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(Halkın Sesi l 
Çindeki Ateş -...-----------·---------Balkan Konferan 

Dalgası ... 
Çindc lcan ve atet lcaJBıyor. 
Akva'D Cemiyeti bu ••ziyet 
kutıaında el'an bir ıey J•p
•ak ku hetiıade oldupnu 
.~S.terememittlr. Temas etti
tfml z kimaelerln ufaktalcl 
bulutlua dair alylediJderial 
okuyunuz· 

ş.nf B. (Fatih Mauıtıarcle9ler St..ltçl 
•ahalleal 7) 

- Japonya aylardanberi Çi
ni iıgalde devam ediyor. Glln
dengüne if gal sahasını da ıeniı
letiyor. Her ikisine de salonla
nnda iskemle veren Cemiyeti 
Akvam bu komedi karşwnda 
ıeyirci kalıyor. Tahkikat yap· 
tırdım, yapbracağım tranesile 
vakit geçiriyor. Bundan ıu neti
ce çıkıyor: Umumi harbi takip 
eden gayritabii bir halden ıonra 
galip devletlerin ıkına ııkına 
meydana çıkardıklan her tqek
küJ gibi (Cemiyeti Akvam ) da 
cılk çıkb. Kendi uuına bayn 
olmıyan bn heyulidan bilmem 
baıka ne beklenir? .. 

Ali Jllu S.1 • TaJulm GlalfauJU cadcle
al '1 -

- Bir tairlmiz barptu eT
nlki devletlerin Tulyetini tayle 
izah etmifti r 

.. Hak kunetindir. Ezmlyen 
ezilir.,, Bupn için de bayloclir. 
itte Japonya kuvvetine ıüvenerek 
UTalh Çini parçalıyor Bu fibi 
tecavtızlere m6dahale edecejini 
aizamnamealnde teabit eden 
Cemiyeti Akvam ba Yuiyet 
karşııında elini koluna batlamıı 
"yircilik ediyor. Meaele buit, 
Akvam Cemiyeti de kunettea 
korkuyor. -

~ 

fltra.ı• B. (AkMr a7 Hwlıer Mahalleal 5 

- Dtlnyanın hugtlnkn buhra
nında ıalip devletleriıı yapbklan 
cebri muahedelerin Te kurdukları 
cemiyetlerin btıyilk tesiri ol
muştur. Beynelmilel kredi Te 
emniyeti &ldllren bep bu 
ıulh muabedeleridir. Bunun 
teıirini bugün kendileri de 
anladılar. Fakat düaya vaziyeti 
lyle bir çıkmaza girdi ki kendileri 
bile geri dönmek imklnım bula
mıyorlar, bocalıyorlar. Japon-Çin 
işi bunun en son bir misalidir. 
Zavallı Çine ıaldıran Japonyaya 
aöz geçiremiyorlar. Halbuki 
Cemiyeti Akvama dahil devlet· 
\erin Çinde bayatıl menfaatleri
de var. Bu işin akıbetini talımin 
etmek mümklln deiildir. 

BiR OLOM 
Bir Kaptan 
Şüpheli Şekilde 

Ölüverdi 
Seyriscfainin ecnebi Tapurlara 

kılavuzluk yapan kaptanlarından 
Salih Şaban Bey evvelki gece, 
Norveç bandıralı Belvü vapurunu 
Boğazdan Karadenize çıkanrken 
herine fenalık gelerek birdenbi
re olduğu yere düşllp kalmıştır. 

Baygın bir halde yere yuvar
lanan kaptan hemen Sarıyere 

çıkanlmış, oradan da Beyoğlu zükiir 
hastahanesine götürülürken yolda 

ölmüştür. Salih Şaban Beyin ölilmli 
ınpheJi görllldilğündeo cesedi 
morga nakledilmiştir. 

Grip Tatili 
Bazı Mektepler Tatil 
Yapmamak istemişler 

Grip salgını kısmen hafifle· 
miştir. Fakat ıehirde daha pek 
çok grip musabı olduğu tahmin 
edilmektedir. Hastalık dolayısile 
mekteplerin tatil edilmesine rat
men bazı ecnebi mekteplerinin bu 
tatil karannı tatbik etmedikleri 
anlaşılmııttr. Maarif idaresi bu 
mekteplere bir tezkere 11Snd~ 
rerek derhal tatil kararma riayet 
etmelerini bildirmiftir. 

Bir Para Hırsızı 
Tahtakalede oturan Hasan, 

arkadaşı audıkçı Beşirin 35 lira
sım çalm11 Te yakalanmııtır. 

Eve Taarruz Etmiş 
Oketi iaminde bir ıahış Uç 

arkadqile birlikte Y eniköyde 
T odorinin e'rine taarruı etmif, 
e'rin camlanm larmııbr. 

At Hırsızları 
Sabıkalı Siirtli Haydar ve ar

kadaıı, KOçllkpazarda kasap 
Ömer Efendinin dükkAnından 25 
okka et çalıp kaçarlarken yaka· 
lanmıılardır. 

65 Yaşmda Bir Hırsız 
65 yqmda Ferhat isminde 

biri Karaağaçta Şaban Efendinin 
dükklnımn kilidini kmp içeri 
firerken yakalanmıştır. 

Kaçak Eşya 
Gftmrük muhafaza memurlan 

dün Galatada okturuva ve diğer 
bazı resimleri verilmemiı olan 
bir miktar kaçak zeytinyağı mu
aadere etmişlerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: 

REKABET IŞehir Meclisi Şubatl 
Devresi lçtimalan -

na Başlıyor Vapurcu/ar 
Bir Türlü 

\ 

Şehir Meclili ıubat içtimala
nna yana aaat on dörtte bqlı-

yacakbr. Bütiln azaya davetiye 
Ye ruzname g6nderilmiıtir. Ya
nnkl içtimadan evvel Gazi Haz
retlerinin geçen ıene Şehir Me~ 
lisini teşrif ettikleri zaman alınan 
fotoğraflan büyültnlmnş ve albn 
bir çerçeve içine konulmuş oldu
ğu halde merasimle Meclis ulo-
nuna asılacakbr. Yarınki ruzna
mede ıunlar vardır: 

1 - Şehir meclisisin tatili za
manında Villyet ve defterdar· 
lıkta muhtelif komisyonlara se
çilen azaların tezkereleri. 

2 - Açıkta akan pis ıulann 
biran enel icabına bakılması. 

3 - Beyoğlu cihetinin kana
lizasyon işleri. 

4 - Heybeli adadaki verem 
aanatoryomunda yapılacak pav-
yonun masrah. 

5 - Maden yağlanndan alı
nacak tahlil harçları. 

6 - Darüllcze nizamname 
prejeainde yapılacak tadilU. 

Gümrüğü 
Verilmıgen 
Vapurlar 

Gllmrük resmi Termeden ithal 
edilen 12 Tapurun gilmrük resmi 
olan ( 60) bin liranın affi için 
Tapurcular hükumet nezdinde 

yeni teşebbüslerde bulunacaklardır. 

Bir Müessese 
Tediyabnı Tatil 

Karan Verdi 
Çakmakçılarda hazır elbise 

Ye kasket ticareti yapan Bedel 
zade Mehmet Şerif Bey Ye ıil
rekisı müessesesi tediyatını tatil 
Te alacaklılarile uyuşmak llzere 
icraya muracaat etm~tir. 

Bu ay zarfında 4 müessese 
iflis etmiı, 4 müessese konkur
dato talep etmiştir. 

Yangın Tahkikah 
Yanan Dükkanlar Si

gortalı imiş ! 
Evvelki gece Tavukpazannda 

Medrese sokağındaki yanganda 
Y orgi Te Baltayan Efendilerin 
kereste mağazalannın yandığını 
yazmıştık. Bu mağazalardan biri 
bin diğeri iki bin liraya sigortalı 
olduğundan yangın şilpbeli gö
rülmüş ve tahkikata başlanmıştar. 

Anlaşamıyor 
Seyriıefain İtletme Mtıdtirllllft 

ytıkleme Te boşaltma masraflan
mn mlişterilerden alınması hak
kında hususi vapor kompanyala· 
nna bir teklif yapmııtır. Kum
panyalar mOıteriler lehine olan 
bir an'aneyi bozmamak için bu 
teklifi kabul etmemişlerdir. Bun
dan anlaşılıyor ki Vapurcularla 
Seyrisefain arasındaki rekabet 
el'an devam etmektedir Te yeni 
bir anlaıma teşebbüsü de yoklar. 

Troçki Yoldaş 
Balık Avına Pek Fazla 

Merak Sardı 
latanbula geldiği gtlndenbm 

balıkçılığa heves eden M. Troçld 
araaıra kira ile aandal tutarak 
balık avına çıkmakta idi. Son 
umanlarda hemen berglln balık 
a't"lllA çıkmıya başlamlfbr. Bir 
hafta en el Kadık&ydea 
Bnytlkada1a nakleden Troçld 
Y oldq, mot6rlü bir kayık •hll 
alarak hergiln açık denizde babk 
tatmıya baılamlfbr. 

Adliyede Cigara Yasak 
MDddeiumumilik dünden iti

bar- Adliye koridorlarında p
rek iı ıahiplerinin ye gerebe 
memurlann cigara içmelerini 
menetmiftir. 

Çek HükOmeti Ve lncirlerimiz 
Ticaret odasına gelen haber

lere göre ÇekoılaTkya Tlirkiye
den kuru incir ithalini menetmiş
tir. Macaristu hükumeti iae 
tızüm, ipekli mensucat ve odumm 
ithalini Ticaret nezaretinin huaal 
müsaadesine bağlanmıştır. 

(Köroğlu ) Mahkemede 
Miiddeiumumilik Köroğlu ıa

z.etesinin 23 kinunuaani tarihli 
nüshasında hayasızç.a nqriyat 
yapıldığını iddia ederek diba 
gazete hakkında bir dava açlDlf 
ve evrakı Üçilncll Ceza Mahke
mesine vermiftir. 

Hizmetçi MahkOm Oldu 
Betiktaşta oturduğu evi ,ak

makla maznun :ianife ilminde bir 
bir hizmetçi d6n •tu' Cezada elb 
buçuk aene bap.. aabküm edil-
miştir. 

Ve Ekalliyetler 

1 

Balk- konferansı idare MecJ 
dün Yllduda HaHn Be1in ri1ucti 
de toplanmıf, Bükreşte toplanac 
ü~ilacl Balkan konferan11nın ruzn 
m .... la teabitlle utraf1bnış •e diğ' 
bua -leler görüşlllmÜflÜr. Ko 
ferana bu aabah tekrar toplanmış 
BuıGnkG içtimada ekalliyetler meı 
leal •lrGtülmektedir. DO.n konfera 
m11raJabuları Çamhcaya dot u b 
g esinti yapmıtlar, aonra Göka 
k8tldlne ıitmitlcır, burada bir ziya 
fet Hrilmişlir. Gece de Pcrapalast 
Balkaa Birliği Cemiyetinin latanb 
ıab..I reiai mGderri• Tabir Bey ta 
rafında11 bir ziyafet ketide ed J n ştl 

Çoban Mehmet 
Bqpehlivan Kara Aliyi 

Yendi Mı? 
~enlerde Ankarada Hltı!ayef 

Etfal tarafından tertip olunan gureı-
lenle meıhur Kar.ı A i pehlivan, 
rakiplerini Jenerek Türkiye B şpeb-
li•-• ilin edilmişti. Evvelki ak am 
Hallı idman KulubGnde Çoban 
M.aa-.tle Kara Ali arasında bir p 
nıt yapılmıı ye Çoban Mehmet ba.
lllJ Kara Aliyi )'•nmiştir. Fakat bu 
mbabaka hususi mahiyette olduğu 
lçla J911mek Ye yenilmek meselesi• 
ala U.I alrillemi1eceji de ıöylu-o 
.. ktMlr. 

Bir Vefat 
Sdalaat Veklleti Umam MGdGrle

rlaclea Sadık Bey Aakarada nfat 
et.it, C.aueal ••raaimle defa .. 
..... t •• 

Belediyede ıutettişler 
$-llrlaizdeld llilkiye Milfettltleri 

We4ip lflerlnl teftite bqlamıt
lardar. 

Geç Kalan Mübadiller 
!alda taaflye kanananun teablt 

etllll •Clddet aarfıada aflracaatta 
btll ... IJ•n mübadillerin haklarının 
iade•• lmkin •örülmemektedir. 

25 Kilo Esrar 
Esrar Kaçakçılığı Yapan 

Bir Adam Tutuldu 
Aalatada Perımbe pa:ıarıada 

Klrkcller eadde1inde mualuk tica• 
ntl Jllp•n Slmon lamlnde lttrinİD 
._.... kaçakçaaa oldutu anlaşılmıı 

•• •kk&m taruaut albna ahnm ... 
tır. a.. taraHat neticesinde dü• 
Simoa•a hamallara 6ç torba earar 
Jildedftl f6rülmüt ye mecmuu ~25) 
idi.,. Wan earar yakalanmıı, ken .. 
dlsi4e Adliyeye verilmiştir. Bea 
meMlecl• Polla Albacı Şube Bq 
11a...a.rı•clan Ömer Beyin hizmeti 
s&ll•lttür. 

llskan işleri 
TaaflJ• kanuaandan aonra Anka

tacla tetkil olunan tasfiye heyeti 
ba .... kadar (85) bin doaye tetkik 
ebalftlr. Aynca Dahiliye Veklletl 
tarafından hazırlanan yeni iakia 
"-•• liyibua kısa bir mlddet 
aoara Millet Mecliain• pncleril .. 
cektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Şoförlerin Tahsili 1 

1: Huan Bey - Allah Allah. •• Burada 
bir sUrü otomobil var, fakat hiçbiriıWı 
toförU maydanda yok 1 1 

2 : Yolcu - Hasan Bey, benimle 
beraber gel de aana toförlerin nerede 
olduklarını göıtereyim. 1 

3 : Yolcu - Bak, şu mektebi görü
yor musun? Bütün şoförler burada. Çün· 
ki Belediye ilkmektep tahsili &lrmiyen 
toförlere ruhsat Yermiyor. 

4 : Hasan Bey - Eh bari fU mek· 
tebin kapısında beş sene oturayım, toförler 
tahsillerini bitininler, ondan sonra ben de 
otomobille ıideceğim yere çabucak aiderim 



j 

Hergün 
Müderecatımızın Çoklu
tunJan Dercedilememiş
tir. 

Çinde Her Taraf 
Ateş Çemberi 

içindedir 
(Bat tarafı 1 lacl •aJfada) 

tlırlü euitefehbtime mini olmak 
için yapılmııtır. Karahan. bu aui-
tefehhümtın daha enel Mançurideki 

Japon kumandanınm hatb hare
ketile basıl olduğunu s&ylemlt. 
timendifer Çine de ait olduğu için 
onlarmda rizalanmn ahnmaıı liizu
mun a 16ylemiıtir. 

Amerikamn Bir ısrarı 
VllfİDgtoa 30 - Amerika, laer 

ıuretler, JapoDJamD Çin limanla· 
rma ahlaka " bepelmilel ..... 
takayı ... eclemiyecetl ...... 
leuındadır. Amerika, lngilterenin 
Şangbaya fazla miktarda harp 
femisİ g&ndermeıini istemektedir. 

Fransızlar Na Diyor? 
Parla ao - Fransız gazetele· 

rl, Çinin halile eğlenmektedirler. 
Bunlardan Eko da Pari 1927 de 
lngiltereye yardım etmiyen Ame
rikanın timdi onu bir maceraya 
ıllrllklemek iatedijinl yazıyor. 
Sol cenah gazeteleri ise Japoala
ra aleyhtardır • 

Şanğhay 30 - Mezuniyete çık• 
mak üzere ıken vaziyetin vahim
leşmesi nzerine lngilis Sefiri Sir 
ı.lmpson Dayrende kalmışhr. Sin-
ıapurdan lngiltereye hareket et• 
mek n:r.ere bulunan dört muhri
be de yerlerinde kalmaları bildi-
rilmişhr 

Amerika filosu 
San Pedro 30 - Havay ada

lan ıularıııdaki Amerik Filosunun 
kumandanı pazar gllnD vazifesine 
hareket edecek ve her ihtimale 
karşı hazır bulunacakbr. 

lmerika Hariciyesinin Faaliyeti 
Neıvyork ao - Hariciye ne

zareti, diplomaıl aabuında ihtilif
lar husule getirecek kararlann 
almmamaaını temin etmif, halkın 
hevecana dfttmemeslnin 6n0ne 
ıeçildiği gibi kongrenin Japonya 
aleyhine mtiteveccib kararlar al· 
maması de temin olunm~ur. 
Çin aularında Amerika ile lngil· 
terenin biribirlerine benzer ka
rarlar alması Amerikan halkınca 
aaemnuniyet uyandırmıştır. 

Kim llAm Harp Etti? 
Nevyork 30 - Japonyaya 

Jllnı harp karannı veren Nankin 
hlik6metlnin tabi bulunduja 
ICuomnitag icra komitesidir. 

Başvekil 

Tütün Kongresi 
içtimalara Y ann A~karada 
'\ Başlanıyor 

Ankara, 30 - ( A. A. ) -
lktısat Vekaletinden: Tiltiln zira• 
at ve ticareti hakkında vuk'! 
t.ulacak içtima 1 şubat pazartesı 
tGnü saat J 1 de Ankarada. b~ 
aayei etfal idarei merkezıyesı 
konferans salonunda yapılacak
br. Murabbaı Beylerin meık6r 
aiin Ye saatte huır buluamalan 
rica olunur. 

SON POSTA 
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TELGRAF HABERLERi 

HARP LADI 
Ordusuna "ileri!,. Çin 

Kumandası Verildi •• 
Nankin, 30 ( A.A ) -:- Şimdiye kadar fından işgalini protesto edeceklerdir. 

itidal taraftan olan Bqkumandan Je- Nankin, 30 ( A. A. ) - Çin hükumeti 
neral Şankayşekin bütün Çin ordusunu, neffettİğİ bir beyannamede Japonların 
Japonlara karşı harbe hazırlanmıya da- tecavüzünü takbih ve Cemiyeti Akvam 
vet etmesi ehemmiyetle nazarı dikkati misakıyle Kelloğ misakına ve dokuz 
celbetmiştir. devlet muahedesine imza koyanlan 

Vaşington, 30 ( A. A. ) - An1erika derhal icap eden tedbirleri almıya da· 
ve lngiltere Şaughayın Japonlar tara- J vet etmektedir. • 

Çin, Bütün Dünyadan Yardım istiyor! 
Şanglıag, 30 ( A. A. ) - dünyaya Jıitt.ıb•n neşrettikleri \ tıkların• i.dditı ettikleri Jaeorı-

~ h d k " ç· ,.,.. t d ı.. • b .. .. ç· . yanın cebır ve kuvvete muste· 
.,,ang ag a ı ın A ıcare o ası aır egannamede bulun ını nit hareketlerin• karıı ıardı• 
N IHıngerler cemlgetl Ntin lıdkimig•tl oltı1U1-lliilıg• "1lış- lstemlılt1rtlü. 

SON DAKİKA: 

Nankin şehri ıımumi karar
gah ittihaz edildi 

Çin Ordusu Burada Toplanıyor 
Nankin, 31 ( A. A. ) - Memleketin 1 doğru ilerlemektedirler. Her reis, her 

birçok taraflanndan Nankin'e tayyare- ' nefer, vatanını mü~afaa ~ç}n silahını e!e 
ı k d·ı ktedir Kanton dahi tay· alnııya amade oldugunu ılan etmektedır. 
er sev e ı me • M·ıı · fk... ·· d .. k" 

Yareler göndermektedir. Şankayşekin milenı deetı~. et. w !1111!1~1gunktedn. gune a-
. .. gış ıgı goru me e ır. 

en güzıde kıtaabndan murekkep kuv- New York, 31 (A.A)- Sape müsade-
vetler başkumandanlık karargahı umu· mabndan Çinlilerden 600 kişi ölmüı ve 
misi ittihaz edilecek olan Nankin' e 400 kişi yaralanmışbr. 

Japonyaya Karşı Boy~otaj Talepleri 
..V ashington,31 - (A. A.) - layblda ilk adımı letkil edecek •nın Japonlana Ş.asJaa1dald hare· 

kküll • d ı&nderilen olan bir boykotaja tamamen btlerlnden dolaJI mal •• eaalannıa 
Sulh teşe enn en b k • aleyhtar olduğunu l>eyan etmlftir. t.lalikeclea maHn blmua noldaaıaa 
YO japonyaya karfl oy otaJ Londra Sl ( A. A. ) - Reemen aaaua dikkatiD( MllMtml,. 
yapalmuı fikrini i1eri dren bir bilcUr~cfftln• pre larilterenta To- n lıatlyadı eeaebl maatakuuna 
çok m&racaatlara cevaben Ayan- kyodaki bDylk elçı.l. Japoa Hari- IHOlhareke lttihaa edUınulai pro-
daa M. Borah, harbe doğru ko- ciy• Nazırını. lafiHz tel.aa- te•to etmlye menaw eclildltlni ha· 

r İSTER İNAN, İSTER İNANMA 1 
Bw iki ane evyel f•taabulda bir nrbest 11111•• 

mıntakuı Jhdaaı fikri orta1a atllmıfb, bu fikir 
etrafında Ye serbest llDUldın hangi mıntakada teıi
•inln dotru olJcatı baklanda tetkikat yapılmaaı 
takarrür etmı.. DütOaGlmGf. taıınılmı~ bu fften 
anlar, aklı başı yerinde birkaç zatten mOrekkep 
bir heyet tetkil edılmlt- Bıı heyet iatanbuhıo mub· 
telif m1ntakalarını gezerek, YeAkalar •e rakamlar 
toplayarak aylarca tetkikat yapmıt- Fakat bir defa 
4a Avrupadaki ıerbelt Umanlann vuiyetlerinJ tet-

ldka IGza• tlr•I• Heyet H..amburıa. orada• 
.Uter bGy&k Umaalara giderek 1erbut llmaalar 
hakk1ftda hayli malGmat toplarnıt-

Bir baçuk MM •lreıı " tabü, hiç olmana. 
SO • 60 bin liraya malolan bu tetkikat netic..u.de 
beyet bir rapor baınrlamıt ve bu raporuaa t• 
eimle ile Wtinn1tı 

"Serbeat mıntakanın tayini bu••• 'blldlmetta 
NJ Ye mltaleaaıaa barakılmqbt. 

iSTER /NAN, iSTER iNAN.MAi 

Sözün Kısası 

Bir Zat 
Ve 
KöpeAi •---------P. !. 

Mustafa Rahmi Beyi tebrik 
ederim. 

Eğer bir .. bab pıetesinde 
bu zabn baflDdan geçenleri oku
mamİf bulunuyorsanız, bana 
soracaksınız : "Kim bu Mustafa 
Rahmi Bey ? ,. 

Ben de kendisini bir pzete 
haberile, gıyaben tanıdım. Sin 
de kendisini gıyaben takdim 
edeyim : Şiflide oturaa tlttla 
tacirlerinden Mustafa Rahmi Bey. 
Şimdi bu takdim meruiminla 
ud tebebino gelelim : 

Mustafa Rahmi Bey, bunda 
bir milddet enel Bulrarlatana 
lfİclerken çok aevdiji Ye yanın-
dan hi' ayırmac:lağı k&petini de 
beraber g6tlrllr. Buraya Clhdl-
il ftkit, bir muele çalnn•
diye, ıiclerUa ele klpeğin boy
nuna kurt1111 mlh• wrdarm ... 
Maamele tamam. Birkaç ıDa 
enel Bulpriatuclaa l.tanbala 
döner; Uz1111lclprll ,..rtlilDcle 
köpek için bir itiru olmaz : 
fakat Sirkeci giimripne gelince 
it değişir. Bara memurlan klpe
ğin airmeaiae izin Yel'lllezler. 
Sebep te bu ayın kontenjan liste
sinde kapek yokmUf. lyi ama 
Rahmi Bey ba kapett memleke
te hariçten ithal etmiyor. Kendi 
köpeği: HaJYaıwı bopmada bir 
de kurfun m&htir var? Hayır. 
Olamaz. K&pek Sirkeci g6mrll
günde misafir kaı.an, Rahmi 
Bey de istediği yere başvuraun. 
İki şıktan biri: Ya bu zat k6pe
ğinden vazgeçer; yahut ta ondaa 
ayrılamıyorsa, beraber memleket
ten dıtan çakar. 

Rahmi Bey bu Od pkka da 
rua olm&mlf. Epeyce ufııatmtf 
ve kapeii ıeçen ayın kontenjaa 
listeline aoktararak Sirkeci tlm
rOtlDdea lmrtanmf. Bereket 
versha, ıeçen ayın liatemade bir 
k&pep ithaline ma •erilmit. 
fakat memlekete o kapek p. 
mediği için lıayYanm yeri bOf 
kalmıımaş. 

Bendeniz bu muameleye akıl 
erdiremedim. Bir yanlıfhk olacak. 
lnsanm memleketten çıkarken 
beraberinde gGttlrdtljl efYA •• 
ha)'Yan da ithalata D88ll tabi tatalmf 
o takdirde, bir seyahatten da. 
nen her vatandaf, Sirkeci gtlm
rügOnde tepeden brnağa kadar 
muayene edilmeli: GGmnı aaph 
bastonu, albD saati, batta palto
su, elbise ve llatünde ithali tahdit 
edilen ~yaya ait ne vana hepml 
alın malı; IOnr&, bu ntaadat 
Hazretleri, yan çıplak bir halde, 
Sirkeci dlrt 1ol ajzana brakahver
meli. 

Zanlh klpek, ba garip mu-
amele karp1anda, kimbilir ne 
havlamsşbr 1 Fakat kanunun cizditl 
hadden dtpn çakarak fada 
kanunperest prlnmek istlyen
lere ne dif, ae de lls -geçirmek, 
o k&pepa de, sahibinin ele had-
dine mi dlitmif1 

berdar etmittlr• 
Sefir, aynı umanda Japon hlk6-

metlnln ahvall tabi yeyl iacletea tul• 
etmesi için elinden pleal •a.kl• 
oldutu kadar •ilr'atle ,.,.. .... 
talep eylemlftir. ZannedUdlila• ,._ 
re Amerika hlkGmetl .. ml...ull 
bir tetebbO•te i>alanmuftar• 

Uzbon 31 CA-A> - Halem Macao
da bulunmakta olu Adamaater kru
••*' ......... amade bulunmak 
~la emir allDlfbr. Şimcll, Mozanblk· 
ta bul•••kta olan Republlca kru· 
•.W 4• Abara fark •ul.arııaa ı-t 
4eeekt1~ 
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(Söz Aramızd~ 
Kriz 

E 
• Ev Doktoru 

------------------~----Kırıklık 
•Var! 

Bqlıiı ıBrOp te her ılln 
dtunlar doluau yazılar yazılan 
lkbıadi buhrandan bahsedeceği· 
mi ıanmayın. Onu meşhur iktı· 
aatçılarımız 7ap1111. Hem nten 
arbk beı kuruşluk bir ıey almak 
için bile girdiğimiz dnkkbda, 
mağua müdllründen tutun da en 
küçük aabcıama kadar eteklen
miye alışbk. Hiçbir yerde ıGr
mediğimiz hlirmet .. itiban ıim
di bir alıı Yeriı yaparken 1Gril-
1oruı:. 

Fakat büyükler, her senenin, 
bir ,eyle meşhur olduğunu ı&y• 
lerler. Bu sene de 6yle ise 
krizle meşhur. 

Geçen glln tamclıklanmclaa 
birine rast geldim : 

- Neredesiniz Hamm.teacli. 
Sid kaç amand,ı ılremedik. 
dememe kalmada. H•nıw• lci 
1amkmlf, hemen bqlach. 

- Sor.ayın .ı..dim, ...... 
,..., b.tnna pleal bUmeaiea 
t .. iç .,c1ır bulqak ,.1ı ... 1c
tu, 7emek pifirmekta, ortabk 
dplrmektea, IOfra kanıp kal
dırmaktan camm ~. 

Ortalıkta bir hizmetçi krizidir 
sidiyor. Yok, yok. Kimlere bah· 
tiıler Yadetmedim. Bulamıyorlar 
YeaelAm. Yemeği ateşte barak
bm. AffederaiDiz Allalaa ıamarla
cbk. 

Bir diğeri: 
- ., Efendim her ıeyde krb .• 

~ızı yoğurt almak için ıDtçllye 
ı~nderdim. Bot d&ndn • Grip 
bolluğundan, ılltler 1ablıyormuı. 
Ortalıkta ~bir yogurt krizidir ıi· 
diyor. 

Bir başkam da flyle llylll· 
Jordu: 

.. _ Mektepler azunca bir 
laman tatil •• Şundan iatifade ede
Jim, bir k6şeye çekilip biraz 
okvya71m, dedim. Blttın Babali 
lritapçılannı dolqbm. Okuyacak 
bir teY bulamadım. Yok.. H .. 
feYde olduiu gibi kitapt& da 
kriz var •• 

Her pyde kriz.. Hls-
metçide, yoğurtta, kitapta, 
lihhatte ve daha bia bir 1e7de 
kriz... Glizellik kraliçemi intiba· 
bında bu sene daha çok s1ze1 
meydana çık11D diye balo yapıl

madı. intihap bamaileıtirildi. 
Bir takım tedbirler alındL Fakat 
blltiin bunlara rağmen gllzellik 
kraliçesi intihap edilemedi. Or
taya bir güzel çıkamadı. 

Ne yapalım bu da kriz me• 
Hleai .. 

B. Hali• 

Denizlide 
Bağ Fidanı Ve Meyva 

Ağacı Dikiliyor 
Denizli, 28 ( A.A ) - V-aJa. 

J•tİD her tarafında bu aene bai 
dikme ameliyatına devam edil
mektedir. Bilhaua Çal dvan, 
Aapayan ve merkez Denizli 
kazalarında bu faaliyet pek mi
terakki bir haldedir. Muhtelif 
vasıtalarla halka Amerikan uma 
~buklannı tercih etmeleri anla
blmıt olduğundan herkes Ameri· 
kan çubuğu diknrektedir. 

ldarei buıusiyenin fidanlığın· 
dan bir kısmı aşılı köklü bir 
kısmı da köklü olmak üzere 
halka bedava 800 bin Amerikan 
asma çubuğu dağıhlnuştır. 

Bundan maada mühim mik
tarda dut fidanı ile şeftali, kaysi 
ve badem fidanları ve çilek fi
desi parasız olarak tevıi edil
mektedir. 

Bir Nahiyede Talebeler Ta- :~~~:~:;:-:;:~~ 
rafından Gazete Çıkarılıyor çallfR'•ktan [ileri geliyorsa nefis 

I f Gr laJi'k. Me/\ t 'fıfo drrı 

J b U I 

Kınık 1111/al•••intl• çıkarılan •I ~az•l••İ 
Geçenlerde yine bu ılHunlarda Zonguldak civarındaki bir nahiyede çıkanlan el gazetesinden bahset· 

miıtik. Bugün de Bergameni~ Kınık nahiyesinde el ile yazılıp çıkarılan bir gazetenin resmini takdim 
ediyoruz. . Ş~nu d~ haber Yerehm Jd. mensup olduğu nahiyenin ismini taşıyan bu gazetenin tahrir müdüril 
memleketımızde ilk defa olarak bar kilçllk hanımdır. HenUz fstanbulda bile filen gazetecilik yapan 
hanım bulunmadığı halde, Kınık gazetesinin yazı itlerini Reşide isminde bir küçük hanım id ::ı.re etmekte
dir. Bu kilçllk el gazetesini Kınık mektebi beşinci ıımf talebesi çıkarmaktadır. 
• 
iz mirde 
Bir Cinayetin 
Muhakemesi 

lzmir, (Huauat) - Geçenlerde 
Kadriye mahallesinde oturan Me
lek H. isminde ihtiyar bir kadını 
parauna t•maan botuma ip 
pçirilenk boğulmut Ye cesedi 
lmyuya ablmııb. Bu facianın 
maznunu olarak Salihlide yakala
nan kahYeci Hllseyin ve sevce8İ 
Zebranın muhakemesine ağır ce
uda baılanmııtır. Maznunların 
ıöıterdikleri phitler Htıseyin Ye 
ıevcesinin masumiyetine dair tek 
bir kelime a&ylememişlcrdir. Hu
kuku amme şahidi poliı Yahya 
Ef. Hilıeyiııin yakalandığı zaman 
itiraflarda bulunduğunu ve ken
diaine ıanlan ıöylediğini anlattı: 

" - Bu işi biz yapbk. Fa
kat Zehramn cinayetle alAkuı 
yoldur .Melek Hanımı kurıun dök
türmek bahanesile eve davet et
tik. Ben hemen Melek Hanımın 
lzerine ej'ilerek boğazına bir ip-
ıeçirdim Ye boidum. Tam bu 
unada Zehra içeriye girdi. lhti
JU kaclmm berini aradık. Para• 
amm çok olduğunu işitmiftik. Hal
buki üzerinde ancak 9 lira bula-
bildik. Almadık. Ceaedi kuyuya 
attıktan IODra üstftne de btlyUk 
bir tq atbk. ,. 

Maznunlar ahya Efeniain 
bu ifadelerini reddettiler ve hiçbir 
pyden haberdar olmadıldanm 
a6ylediler. Muhakeme baıka bir 
,Une bırakıldı. 

Faydalı 
Yağmurlar 

Adana ( Hususi ) - iki ıftn
denberi vilAyetimiz mezruab· 
na son derece nafi ve fasılalı 
yağmurlar yağmaktadır. Havanın 
bulutlu olması yağmurların de
vam edeceği ihtimalini vermek
tedir. 

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

j Çankında Hava Şehitleri 
1 lhtif ali Yapıldı 

Çankırı ( Hususi ) - Muazzez hava şehitlerimizin ruhlanm 
tepcil ve kahramanlıklarını tezkAr için ( 27 KAnununusani ) Lhaq 
günü büyük me-
rasimle tes'it 
edildi. Büyük bir 
halk kütlesinin 
ittirakile yapılan 
ihtilal esnasında 
muallim Hamdi 
Ye Binbaşı Şük· 
rn beyler müessir 
nutuklar irat et-
tiler. Gündüz ' ~ 
tam saat on bir-
de bayraklar 
yanya indirildi 
ve şehitlerin ha- , 
brasına hürmet 

olmak llzere bir dakikalık umumi sükftt yapudr. Sonra havaya aç 
el ailah atıldı Ye bir de geçit resmi yapıldı. K.K. 

-·~-------
Bir Kaçakçılık 

1 İzmitte 
Mersinde Bir Kaçakçı Alb 1 Fakir Çocuklara Yardım 

Aya Mabkôm Oldu Teşebbüsü 
Merainde pyaw dikkat bir lzmit ( Huauıi ) - Hima-

kaçakçılık . hl~ olmUf, muha- yei Etfal cemi7eti lzmit ıabai 
kem• Deticeamde mun'!n . -!b Hillliahmerle •tlftereken aoo 
ay bapae mahkOm edılmııtir. kadar fakir ye yetim ~oc v 

Verilen maUimata g&re ( Adolf bayramda criydirm k 11z ~ga 
G b ) • • d b" d . . . • e ere ıım· o en 1amm e ır erı tacın didea hazırlıklara baılam ..._ 
teıviki aanayi kanunundan latifa· ı,ur. 

de ederek gümrük resmi Yerme- Kadını Kaçırdılar 
den hariçten bir miktar deri 
getirtmiftir. Fakat bu derileri 
ifleyip mamul haline ıetireceği 
yerde başka.larına utmııtır. 
Neticede alb ay bapıe ve (450) 
lira da para cezaatna mahkum 
ediJmiıtir. 

Fakir Kadınlar için 
Konyada Halk F ırkuı tara

fından fakir kadınlara it temin 
etmek mabadile bir heyet tefkil 
olunmuetur. 

Kaçıranlar Şiddetle 
Aranıyor 

Adana ( Huausi ) - Kazanın 
Aslanlı köyllnde Meclisi Umumi 
Azasından Halil Ef. nin kardeşi 
Kesilmiş, refikasının dağa kaldı· 
nldığından bahsederek ıikiyette 
bulunmuştur. Kadını kaçıranlar 
hakkında ıiddetle takibat yapıl
maktadır. SALAHADDiN 

bir banyo yaptıktan sonra riicudü 
dinlendirmeli, et ve yumurta gibi 
kuTYetli ıeyler yemeli. Amma 
kınkhk " grip ,, Yeya .. tifo " gibi 
bir hastalığın başlanfıcı ise o 
hastalıklara ait şimdiye kadar 
taniye ettiğimiz tedbirleri ve 
teduiyi tatbik etmelidir. 

K~!ç~ Ağrısı ~t!çki 
oyluk yerinin verem olmasından 
lıuıl olan ağndan bahsediyoruz. 

J,.,.etl•ri - Yorgunlukla ve 
geceleri artan, sağır, derin, nö
bet albct gelen bir ağndır ki 
iatinlaat edince seçer ve bazan 
dize kadar yürür. Gittikçe artan 
topallama ve nihayet yiirBmek 
lmlrtgsızlığı. Baldır etleri dumu• 
ra ainr, içeri ç6ker veya dqan 
fırlar. 

s.Npı.,.; - Bet yqmdaa 
on y.paa kadar olan yq ara
ıında mhura gelir. Fena 19da, 
haYunlık, hareketsizlik, kanaızlılr 
bqhea sebeplerindendir. Veremli 
anadan babadan doğmak ta bil· 
ytık aebeptir. Düımek veya bir 
yen çarpmakla da olabilir. 

T.davi - Hasta uzvu hare
ketaiz bırakmak lazımdır. Bunun 
için yeni alet icat olumnuştur,ki 
aakatlamaz Ye ağn vermez. Vü· 
cudQ beslemek ve kuvvetlendir
mek te lazım gelir. 

Çocuk Bağırma-
sı Bunun bir çok sebepleri vsr-

dır. Birincisi dışandan gelme 
harici ıebeplerdir. Meseli birçok 
defalar ıiU emzirenin esvabmdaki 
iğnelerden biri çocuğa batar 
ve yavrucak haykınr. O vakit 
çocutu •oyarak vlkuduna bak
malı Ye anlamalıdır. 

Sotuk, sıcak, fırtına, esvabın 
bllklümleri ve ıslaomıı olmak ta 
bebeklerin haykırmasına acbebi
yet Yerir. 

Acikmaktan bağıran çocuklar 
ekHriya ellerini ayaklannı da 
fazla aallarlar. Çocuk haykırırken 
bacaklarını fazla aallarsa hazim
ıizliktea gelen bir sancıdan en
dife etmeli ve çocuğun inkıbaz, 
yahat amel olup olmadığını öğ· 
renmelidir. O takdirde çocuğa süt• 
ten bqka bir şey vermemeli ve 
ıayet inek sütü veriliyorsa içine 
kaynamış su karışbrmahdır. 

Çocukların kucakta sallan
mak, yahut salıocağa konmak 
itiyadile haykırdıkları da çok 
Yakidir. Y avrucaklan böyle mü
naıebetsiz ıeylere alıştırmamak 
lbımcLr. 

Çocuklal' bir şey aöylemek 
ibtiyacile, fakat konuşmasını 
bilmedikleri için de bağırırlar. 
Zeki anneler, yavrulanmn niçin 
bağırdıjını keşfederek ona göre 
çare batmaktan lciz kalmazlar. 

Kıral F eysal Hz..nin 
Hediyeleri 

Geçenlerde Bağdattan gelen 
bir habere atfen Irak Kıralı F ey
..ı lh. nin Gazi Hı. ne kıymetli 
Arap atları hediye gönderdiğini 
YUllUf, hediyelerin nakti kıyme
tine ait bir de rakam ilave et
mittik. Fakat öğrendiğimize göre 
atlann kıymetine ait rakambrda 
bir zühul vardır. Çünki hediye 
edileo Arap atlarının haddizatın
da çok yüksek kıymeti haiz 
ıiranbaha atlar olduğu haber 
alınmaıtır. 



il Kbm ..... 

[ Siyaset Alemi ] 

Cilıan Umumi 
Bir Ateş Tehlikesi 
Önünde 

Nihayet Çin, ıon Japon te
cavüz:leri üzerine Japonyaya harp 
ilin etti. Fili harp mevcut iken 
böyle bir ıeyin yapılmasa biraı 
gülllnç görünürse de, ne yapalım 
ki vak'a, böyledir. Ve gelen 
bntiba malikmat qajıcladın 

Şanghay 30 - Bu aabah 
saat üçte nazari bir surette 
Çinlilerle Japonlar arasında mO
tareke aktedilmesine rağmen 
makineli tüfenklerin ve mavzer
lerin gürllltilsü geceki kadar 
kesif bir surette devam ediyor. 

MIHarekenln şekli tatbiki 
hakkında otomobille muharebe 
aahneai civarına giden gazeteci· 
lere kaJ'fı tiddetli bir tüfenk 
atqi açılmıı ve geri d6nmeye 
mecbur olmuşlardır. Gazeteciler
den hiçbiri yaralanmam11br. 

Şehrin Çin mahallesinden 
çıkan ve alb "kola aynlan yangın 
timdi birleşmiı ve muazzam bir 
al&v ktıtlesi halinde ilerlemekte
dır. (10) bin köylll beynelmilel 
mmtakayı mubaf aza ediyor. Şan· 
Kay-Şek'in en iyi askerlerinin 
Şanıbay harp aahnesine geldik· 
leri 16ylenlyo,. Sabahleyin ttıfek 
atqinin kesifleşmesi bu kıtaatm 
.. lmainin bir neticesidir. 

Çin Halkı Heyecanda 
Nanldn ao - Stır'atle Şanı••,a hareket eden uker dola 

Çin ukerl trenlerini, halk, 
ellerinde bayraklarla ye istilAcı-
lua karfl ıiddetle mukavemet 
etmeleri içi• bajınprak tepik 
" hfcl etmiftir. 

• 
Çin ilanı 
Harp Etti 

Londra 30 - Çia, japonyap 
ilim harp etmiftir. ,,. 

Şanıbay 30 - iki Japoa tay· 
rare pmili Şanıhaya vlaıl ol..... .. 

Cenema 30 - Çin mOme .. 
ıili il. Yen, Cemiyeti Akvam kl
tibl amumilitine bir nota tevdJ 
ederek Japonyamn Çine kartı te-
caTllz etmesinden dolayı Ja-

rnya hakkında misakın 
10 ) ve ( 15 ) inci mad· 

delerinin tatbikini istemiıtir • 
Mecli8 bir beyanname neırederek 
bu meseleDİD bir tarihçesini yap
mıtbr. 

(10) uncu madde, Cemiyeti 
Akvam aza• olan devletleri yek
diğerinin mlilld tamamiyetlerine 
mntekabilen riayete mecbur tut-
maktadır. 

( 15) inci madde İH husumet 
,a.teren iki tarafın muvafakatine 
llzwa olmadan Cemiyeti Akvam 
llecW ibtillfa halletmiye me-

. &1111 kalmaktadır. 

SON POSTA Sayfa 1 

_.. 

B A B 'I C: 1 B A B 1 B L 1 B Gö,ıül leleri 

.... ~----~----------------------------------Bir Çin-Japon ,Harbı Artık Bütün TürkKızının 
.Şiddetile Devam Etmektedir c~'!~.1 Rum .. Tlırk m. 

Uzak Şarkta bGtGn dGnyayı ate .. •enhllecek maharebehr olama de.letler, Ceeewede Ula •lllhlU'I tahdltt. 
bahaedfyor n blrfbirlnln donanmaaını bu wibl rulalule •akaJe•• e41yori&r. Ba re.ı., Fran ... donaa ..... nın ... 
umanda aldıfl kuyyet ve vasiyetini ıaaterlyor. 

Cemiyeti Akvam- Müşterek Cephe- lngiliz Mathuqtı 
da Heyecanlı ge Doğra Mu? ikiye 
Bır. Celse Londra ao - lngilis bnka- A l' ..1. 

meti, Şangbaydald beynelmilel grı uı 
Cenevre 30 - Dünkü celse imtiyazlı mmtakeJ• tecavtlz edil- Lonclra, 30 - ln,mz efkln 

Cemiyeti Akvamın Çin • Japon memesi hakkında Tokyo b6k&- amumiyeıinin arzusu, lngiltereJI 
meselesine hasrettiği en heycanh meti nezdinde tepbbliate bulun- Mançuri ihtillfmdan mak g6r-
celae olmuttur. Japon murahhuı IDUflur. Bir tecad& yapılacaksa mektir. Maama6h Amerika ile 
M. Sato bir nutuk aöyleniİf Ye yal- bunun lçia evvelden allkadarlara de bot ıeçinmek anma me .. 
nız Akaayı Şarkta değil, blltUn mal6mat Yerilm.ml bildirmlftir. cuttur. Ba ib"bar ile Çin m ... 
dnn,.ada aulhn tehlikeye koyan Ba tqebbtlaten Amerika, Fransa lesinde Amerikanm müşterek 
vak atar karpaında bulunulauğunu ltal haL __ _. __ 
ve Cemiyeti Akvam Meclisinin " J•YI ucnıar etmiftir. bir cephe teşkil arzuaana lngii-
ibtiyatlı hareket etmesi )hım Amerika, Çin İflerinde lngiltere- terenin. Tokyoya Yerdiği nota 
geldiğini s6ylemiftir. DİD hatb hareketine uyar bir bat- hakkmda malimat vererek cevap 

Bu sözler aza &zerinde derin b hareket takip edecektir. ita edilmİf olmam, lntfilz mal 
bir tesir bAsıl etmiştir. Aza, Ja· mul lhampldiflal beyan etmiftir. mehafilini memnun etmfttir. 
ponyanın icabında bütün devletlere Bu noktal aasara Reü Pol Bonkur Maamafih büyük Okyanustaki 
kartı mncadeleye hazır olduğu cevap v.,.lf, J•poa •uraüuı M. lngiliz Dominyonlan Japonyaya 

k ı d P 1 B Adaçl'nla rlyuetl albadaJd bir lıe•.. tevecctlhkir d~dir. 
manasmı çı armış ar ar. o on· tin akıl '* karar ........ oldata;a, lnrllterenia 1..tasr lataadard ıtW 
kur vaziyetin daha ziyade vahim- blnaenaleyla bu tekille Çlal tal•· mlfrft MI conala pıeetelerl Japoa
leşmemesi için tarafeyni tedbir Wnd• balda •Bnaek icap ettllfal yayı alkathyor ve japonlarıa med .. 
almıya davet ettiği zaman Japon ıaylemlıtir• niyete hizmet ettllderlndea bahıecll
murahbuı ıu cevabı vermiştir: Bunun lzerfne Japon mmahhaıa, yor. Liberal matbuat lıe ita •••ete-

.. Çin hOkumeti Cemiyeti Akvam h fibi buıibatl Ye CHrl kararlar lere çatmaktadular. 
mlıakının (10) ve (15) inci madde· alma)'I JapoDy&llhl icat etmeditinl, Star ıazete.ı in ıllllaa mOracaat 
lerfnl ileri .OrdGtfi için iki devletin eYTelce lnıiliı: donaama11 tarahndaa etmeden evvel daha lnıaaJ va11tala• 
anlatma ihtimalleri her umandan birçok Çla ıehirlvlnla topa tutul• ra mtıracaat edllmeıl icap edec•tl 
•İfade azalmıttır • ., mat oldufUDU, bu itibarla Japonya• yolunda fikirler ileri ıürmekte~ir. 

Bu cel1ede, bilbHH Japon murah· DID bir taaaıOle riayetten baıka bir Amerikan Donanmasmm Vaziyeti 
.. ÇI hnkA ti in talepl ri .. ,. vapmadıtaftl .a,ıemlftlr. 
UI, n ume n e ne J i V··•-..+on, 30 - Maailde bula-

it. d k Çf d h el, • Mecliı relı tarafından •--•ha• -.-... 
traı e ere n a a evv mııa· ..,..... 1 nan filodan hareket etmlt olan iç 

kın ( 11 ) inci maddeal mucibince wkuab tıserin• efkarda lalaal olaa muhrip yerlerlade kalacaklardır. Bir 
Cemiyeti Akvamın mGdahaleaial ılddetll he1ecanı lalk6metlerlae bil· Amerikaa muhribi maYI ulan pd .. 
talep etmltk•n yeniden (IS) inci dirmelerl lpn hu iki •mahha.. rek ••kayil taraant edecektir. 
maddeyi ileri ıürm .. ıatn muvafalc da ricada balunmaı " •alt almııtır. [ Harici telrıaf haberlerlmldll 
olmadıtını •• M>aüaOa dlaleallm.. Bunun a..n.• cel• bltmiıtlr. devamı 6 IDCI .. ,tamaada ) 

lan arasında bir mukayese yap
mıtbm. Bu mukayeseden kendi 
milliyeti namına eza dayan bir 
Türk kızı kendisini mildafaa 
ihtiyacını duyarak bile fU mek
tubu g6ndermiştir. 

Bu kilçtık hanım diyor ki : 
11 Rum Ye ecnebi kazı dOnya

ya geldiği zaman, fakir ••,a 
zengin. evine ekmejini ptirell 
bir baba, eYİDİD l üttha itlerini 
-tinde bitiren ve koca11D1 ml
tebalim bir çehre De karfıhJ811 
bir ana, eYde kahkaha, bayatta 
neşe ile karfllqır. 

• Buna JDakabil aaret zblCI. 
riai daha yeni kıran Tllrk kadı
nı, son senelere kadar çocukla
nnm yanında kocumın yGdae 
bakamıyan auçlu bir eair gibi,dl. 
Bil bu analann çoculdanya&. 

11 Evet, amıelerimb hanım ha
nımcıkblar, iyi ev kadını idiler. 
Biz ba vasıflan da kaybettik. Bu
gün bayata atılarak çabpn. bir 
erkeğin kalbini fethederek ileri
de mes'ut bir yuva karmak ~ 
çırpman TDrk kızı asal aizii yara
sını kimseye 1'6atermiyerek Defell 
görDnmiye çahfayor. Gençler -. 
nu biliyor. Kazların ba ıaafmdaa 
istifade ediyor, ve onlarla eftm. 
mekten ziyade eğlenmek içia ta-

DlflP konUfUJW• Kalmam da 
buna biliyor, içleri mlyor, 
fakat elemlerini g&atermek i9-
temiyorlar • Tiirk lnanm 

nq'esini hoppalıkla tavsif edi
yorlar. Bilmezler ki, blHGa ba 
net'• kederleri aaklıyan bir ..... 
keden bqka bir ıey değildir. 

'Jftrk ailaini dllnyanm en 
kuvvetli ailemi yapu TDrk bdı
nınm sadakat ve aamasa idi. 
Biz o analann kazlanym. Fakat 
erkekler eY kurmak emelile de
ğil, eğlenmek arzuaile karpmaa 
çıkıyorlar. Bntün hayali ,... 
kurmaktan ibaret olan kızlanam 
bu gençlerin kurduklan atlara 
dllfflyor ve solup gidiyorlar .. 

Ka1aerl 1 HA YRIYB 

=TAKViM=. 
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iatıhklma doina aittim, bir 11ra 
buldum " dllfGnmeğe bqladım. 

Gecel•Jİll bqımı sokacak 
yeri nerede bulmalı? içme bO
zlilllp aabahlıyabilecetim bir 
delik ftl' mıydı? Gururum oda-

pqkir, allmlf bir çatal baliad• 
g6rlhadller. Kapı açıldı, EY ... 
bibim kadıa bana ikinci hlr 
bardak çay ıetiriyorcla. 

tak detildl, donmak ihtimali 
yolda. 

Aptıcla deniz, alo' bir .akta 
içinde uyuyormUfo YaJYU bu
runla ıemiler Ye clabalar, catla
IDlf kortun •thm li&erinde ince 
yollar kazarak nğa sola kıvılam
lar •çıyorlar ve yollanna devam 
e liyorlarmıı. Ocaklardan çıku 

Mlellifi ı ltnal Ham•an Mtıterdml ı P. S. 

Ve beynim UJlklıyordu ı 
Gak y&znnde kurulan bllyOk bir 
meclis, benim kazanmama karar 
Teriyor: BDyUk bir kazanç, bir 
tefrika için on koron. •• 

Y alnıı geceleyin bapmı ıoka· 
cak bir k6te bucak bulsaydım 1 •• 

Nerede en iyi bannabilecejimi 

düıtınliyorum ve okadar dütlhı
ı:elere dalmıtbm ki sokağın orta 

ıında durdum. Nerede olduğu· 
mun farkında değilim. Etrafında 
bDylk dalplar yllkaelir .,.. ı&t
rerlam deni& ortuanda cluraa bir 

amk gibi olduğum yere ıaplamp 
kalm1Ştım. Bir oğlan guete satı
yordu ve bana bir "Viking" 
azatb ; g8zleriml kaldırdım 't'e 
titredim; Semb'in dGkklnı ISnOn• 
de idim. 

Şiddetle gerisin geriye dan
dtlm ve paketi gizlemek ıçın 

anomde tutarak, kilise sokağına 
bnttın hızımla indim, camekln-

dan görnlmilf olmaktan korka· 
rak şaşkın ve telişlıydım. " lng-

rebet ,, lokantasının ve tiyatro
m &ıillldea pçtim, denize " 

ma danmekten beni meuedi
yordu. S6zilmde11 caymak hatı
nmdan ıeçıniyordu. 8ilytlk bir 

nefretle bu dOftlnceyi redettim 
ve kırmuı koltuğumu habrlıyarak 
ademi tenezztllle gtllllmsedim. 
Ani bir fikir teclaisile kendimi 
iki pencereli bllytlk bir odada 

buldum, vaktile orada oturmuıtum. 
MasaDlll nstünde iri reçelli ekmek· 
lerle dola bir masanm listlinde 
tepsi 16zilmlin 6nlhıe geldi. Man• 
zaralannı değiştirdiler ?Bir bnftek, 
cazip bir biiftek, kar iibl beyaz 

Hulya ve rliyalar 1 Keadl 
kendime \fedim ki timdi ,.. 
mek yiyecek olUl'IUI b...
mın yine rabab kaçacak. 
Ayni humma beynime musal
lat olacak ve yine manum 
bir ıllrll icatlarla mO.cadele zaru
retinde kalacağım. Benim ııdaya 

· tahammnlüm yoktu, bunun için 
yarablmamışbm, garabetim bura
da idi, uzviyetimin 11daya kUfl 
nefreti vardı. 

Alqam olunca belki bir yata· 
cak yer bulabilirdim. Aceleai 
yoktu. Nihayet gider, ormanda 
bir yer arardım, ıehrin her tarafı 
emrime amade idi, haYa da 1o-

dumanlar havada d6ntıyorlar Ye 
makinelerin piston ıealeri nemli 
havada donuk bir gürtlltü çaka
nyorlardı. Ne günet var, ne de 
rllzglr; arkamda bulunan apçlar 
ıslaktı ve tlsttınde obırduğum ama 
nemli ve soğuk. V akat geçiyordu. 
Uyuklamıya baıladım. Yorpn
dum ve sarbm biraz llşllyorda. 
Az ıonra ı&zlerimin kapandıtım 
lıiuettim ve onlan kendi haline 
barakbm. 
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Harici Haberler 

imanlar Ne 
Fikirdedirler? 

Berlin, 30 - Matbuat. Çin nka· 
JİiDİ fazla takip ediyorlar. Sol cenah 
p:ut•leri .adece ~elen haberleri 
kaydediyor. Liberal gaxetelcr, J pon• 

ilan ılddetle tenkit ediyor \•e bu ha
reketin barutu ateılemek olduğunu 
9ÖylüyorJa,.. 

Gaıet dö Voı he diyor ki : "lkl 
taraf çarpıtırken murahhularının 

Cemiyeti Akvamda mOzakere yap· 
.. ıarı ıarip oluyor. Şanııhay yangını, 
Mitin cihanı ateı• verebilir • ., 

Berllner T ageblat ise ıunlan 

ruıyor ı Şanı hay Beledi)• Refıl 
Japon metalibinl kabul dtiktf'D ıoa.· 
n Japonlann yine hilcum etmeleri 
.. yam dikkattir. Boher Kuriye de 
fU mütaleadadır ı Çin maan.am bir 
•illettir, fakat iciıdlr. Bu aczinden 
4olayıdır kt ümitai~ kalına büUln 
.U.an için bir tehlike teıkll edebilir. 

Berlinu Boraer yasıyor ı Japoa• 
a..., ıon derece rcalilt olduklarını 
t.pat ettiler. Çin de hareket• geçmek 
Cihan diplomaalıinf n baıka taraf
larda meuul olmuıns beklediler, 
FranH ve lngiltere bir kenarda du· 
f9JOr, Anupa bina11 çatırdadıtı 

ili• Amerika da kuvvetini 
Uaall Şarkta iıraf etmek lıtemi• 
'JO'• Etmek iıterH bile bunun için 
tolr dlıOnecektir. 

/ngiliz 
Başvekilinin 

Tavsiyesi 
Londra, 30 - Ba vekil M. 

Mak Donald irat ettiği bir nu
tukta Çin - Japon hadi elerine 
temas ederek şunları söylemiştir. 

- Kimseyi tahtie, hiçbir ta· 
rafı iltizam etmiyorum. Büyük 
laiikümetlerin sulh yolunda sar
fettilderi gayr tlere rağmen \'U-

lmbulan bu can sıkıcı hldiselere 
teeuüf eylerim. Alakadarları kı
lmçlarını kınlarına koymıya, milı

klllerlnin hallini his ve aklı ıe· 
limin iradesine terketmiye davet 
Kerim. 

Yeni Avusturya Kabinesi 
Viyana 30 - Yeni A vustur· 

p kabinesi ıu ıekilde teıekknl 
•lph: Başvekil Ye Harciye 
9a1r1 M. Bnrıek, Dahiliye naım 
a Yiokler, Maliye nazırı M. 
V.,clenhofr, Ticaret nazırı M. 
Heni, Ziraat nazır M. IJolfustur, 
M. Viakler mUstena, bUtUn kabine 
.... Sırbistan Soıyalist Fırkası
• mensuptur. Eski kabineden 
Mis kiti yeni kabineye dahildir. 

Fransada Heyecanh Bir Şayia 
Paris 30 - Harbı Umumide 

Alman ordusunun bUyük kuman
-.ı.nndan olan Mareşal Ma
buen'in Pariste bulunduğuna 
4alr pyialar çıkmıştır. Entransl• 

jM ıaıeteıi bu pyiaJarı tekzip 
etmekte Ye bu haberin Berlinden 
il.ciride gitmek Ozere Parise 
.....,... Madrit Müıteıarı F oa 
llakenzenden ralet oldutunu 
llJlemektedir. 

395 Milyon 
Kazanan Kız 

Belgrat 30 - Belçikanın 
Zagrap konıoloıu, oradaki bir 
ıenç kıza, Kıraliçe Hanriyatın 
YarİIİ olduğunu, müteveffa Bel
~ka Kırah Leopolun zevcesi olan 
Hamiyetten kalan 395 milyon 
frangı alması için teşebbUslerde 
bulunmasını bildirmiıtir. 

SON POSTA 

KIT APLAR ARASINDA 

Doktorluğa Ait-İlk Yazılan 
• 

Eserler Istanbuldadır 

Ağırlığınca 
Şehrimizdeki kUtnphaneler ba

ha biçilemiyccek kadar lcıymetli 
kitaplarla doludur. BuıUn altı 

Avrupa payitahtındaki kitaplann 
miktarı ancak ( 8,529,000) o1dutu 
halde, islim medeniyetinin itill 
zamanında Bağdat, Kurtube, Ka· 

bire, TrabJus am ve Meraıadald 
kitapların miktarı ( 6 ) milyonu 
mütecaviz idi. Bu kitapların hep
ıl el yazması idi. 

Harunurreşit Ankarayı istill 
ettiği zaman Ankaradan Batdada 
200 bin cilt kitap g&ndermlfti. 
lıtanbul payıtaht olduktan soma 
bütün Şarkın en kıymetli ve de
ğerli eserleri burada toplanmaya 
başlamıştır. Bugün kütüphane! ... 
rimizde Avrupa mUstcşriklerinla 

g6züne ilişmiyen binlerce kıymet• 
li eserlerimiz vardır. Bu eserler• 

den birçoğu da bugUnkü Garp 
medeniyetinin ilk temel taıı ya .. 
zifesini görmüılerdir, meseli 

Anavarzah Diyoskoridesin Arap
çaya " Haşayiş tercümesi " İsmile 

naklettiği tıbba ve nebatata ait 
~seri bu meyandadır. 

MilAdın 64 Uncu senesinde 
Adana vilayetine tabi Anavarza 
ismindeki şehirde doğan Diyo ... 
koride• 1838 sene evYel bu Heri 
Rumca olarak yazmıştır. Kitabın-
da, tıbbın mucidi olan Hipokra· 
tın esaslarını kabul etmiştir. 

Diyoskorides'ten 67 ıene ıonra 
Bergamada doğan Calinos 11muh· 

-telif milletlerin tıbba ait 14 kita· 
bını okudum, bu kitap kadu 
mükemmelini rörmedim,, demek
tedir. 

Avrupalı bir Alim de 11 eğer 

bu kitap olmasaydı bugtınka 
tıp ve bugünkü Avrupa meda
niyeti olmazdı ,, demektedir. 

lılim medeniyetinin parlak 

devirlerinde Abbasi Halifeler
den Mc'mun Ye Mlltevvekkil 

kıymetli eserleri HUneyn isminde 
bir hıristiyana tercllme ettiriyor
lardı. Mc 'mun Hüneyne ayda 

beş yUı albo maaı ve ayrıca 

yazdığı kitapların ağırlıjınca 
kendisine para Yeriyordu. 

Bu kitap tercUme edilmeden 
Mc'mun ölmtışto. MOtevekkil 
Halife olmuş ve Hunini de yanı-

na Ba.ştercUman olarak almıfb, 
lıtepan Jbini Basil nammda 

Esham 
Düşüyor 

Londra 30 - Akıayı Şark 
vekayiinin esham borauı Uzeria
deki biuedilmekte, lngiliz devlet 
eshamı düımektcdir. Japon Çin 
eshamı da tenezzül etmektedir. 
lngiliı • Amerikan ticaretinin Ak
aayı Şukta tevlit edeceği netice· 
si tetkik edilmektedir. 

Berlin, 30 - Bcrliner Tagab
lat gazetesi, Çin hariciye nazırı 
M. Şan nın Şanghaydaki muka· 
vemet hareketinin başına geçm .. 
sine fevkalade bir ehemmiyet 
atfetmektedir. 

Altın Verilen Bir Eser •• 

Y•hrdaı Beıasıı, Aı•iula: 
Fotllıt•lıl Mill•t lı.iitüpla•ıı•l•ri 

bir h"iatiyan Huneyine muavin 
olarak verilmişti. lıte yukarda 

bahaettiğimlz Ha,ayi, tercü-
mesi f ıtepan tarafından ter· 
ctlme edilmiş ~c Huney· 
nin tashihinden geçmiştir. Ter· 
cllmanlar Halifeden fa:ıla para . 

almak için kitap atır olsun diye 
kalın klğıtlar llıerine yuarlardı. 

Bu kitap 621 hicri tarihinde 
Abdullah lbni Faııl namında bir 

zalte iken 818 aeneainde Şa•nda 

M. 2den 
Ümit Yok 

Londra, 30 - M. 2 tahtelba· 
birinin tahlisiyecilerinin çahı· 
makta eldukları me•kle çok uıak 
bir 7erde aenlş yağ lekeleri 
K6rillmUıtür. Lekelerin bulun· 
duğu yerde tabarriyat yapılması 
için emirler verilmiştir. M 2 nin 
ceryanlar tesirine kapıldığt ve 
depolarının sakatlandığı ıanne· 
dilmektedir. Dalgıçlar vak'a ma· 
hallindedir. Torpito muhripleri 
ye ıloplar denizin dibini tara
maktadırlar. Fakat ümit kalma
mıtbr. 

Ahmet lbni Ali isminde bu zabn 
eline ıeçmif, oradan da Sultan 

Mahmut ktitOphanesine gelmiıtfr. 
Bu kitap billhare Ayasofya 

kütüphanesine hediye edilmiftir. 
Elye•m Ayasofyada 3702, 3703 ve 
3704 numaralarında kayitli bu
lunmaktadır. 

Kitabın UçUncU cildinin ba
tında Diyoskorides'in yailı boya 
bir resmi vardır. ikinci cil te 

bugünkU ec.ıanelere benziy n 

mükemmel bir eczane resmi var· 

dır. Diyokoridea malum olan dün-o 
1• seyahatine çıktığı xaman ya

nma ro11amlar almış ve her 
bulduğu nebatın yaı ve kuru 
iken resimlerini yaphraralc kita-
bına koymuı ve nebatlann ha· 
yanını ayrı ayrı tetkik etmiıtir. 

Kitapta şarap fulında 62 nevi 
ıaraptan bahsedilmektedir. 

Bizans İmpratoru Ermanyoı 
AbdOrrahman Salise birçok Rum
ca kitaplar hediye etmifti. Bu 

meyanda Diyoıkoridetin bu kj. 

tabının Rumca aslı da vardır. 

Abdurrahman Salis bu kitabı 

ikinci defa Kurtubede Nikola iı· 

minde bir şahıa tercilm• ettir
miıtir 

Endü10ste tercöme edilen bu 
kitabın ulı bugün dünya yO· 
ıtlnde yoktur. Bağdatta tercüme 

edilen nüıha da yaıdığımız gibi 

Ayaıofya kütüphanesindedir. Bu 

kitap Utinceye, billhara birçok 
Garp Jisaalarına tercüme edil· 
miştir. 

Hindistanın 

Vaziyeti 
Bombay 30 - Kongre taraf

tarlarından bir kıımı nllmayit 
yapmaya teıebbUı etmif Ye poliı 
bunların (berine aleı açmııtır. 
Bir kiıi ölmüf, yirmi kiti kadar 
da tehlikeli ıurette yıralanmııtır. 

Keımir 30 - Kotli ıcbri çar• 
ıamba ,UnU binlerce müselllb 
kıyamcmın taarruu uğramış, asi· 
ler askerlerle müsademe etmişler 
ve bankaları yağma etmişlerdir. 
Asilerden liç kişi almüş yağmaya 
nihayet veril mittir. Halk poıte 
binaıına ateş vermittir. 

K&nunuaani 3 J 

I Dünyada Spor 

Lehistanda 
Faaliyet 

Lehistan Futbol F edera.,.. 
nunun neırettiii bir iıtatlstrk 

raporuna röre: 

Polonyada (705) ldüp v 

(41430) oyuncu mevcuttur. 

Bu klllplerin hariç takımlarla 
yapbklan temaslann adedi pim;. 
diye kadar (85) i bulmuıtur. 

Polonya ıampiyonası ıÇWlı 
birinci ~ıınıf klüplerin yaphja 
maçlann basıJah ( 1 ,200,000) f ralt 
tvtmuttur. 

Kış Müsabakaları Açıldı 

Şiddetli bir kar olmasına rajı
D Amerikada kıt olimpiyadrna 

hazırlık mUaabakalarıaıa resıdi 
kfiıach yapılmııtır. 

Bu milaabakaların cery 
edeceji mahallin inıası Ameriw 
kaWua beş buçuk milyon do)aı• 
mal olmuıtur. 

Macarlar Mısıra Gidiyor 
Enelce bildirdiğimiz veçlıil• 
oyua için Mısıra aidecek 0Ja11 

F. T. C. Hunpria, UJPeft gibi 
Macariatanın en meşhur klllpleri 
oyuncularından müteşekkil muh
telit takım ldmanlanna başlamış
tır. 24 klnunuaanide amatBrlor
den mürekkep bir muhtelite kar 
ilk maçını yapan bu takım (14·6) 
gibi çok yiikaek bir farkla ralip 
gelmiştir. Peşteye davet edile 
Wiener Spor Club bu muhtelitGt 
karıı bir oyun oynıyacaktır. 

Macar Federasyonunda Jstif 

Macar Futbol Federuyomıı 
ıeçen cumartesi gUnll fevkall\d 
bir kongre aktetmiıtir. lktııadi 
buhranın tevlit ettiği vaziyetin 
önüne geçmek için heyeti umu
miyenin federasyona vbi ıallhi..
yct verilmesi talep edilmiftlr. Buı 
teklifin kabul edilmemeal llzerinaı 
Macar Federasyonu iıtifa et, 
mittir. 

Merkezi Avrupa Kupası 

Kinunuaani 1932 aibayetbad 
Tiryeatede toplanacak olan M6rcı 
kezi Avrupa Kupuı Konfenn-. 
içtimaa iştirak edecek baza men.c 
leket mnmuaillerinin bu tarihte 
relemlyecekleri anlqdchğındalll 
talik edilmiştir. Konferansın 21 
ıubatta Viyanada toplaamasc 
muhtemeldir. 

Zenci Bravon MağlOp 

Loı Anceloata Filipiali SCl"f. 
boka6re matl6p olan dtlnya ...
piyonu Zenci Hl. Bram arbk 
eıki kabiliyetini kaybettiifnl A...
rtka ıazeteleri yazmaktadır. 

Yeni N•ırlgal 

Mimar 
Bir ıeuedenberi muntazam " 

senıin bir mlladerecat De iatlpı 
etmekte olan bu mealek ve san'at 
mecmuuanın klnunusaııi .. , .. 
lntiıar etmiıtir. Mecmuada ıerü 
münderecat gerek nefaset ltiblın 
ile büyük bir teklmül görUlmeJ<, 
tedir, okuyuculuımıza tavıiy• 

ederiz. 

,---
Ekmeğinizi tartırınız. 

Narh tartı üzerinedir. 
Aldanınayınız 1.. 
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l Dünyanın 
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Gırtlağa Kadar Nasıl Ele Veriyor? j Hayatın Güzel Bir Tablosunu Bulacaksınız 

Makineden · · ~,.,...~~1.'1!!""1'1 Japonlar 
Kalp 

Amerikalılar nihayet makin .. 
aen kalp yapmıya mu't'affak ol· 
muşlardır. Bu ıun'i kalp, tama• 
men kalp ıeklindedir. Bir tulum• 
ba ile lılemekte ve kanı alıp 
•ermektedir. Bu ıun 'I kalple ki
pek, sıçan, tavşan ıibi buı bay• 
Yanlan yqatmak mllmküa olmu.
tul!'. 

Demek ki yarın tsbUrgUıı 
dltimizin yerine takma diı tak
tıklan aibi, kalbimizin yerine de 
takma kalp aıçirebiltcıklordlr .. ,,. 
Hastahanede 04/unu 
Tanıyan Ana 

Geçen 2'fin Londrada bir oto• 
mobil kazası olmuş, genç bir 
delikanlı bir otomobilin altında 
kalmıf. Vak'a muhallinde bulunan 
bir kadın yaralıyı kaldırbp bir 
otomobile koydurmuş ve hutaha· 
aeye götllnntış. Kazazedenin yliztı 
çamur içinde kaldığı için kendisini 
tanımak mUmklln değilmiş. Has• 
tanede gencin yüzünll temizle· 
Jiııc:e kadın çığlık kopararak 

yere yıkllmı~. l .L , zoita Mr etsaıM:a, 'I r 7 

Meğer getirdiği kazazede 
r• o r rıt'I ~ 

M•tıtr ·
1 m S'tt ••• 

kadının kendi oğlu imiş. Genç 
bir iki ,nn içinde vefat etmif. 

* Piyano 
Hırs121 Ele Veriyor 

Geçende Şikagoda bir mağa· 
zadan palto çalmakla maznun 
bir kadının evinde taharriyat 
yapılıyormuş. Polisler evin d&rt 
kötesini aramışlar. Her tarafı 
tlidik didik etmiıler, birıey bu· 

lamamıılar. 
Meyuaen çıkacakları ıırada 

polisin biri piyanoya oturup bir 
hava çalmak istemiş. Fakat diş· 
ler oynamıyor. Piyanonun kapa
imı açmıf. Meter kadın paltoyu 
oraya aaklamıı delil mi imiş! 

Cani mi 
Alim mi? 

-• 
ltalya, dünyanın her tarafına 

telgrafla mlracaat ederek Marlo 
Bruneri lıminde bir caninin te'f
kifinl talep etmektedir. 

Bu adamıa hilraye.i çok ı•· 
riptlr. 

İtalya harbe girmeden bir ıe· 
De enel, ltalyamn meşhur Kri
monologl ilimlerinden G iuliu 
Kanella bir r pıel kadın ıev~r. 
Genç kadının aileden kalma 
kaıklerinde bir sene kadar yatar· 
lar. Harp ıelince profesör, herkes 
ıibi, aıker olur. Sonra harpte 
kaybolduğu bildirilir. 

Dokuz sene evvel yırtık elbi· 
ıeli perişan bir adam dul kadı
IUD' kapısını çalar. Profesör olduğu 
•• hafızasını kaybettiği anlatılır. 
Tekrar birlikte yaşamıya başJar· 
lar. Oç çocuk yaparlar;. 

Fakat bir glln ispanyadan 
biı- haber ıelir. Orada profeaö--

İngili:ı gaı:etelerinden birinin 
muhabiri yazıyor: 

" Dllnyanın en büyük vapur• 
)arından birinin güvertesindeyiz . 
Nevyorka giriyoruz. Uzakta yeni 
yapılan ve semaya ok gibi yük
selen yeni binayı görüyoruz. 180 
metre uzunluğunda muazzam bir 
mimari abidesi. 

Şehre çıkıyoruz. Yarabbi bu 
ıebre ne olmuf 1 Her tarafta bir 
ôl6 ıtikôlu var. Bu tehir ölmUt 
mü? Bu muazzam binalar, snkat
larile Mısrın ehramlarını hatırla
tıyor. Hiçbir tarafta aes yok. 

Otomobilimiz şehrin merke· 
sindeki otellerden birine doğru 
ilerliyor . Sokaklarda kimıeler 
yok. Arada sırada sarı benizli, 
ıoluk bakıtlı inıanlara rast geli· 
yorus. Biz.• hayretle ve haaretle 
bakıyorlar. 

" Evvelce Nevyorkta aylarca 
yaşamııbm. Zengin fakir aemt· 
lerini tanımıştım. F~kat şimdi bu 
ıehri tanıyamıyorum. Ne olmuı 
bu tebre. Bir vakitler ıokakla
nnda bir nehir gibi akan oto· 
mobiller ızalmış, yollarda mlir~r 
ubur kötürilm bir hal almıf. En 

Olu Şehrin Ehramı j 
Her şehrin huıaıiyetini gös· 

teren bir sembol& vardır. Pariıin 
embolil Eyf el kulesi, Londranm 

Nelson ıütunudur. Nevyorkun aem· 
boltl de yeni yapılan Empire bina· 
ııdır. Eyfel kulesi bu bina yanın
da bir oyuncak gibi kalır. Bu 
bina, yükıeklere çıkmak lıbyen 
Ye gözü doymıyan Amerikan 
zehniyetinin en kuvvetli ifadesi· 
dir. 

Fakat bu muaı..zam abide bu-
gün Mısır ehramlarına benziyen 
bir mezar halini almııtır. Şuna 
bir bakınıı. Katkat llatüne, ıö
zllnüzün iriıemiyeceği noktaya 
kadar yükseliyor. Tepesinde altın 
allabıoı temıil eden atlından bir 
kubbe. Fakat içine giriniz. Asan .. 
ıörlerinin bir kısmı işlemiyor. 

.. Binlerce, t.inlerce odalarıntn ya
r111 boş ve kiralık. Bunun gibi 
diğer birçok büy~k binalar mil
temadiyen mOşterı arıyorlar. Ya
zıhaneler hergtin biraz daha bo
ıahyor. Silkô.n kuJ~Jerl, yeni dev· 
rin ehramları. 

Boş Dükkanlar 
hüyUk caddeden bir otomobile Amerikalı iyi •ilenmiye, ıyı 
çarpmak tehlikes: <t maruı kal- yqamıya ahtmııtır. Onun için, 

.a::•m=a=k=sı=z=ın=g=eç=e=b:.::il=ir=si=n=iz=. ====--? bir anupalanın tabii addedeceti. 
bugtınki mahrumiyete katlanamıyor. 

rUn bir kadmı aldathğı, ıimdi 
poliı tarafından aranmakta oldu· 
p bildirilir. Kadını aldatamn 
profesör olup olmadığı hakk1nda 
t.ıhkikat yapılır. Haber tahakkuk 
eder. Adamcağız tekrar mahke
meye verilir. 

Şimdi İtalyan zabıtasının ara
dığı adamın, kendisine profesör 
süsü veren bir başkası olup olma· 

dıtıdır. 

Dlln dolaıtığım sokaklarda gör~ 
düğüm boş dUkklnların bir liste· 
sini yapmış olsaydım, yeldin 
ıizi de korkutabilirdi. ° Kirahk 11 

lAvhalar, her taraftan tehlike 
işaretleri gibi görünüyorlar. 

Denbilir ki bütün dükkanlar 
boş, yalnız biri işliyor: 5 - t 5 
kuruşluk nmgaıa. Bu mağazayı 
belki bilmezsiniz. Burada_ iğne-

den, elbiseye kadar herıey 5· 10 
kurut arasında sahlır. Bu mağa· 
ıaların mllşteriylo dolup boşal· 
muı, biı;e buhranın şiddetini 
anlatan en iyi işarettir. Bu ma
ğazalardan birisine giriyorum. 
Kapıya kadar dolu. Düne kadar 
bu mağazaya girmeyi teneızUl 
ıayacak aile kadınları, tezgahtan. 
tezgaha kotap yeni sene hedi
yeleri alıyorlar. 

Buradan çıktıktan sonra bir· 
kaç moda mağazası geziyorum. 
Bu müeııeseler eskiden bir elbi· 
ıeyi 500 dolara sattıkları ıaman, 

kendilerini büyUk iş yapmıı 
.ıaymaılardı. Fakat o günler geç.

ti. Şimdi içerde ainekler avlanı
yor. Ne ılren, ne çıkan. Elbise-

lere bakıyorum. Birinin üzerinde 
51 dolar yazılı. Fakat kaplda 
ıu ipret var : " Hiçbir teklif 
reddedilmez.,, Demek pazarhia 
•• fiati kırmıya haztrdırlar. 

Kundura mağazalarını geıiyo
yorum. Yok pahasma ıatıyorlar 

ribi birt•J· Bunlardan blriain• 
ımyorum. Bir çift konduranın 
flatinl aoruyorum. 

- 10 dolar efendtnı .. Ne. pa· 
hah mı, ıek.iı. veriniz efendim, 
oda m• pahalı. 5 veriniı Beye

fendı. 

Ne oluraa olsun ellerinden 
mallarmı ç1karıp paraya çevır· 

mek iıtiyorlar. ÇUnki bankalara 
borçlarım ödemiye mecburdurlar. 
Aksi takdırde ıflAı, 'Iimistoklün 
kıhc• gibi başlarmm ucunda 
duruyor. 

fıte bugünkil Newyork. İşle 
ıiıc dDnyanm en büyük ıehri : 
Beş YC kiralık. 

Kızlarını Satıyorlar 

japonyanm prk Te garp 
amıtakalarında mlithiş bir kıtL h 
nrdır. Bu yllzden aileler kızlarım 
abyorlar. Bir ay içinde yalnı:ı: 
bir ka .. bada -469 kız ıatılmıf, 
100 tanul barlarda namuslannı 
satarak yerletmiftir. Bir kısı• 
fiah aoo lira He 800 lira aruıa

da detifmiıtir. 
Japonlarda im aatmak eıld· 

den riayet edilea bir an'ane leli. 
Son 1amanlarda terkedilmifti. 
Kıtlık 't'e bahram bu emld an'~
DeJİ tekrar ihya etmiştir. 

Mançuride 

Etleniyor/ar 

.. 

Japonlar lıgal ettikleri aaha
larda Çinlileri baıtan çıkaf.. 
mak için, onlan içkiye, afyonaı 
•e sefahate sevkediyorlar. 

Büyük şehirlerde kumarha· 
aeler, m~yhaneler, barlar açıl· 
mıştır. Bu sefahat yerleri Japon 
poliıinin nezaret ve himayesi aJ.., 
bnda iılemektedir. Mukdendo hu 
beı dükkinda bir meyhane Teya 
kumarhane açılmıştır. HefJeJ 
meydanda yapılır. Sokaktan g• 
çenler pencereden bakıp içerdekf 
ıaefahatı 1eyredebWrler. Buralarda 
kumar oynanır, afyon çekilir. Po~ 
lia kanımaz. Fakat buralara Ja:· 
ponlann girmemi ıiddetle menı· 

nudur. . ' ~ •• 
Avukat Ve Doktordan 

Hırsızlar 

Pariste geçen pn b8yUk blı 
hırsııhk vak' uı oldu. Zabit. 
derhal faaliyete geçti. Bir lki 
gUn içinde hırsazları yakaladı. 
Bunlar dört kiti idi. Tahkikat 
aeticeainde bunlardan tlçünfla 
avukat, birinin doktor olclup 
anlaşıldi. Ve lıınıslıtı if•lzl~k •• 
ihtiyaç ıaikasil• ıü16k ettikleri 
tahakkuk etti. 

* Kadınlar 

Daha Çok 

Yalan Söglerler 
Amerikada nahiyat profe16r

lerinden biri kadınların erkeklere 
alsbetle daha çok ve daha kolay 
yalan a6ylediklerini teabit etmiflir. 

Kolumbiya Darülfllnunu mu
allimlerinden olan bu ıat di
yor ki: 

'' Kadınlar, daima bqkalarmı 
rencide etmemiş olmak, yahut 
kendi kusur ve ayıplannı baı· 
kalarınna g6stermemiş olmak 
için, yalan s3ylemeği tercih 
ederler. Bunlar zararsız yalanlar
dır. Bu onların yapılışlarmın bir 
icabıdır. Bundan kendilerini kur-

taramazlar. " 







10 Sayfa SON POSTA 

Umumi Hap 
Nakleden ı H. R. - 11 

- Kızım Doktor: Semi Ekn•• -

Alman yanın 
Bir Postacı 
Awıturyalılara göre Sırp YA• 

purlanndan Avusturya askerine 
ateş açılmıştı. Alman er-
kanı harbiyesi ise Ruslana, 
ittifakın yürllmeai liiıumuna 

ısaret olmak &zere doktorlann 
eç civannda kuyulara kolera 

basilleri döktOkleri yualdı. Bu 
kabil raporlar bir ağuatoa gtınQ~ 
de biçbit şairin muhayyeleaine 
nasip olmıyacak kariha vllaati ile 

bir tablo vilcuda getirclL Herkesi 
lcaplıyan korku içinde pya en 
büyük projöktörlerle pide, yer
de, n yeralbnda dnımandan bir 
eser aranırken, yalnıı Stfttgart 
polis mndnrn keyfini aabafua 
etmektedir: 

Bulutlar, tayyare: yıldızlar 
kabili 1evk balon: paralanmq 
bisiklet parçeleri bomba enkaza 
zannediliyordu! ... .. 

Diğer bir yol açılmtşb. Alman 
se erberliğindeki ihtiyat ve bunun 
bir cepheye matufiyeti lSnilndo 
henüz nUfuzlannı muhafaza eden 

Parisin sulh taraftarlan içia Ye

sıle bulmak ve Fransanın harbe 
gırmesinl geri bırakmak müm· 
kiln görünüyordu. Tehlikeye 
m ruz olan memleketler içinde 
yalnız Fransa, sosyalistlerin zorile 
askerlerini huduttan on kilomet• 

re daha içeri ç.ekmiıti, fakat ba 
hükümetin sulh aradığından detil 

ilk vesilede lngilterenin karmm 
alabilmek fikrinden ileri geliyorda. .. 

Almanyanın Parla Seflrbıla 
ro u bir postacı menzileaine dcq. 
muştü. Şu fark ilo ki bunun 
tevdi ettiği muharrerat kapah 
zarflar iç.inde değildi. Rusya 
Almanya muharebesi kaJ'flSında 

bitaraflığı muhafaza edip etml· 
yeceği hakkında ıorulan ıuale 
Fransız hükümeti tarafından me
oafiinin icabına göre hareket 

edı eceği cevabı verilmiıtl. Ba· 
nu , Rusyaya ifraz edilmİ.f olan 
milyarlann ifade ettiği mina 
dü unfi}ÜnCO iki taraflı Ye her 

iki manası itibarile doğru, olduk· 
Q8 güzel bir cevap olduğu tu
tik edilir. Fransa hariciye nazırl 
bu sual vo cevaptan bir giln 

sonra Alman sefirinin hareketini 
daha ziyade fevkallde buldu, 
ıuaıi tehdit manasına alda " 
aefirin anbean puaportlanm İ9-
temeaioi beklemiye bqladi. Fd
hakika sefir zuhur etti Te sadece: 

- Harekete haıınml 

Dedi. Aynı gtlo Berlinde 
Fransız sefiri Kambondan P.uise 
relen telgrafnamede telgrafların 
Paris - Berlin istikamatinden bo-
zul~ gelmekte olmasına mebni 
art kendi rey ve ten-
11bı dairesinde hareket etmesi 
lazımge\diğioi, pasaportlarını is· 
temeyi düşünmediğini, kendisinin 
kovdurblmasını beklerf iğini yazı
yordu. Her iki sefir mensup ol
dukları ittifakların mahiyetine 
~&re harelceti ihtiyar etıaitlerdi. 

I' 

P aris Sefirinin Vazifesi 
Menzilesine Düşmüştü 

Franq ile ortlmana nf •rlMr lıale kogm111tıa 
manbk ta bunda idi, ta ki - Seferberliğe ben daha 
istimdada mahal bulunmuı olaun. sonra teşebblla ettim, iddiasında· * dır. Fakat bu, itlerin iç yüzll bir 

Diğer taraftan Pariste Gçn ıaabn akrep ve yelkovanı daha 
kırk geçe, Berlindo ise aat beş· sonraki merhalede mana ifade 
te seferberlik başlamıfbr. Burada ettiğinden bu bapta Sazanof 
da her iki milleti uzun uzadıya gibi: " Bu ruznameciliğin ne 
ihtiJ fa düşllrecek bir mesele ehemmiyeti var? diyebiliriz. 
vardır her iki tarafta: ( Arkası Yar ) 

Nevyork Belediye ini 
Mahkôm Ettiren KadJn 

Şu huta koltupaa aunmıt 
ı&rdntnnos kadın "Nevyork,, un 
zengin akar nhiplerinden biridir. 
Ayni zamanda da fakirlere karıı 
göstermekte olduğu yardım ile 
tanınmiştır. Adı Fanie Glscbdir. 
Burada sargılar içinde yatmakta 
olmasının sebebine gelince: 

Madam Fanie Gisch geçen 
hafta Nevyorkun tenha tokakla· 
nnın birinden geçerken Beledi
yenin süprüntü kamyonlarından 
birine rasgelmiş. SUprüntilciloün 
biri kamyonun üstnnde, diğeri 
bir evin kapısının önUnde, aüp
rilnttı tenekelerini alıp Yermekle 
meı1ıul imişler. 

Ba ıırada bofafan ıOprontQ 
tenekelerinden bir tanesi botal· 
tıldıktan ıonra kamyonun Gstün
de duran adam tarafından kapı· 
DID anOnde beldieD arkada· 
şana atalırken yolunu tatırmıı, 
tam o sırada oradan geçmekte 
olan kadının bqına isabet etmiı. 
Kadan dnıup bayılmıf, derhal 
bir teskereye ko.,ularak basta· 
neye götürülmUf. Fakat bereket 
versin yara ağır değildir. Birkaç 
glln içinde iyileşmiş. 

Fakat bidiseoin arkasına ba
kınıı: 

Madam F anie Giacb bastane
d•• çıkar çıkmu derbPI mah-

Klnuauaaai 31 

YE 
Bu Sütunda Hergün _J 

Nakıli : il. Feridıın 

Kardeş Nasihati 
Cudi: 20 yaşında 
Belma, hemşiresi: 25 yaşında 
Cudinin odası. Öğleden sonra. 

Belma hiddetle girer. 

-1-

Belma - bonjur Cudi. 
Cudi - Vay.. Safa geldin 

elmasım. 
Belma - Seni nıçın ziyaret 

ettiğimi tahmin et bakalım? 

Cudi - lmkinı yok. 
. Be ima - Kocam bana hıya

net ediyo. 
Cudi - (Ukayt) vay çapkm 

ftY •• 

Belma - Bu kadar mı? 
Cudi - Başka ne diyeyim? 
Belma - Sen galiba, bunu 

biliyordun. 
Cudi - Çoktan! 
Belma - Tabii beni banği ka

dınla aldattığını da biliyordun. 
Cudi - Tabii.. Kocanın met

reslerini tanırım. Böyle ıeyler be
nim gözümden kaçar mı? 

Belma - Demek bu bana 
ilk hıyaneti değil? 

Cudi - Maalesef hayır me
leğim. Bu kadından evvel birçok 
kadmlar ıevdi. 

Belma - Ya?.. Vay alçak, 
ıuratsız, namussuz, hayasız herif! .• 

Cudi - Demek sen şimdiye 
kadar g&z.leri kapalı geziyordun? 
Bu sefer nasıl oldu da farkına 
vardın? 

Belma - Orası haizi ehem
miyet değil.. Demek kocamı 
elimden kaçwrdıml 

Cudi - Şimdi ne yapmak 
fikrindetin? 

Belma - Tabii ayrılacağım. 
Cudi - Bakalım kocan buna 

muvafakat edecek mi? 

Belma - ister etsin ister et• 
mesin. Ben bir kere bunu kafama 
koydum ya çabr çatır ayrılırım. 

Cudi - Bu kadar kolay de
ğil... Ne ise.. Aynlclığını farze
delim eline ne geçecek? 

Belma - Elime no geçecek, 
biç. O heriften kurtulmuş olurum 
işte okadar •• 

Cudi - Evet, fakat bu ku,... 
tulmaktan miltevellit memnuniyet 
çok eürmez. On gün, on beş 
glln okadar.. sonra yaptığına 

piıman olursun. 
Belma - Ben mi ? Asla 1 
Cudi - Bilyük söz ıöyleme-

senel Hayatta insan diişünmeden 
yabbğı ıeylere daima nadim olur. 
Öfke ile kalkan ziyan ile oturur 
derler, mqhur a6zdllr.. insan 
bir ıeyin kıymetini elinden git
tikten ıonra anlar.. Bir kadının 
aevdiil erketl bu kadar kolay• 

kemeye mftracaat ederek Bele
diye aleyhine bir da'fa açmif. 
Taıminat olarak ne lsteae beğe
nirsiniz? Tamam (100) bin dolar, 
yani bizim paramızla iki yOz. bin 
liradan fazlL 

Maamafih mahkeme kadını 
hakla bulmakla beraber parayı 
çok görmliı, miktarı (100) binden 
( 50 ) ~·ine indirmiş. 

Amerika gazetelerine bakar
sanız, Belediye bu parayı vere
cek de;ildir. Çllnki karan temyiz 

etmi9tir. 

lıkla feda etmesi doğru bir ıe1 
değildir. 

Belma - Ben kocamı sevml· 
yorum ki. 

Cudi - Evvelce de sevmedhı 
mi? 

Belma - Hayır. 
Cudi - Bundan emio milln ? 
Behı'a - Temamile. 
Cudi - inanamıyorum. 
Selma - Sen bilinin. 

Cudi - Evlendiğin :zamanı 
töle bir babnna retfriver.. ilk 
aylan düşlla.. 

Belma - Düşünüyorum. Fa
kat ben kocamı hiçbir uman 
sevmedim. Tabii ilk kocamdı, 
ondan bilmediğim ıeyleri 6ğren
dim.. Ona karşı mnteşekkirdim .. 
Fakat kalbim biç bir zaman bu 
hislerime iıtirak etmedi. 

Cudi - Her ne ise.. Madem
ki kocam hiçbir zaman ıevmediıı 
Ye mademkL. 

Belma - Ondan nefret edi• 
yorum 1 

Cudi - ••. Ondan nefret edi
yorsun vaziyet gayet ıarih Ye 

parlaktır. 
Belma - Ne gibi ? 
Cudi - Çünki timdi sen do 

istediğin adamı ıevmekte 
serbestsin. 

Belma - Ne demek istedi .. 
~ini pek iyi anlamadım. 

Cudi - Sözlerimde anlaşıl• 

mıyacak bir ıey glSremiyorum. 
Sende evmek ihtiyacı var mı, 
yok mu? 

Belma - Bilmem. Henh 
kendimi yoklamadım. Neden bu 
suali soruyorsun? 

Cudi - Bu aralık elimin al-
bnda biri yar da ondan. 

Belma - Yal 
Cudi - Evet. 
Belma - Na ıl, ,nzel mi 

bari? 
Cudi - Gtızel. 
Belma - Genç mi f 
Cudi - Genç. 
Belma - Ben tanır mıyım? 
Cudi - Tanırsın. 
Selma - Serbest mi? 
Cudi - Tamamilo. 
Belma - Kim? 
Cudi - Umi. 
Belma - Ha, evet. (Bir m6d

det sonra) fen• değil.. yakı111dı 
bir delikanlı.. 

( Sonu JU'lft , 

6m_.,. 9 Şubat ..... --.. 

Matbuat Balosu 
- Mabla ealoalanada -

Zenıln blr programla mlkffa• 
mel bir ı.....tt• nrileeek olu 
Matbuat Baloaa pek rOzide ... 
vetlileri tophracak n pek camlp 
olacakbr. 

Reı .. nı •• aan'atklrlarnnwa 
bu buauatald meaaiıi bilbaHa f&• 
yanı kayittar. Diter taraftan baloda 
yerli mallarammn nefasetini tetblr 
için Matbuat Baloıu pek rGzel 
bir aaha olacaktır. 

Şimdiden yerli mah taclrleriml:s 
müracattle hediyeler vermek au· 
retlle muzaberetlerinl ndetmek· 
tedlrler. Bu bediyerler hiçbir b~ 
del mukabili olmakıııı:ın baloya 
plen davetlUer .arHında teni 
edilecektir. 

GOael kotlycmlar haıırlanmıtbr. 
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iri e Ezan Dün 
Fatihte Okundu 

( Bat tara& l inci •yfatl• ) 
Dink& Dlsba tlrkp 

e~ Gkmacağım haber vermir 
tik. Ba haberi görenler hadile 
ile çok allkadar olm Ye Aitib 
eamİİ9İD ıenit aYlasa tlrkçe 
ezan ~mek .W.. 
mUflur. Hafız ·at Bey ikindi 
nktine Wr bç blarak 
minareye çıkmış ve tam ikindi 
vaktinde gllzel bir makamdan 
camaati türkçe ezanla namaza 
davet etaiiştir. 

Hafız Rifat Be)'ln okuduğu 
ttırkçe ezan, hm ilk oldufa 
halde dinleyenler llzerinde alış· 
kan ve pzel bir tesir barakımt· 
br. 

Hah Rifat ôbd .. 
ezan terctımesi f:i ur: 
Allah bllytlkttir. • 4 defa ,. 
Tanndan bafka tap,lbk yoktur. 
Ben phidim ki tanrım bnyüktür. 
NeM Malaammet Allah ruall, 
Ben phidim ki o haktan geldi 
EJ diDliyenler ıeliaiz aamuL 

"2defa. 
Ey ifidenler kof11DUI fellha 

• 2 defa• 
ADalı blly&ktlr • 2 defa • 
T ... clu INltb tapecak :roldur. 

K ... llrl• Tdln1i 
Hafa Ri&t ., Bdndi ..... 

· Si kılındıktan IOllJ'll yine F atilı 
............. ,amkbirwle 
K... Ker1mdea ( y-) .... 
realai ttırkçe olarak tillvet et
•iftir· Fatih camü Yuuf ıuresini 
kendi liwıile clinlemiye gelen 
binlerce ... • ~--· Din 
tehrimis camileriada daha .. 
tot-da malatelif lae'idar tua
fmda tlrkçemizle Kuranı Kerim 
tillYet ecliWftir. 

Yusuf Suresi 
Ola okmwa ( Yuuf ) IUN

.ml dseediyoruz: 

Esirgeyeu, Baiışliyan 
Tann Adile 

1 - Eni, llm, .... 
2 - Bu, apaçık bir kttabm 

icazın• mllftemil ayetlerlclr. 
3 - Biz onu mana11n• alal 

sclireainis diye arabt hir Kuran 
elarak imal ettik. 

4 - Biz ba K.ram MDa vah
,etmelde a ,nze.l buya aaaa 
lükl,. ediyoruz-. Halbuki •ea 
enelce enclaa pfil -.. 

1 - Hani Yasuf W.w ı 
• Babacıpm ! Ben riyada on bir 
rıldı1, ay 16rdim, onlan b .. 
•ede ede.r ı&rdtlm, demişti. 

8, 7 - Y almp clemitti: .. Oğul· 
•tızun: rlyam kardeşlerine nak· 
!etme ki hakkmda kunetli bir ... ""2, ...... ıD'a ıeytan ia-

• .._andır •• 
llit glzlde albllnet 

tabirini &Feteeek. •••• ,,1'iı~ 
babalaruı lbrahim Ye t.ıiak ...._ 
kında aimetioi tamamladıjl giW 
Hnin hakkında da, Yakup ailem 
bakkmda da nimetini tamamlaya• 
cakbr. Çiioki rabbin lıakkile 
Alimdir. hakimdir. 

8 - Y usul n kardetlerinin 
kassalarmda 80J'anlar için Mr ta• 
kıoı ibretler varc:lar. 

9 - Hani kardeşleri arala
nada demiflerdi: Yuuf " -
baba bir kardeşi beb• yanmcla 
biadea daha .,,mdir. Halbuki 
bis çot-. ...... dloJa .. 
• - ... .illik .. IUNtte 

10 - im ... ki: Yasufu ı 28 - bdai .. ..,.,. k..., 
aıcı.ea vep bir yere •verin tulu, kaclm on• tlmleiW ı.o,. 
ki babamzm ylz8 ,.._ me la boJUea JUÖI. Kapm ,_.. 
dlmlln. Budan sonra .ula kim• ela bdm .,..... rat pi-
leler oNnnmus. diler. Kadın kell&llD t..._ ça-

l 1 - Dalardan biri: • Eğer karmak taer. .... lrltllllk 
...,.apacak ..tllenk Yusufu lldllrme- ,.,_. lltirene .._. ablmak· 
yin, oau kuyu dibine aba da tan Yeya acıklı Wr cuaJa pr
plip pçenletden biri - ora• plmaktaa hqka • ceza ...uirl 
da alsuı • demişti. DedL 

t2, 13- Onlar dediler: Babai (Y...ı ••rul Karanı lterl• 
Y~ .bise neye eann;et etmi- .w.leriDJa • aulanMaa4ır. 
yorsan? Biz OllUD h9klcma. ha- INteaJap kumıaı ,.nuı ........ 
,..ıı•ıs; v.ın QllU bizimle be- da dv.Uecetıı. ) 
raber krta g~er ki bizim ile Bugllll 
yiyip içsin, koşup oynuın. Biz 8ualu SultllaalünH Hafa 
onu herhalde saklarız. Risa Be, IUt 1.5 ta S.,aat 

'.14 - Yakup: " Onu alıp ı&- camüade, ffafıs SadettİD Bey 
tOrmeniz beni mahzun eder, ker- -t ikide Fatih camiiDde, Hafiz 
bnm ki siz gafil bir halde ik• FahriBey Mat 2,50de: Ayuofyada 
HU kmt yer" dedi. Y erebataa amfinde, Ha&z Risa 

15 - Onlar: .. Biz b&yle ,ok Bey de Jabı •••andın enel 
iken onu kurt yerse artak biz Do.ima 
ziyanklr oluruz,, dediler. babçe crliade tMr.çe 

16 - Oolar Yuufu g6t0rlp karan okuyacaklardır· 
kuyu dibine bırakmaya karar _. fa tanbul 7 el icra Memurla • 
rince yapacaklarmJ yaptdar. Biz A-d 
de ona " onlann ba ifiııi ileride ..... an: Doktor famai1 Hakkı Bey 

~ a-=- Hamadaki 
onlara haber vereceksin. Onlar IUl9"' lıle wıi ta••yacalde• • diye matlibatmia clolaJI ipotekli ve 
Yalıyettik. tamama 2400 lira kıymeti 11111-

lf - Yam •ktl ajlap at- ........ Fatih lılr+u lleh-
ajhya babalarma pldiler. metpqa tezglllplarda ..ld 51 

18 - " Baba biz kOflll&ca •ti yeni 25 mll numarada alt kab 
oynuyorduk. Yusufu da eşyalan· .... çini l&eıillde bir eda Ye 
mızın yanmda bırakmıştık. Bu- dlklada mlıabBp ıemhü çi-
nwı Uzeriae onu kurt yedi. Biz mento bir mutfak Y• mutfakın 
gerçek te olsak sen bize inana- alb bodrum n lll katta içiçe iki 
_. ...-. clecliler. oeJa bir helada U-.t laue ta-

19 - Yalan kan ile Wapk ıtlü ilt-. ........ hlr a:r .W
slmleti ptirdils. Y akup ....... detle biıiaci artbrauya konm11f" 
aefainiz me bu ili kotaylqtınlı. ..... T.aRJ•• ıa,.. • ....... 
Benim P. telAps katlamadan •..eair " f llilbetinde per O. 
ibarettir. Sida a. hal ve ..,._ pli _..ılıri 11zı.-. Birinci 
ketinize karşı ancak Tanndan ' artbtaia- 2·11·111.ı tarihinde mt 
yardım isterim. Batb elitnd• J 16 ela dairecle icra olanacakbr. 
ne gelir.,, Dedi. · ~alpleria l · 2· 832 tarilünde ta-

20 - Koyu bqma bir kenaa lik ol• 2
• ~ ...... ..,,.... 

kondu, uk•lanm kuyuya tin- .......W clalrech ~ 
clerdiler. Saka koYUIBI kaJllJa ri il" İfl • 930fı •• _....... 
aarkıtb ... Mnjdel itte bir çocuk., dosya lrae maktaı tafaOlt ftri
dedi. Onlar ticaret metaı olmak leceji ~ Yerıi Be1edife 
tlzere onu bqkalarmdan gizledi- ~· V.W ic:aie.iDia ....,.n. 
ler. Allah onlann yaptıklarım fe ait ...... ..... petiD ,... 
lt•kkiMı bilir. ile yapdacaiı ft laaldan tllpll .ı-

21 - Onlar onu pek acm cl&le ubit oJmı,... lpôteldl ala-
pahaya, birkaç dirheme Mtblar, cakblarla eliler allbclarlana 99 

oaa tamah ıa.termediler· irtifak n Prrl ._kul mlkelle-
22 - Onu ubu alan Mııarh fiyeti ..Wplerlnia haldamıı n faiz 

biri karw .. ona iyi bak, olabi- .,. mwlh ctalr ....__ Ua-
lir ki bize faydası dokwıur veya dan 18 tin içincle ewalu mlıa~ 
onu oğul ediniriz,. dedi. Banan telerile bDclinDeleil abi takdirde 
gibi biz Yuaufu Masır toprajmda balcl•rr tasMJ ~ aabit olma-
mevki sahibi kıldık. Ona riiya yanlarul •tıf 1>eclelinba paylq-
tabirini de öğrettik. Allala fer- maundan laariç b1rakılaaiı .. 
manında galiptir, fakat birçok allkaclariltlD iera tllls ba 
nas onu bilmez. nun l 19 ca maddesine g&-e-: 

23 - Yusuf yiği~ Pim• nket-...eıerl ilh oı.w. 
baliğ olunca biz ona hikem ve 

ilim verdik. Biz işte böyle iyilik 
~enlere mükafat veririz. 

U- Bulundup evdeki kadın 
Qa48ll murat almak istedi, kapı• 
lan 11makı kapadı, " Beri gel ,, 
dedi •• Yuuf .. Tanrıya aığmınm, 
çtink;ı o benim Efeadimdir. Bana 
iyi baklDlfbr• dua ile kendiaine 
zulmedenler felib bulmazlar 
dedi. " 

T .......... .,,._.. 19t1Fenwı 
,.....,_ 5 Uet llapeaile..,. 

ilkte ~W.. FeteJralı•ı •a.ra 
....., "ıa.ı ....... 

25 - Kadın ise o iti kastet· 
mif idi; Yusuf ta ona uyacak idi. 
Rabbinden burhan ı&rmemif ol
•1cb Olacak olurdu. işte biylece 

1'i:ı ~daa k8tiUilji, 1-y~ıjı, --~~~~~~~-=·· 
aiderirls. Çiiaild o "bizim ~ 
•uhlia lmllanmasdaacLr. 

HAYAT 
ANSİKLOPEDİS. 
Muallimle~: 

Gerek teclrilatumda denlerl
aid zengialeftirmek, pnk .... 
leld laayatumcla yilkaelmek lçia 
kitaba ihtiyaCJmZ ftl'Chr. Bu kitap 
( Hayat Amildope&i ) clir. 

Talebeye: 
Mektepte okudutaam deni• 

ikin için ldfl değildir. Ha,atta 
daha birçok yeni maltmata lhti
Jacuuz varmr. Bu maltmab aacak 
( Hayat Auildopecli )ad• •u
lüilininiz. 

Avukatlara: 
Awkat, doktor, clitçt tlecu 

..,. Mıbmai .......... 
lek ubibl olan Dftt, hayatua 
lnleriae pkanlıja bin bir ..... 
kaq11111da pprmamak için oku-
aup mechurdarlar. Onlann bu 
ilatip\Wla ancak ( Hayat Aıt
llldopedl ) • tetmm ....... 

Halla (Hayat AulklopeclW) 

e'ftle. ...... • ıdJad• illli,aa 
..bir ..... . 

( Hayat Ansiklopedisi ) mektebi eve 
getiren bir eserdir. Her evde bulun
ması lizımdır. Fiati 25 kur~tur. 

Yamı Çıkıyo~ 
Yann hayiinizden ( Hayat Aaatklopedisi ) nin 
birinci CÜZÜDÜ İstOJİDİL ffer OD be, pnde 

bir cüz aepohmamkbr. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

31 Klnunusanl 93! Pazar 1 1 flW 982 Pazartesi 
lm.w- (1200 ••tn, 5 kilom) ........ _ (1200 metre. s ldJo•at) 

11 ,......_ 19,S alatuka au, 21,5 !! c ......,_, 19,ts alatvka ... , 
....... laaberlerl, 21 alatvka .... 22 ~-~ .. 22berlerl, ......... 21 
-"-tra. -~- ıas, orkeetra. 

H.U..,_. - (276 ..... 75 ldlo- Hellahers - (276 metre; 75 idi• 
Yat ) 19,50 LaaUknelate.1 kom•.U. at) 20 pamofcm De ı.,..,.ı lla-
20,45 Almaa amlklflaulaıt lttilaa4a· .......... 21,10 ~ hayalar. 
ma konı•L Brlao - (Hl metre, !6 ..... t') 

Brlao - (Hl metre, 5' ldloftt) l9,21~eha nYW. I0.55...._aa 
19 ... l

&IL-- r-L .. ...:.__._,_.la- ..... 25 ,_. ......,. f @ ....... ...... ~'Y"'- ~ ...,. __ , _ _ ......_751rµo-

11Glalaker - (5'8 metre, 75 ldloYa!l nt) ..,. Fı.....,.....,.. aaklea laalk 
19,CS Bela BarWealn .Jt"o ko..ı..t; ..... ( SM etr ı~ idi t) 21.15 Fr...w.rttaa V...... - • • v oq 
·ıc .. ·--- ~ ...m -..m. 21,SO iL.,., .... W' ---~ 21.~ llllt ......... ... . 

9f - (SM metre 16 lriloNtf -BeJarat - (429 mm.. 7,$ Jdlont) 
Ahın auo Stradella ~ ı1 •kp• kolawi, n a•ıA 21,so 

Belpat-(G9naetre25 ~ ... •••lırL 
20 ... koanri, 20,50 n4Jıe ......- R ... - ( 4A _.. JS ldlo.at) 
..... 22,15 ...... koıiHrl. 21 ara.acıloa, 21 - ko1a..n, 22 

Roma - ( 4'1 metre 75 kilom) UaılHi ........... 
20 pamofon, 21 kouer. Yı,.. - (517 metre. 20 kilovat) 

vı,... - (511 ..... 20 klloYat) ıt,SŞ ........ bot vakftlerini nud 
21,1() .. açlerla aaatl. 20.St Almaa ~ .. Ysaa •tl'afuacla Wır 
maılildtiaasl ... lttlla•.._ kouarL ....,_...., 20 ıramofon, 21 Viyana 

Pette - ( 550 metre, 2S ldlnalt ..... 4auecler Ye ne f&l'lalan .a,ı.t? 
20 kouer, 22,15 • _..._. Pette - (550 metre 23 ldlOnıll 

VartOYa- ( ıfıf:etn. 158 Wlo- ıo operamn orkeıtruı, 21,55 N · 
Yat) 21,lS laalk kon ...... tı,55 .... ._ Kalmar tarafınd•n nnalatellf ....ım.. 
J•l bahl•lerl, 22,10 Ana" tanfnula Val'fOva-(141 l metre, 158 lclloftlt 
pİJaDO konsvL 20 operadan naklen ( 5"da ille ) 

operuı. 

Bedi• - (16SS __. .. 75 kilovat) Berlin- (1655 metre. 75 k o•atl 
20,10 haflf •erler, 20.56 Alman ma- 20 dana hakkında bir muıahab.. 2o.st 
llkltlaalllara lttf1P•4ımn koaHri. Kolonyadan aakl.. lll'ı!ioe. 

Dikkat! Dercetmekte olntamu propamlana Anapaya .St l 
olU lmma •uatl Awapa ............ taall• .. Unal1tlr. 

l l.taab.ı 1Mtme bWh tdla A.....-d• .. at (12t oldutu 
,.... f.tu• ıll• • pklltt faraedl .U.U. 
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i olat emil: 
Çiko at Cemil : 
Çikolat Cemil : 
Çi olat Cemil : 

es ane Şekeri: 
Kestane Şekeri: 

· Kestane Şekeri: 

Taklidi yapılamıyncnk kadaı 
mükemmel bir çikolntadır. 
İyi bir çikolatanın hütüa 
hassalarını havidir. 
Sütlü ve sütsüz olarak 
imdilik iki cin tir. 

Lezzeti ,..e rayihıısı bir çikolatadan 
beklenen lezzet ve rayihayı havidir. 

ll--
Şeffaf denilecek c,1ercccde 
rengi açtk ve p~r1al tır. 

İri vo lezzetli Bursa 
estanesinden yapıl•uıştır. 

Şekeri, kestaa eyi zevkle 
yedirecek derecededir. 

aymaklı Lokum· ~~rüp ~~rr_:ınğ~ Jokumun 
• ıçme gomulmu~tnr. 

aymaklı Loku . Lokum ile kııymn ~an müleneslp bir 
• aurelte imtizacından h sıl olmuıtur. 

aymak 1 Loku . !--e~zd~e, zevı~ıe .v~ kemali 
• ıştıha ıle yenıtebıhr. 

iye eri iz· İn a E 

SON 

e i b
0 ilan 

Son defa olarak 
ve on beş güne 

mahsus 
ticarcthanemiz 

antolar 
atmaktadır. 

Mahmut Paşa, 
KUrkçU Hao 

Ko Tel 
21685 
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BEŞ KIT'ASIN 
EN AZA ...., 

AGBET U 
Ş PK IR 

Ankara'da LOZA 

B 

A 

Oteli 
Yeni binasına taşınmı,tır 

Bu kere Bankalar caddeelndotd yeni binasına t&ftHCalı:' olaa LOZAN PALAS 
oteli Ankara'da tam manaalle Uk dola olarak ur1 bir tekJlde aru endam edecektir. 
Otel blitiln konforu hatz olmakla beraber mGke1nmel bir 19kaata, putahane, birahane 
ve eğlence Hloolan haıı:ırla•aıııttr. ll~bnr riyolonlst FRfJ>MAN'ın tahb ldaretfnde 
bir orkeatra takımı her glln çalıa çalacaktır. Cuıu ve puar ~ünleri 16 dan aonra 
to dan&an yapılac ktır. 

Alaturka vo alafr nga 1emekler için gthlde ahÇ'llar l Uflur. foht r m meb'us-
lannıızdan Ye yllksek memurlarımızdan ., ecnebi eefaret erkhmdaa birçok mGmtaz 

ııevat tlmdideo panalyoner ve abone kaydodllmektedlr. 

Fiatler rekabet kabul etmez derecede ehvendir. 

Şişmanlıktan 
kurtulmakve 
kuvvetten 
düşmemek 

için 
istimal ediniz. 
terkibi meçhul 

Çünkü Hasan Gluten mamulabnda nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrupa'nın 
Gluten ınüstahzaratına faik olduğu etıbbai muktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek, gevrek, makarna, şehriye, 
un ve çikolata nevileri vardır. Her taraftan Hasan markasını arayınız. 1-lasan Ecza Deposu. 

Mühlm bir ke lf 

Ademi iktidar 
mnğlüpoldu 

Şehzade başı 

932 senes·n·n 

sinemasında 

u ciddi ve iddialı 
SADIK ZADE 

Biraderler vapurlan 

AKDENiZ POSTASI 
IRILINE 

( Erkekler için ) 

FERTILINE 
( Kadınlar için ) 

Genç dinç 
h o g 11 a n a tın 
hüsgo vs Hor• 
monlarından 
Mürekkeptir. 

Ec:unelerdoa 
crayınız. 

B 1 Ç K 1 ve D 1 K 1 Ş 
t EKTE B l 6 cı aeno Scll trlmestr. 

Maarif Vekaleti Celilesinin 
müsaadesini haiz biçki ve dikiş 
muallimesi Klio Mavromati en 
son Fransız ve basit bir usule 
tevfikan tedris etmektedir. Am~ 
li dikiş bilenler bir mah zurfında 
ye bilmiyenler üç mah zarfmd 
hendese ile tayyor ve tualet ima
lini öğrenebilirler. Mektepçe e
rilen diplomalar Maarif Vekale
tinden kabul ve tasdik olunur. 
Üçüncü tedrisat devresine 1 Şu
batta başlanacaktır. 

Ta plerln Bcyoğluoda Faik p•fa aokağın• 
aa Bolu apartımanının ikinci katında S nu· 
maralı daireye cuma Ye pazardan mnada her 

n 9 dan 1'2 ve l·S c kad:u müracaat etmeleri. 

Bu geceden i ibaren başlıyacaktır 
Bulgarist.ın büyük iddialı şnnıpiyonluk mübaknınnda birinciliği kazanarak lstanbula gelen ve Ankaradakl 

şamp:yonluk mü3 bnl; sında da kazanan Bulgarya şampiyonu (BULGARYELI ARiF) pehlivan ile lstanbuld 
birinciliği kazanan Uzunköprülü HÜSEYiN, Gelibolulu BEKiR, Seliinikli ALI, Kostovarh HARUN, Silivrili 
IBRAHIM, Gebzeli ALI Bulgariyeli RÜSTEM, Macnr GROPOSKI ve diğer cnebi pehlivanlarının 
fştirnklerile ciddi ve lddinh 1932 sene i serbest güreşi müs bahaları icr edilecektir. 

Bu güreşe Edirneli HiMMET, pehlivan dahi iştirak edeceği gibi Mandrah AHMET, TekirdaAh HÜSEYiN 
Pa' lolu MAHMUT pehlivanların dahi iştirakleri t\!nıin edilmiştir. 

(Arif p lıaivan diyo r ki: Bu ciddi ve iddiali heyec nh gilreşo Tilrkiyede bulunan namdar bilumum 
pehlivnnl&rı davet cdi:ı;orum. Arı.u edenlerle güreşe hazırım.) 

Güreşler: l!a'~cm lıey <! ti: Suyolcu MEt1MET, Edırncli KARA EMiN pehlivanların ne:znretinde fcra olunacnktlr. 
Ayrıca: Sinemada (ANKARA POSTASJ) büt ük Türk fılmı. Komik DUMBULLU ISMAIL Efendi temsilleri 

ANASTAS b. le heyeti. ş:ıntözlerin raksı ve düe\oları. 

TAVİL ZADE V APURLARİ 1 
iZ ~ IR POSTASI 

\'apuru her Pazar

tesi akşamı 17 de Sirkecıden ha

reketle Gelibolu, Çanakkale v~ 

lzmire azimet ve Çanakkaleye 

u&-rıyaralc avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mustafa 

biraderler. Telefon: 2.2210 

DuhuHye 25 Kuruştur. 

"' EMLA { ve EYTAM 
ri:z::;:z:::3.'SiOz:::;;:~~~~nnm=~::m1'6Mi:3Jli~~EmJ~mli 

E VE YTA B KASI 
L UB s· D N: 

Satı Hane ve Arazi ve Voli 
c. ıısı Mevkii ve Nev'i Teminat 

301 Be"iktaş Cihannüma mahallesi Hamnm sokak. 50 
13 numaralı hane. 

407 Mercan Daya Hatun mahnllesl Yaldızhan üst 30 
kat 14 No. oda. 

335 Bur ,.az adanı Kalpazankaya No. 1, 24 clönllm 37 
fundalık. 

326 Burgaz adası Kalpazruıkaya No. 2, 22 dönilm 33 

" ıy etini biliniz, israf et • • 
eyınız. 

f mdalık. 
J44 Burgnz adası Manastır mevkii. 25 

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

yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. 
Tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 
S.. Türk eşriy t Ycırdund b unur. 

355 f. urgnz odası Köyönü volisi. 75 
406 Burgaz adası Petriç volisi. 25 

Balada muharrer 301 esas numarah hane sekiz taksitle ve 
diğerleri pazarlıkla bilmUzayede ahlacağından taliplerin ihaleye 
müsadif tS-2-932 perşembe pnll saat on bela ubeuıize mllra

caatlan. ~ 

. N .. 
Vapuru p t • 
1 Şubat azar esı 

akşamı Sirkeci nbbmından 
hareketle Çanakkale, lımir, 
Küllilk, T şocu, Bodrum, F et• 
biye, Antalya, Alaiye, Fenike 
ve Mersine azimet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda acen• 
teliğin müracaaL 

Tel. 22134 

·--=-Bedaoadan 15,000 lira..,,~ 
OskGdarda iskele civarında 

Roma bankasının c!cposHe Rua 
Gaıı: Şirketi aranndaki büyük 
k yıkhane •c gulno mllteaddit 
odalarılo J&lnız enkazı para•ına 
1atıhyor. 15,000 liralık aradal, 
alana bedava kalıyor. 

........ ~ 5 tubatta D5rdllııctl icrada .-.. 

Yevmi, Siyaıl. Havadh ve Hal~ 
a2etcıi 

idare . btanbul ı Eıki Zaptiye 
• Çatalçeım• aokağı 25 

Telefon latanbul - 20203 
Posta kutusu: istanbul - 741 
Telgraf: l tanbul SONPOSTA 

ABONE FİATl 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 tt 

400 ., 
150 " 

1 Sen• 
6 Ay 
s " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 " 
300 • 

Gelen evrak geri ve ilme:z. 
lıanlardan mes'uliyet hnmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuru~luk 
pul H vesi lbıındır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuru1toır. 

Son Posta Matbaaaı 

ııbtpl•rlı 4'll 1-.lu•m. beu.o n.,., 
11..,.,.. llı04ilrl ı .u. ~ 


