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iNDE MEDENİ · İSY ANı 
ç·n, Bü Dünyay 'arşı Dünya Işığını Görmi

• 
isyan Edecek' 

Fakat Japonya Da Muharebe 
Hazırlığına Hararet 

Londra. 13{Hu-
8USI ) - Abayı 
Şark bareklb 
hakkında gelen 
yeni telgraflar 
çok tafsilitlıdır. 
Mevsuk menabl, 
Japonyanın ordu 
Ye donanmasım 
takviye hususun
da devamlı bir 
faaliyette bulun
duğunu ileri sür
mekte, bu vazi
yet kllrfııında 
Çin toprakların
da bUylik bir 
muharebenin he
men patlak vere-
ceğini bildirmek-
tedir. Japon bahri nalerlndekl 1 
faaliyet manzarası, bu husustaki 
tekzip ve tevilleri imkansız kıla
cak mahiyettedir. 

misi Haydar 
Bey vefat et-
IDİf tir. Haydar 
Beyin cena-

ıcsi bugUn 
me,.aaimle def- Merhu111 lıagdar B. 
nedildi. Merasimde Mahkemei 
Temyiz rilesaıı ve azaları, Adliye 
erkim, askeri kıt'a polis ve 
zabıtai belediye memurları, bütftn 
memurlar v~ halk bulunmuştur. 
Haydar Beyan bir erkek "OC .. 

il b• • b 1 T Ugu 
e tr zevcesı u unmaktadır. 

Yerli Likör 
Müskirat inhisarında Yeni 

Hazırlıklar Başladı 

Şap.g ııa1..wı. Japoıı '·~ 

mlhim ve yeni meseleai, aon 
Diler taraftan ghtha en 1 

Çin harekibnı idare eden d
mamdarlann her tftrln siyasi ve 

Maarif Vekili 
Esat Bey Ankaradan 
Şehrimize Hareket Etti 

Maarif Vekili Esat Bey dlln 
alqamki trenle Ankaradan ıeh
rimize hareket etmiştir. Eaat 
Bey bugünktl trenle Haydarpa
şaya çıkacak, burada bir iki 
gün kaldıktan sonra tekrar An
karaya dönecektir. 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili Şiikrü Kaya Bey de dlln 
Ankaraya gitmiştir. Millet Mec
lisi öbür gün yeni devre içtima
lanna başlayacağı için dün bir 
kısım mebuslar da şehrimizden 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Müskirat İnhisar İdaresi önll
mtizdeki mevsim zarfında yeniden 
mühim miktarda yerli likör ima
line karar vermiştir. Bu sebeple 
Yaz mevsiminde piyasadan külli
yetli miktarda meyva tedarik 
edilecektir. Bu sene en fazla 
;ğaç çileği likörü yapıl~caktır. 

Halk Evleri 
Açılıyor 

.u aebeple Müskirat inhisarı 
ıımdiden ağaç çileği yetiştiren 
•eyvecilerle temasa ielmiıtir. 

Gelecek cuma günü memle
ketin her tarafında, bu meyanda 
şehrimizde de Halk Evleri küşat 
edilecek, bu münasebetle parlak 
merasim ve taıahürat yapılacak
br. Şehrimiz Halk Evine ait 
hazırlıklar ikmal olunmuştur. 

Veriyor 
iktıtadl iıtillya 
kartı gelmek 
için kat'ı karar 
yermif olmala· 
ndır. Gerek bu 
karar, gerekse 

Çin vahdetinin 
temini meselesi, 

J,>ugtıııkü Çin 
• j m am darlarına 
muharebe kadar 

mefgul et• 
mektedir. Çin 
·ca1· ikbsadl n ı, 

iıtillya kartı en 
mü h i.m tedbir 
olarak umumi 
bır boykotaj u
ıulünUn tatbikini 

derpif etmektedirler. 
BUttln Çini bu maksat uğrun· 

da ayaklandırmak, yalnız Japon 
( Dnamı 8 inci uyf ada) 

( 15) ıeneye mahküm katil 
lzmirli irfan Ef. bir metre uzun
luğunda siyah bir kadife nzerino 
ipekle işlediği ve güzel bir çer
çeve ile camla~ğl bir livhayı 
Hapishane ldaresıne hediye et
miştir. Lavha yazı ve nakıı iti
barile bir şaheser denecek kadar 
nefistir. Garibi şu ki llvhadaki 
şiiri de bizzat irfan Ef. yazmışbr. 
Y aıılar sarı ipekle i~lenıniı yalnız 
arasındaki ( Katlettim ) cümlesi 
kan renginde yapılmıştır. 

Bir itirafnameden ibaret olan 
manzume - ki vezinsizdir - şöyle 
yazılmıştır : 

Dlnmigor gözlerimden kanlı 
yaş •kslk değil 

Çunlci (Kat/ettim) hemcin
simin bir Jerdini 

Bıktım a'tılc hükmü (Kanunu 
ceza) •ın t;ttkmeden 

lliiıtelaalckım d•nilmez Allah 
bilir derdimi. 

yenler Arasında 
·--.-------

Kör, Sağır, Ve Dilsizleri Dilenmekten 
Kurtaran Müesseseyi Beraber Gezelim 

Yu•n: Adn•11 

lzmirde, Karııgakatlakl k6r, &alır w dllstzler poası 

Dünynya g6zlerini sakat ola- , lerinl ancak dilenmekte bulurlar
rak açan yavrular, çok eski ıa- dı. Fakat dokuzuncu asnn 
manlarda her yerde ihmal edilir· sonlanna doğru medt-~ dnnyada 
ler, bu zavallı mahJOldar nuip- ( Denmı 10 laca Nyfada ) 

Tren Albndaki Ceset Bir 
Cinayet Kurbanıdır 

. 
Eskişehir 10 ( Hususi) - Geçenlerde Alayunt ile Sabuncu istaıi

yonları arasında bir yolcunun tren alhnda feci bir surette ezildiğini 
bildirmiştim. Yapılan tahkikata nazaran hadisenin bir kaza olmadığı 
vücudu ikiye parçalanan adamın kanlı bir cinayete kurban gittiği 
anlaşılmıştır. HAdise şu şekilde olmuştur : 

Alayunt iıstasyonundan Sabuncuya yaya olarak gitmekte olan bir 
yolcu ( 58 ) inci kilometreye geldiği zama bir çoban köpeğine raıt
lamışbr. Bu esnada köpek yolcunun üzerine aaldırmış, hayabnın 

tehlikede olduğunu gören yolcu tabancasını çekerek kapeği öldilrmUıtilr. 

[Devamı 8 inci sayfada 1 

,-- işler Yolunda! 

----------------------
_.J 

- Bir kat elbise (125) kuruı ha? .• Hele {50) kuruşa düısü:ı ae, 
bakalım, belki bir kat alıveririm. 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi) L 
Balkan Birliğinin-------~~------..------

Merkezi Meselesi 
Ba'kan Birlitl için bir mer
kez ittihazı m .. eleai bir nok
tai nazu çakudu Bu merke
aH. aakerliktea tecrit etlUme
ıi mGtalea11. 8a buıua laak· 
)unda din ,aıottGtümb ltazı 
karilerimia W. funlan aly
lediler: 

llehmet B. ( Nuruea .. alyede, Blyllk 
aputmuda1 2') 

- Balkanlılar arasında bir 
birliğe tiddetle taraftanm. Bu 
taraftarlıjua bir fantezi dejildir. 
istiyorum ki, bu milletler arala
rında anlapmlar, bir birlik yap
sınlar: Bu birlikle Balkanlarda 
ıulb ve anldbı hAa1 olsan ye 
Balkanlılar büyük Ye maddi ve 
manevi sabada istillp devletlere 
kartı mllttebit, mlfterek ve at· 
lam bir ktUtür ve sağlam bir ill
tıudl bilnye ile mücehhez. olsun
lar. Bu giizel ve faydalı fikir, 
tahakkuk edebilmek için, ae· 
nelerce hazırlığa mlltevak-
kıftır. Bu rtJıel fikria ta· 
bakkuku yolunda latanbul veya 
diğer bir Halkan tehrinin aillhtan 
tecrit edilerek bitaraf bir 1mnta
ka haline getirilmeli U'ZUIU her 
halde bu hBZlrhldann ve anlq· 
malann ıoounda keadilipdeo 
halledilecek bir maeleclir. 

• lluatafa B. (Fatih, w.ı., ı.11 •• .,.. 
p maballe81, Tekke aokak l) 

- Bugtlnkl ikbaadl Ye Iİyui 
makanizma. milletler aramda 
mltefavit iktıaacli, içtimai alıllkl, 
aiyui prtlar dojıumuftur. bm
aaden, Iİyaaeten, fikren y&kaek 
ye kuvvetli devletler k&çlik mil
letleri Ye deYletlerl kendi men
faatlerinin çemberleriDe takarak 
fUl'&Ja. buraya llrtlldilyorlar. 
Balkanlar bunun bir misalidir. 

Banda bl)'ik devletlerin nt
fmlan dai•a çarplflr ye &.•k•• 
milletleri ba nlfmlar ininde 
ıuraya veya buraya ı&rtUdenirler. 
Kendi menfaatlerini m&ataldl bir 
tekilde mldafaa etmek için 
8.lbnlalar Wr ~o.e mutaç
brlar. Bu hirlik • bir um 
balinde bir kı11m Balkanhlan 
harekete ıe~mekteclir. Ba arzu
aun tahaldmk aahawna ıeçebil
meai için Balkanlılar iktuadi, 
içtimai, ve fikri sahada ualq
mala Ye bu anlatmaya arbracak 
kararlar almalıdırlar. Yalma dik
kat edilecek bir aokta vardır. 

B&ytlk devletler bugln için 
temin ettikleri ıiyall lrgilytl çiz· 
dtlrmemek içia bu aelafmaya gilç
leştirmiye ve kundaldamıya çalı-
pyorlar. McaelA: Şu lstanbulun 
aillhtan tecridi bekkmda ortaya 
ablan şayıa bu cOmledendir. 
Henüz anlaşma temin edilmeden, 
enlaşmamn her sahada klkleri 
atılmadan ileride birliğe dahil 
olacak olan milletlerden herhangi 
birinin herhangi bir ıehrini lilih· 
tan tecrit etmek meaelcaini mllna
kata sahaıana dikmek birlik İfİDİ 
gOçleştirmektir ve gtlllinçtür. 

) f~~ı~~~ MALI 
Ucuzlaması 
Lazımdır 

Milli tktıaat Ye Taaanuf Ce
miyeti lstanbul Merkezi, Ba1ram
da halk tarafından tekerle bir
likte yerli ilzüm ve incir sarfını 
tavsiye etıait ve bu hususta rad
yo ile konferanslar da verdirmiş· 
ti. Dnn baza kimaeler Cemiyete 
mtıracaat ederek Bayramda. nztım 
ve incir aarfetmek istedikleri 
halde dnkklnJann incir Ye ilzl
m0D okkuına 80 kurut Utedik
lerinden alamadıklanm bildirmit
ler, llzüm ve incir fiatlerinin 
perakendeciler tarafından yBkael
tilmeıinden fiklyette bulmımuş
lardır. 

Yapbiımıı tahkikata g6re, 
lktı.at Cemiyeti perakendecilerin 
bu tekilde hareket etmelerinden 
•e birtakım fabrikacıların ucu
za malettilderi yerli mallarını 
Awupa mallan fiatile aatmala· 
nadan müteeairdir. Yerli malla· 
nam iıtihllk miktannı arttırmak 
mabadile Cemiyet bunlann ucu· 
za aablmalan için teşebbüalerde 
bulunacaktır. 

Sarhoşluk 
Galatada Bir Kahveci Bir 

Sarboı Yaraladı 

iki Hasan ve birde Haydar 
isminde liç kiti rakı içmişler, 
10nra sarbotlulda Galatada Celil 
İlminde birinin kahvesinde kavıa 
çakarmlflar we neticede kahve
nin camlarını kırımtlardar. Fakat 
kahveci Celil hldiaeyi zabıtaya 
haber vereceği yerde tabancasını 
çekmit •e atq etmiye başla· 
llllfbr. Çıkan kurıunlardaa ikisi 
Hasan İlmindeki aarboıa isabet 
etmif, kolundan ve bacaiından 
yaralamlfbr. ----Adil Bey Gidiyor 

Şehrimizde tetkikat yapan 
inhisar Veklleti Müsteşan Adil 
Bey yann Ankaraya hareket 
edecektir. -----

imar Bankasında içtima 
Türkiye imar Bankasının 

Umumi Heyet içtimaı 29 şubatta 
yapılacak, senelik bilan,ço ve 
rapor tetkik edilecek, yeni idare 
meclisi azası seçilecektir. 

Hapishanenin Islahı p O R TA K AL 
İçin Komisyon . 
Teşkil Ediliyor Ruslar 90 Bın 
1.tanba1 HapW....eııiDde fl•ıı Sandık Portakal 

mahk6m Yarchr. Bunlana 1andu Satın Alacak 
fazluı Anadoluaun muhtelif ba- ı -
piahanelerinden rahat durmadık· Ruslarla ~amııd~ bi' sene 
lan için buraya pderileo m~- ıplddetle aktedilen ticaret mua-
h6mlardır. hed~li 9 temmuzda hitama ere-

. . 1 cektir. Ru.ıar bu muahede ile 
Anadol~ hapıı~~elen,. stan- Tilrkiyeden almatı taabhOt et-

bul hapıshanesmın mzıbab tikleri 15 milyon liralık mah 
kuvvetli olduğu için hldiıe çıka- muhtelif mmtaklardan tedarik 
ran sabıkalı mahk6mlan buraya tqebbüslerine devam etmekte-
g6ndermektedirler. lstanbul Ha- dirler. lstanbuldan tiftik, yaP.A· 
piıhanesi Bizana devrinden kal· ğı, yün, deri aldıkları iibi iz. 
mıt ve her türlil 11bhi tcraitten mirden de tlzüm, incir, palamut 
mahrum bir binadır. ve meyankökü almaktadırlar. 

MnddeiumumiJiğin •e hapis- Fakat RU91ar D&rtyoldan alacak-
h müdürüqOn mlitemadi me- l;.uı portakalları IOD gilnlere .. 7s~ neticesinde binada ıık ıık ka~ar fekmedikleri i~in po'!akal 

. .. tacırlen mkmblı bır vazıyete 
ta11Z1fat ve dezenfekte yapıldıgı dü u J d A •-
• • h b . b" h l k k şm ş er ı. nca" ıon zamaa-
ıçın er angı ır • asta 1 ÇI. • larda portakalcalarla Ruılar ara-
masına mahal •erilmemektedir. ıındaki m&zakere bO.nll ıuretle 
Hapishane idaresi, mabkQmları neticelenmiş Ye Rualar bu sene 
gündiiz meşgul etmek için her için ( 90 ) bin uadık portakal 
çareye baş nırmaktadır. almağı kabul etmitlerdir. Porta-

Şimdi hapishanede mnkemmel katlar doğrudan doğruya Dlrt-
denilecek bir çorap Ye fanile yoldan abnacak ve llç vapurla 
fabrikası ile bir matbaa ve bir Ruıyaya aevkedilecektir. 
de marangozhane vardır. Maran- Rusların portakal almalan 
ıozluk tubesinde ( 10) ve mat- tafi ktl~r .ed.er etmeıbirpo~ 
baada ( 15 ) mahkum İf bulmuf'" a en CIDllDe g6re mlJUU' 
tar. Hapishanede gtlnde yalnız fırlam1tbr. 
(il 148) çift çorap yapılmaktadır. 
Aynca bir de ipek çorap yapan 
makine abnmıtbr. 

Hapishane imallthanelerinde 
(25) bin liralıktan fada makine 
•ardır. Bu makine1er tamamen 
makbumlar tarafından kendi pa
ralarile alınmıftar. Habishane 
idaresi bunlar için bir para bile 
sarf etmemiştir. 

Fakat Ad1iye veklleti buma· 
kineleri sabn alarak hapishaneyi 
ıılab etmiye karar vermiştir. 
Yakında bu it için bir komisyon 
teşkil edilecektir. 

Mekteplerde 
Tedrisat 
Başladı 

Şehrimizde grip salgını mü
nasebetile mektepler için verilen 
tatil karan bu sabah bitmiştir. 
Bu itibarla fehrimizneki bütün 
mekteplerde yeniden tedrisata 
başlanmışt•r. Sıhhat ve Maarif 
idare eri tatilin uzablmasma fü.. l 
zum görmemşilerdir. 

----
Ana Ve Kız 

Şikayete Bakılırsa ikisi 
Birden Hırsızlık Y apmıtJar 

Beyoğlunda oturan Recai Bey 
isminde bir zat polis karakoluna 
müracaat ederek bir lunazlak 
hidisui haber Yermiftir. Recai 
Beyin tikAyetine gire, Kalyopi 
isminde bir Madamla kızı Eleni 
bu zatin evine girmitler, bir 
gramofon çalmı,lardar. Zaltda 
ana ve kızı bulmUf. tahkikat 
yapmaya başlamııtır. 

Sarhoş Kadın 
Madam Nina İlminde bir ka

dın sarhoılukla Y enişehirde kah· 
veci Alinin diikkAnmın camlarım 
kırmıştır. Ali de Madam Niııaya 
bıçakla yaralamışbr. 

Alacak Yüzünden 
Fındıklıda ohıran kahveci 

İsmail bir alacak .meselesinden 
Mustafa isminde bir ameleyi ya
ralamıştır. 

' 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Rel•icilmhur Ha. dün IStl~den 

•onra ntomobille şı,u tarilrile Bü
~reJ• kader bir tenezzüh icra 

•• ..,.,. ••det buyurmutlarclw. 

Akın Piyesi 
Faruk Naha Bert• Türk tarihine 

dair rardlfı Akın piye1f Darül· 
bedayltle allk• ile aepedilmektedlr. 

S.a"etklrlar teotııilde çok muvaffak 

ot .. ktadarlar. Far.ak Nafiz Bey 
mllD mO~adeleye dair ltd eaer daha 
yazmaktadır. 

Muammer Raşit Beyin Hissesi 
ft.ydup••• ista•yoaunun •İgorta 

iaedell tein yapılan ıulh mukaYele
ıinde laia111eti l'CSrftlen Muammer Ra

•it Bey de. llttaaat •• Adlf1e Vekil• 
lert sibl hle1e•lne dlten awkath• 
leretlnden haıln" teblne feratat et• 
.ı,ttr . 

Demıryolu Bozuldu 
$idde-tli yafmurlar Derince ile 

lamlt araeanda müthif bir ael akma

una Hbep olmuf, bu ybden demiı• 

yola boaulmuftur. Fakat ameleler 
........ m••• tamir etmfttir. 

Ansaldo MUmessilleri 
ltalyadakl A nHldo teraaneleri 

mı .... lllerl dOn tekrar .. brlmlH 

ı•l•lfl•r •• dotru Ankara1a slt
mlelerdlr. 

6000 Kilo Kahve 
l..ır tacirleri tarahadan lthallt 

.. ........ lllaından •••el ıamarlaDU 

... kilo kabYenia ltlaal Hllme• .... 

.. Wlatmetce karar ftl'll•lttlr. 

Tayyareci Hammlar 
Aere kllpte tanueelllk der1ı .. 

rine duam edilmektedir. Bau 
a. ... mlar da den alıp tanareCI 
...... l~ln mlracaat etmitlerdir. 

Tutun Ofisi 
Alekaradan ıelea laaherlere ı•• 

bir titan •flal tefkili •• aıok titü .. 
leria a.Gk6met tarafuatlaa aabn alan• 
muı lalkılmet• teklif etlilmlttir. 

Doktorlar Sofyadan Geldi 
Tewflk Salim Papnın riyuetinde 

SofJ•J• bu•uıi bir eeyabat tertl• 
ede• tl,,ktorfar dOa fehrimlıe din• 
mitlerdir. Seyabattea memnuniyet 
beyan etmektedirler. 

iki Kadm Yaralandı 
Fatihte oturan Nuri laminde birlat 

Meb'ul Litfiye Hanımı, Ka1ımpaşada 
..taran arabacı Mehmet ime karuı 

Fatma Hanem• yaralamıtlardar. 

Bir Birahane Yandı 
Galatada bu sabah bw yaıı :n• 

olmut. .. Ankara., lokanta we b"ra• 
baneneal kımen yandıtı halde •8.1dl· 
rGlmlttGr. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Bir Kazazede J 

1 : Haaan Bey - Amama... E7vablar 1 
olma... Adamcatızın biri yere dllftG, 

buaayıa altuvla blc:b. 

o 

• 2: Hasan Bey - Dur bd.liayım, ne ı 
oldun, baıın mı yar ldı ? 

Kuued~ - Kolum kırtldı, Huan 
&.,, fakat Allaba çok tOkilr ... 

J Ka.t .. ıede - Bunun daha beteri 

;r~rdır. 

HMu Bey - Daha beltti aedil' 1 

4 : Kazazede - Bereket versin tram

vayın altında kaldım, ya bu kalabalıkta 

tramva,;.a icilMle olaaydım 1 
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Hergün 
Cenevre 
Kon/ernsında 
Perde Arkası -Nevyorkta çıkan The ew 

Republic mecmuasından: 
11Cenevrede bütün milletler 

murahhasları teslihatı tahdit me
selesini konuşmak için toplanmış 
bulunuyorlar. 

"Fakat, devletlerin itiraf et
miye casaret edememeJerine rağ
nıen, bu koferanım muvaffak 
olması için birçok mAniler 
vardır. 

Devletlerin itiraf edemedik
leri hakikat şudur: Cenevrede 
mevzuu bahsolan mesele silahların 
tahdidi değil, Şarki Avrupa ve 
Çinin istikbalde emperyalist kon
torlü albnda bulunmasını temin 
meselesidir. Silahlarm tahdidine 
nıani olan en büyük engel de 
budur. Eğer bugün Cenevrede 
silahların tahdidi kararı verilirse, 
Şarki Avrupa ve Çinde vaziyet 
derhal ve derin bir surette de-
ğişiverir. Cenevredeki diplomat
ların hepsi bunu bilir, fakat hiç-
biri söylemiye cesaret edemez. 

Şarki Avrupa meselesi, aşağı 

yukarı bir asırlık bir meseledir. 
1845 te Kınm harbini, 1914 te 
dünya harbini doğuran bu me· 
•eledir. 

Bugün Şarki Avrupada Fransa 
hakimdir, Fransanın bu hakimi
yeti bir şeye istinat ediyor: Silah 
kuvveti. Fransanm mesela, Var
şovadaki nüfuzu nedendir? ikraz 
ettiği paradan dolayı değil, Le-
histan bu parayı Londra, Nevyork 
veya diğer yerden de tedarik 
edebilirdi. Fransa, Lehistanın ih-
raç pazara olduğu için değil, 
çünki Lehistanm tabii pazan 
Rusya ve Almanyadır~ Fakat 
Lehistan Fransaya mütemayildir. 
Çünki Fransa, Avrupanın en 
kuvvetli devleti ''ir. Çekoslovakya, 
Romanya ve Yugoslavya için de 
ayni hüküm doğrudur. 

F ransanın silahlarım tahdit 
etmeyi kabul edeceğini farzede
lim. Şarki Avrupa devletleri, 
Fransanın askeri müzaheretini 
kaybettiklerini anladıkları gün, 
derhal Rusya ve Almanya ile 
anlaşmak ihtiyacmı duyacaklardır. 

V aşingtonda 1922 de topla
nan konferanstanberi, Çinde ve 
Mauçuride istatüko muhafaza 
edildi. Geçen eylulde, İngiltere, 
nıali buhrana düştü, donanma· 
•ında isyan çıktı. Hindistanda 
huzursuzluk arltt~ Bu sebeple 
kısmen kuvvetini kaybetti. Ja
ponya, bu ziftan istifade etti. 
Derhal Mançuriye saldırdı. Fakat 
eğer İngiltere hila Singaporda 
kuvvetli bir üssübahriye malik 
olmasaydı, ve Amerikan donan
tnası kuvvetli bulunmasaydı, Ja· 
ponyanın Şanghay& asker çıkar

mak için beş ay bekliyeceği 
zannedilir miydi? 

Cenevre konferansında hakiki 
mesele budur. Fransa ordusun 
lngiltere ve Amerika donanm:~ 
tarını küçültmedikçe, tahdidi 
teslibattan bahsetmek gülünçtür. 

Fakat Fransa bir iki sene 
içinde ordusunu küçllltürse 
Almanya derhal Şarki Avrupada 
hakim vaziyete geçecek ve 1914 
te olduğundan birkaç misli daha 
kuvvet kazanacakhr. 

İngiltere ile Amerika donan
ınalarına küçültürlerse, Japonya 
artık laakal yüz sene Çinin mut
lak hakimi olacaktır. 

Bu izahat, tes!ihatı tahdidin 
şay-~nı nrzu bir şey olmadığını 
degıf, fa cat imperyalist diişiiıı-
c 1 ·ı 1 _ e er ıaı o madıkça, imkaıısızh-

jtmı göstermektir. 
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küp attığı ağaçlar, zaten kökleri başkalaranın önünde dalkavukluk ileri, glh geri giden bir saate 
1 - Fırtınanın kola,thkla sö- ı 2 - Şahsiyet sahibi bir adam l 3 - Tereddüt, ayarı gab 

çürük olanlardır. edemez. benzer. 

Çin OrdusU Çetin Bir Müda-
• 

faa için Hazırlanıyor 
Londra, 13 (D. Hususi) - Japonya

nın Çinde işgal ettiği sahalardan çe .. · 
kilmemek hakkındaki azim ve kararı 
Aksayı Şarkta misli görülmemiş bir 

ayrılmamıya ve Çinin en mühim liman
larının gayrıaskeri bir hale konması 
hakkındaki tekliflerini redde karar ver-
miştir. 

muharebenin çok yakında başlıyaca ... 
ğına en kuvvetli delil addedilmektedir. 
Çin müdafaa ordusunun tensik ve 
ıslahı yolundaki faaliyetler hakkında 
yeni malumat alınmaktadır. Mevsuk 
Çin menabiinin ~eminine göre bir Ja
pon taarruzu karşısında Çin müdafaası 
çok çetin olackktır. 

Şanghay, 22 (A. A.) - Japon Amiralı Nomura 
elyevnı W oşung ~çıklarında demirlemiş ~u~unan 
Berwick ismindeki lngiliz kruvazörünün stivarısınden 
saat on beşten evvel geminin yerini değiştirmesini 
isteıniştir. 

Bu talep Japonların şiddetli bir topçu ateşi 
açmak niyetinde oldukları suretinde tefsir edil
mektedir. 

Şangbay, 12 ( A.A. ) - Ecnebilere ait imtiyazlı 
maotaka dahilindeki lngiliz ve Amerikan mahalle· 
leri hududu civannda gece yarısına kadar Japon 
toplarıwn ateşi devam etmiş, çok gürültülü infi-

Liaoyang, 12 ( A. A ) - Çin Hüku
meti Japonya ile Cin arasında mevcut 
olan ihtilafta ald1ğı metin vaziyetten liklar duyulmuştur. 

-----

Müthiş Yangın Faciaları 
-

Zonguldakta Üç Amele, Bartında 
İki Çocuk Alevler içinde Yandılar 

Zouguldak ( Hususi ) - Bu 
cıvarda vuku bulan bir yangın 
hadisesi müthiş bir facL ile ne
ticelenmiştir. Zavallı üç amele 
kızıl alevler arasında kalarak fe-
ci şekilde yanmışlardır. Yangın 
Ankara - Filyos hatbnm altın-
cı kısmındaki amele barakala
rmdan çıkmıştır. Barakada otu· 

ran amelelerden biri sobayı pet
rol ile tutuşturmak isterken 
birdenbire parlamış ve alevler ı 
o anda adamcağızın bütün vü-
cudunu sarmıştır. 1 

Zavallı adam can lhavlile hay- · 
kırn11ya başlaymca arkadaşları 1 
koşuşmuşlar, fakat onlar dt. alev- 1 

lerin içinde kalmışlardır. Amele
ler, etraflarını saran ateş çembe
rinden kurtulmak için öldürücü 
bir gayretle çabalamışlar, mec
nunane hamlelerle alevlere atı l
mışlardır. 

Fakat barakanan ber tarafını 
kaplıyan ateş buna imkan bırak
mamış ve üç amele, hayatlarına 
güçlükle kurtaran yaralı arka
daşlarının gözleri önünde ve feci 
ısbraplar içinde kıvranarak öl
müşlerdir. 

Bu acıklı 
Bartında da 

hadiseden başka 
bir yangm faciası 

olmuş, çoban oğlu Mustafa is
minde birinin zevcesi Fatma 

Hanım sokağa çıkbğı sı-
rada odada bulunan so-
ba birdenbire yere devrilmiı, 
derhal bir yangın başlamtştır. 

Evde iki küçük çocuktan 
başka kimse bulunmuyordu. 

Alevler etrafı sarmca çocuklar 
feryada başlamış, fakat komşula· 
nn yetişmesine rağmen müthiş 

facianın önüne geçilememiştir. 

Neticede hasta bir halde ya· 
takta yatan 6 yaşında Necati 
ismindeki çocuk tamamen 
yanıp ölmüş, 4 yeşıııdaki kardeşi 
Meliha da ölüm derecesinde ya
narak hastaneye kaldırılmıştır. 

AHMET 

''Ne J 
Oku taca/ız ? ,, 
Meselesi ·---·------P. S. 

'' Afyon Karabisarda M. A." 
imzasile, karilerimizden biri bize 
bir makale gönderdi. "Yeni 
nesle ne okutacağız?., Diye 
açtığımız anketin ortaya koydu
ğu mesele, bu makalenin do 
mevzuudur. Kariimizin makalesini 
aynen sütunlaramıza koyamadık. 
Bir pazçasını alacağız : 

"Son anbtiniz, şu cümle ile 
ijade edilmesi mümkün olan 
bir lıükümltt kapandı: " Genç
lik okumuyor, kitap onun için 
satılmıyor. ,, Halta Nurullalı 

1 Ata Beyin, iştirak ettiğiniz Clf

sur fikrine göre, gençli le hiç· 
bir devirde okumamıştır. ,, 

Kariimiz, gençliğin okumadığı 
ithamına reddetmek için, böyle 
düşünen fikir adamlarımıza karşı 
makalesinde acı bir tebzili dil 
kullanıyor ve " Milll neşriyat ha
zinesinde okuyacak şey bulamı
yan yeni neslin cahil kalmaması 
için bir Garp lisanı ezberlemesini 
şart koşan yüce üstatlarımın " 
hicvediyor. 

Evveli, kariimize temin ede-
lim: Biz, anketimize cevap ve
renlerin fikirlerine iştirak etti
ğimizi hiç söylemedik. Daima 
bitaraf bir nakil vaziyetinde 
kaldık. Anketteki fikirleri hula
sa etmek, bunlara iştirak etmek 
sayılmaz. Bilakis ben, kendi he
sabıma, bu sütunda da kaç 
kereler yazdığım gibi kariimden 
farksız düşünüyorum. Herşey 
nisbidir diyoruz. Bizde, Uç bet 
sene evveline gelinceye kadar, 
her sene artan ciddi bir kari 
sınıfı vardı. Yeni harflerden 
sonra İf değişti, buhran da üste 
geldi, neşriyat durdu. Bugün, 
liselerin ve bazı genç zümrelerin 
mesleki neşriyatı istisna edilirse, 
memleketin umumi fikriyabnı 
temsil eden bir tek mecmua bile 
yoktur. Olsaydı okunmıyacak 
mıydı ? Bütün imanımla cevap 
veriyorum: Okunacakb. 

Bir misal: "Hayat ansiklope
disi,, neşrediliyor. Daha ilk fasi
külü çıkar çıkmaz kapışıldı. On 
beş, yirmi bin satıldığım büyük 
bir sevinçle öğrendim. Demek ki 
faydalı neşriyata karşı allkasını 
daima sakhyan ve zamanında 
ortaya vuran büyük bir kari sı· 
nıfı var. 

Mesele ıu değildir: "Türkler 
okumuyor, nasıl okutalım?,, 

Mesele ~udur: "Türkler oku
yor, ne okutahm?., 

Hariciye Vekili 

Fakat herşey bir derece me
selesidir. Şüphesiz. Türkiyede 
hele bugiinkü vaziyette, ideali
mizi tatmin edecek kadar büyük 
bir kari sınıfı yoktur; okuyan .. 
ları bir taraftan arttınnıya çahş
malıyız; fakat, okunacak şey, 
okuyan kadar da yoktur ve asıl 

• mesele de budur. Avrupa lzmirde Tahkikat Evvelki glln bu sabrları ya-
- - zarken, Trabzondan bir. mektup 

B 1. d ş r· k" v.ralı·çesi H p ç daha aldım. Mevı:uu y~ne aynı-er ın e ere ıne ı n~ azinenin arasını a- dir ve "Ziya Kudret,, ımzalıd11. 
Ziyafet Keşide Edildi -- lanlar Meydana Çıkarılacak Bu atetli ve samimi kariime de 

Berlin, 12 ( A. A. ) - Hari- Danimarkalı Güzel Kız { İzmir, 13 ( Hususi ) - Tevkif ayrı bir cevap vereceğim. 
ciye Vekili Tevfik Rilştü Bey Kraliçe seçildi olunan Rahtım Şiı-keti müdür, b J J ··ı ·· 
Alman Başvekili M. Brüning'i muhasebeci ve umumi vekilinin Hava Te eauu u 
ziyaret etmiş, Harbiye Nazırı da isticvabrna devam edilmektedir. 
Tevfik Rüştü Bey şerefine bir Paris, 13. - ( A.A.) Hazinenin mühim miktarda za- Herkesi 
akşam ziyafeti vermiştir. Türki- Danimarka güzeli, !vlis rarmı mucip olan hareketlerde B kf 
yenin Berlin fahri konsolosu da parmağt olanların meydana çı- ı Hayreffe ıra l 
bir öğle ziyafeti keşide etmiştir. A ·vrupa intihap edilmiştir. karıluıası için tahkikat yaralıyor. Dün akşama doğru rüzg:tr 

r·-------------------------------- ' tekrar lodosa çevirmiş ve hava 
• 
iSTER İSTER İNAJVMA! 

• 
iNAN, 

(star.bul ~incmalarından birinde "Cehennem ıne
lclderi ,. ism'ııde bir harp hlmi RÖs terili}•or. Bu f'lm 
evvelc-e pofiş saıısöründen de geçmiş bulunuyor. 
Fakat L'r e cn bi sefar elı, filmi se yrederken, mens up 

oldui u memlek t aleyhinde pr opa ganda mabi.retini 
haiz pa rçalar göruyor. Bu parçaların çJk<\rhlması =çin 
müracllat ediyor. Bir defa sansörden geçerek gösteril
me.1ıne müsaade edUmiş olması itibarile, bu arzunun 

is'afana imhan lıulunmaJ ığı bildiriliyor. 
lngittere, \merika, Fra nsa ve Alm::ınrada lıcr 

vakıt başka memle\etle r a leyhin de birçok filınler 
gösterildiAi balde, 0 mi"mlekctler unsürleri bu film• 
lerin oynanmasına mani olmuyorlar. 

Şu hale na2:ıran biz, d ünyada, ha!a nıüc:avat pren
aiplnin iyi aolaşılmadıgına l<.:ıııi uluyoru~. Sen de ey 
k~ı-i 

mülAyim bir vaziyet almıştı. Gece 
yansına kadar böyle giden ha
va vaziyeti, ansızın çıkan 
bir kar fırhnasile tekrar değiş
miş ve hararet derecesi birden

bire şaşılacak derecede düşmüştür. 
Bu sebeple gece yarısından 

sonra kar yağmıya başlamıştır. 
Elan yağan karın1 devamlı olac~· ğı anlaşılmaktaaır. Sabahleym 
hafif bir tipi de başlamıştır. On 

/ s TER I NAN, Is TER I NAN A1 A ! saatten beri yağan kann kahnh-

L-·-------------------- ------------------------- 1 ğ1 on beş santimi bulmuştur. 
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• 
lktısat Sütunu 

Dünya Ticareti 
El 
Değiştiriyor 

193 t senesinin ticaret bilAn· 
çoıu, dunya ticaretinin eski el· 
lerden çıkıp yeni ellere geçtiğini 
•e yeni istikametler almakta bu· 
lunduğunu r&stermiftir. 

J 930 senesinde dtınya ticare
tinde birinci mevkü Amerika iş· 

gal ediyordu. Geçen sene birin· 
ciliği lngiltere kazanmıştır. Dlinya 
ticaretinin yilzde 13,44 ü İngil
terenin eline geçmiş, yüzde 12,6 l i 
Amerikanın elinde kalmıştır. 
Bunun en bllyllk sebebi do ge· 
~en senenin yansından sonra 
lngiliz ithalltmm mllthis aurette 
uaJmafıdır. 

Abnanya üçtıncn, Fransa 
d6rdlncü, Kanada da befincinci 
derecededir. Hindistan beşinci 
dereceden sekizinci dereceye 
clllşmtıştOr. Japonya albncı 
dereceden onuncu dereceye, 
İtalya yedinci dereceden doku
suncu dereceye diifmüş, Ho
landa ise dokuzuncu dereceden 
beşinci dereceye çıkmıştır. 

En ıiyade ileri giden Rusya· 
dar. Rusya evvelce dünya ticare-
tinde 17 inci derece idi. Geçen 
1ene l 12 inci dereceye yüksel· 
miştir. Ruıyanıo hem ithallb, 
hem ibracab artmıtbr. 

Dünya ticaretinde rol oynayan 
aeksen iki milletten yalnız seki
sinde ticari mtlna1ebet kıymetçe 

fazlalaımııbr. Kıymet fazlalığında 

Rusya birinciliii işgal etmektedir. 
Rusyanın ticaret kıymeti l 928 de 
IO'l idi, 31 de 119 a çıkb. 

Halbuki Amerikanın 104 ten 
73 e düştfl Frama IO'l den 
93 e indi. Almanya ayni aeYiye
den 85 e dattO. lnptere 33 e, 
Avusturya 38 e, ltalya 48 e 
dllftil. 

1930 senesinde 100 denenin 
fevkinde kalan 8 memleket •ar
dır. Onlar da kazan~ niıpetlerine 

göre ıunlardır: Rusya, Litvanya, 
Hondllras, Cezair, Tunus, Filistin ve 
Noneç. Zaten dünya ticaretinde 

amumt bir d&şnklük Yardır. Umumi 
dUnya ticareti 136 milyar liradan 
1 1 l milyar liraya dllfOmüttür. 

Ticareti en ziyade dilşilk olan 
memleketler buğday istihsal 
eden yerlerdir. Her tarafta 
buğday ibracab durduğu halde 

ıeçen ıene Rusyanın buğday 

ticareti Amerika buğday ticareti 
derecesine yaldaşlDJfbr. 

Bu rakamlar Cemiyeti AkYa
mın lkbsat encilmeni tarafından 
neıredilmiştir. Dünya ticaretinin 
yeni istikametlerini göstermek 
itibarile dikkate pyandır. 

Ceza Muhakemeleri 
Usulu Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu ciltte birinci 
cilt gibi yirmi formadan mll
rekkeptir ve fiati daha ucuz
dur. Eser ince kağıda baıaldı
ğından hacmi de küçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

( Söz Aramızda ) 
! --------.-ı--~--... ...-................................... __ .............. Siz 

1 Aksaray, Gıda Ucuzluğu ~:rsiniz? 
Hususunda Rekoru Kırdı 
Orada Bir Tavuk On Kuruştur 

Aksaray ( Hu
susi)- Şehrimiz, 
vatan haritasını 

aüsliyen çok tirin 
ve çok güzel 
bir vilAyet mer
kezidir. Eskiden 
ııtma diyan ola
rak tanınan ıeh
rimize her me • 
mur iıtemiye is
temiye ıelmit, 
ancak burada 
,erlqtikten son
ra bir daha ay
rılmak iateme
miıtir . Fakat 
timdi bu havali· 
de hastalık kal
madığı gibi, vi
layet merkezi de 
parke dUşeli 

caddeleri , elektrik tenviratile 
mamur ve asri bir şehir olmuştur. 
latanbulun köşe bucağanda elek· 
triksiz binlerce ev olduğu halde, 
Aksarayın en kllçük bir çoban 
kulübesinde bile elektrik vardır. 
Bor, Niğde, NeVJehir, Konya ve 
Ankaraya kadar uzanan toselerin 

Samsun 
Lisesinde 
Bir Hadise 

Samsun ( Hususi ) - Geçen 
pazar günO lisenin ikinci sınıfı 
son dersten çıkarken talebeler 
priiltn yapm1flar, muallim de 
ceza olmak llzere talebeyi 15 
dakika IUUfta bekletmiftir. Bu 
mllddetin hitammda muallim 
amıftan çıkarken talebeler"voyvo" 
diye bapmııtar. Bunun üzerine 
meclisi innbat hemen teşkil edil
mİf Ye talebeler saat yediye 
kadar mektepte kalmışbr. Ço
cuklannan bu saate kadar eve 
gelmediğini gören evliler, telAşla 
telefona sanlmıılarsa da santral 
cevap vermemiıtir. 

Bizim, ıehir telefon memurla
" isterlerse cevap verirler iste
mezlerse nekadar çalsanız fayda 
vermez. Birçok talebe velileri 
polise mllracaatle çocuklarının 
akıbetini ıormualardır. 

Çan kında 
Kaçakçılık Mücadelesi için 

Bir Beyanname 

Çanlon ( Hususi ) - Villyet 
kaçakçılık mbcadelesine ... dair bir 
beyanname dağıtmışbr. Beyan
namede kaçakçılığın hazineden 
para çalmak olduğu Ye hırsızlık· 
ların en fenası bulunduğu söy
lenmekte kaçakçılığın men'ine 
dair olan kanunda memurlara, 
halka düşen vazifeler izah 
edilmektedir. 

Eskişehir Donuyor 
Eskişehir, (Hususi) - Soğuk

lar ve kar bütiln ıiddet ve deh
şetile devam etmektedir.I So
juklar Qaku 18 dereceyi buldu. 

Aksaray ıelırinden bir manzara 

mütemadi ıslah ve tamirinden 
sonra bu yoUarda yolculuk yap
mak insana bpkı bir tenezzüh 
zevk ve neşesi vermektedir. 

Şehrimizde 2480 ev ve 11300 
nüfuz vardır. Etrafı bağ ve bab • 
çelerle ıOslü olan Aksarayımazan 
içi' de bağ ve bahçelerle doludur. 

Ak.sarayın bu ye
myeıil manzara-
sını ı&rdükten 
aonra aenelerden-
beri içinde yqa
dığım Bur .. ya 

" yeıil " demek· 
te tereddüt ediyo

rum!. Geçen se
ne mahsul bol Ye 

bereketli olcfuiu 
açın ek metin 
kilom 4, buğda
yın kilesi 50, ar

panın 30 kunıta 
ıablmaktadar. 

Yağan okkuı80 

ve koıkoca bir 

tavuk 10 k\ll'Uf"" 
tur. Aksaray diğer 

tehirlere nispetle iktısadi buhran
dan :ız miiteessir olmuştur. Ak
saiayhlar fehirlerinin ucuzluğunu 
ve her tllr)ü medeni ibtiyaçlannm 
tatmin edilmesini bir iki miW 
teşekküle, ça11Şkan valimize borç
ludurlar. 

o. z. 

Düğün, Dernek Bezirganları 
- -----

Mengende Genç Evlen
diren Komsiyoncular Var 

Mengen ( Hususi ) - Geçen l 
mektubumda Mengen kadınları
nın bayabnı anlatmıştım. Bu 
mektubumda da ıehrimiz gençli· 
ğini kemiren düğiln itiyadmdan 
bahsedeceğim. Burada bir gen
cin evlenebilmesi için vasati 
300-500 liraya mutlak surette 
ihtiyaç vardır. Bu itibarla, baya
bm kazanmak için daha küçük 
yaşta köyünden çıkıp senelerce 
hariçte çalışan Mengenliler mü
temadiyen dOğiin için para 
biriktirirler. D6rt beş yüz lirayı 
bir araya getirdikten sonra evle
nirler. Fakat bir iki yüz lira 
biriktirdikten sonra buraya gelen 
bir genç evlenmek istediği 
zaman mevcut parasının kafi 
gelmediğini görür. Bu vaziyette 
kalan gençlere kredi açan ve 
düğünil yapan tüccarlar vardır. 

Bu tüccarlar düğün için her 
türlll tesbilitı yaparlar. Genç 
evlenir, düğün iki gün iki ıece 

• iz mirde 
Bataklıklar 
Kurutuluyor 

lzmir (Hususi) - VilAyet da
hilindeki batakhklann kurutul
ması için kat'ı kararlar alınmak 
ilzeredir. Aynca Su işleri Müdilr
lilğU de vilAyetimiz dahilinde 

bazı bataklıklar arasında kanal
lar açmaya karar ~ermiş •e bu 

ite talip olulan davet etmİftİr· 

devam eder, yüzlerce davetli yer, 
içer, davullar, zurnalar çalımr •• 
Düğün de biter. 

Düğün biter amma, asıl me
sele de bundan sonra başlar. 
Evlenen zavallı genç elinde •e 
avcundaki bntün parasını ur
fettikten sonra 300 - 400 lira da 
borçlanmıştır. Yeni evli genç, 
borcunu ödemek için, yüzilnll 
doya aoya göremediği karıSIDI 
anasına babasına emanet eder,k 
ıehir haricine çıkar ve çalışmaya 
başlar. Bu ıuretle bir düğiln 
onu senelerce kansından uzak, 
ıefil ve perişan bir halde yqa
br. Ortada bir men'i israfat ka
nunu vardır. H&kOmet yüzlerce 
lira borca girip düğün -yapmak 
istiyen Mengenlilere kat'iyyen 
müsaade etmemeli ve Mengen 
ıençliğini bu fena itiyattan kur
tarmalıdır. 

OSMAN 

Akşehir de 
• 

iyi Su 
• 

içilecek 
Akşehir (Hususi) - Kasaba

mız Belediyesi ıebre iyi su te-
mini için tesisat yapbrmak ka
rarını vermiştir.Bu hususta bir de 
münakasa açılmıştır. Tesisabn 
tamamen fenni ve asri şekilde 

yapılması için masraftan çekinil-

Şıklık listesini gazetelerde 
16ren genç bir kız dün farzı 
muhal olarak bütün bunlara bir 
dakika için malik olduğunu far
zederek şunlan söylüyordu: 

- .. iki yüz elli liralık bir 
manto.. Dnıünün bir defa .. Ben 
onunla bu bkhm tıklım dolu 
tramvaylara nasıl binerim? Her 
otomobil geçiıinde çamurla yı -
kandığım sokaklarda onunla nasıl 
dolqınm? Hatta otomobilde bile 
bir yerine bir şey olur diye otu
ramam. Artık gideceğim yere 
beni ayakta gönderebilmesi için 
otomobil fabrikalanna bir d~ bu 
çqit otomobil lımarlamalı •• 

1ki yüz elli liralık bir elbise .• Ben 
ona buruşur, bir yere takılar diye 
bizim yerli marangozların yaptıiı 
dolaba kat'iyyen koyamam. Elbi
senin enine, boyuna g6re A vru
paya bir dolap ve askılar ısmar· 
lamalı.. Bu iki yüz elli liralık el
bisemi gösterebileceğim balolarda, 
tedanaanlarda artık dans ta yasak.. 
Ya kazara eteğine basarsam ve 
yahut basarlar da yırblırsa.. Şimdi 
elbi.eler uzun.. Hem sonra ben 
dansettiğim kavalyelerin yirmi, 
otuz liralık elbiseme bile değme
sinden sinirlendiğim terli ellerini 
iki yUz elli liralık elbiseme nasıl 
dokundururum ? .. 

On beş liralık bir çift çorap. 
Beş alb liralığını gördü:n. Fakat 
on beş liralığı her halde kelebek 
kanadı fibi dokunulmaya gelmez 
bir teY olacak .. Benim bulaşık 
liğeninden, çamaşır teknesinden 
çıkm.Jf ellerim onları muhakkak 
araeler. 

Ya yirmi beş liralık.. iskarpin 
Ayağımı içine ıokmıya kıyam.am. 
Hele her adımda bir çukura bat• 
bğım, ıeke ıeke yiiriidüğilm ıo -
kaldarda biç ıiyemem. Amerika-
lılann kabr boncuklarile, heybe
lerle, sedefli hamam nalınlarile 
odalaruıı '. aliıledikleri fibi ben de 
bu pabuçlara cam bir kutu yap
bnr, odama ını diye koyanm .. 

Şapka otuz lirahk.. Benim 
otm liralık ppkam olsa onu Sa· 
kalhferif gibi kutu kutu içerisine 
koyanla saklanm .. 

Sonra koku, boya, senede bin 
lira.. Günde aşağı yukan ild 
buçuk, üç liralık koku .• Terkosun 
kesilmesinden arbk korkum 
yok.. Ôyleya .. Günde iki, iiç lira· 
lık koku her gUnkü yıkanmıya 
herhalde kifi gelir.. Yalnız, be
nim burunlan Hasan kolonyasile 
sabun kokusuna alıımıt dostlarırn, 
ıeYdilderim, arkadaşlarım her 
halde bu kokulara tahammül 
edemeyip benden uzaklaşacaklar
dır •• 

Benim bu kadar üzüntü, 2ah· 
met ~e azaba tahammülüm yok; 
onun için ben bu ııklıktan vaz· 
geçiyorum ve onu Burhan Cahil 
Beyefendinin refikaları Haoıme -
fendiye bırakıyorum •• Siz ne der-

siniz?" 
B. Halim 

Gaziantebin Haritası 
Antep, ( Husust ) - Bele

diye şehrimizin umumi bir 
haritasını yaptıracaktır. Harita 
çok mufassal olacak ve şehrin, 
en ufak noktalarına varmcıya 

kadar bütün teferrilahnı iht iva 
edecektir. 

miyecektir. Tesisat şubatın 011 

sekizinde talibine ihale edilecek 
ve ameliyata derhal başlanacaktır. 
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f,.___iu_asel Alemi ] R ç 
Vuzuhsuzlu 
Asıl Şimdi 
Tamdır/ 

S. R. 
Dünya tam bir vumhsuzluğa 

girmiştir. 

T ah ı i T es ·h t o f era 
ay anlar ong es·ne Be z 

Si 1 

tiyo 

• 
ır 

ar 

Bu, bir mütearifedir ki, şim-
diye kadar binlerce ğız, bu 

kikaU binlerce defa tekrar 
tmiştir. Fakat benim bugOn. 
erkesin görüp bildiği bir badi· 

ıeyi bir kere daha söyleı;ekten 
maksadım, düne kadar mevcut 
olan bu vuzuhsuzluğun bugün 
çinden çıkılnıası müşkil bir 
"dairei faside,, şeklini almasından 
ileri geliyor. 

., Vuzuhtan maks dım ıudur: 
Dünya haritasına gezdirilecek 

bir göz hareketile ve umumi 
batlnrile milletlerin gidişahm, 

mevcut içtimai, iyasi ve kbsadi 
ıartlan düne kad r şöyle topar
layıp sathi bir fikir edinebilirdik. 

Bugünkn emniyetsizlik ve mem• 
nuniyetsizlik içinde böyle basit 

bir bakış değil, ciddi ve derin 
tetkiklerle bile işin içinden çık· 

mak, değil aylar veya senelerce 
ıonra, hatta bugnnden yarına 

vukua gelebilecek muhtemel 
ıhidiseleri tahmin edebilmek 
mümkün olmuyor. 

Büliln devletler, birkaç gün 
evvel Cenevrcde toplanan ilah• 
lan tahdit konferansınm ehem· 
miyclindeo bahsediyorlardı. Bu 

konferansın, tahdidi te lih t bah .. 
sindo bir itilafa varması için 

İngiliz kilise'eri yinler yaptı. 
Demek ki insanlığın istikbali ile 

lbu konferansın verebileceği ne
ticeler arasında mühim bir laka 
görlllllyordu. 

Esasen bu alakaya, daha ev· 
vel, ehemmiyetle işaret eden dev-

tet adamları da bu~undu. Meseli, 
Fransayı bu konferansta temsil 

eden heyetin başlıca azasından 
M. Pol Bonkur, tahdidi teslihat 
konferansı iyi bir netice vermez• 
se umumi bir harp muhakkaktır, 
dedi. Fak at bütün görünüı, bu 
konferansın da herhangi bir 
aıemnuniyetbahş neticeye vara· 
mıyacağıw bize nlatıyor. 

İtiraf edilmelidir ki, bu konfe
ransta, en müspet teklifi yapan 

Fransa olmuştur. Bu sütunlarda 
uzun boylu izah edilen bu teklif, 
Cemiyeti Akvamın emrine birta· 
kım kara ve hava kuvvetleri ve
rilmesini münasip görllyor. 

Fakat bugünkü statüko mu· 
bafaza edilmek şartile. 

( Onama 8 inci sayfada J 

Rusya 
Ve Silahların 
Vaziyeti 

Cenevre, 11 - Tahdidi Tes· 
lihat Konferansında Rus murah· 
hası M. Litvinof beyanatta bulu
narak, konferansın buglln top 
sesleri ile açıldığını, Cemi;eti 
Akvam misakına bağlı iki devle· 
tin filen harp halinde bulundu
ğunu, bu hAdisenin coğrafi va• 
ziyet dolayısile Rusyayı endişeye 
düşürdüğünü söylemiştir. 

Mumaileyh, Fransız tekliflerini 
fstisgar etmemekle beraber, Sov· 
yet Rusyaya lrnrşı bir tehdit teş
kil edecek elan beynelmilel bir 
ordu ihdası aley• 
hinde birtakım 
itirazlar serdet
miştir. 

Harbe karşı 

hakiki emnüse
lametin ancak 

umumi vo külli 
bir tahdidi tes• 

lihatla kabil ol· 
duiunu, Rus he-

yetinin tedrici 
ve nisbt bir usu• 

in iltizam ettiği· 
ni, biltün kon• 

ferans azal rının 
bukukan- müsavi 
olduğunu, her
kes için müsavi 
emnü selamet 
temini icap et· 

Fransada 
Müthiş Bir 
Cinayet 

Agen, ( Fransa) 12 Muvaraks· 
ta bütiin bir aile, son derece 
vahşiyane bir surette balta vo 
tüfekle öldürülmliştür. Aile reisi, 
şüphe üzerine tevkif edilmiş ve 
uzun müddet inkarda bulunduk· 
tan sonra nihayet bu mUtbiş 
cinayeti kendisinin İ§lediğini 
itiraf eylemiştir. 

Bu haydut, cinayeti işlemek 
için bir balta. bir bıçak ve bir 
de tüfek kullanmıştır. Cani, hiç
bir nedamet eseri göstermemiş· 
tir. Muvazenesinin bozuk olma· 
aından şüphe edildiği için mua• 
yene olunacaktu. 

tiğini söylemiş, 

Çin, Japon ve
kayiine rağmen 
memleketin si· 
!ahlarını tahdide 
amade olduğu
nu ilave etmiş

tir. 

Bu, temsili bir lnglllz reımtdfr. Batı keıflen adam 
Çln, kesen de Japondur. Albnda fU J•zı vardan .. Bizim 
Çlnlo ihtilıihmız JOktur. Her ıey balledUrnlştir. 

Bu,Bir Hayvanlar1Fransız Gazetele-
Kongresidir rinin Tenkitleri 

Vaşington, 12 - Bir. gazete Paris, 12 - M. Litvinofun 
taraf.odan sorulan bir suale ce- izahab gazetelerde şiddetli mü· 

taleatm intişarına sebep olmak-
vap veren Hazine nezareti mua· tadır. yalnız sosyalist ve komü-
vini M. Hill, cihandaki mali bub- oist matbudı Sovyet noktai na· 
ranın zaruri olarak teslihabn zannı takviye etmekte ve bütiln 
azaltılmasını mucip olacağını, mesai erbabının bu noktai nazan 
hali hazırda toplanmış olan tah· kabul etmeleri lizımgeldiği ka· 
didi teslibat konaransmdan bir naatinde bu'unmaktadırlar. 

..;;;;;;;;;;,,;;...-,_,o===7,"@--==;z:::~=--=--
şey beklemediğini, bu konferan· biri kendi silahlarını müdafaa 
ıın, tabiatçe biribirinden ayn eden bir hayvanlar kongresine 
ilahlarla techiz edilmiş ve her benzetilebileceğini a5ylemiştir. 

EDEBi TEFRlKAMIZ: 31 ============ aşağısında ayağım kaydı ve 
dUşUim, fakat aldırmadım, bir 
sıçrayışta yerimden kalktım 
ve koşmıya devam ettim. Fakat 
şimendifer meydanına gelince 
o kadar yorulmuştum ki . rıhtıma 
kadar gidecek halde olmadığımı 
hissettim. Hem de, koşarken, 
öfkem geçmişti. Nihayet ıoluk 
almak için durdum. Memur ola· 
cak adamın söylediği söz 
nihayet tamamile ehemmiyetsiz 
değil miydi?.. Evet, fakat öyle 
şeyler vardı ki ben göz yuma· 
mazdımf Şüphesiz! Kendi sözümil 
kendim kestim, foltat dedim. 
vaziyetimi anlamamıştı. Bu ma· 
zereti tatmin edici addettim. Va· 
ziyetimi anlamadığını kendi ken
dime tekrar ettim. Onuıı illerine 
tekrar geri '1öndüm. 

A ç L 1 
Müellifi: Knrıt Hanısun Miltercimi: P. S. 

- Durunuz biraz, vanak r • 
Ş pkasız gidiyorsunuz. Ha şöyle, 1 
gidiniz şimdi. 

- Birşeyler daha unuttum 
galiba.. Galiba birşeyle.r da~a 
unuttum, diye kekeledim, ru• 
hum boş. Teşekkür ederim\ 
geceniz hayır olsun. 

Ve sallanarak yürlldUm. 
Dic:imin kovuğuna sokacak 

l.Ji r lokma ekmek olsaydı! liani 
~u küçük nefis çavdar ekmekle· 
rindcn biri o saydı, yürürken ısı· 
r.r 1.u. Ve ... malik olmasını istedi· 
~im çavdar ekmeğinin hususi 

nev'ini açıkça gözilmOn önüne 
getirdim. Elim bir surette açtım, 
ö'meyi ve kaybolmayı temenni 
ettim, içlendim ve ağladım. Sc
f aletimin biç sonu gelmiyecek 
miydi! Sokağın ortasında birdebire 
durdum, ayağımı kaldınma vurdum 
ve yüksek sesle yemin ettim. 
Ne demişti bana? Avarıak mı? 
Şimdi ben ona, o memura ava
nağın ne olduğunu gösteririm! 
Oradan bir yarım döndUm ve 
koşarak yürüdüm. Öfkeden kay
nadığımı ve kıpkırmazı ke-sildi
ğimı hissediyordum. Sokağın 

Fransız Filosu 
Seferber Mi 
Edilmiş? 

Paris, 12 - Fransız Bahriye 
Nezareti resmi bir tekzip neşre
derek Akdenizdeki Fransız filo
sunan eferber hale konulduğuna 
dair yine bir Fransızca Parisli 
akşam gazetesinde inti ar eden 
haberi tekzip etmiştir. Bu tebliğe 
göre, F ransıı filosu talim devre
lerinde bulunmakta olup bu ta· 
limler çok zaman evvel takarrür 
etmiş bir program dabilimde icra 
olunuyormuş. 

Bir Haydut Tutuldu 
Ayaksiyo ( Korsika) 12 -

Uzun zamandanberi haydutluk 
eden ve geçen kinunusanide 
amcası öldürülen meşhur cani 
Torse yakalanmıştır. 

Cenubi Ameikada Bir isyan 
Montevido ( Cenubi Amerika ) 

12 - Gece yansı verilen bir ka• 
rarla umumi bir grev yapılmak 
istenilmı tir. Kıtaata hazır bulun• 
ma emri verilmiştir. 

(Son Posta: Geçenlarde, bura· 
dn bir koümnist kıyamı olmuş, 
kaçakçılar başlıca şehirleri eJe 
geçirmişler, onra hadise kanlı 
bir surette bastınlmıştı ) 

Alman Cümhur 
Riyaseti Ve Sabık 
Veliaht 

Kopenhag, 12 - Hali hazır
d Berlin civannda, Potsdamda 
bulunan sabık Alman veliahh 
ile Berlinske Tidende gazetesi 
bir telefon mll!akatı yapmıştır. 
Gazete, abık veliahttan Alman 
cnmbur riyasetine namzetliğinin 
konulmasına müsaade edip etmi· 
yeceğini sormuştur. Sabık veliaht 
vaziyet dolayısile birşey söyliye-
miyeceğini vo Reisicnmhur inti· 
babına ait muamelenin şimdiki 
halde kanşık olduğunu beyan 
etmiştir. 

Jspanyada Vaziyet 
Madrit, 12 - Bazı ga!etele

rin, Madritteki asayişsizlikten 
şiddetle şikiyet etmeleri üzerine 
Emniyeti Umumiye Mndürü istifa 
etmiye mecbur olmuştur. .. 

Madrit, 12 - Yeni ispanyada 
yeni bir siyasi fırka teşekkül 
etmiştir. Reisliğini, muvakkaten 
İspanyol Lejiyonlanmn sabık reisi 
Doktor AJbinana deruhte 
etmiştir. 

Allabım l yine neler icat 
edeceksin 1 diye iğbirarla söy• 
lendim. Gece yarılsrmda, bu 
ı lak ~ sokaklarda bir deli gibi 
koşmak 1 Açlık beni insaf· 
sızca kemiriyor Ye soluk aldır
mıyordu. Doymak ümidile üst 
liste tükUrüğilmü yutuyordum, 
iyi geleceğini sanıyordum. Bu tam 
açlıktan evvel birçok haftalar 
pek az gıda lmıştım ve bu son 
zamanlarda kuvvetten çok düş• 
müştilm. Hatta şu veya bu 
ameliye ile elime bi~ be~ kuron 
daha geçirsem, yenı bır açlık 
devresi üzerimo çökllnceye ka· 
dar kendimi lamamile topla
maya bu para da yetişmiyecekti. 
Hele sırtıma Ye omuzlarıma çok 
ağrı gelmişti. Kuvvetlice bir ök· 
ürerek veya eğilip yiirllyerek ıu 

Sayfa 5 

• 
Gönül işleri 

Kadından 
Nefret Eden 
Erkekler 

Kadından nefret eden erkek· 
leri iki kısma ayırmak lbımc!ır ı 
Bunların bir kısmı henüz bayab 
anlamamış, ilk evdasında lda· 
tılmış olan gençlerdir. Bunlar, 
sevgilileri tarafından ufak bir 
hakarete, küçük bir lhmalo ta., 
hammül edemezler. Böyle bir 
ihmal onları dehşetli surette ren
cide eder. Artık kadından kork· 
mıya ve ürkmiye başlarlar. 

işte lzmirden Necdet imzasile 
mektup yazan genç kal'.lim. bu 
ınıfa dahildir. Genç yaşında bir 
kız sevmiştir. Fakat bu kız ona 
ehemmiyet vermemiş ve muka· 
bele etmemiştir. Onun ihmali, 
genci kadıulardan nefrete sev• 
ketmiştir. O kadar ki bir daha 
kadın yllzii görmemeğc karar 
vermiştir. 

Fakat hayat önllne diğer bir 
genç kız çıkarınca, derhal tered· 
düde düşmüşttlr. Çünki nefreti 
şuurlu değildir ve esaslı bir 
sebebe istinat etmiyor. Daha 

-ziyade hissidir ve her hissi isyan 
gibi geçicidir. Daha ıevecek ve 
nefret ettiği kadına esir olacaktır, 
onun farkında değildir. 

Birde tecrübe görmüş, ihanet 
görmllş, evi bozulmuş erkekler 
vardır ki şuurlu bir tarzda kadın• 
dan nefret ederler. Bunlar kadını 
az çok anlamış ve az çol< tecrübe 
etmişlerdir. Kadının kapristen 
ibaret bir mahluk olduğuna kani 
olmuşlardır. Nefretleri bu kana• 
atten gelir. Bunlann kanaatla.rini 
değiştirmek hayli güçtür. 

Ben böyle bir erkek tanıyorum 
ki, kadınlarla konuşmıya bile mU.. 
tehammil değildir. Kadınlar onun 
nazarında çocuk kalmış mahlüklar
dır, onlarla konuşulmaz. evişilmeı 
ev kurulmaz, ciddi bir iş yapıl• 
maı. Onun için bunlar ya evlen• 
mezler, yahut evlenirlerse, kadın
lanna cehennem ıstırabı çektirirleı 

Bu ikinci tip erkekler do 
nefretlerlnde ifrata varmışlardır. 
Hissi selimlerini kaybetmişlerdir. 
Onlara her kadımn biribirino 
benzemediğini anlatmak kolay 
değildir. 

HANIMTEVZB 
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göğsiimün kemirilişinl durdura· 
biliyordum; fakat aırtım vo omuz .. 
larım için devam yoktu. Nasıl 
oluyor da vaziyetim bir turlll 
aydınlanmak bilmiyordu? Meseli 
eski bir kitapçı, "P sha" kadar 
yahut ta bir deniz komisyoncusu 
"Hennechen" kadar yaşamıya 
hakkım yok muydu? 

Sanki benim çahşmıya yara
yıcak dev gibi omuzlanm vo 
ağlam koli rım yoktu: Sanki her 

günki ekmeğimi çıkarmak için, 
ben, Değirmenciler sokağmda bir 
odun yarıcılığma bile talip olma• 
mı tıml Tenbel miydim? iş arama• 
mış mıdim? Dersler takip et· 
memiş, makaleler yazmamış, ge
celi gündllzlü kudurmuş gibi ç.a
llfmamış mıydım? Çok param ol• 

'Arkua .. , • 



Kari i\lektupları 

Et Nakliyesi 
Ve Mezbahanın 
Mütaleası 

Muhterem gazetenizin 22 -
1 - 932 tarihli nüshasında Aks -
rayda Bandırmah Osman imzasi
le ( Eti daha ucuza nakle 
talibim ) serlevhası alhnda bir 
y.uı inU ar tmiştir. Hakikate 
ve hadisata uygu olmıyan bu 
neşriyata bervcçhi ati cevabı 
Yermeği lüzumlu gördük: 

Et nakliyesi için beş senelik 
değil beş dakikalık bile bir. 
mukavele mevcut değildir. Ev
velce yapılıp müddetleri hitam 
bulan nakliye mukaveleleri o 
mukavelelerin cari olduğu müd-
det zarfında vukubulan müteva
li şikayetler ve bu mukavelele-
rin et nakli serbestisini ihlal 
ile rekabeti meneylediği na ara 
itibara alınarak herkesin kendi 
etini kendi vesaitile nakledebil
mesine imkan bıramak ıçm 
tecdit edilmemiştir. İzah edelim: 
Nekadar makul şerait ve mute-
dil bir ncretle olursa olsun 
bu nakliyeyi bir ele tevdi 
etmenin bais olduğu şikayetlerin 
arkası alınamamışhr. Nakliye 
ficretinin sıklet üzerine tespiti 
de tartılan etlerin örselenmesine 
mebebiyct vererek nefasetine 
halel getirdiği iddiasile esnafın 
mühim bir kısmının şikayetine 
mevzu teşkil etmiştir. Nakledi
lecek etlerin tartısında da nak
liye müteahhidi ile et sahipleri 
arasında niza ve ihtilaf biç 
eksik olmamışhr. Nakliyeyi bir 
mukavele ile yedi vahide tevdi 
eylemenin doğurduğu bu şika
yetlerin önünü almak için uzun 
veya kısa müddetlerle bir mü-
teahhide bağlanmak muvafık 
görülmemiş ve evvelce yapılmı 

olan mukavelelerin müddeti 
munkazi olunca yenisi aktedil
memiştir. Hiç kimse ile moka-
.ele aktedilmeyince de bittabi 
mfizayede ve münakasa icı asma 
da lüzum görülmemiştir. 

Et nakliyesinde belediyenin 
nazarı ehemmiyete aldığı e a 
ikidir:Biri: Nakil vasıtalarının mu
ayyen sıhhi şartları haiz olması, 
diğeri de vasıta ihtar ve tedari
kinden Aciz olanlann etlerinin 
dükkanlarına kadar sabit ve 
mutedil bir ücretle nakli temin 
edilebilmesidir. 

Binaenaleb muayyen olan sıh-
hi tartları haiz vasıta ihzar eden
ler bir güna memanie maruz kal-
madan kendi etlerini serbestçe 
nakledebilirler. Aharın etini nak
letmek isteyenler de nakliye üc
retine ait tarifeleri tastik ettir-
mek ve talep vukuunda şehrin 
en uzak mıntakalarma kadar bila 
itiraz nakliyat icrasını taahhilt 
etmek şartile bunu da yapabilir
ler. Başkasına ait etlerin nak
linde menafii umumiye nazarı 
dikkate alınarak bu kaydın vaz'ı
na mecburiyet hasıl olmuştur. 
Çünki başkalarının etini naklet
mek isteyenlerin hemen cümlesi 
kendilerine n ziyade kar temin 
edecek olan yakm, mütemerkiz 
ve mütekasif mıntakaların nak
liyatilc iktifa etmek istemekte 
•e şehrin uzak yerlerinde bulu
nan kasap dükkAnlarına nakliyat 
yapmaktan istinkaf etmektedir
ler. Kasaplar şirketinin yaptığı 
nakliyata gelince: Kasapların ek
ıeriyetinin hissedar olduğu bu 
firket kendilerine ait etleri şera
iti sıhhiyeyi haiz kendi vasıtala
rile nakledeceklerini beyan ede
rek müracaatta bulunduklarından 
bittabi buna müsaade edilmiştir. 
Bqkalanna ait etlerin o~ldinde 
de ıirket tetkik ve tastik edil
miş olan tarifeden fazla icret 
iatifa etmemeği ve şehrin her ta-
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Jjf 2 
Yüzdürülmek 

Üzere 
Londra - 1ngiliz Bahriye Ne

zareti geçenlerde esrarengiz bir 
surette batmış olan M 2 tahtel
bahirinin yiizdürülmesi ameliyesi
ni Hox and Danks Dalgıç Şirke
tine havale etmiştir. Bu şirket 

vaktile Scapa Flow' da batirılan 
Alman donanmac:ından bir kıs

mını muvaffakıyetle çıkarmış olan 
şirket olduğu için talepleri der
hal kabul olunmuştur. 

Tahtelbahir azçok doğru bir 
vaziyette karinesinin üzerinde 
yatmaktadır. Yalnız bir yanında 
yara vardır. Binaenaleyh çıkanl
ması için bu yaranın kapatılması, 
onra ıçıne tulumba ile hava 
doldurulması düşünülmektedir. A
meliyata eğer hava miisait giderse 
bu iki üç gün içinde başlanacaktu. 

Tahtelbahirin nasıl battığı 
meselesine gelince bunun ebebi 
azçok anlaşılmıştır. Tabtelbahirin 
kıç tarafında taşıdığı tayyareyi 
hıfza mahsus hangarın ve bir de 
tarassut kulesinin kapaklara açık 
görüldiiğüne göre kazanın mühim 
bir mane\•rayı bir dakika 
geç yapmadan tevellüt ettiği 
tahmin edilmektedir. Anh•c-ılan 

tahtelbahir tam denize dalmak 
üzere olduğu sırada bu kapak
ların kapanması bir dakika ge
çikmiş ve su İçeri hlicum ederek 
sefinenin batmasını mucıp ol· 
muştur. 

Sabık 
Kiralı 
Oyun 

• 
ispanya 
Tehlikeli 

Oynuyor 
Nis, 9 ( Şubat ) - Sabık is

panya Kıralı refakatinde refikası 
Ena olduğu halde birkaç gün· 
denberi burada bulunmaktadır. 
Maksadı Akdenizde uzun bir 
deniı seyahati yapmıya hazır
lanmaktır. İşin garip ve mühim 
noktası, sabık Kıralın bu seyahati, 
İspanya Cümhuriyeti bayrağı al
tında bulunan hususi bir yatta 
yapacak olmasıdır. Bu itibarla 
filen İspa~ya toprağına ayak 
basacak, ispanya kanunlarına 
tabi olacak demektir. Halbuki 
malüm olduğu üzere sabık Kıra• 
lın aleyhinde bir tevkif müzek· 
keresi vardır. Kendisi kanun 
harici addedilmiştir. 

Sabık Ku:alm seyahat edeceği 
yat elyevm ltalyada San Rcmo
dadır ve sabık Kn·aJ ailesine 
dostlukla merbut olan Markiz 
Martinez de Rivanın malıdır. 

Kıralııı dostları: 
-Herhangi bir İspanyol harp 

gemisi, yatı tevkif edebilir, teh
like vardır, demişlerse de Kırah 
iknaa muvdfok o!amamışfardır. 
Anlaşılan Klral cesnreti olduğuna 
göstermek arzusundadır:. Maama• 
fih bu oyun, Kırat için tehlikeli 
bir netice doğurabilir. 

rafına talep edilecek etleri bili 
itiraz nakletmeği taahhOt etmit
tir. Bu tarifeyi ağır bulanların 
kendi vuıtalarile nakletmeleri 
biç bir tikiyete meydan bırak· 
mayacak en ameli tedbirdir. 

Karaata~ MezbabHı idare 
mecliai reiıi 

A.. AZMİ 

Olup Biten , 
ıristiyanlar a 

e 
r 

Hint üslümanlannın fili ve 
ruhani reisi Ağa Handır. Hint 
Müslümanlan, bilhassa 1smaililer, 
bu adama Allah derecesinde 
ehemmiyet verirler. O da bu 
sayede her sene milyonlar top
lar. Ağa Han hayahnın mühim 
bir kısmını Avrupada geçirir, 
burada, kendisini, geçenlerde 
Fransada aldığı satıcı Fransız 
dilberile beraber görüyoruz. 

Bu adam Palyala Mihracesi 
idi. Bir lngiliz kadını ile evlen• 
mek sevdasına düştü. Bu teşeb· 
büsll, mühim bir hidise gibi 
telAkki edildi ve Mihrace, sevdiği 
kadmla yaşıyabilmek için Patyala 
tahtı üzerindeki haklarından 
vazgeçmiye mecbur oldu. 

Resmini g6rdilğünüz bu adam, 
kırmızı derilidir. lngiliz Birman· 
yasının bir hükümdarıdır. Bütün 

• 
aır 

Bir Tecavüz ,Ame
rika Ceza Kanu
nunuDeğiştirfiyor 

Bir müddet evvel Havay ada
larmda çıkan ve bütün dünyayı 
alakadar eden hadiseyi karile
rimize anlatmıştık. 

Amerikalı bir bahriye za· 
bitinin kansı, yerlilerden beş 
kişinin namus kıncı bir tecavü
ziine maruz }(aldı, hükumet bu 
beş kişiyi tuttu, fakat bir zabit 
ile birkaç nefer bu oıütearrızlar
dan bir tanesini hapishaneden 
kaçırdılar ve yolda öldürdüler. 
Fakat tutuldular, küreğe mahküm 
edildiler, demiştik. Ayni zamanda 
namus kırıcı hadisenin henüz 
karara iktiran etmediiini de 
haber vermiştik. 

Karilerimizin pek iyi habrlı
y caldarı bu mesele hakkında 
dün yeni malumat aldık. Onu da 
takdim ediyoruz: 

Honololo 7 ( Şubat ) - Bah· 
riye zabitinin zevcesi aleyhine 
yapılan taarruz failleri cuma 
günü muhakeme edileceklerdir. 
Umumiyetle zannedildiğinc göre 
bu muhakemede Amerika bab
riyesini tatmin edecek bir 
ceza çıkması ihtimali yoktur. 
Amerikalılar bunu nazarı dikkate 
alarak hükümeti ceza kanununda 
tadilat yapmıya icbar etmişler ir. 
Yeni kanunda namusa tnarruı 
bir cinayet mahiyetinde addedi
lecektir. Bu itibarla mümasil 
•ak'aları yapanlar idam edile
bileceklerdir. 

Meşhur 
Künarder 
Yapılacak 

İngilizlerin " 73 ,, bin ton 
hacminde yani bir tran atlantik 
yapmıya başladıkları ve geminin 
teknesini tamauıen ikmal etmiş 
olmalanna rağmen mali müşkül4t 
dolayısile inşaatı tatil ettikleri 
malumdur. Dün aldığımız haber
lere nazaran bu geminin inşaa
bna tekrar başlanılması ihtimal
leri belirmiştir. 

Londra, 9 ( Şubat ) - Avam 
kamarasında hükumet namına 
bir beyanatta bulunarak 73 bin 
tonluk Künarder vapurunun inşa
atına devam için kumpanya ta
rafından yapılacak teklifatın 
ehemmiyetle nazarı dikkate alı
nacağı, fakat kumpanyaya ~o~
rudan doğruya mali lıcrhangı bır 
yardım yapılamıyacağı söylen
miştir. Bu beyanata nazaran 
hükumetin göstereceği kolaylığın 
şu olmasına ihtimal verilmektedir: 

- Hllkfımet Lusitanya ve 
Moretanya vapurlarının inşaatında 
yapıldığı gibi bu defa da kum
panyaya (2,600,000) lira ikrazda 
bulunacak ve yirmi sene müd
detle bu para için yüıde ( 2,75) 
ten fazla faiz almıyacakbr. 

Maamafih kumpanya tarafın
dan henüz htlkfımete müracaatte 
bulunulmamışbr. 

tebaası, kendisi gibi bakır derisi 
rengindedir. Fakat karısı beyaz
dır ve bir lngilizdir. Kıral ile 
kıraliçenin mllşterek tahtları üze· 
rinde mevki alışlanmn bir hayli 
iarip oldufıunu naklediyorlar. 

Memlekette Ziraat 

Çiftçiler 
Geçen Ag 
Ne Yaptılar? 

Ankaradaki Meteoroloji m&
essesesi geçen kanunus;ıni &} ında 
memleketin zirai vaziyetine dair 
bir rapor hazırlamıştır. ;,apor
daki malumatı bu sütunda. 
okuyunuz: 

Mevsim icabı olarak hemen 
bütün Türkiyede ziraat işleri ya 
fasılalı bir surette icra edilmekt\: 
veya Şarki Anadoluda olduğu 
gibi tamamile durğun bir vui
yette bulunmaktadır. 

T rakyada: Yağışlardan 
soğuklardan ziraat işleri dur~· 
dur. Aradaki müsait havalardan 
istifade eden bazı çiftçiler keten 
ve kuşyemi z:iraati yapmaktadır .. 
Kuzulama devam etmektediE. 
Kocaelide yağışlardan ve havanıo 
müsait olmamasından ziraat işleri 
durmuştur. Mezruat betaetle 
büyümektedir. Fidan gar iyab 
başlamıştır. 

Ege mmtakasında: ikinci ka.. 
nunun ilk nısfı ile son nısfı ara
sında ziraat vaziyeti biribirin 
zıt iki onbeş günlük bava vazi
yetinden oldukça bir surette 
sarsılmış olarak görülmektedir. 
Zira: ayın haftasından itibaren 
hemen bütün Garbi Anadoluda 
Şimal ve Şamali Şarki rüzgarlaıı 
hakimiyet kespeylemiş ve bu 
günlere kadar 10 derecenin fev
kinde hatta 20 dereceye kad r 
yükselmiş olan gündüz suhunet
leri birdenbire düşmüştür. Ge
ce suhunetleri üz.erine tesir 
eden bu hal , bir taraftan 
şiddetli soğukların husulüne, 
diğer taraftan topraklann tavının 
kaybolmasına sebep olmu tur. 
Bu hava vaziyeti dolayısile larJa .. 
larda ve bağlarda hafriyat 
timar ve imar işleri durmuş, 
mez.ruat kısmen sararmıya yüz 
tutmuş, meralarda ot aıalmış. 
kuzulama halinde bulunan SÜ~ 
lerde soğuktan ve otsuzluktan 
telefat tehlikesi görlllmüştür . 

Havalaran soğuması bazı yer
lerde icrası icabeden çekirge kıı 
mücadelesinin yapılmasına mam 
olmaktadır. Bilhassa lzmir ha-
valisin poyraz fırbnası bir taraf
tan topraklann rutubetini i.zalo 
ederken, diğer taraftan ağaçlar 
üzerinde tahribatı mucip olmuş
tur. Garbi Anadolu yağmura 
muhtaç bir vaziyette görülmek
tedir. 

Orta Anadolu da : KAnumı-
aaninin bidayetinden nihayetiııo 
kadar gece suhunetlerinin kimi.
len ve gündüz suhunetlerinin de 
ayın albsmdan itibaren hemen 
yiizde seksen gün ve mevkilerd 
sıfırın altına geçmiş olması bütün 
Orta Anadoluda ziraat işlerinin 
durmasını mucip olmuştur. So .. 
ğuklardan ve donlardan umumi 
bir surette hasar mevzubabı 
değildir. Yegane zarar haşaşlar
dadır, ki bu da telafisi mümkün 
bir şekildedir. 

Cenup ve C. şarki Anadolo
da: Mubtelif günlerde düşen yağ. 
murlar mevsimin ziraat işlerine 
kafi bir derecededir. Ovalarda 
ziraat işleri ilerilemektedir. So
ğuk havalar yalnız Dörtyolda 
Muı yapraklanm dondurmak 
auretile tesirini göstermiştir. 
Cenubu şarki Anadoluda zeriyata 
müsait yağışlar olmu~tur. Yalmz 
bazı yerlerde ve mese!a Mardinde 
ıoğuklar mezruata :ı:arar ver
miştir. Müsait olan yerlerde 
Çekirge ve Fare mücadelesine 
devam ediln1ektedir. 

Şarki Anadolu: Karla mestur 
olduğu cihetle ziraat işleri biltün 
Şarki Anadoluda dur!lluş bulun
maktadır. Karadeniz sahil mınt.
kasında: Yer yer yağınur ve ku 
dolayısile ziraat işt~ri . gayrı mu~ 
tazam bir iurette ı.ı.erılemektedu-. 
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Milli Takım Gençlerden 13 Martta 

T k•J Ed•J J•d• Hangi Taraf 
Atletizm Heyeti Faaliyet 

Göstermiye Başladı 
Dün iki Sokak Koşusu Yapddı 

eş ı l me 1 ır Kazanacak? 
Mektepli Geçleri 

Amerikada 
Oban Şampiyonu Aley
hindeki Karar Kaldınldı 

Nevyork 10 (A.A) - New
Yn hDktmeti komİ8yonu, hali ....... -- ... ..,... ... 
~yalı bobk ŞmeUuı ...,. 

•maaİleJhia Ameribla 
laeblr Şarkey ile NYUf -. 
,.,. .. _ lmtiaa .... lwiae 
..... sene ittihaz •tmit elchaiu 
........ lda ••amyet kara

nf.ı.i..-. 

ihmal Etmiyelim BaJl'UUD Dk ,aaı yapalmaa 

•abrrer ... " w.ı.c. lpOI' 
meraldiaa tarafmclaa hakilratea 
b&Jlk bir merakla beklenen GaJa. 
tuaray • F eaer ............ ha ... 
mn bozaldatu ,ldaclea bir defa 
daU tehir edileli. Şimdi hepimiz 
13 Marta lae1eaala beldlyorm. 
Öa&m&zde daha tama• bir •J 
tibl, lüç te ima olmıJaD bir mlcl-
clet ..... Bia .,.. ......., __ ld, 
b ......... F.erbalaçe ...... "Pk....... , .... .,.... 
-. utan efı • .._.. hl
................ IWbald Ga-.... ..,. ....... ?. ... 1lfalr 
bir Is .... , ..... klslk bir 
haber alamıyora. Bu ftliyet 
"8qaamda pllp tara& ta,m et
mek için Yerilecek lllklm pyet 
kalaıdar. 

B'- .. .,. ,.ı ~ •la Itır .,,.,.,.,.. 
Am.lbcla (Lak Plaait) te ı ~ ot.. ~ Kolturidea 1 Amerika '78 puna =--·.. ... olimpiya~ ., ..... .u1:::r· olU. •Porca- Kaaacla 38 • seleia ilk~. Ame- lana...,. .. ._. et ..,....erdir. Non~ 'J:1 • 

rlb ....... •"• pliltiyetlerinl L1k ·Pliilt. 11 ( A. A.) - lıllts J.veç 22
1
... .. 

b~ Heni ~ JM.i payan bydet- AftllbarJa u .. 

Kat ~ ...,_. M • •tD• ,ele ..W bir OJ'ID FiallncliJa 10 .-
Amerikan pm~ _. ~ fidrla pafİlui ...- laYlçre 5 • 
kadar itina Ue ..__clıldanm t>iJc!al ıl .. • liüliafaa e~. Almanya 4 • 
dnaler hayret içllıade bhaıılar- ~ l f (A.A.) - Bu =:-'• 1 : 
ilar. ~ "f.ekey ..-çanda Belcib 1 ,. 

Gtlea telgraflann lmllıı... ... ..... -~.,. ..ı.ra k-. Yakarclald halleri okuduktan 

~l!kPi.mt, tt ( A. k.) _ ~ =P ıT{fA. _ ıc.. llOlll"& lteadiaze .ç~k acıdık. Kar 
ffaya feYblide değil, fakat 0,_._... ._ Jedinci ~ ili- n .._ iDemleketimızde de varcbr. 
iJiclir. 18 ldlometrellk ski ,.,... a 4111•~ ma-.r tliıialf .. Fabl kar ıporuna henll& çok 
lan cila lıt8flamıfbr. Eıiadea ..:.• ı yabencayJz. iN aiçi1a blyle olauDt 

Süle~ almm Hülm. 
mea ftltl16p Addeclilc& 
li:L'3 (Hv~) - T.a.. 
~ sek tebrımizde .... 
~ Slleymuiye talama lçlla-
... da • Altay ldı••· 

icra etti. Ten9bllnlerde ........ 
kalabalık bir aeyircl 
vardı. 

Birinci hafta,_ 
miteaddit a1u.-... .. ..,.... 
lerine rağm• O.O beralterlllll 
neticelendi. ..,...,_ tak •• 
hakemia ~ w.fRiraiae ft 
hatalı idare ettlllai 'idala ederelı 
~ MYalll etmediler. Ba 
-. APA1 tm• bakmea p11p 
..ae.Bldi. 
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- Sükütl - dedi. Dışardaki 
kızlar da içeri gelsinlt:.r! 

Şimdi, saraydaki bütan kızlar 
ıalona dolmuşlardı. Zübeydenin 
yedi renk üzerine ayırdığı gruplar 
o geniş divanhanede parça par- • 
ça ayrılmış bir kavsi kuzah man• 
unm vficuda getiriyordu. Ha
nın, kızgın ve arhoş. ayağa 
blktı. gruplan birer birer do
lqb Te her gruptan bir ghcl 
kıs beğenerek onlan sofranm 
başına retirdi. Zübeyde, sapsan 

ir çehre ile kocasının hareke
tini takip ediyordu. 

Halife, yerine oturduktan 
M>nra emir Yerdi: 

- Hezeçten bir nağme1 
Saz başlar başlamaz seçilen 

redi kıza döndü: 
- Her biriniz birer kadeh 

doldurun! 
Bir saniye içinde yedi murassa 

bdeb, billür kollarla onun dl!· 
duklanna doğru uzahlmışb. Ha
nın, bntnn bu kadehleri biribirini 
takiben boğazına geçirdi ve bey
ninde birdenbire patlıyan mntbit 
bir alkol fırtınası içinde kızlar
dan birini yakaladı, raksa girişti. 

Bu raks, bi!inen ve görünen 
rakıslara benzemiyordu, bambaş
b bir feydi, çılgın bir avfeti 
udırıyordu. Sazendeler perdeleri, 
hanendeler nağmeleri büsbütün 
f8ŞU'ID1Şlardı, halayıklar gözlerini 
kapıyorlardı, Zübeyde bayılmı b! 

Kızlardan yirmisi, otuzu belki 
bayg1n kadına yardım için koşa· 

caklardr. fakat seçtiği yedi laz. 
dan timdi ikincisile o tuhaf rak
a girişmiş olan Harun, kısık kı
lık haykırdı: 

- Herkes yerinde! Vaziyeti
m değiştiren ölecektirl 

Üçtincn kızla da. güreşmiye 
bem:iyen kısa bir raks yaptıktan 
aonra yorgun düşen Harun, seri
.rine geçti ve kendi elile doldur· 
duğu iki kadeh nebizi }'UVarladı. 
Arbk küngürlüyordu, gözleri 
kapanmak üzere: idi. Herkesin 
yerinde durmasını emrettiği i~n 
blitlln kızlar ayakta, rakkaseler 
oynamak vaziyetinc!e, çalgıcılar da 
haykınş içinde idi. Yine ayni 
ıtmir, kendisile oynaşan üç kızı 
liislll halamn birer noktasında 
çıplak bir resim gibi yahk bu
lunduruyordu. 

Zübeyde, ken<li kendine ayıla· 
rak. ilkin hic;abından ve azabm
daıı ayıklağmı be~li etmemiye 
plıprak içindeki buhram geç.ir
miyo savaşıyordu. Ayni zamanda 
ldrpilderiııio arasından kocasile 
raksedip §imdi küstah bir bare
ketsizliie bürünen kızları tetkik 
ediyordu. Onlar, birkaç yliı şa
hit muYac~hesiııdei,kendi hakkına, 
kalp bakkma tecavüz eden mtıc
rimlerdi. Birer halayık olduklan 
halde melikele-rinin ze\'cesiııe aşk 
cezbesi ödemekten çekinmemiş-
lerdi. Gerçi Emirülmüminin, ber
tefİ ve berşeyi yapabilirdi. Bir 
zevce bile onua dileğini tahdit 
edemezdi. Fakat hala} ıklaruı 
batlerini bilmeleri, hiç olmazsa 
kendi gözü ön:inde bu çirkin 

teslimiyeti göstermeleri llzımdı. 1 
Zübeyde, yüreğinde kanıyan 

ıshrahını yine yüreğinde saklıya
rak hep o ilk manzarayı, zevci
nin mecnun bir avletle raksa 
kalkmasını ve bu rakıstan doğan 
sahneleri düşünüyordu. ikinci ve 
üç.üncü ralasları görmemişti. La
kin diğerinin delaletile onların da 

eklini ve neticelerini tahmin 
ediyordu. Onun 'en ziyade gücü
ne giden cihet. halifeye ştimullü 
bir itaat gösteren ve, bir lihza
de kendisinin muzaffer rakibeleri 

en iinc geçen bu kızların hfıla. 
pervasız bir vaziyet taşımaları 
idi. Niçin kalkmıyorlur, örlünmü- ı 
yorlar e hatta k çmıyorlardı 1 
Emırülmümininin k rısı Emirilmü· 
mininin gözü önünde bu kadar 
tezlil olunabilir miydi? 

Eski iğbirarlar, aylarca met
ruk yaşamakhğın yurekte bırakb· 
ğı kırgınlıklar ve şimdi doğan 
teıli kıskançlıklar Zübeydeyi 

çılgına çeviriyordu. Bu aaik nl
bnda kirpiklerini de kapadı. zih· 

inde intikam yoll rı aradı e 
için için yemin etti: 

- Elef'zai mincinsüllmel. 
Ahdım olsun. Ben de sana bu 
işin aynini yap cağtm. İşte oı.a· 
man ödeşiriz! 

c-ngmlemesi arbk uyku ha
line inkılap etmek üzere balunan 
Harun. bu sırada göilerini açb : 

- Kaftanımın eteğini açıyo
nım- dedi• bu. dağılma işaretidir. 
Hepiniz, bepioiz defolun. Y almz 
fU dört kız kıllsın. 

Zübeyde, kocasının 6nünde 
eğilmek •e onu hürmetle selim
lamak metanetini gösterdi. Hala-
yıklarını sıraya koyarak salondan 
çıkardı. Uzandıktan JCrlerden 
çok mahçup n çok moztarip 
bir halde fırlıyarak sürüye katı
lan üç kıza ehemmiyet vermiyor
mut gibi göründü, onlann rolünü 
bütün gece ifa etmek emrini 
almt' olan dört k'za da .m6ltefi
tane veda elti: 

- Fiemanillah çocukfarım ! 
Emirilmüminin Hı:. ni eilend;ri. 
niz, memnun ediniz. 

-2-
Zübaydenin Oyunları 

Zübeyde, yüreğine .ok değen l 
bir dişi kaplan gibi muztaripti. 

Odasmda fJnl Eınl d8nllyor ve 
köpür ltöpftr köpilrüyordu. Her 
tarafına elmaslar mıhlanmıı, olan 
fildişi koltuklar, altın kaph aba-
noz sedirler, " Fesa " dan gelme 
münakka.ş perdeler. Buhara işi 
seccadeler, amberden mamul 
mumlardan muattar bir ziya püs
küren altın tamdanlar, bahbndan 
ynzüne ablan birer balgam par• 
çası gibi içine bulantı getiriyordu. 

( Ark.uı nr) 

Tren Altındaki 
Ceset 

( Baf tarafı 1 inci ayfada ) 
Zavallı yolcu köpeği öldürdükten 
sonra da dört çobanın hücumuna 
maruz kalmışbr. Çobanlar; 

- Vay sen bizim köpeğimizi 
öldüıd ·n. 

Diye, :yolcunun üzerine hu
cum etmiştir. Yolcunun kafasını 
taşlarla parçalamışlardır. Çoban· 
lar yolcunun öldüğünü görünce 
ne yapacaklannı şaşırmışlar, ce
nazeyi bir eşeğe yükliyerek de
miryoluna kadar taşımışlar ve 

demiryolunun llstüne bırakmış-
lardır. 

Vak'a gecesi Haydarpaşa -
Adana ekspresi ve müteaddit 
marşandiz trenleri ölii cesedi 
çiğniycrek geçmişlerdir. Raylann 
üzerinde bir damla kan lekesi 
bulunamamrşhr, 

T abkikat neticesindP., maki
nistlerin bu işte hiçbir kabahat
leri olmadığı anlaşılmıştır. Cina
ft"tirı faili olan dört çobanın tevkif 
edildikleri haber verilmektedir. 

BAHAEDDiN 

Fransa 
Almanya dan 

• 
Ne istiyor? 

Paris 12 - Franstı: Maliye 
N~ ti, Almanya ile Fransa 

· arnsında bilhassa ihtilih mucip 
olau tamirat borçları hakkmda 
mufassal bir liste neşretmiştir. 

Bu listeye göre Fransanm Al· 
manyadan şimdiye kadar aldığı 
paranın yekunu (31) milyar frank
br. Halbuki yalnız harp zararları 
için Almanyanın Fransaya vermc-
s; tahminen takdir edilen miktar 
(103) milyar franktır. 

Şubat 13 

Çin, Bütün Dünyaya 
Edecek 

• 
Karş isyan 

( Baf tarafı 1 inct aayfada ) 
mallarına değil, fakat icabında 
bütün ticari devletlerin emtiasma 
karşı Çinlilerin keselerini kapat
mak imkanlara etrafında milli bir 
proje hazırlanması Çin ricalini 
bilhassa meşgul etmektedir. 

Böyle bir vaziyet karşısında 
Amerika - Japonya münasebab• 
nın nasıl bir safhaya dahil ola
cağı da aynca tasanur edil
mektedir. 

Çinde halk muharebe saf ahab 
ile çok yakmdan alAkadardır. 
Voşung istibkimlannın kahra· 
manca müdafaası Çinde nikbini 
uyandıran bir hareket olmuştur. 

Yalancı Mütareke! 
Şangbay 12 - Şapey uıınta• 

kasında, dört saatlik mütareke
nin hükmü tam bir sükun içinde 
devam ederken V oşig mmta• 
kasında şiddetli bir muharebe 
cereyan ettiğine dair haberler 
geliyoı\ Fransız rahibi Jakino 
ile sabık Gümrükler Komiseri 
Miralay Hayleybe~ sırtlannda 
gönüllil üniformaları, beraberle
rinde 13 rahibe olduğu halde 
Salibi Ahmer işareti taşiyan dört 
kamyonla Şapey mmbkasıua gir
miş ve himayeye muhtaç Çinlile
re yardım etmiye başlamışlardır. 

Çin Tacirlerinin Bir Talebi 
Şanghay, 12 - Çinli tacirler, 

Nankinden gelen İngiliz, Ame· 
rikan ve Fransa sefirlerinden, • 
Çin ile Japonya arasında sulh 
akti için taTassutta bulunmak 
vazifesini kabul etmelerini iste
mişlerdir. Şapeydeki halka yar
dım eden Salibi Ahmer Heyeti, 
balkı bu mmtakadan çıkarmakta 
büyük miişkülit çekiyor. Çünki 
halk malından aynlmak istemiyor. 
Bir kısım halk şaşkmlıktan eş· 
yasım bırakıp iskemle vo masa 
gibi şeyler almaktadır. 

Takriben 700 Çinliye bu mın
taka terkettirilmiştir. Sefirler, 
mümkün olduğu takdirde Çin ve 
Japon müzakerelerine iştirak 

ziyaret, büyük bir harpten içti
nap için yapılan ıon gayrettir. 
Amerikan mütehassısları, Japon
ların vasıta noktasından faikı
yetleri sayesinde Şanghayda ga· 
lip gelecekleri mntaleuındadırlar. 
İngilizlerin Puna Hindistandald 
Est Lankşayr taburunun buraya 
müteveccihen yola cıkanldıja 
bildiriliyor. ----A 

Siyaset Alemi 
Vuzuhsuzluk 
Asıl Şimdi 
Tamdır/ 

Bq tarafı S lncf ea7fada t 

Bir defa, bugiinkll statükoya, 
yani muahedelerin tesbit ettiği 
fili vaziyete Amerika, lngiitere, 
Almanya. ltalya ve aair birçok 
devletler muarızdır. 

Sonra bu proje, Cemiyeti 
Akvama en kuvvetli devletin esiri 

mesabesine indirecektir. Çünki 
bir ibtilif vukua geldiği takdirde 
Cemiyeti Akvam, bir noktaya 
kuvvet sevketmek isterse o kuv
vetin f azlasım, en kuvvetli 
devletin verm~ icap edecektir. 
Bu takdirde, ve ihtiyaç baliııdo 
en kuvvetli devletin yardımını 
temin edebilmek için Cemiyeti 
Akvamın o devleti mütemadiyen 
koruması, ona cemile göstermesi 
lizımdır. Demek ki pı'Ojc. ua
sından aksıyor. 

Şo halde 1 

Şu halde tam bir Yllftlunmuk 
içindeyiz J demek ve vaziyetin 
inkişafını beklemekten başka çare 
yoktur. 

edebileceklerine dair alAkadar KONGRE EGLENIYOR 
makamab ziyaret etmişlerdir. Bu ·•---------••-.. 

•1R~DT~ 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
13 Şubat 932 Cumartesi 
lstanbul- (1200 metre, S ldJoyat) 

18 gramofon, 19 birinci kmm al .. 
turka saz, 20 ırramofon. Ajans, mü
teferrik, 21 ikinci kasam alaturka •az, 
22 orkestra. 

Heilabers - (216 metre. 7S kilo• 
vat ) 20,30 Berliodeo naklen 4eA 
rece, ıonra ajan•· 

Brüna - (341 metre, 36 kifoyat t 
19 dan itibaren Çek iataayonlarmdao 
nakil. 

Milhlaker- (360 metre, 7S kilovat) 
20,30 Ber:inden naklen ıen cece. 
22,35 1932 dans havalara. 

Bükreş - (399 metre, 16 kilovat) 
20 konferana, 21 farkı konseri, 21 
bando, 

1 

Belgrat- (429 metre, 2.5 ldlont) 
20 konser, 20,40 komedi, 21,10 fOll 
•ece. 

Roma - ( 441 metre. 7S ldloırat t 
20 rramofon, 21 tiyatrodan uJdL 

Prag- ( 488 metre. 120 ldlont) 
20 kabara, 21. .on baberler. 

Peıte - ( SSO metre. 23 kUont) 
20,0S Macar tiy<ıttosuad&a oakleıa 
komedi. 

Viyana- ( S17 metTe. 20 ldlont ) 
20,0S halk konıeri, 21,20 aaloıa Or• 
keatruı, 22,40 Çigan kon.orl. 

Varşova- ( 1411 metre, 1S8 ldlo
vat) 20 mü,.ahabe, 20,ts hafif koıuer, 
20,lo Şopenin eserlerL 

Berlin - (1635 metre, 7S ldlont) 
20 şen gece. 

LUSTRACILAR ON Bir hafta GLO 
daha 

y A Sinemasında 
gösterilecektir 

- 20,000 kişi ağlarcasına gülmüş - 20,000 kişi alkı~lamııbr Film bir hafta zarfında 20,0JO kişi tarafından görülmüş 



Abdülhamit, Fon der Golç Paşayı 
Hiç Sevmiyordu 

-------
Onu, Kendisine Küfranı Nimet Göstermekle İlham Ediyordu 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Ha laa/clcı ıntJl/ıfıudıır 
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BugtlDkti gazetelerde alialiye 
kolera qısı tatbik edllecejine 
dair bir fakra Yardı. AbdGlhamit 
laaaa ,a.trılnneı tellfa bqladı. 

- Atet olmayan yerden du
mu çakmaz. 

Dedi. Ölleden aonra dı Oı
lllclar Ye Şifli tanflannda bir
kaç kolera wlrueb oldufanu 
atalardan haber almış. Büsbltln 
tellp arttı: 

- Kolera demek, pWik 
clanektir. 

Diyor ft 1U&yın her tarafın
da temizlik yapbnyor. .......... 

Abdllhamit, din gaplnde ve 
llOI tarafmcla bazı ağrılardan 
fildyet ediyor ve : 

- Acaba (Rihi Tayyar) ol· 
.... ? .. 

Diyordu. Baıtm bUAkiı ricut
p pyet iyi olduğunu aaylllyor 
Ye buna da yine (Aspirin) in 
laimmetine atfediyor. 

4 
Bu,aa Berat kudlli •ldaiu 

lcla ~ tebriklerini 
kabal etti. 

Abclllh••it ıon glnlerde, 
..... ~ bir odada 
...... ,. itiyat etti. Halbuki bu 
.-,. lllmmlal 917alar k•ularak 
depo ittihu .dildiii için otu· 
nl1eak P,i bir ıer clejil. Blyle 
el•klı beraber, ba edaya 1e

.ı,or Ye banan için ele: 
- Kartı ..tıilin manzarası 

tok fllıeL Hislerimi olquyor. 
Bahaau Hatice Sultanla Naile 
Sultaaıa yahlan ela karpda. Bu
ncla oturdukça onlara daha yakın 
•ldat-• unnediyorum. 

Diyor. 
.... Jine UUl1 nachya 

._,.,ten babletti: 
- Harp uzadıkça ajlrlığı 

•bJ•, paı;amzbk. hepimizi 
... kil Tuiyete 10kacak. Neti
.... W... için çok •ahim ola
al dllll karkuyonm. lngilizler 

,..........,., tanflarmda 
........ .......,. pi.,_. '- ~·h ••WIM .._.slar. 

Dıyor ve .MM.••*.Jıhliafı.._ 
1umm Ramelideld .,_,..,.._ 
eok endişe ediyor. 

12 ......_ sn 
24 .. 91, 

Abdtllhamlt geçenlerde ( F oa 
Der Golç ) Papnm vefabm haber 
alchtı umu, adeta lıluolunur 
tlerecede bir memaaiyet izhar 
etmlfti. 

Ba,an kup ulıilden yavaı 
1•• .. bir istimbot çakıyor ve iki 
torpito da bu istimbota takip 
ediyordu. Bu istimbotta, ( Golç 
P• ) mn cenazesi bulunuyordu. 
Ahclllhamit, azun uzun dtırbhıl• 
~IOWa; 

- Hilkümet, Golç Paşanın aldı ve ondan sonra benim aley-
cenaıeaine bu merasimi siyueten himde bulunmıya bqladı. 
yapıyor. Yoksa, bu adaırı iyi bir Golç pata hakkındaki bu saz-
adam dejildir. Hele bana kartı ler, yavat yavaş mecraSJna de-
çok kUfranı nimet etmiıtir. Ben iiftirerek ahvali harbiyeye ve bil· 
bu adamı (Kehler) Pafallln ta· ı hassa Alınanlara intikal etti. Ab· 
vauutile Almanyadaa ıetirttim. dGlhamit, endifeli bir vaziyet 
Ai laman sarfında (mftştır)lllie ka- alarak: 
dar ylkselttfm.Halbuki Almanyada - Almanlar bu harpte mag• 

hiçbir mevkii yoktu. Hatta bu impe- 16p olurlaraa, bllİID içia bir fe
rato1'1111 babuı da ona hiç sevmezdi. llltettir. Oıılarm mağlibiyeti 

Bunun için daha genç yqmda bizim mağl6~iz demektir. 
tekailde eevketmifti. Eğer Yu- Ah .. ah ••• Bu umumi harp baıladiğı 
nan muharebesinde onun plAnını uman eter İf bamda ya Klmil 
takip etseydik, mutlaka majl6p Pqa, yahut Sait Paşa olsaydı 
olurduk. Bereket versin &them biyle olmazdı. Muhakkak biz 
Pqa) ile ( Erklnı Harbiye Reisi hitiıraf kalamaaak bile bir mUd-
Omer Rtlfl8 Pqa ) ya.. Muhare· det iti ıavaakladıktaa sonra belki 
beyi ancak bu Ud satın himme- ele (ltil&I) tarafına ıeçerdik. Tıpkı, 
tiyle kazandık. O zaman bu ada- Yua•nlalana yaptJll gibi.-
mm arblc ife yaramıyacatını Abdlilhamit, pcli de uıun 
anladım. Buradaki hizmetine nun Sait Paşadaa bahsediyordu. 
nihayet werdim. Bizden yOz bu- ODUD birçok bu-1 •• aJJiabm 
lama)'lllca Bulpristana gitti. dizip d6kttıkten sonra, fU garip 
Onlann hizmetine girecekti. aözleri ı6yledi ; 
Ben bunu haber alır almaz, der· - Mabeyn kltiplerinden Ali 
hal imparatora bir mektup Fuat B. Yardı. Ali P8f8111D oğlu 
yazdım. ( Eğer Golç Paşanın idi. Bir aün Çit kaannda bana 
Bulgaristan hizmetine girme· bir evrak getirdi. Mtlhim bir 
ıine müsaade olunursa çok meseleye temaa ediyordu. Ev-
meyuı ve müteessir olacağımı ) rakı tetkik ettim. Bir kere de 
bildirdim. İmparator, beai im- Sait Papya sorU., dedim. 
mada. Ve papmn bu hizmete Fuat 114!i, JldnG bur...-
P,..eslne _..... etmedi. t.arU: 
Tabii Golç Pqa bunlan haber ( Arkua .., ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• • • 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
IBRAHIM FERİDUN BEY ; 

Zekidir. Fakat 
zeklll Diabe· 
tinde kafaamı 
fazla ifletmek· 

1~'~ ten ııkılir. Sil-

1 
aO, intiıamı 

ve eflenceyi 
sever, zararlı 

Ye tehlikeli 
!9i~:':~•IFLııılli ıeylerle met· 

ıul olmak is· 
temez, arkadqlarile ıakaJatar, 
alay eder, n~eli bulunmak İlter • 

• 23 SADi BEY ; ( F otojralıDU1 
dercini istemiyor ) KarUlaiinda 
katiyet yoktur, fiil ve hareket· 
lerinde tereddOt ve emniyetaiı· 
lite temayll eder, muhit ve mu
llatabma as itimat eder, taarraf 
'9llaniu, •enfaat temin edecek 
..,w bul., stızele, ı&zellite 
k&ifl aah varclar. 

• 28 EMiNE H.; ( Foto~ 
dercini istemiıor ) ~. 
daima neteli delildir. Glrlllta ve 
kavsıclan hotf•nmu, cledlkocla
dan fazla çekinir, berkeee aokal
mu, çabuk ahbap, lluball olmu, 
daha ziyade mahçaptur. Çabuk 
kınlar, milteeaair olur. Ylzbe 
tulenlere lıaqı iibltarma clnam 
ettirmez. 

M. KEMALETrlN BEY; Va
lmrclar. Ka
manda albnda 
çabfmaktan 
liyacle bq .. 
amir olarak. 
çahımakta 
muvaffak olur, 
sabuk parla· 
mu, tamimi
miyetini ve 

menfaatleri a i 
yalmz aefline buretmez. Difer
udiflip mltemayildir. 

• 21 LOTFIYE H. ; ( F otofrafınm 
clerchd iltemi1or ) Acul Ye ahn
padar. K&ç&k bir feyi ı.a,tıltlr, 
h-.eyi ulama~ tetkik ve tamik 
etmek meralonclacLr. Ç.._ ah· 
itap bulur, tepildere ujulhk 
alaterir• laeti aefia me,.ilinde 
lauıubr. 

• 28 REFiKA H. ; ( Fototrafmm 
dercini lltemlyor ) Cefaklr ve 
~ekircllr· M&eadelelere, rBrGltU 
Ye lurvplara tahammOIG yoktur, 
_.....,. mlltema)'ilclir. Ev icla
relİnde. fiil ve hareketlerinde 
uul ve meruime Ye aile Ac:letle
.rİll• riayetkirchr. 

Fotofra/ TaAlll Kuponu• 
ı l lnds.,famada ~ 

BfZfll 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 

15 Yuu: Z. Şalcir 

Fahir, bu a&zlerime mukabil ı dolar, kendla1 de lmilrde, Ank.-
meitçe ellni uzattı. rada, lstanbaJda zevkine ufaaına 

- ( Mil pardon ) Kevser Ha· bakardı. 
nun. ( Ma parol donar ) llyli- - Kamm muhasebeci Bey 
yorum. Ben, buglln ve yana.. a11I sermaye kimindir? •• 
daima sizin bir ağabeyiniz ola· O, hafifçe atıldO. 
cağım. - Canım, nene lhlm lazım. 

- Peklli Fahir Bey •• Ben de Oz1m1ne J8 -de balam 80l'llla.. 
itte size elimi uzabyorum. Ben de Bu deYirde ( Hl'lllaye ) denilen 
sizi, daima beni himaye edecek feY• ( becermek) ten i&uet. fı 
bir ağabey olarak tamyacağım. (dolap) ı kuruncaya kadar. Dolabi 

Dedim. kurduktan sonra, o, kendi ken-
Tramvay Tophaneye geldiii cliae diner. Eaki zamanda, (bir 

zaman. onun elini llkarak tram- dolapbr diniyor, IU)'D nereden 
vaydaa atladım. ( Botazkeaen) e gelip nereye aidiyor?) Derlerler-
doin ylhiirkea, a&alataa beri eli. Şimdi clolaplarm laepsi, yelde-
~de biriken enclfte ft ıab· ğirmeai tibi bava ile cllalyor. 
...,ıana hafiftecliğini ım..ttim. - Peki amma mullaebeci 
Orada bir yemitçinin ininde Bey, ltea Salt Beyde biyle bti-
durarak kardeılerime biqeyler 'Jlk clelaplan Çevirecelr kadar 
aldım. E•e geldiğim zaman ka· rlz,.,. ltalanacaiam saaaetmi-
PIJI annem açb. Çatkın bir yorum. 
çehre ilf' : - Kwm, ıen de amma ek-

- Niçin bu kadar kaldın?. rinlere daldın hL. Galiba bana 
Diye kartılada. Cevabmı ha- botboiazhk ettireceklİD. Senin 

zarlamııhm: Sait Bey dediiiniz ad.., da•a 
- Aman annecijim aor:na ... pçen 1e11e aafıada •oıalllct6rD 

Bugün bizim beyin ortap geldi • ilk ecliyon:la. 
Huap ılrilldl • q, if, İl... Hiç - Fakat fimdiki vaziyeti? •. 
birimiz, göz açamadık: - ( Karag8z ) oyunundaki 

Ver elini a-evim anne ... ~- ( ghtermelik ) ten bqka bir py 
vr ,,. ....._._ dejil." 

- Niye iyi o? •• 
- Aylığıma bet lira zammol- - Yaua. .• 

du. - Ne umaettinya? •• 
Annem durdu. Gizlerini g6z- Hama kapıaıadali girip te 

lerimin içine dikerek sordu: uanaGrin inine geldiğimiz za .. 
- Ayhjuaa bet lira zam ma mu mahuebeci bir fe)' bahane 

oldu?.. ettL Gerl lralch. Ben, -- fik-
- Evet... rial ••Mw. Benimle bpü ltir 
Amıemt derin derin i~ çe- yerele batbap kalmaktan çeld. 

kerek ytirlld&. Hem Jlrlyor, DiJorclv. O.. armauna terkettim 
hem ele '8yllyorclu: •• yalmaca ,.kan takba 

- Allah bayarb etlin.. GOie - Salt Bey healb plmemifti. 
.... laan:aa... M .... m lwf. •k .. m bmdmfim 

Dikkat ettim. AuemiD bu gibi brmalıarqaldl. Bir elrara 
llaleriDde miphem bir ftlunin. yakbm. Dadaldanmm aruına 
18braplan vardı. Nualki, it ici:a laabnhm. Hem muamm lattlnl 
ilk mllracaat ettipm ıb der- tanzim ediyor, hem ele cll,,Bnl-
hal İf balcJuiuma taacc:lp yordam. Malıuebecinia verdiii 
etti ile, timdi de, pek u bir ..ıamat itana pek garip relmifti. 
zamanda maapma sam ppdma- Bir, ba ahlerin mahiyetial ; bir 
1ma ayni surette ha,nt ecliyo.._ de içenle .elaeadWerin odam
Fakat hWerini kalbinden tqıt- da 1apılaa plAn ft proje-

h leri blribirlle kutılqbrdığlm 
mıyor; mel'unJ bir flp enin •et- zaman mubaaebeclnin 18zlerini 
eliği ısbraplan, yine o kalbin mlllWIZ buluyor " batta, 
karanlıldaruıda boğmak iatiyord.-. biraz da garezle karqak mne-

'At-toe,. diyoram. Fılhakika fimcll1• ka-
Tramvayclan laip te bizim yaza- -dar yamhaae heniz mBspit bir 

hanenin aokajma ıapbjım zaman it ,.pmach. Fakat 4at4ar ..ımn 
Muhasebeci Beye rut geldim. iıler etrmaM clldp .tolapyor 
O da ymhaneye gidiyordu. ki, efV '*1hnln birini bile tat 

- Sabaluferifler bayır oll'GD '6 ..-wrı koysa, herhalde ~ 
Mabı1ebeci Bey. ....1Jlr 'lf glrm&f olacak. 

- Ooo.. Sabah teriler ha7' Dır bpı açaldt w llapadt. 
oa... hanım imam. o....- ,erde kulalı blMrtbm. 

Bu saf Anadolulu, sokakta Faaum. tıeaiai tdHltm. Halanla 
bir kadınla konuwaıak ve beraber ......... ,............. Fahir, itinalı 
ylrlmekten biru _.... P,i Mr ,..,..... kapalı kapımın 
oldu. Fakat ben lüç ahbnnadm&. lalncNn PJtİ, odasına gitti. 
Arbk hem ticff;or, laem k...- Aalta Vedat gelmiş mi idi? •• 
tuJorduk : 8attlll Fôlrle g&rltlrlene be-

- Ne nr, ae yok Mala..... nim için birihirlerine neler lly-
beci bey?.. Hyeceklercli? •• Akşamki a6ılerimle 

- Ne olaan Hama kı11m.. Fahirin rubu &zerinde her Kalde 
Elhamdillillah cammıs •1·· Şu- bir tesir yaptağımı &mit edi-
nun pr811Dda bet OD para ah· yorum. Gençlijine Ye htfif 
JOIUS.· Geçinip sidiyoruz. meşripliğine rağmen Falairde, 

- Aptullah Necati Beyin bir mertlik daman •ar. Eğer 
plmeal g.Uba min iılerinizi tahminlerimde aldanmıyonam, o 
artıracak ? .. senek herifta ağllmn paymı 

- Yoook.. zannetmem... O, werecelr. Fakat Allah vere benim 
lyle uzun boylu itlere karlflllaz. Jldmc:len aralannda bir bidise 
Aaeclolacla ikea 01n111 lcleti, iti pluaua... 
yapar, çatar .. Sait &.yia ha•u ~rkaa ••) 
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TEMMUZ 1914 BIBA'YI 
Hergün 

Nakıli : E$at Ş. Umumi Harp Nasıl patladı ? ·--8
-
0 _su_ .. tu_nda 

" Gençlik ,, Nakleden : H. R. -86- Yazan: Emil Ludviı 

~ - Kıum Doktor: Semi Ekreme -

. Her Üç imparatorlukta Da Harp İlin 
Edilmiş, Murakabe Y apılniamışhr 
Grey ilk defa olarak mitte

•e yyiç görilndO. Söyliyeceği söz
lerin dünya tarihinde tutacağı 
ehemmiyeti hiuediyordu.Muzaffer 
oldu. Bu zaferin sebebi irat etti
ii nutkun mllkemmeliyetinden, 
yükseldiğinden deiiJ, belki bu 
nutkun Avrupada bir memleke
tin harici aiyaıetinin en bllytlk 
mllmessili tarafından o memleke
tin meb 'ualanna harbin lehine 
ve aleyhine mevcut sebepleri, 
menafii, .hiuiyab, eairi mudilAb 
t:birer birer ve tam bir wzuh ile 
izah ederek millet mllmeuillerinl 

!.diledikleri kararı vermekte hür 
olduldanm hissettiren bir nutuk 
olmuandandır. 

i Her üç lmper!orlukta ta harp 
•otbehot ilin edilmiştir. Bir mü
ınkabe yoktur ve harbe kar.ı.r 
Terip ilin ettiren adamın etr'l
ifmda yaJDJZ birkaç kişi vardır. 
Fransa ve Belçika da mesele mü
ukereye konmuı, fakat iş belagat 
perdazlıta, hitabete boğulmuştur. 
Zaten bu iki memleket parli· 
mentolanndan birinde müzakere 
Uinı harpten sonra cereyan 
etmif, diieri ise bayar diyemiye
cek mevkide bulunmuştur. Ancak 
lngilterededir ki mesele mesuli
retia tamammı manen omuzla· 
mıda taşıyanlara etrafile anlatm11 
ft kararlan bekletmiftir ; söyle
nen • s6zii dinleyiniz ; 

- "Düne kadar diplomatik 
bir muavenetten başka bir fCY 
Yadetmif değiliz. Yalnız Fas buh
ranı sır asanda F raoıız sefirini ve 
A 1 man sefirine Almana tarafından 
Framaya cebren bir harp kabul 
ettirilmiye kalkılsaydı İngil
tere de efkirı umumiyenin kuv
•etli bir ihtimal ile Franıaya 
müsait bulunmuı olacağını söy· 
lemİ.f idim. 

Bahri ve askeri ehlivukufa 
her iki hükimetin hllr kalmuı 
prtile mükilemeye müsaade et· 
miştim. 1912 de hllkümetlerimize 
bırakılan serbeatiyi mittekabilen 
temin ettik. [ Bu m6nuebetle 
Kambonla aralarında 1912 de 
teati edilen mektuplan okur. ] 

Şimdiki buhranda Fransanm 
terefi teahblit albndad.r. Ken
disini milttefikınin arkaımdan 
badireye sllrükliyen budur. Bizi 
Frauaya biıibyan doatJujun tarihi 
kadim dostluk, •azifelerl ne 
nddeye kadar sllrer, g6türür, 
itte timdi herkes kendi kalbine 
bunu soracak ve orada bulac .. 
ia hislere g6re taahüdabnın nere-
1e kadar gittiğini taktir edecek· 
dir. 

Benim phsi noktai nazarım 
ıudur: Franaaıun donanmua ak
denizde bulunuyor. Şimal ve garp 
sah"lleri himayesizdir. Bir ecnebi 
filosu gelir, oraya biicm ederse 
lngiltere hareke geçmek mecbu
riyetindedir. 

Bunu Britanya menafii namına 
söylüyorum. Benim fikrime göre. 
fİmal ve garp sahillerinin bir 
blicuma uğradıkları takdirde ln
ıJlterenin yardımıodaa emia 

1 
.. 

Harbin en tlelaptll .so/lıaları11dan biri Tahtelbahir miicatlt1lıui 

olup olmıyacağım anlamak ve 
derekap awamak istemek Fran
sanın hakkıdir. 

Belçikaya gelince; bu işte 
namusumuz ve menafiimiz, biç 
olmazsa 1870 de olduğu kadar 
kuvvetli bir surette mevzuu ba-

histir. Vecibelerimizi 1870 de 
Gladıton'n yaptığından daha 
az ciddiyetle telikki edememe
miz imkansızdır. [Bu noktaya 
mütedair iki sefirin cevaplannı ve 
kıral Alberin istimdadını okur. ) 

( Arkası var ) 

Dünya Işığını Görmi
Arasında yenler 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

kör, topal, sağır ve dilıiz çoculıı.:

lan tabii insanlar araama karış· 

tırmak fikirleri kuvvet buldu. Bu 
yavrular için hususi terbiye mü· 
esseseleri kuruldu, onlara da ha

yattan sağlam insanlar gihi nasip 
almak imklnları verildi. Bize gelin

ce; bu zavallılar düne kadar ihmal 
ediliyordu. Eski idare lıtanbulun 
rutubetli bir binasında ancak 

bırkaç dilsizi himaye ediyordu. 

Fakat yeni idare anormal denilen 

bu sakat çocuklan ihmal etmeyi 

bir cinayet derecesinde gördil. 
Şimdi lzmirin en güzel bir bina
sında bu sakat yavrular terbiye 
ve tahsil görüyorlar. Bu suretle 

bunlar da diğer hemcinsleri gibi 

bayab ancak kendi emeklerile 

kazanabilecekler, tufeyli olmak 
gibi bir facia ile ka11ılaımıyacak

lardır. izmir muhabirimiz oradaki 

( Sağır Dilaizler ve Körler ) mO· 
euesesindeki tetkikatını fU ıa
brlarda anlatmaktadır: .. 

lzmir (Hususi) - fen lisanın
da anormal denilen sakat ço-

cuklar düne kadar bu memleke
tin en fazla ihmal edilen bir züm· 

resi idi. Bunlar muhtelif insan 
tabakalar1 arasında dilencilik gibi 

başkalarının ıırtından geçinmek
ten başka birşey yapmazlardı. 

Fakat bugün vaziyet de~
miştir. Bunlar şehrimizde açı· 

lan mektepte ciddi fen ve 
terbiye adamlarınm nezareti 
altında bayata tabii insanlar gibi 
bazırlaıuyorlar. 

Sağıı:, dilsiz ve k6rleri harata 
yetiftirco bu mileaeae, ı.a.ri-

mjzde Karşıyaka semtinin en 
güzel bir köşesindedir. Ruh dok· 
torlarımızdan Kemal Bey bu 
mektebin idaresini deruhde et• 

miştir. Müessesedeki faaliyetten 
( Son Posta ) okuyuculannı ha

berdar etmeyi faydalı bulduğum 
için tetkiklerimi yazıyorum. 

Müdür Kemal Beyin odasına 
gitmek izin ahp mektebin bnynk 

salonundan geçerken tıç kör ço

cuktan ikisinin keman, birisinin de 

flllt çaldığını gördüm. Gayriih
tiyari gözlerimde yaş katreleri 

belirdi. O yavrular ki, hayatta 

renk ve ışık denilen mefhumların 

güzel ve çirkin dediğimiz mana• 
larm tamamen yabancısıdır. Gü

zel bir mevcut ve bir manzara, 

canla veya cansı olsun, bize haz 
verir, bize zevk aşılar. 

Çirkin bir madde veya 

manzara karşısında hiç tereddüt 

etmeden nefret hislerimizi tqı

rmz. Bu suretle gözlerimizin 

hakkım ve hissesini tamamen 

ödemiş oluruz. Fakat bu müeı· 

aesede ( Göz nuru ) denilen kud
retten mahrum yaşayan yavrular 

acaba ne yapabilirler? Bu sual 
karıısında hissimi derhal izhuar 

edeyim : Onlara tufeyli olmama· 
ları için musiki öğretiliyor. Emi· 

nim ki ilerde hayatlarım kendi 
emeklerile kazanacaklar. Fa-

kat ( göz nuru ) denilen kud· 
ret onlara ebediyyen gülmiyecek. 

Onlar bu müeseesedc yetiıtikten 
sonra dilenci olmıyacaklar, emek-

lerinin hakkile geçinecekler. Fa
kat ne babaamal.. 

itte bDyük salonup kenar.n
daki. bic odada yiae imi bir 
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Geçen Günkü Nüshaların 
Hulasası 

Genç bir ltalyan sandalcısı olan 
Antonyo babasının kayığile lngillz 
aeyyahlannı gezdirir. içlerinde çok 
ıGzel bir kız, Antonyoda ilk atk 
ihtirasını :uyandırır. ErtHi Jriln bu 
seyyahları yine gezdirecek olan 
Antonyo kumbarasını kırar, içindeki 
(13) Jira ile genç kız için bir broı 
ahr ve hediye eder. Akşama da, 
yiyecefi lcırbaçlann le.irine l!kayt, 
••• döner, i>abaıına "' Para yokl ,, 
Der. 

Babuı önllndeki bir yığan balık 
ağım düzeltmekle meşğul idi. 
Yerinden dojnılarak haykırdı: 

- Hain İngili :der yoksa gitti
ler mi?. 

- Hayır.. gitmediler .. 

- Yoksa para vermediler mi?. 
Yoksa dalğınlığm seni kör ve 
aptal mı yaptı?. Antonyo odanın 
karanlık bir köşesinde ayakta 
duruyordu. Gözleri sabit bir nok· 
taya dalmış, bir saat evvelki 
hatıraları dütünilyordu. Genİf ve 
süsln bir salon .• 

Mermer basamaklardan süzülen 
bir kız ... 

Nasırlı avuçlanna uzanan ince 
ve beyaz bir el. .• 

Heyecan.... Hararet... Atk. •• 
Ve saadet ... 

- Ben onlardan para lstiye
medim baba! lstiyemedim diye 
cevap verdi. 

Saralli homurdanarak bağırdı: 

- Yalan söyliyorsun. •. Biliyo
rum ki sen parayı aldın. Benden 
saklıyorsun. Onlan biriktirecek, 
kendin gibi manasız ıeyler ala· 
caksın .. Ne gllnahım var ki oğlum 
bana karşı bu kadar yalan aöylü
yor, beni aldabyor. 

- Baba bende para yok.. lı
tiyemedim. 

- Sus .. Yalan söyleme. O hal
de paraları yolda kaybettin. 

- Hayır baba kaybetmedim, 
fakat istemedim del. Ben bu otuz 
lirayı çalaıarak kazanacağım ye 

bu zararı çıkartacağım. 

Saralli daha vahşi bir sesle 
oğluna haykırdı: 

- Ben sana yalancıhğı timdi 
öğretirim. Çıkar gömlejinil. 

Duvara doğru ilerileyerek kalın 
metin deineii eline aldı. Anton
yo çıplak umuzlarmda pkhyan 
kırbacın ilk acısile g&zlerini ka· 
padı.. Yumruklarım sıkta.. Fakat 
bunun ne ehemmiyeti vardı? 
Omuzlarına ikinci darbe inmedi. 
Gayriibıiyari başını kaldırdı. 

.............................................................. 
yavru körlere mahsus daktilonun 
başmda yazı yazmakla meşgul. 
Fakat diyebilirim ki bunlar tabi
atin bu zulmüne şimdiden alış· 
mış gibidir. Tamamen ıihbatli ve 
neşelidirler. Yilzlerine bakarsanız 
gamdan haberleri olmadığma 
hükmedebilirsiniz. 

ADNAN 

(Yarın: Körler orta 
tahsil görüyor.) 

Babası elindeki kırbacı karanlık 
bir köşeye atarken: 

- Haydi giyin diye haykırdı. 
Hırsız ve yalancı çocuk.. Ben 
sana soor• _ gösteririm, bereket 
versin ki kapı çalınıyor .. 

Kapı açıldığa zaman, ıık sa
kalla, kısa boylu ve esmer bir 
adam içeri girerek Saralliye bir 
zarf uzattı. 

._ Dün ( Milor ) un yannıda 
para olmadığı için aize veremedi 
dedi.. Bugün oğlunuz Albeaııoya 
geldiği zaman kendisine parayı 
vermek istedi, fakat im kin bula
madı .. 

Albergonun müdllrii Antonyoya 
işaret ederken ihtiyar bahkçı 
elindeki zarfı yoklıyordu. Birden· 
bire: 

- O halde oğlum ( Milor )u 
görmedi ? diye sordu. Bu esna
da babasının arkumda duran 
Antonyo bu kısa boylu ıifman 
adama yalvaran nuarlarla ba
kıyordu. 

- Oğlunuz Albergoya 
ği zaman otomobilin 
hareket etmek Ozere 

geldi
icinde 
idiler. 

Dedi, hem ( Milor ) uzaktan 
oğlunuzu tanımamııbr. 

Sözünll bitirdikten sonra çok 
kibar bir reveransla bu balıkçı· 
lari mellmhyarak eyden çaldı. 

Sarelli zarfı açtığı vakit için
de hiç llmit etmediği ytlz lira 
bulunca sevindi. Memnun ve 
milltehzi bir g(lllltle oiluna ba
karak: 

- Oğlum dedi sen ya-
lancı ve hırsız değilsin. •. 
Fakat sen aptallann en ap-
talısm... Bir gllndtiz riya-
sı içinde kendinden geçmiş-
sin.. Omuzların yine talili im.İf ki 
bu namuslu lngiliz ailesi borçla
rım çabuk gönderdiler.. Haydi 
git, tamir edilecek dört bahk ağı 
var. Onlan bitir!.. 

Antonyo evden çıkarken prlu 
söyliyordu. 

Belki o aptalların en aptalı 
idi.. Fakat ogün bir cennete 
girmiş ve o vakit aptalbk ona 
çok tatlı görünmllftll. Antonyo 
ağlarının başına otmınuş, kalbiniı 
derinliklerinden kopan, mavi ve 
berrak semanın nam&tenabililde· 
rine yiikselen, dağılan, kudretini 
saadet ve qktan alan bir sesle 
şarka aöyliyordu... Ağların irgG
lerinde dolaşan ellerinde, seYgİ· 
)isinin hayal kadar yumupk, sa
adet kadar berrak, bir toverci
nin ipek tnylerle 6rtlll6 ayaklan 
kadar knçnk ellerinin eriyen 
sıcaklığını, tatla g(ll kokaaunu 
duyuyordu. 

-•Şayanı dikkat..__ 
bir teklif 

Yalnn: 75 kuruı gönderiniz. 

Mukabilinde Reisicümhur Hz. 
nin tabii hüyllklükte, san'at· 
kirane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilümum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
h ldllcadd•lll Ne. 121 Beyotl• 
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i Bir Öliinün Hatıra Defterinden : 
• • •• •• MaAtu,iri: Şarkın Yeni Peygamberi 

iN iÇ YUZU • iC GANDİ K MDİR? 
• 

H L 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar Hint Milldinin Ne Sefil 
HÜRRİYET ve İTİLAF SERKERDELERI SABAHLEYİN Bir Vaziyette Olduğunu 
Bi~~~r~~e~~s!.~ANENİN BAHÇESİN~.!2~L~~?.I~~e~ Anı a m 1şt1 m 

Hulasası üzerine redingot giyilemiyeceğini 
llTtirk orduıu Yunİ.nhlan deaize Sahte sarıklının ka- bile bilmiyen bu adamlar, siyaset 
tlökmilftÜ, neredeyH fıtanbula da İnceliklerini nasıl ihata etmişler-
flrecektl. Vatana ihanet etmiı 'asında yalnız bı·r di? ... Öyle zannolunur ki Osmanh 
olanlann arhk Tltrk toprat"ınd J 4 f 
llalmalan mnmkUn değildi. Kaç- mparatorluğunun inhidammı pek 
mayı dUtündUler. Fakat tehlike düşünce Vardır: 0 tabii gören ilk ecnebi, O aefare• 
pek yakmdı. ilk it olarak lı· • b k 
bı:ıbulda bllyilk bir aefarethaneye J d tin u apıcııı olmuşturl ua para ır iltica etmlye karar ~rdiler,. 
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Rıza Tevfik Tercümanlık 
Yapıyor 

Hilrriyet ve İtilaf kodamanlan 
kendi akıbetlerini kendi topukla
nna takarak ve fakat aziz vatanla 
olan bütün rabıtalarını kırarak 
bir sefarethaneye iltica ediyorlardı. 

Onların teker teker veya kü
me kllme gelişleri, ne ibretli bir 
manzara idi 1 Görenler, kapısı 
daima otomobilli misafirlere; şık 
ve kibar adamlara açılan bu bü· 
yük sefarethaneye böyle cübbeli, 
ıanklı kimselerin, yağla yakalı 
paltolar ve yamalı pantalonlar 
aiyinmiş dilencimsi eşhasın akın 
alnn girmelerine hayret ediyor
lardı. 

iki Kişi Eksik 
Onlann arasmd~ Mehmet Ali 

Ye Gümülcüneli İsmail yoktu. Ken
dilerine "Münevver itilafçı,, sıfa
bm veren bu adamlar, daha bir 
iki hempalarife Fransaya gitmek 
için başka bir melce bulmuşlar
dı. Fakat bu bahsettiğimiz sefa
rethaneye girenler içinde neler 
'fe neler vardı?.. Hlinkar yaveri 
kordonu taşıyanlardan tutun da 
ıırbna zembil yüklenmiş derbe· 
derlere kadar çeşit çeşit adam
lar ayni eşiğe yüz sürilyorlardı. 
Evet;.. Meşihat dairesinin Ommi 
odacısı, Kasımpaşalı bir muhab
bet telllh, KUçlikpazarh bir ka
aap, filin semtten bir bakkal, 
timdi siyasi mülteci sıfatile, mu
az:ıam bir devletin sefaretbane
ıine adım atıyorlardı. 

Bir Listeye Balunız 
Kodamanların gelişi, fasdalı 

olmakla beraber, seri 'olmuştu. 
Sabahın ilk saatlerinde Sadık 
Bey, Kiraz Hamdi, Mustafa Sabri, 
Vasfi Hoca, Konyah Zeynel Abi
din, Süleyman Şefik Paşa, Mu
hiddin Paşa ve oğlu Refi Ce .. 
vat, Pehlivan Kadri, Şaban Ağa, 
Mustafa Natık Paşa, Kürt Zey• 
nel Abidin, Rıza Tevfik, Beledi
yeci F eyı:i, SakaU. Rıfkı, Bıyıkh 
İzzet sefarethaneye girmi~lerdi. 
Mustafa Sabri, oğlu ve damadile 
bir otomobile binmişti. Diğerleri 
üçer beşer birer arabaya veya 
otomobile dolarak gelmişlerdi. 
Fakat hürriyet ve itilaf fırkns1Dın 
ıubc reisleri, bilmem neleri yaya 
geliyorlardı. 

Her Cinsten Var 
Bunların çcğu, işaret ettiği

miz gibi acel acayip adamlardı. 
Sarıklılar, şöyle böyle, bir hoca 
kıyafeti taşıyorlardı. Fakat sivil
ler, pek tuhaf görünüyorfardı. 
Aralarında beyaz ketenden pan
tafo" üstüne istanbulin giyenler 
Ye redingot a1tmda beyaz yün 
corapla kundura tqıyanler vardı! 

J 
Sefaret kapıcısı, iki-iki bu· 

çuk saat içinde adetleri yiize 
varan bu siyasi mültecileri (!) 
yorulmaz bir sebat ile ve dudak• 

·larında müstehzi bir tebessümle 
içeri alıyor ve ikinci bir kafilenin 
vüruduna kadar kulübesine çeki· 
lip piposunu ateşliyordu. 

Kapıcı Hayrette 
Şilphe yok ki bu kapıcı, İs

tanbul hükumetini idare eden 
adamları, o güne kadar başl_<a 
kıyafette ve başka mahiyette 
tasavvur etmişti. Şimdi kimlerin 
bu mühim rolü nynadıklanm 
gözü ile görüyor ve... gülüyordu. 

Ümmi odacıdan siyasi, cahil 
bir kasaptan fırka lideri nerede 
görülmüştü?.. Ya şu kılıklar, 

KAtip Soruyor 
Mnlteciler (!) sıra sıra bahçe

nin göze görünmez köşelerine 
yayılmışlardı. Öğleye doğru bir 
katip geldi. Bütün misafirlerin 
bir halka teşkil etmelerini söy
ledi. Şimdi sabık Şeyhülisllm ile 
odacısı omuz omuza, Kuvayi in
zibatiye kumandanı Süleyman 
Şefik Paşa ile mahut muhabbet 
tellalı yanyana gelmişlerdi ve lik
tufkir devletin nazik elçisi na
mına kendilerine yapılacakJ tebl-i 
gatı dinlemive hazırlanmışlardı. 

Kiüp, Bitpazannda karışık 
bir köşeyi andıran bu tuhaf sah
neyi şöyle bir aDzdükten sonra 
kendi dilile sordu: 

- Bu kadar munnız, dışarıda 
kalmıı arkadaşlarınız var mı? 

( Arkuı nr) 

Dünkü Keşidede İkramiye Kazanan 
Numaraları Aşağıda Okuyunuz 

30,000 URA 1,500 URA 
Kazanan 

18371 
15,000 URA 

Kazanan 
9924 

10,000 URA 
Kazanan 

13066 

5,000 URA 
Kazanan 

8824 31310 

2,500 URA 
Kazananlar 
26068 34780 

41901 36749 16203 

150 LiRA 
Kazananlar 

41241 40217 7202 
41454 12441 38246 
27628 7191 32870 
12890 13245 28171 
26329 12513 5712 
34153 6396 32282 
16252 15099 14528 
33181 30134 20057 
16796 32097 41086 
31810 3690 14268 
2257 4 27898 10941 
21804 2198 7091 

Kazananlar 
12670 2006 
35494 25130 
33839 48322 
41729 10862 

23604 
34962 

1,000 URA 
Kazananlar 

2592 37342 2477 
9492 36447 44470 

44435 3192 38177 
17838 46710 4971 

4679 43207 41743 
39683 23189 24732 

3898 787 

50 LiRA 
Kazananlar 

5819 
26785 
25949 
23812 
48156 
36183 
42332 
l 1 t85 
17748 
19730 
8578 

40615 
17821 
41161 
30188 
15532 
18111 
49236 
16807 
26342 
20885 
26303 
4761 

24425 
37816 
45356 
22168 
12J33 
16282 
14882 
19193 
20116 
21200 
16214 
20997 
45015 
34837 
33740 
29985 
37261 
24R79 
44632 
9986 

374IO 
13420 
2686 

15054 
18427 
45496 
4390 

27079 
32711 
47647 
40602 
16497 
40287 
45784 
16083 
8753 
249 

23246 
6344 
5792 

38877 
943 

-49828 
20413 
35782 
.U205 

45392 
25226 
10352 
43631 

39'l12 
6282 

48614 
14779 

42956 
4260 

31200 
35065 
4537 

13970 
16 

23569 
14502 
28931 
31861 
39497 

-91-
Andrenes benim bir harp 

meclisinde hazır bulunmakhğımın 

mabzurlarım sayıyor ve bu arada 
lngilterenio ecnebi devletlerle 

aktettiği gizli muahedelerin ah
laka münafi olmalan üzerinde 
şiddetle tevakkuf ediyordu. 
Ben lngilterenin ecnebi dev
letlerle gizli muahedeler ak
dettiğini biliyordum. Fakat 
bu hususta dostumun sözü kifi 
idi. Binaenaleyh kral vekiline 
bir mektup yazarak bu gizli 
muahedeler yüzünden harp kon
feransına iştirak etmekte tered
düt ettiğimi anlattım. Kral 
Vekili bana verdiği cevapta bu 
meseleyi karşı karşıya münakaşa 
etmekliğimizi istedi. Gittim. Ko-

nuştuk. Kral Vekilinin noktai 
nazarı şu idi: 

" - Kral Vekilinin Londrada 
İngiliz kabinesi tarafından verilen 
bütün kararlardan haberdar ol
duğunu mu' zannedersiniz? Ben 
bu kararların neler olduklannı 
bilmiyorum, içleri11de doğruları 
da bulunabilir, yanbşlan da. 

Fakat siz eğer İngiliz idaresinin 
bu memlekete feyiı ve bereket 
getirdiği kanaatinde iseniz lngillz 
lmperatorluğuna en buhranlı za
manında yardım etmenin bir 
vatandaşlık vazifesi olduğunu 
zannetmez misiniz? İngiliz lmpe
ratorluğunuo diğer devletlerle 
gizli muahedeler aktettiği ıayia • 
sına gelince, bunu ben de gazete
lerde okudum. Doğru mudur, de- 11 

30 liRA 
Kazananlar 

46338 
39411 
20939 
36294 
5894 
31167 
35079 
43568 
17062 
14838 
12396 
41595 
13922 
6408 

11177 
3818 

12437 
22491 
19795 
35513 
34833 
14057 

41741 
28698 
15783 
42587 
11163 
3560 

32757 
31632 
25715 
3743 
1639 

33435 
23976 
47403 
25426 

1284 
47892 
34'..!31 
12190 

40909 
33447 
14960 
49042 
10254 
8622 

15588 
41431 
12808 
41216 
13955 
25711 
47181 
2787 

27622 
17847 

996 
15659 
36499 
3603 

8820 
18976 
38.lO 

25474 
18489 
J2181 
31150 

1333 
13969 
27816 
14293 
19712 
8430 

38985 
18167 
17742 

1810 

25568 
47427 
33760 
13141 
7008 

29188 
4295.1 

ğil midir, bilmiyorum. Bunu siıc 
temin ederim. Bu mütaleadan 
sonra ilmit ederim ki artak bize 
yardım etmeyi reddetmezsiniz. 

Muharebenin ahlaki netice)~ 
rine gelince bunun üzerinde iste

diğiniz kadar durabilirsiniz. Diğer 
hususlarda da isterseniz bize mu-
arız vaziyete geçebilirsiniz. Fakat 
şimdi değil, muharebeden sonra" 

Kral vekilinin müdafaa ettiği 
noktai nazar yeni bir şey değildi. 

Fakat tarzı iradı ve zamanı iti• 
barile bana yeni göründü, kon· 
feransta hazsr bulunmayı kabul 
ettim. 

MOsltimanlar tarafından ser
dedilen taleplere gelince bu hu
susta kral vekiline bir mektup 
göndermekliğim tekarrür etti. 

lf 
Nihayet beklenen gün gelmiş .. 

ti, konferaoı açıldı, gittim. Diğer 
ha gibi masanın yanında mevki 
aldım. Milnaka~a başladı. Hükü
met Hindistandan asker topla• 

mak istiyordu. Ben de bu arzuyu 

tabii buluyordum. Söz aldım v• 
Hindu liaanile ıöylemek anusun-
da bulundum. Kıral vekili razı 
oldu. Fakat bana aynca İngilizce 
söylemekliğimi tavsiye etti. Nutuk 
irat edecek değildim. Söyliye
ceğim tek bir cümleden ibaretti. 
O cümle de şu idi: 

- Mutlak surette mesuliye-
timi idrak ederek hükumetin 
noktai nazarına iltihak ederim. 

[Mabadı yarın} 

Mükafat 
20 Bin Lirayı Hangi 
Bahtiyarlar Kazandı? 
Bu keşideye mükafat olarak 

tahsis olunan 20 bin lira bugiln 
en son çekilen fU numaralar 
arasmda taksim edilmiştir: 
35556 17420 41581 27778 
2538 29253 44787 34727 

27854 25384 47808 43608 
32261 15157 10857 17740 
37777 14704 35799 12135 

Fotoğraf Tahlili Kup4'na 

Tabbtlnhl lij'rcaıau letı1oruıııı 

fotoğrahlUZI 5 ad•l kupoıa ile bir

likte 18ode.rlzal1. Fotozrafııı11 ınray• 

tabidir •• iade eclilm .. 

----------::-----------~ lı•m, m•al•lı 
•• ,.. •••'•t ' 

Haugl ıuallerln 
c•vabı I 

F otojraI i.a!lıar 

412 
37422 
17267 
47916 
31312 
8281 

15149 
21170 
24612 
17638 
28866 
40657 
33378 

9345 
23482 
22176 
7558 
27724 
28873 
39072 
48291 
12201 
6894 

46396 

42856 
44557 

22906 
9811 

35168 
28960 
5578 

46579 
30016 
22899 
262IO 
28768 
49372 

9666 
47992 
16645 
23863 1 

•d•c•I& mi l 

Fotoğrafın l.litesl 30 kuruıluk pul 
mukrıbi11nde Önderılebilr. 

t261 
45785 

85 
20088 
45050 

7810 
35469 
12486 
28313 

1726 
43702 
40920 
f 0423 
10642 
25901 

3407 
15879 
35437 
44022 
6095 

10136 
4'7109 

9072 
29241 
47959 
27764 
11781 

26403 
25755 
8694 

19446 

16454 
24902 
20839 
43323 
45942 
11221 
32433 
7886 

35488 
... 370 

800 
41420 
23283 
1490 

41124 
26857 
30937 
20.l49 
35905 
6704 

25124 
30608 

18598 
30371 
23771 
32807 
39378 
26521 
35555 

24~69 
1879 

45186 
39688 
44772 
43212 

9883 
39143 
19901 
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FOSFATLI 

ŞARK llALT 
Hulasası 

Kullaoınız.. Her eczanede sabhr 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara'da Yülmek Zinat mektebinin umumi ve hususi ziraat 

emtitlWha&n ( 19,500 ) lira bedeli muhammeni bulunan Allt ve 

edenb ba kerre pazarlık suretile mObayaa edilecektir. ltba llit 
ve edevabn listesi Ye prtnamesi Vekilet M&bayaa Komisyonun
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saat 15 te yapılacakbr. Pazarhia iştirak edecek taliplerin ilin 

edilen bedeli mubammenin % 7 ,5 iu niabetinde usullhıe tevfikan 
yaalmıı banka teminat mektubu ile birlikte yevmi mezkürda 

puarlıta iftirak .,temek lzere Vekalet Mllbayaa Komisyonuna 

mlracaat eylemeleri lbımdll'. 

MemGr illt ve edevabn mübayaası uhtesine icra kalınan 

ftrmanm mGbayya bedeli miktarında memleket mabsulit ve ma
malibndam qya ubn ahp ihraç eylemesi ıartbr. 

Doktor ALI V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 
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Grizet Yapar. 
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BOYAR KASARLAR OTOLER ~LETIR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalanna lilzumu olan nokunlan 

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

Hi .. yeyi SA N TR A L dan arayınız. 

SON POSTA 

Çorum Villyeti Osman· 
cak kazasında Kundm: orma
nından 1eneYI 20636 gayri 
mamal metre miklp ihraç 
edilmek tlzere yirmi seneden 
412720 ıayri mamul metre 
miklp çam eşcanma beher 
metrOR 150 lm(Uf eau bedel 
üçerindu 28 • 2 932 tarihine 
mlludif pazar rtıoO -t OD 

albda ihalesi icra lahnmak 
lzere kapalı zarf uaulile miza· 
yedeye vuolunmuştur. Talip
lerin mkayecle ve mukavele 
teraitini anlamak Ozere Anka
rada Orman Mld6riyetile Ml
dBriyeti Umumİ)eye letanbul 
Orman MtıdOriyetine ve Çorum 
Muuıellt Memurluğuna mllra• 
caatleri ve yevmi mezkürda 
666 No. h mlizayede ihale ka
nanile zeyli ahklm1 dairesinde 
fel"aiti ve teminat veaikini 
han kapalı zarflanm hamilen 
Çorum VD&yetincle mGt•kkil 
ihale komisyonunda bazlr bu
lunmalan ilin olunur. 

Dr. A· KU'l'IEL 
Cilt •• zülıre.I baatalıldar müte
hHaıaı. Karaka, bGyGk mahallebioi 
yanında 34 

BAKER 
HAYDEN 
Mağazalannm IOD 

ş.•.. fi.-

rııııızın 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 
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