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2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi ı: 
Sporcuların Ecnebi _____________________ _. 

Takımlarla SONGERCiliK Bir Haftada Harice 
158 Bin Liralık 
Fındık Sattık 

Temasları 
Yeni teşekkül eden DarüllG· 
nun takımını• Bulıarlatana 
gideceti n orada mOsabaka• 
lar yapacaQ'ı bildirilmektedir. 
Bu huıusta kendilerile görüf
tüğümüz ıporeular fU müta• 
lealarda bulundular: 

Sabri B. {fatanbul Futbol He7etl Aaa
andan) 

- Darülfnnunlulanmmn Bul
i'ar:stana gideceklerinden habe
rim yok. Futbol teşkilatlannın 
da kadrolanm bilmem. Belki iç
lerinden ferden kuvvetli oyuncu· 
lar vardır. Fakat bu klüp he
nüz on beş gün e"el teşekknl 
etmiştir. Bu kadarC1k kısa bir 
ıaman oyuncuların biribirlerini 
anlamasına bile klfi değildir. 
Hiç olmazsa bu oyuncular iki 
buçuk aylık bir temri.o ve anlaş• 
ma devri geçirdikten ıonra bu 
ıeyahate karar verıelerdi çok iyi 
olurdu. .. 

J.dll Ker., il. C bu-1erden. ft Bu
._. memww) 

- Darüllünunlulann klüp teş• 
killeri geç kalmq bir teıebbüs 
olmakla beraber ıporla fikri bir
leştirecek ola.o bu gü:ıide renç· 
lerin bu hareketini alkışlamak 
lhımdır. Y alnıı bunların ilk 
laamlede futbol faaliyetine reç
melerini çok erken bulurum. 
Klüplerine eaaala bir çekidDzen 
•erdikten •• kendilerine iyi aza• 
lar aldıktan sonra ba gibi ecnebi 
maçlara iİrmeleri daha ziyade 
mucibi memnuniyet olurdu. He
anz bir haftahk bir mazisi olan 
bu klüblln birdenbire faaliyete 
reçmeaini. ecnebi klüpleri da•et 
etmesini hele Bulgaristana gitmi
ye kalkwalarım hiç doifu 
bulmam. 

• Tabı. Yahya B. (Galatanray ldllbhden) 

- Darülfünun takımının henllz 
kadroıunu bilmediğim için kuv· 
Yelleri ve dereceleri hakkında 
birfey ıayliyemem. Fakat ne 
olursa olsun ıporcularımızın bey
nelmilel müsabakalara girmeleri· 
ne ve •eyahatler yapmalanna 
hararetle taraftanm. Hem biz 
ıporculanmıza muntazam bir sa• 
ha mı verdik, ne yaptık ki ken-
dilerinden her vakit galebe bek
liyelim. Seyahate çıkarlarsa hiç 
olmazsa muntazam aaha Ye oyun 
ıörürler, muhtelif oyuncularla 
7akından temas ederler. Bu da 
ıporumuz içi.o bir kazançbr. .. 

Yu ıaf Ziya B. (t, Bulcaa ikinci M11dllrtl) 

- Şimdi sporla meşgul ol· 
1nadığım için bu hususta bir fi· 
kir ıöyliyemem. Beni mazur ıö
rünüz. 

Türk Süngerleri 
Avrupada 
Rağbet Kazandı 

Son zamanlarda Türk ıfinger
lcri Avrupada "Şark ıilngerleri., 
namı altında fazlaca kullanılmağa 
başlanmışbr. İstanbul Ticaret Oda-
11 denizcilik komisyonu Türk ıün
gerciliğinin inkitafı için bir takım 
esaslar hazırlamıya başlamıştır. 
Bu maksatla Bodrumda bir sün· 
ger cemiyeti Ye bir de aOngerci
liğe mahsus kredi kooperatifi teşkil 

edilecektir.Bu kooperatifin yardımile 
Ankara, İstanbul, Konya, Trab· 
zon, Erzurum ve Diyarıbckirde 
yerli sünger •atılacak, Şam, Be
rut. Kudüs, lakenderiye gibi yer
lerle Avrupaya Türk ıllılieri 
ıönderilecektir. 

Son hafta zarfında Trabzon 
mıntakasından İngiltere, Almanya. 
Fransa Ye Amerika ya (89) bin 
lira kıymetinde (154) bin kilo iç 
fındık, lıpanyaya (3 J 26) lira kıy
metinde (37) bin kilo kabuklu 
fındık gönderilmiştir. Trabzon 
borsasında iç fındığın okkası 

(70) kuruştan!lmuamele görmüştnr. 
Giresun mıntakasından ise 

son hafta zarfında Almanya, ln
giltere, Bulgaristan Ye Holanda
ya (49} bin lira kıymetinde (92) 
bin kilo iç ve ltalyaya (17) bin 
lira kıymetinde (72) bin kilo 
kabuklu fındık ıönderilmiştir. 
Giresun iç f ındığımn okkası (fO) 
kabuklunun okkası (30) kuruştan 
muamele görmüştür. 

Fındık fiatlcri bir ay enelld 
fiatlere nazaran dl\şkllndUr. - ·---Yol Ortasında 

Polisler Gece Yansı Bay- Bi~ Tramvay 
gın Bir Adam Buldular Dun Gece --Evvelki gece yansı bir ıahıs 

Taksim merkezine gelerek yolda 
6lil bir adamın yattığını ihbar 
etmiştir. Filhakika polisler Yağ
hane ıokağına geldikleri zamann 
bir adamın boylu boyuna sokağa 
uzamp yatbğını görmüşlerdir. 
Biraz sonra ölil zannedilen ada
mın nefea almakta olduğu garnl
müş ve bu meçhul adam Beyoğ· 
lu hastahanesine kaldırılmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
hastanın Beşiktaşta oturan Şev
ket Beyin oğlu Ercüment Ekrem 
Bey olduğu anlaşılmıştır. 

Başvekil Paşanın 
Ankaraya Hareketi 

Şehrimizde bulunan Bapekil 
ismet Paşa dnn dişlerinin teda
Tisile mqgul olmuştur. ismet 
Paıanın ba akşamki trenle Ye 
refakatinde Dahiliye Vekili oldu· 
iu halde Ankaraya avdeti kuv• 
vetle muhtemeldir. -----Adliyede Daktilo Birincisi 

Adliyeye alınacak daktilolar 
için açılan İmtihana 46 hanım 

girmişti. Bunlardan 30 hanım 
muvaffak olmu~tur. Bunların için
de Ad:iye Tabibi Adliler yanında 
atajyer olan Ayşe Hanım birinci
liji kazaıımıttır. ----

Şehir Meclisinde .• 
Şehir meeliıi dün de toplanarak 

muhtelif meae1eleri müzakere etmiş, 
fakat Darül&ceıenln yaıiyeti hak· 
kındald m\lzaken tehir olunmuştur. 

Y o/dan Çıktı 
Don gece uat tokuzda, Sir

keciden hareketle Y edikuleye 
giden 4 numaralı tramvay ara
bası Aksaray da V alde camii 
&nftndeki makutan ıeçerken 
yoldan geçerken yoldan çıkmıı 
Ye dört bet metre kaldınmlar 
nzerinde yilrildükten ıoora du-
rabilmiıtir. 

Kazaya, yol demirinin llze-
rinde buluna:ı bir demir parçası 
sebep olmuştur. Fakat Aksaray 
Tramvay müfettişi Tevfik Beyin 
yaptırdığı manevrelerle araba 
raylara konularak mftnakalit 
temin edilmit ve birçok ahali 
yollarda kahnaktan kurtulmuılur. 

Taggarecilik 
Dersleri 

Türk Aero KuIDpte tayyare
cilik beveskArlan için dersler 
verileceiini yumıfbk. Öğrendi
ğimize g5re derslere yanodan 
itibaren Aero KulübGnde başla· 
nacaktır. bk derai tayyareci 
Nwi Bey •erecektir. 

Garip Bir Yangın 
Dnn gece Mahmutpaıada 

elbiseci lsrallin dllkkinından yan
gın çıkmış, dnkk&n tamamen 
yanmıştır. Tahkikat neticesinde 
dükklmn aigortalı olduğu ve 
içinde benzin bulwıduau anlaşıl
mıştır. 

KAÇAKÇILIK 
• 

Tedbir için 
Tetkikat 
Yapılıyor 

latanbul ve civannda kaçak· 
çılığın önllne geçilmek için alın
ması 14.zımgelen tedbirler hakkın
da alakadarlar .tarafından esaalı 
tetkikat yapılmaktadır. Tetkikab 
yapan mlltehassıs gllmrükçilleria 
fikirlerine göre boğazda ve li· 
manda kaçakçılığı takip için yir
mi kadar mot6re ihtiyaç vardır. 
Boğazm muhtelif yerlerine sabit 
projektörler koymak ye mot6rleri 
boğaz dahil Ye haricinde rece 
gtlndüz faaliyete ıeYk etmek 11-
zımdır. Bu fikirler bir rapor ba· 
linde hllkilmete de arzedilecektir. 

Türk Balıkçılığı 
Ticaret Odasında Müza

kere Mevzuu Olacak 
Ticaret Odası denizcilik ko· 

misyonu yakanda bir \oplanb 
yapacaktır. Bu toplanbya Balık· 
çılar Cemiyeti idare heyetinden 
bazı kimselerde if tirak ede
cektir. 

Ba toplanbda balıkçılık ml
tehauısı M. Veberman balıkçılık 
hakkında ıimdiye kadar yapılan 
işler ve balakçılığın Tilrkiyede 
kabiliyetli olduğu inkişaf dere
cesi hakkında mal6mat ftl'e

cektir. 

Kaybolanlar Yine 
Çoğaldı 

Son günlerde kaybolma hldi
ıeleri yine çoialmıya başlallllfbr. 
Kaybolanlar yine genç hizmetçi 
kızlardır: 

G~dikpqada Kilise ıokafmda 
oturan lbsan Beyin hizmetçisi 
yirmi yaşında Güller on gilnden
beri kaybolmu,tur. BlUlln 'tabar
rilere rağmen bulunamamııbr. 

Çengelköyllnde oturan ytızbqa 
Sadık Beyin hizmetçisi 13 yqın
da Ayşe bir baftadanberi kay
bolmuıtur. ----

Fransada Türk Sogam 
Son zamanlarda Pariste n 

Franıada Türk ıoğanlan fazla 
rağbet görmiye başlamıştır. Pa· 
risteki bazı büynk firmalar Hari· 
ci ticaret ofisine mnracaat ederek 
mühim miktarda Adapazan so
ğanı alacaklarmı bildirmişlerdir. 

Şnbat 4 

Günün Tarilıi 

Gazi JJ ... ~. 
RelalcGmhu1" HL dün Dolmabah

ç• l&l'lıyındakl dairelerinde meşruJ 
olmatfw Ye akşam üzeri fstanbul 
Ye $ltll elbetlerinde bir gezinti yapc
bkt.a •onra •araya avdet buymw 
mafludu. 

İnhisarlann N;ıkli 
Ve Tevhic 

00. tehrlmbe ıelen l.. . .ı.rla• 
Veklletf Müateşarı Adil Bey inhlıaı 
idarelerinde tetkikabn:ı baş lamıthr 

Adli Beyin tetkikatı inhisar idarıo 
rinln Ankaraya nakline ve kısmr 
tnbit imkanları olup olmadı 
matuf bulunmaktadır. 

Recep Bey Geliyor 
Halk F1rkaıı Umumi Katibi 

Recep &., İzmlrden ıoluimiA 
ıelaaektedir. 

Sanayi Kongresi 
I01D Sanayi Birl iği Konrred 

dtıa yapılmıt n muhtelıf meaeleld 
mGsakere edllmlt, bu arada idare 
heyeti latibabının iki •enede b~ 

J&palmaaaaa da karar nrilmiştir. 

Fakir Çocuklar 
Sevin dirildiler 
Şehrimizdeki Fıkarapener Cemi• 

yelleri Ue diğer hayır cemlyetlerl 
tarafından muhtelif semtlerde buluc 
nan fakil' çocuklara bayramhk elbiH 
ayakk~t,, datıhlmıtbr. BılhaHa Top
kapı hkAl'apener Cemiyeti bu b.., 
)'U'b ltt• bu mene çok f aaliyel KÖ.. 
teralftil'. 

Şairi Azam 
Abdülhak Hamit Beyin 
( 80 ) inci Doğum Senesi 

Blyllr talrlmiz Abdll-lhak Himlt a., 1ana aeluenind yaşını idrak 
edecelıtlr. Bu mGnHebetle bGyilk 
tairimh için yarın Feyziati li•Hhıd• 
merulm yapalacaktır. 

Balkan Biri iği için 
Parlate tetekkül edeıı bir Talebe 

cemiyeti Balkan birliği lehinde b&. 
mClaaaaue yermittir. 

Tevkif Edildiler 
Maarif Vekileti memarlar1nclaft 

luet. Dahiliye katiplerinden Celil 
•• Halim Beyler ıahte ita emri 
tandal eilmıünden Ankarada tevJ.11 
eclilmltlerdir. 

Zarfları Gazel Yazınız 
Po.ta ldare•I, Gzerl iyi •• a~ll 

J8Phaıyaa urflanıı kabul edllm .. 
muine karar •ermiıtir. 

Çikolatacılarm Bir Talebi 
Çikolata ve ıekerleme fab

n"lcalan sahipleri dün Harici 
Ticaret Ofisine gelerek çikolata 
" tekerleme ihracatının arttı
rılmua için lizım gelen esaslar 
hakkında Ofis raportörlerile 
görüşmüşlerdir. Ticaret Ofisi 
bu mallarin Mısırda geniş mik• 
yuta aUrümll için tqebbnaatta 
bulunmuştur. 

(Son Posta'nın Resimli ii;kayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Salih Pehlivan 
------------·------------------, 

ı: Hasan Hey - Bak bele •.• Aşkol· ( 

mn ... Bizim .. Son Posta.., yazıyor, mut· ı 
laka doğrudur. 

2: Hasan Bey - 900 lira geliri o]an 

bir kiz, Salih Peh!ivanla evleWDek is

temiş 

3: Hasan Bey - 2000 lira geliri olan 

bir Alman Madaması da Salih Pehlivanla 

evlenmek istemi2. Eakat Pehlivan ikisini 
de reddetmiş. 

-

4: Hasan Bey - Aman benim peh
livanım... Dikkat et ha... Cihan pehlivanı 

olsan kadın denilen cinsin en sıskası bile 
beı dakikada ıenin sırtını yere ıetirir. 
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Her gün 
Amerikanın 
]aponyaya Karşı 
Vaziyeti /\·edir? ,_ ___ .. ______ .... 

Eveii günku yazımızda, Çin· Ja 
pon harbi ıde Rusyamn vaziyetini 
izaha ça.ışnı ıştık. Uzak Şarkta 
resmen i a:t edilmiyen, fakat 
filen dev .. l eden harpten en 
ziyade müteessir olanlardan biri 
do Amerikadır. Japonyan.n en 
liyade çekhdiği devle~ ~e Ame
rika Birleşi :, Oevletlerıdır. 

Amerika, müatem'ekeler Avrupa 
levletleri arasında takıim edildikten 
ıonra, .an:niı inkiıaf etmiı bir 
memleket o!d.Jğ'U için, müıtemleke 
itibarile fakird .r. Şimalde Alaıka, 
cenupta Fi lipin g~bi ufak bir iki 
mOıtemlekesi vardır. Fakat bunlar, 
aıuaııam A ner ka aanay"inl doyur• 
aııya kafi deği dir. Onun için Ame• 
rika, Çin , Hindi Çiniyi kendi aana• 
Fİİ içiıı bir pazar haline getirmiH 
karar •e m" şt r. Bu maksatla ö te· 
deııberl Ç nde açık kapı aiyaset:nin 
tdanıeaine t.u.,ftardır. Bu siyaset 
devam et ' igı nıüddetçe Amerika 
Çinden İ•ted ti gibi iıtifade etmekte 
Hrbeıtir. 

Fakat Japonya, Uzak Şarkı 
kendi müstemlekesi addetmeğe 
ahımaştır ve Amerikaya kartı 
.. Asya Asyalılarındır. " Nazari
fesini ortaya atmıştır. Bu yüz· 
'1en Uzak Şarkta Amerika ve 
Japon menafii arasında bOyük 
bir tezat vardır. Bu tezat, diğer 
D>ir~k sebet>lerle, kunetlenmek• 
te Ye iki memleketi biribirine 
muhasım bir veziyete dllşOrmek
tedir. 

Japonyanın Mançurlyl ltral etme~f, 
4lmdl bununla kalmıyarak Nankın 
t&eria• yü üıniye bqlamaaı, fÜp• 
iıeai& Amerikayı llkayt buakmamıı• 
tır. Amer:ka bütün deYletlerden daha 
mnte,akkız bır vaziyet almış, bütün 
Japon barekAtını dikkatle takip et
miı n her müfrit hareketi bir nota 
Ue durdurmuş tur. Bir taraftan bu 
ıenen in orta tarana doğru Büyük Ok· 
ranoat.a YL pılm••• mutaaaYver olan 
ıbabri manevralara ane almaya karar 
yerml4, gererı: Büyük Okyanoı, ge
ıek Atlas Oky11noıu donanmalarmm 
enupta toplanarak şimdiye kadar mis.i 
rörillmem ı ş, muazzam bir manevra 

1apmalarını emretm iştir. Bir tarftan 
da manevra ara kumanda edecek 
anılrale cenup denizlerinde istediği 
ııkert tedb rleri almakta serbest 
hulunduğunu bildirmiştir. Bu ma• 
ııetreların tesri , şüphesiz, Japonya
T• kar•• bi r nümayiş yapmak ve 
donanmanın cenupta toplanmış bir 
halde bulu'lmasmı temin etmek 
ınakud 'Jc yapılrnışbr. 

Fakat J aponlar zeki innnlardır. 
~bnçuriyi i.ş g .ı l e ve Ç indekl lkt11adi 
1lilfuılarına tah1<ime karar verdiği 
caman e lbette Amerikanın bu hususi 
:Jazlyetini biliyorlardı. Elbette ki ona 
1J6ro tedbir de almışlardı. Hem de 
l>u tedb r ı bu ~ün det ı l, daha e1kiden 
almıt bulunuyor'ardL Japonlar Man
-;uride şimendi.er yapmak için muh· 
taç oldukları bütün malzemeyi Ame
tlkadan satıo alrnıtlar, bu if için 
lz-ım olan sermayeyi de Amerika 
bankatarından tomin etmişlerdi. Bu 
ıuretle Amerıkanın Mançuri iıgaline 
nauhalefe'c etme1erine imkin bırak· 
mamıtlarda. Amerika Anayil •e A· 
merika ıermayesi, bu aayedo Mançu• 
ride kendilericıe ıüzel ve zenrin bir 
mahreç bulmuJ oluyordu. 

Fakat ıon senelerde Japonlar bu 
malıemeyi, daha ucu& lıulduklan 
~cin, Almanyadan retirtmiye batla· 
'Dttlard•. Du hareket Amerikayı biraz 
nnlrlendirmif, batt.a •eçen tene 
Japonların Amer:kan bank::.Janndan 
J'•p .. ak iate di;deri aon bir iıtikraıa 
ftlll•aa~c cd. lmemiştl. Binaenaleyh 
Mançun işgdı batladıfl zaman Ame-
rika. bu sahada da, Japonya1a mut· nr bulur1uyordu. 

Bütün bu husumet sebeplerine, 
Je A~erikanm Çindeki menafii
nin teh1ikeye girmesine rağmen 
bu yüzden J:ıponya ile Amerika 
.arasında a:ıi bir harbin başlı ya• 
cağını zan:ıetm:!k hatadır. Şim· 
dilik ne A-nerika, ne de Japonya 
harbe gir niye taraftar görünmü· 
yorlar. Yalnız hadisat onları bu 
yola ıürüd:le:nektedir. Kendilerini 
cereyana mukavim görebildikleri 
müddetçe harbin önüne geçile
bilir. Fakat bir gün gelip te ce· 
reyanın, onlann mukavemetlerini 
kıracak bir kuvvet almıyacağmı 

imse tahıni.ıı edemez. 

Son Postanın Resimli Makalesi )#. Ramazan Vecizeleri lf. 

TELGRAF HABERLERİ 

Çin Cephesinde Japon Hücu
muna Mukavemet Ediliyor 

Amerikalılar Nankin Şehrini T erketti 
Londra, 4 ( D. Haıaıl) -

lJzak ~arktaki lıarekdtı lıar6i· 
g• •alıası-dan lat1r •"•t geni 
tafsilat ıelmekle:lir. Gaz•teler 
ba lıegecanlı ta/•il•t il• dol•· 
dar. BilAaHa demirgolların 
6irleştif l Şapt16 ista•gonanda 
Çin askerliinin 1öst11rdifl 1id· 
dttlll rıt1 m4'tınnit mukavemet, 
ıaganı ll.agr11t bir luldiı• olarak 

Sigasl malıa/ilin teminatına 
töre, Japonlar 611 tarzda bir 
ma./caw111ete lait; intiza,. _,,,,;. 

J 
dirilmektedir. fapon!ar şi
mal cephesinde Harbin 
ıelırine dotru ileri hare
k<itına devam etmektedir. 

11orlardı. Japo11 kumandanları 
.. mıı/cawmel ltarııırntla leag. 
retlerini izhardan b111tU•rinl 
•lama,,.ı,Iartlır. Nankin, 3 ( A.A,) -

Buradaki Amerikalılar va-

t•lakkl edilmektedir. 

En son gelen telgraflar
da vaziyetin çok gergin 
'Ve çok nazik o/dutu bil-

purla ~anghaya naklediı 
mişlerdir. 

Tahkikat Heyeti Yola Çıkmış ! 
Paris, 3 (A. A.)- Resmi ma· 

hafil, lngiltere, Amerika ve İtalya 
ile bilitilif muhasamatın tatili 
!'.1mnında yapılan Fransız teşeb
büsünün dün Tokyo ve Nankin 

hükumetleri nezdinde icra edilmiı 
olduğunu teyit ediyorlar. 

Nevyorka mDteveccihen hareket 
etmişlerdir. Komisyonun Büyük 

Le Havre, 4 (A.A) - Cemi· 
yeti Akvamın Maoçuri komisyo· 
nunun garplı Azaları dün bura· 
dan Paris vapuruna binerek 

Britanyalı ve Amerikalı Azalan 
diğer refiklerine Plumouth Ye 

Nevyorkta iltihak edeceklerdir. 

SON DAKiKA: 

Harbin Sukut Etti 
Japon Kuvvetleri Bu Sabah Er

kenden Şehre Dahil Oldular 
Şanghay, 4 ( AA ) - Japonlann 

Wusung istihkamatını topa tutmaları 
neticesi olarak Çinliler 30 kadar asker 
telefat vermiştir. 

Hasarahn ehemmiyetli olduğu söy-

lenmektedir. 
Tokio, 4 (A.A) - Japon kuvvetleri 

dün akşam Harbin civarına vasıl ol
muşlardır. Maamafih, ancak bu sabah 
şafakla beraber şehre gireceklerdir. 

8 u gün Sulh Masası Başında 
Müzakereye Başlanıyor 

T okio, 4 (A.A) - Hariciye nazırı 
M. Yoşizava yarın 3 mutavassıt devlet 
sefirlerini tadil edilmiş olan sulh tek
liflerini birlikte teklif etmiye davet 
edeceği bildirmiştir. 

Londra, 4 (O. Hususi) - Japonya 
paytahbndan buraya gelen son haber--

lere göre, büyük devletlerin Japonyaya 
hep birlikte yaptıkları sulh ve iti!if te
şebbüsleri bugün fili safhaya intikal 
edecektir. Fakat diğer taraftan Japon· 
yanın el'an harp h:ızırlığında bulundu
ğu şayiası da alakadar mahafilde de
veran etmektedir. 

İSTER İNANMA! • 
lSTER İNAN, 

Sofya Darülfünununda okuyan talebenin miktarı 
yedi binmiş. Nüfuıu alb buçuk m:Jyoa olan bir 
mcm!ekelin Darülfünunundan her ıene çıkıın DarüJ. 
fünunlu talebe nihayet ı, bulamıyacak hale ır:elmiş. 
Sofya Darülfünunu bir çare aramış. Ve Darülfünuna 
girmeyi dıtha ııkı kayıtlar altına koymaya karar ver
mif. Ve bu sene talebe miktarı (:l,SOJ) e iıımİJ. Sofya 

Darülfünununun bOyQk bir kütüphanesi, mOteaddlt 
konferans 1alonları, hocalarının kıymr.tli neşriyatı 
vardır. Darülfünun mezunları memleketin bütün faa• 
liyet sahalarını işgal etmişlerdir. 

Küçücük Bulgaristanan bu fikri faaliyeti karşısında 
biz:m Oarülfanuou göz önüne retiriyoruı da vaıiy ... 
timiıe inanacatımıı gelmiyor, ıen d• ey kari ı 

iSTER iNAN, iSTER iNAN.MAi 

Sözün Kısası 

Çin 
Ve 
Çinliler ••--• -·-------P. S. 

Bugün "Çin" ve "Japonya" 
arasında bir harp yoktur, "Çin• 
liler"le .. Japonya,. arasında bir 
harp vardır. 

Safsata değil: Çin başka. Çin• 
l:ler başkadır. Asyada fÖyle 
böyle 452 milyon Çinli varu da 
bir tek Çin yoktur; Reisi 
cümhurlan çekildi. yer yer bir
takım hükumetler teşekkül etti ve 
Çin bir;iği parçalandı. Yekpare 
bir halde bulunan bir milyon 
adam, dağımk bir halde buluna11 
bir milyar adamdan üstilo bir 
kuvvettir. 452 milyon Çin tebaası 
çil yavrusu gibi dağılmıya mah• 
kumdur: Japonya değil, belki 
Ef ganistan karşısında bile. 

Şiddetli bir sağanak fa,.. 
zediniz: Havadan bir milyar 
damla su iniyor. Ehemmiyeti yok. 
Damlalar teker teker toprağın 
Ostilne düşer, süzlllüp geçer, kay• 
bolup giderler. Fakat ufacık bir 
ıu yığını, bir göl, ebedi bir • .,. 
hktır; hatta Dç bq y6z damla su, 
bir bardağın içinde birlettikteo. 
10nra. koskoca bir adama bot
mıya kAfi de;il midir? 

Bq yqanda bir çocuk. Jtll 
tue. bin tane kibrit çöpOaQ te
ker teker kırabiliri fakat Jirml 
tanesini birden kıramaz. 

Birlik olmayan çokluk= yolduk. 
Bir, bir daha iki etmez, da· 

ha fazla eder. Bu. yeni ve 
doğru bir riyaziyedir, bütüa dDn• 
yayı idare eden ., mistiquo " bir 
hesapbr. 

Araya girmeılerse Çinlilerin 
sonunu iyi görmüyorum. İhtiyar 
afyonkeş en korkulu rüyasını ge
çiriyor. Uyanacak mı? Bilmem? 
Uyansa da bana geç kalmıı ııibi 
gelir. 

Ağrıdağz 
M aznunlarının 
Muhakemesi 

Adana, 4 ( Hususi ) - Ağrı 
dağı şekaveti maznunlarmm mu
hakemesine dün Adliye binasının 
list kat salonunda bqlanılda. 
Dünkü celsede ( 162) maznuna 
ait istinabe evrakı okundu ve 
~eç vakit muhakeme baıka güne 
bırakıl da. 

* Bitlis 2 - Ağrı isyanına i'9 
tirak etmekle maznun on iki 
kişi daha buraya getirilmişlerdir. 
Bunlar, haata?andağl için sevki 
geciken diğer bir maznunla 
beraber muhakeme edilmek üzere 
Adanaya gö"derneceklerdir. 

NlY AZI YILMAZ 

Tütün 
Kongresi 

Ankara, 4 (Hususi) - Tnttıa 
Kongresi Encümenleri mesaHerinl 
bitirmiş ve raporlanm hazırla• 
mışlardır. Kongre buglin lktısat 
Vekilinin riyaseti altında son 
içtimaını yapacaktır. 

Ceza Muhakemeleri 

Usula Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci 
cilt gibi yirmi formadan mü· 
rekkeptir Ye fiati daha ucuı· 
dur. Eser ince kağıda basıldı· 
ğından hacmi de küçülmüıtUr. 

Fiati { 200 ) kuruştur. 



Kulagımıza Çalznanlar 

~ 

Hastaneden 
Şikayet 

Bir dostumuz anlatb: / 
- Hayatta garip tezatlar nr. 

Din tramnyda iki kadın 8a6m
deki ıırada oturuyordu. Biri, ... 
npn, 11hhatli, alyanaklı, etli canlı 
otuz Jllf1Dı geçkin. Ôbllrl sayi, 
eamer, kara kuru, eJliaiue yakın. 
Sanşım anlabyor: 

• - Teyzeciğim, Tallahi ya
.. maktan bıkbm. Kaç sene bu, 
biliyor musunuz? On iki ıene! 
Tam on iki sededenberi o huta
ae tenin, bu hastane benim, do
lq.p duruyorum. Şu menhus yer
lerden ayafımı kesemedim. Hu
talık, hastalık, butahk... Buna 
can mı dayanır, yilrek mi 
dayanır, dcut mu dayanır? Şimdi 
7ine hastaneden geliyorum, iki 
saat sonra yine gel dediler. 
Tabii (ideceksin. Can bu. Değil 
mi teyzeciğim. 

- Eh, ne yaparsın, kızım .•• 
Halinden şikayet eden sanftn 

kadına dikkatle baktım: Vücudil 
upuağlam, yanaldan kıpkırmızı, 
mavi gizleri pınl pınl yanıyor. 
Fakat demek ki görünilşe aldan
mamalı. Zavalhmn 8yle bir bu
talığı var ki onu ıenelerdenberi 
hastanelere götürüp getiriyor. 
Kolay değil: On iki sene. Daha 
da gidecek. Allah sabır versin. 
Kadmcatıza acıdım. 

Tekrar dert yanmıya başladı: 
.. _ O hastanelerin kokusn 

tellşı, hali... Aman yarabbim, 
alışamadım gitti, teyzeciğim. Be
nim yilreğim çok yufka... Baştan 
yanlış laueket etmifim. Meğer 
ben "bastabakıcı .. olacak kız de
iiJmişiml 

• 
"Muhterem üstadım!,, 

Geçen gUn, istidatsız ve '.he
.eskir gençlerden biri, Cenap 
Şebabeddin Beye bir şiirini oku
du ve sordu: 

- Muhterem llstadım, nasıl 
buldunuz? 

Cenap dedi ki: 
- Aman herkesin yanında 

bana "üstat,, diye tevcihi hitap 
etmeyiniz, çok mahcup olurum : 
Sizi benim yetiştirdiğimi zanne
derler. 

SahtekArhk Vapar1 Kadın 
Salihli, ( Hususi ) - Glimüş 

Jlzlk Te bilezikleri altm diye 
utmıya kalkışırken yakalanan 
8aru111UZUD Sabriye Hanım mu-
hakeme ecfılmek &zere mevkufen 
Manisa Ağır Ceza Mahkemesine 
ılnderilmiftir. 

Karamanlılar 
Müskirat inhisar idaresine 

T eşekkü1" Ediyorlar 
Birkaç gOn evvel ( Karaman ) 

muhabirimizden ı.larak netretti
fimiz bir mektupta, Mnıkirat 
lnhlur idaresinin bu sene o ba-

ftliden mtıhim miktarda üz&m 
ubn aldıia, bu suretle köylnntln 
refaha kavuttuiu bildiriliyordu. 
Karaman Belediye Riyıasetinden 
reJen bir mektupta, MUakirat 1. 
hisar idaresinin bu- hareketine 
brtı Karaman ve bavaU.i balla
İlill çok mltqekkir olduğu, bil~ 
laaua Umum Mildftr Asım Beyin, 
lauaaalan tatbik etmek suretile 
,Wercliti alAkayı k6yl6nün biçbh· 
...... UDatmiyacağı ve hu har~ 
keti her -1dt · t&krUla yadede
elji Wldiril•ekteclir. 

SOM· POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
e 

Şarkın incisi: Eliziz 
----

Elizizde Münevver Gençler ilim 
Münakaşalanna Çok Rağbet Ediyorlar 

Ellziz, (Ham- · . allimler birliği 

~-hm~ ı ~ ~ ~ 
tubamla o~ tutulmuı ve bi· 
calara Ellzizl ıwun tefrişine 
twbiuJa ç-hpa- bqlanmqbr. 
c:ajma. VD•yeti- Şehrimizde ye-
miz Şaıkm ma- d. .lkm kt 
Iİ denecek U. ı ı e ep 
dar gilzel we p. nrdır. Bunlardan 
rindir. Şebria ikisi yab mek· 

tabü glzelliğiae \ tebidir. Bir orta• 
ıon RDelerde mektep bir de 
imar faaliyeti de muallim mekte-
inzimam ettiği bi vardır. Şehri· 
için Elziz gOn mizdeki talebe 
geçtikçe güzel- ktıtleai memleket 
le§iyor. Elektrik kOtfipane sin den 
tesisab ikmal biiyftk istifadeler 
edilmiştir. Y.. temin etmekte-
kında ıehirde clir. Şehrimizde 

tenvirata başla- Elizlzdt1 Milli Tcill!!p/ıan11 61naı biri un, diğeri 
nacaktir. Şehrimiz mensucat fabrikam 
muntazam yollara ve caddelere kıpn birdenbire gelmesi dolayı- nrdır. hdai de hali faaliyettedir. 
maliktir. sile inşaata başlanamadı. Elhizin Trenin EIAzize uğraması, bu-

Hususi bir iki toplanb istiı- miiııevver gençliği geceleri Mu- ranın ikbaadl faaliyetini arbrmış 
na edilecek olursa ıehrimizde allimler birliğinde toplanarak ve ıehrimize büyük faideler temin 
gece hayab yok gibidir. Sanem& vakit geçirmekte ve faydalı etmiştir. 
binasının temeli atıldı ama, mOnakaşalar yapmaktadır. Mu· 

İzmirde Kaçakçılık Mah-1 
kemeleri Faaliyete Geçti 

İzmir (Hususi) - Şerimizde 1 
teşkil edilen 12 numaralı ihtisas 

Musa 

Bandırmada 
Bir Facia 

iki Korucu Bir Çobanı 
Mavzerle Öldürdü 

Bandırma ( Hususi ) - Ka
aabamız civarında Livadya sem• 
tinde bir facia olmuş, bir çoban 
iki koracu tarafından aldürül
müşttır. Tahkikabma göre hadise 

Mahkemesinin hikim ve müddei
umumisi henilz tayin edilmemiştir • 
Bir lstanbul gazetesi 12 numaralı 
ihtisas Mahkemesi Mnddeiumu
miliğine, İzmir Vilayeti Müddei· 

. umumisi Hidayet Beyin tayin edil· 
diğini yazmışb. Hidaayet B. bayle / 
bir tayinden haberi olmadığım 

\ 18yle olmuştur: 
~ Akif isminde bir çoban Li-

say !emektedir. 

lzmir ihtisas Mahkemesi ht
kimliğini vekileten yapması ev
velce tensip edilen Ağır Ceza 
azasından Edip Bey Muğla lııti
aas Mahkemesi azalığına, mtıddei
umumi muavinlerinden Fuat Bey 
de müddeiumumiliğine tayin edil- lzmir Mildtleiamambl 
mittir. Hldagel B•g 

Mnddeiumumilik bat muavini kemesinin tefkili, bu suretle 
Ali Riza Beye, Adliye VekllC4' Asliye Ceza Mahkemesinin eeu 
tince lstanbul Sekizinci ihtisas vazifesi içerisinde çalıımaauıı 
Mahkemesi Müddeiumumiliği tek· temin edecektir. 
lif eclilmit, Ali Riza Bey bu Ya- Allkadarlar; bir mahkemenin 
ıifeyi kabul etmemittir. lmıirin ihtiyaana kili olmadıianı, 

lzmirde kaçakçdık dav !annm şehrimizde ikinci bir lbtısaa 
fazlalığı, şimdiye kadar Asliye mahkemesinin tesiaini ileri dr-
Ceza Mahkemesinin ya:tifesini mektedirler. 
16çlettirmekte idi. lbttıu mali- · Adnan 

Manisa da 
Düğünlerde Şeker Yerine 

Üzüm ikram Ediliyor 
Manisa ( Hususi ) - Bay

ramda pker yerine yerli malı 
iizüm ve incir iktam edilmesi 
hakkında ilk teklif tehrimizden 
yapılmıfh. Şimdi burada ôü~n
lerde de şeker yerine ilzilm 
ve incir verilmektedir. Nitekim 
tehrimizin ileri gelenlerinden 
Mutaf zade Huan Beyin kız10m 
aiklbı esnasmda belediye daire-ı 
sinde misafir ve .davetlilere, 
Buraa ipekli mendillerinin içeri
sine 'konulmuı bir halde üZüin 
Ye fmdık ikl'a" edilmiftir. 

'

. İzmirde 
Üç Gümrük Memuruna 

işten El Çektirildi 
lzmir (Hususi) - Gümrilkteld 

aahip~iz eşyalann satışına memur 
komisyonda mlihim bir suiistimal 
·meydana çıkanlmıfhr. Komisyon
da aza ve memur 6 kişinin 1609 
mı ~~ ırala kanun mucibince mev
lı.ıifen muhakem~leri talep edil
miştir; lthalit Gnmrilğft muayene 
Mı~muru Şehap, azadan Başm6-
dürlük Veznedarı Fethi, Komis
yon Reisi Ahmet Hamdi Beylere 
Müfettişlikçe işten el· çektirilmiştir. 
Diger nç aza vazifelerine devam et-

mektedir. Zimmete geçirilen paranın 
2 bio lira old u aö lenmekted· 

ndya mevkiinde koyunlarım ot· 
labrken o havali koruculanndan 
Ahmet ve Hüseyin isminde iki 
kitinin ihtarına maruz . kalmıştır. 
Korucular koyunları tarlalara 
girdiklerini söylemişfordir. Bunun 
berine arada bir dil kavgası baş
lamıf, neticede korucu Ahmet 
mavzerini çekerek ateŞ etmif, 
çıkan kurşunlar çoban Akife 
isabet etmiş, adamcağız ölmüştilr. 

Korucular 7akalanarak Adliyeye 
verilmiılerdir. 

e. K. 

Adana da 
Trahomlu Talebenin Te
davisinde ihmal Mi Var? 

Adana ( Hunal ) - Mek
teplerden aynlan bine yakın tra-
homlu talebenin fimdiye kadar 
bir defa gizlerinin silinerek ilAç 
konduğu ve bir daha talebelere 
balulmadıjl söylenmektedir. Bu-
rada çıkan bir ıazete llhhiye 
ve maarifin nazan dikkatini cel· 
betmektedif. 

Adanada Sut. Buhranı 
Adana ( Husuıl ) · _;_ Son 

·grip salgını dolayııtil~ 'ehrimizde 

snt ve yoiurt bqbranı · bqg6ster
mU.tir. Hastalari oİanlar b~ vaıi
yet karşı11nda ne yapacaklaruu 

lardu. 

Şubat 4 

Söz Aramızda 

Gölgesini 
Kıskananlar 

Son senelerin modalarından 
biri de erkek veya kadın sinema 
artistlerine Atık olmak, onlan 
taklit etmektir. Saçlaraw onl• 
gibi kesenler, tarayanlar, tuvalet
lerini onlara uyduranlar, hare
ketlerini onlar gibi idare edem. 
ne kadar çoktur. Sevdiği artistia 
resmine saatlerce g6zünü ayırm .. 
dan bakanlara çok ra9t geldim.. 

- Tam iki uat Greta G..
bonun resmi laOnde dahp git
mişim. Eğer çagırmaHlardı belki 
daha iki saat ta bakabilirdim. O, 
ne derinlik, one mana.. ln .. 
her baktıkça yeni ıeyler g6rüyor, 
bakbkça bakacatı geliyor. 

Yine birisini tanırdım ki od
adeta bir sinema camekinı gibi
dir. Duvarların ne renk olduğu
nu göremezsiniz. Onların bir çop 
ne fedakirlıklar, bir çok dostl .. 
rına ne. yalvarmalar .ayesinm 
elde edilmiştir. 

- Bir yangın tehlikesinde • 
evvel kaçıracağım eşya bunlardır. 

Bu merak her muhitte kendi
ne göre Greta Garbolar, Kolla 
Mur, Billi Dov, Duglaslar, Valau
tinolar, Ramon Novarrolar ya
rattı. Aileler ara11nda yeni yeni 
kıskançlık sahneleri. 

Yeni nişanlanan bir genç loa 
anlatıyordu: 

- Ben Morisi çok se•erim. 
Onun hiç bir filmini kaçırmam. 
Geçen gün nişanlımla beraber 
sinemaya gittik. Benim Morille 
alakadar olduğunıu görünce bir 
tuhaf oldu: 

"-Morisi çok mu beteniyor
sun?,, dedi. Müspet cevap alınca 
auratı iki karış astı. Birter 
ıöylemiye de cesaret edemedL 
Y almz idi de birde: 

"- Haydi gidelim artık b11t 
Morisin çok kötii bir film 1., diye 
söylenmiye başladı. Gördünllz mi 
başıma geleni ? Arbk b&DA Mo
ris haram .•• 

Başka evli bir hanım dert 
yamyordu: 

- Bir daha Greta Garbo 
mu ? Sinema mldürleri tanıdığım 
olsa bu kadımn filimini getirme
meleri için gidip yalvaracağun.. 
Kocamla sinemaya gidince per
denin listiinde o menhus kadım 
gördn mO, bitti. Artık yanında 
ben varmışım, yokmUfWD- Umu
runda değil •.. 

.. _ Ne ıehbar, ne 1ehhar 
kadın,, diye başl•yor da artık 
18ylemediği kalmıyor. Arbk JIP 
sak.. Greta oynadığı ıaaMD bize 
sinema payd08-

Laıbnız m1? Ben de ıaşlım. 
G81geden kıskanmak. Hani gaJ. 
pden kormak- gibi. Yola mai· 
rur uzanan gölgesini çiiaedim.. 
diye bir cümle 'fardır. Banlar da 
gölgeleri kıskanıyorlar. lntika• 
için de bari re.imlerini ~p• 
ainler. 

B. H-1,,,, 

Grip Tatili 
Gemlik, ( Hususi ) - OrhaD

gazi merkez mektebile dört 
k&y mektebi grip 11dndea 
bayram ertesine kadar tatil 

··edildi. 

Salihlide Pehlivan GBre"eri 
Salihli, ( HuUsi ) - Kasa

bainızda bayramın ikinci gftnl 
için Gtırb&zler Spor Kuliibl men- · 
faatia~ büyek pe!ılivan . ·11rq1eri 

·tertip eclilmittir. Gllre,lere Tiırki-
yenhi meıbur peblivaa&.n cla•el 
edilaU tir. 





.1 azar la asan eyı 

ğlu zıu+ -

.._ _________________________ ._.."""""..,... ______ ,__ ___________________ _,,, _______ .._. ________________________ ~------------------~~--------------~ 

HASAN BEYİN OGLU YANGINDA 
liilıiii....._ _______________________________ ~------~_;.._,~~'-------------.;.._-----------~1 

1 : Hasan Bey - Aman, ortalıkta bir duman var. 1 2: Hasan Bey - Ôyleya... Şurada bir ev yamyor. 1 3: Hasan Beyin Oğlu ( Kendi kendine ) - Ben 
Yangın mı ÇJkb auba? Gidip bakay:m, sen sakın gelme. durur muyum hiç? Babamın arkasından ben de gider, 

yangını seyrederim • 

.t : Hasan Bey - Aman... Yangm dehşet... içeride de ( 5: itfaiye neferi - Hasan Bey... İçeride bir çocuk 
l»lri bağınyor ... Kimdir o 1 kaldı ..• O bağrıyor. 

7 : itfaiye neferleri - Haydi, ıu pencerenin önllne ı 8: Hasan Bey - Çocuğum, at kendini 
7alak çarşafını i eıelim. · Korkma... Bir ıey olmauın, kurtulurıun ! 

oradan •.• 

• 
6 : itfaiye zabiti - Bir yatak çarşafı getiriniz de 

çocuk oraya kendini atsın, kurtulsun. 

9: Çocuk - Atamam .•• Korkarım ••. Yapamam ... Ay ••• 
Aman... Yanacağım 1 

10 : Hasan Beyin Oğlu - Şu cebimdeki 11pzıplarla } 11: Hasan Beyin Oğlu - Haydi! Kendini oradan J 12 ı Hasan Bey - Hah._. Çocuk kendini atlı, kur· 
cevizleri çarıafın içine koyayım. ataraarı bütün bu corizlcrlo zıpuplan una •cro~ej"im. tuldu, yioo bizim oila.ııa afferim be 1 •• 

• 



OCUK SAYFA 
u haftaki Bilmecemiz Oyun 1 Bayram Arifesinde 

Ramazan Masalları 

"AHRET 

ç.--. •4 •lfw 
Gea.plm• n•.....ı 
Zorla on.ıç ... • ı ı 
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Al .. bir ~ •• , •• 

• De 's •Rnat eddfm 
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•Pr' t .. leı• ,.kL. 

Bir Metelik Oyonu 
Arlcad8fla,....,,.... ... 
- Ben ild .-•ıra- -..-. 

... meteliği o pdl....,..._ 
ki. ne iste...-. ,.,,.,.. .... 
mezsidiı. 

2 - O,•tt l W. bopclı
ı.r.Elblleferl .......... ft ......... _,., ,... ~-· 



(SON POSTA) da Hanımlegze bGtUn 

gençlerbı kalp ve k işlerinde en • mimi dert 
ortağıdır. Ailenize, do tlarınıza söyliyemedlğlnlz 
a~k dcrtlcrlnl%1 H nım eyzcye yaDJUr.. Hanım• 
teyze ya her günkü sütunda veya huauıi mek
tupla cevap -.erir. Hanlmteyzenin fikirleri, birçok 
gençleri büyük mllıküllerden kurtanyor. 

Dertlerinizi Hanımteqzege Yazınız 

Bu Sene 
Kunduraların 

Rengi Ve Şekli 
Elbisenizin Renginde 
Kundura Yapbrıp So-
kağa Çıkabilirsiniz 
Şimcliye kadar elbiıe rengin

de kundura ancak salonlarda 
fiyilebirdi. Bu seneden itibaren 
baloy• giderken giydiğiniz kun
cluralan aokakta da kuUanabilee 
eekıiniz. 

Elbieenizin rengi ne ise, 
bnduranm da o renkte yapbra
aluamz. BurOn renkli kundura 
Be gezmek, ıevkiıelim alimcti 
addediliyor. 

y •lnız tun• dikkat eruniz ki 
hndurnm rengi elbisenin ren
pe uysun. Kunduracılar, yeni 
modaya gire yeni biçim kundu
ralar bazll'lıyorlar. Kundura ku
maştan yaptırılabileceği gibi, 
renkli deriden de yapbrılabilir. 

Binaenaleyh ilkbahar Ye yu 
için kundura almadan ve yaptır
madan evvel elbiıenizi yaptınnıL 
Kunduranızı ona göre aeçiniz. 

Amerikada 
Genç Kızlar 
Podra Aleyhtarı 

Amerikada bazı kadın nuı· 
hitlerinde podra kullanmak aley
hinde bir cereyan b1aşlamışbr. 

Bir kadın doktorun ortaya attığı 
bu fikir. Amerikada büyük bir 
alAka uyandırmış ve et r ,. na bil
hassa genç kızları toplamıştar. 

Bu kadm doktor podrarun 
ahhi zararlanndan bahsetmekte, 
podra istimalini kat'iyen menct
mektedir. 

Bu cereyan bilhassa evli erkek
ler tarafından memnuniyetle kar
ıılanmaktadır. 

~irkin ve yib:ü buruşuk ka-
dınlar podra lehlan görün-
mektedirler. 

Güzel Ve Şık 
Düğmeler 

Artık ilkbahar mevaımı ıçın 

ha:ıırlanmak zamanı geldi. lktı
ıadi buhran bu şiddetle devam 
ettiği müddetçe yeni elbise yap
tırabileceklerin adedi, şüphesiz, 

günden güne azalacak. Mevcut 
elbiselerimizden istifade ederek 
modaya uymıya çalışacağız. Bu 
maksatla karilcrimize bazı pratik 
fikirler veriyoruz. 

Evveli kışlak elbiselerinizle, 
yazdan kalmış, artık kullanılamaz 
diye bir köşeye atılmış kostüm, 

fistan veya cekelleruılzm hepsini 
ç.ıkannız. Bunlann içinde evveli 
koyu renkte olanları ayınnız.Çün
ki bu rengin modaSI hiç geçmez. 
Yalnız bu sene eteklerin geçen 
mevsime nazaran daha kısa ol
duğunu unutmayınız. Ufak bir ta
mir ile koyu renkli elbiselerinizi 
yeni mevsime de uydurabilirsiniz. 
Bel kısmını da biraz yukarı kal
dırınız. 

Geçen senenin emprime krep-
döşinlerinden de ceket veya 

Anneniz veyahut ablanız yaz
Lk elbiselerioi7.i veyahut parde
sülerinizi dikerken onlarm kır
pıntı diye attıkları parçalardan 
ıiz de düğmelerınızi yapar. An· 
aenızı masraftan kurtarırsınız. 

HER EV KADINI NELER 

Bakın nasıl Elbısenizin par
çasından küçük bir parça 
alır bunu istediğiniz büyüklükte 
(elbiseniz veyahut paltonuza gore) 
mesela beş kuruş, on kuruş ve 
yahut yirmi beş kuruş büyüklü
ğünde yuvarlak kesersmiz. Bir 
tane daha yine bunun kadar 
kesersiniz. Sonra ikisinin de ke
narlarım hafif katlarsınız. Bu 
katları içiçe getirerek bu iki yu-
varlak parçayı güzelce biribirinin 
ütüne koyarsınız. ikisinin ara
ııoa kalınca bir kumaştan fakat 
bunlardan daha küçük kesil
miş bir parçayı sıkıştırırsınız. 
Düğmenin etrafından bu pal"-
çanın görünmemesi lazımdır. Böy
lece düğmeniz sert olmuş olur. 
Sonra etrahna seyrek bir fisto 
yaparsınıL Albnm tam ortasına 
bir de ilik yaparsmız. Düğmeyi 
elbisenize dikerken bu ilikten 
tutturununuz. Düğmenin üstüne 
istediğiniz ıilıü de işliyebilirsiniz. 
Resimdeki dGğmeler de hep böy
le yapılmıftar. 

Yanık Yemekten Nasıl 

istifade Edilir? 
Ocakta pişmekte olan ye

megioizin yandığım hi sederseniz 
ilk işiniz hemen tencer yi ocak
tan kaldırmak ve kapağım aç
mak olur. Bu, fenadır ve bütün 
yemeğin yanık, y ... nık kokma
sına sebebiyet v rir. Halbuki 
böyle bir \'aziyet karşısında ka
lırsanız tencerenin kapağını aç
mayınız, ocaktan alınız ve bir tq 
üzerinde beş dakika tu•unuz, 

sonra kapağı açıp Uzerine birkaç 
damla su serpiniz. Yanık kokusu 
bu suretle yukarı çıkmaz, ten
cerenin dibinde tekasüf eder. 
Sonra yemeği yava , yavaş baş
ka bir kaba boşalhrsımz \'e lez
zetle yemeğinizi yersiniz. 

Mermer Nasd Temizlenk? 
Mermer çok çabuk kirlenen 

ve bundan dolayı fena bir man-

Ozum Nasıl Muhafaza Olunur? 
Kış n taze Ü7.Üm yemek isli

yeo!er, üzüm salkımlarını ya 
kiilc gömerler, yahut ta hevenk 
ynpıp bodrumların tav nına a<-!tr
lar. Bu iki usuJden daha isabet
lisi şudur? 

Bağ bozumu ıamanı, tane
leri fazla ~ k oJmıyan lizi.!m sa!
kımlarım almak, bunların bozuk 
tanelerini ayıklamak, sonra bir 
sandığa lemiz kepek yayarak 
salkımları, biribirine bitismeruek 
şartile bu sandığa istif etmek ve 
her istifi yine keı ekle örtmek, 
bu uretlc her zaman taze 
üzüm yiyebilirsiniz. 

:zara arzeden bir taştır. Fakat 
temizlemesi de o n°sbette ko
laydır. Bir parça saf tereb ntin 
ruhu alınız. İçine dövUlmş sün
ger tozu koyunuz. Sonra Jkıca 
bağlanmış ve bir topaç haline 
getirilmiş bir bez parçasını buna 
batırarak taşa ıOrtünUz. Bu be-

( SON POTA ) kadınlan ve genç kı:ıhn 

N 
llikadar rd n me 1 ra her eyden f I• 
hC'mmtyet vcrınektcdir. 

Şlmden son a haftada bir de a Kadın ıı y

f auıız olacak ve bu sayfada ıunlar bulunnc::ıl t r: 
Cüz.el'lk meadelerı, on modalar, çoc ')Jtr 

nuzun terbiyesi, evinizin pııelllğl. eY la eri, 
el .,ıert ve salrc... 

Var? 

bluz. yapabilirsiniz.. Bu bluz.un 
kolları kısa, yakası geniş olabilir. 
Tayyörünüz varsa. ceketinizin 
kollannı çıkarmaz.. Vilcudünü de 
bir yelek gibi ufaltıp kullanınız. 

Çoraplarda moda renk yine 
açıktır. Yalnız iki llç sene evvel
ki kadar pembe değildir. 

Kunduralarda açık renkler 
hala modadır. 

Şaplrnlar soldan sağa ve ar
kadan öne doğru eğilmiş ola
caktır. 

BiLMELİDİR 
Teı Lekelerinı Nasıl 

Çıkarabilirsiniz 
Birçok şişman insanlar yazın 

terlemekten fena halde ıkıhrlar. 

Bu ter yüzünden elbiseleri ve 
yakaları sık, ık kirleı ır ve çok 
fe .a bir manzara arz der. Biı 
ı11ınumiyetle ter lekelerini sabun· 
Ja ve su ile temizlemıye kalka· 
rız. Bu, bir hatadır. 

Ter lekesi ya tazedir, ya 
e kidir. Yeni ise hamız mahi· 
yeti va,dır. Bu Takdirde amon
yakm ıçine su karışbrır, leke 
elan yı.:;r. bununla silersiniz. Es· 
kidigi takdirde kalevi mahiyeti 
vardır. Onun için bol suya ka· 
n~tmlmış hamızı hunmıaz ile 
silersiniz. Her iki takdirde de 
lekeli yerin ıyıce çitilenmec:i 
icap eder. 

zin üzerine birkaç damla zey
tinyağı damlatmak çok foyda
bdar. 

1932 
İnce Ve Zayıf 

Modası Kalkıyor 
Artık Pehrize Nihayet 

Verebilirsiniz, Fazla 
Et Günah Değil 

Şimdiye kadar kadıolana 
ıervi gibi ince uzun olmalan 
moda idi. Kadınlar bu moda,. 
uymak için ae fedakarlıklara 
katlanmazlarda. Kendilerini ye
mekten keser, cimnutik ve id
man yapar, aaatlerce yürür, bia 
if keoceye raza olurlardı. 

Arbk bu ifkeocelere et.eda. 
Hanımefendiler, arbk korkmak
sızın rahat rahat yemek ylyeW. 
lirsiniz. Maaajlan, pehrizleri, 
11cak banyolan unutunuz. Bugiia-o 
kil modada artık kadının vücucha 
biraz etli olmak llzımdır. 

Bu mfinasebetle bir moda 
müessesesi m6dürü ıu izahah 
veriyor: 

"Müfrit zayıflık belki iyi hat
lar vücude getiriyor. Fakat ço• 
sahte tuvalet manzarasını veri
yor, tabiiliği kaybediyordu. Zatea 
kadmlar artık bu ıayıflamall 
modasından bıktılar. Kadın biru 
da sıhhat ve neşe telkin edeD 
bir vUcuda sahip olmak istiyor •• 

Y almz tombul vücutlara gar. 
yeni hatlar, yeni mo alar çıkar
mak lizım geliyor. Moda müe9-
aeseleri şimdi bu hatları wilcuda 
getirmekle meşguldürler. .. 

ilkbahar modasında ehem~ 
yet verilen noktalar şunlardır : 

Bu senenin modasında tefer
ruata gittikçe daha fazla ehem
miyet verilmektedir. 

Belde genİf, açık renkli, elb 
seye uygun bir kemer. Ba 
kemerler ekseriya siyah deridea 
otuyor. Yaka kürklü ise, bazaa 
kürkten de yapılır. .. 

Çanta, elbisenin rengi ile 
temamen tezat teşkil edecektir. 
Gerdanlık ta, cazip ve açık renkli 
olacaktır. Çıkarılıp takılabilir 
beyaz ve dar yaka. 

Güzel 
Ağız 

Güzel bır ağız, yüzün biıtiba 

giiyelliğini artırır. Dudaklarına 

kırmız sürenler ağızlarının gil
zelliğini temin edebılseler, tuva
let yapmanın en büyiık sımaı 
keşfetmiş olurlardı. 

Kışın soğuktan dudaklar çat• 
lar, birçok kadınlar buna ehem
miyet vermezler. Halbuki çatlal. 
dudak ağzı çirkin gösterir. Bu
nun ıçm akşamları yatarken 
dudağa vazelin veya krem siirme-

lidir YüıünilzOn şekli, ağzımzaa 
şekline göre değişir. Ağzmızıa 
şekli de dudaklarınıza yapacağı
nız tuvalete tAbidir. Dudaktan 
baştan başa kırmız sürmemeli. 
Hele kenarlara kat'iyyen kuvvetli 
kttmıı tatbik etmemtlidir. Kır-
mızı. ortaya sürünüz. Alt dudağa 
biraz kalınca, üst dudağa ok 
gibi bİt' çizgi yapınız. ince, k6-
çük zarif bir ağız meydana. 
çıkar. Bazan dudak uçl. rma 
küçük bir temas, ı.arif bir ma• 
zara vücuda getirebilir. 

Fakat dudaklanmza nel .1dar 
itina ederseniz ediniz, fena dif
ler bütiin bu itinayı sıf ra d ışü
rür. Evvela dişlerinizi tcwi2lem~ 
yi öireoiııi:ı. 
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Haftada İki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe ve Cumartesi GOnleri 1 
Çıkacak Spor Sayfalannıı21 · 

Okuyunuz ..• 

932 Olimpiyadı Şi detli 
Mücadelelerle Geçecek 
Sinema Artistleri Rekabete Girişti 

Sporcu ikl slMma gıldızı: 
Amerikalılar sinema Stüdyola· 

nnı adeta bir stadyum haline 

getirdiler. Orada kız veya erkek, 
hemen hiçbir artist yoktur ki 
daimi surette sporla meş
gul olmasın. Bilhassa Holi vut 
bugUn bir sinema merkezi oldu
ju kadaı: bir spor diyarıdır. 

Fakat şimdi Holivuttaki artist· 
)erin yilzde sekseni (932) Los
Angelos olimpiyadına hararetle 

hazırlanıyorlar. Şurası çok şayanı 
dikkattir ki, olimpiyat antrenman-

larile meşgul olan binlerce ar
tistin hemen yiizde yetmiş beşini 
kadın artistler teşkil etmektedir. 
Bunlann arasında mühim bir ' 
kısmı koşucudur. Bir kısmı da 
1U sporlarile meşgul olmaktadırlar. 

Olimpiyatlara girecek artistler 
arasında en fazla faaliyet gös
teren erkeklerden· Ramon Novaro 
we kadın artistlerden Anita Paj
dır. 

Şurasım da kaydedelim ld 
Amerikada sinema artisti olmıyan 

sporcular, olimpiyatta artist re

kabetinden şiddetle korkmakta
dırlar. Bu rekabet endişesinden 
bahseden bir Amerika gazetesi-

, ain yazdığı şu satırlar çok şaya
m dikkattir: 

.. Olimpiyat oyunları milletleri 
karşdaştırnn bir spor teşebbüsü
dür. r lkat öyle görülüyor ki 932 
olimpiyadı sporcularla artistlerin 
mücadelesinden ibaret olacaktır. 
Fakat bu mücadeleyi artistlerin 

kazanacağına dnir beliren aldnıet· 
ler ı ek çoktur. Çünki sporcular 

çalışma vasıta ve imklinlarma 

artistler kadar malik değildfr. 

Halbuki artistler hem %engin, 

r '"m de vakitleri antrenman için 
çc :. mti ııittir. 11 

Anita Paj, Vijlngo Brü$ 

Kar gığınları arcı$ında Jenlz 
kıgajetile çıplak gezen 

bir arstisl 
Amerikan gazetesinin bu mn

tn1cnsı k rşısında porcular he-
sabına üzUntii his etmemek elden 
gelmiyoı·. 

Galatasaraylıların Cemiyeti 
Galatasaray lisesi mezunlan 

yarm lisenin merasim salonunda 
toplanarak "Mezunlar Cemiyeti" 
te§kili etrafında aörilşeceklerdir. 

p · o 
Dünyada 
Bir Haftalık 
Spor F aaligeti 

-
Meşhur Ladumek 

Sahtekar Mı? 
Paris, 2 (A. A) - Fransa 

atletizm federasyonu, dünya ko· 
fu 4ampiyonu Ladumek;n sahte 
amatörlük yamıı olduğuna dair 
olan ithamlar hakkındaki tahki
kat bitinceye kadar mumaileyhin 
elindeki vesikayı istirdada karar 
vermiştir. 

Kış Sporları 

Havaların Güzelliği Spor
cıları Yese Düşürdü 

Lake Plasit 31 (A.A.) - Üçün· 
cü kı olimpiyatlarınm 5 gUn 
sonra yapılası mukarrer olduğu 

halde ve 17 millete mensup 300 
musabik rakip ile Amerikanın 
bertarafındaki spor mahafilinde 

Lake plasit devam eden ade-
ta baharı andırır havadan 
dolayı büyük bir yeis ve 

fütur hüknm sürmektedir. Ne 
kar ve ne de buz mevcut değil-

_ dir. Ancak sun•ı bir huı tabaka· 

sından istifade edileceği tahmin 
ediliyor. Havalar birdenbire te
beddül göstermediği takdirde 
kı olimpiyatlarının icr~sı için 
100,000 İngiliz lirası sarfedilmiş 
olmasına rağmen bu oyunların 

perşembe gününe başlamasmm 
ihtimali pek azdır. 

Futbol 
Londra (A.A.)- lngili:ı futbol 

birinciligi takımlar,mn birinci kil· 
nıeleri arasında yapılan maçların 
neticesi şudur: 
Ancnal • M:ınçcstcr Citl 4 • O 

Blakburn • Ve tbronvlç 2 - O 

Everton • Llvcrpııl 2 - 1 

LeJces\er - Grlınsbt 1 - 2 
Neycastlo • Vt! th:ım 2 • "l 
Şclfild Unitcd • DlrmlnJdıam 1 - O 

As\011 Villa - Şelıca 1 - 3 
Bl.akpul - S.ınderland 3 • 'l 
Huddcrafild • Şcffild Wedn 6 • 1 

Mldlcaburg • Boltoo 

j Portı-ut A~~r;da Bir Maç 
!I - l 
2 - o 

Atina, ( A. A. ) - Pauatinı:
ikos ve ApoUon takımları arn-

c;ında yaı ıları ek:ıersiz maçmı 

4 . O PanatinaikC' takımı kazan· 
mıştır. 

Hava Sporu 
Fransız Tayyaı ecileri Yeni 

Rekorlar Kırdılar 

Paris, ( A.A ) - Tayyareci 
Regi, Lenier ve T ouga Fransa 
ile Madagaskar nrasmda azimet 
ve avdet seri İrtibat rekorunu 
kırmak maksadı asildnesile hep 
birlikte havalanmışlardır. 

Paris (A.A.) - Fransız tay
yarecisi Perriot deniz tayyarele· 
rine mahsus olan cihan irtifa 
rekorunu 2000 kilo ağırlıkla 
6700 metreye yükselmek ıuretile 
kırmıştır. 

Bundu enclld rekor 0046 

' J 

Gar.etcml:ı timden sonra pet'fCmbe •e cuma,... 
tcsi günleri olm•k üzere haftada iki spor aayf 
n etredeccktfr. 

PC?'fembo ıünkü ıpoı uyfamnda dünya •poı 
hareketlerini, eml k.t ıpor bldlaelari 
oku}'•cabınız. 
Cuaıartcal aayf aamda • Co silnkG maç)ana 
tafaillbnı bulacakaınııı. 

İngilterede Nasıl Çalışıyorlar? 

lnglllerede at •porlle afraı11n çoeaklar 

4t garışla11ntla her .saman 
nıuvaff ak ofon bir 

kadın cokeg 

At \•e atçılık bil.im milli bUn· 
yemi7:de yer tutmuş mllhim bir 
spor şubesidir. Eskiden bu meın· 
lekette at ı;ponı ile uğratmıyan
lar parmakla gösterilecek kadar 

azmış. Fakat şimdi yarış atı olan
ların sayısı pek mahduttur. Gerçi 
hUkümet at sporunun teşmili ve 
at neslinin ıslahı ıçin sistematik 
bir program tatbik ediyor. be-

metre ile bir Aıuerik lıda bulun· 
maktaydı. 

Fransız tayyarecisi buııdan 
iki gün evvel 500 kilo ağırlıkla 
8500 metreye yükselerek bu irti· 
fa iç.in olan cihan rekorunu da 
kırmtttır. 

men her büyük şehirde sık ilk 
yarışlar yapılıyor. Ancak at 
sporunun memleket halk tabak.. 
lan uasmda eskisi gibi, hatta dahe 
şuurlu bir intişar manzarası göe- • 
termesi için daha ilmi şekild 

çalışmak lazımdır. Bu noktalan 
kaydettikten sonra garp memJ& 
ketlerindeki atçılik faaliyetin• 
kısaca bir göz gezdirelim. Bae 
hususta İngiltere e~ ileri gidmt 

bir meınlekettir. İngiltere de ço
cuklar sekiz, on yaşından itiba
ren Ata binmeye başlarlar. Mll
rebbileri onlar1 at sporuna alır 
brmak vazifesile mükelleftir. 

lngilterede kadınlar erkekler 
gibi at meraklısıdır. Orada müte
vassıt aileler bile at sporile m~ 
gul olurlar. Daha doğrusu ingil
terede atçılık başlıca milli sp<>I"' 
dur. 

Fakat lngilterede en şayanı 
dikkat nokta yarış bolluğudur, 
At sporu ferdi sporlrr aras oda 
mevki alır. Ancak lngiliı.ler sık 
sık tertip ettikleri yarış eğlen
celerile bunu da kolleklif bi.I 
şekle sokmuşlardır. 

Son eneler zarfında lngilto
n·de at cambazlığı çok ileritemİf: 
ve umumi bir mahiyet almıştır. 
Hemen her at meraklısı at üs
tünde muhtelif hünerler yapmak
tadır. Bilhassa genç kızlar hüner 
ve cambazlık idmanlarına çoll 
merak sardırmışlardır. Buradaki 
resimlerde, lngilteredeki at sporv 
faaliyetinin canh man:z.aralarım 
çok iyi görUyorsunuz. 

MUkAfat Kıialı 

Pari~, - ( A. A. ) - Fili
pin adalarının .. abık valisi •• 
meşhur Dııwis kupası rnli)d~fab
mn vazn M. Dwight Dawia. 
birkaç zaman ikamet maks Jil• 
balen Pariı'te bulunınakıadır. 



• 
Haftada Bir Defa 

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. 

MUALLiM Bu Sayfada: 
Yeni terbiye c:ereyanlar• - BGrGk tıe.
biyecilerln bayatt - Tlrldyede reQI 
t1azariyele•ia tatbikab - Mualllml ... ıa SAYFASI dert1eri • Yeni tecrGbelw .,eaalre. 

Mektep 
Oyun lan 

Miaall:m ukadqlarnnızm, mek· 
tepte çocuklann oynıyacaklan 
oe>yunlan bulup öğretmekte güç· 
•ilik çektikleri ihtimali batınmaza 

seldi. vak i ötedenberi mektep
lerde oynan-.a bazı oyunlar Yar
clu; fakat bunlann mntemadiyea 
tekran çocuklan da. muallimleri 
tle bıi(tırayor. Oyunda teneYVO 
Uzımdu. Biı bu tenevvüil de 
temia etmeyi dtişOndük. Şöyle 
böyle yuzn miitecaviz oyun 
biliyoruz. Bunlan muallimlerimiıe 
d.e ıösterec~tiz. Bupnlük bir 
oyma nümunesi Yeriyoruz. MuaJ
limlerimizce m.ıkbul ol&caia it.ika
clmdayız. 

ıT akla Oyunu 
Oyun yeri: Salon veya avlu 

( oyun meydam ) • 

Oyunculana ıaynı: 6 - 15. 
Mevsim: Sonbahar, kıı, ilk· 

l>ahar. 
Oyunun tertibi: Oyuncular 

l:airibiri.oin arkasında durarak bir 
kol tqkil ederler; en başta olan 
eyua başıdır, oyunu idare eder. 

Oyun nasıl oynanır? Oyun 
l:aqı. bütün arkasındaki arkadaJ
larınm aynen taklit etmeleri 14· 

aımgelen hareketleri yapar. Yü
rlir, koşar, sıçrar, durur, tek 
ayakla seke aeke yUrür, sağa, 
•ola, ileriye, geriye döner, dairevi 
yürtlyüşler yaparken ellerile de 
eklma gelen hareketleri yapar. 
Oyuncular, aıra i!e oyun baıı 
calurlar: eski oyunbap kolun ta 
an gerisine gider. 

Kitap 
Kusan Fil 

Çocuklann okuyabilecekleri 
kitap meselesi dllnyada bllyük 

bir ehemmiyetle takip olunan 
meslelerdendir. Büyük milletler 

içinde geri kalmıt ıayılan F ran· 
aa da bile çocuklar için ıene
de, her yaşa göre yOzlerce ve 

yüzlerce kitaplar yazılıp basıl· 
maktadır. Biz bu meselede de 

çok geriyiz. Bu geriliğin ıebep
lerini burada tahlil edecek de
ği!iz. Yalnız yeni bir cemiyet 

vücuda getirmiye çalışan Rusya, 
çocuk kitaplarına diğer mem-

leketlerden daha fazla ehmmiyet 
vermektedir. 

Hata, oyun başıyı aynen taklit 
etmemektir. Her yanlış yapan 
oyuncu kolun nihayetine gider, l 
hu 1111eUe oyun başı olması a-e-
...!L• 
gj[ır. 

Resmimiz, otomatik bir filin 
ağzı albndaki yarığa para atmakla 
meşgul çocuktan gösteri;or. 

Atalan para üzerine filin ağzından 
bir çocuk kitabı çıkmaktadır. 
Çocuklar için hem faydalı, hem 
çok cazip bir eğlence. 

Düşünme Ve Bilgi 
Meşhur f !'lviçreli ilim ve Pe

«iagok Ed Claparc,-fe söylüyor; 

"Ruhi hayat silsilesinde dü

fftnme, hilgiden olur. Bilgi, dil
flinmenin eserinden başka bir şey 
değildir. Halbuki mektep, her 
teY bilgi imiş ve düşilnme birşey 
değilmiş gibi tedris etmekte de-

nm ediyor. Ba aıretle mektep 
uad.vdanberi aapam 6kiizlerin 

SAGLAM AKIL 

Bir kız mektebinde akşam 

•l\taleası : Kızlar çalı~ırken, tam 

INr aiikiin hü.\.ü.u aürüyor. 

öniine koyuyor. Bunlann yerini 
değiştirmek zamam gelmiştir.,, 

Mektep bir dereceye kadar 
Ammeye tabidir ve bilhassa tadili 

lazım gelen de Ammenin fikridir. 
Ammeyi tedrisatın mahiyetine 
değil, terbiyenin kıymetine all
kadar etmek JAzımdır. Binaena-

leyh mektep iyi dnınnmeyi öğ· 
retmelidir, çok okumağl değil. 

SA0LAM VOCUT 

Bir kıt mektebi jlmnuU1rhane1lnde ı 

1 

Ağaç at li&ednde kol mÜYaaeae laareketlerL 

Bedenl harekeder, baakctbol. tealA, kriket. 

ytizme gibi açık hava OJlUl1an. aall&l&inılıı 
oe.ur.: tl altuada yapılır. 

Müşahede 

Esasına İstinat 
Eden Hesap Bilgisi 
Derste Müşahedesi Müm

kün OJmıyan Şeyler 
Nasıl Öğrenilir? 

llkmekteplerin birinci dev
resinde tedrisatın merkezini 
( Hayat Bilgisi Dersleri ) teşkil 
eder; yani "lisan, hesap, hen
dese, eliıi, resim, musiki, cim
nastik dersleri,. • bayat bilgisi 
derslerile sıka sıkıya mOnasebet· 
tardır. Birinci devrede çocukla
rın elinde kıraatten başka kitap 
yoktur. Bütün dersler müşabede
vidir. Bundan dolayıdır ki bau 
mual!imler, bayat bilgisini ted
riste bazı güçlüklere tesadüf 
ediyorlar. MeselA program, 9 
uncu sayfadaki 4 üncü hkrada 
.. Güneş tutulmas1, kuyruklu yıl· 
dız zuhuru, ıimşek ~kması, 
yağmur, kar ve dolu yağması, 

feyezan gibi hadiseler vukuları 
zamanında tedrisatta hareket 
noktası ittihaz olunmalıdır " 
diyor. GDneş tutulması her ıene 
vaki olan cevvi bir hadisedir; 

fakat dünyanın her yerinden ayni 
suret ve ayni derecede iÖrülmez. 
Vukuu, bıızan tatil aylarına 
düıer. Hulasa bu hadiseyi, bir 
devre zarfmda çocuklara ıtöster
.miye imkan bulunmaz. 

Kuyruklu yıldız zuhüru ise 
çok nadir vaki olan bir hadise
dir. Bazan bütün bir hayat 
kuyruklu yıldız görmeden geçe-

bilir. Feyezan da nadir hadiseler
den ise, bazı bol yağmurlu 
zamanlarda, küçük mikyasta 

feyezan 6rnekleri görüldüiü var
dır. Şimşek çakması, yağmur, 

kar ve dolu yağması, memleke
timizin hemen her yerinde, az 
çok muntazam olarak görünen 

1 
hadiselerdendir. Simdi muallim 
güneş tutulmasından, kuyruklu 
yıldızdan bahsedebilmek için, bu 

bAdiselerin zuhuruna mı intizar 
edecek ? Kuyruklu yıldız zuhüru 
tedrisat esnasında vaki olursa 
ıösterilir. 

Buna benzer başka bir hldi
ae yok mudur? Meeseli tehap• 
larin uçmasını çocuklara müşa• 

bede ettirterek kuyruklu yıldız 
hakkında velev basit olsun, bir 

fikir vermek kabil değil midir? 
Gllneş tııtulmastDI göstermek 
mtımkün olmazsa, ay tutulmaıım 

mllşahede ettirmek mümkün de· 
til midir? Ay tutulması, güneeı 

tutulması hakkında kafi bir fikir 
.. ...-.. -bilir. 

Pro ıramın her h!diseyi vu
kuu ananda 6ğretmek lüzumun
dan bahsetmesi, elbette pek sey

rek vaki olan hidiseler için de
ğildir; hergün, veya pek &k vu
kubulan hadiselerden tifahen 
bahsetmiyerek tedrisabn müşa
hede esasına istinat etmesi lazım• 
geleceğini anlatmak içindir. 

Her şey milşahedcnin dikkatli 
ve esaslı olmasına bağlıdır. Mü
tahede ve tetkik, bilmediğimiz 
birçok oeyleri kendi kendi;niıe 
öirenmemizi temin eder, 

Derslerde Hidisattan Na
sıl istifade Edilebilir? 
Çinlilerle Japonlar 

araaıoda harp. filen bar 
ladı, altmıı milyonluk 
adalı bir halk. d6rt yüz 
milyon tabmia olunan 
Çinlileri tehdit ediyor. 
Biliyoruz ki, Japonya 
emperyalist bir gaye ar
kasmda kotuyor. Bu 
itibarla Çinlilere acıma

mak kabil detiJ. Yal
ruz bu hAdisedea bir 

ders çıkaracağız: Fikir 
ve duygu itibarile birj. 

birilo mütesanit olma

yan, tam bir birlik ri
cuda ıetiremiyen bir 
halk, nekadar kala
balık olursa olıun, ku.
vetli ve mütesanit kü-
çük bir kütle anünde ezilmiye 
mahkümdur. B~ynelmilel bir ada

let yoktur; ve ezilen hakla da 
olsa, kimse imdada koımaz. 

Bu milnasebetle Japonyada 

umumi hizmete girecek kızlar ı 
için bir tahriri imtihan resmini 

dercediyoraı: To1doda1d Korüt
bikavada müstahdemler dairesi, 
on üç yaşmda olup bu bahar, 
ilk mektebi bitirecek olan 
500 kızı bankalarda istih-
dam edilmek llzere imtihan 
etmektedir. 500 kızdan aıacak 
33 ü kabul edilecektir. 

Talebeye Mücazat Ve 
MükftfatVerilme iMidir? 

Muallimlerin Cevaplanna Devam Ediyoruz 

Mükafat caiz midir? Değil 
midir? Mücazat zaruri midir? 
suallerine cevap vermek ıçın 
zaman •e mekanlarda tatbik edi
legelen terbiye ve tedris sistem
lerinin tabiatine bakmak zarureti 
kendiliğinden hissedilir. 

Ortazaman tedris Te terbi
yesini ileri götürmek için elbet· 
te bol mükafatlar vermek, ağır 
cezalar tatbik etmek mecburi
yeti vardı. Halbuki XX inci asrın 
pedagojisi, psikolojisi, didaktika· 
sı çocuğu mevzu ittihaz etmiş 
bulunuyor. Muasır cemiyette ter· 
biyenin geniş tatbik sabası olan 
mektepler, henüz egosaobrizim
den kurtularak içtimai kıymetler 
iktisap etme devresinde bulu-
nan ilk tahsil çocuklanm. hakiki 
hayata bazırhyan en mllsllİt bir 
muhit olduğuna göre çocuk bu 
mes'ut yuvada korku ve Yaitlerle 

değil içinden gelen bir istekle 
bizatihi alikah mevzulan tetkik 
eder. Dolayısile içtimalleşir. Ce
miyetin arzu ettiği iyi itiyatlan 
alır. Eskiden olduğu ıibi eneli 
ile eşya arasınada suo 't Yat.ta
lara ihtiyaç bisetmez. 

Burada mürebbinin yazifesi 
bile nihayet muhit hazırlamaktan, 
ihtiyaçl:ır yaratmaktan ibarettir. 
Bazı fevkalllde ahvalde dahi mü
cazat ve mükafat gibi yapmacık 
merasimlerden tevakki edilme· 

1

. 
lidir. 

Mesleğim~n ebedi armağanla
" olan tecrübelerim dahi kanıa-/ 
allerimi teyit etmektedirler. Bi
r:n cv'lel fevkı!lde ahval tabi
rini kullanmı5ttın E\·ct fara7a bir 
arkadaıanı hcrh:ıngi hir vaziyet· 
ten kurt.rmak!a oua bayatıaı 

yeniden iade edea bir ç~ 
cuk, mensup oldutu camiaya 
heder olmak üzere olan bir 
hayat kazandudığı için herhalde 
arkadaşlarının. talim heyetinin 

s~ımimi takdirlerine mazhar olur. 
Olmalıdır da. Bu fedakar ço
cuğun tereddüt etmeden belki de 

kendi bayabnı istihkar ederek 
mukabilini beklemeksizin gördliğft 
İş, heyeti umumiyenin maddi bir 
lutufkarlığı ile karşılanabilir. 

Fakat bu. kat'iyen aıı'anenin 
bize öğrettiği mükafatlarden biç 
birisine benzemez. Bu mukabele 
takdirkarlarmm mücessem mem
nuniyetlerinin bir ifadesindea 
başka birşey değildir. 

Esasen kahraman çocuk bG
tün bu tezahilrlerden evvel haki
ki takdiri mnklfatı, duyduğu vic
dan hazzından fazlası ile almıf" 
tır. Yine fevkalade ahntden ad• 
dettiğim bir çocuğun bir p,ri
tabiiliği, içtimai mOwueaesidiği 
mevcut manevi cezalar degil. o 
gayritabillik ve müvuenelİ&liğia 
uzvi veya ruhi olan lıakikl ... 

hepleri arqhrdarak tedawbıine. 
telafisine doğru gidilmelidir. Bu
günün mektepçiliii ıatea manı
zabmı Amirdir. 

Muhabere meselesine geli11ce: 
Çocuklarımızı memleket dahilinde 
mtıhte!if yurt köşleriyle. hariçte, 
komşu veya uzak diyarlarla kon• 
trole tabi mektu?l:ı,malarını çok 
temenniye şayan buluru:n. Muha
b ere wev~ul:ırı coğrafi ve edebi 
bahisler üıedndcn cereyan elli
rilirsti mütekabil istif aJenia ehem
miyeti hir kal daha arhr. 

V•nlp"'~' 1•t• m11•lı&ınleria4-
M. DUNOAK 
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ÇETECİLOPEZ Bu akşam 
MAJİK sinemasında 

Tamamen aözlO 
bilyllk Fransa& 

talıni bqlıyor. 
( Korsika Çakırcalısa ) 

• HARUNÜRREŞIT • 
4 • - .. • • • • ·; • • I• " (-.<> .., .. ~ :. ~ ..,... .. • ' Yazan: 'f. 1tf. -

- lradelerinizi bekliyorum. 
- iptida Zübeyde meselesi 1 
- Efendimiz ceblimi mazur 

ıörsüa ve beni affetsin: böyle 
bir mesele bilmiyorum. 

- Canım, tegafül etme. 
Zübeyde, amcamın kızıdır, oğlum 
Eminin anasıdır, bilrmetime liya
kati vard r. Fakat zevce •ıfatile 
arbk çe~cilemez. Yaşı, hemen 
hemen otuzu buluyor. O yaşta 
bir zevce, hele ümmülvelet ise, 
nihayet ihtiram görür, muhabbet 
b~kliyemez, değil mi? 

· - Bendeniz sadece dinlemek 
mecburiyetindeyim. Hüküm Yor
mek haddim değildir .. 

- Senden hüküm beldemi· 
yorum, rey istiyorum: Zübeydeyi 
nereye göndereyim? 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

1 

1 

.Şab&t 4 
...... 

Bu film S büyük 
yıldız olan 

VlTAL • SUZY VEKNON • JEANNE 
1 Jl::LllLING • ROLLA NORMAN " 

DANlE.L MENDAILLE tarafından 
te::ısil edi1ccektir. 

CEHENNEM 

/.ynı ka':lını seven iki 

kardqin biklyeesi; Bu 

ka~n ~irinciaile nart 
ediyor ye ikincisinin 

metresi olduktan sonra 

bir 11çDncl1 ile milteaelli 

oluyor. Bu kadm sarı.tın 

JANNEHARLO 
olup 

MELEKLERİ 
UNITED ARTISTS mamulib 

flJadlda b-.lıca mOmeHlleaidir. Bu muazza111 filmi Cumarte• alqamından ltJbaren 

ARTİSTİK ve OPERA 
sinemalarında göreceksiniz. 

Bu gece: .Şebzadebaşı HiLAL sinemasında Bu ggca 
Cideli ve iddialı serbest güreş müsabakaları 

DOn ıecekl müsabakada berabere kalan ( BULGARYELI ARiF 'H 

GEBZEU ALI ) pehlivanlar bu gece yenilinceye kadar güreşeklerdir. 

Sinemada ı MlLTON SlLS tarahndu teıaı\I edllu " IDAMI>AN KURTULMUŞ " 
•hlll, ıarkıh muazzam fflıa. Komik " DUMBUL'.U l:.MAıL EFENDi " heyeti 

tema!llyeal tarafıadaa Ule devrine alt 0 INdtJ ÇAVUŞ ,, mt11 komedi 
" ANASTAS BALE HEYETi tarah11daa ,, " TUNUS SARAYINDA Blıt GECE 
CEZAIR EGLE."lCELERl " işbu r8vil birinci defa olarak vu'ı aahne eddecellt.r. 

AJTica, ı•ntöderla ra~aı, dilet, sololan, Kabakça kuarteto ... - Hult sarayında rahatsız 
oluyorlarsa d;ğ~r uraylardan 
birine na 1dedebi!irlerl - Beşşar, Ebü Nüvas, Ebul 

Utahiye, kafi dPğil mi? 

Duhuliye 25 Kuruştur. C 
yımda bulunmalıdır. _ 

- Onlar bu şeref için e1iği· Bugijn - Sence hangi saray mlbıa-

•İptir? 
- Taç kasn ferah •erir. 
- Buraya yakındır, olmaz. 
- Firdevs sarayı? 
- Burada konuşulanlan ora• 

dan din iyebilirler. 
- Darülkarar? 
- Tamam, orası mllnuiptir. 

Eminin anası artık Dariilkararda 
oturmabdır. Dilediğini yapmakta 
hürdilr; elverir ki beni rahatsız 

•tmeain. 
-Amcazadeniz Seyyidetllnnisa 

Hazretleri, arzulannıu emir te
llkkl edecektir. Buna eminim. 

- Emniyet klfi değil. Ken-
-disini buradan çakarmayı, Dariil-
karara götilrmeyi de deruhte 
edeceksin. Yana akşama kadar 
ben burada beklr kalmalı)'UD. 

- Ferman efendimizindir. 
- Zübeydenin pkaya gelmez 

olduğunu da unubnL Belki seni 
dövecektir, belki aakalmı yola· 
ealdır. Tahammül etmeli, kendi
.ini behemhal aşırmah. 

- Fermanınız mutlaka infu 
ofonacaktır. 

- Memnun oldum. Şimdi 
5bGr işlere geçelim. 

- Emir buyurunuz. 
- Bir kerre halayıklarım az. 
- Çoğalırlar! 
- Yarın gece onların hiç 

olmazsa iki misli arttaklannı 
prmek i-terim. Şimdiki llç yüz, 
yarın bin olmalı! 

- Olacakt r. 
- Bir de maskara bulaeabml 
- Allah • Et'ab " a rahmet 

etsin. Yaşasaycb Emirülm&minini 
memaun ederdi. 

-Et'ab alda diye bea mu
karasm mı kalayım? 

- Ebil basan var, .zunecle
nm ki Eı' abı aratmaz. 

- Yarın gece ona ela bura• 
da g&-mekle sana milteşekkir 
kalmalıyım. 

~- Görecek ve memnun ola· 
ca ı:sımz. 

- Şairleri de 
rahat edeyim. 

ayirahm ela 

-Ebi Hafasayı unuttun. Bun-
ni7de ölmeği cana minnet bile-• ___ ., 

ceklerdir. M E L E K sinemasında lann dördü de her gece aara· (Arkası nr) 

Japonlar Çine Yeni Tak
viye Fırkaları Gönderdi 

( Bat tarah 1 inci HJfa1a , 
F eng • T ni ismindel<i ngiliz 

vapuru Tien • Tsin den lngiliz 
askerlerini getirirken Un • Suanr 
iatibkimab önünde Japon mub
riplerininaatepne maruz kalmıt. 
fakat gemiye isabet olmamıfbr. 
Japonlar, ateşten enel hiçbir 
ihtar yapmamışlardır. 

Nevyork 3 - Japon bükümeti, 
Tokyo ve Şangbay bahriye kuman
danlanm degiştirmiye karar Yer-

. miştir. Tokyo kumandanlağl· 
na amiral Namura tayin edil
miştir. Deniz Erkim Harbiye Ri
yasetine de Prens Fuıini tayin 
olunmuştur. 

Am~rikan Deniz Erkim Har
biye Reisi Prat, Amiral Namura-
nın hakiki bir devlet adamı 
olduğu mütaleasandadır. Bu te
beddüller, Japonlann son ha
rekatta itlcdikleri hatayı anla
dıkları manasına alınmaktadır. 

Şanghay, 3 - Üç Jap"n tay
yare gemisi (60) tayyareyi bimi
len Şangbayın (150) kilometre 
açığına gelip demirlemişlerdir. 

Şanghay, 3 - Bir taraftan 
Çinlerle Japonlar arasında bir 
fili mlitareke teminine çalışılarken 
Japonların yeni bir hareketi w
Ilua gelmiıtir. Japonlar, Şangbay 
civarındaki Puşan ft Vuıung 
istihkAmatına · iıgal edecelrleriai 
Amerikan ve ingilis konsolos(a.. 
nna haber verdikten sonra 
yedi muhrip bu iıtibkimlara 
ateı açmııtar. Akabinde de 
karaya bahriye ıilAbendaı lan ça· 
karmışlardır. Çinlilerde mukabele 
etmişlerse de attıklan obüslerden 
hiçbiri patlamamıştır. Binlerce 
mülteci ateş mıotakası etrafından 
kaçmaktadır. Bu muharebe olur
ken dört Çfoli memur ile 
Japon konsolosu Ye Japon bah
riye kumandanı, sebebiyet veril· 
medikçe tarafeynin biribirioe ateş 

' 
açmamalanm lrararla,tarmıtlardır. 
Nankiode örfi idare ilan edilmiştir 

Japonlara Mühimmat Gön· 
dermemek için 

Hamburg - Japonlara mll
bimmat gönderilmesine mini ol
mak için komftnistler liman ame

lesini grev yapmaya teşvik ediyorlaı 

Japonyamn SuJh Teklifine ltirazi 
Tokyo 3 - lngiltere ve Ame

rika tarafından Çin ile Japonyayı 
sulh aktetmiye davet eden no
tanın beşinci maddesini Japonya 
kabul etmemiştir. Bu maddede 
oçnncn bir devletin mfttevasııt 
aafatile mDzakerede bulunmasa 
isteniyordu ki Japonya buna iti
raz etmektedir. 

Maamafih Amerika h6kümet1 
Çin ve Japonyaya bir ltilAfname 
projesi tevdi etmiştir. Japonya, 
beynelmilel mıntakayı tahhy 1 et
miye razı olmuştur. Fakat bu 
civardaki Japon mahallesini ifgal 
etmekte devam edecektir. 

Amerika Sıyrılmak istiyor, 
Londra, 3 - Devletleri Çin 

işlcrile faal bir surette alikadar 
ettikten sonra Amerikanın daha 
az fili bir surette bu işle mefgıit 
olmak istediği zannediliyor. 

Nankinde Vaziyet 
Nankin 3 - Amerikan . ve 

Jngiliz kadı-n ve çocukları buradan 
ayrılmış, Şanghaya gitmişlerdir. 

Çina iane Gönderiliyor 
Ottavu 3 - Kanadadaki Çin· 

liler milyonlarca dolar topluyor• 
lar. Bu paralar Milll Çin HükO· 
metine gönderilecektir. Ay· 
rıca on ton da kömür gön· 
dermiştir. Japonlarm eline 
geçmemek için bu paralar buiusl 
vasıtalarla gönderilecektir. 

ltalya Ve Şanghay 
Roma 3 - ltalyamn Şanghay 

Pek bDyllk bir takdir Uf&ndıran 

Monte - Car/o 
BOMBALAR AL TINDA 

Bir harikadır. 

MilmeHlllerl ı 

JEAN MU R AT 
" KATHE. de NAGY 

UFA 

Rqit Rıza Tiyatrosu 
8ıar0ıt 1hdlb 14,SO da talebe1• 

Taı Parçası 
Ye Komedi 

Akşam 21,30 da 
Demirhane Mild&rl 

Şelaadebatı 

Ferah Sinemada 
811 ırec• ı 9,33 da 

Ramasaıuıı eoa mlhamerelerl 
S saatlik mütemadi yaryete 

Loealannuı ,UadUzden all·us. TeL 21359 

Meşhur piyanist 
ARTHUR BUBINSTElN 

tarafından verilecek iki konserin 
birincisi 9 şubat salı ve ikincisi 
11 şubat perşembe günleri ma
tine olarak saat 18,30 dL 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

verilecektir. 
Gişeler bilet sabıma devam 

etmektedir. 

vukuatile alakasmı uyandıran hu• 
ıusiyetlerden biri de M. Muso• 
lininin büvük kn:mın, elyevm 
Şan6 bay ltalyan kon10losunun 
zevcesi olmaıı ve bir müddet 
evvel çocuk doğurmuı bulun• 
maııdar. 

Amarikada lkazkAr Bir Sıs 
Vaşington, 3 - Bahriyeye 

ait kanun projesi mD~kere edl· 
lirken bu kanunun kabuliioil 
şiddetle mOdafaa eden Ayandaa 

Hale, Elyevm Amerikan donan· 
masmda Japon gemilerine faik 
iki büyük gemi mevcut olduğunu 
s6ylemiş ve bu sözler milbim 
tesir yapmıştır. 

25 Bin Çin Askeri 
Şanghay, 3 - Japonlaran 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Franga 
İngiliz lirasa 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şiliag A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Peogo 
Ley 
Dinar 
Çenonets 

Tabvillt 

1. Dahili 
D. Muvabhide 
A. Demiryolu 

Bona 

Alba 
Mecidiye 
Banknot 

Kapanıt 

12 00 06 
7 28 50 

00 47 45 
9 42 00 
J 40 47 

a8 98 38 
2 4J Ol 

61 74 00 
1 17 80 

16 00 00 
4 24 65 
5 98 35 
1 99 GO 
4 24 65 
3 69 86 

79 il 00 
26 71 00 

Kapanı, 

00 00 
43 25 
00 00 

Harici 

9 47 
49 o 

2 33 o 

iRTiHAL 
Merhum Kaymakam MBnfl 

Bey kerimeai ye Biob&fl Muhtar 
Bey zevcesi; Galatasaray Lisell 
talebelerinden Natık Muhtar Be
yin " Erenköy Kıı Usesi tale
belerinden Nimet Mulatar H ..... 
mm valideleri Neaika Hanım te
davi edilmekte oldup Haseki 
hastanesinde vefat etmlı ft 

Merkezefendideki aile kabriataaa
na defnedilmiştir. 

Ailesine beyanı taziyet ederls. 

karşısında (25) bin Çin askeri 
ve bir zırhla tren vardır. Bu 
kıtaat Sapeydedir. Japonların 
taarruzu burada durdurulduğun· 
dan 18 Japon tayyareai kqif 
yapıyor. 

verilecek GALA 

GLORYA'd Önümüzdeki Cumartesi M ı L T o N L tr J a akşamı gösterilecek us acı ar Şahı için ycrlerinilİ 
buıDnden teda

rik ediniL 
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SON POSTA 

TEMMUZ 1914 
Umumi Harp Nasıl patladı ? 

Nakleden : H. R. :-80-
-Kızım C oktor ı Sem Elue .. -

Büyük Tüccarlar Loit Corca Gelerek 
Harbe Girilmemesini istemişlerdi 

Onlar çıkıp gittikten sonra 
l.olt Corç Almanlar hakkında 
tlalıa iyi bir fikir peyda etmiş 
n yeniden Greye zahir olmuştur. 
fakat ' imdi ıu Bethmanin 
aG.aaseb elsizli~i kU§ısanda ne 
J&pmalı? 

• Crey, lort Haldanin ya• 
ıemdn. Ki.ıvia • Ann's • Gate'da 
elurt! yor ve halk, diplomatlann 
•ltt-:nadiycn Haldania ko
••iı ıa taşındığını okuyordu; 
elemek Haldane vaziyete hakim 
•1r adamdır, diyordu. Halbuki 
Kamboa dahi b&yle bir mevkide 
~Udi. Mahna Kambon pde 
... clef a Greye telefon eder, ıo
nr, tapkı P~treabarılulana yap
tllı ıibi ODU açıkça beJam 
_, etmiye tepik eder. 

(Kambon) Berllnln dftlnce-
1erl lııakk nda daha iyi mal6mat 
alıyordu.; bu da kardeşinin Ber
inde scf'r bulunmasından Ye 
badisine hergtın npor g&nder
•ainden ileri geliyordu. Bu ra• 
porlanıı hatta Greye kendi ıefi· 
dndea gelen raporlardan daha 
allkemmei olmasa muhtemeldir. 

Bu sabah Kambon içini çek· 
tijioi belli elmiyerek telefonda 
eorar: 

- Nihavet 11rası reldi mi ? 
Grey h:rcddüt içinde cevap 

tvir: 
- Alrn. nyanın vaziyeti tama• 

•en tavazzuh ettiği zaman auaaı 
selmiı olacaktır. 

* Crey bu cevabı mGteakip 
dkell meclisi içtimaına gitti. 
Orayı da tereddlit içinde bularak 
Goacheoe şu telgrafı çekti: 

ı - "Yalnız vakit kazanılsın, 

aıe başlamasan!,. Grey bu na
aik ı rada ball dilnya aulbine 
IDanıy or, onu muhafazaya çalışa· 
Jordu. Çünki harpten müteneffir 
Ye •<~tekelinin mubibbidir. Za· 
... ; lman düşünllr. 

- Ne olurdu, daha daha, 
lmne li olsaydim... Hukuki bilr· 
nyetir. b.in ne kıymeti var, ma· 
tlemki manen yiao zincirler için
tle7iı., . 

I A~ nı zamana amduiu Ye 

._kb ğu kabüıedo bir ııkak zu· 
..... el .r. ,,. 

(C ·eyi)n IStarabı her gln art• 
'iaalda lır. Ayın 29 unda yarmki 
...... Avusturya sefirine mutat 
-..het ve ihlasile açıldı: 

- Ôuümde açak olarak yek· 
lliieriaıe zıt iki yol Yar. Biri 
.. ıldr olarak Rusya ve Fransa 
larahna geçmek ki bu suretle •arp bertaraf cc!ilebilir, ikin· 
dıi lngiltereni,p berbat ve karda 
bitaraf kalacağım ilin etmek •• 

Kaça'c et almayınız. 

Parça et almayınız 
Çünki hastahklıdır. 

1 

C.,,hl•, el hml•lan allrrultı •lr tel•/•• lnld 
ba halde harbla bertaraf edile- bahtiyar olacatı• rucL. ICiral da 
memeai ihtimal daAilindeclir. •JDİ abllki ...ıara ma.teait bir 

,,.. cevap Yereli. iki tarafta bunun 
Almanya imparatorunun kıral ae demek oldutunu takdir etti-

nez~inde yapbğı tetebbOse mO· ler. Fransız tarafından istimal 
•azı olarak. sefir de nazırdan edilen Aziz n bny6k doat tabiri 
F ransanın bıtaraflığını ne tart· 1 . 
1 1 t.h ı k b·ı 1 b·ı ğ. . ngaltere tarafından da aynen ar a ıs ı sa a ı o a ı ece ını •-uı . 

1 k d 
.d. F k " laaılmuıb •e her ıkl taraf 

an ama arzusun a ı ı. a at · 
F ransanın g5zleri pek pğlam~ı içi~de bu tabir yan yaraya 
Fransadan birşey alınmasının dogrudur, 
imkAm yoktu. Bu mesele hak· 
kında paleoloğ şu sözleri bihak· 
kın yazmıştır : 

" Tertibat ve diplomatik oyun 
zamanı geçmiştir. Zincirden boşa• 
nan kuvvetlerin bizatihi mütehar
rik makanizmalanna mukavemet 
edecek ne şahsi teşebbüs, ne de 
insani bir irade artak ıuevcut 
değildir." 

* Bu sıralarda Poincarede lngi· 
liz kıralına bir telgraf çekerek 
sulh için her ilç devletin müşte• 
rek hareket etmesini glSrme~e 

Çiçek V ~ Tohum 
Tahdit Kararından Sonra 
Bahçıvanlar Faaliyete Geçt; 

1 ahdit karari!e kesilmiı gül 
ye diğer çiçeklerin ithali mene· 
dildiği için, şehrimize evvelki 
gibi ta!•yare ve vapurlarla çiçek 
gelmemektedir. Y almz her tilrlü 
damız.lak fidan ve çiçeklerle di· 
ter tohumlar Ziraat V ckiletinin 
mllaaadesile ıerbestçe girebildiii 
için aon zamanlarda lstanbul 
Ziraat MUd6rlilğ0ae .,irçok mil· 
racaatlar yapılmaktadır. iabtlit· 
ten soııra birçok yerli çiçekçiler 
Avrupadan kesilmit olarak gelen 
çiçekleri burada yetiıtirmek için 
fidan ve tohum getirtmiye bq
lamıılardır. ----

rl.uall:uıerin Maaşı 
Üakild~r Askc:rlik Şubesinden: 
1 - Üsküdar ıubesi mınb· 

kasanda Üsküdar Malmüdürlü· 
ğünden maaş almakta bulunan 
derece fizerinden malul zabitan 
ve efratla şehit yetimlerinin 
tülün ikramiyeleri kayıt muame
lesine başlandığından alakada· 
ranın 15 Mart 932 tarihine kadar 
şubeye müracaatlan. 

2 - ikramiye ancak dereceli 
maliiUere tehit yetimlerine veri
Jeceğindeu malfıllerin resmi senet 
ve maaş cüzdanlan ile tubeye 
vo şehit yctimlerİDİD evveli nüfua 

Evet Almanya ıeferherliğini 
iptal etse, lngiltere dostunu da 

buna cebredecektir. Fakat artık 
vakit çok geçtir, iş işten geç
miştir. Hatta işi salim bir mec
raya sokmak için Kaysere taht

tan feragati de tavsiye olunsa 
yerine geçecek olan oğlu ayni 

yolda otomobile athyacak ve bu 
çocuğun bu harbi ne büyilk 
net' e ve ıetaretlo karııladığl da 
ma!um: ... 

(Arkası Yar) 

.,. _ _.. 9 Şubat ..__~ 

Matbuat Balosu 
- llakal• aaloıaluııada -

Zengin bir proıramla mflkem• 
mel b:r 11ırette Yerilecek olan 
Matbuat Balosu pek silaide da
ntlileri topbyacaJc Ye pek cazip 
olacak tar. 

Reaaam Ye Mn'atklrlanmısın 
bu buauatald ..... a.i Wüaaua ..
yanı kayitbr. Dij'er taraftaa baloda 
yer il mallarım1sıa •efuetial tethlr 
için Matbuat Balo.u pek pzel 
bir saba olacaktar. 

Şimdiden yerli aıab taetrlerimf• 
mOncatlle beJiyeler •ermek ıu
retile muzaheretlerfnl Yadetmek· 
tedirler. Bu hediyer.er hiçbir be
del mukabili olnıakaızın baloya 
gelen davetliler araııada tevzi 
edılecektir. 

1 Güzel kotiyonlar hazırlanmıthr. 

M. l·klarma ve Malmüdürlügüne 
..uğnyık remi senetlerine işaret 
ettirdikten ıonra ıubeyo müra• 
cal-lleri. 

Şubat 4 

Fütürizm Nedir? 
ve 

Marinetti İle Münakaşamız 
Pegami Saf• 

- 2-
Gece 1aım bir hldJH • Rmmuı.un otomatik faaliyeti - FlltOrhı:ın ••klya dDıaaacbr 

&cleblyatta aarf " aahl• • Realmde •• aaulldde fOtllrl&m 

Gece yansı. Çıt yok. Oda- guyu akıl ve zeki mermeri 
nızda oturuyorsunuz ve aakiusin· üstünde nizama ve tertibe a 
niz. Bir ıey dllşllnüyor veya ki· mak 11• tersek, 0 _ • • 
tap okuyonunua. Birdenbire, u:sınn ft 
bahçenizdeki ataca yaldınm dn.., duygunun han &ider, ate 
milf ıibi her tarafı aaraan bir söner ve yalnız kömürl ka 
gtlmbiirtil kopuyor, pencereye Bwaua için. fütürizm, ede 
koıuyonunuz. Fak at daha mllt· yattan evvell " •arf n a 
hiş bir gilmbllrtll kopuyor, pence- hiv" denilen inzibat memuru 
renizin camları kınlıyor, siz geri· 
ye kaçıyorsunuz. Biraz yakındaki kovmak istiyor: Kelimeleri b 
evlerden birinin alevler içinde boı bırakınız, onlar istedikte 
kaldığını görüyorsunuz, evinizin gibi ve kendi kendilerine cani 
ahalisi yan çıplak yataklarından aınlar, oarekete gelsinler, ıuu 
fırlıyorlar, haykınşarak odamz.a nuzun d tına fırlasınlar, onl 
doluyorlar, şaş nyorsunuz ve hep- "sarf ve nahiv" Yasıtasile yak 
sile beraber sokağa f11lıyors!lnuz, 
yakınınızda bir infillk olduğunu larından tutarak bir tabur halin 
anlıyorsunuz, kaçıyorsunuz ve getirmeyiniz. çünki hepsini ıua 
uzaklarda bir dostunuzun evine bir inzibat halinde cansız kah 
aığınıyonunuz. lara dandllrilrstınnz, diyor. 

Bu dehşet içinde iken o d09- Fütllrist san'at. ruhun taba 
tunuza fellketi nasıl anlabraa-
nız? Eneli çc k hızlı; aonra ca ıibi patlamasıdır, içia dqaı 
oldukça int.izanwz, blltlla .azı • Y• bir anda boplma11chr. • Ecl 

L:..at, -....a...•- --•-!-ı -:1..,· dn-"-ce 
riaizi •e climleJerinizi takdim, -~ ..-ua ...uu •- -.-
tehir ederek; ....... birtakım Hl bir harelrebblik, laticıak ft u 
taklitleri yaparak: im deiildir. Hummalı bir ., 

" Oturuyordum •a1le, aealz, auzluk, bir Deriye atılq. teh 
derken bommm. ,Ommm. aman. keli b 
hihh... TOylerim 6rperiyor hail, • ir •çrama, tolr:at " 
tut elimi, deiil mi ? Şaaıar ıun- ruktur." Ba brnak içinde J 
gur azizim nual anlatayım, öyle 11m ctımleyl aynen Mariaetta .. 
bir gilmbürtü ki... Pencere ıura· kitabından aldım. 
da şöyle... Bir hamle... Aman... Tabiatte hiç bl11ey darm 
Daha dehşet bommm, bommm, h k 
gümgllr, gllmbnr ••• Camlar, adeta erşey ımıldar, koıar, çabu 
karmııa bir koku, bir ıey... deiişir. Bu mlltbif canlılığı taz 
A ... yy 1 Ama...nn- Haykıntlar... taze yakalamak ve anlatma 
Gökyüzünü bir g6rsen ilAh. •• " llzımdır. Akıl, zeki. muhakeme 

Burada, hJdise cereyan eder- işe karışırsa cani lak bırakmaz. 
ken dtşan ilemden aldığınız bü- "Dinamik., bir halde olan ihsaslar. 
tün tesirler, ihsaslar "Sensationı" , "statik,, bir hale düıer, yani ölUr. 
ıttılalar ve idrakler"perceptions" , Bunun için, fütürist bir re .. 
doğrudan doğruya, vasıtasız ve sam gözile bakılınca " Bir insan 
olduğu gibi ifade edilmiştir. 
Evveli bunlar ııraya konmuş, yilzü asla hareketsiz değildir. 
tertip edilmiş, muntazam ve ma· Görünür ve kaybvlur. Koşan bir 
kul değildir. Çllnki bu nizamı abn dört ayağı değil. yirmi ayağl 
temin edecek olan zihni ve vardır." Fütürist bir ressam için 
akli melekeleriniz, muhakemeniz mesafe yoktur. " Filhakik, di· 
araya girmemiştir. Adeta bir yorlar, elektrik IAmbalan altında 
rüyada fikirlerin biribirini yağmurla ıslanmıf bir kaldmm, 
rabıtsız kovalaması gibi, yahut Küreiarzın D merkezine kadar 
bir hastanın hezeyanlarındaki oyulur, delinir.,. O halde pek 
eksik, kopuk, ld.:ta abuk ıabuk tabiidir ki, tamamile zihni bir 
sözler gibi yanm yamalak cüm-
le 'erle bid\seyi anlatıyorsunuz. tertip ve nizam demek olan 
Bütün kelimeleriniz .. Baııboş " " menazar .. kaideleri, edebiyattaa 
tur. Cnmlenia esaretinden kur- • sarf ve nahiv" İA kotulmua 
tulmuştur. Demek ki, evveli, ıibi, resimden dışarı atılmalıdır. 
s6%lerini'l akli ve zihni mUdaha· Yine fUtürist ressamlar ba-
leden azadedir. ) • d d" rlar I....!. 

Sonra, ifadeniz taklitli ıesJerle yanaame erao e 170 
IW 

doludur. Patlamalan, gilrtıltii~eri, .. Birkaç mbaal zikredelim. 
haykırıılan anlatmak için ihsu- M Y&rliyen bir otohlia lçinde-
larınızı kendi içinizde çmlıyaa alniı. Etrafım•dald on altı kiti. 
tabii sesleriJe ifade ediyorsunuz. zaman saman Ye ayni zamanda, 

Ve ııihayet. cnmleleriniz tam bir. on, d6rt, Oç g6rla11r; 
olll'adığı için, yani fail, fili, meful, bazı hareketsizdirler n baza 
urf, Wıika. adat •e mevsuflar ı • karışık ve eksik olduklan için, yer erıni değiıtirirler; ıider-
sözleriniı kısadır ve biribirini mit· ler, gelirler, aokağa aaçra.-. 
ralyöı ateşi hızile takip eder. lar, birdenbire gtlneşle kemiri-

lıte. filtlirizm, dqan alemden lerek klinabn ibtizazına •bit 
i~imize dolaa biitüa tesirleri bir iıattt teşkil ediyorlarmıt gibi. 
doğrudan doğruya ve olduğu tekrar gelir, 6nünüze otururlar. 
gibi ifade etmek san'atıdır. Yani 
ba tesirler, akhmızın Ye mantı- .. Ottblla evlerin llatUno ab-
ğımızın müdabalai olmadan, lır, evler de otobüalln Gstllne 
otomatik bir makine ıibi, kendi atılır ve biribirine karııarlar-
kendiJerine harekete gelerek Ressam bütün hareketlerin dı-
içimizden dışarı çıkmahchrlar. şında, bakıa ve seyirci vaziye-
Bunun için, fülilrizm her tinde değil. ta ortasauda olma-
şeyden evvel aan'at eserle- lıdar. Biz ne pahasına olursa 
rinde, aldın ve zekanın dlişma· olsun hayata girmek istiyoruz. ,. 
mdır. San'atklr dıtan ilemdeki 
hadiseleri badesle • intuition " Okadar istiyorlar ki beyanna• 
sezecek, onlann tabii canblığanı, melerinin beşinci maddelerinde 
ilk "dinamizm ,. ini bozmadan şunu ilin ediyorlar: "Mücedditlerl 
bütün kanşıklığile, tertipsizliğile, kurşunlamak için kullanılan "D~li .. 
lıızile, canlılığı ve tiddetile ifade sözünü biz ıerefli bır unvan te-
edecektir. Çünki daşaradan alda- likki ederiz. .. 
jamız tesiri ve kuvvetli bir duy- ( Devama lS lacl tarfada t 



4 ..... 

EMNİYET SA DIGI 
EMLAK MÜZA YEDESI 

KAT'İ KARAR iLANI 
•• , ... Hwp .... .... 

80 Sl8 

....... ba elu " 11n'U. .. wkl 
.. •uttealllb 

BakırköyUnde T opkapa harici Bayrampqa 
caddeainde eski ve yeni 12 numaralı ytls 
yirmi a11ın arsa berinde iki katta alb 
oda, iki ıof a, bir balkon, bir çab alh, 
pni dişe& antre, diğer bir antre, yirmi 
bq UflD &zerinde ahşap bir mutfak " 
otuz bet arşın arsa &zerinde ahır ve ara-
balık •e bir dönllm bin dart ytiz yirpai 
arşın bahçeyi ye bahçede iki kuyu ve 
Wdı havuzu havi bir köıldln tamamı. Hah1 Bey 

Haaife n Sala• H. ı.. 
2738 7144 Beyoğlunda knçnkpanıalh mahallesinde 

eski Bekçi Ye yeni Hacunihak sokağında 
eaki 5 mlikerrer "J9D1 5 amaarala yüz 
kırk Hkm aqm ana &zerinde aemİD " 
fab katile d&t katta • oda, ( odum 
biri tq n biri çab oduıdır. ) Oç IOfa, 
bir mermer antre, bir kiler, bir mutfak, 
bir hamam, bir phnit. bir balkon, bir 
unıç, Ye yetmiı alb &l'flD bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Bedriye Aziz Hanım. 

182 7312 Rumelihisannda Mollafenari rnahallesinde 
Bostan ıokağında eaki 1 ve yeni 16 - 1 
numaralı yilz U'flll ana l\zerinde alıpp 
bir katta dart . eda, bir koridor, iki 
methal bir mutfak. mahalli, ( iki kasım 
olarak kullaadmaktaclır. ) Aynca bir oda, 
pziati mah•lli, ft yedi JÜZ Otuz iki 
art•• balaçeyi laaYİ ealri bir haneDİll 
tamam• ( Bir matfak mahalli ) Mehmet Emha Bey. 

440 7313 Rumelihiunnda Mollafenari mahallesinde 
8ostu aokaimda eski 3 n yeni 2 numa• 
rala dobua aekiz utın arsa &zerinde bir 
IMapk kah klglr bir kah ahpp olmak 
..... iki buçuk katta beş oda, iki sofa, 
bir taşhk Ye yirmi beş •rtın arsa iizerinde 
bir mutfak ve bin iki yüz elli dokuz &!'fiil 

bahçeyi laavi bir baenin tamamL 

Meıhmet Emin B. Saffet H. 
1400 7380 Erenk3yde Gaıtepede Mehmetefendi ma

hallesinde Ihlamur •kat-la .al 3, 3 va 
1enl 23, 23 numarala alta ya. U'flD ana 
ızerinde ıemin kab kırman çini taşlık 
latilnde dart oda bir k&mllrlük bir kur
ula hamam. Birinci kat uhanLk cllrt 
oda bir aalon çab bb dart oda ( 1a11dak 
ocluam ) odalann içil daıemeleri dakül
•llft6r, Ye yilz yirmi arflll ana tlıeriode 
de harap ahır Ye mutfak Te oda Gç da
alm yedi ytlz ıeluen arşın bahçeyi haYi 
bir k8fldba tamama. ( Bir balkon ve bir 
kuyu ve iki havuz Yardır.) 

Fatma Mediha H. Mehmet Saat B. 
1270 7513 Kmpncukta Kuzıuacuk mahalleaİnde eski 

•• Jeni Nakkq aokajmda ald 10 ve 
Jeal 18 numarah iki y&z dolman arşın 
ana berinde zemin kah kArgir diğerleri 
abfap o•map bere iç katta zemin katın
da bir oda, biri 1emek odaı hamam ve 
oduı, bir tqbk, bir kiler, biriuci katta 
d8rt oda, iki aofa, bir alon, ikinci kat ta 
birinci katın ayni olup çabda bir ulon, 
iki 90fa, bir küçük oda ve yb Jirmi •"fm 
ana lizerinde ahır ve mutfak ve bin do
kuz yüz yirmi dört arıın bahçeyi ve bir 
kuyuyu Ye tatlı myun rubu hiaaeshıi havi 
ltir hanenin tamamı ( iki methali vardır ) 

• Vehibe Hanım 
450 7803 8efiktqta Teıvildye Hacıeminefendi ma

hallesinde aki O. 6 yeni 44, 46-1 44, 46, 
S 1 maldOp numaralı bet )'6• doksan yedi 
arşın ana llzerinde arka duvarı kısmen 
yıkılm11 nkafsız natamam bir garajın ta-

mamı. SOleyman SuclJ B. 
1000 8144 Ağayokşunda Yakupala mahallesinde Val· 

decamiişerif sokağında ve harita 1267 nu
maralı mevkiinde eski 12 numaralı iki yüz 
sekıen arım arsa nzeriııde kigir iki ka ta 
dokuz oda, (biri çatı odasıdır) iki ıofa bir 
balkon bir bodurum iki taşlık, bir kuyu, 
ve yetmiş arşın bahçeyi havi iki bölüklü 
bir benenin tamamı. (Hane yeni olup Kea 
malpaşa caddesinde Valde mektebi karşı· 
ıındadır) Bahattin B. ve Şerife Hatice Hayr=ye H 

Yukarda cim ve nev'ile ıemti ve numaralan muharrer emvali 
PJriaaeakuleaia icra kıhDaD aleni m6ıayedeleri aeticesiııde bizalaruıda 

ION POSTA 

Fütürizm Ne • ? 
..... e.aı.ı4 ... •,W.J 
Edebiyatta " reaimde laa,U. 

leria pJrialdl olarak biribi
rine kanş~umı iatiyen fütl
rizm, maaikide de tam bir 
•Polifoni,. , yui mllfterek ıeı 
tar•ftandır. Şimdiye kadar blltln 
orkestruyonlarcla, tam bir .. poli· 
foni" yapılmamlfbr· Orkema, 
fuıluız hareket h•Hnd.. ...U 
bir kliaat olmalıdır. 

•MU1iki, halk 11tmıarmm, 
bO~ 1&11ayi tezglblarmm. trea
lerm, transatlantiklerin. lll'hldarm, 
otomobillerin ye tayyarelerin 
ruhuna terennOm etmelidir •• 

işte fütlirizmia baalt, fakat 
ceuur, batta klatah estetiği hu
dur. Nazariyenia mtlcerret eau
lan, fntnriıtlerin iddia ettifi 
gibi •yepyeni" değildir; umumi 
fikirlerin köklerini aaıı'at tari
hinde bulmak ..emkhdllr Ye 
fOtilriam de, bitin 1AD'at mek
tepleri ıibi, 1a11'at tarihindeki 
Yakıalaruı tabii 1eyrinden Ye te
!"mnIGnden clopUfhır· Fakat, 
ilk hamlenin mlballiam içinde 
fiddetli aylcınhldara •pmlflbr. 
San' at tarihi k.,..amda ftltlirizm, 
bundan aonrald 111ıkalemiıa ... 
mini olacaktır. 

Amerikan 
Gümrük 
Tarifeleri 
_._~ qington, 3 - Dam fiatinia 
1R11Wtu JlzDndan hud olan ticari 
~rarlan tellft etmek için Ame
nkaa ıtlmriik tarifelerini ylk· 
ıelt~ek lhımrelip plmediğiai 
tetkik eylemek bere bir komil-
yon teşkil edilmiftir. 

M. Venizelos Aünada 
Pari9, 3 - M. VenizelOI 

Semploa ekspreaile Atinaya ba
reket etmiftir. 

Hindenburgun Oğlu Terfi Etti 
B..u.. 3 - ReWclmbaran 

~lu Ye emir. zabiti Oakar Fon 
H!d~nburı mıralayhia terfi et
m11tır. 

Bir ltalyan Konsoloshanesinı 
..- Bomba Kondu 

Montaban, 3 - ltaıJUI k_. 
10l01hanelinin albnclald aparb
maalardaa birinde dolu bir bom
ba bulunmuştur· ltalyan mamull
bndan olan bu bombanın birkaç 
ay evvel bi'!ada tamirat yapmlf 
olan ecnebı anıele tarafınclaa 
konulmUf olduj'U zannediliyor. 

ispanya Cizvitleri 
Madrit, 3 - Cinit cemaati

nin toplu. bir ~al~e yqıyamıya· 
cağına daır verilmq mllblet bit
miştir. Cinitler .akan alan başka 
memleketlere hicret ediyorlar. 

Amerikadan 
Çıkan Altınlar 

Sayfa 15 

Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

4 Şubat 932 Pırfembı 
l.tanbul- (1200 metre, 5 kilo•at) 

18 rramofoa 19..S alaturka blrlDCI 
lm11D aaz, 20,S ıramofoa Mf'IJ•b, 
Anadolu Ajan•• baberlerl, 21 alatar• 
ka ikinci kanm •z, 22 orkeltra. 

Hellabers - (276 metre, 75 kllo
yat) 20 bale •aalkial, 21,10 kometll, 
21,40 n· ıarkıları. 

Mühliker - ( 360 metre, 75 ldlo
••t) 20,0S Karlnrube mwuim ...&o
nundan aaklen konser. 

Bllkret - (394 metre, 1' kllont) 
20 tarla k....n, 20,20 Mafoai, 21 
konferans. 

Belırat - (429 metn, 2,S ldlo•at) 

19,30 cl•llMtlk, 20 doktor al7IGyor, 
22,SO lıonıaer. 

Roma - ( 441 •etre, 75 kilo•at) 
20 pamolo .. 21 ••foni. 

Pra• - ( 488 metre, 120 ldlova) 
20,0S kanto, "omedi. 

Viyana - CS17 metre, 20 kUo..a) 
19,35 halk konaeri, 70,20 koto 
koaaerl. 

Peşte - ( 5SO metre, 23 kilova ) 
19.50 ., ..... nald• Taanbaü ... 
Vatnerin opera11. 

Vart••• - ( 1411 metre, 158 
lovat) 20,tS konaet, 21,25 komedL 

Ber Un - (1635 metre, 7 S kilo 
20 konser, 20,25 dünya dan1lan. 

o:kkat: Dereetmekte elclatamaı propa•lanıa Awups1• al• 
olu lu••• HAtl Awapa aaatiae slSn tandm ed nal ıtlr. 
l.taaW padne tatblla lçla A .......... t ( 12» olclu,. 
umu latanbulda (1) • plclltl faneclllmelidir. 

iŞ Bankası 
Asri Bir 
ipek Kumaş 
Fabrikası 
Tesis Etti 
•• •• 

I ., 
Mamulib 
Pek Yakında 
Piyasaya 
Çıkacaktır. 

Oakudarcla lstanbul altmcı ).-...- Şayanı dikkat~
bir teklif icra memurlutundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ye 
paraya çevrilmesine karar Yerilen 
demir karyola, yatak, komodin 
ve aaire 7-2-932 tarihine mllaadif 
pazar gtınil saat ondan on bire 
kadar latanbulcla Sirkecide 10 
No. lı. Eliziz oteli 6nlinde açık 
utırma ımretile 1ablac:ajıadaa 
talip olanlann yevmi mezk6rda 
mahallinde hazır bulanacak ... 
mura mllrıcaat eylemeleri illa 
olunur. 

Yalnız 75 kurat g3ndeıiaiz. 
Mukabilinde ReilicOmbur Hz. 
llİll tabii bGyiddlkte, -·at
kArane bir bllat portrelerini 
elde ecleabiniz Tllrkiyenin 
bil6mum Ricali Aliye portre
lerİDİD fiatleri dahi aynidir. 
P.oıta meaarifi yukariki bedele 
dahildir. FOTO FRANSE. 

l.dkW ....... .... 121 ..,.., ... 

Nevyork. 3 - ~vrupaya gi
den albnlardan latıfade edilmi· 
1erek bunlar depo edilmekle 
iktifa olunduğu takdirde A vru
paya Amerikadan albn g6nde
rilmemesine Amerika ban"kerleri 
karar Yermişlerdir. Son sewkiyat 
lmçre, Belçika ve Felmenre ya- ,,. ___________ '!! 
pılmlfbr. Bu kararla Federal •~ 
Rezev Bankın faaliyethıia ali- Dr. Celil Tevfik 

-
#otofrw/ Talıllll Krıponıı 

kası olmıyacakbr. 

ZA YI - Nüfuı tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağım• 
dan eskisinin bükmo yoktur. 

K•mahı Bekir oflu 

MEHMET 

Zllırevl n idrar Yola 
Hasta1ıkl ın MOteba11111 

Sirkeci, Muradiye caddetl 
No 35. Saa~ 2-6 

glSsterilen bedellerle müşterileri Ozerlerinde takarrür etmiş ise de 
mezkür bedeller haddi IAyıkmda g6riilmedi~nden tekrar otuz bir gtı 
müadetle !lin edilmelerine karar verilmiş ve 9 - Mart • 932 tari~ 
bine mlbadıf ÇBrfamba pnii lcat't kararlannın çekilmesi takarriir 
eylemit olduğundan !evmi mezkürda uat on d6rtten on beş buçuja 
kadar Sudak idareaıne mllracaat e7lemeleri luumu iliD olwıur. 

Tablatlald ltr•nmek 1at·1oraama 

.......,_ 5 adet kıape• lle w,. 
Ukte pderinlz. Foto}rahıuı ..,..,. 

tabidir we iade edil ... -. 

lalın, mule1c 
••1• aaa'at ! 

Foto ır.ı r.u,111 
• ecoll .ı,. 

fotojrafıa ldlfeal 30 kunlflak pul 
mukabilinde &.derllebllr. 
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Halis limon çiçeğinden 
müstahzar 90 derece HASAN KOLONYASI bir harikai 

' . san attır. 
Bir damlasında bir limoa bahçesi rnOndcmlçtir. Hutalara Y• •inlrlllere ılfa n hayat verir. MuaJ ve tuvalet aleminde meneadl n naziri yoktur. Taklitlerinden sakınlntl. Haaan Ecza depo•u. 

BayramlıkHediyeleriniz 
Şunlar Olmalıdır 

Çı.kolat Cemı·l • Taklidi yapıl~mı~acak kadar 
• mükemmel bır çikolatadır. 

Çı.kolat Cemı·ı • iyi bir çikolata~nı!I bntiia 
• hassaJannı haYıdır. 

Çı• kolat Cemı· I . ~ütl~ .ve. •?ts?z ?larak 
• şımdılak akı cınstır. 

Ç•k J t C •J • Lezzeti Ye rayihası bir çikolatadan 
1 o a emı • beklenen lezzet ve rayihayı havidir. .. 

Kestane Şekeri•. Şeff~f denilecek dereco:l• 
• rengı açık ve parlaklar. 

K t Ş k • • iri ve lezzetli Bursa es ane e erı. kestanesinden yapılmııtır. 

Kestane Şekeri•. Şek~ri, kestaneyi zev~e 
• yedırecek derecededır. .. 

Kaymaklı Lokum· ~~op k!ymağ~ ı~kumUJI 
• ıçıne gomülmuştür. 

K ki L k Lokum ile kaymağın mütenasip bir 
ayına 1 o um: ıurelte imtizacından bi11l olmuıtur. 

Kaymaklı Lokum• ~e.uet!e, zev~e .v.e kemali 
• ıştiha de yenılebılır. . ,,.. 

Hediyelerinizi intihap Ederken ~:::et 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. 

Sahldıgı" Yer• Şekerci Hafız ~u~tafa ve M.ahdumu. 
• Bahçekapı Hamıdıye caddesı No. 00 

Zafiyeti umumiye, İflİhaaızhk ve kuvvetsizlik halihnda büyük 
faide ve tesiri görülen ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 

Dl E n S U C Al S A n l R A L Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE lSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri YÜN PAMUK 

boyar Boyar Büker Kasarlar bük~r 

büker Parlatır (Merserize eder) bogar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve tün Bezleri 
BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi SANTRAL dan arayınız. 

Ağaç Çileği Bahçecilerinin 
Nazarı Dikkatine 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresine ait likör fabrikasının 
1932 ıenui imalAb için killliyetli miktarda ağaç çileğine ihtiyaç 
•ardır. 

Şişlide Mecidiye köyllnde Fabrikada tesli ın edilmek şartile beher 
okkasının peşin para ile 70 kuruşa alınacağı ilan olunur. 

~ p ABA n iZ I n 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yliz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yüz kuruş vererek bir AşçıbaŞı kitabı 
alınız. tatlı, ·tatli yiyeceklerinizi ye)'iniz. 

1'11rk Nefrirat Yurdaada bulunur. 

YERLİ MALLAR PAZARI 
Bütün bayramhk ihtiyaçlarım ucuz ve emin bir surette tedarik edeceğiniz yegane mağazadır. 

ııF FiATLAR HER YERDEN· VE HER ZAMANDAN DAHA UCUZDUR 
Zarif koslUmlUk ve paltoluk kumaşlar, kadın mantolukları, nefis ipekliler, fevkalade 
battaniyeler, ·son gelen iPEK HEREKE KRAVATLARI, ipek çoraplar, eldivenler, hazır 

çocuk elbiseleri, fantazi kadm çantalar1, para cüzdanları, şapka, şemsiye va saire ..• 

Hanımlar ve Erkekler için zarif ve sağlam kunduralar 
bilhassa şayanı tavsiyedir • 

latanbul, Babçekapı, Birinci Vakıf Han. 
Beyoğlu lstiklil caddesi Hacopulo pasajı yanında. 

Muhterem müşterilerini memnun etmek emelile hiçbir 
fedakirlıktan çekinmiyen 

«REHBERi TiCARET» MAGAZALARI 
kendilerine gösterilen tevecclih ve itimattan dolayı alenen 

izhan teşekkürü vecibe addeyler. 

Bilumum yerli mallar üzerinde 
FEVKALADE TENZiLAT 

Avrupadan gelen emsaline faik olan 
iPEKLi ÇORAPLAR - AGIR İÇ ÇAMAŞIRLAR .. KApIN 
ERKEK VE ÇOCUKLARA MAHSUS HER NEVi ELBiSE
LER- iPEKLi ÇORAPLAR - KADIN VE ERKEK ELDİVENLERi 

ve sa"re fiatleri rekabet kabul etmez derecede ehvendir. 
Bu buhranlJ zamanlarda, mubayaabnızı yapmazdan evvel 

· REHBERİ TİCARET 
SORİANO VE HA~ANEL 

ISTANBUL • ANKARA 
tuhafiye matazalarını ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

Nefis ve mütenevvi çeşitlerde her nevi tuhafiye • Cıbaz takımları • 
Kadın ve erkek çamaşırJan .. Çocuk elbiseleri • Korseler • Hazır ve 
111narlama gömlekleJ' ~ Şapkalar • Minimini yayrular levazımatı 

Ye saire bulacaksımı. 
münaaebetlle mevcut fırsatlardan lıtlfadeye 

ispab müddeaya kafidir. 

Bayram Şekerlerinizi 
Meşhur 

HACI BEKİR 
Zade 

ALİ MUHİDDİN 
Ticarethanelerinden alınız. 

Bahçekapı, Beyoğlu, Pangaltı, Karaköy 

• Kadıköy, Ankara C 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Adet 
1 
1 

1 - Kumftş mukavemet Aleti. 
2 - Kumaş kalınhğmı ölçmeğe mahsus ilet. 
3 - Mensucabn su geçmez bir hile getirilip getirilmediğini 

tayine mahsus alet. 1 
4 - Metro murabbaı sikletini ölçmeğe mahsus terazi. 1 
5 - iplik adedini saymağa mahsus Alet. 1 
6 - yağ tahlilinde kullanılacak alet. 1 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı aliitın pazarlıkla mubayaası 

mukarrerdir. Taliplerin 6 • 2 - 932 Cumartesi günü saat on dörtte 

Başmüdüriyette müteşekkil komisyona müracaatları. 

------~~8!1!'~--•ı Balat Ahemla Hevra Kedoşa 
Cilt ve zührevi h asta!ıldar Mütchas9uı Muvakkat Heyeti idaresinden: 

D O K Ü O R Fenerde Kılburnu gazinosunda 
Ömer Abdurrahman 4 şubat 932 tarihine müsadif per..' 

lstanbul emrazı dihreviye şembe akıamı azaları ara1ında veril-
diapans~ri Ser!!lbi_b~ 

Ankara caddesi fkdttm . Yurdu mea, mukarrer olan (Tedansan) baıı 
kaşisında No. 71 esbap dolayııile tehir edi1mi4tlr. 

Heyeti idare 

---- Muhterem 
Ankara halkına müjde 

Ankara Tel Gu lttlll&llıadokl 

Şeyh zade Kamil 
mahtumlan 

Ankara tulteıl 

Büyük kumaş mağazası 
1 Şubat 931 tarihinden itibaren Ad· 

llye Saran ıırumda G.a~ ata apartma· 
nı albndald yelli majuaya naldetmlıtlr. 
Merkezi bul1111an latanbulda Sultaahama
mıadald maiuu mda en ylikaek desen· 
!erdeki kumq!an An.kara şuhe1 tade de 
bulabllecekıla.is. Kumqlan &l&l'lf n fl· 
atler rekabet kabul etmlyecek derecede 
ehvendir. Muhterem Ankara halkı111u bu 
defa mağaıamızı teırlflerf kendf men• 

--· faatleri lkllsa•aadandır. ---

l•tanbut Dl>rdüncü icra Memurlu• 
#undan: Fenerde Tevkiicafer ve Şair 
Niyazi mahalleıinde taşmerdiven ıo
katmda 13 numaralı hanede mukim 
iken elycvm lkametglhlari meçhul 
olan Simon variılerl zevcesi Hırl• 
ıanti çocukları Klryako. MarUA:a ile 
Madam Annanan variıleri zevci Pan• 
deli. çocuktan Hıriıto ve Vull 
Efendilere: Murlsleriniz Simon Ef, 
ile Madam Annanm Miton Alkabe1 
Efendiye (1000) bin lira borçlara 
olup meblltı mezkurun her türlü 
muraflarile beraber itbu ihbarname 
ilin tarihinden itibaren 3 gün içinde 
taaviye etmeditiniz takdirde merhun 
hanenin sablacağına dair S gllnlGk 
Hbf ihbarnameai makamına kalna 
olmak üz~re 931/111 doıya No. ıila 
tarafınıza ilanen teblil olunur. 

ORTAKÖYDE 
Terzi ve biçki mektebi 

Ortaköyde Akaretlerde No. 35 
Melle. Efsimanl Karaca tarafından 
açtlan terzı ve makastar mektebin· 
de son Franııı usulünde dersler 
Yerilmektedir. 

Pratik terzilik bilenlere 3 ayda 
hiç bilmiyenlero do 9 ayda, 
fenr.i tayyör ve tunlet takımları 
6ğretiJir. Maarif Vekileıtinco mu· 
aaddak diplomalar verilir. Hergün 
sabah saat 7den akşam Sc, cuma ve 
pazar yalnız(9-12)ye kadar müracaat. 

SON POSTA 
----------------------evmt. Siyasi, Handh n Hal]( 

raıeteıl 

idare . Jıtanbul ı Eski Zaptiye 
• Çitalçetm• ıokatı 25 

Telefon l.tanbul • 2020) 
Posta kutuıuı latanbul .. 741 
Telırraf: iıtanbul SONPOSTA 

AB O N.E F 1 AT l 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 it 

1 Sene 
6 Ay 
3 .. 
1 " 

2700 Kr. 
140() ,, 
800 " 
300 .. 

Gelen evrak ıreri verilmea. 
ilanlardan mea'ullyet ahaı:naL 

1 
Cevap için mektuplAr• 6 kuru4luk 

pul illnı1 )hamdır. 
Adres d.,ti,tlr ilmHI (20) \tur ı.ı 7bır. 

Son Po,ta Mıthauı 

' Sahlvl .:d Ali t. .u • • a. !)cı .ı l<•r•p 

llıt'İJAl llldıltl ı Selle .... 


