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İNLİLER SİLAHLANIYOR 

r 
Fransa Mühimmat Fabrikalarının 

Hisse Sen tleri Yükseliyor 
Londra, 15 (Hususi) - Japon 

hUkumetfoin İcgilt re ile Ameri· 
ita tarafından yapılan müşterek 
tavassut teklifini, bu gibi hadi· 
selerde şimdiye kadar alışılmamış 
bir sertlikle reddetmesi burada 
evveli hayreti, sonra da endişeyi 
hıucip oldu ve derhal : 

- Japonyanın bu derece kat'i 
bir battı hareket ittihaz etmesi 
için büyük devletlerden birinin 
mlizaheretinden emin olması icap 
ettiği düşüncesini uyandırdL Tam 
bu sırada da Japonyanın Fransız 
1nühimmat fabrikalarma mllhlm 
ıiparişler verdiği. Hoçkis şirketine 
bir milyon alb yllz bin lira kıy· 

etinde makineli tüfek, Şnayder 

rketine ğır top, Röno irketi-
de tank ısmarladığı işidildi vo 

hakikaten bu yilzden Hoçkia şir
keti eshamımn ( 1,050 ) franktan 
( 12 30 ) franga, Lorren şirketi 
abammın ise (76) franktan (105) 

fr ng fırladığı tespit edildi • 
Bu iki hAdiseden çıkarılan 

atice Japonyayn müzaheret va· 

' 

1 
faza için tavassutta bulunmak 
istedikleri Bırada Fransanın bu 
harekete iştirak için tereddütte 
bulunduğu hatırlanmıştır. 

Bu vaziyet karşısında Japon· 
yanın Fransa ile gizli bir mua
hede ktettiği tahakkuk ederse 
Amerikanın da Çin ile mllmasil 
bir muahade aktine tevesslll et· 
mest ihtimalinden endişe edil· 
mektedir. Tahmin edildiğine göre 
Japonya ile Fransa şu esas nze
rinde anlaşmışlardır: 

Fransa japonyanın uzak şark 
siyasetine milzaharet edecek, 
buna mukabil Japonya da Akvam 
meclisi işlerinde Fraosanın iste
diğini yapacakbr. 

Son Posta: Yaşa n Sulhi 
Çin ve Japon mficadele:ıl bU

ttın şiddetile devam ediyor. Ge
Bf r lngfliz fabrikasJDda yapılan, fakat len telgraf haberleri şunlardır: 
kime satıldığı belit olmıyan top yı~ını Londra 14 - Şanghaydan 

bildiriliyor: Şimdi artik Şanghay 
mıntakasındn bDyük bir harbin 
patlaması heran bekleniyor. 

deden devletin Fransa olduğudur. 
Filhakika lngiltere ile Ame• 

rikanın japonyada sulhn muha· ( Dev mı 8 inci ıayfad• ) 

Es at 
• • 

ı 

aşa Topt 
i Kaçıraca 

ninin -Bugün 
Hafla 

lardı . A~ıkhr 
Ailesinin Müracaati 

Zabıtası Himaye 
Üzerine İstanbul 
Tedbiri Aldı 

Esat Pş. Top
tanı ismi bu 
nıemleket için 

yabancı değil· 
dir. Balkan har-

•ine iştirak eden, 

lşkodr miidafa· 
asında bulunan, 
ıonra Arnavut· 
luğun siyasi en· 
trikalarına ismi 

. '(\p•.J,,)I~ ( ı 

•).., ...,ı{.J '.,, . .t\p \ 

karışan paşa, 

mütareke ırala· 
randa Pariste 81· 
dürüldil. Kendisi 

Türk tabüyetin
de idi. Mallarına 
d vazıyet edildi. 

Haber aldığımı-
la göre, Esııt Pa· 
tanın lstanbulda 

• • r . ~ "' .. \. . 
\. \ 

bulunan torunu 
Snlib Bey, bu Kıral Zogo n~mına sar~g "azırı tarafından 
alın liti'k varısl re 'Clerılen cevap 

· u mez po a 
ihtirası neticesi buradan kaçml
lllnk istenilmiştir. Aldığımız ma• 
itimat ve yaphğımız tahkikabn 
•eticeai şudur: 

Esat Paşa vurulduktan sonra 
( 1 O) milyon lira kıymetinde men· 
kul ve gayrimenkul mallanna 

( Devamı 8 inci aayfada) 

Y eşilköy rasat merkezinden 
aldığımız mulOmata göre bugün 
hava açık olacak, rUzgAr muta· 
vassıt şiddette mütehavvil olarak 
esecektir. Dün en z hararet 
nakıs 2 ve en çok har ret to 
zait 5 dir. 

Sogul< Dalgası 
Paris 14 - Fransanın büyük 

bir kısmında bilhassa Kot Da· 
yün'de şiddetli soğuklar vardır. 
Burada hararet nakıs ( 23 ) de
receye diiş~~ştnr. İtalyada 
Teristo havalısı de mlltlıiş 80 • 

ğuktur. ---
Fransız Kabinesi --

Bir Buhran Arifesinde Mi 
Bulunuyor? 

Pnris J 4 - Hükumetin umu· 
mi siyaseti hakkındaki istizah do
layısile Ayan Meclisinin salı gün· 
kil, celsesine fevkalAde ehemmi· 
yet verilmektedir. Meb'usan Mec
lisinin intihap kanununu kabul 
etmesi, temerküz siyasetine 
taraftar olan Ayan Meclisi ile 
arasındaki ihtilafı arttırmıştır. 
Muhalif gazeteler kabinenin dev· 
rilmesindcn Omitvardırlar, hatta, 
bir kabine buhranı değil, iki 
meclis arasında bir ihtillf tahad· 

1 
düsünilnde mümklln olduğunu 
yazmaktadırlar. 

insan Sesini Duyamı
Arasında yanların 

~~~~---·~~~~ 

Dilsiz, Esasta Dilsiz Değildir. Sağır 

Olduğu İçin Dilsizdir 
-3- Yazan: Adnan 

Sajır, Dllsl2 ve Körler: Me1de1Jlnl11 pluuda kı•ı 
111ağıda .,.kek talebeJI 

İzmir muhabirimizin oradaki( ağır, nün b.ahabna atfen insanları nlç11a 
dUıiz ve körler ) mektebinde yap- dilıiı olduklarını Ye dilıiderln oku· 

t tki._ t 't b d tulmuına alt meaalyl anlatmaktadır& 
bğl e u;a a aı yazısına ugOa • -tr 
d vam ediyoruz. Muhabirimiz yaıı;ı- lzmir ( Husust ) - Mllea-
ıınan bu kıımında, mektep mOdOrO• ( Deva1111 11 inci sayfada ) 

Ha 
A 

Hırsızları D ·· n 
yeye Teslim Edildi 

Maznunlardan ikisi teokl/lıaneg• götüriiliigor 
Rami, Bakırköy ve Merkez Ef. J lif cins hayvanların bugüne ka-

civarında bir senedenberi hayvan dar tesbit edilen miktan (150) 
hırsızlığı yapan bir çetenin ya• tanedir. Fakat henüz tesbit edil-
kalandığını dlln haber vermiştik. meyenlerin miktarı malum değil-
Çete efradı Gostnvarlı Ethem, dir. Çete e~radın~an. ~ir kısmı 
Dağlı Riıa ve refikası Fatma, Adliyeye tesluu edılmıştir. Gllna-
Dramalı Hüseyin, kardeşi Halil na kaçtıktan anlaşılan Dramab 
ile Halilin kaynanası Zehra is- Hüseyin, kardeşi Halil ile Zehra 
ismindeki kadın ve erkeklerdir. Hanımın yakalanmaları için emir 

Şimdiye kadar çalınan muhte- verilmiştir. 



~~~~;:;~~~~==============:!~======~~S~O~N~P~O~S~T~A~--~~~~~~~==~=======.:=============~Şub~at_15-== 

( Halkın Sesi] (Günün Tarihi 

İzmir Rıhbm Şirketi.._ ___________________ .... Yeni Sene Bütçesi 

lsm~~~:ıeŞ~kell, dun Tıbbıadli yerli Mamulibn Fiatleri 150 Milyon Dairesinde Anku•d•n ıelen haberlere srör• 
bir auiiatimal devrea1nden D h u Ol 1 . 93l dewlet bütçc:ai l4S-ISO milyon 
aonra yakaaua1 adaletin p•n-- .f;enı· Alet 'er a a cuz ma ı lira araaanda h•bit edilmektedir Bu 
ıeaine .erdi. MOdlrG, •uha· L~ .... ••ebetle memurlardan yOıde 12 
•ebed.J heeap •erlyOI'. Komf. Adliye Vekaleti ,ehrimlzdeld ı telı•idlye kuilmeısl Jerıiden mevau 

::ibe~; va~:;u::~:.n!:ç:~~ Tıbbladll m&easaeaine bir ront- MiJJj ktısat Cemiyeti Reisi fiatlerİn bahaolmalıtadır. Dilyunu Umumiye 
gen makinesi almak ve hüviyetleri meseleaı halledildiği takdirde o fasla 

karilcrimi:ı bia. tunları p h ) OJd ~ F•k • d d• ait (S) milyoo lira d" yeni bütçedcın 
&~ylediler: anlqılmıyan 6161eri teıhir için a a 1 ugu ı nn e ır çıllarılaeakhr. 

Oım••" a~, c Topkap• .. ,.. a-dı 21) bir ıoğuk bava nndiğı yaptırmak Recep Bey Ankarada 
-hmir rıhbm ıirketindeki suiis- için ( 4) bin liralık tahsisat ver· Evvelki g1lnkD nliabamızda yerli mallarının pahalı aahldığı bak-

timaller bir zincir gibi uzayıp gi· . . M k kında Milli lktuat ve Tasarruf Cemiyeti latanbul Merkezine bUJ Hallı FırkHt Umumi Kltibi Rcc•p 
d. B . k . . mıştı. üessese i i gün evvel Bey 41h Ankaraya witmio:tlr. 
ıyor. u şır etm vazıyeti ata - · b' tk k" • kimseler tarafmdan cikayet yapıldımm yazmı .. ık. Dünkü gazeteler- • y larımzın (yağma Hasamn böreği) yem ır seyyar roıı en ma ınesı ,, 6

• .,.. Adil Bey Gitti 
sözOne pek uygun dücüyor. aJmıt ve faaliyete baılamıştır. den biri bu haberimizin doğru olmayacağı ıeklinde birkaç ubr I L 

1 
le 

1 ., S k h yazıyordu. Fakat Milli İktısat ve Tasarruf Cemıy· eU latanbul Merk·D· ••laar ar Ve i eti mGıte4ım Beuinı nazan dikkatimi celbeden oğu ava sandığı için de pro- .. Adli Bey t•hrimlıde tetkikatını 
cihet; bu kadar muazzam suiisti- jelc:r bazJrl&DIDlfbr. Bir iki güne Reisi Danit Bey ilk verdiğimiz haberi teyit ederek bize ıun- bitirmif, dünlcG trenle Aolcaray• 
mal yapıhrkeo bizim kontrol kuv- ka ' ar münakasaya konacaktır., ları söylemiştir: dönmüttllr. 

•etlerimiz nerede idiler acaba!.. Sandık üatüste Oç ceset alacak " - Halka bayramda üzllm ve incir tavsiye ettik; bazı kimaeler Haliçle Tersane 
MiJlctin dişinden • tırnağından b- ükl"kt ) k M ki J bize aıOracaat ederek bakkallann Oz.iim ve incirin okkasını ( 80 ) fedakirhk yaptığı fU buhranlı uy u e C> aca br. a ne e- F.lye•m Ankarada bulunan bir 

zamanda bu gibi aıüeaseselerimi- rinden başkası yerli mala olarak kuruşa sattıktan için maalesef bayramda üzüm ve incir alamadık- lnriliz rropu HaUçte büyOk bir 
· b I "' burada yaptmlacakbr. larını söylediler. Fabrikaların ela yerli mallannı pahalı ıatbklannı Teruoe inıa11 içio hül<ümete bir zın er ttır ü İfleri yakinaen 

kontrol edilmelidir. Bu ihmal birçok hanımlar ıikAyet halinde bize bildirdiler. teklif yapmafhr. 

hem beş OD vatandqı cesaret· Binde Bir! Hükumetin yapbğı fedakarlığa karşı yerli mala imal eden fabri- Parçalanmış Bir Ceset 
lendirerek bu şekilde mücrim kalarla yerli mahsul satan müesseselerin az bir karla sabş yapıp Din Haskllyde parçalanmış bir 

yapar, hem de hazinenin menfaat- Hayat Bir Ay Zarfında Bu yerli malının revacına temin etmeleri lizımdır." inu11 ceaedi bn1unmuı, bunun Al> 
leri havaya gider. Göril!üyor ki bu beyanat çok açıktır. Yerli mala imal eden mü- duJlah leminde birisine ait olduğu 

.... Nisbette Pahalılaşmıcı. 1 d b anlaıılmı,tır. Katiller benüı '-"aka· .... ~ teşebbislerimiz ve fabrikacılanmız ecnebi ma ma a a iyi rekabet J 
••tala B. Be1azıt Zf)'apap yokuta u laamamı;tır. 
_ idaresizliği yüzünden aon Ticaret Odası istatistik büro- edebilmek için fiatleri mümklin olduğu kadar ucuzlatmalıdır. Esasen Muhtelit Mübadelede 

1 d f 1 w 1 • sunun neşrettiği bir cetvele göre halkm rag· bet ettigw i yerli mallarımız o zaman daha büyük bir iti· zaman ar a e ce ugrıyan zmır Muhtelit Mübadele Komisyonunda 
Rıhbm Şirketini bu vaziyete dü- kinunevvel ayında hayat, teşrini- bara mazhar olur. i~lerln çabuk yürümediği, bitaraf 
lir d k k. ·ktı d- b b sani ayına nazaran binde bir f en eme ı ı sa ı u ran azanın fazla gayret göstermesi 15-

değil, auiistimaller imiş. Çorap pahablaşmıştır. Pahalılık en ziya- Devamsız Talebeleri Bug~ day aiml'elditi kaydedilmektedir. 
aöküğU gibi hergün bir başka de odun, kömür fiatıanndadır. C IAI B G r 
auçlu tevkif ediliyor. Dünya buh- --- J f 1 f e ey e ıyor 
ranı karşısında tasarruf çareleri Valiler Yaln1z Bu Sene çin m- Alıcı Çok Olduğu çin ı, Bankası Umumi MüdürD CetAI 

aranıyor, biitçe k:sıhyor, memur- tihana l(abul Edilecekler Fiatler Yükseliyor 1 Bey Harleiye VekiJimizle Tahrandan 
lanmız, işçilerimiz buhran vergisi JIJIUQl'lz•mlere - - -- AYrUpaya reçmı,u. Celil Bey bb 
Teriyor. Vatan endişesile bu fe- 1!'.l ı l.ı Bir sene mektebe devam edip Şehrimiz piyasuında son gibi- müddet Viyan•da kalmıtbr. Bugün 
claklrlıklar yapılırken bir tirketin lzı·n 1 rerecek sınıf geçmiyen •e ertesi ıene lerde buğday fiatlerinde hisse- teluimize ıelmektedir. 
bu mnhim suiistimalleri yapma- V ~ herhangi bir sebeple üçte iki dilecek derecede bir yükselme Vapur lnh!sarı 
aına imkAn verilmesine dojruıu Maarif Veklleti lstanbul vila- devam nisabını doldunnıyan başlamıştır. Ekistra cins buğday· Huauai vapur kumpanyalarını• 

yetine bir tezkere göndererek talebelerle, iki sene sınıfta kalan lar dün Zahire Borsasında beş it ı&emediti, ıeferlerinl kasmen fqlyorum. 

• Haaaa Fehmi Be7 •ş.a..debafl E.l• 
NwiddiD ••ball•.al 4 -

- Her tnrlil fenalıldann anası 
yoksulluk ve buhrandır. l:ımir 
nhbm şirketi adamakıllı kontrol 
edilmediği için birçok ıuüstimal
ler olmuştur. Bu, pzümllzli 
açmalıdır. Böyle mühim para ile 
allkadar olan birçok mOessese
Jerimiz daha vardır. MeseJ5 
Seyrisef ain ve saire gibi. Geçen· 
lerde burada da bir kömür 
auiistimali olmuştur. Müfettişleri
miz ıeferber edilerek bütün bu 
gibi firketler esulı bir teftişe 
tlbi tutulmalıdır. 

Maharet ıuiistimale meydan 
•erdirmemektir. Çalındıktan son
n hazinenin parası bir daha ıor 
yerine konur. 

Ermeni Mezarhgı Evkahndır 
Sürp Aıop ismindeki Ermeni 

mezarlığı yilzfinden bir dava 
tahaddüs etmişti. Bu mezarlığın 
Beyazıt Veli vakfından olduğu, 
müvenih Ahmet Refik B. tara
fmdan vesikalarla ispat edilmiştir. 

fimdiye kadar muallimlere bir talebeler mektepten ihraç edil- buçuk ku~ &zerinden muamele tatil ettikleri ileri sürülerek bu va-
görmuştilr. Buğday ftzerine fazla ı d ı t t f d hafta mezuniyet verebilmek sala· mekte idi . .... Yalnız bu seneye pur um ev e ara ın •n eahn 
talep olduguv irin dün stok mal- ı L b. ı L l b hiyetini haiı olan vilayet maka- mahsus olmak üzere her iki va· 1' • ınar•• " vapurcu ua n auı 
lardan mühim bir kısmı ıatıl- t .. lıili teklif olunmuttur. 

mının bundan sonra vekabtin ziyette olan talebenin İmtihanlar mıştır. Piyasa akşam llzeri iştahb O K k 
tastikine hacet olmaksızın bir ay kabulü talim ve terbiye heyetince olarak kapanmı,tır. ört aça çı 
izin verebileceğini ve bir aydan muvafık görülmüş ve mektepierc Şehrimiz ihtisas mahkemesi 
fazla mezuniyetler için vekaletin tamim edilmiştir. Saat Hırsızı Tutuldu dlin şarap kaçakcılığile maznun 
müsaadesi almmak icap ettiğini Birkaç gün evvel Divanyolun- dört •apur amelesini hapis ve 
bildirmiştir. Yeni Bir Kaçakçıhk da ıaatcı Kirkor Efendinin dük- para cezalarına mahkftm etmiştir. 

---- Dün lskenderiye seferinden kanından 408 aaat çalarak ka- K ı· Yap 1 k M • 
Hapishanedeki Hadiseler dönen lzmir vapurunda bir miktar çan hırsızlardan Nafi İ$mindeki ana ızasyon 1 mayaca it 
Geçen giln hapishane hadise- kaçak ipekli eşya yakalanmıştır. hırsiz yakahmmıştir. Zabıta diğer . Verilen malumata göre Be-

sinde yaralananlann birçoklnn Kaçakçı olarak vapur mürette- hırSJzların izi üzerindedir. lediye kanalizasyon inpatuun 
hapishane hastahanesinden çıka- batından Recep oğlu Klmil tu- Senelerden Sonra... tehiri için şirketle mOzakereye 
nlmıılardır. Esasen bunlardan tularak polise verilmiş, polis ta- gİrİfllıiştir. 
b ı Beyoğlunda oturan Kiryakidil T b 1 1 . e· T kl"f azı anmn yaraları çok hafıf rafından da mahkemeye aevke- isminde birisi beş senedenberi Ur e er ÇIR ır e 1 
olduğu anlaşılmışhr. Bulunan dilmiştir. ayrı yaşadığı zevcesini hatırlıya- Türing klüp memlekete sey· 
esrar da pek azdır. Elde edilen rak dün gece saat birde zevce- yab celbi maksadile tarihi türb~ 
şişler de hapishane dahilinde On Günde 26 Yangm sinin Sakııağacmdaki evine git- lerden bir kısmının ziyarete 
tenekelerden ve maşa parçala- Geçen 10 gün zarfında lstan· miştir. Zevcesi, kapıyı açmadığı açılmasmı teklif etmiştir. 
nadan yapılmış alelade şeyler- bulda 26 yangın olmuştur. ıçın. Kiryakidis evin camım M "f y k·ı· 
dir. Gerek müddeiumumilik ve çerçevesini indirmiştir. aarı e 1 1 

gerekse hapishane idaresi hapis- Bir Yangın Başlangıcı Şehrimize gelen Maarif Vekili 
hane işlerile pek yakmdan ve Alemdar mahallesinin Şubat Karaya Oturan Vapur tetkikatına devam etmektedir. 
büyük bir hassasiyetle alakadar sokağında ·oturan tütiin inhisari Şirketi Hayriyenin 65 numa- Dün Maarif Erkam Vekil Beyin 
olduklan için hu gibi hadiseler mutemetlerinden Vedi Beyin ralı vapuru dün dalgalann tesiri- riyasetinde toplanmış, muallim 
hemen her hapishanede vukubu- evinden yangıo çıkmış ve sön- le Bebekte karaya oturmuş, fakat ve talebe yaziyetleri tetkik edil-
labilecek mahiyettedir. dürülmüştür:. nufus %ayiah olmamıştır. miştir. 

-============-..-:==-===-==--====-=======-============--===================-==============-==---==-----====:===========-

Pazar Ola Hasan Bey Ve Çirkin Adam J ---Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

t: Komşu - Hasan Bey ... Ben çok 
çirkin adamım... Giizel bir kadmla ev

lendim, ~irkioli;im içime büab~tüo dert 
oldu. 

2: Komşu - Dün aabab, 

karıısına geç.tim, Hasan Bey, 

bakbm, bakbm, ağlawm 

aynanıo 

kendime 

3: Komşu - Ne o ? Hasan Bey. 
dü§ünceye daldın, bir şey söylemiyoraun, 

düşündüiün n~ir? 

4: Hasan Bey - Komşu. ıen kendi 
yüzüne aynada bakıp bakıp ağhyoreun ; 

ya hergtin ıenin yiizünU seyreden lsann 
ne yapar 1 Onu düıünüyonam. 



Hergün 
Dünya 
Umumi Buhrandan 
Nasd Kurtulabilir? 

Y aıan : MuaoHnl 

Roma (Hususi) - Yeni sene
ye henUz girmlt olmakla beraber, 
ıeçen senenin beynelmilel bir 
muvazenesini yapmak çok gtlçtllr. 

Beynelmilel meselelere ve an
lqmalara dair o kadar mliteaddit 
konferanslar arifeıindeyis ki, bun
lar hakkında geçen seneye baka· 
rak btıkim vermek lhım gelse, 
me'yua ve bedbin olmakbtımız 
•uhtemeldir. 
ıL 1932 aeneıi, blltlln dünya için 
nsvkallcle mlihim blc:liaelere ge-
bedir. Cihan harbindenberi ge
çen teneler içinde birçok m6him 
hldlleler oldu, fakat anlmOzdeki 
laidiaeiere llİlpetle onlar buit Ye 
lptb• icW kalır. Şimdiye kadar hiç-
ir millet bugiinkl kadar mlbiin 

Wdiaelerle k~. 
Her tarafta umumi bir buhran 

Yarclar. Evvelce bir millet açhk
tan 6lilrd0de diğerleri haberdar 
bile olmazlarda. Bugün birinin 
fellketi derhal umumun feliketi 
lıalioe iokalip ediyor. 

lkt1sadi Sistem işlemiyor 
Buglln fazla mahsuliimllzli 

lcatlak seneleri için, veya muhtaç 
•illetlere aevk zamanını bekliye-
rek saklıya biliyoruz. Fakat 
bu usul o kadar vüs'at 
kespetti , o kadar pprbcı 
bir şekil aldı ki, artık bopldl 
vaziyeti anlıyamıyacak hale 
ıeldik. 

Birçok lkbsatçalara iktısadi 
makinemizin iflememesi sebeple
riai Wmalannı rica ettik. Fakat 
makinenin neresinde bozukluk 
la9lunduğunu keşfetmek kolay 
olaauyor. Hatta bugllnldl ikt.ıat 
lllalciııeaindea fazla bir fOJ bellı
leaıenln doğra olmıyacaja anla
tılıyor. Yalnız makinede ufakte
fok tamirat yapabiliyoruz. 

Fakat, zaman zaman, bizi 
Jan yolda bırakan bu makiaenin 
aibayet ibti)aamıza yetifip ye
tİfr,ıiyecepıi llOl'IDak zamanı 
geldi, baglbakı allrat, hayat ve 
ihtiyaçlarımıza daha ayı cevap 
•eren yeni bir makine bulama 
llQ? 86yle bir makine bir gtinde 
)'&pıfamaı. Fakat hiç olmazsa 
1932 aenesi bu makinenin yapıl
lllaaıaa doğru bir adım atabile
c.k midir? 

lpizlar Meselesi 
Baaiba8a eD mlhia Ye mu .. 

tacel IDeleleai, ifsider meselesi
dir. Ba mesele bllkGmclarlara ve 
cle.tet aclamlanaa yeni Ye 

aaaıu. vazifeler tahmil etmekte
dir. Qhaki ipizlik evyeJl halkua 
lllilbi• bir bmım muztarip edi
ror. Sonra ela ipizlerin aefaleti 
lıalk uuuacla umumi bir buzur
IUzluk n bedbhdik doturuyor. 

....,..._ birçok mahrumi
yetler Ye labraplar plcmlt bir 
adam mfatile, ipiz kalm11 bir 
amelenin 11brabını yakından bi
lirim • Bu den öyle acıdır ki, 
llllubnak mllmknn değildir • 

Danyada it bulamıyan ve rrzık 
•brıyan 20 milyon ipiz vardır, 

unlardan ekmek bekliyen 30 
lllilyoa iasanı da bu yekiina ilave 
ederseniz, neticeyi korkunç ve 
tehlikeli görmemek mllmkün de· 
lh&d· .. ''· 
L İthı en mühim noktası şudur ki 

u naeaele yalnız bir milletin me· 
selesi değildir. Umumiyetle kap~ 
t&tist medeniyetin kendisinde bir 
1•nhıhk nr ki, bu medeniyetin 
~rtanlmua için, bu batanm kö-

ündea tulıihi llzımdır. ( o..... 1 l iaci •rfadA t 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Sf ıe faik ldm-elere kartı 

lilbalilik tehlikelidir. Mafevkinis 
bu hareketinizi hiçbir saman 
affedemez. 

2 - Uübalillk maduaaauzu tı· 
marbr, b&flnıza ~dcanr. Onlar bu 
hareketi, df ve ihtlraç alimeti 
telikkl ederler. 

Laübalilik 

3 - iltifat ve t•nkit adar, liii
baJilitin de kuUanmuını İfl bilmek 
lizımdır. Ne lillbali olmıyaeatım 

diye iatibdada, ne de dalkavukluk 
ihdaaı yoluna upmamahchr. 

TELGRAF HABERLERİ 

Japon Kuvvetleri Cin 
Ediyor Arazisine 

• 
Meşhur Voşung Istihkimlarına 

Müthiş Bir Taarruz Yapıldı 
Şangh'!!I_• 15 ( A.AJ -

lndo Pasifik ajansının hir 
Çin membaından ögrendi
Aine göre 1000 Japon as
keri şiddetli bir müsade
meden sonra Woşung is
tihkamlarının şimalindeki 
kanal kenarında gerleşmi
ge mqvaff ak olmuşlardır. 

Sanghay, J 5 (A.A) - Japon· 
far konsoloslara vermif olcluklan 
s&ze rağmen hGcum tankları, atır 

toplar ile mücehhez ve allvari ile 
takviye edilmiı k611iyetli kuvvet 
ihraç etmişler ve bu kuwetleri 
beynelmilel imtiyazlı DUDtakanın 
Japonlara mahsus kasınma nak
letmişlerdir. 

Şimdiki halde Wotunı kör
fezinin &btır tarafından japon 
kuvvetleri yoktur n Çinliler mez• 
kür mahalle hakimdir. 

Japonlar k&ferill· _.., tara· 
fma yahm keşif bntferi gön
clerdilderinl iddia etmekte iıeler
de bu iddialan kendilerinin de 

tasdik ettikleri veçhile dün ak
ıamki müsademede 37 yaralı ve 
ölil zayiat verdiklerini kabul et· 
melerile iptal edilmektedir. 

Cenevre, 15 (A.A) - Şang
haydaki konsoloslar tahkik komis-
yonundan gelen ikinci rapor 
bilhassa 3 Şubattan beri hali 
harbın açıkça mevcut bulundu
ğunu mesuliyetin hangi tarafa 
tevcihi icap edeceğinin çok miif
kll olnuğunu ve hakiki bir mtl-
tarekenin hiçbir vakit Yiicut bul
madığını beyan etmektedir. 

Şanghayda Yerleşen lngiliz T apçlılan 
Bombardıman Emri Bekliyorlar! 

Londra, 14 ( D. Hususi ) - ı takdirde ecnebilerin can 1 Çin ve Japon kuvvetleri arasın-
Şanghaydan bildiriliyor; ve mal huıuaun~a i&recekleri da bir topçu dOellosu başlamıte 

Çin Hariciye Naçan Şangbay· zarardan mes'uliyet tanımaya• br. Çin mermileri beynelmilel 
daki ecnebi kuvvetleri kumandanı cağı~ı bildirm~· Kumandan mınt~aya diiştliğü için Miralay 
olan İngiliz Miralayı Fleminge Flemıng bu teklifi tiyle karp- Fl~mıng bu vaziyet devam etti-
mGracaat ederek Japon kuvvet- lamııtar: . ti takdirde lngiliz topcularınıa 
leri beynelmilel mmtakanın bir .. - Çin askerlen bu takdirde Çin bataryalannı susturmak için 
lmmmı ftaslllhareke olarak kul- karşılannda beynelmilel askeri emir alacağını bildirmiştir. 
lanmakta devam ettikleri takdir- bulacaklardır. " . Beynelmilel mıntakada bu dil· 
de Çin kuwetlerinin bu mevzie Bu cevap beynelm~el mmta· ello neticesinde bir Amerikab 
klU'fl harekete pçmek mecbu- kada bir m&ıademenan inGne ve bir de lngiliz kadına yaralan-
riyetinde kalacaklannı, bu geçmiıtir. Fakat biru IODra IDlfbr. 

~~~-=--=---=-~~------~~-----~~~-

Millet Meclisi Genç Takım 
Bugün ilk lçtimaını 

Aktedecek 
Ankara, l 5 (Hususi) - Millet 

Meclisi bugtln öğleden sonra bu 
devrenin ilk içtimaını aktede
cektir. Rumamede Sırrı Beyin 
lkbnt ve Ziraat Vekiletlerinden 
hariçten getirilen araşit yağlan 
hakkında bir sual takriri vardır. 
Vekiller Heyeti dlin toplanarak 
bazı işler etrafında g&rBşmüşttir. 

lzmirde Bir Defa Daha 
Mağlup Oldu 

lzmir, 15 (Hususi)- latanbul
dan gelen genç futbolcOler don 
d6rdüncü ve IOD maçlanm teb· 
rimizdeki ecnebi futbolc:nterin 
teşkil ettiklv' bir muhtelit ta· 
kamla yapblar. Maç çok hararetli 
geçti, fakat lstanbul takımı 4. J 
yenildi. 

Kontenjan 
Üçüncü Liste Perşeınbe 

günü ilin Edilecek 
Ankara, 14 - Üçüncü itha

llt listesi Vekiller heyetinde 
tetkik ~~il~iştir. ~isteler bu ayın 
on sekızıncı günü ılan edilecektir.! 

Malagada Zelzeler 
Malaga, 14 - Biri birini takip 

eden kısa ve kuvvetli zelzeleler 
olmuştur. Nufüsça zayiat yoktur. 

İSTER /NAN, /STER iNANMA! 
Üç sene evvel yine bu mevsimde mfitbit kar yat• rek • makineye de vazifesini iJ:ı sırası ge!di. Makineyi 

mış, so~akl~r l'.eçil,mez hal almıştı da, Belediye bir garaıdan çıkardılar, yürütmek istediler. Fakat makine 
kar makınell getirmıye karar vermiıti. Arandı taran- l t dl 
dı, 18 bin liraya bir kar makinesi 1retl1'tlldi. na e yor, yilriimGyordu. Nilıstyet sorup sorufturdu• 

Fakat, lstanbulda kar aenede bir iki defa yafdığı lar, ve Ötfendiler ki, bu makİile ancJk kar 20 santinı 
ve yağan kar bir gilnden fazla du.rmaclıj'ı için, o kahnlıttnda bir tabaka teıkil et iti zaman iıliyebllir. 
gün bugün bu makine)i lcuHanmata ihtiyaç hlsıl Bunun Gzerine karan dab'I bol yağacağ'ı b'r ıamanı 
olmamışb. be!'lemek ibc,. makineyi tekrar istır.lhatrı· ına 

Evvelki filn •akaklar karla kapanınca, bu muba· rötürdOltt. 

iSTER iNAN, IS.TER iNAN.MAi 
1 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

iz mir 
Rıhtım 
Şirketinde 

-

•------·---P. S. --ı 
Emin Bey isminde birisi İzmir 

rıhbm ıirketine komiıer tayin 
edilmiı ; fakat ıirketle uyupn 
bu Emin Bey, türlü IUiistimallere 
göz yumar, bolca bir bafıtil abr, 
Avrupaya kaçar ••• Belki de timdi 
Londranın muhtqem otellerin· 
den birinde, arka Gatll uzanmıt. 
bir Havana tlittOr&yor Ye Tlrk 
gazetelerinde bu rezalete dair 
verilen haberleri, keyfinden aslık 
çalarak olmyor. Arbk Şarlok 
Holmslerin iti yolma, doku 
milyon nüfuslu Londra şebrinin 
kalabalığına ve sisine karaşan bu 
zati aruınlar, bulsunlar. Onu 
geçelim. 

Fakat bu haziae 10yguncula
nna karta bir miicadele açılmasa 
IAzımgeldiğini yalnız ben, bu 
sütunda, kaç kere, kaç kere 
yazdım. Kaçakçdar, 1e11elerden
beri, hazineden her yıl eW 
milyon lira aırıldaclıktan ve atı 
alanlar Osk8dan geçtikten sonra 
gayrete geliyoruz. 

Yine de geç kalmış değiliz. 
Ortalığı ş6yle bir kuvvetlice ta• 
rayabilsek hazineye kim bilir kaç 
milyon yeni varidat temin ederiz. 
Fakat •• şey •• pardon... Belki de 
hiçbir tarafta ıuiistimal yoktur, 
belki de ben yanılıyorum ve 
Emin Bey de bütün gazetelerin 
yazdıği gibi çalıp kaçmam1fbr, 
A vrupada bazı işlerini tesviye 
ettikten sonra, günlln birinde 
çıkagelecektir. Rıhbm işlerini 
anlamak için oralarda bir tetebbu 
seyahati yapmadığı ne malum ? 

Bir Casusluk 
Bu Arada Bize De 

iftira Atblar 
Atina, 14 - y.gudaki ismin

de matruf bir bahriye zabiti 
Y wum bahriyesine ait gizli vesi· 
kalan satarken yakalanmışbr. 

Hldisede Tilrkiye sefarethanes~ 
nin de methaldar olduiu ileri 

sürülmüşse de sallhiyettar makam
lar bu iddianın tamamen uydurma 
olclujuau kati olarak s6yle,mif
lerdir. 

Kadın 
Kavgası 

Din gece Mellhat isminde 
bir kaclanla Gç Macar bclıaa 
Beyoğlunda Papağan banada bir 
prkı meselesinden kavga et
mitler Macar kalan TOrldliğii 
tahkire yeltendikleri için yaka· 
Janauflarchr. 

Halk Evinin 
Küşat Resmine 
iştirak Ediniz 

Ônümhdeki cuma günü, 
memleketin her tarafında ol
duğu gibi şehrimizde de {Halk 
Evi) nin küşat merasimi ya
pılacaktır. ( Halk Evi ) genç
lerin kendi evleridir. Cuma 
güoü bütün gençler ( Halk 
Evi ) niu küşat merasiminde 
hazar bulunmab Ye derhal 
aza k•ydedilmelidirler. Halk 
Evleri binat gençler tarafın· 
c:lea idare edilecektir. 



4 Sayfa 

Kulaıımıza Çalınanlar 

Yirmi Yedi Katip 
Geçenlerde ölen romancı Ed

ıar Vallas ıayet vulut bir mu
harrirdi. O kadar ki başının içinde· 
ki mevzuları kAğıda geçirebil· 
mek, yazdırabilrnek için tam 
yirmi yedi kltip ve daktilo kulla· 
nırmif . Yazıhanesine girenler, 
kendilerini bankalardan birinin 
muhasebe dairesinde zanneder· 
lermiı. 

Bunu bize, ldarchanede, arka· 
daıımız "Tabir,, anlattı. 

içimizden biri ıormuştu: 
- Bizde yirmi yedi katibi 

elan romancı var mıdır? 
Tahir derhal cevabı yapıfbrdı: 
- Birader, dedi, yirmi yedi 

k&tibi değil, yirmi yedi karii olan 
romancı bile bizde parmakla 
ıasterilir! 

Acemi Berber 
Kadıköy vapurunda, iki ar

kadq. berberlerden bahaediyor
lardı. Biri dedi ki: 

- Aman, moDfU, geçen 
tin öyle acemi bir perükira 
pttım ki aorma ••• Boyuna yanlıı 
it yapıyordu. " Bqımı yıka ve 
Açlanmı kea 1 " dedim. Herif 
o kadar pşkın ki aı daha 
1Açlarımı yıkayacak ve bqımı 

kesecekti. 

Haşimin Bir SözU 
Şair Ahmet Haıim, fazla içki 

içen bir san'atkarımız için ıeçen
lerde bir giln dedi ki: 

-Bu adam kavanozda vo alkol 
içinde yqayan ceninlere benzer: ka· 
Yanozdan ve alkolün içinden dı· 
ıan çıkanrsanız derhal çUrilr, 
bahilAI eder. 

Sadık Bir Okuyucu 
Satışı pek az olan ıabab ga· 

setelerinden birinin idarehanesine 
fakirce giyinmiş, orta yaşlı bir 
adam ml\racaat eder: 

- Efendim, der; ben guete· 
Dizin udık karilerinden biriyim. 
Oç aenedir yalnız sizin gazeteyi 
okuyorum, ıuetecilip ne oldu
pnu sizden ağrendim, muharrir
iğe de çok istidadım var, acaba 
tahrir aileniz arasında naçiz hir 
J•r if gal edebilir miyim ? 

idare mlıdUrO gülerek f1I ce· 
nbı verir: 

- Gaıetemizin yeglne adık 
karii ıizsiniz. Buna teıek.ldlr 
ederiz. Fakat ıiz de muharrir 
olursaoız bizim gazeteyi kim 
okuyacak? 

Maarifte 
Muallimlerin Vaziyetleri 

Tetkik Ediliyor 

Muallimlerin tahsil derecele
rini, yaşlarım ve hizmet müddet-
lerini tesbit etmek fizere Maarif 
Müdüriyetinde bir komisyon teş· 
kil edilmiştir. Komisyon diln 
Maarif MüdOr Muavini Hıfzurrah· 
man Raşit Beyin riyasetinde bir 
toplantı yapmıştır. S6ylendiğine 
gare komisyon tekaüde sevk 
veya tasfiyeye tabi tutulması IA· 
zımgelen muallimleri tesbit ede· 
eelc, muallim kadrosunun genç· 
le~mesi için teşebbiislerde bulu
Dacakbr. 

iki Cemallerin Kavgası 
Arap camiinde oturan Cemal 

Mu tafa, Cemal !smail •e silt 
kardeşi Huriye ailevi bir mese· 
leden k:nga etmişlerdir. Bir 
müddet sonra Cemal lsmail, Ce· 
mal Mustafanın dükkAnının cam· 
larmı kmruı ve ölümle tehdit 
et. iştir. 

SOK POSTA 

E,, Doktoru r . 

----------------~----am1 ... ..aı_. ........................... ~atürree 
At Nesli Islah Ediliyor 

Fakat Bir 
Heder 

ihmal Yüzünden Emekler 
Olmak T ehlikesindedir 

Adana (Hu
suıl ) - Ceyhan 
kazasının ( Mer· 
cimek ) kCSyUnde 
eakidenberi met· 
ruk bir halde 
duran bir çift
lik vardı. Hü
kümet, bot du
nn bu geniş 
arninden istifade 
etmek istedi ve 
nihayet barasını 
bir aygır deposu 

..,.eklinde ihya 
etti. iki aene 
evveline kadar 
metruk duran bu 

dolaftı nl dık tan 
sonra, tekrar yer
li damıılıklarm 
meydanda bap
boı gezmesi anu 
olunan faydaJI 
baltalamaktadır. 

Cisn itibarile hiçbir 
iıe yaramıyaa 

yerli ayğırlann 

iidit edilmeıioe 
pddetle lüzum 
vardır. 

Netekim bun
dan üç sene 

enel hiikumet 
baytarlara kay
lülerin'. tohumla-

çkiftlilc şimh~i~?u)· Civ11,.ı11tlo bilgile w aıri bir pftlilı llalan1111 Celıgan lcasabaıı 
urova ..... 1 ğa elverişli olmı-

iımini tqımakta ve bir at çiftliii dünya fiıerinde en iyi mevkiler- l yan yanvanlarını' iğdiş etmişler ve 
ıcklinde idare edilmektedir. den olduğunu tasdik etmişlerdir. köylüler bu hareket karşısında çok 
Seksen bin d<Sn0mll1k araziyi Bu itibarla burada böyle aırf memnun kaJmıılardı. Fakat bay-
ihtiva eden bu çiftlik ıimdi en bir müessese bulunması şükranla tarlar bu faydalı işe devam et· 
asri tesisata malik bir nümune karşılanacak bir varhkbr. medikleri için bugün fena aygır-
milssesesidir. Fakat şunu da söyliyeyim ki lar köylüniln kısraklanna musaı.-

Burada dünyanın en ıyı cins- bu teşkilattan beklenen faydalar, lat olmakta ve tabiidir ki mil-
lerinden ıeçilen yirmi tane da- bazı eski ve muzır itiyatlar yü- yanlar havaya gitmektedir. All· 
mızlık at vardır. Birçok mütehas- zünden hedrolmak istidadındadır. kadarlar bu işe bilhassa ehem· 
sıslar, Çukurovamızm, at ve Çünki binlerce lira verilerek ge- miyet vermelidir. 

D. V. hayvan yetiştirmek hususunda tirilen cins damızlıklar köylerde 

Mersinde Meng~nliler 
M .fH l k" Her işte 

aarı f EJ.atı n ı- Çalışıyorlar 
şa l Y 0 r Geçenlerde yine bu ıntunlar· 

Mersinde son iki aene zar- da ( Mengen ) muhabirimizden 
fanda maarif hayah ümidin fev• alıp neşrettiğimiz bir mektupta 
kinde inkişafa mazhar olmuştur. Mengenin insan ihraç eden bir 
Bilhassa bu inkipftan k<Syler ve memleket olduğu yazılıyordu. 
k<Sylliler azami ıurette istifade Muhabirimiz Mengenli ahçıların 
etmektedir. blltlln dilnyada meşhur ve tanın-

Bu cümleden olarak Mersin mış olduğunu bildiriyor, hemen 
Yillyetinin hemen bütün köyle- her yerde Mengenli ahçıbaşılara 
rinde köylilerin maddi ve manevi tesadilf edilebileceğini yazıyordu. 
yardımlarile yeni mektep bioalan 

Fakat Ankaradan (Otuz Men
yapılmış, bu yeni binalarda ders-
lere bile başlanmlflır. Aynca genli garson) namana gelen diğer 
köylere katip tayini hususunda bir mektupta ise Mengenden 
da Mersin bugUn 6n aafta bulun· yalnız ahçı değil garson da yetiş-
maktadır. tiği, bu garsonların memlekette-

ki diğer ecnebi garsonlarla ı 
Adanada Spor 

Hareketleri 
Adana ( Hususi ) - Şehrimiz· 

de bayram günlerinde futbol 

müsabakalan yapılmış, bu ıurct
le bayram günlerinin zevkli 

geçmesi temin olunmuıtur. Bay· 
ram maçlan ıçm Konya ve 
Mersin futbolcuları tehdmize 
gelmişlerdi. 

Bayramın ilk gilnü Adana ve 
Mersin idman yurtları karıılaşmışlar 
ve güzel bir müsabakadan aonra 
Adanahlar ııfara karşı iki gol 
atarak galip gelmişlerdir. Bayra· 
mın ikinci g{inü T oros spor tala-

mil e Konya idman yurdu ara
ımda bir maç yapılmıı ve Kon· 
yalılar (1-2) gibi bir netice ile 
müsabakayı kazanmışlardır. Üçün-

cü gün de Seyhanspor ve Konya 

idman Yurdu karşılaşmıı ve 
Konyali oyuncular bu maçı da 
Uç ıol atarak kazanmıtlardar. 

rakabeto giriştikleri ve muvaffak 
oldukları haber veriliyordu. 1 

Bütiln bunlardan başka yine ı 
Mengenli bir kariimiz bize gön
derdiği uzun bir mektupta Men· 
gen hakkında bir takım malümat 

• verdikten ıonra hulisa olarak 
tunlan ıöyJemektedir. 

" Mengenden yalnız ahçı ve 
garson yetişmez. Mengenliler çok 
çalışkandır. Her aan'at intisap 
etmektedirler. Bugtln mllrettiplik 
eden ve diğer aan'atlarda ehliyet 
ve iktidar gösteren birçok Men• 
ıenli hemşehrilerimimiz vardır. " 

Hayret! 
Mersinde Kar Yağmış 

Mersin ( Hususi ) - Bu cıvar· 
da ıon günlerde havalar çok 
bozuk ve ıoğuk gidiyor. Okadar 
ki ıenelerdenberi kar denilen 
hava pamuğunun ytlıüntı görmİ• 

yen Mersin havaliıi iki günden• 
beri bembeyazdır. Soğukların 
fazlalaşması bize bu sene kano 
Jldni ,asterdi. Bu bava bAdi-

İzmirde 
Gazi Heykeli 
Küşat Ediliyor 
lzmir, (Huıusi) - Birkaç gihl 

evvel şehrimize getirilen Gazi 
Hz. nin heykeli, reluedilecek 

olan meydana rıakJolunmuştur. 

Elyevm banrhklarm bitirilmesi 
için çalışılmaktadır. Heykeli y_. 

pan ltalyan san'atkArı M. Kano• 

nika da şehrimizde bulunmakta-
dır. Heykel kısa bir müddet 
aonra kaideye rekzedilecek ve 

15 martta parlak bir tekilde ki
pt merasimi yapılacakbr. 

Ağrı Şekaveti 
Maznunları 

Adana (Hususi) - Bayramın 
birinci günü akşam trenile Erciş 
mustantikliğinin tevkif miizekke
resile ıebrimize ıark vilAyetleriıı
den seksen bet mevkuf daha 
getirilmiştir. 

Gelmesi beklenen mevkuflann 
adedi seksen yedi olup biria 
yolda ölmilş ve birisi de Bitlis 
hastahanesinde kalmışbr. 

Son gelen kafile ile şehrimiz
deki Ağrı ıekaveti maznunlannm 
adedi 368 kiıiye baliğ olmuştur. 

Havalar Her Yerde Fena 
Kntahye ( Hususi ) - Son 

zamanlarda havalar çok soğuk 
gitmektedir. Gnnlerdenberi hara• 
ret derecesi 11fınn albndadır. 

sesi burada hayretle karşılan
maktadır. 

Son Posta: lstanbulda da bu 
mevıimde, Mersinin aksine olarak 
kar yaimadıia zaman hayret 
ederil. 

Havalar çok ıtbratsız gidiyor. 
Lodoıu poyraz, poyruı kar vt 

derken tekrar lodos takip edi
yor. Bir gün içinde bu derece 
bava değişmesi soğuk alıp has· 
talanmak için birebirdir. Çok 
dikkat ve itina edilmek ister. 
Kann başlamas111dan evvel istilii 
bir hal alan grip geçti, denile
bilir. Fakat havalann devam eden 
intizamsızlığı ayni halin daha teh
likeli bir surette avdet etmesine 
imkan verebilir. Meseli zatürree 
gibi, zatülcenp gibi çok tehlikeli 
butalıklara uğrıyabiliriz. Bina
enaleyh bugünlerde bilhassa bu· 
na dikkat ederek tedbirli dav
rnma.k, soğuk almamıya çalış
malı, yataktan kalkıldığı zaman 
behemehal urta yünlü blr şey 
giymek, •apur ve trenlerde 
paltolan çıkararak oturmak, bava 
cereyan!arından kaçınmak la
zımdır. 

Soğuk al,111~:~ v~ C!'!'.ID neti
celi olarak 1.~!ft"!"r.e ve zatülcenp 
arka ve yan ağrılarile başlar. 
Bu gibi bir hal hissedilir edilmez: 
dıpn çıkmamak, aıcak odada 
oturmaJc, •in hissedilen 
noktalara vantuz çektirmek, 
hatta hafif bir keten tohumu 
lapası yapmak faydahdır. Eğer 
ağnlar bu suretle de geçmez ve 
hararet düşmezse derhal doktora 
haber gönderip ciddi bir muayene 
yapbrmak ve icabına göre hare• 
ket etmek lazımdır. 

Arazı - ilk günlerde harare
tin artmas1, arka ağrısı, nefes 
tutukluğu, yer yer, ree ihtikan
lan hasıl olur. 

T•davi -Doktorun tavsiyesinf 
harfiyen riayet elzemdir. Maama
fib doktor gelinciye kadar haa
tayi llşütmeden tevakki, lapa, 
YW1Dalr, vantuz ve ilh.. Bu has· 
talığı tifodan ve diğer benzer 
hastalıklardan farketmek güç 
olduğu için hastayı doktorla bir 
an enel temasa ıetirmek el· 
zemdir. 

Filistin Piyasası 
Türk Mamulib için İyj 

Bir Pazadır 

bıracat Ofisinden tebliğ edil
miştir: 

Önümüzdeki Nisanın yirmisin
de Yafada Tel .. Avive tehrinde 
dardilncli defa olarak Şark pana
yın açılacak ve bir ay devam 
edecektir. 

Filiatin pİ)·asaıı, Türkiye 
masnuat ve mahsul(ib için iyi bir 
mahreç olabilir. Panayire iştirak 
etmek istiyenler ihracat ofisinden 
izahat alabilirler. 

Belediye lktısat MUdürlUgU 
Belediye lktısat Müdürlüğünt 

TOtün inhisar murakıplerinden 
Süreyya Astm Beyin tayın edile
ceği haber verilmektedir. Nunıl· 
lah Esat Beyin bu Müdürlüğe 
tayini haberinin mevsimsiz oldu· 
ğu söylenmektedir. 

Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu cilt te birincı 
cilt gibi yirmi formadan mi 1 
rekkeptir ve fiati daha ucuz- , 
dur. Eser ince kağıda basıldı· 1 
imdan hacıni de küçül?lüşlür. 

Fiati ( 200 ) kuru~tur. 
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1 igaset Alemi] 'iç 

ehistan e -
Tahdidi 

A 

anevı 

Te liha 
Ta • • Teslih A b . ı 1 e anevı e e. 

Cenevre 14 - Tahdidi tesli· 
hat konferansında Lehliler " ma· 
nevi tahdidi teslihat ., lehinde 
bazı tekliflerde bulunmuşlardır. 
Milletleri alenen harbe teşvik 
etmek. hukuku dilveli ihlal etmek 
ıçin propaganda yapmak, devlet
ler arasındaki münasebetJeri va
bimleıtimek için yanlış haberler, 
vesikalar neşretmek gibi hare
ketlerin önüne geçmek için 
teşebbüsatta bulunmu~lardır. Mat
buat s hasında m nevi tahdidi 
tealihat fikrini tahakkuk ettirmek 
için alrnacak tedbiTleri tetkik 
için gazereci ve tabilerden mü· 
rekkep bir konferansın hemen 
topl nması, mektep kitaplarmda 
Cemiyeti Akvam fikri etrafında 
alüka uyandıracak yazılar ilavesi 
telsiz telefon, sinem ve tiyatro 
gibi vasıtalardan istifade edil· 
ırncsi temenni edilmektedir. Leh 
HükQmeti, manevi tahdidi testi· 
b t meselesini, umumt encümene 
göndermeyi teklif etmiştir. 

ar Ta at d n "e n n! 

Tamirat 
• 
ti lafı 

Paris, J 4 - İngiliz Hariciye 
nzırile Fransız Başvekilinin mü

lAkab 20 dakika devam etmiştir. 
Bu kısn mülakatta Fransız-lngiJiz 
ılh1Afının A vrupada umumi bir 
ıükOtun mukaddemesini teşkil 
deceğini soylcmişler ve müza· 

kerahn tevlit ttiği neticeden 
dolayı biribirlerini tebrik etmiş· 
erdir. Sir Jon Simon TabdiJi 
r ealibat konferansın bidayette 
tereddütle karşılandığını, fa· 
at konferansın sulh davasına 

mllfit birtakım neticelere vara
cağım llmit ettiğini söylemiıtir. 

/manga Son 
İtila/tan 
Memnun 

Berlin 14 - Belçika, Fransa, 
ltaly , Japonya, lngiltere ve 
Almanyanın Lozan konferansının 
bazir nda içtima edeceğini bir 
tebliğle bıldirmeleri, bur mn 
ıiyaat mehafilinde büyfik bir 
memnuniyetle karşılanmışbr. Be
yannamenin, ciban buhranını izale 
ıçin kat'i bir hal sureti bulmak 
te lifini ihtiva ettiği, bu itibarla 
Bal komitesi raporuna müracaat 
tavsiyesinde bulunduğu söylen· 
mcktedir. İtilafta, şimdiki mora
toryomun muhtemel temdidi hak· 
kında Almanyadan hiçbir ah· 

Almanyada 
Rigaseticümhur" 
Mücadelesi 

Berlin 14 - Dahiliye Nazın, 
Rcisicümhur intihabı mücadelesini 
resmen açmıştır. Mumaileyh bO
tün Alman hüktimetlerine kendi 
idareleri dahilinde intihabatın 
ihzan için zaruri \le idari tedbir
leri almalarını emretmqtir. 

• 
BerJin 14 - Resmi mehafilm 

kanaati, Mareşal Hindenburgun 
milli birlik ile Ciimbuı·iyeti müda
faa teşkildtının riyaseti CDmhur 
namzedi ilan edileceği merkezin· 
dedir. Mareşal sağ cenah men
sup birçok muhariplerden mek· 
tup almıştır. 

Alman 
Koıniinistleri 

Berlin, 14 - Alman Komu
nlzm teşkilatının mali vaziyeti 
on ylarda berbatlaşmışbr. 1931 
enesi nihayetinde açıklan (280) 

milyon markı bulmuştur. 

Komünist F cderasyonu, işsiz· 
lere yardım namı altında bükü· 
meti mali mükellefiyete okarak 
vaziyeti düzeltmiye çalışmaktadır. 
• 

ispanya a 
Asayişsizlik 

Madrit 14 - Dahiliye Nazırı, 
ameleyi greve teşvik için risale
ler dağıtıldığını, bu grevin cum• 
buriyete karşı bir taarruz teşkil 
-ettiğini söylemiştir. Risalelere 
imz:a koyanlar hakkında tahkikat 
yapılacak, kargaşalık teşebbüs
leri tenkil edilecektir. işine geti
rilen amelenin, işine it hukuku 
kaybedeceği ve ceza göreceği 
beyan edilmektedir. 

Sofyada Tevkifat 
Sofya 14 - Polis umumi ma· 

hallerde yaptığı baskın üzerine 
ellerinde hüviyet clizdam bulun· 
mıyan 200 kişiyi tevkif etmiştir. 

blit istenilmediği gibi, ona karşı 
bir taahhüde de girişilmiş değil
dir. Bu husustn Almanyanın 
noktai nazarı değişmemiştir. Al· 
manya, daima tamirata ait tedi
yatın küllıyen tatili mlltaleasın• 
dadır. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 33 ============ 
L 

Müellifi: «nat Hanısan Mütercimiı P. S. 
Öyle ise anahtan niçin kay· Y.~ğmur yağmaya başlamıttı 

betmiy~ kmişim? Velhasıl içeri ve uyun omuzlarımda ceketim-
girdiğılJ zaman bulamıyoyım den geçtiğini hissediyordum.Depo-
diye Aker mahallesindeki ev oun öntınde bana birdenbire 
niçin başka tarafa taşınmasın? parlak bir fikir geldi: Kapımı ar. 

Soğuktan ve açlıktan kaskab r T 

ke ilmiş, bıyık nltmdan gülü· masım po ısten talep edecektim. 
yordum. Hemen bir memura müracaat 

Ahırda hayvanlarm yeri eşe- ettim ve mümkilnse evime kadar 
lediklerini duyuyordum ve Üs· bana refakat etmesini rica ettim. 
ttinde penceremi görüyordum. - Ah, dedi, elbette mümkOn. 
Kapıya gelince, açmak imkinııız, Fakat çare ykk. Çünki nah-
Avluya girmek imkansız, yorgun tarlar onda değil. Polisin anah· 
e ruhum acı, nhtımda anahtar- tarlan müfettişlerin yazıbanesi,o. 

1 ı aramak iç.in geri dönmiy de imiş. 
ar verdim. - Öyle ise ne yapmalı? 

\ \ , 

Hindistand Gancff pn011Q1erint Hint polisi nastl tevkif ediyor - --
Belgrat 1Hint 
Meclisinde IAltınları 
Mühim Bir Hadise Gidiyor 

. ~elgrat .14 -.. ltalya gazete- Bombay 14 - Şitral Yapuru 
lermın ı;eşrı~atı uzerioe mecliste (11,981,uOO) rubyo kıymetinde 
~~aretblı' munakaşalar olmuştur. altını hamil olduğu halde Lon-

ır me usun ta~~b~ nümayişleri draya hareket etmiştir. Hintliler, 
~ahn.siir, sbokko~ rdeJımı vde buğday bu altın naklini protesto etmişJer-
m ısarı a ın a ver iği istiz:ah _:ı· • 

k . l . uır ta rır erı ruznameye konmadığı 

halde italyan gazetelerinde intişar 
etmiştir. İstizah sahibi, riyaset 
divanında bulunan M. Anjolino• 
vio yu Yugoslavyanın dahili ve 
harici düşmanlanna silfih vermek, 
bu suretle devletin emniyetini 
ihlal etmekle itham etmiştir. M. 
Anjolinovio ithamlara cevap ver-
mek tenezzülünde bulunmıyaca-
ğını söylemiştir. 

Yedi Esl<imo Kasabası Gaip 
Nevyok 13 - Alaskada kıiin 

Nemeden gelen haberlere nazaren 

1 

Nelson adası civarındaki yedi 
Eskimo kasabası feyeznnlarla 
ortadan kaybolmuştur. Birçok te
lef at olduğu 'Zannedilmektedir. 

- Otele gidip yatarsıntz. 
- Fakat otele gidip yata-

mam; param yok. Gece eğle
nerek sabahlad,m... K bvede; 
anlarsınız ya. 

Deponun merdiveninde kısa 
bir mUddet öylece kaldık. 

Düşünüyor, taşınıyor, beni 
gözden geçiriyordu.. Etraftmızda 

yağmur bardaktan boşamrcasına 
yağıyordu. 

- Pekalô ohalde merkeze 
gidiniz ve ikametg ~hınız olmadı
ğını söyleyiniz. 

ikametgahım olmadığını mı? 
Ben bunu düşünmemiştim. Vay 
canına; biç fena fikir değil. Bu 

mükemmel buluşundan dolayı 
memura teşekkür ettim. 

- Ôyle ise, dedim, gidip 

Leh Butçasi 
Varşova 14 - Diyet 932 

bütçesini kabul etmiştir. Masraf 
2.446.917.31 l, vnridatl.272.357.100 
Zilotidir. Açık hazinenin ihtiyat 
nkçelerile kapablacnktır. 
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yersiz yurtsuz olduğumu söyle
mek kafi demek? 

- Tabii. 
Müfettiş bana sordu ; 
- İsminiz? 
- Tangen. .• Andreas Tangen. 
Niçin yalan söylediğimi bil· 

miyorum. Fikirlerim darmada· 
ğınık bir halde dalgalanıyor, 
bana pek te hay:rlı olnuynn 
bir takım garip i)calar geliyor
du. Alcllicele benim adıma 
hiç bcnzemiyen bu ismi uyduru• 
verdim ve hiç düşünmeden bu 
kelimeyi ortaya atbm. Lüzumsuz 
yalan söylemiştim. 

- Mesleğiniz ? 
Meselenin can damarını bul

muştum. Hım! Evırcla kendimi 
tenekeci olarak tanıtmak istedim. 
Fakat cesaret edemedim. Kendi· 

Savfa 6 

• j Gönül işleri 

Evlenmek 
Mes'ut Olmak Mı 
Demeki.r? 

Ecnebiler insanlann aile ha
yatında me 'ut olamıyacağını 
anlatmı~ olmak için evli adam 
hakkında öyle bir t bir kull -
nırlar. 

" Evll olmasına ralmen 
me8'atn 

Filhakika son zamanlard 
ilm! tetkikler yapılmış e u 
neticeye varılmıt- Evlenenlerin 
dörtte Uçn betbahtbr, dörtte 
biri de kısmen mesuttur. Evlilik 
bayabnda tam mes'ut olaıılaı 
nadir görllJür. 

Mes'ut ol1Dak Omit ve hnlya-
Ue girilen ve me'sut olmak için 

hiçbir fedakArlıktan çekinilmiyen 
bu bayatta neden in an bu aaa• 
dcti bulamıyor? 

Bu ualin cevabım raştırmış· 
lar, birçok sebepler bulmuşlar. 

1 - Diyorlar ki bir takım 
insanlar vardır ki, evlenmemek 
için yaratılmışlardır. Nasıl bir 
otomobil işletmek için belediye
den mllsaade istediğimiz uman, 
bizim otomobili idare edip ede
miyeceğimizi araştınrlarsa, evle
necek bir adamın da evlilik ha .. 
yabnı idare edip edemiyeceğini 
anlamak ve ondan sonra nikah 
kıymak lazımdır. Nikah daireleri, 
bu tetkiki yapabilecek kiımeler
doo teşkil edilmelidir. 

2 - Gençler, mektep hayat• 
lannda tesadüf ettikleri aşka 
inanarak genç yaşta evlenirler. 
&nlar daha bayatın, aşkın manası-
m nlamadan kendilerini hapset
tiklerini anlayınca isyan ederler4 
Biribirlerini tatmin edemez olur
lar. Biribirlerine çabuk doyarlar. 
Genç yaşta evlenenler araaınd 

bosanma, diğer yaştakilere nis• 
betle daha fazladır. 

3 - İzdivaçların ilk Oç bq 
senesi tecrübe devresidir. Bu 
sebeple en çetin devre bu dev• 
redir. Fakat bu devre içinde 
geç.imsizlik nadiren başlar. lkl 
tarafın da biribirine karşı mil· 
samaha kabiliyeti henüz tüken
memiştir. Her arsınb bir müd
det onra mütekabil af vo 
müsamaha ile kapatılır. Cemi, 
ufak çatlaklarla. yoluna devam 
eder. 

Fakat ikinci bet nede iti-
yatlar değişir. iki taraf ta biri-
birine doyar. Ondan onra ge
çimsizlik başlar. Ba dırıltı ta
lakla veya bctbahU ile neticele
nir. Birinci beş senede iki taran 
barışbrmak kolaydır, ikinci dev-
rede güçtnr. üçüncü devredo 
imkansızdır. 

( Devamı 10 uncu nyfada t 

me tenekeciler arasında pek 
bulunmıyan bir iııim ve.rmlştim; 
bundan başka gözümde gödük 
v rdı. Cür'et göstermiye ar 
verdim; bir adım ilerledim a 
kat'ı, ihtişamlı bir ed ile: 

- Gazeteciyim, dedim. 

Katip bir sıçradı, onra yaz· 
dı. Parmaklığın önünde yersiz 
yurtsuz bir nazır gibi azametli 
duruyordvm. Bu hareketim hiç 
bir şüphe uyandırmadı. 

Katip iyice anlamıştıki beo 
cevap vermekte tereddüt gö ter
medim. 

- Haoği gazetede M.Tangen? 

- Morgen Blndet gazetesin· 
de, dedim, bu akşam biraz geç 
vakte kadar okaklarda sürtmüşüm. 

~ Arkaaı v ~ 
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Mülakatlar 

Talih 
Hazreti erile ... 

Aman bu talih haı.retlerile 
konuşmak ne güç iş. Kendisini 
koydunsa bul. Evvelki gün ona 
k6prU üstünde ı astgeldim. Fa
bt yanına yaklaşıyordum, bir 
aaçradı, ıitti, bir adamın başına 

kliçllk bir k\lf halinde kondu. 
Kottum. 

Fakat orada da durmadı1 uç
la, gitti, bir kadının omuzlarma 
.arterek geçti, gidip bir piyango 
.. yiiııin damına kondu. Hemen 
sidip onu orada buJdumt yalvar
tlam, yakardım, bir müllkat al
tlam ve dUn kendisile konuştum. 

- Hasan Bey, dedi, seneler 
ar ki ben seni de bir gün ziya
ret etmek istiyordum. 

- Ah... Nerede o gllnlerl .. 
Dedim, henüz bir iltif atma nail 
elamadım. Sen zaten herkesin 
batına konmaısın ki. 

- Vaktim yok, Hasan Bey, 
nktim yok. Dünyanın milyar
larca adamını birden memnun et
mek kabil mi? 

- Hakkın var, talih hazret· 
lerl... Fakat sen insanların başı
m rasgele mi konarsın? Yoksa, 
beni tanıdığın gibi, hepsini de 
Wmlerile ayrı ayrı tam.r mısın ? 

- Yeni doğan çocuktan 
llnm döşeğindeki insana varm
aya kadar dünyada kim varsa 

hepsini ayrı ayrı tanırım Hasan 
Bey. Başlarına da rasgele kon
mam. Onun bir hesabı vardır. 

- Nedir o hesap? 

- işte onu söyliyemem. Be-
nim için uyku denen şey yoktur. 
Göı.ümü kırpmam. Geceleri dünya 

yiiziinde aileleri, kumarhaneleri 
dolaşırım. Gündüzleri caddelerde 

ıezerim. Birinin başına kondum 
aıu, o, hiç farkında olmaz. Fakat 
birdenbıre içinde bir ferahlık 

duyar, gözleri parlar, daha kuv
•tetle çalışır ve en istediği şey 
ne ise ona muvaffak olur. Tay
yare piyangosu çekilirken ben 
hep salonda dururum. 

- Aman şu biletime bak 
allahaşkuıa... Beş on papel de 
bize çıkacak mı? 

- Yoo !.. Söyliyemenı. Hasan 
Bey... Ama benden hiç ümidini 
kesme· 

- Başüstüne. Peki... Şu mil
letlerin talibi hakkında bir şey 
demez misin? 

- GörünUşe aldanma, Hasan 
Bey. Neler olacak, görürsün. 
Zengin milletler, zengin adamlar 
ıftğürtliyecekler. Fakirlerin yüzü 
gülecek. Bugün şunun kasasında 
duran milyon, yarın ötekinin 
cebine girebilir. 

- Fakat yine bizim cebimize 
hirpy girmezse yanarım. 

- Sana ümidini kesme, de~ 
mm. o kadar söylerim. 

- Bizi yaşatan da ümitl 
- Sağol. 

Talih hazretleri gözden kay
boldu. Eger bir gün başıma ko· 
narsa size haber veririm. Haber 

'ftrmİye de hacet yok, siz beni 
otomobillerde görür, işi anlar· 
anız. 

HASAN BEY 

a o asan Bey 
KÖMÜR ÇARPMASI 

Ah, Hasan Bey ... Bak beni kömür çarph, yabyorum. 
Ben de şimdi gidip yataeağım. Çünki demin beni de kömürcli çarpb. 

Bayram 
Tebriki! 

Hasan Bey, bu Şeker bayra
mında, dostlartnı tebrike çıkmış
b. En nihayet çok sevdiği bir 
dostunun kapısını çaldı. Onu 
kederle karşıladılar. Ev sahibi, 
kaynanasıudan bahsederek Ha
san Beye dedi ki: 

- Bizim kayinvaHde, hasta. 
Sabahtanberi binbir kapının 

mandahm çalıp, arkadaşlarınm 

bayramını tebrik eden Hasan 
Bey, dalgındı. Y anlışhkla her 
kapıda söylediği sözü tekrarladı: 

- Allah emsali kesiresile 
müşerref eylesin, ahbapl •• 

Serserinin 
Yemini 

Hasan Bey bir serseriye de

di ki: 

Külhani, sen geçen gün 
bir saat çalmışsın. 

- Vallahi çalmadım, Hasan 
Bey. 

Haydi oradan yalan yere 

yemın etme, saat altınmış. 

Vallahi çalmadım Hasan 
Bey, billahi saat altın değildi! 

Ezilir za\'alh Çiıı, 
Hiç kimse sormaz: Niçin? 
Devletler hazırlanır, 
Japona yardım için. 

~ 
Bu işte yoktur şaka 
Ey Japon yapma caka 
Donanması geliyor: 
Tetikte Amerika. 

lf 
Bir ses gelir Pekinden: 
,. Çekil ey Japon, Çindenl 
" Belam aramazsan, 
" Çık bu işin içinden." 

Ha. 
---·------~--------------· 

OLAN OLDU! •. 
Ba4ladı bora, tipi: 
Etraf aeçilmez oldu! 
Kar tıpkı dunr gibir 
Yollar ~c~ilmez oldut. .. 
Fenadır giyişimiıı. 
Berbat oldu işimı1! 
Donuyor hep dişimiD 
Sular içilmez oldu!.. 

11-
Kış sarıldı yakama, 
Meteliğim yok ammal 
Züğürtlükten arkama 
Hırka biç'lmez oldul .. 

• Bak şehrin dört yanınaı 
Bembeyaz .. Vay canına: .. 
Kömürcü dükkanına 
Arbk göçülmez oldu! .. 

* Kar baab; hey babam heyı 

Titriyor efendi, beyi 
Yarabbi!.. Bu nasıl şeyı 
Hava açılma:a: oldul. • 

* Bak şu berbat havayaı 
Hep kar dolmuş ovayaı 
Kuşlar sinmiş yuvaya: 
Artık uçulmaz oldu! •• 

* Dünyalar oldu zından, 
Kuşlar ö!fir acından! 
Tipinin kırbncmdan 
Biran kaçılmaz oldu 1 •• 

lf 
Ceplerde yok metelik, 
Lastik beş yerden delik • 
On bet gündür üstelik 
Hava açılmaı oldu J .. 

HASAN BEYiN TAVSiYESi 

- Beyefendi evde yokt Ha· 
san Bey 1 

- Pekala... Kendisine ıöyle: 
Evde yokken, bir daha yüksek 
sesle ıarkı söylemesin 1 

Erbabına 
Sor 

Henüz veda ettiğimiıı rama· 
zanda bir gün, Hasan Bey oruç 
keyfile sokaklarda dolaşıyordu. 
O sırada tanıdığı eski bektaşi
ierden bir adama rastgeldi. Aç· 
lığın tesirile gözü kararan Hasan 
Bey: 

Aman, Hazret ! 
ezan okundu mu? .. 

dedi, 

Muhatabı rend meşrebane bir 
eda ile cevap verdi: 

- Vallahi. kulağıma öyle 
birşey çalında amma, sen yine 
bir kere erbabma sor 1.. 

Ömür 
Kömür 

Hasan Bey yolda bir dostuna 
rasgeldi; 

- Seni görünce gözüm gön
lüm, açlldı, ahbap ! 

Muhatabı, nezaketle, muka· 
bele etti: 

- Allah ömürler versin 1.. 
Bunun üzerine Hasan Bey 

lapa lapa yağan karlara bakarak 
mırıldandı: 

- Biraz da kömür verse fe
na olmıyacak !.. 

Kar Türküsü 

Bu kış pek erken geldi, 
11 Amanın! u derken geldi, 
Mübarek, sonbaharda 
Dondurma yerken geldi. 

• Her tarafta kar1 kar, kar 
Damlardan buzlar sarkar 
Kömürcü çubuğunu 
Ve yüreğimi yakar. 

* Ortalık hep bembeyaz 
Esiyor yine ayaz, 
Donmadan elin, Hasan! 
Al kalemi, durma yaz. 

Ha. 

1 
Sohbet 

Çin .. Japon 
Muharebesi 

1 : 

Şu Çinlilerle Japonlara akim 
ermedi gitti, vesselAmt Zaten kii
çüktenberi ben sokakta bir ÇinB, 
yahut Japon gördüm mü, şq:ır 
kalırdım. Ne lohaf insanlar ... Bi-

ze hiç benzemiyorlar: Tavla ~1'1 
gibi ufacık gözler, sıkılmıı yum .. 
ruk gibi elmacık kemikleri, eı •• 

ve yassı burunlar •.• Amma hotu .. 
ma giderlerdi doğrusu • 

Şimdi biribirlerine hu kaô.u 
yakın milletler kavgaya tutuşmt:f .. 

lar. Ben bu muharebeden t • 

birşey anlamıyorum. Giin olu~ 
yor ki gazeteler : "Japon•~ 

Pekine girdi.,, diyorlar, erte:~ 
gün: "Daha 'muharebe başl~ 
madı,, diyorlar, Şangoy nıu, 

Şaogay mı işgal edildi cliyorlMI 
edilmedi diyorlar. Velhaı.ı 

Çinlilerin saçları gibi uzun, o ka
dar da karışık, içinden ,ıkılm.awı 
bir mesele. 

Zaten bu Çinlilerin herşeyi 
esrar. Birkere hep esrarkeş. Ab::
yı btrakalım. Alfabelerinde yitl'"' 
lerce, binlerce de harf varmıt

Yazılan kalabalık, kendileri ka
labalık bir millet. 

Hele Japon denilen o şeytan 
çekiçlerine hiç aklım ermez. O 
uf acık boylardan, ufacık başlar
dan ne umarsın? Ama işte, kaun 

ayağı öyle değil. Heriffa 
çalışmışlar, çabalaşmışlar, büyüle 

bir devlet olmuşlar, dünyay& 
meydan okuyorlar. Fakat Çinli 
dadaşları okadar hırpalamıya 

ne hakları var? Buna da akbm 
ermez. 

Bu kıvılcım oralardan A'RU-' 
paya sıçramaz da alev saça.il 
sarmazsa iyi. lnıallah yakında 
bu yangın bastırılır. Buhran 
üstüne buhran olmaz. Çiinki bu 

züğürtlüğün llstüne bir de umu
mi kavga koparsa felakettir. in
sanlar yamyamlar gibi biribirle-

rinin etini yiyerek doymaya 
kalkmasalar bari. 

Altı 

Patlak! 

Ha~an Beı 

Son yağan karlar Hasan Be-
yin oturduğu mahalleyi!. beyaz bir 
duvar gibi, kapamıştı. Oğle vakti 

nasılsa yüzünii gösteren gt1n91t 
bu karları eritmiş, ortahğı bir ç ... 
mur deryasına kalbetmişti. 

Hasan Bey bu kışta, kıyamel
le sokağa çıkmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Yolda korkak bir ark .... 
daşına rast geldi: 

- Yanıma yaklaşmat sili ... 
geziyorum! · 

Arkadaşı gözlerini açb: 

- Aman, yapma .. Nered~ ba
kayım? 

Anadolu köylerinden birinde 
tabancaya ( Altı patlak ) denildi
ğini bilen Hasan Bey, bunun üze
rine, potinlerinin bin bir yerju
den patlamış olan tabanlarma 
gösterdi. 
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"Son Posla, h•ftada iki defa ainema 

uyıfası yapar. Bu ıayfalardn dilnyanın 

en yeni sinema ha beri eri, artistlerin 

hayatı ve sinema ilemindel<i un at 

cereyanlarından bahsedilir. 

Jan Harlov Türkiyeyi 
Ziyaret Etmek istiyor 

ı 

Gazetemize De Resmini Hediye Etti 

Güzel )an Harlovıın "Son Poslan ga hediye ettill 
geni bir /otografı 

kadar soluk soluğa miitemadiycn, tındaki imzayı bizzat kendisi at-
Holivut, (Hususi) - Şimdiye 1 mize gönderdiğim fotoğrafının al-

Iİnema kamaralan peşinde mem- mı"hr. Turan 
leketinin bir ucundan öteki ucu
na koşan, fakat daha Avrupaya 
ayak basmamış olan, yıldızlardan 
biri de Mis Jan Harlovdur. 

Gü:ıel Jan, orta boylu açık 
mavi gözlü, beyaza yakın san 
saçlı bir kızdır. Saçlarının rengi 
kanarya sarısından daha nçıktır. 
Bu saçların tabii olup olmadığın-
da şüphe eden Holivut mütehas
sıslan, birçok fenni tecrübeler
den sonra pliitin - sans~. güzelli~ 
akademileri mahsulil degıl, tabı
atin müstesna bir hediyesi oldu
ğunu tasdik etmişlerdir. 

Harlovun saçları, Amerika 
artistleri arasında, dünyanın en 
giizel saçı olarak kabul edilmiş
tir.1 Bu artist şaçlarına katiyen 
İliç ve boya ıilrmez. Daima 
yıkayarak temiz ve yumuşak 
tutar.Giizeljan kadının,ber şeyden 
evvel bir kadın olması taraf
tandır. Kadınların erkek işlerine 
kanımalarım hiç sevmez. " Bir 
kadın herıey yapmakta hürdür 
her mesleğe girebilir, fakat e; 
ifini de yazıhane işi kadar dikkatle 
yapmak birinci vazifesidir. ,, 

Bütün büyük artistler gibi bu 
yıldızın da dakikaları haftalarca 
evvelinden tutulmuştur. Hususi 
hayatına pek az vakit kalmıştır.Her 
sabah dudaklarım ve uzun kirpikle-
rini ihtimamla Zenci hizmetçisi
ne boyabr.Tath yıldızın menejerJi
ğini yapan üvey babası Mr. Hello 
dur. Gazetelere fotoğraflarını, 
ınülAkntları kıxı namına o verir 
ve seyahat programlarım da o 
yapar. Kendisi lstanbulda birkaç 
defa bulunmuştur. Türklerin misa
firperv~rliğinden daima sitayişle 
bahseder. MisHarlovun arzularından 
biri de ilk fırsatta Türkiyeye bir 1 
seyahat yakabilmek, memleketi
llliıi yakından tanımaktır. Gazete-

Yeni Bır 
Yıldız 

Burada reamini gördüğünüz 
güzel kız (Şirley Şambr) isminde 
yeni bir Fransız yıldızıdır. Küçük 
yaştanberi sahnelerde ve stüdyo
larda yaşıyan şirin Şirley nihayet 
son gUnlerde birinci sınıf yıldızlar 
arasına girmiye muvaffak olmuş
tur. Artık kendisine en ehemmi
yetli roller itimatla verilmektedir. 

--~-----:-:----::--:-. - :::----=--- -- ~ : __ -:_ ---~ --~-=~ 

Yıldızların 
Son Postaya 
Hediyeleri 
Amerika muhabirimiz. Turan 
Aziz Beg son günlerde Nev
gorktıın Holivrıtla gitmiş, 
bir çok yıl Jul arla g ;,üı
mige, OJJ/arın ihtisaslarını 
toplamıga mava//o'/c. olmıış
tar.Mııhahirimiz ayni zaman
da giize/ gıldızlarm bizzat 
imzalı!Jn.rak (Muhabbet ve 
samimiyetle ) "Son Po~ta,, 
ga hediye e#tikl11ri joto -
ır•Jları da bize gönd•rmiş
tir. Bunlort bu nüshadan 
itibaren $ıra ile neşntmig~ 
ba#ıgoruz. 

Üç Şart 
-

Bir Filmin Güze) Olması 
İçin Ne Lazınıdır? 

Uzun münakaşalardan sonra 
bir. fil.~in güzel olduğunu anla
mat< ıçın mütehassıslar şu üç 
şartı ileri siirmektedir: 

l - O filmi seyredenler tara
fmdan döküJen göz · yaşlarmm 
miktarı. 

2 - Seyircilerin kahkaha1an. 
3 - Kendilerinde hasıl olan 

dehşet ve soğukluk. 
Bu üç şarttan herhangi birine 

en ziyade mazhar olan filimler, 
mülehassıslara göre mutlaka güzel
dir. Meşhur Frankenştayn filmi 
için mütehassıs bir sinma muhar
riri bir şunları yazıyor: 

" Bu filim olgun adamlan 
bile hicaptan kızartacak dere-
cede acayip bir şeydir. Bir insa
nın başında ( 121360) tane saç 
kıh olduğuna, Avrupa va Ame-
rikada bir filmi vasati olarak üç 
milyon kişi seyrettiğine göre 
bu film siuema salonlarına 
gösterildiği zaman hiç şüphe et
meyiniz ki (364) milyar saç dim
dik olmustur. Şayanı dikkattir ki 
bu filim f ngilterede bile göste
rilmiştir. ,, 

Şu halde bu filim, mütehas
sısların ileri sürdüğü üç şarttan 
üçiincüsüne en ziyade mazhar 
olmuş, yani muvaffakıyet kazan
mış bir eserdir. 

Yıldızlar Ne Yapıyor? 
Loiz Moran ve Şarl Pikfort 

yeni bir film çevirmiye başla-

mışlardır. 
lf. Barbara Stanvik ( Kadın 

mucizesi ) bminde yeni bir filme 
başlamıştır. 

lf. Bebe Danyel (Aile şerefi) 
isminde bir film çevirmektedir. 
Bu filmin sinema nleminde bir 
inlulaba sebep olacağı iddia 
ediliyor. 

1f Larelta Yung ve Ceyms 
Kagney ( Taksi. ) . isminde yeni 
bir eğlence fılmıne başlanu -
Jardır. 

Maç Evans 

Yeni Filmler İçin Mukavele 
imza Etti 

Şirin ve güzel yıldız Maç 
Evans uzun süren bir istirahat 
devresinden sonra yeni bir mu
kavele imzalamıya muvaffak ol
muştur. Maç Evans bu mukavele 
mucibince dört tane yeni film 
çevirecektir. Bunlardan birinin 
ismi ( Hint çocuğu ) dur. Diğeri 
de ( Brodvaym Kenarı ) ismini 
taşımaktadır. 

r \ 
tcSon Posta" Hollvutta hususi muhbiriı 

bulunan yerine Türk ıaz:etcsidir. Ho

llYut muhabirimiı, her hafta bize mektup 

,Snderir n sinema ilenıinin İ.çyüzünü 

anlatu. 

Sinema 
Uzun 

Dünyasını 
Boylu Artisti 

Kari Den Tam İki Metredir 

ltfeıhar ( Kı11l Den) 6ıı fotoğrafını f•Son Posta,, için 
bizzat imzulamıştır 

Holivut, ( Hususi ) - Ame- 1 tercihen orta boylulardan intihap 
rikada en boylu ve cüsseli artist edilen sinema artistleri arasında ilri 
KarJ Den'dir. Ekseriyetle ve metroluk boyu ile bir tezat teşkil 

Gözlerin 
ı;' 
L,srarı 

..... 

· ( Mirna Loy ) eıkiden olduğu 
gibi sesli sinemada da rağbet 
kazanmışbr. Sesli filmin icadın· 
dan sonra birçok filmler çeviren 
Mirna şimdi de yeni bir filme 
başlamıştır. Güzel Mirnanın bu 
yeni filmine ( Gözlerin esrarı ) 
ismi verilmiştir. Film iki ay ka
dar sonra ikmal edilmiı olacakbr. 

eder. Yüksek boyuna rağam n 
( Den ) in sinema şirketleri tara
fından beğenilmesi, kendisinm 
çevirdiği rollerde fevkalade mu-
vaffak olma ından ileri gelmişfü. 

Den, 1886 senseinden KopCDr9 
hagda dünyaya gelmiştir. Pederi 
bir tiyatro sahibi olduğu için 
(Den) çocukluğundan itibatttı 
sahnede muhtelif rolier yapmı,...W. 
On beş yaşında inşaat mühendis 
mektebine girmişse de mühendis
likle pek az iştigal etmiş ve ba
yatını daha ziyade sahnede geçir
miştir. Kari harbe iştirak etmiş •e 
dört sene ön safalarda buluna
rak asker arkadaşları arasında 
neşe ve şetaret yapmakla herk~i 
kendine meclfıp bırakmışbr. 

Muharebe biter bitmez Ame
rikaya hücum eden kafilelere 
kapılarak Dende New Yorka 
gelmiş ve stüdyolarda gündelik 
ehemmiyetsiz İ§lerde bulunmut-
tur. Bugünlerde en çok zarurel 
ve sefalet içinde kalarak iyi bir 
artist olmak ümitlerini kaybetmq, 
fakat bu vaziyette iken Vitoğraf 
kendisine "Almanyada dört w.
nem,. isimli filimde iyi bir rol 
vermiş ve o zaman pek ziyade 
rağbet kazanan bu filim yüzün-
den Den bir mevki sahıbi olam 

' Metro Goldvin Mnyerle altı sene-
lik bir kontrat imzalamışbr. 

Den, spora ve otomobil yıe 
rışlarma gayet meraklıdır. 81-
tün şampiyonların isimlerini ve 
galip geldikleri tarihleri ezbere 
bilir. Kendisi de lsveçte iki oto
mobil yarışına iştirak etmiş ve 
birincilik kupalal'.mı kazanmıştD'. 
( Knrl Den ) Türkiye ha!tkmda 
bilgi, muhabbet ve samimiyet 
sahibidir. Biz.zat imz ladlğ fo
toğrafı ( Son Posta) kari1c rine 
takdim ediyorum. Turan 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları ~ 

Japonyanın Avrupada 
Esrarengiz Müttefiki 

Kimdir? 
Gece henüz bitmemişti. Hatta 

mahut divanhanede kalan dört 
kız da geri dönmemişti. Ukia 
hekimbaşı, bilhassa geceleri ha· 
ıakatine milracaat edileceğini 
bildiği için, uyumıyan bir adam
dı. Yirmi dakika sonra Seyyide 
Ztlbeyde HL nin huzurunda boy 
,a.tererek emir bekliyordu. 

Abbasiler tarihinde iımi hayU 
genif bir yer tutan Hekimb8f1 
Cibril adlı bir Muaevi idL 
Nabza g6re şerbet vermekte 
cidden mahir olduğu için tam 
yirmi tıç sene Haruntirrefldin 
had.Desini bir aülnk gibi emmlf" 
ti. 

ZDbeyde, eteğini Uç bq defa 
6pen Hekimbaşıya oturmak mll
aaadesl verdikten sonra bir nebze 
dUflhldll •e birdenbire 10rdu : 

- Bizden ne alıyorsun ? 
Servetinin hesabı sorularak 

mtıaadereye uğrablacağından kor
kan Musevi Cibril, ilkin sarardı. 
Mllteakıben b6yle bir muameleye 
barem dairelerinde mukaddeme 
yapılamıyacağını dllfilnerek be
lecanım yendi ve hesap vermiye 
bqladı: 

- Emiril)mUminin Hz. oin 
devlet hazinesinden maaı namlle 
kalenize verdikleri sadak yılda 
yüz yirmi bin dirhemdir, altmıt 
hin dirhem de aynca yemeklik 
ihsan buyruluyor. Has hazineden 
de yılda elli bin dirhem maaş, 
elli bin dirhem elbise bedeli, 
bUytlk ve küçük yortularda alt· 
mıf bin, bayramlarda altmıf bin 
ve Halife Hz. !erinden iki kere 
kan almak, kendilerine iki de 
müshil içirmek için iki yilz bin 
dirhem alıyorum. 

- Ceman? 
- Altı yüz bin dirhem. Buna 

zati bnmayunuouzun ve emirlerle 
emireler hazerabnın atiyyelerini 
de ilAve etmek lizım. 

- Yekün ne eder 1 
- Bir milyon f 
Zlibeyde. kilime saçbğı inci· 

leri, elmastan, yakutları ve mm• 
rütleri gösterdi: 

- l:Sunlan topla ve bir kıy· 

met biç 1 
Hekim ha~ eğildi, hiç bir 

hasta için göstermediği helecanlı 
bir ihtimam ile o dağınık incileri, 
yakuttan, elmasları birer birer 
topladı, kıymettar halının ortasın

da renkli tepecikleri andırır şe· 
kilde onlan kümeledi ve gözle· 
rini süze süze, yutkuna yutkuna 
blr hesap ya;-h: 

- Beş yüı bin dirhemi 
Zübeyde. karmakarlftk dil· 

tftnceler ve ruhi üzüntüler içinde 
bulunmasına reğmen giiliimse• 
mekten geri kalamadı. 

Çnnki beşer, onar santimetre 
yüksekliğinde bir ihram ailsilesi 
teşkil eden bu mücevherat yığına 
eo küçiik bir tahmin ile bir mil .. 
yon dirhem kıymetinde idi ve 
Musevi Cibril, bu kıymetin niha .. 
yet yansını sÖ) liyordu. Emirlllmll• 
mininin elemli kansı bu sakat 
besabı tebessümle karşıladıktan 
sonra: 

- Ya Cibr·n - dedi - Meda· 
yıo seferinden dönmQyoruz. Bağ• 
datta ve halife sarayında oturu .. 
yoruz. İnsanl::tr gibi elmaslann da 
luymetini b i: ir z. 

Hekimba~ı, nöktedan bir 
adam olmakla beraber Seyyide 
Znbeydenio neyi telmih etmek 

istediğini anlayamadı. Çnnki ta· 
rihe vukufu yoktu ve bu vukuf
suzluk, geçmiı glinleri değil, 
içinde yaşanılan zamanı bilmek· 
liğin daha faydalı olacağana 
inanmaktan ileri geliyordu. Şark 
diyannda her nevi esnaftan 
zengin yetişmiştir. Hatta 
pirlerden de zengin olabilenJere 
arasıra tesadüf olunmuttur. Fa· 
kat zengin bir ml\verrib yoktur. 
Bunun sebebi tarihçilerin hep 
geriye bakıp önlerini görmiye 
zaman bulamayışları olsa gerek!.. 
Halbuki Cibril, hem bekim ve 
hem hakim idi. 

Dirilerle metgul oluyordu, 
alnleri diişlinmek-1.e fayda bulmı-
yordu. Binaenaleyh Ztıbeydcnin 
tarihe müstenit nöktedanlığanı 
anlamadı, bön bön bakb. 

Kadın, biraz müstehzi ve biraz 

;amlı izah etti: 
- Medayin muharebesinde 

bir bedevi, çok kıymetli bir 
yakut elde etmişti. O, bahtının 
kendisine sunduğu hazinenin 
değerinden bihaberdi. Muhteşem 
yakutu, sizin millettaşlarınızdan 
birine gösterdi ve satmak iste
diğini söyledi. Kurnaz Musevi, 
telişım belli etmeden fiatini 
sordu. Bedevi: " Bin der· 
hemi ., dedi ve bedelle yüz 
binler değen taşı sattı. Bila
hare dostlarından biri belaha
tinden dolayı kendisini muahaze 
edince cahil bedevi : " Binden 
bir fazla adet bulunduğunu bil
seydim onu söylerdim,, cevabını 
vereli. Biz, ya Cibril, binden 
ve beş yüz binden daha ytiksek 
rakamlar bulunduğunu biliyoruz. 

( Arkan var ) 
----~ 

( ihtiraslar kadım ) Mme D U B A R R Y 
Bir kralı istediği gibi harc'rnt ettiren kadındır. Fakat onu allan& 
ve kıymettar mücevherata olan fazla inhimak ve ihtirası hasebile 

en entrikalı muhitlere kadar sürüklemiştir. 
)lı (ROL NORMA T ALMADGE tarafmclan irae edilmiştir.) 

... 16 Şubat Salı günü akşamı 
MU LEN RUJ salonunda saza ilaveten Be•tcku Muhli• 

Sabahattin Bey Operet Heyeti tarafından 

M ON BEY (operet 3 perde) 
\O Cuma sünü gündü:& Hat 3.3D da gece de muayyen natta 

SATİR ZADELER 

Esat Paşa T optaninin 
Varisini Kaçıracaklardı 

( Baı tarafı 1 tnci Hyfada ) 

Arnavutluk hükiimeti vaııyet 
etmiştir. Son zamanda, Türkiye 

ile Arnavutluk aras oda dostluk 
mOnasebabnın buşlaması üzerine 
Esat Paşanın varisi olan kızı gerek 

kendi ve gerek annesi namına 
Kıral logoya mUracaat ederek 
vaktile verilmiş bir kararla vazı· 
yet edilen babalrına ait malın 

kendilerine mdesini istemişlerdir. 
Suat H. ismindeki bu kız, elyevm 
Hnsamettin B. namında bir A,. 
navutla evlidir. Bu yüzden Salih 
B. de Arnavut tabiiyetine gir
miştir. 

Suat Hanım bu tetebblisleri 
yapmak için Tirana gittiği sırada 

RAŞİT RIZA Tiyatrosunda 

Şehzadebaşı 

15 şubat pazartesi akşamı 21 ·da 
Yekta Efendi 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
Fransiz Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 21. 30 ta 

SATANERIE 

Zeko isminde birinin Salih Beyi 
kaçırmak Uzere lstanbula hare
ket ettiğini haber almıı ve 
derhal buradaki ailesine malümat 
vermiştir. Onun btanbul %nbıta· 
sına mllracaatle himaye tedbiri 
almasını rica etmişler~ir. Bunun 
tııerine Zekodan başa diğer 
bir şahıs daha polisçe kefalete 
raptedilmiştir. 

( Baı tarafı 1 inci aayf ada ) 
Çin hükumeti giriştiği ölftm 

mücadelesine daha ziyade kuvvet 
ve şiddet vermek için hararetli 
hazırlıklar yapmaktadır. Çinlile
rin miibimmab bilhassa Ameri· 
kadan gelmektedir. 

Bir Japon tayyaresinin neş
rettiği duman sayesinde Japonlar 
Kuang • Hu k6rfezini geçmişlerse 
de Çin mitralyozlannın ateşi 
albnda fazla telefat vermişlerdir. 
Yeni kuvvetler alan Japonlar 
tekrar ilerlemiye başlamıılardır. 
Çinliler, Japonların mtinakale 
yollarına kestiklerini, ( 1200 ) kifi 
esir ve telef verdirdiklerini iddia 
etmektedirler. 

( 12000) yeni Japon askeri 
beynelmilel mıntakada, japon 
rıhtımları önünde karaya çıka
rılmışlardır. 

Şan-Kay-Çek Hankeuya gel
miştir. Orada, milli muhafızların 
kumandaphğım derühde etmek 
tasavvurunda dır· 

Milli muhafızlar, Japonlamı 
Şanghay-Nankin hatta boyunca 
yapmaları muhtemel olan ileri 
hareketine karşı duracaklardır. 

Hırisliyan Jeneral Tin-Çin·Pu
keu,F eug hattını muhafaza ede
cek olan Jeneral Min·Çunun 
kıtaalını idare edecektir. 

lngi!iz Tayyarecileri Çine Gidiyor 
Londra, 14 - Sandey Kro

nikl gazetesi, birtakım tayyare 
mllesseselerile anlatan birtakım 
İngilizlerin halihazırda (70) kadar 
tayyare sabiti ile sabit vekili 
toplamıya ba~lamiş olduklarım 
ve bunlan Japolara kar~ı müca
dele etmek üzere (3) hava filosu 
ile Çine göndermek tasavvurunda 
bulunduklarını yazıyor. 

Bunlann hizmetleri Çin hft
kumetince kabul edilirse tayyare 
müesseseleri tayyare verecek· 
lerdir. 

Çin Sonuna Kadar Mücadele 
Edecek 

Marsilya 14 - Tahdidi teıti
hat konferamına gitmek üzere 
buradan geçen ve Jeneral Mu
Son-Yuanın riyaseti albnda bulu
nan (5) Çin murahhası, gazeteci· 
lere şu beyanatta bulunmuşlardar; 

Çin sulh iıtiyor. Biz harp 
ilin etmedik. Yine bize harp 
ilin etmemiş olan bir millet, 
menfur bir ıurette memleketimizi 
istili ediyor. Fakat bizim bakla· 
mıza itimadımız vardır, cihanın 
vicdanına imanımız vardır. 

Cemiyeti Akvamın, bu mese· 
lede, Çinin hiçbir kabahati ol
madığını kabul ve teslim edece
ğini limit ediyoruz. Bu cemiyet 
bize hak vermemezlik edemez. 
Ümitlerimizi bina ettirmekte ol
duğumuz karan Japonya nazarı 
dikkate almayacak olursa hürriyet 
ve istiklilimiz için aouuna kadar 
mllcadele edeceğiz. Bütün Çin, 
Nankin bllkilmeti ile beraberdir. 

Çinin Bir Beyannamesi 
Cenevre, 14 - Çin heyeti 

atideki tebliği neıretmiştir: 
Milli hükümet. bazı daireleri 

~ » Bugün: M A J 1 K SiNEMASINDA 
~-- Kemali muvaffakıyetle gösterilmekte •• emıalsiz bir dram, rös kamaıbrıct zengin 

ALEV ŞARKiSi 
New .. York metro potitaine operasının ltahf mugannilerinden r Meşhur tenor ALEXANDRE GRAY ita cazip 
ve nhlıar muıraııniye 8.ERNiCE CL.\IRE tarafından temsil edilmektedir. B.ı filmin muıikiai fevkalade 
m8esair .,. mükemmel melodileri n feerik baleleri haYldir. 10.01)1) fiıilraa tahnede, Rus heyeti muıanniyeaine 

> 200 kişi ittirak etmekte H ltalalaika 120 çefit aıualki aletiıadea cailtokkeptit. Bu harika tamamen renklidir. 

Nankinden Loyanga nakletm• 
Bu tedbirler, müteamzın m 
mel bir tecavfizüne karşı alı 
ihtiyati bir tedbirdir. Bu n 
hadisesi, hükumet makani~-
nın tabii faaliyetini ihli.l et 
miştir. Ecnebi kuvvetin me 
ket dahilindeki faaliyet ve icr 
millr birliği kuvvetlendirmifti 

Çan - Vey, Lui • Sen • V 
Şan - Kay • Çek ve Sooar 
muhtelif fırkalara mensup ze 
ihtiva eden MilU Birlik Hllldl 
mukavemetinde bütlbı mille 
müzaheretine istinat etmekte 
Japon donanmasının mnke 
hncumlarma karşı Şanghaya 
ramanca mlldafaa eden ( 19) u 
ordu hnktlmetin emirlerine b 
fiyen riayet etmek IW'etile v 
fesini yapmaktadır. 

Sovyet - Japon Anlaşması 
Londra 14 - Loodrad 

Sovyet Sefarethanesi Mnste 
M. Tolokonski bir beyaona 
neırederek Mançuri ve Mon 
li.tan hakkında Sovyet Rus 
ile Japonya aruında gizli 
itilaf mevcut olduğuna dair ol 
haberi tekzip etmiştir. 

Bir Beyanat Va Londrada 
Heyecan 

Cenevre ı 4 - Jurnal 
Jenev gazeteal, Sir • Jon Sim 
nun cuma gtlnil ahpapçasına 
misaktaki beyanab dolayısi 
lngilterede şiddetli bir heye 
bisıl olduğunu yazmaktad 
İngiltere Hariciye Nazın Sir J 
Simonun, Cemiyeti Akwam 
sakının tatbiki gayrikabil old 
ğunu, Çin heyetinin Cemiye 
Akvam mecli.inde içtimaa dav 
eclilmesini talep etmesinin haks 
olduğunu a6ylediği rivayet e · 
mektedir. 

Tahkik Heyeti Yolda 
San Fransisko 14 - Cem 

ti Akvam tahkik komisyonu 
saya Şarka gitmek tlzere d 
hareket etmişlerdir. 

Japon Balosu Geri Kaldı 
Paris 14 - Darillfünun Japo 

yurdunda verilmesi mutat bal 
Çinlilerin kargaşalık çıkarma 
tehdidinden dolaya terkedilmiftir 

Beklenen Bir Oltimatom 
Şanghay 14 - Baıvekil o 

mına, hükumet partisinden 
Mabuoka buraye gelmiftir. 

Başvekil namına hususi 
memuriyetle gönderildiği zann 
diliyor. Belediye Reisinin rapo 
larına göre bir Japon tayyar 
düşllriilmll.f, Çinin bir muhareb 
den sonra (1000) Japon askeri 
Vosun~n timal kıyuına yerleteı 
bilmiılerdir. Japon kumandanının 
iki tarafı uzlaştırmaya uğraşan 
devletlere bir Oltioıatom vererek 
nihai prtlanm bildirmesi belde-
niyor. 

----lh 
A,eni TeşekkDr 

Elim bir hutabkla mustarip ota
rak Alman hastahanesinde bulunda
tum dSrt ay müddet zarfında ba1ta· 
hanede rlSrmo, oldutum nesaket .,. 
ihtimam Ye bllbaasa büyük bazaka• 
tile beni bir mevti muhakkaktaa 
kurtaran Doktor Ahmet Şilkrtl e ... 
yefendiye aon•uz teşekkGrlerlml •• 
bu uıun fellketli bastahtımda rerek 
biızat vo gerek bilva11ta bGyük bir 
allka ile i•tifsar lutfunda bulanan 
bOtiln ehlbba ve taallukabma, asua 
ıürme•i muhtemel olan devrel neka• 
betim, blıut lf ayı tetekküre mGsalt 
olm.adıtından en derin tükranlarıml 
bu ıuretle takdim eylerim, 

Kıaaltoprak Dılamur caddeli 
MÜZEYYEN 



.. ''SON p·osTA 

Abdülhamit, Salgın Halde Olan 
Koleradan Çok Korkuyordu 

Avusturyalıların Ric'ati Abdülhamidi Düşündürüyordu 
NAKiLİ ZIYA ŞAJ:IR 

Her lıalc/cı mahfuz.dur 

-231-

6 Temmuz: 332 

Abdülhamit, ( Prens Celilet
tin Paşa ) nın koleradan vefat 
ettiğini 'gazetede okur okumaz, 
yeniden telaşa başladı. Ağalan 

çağınyor, birer birer isticvap 
ediyor, yakında kolera vak'aaı 
elup olmadığını öğrenmek istiyor. 
Ayni zamanda hazinedarlara ve 
kalfalara temizlik hakkında yeni 
yeni emirler veriyor. Halaları, 
kuytu köteleri, merdiven altlarını 
clolqayor. Temizliğe ne dereceye 
kadar riayet edildiğini biz~t 
r6rüyor. 

Prenı Celilettinden 
.ederken: 

bab-

- Hemşirem Cemile Sulta
nan oğludur. Benden, Şurayi 
Devlet azilığını istedi. Ben de 
Yerdim Boğazım pek ıeverdi. 
Eline yiyecek ne geçse: ( Şifa 
Diyetine •• ) der ve yerdi. Geçen
lerde bir gün buradan sandalla 
geçerken gördi\m. Çok şişman
lamı~. 

12 Temmuz: 323 

Ufak tefek kolera vukuatı 
devam ediyor. Bu da Abdül
hamidin endişe ve evhamını ka
rükliiyor. Bugün doktoru çağırttı. 
izahat aldı. Doktor, vak'alann 
muhtelif yerlerde ve münferit 
ıekillerde olduğunu aöyledikten 
ıonra: 

- Siz burada emin bir yer-
cluiııiz. Niçin bu kadar korku
JOISUDUZ 1 

Dedi. Abdülhamit, yine her 
samanki a-ibi cesur görftnmiye 
çahşarak: 

- Ben mi ?. Ben kat'iyyen 
korkmam. Malum ya, ben sadece 
ihtiyatkar bir adamım •• En ziyade 
etrahmdakilerden, oolann basta 
olmalarından korkuyorum. dedi. 
Ve ıonra, hepimizi hayrette bı
rakan bir sual ıordu: 

- Geçrn gün Çengelköyden 
ıelen vapurun içinde bir dok
tor koleraya tutularak vefat 
etmiş. Galiba lran sefarethanesi 
tabibi imiş. Kendisini tanıyor 

musunuz? Acaba bizim Tıbbiye 
mektebinde yetişen Acem dok
torlardan mı? 

Bakınız, nelere dikkat ediyor; 
ne ehemmiyetsiz hadiselere mim 
koyuyordu. Doktor, bu garip 
ıuale karşı: 

- Ne böyle bir vak'adan 
haberim var. Ne de o zatı tam-
yorum. 

Demekle iktifa etti. 
Abdülhamit, daha hali zihnini 

kurcalıyan bu doktorun ölümünU: 
- Kımbılir ne dikkatsizlik 

yapmış .. Ne ihtiyatmzlıkta bulun
muştur. 

Diye tefsir cttilden sonra şu 
garip miıtaJeada bulundu : 

- Doktorların ıçiade ( Hıfzıs
sıhha ) ya riayet etmiyenler 
çoktur. Ben ( Mabeyn ) doktorJa
nndan 'birim tanırım. O nöbetçi 
olduğu zaman eczacılar ( Alkol ) 

-~işcle'rini kilitlerlerdi. Bu doktor 
rakı yerine ispirtoyu suya kanş
tmp içermiş. Nihayet ö!Umü, 
ispirtodan oldu... Kolera çok pis 
bir bastal.ktır. Pislik devam 
ettikçe, bu hastalığın devası 
bulunamaz. ( Siyam ) kıralı bana 

misafir gelmişti. Konuşurken la
kırdı arasında sordum : 

- ( Siyam ) da kolera çok 
olur mu? 

Dedim. K.ıral bana aynen şu 
cevabı verdi ; 

Bizim tarafta kolera biç 
eksik olmaz. . Çnnki ahalimiz 
cahil ve pistir. Bir de, ölüleri 

nehre atmak bizde adettir. Bu, 
halkın itikadına temas ettiği için 

menetmek milmkfin değildir. 
Onun için kolera hastalığı 

bizim memleketimizde hemen 
daimi gibidir. 

Dedi... Hamdolsun bizim di
nimiz, h mizliği emreder. Eger 
bu emre tamamile itaat olunsa, 

(Biladı lslamiye)de hiç kolera 
vulrnatı göriilmez. 

Dedi. 

• Harbin dehşetle 
vusturyalılann bazı 
ricali Abdülhamidi 
dUşündürüyordu. 

devamı, A
noktalarda 

derin derin 

16 Temmuz 132 

Abdülhamit bugün basurdan 
şikayet ediyor. 

fztırap veriyormuş. Dok-
tora haber gönderdi. Bir mer
hem istedi. Doktor, muayene 
etmek istedi. Fakat Abdülhamit, 
derhal buna itiraz etti. 

- Y ook.. Oruçluyum. 

De<li ve muayene ettirmedi. 

Doktor da, ezberden bir merhem 
verdi. 

21 Temmuz uı 

J Afumtos 91' 

Evvelki gün ( Mabeyn HU na· 
yun ) dan bir ( irade ) tebliğ 
edildi. Bayram mOnasebetile sul

tanların, Abdülhamidi ziyaret 

etmelerine mösaadc buyurulmUf.. 

Bu haber Abdnlhamidi pek se

vindirdi. Uzun uzun dtııündnk
ten sonra bir yemek listesi ter-

tip etti. Listeyi aynen yazıyo
rum: 

Etli kabak ·bamya - tawk 

IÖğüşü - filcan böreği - etli pilav
hafif tatlı elma kompostosu ... 

Abd&Jhamit : 

- Böyle kolerah zamanda, 
bundan daha mUnasip bir ye-
mek tertibi olamaz. 

Diyor. 
(Arkuı var) 

Sinema Ve Tiyatrolar 
ALKAZAR 
ALH. DAR 

ARTiSTiK 

ASRI 

ELHAMRA 

_ Racenln Eıirui 

- Dreyfüı 

- Vicdan azabı 

- Cambazhane çocuğu 

- Kaçakcılar 

ETU VA l. - G81 Cehennemi 
FERAH - Parlak bir re-.0 
•"RANSl.Z TIY ATROSU -ZeneUer turupu 

GLORY A - Luabracllar t•hı Mlltoa 

HiLAL - Kanb venedJk 
KEMAL P - Gece ıeydaJan 
MAJIK - Ale• tarkıaı 
Mf.LcK - Moate Kari• 
MlU.l - Eair Melike 

OPERA - Ceben11em Melekleri 

$1K - Racenha Ealral 

KADIKÖY S'ÔREYV A SINEMASI - Ren 

K..ıan 

0SK0DAR HALE - Kaah puıe 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
.._C)ize Tabiatinizi Sögligelim ... 

39 HASAN SJTKI B. : Zeki ve 
aculdur. Ça
buk karar ve
rir, bir şeyin 
zevahir kıs

mına uys~f hk 
gösterir. Na-
diren bedbin 
olur. Şö~. eti 
ve ikbali se-

ver, kendisin
den bahsolun-

masmı ister, tarzı telebbüse ria
' yet eder, eşyasını hüsnü istimal 

etmesini bilir. 

• 32 KADİR BEYi Talebe ( fotoğ· 
rafının dercini istemiyor ) Sami
mi ve sadıktır. Atak ve acul de
ğildir. Anlaşmıya mütemayildir. 
İğbirarım çabuk unutmaz. Cesa
reti medeniyesini istimal ile 80• 

kuJganlık ve girginlik göstermez, 
kendini alakadar etmiyen ıeylere 
rağbet etmez, kusurlarının ıuyu
undanJ endişe eder, mahçup 
olur. 

40 MEHMET ALf B. ; Dimağım 
fazla yormak, 

1 lüzumsuz iş
ler peşinde 
koşmak iste
mez, rahabm, 
boğazına ve 
eğlenceyi ıe
ver, kadın ve 

sevgi mesele
lerine lakayt 

kalmaz, elbi
sesine ye temizliğe dikkat eder. 

• lf-30 ŞEMSETTIN BEY ; Başka-
larına minnet etmekten milstağni· 
dir, ıırlannı ve kederlerini belli 
etmek istemez, kDçiik garUnmiye 
tahammül edemez ve başkalan
nm merhametini davet edecek 
vaziyette bulunmaktan fazla en· 
dişe eder. Mücadele ve mUnaka· 
ıadan çekinmez, it sahasında gir
ginlik ve sokulganlık gösterir. 

Fotofraf Ta/alil Kııponunıı 

11 inci Sayfamızda bulacakunıL 

Sayfa 9 

aıztM 
DAKTIL 

Bu2ünün 

17 

Öğle paydosu olur olmaz, he
men yemek paketimi aldım. Zeh· 
ranın yazihanesine koştum. O, 
her zamanki gibi yalnız başına 
kalmış sessizce yemeğini yiyor. 
Bir taraftan da gazete okuyordu. 
Beni görünce pek sevindi. Karşı
sma oturdum. Ben de paketimi 
açtım. Hem yemek yedim, hem de 
ona ziyafet meselesini anlattım. 
Zehra sordu: 

- E, sen gitmek istiyormusun?. 
- Doğrusu istiyorum. Fakat 

yulnız cesaret edemiyorum. Eğer 
sen de beraber gelirsen ... 

Benim için kolay. Evdekileri 
abşbrdım, öyle uzun uzadıya ne
rede kaldığımı sormazlar. Sona
Jar da sinemaya gittiğimi söylerim, 
olur biter. Fakat sen annenden 
nasıl izin alacaksın? 

- Sen gelip izin alamaz mısın 
Zebra? .. 

- Vallihi bilmem.. Bir kerre 
tecrübe edeyim. 

Dedi. Zehra ile kararlaştırdık. 
Yarın sabah erken bize uğnyacak 
annemden izin alacak. 

• Sait B~y, öğle yemeğini yazı-
hanede yemiş... Arbk eskisi gibi 
domatesle ekmek yemiyor. Yazı
hanenin köşesindeki köfteciden 
köfte getirtiyor. Maamafib, bu köf
tenin yanında sovanı da eksik et· 
mi yor. Bu adam muhite o kadar 
çabuk uydu ki hayret ediyorum. 
Çok zeki ve çok kavrayışlı ••. 
Başlıca kusuru, görgöslizlük, kıh
gmı kıyafetini de epeyce dözeltti. 
Fakat yine giSze çarpan becerik
sizlikleri var. Meseli, boyunba· 
ğım bir tOrlü iyi bağlıyamıyor, 
sonra da, en kuru havalarda, mu
hakkak iskarpinlerinde çamur 
bulunuyor. Hele likırdı söylerken 
insanın suratına tükrilklerini saç
maktan bir türlü vazgeçemiyor. 

Odama girer girmez Sait 
Beyin odasında bir mınlb işittim. 
Hemen ıapkamı masamın nsttlne 
bırakarak ay aklanmlD ucuna 
basa basa ara kapıya takarrOp 
ettim. F abirle kesik kesik konu
fuyorlardı. Sait Bey, benim 
yemekten avdet ettiğimi anlamıı 
olacak ki: Hemen seslendi: 

- Kevser Hanım ... 
Kapıyı açtım ve cevap 

verdim: 

- Buyurunuz. Beyefendi. 

O, niyazkir bir vaziyet alarak: 
- Necati Bey telefon etti. 

Bu evrakın tercümesini bir iki 
saate kadar istiyor. Biz, Fahir 
Beyle uğraşıyoruz. Bari ıiz de 
terciime edilenleri yazıverseniz .. 

Dedi. Hemen odaya geçtim, 
ve cevap yerdlM. 

- Hay hay Beyefendi .. Ter
cümesi yapılanlan veriniz . 

Sait Bey, iki kAğıt uzatb. 
Bunları aldim. Odama geçtim. 
Derhal makineye koydum. Hem 
yazı yor, hem de içimden gülü
yordum .• Sait Bey, nihayet Fa
hirin tercümesine muhtaç olmuş
tu. Fakat onu benimle başbaşa 
bırakmamak için karşısındaki 
orta masasına oturtmuş orada 
çalıtbrıyordu. 

Ben, ikinci kAğıdın ortalarına 
geldiğim zaman Sait Bey odama 
geldi. Üçiincü kağıdı da getirdi 
yine aeasizce oda11na aYdet etti. 

Romanı 

Yazan : Z. Şaki 

ikinci kiğıdı bitirdim. On 
getirdiği ilçüncü klğldı yazmı 
baflıyacaktım, F ahirin el yazı 
ile ve bazı kelimeleri Fransız 
olarak yazılan bu kağıdı önü 
açar açmaz, ikinci sabrdan y 
tarafa bir çıkıntı gördiim. 
çıkıntı, Fransızca olarak föyl 
fazW idi; 

Dikkat: bu alqam, yine or 
da ... 

Bunu okur 
ıtıldüm: 

- Ah Sait Bey.. Sen nek 
dar kurnaz davranmak isterse 
iste, yine karşındakiler bildiğ' 
yapıyor. Elinle getirdiğin ıu ki 
ğıdın ü.tnndeki ıu Oç kelime 
&trenmiş olsaydı, nekadar 
ltbıç bir mevkiie dOftllitlnll 
zat anlardın. 

Demeye mecbur oldum. 

• 
Akıam, F ahirle yine Emin 

nünde buluttuk. Yine Ortakö 
tramvayına bindik. Yine bera 
berce Tophaneye kadar gittik 
Yolda evveli Sait Beyin bugün 
kG kumazlıklarile bir hayli ala 
ettik. Sonra Fahir sordu : 

- PekllA ( Şeri ) yann ak· 
şamki ( suvare ) ye gelecek 
misin? .. 

- ( Suvare ) mi ?.. işi pek 
bUyülttün Fahir Bey... Henüz 
daha kat'I karanmı vermedim. 
Okadar erkeğin içinde yalnız 
baııma bulunmayı münasip gör· 
mllyorum. 

- Hiçbir beis yok ( Şeri ) .•• 
Bu herifleri yakından görmek 
çok (enteresan) olacak. Benim· 
de bilyük bir (randevum) olduğu 
halde bu ( okkaziyon ) u kaçır
mak istemiyorum. 

- Bakalım. Bir arkadaşım 
var; eğer o benimle beraber ge
line.. Annem de izin verirse 
belki gelirim. 

- Gel, gel... Çok iyi olur. 
( mond ) e yabancı olmıyan bir 
kız olduğunu göstermiş olursun. 

- Fakat, o herif te gelirse ... 
Onu gördükçe sinirlerim oym· 
yacak ••• 

- (J6mon fit, mon ami .. ) 
Hiç aldırmazsın. Zaten o, (pat· 
ron) lann yanında kımıldayamaz 

ki. .. 
Fahir, birdenbire eğilerek, 

sanki çok mühim bir ıey söylü
yormuş gibi: 

- Ukin sana bir şey söyle· 
yim mi (Şeri) ... Bu herif fena 
bal de sana tutkun ... 

- Kim.. Vedat mı? 
- Hayır ( mon ami ) bayır .. 

bizim patron •• Sail .• 
Derhal dudaklarımı büktüm 

ve omuzlarımı kaldırdım : 
- Ne münasebet Fahir Bey? 
- Ma parol donör ... 
- Hiç zannetmiyorum.. olsa 

olsa belki bir, erkek cıvıklığı ... 
Parasına güvenen bazı erkekler 
gibi ••. 

Kondüktör, seslendi; 
- Haydi efendim, Tophane .. 

S6zümil ikmale lüzum görme
den Fahire veda ettim ve tram
vaydan indim. 

C Arkuı •ar) 
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TEMMUZ 1914 1 BtKAYB 
Hergün Umumi Harp Nasıl patladı ?l __ B_u _su_··ıu_nd~uh•rriri:AlımetN•'m 

ŞAKA Nakleden : H. R. -87 Yazan: Emil Lııd11i1 
- Kaz1m Doktor: Semi ElcHme -

idam Kararlan Henüz Tebliğ Edilmedi. 
Kurbanlık insanların Boğuk Sesleri 

Kayaer: - Amcuıs bana 
bqka bir ceTap verebilirdi .•• 

Moltke: - MOıtakar pllnı 
takipten başka tirli hareket 
icrua kabil değildir. 8&y6k kuv• 
Yetler garpte, kllçlik kunetler 
prkta bulunacaktır. 

Bunun &zerine imparator in· 
l'iltere kralma fU telgr:afı çeker: 

"Bugtın icrasını irade ettiğim 
aef erberlik, fenni esbaba binaen 
an~ak tertip edilen şekilde iki 
cephede ıark ve ıarp cephele
rinde yapılabiliyor. Fransanın 

aioirlenmiyeceğini ümit ederim." .. 
Hudut boyunca tahtidatan biz

Earure tazammun edebilecegi 
tehtidi tahfifen imperator iki 
l'fin sonra - Aiustosun birinde • 
ıu emri verir: 

- " T rev de bulunan on 
altıncı fırka Lüksemburg üzerine 
ynrümesin . " 

Bu sahneyi tasvir eden Molt
ke şu itirafatta bulunur: 

- Yllreğim patlıyacakmış gi
bi bir his içinde idim. Ordunun 
Nfıbarp nizamı üzere yayılmuın· 

· da teıevvllf hAsd etmek gibi bD
yük bir tehlike ile kUfılqıyor• 
duru. Kolum kanadım larılmıı 

Jibi idim, Hatta zaruretten g&z· 
yaşlan döktüm. 

Odamda mıblanmıf gibi otur
IBUfWD; alqamm on birine kadar 
hiç birşey yapabilecek bir halde 
olmayarak gam ve kuaYet içinde 
kaldım. O saatte yeniden huzura 
pğınldım.,. izahat, hatalar, Fran· 
saya karşı harp, değiımİf birıey 
y ıdur. 

Moltke şu kararı verir : 
-"Bu hadisenin bırakhja teıire 

asla galebe edemiyorum. içimde 
birşey yakıldı ve bir daha yerine 
gelmedi. Emniyet ve itimadıma 
halel gelmiıti.,, Makinenin man
tıkı kendisini inşa edeni eziyor 
Ye onu keacliıine eair menzile
Iİae indiriyordu. 

Büt&n ISmllrlerince harp dllfll
nen, harp için çalışan, harp 
Utiyen Y &DUfkeyjç ft Moltke 
bu kıymetli oyuncaklanaa ortaya 
çıkardıktan zaman naaihanl dur
durmaya mecbur kalmak endite
lile çok ııbrap çekmiflerdir. 

Moltke " içimde bir teY 
yıkıldı ., diyor. Hatbuki kendili 
lıeniD yılulmıya bqlamadan 
evveli ••• 

Aldattlanlar 
Halk nerede? Erkekler sillb

larına kaparak hudut boylarına 
mı gittiler? Kadınlar göz yaşla
rına boğularak evlerine mi çekil
diler ? Şehir sokaklarının ıimdi
den b6yle boşanmasının sebebi 
bu mu ? Milyonlarca insanların 
fery.ıdı beş on serkerdenin tunç 
ıe ini boğamadı mı ?.. Hakikat 
tudur: 

Akıl ve basiret bu masumlar 
alaymıo önilne sevkedildilderi 
mihrabın kudsiyetle alakası olma
dığmı anlatarak, kendilerini kur
ban edeceklerin ellerinden yaka
larım nual sıyarabileceklerini 
ıöstermekte imsak etmiftir. 

1 

Sokaklarda in-
sanlar eksik, fa
kat yine Yelvele 
yerinde. idam 
kararları henüz 
evlere tebliğ e· 
dilme mittir. Kur
banlık insalar 
papaslarm esra
rengiz konaklara 
önünden geçer· 
lerken hançere· 
lerinden boğuk 
bir ses çıkar
maktadırlar. Bu 
ses boğulmak

tan kurtulmak 
ve yaşama'< ar
zularını izhar va
sıtasıdır. 

Sokuluyor, pen
cerelerinin ke· 
narına kadar so
kuluyorlar. Fa
kat artık reisleri 
görülmiyor. On· 
Jarda tıpkı dip· 
lomatlar gibi ka
pıları sıkı sıkı 
kapanmış oda
larda, masaların 
etrafında top
lanmışlar, saat-
lerce müzakere CeplıeJe sipere girm~den birkaç dakika evwl 

ediyorlar. Bunlann oturduklan yer yedi içtima mahalli kalmışbr. 
daha sert, ellerindeki cıgaralarucuz Polis herkesi çil yavrusu gibi 
neviden, csvaplan kaba, kapıları· dağıtmaktadır. Çünki polis ıos-
nı kapamak için seyirten uşaklar yalistlerin gazetesi olan Vorötsi 
böyledir. Devletlü Efendimiz okumakta, kuvvetini anlamak· 
Hazretleri kapıdan çıkdıktan son- ı tadır. Halk ise ayni membada 
ra bile fert ihtiram ile hlll zafını görüyor. Bu gazetenin şu 
rükü eden odacıları yoktu. l fıkrasına dikkat ediniz: 
Fakat bunlann da halktan sakla- J "Yaklaşmakta olan hldiaat 
dıldarı eıran vardır; bu itibarla arasında meş'um bir surette 
onlar da resmi aazıma, devletla eli ayağı bağla durmıyacağıL 
efendilere benzerler. Halbuki Temdin vazifemizin ulvi aza· 
şimdi pekAli hissediyorlar ki bel- met ile meşbu olan mukad-
ki yarın, belki 6bllr glin ağızları deı davamıza sadık kalaca• 
mühllrlenccektir, bunu hiuedi• iız. Divana harplerin ıedit hO-
yorlar, fakat halka anlatmıyorlar. kümleri işçilerin hareketine ağır 

Evet, belki. Fakat yine hep- darbeler indfnnektedir. Dnıün-
sinin Omitleri mlinkati dejildir. ceaizlikler, faideıiz, ve yanhı 
Y almı aralarında ruhen zayıf tefsir edilen fedakirhklar, ıu 
olanlar, uzun ıüren muhalefetle- dakikada hepimiz ve dolayisilo 
rile yorulm\Jf ve çocukJar,nın davamıza zararlar veriyor. 
nafakasını temin etmif bulunan- Hcrıeye rağamen istikbal 
lar kendilerinde milUciliğe avdet milletleri birle,tirecek olan Sos-
istidadını duymakta ve btlk6me- yalizmin eline geçinciye kadar 
tin arkasından yilrOmiye m6te- sizi sabır ve sük6ta davet edi-
mayil bulunmaktadırlar. yor uz. 

* Berlin, " Terptav parkında 1 
pazar günü içinde yapılacağı ilin f 
olunan içtimaın hedefi harbe 1 
karşı koymaktır. Bu itibarla ıu 

müşkül zamanda buna mahal ve 1 
imkln vermenin emniyeti umu· 
miye için bir tehlike teşkil et
mesinden korkulur. ,, 

Veyi o kimseye ki harp aley· 
hine ağız açmıya cür'et ede ! 
Solhu himaye ne demek olduğu· 
nu anlamak için bir tecrübe 
kafidir 1 Şimdi Sosyalistler g6k 
yüzü altında yapamadıklanna, 
kapalı odalarda dtlt6nmiye baş
lamıtlardar ..• Fakat bu dOı&ollf 
beyhude 1 

iki gtla aonra ellerinde otuz 
dokuz içtima maballi yeriae oa 

( Arkası var) 

Gönül İşleri 
( Baf tarafı S inci uyfada ) 

Çünki üçüncü beş .seneye gi
renler artık anlaımıf, sevişrniş
lerdir. Yeni tecrlibeye girmiye 
tahammülleri yoktur. Onlan biri
birlerine bağlayan az çok uzun 
bir mazileri vardar. Bu rabıtaları 
kırmak için derin sebepler ol
mak lazımdır. Bu sebepler mev
cutsa, tekrar anlaşmalarına artık 
imkin yoktur. 

Onun için genç evlenmemeli, 
çabuk evlenmemeli, evlenmemesi 
lizımgelen kimselerle ev kurma· 
ya kalkmamalıdır. 

HA.NIMTEYZE 

_,_ 
313 Senesindeyiz.. " Devleti

aliye - Yunan" muharebesi, .. Asa. 
kiri mansurei şahanenin kat'i za
ferile aeticelenmif.. Abdülhamit 
memnun, ordu, memnun, halk 
memnun.. fakat, ayni zamanda da 
Hamidin dahilde tatbik ettiği ev
ham politikasının en bad bir de•· 
resi... Etruf, ihsan, atiye ve nişan 
koparmak için yoktan bahane-
ler arayan, " Atebei nlya " ya 
muhayyel suikast, jurnallan 
mevhum " Cemiyeti fesadiye " 
ihbarnameleri yağdıran hafiye
lerle dolu.. Gün geçmiyor ki, 
" Taşkışla ,, zindanlarını dolduran 
" mücrimini siyasiye ,, nin, ge· 
cenin zifiri karanlığında Mar· 
mara açıklarında sul81'a gömül
dükleri ıayi olmasan; hulasa: 
Yaman " bir tedhiı siyaseti " 
ortahğı kasıp kavurmakta ..• 

Biz o zaman, Tıbbiyenin ikinci 
sınıfındayıL içimizde, humma gibi 
hilrriyet aşkı yanıyor. Namık 
Kemalin " Cezmi ,, sini adeti 
kur'an gibi hatmetmiştik. 

O sıralarda herne sebeple 
olur.sa olsun bütün içtimalar 
menedilmişti. Hele bbbiyeliler 
için mllsamaha yoktu. Fakat, 
izinli çıkbğımız akşamlar, birçok 
tehlikelere rağmen binbir ihtiyatla 
arkadaş evlerinde toplanarak 
politikadan bahsediyor, zamanın 
modası olduğu için Kızıl Sultana 
linetler yağdırıyorduk ; hazan da 
bunlardan usanıyor, sessiz oyun
ları siyasete tercih ediyorduk; 

Nitekim o gece de öyle 
olmuftu. 

Sınıf arkadaşlarından Vedaw 
dm evinde toplanmııbk. Mevzu 
bermutat istibdat ve hilrriyet. 
İçimizden birinin esrarengiz tavar
larla ve aanki bir sır söyler gibi 
kısık ıcsle anlattığı " Hürriyet 
mllcabitleri " menkıbesini bayıl
bcı bir baz içinde dinledikten 
ıonra evaahibinin teklifi üzerine 
ispiritizme tecriibeai yapmıya 
kalkışbk. 

Vedat bu gibi şeylerle öte
denberi meşgul olduğundan bu 
bahiste " Yedi tuli " sahibi 
addediliyordu; binaenaleyh, ma• 
sanın idaresi de ona bırakıldı. 
Dört k6ıe bir masanın etrafına 
ellerimiz masanın nzerinde bir 
zincir yapacak tarzda toplandık ; 
limbalar kısıldı, bu hazırlıklar 
bittikten sonra Vedat davudi 
sesinin en peı berteaile bağırdı : 

- Ey ruh gel 1 •• Seni hasretle 
bekliyoruz. Geldisen masanın 
ayat::. bir kere vur 1 

1anki elimizin altından 
kaçar iibi aallandı, bu sallanma• 
nın akabinde tiç tok darbe 
duyduk. 

Kuvetli bir boıluta gömülen 
odanan ölümlil durgunluğu arasm
da tecrübeler tekrar edildikçe, 
inanmamakla beraber, en cesur-
ları mızın bile sırtında bir ürperme 
basıl olmuştu; bu korkudan yalnız 
Vedat mllıtesna idi; zira o, ken
dinden geçmif, bilmem hangi 
ruhu g6nderiyor, filancayı çağırı
yordu. Nihayet ben daha fazla 
dayanamadım; zinciri bozarak ka
sık yanan iki limbayı da açtım. 
Vedat fena halde kızmııta; fakat 
arkadqlaran hepsi de derin bir 
oh çektiler. 

Benim bu hareketim, Vedatla 
aramızda şiddetli bir münakaşa 
açalmasına sebep oldu. Ben, bü-
tün bunlann birer hileden, göz
bağcıhktan ibaret olduğunu söy· 
lerken, Vedat çok hırçuılaşm11b, 
yapılan pylerin ciddiyetinden 
misallerle bahsederek beni ilmaa 
çal11ıyorda. Fakat benim de o ak
pm blltla inatçılıjım ilzerimde 

- --
idi; onun delillerinin hepsine 
güldüm ve işi azıtarak V eclaclm 
rublarile, perilerile a,ıe bir alaya 
başladım ki, zavallı çocuk ce•ap 
vermekten Aciz kaldı; 'fe ıon 
ıazn: 

- Peklll, sen inanma 1 Ben 
seni inandıracağım r demek oldu. 

Ben, Vedatla peçeletirken 
vakit hayli llerlemitti ve arka
daflar, birer ikiter dajılmıflardı; 
benim gidecejim yer uzak ot. 
duğundan ıeceyi arkadaıımın 
evinde geçirecektim. 

• Aktamdanheri yapılan mlna-
kaşalarla Asabım fena halde ge
rilmişti; yatağa yatar yatmaz 
uyumuşun.. Aradan ne kadar 
zaman geçti bilemiyorum. Kar
yolamın, zelzele olur gibi, mt1t· 
hiş sarsanbsile uyandım. Gör&nür
de hiç birıey yoktu, her ıey 
yerli yerinde duruyordu. Yatağa 
girmeden evvel kapıyı kilitleme
yi de unutmamışbm; bu ne ola
bilirdi? Kendi kendime, "evham,, 
Dedim; yine uyumağa hllZll'lan
dım. Fakat, aradan beş dakika 
geçmedi, karyola eskisinden da
ha tiddetli, sanki albmdan kaya
cak aibi sarsıldı. Rilya, hayal 
filin görmediğime emindim; fa
kat bu ne idi?. 

Korkudan vücudumu 80ğuk 
bir ter kaplıyordu; Alqamdanberi, 
cin peri hiklyelerile bunalan 
mubayyelem korkunç hayaller do
ğurmağa başladı. 

Gözlerimin önünde bir IQrü 
acaip, korkunç, eçif, bllçü.f tekil
ler resmi geçit yapıyorlardı. Tam 
itikatlı bir adam olmamakla be
raber, maneviyattan ittimdada, 
dua namına bildiğim yegine su
reyi okumata koyoldum. Kendi
me, bir vehme kapıldığımı telkin 
ederek nefsime lılkim olm~ğa 
çalışıyordum. Bu aralık ayakla
rıma soğuk ve yumupk bir cismin 
dokunduğunu duyar gibi oldum; 
elimi uzatbm ve avazım çıktığı 
kadar bağırmamak için dudakla
nmı ısırdım. Elime geçen ıey, buz 
gibi ıoğuk bir eldi. 

Damarlanmdaki bütün cesa
reti biriktirdim ve bacaklanmı 
gıdıklıyan bu mllnasebetsiz eli 
sımsıkı yakalayarak çekmiye bq
ladım; fakat kuvvetle uılclıiam 
el birdenbire muka•emetini kay· 
betti; elimde asaldı kald,. O u
man delıfet içinde g6rdlm ki. 
elimde ualıp kalan cisim, bir 
insan naatmın omuzu hizumclaa 
aynlan balmumu Jibi IU'8l'lalf 
bir koldur; ateaini babrlayaaufo
nun, bayal1D1fım.,. 

Gazlerimi açbjım zaman or-
talık lflllllfb. 

Vedat, haf ucumda durayor
du. Uyandığımı, daha dojruu 
ayaldıjımı g6riince ilk sualı fU 
oldu: 

- Nasılsın kardeşim?. Seni 
çok korkuttum, beni affet. 

Likaydane omuzlanma ailk
tim. O benim harelietimden lHraz 
cesaretlendi ve glllerek: 

- Nasıl ? cfedi. Alay eder 
misini. 

Yapılan oyunu 80Dradan af-
rendim. O akşamki milnakqa 
üzerine Vedat beni korkutmayı 
tasarlamış ve arkuandan kilit· 
!ediğim oda kapısını kendisinde 
mevcut ikinci bir anahtarla aça
rak karyolamın albna saklanmlf 
ve teşrihe çalışmak için civar 
mezarlıktan aşırdıp bir öln ko
lile bana bu işi yapmıftı. 

Bu hadiseden sonra Vedattan 
mlitlıif bir intikam almağa karar 
verdim. GOnlerce dOflbadllm, ta
tındım, nihayet bulmap mnaf
fak oldum. 

- Sona yarm -
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Bir Ölünün Hatıra De/terinden : 

HAİ 
Mıılıturlri : 

LERİN İÇ YÜ·ZÜ 
Yiız Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar 

Bu 
RAD 

Gtş 

Akşa·m Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

------
ZATEN BİZ HÜRRİYET VE İTİLAFÇILARIN ŞiARI 
BUDUR: ANCA BERABER. KANCA BERABER 

15 Şubat 932 Pazartesi 
lat.nbul- (1200 nıetre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19 birinci kısım ala-

turka aaz, 20 ~amofon, Ajanı, ha· 
berferi, 21 ikinci kısım alaturka uz, 
22 orkestra. 

Roma - ( 441 metre, 7S lcilowat) 
20 rramofon, 21 konser 22 moda 
haberleri, 22, 10 hafif konser, 22,SS 
srünan h berleri. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat} 
19 milli tiyatrodan naklen Toaka 
oper aı, 22 ıon haberler, 22,20 ııra· 
mofon. -5 

Senem filozof, arlık tercll
meye başlıyabilirdi. Fakat beliğ 
bir şey söylemek istiyordu. O 
ıebeple bir nebze düşündü, kuv
l'etli kelimeler aradı ve bir iki 
kere öksürdükten ıonra saze 
girişti: 

- Ekselans! -Dedi- Son aite. 
ıefir hazretlerinin biz mülteciler 
hakkında gösterdiği hüsnü kabul 
•e hüsnü iltifat hepimiri minnet· 
tar etti. Her biri bu memleketin 
fikriyat ve siyasiyat aleminde 
yüksek mevki sahibi olan arka
daşlarım namına vekaleten, kendi 
namıma asaleten arzı ıükran 
ederim. 

Katip, elini kaldırdı ve unfile 
bağırdı: 

- Kisa kesiniz! 
Oradakiler konuşulan dili bil

medikleri için bu haşin ihtan 
anlamadılar. F aknt Riza Tevfik 
te anlamamış göründü, aözüne 
devam etti: 

- Hepimiz biliyoruz ki haya
bmız gibi maişetimiz de Alicenap 
hilkumetimizin uyesindc müem .. 
mendir. Bu itibar ile gayet müs
terihiz Sevri imza edenler, Sev
ri imza ettirenleri elbette dost 
bilirler. Zaten biz Hürriyet ve 
ltiJMçı)arın siyasi şian budur: 
Ancaberber, kanca beraber!.. 
Bu hakikati şu tarihi dakil<ada 
bir kere daha haykınyorum ve 
&izi temin ediyorum: Nerede bu
lunursak bulunalım, nereye gön· 
derilirsek gönderilelim, hükume
timizin ıadık birer hizmetkarı 
olacağız.] 

Bu ıefer k!tip,iki elini birden 
kaldırdı ve daha haşin bir sesle 
ıu sözleri püskürdil : 

- Sizden sualime cevap bek· 
liyorum. Söylediklerinizle alaka
dar değilim ve olamam. Binaen
aleyh kendimi hiçbir şey işitme
miş mevkiinde görüyorum ve 
tekrar soruyorum: Dışarda kal· 
Dllf arkadaşlanoız var mı ? 

Riıa Tevfik, komplimanlara 
bıraktı, gamh, gamlı mırıldandı : 

- Evet ekselans, vardır. Şu 
Hoca Efendiler karılarını ve ço· 
cuklarım getirtmek istiyorlar. Şu 
Molla da bir arkadaşımızı getirt
nıek için müsaade dileyor. 

KAtip, derin bir nefes aldı : 
- Peki, dedi, aileler için bir 

ıey dilşilnürüz. Bu efendi de ar
kadaşını aramakta serbesttir. 

Şimdi siz yemek yeyiniz, bek
leyiniz. Son emirlerimizi alacak
aınıa 1 

Hoca Rasim, falcısana koşmak 
için sabursuzlanmakla beraber 
Riza Tevfiğin 14 yemek geliyor! " 
demesi lizerine sefarethaneden 
aynlmaya tehir etti. F akal on 
dakika sonra bu hareketine ne
damet getirdi. Çünki : Sefaret
hanede bu büyük siyasilere ke
şide olunan ilk ziyafet birer 
ıimitle birer dilim kaşer peyni
rinden ibaretti. Rasim Efendi, bu 
ikramı bir lihzedc hazmedip 
aokağa fırlamıştı. 

Muhakkak ki Hoca Sabrilerin 
Zeynellbidiu1erin, V asfilerin de 

Onlar, Sefir ile muhte
şem bir sofrada yemek 
yiyeceklerini zannedi
yorlardı. Ortaya gelen 
simitlerle peynirler hül-

yalannı kökünden 
sarsmışb. 

neşesi artık kınktı. Onlar, sefir 
ve sefire ile yanyana oturup 

muhteşem bir öğle yemeği yiye
ceklerini, sefaretin geniş salonla

rma 11JcMcefe kurulacak .zarif 
karyolalarda yatacaklarını umu-

1efir hazretleri, büyük ıahsiyet· 
lerle temasa gelmemi,lerdi ve \e-

maaı temin edecek iptidai haıır
lıklarda da buluumamıılardı. Ka-
tip ef cndi bile artık görilnmüyor
du. Şimdi onlar, bu büyük ph-

IİyetJer (f) geniı bahçenin ağaç
ları altına küme küme oturup kö-

tü kötü düşUnüyorlardı. 

Nihayet ikindi oldu. Bahçeye 
asker karavnnalarife çay getirildi 

ve bu çay, yine askerlere mah

sus olan kaim teneke maşraba
larla tevzi olundu. Her maşraba
mn iistüne bir dilim de tereyağı. 
ekmek konuluyordu. 

Heilaberg - (276 metre, 75 kilo
vat) 19,30 aktam konseri, 20,30 Gö
niıberg raaatbanesindcn bir konfe
rana, 21 blkA,e, 2J,3S H?on orkea· 
tra11. 

Brüna - (341 metre, 36 kiloyat ) 
19,20 radyo kabare, 29,tS ort kon· 
ıeri, 21 R. J. orkestraa. 

Mülılaker- (360 metre, 75 kilovat) 
19,45 eski danı hnalara, 20,'20 Frak· 
forttan naklen komedi, 21, 15 Bah 
Cemiyetinin konıeri. 

Bükreş - (399 metre, 16 ki lovat) 
19 ilmt konferans, 19,40 gramofon. 

20 l,ofif muaiki, 20,20 piyano, 20,50 
konferans, 21,10 •alon musikisi. 

Belgrat- (429 metre, 2,S kilovat) 
19 Fransızca dertı, 19,S jimnastik, 

20 nıilli Sırp havaları, 20,30 lpolitov 
21 farkı, 21,50 günün hnberleri. 

21,.SO radyo orkeatraas, 22,40 Çigan 
orkeatraıı. 

Viyana- ( S17 metre. 20 kilovat) 
19 lngilizce dera, 19,25 hava uporu, 
l9,3S Millf Rua muaikiıl, 20,1.0 Viya· 
na musiki cemiyetinin konaerl, 21,45 
hava raporıı 22 şarkı, 22.30 Ameri
kadan naklen dans musikisi. 

Peşte - ( SSO metre. 23 kilovat) 
19 lıpanya hakkında konfeıanıı, 
19,45 musiki mektebinden naklen 
konaer, 22 Nevyorktan naklen ko· 
lombiya konıeri, ~3 Çigan musikisi. 

Varşova- ( 14lt metre, 158 kilo· 
vat) 19,45 Radyo 1raı.eteıi, 20 kon-

ıer, 20,15 Riviyera rüyası isimli 
operet 22,IS Pariıı gazetesi, 22,30 
Radyo gazetesi, 22,40 dans musikisi. 

Berfin - (1635 metre, 75 kilovat) 
19 lktusadi Ltonferanı, 20 Bethoven 
konseri, 20,SO doktor Favustun hn-

yah ve cehenneme seyahati, ıonrn 
aaat (0-30) a kad:ır danıı havaları. 

yorlardı. Şu simitlerle peynirler, 
bu bülyalarmı kökünden sarsmış-
tı. Maamafih - iskolastik mantık 
kuvvetile • her şeyi tevile alışkan 
olduklarından bu muameleyi de 
"hllsnü tefsir" etmekte gecikme
diler. 1ıkin yllz küsur kişiye ku
zu ve baklava ikram edilemiyc
ceğini dilşündüler, sonra bu ka
Jabahğın dağılmasını müteakıp 
kendilerilc temasa geleceğini 
tahmin ettiler ve hulasa elemden 
ııynldılar. 

Miilteciler (1), bulaşık suyuna 
benziyen bu ılık ikramı da kabul 

ettiler ve yine köşelerine çekil

diler. Şimdi tek bir ümitleri kal

mıştı: Gece!... Sefir Hazretlerinin 
gün battıktan sonra heyetle gö

rü~miye rağbet edeceğini aayık
hyorlardı. Onların kanaatine göre 

ıefirin, beş altı kişilik ıcçme bir 

heyeti olsun kabul etmemesi ve 
bu heyetle cihan siyaseti hak· 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide 

kında fikir teatisine girişmemesi 
mümkün değildi! 

11 Mart 1932 dedir. 
Fakat saatler geçtiği halde ( Arkaaı ur ) 

İnsan Sesini Duyamı
y anların Arasında 1 

Büyük ikramiye 35,000 
LİRADIR. 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 
Baş tarab l inci sayfada ) yata bilgili ve san'atkAr olarak ka- ..... ·· :;;\.J'I' ... :." .. :~ .. ,~ ... ~. : . ·:~ .. : .. _ ._ ...... ·: . - ,. .... . ,,.,.-~ · 

aese Müdlldi Doktor Necati vuşurlar ve milşkül4t çekmezler. 
B. sağırlık ve dilsizlik hakkında Şimdiye kadar müessesemizden O R T A K Ô Y D E 
bana fU izahata verdi: (26) sağır ve dilsiz talebe ruezun Terzi ve biçki meldebi 

" - Dilsizlik bir anzadır, olmuş, bunlar iş bularak muvaf- Ortaköyde Akaretlerde No. 35 
konuşmamak için bir ıebep fakıyet kazanmışlardır. Melle. Efsimanl Karaca tarafından 
demidir. Asal sebep samrlıktır. ADNAN açılan tenı ve maka.tar mektebin-

e»" e· v de son Franaıı usulünde dersler 
Yani bir çocuk sağar olduğu (Yarın: n.Ör çocuklar nrilmektedir. 

ıçın dilsizdir. Yoksa konuşma- hayat'arını nası[ kazanı- Pratik terzilik bitenlere 3 ayda 
L~ hiç bilmiyenlere de 9 aydll, ması, daha doğrusu söz söyliye- l ?' ı fenni tayyör ve tuvalet takımları 

memesi hakikaten dili olmada- · yor ar J öğretflir. Maarif Vekl!etince mu-
.............. - ... ··-··----·--· .... -............. saddak diplomalar verilir. Hergün 

ğından ileri gelen bir mesele r'----------·---...... , 1 sabah Hat 7den akşam Se, cuman 1 
değildir. Eğer o çocuğun kulağı H e r g u·· n pazar yalnaz(9-12)ye kadar müracaat. 
olsa, yani işitse, mükemmel ' 
surette konuşacaktır. Şu halde Bir istifa 
ortaya şöyle bir mesele çıkıyor: Dünya lstanbul Miiddeiumumiliğin-

1 
'

1 
- Dilsb: dediğimiz kimse· Umumi Buhrandan . den: lkametkahı meçhul olan ve 

)erin kulaklan tamir edilirse /\!asri Kurtulabilir? fakat lstanbulda bulunduğu an-
konuşacaldardır • ., Fakat kulağın taşılan Kagızman Hakimi Hasan 
tamiri mümkün olmadığı takdir- ------ Yazan: Muıolinl Fehmi Beyin istifasının kabul 
de biz kulak yerine onun başka (Ba~ tarnfı 3 ilncü uyfad:ı) edildıği ilan olunur. 
bir uzvunu ikame edersek onun Tamirat ve borç meseleleri 
da, yani dilsi:ıierin de konuşma- cihan harbindenberi milletleri 
lar1 mümkün olacaktır. rah:lt ıı etmiştir. Bugün bu ıstı-

Esasen kuouşmak işitmek de- rabın dev:ım ettiğini görmek 
mektir. Daha açık bir ifade ile hayret verici bir şeydir. Tamirat 
konuşmak, işittiğini iade etmek ve borç :ueseleleri, beynelmilel 
demektir. Sağırlar bir şey işitme- huzursuzluğu tevlit eden bir amil 
dikleri için iade kabiliyetinden olmaktan artık çıkarılmak ge-
yani konuşmaktan ınabrum kalı· rektir. Dünya artık bu üzücü 
yorlar. Bunun için bi:a. onlara meseleyi ber sene tekrar mevzuu 
dilsiz diyoruz. Müessesemize ge- • bahs etmiye tahammül edemez. 
len sağır çocukları biz hayata 
söyliyen, okuyan ve yazan bir va- Tes'ıhatı Tahdit 
tandaş olarak iade ederiz. Borç ve tamirat meselelerinin 
Sağır ve dilsizler ıçıo altı halli, milletleri silahları terket-
tane atelyemiz vardır. Bu nevi- nıek ihtiyacındaıı müstağni kıla-
den basta çocuklara müessese- maz. Avrupa silahları barakmıya 
mizin atelyelerinde marangozluk, mecburdur. Fakat korlmyorum ki, 
lcunduracıhk, oymacılık, nakkaş, Avrupa bunu anlamadan evvel 
dikif ve tirikotaj işleri ağretmek- harbe girmiş bulunacakbr. Çünki 
teyiL Bu çocuklar bu aayede ha- tealibatta milJeUer arasındaki 

. ...,, 

yarış bizi bu felakete ıürükle
mektedir. 

Avrupa bugün harbe giri
yorsa, bu fakrındandar. Küçük 
büyük birçok miUetler dişlerine 
kadar silahlanmışlardır. Halbuki 
Ayni milletlerin efradı, ağır ver· 
giler altında öyle ezilmişlerdir ki, 
artık başlarını kaldırmaya kud
retleri kalmamıştır. 

Manç.uri ve Hindistanda da 
huzursuz'utc vardır. Fakat bunlar 
Avrupayı sıkışhran diğer milhim 
meseleler karşısında ikinci dere
cede ehemmiyeti haizdir. Avrupa, 
Amerikadan yardım beklemeksi
zin kendi göbeğini kendi kesmeli, 
ve Cenevre Konferansım milspet 
karttr:arla kapam;a.hdu. 

Apoye Malini Çıkıyor 
Apoye Matini gazetesi hak

kında Vilayet tarafından verilmiş 
olan karar Şurayı Devletçe refe
dilmiştir. Gazete yakında tekrar 
çıkacaktır. 

-----
, • ..,. Şayanı dikkat~

bir teklif 
Yalnız 75 kuruş gönderiniz. 

Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabii büyüklükte, san'at
karane bir büst portref erini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilumum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 
dahildir. FOTO FRANS 

lıldllcs :ld .. ıl No. 125 Beyoğlu 

fotoğraf Tahlili Kupona 
---- -

TablaUDhl ltrc ,._.,. lıltrornsn 

foto~rafımn 5 •d•t kupoıı ıle bir· 

Ukte rlinderinlı. Foto}rafrıııı ar.a1.a 

labldb n. Mide tuilLn ... 

----------------------· 
lalın, m..ı.ı. 
veya aan'at I 

Han,ıi auallerlıı. 
cevabı f 

F•tojral latişu 

edec•k ın1 I L 
"" Feıefrafın ldltHi Jo~utluk p-;;: 

ınuk~hmnde r6nchrilebllr. 
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Balıkyağı içemiyenlere : 

1 

f 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalanna lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

Doktor ALİ V AHiT 

Y LD 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. ÇOnkü madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur. Meme• 
deki çocu lar iç.in yegAoe bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikk tle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

it 1 İstanbul Belediyesi İlanları 

-;6' KÖPRÜ iNŞASI 
Keşif bedeli 18072 lira 57 kuru~ olan Büyükçekmece • Silivri 

yolu üzerinde yapılacak betonarma köprll 18-2-932 perşembe günü 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Müna· 
kasaya girmek için 1355 lira 50 kuruş teminat akçesi lazımdır. 
Teminat akçesi nakten kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye 
alınarak bankay yahrıhp alınacak makbuz veyahut hükümetçe 
muteber tanınmıı bankalardan getirilecek teminat mektubu ile 
olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile şartnamenin 
pullu bir nllshasını fen vesikasını teklif mektubu içerisine koymak 
icap eder. Talipler şartname almak ve keşif evrakını görmek için her 
glln Levazım Müdürlüğüne ve ihale günil ise saat on beşe kadar 
Damiml Encümene müracaat etmelidirler. 

* Keşif bedeli 1507 lira olan İstanbul itfaiyesi guruplan için 
ynpbnlacak benzin depolan kapalı zarfl:ı münakasaya konmuştur. 
Mlinakasaya girmek için 113 lira teminat lazımdır. Teminat akçesi 
nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Bankaya 
yabnlıp alınacak makbuzu ve yahut Hnknmetçe muteber tanınmış 
bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde temi
nat makbuz veya mektubu ile şnrtnamenin pullu nüshasını ve Fen 
vesikasını teklif mektubu içerisine koyarak ihale günü olan 18· 2-932 
perşembe günü aat on beşe kadar Daimi encümene verilmelidir. 

Fatih Belediyesi Müdfirlüğünden: Cibali yenikapıda kulesi 
zemin mahallindeki Belediye malı dUkkAn kiraya verileceğinden talip 
olanların 3- 3- 932 perşembe glinU badezzeval saat 14 te daire en .. 
cümenine müracaaUeri illin olunur 

* Belediyeye mensup mütckaıt, yetim ve dulların şubat 932 maaş· 
lannı almak üzere 13 şubat 932 tarihinden itibaren mukayyet bu
lunduklan Belediye şubeleri muhnsebe kalemine ıİıüracaatlan ilan 

İftihasızlık ve kuvvetsizlik 
fa ide ve tesiri görülen r 

ATL 

Hulasası 
Kullanınız.. Her eczanede 

Dr. SE İSEKREfı H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2495 

Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıld uı Mütehassısı 

Dişlerin inci 

Gibi Muhaf a
zasL Yalnız RAD 

1 

SON POSTA 

lstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan' Tamamına 19250 on do
kuz bin iki yüz elli lira kıymet 

t kdir edilen 149 kadem tul ve 32 
kadem anımda ve 337 gayri safi v 
179 safi tonilatolu 70 beygir kuvve• 
tinde tek kazanlı Tırapil makine ile 
mücehhez halen Galatada Kalafat 
yerinde kıçtan karaya bağla lstıı.nbul 
limanına mukayyet 149 senedi bahri 
numaralı Zafer vapurunun tamamı 
açık arttırmıya vazedilmiş olup 
20 - 2 • 932 tarihinde şartnamesi 
divanhanaye talik olunarak 10·3-932 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 ten 16 ya kadar btanbul Dördün· 
cü icra Dairesinde açık rttırma ile 
satılacaktır. 

Artırma 'kincidir birinci artırma· 
smdn 5000 liraya talip çıkmış olup 
bu kerre n çok artıra..nm üstünde 
bırakılacaktır. 

Artırmaya iştirak için yüzde yedi 
teminat alınır, vapurun bilumum 
den iz resimleri müşteriye aittir. 

Yeni icr ve ifliia kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan hakları 
deniz ticaretinin aicillerile sabit 
olmıyan tenıinath alacaklılar ile 
diğer nlakadarnnan ve irUfok hakkı 
sahiplerinin bu baki ram n huııusil 

faiz ve masarife dair olan tddiala• 
nnı ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müıbitelerile bildirme• 
leri liiıımdır. 

Aksi halde hakları işbu slcillerle 
sabit olmayanlar satış bedelinin pay• 
lnşmasandan hariç kahrlar. 

Alakadarların işbu maddei k nu
niye ahkamına göre tevfild hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat 
alm k lstiyenlerio 931 - 137 dosya 
numnrasile mcmuriyetimize müra• 
caallnn ilan olunur. 

Yeni Neşriyat 

Dr. Vermeglen 
Pedagoji' de 

EST U 
nakleden 

İstanbul Yüksek Muallim mek· 
tehi müdür muavini 

Mehmet Naci 
Her muallim ve her muallim 
namzedinin şiddetle ihtiyaçları 

olan gayet kıymetli bir 
meslelö eserdir. 

F'iatı 50 kuruştur. 

Neşreden: İstanbul'da 

Resimli Ay Matbaası 

Şub•t 15 

PIRAnızın 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize. 
senede beş yUz lira yemeğe masraf edece;i· 
nize, yüz kuruş •ererek bir Aşçıbaşı kitabı 
alanız. tath, tatb yiyeceklerinizi yeyiniz. 

TUrk Neşriyat Yurdunda bulunur. 

KİSARNA ~----
Böbrek, kum, ve barsak bastahklarıom tabii illcıdır. 

~:!::liil-.. Bilyük ve kUçük fişelerde her yerde sabhr. •--• 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kala ir rsi iz, 
Hasta olabilirs·niz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

Grip 

Nakri 

Romatizm yı 

Sinirden gelen 

Baş ve diş 

Ağrılarını 

• e ım 

Türkiye 

Bir tek Kaşe 

' Fevrozin 
Necdet 

Tedavi ed r 

Mideyi 
Kat'lyyen boı:ınaı 

Her yerde Fevrozin Necdet araymız 

""---=~ 

yağı 

içemiyenlere 
40 seneden-

müce
rep. 

O zaman: 

ehi 

Demek fayda vermez! 

İş Bankası 

Cilt n zühreYI hastalıklar müte
haHısı. Karaköy bGyük maballebi i 

yananda 34 

SON POST 
Yevmi, Siyasi. Havadh ve Halk 

gazetesi 

(dara . lııtanbulı Eski Zaptiye 
• Çntalçeşmc sokağı 2S 

Tele fon lstanbul - 20203 
Posta kutusur latanbul • 741 
Telgraf: lstaobul SONPOST A 

ABONE Fi ATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 ,, 
ıso ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 
1 ,, 

2700 Kr. 
1400 u 

800 il 

300 il 

Gelen evrak geri verilmez. 
İlinhırdan mes'uliyet nhnmaı. 

Cevap için mektuplara 6 kuru11luk 
pul ilavesi la-ıımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruşt..ar. 

·-====== 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 


