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./opon B•1Wkill ln•kl ile /caline arlctıtla,ları 11•ı•ll biı 
•igtıd ziga/el •o/rasında 

Nevyork 27 - Japon aleyh- , zamanda müdahale edecektir. Bu 
tarlJğının ve Japon eşyasına kar· mOdahaJeden bir harp mı doğar? 
ft yapılan boykotajıo merkezini Japonya geri mi çekilir? Keatiri· 
te kil etmesinden dolayı Japon hn- 1 lemez, fakat iıtikbalini Aıya ve 
kümelinin işgal etmeyi düıündllğll Çinde gördüğii için Yaktf gelmit 
Şanghay şehri, dünya diplomasi· addederek japonyamn Amerikaya 
ıini alakadar eden mühim bir meydan okuması da muhtemeldir. 
mesele olmuştur.· Bu şehrin nüfusu Esasen bundan hem çekinen , 
üç milyondu~. içinde .bi~çok ecnebi, hem de bunu istiyen Avrupa dev· 
müteassıp bırçok Çanlı ve talebe, 
biı ibirin zıt pek çok ecnebi letleri, vaziyetin vahimleşmesi 
menfaati vardır. Sonra, herşeyden için ellerinden ue geliyorsa yapı· 
evvel Amerika menfaati nzitudir. yorlar. 
Çin hidisatım dikkatle takip Şimdi vaziyet böyle nazik bir 
eden ve yanlış bir adım atma· 1 safhadadır ve birkaç güne kadar 
mı ya çalışan Amerika, işe, kcn- / behemehal vuzuh peyda edecektir, 
disinin en haklı l!Örügdüğü bir ( OiQ"er telgraflar beşinci aayfadadar) 
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illi Havalarla Güzel Bir 
Dans Tecrübesi Başladı 

- - - -
Vali Muhiddin Bey Bu H!1susta 

Teşebbüslerine Devam Ediyor 
Hafıf Rııa •• Kemal Beyler 

Sultanahmette 

[Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 1 

Anketimiz B_itti, 
Netice Şudur: 

Başta Hükumet Olmak Üzere Elele Verilecek 
Olursa Yarın Zuhurundan Korkulan Buhranın 

Önüne Kısmen Geçilmiı Olacakhr 
"Yeni nesillere ne okutaca

ğız?,, mevzulu anketimize bugtt 
nihayet veriyor, serdedilen bü 
fikirlerin de bir hulAsasını neı 
diyoruz. Maarif erklnmdan 

ketimize cevap vermeğo hazırla· 
nan birkaçı, aldıkları emir üze
rine birdenbire b:ftiş seyahatine 
çıktıklan içio, kendilerile görfit

mek mllyeıser olmadı. Esasen 
timdiyo kadar aldığımız cevaplar 
en mühim noktaları aydınlatmaya 
klfi geldi: 

Anketimizin Neticesi 1 
Anketimize cevap veren maa

rif erkinanın Ye diğer zatlann 
hemen hepisi, meselenin esasını 
teıkil eden şu nokta üıtUnde 
müttefiktirler: Yakın bir atide, 
Arap harflerini bilmeden kal'fl• 

mıza çıkacak yeni neslin eline 
bellibaşla kitap veremiyeceğiz. Bu 
Yaziyetin doğuracağı maarif buh
ranını timdiden düşünerek, neıri· 
yat iılerini halledilecek mesele
lerin başına koymamız llzımdır. 

Ankete cevap verenlerden ba
zıları için, bu, her şeyden evvel 

ve sadece para meselesidir. Maa· 

rif Veklletinin neşriyat bütçesini 
geni~letmekten başka yapılacak 
şey yoktur. Anketimize cevap 

veren bir ıat ta, idare( huıuat,. 

bUtçelerinden neıriyat için para 

ayrılmasını teklif etti. 

Muelenia iktısadl Te hlkt
mete ait tarafı bu. Onun hari
cinde husuır mUeuuelero, mll

nevverlere, matbuata dtııen vazi
feler de yok değil: Kitapçılann 
birleşmesini, bllyilk bir sermaye 

meydana getirmesini ve yanm 
düşünerek fİmdiden eserler bu
malarmı teklif edenler var. 

( Devamı lS inct Hyfada ) 

Türkçe Mukabele Eskişehirden Gonderilen 
O/,unacak 14]JO L• Kim Çaldı? 

Mlllt Türle tlaıuı içl11 çalı1•11 Azade oe St!lma Selim Sırrı 
H•1tımların klcbik dans tecriiheleri 

.. lıtanbul Vali•i Muhiddin B. 
dun akşam gazetecilerimize bir 
çay ziyafeti verdi. Salonun ka· 
pısıoda misafirlerini karşılarken 
birkaç ke1ime ile anlatıyordu: 

- MillJ danslarımızı moder· 
nizc edip edcmiyeccğiınizi dn
şündük, üzerinde biraz uğraştık. 
Bulduğumuz şekli evveli kf!ndi 
kızlarımıza öğrettik. Çalıştılar. 
Bu akşam elde ettikleri neticeyi 
göreceğiz •• 

r B. i~aret etti. fstanbulun en ytık
f sek ailelerinden bet on H. kıs, 
1 başta Gnlseli Muhiddin, Gülseren 

1 

Süleyman Sırrı, GüzelJa Ziya, 
Ulviye Hasan, Nezihe Nuri, Sel-

ma ve Azade Selim Sırrı, Berrin 
Mes'ut Cemil Hanımlar olmak 

Kalabalık değildi. Gazeteci- 1 
lerden başka Belediye Reisinin 1 
Muu'İni Himit ve Selim Sırrı 
Bcyterle · Muhiddin Beyin ıahsl 
bir iki doatu v~dı. 1 

Şef Gorkestr MH'ut C..U 

' 

Ü7.ere, bir sıra teşkil ettiler, 
orkestra başladı ve hanım kızla· 
rm gü:r:eJ bir Kora sesi yük
seldi: 

Hoş bileıik altın yüzük, kol da 
nazik Hoy 

Ben yarimden ayr1 düştilm bana da 
yazık Hoy 

V • sonra dans bqladı. Yanı 

t De.-a•' ıs inci nrfa4aJ 

Haber aldığımıza göre yarın Irayı • 
cuma naIDazını miiteakıp Sultan· 
ahmet caIDiindo birçok gUzel 
aesJi meşhur hafızlarımız tara
fından mukabele tarzında Türk
çe Kuranı Kerim tilivet edile· 
cektir. Mukabeleye ıu bafazları· 
mız iştirak edeceklerdir : 

Hafız Yaşar, Hafız Burhan, 
Beşiktaşlı Hafız Rıza, Haf1z Nuri 
Sultan Selimli Hafız Rıza, Hafı~ 
Fahri, Hafız Zeki ve Hafız Ke
mal Beyler. 

Bugün ö~leden sonra Çem· 
berlitaşta KoprUlü canıiinde Sul· 
tan Selimli Hafız Rıza. Sultanah
met Firuzağa camiinde Hafız 
Fahri Beyler tarafından Türkçe 
Kuranı Kerim tilAvet edilecektir. 

Dün Y erebatan camiinde 
Arapça mukabele okunmuı, fakat 
birçok Hanımlar bir de muka· 
belenin TOrkçe olarak tekrarını 
Hafız Ef. lerden rica etmi§lerdir. 

Dün akşam Taksimde Firuz 
ağa camiinde fevkalide kalaba
lık bir cemaat huzurunda Türkçe 
Kuran okuyan Hafız Nuri Beye 
orada bulunan bir zat müracaat 
ederek kendisine Ye oğluna 
Tnrkçe Kuran mqketmuini rica 
etmiştir. 

< o..... 2 İltei •• ,.... • 

Eskişehir 26 (Hususi) - Eskişehirden lstanbula gönderilen 1410 
liralık bir para kaybolmuştur. Hadişenin meydana çıkması llzerine 
tahkikat yapılmış ve ilk tahkikatın verdiği neticeye göre Merkea 
Postanesi MüdürQ ilyas Fahri Beye işten el çektirilmiştir. Aynca iki 
memur daha vazifeleriuden u:ıaklaşhrılmışlardır. Tahkikat devam 
etmektedir. BAHAETTlN 

1 
- -------J Tarihi Tetkikatımızdan: _ 
.J...-------------------·------·--------------------..... • 

Budan tam blf bla seae eYf.t otobllllet •udmae? 



SON POSTA KAnunus~ni 28 

(Halkın Sesi) • Günün Tarihi 

Ecza Fiatleri Biribi-ı~---------------~-----~! Gazi Hz. 

• 

rini Tutmuyor 
Avrupadan getirilen lllçlar, 
eıuen muayyen bir kontro!a 
tAbid ir. Son zamanda ecza
c:ılar, hükGmete milracaat ede
rek memlekete yapılan ecza 
ithalinin büı.biltün tahdidini 
latemi,Ier. Biz, bu talep kar
tısında vak'ayı karilerlmize 
arz.,tmekle iktifa ettik. Şu 
ecvaplara aldık: 

ŞGkri B• (Fatih Kıstap 21) 

- Ben eczalann tahdidi fikri
ne külliyen muarizim. Hatta bu
rada yapılan ecza!a•ın bile tah
didi doğru değildir. Ben geçen
lerde v~)i maden suyu aradım. 
Bir yerde (80) kuruş istediler 
bir eczane ( 120) kuruş dedi. 
Bjrisi de (60) kuruşa sahyormuş. 
Nihayet Afyonkarahisar ıuyu 
almak mecburiyetinde kaldım. 
Halbuki bu su çocuklar içın ara· 
dığım ıu kadar müessir değil· 
miş. Eczalar sıhbatimizle alakadar
dır. Bir Türkün hayab bence 
on milyondan daha kıymetlidir. .. 

Şefllı Be7 (Galata Mumhane aokals 75) 

- Avrupadan gelen eczalann 
lı avassım taşımak şartile yerlisi 
ya;>ılabilirse bunlann tahdidi değ· 
nıdur. Fakat eczanelerde bir 
f :ıt birliği meselesi de tahdit işi 
k.ıcar mühimdir. Hiçbir ec:ıanm 
birkaç eczanede ayni fiatla sa
tıldığı g6rülmemiştir. Halk eczayı 
•e fiatlarmı bilmeğe muktedir 
değildir. Buna imkinda yoktur. 
Tahdit yapalırken eczanelerin 
kontrolu meselesi de esaslı bir 
aurette halledilmelidir. 

... 
ıu.. Bey (Mercan, bakırolu) 

- Benim bir hastam Yar. (Ko• 
leln Kamüs) isminde bir müstah
ıar aLnm. Bir defasında bir ec
aaııeden daima bunu ( 150) ku
ruşa aldım. Bir yerde (380) ku
ruş istediler. Başka bir yerde 
(400) kuruşa satılıyor. Geçen 
gün de (270) kuruşa aldım. 

Bunun bir narhı, hesabı yok 
mu? Buna bir türlil akıl erdire
medim. Eğer her ccxanenin fiab 
itiyle değifiyorsa Allah hula aa• 
tliplerine acıım. .. 

HWDM B. (Galata Ba•lcalar caddHI 123) 

- Eczac.dar yerlisi yapılabi
len eczaların Avrupadan ithalinin 
menedilmesini istemişler. Tasarruf 
ve ikbsat yapmak mecburiyetinde 
olduğumuz için bu fili ri muvafık 
bulurum. Yalnız eczacılık kontrol 
edilmesi mümkün olmıyan bir 
meslektir. Eczacılar bilhassa şu 
buhranlı zamanda çok insafla 
olmalıdırlar. 

BiR TAARRUZ! 
iki Kişi Bir 
Dükkancıdan 500 
Lira istemişler j 

TütOn gUmrilğünde, {71) nu· 
maralı mağaza sahibi portakal 
tUccan Zeyto zade Kadri Ef. 
ırüddeiumumiliğe müracaat ede
rek ıayam dikkat bir vak'anm 
failleri hakkında şikayette bulun· 
muştus. Haklannda şikayet edi
lenlerin, ayın ( 16) smda güpegün• 
düz dükkanına girerek (500) lira 
istedikleri, bu garip talep karşı· 
ıında ret cevabı verilince de 
tabancalannı çekerek yedi el 
kurşun attıklan bildirilmekte, 
kanunt takibat yapılması istenil
mektedir. Maznun olarak ileri 
allrülenler Vefada oturan Haydar 
ve Yusuf namında iki kardeştir. 

Bir Hayır Sahibi 
Bütün Emlakini Hilaliahmer 
Ve Darülacezeye Bıraktı 

Kadıköyllndc, Reşitpaşa so
kağında oturan Sahure Hanım 
bütün menkul ve gayrimenkul 
emval ve emlikini vefabndan 
ıonra Hillliahmer ile DarülAce
ıeye bırakmıı ve bir vasiyetname 
yapmııtır. Bu hayır sahibi Hanı
mın mür6vvet -ve insaniyetini 
takdir ile yat eder ,iyi hareketinin 
cümlemize miaal olmasuu temenni 
eyleriz. 

Muayene Ocr€ti Almmıyacak 
Temizlik işlerile alAkadar 

olan mOstahdimin Ye abçılarla 
diğer eaoa.fın Hıfzıssıhha Kanunu 
mucibince yapılacak muayeneleri 
ücrete tabi olmadığından kendi· 
lerinden muayene ücreti almma· 
masi Belediye tarafından dnn 
blitlln Kaymakamlıklarla Şube 
MüdllrUlklerine tamim edilmiştir. 

Çucuk Gömme Tah~ikatı 
Çocuğunu dütllrtfip gömmekle 

maznun Şaziment Hanım ve 
ebesi hakkındaki tahkikat devam 
etmektedir. 

Morg doktorlan çocuğun ölll 
doğup doğmadığını tespit için 
tetkikat yapmışlar, fakat ceset 
tefessüh ettiği için bu cihet 
anlaşılamaınıthr. 

Bir Nakil l j 
Elbiz Va:i Muavini Konya Vali 

Muavinliğine naklediJmiıtir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

YENi BiNALAR --
Belediye Yine Bir 1 

Yığın Kaçak Et 
yakaladı Doktorlar 

eu ayın onundan bugilne ka- Projeleri 
dar 210 okk• kaçak koyun eti Tetkik Edecek 
yakalanmıştır. Yakalanan etlerin 1 

107 okkası fena et olup ekle 
salib değildir. Bu yekunun 10 
okkası da yağdır. Yirmi okka da 
yenmesi bbben muzır olan ıığ·r 
eti yakalanmışbr. Bir miktar 
keçi eli ve bir okka inek eti de 
bu kaçak etler meyanındadır. 

Bu hesaba göre ıon on beş 
gün zarfında 232 buçuk okka ka· 
çak ve sihhate muzır et yakalan• 
mış ve Belediye tarafından mü
sadere edilmiştir. 

Darülfünun 
Klübünde 
Faaliyet 

Darülfünun Spor Klnbü, futbol 
ve atletizm takımlan teşkil ede· 
ceklir. Klübila azalan fakülteler 
mensubini ile, mezunlardan ibaret 
olacaktır. Klüp federasyona gir
miyecek ve azalarının hariçteki 

klüplerde bulunmasına mini 
olmı yacaktır. Darülfünun 

fut bol ve atletizm takımlannda 
yer almak üstiyen F akWte ta
lebeleri ve mezunları, iki gün 
zarfında Cağaloğlunda Halk 

Evindeki klilp merkezine müracaat 
etmelidirler. 

İhtisas Mahkeme
sinde İş Yok 

Yeni Kaçakçılık Kanununun 
tatbikı gilnündcııberi ıebrimizde 

hemen hemen kaçakçılık olma· 
mıştır. Dün de kaçakçıhk vak'ası 

olmadığından ihtisas mahkemesi 
teşekklll etmemiştir. Yeni teşkil 
edilecek ihtisas mahkemeleri için 
Vekilet, hlkim TC müddeiumu• 

milerinden 9 kişinin fikrini istim· 
zaç etmişti. Bu teklife muvafa· 

kat cevabı veren dört bakim ve 
milddciumuminin yeni mahkeme

lere tayin emirlerinin bugünlerde 
gelmesi muhtemeldi. 

içki Sarfiyat. 
Yapılan bir hesaba göre mem

leketimizde adam başına ( 400 ) 
gram içki sarfiyatı isabet et
mektedir. 

Umumi Sıhhat Kanununda e.
lerin sıhhi ıekilde yapılmasına 
dair bir madde nrdır. Bu mad· 
de mucibince ev, aparbmao •e 
han gibi binalar yapılmadan ev
vel prc jelerin tetkiki llzamgel· 
ınektedir., Bu plln projeleri tim
diye kadar Belediye Fen Heyeti 
tetkik ediyor, muvafık gördüğ.il 
takdirde inşaata müsaade •en· 
yordu. Fakat kanun mucibince 
ayrıca Sıhhat idaresinin de tet• 
kikat yapması icap etmektedir. 
Bu hususta Belediye tarafından 
alakadarlara tamim gönderilmiş· 
tir. Sıhhi şartlan havi olmıyao 
ev planlarının tatbikına ve bu 
gibi evlerin inşasına meydan 
verilmiyecektir. 

Metruk Çocuk 
Köprü Adalar iskelesine 

Bir Çocuk Bırakıldı 
Bundan iki glln evvel köprü 

Adalar iskelesine kundakta sarılı 
bir çocuk bırakılmışbr. Kunda· 
ğın içinden bir kAğıt çıkmııtır. 
içinde şu satırlar yazılıdır: Bu 
çocuk Tilrktnr, adı Medihadır. 
Babası öldilğil için bakamadım 
ve bıraktım Bulan Allah rizası 
için iyi baksın. 

Vali Bey iyileşti 
Bir haftadanberi rahatsız ol

duğu için evinden çıkamiyan Vali 
Muhiddin Bey dün öğleden evvel 
belediyeye gelmiş '9'e öğleye ka
dar belediye işlerile meşgul ol
muştur. 

Sultanahmatte Türkçe 
Mukabele Okunacak 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

Kadıköyünde mukim Anka
ralı Mükerrem Hanım Hafız Bür
han Beye müracaat ederek Ka
dir geceainden bir iki gece aonra 
birkaç hafızan iıtirakile evinde 
Türkçe Kuran okutmak istediği-
ni söylemiş ve bunun için kendi
sinin delaletini rica etmiştir. Ha
fız Bürhan Bey Mükenem Ha
nımın bu anuaunu ifayı kabul 
etmiştir. 

Odun ihracatımız 
F ranıa hükumeti mart tarihi

ne kadar Türkiyeden Fransaya 
odun ithal edilemiyeceğiui bil
dirmektedir. 

Ga•i HL din Dolmabahçe ıarayı .. 
4ald dairelerinde meşgul o'muşld 
n alctam üzeri Ernlrgln va latinye,. 
kadar bir ~··oti J&pmıılar ve or .. 
daa Şifli tarikile aaraya avdet Me 
JWIDUflardır. 

Relaieilmhur Hı. don seee a.. 
1otlunda Türkuuz lokantasını teı
rif buyurmutlar, bir müddet ••FJ•M 
aomanlannı 1eyretmişlerdir. 

Balkan İçtimaı 
idare Meclisi Bugün 
Yıldızda Toplanıy.or 

bdncı Balkan Konferansı idare 
eeclial bugün ötleden sonra Yıldı• 
Sarayanda top)anacakbr. 

içtimada Balkan devletlerfnla 
Drer murahhası bu1 unacaktı r. Bulgar 
n Sırp murabhaa! ra dün ıehrimize 
ıelmitlerdir. Diğer devletlerin mu
rahhasları da bugünkü treodeıa 

sal..acaklardır. 

Gümrükte Kaçak 
Eyşa Yakalandı 

Gümrük idaresinin bır kaçalrç .. 
lıtın izi üzerinde bulundutunu baba 
nrmiştik. 

Ô~enditlmb:e göre Gümrük Ba .. 
mOdürlüğü mühim bir ipekli kumaı 
kaçak ılıj'l meydana çıkarmışhr. Bit 
'lapur a getirilen ba kaçak ipekl'lo 
tam tehire ~ıkanlacaj'l uman 7alq. 
luauı r. 

Gazetecilik Mektebi 
DarülfOnun divanı dllnldl 

içtima1Dda Gezetecilik Meketebile 

meşgu olmuş, fakat bir karar 
Tcrilmemiftir. 

Ankara Mektepleri Tatıl 

Ankara, 28 (Hususi) - Grip 
aalgmı mllnasebetile şehrimizdeki 
mektepler on bet gün mllddetle 
tatil edilmiştir. 

lzmirda Zelzele 
DGn lzmirde iki aelzele ol• 

•Of, fakat bamdolsun lıasarat 
" zayiat ka7declilmemİftİr. 

Umumi Maaş 
Şubat amaml maafının paurteal 

tihail Yerilmeai lçia hUU'bklar ya• 
pılmaktadır. 

Belediye lktısat MDdDrlDgU 
Tasarruf Cemiyeti Umumi Kitibl 

Vedat Nedim Beyin Belediye lktıaat 
MGcUlrlilğüno tayin edilecetl .a,. 
leawektedir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ahçı Dükkanında 

1: Hasan B. - Şu ahçı dükkanına 
airip bir iftar tdeyi.Qı, bakayuxı. 

2: Hasan B. - Şuracıkla oturur, bir 
güzel yemek yerim. 

3: hasan B. - Ay •• O ne •• Tavandan 
yağmur tulan damlıyor... Garson, 

4: Garson - Hemen bardağım tut. 
doldur Hasan Bey. Bundan ila sü7.me ıu 
mu ol~r? Merak etme ıişedeki ıwardau 
.ı .. ı... •• 111\iw.dirt garsonf 
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Hergün 
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"' [Son Pos_i_a_n_ıı_ı_R_e_s_i;;,_/i Makalesi .ıf Ramazan Vecizeleri .ıf 1 Söz:~n _ I_(ısası 
/Vlüderecatımtzın Çoklu· 
ğundan Dercedilememiş· 
tir. 

·------------------
Ya/ovada 
Kanlı Biı· 
Hadise 

-

1 Yalovada Servili çiftliğinde 
kanla bir hidiıe olmuştur. HOse· 
yin isminde birinin vergi borcunu 
iratemek için o civardaki Akköy 
nıubtan ile tal·sil m murları 
çjf-tlip gitmt lerdir. Bu s1rad& 
Hasan oğlu Rira isminde bir 
köyiD muhtnra bl\lta ile bücum 
etmif Ye ba~ından ağu surette 
yar lama.şbr. Bunun üzerin• korucu 
lımail. kaçmaya l,a~lı)ı n Rizaya 
( Dur ) cmriui •crmİf, fakat firari 
bmıu dinlemc<İiği için korucu 
alei otır•İJ •e Riz:a cansı~ olarak 
yere aerilmiıtir. Tabkik.t yap1~· 
gıaktadır. 

Bir Tecavuz 
Konya, (Huıur.i} - Ctıll& iı· 

indeki hafif metrep bir kadını 
Fabrettin ve Kemal iıminde iki 
ıahas ,UpegündUz k çırmak iste· 
ıniflerdir, Tabkika t yapılmaktadır. 

Konyada Menenjit 
Konya ( Hususi ) - Erkek 

uallim mektebi tatbikat kıs· 
ıncla bir talebe menenjit hasta

lığına tutulm~tur. ---
Silah Konferansı 
Murahhaslar Bu Sabah 

Ankaradan Geldiler 
Cenevrede toplanacak Tahdi· 

dl T eslihat Konferan ında TUr· 
·yeyi temsil edecek olan 

Tevfik Beyle Kaymakam Nuri 
e Fahri Beyler Hariciye 

Umum Mlldilrlerind~n AbdU· 
lehat Beyler bu sabahki tren· 
le Ankaradan elırimiıe gelmiş· 
lerdir. Heyet Cenevreye Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyin riya· 
etinde gidecektir, Vekil Bey 

Tahrandan hava mli ait olduğu 
takdirde Tayyare ile Bağdada 
gidecek, oradan buraya gelecek· 
tir. Aksi taktirde Karadeniz ta· 
rikile ıelecektir. ----
Tohumların Islahı 

Teşebbüsleri 
Ankara 21 - Tohumlarımızın 

ulabı için 20 ıubatta tohum ı lab 
istasyonlarının müdUrlerile mille· 
hamslarmdan mürekkep bir kon· 
gre toplanacaktır. 

Bu kongrenin k rarlan Ziraat 
Veklleti tarafından memleketi· 
mizde tohum ıslahı için e as 
tutulacakbr. 

Rize M-aa-ri-f MUdUrlUgU 
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TELGRAF HABERLERi 

~-nçuri Harp 
an Gövdeyi 

Sahasında 
Götürüyor 

- --

Londra, 28 ( A. A. ~ - BDyUk Beritanyanı'l 
Tokyodaki sefiri, huicezmemleket kaidesine ait 
olmak üzere Japou hükumetine göndermi olduğu 
notayı tevdi eylemitti.r. Japon hOkümeti bu nota 
haklunda arahat itasmı talep etmiştir. 

Jnponyalttarm bayat ve eml klerinin muh f 7.aaı için 
Hi1umtu ve müsbet letbirleri ittihaz etmek mecbu· 
riyetindo olduğll beyan edilmektedir• 

Harbin Şehrinin Feci Vaziyeti 

Londra, 28 (A.A) - Büyllk Britanya hülı:ünıcti, 
Washingtondaki sefiri vuıtaıile Cemahiri Milttebi· 
denin Şangbaya dair olarak vermiı olduğu notayı 
almışbr. Mezkür nota muhteYiyatı malüm bulunma· 
maktadır· 

Harbin 28 ( A. A. ) - Çinli a kerler, mUtbiı 
bir yağma ile meuruldUrler. Şehirde deh et hl
kimdir. 3 Japonyalı ile 20 kadar Koroli öldürUl
mUıtür. 10 Koreli kaybolmuştur. 

Japonların koyduğu bir bomba ansızm infilak 
ederek otuz Çinli paramparça olmu tur. 

Japonyamn Sabrı Tükenmiş ! 
Tokyo, 28 ( A. A. ) - Japonyanın Bahriye 

Nezaretinde dün Şanghaya harp gemileri izamma 
dair olarak, japonyanm brının son haddinde 
bulunduğu ve eğer Çin Hükumeti Japon bahriye· 
sinin ihzaratından malUmattar değilse, Çindeki 

Amerika Kat'i Kararım Vermiş! 

Teslilzat 
Böyle filli 
Tahdit Edilir? 

Paris, 28 (A.A) - Meb'usan 
Meclisinde bahriye encümeni, 
bahriye naıırının verdiği izahatı 
dinledikten sonra evvelce kar r 
verilmiş olduğu veçbile 26,000 
tonluk bir hattı harp gdmisinin 
in asım kabul etmiştir. 

Çan kında 
Tehlikeli Bir Yangın Halkın 

Gayretile Söndürüldü 
Çankırı 28 (Hususi) - Şeh· 

rimizde korkunç bir yangın çıktı 
ve halkın gayretile şehir yan
maktan kurtanldı. Y angm ha· 
marn külhanından çıktı. Beledi· 
yenin etfaiye teşkilata mükemmel 

1 
1 

olmadığı için alevlerin s6ndürül· 
mesine imkAn görUlemiyordu. Fa· 
kat halk gayrete gelerek boğucu 

dumanlar arasına abldı ve bu suretle 

V ıııington, 28 (A.A.) - Hariciye Nezaretinin 
bazı memurları, Çin • J pon ihtilafının son inkişa
fma ait olarak Cemnhiri Müttehidenin müspet ve 
mul<arrer bir tarzı hareket takip edeceğini tahmin 
ediyorlar. 

Deniz Faciası 
-

lngiliz Tahtelbahirinin 
Battığı Yer Bulundu 
Londra 28 (A.A) - Bahriye 

nezareti, dün akşam saat 17-45 te 
(M.11) tahtelbahirinin hnlA buluna· 
mamış olduğunu bildirmiştir. 

Londra, 28 (A. A.)- Evening 
Standard gazetesine nazaran (M. 
il) tahtelbahirinin Weymonth 
açıklarında yeri bulunmuştur. 
Fak t :ınürettebat ile temasa 
gelmek imkanı henüz basıl ol· 
mamııtır. 
( Buna alt tab lllt S 1 ncl uy fa udadu ) 

Denizlide Kar 
Denizli 27 (A.A.) - Dün ge

ce sabaha karşı he.r yere kar 
yağınıştır. Hava soğuk v kapa· 
bd1r. 

Amerikada işsizler 

Fransa 
Borç Para 
Dağıtıyor 

-Paris, 2~ ( A. A, ) - Maliye 
Nazırı, Çekoslovakyaya 600 mil· 
yon franklık bir avans verilmesi 
için hazineye mezuniyet ita eden bir 
kanun projesini meb'usaıı meclisine 

tevdi eylemiştir. Fransız hUkümeti, 
Çekoslovakyaya yapılan kredinin 

tam bir halde muhafazası hususunda 
bilhaa a ısrar etmektedir. 

Kıskançlı 

lzmirde Kanlı Bir Cinayete 
Sebep Oldu 

1zmir, 27 - Kıskançlık sn
znnden serkomiser Hasan Beyin 

oğlu Niyazi Bey nişanlısı 20 

yaşında Fatma Hanımı inema· 

dan dönerken bıçakla öldürdü. 

Fertler 
Arasında 
Harp ----------r. ~. 

Son s ıı 'erde yeni bir ila 
aşk mod,ı odu. Gi nün aşıkla 
keıtirmc bir 'ol bulmuşlar. E 
kiler gibi d~ğmk saçlarla, ç 
kur gözlerle, sapsarı benizleri 
şiir kitapları üstiint= knpanara 
sabahlara kadar ağlamıyorla 
kokulu, çiçeldi, pembe kağıtlar 
sinek ayağı kadar ince yazılat 1 
sıra sıra aşıkane cümleler ist 
etmİ)'Orlar; aı(lnı ı;', sızlayıp, sara 
np, aolup ~ı. ve of çekmiyorla 

Gü·1ii11 ..... ıkları kestirme bi 
yol bulrı.u._ : Revolveri yalcah 
yorlar ve cvgilinin yüregin 
kurıunu yerlcştiri} c r1 "' Bir hcc 
ile ilim aşk: Pat! Üst taraf 
edebiy.ıt. 

iki şubatta '·Silahlan bırak 
ma,. konferansı açılacak. Millet 
ler hep birden silahlanın bırak 
mak için uyuşnııya bakacaklar. 
Fakat ben şaşıyorum: Fertler 
aruwdaki harpler ve cinayetler, 
milletler arasındakinden daha 
az mı ehemmiyetlidir? Milletler 
arasındaki harpler nihayet yarı 
uırda bir olur; fok, t, fertler 
arasındaki cinayetler, hergiin, her 
aaat tekerrür ediyor. Bir ista-
tistik yapılsa, belki ne bu 
yilıden ölenlerin mecmuu, harp
te canını verenlerin yekununu 
geçer: Çocuğunu boğan ana. 
karısını öldüren koca, ev· 
gilitini vur;m aşık, yolcuyu 
boğazlıyan eşkiya, dünyanın her 
yerinde ve 1 er. a111nda görülen 
insanlardandır. iddia edebilirim 
ki yer yiizfınde cinayet yapılmı
yan bir saniye yoktur. Büti.in 
dünyayı bir ~özle seyret k 
mllmkUn ols , h r an, bir zaval· 
lınıo bo~ı ar ık, vurularak, kesile· 
rek, l icilerek yere yıkıldıgım 
görilrüı. 

Bir de, fertler mas nd t • İ· 
liihları b ral mn" k nferansı a· 
zım. H r ı.~i m sele}'i bird n 
halletmek iı,: n, silah demlen . u 
tekinsi oyu "'ağı ort dan kal lı· 
malı; f 1 lt o vakit te, i an 
denilen k· ca bebeği ~e ile oya· 
lnnz, deq-il mi? 

Füt .. riz Ne ir? 

M. M Tİnetti İle 
r. Üna kaşalarınuz 

• Pe) ami S fa " Bey erkadaşı
mmn teşcbbj ü üz:erıne filtürizm 
hareketinin b şı M. Marinetti ile 
srenç münevvcrlerimizden bir grup 
t ma n geldiler, bulu tular ve 
gecı ) raıına k dadar konuıtulıır. 

" P )"ami Safa ., Boy, hem 
kıtril rımize fütürizm hnkkında 
umumi mnlü n ıt verm k, hem de 
M. Marinettı ile nralarınd geçe 
mOnnk ~şal:ırı anlatnınk için gaz • 
temizde bir makale ser· i neşrede
cektir. 

ltaly.m nirinin mem\el etimb-
de u)'andmlıgı iddC'tli •laka 
dOşüınilhrsc, u malc lelerin {kari~ 
lerimiz tarnfınd n iki misli bir 
~evk ve dikkatle okunacağını Ankara, 27 - Rize Maarif 

Mildtlrii lbrahim Etem Bey mu• 
llimliğe nakledilmiıti. Rize Ma

arif Müdürlüğüne Trabzon ilk 
tedrisat Müfetti i Şevket Bey r 
getirilmiştir. 

Nevyork, 28 (A. A.) - Ce
mahiri Müttehidedeki işsizlerin 
adedi 8 milyon 300 bin olarak 
tahmin edilmektedir. )'angın s6ndllrllldü. Kadri 

-===-====== 

İSTER İNAN, 
• 
iSTER 

Fatma Hanım: kendi ini öldü· 
ren yaraları kalbinden ve omu· 
zundan ald1. 

• 
iNAN !Al 

Qphc iz addedcrir.. 

Avusturya Kabinesinin lstifas1 
Viyana 27 - Kabine · tif 

etmi tiı . 
• 

lzmirde Hafızlar 
Türkçe Kuran 
Okugoı 

lzmir, 28 (Hu ust) - istanbul 
hafızlarmın Kuram Kerimi türk· 
çe olarak tilavet etmeleri Uzerioe 

ı şehrimizde de bazı teşebbüsler 
taşlamıştır. Burada ilk türkçe Kuranı 
Kerim yarın Hisar camiinde Hafız 
Ömer Bey tarafından tilavet 
< ~unacakbr. 

Milli bir reaim ıalerıııi Y• pılmak ilı:cre ~lrkaç tablo müz:eteri hakkında bir parça malum. t edinmek 
z:ımandanberi neşriyat yopılıyor. Bu ne rtyatın kafidir. Oralarda, kıymetli t blolnr, mun~a~ıran 

h d f • d . muayyen bir galeride bulundurulur, bunun harıcınde, e e ı u ur . H 1 · d d 
Bir k. ısını otcdc,• berıde pcr kende duran eski ı husu iyeli ol n ziraat, fen ve saire muze erın c e, 

ve luymetli olunlarJa ni'..peton yeni Ttirk ressamı • eğer bu müzeleri 1 kadar eden tnblolar .vana 
tt tabloları, bilhas a bulunduklan rutubetli sırf bir fikir vermek için bunlardan acıcak bırkaçı 

rınal aden kurtarmak ve bunlari bir raya getirerek bu müzelerde nümunelik olarak teşhir edilir. Hal-
yer er • · · · · d" k d h • b · kıymetli, olıun vo dolgun bar 1ıalerı vücuda buki yapılan doğru ııe~rıynt, şnn ıye n ar ıç ır 

ıetirmek. te11ir goııtermemittir. • •. 
Bu teşebbu•Ün nekadar yerinde ve fııabetli Bu v..ziyet karşısında hız, bu ışı.11 ihmal edil-

olduğunu aul tmak için ecnebi cmlek tlerdeki di~ine lnanıyoruL Sen de, ey karı : 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 

Yakalanan 
Ka akçı/ar 

Dör yol { tlususi) .--:' Bir ~af
tadaıı ·ı·i yapılan gızlı takıb~t 
netic • inde § ·hir kenarından hır 
az Ö' ede müsell;ih üç kaçakçı, 
iandnrnınlar.mız tar. fından pu u· 

ı rlti iirülmt"ştür. (31150) cigara 
1 , -t , (37) top kapı t bezi, (28) 

i
l renkli Japon bezi müsadere 

· miştir. ja darmalarımız biiyü.k 
ı lıu tuvııffnkıyet göstermi tir. 

------·------------------·--------------~----------------~~--



Ku af! m ı:za Çalınanlar! 

Yeni 
İcatlar 

--r-

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 
l'-t-----......... 1-Tenkit Ve Neşriqat 
l-r--------------1-1 

----~um1 ........ _. ....... ____________________ ~Sokakta 
skicehirde Hayat Harp Var 

8ugüa siı.e ten llemiain Jaa. 
rikab yeni ketifJerine dair kula
jl•aa phnan •eya ecnebi ıa
ıetelerincle gCSdme illtea haber
leri bildirecepa: 

~ •• Bir Şiir Kitabı 

1 Havalar Soğu-: k Gidiyor-, Grip Orada "~~= = .aı.hazalanmm kaydettik. F ... 
• 

,,._ la6111srwtl• - Miralay 
~~.. Sayage isminde bir lnsıilia 

iç milyar mum kunetincle bir 
froJekt6r icat etarif. Yapılan tec
rilbelen gire bu pr ajektir, gl'lc 
yldnde, (7000) metreye kadar 
yllr..ı.n bir uhaya ayclttlJa~ 
tadar. 

lf.. Al,,... ... - Mlihendis 
Hana ilminde bir Alman deniz 
altında ( 3000 ) metreye kadar 
iDen bir dalgıç aleti icat etmi~Jr. 

Jf. .Şllill• - Dlbayama en 
•aa tineli Şilide inp edilmek
teclir. Arjantin dlllhuriyetini Şi-

ı,. raptedecek olu bu tthıel 
C.t5.000) metre uzunlujunda ola
caktar. Halbukı timdiye kadar 
tllayama en azan taneli Simp-
londa " (19999) metredea iba
nılti. 

lf. R•ı .. d• HGk6met 
Petrograd'ta Lenin için ( 110 ) 
.-tre yllksekliğincle bir abide 
1aptaracakbr. Ha bukı Nevyorkun 
methur hl1rri1et abidesı ancak 
46 metre ytıkeekliğindedir. 

lf. /tolgada - M. Musolini 
Jtomada dünyanın en büyük hay-
vanat babçe11ni açtarnuya karar 
ftl'IBittir Burada binden fazla 
Jaer cinsten hayvaa bulunacakbr. 

• .4,,..rflretla - Akıllara 
t.&yret vericı bar "parqOt.. icat 
edilmiştir. Bir tayyare kazası 
ekuaca, bu paratlU, bllttln yolcu-

ları birden yere indirecektir. 
(1300) kilo, yıııi OD iki kİfi tafl-
J8C&k kunettedir Sukuttan ( 3 ) 
uaiye sonra açıbyor ve NDiyede 
... buçuk metre ıllratle iniyor. 

Şirketlere ihtar 
Hissedarlannı Toplamıyan
lar Mahkemeye Verilecek 

Ticaret MBdüriyetl yerli ıir
btlere bir tamim g6ndererek 
..Uk içtimalaranı 31 Mart 932 
Urihiae kadar mutlak aurette 
aktetmelerini bildirmittir Bu 
tarihe kadar heyeti umumi cle
rini tophyaauyan tirketler mah· 
lremeye •erileceklcrdir. 

Ôjreadijimiıe g&re fİm diye 
bdu umumi heyetlerini toplamı· 
yaa flrketlerin adedi bir bayii 
,nan tutmaktadır. ----

Kahvelerde Poker 
Çanakkale (Huıwll) - Gerek 

tehrimiıcle, ıerekH Llp,e-kı ve 
Gelibolu kahvelerinde- poker •• 
tıı.ik mlpteliları eoiafmı br. ç... 
utdrale ft Upseldain bazı kalı-

weleriıade aab&taa alıpma kadar 
poker oy-•lctr. dtr. Bu ıbtill
•m &nOnD ıeçtln eıi içan alAka· 
darlarm harekete retm 1 çok ' 
14zımdır. 

--------
Matbuat Balosu 

9 Şubctt 932 

MAKSİMDE 
• • 

D H R b Ed • IOD gDnleria .... W.,.,.. a er a atsız ıyor :.::lt~ .. ~ b~~ 

Eakifehir (HUIUll) - Şehrimiz. 
de aon Hileler zarfmcla, umraa 
itibarile gaze carpacak tebecl
dilller olmuştur. Bugla, birkaı 

sene evveJki Eskişehirle huıla• 
ki Eskişeh r aruında ehemmi
yetli farklar garmek mUmkOndilr. 
Yeni binalar, aokaklann akiıine 
nazaran biraz daha temizliği, ıeh
rimizin çehresine daha bariz bir 
gBzellik vermektedir. Yalnız be
lediyenin daha faal olmau ica
betmektedir Belediye blltçesinla 
masraf faslına hiç bir ilave yap· 
madan ıebrin dalıa temiz bir 
vaziyete girmesi çok mllmkllndtır. 

Grip nlgını: Hamann •k 
11k değiımesi ylzllnden huaule 
ıelea grip bastalajı tehrimizde 

Samsunda 
Futbol Oynamak 
Mümkün Değil 
Samsun ( Hususi ) - Kupa 

maçında finala kalan idman 
Yurdu ve Halk Spor klilpleri 
bu cuma da karıılaşamadılar. 
Öyle z n diyonam ki bu maç 
ilkbahara k 'ar yapılıımıyacakbr. 
Çünki ı rnk bir yağmurla g&l 
haliı..ı alan tiet J hiçbir vakit bu 
mevsimde t..., oynanacak bir 
vaziyette g6rü 11liyecektir. Mem
leket porun yqatmak için 
atadyoınun in s na hemen bq-
lanıcı !<lzım .r. HAMiT 

Manisalllc1r Galip Geldi I 
Saı'hli ( Husuıl ) - Kızamıs 

Glirbüıler yurdu ıporculan ıeçen 
cuma gü.ıft Manisaya maç yap-1 
malt ıçm itmi lerdi. Bizim oyun
cular Ma.• ulılua karşı ( 1·5) ile 
majlflp otmuılardır. 

Çeşmede - . 
Porlakai Ve imon Ye
tiştiriln1esi DGıinülüyor -

Çf1ıne H111U11) - Ziraat 
Vekile i (. ~sme •• banlisinde 
portakal ff i'8oa J•tiftirilmeaine 
karar 'iermı ir, Bu lauuıta ya· 
kında tecrl.: .. eler yapılacakbr. 
Netic muvaf.i< pkbğı takdirde 
•iaa mik.1uta portaUl yetiftir· 
,.,.,.k mitl.sadi(e Ziraat Bakam 
"rafmdaa J.oyllye ,....... etli· 

lec.e.ktir ... 

hatahjın •ahim neticeler Yer- hirkapndaa clalaa bahsediyonaı 
•emeal için ciddi tedbirler al- Sokakta Harp Var/ -
m~ teAirleria neticeal olarak Bu kitap TDrk topra;..nn ...._ 
bitin mektepler tatil eclilm:...:... den yikıelen ltir çıtlakbr. .. Ket 

.,... mal Alamet" ia eseridir. Te~ 
Grip aalıam halk UN111da ela 
hlkmllnü icra ebiıekteclir. Hemen aaaflannı •• lllbaliJijini affe...., 
her evde bir hata yatmaktadll'. ren bir umimiQi varaar • 

Hayat: Burada ıada .. dde- Türk Çocuklarına ~ii1' 
leri latanbbla niıbet oldukça u- Kita/Jı - Selma Fuat taraf.-
casclar. Et fiyatları da mOtevu- dan yaıılmııhr. Dlyebılirim 1d 1"a 
•t derecededJ;. En iyi koyun eser, çocuklar için yaz lan pir 
etini (50) Jturup almak mim- kitaplarının ea gGzeli, yahut e-n 
kilndllr. Keçi etleri (25) kW'Uf& güzellerinden biridir. Yaflara 
ublıyor. Satar etleri de koyan- gare menulann seçilişi. çoaak 
du farlmas olarak (50) kurata ruhuna ıare cazip ve yepyeni 
ublmaktadır. •ezinler, ahenkler yarabhta. 

dilin Ye Gılubun ıadefiği itiba
Ha9alar: Bizim ıehirde lat rile ciciden muvaffak ol•-. 

-. .. ..U.de ban eberivetle aa- bir eıerdir ye çocuklanmı11a 
yalmz cantalarmcla dejll, h ... a
rmc1a da tafıyacaklan •ir 
kitaptır. 

Bursada Verem - Dolc
tor Osman Şe•ki Bey, •erem 
dispanserinin Ye Buruda •eremia 
izahına bir k&ç&k eser ta-. 
etmiftir. içinde kıymetli mllllha
aalar ye fayclab ibaal malam.t 
vardır. Y alm1 BuraalaJan dejil. 
werem belbuu bir memleket iti 
..... •• .......... -ltlra-

E1c•,.11.ın1.,. 111 .,_, ....... ,.. 

dar eden bu k&çtık eşer Bunacla 
A. Refik,, matbaaamdan ., .... 
bWr " alAkaclarlan lçia nb.
dejer. 

de aalgm manıarua arzebnekte- lak gider. Fakat son ıtmlerde 

dir. Yahuz ıimendifer fabrikum- aofuldar b&sbtltla arbmfbr. Ha-
da (191) amele gripten yatmak· raret dereceai (8) e kadar dtıa-

tadar. Sıhhat idaresi bu mllz'iç, mDfllr. 

Bir Limanın 
Geçen Seneki 
ihracatı 

bir civannclald Küllllk lima· 
nandan geçen 1931 seaai zar
fında hariç memleketlere g&nde
rilen muhtelif efYB bakkuida fU 
maltlmat verilmektedir: 

44490 kilo taze babk, 336547 
kilo yaprak tltOn, 26036 kilo 
balmumu, 3538 bq sığar, 5261 
koyun, 327189 adet yumurta, 
1324 kilo sade yağ, 1186 kilo 
ı6nger, 273685 kilo zeytin yatı, 
104595 kilo pirina, 4, 175,000 
kilo zunpara madeni. 

Ad anada - -
Grip Salgınma Kartı 

Tedbirler Alındı --Adaaa ( Huaud } - Grip 
talgım henüz deyam etmektedir. 
Fakat llhhiye ile belediye mlf-
terek hareket ederek ı.utaııj'l11 
lnilne ıeçmek icln tedbir ittihaz 
etmiflerdlr. Doktorlar •e 11hhat 
memurlara hllth evleri biret bi
rer dolqmak aaretil• plp mu
uplanm tetıpit etı.aekte •• icap 
eden aıbht tedbirleri almakta• 
dırlar. 

Fenni Bir Ahır 
Sı••• ( Hanal ) - Şehrimiz

.teki ay111 c1e,_. İllYeten 
3600 liraya feDDI ve -S bir 
Ütr ,...ktar. 

1 Antalya da 
Çocuklar İçin . 
Bahçe Yapılıyor 

Antalya, 28 (A.A.) - Villyet 
lıuausl idaresi tarafından Gazi 
K3tk6 c:ivannda bir Gazi Çocuk 
bahçesi wiaine karar verilmiftlr. 
Bunun için 10 bin linbk tablisat 
aynlnufbr. Niaaa aonlarma ka
dar bahpllİll bitirilmaine çaJa. 
.. lacakbr. 

Yeni Bir HalK Evi 
Antalya, 28 ( A.A ) - Halk 

Farka11 'riliyet idare heyeti yap
bj'ı içtimada leDİf toplanma 
aalonlanm havi bir Halkevi İlll8 
edilmeaiai, eaki ocak bina•wn 
flrkaya baib bltla tepkkllleri 
alabilecek tekilde lllah w tadiliDI 
lcanrlqbnmfbr. 

Mersinde 
Müaldrat lnbisan Kaçak

çılığın Önüne Geçti 

Menin ( HlllUll ) - MU.ldrat 
labiaar idareli tarafından afllae 
Bovma rakı fabrikuı bG,ek bir 
raibet ılrmDflllr. • .... aza.
den mamul olan bir neYI rakıdır. 
Bo9111& ralaua•a aallf& çıkanl

.... nretll• ba havalide ftkl 
~ ..... ~ 

Soa Poata - "Necip Fuıl. 
Beyin .. Ben " Oteai .. , Nim• 
Hikmet Beyia .. Benerji •eadW 
niçin llcllrcll 'iL iaimll aeılcırl 
için tenkidi mlllbazalanmm 
ıelecek alüalanmıada •Jl'ICll 
bllcHrecefla. 

Zonguldakta 
Frengi ile Mücadeleye 
Ehemmiyet Veriliyor 
Zmagaldak < ...... ) - va 

yetimiz freap mlcadele mıntabl 
ittibu elllhidftir. Villyet halllll 
hltfıılinclen 30 bin Ye amad 
hntçeclen koaaak 60 bin tlra 
talıliutla k Hile sarfmcla Yill-
1etimbde mlcadele tefld'MI 
J•p ... caktır. 

Kara Elml• 
z.pWak ( Huıusl ) - a.. 

rada • ıc.ra Elma istihlak Koo
p.atil • lamiacle Wr koopetatll 
tePil etmek ~ hlklm1-
racaat edilmiftlr. x-..lilla 
•fteulelerl .................. ,,. ...... 
aimaluıclai. 

Kaçak et almayınız. 

.· 

Parça et almay110& 
Çünki baıtalıkladW. 
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1 Siyaset Alemi 
-

Çin Meselesi 
• Ve Aı ıerika ile 

İngiltere 
Novyork 27 - Herald Tribün 

gazetesinin yazdığına göre Ha· 
riciye nezareti Şanghaydaki va• 
ziyetle alakadar olarak müşterek 
bir harelcette bulunmak üzere 
İngiltereye teklifte bulunacakbr. 
Boris muh .. ibi Manilden hareket 
etmiş. Şanghay limanında mev· 
cut tek Amerikan harp gemısı 
olan Briksona refakflt etmiye 
memur edilmiştir. 

Cin Kumandanları Biribirile 
Hoğuşuyor 

Tokyo 21 - Müzakerelerin 
nkim kalması üzerine Şarkt Çin 
Demiryolu hatbna muhafazaya 
memur Çfo kumandanı Tnigşao 
ile ·Kirinin Çin Valisi Hehea 
arasında tekrar milsademe baş
lamıştır. 

Bir Şayiaya lnamlmıyor 
Tokyo 27 - Çin süvarilerinin 

( Harbin ) e girdiklerine dair 
ortaya çıkan şayıalara inanılma· 
maktadır. 

Şanghag 
• 
işgal 
Edilirse 

Londra 27 - Eski bir Çin 
gaıetesinin Müdürü olan M. Grin, 
Niyuz Kronikl gazetesinde "Şang
hay tehlikesi ,, Unvanlı bir yazı 
yar.mıştır. Bu zat, Şanghaya Bah
riye askeri çıkarmanın Çin hUkii
metini inbidama uğratmaktan 
başka bir fayda vermiyeceğini, (3) 
milyondan fazla nüfusu olan koz
mopolit bir şehrin bir ecnebi işga• 
Jine uğra nasımn müthiş bir facia 
doğuracağını yazmakta ve böyle 
bir harekete teşebblls edecek 
olnn herhaugi bir hükumetin 
viis'atini gizlemek mümkün olmı· 
yan büyük bir mes'uliyet alaca· 
ğmı kaydetmektedir. 

Bir Japon Ceneralma Taarruz 
Tokyo, 27 - Ceneral Kamu

ra ile erkanı harbiyesi otomobil 
ile cepheye giderken haydutla· 
rm taarruzuna uğramış ve taban
calarla bunlnrı püskürtmüşlerdir. 

Bingazi l{ı amı Bastırılmış! 
Roma 27 - Mareşal "Badog

luj bir beyanname neşrederek 
Biugazi kıyamının tamamen bas
tırılmış olduğunu bildirmiştir. 

EDEBi TEFRIKAMIZ : 

L 
Müellifi: Knat Hanuıın Mütercimi: P. S. 

bağlanmıı çamaıır ipi, rutubet· 1 
ten lekallüs etmif. kaskata aeri· 
liyordu; rencereden uzaklaştım 
battaniyeyi kolumun altma al~ 
d1111, Fenetler idaresi mUdürl\nün 
ilAnına bir selAm, kefenci mat· 

nı n~l Andersonun ilanına da bir 
ıeliim "erdim ve kapıyı açtım. 

Birden'.,ire ev sahibim kadını 
düşündüm. Rabıtalı bir adamla 

işi olduğ · ı anlatmak için ken
disine ev len taşındığımı anlat-

mak lazır ı. Kira müddetini ge
çen birk:ı gün zarfında odasını 

işgal etm olduğum için kencli
sıne yaıı e teşekkür etmek te 

istiy,orduı Uzun bir zaman için 
kurlulaca ııa dair olan kanaa-

tim içime okadar işliyordu ki, e• 
ıabibim kadına birkaç g6n içinde 
beş kuron getireceğimi vadettim. 

Çabsınm altında oturttuğu ada
mın namusklrhğmı kendisine bol 
bol ispat etmek istiyordum. 

Yazdığımı masanın üsmne bı· 
raktım. Kapanın önünde bir kere 

daha durdum ve arkamı döndüm. 
Kendini toplamaktan gelen bu 

parlak duygu beni uçuruyordu. 
Allaha ve kainata karşı minnet· 

tarhkla dolu idim. Yatağın di
binde diz çöktüm ve bu sabah 

hakkımda gösterdiği büyük li'ıtuf
tan dolayı Allaha şükrettim. Bili
yordum, oh, eyi biliyordum; 
Yaşadığım bu ilham tlevrul. 

SON POSTA. 

-
gök yiiıUuün ruhum ilzerindeki 
harikalı tesirinden ileri geliyordu; 

diinkU ıstırap çiğliğimiıı bir 
cevabıydı. Kendi kendime. Allah, 

Allah! diye bağırdım •c aevin· 
cimden ağladım. Ara ııra. mer· 
divenden kimsenin gelip gelme
diğini anlamak için kulak kabar
tıyordum. Nihayet kalktım ·e 

çıktını. HütUn bu kaU.rdan 

sessizce indim ve kendimi ıös• 
termeden kapıyı buldum. 

Sokaklar, sabahleyin 1ağan 
yağmurlardan parhyardu. Parlak 

ve ıslak bir gökyüzü, oehrin 

listline açıhyordu ve hiçbir ta
rafta bir güneş ışığa gÖrülmi· 

yordu. Saat kaç olabilirdi ? 
itiyat •evkile Depo tarafına 
doğru gidiyordum. Gördüm ki 

saat aekis buçuk. Ondan, 
on birden evvel fazeteyo git
mek bir ite yaramayacakb. 

olarak çıkmıştı. 

Vakit geçirmek ıçm dolaşmak· 
tan ve ne kadar az olursa olsun 

bir kahve alta etmenin çaresini 
düşünmekten baıka yapılacak şey 

yoktu. Hem de o gtln aç yatmak· 
tan korkmuyordum. Allaha tD· 
kür, o gUnler sreçmiıtil Bunlar, 
tekimül etmiş bir devirdi, fena 

bir rllyadı. O and~n itibaren yo
kuşu çı~ayordu m 1 

Bıınnunla bera,Jrr, ye7il bat
taniyem beni rahatsız ediyordu. 

Diğer taraftan, herkesin göıU 

önünde, kolumun altında b5yle 

bir paket taşımak bana yakış
mazdı. Benim için ne dOtünilr· 

lerdi! Yeni bir vniyete kadar 

bunu saklıyabilecek bir yer düşO
nerek gidiyorum. Aklıma geldi 

ki " Semb ., e gidebilirim ve 

battaniyemi bir kiğıda aardıra• 

bilirim. Paketim daha iyi 

bir kıhğ:a ıirer •e taıınma11 

Sayfa 5 

• 
Gönül işleri 

Alman Demiryollarmm Zararı 
Berlin 23 - Alman Demir

yollar Şirketi idare Meclisi Riy .. 
setine M. Fon Simenı ittifak ile 
intihap edilmiştir. Billnço vaziye-
ti ( 1929) a nazaren yüzde (28) bir 
eksiklik göstermektedir. Kat'ı ra
kamlar nisanda neşredilecekse de 
şimdilik varidat yekunu ( 3842 ) 
milyona baliğ olmuştur. 

Alman Malüllerinin Bir Nümayiş 
Berlin, 27 - 120 kadar harp 

körleri ile malfılü, beraberlerinde 
Alman işsizleri olduğu halde 
şehir bütçe encümeninin bir içti· 
maı esnasında belediye dairesini 
istilA etmişlerdir. Sebebi de 
belediye meclisinin işsizlerin 
şikayetlerini dinlememiş olmasıdır. 

beni utandırmazdı. DiıkkAna gir

dim ve memurlardan birine 

ıöyledim. 
Evvela battaniyeye, sonra ba· 

na baktı. Ôyle bir intiba hasıl · 

ettim ki paketi hafif bir iatih· 
fafla alırken gizlice omuzlarmı 

silkiyordu. Bu beni titretti. 
- Aman yahu 1 Biraz dik

kat ediniz 1 diye bağardım. 

içinde iki tan vazo var. Paketi 

lzmire göndereceğim. 

Bu sözüm tesirini yaptı, ya

man bir tesir l Battaniyenin için· 

de kıymetli eşya bulunduğunu 

herııcn ıe7.emediği için adıımm 

bUtUo hareketleri benden af 
diliyordu. Paketi bağlaJıktan 

sonra. lı.mire bunun gibi kıymetli 
şeyler göndermiı bir adau1 hslile 
teşekki\r eltim ve ben çıkarken, 
oıemur k.apıyı açmlya koştu. 

tAril••l YH t 





Wta .. ,..ı bir blmı 1 
~ Ba aeferld bil ... 

ce-. ... çok zevkli, bem de 
aenl.W.r. Balmuz , ulat.,.. 
rum: 

8-acla aekiz tam yllcLs ... 
rlyoı .. Şimdi ., ta.. .. 

P.ıi F: t çbıiJeri l,le 
clzee il ı' 'ı ld her bir çiıfi iç 
pdazm .U•acl•• reçeeek. Y .ı. 
111Z iJi •klrat ed• ~dijiaiz 
•P- ••ada yıldızlardan hiri-
llİD ıeftimi, o yddız-
ı..ıa batb çİ&fİ ıeçir-

yi-. 
Çilılleria mutlaka yalcLz-

1.nn tam ortuuaclu ppı~-. 
llzum ,.& 

B kimler 
.... ljl ....... ? Bihne
eeyi laallettikten •otlra rami 

kesip bilim iarehueye gln
deriniz. 

Ma..&ak ole-lardaaı ytiz kifiye 
eok .... hediyeler verilecektir. 
Amca ... ldfiyi W.U. W.. 
... ,aacaP ve ı..di"llriı• 

* 
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ft ailaayet •"'- elektrik la.ba
IUllD ahajuna .-U. 

____ ,a Uçamaz 

..... ,..... W-llt.q ... 
açm .... Yllcat içinde bıabfiiMllll,. 
.. ,ete. ajarcLr. Şa halele ••• 
Jlzert. ftya aprken vlcudh 
dit maai olmaktır. 

Yı .. vucLr: Desmde ,a. 
ıerk ..,_ afu'LjJ, haYum 

bt haftllla llkleti W.S. ........ 
... kalclar•=ıl.;t .. ...... 
..... ,oraz. ............. 
•••• bir .. ,.aasw uctaia ela 

aiırhjıılaa Dilbetle ........_ ta,,are ıJW • 
........ düa 1akall4llr. T-.. Ylmıkte de .,_ 

• ' a adıa dalla ........ 1 na. Onlek iibl ••• o.-1c1a cl.mle ,..... olasa ba,...ı. .... ....,.... 
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Hiç 

i? 
Kutlar Nual Oluyor Da 

Havada Uçuyorlar? 
ICllf handu ......... Olaahle 

auıl oluyor da .._, JlbeHp 
apbili10r? 

A Yahlc e.l..a• bilirler ki, 
lru1 Yllnllur vunaı... • Ya
llİ bir kut aıo.ce o .. anamam 
cazibesine kap.ı.rak ltir laf tibi 
yahut b1r yapar taDelİ sibi, 
...... ,.. ......... --Aramma cazi. 
besi bertey &serine. hatta uçu 
canla kuşlar l&eriae bile telir 
eder. Şu halda llP8 k1lflarcla 
arz caıibeainin u ' illi yok eclea 
birşey v demektir. Bu kuvvet, 
btan hayatmda doiaJor. 
ve onun havada •YMene temia 
etmeaım, iate•if iltikabaette 
qçab ime inı emla ed yor. Ayni 
kuvveti bız tarnrede ve yahut 
OJUDcak bir ...,tm&cla da J•pa
biliyoruz. Y •Di ambenin abi 
iltikamette tesir ..._ bar kanet 
Yu demektir. Katta ba bnet, 
dcacllade J•kbla ft kar--., ta,,.,... ...... 
cabr. Yoba ba llClllaiar -
batm1111aa tellri .......... 
Kaplumbağa 
Niçin Yaoaı 
Yürür? 

.,......_ -·kAld ,.. ... ,.... ... ft 
lamaya b•flıdı. 



., 
CSON POSTA) d• Hanımtegze bGth 

re~leri· kalp .. atk itlerindc en umlmi dert 
ertatıcfv. Allenl:r.e, dostlaranı:r.a dyllyemedlıllnlıı 
... 41crtlulal:r.I Hanımte~eye ya:r.aaa:r.. Hanım• 
t.,s9 ya her ıfiakU aUtunda veya haıuıt mek· 
tupla cevap verir. H nımtey:r.enln fikirleri, birçok 
ı~erl büyGk müıküllerden kurtanyor. 

Dertlerinizi Hanımte11zege Yazınız 

K AD 1 N 
C SON POTA ) kadıalan " ıı~ lnalan 

aJllladar edea menulara her .. ,..._ fula 
ehemmiyet •ermektedir. 

Şlmden ıonr• haftada bir defa Kadııa aa1• 
famıs olacak •e ba nyf ada ,_..., bul118acakbr 

Glbelllk mueleluf, ıoa aaocblu, tocufu· 
nUIUD terblyeal, evinizin slbellifi, .. Wer«ı 

-el itleri " ulre... 

Cwc ;•-

Mutbakta: 

Madlen 
Çorbasını 

Bilir Misiniz? 

Paris terzileri, iktisadi buhrana rağmen her gün yeni bir moda şekli icat erlip beğendirmekten geri 
kalm1yorlar. İşte burada gördüğünüz resimler en son tuvalet modasının yeni nümuneleridir. Bu resimler 
de görülüyor ki tuvalet modası bu sene çok dekoltedir. Okadar ki etekler, iskarpinler gözükmiyecek 
derecede uzun ya ılacak, fakat bele kadar olan kısım mümkiin olduğu kadar dekolte olacaktır. Ayni 
zamanda eldiven de şarttır. 

Ev Bilgisi: 

Küflerden 
Kurtulmanın 

Çareleri 
Biraz baharla ve acımtırak 

olu radikya ismindeki salata 
rapılan yeıil otu bilirainiz. Bu 
oba ince ince kesiniz ve elyafım 
ayanmz. Bir parça tereyağ.oda 
kızartanız ve ıararmıya vakit kal
madan içine kAfi mikt4rda aµ, 
tuz, bib~!' 'fe d6vtılmilt Hindiı
faD cevizi illve ediniz ıonra 
bir uat kadar kaynatınız. 
Bir taraftanda birkaı yumurta 
•1111111, ıGtkaymajl ile çarptık
tan sonra ateşten indirdiğiniz 
tencereyi karııtırarak boıaltınız. 
Kızaranı k&çük ekmek parçalan 
lllveaile nefiı bir çorP,a piıirmiı 
olursunuz. Buna Madleu çorbası 
elerler. 

Kesilmiş 

Mayonezi 
Atmayınız 

Birçok kimseler mayonez ya
pamazlar. Yapsalar bile çok defa 
mayonez kesilir ve emekleri 
bota gider. Sizi böyle bir akıbe
te uğramaktan kurtarmak için 
p noktaya dikkat etmenizi rica 
edeceğiz: 

Mayonez yaparken bakbnız ki 
kesildi. Hemen bir çanağın içine 
bir kahve kaıığı ıu koyunuz ve 
kesilen mayonezi yavaş, yavq 
ftl eskisi gibi ya bir çatal ile 
wya, daha iyisi yumurta dövmiye 
mabıu kDçük manivell ile ka
nştırarak döktınnz. Kesilmiş ma
JODez mllkemmel bir tekilde 
tekrar katılaşır. 

Çukulatalı 

Yumurta 
D&rt yumurta tansı, iki eri

tihniş " bqlanmlf patates •e 
lrir kqık tereyağını yanm litre 
lllkliba içine kanfbnnız ve bu 
mahluta vanilyalı iki büyük par
p rendelenmiş çikolata ilive 
ediniz ve ateşe koyarak bir iki 
bynabnız. Fakat tahta bir ka
t11da k&rlfbrmayı unutmayınız. 

Kaynama bqladıktan sonra ten
cereyi ocaktan indirip soğutunuz 
w içine tekrar dört yumurta 
181111 ile, iyi çarpılmlf altı yu
murta beyazını ihtiyatlı bir suret
te ilive ediniz. Sonra hu mayii 
abp etrafı yağlanmış çukur bir 
tabağa boıaltınız ve fınua \'e
riniz. ( 45) dakika kifidir. Taze 
taze sofraya korsanız iyidir. 
Çünki biru dururu kabarıklıiı 
zaiJ oluı. 

Artistlerin Güzel Elbiseleri 
Pijama 
Modası 

Maruf ıinema yıldızlanndan 
(Beui Lov) yeni yaptırdığı bir 
pijamayı giymif, size ıetaretle 
bakıyor. Bu pijamanın modelini 
bizzat kendisi çizmiştir. 

Kerevizli 
Patates 

Bu, lezzetli bir yemektir. Bir 

tencereye kifi mıktar patates 

koyduktan birkaç tane de kere

viz dab illve ettikten sonra 

kapabnız. Diğer taratfan bir 

tavaya tereyağı koyup unla ka

nştarınaz ve aararmca, patatesleri 

ve kerevizi ıüzilp bu salçanın 
içine koyunuz. Yirmi dakika ka-

dar kaynamaya bırakınız. Sofraya 
koyduğunuz zaman da bir limon 

11kınız. Fakat yemek yerken 

parmaklarınıza dikkat etmeyi 

unutma~mı:ı.. 

Çay 
Tuvaleti 

Burada rördilpnliz gbzel Ka
dın, Fransız sinema yddızlann-
dan ( Kay Fransia ) dir. Ark&11n
daki elbise ağır bir çay tuvale
tidir. Krep ıatenden yapılmıştır. 

• 
ikindi 
Elbisesi 

Me,ıbur filim yıldız ( Leyi• 
Hiyama) bu elbiseyi 9J2 modeline 
göre yeni yaptırmıştır. Güzel, 
zarif bir ikindi elbisesidir. Niabe· 
ten sadelik tercih edilmiştir. 

Yeni Evlerde Işık 
Ve Hava Boldur 

Artık Avrupa 
ve Amerikada ye 

ni evleri kübiL 
denilen asri biçim· 
de yaptınyorlar. 

Eski evlerin oda 
ve salonlarını da 
bu tarzda döıemek 
ve tertip etmek 
ıuretile mahzurla· 
rım gidermiye ça
lışıyorlar. Asrı evlerde bilhassa 8i1neş lıava, sıhhat kaidelerinin 
icap ettirdiği derecede mebzuldlir. Bilhassa ıda ve s!llontarm tanzim 
usulü bugiin tanıaınem dcgişmiştir. Kanepe, koltuk, yatak gibi 
ıey),:r hep aıhhi ibf .. çlara c vap verecek tekilde vnphralnıakliclar. 

[ualarınan knflenmekten " 
bozulmaktan muhafaza etmelı 
isterseniz ıu kolay ve ucuz ta .... 
ıiyeye nazan dikkatinizi celbet
mek isteriz ı 

K&Ulphanenize veva eşyaları-
nızın arasına birkaç damla 
terebentin ruhu damlatmak. 

Çtınki züyutu asliye dedikleri 
ruhlar, herhangi bir madden.i& 
içine ilive edilir •e üzeri kapa
nına, o madde, nekadar zamaa 
kapalı ka11rsa kalsın, bozulmaL 
Meseli karanfil ruhundan birka, 
damlayı bir mürekkep kutusuna 
dam1abraanız kat'iyyeu küflea
dirmez. 

Meyvaları 
Nasıl 

Saklamalı 
Kışın en fazla hasret kaldı

ğımız şey taze meyvedir. Üzüm
leri hevenk yapıp tavana asmalı 
veya kille gömmek ıuretile 
muhafaza etmek mümkündür. 
Fakat diğer meyvelerin mohaf .. 
zasını bilmediğimiz için meyv• 
mevsimini hasretle bekleriz. H.J.. 
buki kışın en şiddetli zamamnda 
bile tarif edeceğimiz usul ile 
daima taze armut bulundura
bilirsiniz. 

lste'-i~iniz kadar aağlam ar
mut seçıuiz, aaplannı milmkia 
mertebe ıçtaa kesiniz ve ba 
noktaya ispanya mumu damlatıp 
artnnnz. Sonra "apa bir sid111 
bağlayınız. Sonra kAğıtlardaa 
külahlar yapınız. Bu ipi killihua 
dibinden geçiriniz, küllhın ağzım 
yine mumla kapayınız ve ruıa
bctsiz bir yere uımz. Her u. 
man taze armut yiyebilirsilıiz. 

Temizliği 
Se'Omiyen 
insanlar 

Sıhhatin temizlik'e kaim ot
duiu muhakkaktır. Fakat dünya
da bir millet var ki temizlip 
ancak kOçllk yqta ve çocukkea 
riayet eder.:Süyijklerinde teuııa
likle hiçbir allka yc"tur. Do 
millet Eskimolardır ve Şimal 
kutbunda otururlar. Eskimolar, 
yeni doğan bir çocuk üçUocü 
haftasına basm(ıya kadar s,:ünde 
dört Jefa yıkariar. l:.rinci ayı 
kadar gunde ıki defa, altı aylık 
olundya ka~far da gi\ılJe b11 
defa. Fak at Qndau aflftra bar 
Eıkimonun vucudu 6lüuclyo ka
dar auya buret kalar. 



. ·-:ı ,, =r=-

Haftada iki Defa Spor 
SPOR ---Pe11embe ve Cumarteıi Günlerı 

Çıkacak Spor Sayf alanmw 
Okuyunuz ..• 

s p o 
h • n -~~ 

Başka Memleketlerde Nasıl Çalışılıyor? ita/yada 

İngilterede I(upa Maçları :;;::takaları 
E Hararetli Devresinde 

l11gllt~r• kapası maçlarında tm lgi mnkide halıınan Ş•l$llO 
klubünün beş mulıacimi şiit talimi gap11rken 

Ma1üm olduğu Ozere fngiltre
de iki türlil ıampiyona vardır. 
B'ri kupa ıampiyonluğu, diğeri 
lns;ilte c pmpiyonluğu. 

zanmak fildi kazanmaktan dalıa 
ehemmiyetlidir. lngilterede bu-

nun aksine olarak kupayı kazan

mak ıampiyon olmaktan elaba 

itibarlı telakki edilmektedir. lngiliz kulüpleri her iki ıam· 
rivonaya birden girerler. Bu usul 
biz Jeki lik maçlarile şilt maçla· Bu senenin kupa şampiyon-
rına biraz benzer. Yalnız fU luk namzetleri ara11mda en kuv· 
fu 1 ki, bizde lik maçlannı ka- vetli görünen kuliiplerdtn biri 

I• k de Şelsead11. İsabetli ve sıkı 
Tayyareci ı şutıarlıe şöhret kaıanmı, delici --Bür·n Dünya Tayyareciler~ l bir muhacim batbna malik olan 

bu kulübün idman tarzlan da Rekor Peşinde 
diğer logiliz kulüplerinden baş-

Hnrtum, 24 ( A. A ) - Lo· 
ana - Kap arasında tihan siırat 
re oru u kırmıya teşebbüs etmiş 
olan hal yan 'ay~ arecılerinden 
Fransis Lonıbarai, bu sabah 
ı at 3 te Mısır Sudanında kain 
Mala aldan ha\ al mışt r. 

Yeni Bir Rekor 
Lo Burje, 24 (A. A.) - Ko

dos ile Robida, Pari • Hanoi 
bavaı irtib tını rekor müddeti 
olan 3 gün 4 saa te i1 mal ede
re' bu sabah aat 3,55 te karaya 
inm· 1 r ir. 

kadır. 

Bu takımın uba idmanı her 
hatta ayrı olarak yapılıyor. Hü

cum hathmn her ferdine birer 
ayrı top venliyor. Onların vazife-

si bu topları mütemadiyen süre
rek şüt çekmektir. 

Halbuki muavin ve müdafaa 
hattı bir to la talim yapmak· 
t d r. Şelseamn en kuvuetli ra· 
kibi Vest Ham takımile oynıyacağı 

maçın neticesi İngiltere kupasının 
vaziyetini iyice tayin edecektir• 

Roma, 24 (A.A.) - İtalya 
futbol şampiyonası maçları neta· 
yici şunlardır: 

Ambrosiana .. Pro patria 3- 1, 
Napoli • Bolonya 1-1, Modena • 
Lazio 3-1, Juventus • Fiorantina 
2-1, Vercelli. Cenova 4·2, Mila
no • Casale 1-0, Alessandri - To
rino 3-1, Roma - Porescia 3-1, 
Bari - Triestina 3-2. 

lrlanda Galip 
Belfast, 24 (A.A.) - Bir 

fut~ol. maçında lrlanda amatör
lerı lskoçya amatörlerini sıfıra 
karşı 4 ıayı ile yenmişlerdir. 

At Yarışları 
. . Paris 25 (A.A) - Nis şehri
rının 500 bin frank mükifatlı ve 
4400 metre mesafeli at yarışı 
Alvarado ismindeki at tarafından 
kazanılmııtır. Mameluk ismindeki 
at ikinci ve Javelot aamındaki at 
lıçllacU gelmiştir. 

Yarmki Maçlar 
Yarın Taksim ıtadyomunda 

lik maçlarına devam edilecektir. 
Geçen hafta hitam bulan birinci 
devre maçlarında Beşıktaş mu
vaff akiyet kazanmıfb. Yarın ikinci 
devrenin ilk müsabakalan yapı
lacakbr. Bu müsabak•lar arasında 
en ehemmiyetlisi Beşiktaı • Vefa 
karşılaşmasıdır. Beşiktaşın galip 
geleceği kuvvetle tahmin ediliyor. 

Ba senli tlüngtı famplgonlıılunu 
alması ınuhtemt1 olan Matmazel 

Sangı He11ni 

R 
<iaa~en1lı tl111d•11 ••11ra P•'J•moe .,.. .-... ,,. 

tesl ıü•lerl olmak Ga.,. haftada Uıu ....... , ... 
netr•«le<ekUr. 

Pert<e•b• pnlııli aper aarf Hıeıla dlr.ya .,,_, 
harf'k•tlc rlal, me.ıeı.et apu h".iO.eleri.a 
okuyacalrımıı. 

Cu•arteal HyfHı•daı Cuma rQakl INflan• 
tafallltaıu tnılaulcaı•ıs. 

r--

Kış Sporları Olimpiyadı 

Hokey Takımlar:; Şam
Maçlan Yapıyor • 

pıyona 

Jniçreni11 Dtwos ıehrintl"' lertlp ~tlile" 6a• l:.olu•I şampiıona•ı• 
f İNil ta/cımludan 6irl 

932 olimpiyadının kıı mtlsa• 

bakaları Amerikanın karlı tepe
lerinde başlamak lizeredir. A.,.. 

rupalılar, Amerikaya gönderecek

leri kıı aporlan ıampiyonlanna J 
İsviçrede bir Avrupa ıampiyonuı 
tertip etmiılerdir. 

fsviçrenin unatoryomlarile 
meşhur olan ( Davoı ) ıebrinde 
başlayan buz üstünde hokey mü
sabakaları çok heyecanı. bir 
ıekilde devam etmektedir. 

Avrupa hokey talumlannin . 
derecelerini Amerikaldarla muka
yese etmek için bazı esaalar bu
lunmuşsa da, dOnya ıampiyon
luğunu kazanan Kanada takımı· 

nm bu müsabakalara iştirak et· 
memesi, 932 olimpiyadı için yü· 

rütülen tahminleri güçleştirmek
tedir. 

Bu üstUnde (Paten) le yapıla• 
cak müsabakalara bilhassa ka-

dınlardan iştirak edeceklerin 
adedi fazladır. 

Bu sene garip bir tesadllfle 

Amıpa mnsabakalanna gire 
kadın ıampiyonların ya,ları ct. 
çok kllçllktür. En bGyüğü yirmi 
yaşını geçmiyen buz pateni k .. 
dın ıampiyonlannın ıimdiye kadu 
elde ettikleri neticelere nazaru 
Matmar.el Sonya Henninin ba 
•ene de dünya birinciliğini alr 
maaı kuvvetle muhtemeldir. 

Otomobil 
Bir Sür'at Yarışı Facia 

lle Hitam Euldu 
Buenoe • Aires, 2~ (A. A.) -

Otomobil milli büyük mükafabn& 
mahsuı yarış yapıldığı sırada 
birçok kazalar vukua gelmiştir. 
iki kişinin öldüğü ve beş kişinm 
de yaralandığı aöylenmektedir. 

Amerikada Bir Rö: or 
Okland, ( Amerikada ) 26 (A.. 

A.) - A~usturalyah otomobi 
yarışçısı Wizard Smith l O bin 
mil otomobıl koşu rökorunu k11· 
mak teşebbiısfindc bulunmuştuı. 

Kapalı Daıra Rekoru 
Oran, 24 ( A. A.) - Kapalı 

daire dahilinde cihan rekorunu 
k r.mva teşebbus etmiş olan 
Fraı ız tayyarec"lerinden Bussut
ro ile Rossi, Oran - Fas mesafe· ı 

1 

Mumailey ilk devrede saatte 150 
mil aürat yapmıı ve ikinci dew-V ah=ş=i,=i e===r::z::=F=. u==t===b~o==ı======O~y=-n=ı=-yıııilıııı===o=r,.::::::a:::::.. 1 ::~:,v~r:~~:·:;:::;:ı i°" 

Almanlar otomobilde dOny• 
rökorunu elde etmek için ço~ 
çalışıyorlar. Geçen aenclerde ,.. 
atte ( 320 ) kilometre giden bir 
otomobil tipi yapmıtlardı. Şimdi 
saatte ( 500 ) kilometre yol alo 
yeni bir otomobilin tecrübeıil• 
meşgul olduklannı öğreniyorua. 

sini katetmişlerdir. Devir' 
dev m etmektedirler. Tayyarede 
her~ey yolundadır. 

La Dtımek 
Bazı Koşul;da Para ile 

11 Görmüş 
Maruf Fransız koşucuau La 

Dumek için yeni bir iddia ortaya 
ablmışbr. .Bu iddiaya göre 
Fransız şampıyon,p bazı kotularda 
para almıştır. Bu ıebeple La 
Dumekin diskalifiye edileceği 
pyrnları çıkmışhr. F ederuyon 
meseleyi tetkik etmektedir. 

ltalyada Tenis 
ftalya milli tenis talı::ımını 

teşkil eden oyuncular yakında 
bir Avrupa turnesine çıkacaklar-
dır. Bu turne esnas nda İspanya, 
Fransa, \im ny.ı, Çekoelovakya 
ve Bulgari tana gidecekler, oralar
da temsili mfisnbakalar yapacak
lardır. Bulvaristana kadar gele
cek olan ltalya tenisçilerin:n ls-
tanbuJu da uyaret etmeleri çok 
temeaoi edilir. 

1k• zenci takımı dik•nli 6lr salıado çıplak ogak /utllol müıu6aka" ga,,ıgor 

Amerika ve Afrika vahşileri araaında futbol imiı... Bir zenci, topu kaptığı zaman yıldırım gibi 
çok taammüm etmiştir. Fakat vabıi kabHeler futbol haaam kalesine akmayı fevkalAde kolaylıkla tatbik 
kıya~ti husu unda bizden biraa f arkhdırlar. 

f b etmekte imiş .• Yalmz şut cihetinden ıcncilc Av· 
Bizim nt olcülerin kalın ayakkabılarla oynadık- k l k 

ları bu oyunu onlar yalmayak tatbik etmektedirler. rupalılara nazaran çok beceri iz i gö lermektedir. 
O vahşilerin dikenli sahalarda, sanki ayaklannda Bunun, ayakkabı ıiymedikleri i in topa isab t1i Yu-

çok kaim r.yrkk bılar varmış gibi koımaJan Avru· ramamalanndan ileri gelen bir hata olduğunu ket· 
palı!ar n hayretini celbetmektedir. Siyahilerin fut feden mlltebassıslar zeacrlere ayakkab! ile t()p oy· 
bolde en faxJa muvaffak olduJdaiı feJ ür'.atli kotu aatmak 1 eriibeaine .,....matlarchr. 

Bir Zenci 
Dünya Orta S1 klet Boka 

Ş.ımpiyonu Oldu 
Milvake, 26 (A. A) - Zenciı 

Gorilla Jones bir nakavutla 12 
ravunt devam et. eıi icap edeD 
bir maçan altınrı ravuntunda. 
ltalyan Oddone Pia•?.ayı mağlup 
e~~i~ ve mali bok birliği ken
dısmı!1 orta ıklet dün) a bokı 
ıampıyonluğunu tasdik etmiştir. 

932 Olimpiyadı 
Amerikadakj ka,fın ,.e crl<.t-k 

sinema yıld12lan 932 O!im ıya
dma ıştirnk tmek ıçın ıııiıtcma· 
diyen hazırlanıvorl,,r. ı\• 1erika 
gazetelerinin blldirdı~ine vtre, 
tamam (700) csrlist QJl Oıi•upf. 

yadında rnnaabakiıilal'i& i,ıııd 
edeccıklcrdir. 





• HABiBE MOLLANIN 
• 

FiSKOSLARI 
.... 

• - Monolog -

- Alo.. Hu.. Merhaba h mm ç bağlarlardı .. 
kızlarım, efendi oğullarım.. Sue Desturun orasına 
hu ıefe.r neden bah edeyim?.. g6re yapılmış 
Siz ıl5yleyin.. Bana: yassı bir yasbk •. 

- Habibeciğim... Biz filin Fenamı 1 iri kuy· 
ıeyi anlat deyin... Ben de anla· ruklu karaman 
tayım.. Amma &iz diyeceksiniz ki: koyunlan gibi 

- Konforas söylemek iste- tanlı §Öhretli, 
yen bnzırlanırda gelir.. Evet lömbnr lömbür 

mma şükilr yürünOrdü. Şim-
cvlitcığım. Ben diki çıtkınldım-
bu işe .her za.. lar zayıf aörün-
man hazırım.. e 
Konforaeı de- mek için sokağ 
dikler· şey yeni çıkarken hafaı -
zaman vaz'ı nallah çırılçıplak 
değil mi? EslQ.. çıkıyorlar .. Ha~ 

L,.!*;:;;:~~=-.1 den bocalar cen- dise kanların vn-
etten, cehennemden, ahretten cutlanoda kaç t ne 

dem wrurJar insam korkuturlar, ben var tayıla-
lldatır1ar, ağ1abrlardı •• yeni ıamnn cak .• Göğüslerini 
nızcılan hep dünya işlerinden sutyengoç de-
hcm de eğlenceli eğlenceli bahse· dikleri cendereye 
diyarlarda insanın boşuna tidiyor.. sokuyorlar.. onı~a zar gibi ince· \ 
işte ben de onlar gibi hoşa gitmek cik bir gömlek, adma kumbarn-
ağ:ııma baktırmak istiyorum .. ah zoa diyorlar.. onun üstüne de 
hepinizden ayn ayrı görüşebil- bellerine kadar çık bir esvap •. 
ıem, derdini:ıe derman olabil- Allah vermesin.. ndım attıltça 
ıem.. ben berkesin suyun git· diz kapaklanna kadnr mey-
me ini, berkesin mizacına göre danda... İşte geçen gün 
muamele etmesini öyle bilirim bir düğüne gittim.. aman 
ki .• beni bir kere görüp te h:ıy- Y rabbiciğim.. Hanım düğün 
ran olmamak kabil değildir.. müğün kalmamış ki... Eskiden 
efendim bu dadihaktır.. hem za- gerdeğe girmeden oğlan kıDn 
ten ben doğuştan konferansçı- parmağının ucunu göremezdi •• 
yım bir mecliste ağzımı aç- şimdi evvelinden işi pişirip te 
tım mı artık kimseye yskırdı öyle nikablanıyorlar.. eskiden 
nöbeti gelmez.. Hep ben söy· oğlan kıza talip olurdu.. şimdi 
lerim.. Ay tonton evladım kız oğlana talip oluyor.. Ne ise 
Lu if o kadar kolay değildir ki.. başınızı ağrıtmıyayım.. geçen 
Dedikodu yapmayacaksın.. Bir gün bir hbabım : 

- Seni dü· 
ğüne götnrece-

pot kırmıyacaksın •• Zülfüyare do
kunmıyacaksın.. Açık saçık söy· 
lemiyecekıin.. Dürt tarafından 
bağlısın .. 

Meseli şimdi size yeni 1.amarı 

ahvalinden bahsetsemı 

- Habibe eski kafayı bala 
bırakmamış!. dersiniz. Hiç tc deS?"il 
işte.. Affetmişsiniz siz onu.. Ben 
yeni zaman kafasını öyle bir be
nimsedim ki.. amma benim kı zdı
ğım •• küplere bindiğim bir şey 
var •• avrupalılar gibi olalım diyo
ruz amma bir türlü yolunnan, er
kanınnan yapamıyoruz işte .• unu
tıyoruz ki bir koza bile ipekli 
kumaş oluncıya kadar bin kıhğa 
giriyor. Bin çarktau geçiyor •. am
ma öyle değil .. biz daha koza iken 
birden bire ipek olalım diyoruz .• 
Bilen bilmeyen bir nlafrangahktır 
karıştırıyor.. Daha düne kadar 
uzun .Pa~ §alvar gibi pazen 
don gıymıyo alışmıı olan nane
mollalar birdenbire ne var ne 

yok çık rmak, Hava anamız gibi 
Oryan pilryan gezmek istiyorlar .• 
Gel de söyleme.. Bir de bana 
patavatsız diyorlar ... 

Hanım.. Hanım eski kadınlar
dan fazla %ayif olanlar vaktile 
ıokağa çıkbkları ı.aman etli butlu 
görünmek için bellerine bir boh-

Çocuk haatıılıklan miltehaum 

Dr. SE R İSEl<RE 
B yoğlu Mektep ıokaw 

Telefon B. O. 2496 

ğiın , dedi, ge

yindim, kuşan• 

dım.. bir lram

baya bindim .• 
amanın aklı

ma geldikçd hila güleceğim çı· 
kıyor.. Sözüm ona dugun... gİ~o 
fide nereye gitsek beğenirsiniz .• 
Bir otele ..• karının önünde bekçi 
fildn yok... Kapı da ne kapı .• 
döner camekfin mübarek.. fırıl 
fırıl dönen dört k.,nat.. haddin 
varsa gir.. Bir tarafmdan giriyor• 
sunuz.. Bir k:madmı itiycrsunuz.. 

Arkanızdan bir kanat ta sizi iti· 
yor.. Siz hızh dönüyor .• dön baba 

dön .• insan nereden çıkacağını şa• 
şınyor.. aksi gibi ben o dönme 

dolaba girdiğim zaman arkamdan 
da ynğ tulumu gibi şişko bir , 

herif te girmemiş mi, hınzır herif 
kanadı itince beni de itti •• o çıkb, 
ben dönmiye başladım.. ilahi ya
rabbi .... y ctişin ayol, başım, bey-
~m döndü •• can kurtaran yok mu?,, 
dıye bağırmışım .. koşuştular •. dön· 
me camekanı durdurdular.. Beni 
sağ alim içeriye aldılar •. Sevabına 
bir yudum su verdiler.. Oracığa 
çömeldim.. Dinlendim. 

Cılt .... zührevi hastalıklar Mütehus111 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

1 tanbul emrazı r.ühreviye 
di p nscri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşısında No. 71 

OGO 

- DüğUn evi bınası mı ? 
dedim .• Elimden şemsiyemi nim k 
istediler: 

- Aaah onu vermem. Sonra 
kaybolur.. Burası ev değil •• 
Otel bak, herkes papucuonan 
giriyor 1 dedim.. Hanım beş 

altı aynk merdivenden bod
rum gibi bir yere indik •• 

Birde baktım, kadın erkek öbek 
öbek masalara oturmuşlar ön
lerinde çaylar, pastalar... Bir 
kenarda on onbeş tane bir 

örnek giyinmiş Arap çocuklarL. 
ellerinde borular... Kemanlar •• 
Ben daha içeri girip bir kenara 
~.turmadan bir şangırbdır koptlL. 
Odüm koptu ..• üıkınüşilm... Yü
regım ağ%ıma· gddi sandım .. 

Muhaniri~ I. Galip 

LER 
Valdeci· 

ğim düyün cazı ! .. 
dedi.. 

- Aa .• Aa •• 
Bu cazırb dü· 
gun sazı öyle· 
mi? derken orası 
bir karışb.. Er
kekler yerinden 
kalkblar .• Kadın• 
lann önlerine 
gidip susta du
rur gibi elle· 
rini kaldırdılar •• 
Oyuna kaldır-

mak için ala· 
franğa işaretle 

rica etmekmiş. 
Kaşnan göz ara-

ıında orada ki 
bütün alh pullu 

kadınlar erkekler birden kol· 
kola geldiler.. hanımcığım ba
ı.ıları var.. büzük dudaklarile 
kollarında tuttuğu kadının kula· 
ğına bir şeyler hohlayıp duruyor .• 
Kimisi de dünyadan geçmiş, 

etrafını onutmuş.. Boynunu uzat• 
mış, şah damarı oklava gibi 

olmuş.. Gözlerinin akından başka 
bir şey görünmüyor.. Habire 
bacak titretip duruyorlar.. A .• 
a.. akı1lara zarar.. Oğultudan 

başım tuttu •• Midem hilddağı gibi 
şişti.. derken o ara tilyütUsü 
yok genç.ten bir çocuk yanıma 
geldi. Ona: 

- Kuzum cvlAdım boyunu, 
posunu eve
yim .• bana ya 
bir yudum su .. 
yahutta ucuzsa 
bir filcan sade 
kahve getirse
ne .. dedim .• Oğ-

- Hay yetişip ermeyin fel· 
lôhlar.. küçük dilimi yutacaktım J 

dedim.. Hanım eski ıaman bek
kamlarına asker esvaplan giy
dirmişler .• gi:.mbür gümbür .. da
wl, dorbuka. • zilli maşa.. eli~ 
ı~d~~. hatıaç pamuk atar gibi 
takırdata takırdata çalğı çalıyor
lar.. Etrafımdakiler hana bakıp 
gülmiye başladılar.. inirlendim •• 
yanıma döndüm : 

lan yüzüme aca· 

- Kuzum evl5dım.. bu da 
nesi ? dedim. 

Ademi iktidar ve zafı umumiye 
Karşı Alman Profesörü 

Dr. Richard W eiss'in 

i i E 
( Erlukler için) 

FERTI İNE 

yip acayip baktıktan sonra bana: 

- Büyük hanım bende gar· 

son hali varmı ? Size ikrama 
geldim.. Teessüf ederim.. Dedi. 
Bir hışımnan yammdan çekildi .• 
Ayol ben ne bileyim.. O da öte

kiler gibi siyahlar giyinmişti.. Az 

( Kadınlar için J 
Almanyanı~; ~ Mos~acher, Schmeidler, Lııda, Diehl, Hirschfeld, 
Sapiero, Lıphaws~ı, Kraus) Fransanın: ffirown Sequard, De boin) 
Avusturyan~n _: ( Lıppleit, Knmmerer) lngilterenin: ( Stevcnson, 
Hocker, Wıllıams, Arbutnoht) Hollandanın: ( Knut, San) Ameri
kanın: (Cheroc) ltalyanın: (Gelmi) Polonyanın: (Bun) ı:iki Beynelmi· 
lel mUmtaz t_ıp ulemasınm fornıül ve takdirkar şahadetlerini hai2dir. 

B~ynelmılel ~nze.telerin yekmeal neşriyatından bir hüliisa: 
Bu alelade bır ılaç değildir, bilaki~ gPnÇ ,.c dinç lıay-ıanların 

taze ve zihayat hormonlnrile elektrolitlerdeu izhar edilmiş bir şah
eserdir ki, hedefi vücudü beşerin vakitli, vakitsiz zayıf düşen ve 
en giranh.:ıha hazinesi ofan seyyalei lıayatiyeyi iln a ve gençlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum eczanelı-rde sat lır. Resimli ve mu
fassal kitaplarım ( ıstanbul Pohta kutuı;u 74:l adresinden tahriren 

~ . . . ...... . ; . . ' ~ . . ... " ... \ 

Habl~ Molla Radyod. 

ıonra bir ini daha yaka~ 
ladım •• 

- Huuu •. ton ton çocuğum 
Şayet sen ganonsan.. Bana bir 
fincancık kahve bulur musun? 
Yok eğer de ev ubıysan .. 
sakın darılma mi? Dedim .. 
çocuk gülerek eğildi : 

- Bakım.z ev ahibf Uerid• 
misafirlere ciga
ra ikram edi
yor.. diye bi
raz evvel ba
na kızan oğla
nı gösterdi.. 

kalktım çocuğun .RS~~l~ll 
yanına gittim •. 

- Oh benim nrslan evlfi.dım. 
ıakın danlma ben seni garson 
aandımdı ama •• Ev sahibi imişsin .. 
Ben daha yeni geldim.. Şimdiki 
düğünlerde güvey ayrı gelin ayn 
garsonlar gibi ma adan masaya 
geziyormuş, bilmiyordum •. dedim. 
Oğl n ters ters yüzüme bakb da: 

- Zaten sizi böyle yere gc~ 
tirende kabahat.. Ne içersiniZt 
ne dana edersiniz.. Hadi baka
lım çekin arabanızı!.. demesin 
mi? Hemşire orası döndü, döndü 
de başıma yıkıldı.- Tersim, per· 
sime dönmüş .. Ben lakırdı altında 
kalır mıyım? Hemen kalktım, 
eteklerimi belime soktum.. lle
rimi kalçama koydum: 

- Sen gözünil aç ta bana iyi 
bak, kahveci çırağı, berber kı
yafetli şebele.. Damat mısın, 
nesin?. Bana adınnan, sanınnan 
Taşkasaplı Habibe derler.. Ben 
helve demesini de bilirimt 
halva demesini de.. alimallah 
bir sinirlenirsem dans da ederim. 
Ben, zamanımda bir kol çengi 
idim! dedim... ortalıkta çıt yok· 
tu. .. Oralan çın çın öttüriyordum , 

- Hadi bakayım. dedim .. 
Söyle şu hakk A mlara bana bir 
çifte telli çalsınlar saua bir ger
dan kırayım da şaş ta kal. Ora
da bizi seyredenlerden kaşlarım 
yolmuş ta üstüne gibrit çöpün· 
nen kaş çi:ımiş boyalı bir karı 
ileri!edi.. Güler yüzle bana: 

-Ooo .. Habibe Hanım .. siz mı 
idiniz• .• Buynnın efendim.. Siz 
bir kahve pişirsinler.. gelin be
nimle beraber.. siz. üzühne,·in ... 
dedi., ben ne bileyim.. 

0

benj 
halvet bir odaya çıkarıp sıgara, 
kahve ikram edecek sandım .. 
Merdivenleri çıktık. . kapının 
önünde duranlara: 

- Alın şu çamur kanyı bir 
d:ıhn içeri girmesin!. Demez mi? 
Orada ki ızbandut gibi bir he
rif beni kucaklayınca düı 
camakandan fınl fınJ çıkardı. 
kapınııı dışma atıverdi içe
riden derinden derinden arap· 
lann çalgısı gümbür gümbür 
Ctüyordu:. Ben kapının önünde 
iki göı iki çeşme ağlıyarak: 

- İlahi bir ıeycikler demem 
aiz beni kovdunuz, Allah ta siıi 
dizdanndan kovsun, gidi alafranga 
kuduzlar .• Ben de bunun acısını 

çıkarmak için ~izi aleme rüsva etmez-
sem bana Habibe demesinler •• dedim. 

Ayrıldım •. 
. İşte s_ize yeni nikahlardan bir 
örnek 1 ibret alın y .. vrularım .. 
Hadi Allah rahatlık ersin .. 

l'i.ıutehaaııısı 

ehçet 
Beyoğlu, Mektep 50 t k 1 

Telefon ı '249 





n Ne Yapar, 
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İtilifuu Duyunca Yerimden ....... ~dım 
- '' All)Dia (MiSii' ordusa) .,..... 

haber alır almu ıeit d&n~ 
Hatta. ( DeYleti Aliye ) Dİll tek~ 
liflerini ele bbal etmi1e mecbW 
okla. itte bu tebl>et ain • 
o umu devlet mah•olmakt 
brtalchi. 

Zi 

Bugünün 

4 

- llıpU.lr ef ...... ı..-
rlf <WiN ........... .. 

la- W. Beyle tanı ... 
-. •·•, lm•ea cnap ...e..
....... Fabtfimcll.,._.., 

- Evet... 
Diye..UCU-. o.. ip. ... 

lurchyl ......_ ıeveliJtnlr ee-
••p erdimf 

- Peder tafrada memunJet
l iken dlnyaya ıelmifim elea
dam. Fakat lat•bala pek klı;lk 
ıeldım. Tahsil ft terbl1em. ta
m men bur•clachr, efenclim 

- Her halele 1Nru H ... da 
b inilm chıiil mi? 

- FnDRMa, Rumca, Eniae
nıc:e Yahudice, lapanyolca •• 

ı. 
paayo &itilmdôl farlö e-
1at-1acaldar kadar basit hlr 
smyede oldutunu lrestirdiib 
için fala bir lilaa uanetain diJ• 

(ki .... .,,. .,,. ..... ..... ., 
-- ...-n falblll ... açalaJGlı 
,_. ft Wemk bir ..,.. .. 

dıran flll8rl, ılttlllce artaa Wr 
hayranlıkla bana baka,...-. 

- Mapllah efencBm.. mqal
lah... Bendeniz de biraz franu
ca bilirim. ( RGftlye ) de fran-
11ıcaclan laep tam aumara ahr
dm. ........... _ • ... -........ .... 
1n-aca ........... ~ olmu-
-. o .. ,.. .......... u .. ...._._. .... ; 

- 11•'--miye Be,feacli. 
Sis landa Wif bir Wa

taa ajracla. Sait Bey IDtbae be
k.yor, eladekl kalemle iç lce 
.wreler re1mederelc ne lllyliJe
cejim dllflnlyorclu. Ben, ltlraa 
eW'f'el ftliyetimi halletmek ıp.. 
IGl'Clam: 

A L 
Romanı 

Detii, ,., :~•lllil 
llda6 yabana atmam .... 

• arabk lrala..a 
lralweleri ıetir iftl Salt a.,. 
.......... mtarak .......... - ,.,_ 
---= 

-V,._.. Mlmem.. 
hl,ak yaala...terde daldle 
laanunlar ae it ....,........ 
• de o • ıaNeek•m. 

. .., -· ..... ... .., 
Dı'818ıilıllll:.r.. ~ ,... 
....,. ...,. bnr ftfdill 
.... ..,. lilteliai tan t 1 ................. 
..... blylk ,...... ......... 
lelİD diye bir daktilop da 1•1-ı -
slrmliftlr. Mumafih. t.ea .,. 
kcrktujam noktayı •ilama bal
lı .. k iltedim : 

....... latl,--.Tı 
... iti-i filla .... • 1. v 
..., •. , birkat .... ..,. .. .............. ..,.. 
"" ..... aıt ..... tel'C ... 
........ ..... brbnial. 

Sait Be,, .... clerW ... 
- Hayır efendim. flmdRt 

(Uaanı ecnebi) ile ~- ..... 
,.. He. olu ela ....... 
.m •ID•calr. ~ .,.. ......... .. ,... 

Arada,m.k.Wr .W.. 
Ben ._.. ... ÇGldaa içip Wtinl
p. balete, Sait B. bir tlrll M
tiremiyor •e mlt....U,.. CICICllalfo 
Jamua pparbfl ..... edtitortllL 

4 .~!Mm>:· 
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Esrarengiz 
Bir lonıobil 

Aranıyor 
Berlin 27 - Köln işc Ça~·tung. 

Frankfurt zabıtaıının Almanyada 
bufundt u Dre~ddeki ltah a 
Cenera kon olo.ı1u tarafından ha
ber veril n esrarengiz bir otomo
bil uac ıgını yazmaktadır. 

Mencei ltalya olan bu oto
mobilin "yasi bir suikast icra
ıma mahıı:uı (60) kiloluk patla
yıcı bir maddeyi hamilen İsviçre 
•c İtaJy ya dotru yoJ aldığı söy
leniyor. 

Al•anyada Siyasi Bir Uava 
Berlin, 27 - Hitler lırkasm

dan ayrılan M. Sten aleyhine bu 
fırka tarafından ayni ismi kullan
dığı lçın açılan davayı Hit~er 

Etrkaaı kazanmıştır. M. Sten, 
aksi harekette bulunacak oluna 
para ve (6) ay hapiı cezasına 
mahk6m edilecektir. 

Fransız Baş 

Yeki ile Hava 
Nazırı Atıştı 

Paris 27 - Meb'uHn Mecti
ıinde_ Fransız bava bUtçeıi a.U

zakere edilirken Hava Nazıra 
M. Leyg ile Başvekil M. Laval 
aruında oldukça iddetli bir 
münakaşa olmUflur. M. Leyg: 

" - Deniz tayyareciliğimizln 
hali ıayam merhamettir. HalA 
çalııan tayyareler on sekiz.er 
ayhkbr. O zam ndanberi hiçbir 
ıey yapılmamıştır. ,, Demiş, bu, 
Başvekilin itirazını ve protesto-
unu davet eylemiştir. Bu mese· 

le cuma günü münakaşa edi
lecektir. 

San Salvador 
• 
isyanı 

Ne .. york, 27 - San S iv dor 
Askeri bOkumetl aldığı çok 
ıiddetli tedbirler neticesinde ve 
birçok kan döküldükten onr 
komünıst kıyammı bastırmıştır. 
Bütün şehir ve kasabalar hükfı· 
met kuvvetleri tarafından istirdat 
edilmiştir. Kıılalnrda bulunan 19 

komftnist uzun meraeime IUıuaı 
katmaksızın idam edilmişlerdir. 
lngiliz Sefaretini ve İngiliz me· 
nafini himaye ve muhafaz mak· 
ıadile karaya lngiliz bnhriye as• 
ken çıkarılma11 teklifini San 
Salv!'dor hükümeti eddetmlştiı 

M. Venizelosun 
Londrada 
Faaliyeti 

Londra 27 - M. V cnizelos 
Haricıye Nazırı M.Sir Con Simon 
ile görüşmüf, ıonra Hariciye 
nezaretinin Yunan işleri reislerile 
görftşmllştnr. M. Vcniıelos daha 
•onra Başvekil M. Makdonald 
tarafından kabul edilmiş ve bera
berce çay içmişlerdir. Daha 
ıonra Maliye oazırim görmüş ve 
birtakım bangerlerle tema 
etmiştir. 

Yarm da, harp zamanmdau
berl tanıdığı M. Baldvini ziyaret 
edecektir. 

Bu mUlikatta Kıbrıs meselesi 
görüttllmemiş, sadece maU ve 
iktisadi meaeleJer konuşulma· 
auıtar. 

SON POSTA Klaunu.aani Z8 
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Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası 
21 - Kauunusani 1932 Vaziyeti PASiF 

Kr. ı Lira Kr. 
"' "-8Sa 

Külçe ufl kılogr 6.40~.164,90 

i Ilı, k n tcd n \ile çıkanlan b .. knotl r 
Alt ın l>llrtılıg ı 4SS2,487 

Kulçe ıafi kilo!(ra• • 2J,761 4S.80l,79 

Mukük Türı.t •IHnı aafi Klloııam l,'°7,90S 
1 ;rnknot 

2.248.323,St 

6,SSS, 728,-
Uf-lkhk 

Dahildeki Muhabirter 
Döviz Mevcudıı : 

1 
lı ın·etcııı tcdawlile çıkarılaa 

Allına t.h.vill banknotlar kartılaft 
kabil dö~·iı Sn~•t dövldtr 

Hazine tahvilleri: 
Dcruhdr. C'dilen evrakı nalıtı1e karıdıft 

2.701,'ll 1 
1USU21,i7 

ı.'1,,119.lt 

, ,2'6,317.97 
1.737,291,st l,tlUtU' 

155.741.SU, 
kanuııun ,. ve 8 ind 111;ıdcfolcrtae tnftk .. ••ld tediyat 78t.755.57 157."U27'4S 

Cüzdan 
Altm üzerine avanı 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazım hesaplar 

o 
''16,IO 

7.70.965,6' 

t.443.2SS,3' 

K nunıın 6 ancı 1 
maddoalnll ffl!vflkan 

tevdi edilen 
kıymetler 

Sff.000 TGrk altı., 
Eabam ve T•hırtltt 
( ltlb&r; kı1••"• ) 

•.us.an, 
1.U07.402.~0 

Mulıtelif dopo he.s .. p:arı Jl.StUS9.'2 

1 
Yekün 

l.konto haddi % 8 

_,!~·7S7A,!_I 
210.8'7.t74.t2 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 
Hasfalakbrı Mlitehauıai 

Sirkeci, Muradiye caddeai 
No 35. Saat. 2-6 

Resimli Şark 

14 numaralı fubat nüshası 
nç r nldi bir kapak içinde muh

telif mevzulara ait yazılarla inti
şar etmiştir. 

---- --------
111"9~Bedaoadan 15,000 llra~-

O,.kndarda lıkele civarında 
Roına bank sının depoıile Ruı 

Gaı Şirketi nra.ıundaki büyük 
ka)ıkhane ve gazino müteaddit 
odnlnr le Y• lnız enluııu parar;ına 
satı lıyor . 15,000 lira lık arazisi, 
lana be da va kalıyor. 

wa~ s f Ubatt• DördUncQ lcuda Alili-

---·---

İstanbul Asliye Mahkemesi 
6 ıncı Hukuk Dairesinden: Bala· 
çekapıda Hobyar mahalluinde 
ŞeyhulislAm Hayri Ef. caddesin· 
de 8 numarala hanede Fatma 
Şahver H. tarafından Kocaaı 

olup halen ikametglhı meçhul 
Ali Galip Efendi aleyhine ikame 
eylediği boşanma davası üzerine 

cari tahkikatta ilanen tebligat 
icra edildiği halde müddeialeyhi 

mumaileyh yevmü muhakeme 
olan 24 • 1 • 32 pazar gilnQ aaat 
14 buçukta ispab vücut etmemit 
olm sına binaen hakkında gıyap 

kararı utarana karar verilmit 

olduğundan 5 gün zarfında itiraz 
vukubulmadığı takdirde gıyaben 

muhakemesinin rüyet edileceği 
Ye yevmil tahkikatın 24 - 2 • 32 
tarihine müsadif çarşamba saat 

11 e talik kılmdığı tebliğ maka· 
mma kaim olmak i\zero keyfiyet 
UAn olunur. ~ . ' 

/_ . ·~ ·. ~ .: - .. -;~. : ~ . }'Jf •. :< 
• 4 .,.. • ı .. .. • . ;~ r 

En Kıyınetli 

Zafiyetı umumiye, ı,tlbuıılık •e kuvvetaiılik 
faide ... tesiri görülen r 

FOSFAT ~ 1 

ARK LT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
29 Kanunusani cuma gUnü Galatasaray Lisesi merasim ıolo

nunda saat 3 te verilecek olan müsamere saat 4 e tehir edilmiştir . 

Doktor ALI VAHİT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. ÇOnkü madeni maddeleri. foıforu. •ftamlnl, çoktur. Meme
deki ~ocuklar tç• JCf&De bir rıdadır, (çhıdekl tarlfe1I dikkatle okuyuauı. 

Depoaıa.: Huaa ecıa clepoıudur. 

Ura Kr. Lira Kr. 
Sermaye tS.000.00t. 

Tedavüldeki banknotlar 

Dcruhde edilen ev.rakı nakliye UU41.SO 
Kanunun 6. ve 8 tncl maılderlett•• 

tovflk- ~·;ı lıcl tediyat 7U.7S:S,S1 

l>ff.We cdllen ewalıı tt•tlye h!uycel 
Karfllıiı tama•- altı• e1ara1ı: tecla.ele •u•4il .. 
Kar~lıjı tamaıuea altıaa talnlll kabil dl•lt: 

UT."J.tr..O 
6 • .COS-1'4. 'O 

olarak tad.,·llte YHedUea 

Vad.siz tediyat: 

Hulne hesabı cartıt 

Dlier mcırduat 

Döm mevduatı 
Muhtelif 
NA11m heaaplar 

tTUJS.11'1' 

UtS,t71,7' 

I04.1n.11 

ı.m.-... 

lU4S.119,tt 

Yektn 
210.161.11 n 

Altın üzerine ••anı %8 ı/4 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

lstanbul dördOncü icra me

murluğundan: Tamamına 2575 
lira kıymet takdir edilen Akaa

rayda Kovacı Dede mahallesinin 
Hazinedar ıokaj'ında ( elyevm 

pazar kurulan mahal ) 21 numa· 
rah haricen klgir hane ve ittisa

linde kepenksiz kömürcü dükki

nının tamamı açık arttırmaya 

vazedilmiş olup 4 ıubat 932 
tarihinde şartname i divanhaneye 

talik edilerek 25 şubat 932 
tnrihine mUsadif perşembe günü 

saat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 
dördilncü icra dairesinde açık 
arttırma ıuretile satılacaktır. 

Artbrma ikincidir birinci arttır· 
mada en ziyade 700 liraya talip 
çıkmıtbr. Bu kere en çok arttı· 
ranıo Uz.erinde bırakılacaktır. 

Arttırmaya tttirak içia yüıde 

yedi teminat al çası alımr, mOte· 
rakim vergi belediye vakıf ica· 
rcıi mÜfteriye aittir. Haldaıı 
tapu icillerile Hbit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer 
alikadaramn ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haldannı ve 
huıusile faiz ve ma1arife 
dair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 gfto 
ıçinde evrakı müsbitelcrilt bil· 
dirmeleri lizımdır. 

Aksi halde hakları tapu ıicillerile 
sabit olmıyanlar sabt bedelinin 
paylaşmasından hariç kahrlar. 

Alikadarlarm icra ve lfllı 
Kanununun 1 t 9 uncu maddcai hUk· 

müne göre tevfiki hareket etme
leri ve daha fazla malümat al-

mak iıtiyenlerin 93 l/2 t 1 - dosye 
numara ile memuriyetimİH mü
racaatleri illa olunur. 
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V aziyeUm gıbteye ıayan de
ğildi. Tamnmadığım yerlerde 
binlerce kiti arasında yük Ta· 
gonunda seyahat ediyordum, ta· 
nındığım yerlerde ise benden bah
sedildiğini işiden binlerce kişinia 
nazarı altında Jcahyordum. .. 

Nihayet Kbumba bayramı 

seleli. Ben .. Hardı var... laac için 
titmemİflİID. Dindaraae Jaialerle 
m..bddea Jerleri dolqmak mu• 
tadım değildi. Fakat burada 
mevcut olan iki milyon kişinin 
hepsi de aadeco mütecessis veya 
mürai imaıılardan ibaret ola
mazdı. 

Bunlann arasında hiç 1Dpbetis 
mDnhaaaran ibadet ~in gelmiı 
heupsız insanlar bulunacakb, 
buna kanidim. Bu ıekilde imama 
insan ruhuna ne derece yükselt· 
tiğini tuviJ' etmek kabll değil• 
clir. Binaenaleyb blltlln geceyi 
41erin bir ı.tiğrak içinde geçir
dim s keneli keadim• dllfillıll,_..m: 

•Hardawrcla IMa cli.ı ba,ram 
........... bal•mak bir gil
_. ı.e, bu laareketi alenen 
prolealo edip baradaıa •:rnlma· 
.,chm, abl takdlrdeı bela de 
•lulatl..... ıibi ibadetle teaai
w blpebaeli7dim.,. 

Bu d6şhc• bana çok tabii 
reldi. Filhakika bayabm hep 
pre..ıplerimin l&eriae mlle.utir. 
Dütllnclllm. }fmdiatın~.ı beni d6rt 
el ile brfabyanlara verdiğim 
ubmetleri r6zümün &niinden 
ıeçirdim " ertesi atın ıiderek 
blltlln Hintliler ıibi Gaaj neb
riMe bir apteat aldı•. .. 

811 dini bayram bittikt• 
10nra (Allahlblt) a gittim. Orada 
birçok doatlanm beni kendi ara• 
lannda alıkoymak istediler. 
Flnika g-rupunu yerleıtirmek 
makaadile bir çiftlik aatın almak 
için icap eden aermayeyi bula· 
caklarım -vadediyorlarda. Benim 
ba ıehn kart- biiyilk bir zafuD 
Yarda. 

Çilnki Allahlbit bir defa el 
De dokuma teıgilannın eski bir 
merkezi idi, binaenaleyh burada 
miltt çıkn1darımı11 ihya etmek 
için aj'rqabilirdik. Sonra da 
....._ lteaim en iyi bil· 
dip Gurjara cllllaia bqiji idi, 
bu aahada hizmet edebilirdim. 
Bu dlltilnceler ile teklifi bot 
buluyordum. .. 

Doıtlanmızla birçok mnnaka
talarda bulundum. Bu münaka· 
talar içinde bittabi Hintlilerin 
.. dokunulmaz insanlar " namını 
verdikleri cemaate ait mevzular 
da -vardı. Ben bu itiyadın kökllo
den kazınma11 taraftan idim. 
Binaenaleyh arkadatlanma, eğer 
kabule llyık bir namzet çıkacak 
olursa yeni tesis edeceğimiz 
çiftliie bu cemaate mensup İn· 
IUlan da alacaj'ımı tayledim. .. 

Çiftlilı tem edllcli. Buraya 

yerleşen herkes yemeğini müşte
rek mutfakta yiyor n tek bir 
ailenin efradından imiı gibi J•· 
pmıya çalışıyordu. Bu •uretle 
aradan ancak birkaç ay geçmİftİ 
ki, hayatta tesadüf edebilecej'i
miz tecr6be!erin en çetini ile 
karıılaştık. HAdise bana gelen 

bir mektup ile başladı. Bu mek• 
tup Amirital Thakkar imzasım 

taııyordu. içinde ıöyle bir •ual 
vardı: 

.. Dokunulmaz cemaatine men
ıup fakir bir aile çiftliğinize 

dahil olmak arzusundadır. Kabul 
eder misiniz?" 

Ben çok mütereddit idim. Do· 
kunuf maz cemaatine mensup 

ailelerden her hangi birinin bu 
kadar pbuk bir zaman içinde 
aramın sirmek latlyecetini 
hiçbir nkit habnma getirme
miştim. Mektubu arkadaılanma 
16ıterdim. 

Onlu teklifi iyi ıuretle 
kabul ettiler. Binaenaleyh " Ami· 
rital Tlıakkar ,. a bir mektup 
yazarak aileyi, blltün efradı çift· 
lığin prensiplerine riayet etmesi 
prtile kabul edeceğimizi bildir
dim. Bu aile Dadubhai adım ta
ııyan bir adam ile zevcesi Dba
nibetn' den, kıa Lalukmi'den ve 
küçllk yqta bir çocuklarındau 
terekküp ediyordu. 

(Mel>•dl yann) 

Milli Havalarla Güzel Bir 
Dans Tecrübesi Başladı 

C Baı brah l had aaytacla) 
başımda Selim Sım Bey 96ylil
yordu: 

- Bu, Erzurum oyunudur, ve 
hemen hiç değiıtirilmemiştir • 
inanmadım, oyunc!a yeknesaklık 
yoktu, her dakika yeni bir adım, 
yeni bir tekil görülüyordu. 

Yanıbqımda bir Fraaaız ma
lekdaşım 16ylendi: 

- Cidden güzel 
Dana bitti, üç beı dakika dia

lenildi, IODra gençlerimizden 
Cezmi, Macit, Faruk, Fatin, Re
bii Beylerin iştirakilo bu defa 
kadın Ye erkek iki sıra t~ıkil 
edildi. Selim Sırn Bey yine ılSyli
yordu: 

- Bu, yukan Anadolunun daa-
11dır. Sepetçi oğlundan alınmııbr. 

Y anıbqımda iki dost arasm-
da hir mlnaka,a: l 

- Fakat muziki bırakımı. 
OJ1DI on eeUzinci asrm kadrilini 
biraz andırmı yor mu? 

- Zannetmem, tamamen mil
Ddir. 

Muzik deği§ti. Bu defa da 
yine evveli Hanım kızların ıeai 

Jiibeldi. 
San zeybek yağmur yağıyor •• 

iki dakika, ilç dakika. Sonra dana 
batladı. Beıte ve güfte olmaıa 
bile ben bu adımlan tanınm, bu 
bizim Aydmın oyundur, bayram 
günleri gümrük önünde toplanan 
efelerimizin adunlandır. Fakat 
bayır, tamamen o değildir. Mai 
çepkeoli kıaa dizlikli efelerimizin 
adımları hamm k zlarda incel
IDİflİr, değişmiştir. Evet uloal.a
laımııtır. .. 

- Hasıl buldunuz? 
Cevap vermedim, her oyunu 

Kadıköyde 
Kindergart~n 

Bir K. sanidenberi açılmış

tır. Çocuklarım yazdırmak 
iatiyenler saat dokuzdan 

itibaren müracaat 
etmelidirler. 

mütealup çarpa çarpa lmaran 
ellerimi 16sterdim. 

Muhiddin Bey bisde bir ope
retin ilk uularım attı. Şimdi 
milli bir dana tesisine plifıyor, 
kendiıini tebrik ederken Selma 
•e Aıada Hammlana alyioi_ de 
unabmyahm. 

• Milb TDrk damlan ilk defa 
olarak Muhidclia Beyin yakında 
verecetl bir baloda oynanacakbr. 

Kadıköy Stadında 
Bu Cuma Cünü Hangi 

Maçlar Yapılacak? 

latanbul 21 (A.A.) - Bu ca
ma g&all Kadak6y stadında yap1-
lacak maçlar fUDlanbr. 

Saat (10) Feaerbahce-1.taa
bulapor ktıçllkleri. aaat (11) F e
nerbahçe • Calatuaray mektep 
takımla, aaat (12) Fenerbahçe • 
Galatuaray ekzeraia maça, aaat 
( 13,30) Pera ikiDci takamı • Mo
da. saat ( 15) F eoerbalıçe .. latan
bulapor birinci takımı. 

İki Mahkum 
Hasta Olduklan için Tah

liye Edildiler 

Bir ıene enel 15 •ene harıe 
mahk6m olan Hamdi baba haa
talandığını ileri ıllrmllt, muayene 
neticeainde bu iddianın doğru 
olduta anlaşılmlfbr. Hamdi baba 
ceza kanunu mucibince bir sene 
mOddetle tahliye olunmuttur. 
Bundan batk• Menemen Divanı 
Harbi tarafındaa iki buçuk sene 
hapse mahkOm edilen Ali Ulvi 
Bey de yine baatalık dolayıaile 
dört ay için tahliye edilmiştir. 

Nail Bey Gelmedi 
Be1edi7e mutemetlerin den 

ihtilAı cOrmile maznun Nail Bey 
Mersinden benOz ıehrimiıe geti· 
rilmemiftir. Bunun aebebi tevkif 
••ekkeremia P4er8İDe bira 
r~ • .,.....mr. 

Savfa 15 

Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

28 Kanunusani 932 Perşembe 
l.t•nbul - (1100 metre, S ki!ont) 

18 l'r•mofen ile opera parçalan 
19,5 birinci Jnaım alahlrka • ...ıkl, 
20,.5 Ajana haberleri, pamofon, 21 
ikinci lcısım alaturk• HZ, 22 
orlleatr•. 

ffeilebersr - ('l76 metre. 7S lıllo
Yat ) 20,lO Breallvdan naklen: Cani
ler Siirpia lşimll mulkl'J kom•dL 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilo•at) 
20,tS 4ukı konıerl, 21,30 kem•n 
konıerl, 22 Çele latHyc;nlanndaa 
nakil. 

Mühl11ker - ( 360 metre, 15 kilo
••t) 20,15 nobel mülcifatını kaza
nmnların hil•iyetJert, 20,45 Stüdıart• 
ten naklen fen havalar. 

Bükreş - ( 394 metre 26 ldlonl) 
20 •arkı konaerl, 20,20 senfoni, 21 
konferanaı. 

Belırat - (429 m•tN, 2,S kilo•at) 
20 doktorun taniyelerl. 20,30 radyo 
kabaresi, 21,lS konser. 

Roma - ( 441 metre 7S kiloHt ) 
20 ınmofon, 21 mabtellf eaerler. 

Viyana - (511 metre, 20 lulo•att 
20, tS haftanın •inemuı, 20,45 
cubant. 

Peşte - (550 metre 23 kilovat) 

29 Kbanusani 932 Cuma 
fat.nbul- (1200 metre, S lcilont) 

18 r•mofon Ue opera parça'an, 19,5 
~iri•ci kmm alatwrka .. ., 20 gra• 
mofon ne9riyab Ajana h•be.rleri, 20,5 
D•rülbed•yl .. n'•tlclrluı, 21 ikind 
lneım alaturka IU, 22 orkeatra. 

ffeffaberl' - (276 metre, 7.S kılo. 
nt ) 20 k-ferana, 20, 75 senfoni. 

BrDno - ( 341 metre, 56 kilovat) 
19,4.5 V •rn~I• eeerlerl. 20,30 P .. 
ratdan nakil, 

MGhlaker - (360 metre, 7S kilovat) 
20,lS SUıtıarttan n•klen Böhmiache 
Murik•nten, ıarkıh komedi 3 perde. 

Bilkret - (394 metre 16 ldJov.t ) 

20 V•ıneria Triı An und laold 
o..-ruı pamofon plildarı lle. 

Belır•t - (429 metre 25 kUov•t) 
20 akol konferana, 20,30 Varıovadaa 
aaldeo Hıafoal. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat, 
21 D .. derlmöderlbauı operetL 

Vi1an• - (S17 metre, 20 kilovat) 
19,40 Alman terannilerl cemiyeti 19,30 operadan aalden M.ıaon 

operası. eual Viyaaada, 21,10 Fraaaoaicber 
Varton-(14ıt metn. 1S8 ldlont) lleiater. 

20 müaalıabe. 20,lS laafif muaild, 
21,~5 komedL 

Berlln- (1635 metre, 7S kilont) 
19,30 eakl daaıl•r, 21,10 Brealbdan 

Peşte - ( 550 metre, 23 klloYat) 
19.SO uloa wkeatruı, 21 lıoaferan., 
22 operaaaa orke•tra& 

nakil ı Eskl Berliade bayle daa• Varto.>a- ( 14ıt metre, ıs' kllo-
edilirdi, 22,10 aktaro koaaerL ••t) 20 mua:kili muaahabe 20,IS 

Se!im Sırrı Beyin Konferansı 1eafoaı, 22,SO dau banıan. 
Yana akt•m Selim Sırn Bey Beriln - (1635 metre, 75 ktlovat) 

ndyoda Ahenk n Halk nk11luı 19,.,0 '4~ilerln aaıti, 20 Boriı Bocha• 
hakkında blr konferana verecektir. no• operH1. 

Dlduı.br Dereetmekte oldwfw•• .......... Awap•J• alt 
elan kıa ... uaatl Awwpa aaatlne l'ZSrt taad:n edl mi ıtır. 
l.ta.W aaatlne tatbUa l\b Anwpada .. at ( 12) oldıJfu 
ıamaa l.tanbulda (1) • plclltl farHdllmelldir. 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 

Anketimiz Bitti, 
Netice Şudur: 

( &qtarafa 1 lnd sayfada ) 

K6prt11G ude Fuat B. bo r.
kirdedir ve yarınki ihtiyaca ba
kıhrsa tabilerin asla zarar ebni
yeceklerine kanidir. Sonra mll
nevverler, aralannda •Kitap ae
venler cemiyeti,. gibi hususi 
teıekknllerle faydalı i~ler yapa• 
bilirler, memlekette neşriyat ile
minin uğradıiı akamete çareler 
bulabilirler. 

Matbuata gelince; o da, iyi 
k6til, her tilrlil kitap llzerine 
kariin alaka11m çekmiye utrq
maiıdır, lehte ve aleyhte olaun 
tenkitten kaçınmamalıdır, bil
hassa, artık havai mevzularda 
anketlere, yazılara aayf alanm 
kapamalıdır . 

Maraş Meb'usu 
Sabık Meb'us Tahsin Peyin 
Muhakemesi Tecdit Edildi 

lstiklll Mabkem "i mahk4m
larından eski Maraf Mel 'usu 
Tahsin Beyin Afyon Karahiaar 
Ağırceza mabkemeainde, da-vU1 
iadeten rOyet eclilmif, mahkemei 
temyizin nakz karanna uyularak 
-vazife harid g&rWmOf " red

•••Wı'ir· 

Başt laOk6met olmak Uzere 
umumiyetle elele verilecek olursa 
yann zuhurundan korkulan buh· 
ranın lnW.e kıamcn geç imiş <>la
cakbr. 

l,te anketimizden çıkan umu
mi neticeler budur \fe faydab 
birçok teferrilat hesaba katıl
maua, Jıemea bntiin fikirler, bu 
ana çizper Oıtünde:, tam bir 
abealde bulUfUyorlar. 

Adliyenin Bir Da veli 
Çarpmba Hukuk hikimliğıoe 

tayin kılınan Klbte hakimi sabıkı 
Faik Beyin acilen memurİ)eti

mize mliracaab. 

1 
J-otolrt11/ Talllili Kup:Jn:.ı 

TdlatWııl Qr..... lal J:atn·ıH 

Wvlıufı- 5 adet lrapoıa • • bll-

Wde _...,ı.a. Foto}ralaeaı .,,.1A 

taMdlr ft iade ..a& ... -
lelı .. --·· -ı• aua'at I 

U..i a-U.,la 
cevabi / 

·-
feto,ral ladıu 

... -- _, 
F~epalaa 111 ..... 30 kurutluk ... . ...................... 
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HASAN·,zE 
SON POSTA 

İNYAGJ: Türkiyenin ve bütün 
dünyanın en leziz 
ve en nefis yağıdır. 

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA 11 I • g~~e Şehzadebaşı HİLAL sinemasında :.~. 

Harbiye tramvay cadde- ~~~~~:.~~:.AI?.~~r~ ... ~~.~.!~~ 
d T • k 'd büyük Tilrk filmi. Yeni kopye olarak lrH edilecektir. Komik Dumbull11 

Sle n e ve eşvı ı·ye e sa- u ISMAIL ,, Efeadl temıi11erl "){ÖROGLU - BENLi KtZ ,, bB,Uk Tlrk 
opereti tekmil mudkalarlle oynanacaktır. 

M. ANAST AS büyük bale heyeti - Şamram, Matild, Zarife, 

tııık kıymetli• arsalar Liza, Marika Hanımların raksı, solo, düetoları, lımail Efendi 
şantözler tarafından kabakçı kuartetosu. 

Dühuliye 25 kuruştur. 
Bankamızın tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Be· 

yoğlunda Teıvikiye mahallesinde :Hrbiye caddesinde krokisi •ta
iıda mevcut arsalardan 44 - 45 - 46 - 47 numarala arsalar açık 

artırma ve diğerleri kapalı zarf usulile ve peşin para ile satılmak 

üzere müzayedeye vzzedilmiş ve 30 - l · 932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat on albda Bankamızda ihaleleri mukarrer bulun· 
mUJlur. Talip olanlann ve fazla tafsilat ve ıartname almak iati
yenlerin ahz ve istilual eylemek üzere bizzat veya tahriren tube
miıe mllracaatla beraber teklif mektuplarına teklif olunacak mik
tann % 5 i ni•petiode teminat mektuplarıma leffi ve yevmi mez 

kira kat.ar pbemize müracaatları. 

Panplbda klia ve Emllk Ye Eytam Bankasına ait 
analardan aablacak parçalan gösterir krokıdir 

-

Evvttlc, 
Siirryya P~-1• 

kt111ı#ı .... 
B11jcesl 

-

Mllllbaza : Satılacak parçalar 
taramaaıt glSsteriJmiıtir 

. 

PARANIZIN 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceğinize, 

kUl"Uf vererek bir Aıçıbaşı kitabı alınız. 
Tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

T~ N•iıat Y••••.. ~ .. uw .. 

_______ ... 42406 Numaralı biletle ~-lm----... 
Bana 50,000 Lirayı Kazandıran 

1 
1 

Karaköyde Boraa hanı albndakl M. Gazi gişesinden alıraanıa 
siz de kazanırsınız Mediha 

INGILIZ PAZARI 
LEON LASTNICK 

fstanbuJ, Eminönünde 
numarada 

ERKEKLER iÇiN 
İngiliz muşambaları 9 

- liradan itibareıı. 
_,~~ Fantazi lngiliz mu§amh

ları 14,50 liradan itibaren. 
Gabardin par<leı;üler 16 
liradan itibaren. 
İngiliz gabardininden Ye 
muflonlu pardesiiler 26 
liradan itibaren. 
ıngiliz Trench-Coat 16, l/2 
1iradan itibaren. 

Köprü meydanında 13 
1 inci katta 

KADINLAR fÇİN 
Empermeabilize pardesüler 
13 liradan itibaren. 
Deri taklidi muşambalar 
12 lira. 
İngiliz ınuşambalan 10 
liradan itibaren. 
lngiJiz Trench-Coat 16, ı /2 
liradan itibaren. 
M~klepliler için her nen 
muşambalar. 

ı· ı"· _,,,,. • .. ,. • • .., . • - ~ .. 

ID E n S U C 11 S A n 1 R 1 L Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDlKULE tSTANBUL Tel 21128 

YÜN PAMUK F L O Ş iplikleri 

bogar ı Boyar Büker Kasarlar 

büker Parlatır (Merserize eder) 

1 Grizet Yapar. 

büker 

hogar 

Pamuk ipek ve Yün Bezleri 

BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETiR 

Mensuc..'lt ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

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

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. ..... 
j #8 YERLi MALLAR PAZARI 
1 Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına ait 

HEREKE, FESHANE, BAKIRKÖY BEYKOZ 
F abrikalarile sair mil i F ABRIKALAR MAMULA Ti 

Fiatlar Artmamış 
Hatta tahdidi ithalattan evvelkine nazaran 

DAHA UCUZLAMIŞTIR 
Mallar sağlam ve nefistir. 

Merkezi: lstanbul Bahçekapı, Birinci Vakıf Han 

Şubesi: Beyoğlu, lıtiklll caddesi 

Belediyeler! 
40 atmosferlik, halis keten, çok sağlam lngiliz 

HORTUMLARIMIZ geldi 

·rE K LİF İSTEYİNİZ 
Rosenbaııer itfaiye Tulumba ve malzenıe•İ 

Halit Salih Müessesesi: Perşembepazan57 
Mektup adresimiz: Galata, posta kutusu No. 482 

ZlllareYI baatahklar tecl..,fllenetıl imi.- BAYRAM TEBRiKLERi 
u.ı Mlauya• ecaawl ka,.111a4ald Yenipoıtane caddesi Necati Me• 

Dr. TAŞÇI y AN l En sade ve kibar 

..... Ne. ' .. ticaretbarıliade ...... 

Klnua.ual • 

Hastalıklarda içilir. Y emeklercl 

ve salatalarda lezzetine 

payan yoktur. 

O 1• K KAT ~;!':.e~~de ... ;e~. 
dikmek iıtenlnlx 

ErenköyOnde Kaxaaker mahalle.la 
30 numaralı bahçede ıureti mau 

sada ve Bulwariatanda yetiıtirdltlmi 
her nevi 7eml1 fldaalarile Amerika 
ataçlara Gzerlae qıh •• klldG ba 
fidanlarımızdan istifade edinb. 

DiKKATi 
Mevmılm mtınaıebetile 

BOYOK TENZiLAT 
lstanbulda Sultan Hamamda 

BALCILAR 
.. iaza11aclaa lhtfyaçlanm temi• 
etm.ıuı ....w... ~lda 
•enfaatlerl lktlsaa ........ 

Serai mis 16 hdaeı Klaua ım 
Camarteal rtlnllndea ltlbarea qddu. 

Fırsab kaçırmayımz. 

Tenzilat: % 10 - ,. 30 

ORTAKÔYDE 
Terzi va biçki mektebi 

Ortaklyde Akaretlerde No. 3S 
Melle. Efıimanl Karaca tarafından 
açılan ten;l ve makutar mektebla
de ıon Fraaaız malinde dvaler 
verilmektedir. 

Pratik terzilik bilenlere 3 ayda 
hiç bilmlyenlere de 9 ayda, 
fenni tayyar ve tuvalet talamları 
ötretilir. Maarif Velrlletlace ma
saddak diplomalar Yerilir. Hersin 
sabah a .. t 7den akfam Se, cuma ve 
puar yalnız(9-12)ye kadar mlracaat. 

ahr, satar ipotek yapar 
Balıkpuar Makıudly• Han No. SS 

M. Denlt 

1 Doium ve kadın hastalıklan 
mUtehassw 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarım Türbe karpsında 
eski Hililiahmer binasındaki 
muayenehanesinde herglln öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lat. 22622 

SON POSTA 
---------------------· eYllll, Slya1t, Hnadh •• Halk 

ıazet•i 

ld . latan balı Eald Zapttıe 
8r8 • Çatalçetm• ıokata 2S 

Telefon latan bul • 202IS 
Poıta kutuuı lstanlnal • 741 
Telırafı lataabul SONPOSTA 

ABONE Fl.A..TI 
T()RKIYE ECNEBi 
1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 

750 ,, 6 AJ t• ,, 
400 " 3 " 808 " 
ıso ,, ı " 300 .. 

Gelen evrak ..,t verll•ea. 
lıanlarclan mea'ullJet aluamas. 

Cevap itila m•ktuplar• 6 kuıqluk 
pul UlYell llzımdtr. 

Adreı detlftirllm•n (20) kuruft1n'. 

Salllplerlı All ........... ..... 

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


