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Japonlar Şimd· ·k Hücum
d Çok Çe ıniyorlar 
Şan~ ay 

Bir 
Gerisind 100 Bin Kişilik 

Çin Ordusu Toplandı 

Sokalclartl• lıallcı önlt1rin• katarak k•mplara •Üren 
Japon mifr•zelerl 

Şanhay 16 (Hususi. R) - Şe· getirdikleri kıt'alarla beraber 
birde mevcut sükiıne rağmen umumi bir taarruz yapmaları 
Vosung istihkimlarile Şapey bekleniyor. Bazılarına göre bu 
mahallesi istikametinden müte- taarruz perşembe gUnU, bazılarına 
ınadi top e leri geliyor. Mevcut göre de Çinlilerle yapılan müza· 
haberler, iki tarafın resmi tebliğ· kerelerin neticesinde yapılacakttr. 
leri, bu mmtakada amansız bir Taarruzun gcçikmesinin asıl sebe-
mücadelenin devam ettiğini gös- bi ise, Japonların büyUk zayiat 
termektedir • Heran Japonların ( Devamı 8 lncf eayfada ) 

Şeker Fiati Mütemadi 
yen Yükseliyor 

Böyle Giderse Bazı Şeker Ve Çikolata 
Fabrikaları Kapanacak Gibi 

Şekerciler ,;ıulaanirimıze dertlerini yanlgorlar 

Şeker fiatleri son zamanlarda çikolata fabrikacıları cemiyeti 
gayritabii bir surette yükseliyor. reisi Kazım Bey bu mesele hak· 
Bu yükselme, yerli çikolata, şe- kmda şunları söylemektedir : 
kerleme ve bisküvi fabrikalarmı " - Bizim yevmiye asgart 
tatili faaliyet ettirecek derecede iki vagon toz şekere ihtiyacımtz 

l l vardır. Arife günündenberi bu arttığından birtakım sızı tı ara 
ve teşebbüslere meydan vermiştir. sanayi erbabı piyasada bir dir-
Bu sahada sözü, fabrikacılarla hem şeker bulamamaktadır. 
şeker tacirlerine ve yeni kanun Şeker ihtiyacımızı, şeker tacirleri 

Avrupadan kafi derecede toz 
nıucibince ihtikarla mücadele 

şeker ~ ...:tirmediklerinden Alpul-
etruesi icap eden Ticaret Müdi- ludan tedarik ediyorduk. Hal-
riyetine bırakıyoruz. buki Alpullu bugiin piyasaya 

Fiatleri Kim Yükseltiyor? mat vermemektedir. 
Şekerleme, helva, bisküvi, ( D va ı S inci aayfacb) 

TAHDİDİNİ İSTEDİK 
• agemız 

ulh Yolund 
ardeşliktir 

Cenevrede Türk Noktai 

Nazan Şiddetli Bir Alaka 

Uyandırdı 

Ceaevredeki Tahdidi Teslihat 
Konferansında başmurabhasımız 
Tevfik R6'tü Beyin Türk noktai 
nazarını izah ettiğini, siyasi ma
hafilde Türk tezinin büyük bir 
alika ile karşılandığım dün yeı
mıştık. Dün gece gelen tafsilat. 
Tevfik Rüştü Beyin söylediği 
nutkun mühim esaslarını ihtiva 
etmektedir. 

Hariciye Vekili harplerin se
bebi ve saiklerini anlatmış, fakat 
Türkiyenin bütün komşularil 
ideal bir dostluk ve samimiyet 
tesis ettiğini, Türkiyenin başka 
topraklarda gözü olmadığını söy· 
lemiş ve teslihatın tahdidi bah
sinde Türk tez.ini şu cümle ile 
ifade etmiştir: 

''Memleketim efklrı umumi· 
yesi tarafandan tekzip edilmek
ten hiç korkmıyarak ilin 
edebilirim kı Mustafa Kemal 
Türkiyesi her hangi bir komşusu 
ile hakiki ve tam bir müsavat 
esası dahilinde hu devletlerle 
müşterek hudutlarına ıırf idari 
bir mahiyet vermeye hazırdır. ,, 

Tevfik Rüştü Bey Rusya 
ve Y anaoistao ile yaptığımız 
bahri muahedeleri hatırlat· 
mış. noktai nazarımız10 askeri 
kuvvetlerin müsavatı esas ol
duğunu söylemiş ve ilave et
miştir: 

" Benim fikrimce cevaz veri· 
lecek yegane ittifak bütün mil· 
letlerin harp aleyhine ittifakıdır.,, 

Tevfik Rüştü Bey Fransız 
projesinde milli ordulara beynel· 
milel bir şekil verilmesi fikrini 
sezdiğini, Fransıı heyetinin fikri 
bu ise bunun tam bir terki tesli
lihata müncer olacağını, fak<!t bu 
değilse bu hususta M. Litvinofun 
bakla tenkitlerine iştirak etliğini 
anlatmış ve nihayet demiştir ki: 

"- Çok uzun ve büyük tarihi 
esnasında en büyük zaferleri gör
müş, birçok acı felaketlere uğra
mış ofan bir milletin hissiyatına 
vakıf olmak faydasız görülmezse 
şunu söylemek isterim ki : TUrk 
milletinin en şiddetli arzusu yer
yüzündeki bütün milletleri sulh 
içinde kardeşçe geçinir görmektir.,, 

Tevfik Rüştü Beyin bu nutku 
ıiddetle alkışlanmış, bütUn baş-
murahhaslar ve murahhaslar ken· 
disini hararetle tebrik etmişlerdir. 

Başvekil Pş. 
Şehrim_ izde 

Başvekil ismet Pş. dün akşam 
Ankaradan şehrimize hareket 
etmiş, bugünkü trenle şehrimize 
gelmiştir. Başvekil Pş. Haydarpş. 
istasyonunda istikbal edilmiştir. 
Şehrimizde birkaç gün kaldıktan 
sonra tekrar Ankaraya döneceği 
öğrenilmektedir. 

Tabiatin Gadrine 
Uğrıyanlar Arasında 

Bugün Aptal Denilen Çocukları, fen, 
İstifadeli Bir Unsur Haline Getirebilir 

·- 5 Yazan: At/nan 

Bu, bir kördllr. Ea ıoa ılatım bir •lwa• maldaesl önlncle kitap eku,or. Bu kitap, 
huıuıt •ıırett• tertip edllmlı dellldlr. Ö.llnd• alet, bu kltab nyfalU'laı bbank .S. 
bir ı•tı.rlyor ve lrllr de ellle barflere dokunarak her lıtedltt o1ııuyabUb'. 

(Yazısı 11 inci H,famızda) 

es Aşı 
ad 

Samsun, (Hususi) - Fahri Bey kumpanyasile buraya gelen n 
halkan rağbetini kazanan İzmirli muganniye Bedriyo H. evvelki ak
şam sahnede şarkı söylerken komik bir hadise olmuştur. Seyirciler
den biri, ahengin tam hararetli bir noktasında, yüzlerce kişinin ara· 
sından sıyrılmış ve sahneye athyarak Bedriye H. ın ayaklarma ka-
panmak istemiştir. Fakat fazla sarhoş olduğundan muvaffak olama
mış, yere yuvarlanmışbr. Bedriye H., hadiseyi bir tecavüz zannede-
rek korkmuş ve sahneden çekilmiştir. Polisler, bu garip aşıkı kara· 
kola götürnıiiılerdir. Orada, Bedriye H. ın sesine aşık olduğu için 
ayağına kapanmak istediğini söylemiştir. Hamit 

Örnek 

- Kızım, nedir bu hergün perükarn koşarsın: Ondütasyonlar, 
filanlar yapıtrırsın? Ben hiç berbere gidiyor muyum? Benden ibret 
alsan ..• 



SON POSTA 

r Halkın Sesi] 

Şeker Fialleri Niçin _______ Dimi _____________ .. 

Yükseliyor Posta Paketleri 
Son zamanda teker fiatJerinde 
lhtikir kanaati veren bir 
yü\uellt ıörülmektedir Ye bu 
•idiae, a•uml tilr.lyeti mucip 
olmaktadır. Dün, bu mlnaıe· 
betle ıöriiftüj':"mils ban ka~ 
lerimiaia bize aöyleclikleri 
tudur: 

Nedlna ~ C Ş.hHdebqı J ) 

-Şekerde ihtikar varmıı. Kahve 
•e pabala İIDİJ. lmiı amma bu İf, 
bayle manasız şiklSyetlerle bit
mez ki. Her ıikiyetin kanuni bir 
mercii vardır. Hük6met ibtikarla 
ve kaçakçılıkla mücadele için 
yeni tedbirler aldı, kanunJar yap
tı, mahkemeler teıkil etti. ihti
kara uğrıyan veyahut aldatılan 
kim ise bir anuhalla Müddeiu
mumiliğe müracaat ve şikiyet 
eder. Bu suretJe aldatanlar, ih-
tilcir yapanlar cezalarını görürler. 
Bence en kestirme yol budur. 

• lırn Bey ( Caialojlu Kapahfınn sokak 102) 

- Geçenlerde Terkos işi ile 
alAkadar bir hükümet komserinin 
yanında oturuyordum. Bir Madam 
geldi. Efendim Beyoğlunda ( 30 ) 
edalı bir pansiyon tutuyorum. 
Terkos su vermiyor, tamirat yap-
brıyoru,,, diyor. Bütün mOıteri
lerim kaçb. Tahkik ettim aslı 
yokmuş. Tamirat parasını da ben 
•ereceğim, illaki panaiyonuma su 
ıeJsin, yoku mabvolacağım. Ay
ai zamanda T erkos ıu vermediği 
•ylar için de para istiyor. Allah 
qkıoa bana bir çare bulunuL 
Dedi. Daha bayle birkaç kiti 
ıekfi. Komiser başım salladı Ye 
bana fUnları söyledi: 

Azizim her glln bayle bq on 
kiti bana mllracaat eder. lstanbul 
,anar, su kullanmadan au paraaa 
verilir. Fakat ıimdiye kadar bir 
fert gidip Şirketi mahkemeye 
dava etmedi. işte teker Ye ibti
kAr illeri de böyle. Hep kendi 
kendimize sevinir, köpUrllr, du· 
ruruz. Mahkemeye gitmesini bil-
meyiz. O halde kabahat kimaede 
değil, kendimizdedir. 

ir 
Necmecldln Bey ( Be1otlu fıtllılll 

....... 18) 

- Şeker esaslı bir gıda mad
de-;' dir. Şekeraizlik insanları .her 
türlü hastalığa mhtait kılar, 
verem yapar. Binaenaleyh adeta 
bir ilAçtır. Bunun kilosunu da 
hariçten (6), (7) kuruşa alıyoruz. 
Bence teker için barice çıkan 
para pek ehemmiyetsiıdir. Bence 
ıeker ithali serbeh bırakılmalı· 
dır. Çiinki hükümet bir kilo 
fekerden ıöyle böyle (20), (25) 
kuruş rüsum alıyor. Hazinenin 
menfaati büyük. Eğer herhangi 
bir sebeble fazla ithalinde mali 
bir mahzur varsa bari ihtikira 
mani olmalıdır. Halkımız da ka-
nuni ıekillerle haklarını arama
Ldırlar. 

Hakkında 
Yeni Karar 

Eaki kontenjan kararnamai 
mucibince, ecnebi memleket 
poltabanelerine verilen kolipoa
tallu listeye dahil olsun olmasın, 
memleketimize kabul edilecekti. 
Fakat Heyeti Vekile son içtima
ında bu müddeti şubatın 17 inci 
gününe, yani bugüne kadar tem
dit etmiştir. Karar, ecnebi posta 
idarelerine ve memleketimizdeki 
posta idarelerine tebliğ edil
mişti. Bu aym 15 inci akşamına 
kadar ecnebi memleketlerden 
verilen paketler Türkiyeye gele
cek ve sahiplerine verilecektir. 
Bu tarihten sonra gelen paketler 
memlekete ithal edilmiyecektir. 
Bu karann tatbikine baş)anıl· 

mlfbr. 
Şehrimiz Paket Postahanesin

de evvP-lce biriken 15 bin paket
ten 7 bini sahiplerine verilmiştir. 

Afyon, Tiftik 
Tacirler Dün ihracat 

Meselesini Konuştular 
Afyon ve tiftik tacirleri 

dün l.tanbul meb'uslanndan 
Sadettin Riza Beyin iştirakile 
Ticaret odasında hususi bir top· 
lanb yapmı,lardır. Tiftik tacirJeri 
elde mevcut istok tiftiklerle yeni 
sene mabsuliinün dahilde sarfı ve 
bari~e ihracı için tedbirler alma
llDI istemektedir. Afyon tacirle
lide Türk Afyonlarının Avrupah 
ahalar kartu11nda değer fiatile 
ıatılabilmesi için bir " Afyon 
Tacirleri Birliği " tesisini temenni 
etmektedir. 

lkbsatçllar Toplamyor 
lkbsatçılar Cemiyeti (8}inci 

içtimaını anümüzdeki paı.ar gil
nll Ticaret Odasında aktede
cektir. 

Madam Lilinin Çantası 
lzzel isminde bir yankesici 

Tepebaşı caddesinden ddgın 
geçmekte olan Madam Lilinin 
çantasını kapıp kaçmıştır. Yan· 
keıici bekçi tarafından yakalan
mıştır. 

Şoförlerin Kazanç Vergisi 
Defterdarlık şoför ve araba

cıların bu seneye ait vergilerini 
tesbit etmiye başlamıştır. Bu 
aene vergilerin diger senelere 
nazaran bir miktar az olacağı 
tahmin olunmaktadır. 

1 
Milyonlara Yeni Bir Sahip Çıkb 

Bir Fransız Sen Benuva
nın Emlikini istiyor 

Haber aldığımıza ı&re, Galatadaki ( Sen Benuya ) F ransıa mek
tebinin emlAkine aahip olduğuna ileri lilren yeni bir •aria meydana 
çıkmııtır. Maltbndur ki ( Sen Benava ) papaılanmn, ıehrimizde 
mirasçı bırakmadan ölen bazı kimselerin milyonlarca Jira kıymetinde 
bulunan emlikini birtakım kınşık yollardan ıapar&k kendi Üzerlerine 
intikal ettirdikleri ortaya atılmıştı. Hazineye intikal etmesi )hım 
gelen hu emllk hakkında Defterdarhk tarafından açılan dava 
ise henilz rü'yet safhasında bulunmaktadır. Şimdi meydana çıkan 
yeni bir mirasçı gelmiştir. Bu adam (Sen Benuva) müesseseleri müdil
rünün goçenlerde vefat ettiğini, kendisinden başka mirasçısı olma
dığını, biitiln bu emlakin kendisine ait olması 14zım geldiğini ileri 
sürmektedir. Bu adam noter vasıtasile Defterdarlığa da mDracaat 
etmiş ve verasetini ispat için dava açacağım bildirmiştir. 

Piyasanın 
Dünkü 
Faaliyeti 

Dün piyasada buğday fiatleri, 
cmsme göre on para kadar düş
müştür. İyi ekstralar beş buçuk 
kuruşa satılmaktadır. Arpa fiat
leri i~e biraz yükselmiştir. Fın
dık lizerine muamele durgundur. 

Dün Ruslar için 52 buçuk 
kuruştan ( 45 ) balya Bolvadin 
malı yapağa alınmıştır. Tiftik 
piyasası durgundur. Av derileri 
fiatleri düşmektedir. Mevsim 
bidayetinde 43 liraya satılan 
Karadeni:ı sansarlarımn çifti 33 
liraya dftşmBştür. 

Üzümlerimiz 
Çekoslovakyaya Bir Şartla 

İthal Ediliyor 
Perag sefar.etimiıdcn lktısat 

VekAletine bir telgraf çekilerek 
Çekoslovak hükümetinin Türk 
ve diğer hükumetlerin kuru üzüm 
ve incirlerinin ithalini yasak et
mediğini, müsaadeye tabi tuttu
ğunu biUirmiştir. Sefaret ayni 
zamanda Çekoslovakyada iki üç 
aylık ihtiyaca kafi Türk kuru 
üzüm ve inciri olduğu için Türk 
malı almak istiyen tüccarlara 
bükiinıetçe taleplerinin yarısı de
recesinde müsaade verildiğini 
yazmaktadır. ----

Havagazindan Zehirlendi 
Beyoğl unda Keçeli sokağın

da Samsun apartımanmdaki terzi 
dükkind nda bekçilik eden 
Ali havagazinden zehirlenmiştir. 
Baygın bir halde yatan bekçi 
hastaneye kaldırılmıştır. Fakat 
adamcağız kurtulamamış ölmüştür. 

Evkafın Malı/al 
Hisseleri 
Satılıgor 

Evkaf idaresi kendisine ait 
mahlül hisse!eri satışa çıkarmaş-
tır. Müşterileı mahlw arsa ve 
meskenlerde hissedar olduldan 
takdirde Evkaf tarafından muay
yen nisbetlerde tenzilit yapıla
caktır. Bu tenzilat mahlül hisse 
nısıf veya msıftan fazla oluna 
hakiki fiatten ylizde yirmidir. 

• Sahlan hisse msıftan az olduğu 
takdirde, derecesine g6re bu 
tenzilat yüzde elliye kadar çıka· 
rılacakhr. Satış bedelini peşin 
veren miifterilere ayrıca yiizde 
on ikram edilecektir. 

Telefon 
Defterdarlık Maliyeden 

Yeni Tahsisat istedi 
Defterdarh;uı tahsisab bu

lunmadığı için (3) ay evvel tele
fonları kesilmişti. Tabaisatı olma
yan birçok MalmüdürlUklerinin de 
telefonlan kesilmiıtir. Bu hal 
birçok mali işlerin gecikme.ini 
mucip olduğu için Maliye Veka
letinden yeniden tahsisat isten
miftir. 

iki Mütecaviz Yakalandı 
Ali ve Mehmet isminde iki 

kardeş Kasımpaşada lbrahim 
Efendinin dükkAnrna girerek 
zorla ött:beri almak istemi,lerdir. 
lbrahim Efendi bunlan müşkü
latla dükkanından çıkarmış, fa· 
kat mütearrızlar tabancalanna çe
kerek ateş etmiye, dükkAnın 
camlannı Jcırmıya başlamışlardır. 
Mütearnılar poli9 tarafından ya
kalanmıştır. 

Şubat 17 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
RelaleOmhur Hı. dün sarayda 

mOddet meuul olmuılar, akşa 
dojT11 HOrriyet Tepesinde bir ten 
aüla icra buyurmutlardır. 

Adanada .Gazi Heykeli 
Heykeltraı Krlppel Gazi Hz. n 

he,keli için Adanaya ritmıf, müs 
kere7e batlamitbr. 

lzmir Rıhtımı 
l&mir Rıhtım Şirketi t hkikalı 

talrlp için Nafıa Vekaleti Huku 
Mlfa•lıt A•nİ 8 lzmire gitmişt r. 

Trabzon Faciası 
Trabaonda kar farhnaaı ve ç 

yuvarlanma•• yüzOndca vukua gele 
facia çok müthitlir. Şimdiye kada 
kar Jltınlara albndan on üç cH 
sıkarılmıttır. 

Gizli EmlAi< 
Hadneye ait gizli emlak ihba 

edenlere ikramiyelerinin derhal ve 
rilme.ı için viliyete emir gelmiştir. 

Kadm Tayyareciler 
Yalanda Oç Amerikalt kada 

tanueci kendi tayyHelerile şehri 
miae releceklerdir. 811 arada lra 
Bat"Yeklli Nuri Patanın oğlu da tay
yar• ile tehrimbe gelecektir. 

Maarif Vekili Gitti 
Maarif Vekili Esat B. dün akşam 

tebrimiaden Ankuaya hareket etmi,, 
i•taıy011da Vali, Ye M.arif rrkinı 
tarafından tetyl ed imiştir. 

Halk Evleri 
Cuma Günü Büyük Küşa 

Merasimi Yapılacak 
Şehrimiz Halkevinin bu cuma 

günü açılacağına yazmıştık. Ala-
kadar heyet bllyük bir küşat 
meruimine hazırlanmaktadır. Bu-
gün evin harı ıubesinin teşkili 
etrafında mOhim bir içtima ya
pılacaktır. Biltiln gençliğiıı Halk 
evine, kendi evi gibi devam et-
mesi te'min olunacaktır. 

GUreş Müsabakaları 
Bu cuma fÜnG Beyoğlu Fırkıı 

ıalonunda tecrObeli gürefçiler ara· 
aında mGıabakalar yapılacaktır. 

Vapur Kurlarlldı 
Karadeniz botuı haricinde ka

HJa oturan Evanıe'oı iımind~ki 
Yunan Yapuru kurtarılmıştır • 

Altm Aldık 
Şehrimize Devlet ba <ası heaa· 

bıaa Pekinden elli dokuz çuval albn 
gelmlttir. Yeni alhnlar iki mil on 
lira kıymetinde ve 1477 kilodur. 

Vapurcularm Borcu 
Milli vapurcularm gümrük borç

larının kanunen tahıil edilmeıi li· 
ıum ıelditi alakadar ar tarafından 
tekit olunmakt.dar. 

Mısır Tahvili 
Kahire, 16 tA.A)- Yüzde 3 faız 

Ye ikumiyeli M11ır Kredi Fonıiye 
tab'rillerinin dünkü çekilışinde: 

1886 tab'rillerinde 128,634, 1903 
tabuillulnde 583,790, 1911 tah~ill•
rinde 544, 753 numaralar e lişer bin 
frank kazanmıtlardır. 

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

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Evden Gelen Çığlık 

··"() . 
• 

t: Hasan Bey - Aman... Bu 
Wr kız baykanyor, 6ldilrilyorlar. 

evde ı 2: Hasan Bey - Polis ~~endif Koş ... 
Bu evde biri bağmyor, cinayet var. 

3: Polis - Aç kapıyı kızım .•• Katil 
mi var? Nedir? Kim bağırıyor 1 Dl 
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r,. __ H_e_r_g_u_· n-------.,ı [Son Postanm Resimli Makalesi Eğlencem~z 

----
Her Doktor. 
Alman Kadınlılı~ı 
Sullı istiyor 

-Cenevre, ( Hususi ) - Fran
~1 ~aımurabhası M. T erdiyönUn 
. c~~yetl Akvanıda, Framnz pro
Jesını müdafaa eden nutkundan 
sonra, bütün başmurahhaslar, 
tahdidi teslihat hakkında temsil 
ettikleri hUkümetler namuıa fikir
lerini söylediler. 

Bu hususta, Litvinof yoldaşla, 
Tnrk heyetinin nutuklarım din
ledikten sonradır ki konfcransm 
•e yola gireceği anlaşılabile
cektir. 

Bundan eV\•elki celsede Fran
ıız murahhasmı müteakıp, İng il~ 
tere namına hariciye nazirı söz 
almıştı. Sır Con Simon, çok 
alkışlanan nutkunda Fransız pro
jesine dair hiçbir mütaka ser
detmedi. Beşeriyete ve insaniyete 
hizmet edici nazariyeler yürüt
tü. O bir şey söylememekle bera
ber umumiyetle Fransız teklifile 
lngilterenin nokta{ nazarı ara
llnda ıu fark görülüyor: 

Fransızlar devletlerin bütün 
hava, deniz ve kara kuvvetlerini 
Cemiyeti Akvamın emrine amade 
kılmak istiyorlar. İngilizler ise 
devletlerin elinden bu kuvvetleri 
almak ve hiçbir yere vermemek 
iatiyorlar. 

Bu iki noktal nazarın diğer 
murahhaslar tarafından nasıl kal"
tılanacağı merakla bekleniyor. 

Bundan dolayıdır ki, dün ve 
buğünk6 celseler çok şayam dik-

1'at oldu. Salonda, tek bir yer 
bulmak imkan haricinde idi. Lo
calar hınca hınç dolu... Kadınlar 
)'eni tuvaletlerini göstermek ar
tusile ön sıralarda oturabilmek 
için kapılar açılır açılmaz adeta 

laacuına geçtiler. Matbuat locaaan
da hemen hemen Paristeki met· 

royu hatırlatacak vaziyette otu· 
ruyorduk. 

~ ~ 1 

i0 g 
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1 - Herkesin çalışmak ka
dar eğlenmek te hakkıdır. Bir

çokları çok çahşmaktan detil, 
yanllf eğlenmekten zara.r g6rürler, 

2 - Eğlenmek için, o eğlen

ceden zevkalmalıyız. Zevkalma• 

dıjımız etf ence bizim için kir 
dejil zarardır. 

3 - Umumi k~ide: Etlenceoiı. 
çalatbj'ınıı itin uddı o 'au 1. Kafa ile 
çalıııyorsamz, etle.ıceni:r. el i4i, el 
itlerile meuul i .. niz., etlencenh: 
kafa iti olsun. 

TELGRAF HABERLERİ 

Çin Şehirlerinde Ahali Deh
şet içinde Çırpınıyor 

Amerikan Amiralı Protesto Etti 
1 

Şanghay, 17 (A.A.) - Japon hatla .. 
nnda taarruz için hararetli hazırlık 
yapılmaktadır. Japonlar 10 büyük ve · 
6. küçük tank ihraç etmişlerdir. Çinliler 
nıhayete kadar daima mukavemet et
mek kararını vermişlerdir. 

Nankin şehri halkı bir Japon taar
ruzundan endişe ederek yer altında 
mahfuz mahallerde gizlen miye hazır-

- -------------

}anmaktadır. Hemen hemen her evde 
yeralh mahzenleri yapılmışhr. 

Vaşington. 17 ( A. A.) - Cemahiri 
Müttehidenitı Asga filosu Başku1nandanı 
Amerika bahriye sil<ihendazlarının bu
lundukları begnelmilel imtiyaz mıntaka
sına Japon mermilerinin düşmesinden 
dolayı Japon amiralı Nomura nezdinde 
protestoda bulunmuştur. 

Fransada 
Siyasi Buhran 
Tekrar Başladı 

Paris, 16 ( A. A.) - Kabine 
Ayan Meclisinde umumi siya1ete 
ait istizah.n tehirini istemiş, 

Mali Vaziyet Tetkik Ediliyor 

Seçilen Koıllisyon Bugün 
Faaliyete Başlıyacak 

fakat rey toplanmış 134 reye Ankara, 17 (Hususi) - Halk Fırkası Medis grupu dün öğle-
yanımda mqhur karikatnrist karşı 155 reyle kabine akalli- den sonra toplandı. Bqvekil ismet Pş. kUrıiye gelerek mali vaziyet 

"" yette kalmışhr. afi be 
c:.ks,, vardı, &ilimde Peşti Hırlap Başvekil M. Laval itimat me- hakkında etr ı yanatta bulundu ve mllteakıben memleketin mali 

lanıindeki Mscar gazetesinin yUz selesini ileri sllrmllş, bu sefer de vaziyetini tetkik ve llzım gelen tedbirleri tesbit etmek üzere bir 
ldlo gelen kadin muhabiri rftyet 134 reye kUfı 157 reyle akalli- komisyonun faaliyette bulunmasına karar verildi. Yirmi kitiden 
Ufkumu kapatıyordu. Saat dokuz yette kalmlfhr. mürekkep olarak seçilen bu komisyon derhal faaliyete keçerek 
b..çukta çıngırak çaldı, M. Hen- Paris, 16 (A. A.) - Kabine tetkikata başbyacak ve raporunu fırka grupuna arzedecektir. intihap 
...__ istifa etmiştir. neticesinde komisyona fU zevat ıeçllmiftir: 
"Waon riyaset mevkiine oturdu Paris, 17 (A.A.) - Reisicüm- Hasan Fehmi, ismet (Çorum) Faik ( Tekirda.ıc.) Ali Şuuri, Ahmet 
•• d•rh 1 A "k b şm11rah bur M. Domer, kabı'n• buhranının • 

" 
8 men a a - "" Ihsan, Kemal Zaim. Refik Şevket, Abdillmuttalip, Mükerrem, Nafi hasına söz verdı' M Jı"bson izalesi için istas· _arelerine bacılam••tır. k 

• • ' v ..... Atuf, Tevfik Fi ret, Mustafa (Çorum) Tahsin ( Eliziz) Mazhar Müfit, 
atiıcl kesilmi,, lacivert, ince Pasaportsuz ıar Rahmi ( Sına ) Ruıb, Saadettin Riza ( lstanbul ) Turgut ( Manisa ) 
beyaz çizgili bir elbise giymi~ti. ıj Doktor Mazhar (Aydın) Şakir (Edirne) Beyler. Bu komisyon ilk 
Çevik adımlarla ktırsilye ..çıkb. 'lllem lekele . içtimaını bagfln yapacakbr. 

Sarfa 3 

Sözün Kısası 

Beklenilen 
Fikir 
Harekeli •---·-------P. S. -

" Yeni nesillere ne okuta
cağız?,, mevzulu anketimize dair, 
bir karimizin gönderdiği mek
tuptan ve makaleden ıeçenlerde 
bahsetmiştim ve yine bu mev
zua dair başka bir karimizia 
mektubuna cevap vereceğimi 
yaznıışhm. 

Bu mektup T rabzondan ge
liyor; fakat, bence, yalnız bir 
vilayet gençliğinin değil, bütün 
memleketin ihtiyacım dile getir-
111 İJlir. " Ziya Kudret ., imzasmı 
taşıyan bu mektuptan parçalar 
alıyorum: 

"Son Posla (Yeni nesiller• 
ne okutacağız?) bc.şlığı altın· 

da geni bir anket aç'ı. Bu an
ketin, bütün fikir adamlarımızı 
ıizerinde drzrdruacalc kadar 
mühim oldıığanu işaret etmem 
doğru mudar?, bilmem; bildi
iim bir 1419 varsa çoğumuzun 
derdini tekrar neşr•tmiı olma
sıdır. ,, 

Bu sabrlardan sonra kariimiz, 
gençliğin okumıya nasıl acıktığını 
anlatıyor ve her bulduğu fikir 
yemeğini öğütmiye hazır, iştahlı 
ve aç zekalö1ra tercüman oluyor. 
En sonunda da, beni çok müte
hassis eden bir hararet ve sa
mimiyetle, bu hareketi benden 
beklediğini yazıyor. 

Kendilerile beraber dilşlindü
ğüm ve anlaştığım insanların 
müsaadesine güvenerek diyece
ğim ki. ben, bütiin şahsi ihtiras
larıman aç g6zlerini kör ettim, 
ağızlarım tıkadım, bütün hayatımı 
Türkiyede zekinm inkiıafı için 
kitaba ve yazıya verdim. Bundan 
sonra da öyle olacakhr; ve çok 
ateşli kariim bilsin ki, bugünkü 
boşlutu doldurmak için hazırla
nıyoruz ve bot durmuyoruz. Şu
radan veya buradan, gençliğin ve 
Ziya Kudretin beklediği fikir ha
reketi mutlaka dağacaktu. 

Öte taraftan şunu da müjde
leyim ki anketimizin ve neşriya
bmızın da teairlerile resmi ve 
gayriresmt birçok bazırhklar, 
faaliyetler bqlamııbr. Maarif 
Vekileti ve Devlet matbaası da 
uyarukhr, harekete geçmiştir. 
Bitaraf ve müstakil bir şekilde 
idare edilirse "Halk Evleri,. tq
kilibndan da pek güzel netice
ler nmit etmemize hiçbir mani 
yoktur. 

Kariimizin arzu ettiği ıeyi de 
"Son Posta,, çıktığı gilndenberi 
düşGnmektedir. Gençlik, araclıtı
nı biraz olsun mutlaka bula· 
caktır. 

Ne \'&kit? Bunu tayin edemem: 
Klmbtlir, belki yarın, belki 

yarından da yalaal 
ltadınJar, bilhassa Anglo - Sak- ır1. 1 

IOn ırlcbaa mensup olanlar, adeta Nası/ Girecek? konsoloıhanetine hirer beyanna- ) ihti.JaA S . Katil Kim? • 
baeftun nazarlarla bir sinema me vereceklerdır. Bu beyanna· 
Yddız•na bakıyorlarmış Ribi göı- Ankara, 17 (Hususi) - Ve- meler Dahiliye Vekileti tarafın- z· ti. Tk- e· L. G 1 Hasköy Cinayeti Esrarengız 
lerini hitabet kürsüsüne çc. vır· killer Hctetinde tetkik olunan dan tetkik c:dilecek, netice mu· ı~meMne ıMınhk ıra e- Bir Mahiyet Aldı 
hlitlerdt yeni Seyrisder Talimatnamesine vaf•k çıkarsa bu gibilere pasa- çıren emur a emede . k n- evvel HukGyde 

M (150) l'kl ı k h d pcrt verilecektir. Osmanlı pasa- S ( H ) Dır aç guu 
. Jibson nutkul'da, dokuz göre ı ere sa ıt ane an pcrtiie gidenler de b~ şart• ta- amsun uıusi - Maliye Abdullah isminde orta yaşlı bir 

":~ta mudafaa etti. Hulasa azasından maada I asaport a:ma- bidir. Pasaportla gıden gayri tahsil memurlanndan Nuri Efen- adamın öldilrilldftğilnll, fakat 
~ ilmek IAzım gelirse nutuja dan harice gidenler memlekete milbadil Ortodoks Rumlar bak- dinin tahsil.Atanda iki bin liralık katilin henilz bulunamadıtını yaz-
:.-:~r~ka milletinin iktısadi me• dönebilece!derdir. kında T&rk • Yunan itilifname bir açak görülanüt ve zimmetine mııtak. Mesele esrarenr.z k b~ 
~unı t · d Fakat bunun için bu gibi lerine göre muamele yapıla- geçirdiği için mahkeıneye veril- mahiyet almıftır, bu ara a ata 
iik 1 emın e ici ve gururunu kimseler bulundukları mahallin cakbr. : .. r F" tt"... "d" olması ihtimali ileri drtllerek 6 

se tici mahiyette bir sürü ================m=&9=ı=r·=-='r=a:.:.r,=e=ı,;gı~ş~a~y=ı=ar=-~· av enel Abdullah Efendinia 
Özler, deanek münasip olur. En r '\ eibiıesini çalan ve mahkemeye 

~lllumi mahiyetteki mütaleasmı /•STER /•NAN, 1•S TER /•NA NMA / diişen bir sabıkalıdan da l>ah-u c.. l f sedilmektedir. Zabıtanın iz üzo-uın e i ade eder: 
. - Terki teslihat, beşeriye- rinde olduğu da haber almmak-
n inkişafa ve saadeti için bir Serbest surette deniz ticareti yapan ve isimleri· ahnı:htı zaman Rüaun1at idaresi yok mu id!? Diyor. tadır. 

e l ne " Milli Den:z Kıunpanya'ara " denilen mOesse- "Mil1i1et" gazetesi, Seyrhıefa:n ile bu vapurcularan 
Fena Müjde! nıe taşıdır l J kt' I J ı b ı ü "h •t rekabetı"n"ı millı· ser•et namı·n"' zararlı no-rn.yor ve se ~r va • e vapur e: ıtıf ar, un arın g mru6 e aı " " • u 

. Onu müteakıp, Doktor Brü- res"ınlerini vermemişler. Şimdi bu resimler istenince eilerind~ki vesaitin hükOmetçe alınarak bir neri 
ng kürsüye geçti. şaşırn11~lar. Bu münasebetle "Cumhuriyet,, l'aıeteai devlet vapurculuğu teilıini istiyor. Bir batk• •ase-

. Siyah, uzun bir redingot, mi' Ji vapurcuları müdafaa ediyor, istenen resmin te, bu rilsurpun iıte"meai ve ahnmaıını bakh 
ıy • , yeni kanuna göre ve lonllito başına dört liradan buluyor. 
nuş, sivab bir kır~vatı mod-ısı k · d · · h lb k' l Bu aıütezat m!ttal•a)•• kar•ıaında hakkın ban.-1 · ahnma ıst .. m ğ.nı, a u ı a ım ve ıabm sama- u ... - ... •• 

~Çnıiş bir yakahğa b~ğlnmış m.1daki kanuna göre ve tonilito baıına .75 kurut- tarafta oldutunu anlamak mümkün olabilecetine 
.. an Alman Başvekili, gözlüf(1- tan alınma'.arı icap etl!tini yazıyor ve vapurlar art.la 
un alt n kollaranı dii.,.elttikten 
onra, nutkuna başla .Jı. İSTER iNAN, /STER 

( Dcva.nı 11 inci uyfad.t ) 

iNAN.MAi 

Hava Bozdu, Bugün 
Tekrar Kar Yağacak 

Y eşilköy ruat merkezinden 
aldığımız malümata g6re rü7.glr 
tekrar karayel istikamtllne 1a
havvnl etmiştir. Bu s~bcpte bu· 
giln ha•a kapah olacalıt ve kar 
yağacaktır. 



4 Sa7fı 

' 
Gençlik için 
Çalışacak 
Bir Saha 

Şubatın on dokuzuncu rOnU 
Halk Evleri açılıyor. Halk Evleri 
rençliğin evi demektir. Türk 
ıenci, orada, mefk6rcsini tabak· 
kuk, faaliyetini nihayetsiz aurette 
inkişaf ettirebilecek bir sahaya 
malik olacaktır. Bu evler, eıki 
Tlirk ocaklarının yapamadıkları 
•azifeyi 'yapacak, harı, içtimaiyat, 
ıpor, dil iıleri, Telhuıl Tfirk 
camiasını alAkadar eden ve ede· 
cek olan her nevi faaliyetin bir 
ana kaynağı, bir ilham membaı 
•azifesini göreceklerdir. 

Fakat çalışmadan bir ıcy ya
ratmak mümklln olmadığına göre 
Halk Evlerinin de kendilerine 
gaye intlindiklcri yolda muvaffak 
olabilmeleri için büt6D gençliğin, 
bilhaua bu zümrenin mllnevver
lerinin bu iıe dört elle sarılıp 
nzifelerini bihakkın kanamaları 
lhamdır. 

Hallı Evleri, clokuz faaliyet 
eubaine ayrılmııbr: 

1 - Dil, edebiyat, tarih, 
2 - Güzel 11natlar, 
3 - Temsil. 
4 - Spor, 
5 - içtimaı yardım, 
6 - Halk deral:wıelerl ve 

kurslar, 
7 - KUtüpbane Ye aeşriyat, 
8 - K6ycülük, 
9 - Müze ve sergii 
Halk Evlerinin, bu işlerle, 

filen meşgul olacağmı zaunetmek, 
hiç olmaua timdilik, dotru 
olamaz. 

Halk Evlerinin bir apor kl&bü 
olacak, bir mllzeai bulunacak 
cleiildir. 

Onlar, bu aabalarda mtlsmlr 
nrettc çalııma imklnlannı hazır
layıcı esularla meşgul olacak, 
biJhaua azami . netice alabilmek 
için tutulması lizımgelen yolun 
mahiyeti etrafında allkadarlan 
tenYİr etmiye uğraşacaklardır. 
Demek oluyor ki ıençliğin ken
diaini alllcadar edici bir aılies-
1eaeden mahrum bulunduğuna 

dair hakla olarak yapbğı tikiyet
leri ortadan kaldıracak, ona, fik-
ren Te bedenen çalışma imkin
laıam Yerecek bir Yarlık klll'f&• 

ıında bulunuyoruz. Eğer tikiyet
lerimizde samimi isek, bu 
memleketin istediği yolda yü
rilmeyi bir gaye edinmişaek 
bu evlere tehacüm gösterip 
fikirlerimizin tahakkukuna çalış
malıyız. Yoksa köşemizde otura
rak fikAyet edersek heni baksıı· 
Lk etmiş, bem de kabiliyebizlik 
göstermİf oluruz. Gençlik, hare
ket ve mücadele ile kaimdir. 

Feci Bir Hava Müsademesi 
Londra, 16 ( A.A )-:r ,iki u

keri tayyarenin havadaki müaa· 
demeleri neticesinde iki kifi 61-
mftı ve bir kişi ağır aurette ya
ralanmıştır. 

Ceı.a Muhakemeleri 
Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci 
cilt g ibi yirmi formadan mü· 
rekkcpti. ve fiati daha ucuz
dur. Eser ince kağıda basıldı
ğından hacmi de küçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

SON POSTA Şubat t7 

Mahkumlar Arasında 

~-~~-----------------Mahkumlar 

Çankırıda Spor Günü Yüzdeyüz 
Fazlalaştı 

Kırıkkale Spo C 1 Ç k G l.tanbul Umumi Hapisha B r U arJ an JrJ en Ç • doktoru İbrahim Zati Bey, hapi 

ı • • F tb ld M "" ı A E •ı hane hakkında ıayam dikk ennı U 0 a ag Up ttJ er bir ıraflk neşretmiftir. Bu grafi 

Çank1rl, (Hu
- mahkumlara ait rakamları ihtin 

Nizami B. tehli- kt d susi} _ Şehrı·- etme e ir. Grafikteki rakamlar 
keli ıntleri ma· la 

mizde ıpor ha· göre tanbul Hapishanesine (92 haretle lkurtara• 
yab canJanmıya rakalkıştopbyor- ıeneainde (1350) mabkO.m gi 
yüz tuttu. Bay- du. Kırıkkale miştir. Bir sene sonra giren mab 
ramın u,nncli oyuncuları bir kflmlann adedi (2006) adedin 
günü Kınkkale aralık bizim kale- baliğ olmuştur. Fakat geçen (931 
tporcolarile ya- yi fa:ıla sıkıştır· ıeneainde ise hapishaneye gire 
pılan temaslar mıya başladılar. mahkôlann miktarı 929 senesin 
bu canlılıjın ilk Bu aırada birinci nazaran iki misli artmış ve (3210 
adımıdır. devre golstb lai- adedini bulmuştur. Yani üç. sen 

Müsabakadan tam buldu. araamda mahkümlann yekünund 
bir ,nn e"el ikinci dewe- yüzde yüzden fazla bir tezayüt 

buraye gelen Kı- Ç11ıJcırı .. Kırıkk11l• •porc•ları bir orada ye başlanıldığı buule ıeJmiıtir. Grafikte geçe• 
r.&ı.kale idmancı· < x ı1aret1ı Vail Adli Beydir) zaman Çanlan ıene (931) senesi zarfında hapis-
lan kalabalık bir aenrlı·k klUl-·ı· oyuncularının yor- haneye girenlerin clirilmlerin• 

6 :w u' - •eldiler. · gulukları derhal belli oluyordu. 6 'f k ld k 
tarafından hararetle k.a11alandı. Bu maçı futbol mlisabakuı o g re tunı 1 şu fe i • yapılma -G yunun nihayetine kadar t dı 

eceden yagan kar ıahayı biraz takip etti. Futbol takımını teşkil Kınkkaleliler hAkimiyeti elden a r: 
bozmu§lu. Fakat buna rağmen eden oyuncularımızdan bir kısmı bırakmadılar Ye bizim takımı Cezası bir aya kadar olanlar 
bayramın ftlçllncil günü ısgleden hastalanmış, bir kısmı da voley ııhra karşı üç gol atmak ıureti- 2153, adi cllrümlerden mahkiirn 
ıonra binden fazla seyirci kütle- ' maçına iftirak etmek ıuretile le mağlup ettiler. olanlar 1952, hırsızlık ve yanke-
sinin heycanlı bir futbol maçı haylı yorulmu·•ardr. B ı b aicilik mahkumlan 617, bir aydan ;ıa u mağ ü iyeti tabii görmek 
ıeyretmesi mOmklln oldu. ilk Müsabakanın ilk dakikaları lazımdır. Çilnki Çankırıda ıpor alb aya kadar mahkum olanlar 
defa Yeleybol mtısabakası ya- çok heyecanlı geçti. Kınkkale henüz ba~lamış demektir. Fak.at 496, borç. mahkümu 196, katil 
pddı. muhacimJeri devamlı şekilde bugilnkU gayret devAm ederıe ve cerh mahk6mu 192, bir sene 

Bu milsabakada şehrimiz bncum ediyorlardı. IBuna bize de birçok zaferler nasip ile bq sene arasında mahküm 
sporcuları birinci partide (2 _ 15) mukabil bizim takım da olacaktır. Maçın çok samimi olanlar 152, altı aydan bir seney• 
ve ikinci partide de ( 3. 15) çok çetin bir müdafaa oyunu ieçtiiini de kaydedebilirim. kadar 107, beş seneden on beı 
gibi büyük bir farkla galip gösteriyordu. Bilhassa kalecimiz K. K. seneye kadar 85, para cezasını 

vermiyen mahkumlar 82, ırz te-

Diyarıbekir 1 T~r~ JVf alları 
I·k. T .. 1·· 0·1 . Layıpzıg 

ı ur u ı encı ev • • J 

V 1 
Jergısınue 

armış. 

Diyarıbekir, (Hususi) - Htı
kümet Baytarı Sıtkı Simavi Bey 
ıehrimizdeki dilencilerin YU.iyeti 
hakkında şayanı dikkat bir tetkik 
yapmııtır. Bir de beyanname 
yaıan Sıtkı Bey refah ve aaadet 
memleketi olan ıehrimizde dilen
cilerin pek çok olduğunu a6yle· 
mekte Ye dilencileri iki ka.ma 
ayırmaktadır. 

Birinci kısım dilencilerin dağ
lılardan ibaret olduğu, etrafa kar 
yağdığı vakit hayvanlarını kıtlağa 
çekerek halkın merhamet his
ıinden istifade için şehrimize 
dilenmiye geldikleri zikredilmek· 
tedir. Beyannamede ikinci kısım 
dilencilerin hakiki muhtaçlardan 
ibaret olduğu, bunların muave
nete muhtaç bulunduğu yazıl-
maktadır. Beyanname sahibi Di
yanbekir halkmı ikaz etmekle, 
yardımda bulunacakları zaman 
hakiki muhtaçlarla, yalancı dilen· 
cileri tefrik etmelerini hatll'lat· 
maktadır. Sıtkı Simavi Bey, ha· 
kiki muhtaçlann bir bayır mtleı
ıeıeainin himayesi altına alınma• 
ıını teklif etmektedir. Hayır 
m6eaeseıi için Belediye, hu•usl 
idare ve diğer muavenet mtles
ıeselerinden istifade edilmeıini 
tavsiye etmektedir. 

Akşehir Bir Teh
like ~tlattı 

Akıehir (Hususi) - iki gün 
evvel ıehrimizdeki Ziraat bakuı 
binasında yangın çıkmıf, jandar .. 
ma ve belediye itfaiyesinin gay· 
retile söndürülmüşUir. Yangın 
bacanın altında biriken kurum
ların tutuşmasında çıkmıştır. 
Alevler bacadan yfikselerek ca
melu. nların bir kısmını yakmıştır, 

banka büyük bir tehlike atlatmııbr. 

Zelcl B•g 
İzmir ( Hususi ) - Hilkümeti

miz, Almanyadaki Layipzig ıer-
giıisine iştirake karar vermlı, 
lzmirde yapılan iştirak hazırlık· 
lan bitmiıtir. Layipzig sergisinde 
tefhir edilecek muhtelif ihracat 
eıyau ntımuneleri Fılipo Grimani 
vapurile g6oderilmiftir. Bu nllmu
neler (2236) kilodur. 

Ege mıntakuinda 4 ı fırma 
Layipzig ıergisine nllmune gön
dermiftir. Gönderilecek numune
ler meyanmda tütün, ilziim, incir, 
halı, pamuk, aisam, tahm, 
gtilyağı gibi bqlıca ihracat e ... 
yamızdan maada, cıva Y• zımpa

ra maden ntımuneleri, pirinya 
yağı, nebaH 1ai ktıapeai de 
Yardır. 

~hrfmiz Ticaret Odut İstih
barat Müdürü Zeki Bey, Milli 
lktaaat Ye Taaarrul CemiyeU 
namına bu ıergiyo if tirak et· 
mektedir. Zeki B. ayni zamanda, 
firmalar namına ıiparif te kabal 
edebilecektir. 

ADNAN 

Adana da 
Kuşlar Köylere 
Hücum Ediyor 
Adana, (Huıusi) - Son g&n· 

lerde Çukurova havalisiude ıid
detli ıoğuklar büküm aOrmektej 
dir. Bundan kısa bir mOddet 
evvel Adeta yaı sefası sUren 
Çukurova ahalisi bugün müthiı 
soğuklar karş11ıoda şaıırıp kal
m·ılardır. Fakat ıoğuklann kut
lara yaptığı tesir çok şiddetlidir. 
Sıcak muhite alışmış olan reogl-
renk kuşlarımız, bugünkü kavu
rucu soğuklar yilzllnden kilme 
halinde köylere h:icum etmek
tedirler. Diyebilirim ki Çukuro-.a 
bugünkü gibi mütbiı bir soğuğa 
ıenelerdenberi ilk defa maruz 
kalmaktadır, Kuş telefah çok 
fazladır. S. 

Adana da Li k Maçtara 
Adan, (Hususi) - .Çukuroq 

mıntakası lik maçlarına cuma 
gOnll baılamldı. ilk mUıabaka 
Adana ve Tarıuı idman yurdu 
takımları arasında yapıldı. Oyun 
birer iOÜe berabere neticelendi 
Ye Marat takımı fikisttırde sıruı 
oldutu halde gelmedi. 

Ceyhanda Tutulan 
Hayvan Hırsızları 

Ceyhan, ( Hususi ) - Meşhur 
hayvan hırsıılanndan olup mınta· 
ka aaayişini ihlAI eden ve VilAyet 
Umumi Meclisi Azasından Selim 
Beye ait dört beygiri çalan Filik 
ve çekkeci Hüseyin iımindekl 

iki ıerir jandarmalar tarafından 
yakalanmış, beygirler sahibine 
yerilmiştir. 

Bu hususta faaliyet aıöateren 

carutınden mahküm olanlar 4 ı, 
on beş ıeneden otuz seneye ka
dar mahkftm olanlar 13, şekavet 

mahkftmları 1 1, komünistlik 5, 
miiebbet cezalı 2 ve idam mab
kümu 1 kişi. 

Yine 931 senesi mahkümla-
rınm Yllf itibarile taksimi şöy-
ledir: 

On beş ile yirmi beş Yat 
arasında bulunan mahkümlar 
1645, yirmi beş ile kırk bef 
yAflDClakiler 1328, kırk bet 
yqmdan yukarı olan mahkumlar 
de 201 kifidir. 

Ceza, cDrüm ve yaş itibarile 
tuaif edilen bu mahkumlardan 
1247 kiti kadın, diğerleri erkek
tir. 931 senesinde hapse girenle-
rin aan'at ve meşguliyet itibarile 
tasnifi ıudur: 

Marangoz, terzi, kunduracı, 
Ye kalayci 117, bakkal, kasap, 
sebzeci, balıkd, kah,,eci, fınncı 
ve lokantacı 145, komisyoncu ve 
tacir 44, bammal ve amele gibi 
işçiler 168, ıoför 29, memur 21, 

fahip kadın 945, muhtelif işlerle 
megul olanlar 1076 boşta ie
zenler 665. 

. Yine geçen 931 senesinde 
bf-piahanede 59 verem, 44 frengi 

vak'ua kaydedilmit ve veremden 
2 kiti 6hnilşttlr. 

Son gGnlerde tedavisi müm
ktm olmayan hastalıklara tulul-
duklan icln cezaları af veya tecil 
edilen mahpusların yekunu da 
34 kifidir. 

Tecerli karakol Kumandanı Meh· 
met, arkadaşları Alimet ve ~ y
ri Efendiler takdir edilmişlerdir. 

Bu ıerirlerden başka yedi 
kadar hayvan hırsızı son zaa an
larda bu husustaki k:ınun mucı

bince bizim mıntakadan Leb 'ıt 

edilmqtir. 



17 Şubat 

" Siyaset Alemi 

Fransa 
Hükumetine 
Hücumlar 

Paris, 17 - Sol cenah de
mokratları idare komitesinin al
dığı arar neticesi, kabinenin 
vaziyeti oldukça müşkülleşmiştir. 
Çünki bunlar, sosyalistlerin mü· 
zaber tile hep birden hükumete 
btıcuma geçeceklerdir. Maamafih 
hllküa.et mehaf ili, neticenin hil· 
kOmet lehine çıkacağım kuvvetle 
tahmin ediyorlar. 

Hindenhurg 
Kazanabilecek 
111•? 
lY.ll. 

Bertin 96 - Riyaseti cümhur 
intihap faaliyeti başlamışbr. Ka
yitli mnntehiplerin adedi takriben 
( 35 - 38 ) milyon tahmin edili
yor. Hindenburgun birinci devre 
rey vuilmesinde kazanması için 
(17) buçuk milyon rey almnsı 
icap ediyor. Maamafih her ne su
retle olursa olsun Hindenburgun 
( 18 • 19 ) milliyetperverlerin de 
ancak ( 2 ) milyon rey alabile
cekleri ta'hmin ediliyor. Fakat 
milliyetperverler aksi kanaatte
dirlcr Ye (19) milyon reyin ken
dileri tarafından kazanılacağı 
6midindedirler. 

Hindistanda 
Teb'itler 
Devam Ediyor 

Bombay, 16 - Bir İngiliz 
anıirabnın kızı ve Gandinin tale· 
besi olup onunla beraber son 
Avrupa seyahatini yapan Mis 
Slade polis tarafından Bombayı 
terke davet edilmiştir. Gandiyi 
'iıapiahanede ziyarete ınUsaade 

dile ilk insan da bu kadın 
olmup.r. Kadının Bombaydan 
çıkmak istemiyeceği zannediliyor. 

SON POSTA 
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1 Fransız Kabinesı Hüc m Karşısında. 
Hi denburg Reisicümhur Olacak ı? 

Fransa Ve 
Alman yanın 
Ticareti 

Paris, 16 - ltha14t üzerine 
konan kontrol sayesinde 1931 
kinunuevvelinde ~709), 1931 ha· 
ziranında (1401) milyonu bulan 
ticaret açığı 1932 kanunusani.sin· 
de (534) "milyona inmiştir. Ya· 
kında bu açığın daha rlyade 
azalacağı tahmin olunuyor. 

1932 ısenesi kanunusnnisindeki 
ithaldt 1931 in ayni ayma naza· 
ran {1445) milyon ihracat ise 
1931 senesinin ayni ayma nis· 
betle (765) milyon bir noksanhk 
göstermektedir. 

Bertin, 16 - Afmanyanın 
1932 harici ticaret muvazenesi, 
muhtelif memleketlerde konan 
himaye tetbirlerinden dolayı pek 
ziyade müteessir olmuştur. 
Tenezzül (542) milyon marklıkhr. 
• 

ispanyada 
Teb'itler Devam 
Ediyor 

Macirit, 16 - Sen Sebastiyen
den bildirildiğine göre bir mili
yetperver bir cümhuriyetçiyi öl
dürfilmüştür. Arkadaşları da 
cesedi çiğniyerek parçalamışlnr· 
dır. 12 kişi tevkif edilmiştir. 

* Madrit, 16 - Tnhriklitçılarm 

Tahdidi Teslilıat Kon/•ransında Fransıs Başmlll'11hlıası Tardiga 
birçok te/sirlere sebRp ol an nutkuna s ;glügor 

Ôm-n-ibü-;/e -,İskoçyada 
Bir Ceset Bir 

Viyana, l 6 - Viyana .. Ams· 
tetten ömnibüsiinün biletçisi fena 
bir koku neşreden bir valiz bul· 
muş, polise müracaat edilerek 
valiz açılmış ve içinde bir kadın 
vllcudu çıkmışlar. Bu kadının 
bacaklnn da daha evvel bir is
tasyonda bulunmuştu. Zabıta 
ehemmiyetle tahkikat yapıyor. 

Romanya 
• 

Yeni stikraz 
Yapıyor 

Bükreş 16 - Hükumetin yeni 
bir kanun neşrederek borçların 
tevhidinden dolayı büyük banka
lanıı uğramalan muhteme ziyan• 
fardan dolayı ehir ve köylerdeki 
gayrimenkul em'fiki karşılık 
göstererek mecburi bir istikraz 
yapacağını ga:r:eteler yazıyor. 

Buz Altında 

Rezalet 
Edimburg, 16 - Tasfiye ha· 

linde bulunan Skottiş şirketi 

meclisi idare azasından sekiz 
kişiye ait dolandırıcıhk davasına 
başlanmıştır. Dolandınlnn para 
takriben 500 bin İngiliz lirasıdır. 
Elli senedenberi bu dava İskoç-
yanın en büyük rezaletidir. 

Pariste 
Bir 
Cinayet 

Paris, 16 - Burada bulunıu.ı 
bir Arjantinli, bir kraathanede 

otururken tahsilde bulunan Uç 
vatandaşını öldürmüştnr. Cina .. 

yetin sebebi beyaz kadın tica .. 
retidir. 

Sabık Hidiv 

Sayfa 5 

• 
Gönül işleri 

Ölen İle 
Beraber Ölmek 
Doğru Mudur? 

Hayabmız kadar sevdiğimiz 
insanları kaybettiğimiz zaman 
derin bir teessüre boğuluruz. 
Zannederiz ki bu teessürDmüz 
hiçbir zaman geçmiyecek ve öm
rümüz mütemadi bir yeis içinde 
yuğrulup gidecektir. Gözbebeği• 
miz gibi sevdiğimiz çocuğumu· 
zun, bize maddi ve manevi ha
ynt saadetini duyuran sevgilimi
zin ölümünü zannederiz ki biç 
unutamıyacağız ve onların bayat• 
taki halleri gözümüzün önünden 
ailinmiyecek. 

Fakat 6yl midir ya? Bir 
evlat anasından, bir çocuk ba
basından daimi surette ayr Jdığa 
zaman yaşamak zevkini kaybet
miş görünilr. Fakat zaman bük· 
milnll icra eder. Ağıımııa aCI 

gelen eylerdc lezzet bulmıya 
başlarız. Biraz daha geçer, ka.-. 
şılaşbğımız Tak'alar evveli bizde 
tebessüm uyandırır, sonra kah-
kahctlarla güleriz ve içimizdeki 
acıya rağmen nasıl gülebildiği-
mize hayret ederiz. Demek ki 
eski ata ıözll doğrudur ve ölen 
ile ölmek mümkün olmuyor. 

Bitlisten M. N. rumuzile mek· 
tup yazan kariim, bana, bu bah• 
se dair sual soruyor. Bu zat, 
çok sevdiği bir kadınla evlenmiş, 
iki çocuğu olmuş, sonra alb ay 
fasıla ile hem karısını, hem bir 
çocu~nu kaybetmiş. Öbür yav
rusu, lstanbulda, ebeveyninin ya-
nındadır. Kendisi ile teselli bul
mak bilmiyor, herglin bir parça 
d ha çöküyor. 

Bu karie söyliyeceğim oey, 
yukanya kaydettiğim düşünceleri 
aynen tekrardan ibarettir. Sev• 
diklerimizin hatıralarına vefasızlık 
yapalım demiyorumi fakat ölenlo 
beraber ölmenin de doğru ol
madığını anlatmak istiyorum. 

Bugün, öbür dünyaya intikal 
etmiş nice sevgililer vardir ki 
onlann bu dünyada bıraktıklan 
eşlerinden birçoğunun kalbi hail Bingalenin Lahram mıntaka .. 

ıında da polis ile köylUler ara· 
aında nhim arbedeler çıkmııtır. 
(Z) kiti ölmüş, (13) il tehlikeli 
olmak üzere (30) kişi yaralan
nııfbr. 

müstemlekelere nefyedilmelerin· 
den dolayı tertip edilmek iste
nen umumi grev akamete uğra· 
mıştır. Bundan dolayı tramvay .. 
lara karşı infilak. edici maddeler 
atılmış, tecavüzler olmuştur. Po
lis şehrin mühim noktalarını işgal 
etmiştir. 

Boğulanlar 
Amsterdam 16 - Buz üze

rinde kayarken buz kırılmış ve 
6 kişi sulnrın içinde boğul
mustur. 

1 Suriye Tabiiyetine Geçmiye 
1 Karar Vermiş 

kanar. hem de acı, acı kanar. 
Fakat bu derin yaraya rağmen 
hayat yine hllkmnnn· icra eder, 
yine yeriz, yine güleriz, yine 
eğleniriz. Hay11b olduğu gibi 
kabul etmek lazımdır. 
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.. 
Madrit, 16 - B~vekil M. 

Azma, teb'it edilen tabrikAtçıla· 
nn yine talili insanlar oldukları· 
nı, çünki ellerinde silllıla yaka .. 
landıkları için divanı harbede 
verilmek milmkiln olduğunu Ha
vas Ajansı muhabirine söyle· 
mişfü. Divanı Harp bunlan ida
ma mahkum edecekti. Biz ._,u 
miltemadi arbedelere artık hi
tam verecğiz. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 35 ============ 
Müellifi: Xmıt Hamsun Mütercimi: P. S. 

"naur içinde idim. Aklıma en 
rtıllbı~ fikirler geliyor e her 
ıey beni korkutuyordu. Yata
iımm yanındaki duvarın üs· 
tünde bulunan küçük delik 
beni çok ~gal ediyordu: Zan· 
nederim, bir çivi deliği, duvarda 
1>ir damga. Onu yoklıyorum, 
içine lifliyorum ve derinliğini an
Aamıya çalışıyorum. Bu masum 
l,ir delik değildi, hiçbir zaman, 
i»u şüpheli bir de'ikti, benim için 
aldanmamak lbımgelen esrarlı 
blr delikti. 

Zihnimi bu deliğin düşüncesi 

kaplamış, meraktan ve deh· 
şetten tnmamile kendimi kay· 
betmiştim, nihayet yataktan çık
tım ve deliğin derinliğini 
ölçmek ve bitişik odaya kadar 
gitmediğine emin olmak için 
yarım çakımı aradım. 

Tekrar uyumak için. hakikat· 
te ise karanlıklarla mDcadeleye 
yeniden başlamak için yine yat· 
tım. Dişarda yağmur dinmişti ve 
hiçbir gllrültü duymıyordum. Bir 
müddet sokaktaki ayakseslerine 
kulak vermiye devam ettim ve 
sesinden bük.ııetUiime göre ~ir 

Fasla 
Müsademe/er 

Rahat 16 - F erkla mmtaka
.. nda, bir kıyamcı grupu bir 
askeri müfrezeye taarruz ctmiı, 
fakat kıyamcılar pllskUrtülmüştür. 
iki zabit vekili, on iki asker 
ölmüştür. 

piyade, bir memur geçmedikçe 
huzur bulamadım. Yalnız fistüste 
birkaç defalar parmaklanmı çıt
latmıya ve gülmiye başladım. 
Amma da tuhaf, ha 1 Yeni bir 
kelime bulduğumu zannediyor
dum. Doğrulup oturdum ve söy
lendim : Lisanda bu yok, bunu 
ben icat ettim : Kııboa. Bunda 
da bir kelime gibi harfler var. 
Allahm inayeti, evladım, bir 
kelime icat ettik... Kuboa ... 
Gramer itibarile büyük ehemmi· 
yeti haiz bir kelime. .. 

Karanlıkların içinde bu keli· 
meyi açıkça görllyordum. 

Gözlerim apaçık, kalakaldım, 
buluşumdan hayretler içinde 
idim ve sevincimden güldüm. 
Sonra alçak sesle konuşmaya 
başladım. çünki söylediklerimi 

l Kahire ( Husu:;-) - Elbelağ 
gazetesi yazıyor: Sabık Hidiv 
Abbas Hilmi Paşa Suriyede mü· 
him miktarda emlak ve arazi 
almıya karar vermiş ve pazarlığa 
girişmiştirr. Abbas Hilmi Paşanın 
Suriye tabiiyetine geçeceğide mu• 
hakkak addedilmektedir. Abbas 
Hilmi Paşa Türkiyede bulunan 

l emlakini tasfiye etmekte ve para· 
lannı yavaş yavaş çekmektedir. 

duyabilirlerdi ve gizli icadımı 
herkesten saklamak niyetinde 
idim. Açlıktan tam delilik haline 
gelmiştim. Boş ve ıstırapsızdım, 
artık düşilncemin dizginlerini tu· 
tamıyordum. Kendi içimde ıes· 
sizce teemmüle dalıyordum. Mu .. 
hakemenin en harikulAde sıçra· 

yışlarile yeni kelimemim mnnasım 
derinleştirmiye çalışıyordum. Bu 
kelimeyi 11Allah,, veya ''Tivali,, 
manasına gelmiye hiç kimse icbar 
etmiyordu. "Ehli hayvanlar meş· 
heri manasına geldiğini de kim 
söyl~yor? Yumruklarımı şiddetle 
kapadım ve tekrar ettim: Bunun 
~Ehli hayvanlar meşheri,, manası
na geldiğini söyliyen kimdir ? 
İyi düşünülnrse bunun " asma 
kilit " , yahut " güneşin batısı ,, 
manasına gelmesi de icap etmi· 

Cevaplarım 
Çok genç bir kari, bir renç 

kııla seviştiğini, aileıinin erveti 
olduğunu, bugün henüz hayatım 
kazanmıyorsa da bu aervetln U. 
tikballerini temine kafi gelcco
tini bildiriyor \'e fikrimi soruyor • 

- Ben, bu gence, aile ser
vetine güvenerek böyle bir it 
yapmamasını tavsiye ederim. Bu. 
adece bir cinnet olur. 

HANIMTEVZE 

1 

yordu. B6ylo bir kelimeye mana 
bulmak güç değildi. Bckliyecek
tim, bulacaktım. O aralık uyu~ 
yabilirdim. 

Kötn yatağımııı üstUne uzan.. 
miş. lehte ve aleyhte hiçbir fey 
söylemeden, sinsi sinsi gülüyor
dum. Birkaç dakika geçti ~e 
sinirlendim, • yeni kelime hiç 
huzur vermeden beni rahatsız 
ediyor, fasılasız aklıma geliyor 
beni istila ediyor, ciddileştiriyor-
du. Bu kelimenin almaması lazım 
gelen manaları üstünde bir fikir 
edindim. Fakat alması icap eden 
manaya dair hiçbir karar vere
medim. Yüksek ıesle söylendim: 
Bu tali bir mesele 1 Kendimi 
kolumdan yakaladım ve tekrar 
ettim ki bu tali meseledir. AUa-
ba şiıkUr, kelime bulunmuştu vo 

(Arkası •ar l 



fi Sayfa 

Kari Mektupları 

Ecnebi 
Müstahdemler 
Meselesi 

Darülbedayie karşı duyduğum 
meclfıbiyet ve muhabbete rağ-

men oraya girdiğim zaman müs
tahdeminin yabancı simaları 

karşısında kafamda bir istihfam 
işareti burkulur. Gardrop şefin
den tutunuz da çikolata, su satan 

hatta ortalığı süpilren hademele
re varmcıya k adar hep yabancı
larla doludur. G önül ister ki bu 

aan'at evinde Türk kültürile 
birlikte himaye gören Türkler 

olmalıdır. Alttkadarlardan bu 
hususun teminini rica ederim. 

NiY AZI iLHAMI 

Oç Ayhk Çocuğa Bilet Olur Mu? 
DUn matbaamıza bir hanım 

seldi, tramvayda başına gelen 
.. kaız bir muameleyi yana yakıla 

anlatb. Bu hanım, biri iiç yaşın
dı,diğeri de üç ayhk iki çocuğu

le tramvaya binmiş, biletçi iki 
çocuk için de bil•t kesmiştir. 
Şirketin nizamname ve mukave

lenamesine tamamen muhalif 
elan bu hıksız muamele hakkm
tla alllc:adar1arın nazarı dikkatini 

celbederiz • 

Bir Genç iş istiyor 
Ben Darüleytamdan mezun 

elah bir seneyi geçti. Giizelce 

Hıa7up yazıyorum. Fakat aradan 
seçen müddet zarfında kendime 
bir it bulamadım. Vaziyetim çok 
acıklıdır. Bana bir iş verecek 

Mmıelerin yanında sadıkane hiz
.. t etmiye Amadeyim. 

MEHMET 

Henüz Maaş Bağlanmamış 
Bendeniz evvelce Karamürsel 

Uman reiıi idim, Haziranın birin-

llea itibuen vazifem IAğvedildiği 
lçiD yesikalarımla birlikte tekaüt

llğlm için müracaat ettim. Fa
kat aradan geç.en uzun müddet 

sarfında henUz bir cevap gelme• 

diğl için maaş alamıyoruz. AIA
bdarlarin nazarı dikkatini cel
betmenizi rica ederim. 

Kaınmpaşa MEHMET ALI 

Bir Kariimizin lttifatl 
Meogenin israflı düğünleri 

hakkındaki yazınızı büyük mem .. 
auniyetle karşıladım. Cidden çok 

yakından alakadar olduğum bu 
mesele dikkate şayandır. Nahi

yenin terakkisinin akinı kalma

.uıa yegine sebep bu babl usu
IBn ortadan kaldırılmamasıdır .• 

TUrk gençliğinin selAme i na
mına yazdıtmı:ı bu yazınızdan 
dolayı gazetenizi ve muhabirinizi 
fiddetle alkışlarım efendim. 

... ara: Karllerlnh:dcn ...... Jılemurlarından 

HAYRI 

Cevaplarımız 

Dit tabibi A. Sarim Beye: 

Cuma ve pazar günleri Bor
uda muamelat olmadığı için o 
sinJeri takip eden günlerde ta

biidir ki cetvel dercedilmeaine 
ilham ve imkin yoktur. Diğer 

glnlerde sırasile neşredilmekte
dir efendim. 
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DÜNYADA Şark Aleminde 

Olup Biten 
• 

lbnissuudun 

Vükela Meclisi 
_____ V __ ak __ ' a_la_r_a ___ D_a __ ı_· r _ ___ _, Nasıldır? 
Amerikade 

Bir Aile 

Faciası 

Norristown, 10 ( Şubat ) -
Son sene içinde Amerikanın 

Pensilvanya eyaletini en fazla 
alakadar eden dava bugün ne
ticelendi: 

Edvar Alenson adını taşıyan 
bir genç, kız kardeşini baş-

tan çıkardığı ve evlenmeden 

evvel namusuna taarrux ettiji 
için eski bir mektep arkadaıım 

öldiirmüştü. Bu alelAde bir me
sele sayılabilirdi. Fakat hadise 

daha istintak devresinde iken, 
taarruza uğramış olan Mis Ros 

Alenson gazetecilere beyanatta 
bulunmuş: 

- Ben on sekiz yaşında bir 
kızım, namusumu muhafaza için 

ağabeyimin himaye~ine muhtaç 

değilim. Binaenaleyh istintak dai

resinde ağabeyimin aleyhinde 

bulundum. Mahkemede de tec
ziyesini isteyeceğim, demişti. 

Bu itibarla Amerika efkArı 
umumiyesi dava ile yakından 

alal·adar oldu. Neticeyi merakla 

bekledi. Muhakemenin başladığı 

gün bu merak başka bir sebeple 
son dereceyi bulmuştu. 

Filhakika on iki kişilik juri 

heyeti arasında iki tane de kad1n 
Yardı: 

- Acaba bu naınuı mesele

ıinde kadınlar erkeklerle ayni 

ıekilde düşünecekler mi ? denili-

1 

Dünyanın 

-
yordu. Lehte Teya •leyhte çıka-

cak kararın ittifakla Yerilip ıve

rilmiyeceğine bakıbyordu. 

Muhakeme başladı ve tahmin 

edildiğinden daha heyecanh oldu. 

Filhakika hadisede namusu kir

lenen Mis Ros Alenson sözünU 

tutmuş, kardeşinin tecziye edil

mesini istemişti. Müddeiumumi de: 

- Meselede namusu muha

faza kastinin nazarı dikkate 

alınmaması icap ettiğini söyle

mişti, sebep olarak kızın ifade· 

sini göstermişti. Katil bütün bu 

iddiaları soğukkanlılıkla ve bi

raz da hayretle dinliyordu. 

Muhakeme bittikten aonra 

Jüri Heyeti mUıakereye çekildi 

ve bu mUzakere tam { 6 ) aaat 

sürdU, salona giremiyen halk 

ı 
1 

Beklenmigen 

Bir Kararla 

Kapandz 
dı§arıda birikmişti, bekliyordu. 
Nihayet jüri Heyeti çıkb ve ka
rarmı tek ci.imle ile t eblig etti : 

- Maznun mUcrim değildir. 

Bu karar işitilir işitilmez der
hal şiddetli bir alkış k optu. Jü-
rinin halk vicdanı ile miittehit 
hareket ettiği anlaşılıyordu. Fa-
kat bidisenin en garip noktası 

muhakemeyi müteakıp oldu . 

jilrinin kararı okunur okun

maz mahkeme reisi genç " Alen

ıon ,, a teveccüh ederek : 

1 
- Serbestsiniz, demişti. 
Genç biraz ıarhoş olmuş gibi 

ıallanarak dışarı çıktı, aile dost-
ları onu adliye aarayının tenha 
bir odasına götürdüler. K..z kar• 
deşi oradaydı. Herkes dövl\şc.• 

cekler ~ehabına kapıldı. Fakat 
kı:ı koştu, ağabeyine sarıldı: 

- Ağabey, ağabey, diye ağlı .. 

yordu. Mahkemede niçin aleyhinde 
bulunmuıtu, Şimdi neden boy

nuna sarılıyordu, burasını anlıy .. 
madım. Fakat ayni dakikada 
gencin babası içeriye girdi, oğ • 

)unu kucakladı, sonra dostJa11na 
dönerek: 

- Artık bizim için bu m6sele 
bitmiştir. Ahtediyoruz, hayabmıı.• 

da tek bir defa, hatta ima ta .. 

riklle olsa bile bu hldittden 
bahsetmiyeceğiı. 

Vergisiz Bir Kösesi 

Pariı, ( Hususi ) - Yirminci asrın ortasında, teşkilat ve idaresi diğer memleketlere beoıemiyen 
bir köşenin bulunabileceği ıannedersem hiç kimsenin hatırından geçmez. Halbuki, bugUn Şimali 
Franaanın Normandiya denilen sahillerinde böyle bir yer vard1r. Burası küçük bir adadır. Adı Serk 
adaııdır. Büyükltığli de nihayet, nihayet ( 3 ) mil uzunluk ve bir buçuk mil geniıllktedir. 

Bu adacığın yegane hlkimi lngiliz tabiiyetini kabul etmiı bir Amerikahdır. İsmi de Robert Vudvarttır. 
Adanın asıl hakimi bu adam degildir, karısıdır. Bu kadmın ecdadı ta (1565) senesindenberi yAni (367) 
ıenedenberi bu adanın sahibidirler. Kadın evlendikten sonra kocasile beraber ayni hakimiyeti, hiçbir 
ıiklyet ve sızılbya meydan vermeksizin idame ve icra etmektedir. Bu adacık halkı balıkçılık ve hayvan 
bakımı ile geçinir, vergileri ağır değildir. 

Hele muamele vergisi denilen şeyin ne olduğunu bilmezler. Mahkemesi yoktur. Ahalinin ileri gelen-
lerinden mürekkep bir meclisi Yardır ve her şey, adanın sahibi olan bu karı kocanın tastiki şartile 
bu meclis tarafından görülür. Denilebilir ki bu adacık dünyanın en bahtiyar bir köşesidir ve ahalisi 
için de askerlik mevzuu bahis değildir. Jf. 

Berut (Hususi) - Buraya 
len haberlere göre Hica:ı. Kı 
lbnissuut 27 maddelik yeni 
emirname neşrederek bunda V 

kela MecJisinin vazife Ye ullhi 
yetlerini tasrih etmiştir. Bu em· 

namenin birinci maddesine göre 
Vükela Meclisi bu Meclisin Rei 

sile Hariciye. Maliye Nazırları v 
Şura heyetinden teşekkül eder 
İkinci madde şudur : 

Kıralm bulunmadığ'a zamanlar 
da meclisin reisi kıra1ın naibi 
olarak meclise riyaset eder. 

Kıra} bulunduğu zamanıanla 
meclise yalnız kendisi riyaaef 
etmesi ll:zımdır. Şimdilik meclise. 
kıral riyaset edecek, dahiliyero 

hariciye ve harbiye nezaretJerini 
de kendisi temsil edecektir. Ka .. 
rarnamenin onbirinci maddesindo 

aznen şunlar zikredilmekte6ı
.. Meclis reisi, nazırlardan lııee 
hangi birine kanunlarda m&nda-

riç bulunmıyan her hangi 'bit 
emir Yerir ve meclisten de bir, 

le bir karar ahnmam11 olur _., 

yahut meclis böyle bir kani 
verir de mesul olan nuır b1111& 
itiraz etmiı oluraa, eger l.ı 

emir K1ralın emrinin numara w 
tarihini taşıyorsa derhal iaı. 
etmiye mecburdur." 

Mısırda Kuram Kerim 

Tercümesi 
Kahire ( Hususi ) - ~ 

tUezber Kuranı Kerimin lngilizc:ıe, 
Fransızca ve Almancaya tere~ 
edilmesine karar •eraüf Ye ite 
başlamıttır. Ruıyada bulun• 

Rusya Mtislümanları Ue baa
Türkler de Camiülezher feyldae 
müracaat ederek dinyada ~ 

yonlarca Türk bulunduğunu ... 
binaenaleh Kuranın diğer li59-
lardan evvel tnrkçeye tercüme 
olunmuını rica etmiılerdir. 

CamiUlezfıer bu müracaatleıi 

müsbet cevap vermiftir. Camk 
Olezber lngilterede yapılmıf ola 
baıı Kuran tercümelerinin, yanJır, 

Jıklar olduğu için Mısıra sokul. 

mamaaina karar veroüı ve hlııa 
kumet bu karara tevfikan bet 
yanlış tercümeleri Mlııra .oı... 

mamııbr. 

Abdülhamit Varisleri 
Berut, (Hususi) - Abdülb.; 

midin varisleri Resüllyndaki çit
liğin kendilerine ait olduğu hala
kında (Sayda) bidayet mabkem .. 

sinde Lübnan hükumeti aleyhine 
bir dava açmışlardı. Geçen güa 
muhakemeye devam edildi. Mat.. 
kemede (22) varis namına vekil 
olark Selim Efendi ile avukatlar 
bulunuyordu. 

Mahkeme Selim Efendiden 
çiftliğe ait tapu senetlerile bu 
çiftliğin yalnaz bu (22) kişiye i~ 
sar ettiği hakkındaki vesikaları 
istemiştir. Varislerden bir çofu 
Avrupada ve Mıs11da oturmakta .. 
dırlar. Varislerin vekilleri mah
kemenin istediği vesaiki vermir 
lerdir. Yalnız hükumetin Hazine 
Vekili bu vesaiki tetkik ldlt 
davanın talikini istemiştir. ~.ı 



p az a r o ıa ff asan 
Q ğlu 

• Be yın 

1: Huaıı Beyin otlu - EyYala •. Ben bu ıece evde ' 2: Hasan BeJia •lu - Enelki gece bitişik mahal-
\,.._yalmmm. Korkmadan yalnız naııl yatacatım? leyi hırsızlar soyda. Ya bu ıece de bizim eve ııelirlerae? 

3 - Hasan Beyin otlu - Dur aklama geleli. Evin 
kapısına ineyim de baka,._. 

4- .ffuu Beyin otlu - Şu karlan kapının latlne J 5: Huon Be,m otlu - Kardan bir 
llt lhel J'iaJım· ffaydi bakalım. Bunlar bacaklan. •• 

yapayım. J 8: Hasan Beyin otla - Bu da 
kollan. •• 

iuanın gövdesi v iuan 

7: Hasan Beyin oğlu - İfte bquıı da yaptun. Ta- J 8: - Hasan Beyin ojlu - . ~imdi haşana şu tapkayı J 9: Hasan Beyin o;ıu - MlkemmeL.. Geceleyin J;u 
....... Alı... takayım. Ar.kasına da f& pelerım koyayım... kardan adam, tıpkı sahici insan gibi ltlıllalyor • .. 

10: H.an Be)'İD oilu - Şimdi yatağa pe~, uyu· ı 11: HaHD Se,m •• - Dur, bir gürlltl var so-1 12: Hasan Beyin oilu - Ha, aklımla bin yaşayııul 
1fırm1ar kapıda 0 kafclaa aclamı ,....., korkar, kakta... Peııcerecle• b8taa11al Hanaza bak... Korkulup ıirlhlce n•I kaçıyor! Y allab .•• 

Tabana kuvvet! • 
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Şehzadebaşı M J L L 1 SiNEMA nın programı 

• HARU ÜRREŞİT • DUL NİŞANLI 
Mllmeulllerlr MARTA EGERl' • JORJ ALEXANDR • RIÇ KAMPER 

Gayet ten ve ouh büyllk Alman opereti, mevatmln muvaffak olmut filmleri 

AJnca programa llbe olarak: SiPAHi EVLATLAR& ı Seall, aS:ı:Ia, 

bOTftk sergllz:eşt dram : KEN MANY ARD tarafından. 

14 ... :~:.: ~-· ' • • - O! ••• • ·._ • • • ' • . ~ • ... Yazan: lf.. ~ 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
_______ ... Matineler: 2,S - 4,S • auYare 9,S ta _,.mi __ _ 

Onu için düşmesin, yıkılma
sın, fnkat iradesine hakim o1ma
ıın. Rüyalar içinde dolaşsın ve 
yalnız zevk istesin. Uyku verecek 
ilAç ta bilhassa müessir olacak. 
O derecede ki dudağa değme
sile gCSzlerin kapanması rasında 
bir dakika bile geçmemeli! 

Cibril için bu şeyleri de ora
cıkta yapıvermek müşklil değildi. 
Çünki cübbe inin ceplerinde mü
kemmel bir ecza deposu vardı. 
Fakat Zübeyde tarafından p~ 
,ın tediye o1unan habaset 
ve cinayet ücretini şimdi 
azınııyordu. Elli bin dinarlık el
mas, nihayet yedi L.~diyi ebedi 
uykuya yatıracak harlann bedeli 
olabilirdi (*) • Kimbilir kimleri 
ıiyast •e cinai maceralara Urilk- t 
liyecek bu yeni ilaçlar iç.in ayrı 
bir ilcret verilmesi lazımdı. 

Hekimbaşı bu lüzumu kuv
yetJe takdir etmekle beraber ifade 
etmekte mOşlı.ülAt görüyordu. 
Çnnki Seyyide Zübeydenin bir 
i~aretle kendisini çml çıplak 
ettirmesi, halayıklar ve köleler 
elile güzelce dökdürdükten onra 
mücevheratı da, mahut ve ikayı 
da geri aldırması mümkllndü. 
Binaenaleyh çok akıllı hareket 
etmek icap ediyordu. 

Maamafih Zübeyde, zeki bir 
bakıtfa Hekimbaşının düşüncesini 

O, kudretli ve haımetli koca
sına karşı bir gönlli harbi 
açmı~tı. Artık ricat etmiyecekti, 
sulha yanaşmıyacakb.. Çünki 
ruhuna ve kadınlık duygularına 
vurul n yumruğun acısını ebedi 
buluyordu. Bu acı, benliğini 
incittikçe hamle yapmak, atılmak 

· ve ynkıp yıkarak intikam almak 
i tiyordu. Bazan geçmiş günlerin 
şen safhıılannı tabatturla ve bazan 

Ja o 
anla de d 

- Düşllnme, decJi, bu iltiçla- a 
nn bedeli ayn verilecektir! . ı 

k 
Cibril, bu müjde üzerine 

ıecdeye k pandı: 
- Allah ömrilnüztl çoğaltsın. 

Kulunuz öyle bir endişeye kapıl
mamıfbm. Çünki ef endimizio her 
hizmete bir mllkiifat ver cekle
rine imamm vardır. 

Ve bir çeyrek içinde iki kil· 
çük kutu ilaç daha hazırladı, Zü-
beydeye uzatt1: 

- işte SeyyideU, dedi, şu 
kırmızı kutudaki Ulç., bir 
kadeh nebiı ile içilirse 
insana kanat verir, ateşli ihtiras· 
lar aşılar. Yeşil kutu, en inatçı 
gözleri uykuya dilşürür. Eminim 
ki tecrilbeleriniz:den memn\f1ı ka· 
lacaktınız v kö:enizi taltif ede
ceksiniz. 

Zübeyde kutulan aldı ve 
cn·dce dolaptan çıkarmış olduğu 
" cebel ,, isimli yakut ile diğer 
büyük cevheri hekimbq1ya verdi: 

- Alınız size iki bilyilk taş. 
Bunların birinde Emirilmllminin 
ismi yazılıdır. Şayet kullanmasında 
beis görllrsen:z yıne bana ı 
getirin, değerini verir alırım ! 

Cibril, o gece~ci büyllk ka- 1 
:uıncından dolayı sevinç içinde 
idi. Zübeyde, r lanlanm tatbik 
için muhtaç olduğu en esaslı 
vasıtalan ele g~irmek sebebile 
neıelenmişti. ikisi de sevinçlerile, 
neşelerile başbaşı kalmak isti
yorlardı. Zübeyde ayağa kalkta 
ve izin verdi: 

- Gidiniz ve... Unutunuz! 

--Zübeyde, uyumak için )' tağı-
na nzanmışb. Kollanna yastık 
ıekli vererek ve güzel başı bu 
yumu~ak yastığa dayayarak dil· 
şünüyordu. Gece bitmek Ozereydi. 
J-\mber mumlar, yorğunlaşmış gi· 
biydi. Odadaki bütün eşyada 
adeta mahmurlu'< se2iliyordu. ' 
Fakat Zübeyde hu-nmah bir diri- ı 
lik içinde idi, ve çevirmek iste
diği entirikaları tesbit etmiye 
savaşıyordu. 

( J Abb:ıeller deH· e dirhemlerin, di
nı1rlnrın ve mlcevhe e ı nasıl israf edll
d lnı tariht vesika! ı ınüstcnfdcn daha flc• 
r • t s:ıyf:ıl rımız:da J::' receğiz:. Onun fçln 
ın ıı: okuyucularımı7.n bahıiı;ler• hayret 

ı uc. ~r 1 r.ca e~~ . L. 

(8 tarafı 1 inci :Jyfada ) 

verme c istememeleridir. Çünki 
kuvvetli bir tayyare bombardımn-
m ile Vosung ve Şa yi Japon· 
lar işg 1 etse bile 100 bin ki1i
nin bü tik bir Çin ordusile knr
ş:laşacağı muhakkaldır. 

''S: yah Ejderha,, Teşkilalt 
iş Başında 

Şan., ay 16 ( R. Husu i} -
Şehrin manzarasında bir değişik
lik hasıl olmuştur. J pon askeri 
kontrolu kifi gelmiyormuş. gibi, 
sollak başlarına bir eli değnekli 
6bllr eli tabancalı birtakım sivil· 
ler konmu~tur, Japon askeri 
kordonundan geçmiye muv Jffak 
olanlar, neyi temsil ettikleri bi
linmiyen bu sivillerin inUnde 
uzan boylu hesap vemiye mec • 
bur kalmaktadırlar. Düne kadar 
Şanghayda berberlik. bakkal
lık, garsonluk eden Japonlar, 
şimdi bu yeni vazifeye memur 
edilmişlerdir. Bunlar zannolun· 
duğıma göre Ja~nyada mevcut 
olan ve "Siyah Ejder,, i9mi ve -
rilen izli teşkilitın adamlarıdır. 

Çinin Papahğa MUracaati 
Roma 16 - Cin, Papalık ma· 

kamına müracaat ederek maruz 
kaldığı taarruz önünde Papalık 
makamının vicdan,na müracaat 
etmi tir. 

Cemiyeti Akvamda 
Cenevre 16 - On ikiler mec

lisi toplanmlJ ve Japonya nez -
dinde yapılan teıebbüsiin menli 
netice verdiğine dair fogiliz Hari
ciye Nazınmn mektubuna ıttll 
hAsıl etmiştir. On ikiler meclisi, 
Çinin talebi veçbile büyük mec
lisin toplanmaaı muamelesini bi· 
ti~mi tir. 

Meclisi Kebir, Çin - Japon 
ihtil fi hakkında toplanıp mUta-
leasını bildirecek. haklı ve hak· 
ızı t yin edecektir. Daha evvel 

On ikiler Meclisi Japonyaya mn
racaat ederek muhnsamatı dur .. 
durmasını istiyecektir. 

Tokyo 16 - Harbiye Nazırı 
vaziyet icabı olarak Şanghaya 
lüzumu kadar kuvvet gönderil
mekte devam edileceğini bildir-

Kadıköy Süreyya Sinemasında 
Bu akşam 21. 30da 

Raşit Rıza tiyatrosu sanatkarlan 
Kudret Helvası 
vodvil 3 perde 

Nakleden: Mahmut Yesari B. 
Bu akşam şebzadebaşı Raşıt Rıza 

tiyatrosunda temsil yoktur 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

Bu akşam saat 21. 30 te 
RIRIKA 

Bugün akşam 

Saat 21,30 da 

AKIN 
Destan 
3 perde 

Faruk Nafiz 

1STAHBUL B 

·~~ m 
1 1111 l 
111 lllll 

Şeker 
•• u 

ütemadiy 
seli yor 

ftzerinde oturduğu dalı kesmlye 
karar vermekteki manbksızlığı 
teemmüllo içindeki gayz ateşini 
küllemek tarafına meylediyordu. 
Fakat kocasının yapbğı rak: lar, 
g6zfinlln önfine gelince küllemek 
istediği o ateş, bir kat daha 
alevleniyor, gözlerine kara kara 
dumanlar doluyor, göğ üne hafa· 
kanlar y pıştyordu. 

( Arkası var ) 

Bat tarafı 1 inci uyfada ) 

Yaptığımız tahkikata göre 
Al pullunun Fener ve F esbaue 
antrepolarında (160) vagon küp, 
( 180) vagon toz, (85) vagon da 
avarya olmuı şekeri vardır. 
Yakinen bildiğimize göre şeker 
tahdit listesi yerli stok şeker 

nazarı dikkate alınarak tanzim 
edilmiştir. 

• • e ı y 
u 
lar 

Alpullu kendi atış birliğine 
dahil olan on beş kadar firmaya 
birer vagon olmak üzere evvelce 
çuvalı 35 liraya satılan şekerleri 

- 40,5 liraya vereceğini söylemek· 
tedir. Bize ise hiç şeker verm~ 
diği gibi, verse de bu fiatle bizim 
şeker almamız imkansızdır • 
Av rya olan 'le çu alı (33) liraya 

miştir. Şangbnydaki Japon lruv· 
vetJeri, beynelmilel mıntalcayı 
tehlikeye koymaksızın Çinlilere 
doğrudan doğruya taarruz ede-
miycccklerinden Çin kuvvetlerini 
abluk etmiye çalışacaklardır. 
Büyük taarruzun perşembeye 
başlaması muhtemeldir. Şanghay• 
dan alınan haberlere göre şehir, 
sükut içinde, yeni hadiseleri 
bekliyor, 

Beş Çin kolordusunun Şang
hay - Nankin demir) olu üzerinde 
toplandığı bildiriliyor. (20) bini 
bulan Japonların Şapeyi zaptet• 
tikten sonra körfezin etrafında 
kendilerine geçit verecek hiçbir 
yol mevcut olmayan bir mmta• 
kada (100) bin kişilik bir Çin 
ordusu ile karplaşmalannm fena 
bir netice vereceği burada en
dişe ile düşünülmektedir. 

Avam amarasmda Çin 
Meselesi 

Londra &6 - Avam kamara
sında Maoçuri ve Uzak Şark hi· 
discleri hakkında kendisinden 
malümat istiyen Hariciye nazırı 
Sir Con Simon demiştir ki: 

- " japonya,Mançuride ken
disine ait olan demiryoldan bir 
kısmının t:ıhrip edilmesi üzerine 
bugünkü tedbirleri almışhr. 
Kung-Çeu ya gelince; Japonya 
bu şehri işgal etmemeyi \·adet· 
m~tir. Şan~hayda şayanı dikkat 
ve mühim bir tebeddfil yoktur. 

Diğer devletlerle aolaşarak 
muhasamatın tatili için lngiltere 
bütün gayretile çalışmışhr. lngiliz 
murahhasları, Çinin, son talebi· 
nin 15 inci misak maddesine mu• 
vafık olduğunu Cemiyeti Akvam• 
da tasdik etmişlerdir. Nazır, da
ha ayanı memnuniyet haberler 
pek yakında verileceğini söyle
P-iştir. 

Amerika ile lngilterenin 
Bir Protestosu 

Vaşington 16 - Amerika ile 
lngiltere hükümetleri Beynelmilel 
mmtakanın askeri barakit icrası· 
na bir esas gibi kullanılmasını 
yeniden protesto etmiştir. 

idare edecek olan şekerleri 
35 - 36 liraya bize aatmasi için 

yaptığımız mllracaatlerde seme
resiz kaldı. Bu vaziyet karş·sında 

fabrikalarımız bir baftadanberi 
çahşmıyor. Şeker fiatindeki bu 
pahalılık devam ederse fabrika
larımızı kapayarak çalışan ( 6- 7) 
bin ameleye yol vereceğiz. Şeker 
üzerindeki bu fiat yükselmeleri
nin l>ollne geçilmesi için Başvekil 
Paşa Hazretlerile, Büyük Millet 
Meclisi ve lktısat V eklletine 
müracaat edeceğiz.,, 

lstanbulun en bUyük ıeker 
tacirlerinden bir zat te bize d~ 
di ki: 

- •Alpullu evvelce çuvahıi 
34,5 liraya yerdiği tekeri bugtba 
40,5 liraya ıatmak istiyor. Bu, 
vagonda bq altı ytls lira kir 
demektir. Biz ihtikir yapmıyo• 
ruz; Alpulluya bakarak piyasa 
tanzim ediyoruz ve para kaıanı· 
yoruz. Fakat piyasada ihtiyaca 
kifi ıeker bulunması temin edi
lirse (4) bin liralık ıekerde (20) 
lira kara razıyız. Çünki, evvelce 
38 liraya !atılan kilp şeker, bue 
gün (43), (34,5) liraya sahlan 
taz ıekerler (41) liraya satıldığı 
için halk ıızlanayor, biz bundan 
memnun değiliz.., 

Bir l<omisyon Toplandı 
Ticaret Odasındaki ıekerli 

maddeler komisyonu ıekerleme 
•e çikolata 1 fabrikacılanmn işti· 
f'akile bir toplanb yapmıştır. Bu 
toplanbda şeker üzerindeki fiat 

Beden Terbiyesi Mektebi 
Ankara, l 6 ( Hususi ) - Bu 

ders senesi baıında Maarif Vekl
leti tarafından Ankarada açılması 
takarrür eden " Yüksek beden 
terbiyesi ., mektebinin tasarruf 
dolayisile gelecek sene a\:ılmaaı { 
ınuvafık görülmüştür. 

yükselmeleri, bunun balk ve 

kısım sanayi mGeuesele 

fizerindekl tesirleri e6rüşnl 

vaziyetin lkt15at Vekile 

bildirilmesine karar Terilm~ti 

Tetkikat Yapılıyor 

Şeker Ozerinde ihtiklr ya 
dığı iddialan annnde Ticı 

Müdüriyetinin ne dütündllği 

soran bir muharririmize Mil1 

Muhsin Bey ı 

"- Meaeleyi tetkik ediyorı 
demiştir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

~Fransız Frangı 
lngiliz lira11 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lsviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pczata 
Mark 
Zloti 
Pcngo 
Ley 
Dinar 
Çe"oneb 

Tahvillt 

1. Dabilt 
D. Muvahhid• 
A. Demiryolu 

Kapanıt 

12 () 

T 26 
47 e 

1 ~ 16 (] 

40 1l 
36 51 ~ 

2 43 5 
64 o 

1 17 4 

16 o 
4 27 •· 
6 10 4 
1 99 8 
4 21 I• 
3 8)· ~ 

'f 9 91 ()( 

26 86 oc 
- - -
Kapanıı 

00 00 
53 00 
28 20 

Borsa Harici 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

9 36 

49 50 
2 32 
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Şe · zade Mecit f. T okatliyandaki 
Çaya Gi~mekle İyi Ya mıyor 

Zaten Bütün Veliahtlerin Sebebi 
NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Heı· hakkı mahfuzdur 

233-

17 A~ •tos 337 

Gazetelerdeki fena havadisler 
devam ediyor... Rusların (Dob
rice) ye girdikleri, (Saray) ordu
ıunun Seliinik havalisindc hare· 
kete geçtiği Abdülhamidi fena 
halde düşündürüyor. 

- Ruslar donanmalarınuı kuv-
etine istinat ederek Varna, Bur

gu taraflarından İstanbula doğru 
sarkarlar a vaziyet çok vahim 
olur. Her şeyden daha ziyade, 
Galiçyada bizden ayrı kalacak 

skerlerimiz:i düşünliyorum. Ge
celeri düşünmekten uykum kaçı· 
yor.. Vah, vah, vah... yazık hali
mize. Yazık bu ümmeti Muham· 
medin haline ... 

Diyor ve teessürü hergUn 
tezayilt ediyor. 

24 Ağuıto" 332 

Abdillhamit, bu sabah yatak
tan kalkbğı vakit, sağ kalçasın
da bir ıstıraptan şikayet etti. 
Gece, idrarı da fazla gelmiş. 

- Acaba böbreklerimde bir 
r hatsızlık mı var.. Yoksa, te
eısUrden mi b8yle oluyor. Va
kıA, tecrtibe etmişimdir; ne zaman 
Iİnirlerime dokunan bir şey 
olaa, hem idranm faılalaşır, 
hem de renksiz gelir... Gaz.ee 
telerdeki havadislere çok mütee 
eaair oluyorum. Ahval gittikçe 
fenalaşıyor. ( Veniz.eloa ) Yuna
nistanı da aleyhimize tahrik 
ediyor. Onların da bugün yarın 
harp ilin etmeleri muhakkaktır. 

* Müşfika Kadınefendinin öksü· 
rüğü devam ediyor. Abdülhamit 

husule gelmiş olacak. Zannede
rim ki bu ateş, ondandır. Çok 
rica ederim, kendisini ehemmi
yetle muayene buyurunuz. Neti
ceyi de bana bildiriniı. 

Dedi. Doktor, Şöhrettin ağa
nın odasına gitti. Tekrar muaye
ne etti. Bugün gördüğü bazı 

araza istinaden rahatsızlığı ( kit
izp tifo ) ya benzetti. Kolundan, 
parmağmdan kan aldı. Bunlarla 
kan muayenesi yapacak. Yarın 
da Doktor Selnnikli Rıfat Beyi 
görerek müşaverede bulunacak. 

Netice, Abdülhaınide bildi-
rildi. 

11 •:y·c.ı 531 

Doktor Atıf Bey, on gün· 
denberi Şöhrettin Ağanın rahat
sız.lağım takip ediyor ve hergün 
muntazaman Abdülhaınide bildi-
rıyor. 

Kamran kalfanın 
da (dolama) çıktı. 
ameliyat yapacak, 
dülhamit: 

parmağında 
Küçük bir 
fakat Ab-

- Aman tatanoz olmasın ... 
dikkat ediniz. 

Diye tavsiyelerde bulunuyor. 
Bugün yine bir hadise, Ab

dülbamidin sinirlerine dokundu. 
Tokatliyanda bazı zevata bir 
çay ziyafeti verilmiş. Bu meyan· 
da Şehzade Mecit Ff. de bulun
muş. Abdülhamit, bu hareketi 
hafif meşreplilde alakadar görüyor 
ve Efendiyi şiddetle tenl<it ediyor. 

- Galiba Mecit Ef. böyle
likle (Opinyon püblik) i kazan
mak istiyor. Zaten bütün (Veli
aht) lar böyledir. Ekseriya halk 
arasına girerler ve umumi te· 
veccühü kazanmak isterler • 
Fakat Mecit Efendi bu hare· 
ketile kendisine fenalık edi
yor. Önünde, kendinden evvel 
birinci Veliaht vardır... ( İkinci 
Napolyon ) da böyle yapmıştı. 
Veliahtliğinde halk arasına gire
rek bazı eşhasa bir takım vait· 

----
Felaketi Budur 

lerde bulunmuştu. Sonra vakti 
geldi. Kral oJdu. Fakat, vailleri-
nin biç birini tutmadı. O yüzden 
başına gelmedik hela kalmadı. 
Tarihte bunun misalJeri çoktur. 
Her Veliaht: 

- Eğer makama gelirsem, 
şöyle yaparım.. Böyle yapanm. 

Diye vaitlerde bulunur. Vak
taki makama gelir. Fakat mesu
liyet, eski vaitleri ifaya mani 
olur.. Rusya Çarımn babasına 
niçin bomba athlar bilir misiniz? 
Bakınız., si:ıe söyliyeyim. O, 
henüz veliaht iken: 

- Eğer imparator olursam, 
millete tamamen hürriyet 
vereceğim. 

IJemişti. Fakat lıuparator olduk
tan sonra bunu yapmadı; yapa
madı. Bir çoklarının ısrarı üze
rine ancak (Doma meclisi) ni açtı. 
Halbuki bu meclis, bir nevi (Şu-
ra~.1. ~evlet) ten başka . bir şey 
degıldı. Tabii halkı tatmm etme· , 
di. Nihayet koca bombayı yedi ... 
Demek ki: Efkar umumiyeyi ka
zanayım dedi amma, bir çok. es· 
bap dolayısile vaitlerini ifa ede-
medi. Bilalds zarar etti. 

( Arkuı vu ) 

1 Sinema Ve Tiyatrolar 
Al.KAZAR - Racenln Ealrui 

ALf.MDAR - Drcyfllıı 

AR1'ı.s 1 (ı( - Vicdan aubı 
A S R - Caınbaıhane çocufu 
fl.HAMR ~ - Kongre eğleniyor 
E"l U VA .. - GlSI Cehennemi 
FiınAH - Pvlah bir rerii 
GLORYA - Lustıracılar şahı Milton 
HiLAL - Kanlı venedlk 
KEMAL P. - Gece •evdaları 
llAJIK - Alev tarın., 
tıt.t.LEK - Kongre eğl~nlyor 
till.Ll - Dul Nlşıınh 
OPER.\ - Aya ı,ık 
SIK - Yanık luılplu 
Kıadık5y Süreyya - Amerlkala bakireler 
KADIKÖY SÜHEYYA SINEMA~l - Ameri-

kalı bakireler ve Hayalin 10nu. 
0SK0DAR HALE - Kanlı puae 

z • 
·i'.' ,~:!.ll'r". ''lt;u.'.'f ·. , ' . f . - •. ~ ... ' 1 ....... ..,..,.~ .. ..~· • # •• ... ( 

Bugünün 

19 

- Ne olur sanki anneciğim? 
Annem, çatık ka tarının al

tında parlıyan gözlerile uzun 
uzun bana baktı. Sonra, ağır ve 
kederli bir sesle mırıldandı: 

- Çok şey olur kızım.. Şüp· 
hesiz hayatı ben senden daha 
İ) i görüyor ve anlıyorum. İşte 
ben sana bu kadar söyliyeyim de, 
öte tarafını sen anla... Şimdi 

1 ben gitmenize mani olmıyacağım, 
gidiniz, fakat bu sözlerimi de 
unutmayımz. 

14 Atu•IH 928 

Mahut ziyafetin üzerinden tam 
iiç gün geçti.. Üç gündür, belki 
otuz defa şu defteri elime al
dığım halde bir tek kdime bile 
yaz.maya muktedir olamadım. Ni
hayet bugün, nefsimi cebl'ederek 
şu satırları yanyorum. 

Hayabmın mühim bir tarihine 
sahne olan bu ziyafeti, uzun 
uzadıya tasvire IUzum görmUyo
rum. Yalnız şu iki cümle ile 
hulasa ediyorum. Ziyafet, ciddi
yetle başladı; cıvıkhkla bitti. 

Bundan hAsıl olan neticeye 
gelince; Ötekilerin kabalıklarına 
mukabil F2hirin gösterdiği kom
plimanlardan çok mütehassis 
olan Zehra; 

- Aman, ne ince .• ne hassas 
bir genç ... 

Diye adeta ona meftun olu
verdi. Bu, bir ... 

ikincisine gelince : lçkinin 
buharile şuuru tamamen eriyen 
Sait Bey, nihayet bana -resmen· 
aşkını ilan etti. Hatta, bir adım 
daha ileri giderek, behemehal 
benimle evleneceğini söyledi. 

lf. 
Zehra ile Fahir, orada biri

birlerile meşgul olduklara ıçın 
Sait Beyin söylediklerini işitme
mişlerdi. Yolda, Fahir sordu: 

- Ne idi kuzum o herifin 
söyledikleri?.. Kulağına eğilmiş, 
bol bol yemin ediyor, bir şeyler 
anlatıyordu? hergUn kendi elile (aspirin) ve- __ • ~ ~ı 

ri~~ F~at~~~k ke~lmiyo~ i~----------------------~--~~ 
Bu suale karşı içimi çektim; 
- Hiç ... O, buna da sinirleniyor. 

28 Afu•to. S3l 

Bir iki gUndenberi vücudunun 
muhtelif yerlerinde ağrılardan 
tikiyet eden Abdülhamit, bugün: 

- Artık iyiyim. 
Dedi ve bu iyiliğini de ( as

prin ) e medyun olduğunu söyledi. 
Bugün Abdülhamit memnun .. 

hem de çok memnun... Müttefik 
orduların Romanyalılardan birçok 
esir alarak onları ric'ate mecbur 
etmesi ve bizim nsker1erimizin de 
Dobriceye girmesi Abdülhamidi 
Pek sevindirdi. 

l E7lQl 332 
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Şöhrettin ağa, üç gündenberi 
rahatsız. Vakit vakit ateı geliyor. 
Doktor henüz teşhis koyamadı. ' 
_ - Bugün Abdülhamit doktor 
Atıf Beyi harem dairesine cel-
betti, Kendisini aynkta kabul 
ederek: 

- Şöhreddio ağanın rahat· 
sırlığını çok merak ediyorum. 
Zannederim ki rahatsızlığına ben 
sebep oldum. Malümya doktor• 
lar ( Mahremi esrar ) dır. Geçen 
gün bir mesele oldu. Kendisine 
bir söz söyledim. Galiba ondan 
mükedder oldu. Her halde (Ah
vali ruhiyesinde ) bir teğayyür 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

"' Size 
• 

Tabiatinizi Söyligelim ·:.J 
F. S. M. 

terh. Gurur, 
taslamaz. 

Hanım; Samimi ve 
uysaldır. Ba
zen hırçın olur 
ve hazan iste
mediği halde 
faz.la güler. 
Misafirperver
dir, ikramı 

ıever ..... sevgi 
mesailinde kıs
kançlık ve 

hassasiyet gös-
ki bir ve azamet 

• 42 MEHMET ŞERİF B. ( fotoğ-
rafının dercini istemiyor ) Hazır
cevap ve neşelidir. Çok söyler, 
sözleri batmaz, çabuk IAubali 
olur, ahbap olur, sokulur, gir
ginlik ve sokulganlık gösterir. 
İşlerini gördürmesini bilir'.. Mu
hitinde cereyan eden hadiselere 
IAkayt kalmaz, kulağı deliktir. 
Kendisini aliikadar etsin etmesin 
herşeyi öğrenmek merakındadu-. 

HASAN BEY 

• 

: Şen ve ne
şeJidir. ÜzUn
tüye pek ge
leme!, bazan 
inatçı ve acul
dür. Arka
daşlarile iyi 
geçinmeye ta

raftardır.Men
faatlerini yal

nız nefsine 
basretmez. 

45 RAMAZAN EF. ( fotoğrafı-
nın dercini istemiyor ) Mihnet 
ve meşekkate miltebammil, mil
nakaşa ve mllcadeleye mütema· 
yildir. GözU pektir. Olur olmaz 
ıeye ehemmiyet vermez, menfe
atlerinde diğerendişliğe yer ve
nr, herkese açılmaz, muhatabına 
az itimat eder. 

F oto/jra/ Tahlil Kuponuna 1 
11 inci Sayfamızda bulacaksmıL 

Demekle iktifa ettim. Çfinki, 
bu gece sarhoşlukla söylenen 
bir sözün, yann kuvvetini kay• 
bederek beni gülünç bir mevkide 
bırakmasını istemedim. 

"'" Sait Beyin yalnız söz-
lerini dinlemiş ve ona hiçbir 
vaitte bulunmamışhm. Bunun için 
geceki tvaziyetimiz, bir alışveriş 
mahiyetinde değildi. Esasen bu 
teklifin ciddiyetine de emin de· 
ğildim. Buna binaen geceyi her 
türlil hayalden azade bir halde 
mUsterihane geçirdim. 

Ertesi gUnü yazıhaneye gel· 
diğim zaman henüz Sait Bey 

meydanda yoktu. Arkadaşlardan 
da yalnız katip, muhasebeci ve 
milhendis Sami Bey gelmişti. 
Bugün en çok V cdadın ne tavır 
alacağım merak ediyordum. Ge
ce, patronlann huzurunda silt 
dökmllş hain bir kedi gibi kuy
ruğunu kıvırarak sessizce oturan 
Vedadı hiç gözümden yırmamış· 
tım. Okadar rakı içmesine rağ
men yine saman altından u yü
rütüyor.. F ahirle Zehrayı, benim
le Sait Beyi hiç gözünden ayır
mıyordu. Hatta bir aralık ben 
Necati Beyin yanında oturduğum 

Sayfa 9 

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

zaman, ayaklanmızın biribirin• 
dolaşıp dolaşmadığını anlamak 
için eğilmiş maaanm albndan bi
le bakmışb.Hele Sait Beyin uzun
ca süren sBz1erini i~itebilmek için 
kulaklarını bize doğru okadar 
uzatmıştı ki... Hatta Sait Bey ya
nıma gelip te bissiyabnı açmağa 

baıladığı vakit iki söz.le onu u!
turmak veyahut usun cık oradan 
sıvışmak mümkündü. Fakat göz
lerini anut bir israrla biıe dik
miş olan Vedada büyük bir dedj. 
kodu sermayesi vermek isteme
dim. Sanki Hrarsız bir masal 
s6yleniyormuş gibi, Sait Beyin 
sözlerini mütebessimane dinledim. 
Bu suretle de Vedadm kalbini me· 
rak ve endi~eoin hain d~leril• 
kemirtmekten, z.alim bir zevk hiı
aettim. 

Biraz sonra dı kapı kapandı. 
Mühendis Riıa Beyle Ved~dın 
geldiğini seslerinden tanıdım. 
Benim odamın önünden geçiyor
lardı. Vedat, şımank mektep 
çocukları gibi alaylı bir surette 
öksürdü. Güya, beni helecana 
düşürmek istedi. Sonra, yüksek 
sesle: 

- Rüya değil bu, aynile vaki .• 
Dedi. ZavaJlı Riza Bey, bu 

Vedadın damdım düşer gibi 
siSylediği bu sözlerden hiçbir 
mana çıkaramadığı için sordu: 

- Hangi rüya Vedat Bey. 
- Akşamki rüya. .. 
Odalannın kapılan açıldı, 

kapandı. Koridor, yine sesziı 
kaldı. 

Vedadııı bu özleri, benim 
kalbime ıert bir kamçı gibi 
çarpmış ve zavallı kalbimin en 
hassas bir noktasım acıtmıştı. 
Demek o daha hala beni, efen· 
disi tar fmdan iğfal edilmiş bir 
besleme gibi görmek istiyordu. 
Şu halde bunun aksini ispat et
mek, onun hasut ve garezkAr 
kalbini ayaklanmm altında dirlik 
didik ederek ona karşı bütün 
manasile hakim ve muzaffer ya
şamak lazımgeliyordu. 

Bu fikre binaen akşamdan

beri tasarladığım programı derhal 
tebdil ettim. Sait Beye karşı 
bütün manasile sekinetimi muha
faza ederek sanki akşam hiçbir 
şey olmamamış gibi hareket 
etmiye karar vermiştim. Şüphesiz 
Sait Bey de bundan memnun 
olacak, gece sarhoşlukla söyle
diği sözlerden dolayı tarzi_. e \er
mek mecburiyetinde kalmıy caklı. 
Fakat şimdi ... 

Asansör, bizim katta urdu. 
Dış kapı açıldı. Sait Bey, Hasına 
sordu: 

- Beni telefonla aradılar mı?. 
Hasan cevap verirken, 0 

odasına girdi. Girer girmez tele· 
fonu açtr. Yeni münasebet tesis 
ettiğimiz bir Alman şirketinin 
tercümanım aradı. Fakat, yeri 1de 
bulamadı. 

O, bu işlerle meşgul i'•en 
ben şapkamı giydim. Çant .. ını 
da koltuğumun altına kıstır..!1m. 
Ara kapının arknsında bd.li
yordum. O, telefonu kapar k.1-
pamaz, cama iki fiske vur • m. · 
Öfkeli bir vaziyetle kapıyı açn
rak odaya girdim ve onun ma
sası önünde durdum. 

{Arkaa.ı 'ar) 
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Hergün Umumi Harp Nasıl Patladı ?---80--50-·ıu_nd~ubarriri: Em"' Fmı 
DELi Nakleden: H. R. -89-

- Ka... Dektor ı S.•I EkıMie .;;;: 

Alman Çocuk Ve Kadınlannı Kurtar-
mak için Hepimiz Harbe e,!;ideceğiz 

V uifemidn akdemi, .U kar- -

baçla a. fthtileril• d&ilfmek- 1 
tir. Alma pcaklan Almaa ka-
tlınlan bunlarm ayaklan altma 
dtifmemeliclir. Şayet ltiWa Ml
ıelleı galebe edene Almanya 
bir lnıUiz Umumi Vali•Da. 
eümburiyetçl bir Fraa1n1n idare
.ine Yerilecek değil, bqamıza 
yeba gibi Rm çan çikecektlr. 

Ruı itçileri hakkında H bir 
niJ.ıyı mllveddet, ne bir kelimei 
kin. BGttba arkadqlar, harlM 
ridecejiz, eneli Alman blrrl
yetinl kurtarmak için tideceiiL 
Vatani •uifelerimizi, gtbel aa
tuldu ntanpe"erlerden daha 
qajı yapmamak llzer• gidecejiz. 

'* Bqka bir ıazetedea Eueaer 
Arbayterçantuk dan bir fıkra: 

" Memleket, Ruıyama ver
diği karann tehdidi albncla İM, 
bilrriyete, medeniyete milyonlarca 
kere kudetmif olan kana ıu
•mlf Çan Ye Çarlıtı 16z 6nilne 
ııetirerek biz, demokrat aosya
Jiıtler vazifeye berkestea enel 
kopcajız ve memleket uğruna 
feda olmayı istemeyi bilecetiz. ,, 

" Ey Alman maden ameleai, 
kalk l pleriainde wr4uta ku
manın sesi ifidilecek kadar aana 
yakın olan Loren havzuındaki 
amele kardeşini 61d0r 1 onu 
Almanlık aannna, Alman Yatanı 
i~n vur, &ldilrl nifaa ahrken o 
düşmaDllll 1evdiğini Ye keadiaine 
Mdakat yemin ettiiin kralc:lan aef· 
ret ettfjiai babrla, dGfln 1 Fakat 
çek •e nr 1 Bunlar Mana bo
yunda b&yle olacak, çlbıld orta
da nhtf Çar Almanyayı zaptet• 
•ek Alman kazlarım çamurlan 
bulamak iatiJor ••.. ,. 

• 
Artık mefk6recilijiD r•ri kal

mıt bir teklile halk kitleleri har
be alrlldeniyordu; dolap mey· 
daodaclır. Fakat bunun iatiaalan 
YUdır. Maell .. F onerts,. pzete
si hatta laarp illnmdan IOlll1l mu· 
laarebeala llOaJaliltler tarafmclan 
iatenmlt ghterilmeıUe etlenmlt 
Ye Rayıftaj'da eberlyetle beraber 
rey vermemelerini taniye etmifti. 

Mumafila bir ıtln .. Fonerb" 
de liuıum defiştirecektir, çlnki 
karar verilmit olacakbr. Fazla 
değil, claha iki gOn enel fırka
nın komitesi bqYekile kredi 
aleyhine NJ Yerocekleriai liy
lemiftl. Halbuki bugla? Ko
mite aalonunda, ylh ldti kadar 
bulunuyorlar, kimi dognıclaa dot
ruya halk saflanndan ıelmif 
yükıelmiftir, kimi aan'at erbabıa
dandır. Ateıli ateıli kon111makta, 
arada ellerile muaJara nrmak
tadırlar, bazıları genİf kollukla
rile, hazar eski kra•atlarile na
za rı dikkati celbediyorlardı. Fakat 
içlerinde doktor veya ankat 0Ja114 

Iar da vardı. Maamafih hepıinin 
iç yOzlerinden halk tabakaıile 
münuebetlerf aşiklr olclutu 
okunuyordu. içlerinde ekseriyeti 
temsil edenler kalkıp ıu ıuretle 
bülba edilebilecek bir pylw 
ıöylüyorlar: 

F•dalcbtın• 6ir laiicrı• icrasına m•mıır eflil•rt ıönalli 
6ir d•niz lı•cum mii/r•u•l 

-" Hlik6metia neırettiti yeni 1 Aksi takdirde dahili nifak yalnız 
beyaz kitaptan anlqılıyor ki dliımana hizmet olur. " 
Rusya eneli seferberliğe geç- işte ekıeriyet bu noktalarda 
mif ve budutJanmıza tecavüz toplanır. 1870 te Belel olduğu 
etmek için ilim harbı bekleme- gibi, bugün de Kauski müsten-
miftir. kiftir, fakat yalnız kalmı,tar. 

Akalliyet Haaz, Ledbur, vo 
Libknebt ile beraber hilkü-Yine resmi raporlara göre 

Garpta da F ranSJzlar Alman top• 
rağında bulunuyorlar. Demek te
dafü bir harbe giriyoruz! Şu hal
de nasıl olurda esuen yarııı .za
vallı halkın evde kalacak çoluk 
çocupna mahıus olan krediye 
kartı rey verebiliriz. Adedimiz 
meb'uslar1n rub'unu ancak tut
maktadır. Zaten karan mene
demiyecetiz. Bu bapta muhale
fetimiz halk kDtlelerinde mem
leketin iıtiliya uğramuına, 
ihtiyarların ve çoluk çocuğunun 
ezilip perİfUl olmalanna kartı 
likayt davrandıiamız fikrini u-
yanclaracaktır. Bu İle dilımanla
nmızın arayıp bulamadıkları bir 
vaziyettir. Umumi bir l'ev an
cak neticede htlkümete ıeçeeek 
kadar kuvvetli bulundupmuz 
zaman teveuill elunacak yoldur. 

metin istediii krediyi reddetmiş
tir. Rayiştagda geçen iki balan 
bulunduğu zamanların telelckiya
bna yanaımak istememiştir. BugOn 
yüz on kişiye baliğ olmuşlardır, bu 
Alman nofusunun Üçte birine 
yakın bir kuvvet irae etmektedir. 
Oilfilnceleri ıudur: 

- Beyaz kitabın uydurma 
olmadığı iıe mal~? Hiç bir 
vakit inanılmaya liyık girmedi-
iimiz bükGmet bug&a mil dopu
culuğa bqlamııhr. 

Avrupanın en bByBk bir 
fırkuı bulunuyoruz. Bizim il
tihakımız umumi bir korku ve 
inkisarı mucip olacak, belki de 
enternuyonali aldilrecektir! DGn 
ve bugiln Londraclaa, Pariaten, 
Milanodan, Brllkselden ıelen tel· 
rraflar bizi muka .. ft•-•• davet 
etmektedir. 

( ArkHı ...,. > 

=======ım:=::o::::::=--===== ==- -
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Çok Garip Jitalganın 
Bir Talak llktıdadi 
Davası Vaziyeti 

Parla, 16 Due hukuk 1 Roma, 15 (A. A.) - Klnu-
mahkemeainde, Çin • Japon hl- 1 nuaani zarfında' itbaJit 7 32 ve 
diaeai mnaaıebetile ıarip bir iluat 526 milyon liretten ibaret 
talik davuı açalmıt ve dava balunmuttur. Geçen aeae klnu-
açılmakla beraber devam etme- nunuaanideki 333 milyon •çaia 
meai ihtimalleri belirmiftir. mukabil bu seneki açık 206 

Hldiae ıudur: To-Kob-Hunı milyona inmittir. 
ismindeki iltikbali parlak ıenç 1931 senesinin son·dart ayma 
bir Çin zabiti Framada staj ait ticaret mizanı her ay için 35 
yapmıya gönderilmiıtir. milyon bir matlup bakıyesi göa-

Muhtelif kıt'alarda ıtajını termiftir. 
muvaffakıyetle bitiren bu zabit 31 kinunasani 1932 de ipiz-
bir Fran11z iuzile evlenmit ve lerin yekftau 10513210.ı bulmut· 
zevceaile beraber Yang • Çe • tur. 31 kinu•evvel 1931 de bu 
Kiyang nehri kıyılannda bulunan miktar 982321 kitiden ibaret idi. 
kıt'uına iltihak etmittir. Fakat 
ana vatanda tali bu genç zabit
ten yilzUnil çevirmiş, yeniz, 
yurt.uz kalmıf, ordudan çıkmıt 
ve tam manaıile sefil dllfmUftllr. 

Bu Yaziyet kartıı1Dda kansı 
da Çini terketmiı n Frauaya 
ıelerek tallk davua aÇIDllbr. 
Fakat tam dava ıörlleceji 11ra-

da Çinli zabitten bir mektup 
gelmiıtir. Bu mektupta, son ha
diseler milnasebetile binbaııhğa 
terfi ettği ve tekrar orduya gir· 
diği bildirilmektedir. Bu vaziyet 
kartıı.nda davanm mevzuu sakat-· 
lqbiından Fransaz kıza davuım 
barakmıya temayGI ıa.termiştir. 

--~---

Müallede ona deli derlerdi. 
Yu kıt alqama kadar mahall.
aia yalafı yolUlllu çetmeıinden 
nDtl kırmızıya kaçmıt iki tene
kaile laabire ıu tqıyordu. Ona 
IÜçiD deli elerlerdi ? Bilmiyorum ! 
Y abuz buı zamanlar çetme ba
tmcla teaekelerini doldururken 
muluğun İplik aibi akan sulan
Da bakar, dalar, dalardı. .. Böyle 
umulannda koynundan klpt 
paçaYl'UIU benziyen buruşuk, 
eski bir kart parça11 çıkarır 
lper JlzOne sürer gülerek ma
lla.uz manasız tavırlar takınırdı. 
Ba, Diapeten f hafif, gayritabü 
halinden ıonra kaıları çablır, 
yldnlln etleri ııerilir, bllabütün 
buruıur, gözleri korkunç bir 
halde açılır, büyUrdn. Vahşi 
hayvanların ölümlerine benziyen 
uma Te acı hıçkmklar Ağabey l 
Ağabey r diye. ağlar, ağlardı. 
Çeıme bqında sıra bekliyen 
yemenili beslemeler, yeldirmeli 
kadınlar ona buhran ıeldiğini 
anlarlar deli r Deli 1 diye bağırır
lar alay ederlerdi. Bu manasız 
ağlamalardan, bu buhran devir
lerinden sonra yine her zamanki 
gibi üzerine derin bir aüktınet 
ç6kerdi. içimde deliye kartı gizli 
bir aca, müphem bir merak 
uyanmııtı. 

lf. 
Bir bayram gGnll idL Giinqli 

bir havamn iliklere kadar işliyen 
tattlı ve mutedil aıcaldaia her 
tarafa neplere boğmuttu. Elle-
rinde oyuncakları, atızlannda 
d&dlikler, borular, renkli ıekerle
rile ktıme küme çocuklar kut 
ayı(baı halinde ej'leniyorlardL 
Her taraf nete ve •ilence için
de. •• Evden çıklDlf yıkık meıd· 

din 6ntlnden sıeçiyordum. Biru 
ilerde iri bir tqın llzerine otur
muı cııaruını içen deliyi g6r
dGm. G6za6ze gelmiştik. 

- Ne o Mahmut ? 
- Hiç dedi, ne olacak. .• 

- Mabmut dedim teainle ko-
Dutmak istiyorum. Benimle doğra 
dlrU.t konUfAcaiına alz ver ba
kaya-. 

- Olur amma bana deli 
eliyorlar, deli ile hiç koautulv 
au? 

- Haydi haydi Mahmut, dedim, 
sen onlara bakma. Dertli insan-

lara zaten deli derler... Sen ıa
liba kara ıevdaya tutuJmupun, 
Mahmut, ben 6yle anlıyorum. O 
rumi koynundan çıkanp •ilama! 
Sen ıevdalı11n Mahmut Mvdab ..• 

Yldnde ıefkate, ıevgiye 

au11yu inaaalann biraz tefkat 
glrtlnce bütlln dertlerini içlerini 
d6kmek için hiuettilderi ~erin 
ihtiyaç seziliyordu. içini çekerek: 

- Bazı inıanlar nekadar köt& 
Beyim dedi .. 

YOreğimi dağlayan karım, 
kardaşım için ne zaman ağlasam 
bana deli derler. "Kano· ne ol
du Mahmut ? Kulak asma ! 
Ağabeyin ne oldu? Kulak aımal" 

Diğer insanlar gibi benim de 
kendime alay edecejim ·diye 
korkuyor, derdini d6kmekte te
redd6t ediyordu. 

lararıma dayaaamacla. içini 

çekerek derdini anlatmaya bq
ladı: 

- Seferberlikte bizim bira
der askere gitti. Birkaç yal 
ıonra ıehit küayeıi aeldi. Anam 
kar1 bir glla dedi ki: Ulan Mah
mut kardetia öldü, karası elbet 
bir ıün olup evlenecek, seni 
buna bafgöz etsek naaıl olur 
ki ... Anamın rizasile Glllıtlm'le 
evlendik bir ıtın .. 

( Bunlan alylerken dllşünmiye 
bqhyor, 16zleri dalıyordu. ) Ha 
sonruı Beyim dedi. Bir ,na Ha
san cenkten döndn. Karısınm 
bana vardığına duyunca pınara 
atmıt kendini zavalh biçare kara 
Hasan ... Gnlıftmün bundan sonra 
karııbğına köyden bqınt alıp 
dağlara taılara kaçhjını a&yle
diler. 

- Hani Ağabeyin cenkte öl
dtl demiştin Mahmut ? 

- Künyeaini - künyulni 6yle 
göndermiılerdi amma o ölmemit 
givurun içinde kalllllf. Ondan 
sonra şu kellemin içine bir ağır
lık geldi hazan ne ettijiml, ne 
yaphğamı bilemem. 

Artık bu .1avalhyı hayata 
götüren derdini öğrenmfttim. 
Şimdi Mahmuda eıkiainden çok 
acıyordum. Bu esnada koynun
dan resmi çıkardı. Her zaman 
olduğu aibi manasız, acayip glil
melere bqladı. Sonra korkunç 
hıçkırıklarla ağlıyor, dövüntlyor
du. Korktum : Zavalhya bubraa 
gelmifti. Y avqça yanmdan uuk
laıbm. Kap başmdan elinde 
dndlklerile bir kafile çocuk p-
kıyordu. Belki yine Mahmaclm 
kalbini dağlayan elemlerile alay 
edecekler, ,eleceklerdi. Filhöi
ka deliden epeyce maldqbila 
balde kulatıma " deliye ~oyvo 1 " 
.. Deliye voyvo! " diye inaa&az 
çocuklann aealeri geliyordu. 

Hindistan da 
Ahali ile Askerler Ara
sında Müsademe Oldu 

Gam mu • Keımir ,. 16 ( A. 
A. ) - Seyyar bir ukeri kat'a 
hudut villyeti olan Nopracla 
mllselllb mWlimanlardan mlrek
kep bir kütleaiD taarruzu .. at
rallUfllr. 

Aakerler taarruz edenlere 
9 610 zayiat verdirmiflerdir. 

Halk Evinin 
Küşat Resmine 
iştirak Ediniz 

Ônlimüıdeki cuma g&nü, 
memleketin her tarafında ol
dutu gibi şehrimizde de (Halk 
EV11 nin kilfat merasimi ya
pılacaktır. ( Halk Evi ) genç
lerin kendi evleridir. Cuma 
gilnli blitün gençler ( Halk 
Evi ) nin klifat meraıiminde 
hazır bulunmalı ve derhal 
aza kaydedilmelidirler. Halk 
Evleri bizzat ıençler tarafı ... 
daa idare edilecektir. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : ' 

-ll~DTOI~;;G HAİNLERİN İÇ YÜZÜ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
SEFARETHANEYE YALVARAN HAiNLER KIŞLAYA 

GiDECEKLERiNi ANLAYINCA ŞAŞIRDILAR 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

17 Şubat 932 Çar,amba 
........ ,_ (1200 metre, 5 kllnat) 

18 ıramof• 19 birlacl kıaım ala
turlıa .. a, 20 Ajanm, pamofon, 21 
ikinci kıaım alaturka uz, 22 orkes
tra. 

18 Şubat 9·32 Petembe 
ı.tanlnal- (1200 metre, S kllont) 

ıa pamofon, 19 Wriael luam ala
turka aaı, 20 rramofon, Ajana ha
berleri, 21 ikinci laıı• alatarka •as, 
22 •kutra. 

-7-
Fakat aman geçiyordu, ,Un 

'°ktan batmıfh. Sonbahann aa 
lerinJiji, ıefaretbane bahçesinde, 
hfe1er 7arabyordu. Şimdi koda
IDanlar, sabık ıeyliislimlar ve 
tabık nazırlar, tehlikeli bir mev
kie dG16yorlardı. Kerahet vakti 
reldiji için rakı arayan ve hala· 
••dıjı için de hiddetlenen peh
livan Kadri, kendi fibi alkolik
lerle dil birliji yapap atız boz· 
IDap batlamıılardı, apaçık kü
far aavuruyorlardı. 

Rıza Tnfllr, o ıenem kiitle
aha biricik cliplomab mfatile, bu 
16yleniflere llkayt kalamadı. 
Yavaşçacık Mutafa Sabriye ıo
kuldu : 

- Hocam, dedi, iş fena. 
Ayak takımı lomddamyor, demek 
ki iakanclal bqbyor. Herifler 
nerede in Wd mracaldar. O ..,. 
kit hapı ,uttatu•-- resmidir. 
Ser1r Hazretleri, hepimizi kapı
cLpn eder. 

Mustafa Sabri, omuzlarım 
•ktl: 

- itle laarara girilmez. Ma
dem ki girdik, ısanlmıya taham· 
1111 etmeliyiz. 

- Meael Irat edecek ara 
deiiJ hoeam. Dayak yememek 
için çare balmahyız. 

- Ne 7apmalı? 
- HlliltP ,emek bulmab. 

Bu galeyan, biraz da midelerin 
Lotlutundan ileri ıeliyor. 

- Tuhaf .a,llyonanuz. Se
fire arzuhal yollaJlp yemek mi 
latiyellm? 

- Batka çare yok doatum. 
Ba 11rada, kibne clritnot 

•bici.: 
- Ne fiakoa ediyonunuz? 
Rıza Tevfik cevap Yerdi: 

- Bahçede anarşi var, gOr
la&yormuaunuz? 

- Farkındayım. Sana, bana, 
hoca efendiye baııyorlar kanfar
hya. Fakat yerinde ağar olmalı· 
dır. 

- S.itr olmalı biz de çoktan 
kabul ettik. Lakin boğaZJmıza 
laribrlaraa? 

- Hoı g8rllrDz. Çünki ço• b'*lar ıambd11, ae yaptıklarını 
İlaaiyorlar. 

- Bura11 tekke dqil, 1efa
tethane. Tekkede dervifler dala· 

llrlar, bıntarlar. Burada bl1le 
bir reıalete nasıl ce•az verilir? 
Si1aaet1n incelikleri... . 

.it! - Hay 1e11i11 alyaıetin de, aiya· 

.... ibı de yerin dibine babın. Meb
tll olurawı, dayak yersin. Kabi· 
neye ıirenin, kliaab kendine 
11Ud1r&ncın. Severe ( Hoca Sem, 
Sever tellffua ederdi ) fiderlİll, 
Pire.ık murahlıaalanna koıma 
0 k11r1un. Şimdi de 10ğuk ilikle· 
rinde bağlama çalıyor. HilA ağ· 
tında ıiyasetl 

- Haklııın ıeyhim haklı11n. 
Men lem yezuk lem ya'rif. Söznm& 

f:,~· Fakat ıu çocukların 
cloyurmala. 

" 

Filosofa: "Meb'us o
lursun dayak yersin, ka
bineye girersin kiinab 
kendine güldürünün, 
Sevre gidersin firenk 
murahhaslarına koşma 
okursun 1" diyorlardı. 

Zeynelibidin, siyasete herkes
ten ve hatta Loitcorçtan daha 
iyi "ikıf olduğunu iddia edecek
ti, feylesofla münakaşaya giriıe
cekti. Lakin pehlivan Kadrinin: 

- Y cldaşlar, omuzdaşlarl 
Diye umuma hitaben birteyler 

llylemeğe baıladığam g6rünce 
ıavfadan vaz geçti. 

- Hakkın var, dedi, bu tu
lambaa herif rezalet çıkaracakl 

Filhakika Kaclriain mabadı, 
hlr .... arkaclaflanm kışkırtmak 
Ye lroclamanlann herine saldır
makta. Onların aefir ile temaa 
temin edememelerini, kendilerini 
aç Ye a~ık bırakmalarını ileri 
lilrerek bu taarruzu temin etmek 

utiyordu. Zum'•ça ba,le bir ar
bede, aefaret~e heyecan mahiye
tinde ,ar&lecek ve kendilerine 
allka .-asterilecekti. Fakat o, bq. 
ladaiı nutka devam edemedi, 
omuzdqlar dedikten 10nra bir
denbire abenği deıiftircli, 16yle 
bir c:tımle ile haykırdı. 

- GlzlnlzO açm, herifler 
ıeliyorf 

Sabahleyin bir nebze boy 
g6aterip kayıplara kantmlf olaa 

~ kltip, yine iki eli pantalonunua 
ceplf:rinde olarak bahçede ilerli
yordu, yanında ilç tane de asker 
vardı. Bu dört kişilik ecnebi he
yet, kalabalığın yanına gelince 
durdu ve kAtip r6zile aratbnp 
bulduğu Rıza Tevfiğe elile "ıel I" 
iıareti verdi. 

Filozof, bir nevi hususiyet ve 
hiç olmazsa ıerefli (1) bir aşinalık 
ifade eden bu işaret &zerine se
vincinden taşırdı, bafl!ldan fesini 
çıkararak ke>ltuğunun albna aldı, 
kOfUak geldi, muazzam bir re
verans yapb : 

- Emrediniz ekıellns, dedi, 
hepimiz emirlerinizi bekliyoruz. 

( Arlıuı nr) 

Tabiatin Gadrine 
Uğrıyanlar Arasında 

tamirdeki eatır, tllllla Ye k&ler 
nıGeueseai hakkında dine kaclu 
netrettitimla tetkik yaıı•ının d ... 
kadar çıkan kmmlarında dilsiz, ... 
lakııa n · gö11üa yavruların nanı 
yetitt kJerinl tlpheaia okudunaa. 
BugOnlt.G son lcuımda l•e aakat p 
euklar için ileri ailrülen temennilerle 
hillaftmetln bu huau•taki tuaYYurla
naı kaydedlyoruı : 

'f. 
lzmir ( Hususi ) - Faaliyeti 

hakkında bundan evvelki yazı
larımda oldukça talsilit verdiğim 
(sağır, dilsiz ve körler} mfteaae
sesi, öyle anlaşılıyor ki, bugftnk6 
şeklile meJll)eket ihtiyacına kifi 

,. değildir. Filhakika mileJıese •sri , 
tekimOI kaidelerine uygun bir 
ıekilde yilrütiilmektedir. Fakat 
ihtiyaca göre çok kOçuktnr. 
Esuen 9'23 senesinde kurulan 
bu mektep, bütün aabt, yani 
anormal çocuklann bir tatı.IJ 
ve terbiye yava11 olacaktı. BGtln 
guyritabii çocuklar, yani diğer 
mekteplerde okuyamıyacak ka· 
dar .. ğır, dilsiz, aptal, kir 
ve moral (maneviyat} itibarile 
ıeri olan küçiikler bu mneueae
ye yerlettirilecek, tedavileri, tah
ıilleri Ye terbiyeleri için uğra11· 
Jacaktl. ilk karar böyle olduju 
halde bugOne kadar yalmz uğlr, 
dilsiz •e körler kısmına ait ta• 
aavvurlar tahakkuk ettirilebilmİftİr. 

Fakat öğrendiğime gire hll· 
kQmet aptallar için de bir ıube 
açmayı dilşilnmektedir. Şuruı 
muhakkaktır ki, kafa teşekknln 
itibarile aptal olan çocuklano 
bugtln tedavi •• terbiyesi imkln 
dahiline girmiştir. 

F e11 •• lliaa bu meıeleyj de 

halletmif bulunuyor. Yani bir 
anormali norma1 derceaiae çabr
mak için sadece fe11 kaidelerini 
ihtimamb bir tekilde tatbik 
etmek klfidir. 

Bu mlnatetle mektep mlldllrl 
Doktor Necati Beyin ıu ıazle
rile bu tetkik YU.ma bitiradt 
olayım; 

"- Ben Sıhhat Veklletine 
çok faydab bir teklifte b.
lundum. 

Cürüm iflemek İilidadanda olan 
çocuklan toplayıp oalara bir 
inzibat tedaviıi Y•Pmak için bir 
ıslahhane tesisini yazdım. Hırsız 
çocuklan, tenasilli diltkllnlüğe 
istidadı olanları hapishanede 
gardiyanlar idareıine vermek 
ahlaklara Ozeriode daha fena 
teaiı yapar. 

Bunları tam manaıile Hmt 
çahşan bir müesaeseye toplayıp 
ruhi bir tedavi altında bulundur· 
mak m&mkOn olursa, cemiyete 
iyi bir tekilde iade edilebilirler. 
Bir memleket için en tehlikeli 
anıur, aedye abllk itibarile qafı 
kıymette olan çocuklann Dormal 
mekteplere •e nomal bayata ka· 
nımıı _.ımalandır. Cemiyet · için 
bu hatalı •e tehlikeli bir hldiae
dir. Bualan 11kı bir disiplin t• 
davisi altında bulundurmak icap 
•der.,. 

Ad11a1t 

Kabzımalların intihabı 
İstanbul Kabzımallar Cemiye

tinin idare heyeti intihabı 
2 l ·2·932 pazar günü aaat 11 den 
14 kadar Meyvahotta büyllk 
Ardiye Hamadaki Cemiyet Mer
kaiacle yaplacaktar. 

Hellaberl' - (276 metre, 7.5 lcllo
Yat) 19,lS J•i pl&Jdar, 21,10 a.. 
li•d• naklea Mnfonl. 

BrOna - ( 341 metre 36 kiloyat ) 
19,05 ukerl bando, 20 Perasdaa 
nakil. 

MOblaker - (360 metre, 75 ldloyat) 
19,45 lıo11Hr, 20,15 Goetheyl okaJa• 
ltllir mlıln aerllvhalı bı, konferana, 
21 komedi. 

BWcret- ( 394 metre 16 kilovat ) 
19,30 Romanya operanadan nakil. 

Belrat - ( 429 metre 2,S kilo
•at ) 20 ikl kişilik opera parçaları 
22,50 Çiıan orke•traa. 

Roma - ( 441 metre, 75 kiloYAt) 
20 rramoloa, 21 Saa Kulo ..., .. 
aındao aaldL 

.,,•w - ( • metre, 120 ldlont) 
20 Çek maaildflaulan eemlyetialn 
aktara koaaeri, 22 l'Hete •aberlerL 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat ) 
20,lS b1r hik&n, 20,35 aqam haMr
lerf, 21,50 hafif musiki. 

Pette - ( SSO metre, 23 klloYat ) 
19,30 Macaristan •• Balkanlar me.
zuu etrafında bir lıonferana, 20 
konser 22,lS Çıran. 

VartoYA- ( 1411 metre, 158 lsflo
vat) 20,lS Okrayna halk muıUdal, 
21 edebiyat babi•lerl, 21,15 kemaa 
konseri, .?.3 dana havalan. 

Berlin - (1'35 metre, 75 kiloYat) 
19,30 dana geceai, 21,ıo Layf pçll'den 
nakli, 22.25 •iyael haberler. 

HeUaberr - (276 mette, 75 kilo· 
•at) 20 koa .. , 21,25 Dançı,ten na
idi, 21,SO iki piyano kon.eri. 

Brllaa - (341 metre, 36 kilo.at ) 
20,0S tea itibaren Çek bta•iyonla
ıandan nakil. 

Mlhlaker- C3'0 mebe, 75 kilovat) 
19,45 hafif muıiki, 21,30 &ört kitiHk 
konser, 2.1 dan• ba•alan. 

Bükret - (399 metre, 16 kilova., 
20 konfer:an-. 20,20 senfoni. 

Belpat- (429 metre, 2,5 kilovat) 
20,5 doktorun ta•aiyelerl 21,SO i•U. 
, ... 11...ı. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat) 
20 clinl m....ı..be, 21 Hnfo lİ. 

Praı - ( 488 metre. 12<) kilovat ) 
20,0S komedi, 20,20 koaMr. 

Vi1aaa - (517 metn, 20 kilovat) 
20,05 operadan aaldJ, 22,30 ak .. • 
lıonaerl. 

Pett• - ( S50 metre, 23 kilovat) 
20 radyo maaababeal, 20,35 11uray• 
dan kıa kaprma,. operası. 

V art ova- ( Hll metre, 158 kilo
nt) 20,U batıl lıoa•e,., 2l,2S kome
di, 22,10 ~ramof-. 

8erlla - (1635 •etre, 75 kilovat,) 
ıo Don Karlor 22,JO pnün haber
leri, ... ra dau .... ıar1. 

Dikkat: DereetmeUe oldufumu pf'oSl'aml.nn Avrupaya ait 
olea kı•mı YUatl Awupa aaatlne slre tanaim edilmiştir. 
l•tuabul saatine tatbiki için Aw.,.da nat (12) olduju 
umaa lstanbulda (1) e ıelcHll farzedilmelidl. 

Hergün 
HeT Doktor, 
Alman Kadınlılıtı 
Sulh lstigor -(8q tarafı 3 Gncü ıayfada) 

Salonda umumi bir ılk6t 
vardı. Diple mat locasında, 
Hitler fırkumm, cumbur riyase
tine namzet olarak g6stermek 
iatediii Jeneral V on Ep, dikkatle 
ona bakıyor. 

Doktor Briining, mandırıa 
bir 1esle, fa1'at basit ve mftba· 
IAğatJz cllmlelerle epeyce uzun 
ıüren ve devletler murahhaslan 
tarafından merakla beklenen 
nutkunu ders verir gibi irat etti. 
F ran11z teklifini ima ederek : 

- Milletlerin hedefi ve kon· 
feransın gayesi olan terki tesli
hat, malnm. Bazı teklifler 6yle 
mahiyette ki, milletlerin hedefi 
ve bizim gayemiz hilifmda gö
rilnmektedir, dedi. 

Maamafib Alman batvekilinin 
nutku bllyük bir tesir yapb. 

AllutJar içinde kiln&yG ter· 
kettiği uman aamiio loca11Dd• 
bir kadın 1eıl iıitildl. Bu Hl 
Almanca: 

- Her Doktor, Atman ka
clmlan daimi bir .ala t..ıa 
etmeden buradan gitmemeaiai 
rica ediyor dedi. Hademeler, 
kadını derhal kapı chpri ettiler. 

Bu atleuir ve gllbç lalc:liae
den 10nra, Sinior Grandi, Roma 
hlik6metinin bu meseledeki fikir
lerini iub etmek için kOnOye 
çıktı. 

Pehlivan yapıla, kırpık bıyıklı 
top ve ıert sakallı Fqit mOmes
sili Cenevrede iyi bir hatip ıôb· 
reti ka1&Dmlflır~ Fikirlerinde tam 
vuıub g6ateren ltalya hariciye 
aaan bir buçuk saat devam eden 
autku emaaıncla iiat lale aUut-

_ .. Şayanı dikkat· ... -
bir teklü 

Y alnıı 7 5 kuruş ıanderiniz. 
Mukabilinde Reisicllmbur Hı. 
Dİi> tabii biiyllklilkte, san'at
klrane bir bllst portreleridl 
elde edeceksiniz. Türkiyenia 
bilumum Ricali Aliye portree 
leriDin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
ltlılllca-td .. ı No. 128 Beyoilu 

T-otolra/ T altlill Kupona 
------------· -

Taltlatlılbt ~•11 '-tlyors uıı ı 

fetoJrafıaaaa 5 •d•t la11po11 i!• bir· 

Wde ..-.,ı.m. foto}r~ıaııı •ur• 
tabidir .,. lada eclllaa• 

...... ...... 
• ., ...... t f 

• 

----~~--~-~----~ ---•••JNf fatltaı 
..._. alf 

- ,_ 
Fetetr .... ldlfe-1 ~ lwrutl11k pul 

..... blnnde ır.._.ı.wır. 

landa. 
Smyor Grandi, Fransız teklifi-

• ... olarak: 
- Eneli terki teılihat, son-

ra ellllliyet, dedi. Maamafib ltal-
1amn b&anl niyetle her projeyi 
kemali dikkatle tetkik etmiye 
Amade .olduğunu da açıkça be
yan etti. 

KilnGden indiği •akit her 
taraftan keJdiaini alkqllyorlar ve 

elini sıkmak için uzanıyorlardı. 
Şimdi beklenen nutuk Sovyet 

Rusyanm Baımurahhası ve Hari
ciye Komiseri M. Litvinofunkidir 
ve ıizi temin ederim, ileri sür
mesi muhtemel tasavvurlan mtına· 
aebetile çok merakla bekleniyor. 

. R. $. 
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Halis limon çiçeğinden 
müstahzar 90 derece ASAN KOLONYASI b:a;:ri 

Bir damlasında. bir linıon bahçesi mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet Aleminde manendi ve naziri yo 
Taklitlerinden sakınınız. Hasan Ecu Depo 

EMLAK re EYTAM BANKAfil l~NATI 1 

EMLAK .VE EYTAM BANKASI l 
İST ANBlJL ŞUBESİNDEN: 

Bügükadada Otel Dölaplaj Kiralıktır 
32 oda. gazino, sinema ve motör dairesini müştemildir. 

Kir lamak için bankamıza müra~aat edilmesi. 

Fevrozin 
Grip 

Nakrls 

Romatizmayı 

Sinirden gelen 

Baş ve diş 

Ağrılarmı 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 

Mideyi 
Kat' lyyt'n bouıaa• 

Her yerde Fevrozin Necdet arayınız 

Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 
Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beı yüz lira yemeğe masraf edeceii
nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbqı kitabı 
alınız. tattı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

ı:::T_A_K_S_J-.T-LE ..._. ______ Türk Neşriyat Yurdunda buJunur . 

l ANKARA YENIŞEHIR'de _____ ....,. 
• 

Nefis ipek i Kumaşlar 

iş Bankası' nın • 
tesıs 

ettiği büyük ipek 
Kumaş Fabrikası pek 
yakında mamu ihnı 
piyasaya çıkaracaktır. 

Ağaç Çileği Bahçecilerinin 
Nazarı Dikkatine 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı İdaresine ait likör fabrikasının 
1932 senesi imalatı için külliyetli miktarda ağaç çileğine ihtiyaç 
vardır. 

Şişlide Mecidiye köyünde Fabrikada teslim edilmek şartile beher 
okkasının peşin para ile 70 kuruşa alınacağı ilAn olunur. 

100 kuruş •• •• yuzu ile kuştüyü yastık 
1 tanbul'da Çakmakçılar, ı ndaly cılarda Kuıtüyü fabrika11 yilzile ıUte 

12, yGzile yorgan 15, yathboya yutak S liraya, kuşt\lyünün kiloıu !00 ku
r uştaıı başlar. Kuştüyü kumafl&rnı her renrinrdır. Ucux satılır. TeL 2.3027 

1 Acele Satılık HANE 
l Salon, 5 oda, 2 mutlak 
Duvarlı mamur bahçeli 
Havagazi, elektrik, su 

Ankara Emlakbank - Emlôk 

1 
Müdürü Emin Beyden sual 

is-ı::mum:D&:Jm..-ıii--

L ast er Silbermann 
ve Şürekası 

DOYÇE LEVANŞ Linye 
Hamburk. Brem, Anverı, lıtanbul 

• Ye Bahriılyah araaında aıimet ve 
avdet muntazam postaları 

Hambura-, Brem, Stetin, Anven Ye 
Roterdam'dan limanımıza muvaulata 

beklenen vapurlar 
ALBANIA vapuru 18 ıubata dotru. 
AKKA vapuru 27 tubata dotru. 
APOLONIA vapuru 4 marta dotru. 
Burgaz, Varna, K6stcoce, Kala1 

ve lbrail için llmanımızdan hareket 
edecek npurlar 

ALBANIA vapuru 18 - 20 'ubatta 
tahmil de. 

DERINDJE vapuru 15 -18 ,uabatta 
tabmllde. 
Yakında Hamburı, Bren Anvera •e 

Roterdam limanları içtn hareket 
edecek ••purlar : 

NICEA vapuru 16- 17 şubatta tah· 
milde. 

MACEDONIA npuru 20.22 tubatta 
tabmilde. 

ALBANIA vapuru 28 - 19 tubatta 
tahmildo. 

Fada tafslllt için Galatada Ovaldıayaa 
haaında Lute.r Sllberman• va ŞOrakklır.ı 
vapur acentahğına mtlracaaat. Talefon ı 

Be1oilu 641 • 674. 

Devren sahlık dükkan 
Divan yolunda 17 4 numaralı 

tütUncü ve kırtasiyeci dükkinı 

satılıktır. Fazla tafsilat için 
sahibine müracaat. 

VAPUR MÜCEHHIZI NAİM BEY 

ADANA 
vapuru 18 Şubat Perşembe günO 
akşamı Sirkeciden hareketle (b:rnir, 
Küllilk, Bodrum, Antalya, Alllye, 
Meuin, Payu ) a yolcu ve etyayı tile· 
cariye alarak azimet ve avdet edecektir 

TabllAt için Galata. Site F'raaae:ıı No. IS 
te klin Şarl Suma acentuına mUracaat. 
Tel. 8. O. 1041 

ı--DİKKAT 
Her iliç müeuir değildir. 
Her ilana lnanınayımı. 

-
GLANDOKRATİN 

Me,hur Prof. Brown Sequart 
ve Stelnah'an ketfidir ve terkibi 
HORMON v leıltindir, utviyetten 
ahnmışiır. 

ADEMi ll<TIDARA BEL 
GEVSEKLl~INE VE ZAFI-, 

YETi U UMiYEYE 
kaqı kat' I ycgAnc devadır, erkek kadın 

farkı yoktur. Her eczanede bulunur, Ku· 
tuıu 200 kuruştur. 

Umumt deposu, lıtanbulda ZAMAN 
ecza depoıudur. 

Dr BEYLERE teıfrlnl tecrUbe için 
• 1 kutu makbuı mu· 

kablllnde meccanen gUndorlllr. 

Berndorfer Metallwarenfaberik, Arthur Krupp A. G. 
markuınııa clbaqDaul bir t8hreU lıaala 

" A Y 1 ,. markalı çatal kaıık ve bıçaklan 
elı:atra beyaa madaodea ••mG.I •• claaJala mi1kea111eU1ett. rtbellltl. hUıa11 

itibarile ea.lr bitil• markalara •D.reccala Hfraaıa - ettıı:el dJlletldlr. 
Aılrwt nıOeHHatta, haıtuolerda, aekteplerde H Tlrklreal• batlıca otel • 

lekaatalanada latJmal oluıa aktacb.r. 
Fabrlkıuauı slrdekl ••rkalanıu •ufrrea talep edlabl. 
Alpaka lçla Blriac:I d.rec:e f'6Mfts••••lı Alpaka 1 

Doktor ALİ VAHiT 

z 
ÇOCUK UNU 

Çok bHler. ÇGnkG madeni maddeleri, foaforu, "Vitamini, çoktur. Meme
deki çocuklar l~io yerla• bir rıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuı. 

Depoıu: Hasan ecza deposudur. 

25 Liraya Radyo Makinesi 
Baltak markalı ve dört IAmba kuvvetindedir. Mllceddettir. BllUln Anu 

telaiz merkezlerini hoparlörle dinletir. AkümGl&t8r ile işler. AkUmGIAtB 
IAmba Ye air teferruatını ıatın lan sat tedarik edecektir. lstanbul 

Yeni Postahanenin üst kabnda telsiz telefon şirketine mflracaat. 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz 

• • 
sıp n- en an 

Grip, 
diş 

Doğum ve kadın hutalıklan 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Tiirbe karşısında 
eski HilAliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergiln öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 2262ı 

Komprimeleri 

soğuk algınlığının batt 
ağrılarının en birinci 

ilacıdır. 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt n zührevi baatahklar müt 
hasıısı. Karaköy büyilk mahallebl 
yanııııd• 34 

Cilt u dhreY1 hoatalıklar Mlltehaıuıll 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

dispanseri Sertabibi 

1 
lstanbul emraı.a zübrevlye 

••-----=CllMl--~--18 Ankara caddesi ikdam Yurdu 
Çocuk haatalıkları mütehaıı1111 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon B. O. 2496 

kaşisında No. 71 

&bipteri: AttEkrem, Selim Ragt' 
Neşriyat MGdGril s Selim Raıat • 

Son Posta Matbauı 


