınt 

Dün Aktetti 
Anlara, 17 ( Hususi )- Fırka 

prupunun intihap ettiği yirmi 
kiıilik mali tetkikat komisyonu 
dün ilk defa toplanarak tetkika· 
tma başlamııhr. Tetkikat on, 
on beş gün kadar sllrecek ve 
neticede bit rapor baxırlana ... 
cakbr. 

icrası tarihinin uzun bir zamana 
tehirinden mlltevellit mahı:urlann 
mevcudiyeti. 

Maamafıh, her ne olursa ol
sun M. Dumer, buhranı biran 
evvel bitirmeği arzu etmektedir. 

(Beşinci uyfamırdakl uhllltı li\tfea 
olıı.uyunuz) 

- Emniyet kelimesi, bizim 
~l&Jlfımıza göre, taarr~za k~~şı 
bir emniyet me!'elesı degıl, 
bir daha barbolmaması için, bir ::::=-==-_ :c::.- ==- -::::·-=- =_=_ :::._=_ =_;=_ =_=_ =_=_ =-=-_=_=_ =-=-=_ =_ =_ =_ =_ =_ =c::._=_==_=_=_= __ - -----------------------, 

enı.u,et usulü manasına alınıyor. , /C>S TER ı·NA N, ı"s TER ı·NA NMA ·' Frauaz teklifi bu suretle hede-
finden kamilen uzaklaşıyor. Bey-
1\elmilel bir kuvvetin ihdasile, 
İlk taarruzu yapan devlete ne 
suretle karşı konulacak? Taarruz 
\'azlyetinde bulunan devleti Ce· 
illiyeti Akvam nasıl tayin ve 
teıbit edebilecek? Beynelmilel 
lwnetin harekeı9e gececeğine ne 
zibi teminat verilebilir? 

1 Devamı 8 inci sayfada ) 

Hükumet itbalib tahdit ettfki ;zaman, şek~ri 
evve li kısmen kontenjana tabi tutmak istedi. 
Çünkil memlekette iıtihıal edilen şeker, dahili 
ihtiyaca kifi gelemezdi. Şeker fabrikntörleri sureti 
mahsusada Anlı:araya ııittiler. Fiatlerini nrttırmıya
caklal'Jnl vadederek tekeri kontenjana tibi tuttur
nnya muvaffak oldular. 

Filhakika bir iki ay fiatlerde bir tereffü görül· 
medi. Şimdi sular durulunca derhal iş cleğlştL 
Fabrikatörler 35 liraya verdikleri şekeri 42 liraya 
çıkaf'dılar. Bu yüzden şeker işliyt:n müesseseler 
ça!ışamaz hale geldiler. 6000 amele itsiz kalmak 
tehlikeıine maruzdur. Bu misale bakarak bh:de 
verilen söıuı fazla ktymet verildiğine arhk, 

iSTER iSTER INAN.M.4! 

r 
Sözün Kısası 

Mahut 
Çamaşır 
Anketi 

' 

-----------P. s.-
Mahut çam at ır anketi hakkm-

da mektuıJar alıyorum. Bugün 
" Susığırhk " tan gönderilen ve 
imzası ile hüviyeti cebimde mah
fuz münevver bir zatin uzun mek
tubundan parçalar alacağım ı 

"Acaba bu efendiler bllmiyorfar 
mı ki 14 mi!yon TürkOn lbkal 1t 
milyonu tuvalet, manikür, daha 
bilmem ne anasraflannı kalpleri aız· 
hyar11k, tiksinerek okurlar. Efendileri 
Kalemlerini& kalplerimizi neşterU1or, 
her bir rakam vatandatlarmı.ıın yü. 
züne bir istihza tam•n rapıfbrıyor. 
Biraı in.af L. 

Siz yirmi beş lirayı tek bir çora• 
ba vereni, Hnede 1200 lira yaltmı 
ejbiaeıine nrfedeni .IUarkea. halkıD 
gazeteıi olan Son Pot1ta, bayramda 
çırılçıplak çocukları giydirmek için 
bütün ses:Ie memleketin d6rt k6fe
sine bağınyordu. 

"400 liraya manto, 150 liraye bl. 
kat ıelbise, ayda bilmem kaç t:ıno 
şapka, potin, çorap, boyunbağı, fani· 
la, gömlek diye bağırmakla efk!ra 
umumiyeyi temıil ettiQ'inizi mi uo
nediyorsun uz?,, 

İcap ederse hüviyetini de bil
dirmiye hazır olduğum bu mü
nevver kari, ıüphesiz, o gazete
den ~iyade efkan umumiyeye 
tercümandır. 

Belki o muharrirler de içiao 
düıtülderi bataldıktaa silkinip 
çıkniak için arbk iddialanoda 
ısrar etmiyorlar : Diln o soğuk 
neva, bana dair şaşkınca birtakuo 
satirlar karalamış. fakat milna-
kaşanın mevzuunu biç ortay~ 
koymamış. Yalnız, dünya mizah ga· 
zetelerinde bio defa yazılruı bayat 
bir Lihur şah fıkrasını beninı 
yazıma tatbik etmiye kalkmı:ı. 

İşkembe çorbasmdan paçavra çı
karmış da, Lahur şah çıkmazmış. 
benim yazımda işkembe çorbası 
imiş. Bu ibda ve icat kabiliye
tinden mahrum, sulu beyin, kafa
tasının içinde, benim yazımdan 
fazla işkembe çorbasına benzer; 
çünkü bütün yaııları bCSyle ora• 
dan buradan devşirme, adi bir 
işkembeikübra mahsulüdür. F0

akat 
meseleyi çorbaya çevirmeyelim 
ve mevzudan kaçmayalım. 

Her ne olursa olsun bu gibi 
ııeşriyat süprüntülerioin mahiye-
tini mutlaka ortaya vuracağım. 
Ondan sonra da iş benim kale
mimden çıkacak, süpiirgeye ait 
bir vazife olacakhr. 

Buhran Vergisi 
Serbest Meslek Sahiplerin
den Ne Suretle Alınacak? 

Ankara. 17 - Mecliste bu 
devrede tetkik edilecek olan 
yeni kazanç lAyihua serbest 
meslek erba~ına da maktu ver
giye tabi ~ttuğundan _ kaza~ 
vergisi varıdabnm çogalacagı 
tahmin edilmektedir. Scrbeıt 
meslek erbabının, verdikleri ka-
zanç vergisi yekununa göre ve 
muayyen bir nisbet dahilinde 
buhran vergisine tibi tutulmalen 
muhtemeldir. ----Tayyareci Kost 

Roma, 18 (A. A) - Tayya
reci Kost ile arkadaşları, dlio 
akşam buraya gelmişlerclir. 

Nurettin Paşa 
Vefat Etti 

Me.rhum M:lşir İbrahim Pa~t\· 
nm oğlu, sabık birinci ordu ku~ 
mandam ve Ali Askeri Şun 
Azalıgmdan mütekait Ferik Nu
rettin Ps. irtihali darıbefca ct-
mişlir. Cenazesi 19 şubat \132 
cuma günD ( yarrn ) öğle vn:<t1 
KadıköyUndcki evinden kaldınl ıtı • 
caktır. Ke<lerciide ailesino bc:ı)'Uflt 
taztrct ulunur. 

Allah rahmet eyluia. 



4 Sayfa 

Kulagımıza Çalınanlar 

Dört 
Hizmetçi 

Bu asrın bitip lükenmiyen 
dertlerinden biri de hizmetçi me
melesidir. Hemen btitün dfinyada 
hizmetçi buhram var. Bizde de 
bundan şikayet etmiyen pek azd1r. 

Dün, karlr havada, Samatya• 
dan şimendifere bir genç ktzla. 

bir de genç erkek bindi. Karşıma 
geçip oturdu1ar. Bakııları, duruı~ 

ları , oturuşları ilan ediyordu: 
Bunlar ya iki sevğili, ya iki ni • 
ıanh, yahut ta iki yeni evliydiler. 

Çok merakla kalmadım. On
lar söze başlar başlamaz anla· 
dım ki henüz sevişme devresinde 
idiler. Fakat, iş epey ilerlemiş, 

nişanlanm:ya ve evlenmiye karar 
"ermişler. Ala. Allah bahtiyar 
etsin. 

Kaz dedi ki: 
- Karar karardır: Şişlide 

apartıman tutacağız, de~l mi? 

Muhakkak. 

Bir de radyo alacak mıyız? 

- Ona gelinceye kadar daha 
..Jer var amma, peki, alırız. 

- En aşağı dört tane de 
lmıoetçimiz olmalı. 

Kız bunu söyleyince delikanlı 

OfttUnceye vardı. 
Ne düşünüyorsun ? diye 

Hrdu kız. 

- Vallahi, tutacağımız hiz
metçi herhalde dörtten çok fazla 
olacak. 

- Öyle mi? 

- Evet. Hizmetçi dediğin 
durmaz, biri gelir, öbürü gider, 
ayısı elliyi bulur ! 

Tarih Ve Spor 
Gençlerimizde spor merak 

aalfım. 

Tarih muallimlerinden biri gil~ 

)erek bize anlattı: 

- Geçen gün derste: Karta
ca muharebeleri hakkında ço· 

cakları yolama edeyim, dedim. 
bir talebeyi derse kaldırdım: · 

"- Kartacahlar galip mi 

ıeldiler, mağlup mu oldular? 
diye sordum. 

"Çocuk, masum gözlerini 
•rak: 

"- Hangi maçta? demez mi? 

Aero KIUbün Baloları 

Bu akşam Aero klübünde bir 
-Tayyareciler gecesi,, tertip edil· 

miftir. Ecnebi ve Türk tayyare

ciler, sefirler, matbuat erkanı 

V'diyet ve Kolordu kumandanJarı 

davet edilmiştir. 

Salonda güzel orkestra bulu

nacak bu pazar gecesi de klüp 

uaları ve ahbabları arasında 

mukeli bir balo verilecektir. 

Baloda geyinmek hususunda bi~ 

rioci gelenin tayyare iJe meccanen 

Parise gitmesi temin edilecektir. 

Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu ciltte birinci 
cilt gibi yirmi formadan mii
rekkeplir ve fiali daha ucuz
dur. Escı· ince kağıda basıldl
imdan hacmi de kiiçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Ercişte Kızak Safası 
-

Mevsiminde Ercişte Kızak Kış 

culuğunun 
Yol-

Ercif ( Huıu· 
si ) - Biliyorum 
ki gazetemiz ka· 
rilerinden birço
ğu bizim ka1a
bayı görmemiş

lerdir. Şimdiki 
halde yalnız is
mini işitiyorlar. 

Fakat buraya 
gelenlerin çabuk 
alışıp ısındığım 

söylersem hiç 
hayret etmeyiniz. 
Diyebilirim ki bu
rası çok mesut 
bir kasabadır. 

Esasen halk bi-
ribirine candan bir samiınİ}'etle 

merbultur. Kasabamız yaz mev
siminde çok şirin ve eğlencelidir. 
Fakat kış mevsiminde de burası 

çok şiddetlidir. 
O kadar ki bir aralık yollar 

tamamen kapanır, nakliyat hu
susunda çok müşkiilat çekilir.Yaz 
mevsiminde kasabamızın diğer 

şehirlerle ve deniz yolile irtibatını 
otomobil1er ve diğer nakil vası

taları giizelce temin eder. Kış 

Zevkine Doyum Olmaz 

Erciş kasabasının karlı manzarası 

gelince iş değişir. Nakil vasıtası 
olarak ortada deve ve kızaktan 

başka birşey göremezsiniz. Bazan 
kervan hayvanlarınm bile kımıl
daması imkafl haricinda kalır.Fakat 
bütiiıı bunlara rağmen kışın şarkın 
otomobilleri olan kızakların da 
hususi bir zevkı ve safası vardır. 

Bilhassa üstii ve etra[ı kapalı 
olan kızaklar dahilinde seyahat 
eden yolcular okadar rahat 
ederler ki adeta kendilerini 

odalarında, man· 
gallarmın batın

da oturuyor sa
nırlar. Çnnki bu 
tekilde yolcu· 
luk sarsıntısız 

geçtiği için kı· 

zaklarm içine bi

rer mangal yer

le,tirilir • Hele 
soğuk f aıla o-
lup karlar don

duğu vakit kı

zak yolculuğu

nun tadına do-

yum olmaz. 

Fakat bu yolculuğun tehlikeli 
tarafları da vardır. Bilhassa 

Nemrut dağınm şimal eteğine İsa· 
bet eden ( Rahva ) yı geçmek 

hazan imkansız bir haldedir. 

Boğucu tipilerin burada yolcula

rın lıayatmı da tehlikeye düşiir

düğünü söyliycbilirim. Bununla 

beraber ( Erciş ) oturulacak ve 
yaşanacak bir vatan köşesidir. 

Vamık Faik 

Muğlada Havalar l Maden Ocaklarında Bir 
İyi Gidiyor A J p I d 

Muğla, 16 (A.A) - Havalar me e arça an } 
3, 4 gilndiir mutedil ve yumu~ak , 
~itmektedir. Vilayetin her tara-
fında faydalı yağmurlar yağmış-

tır. Çiftçiler işlcrile meşgul ol· 
mıya başlanuştır. Bu sene zeriyat 
miktarı geçen seneye nisbetle 
fazladır. Havalar ilk zamanlar 
iyi gitseydi zeriyat miktara geçen 
seneye nisbetle yüzde kırk fazla 
bulunacaktı. 

Muğla, 16 ( A.A) - Umumi 
Vilayet Meclisi bugün açılmıştır. 

VilAyetin bir senelik mesaısım 
gösterir izahname ok1 ınmuş ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Antepte 
Soğuklar Tahamınül Edi
lemiyecek Kadar Fazlad~r 

Gaziantep (Hu.;;us.ij- Buralar
da yerHlerin on beş scucdir gör· 
medikJeri müthiş bir soğuk oldu. 
Evvelce yağan kar F evzipa~ a, 
Nizip ve AkçakQytın!u yollarında 
miinakalatı kısmen durgunla;;tı

racoık derecede fazla idi. Hüvi
yeti meçlwl iki zavallının yolda 
donduklıın haber "erilmektedir. 

Diğer taı·aflan menenjit has
talığı da ço~alm:ı.kta iken vak
tinde yapılan ciddi faaliyet saye
sinde alınli derhal aşılaitınlımş, 

bir iki vefattan başka zayiata 
meyd=ıa veı-ilmt!den hastalığın 

önü si.iralle alınmı~tır. 

r~1. H. 

Asri Kaphca 
Bursa, (Hususi) - Asrt Kap

lıca Şirk~ti idare heyeti bir içti-

ma yapmıştır. Bu içtimada !-'eni 
otelin mefruşata için mübayaa 

işine girişilmesine ve ya2 
minde otelin açılmasma 
verilmiştir. 

mevsı

karar 

Zonguldak ( Hususi ) - Kelik - Üzülmez maden mevkileri ara

sındaki havai hatta miHhiş bir facia olmuştur. Bu batta çalışan 

Bartınlı bir işçi evvelki akşam havai hat arabalarından birine Kelik 

mevkiinden atlamış ve Üzülmeze doğru gelmiye başlamıştır. Tam 

Üzülmez: mevkiine iki dakika mesafeye ve havai hattın en yüksek 
bir mevkiine geldiği sıralarda, arkasından gelmekte olan dolu bir 

araba, kabloya bağh olduğu yaydan kurtularak yıldırım süratile 

işçinin bindiği arabaya çarpmıf, bu müthiş müsademe üzerine muva

zenesını kaybeden amele a~ağıya uçarak hurdehaş olmuştur. 

AHMET 

~~~-----------·....,--------~~~~-

Akşehir de [ Ge~te 
Misli Görü/migen Eriyen Karlar Koca Ovayı 

• Göle Çevirdi 
Bır Fırtına Gemlik, (Hu~) - Geçen-

Akşehir, (Hususi) - Bayra
mın dördüucü perşembe günü 

haf;f hafif başhyan fırtına akşam
dan sonra misli görülmemiş bir 

hal almış, sabaha kadar bütiin 

kasabayı beşik gibi sallamıştır. 

Elektrikler cönmiiş, birçok elek
trik telleri kopmuş ve direkler 

devrilmiştir. Ayrıca evlerin ve 
diikkiinların çınkoları da uçmuş· 

tur. Bu sıralarda buraya bir hu
çok saat mesafede bulunan Eğ
rigöz köyünde yangın çıkmış ve 

bt:l·.:diye tulumbası gönderilerek 

bin ıııüşkülalla söndiidİmiişlür. 
T. N. 

Bursada Halk Evi 
Bursa, (Hususi) - Şehrimiz

deki Halk Eı.·inin açılması için 

hazıdıl~lar yapılmaktadır. Cuma 
günü diğer şehirlerdeki gibi bi· 

zim Halk Evi de pdrlak mera
simıe küşat edilecektir. 

lerde bu havaliye yağan karlarm 

mühim bir kısmı eriıni~tir. Ha

valar el' an soğuktur. Fakat bu 
eriyen karlar Gemlik ovasını 

müthiş bir çamur ~öliine çevir
miştir. Çiftçi ve köylünün kısmen 

zarara uğradığı anlaşılmaktatır. 

iki Şerir Yakalandı 
İz·~ıir (Hususi) - Bir müddet 

evvel Kırknğacın İlyaslar lcariye

!'>inden bir kadını dağa kaldıran 
Hasan ve Kazım isıniııdeki na-

mus düşmanları yakalanmışlardır. 
Mahalle muhtarı da bu işle ala

kadar olarak nrn ~1kcmeye veril
miştir. 

Samsunda Voleybol 
Samsun, ( Hususi ) - İdman 

Yurdu ve Şimendifer ta kımlan 

arasında yapılan son VoJ eybol 

maçmda Şimendifer takımı ıaHp 
gelmiılir. 

Şubat t~ .. 

S'öz Aranuzda 

Trende 
ıBir Sahne 

Komparbmanda yalnızım. 
Kampana çaldı. Tren sarsıl4 
Onun yavaş, yavaş harekete g. 
mesi ile beraber kapının açılın., 
ve biribiri ardınca iki hammll) 
kar parçalarını etrafa savurard 
içeriye girip yandaki ııranll 
ilzerine yığılmaları bir olcM 
Şimdi, pencereleri buğulayd 

1 

lokomotif dumamnın içinde uçuşuf 
kovalaşan beyaz .zerreler rilyel 
ufkumu kaplyor. Adeta bir tot
nelde gibiyiz. Gözümlin meşgap 
lesizliği samiamı faaliyete getJ. 
riyor. Gayriihtiyari dinlemJye 
başlıyorum. 

işte duyduklarım: 

Şişman Hanım - Doğrusu h. 
karda, kışta herkesin keyfi içbl 
dükkan, dükkan dolaşamam • 
Karlmana git, Epreme u~ 
Kalerusiden garnitür seç, sonrt 
dantel, krep örneklerine hali) 
bulamaymca başka yerde ara ı 
yapamam, yapamam f 

Zayıf H. - Anne, aen tı, 
onu yapamam, bunu yapama• 
dersin, durursun. Halbuki yapl!' 
cak belli baıh bir itin yok Jd.. 
Nasıl olsa Beyoğluna çıkıyorsun. 
Y olüstU birkaç yere girmek zah
metli bir iş mi? börülecek işim ol
masaydı ben de seninle gelirdim, 

Şişman Hanım- Senin [ne iJin 
var? 

Zayıf Hanım - Kuvafüre gi
deceğim. Saçımı, hmaklarımı 
yaptaracağım. Sonra Nccliyeı ut
rıyacağım. Öğleden soma Ab. 
dürreşitle (yabancı bir zengin Yt 
aanımm kocası olması muhtemel) 
löbon da buluşacağız. Pasaport 
işlerini halledecekti. Biliyorsun kt 
pazara gidiyoruz. 

Şişman Hanım - Allah, Allah 
Neclaya uğrayacağına, kuvafürd4' 
beş saat kalacağına kendi işinJ 
kendin yap efendim . 

Şimdi, iki kadın arasında işm_i. 
zazlı bir süküt başlamışbr. Bu sıra-
da şifman hanım çantasuu 
:lçmış, yüzünün podrasımt dudak. 
larınm rujunu tanzime çahıır. 
Kızı olduğu anlafılan 6blr hanım 
da u.bi, asabi, yeni aJdıjl 

henüz buruşmamış olmaıındaa 
belli olan eldivenlerini bırsl. 
parmaklarına geçirmlye ttf
raşmaktadır.. Bu sırada trea 
Haydarpaşaya gelmiş ft sar
sınb ile durmuştur. Önde 
ıişmam, arkada zayıfı, sesair, 
ıessiz vagondan inerler. Yolda, 
ayrıdırlar. Beraber yürtlmezler. 
Az sonra şişman H. karşısına 

çıkan bir beyle konuşmıya dal
mış ve bu dalgınlıkla vapur yo
luna gidecek yerde iskele civa
rında duran bir otomobile atla
yıvermiştir. 

Genci ise bilet gişesi önünde 
bir delikanlı ile söıe başlamıştır. 
O derece hararetli bir muhavere 
ki bu sırada vapurun hareket 
ettiği bile farkedilmez ve o da 
galiba bu muhaverenin harareti
ne dalarak ters yüzüne, mütoeakap 
trenle evine dönmektedir. Yamn• 
da d:ı, birnı evvel iskelede rast-
12 d:fr ı genç nd:ım vardır. 

Kııa bir tren yolculuğıında 
şöyle bit gC:ı udle tesbit cdili\'erea 
hu \;eiij s•İıncy& .. ~ ouyunlu~uu:ıi 





Bir Ecnebi 
Fıkrası 

Bir hınız, elinde maymuneuk

larla, cennetin kapısına gelmifti. 

Orada duran bir melek. bınızı 

elindeki maymuncukları 

s&-ünce : 

- Hah, dedi, tam zamaD.lllda 

ıeldia, biz de cennetin anahbr
lannı kaybetmiştik. 

Salim Beyin 

Karısı 
Salim Bey mutfakta yemek 

plflriyordu. Kan11 daima ıokakta 

ıeıdiği için, ev itlerini laep 

Salim Bey yapardı. 

On yaımdaki çocuğu, elinde 

hlr gazete ile, l>irdenbire matfa

ta afrdi: 

- Baba, dedi, bak, gautede 
annemin resmi var. 

- Ne olmuş? 

- "Ev kadınlığı" müsabaka-

amda birinciliği kazanmış, 

Hl ZMETÇİ - HANIM 

- Ev darmadağınık, aen 1a
tıyorsun? 

- Ben hizmetçi değilim, lla-
nımım. 

- Şimdi her hizmetçi ba7le 
ı&ylilyor. 

Dört Kebap 
Lokantada bir mUıteri rar

aonu çağırdı: 
- Bir taskebabıl dedi. 
Başka bir milşteri ayni raı

•onu çağırdı: 
- Bir ormankebabıl dedL 
Diğer bir müşteri, ayni ıar-

aondan: 

- Avcıkebabı 1 dedi. 
Başka bir · müşteri de : 

- Beykoz kebabı! dedL 
Garson, mUşteriJere: " Bqfta-

ttıne Beyim 1 " dedikten 10ma 
aşçıya bağırdı: 

- Dört 'kebap 1 

Boş kibrit 
Kutularl 

Bir adam nrkadaşmın cıgara• 
ıını yaktıktan sonra bo a lan kip
rit kutusunu cebine attı. 

Arkadaşı buna dikkat etmişti: 
- Hayır ola? dedi, boş kib

rit kutusunu ne saklıyorsun? 

- Ben bunları atmam, yolda 
cıgaralarmı yakmak için ateı is
teyenlere veririm. 

BU YAZ NELER OLACAK? .. 

Ebali ıehirlerin derdinden kurtulacak, 

( ltbu yaaa karaks,m derdini unutturmalt l~in yazılmıttir } 

Bu sene bir yepyeni banyo dansı çıkacak: 
Her insan ' ndisini sayfiyede bulacak, 
PJijlar hep l.ızlarla, kadınlarla dolacak, 
Cençler bu manzaradan sararacak, solacak, 
Hele biraz sabredin: Bu yat neler olacak! 

Gençler, ayak vurdukça sahilleri yıkacak, 
Cazbant gürültüsünden deniz bile bıkacak, 
Bu hal ihtiyarların cananı pek ııkacak, 
Hele biraz sabredin: Bu yaz neler olacak! .. 

Bilmez.siniz o mevsim koynunda neler gizler: Kazlar hep bidik olup, atılınca banyoya; 
Bakacağız, gözümüz kamaşıp, doya doya 
Yeni İ<'at edilen telli pulhL mayoya! 
Denizi kızartacak dudaklardaki boya, 

TürlO Uirlü olacak kumlar üstünde izler, 
Ne gOzel kadınları yıkayacak denizler, 
Renkten renge girecek sahillerde benizler, 
Hele biraz s~bredin: Bu yaz neler olacak!.. Hele biraz ~abre<lin: Bu yaı. neler olacak!.. 

Sahillerde vuracak körpecik kızlar kulaç 
Hepsinde bir güzel göz .. Hepsinde bir kesik "aç .. 
Kimisi ten olacak, kimisi de utangaç, 

NikAhlılar yanyana, nişanlılar elele, 

Elbette yıkanırlar; vücut banyoya muhtaç! 

Adalara giden halk benziyecek bir ıele, 
Çaınlıklarda yatacak sığmayanlar otele, 
Çok şey göreceksiniz haziran gelsin bele; 
Biraz daha sabredin: Bu yaz neler olacak!.. Hele biraz sabredin: Bu yaz neler olacak!.. 

Birinci Perde 
(Cenevre de) 

Çin murahhası - Reis Efendi, 
Japonlar bize yumruk ahyor1ar 
efendim. 

Reis (Japonlara) - Sizin de 
kırdığınız ceviz bini aşb ha ... Tam 
terki tesJihat konferansının ari
fesinde kavganın sırası mı? Utan
mıyor musunuz? 1ki büyük medeni 
millete yaraşır mı bu? 

Çin murahhası - Reis Ef., 
kabahat bizde değil, Japonda. 
Biz uslu uslu otururken ne diye 
bize sataşıyor? 

Reis (Japon murahhasına) -
Ne buyrulur? 

Japon murabbası - Yalan 
ıöyl6yor efendim. Asıl Çinliler 
bize sataşıyorlar. 

Reis - Peki. Mahallinde tah· 
ldkat yapalım. (Meclise hitaben) 
Efendiler, işte Cemiyeti Akvam 
hesabına mnkemmel bir seyahat 
fırsatı. Gitmek iıtiyen var mı? 

Birçok ıesler - Ben, ben, 
ben; 

Bir ıea - Acelesi var mı Ef.? 
Reis - O kadar acelesi yok. 

Üç ay durabiliriz. 

Korkunç 
ll<inct Perde 

[Çin del 

Bir Çin kumandanı - İşte si
ze teklifim şu: Biribirimizle boğu
şacağımız yerde Çinde J aponlara 
karşı çakalım. 

Başka bir Çin kumandanı -
Peki, başkumandan kim olacak? 

Bir başka Çin kumandanı -
Ben! 

Büsbütün başka bir Çin ku· 
mandam - Hiç bana gelmez. 

Bir Çin kumandanı - Müaa
kaşaya lüzum yok. Aramız.da han
gimizin ordusu kuvvetli ise o baş
kumandan olsun. 

Başka bir Çin kumandam -
All. Bende bin beşyliz kişi var. 
doksan ikisi tnfekli. 

Bir ba ~ka Çin kumandanı -
Bende dokuz yilz on iki kişi mev
cut. Yarısında çakmaklı tüfek, 
ötekilerde de İsviçre bıçağı var. 

Büsbütün başka bir Çin ku
mandam - Bende de bin yüz 
kişi, otuz beygir, iki bisiklet bir
de kulaklıkla dinlenir telsiz tele· 
fon var. 

• 

Piyes 3 Perde 2 Tablo 
Bir Çin kumandanı - Tam 

manasile asri bir ordu. 
Bir öteki - Dörtte üçünUn de 

kundurası var. 
Biri - Kafidir. Siz başku

mandan olun. Allahın iznile fU 
Japon kör.eklerini denize döke
lim. 

Oçuncu Perde 
[Mançurlde] 

Japon Amirab - Pis Çinli. 
Haydi bakalım, cesaretin varsa 
bize harp ilan et. 

Çin reisi - Bende seni ~f
kenden çatlatmak için harp ilAn 
etmiyeceğim. 

(Bombardıman başlar - Tablo J 
Dördüncü Perde 

(Şanı hayda) 

Amerikan konsolosu - Söy
leyiniz, minimini doıtlanm, fU 
Beynelmilel mıntaka haricinde, 
başka bir yerde muharebe yapa· 
maz mısımz? 

Japon Jeneralı- Biz harp et· 
miyoruz. 

lngiliz Konsolosu - Vay nel] 
yapıyorsunuz ya? 

Japon Jeneralı - Askerleri 

BİR SERSERİNİN MERHAMETİ 

Şu milyonerlere acıyorum, milyonlarını barcıya barcıya nihayet bitiriyorlar. 

Sen ne yapıyorsun ? 

- Boyuna sahte dolar basıycmam. 

Maliye 
Tahsili 

Suphi Beye sordular: 

- Mahdumunuz ne tahlil 
eder? 

- Maliyecilik. 

Supbi 8. biraz dilşllndüktetl 

ıoora lllve etti: 

- Şimdiden tatbikata başlr 
mıt olmak için, ayni zamanda 
benden de para tabıil ediyor. 

Uzun Bir 
Tuvalet 

Servet Beyin karası tuvaleÜDİ 
aaatlerce bitiremezdi. Bir gb 
kan koca aeyahate çıkblar. Bw 
radan vapurla Odesaya gidecek'" 
lerdi. 

Kamaraya yerleşirken, Servet 
Bey kamarota dedi ki; 

- Odesaya relmeden evvel 
bizi uyandır. 

- Tabii efeııdim. 

- Fakat iki gün evvel uyaD"" 
du ki bizim hamın tuvaletini 
bitirebilsin. 

AŞK 

- Seviyor musunuz ? Ne bu
dalalık 1 Kimi ? 

- Sizi 1 

öld6rliyoruz. lstihklmlan bollt9 
bardaman ediyoruz, şehirlere yaJtP 
gm Yeriyoruz. Fakat harp yap
mıyoruz. 

Amerikan konsolosu - Ha ... 
Ôyle iıe diyecek yok, affedersi
niz bilmiyorduk. 

Japon Jcneralı - Estağfurullah. 
[Bombard,man devam eder-tablo) 

Beşinci Perde 
(Altı •J •onrıı Mançurlde veya Şangha~ daJ 

Cemiyeti Akvam murahhası -
Affedersiniz, bize "Çin,, ne ta· 
raftadu, gösterir misiniz? 

Yolcu - Artık Çinden eser 
kalmadı efendim. 

ikinci murahhas - Nasıl, na· 
aıl, Çinden eser .•. 

Yolcu - Kalmadı. Hep Ja"' 
pon obüslarile mahvedildi. 

Üçüncü murahhas - Demek 
harp bitti? 

Yolcu - Ne muharebesi?Bö .. 
le birşey olmadı, yalnız top pat• 
ladı, şehirler yandı, Japonlar 
Çini mahvettiler. 

~emiyeti Akvam murahhası -
Muharebe yoksa b izim vazife
miz de bitmiş demektir, değı l mi? 

İkinci murahhas - Ben de <>
fikirdeyim. 



°' .... ...... 



CSON POSTA} da Hanımtegıe bUtün 
rerıçlerin kalp ve atk itlcrind& en eımimi c!ert 
crtaiıdu. Ailenize, doıtlarınıza söyliyemedijini1. 
aık dutleriniı.i Hanımtcyıeye yuuuı. Hanım· 
te1ııe 7• her gUnkü ılltunda veya huıuıt mek
tupla cnap ,-erir. Hınla1teyı.e11l11 fikirleri, birçok 
gençleri büyük mülkUllerden kurtarıyor. 

Dertlerinizi Hanımtegzege Yazınız 
K 

Her Tuvalet 
Ev Kadını · • 

Neler Bilmelidir? ı lşkencesı 
Aşağıda Yazılı Tedbirleri 
Tatbik Etmek Sizi Çok 
Külfetlerden Kurtarır 

T11rbiyeli Çorba 
Çorbaya terbiye koymak is· 

tedJğiniz zaman, ) umurtayı evve
li iyice dövüniiz, sonra damla 
damla ve tedricen çorbaya ka
tmıı. Eğer yumurtanın yalmz 
aansmı koymak isterseniz, o va
lrit içine biraz süt karış,lırımz. 

lf 
Çivi Çakmak için 

Duvara levha veya saır bir 
,ey asmak için çakılan çiviler, 
ekseriya z.aman ile gevşer ve 
tllter. Hem duvarı bozar, hem 
leYhayı dOşllrür. Buna mani ol
mak için, çiYiyi çaktıktan sonra 
pkarmah. Deliğe tahta çakmalı. 
Onan l\zerine çivi çakılırsa, bir 
daha düşmez. 

* 
Bıçak Sapları 

Bıçak saplan paslandığı za· 
man, onları tuza batmlmış yaş 

bir bezle silmelidir. 

~ 
Ayna Yıkarken 

Ayna, pencere, yahut sırça 

billur gibi şeyler yıkarken, suya 
biraz nişasta katmaz. Bu sayede 
cam ü1.erindeki lekeler çıkar, ve 

um parlar. 

* Balık Tavasz 
Balık veya soğan pişirdiğiniz 

laYada ekseriyetle bir koku 
bbr. Bu kokuyu gidermek için, 
içinde su ve sirke kaynatmıı. 

Sonra temizleyiniz. Birşey kalmaı. 

* T mmk Pişirirken 
Ev fmnmda tavuk pişirdiği- 1 

niı. zaman, kabın allına sıcak 
auyu havi diğer bir kapı koyu· 
ınn. Bu ıayada ta\•uk çok yu
•Ufak ve leziz olur. 

* Tırnaklar 
T1rnaklarmı1 bozu}maldan kur

tulmak için arada sırada iizer· 
lerine zeytinyağı sürünüz. 

"" Rahat Ugunıak için 
Geceleri rahat uyumak ıçm 

ılık su içinde biraz karbonat 
uitip içiniz. 

* T<ıvalorı Tenıizlenıek 
Bir tava içinde patates, pırmç 

sibi ni11astalı maddeler pişirdiği
niı ıam:rn tava) ı soğuk su ile, 
yaih maddeler r işirdiğiniz zaman 
Ncak su ile yıkayınız. 

* Ct1maş1rları A'urutnıak için 
Kışın çama'"ırları kurutmak 

mühim hir ıncse:edir. Çamaşırla· 

rm sc.ğnktan donmaması ıçın 

fama~ır suyu içine bol miktarda 
tuz atmayı unulmaym.z. 

Ço ap, )3 a, mendil gibi 
&cüçük 1 arçaJarı oda içinde ku
rntabilirsmiz. Hunun için de eski 
ıcnısi} el eri kulJanmak miiml<ün
.lür. Ç .. rnaşır, şemfaye teHcri 
l.ıerinc serilebilir. 

Gib.elleşmck için katla

nılan itkencelerin batında 

elektrik masajı rclir. 

Elektrik masajı ile yüz

deki fazla benleri çıkarır, 

cildi parlatırlar. 

Giizellik müesseselerinde, 

cerrahi ameliy.ıta liizmn 

görmeksizin, burun düzel

lir!u. 

Bu lastik silindirle de, 

vücuitaki fazla etleri izale 

eder ve cilde ıüıellik ve

rirler. 

--========~=================:;;::::::========================~I 
( SON POTA) kadınları •e rest kıalart 

allkadar 'den mevzulara her şe,- faıl• 

D 1 N 
ehemmiyet ve1n1ektcdir. 

Şimden ıonra haftada t>lr defa Kadın ur 
famı• olacak ve bu sayfada ,unlar bulımaeaktır: 

GUı.ellUı meseleleri, son modal.,, çocuğıı
amun tublyesi, evinizin güı.elliğf, ew iılerl, 
el l~lerl ve saire ... 

Zayıflamanın 

S RRINI 

Size Öğretiyoruz 

,.. 

Şişmaıı ka"mlar için !abahlal'ı bu 
idmanı tavsiye edeı iz. Agaklal'lnızı 
açınız. Kollarınızı başınızın gukarıs111a 

k ldırınız, vücadünüzü belinizin etıa-
tfa döndürunüz. 

Bu idman da şişm"u kadınların 

sabalılnrı gapauığı hatekellerden birini 
göıtermektedir. Kollarınızı birle#irip 
bir istikamete uzatınız. Vücudüııüzü o 
tarlAfa eğiniz. Sonra kolloruuzı Jiğ~r 
istikamete çevirinb, vücudünüzü de o 
tora/o eliniz. 

Geçen hafta aize sinema artistlerine 
güzellik euanm öğreten Madam Silviyanm 
perhiz hakkındaki fikirlerini yaz.mıftık. Bu 
hafta da zayıflama hakkında tavsiye ettiği 
sabah har.eketlerini naklediyoruı. Madam 
Silviya diyor ki : 

.. Sabah saat altıda ka)kınu. Sabah bu 
ıaatte ne yapacağ11 diyeceksiniz 1 Bedeni 
hareketler.,, 

Yul<arıdaki resimlerde gösterdliimiz 
hareketleri yapu11z. Bu hareketten~ yirmi 
dakika devam ediniz ve her sab ·" tekrar 
ediniz. Sonra kahvaltmı:u yapıp, işlerinizi 

1örilniiı1 

/Şapka 
Modası 

Bu ppka, sonbaharın 

hasır şapka modeHerinden 

biridir. Ôn sarkıktır ve be

ya7. bir kordeliaı vardır. 

Bu şaplca da ilkbahar 

modellerinden biridir. Sağ 

tarafa geyilecck tarzda ya

pılmıştır. 

Bu hasır şapkanın husu

siyeti, arkasındaki ıtiıleri

dir. Bu ı;iisler mavi kadl

feclendir. 

Bu haıur ıapka, ince 

uzun çehrelere pek yaratır. 

Sağa gıyiHr ve üzerinde 

çiçek "ard11. 

J 
Kadınlar 

Kocalarının Nasıl 
Olmasını İstiyor aı 
Mes'ut Bir İzdivaçta Kadı

na Göre Erkeğin 
Rolü Nedir? 

Bir Avrupa gazetesi, kari.eri 
arasında mes'ut bir izdivaç içİ'1 
lüzumlu gördükleri şartların ne· 
Jerden ibaret olduğunu ıorn uş
tur. Karilerinin gönderdiği ce· 
vaplardan bazılarım naklediyoruz: 

Evvela koca 
Bir kadm fU cevabı ver

miştir: 

1 - Evveli koca, hatta ço· 
tuklardan evvel. 

2 - Bütün zevk ve dertleri
nizi kocanızla paylqımz. 

3 - Akşam kocan.il giiler 
yüzle ve iyi hazırlanmıt bir sofra 
ile karşılaymıı. 

4 - Sevmekte ve unutmakta 
devam ediniz.. Ôteaine ehemmiyet. 
vermeyiniz. 

Evvela Sev 
Diğer bir kadın ıa cevabı 

vermiştir; 

l - Evveli sev. 
2 - Sonra affetmeyi bil. 
3 Sonra oııu işinde tcşe>I 

et. 
lf. 

Nöj uz /azını 
Bir diğer kadmm cevabı: 
1 - Kan koca yuvanın b~ 

1.uJamayacağına inanmabdır. 
2 - Her muvaffak olan mi.t

essesede birinin nUfuzu vardır. 
Onun için erkek icabında nüfu· 
ıunu kollanmahd11. 

3 - İki taraf ta evde neşeli, 
şen ve mes'ut olmağa veya gürün
mete mecburdur. 

4 - lld taraf ta biribirinin 
dert ve saadetine iştirak etme

lidir. 

Arkaclaş!tk 
Bir diğer kadının fikri: 
J - Hiçbir fedakarlık iste

miyen, fakat çok iyi neticeier 
veren mütekabil nezaket ve 
hürmet, arada kuvvetli bir arka
daşlık tesis edebilir. 

2 - Aldığm kadar vcrmcği 
düşün. Yalnız ahp vermemeğl 
aklına getirme. 

3 - Evinizi mes'ut bir yuv• 
haline getirmek için hiçbir şeyi 
C!;İrgemeyiniz. 

4 - Eğlencelere beraber 
gidebilirsiniz, fakat arada aırac!a 
kocamım erkek arkadaşları ile 
buluşmasına mini olmayımz. ... 

Evvela para 
Bir diğer kadmın fikri: 
J - Evlilik hayabnızm baş

langıcında kocanızın mab vazi
yetini iyi öğreniniz. Kadına ev 
için haftada muayyen bir para 
vermelidir. 

2 - İmkin basıl olmadıkça 
çocuk yapmayınız. 

3 - Muhalif cinsten doıt 

edinmeyiniı. 
4 - lmklm varsa iki Uf 

ıenede bir defa bir müddet •rıı 
yaıayımı. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Pert!-mbe ve Cumarteıi Günleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımm 

Okuyubuz ... 
s p o R 

Gasotemll timden sonra per9enıbe "cuma· 
tul gUnlerl olmalı tlııere haftada iki spor u7f•" 
nttredeeektfr. 

Pertemlı• güak6 ıpor .ayf a&ında cffhıya ıpar 

hareketlerini, nıemlekd ıpor hldteel.,.lni 
okuyacakunıı. 
Cumarteal sayfuUMla: Cuma ıünkü maçların 
tafsil Atını bul acalıaıaıı. 

Stadyumda 
Futbol 
Maçları 

O ·mpiyatlarda Rekabet Galatasaray 
Kongresi 
Toplanıyor 

( Olimpiyat ) tiki maçlarının 
turna gllnleri oynıyacığını yaz
mışbk. Mıntaka Heyeti ile 
uyuş n Oli npİ) at liki komitesi 
lik fikstürüniin ikinci devresi 
başlangıcını Galatasaray - Pera 

~··sa bakalar Çok Şiddetli Oluyor Geçen ay muvakkat bir müd
det için intihap edilen Galatas~ 
rayın idare heyeti yann değif. 
tirilecektir. Yannki GalatasaraJ"' 
hların kongresi memleket sponı 
için çok hayırlı işler yapacall, 
kuvvetli bir idare heyeti intihap 
edecektir. Ayrıca nizamnamede 
yapılacak tadilit ile spor işleri 

daimi, ve kongrelerde intihaba 
tecdit edilıniyen bir Başkaptana 
havale edilecektir. 

maçilc açmaya karar \•ermiştir. 
Bu suretle yarın Taksim stad

yomunda, saha müsait olursa, 
Galatasarayhları Peralıların kar
ıuunda göreceğiz. 

Voleybol Maçları 
Voleybol heyetinden tebliğ 

edilmiştir. 
19· 2-932 Cuma günU Gala

tasaray kltibünde yapalacak vo
leybol maçları : 

Fenerbahçe - Topkapı saat l7 
•akem Ali Rıdvan Bey. 

Beşiktaş - lstanbulıpor aaat 17 
30 da hakem Sami Bey. 

V tfa K. Kapı- G. Saray saat 
18 hakem Necmi Bey. 

GUreş Müsabakaları 

Galatasarayın idaresine se,t-
lecek kimseleri ve Ba.şkaptuı 
Galatasaraylıların nOfuılularmdın 
mürekkep bir ihzari heyet bir· 
kaç kere toplanarak tekarrur 
ettirmiftir. 

Galatasaray-Fener 
Cuma günli teşkil edilec .. 

olan Galatasaray klübllıılln yal 
idare beye ti ilk it olarak Fener
balıçe maçına hazırlık için uğr .. 
ıacaktır. Teşkil edilecek takı• 
için şimdiden bir kısım aza ara
aında münakaşalar yapılmaktadw. 

Yarm Beyotlunda mıntaka 
idman ulonunda güreş müsaba
kaları yapılacakbr. Müsabakalar 
tecrObeli srörqçiler arasmda ya
pılacajı için ehemmiyet veril
laektedir. Bizde henüz: bilinmigen 11e gapılnugan hın ü:ıeri11de lıokeg maçı 

1 
· = - - Amerikada Uk Plasil'teki loş --=-= 

Zannolunduğuna göra takım 
hususunda bqkaptana ıenif sa
lahiyet verilecektir. 

il •ı• J d olimpiyatları bütün hararetile de- A ı "" spanyo ar ngı ız er en v~m edi~·or. tık g~~~~nberi umu- ve ıg a Asri Bir Spor 
Vermeliyiz 1 mı tasnıfte birincıhgı muhafaza ş ki• 

nti am Alın k t• eden Amerikalılar Non•eçlerin e l a s ıvor 77 puvanına karşı 88 puvanla 
• -.:-- --- - halli ba tn gidiyorlar. Dl\n: anın 

Fakat lngilizler Maç yapmıyor en kuvvetli Hokey takımına ma
lik olan Kanadalılar 49 puvanla 

Arse11alin bir müsabakasından enslonlane 

lspanyol miJU takımı İngiliz 
nailli takımına karşı feci bir şe
lıilde matlup olduğundanberi 
las>anyollar lngilizlerden intikam 
almak için fırsat kolluyorlar. Bu 
•fa lngilterenin en kuvvetli 
ldlplerind•n biri olen Arsenali 
bir yortu tatilinden iıtifade et
•ek iatiyen lspanyollar memle
ketlerine davet etmişlerdir. İlk 
leldifi reddeden İnırilizJeri kan
dırıp lıpanyaya getirebilmek 
lıere İıpanyol idarecileri şimdiye 
kadar hiçbir takıma yapılmıyan 
bir ikinci teklifte bulunmuşlardır. 

Son lıpanyol teklifine nala· 
ıan Aracnalin yapacağı iki maç 
için 60,000 lirahk teminattan 
bqka umumi hasılAttan yüzde 
doksanı İngilizlere bırakılacaktır. 

lıpanyolların yaptığı bu feda
klrhk Londrada hayretle karşı
lanmıştır. 

Arsenal bu teklife de ret 
ffvabı vermiftir. İnrili& klübü, 

bu sıralarda lngilterc kupa ve 
ıampiyonası hararetle devam 
ettiği için seyahat yapmak imka
nı olmadığını bildirmiştir. 

Yeni Müsabakalar 
lngili7. takımlarının en son 

ıpor temaslarına ait telgrafları 

yazıyoruz: 

Lonra, 14 (A.A) - Dublendo 
icra edilen bir Rugby maçında 

lngiliz takımı lrlanda takımını 
8 sayıya karşı 11 sayı ile yen
miştir. 

Londra, 14 (A.A) - İngiltere 
Fransa ve Belçika takımları ta· 

rafından iotirak edilen beynelmi
lel ordular futbol turnuvasının 
birinci maçında Belçikalılar lngi
Jiıleri bir sayı ile mağlup et
mişlerdir. 

Londra, 14 (A.A) - Oksfort 
takınu ile Kembriç takımı ara
ıındaki 38 inci hokey maçı, be· 

iiçüncü geliyorlar. Kenadanm 
umumi tasnifte vaziyetini dihel
tebilecek yüzUstu Hokey mftsa
bak~l~rı ~en~z. bidayetinde old~ 
ku ıçın ılerade bu milletin luş 
~limpiyadın~~a • h~ngi dereceyj 
ılıraz edecegı ıımdıden kestiriJe
memektedir . 

Kıı Olimpiyatları mUsabaka
larmm en ,iddetlilcri biJhaua 
yüzüstü Hokeylerind• olmaktadır. 
Geçen gün yapılan ve Alman 
takımının bire kartı dört sayı 
ile kazandığa Lehistan - Almanya 
maç harikulide şiddetli olmQftur. 
Maçta iki Alman oyuncusu gi:ı
lerinden tehlikeli surette }'aralan· 
dıkları halde milli şerefi kurtar
mak üzere müsabakaya kan 
içinde devam etmişlerdir. Getiri· 
len doktor yaralı Almanları 
miişkülitla hastaneye göndere· 
bilmiştir. Alman takımı eksik 
olduğu halde sert rakiplerini üç 
sayı farkla kaunmıya muvaffak 
olmuştur. 

Son Neticeler 
Kış olinıpiyatları hakkmda en 

son ahnan telgraf haberi şudur 
Lak Plasit, 16 ( A.A. )-Los 

Ancelos kıt oli~piyatları bitmiş
tir En son tasnıf ftıdur: 

Amerika 103, Norveç 77, Ka
nada 49, F enlindiya 25, Alman
ya 12, Franaa 15, lngiJtere hiç 
puvan alouşlard1r. 

rabere neti( elenmiştir. ( 1) e kar

tı ( l ). 
Seyircilerin Kavgası 

Londra, 14 (A.A) - Kupa 
için yapılan bir futbol maçında 
lngiliz seyircilerle f skoçyah seyir
ciler arasında birtakım hadise
ler olmuştur. Bunların galeyanı, 
son dereceye vlsıl olduğundan 
polia birçok defalar halka hücuma 
etmek ve hatta sopa kullanmak 
mecburetind• kılmııbr. .. 

Başka Yerlerde Nasıl Çalışıyorlar? 

lnıUtered• bir ördek ot1cılılının ~emer-il netic.•l 

Spor sayfamızda av ve avcı- İzmir, Balıkesir, Uşak •• diğer 
hk sporundan da bahsetmeyi çok bir iki tehrimizdir. BilhaSN 
faydah buluyoruz. Esasen atıcılık Uşak •• Balık~rde avcı~ar mla 

Sait ve münuıp mevsımlerd• gibi avcılık ta bizim eskidenberi 
•ürek avları tertip etmek iti~ milli meıgalclerimizdcndir. Fakat 

bugün memleketin birçok taraf- rile ciddi bir faaliyet pster-
meJttedirler. 

larında avcılık, henüz ilk devre- Mevsim itibarile timdi avcalu 
lerdeki ıckillerinden pek okadar en ziyade yaban ördeği, karaca, 
farklı değildir. Şu kadar ki yay domuz fibi hayvanların peıinde-
ycrine tüfek ve ok yerine de dirler. 
saçma kaim olmuttur diyebiliriz. Avrupada ise hemen laer fe9 
Halbuk; burun bOtiin Avrupa birde avcılar seferber halindedir. 
tchirlerinde avcdık, sporun en Avrupada avcılık sporunda •• 
mühim bir şubesi olmuştur. O fazla tarakki ve faaliyet göst .. 
memleketlerde avcılar daima ren iki millet vardır: lngilizlcr H 

klüp hayati yaşarlar. Biıde ise Fransızlar. Bilhassa lngilterede 
henilz avcılık henüz .kJüp dahiline Sa!! a kur denilen sürek avları 
girmiş değildir. Sporun cemiyet ylizlerce atlı avcının iftirakil• 
içindeki faydatarandan biri de çok Zf"vkli bir eğ'lt"nce balind~ d.-
insanları toplu bir halde )'aşat- vnm etm~ktedlr. lngiliı ~ t-vml 

maktır. gaz.etelerile haftalık mecmu ıİara 
Tetkikatımızdan şu neticeyi bu avlara ait tafsilat ilts dol ı. dur. 

çıkariyoruı ki, bugün memleketi- Fakat dediğimiı gibi orh i .ırda 
nıi:zde av meralunm en fazla avcılıl< bir spordur ve awcılarda 
bDkUm ıUrdüiü yerler İstanbul, birer uri ıporcudur. -



• 
Haftada Bir Defa M Bu Sayfada: 

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. SAYFASI 
Yeni terbiye cereyanları • Biyilk mr 
biyecllerin hayati - TGrldyede ,..ı 
nazariyelerin tatbikatı • Muallimlwla 
dertleri• Yeni teerGbeler YHalre. 

İlkmekteplerde 

Sınıfta Fen Tecrübeleri 
Nasıl Yapılır? 

llhellidlUma • Hidrogen İl-
1&.aıi ve hassaları - Gazdır, 
~ bir cisimdir, renksizdir, tat· 
fisdar, bilinen cisimlerin en haft
fttllr, yanar. ( Müve11idUlma - Su· 
dotaru ). 

HWrorenin istihsali ve haaa· 

lanam iraesi kolaydır. Bqka bir talebe., eliudeki 
Enell iki tane yar&m litrelik yanmıf mumla çıkan balonlan 

camdan iki reçel kavanozu (Şekle yakmaya phJtr. Milvellidülma 
bakuaz ), bir gaz limbalarıoa yanıcıdır. Sonra köpük balonl r-
111abaus Uıtuyani şişe ( Şekle dan birini laava ve müvellidülma 
l.aknm ) tedarik ediniz. Kıpkır- ile fişiriniz. Bu balonu yaktımz 
mızı lmartılllllf bir çivi ile bir mı, ııGrWttı ile patlar. Hava mü-
llt• mantanm yukarıdan aşaği YellidOlma ile patlayıd bir unsur 
dellniz ( Delikli bir \istik şişe Yllcuda getirit. 
kapalı m6reccahbr.) Bu deliğe Pipoyu kaJdarmız, TV cam 
Mr cam boru takınız. Bunun borusunu tekrar yerine lgeçiriniz. 
"cana da bir llatik boru geçiriniz. Kavanozun içinde bava buluoma-
1.a.tik borunun açık tarafına, 

dağı için, cam borunun ucunu, 
ıucuna işpirto llmbasınm alevinde 

patlamak korlnuu olmadan yak .. 
darlqtırcLğınız bir küçük cam bilininiz. Burada aanmbrak idi-
boru deha takıma. 

çllk bir alev peyda alur. Bu 
C lhtiğine, musluk vazifesini yanan müvellidülhumuza ile bir-

ı6rmek lizere P çamaşır mandalı lcşerek su buban vncuda getiren 
tutturunuz. Camdan bir bile müvcllidülmadır. Böyle olduğunu 
( Zapııp taıı ), limba şişesinin anlamak için bu cam borunun 
İçine konur ki bu, icabında fİşe- Ozerine bqka bir kavanozu tcr-
nin boğum yerine gelerek sed· sine tutunuz bu lcavanuzun cidarı 
dadelik vazifesini görür. terJemiye bqlar. lıte bu sudur. 

Umba tiıeıinin içini, kabne Müvellidülmanın harareti çok~ 
bir çinko kaptan kestiğiniz parça- tur. Bir cam boruyu mlivellidül-
larla doldurunuz. Bu bulunmazsa, manın alevine tutarsanız, derhal 
çtvi, vida, tel gibi demir parça· erir. Ortası erimekte oları cam 
ları da olur; maamafih çinko boruyu ilci aoğuk ucundan (Cam 
miireccabtır. Bu şeyleri tedarik harareti nakletmez } çekerseniz, 
husu•nda talebenin himmetine içi bot bir cam iplik vücuda 
müracaat olunur. Bunlardan bat- gelir. Bu kıl gibi ince boruyu da 
ka toprak pipo, sabuo, cam da ( Aaan ıariye) bidisesini göster-
lbımchr. mek kullanırSJmz: Bu borunun 

B tapa11m ıifeııio ağzına ucunu bir suyun içine babnnız, 
ıeçiriniz ve ,işeyi kavanozun içine suyun boru içinde yllkseldiğioi 
koyunuz, kavanozun üçte ikisini göriirsünllz. 

• 
ilk 
ııf ekteplerden 
Gaye 

ilk mektepler talimatnamesinin 
ikinci maddesi, ilk mekteplerin 
gayesini fU iki fıkrada topluyor: 

(A) ilk tah il çağında bulu· 
nan çocuklarm bedence ve ruhça 
en salim itiyatlara sahiµ olmalarını 
temin edecek bir muhit içinde 
en lfizumlu bilgileri ve maharet
leri kazanm:\ları; 

(B) Genç neslin mektebe ilk 
girdiği günden itibaren içtimai 
kudret 11• kabiligdçe müterakki 
bir inki,afla yetiterek milli ce-
migt t~ w Türk Cümlwrigttlin• 
ruban ve bedenen en faydah 
bir tarzda intibak etmiye azami 
ehliyet kannması. 

Birinci fıkra, mekteplerin ber 
vakit yapmaktan geri kalma
dıkları bir ittir; zaten birçok 
kimse, hatta ebeveyin bile mek• 
tebio birinci fıkradaki gayesini 
dü,lln6r de mektepten onu bek· 
lerler Halbuki ikinci fıkra çok 
daha ehemmiyetlidir: çüoki ço
cuğu "mekt !be ilk girdiği glln
den itibaren içlimui lcudr#tt N 

lcabiligetçe müterakki ... " yetit
timıeyi istihdaf ediyor. 

Ebeveyn çocuklarına verdik
leri terbiyede ancak muaıeret 
edepleri meselesinde - o da bir 
dereceye kadar - içtimai olabi· 
liyorlar. Asıl Milli Cenıi11et 
onlarca mücerret bir mefhumdur. 
Onun içinde yaşadıktan halde, 
"derya içinde oldukları halde 
deryayı bilmiyen balıklar gibi" 
milli cemiyeti bilnuyorlar. Bil· 
meyince de onda bu içtimai ter· 
biyeyi temin edemiyorlar. Halta 
bazı ebeveyn çok hotbin olduk· 
lan için, çocuklannda milli bir 
mefkure teşekkül etmesine karşı 
dahi kayıtsız bulunuyorlar. Bunu 
nazarı dikkate alan devlet. Milli 
Cemiget11 r1e Türkiye Cnmlıa· 

rig,.tin11 intibakı, ilk mektepler 
için bir gaye yapıyor. Şu halde 
bu terbiye, yani çocuğu içtima· 
ileştirmek ve millileştirmek işi 
münhasıran muallimlere dftşQyor. 

IU ile doldurunuz. Mantano sızın· , 
bya meydan vermemesine dikkat 
adini%; bunun için biraz parafin 
yeya kırmızı mum kafidir. 

Çocuklar Okumağa Alışmalı 

P mandalının da metanetine 
dikkat ediniL Şimdi ( Gazojen ) 
hazırdır. Muallim daha enelden 
hamım kibrit ile kesif hamın 
klorma almış olmalıdır. Hamın 
kibriti ihtiyat ile kullanmalıdır. 

işte tecrübe başlıyor: Hamııı, 
yavaş yavaş kavanozdaki suyun 
için dökunüz, ( Takriben °o 10 

aiabetinde hamız ), sonra P çama-
11r mandalını açımı, mayi hamız 

1'mba şişesinin içinde yilkselir ve 
tutya ile temasa gelir. Asidin 
içindeki müvellidlilma serbest 

katar, Ye T V borusunun içine 
ılrer ( Müve'""-lülma renksizdir, 
kokusuzdur, sızdır. ) Şimdi 
tekrar P mandalına 'Sıklfbnn·z, 
mayi laamızı, gazin tazyikile geri 
rider Ye tutya ile allkas. 
kesilir. 

Bu esnada talebeden biri, 
bu bardağın içinde sabunlu su 
hazırlar ve pipo ile köpükten 
yuvarıaklar yapmıya çahşır. 

En yukardaki TV cam boru• 
IWIU kald rımz, yerine pipoyu 
koyunuz, mandalı her açışımzda 

yukarı çıkan müvellidülma, pipo
:ıun acun la sabun köpllfründeo 
'>&lonu do, .... uur. 

Çocukları okumıya alıtbrmak çok ehemmiyetli bir iştir. Bu, pek 
~içlik yaştan itiyat ettirilmelidir. lstanbulda sayısı ıayle böyle iki 
l>ini ancak bulan Rus mültecilerinin okuma iptilhını g&dftkçe 
gıpta ediyoruz. Bir Rus şoför, müşteri belllerken bot durmuyor, hep 
okuyor. Beyoğlunda yalnız Rusça kitap satan iki Uç dllkkin var; 
bundan baıka Ruslar, ellerine geçirdikleri kitaplan biribirine vere
rek istifadelerini artırıyorlar. 

Bugün asıl Rusyadaki Ruslar da çoeuldan okumıya alışbrmakta 
seleflerini geride bırakmaşlardır. Çocuklara mahsus kitaplar nekadar 
çoksa, okunacak yerler de okadar çoktur. 

Resmimiz, Moskovada basma fabrikasına mlllhak mOtelea alo-
nunda kendilerine &öce kitapları okn1an çocuklan ıösteriyor. 

Japonya Mekteplerinde 

Mekteplerde Tıbbi Mu
ayene Nasıl Yapılır? 

Japooyada tıbbi muayene• MlkoacW ilkmektttblade Wlu. Jır 
ponyada kızll\1Ul atletik kabiliyetleri muayene edilmektedir. Ja,_ 
kızlannın bile ne kabiliyetlerle yetiıtirilmekte olduklanm r&terem 
bu resim, ibretle temaşaya değer, keyfiyeti bu suretle tabiye oluma 
bir millet, kemiyet üzerine daima galiptir. 

japonyanm daima artan halkı: 
Tokyoda açılan (açık hava mek· 
tebi)ndeki bir amıf'm kOçülc ta• 
lebesinden bir IJ'UP· 

Japonya balkı mütemadiyen 
artıyor. Bunlan besliyecek yerle-
re ihtiyaç var. Mançuri ialillsının ~~ . _ ~ 
esaSI buradan geliyor. • "" ~.,..,.. • ..._.._. 1 

Japonlar iıtili etmekte ol· , 

duklan mümbit Mançuriye her I Muhaceret şeklinde değil de, 
an artmakta olan halkı yerleş- temellnk edilecek yerlere yerle,. 
tirmek istiyorlar. mek teklinde bu işi yapıyorlar. 

Sınıfta Kış Tetkiki 
Nasıl Yapılır? 

bkmekteplerin mnfredat pro
gramında bayat bilgisi deraleri· 
nin birinci sınıfa ait (kıı) faslın
daki ıu fılualan dikkatle 16zden 
geçirelim: 

"30 - Kıt hayvanlar nuıl 
yatarlar? Evlerimizdeki hayvanlar: 
Köpek, kedi, fare. Kırlardaki 
hayvanlar. Kutlar ve kuflara 
merhamet. 

31 - Kışın açıkta çalıtan 
insanlar (muhit• göre): kayıkcı• 
lar, gemiciler, amele, polia, bekçi. 
Bunlann çalaşmuından bizim ka· 
:andığımız rahat. lnsanlann biri· 
birine yardımı. 

32 - Fakirler ve kaş: Has
eeten fukara çocuklar, listracılar 
ve saire. Fakirlere yardım te
killeri." 

Şimdilik ıu fıkralan tetkik 
ile iktifa edelim. 

"Kıt hayvanlar nud yatar· 
ı.,?" suali, bir mllşahede telkın 
ediyor. Sonbaharda nuıl yqı· 
rorlardı? Bunu o •akit m&phede 
n tetkik etmit olmama Jlzam
dar. Hayvanlar var ki ehlidir; 
Kimi evlerimizin içinde, kimi 
hususi yerlerinde, taYla ve ahır
larında, yahıft atıllarında yaşar
lar. Daima gCSzlimftzOn Gnlinde 
olduklan için bunlan hep biliriz, 
fakat bilişimiz ekaeriya dikkatli 
mlifahedeye iatinat etmez. 

Gayriehli hayvanlar da var: 
Bunlann bir kısmı doğrudan 
doğruya müşahede olunabilir: 
iklimimizde yaşayan kutlan az 
çok yakından tetkik edebiliriz: 
fakat bir kısmım, canb olarak 

mtiplıede etmemiz kabil defi
dir. Avcılık ıuretile elde edil
seler bile, &Hl olurlar. Mamafila 
ölil hayvanın mllphedesi d .. 
canlıaı hakkında oldukça aahilt 
bir fikir verebi:ir. 

itte iki ıtmdllr kar yağıyor. 
Kar yağarken ortada hiçbir kut 
sesi işidilmiyor. Llkin deniz 
kıyılannda martiler aca acı bap 
rarak uçuıuyorlar. Karabataklar 
da denize dalıp çıleyorlar. itte 
bu kar, bu korkunç tipi, ba 
hayvanları da iyi bir ıurette 
tetkik etmiye mllsaade etmiyor ... 

Don hava açık iken UÇUf'" 
tuklann glrdOğtlmllz laqlal, 
fimdi ne oldular? Acaba sop 
gun tesiri albnda Gldftler mı"? 
Y okaa kuytu yeı-lere gizlenerelı, 
farbnanın ıeçip gitmesini mi 
bekliyorlar? Buna ljreamek 
merakla birteJ dejil mi? O 11.&
de, bu yavruculdan aramak 
muvafıktır. Hiç olmaua, teaadlf 
edebileceklerimiz, 6tekileria de 
ne halde yqadıklan haldande 
bize bir fikir ftrİr. 

Programa yalnız ık ıeal
rerek tifahl Wr •rette kQflardn 
bahsetmek, programm murat 
ettiti tetriaabn tamamile hiWına 
harekettir. Mabat, kUflarm ba 
yeni cevvi ıartlar altmda hayd
lannı nasd tanzim ettiklerini 
mbıabede ve tetkik etmektir. 

Bu mllfabedeyi, çocaklana 
defterlerine de kaydettiklerini, 
albna edindikleri fikirleri de 
yazdıklannı görmektir ki asal ted· 
n.ten matlup olan ıayedw. 



- llonol<>s -

Allo •• Allo •• Bilin bakayım ben 
Mml•? Amma nafile yere tatlı 
amma tlmaeyin.. Bilemezsiniz.. 
Ben, hani o bildijiniz T .. kapph 
liabibe Hanım değilim.. Uyle 
detittim, IJI• değiftim ki.. Ben, 
hen detillm.. Kafamın içine kadar 
~ •• lami:ni bile değiştirdim. 
BeDila iamim atrık Madam Faik •• 
Yabat Faik Hanım .. Bayık albıı
w • ti11üyor awım? BiJ. Tilrk 
kadmları pmdiye kadar yanJıı 
ilim WlamyonaufUZ..Bunu da AY. 
npada 6ireaclim •• E•et .. Ya 
(Paril) te.. Efendim, IİzİD anlıya
catam ben bir miiddettcnberi 
cPw> te idim.. 

Slbaeaeliiini ettiğim eski ha
am•• ·Beyi memuriyetle Pariae 
~ için - ıeyahate çıkarken 
Mai ela haber g6ndermiş: 

- later1e onu da 16türeyim, 
yammda hem 
hana hizmet 
eder, hem de 
eylenir! demİf .• 
Çok sevindim, 
kalkbm, bohça· 
mı yapbm .• 
işte, nem var-
sa.. Çamaşır, 

htbq, tarak, hamam tası.. biraz 
lzerlik, çörekotu.. - A.. neden 
olacak, hanımcığıma nazar de
terso tittsll veririm diye - hazır
ludun.. Çimendifernen gittik .. 
Aman yarabbiciğim, Y aresulillah 
•eter Avrupa ne imif, biz ae 
lnıifiı ?. Bizim Avrupalı gibi ol
lllamm iıtiyenlere bak verdim •• 
Sizin anlıyacajınız az zamanda 
eok cleğiftim.. Bir defa adımı 
detiftirdim. Ayol biz hepimiz 
ıeaç kıllık ismimizi taşıyormu
fUI.. Oralarda bir kız eYlendi mi 
kocuıDID ismile çağınlayor.. Me
leli Fatma Mebmetlc evleudiii 
1amaa arbk ona Fatma demez
ler • madam Mehmet... Yahut 
Mehmet Hanam.. Kimin nni ol-
duğu belli oluyor.. itte onun 
için benim de adım Fayık Ha
aımdır.. Gelir gelmez konuma 
komıuma da bunu &ğrettim. Bi· 
titik komtuma artık Zehra de-
miyorum, Abdürrahman diyo-
rum.. Çilnküm kocasının 
ilmi odacı Abdürrahman Efen· 
dl imiş. Yeğenim Gnlsftme 
artık Nureddin Hanım diyorum •• 
Kocasının adı Nureddin.. Elhasıl 
komşularımı kocalarımn adınnan 
~ağırıyorum. Geçen sabala alta
mı:ı.daki eve 7eni tqman kom
ıumdaa bir ıey stemek için tahta
perdeye elimi vurarak ıeslendim: 
M - ( Hu... Muıtafa Hanım .• 

uatafa Hamm.. Hw!. •• ) diye 
bEf..,chm.. Kocuı aktar Mustafa 

• pkıp beni azarlamuın mı? 
•- Hanım aizım topla .•• Ben 

•rketım, kadın deiilim! •. " diyor
du... T erbiyeaiz herif.. Nola
eak? Avrupa ıarmemiş.. Ne 
lae Iİze Pariaten bahsedeyim .• 
Aman yarabbi.. Paris, dOnya 
cenneti... Muallardaki gibi 
ıaznma açıp kapaypacıya kadar 
kendimi orada buldum •• Ama d~ 
iliz tutmaıı ıibi insam kara da 
tutarmıf.. Bayram yeri gibi 
istasyona indiğimiz Eaman başa· 
mı Ç41ttım.. Binbir ayak bir 
lstüne.. Maazallah.. mahşer... A· 
Lklara dönmOştüm.. Hemen bizi 
reraJtı çimendiferine bindirdiler 
Adına .. Metro" diyorlar.. Ah •• 
kunduzlar gibi yerahlanna cad· 
deler, yollar yapmışlar.. Ama 
hizim tonel gibi değil.. O Paris
teki "Metro,, nun yanında arşın 
bile değil.. Hanım kut gibi uçu-

1 
• 

FiSKOSLARI 
• Muharriri · 1. Galip 

HABiBE MOLLA A VRUP ADA 

tor da ~· it . . 1 
ıtmıyor.. L. O 

ıokaklar ••• Dftm
dGı, tertemiz pırıl 
pınl .• Ayna gibi .. 
Kaldınmlar dört 
kGşe 1ontulmut 
takunya tahtala
nnduı 1apalDUf •. 
Oıtüne de elli .0-
rillmGf.. Otomo-

filler yat Jibi kayı
yor •• Caddelerde 
•raftri apçlar 
var .. Ya o park
ları.. Bahçelt"n°? .. 
Cennet.. Cennet .. 
Y alnn 161 aramız
da ıu Amıpalılu 
e.debi, hayaya pey
nir ekmekle ye-
mifler galiba •. So
kak ortalannda, 
bahçelerde koca 
koca çınlçıplak 
taş bebekler var .. 
Anadan doğma her tarafJarı açık .. 
Zaten ayıp nedir bilmiyorlar ki 
sok.akta, kahvelerde ağız ağıza 
verıp kumruları taklide yelte
niyorlar .. Omuz omuza oturu
yorlar da kimsecikler dönüp bak-

mıyor bile.. Bizde olaa hafaza
nallah taşlarlar.. Sonra o canım 
aokak memipneleriDİ g3rmeyinJ 
Madamlara mahsus memıaneler 
J!Cır ııcır.. lman oturmıya 
kıyamaz.. Amma para ile giri-

insanların Gençleşme Arzuları Eskidir 

luıu tarihinden 
hatlar. Falcat 6-
Ulme çare bulu· 

namıyacagı ta• 
hakkuk edince, 

bütün l"yretler, 
hayattan mllmkiha 

v ; 

oldugu kadar 

fazla istifade et• 

mek çarelerinin 

aranması lnzumu· 

bu anulUDu yerine getirmiye 

çalıtu fen adamlannın bagDn 

ıabidl olduğumuz teşebblaleri 

yeni değildir. Eakf tarihlerden 
biri, birçok ldmıeler, ihtiyarhfa 
mini olacak veya yıpranmıı bOn
yeleri zindeleştirecek çareler için 
çok gayretler sarfetmişlerdir. 
Elde edilen neticelerin hakikatle 
bir miinasebeti olmadığını 16yle

mek, elbette ki yalancılık de
ğildir, Fakat ne çare ki eaaıen 
aldanmaya meyyal olan inunlar, 
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Tarihin Esrarengiz 
• 

Sayfaları 

Zübeyde, planının ana hatla
rını çizmişti. İntikamına alet 
etmek istediği insanlan da seç· 
mişti. Düşündüğü ve henüır: tesbit 
edemediği nokta, faaliyete hangi 
taraftan başlamak ve hangi adamı 
ilkin sahneye çıkarmak keyfiyeti 
idi. Zeki ve kinli kadm, kocası
nın yüreğine kundak . sokmak, 
neşesım baltalamak, gururunu 
kırmak için muhtelif yollar bu
luyordu. Harunürreşidin amcala
rmı, amca oğullarım, amca kız· 
larını, hemşirelerini, vezirlerini, 
birer birer ve kendi maksadı 
ığrunda kullanmayı tasarhyordu. 
Onların hepsi bu intikam har ... 
telinde, bu hıncalma faaliyetinde 

bilerekt bilmiyerek .. bil'er 
vaıife deruhte edeceklerdi ve 
Haruniirreşit, gilnün birinde lıer 
taraftan ihanet, taarruz ve ha
karet g6rdüğlln0 anlıyarak • kaktı 
kurtlar ağzında yıpranan bir ağaç 
gibi • ansızın yıkılacaktı! 

kalanları daha fazla mucrım gör
miye başlamıştı. Çünki berikiler, 
bir cinnet lahzası içinde günah 

işlemişler, küstahlaşmışlar ve 
şimdi eski yerlerini alarak diğer 

halayıklar arasına karışmışlardı. 
Halbuki ötekiler hala kendi yeri
ni işgal ediyorlardı ve kendine 
ait olmak lazımgelen zevkleri 
devşiriyorlardı. 

( Arkası var ) Bu netico mücevher bir serap 
gibi kırgın ve kızğın kadının 
gözlerini kamaıtırıyor, bütün 
damarhna • bin bir kadeh nebizin 
veremiyeği kadar yüksek ve tatlı
bir alev bulaşbrıyordu. O, koca
ıının buselerinden mahrum kalan 
güzel gözlerini, güneş huzmelerin
den nüvazq sezinseyen çöl ahu
ları gibi, zihnindeki parlak se
rabın nuruna vererek kıvranıyor, 

Kar akış 
Yine 

Karadenizi 
Kudurttu 

- ------ -
Ba, tarafı 1 inci sayfada ) karların erid :ğini görünce hava 

gruplarından üç kişinin dondu- açıldı diye sevinmistik. Fakat 
ğu bildirilmişti. Bu haber sonra- dön sabah yağan kar bizim se-
dan tahakkuk etmiş ve maatte- vincimizi suya düşürdü. Maalesef 

kıvranıyor, kıvranıyordu. essüf donan amelenin üç değil, bugün de kar yağacaktır. Çünki 
alta kişi olduğu anlaş:lmışbr. Yeşilköy Ras:ıt Merkezi bugün Sabah olur olmaz İşe başlı

ya caldı. Kocası, henüz mahmurlu
ğunu gidermeden ilk hücumuna, 
~özi~ görünmiyen, acısı vehleten 
duyu1muyan ilk taarruza ağrıya
caktı. Gafil şahinşah, kudretinin 
ue kuvvetinin herkesi korku ve 
hürmet içinde tutacağını umar
ken en yakinleri tarafından sinsi 
.&insi hırpalanacaktı. Bugün ha
zinesi, yarm haysiyeti, öbür gün 
daha mukaddes bir varlığı iğne
lenerek, itimat gösterdiklerinden 
ihanet görerek, muhabbetlerinde 
aldatılarak, teşebbüslerinde hus
rana uğratılarak yavaş yavaş 

Dört günlük bir fasıladan havanın kapalı olacağam, rüzgarın 
sonra kar fırtınası evveJkisinden Şimalden eseceğini ve kar yağa· 
daha şiddetle tekrar başlamış ve cağını bize bildirdi. 

Dün en fazla hararet (2) ve 
insanı iliklerine kadar donduran en u (t) derece idi. 

eritilecekti. 
Fakat sabır ile, tahammülle 

ve belki yılların geçmesine inti· 
zar ile başanlabiiecek olan büyük 
işl~rin hepsinden evvel halletmek 
istediği mesele vardı: Yed.i ha .. 
layığı ceıalandırmakl.. Onlar, 
kalbine basa basa kocaıtnm kol
larına yükselmekten perva etmi· 
yen küstahlardı. İlkin bu küstah 
kedileri tüylerinden, derilerindent 
brnaklarmdan tecrit etmek la
zımdı. Sonra, onları okııya oktıya 
kalbine pençe vurmıya ıevkeden 
kocasilc kar,ı karşıya kalacakb ! 

sert bir şimal rüzgarile savrulan 
kar tipisi, yine bilainkıta iki gün, 
iki gece devam ederek kelime-

nin en geniş manasile bir "kara
kıı ,, yapnu,tır. 

Kışın ve soğuğun şiddeti o 
kadar fazla olmuştur ki, limandaki 
vapurlara tahmilat yapılamamış 

ve vapurların, serenlerine varıncı
ya kadar her taraflarını buz sal
kımları kaplamıştır. Hatta men• 
direk feneri, limam aşarak fenere 
sarılan deniz sularının donmasile 
serapa buzdan oyulmuı muhte· 
şem bir abideye benzemiştir. . 

Gönderdiğim resimler bu hu
susta bir fikir vermiye klfidir. 

AHMET 

Bugün Kar Var 
Evvelki gün havanın 

Halktn 
Kendi Evi 

açılıp 

Zübeyde, yatağa uzanmadan Genç1ik ı 
eYvel sadık bir kölesinet divan· Halk Evi ~çıhyor. Halk Evi 
hanede kalan dört kızın koğuş- Türk milletinin her sahasının her 
larma dönmelerile beraber ken· şubeıinde ilerlemesi ve yükselmesi 
disine haber verilmesini emret· için canla batla ç•lışacaklaran 
mişti. Vakit geçtikçe öbür dü- evidir. 

Türkün tarihini aydın, dilini 

'

Uncelerini1 kocasına tevcih edi- temiz ve pürüı:sOz, edebiyatını 
lecek darbeleri unutup bu kıı- özlü ve uyanık, muıikiıini del'in 
larla meşgul oluyordu. Harunun \'e canlı, vücudünü kuvvetli ve 
ilk hamlede talyip ettiği üç dayanıklı yapmak için; 1'ürk hal-

k b ık• h kının hasrel: çektiği irfan nurunu 
ı z • e ı ma r.ıur ve mağrur -

uyumuıızlardı. İhtimal ki Emiriilmn- herkese en hilbük kolaylıkla yay-
-r mak, muhtaç olduğu içtimai yar-

minin ile rüyada dolaşıyorlar ve dımı her ferde ayrı ayrı vermek 
oynaşıyorlardı. Fakat berikiler ıçm, Türk köylOsünün ufkuna 

hala onun yanında idiler ve şiip- ı' medeniyetin ışığını ve gönlüne 
he yok ki çılgın dakikalar geci- milnevver gençliğin kardeş HYgl-

riyordular. 1 sini götürmek için çalışmak, uğ-
ratmak iıtiyenlerin bUyük kuar-

Zllbeyde, koğnşa dönen üç gıdhı Halk Evleridir. 
kıza nazaran kocasınan yanında 111••••••-•••••--

En Karlı İş! 
( Başl:arafı 1 inci sayfada ) 

Muhsiıı Bey bu sahada Alpullu
yu da dinliyerek yann kendilerine 
cevap vereceğini bildirmiştir. 

En Biiyük Bir Şeker Tüccarı 
Anlatıyor 

Türkiyenin senelik şeker sar· 
fiyatı ( 6) milyon kilodur. Bu he· 
saba göre aylık sarfıyat (500,000) 
kilodur. 

Yalnız kış ayların·daki sarfiyat 
( 700 ) bin kilo, yaz aylarmdaki 
ise (3P.ı0) bin kilodur. Kış aylarm
daki sarfiyata nazaran, tahdit 
listesinde verilen miktar yüzde 
(33) tür, yüzde ( 33) te yerli fab· 
rikalarm şeker satmalan 18.zım 
gelirken bu fabrikaJar ellerindeki 
istokları piyasaya çıkarmadıkla
nndan şeker bu kadar yüksel
miştir. Hiçbir zaman şeker tica
retinden bu kadar kar edildiği 
görülmemiştir . 

ILondra--

ıWavnacılarının 

Grevi 
Londra, 17 - Bir haftadan· 

beri devam eden Londra limanı 
mavnacılarmın grevi husule ge• 
len bir itilaf üzerine hitam bul· 
muştur. Münasip bir esas üze· 
rinden ücretlerinin inmesine 
muvafakat eden (3000) kişi işe 
başlamışlardır. 

- .. 
Yeni Neşrigat 

içtihat 
içtihat mecmuasının 349 No. lı 

nüshası, felsefi ve edebi yazılarla 
çıkmıştır. 

Şubat 18 

• MAURICE YV AIN'nin meşhur opereti 

AGZIMDAN ÖPTÜRMEM 
Paris'te bu rolü ibda eden tarafından 

... Pek yakmda . • • • . . . . • • sinemasinda 

artlati CONREID VEIDT'ın b"dnci Almanca aözlil fiıni olan 

BÖLÜK 
Aşk, ihtiras, 

Bugiln 

MELEK 
ve 

EL HAMRA 
sinemalarında 

LİLIAN HARVEY 
ye 

HENRY GARAT 
Kongre Eğleniyor 

filminde. 
mutat muvaffakiyetlerile 
muzaffer olm~ktadırlar. 

ECONOMOU OPERET HEYETİ 
Fransız Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 21 ,30 te 
Y ASENA HRISOMOU 

Bugün akşam 

Saat 2 l ,30 da 
lSTAHBUl BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ ENİNDE 
SONUNDA 

• 

Komedi 
4 perde 

Nakleden: 
Bedia M. 
Vasfi Riza 

1 1111 l 

11111111 

Şehzade başı 

F erab Sinemada 
Bu gece : Büyük mliumere komik 

dumbtillii lımaU, komik Ahmet Bey n 
heyeti lemıiliyeleri, 2 kurnpanya b!rdea 
ayrıca Anaıtu bale heyeti ve 19Jl .. ıııe•I 
ıerbest güret mllsabakalan, DuhuUy• 2s, 
umumi koltuk •O - Localar 200 - 250. 

r 
Her gün 

, .................. ... 
Tahdidi Teslihat 
Konferansında 
Rus Tezi -

(Baı taraf1 3 üncü sayfada) 

Maamafih bu makul söz-
ler bir ktsım murahhaslar üze
rinde fena tesir yapmıştı. Bu da 
suiniyetlerine açık bir işaretti. 

Bundan sonra Litvinof yoldaı 
birtakım meselelere tamas etti 
ve Sovyetlere karşı yapılan mü
temadi tehditleri izah etti. Rus· 
yanın yegane em~li sulh olduğu
nu söyledi, ve devletlerden ima 
suretile samimiyet ve hüsnüni~ 
yet istedi. 

Sonra nutkuna şu suretle de
vam etti: 

- Bize göre, harbe karşı 
yegllne çare, harbi maddeten 
imkin haricine koymak ve testi· 
hatı tamamenortadan kaldırmak
ta dedi. 

Her taraftan bilhassa ( loca
lardan ) alkış sesleri işitiliyordu. 
Nihayet, komünist Rusyanm pro
pagandasını yapmak mecburıye· 
tinde bulunan Sovyet Hariciye 
komiseri şu cümle ile sözünll 
bilirdi: 

- Sovyet heyeti iyi biliyor ki, 
sulhlln en büyük temeli, ve 
harbe mani olan kuvvet, sosya· 
lizm prensipleridir. Fakat bu 
prenıipler şimdfük ancak Rusya· 
da galebe çalmaktadır, · yani 
dünyanın altıda biri üzerinde. 
Bu itibar ile harbe karşı emni· 
yetin bir tek çaresi vardır: 

Tam ve umumi terki teslihatl 
Bu ıözler soğuk bir "duı,, 

tesiri yaptı. Ve tabii alkış sesi 
de duyulmadı. Kürsüden indiği 
vakit Litvinof yoldaşm elini sı
kanların arasında bilhassa Sinyor 
Grandi nazarı dikkati ct:lbetti. 

R. Ş. 

Almanyada Biı aya Borkot 
Milnih 17 Bavyeranın 

dağlı köylUleri, bira üzerine ko
nan resmi protesto elmek için 
toplanmış va bugünden itibaren 
biraya karşı boykotaj ilan etmiş
lerdir. 

Bir lngiliz Harp Gemisi 
Sökülüyor 

Londra 17 - Londra deniz 
muahedesi mucibince tahrip edil· 
mesi lAzım gelen Emprör of En
diya harp gemisi doklara çekil
miıtir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanıı 

Fransız F rang. 12 06 
lngiliz liraıı 7 25 00 
Dolar 47 62 
Liret 9 16 50 
Belga 3 40 9'l 
Drahmi 36 81 50 
İsviçre frangı 2 43 37 
Leva 64 l2 00 
Florin 1 f 1 55 
Kuron ç. 16 06 50 
Şiling A. 4 27 50 
Pezata 6 14 50 
Mark 2 03 00 
Zloti 4 27 50 
Pengo 3 99 86 
Ley 79 63 00 
Dinar 26 88 00 
Çervonetı -ı- -

Tahvillt Kapamş 
-- - -= 

1. Dahili 00 00 
D. Muvahhide 54 ()() 

A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

Altm 9 35 
Mecidiye 49 50 
Banknot 2 32 

Amerikada 
• 
işler 
Düzelecek Mi? 

Nevyork, 17 - Mümessiller 
Meclisi tarafandan kabul olunan 
bankaların ıslahına ait proje 
milnascbetile borsa faaliyetini 
cesaretlendirmek için milyonlarca 
avans verileceği şayiası çıkmı,
tır. Bu projeyi tasvip edenler, 
umumiyetle speküllsyon yapan-

b Jardır. Matbuatın fikri de muh
teliftir. Bazılarına göre bu işin 
muvaffak olması talie bağbdır. 
Bazdarına göre ise proje iyi 
tatbik edilirse muvaffakıyet te· 
min eder, edilmezse etmez. 

Bir .. 
infilak 

Sa Korooy - 17 Şehre be,. 
kilometre mesafede 1650 kiloluk 
bir dinamit kütlesi pal!amıı, halkı 
dehşete düşürmüştür. Bu cHnaınit 
bir demiryolu kuı~pclny<tsma ait
ti. Telefat miktarından haber 
yoktur. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ 
Malıturiri : 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 
MA V ALIN SIRASI MI DOKTOR, HERİFİN 

NE DEDiGiNi SÖLE 
-8-

KAtip, yüziindeki azgınhğl 
bozmadı, şu kısa cü:nleyi mırıl
dandı: 

- Sıraya diziliniz, Taşkışlaya 
gideceksiniz r 

Riza Tevfik yutkundu, koltuğu 
altındaki fesi, şuursuz bir hare· 
ketle başına geçirdi ve sonra 
btyıklanm ağzına götürdü ve dü
fünmiye koyuldu. Taşkışlaya git· 
mek ne demekti ve biJhassa 
kendisinin orada ne işi vardı? ... 

Katip, tercümanı ğa intihap 
ettiği adamın sersemleşip kaldı
ğını görünce emrini tekrarladı : 

- Efendi 1 Arkadaşlarımza 
.ayleyiniz. Sıraya girsinler, kapı
ya doğru yürüsünler. Geceyi 
T aşkışlada geçireceksiniz. 

Riz.a Tevfik, tertddüde imkan 
kalmadığını gördü, topuklarının 
llstunde bir yarım daire çizdi, 
zaten oraya yığılmış olan arka
daşlarına döndü, yanık yamk 
okudu: 

Be11 derim nllkhetl alllflln gelir ey badl!oaba 
o slder baııma ındayı periıao getirir. 

Şimdi herkes sabırsızlanıyor. 
-.e homurdanıyordu: 

- Mavahn sırası mı doktor? 
Herifin ne dediğini söyle. 

Pehlivan Kadri bu itap ile 
de iktifa etmiyerek bağırdı: 

- Ulan, aşıklar kahvesinde 
kisin, muammayı bırak ta doğru 
0nuş. Şu tüystiz adam ne diyor? 
. - Taş kışlaya gidecekmi

flz. Aldınız mı haberi? 
- Kışla kadar başlarına 

laf düşsün. Bizim orada işimiz 
ne? 

- Onu 16tfen kendisine ao
runuz. 

KAtip, kımıldanan, ıesi çıka
ran yüz yamala bir bohça şek
lindeki şu kalabalığın komurda
~larından mAnasız bir müna· 
kaşaya düştükleriı.i sezdi: 

- Efendi J • dedi· sizi bek~ 
liyecek değiliz. Hemen sırala
llınız. 

Biraz sonra Pehlivan Kadri 
ile Refi Cevat en önde olmak 
Gzere bütün bu adamlar, ikişer -

Kiralık Mağaza Ve Bodrum 
Galatada tramvay caddesinde 

Mirnar hanı altında gayet büyük, 
arka ciheti dahi sokak, iki yüzlü 
her işe elverişli, mağaza tahtında 1 
Vasi bodrumla berabar kirahktır. 
Gö~ınek istiyenlerin ban Odaba· 
••lıgına müracaatları. -
SON POSTA 
------------------------Yevlllı. Siyasi, HavaJİJ ve Hat~ 

razetesl 

idare . lıtanbul: Eakl Zaptiye 
• Çatalçeım• ıo~ajı 2S 

Telefon latan bul • 20201 
Poıta kutusu: İstanbul • 741 
Telrraf: latanbul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKiYE -· 

Fi A Tl 
ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 

400 " 
lSO • 

ı Sen9 
6 Ay 
3 • 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 " 
300 • 

Gelen evra" g~ri veribıez. 
Uinlardan mes'ulJıet a !ıomaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul ilavesi liıımdır. 

Adrea değiştiri l.nesi (2.)) kur.ı't ır. 

~on Posta Ma . .ıaası 
SahiPTeri: Ali E:;=kr=e=m==,=s~e""'J7im-~Ragap 
Neıriyat Müdürü ı Selim Rarıp 

Rıza Tevfik Söyleniyordu: 

"Ben de,.im nükhetl zülfün 
j getir eg bddisaba 

O gider başıma ••fldagı 

perişan getirir. " 

ikişer sıraya dizilmişlerdi ve kA
tibin yanındaki askerler, ellerin• 

del<i değnklerle • koyun sayar ve 

koyun sürer gibi • onları tadat 
ederek sefarethane 

doğru yürütüyorlardı • 
kapısına •. 

Sokakta birçok kamyon var· 

dı ve caddenin iki ağzı müsel

IA h müfrezeler tarafından tutula
rak gelip geçme menedilmişti. 

Sefil ıığıntılart kapıya kadar 
getiren askerler, ıimdi onları 
yirmişer kişilik gruplar halinde 

dışarı Ç1kararak kamyonlara dol· 
duruyorlardı ve yUkOnO alan 

kamyon, hemen hareket ediyor
du. Arkadaşlanndao iltizami bir 

hareketle geride kalan kodaman-
lar, Hoca Sabriler, Zeynel· 
abidinler, Riza Tevfikler, son 
kamyonun müşterileri idiler. 

Cübbelerini toplıyarak, adımları· 
Pa gülünç bir teenni çizerek 
tuhaf bir çalımla basamaklara 
yükseliyorlardı. Görenler, bu 
adamların bir yük kamyonuna 
değil saltanat arabasına bindik· 

lerine zahip olurlardı, tavırlarm· 
da öyle bir garabet vardı. 

( Arkuı nr) 

Japo~lar Yeni Bir Ülti -
matom Hazırlıvorlar 

"' 

Fakat Çinliler De Lakırdı ile İş 
· Yapacağa Ben~emiyorlar 

Tokyo 17 - Japn hükômeti, 1 
19 uncu Çin ordusunun, imtiyazlı 
mıntakamn 20 kilometre •imali 
garbisine çekilmesi hakkında bir 
ültimatom verecektir. Maamafih 
Çindeki Japon sefiri, Çinlilerin 
Şanghaydan çekilecekleri ümidi· 
nin suya düştüğünü hükiimete 
bildirmiştir. 

Harp Devam Ediyor 
Şanghay 17 - 1ngilizlere ait 

rıhtıma düşerek infilak eden 
obilsler iki İngiliz bahriyelisini 
yaralamıştır. Ayni zamanda bir 
lngiliz vapurundaki Çinli yolcu· 
larda yaralanmışlardır. Japon 
mermileri, Amerika imtiyazlı mın• 
takasının arkasına düşmüş ve iki 
Çinli de burada yaralamıştır. Ja· 
pon toplarının infilak ve taraka
ları sabaha kadar devam etmiş· 
tir. Ayrıca Japon konso~osu 
Şanghay Belediye Reisine bir ih· 
tarname göndererek Belediye 
Reisioin protestosuna cevap ver
miştir. 

ihtarnamede, Japon tebaasının 
can ve malının himayesi maksa
dile muhasamat yapıldığı ve bu 
muhasamata gayrimuntazam Çin 
silahşorlarmın sebebiyet verdiği 
söylenmektedir. 

Çinliler Geri Çeki!miyor 
Tokyo 17 - Japonya, Çinli· 

lerin geri çekilmeleri hakkında 
müzakerata devletlerin iştirakini 
kabule amade olduğunu beyan 
etmiştir. 

Ameri:<amn Yeni Bir Protestosu 
V a.şingtonun resmt mehafiline 

mensup zevatın mütalealarma 
göre M. Stimsoo, Japonların 
imtiyaz mmtakasma mütemadiyen 
asker ihracı hareketine karşı 
yeni bir protesto hazırlamakta
dır. Bu ihraç hareketi sebebile 
Çinlilerin yapacakları mu~temel 
bir taarruz oeticesininde Amerika 
tebealan telef olursa, Amerika 
bundan dolayı Japonyayı mes'ul 
tutacaktır. M. Stimson bu pro• 
testoya Fransa ve İngilterenin de 
iştirak edeceklerini ümit etmek· 
tedir. Bu nota Japon tebeasını 
bimeye etmek bahanesinin bu 
hareketleri hiçbir auretle muhik 

göstermiyeceğini ihtiva edecektir. 

Cemiyet Akvam Yeni Müracaat 
Yapacak 

Vaşingto~ . 17 - . Cemiyeti 
Akvamın on ıkiler konııtesinin Ja· 
ponyaya yeni bir miiracaatte bu
lunması tasvip edilmiştir. Bu yeni 
hitabın, kanunusanide M. Stimson 
tarafından Japonya ve Çine ya
pılan hitaba müşabih olacağı 
muhtemeldir. 

Lonra 17 - Bazı lngiliz tay• 
yarecileri Çin hükumetine hizmet 
etmek teklifinde bulunmuşlardır. 
Bu haber resmen teyit edilmiştir. 
Bu teklife cev~p v~r~e~ salahiyeti 
Nankin hükumetınındır. Henüz 
bir cevap verilmemiştir. 

Amerikada Endişe Berdevam 
Vaşington, 17 - Şanghay 

badisabnın vahameti Hariciye 
Vekaletini ve siyasi mehafili 
me~gul etmektedir. Çinlilerin 
son dakikada Çeki1medikleri 
takdirde Japoların vasi bir taar-
ruza geçecekleri, v~ bu taarruza 
mani olunamıyacagı resmt m~ 

hafiH işgal etmekte ve endişeye 
düşürmektedir. 

Şangbayda~i beynelmiJel mın
takada Amerıkan askerlerinin 
işgal ettiği kııma obüslerin 
düşmesi burada endişeyi çoğalt-
mıştır. İngiliz ıefiri Hariciye 
Nezaretine giderek uzun temas• 
lar yapmışhr. 

Japonyamn Şangbayda bo· 
ğucu ve zehirli gazler bulunduğu 
haberi Japon At~şe_m~lteri tara
fından tekzip edılmıştır . 

Avam Kamarası Ve Uzak 
Şark Ahvali 

Lonra. 17 - Muhalefet Reisi 
M. Sansburi. Hariciye Nazarından 
Şangbay vaziyeti hakkında sual 
sormuştur. Sir Jon Simoo cevap 
vererek. Şanghayda yeni bir va
.,ziyet olmadığmı, Fransa, İtalya, 
Amerika ve İngiltere hükümetleri 
tarafmdan Japonyaya yapılan 
tekliflere Japonyanm verdiği ce
\'abın bir raporla neşredi1eceğini 
ıöyJemiştir. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

18 Şubat 932 Peşembe 19 Şubat 932 Cuma 
lıtanbul- (1200 metre, 5 kilont) lıtanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 rramofon 19 birinci kısım ala• 
18 pamofon. 19 birinci kmm ala· turka aaz, 20 gramofon, Ajans, Da-
turka uz, 20 gramofoa, Ajanı ha- rillbcdayi, 21 ikinci kıaım alaturka 
berlerl, 21 lklnd luaım alaturka uz, HZ, 22 orkestra. 
22 orke1tra. Hcilabcrg - ( 276 metre, 75rki1°· 

Heilaberr - (276 metre, 75 kllo- .at) 20 Amerikadan nakil, 21,15 Be,.. 
nt) 20 konaer, 21,25 Dançııten na- lioden naklen keman konıeri. 
kil, 21,50 iki piyano konıcri. Brüna - ( 341 metre 36 kilovat ) 

Brüna - (341 metre, 36 kiloHt ) 19,30 memleket tiyatrosundan naklen 
20,0S ten itibaren Çek iataaiyonla· Kavafiera Ruatikana op~reti. 
undan nakil. Mühlaker - (360 metre, 15 ki'ovat) 

MGhlaker- (360 nıetre, 75 kilovat) 20,05 senfoni., 22,50 dans havaları. 
19,45 hafif muıikl, 21,30 dart kitilik Bükreı- ( 394 metre 16 kilovat ) 
konıer, 23 danı havalan. 20 viyolonsel, 20,45 piyano konseri, 

Bükreş - (399 metre, 16 WloYat) 22.lS keman konseri. 
20 konferan., 20,20 ıenfoni. Belgrat - ( 429 metre 2,S kilo-

Belgrat- f429 metre, 2,5 kilont) nt) 20,15 Var~ovadan naklen sen-
20,S doktorun tavıiyeleri 21,50 iıta.. foni. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) yonun kon1erL 
Roma _ ( 441 metre 75 kilovat) 21 tiyatrodan naklen Frastkita 

20 dini muaah.ıbe, 21 aeafoni. opereti. 
Prag _ ( 488 metre, 120 kilont ) Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 

20,05 komedi, 20,20 konıer. 19 Milli tiyatrodan nakil. 
Viyana _ (517 metre, 20 kilovat) Viyana- ( Sl7 metre, 20 kilovat) 

20,05 operadan nakil, 22,30 aktam 19,35 Beetbovenin Miua Sobmnis 
konseri. operuL 

Pette _ ( S50 metre, 23 kilovat) -Peşte (550 metre, 23 kilovat) 
.s 20 keman n piyano, 21,15 Macat" 20 radyo mu1ahabesi, 20,3 "1aray• 

d k k halk tarkıları. 
an ız açırma" opera11. Vartova- ( 1411 metre, 158 kilo-
Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo- 15 

vat) 20,1 S hafif konter, 21,25 kome- nt) 20 muıiıdli müıahabe, 201 

di, 22,10 gramofon. 1eııf onl. 
Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) BerUn - (1635 metre, 7S kilo~•!) 

20 Amerikadan nakil, 20,15 muııkıll 20 Don Karlor 2Z30 ınnün haber-
1 t iyatro temam, aonra dans hava an. 

lerf, aonra danı:_::h:av::a:l:•r:,:•·:._ ___ _:~.:_------------, 

Dikkat: Dercetmelı..te olduğumuz programların Avrupaya ait 
olan kısmı vasati Avrupa aaatine g6re tanzim edilmiştir. 
btanbul aaatine tatbik• için Avrupada saat (12) olduğu 
zaman Iatanbulda (1) e geldiği fanedilmelidi. 

.. _... Bo akşam: Beyoğlunda ..... 

MULEN RUJ salonunda 
Hahtkt Aserbaycan operet b,eyetl 

plyeıl baklk1 ve Hlıoa mutabık olarak 
O)"Dayauldardır. 

Orkeaba 1 Metbur Tarxan HOıeJln 
Kuım Bey ldareıiode 

MUHLls SABAHADDiN Bey operet 
beydi tarahndao 7ann silndOz nat 

30,!0 da l'ece de mua17en aaatte 

Arşın Mal Alan 
PERDE ARKASI 

Fantezi operet 3 pel'de 

İstanbul dördüncü icra Me
murluğundan: Hasan Ef. nin Sn
leyman Ef. zimmetindeki alaca• 
ğından dolayı mahcuz bulunan 
Tophanede Ekmekçi başı mahal
lesinin Kadirler caddesinde 44 
numarah arsa 45 gtin müddetle 
mevkii müzayedeye vazolunarak 
(t50) lirada talibi uhtesinde olup 
bedeli mUzayede haddi liyikında 
görülmediğinden bir ay müddetle 
temdiden müzayedeye konmuştur. 

30 gün mUddet]e ihale evveliye 
ilanına konulan l IOlira bedelle talibi 

uhdesinde olup ihalei kat'iyesi 
icra kılınmak ilzere ve yüzde 5 
zamla 15 gün müddetle müzaye
deye konmuştur. Mezkür arsa 
çapı mucibit•ce 19 metre 70 san· 
timere terbiinde olup hududu 

Dr. Celal Tevfik 
Zfihrevi ve idrar Yolu 

Hastalık! ın Mütehassısı 

Şirkeci, Muradiye caddesi 

İstanbul 5 inci icra Memurlu
ğundan: 

Mahcu:ı ve paraya çevrilme
sine karar verilen 2592 plaka 
No. lu Buik markalı bir adet ka• 
palı ve taksili otomobil 27-2-932 
tarihine müsadif cumartesi günU 
aaat 12 den itibaren Taksim 
Otomobil meydanında açık art
tırma ile satılacağından mahallin
de hazır bulunan memuruna 
müracaatleri ilin olunur. 

••w-rŞayanı dikkat ......... , 
bir teklif 

Yalnız 75 kuruş gönderiniz. 

Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabii büyüklükte, san'at· 
karane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilumum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
ltkl!lcaddf'ıl No. 128 St'yoğlu 

bir tarafı 286 diğer tarafı 295 
harita numaralı hane ve arsa ön 
9 metrelik iki tarik ile mahdut 
ve gayri menkuldur kıymeti mu· 
hammenesi beher metre murab
baına 10 nar liradan 197 liradır. 
Talip olanların kıymeti muham· 
menesinin % 10 nu nisbetinde 
pey akçesinin mütehabbisen ve 
726 · 6600 desya numarasile 
21-3-932 tarihinde memuriyeti
mize saat 14 ten 16 ya kadar 
bizzat veya bilvekale ve fazla 
malümat dosyasından ita edilece-

ıı--~ -
fotoğraf Tahlili Kapo1ı:.ı 

ği ilan olunur. -=-- ----------
Zayi: 2783 numarah şoför ve· 

sikıımla nüfus kağıdımı zayi et
tım. Yenisini alacağımdan eski-
ainin hükmü yoklur. Sait 

Tabfatlnh:f 8ğreıı111e\r tıt"yorsııııı 

fotovahau:ı 5 •d•t kıapon .ı. bir- ·; 

ilkte rönd•rin?ı. Fotojrah1ıı Slr.ıyı 

tabidir YCI l•de edil na. 

lıim, meslek 
••ya ıaa.'at • 

~ 

Haoıtl 111.aU.:in 
uvaltı f 

------
foto;ıuı iatiı•' 

ı .... eek .ı ı ---fel•krllfı• l..lltHl JO "'"'"''"" !141 
" ,ı.. .ı ,;: ırı•lr ,ı . ,. ,ı~,. ;ehih 

--
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Karşı 

Taklitlerinden sakınınız. 

'Bugün en çok aranılan 
Şey şunlardır. 

Çikolat Cemil : 
Çikolat Cemil : 

TakJidi yapılamıyacak kadar 
mükemmel bir çikolatadır. 
f yi bir çikolatanm bütün 
has.sal arını havidir. 

Fevrozin 
Grip 

Nakrls 

Romatizmayı 

Sinirden gelen 

Baş ve diş 

Ağrılarım 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 

Mideyi 
Kat'iyyen boımaıı 

Şubat !!-} 

Komprlmelen BA~E 'ffi ı.. s 

rııanızın 
Kıymetin! biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği~ 
nizeı yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı 

Çikolat Cemil : 
Çikolat Cemil : 

Sütlfi ve sütsüz olarak 
şimdilik iki cinstir. 
Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan 
beklenen lezzet ve rayihayı havidir. 

Her yerde FerJrozin Necdet arayınız 
alıntı tath, tatla yiyeceklerinizi yeyiniz. 

.. 
Kestane Şekeri: 
l(estane Şekeri: 
l(estane Şekeri: 

Şeffaf denilecek derecede 
rengi açık ve parlaktır. 

İri ve lezzetli Bursa 
kestanesinden yapıJmıfhr. 
Şekeri, ke3tan eyi zevkle 
yedirecek derecededir. 

1f 

Kaymaklı Lokum• ~~ilp ~~y~ağ~ l~kumua 
• ıçme gomulmuştür. 

Kaymaklı Lokum: Lokum ile kaymağın miltenaalp bl, 
surette imtizacından hasıl olmuştur. 

K ki L k Lezzetle, z:evkJe ve kemali ayma ı o um: iştiha ile yenilebilir. 

~ 

Hediyelerinizi İntihap Ederken 8~1:~~t 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmaymıı. 

Satıldlg.., l Yer• Sekerci Hafız ~u~tafa ve ~abdumu. 
" Bahçekapı Hawıdıye caddesı No. 90 

Bitlis Belediye Riyasetinden: 
Bitliste şelale h:ı.Hnde akan au)ardan istifade edilmek ıuretile bir en 

fıııbrlkaıı ve elektrik teıisatı yapılması takarrür etmi~tir; pilan ve krokh!
nin tanzimi için bir mütehauıaa ihtiyaç vardır. Bu işleri yapmak için 
taliplerin veraiti neden ibaret ... belediyemize müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 

• 
. JŞMutahhar 
Tabibi Muammer 

Sirkeci İstasyon karşısında Nemfi 
Zade Han birici kat. 

Zayi Samatya şubesinden al
dığımız maaşın 42646 ve 42770 
numar:alı beratlerile Hatice Fru
zan namma bir nüfus kağıdı zayi 

edilmiştir. Yenileri· alı'lacağmd~n 
eskilerinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Hatice Firuze, Fethi, 

Şevket 

Zafiyeti umumiye, ittihasızhk ve kuvvetsizlik 
faide vo tesiri göı ülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Beyoğlunda Taksimde Sıra 
Servilerde kiin dairei mahsusa
smda ifayi vazife eden İstanbul 
İkinci icra Memurluğundan: Ta
mamına ( 2500 ) iki bin beş yüz 

lira kıym-et takdir edilen İstan· 
bulda Çarşiikebiı'de Yajhkçdarda 

eski 16-10 yeni 40 numarah bir 
bap kargir dükkanın dörtte bir 

hissesinin birinci ve açık arthr· 
mast 21-3-932 tarihine mtisadif 
pazartesi günU saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede icra kılmacaktır. 

Arthrmaya iştirak içiıı mez· 
kur gayrı menkulün kıymeti 
muhammenesi oJan (2500) iki bin 

beş yüz liranın yüzde onu nisbe
tinde teminat akçesi verilmek 
laumdar. Hakları Tapu siciUiğile 

sabit olmıyan İpotekli alacakMar
la diğer alakadarların irtifak 

hakkı sahiplerinin bu hak:arını ve 
hu~msile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 

müshitelerile daireye bi!dirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları Tapu 
skiJliğiJe sabit olmıyanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Müterakim vergi ile be
lediye rüsumları ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Daha fazla ma

lumat almak istiyeolerin 9-11-334 ı 
numaralı dosyesine müracaatla 
mezkur mahallin evsaf ve ınesa-, 

hasmı havi vazıyet ve takdiri 
kıymet raporunu 25-2-932 tari· 

hinden itibaren daire divanhane· 
sinde asılı bulundurulacak olan 
arttırma şartnamesini görebiie
cekleri ilan olunur. 

istanbul Sekizinci lcra daire
sinden Bir borçtan dolayı ınah· 

cuz bir konsol ve bir boy ayna
sının Beyoğlunda Bahkpazarmda 
12 numaralı işkembeci dükkanı 

önünde işbu şubatın 2J üncü salı 
günü saat 12- l 3 ten itibaren 
bilmüzayede sahlacağı ilan olunur. 

s . 

GüzeHiğin timsali 

·v EN 0 S E 
benzemek 

)·ster · · · ? rPlSlTP7. . ... 

ı/euÜ!:ı. 
,, . 
... re mı 
Jürme~i 

~ilası 

r iyantini 

Jabunu 
.. :sansı 
' :...osvomı 

Kullaı1ıııız 
Evliya zade Nurettin 

Ecza ve Itriyat deposu 
İstanbul - ea'•cekapı --
Çorum Vilayeti Osman

cık kazasında Kunduz orma· 
nından senevi 20636 gayrı 
mamul metre mikap ihraç 
edilmek üzere yirmi seneden 
412720 gayri mamul metre 
mikap çam eşcarımn beher 
metrosu 150 kuruş esas bedel 
üçerinden 28 - 2 932 tarihine 
müsadif pazar günü saat on 
altıda ihalesi icra kılmmak 

üzere kapalı zarf usulile müza
yedeye vazolunmuştur. Talip
lerin müzayede ve mukavele 
şeraitini anlamak üzere Anka· 
rada Orman Müdliriyetile Mü
c;lüriyeti Umuıni}'eye İstanbul 
Orman Müdüıiyetine ve Çorum 
Muamelat Memurluğuna müra
caatleri ve yevmi mezkürda 
666 No. lı müzayede ihale ka
nunile zeyli ahkamı dairesinde 
şeraiti ve teminat vesaikini 
havi kapalı zarflarını hamilen 
Çorum Vilayetinde müteşekkil 
ihale komisyonunda hazır bu~ 
lunmaları ilan olunur. 

ORTA KÖYDE 
Terzi ve biçki mektebi 

Orti\köyde Akaretlerde No. 35 
Melle. Efsimarıi Karaca tarafından 
açılan terzi ve makastar mektebin
de son Fraıı.ız usulünde dersler 
verilmektedir. 

Pratik terzilik bilenlere 3 ayd• 
hiç bilmiyenlere de 9 ayd;ıı, 
fenni tayyör ve tu,•alet takımları 
öğretilir. Maarif Vekaletince mu
saddak diplomalar verilir. Hergün 
sabah saııt 7den akşam 5e, cuma ve 
pazar yalnız(9-12)ye kadar müracaat. 

• 

HASAN ZEYTİN YAGI: 

Türk Neşriyat Yurdunda bulunur . 

1. =~= EYTA'iC!~!KASI IL..\NATI j 
~ . · EMLAK VE EYT ~M BANKASI 
~ IST ANBUL ŞUBESiNDEN: 
~ Büyükadada Otel Dölaplaj Kiralıktır 

32 oda, gazino, sinema ve motör dairesini müştemildir. 
Kiralamak için bankamıza müracaat edilmesi. 

lf 

Kiralık Aparfıman ve Kahvehane 
ve Tarlalar 

Esas Mevkii ve Nev'i Temin~ 
264 Kurtuluş Papasoğlu Tulumba sokak 11 numa-

rah apartımadm 1,2,3 numaralı daireleri. 20 
252 ~ 12 Beykoz Tokat Çiftliği dahilinde iki dönüm 

araziyi müştemil k1r bekçiliği. 5 
81 Çırplcıda muhtelif tarla ve bahçeler. Muhtelif 

Balada yazılı emlak bilmfizayede kiraya verileceğinden taliır 
lerin ihaleye milsadif 22 • 2 - 1932 pazartesi günü saat on albd& 
şubemize müracaatları. 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve en nefis yağıdır. 

HaatahklArda lçllir. Y•· 

meklerde ve Hiatalard• 
lezutiH payaD yoktur 


