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iN HALKI AY AKLANDI 

Yirmi Beş Bin Çin Gönüllüsü Yeni Devlet Bütçesinin 
Silih Başına Geçti Esasları Tesbit Ediliyor 

Japon lıattılıarbinde garalıları taşıyan bir tren 
Londra, 21 (Huıusf) - Şanghaydaıı ıon daki- lebilecek kadar ezici ve kıncıdır. Bütün Çir.. halka 

kada haber veriliyqr. ı . müdafaaya iştirak maksadile aklanmışbr. En 

J > k ç· b0
' ay h aı· · aponların, Çin '7ıuusunu geniş bir ihata hare- mevsu ın mena nne göre, Naukin ve av ısın-

ketiJe çember içine alıp tamamen imha etmek de toplanan 25 bin Çin gönDUüsü muntazam silah· 
teldindeki taarruz plana herkese dehşet vermiştir. larla Şanghay • Nankin d~miryolu civannda, Japon 
Falat J 1 b dalğk k d b i ( Devamı 3 uncil sayfada ) apon ar u aya a ar u p anı en 
ufak nıikyasta bile ,+albikına imkan bulamamışlar
dır. Çin müdafaası, tarihte emsaline tesadüf edi-

Son Haberler 3 üncü Sa,.,....__ 

Fırkadaki Komisyon Gelecek Hafta 
İçinde Mesaisini Bitir~cek 

Ankara, 21 (Hususi) - Veri
len en son malumata g5re ala
kadar devlet daireleri 932 büt
çesinin hazırlıklarile meşgul bu
lunmaktadır. 

Halk Ftrkast grupunda teşkil 
olunan yirmi kişilik mali komis
yon Gnmüşane Meb'usu Hasan 
F ebmi Beyin riyasetinde topla
narak salahiyettar vekillerle temas 
ve miizakerelerine devam etmek
tedir. Bu komis)on, kuvvetli bir 
ihtimale göre, gelecek hafta için
de tetkikabnı bitirerek, alınmuı 
lizım ve zaruri olan maU ve ikti
sadi tedbirler etrafında mBhim 
bir rapor hazırlıyacakbr. 

Alikadar zevabn ifadelerine 
röre 932 devlet bütçesinin esa
sına bu raporda bildirilen ted
birler teşkil edecektir. 

Öğrenildiğine glire 932 dev· 
Hamn Fehmi Beg 

imkAnlar tesbit edilmif bulun- Bntçenin kat'ı yekünu komisyon 

Jet bütçesinin mütevazin bir 1 kadar ileri ıllriilen rakamlar 
ıekilde hazırlanılmau hususunda 1 alelAde birer tahminden ibarettir. 

maktadır. mesaisinin hitamından soma anla· 

İhtikiir Tahakkuk Ediyor ii~~;;d::if~;~eİiir idam 
Bir Taraftan Müddeitımumi, Bir Taraf- Mahkômu Yakalandı 
tan Da Ticaret Müdürü Harekete Geçti 

ihtikAr hakkında yapılan net- ( ı Ş k 1 ·ı Ş 
riyat dikkati celbetti ve mem- · e er emecı ere eker Verildi 
nuniyetle öğrendik ki, bir taraftan Diğer taraftan dün ıekerle-
Cümburiyet Müddeiumumiliği, di- mecilerle çikolatacılar, Alpullu 

fabrikasile bir sıı ... ı ... _ma yapm ş 
ier taraftan da piyasaya murakabe -at 

1 
-

•azif esile mükellef olan Tica- lardır. 
Bu anlaşma mucibince fab-

ret Mıntaka Müdürlüğft hare- r d b 
kete gelmış· lerdir • Cümhuriyet rikanın e ın e ulunan avarye 
M şekerlerden bir kısmı çuvab 
üddeiumumiliği dün Vilayete ( 38) liradan bunlara verilmiştir. 

~ir tezkere yazarak yapdan nef- ( 38 ) lira, depozito olarak mu-
rıyatı ihbar mahiyetinde telakki hafaıa edilecektir. Şeker fiati 
•tmiş ve bu hususta lazımgelen bir ay~ sonra düşerse şekerle-
takibatın yapılması için icap meciler bu şekere mukabil Al-
eden zabıt \•arakalarının gön- pulluya kuru şeker verecekler-
derilruesini istemiştir. Ticaret dir. Düşmezse çuval başına ya-
Mıntıka Müdürlüğü de şeker, bnlan bu ( 38) lira depozitoyu 
~alıve, manifatura eşyası üzerin- fabrika alacakbr. 
be Yaptığı tetkikab bitirmiş ve Stok Şekerler 

Aliiye, ( Hususi ) - Kazamız jandarmalan firari bir idam 
mahkumunu yakalamtya muvaffak olmuşlard11. Hldise ıudur: Akseki 
kazasının Sindirfe köyil muhtarı ile kardeşini, bundan bir milddet 

1 evvel meşhur şaki Karagöz lbrahimin avenesinden Lh Ali PVUf 
oğlu Mehmet tarafından feci şekilde öldil.rülmllf. şerir herif bu kanlı 
cinayetten sonra bir fırsatını bularak izini kaybetmiye muvaffak 
olmuştur. Facia o zaman adliyeye intikal etmiş ve şerir herif gıyaben 
idam cezasına mahkum edilmiıtir. Mahkumun son günlerde izi 
ilzerine düşen jandarmalarımız kendisini yakalamışlar ve adliyeye 
teslim etmişlerdir. M. Asım 

Hakiki Rahmet 1 

d ~ rnevat üzerinde ihtikar yapıl-
ıgı neticesine varmıştır. Bu nok- Elde mevcut bir kısım yerli r 

~•dan ihtikar Kanunu mucibince - stok şeker vardır ki, bu, şimdiye 
t ava açılması zaruri görülmek· Gümrük salonuna şsker sandık- kadar piyasaya çıkarılmamışbr ve 
edir ları nakledilirken ( Devamı 8 inci •ayfada ) 
~~~=========================::=;========================~~=================~=== 

Bir Karı Ve Kocası Çocuk Öldürmek j 
Cürmile Mahkemeye Verildi 

Kaniye isminde bir kadın yirmi gün evvel ölü bir çocuk doğur
nıuş ve çocuğunu kimseye haber vermeden evinin bahçesine göm
lbliştür. Polis meseleyi haber almıı ve dün cesedi çıkararak morga ı 
f Ön~ermittir. KAniye ve kocası kalaycı Mahmut Adliyeye veril~i~-
erdır. Fakir olduktan ve m~zar kazdıracak paralan olmadıiı 1~11 ·ı 

1•vruyu evlerinin bahçesine aömdüklerini söylemektedirler. 

Hüsamettin Bey 
Tavzih Ediyor 

Mütareke senelerinde Pariste 
öf dürülen Esat Toptani Paşanm 
torunu Salih Beyin Arnavutluğa 
kaçmlmak istendiğine, bunun için 
Arnavutluktan Zeyko isminde 
birinin buraya ıeldiğine ve hAdi· 

( DHamı 8 inci ıayfada) 

- Yağ mubarek, yai da şekerden yapılan binaların nasıl 
diğini herkes g6raiiul 

erı-
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Günün Tarihi r Halkın Sesi ]j 
Avukatlık Ve ..... ____________________ ... Gazi Hz. Hakimlik .. 

Adliye Vekileılnln avukatlık 
•• bikimlik için yeni kanan• 
lar ha:ıarladığınl bildlrmlttlk. 
Alaylı avukat ve 11.lklmlerin 
ta.sfiyulne taalllk eden bu 
meıcle de bau hakukçulan
nuz ıu miltalealan serdettlter: 

Rısa Be7 ( Av.ıkat Çakmakçılar 6'&7ilk 
Teni ban) 

- Adliye Veklletinin avu
katlar ve hukuk mezunları hak
kında hazırladığı yeni liyihanın 
bazı maddelerini bugün gazete
lerde gördlim. Evveli fUDU s6y· 
liyeyim ki : Cümhuriyet, ruhunu 
ilimden alan bir idare şeklidir. 
Binaenaleyh Cümhuriyet idare
ainde herkes okuyacak, yazacak 
ve bilecektir. Cümhuriyette alay
lılığm yeri yoktur. Huhuktan 
mezun olmıyanlann avukatlık 
yapamamaları çok doğrudur. Avu
katlıkla hakimliği ayırmak teşeb
büsünü de çok isabetli bulurum. 
Çünki esasen bu iki meslek 
aynlmıştır. Hakimler devlet me
murudurlar. Fakat avukatlar ıer-
best meslek sahibidirler. 

lt 
llebmet Hadi B. (Awkat Meaadet 

Ham 23) 

- Ben kat'i ve hayati ihti· 
yaçlar görülmedikçe kanunlann 
çabuk çabuk değiştirilmesi aley
hindeyim. Kanunlarda istikrar 
şarttır. Hele müktesep haklann 
iptaline hiç taraftar değilim. Hu
kuktan çıkmıyan avukatlann bazı 
terait dahilinde avukatllk etme
lerine müsaade edilmişti. Şimdi 
bunlan avukatlıktan menetmek 
doğru değildir. Yaflm almıı ve 
ıimdiye kadar hayahm bu yolda 
kazanmaya alışmış adamlan ek
meğinden etmek doğru değildir. 
Çünki bu yqtan sonra başka 1 
bir meslek - hele bu buhranla 
zamanda - tutmak çok müşkül 
•e hatta muhal olur. 

« 
lamet BeJ C Şişhane 23 ) 

- Adliye Vekaletinin yeni 
liyihada istihdaf ettiği gayeler 
çok doğrudur. Hukuk talebemiz 
pek çoktur. Bunlann hepsini 
hlkim yapmaya imkAıı yoktur. 
Sonra bir hikimin iki sene sonra 
istifa ederek avukatlık yapma.11 
ve bir avukabn hikimlik istemesi 
bugünkü kanuna göre mümkün
dür. Fakat on sene mecburiyet 
konursa bir mektep nıezunu 
kendisini •e bilgisini yalnra bir 
cihet için hazırlar ve binaenaleyh 
daha mütehassıs hakimler ve 
avukatlar yetişebilir. 

Sabık Kırat 
Sabık lıpanya Kıralı Alfonıuo 

btanbula geleceğini yazmıştık. Sabık 
Kıral Napoliden P ireye hareket et
miştir. Salı günü burada bulunmuı 
muhtemeldir. 

BUGDAY 
Dün Şehrimize 
97 Vagon 
f!_uğdag Geldi 

Dün Anadolunun muhtelif 
şehirlerinden lstanbula mühim 
miktarda buğday gelmiştir. Dün 
gelen buğdaylar (97) vagon ka
dardır. Bu sebeple piyasa bollaş
mıı ve fiatler, perşembe gününe 
nazaran on para kadar düşmüş• 
tür. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre Ticaret Borsası köylü
yil korumak maksadile Ticaret 
Odası vasıtasile İktısat Vekale
tine müracaat etmiş, buğday fi
atlerinin bir miktar yükseltilmesi 
için bazı tedbirler alınması lazım
geldiğini bildirmiştir. Şimdiki 
halde VekAletin ccvabma intizar 
edilmektedir. 

Bir Altın Saat Çalmış 
Meçhul bir yakeaici Beyoğlun

dan tramvayla geçmekte olan 
Madam Rilinyanm çantasından 100 
lira kıymetindeki altın saati ça
larak kaçmıştır. 

Rağbet Fazla 
ihtisas Mahkemeleri için 

imtihan Açılıyor 
Yeni teşkil edilen (18) İhtisas 

mahkemesinin (130) lira maaşlı 
başkatipliklerile ( 100) lira maaşlı 
katiplikleri için ayın yirmi beşin· 
de ıehrimiz adliye dairesinde bir 
mfisabaka imtihanı yapılacakbr. 
Bu imtihanlara girebilmek için 
hukuk menınu olmak veyahut 
elyevm adliye mesleğinde müs
tahdem bulunmak şartbr. İmtiha
na gireceklerin içinde birçok ha
nımlar da vardır. Müracaat 
edenlerin adedi ( 100) den fazla· 
dır. imtihan sualleri Adliye Ve
kiletinden ganderilecektir. 

Bir CUretkar Yakalandı 
Sirkecide Osmaniye otelinde 

oturan Komisyoncu Emin Efendi, 
Beyoğlunda evli bir kadına sar
kıntılık yaparak teklifsiz bir 
tarzda kadmın koluna girmiştir. 
Emin Efendi kadının feryadı üze
rine yakalanmıştır. 

Tutun Satışı 
Avusturya reJısının bu aene 

memleketimizden fiç milyon kilo 
tütün alacakt haber verilmektedir. 

r 
1 Son Posta'nın Resimli Hikô.yesi: 

... ---

Halk Evine Çok 
Rağbet Var 

j KAÇAKÇILIK 
iki Günde 2500 Genç 

Kaydedildi 
Cuma günil bOyük maraslmle 

küşat resmi yapılan ıehrimiz 
Halk Evine karşı büyük bir rağ
bet vardır. Küşat resmi yapılalı 
henllz iki giln olduğu halde 
kaydolunanlann miktan (2500) 
adedine varmıştır. Cuma günü 
küşat resmine gelenlerin 
hepsi kaydolunmak istemişlerse 
de tehacüm dolayısile bunların 

'

Bir Köylü 
Muhakeme 
Ediliyor 

kaydine imkan görülememiş ve 
başka zamana talik edilmişti. 
Bunlar dün de akın akın gelerek 
aza kaydedilmişlerdir. 

Halk Evlerinde en çok rağ
bet bulan şube lisan şubesidir. 
ikinci derecede Güzel Sat'atlerle 
Edebiyat ve Tarih şubesi gel· 
mektedir. Bilhassa lisan şubesi 
için ( J 8) yaşından küçük olan 
birçok talebeler müracaat et
mekte ise de bunların yaş dola
yısile Halk Evine ua kaydedil
melerine kanuni imkAn buluna· 
madığı için bu gençler namzet 
olarak yazalmaktndırlar. Lisan 
kurslan ( 15) marttan itibaren 
başlıyacaktır. 

Bu hafta içinde evin (9) şube
sine mensup aza ayn ayn gün· 
lerde toplanarak beşer kişilik 
idare heyetlerini ve faal komite-
lerini seçeceklerdir. Azası elliden 
az olan şubelerin heyetleri Oçer 
kişiden teşekkül edecc:ktir. Her 
şubeden faal komite seçilen aza 
kendi aralarından birer mümessil 1 
seçecekler ve hunlar da Halk 
Evinin İdare heyetini teşkil edP· 
ceklerdir. 

Ankara da 
Bir Kongre 
Toplanacak 

Şehrimiz Maarif idaresine ge
len malümata göre, önümüzdeki 
tatil devresinde Maarif Müdürleri 
Maarif Vekaleti tarafından An
karada bir toplanbya davet edi
leceklerdir. Bu toplantıda her 
maarif Müdürü mıntakasmın 
Maarif ihtiyaçları hakkında tek
liflerde bulunacak, Millet mek
teplerile, Şehir Yatı mektepleri
nin halka ve öksüz çocuklara 
daha geniş mikyasta faydalı ol· 
ması esasları görüşülecektir. 

Bundan başka her vilayet 
ilk tedrisat müfettişleri tatilde 
vilayet merkezlerinde kendi ara
larında toplanarak mektep ve 

Sah giinü Gebzcden trenle 
gelerek Feneryolunda inen Tay. 
pncıllı Koca Mehmet oğlu Ab
medin üzerinde (42) paket yar
mışar okkalık kaçak tütiln yaka· 
lanmış ve dün muhakemesine 
başlanmıştır. Tutulan zabıt vara
kasına göre, Ahmet tütünleri 
Gebze jandarma bölük efradın
dan Abdüsselam Efendiye okkası 
altmış kuruşa satmış ve paraaım 
lstanbulda almak üzere buraya 
gelmiştir. Ahmet dünkil muhake
mesinde tütünlerin Abdüssel 
Efendiye ait olduğunu iddia 
miştir. Müddeiumumi Sadun Bey 
Ahmedin tevkifini ve jandarma 
Abdüsselam Efendinin de suçlu 
olarak davaya dahil edilmesini 
istemiştir. Mahkeme milddeium~ 
minin talebi veçhile Ahmedin 
tevkifine ve jandarma Abdüsse-
limın ibzaren celbine karar vere
rek davayı 25 şubata talik et• 
miştir. 

Yanan Çocuk 
Dün Yangın Yerinde 

Cesedi Çıkarıldı 

Evvelki gtin Aksarayda tram
vay caddesinde bir yangın 
olmuş yedi yaşında bir çocuk 
yanmışb. Zabıta ve itfaiye yanan 

evde dün taharriyat yapmış, ve ya
nan çocuğun cesedini en llst 
katta, karyolada yatar bir vazi
yette bulmu~tur. Çocuğun vilcu• 
dünün büyük bir kısmı yanmqbr, 
beyni meydandadır. Taharriyat 
esnasmda T opkapı tramvaylan 
bir saat kadar durdurulmuştur. 

Kadın Dedikodusu 
Cihangirde Şnkril Bey apartı

manında oturan Madam Artemis
ya bir dedikodu yüz~den ayni 
apartımanda oturan Madam 
Attinayı dövmUştur. 

muallim kütüphanelerinin tesisin

den ve mekteplerde vilcude ge
tirilen talebe kooperatiflerinin 

faaliyetlerinden alınan neticeleri 
görüşeceklerdir. 

Reisicümhur Hz. dün Dolma· 
bahçe sarayındaki dairelerinde 
meşgul olmuşlar, öğleden sonra 
da Boğaziçinde motörle bir ge
zinti yapmışlardır. 

Yine Vapur Meselesi 
Seyl'iıefain idareıile bütün TOrlı 

•apur kumpanyalarının birnraya 
getirilerek bir anonim inhisar tirketi 
tqkil olunacatı haberleri ısrarla 
tekit edilmektedir. 

Tohum Kongresi 
Dlhı Ankara da ziraat Vekili 

Muhlis Bey, tohumların ıslahı 
için toplanan kongreyi açmıştır. 
Kongre, zirai istihsal noktasın
dan çok mühim bir rol oyniyan 
tahum meselesini halledecektir. 

lnhisarlardaki Mütekaitler 
Baaı Malmüdürleri, lnhisarların 

bir •ekllete rapta üzerine buralard• 
çahfan mütekait memurların tek:ıilt 
maqlar•nln kesilmesi lazım gelece
tini ileri sürmü~lerdir. Defterdarlık 
meseleyi Maliye Vekaletinden sor· 
muıtur. 

İthalat 
Yeni Liste Resmi Gazetede 

intişar Etti 
Ankaradan bildirildiğine gört 

G~Gncü lthalit liatesi dünkQ ı esmt 
wazetede lnti,ar etmiştir. Liste ile 
Deırolunan kararname eaki kararna· 
meye nazaran ba:a:ı yeni hükümleri 
lbtin etmektedir. 

Ziraat Bankasının inkişafı 
Ankara, 20 - Son zamanlarda 

lnkltaf yolunu tutan Ziraat Bankasının 
daha müamir sahada çalışmasını te
min için bankanın Ziraat Vekaletine 
raph düıünQlmektedir. 

Ekişrıres Geldi 
Kabakça ,Je Sinekli arasındaki 

tren hatb fırbna yüzünden bozul
mq ft evvelki günkü ekispres ı\ele
meaıi.tti. Hathn l.- kısmı tamir ediJ. 
ditindcn ekispres dün sabah Hat 
6 da plmiştJr. Diğer poıta trenle
riaia iatiaaou da iade edilmittir. 

lzmirde Yeni Tevkifat 
lzmir, 20 - Komünistlik 

hakkındaki tahkikata devam 
edilmektedir. Yeni tevkifat 
vardır. 

Şeker Meselesi 
Ankara, 20 - Şeker fiRhnın .... 

bepıb oluak yilkıelmeai Ankarada 
alika uyandırmı~tır. lktısat Vekaleti 
bu iti• meırul bulunmaktadır. 

Edirnede Kış Ve Kar 
Son gelen haberlere göre 

Edirne ve havalisinde şiddetli 
bir kar hrtınasa hüküm sürmek
tedir. 

Şehir Meclisinde 
Şehir Mediıi dün öğleden ıonr~ 

toplanmı,, Belediye bütçesinin 931 
ıenelll kat'i heaap cetvelini tetkiı. 

etmittir. Yarınki içt'mada beş sene· 
lik proj"ram mllzı:ıkere edilecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey . ' Ve Tütün lnhisarının Esra_rı 1 

1: Tütün taciri - Hasan Bey... Bak 
sana tütüoa dair hot bir hikaye anla

tavım 

2: Tütün taciri - Biliyorsun ya.. Ge
çenlerde, An.karada tütün kongresi top
landı. 

3: Tütün taciri - Biz bu kongre için 
İnhisardan ban malümat istedik, u Dev

letin esrandır, veremeyiz! " demesin
ler mı7 

4: Hasan Bey - Allah Allah... Te

vekkeli değil, İnhisar cıgaralan başımı 
döndllrüyor: Demek ki bu tütünler es
rarmıt ba? 
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Hergün 
Münderecatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. 

Yirmi Beş Bin Çin 
Gönüllüsü Silah 

Başında 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

taarruzunu püskilrtmek için mev· 
zi almıştır. Kanlı bir muharebe 
cereyan eden Şapey civnrında 
müthiş gürültillerle bir infilak 
olmuştur. infilakın sebebi ve ne
ticesi henüz meçhul olmakla 
beraber koyu kızıl alevler bu 
bavaliye ürkütücü bir cehennem 
manzarası vermektedir. 

Londra, 21 (Hususi) - Şang· 
haydan her dakika son Japon 
taarruz.una dair tafsilat gelmek· 
tedir. Son malumata göre Vo
ıung iıtikkimları civarında ha
rekatı harbiyeye ittirak etmek 
üzere pusu kuran bir Japon 
müfrezesi esrarengiz ıekilde or
tadan kaybolmuttur. Bu müfre
zeden don aabahtanberi bir tek 
haber alınamadığı gibi izine te-
ıadüf imklıu da bulunamamııtır. 

Yine Sahnede 
Salnameci Mahmut Saim 

Efendi Takip Ediliyor 
Birkaç defa dolantlmcılık cür

ınünden mahkemeye verilen sal-
llameci Saim Ef. hakkında yine 
takibata başlanmıştır. Bu seferki 
bAdise şudur: 

Mahmut Saim Ef. nin (Askeri 
tarih) ismindeki bir kitabı yük
•ek fiatlerle bazı müesseselere 
&attığı haber alınmış ve takip 
editruiştir. Neticede annesi tara• 
fmdan bu kitabın Beşiktaıta fab
rikacı Mehmet Nuri Beye satıldı
lı görülmüı, clirmll meşhut ha· 
linde yakalanmışbr. Kendisi de 
aranmaktadır. 

Siyasi Buhran 
Fransız Kabinesini M. 

T ardiyö Teşkil Etti 
Paris, 21 (Hususi) - Kabi

neyi teşkile memur edilen M. 
Pen!öve kat'i bir muvaffakıyet· 
ıizliğe uğnyarak bu işten vazgeç
nıiştır. Reisicümhur M. Dumer 
kabine teşkili vazifesini son da· 
itikada eski Bq•ekil M. Tardi
Jöye vermiştir. 

Paris, 21 ( A. A. ) - M6ıyö 
Tardiye> yeni kabineyi tqkil 
•azifeıini kabul etmif ve kabiae
ri teşkil eylemiştir. M. Heriya 
•e radikal sosyalistler kendisil_, 
teıriki mesaiden istinklf etmittir. 
· Yeni kabineye b&.Jlıca fU ze· 
•at girmektedir: 

M. laval, Piyetri, Flanden, 
follen, Katala, Reyno, Fulon, 
;l, Şaped6len, Ruıtan, Şovo, Peç. 

erro, Riş, Jeral Gemiye, Bilezo. 

Tal ebelerin Nümayişi 
Pariı, 21 (A.A) - 1000 ka· 

~ar ~~lebe dnn akşam, Ayan 
l>"~~.lısı önünde nllmayiş teşeb· 
b usunde bulunmuşlardır. Poliı 
unları dağıtmış ve 20 kadar 

t~v ,jfat yapmıştır. 

Bir Facia Mı? 
b. Lirnana g elen malümata g&re 
ırkaç gün evvel Marmarada 

~rtanaya tutulan lnebolulu Ahmet 
aptanın odun yllklü motörU 

batrnıfhr. içindekilerden haber 
Yoktur. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi * Cemiyette Ahenk 1'-

• 1 - Kanun bir ihtiyacın 

mahsulüdür. ihtiyaç mah;ulü ol

mıyan nizamlar unutulmaya mah
kflmdurlar. 

2 - Hayat, değişen bir alem
dir. Onun tahavvülü faaliyetini 

tanzim eden nizamların da değiş

mesini icap eder. 

3 - Hayatla beraber yilrümiyen 
kafa ve onun mevludu olan esaslar, 
nihayet anarşiyi intaç eder. Muvaze
neli cemiyet1er, bu umuml ahengi 
temin edebilenlerdir. 

• 
TELGRAF HABERLER/ 

Şanghay Harp Meydanı 
Cehenneme Benzedi 

- - - --------- ----------
Japon Donanması Top .1.\teşi Altında 

Şanghay, 21 ( A. A.) - Japonlar, 
şayanı dikkat tehlikeleri istihkar eden 
bir şecaatle döğüşmekte olduklan gibi 
Çin kuvvetleri ve bilhassa Çelik miğfer
ler taşıyan Çankayşekin milli muhafız 
kıt'aları dakahramanlıklannın delillerini 
gi)sterecek surette çarpışmaktadırlar. 

insan zayiatının miktarı henüz malum 
değilse de fazla olduğu muhakkaktır. 

Japon ileri harek~bnı takip eden Röy
ter muhabiri Japon yaralılarile dolu bir 
çok kamyon ve otomobiller görmüştür. 

Voşung kasabasının bulundutu geri 
işaret eden enkaz yıgınları ve harabeler 
üzerinden duman bulutları yükselmek-
tedir. Japonlar dün akşam ve gece 
Çin mevzilerini mütemadiyen ateş 
altında tutmakta devam etmişlerdir. 

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

Bu Sabah Daha Şiddetli 
Bir Taarruz Başladı __ .....__. ____ 

Şanghay, 21 (A. A) - Cu- dört maktul verdiklerini ve ı larından Japon donanmasına şid-
martesi akşamı saat yirmi ikiye birçok yaralılan olduğunu resmen detli bir yaylam ateşi başlamıştır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Kafa 
Harbi 
Var! '---------P. S. 

Düşman: Kafasızlık. 
Mücadele ordusu: Bütiln oku· 

yanlar. 
Sağ cenah: Halk Evleri. 
Merkez : Devlet ve Maarif 

Vekaleti. 
Sol cenah: Hususi teşekkül-

ler, matbuat, kitap sevenler V. S. 
Silih: KaJem. 
Cephane: Mürekkep. 
Mermi: Yazı. 
Çevirme hareketi: Sağ ve sol 

cenabın birlikte, hesaplı ve şuur
lu hareketi. 

Harp meydanı: Kafaların içi. 

* Bütün matbaa makineleri, bü-
tün çarblar, dönünüz! Kafa harbi 
var! Zafer, gayet basit olan ıu 
sözü herkesin anladığı gündlir: 
"Bilmek, bilmemekten iyidir!,, 

Ve zafer, muhakkaktır. 

lhUsas Hüimleri Geldiler 
lıtanbul ihtisas mahkemeleri 

hlkimliğine tayin edilen Refik, 
Mtıddeiumuml Muzaffereddin Ye 

Reşit Beylerle müstantiklerdea 
Hakkı Bey tehrimize gelerek diba 
adliyede hazırlanan dairelerinden 
vazifelerine bqlallllflardır. Yeal 
hlkim ve müddeiumumiler dlln 
toplanan evrakın teselltimile mq
gul olduklan için dün adliyeye 
verilen kaçakçılık davalarına hi
kim vekili Kudretullah Bey bak
mıştır. 

Şüpheli Bir O'Um 
Pangaltıda bir bahçede çalı

şan Hamparaum isminde biri diba 
üzerine fenalık gelerek burnun
dan kan bopnmlf ve derhal 
ölmnıtür. Bu lSlüm ıtıpheli g6-
rlllmiiftür. 

Maskeli Balo 
Aero kHlpte :bu aktam maakeU 

bir balo verilecektir. 

Memlekette doğru Japon topçusu yeniden beyan etmektedirler. Şangbay, 21 ( A.A ) _ Cu· 
ateşi kesmiştir. japonlarm cephe Çinlilerin zayiatı meçhuldür. · 1,.. Halk Evlerı· Her Tarafta. 
kuvvetlerini tardetmek ve taar- Japon kıtaatı Çinliler tarafından martesı a~amı saat on buçukta 
ruzlarının ikinci safhasına başla· çevrilmediii gibi hiçbir noktada Voşung istibklmlarının toplan Büyük Merasimle Açıldı 
mak için sabahı bekledikleri da ihata tehlikesine maruz kal- Japon harp gemileri üzerine ke- Diyarıbekir, 20 ( Hususi ) -
anlatılmaktadır. Japonlar yalnız mamıştır. Vqung Çin iatihklm· sif bir ateş açmıştır. Şehrimizde Hallı Evinin açılma 
==-=::ı========~""'="',,_,,,========-======-=====-=-=....--=-·=-===-~----....... --~====-=--.,,;,.__:._.____________ rreımi dün, tbrahim Tali Beyle 

Arşit Yagıv ~Fırtına San'at Kredisi memurin •• halktan mllrekkep 
azim bir kalabalık huzurund&. 

Dün Millet Meclisinde Bu Ve Kar lkbsatVekiletiYeniBanka- yapılmııtır. Bu vesile ile Vali 

Mesele De Halledildi Faciaları nın Esaslarını Hızırlıyor Faiz ve Asayiı Şubesi Mftdllrl 
Ankara, 21 ( Hususi ) - - - Ankara, 21 (Husuıl) - Sa· ŞükrüF Beyler birer nutuk söyle--

Millet Meclisi dnn toplanmıı. Yollarda Donarak nayi ve Maadin Bankasının ilga- mif, eyzi Sacit ve Muallim Ra-
araşit ve bindiatan cevizi yağları sile san'at sahiplerine kredi gıp Beyler birer fİİr okamuşlar-
hakkındaki bir sual takririne Ölenler Var verecek bir (Sanal Kredi) banka- dır. Eve iki y&zden fazla srenf 
lkbsat Vekili Şeref Bey cevap 111 teıkili etrafındaki cereyan aza kaydolunmaştur. Kayit de-
vermit ve bu sene yeni bir Bitlis, 21 (Hususi) _ Son kar kuvvetlenmektedir. tktıaat Vekl- vam etmektedir. 
şekil alacak olan teşviki sanayi fırtınası facialarla nihayet buldu. Jet; bu mesele ile meşaııl ol- * 
kanununun muafiyet kısmına olmaktadır. Oij'er taraftan muhabirlerimiz 

· " k *- ır. ı Sogu· kların şiddetinden bir kici araşıt yagımn onmıyacaısanı suy e- F T l•mir, Denizli, Van, Konya ve 
A 't " · donarak 61di1. ırtına dindinl • miştir. raıı yagının yenne mem· a• !anması y&ınnden beş kişi ve Eıkifehirde de bftyük merufmle 

leketimizdeki tohumlardan çıkarı- için yollab ~krar •ç;ldı. h yirmi hayvan ezilerek ölmUıttır. Halk EvlerillİD kllşat resmi ya-
tacak diğer yağlar kullanılacaktır. Diyar e ır poı ası ayvan- B i d da k pılch~Di kısa telaraflarla bildir-

larla ve Mut tarikile geldi, kezalik u c var a çiğ tehli e8I mlf' le•rdir·. H•• tar.afta .... kay·.11 
Yunan Hariciye Nazır• 

Marsilya. 21. - ( A. A. ) -
Yunan Hariciye Nazın, buraya 

gelmittir.Mumaileyb, evvel& Parise, 
oradan Cenevre'ye gidecektir. 

l d b nl 1 l' Yardır. lki g&ndenberi bava ... -- ur yo cular a ayva ar a ge ıp git- ne hararetle devam ediliyor. 
miye baılamıılardar. Mu, yolunda karsız ve fırtınasızdır. 

1 
da bir kişinin donarak öldüğü Grip salgını bittiği için mO- Erzorum Meb'usu Asım 
haber veriliyor. Ercişe giderken cadeleye nihayet verilmek Oze· 
kaybolanlar bulu~muştur. redir. Beyin Bir Tavzihi 
Gilzeldere cihetınde çığ yuvar· NiY AZJ YILMAZ 14 Şubat tarihli nüıhamııd 

b• 1 
Erıurum me uıu Asım Beyin te il 

İSTER iNAN, İSTER İNANMA! 
· t' · r· · " masunıye ının re ı ıstenildil}'ini yaı· 

mıttlk Aıırn Bey ı:neıeleyi fu ıekilde 
tavıib etmektedir: 

Konyadan bildiriliyor: 
"Konya Meclisi Umumiıi, 1932 maarif bütçesinde 

(200) bin liralık tenkihat yapmıya karar vermiştir. 
Mevcut bütçe (SOO) bin lira olduğuna röre, viliyet 
maarif bütçesi (300) bin liraya iniyor demektir. Bu 

taaarrur Konya vlliyetinde (200) muallimin açılda 
kalmasını icap ettirecektir. " 

Mecburi tahsll ıisteminin tatbik edilmesi için çalı
fılırken, •e taurruf e1naa1nda en ıoo miiracaat edile· 
cek kısım maarif olmak liıımrelirkeo, Konya Villyeti 
Umumi Mecliıinin bu kararını biz hayretle okuduk. 

iSTER iNAN, iSTER /NAN.MAi 

.. Büyilk Millet Mecli•I Zabıt 
Kalemi ikinci Mümenizlerinden 
Ekrea1 Efendinin bana icraen tahsi
line ıririıtigirn 300 lira borcu vardır. 
icra Ekrem Efendinin maaıına haciı 
koymuştur. Ekresa Efendi de bundan 
mutber olarak aleyhime bir hakaret 
davası ikaane etmittir• Meselenin ıç 
yüail bundan ibarettir efendim.. 



4 Sarfa 

r Gençlik l 
Gezmek 
• 
ihtiyacı 

Gençlik, gezmek, oyaamak, 
koımak :ve aülmek devresidir. 
Fak at gençler gezmiyor. Kahveleri 
tercih ediyorlar. HJllbuki ev ve 
kahve, insanı tabiattea uzaklaştı· 
ran şeylerdir. 

Diyeceksiuiz ki mevsim kış 
•e ban soğuktur. Hayır, tabiat-
te kış ve yaz arasındaki fark 
aadece hararet derecesinin azlı· 

jından veya '-okluğundan ibaret
tir. Hayat arayan bir genç.lik için 
kış ve soğuk, bir mazeret aayıJa
aıaz. 

Kahve peykelerine sıralanan 

.,ençlerin orada teneffüs edecekleri 
ılık bava, hiç şüphe etmeyiniz ki 
çimensiz: ve yapraksız muhitte 
içecekJeri karlı nefeslerden da~ 
ha muzırdu. Kahve peykesi 
bedbin insnanlamı çöktüğü yer
dir. istikbali kucaklamak için 

çalışan ve uğraşan gtmçlik, tabi
ati ihmal etmemek mechwiyetin
dedir. Tabiat fifa verir~ .laayat 
verir, ümit verir ve nihayet 
Jıerşeyi werea tabiatin clmert 
ağuşuna ablmak ihtiyacım duy
mabyız. 

Geniş dmlükleYe, dağ yamaç
larnaa yığılan beyaz karlar, bir 
tek insan ayağile çiğnenmeden 
eriyip gitti. Kar Ze"Jkini tatmadık. 
Gençlik için yaa ve kış ..farkı 
yoktuı 

Boş vakitlerimizde, tatil gün· 
Jerimizde daima ıellirdeıı dışan
,. çıkmak, gezmek, il ep gezmek 
ft tahiati içmek ihtiyacım duy
mak mecburiyetindeyiz. 

Burada fertlere kabahat yiik
Jetmiyeceğiz. Fakat fİddetle it
ham edeceğimiz m6e1&eseler de 
yok değildir. Gençliği gezüme
mek hususunda ıen bnyük günah
kArlar spor klüpleridir. 

"Bu havada futbol oynan· 
mu.,, Diye &ençleri evlerine ~e
ya kahyelere götünnek günahbr. 

Spor klüplerini idare eden
ler gençleri ' 'topla gezdirme~, 

denilen terbiye sporuna ahşbr
madarsa, :memleket ~abına 
en büyük günahı işlemiş olll1"
lar. Ve onları gelecek 11esil hi~ 
•fetmiyecektir. 

Uşakta 

Avcılar Büyük Bir Sürek 
Avına Çıkıyor!ar 

Uşak, ı 9 ~ A A. )- Boyllk 
•llrek avuaa ittirak edecek olan 

telariaiz •~an llnımldanm 

Hnnal etmi"erdir. Ba hafta lçln
de ava çıbcakLarcLr. f 

Ceza MWıakftlderi 

Usulti Keunu 

Vasfi Rqit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

. 

cildi çıkmıştır. Bu ciltte birind · 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeplir ve fiati daha ucaz
dur. Ese" ince kijıda basıldt
ğından hacmi de ıküçiilmüftür. 

Fiaü ( 200 ) kuruştur. 

SON 'POSTA 

T 
. ._ ______________ ._.~------------------------..-.Büyüme 

Kilis Himmet Bekliyor 
Belediyenin Harekete 
Faaliyet Göstermesine 

Kilis, (Hususi) -
Bizim (Kilis) bol-
luk itibarile bil-

hassa f8rl4 " 
cenup kasabalar 
arasında birinci 
safta gelmekte
dir. Kasabamı

zuı bazı tarafla
n ufak ufak te-
pelerle çevril-
miştir. Diğer 

tarafları da g<S
zün alabildiğine 
manan dümdh 
ovadan ibarettir. 

Geçmesine, 
İhtiyaç Var 

Buounla beraber 
bazı zamasalar 
sokakların hiç 
temizlenmediğini 
görmek çok müm
kündür • Yani 
kasabamız ıehir 
işleri ııoktasın
dan halam husu-

sunda çok himmet 
istiyor. Tek keli· 
me ile anlatmak 
lazımgelirse diye
bilirim ki Kilisin 
servetine niabet· 
fe bakımı -.ok· 

Kasabamızın ziy
net noktasından 
zikre pyan bir 

Gün.ıti bir lıaflada Ki/işin ıımumi görünü;ü 

ıandır. Beledi
yemizin biraz ha· 
.rekete gelmesi 
aeticesinde teh-

hususiyeti yokh&. de orta mektep faaliyette bulu· 
Esas itibarile bir ziraat metil· nuyor. Halkın okuma hevesi 

lekeli olan Kiliste en ziyade ye- şayanı dikkattir. Talebe adedi 
tişen mahsul zeytin ve üzümdür. binden %İyadedir. 
lstihsal olunan laububat ballan Fakat şwıu da itiraf ede-
ihtiyacına kafi ıelecek derece- yim ki bizim kasabanın en 
dedir. ziyade himmete muhtaç olan tarafı, 

Kasabamız maarif bnusunda belediyesidir Belediyemiz .liumgel
geri kalm11 denemez. Bugün tam J diği ıekilde faaliyet gösterme
tqkilatlı beş ük mektep Ye bir mektedir. BW"ada ıokalcla.r dardır. 

rımızın temizlenip güzelleşmeme

sine imkan ,!'Oktur. 

Sıhhi Taziyetine gelince; b41-
rada umumi denecek derecede 
bir hastahlc yoktur. Yalnız bir 
ktsım halk göz hastalığına müp
telldır ki alikadar memurlar bu 
hastalıkla müca~le hususunda 
ciddi gayret göstermektedirler. 

H. 

Güzel Aydın 
• 

ilkbahara 
Kavuştu , 

l Bandırmada Kış Günleri 
Eğlenceli Geçiyor 

Aydın ( Hususi ~ - Bir baf
tadanberi havalar dbelmif, tid
detli soğuklardan eser kalmam11-
br. Son günlerde yağan bol yağ
murlar halkın yüzünü güldUrmll1t 
çiftçiler kuraktan çatlayan tarla
larmda çalışmak imkanım bul· 
muşlard•r. Arbk ilkbahar tam 
manasile gelmiştir. Meyankö1di \ 
çıkan yerlerde de hararetli bir 
faaliyet vardır. Amerikan (F orbes) 
kumpanyasının meyankökü aabn 
almak noktasından bu .ene bu 
bavaliye ( 900 ) bin lira kadar 
para bırakacağı tahmin ediliyor. 

Soğuklar burada yalmz por
takal ağaçlannı müteessir etmiş
tir. Kırağı tesirine maruz ka\an 
Suftanhisar portakallannm lezzeti 
kaybolmuştur. Bunlann 8 • 10 
tanesini be§ kuruşa alıyoruz. 

izmirde 
Rıhbm Şirketi Memurlan 

Tebdil Ediliyor 
lmıir ( HuSllll ) - Rıbtm 

Şirketi •uiistimali talıkibbu de-

Bandırma, ( Husust ) 1 
Günlerden beri yağan kar ilk 
günlerinde Band.irmamızda halkı 
üşütmfif, fakat bcrşeye çabuk 
ah~n insanlar, kıııo da bu 
soğuk günlerinde vakitlerini 
kahve peykelerinde boı geçir
miye isyan ederek kendilerini 
aokağa atmıflar ve karlar ara-
11nda eğlenceler tertibine ba,. 
lamışlardır. 

Bu meyanda ıeee toplanma-

Elazizde ı 

ıannda kar helvatan yapılmakt~ 
masal ve hikiye söylenmektedir. 
Fakat en eğlenceli şey evlerde 
ketenhelvaları yapılmasıdır. 

Gönderdiğim resim buradaki 
kı~ eğlenceleri hakkında karilere 
bir fikir verebilir. Resimdeki 
ıençler Paşa mahallesi sa'klııle
rindendir. Bu gençler her zaman 
devam ettikleri Yıldız ,ay~ 
aanm önünde karda -bir •JI 
heykeli yapm.şlardar. 

B. JK. 

Grip Salgını 
YUI edilmekteclir. Memurlardan 
bqkitip M. Bo.ici ile kasadar 
M. Knann ftnfderine nihayet 
verilmiştir. MtUekait Miralay irfan 

Kann Fazla Yağmasından Buısada Ölüm Vak'alanna 

Bey bqkltipliğe ve mlltekait Mi
ralay thsan Bey de yez11edarLğa 
tayin otwımuşlardır. 

Bir Batmda Oç Çocuk 
.Eskişehirde hava memarlann

dan Ahmet Ef. namında bir zatin 

refika11 üç çocuk doğtwmtqtur. 
Çocaldann ikisi erkek, birisi kız 

olup her Uçü de gtirbllz ve aıh-
battedir. Miniminilere uzun 
mes'ut 6mürJer L 

Yollar Kapandı Sebep Oldu 
Elim ( HU11USI > - Son tıGo- Barsa ga:Eetelerinde okuchk: 

lerde civara n ,ehrimize pek .. Haber aldığımıza nazarn 
fazla kar yağınıfbr. Bu sebepten bayramın birinci. güııilndeıı bugll-
yollar kapanmıf, Malatya ve ne kadar şehrimizde gripten 
Dıyaribekir ile posta nakliyab 6lcnlerin miktan 25 tir. Grip za-
bin müşkllllt içinde temin edile- türree ile ihtilit neticesi ölüme 
bilmiştir. Nakliyat yalnız beya-ir- aebebiyet vet"mektedir.,, 
lerle yapdmaktadır • 

Bahkesirda Bir Yandgm 
Perşembe güntl . Balıkesirde 

bir yangın çıkmış ve Mithat 
Paşa mektebi tamamen yanmış, 

kuriarmak miimkUn olmaanşbr: 

Muğlamn Varidatı 
Muğla, 19 ( A. A. )-Umumi 

Meclisin dünki içtimamda büt• 
çenin varidat kısmı kabul edil
miştir. Kabul edilen varidat ye-
ldmu 431225 liradır. 

(Neşvünema) 
fnsan lıayabn ilk yirmi 

RDSİnde büyür.; fakat 
reeeleri yaşa, memlekete, 
Ye içtimai şarüara giiıre değİfİ'• 

insanın dünyaya geldiği .., 
en çok btlJiim'üf olan tarafl 
sonradan ea .az inkişaf ede 
lerClir. 

Ba'D çocuklar (t4-l6) ya 
nnda fazla büyürler; çocuklar 
yqında, ıonradan alacağı bo 
ya.nama, yedi yaşında ilçte ik. 
ne, on yaşında da dörtte ü 
dahil olur. Fakirler,, :zenginlerd 
daha ağır büyürler. 

Aşağıdald cetvetde bir y 
tan otuz yaşına kadar insa 
her ıene ne kadar büyüdü 
gösterilmiştir: 

Bebekmin Boytannm Böyüsn 
(Dojumdan J 2 inci Aya Kadar 

Boy 
.CSO ·ıa SOO:mlllınctre O, 

t bılci aynı aonunda 4901 ll ~SO 

2 " ti il ~30 il 580 
" 
" 

12 " .. " " 701 ti - " 
1 Ya,mdan 30 Yaşına Kada 

Boy Büyümesi Cetveli 
Har ısen ~ 

v., Boy bov mlktart 

ı iueı T•ıt sonu o,700 nı o.~o o,oot 
2 ,, ,, ,, il,SJO " o,900 o,ıoo 
3 iinci ,., ,, ıQ,t.ıJ ,, l..~711 o,• 
• "' .., ,, o,CJJs ,, ı.ms o,o/lt 
S IDCf ., ,. 0,995 ,, 1,<095 O,Ol/I 
' 1119anda ) ,00'0 o~ 

16 ,,, l,!i&O 0,056 
20 " ı.660 0,025 
2S ,, ı,680 o,004 
so ,. 1,6ss o,ooı 

Tabii büyümenin şartları -
Yap göre münasip tarzda gıct. 
almak: hk on iki ayda sütle, 
daha sonralan kafi mik tarcl• 
taze zerzevat ve etle beslenmek:; 
odacla bol hava atmak ve bedeııt 
hareketleı· yapmak. 

Biigüme giiziinden bu.hranlar 
tHJ hastalıklar - Büyüme yil
ziindea oyluk 1•er1erinde sekil 
on gün süren hafıf ağrılar, sızı" 
lar, ka?p çarpınlaları, baş ağrı .. 
lan, nöbetler r.uhur edebilir. 

Yediden on dört yaşına kadat 
arkadaki (amudu fıl·ari} kennl<leri 
mukavemetsizdir. Bu ya:llarda 
vncuaüo sikletini b ir tarafa fazl• 
vermekten çekinmelidir. Y ksa 
çocuk biçimsiz ve kambur olur. 

Akşehirde 
Bazı Genç\er iskambile 

Fazla Dadanmışlar 
Akşehir ( Hususi ) - Kasa

bamızda sinema -ve saire gibi 
1'er tlriii eğlmce vU1taS1 o!ma-

.... rağmen bir k1sım ha1k •• 
bazı gençle!' son gönlerde kalı
.dere ve iskambil oyun1ann• 
fazla daciaa11J11lanhr. Kasabam ... 
zm 765Stiükkimndan kırk tanetİ 
kalıwedir. Bu kahvelerde hcrgüll 
ubehtan akpma kadar p oker, 

prafa gibi oyunlarla vaktt geÇİ .. 
riiyor. 

Konyada Ekmek Fiatı 
Konyada ek ek fiatlar art' 

mqhr. İkinci n el; i ekmeğe bıf 
kuruş zam ya ı arak 6 . ' ı rtJf 
fiat tespit edil ıiş ir. U 1 cli 

nevi ekmek ise 4 buçuğa ç ık11.
nlmqtır. 
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Siyaset Alemi BABB L B 
. '\ 

Gönül 1_şl_e_rı_· _I 
Hindenburg, 
Milliyetperverler 
Ve Sosgalistler 

a..---------~!.lm!§I------------~ Kızlar Mı 
Tahdidi T eslihat Konferansı Sönmek Daha Kıskançhr, 

Kassel 20 - Tunç Cephe 
1 . d k. s~ın. ~ ı Cümhuriyetperver ce-

Lenevre, 20 - Bugünden iti
baren Tahdidi T esli hat Konfe-

Erkekler Mi? 
Üzere Olan Bir Kandile Benziyor ıeıki~i·:1m.:1~i·t~İy•ç•.c;;!: 

~ıretiniıı Kasselde yaphğı bir 
ıçtımada sa bık Sosyalist nazırla
nndan M. Solman sosyal demok
ratlaruı reisicümbur intihabı me
selesindeki noktai nazarlarını ve 
•aziyctlerini tarif ederek J 925 te 
milliyetperverlerin intihap ettikleri 
Hindeııburgun onlardan pek çok 
yüksek bir siyasi kiyaset göster
miş olduklarıoı sCSylemiştir. Sos
yalist hatip, Hitler gibi bir ser· 
ıüzeştcu önünde reylerini kanunu 
uaain.iıı hadimine vermelerini sos
falistlere tavsiye etmiştir. 

Tahdidi Teslihat 
Konferansında 

Cenevre 20 - Tahdidi T esli
laat konferansında söz söyliyen 
Meksika murabbası memleketinin 
her türlii taarruzi silahların tah
didine muvafakat edeceğini ve 
Lebistanın manevi tahdidi teslihat 
hakkındaki tekliflerini teveccühle 
karşıladığım beyan etmiştir. Umu
mi müzakereler yann bitecektir. 
Bu takdirde divan, mesaisinin 
mabadini salı ~nii tetkik ede
cektir. 

irfanda 
intihabatı 

Düblen, 20 - lrlanda intiha· 
'•ti mOnasebetile fırkalann bu· 
rtln ôğle üzeri vaziyeti şu idi: 
litUcümet taraftarlari (45), cüm
hariyctçiler (61 ), müstakiller ve 

'iftçiler (15), amele ve müstakil 
amele (9) azalık temin etmişlerdi. 
Cttmhuriyetçilerin kazancı ( J ı ) 
aıalıktır. 

Amerikada Krediler Meselesi 
Vaşington, 20 - Ayan Mec

lisi, kredilerin inkişaf Ye geniş
lemesine ait kanun projesini ka· 
bul etmi~tir. 

Japonyada 
intihabat 

Tokyo, 20 - 1925 senesinde 
teais edilen umumi intihabat 
llSulü veçhile bugün japonyada 
intihabat başlamişbr. Seyukey 
Lrkaaının (24), Muiseyto fırkası
lluı da ( 12) azası rakipsiz olarak 
intihap edilmişlerdir. Bunların 
arasında ilk defa bi,. Koreli 
"'1lunoyor. 

ran.sı şaşaasını kaybetmiş, sön
mek üzere bulunan bir kandil 
haline gelmiftir. On beş gün 

enel açılan umumi müzakerenin 
bu sabah nihayet bulması muh· 

temeldir. isimlerini kaydettiren 

beı alta hatip kalmışhr. Fa
kat F ransu: be yetinin bulun
maması ihtimali umumi mesai 
encllmeninin mesaisine imkAn 

bırakmıyacağından konferans me-
mesaisini tehir etmiştir. 

Vaşington'un ölümftnün yıl 
dönümü olan pa%artesi günü 

konferans içtima etmiyecektir. 

Konferans, salı günü umumi 
mlbakereleri kapatacakbr. Çar

günft muhtelif tahdidi teslihat 

teklifleri karşılaştınlacaktır, bu 

encllmenin önüm6zdeki perşembe 

gilnü içtimaa başlıyacağı ve içti

malarm 2 marta kadar devam 
edeceği kunetle muhtemeldir. 

O tarihte Çin-Japon mcsele
lelerile iştigal etmek üzere Ce-

miyeti Akvam Büyllk Mediıinin 
içtimaa daveti mukarrer oldu-

ğundan mcaaine fasıla verecektir. 
Tahdidi teslihat konferansmin, 

Cemiyeti AkYam Meclisi Kebirine 

istihale edebilmesi için ismini 

değiştirmesinin kafi olduğu söy
lenmektedir. 

Uzak şark vakayii ve bunla
nn vahim neticeleri, Cene'tTe 

afakına ağır bir endişe halinde 
çökmektedir. Japon taarruzuna 

birkaç saat kala Cemiyeti Akvam 
Meclisinin aktettiği celse hazı-

runda derin bir heyecan uyan· 
dmmştı. 

Umumi fikre göre, 3 Mart Mec
. lisi Kebiri, Cemiyet Akvam mec-

lisinden birıey yapması muhtemel 
olmadığı merkezindedir. 

Alman 

Bütçesinin Açığı 
Berlin 20 - Maliye Nezare

tinin bir tebliğine göre Al-
man bütçesinin açık yekunu 
( 1, 187,300,000) marka baliğ 
olmuştur. 
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lıibirnc kira vereceğim. Bana beş 1 Beş kuron ha.. Allah yardımcın 
altı kuron ikraz edem,uımisiniz? olsun. Başlamışken bütün halk 
\' alnız birkaç gfin için... Bana lokantasının veya Akerde bir 
taktile de bir hizmet yapmıştınız. sayfiycnin hisse senetlerini de 

- Hayır, hakikaten mümkün istiyebilirdin. 
deği, Jons Olai, cevabını verdim. Bu beş kuron düşüncesi 
!iandi değil, belki sonra, belki beni gittikçe daha fazla güldü-
oğleyi müteakıp mümkün olur. rüyordu. Beş kuron.. Ah f Ne 

Ve sallana sallana odamın iyi ! . Kendimi gittikçe ar• 
llıerdivenini tınnandım. Kendimi tan neş'eme terkettim. Fakat 
J t v burada mutfak kokusu vardı. 
la

a agıma attım ve gülmiye baş~ _ 
dun. Tam adama rast gelmiş- OğJe yemeğinde yenecek taze 

ti111. Fakat bereket versin mak~ kotletin kokusu geliyor9u, bu 
ladınıı söylememiştim, hiç ol- mide bulandıncı kokuyu defede-
lllazıa ıerefimi kurtarmışbm. rek odayı havalandırmak için 

Bu tetkik size gösterecektir ki, 

~ ~ 
· · kız çocuklar, erkek çocuklara 

· ~- nisbetle daha kıskançbrlar. Kıs 
~ ) ' - ~,..:..~ . . çocuğu, daha küçükten kıskanç 
~. '-~~ büyilr. Evvel! sevdiklerini kas-
~ kanır, sonra oyuncaklannı kıs-

-'. ) ~ kanır, nihayet büyüyünce, aık 
~ ~rr---...1. hayatında da ayni k .. kançlık de-
~ . - --.-. 

• 

Bir Japon balırigtJ zabiti diğc,.in• soruyor: Yaptığımız 
bombardımanın bizim için getirebileceği akıbet ne olabilir? 

Ôbür zabit: N ;haget bir Cemiyeti Akvam Tahkikat Komisyona. 
[Bu resim, bir İngiliz gazetesinden iktibaa edilmittir.] 

Hind is tanda 
Bir Kaza 

Madras 20 _ Bengala ekspre· 
si yoldan çıkmış, yolculardan 6 
kişi yaralanmıştır. Yol mühi?1 
hasara uğramıştır. Kazanın bır 
tahrip eseri olduğu zannedilmek
tedir. 

londrada Bir Vangm 
Londra 20 - J(ardif civarm

daki kız koUejinde yangın 
çıkmış, pansiyoner kızlar sağ, 
salim kaçmıy• ınuvaffak olmuş· 
lardır. 

Belçika Altm Mikyasım 
Terketmiyecek 

Brilksel 20 - Belçikanm albn 
mikyasını terkedeceği haberi 
tekzip edilmektedir. 

Sırbistanda Bir Hadise 
Roma 20 - Zarada çıkan 

(Littorio Dalmalico) gazetesinin 
verdiği bir habere göre Yugos
lavyada Rasboze köyü clvannda 
bulunan klSylüler ilci jandarmayı 
öldürmüşler ve bircoğunu da ya· 
ralamışlardır. 

Bu hAdiJenin yiyecek tedarik 
' etmek nzere ekseriya ltalyaya 

sıitmekte olan köylülerin bu se· 
yabat için kendilerine verilmiş 
olan vesikaların geri alınmasından 
dolayı intikam maksadile teşeb
btıs ettikleri bir hareketten iha· 
ret olduğu söylenmektedir. 

ı 
pençeremi açtım. Sonra döndüm: 

- Garson bana bir yarım 
bliftek getir l Masaya, yazı yaz
mak istediğioı zaman dizlerimle 
sıkıştırmak mecburiyetinde kaldı· 
ğım masaya doğru adam akıllı 
eğilmiştim, ve söyleniyordum: 

- Bir sual müsaade eder 
misiniz ? Bir kadeh şarap içmek 
ister misiniz? Hayır mı 1 Ben 
Tangenim, Nazır T aogenim, 
maalesef biraz geç yemiştim .• 
Şu araba kapısı da .• 

Ve coşkun düşüncem tekrar 
boşandı, sapa yollara sapb. 

Sözlerimin abuksabukluğu üze
rinde devamla bir şuurum vardı 
ve manasını anlamadan bir keli
me söylemiyordum. Söylendim: 
İfte yine saçmalamıya başladın! 
Bununla beraber kendimi bundan 

Yeni Zelandanın 
,4çığı 

Vellington 20 - Yeni Zelan· 
dm 1932 bütçesinin 14 milyona 
yükselen bir ihracat açığı g6s
termekte olduğu bir beyanname 

ile bildirilmektedir. 

Bu mcbaliğ, hnkiımetin harici 

ibtiyaçlarile, mahalli teşkillta 

kafi gelmektedir. M. Gros, kam
biyo fiatinin yükselmesine hiçbir 
mini olmadığını sCSylemiftir. 

Mısırda 
Afyon Kaçakçılığı 

1 
Kahire 20 - l 93 t senesinde 

uyuşturucu maddeler ticaretile 

uğraşan ( 4237 ) kişi mahklim 

olmuştur. 1930 senesinde mab· 

kum edilenlerin miktarı ise 

( 1564) idi • 
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alamıyordum. Sanki uyumadan 
yaşıyor ve rüyada sayıklıyor gi
biydim. Başım hafif, kedersiz, ta
mamile kayitlerden azade idi ve 
ruhum bulutsuzdu. Rast gele, 
hiçbir mukavemete uğramadan 
gidiyordum. 

"Giriniz, evet, giriniz canım! 
Görüyorsunuz ya Ylajali, .~e~şer. 
yakuttan, Ylajali t ko~~~lu 
kırmızı ipekten divan{ Ne gurill· 
tülli teneffüs ediyor! Sevgilim, 
bir buse, bir daha, bir daha! 
kolların kehribar gibi, dudakla· 
rın ateşten... Garson, bir blif-
tek isterdim.,, . d 

Güneş penceremden girıyor u, 
altımda beygirlerin yulaflarını 
çiğnediklerini duyuyordum, keyif
le yongamı çiğniyordum, ruhum 
çocuk gibi şendi. Her an yazımı 
yokluyordum. Onu düşünmüyor• 

vam eder. 
Kızların daha kıskanç olma

larının ikinci sebebi de içtimai 
vaziyetlerinin erkeklerinkine nia
betle zayıf olmasıdır. Kız bu 
aczinin esiridir ve daima se'.·gili
sini elinden kaçırmak korkusu 
içindedir. Bu korku ve endife, 
onu mütemadiyen kıskançlığa 
sevkeder. 

Erkek kıza ni•betle daha 
hakim vaziyettedir. İstediğini 
seçebilir. Sukutu hayale ugrana, 
hiçbir iey kaybetmeksizin so't'gi .. 
lisini terkedebilir. Bu hlkim 
vaziyet onu daha az kıskanç 
yapar. 

Kıskançlak biraz da tabiat · 
meselesidir. Bazı kızlar, diğerle
rine nisbetlo daha kıskanç olur
lar. 

Fakat muhakkak olan şudur 
ki, kız erkete nisbetle daha 
fazla kıskanç olur. Binaenaleyh 

1 
sevdiğiniz zaman bu hakikati 
gözönünde bulundurunuz, Ye 

1 sevgilinizi11 kıskançlığını tabii 

ı 
görünüz. * 

Edirnede Nuriye Hanımr. 
Mektep ııralarında sevilen 

gencin qkma inamlmaz. En 
çabuk unutulan atk, çocukluk 
aşkıdır. Bunu anlamıyan gençler 
ekseriyetle bedbiniye kapihyor
Iar. Hayab olduğu gibi kabul 
etmek, ve bu aşkın zevalini 
tabü telakki etmek IAzımdır. 
Onun için o gençten birşey 
beklemeyiniz, taliplerinize ret 
cevabı vermeyiniz. 

* Ankarada Suphi Beye: 
Geçende suallerine cevap 

verdiğim Suphi ismindeki kariin 
neden siz olmanız lhımgeldiğini 
pek anlamadım. Ankarada sizden 
başka Suphl isminde kimse yok 
mudur? Beyhude alınmışsmız. 
Suphi imzalı mektubu ise size 
gönderemiyeceğimiz gayet tabii
dir. Hanımteyze, karilerinin sır
larını bir meslek sırrı olarak 
saklar, onu kimseye vermez ve 
veremez. 

HANIMTEVZE 

dum bile; yaln~ insiyakam bana 
onun daima mevcut olduğunu 
haber veriyordu, kanım onu bana 
hatırlabyordu. Ve onu cebimden 
çıkardım. 

Islanmıştı; onu açhm ve gii
neşe serdim. Sonra odamda enine 
boyuna dolaşmıya başladım. Oda-
nın manzarası nekadar yorucuy
du! Döşemede beyaz demir ku
pınbları vardı, fakat oturacak bir 
iskemle, hatta çıplak duvarlarda 
bir çivi bile yoktu. Rehine git· 
miyen ve unutulmıyan hiçbir 
şey kalmamış. Masanın üstünde 
kalın bir toz tabakasile örtiilü 
birkaç yaprak kağıt, bütün va· 

. rım yoğumdu. Yatağın üstündeki 
yeşil battaniyeyi birkaç ay evve' 
bana Hans Pavli ödünç vermiş· 
ti t Parmaklarımı çıtlahyorum. 

( Arkaaı var • 

1 

l 

·. 

: 
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Kari Mektupları 

Belediyeden 
• 

istenilen 
Bir Hizmet 

Muhterem efendim, 
Birkaç gün arka arkaya kar 

1ağdı ve sokaklar yığın halinde 
karlarla örtüldü. Şayanı teşek· 
kürdOr ki Belediye büyük cad
delerde faaliyete geçti ve kar 
dindikten bir gün sonra bir 
dirhem bile kar kalmadı. Yani 
kardan ıonra ekseriyetle gö· 
rülmesi mutat olan çamurlu man
zaraya bugün tesadüf edilme
mektedir. 

Fakat ~unu da kaydetmem 
l!zımdır ki belediye bu husustaki 
faaliyetini yalnız birinci derecede 
caddelere hasretaniştir. ikinci 
caddeler ve hele sokaklar ihmal 
edilmiştir. Gerçi umumi cadde
ler dururken dar sokaklarla uğ
nplmıyacağı malumdur. 

ı Fak at hiç olmazsa bu cad
deler temizlendikten sonra 
ma bizim ikinci ve üçüncü dere
cede sokaklara gelmeli idi. Bu 
90kta hakkında Belediye erkl
llllWI nazan dikkatini celbederim. 

Fatih Kirmutı 
M. Şinasi 

Simitler Hakkmda 
Son umanlarda bazı simit 

fuınları vazifelerini unutmuş gö
ıtlntlyorlar. Ben her sabah simitle 
kahnltı ederim. Fakat bir haf
tadanberi simit hamurları de
jifmİf, daha doğrusu fenalaşmış 
olduğunu görüyorum. Bunun se
bebi ne olsa gerek ? 

Sultanahmet 
SALIM CEMAi 

Vapurların Temizliği 
Mektubunun altına Kuzguncuk 

ukinlerinden olduğunu yazan bir 
briimiz Şirketi Hayriye vapur
lanmn bilhassa ikinci mevki sa
lonlarının bazan çok kirli ve 
dprilntülü olduğunu bildirmekte
dir. Alakadarların nazarı dikka
tini celbederiz. 

Bu Ne Biçim Şapka? 
Ben bazı kimseler tanıyorum. 

Bunlar Şapka Kanunu tatbik 
edildiği taribtenberi acayip 
pkilde serpuşlar giymektedir
ler. Hele bazıları var ki 
bildiğimiz keçe killihların önüne 
uydurma bir güneşlik takmışlar 

iilY• fapka giymiş gıbi serbest
çe gezip duruyorlar. Biz şap
kayı bir medeniyet alameti ola
rak kabul ettik. Bu adamların 
hareketi medeniyetle adeta alay 
etmektir. Rica ederim, polisler 
bunlara karşı göz yummamalıdır. 

Beşlktaf Köyiçi 
H. Rllttil 

Cevaplarımız 
lzmirde M. B. Beye: 
Hakkınızı teslim etmemek 

m&mknn değildir. Ne yapalım ki 
b6yle şeyler daima oluyor. Biraz 
daha gayret ve sebat lazım. Emi
aiz ki muvaffak olacaksınız. 

lf. 
RUştU Tekin Beye: 
Alakadar makama derhal 

mBracaat etmeniz lizımdır. Hak
kınızı ancak bu suretle elde ede· 
bilirsiniz. 

* Aydın San'atler mektebi 155 
Hilmi Beye: 

Adresini istediğiniz zatm 
Avrupada muayyen bir ikamet· 
slhı olmadığı ve kış mevsimini 
muhtelif şehirlerde geçirdiği 
anlaplmaktadır. 

SON POSTA 

Dünya İşleri 
F ransada Marsilya 

Bir Şimendifer 

Civarında Feci 
Kazası Oldu 

Sür'at Katarlarına Suikast Yapan Beynelmilel Bir Çete 
Paris, 17 ( Şubat ) - Fran• 

sada feci bir şimendifer kazası 
oldu. Telgraf haberlerinde iki sa
tırla olsun, mutlaka görmüşsü· 

nüzdür: 

Paris - Vintimil sür·at katarı f 
yoldan çıktı, devrildi. Kısmen r 
parçalandı. Fakat vagonlar yeni I 
sistem çelikten yapılmıştı. insanca 
zayiat olmadı. 

Yolcular facia ile neticelen
mesi ihtimali çok olan bu kazayı 
hafif yara bere ile geçirdiler. 
Benim aize burada anlatmak i1-
tediğim nokta kazanın tafsillb 
değil, fakat iç yüzüdlir. 

Bomba Atıld1. .. 
Filhakika kazayı müteakıp 

tren memurları ile yolculann 
ifadelerine müracaat edildi, hep
si de müttefik olarak: 

- Hadiseden evvel yekdiğe
rini müteakıp iki sarsmb, son
ra da müthiş bir infilak işittik, 
dediler. Bu noktada tren memur
larının söylediklerinde daha fazla 
tafsilat vardı: 

- O sırada gözümüzü ileri 
dikmiş bakıyorduk. Geçeceğimiz 
köprünün yanı başında sağdan 
sola doğru giden mavimbrak bir 
ziya şeridi gördük, bir an sonra 
da infilak sesini işittik. Şimdi 
pek iyi anlıyoruz ki infilaktan 

evvel gördüğümüz mavimtırak ziya 
şeridi bombaları yakmaya mahsuı 
Bickford kordonu idi, diyorlarda. 

* Bu vehmin bir tesiri değildi. 
Polis memurları az sonra bomba 
parçalannı buldular. Artık sui
kast tahakkuk etmişti. Şimdi 
mesele bu cinayeti yapanı veya 
yapanları bulmaktı. Polis derhal 

tahkikata koyuldu. Bu dakikaya 
kadar failleri yakalamış değildir. 
Fakat temin etmektedir. 

- Acele etmeyiniz, mutlaka 
bulacağım! .. 

Şimdi halk polisin verdiği 
teminatın tahali:kuk etmesine 
intizaren bu cinayeti kimlerin 

yapmış olacaklarım araştırmakla 
meşguldür. Hatıra gelen ve ağız· 
larda dolaşan ihtimal şudur: 

Geçen sene evveli Almanya
da, sonra Macaristanda sürat 
katarlarına karşı yekdiğerini mn-

teakıp birer suikast yapılmıı 
ve Matuska isminde bir de 
adam tutulmuştu, bu adam sui 
kastleri yaptığını itiraf ediyor. 

Ve daha ileri giderek F ransada 
da ayni cinayetlere teıebbUa 
etmek arzusunda olduğunu söylü
yor. Fakat arkadaşlarının isim
lerini itina ile saklıyordu. Anlat
tığına göre maksadı halk arası·• 
na beynelmilel bir havf ve deh
şet saçmaktı. Bir nevi nihalist 
değildi. 

* 
Eski kazalar ile bu yeni ka-

zalar arasında icra ıekli nokta
smdan tam bir müşabehet gö
rüldü, derhal: 

Fransadald ılmendl/er lcaza•ından 61, 11111nz11r• 

Acaba bu ıuikasti Ma
tuska 'mn adamları yapmış olma

sınlar? suali akla geldi. 

Jf 
Yalnız komünistler bu şekilde 

düşünmemektedirler. Onlann söy-
ledikleri şudur: 

- Kazayı bizzat Paris polis 
mlldürü tertip etmiştir. Maksadı 
bundan istifade ederek komünist-

leri itti bam ve tazyik etmektir. 
Bu iddiaya inananlann bizzat 

ortaya atanlarla arkadqlanndan 
ibaret kaldığmı a6ylemiye bilmem 
lüzum var mıdır? Fakat ne olur .. 
sa olsun hadise cidden merak 
verici bir mahiyettedir. 

Acaba Avrupa yavaş yavaı 

eski Balkanlara mı benziyecek 
dersiniz? 

Suriye Mektupları 

• e• 

Iskenderonda Uç Lisan 
Ve Üç Kıyafet Vardır 

lskendeıonda geni yapılan hükfımet konal& 

lıkenderon (Hususi) - TUrki· Birkaç gündenberi bu havali-
yenin (Payas) hududundan İsken- de şiddetli) soğuklar hüküm sür-
derona girerken insanm gözüne mektedir. Yerli ahali, sıfann al-
ilk çarpan manzara lstandart bnda 7 dereceye kadar düşen 
kumpanyasının gaz depolarıdır • hararetin, şimdiye kadar burada 
Denizin, şehrin içine doğru giren biç vukubulmadığıoı söylüyorlar. 
ve f skenderun körfezini teşkil Burada birçok cami, kilise ve 
eden kısımda, sahil boyunca uza- mektep vardır. Sokaklarda Uç 

nan geniş bir cadde vardır. çeşit halk görülmektedir. 
Bu cadde üzerinde yeni yapı- Bir kısım halk fes giymekte, 
lan hükumet konağı, 100 bazıları şapka taşımaktadır. Bu 
yataklı hastahane ve Türkiye- arada kalpak giyenler de hayli 
den metruk askeri kışla bu bir yekun tutmaktadır. 
sahilde toplu bir manzara İskenderona üç lisan hikim-
hissini verir. lskenderonda ilk dir. Halkın büyfik bir kısmı 
bakışta bir imar faaliyeti görü- türkçe ve Arapça konuşmakta-
lür. Yeniden birkaç muazzam dır. Kozmopolitler de fransızcayı 
cadde açılmıştır. Ayrıca batak- tercih ediyorlar. 
Jıkları kurutmak iç.in muhtelif Hükumet dairelerinde resmi 
kanallar yapılmıştır. Şehir hari- muameleler bu üç lisanda cere-
cinden getirilen topraklarla ba- yan etmektedir. 
takbklar doldurulmakta ve kuru- Burada da Suriyenin diğer 
tulmaktadır. Son zamanlarda yerlerinde olduğu gibi iki farka 
yapılan bir çok evler, fskende- vardır. Birisi Vatanilerdir ki şim-
ronun umumi manzarasını zen- diki hükumeti devirmek emelile 
ginleıtiımiştir. çalışıyorlar. Diğeri de hükumet 

( 
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'ktzsadi Haberler 

Almanyada 
Muzayeka 
Emirnamesi 

Berlin, 20 ( A.A ) - Ball 
Alman bankalarının kurtarılmr 
sını teshil için neşredilen bit 
muzayeka emirnamesi, lüzumu 
tahakkuk eden sermaya tenziline 
alt usulleri tayin eylemektedir. 
Bu emirname ile büyfik Almaıı 
bankaları, duçar oldukları ziyaD'" 
ları bilinçolarında göstermek 
mecburiyetinden muaf tutulmak• 
tadırlar. Serm:?ıelerini tenzil et
miye teşebbüs arzusunda bulunaD 
bankalar, bu tenzil muamelesini 
yapmadan evvel bilAnço tami• 
mine muhtaç değildirler. 

Almanyada GUmrUk Sistemi 
Berlin, 20JA. A.)- Almanya, 

gümrllk ıisteminl tadil etmek 
tasavvnmdadır. 

Almanyanm, en ziyade mn.a
adeye mazhar millet prensipindea 
•azgeçmemekle beraber, Almanya 

• ile ticaret muahedesi akdetmemif 
olan devletlere tatbik edilecell 
azami bir tarife Yiicuda getirml
ye karar vermif olduğu s61en· 
mektedir. 

Tekrar Açllan Borsalar 
Berlin 20 (A.A) - Berlio ye 

F rankfort esham borsaları, ba 
aym 25 inde tekrar toplana
cakhr. Resmi tescil muameleleri 
yaptlmıyacak ve vadeli muame
lelere müsaade edilmiyecektir. 

Bir Te,ebbUs 
Londrı:, 20 (A. A) - lngllls 

Ticarat Odaları Cemlyetindea 
bir heyeyet, harici ticaret mll
teşarının nezdine giderek muma
ileyho kambiyo muamelAttnua 
tabi tutulduğu tahdidat yilzündell 
lngiliz ihracat tacirlerinin mll
yonlarca lira matlubunun istiful 
kabil olamadığını ve bu aebepe 
ten dolaya beynelmilele ticaretill 
felce uğraması tehlikesinin me.
cut bulunduğunu bildirmiıtir. 

Öldükten Sonra 
Diriltilen Kadın 

Berlinde Profesar Aıtbaf 
Meyer isminde bir doktor bir 
hasta kadını öldnkten ıonra 6 
riltmiye muvaffak olmuştur. 

Kadın 78 yqında bir ihtiy..
dır. Merdivenlerden dllpıllş, h .. 
tahaneye nakledilmiş ve orada 
61mllştür. Alman yanın en maral 
cerrahi mütehaasısları ameliyat 
yapmıtlar. Fakat kadını kurtar 
mıya muvaffak olamamışlardır. 
Fakat Profesör Meyer kalbe hl
cum edip inııam öldllren kaa 
boğmasım ameliyatla tedavi mr 
lünn bulmuş ve bu sayede ihtiyat 
kadını kurtarmıya muvaffak ol
muştur. 

Profesör Meyer bu yeni am .. 
liyat tarzını şu suretle izah et
mektedir: 

"Muavinim hastanın kalbine 
kan hücum ettiğini ve ölmek Ozr 
re bulunduğunu haber verdi, biral 
sonra ela kadımn 6ldüğilnll bildir 
diler. Derhal hastanm yardımın• 
koştum. Kalbini açtım. tazyiki 
izale ettim. Sonra sun'i tenefflt 
yaptım. Fakat teneffils avdet 
etmedi. Sağ elimle bir adrenalillt 
enjeksiyonu yaptım. Kalp derhal 
çarpmaya başladı. Teneffüs avdet 
etti ve kadın kurtuldu. 

r ~ 
taraftarı olanlann teşkil ettijİ 
fırkadır. 

Memleketin en büyük derdi 
para buhranıdır. Bilhassa al~ 
para tedavülden kalkmıı gibidir• 

HALtr 



Haftada Birkaç Defa Ve 

Arasıra Neşrolunur. 

Avrupa Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Bu Sayfada 

Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksın1z. 

Dünyanın 

Dört Köşesinde 
Görülen Vak' alar 

Japonyada Kadınlar Cep .. 

hede Kocalarının Ölmesi 

için Dua Ediyorlar 

1 Sinemayı Evlerimizde 
1 Seyr~,de~eğimiz Söyle~iy~r 

Japonyada, Çin .. japon har
binin garip bir tecellisini bildiri-

yorlar. Japon kadınlan cepheye 
giden kocalarının ölümü için dua 
ediyorlarmış. 

Tabii bir insanın kabul etmi
yeceği bu hakikatin bir izahı 
Yardır. japonyada şerefle ölmek 

• ziyade anu edilen ve kıska
mlan bir ıeydir. Asırlardanberi 

ntani için ölen tesit edilir. Bu 
fıraab kaçırmış olanlar bedbaht 
uyıJır. 

Bir Japon için iki türlü ıe .. 
refle dolu ölilm vardır: Biri cep
hede, öteki e':rde ecdattan kal
mış silihlarla. Japonlar ötedenberi 

ıerefli 6lümii hayata tercih et
mişlerdir. Hatta bunun iç.indir 
ki, joponyada (Harakiri) denilen 
bir intihar usulü vardır. Bir ku
mandan veya bir devlet adamı, 
iktidarı dahilinde olduğu halde 
Yatanı için ölmek fırsatını fevt 
ederse, bunu hayatile ödemiye 
mecburdur. Yani intihar etmesi 
ilzam dır. 

Rus-Japon harbinde bu su
retle intihar eden kumandanların 
adedi pek çoktur. 

Cephede şerefle ölen askeıle
rln kanları da, sadakat ve mu-

habbetin bir tezahürü olarak, 
evde kendi kendini öldürür. 

Biz, bunu güç anlarız. Fakat 
prkta da şehit olmanın şerefi 

ltedenberi yüksek addeailmiştir. 
Bir şehit karısı olmak, bir kadın 

için ıereflerin en büyüğü sayıl .. 

llllfbr. 

Şiuıdi Japon • Çin harbi var. 
Çinde olan Japon zabit ve as .. 
kerlerinin karıları evlerindeki hu .. 

aual mabede kapanıyor, gece 
ıthıdüz kocalarının cephede öl
Dıeleri için dua ediyorlar. Hatta 
kocalanmn sağ olarak dönece
iinden korkuyorlar. 

Çinde Yeni/eşme 
Hareketi 

Çinliler harp ederken, bir ta

raftan da yeni nesli yetiştirmiye 

Wıııyorlar, çocuklara garp spor· 

lan yaptırıyorlar. 

TelHisyon mucidi M. Baird fi .. 
• tecrObuini anlatıyor 

Radyo meraklılarına mnjde: 
Yakında ~inemayı evimizde ıey- ı 
redeceğiz. Şüphesiz ötedenberi 
" Televizyon ,, kelimesini işitmiş
sinizdir. Bu kelime, telsiz vasıta .. 
ıile reımi bir taraftan diğer 
tarafa nakleden makinenin ismi· 
dir. Bunu Baird isminde bir 
Fransız birkaç sene evvel icat 
etmiştir. O zamandanberi bu 
aletin tekamülü için hayli çaJı .. 
şılmış, bir müddet gazetelere 
Televizyonla fotoğraf gönderil
miş, nihayet bir senedenberi de 
sinemaya ve radyoya tatbik edil
miştir. 

Televizyon Nedir? 
ilk Televizyonlu radyo Ne.

yorkta yapılmıştır. Yalmz haTa 
sis dalgalarile dolu olduğu için 
havada Televizyon [naklede-
cek yer kalmamıştır. Yahııs 
küçük mevceler boştur, ve 
Televizyonda nakil için bu 

dalgalardan istifade mecbu-
riyeti vardır. Halbuki küçük dal
galarla ancak 20 kilometro me
safeye kadar fotoğraf nakledile-

bilmektedir. Bu sebeple geçen 
sene Nevyorkta tesis edilen ilk 
televizyon merkezi, ancak NeY• 
york şehri dahilinde servis ya
pa bilmiştir. 

Fakat bu tecrübe muvaffaki
yetle tatbik edilince etrafta btı
yük bir alaka uyandırmış, muciti 
makinesini ıslaha sevketmittir. 

Şimdi Amerikada belli başlı 
radyo merkezlerinde televizyon 
tesisatı da vardır. Evlerinizde 
radyo makinesine merbut kilçnk 
bir yerde üzerinde, radyo mer• 
kezinde söz söyliyenleri, prkı 
ıöyliyenleri, çalğı çalanları r6r
mek mümkündür. 

Bu ilk tecrübelerden sonra, 
radyo merkezlerinden tiyatro ve 
muhtelif oyunların fotoğrafla ve
rilmesine teşebbüs edilmiştir. Bu 
da çok muvaffakiyetle tatbik 
olunmuttur. 

Evimizde Sinema 
Nihayet ortaya ( telesine ) İl· 

minde yeni bir şey atılmııbr. 
( Telesine ) televizyonla sinema 
veren makinedir. Bu icadı biJ .. 
hassa günlük vak'aları televiz .. 
yonla vermek için kullanmışlar
dır. Sinema kumpanyaları veya 
gazete idarehaneleri, günün va
kayiini filme çekiyorlar. Hu filmi 
radyo merkeıinden televizyonla 
veriyorlar. Siz evinWle oturdu-

Teleyh:yon aıacldl M. Baird lkl artt.tle 
birlikte ilk teerübetinl yapıyor 

ğunuz yerde, günfin ~ak'alarfnı 
resimlerile, ıeslerile, gürültülerile 
işitip dinliyebiiiyorsunuz. 

Dünyanın En 
Çok Para kazanan 

Muharriri 

\ 

Geçen hafta lngilterenin en 

maruf muharrir ve romancıların
dan Edgar Wallace öldü. Bu 
adam asrımızın en velfıd muhar-. 
rirlerinden biri idi. Daha ziyade 
cinai romanlari!e meşhurdu. Her 

sene beş on kitap neşreder. 
Aynca sinema mevzuları, tiyatro 

piyesleri yazardı. Son 7.amanlarda 
sinema mevzularını füme çektir
mek üzere Amerikaya gitmişti. 
Orada yakalandığı bir hastalık .. 
tan kurtuJamıyarak öldü. 

Edgar Wallace dünyada en 
çok para kazanan mu harı irdi. 
Haftalık kazancı (100 ) İngiliz 
lirasını, yani ( 1 O) bin lirayı bulu-
yordu. Dünyada bu haclar para 
kazanan yalnız bir Amerikalı 
başmuharrir vardır. Fakat hiçbir 

romancının bu kadar para ka· 
zandığı işitilmemiştir. 

Telnlz1oala l'a.terilen ilk oyunu, 
artf at)er kendileri Hytedlyorlar 

Amerikanın en bUytık gazete
lerinden biri bu fikirden gazete
cilik sahasında istifade etmek 

iatemiı Ye şöyle bir teşebbüste 
bulunmuştur: Nevyork şehrinin 
belli bqli bUytık semtlerinde 
küçük birer sinema binası açlDlf. 
Bu sinemalara, bizim tünelde 
olduğu gibi, 10 kuruş verip oto
matik makinelerden geçerek gi
riyorsunuz. Gazete idarehanesi 
ıehrin muhtelif taraflarında gü
nün vak'alanm filme çekiyor. 

Bu filmi radyo merkezinden ken
di sinemalarına sevkediyor. Siz 

yolda giderken 10 kuruş verip 

bu sinemalardan birine giriyor, 
gtlatin vak'a1anm seyrettikten 
aonra çıkıp işinize gidiyorsunuz. 

Bir iki Seneye Kadar Neler 
Göreceğiz? 

Televizyon ve telesine 1931 
aenesinde Almanya, İngiltere 
ve Fransada da tatbik edilmiştir. 

1932 senesi bilhassa telesinema 
aenesi olacaktır. Dünyanın her 
tarafında bu yeni icat dev adım· 

larile tatbik sabasına geçecektir. 
Bu bir sene içinde, evvelce im· 
kinsız zannedilen ıeylerin tabak• 
kuk ettiği görülecektir. 

Evlerimizde, radyo merkezin· 
de şarkı söyliyen, danseden, 

nutuk veren artistleri göreceğiz. 
Meseli Habibe Mollayı dinlerken 
Halide Hanımı da Habibe Molla 
kıyafetinde rol yaparken ıeyre• 

deceğiz. Bir iki seneye kadar 
sinemaya gitmiye ihtiyaç hisset
miyecegız. Sinemayı evimizde 
aeyretmiye muvaffak olacağız. 

Hatta yalmz evlerde değil, 
otel, kahve. gazino, klüp gibi 
büyük yerlerde. duvara gerilecek 
bir perde nzerinde sinema sey
retmek mümkün olacaktır. Hatta 
bu sene Almanyada ve Ameri
kada intihabat esnasında bu yeni 
vasıtadan istifade etmeyi düşünll· 
yorlar. Sokaklara, meydanlara 
büyük perdeler asılacak, radyo 
merkezlerinden hatipler nutukla-

1 

rım söylediği zaman, her tarafta 
halk onları hem dinli) ecek, hem 

seyredecektir. 

Bu yeni icadın daha bir çok 
yenilikler getireceği, sinema sa
nayiini ortadan kaldıracağı mu
hakkak fibidir. 

Geçende Nevyorktan lstan
bula bir hamlede uçan Ameri
kan tayarecileri en ziyade yof'" 
gunluktan şikayet ettiler. İnsan 
kudretinin, 48 saat makine ba
ımda aykusu:ıluğa tahammül ede .. 
mediğini söylediler. 

Yine geçenlerde Londradan 
Afrikanm cenubuna uçmak iste-
yen lngiliz tayyarecileri yolda 
mllnavebe ile pilotluk ettikleri 
halde uykusuzluğa tahammül ede-

miyerek arada sırada yere İlt
miye mecbur oldular. 

Tayyarelerde sür'at rekorunu 
kırabilmek için lizım olan ıey, 
kuvvetli bir makine değil, bu 
makineyi idare edebilecek müte
hammil bir insandır. Bunu da 
ancak makineden bir adam 
yapabilir. 

İngilizler, ötedenberi tayyare 
müsabakalarında kazandıkları bi
rinciliği bırakmak istemedikleri 

için, şimdi pilotu makineden bir 
adam olan yeni bir tayyare ya
pıyorlar. Bu makineden adam 
hiçbir kumandaya, hiçbir sevk 
ve idareye ihtiyaç görmeksizin, 
tayyareyi idare edebiliyor. Bu _.. 
yede bir hamlede Londradan Af
rikanm cenubuna gidilebileceğini 
ve bir defa da 8000 kilometre 
mesafe katedebileceğini tlmit 
ediyorlar. 

Fransızlar ve Almanlar bu 
tayyarenin tecrübesine büyük bir 
ehemmiyet veriyorlar. Bu tayyare 
19-22 pıbat tarihinde yola çıka· 
cakbr. 

Yeni Bir 
Nakil Vasıtası 

l 

Bu gördüğünliz garip tekerlek 

yeni bir nakil vasıtasıdır. Bir 

lngiliz tarafından kt:şfedilmiş, 

tecrübeleri yapılmış ve 30_beygir

lik bir motör &üratile giltiii 

anlatılmıştır. 
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En şen ... En hoş... En eğlenceli a Fransız operetlerinden 

• HARUNÜRREŞiT • AGZIMDAN ÖPME 
( Pas sur la bouche ) 

18 Yazan: 1f. lf.. -
Paris'te ibda eden artistler tarafından temsil edilen 

bu film pek yakında 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları MELEK SİNEMASI ,,,. 

- Emirdlmüminin size yeni 
bir ıaray yermek istiyorlar. Red· 
deder misiniz? 

- Kendi burada mi kalacak? 
- Bu ciheti sormak haddim 

değildi ve binaenaleyh bilmiyo- ı 
ruml 

- Gitmezsem ? 
- Emirülmüminin • gücene-

celderdir. 
Ziibeyde, " Gücensin 1 ,. diye

medi. Bu, vezirin yanında koca
sını istihfaf etmek, küçilk gör· 
mek olurdu. Mntavaat göstermek 
te, hili, elinden gelmiyordu. 
Çilnld Hult sarayından aynlmakla 
ve bqka bir saraya gitmekle 
kocumdan ebediyyen aynlmıı 
olacağım anlıyordu. içinde, ger
dekten abllDlf bir gelin ısbrabı 
vardı. Fakat inat etmekle bir ıey 
kazanamıyacağını da seziyordu. 
Bu sebeple kollarını çözdüt muh
teıem bir sedirin güzerine yıkılır 
i1bi oturdu: 

- Yahya! - dedi - gideceğim. 
Lakin bu gidq şerefli olmalıdır. 

- Şeref, ıizin ezeli nedime
nizdir. Eteklerinizden ayrılmaz. 

- Bir kere şu nakil key· 1
1 

fiyetini ben istemiş olacağım. 

- Zaten öyledir. EııUrülmü- ı 
minin, duydukları arzunun sizin 
arzunuz olduğuna kanidir. Ben 
de, Halifenin dfişüncelerinizi se
zip keramet gösterdiklerine iman 
ediyorum. 

- Sizin imanınız beni müte
selli etmez. Bütün Beni Haşim, 
bütün Bağdat ve eyaletler, bu 
imana iştirak etmelidir. Herkes 
kendi dileğimle Hult sarayından 

çıkbğıma inanmalıdır. 
- Bonu gayet tabii buluyorum ! 

Meseli sen, şu uğursuz ziyaretini 
kimseye söylemiyeceksin. Bütün 
görüştüklerine benim başka bir sa-

·aya geçmek istediğimi anlatacaksm. 
Bu•arzumu Emirülmüminine arzet
mekten çekindiğini de ilave 
edeceksin. Nihayet amcamız 
1smaili, yahut başka birini gfıya 
tavsıt ederek zevcinden mü
saade istihsaline çalışacaksm. 

O da naz ile, istiğna ile muva
fakat gösterecek. Anladın mı? 

- Tamamen! 
Zübeyde, gözlerini yarı kapa· 

dı, zihninde yeniden kımılc!anmı
ya başlıyan eski miilahazalara 
bir geçit resmi yaptırdı ve derin 
bir kin ile içini çekti: 

- Daha var, dedi, gideceğim 
u.ray, Kabiha kahpesinin kasrın
dan güzel olmalı •• 

- Emirülmüminin Darülka
ran tensip buyurmuşlardL 

- Muvafık. Fakat yeni baş
tan tefrit olunmalıdır. 

- Bu İf, gözünüzün önilnde 
Te dilediğiniz şekilde yapıla

cakbr. 
- Yani ben gittikten sonra. 

öyle mi? 
- Bu suretle sizi daha şü

mullu surette memnun etmek 
mümkün olur. 

- Buradan tek bir halayık 
bile götürmiyeceğim. Fakat da
rUlkarann eşiğinde üç yüz cari
yenin beni selamlamasını isterim. 

- Bendeniz, beş yüz genç 
ve terbiyeli cariyenin bu vazifeyi 
ifa edeceklerini samyorum. 

- O halde gidiniz, icap 
edenleri görünüz. EmirülmUmini
no de müjde veriniz.. 

Yahya kalktı, giiı:el Melikeyi 
selamladı: 

- Öğle üzeri tabtıravanını,;, 
rUkAp müfrezeniz, saray kapı
sında efendimizi bekliyccektir. 

- Bu kadar acele mi? 
- Emirftlmiiminin Hazretleri-

nin geç kaldığımıza hükmetme
leıfoden korkmasam ikindiye 
doğru derdim. 

- Ya dediklerim? 
- Hepsi temin olunacaktır. 

. . . . . . 
(Arka ..... .,, 

için yeni bir muvaffakıyet teşkil edecektir. 

il» Bugün 4 

ELHAMRA ve MELEK sinemalarında 
LILİAN HARVEY ve HENRY GARAT 
tarafından temsil edilen senenın en büyük muvaffakıyeti 

KONGRE EGLENİYOR 
her halde görünüz. Bu eserin musikisi 
tarafından terennüm edilmektedir. 

lnAltBOL BWDlml Bugün akşam 
saat 21,30 da 

~~ m ~~ 
l 1111 1 

11111111 
Tenzilitlı 

ENiNDE 
SONUNDA 

Komedi 
4 perde 1 

L Verneuil 
Tercüme eden: 

Bedia M. 
Vasfi Rj.ıa 

halk gecesi 

RAŞIT RIZA TIY ATROSU 
lıuırün akşam uat 21,30 dı 

ilk defa olarak 
SERSERi 

Emsalsiz bir muvaffakıyetle 

A S R 1 Sinemada 
gösterilmekte olan 

AŞK UÖRUNDA 
CASUS 

Fevkallde hi11t Ye miie11lr film, lleT
:ıuun1111 güzelliği, feerlk ve ııbraıılıh 
tabloları ve JACQUELINR LOGAN n 
FRANCIS X. BUSHMAN tarafmdaıı 
güzel bir tanda temam ile temaıaldraala 

takdirlerl.Dl kasanmaktada. 
Bu~ 16 112 matlııealle ıuvare.ıDCI• 

Zengin Varyete Numaralan 

Şehzadcbatı 

ihtikar Tahakkuk 
Ediyor 

piyu 4 perde. Yakında: OTELLO 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
Franaız Tiyatrosunda 

Bui'ün birinci matine saat 14,30 da 
YA SENA HRISOMOU 

ikinci matine saat 21,30 da 
SOULAMJTJS 

Ferah •lnemada bu receı Halk 
gecemi duhuliye 20 koltuklar 3S kll· 
ruş Komik DiimbGlll l.mail ~• Ah· 
met Bey temsil heyetlerL 

EKMEKÇi KADIN 
Cinai komedi dranı 5 perde. Ayn.a 
Ana•ta. balemi ve 1932 aenul ..... 
beat gGrefleri. 

Bir Taraftan Müddeiumumi, Bir Taraf
tan Da Ticaret Müdürü Harekete Geçti 

Hüsam ettin Bey Tavzih Ediyor 

Bat tarah 1 inci aayfada ) 

seden latanbul polisinin haberdar 
edildiğine dair bir haber neş-

Bu itibar ile polisle ve poli

sin kefaleti ile alakadar olmut 
değiliz. Keyfiyetin tavzihini ba.k
şinaslığınızdan beklerim efendi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada] 

Hükumet daireleri ihtiyacına ay
nlmıştır. Zira Teşviki Sanayi ka
nununun on üçüncü maddesile 
devair yerli şeker kullanmakta
dır. Bu münasebetle hazinenin 
uğraması muhtemel bir ziyanına 

işaret etmek lazımdır: 

Elyevm şeker fiatleri yüzde 
on yükselmiştir. Devlet devairi, 
yerli malt alırken, yerli olmak 
şartile yüzde on fazla fedakalık 
yapmakta kanunen ve buna 
mecbur bulunmaktadır. 

Bu itibarla bu şekerlerin ha
zineye, normal fiatten yüzde yir
mi fazlasına maledilmesi ihtimali 
mevcuttur. Bu stok şekerin mik
tarı dört yüz vag-on kadardır 
ki vagonda yüzde yirmi 
yükseklik zammı ile hazine tam 
(600) bin lira tediye etmek ihti
mali karşısındadır. Bu, dikkat 
edilecek mühim bir noktadır. 

Fili inhisar Ve Bir Fikir 
Bir iktısatçı, bize dün, bu 

münasebetle şunları söylemiştir : 
-"Tahdit sistemi, ciddi mu

rakabe altında iyi netice verir. Fa
kat bazı maddelerde vaziyet böyle 
değil. Bunun sebebi Tahdit liste
lerinin <:.!olmasında fili ströstlar 
hasıl olmasıdır. Tüccar, tahdit 
listesine göre piyasaya zaman, 
zaman hakim oluyor ve iş yapa· 
madığı zamanın karım da bu ha
kimiyet devresinde çıkarıyor. 

Fiat fazlahğı bir de bun
dan ileri geliyor. İhtik!r Kanunu 
şiddetle tatbik edilince fiatler 
tabii dereceye düşecek, fakat 
bu defa sermayesi zayıf olan 
tüccar liste sırasını beklemiye 
tahammül edemiyerek piyRsadan 
çekilecek, piyasa, iki üç tüccarın 
fili inhisarına a-irecektir. Şu baldo 

yerli şeker fabrikalarım hüku
mete maletmekten başka çare 
yoktur. 

Hükumet fazla kar diişüne
miyecegı ıçın şekerin ucuzlaması 

ihtimali mevcuttur. Şeker tüc
can da bu fabrikaların bayii 
olur!ar ve mesele esasından hal
ledilir.,, 

Son Posta: Bu, bir ikbsatçının 
şahsi mütaleasıdır. Hükümetin va• 
ziyeti tetkik ederek ciddi ted
birler alması çok yerinde ola
caktır. Çünki halk, bu fili inhi
aarlardan daima .zarar görmek
tedir. 

Tarihi Kitaplar 
Ecnebi Mütehassıslar Kü

tüphanelerde Fotoğraf 
Alıyorlar 

Bazı Alman ve Fransız müs
teşrikleri İstanbul kütüphanelerin
de bulunan kıymetli ve tarihi 
kitapların fotoğraflarını çıkart
maktadular. Maarif Vekaleti bu 
gibi kitaplar basıldığ-t zaman 
onar nüshasının o kitabın bulun
duğu kütüphaneye gönderilmesi 
hakkında müsteşriklerden taminat 
aldıktan sonra müsaade edilmesf- r 

ni kütüphanelere bildirmiştir • 

ARTİSTİK 

rettik. 

Salih Beyin babası Hllsamettin 

Beyden dün bir tezkere aldık • 
Hadiae, şu şekilde tavzih edil· 

mektedir: 

Kaçırılmak istendiği bildirilen 

çocuk elyevm altı yaşında bulu

nan Salih Vriyonidir. Bu çocuk 

Esat Toptani Paşanın kızı, Per
tev Hanımın kerimesi Suat Ha· 

mmdan yegane izdivaç mahsu· 

lümüzdür. İstanbula gelişim, 
çocuğumu alıp clyevm Arnavut

lukta bulunan validesinin yanma 

götürmektir. Arnavutluktan gelen 
benim ve hizmetçim Hacıdır. Zey

ko ismi herhangi bir yanlıştıktan 
mütevellittir. Ortada ne bir çocuk 

kaçırmak meselesi, ne de her
hangi bir miras entrikası vardar. 

Çünki bugün, Salibin herhan
gi bir auretle Esat Toptani 

Paşaya varis olamıyacağı mu

hakkakbr. ÇUnki Paşanın Ar· 
navutluktaki emJAki hükumetçe 

müsadere edilmiştir ve iadesi 
mümkün değildir. Burada Pertev 

Hanım tarafından Paşanın ikinci 

zevcesi alehine açılan milyonluk 

dava da reddedilmiştir. 

Hüs<Jmettin Vrigonl 

ORTAKÔYDE 
Terzi ve biçki mektebi 

Ortaköyde Akaretlerde No. S5 
Melle. Efaimani Karaca tarafıaduı 
açılan terzi ve makaatar mektebi• 
de ıon Fransııı uıulGnde deraler 
verilmektedir. 

Pratik terı:ilik bilenlere 3 ayda 
hiç bilmlyenlere de 9 ayda, 
fenni tayyar ve tuvalet takımları 
ötretllir. Maarif Veklletlnce ...... 
Hddak diplomalar verllir. Herfln 
sabah aaet 7den akşam s., cuma•• 
pazar yalnn:(9-12)ye kadar mOracaat. 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyojfo Mektep aokak 

Telefon B. O. 2C96 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Agni lıalclar iki lira 
Miras me$' eleleri Bir ,, 
Ş.ltrli borçlal' kanana ,, ,, 

ikbal Kitaphanesinde 

Kulak, Botaz. Burun MOteba .... ı 

Dr. Ekrem Behçet 
.Beyotlu, Mektep ıokak 1 

Telefon: 2~ 

sinemasında 
DOUGLAS FAIRBANKS 
ve B E 8 E D A N İ E L E S 

Mme DUBARRY AYA AŞIK 
methur •eaU filmlnf görünüz:. Kralın gözdul olmuş faJı:at altın 

ve kıyınetU mücevherata olen meyli ve lhUraın bastblle ken
dlılnl entrika ve sergOJ:eşt muhitlerine kadar ıGrüldemı, Pariı'te 

bir mağazanın kUçük bir memureılnlo blklyeıldlr. 
Bu lükı ve ihtişam filmini mükerrereıı görmelidir. 

Heyeti temılllyesl başında ı 

NORMA TALMADGE 
WILLIAM FARNUM - CONRAD NAGEL 

filminde konuşup şarkı söylüyor ve 

Q P E R A sinemasının 
temat•ldranını fnkalAde memnun ediyorlar. DOU GLAS F AlR~ 
BANKS'ın ttçradığını, duvarlara brmandığıoı atladığılll 
röıterea ve temqakiranı katıltıncıya kadar gUldD.ren koktq 

aahneal debaklr komik 
CHARUE CHARLIN tarahndan idare edllml4Ur. 



Kafkastan Rusları, 
lnsPJizleri Nasıl 

Iraktan Da 
Kovacağız? 

Şimdi Abdülhamit Bu Suali Tutturmuş, Soruyordu 

NAKb r ZIYA ŞAKIR 
Her Mllı ,,.,,/udflr 

-237-
D IClauaaene m 

BaıGn Mntfika Kadmefeadi 
ham aiyaai m6taleatta bulunda. 
Balprlann bu kadar blyimeainl 
IJi slnllByor .. 

Altdolhımit, onun &kirleriai 
lllldik ediJor ı Te: 

- Benim kaduum alulluLr. 
Diyor. 

) Kb ....... 

8'a akşamki (T eı c&man) ıa
letesi, Bertin sefiri Hakla P...
lllD bir ıazıeteye ola beyailatml 

JUIJOrdu. Bunda, Rullar ~ 
lnailizler için pdcletli .azler ftr-
cla. AbdOlbımit bunları okudok
tu IODI'& ytlz\lıı& bmqtmarak: 

- Böyle .azleri diplomathja 
ı.aa.tııam;ım. Huumeti arttırmak 
• laafbnlaldan llafka bir ite 
,....... s.r.. geliMe, -
......... acmnı çıkarırlar. 

lf. 

L--~ JÜle ...a omanle 7arua 
-tllaaımndlD ıiklyet etti. Ola 
•·ı _, ...ı_ı.ı __,r;m· .Jr..J--·_auucaa •- ... -
tA.pialll) la~ ..,.,..... 
.... de romatiz._. kelWae 
....,_....nlanU,or. 

Şahat ft7 

Geceleri hava gazlerinia yan
.. maaı Abdlllhamidin fena bal
tle aiairlerine dokumyor. 

Bunu, mahsua yapıyorlar. 
Bea c:lenit bir ada1111111. Sonra 
benim ( beddua ) m fena eder. 
Buna inanmalıdD'. 

Diyor. Üzüntüden başa ağn
,.. Yine ( upria ) aldı. 

• Şvhat m 

Bugiia ( Gülşen kalfa )ana ko
ı.. kayaar • döldildü. Biru 
... ca ywlı. Abdiilhamit derlaal 
doktora haber ıooderdi. Doktor 
ireldl, muayene etti. Zeytin J•İI 
De pan11man yapb. Bu hAdia, 
AbdlllbamidiD canmi 11kb: 

Acaba bir tehlike var mı; diye 
..... ve telit ediyOI'. 

• 
(\'Bsoa) un aotamdaki pctcfe. 

• ratnaea Abdlllamlt. Auaea.._ 
ldean harbe pecejlni unet
.ı,or. 

1 
Biraz Tilrkçe de bilirdi. fa
kat, Kalka. yalnıt Knrcllstan 
lehçeıile konuıuyordu. Bu adam 
birçok seaeler KlirclİltaD da, 
Arabiatwla c1o1...., bl~ 
Kart ve Araplan ela protestan 
J&PDllf. Ş&pheaiz ayni zamanda 
b~ok ta feaat tohumlan saçmıt
ftte hunlar, bu gibi ecnebi tesir-
leri albndadır. Oraları idare 
etmek pek ıüçtür. 

. • Dediktea aonra 91z1 yine 
iıllikraz meaeJeleriae döadardttlc 

- Amcamın zamanında yapı
laa borpann birçoiunu bu 
iicledim. Benim zamanlllKia clev
letu., topa topu (25 milyon) bor
ca v.rdr... s.ttan Mahmwt, Sal
tan Medt, Sultan Aziz dnirle
rinde birçok hatalar olduğa ıibi 
benim za!_Daaımda da bir hayli 
hatalar oımUflur. Hata. her Talôt 
olur. Bea, doiruua 8iylerim. 

Dedi. 

12 ş.bat '17 

Kaç gündenberi Abdtllbami
dia lkailriliü durmada. Adeta 
....... bir tekil aldt. v......, 
Mil .tdıp Hıçtaa mnra kola,. 
lakla llkiiJV, arbk fula atarap ...-,. . 

Bugönldl gazetelerde (Loit 
Corc) un bir nutku vardır. 
Almanlara karşı ağır bir lisan 
kullandıktan sonra, (vahşi), (bar
bar) diyordu. Abdülhamit, bunu 
pek ayıpladı : 

- Diplomat ajaaa bi,te ... ,.~.z. Demek ki .... 
lizler YUifettea okaa• meym ki 
De llJliyecelderW Wlmiyorlar. 

Dedikten ... ....., ft: 

- Şimdi. (llatrOJtılli Pata) 
11111 bir a&tW •brlllclm. O, 
( ~ mlllt•ekea ticaret 
ede.. watlaka .adamı) derdi. 
Bil._ dikkat ... ... .... 
diplomatlaruun ajzmdan çıkan 
ı&zlere bakınız, daima llıtiklidir. 
Nereye çekille oraya fider. 
Loit Corç, Balkanlara pek ehem
miyet Yeriyor. Tabii bundan 
maksada da, latan bul... Fakat 
illıaHah, muratlarma naD ola· 
mazlar... Arbk bu lıal, ( ga~ 
tullah ) a dokunar. Hem de do
bnacak. O zaman lngilizlerin 
başma elhette hir fellket gele
cek. itte ben, bmnmla taelli 
bahaYGnUD.. 

'Arkuı YU) 

f Sinema Ve Tiyatrolar 1 
ALKAZAll - ... baUllıı 
AU'Ml)Alt - Dlwıfll9 

Akilli• - ... D.ı.8nJ 
AaRl -Atk~-
ELllAMRA - 1e-.. eti...,. 
&TUVAi. - Gll C• ... 
GLORYA - •-q ... 
KlLAL - kaab ~ 
UMAL& -a... ........ 
llAJ(K -Aa.. ....... 
11.E.LEK - Koarre •tı..ı,w 
111UJ - Dal Nltaab 
OPERA - Aya itrlı 
ŞIK - Y....ır k..,._ 
KadıklJ S8re17a - A-.tkalı ......_ 

OsKODAR HALE - K azal Raııı8 

Resminizi Bize Gönderiniz, . .. .. 
Size Tabiatinizi Sögligelim_:_j 

61 NEZAHAT H. ; ( fotoğrafa- l 62 M. CEMAL B. Sokulpn 99 
mn dercini iatemiyor ) Sise, el- aculdur. Şık-
Wnye clildaıt eder Ye moda cere- hjı aever, b· 
yanlanna tabi olur. EtJamua " dın mevzula-
mah.-n la,metiai pek bilmez. ~ rile claba zi. 
buk bıkar, kliçnk teylerdea kın- yade alikadar 
ı.., mlfldllMa .. kav-eti adır. olur. Eflence-
E• qlerile JO'Ulmıya tar._ tle- den ıeri kal-
jilllir. His " bay.. be .. cle mak ilte•a. 
hauas ve ıeVfi ma•ililllle im- ....,k·ı•d• 
knçbr. çekinma, fa. 

• bt m•leleyi 
84 GOZIDE H. ; ( futojraflmn fill mllcadel• aafhuma intikal 
cleadui iltemiyor ) Şen ,,. bot · ettinnu, telalikeden ml~enlptlr. 

t Şabat ,., muhabbettir. izzeti nefaini ....-, 

• Abcllllhamit b11a11D Jbae baa miılafirleıiae ikram etmekten 
•Glaim beyanatta bulmıdu. •z•••• clmırtliğe mite__,. 

_ Kafku tarafından Rmlarm, dir. Gamh ve ked..& ..,a.11. &l HiKMET RASiM B. ; Fotot-
ln.ldaa ela L-:1:..1-...: _. tard- cimim• 1llÜ kal, J..k ilter, bmr- rafına haadaa •nelkl dalaal.m 
... --· ... çahak pmez, ..... d,.le 

•celi&?.. :all mabakirdar. lntiam '--ela- birinde IDtlfar etmfttlr. Doayenld 
Di- bir .... ..rdaldan ... -J'U ~ı..:L ediais. ma•'-I- bala--L 

~- tm ihmal eder. lloptlpuuıt mtua U111U1 gaa-

ra .. mttaloada b-.ct.: deildir· _.., ı.adlf ebneditiak w,. 
- ~ w Klrtler, bize fotojrafmmm bir defa cWaa 99 

Jardım etmezler. Hatta eberW bafka .tmmlar lftriade t.IJilial 
ele ........_ıdır. Bani .. peklli F.tofra/ Talil Kııponaıuı .,. ettijaia takclirae ha ciı.tl 

___ ... b_ilirim._._· _ _ v ___ .ktil_ ... ..._· e_b_ur~• .... !8 ..... __ ( 1.eut ...... ....... -.... -LL..>-LL--ll_laci __ S.,_..:._fmm __ .. _.~w~----_ .... _ _..1-1._bll .. • ·- efndi• 

BiZiM 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 
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- Fahir, ,-... bir ... 
...ı.: 

- Bwıdan vuaeçemu mi
. . ? -iZ .. 

- t...f ediaim FBir ley, 
ne diye vazıeçeyim... O uman 
taliime kaqa pek • 1 • .a..u 
mıyım ?.. KmafBmt lıir -irine 
aibi buıln:-nea uatte ... 
ak yataktan lr•Dr-.. 7an ~ 
yan tok aolnıklara fırlaJaa.. Sa· 
........ ...... kadar ala llir 
...... kg .-de ,...1r1an llZ

ı.,. mbya c .... • o adtelwli 
-ttaJoit pbrblarla .... bomlu 
zaTalla bir km dBtG•I• .• O im 
ki, .. ,atta. • emici, .. llltikbali 
Yardır. Ônlndeki, bet on telden 
ibaret makine ne ise, o da aynen 
OBllD .-.-. Bir kuru ekmek, 
bir milılin çorap, bir de demode 
isbrpia alabilmek İçİil bitin IMı 
acı işkencelere katlanmak mec
buriyetindedir. itte böyle bir 
kızın önünde birdenbire bu ka
dar parlak bir ümit Alıası açı
lırsa, o zavalb kendiainl kaldınp 
oraya atmaz mı ?.. Şimdi ben 
me Mnlyonun Fahir ~' benim 
yerimde m oJsa,cbaa - ,.,.. 
daaa ? •• 

Y azaa: Z. Şalıa 

- Niçin?-
- Ş... ip. ld, ....... 

mll&im bir muf farkı nrclı. Siz 
i.tilrb.ıi çok parlak bir ıeaç .... •rl·· i= Ailmiı MMn-da .. 
çok iyi 1D11imMım yar. Eneli 
Maim filti Wr tlltll• amelelijiaa
hen yelifme bir daktilo ile ..
lenmenize aileniz mini olurdu. 
Soma da, glrg&Jerimiz re terbi
yelerimiz Mn"birine ayamam. 
Ben, sizin cle.recenize yetftmei, 
lise uydilmek içia i.-,. 
.papak w beceremedipn fe1"" 
ı. için dai- mp çekecektim. 

- Fakat Sllit Be1 mi clal. 
lnb Wr ...,_ eokm,acak -7. 

- bibi, Fahir BeJ.. o, lib 
denDen hayama iç yllzlbıll 16nne
düme de pnclan l»mclD ftitiyo
ram. Beyotlunda en Jllbek mar
bh otolara binen, en pafaalı 
ktırkleri giyen kaç tane hamme
feadiJe nstgcldiw ki, lleplinin de 
lljzı un..U kolmy•d& şqlt
deki apa• ' •mcla ,azlerel 
w ltelki ile Walen:a linllk 

1••* ........ olan - .... 
............ daJaa wıa da.-
idi ılrf61erlerine, dbkl )aaD. 

ralaruıa udık kalarak köte 
minelerinde ohinıp eteklerinin 

Fahir doğrudan dolruya hm lllttlnde ekmekle pubrma ye-
cevap vermedi. Yumruklanm 11- • mekten zevkalclıklanm bilmiyor 
karak, dişlerini gımdatarak : musunuz ?.. itte bunlann hepsi 

- Para.. para.. ah o mel'un birer ( caftlak zade smt Beye-

para... fendi) nin refikalandU'. Ve •• 
Dedi... Birdenbi.' dardam. Ja.m ki, ._.;- fakat ne icfiti 

F_... ba ....,., ._ ... MI MUniz kocal•rile ablAk Ye tabi-
telmifli. atleri pek 11JIUD gelmiftir. ftte 

- Acele mneyiılis Falm Bey. biz de, Sait Beyle pek UJfUD &ir 
Ben okader blpaiz n hissi& bir çift olabiliriz, Araduırada Tokat· 
im deiil.im. Biraz. enel s6yledi- lıyanda yemek yemekle beraber, 
pm 96zlerle bana bak wr- evimizde misafir olmadıiı zamanlaı 
menizi i8temiftim. Llkia s.it çekiftire ptiftire pu..,_ yer 
Beyden evvel beni idikbalde ko- mektm telenh ederiz... Ne o, 
lumdan tutup fU ıllfli makine -.adetin hakiki mana11111 bilir. 
hayabndan çıkaracak daha az ae de ben ondan, fazla balıti-
paralı birine teıadtlf etmiş olay- yarhk isterim. Hiç olmazsa şura-
dıın, emin olunuz ki onu ela red- ela bura .nriiDmeden kurtularak 
detmezdim. tehlikem bir hayat pçiriri-. 

- Acaba çık-a mı zan. itte, bu bana kifi. .• 
aecliyormnuz. Zavalh Fahir, atlar fibi bir 

Güldüm : selle sordu ı 
- Hayır çıkmadı Fahir Bey.. - Fakat, fakat beni düşün-

Vakıl Fahir Bey isminde ıenç mtıyorsunuz Kevser Hamm. 
ve yakışıklı bir milhendiı ıöylece içimi çekerek cevap Yerdim: 
önlimde clolaftı. Fakat, ciddi - Arbk geçti Fahir Bey .• 
ve samimi bir arzu ile detiL. Bu bahsi kapayahm. Sb: ilk gl-
aadece etlenmek, geaç ve tafhn rilştüğümilz gl1n bana aekaclar 
ruhunun galeyanlarım tatmin et- mania, ..kadar .,... glrtln•Of
lllek, nilıa1et gençlik hatırabna tiriz. Sim. Mt&a dla1•J1 im-
bir daktilo kızın ismini de kay- cakhJ11ıtak Udu .-it bir kal-
declivermek makaadile idi. ..._ oldalmw zanaetmiştim. 

q. blyle clejilwe bile. bö,le 
- Fmt siz IMımmle ~ olmaJ& ç•la•n•z.. Bakınız, 1.. 

metaul olmadıım ıce,... Hu taahul .akakluuu doldum 
- Bu.. lüma YU' • idi ae kaclu dilber, nekadar kav-

Flhir Bey? •• Tramvapa Dk.... rak. nekadar zarif ve kibar 
rBttiiilmlz rüa. liz bua bir plıir kızlan 'ftl'. Bırakınız benim 
ajabeylik vadettiniz. Ben. 1Ht- aibi k6ylll bir kızı.. Bunlarda 
mmla iktifa ettim. W 5. w.luıpm, batta hepsini 

Fahir, derin derin ip.i pldl: .... aeftniL Onlar, 1izi daha 
- Hak'=· vu, Ka._.. H. nınn• ve dıalaa mea.t eder. 

Ben, çok bnyQk kabahat ettim. A,aldMamdald ipek çorapları 
VuiJeti iclare edemedim. çakardığım aman topaJdanm.. 

Ommluama k.w.rank Ulw daki göreceğiniz çatlaklar, aiıi 
ettim: ijreadirebilir. Fakat, nktile Sait 

- Billlcüı. pk iabet ettiaia Bey de hellim gibi Jahnayak 
FMir Bey .. aten bqka ttırlli gezdiği için GllUD da topuklan 
ol.-am imkllll yoktu... Farze-. benimki gibidir. Bunu ae ay lar, 
delim ki, aevipniflik. Buclaa ae ne de bquna kakar. Halisa, biz, 
pkacaktı?. izdivaç mı diyeceksiniz. biribirimize çok uygun bir çift 
Allala uqeaİD, bu, hiç milmkna olacaja veuclim ... 
· • dı. ( Ark.ua Yar ) 
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Alman Diplomatları Harbiıl Sebebini 
Sıkı Tutmuş Ve Halkı Aldatmışlardır 

Harp mes'uliyetlerinin ortaya 
ç•kmaması için vesikalarda yapı· 
Jan tahrifata birkaç misal ı J 

Birinci fıkra - Sırbistan al ey· 
hine yazılan tamim 2 l temmuz 
yerine 23 temmuz tarihi kon· 
muştur. Bunun sebebi Viyana 
ültimatomuna muttali olarak mu· 
tabık kaldığını ve bu ıttılaın 

basımlarm ıttılaından daha evvel 
vukubulduğunu setretmektir. 

On sekizinci fıkra - Petre&
burgta bulunan Prusya jeneralı
mn telırafıdır ki 30 temmuz 
tarihlidir. Bundan ıu fıkra tayye
dilmiıtir: 

"Benim burada seferberliğe 
tevessül edilmesinin sebebi ile
ride zuhuru muhtemel hidisat· 

tan kurtulmasındandır; bunda 
·tecavüz kastı yoktur ve şimdi 
tahrik etmİf olmaktan endişe 
edilmektedir." 

' 
On bir numaralı fıkra - Pet-

resburgta bulunan Alman ataşe-
milterinin yazısmdan ıu cümle 
kaldırilmışt.r 

Benim zannım samimi olarak 
sulh istendiği merkezindedir. 

Yirmi dördüncü fıkre - AI
manyanın Rusyaya verdiği ülti
matomdan son cümle tayyedil
miştir. Bu cümle Rusyaya Alman 
ıeferberliğinin kendisine tekad
düm ettiği zehabıoı vermişti. 

Yirmi yedinci fıkra - Vivya
ninin Ultimatoma cevabından in-
gi lterenin müdahalesinden ümit
var bulunduğuna ve iki ~sas 
mubarebin fikirlerini değiştirdik-

lerini görmeyi arzu ettiğine dair 
olan cilmle kaldınlmıştır. Bun-

dan maksat, Fransayı huşunetle 
reddetmiş göstererek AJmanya-

nın ilanı harpten insıraf edeme
diğini kabul ettirmektir. 

Viyanaya veya Viyanadan ya
Eılan ve mes'uliyeti mucip bulu
nan bütün vesaik esasından yok 
edilmİf gibidir. 

Alman diplomatlan bnk6metin 
bütün hatalarım ve ecnebi dev
ietler tarafmdan sulbft kurtara· 

cak mahiyette yapılan bilcümle 
tebligata temmuzun sonuna 

hatta ağustosun birine kadar 
tamamen sakla tutmakta ha
rikul!de bir maharet göster

miş, halkı meçbuliyet ve dalilet 
içinde boğmuşlardır. 

Gazeteciler ve Alman karileri 
Berhtoldun cinayetlerini, Betmanın 
zaaflarını, Giyomun açık bono 
imzaladığını, Greyin müdahaİe 
taleplerini öğrenmemeli, biJme
meli, işte bütün ehemmiyet buna 
verildi. Ahaliye yalnız Çarın sö
zünü tutmadığı, Greyin hiyanet 
timsali olduğu, Vivyaninin reddet
tiği anlatalıyordu. Dert ve iman, 
halka, Liberal yahut sosyal - de
mokrat mebuslara: .. Evet, alçak
ça hücuma uğradık 1 T eblikeye 
düşen vatanı müdafaaya kalkmak · 

· Cep/ıedt1 bir tank mulıar11besl 

borcumuzdur r " dedirtebilmekten leri arasında asli iyi glSrülmiye-
ibaretti. ı-e_ 

Alman hOkQmeti 3 ağus-
tosta, bu kat'i vesikalardan 

hatta bir kısmını ncşretseydi, 4 
ağustosta Alman Sosyalistlerinin 

harp tahsisatını katiyen reddede

ceklerine şüphe yoktu; beyaz 

kitabın uğradığı tahrifatm sebe
bi de budur. 

Avusturya ile beraber ileri 
gitmekte diğer mesul devlet 
olan Rusyada amele bir nevi 

hissi kablelvuku ile buhranın ari

fesinde çok had bir şiddet gös

terdi: Takriben yüz elli bin kişi 

grey ilin etti. Temmuzun 
ikinci nısfında her iki 
paytahtıo da erzak fiatleri 

iki kat olmuştu, şimendiferler de, 
seyrisefainde, her tarafta teşev-

vüşler başlamışb, silah fabrikaları 

kapanmış ; yollar kesilmiş, tel
graflar bozulmuştu. 

Harbe sürükleyici kimselerle 
çevrilmiş olan Dahiliye Nazın 

ayın yirmi dokuzunda bizzat şu 

itirafta bulunmuştur: 

- "Harp, bizde halk kitle-

Kalif orniyada 

Yüksek Tahsil 
Cenubi Kaliforniya Darülfü

nununda şu on sene zarfmda 
vücuda gelen inkişaf, terbiyevi 
terakki için tayanı dikkat bir 
misal teşkil eder. 

İstatistiklerden anlaşıldığına 
göre bütün bu değişiklikler, 

Darülfünun Emini Dr. R. B. Von 
Kleinsmidin henüz on seneye 
varan idaresi zamanında vücuda 
gelmiştir. 

Vücuda gelen tahavvülat şun
lardır: 

1921 senesinde Darülfünun 
(9) mektep ve kollejden ibaretti: 
halbuki şimdi mektep ve kollej 
adedi yirmiye çıkmıştır. On sene 

evvel talebe miktarı .. 5,635 ., 
iken şimdi " 16, 185,, dir. Muhte
lif fakülteler .. 283., ten "481,,e 
çıkmışbr. On sene evvel 393 
kişiye derece verilirdi. Şimdi ise 
( 1,388 ) kişiye veriliyor. 

cea.ur ..• ,. 

Bununla beraber fırkalann 
hiçbirinde söylemek veya neşri· 

yatta bulunmak hakkı yoktu. 
Seferberlik sükuta müstağrak, 

gam içinde olan ameleye bu şerait 
dahilinde tevcih eto::iş ve o gü

nün sabahı, halk, sokaklarda 
ordulara iltihaka emreden kırmızı 

ilanları ağzını açmadan okumuş· 
tu. Halktan bir kısmı hemen 

asker olmuş bir kısmı kendiliğin
den çekilip, geriye kalanlarda 
zorla dağıtılmıştı. Fabrikalarda 
kalanlar bir gürültü çıkarmamayı 

biribirine tavsiye ediyorlardı. iç· 
lerinden hepsi kanidir ki, bu 
harpten bir ihtilil doğacakhr. 

Yine inJiyenlerin, feryat eden
lerin haddü hesabı yoktu. Vilnada 

öyle kur'a efradına tesadUf olunur 
ki, hayvan vagonlarına girmemek 

için kendini yerden yere atar. 
Harkovda bütün bir gün grevci
lere esvap giydirilemez. ( Abo ) 
da kur'a neferleri resmi ünifor· 
maları, ayakkabıları satarlar, 
kaçarlar. Bir surette ki asker 

kunduraları şurada burada otuz 
kopeğe alınabilir. 

:Askerlik 
Daveti 

( Arkası Yar ) 

-ı 
1 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 

l - Mülga Süleymaniye, Sul
tanahmet, Aksaray Şııbesinde 

mukayyet kısa hizmetillerden elin

de tam ehliyetname bulunanlar· 

dan. 

Piyade, Levazım, Sanayiie Har

biye, smıflarına ayrılmış 321 ili 

324 dahil ve bu doğumlularla 

muameleye tabi bulunanlar. 

2 - Suvari, Topçu, İstihkAm, 
Ölçme, muhabere, hava, Nakliye, 

Demiryolu,sımflarına tefrik edilmiş 

322.323,dahil tevellütlüler ve bunlar

la muameleye tabi olanlar 1 mart 

932 de sevkedileceklerinden el

lerindeki ebliyetnamclerle 25 şu

bat 932 akşamına kadar ıubeye 

müracaatları ilin olunur. 

Giacomıno, 
-4-

Giacomino bu sözlerle nan• 
körlükle itham edildiğini hisse· 
diyor ve heyecanla isyan ediyor: 

- Fakat, affedersiniz, siz 
beni esiriniz mi yapmak istiyor
dunl'z? 

Profesör T oti, derhal haykı
rarak: 

- Esir mi? Ben?.. Bunu söy
liyebiliyorsun ha ?I. Ben ki seni 
kendi evimin efendisi yaptım; 
ahr Bu, evet, bu hakikaten bir 
nankörlüktür!.. Ben sana iyilik 
yapbmsa bunu kendi menfaatim 
için mi yapbm?. Ben bundan, 
benim ruhumu anhyamıyan bütün 
budalaların istihzasından başka 
ne kazandım? O halde, artık 
hayattan uzaklaşmak llzere olan 
ve yola konmq, iyi şerait içinde 
mes'ut bir aileyi, her şeyi iyi bir 
vaziyette bırakmak ümidile müs
terih ve memnun olan bu 
zavallı ihtiyarın ruhunu ıen de 
anhyamıyorsun, sen de anlıya· 
madın .•• Ben yetmiş yaşındayım; 
ben yann gidiyorum, Giacomino 
oğlum, aklını mı kaybettin? Ben .•• 
burada size herşeyi bırakıyorum ••• 
Uzakta ne arıyorsun? .•• Nişanlının 
kim olduğunu henüz bilmiyorum •• 
bilmek te. istemem.... Senin inti
hap etmiş olmakhğın için iyi bir 
kız olacağını zannediyorum; çünki 
sen de iyisin. Fakat .... düşün ... 
düşün... Giacomino ... Her cihetçe 
daha iyisini bulamaz mıydın? 
Yalnız emin bir vaziyeti maliyeden 
bahsetmek istemiyorum... Fakat 
senin esasen bir ailen Tar •• Bu 
ailede fazla olarak yalnız ben, 
kısa bir müddet için daha, 
vanm... Esasen benim ehemmi
yetim yoktur. Ben size ne gibi 
bir rahatsızlık verebilirim? Ben 
baba gibi bir şeyim.. Hatta.. is
terseniz.. sizin daha rahat olma· 
nız için ..• Fakat söylesene? Nasıl 
oldu? Ne oldu? Böyle birdenbire 
aklına nasıl kaybettin? söylesene, 
söylesene... , 

Profesör T oti bunlan söyli
yerek Giacominoya yaklaşıyor, 
onun bir kolunu yakalamak, 
sarsmak istiyor; fakat o kendini 
çekiyor, titrer gibi oluyor, bir 
yere sığınmak istiyor •.• 

Profesör ..• diye baykınyor ... Fa
kat nasıl oluyor da anlamıyorsu· 
nuz, görmüyorsunuz,... Bütün bu 
sizin yapmak istediğiniz iyilik ... 

- Evet? .• 
- Bırakm, bırakın; beni söy· 

!etmeyin.. Bu gibi şeylerin yalmz 
gizlice yapılabileceğini anlıy~mı· 
yor musunuz? 

Profös5r bağınyor: - Ahi 
Sen herkese mi bakıyorsun ?Sen ..• 
Giacumino milthiş bir ısbrap ve 
heyecan içinde kollannı havaya 
kaldırarak tekrar ediyor: 

- Beni bırakın, bakın, Pro
fesör; yardıma muhtaç. daha ne· 
kadar gençler var ... 

Profesör T oti, karısı için 
gaddar ve haksız bir tahkir olan 
bu sözlerden ruhunun çok müte
essir olduğunu hissediyor. Sapsa
ri kesiliyor ve titrek bir sesle: 

- Maddelenina gençtir, di
yor; fakat iyi ve namusludur. 
Bunu sen de biliyorsun. ihtimal 
Maddelenina acısının tesirile öle
cek... Çünki oouıı acıaı burada-
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• 
iyi Düşün! 
dır ..• Burada •. Kalbinde ..• Nerede 
olacağını zannediyorsun? Burada 
harada,, nankör. Ahi Bütün bun
lar yetişmiyormuş gibi onu tah· 
kir de ediyorsun ha? Utanmı
yor musun? Bana karşı bir 
vicdan azabı duymuyor mu· 
sun ?.. Bunu benim yüzü
me karşı söyliyebiliyorsun.. Sen .. 
Oraun böylece, ehemmiyetsiz bir 
şeymiş gibi, birinin kucağından 
diğerine gidebileceğini mi zan
nediyorsun ?.. Bu yavrucuğun 
annesi ?. . Ne diyorsun.. Sen nasd 
böyle söyliyebiliyorsun. 

Giacomino, benzi sararmlf, 
büyük bir hayretle ona bakıyor ı 

- Ben mi ? diyor. Billkia 
siz, siz, prof eaör; siz nasıl oluyor 
da böyle söylüyorsunuz. Batna 
bunları ciddi olarak mı a6ylii
yorsunuz? 

Profesör T oti iki elile ağzına 
kapıyor, gözlerini oğuşturuyor, 
başını tiddetle aalhyor ve birdea 
bire ağlamıya başlıyor. O zaman 
Nini de ağlamıya başlıyor. Pro
fesör onu görüyor. Ona doğnı 
koşuyor. Onu kucağına alıyor. 

- Ah, benim zavallı Ninici
ğim!.. Ah, ne felaket Niniciğim, 
ne fslAketf Şimdi annen ne ola
cak? .• Sen ne olacaksın Ninici
cigim? Seninki gibi saf ve kim
sesiz bir anne ile... Ah ne 
uçurum!. .. 

Başını kaldınyor ve gCSz yaf
lan arasında Giacomno'ya ba
karak: 

- Ağlıyorum, diyor; çftnki 
vicdan azabı çekiyorum. Ben seni 
himaye ettim, ben seni evime 
kabul ettim, ben ona senin hak· 
kında okadar iyi şeyler söyledim, 
ben... ben... Seni sevmesi iç.in her 
türlü korku ve miişkillib ortadan 
kaldırdım .•. Ve şimdi ki 'o, o. bu 
yavrucağın annesi, seni hakikaten 
seviyor, sen ..• 

Sözünü yanda birakıyor ve 
şiddetle, hüyük bir ıey kararlat
tırmq gibi, ve titriyerek: 

- Dikkat et, Giacomino, di
yor; ben bu yavrucakla beraber 
senin nişanbmn evine de gidebi
lirim 1 

Giacomino soğuk terler d6kü-
yor, bu teklif karşuunda yumruk
lannı sıkıyor, onun önOne gidi
yor, yalvanyor: 

- Profesör, siz zorla kendi
nizi alemin maskaraaa mı yap
mak istiyorsunuz? .• 

Fakat Profesör haykınyor: 
- Alemin maskarası mı? 

Zavalb bir kadının fellketi 6060-
de, senin felAketin, bigilnah ma
sum bir yavrunun feliketi önGnde 
bunun benim için ne ehemmiyeti 
olabilir? Gel, gel gidelim, haydi 
gel Nini, gidelim •. 

Giacamino onun önüne geçi
yor: 

- Siz, Profesör, bunu yap
mıyacaksıoız. 

Profesör Toti, metin, bay
kınyor: 

- Yapacağımf Ve evlenmene 
mani olmak için . seni bankadan 
da çıkaracak iktidarı haizim. 
Sana üç. gün mühlet veriyorum. 

Ve kapının qiğinde, küçüğün 
elinden tutarak: 

- İyi düşün, Giacominol İyi 
düşün! 

SON 
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mia .... , ........ W.dA, ...._-.et edif.d EIWte W. 
.... .... .nı ......... hl-
............... den llyac11a 
ıı.,.. •••111 ...... Wlilıl .. 
ten' d• farkla tlrmekt• Deri .... 

KadrWaW. ......... ,... .... 
-•• j ••ıs lis 

lhanrL Olar o1mn teJ• .ıdu...., 
J11o Zaten dllnya yama içiacle 
•· ewn pk. Ne1e aldncaia1 
11..tr ld keleler 1erlnde dwawa. 

-F ... t Aclyafod, lJi ~ir 181 
dejilclir. Hlclilelere kıymet .,... 
es ık, ,.m kıpletlmi ihmal 
., :ı .. hwcla •e,.- lra~etl 
.. .;p.L Ha,ıcwf• ... ?Qmi 

lıetebblla bdretini a&dlrlr. 
V.ı-., Paralile olur. Ben. 
tılJ•ııt arkadatlanmı, felAtret 
.ıcec1,.._mı bu aaiJelto ili'
•elc iatemem. Piron." 

Pebüa ICadd Jaa1Jmda: 
- Ş... ptal ele bemubarelr. 

• ola,or? 

Aç Karnına Fel•fa 
- Çatal cletD aaldm; adam 
~ Mefhm 61-" 0. AdJa
'-'Je taraftar olmakla beraber 
~ 1d akldealncle hata 

• ÇID1d ldJmederl lunal 
'1111 ... -...... lctir .. , ... laymetsis kalmak 
'l...1_ -;: • Bi& bu m,....zHii 
....... etmem~&,& Kalı. QDlı ,.,,, ... ,....._.flL a ..... 
Jcha ipt!da ..,.... Te _.. 

.,.. ... BU ......... 
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~ .... ıa. ~ .._..._o .. ~ 

.......... ••r'-•• 
CeaeWe - c ... , ... 

--. Re19 M. N Boakanm 11-
,..tı albncla toplwnm•t. Çin w 
Japon mlm..Werini bir defa •aha dinlemq&. Çin MurahL•• 
M. Yen demiştir ldı 

.. Japonyamn (19t uncu Çin 
orduaanun komllniat oldujmm 
iddia edea ••J ınnameaini pro
teato ederi& • enlu, billllll 
komlbdstlerle mlcadefe etmlfllr. 
Şimdi. Şanghay Gnllnde (ima) 
bin kitinin çarplfmW tehli.._. 
Yardır. Bunun 1ebebi pdur: Ja-

.W 'kll ,_.. J ak 
w·, ... Qa ıek.ı.n.t ... .. 
llDda ...ldlıtbrm•JI ... ... 
,..a. .. CımiJeli Aha·dm, ,..ı 
kan 46kllaaemesi .. t.edbir .... 
•• tılilep ecliywa& • 

)apua MmaYaal iL 'Sato da 
f'I eew.bl wrwl:Ciz. 

•J..-,aQ-....._et ... ı,.. 
tir. Tel..••• •• ....ıaatlerini 
micWu,a lefebllls etmipir. 
O.cim ct• enel lnpt.. n 
Amerika ayal iti pp•..ı•nLr. 
Cemiyeti Ah.., J8P0'9amn 
bus&ok' 1ıarekednl ta1düh etaı• 
llteJlace omdaa evvelki -........ 
leride takllih etmelidir. 

J-ponıayı Maaçuriyi lllillk 
ar&111mda •eji1dir. Olsa idi, .... 
na Ru • Japon harbini mlltaa
kap yapar6. ~ da. ll-
111Dfe1eD icraatta hlanduktm 
IODn melllaatleıl ' h ı ''1 • 

llDI beynelmDel kunetlere ka
kıp çekileceiiz. 

Japonya, bqka devletlere 
brta llerhalde W,le llllreket 
etmescH. Çlnki eez4ı etia a·n'r 
tqtilltla dmetterden bahtlıder. 
Çin IH, Çemi1eti Akvama bbul 
.mwaı ••• b1J1e bir cJewlettl. 
Fakat timci ..... tetkilttt.an .. ,..... 
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... .......... ~ •••• Jorlare 8 M[ J ·-......... ·-----------------~--~·ı., • ..... .....,., .. ,.. 
~1' t9 - J.,.._, 1la aca .,.,,_ ..,,. 'rr 4e --

Aba tam mt 7,30 da laPeJ emesle lrt.. 
1aadctnde ft ~ mmtab-
mnda ... hlr cephe berinde 
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tanareleri Çin llleftilerlal 

filldedi .... --· 1 etmektecJlrW. ChaBler ...... 
bir alı •et lllh:meldecllr
ler. ş._ 1 KllJ- ç.k'ia 1 

1 
.... 

bir .... ..,.. llile terk• ......................... 
da üı ti Wr ..... ae11o .. 
• .a.aaJdllck. 
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Pıea muhbiri, Şanıbardald Ja
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edene, d&nya fimcliye kacl. 
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.. hakkak tltir• ı,ı --.Uz •1111 
... pllna a&-e Japonlar - clolm
mcu Çill -+7 rı • Wr pu:b ı 
.. rekelile S.-ç.. ku1wla lada 
etmeyi tuavvar ediyorlar. Here-

l'lhz' M .., .... , 
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....... 1lııle .... kMa takip eden .... ~ 

laarbiyeai, ha çeYirme hareketi 
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.,_ • - .a&ldanm ... 
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Japonyayı llyllllai 
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NUJn M.l!aker, Hanarcl Darllfl. 
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tapyan bir ariza ReiaicGmhur il. 
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Amerikama daCe•ı,.a ~ 
Japoayaya kup alacala ikbwll 
tedbider~e mezkir cembetle 
........ hselmt edec;liW ~ 
melli ---lr.tedit ... A,nca a 
L6vel aulhiia teaiai IPI ft zaruri 
ılrlllllrse Japonyaya boykotaj 
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Çiali ve ne de Japoalann Oeıt. 
medilderi .ayleaiyor. Çinliler tak· 
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ZEYTiN YAGI: 

IDEDSUCAT SARTRAL Ltd 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YÜN PAMUK 
lSTANBUL Tel 21128 

~ L O Ş iplikleri 

bogar 

biiker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Grizet Yapar. 

büker 

bogar 

Panzuk 

BOYAR 

ipek ve Yün 
ÜTÜLER 

Bezleri 

GENiŞLETiR KASARLAR 
Mensucat ve Trikotaj F abrikalarma lüzumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

Dördüncü İcra Dairesinden: 
Kireç.burnunda Saibe ismet Ha
nımın borcundan dolayı satılan 
hanesinde tahliye esnasında borç
luya ait bulunduğu tesbit edilen 
muhtelif hurda ve müstamel ta
bak ve ot yastık, kase, gaz so
bası ve saire 25 - 2 - 932 per-

şembe günil saat 11 de Boğaz
içinde Kireçburnunda Telgraf 
sokağında 5 numaralı hanede 
açık arttırma ile satılacağından 

talip olmak istiyenler vakti mu
ayyeninde mahalli mezkiırde me
muruna müracaatleri ilin olunur. 

Kumbara Sahipleri 
1 Mart tarihine kadar tevdiabnız yekunu. 

Asgari 

5 lira 

Asgari 5 lira tevdiatı olan 
Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükafatlı 
1 Nisan kur' asına iştirak edecektir 

1 Türkiye İş Bankası 1 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide : 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 35,000 
• 

L 1RAD1 R. 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 

Fevrozin 
Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 

Mideyi 

Grip 

Nakris 
t{omatizmayı 

Sinirden gelen 
Baş ve diş 

Ağrılannı Kat'lyy•• boıımas 

Her yerde Fevrozin Necdet arayınız 

lstanbul 4üncn icra memurluğun· 
dan: Tamamına üç yilz doksan bir 

bin lira kıymet takdir edilen Beyoğ· 
lunda Hüseyinağ'a mahallesinde eski 

ve yeni Caddeikebir ve Tiyatro so
kaklarında kiin eski 190 - 1 ili 16 • 

20 - 21 - 1 ili 6 - 17 - 16 - 19 - 25 
22 - 1 ilii 6 - 23 • 24 ve yeni 170 -

172 • 174 - 176 • 4 - 6 - 8 - 16 nu
mora !arla mur a 1~kam seneden 2306 

ziralı sırf mülk manoda dekakin 

vo mağazal arı ve fevkinde apartı

manları müştemil Site Töpera. namı 

d iğeri Hristaki han ve paaajı den
mekle maruf gayrimenkulünde Aliye 
Hanımın mutasarrıf olup Mösyö 
Konrada ipotek gösterdiği ond:ı bir 
hissesi tediyei deyin edilmemesinden 
açık arttırma ile Hhşa vazedilmiş 
o)up şartnamesi 20 fubat 932 tari-

hinde divanhaneye talik edilmİf n 
93:.t ıeneıinin 24 mart perşembe günü 
aaat 14 ten 16 ya kadar lstanbul 
4 üncü icra Daireıinde açık arttırma 

ile satılması mukarrer bulunmuştur. 
Artbrınaya ittirak için biaseye mu

sip miktardan yüzde yedi teminat 
akçası ahnır. Müterakim vergiler ile 
Belediye rüsumu ve •akıf icaresl müş

teriye ahtir. icra ve iflas Kanununun 
119 uncu maddesine tevfilcan hakları 

tapu siciJlerile sabit olmıyan ipotekli 

alacaklılar ile diğer alacaklıların .e 
irtifak hakka sahiplerinin bu hakla
rını ve hususile faiz ve masarife 

dair olan iddialarını Uin tarihinden 
itibaren yirmi glln içinde evrakı 
müsbitelerilt memuriyetimize bildir-

meleri lazımdır. Akıl halde haklari 
tapu aicillerile aabit olmıyanlar sabş 

bedelinin paylatmasından hariç ka
hrlar. AUkadaranın iıbu milddeti 
kanuniye ahkamına göre tevfikı ha· 

reket etmeleri ve daha f azıa malü
mat almak iatiyenJerin 930- 579 doıye 

memuriyetimlze müraca

ilan olunur. 

-TAKSİTLE~ 
ANKARA YENIŞEHIR'da 

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

Ankara Emlakbank - EmlAk 
Müdürü Emin Beyden sual 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadiı ve Hal c 

gazetesi 

idare . latan bul: Eski Zaptiye 
• Çatalçeşm• ıokağa 2S 

Telefon lstanbul • 20203 
Posta kutusu: istanbul • 741 
Telgraf: İıtanbul SONPOSTA 

ABONE FiATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 tt 

150 .. 

1 Sone 
6 Ay 
3 ,. 
l ,, 

2700 Kr. 
1400 •• 
800 " 
300 " 

Gelen evrak ıeri verilmeı. 
hanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuru~luk 
pul ilbresi lizımdır. 

Adreı değiştirilmesi (20) kuruştur. 

Son Poıta Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Raırap 

Netriyat MiidGr\i ~ Selim Raııp 

Şubat ı~ 

Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve en nefis yağıdır. 

Hastalıklarda içllir. v .. 
meklerde •• Hlatalarda 
lez:ıetine payan yoktur 

PARAnızın 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye dlişüneceğiniıe, 
ıenede beş yti:ı: lira yemeğe masraf edeceği
nize, yüz kuruş vererek bir Aşç•başı kitabı 
alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Türk Neşriyat Yurdunda bulunur. 4 

Bitlis Belediye Riyasetinden: 
Bitliste şelale halinde akan sulardan istifade edilmek ıuretile bir ıı• 

fabrikası ve elektrik tesisatı yapılması takarrür etmiştİrj pilin Te kroki•~ 
nin tanzimi için bir müteha&1ııa ihtiyaç vardır. Bu işleri yapmak iç.ı. 
taliplerin feraiti neden ibaret iae belediyemize müracaatları lüzumu Uif 
olunur. 

,fll!J!f 

Hanımefendi: 
1 P E K l Ş, yalmz Türkiye ipek fabri
kalarmın en büyüğll değil, tesisab 
itibarile dünya ipek fabrikalarının en 

mükemmellerinden biridir. 

f.P EK 1 Ş'in hedefi, sizin 
yüksek zevkinizi tatmin ve 
Avrupanın ipekli mamulahn-

dan müstağni kılmaktadır. 

t Ş BANKA S 1, memleket ikbsadiya• 
tının her sahasında olduğu gibi ipekçilik 
sahasında da hizmet edebilmek maksadı 

ilo bu fabrikayı tesis etmiştir. 

IPEKIŞ 
Mamulitını 
Yakında 

Göreceksiniz. 

İstanbul Belediyesi lıinlan 

Eminönü Belediye Dairesinden : Maili inhidam bir vaziyete 
gelen ve mutasarnflarının tahkiki ile tahriren tebligal icrasına 
intizaren alihalihi ipkasında mahzur görülen Nuruosmaniye civa· 

rında Tavukpazarında kain Yağcı hanının bir kısmı ile methali 
ittisalinde 5,7,9, 11 No. lu dükinların tarihi UAndan itibaren (48) 
saat zarfında mahzuru izale edilmediği takdirde ebniye kanununun 
maddei mahsusası tatbik edileceği mutasarnflarma tebligat ma
kamına kaim olmak lir:ere ilan olunur. 

Doktor ALİ V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK. UNU 

Çok bealer. Çilnkü madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur. Meme

deki çocuklar için yeg&ne bir ırıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuı. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Z AY l 
Zevcim Bekir Nizam Paşadan mu• 

hasaaı maaşıma ait resmi berabmı 
zayi ettim. Yenisini alacatımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Alemdar mahaUesi, Mahmudiye 
caddesi No. 21 de Bekir Nizam Pqa 
haremi : BİNNAS 

l ZA YI - Nüfus kağıdı ": 
arabacılık ehliyet vesikamı ~ 
şahsıma ait hesap defterimi ı•d
ettim. Bulanların aşağıdaki a 
rese getirdikleri takdirde ıne~ 
nun edilecekleri ve yenile!' , 
alacağımdan eskilerinin hOktıtıl 
leri olmadığı ilan olunur. ed" 

Binbirdirekte 9, l 1 No. kah" 
0 Arabaa Hüseyin oğlu Hafll 


