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İZMİRDE HEYECANLI BİR TAKİP 

ş na D • 
1 

he e Dünya Işığını Görmi
yenler Arasında 

--------------
Müzakerelerin Sonunu Bekliyen 
Japonlar UmumiTaarruzu Tehir Ettiler 
Şaııghay 16 (Hususi Radyo) -

Sefirlerin tavassutu ile bir taraf· 
tan ıehirde müzakereler yapılır
ken, öbll.r taraftan Vosing iıtibkA· 
matile Şapey mıntakasında mu· 
harebeler şiddetle devam etmek· 
tedir. Vaziyetin şayanl dikkat 
olan noktası şudur ki, Çinlilerle 
Japonların, muharebe safhaları 
hakkında neşrettikleri tebliğler, 
ekseriyetle biribirlni tutmuyor. 
Çinlilerin raporlarında mftbalağa, 
Japonlarınkinde ise fazla ibtisare 
riayet gayreti mevcuttur. 

Mesela Çio tebliğleri Voıing 
istihkimatmm timalinde karaya 
çıkarak çetin muharebelerden 
şonra tutunmıya muvaffak olan 
Japon kıtaat.nan geri ile yollan .. 
hın keaildiği bildiriliyor. Japonlar 
ise bunu ioklr ediyorlar Te Çin· 
lilerhı mukavemeti önOnde asker
lerinin karaya çıktıkları noktada 
tutunamamış olduğunu bildiriyor-

lar. Maamafib Japonlar blltOn ku't'
~etlerini ileri ıürmemiılerdir. Bu 
kuvvetlerin kumandanı olan Je
neral Uyada, kendilerine yapılan 
telkin sayesinde Çinlilerin asker
lerini geri çekmek ihtimali met'• 
cut bulundukça umumi taarrm 
emrini vermiyerek bekliyeceği.nl • 

Bankalar 
Murakabesi 
Y eniBir Kanun Y apılmaıı 

Zaruri Görülüyor 

Ankara, 16 ( Husaıt ) - Buı 
"Yaıiyetler hasıl olduğundan lkta· 
ıat VekA.letinin alakadar memur

ları. Vekllete birer rapor gönde

rerek, Bankalann talep vuku
uuda halkın mevduabnı ., .. 

rip veremiyeceklerini ve ter
:tn<ıyelerini hangi tabalarda 

ve hangi işlerde nemalandırima· 
lara münasip olacağını kontorol 
Ve murakabe etmek icap ettiği· 
ni bildirmişlerdir. 

Bunun üzerine lktısat Vekaleti 
Avrupadaki ticaret mllmessillik· 

lerirniz vasıtasile bankaların Av· 
rupada tabi olduğu murakabe 

tarzı ve derecesi hakkında tetki
katta bulunmuştur. Alıoan cevap
lar toplanarak memleketimize 

tatbikı muvafık görülen esaslar 
tesbit edilmiştir. 

Bankaların murakabesi için 
Yeni bir kanun projeıiııe intizar 
edilebilir. 

Şıınglıag •olca/darı, ,imdi ııı 6ÖrtlüliniU 6161 bir lıarp 
••"«•ı maıuarasını t111dırı11or 

ı5ylemiıtir. Mamafih timdiye· ka· denilen Ye sırtlannda Dniforma 
dar cereyan eden müzakereler olmayıp ellerinde yalnız bir uı-
bir netice vermemiştir. Çinljler, fekle harbeden Çinlileri yakalar 
beynelmilel mıntakada Japon yakalamaı kurşuna dizmektedir-
mevzileri bulundukça her tilrlll ler. Çin mebafilinin beyanına gö-
mftzakerenin beyhudeliğine kanidir. re, ıimdiye kadur Çin gönüllllle-

Vosing ve Ş~per, . bilhassa rinden bu '?r~tle (2000) kişi kur-
bombardıman netice11 bır cehen• ıuna dizilmıştir . 
nemi andınyor. Japonlar, Snayper ( Devamı 8 inci aayfada ) 

Saat Meraklısı 
Hırsız Tutuldu 

Bayramdan evvel, Divanyo· 
(undaki saatçi mağazasından (408) 

saat aşıran hırsız şebekesinin 

elebaşılarmdan Nafi yakayı ele 
vermiştir. Bu adam ciirmUnU 

inkar etmişse de karşısına çıka

rılan delHler önünde susmıya 

mecbur olmuştur. Nafi buna 

benzer kırktan f a.ıla hAdİlenln 

kahramanıdır. 

t 
Gaz!._!lz. 

Dün Akşam Boğaziçinde 
1 Bir Gezinti Y apblar 

Reisicümhur Hz. dlln akşam 
llzeri Boğaziçinde motörle bir 
&'ezinti yapmışlardır. 

Rusuhi Bey 
Riyaseti cllmhur b&fyaveri 

Kaymakam Rusubi Bey uzun 
müddet kıt'adan uzak kalmış ol· 
duğu için meslekt maldmat ve 
milmaresesini kaybetmemesi mak· 
aadile Reisicümhnr Hz. tarafın. 
bir kıt'a hizmetine tayinine mü· 
aaade buydrulmuştur. 

Cenevrede 
Noktai Nazarımız Büyük 

Bir Alaka Uyandırdı 
Cenevre, 16 (Hususi) - Tah· 

didi T eslihat Konferansının dün· 
kü celsesinde Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştil Bey bir nutuk 
söyliyerek Tilrk. noktai nazarını 
tam bir vuzuh ıle izah etmiştir. 

T eslibat meslesinde Türk tezi 
büyük bir alaka uyandırmış ve 
Tevfik Rüştll Beyin izahatı bir 
çok defalar alkışlarla karşılan· 
mıştır. Matbuat Türk tezinin 
mühim esasları ihtiva ettiğini 
yaayor. 

Göz Nurundan Mahrum Olan insanların 
Okuma Vasıtaları Sadece Parmaklandır 

-4-
lımlrdekl ( aatırlar, dllai&let l 
Ye klSrler mektebi) memleketin 
bu ·ndideld yesraoe müeHe ... 
aldir. Muhabirimizin bu mfl
eHueye alt tetkik yazısının 

dünkD kıamında aatırlarla 

dilaizlerin tahsil ve terbiyeaine 
ait mUbim malQmat vardL 
Bugiln de mlleHHedekl glSı• 
den mahrum yayrulann auıl 
yetiştirildifinl anlatıyoruz. 

İzmir (Hususi) - Gaz nurun
dan mahrum kalan yavrular, 
ıehrimizdekJ kendilerine mahSUI 
tahsil ve terbiye yurdunda gıpte 
edilecek bir ihtimamla yetiştiril• 
mektedir. Bu vatan yavrulan, en 
mühim uzuvlan eksik olduğu 
halde, bu mllesseseden çıktiktan 
ıonra aağlam insanlar gibi hayat 
mücadelesinde muvaffak oluyor-
lar. Müessese müdürünQn k6r 

B--

Yazanı Adnan 

Yukardu Okayan bir k8r~ yama 
a da ı Yazan bir ldSr awa 

fzmir Polisi Komünistleri 
48 Saat Takip Etti 

lzmir, 16 (Hususi ) - Şehrimizde yapılan komllnist tevkifab 
hakkında aldığım son ve esaslı maliimab bildiriyorum: lzmİI' 
zabıtasına üç gün evvel mühim bir ihbar yapılmışbr. Bunun llzerine 
başta Polis Müdilrü Fevzi Bey olduğu halde zabıta teşkilfib derhal 
faaliyete geçmiş, tam iki gece sabahlara kadar çalışılmııbr. 

Hadisenin bu safhası çok heyecanlıdır. Takip esnasında Fenl 
Beyin arkasmda siyah bir elbise, elinde bir tesbih vardı. Takibab 
bu kıyafetle idare ediyordu. Nihayet takibat muvaffakıyetle netice
lendi. Netice hakkandaki en resmi malfı:nat şudur: 

lzmirde bulunan (Merkez Komünist Komitesi) tamamile meydana 
çıkarılmış, komlinistlere ait çok mühim vesikalar, kılişeler, resimler, 
birçok aletler elde edilmiştir. Ayrıca hariçten lımiro gelen ba11 
mühim evrak ve dosyalarda yakalannuştar. 

Bu evrak arasında bir deste de beyanname vardır. Teşkillta 
mensup kadın ve erkek, birçok kimseler tevkü olunmuştur. Bunlar 
arasında birkaç talebe de vardır. Kadınlar tütün amelesidir. Bunlann 
aldabldıklar1 anlaşılmaktadır. Şehrimizden lstanbul zabıtasına da bazı 
kimseler hakkında telgraf çekilmiıtir. Diğer bir habere göre, yaka
lanan maı:nunlaran 22 şubatta beyanname dağıtmak için hazırlandık-
ları rivayet edilmektedir. ADNAN -

Harp içkisi 

- Arbk Japonlar bu zarif Japon fincaaları içinde çay içmiyorlar. 
- Ne içiyorlar? 
- Qialileria k•nını. 



SON POSTA 

• [Halkın Sesi]I 
Halk Evleri Ve ,i ____________________ _. 

~::.ı·~~l~ ta;::a·~:h~: • T o T o N 1 Pol~a~~~:;kat KAÇAKÇILIK 
miıtd• de Halle EYlerl kilıat lzmirden , . ., v ,./.. J 
edilecektir. e.. buauıta uri· Esat Paşanın Torununu UÇ naJ auar 
ıerımıı ıunıua •öyleclllerı Mühim Miktarda Kaçırmak isteyen Ada- Amerı·'-anbezı• 

Hll•I B. (Ortakö7 tra ... 7 cMdeal 74) IC 
- ( Halk Evleri ) ne kadar Tütün Alınacak mın Hüviyeti Anlaııldı v J. 

gtizel ve tatlı bir isim. Halk ıa· .n.QÇlrzgor/arul 
rayları, halk kqaneleri değil, Macaristan, ÇekoıloYakya -re Esat Paşa Toptaninin torwıu 
Halk EvJccL Bütün balkın ve Lehistan hllkiimetJerile Türkiye Ye •arisi olan ve şehrimizde bu-
gençlerin toplanıp memleket ve arutDda yapdan Ticaret muka· lunan Salih Bey isminde bir 
h ık · J • • • k lf · velelerine göre her ıene bizden gencin kaçınlacağı hakkında Ya· 

a ış erım samımi ve Ü etsız M fidesi tarafından yapılan teşebbüs 
k ki b ı h • acarların (300) bio, Çeklerin 
onuşaca arı u ev ere epımia üzen'ne Polisçe b••• tedbı'rler 

d 1• • B ı d iki milyon, Polonyalılann yüz ..... 
evam etme ıyız. ura ar a genç· u alındıgıv 01 dün ya.zmışhk. 

h bin .UJo tütün almaları icap et· 
liğin er türlü ihtiyaçlarına c~ Çocugvu kaçırmak Ozere Ar-

k L mektedir. Bu ilç hiikUmet 
vap verece spor, ilim, 11ars, navutluktan lıtanbula geldifv i 

ticaret mukavelesine göre tütün tarih şubeleri vardır. Program· haber verilen Zeko namında i 
aaba almak ti.zere miimeuilleriııi 

lan ve teşkilib okadar güzel ıahsm yapılan tahkikat üzerine 
lzmire göndermişlerdir. Yakında hazırlanmıştır ki her ıınıf ıevi- asıl isminin Zeko de..::.:ı Hao 
bunlar tfitOn alacaklardır. Gerek D d 5 "' yesine göre burada istifade avut ol uğu ve Zeko isminin 

edebilecektir. bu aabşlar ve gerekse hüküme- müstear bir unvan olarak kulla-
« tin tacirlerin elindeki istok tütün· mldığı anlqılmııhr. Salih Beyin 

ıcı-o &, ( Sota .. ta ••han .. ı 9) den bir kısmım alması hakkında itma edilmiş bir şebeke tarafın-
- (Halk Evleri) derin bir yapılan teşebbüsler üzerine tll· dan kaçırılacağı endişesi alika-

boşluğu dolduracaktır. Şimdiye tün fiatlannm yükselmesine inti· darlan fazlaca sardığından ço-
kadar Türk camiası b8yle içtimai zar edilmektedir. cuğun .ikametgAbı tebdil ve izi 

teşekknllerden mahrumdu. Sine- Kaçak Eroin kaybedilmiştir. Mesele hakkında 
sinde her Türkil tophyacak olan dün polise mütemmim mah1mat 
b J d b·th lik b" Hasköyde tütüncii Cemil Efen• o ev er e ı assa genç ı- Yerilmitıztir. 

b 1 1 k dinin dükkanında 3 paket eroin "' 
ri iri e an qma " kaynaşmak buJ d d 1 · Şehrimiz •abı,.·-· bu m~· .. Je unmuş ve müsa ere e i miştir. .. ~ _, 
lmklıımı bulacakbr. Bu evler etrafında tahkikatma devam edil· 
kaya gibi yekpare bir Tnrk Kı·m o·· ldu·· rdu .. ?. miştir. 
.. ençliği yaratacakbr. Yalnız 
pnu temenni edelim ki bu ~evler 
iyi idare olwasua.. 

• ..,. a., ( Beyuıt ıc.u. ,., .... , 
_......n) 

- Halk E'fleri programlannı 
okudum. Çok iyi buldum. Dün de 
Jittim ismimi kaydettirdim. Şim
diye kadar hiçbir farka ve cemi· 
)'ete flrmenılıtlm. Daha kayde
dilirken burada bit samimiyet 
kokusu ıezdim hiç yabancılık 
J6rmedim, aanki kendi evim. 
Bunu bir propaganda eseri ola
rak söylemiyorum. Çünki bunlar
dan asla hoşlanmam. 

• 
Şakir Ata ( Kuadmaa FaUh Atpuart 

...w..ıu) 

- Akşam bizim mahalle mub
tan bu evleri ballandıra ballan
dıra anlatb da imrendim. Şimdi de 
ıazatede programım okudum. 
Çok hoşuma gitti. inşallah yann 
ben de gidip kaydolacağım. Öyle
ya genclerimiz ve halk kahve 
köşelerinde pineklemekten ve pis 
Lava tenefiilı etmektcıa kurtuU· 
eak. 

EYkafta Maa, Yoklaması 
Evkaf veznesinden maa, alan 

7etim1 dul ve mütekaitlerin yok· 
lamalan başlamıştır. 

Hahcıoğlu Cinayetinin 
Failleri Bu!unamadı 

Hahcıoğlunda Kumbaracı cad
desinde harap bir dükanda bulu .. 
nan cesedin hüviyeti kat'i olarak 
teshit edilmiş ve Şirketi Hayriye 
demirci ustalarından Abdullah 
Efendiye ait olduğu anla,ılmışttr. 
49 yatlarında bulunan Abdullah 
Elendinin bayram ziyaretine ge
lenler tarafmdau parasına tamaan 
öldllriildnğil zannedilmektedir. 
Tahkikata devam edilmekte, 
katiller aranmaktadır. 

Madenlerimiz 
Kömür Ve Çimento 
lhracabmız Ziyadeleşti 
Haber aldığımıza ~l>re, lktısat 

Veklleti maden istihsal ve ibra• 
cabmtz hakkmda tetkikat yaptır-
maktadır. Yapılan tetkikata göre 
ıon zamanlarda bakır, ~ımpara, 
kurom madenlerimizdeki faaliyet 
kıamen durmuş ve fiatler bir 
miktar düşm~tür. Buna mukabil 
kömiir ve çimento istihsal "Ye ih
racatımız artmış, bu suretle ma
den ihracatımızın azalmasından 
harici ticaret bilançosunda hasıl 
olan açığı çimento ve kömür 

-·---
Agasofgada 

• 
Henüz işe 
Başlanmadı 

1 Ayasofya camiindeki sıva ve 
badana altında kalan mozayikle- ' 
ri meydana çıkarmak için lstan· 
bula gelen Amerika Bizans 
eserleri enstitüsü müdüril heniiS 
işe başlamamıştır. 

Bu işi doğrudan doğruya Mil· 
ze idare edeceği için Evkafa 
müracaat olunarak müsaade alm
mışbr. Mütehassısa müze memur
larından Macit Bey yardım 
edecektir. Tamirat esnasında 
Evkaf idaresi tarafından da bir 
memur bu1undunılacaktır. 

İngiliz Lirası 
Yükseliyor Mu? 
Kambiyo Borsasında biıkaç 

gündenberi İngiliz lirası yüksel· 
miye başlamışhr. Evvelki gün 
Avrupa telgrafı 724 kuruş olarak 
geldiği halde dünkü telgraf 728 
olaral< gelmiştir. .......................... ·--············· .................... . 
ihracatımız telafi etmiştir. 1ktısat 
Vekaletinin madenlerimizin epey 
bir kazanç membm olması için 
tedbirler alması muhtemeldir. 

Galatada Kalafat reriade ki 
Gtımrl1k Muhafaza memurlan, 
Raşit oğlu Hakkı, Mehmet otlu 
Hz.kkı, Mehmet oğlu Ali isminde 
üç L:iıiyi yirmi top amerikan 
bezi kaçırırken yakalamıflardar. 

GUmrük Müdüriyeti bunları 
bir zabıt varkasile derhal Mtıd
deiumumiliğe Yermiştir. Bu iç 
kişi yirmi top amerikat1 bezini 
denizde bulduklanm Ye sahipsiz 
olduğu için aldddannı ıöylemek· 
tedirler. 

Diğer taraftan lstanbul polisi 
de manifatura qyası fi.zerine 
kaçakçılık yapan bir tebekeyi el
de etmiştir. Bu ıebekeyo mensup 
olmakla maznun Dimitri isminde 
biri dün poU. tarafından aorpya 
çekilmişbr • 

İki Dava 
Galatadaki Mehmet Ali Pa

şa Hanı Kime Aittir? 

l>eftcrdarIJc: tarahndan, biri 
Evkaf idaresi, diğeride Belediye 
aleyhine iki dava ikame edil
miştir. Evkaf aleyhine açılan 
davada Defterdarlık Galatadaki 
Mehmet Ali Pata hanwnm ken
disine ait olduğunu ileri ıiir
mektedir. Diğer davada ise Def
terdarlık Belediyeden ( 9) bin 
lira istemektedir. tddiaya g&re 
Defterdarlık bu parayı vaktile 
belediyeye borç olarak vermif, 
fakat henüz alamamı~br. 

Bir Dost! 
Polise iki Lira Rüşvet 

Teklif Etmiş 
Galatada oturan Necmiye il

minde serbest bir kadın bir me
seleden dolayı karakola dlifmilf
tür. Dostu Halil, Necmiyeyi M9'

best bıraktırmak için polise iki 
lira rüşvet teklif ettiğinden yaka
lanmıştır. 

Belediye Kongresi 
23 Mayısta Londrada toplana

cak Beynelmilel Belediyeler kon
gresine davet edilen Belediyemiz, 
ahsisa tolmadığından iştirak etme
yecektir. 

Şubat 16 
- - -===-

Günün Tarihi 

Mübadil Rumlar 
Memleketimize Gelmek 

fstiyenler Pek Çok 
lamir ( !iuıuıi ) - Mübadelt! au• 

retile Yu~aniıtana giden Rumlardan, 
iki ., m&ddetle fehrimize r elmeJr 
U..e •lracaat edenleria a dedi 
~. Katil, tekavet gibi n
...._, elm,yanlann iki ay müd
detle l'•lebilec~kleri bildirilmıştir. 

Japon Maslahatgozarı 
Japon Maslahatgüzarı M. Mur.,. 

ka..ı diln akıam Ankaraya hateket 
•balftlr. 

Konservelerimiz Ve Fransa 
llaraeat Ofiaindeo tebliğ edil· 

••tti• 1 
Fraua hükumeti Fransaya ithal 

edilecek •ebze kons~rvelerini kone 
tenjana tibi tutmuştur. 1932 aenui 
ilk iç ayı içU. teabit edilen konten·· 
jaa llakluada alikadarlu Ofistel; 
mahimat alabilirler. 

Kıymetli Bir Altın 
Bulundu 

lsmır •azetelerioin yazdığını 
w&e, Urlada Abdarrahman isminde 
bir klylil tarlasında bir altın hula• 
ralr bunu satmak lstemittir. Bu 
albnm aıanatikadan oldufu ve 
121 - lSG bin lira kiymetinde bulm:ı• 
...... anlqılllllftır. lS .-ram aikle
tiadeld altıa müzeye nak!edilmİfı 
kiTlil, hükUmeti Wıberdu etmedi· 
jüadea 1akalanmımıştır • 

Rapor Mütehassısıl 
.luettin Bey isminde bir zabn 

~elediyo iıleri hakkmda belediye 
riyuetine sık aık raporlar ve 
mektuplar gönderdiği anlaşılm11-
br. Bu ut hergün bir rapor gön• 
demtektedir. 

Halk Evi için Hazırlık 
Daveti 

C. H. F. latanbul Villyetl idare 
ff.ptl Rlyuettndenı 1stanb..I Halk 
E..t teıkil.lt n meaaiai laakkmda 
aöriiımek iz.re Gilz.el San'atler Bir
lıitl Edebiyat tabesi azaJannın 17 
tubat S&rfamba rüoU ıaat on bet 
buçukta, muıild, reaim, heyl<eltratt 
-'mul ıubeled aı:afanmn ela per
te ..... pnil ayni •atte Caploğlma
tl. Faka Ne1ke&iai tqrifleri rica 
ohmar. 

Yokuşlar Buz Tutlu 
BIJ"bç pndea bul yağan karuu 

RızapAfa, Tozkop;ıran, Ankara cacl• 
desi, Yeniçarşı, Çakmakçılar yokut-
1an clondutundan bu yokuşlardan 
inen lualk eluertya kayarak düşmek
tedir. Bize müracaat eden buı 

kiaHeler Belediyeal" bu yoltufları da 
temlsletmeal tomeoniıinde bulun.. 
mqlardır. 

Ekmek Fiati 
BeJecUye lktısat Müdilr:1il~nde 

toplanan narb komisyonu ekmek ye 
francala fiatterini ipka etm i ştir. 
Yarından itibaren bir hafta müddetle 
emek yedi H francala ( U,5 ) ku· 
ruıa Hblacaktır. 

(_S_o_n_R_o_s_fa-'n-ı--n-R-es-im_l_ı_· R-ik--a-y-esi: -----R-az_a_r_O-la-R-as_a_n_B_e_y_Jl;_e---~-a-r_M._a_k_ı_·n-e-si-] 

l : Hasan Bey - Bu da nesi ? Ehali 1 2 :. Yolcu - H~s;ın ~~y, ge~en .sene 
b · _,_:_ · ~1.-af ""' top'---uı N dir Beledıye bu l<ar mcu:ınesr:ıı 18 hın lıraya 
rı mouuueıun .:ıu ı- UUMU-.· e . . . F k b k · l · M v 

getirmışti. a at, a ış emıyor. egene 
bakalım ? kaT yirmi Hntim yiikselmeden bu ma· 

3 : Yolcu - Bal<, makineyi artık 

ahll'a götürüyorlar. Eh ali de kahkahadan 
gülüyor. 

4: Hasan Bey - Ben de güle) im 

bari.- Desen e... Bu kar toplama dc~il, 
para toplama makinesi iınj~ • 

kinenin fayduı yokmuş. 



. 10 :ıub 

Her gün 
Münderecatımızın çok! ı
tundan Dercedilememiş
tir. 

Şeker Meselesi 
Toz Şeker Fiatleri 

Fazla Yükseldi 
Birkaç gündenberi piyasada 

v~ yerli fabrikalarda toz şeker 
mıktan çok azalmış "Ye fiatler 
35 den 40 liraya çıkmıtbr. 

Bu yüzden yerli çukulata ve 
tekerleme fabrikaları birkaç gOn-
denberi muattal bir vaziyette 
kalmışlardır. Bir iddiaya göre 
bazı kimseler ıun'i çarelerle 
piyasayı yükseltmektedir. 

Şehir Meclisinde .. 
Şehir Meclisi diln toplanmıt. 

•t ve kanalizasyon meseleleri 
etrafında hararetli milnakaşalar 
olcnuıtur. Meclisin içtima mnd
detinin temdidine de karar ve
rilmiştir. 

Garip Bir SahtekArhk 
Esbak Levazım Reisi topal 

lanıail Hakkı Paşaya ait bir evin 
lerbin muamelesine ait evraka 
Defterdarlık Şube Müdürlerinden 
Amir Beyin imzasının sahtekar
lıkla atıldığı iddiasile Muhiddin, 
Hikmet ve Cerrahyan Efendiler 
maznun olarak ağırcezaya veril
nıişler ve dün davaya baş
lanınışbr. 

Celal Bey Geldi 
lş Bankası Umum Müdürü 

Mahmut Celal Bey dün Avrupa• 
dan şehrimize gelmiş, Sirkecide 
lanrnmış tacirler ve Banka erkam 
tarafından karşılanmıştır. Celil 
Bey, lran ile aramızda bütün 
~selelerin halledildiğini ve tam 

dostluk başladığını söylemi~tir. 

Bir Meb'usun istifası 

U 
Ankaradan bildirildiğine göre 

fak şeker fabrikası müdürlü-
iUn~ tayin olunan . G.aziantep 
ifeb usu Remzi Bey ıstilaname
Iİıai Millet Meclisine vermiştir. 

inhisarlar 
komisyon Ankaraya Nakle 

Taraftar Değil 
lnbisarların Ankaraya nakli 

"-esclesini tetkik eden müfettiş-
ler komisyonu bu işe muhalif 
bulunmaktadu·. [Komisyon inhi· 
aarb laran ticaret piyasasından uzak 
ulunmaması ve muhtelif şube-

lerin yanyana çahıması fikrin
dedir. 

İcra Kanunu 
Ankara, J 5 - Adliye Encll

ftlel!i yann toplanarak yeni icra 
ke iflas Kanunu liyihasıoı müza· 

ereye başlıyacakbr. 

Bir lda m Kararı 
Ankara, 15 - Mihalıççık ka

:-s~lda Ali isminde biri hakkında U:' en idam kararı Millet Mec
ne gelmiştir. 

Üç Kafadar 
Beyoğlunda Bir Kadını 
I<açırmak istemişler 

Aı· Düzceli keresteci Hüseyin, 
d 1 Ulvi ve Gönenli Akif ismin· 
de uç kişi dün gece Beyoğlnn
e '. karJsı Muhterem Hanımla 
dr~•e ~id~n makinist Hal~l Efen
k nın uzerıne hücum etmışler ve 
adını kaçırmak istemişlerdir. 

Der hal yetişen polisler bu üç 
:::bayı yakalamışlardır. Fakat 

utecavizler karakolda merkez 
ftltoıuruna da karşı gelmiye yel
tenmişlerdir. 

1 - Kar ve •oğ'uk, evai:ı, odun
•uır •• kömüraQı eYlerle, paraaız 
kimseler için bir felakettir. Karakı1r 
onlu için ölllm haberefll kadar 
meş'um dur. 

SON PU~ ı'"" 

2 - Halbuki, ticareti odan ve 
klSmilr satmak olan kimıeleı", karı 
ve kıtı beklerler. Krrakı" onlara 
bahardan daha cazip ıarünGr. 

3 - Hayatta her fellket, bir 
başkaaman uadeti demektir. Bla 
atladıtunıa gün ba9kalara güler. 
Batkalara atladıtı 2ün biır plerb:. 

• 
TELGRAF HABERLERJ 

Japon Filosu 
Manevraya 

Çınde Esrarengiz 

Büyük Bir 
Hazırlandı 
Bir Kuvvet Var 

~~~~~~------~~~~~~ 

Londra, 15 ( D. Hususi ) - Çin 
ordusunun hariçten mühim miktarda 

büyük bir manevraya hazırlanmışlardır. 
Japonya Da inat Edecekmiş! 

gelen yeni cephane ve mühimmat ile 
takviye edildiği bildirilmektedir. Bu 

Tokyo, 15 ( A. A ) - Harbiye nazırı 19 uncu 
Çin ordusu muannidane mukavemete devam ettiği 
takdirde Şanglıa;ya yeni takviye kıtaah gönderil· 
mesine lüzum görüleceğiui beyan etmiştir. 

hadise Japon askeri mahafilinde hay
retle karşılanmışhr. Meselenin esraren-
giz bir mahiyet arzetliği beyan olun
maktadır. Hadisenin bu dakikaya kadar 
gizli kalan tarafı bu mühimmat stoku
nun nereden ve kim tarafından gön
derildiğidir. 

Vaşington, 15 ( A. A. ) - İngiltere ve Ame· 
rika hükOmetleri Japonya nezdinde tekrar teşebbü
satta bulunarak beynelmitel mıntakayı askeri üssü 
hareket olarak kullanmasını protesto etmişlerdir. 

Japonlar Zayiat Verdiler 

Diğer taraftan şuyubulan yeni bir 
habere göre Japon donanmasının bü
tün cüzütamları Çin suları açıklarında 

Şanghay, 16 ( A.A ) - Amiral Na
mura, Hon Kev ve Çapeye tevcih edi
len hücumlar nericesinde Japonların 
80 ölü ve 450 yaralı zayiat verdiklerini 
tasdik eylemiştir. 

Millet Meclisi 
Ekseriyet Olmadığı için 

Dün Toplanılamadı 
Ankara, l 6 ( Hususi ) - Mil

let Meclisi dlln Reis Kazım 
Paşanın riyasetinde toplandı, fa
kat ekseriyet olmadığı için per
şembe günü içtima edilmesine 
karar verildi. 

lngiltere, Irak, Lehistan, Yu
nanistan hükümetlerile yaptığı· 

mız muhtelif mukavele ve mua
bedelerin tasdiklerine ait lAyiba
lar meclis encümenlerine gelmiştir. 

Bir Bomba 
Meşhur Bir Kiliseyi Havaya 

Uçurmak istemişler 
Roma, 16 ( A.A ) - Şubabn 

t 3 üncü günü akşamı Sen Piyer 
kilisesinde Papa ikinci lnnonun 
kabri yanında şüpheli bir paket 

bulanmuştur. 

Dün açılan paketin müthiş 
bir kudreti haiz bir bombayı 
ihtiva ettiği görülmüştür. 

Fırtına Ve 
Kar Haberleri 

Alb Kişi Kar Yığınları 
Arasında Ôldii 

Trabzon, 16 ( Hususi ) -
Civar dağlarda kar manzarası 
çok müthiştir. Dağlardan yuvar
lanan kar yığınları Trabzon • Gü-
müşhane arasında yolların ka· 
panmasına sebep olmuştur. 

Yolun açılması için ameleler 
gönderilmiştir. Kar yıganları 
altından altı ceset çıkanluuştır. 

* Karadeniz boğazında İğneada 
mevkiinde Evangelos isminde bir 
Yunan vapuru dün karaya otur
muştur. 

Başvekilin 
• 
izahatı 

Ankara, 16 (Hususi) - Bu
gün Halk Fırkasa Meclis Grupu 
içtima edecek ve kuvvetli bir 
ihtimale göre Başvekil Paşa mali 
vaziyet hakkında uzun izahat 
verecektir. 

İSTER İNAN, İSTER 

Neler Yapılacak 
Spor Faaliyeti İçin Yeni 

Kararlar Verildi 

Ankara, 16 (Hususi) - Dün 
toplanan İdman Cemiyetleri Umu-

mi Merkezi Balkan kupasına İf· 
tirak etmemize, beynelmilel mU· 

sabakalarda kazananlara madalya· 
lar verilmesine. stadyomlar tesisi 

için üç eserin tercilme edilmesine, 
Diyarıbckirde bir spor mmtakası 
ihdasına ve bir denizcilik antre
nörü getirilmesine karar verdi. 

Fransız Kabinesi 
Sukut Etmek ihtimali 

Çok Kuvvetlidir 
Paris, 16 ( A.A ) - Ayan 

Meclisinin sol cenah demokrat 
grupu idare komitesi M. Kayyo 
hariç olmak ilıere hükumet 
aleyhinde rey vermiştir. 

Ayan Meclisinin en ehemmi
yetli grupu olan bu grup yarın 
bu bapta kat'i bir karar ve
recektir. 

;NANMA! 
Üç dört senedenberi, tehrin ıihhatl namına, bin bir ı olamıyacağı düşiinülmOş ve bu işten vazgeçilmesine 

işkencesine katlandığımız kanalizasyon, nihayet tamam karat' v~rilmiş. Hatta •irketle müzakereye bile giriıllmi .. 
olmadan yarıda bırakılacakmıt• Şehrin planı ne vakit yapılacağı malum olmadığı-

Bu iş için Belediye fimdiyo kadar milyonlarca n~ göre, Belediyenin kanalizaayon ftl için Hrfetti§'i 
para sarfetti. lstanbul tarafında artık kanalizasyonun mılyonlar da heba olacak demektir. 
işlemesine bile in~iıar olunuyordu. Şimdi ise ıebir Buna bakıplta bizde program dahlllnde it yapJdı-
plinı yapılmadan kanalizasyon yapmanın mana11 ' ğına ve işlerde liyıkile mes'ul arandıtına, 

/STER İNAN. /STER /NAN.MAi 

Sayfa .ı 

r 
Sözün Kısası 

Bir 
lvlünasebetsizliğe 
Cevap •---·-------P. S. 

' 

Her tarafta ikbsadi boğuş
ma. Zengin ve müstehlik burjua 
telaşta. Lüks ve israf, en zengin 
milletler arasında bile ayıp, hat
ta suç. lngiltere Kıralı bile ta
sarruf hareketinin başına geçti 
ve bugün, her yerde, yanmı~ bir 
kibrit çöpünün kıymeti var. 

Biz fakir bir milletiz. Hele 
biz, hele biz. Bütün varlığımızla 
iktısadt kavgaya atıldık. Bu 
hengAmede gazetelerin vazifesi 
malam: Halkı sefahate ve israfa 
değil, tutumlu ve sade yaşamı
ya davet etmek. Fakat bir 
ga~ete, movzuu itibarile çok sulu 
ve hafif, zamanı itibarile de çok 
mevsimsiz bir anket açtı. iki 
üç kere de yazdım. Karilerim 
bilirler: O ankette, zarif olmak 
için, yerli malından yapılma ucu:ı 
ve sade bir kıyafet değil, senede 
on bin liraya kadar masraf icap 
ettiren, bizim için lüks bir 
giyinme zevki telkin ediy-0r
lar ve birtakım ad1 çama· 
şar listeleri yapıyorlar. Bu 
anket içtimai terbiye noktasından 
bayağı, zarafet noktasından da 
aşağının bayağısıdır. Birkaç ga
zete de bizimle ayni fikirde bu
lundu. Bir ağızdan: " Ayıptırl 11 

dedik. 
Anketi yapan gazetede bir 

muharrir, bana cevap vermiş. 
Cuma, tatil günümdür, göreme
dim. Geç haber aldım, yazıyı 
okudum: 

Onlar bu anketi k-:ndiliklerin-
den yapmamışlar, İzmirdeki erkek 
ve kadın dedikodusu bu işe saik 
olmuş. Sanki memleketin bir 
köşesinde herhangi bir erkek ve 
kadm dedikodusu çıkarsa, gaze
teler kapı kapı dolaşarak zengin· 
lerin kaç fanilAsı ve kaç pantolu
nu olduğunu tahkika mecburdur
larl 

Hen fütürizme dair pesten
kerani yazılar yazıyormuşum. 
Sanki memleketin ilme ve san'ate 
değil de şunun bunun çamaşır 
sepetini eşelemiye ihtiyacı vardır! 

O gazete ankete verilen 
cevapları bitarafane yamıış. San-
ki sualleri soran o gazete değil
dir ve sanki her verilen cevap 
gazeteye geçirilebilir. Faraza, biri 
çıkıp ta ankete cevap verirken! 
" lngiliz kumaşı giyiniz, yerli 
malı kullanmayımz!,, dese, bita
raflık icabı. neşredilecek! 

idare memuru bana bayram
da avans verirken: " Fütürizm 
gibi pestenkerani şeyler yazma, 
kılıbık beylere, süslü hanımlara 
dair yaz" tarzında bir ihtarda 
bulunmuş • Sanki bu sözleri söy -
liyecek kadar idare memuru saf
br ve ıanki fersahlarca uzaktan 
duyacak kadarda o muharririn 
kulağı deliktir! 

Son Postada birkaç ay evvel 
biz de böyle bir liste yapmışız . 
Sanki bu liste o listelere benzer 
ve sanki bizim muharririmiz. o 
makalesinde israf ve sefahati 
şiddetle tenkit etmemiştir! 

Bana o gazetede böyle ce-
vap veren yine o soğuk nevadır : 
V all Nurettin. Beceriksiz teville
ri, yalanları ve iftiralarıyle b.u 
zavallı, bücü nane molla, btr 
türlü yazı yazmayı da, mü-
nakaşa etmeyi de öğrene-
medi. Zannediyor ki, halkın 
alakasını celbetmek için ya çin-
gene kırması karagöz dilile, 
soğuk soğuk bir sürll kıpti 
argosu tabirlerini sıralamak; ya· 
but ta, fırsat buldukça, zina 
edebiyatı yapmak, rahiplerle 
rahibeler arasındaki hayvanca 
münasebetleri yazmak IAzımdır. 

Bu hayasız neşriyat muharriri, 
başını omuzlannın arasına sokup 
ta. sümiiklü böcek gibi sinsi 
ruhunun kabuğu içine büzülcnez
se, gazetesinin yaprağını pis bir 
mendile çeviren bu düttürU ley
linın büyük burnunu bir kere 
daha kıracağım. 



[ Gençler için J 
Dehanızı 
Nasıl Keşif 
Edebilirsiniz? 

Bir flin maruf bir mn-ildti· 
aua ıonnUflar: 

- Nedea Paderewald diğerle
rine nuaren daha ,Obek bir pi
yaniat ayılır? (Paderenld methur 
Leh piyauiatidir " Dk Lehiatan 
Cnmhur reisidir • Sonpoeta). 

Musııôpaaı .,. cevabı ftl'IDiş: 
- Hiç at yanp g8rdftn mU? 

Atlann kofUfUDU teJrederken bi
rinin diğerinden u farkla iyi 
kottuğwıu 1ikünlalll. Fakat o 
kadar. 

işte Paderewaldnln diierlerl
De faikiyeti de b&yledir. 

Bu cevap biraz mllphem ı&
rlbıllr. lf akat tahlil ediline birçok 
laakikatieri ihtin ettiği anl•plır. 

Deha, elle tutulamıyaa bir 
feJdir. 

Deha De kabiliyet armndaki 
k&priiyi tarif edemeyiz, tkfe 
ıOremeyiz, elle tutamayız, 

Yalnız çalıımak sizi ba kap
rthılln 6b6r tarafına ıeçirmez. 
Yamna kadar ıöttırilr, fakat o
kadar. 

Yalnız azim Ye karar da ılzi 
bu köprllden ıeç.irmeğe kifi 
ıelmez. Dişlerinizi aıkıp ateye 
ıeçmek ut ersiniz. Fakat yalnız 
azim, bir deb•mn itini yapamaz. 
Y almz tahsil de ba işi yapamaz. 
Tahsilin yardımı olabilir, fakat 
clehanm kitap ft tahail ile ala· 
kam yoktur. 

Doğr.am pdar. Sis ya bir 
clahieiniz IY a cletüWz. J>eii'emiz 
dehaya 'ftl'amazaımz. 

O halde dehadaa balıaetme
aln manam aeclir ~? 

l S. malla de cnabt tadar: 
Kimse mde deha bahmup 

hahmmadıpu bilemez. Hiç amal
Jlllyan kimseler' ayle deha eaer
lerl •8stermiıfudir ki 1 Bazaa 
deha ıenel•ce keadiaini l'a.ter
mu. Hatta çok defa dlhiler 
6ltlmlerhul• aoma ktıtfedilirler. 

Binaenaleyh tea4be etmedik
~e, Yisıl olmak iç.in ajraımadak· 
ça dehamızın meYcudiyet •• 
ademi meYcudiyetine hükmede-
meyiz. Memeli Framız hikiyecisl 
De Maupasaant bq tene mnte
madiyen yazdı ye Jazdıklanm 

JUlb. Sonra da bikJye aaha11nda 
phelel'ler ricude ptirdi. Omm 
ıençlere nasihati pdar : 

• Senelerce temrla yapmız. 
OılObunuza Yazıh Ye sade bir 
hale ıetiriniz. Sonra 1udıjuuz 
ıeye azami kunetinizi ftriaiz. 
Bir giln olar pheıerler yuabi
lirsiniz. Bir ktıçOk lıiklye, fkel 
bir manzume, ıize ebedi bir tlh
ret wermiye klfidir •• 

.;~ Almanyada 
Sinema Ücretleri Yan 

Yanya Tenzil Edildi 

Son zamanlarda A1manyada 
llnema salonlannm duhuliye lc
rt·tleri oldukça tenzil edilmiftir. 
Buna ıebep, sinema mlifterileri
nin, tabii ikbsadi buhran yiizün· 
den az olmuıdır. Fiatlerin ucuz· 
lablması suretile fazla miifteri 
temin edilmektedir. Bunun neti
cesi olarak en meşhur bir filmi 
Berlinin birçok salonlannda yir
mi kuruşa seyrelmek ınümkiba 
ol aktadır. 
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LE B 
Söz 

---------------------Ne Yaptı 
Borsada Asri Kaplıcalar ve 

Yeşil Bursada Asri Bir Otel 
Alafranga Bir Kaplıca Yapıldı 

Ne Yapıyor? 

V Şarktaa laemea lıer ,on ~ e haberlerine kanşık yeni y 
baYadialer duyuluyor: 

Bana ( HWRlll) oclalan, husaal dal 
Yetil Banamızm mahalleri, b&-
url pir kaplıca yllk ve mflkem-
beldeai tekline mel bir haYD " 
büriinmeai için mllteaddit kuma-
girişilea teteb- larYardır. HUIUl1 
bnsler mtlapet 
neticelerini ver
mek &zeredir. 
Bu tqebbO. ne
ticesidir ki bu 
ınn Barsamız 
güzel bir otel ve 
bir de kaplıca 
~Mıası kaanmlf 
oluyor. Bana• ~~~ 

banyolar için kap

lıca alb claireyi 
ihtiva etmektedir. 

Ba yeni inta· 
' at, lnflmllzdeld 
yu mevsiminde 
Banamw bin
lerce kişinin zi.. 
yaret edecepe 
bir iprettir. 

Çekirge yolu 
llzerinde yapılan 
otel n kaplıca 
binaları en uri 

Allkaclarlar 
Bıusotltı geni •apıl1111 ot.l N lcaplıetı binaları yeni tesiabn 

tekilde hata edilmiştir. 
Otel binası bodramdaa başka 

6ç katlı olup bir de çalı katını 
ihtiva etmektedir. Otelde 24 ta
ne banyolu, 6 tane banyosuz 
oda, güzel yemek Ye müsamere 
ye cigara aaloolarile bir Jd\tnp
hane ftl'dır. Otel istirahat için 
llzım olan bntun nsıtalar Ye 
tertibab ihtiva etmek itibarile 

Denizlide 
Bu Sene Afyon 
Çok Az Ekildi 
Deaizli 15 ( AA ) - VilA,e

tln her tanfaada afyon mahaull 
ba ıeae baYalarm leri ıitmesin
dm dolayı çok a ekilmiştir. 
Aynı sebepten dolayı lmğda1 
mahmlU de ıeçen aeney• Diape
ten ytlzde 1ebea dereceaiDde 
ekilmiftir. 

EIAziz Nura Kavuştu 
Ellziz ( Hususi ) - Bundan 

enel tebrimiz elektrik teaiaabmn 
ikmal edildiiinl bildirmiştim. 
Bayramın hirinci glnl akşamı 
mnkemmel bir kOJat reami yap.
larak ıehrimiz ilk defa olarak 
elektn1' ışığına kanıştu. Küşat 
resmi belediyede yapılmıı, Yill
yet we adliye erkim, memleket 
eşrafı hazır bahmmuıtur. 

Şehrimize asri ıpğıa temini 
hu111Snnda Belediye Reisi Hür
rem Bey ciddi bir faaliyet 168-
termiftir. MUSTAFA 

Edirnede 
Herkes Sokakta Diqme
mek için Listiksiz Geziyor 

Edirne ( H....ı ) - Şellri
mi&cle bayram oldukça Defell 
geçti. F akaJ ilç pdenberl ıo
tuJdar sok pddetlidir. Sokaklar 
ince bir baz tabakuile &rtnlU 
olduğu için ayaklan UJIP dO
tenlerin badeli Ye laeuba Joktw. 
Dtıfmemek için herkes lhtiksiz 
ıeziyor. Kar clen.mla tekilde 
yapıaktacbr. 

Salihlide Grip \ 
Salihli ( Hususi ) - Ha•alann 

değişik gitmesi yüzünden ,ehri
mizde grip hutaJığı salgm bir 
llaldedir. Fakat halk kendisini 
iyi muhafaza ~ttiii ip. zayiat 
yoktur. 

f 
mlikemmel bir mlleaeae halin- 1 bilhassa ıeyyah celbi için çok iyi 
dedir. 1 bir teşebbiia olduğunu ileri dr-

Kaplıca bİllaslna ıelince; Av- mektedirler. Fakat ıurası da mu-
rupada IOD aeneler zarfında hakkak ki otel ve bina yapmak 
yapılan binalardan daha milkem- nihayet bir sermaye itidir. Fakat 
mel olan Jenİ kaplıca bntnn müşteri celbetmek tamamen 

asri Yeaaiti hm bulunmakta- , ticari mahiyettedir. Bu işin ba· 
dır. tında bulunanlann bu mesele ile 
Kaplıuda banyolar alafranga ciddi tekilde utrqmalan llzımdır. 

olarak yapılmlfbr. Aynca tedavi CEVAT 

Ağa Zade 
iflastan 
Kurtuluyor 

Adana ( Hasusl ) - Milyoner 
Aiuade Hula.i Beyin iflia mu-
amellbmn bir mlqma akti ıure
tile intaca isin alAkadarlar 
arasında mlzakereler cereyan 
ettiği maliimdur. Yapılan tqeb-
bllsler alacaklılar nezdinde hGmtl 
auretle telAldd edHmiı " ıulh 
keyfiyetinin naml bir pkilde 
mtızakue.I için eahabı matlup 
tarafından kendilerinin davet 
olunmalanna clair hukuk hakim-
liğine bir beyanname verilmiştir. 
Bu beyannameyi matlubat ıabip-
Jerinin ekseriyeti ıimdiden imza 
etmiftir. Esbabı matlubun dave-
tini Ye teklif olunacak auHınn 
tasdikini mnteUıp HuUiıi Beyin 
iadei itibar edeceji tabiidir. 

SAl.AHAn'IN 

Bir Buçuk Metrelik 
Kar Yığını 

Çankın ( Hasaal ) - Bir haf· 
tadanberi deYam eden kura ayu 
ıeceleri naloa ( 16) derece ka
dar fiddetlemaektedir. Buraya 
ıelea haberlere 16re Çakın -
llgu yolu ll&erinde Ye diğer 
bazı yollarda birbaçak metre 
kalınlığında bir kar tabakası 
ptı_hdır. Grip ıehrimizde de 
baflamlfbr. Fakat laeaOı aarl 
t•kilde deiildir. 

K. it. 

Bahkesirde Bir Kaçakçı 
Balakesirde b 'r kaçakçı birkaç 

fftn eYYel yakalaomlf t'e derhal 
mahkemeye ...kedilmlftir. MU9-
taf a ismindeki bu adam Balık e
sirde aeyyar kalaycd,ak 1aptığl 
ıırada tütiln kaçakçıhpa cilr' et 
etmiştir. Muhakem9' neticesinde 
alb ay hapis •• 65 lira para ce
zauna mahk6m olmQftur. Aynca 
ka'"çıhkta kullud&jı bey&iri de 

Ada nada 
Ticaret Talebesi 
Tetkikat Y apb 
Adana 15 ( Hmml ) - lktl

adl ve coğrafi tetkikatta bulun
mak llzere bayramda tebrimize 
relen DarlllfUnlbı Ye ,Uk1ek 
ticaret mektebi talebeleri hara
daki fabrikaları, mllzeyi ve teh
rin g6rülecek yerlerini ıezuek 
tetkikatta bulunmuşlardır. Tale
beler .eyabatlerini Menine kadar 
temdit ederek orada da tetkikat 
yapbktan aonra buraya dömDf
lerdir. Dün ıereflerine Belediye 
gazinosunda bir ~ay ziyafeti 
Yerilmiştir. Misafir talebeler bu 
gün trenle l.tanbula hareket 
etmiflerdir. 

Denizlide Grip Salgmı 
Denill 14 (A.A) - Grip ..ı-g 

gını tiddetle devam etmektedir. 
Hemen her eyde huta, Yardır. 
Hastalıktan mektepler bir hafta 
tatil edilmif tir. 

Çan kında 
Tavuktan Öldüren Garip 

Bir Hastalık Çakb 
Çankın ( usl ) - Şehri-

mizdeki tawklar araaında lana 
bir hastalık çıklDJfbr. Sokaklarda 
dere kenarlarında Ye nleria 
kapılan 6oünde her gtla tawuk 
61üleri g6ze çarpmaktadır. 

Bu vaziyet karfıaında baytar 
ldarui harekete ıeçmiş, taYUk 
sahiplerine ba11 tavsiyelerde 
bulunmuştur. Bu taniyeler &ze
rine bir kısım halk tavuklanm 
qılatmışlar •e kümealeri kireç-
lemişlerdir. 

K. it. 

musadere edilmiştir. 
Bundan başka cigara klğıdı 

kaçakçılığı yapan iki kİfİ d&ba 
Adliyeye verilmiştir • 

Çin clariilfilnun kızlan Salil 
ahmwe yazılarak hastaba 
olarak hududa ~tinişler... Y 
Çin darillfiinun kızlan kale 
rİllİ mralanmn herine bıra 
ellerine, zaman için kalem 
dUa kıymetli olan aililılan 
....... Ye cepheye kof1Duşl 
Ordu ile ayni safa geçmişi 
ayni istihklmlara yerleımişl 
Ye yin~ onlarla beraber jap 
uflarma ateı etmişler •• 

Hindistanda Gandi taraftar 
11111 muhakeme eden bir İng" 
hl.kimine, aamün araı•nda bul 
nan bir kız Jilah çekmiş •• 

Bunlan okuyunca gazüm 
&na. bizim mütareke aenel 
n l.tikW harbi geldi .. lıtanb 
da Dl çehreler, nefret, iatih 
8.nlanna göre de sevinç.. A 
dola ateş •e heyecan içerisin 
kaynıyordu. Anadolu kadını bı 
k15Jlnlbı dar kafası ve dar hey 
canile bu ateş ve heyecanı sez 
Kağnısile, silahile Mehmedi, H 
um, Hüseyini gibi o da cephe 
koftu. O da bu ateş ve beye 
na kendine düşen hisseyi ila 
ettL Fakat umumiyetle okum 
kadm?.. O, sanki bu topraklard 
dotu bir ecnebi.. Parça!a 
mak İltenen onun memleke 
cleiiL Anadolada ateş ve hey 
cu1a kaymyanlar onun Yat 
....._. dejiL Llkayıt ve alik 
111- Ne memleketini parçalama 

iatiyenlere, ae de bu parçalanmıy 
rua olanlara kifi bir nefret göste 
dl. Ne de Anadoluyu sanan hey 
cana bir katre Ye kayna 
defe beklenen kıY1lcımı ili 
etti.. O, ba heyecanı tam d 
macb yeyahut ifade yolunu bul 
macb Ye töremecli. 

Olmmuı kadın bizde ne 
yaptı Ye ne yapıyor?.. BugilD 
Jerlİ mah milcadelesiode n• 
mnaffaluyeti az? .. 

Obduklanm kitapları ara
ma f&mer, o kitaplan da süsl& 
cameklnlar içine hapsederse 
korbnm ki memleket işlerine 
.Uka gösterebilmesi iÇin daha 
pek uzun zaman beklememiJ 
llDm ıelecekl. 

B. HALIM 

Buzlar İçinde 
Tüyler Ürpertici Bir 

Facia Oldu 

Amtterdam, 15 ( A.A.) -
Haldereede buz çatlamau neti
cesi olarak 9 kişinin suya diif
tlkleri Ye Dçtl genç kız olmak 
&zere 4 kifinin boğulduldan ve 
diter bir mahalde de iki kişinin 
bojubaUf olduktan bildirilmek· 
tectir. 

Ceza Muhakemeleri 

Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Ba kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmışlar. Bu ciltte birinci 
cilt ıibi yirmi formadan m · • 
rekkeptir ve fiati daha ucuz· 
dur. Eser ince ki.ğ'ıda basılm
pdan hacmi de kuçulmüştu . 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 



SON POSl'A 

1 Siyaset Alemi J 
Sir Con 

ABER ER 
Siman Ve 
Cenevrer 
,·. Londra. 15 - lngiliz Hari• 
cıye nazın Cenevreden dönmilş 
ve seyahatinden memnun oldu· 
iunu, birtakım müşkülJer mevcut 
olmasına rağmen konferansm bir 

elice elde etmek için çok çalıı· 
tığını söylemiştir. Nazır, konfe
ransuı zannedildiği gibi uzun 
•llreceğini zannetmediğini, tefer
ruata ait işlere on beş güne ka· 
kar başlanacağını s<Sylemif, fakat 
mllıknılerin küçük olduğunu un
oetmemek lizımgeldiğiııi de ilive 
eylemiştir. 

Hinden burgun 
Namzetliği 

M. Mak Donald Oç Hafta 
istirahat Edecek 

Londra 15 - M. Mak Donald 
glSztine yapılan ameliyattan sonra 
dlln hastaneyi tcrketmiıtir. Neşe 

redilen rapor, llç hafta kat'I bir 
istirahati emretmektedir. 

Çine wıtını,. lcarar cıere11 lnılllı pilotlarında 
.,,-U..Jck.p bir 6rup 

Bertin. 15 - Büyük bir sabık 
mukariplcr grupu, dün Bcrlinde 
toplanarak Hindenburgun nam
ıetliği lehinde rey vermiştir. Bu 
lrfUP sağ cenaha mensuptur. 
Grupan reisi Jeneral Fon Horn 
neticeyi Mareşala bildirmiştir. 
Bu vaziyette Reisicilmhururı tek• 
rar namzetliğini koyması husu-
undaki teklifleri reddetmiyeceii 

&anno!unuyor. 

Hindenburgun Beyannamesi 
Berlin, 15 - Mareşal Hin

denburg bir beyanname neşre
derek 13 mart intihabatı için 
Reisicümhur makamına namzet• 
liğini koyduğunu bildirmiştir. 
Milliyetperverler reylerini Hio
denburga ermemiye karar ver
cni.şlerdir. 

Kaybolan 
Eskimolar 

Nome J5 ( Alaska ) - Bir 
med dalgasının tahribile berbat 
ir bale gelen yedi Eskimo ka

.abası sekenesinin cesetleri buz
lar arasında bulunmU§tut. 

SenPiger 
Kilisesine Kasit 

Roma 15 - Dnn •kşam Sen 
Piyer kilisesi kapatılırken Papa 
OçOncil İnnosanın mezan yanın
daki aslan heykelinin önünde 
ağtr •c şüpheli bir paket bulun
muştur. Papalık jandarmaları bu 
Paketi suya atmışlardır. Bir aui
kast muhtemel görülüyor. 

Geçen yaz da böyle bir pa• 
lcct bulunmuş ve bir çayırlığa 
'aldedilerek orada infilak ettiril• 
tıılşti. 

Al mangada 
Ve vusturyada 
Müsademe/er 

Berlin - Sağ ve sol cenah muf· 
ntleri arasında burada vukua gelen 

müsademeler, propaganda risale
leri dağıtan milliyetperver bir 
genç kızın ölümüne ıebcp olmuı
tur. 

« 
Viyana 15 - Salzburg yakin~e 

komilnistlerlc Hayn..verler arasın
da şiddetli müsademeler olmuş, 
tüfek teşt teali edilmif, birçok 
yaralı vurdır. Bir kişiıılıı yarası 
ağırdır.! 

Hindistanda 
Hareket 
Berdevam 

Lihur, 15 - Kongre Reisi 
Sardul Sing Peşavere giderken 
Şandara istasyonunda tevkif edil
mi~tir. Bingaleli Mevlana Kemal 
Esat M. Singin yerine kongre 
Reisi tayin edilmiştir. 

* Kişmir, 15 - Rajuri ve Koltl 
ehalisi arasında bir miktnr gale
yan vardır. Hükumet kuvvetleri, 
buradaki galeyan ve isyanı bas
tırmışlardır. Bir mUslümaıı kafi
lesi bir kasabaya hücum etmiş. 
polis nteı açmış, be, kiti öl· 
müştür. 

BUkreşte Komünist Tevkifatı 
BrUksel 15 - Romanya Em

niyeti Umumiye idaresi, Kösten
cede bir komünist teşkillb mey· 
dana çıkıırm11tar. (6) ki,i tevkif 
edilmiştir. 

Hindistanda bogkotaj 
pl'opagandası 

Bir Trene 
Suikast 

Marsilya 15 - Ventimfl ıfirat 
katarı yoldan çıkmıştır. Bazı hafif 
yar~hl~r. va~dır. Kıuanın, patlama 
gllrultusü kilometrelerce uzaktan 
işitilen bir bombadan ileri gel· 
diği söyleniyor ve F aşişt aleyh· 
tarlarına atfediliyor. Trende hiç· 
bir siyasi şahsiyet bulunmadığma 
göre, bu badi-e, belki de treni 
soymak için rapılmaşbr. Geçen 
martta da. aynı yol üzerinde böyle 
bir infilak olmuş, iki adam tren 
tefini bağladıktan sonra kasayı 
soymuşlardı. 
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EDEBi TEFRİKAMIZ: 34 ============ ka, gözlerimle bavagazinin 

A ç L 1 
---- Müellifi: "nut Hamsan Müterclmi: P. S. 

Sözümü kesti: 
- Onu geçelim, d~dL 
Ve gülümseyerek ilave etti: 
- Cençlik bizden bir kerre 

taıakla~ırsa, no demektir. Onu 
biliriz. 

Kalktı, 6nümde nezaketle 
itildi ve bir memura dönerek: 
11
Efcndiyi hususi mintakaya gö

ttlrünnL Geceniz hay.r olsun.,, 
dedi. 

Cnr'etimi düşllnllnce sırtımda 
bir Uıüme hissettim ve yürürken 
kendime bir tavır vermek için 
YUınruklarımı sıkıyordum. 

J 
Memur, havagazinlıı OD da• 

kika yandığım söyledi. 
- Sonra söner mi 1 
- Sonra söner. 
Yatağın ftstrıne oturdum •• 

anahtarın döndüğünü duydum. 
Aydınlık hncrenin kibar bir hali 
vardı. Kendimi sığınılacak bir 
köşede hissediyor ve bir rahat· 
lak duygusile dişarıda yağmurun 
yağışına dinliyordum. Bu kadar 
ıamimi bir odacıktan başka hiç 
bir şey öz!iyemezdim 1 Mem-
nuniyetim git-tikçe arbyordu. 
Yatağa oturmuş, elimde tap· 

alevine dikilmiş, polisle ilk 
1 temaslarımın safhalarını nhnim

den geçirmeğe başladım. Çünki 
bunlar ilkti ve onu nasıl dolan· 
dırmışhml Tangen,gazeteci, Efem? 
Sonra da Margenbladetl Bu Mor-

genbladet s5zile onu doğrudan doğ· 
ruya kalbinden nasıl vurmuştum! 
Bundan bahsetmiyelim, ha? Baş• 
vekaletin ~ala davetinde saat 
ikiye kadar kalmıı, anahtarı ve 
bir kaç binlik cüzdanıaıı evde 
unutmuşum! 

Bu efendiyi huaust mıntakaya 
1rötürünüzl 

Birden bire havagaıı s5ndn. 
Kısılmadan, hafiflemeden, hayret 
verecek tarzda ant. Derin bir 
karanlıktayım, elimi, etrafımdaki 
beyaz duvarları, hiç bir fCY 

,-::-.~~~~~~~---------

ispanya Da 
Bir Türlü 

Durulamadı 
Jaen 15 (ispanya) - Kar

na•al münasebetile birtakım 
kimseler papaz kıyafetine gire
rek sokaklarda dolaşmaya baş-
lamışlar ve cümburiyetçiler 
klübQ ~nllnden geçerken ldüp 
azasile tanı~mı~lardır. Müsademe 
neticesinde ( 10 ) kişi yaralan
mıf, bq kişi tevkif edilmiştir. 

* Vatanı 15 - Birtakım kim-
seler tarafından büyük V afaM 
kilisesinin, bilhassa bir eseri ne
fis olan kilise mihrabının tahrip 
edilmesinden müteessir olan halk 
sivil valinin saraya önünde bir 

: nümayiş yapmış ve nümayişçiler 
polis tarafmdaa güçlükle dağıtıl
mıştır. Katoliklerle Cümhuriyet
çiler arasında bir müsademe da· 
ha olmuş, birçok inaan yaralan
mış, bazı tevkifat yap~br. .. 

Barslon 1 ~ - Hük<lmet ma• 
kamab, bugnn için ilinı düşünü
len grevi •kim bıraktırmak için 
fevkalAde tedbirler almışbr. Bu 
münasebetle ıondikalan kapat• 
mak ta düşünülen tedbirler ara• 
sındadır. 

Bulgaristan 
Tahdidat 

Ve 

Sofya 15 - Cemiyeti Akvam 
tarafından Bulgaristanın mali va• 
ziyetini tetkika memur heyet 
vazifesini bitirmiştir • Heyet, 
bir moratoryom ilim fikrini 
reddetmi~ bütçenin tenkihini 
ve bilhassa ithalibn tahdidini 
tavsiye eylemiştir. 

göremiyorum. Yatağa ~rmekten 
başka yapılacak şey yoktu. V • 
soyundum. 

Fakat uykum yoktu ve uyu
yamıyacaktım. Bir müddet, ka· 
ranhğa, bu dibi olmayan ve 
kavrayamadığım koyu ve ağır 
bir külçe ba1iodo görünen ka• 
ranlağa bakarak, uzanmış kaldım. 
Müfekkirem bu karanlığı ihataya 
muktedir değildi. Her türlO 
ölçün Un fevkinde, ortalık karar• 
mışb ve hissediyordum ki bu 
karanlığın varlığı beni fena sıka
yordu. Gözlerimi kapadım, yanm 
sesle bir şarkı mırıldanmıya 
başladım ve müfekkiremi oyala· 
mak için döşeğin llstünde ken
dimi o yandan bu yana attım, 
fakat muvaffakıyetsiz. Karanlık 
müf ekkiremi iıtili etmqti ve 

Sayfa 5 

Gönül İşleri 

BugOnkO erkekler için ho tip 
artık geri 1r~riiııüyor. fakat yeni 
kadın tiplerine de heııilz alqaıa· 
dıkları anlatılıyor. 

"Henliz dumanı çıkan IJU ka· 
davrayı, bir elbise biçer gibi kayıt
sızca keaen. ciğerlerini iki tarafa 
fırlatan kıza bakın.. Onunla da 
e elenilir mi? Kadın dedijin yu
mUJak kalpli olmalı,,. 

" Tüplerin birini b1rak1p Gte
kini alan, kükürtll1 müvellidlllma 
kokulannı eaans gibi zevkle kok· 
isyan beyaz 6nlüklil ıu kula da 
hiç evlenildimi?., 

1 

"Eflatun şunu taylemiş, Kant 
bunu demi~ bilmem Ceymis neler 
söylemiş.. Kadınlara böyle ukalA
Lklar yakışmıyor •• ., 

• Muallim mi dediniz.. A11ab 
göstermesin.. Okumuı kadııun 
en çekilmezi. ... 

.. Hele şu sporcu kıza bakm ••• 
Erkekten farkı yok.. Tuttuğunu 
koparacak.. Kadın olduğuua p
hit, ispat l!zım ..... 

Sadece. şöyle biraz alatur
ka giyinmiş bir kız görseler 
yüzüne bile bakmailar, tesadilfca 
gözleri ilişse : 

"Aman canım.. geçen Dml 

kızı.. Onunla evlensem ömriim 
kuk yıl geri gitti sanacağım. ... 

Snslü bir kadıl! görseler, 
"Allah g6stermesin.. Onunla 

evlenilir mi ? O murafm albn
dat nasıl kalkılır? 11 

Çalışan kadınlan g5rllnce: 
• Haydi allahaşkına, çah~au 

kadından bayır bekleme • " diy• 
mütalealarda bulunurlar. 

&kek bu muhtelif tipler k~ 
pında ıaşalamıı vaziyettedir. 
Henüz bu tiplerden banğisinden 
botlandığına karar vermemiştir • 

Daha doğrusu onu tayin edo
memi§tir. Kızlanmız da heoiil 
e21ki prejüjelerin tesirile bu me
selede ileri adım atamıyorlar. 
Erkek boşlandığı tipi tayin ettiği 
gün 0 tipia içerüinde beyeııdiği 
km da bulmakta gecikmiyecektir. 

HANIMTEVZE 

beni bir saniye rahat bırakmı
yordu. Ya ben do karanlık ha
linde inbilil edersem, onunla bir 
olursam 1 Yatağımda dimdik 
durdum ve kollanmı kımıldattım. 

Sinirlerim tamamile ayaklan
mqb ve onu yenmek için nafile 

yere mtıcadelc ediyordum, biç faydı 
ettiği yoktu. En garip bayalAta 
eşir, kendi kendimi ıükuta mec
bur ederelt, ninniler söyliyerek 
kendimi teskin etmek için aar
fettiğim gayretle terliycrelc oldu
ğum yerde kalmışbm. Gözlerim 
karanlıklara dikilmişti, ve am
rümde böyle karanlıklar görme
miştim. Şilphe yoktu, ben 
burada karanlaklann çok hu
susi bir nev'i timdiye kadar 

hiç kimsenin iÖrmediği manasız bir 
{ Arkası Yat • 



Kari Mektupları 

300 
Garson 
/ş istiyor 

Şehrimizde hali hazırda işsiz 
gezen üç yüz kadar garson var
dır. Bu garsonlar namına on beş 
kişilik bir heyet dlln Vali Beye
fendiye mUracaat ederek ecnebi 
garson yerine mUesscselerin Türk 
gençlerini istihdam etmelerinic 
teminini rica etmiştir. Vali Bey 
heyete birkaç gtin abredilmesini 
ıöylemiştir. Halbuki bu işin bir 
an evvel halledilmesi hem bizim, 
hem de memleketin menfaati 
lktızasındandır. 

Burada bulunan ecnebi mO
esseseler garsonlarını ecnebi 
memleketlerden getiriyorlar. Hal
buki böyle bir harekete başka 
memleketlerde kat'iyen mUsaade 
edilmez. Vatan çocukları İf 
ararken, iısiz dolaıırken ecnebi
lerin ~ aahibi oJmafarı hiç doğra 
değildir. Bu memleketi müdafaa 
eden ve hcrzaman edecek olan va
tan çocuklarım ecnebi işçilerin ta-
1811utundan kurtarın k vazifesinin 
biran evvel başarilmasmı ve bu 

husustaki kanun layihasının he
men mfizakere olunmasını muh-

terem meb'uslarımızdan çok rica 
ederiz. 

it anyan garsonlar namma 
S.1111, H01eyfa, De.."'Vlf, Muzaffer 

naalr 

Bir Sıhhat Meselesi 
Yeni kanun mucibince bir 

takım umumlıanelerin seddi sıh
hat noktai nazarından menfi ne
ticeler vermiştir. Kapanan umum
hanelcrdeki kadınlar şimdi so-

kaklarda dolaşın kt ve serbes 
bulunmaktadırlar. Bu suretle mu-
ayeneden ve sıhhi kontroldan kıs
men azade kalan bu kadınlar 

bir tehlike istidadını gösteriyor
lar. Emrazı sariyenin önUnü al
mak için bu yoldaki kadmlar 
Jine toplu olarak bulundurulmalı 
Ye sıhhi kontrola tabi tutulma
hdır. 

Be1othı Tomtom ııokalı: No. 7 
E. ZARVANAS 

Cevaplarımız 
Ankarada Süreyya Beye: 
14Y eni nesle ne okutacağız,, 

anketimiz bitmiştir, kıymetli fi· 
kirlerinizden maalesef istifade 
edemiyeceğiz. 

* 
Ankarada bir ıof~r imzalı 

brlimize: 
Teveccühlerinize teşekknr 

ederiz. Hayatta herkesin başına 
b6yle felaketler gelebilir. Hidi· 
1eyl ~ büyültllp müteessir ve 
bedbin olmanız doğru değildir. 
Namusklr ve çalışkan bir insan 
hayatta daima muvaffak olur. .. 

kiıehir karilerimiıden M. 
Kadri Beye: 

Birçok yerlerden ıikiyetler 
yapıldığı için Sıhhiye ve Dahiliye 
VekAletleri bahsettiğiniz mesele 
etrafında tetkikat yapmaktadır
lar. Her halde nazan dikkate 
almacaktır. 

« 
Kartal kazasmın Samdra 

k3yünden M. Osman Efendiye: 
Köyünl\zdeki süt müstahsilleri 

bir araya gelerek müşterek hare
ket eder ve muhtelif antçülerle 
temas ederek, insaflı mutavassıt
lar buJursa~ız sütlerinizi daha 
mllHit ıeraitle satarsınız. 

SON POSTA 
.,, 

Paris Mektupları 
Gizli Klübe Sakın Gitmeyiniz, Orada 

Mutlaka Soyulursunuz 

Zabıt• •••.,l•n tur bakıfta Alman kadın1nın tuzağ'a dü,ürüımq 
oldutunu aDladılar 

Kendlılnl lnrtliz orduıu sabit
lerinden binbatı Hopldaa olarak 
takdim etti. 

Anlaşılan Paris şehri Alman 

kadınlanna pek uğurlu gelen bir 
yer değildir. Ben bunu üç dört 
ıene evvel başka bir fstanbul 
gazetesine birçok vak'alan saya-

rak anlatmışbm. O zaman beni 
o mektubu ya:r:mıya sevkeden 
son hadise kendi oturduğum 

otelde cereyan etmişti, elan ha

tırlarım: 

Berlinli bir genç kız darülfO

nunu muvaffakıyetle bitirmiş Ye 

bunun mükafata olarak babası ta· 

rafından biraz gezmek üzere Pa
rise gfinderilm~ti. Sakin bir ha· 
yat yaşıyor, vaktini mliıeleri, 

kütüphaneleri Ye tiyatroları gez

mekle reçiriyordu. Fakat bir ge

ce nasılsa Şanzelizenin o zaman 

yeni açılmış olan en meşhur ba

nna gitmiş, önünde eğilerek bir 

dansı rica eden tanımadığı bir 
çok gençlerle Ye bilhassa içlerin
den bir tanesi ile sabaha kadar 
oynamıı ve içmiıti. 

Fakat bu eğlenceli gecenin 

aabahı pek acı olmuştu. Filhaki· 

ka genç kız. kendisini otelinde 

çok fena bir vaziyette bulmuştu. 
Buna iliveten bütün parası ile 

mücevheratı da meydanda yoktu. 

Genç kız hadiseyi saklayacaktı, 

fakat nasılsa duyuldu, polise 

aksetti. Vakıa bir cihetten iyi 

oldu. Zabıta parayı ve miicev
laerleri ,kısmen buldu, sahibjne 

YVCIL Genç kız. ilelebet kaybet

tiği en kıymetli varlığı milstesna 

olarak maddi urannı kısmen 

telifi etmiı oluyordu. Fakat ı 
ne çare ki [hadise gazetelere 

de aksetmişti, fakat dikkat ettim, 1 
hepsi genç kıza acıdılar, vak'ayı 

DZUD zadıya anlatblar. Fakat 

isim söylemekten itina ile çekin· 1 
diler. Fransızların kadm mevzu· 
baha oldu mu yapbklan nezaketi, 
belki hiçbir millet ayni derecede 

gösteremez. Maamafib ben elin 
merak ederim, acaba hAdiseyi 

1 
kıDD babası duydu mu derim. 

* Aradan geçen mllddet zar

fında bu ıckilde ldmbilir kaç 
vak'a olmuştur. Fakat ben aize 

1 
. 

Hakikat halde Damf ant n Appel
ton adlar1nı taşıyan pofüıçe mah1m bir l dolandırıcıdan ibaretti. 

en ıonuncusunu anlatayım: 

Bu hlidisenin kurbanı da yi

ne bir Alman kadınıdır. Bu ka· 

dm birçok defalar milyonerdir. 

Hayatta bütün meşgalesi kumar 
oynamaktır. Esasen Parise de bu 
maksatla gelmiştir. Fakat Paris• 
te herkesin girebildiği bir ku
marhane olan meşhur .. Angen"i 
beğenmemiş, oradıı oynanan oyun· 

lan küçük qıikyasta bulmuştur. 

Bu arada bu Alman kadım 

Anienin salonlarında iki " Ban

ko " arasında bir cigara içerken 
kibar tavırlı bir adamla tanq

m1Şbr. Bu adam kendisini lngiliz 
ordutu zabitlerindeD binbaşı 

1 Halk Evinin 
Küşat Resmine 
iştirak Ediniz 

ÔnlimOıdeki cuma gtinü, 
memleketin her tarafında oJ. 
dulu gibi ıehrimizde de (Halk 
Evi) nin küpt merasimi ya
pılacaktır. ( Halk Evi ) genç
lerin kendi evleridir. Cuma 
güntı bütiln gençler ( Halk 
Evi ) nin knşat merasiminde 
hazır bulunmalı ve derhal 
aza kaydedilmelidirler. Halk 
Evleri bizzat gençler tarafm-
41.ao idare edilecektir. 

Moploina olarak tanıtmış ve siSı 

arasmda: 

- İçtimai vaziyetim beni 
alenen kumar oynamaktan mene-

diyor, buraya sadece başkalan• 
nın oynadıklannı görmek için 
geliyorum. Hakikati halde oynadı· 
ğım yer, hususi bir klüptOr, de
miştir. 

Netice malüm: Bu adam 
kadmı Echell sokağında 7 numa
ralı eve götürmilı ve kadm bu 
evde birkaç partide yilz bin 
Tnrk lirasından fazla para kay• 
betmiştir. Fakat bir aralık mc-o 
rak etmiJ, bu gizli klUp hakkın
da malümat almıf, bir batakha
ne olduğunu 6ğ'renmiş, polise 
haber vermiştir. 

Polis tahkikata girişmi11 ken
disini Alman kadınına lngiliz 

binbaşısı olarak takdim eden 
adamın hakiki bir 1erseri, müsec-
cel bir hırsız olduğunu, gizli 
klüblln de bir batakhaneden b&f" 

ka bir ıey olmadıjını öğrenmiştir. 
ıo:akat neye yarar? Kadının pa• 
ralarını istirdat edemediğini ıöy• 
lemiyo bilmem lüzum var mı ? 

Vefat 
Mülga Sadaret Hazinei E"ralc 

Kalemi ••bık memurlarından •• 
TGccarbatı ndc Mehmet Halit Beyha 
kalnpederl Mehmet Rifat Bey pa
aarteai günü kalp •ekteılnden nfat 
etmlıtlr. Cenazesi dOn Suadlyedeld 
baneainden kaldırılarak Sahrayı ce
dltteki makberesine defnedilmittir. 
Kederli ailesine beyanı taziyet ederiı. 
Allah rahmet eyleıiıa. 

Şubat \6 

Dünya Garibeleri 

1931 Macar 
Güzeline Bir 
Çinli Talip 

Paris 15 - 1931 Macar p 
zellik kıraliçesl elyevm Nist• 
bulunmaktadır. Mis Macaristan, 
Niste zengin bir Çinli ile tamr

mışbr. Genç Çinli Şanghayli ve 
ipek taciridir. iki genç sevişmiJ
tir. Çinli tacir de kıZJ annesinden 
istemiştir. Fakat kızın babası 
Peştede olduğu için bir defa da 
onun mütaleası alınmak İ"teniı. 

mit, bir telgraf çekilmiştir. Şu 
cevap alınmışbr: 

"Şiddetle reddi, Şanghay 
tehri bugünlerde çok tehlike 
olan bir ıehirdir.0 Cevabı redd_. 
lan Dlf&nh, iılerini yoluna koyup 
tehlikesiz bir şehirde yaşamak 
için hemen Şanghaya gitmittir. 
Yakında Pqteye danecek '" 
aevgiliaine kavuşmıya çahşacakbr. 

Süt Sahşı 
Muhtelif Dünya Şehir
lerinde Süt Nasıl Sahbr? 

Mensup olduğu gazeteye se
yahat mektupları yazan vo sen~ 
lerdenberi birçok dünya şehirle
rini dolaşan bir Fransız mub~ 

riri, dünyanın dört köşesinde silt 
sabşımn nasıl yapıldığını da 
tetkik etmiştir. Bu muharririn 
anlatbğına göre, ispanyanın birçok 
ıehirlerinde süt eşeklerle satılır. 

Bir ıütçü eşeğinin iki tarafına 
iki iilğüm yerleştirir, kendisi de 
eşeğin ilzerine binerek sokaklar
da dolaşır ve bağırarak sütlerinJ 
atar. 

Bir kısım ltalya ıehirlerindo 
ise ınt araba ile satılır. Tek ath 
bir arabanın llstüne çamaşır ka. 
zam kadar bir ğüğüm koyarlar 
•e sntll bu suretle satarlar. ltal
yanın Napoli şehrinde ise ıOtç&e 
ler bağırmazlar, kendilerine mal:t
aus bir boru öttürürler. 

Londrada küçük el arabalanm. 
yanm veya birer kiloluk yiiilerc:e 
ıişe yerleştirilerek sntler bu ... 
retle satılmaktadır. 

Bizdeki •Üt satışını tabii .a,. 
lemiye hacet yoktur. 

Meraklı Mı, Deli Mi? 
F ransada son zamanlarda bir 

bilardo meraklısı türemiştir. Kırk 
yaşında olan bu adam bilArdo 
merakı yüzünden işinden bile çık
mıştır. Bu deli gibi merakb olu 
adam geçen gün hiç durmadan, 
hatta yemeden ve içmeden tamam 
( 51 ) Hat bilirdo oynamlJhr. 
Bu müddet zarfında iki kllçDk 
pastadan başka da bqey yemo
miştir. 

iğne Yutan Adam 
Tunusta yetmiı beı yaoında 

bir ihtiyar vardır. Bu adam ae
nelerdenberi iğne yutmaktadu. 
Vücudunu bu tehlikeli alet• 
okadar alııbrmııtır ki yuttup 
iğneler bu adama biç aarar vo
memlştir, Bunu evveli bir sihir
bazlık unnedenler olmuştur. 

Fakat tetkikat neticesinde 
adamın ilneleri hakikaten yuttu
ju hayretle görillmüştür. Bu ih
tiyar Arap şimdi hayabnı, iğne 
yuttuğu zaman seyredenlerin 
verdikleri bahşişle kazanmakta
dır. Nasıl, siz bu ite ceaaret 
edebilir misiniz? 
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Bir Alman bir 
oturuşta 150 nal 

Temiz su ile yapılmış 
bir buz büyük bir 
derecei hararete ta
hammül edebilir. 

21 Kanunu
sani Çinlile
rin yılbaşısı
dır. O gün 600 
milyon Çinli ayni sa
atte yere yatıp dua ederler. O gün doğan çocuklar 
bir yaşında addedilir. 

çivisi, 102 iğne, 150 cam parça
aı, 6 gümüş para ve 20 muhtelif 
teY yemiştir. Hlndiıtanda mulı.addea adamlardan birinin lamt tudur 

1 
Matparamahauaparlwa1 aka charyıuwanabbu Kar d 

ıuaa11 aa. 

Bilir • 

~ Bu, .... kaı.0. 
kaJdırmakaıua 

: bir defada mn
\._ mlatlJ', 

; .. 
Misiniz 

Niçin ? 

1 ilmin Keşifleri 
fabrika Bacaları 
Niçin Uzun Olur? Niçin Hayat 

' Bu a,tacrn meyvalannın ı 
taneai 16 kilo tutar. • 

Bin Sene 
Yaşamak Mümkün 

Olacak Mıdır? 

Fabrika görmtışseniz, bacala
nnın nekadar uzun olduğuna da 
dikkat etmişsinizdir. Kendi ken
dinize fabrika bacalannın niçin 
bu kadar uzun yapıldığını hal-

Bazılarımız 

Hayabn Uzaması 
insanlar için 

• . 1 Şayanı Temenni Midir? 
ffıgal Ve logifiı doktorlanndan Thom-

ledememişseniz, biz size bu 
aualin cevabını verebiliriz. 

Kış geldiği zaman evinize ku-
rulan sobalara borular korlar. 
Eğer bu borular temiz olursa 
aoba çabuk yanar. Çünki boru 
havayı yukarı doğru çeker. So
badaki hava ısındığı için hafifler 
Ye yukan çıkmak ister. Borular 
hu aıcak gazleri dışarı atmıya 
Jardım eder. 

işte fabrikalarda da bacalar 
eobalarda borulann gördüğü işi 
ıarnr. Bacadaki 11cak hava yu· 
kan çıkar ve ocağın dışında 
olan ıoğuk hava içeri girerek 
onun yerine geçmek ister. Bu 
IUl'etle ocakta daimi bir hava 
cereyanı olur. Baca nekadar 
mun olarsa bu cereyan da 
o kadar kuvvetli olur. Onun 
için fabrika bacalarım uzun 
yaparlar. Maamafih bu bacaların 
çok geniş olmaması lazımdır. 

Fabrika bacalarının umn ya· 
pılmasının bir sebebi de ıudur: 
Bacalardan çok duman çıkar. 
Baca kısa olursa bu duman et
rafa yayılarak civarda oturan
ları rahatsız edebilir, havayı bo
labilir. Fakat baca yüksek olur
• duman yukarı uçar, ve civa· 
ruıa o kadar rahatsız etmez. 

Japonya 
Nasıl Kuvvetlendi? 

Japonya balkı 1871 de dört 
•ıııfa aynlmışti. Kılıç tqımaya 
hakkı olanlar, köylüler, 1an'at 
aalıipleri, tacirler. Bu sınafların 
lııyafetleri ayrı idi. Biri birine 
lranşamazlardı. 

Bu sınıfların ayrı, ayrı isimleri 
_,dı. Kuo, Şo, No, Kô. Bu ay
nlılr, milli birlik hissini ihlal edi-
Jordu. Bu tarihteki Japon impa
ratoru bir emirname neşretti, bu 
llnıflar kaldmldı, sınıf imtiyazı 
lağ\redildi ve milletin bütiln ef
radı ayni hakka sahip telAkki 
olundu. Japon milleti, o gtln, bu· 
IÜn bu farkı tanımaz, yalnız 
imparatoruna Allah gibi tapar. 
kendisine gösterilen hedefi iyi 
anlamasıdır ki Japon milleti bugün 
dnn yanın en büyük ve kuvvetli 
milletlerinc:Jen biri olmuştur. 

Çabuk Ailemize 

Soguk Ait 

Kaparız? Garibeler 
Evde bazımız pencereyi açmak, bazımız kapamak lıterlz.? Ilim, bixe niçin 
baınlaranın bu hava değişikliklerine tabammOI edemeditin izah ediyor. 

Hayatımızda hergOn rastge· ( Ayni zamanda havanın ·~ ı d H tt K l 1 k 
lip te izah edemediğimiz bir ta- kalmasına sebep olur Bcıger ertlee aşara an ur U ma için 

, t · • u ıure 
kım garıbeler vardır. hm, hun- verem mikroplarmuı 1 . . Fennin bulduğu yeni ıeyler-
1 ., . h aff k yer eşıp ışe 
arın çogunu ıza .a muv a başlamasına imkan v • den biri de başarati odalardan enr. 
olmuştur. kolayca çıkarmak, sinek ve 

Di~lerimiz Niçin Bozulur ~ · · · kı · Meseli niçin soğuk kapanı? T 1 ııvrısıne erın tasallutundan 
Niçin bazımız bava cereyanında ilmin bulduğu )eni kakikat- kurtulmaktır. Tecrilbelerle şunu 
oturduğumuz halde soğuk alma.. lerden biri de dişlerimizin çiirll· görmüşlerdir ki, ıinek ve sivri ai-
yız da, bir diğeri pencere ya- mesinde yediğimiz yemeklerin nekler aydınlıktan hoşlanıyorlar. 
nında bile oturamaz? d hl' ld " d i · d Eg" er pencereler.. renkJı· camlar a ı o ugu ur. çın e vitamin, "' 

kalisyum bulunmayan yemekler konursa o vakit haşereler odalara Son zamanlarda soğuk almanın 
bir mikrobu olduğu meydana çık .. 
mıştır. Bu mikrop okadar küçük· 
tlir ki görmek mümkün değildir. 
Maamafih fen henüz bu mikrobu 
yakalamıya muvaffak olamamıştır. 

Yalnız muhakkak olan şudur ki 
soğuk alğınhğına sebep olan 
mikrop, bir defa tutulana mua
fiyet vermiyor. Diğer sari hasta-

lıklara bir defa tutulan uzun bir 
zaman için muafıyet kazandığı 

halde, soğuk alması, mütemadiyen 
tekerrür edebilir. 

timin diğer bir garip keşfi do 
ıudur: Cesareti kırılmış, mane
viyab bozulmUf, yorgun ve bitap 

insanlar, sari mikropları daha 
çabuk kapar, daha kolaylıkla 
hastalanırlar. Bunun da sebebi 
teneffüstür. Nevmit ve meyus 
adamlar daha bati ve daha yor
gun bir şekilde teneffils ederler. 
Yani mes'ut ve heyecanlı insanlar 
daha sliratle teneffüs eder
ler. Bunun aksi de doğrudur. 
Doktorlar, bu teneffüs farkının 
hastalığa ve bilhassa vereme 
karşı insanların istidadını de
ğiıtirmektedir. Bati teneffüs vtı
cutte miivellidillhumuza miktarını 
ve bilhassa hayatiyeti a2albr. 

hücum etmiyorlar, sinek Ye aivri 
yenilirse dişler daha çabuk çU-
rüyüp bozuluyor. ıineklerin en ziyade çekindikleri 

renk mavidir. Bir evin pencere-
Bol süt, bol •abze ve bol 1 · · k ak k """ erme mavı cam oym , aine 

meyva dişlerin çUrüınesine mani ve sivrisinekten kurtulmak için 
olur. Ayrıca dişleri temizlemeyi kafi gelecektir. 
ihmal etmemelidir. Aksi takdirde 
dişler kafi derecede gıda alama· 

yacakları için zayıflayıp çürOrler. 

KılSpek basan •a•t çalınca neden 
havlar? ilim bunun aebebim 

k•tfetDilftir. 

Çocuk Kolda Nasıl Tutulur? 
Alman alimleri, anneleri 

alakadar eden yeni bir ketifte 

bulunmuşlardır. Bu keşif ıudur: 

Çocuğu daima •)'l)ı tarafa yabr
mamalı ve kolda daima aynı 

ıekilde tutmamalıdır. Çocuğun 
daima aynı şekilde tutulması ve 
aynı tarafta yatması, vü·cudünün 

inkiıafında yanlışlıklar yapabilir. 
Zaten çocuğu bir koldan öteki 
kola nakletmek, onun ıçın bir 
idman vazifesini de g6rllr. 

Köpek Niçin Havlar? 
Köpeğiniz varsa bilirsiniz ki, 

bu hayvan hazan lüzumlu lü
zumsuz havlar. Bu havlama-
nın sebebini keıfedemediğimiı 
zaman da sinirleniriz. Mesele\ sa· 
at çalarken, veya ortada hiçbir 
ıey yokken köpeğin havlaması 
bizi kızdırır. 

Fen bunun sebebini keıf•t· 

1 

ıon isminde bir zat "Niçin ölürüz? 
Hayab matmak mümkün değil 
midir? f nsanlann çok yaşaması 
doğru mudur?" suallerine cevap 
veren bir kitap neşretmiştir. 

Bu doktor diyor ki: 
"Hastahk ve kaza gibi ~ 

bepler istisna edilirse, ölüşümU. 
zUn ıebebi yıpranmadır. Viicut 
zaman ile yıprawp çlriiyor. 

İnsanlar, ehlileştirilmiş ha)'ftll! 
lar. yetiştirilmiş çiçekler mikrop. 
lann Ye tufeylilerin fstilAıma 

maruzdurlar. Halbuki tabii bir 
halde yaşıyan hayvan ve nebat
lar, bu tufeylilerden korkmazlar~ 

Tabii ölüm, vücutta bez Ye 
gltntlarm kuruması, vücude liz:am 
olan usare ve mayii veremiyecek 
balo gelmesi neticesidir. Glintlaı 

istirahat, uyku, gıda ile taze)enb\ 
Fakat bergün biraz kuvvetindea 
kaybeder. Neticede vazifesini 
yapamıyacak derecede yıpr8DD'. 

Bazı hayvanlarda, mesell balık 
ve yılanlarda ihtiyarlık asarı hl9 
görUnmeı. insanlarda da, yıpr8D"" 
manın uzun müddet 6nUne ger 
mek ml1mknn olsa gerektir. Bu 
suretle insanlann gençlepnal 
daha ziyade imkAn dahiline gine.. 

Fakat insanların uzun milddet 
yaşamaları doğru mudur? 

logiliz doktoru bu auale bayıl 
cevabını vermiyor. 

miş, bazı sesler kulağa fazla 
geliyor. Yanınızda bir top pat. 
latsalar, herhalde rahaııı olar-
sunuz. Köpek de kulağını rahat
ıız eden bir ses duyduiu xamd 
havlar. 

Köpeğin kulağını muayyea 
seslere alıştırmak mümkündBr. 
Meseli yemek zamanını haber 

veren çan, köpeğe derhal yeme
ği hatırlabr. Bundan istifade ede
rek, köpeğin kulağını uzaktan 
güçlükle işitilen sesleri alacak 

bir surette terbiye etmişler .,. 
tayanı dikkat neticeler elde et
mişlerdir. li 
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Melek ve Elhamra 
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Bugüne kadar vücuda getirilen filmlerin en muazzamı. •• 
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Hekimbaşı, hem haşin ve 1 
hem zarif bir ders teşkil eden 
hu hiklyeye karşı birşeyler söy• 
lemeje çalı~ırken Zübeyde ilive 
•tti. 

- Maamafih hediyenin kıy
metl aamimiyetindedir, gönülden 
kopup Yerilmesindedir. Bunlan 
una veriyorum, hepsini topla, 
koynuna doldur 1 

Hayretten ve sevinçten kD· 
;Ok dilini yutmak derecelerine 
ıelen Cibril, hemen o sarılı, 
kırmızılı, yqilli tepeciklere 
Aldırdı n hepsini kısa bir lah
za içinde ortadan kaldırarak 
koynuna indirdi, müteakıben de 
diz çökOp lutufkar Melikenin el
aıash terliklerini öptü. 

Zübeyde. elemli ~özleri le onun 
muhteris telAşına &eyrediyordu. 
Biraz oma mahzun mahzun içiııi 
çekti: 

- Ya Cibril, dedi, enden 
a~ hacetim var, 

- Estağfurullah Seyyidetil 
Emredin. l.mim gibi, irf awm gibi 
hay tım da sizindir. 

- Beni tırmalıyan yedi bır
pn kediyi cezalandırmak isterim. 

Hekimbaşı, kaşlarını çattı ve 
bqım kaşıya kaşı)'& sordu: 

- Kedileri görmek kabil 
midir? 

- Hayırl Görmiyeceksin ve 
tanımıyacakaınl 

Cibrilin parmaklan, saçlann• 
dan koynuna geçti, biribirine 
karışmıı olan o bir yığın mUcev
berat içinde dolaştı. Vaziyetine 

azaran bu kıymettar taş! n 
vuç avuç çıkanp yine halının 

6atllne atacağına hükmolunabilirdi. 
Fakat taşlardan pa!"maklanna 

bulaşan efsunlu bir hararet, onun 
ndiıesini eritti ve dudııklarmda 
mqum bir tebessüm belirdi: 

-Alerreaü velayınl Şukadar ki 
efendimizden küçük bir pusula 
aiyu edeceğim. 

Zübeyde. dudaklannı büktl\: 
- Yani. dedi, tahriri emir, 

reamt vesika!.. Musevi Cibril, 
Emirilmllminin zevcesinden böyle 
bir ıey istemiye nasıl cllret eder? 

- Uzun yıllar hizmetinizde 
bulunabilmek için bu cesareti 
ı&ıtcriyorum. Elimde b5yle bir 
aecat bulunursa Emirll'müminin 
buretleri kellemi bana bağışlaya· 
caklardır. Aksi takdirde yedi ke
diniz gibi ben de cen görürUm. 

- Saraylar dilsiz ve sağırdır 
Cibrill 

- Bunu bilirim Efennimiz. 
Fakat ihtiyat, hiçbir zaman ıa• 

ıarh deiildir • 
Znbeyde, hiddetini yenmeğe ça· 

hfarak kalkb, odan n bir köıe· 
tindeki zarif piştabtanın önüne 
oturdu. Kısa bir pusula yazarak 
Cibrile uzath: 

- istediğin vesikayt Teriyo
rum, çllnki mühimsemiyorum. Fa· 
kat Emirülmümininin icabmda 
elinden kurtarmak istediğin kel
leni benim her zaman koparabi
leceğimi de unutma! 

Cibril bir çiftlik temliknamesi 
lmıf gibi o pusulayı öptü, koy

nundaki mücevherlerin yanına 
koydu. Sonra cübbesinin büyük 
bir torbayı andıran iç cebinden 
birkaç kutu ç kardı, yere çömele· 
rek birtakım ameliyelere giriıti. 

Katulann birinden biraı toz, 
öbüründen merhemimsi bir madde 
alıyor ve bunlara biribirine kanş
brarak minimini haplar vücuda 
getiriyordu. 

On dakika kadar uğraftıktan 
sonra ayağa kalktı, 

yanaştı: 

Zübeydeye 

- işte efendimiz, dedi, ke
dileriniz için latif bir macun. 
Suya karıştırıp içiriniz, bir daha 
ıizi tırmalamasınlar 1 

Harunun kansı h plan aldı, 

bir tarafa koydu : 
- Memnun oldum. Şimdi 

8bür baceUerimi de dinleyiniz. 
- Emrinizi bekliyorum, efen

dimiz. 
- Bir sarhoşlabcı, bir de 

uyutucu ilAç isterim. 

- Nebiz, hem aarhoşluk, 
hem uyku verirl 

- Öyle sarhoşluk nı öyle 
uyku değil. Hummah ve ÇJlgın 
aarhoşluklar yaratan bir iliç liz.m. 

(Arkası •ar) 

Fransızca özlü ve şarkılı filmidir. 
Heyeti temsiliyesi başında : 

Lilian Harvey - Henry Garat 
ARMAND BERNARD - LİL DAGOVER - PIERRE MAGNIER 

10.000 artislf muganni dansöt ve figüran iftİrak etmektedir. 
GALA müsamereleri için biletler şimdiden temin edilebilir. 

UFA SÜPER PRODÜKSiYONUDUR. 

Esrarengiz 
Bir Seyahat 

Bükreş, 15 - Cenevredeki 
Tahdidi Teslibat Konferansından 
alelAceJe buraya gelen Hariciye 
Nazırının seyahati esrarla dolu 
görOnmektedir. Gazeteler bu 
seyahate sütunlarca yaza tahsis 
etmekte, fakat seyahatin hakiki 
sebebini bilmediklerini itiraf 
eylemektedirler. M. Titülesko, 
Kıralın yanında üç çeyrek kal• 
mıştır. Seyahati, tamamen harici 
mesail ile alakadardır. 

Radyoda Diş Bakımı 

Bugün akşam 

Saat 21,30 da 

AKIN 
Destan 

3 perdo 

Faruk Nafa 

ISTAnuL mtDI 

. ~~ ~ l~~I 
ı 1111 1 

11111111 

RAŞIT RIZA TIY A TROSUND 

Şehzade başı 

16 Şubat Salı akşamı 21 - 30 da 

Yekta Efendi 

ECONOMOU OPDRET HEYETi 

FRANSIZ TlY ATROSUNDA 

Bu akşam saat 21.30 da ilk 
defa olarak 

2, Çin Gö lüsü 
CephedeKurş aD.zildi 

Gazetemize diş b1fzıss1hasına 
dair yazılar yazan Diş Tabibi 
Suat İsmail B. pazar günü ak
şamı İstanbul radyosunda (Diş 
bakamı) na dair bir konferans 
vermiştir. Suat lsmail Bey bu 
konferansında bilhassa çocuklarda 
dişlere gösterilecek itinanan 
ebem111İyetinden ve diıln kıyme
tinden uzun uzadıya bahsetmiştir. 
Mumaileyh konferansında Avrupa 
diş kJinikle:-indeki müıahedelerini 
de zikretmiştir. 

ODIMAHOS 

Balıkçılık Enistutusu 
Balt limanindakl balıkçılı 

enstitüsünde yeni tesisat yap ... 
lacaktır, Burıa ait parayı Evk 
idaresi verecektir. 

( Bat tarafı 1 inci ayfada l 

Kantondaki dördüncli ordu 
kumandanı, Şnngbayı takviye 
için ordusunun cepheye sevk~ 
dilmesini hükumetten istemiştir. 

Japonlar Yeni Para Gıkarıyor 

Tokyo 16 - Çin hareklb ma
ıarifi için (34) milyon Yen kıy
metinde yeni kağıt para çıkarıl
masını imparator tasvip etmiştir. 

Çindeki ıon vaziyet hakkında 
gelen haberleri ve telgrafları 
kaydediyoruz : 

Cenevre 15 - Şanghaydaki 
konsolo tar heyeti 12 şubatta 
Cemiyeti Akvama bir rapor gön-

dermişlerdir. Bu rapor, 28 kAnu· 
nusanidenberi cereyan eden vak'· 
alara aittir. Raporda, 3 ıubattan· 
beri Şangha~n bir harp ıahaaı 

1 
J 

halini aldığı kayit ve hiçbir u- 1 
man iki taraf araSlnda tam bir 1 
mlltareke olmadığı beyan edil
dikten sonra ateş hattında ecnebi 

mCişahit bulunmadığından bundan 
mütevellit mes'uliyeti tayin et• 
menın güç olduğu kaydedilmek
tedir. Rapora göre Japon hah· 
riyelilerile ihtiyat efradı ve g&
nüllülerinin birtakım müfritane 
hareketleri kayit, Japon maka
mabmn buna mnteessif olduğu 
ve bu gibilerin Japonyaya nak
lolunduğu ilive olunmaktadır. 

Bir lngilize Fena Muamele 
Şanghay 15 - 50 kadar Ja

pon askeri, İngiliz tebcasından 

Parkes isminde birine Hankf!u'
da tecavüz etmiş, otomobilini 
elinden almış, pasaportunu yırt• 
mışlardır. Bir Japon zabiti işe 
müdahale ederek otomobili iade 
ettirmi~ ve muhafaza altınc!A Lı
gilizi evine göndertmişlir. 

Japon ·Rus ihtilafı Yokmuş 
Harbin 15 - Japon Konso

losu, Sovyetlerle Japonya ar ... 
aında hiçbir ihtilaf olmadığını 
Harbinin şimalinde Japon kuv
vetlerinin herhangi bir hareketi 
düşünülmediğini, Maoçuri mlls• 
tesna olmak ilzere şimalde hiçbir 
Japon garnizonu bulundurulm.ya• 
cağını beyan etmiştir. 

MUlemadiyen Japon Askeri 
Geliyor 

Londra 15 - Yedi Japon 
nakliyesi daha Şanghaya ( 12 ) 
bin asker çıkarmışlar. Yolda 
( 10 ) bin kişilik bir kafile daha 
vardır. Japonlar, hemen bir 
taarruz yapmak niyetinde görün
mllyorlar. Müzakere yolile Çin
lileri Şapeydcn uzaklafbrabilirse 
korkulan şiddetli muharebe ol· 
mıyacakbr. 

Suat lsmail B. bundan üç ay 
evvel de yine lst.anbul radyosunda 
(Ağız kanserlerinden nasıl ko-
runmah) mevzulu halkı şiddetle 
alakadar eden bir konferana 
vermişti. 

abah Şapey'i yeniden topa 
tutmuşlardır. Beynelmilel mmta
kamn yakinındaki müstahkem 
mevkide bulunan İngiliz gönlll· 
lüleri Japon mermilerinin patlama· 
ısından müteessir oluak burasını 
tahliyeye mecbur olmuşlardır. 
Bombardımandan Şapey çok 
mütecasir olmuştur. 

Çin Efkarı Harpcudur ' 
Londra 15 - Çin matbuab 

ve efkAn umumiye Kanton kıta• 
atının muvaffakıyetlerini muba
lağalandırmakta ve halkla, harp 
fikirlerini cesaretlendirmektedir. 
Tsinanfu da tatbik edilecek 
müdafaa şekillerini görüşen je
nerallar konferansından sonra 
amareşal Şan • Kay - Çek Şang• 
haaya gitmiştir. 

Sefirler Japon Hariciyesinde 
Şimalde r~ustakil Bir Çin Tokyo, 15 - Hariciye nazın 

Devleti Kuruluyormuş M. Yojizava lngiJiz, Amerika ve 
Tokyo 15 - Şimalde, Man• Fransız sefirlerini nezdine davet 

çuri mıntakasıada müstakil bir ederek Şanghaya yeniden Japon 
Çin devleti kurmak için Japon- askeri gönderilmesi esbabını 
yaya mütemayil kimseler Har- iz.ah etmiştir. 
binde toplanmışlardır. Japonyanın TeessUrU 

Şapey Ate~ Altında l Tokyo, 15 - Cemiyeti Ak
Şanghay 15 - Japonlar bu vama müzaharet Birlikleti tara-

Borsa 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
lngiliz liruı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre franil 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
ŞiJing A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvillt 

. Dahill 
O. MuYahhide 
A. Dcmiryolu 
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4 26 11 
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MUSTAFA: Rusça sözlü birinci film Mu 
f\11 U ST AF A : Şimdiki Rusyanın en samimi tasviri 

MUSTAFA: Fevkalade beşeri bir dram 
T FAi 

fındıın Şanghay meselesinin mür 

terek bir Amerikan • lngiliı 
teşebbtlsU ile halledilmesi ist~ 

nilmesi Tokyoda bUyük bit 
teessUr uyandırmıştır. Japonlar, 

böyle bir teşebbüslln iyi netice 
vermiyeceği gibi Çinlilerin de 

geri çekilmemesini intaç edeceil 
fikrinde bulunuyorlar. 
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Abdülhamit, Ayşe Sultanın Habersizce 
Avrupaya Gitmesine Çok Kızmışh 

Bugünün Romanı 

18 

llAful .. m 

Sultanlardan Hanedan Azası Hakkında Haber Alıyordu 
Sabahleyin erkenden Zehra 

bize geldi. Annem mutfakta 
kard~lerimin yemeğini buırb
yordu. Zehrayı ıörtır rarmez 
şakaya başladı: 

NAKfıJ ZIYA ŞAKIR 
Her halclu mahfuzdur 

-232-

Sultanlar gelmeden evvel, Ser· 
muhafız Rasim Bey, yine lazım 
ıelen tedbirleri aldı. 

En evvel (Erenköyün) de otu· 
nn Şaziye Sultan araba ile geldi. 
Biraz sonra Zekiye, N"ime, Naile 
Sultanlar geldiler. Ayşe Sultan 
Avrupada olduğu için geleme
miftt 

Abdülhamit, kızlannı salon 
kapısında istikbal etti. Hepsine de 
ayn ayn iltifat gösterdi. Kızlan· 
m görmek, ona evvela bir tees· 
ıUr ve sonra bir sükun ve huzur 
vermişti .•• Yemek neşeli bir halde 
yenildi. 

Abdülhamit mütemadiyen sul· 
tanlara sualler soruyor, oğulları 
Te diğer hanedan azası hakkında 
malümat alıyordu. 

Naile sultan, geç.enlerde vefat 
eden (Prens Celalettin)in vefatını 
ıu ıuretle hikaye etti: 

Geçen ıene prensin validesi 
Cemile Sultan vefat ettikten 
ıonra kendisine adeta bir merak 
aelmiş. Elindeki hazır paralarl da 
yediği için hali vakti de yerinde 
deailmiş. Onun için her zaman 
ölümünü istiyerek: 

_ Ah ölebilsem •. 
Sözleri~i adeta diline Yirdet

mi,... Vefabndan iki .• gün ev~el 
bir bayii miktarda lstindye yemış. 
Üzerine de nç tabak dondurma 
yemek ibtiyatsıılığında bulunmu,. 
Tabii bastalanmı'- Doktor gel
miş, muayene etmiş, ilaç Yer
mişıe de illa almamış: 

- Bırakınız.. Ben zaten 
6lüml1 arıyorum. 

Demiş ve nihayet ..• 
Abdülhamit, hayretle dinle

di~i bu hikAyeyi müteakıp: 
_ Allah, Allah... Adeta zor

la ölilmil aramış ..• 
Demiye mecbur oldu. 

~ 

Şaziye Sultan, zevci Fahir 
Beyle Avrupaya gitmek istedi
fini ıöyl~di. Abdülhamit buna 
muvafakat etmedi. Hatta, Ayşe 
Sultanın gitmesini bile takbih 
ederek: 

_ Eğer haberim olsaydı, 
ıöndermezdim. 

Dedi. 
Sultanlar, ak,am saat altı 

buçuğa kadar kaldılar. Onlann 
avdetini müteakıp, sarayın bu· 
ftlnkü sOnır ve neşesi de her 
gllnkn süküna münkalip oldu. 

ı Atu•to. 532 

Abdülhamit, fena haJde mD· 
tecuir .•• 

Geçenlerde Ayşe Sultanın 
habersizce Avrupaya gitmesine 
canı sıkılmıştı. Dün de Şaziye 

Sultanın zevci Fahir Beyle Av· , k . rupaya gidiıine ço müteessır 

oldu: 
- Bana sordu. Ben de, nzam 

yoktur, dedim. Benim bu sözüm 
Uzerine kalkıp gitmek doğru mu?. 
Güya rahatsıunış .. Burada tedavi 
ettirecek doktor yok mu?. 
Hem bana hastal2ğını anlattığı 
zaman, katıla katıla iüldüm. 

1 

Ömrümde hiç böyle hastalık 
ifitmemiştim. Bunlar hep; şıma· 
rıklık, hafifmeşreplik. Fakat ka· 
babat onlarda değil, kocalarında .• 
Bilmem.. Ben tuhaf bir adamım. 
Bazı hususta çok taassubum 
vardır. Ve bununla da iftıhar 
ederim. 

Dedikten sonra sözü hanedan 
lzalanndan bazılarına intikal 
ettirdi. Ve nihayet: 

- Merhum Yusuf izzettin 
Efendinin bukadar sinirli olma· 
ıma sebep, kadın d işkünlüğüdür. 

Dedi. 
16 Ağuıtoı 532 

Müşfika Kadınefendi nezleden 
muztarip. Abdülhamit, ( asprin ) 
verdi, terletti, yine geçmedi. 
Bugün doktora haber gönderdi. 
Doktor geldi. Muayene etti. 
Reçete verdi. 

Abdülhamit doktora ıordu ; 
- Bu sabah gazetelerini tabii 

okudunuz. Havadislere ne der
siniz ? .. 

Doktor, 
omuzlarını 
verdi : 

müteessir bir tavırla 
kaldırarak cevap 

- Fena, efendim .. Çok fena. •• 

Abdülhamit, ayni teessürle 
başını sallıyarak : 

- Nasıl ?.. Ôtedenberi ben 
16ylemiyor muydum: Romanyalıla
nn sözlerine inanılmaz, demiyor 
muydum. Bakınız sözilm nasıl çıktı. 
Göreceksiniz, yakında Yunanistan 
da itilaf dcvletlerile beraber 
harbe girecek, benim bütnn 
( tefekknrat ve mfitaleabm, birer 
birer zuhür ) edecek... Ah, o 
lngilizlcr yok mu?.. Bütiln bun• 

ları lngilizlerin parası ve ıcytan
lığı idare ediyor. Alman zeplin
leri Londraya bomba atıyor, 
diyorlar ya .• emin olunuz ki İn· 
gilizlerin ftzerinde hiçbir tesir 
blsıl etmez. Hayal bu ya; müm· 

knn olsa da gözlerimizi kapasak, 
kendimizi bir an ıonra Londra· 

da bulsak; harpten evvel ne 
varsa, her şeyi yine yerliyerinde 

görürüz. Sanki dünyada muhare
be olmuyormuş gibi .. · 

Kainat, yansa, yıkılsa; Lon· 
drada yine eğlenceler ba
kidir. İngilizler yine altın ve gü-

müş tabaklarda yerler, içerler, yİ· 
ne zevklerine devam ederler .•. Asıl 

diişünftlecek, biziz.. Bakalım bi
t.im halimiz neye nracak? .• 

Diye sözlerine nihayet verdi. 
( Arkaa& Yar) 

Resminizi. Bize Gönderiniz, 
• .. .. 

Size Tabiatinizi Söglige/im ... 
34NEJA T HiKMET B. Zeki ve 

hassastır. in· 
ti:ıama riayet 
eder. T eblike
den korkar, 
gözü pek de· 
ğildir, mua· 
melatında ne· 
xaket Yardır, 
bu ıuretle 

kendini ıev· 

41 RAHİME H. ; içli ve alıngan
dır. Teessür
lerini gizliye
mez, nadiren 
neşelidir. Az 
güler ve ıöy· 
ler, ze•abirle 
fazla meşgul 
olmak iste· 

mez, tevazuu 
Ye ıadeliği 

ıever, fiil ve 
maktan ha:zeder, iyi söz ıöyli· hareketlerinde samimiyet vardır. • 

dirir. Oku· 

yebilir. Binaenaleyh; ameli müca· 
44 

ŞÜKRÜ BAHAE1TIN BEY·, 
dele ve bedeni müşkülat ve me-
şckkati davet etmiyecek meslek- Çalıt k andır. 
lerden birinde muvaffak olabilir. Gö:ztı bilyük-
Biz kendi hesabımıza doktor ol- tedir. Usul ve 
masım tavsiye ederiz. merasime faz-

• la riayet et-
-46 M. S. R. B. ; Mütcşebbiı Te miye taraftar 

ıokul g a n dır. değildir. Zev• 
ki selimi, gü· Şahı iye tine 

kıymet Te zele, gilzelliğe 
ehemmiyet ve- -~- kartı duygusu 
rir, ayni :za- ' Tardır. Müna• 

" manda muha· kafayı .ever, fikirlerinin k~bul 
tabının da bu edilmesini ister. Herşeye, berke-
bususta alA· ae kolay kolay uyıallık ıöstermez. 

kadar olma- 1 • 
47 A. SAL M EF. ; Fotoğrafınız 
tahlil edilmiş ve gazetedede intişar 

sını ister, ar
kadaşlığı aı· etmiştir. İkinci mektubunuzu 

gönderdikten aonraki nüshaları 
tetkik ediniz. T esadfif etmedi· 
ğiniz takdirde yine bildiriniz Ef. 

- Vay Zebra Hanım.. Sen de 
bize gelir mi imipin ? -

Zehra, annemin elini 6perken, 
her zamanki pkraklıiı ile cevap 
veriyordu: 

- Vallahi teyıedğim kusura 
bakma.. Sabahtan alqama kadar 
çalışıyoruz. Eve okadar yorgun 
dönüyorum ki.. Hem ne hacet.. 
Kevıcri de görüyorsun. •• 

- f.lihi kızım. Biz amelelik 
ediyoruz. Yme okadar yorul
muyoruz. Bizim caD1m1z yok mu? 
Yine arada sırada ahbapları
mızın da halini habnm tormıya 
vakit buluyoruz. Annen nasıl ? •. 

- Malum ya, e•de çocuklarla 
meşgul. Babamın hastalığı da 
uzadıkça uzadı. Zavallı kadın bir 

· yere çıkamıyor. 

- Baban daha iyileşemedi 
ha ... 

- İyileşmek ıu tarafa dursun 
teyze, artık aağ tarafı hiç tutmu· 
yor. 

- Hekime baktırıyor musun? •• 
Zehra, derin derin için çekti. 
- Vallahi teyzeciğim, aldı-

ğım paranın yansını hekime, 
eczacıya veriyorum. Fakat hiç 
bir tesirini görm\lyonıı. 

Arada küçük bir ankut fası
lası oldu. Kard~lerim, çantaJa
nnı, yemeklerini almış, mektebe 
gidiyorlardı. Annem de ( depo ) 
ya gitmek için hanrlaıııyordu. 

Zehra, göz.iyle bana bir işaret 
etti: 

- Söyleyim mi? •• 
Demek iatedi. Ben de g~ 

ziimle Zebraya cevap Yerdim. 
- Teyzeciğim, senden bir 

ricaya geldim. 
Annemin sesi, tefkatle titri

yerek cevap verdi: 
- Söyle kızım. 
Annem, eskiden beri Zehra

nın annesini ve Zehrayı pek se
verdi. Babası, içki ytizünden 
uzun müddet işsiz kaldığı za· 
manlar, annem bunlara elinden 
geldiği kadar muavenet' etmiş, 
batta Zebranın annesini de de
poda bir işe yerle~tirmişti. Fakat, 
kadıncağız ıon zamanlarda çalı
şamıyor, felç gelen kocasına 
bakmak için evinde kalıyordu. 

Bütün ailenin idaresi, Zehra· 
nın aldığı maaşa kalmiştı. Kız· 
cağız çalıııyor, aldığı paradan 
kendine pek az bir ıey ayırarak 
Ust tarafını annesine veriyordu. 
Bazan bu para yetişmiyor, Zeb· 
ranın annesi anneme haber gön· 
deriyor, ufak tefek borçlar edi· 
yor. Fakat bunları, uzatmadan 
yine veriyordu... Şimdi Zehra?ın 
etmek istediği ricayı da yıne 

böyle bir fey zannetm~f~· • . •. 
Zehra, annemin balını bıldıgı 

ıçın söze başlamakta epeyce 
aıkınb çekiyordu : 

_ Teyzeciğim.. hani bizim 
Cemileyi tanırsın değil mi ? .. 

_ Şu patlak gözlü kız mı ?. 
- Evet.. evet .. 
- Hiç ıevmem o kızr ben ... 

kıcı değildir. Bulunduğu muhitte 

kendine arkadaş bulmakta müş· 

külfit çekmez. Kederlerini, elem
lerini belli eder. Dertleşmek ih· 
tiyacını duyar. Kadın To aevii 
mevzularına karşı wı vardu. 

Fotolraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Halini bilmiyenlerden biri de 
odur. 

Ben de.. Ben de aevmem 

Yazan: z. Şa1cfl 

amma teyzecifim, ae yapanın, 
bunca senelik arkadaş bulutımUf. 

Annem durmUJ, Zehrayı din
liyordu. Zehra, milmktin olduğu 
kadar tabii görünmiye çalışarak 
all&On.e devam ediyordu: 

- Cemilenin bu gece bir 
bakkaUa nişanı oluyor.muş. Ba· 
na haber göndermiş. Mutlaka 
iclsin demi§. Malümya, annem 
çıkamaz. Ben de yalnız. gidemem. 
Kevıeri de alsaııız da beraber 
ıelteniz. •• 

Annem, dDşündü. Dudakları
nı büktü. 

- Habnn için gelirim kızım. 
Fakat çocuklan ne yapayım? .. 
Onlar, erken yabp, erken kaJ.. 
kacak. Beraber götilnem olmaz. 
Jalmz da bırakamam. 

Zebranın manevrasını anladım. 
Ona yardım etmi~ olmak için: 

- Pekili anne.. Ben evde 
kalır, çocuklara bakarım. Sen, 
Zehra ile git, mahzun olmasınlar. 

Dedim. Bu defa da Zehra, 
benim ı~zlerimi karşıladı: 

- A. Nasıl olur Kevser .. 
Biz gidelim orada eğlenelim de, 
sen burada kal.. Mümkün değil •• 

Annem durmuş, düşünüyor: 
- Olmaz.. O da olmaz. 

diyordu. •O zaman Zebra, sanki 
birdenbire habrlamış gibi: 

- Ne olur teyzeciğim. Kevsere 
müsaade et de beraber gidelim. 

Annem, bu suali, biraz cUret· 
kArane bularak sordu: 

- Nasıl. Yalnız başınıza mı?. 
- E, ne olur teyzeciğim? •• 

Şimdi, parmak kadar çocuklar, 
aababa kadar 10kaklarda dola• 
pyor.. Kimse, gözünün Ostünde 
kaşın var demiyor. 

Annem, acı acı güldü. 

- iyi amma kızım, benim 
kafam daha öyle şeyleri almı
yor... Haydi gitmesine gittiniz. 
iki taze, gece yansı eve y, Jnu. 
nasil dönersiniz? .. 

- Aaa.. ilahi teyzeciğim 
oradan birini bulur, beraber 
ıeliriz. 

Annem daha hala düşünüyor, 
düşündükçe kaşlan çatılıyordu. 
Birkaç saniye böyle kaldıl tan 
sonra ağır bir sesle ıu cevabı 
verdi: 

- Kendisi bilir ... 
Şimdi bu cevap, beni pek 

milşkül bir mevkide bırakm şb. 
Annemi kırmamak, onun h yat 
Ye ahlik hakkındaki düsturlannı 
baltalamamak için: 

- Hayır anne.. Madem ki 
•en istemiyorsun. Ben de git mi-
yeceğim. · . . . 

Diyiver"'cektım. Fakat dılımın 
ucunda bu s~zler dolaşırken 
zihnimde de baika hisler biribi· 
rile çarpışıyordu. 

( Arkası var , 

f Sinema Ve T~qatrolar J 

ALKAZAR - Racentn Eslrcai 
ALEMDAn - Dreyfüs 
ARTlsT1K - Vicdan azabı 
A S Rl - Cambat.h ne çocu,.ru 
ELHAMRA - Kaçakcılar 
ETU V A ı. - Göi Cehennemi 
FERAH - Parlak bir revll 
FRANSIZ TlY A TR.OSU -Zenciler tur• 1 ~ 
GLORYA. - Lwıtıracı1 ar şahı ı üto• 
HiLAL - Kanlı n ıcdi < 
KE 1AL B. - Gece acvd darı 
MAJIK - Alev ,n.uu 
•ıt.Lr.ı< - Mo ıtc K:ırlo 
1ı1lLLI - D.ıl Niş nla 
OPERA - Cehcn'lcm Melekı~rt 
SIK - Raccnln Es rul 
0SKÜDAR HALE - Kauh pu•o 
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Umumi Harp Nasıl Patladı 
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- KımD Doktor: Semi Ebeme -

Zaman F evkalidedir, 
Düşman Katil 

Karşımızdaki 
Çardır! 

Demokrat - Sosyaliat Hof
lban BaYyera meclİIİDd• plan 
18yl0yor: 

" Belki lmpratorlujmaa ha
yabna mal olabilecek bir lıldiM
Din arefesindeyiz. Belki de Yata
nın muhafazası için son erkete b
dar harp aaflanna çağmlmak 18-
ıumu tahakkuk edecektir. Şu 
günlerde Alman kavmi aiJAh al
tana çağınhnca, demokrat aosya
llstler de vatanın miidafaasa iç.in 
ayna saflara istekle koşacaklardır ••• 

Fırka dlSrt milyon mllntehibin 
ihtilal yapmak için kifayetsizliğini 
görmilş, ric'ate bqlamıt. tealimi
yet göstermiştir. 

)#. 
-"Hem itaat edelim, hem de 

protesto edelim. Hiç bir vakit 
Rayiştaga bu vlsi cinayeti ika 
için istediği parayı vermiyelim. 
Buğuz ve nefretle dolu sükütu
muz mukabil taraftaki düşman 
kardeşlerimize fikrimizi anlabr. 
Az bir zamanda, zabitlerin tepe
leri üstünden, biribirinüze musa
faha için ellerimizi uzabrız. " 

işte çoğunun reyi budur. ilk 
müzakerelerde başka türlU rey 
veren yoktnr. Kat'ı bir karar 
)'Oktur. Jores ile mutabık kal
mak üzere tez elden bir mute
met Parise yoJJamr. Zaten o da 

·mukavemeti tavsiye etmiftir. 
Harp merkezlerinin hepsinin 

meclislerinde birden muhalif rey 
•ermek çok iyi olacaktır. Bu 
dUfünce üzerine Parise yeni bir 
murabba daha çıkanhr. Fa
kat ne olursa olsun Alman 
amelesi Almaı.dır. Otuz ıene 
mliddetle .. vatansızlar ,, kelime
sile tahkir edilmit olmaları kalp
lerinde iz bırakmamııbr. Yine 
ukerliklerine canla bqla koşar
lar: 

- Zaman, fe•kalidedir. H&
kftmet evde kalan çocuklarla 
meığul olacaktır) Ya f8)ıal teh
like? Canım, yarın fabrikada 
kazaa patlıyamu mı? Hem ber 
atalan kmşua imana teaadOf 
eder mi? 

Eleb8§1lanaı halkan ae dilfOn
dOğ'llnB bilmekte, isyan için pek 
zayıf olduklarım anlamaktadırlar. 
Bir kelime kendilerini yola koy· 
mak için klfidir: Kar11mızdaki 
düşman, katil Çardır l 

* Alman Bqvekili Betman 
diplomatça hareket ediyor: Kay
aerin ıulha daveti mutuammın 
çektiği telgrafı hemen neşret· 
meli. Fakat yaloız okadar. 
Yoksa iki tarafın harp etrafında 
yaptığını anlatmak nerelere 
varır? Hele çarıo ibtillfı Labey 
mahkemesine havale ettirmek 
maksadile çektiği telgrafı yutup 
sa! :amah. 

Ey jşçiler, kalkınazl Çara 
karşı harbetmek istiyeo kıymet
tar "Bebel,, inizi hatırlayanııl Biz 
elleri kırbaçlı barbarlara karşı, 
hürriyet için harbedeceiiz! 

* Harici mUzakerenia 6ç nok· 

Hııdada maha/azaga koşa• 
taggareler 

tası dahili siyasetin şu tek nok· 
tası kadar mutalea olunsaydı, 
bir cihan harbinin önüne geçile
ceği mubakkakb. Fakat orada 
gurur, ( hiffete } sevketmiş; bu· 
rada korku, ihtiyah davet etmiş
tir. Madem ki mantıksızlıktan 
manbksızlığa düşüyor, ve halka 
Asya aşiretlerile mefkure harbi 
edileceği kanaatı telkine uğra-
şılıyor, artık kırmızı bayrağı san· 
dığa saklamak lAzımdır. Bu su-
retle belki aralanna da tefrika 
ilka etmek kabil olur •.• 

Evet, onlar da zaten arhk hem 
fikir değillerdir: 
işte diğer bir sosyalist gazetesin
den Badııe Folk Fröntenden bir 
kaç cümle: 

Bu korkunç saatte fırka ibti-

Fransada iktidar mevkiindt1 
olan Pavankarenin harp mü

nasebetile yapılmış bir 
karikatürü 

rasab susmalıdır... Demokrasi, 
barbı bertaraf etmek için elinden 
ne gelirse yaptı. " lşterin bu rad
deye varmasından hiçbir suretle 
mes'ul değildir. Onun siyaseti 
bu müthiş felakete meydan ver· 
memek için dünden, evvelki 
gündenberi değil, senelerdenberi 
çahşmıştır. ,, 

lıte Kemniçter Folk Şime 
gazetesinden de ayn bir cümle : 

Bizi dilşündüren tek bir su
aldir : " Muzaffer olmak istemi
yor muyuz?,, 

( Arku1 nr ) 

·=============================================== 1 

jMemleketin Yağ Meselesi 
Arlık Halledilmelidir 

l•tanhaltla meocat mod•rn vejetalin gol /abrilcalarındu biri 

Vejetalin, kolza, ay çiçeği •e 
pamuk yağlari!e, vejetalin istih
saline yarıyan hindistan çevizi 
şubat tahdit listesine konmamış
tır. Bu yüzden vejetalin yağı 
fiatJeri evvelce toptan (50) kuru
şa satılırken (60) kuruşa fırlamış· 
tır. Bugün fabrikalarda (20) ton 
vejetalin ve ( 100-120) ton veje-

talin imaline yanyan kopra is
mindeki hindistan cevizi mev

cuttur. Eskiden tonu (17) logiJiz 
lira11na alınan hindistan cevizi 

bugün (22) f nıciliz lirasına fırla· 
mışbr. 

Kopraaın itlıalinia menedil-

mesi hususunda lzmir nebati yağ 
fabrikasının büyük rolU olduğu 

ı&ylenmektedir, bir yağ fabri

katoru bu hususta şunları söyle· 
mektedir. 

- 1931 senesinde memleke
timize (550) bin liralık kopra 

girmiştir. Buna mukabil Avrupa• 

ya (150) ~bin liralık posa ihraç 

edilmiştir. Kopranın kilosu (9) 

kuruta malolmaktadır. Susam, 

haşq, pamuk çekirdeği ve bun

lann yağları ihraç maddelerimiz 

arasında mühim bir yekQo tut
maktadır. Her MM (37a) bin 
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BtKlYB 
Sütunda Hergün _J 

Muharriri : Alamet Naim 

ŞAKA 
OUnkU Hikayemizin HulAsası 

Birkaç arkadaı lıpirtizme 

tecrGbeleri yapıyorlar. Misa· 
firlerden bir.i inanmıyor n 
e• Hhibl on. inandıracağını 

iddia ediyor. O aece, misafir 
odasında yatarken ayaklarınm 
araaında duydutu oj'suk •• 
1umuıak bir clıml çeki
yor, bunun bir alü kolu 
ol dutunu görDyor, kor
kudan bayıhyor. Sonradaa 
apeniyor ki, bu arlı:adaımın 
muzipli~dir; intikaın almıya 

karar veriyor. 

-2-
Ders odamda noksansız bir 

insan iskeleti vardı; eski evler 
malum 1 Alaturka.. Her odada 
bir de yatak yUkü bulunurdu. 
İtte bir yatak odasındaki yüke 
bu iskeleti yerleştirdim ; göz, 
burun ve ağız deliklerine, göğüs 
kafesine kırmızı bir lcAğıt geçir
dim; arkalarına birer küçük mum 
yerleştirdim; iskeletin sağ eline 
merhum pederin " 93 ,, ten kalma 

yatağan·m tutuıturdum ; yükün 
arkasından tahtaları sökerek içeri 

gizlice girecek tertibat aldım. 
Her şey tamam olunca kendi 

kendime bir tecrübe yapbm. 
iskeletin karanlıkta her tarafın-
dan ateş saçarak öyle korkunç 
bir duruşu vardı ki, Vedadın, 

"Kesik kol,, undan besbeter bir 
teydi. 

Münasip bir fırsatta Vedadı 
davet ettim. Birkaç arkadaş, geç 

vakte kadar oturduk, eğlendik. 
Vedadın evi uzak olduğundan 

tabii bizde kalacakb. Arka
daşımı iskeletin saklı oldu

ğu odadaki yatağına götnrdüm ; 
ona rahatlık temenni edip çe
kilirken, - ne yalan söyliyeyim -
içimi, mahiyetini tayin edemedi
ğim vahşi bir sevinç gıcıklıyordu. 

Bir saat kadar ilzüatülfl bir 
zaman geçti. Sofadaki biiyllk 

saat gece yaraaından aonra yedi
yi çalarken parmaklanmıD ucuna 

basarak oda kapısına yaklnşlım; 
içeride çok sakin b~r uykuda 

olan bir adamın derin ve rahat 
nefeslerinden bqka bir ıey du-

yulmuyordu. Bir yatak çarşafına 
bpkı bir ehram gibi sarındım; 

kapısı, Vedadan yattığı odaya 
açılan yüke, evvelce hazırladığım 

tertibat sayesinde se::;.:;izce gir
miye muvaffak oldum. 

Derhal, iskeletin aı·kuına 

yerleştirdiğim mumları yak-· 
tım; sonra bir tekmede yü· 

lirahk tereyağı ihraç ediyoruz. 
Vejetalin yağına mukabil ihraç 

ettiğimu yağlarm bedeli kopra 
için verdiğimiz bedelin altı mis
lini bulmaktadır, kopra ithali 
zaruridir. Yalnn fııhktan çıkan· 
lan araşit yağının ithali mene
dilmelidir. Sabuncular her ay 
bu yağdan (200) ton sarfetmek· 
tedirler. Bu yüzden zeytinyağ
larımız sarfedilmemektedir. Ve-
jetalinin yerini tutabilecek yegA· 
ne yağ ayçiçeği yağıdır. Rusya, 
Romanya ve Bulgaristandan iyi 
tohum getirmeli ve memleketi
mizde ayçiçeği yetiştirilmelidir. 
Bu .-ıret1e çok iyi bir nebati 
J•t elde etmlt oluruz. 

kün kapaklannı arkamıa deTlr
dim. Bir cehennem zebaniainden 
f arks1Z olan iskelet, gağ'O. ka
f esindeki, ağız, g6z ve burun 
deliklerindeki kAğıtlarden sDzlllen 
mumun ıtığl ile odaya cehennemi 
bir kızılhk dolduruyordu. Vedat 
devrilen kapakların gürlllttıa& 
ile karyolasından sıçradı Ye 

her tarafından ateş saçan iske-

leti görünce, dehşetinden gözleri 
yuvalarmdan fırladı; Açlan diga.. 
dik oldu. Vedat bir an o 
vaziyette kaldı, sonra geri, geri 
çekilmiye bqladı. Ben., arkada
,şımın korkusunu gördllkçe, ku-
duz bir sevinç sar' asile aarıılıyor
dum. Bir saniye kadar bir zaman 
geçti. iskeletin kafuuu oynatmı
ya, yatağanı tutan kolunu salla-

maya başladım. Vedat, korku
dan bitkin bir bale gelmişti; 

bacaklan zangır, zangır titriyor, 
sık, sık soluduğu duyuluyordu. 

Adeta sürüklenircesine biraz daha 
ilerledi, sonra birdenbire keskin 

bir hareketle döndüi karşısındaki 
büyük pencereye olanca kuvvetile 

saldırdı. Cam, çerçevesile bera
ber hurdühaş olmuştu. 

Bu, tarifi muhal olan öyle 
bir an idi ki şuursuz bir hare
ketle odanın ortasına sıçradım ve. 

- Vedat 1 diye haykırdım.. 
Korkma l Benim .• 

Fakat nekadar yazık ki, ben 
bu hareketimle arkadaşımın kor

kudan çıldırmasına sebep ol
muştum. Alqamdan, tıpla bir 

kefen gibi sarındığım bem
beyaz yatak çarşafı ile beni 

karpsmda garen arkadaşım, bu
gün bili kulaklarımı brmalıyan 

soğuk, canbiraı bir çığlık kopar
dı; sonra g6zlerinde yanan bir 

cinnet ışığile kendini pencereden 
açılan boşluğa fırlattı. 

Deli gibi pencereye ablcbm; 
fakat çok geç kalmıfbm. 

lübümüze Aza 
Yazıldınız Mı? 
KllbGaDslla rozetini 

7akaaısa takbna. _, 

.. Son Poata Klnblln glln
den viine mektepliler arasın
da ıöhret buluyor. 

Siz klnbe aza yazıldınıs 
mı? Rozetimizi abp yaka
nıza taktınız mı? Almac:h
nıısa, acele ediniz, aza ya
zılınız ve rozetinizi alınız. 

Bu sene klüp azası için 
çok gllzel ıeyler hazırlıyoruz. 
Aıahk prtlan ıunlardır : 
1 - 06rt kupon getirip 

kaydınızı icra ettirecek ve 
buna mukabil bir kart ala
caksmız.2-Rozet almak için 
de karbnızla beraber dört 
adet kupon getirmek kl
fidir. 3-lstanbuldaki karile
rimiz bizzat mliracaat et
melidirler. 
Taşradaki azamıza gelince: 
Onlar da ayni ıeraite tA

bidirl er. Yalnız kart için pullu 
ve adresi yaıılmıt bir zarf; 
rozet için de azalık karb 
ile beraber 1 O kuruıluk bir 
pu1 g6nderilmesi lbımdır. 

Kl11bl1ml\ze : BilA i.tisna •• 

1 
zalnıı mektep talebeei 

ua olabilir. 

-------------------------
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

Mıılıturlri : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
HAİNLER İLTİCA ETTİKLERİ SEFİRİN KENDİLERiNİ 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

16 Şubat 932 Sah 
J.tanbul- (1200 metre, 5 kilont) 

18 gramofon. 19 birinci k111m ala· 
turka uz, 20 Ajanı, gramofon, 

komedi, 21 ikinci kııım alaturka aaı, 
22 orkestra. 

17 Şubat 932 Çarşamba 
fıtanbul- (1200 metre, 5 kilovat 

18 i"'amofon 19 birinci kısım ala 
turka HZ, 20 Ajanıı, a-ramofon, 2 
ikinci k111m alaturka ıaz, 22 orkeı 
tra. KABUL ETMEMESİNDEN ENDİŞE EDİYORLARDI 

-6-

Onlann hepsi, Hoca Sabrlden 
meşihat odacısına kadar hepsi, 
fU iltica keyfiyetinin bütün dün· 
yayı velveleye vereceğine iman 
besliyorlardı. Vaktile Sait Paşa· 
lann, Kamil Paşaların Abdülha· 
mitten ürkl\p scfarethanelere sı
ğmmalan ne bilyük dedikodular 
doğurmuştu 1.. Her iki paşa, 
İngiltere hiikümetinin muhterem 
misafiri sıfatile hilsnü kabul 
g5rmüşlerdi. Ve o hükümet, ülti
matoma benziyen notalarla paşa- • 
lara hürmet edilmesini Abdülba
mittco talep etmişti!... Tek bir 
Sadarazamın ilticası bukadar 
mühim bir tesir yaparsa yfiz 
küsur ıahsiyetin sığınması elbette 
bir yanar dağ infilakı gibi 
Tclvele uyandırırdı. O halde bir
çok ıcyler ummak ve beklemek 
baklan idi. 

Konyalı Zcyne!ibidin, itilafçı
lann kendi aralarında g deritnot 
dedikleri bu kalın enseli boca, 
Avrupamn göbeğinden kopup 
geleceğine emniyet beslediği hay· 
ret •e bUrmet bulutlarını gökler
de ararken Mustafa Sabri Hoca· 
1a da yavaş yayaş içini açıyordu: 

- Sefir görünmedi, muhakkak 
P•yıtahtan emir bekliyor. Telsiz.le 
llticamııı yaımışhr. Cevap gelir 
felmı bize m\ilaki olur. Değil mi 
hazret? 

- Efendi Hauetleri. Ben de 
8yle düşlloüyorum. Fakat sefirin 
telgrafnamesi viikeli meclisine 
Yerilmek icap eder. Meclisten 
çıkacak karann hariciyeye yazıl· 
ması, hariciyeden de buraya 
bildirilmesi, asgari bir hesapla 
Jİrmİ dört saate muhtaçtır. Bina
enaleyh bu gece birşey bekle
miyorum. 

Kulak misafiri sıfatile bu mu· 
bavereyi dinliyen Riza Tevfik 
müdahale etti : 

- Selamı, iltifab, hatta ye
meği bırakalım da yatağı düşü· 
nelim. Eğer geceyi bu ağaçlar 
albnda geçireceksek vay halimize! 

Bunu saylcrken üstündeki 
knrk.ln paltoya bakıyordu. Onu 
Scvr Muahedesini imzalamak 
için Parise gittiği zaman yaptır
lllıştı. O tariht ıeyahatten, ve o 
lllilnasebı:tle eline geçen paradan 
•ncak bu palto yadigar kalmıştı. 
Kendince pek kıymetli olan bu 
Paltoya sarıhp sarımtırak ve 
benıli çimenler nzcrinde uyumak 
itine gelmiyordu. 

. Hoca Zeynelabidin, tahammlll 
ıçln kuvvetli bir misal gösterdi : 

- Ali Kemal gibi enselen• 
medik ya. Şilkredip susalım. 
Mevl! neylerse güzel eyler. 

Aşağı, yukarı bütün o kala• 
balık bu mevzu üzerine çene 
Yoruyorlardı. Meşihat odacısı 

gibi ıadedillcr, kendilerini ıefi· 
tin değil - payıtahtından tay· 
Yareye binip gelmesi lazım ge
len • kıralın karşılaması icap 
ettiğine kani idiler. ÇUnki fır
kaları teşekkül ettiği günden· 
beri o kırala güvenmişlerdi. Ve 
o kıra} hesabına tafrefuruşluklar 
Yapmıtlardı. Şimdi - ıiyateteo U • 

Filosof Riza . Tevfik, 
Sefirden iltifat 

Bekliyeceğimize Gece 
Nerede Yatacağımızı 
Düşünelim, Diyordu 

sendelcmi~ vaziyette bulunuyor
lardı. Binaenaleyh ellerine ilkin 
o kıralın eli yapışmak lazımdı. 

Fakat Kıralın kendisi veya 
gölgesi şöyle dursun, sefaretha
nenin uşaklan bile ortada gö
rünmüyorl ardı. Öğleyin fıkaraya 
ekmek dnğıtır gibi birer ıimit 
ve ikindi Ustü de birer maşraba 
çay vermişlerdi, sonra aır olup 
çekilmişlerdi. 

Siyaset bu muydu, siyasette 
dostluk bu muydu? Kendileri 
yıllarca onlann davulunu çaldık· 
lan halde en acı bir günde kü
çük bir habmüvazlık görmOyor
Jardı. Bu, hepsinin gücüne gidi-

yordu ve dost hükumetten bu 
kadar vefasızlık ummadık.lan için 
kendi kodamanlarının vaziyeti 
idrak edemediklerine hükmetmek 
ısbrarını duyuyorlardı. 

Man:zara, bu serserilerin he
sabına, feci idi. Likin tümen tü
men de gülünç cepheleri •ardı. 
MeselA, Sadık Bey, bir aralık 
yanına gelen Va!;fi Mol~aya fU 
sözleri mmldayordu: 

- Arkadaşlarda gaflet görü· 
yorum. Öğle namaıını da, ikindi 
namazım da kılmadılar. Ben pal
tomu serip ibadetimi yaparken 
iki kişi olsun yanıma gelmedi • 
Halbuki vaziyet, ciddidir. Şöyle 
bir halkalanıp " Selatentüncina " 
okumalıyız, müessir dualar tilavet 

etmeliyiz. Hatta cemaatle ve 
tekbir ala ala namaz kılmalıyız. 
Firenkler, muhataıa dakikalarında 
bile akidelerimize sadık kaldığı· 
mıza görOrlerse karakterimizin 
aağlamlıiına inamrlarl 

Pehlivan Kadri de, Refi Cen
da dert yanıyordu: 

- Yandık imanım yine biz 
yandık. Şu ıersemlerin ipile 
kuyuya inilir miydi hiç 1 

Nereye gönderileceklcrini he
nüz tahmin edememekle beraber 
her memlekette tatbikı mümkiln 
olan dolandırıcılık plAnlan tasar
layan Refi Cevat, daliıo dalgın 
cevap veriyordu: • 

-Ya ne yapmalıydık, Aoka
raya gidip gazete mi çıkarmalı 
idik? 

- Hiç olmazsa kendimiz hn
ktlmete geçmeliydik. Bir günlük 
beylik te beylik olurdu. Enayi 
gibi bu yobazlara bel bağladık. 
F odlacılan it başına geçirdik. 

Şimdi eli boş, çebi bot devri 
Alem yap:ıııya çıkıyoruz. iki 
çıplak bir hamamda yaraşır, 
derler. Biz birkaç yüz çıplağız. 
Nereye yakışınz ki. 

Kiraz Hamdi, kadın el çan
talarını andıran cep cüzdanından 
bir ayna çıkararak yüzündeki 
kırışıklara masaj yapıyordu. Sa· 
kallı Rıfkı, sefarethaneye iltica· 
lannı tcsbit için ebcet besabile 
tarih düz.miye çalıııyordu B l 
d. . F . . e e-
ıyecı evzı, mütemadiyen ağlı· 

yor~u. Şaban Ağa, tespih 
çekiyordu. Yal~ız ~üleyman Şefik 
Paşa, miitefekkırdı. ileride neşe 
redeceği hatırat için zihnen notlar 
tertip ediyordu. 

(Arkaaı var) 

=====================,.__.~-====---~===-·---==::::::ıı:~ 

Dünya lşığını Görmi
venler Arasında ... 

Baş tarafı 1 lnd 

çocuklar hakkındaki 
fında verdiği izahat 
dikkattir. 

sayfada) 

mesai etra
çok şayanı 

Mektebin körler' şubesi dört 
ıenedenberi faaliyet halindedir. 
Şimdiki halde bu şubede ( 12 ) 
kar talebe vardır. Kör çocuklar 
( Bray ) metodü denilen bir 
usul ile çahıtırılıyor. Beynelmilel 
bir metot olan ( Bray ) 
usulü sayesindedir ki, görmek 
denilen kudretten mahrum olan 
yavrular, gören insanlar gibi, tıp
kı bizim gibi okuyorlar, ya
zıyorlar, •e dünya işlerin· 
den haberdar oluyorlar. Bu me
totla yazılmış binlerle cilt kitap 
vardır. Fakat esefle kaydetmek 
lazımdır ki, bu kitaplarm Türk· 
çesi henüz yoktur. 

Müessesedeki kör çocuklar 
bu kitapların Türkçe tercUmele· 
rini, el yazısile, bir kısmını da 
Fransızca yazllmış olanlarından 
takip ediyorlar. Bu kitaplarda 
harfler kabartma olarak yazılmıı-

br. Göz kudretinden mahrum 

çocuklar parmaklarının hassasiyc

tile bu kabartmaları okuyorlar. 

yani diyebiliriz ki " Körler par
maklarile okuyorlar.,, 

Bu suretle bütiln k8r çocuk

lar bizim gözlerimizle öğrendiği
miz ilimleri ve fenleri pannakla
rile okuyup 6ğreniyorlu. 

Onlar şimdi hesap, hendese 
tarih,. coğrafy~ • ve ~ütün diger 
fenlerı tıpkı bazım gıbi biliyorlar. 

lzmirdeki mektepte körlere 
meslek olarak müzik dersi veril· 
mektedir. Şimdilik mektepte (7) 
keman, (2) piyano, (2) flüt tale-

besi vardır. Bu çocuklar (3) sene 
içinde bir konser verebilecek 

kabiliyet iktisap etmişler ve 

birkaç gece evvel de ilk konser· 

lerini muffakıyetle vermişlerdir. 

(Yarın: Aptallar tedavi 

edilemez mi?) 

Heilıberr - (276 metre, 75 kilo· 
Yat) 20,15 konferanı, 21,0S komedi. 

Brilna - (341 metre, 36 kilo.at > 
20,35 Çek lıtuiyonlaundan nakiL 

MühJaker- (360 metre, 75 kilont) 
21 Frankfurttan naklen muaikill 

cham, 23 hafif muılkl. 

Bükref - (399 metre, 16 kilovat) 
20 radyo orke1tra11 20,30 komedi, 
20,45 farkı. 

Belgrot- (429 metre, 2,S kflont) 

20 milli bara, 20,30 kemaa konHrl, 
21 Kora heyetL 

Roma - ( 441 metre 75 kilont ) 
20 rramofon, 21 konıor. 

Prag - ( 488 metre, 120 kllont ) 
19,3S Cenubi Bobemya ıeccıl 21 

R. J. orkcstraıı, 
Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 

20,05 Bodanzkinin ,. M&dlauı wion • 

iıimll opereti, 21,50 danı havalan. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat) 19,45 radyo srueteai, 20 mu1a· 
habe, Filarmoni. 

Berlin - (163S metre, 75 kllont) 
20 akşam konaeri, 21 komedi, 21,15 
kon1er. 

Hcllsberg - (276 metre, 75 kil 
nt) 19,15 yeni plaklar, 21JO Der 
]inden naklen senfoni. 

Brilna - ( 341 metre 36 kilovat ) 
19,05 Hkeri bando, 20 Perı:ıgda 
nakil. • 

M6hlalcer - (360 metre, 7S ki•ovat 
19,45 konıer, 20,15 Goethcyi okuya· 
bilir miıln aerlavhah bir konferans, 
21 komedi. 

Bükreş- ( 394 metre 16 kilovat ) 
19,30 Romanya operasından nnkil. 

Belgrat - ( 429 metre 2,S kilo
nt ) 20 iki kiş lık opera parçaları 
22,SO Çigan orkc1tra11. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20 gramofon, 21 San Karlo opcra-
11ndan nakil. 

Prag - ( 488 metı-e, 120 kiJovat l 
20 Çek muıikişinaslara cemiyetinin 
akşam konıeri, 22 gazete haberJerL 

Viyana- ( Sı 7 metre, 20 kilovat) 
20,lS bir hikive, 20,35 alı::ş:ım haber
leri, 21,50 hafif musiki. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
19,30 Macarfıtan YO Balkanfar mn
zuu etrafında bir konferan1, 20 
konıer 22,15 Çıran. 

Varşon- ( 1411 metre, 158 kilo
nt) 20,lS Okrayna halk musikiıl, 

21 edebiyat bahiılcri, 21,lS keman 
konıeri, 73 dan• havalan. 

Berlin - (163S bletre, 75 kilovat) 
19,30 danı rece.i, 21,10 Layipçisrden 
nakil, 22,25 ıiyHi haberler. 

Dikkat: Dercetmekto olduğumuz programların Avrupaya ait 
olan kıımı vasati Avrupa saatine röre tanzim edilmiştir. 
lıtanbul aaatine tatbikı için Avrupada 1aat (12) oldultJ 
ıaman lstanbulda (1) • ıcldiği farzedilmelidi. 

Yeni Neşriyat 

Hayat 

Ansiklopedisi 
Şubat l den itibaren şehri· 

mizde intişara haşhyan (Hayat 
Aosiklopediai) nin ikinci ciizll 
çıkmıştır. 

Hayat Ansiklopedisi, memle• 
ketimizde ilk neşredilen Muhitü\• 
maarif mahiyetini haiz bir eser
dir. Bütün beşeri malumatı alfa· 
betik bir tarzda tasnif ve tanzim 
ederek karilerine vermektedir. • 
On beı günde bir cüz halinde , 
neşrolunan bu eser on büyük 
cilt teşkil edecektir. Her cü.ılln 
fiyab 25 kuruştur. 

Atsız Mecmua 
Her ayın on beşinde intişar 

eden "Atsız Mecmua" nın onuncu 
sayısın da çıktı. Halk ve mUnevver 
başlığı altındaki makale ile, 
KöprU!ü Zade Fuat Beyin Genç 
Osman hakkında yeni vesikalara 

istinat eden yazısını ve tiirleri ihti· 
va etmektedir. 

Çankırı Şairleri 

Çankırı Meb'usu TalAt Bey 
Çankırıda evvelce yaşamıı olan 
elli kadar öz Çankırılı halk ıairi· 
nin ıiilerini bir araya toplamıf, 
bu mühim eserin birinci cildini 
Çankm Vilayet matbaasında bas· 
tırmışbr. 

-~Şayanı dikkat ...... 
bir teklif 

Yalnız 75 kuruş gönderiniz. 

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

dahildir. FOTO FRANS 
llldllcadd,.al No. 12! Beyoğlu 

Çocuk hutahklan aaütehauw 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyothı Mektep ıokak 

Telefon B. O. 7495 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Agnl lıalclar iki lira 
Miras mes'eleleri Bir ,, 
Şelırli borç(al' kanunu ,, ,, 

ikbal KitaplıanesindtJ 

~ .................... . 
Fotolra/ Talılill Kııponu 

Tablatlaill lfreıaıae• latl1oru:uı 

f•tofrafııua 5 adet kup" Ue bir· 

Ukto r3ndwl.ab. Foto}rahıuı auaıa 

tabidir •• lado •dlllllea. 

lalın, meılelc 
••ya ıan'at f 

Hanıl ıuallerln 
cavab. f 

M. 2 Tahtelbahiri Çıkarılamıyor •------ıı----
Fototra1 lotl,aı 

Londra J 5 - Batan M. 2 T ah- 1 e:lacak mı f 
telbahirinin çıkarılması ameliyesi ,_ Fototrafın kli.feal JQ luuutluk pul 

tehir edilmiştir. Dalgıç ıemileri mukabııın.ıe ırand~rııebıır. 
yerlerine dönmüşlerdir. 



ız Sayfa SON POSTA 

ZEYTiN YAGI: Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve en nefis yağıdır. 

Ha•tahklard~ lçlllr. Y 

•ekl•de •e •alatalarcl 
lenetine payan yoktu 

1 il 1 

= 

r ı ı ı n ız ı n 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergfta ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
menede bq yilz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yüz kanıt •ererek bir Aşçıbatı kitabı 
alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniı.. 

Türk Netriyat Yurdunda bulunur. 

İstanbul Belediyesi Uinlan 1 • 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREi 

Le1\lI\\\ 

Leipzig 1932 ilkbahar Sergisi 

Bu alqam 

Tafalllt batla" MJahat eceatalan lataDbuldald 

ıallaeulll: Mllteodla H. ZECKSER, Aıop7u 
Galata, TeL B. O. 165. P .. ta kuta. ı GaJats 

Telıral acl.real r ZECKSEJt Jat&DbaL fi 111 1'J il 
1'32 de a&•ı.aaelUder eer~el - 6 111 1' .. 
tnı de Ml11k fe-i .. inşaat --st•I - 6 il 
Mart 1932 de aenaucat Hrılel - 6 111 ti 

tH2 de •por leY&umah H •efnatft eerıtlll. 

R U J salonunda saza illveten 
Muhlis Sabahattin Bey operet heyeti tarafından 

Fevrozin 
Bir tek~ 

Fevrozin MON BEY (Operet 3 perde) 
l 9 cuma günü gllndnz ıaat 3,JO da rece de muayyen saatte 

ŞATIR ZADELER 
Necdet 

Tedavi eder 
Mideyi 

Belediyeye memup mlltekait, yetim ve dulların şubat 932 
maatlannı almak üzere 18 Şubat 932 tarihinden itibaren mukayyet 
bulunduklan Belediye ıubeleri muhasebe kalemine müracaatlal'.ı 

illn olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

Galatasaray Lisesi 
1 Müdürlüğünden: 

Grip 

Nakrü 
Romatizmayı 

Sinirden relen 

Baş ve diş 
Ağrılannı 

Her yerde F1n1rozin Necdet ara 

ı.-.r TAKSİTLE ANKARA YENIŞEHIR'de 
f Acele Sahlık HANE 

12. ci Tertip 2. ci Keşide : 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 35,000 
LİRA D 1 R. 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 

Gülhane Hastanesinde Meccani 
Muayene Günleri 

Gnlbane haıtaneılnde meccani muayeneler içJn bir liste 
baıarlaamışbr. Listeyi aynen yazıyoruz: 

'iastalıldar Muallimlerin isimleri 
Cilt Ha1tahldarı Muallim Talit Be) 

Cumartesi: Kulak, botaa, burun baatalakları Muallim Sani Yaver Be1 
idrar yola hastahklari Muallim Fuat Kimli Bey 

Gaa hutalıkları Muallim Nf1azi bmet Bey 
Pazar : DabiU butaliklar Muallim Abdülkadir Bey 

Akıl •• •lnir butahldan Mualllm Nazım Şakir Ber 

Hariciye butahklan 
: Kulak bopı burun baa. 

Muallim Murat 8. 
Muallim Sani Y anr B. 
Muallim Şemıettift B. Maaaj " teduil mibanild 

Sah 
Kadın •• dopm haatalıklan 
Dablll butalakwı 

Mua1llm Refik Münir Ber 
Muallim Süreyya Hidayet B 
Muallim Fuat Kimli Bey idrar yolu ha•talıkları 

Akıl •• alnlr baatahldu Muallim Na:ıım Şakir B. 
., Şükrü Emin B. 

Çarf81Dba: 
Rantpa muayenesi 
Gaa butalıklan 
Cilt butalıkları 

Muallim Niya:ıi lımet B. 
Muallim Talit B. 

Ma1aJ •• tedHll mibantld 
Pertembe : Hariciye butabldarı 

Kadıa " dotum haatalıldarı 

Muallim Şemıettln 8. 
• M. Kemal Bey 
" Refik Münir Bey 

---------.. 'VAPUR MÜCEHHlZi NAiM BEY 

SELAniı eınKısı A o A N A 
Teet. tarihi llU 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST AN BUL 
TÜRKiYE' deki Şubeleri: 
GALATA tsT ANBUL, lZMIR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 
YUNANISTAN'daki Şubeleri: 

SEı.ANIK , A TlNA , 
KAVALA, PiRE 

Bihlmum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit iberlne 

t.eaap kGfadı. Huauai 
kaaalar ı .. n. 

' 

vapuru 18 Şubat Perşembe günG 
akfamı Sirkeciden hareketle (lımir, 
KOIJQk, Bodrum, Antalya, Aliiyo, 
Menin, Tayar) a yolcu ve euayı tüc
carjye alarak azimet ve a•det edecektir 

Tafelllt lçla Galata. Site Franaes No. lS 
le klia Şarl Suma •centuına ıallracaat. 

Tel. B. O. 1041 

lıtanbul ÜçüncCl icra Memur
luğundan: 

Mabcuı n paraya çevrllmetl 
mukarrer maroken kanape koltuk 
ve yazı makinesi ve yazıhane ve 
aalr eşya 21-2-932 pazar günü aaat 
ondan itibaren Bahçckapısında 
Anadolu hanında bilmüzayede sa
tılacafından talip olanların muay
yen olaa umanda basar bulunacak 
memuraae aaiiracaatleri Ula oluaur. 

Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçüncü taksit ders ücretle
rinin tahsiline 25 şubattan itibaren başlanılacak ve bu muamele 
Martm ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edilen 
şu müddet zarfında verilmesi lnzumu ilAn olunur. 

Nefis ipekli Kumaşlar 

iş Bankası' nın tesis 
ettiği büyük İpek 
Kumaş Fabrikası pek 
yakında mamulitını 
piyasaya çıkaracaktır. 
•• •• 

1 Salon, 5 oda, 2 mutfak 
Duvarlı mamur bahçeli 
Havagazi, elektrik, su 

Ankara Emlikbank - EmJ 
Mndnrn Emin Beyden ıual 

Kiralık Mağaza Ve Bodrum 
Galatada tramvay caddeaind 

Mimar bam altında gayet bnyn 
arka ciheti dahi sokak, iki y&zl 
her işe elverişli, mağaza tahtınd 
vAai bodrumla berabar kiralıkb 
G&rmek istiyenlerin ban Oda 
tıbjma müracaatları. 

btanbul ikinci icra Memurlu
tundana Beyotlunda latiklll ead-
4-Jade 395 ..... _.- -ku111mcu4 
luk H .. atçilik ticaretlle mllfte.ıı 
B. •e J. Zenaili Şirketinin her ... 
kadar 13-2-932 tariblnde ilk top
lanmaaı mukarrer IH de 1.SrGle11 
ltbum Gzerlne mlddetln 20 rlln 
daha temdldlne karar .erllmlt ol
dupndan, alacaklanna kaydettir• 
ia1f olan alacakhlarm konkordato 
mGaakereal için 2-3-932 tarihine 
mllndif çarıamba filnG Hat 15 te 
latanbul 2 inci icra Memurlap 
edaaında hazır bulunmalan ve 
mezkar ründe hasır bulunmıyan
lann konkordato milaakere•indea 
bariç kalacakları illa olunur. 

Me•zaubahı tirketin komlaerl 
ikinci icra Memuru 

BEKiR 

Fatih Sulh lcraaındanl 

Bir deyaden dolayı tahb hae
H ahnaa iki adet balı 23 ıubat 
932 ıah ,nnn aaat 12 den sonra 
ı.tanbul Sandalbedeatealnde bil· 
mtbayede aablaeatıadaa taliplerin 
mahalH mezkGrda memuruna mil
raeaatları IOaumu ilin olunur. 

SON POSTA 
nmlt Slyaat, HaYadh •• H&llc 

gaıeteıi 

idare . l•tanbul: Eakt Zaptiye 
• Çatalçeıme •okatı 2S 

Telefon latan bul • 20201 
Poıta kutuauı latanbul • 741 
Telgrafı latanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO " 
'400 " 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 " 
ı " 

2700 Kr. 
1400 •• 
800 " 
300 " 

Gelen evrak ııeri verilmeı. 
lılnlardan mea'ullyet alınmaz. 

Cenp için mektuplara 6 kuruıluk 
pul iliveal llzımdır. 

Adrea detifürilmoal (20) kuruıtur. 

Son Poata Matbauı 
Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rarıp 
Netrirat MOdGril ı Selim Raııp 


