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OVOK MUHAREBE 
Japonya Çine Mütemadi Bir H~rsız 

1 
Çetesı 

yen Asker hraç Ediyor Yakalandı' 
B 1 ti Ç• • Is .1 A Ed•J • Rami, Merkezefendi, Bakırüyük Dev e er ının ti a ı mesıne ka, h••aliaind. bir aeaec1enber1 

G.. y ki G·b· birçok bar-oz umaca ar 1 1 •• •an lunwık-

Şanıi•ll• 6Q-'•ll•I 
Çia • Japoa lhtilafıaa alt ol

.. k kere gelen ....... ualda. 
Buoua 1ebebi, Japoalum mlte
madipD Şanrba1a uker 1e\'

ketmel.mdea ft bDytlk bir 
urba buarlauaalanndan ileri 
pliyor. Diğer taraftan, Çin de, 
alelAcele Cemiyeti Akvama qıO
racaat etti. Tehlikeye bir defa 
daha aazan tlikkati celbediyor. 
Son blcliselerl izah eden haber-
ler ve telıraflar fUDlardar : 

Yeni Japon Askerleri Geliyor 
Şan2fıay 13 - Japon kıtaabnı 

hamil alta gemi buraya ıelmifler-
dir. Yann da yedi geminin 'rilnıdu 
bekleaiyor. Japon kıtaatı 8q 

ımnbıluıd• Çin 1n1Cılılı 
Kamandanhjına Ceneral (Oyeda) 
tayin edilmif •• Ş.pey ve ba..U
Iİllİ İfral eden ( 19 ) zuncu Çin 
ordusu kWD11ndanına bir lltima
tom vererek Çin askerlerinin Ja-
ponlarca mllDasip ıörtllecek bir 
mesafeye uzaklaııp çekilmeleri, 
akli takdirde cebir iatimal ede
cetini bildirmiştir • 

Japonlar, Şapey •• VOllmıl 
fiddetle IJombardnnu etmekte 
devam ediyorlar. 

Çin hlkimetinia bu Oltimato
mu reddetmeei muhakkak olda-
tuna göre iki taraf arasmda 
çok şiddetli muharebenin derhal 
başlamasına mubakak nUarile 
bakılıyor. 

(Devamı 8 iacl 1ayfada )1--

Karakış lstanbulu Yine 
Şiddetle Basbrdı 

... 

Rasat Merkezleri Karın Bugün De 
Devam Edeceğini Haber Veriyor 

Diltt llleden sonra Srıltanalımet megdanınııı lcarl•r 
altında t•nlıalılı 

Enelki geceyarısı lodostan J de bir kar tabakasile örttUG 
batı rlb:girına çeviren hava, gördüler. Tipi devam ediyordu. 
beldenmiyen bir surette nevrini Bundan dolayı, KadıköyUn vapur 
değiştirdi, evveli hafif, hafif, seferleri sabahın sekizinden on 
IOnra da tipili bir surette kar birine kadar yapılamadı. Adanın 
bqladı. O suretle ki d&n sabah gündüz postası da icra olona-f!deriai açanlar, her tarafı mada. Diğer nakil vaaatalan 

yu ve hiç olmana on çalqtı. Fakat bir kwm halk 
.iaet uatimetre ytikaeldiğia- ( Devamı 8 iaci aa:rfacla t 

lan oluyor, 
fakat hırmı 
bir tOrlii bu
lunamıyordu .. 

Uzun •• yo
rucu bir ta-
kipten IODra 

ba hıraızhkla
n yapan çete 
nihayet ele geç· Çf/tegl .,,..,dana 

miftir •e bunlan "luua11 Hagrl E/. 
ele geçiren de Rami Jandarma 
Karakol Kumandanı Mehmet 
Hayri Efendidir. Etem iamindeki 
bir aabıkabnın idare ettiii bu 
çete (8) kiıiden mllrekkeptir. 
Bunlana beıi tatulmUf, Dçl Ana
doluya kaÇllUftir. Fakat hGYl
yetleri sabit oldutu için onlann 
yakalanmalan da yakmchr. 

( D••••ı 11 lacl ıayfada ) 

lzmir Rıhtım 
Şirlcetl Rezalefl 

Adli ı.JJdluıtı ld.,.. etin 
H...,,..ttin S.g 

lzmir ( Husul ) - İzmir Rıh
bm Şirketinde çakan ıuiiıtimal 
rezaleti tabkikabna büyük bir 
ha11aaiyetle devam ediliyor. Hü
.ktmetin de hiuedar olduğu bu 
firketten rifwet alarak yolsuz
luklara g6ı JUman Ye ıimdi 
Amıpaya kaçtığı anlqalan komi
ser Emin Beyin gittiği yer bak
landa da tahkikat icra edilmek
tedir. 

Bugllne kadar tevkif edilen· 
ler Şirket Mndtırn M. ı. Gifre, 
murahhu aza M. Jordan, muha-
sebeci Lul Peredir. Tevkifat M. 
Gifrenin evinde yapılmııt.r. 

Bu işle alakadar olmalan 
muhtemel diğer kimselerin mey· 
dana çıkma11 bekleniyor. Tabki
kabn adlt kısmım Üçilncü Karar 
Hakimi Htısamettin Bey idare 
etmektedir. Rıhbm Şirketinde 
meydana çakan bu rezaletamiz 
hlc:liae umumi. bir hayret uyandır
malitachr.Gat Franko Beyin tevkifi 
haberi UticvaptaD galatbr. Ken
disi aaevkaf delildir. 

ADNAN 

Dünya Işığını Görmi
yenler Arasında 

Dilsiz İnsanlara Diğer İnsanlar Gibi 
Nasıl Söz Söylemesini Öğretiyorlar? 

-2-
lamlrde Htır, dil.ta •• klrlerln 
taıa.11 n terbiye •3rdGlderl bir 
mileue.. yudır. Jamlr mubabl· 
rlmlz bu mDe11Hede tetkikat 
yapmıtt 1'8rdüklerini bize g5a· 
derdi. DDo bu müea1eaenin 
e1aalarını anlattık. Bugün de 
1akat çocukların ouıl okuyup 
ltrendlklerinl ya1111oruz. 

• lzmir (Hususi) - Karııyaka-
nm güzel bir köıesinde bulunu 
(Sağırlar, dilsizler ve k&rler mekte
bi) cidden tetkik edilmiye değer 
mahiyette bir mGeuesedir. Mek
tebin M&dllrl Doktor Necati 
Kemal Bey beni b&y&k bir neza
ketle makamancla kabul etti n 
mektebin faaliyeti halclcında ma
lumat verdi. lla.ı•• llUlril '•"*" 

Necati K•.uıl S., Bu suretle öğrendim ki bizim 
memlekette hayata sağır, dilsiz 
Ye kir olarak ablan zavalla 
.akat çocuklar bundu kırk 
sene enelsine gelinciye kadar 
tamamen ihmal edilmiştir. Kırk 
sene evvel Avusturyalı bir Muse-

Yi latanbala ..... ft lllı ... 
olarak aap ye dllmter için mek
tep kılaldı bir mDeueu vtlcucle 

( Devams 11 lacl Hyfada) 

Türk Bahriyesinin 
Mezarı: Karadeniz 
Ereğli ( Hususi ) - 3 ıubatta baılıyan Karayel fırbnuı bDth 

pddetile devam ediyor ve limandaki Tapur, mot6r ve yelkealilerl 
hırpalıyordu. Bu kara elma• sahilinin yegAne barınılacak ve bqtu 
kara edilecek limana zaten vapur, gemi enkazile bir meurbğa dlin
mliı, yllzlerc• Ttırk denizcisini sinesine çekmifti, gecenin korkunç 
karanlığına inzimam eden kudurmuf dalgaların hışırtısı denizdekilerin 
akıbeti hakkında endiıe uyandınyordu. Hatan gemilerin bulunduğu 
yerde ne bir fener, ne bir işaret vardı. Büyük tonajdaki vapurlar 
mOtevekkillne denize açılarak fırtına ile çarp11mıya ve elim bir 
vaziyete girmiy• bqlada. 

( Devamı 10 uncu sayfada J 

lstanbul Havaları 1 

- Adam, aldırma... lstanbul baYUa bu... iki aaat ıonra bir 
lodoa eser, pder Filaryada cieaize perisi 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi l 
Hapisaneler Islaha 

Muhtaçtır Şam Fıstığı 
Geçen gün, iıtanbul haplıba• 
nea:nde bir yak'a old11. Jılah· 
puslardan bil' kıımı ka•a• 
•ttiler, yedi kiti yaralaadı. 
Diğer vilayetler hapiabanele
rlnde de buna benzer vak'a1ar 
oluyor •e bu da bapiahaae
lerde yakıD bir ıılahal yapıl
maaını icap ettiriyor. Dila bu 
mevzu etrafında ıörüttütOmO:ı 
karilerimiz bize aıağıdaki mn
talealan ıöylediler : 

Şaban Be1 • Dl.an7ohı Klet Faru Hk•f1 7-

- Hapishaneler biraz him
metle birer istihsal merkezi ola
bilirler. 811 suretle hem mah· 
kümler iş bulurlar n bu suretle 
c:eaıiyellcki mızır unsurlar nafi 
bir bale getirilmiş olurlar. Ayni 
zamanda da hükumete bar ol
maktan kurtulurlar. İstanbul ha
pishanesindeki mahkikmler ken
di paralarile ( 25 ) bin liralık 
makine &llDlflar. Bu suretle 
(300) kadar mahküm kendilerine 
iş bulmuştur. Son hadiseyi ya
panlar ipiz mahkümlardır. Eğer 

bunlara iş •erilH eminim ki bu 
hadise olmazdı. .. 

Sabri Be7 (Fatih Kuı:tap 15) 

- Hapishaneler birer ıslaha· 
ne olmalıdır. Birçok ipider işsiz 
kaldıldan için dirlim işlerler. 
Hapishaneler bunlan bir iş sahi
bi etmeli ve cemiyet arasına 
dandülderi zaman faydah birer 
unsur olmalıdırlar. Hapishaneye 
dütenlerin aileleri ekseriya yok
ıuduk yüzünden adalete ve 
hazan fuhıa düşüyorlar. Bunlar 
hapishanelerde çalıştınhrlarsa 
laiç olmazsa bu ailelerUıe de biraz 
yardım edebilirler. .. 

üat Bey ( ç...,.mba eaddeel 27 ) 

- Avrupanın her yerinde 
hapishaneler birer mektep ve 
nn•at evi haline ıelmiştir. Ka
derin semle insaDlar ara!lnda 
mabkQm olanlar, bir cinayet 
ltliyeoler bulunabilir. Fakat Diba· 
yet bunlar insanbk camiasmdan 
çıkmış değillerdir. Nedamet ye 
1S1ahı bal edenler de buluna
bilirler. insanlar biraz da mu· 
bitin ve telkinin evlitlandırlar. 
Meseli bot gezmiye ve bedava 
J&tamıya ahşbğı için yankesici 
olan bir adam hapishanede gü· 
zel ve çalıştıran bir muhit bu
lursa çalışmanın zevkini ahr, eğer 
hicbir san'ab ycksa orada san'at 
ağrenir. çıkmca da hayatta çaJı

fan bir unsur olabilir. Onun için 
hapishanelerimizi ıslah etmek za
ruridir. Esasen yeni kanwılarr 
ml2. da bunları emrediyo:". 

Tacirlerinin 
Canları Sıkıldı 

Piyasada ( Şam fıstığı ) dlyı 
tanınmı~ olan fıabk Gaziantep 
mmlak.aainda yetİfllıekte Ye Berut 
tarikile bilhassa Amerikaya ihraç 
edilmektedir. Gaziantep fısbk 
tacirleri Şamda bir ağacı bile 
bulunmayan bu fıstıkların piyasa
mu:.da yuli malı olarak tanınma
masından şiklyetçidirler. 

Senede bu fıstıklardan Amc• 
rikaya yüz binlerce ton ihracat 
yapılmaktadır. Tacirler fısbkları
mızın yerli maL olarak rağbet 
görmesinin temini ve ihracatının 
teşviki için alakadar milesseseler 
nezdinde t~ebbüslerde bulun
muşlardır. 

Sigorta 
Tacirler Ecnebi Kumpanya
arı Niçin tercih Ediyorlar 

Şehrimizdeki ihracat tacirleri 
sirorta parasından tasarruf etmek 
maksadile mallannın sigortasını 
hariçteki kumpanyalara yaptır-
maktadırlar. Yerli sigorta şirket
leri bu vaziyetten müteessir 
olduklarını, Türk tacir1e:'inin yerli 
sigo:U şirketlerini tercih etmeleri 
Jizımgeldiğini lkbsat V cklletine 
bildirmişler ve bu ricalannıo te
minini istemişlerdir. 

Bunun üzerine lktısat V ekl
leti ıehrimizdeki siıırorta komis
yonuna vapurlar için yeni bir 
nakliye tarifesi yapılmasanı bil
dirmiştir. Komisyon yeni tarife 
hazırlamıştır. Bu tarifede eski 
tarifeye nazaran sigorta edilecek 
malların nev'ine göre ücretlerde 
bir miktar tenzilat yapılmıştır. 

iki Ortak Aras1nda 
Tophanede bir kahve işleten 

Hasan ve Mustafa isminde iki 
ortak kavga etmişler, Mustafa 
bıçakla Hasanı yaralamıştır. 

Muallimlere Nümune Dersi 
Yarın ~leden sonra f stanbul 

ilk Tedrisat Mnfettişlerinden Fev· 
zi Bey tarafından kıraat dersinin 
tedris usulü hakkında muallimlere 
bir numune cersi verilecektir. 

Bir Ev Yaıdı 
Ramide Üç şehitler ma

hallesin..-le bir evden yangın çık· 
mış, bina yanm saat İçinde ta· 
mamen yanmıştır. Yollar bozuk 
olduğundan itfaiye otomobilleri 
'Vaktinde yetişememiştir. 

SON POSTA 

1 Hapishanede Bir Hidise 
Daha Çıktı 

15 Mahkôm Üsküdar Bugün 
Hapishanesine Nakledilecekler 

- -------
Üç gün evvel hapishanede kllllh bir hiditte olda. Yedi katil 

mahkamu ile bir gardiyan yaralandı. Aradan pek kısa bir zaman 
geçti, evvelsi gece ikinci bir hidise ı0ldu. 283 katil ..e ağv ceulı 
mahkümun yattığı bc§İnci kovuıta bir cinayet iş1enmesine ramak kal
maşken önüne geçildi. Şurasmı kaydedelim ki hapishanede ııklapn 
bu vak'aların sebebi parti kavgasından doğmaktadır. Elyevm hapisha
nede iki zümre nrdır. Bir kısmı lzmirden nakledilen katiller, diğeri 
aslan Arnavut olan ağır ceza mahkumları. 

Bunlar fırsat düştükçe biribirine saldırmaktadırlar. Bunun içindir 
ki, hapishane idaresi, kovuşlarda istihbar Yaaatalannı çoğaltmlf, 
murakabe İşine daha fal!la ehemmiyet yermiştir. Nihayet evvelki 
alqam 15 sene mahkümu Çatalcah katil Mehmet pehlivanın, arka
daşlariJc beraber o gece İzmirli bir katili öldüreceği huber ahnllllf, 
linmgelen tedbirler ittihaz edilmiş ve gece saat (8,30) da jandarma 
karakol kumandanı Rıfkı Efendi, on bir jandarma ve Başgardiyan 
Mehmet Efendi ile beraber kovuşa girerek esaslı bir ara§brma 
yapmışbr. Bu taharri neticesinde Mehmet pehlivanın ilzerinde bir 
kunduracı bıçağı ile arkadaşı (24) sene mahkiimu Muradın iizeriDde 
iki büyük şiş ve esrar bulunmu", aynca bu katil tasavvuru da tesbit 
edilmiştir. 

Kovuşta isyaokir tahrikat yapan Mehmet Pehlivanla katil Murat 
tecrit edilmişlerdir. Bu parti meselesinden dolayi Müddeiumumilk (15) 
katil Arnavudu bugün Üsküdar hapisanesine nakletmiye karar vermiftir. 

iki Ticarethane 
//!astan 
Kurtuldu 

Şehrimizdeki büyük ticaret 
evlen.de• JC..endros h Beyoğ· 

!undaki antikac.ı Hayim Efendi· 
U. mühim miktuda açık ~re

rerek birjnci ticaret mahkemesi 
kararile iflas ettikterini yazmıt

tık. Öğrendiğimize göre gerek 
Kendros ve gerekse Hayim ti
carethanesi alacakhlarile uyuşa· 
r:ak konkordato yapmışlardn·. 

Borç Para 
Bütün ikraz Müesseseleri 

Teftiş Edilecek 
lkbsat V cltiletinin, rehin üze· 

rine borç para veren müessese
leri murakabe allına aldığını 
yazmıştık. Öğrendiğimize göre 
yakında ikraı: müesseselerinin 
umumi bir teftişine başlanacak· 
tır. Borç para vermek ruhsatna· 
mesi almış olanların nizamna
meye uygun hareket edip etme-

1 dikleri ve meıuuiyetsiz borç pa -
1 ra veren memüesseselerin bulu-

1 
nup bulHnmadığı esasl ı şe ilde 
ictldk edilecektir. 

Karadeniz de 
Serseri Torpil 

ID<i~~~!~~e gelen ınalO-
mata g8re Ayaucığın 15 mil 
garbinde ve sahilden 400 metro 
açıkta serseri bir torpil görülmilş 
fırtınanın şiddetinden imha edi
lememiştir . ----
Enver Paşa Yalısında Hırsız 

Üç hırsız, Ortaköyde Enver 
Paia yalısmdao kalas ve saire 
çalarken yakalanmışlardır. 

Grip Tehlikesi 
Sıhhat Müdürü Üşümemek 

Tavsiyesinde Bulunuyor 
Bir mtiddet enrel salgın ha

linde şehrimizde halkın mllhim 
bir ekseriyetini yatağa düşüren 
~p hastalığı henüz bitmemi.§tir. 
Gribin tekrar arttığı haberleri 
üzerine Vilayet Sıhhiye Müdüril 
Ali Riza Bey şunları söylemektedir: 

.. - Grip henüz bitmemiş· 
tir. Fakat eski fiddeti zail olmq
tur. Havalar birdenbire soğudu. 
Dikkatsiz olanlar kendilerini 
üşüteceklerinden grip derhal 
başgösterecektir. Bunun ıçm 
halkın üşümemiye dikkat etmeai 
icap eder ... 
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Günün Tarihi 

Şehir Meclisi 
Bu Devre lçtimalan 

Temdit Edilecek 
Şelair Mecliai düa 5tleden sonra 

toplaamış, bam meıeleleri ıörlı
mGtUlr. Fakat azadan bir kıarnı 
mllhi• itler oldutunu, hanların halll 
i~ l~malana bir mlddet uzabl• 
masını ileri sürmilflerdir. Meclia 
yarln tekrar toplanarak bu huıuıta 
Wr arar verecektir. 

Gümrllkta Tahkikat 
Bir müddettenberi latftnbul gim

rülderindc talakikat ,apan Maliy• 
mM.ttiflerinİll, bazı tacirlerin aı 
j'lmrük reımi vererek mühim mlk· 
tarda mal ithal ettiklerini meyd•• 
çıkarchldan .kaydolunmaktachr. 

Maarif Vekilinin 
Beyanab 

Db ,ebrimi:ıe plen Maarif Vekili 
Eaat Bey mektepleri teftite bqla• 
a&fbr· Vekil Be, beyanatta b..hana· 
rak •if,.cdat pr•amlannda deği• 

tiklik J•pılmıyacata•lt den •nesinin 
ailla,etlae kadar blt11n memlekette• 
ld maallim mekteplerini teftiş ede
cetiai. Anadolu teftiılerinin netice• 
üdea çok memnun oldutvnu, ilk 
mektep muaDimlerine alt tekaGt 
1w1- IAyib ..... Vekiller Heyetind4' 
tetldkte bulund•tu•u, Darllfiinanull 
:ıalalu cletil, teklmülü mevzuu babı 
oldaj'unu s6yJemiştir. 

inhisarlar Müsteşarı 
Şehrimizde tetkikat yapan İn

hisarlar Vekileti Müsteşarı Adil 
Bey bogiin Ankaraya dGneceldir. 

lilyonerin Tayyarecisi 
Anapa kudura Kırah milyoner 

BataJl ıehrimize 1retiren tayyrecl 
.. NeYil Stak • dilnyada en mütkll 
ilfin •llyoner BataJ'a hizmet etmek 
old•tanu a3ylemekted1r. · 

Eskişehirde Şeker Fabrikası 
it n Ziraat Bankalannıa Eskii•

blrde bir teker fabrlka11 tuis etmek 
istdltlni yautıftık. S. hususta 
ecnebiler de talip olmuflardır. Fakat 
,.,.u ıermayeala tercih edilueti 
anlqılmak tad1r. 

Ha~iciye Vekili Cenevı ede 
Hariciye Vekffi Tevfik RGttü Bey 

enelki gün C.nevreye muvaaalat 
etm~ ist:a.ı,oada Tflrk mualahu 
bey.tile Rus Hariciye Komisr rt M. 
Uhinof tarafuacl•n karıılanmııtar. 
Ahau MuraWı .. Her Nadolni Tev• 
fik Rlttü Bey• bir akıam ziyafeti 
.enrifti r . 

iki Doktorun Muhakemesi 
Sirkecide bir diıci 7anında ~·

lapft Melek Haaımıa çoeutunu 
a'arkea yanht ameliyat aelicednd• 
Yefabaa sebep Hl'mek •• ıahte 
npm tanzim etm:elde munan 4ok· 
tor Şirinyaa Efeacli ile Cermanys 
... taaeai aertabibi laaldaadaki clavayı 

dla Atır Cezada dew .. elaamqtur. 
Yeel plaitleria eelbi için mubalreme 
bafk.a bi,. .... lualulmlfbr. 

ı=s=-o--n_-_R=o=s=t-a_-_'n=ın==R=e=s=i_m-_-l=i _Hı--_-i=k=a_y-_-e_s_ı_--:~~~~~~-~-~--_-_-_-Pı_-a~z~a~r--O~_l-a~~R~_a-_s-a~n~~B~_e-y~~-V4-_e~~H.~-a~y~o~a~n~l_a~r~~J 

t : AHian - Hasan Bey, Beftİ arı· 

yorum, ben hayvanla" arasmda bir 

• Terki tealihat ,. konferauı açaca;ım. 

ı : Arslan - işte bale fil, gergedan 

kaplan da geliycr!ar. Hele ktıçük ha)·· 

vanlar la gelsinJer. 

3 : Ar.;lan - B.ak tavşaniar, kedi

ı r. fareler, horozlear, tavuklar da get

diler. 1 

4 : Arslaa - Haydi l: alcalını lconfe

ransatan ew.el bir ziyafet .erelim. Biylk 
hayvanlar küçükleri yaialer 1 



Hergün 
Talıdidi Teslihat 
Konferansında 
Müessir Bir Celse 

Cenevre ( Husuai) - Tahdidi 
Teslihat Konferansa münasebetile 
alta aydan beri dllnyanın her 
tarafından, Cemiyeti Akvama bir 
)'lğm arzuhal, IAyiha ve tetgraf 
ıibi evrak gönderilmekte ve 
Umumi kitipliği IOD derece 
•eşgul etmeltedir. 

Milyonlarca imzayı ihtin eden 
ha evrak, iki y&zda fada sandık 
lcinde tunif eclilmif, bekHyorc:111. 

Bunları, nazara itibara alma
.. k mllmkiln olmadıiı gibi, ber 
IMrinin okuomalaruıa da maddi 
bakin yoktu. 

Bu iki mllf ktılll telif ve hal
letmek için meclis heyeti, bu 
llyihalan, telgraf ve mazbatalan 
ahderen heyetlerin mümeuille
rini umumi bir celsede dinle
aiye karar verdi. 

Bu münuebetle aktedilen 
celse Cenevrede büyük bir allka 
llyandarda. Samiin locaları hmca
lunç dolu idi. Gazeteciler bile 
oturacak yer bulamıyordu. F o
toırafçdar, sinema operat6rleri 
lalonun her tarafında mevki alıp 
IDakinelerini hazır bulunduruyor
lardı. 

Murahhaslar birer ikifer, ge
lip yerlerine oturdular. Fraosız 
Harbiye Nazın M&yii Tordiyl 
kolunda iri bir çanta, M61)'6 
Benes ile giilo gllle hitabet kOr· 
alsünla &ilinde konUfuyorlardı. 

Alaman marahhuı Her Na
clolai, Sinyor Grandiye bir ıey
ler slyliyerek Alman heyetinin 
ltirinci sırasında mevki aldı. Ya-

Macar marabba11 Koat 
Bellen yaklaştı, kula;.na bir feJ• 
ler fılddada. Her Nadolaiaia 
IUçbir zaman gDlmiyen yllzü, ha· 
lif bir tebessllmle açıldı. 

Japon murabhaslan M. Sato 
L M. Masuderanın salondan 
içeri girifleri, baW belirsiz bir 
~yecaa uyandırdı, denilebilir. 
Btttiin nazarlar onlara çevrilmişti. 
GGlll1111e1erek, tesadüf ettikleri
llİo elini sıkarak yerlerini bul
dular. 

Hiadiatan mllmessili Ağa 
ilan Y uaanistanın Paris ıefiri 
"1. Politiale takalaııyorlardı. 

Blltla heyetler yerlerini itgal 
elnıiflercli. Celse aaat dokuzda 
~lacakb. 

Neteldm konferana reisi M. 
Hendenon ı&ratlı adamlarla ri
Jaaet mnldae ıeçti. 

Rmaımeyi okudu •• dinle
necek mtlmeuillerin pmeleriai 
itildi reli. 

Bu mlaaade &zerine riyuet 
•evkinba •t 'ft tol taraflanndaki 
lld blıllt kapa llfllda. Tıkri
lten ,_ • ldti .. eberiyeti 
bd hfldl eda bir he1et 
içeri pclL Hepiainia elinde pa-
ketler, çantalar, klfitlar YarcL. 
kendilerine tahsis edilen yerlere 
oturdular. 

M. Henderson, evveli kendi 
.. ınına plen telgraflara okudu. 
ltanlana e• mllhimmi, Beyaelmi
lel Kooperatif cemiyeti namına, 
Jaai (70) milyon insanın tahdidi 
leslabat baklandaki mlltalealannı 
İfade ediyordu. 

M. Hendersonu, Romen mu
rahb M. Titu!esko iki buçuk 
•İi) n F elem nkJi na:nma g6n· 
der len we tahdidi teılihat hak· 
lan 1 ki fikirlerini ifade eden bir 
İltı lJI luralt etti. 

( Denmı 6 ıneı aa1fada) 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Çocuklar mektepte ıaeaede 
bir iki imtihana tlbl tutulurlar. Bu 
imtihan onları bOtGn ders ıeaeai 

mlteyakkız bulunmıya n çahımaya 
mecbur eder. 

2- Arada sırada bldm clıe kendi
mizi bayle bir iaaUbana tibi tutmak· 
lafıaus, bacli heaabamu. iyi bir ha
rekettir. Bu imtihan, bizi ilerlai için 
..ete1akluz bulunmaya aeYkeclet. 

'f. Kendimizi imtihan lf. 

----, 

S - Haftada bir defa kadi ken• 
dinlze fU aual'eri sorana: Geçe• 
hafta Jataclım cllyebillr miyim? Her 
dakika•• faydalı tanda pçlrclitlm• 
emin miyim? ÖnlmDıdekl hafta için 
ne tedbir almala11m? 

• 
TELGRAF HABERLERi 

Bü •· Devletler Japonyanın 
• 

Galip Gelmesini istiyorlar 
Kanlı Muharebeyi Kim Kazanacak? 

Londra, 14 ( D. Hususi) - Külli- f gine olması, büyük devletlerin bir Ja
yetli Japon takviye ve taarruz kuvvet- pon zaferini hararetle istedikleri şek
lerinin Çin arazisine ihraç edildiği ha- tinde tefsir olunmaktadır. Amerika me
berle~, .~in ve Japon me~abiin.de_n ge- nabiinden gelen en son haberler, Çinde 
len butun telgraflarda mundençtir. Bu b" Japon zaferinin bir kısım Amerika 
haberler, harekih harbiye sahasında hır ı_ ı · tarafı da d ditd•x,; 
b.. ..k b. h b b 1 anKer en n n a arzu e 1J5• 

uyu ır mu are e aş angıcının en k • d d. r k t ç· d J 
1 • ı · 1 ak "' ki . mer ezın e ır. ca a ın e apon za-yanı maz ışaret erı o ar telik edıl- 1. •1 1 k ı · ti"hl~'- d 

kt d. M h b · I b"t v• rene açı aca o an ıs ili\ pazarın a me e ır. u are enın nası ı ecegı . .. . 
hakkındaki tahminler pek kat'" ı . Amerıkan1n da musavı ıartlarla mev-

1 oına kialm b af •• • b. makla beraber Japon ordulanntn müt- ası u z er temennıSJnın en I• 

hiş bir mukavemet karflSlnda kalacak- rinci şarb olarak ileri sürülmektedir. 
lan anlaplmaktadır. Büyük bir kısım Amerika ticari me-

Çinde bulunan 450 milyon insanın bafilinde ise Japonya hakkında geni§ 
müstahsıl devletler emtiasına karp bi- bir itimatsızlık hüküm sürmektedir. 

Muharebe Başladı 
Japon Tayyareleri Nankin - Şanghay 

Demiryolunu Tahrip Etti 
eden demlryol•u tahrip etmlt
lerdir. 

Japon tayyarelerintı karp 
Çinliler tarafmclan ablan tay
yare müdafaasına m...._ obGa
ler Fr ... z imtiyazlı •ntakı•na 
dlfmllf ve ahaliden 18 kifiyi 
yarala11111br. 

Ticaret ı inhisarlar Bir Aşk 
Mukaveleleri Vekil Tarafında~ ~~rla- Faciası 

( H . ) En l nan Rapor Tetkik Ediliyor 
Ankara l4 11181

1 
-. •:....k ı.t (Hasual) _ tDıı·- Baraa, 13 - Gece burada, 

· acle mDaaadeye mazhar millet """ ara, ald" 1 

:'!.. &zerine kendilerile ticari ariana .Aakara~ ~ b bak~ 1 evvelce kaçanhmf bir im mae-
muka•eleler yaphğamız devlet· ela V~ :-=tindr:-:1: lesinden pkan kavıa neticelinde 
lerden bir kaımı mukavele ahkl- ralpor ken._ erdir lab:·-~ idae Faik isminde biriai l1maili tol 
IBIDI ihlll eder mahi7ette gllm- 0 anma_ .uere • - re- ' 
rllk tarifelerini artbrmıılar· lerinin yalnız merkez kı•mlarının memesindea bıçaldaDUf, t.m.n de 
dar. Bu ftZİJetin harici ticareti- nakledilecekleri ..ıqılmaktadır. Faik'ı ve kahveci Nuriyi muhtelif 

mizi b~ arızalara u*rattığa ;esi tekanir* etmiştir. e=: yerlerinden bıçaklayıp Yaa111a11 
aDlafald•gandaa ha dev etlerle ma'---tla bu dewletler ne-.l!nde kafafuuu da ilkemle ile patlat-aramazcla mevcut olan ticari mu- KiNi MU 

kavelelere birer abtl tarife HA- tetebb&satta bulunulacaktır. bktaa IODra lbnlftlr~ 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA/ 
Din hawa karlı, fırtıaak •• ttplll idi ö,.ıere Fakat l.lae ha Ya halcluada tah....,.,. ı.Wit ı.i.t·~ 

kadar tlpl yOzünden wapurlar itile ltllpmedL Şimal· =~::.:ti ~Anki ia•a için pubd•e t• ltı 
dea sotuk bir ri••lr eal1or4w. latanbul ta 8ftjuk 11Hava burin kapalı •• J•tıaurle olacak, lodoı 
" kar:ı pnlerinden birini fqade. eaee~ktir.,. 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çoklu
Aundan Dercedilememiş
tir. 

B. Millet 
Meclisi 
Meclis Yanndan itibaren 
lçtimalanna Bqhyacak 

Ankara, 14 (HU1Uıi) - Mil
let Mecliıi yanndan itibaren 
ıubat devresi içtimalanna b..
layacakbr. Ruzname tubit edil
mektedir. Ba dewecle posta 
merkezlerinde mldMerin .u .. 
lerile birlikte ikamete; S1bhiya 
memuru, tüfekci, nalbant ıibl 
mealek sahiplerinin askere ah_. 
dıklan umaa yedinci 11mf ihtiyat 
askeri memur naıbokınacaklarma 
dair kanun llyihalan tetkik edi
lecektir. Aynca Erzuram meb'
Asım Beyin tepii muuniyetinln 
ren hakkında tezkere de mlba· 
kere ohmacakbr. 

Salı g&nl de halk farbsa mec
lis grupa toplanacak, kuvvetli bir 
ihtimale gke Başvekil tarafın
dan mail vaziyete dair izahat 
verilecektir. 

Bir Manav 
Tahtakalede lBir Polis 
Memurunu Yaraladı 
Tahtakalecle Silibtarağa ha· 

nmı tabliyeye sidea polis Bur
hanettia Ef. bu banda manavlık 
eden Arif tarafından y&z&nden 
ve ı&zünden yaralanmıfhr. 

Muhte~it Mahkemelerde 
T&rk • lnslliz mulatellt aaalake

m•l Hll .......... •lklmet ~ 
hine 8"1an blrtOk tas•laat da•aı.. 
naı nclcletmlftlr. 

Bir Kamyon Parçalandı 
Sablmlf İlminde bir vatmama 

idaresindeki tramvay Ortak&ycle 
Silleyman isminde bir tof&la 
kamyonuna prplDlf ve kamyoa 
tamamen parçalaııaufbr. 

Katil Faruk 
Dün Müstantik Tarafından 

Tevkif Edileli 
.,....... 8çlDdl ......... 

pazarında e.hkça Sama BfeacliJi 
6ldtlren Abarayh limoncu Faruk 
ismindeki katil de birkaç yan 
almıfb. Faralmn yaralan Cerrala
pqa hutahanainde tedavi edll
mif ve din ...me sitmiıtir. Fakat 
ciaayetia tabkibtma ,apu ..... 
bmtik katWa teft:lfme llmw 
,a.ter•it ve teYldf ..,,.adcenll 
infaz ..... 

Halk Evleri 
19 Şubatta 
Açılıyor 

Halk Ewlerl 19 fubatta, 
JUi ..._ildeki cuma glball 
açdacaktar. Halk EYieri ıenç
Uk için hakiki birer yurt 
halinde idare edilecektir. Her 
ıenç orada bltlln irfan " 

· lddtllr ihtiyaçlannm tatmin 
edildiğini pecektir. aeacıac. 
bir arada bulun1Mk, Alini 
iyi duyurmak için hep birlikte 
Halk EYleriade çıhpıeah ve 
fimcliclea plp i8mİDİ ker-

cletliı =••· 



~ıkra __ f_~___. 

Allah 
Beterinden 
Saklasın! 

Zonguldakta, Nuri adlı bir 
kariimiz göndermiştir: Trabzon 
ahalisinden bir 1a11' at sahibi 
olmıyanlar hayatJarmı kazanmak 
ıçın şuraya, buraya, bilhassa 
memlekete yakın olan Batum ve 
havalisine çalışmıya giderler. 
Uzun seneler oralarda çalıştıktan 
ıonra artbrabildikleri paralarla 
memleketlerine dönerler. işte bu 
kabilden olmak üzere Vakfıkebirli 
(Temel) isminde birisi Batuma 
~tmiştir. 

Dört beı aene sonra mem· 
leketine dısnen Ye horozlara 
fazla merakı bulunan Temel, 
npurdan iskeleye çıkar çakmaz 
iskelede teaadüf etliği kapa kom
pn Mehmede hAI babr IOl'ma• 
claa evde bırakbfı kıymetli 
horozunun hayat ve memabm 
bir an evvel öğreamek iatemiı, 
anlarında, keadi hmusi fivele
rile fil haziD mubaYere aeç-
miftİr: 

Temel - Ula Muhammet 
Horoı turiyi mi? 

Mehmet - Hol'Oll mi? Horoıi 
plal kapti. 

Temel - Ula çobek yok mi 
idi. 

Mehmet - Çobek mi? Çobek 
mun adun ( Abn ) çemutunu 
Jeriğen boğııldi. 

Temel - Uuuuu. Ula at 
eldi mi? ( Ôldtı mil ) 

Mehmet - Ad mi? •• Ad.. Pa· 
banın elisiui çedururiken çatladi •• 

Temel - Ula •• dedin, pa
bam da mi eldi? 

Mehmet - Paban mi? Pa• 
ban anandan on am eTel eldi.. 

Temel - Uuuuuuu. Ula oca• 
tum yiğildi: .. 

Mehmet - Yok; Ocafmıu
ma Jiğilınifluği 10kicli. E...W 
,anarken çordum. 

Temel - Ey .ıa. o,le lae 
çarşiye eneyim da içi llfKlliu
ma içi ( fes ) alayiau 

Mehmet - Pir dane etutur 
dedi ( Yani çocuimıun birinin 
ele ildlttınl aıdatmq ) 

Ankara 
Otomobil 
Şehri Oldu 

Ankara, 14 {Hmual) - Arb.k 
borası otomobil tdıri olda. 
Venişehrin ve Ankaranın geniş 
caddelerinde Amerikadaki cadde
lerde olduğu gibi vızır vızır oto
mobiller işliyor. OtobUsçnleria 
grevi devam ettiği müddetçe 
halk otobils fiabna otomobile 
biniyor. Bu vazi,etten halk ta, 
otomobilciler de memnun g6riln0-
yor. Bu ıene Ankara aayıll 
ıoğuklardan birini daha geçirdi. 
Birçok evlerin su tesisab dondu. 

Meclis yann açılacağı içia 
meb 'uslar yavq yavq gelmiye 
başladılar, bayramda lstanbulda 
eğlenmiye giden yüzlerce kişi 
de avdet ettiği için lstanbw 
trenleri çok kalabalık geliyor. 

Muğlada Faydalı Yağmurlar 
Muğla, 12 (A. A.)- Diin ağ

leye kadar devam eden kar öğ
leden sonra yağmura dönmüştür. 
Zürraın şiddetle muhtaç olduğu 
yağmur çok faydalı bir tekilde 
devam etmektedir. 

Şubat 14 

E Söz Aramızda 

--------------------.. Hayatta Her Şey 
Zonguldakta Kitap Ticareti! Za~!~!. /!!!~!~e: .ahi-

ridir, dersem sözüme inanınl%. 

Şl.mdı· Orada Her Sokak Ko··şesı·nde Nice milleUer görülmüştür ki uzun zaman, büyük bir kıskanç-
lıkla bir takım mabutlara tap· 

Küçük Bir Kitap Sergisi Vardır =~ ·~=~~.W::11·~ub;::~: 
Zonguldak (Hususi) - Son J ( yoydıkları kitaplar " Arzu ile tutup yakmışlardır. 

günlerde şehrimizde bir çok Kamber ,, , " Kerem ile Aıb ,, lnsanıann ilk cahiliyet dev• 
seyyar kitap satıcılan türedi. gibi efsane ve masallardan iba- rindenberi bu, böyle olmuf, böyle 
( Son Posta) nın geçenlerde "Ye- rettir. Fakat kendilerine ıorar- gelmif, böyle gidecektir. 

Dİ Nesillere ne okutacağız ., sanız bu ticaretten hepsi melll"' Mesela kadın olsun, erkek 
mevzuu etrafındaki anketine nundur. olsun, bir insan görürsünüz ki 
sanki cevap teşkil eden bu yeni Bu satıcılar sabahtan akşama hal ve tavn son derece hoşunuza 
ticaret, burada alışkın olmıyau kadar Zonguldak ıokaklannda gider. Onunla tanışmak, zevkinizi 
.Jtzleri ha--te ..ı::.-=-ektea 1 b 1 olqıyan bal ve barekitile ruhu-
.... J·- u"'9wıw ıöy e ağınr ar ; •uzu daha yakından doldurmak 
uzak kalmıyor. Ellerinde, irili - Evlenme, boşanma ka- istersiniz. Fakat en ufak bir te-
ufakh bacıyağı -ve esam fişeleri nunları... mu ıizi, böyle bir arzuya kapıl-
istiflenmiş mahruti ıekilde bir - Esrarengiz romanlar, hi- dığuuza nadim eder. Çünki siz bir 
teneke kutu, umuzlarında, içi yeni kiyeler, masallar.. hakikat aramıştınız. Karşınızda 

·-harflerle basılmlf kitap dolu bir - Ucuz ıabyoruz. latanbul belinn bir seraptan başka birşey 
zenbil tqlyan bu seyyar aatıcılann vak'aları verelim: Esans Yerelim. deiildir. 

hemen ekıeriıi Aksekilidir. Bun- · Gel efendim, gel beyim.. Bir insan için en büyük inld-
larm hemen hepisi ilk görünüşte Bunlann sergileri hiç bot ur, sevdiği ve inandığı insanın 
nazarlan çeken hususi bir tiptir. kalmıyor. Okuma ve kitap me- mahiyetini anlaması ve onu, 

Fakat zembillerin içindeki Zo1tgaldakta lltr •eggar kitapçı raklıları her zaman bu sergilerde fanettiğinden bambaşka buJma· 

kitaplar gençliğin ilim ve tenevvür değildir. Bu Aksekili ıeyyar kitap seçmekle meşguldür. 11dır. Birgün, kendisinden stayiı 
ihtiyacına cevap verecek cinsten ıabcıların sokak köşelerine AHMET Ye bDyük bir hayranlıkla bahset· 

tiğim bir zatın ismini işiten bir 

Dört Kaçakçıdan 
28 Bin Lira 
Ceza Alınacak 

İzmir (Hususi)- (Marmaris) te 
çok mühim bir kaçakçılık hidi· 
ıesi olmuş, maznunlar kaçak 
eşyalarile birlikte yakalanarak 
mahkemeye Terilmişler ve derhal 
mahldlm edilmişlerdir. Bu hadise 
hakkında mahallinden gelen ma
ldmat şu merkezdedir : 

Bayram münasebetile bazı 
kimselerin RadostaD kaçak ıeker, 
cıgara kağıdı ve saire retirecek
leri jandarmalar tarafından haber 
alınmış; icap eden tedbir ittihu 
edilmiştir. 

Bunun neticesi olarak bandaa 
bir hafta evvel Marmaris civa-
nnda pusuda bulunan jandarma• 
lanma kaçak et)'& nakline mah· 
ma bir saadaI içinde iki kişi ya· 
kalamıtlar -ve bunlar cftriimlerini 

İzmirde Üç Müsabaka 
• 

Genç Istanbul Oyuncula-
• 

rına lzmirlilerin Tavsiyesi 

itiraf etmiflerdir. Yakalananlar l 
T okalaç oğlu Hüseyin Ç8VUf ~ 

lzmirtl• iç M•ç gapan ı••ç /stanbııl takımı 

lmıir, (Husuıi) - . lstanbulda- esef hakiki neticesini veremedL Ye kırklık Nuridir. Bu iki ph· 
am Marmaris yakininde Karatq 
mevkiinde depo ettikleri on Qç 
çuval kaçak eşya elde edilmiştir. 
Bunlar 636 kilo ıeker, 3600 def
ter cıgara kiğıdı, 35 kilo saçma, 
on kilo kahvedir. 

Mamunlar derhal mahkeme
ye ıevkedilmişler ve Tokalaç 
zade Hüseyin çavuş 5, kırklık 
Nuri 8 ay beş gllD, tayfalardan 
Murat ve Mehmet onar ay beşer 
pn hapis cezasına malıldim 
olmuı ve aync 28087 Ura tazmi• 
nat alınm•mna karar verilmiştir. 

ADNAN 

Bir Cinayet 
iki Kişi Bir Adam Öldü

rüp Firar Ettiler 
Birkaç gün evvel Barbn civa· 

nndaki Kurucaşile nahiyesinde 
bir cinayet olmuştur. Kurucaşile
nin Çardak k6yü civarında Bq-
köyde ince oğullanndan Hasan 
oğlu Hakkı iıminde bir köylil 
öldnrülmütür. Cinayetin failleri 
oldukları anlaşılan Aydoğmuş kö
yünden Hayata oğullarından Ah
met oğlu Mustafa ve Kümes oğlu 
Mehmet firar etmişlerdir. Hidi 
eeye Adliye •azıyet etmİflİr· 

ki Kumkapı-Vefa, Istanbulspor, Çnnki lıtanbullu oyuncular, 
Beykoz ve SOleymaniye takım• diln de telgrafla bildirdiğim gibi, 
lannın genç l oyunculanndan birinci devrede beraberliği temin 
mürekkep olarak ıehrimize ge- ettikleri halde ikinci devrede ha-
len isimsiz takımın bayramda keme itirazda bulundular ve ıa-
burada yapbğı maçların ne- hadan çekildiler. Tabii vakıtm 
ticelerini telgrafla bildirmiştim. yapilan bu itiraz yüzünden lstan-
Bu. genç ve isimsiz takım burada bul takımı mağlup ilin edildi. 
ilk maçını (Karşıyaka Spor) kuı.. Bu münasebetle ıunu alSyle• 
bile yaptı ve büyük bir farkla mek isterim. lstanbul futbolculan 
mağfQp oldu. lzmire gelirken kuvvet deailea 

İkinci miisabakasım (Şarkspor) feyi hiç ihmal etmemelidirler. 
klllbile yapan genç latanbul lzmire gelecek takım daima kaY-
oyunculan, tahminlerin isabetini 
temin ettiler ye lzmirin bu tala- vetli olmalıdır. ÇUnki lzmirde 
mını (2) gole karşı (11) gibi futbol her zaman kuvvetlidir 
btıytık bir aayı farkile yendiler. ·n gün geçtikçe bu kunet art-
Cuma gftnü (Altay) oyuncularile maktadır. 
yapılan 6çGncn m6ıabaka maal-

Bar tında 
Bir Cemiyet 

Barbnda (Su getirme cemlyee 
ti ) isminde bir cemiyet teşkil 
edilmiştir. Cemiyet halktan yar
dım görmektedir. Şimdiye kadar 
muhtelif kiımelerden ( 6142 ) lira 
toplanmıştır. Ayrıca cemiyete 
birk11ç tane de tarla_ hediye edil· 
miştir. Bu cemiyet Bartına iyi 
su ıetirmek için çahşacaldır. 

Gemlikte 
Fakirler 

ADNAN 

Gemlik ( Hususi ) - Burada 
Balıkpazarı camii elektrikle tenvir 
edilmek llzere tesisat yapıl

mıştır. 

Bayramda Baştuğ, Niyazi Ye Hak· 
kı Beyler tarafından ahalinin ha

miyetlerine mllracaat edilmek ıu· 

retilo fakirler &eviadirilmiştir. 

dostum, benim bu sözlerime kar
tı büyük bir kahkaha fırlatmış 
-ve demişti ki: 

- Azizim, sen o adamın hu-
aual hayatım bir bilsen, bir daha 
ismini ağzına almazs n! 

Demek oluyor ki hayat, umu
miyetle riya doludur ve her in
un, az, çok riyakSrdır. Sevdi!<
lerimizi, kiymet verdiğimiz dost
lan ıeçerken şerrin ehvenini ih
tiyar etmeliyiz. 

Yapacağımız zararın, duyaca• 
tumı inkisann derecesi o nisbet
te hafif olur. 

~ 

Ada pazarında 
Polisler Maskeli Bir 1-Iırsız 

Çetesini Yakaladılar 
Adapazan (Hususi) - Bir müd

dettenberi maskeli ve müse!Jah 
bir hırsız çetesi türemiş ve bir 
çok evleri soymuştu. Hırsızlar, 

Kararağaç Komiser Muavini 1hsan 
Bey ve diğer polislerin gayreti 
tlzerine yakalanmışlar ve Adliye
ye teslim edilmişlerdir. 

Bunlar, Ozanlar mahallesinden 
M. Osman, İstiklal mahallesinden 
bakkal Münir Efendilerin evlerini 
ıoymuılardır, hırsızlar cürümlerini 
itiraf etmişlerdir. 

Aziz 

Deve Güreşi 
Bayramda lzmirde Deve 

Güreşleri Yapıldı 

lzmirde bayramın ikinci g ünii 
Himayei Etfal Cemiyeti menfaa· 
tine Alsancak spor sahasında 
bir deve güreşi tertip olunmuştu. 

Kwlcah Çolak Velinin de' esi 
gelmiş ve sahibine yüz lira ikra· 
miye verilmiştir. 

Bornovada Bayat Ali Ağ·anın 
devesi orta gelmiş sahibine 60 
lira kazandırmıştır. 

Deve güreşi arasında koç 
dariştürmeleri de icra edilm"o:tir. 
Havanın yağmurlu olması 1ı. ii la'" 

sebetile sahada se)'irt'leı· çok 

yoktu. 
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BAR 'ic:i ABER ER 1 
Gönül İşleri 
·-
Gülme Komşuna 

L Siyaset Alemi 

Tahdidi Teslihat 

Kon/ eransından 
İstenilenler 

İspanya Silihların Kaldırılmasını İstedi 
8
Gelir 
aşına 

Tamir at Konferansı Haziranda bq~•n:~~:ı. ·::!u:;.a:ı:: 
Cenevre, 13 - İspanya mu

rahhası Zulucta, Tahdidi T eslihat 
Konferansı Riyasetine bir proje 
vererek, taarnızi silahlann, uzun 
menzilli ağır topların, tankların, 
büyiik harp gemilerinin, deniz 
toplannın, askeri tayyarelerin 
ilgasını istemiştir. Çekoslovakya 
murabbası M. Benes te milletler 
arasında teessüs edecek itimat 
nisbetinde tcslihatın tahdidini 
istemiş, askeri kuvvetler mev
cudunun, teslihahn, silah imali 
ticaretinin kontrolu hususunun 
takviye edilmesini iltizam et
miştir. 

Da imarka murahhası M. Mun~ 
kimyevi ve bakteriyolojik silahla
nn menedilmesini, askeri masari
fin tenkısi, mecburi hakem usu
lünün mnumileştirilmesini istemiş, 
Franaız planında derııiş edilen 
beynelmilel zecri bir kuvvet vü
cuda getirilmesi suretindeki nok
tai nar.ara iştirak etmiştir. Mu
maileyh, müthiş ictimai hercü 
merçlere sebebiyet verecek yeni 
bir umumi harp tehlikesi arzet
mekte olan tamirat, iktisadi infi
rat ve teslihat gibi büyük mese
leler için bir bal sureti bulunması 
lıu.suıwıda iarar etmiştir • 

ı. Stimson Cenevreye Gidecek 
Vqingto• 13 - Hariciye 

Nazın M. Stimıon, icap ettiği tak
dirde Cenevreye gideceğini be· 
an etmiştir. 

Tamirat 
Konferansı 
Haziranda 

Loadra 13 - Sir Jon Simo
nmı M. Tardiya ile wkubulan 

Fransada 
Kadınların 
• 

lntilzap Hakkı 
Paris 13 - Kadınların da 

erkeklerin tabi olduğu ıerait 
altında intihap etmelerine Ye 

tdilmelerine miiteallik olan pro-
je Meb'usan Meclisi tarafından 
kabul edilmiştir. Meclis. tek 
devreli intihabı kabul etmiştir. 
En çok rey alan, namzet intihap 
edilmiş olacaktır. Nazetlerden 
hiçbiri müseccel müntehipler 
miktarının onda birinin reyini 
almadığı takdirde ikinci defa 
reye m"r caat olunacakbr. 

Fr nsamn Harici Siyaseti 
P~ris 13 - Ayan Mec~isi, 

M. L v l'dan Fransanın harici 
siyaseti hakkında verdiji iuhab 
dialemiştir. 

Avrupadan Ve'kenti ile 
Amerikaya Seyahat 

Vigo 13 - Malzeme teda
riki için limana girmiş olan 
iki Amerikalı ve bir Estonyalının 
rakip olduğu 3 metre tulündeki 
yelkenli İspanyadan Floridaya 
&eçmek üzere bugün hareket 
etmiştir: 

lngilterenin ihracat Ticareti 
Londra, 12 - M. Nevil Çem· 

berlayn, lngilterenin Avrupa 
memleketlerine yapacağı ihracat 
baklanda bir nutuk söyliyerek 
bliyük kolaylıklar elde etmek 
ıçın Avrupa memleketleri ile 
yapılacak itilafların birkaç ay 
zarfında başlıyacağını bildirmiştir. 

edilmiştir. Alakadar hükumetler 
bu kararın beynelmilel münase
betlerdeki gerginliği izale edece
ği mütalc:asındadırlar. Almanya, 
Belçika, ltalya ve Japonya mü
messilleri bu baptaki kabullerini 
iblağ ettiklerinden, bu konferan· 

1 

m&Jikı'ltından sonra lngiltere ile 
Fransa arasında tamirat mesele

IİDhı halli için tatbik edilecek 
ıekle ait tam bir itilaf hasıl ol· 
dujıı baklanda Hariciye nezareti 
bir tebliğ neşretmiştir. Belçika, 

Fransa, Almanya, ltalya, Japonya 
Ye Bnytik Britanya Hükümetle

riıılıı Bal Mntahassıslar Komite· 
sinin raporu muhteviyabna it
bil ettikten sonra, Lozan 
konferansının hazirana talik edil
mesinde karar vermiş oldukları 
haberini, diğer alakadar devlet
lere timdidea tebliğ etmesi ve 
bu hfikikmetlerle milnasebata gi· 
ripUş Sir Jan Simondan rica 

sın tamirat muadelesini ve buh
ranın çıkmasına sebebiyet veren 
iktısadi ve mali meseleleri tetkik • 
ve uzun müddetli bir hal sureti 
bulmak makaadile gelecek hazi
randa toplanmıya karar vermiş
lerdir. 

Konferansın mevruu, Bal Mü
tehassıslar Komitesinin raporunda 
zikredilen meselenİ..ll devamla 
surette halli çaresini ve haliba· 
zırda mevcut cihan buhranına 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 32 ============ 
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Mnellifi: Anut Hamsıın Miltercimi: P. S. 

dala zaman ıllt ve ekmekle, ı rUyordum, ve düşlincemde bir 
•z param olduğu zaman kuru f~nalık gölgesi, bir kıskançlık, 
ekmekle beslenerek, param olma• bır .. acılık bile yoktu. Bir boya 
dığı zaman da aç durarak bir magazasının &nünde durdum ve 
buis gibi yaşamamış mıidim? camakana bakbm. Bazı kutulann 
Oteldcmi ikamet ediyordum·/ Bir tlstündeki etiketleri okumıya ça-
apartıınamn zemin katında mı lıştım, fakat hava çok karanhktL 
oturuyordum? Bir tavan arasmda, Bu yeni çocukça hevesim den do- , 
ve içine kar yağdığı için berkesin layı kendi kendime içerliyerek, 
kaçtığı bir tenekeci atelyesinde bu kutuların içinde ne olduğunu 
ikamet ediyordum. Onun için keşfedememekten mütevellit bir 
hu işten hiçbir şey aulıyamıyor- öfke ile, pür tehevvür, camakana 
dum. bir vurdum ve yürüdüm. Cadde-

Bütün bunlan düşünerek yü· nin yukarsında bir memur gör-

Ceml1etl Akvamda Çin •• Japon aoktai auarlanm müdafaa eclealer ı 
Solda: Çin ma,alalaası Yen, S11ğda: Saio 

• 
lngiliz 
Liberalleri Ve 
Himaye Usulü 

Londra, 13 - Liberal Mec· 
lisi İcra Komitesi kabul ettiği 
bir kararla, gümrilk tarifeleri pro
jelerini tasvip etmediklerini ser
bestçe söylemek hakkmı mubafa· 
za etmek şartile hüktimete iştira
ke devamı kabul etmiş olan Li
beral nazırların hattı hareketini 
tuvip etıniştir, komite, aerbesU 
mübade-Je prensiplerine karşı 

beslemekte olduğu imanım teyit 
etmiş, ve Avam Kamarasında 
bir himaye tarifesi vücuda ge
tirmenin tehlikelerini musanna 
tabirlerle ifade eden, Sir Herbert 
Samuele teşekkilr etmiştir. 

sebep olan müşküllerin we bu 
buhranı tahdit kabiliyetinde 
bulunan diğer müşküllerin, halli 
için lüzumlu tedbirle ribulmaktaa 
ibarettir. 

diim, adımımı sıklaştırdım, dos
doğru ona gittim ve ta yakından 
ona: 

; ..- Saat on, dedim. 

on. 

Hayret içinde cevap t'erdi : 
- Hayır, saat iki. 
- Hayır, saat on, dedim. saat 

Ve öfkeden fnliyerek, birkaç 
adım daha ilerledim, yumruğumu 
llkbm ve söyledim: 

- Beni dinleyiniz, diyorum, 
saat on. 

Kısa bir mllddet dftşiindü, 
tahsımı tetkik etti, şaşkın gözle
rini nsttıme dikti. Sonra gayet 
tatlılıkla dedi ki: 

- Her ne hal ise, evinize 
girmenin tam vaktidir. Size re -
kafat etmemi istu miaim? 

!İspanyada 
Kargaşalıkla1 

Granata - ispanya 13 -
Grevci kafileleri şehrin muhtelif 
yerlerinde yangm çıkarmak bte
mişlerdir ve bir tiyatroya petrol 
dökerek atq vermişlerdir. Aynı 
zamanda bir ıinemaya, mensucat 
fabrikasına, iki kiliseye de atet 
vermişlerse de itfaiye zamanında 
yetişerek söndilrmüştilr. 

lngiliz işsizlerine Yardım 
Londra 13 - Geçen sene 

zarfında işsizlere ( 101, 3.11, 568) 
lira yardım yapılmışbr. D30 sene
sine nazaran (48) milyon lira te
:r.a yüt vardır • 

Amerikada Atil Krediler 
V qington 13 - Ayan meclisi 

bankalar enclmeni, binlerce ban
kada atil bir halde bulunan kre
dilerin tekrar tedavül mevki.ine 
çıkanlması hakkındaki kanun IA
yihasını kabul etmiştir. 

Bu nezaket beni ailihsız bı
rakmı,tı; gözlerime yaşlar doldu
ğunu hissettim ve hemen cevap 
verdim: 

- Hayır, tetekJdir ederimi 
Kahvede biraz geç kalmlfUD da. 
Size çok teşekkür ederim. 

Kendisinden aynhrken elini 
serpUfUna götlrdü. Nezaketi ba
na çok dokunmuştu ve ona ve
rilecek beş kuronum olmadıiı 
için atladım. Durdum ve ağır 
adımlarla yoluna de•am eder-
ken 1röz1erimle onu takip 

ettim; o uzaklaştıkça alnı-
ma vuruyor ve gitgide daha 

ıiddetle ağlıyorum. F aki(olduğum 
için kendi kendimi azarlıyor, ken-

dime bir sürü kuş isimleri Yeri
yor, yaralayıcı tabirler icat edi-

sallat olan bedbahtlar için söy· 
lenmiş gibidir. 

Erkekler ve kadınlar vardır ki, 
kendi şahsi hırslarını tatmin için 
evli kadınlara ve evli erkeklere 
düşkündürler. Bir günlük zevk• 
leri için bir aileyi yıkmaktan 
çekinmezler. 

Adanadan A. F. rumuzile ba
na hayatını anlatan genç bun
lardan biridir. 

Diyor ki: 
"Yirmi alb yaşındayım. Şim-

diye kadar hiçbir genç kız sev
medim. Fakat sekiz evli kadınla 
tanışbm. Bunların her biri sene
lerdenberi evli kadınlardı. Çoluk 
çocuk sahibi olmuşlardır. Bu yüz
den birçok macera geçirdim. Ba
sıldım. Tutuldum. Gazetelere düş
tüm. Kadınların da kimi boşandı, 
kimi koğuldu, nihayet bu ma
ceralardan bıktım. Şimdi ev
liyim, bir de çocuğum var. Fakat 
bu iliyadımdan kurtulamadığım 
ıçm mi, iltifata karşı yüzüm 
yumuşak olduğu için mi bilmi
yorum, şimdi yine evli bir ka
dınla sevişiyorum. Fakat ben ka
bahab daha ziyade kadında bu
luyorum. Ondan iltifat görmcaey
dım, tekrar bu yola düşmiyecek• 
tim. Siz ıöyleyin, kabahat ben
de mi? n 

Evet, sen de oğlum, iltifat 
mlltekabil olmadıkça, iL:i tarafın 
biribirini bulması ve ıevmeai 
mllmkün değildir. 

Yalnız unutma ki, ıen de e.
lwn, bir baık~ ı da aenin kanma 
iltifatına mazhar olabilir. O vakit 
ne yapaca!:sın ? Çuvaldızı bq
kalanna batırmadan evvel iğneyi 
kendine babr ve fU ata 8ÖZl1Dll 
unutmaı 

Gülme ko1DfUDa, gelir bqua 1 

* KadıklSytınden K. S. 
Dilnyamn hiçbir yerinde bah

settiğiniz mOsaadeyi vermezler. 
Her ziyafetin bir takım merasim 
ve &dabı vardır. Her kapı ber
keae açılmaz. 

HANJMTEyzE 

- TAKViM=: 
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yor, yakuı aç.dmamıı kaba kti
flrlerle kendi kendimi incitiyor-
dom. Hemen kapıma kadar devam 
ettim. Oraya gelince anladım ld 
anahtarlanmı kaybetmiştim. 

Kendi kendime acı acı .ay. 
lendim: elbette! Anahtarlan niçin 
kaybetmiyecekmişim ya? Ben bu
rada öyle bir yerdeyim ki qa
iJda bir ahır. üstünde de bir te
nekeci atelyesi var. Geceleyin 
kapı kapalıdır ve kimse, biç 
kimse gelip açamaz; böyle ohm· 
ca niçin anahtarları kaybetmiye
yim? Köpek gibi ıslanmıştım, 
kamım açtı, hem ıl>yle biraz, 
azıcık aç ve dizlerim bir parça .. 
cık, tuhafça yorgun... Öyle ise 
niçin anahtarları kaybett:ıiyecek· 
mifim? 

( Arka1ı yar t 
.J 
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Tahdidi Teslihat 
Konferansındr 
Müessir Bir Celse 

(Bat tarafı 3 Gncil aayfada) 
Sıra kadm murahhaslara gel

mişti. Bunlar da alfabe sırasile 
birer birer kürsiye çıkıp temsil 
ettikleri cemiyetler namına beyanı 
mltalea ediyorlardı. 

Bu merasim esnasında da 
murahhaslar kendi işlerine ba
klyorlardı. Kimi not alıyor, kimi 
mektup okuyordu. Bazıları sıra
dan sıraya yüksekçe konuşuyordu. 
Bir Cenubi Am 'ka murahhası 
etilmiş, iki elile bacağına masaj 
yapıyordu. 

Kadınların içinde sözleri en 
ziyade tesir yapan, evvela Mis 
Dingman, sonra Frav Ştengorg 
Engerişge oldu. 

Kırk beı milyon azası olan, 
Ye on beş kadın birliği namına 
hareket eden Mis Dingman çok 
alkıtlandı. Yeşil elbise, siyah 
ppka giymiş olan bu amerikah 
kadın meclis üzerinde büyük bir 
tesir bırakb. 

Frav Ştengorg - Engerişge 
IH beynelmilel bir cemiyet ha· 
inde toplanmıı olan Katolik 
kadmlann sulh hakkındaki fikir
lerine tercüman oldu. EzcOınle 
dedi ki: 

"-Yirmi bet milyon azamızın 
imzaları, dıp.rdaki on sekiz san
dık içerisindedir. isterseniz açı· 
lap okunabilir. 

Bu a&zler, meclis azasını gayri 
ihtiyari pJdOrdD. Bunlardan •on
ra daha üç kiti söz dyledi ve 
alkqlandılar. ..Bpların birinciai 
Beynelmilel talebe cemiytıti namı· 
na hareket eden (28) yaşında 
felsefe doktora•ını hazırhyan bir 
pnçti. 

- •Efendiler, dedi, harp ol-
•uına lizler karar veriyonunuz, 
fakat harbi yapanlar bizleriz. Biz 
ile harbi istemiyoruz 1 n ve al
lnflar içinde kln&den indi. 

Ondan sonra sabık Belçika 
~Y• nazırı M. Vandenelcl 
Seldi Ye nutkunu fU s6zlerJe 
bitirdi: 

• - Sulhi\ ziaden rica etJDİ. 
ıorm 1 Sulbll cebren istiyoruz ! " 
Oçtıncll ve son hatip, İnfilterenin 
aahık Cemiyeti Akvam murab
._ Lort Robert Seaildi. Kür
.eye çıktıjı ıaman, salon alkıf'" 
tan yıkıhyordu. Marki dö Saliz· 
hurinin otlu olan Lort Sesilin 
ama boyu, tatlı ve sevimli ıi-
mau Cenenede herkes tarafın
clan tanınıyordu. Sullıperverli· 
pden kimse fiiphe etmediği 
ıfbi ım bundan dolayı hiiküme
tile ihtilif halinde olduğu da 
biliniyordu. 

- "Y almz kendi phsıma ve 
temlil ettiğim cemiyetler namına 
il& llyl&yorum 1 diye nutkuna 
ltqlac:b. Belki baı.a fikirlerim, 
blJllk Britanya b&kümeti murah-
••ılan tarafından tuYip edilmi
yecektir. Fakat bunlara ela ıöy· 
lemek benim için bir vicdan 
horc:udur" ve anlattı, anlattı. 

O gtln Cemiyeti' Akvamın bu 
fevkallde içtimaında bulunan
lar, celaenin hem komik, hem de 
çok mleuir olduğunu ıördftler. 

Bir taraftan insanların sulh 
için çırpmdıldan, dijer taraftan 
da beşeriyete sulh& verecek 
sizde mes'ul efendilerin likayt 
we mUstehzi tavırlan mlf&hede 
olundu. 

Bunun ne feci bir tezat ol
clapnu ancak celsede bizzat ba
hmanlar farkedebilirler. 

SON ı-·ostA 

• 
Dünya işleri 

Fransada Bir Senelik Cinayet 
Neşredildi 

• 
lstatistiki 

Fransada zabıta bütçesini ha
zırlayan M. Emil Massard birkaç 

gün evvel bayata gözlerini ka· 

padı. Yanında yaşayanların anlat• 
bklanna göre mliteveffa ıon 

günlerinde artık pek az ömrll 
kaldıS-ını anlamıştı. Ölümden 

korkmıyordu, fakat birkaç haf
ta daha ysşamak istiyordu. Mak· 
sadı bilhassa Paris mbıtaaına 

hitaben yazmıya başladığı bir 

mektubu bitirmekti. Maksadma 

muvaffak oldu. Ölümlinden bir

kaç saat evvel mektubun son 
cümlelerini dikte ettirmiş, sonra: 

- Artık ölebilirim, demişti. 

Fransanın zabıta meslek mec• 
muası geçenlerde bu mektubun 

bir kısmını neşretti. Hakikati 
halde bu, bir mektup değil, kn

çücük bir eserdir. Başında zabı· 
tanın katiUer ordusuna kartı 

açtığı ve muvaffakiyetle yürlittii
ğü mücadeJeoin bir tahlilini yap• 

makta, sonra bu mücadeleyi 
idare eden adli zabıtayı takdire 

garketmekte ve nihayet bir sene 
içinde vukua gelen cinayetleri 

saymakta, bunların nasıl takip 
ve intaç edildiklerini anlatmakta· 

dır. Bu itibarla eser zabıta 
memurları için çok kıymetlidir, 

kariler için de meraklı bir hikaye 
mahiyetindedir. 

ilk Taarruzlar .. 
Yeni senenin mümeyyiz vasfı 

şoförlere ka1§ı yapılan ve hemen 

bepai de ölümle neticelenen gece 

taarruzlarıdır. Bu, iki aafta gel· 
mektedir. ikinci dereceyi teşkil 
eden vak' alar sillh teıhiri sureti• 

le yapılan hırsızlıklar ve nihayet 
cinayetler. 

Fransada btıttin bu hldiseleri 
zabıtamn "Huusl müfreze" adım 

taşıyan kısmı teşkil eder. Aşağı 

yukan bizim polisin " Cinayet 

muaeı,, na muadildir. Bu kısmın 
idaresi birinci derecede Mösyö 
"Guichard,, a, ikinci derecede de 

Mösyö " Giyom ,, a mevdudur. 
Koca payıtahtın her neresinde 
olursa olsun mahiyeti derhal 

anlaşılamayan bir hadise YU• 

kubuldu mu ıemtin polis mer

kezi ışı ele almakla bera• 

ber derhal Mösyö " Giyom " a 
haber verir, Giyom maiyetindeki 
aivil komiserle koşar gelir ve 

o dakikadan itibaren de semtin 

polis merkezi için iş bitmiı olur. 

ilk Müşahedeler 
Mllteveffa M. " Massard ,, ın 

mektubunda saydıjl vak'alara 

g6re aeae bqlanğıcıada zabita· 
mn ' ilk mtllıim muvaffakiyetini 
Pontia hidiıai teşkil etmiştir. 

Bu ilmi tqıyan ıokağln "40" 
numaralı evinin albnda bir farap 
ticarethanesi vardır. Madam Delor 
admcla "24,, y&flllda bir kadının 

tahb isticarındadır. Bu kadın 

aabableyio dlkkimDda bqa 

ezilmiş olarak bulunmu41tur. Ci
nayetin sebebi hırsızlıktır. Filha

kika kadının defterinden anlaşıl
dığına göre .. 6400 ,, frangı 

çahnmışbr. Katilin izi yoktur. 

Buna rağmen hususi müfreze 

İfe başlamış ve kısa bir müddet 
sonra biraz da tesadüflerd~ isti
fade ederek katili bulmuştur. 

Bu, Bin Diris adını taşıyan bir 

T\lnusludur. Geçen ay kiyotinle 
kafası kesilmiştir. .. 

ikinci hidise Mozar sokağında 

vukua gelmiş, bu sokakta da 
123 numaralı kuyumcu dükkanı-

nın sahibi M. Danbofer dtikkimnda 

ölü olarak bulunmuştur. Mütehas• 

ııslann fikrine ıare bu biçare 
kafasına bir demir parçası vurul

mak suretile bayıltılmış, sonra 

ruvelver kurşunu ile öldUrülmüş• ı' 
tür. Ortada en kiiçllk bir iz hile 

yoktur. Katilin dükkana girip ı 
çıktığım gören tek bir ıahit bile 
bulunmamıştır. 

Fakat "Hususi miifreze,, ye 

mensup M. Pike tahkikab idare 
ederken dükkanda masanın üze

rinde içine birşey unldıiı anla
şılan bir gazete bulmuş ve bu 

ıazeteye, tatbik •uretile, katil 
Aleti olan demir par-çasımn sa
nldığını anlamıştır. Demek ki ga

zete katilindir. Polis memuru 

gazeteyi tetkik ederken bükülüş 

ıeklinden en ziyade spor ve ya· 
rış haberJerinin okunduğunu tes-

Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 

. 

Bu kıymettar eserin ikinci 
cildi çıkmıftır. Bu ciltte birinci 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeptir ve fiati daha ucuz· 
dur. Eser ince kiğıda basıldı
ğından hacmi de küçülmüştür. 

1 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

Altta : "Hususi 
Müfreze Şefi 
Mösyö Giıard 

Sağda: Fransanm 
En MuvaffakıyetU 

Polis Hafiyesi 
Mösyö Giyom, 

Gabriyelli 

bit etmif, ıonra katilin yarıılar

da ıu veya bu suretle para 

kazanmaya çal1f8D ıerserilerclen 

olmuma ihtimal vererek o ma

hitte çalıımıya başlamıştır. Ba 
küçük delilin katili bulmıya kAfl 

geldiğini söylenek belki hayret 
eden olur. Fakat hakikat ba 
merkezdedir. Sadece bu iz saye-

sinde ve bilihare bir iki iftaat

tan da istifade edilerek katilia 
Goıe isminde bir genç olduju 
anlaşdmlf, tutulmUf, kafaıı ke
silmiıtir. 

* Senenin ilk aylannı kızartan 

cinayetlerin llçüncüsü de bir 
ahırda yapilmlf. Moje i•minde 

ihtiyar bir kadm öll\ olarak 
bulunmuştur. Fakat bu cinayetin 
faili de derhal tutuJmuftur. .. 

Bu &ç cinayeti mllteakıp 

kanlı vak' alara ve bir mllddet 

ıçın fasıla aelmiş ve hu-
susi mnfreie bu fırsattan 

istifade ederek eskiden kalma 

faili meçhul bazı hAdiseleri kur

calamaya başlamış, fakat maal
esef bu ıahada fazla çahşmıya 

vakit bulmadan yekdiğerini mli· 
teakıp iç cinayet ile karfllat
mıştır. Fırsat buldukça M6syl 

Massardın eserinden bazı parça
lar daha iktibas edeceğiz. 

Tütün 
Ziraatinin 
Tahdidi 

Ankara, 13 ( Hususi) -Ttitün 

ziraatinin tahdidi hakkında ttittln 
kongre•inin hükumet nezdindeki 
temennisine Titlln inhisarı da it
tirak etmiftir. Tahdit, ihtiyaca 
kafi iyi tütnn temin edeceğinden 

bu fikre ihracat Ofisi de taraftar 

görünmektedir. 

Şubat ı.t 

lktısadi Maberler 

Yunanistan 
Zeytinyağı 

ihraç Ediyor 
Hamburg, (Husual) -

yada aon 14 gün arfında, zetia 
maı..uılhı&n toplanmUJ zeytinle
rin prue edilmesi emuında h~ 
valar gayet m&sait ıitmiıtir. 

Preıelerin bir çotunda 
bitmİftir. Yağ fabrikaları istihsall 
tenzil ettiklerinden yakında ltaı
yadan teklifin azaJmasıoa intiu 
edilebilir. 

ispanya. T unua ve Y unan1 .. 
tanda mahsuliin toplanmuına 
hararetle devı&m ec:lilmektedir. 
ispanyada işler amelenib grevleri 
yti.zünden biraz sektedar olmUflm 

Y uaanistanın yüksek ihracat 
resimleri zeytinyajı ihracatuu 
müşkillleştirmektedir. Bunula b .. 
raber hükumet mahsulün b&ı 
kısDUmD vergi almadan ihracına 
müsaade edecektir. Bu seae 
Yunaniıtandan ihraç edilebil• 
cek zeytinyağı miktarı 4,500 
ton olarak tesbit eclilmiftir. 

Hamburg piyasasında fiatleı 
iki hafta evvel birdenbire yllk .. 
ıelmiye başlamışb. Fakat birkat 
gün aoma tekrar dilşmllfth. 
Son ffatler berveçhl itidir : 

İtalyan Extra 700 Uret 
" ıyı 600 Liret 
lngilterede ithalat 

Londra, 13 (AA.)- Giimrlftc 
tedbirlerinden bahseden ıazete .... 
ıu malAmatı vermektedir: 

" Et ve buğdayın ıer~ 
ithaline muvafakat edildiği halde 
hayvan yetiştirmek için zand 
bir mahsal olan mqar, resme 
tibi tutulmaktadır. Projenin ko
mite tarafuldaa tetkik .edH•rDnl 
ve kanun layihasımn muhtaç ol-
duğumuz hakiki iptidai madde
lerin aerbestçe ithal edDecek 
mevat listesine ithal olunmala 
ıuretile tadil olunma11nı lmlt 
etmek icap eder. 

Gnmrnk istatistiklerine ......, 
ran 4 ıubattan 1 l 1Ubata kadar 
kıymetli madenler itballtı9 
1.803.267 liraya balii olmut olu,_ 
Bunun 1. 759.322 lirua aJtanclu. 

AJDi devrede ihracat 2.998.850 
liraya baliğ olmut olur. 2.967.540 
lirası albndır. 

Fransada Yağ BuhraDI 
Paria 13 - Toptu 1ablma 

tereyağamn kilosu 38 frank • 
santime çıkmışbr. Fıatlardaki b9 
tezayndn müsteblikler protato 
etmiflerdir. Hllkimet bu valiJel 
karşısında üç ayhk ter9~l' 
kontajanım iki milline iblll 
etmiştir. 

Şeker Piyasası 
Mal Az Olduğu için 

Fiatler Yükseldi 
Şubat ayı için l.tubuJa (40) 

vagon ıe 'ter ayrılmlf, bu miktlll' 
ayıa ilk iki zilnlinde ıümriiktea 
çekilerek tamamen ıablmıftu'. 
Elyevm piyasada Avrupa tekeri 
pek azdır. Toptan ftatler 38 ka-
nıttan 43 kuruta fırlamıpa 
Diğer taraftan yerli tekerlere de 
çuval bqına iki lira kadar zam 
yapıldıiı haber alınmaktadar. Şe
ker tacirleri bilhassa bu son zam 
vaziyetinden çok zarar görmek-
tedirler. 

Bu vaziyet karş111Dda latanb.I 
gümrilk müdürlüğü lflmrlk umum 
mOdürltığlinden İstanbul için bu 
aya mahsuben (800) bin kilo te
ker istemiştir. Bu miktar toptu 
verildiği takdirde toptan şeker 
fiatlerinin tekrar 38 kuruşa di-
ıeceii ıöylenmektedir. 
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Sıhhat Ve Gıda 

Yemeklerde 
Tuz Kullanmak 
/gi Değil Mi? 

Tuzu hepimiz kullanırız •e 
bmuz yemek bize zehir gibi 
aelir. Dilimiz ona o kadar aht
auştır ki tuzu adeta yemeklerin 
lezzeti gibi taumz. Fakat Vidal 
İlmindeki meşhur Alman profe
.cirü tuzun (a1blimin) hastalığına 
tutulanlara çok zararı dokundu
iunu, yemeklerden tuzu kaldır
mak ıuretile bu hastalığın kıs
men önüne ıeçileceğini ispat 
etmiştir. 

Tuz bu hastalığa tutulanların 
habre rine muzırdır. Binaena· 
leyh albümini olanlara tuzsuz 
Jemek yedirilmektedir. 

Ancak son zamanlarda ya• 
pılan tetkikat iıe, tuzun vücutta 
ıerleşen kireç ile de alakadar 
oldutunu meydana çıkarmışhr. 

Tum yemeklerimize çok mik· 
tarda koyarsak çok tuz vtlcuttaki 
~ecin azalmasını intaç eder. 
Halbuki kireç hayatımız ıçın 
elzem bir maddedir. Ve bilhassa 
halqıcı hastalıklara karşı vilcu
damuzun bir mukavemet unsuru 
addolunabilir. 

Onun için yemeklerden tuzu 
azaltmakla, vllcudumuzda bulu· 
nan kireci muhafaza etmiş olu· 
raz. Bundan dolayı bilhassa 
wremlilere, yedikleri yemekler• 
deki tuz miktarı azaltmaJan 
taTsiye olunmaktadır. 

Bu suretle vücutta kalan 
Mreç verem mikrobuna karşı ya· 
Pli.an mllcadeleye yardım etmek
tedir. Az tuzlu yemek adeti, bil
husa Almanyada fazla rağbete 
mazhar olmakta ve bu usulün 
faideleri de yavaş yavaş görül
mektedir. Yemeklerle beraber 
~cada giren tuz miktarı hergün 
16 gramı bulmaktadır. Bu mik
lllr ise çoktur. 

Bunu 8- l O grama indirmek 
kendi menfaatimiz ikbzasındandır. 
As tuzlu yemek yersek vücudu
•uun bundan istifade ettiğini 
tlerhal göreceğiz. Diğer taraftan 
kireç emlAhmın da vücudumuza 
IOk miktarda girmesi Jizı:ndır. 

Avrupada olduğu gibi, bazı 
kimselerin, sebzeleri haşlıyarak 
J•mek ıekliudeki tavsiyeleri biç 
tlotru değildir. Çünkü sebzeler, 
... !andıkları vakit ihtiva ettikleri 
b&tibı kireç emlahını terkeder· 
ler. Ve bunlar da haşlama suyu 
ile ablır. 

Bu tarzda yenen sebze ıse 
lüçbir Ktda kıymeti olmıyao sel
llllozdan başka birşey değildir. 

Mısır Heykelleri 

Tutankamenin Mezarında 
Yeni Tarihi Eserler 

Bulundu 
Kahire (Hususi) - FiraYn 

Tutankamenin ( Vadilmülôk) te 
enelce keşfedilen mezarından 
yeniden çıkarılan kıymetli eser
ler 56 sandık içinde iki vagonla 
Kahireye getirilmiştir. 

Bu eşya arasında boyu ( 4 ) 
metre ( 75) santim uzunluğunda 
bulunan çok san'atkirane işlen· 
IDİf tahta tabut ta vardır. Bun
lar müıeye götürülmektedir. 
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Karar Verirken 
_A L E M j N D E Elinizi Vicdanı -

~-------------------------------------------------nıza Koyun 

Ysni lıozırlanmakta ola11 

Hilkat 
Garibeleri 

Dünyanın en garip ve merak 

uyandırıcı insanlanndan mürek

kep bir grup, şimdi, Amerikada 

M. G. M. SUidyolurında toplan· 

mış bulunuyorlar. Bunlann kimi 
basdi bacak, kimi, bir tüyün 
ağırlığına yaklaşan kad ve ka
mette veya birbirine yapıtık,yassı 
başlı, sivri kafalı, kadın, erkek

tir ve lıepsi bir arada dllnyamn 

en merak uyandmca bir heyetini 
teşkil ediyor. 

Mesela içlerinde yarım vücut
lu bir delikanh vardı ki adı Conni-
F rankdır. Ku-ku vücudu bir ley• 
leği andıran kuş şekli bir kızın 

ismidir. Pet Robenson denilen in
san taklidi ise o kadar zayıftır ki 
arkadaşları kendisini "İskelet,, di-
ye çağırmaktadırlar. 1 

Knçük Marta ise her iki el· 
den de mahrumdur. Danteli ör-
mek ve iş işlemek için beheme· 
hal ayaklarını çalıştırmak mec
buriyetindedir 

Şimdi Amerikada bulunan bu 
garip mahluklar kafilesi, yaktnda 

iilme alınacak olan mühim bir rö
vünün eşhasıd1r,dünyanın dört bir 

tarafmdaki cambazhanelerden, 

köşe bucaktan toplanmışlardır. 

DahS: da toplancaklardır. Bun-

Suriyeliler 
• 

Protesto için 
Bayram Yapmadı 

Berut ( Hususi ) - Son kanlı 
meb'us intihabının fili bir pro
testosu olmak üzere Suriyeliler 
Şeker Bayramı yapmamışlardır. 
Bayram günleri kimse kimse ile 

bayramlaşmıya gitmediği için 

Suriyede bayramın varlığı hisse
dilmemiştir. Filistinliler de Suri-

yelilerin bu kararma iştirak et
mişlerdir. 

Bir Röoüde rol alacak 
bitişik Aemıireler 

r...=:...,,_=========~== -=-= =-: 

Başlarında 
Saç Bitmigen 
İki Kardeş 

Amerikamn garibeler diyarı 
olduğuna arbk hiç şiiphemiz kal
madı. Tetkikat meraklısı bir 
Amerikan profesiirü Kaliforniya
da dolaşırken bir köyde çok 
garip bir manzara ile karf ılaş
mışhr. Hadise. ş~~ur : 

O köyde ıkısı de yirmi bet 
yaşında olan iki kardeş Vcll'dır. 
Bunlar analanndan ikiz doğmuş
lardır. Fakat ikisinin de başında 
bir tek saç teli yoktur. Kafa
ları çırıl çıplaktır. 

Tetkikat neticesinde bunların 
analarından SBçsız doğdukları, 
aradan geçen bu kadar uzun se
neler zarfında da hatlarında saç 
çakmadığı tespit edilmiştir. İıin 
asal tuhaf olan ciheti şudur ki, 
bu iki kardeşin ikisi de akıl iti
barile diğer hemcinslerinden da
ha fakirdir. Yani ikisi de biraz 
budaladır. 

Bir Rövü 
Yapıyorlar 

lann duygularının üadeleriade de 
tuhaflıklar Yardır. Meseli, elsiz 

kız, Amerikan toprağına ayak 

bastığı zaman, etrafında bulu· 

nanlara ilk söz olarak ıunları 

söylemittir: 

- "Aman .tzin kaldırımla· 

rınız nekadar sıcak! ,, 

Çftnki bu kızcağız, ayaklarmı 

ellerinin yerine kullanmaktadır. 

Bu istifadeyi her zaman temin 

edebilmek için de ayaklarının 

baş parmağını dışarda bırakacak 

ıekilde sandal giyer. 

Bu rövüde Şilitz isminde 

sini kafalı bir genç daha var
dır. Bunun kafası okadar sivri

dir ki ona " iğne kafa " ismi 
verilmiştir. Sonra sakallı Olgayı 
da zikretmeden geçmemek lizım· 
dır. Aynca, yüzilni\n yarı11 erkek, 
yarısı kadın olan Jozefle Jozefin 

ve biribirine bitişik Hilton hem· 

ıireler tabiatin cidden nadir 

görülebilen mahltklandır. 

Bin bir diyardan toplanarak 

bir araya getirilen bu hilkat 

garibelerile birlikte rol alacak 
olan artisitler Leyli Himans, 
Vallaa Ford, Olga Baklanova 
vardır. 

Olimpiyat 
1 Müsabakaları 
1 Lak Pluit, 13 ( A.A ) -
Havanın tamamile gayrimüsait 
bir hal almasından dolayı olim• 
piyat oyunlannm icap eder~e 
pazartesi gilnüne kadar . te?1~ı
dine resmen müsaade edılmııtır. 

Bugün yapılacak olan 50 
kilometrelik Ski yanı• yarın saat 
on bire tehir edilmiştir. Dört 
kişilik Bobsleyk yarışları da kifi 
miktarda kar bulunduğu tak
dirde yarın saat on birde, olma
dığı takdirde pazartesi günü 
y apılacaktar. 

Herkesi U1nıamı.la 
lçtlmu mtlaı•ebetllıt 

f .f Şubat 1932 Pazar glDI 
Türkiye İdman Cemiyetleri itti
fakı Merkezi Umumisi Ankarack 
toplanıyor. Bu içtimada b\Jhm.. 
mak tızere şehrimizde buluna 
Federuyon rüesası buglln A,.. 
karaya müteveccihen hareket 
etmektedirler. 

Ruznameyi bilmemekle berci
ber memleket sporuna allkadaw 
edecek birçok mühim mesailha 
gCSrüşüleceği ve kararlar alın• 
cağı tüphesizdir. Mevsuk istihb .. 
rabmıza nazaran bu toplamşta 
bilhassa Türkiyeuin 1932 La. 
AncelOI olimpiyadına i,tirak 
edip etmiyeceği de menuubahiMI 
dilecektir. Binaenaleyh bu ~oll 
mühim mesele hakkında şu v .. 
ya ba tekilde bir karar verme. 
den evvel noktai nazanmdİ 
yazmayı memleket ıponı namın• 
faydalı buluyoruz. 

Bizce 1932 Olimpiyadına ifd-
rak etmek doğru değildir.; 
Çünki: 

1 - Memleketimizin spor ._. 
ziyeti olimpiyatlarda herhangi 
bir mDsabakayı kazanabilecelt 
veyahut kendisine bir dere• 
temin edecek ıekilde değildir. 

2 - 1924 • 1928 ollmpiy ... 
larında da vaziyet ba merkezde 
idi. Fakat o zamanlar memlebl 
sporcuları b6yle muazzam bir 
ıpor bayramım görmek ve mlim
künse bir şeyler öğrenmek lçia 
gönderilmişlerdi. Binaenaleyh b. 
seferki olimpiyada bu noktal 
nazardan iıtirak artık mevzaa.: 
bahsolamaz, kanaatindeyiz. 

Zira 1928 olimpiyadına iştirak 
eden ıporcularla bugllnkO ..,_. 
cular arasında ıahıa itibarile 
bir detifiklik yoktur. 

3 - Dftnyada hlkfım ılıo 
ren lktısadi buhran dolayqle 
apor yaziyetleri bize naza. 
ran çok parlak olan milletlerla 
sırf bu yüzden bu seyahate ... 
masrafa katlanmak isteme ..... 
)erdir. 

4 - Eğer Amerikaya gitmels 
memleket aporuna bir fayda te
min eder zannedillyona, bu far
danın on mislini Amerikaya git
mek için sarfedilecek para ile 
memleketin herhangi bir ıebriade 
yapılacak spor yerleri fazluile 
temin eder. 

Şu halde Ankaracla içti• 
edecek ve bu meseleye karar 
verecek olan Merkezi Umumicte. 
bu noktaların nazara dikkate 
abnmuanı talep ediJoruz. Ve 
son s&z olarak tekrar liylDyonm. 

Efendiler! KaranmD werirk• 
ellerinizi vicdanınızın berine ko,.. 
maya unutmayınıL 

• Iranda 
Şeker 

Fabrikası 

* 

İran hnkumeti Tahran şehri
ne yirmi kilometre mesafede 

bulunan Kabri köyünde büyilk 

bir şeker fabrikası yapbrmıştn. 

iran Şahı geçen hafta bizzat köyt 

giderek f abrikamn küşat resmİllİ 

icra etmiştir. 
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O güne kadar servetin, deb
debenin biraz saadet olduğuna 
inanmışb ve o sebeple, gözleri 
elmastan, kanatlan yakuttan, 
bedenleri albndan yapılmış deniz 
hayvanlarile müzey} en şu muh
teşem balıyı odasına serdirmiş, 
albn mıhlarla pencerelere n!;ılau 

fil perdelerin kenarına yine nllın 
nakışlarla kasideler işletmiş, di
vanhanesinin bir köşesine altın 

direkli e baştanbaşa samur 
kaph ~u zarif ~ adırı, " Zaviyetüs
safa " yı kurdurmuştu. Şimdi, bu 
tantananın kuru, kupkuru birşey 
olduğunu anlıyordu. 

Evet. Emirülmümminin karısı 
ilk defa olarak hayatı n, hele bir 
kadın h yatının ipeklere, altınla
ra, elmaslara değil, ancak bir 
-parça etten ibaret olan kalbe 
merbut olduğunu idrak ediyordu. 
O kalp incinirse, o kalp zedele
nirse, o kalp burkulursa albn 
Ye elmastan şifa gelmiyordu, ge
lemiyordu. 

Seyyide Znbeyde, etrafında 
renk renk pırıltılar yaratan mu· 
tantan qyaya bir daha baktı ve 
bir daha baktıktan sonra gözle
rini kapadı, kocasının rakscder 
fibi g6rllnerek birkaç yliz şahit 

muvacehesinde yarattığı manza· 
rayı hayalinde canlandırdı ve 

tfini kaybeden bir çöl ahusu gibi 
mledi: 

- Kabbeballahilnnisa 1 F ema 
ekderhünne alelmesaip 1 Allah 
kadınlan kahretsin. Nelere, ne 
musibetlere tahammül ediyorlar? 

Sonra odanın bir köşesine 
kottu, L:apısı minimini altın çivi-

Je.rle çerçevelenmi~ aadaften ya· 
palma bir dolabı açb, birkaç 

blllür mahfaza çıkardı. Bunların 
içinde çeşit çeşit inciler, elmas .. 
iar, yakutlar ve zümrütler vardı. 

Zübeyde, " Dür " denilen 
bDylik incileri. "Behremani" ismi 
Yerilen kırmızı yakutları, .. Zübabl,; 
dedikleri • bfiyük hacimli yeşil 

sinek rengindeki • zü :nrütlereri, 
ıelişigüzel kilimlerin üzerine 
1açtı. Sonra elini yine dolaba 
akarak iki mahfaza daha çıkardı. 
Bunlartn birinde Harun t&ra
fmdaa kuk bin dinara sabn 
almarak Oatnae " Reşit " 
kelimesi kakşedildikteo sonra 
kendisine hediye edilen " Ce
bel ., namındaki kırmızı yakut 
Ye diğerinde yine kocasının ihda 

etmiş olduğu yüz yirmi bin dir· 
bem kıymetindeki büyük elmas 

nrdı. (*) Onları cebine koydu 
ıre gözlerinde çılgın bir ateş 
parlıya parhya dışan fırlıyarak 
baykardı: 

- Bana Hekimbaşıyı çağmnf 
Kocasından çok ağır hakaret 

16rmüt olan hammlarımn muUak 
•• muti k arbedeler çıkaracağını 
tahmin eden halayıklar, onun 
hekim başıyı istediğini t örünce 
biribirlerile göz tebessümü teati 
etmekten geri kalamac!ılar. Çünki 
yllreği kırıhp ta hastalanan kadm 
zifınt ve inhizammı kabul etmiş 
demektir. Hamle yapamayan her 
kadın, muhakkak başına bir çat
ma iliştirir veya alnını kırıştırıp 
yatağa yatar. O, ne fazla bir ha
raretten mütesirdir, ne bedeni bir 

rl Yirmi gümüş dirhe~ bir 
4Jaar ve bir dinar, yarım lnriliı: 
elbnı kıymetindeydi. 

SON POSTA 

ÜRREŞİT • 
LONDRA 
BERLIN 
PARiS 
VIY ANA 

etleniyor •.• 

etleniyor ... 

etleniyor ••• 

etleniyor ••• Yazan: .. .lf. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları vo 

IS TAN BUL 

ı braptan mnştekidir. Ancak ru
hundaki elem için o elemi yara· 
tandan şifa dilenmektedir! 

Halayıklar, hanımlarının da 
alelade kadınlar gibi hast.tlandı· 

o 
e 

ğına h ükmettiler ve acdılar. Ay· 
ni zamanda emrini yerine getir· 

mek için koştular, hekimbaşıya 
haber uçurdular. 

( Arkası ••r ) 

~di-
e 

ç ıyor 

Lilian Harvey .. Henry Garat 
ve ARMAND BERNARD'ı 

franıııca ıl5dll dlinyanua erı oıua:nam filmi olan 

KON RE ÖLEİYOR 
Şaheserinde görmekle eğlenecektir. ç.arıaoıba ıı.kşaaıından ltlbaren 

ELHAMRA ve MELEI< 
Sinemalarında birden UFA ıDperprodfikslyonudur. 

DOUGLAS 

AYA 
FAİRBANKS'm 

AŞ 1 K 
tamamca a5ılü ve oarkılı blrlncl fllmfode 

çu ikliği çok şayam hayrett ir. Kendlıhıl 

bu filmde insanlar arkasıııa ko~tuğunu 

tavana atladığını, ıııçradığını, ınplatfıi'tnı 

dfü~tllğlloD ve durmalum:ıo brmandıfını 

göıecckılnlı. 

Sahne arkadaşı 

BEBE DANIELS 

RAŞIT RIZA TlY ATROSU 
BugUo ak~am 21.30 da 

AiLE SAADETi 
Yakında: Ser .. rl 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
Franaı:ıı Tiyatrosunda 

Bugün l inci matin.a 14,30 da 
KİKi KOKO 

2 inci r p • a 111 da 

TCHIN • TC Hf - LA 
Akşam 21,30 .da lllı defa 

TİHEROS ALIT15 

Karakış lstanbulu Yine 
Şiddetle Bashrdı 

( Baş tarah 1 inci ıayfada ) 

evlerinden çıkmadı, çıkanlar iso 
evlerine erken döndüler. Dün, 
pek çok dairelerde iş pek az 
oldu. Karadenizden ise elham
dülillah kaza haberi gelmedi. 

BuyUnkU Hava 
-------- da cidden · şayanı temaşadır. Yeşilköy rasat merkezinden 

aldığımıı malümata göre bugtın 
de hava kapalı olacak, rüzglr 
bab istikametinden kuvvetli ese
cek ve kar devam edecektir. 

( Ba:ı tarafı 1 inci sayfada ) 

Cem~yeti Akvama rıuracaat 
Cenevre 13 - Çin Mu

rahhası M • Yen Cemiyeti 
Akvama müracaat ederek Ak
saya Şark ihtilafile hemen meş
gul olmasını istemiştir. Bu talep, 
meclisi bizzat bu mesele hakkın
da rey vermek vaziyeti karşısın
da bırakacağı için meclis maha
fiHndc çok heyecanla bir alaka 
uyandırmıştır. Dün akşam meclis, 
iki taraf murahbasınan da hazır 
bulunmadığı bir celse akdetmiş 
ve uzun müzakerelerden sonra 
hali hazır ahval )'e şeraiti içinde 
bu şekilde bir teşebbüsün mes'u
liyetini Çin murahbasına bırak
mıyn karar vermiştir. 

Şimdi M. Yenin, Cemiyeti 
Akvam Katibi Umumiliğine ver
diği mektuba, bu mektubun onu 
taahhüt altına sokmasına rağmen 
tasavvurunda sebat edip etmiye
ceği merak ile sorulmaktadır. 
Meclisin resmi karan paıartesi 
günkü ·mumi ct"lsede malum 
olacaktır. O zamana kadar bu 
talebin geri alınması hususunda 
Çin murahhası nezdinde teşeb· 
bilsat yapılacaktır. 

1 5 i!ici Madda Na Diyor? 
Çinin bu talebi, Cemiyet 

misakın n (15) inci maddesinin 
tatbikmı istihdaf etmektedir. 
Bu maddede deniyor ki: 

"Cemiyeti Akvam Meclisi ke
birine havale edilen bütün ihti· 
lnflard:ı, Cemiyeti Akvam mecli
sinin icraat ve salahiyetlerine 
müteallik olan madde ahkamı 
meclisi kebire de tatbik olunur.,, 

Bu da son haftalar :ıarfıuda 
mecliste takip edilmiş olan usulGn 
Meclisi kebirde de tatbik olunması 
demeh.i:ir. Binnetice Meclisi kebir 
Katibi umumiliktden bu mesele 
hakkındaki bütün malümatı ala
caktır. Meclis, mevzuubahs hadi· 
seler hakkında her iki taraf,n da 
malumatına müracaat eyliyecek
tir. Nihayet, mecliste hazır bulu
nan Cemiyeti Akvam azasın ·n ve 
15 inci madde mucibince tarafeyn 
hariç olmak üzere cemiyetin di
ğer azası ekseriyetinin ta~vibi ~Je 
meclisi kebir tarafından bır rapor 
tanzim edilecektir. 

Bu rapor, meclis raporunun 
hüküm ve kıymetini haiz olacak 
ve tarafeyn hariç olmak üzere 
diier mümessiller tarafından itti· 

fak ile kabul edilmektir. 
Japonya ~Je Yapacakmış? da muahedelerin ve bilhassa 

Cenevre 13 - Terki teslihat bunlardan beynelmilel ihtiliflan 
konferansı mahafiJinde, umumi muslihane vasıtalarla halletmesi 
meclisin içtirnaa daveti talebi icabeden muahedelerio mukaddeı Memlekette Hava Vaziyeti heyecansız olarak karşılanmıştır. mahiyetine bağlıdır. 

Mezkdr mahafil meclisin fev- Çin, merhamet talep etmiyor. Diğer yerlerden mevsim YUİ-
kalade içtimaının faidesiz olacağı Diğer milletlerin sililıla yardım yetine dair muhabirlerimizden 
kanaatindedir. Mamafih Japonya etmelerini de istemiyor. Yalnız aldığımız haberler ıunlardır: 
bu teabirin tatbikinden ürkmiye- resmi vesaike imzalarım koymuı Orhangazide 
cek ve meclis azasından bulu--
nan bütnn devletler karşısmda olan milletlerden girişmiş olduk- Orhangazi ( Husmıi )-Mnte-
birçok aylardanberi beynelmilel lan taahhütleri yerine ıetirmele- madiyen yağan karlar yüdbıdcn 
efkarı umumiye ve meclis muva- rini istiyor : Orhangazi - Yalova ıosesinde 
cehesiode istimal eylemiş olduğu Cemiyeti Akvam misaki ile otomobiller hareket edememif 
delilleri tekrar serdeyliyecektir. Briand- Kellog misakımn etrafın- birkaç otomobil do yolda kal-
lngiliz Cemiyeti Akvam MUza- da toplanmanız için size müracaat mışbr. Yolda kalan yolcular Or-

hirlerinin Fikri ediyoruz, zira Tahdidi teslihab hangazi Kaymakamı tarafından 
Londra 13 - Cemiyeti Ak. hakiki ve devamlı bir iş yapmak otellere alanmı~, kendilerine yiye-

vam müzaheret cemiyetinin İcra ancak bu suretle mümkündür : cek içecek temin edilmiştir. Hat-
komitesi, Çin - Japon ihtilAfının Çin, iki bin seneden fazla zaman- ta "Mudanya Zaferi,, vapuru tel-
tetkiki maksadile, Cemiyeti Ak- lık bir tarihe maliktir. Birçok grafla anlaşılarak Gemliğe getir· 

;if~t Ak:;i:l:er~~~h~: ~~!~; fırtk ınalar gedıçi~~ikş.· Hdiki~~si~ :tlat- gti11lmnlş80, nbr: sı:::!~:ı:ıc~:ı;e~~:~ 
için lüzumlu görülen her türlü b ve yaşa ~ ım u ranı • 
siyasi ve iktısadl tazyık icrasını, da' atlatıp yaşayacağımıza inanmak lerdir. 
mütez&mmın bir karar vermiştir. bakkma malik bulunuyoruz ve Adapazarmda 

Çin Hilkumetinin Bir böyle zannetmekle hata etmiyoruz. Adapazarı (Hususi) - bd 
Be a namesi Fakat bu buhrandan istikbal- gu''ndenberi yağan kar yanın 

y n de ittihaz edecegıv. miz hattı hare- v - -Cenevre 13 - Çin murahhas metre irtifa peyda etmiştir. n.ar 
heyeti Nankin 1ıükümetinden bir kellere ve taşıyacağımız zihniyet- köylerde bir buçuk metreyi 
beyanname almıştır. Alakadar lere ait yeni bir pisikoloji ile ve bulmuştur. 
başlıca devletlere hitaben gönde- hayatın çetin hakikatlerine ait Griple başlıyan zatfirreeden 
rilen bu beyannamede harp mes'- yeni bir bilgi He çıkacağız. Bü- ölenlerin adedi gittikçe artmak-
uliyetJcrinin tayinine çalışılmakta tün bu yeni bilgiler üzerine ha- d 
ve Çinin maruz kaldığı istilaya rici siyasetimizin binasını kura· ta ır. Bandırmada 
karşı koymak için elinde bulu· k 
nan bütün vasıtalara milracaat cağız. Ozaınan vaziyet ve mev i- Bandırma, (Hususi)- Kar nt 

edeceği bildirilmektedir. imizi doğru olarak bileceğiz. ıoğuk çok mftthiştir. Birkaç gtlo 
Bu beyannamenin Cemiyeti Hatip, bu milnasebetle geçen evvel iyi giden havaları gören 

Akvam Meclisinin fevkalade su- teşrinisani ayanda Çin hükumeti halk ilkbaha~n geldiğine zahip 
rette içtimaa d~veti.~alebile hiç .bir tarafından teslihat mütarekesi olmuştu. Son vaziyet Umitleri 
al4kası olmadıgı so~lenmektedır. teklifi hakkında Cemiyeti Akvam söndilrmüştfir. 

Cenevre f 3 - Çm murahhası . . U ·ı· v • ·ı · ı -=-=====================» M y T hd'd' t rh t k uf Kitıbı mumı ıgme verı mış o an c::: 
• en a ı ı es ı a o e- b h l t t bkO edecek şey muabede-ransında şiddetle &1kışlanan şu ceva ı alır a mış ır. m~ m A • ~ , 

n tk Ö l • ti . Konferansı kat'i surette mu· lerm kutsı mahıyetlerının muba-u v s y cmış r. k d·ı • d" 

1 ~difS~iAF Aakıv:: ! i_Y:AT" veYeö L"ü" 1 
a. Bugün : !\ti A j i K S 1 N E M A S 1 N D A ~ 
Kemali muvaffakıyetle gö•terllmekte ve emsalsiz bir dram, ıröı kamaştırıcı aenıtn bir dram olan 

ALEV ŞARKISI 
New • York metro polltufno operasının llAbl mugannllerinden: Me~bur tenor ALEXANDRE GRA Y ile cuip ve sebhar 

muganniye BERNlCE CLAIRE tarafından temıll edilmektedir. . •. 
Ba filmtn muaıkfıl fnkalAde müessir n mllkemmel melodileri ve fcerlk baletleri havidir. 10.000 fıguran ıahnede. Rus he.yeti 
mugannlyeslne ?00 kişi ı,tirak etmekte ve balalalka 120 çeşit musiki aletinden mürekkeptb. Bu harika tamamen renklıdlr. 
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BİZİM 
• t .. ~ :.'! ~ . .. .. ~ DAKTiLO 

• l 
Abdülhamit, Alman imparatorunun 

1 

Bugünün Romanı 

Siyasetini Şiddetle Tenkit Ediyor 

NAKiLi 

Celaletlin 
ZIYA ŞAKIR 

Her hakkı nıahjuzdur 

-230-

Aman efendimiz, siz daha 
bili bu adamdan medet mi 
umuyorsunuz?.. Buna emniyet 
Ye itimat buyurmanıza teessüf 
ediyorum. Bu adamın ne kadar 
dinsiz ve ahlaksız olduğunu an
lamadınız mı? .• Ben bu adamla 
Şürayı Devlette beraber bulun
dum. Bir giin dairede hep be· 
raber oturuyorduk. O gtın işle
rimiz hafif olduğu için şundan 
bundan konuşuyorduk. Laf ara
ıında icap etti: (Bir evlat, ana-

aına babasına hürmet etmeli ve 
minnettar olmalıdır) dedim. O 
kadar arkadaıın içinde Sait Pa
ıa hemen söze atılarak: 

- Evlat.. mesela ben.. ana
ma babama niçin minnettar ola-

. yım. Beni, tesadüfen bu dünyaya 
a-etirdikleri için mi ? .. 

Derdemez, hepimiz hayrette 
kaldık... Benim Sait Paşaya 

hiçbir garezim yok. Ancak vu
kuu hali hikaye ediyorum. Ni-

fantaşında konağımız karşı 
karşıyadJr. Ben bir giiu onun 

hamamının yandığım gördüm. 
( Gusül ) etmek şöyle dursun, 
hamama girip temizlenmek bile 
adeti değildir. 

Dedi ••• Ben bunlan Fuat Be-
yin ağzından 
yalansa, günahı 
boynuna olsun. 

Dedi. 

işittim. Eğer 

vebali ODUD 

21 Ha:rlran 332 

Müşfika Kadmefendinin bo
tazı ağnyor. Oruçlu olduğu için 
ilaç alamıyor. Bugün Abdülha
mit oruç tutması için epeyce 
ıöylendi. Fakat Kadınefendi, 
oruca devam etmek istiyor. 

Bugiinkil gazeteler, İngilizler 
tarafından ( Cidde ) nin topa 
tutulduğunu yazıyorlardı. Abdül
hamit buna çok kederlendi. He-
le ( Mekke Emiri ) Hüseyin 
paşanın azledilmesine, hiçbir 
mana veremedi. Emir Hüseyin 
paşa için: 

- Çok zeki adamdır. Emir 
tayin olunduktan sonra bana 
bir tqekkümame yazmışh. Pek 
beyendim. ( Mekke ) ve (Medine) 
de çok taraftarlan vardır. (Şerif 
Haydar Paşa li.:ı tanırım. Benim 
ıehzadelerle beraber burada 
tahsil gördü. Oda zekidir. Fakat 
taraftarı yoktur. Şerif bakalım 
otadaki kanşıkları teskin edebi
lecek mi? 

Dedi ve Umitsizlikle dudak
larım büktü. 

26 Haziran 532 

9 Teınmuı 916 

Dün gece hava pek sıcaktı. 
Abdiilhamit odasının penceresini 
kapathrmad~n yattı. O uyuduk· 
tan sonra kapatacaklardı. Halbuki 
unutmuşlar. Sabaha karşı Abdül
hamit büyilk bir vücut klrğınlığı 
ile uyandı. Derhal (aspirin ) aldı. 
Banyoya girdi. Öğleye doğru, 

Paşa Koleradan Ölmüştü 
kırgınlığın zail olduğunu söyledi. f 

* 
Rusya ve Avusturya He iyi ge
çinmek.. İngiltereyi gücendirme
mek.. F ransızfarla aradaki itilaf 
( Alsaz - Loreo ) den geldiği için 
onları da idJre etmekten ibaretti. 

Yunan ordusunun kısmen 
{ terhis edilmesine Abdülhamit 
şüpheli bir nazarla bakıyor: 

- Terhis olunan efrat, doğ
ruca itilaf ordularına gönüllü 
gideceklerdir. Görürsünüz. 

Diyor. Sonra, Almanlann bazı 
cephelerde gerilemelerine de mü· 
teessir oluyor. 

- Almanlar mağlfıp olurlar
ıa, bizim halimiz ne olur ?.. Her 

şeyden fazla para ııkıntısına 
maruz kalacağız. Memleketin 

haline mi acımaı., kendi halimi
ze mi? Bilmem ki ... Benim elimde 

avucumda çok birşey kalmadı. 
Evlatlarım da muktesit değildir, 
hesaplarım, hiç bilmezler, ellerine 
geçen parayı derhal sarfederler. 

Ahmet Efendi ile Bürhanettin 
Efendi, hiç lüzumsuz yere birer 

köşk almışlar. Halbuki içinde 
oturuyorlar. Bunlar hep nedir 

bilir misiniz ?.. Kahyalarmm teş
vilderidir. Malum ya, alışveriş 
olursa, kendileri de çöplenirler. 
Bunların hepsini, ben bilirim. 

Abdülhamit, bugün Almanya 
lmperatorunun siyasi mesleğini 
şiddetle tenkit etti: 

- (Prens Bismark) m siyase
tini terlcettigi için başına bu 
bela geldi. Yoksa gelmezdi. 
Bismark gibi siyasi bir 
dahi, dünyaya ne gelmiştir, 
ne de gelecektir. Onun mesleği, 

Dedikten sonra, Almanya -
Rusya siyasetini bozduğundan 
dolayı İmpeı-atorun çok büyük 
hatalara düştüğünü izah etti. 

~ Tcmrouz 332 

Gece, Naciye Kadmefendinin 
kulağından biraz kan geldi. Ab
dülhamit, merak ederek sabah-

leyin derhal doktora haber gön
derdi. Doktor geldi, muayene 
etti. Kadınlık halinin bazı esba
bından ileri geldiğini ıöyliyerek 
şayanı endişe birşey olmadığını 
söyledi. 

( Arkaaı •ar) 

[ Sinema Ve Tiyatrolar 
ALKAZAR - Racenln Ealrcal 
ALEl'ı.DAR _ Şen MülAılm 

ARTfSTlK - Vicdan azabı 
A S R. _ Cambazhane çocuğu 

l:.LllAMRA - Kaçakcılnr 
ElU VA l. - Göl Cehennemi 

FERAH - Parlak bir r~vU 
FRANSIZ TIY ATROSU -Zenciler turup1J 

GLORY A - Aşlı hUlyalanm 

HiLAL - Kanlı venedlk 
KEMAL B. 
MAJIK 
Ml:.L .K 
MiLU 

- Gece &evdaları 

- AJey tıırkıaı 
- Monte Knrlo 

- Estr Melike 
OPERA - Cehennem Melekleri 

ŞIK - Racenfn Eıiresi 
KADIKÖY SÜREYYA SİNI:MASI - Ren 
Kı:ı:ları 

ÜSKÜDAR HALE - Kanlı pu .. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf. .. .. 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
HA TİCE H. ; Doğru sözlü 

kalmak istemez. 

• 

ve fakat bir 
parça serkeş

tir. İnatçıdır. 
İntizam kuyu
datile kendini 
Uzüntilye sev· 
ketmez, her
kese uysallık 

yapmaz, sev

dikleri azdlr, 
söz altında 

NURİ BEY ; Sokulgan, gir-
gin ve acul· 
dür. işlerinin 
nihayetini bi
ran evvel al
mak ister. İn
tizam kuyuda
tile hüriyetini 

takyide taraf

tar değildir. 
Kendisini ba-
zen ihmal 

eder. Her hususta uysallık gös-
termez, tenkit yapar, itiraz ve 
muhalefet eder. 

Fotoğraf Tahlil Kuponunu 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

HÜSNÜ TAŞKIN B. ; Zeki 

• 

ve düşünceli
dir. Zevkıse-

limi vardır. 

Serkeş, gürül

tücü ve kav

gacı değildir. 

Muamelatında 
tevazua, ve 

1 ıadeliğe te-
mayül eder. 

38 MUKADDES H. ; ( fotoğra· 
fının dercini istemiyor ) Sür'atle 
münfeil ve müteheyyiç olur. İşle
rinde aceleyi ihtiyar eder, şahsını 
alikadar eden küçük şeyleri bü
yültür, onlar üzerinde vakıth va
kıtsız üzülür, tenkitten, kusurla
rının şuyuundan müteessir olur. 
izzeti nefis ve sevgi babsında 
hassas ve kıskançtır. 

• 27 M. S. H. ; ( F otoğraf1nın 
dercini istemiyor) Samimi ve uy
saldır. Süse, moda cereyanlarına 
tabi olur, güzel eşya ve elbiseye 
düşkündür. Kendini çabuk ıev
dirir, arkadaşlarile nadiren ge
çimsizlik yapar, çabuk müteessir 
olur ve alınır. İğbirarı devamsız
dır, çabuk barışır. 

16 

Tekrar kapı açıldı, bu sefer, 
Sait Bey geldi. Doğruca odasına 
girdi. Ayakta durdum. Onun 
hareketlerini dinledim. Evveli, 
masasmın üstüne bir kağıt de
~.,.ti &ttı. Sonra, Hasanı çağırdı. 

sana ... 

dim ... 

Hasan ... 
Efendim .. 
Bana Vedat Beyi çağır-

V t>.dat Bey gelmedi efen-

Amma olur muya.. Saat 
on bire geliyor. 

Ve sonra.. Anahtarlarını şa
kırdata şakırdahf; muasının bir 
gözünü açtı . Yine birtakım 
kağıtlar karıştırdı. Sandalyası 
gıcırdadı. Yerinden kalktı, 
ara kapıya hafifçe iki darbe vur
duktan sonra kapıyı açtı. 

- Bonjur Kevser Hanım. 
- Bonjur Beyefendi. 
- Akşamdanberi nasılsınız ? . 

Tabii, dün memnun oldunuz. Bizim 
ferik, gelirgelmez sizden bahset
tim. Sizin pek çalışkan ve 
malumatlı olduğunuzu söyledim. 
O da sizi görünce bnna hak
verdi. Maaşımza zam metti . 
Nasıl?. Ben size söylemedim mi? 

.. Bizim yammızda bulundukça, 
tedricen terakki edersiniz, de
medim mi?. 

Doğru... Derhal Sait Beyin 
ilk günü yüzüme karşı (yürük 
at, yemini kendi arttmr ) diye 
beni hayvana benzettiğini derhal 
babrladım. Fakat o günkü ka 
balıkla bugünkü nezaket bana 
okadar garip geliyor ki ... 

- Teşekkür ederim Beyefen-
di. Zaten ben de, bütUo iatikba
linıi ıizden bekliyorum. 

Diye nazikane mukabele 
ettim. Fakat bu sözlerimi herhal
de başka mana ile tefsir eden 
Sait Beyin gö:ı.leri birdenbire 
parladı. Rengi adeta kıı.ardı. Du· 
daklarmdakiJ tebessüm genişliye
rek yüzüme bakla: 

- Acaba buna inanayım mı? 
Dedikten sonra ümitlerini 

kuvvetlendirecek bir cevaba mun· 
tazır kaldı. Bu, benim için çok 
müşkül bir andı. Onun kalbini 
kırmadan ve incitmeden, ümit
lerini söndürecek bir söz söyle
mek lazım geliyordu. Bir iki 
defa yutkunduktan sonra, şüp
hesiz değilmi Beyefendi. Sizin 
gibi bir.. bir.. ( Velinimet ) ol
duktan sonra ... 

- Estağfurullah.. Estağfurul
lah... Ne ise, bunları sonra da 
konuşuruz. Şimdi mUhim bir işi
miz var. Büyük bir ecn~bi şir
keti ile bir buçuk milyon liralık 
bir işe girişiyoruz. Acele ... tercU· 
mc edilecek evrak var. Vedat 
Bey de gelmemiş. 

Acaba bunları siz zahmet 
edemez misiniz? .. 

Birdenbire vücudum, buz 
kesildi. Benim fransızcamm kısa 
bir hududu vardı. Bu mahdut 
fransızcam1a bir buçuk milyon 
liralık işin evrakını tercümeye 
nasıl cesaret edebilirdim. 

- Emredersinix Bayefendi. 
Fakat bu tehlikeli işin mes'uliye
tini üzerime alamam. Eğer mü
saade buyurursanız, mühendis 
beyefendilerden birile beraber ..• 

Sait B. düşünür gibi oldu. 

Yazan : Z. ~akir 

- Sami Beyle Riza Beyin 
franscası zayıftır. 

- Eh pek iJA efendim. Fahir 
8. olsun... Zannederim ki çok 
iyi fransııca biliyorlar. 

Sait Beyin gözlerinin önünden 
bir bulut geçtiğini hissettim. 

- Fahir Beyin elinde mühim 
işleri var. Onu meşgul etmiye
lim.. Hele biraz daha bekliyelim. 
Belki Vedat Bey gelir. 

Sait Bey bu sözleri söylerken 
yavaş yavaş orta kapıya yürüdü. 
Kendi odasına geçiyordu. Fakat 
birdenbire durdu. Olduğu yerde 
a-eri dönerek: 

- Haaa.. bak1D1Z. az kaldı 
unutuyordum. Yarın akşam, 

bütnn arkadaılara ziyafetimiı 
var. Bizim Necati Bey, hem 
ıöylece arkadaşlarla bir ej'lenti 
yapmak, hem de [topluca görüş
mek istiyor. Tabii ıiz de gelir
siniz. 

Nerede efendim? 

Beyoğlunda.. Bizim Necati 
Beyiıı pansiyonunda. 

- Ne zaman efendim ? 
- Y arm akşam .• Yazıhaneden 

çıktıktan sonra .. , 

- Çok uzun sürer mi ? 
- Eh.. Şöylece bir iki saat. 

- Vallahi bilmem efendim? .• 
- Niçin canım? •.. 

Bu suale kolay cevap veremez
dim. Beyoğlu .• Necati Beyin pansi· 

yonu.. Gece eğlentisi. .. Bu bana 
biraz solak geliyordu. Evveli, bu 
ziyafete iştirak edebilmeme annem 
mani idi. Benim şu daktiloluk 

hayatımdan katiyen memnun ol
mıyan ve bergün iş saatlerimi 

kontrol ~derek benim her hare• 
ketimi göz önünde tutmıya çalışan 

annem, beş on dakika teahhurla 
eve geldiğim zaman bile benden 

hesap soruyordu. Ziyafet, belki 
bir iki saat uzayabilirdi. O zaman 

annemin karpsına nasıl çıkar ve 
ziyafet saatlerinin zevkini, nasıl 

bir yalanla kapayabilirdim. An
neme açıkca saylesem, 

- Sen onlara, ancak işinle mer
butsun. Gece eğlencelerine de 
iştirak etmiye mecbur değ"lsin. 
Bir alay erkeğin içinde işin vok. 

Diyeceği şüphesizdi ve bun
da da annem haksız addedilmezdi 

- E, söyleyiniz bakalım Kev
ser Hanım.. Çok düşündüniiz. 

- Vallahi bir karar veremi
yorum efeddim. Müsaade buyuru
nuz da öğlerlen sonra cevap vere
yim, dedim. Sait Bey fazla ısrar 
etmedi. Biraz neş'esi kırılmış bir 
halde kapının aralığından ka} bo
larak kendi odasına geçti. 

~ 
Öğleye kadar Sait Bey birkaç 

defa mühendislerin odasına gitti, 
geldi. Her halde bu, bir buçuk 
milyonluk işle meşğul oldukları 
anlaşılıyordu. Tam öğle pa) dosu 
yapacağımız esnada telefon işledi. 
Sait Bey telefonla görüşlii. Dık
kat ettim. Vedadın akrabasmJan 
biri \ efat etmiş, onun için bt • un 
gelemiyecekmiş. Özür diliyordu. 

Sait Bey, telefonu kapıj ll'Jğı 
zaman: 

- Bazı milhim işler ''ar. B :ıri 
yarın sabah erken geliniz, <1 li. 

(Ark.ısı \c. ) 
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Bir Ölüni'in Hatıra Defterinden : 

HAİ 
Muharriri : 

----

Şarkın Yeni Peygamberi 

Gı:\NDİ KİMDİR? LERİN İÇ YÜZÜ 
.., 

1 

Yüz E lilikler Nasıl Gittiler, Ney aphlar Büyük MuhareheBittiği Zaman İngiliz-
lerin Hintlilerden Bekliyecek Bir Şeyleri 

YOBAZ EFENDİ BU ECNEBİ SEF ARETHANESİNE Kalmamışb. Bunu Derhal Anlattılar 
DARÜLEMAN İSMİNİ VERMİŞTİ _ 92 _ ı olduğunu işittim. Bu sırada kıral 

vekiJinden de bir telgraf geldi: -4-
Rıza Tavfik Tercuman 
Rıza Tevfik, tercümanlığı 

deruhte elti ve suali şu şekilde 
türkçeye çevirdi : 

- Asalethi Sefir HazreUeri, 
selim ediyorlar, hatırımızı soru· 
yorlar. Tam bir fikir teatisi için 
blitün arkadaşlann burada hazır 
buJunmasma lüzum gösteriyorlar. 
Acaba eksiğimiz var mı? 

KAtip, kısa bir ıualin bu ka
dar uzun surette tercüme edil
mesine hayret etmekle beraber 
ellerini pantalonuna sokarak ve
rilecek cevabı heklemiye koyuldu. 
Miilteciler (!) düşünüyorlardr. 

Vatan haysiyetini tanımıyan1ar, 
vatan menfaatini takdir ve tebcil 
et.miyenler, yoldaş ve meslekdaş 
hukuku mu gözetebilirler?. Bina• 
enaleyb kimse geri kalmlŞ bir 
arkadaş ve kendi zaamJarJDca 
hayab tehlikede bulunan yoldaş 
göremiyordu. Nefislerini emni
yette görmekten memnun idiler, 
artık istirahate ermişti)er. Başka 
insanlan tahattur etmeyi bile 
ahmaklık sayıyorlardı. 

Hocanm Düşüncesi 
Yalnız Konyalt Zeynefabidin 

Efendi öksürdü: 
- Bizim çocuklar var. Sefir 

Cenaplanndan onların dahi mül
teciler listesine kaydolunmalanm 
ve buraya getirilmelerini rica 
ederim. Bir kül döken, dört kız, 
bir de bizim amca oğlu. Ceman 
alb niifustur 1 

Koca yobaz, mültecilere yev
miye verilirse kendi hesabıea 
çokça bir rakam temin etmek 
istiyordu. Ayni zamanda bekar 
olarak bayata atılmayı göze 
alamıyordu. Kadmsız hayat, onun 
için zerdesiz pilav kadar tatsızdı! 

Arkada~ından Geri Kalmıyacak 
Mustafa Sabri, dostunun bu. 

ince dUşüncesini ıeıinsediği için 
derhal ağ2.mı açtı: 

-Ben de ailemin getirilmesini 
isterim, Milliciler, belki hmçlarmı 
ıonlardan çıkarırlar! 

Riza Tevfik, bu iki büyük 
liderin dileklerini tercümeye ha
z1rlanırken kısa. boylu bir hoca 
ilerledi: 

- Ali Galip Bey var. dedi. 
uzakta oturduğu için kendisini. 
haberdar edemedik. Galiba muh
tefidir de. Ben, münasip ise. 

gideyim'" O fedakar arkadaşa 
bulup bu beytülemane geti
reyim! 

Bu hoca, Darülhikmetülisl4-
miye azasmdan meşhur Rasim 
Efendi idi. 31 Mart hadisesinde 
bilfiil asileri teşvik ettiği için 
idama mahkum olmuş ve btr yo· 
lunu bulup kurtulmuştu. Şöhret 
düşkünü bir adamdı. Her yerde 
•c her vesile ile kendisinden 
bahs\llunmasını isterdi. Bu hırs 
yü2ündeo kırmadığı koz, ve kır
madığı pot kalmamışb. O dere
cede ki Kurandan ayet çıkarıl
dığını iddia ederek meusup ol-

r----1 
Hoca Mühiın İşlerinde 

Mutlaka Bir Defa 
Fala Baktırmak 

J tiya dındaydı 

duğu hocalar zümresini bile aley
hine ayaklandırmışb. 

Fala Bakahm 
Bu adam. " heytii!eman 11 na

mını verdiği şu ecnebi sef areta
neye girelidenberi ebleh bir dü
şünceye kapılmıştı. Hürriyet ve 
itilaf Fırkasının elebaşılarından 
bulunmasına ve bu itibarla nefsini 
vatana karşı mücrim görerek 
haklı bir cezadan korkmasına 

rağmen şu iltica keyfiyetinde bir 
uğursuzluk hissediyordu. O, fal 
açtırmadan ve remil attırmadan 

hiçbir iş görmezdi. Milli zaferin 
tahakkukmıdanberi çok scrsemleş
tiği için iyi bir fal açhramamışh. 
Şimdi Ali Galıbi ileri sürerek 
oradan ç•kmak, ta Eyüpte oturan 
bir falcıya gidip remil döktür
mek istiyordu. Eğer o falcı şu 
ilticanın hayır doğuracağ·ıru söy
lerse geri dönecekti, aksi takdir
de evine kapanacaktı. f şte bu 

emniye ile yalan sl>ylemiş ve 
hiçbir suretle sevmediği Ali Galip 
Beyi getirmek bahanesini ileri 
sürmüştü. Halbuki Riza Tevfik, 
o adamın, yani Ali Galibin itilaf
cılar namana vukubulan iltica 
tek1ifine karşı: [ Ben fail değiJ, 
münfeil vaziyetindeyim. Cilrmüm 
kuvvede kalıp file çıkmamıştır] 
tarzında medrese ağzı bir cevap 
verdiğıni ve bililtizam oraya gel· 
mediğini biliyordu. Binaenaleyh 
hoca Rasime cevap verdi: 

- Onu aramıya lüzum yok. 
Çünki gelmek istemiyor! 

Öbürü behenıbal falcıya git
mek istediği için ısrar etti: 

- Giderim ve biizniJlah ge
tiririmr ( *) 

( Arka.ı var) 
-------
( *) Ali GaJip, esbaLt Kay1eri 

ıncb'usudur. Damat Ferit tarafından 
Haı·puta vali tayin olunmut ve 4 
eylül 33S te Sıvaata ilk milli kon• 
grenin aktolunması üzerine nıü1eJlah 
bir kuvvetle Sıvasa gitmek Ye kon
greyi dağ•tmak emrini almıştı. Mer
kum, bu emri infaza hazırlanırken 
Gazi Hazretlerinin emirlerlle takibata 
uğradı, Halebe kaçta, ondan l.tan• 
bu!a geldi. 2200 lira harcırah aldı. 
Bilahare tevkif olunarak ve yüz elli· 
lik listeye ithal edilerek hudut ha
ricine atılmışbr. 

D:inya Işığını Görmi
yenler Arasında 

{ B:uı tarafı 1 inei •ayfada ) 

getirmiştir. Bu mektep tam bir 
mükemnıeliyeti hai:ı olmak şöyle 

dursun, o zamana göre bile 
çok iptidai biv müessese idi. 

Terbiye denilen lüzumlu işe 

burada biç ehemmiyet verilmi· 

yordu. Yapılan iş sadece sağır 
ve dilsiz!ere parmak işaretlerile 

okuyup yazma öğretilmekten 

ibaretti. Bu mektep ilk vaziyetile 
927 senesine kadar devam etmiş, 

o zaman blikumel bu işin bu 

şekilde yürütülmesinin doğru .ola

mıyacağmı tesbit etmiş ve mek· 

tehi kapatarak mevcut talebesini 

lımirdeki mektebe göndermiştir. 

Karş&yakadaki mektep ( 923 ) 
senesinde tesis edilmiştir. Tahsil 

müddeti ortamel~teplere muadil 

olarak yedi senedir. Bu müddet 

ı.arfmda mekteple bulunan sağır 

dilsizlerle körler tam bir orta 

mektep tahsili alır. BütUn umu· 

mi malümab ve mtispet ilimleri 
öğrenerek hayata tahsilli ve sıh
hatli bir vatandaş gibi atılır. 

Bu mektebe devam eden 
bütün sakat çocuklar, dünya 

ışığım, renk denilen şeyi bi1-

miyen ve görmiyen yavrular, 

diğer sıhhatli çocuklar gibi 

okuyup yaımıya ve söylemiye 
mecburdur. 

Milesst"se müdürü doktor 
Necati Kemal Bey bana bu iza· 

hata verdiği ıırada son cümleyi 

slylediktea ıonra bilhassa dedi ki: 

\ " - Evet, sakat çocuklar da 
tam uzuvlu çocuklar gibi oku· 
mıya, yazmıya mıı:cburdur. ,, 

( Yarın: insanlar niçin 
dilsiz olur ? ) 

Bir Hırsız Çetesı 
Yakalandı 

Bat tarafı l inci sayfada ) 
Çete, çaldığı hayvanları, Mer

kezefendinin ücra köşelerinde 
bulduğu evlerin izhelerinde sak· 
lıyor ve hergün birkaç tanesini 
keserek etlerini Şehremini, Top
kapı ve ci\'arında satıyordu. Başı 
ve ayaklaranı da Merkezefendide 
tedarik ettiği bir evin iki kuyu
suna atıyordu. Bu kuyular, bir· 
çok koyun, keçi, öküz ve inek 
baş ve ayaklari)e dolu bulunmuş· 
tur. Deriler henüz bulunmamışbr. 
Satılamayan etler pashrma ve su
cuk yapılmıştır. Bunlarm, aşardık· 
ları bir takım merkep ve beygir· 
leri de halka sathklara kuvvetle 
zannediliyor. Hayvanlar ayn, ay· 
rı evlere saklandıkları için şim
diye kadar ancak ( 15) koyun ve 
keçi bulunabilmiştir. Yakalanan 
keçiler arasında sabık hakimler
den birinin iki keçisi de bulun· 
muştur. Bunlar dört tane imiş 
fa kat hırsızlar ikisini kesmişler. ~ 

Y eniNeşrigat 

Onar Mısra 
Yaşar Nabi Beyin ekserisi 

gayrimünteşir 24 şiiri bu isimle 
bir kitap halinde çıkmıştır. Na
şiri Muallim Ahmet Halit ki
taphanesi, fiyatı 25 kuruştur. 

Birçokları Hindu lisanını kul
landığım için heni tebrik ettiler. 

- Hatırfadrğımıza göre böyle 
bir içtimada Hindu lisanının 
kuJlamfması ilk defa oJarak va· 
kidir, dediler. Fakat Kral veki
linin hazır bulunduğu bir Mec
liste, memleketi alakadar eden 
bir meselenin konuşulduğu sıra· 
da Hindu lisanmın ilk defa ola
rak ve tesadüfen kullanılmış ol-

duğunu öğrenişim izıeti nefsimi 
kırdı, kendikendime karşı küçük 
düştüğümü hissettim. 

Bu gibi küçük hadiseler ile 
Hint milletinin ne sefil bir vazi
yette bulunduğunu artık daha 
ziyade anlıyordum. Bu itibarla 
konferansta söylediğim tek cüm
lenin benim için büyük bir kıyw 
meti oldu. Artık gerek konfe· 
rans, gerek orada müdafaa etti
ğim noktai nazarı unutmaklığı
mın ihtimali yoktur. 

Konferans dağıldıktan sonra 
benim için yapılacak iki tane 
mühim iş vardı. Bunlardan birin· 
cisi Kıral vekiline bir mektup 
yazmaktı. Bu mektupta konfe
ransa niçin iştirak ettiğimi, ne
den hükumete zahir olduğumu 

anlatacak, ayni zamanda Müslü
man Hintliler tarafından ileri 
sürDlen haklı talepler üzerinde 
duracaktım. Mektubu yazdım. 
Fakat bu kağıdın gecik· 
mesinden korkarak postaya 

vermek istemiyordum. Elden 
göndermeyi müreccah görüyordum 
Bu maksatla mutlak surette na
muslu ve dilrilst bir adam bul· 
mak lizımdL Andrenes ile 
Rudra bana pek yakından tanı· 
dıklan Cambridge heyeti azasın
dan muhterem Mister .. lre
landu ı tavsiye ettiler. Bu zat 
kendisine teklif edilen vazifeyi 
kabul etti. Fakat evvelemirde 
mektubu okumak, münderecabnı 
beğenmek, fikirlerine muvafık 
bulmak şartile. 

Bizce mahzur yoktu. Mektu
bu okuttuk. Beğendi ve vazifeyi 
ifa,a amade olduğunu söyledi. 
Kendisine şimendifer için ikinci 

mevki bir bilet ücreti verdik, 
almadı, üçüncü mevki bilet Uc
retini kafi gördü ve yola ç.lkta. .. 

Burada vazifemin ikinci kısmı 
gönüllü asker toplamaktı. Fakat 
bu kofay olmadı. Halk bize 
eoruyordu: 

- Siı sulh ve sükun tarafta
nsmız, nasıl olur da bizden 
silaha sarılmamtzı istersiniz ? di· 
yordu ve ilive ediyordu; 

- Hükumet bizden yardım 

istemek için bize ne gibi bir 
iyilik yapmışbr? 
Memleket memleket dolaşıyor, 
yer yer içtimalar tertip ediyor· 
duk. Fakat her içtimada tophya
bildiğimız gönüllülerin adedi ni
hayet iki kişiyj geçmiyordu. 

• Bu şekilde çalışma sıhhatimi 
bozdu. Yatağa duştüm. Dizanteri 
başlamıştı. Dehşetli sancılar için· 
de kıvranıyordum. işte tam bu 
s11adadır ki Almanyanm mağlôp 

- Arhk gönüllü cemine lü
zum kalmadığını bildiriyordu. 
Hastahğım iyileşmemişti, yavaş 
yavaş kendimden ümidimi kesi
yordum. Fakat bir gün doktor 
Tadwalker yanında Maha.rastra 
adım taşıyan bir gençle beni 
görmiye geldi, bu genç bbbiyeyi 
bitirmişti, fakat henüz diploma
smı almamıştı. Buz ile hususi 
bir tedavi tarzı keşfettiğini 
iddia ediyordu. Hayattan ümidimi 
o kadar kesmiştim ki üzerimde 
tecrübe yapmasına müsaade et
tim. Tecrübe muvaffak oldut iyiieş
miye başladım, bu sırada elime 
bir gazete geçtit bu gazetede 
Bingale eyaletinde bir kargaşahk 
çıktığı, bu kargaşalığın sebebi 
hakkında 
tahkikatta bulunmıya memn 
edilen Rowlat komitesinin çok 
şiddetli tedbirler tavsiye ettiği 
yazılı idi. Bu tedbirler arasmda 
e,hasm bilamuhakeme tevkif 
ve hapsi bile vardı. Derhal ar• 
kadaşlarımı topladım. Çiftlikte 
vaziyeti tetkik ettim ve bütün 
Hindistanda bir menfi mukave
met cereyanı uyandırmıya çalış
mayı kararlaşbrdık. Hareketin ba
,ına Banleer geçti. Fakat maalesef 
bu hareket f a2la şiddetli oldu. 
lık defa olarak firenlerİ çek
miye mecbur kaldık. Maamafilı 
İngilizlerin daha dün kendisinden 
yardım beklediği bir millete, ken· 
diıi için asker veren bir halka 
kartı reva gördilğü zulüm taham· 
mül edilir şey değildi. Bu iti
barla firenleri çekmemize rağmen 
Hindistanda medeni isyanın to-
humları ablmışh. Bu hareket gittiJ. 
çe büyüyecekti. Fakat bu noktada 
bayabmı anlatmaya nihayet ve
riyorum, çünki hadisabn bundan 
sonrası son zamanlara aittir. Ve 
onları anlatmanın 
gelmemiştir. 

SON 

zamam da 

.__..Şayanı dikkat ... _ 
bir teklif 

Yalnız 75 kuruş gönderiniz. 

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

dahildir. FOTO FRANS 
hkl!Jcaddl'ıl No. 128 Beyoı}'lu 

..................... 
,.otoira/ Talılili Kupomı 

T:ıbiatlni:ıl ISğreoıno~ latlycıu ı 1. ı 

'olojrafııınıt 5 adet lupoıı d s lıit· 

li•le tönderiııh. Fot0ı,fralııııa MI'., ı 
~blıil. ve iade edU!lle&. 

---'-----------.-------~~---\1\ın1 meale'< 
,·e.ya u.n'a~ ' 

Hangi ıu:ıllrin 
CeY•bı ! 

Foto,::rai illlİ!;ar 

1 
eJecell mi ! 

Fetojrahı:ı klifeaJ 30 kıırqluk p~ ~ 
mu"kabHinde .ıröndt-rllebilr. • 
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Y 0N1 PAMUK IFLOŞ iplikleri 

Bayar 

Büker 

Pamuk 

1 
Büker, Kasarlar 

Pa a r ( Merserize 
l Eder.) 

Grizet Yapar. 

İpek ve rün 

1 
1 
1 

1 

1 

Boyar 

Büker 

-

Bezleri 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

SA TRA T 

Himayeyi SA 

ağaza Ve Bodrum 
Galatada tramvay caddesinde 

Mimar hanı altında gayet büyük, 
arka ciheti dahi sokak, iki yüzlü 
her işe elverişli, mağaza tahtında 
vasi bodrumla berabar kiralıkbr. 
Görmek istiyenlerin han Odaba
şıhğma müracaatları. 

"ayyare Piyago MUdUriyetinden 
30. 000 Lira isabet eden 18371 

r·\maralı biletin parçaları lstan• 
oul, Bursa, İzmir ve Eğridirde 
sahlmıştır. 

15. 000 Lira isabet eden 9924 
numaralı biletin parçaları İstanbul, 
Akhisar, Geyve, Yozgatta ıatıl
mışhr. 

10. 000 Lira isabet eden 13066 
numarala biletin parçaları f stanbul, 
Mudanya, lunir ve Merzifonda 
sablmışbr. 

Testı tıuıht ısss 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,00 rank 
idare Merlrnzi: İST AN BUL 
TÜRKİYE' deki Şubeleri: 
GALATA lST AN BUL, IZMIR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 
YUNANISTAN'dalti Subeleri: 

' 
SELANIK, ATINA, 

KAV ALA , PİRE 
Bilümum banka muamelfıtı. Kredi 
mektupları. Her cins nalc!t üıerino 

heanp küşadı. Hususi 
kualar icarı. 

an ray 

Evliyazada 
NUREDDiN 
ecı.a ve ıtriyat 

deposu 
İstanbul 

Bahçekapı 

• 

ız. 

mtistoh
zaratını 

• ullanır-
lar ••• 

Şubat 14 

T ürkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve en nefis yağıdır. 

Hastalıklarda içilir. Ye

meklerde ve 1alatalarda 
Jezıı:etine payan yoktur • 

A An iZ I 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yüz lira yemeğe masraf edeceği
ı:ıize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı 
alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeymız. 

Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. 

Hastanesinde 
Muayene Günleri 

Gillhane hastanesinde meccani muayeneler 
bazırlanmışbr. Listeyi aynen yazıyoruz: 

için bir list 

Hastalıklar Muallimlerin İsimleri 
Cilt Hastalıkları 

Cumartesi: Kulak, boğaz, burun hastalıkları 
İdrar yolu haıtahklari 

Muallirn Talat Be1 
Muallirn Sani Yaver Beı 
Muallim Fuat Kamil 801 

--------------------~ 
Pazar 

Göz hastalıkları 
Dahili hastalı ·lar 

Muallim Niyazi ismet Bey 
Muallim Abdillkadir Bey 
Munllim Nazım Şakir Boy Akıl ve li~nir haatnlıklan 

Hariciye hastalıkları 
: Kulak boğaz burun has. Pazartesi 

Muallim Murat B. 
Muallim Sani Yaver B. 
Muallim Şemıettin B. Maallj v. tedavil mihaniki 

Sah 
Kadın ve doğum hastalıklara 
Dahili hastalıkları 

Muallim Refik Münir Be1 
Muallim Süreyya Hidayet B 
Muallim Fuat Kiimll Bey idrar yolu hastalıkları - Muallim Nazım Şakir B. 

Çarşamba: 

Akıl ve ıinir hastahklar 
Röntgen muayenesi 
Göz hastalıkları 

" Şükrü Emin B. 
Muallim Nlynzi İımet 8. 
Muallim T lit 8. Cilt hastalıkları 

Masaj ve tedavii mihaniki 
Perşembe: Hariciye hastalıkları 

Kadın ve doğum hastalıkları 

Muallim Şemıettin B. 
,, M. Kemal Bey 
" Refik Münir Bey 

I· 

KOLAYLIKLA~-

AL A CA öG E U ULÜ 
Maarif Vek letlnla 1 - 4 - 931 Tarih Vo 78S Numaralı Kararll• Gazi Mualll 

Mektebi, • BütUn Llaelerle Orta ekteplerhnh:e Kabul Olunmuttur. l93V32 

Dera Senesi Reıınl Kitap Liıtealnln 13 Uncll ıayfaeu:ıda 114.n olunmaktadır. 

Müellifleri : 

H. SANDER 

Almanca, Franı:ı:r.ca •• Edebiyat 

Muallimi 

1 mcı Kısmı 40 Kr. 
2 

. . 
Kısmı 50 ıncı ,, 

3 üncü Kısım 70 " 
3 kıımıı bir yerde 150 " 

TAHSİN ABDI 

lzaıfr Llı ıl v Orta Mektebi Alaıaıaq 

ualllınl 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
Muallim Rehberi 160 " 

olmakla beraber Muallim B. ler• 
Ucretal:ıt verilir. 

ikinci Tabı adedi: 21,000 HUsnütabiat Matbaası - ISTANBUL. 
Baınldızı vo aatıldı~ yer 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
seyin Naşi 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hiltıliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İst. 22622 

Cilt ve ıtilhrevi hnstalıklar Mütehauıaı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

lstanbul emraı.ı zühreviyo 
dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşısmda No. 71 

Çocuk hastalıkları mütchan11ı 

Dr. E İRA İS EKREM H . 
Be)•oğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. ..2-196 

Senelik faiz 
kumüsyon 
yüzde 12 

Emlak terhinine mukabil PARA 
VERiLiR. S at 9-12 arasında tnpu 
ııenedinizi alıp lstanbul, Bı:.hçekapı 
4 üncü Vakıf han Aamakat 29 nu• 
roarada UNION KOL, T adresine 
mürecıınt ediniz. 

Y cvmi, Siyasi, Havadis 
gazeleıi 

idare . Is tan bul: Eski Zaptiye 
• Çatalçeşme sokağı 25 

Telefon lstanbul • 20203 
Posta kutusu: İstanbul • 741 
T elgı af: lıtanbul SONPOSTA 

ABONE FİATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 " 

1 Sen 
6 Ay 
3 " 
1 " 

270.1) Kr. 
1400 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruoluk 
pul ili.ivesi lazımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Son Post Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rarıp 
Netriyat üdürü ı Selim Raııp 


