
YILBAŞI 

KISMI 

BU KISIM BU KISIMDA 
Spor, Sinema. Kadın. 
Mizah, Meraklı Hikayeler, 
Meraklı Zabıta Hikayeleri
ne M:Jısm Sayfalar ve 1930 
St.nesınin Blinçosu Vardır. 

1930 SENESİNİN BLAN osu 
· Ağaoğlu Ahmet Beg Digor ki: Peyami Safa Bey Digor ki: 

• • 
"Biz inandık, Siz inanmadınız, Biz "1930 Senesi Fikir Hayahmız 
• • 
inandığımızın Siz inanmadığını- Çorakbr, Kitap Çıkmamışbr. 
zın Mükifatını Gö!iiyomz,, Mec·mualar Kapanmışbr.,, 

•Soa Posta,. benden ı 9!M> IC ____ A_ıao"!ıı A.~mei B. __ ___,, ,--------:,e!a_m_i_S_o_''_a_B_e_Y ___ -__ _ 
leaeai hakkand& bil' icmal 1u· 5 1' 
laaaıı istedi. --·" L--------

1 Geçen .enenin fikri mahsul-
lerine bir g6z atarsak. ilk ve-

1 receğimiz bükilm şu olur: Kıthk 
var. BayJe bir yanmn bu sene 

..ıcatarandao bazılarına karış· 
lllanı11 birisi tarafından yazıl
~aaı daha muvafık olurdu. 
ıra scrdolunacak fikir ve mü

tal~alaran ~ahsi duygu ve his
lenn tesirinden daha .ziyade 
•~de kalması binnispe temin 
e ılmiş olurdu. 

Maarnafih Son Postanın bu 
artusunu icra ederken ben 
~lirnkün olduğu kadar objek
tif kalmıya çalışacağım" 

ŞARK HADİSESi 
d Hiç şüphe yoktur ki '·Loıan" 
. ~nberi geçirdikimiz müddet 
~ınde son sene en ağırıdır. 
il u sene pek mühim vakalar 

e doludur. 
Mühim dahili vak'alann ba

~llda şüphesiz ki Şark vekayii 
e Para buhranı geliyor. 

h Artık müzmin olduğu mu
T~~k olan Şark vakayii ile 

f& devletinin zaman zaman 
İa~~ mecburiyetinde ka

ca21 bır emri vakıdir. 
Bu kere bükümet takdire rYan bir gayret ve himmetle 

u vekayiin önünll aldı ve 
Şarkta ·/~un ve emniyeti te
~in e.~. Fakat aakeri tedbir
br i1e bertaraf edilmiı olan 

.U, \'akayiin ta kökünden ke
tılıp atıldıgmı ve bir daha te• 

crrür ctroiyt-ccğin · zanneder-
•ek kendmizi aldııtmış oluruz. 

Esası siyasi ve içtimai olan 
bu gibi hadiselerin sırf miha-
lıiki olan askeri tedbirler ile 
~davisi gayri mümkündür. 
el aba esaslı, daha devamlı, 
•ah~ müessir ve gene ı:asi 
b~ 

1 
ıçlimni mahiyette olan ted

ır ere ihtiyaç vardır. 
8u tedbirler alınmadıkça 

'aran1b baki kalacağı ve 
llıGs . 

•ıt zamanlarda patlak ve-
~c2i muhakkaktır. o~manla 
r:"letinin bizıat bu husuıda 
h· stcrdiği miniler bizim için 
..:~r ibret dersi olmalıdır; 
~ ·~~e muhan ik ve dahilde 
dulctı e müsait zemin buiun
ltti ~ • lahrikibn ve bareket
dir ~ YUkuuna intizar ctmeli-
llkİ ~ıl mesele hariçteki tah
'-\ ~ a dahildeki müsait zemi
lttih Cft&raf edecek tedbirleri 

,, etınekt' 
ır. 

() :. ARA BUHRANI 
~ni: ~~ek~ para buhranı se
dir M 1 ıncı mühim meselesi
L~lı alümdur ki, bu buhranın 
ltıiıtıı C4l •~hcbi harici ücareti-

müvazcnesizliğidir. Bu 
in atenesi1lik dolayıaile pa

tı daimi bir temevvüce 
a...ıı ı ka'nıakta ve bu yüzden 

Ve 'kt 11,Yy 1 ısadi hayatımızada 
•ni en bir istikrarın teessüsü 
• olınakta idi. Buna da 

!et , vermek lazımdı. Hü
( u mesele ile de uzun 

•on aarfada) 

1930-1931 Senelerinin iktısadi Vaziyetine Bir Nazar 

~ütün Dünyayı Sarsan 
Buhrandan Müteessirdir. Geçen Sene 
Buğdaylarımızı Satmak Mümkün Olamamıştır. 

Türkiye, Umumi 

Cihan buhranını doğuran 
sebeplerden birincisi ve en 
mühimi Amerika borsaların
da yapılan büyük apeküllsyon
lardır. Bu spekülasyonların 
sebebi şudur: Teraküm eden 
sermayeleri işletmekte müı
külit i[Örülüyor. Sermaye bor
saya hicret ediyor, istihsal 
işlerinde kullanılamıyor. Serma-
1elerin esham üzerine olan 
bu tehacümü esham fiatla-
rının bq dondilriicü bir ıekil
de tereffüünü mucip olmuıtur. 

Buhran sebeplerinin bir di
ğeri de büylik aanayiin bO-
yUk mikyastaki istibsalitınan 
cihan piyasalarına bir "süper 
prodüksiyon ., yani ihtiyaçtan 
pek fazla ıal1:;w -'7~tm=~ ol
masıdır. 

Gerek ziraatte, gerekse sa
nayide vukua gelen bu faz-
la istibsaJden müteessir olan 
memleketleri iki sınıfa ayır-
mak lazımdır. 

Bu memleketlerin bir kısmı 
bizzat yekunlu istihsal yapan 
memlektlerdir. Bunların tabi
il"' mallara ihraç edilemedi 
elleriorltt eca.l<b. Diğeri ise 
bilv.~ı... mute~sir olan mem
leketlerdir. Hunlar fiatın su
kutundan zaruri olarak maawı 
kalamıyulardır. 

Bizim Vaziyetimiz 
Denilebilir ki Türkiye bu 

iki sınıf memleketten hiçbirine 
dahil değildir. Bir defa Türki
yede esasen ihracat sanayii 
mevcut değildir. Türkiye ıiraa
tine gelince, biliyoruz ki Tür
kiye ziraatinde hakim işletme 
şekli kücük işletmed.ir. Tarzı 
istihsal dahil pazar için çahıan 
bir tarzdır. 

Bu senenin hususiyetlerine 
g&re eğer cihan piyasası 
müsait olsa idi Ye bazı 

memleketlerin [ Damping J 
siyasetleri beynelmilel piya
sayı hercümerç etmiş ol-
masaydı geçen sene başında
ki tahminlere göre bir sene 
zarfında 250 - 300 bin ton 
buğday ihraç etmek imkina 
basıl olacak ı. Fakat mevzu
bahis esbap dolayısile bu ya
pılamamışbr. 

Bunun1aberabcr ihracat ti
careti, eldeki dclail ve müş'ire 
göre, memleket iç.m şayana 

dikkat bir mahiyet arzetmek
tedir. 

Ağustos aymdanberi ihracat 
hakkındaki bütün tahminler 
tamamile olmasa bile, buna 
çok yakın bir mi~yasta tahak
kuk etmiştir. Bu itibarla kam
biyo vaziyeti tahkim ve tak-
viye edilmİf lİI' 

Geçen martın iptidasından 
bugüne kadar lng:liz Jirasımn 
temevvücü en aşağı 1030 en 

yukarı 1035 te kalmışhr. Bu
nun ifadesi istikrar demektir. 

10 ağustostanberi lngiliz 
lirası temevvüçsüz olarak 1030 
da açılmlf ve 1030 da kapan
mıştır. Önümüzdeki s~nenin 
vaziyeti hakkında indi adde
dilebilecek mikyular meyanın
da bqhcası mezru arazinin 
bu sene iktisap edeceği vüsaltir. 

Heniiz bunun bakı<mda sa-
rih bir malümat verilemez. 
~nun için netice tesbit e
dılemez. Halbuki önümüzdeki 
aylar zarfında kuru meyva, 
tütün, zeytinyağl ihracabnm e 
hemmiyetle devam edeceği 
tahmin edilmektedir. Ayni za
manda lstanbul piyasasında da 
iyiliğ_e doğru temayül mevcut 
oldugu söylenmektedir. 

Mütebassıslarm noktai na7.a
nna göre, Türkiye cihan buh
ranından pek az müteessir ol
muştur. ÇünkO Türkiye küçük 
istihsalat yapan bir memleket
tir. Hariçten talep edilen ihra
cat emtiamıı da, iyi veya fena 
hemen her sene ayni miktar
dadır. 

Ayni 
bulunan 
beti bu 

emtia istihsalihnda 
memleketlerin reka-
mikyu üzerinde u• 

1 
çok müessir olabilirse de bunu 

umumi bir şekilde kabul ve izam 
etmek doğru değildir. 

Son defa Ruslarla yapılan 

mukavele mucibince Ruslar 
gelecek sene zarfında Türki
yedt>n 15 milyon liralık mal 
almıya mecburdurlar. Bu ihra
cat emtiasmm cetveli de lktı
s:ıt vcki1ctince tesbit edilmiş

tir. Bu ihracat Ruslann kendi 
teşkilah tarafından yapılacak 
ve buna mukabil hükumete 
1,5 mi'yon lira kadar bir para 
vereceklerdir. 

Bunun no dereceye kadar 
doğru bulunduğu ve ihracat 
tüccarlanmızı ışsız bırakıp 
bırakmadığı sorulabilir. Ge
lecek sene zarfında Rusyanın 
tekrar d:ımpi ıg hardditma 
devamına intizar edilebiJir. 
Bilhassn Rusların l<crestc, tü
!ün, buğday ihracatı bizim 
ihracatımızı b'jyuk mi1'yastn 
sektedar edebilir. 

Binaenaleyh bütun dünya 
ikhsadi bt hranı haU~dil
medikçe, bi'Zİl•l hususi huhra
mmmn d bmamen zail ol
masına imk in _ ol. tt.r. }\.~:!Jetler 
buglin iktısaden birbirin111 L:ığ
lıdtrlar. Biz münferit ve mü
cerret bir ilemde yaşayamayız. 

Zekimn toprağı hasis, kurak 
ve bereketsiz. Evvelki seneler
de atalan tohumlu yetişmemiş. 
Ekinler harap. Kitap ambarlan 
bombo1- Edebiyat kekeliyor. 
:.Musikinin sesi kısık ve saz
lann telleri kopuk. Ressamın 

paletinde boyalar kurumuş ve 
kabuklaşmış. 

Bir tek halis ilim ve san'at 
mecmuası yok. Otu~, kırk bin 
liralık bir sermnye telef eden 
"Hayat" mecmuası bile kapan• 
mış. Yevmi gazelelar edebıyat 
sayıfalarmdan vaz geçtiler ve 
halkın ruhunda ya'nız sefil 
duygulan alevJcnd"rmek için, 
hep cinsi ve behimi kıvılcımla
n üflüyorlar. Şarlonun patlak 
potini, BiJli Dovun bacağı 

yahut Rnmon Novaronun ens~ 
&i, her~n, gazetelerde üç 
makalenin sığabileceği sütun• 
lara yerleşiyor. Eu sefil tica· 
reli yapan gazetelerin b:ışla· 
nnda meb'uslar, mfider:rislcr, 
ilim ocaklarında yetişmiş hars, 
mefkure ve daha bilmem 
ne adamları var. Karün 
cebile gazetenin kasası ara
sındaki münasebete rücu eden 
matbuat, siyasetle şehvet ara-
sında iğrenç bir r k.k.as har~ 
keti yapmaktadır. 

Evvelki senelerde, Halk 
fırkasının müdahalesi üzerine 
birçok azası dağılan güzel 
san'atlar birhği ve bilhassa 
onun edebiyat ~ubcsi me.Juç
tur. Geçen sene zarf•nda kon• 
gersini altı ay gecikerek yap
nuş ve sekiz ou kişiden fazla 
ins:ın toplıyamamı tır. 

Darülfünunun Mustafa Şekip 
gibi en velut ve yaratıcı baş
lan öne düşüktür ve 1930 içın
de hemen biç.bir eser oe~ret
meıiıişlerdir. lıim llemi izzet 
Beyi kaybetmiştir. 

Dil, imli, yazı, berbat bir 
anarşi içindedir. Dil encümeni 
bir Jq gibi hareket.siz uzanıp 
yatıyor. Azasının çoğu siyasi 
ihtiras'arla gözleri perdelenmiş 
adamlardır. Encümenin semtine 
uğramıyorlar. 

Türk ocakhın erdabir yalan
cıktan müsamerelerle varlıkla
rının hikı:ıetini izah için sahte 
vesileler icat ediyorlar. Türk 
yurdu, üç arkadaş muharr:ri 
bcs!cm ek için intİ:jar eden ve 
ı;llze görünmiyen hovard~ bir 
müstchlikten başka birşey 
değil. 

Maarif Vekaleti de kımılda
mıyor. Ta "rn ve terbiye ö'ü. 
1-Jalkı ek n ccalım, "Şah 
bmaiJ" , "Arzu ile K:ımbcr,, 
ve saire gibi halk masnllarıru 
satın alıp dnğıt makla meşgul. 

(Devamı son sayfada) 
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Son Postanın Mizah Sayfası 
Sizi Herhangi Bir Mizah Mecmu
asını Takipten Müstağni Kılacak 
Derecede Zengindir. 

YILBAŞI 

eftiş Esnasında 
Bir ün Ruı;ya çarlarından 

biri, mul:aareltcye :idecek olan 
ordusunu tefti cdiy rdu. Her 
neferin n nce birer birer 
durarak şu mıali s rdu: 

- Mua r beıil a .- bir 
dü~man ildürecek isin? 

R.ıs neferleri, ayn ayn ~u 
cevaplan veriyorl rdı: · 

- Bir değil, yiz d.. ani 
- Bir eğil, bin dümanl 
- On i düt ani 
Sıra ai ayet ltir y udi 

neferine gelir. Evini, kansıaı, 
çocuklarinı, • lerini d.. nen 
bu nefer, çann IU }' e sıayet 
ıulhpervcr bir cevap verir: 

- Göriyeru:m ki, der, bu 
cesur kuler ti manların 
hepisini öl ür cckl r; bana 
yapılacnk · k&lııuy r. Müs de 
edin ele ni c eineyiml 

Tüfeğini yere keyu ve 
~ardan ayrılır. 

»r. . .J!l..-•u.T~-

Erkcj'c 
Dair 
Veciz ler 

Kadınlan kıskauua;ıı.n.. 

lara çok e iyet v 
tir. Kadınlar çok kıskuç r· 
keklerden hoşlan azl r, çün
kü bu derece ehe iyet vc
rilmiye layık ol adıklannı 
bilirler. 

Kıskançlık hem en iptidai, 
hem de en yüksek duygudur: 

. Yerine göre. 
lf 

Şilphe, ekseriyetle, haki
kati hissetmektir. 

lf 
Mesleğinizi çok severseniz, 

kadının sizi aldatıp aldatma· 
dığını düşünmer·1iz bile. .. 
aldatmaktn başka silahı ol
mıyan kadınlan maglOp etmek 

k kolavdır. 

BEBEKL F.Rİ 

Genç- Size 
yılbaşında bir 
bebek hediye 

\ edeceğim. 

Kız - Ben 

bebekle oynıya

cak yaş da mıyım? 

Genç-Merak 
et eyin, benim 

hediye edeceğim 
bebek kendi 
kenuinc oynar ! 

ararsızlık 
F Bey ehşetli bedbaht 

dı, çü kü ZJ!Vesinin 
sa 'aknti den in değildi. Bir 
g6n kaşlanndan birine der
dini çb: 

- Ah, dedi, kanının bana 
2adık olduğunu bilmiyorum. 
Bu kararsızlık eni öldürü
yor, İbn et etti- ine emin olsam 
belki daha r at edeceğim. 
F kat hiçbir ey bilmiyorum. 
O seni pek tanı az. Bir gün 
enu ın htau ak ama kaoar 
taki ecl.er misin? 

Fahri Beyi arkadaşı bu 
ağır hizmeti çarnaçar kabul 
etti. i~n kndmm peşine 
düştü. Nihnyct e!ip Fahri 

eye raporunu v~tfü 

- o· le! De i, onu takip 
ettim. Gayet iyi giyinmiş bir 
ı çle ulu~tu. İkisi de bir 
otele girdiler. Ben de gidip 
ici~ik odayı tuttum. Fakat 

gayet ynvnı k auşuyorlard1. 
P k İr§ y a lay mndım, fakat 

n l r bu eye de ben:ıi
y rc!u. Nilıayet k ridora çık

tı ve ıın htu deliğinden 
baktı . lki:>i de r; yundular. Bir 
t e i elektrikleri söndürdü. 
F z1 birtey giremedim. 

Fahri B. aaçl rını yolarak 
inledi: 

- Ah... daima bu kerari 
ı:dık, d ima bu meçhulleri. 

Neyzen evfik 

Ve Çay 
Bir gün neyzen Tevfik, 

Nezihe Muhittin Hanımın evin
de çaya davetlidi. içkilerin bu 
türlüsünden pek hoşlanmıyan 
neyzen dedi ki: 

- Hanımfendi... Acaba ili 
.cavın idne biraz konyak ata· 

U$fura 
• 

ile ... 
K n, koc ıayet 

duruyerl rdı. 

ciddi l 
Erkek, zcvcesınt pzel 

Dqmı nziu bir b kıtla ıeyre
clcr k ordu: 

- Eh.. Karann an caymı· 
yor usun? 

- Asla! 

- Bu k ran sen verdin 
ve ben ıcni biç mecbur etmi
yorum, değil i? 

- Kat'iyen! 
- O halde mes'ul de§"ilimf 

• 
- Değilsin. 

U DID 

1 
Kadın 

bir ustur alar k koca11na 
UZ ttı: 

- H ydi, cdi, 1i titre-
re Ol· , k rk a, 
ycc j-iml 

Erk k usturayı 

h.. V aktile ki 

ık d iye-

aldı. 

def uh ltbetle seyrettiii u 

b ı y kın koklaaı. Tevek
k e b ım ön e salla ı, 

ustur yı çtı, ka.fı ın lta~ını 

ön ne e • di, v ... Enseecsini 

bru etti. 

Çam 
Devirmeler 
Hakkı Bey bir aile mOsa

mere!ine davet edilmişti. Ora· 
dakilerin çoğunu şahsan tanı

mıyordll. Fakat çok mütecessis 
bir huyu da vardı. Davetliler
den göz aşinalığı olan bir 
kadı yaklaşb ve uzakta 
duran başk bir kadım gös· 
terdi: 

-Affedersiniz, dedi, bu keçi 
boynuzu gibi kar kuru, &ıSka 
Hanım kimdir? 

- Kız kard şimdir. 
Hakkı ey kırdığı potu 

anladı ve tashi ~lıştı: 

- Hnyır ... O değjl efendim, 
yanı lt8ftndaki o ihtiyar eada
lozu oruyonım. 

- Oda valdemdir! 

ir glin H kkı Bey gene 
bir ece eğlenf ine dnvetlidi 
V la iç ğl "!D edi. 

Geae tanımadığı bir adama 
yaklaşb: 

- Ne erbnt bir ev burası .. 
He tıraşla v kıt geçiyor. 
Kimseye sezdirmeden nvuşa

cajı . 
- Hey ati c · öteki, ne 

bahtiy rsınıı! Ben de savuşmak 
ister.lim ama ne yapayım ki 
ev sahi iyi ! 

K dm - Bana lae iye edeccfin yüzü'< )'İrmi lirahklardan 
f az!a ela z ı ? 

Erk k - Neye ol ası , ruhum, veresiye alırsak yır:nı 

lir hk y ·z:ij'G alt•ıt liraya rdir! 
__________________ __,,_,,.,,...,.c=;:~--...... ==,.,..,,,,--=-= = 

a2:1 H ıumcfea ilerc: 

1 - fvtlı:ıi ial, ı..;litli, 

llcft rl (Ra d vulan ya:ı 
di eeıa 

k içi ) 

2 - Dı,artlan içcsr t sr "rllnmt
yc , fa t içcrcH. dıfu&ı iri:-

..,, • iatena k•pah teJCe il. 

3 - "Acele yala 
.(75 W ., ÜDYHlı 

d 1r tane. 

uytlur ama 

G.hi o er-

4 ·- Erkekleri• :derini lteya• 

ak içia onieat '9ir ıtrın . 
S - Hic p kırwıııbft .&an hiç 

farLau ltir ta9it reak vere allı 

6 - ÇiJlori, lturutukluı, ah•il

celeri hl~ l'iate iyen n in anı 

ge p ftlren ir ani •Y a. 

7 - Erk ti c :ıdanınia ne 1-

ocvi:at z.arif 

mu. mıyız? 

Neı.ihe Muhittin Hanım, 
neyzenin nrzusunu yerine getir
dikren sonra sordu: 

- söyleyin, niçin bu kadar 
alkol alıyorsunuz? 

- Bana kuvvet 
Hamm efendiciğim! 

. 
en yor, 

- Allah Allah .. Alkol insa-

diy • • er mız 
luı Beycf~ndil re: 
1 - Ge eleyin eve, :ı:evcelcri 

y•fükt.ım ••nrn r~len kocalara 
m hs H lbtiktl'n mamul isknrpin. 

2 - Rüyalumda sayıklamak 
ı;uretilc k dınlara hcrş .. yi itiraf 
ettiren yeni keff•lunmuş bir ışişe 
i t• 

S - " İh .. net izleri nnsıl kcşf e-
"lir?" \invaııh mühim eserden 

l:ıir taue. 
.C - K&tlıc1nn gö:ı:l•rine değ

nt tu ldufu takdirde onları c!cr
lı l le ir ~den " lpnot' k ., bir 
bili r par~ıı. 

.S - Kısk ç ıneelerin iıtln
bJuna u{.'Tıyau kocalara, geceyi 
nen.tc .-esirdiklerini ispat için 
yapıl tf, mnt u t!nctiyclcr (Yüz 
a ettir), 

' - Gecikmeleri mazur gös
termek için tlaima ıı-e:ri kalan 
ir aat. 
7 - Saçlara latif bir renk te-
in et! da albn tozu. 

n kuvvet verir i hiç? Baksa
nız a, lanlanlar, kaplanlar, 
öküzler içki içiyorlar mı? Hcpi
si de güçlü kuvvetli! 

Neyzen düşünmeden cevap 

verdi: 

- Eşek hosaftan ne anlar 
efendim? Zavallı hayvanlara 
öyle acıyorum ki! 

Son Postanın Haftada Bir Mi
zah Sayfası Vardır. Bu Sayfayı 
Her Çarşamba Günü G zetemiz
de Taki Ediniz. 

Kısa Hikaye 

güzeşt 

Feri un Berlind iken bir 1 - Sizi otel müdürn istiyotf , • d . 
gün et la stc cturuyordu. Knr· e Fı. .d 

d d J b
. en un, içi de hdif bit 

~ısın n n gayet güze ır k k .1 _ J- _ d • 
k ı or u ı e, mua rua o asın• 

ız. izi elikımh gözlerini girdi. Direkt-r kır ızı yüdOı 
kızdan Kı• to· ert bakışlı, orta yaJlı bir AJ-

yır ıyor u. .. andı. F criduna sordu: 
büstcn inince Feri el un da onua 

- Dü gece ızizia odanızd• 
peşine takıldı. 

bir kız var ı i i? 
Kız ir tele girdi, F eridu 

Fer:dun şaşala ı. Tudik •e 
da girdi. inkar edemedi. Direkt··r ayoİ 

Kız r d daktil imiş. Fc- sert bak ile: 
ridun hemen o otcl~c bir ed - O kız be · kınındırl 
tuttu \'e birkaç rece kaldı. Ben onun b:ıba yı 1 
Fırsat buldukça kwn ya ı a Demez mi ? Feri u:ı titre' , 
yaklaşıy•r ve na tatlı sözler miye bn,Jadı. Almaaı 
mınldanıy rdu: .. Bir gece dn- arka ce ine g tü eaiai vf 
ma gcliversenize.. Ne olur?,, t ltanca çekmesiai bckliyorclı> 
bile dedi. Direktir de i ki: 

O ~ünün geceai Feri un - Tarifeyi biliyorsanız dİ' 
henü~ yatmıştı. Kapı vurultlu. yecegım yok. Bil iyers~ 
Kız gü!crc}i içeri girdi \'C F c- halacriniz ol::un: Bu gilti ah\'al' 
ridunu biç yalvartmadı. de oda kirasına h ıece i~ 

Ertesi sabah, erkenden, kız n mark fiat zammı vardı'' 
kimseye görünmeden odadan Kabul ediy r musunuz? 
ÇJktı. Feridun se 'nçle atırdı: 

F aknt birnz sonr odaya - On mark ı ? Oo Jı 
garson geldi : Benden l 

Soyu a Ev 
Hırsızbır elir1er, evi ı;oyıır 

sovana çevirir, giderler. Karı 
koca uyanır. Erkek ortalığın 

halini ıörerek baiJrır: 
- Domuzl r, yczitler, her· 

şeyi alıp ötilrmü~Ier, ort da 
bir;ey brak amı;lıır 1 

Kadın da bniırır: 

- Haydut kö!'ekler! Du ar· 
da keynnncmm rcımini bırak
mı~Iar 1 

l\1alını Met diyor 

- Hanımfendi, bu okadu 
güzel, hem ··yı i cc kumaşlı 
bir cndil ki id ta parmak
lannwı sümkürir gibi olursunuz. 

Papazlar Ve Domuzlar 
D :ııuz tıla ir pazarclu 

papaz geçiyordu. A alideıa biri 
papaz işittircrek bağırdı: 

- Burada da papazlarla 
domuzlardan aşka birşey yek. 

Papaz durdu, batıran adama 
döndü ve gülümsiycrek : 

- Siz papaz mısınız? diye 
ıordu. 

- Hayır 1 
- O halde? 

Gaip 

K dına 
D ir 
Veciz 1 

• 
ır 

~ 
Erk •· in "t 

dın, 1tudal tleğil e, b' 
p rest veya kibirlidir. 

~,, 

S 
• .. 1 ,, .( 

am ı mayınız, ,, 
ı i t giirüa nüx; ayıl l'.f 

i i ol ayı ız; fakat ~ 
• mimi g tiz; yer.İJS6 

A§kta he!ey • ~ 
ıruına, za anına, • 'f 

ve d r c ai c göre,, de 
aşkta kaide yoktur. ~ 

)#. ~ Erkeklere inanııı~ i ,1 

kadınla kadınlara · ... ~c~' ı 
1 bir erkek kadar aıw 
bir ~ift ol 



SON POSTA Haftada Bir D~fa 
Bu Meraklı Vak'alardan Bir Tane 
Ne;>retmektedir. Bu Hikayeleri 

SON POSTADA Okuyunuz. 

• A MERAKLI 

HiKAYE SA ASI 
Bu Sayfada Okuduğunuz Hikaye 
Hakiki Bir Vak'adır. lngilterede 
Zengin Ailelerin Ne Çılgınlıklar 

Y aplığını Gösteriyor. 

ZiYAFETTE BİR CİNAYET OYUNU 
Misafirlere Heycanlı Bir Gece Geçirtmek 
için Tertip Edilen Bir Cinayet - Yatakta 

• 
Kanlar içinde Bir Kadın-Esrarengiz Bir Vak'a-

Londra Zenginleri Nasıl Eğleniyorlar ? 
ler. Girdiklerini g6rd6m, fakat pktiklanm a&medim. 
-der. 

Londrada Lady Brisdale 
isminde zengin ve cemiyet 
hayatında meşhur bir dul 
kadın vardır. Bu kadıu 
ber hafta dostlaraın, tar' 
dıkıanna evinde zi· 
~a~e~ler tertip eder. 
Yının güzelliği,eşya

ı~nın zenginliği ve 
~Y~etlerin depde
Loesile bu davetleı 

ndrada pe1' 
laethurclur. 

Yatakta ölii roli1nü ognıgan LaJg James 

. lady Briadale geçende gene tanıdıklarından 23 kişiyi bir 
~afete davet eder. Davetliler gelirler, yerler, içerler. Fakat 
d ~~ •abk masa etrafındaki iskemlelerden birinin boş ot
d ugu ve davetlilerden birinin gelmediği görülür. Misafir ka-
~~ardan biri bir aralık yeri boş kalan misafir mada:nuı 

:çın gellll"!diğini sonnıık ister. Fakat ev sahibi bu suale bq
J n . savma bir cevap verir. MecHs neşesini bozmaksızın 
cınıye İçmiyc devam eder. 

M Nihayet sofradan kalkmak üzere iken davetli!erden Kont 
Qİ ~borugh ev sahibine sandalyesi boş kai.an madamıo 
di ~n gelmediğini sorar. Ev sahibi, o vakit birdenbire lc:eıı
ıuru. • taplar gibi olur. Boş iskemleye bakar. Misafirin. 
D r~ti kat'iyede vadettiği halde gelmemesinden tel~a düşer. b.;r al ~le basar. Hizmetçı gelir. Ev salılhi, kütibini çağır
._ Kitibe, madama telefon edip nirin gelmediğini aor-

laını emreder. Fakat katip hayret içinde cevap verir. 

-Madam ıeldiler, efendim, her halde bu bina içindedir"-

EY sahibi telif eder. 
- Derhal evde arayıp balunus, emrini Yerir. 
Fakat kltip kapıdan çıkarkea e• aabibi kalkan 
- Siz dunınuz, hen kendim anyacaj'ım, 

aer. 
Sofradan kalkınca miaafirlerini de bera

berce ortada glSriinmiyen misafirini aramıya 
davet eder. Biitlln miaafirler hep birlikte evi 
aramıya bqlarlar. Eviaı on be, odar var
dır. Birinci odayı açarlıl'., 
yok, ikinci od•yı açarlar, 
yok, nihayet on bqiııcl 

Misafirlerin ttglendirmek için bu oganu tertip 
eden Ltldg Birsdale 

odaya girince hayretten dona ka
lırlar. 

Oda, bir yatak odasıdır. Ya-

takta yan vücudu yere sarkan 
bir kadın cesedi vardır. Cesedin 
göğsünde bir kama aörünmektedir. 
Göğsünden akan kanlar da henüz 
ıtazcdir. 

Misafirler bu gördilkleri manzara
nın dehşeti kcrşmda ken dilerini 
toplamıya vakit bul madan ev Ahibi 
emir verir. 

- Kapılan kapayınız. Bu kadını 
her halde içimizden birinin ö)dftrmftt 
olması llumdır. Polise telefona edi-

niz. 
Misafir kadınlardan bazdan bayı-

lırlar. Erkeklerdcnbiri cesedin mu
ayenesini teklif eder. Ev sahibi mu
manaat eder. 

Yatağın yanında yere düşmüş bir 
mektup bulunur. Mektubu açarlar. 
Hazır bulunanlardan Kont Malbo

.mgh 'm imzasile yazılmış bir tch
ditname. Ev sahibi mektubu konta 
gösterir. Kont hayret içinde inklr eder. 

Bir de yerde yarım kalmış si-

\~ ·' , ·\ I 

:ı 

. ~ 

- y atalcta •atan '"""""' ; kalbi üzerinde 6lr 
' kama vardı. 1(.0111 

ölmiiı köriJnilgortlıı. 
Bütün misafirler haım 

içinde kalmıılartlı. 

gara bulurlar. EY sahibi si
garayı ala. Erkeklere paket
lerini açbnr. Sigaranın da 
kontun kutu.undaki sigar~ 
dan olduğu anlaşılır. O vakit 
ev sahibi konta dur. 

- Katil air.ainiz, der, iti
raf ediniz. 

Kont bUUin bütlln fA41111'· 
Baygınlıklar geçirir. 

Bu muamma karplUlda b~ 
tün misafirler hayret Ye endtfe 

içinde Konta bakarlar. 

EY sahibi lilo buu. ıelen 
hizmetçiye: 

- Kont bayı1acak, kendi
sine bir kokteyl getiriniz. 

Emrini verir. Kokteyl gelir. 
Ev sahibi Kontun elinden 
kokteyli alır. Yatakta yatan 
cesedin ağı.ana döker. 

Yataktaki ceset birdenbire 
doğrulur. 

Meğer evsahibi madam mi
safirlerine heyecanlı bir eğlen-
ce tertip etmek istemiı ve bu 
O)'l1DU yapD11f. 

O vakit kont geniş bir ne-

fes alır: 

- Buna domoz şakası der
ler, diyip evi terk eder. 



Son Postada Hergün Kalp Ve 
Kadın Sütunu Vardır. Burada 
Genç Kızlarımızın Ve Gençlerin KADIN SAYFASI Son Postanın Kalp Ve Kadın 

Sütunu Bütün Gençlerin Dert 
Ortağıdır. Hiçbir Kari Bu Sütunu 

Aşk Dertlerine Cevap Verilir. Okumaktan Müsta i Kalamaz. 

6ÜZELlİ6 inizi ll.___H_AN_I_ML_A_R_, _G_ü Z_E_L_G_tY_iN_M_E_K_ı_· s T_E_R_M_i_si_Nı_· Z?_ ••• __,I E u LE n Dl E o E 
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1
. n . Her ıeoe. moda denilen hüküm- • · 

u o R u Dl ı aar ka<lınlf:!'ln fiymeleri lazım 81 Zf s o R D nu D H gelen elbiselerin tekillerini tayin . 

Güzel Görünü
şünüzü Hiç 
Kaybetmeyiniz 

Tam bir güzellik mükemmel 
bir sıhhatle mümkündür. Fakat 

sıhhat te çehrenin güzelliğini 

devamlı bir s•Jrette muhafazaya 

kafi değildir. Çünkü yaşla 
çehrenin dış cildi yıpranır. 

Onu sun 'i vasıtalarla tazelq

tirınek lazımdır. Bunun için de 

bütü güzellik mütehassıslarının 
ittifak ettikleri şey şudur: 

t 

Marcolize yağ. Bunu ecza- ; 

nelerdea tedarik edebilirsiniz. ' 

Bunu on gün kadar yüzünüze 
ıürersf'niz buruşuklardan ~e 

çehredeki yorgunluk ve ihtiyar

lık alametlerinden hiçbir eser 
kalmaz. 

Kırkından Sonra 

Güzel Saç 

Seneler geçtikçe saçların 

size hiyanet ettiğini görürsü· 

nüz: Y ~la saçlar kuvvetlerini 
kaybeder ve beyazlaşmıya 

başlar. Bunun önüne geçmek 
!Çin yapılacak şey şudur : 

Evveli iyi bir şampuvan 

· aeçmek lizımdır. En iyi pm-

puvan Stallaksbr. Bu pmpuvan / 
hem saçın rengini mWıaEaza 

eder, hem de btiyümesini kolay

laşbnr. Yanm kova ıu içine 

bundan bir kaşık koyup 

karışbrınız başınızı bununla 

yıkayınız. 

Beyaz Dişin Kıymeti 
Bizim kadınlarıml.% güzel 

çehrede iki sıra beyaz dişin 

güzelliğini henüz tamamile 

aııılamamışlardır • Dişler çeh· 

renin güzelliğini tamamlar. 
Güzel yüzlil bir kadın gtı-

lümsediği zaman dudakları 
arasından sarı veya lekeli 

dişlerin görünmesi kadar çir
kin birşey olamaz. 

Hanımlarımız dişlerini temiz 
ve beyaz tutmıya azami iti
nayı göstermelidirler • 

Küpe Modası 

Taşlı Küpeler 

Resimde gördüğünüz küpeler 

bu sene çok rağbettedir. Bu 

küpeler taşlı iğnelere benzer. 

Üzerindeki taşlar elektrik ışığın

da pırıl pırıl yandığı için kadınlar 

tarafından çok beyenilmektedir. 

eder. 
Modaya uygun giyinm~k iatiyen 

kadınlar ~p emre derhal itaat 
ederler. Faftat giyinmesini bilen • 
kadın bu emre itaatle kalmaz, ken• 

di zevkini , 
kendi idealini 
de ilAve eder 
ve modaya esir 
olacağına, mo-
dayı kendi 
zevkine esir 
eder. 

Zevkiselim ile gıyınen ka
dın, zayıf değil, fakat zarif 
olmak gerektir. Bu kadının 
,nzel olmıya da ihtiyacı yok
tur. O, a-Gzelliği kendisi yarabr. 

Kumaşında, 

. biçiminde, gi-

7 
vinişinde ori
jinal olmuını 
bilen kadm 

. daima atızel
ili tem in e
lclebilir. 
Buradaki re

limler iyi riYUı
melİDI bilen iki 
artİltİn elbise ve 
ppka tuvaletini, 

Ye diğer resimler de 
onun muhtelif zaman
larda giydiği elbise 
modellerini rösteriyor. 

Ba~ahlK~pehl~[~~B-~_o~V_e~S_o_k_a_k~E_I_hl_se_I_en_·~I ~yH~rrlıkbn 
Kepeklerden Usanmış- Sandoviç Nasıl Yapı-

sanız Bu Usul ile 1 ı r? Ve M u h t e 1 i f 
Kurtulabilirsiniz S a n d o v i ç 1 e r 

( 

Kepek hemen her kadının 

derdi, uçlarının parlaklığını 

muhafaza etmek ise her ka· 
dmın en çok arzu ettiği şey· 

dir. Sizi bu dertten kurtar· 

mak için aıağıdald usulcı ta• 

kip etmenizi tavsiye ederiz: 

Başımzı yıkamadan on da'ld
ka evvel, saçınızın çokluğuna 

göre Qç veyahut dört yumurta 

kınp sanlarını ıaçınızm dibine 

ıfirlin Ye on dakika kadar 

öylece durun. Sonra gayet 

ılık, yani yumurtayı baıınızda 

pişirmiyecek kadar ıhk IU ile 

saçlarınızdan yumurtayı iyice 

temizleyin ve ıonra da ııcak 

su ile sabunsuz olarak bqımzı 

yıkayın. 

Bu usule devam ederseniz 

hem kepeklerinizin önüne geç

mış, hem de saçıniıın parlak

lıiJm muhafaza etmiş olursunuz. 

Solda gördüğünfiz elbise yündür. Çizgileri ve renkleri 
çok caziptir. lı kadını için çok pratik ve dayanıklıdır. Or· 
tada görülen tuvalet, ıun'i satenden yapılmışbr. Biç.imi çok 
zarif ve ahenklidir. Arkuında kokarda benzer bir bağlan
baı vardır. Sağdaki resimde görtılen elbiae yiln kumaştan yapıl· 
mı.t dOz ve sade bir roptur. Evde de, aokakta da aiyilebilir. 

Artık bizde de bütün ç.ay
larmızda, umumi ve hususi 
bntnn büfelerimizde aandoviç 
bulundurmak bir adet hükmüne 
girdi ve ıosyete kadınının 
bunu bilmesi bir vecibe oldu. 

Bir defa nndoviç ekmeği
nin bayat olması lizımdır. 

Sandoviç yapmadan bir saat 
evvel ekmeği nemli bir peçe
tenin içine sarmak lazımdır. 
Bu, ekmeğin kesilmesini ko
laylaşbnr. Ve sonra da ekmeği 
gayet ince kesmek lizımdır. 
Emkeğin kabuklan kesilirse 
undoviçler daha güzel görilnür. 
Fakat bu, ancak içleri dolduk
tan ıonra olabilir. Sandoviçe 
mllselles, yuvarlak veyahut 
herhangi istenilen şekil de yine 
ancak o zaman verilebilir. Bu 
9ekilde hazırlanan ekmeklerden 
bir dilim alınır, bunun içine 
istenilen ıey, yeşil biber, pey
nir ceviz halitası, yahut tere
yağı, peynir ve yahut badem 
ceviz, fındık, reçel, tereyağı 
halitası velhasıl ne istenirse 
konur, O.til diğer dilimle ka-
patılır. • 

Aile İçinJ 
Kim . Haki 
Olmalıdır ? .. 
Geçen gün evde c.tur 

istemiyen bir kadından' ş' 
yeti havi bir mektup almıştı.., 

Bu mektuba verdiğim cev 
kadını haklı buldujwna söyle' 
mİftİm. 

Modada oturan Ali istDİI" 
de bir kariim beni lıaksız bfl 
luyor. Ve zevcenin · amaeye ~ 
cih edilme-mi kanuna ve ~ 
daıw muhalif görüyor. 

Bu kariin istediği aile pi' 

derşahi ailedir. ~ede erki' 

ğin mutlak hakimiyeti .ya~ 
Buna mukabil bütün aile ef 
radını beslemek, bakmak meC' 

buriyetindedir. Onun içindir~ 
evlerimiz tufeyli ka~Jarl' 
d~ludur. Erkek kachnm ç6' 
lışmasını ayıp gö:-ür. Annei 
ni evinden ayırmayı vkdaO' 

mllnafi bulur. Bu suretle ef' 

lenen adam anasını, karde' 

şini de beraber götftrür. v• 
ekseriya evin bozulması"' 
sebep olur. 

Halbuki aile kan lrocadl' 
ibaretti~. Bu iki unun h.ıİ' 
cinde kal•nlar aile&t tu1tJ 
vaziyetinden kurtulamadar. Si' 
naenaleyh bir evde kayn; 

ve görilmceler 11ianbdan b~ 
birşcy değildirler. iki tal"" 

ta, mukabil tarafın anne "' 
hemıircaini istememekte h~ 
lıdır. Annesinden, onun eli" 

bakan kardeşinden aynlamıyot' 
sanız cvlenmeyiniz, başkal,ıt 
nı da kendi hotkimlığınız -/ 
zllnden bedbaht etmiye b~ 
kınız yoktur. Evlenmekı' 
kendinizi alamıyorsamz an" 

nizi ve hemşirenizi feda etrıı' 
yi göze almanız lAzımdır. 

Bizde böyle olmadığı İ~ 
dir ki kaynana evi yıkan 

bllyük amil olmUftur. 

Sabah Tuvaletinde 

Yeni Bir Modıı 

. ~ 
· Son zamanda sabah ~ 
!etinde yeni bir moda ·t_ 
Baıın yan tarafına taŞh 1 il' . .,, 
koyuyorlar. Buradaki re~ı ~ 
moda hakkında size bıt 
verebilir. 



Son Postanın Sinemi Sayfalannı 
Takip Edenler, Dahilde Ve 
Hariçteki Bütün Sinema Hare-

• 
SiNEMA SAYFASI 

Son Posta Haftada' iki Sinema 
Sayfası Neşreder. Birinde lstan
bulda Gösterilen Filimler, Diğe
rinde Sinema Haberleri Bulunur. ketlerini Taki Ede bilirler. 

Yeni Bir Artist 1[ Bu Senenin En Büyük Fi/imlerinden B·iri ]I Yeni Artist 

Sinemanın En Büyük 
Artistini Tanır Mısınız? 

Sinemanın bugiin en meş· 

hur artisti kim· 
dir diye sorsa-

lar ne cevap 

~erirsiniz: Mo-
ris Şövalye, 

değil, Greta 

Garbo, değil, 
Billi Dov 
değil, Ja
net Mak- · · 
donalt, 
d ğil' e . 

Bütün bu isimleri saydıktan 

•onra sualin cevabını bileme

diğinizi söylersem t•ımayınız. 
Çünkü bugün film aleminin 

tn meşhur siması Mikydir. · 

Bu da kim diyeceksiniz ? 
\ "w 

lşte burada resmını gördü

iünUz karikatür. 
Filmde canlı hareketleri, 

kuvvetli mizahile Miky kadar 

hiçbir artist muvaffak olama

lllışlır. Miky'nin oynadığı fib~-

1erde kadın yoktur, buse yok
tur. Cinsi cazibe yoktur. Fakat 

ince bir san'at vardır. Ve bu 

san'at bütün seyirc'leri zevk 
ve hayret içinde ona bağla
mıştır. 

Miky'yi yaratan artist dün

yanın en büyük harikalanndan 
birini yapmışbr, Miky'nin 

danslan, şarkıları, hayvanlarla 

•lan münasebetleri a~rı ayrı 

lfırcr harikadır. Miky'yi şim

diye kadar görmemişseniz en 
büyük fırsatlardan birini kaç.ır
tnışsımz demektir. 

'-

• Halt:Juya filmini yaratan iki büyük artist: Nina Mac Mac ~inncy ve Daniycl Haynes 

Sesli filim çılrnhberi mev- en güzelidir. 1 kuvvetlidir. . 1 ~teki filimler!~ kıy.a edilemi-
~ultr· ihmal ediliyordu. ilk Bu filimden bahseden bir ı er:uya yalnız heyecana yecek. kadar ytikscktir. Hayal 

e a 01~1rak mevzuuna ehemmi- Fransız muharriri diyor ki: '1ı d ayni zamanda fikre hi- ile hakikat el ele vermiştir. 
yet vcrı erk yapılan filim Ha- H l I d ' 
lcluyadır. \ ~ e ~~a a cenubi Afrika tap ~en bir filimdir. Zencile- Şarkılar, muhavcı·eler, ~algıcı-

B fT b- Zcncılerının hayata hayret edi- rin ruhlarını okadar güzel lar okadar ahenktar bir surette 
u 1 ım cenu 1 Afrikadaki lecek bir muvaffakiyetle veril-

Zenciler arasında alınmıştır. . Z d tasvir edilmiştir ki hayran ol- tevzi edilmiştir ki' seyircinin 
mıştir. encilerin dini hayab, u-

Amerikada yapılan mevzulu aları, aşkları en tabii, en güzel mamak mümkün değildir. Bir yorulmasına imkan yoktur. 
fiiimlerin en büyilğüdür. Hatta şekilde gösterilmiştir. Filimde milletin ruhunu bukadar mu- Denebilir ki bu filim, geçen 
Fransız münekkitlerine göre, zengin tabii dekorlar vardır. vaffakiyetle tesbit etmek az ıene çıkan 12 şaheser filmler
geçen 1930 senesi içinde bü- Renkler hem ruhu, hem gözü hüner değildir. den biri ve belki de birinci-
tün cihanda yapılan filimlerin okşıyacak kadar cazip ve Halcluya teknik itibarile de 

1 
sidir. 

Rusça 

Filim/er ... 
Pola 
Negri 

F ransanın Yetiştirdiği 

Güzel Bir Artist 

Tania Feodora 

Tamia Feodora Fransanm 

meşhur Opera artistlerinden

dir. Son z.amanda sinemaya 
geçmiştir. Amcrikada "lmpa

rator bilseydi..,. isminde bir 

film çevirmiştir. 

Tania Feodora kendifilmini 

gördükten sonra beyenmemiş : 

"0 vakit acemi idim. Şimdi 

bildiklerimi o vakit bilsey

dim ! ,. diyor . 
Bu filimden sonra "Küçük 

kahvehane,. isminde diğer bir 
film çevirmiştir. Feodera bu 

filimde kendisini beğeniyor. 

Fransız artisti Holivotta si

nema faaliyeti hakkında di

yor ki: 

''Buradaki teşkilatı görüp te 
hayret etmemek mümkün "de
ğildir. Çahşma " tarzı o kadar 
mülCemmel ki ! Yemeğimizi 
istodyoda yeriz. Bütün tefer
rüatı orada konuşup hallede
riz. Maiyetimde bir katip bir 

de İngilizce konuşan hizmet
çim var. Burada hayat o kadar 
kolaydır ki, herkesin neden 
böyle yaşamadığına şaşıyorum. 

(Herkesin kendisine mahsus 
otomobili var. Herkes istediği 
gibi geyinir. Her aradığınızı 
bulabilirsiniz. Burada herkese 
muvaffak olmak için azami 
imkan verilir. Hayat bahalı, 

fakat güzel. " 

Amerikalılar filimlerini Rus
yaya sokabilmek için fİmdiden 
artistlerin Rusçe öğrenmesini 
temine başlam şiardır. Birçok 
artistler Rusçe öğrenmiye ça
lışıyorlar. Amerikalılar Rusya
nın sesli filimler için iyi bir 
mahreç olacağını ümit edi
yorlar: 

Janet 
Makdonalt Sinemacılar Pola Negriyi \ M b . 

tekrar filme çekmek için çok ec urı 
oğraşıyor ve kendisine birçok - s· 

İngilterede 
Holivut 

Amerika filimleri ingilizleri 
çok kızdırıyor. Fakat İngiliz
ler Amerikan filmlerile reka
bete muktedir olamıyorlar. 

Şimdi Londrada da ikinci 
bir Holivut vücuda getirmi
ye karar vermişlerdir. Beş bü-
yük bina yıkılarak ·yerine 40 
bin metro murabbaı genişli-

ğinde bir stildyo yapmıya baş
lamışlardır. Bu stüdyo dünya
nın en yeni ve en mükemmel 

· stüdyosu olacaktır. 

Janet Mcdo
naldın en 
güzel pozu 

Monte Kar/o 
filminden bir 

iki sahrie 

Bu aene lstanbulda en ziyade şöhret kazanan ve sevilen 
artist Janet Makdonalttır. 

Bu güzel kız son zamanda Monte Karlo isminde yeni bir film 
çevirmiştir. Bu film gUzel ve küçük bir operettir. Avrupada 
çok muvaffakiyet kazanmıştır. 

teklifler yapıyorlar. Fakat bu ıgorta 
güzel artist sahneyi filme Bütün sinema artistleri ken-
tercih etmiştir. Y al~mda Pa- dilerini sigorta ettirirler. Kimi 
riste sahneye çıkacaktır. sesini, kimi yüzill\ü, kimi ba-

Çarli Ça plinin Filmi 
Çarli Çaplin ötedenberi 

sesli filme düşmandır. Sessiz 
filmde daha çok muvaffak 
olunacağım göstermek ıçın 

"Şehrin Işıkları,, isminde sessiz 
bir film çevirmiştir. Bu film 
geçen ay ilk defa olarak Hol
livutta gösterilmiştir. 

Bu film Çarli Çaplinin bü
yük bir musikişinas o]du~TUnu 
göstermiştir. Musiki okadar 
muvaffakiyetle filme tatbik 
edilmiştir. 

Çarli Çaplin keman ve 
piyano çalar. Kendi filmi için 
" Güzel gözlerin " isminde 
bir de parça kompoze etmiştir. 

cağını, sigorta ettirir. Artist
lerin sigortası 25 binle 250 
bin }ita arasında tehalüf eder. 
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Son Postada Haftada Bir Defa 
Bu Kabil Meraklı, Zabıta Vak'a
lan Neşredilir. Bu Sayfayı 

• MERAKLI 

POLiS SAYFASI 
Bu Sayfada Polisin Ve Tahan1 

. Memurunun ince Zekasını Gös
teren Bu Meraklı Vak' alann Her 
Biri Sizi Meraktan ıldırtabilir. Taki Ediniz. 

PARLAR UİTBİRLER Nasıl Aşırıyorlar ? Zevk Anlarında Kıvrak ı "Blöf" ·CETEI 
Nice Kadınları 
Ve Erkekleri 
Hırsızlığa, Fuh
şa Sürüklügorl 

Bilyfik mağazalana pden 
güne lıer bakıp tetlhir eden 
parlak cameklnlan, birçok 

insanlarda ne bOytık iftahJar 
ve armlar uyaııdınyor 1 insan 
bu camekinlarda pdap her-

pyl, istfsnum, lıerteJI atm 
almak istiyor Y• bu aauuaa 
boimak mecburiyethade kü
JO'I· Fuat, heyhat, lierbl 
anusuna bu kadar lalldm de

ğil. .. Bazı kadınlar " erkakler 
herhangi birşey satın almak 
bahaneaile içeriye giriyor Ye 

istediklerini aşırıyorlar. 
Bu A vrupada ve - biraz da

bizde, adeta bir hususi meslek, 

bir aan'at 1 

Hergün Tevkifler ... 
ltalyada hfiyük bir mağa,.a 

direktörU anlabyor: 

- Hergün, mağazamı:ı:da, 

iark elli kadın, yahut erkeği çUr

mft meşhut halinde yakalıyoru:ı:. 
Büyftk bir mağazanın besaba

bnda masraf hanesi bu sirkat

ter yOzünden senede yilz bin

lerce lira kabarır. 

- Bu hırsızlar kimler 1 
- Bunlar birkaç kasımdır. 

Umumiyetle ikiye aynlabir. 

Evveli "profesyonel,. lunızlar .. 

Zarif Çeteler 
"'Prof~yonel" hırsızlar, her

gQn bu işi yaparak çaldıklan 

~yayı ı:oatanlardır. Bunlar ga

yet güzel giyinirler (tabii hep 

çaldıkları ~ya ile), ekseriya 

iki kadın, iki erkek bir arada, 
zarif bir çete halinde bliytik 
bir mağazaya girerler. Birçok 

eşya çıkarırlar. Bir veya ikisi 
tezgahtarı oyalar ve ötekiler 

de a~ırırJar. 

Namuslu Hırsızlar 

İkincisi de "Amatör,. hırsız• 

. . . ·'...,.,'\_} -·trl; -·-r- ·~~·~. 

Parmaklar Ceplerinizi Nasıl Tarar ? Bir AmerikadaSa 

Cüzdanın içi Nasıl Boşalblır? 

Birinci Perde - İkinci Perde - Üçüncü Perde - Zengin Olan Kadın • 
On Bir Otel • Otomobilli Kadınlar - Avcımn Sevinci 

DGnyanaa her taramada yeni 
aaul laİr yukaicilik tllremiftir. 
Cazip ye cidden ıtzel kaclmlu · 
qutuile yapda ba pake9ldlilr, ubıa 
tayı en çok ....,tan •• manffakiyetlerinl 
azaltan bir meHledir. 

Bu yankemcilik -.ı yapılar? Ba itin Gt 
ufhua nrclır. 

Birinci Perde 
Bankadan benb çıkan, yahat ~ ··yn1a 

mağazalara siren. nyahutta halinden. yn
rllyilşGDdea, kıyafetinden, cf'zdaıu fiflda 
olduju hiuedilea kelli felli bir adamm 
yanından gayet zarif ıeyinmiş, .on derece 
ıtıze1, bilh•ua yornrken Tldldllade arzuya 
tahrik eden kınaldılda bir kadm ıeçer. 

ikinci Perde 
KadiD erkekle tan•pr. Oaa bir oda,. 

ptlrlr. Ona brp 1011 derece auik " 
misafirpener claft'UUI'. Rahat etme.mi 
ye kenc:liıal evinde bilmesini a&yler. Par
deaUdntl Te ceketini alır, kapıDID arkam
daki elbise ukılarma uar. Uautma,.W. 
ki o bpmm rezeleri, topuzu yeaairea( 
-eneld• batlammfbr. 

Üçüncü Perde 
Kadua Ye erkek. tabii, qk dtlettonna 

bqlarlar. Onlar birbirlerile metgul 
oladununlar, bpa yaTqçacık açılar, ara
hlden bir el UUIUJ', kapmm ukuına 
..W duran ceketin cebinden ctzdam 
çeker, içini botılbr, cllzdam tekrar ye
rin• koyar. Bu İfİ yapu erkek Yeya 
kadın, tabii, güzel kadınm ıerik cllrmll
dür. Zevk anlannda, yatakta bulunan 
erkeğin ruhu bile duymaz. 

Zengin Olan Kadın 

Marsilyadan gelen" Alcksandrin Bone" 
isminde bir kadın bu ytızden &engin 

1 olmuştur. Fakat itiraf etmelidir ki. Alek• 
aandırin, bu mesleği çok teki.mnl ettir
mit Te yilksek bir dereceye çıkarml.fb. 

Pame gelince evveli hnyük bir otel 
tuttu. Odalannı bu mesleğin icaplanna 
göre kendi elile tanzim etti. Yataklar 
o vaziyette konmUftu ki içinde yatanın 
oda kapısını g6rmeaine imkln yoktu. 

kar, oalarm tamamllemenal 
olduklarım r6rihace yaQfça 

kaptJ1 açarak içeri79 fİl'er Y• 
mlltteriyi IO)'ardı. 

On Bir Otel 
Madam Alekaandrin bu y\l• 

zden okaJar zengin olmUflu ki 
Pariste on bir tane ctel ,.ldı 

dı, DdDi do eYleadircH " parlak 
dtlj1haler yapb. 

Otomobilli Kadınlar 
Ba meslek IOD um•nlarda okadar 

ileri gitmiftir ki bir takım otomoJ,:11; 

bdınl~ tBremiftir. 
Fevkallde tık iki kadm iki kişilik 

hir otomobildedirler. Kadının biri 
r.omobili idare eder. hmı de glb:eldir. 
Otomobil, Pariate •Bulony" ormanın-

da aiu' •iv yGrlr Ye yaya giden 
bir adamJD yanında durur. 
Kadınlardan biri bquu uzabr: 
-Affedersiniz, M6ay6, der cigara 

içeceğiz, fakat yanımızda kibrit 
yokl ai.zde Yana.., 

Erkek tabÜ kibriti çıkarır Ye 
ahbablık bqlar. iki rflzel kadınla 
tanışmak iatemiyecek erkek pek 
azdır. Me.elA 80rar: 

- Bu ormana eluerlya gelir 
misiniz? 

- Anda bir... Fakat bugthı 
iatemiyerek gel
dik... Gulnolar
jan birinde şöyle 

• oir çay içmek is
tiyorduk." Fakat 
iki kadm, yalım: 
bqma ıidemiye: 
cei!z, epeyce ••• 

Erkek hemen 
ba fvsattı.n lıt

tifade19 çalafın 
- Bea liH 

maalmemnuniye refakat ederim. Fakat otomobiliniz 
iki kitilik! 

Kadınlar biraz tereddüt eder gibi görünürler ve 
nihayet: 

- Buyrun, derler, siz de sığarsınız 1 

A'l.•cının Sevinci 
Mükemmel iki av bulmaktan memnun olan erkek 

iki kadının ortasına keyfle sıkışır. Otomobil ilerler. 
Şehrin haricine doğru açılır. Kapılarda teffal camlar Tardı ve dı

ıandan gizlice çekilen bir iple camın 
tıstnndeki perde kımıldayor v. içerili 
garlllüyordu. 

Ciind mef]ıııt luılinJe gaka
lanm11 bir maftlZll iıırsızının 

Fakat aıkışık oturmanın ne manası var? Kadının 
biri erkeğin kucağına güzelce yerle~ır. 

Yolda kadının canı çukulata ister. Erkek otomo
bilden iner. Bir dükkana girer, çukulnta.vı alır, vezneye 
gider. Fakat ... Ay ..• Cüzdan yok. .. Cüzdan? Cü:ı:dan? 
Aarar, tarar, cilzdandr.n eser yoktur. Sokağa çıktığı 
Yakıt bakar ki otomobilden de eser yoktur! 

i&tii aranırken 
Birçok güzel kızlar bu otele nice 

erkekler getirirler. 
Yatağa gırdikleri Yakıt Alelaandırin 

usulca kapıya gelir, camdan içeriye ba-

Ye ha otellerinde ayni neviden 

huılatile madamın serveti kar 

topu gibi büyüdtı. iki kızı var-

lar... Bunlar hep namuslu bir 
aile reisi ve ebcriya da aile 

kndınlandır. iıtedikleri ıeyi 
para ile alm.ıya bütçeleri mn
sait değildir. Bir biçimine 

getirip aşırırlar. içlerinde çok 
beceriklileri ve acemileri Yardır. 
Geçen sene, temiz ve lekesiz 

bir kadın, iki tiıe llvanta 

qınrken mağaıamııda yaka• 
landı. Mlistcana olarak onu 

zabıtaya teslim etmedik. Fakat 

bu utanç kadının o ,nn evinde 

intihar etmesine klfi geldi. 

Mağazalarda Gizli 
Polisler 

Eluerl btiytık mağazalarda 

para ile tutulmuı gizli hafiye· 

ler vardır. Bunlar miifterilerin 

bittin hareketlerine . dikkat 

ederler. Hırsızı cftrmn mDşhut 
halinde yakalar ve kimseye 

hissettirmeden yanına yakla
prlar: 

- Bir rezalet çıkmasını iste
mezseniz önümden yörüylinilz J 

Bir Şemsiyen 
Meseli şu zarif kadımn 

elinde küçük bir şcms;ye var. 
Mağazada oradan oraya clol~-

şır, birçok mallar çıkartır ve 
hazan üç beş çift ipek çorabı 
saniyenin içinde o şemsiyenin 

Derler Ye hınız mağazanın içine atıverir. Bu nevi hırsızlar 
arasında şemsiye usuiü çok 

•taharriyat" dairesine götilrli- teammüm etmiştir. Hatta bu 
IOr, orada ilatil bap aranır, ıemıiyelere "serçe permak,, 
cebinden çalınan efY• çıkankr. 

1 
ismini takmışlardır. 

le Revolver 
Adam Soya 
Kadınlar 

Amerikada öç dört 
an mürekkep çe':eler ., .. ,ft!ll~ 
tir. Bunlar, zengin bir 
kandırarak otomobile atari' 
Yolda kadınlann hepsi ~ 
revolYer çıkanı ve erktl 
cllvl•mnı, alna aaatini tt1 

lim etmesini emreder1' 
Muvaffak olamayıp ta yakİ 
ele verdikleri takdirde ~ 
f& revolverlerini ıösteriyo~ 
Bunlar, llvanta sıkmak it"' 

revolYer biçiminde yapt~ 
"Pülvariutör., terdir. Kadı~ 
mabatlannın .aka ve muıi~ 
olcluianu .öyliyerek ku~ 
y:orhr. .• ~ 

Fakat ba usul Ame~ 
çok tauamtim ettiii ~.ir. zaP" 
artık .ıd&11mıyor. 

Reunini gördil;tinüz bu ~ 
dm "Blöf çeteli" tabir ~ 
bir haraız kumpanyumm ~ 
dir Ye on bet seneye mahV 
olmuttur. 

Ebedi Kürek Cezai 
Yiyen Kız 

Amerikada 11Baumer ~ 
na" denen bir kanun vaf"'. 
Hangi mahiyette olursa o~ 

~ 
dört defa ayni ciirmü y:ı!'~ 
olan insan ebedi kürek ceı 1 

mahküm olur. . ~'~ 
Resmini gördr ğünüı hı1 JI. 

kız, hizınet e!ti~i e,·le~ 
dört kere ufak tefek iti.: 
çalmış olduğu için bütO~,:? 
yatım hapisanecle g ç f 
üzere ebedi kürek ceı:ıSJ 
miştir . 
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"Son Posta,, Haftada Bir Defa s 
Spor Sayfası Neşreder. Y erlı 
Ve Ecnebi Bütün Spor Dün;a 
Haberlerini Muni:azamdD v~:=r. ' 

Seneye Giriyoruz Londradan Aldığımız Bir Mektup 

tt YIYI İngi tere Kupa Maçların aGördük
• r e im,I gilizFu .. eB.zi ol 

SON POSFA, Türk spor
cularına geni seneye girer

·~ ken ~ere/ li muv•ffakigetler e:J temenni eder. 

,.ı.t Yeni aeney giriyoruz. 
l.931 in ilk " ·· , arka ızda bir' b g nu 

Jf 
1~•ktığı ız sene in faal~yet 

k~ 1~la ço,unu bir g "zden geçıre-
tel UD: 

Geçen seneki dahili faaliyet l 
nıutat şeklinde idi. Harici tc
nıaslar gelince : Dış rdakilcr J 
aleykj izde, cmlcketimiı.de 
Ya tıklan ız lehi izde çıkb. 
'I(• Şu bey elmilel faaliyetin 1 1 cünılelik hulasası, bize, be-
k;ı: \, şkalannı ziyaret edecek 
V~te elemediğimizi anlat

tnış .oluyor. 
la Fıiba~ika spor tume1 ~o: 

Y degildir Vapur ~ ıietını Vak . • 
l ll.UJlde almak, çocuklr..rı tren-
berİ Yetiştirmek, valizlerin kay-
0~ l a asını temin etmek ~i?i 
Utili ve seyahat c ntelennıo 
b ar ebileceği bilgilerden 
b. ka p r turneleri için, ayn 
lt -nı ve bir tekniğin mev

cudiyetini kabul etmemiz li
lttııdır. 

Müte cdit ağlubiyetlerc rağ
rne bili Avru ad n daveti
~lcr alı ı ızı ya h~ a hyoruz. 

Vrup lılar için Türk takımla
rı, sportif kıy etlerinden zi
Yade crak ve tcceaaüs uyan-
dıt~ıklan için ara ıyorlar. Şu 
"~uyetc öre yeni seneye 
gtrcrkcn, u u i kongre 
6.rif inGc nasıl ir fa liyet 
P~ .rr mı çizilmek 1 • zırn el i
itnı tetkik etmek icap c er. · 

KuVTctli -rnck larnk ltal
Yayı 1 lı : İtalyaca f ş:zm 
leşkilnb ile cralıtcr yerleşen 
8Por iaiplini nası1 te ssüs et
hlİştir? unu tetkik d lim. 
İT AL YAN SPOR TEŞKlLİ\ T1 

Büt tcferruatil tetkik et-
lllcyi l.qka bir ı.a na hırak
bğı ız ltu büyük t kilitın 
Yalnız ana b tlanndaıJ ha -
decctiz. Başta ~. M 5 lini 
•e muhtelif fUDeleri bq 
hep bü et lan olno 
ili~ lya BF r tqkilAtı ltir (C-

ai ili brafı c! i r edil
mekte . - u • clisi r cıı 
baş bir « balya le piy t 
ko ite · vartlır İi f ti ruye -
lar k iteye t · tara
~n n it ilul.ırlu. ,l.}j •c · 
talya •p•ru• 8 gitaeci 
itl ektalıın, · ii 
t. y t e er. Ole -
Pıy t k 
f~Ları:a 
fc r ••wa vxi c er. 

q- 'kf 1 rasyoalar o prog-
ra l ra u r auvsimlcrin-
. f "y t rcç rler ye mcv-

11 • ayetiatl ufa l ra-
t0rlaruu, al.tıklan ticclcrle 

r er, •eclisi il.iye verirler. l 
e ı· · t c ısı fili sene programının 

bu • n tatbik edilemediğini 
• tnporlar an anlarsa olem-

:~tat 
1
ko. ~t sinden bu ihmalin 

ep erını sorar. 

l!~~ud teşkilabn bizi, en ziyade 
lcıa a ar etmesi itibarile futbol 

;una bakalım. 
~lü utbol ıubesi, ltaıyndaki 

plerin adedine nazaran llç 
llbıtE Yapmıştır. 

1 - o· · · · al A 
2 

_ ıvısıon nation e 
B 8 - "o!'· · ı .. ıvısıon n ar .. ıc: n taksimabna ltalyanın 

I VVetli 36 talamı almmışhr. 
... taJy aıilli takımı D teş .. 

ediUr? 
14inı takıJUı tek ıeçlcl te~kil 

----- • 

Saida : kaleciye favl yapıldığını görü
goraz. Daire içinde: bir muhacim müthiş 
bir şut çekerken ayak kogan müdafi, 
oyuncuyu ebediyen /utbol oynı9amı9ac11k 

bir şekilde sakatladığını· gösteriyor. 

( Bunun ayni hhde Feııerd 
Mehıoet B. arasında ol uft 

HAIA futbol oyıııyamıyor. ] 

1 e. lle Galataıany4'an 
catı kınlan M hmet B. 

Londra, {Hususi) - lstan- BugCnc kadar en başta giden 1 bir duvar gibi kapanan (Cak) 
l?uldan hareketimden evvel ba- Arsenalin pnvnn kaybetme- hiç 4,c' lenmiyen bir hareket 
zı futbol maçl~rmı yalacağı- ine sebep, geçen gün ken~i ya • di mcrkcı muaviniıle 
mı ve resim göndereceğimi sahasında Nevcastle karşısın· pas ver · ve hemen sağ çığa 
vadetmiştim. Buraya geldi- da mağlüp olmasıdır. doğru arknsina bakmadan 
ğimdenberi ancak bugün vakit Bütün lngilteredc hayreti koşmty aşladı. 
buldum. Size iki mühim reSimle mucip olan bu maç Arsenalin Mcr muavin ( Cak ) ın 
bu mektubu gönderiyorum. mağlübiyetine rağmen fevksUi- maksadını hemen anladı ve 

Resimle:-den küçüğü, İngil- de güzel oynandı. kar_§ı müdafif r.ri solda teksif 
tere futbol tarihinde pek Bu mağlübiyeti, Arsenalin etmek için sol meyyal bir 
nadir görülen bir kaza ile rakibini mühim8emcm ine süriişle sol açıklarına doğru 
neticelenmesi itibarile çok atfediyorlar. bakarak karşı kaleye yalclaş-
miihimdir. Diğeri de İngiliz Oyun nasıl oynandı? mıya başladı. R kip mlidnfile-
hakemlerinin sert futbole mü- Hakemin düdüğü ile Cak ve rin sol yaslandıklarını görür 
saade ettikleri halde, (faul)ler Umbeı yildınm gibi Nevcast- gör ez C ka aşırma bir pas 
hakkında nekadar müteassıp le kalesine saldır.dıl r. İki inin ver i. 
davrandıklarını tesbit ediyor. topa hakimiyetini gör c- Daha topun yere indiğini 

Oradn kalecinin arkasına li idiniz! Sanki vücutlarının göremedik, gözü fizü açıp ka
hnfifçe dokunan muhacirni her tı;rafında t p listiklerlc pnyıncıya kadar topu kalenin 
göreceksiniz. İşte o küçük ~a- . bagv lı gibi idi. Hayatımda bir içi de gördük. C8k topu ha
reket için hakem rouhacimi vadan in eden otnz b~ met-

futbol maçında buk dar zevk 
tecı.iye etmekte biran tereddüt re n içeri ı:okmuştu. Tekrar 

d• duydıığumu babrla ıyorum. d 
etme ı. e iyorum, topu göremedik. 

Size el'vela lngiltere kupa O ne sükünet, 0 
f.; talıkb... Bu golden sonr karşı taraf 

maçl nn <;.ki umumt vaziyet- ( Cak ) ın ilk v &on golll: bilha sa iki tehlikeli muh cime 
ten bahsedeyim: Cak topu aldı, ürüyor, C k 

karşı taraf üdafa sı hep a 'la Umber'e dikkat ettiler 
Me.şhur Arsenal takımı b ,~L! fu b ı d b 

d bı.rdcn bu e-•al ız· uhacı"m ve u uu t o üsta ı ütün ve Shcffield W endnes ay mü- li'-7 

d b 1 l (istüne atdırdı. Ön v yani n oyun zarfında bir açık bula-ı_a_vı_· .....:p;...uv_a_n_a __ u_u_n_u.;;.y_or_ar_.____________ madılar. 

Fransada 2-5 galip gelen Ugpeşt takımı 

eder. Fakat bu zata olempiyat 
komitesine dahil olan futbol 

mütehassısları istişarl bir ma• 
biyette mütalealannı ılSylcrlc.r. 

işte bu apor diktatörlilğil 
dört sene zarfında ltalya 
futbolnnn akla hayret erecek 
der celere çıkarmıştır. Alb 
sene enelki, ıporda zayıf ltaJ. 

yanın, milli takımımıza yedi gol 
yapan Mısır takımım on bir 
srollc mağlüp ettiğini biliyonıL 

Yeni nizamnamemizin bu 
esaslar dahilinde yapılmasım tc-
menni ederken, umumi kon· 
i"eye gidecek arkadaşlara 
ltalyayı 1· ımalannı ehem• 
miyetle •. -·J e ederi2. -

İngiliı.ler nasıl oynuyor? 
lngiliz halin futbolü bizim 

gibi anlamıyor. Seyircilerin bu 
anlayış tarzıdır kii onlann fut
bolUnü büsbütün :başka şekilde 
yapmışbr. Bir ker orada çok 
gol yapan kıymetli addolun
maz. Oyµnun inkişafına naza
ran en yapılması lizımgelen işi 
yapabilen oyuncular makbul· 
dür. Müdafaa oyuncuları top-

. lan karşılarken havalandırdık
lan vakit ıshklann bini bir pa
rayadır. Hele haflar, en mtiş· 
kül zamanlarda bile kendi 
oyunculannn topu veteme:ılerse 
futbolcü addedilmezler. 

işte Onun içindir ki; lngiliz 
futbolcUleri fazla golden ziyade 
aüzel ve güç oyuna heves 
etmişlerdir. 

ikinci mektubumda lngınz 
oyununun bize nazaran muka· 
7uuinf daha uma p.ıacajım. 

, 
"Son Posta,, nın Spor Muharriri 1

'/ 

İstanbul Boks F edcrasyonu Reisi 
Eşref Şefik Beydir. Bu isim Sayfa- 1 

mızın Kıymetini İfadeye Kafidir. 

Sporda Fotoğraf 
Spor Fctoğ afçılığı Ayi·ı Bir 
Sar 'atlır. İşte Birkaç • 

~~a 
ı... • •• 

Sporcular ek eri şikilyet esnasında olmuştur. 
ederler ; bizdeki spor ensten- Bu mühim maçın fotoğraf
tanelerinin Avrupad kilerden lar.nı Almak fizerc gönderilen 
daha cansız ve h"rckets"z bir fotoğrııfçı etrafına bakm~, 
olduğunu öylerler. Filhaki rn herke maçın muhtelif pozb· 
bu doğrudur. Fr ...... ve İtalya- nnı çekiyor. Bu !'>Urctle maçın 
da da harpten '- . - 1 ~por fo- her safh sı be. ka g zetclerdc 
toğrafçılığı bizde olduğu gibi çık:ıcaktır. Bir yenilik yapmış 
çok iptidai idi. olmak için, kendisi maçı al· 

Hatta hntırhyoruz, Matcn maktan vs.zgeçmiş 'e objck· 
gazetesi umumi muhuebedcn tifini seyircilere tevcih tmi~ür 

evvel Amerikada yapıl n mcş· O fotoğrafçı fnzla olarak 
bur EndiyanaFo!i otomobil s eyirciler iç~ndc bulun Amc· 
ko ulanna bir fotoğrafçı ~ön- rik h boksörün kansı ile ç.o· 
dermişti. Henüz acemi olan cuğunun da rc.smini mıya 
fotoğrafçı otomobiller son sür- muvaffak olmuştur. 
atle ynnşırken tenıiz almak Dcrcettiğimiz resim de bok· 
gayretile Enstantane aüratini rör çocu2'unwı, bııbuının dev 
fazla vermiş, bu suretle aat\e gt.;l bir adam tarafınd n 
200 kilometreye ynbn, baş düvüldüiüne t..h.ammül d.:mi
döndürücü süratle yiden ole· yen m um ıılırnbı ve annesi· 
mobilleri birbiri peşine dizilmİ§ niıı o if lcre lışık profesıyoncl 
saksılar 

0

gibi yerlerinde mıhlı 
1 

tevekkülü çehr lcrinde.n sarih 
gibi çıkarmı~b. bir tand o unuyor. 

Zeki bir spor fotoğr fçuıının Bu fotojTafçının, gazetesine 
şöhretini temin eden bir Yak'a m ç foto v af çılan yerine seyir• 
da Londrada, Kamera ile Ame- cil rin re ını göndermesi 
rikalı Yung Şitriblingin çı bilakis öh.r tini temi;ı etmiştir, 

Avrupada Kanguro ismi \"enlen böyle bir oyun daha icat 
ettiler. Muayyen bir mesafeye nelrndar z aıçr mnda gidilebileceği 
euıına iatinat etmektedir. 

Mes'ul MüdUrı Halit bahri 



• • 
SENF.SININ os·u 

Ağaoğlu Ahmet Bey Digor ki: Peyami Safa Bey Digor ki: 
• • 

''Biz inandık, Siz inanmadınız, Biz 
• • 

"1930 Senesi Fikir Hayalım 
Çorakbr, Kitap Çıkmamışbr. lnandığıinızın Siz inanmadığını .. 

zın Mükif abnı Görüy:oruz,, Mecmualar Kapanmışbr • ;; 
(Bat tarafı 9 uncu sayfada) 

uzadıya uğraşmak mecburiye-
tinde kadı. Ve bu hususta 
dahi ibraz etmi' olduğu gay
ret Ye himmet aayesinde niha
yet paramızı muayyen bir 
aeYİyede tutmıya muvaffak 
old"', 

nı deiiJdir. Bir de vergi ve \ kalmış olduğu kendiliğinden (Eaş tarafı 9 uncu sayfada) ı Halkı yeni harflere alıştır-
murabahacı dertleri vardır. ı anlaşılır. Böyle bir vaziyette manm bütün yükü matbuat 
işte tam bu sırada borçtan bulunan bir bütçeden bir de 1930 zarfında, dişten, br- ilıerJıCedir. Bunu.a için, basit, 

büyüklüiündcn alan c 
doluyor. 

lıim. aan'at Ye ed 

lleminde kıtlık var. Sade 
lık değil, yarını tehdit 

dolayı hapsin iadesi İ!tcni· harici düyun için yirmi milyoo naktan arttırılan sermayelerle kısa. kuru, yava~ özsüz. ba-

liyor. kadar mühı"m bır" mebla"g· bir iki mecmua meydana çık- • k f h b" yagı, o ve ışır ır üslup 
Allah akıl Ve : ..... af Tersini ayırmanın pek güç ve hatta b ve battı: "Hadise., , "GC). 

u&O türüyor. ZekAlan en küçük bir 
BORÇ iÇiN HAPİS gayn mümkün olduğu~u her rüŞ,, , "Hep Gençlik,, .•• bir dağılma, ıaşkuılık 

Fakat burada dahi ittib.u 
olunan tedbirler sun'idir, 
muvakkattır • Avrupalılann 
Palliatif dedikleri kabilden
dir. Bir dev!et ecnebi döviz
leri alarak hazinenin onlan 
ı.araruuı piyasaya arzet -
mek tariki ile paranın fia
bnı tutmaya bi15nihaye devam 
edemez! 

Bu hususta tabii esaslı ted
bir anc:ık bir taraftan borsaya 
temevvüçri tanzim etmek kudre
tini haiz mali bir müesseseye 
malik olmak ve diğer taraftan 
na memleketin istihsal kuv
eetlerini arttırmaktır. 

Mali müessenin tesisi mese
lesi esas itibarile halledilmiş
tir. Bir de•ı' et bankası vücuda 
getirmek l.akkmdaki kanun 
tanzim ve kabul eJilı.ı!ştir. Bu 
teşebbüsü filiyata dökmek 
meselesi kalıyor. Bu hususta 
bazı tedbir:er ittihaz olnmak
tadır. Yalnız bu tedbirlerin ne 
kadar müessir ve ihtiyaca teka
bül edeceği meselesi kalıyor ki, 
bunu da yakın bir istikbal 
bize gösterecektir. 

iSTİHSALiN TEZYiDi 

istihsalin tezyidi meselesine 

Mahmut t B. in yaptığı 
işler arasında bizçe en şayanı 
hürmet ve takdir olam borç 
için hapsi kaldırmak olmuştur. 
Bununla Türk devleti, öteden 
beri mürabahacıların esiri olan 
zavallı köylüleri cümh•·riyet 
vatandaşına yakışmıy:ıcak bir 
vaziyetten kurtar -ıştı. 

Biz, bu kanun müzakere 
edilirken, pek yerinde olan bu 
tedbirin devlet borçlu:arına 
dahi teşmilini talep ettik; tale-
bimiz kubul olunmadı. Halbuki 
hususi şahıslar arasındaki borç
lardan mütevellit vaziyetleri 
düşünmek gibi ahlaki bir has
sasiyet gösteren bir devlet için, 
ay, i hassasiyeti kendisi ile va
tandaşlar arasındaki l:orç hak
kında da ibraz etmesi bir 
vecibedir. 

Düşününüz bir vatandaşı ki, 
bütün hüsnüniyetine evi
nin bütün eşyasının satılma
sına rağme~ vergisini tam 
olarak" verecek mevkide bu
lunmuyor l Hangi aklı selim 
ve şuur böyle bir vatandaşın 
bir de bapisaneye gitmesini 
terviç edebilir ? Kendileri ile 
hem hal ve hem bal olarak 
yürümek istediğimiz me-

gelince, bu hususta ciddi ve deni milletlerin kaffesinde, 
müsmir tedbirler alındığı knaa-
tinde değiLz. Zaten bunu yap
mak iç~n liizımgclen tecrübe 
fen ve teknik gibi amillere 
malik değiliz. Hükumet, şayanı 
takdir bir hüsnüniyetle çırpınıp 
durmaktadır. Fakat netice yok
tur ve olamaz. Zira bu gibi 
işlerde hüsnüniyet ve boşuna 
çırpmmak kifayet etmez. Her
ıeyden evvP · 'htisas gerektir. 
lhtisasa g (. ·, fakir oldu
ğumuz müseuemdir. 

" csgari maişet ,, esası kabul 
edilmiş iken, ve bu eşgari 
maişeti temin eden irat üze
rinden mühim bir vergi alın
mıyorken mesela Fransa
da - on bin franktan dun 
senevi iradı olan bir vatandaş 
her türlü ver1 ilen azade iken · 
biz e tinden, dişinden ecerek 
vergi veren vatandaşıarımızı 
vermek iktidan olmadığı için 
nasıl hapse atabiliriz? Ve bunun 
faydası nedir? 

Bu böyle iken, kendimizi 
dev aynasında görmek be- Hele bu sene bu mesele 
liyesinden bir türlü kurtula- bizim için halli elzem olan bir 
mıyonız ve bu suretle bütün 1 noktadır. Zira köylü sata ma
hüsuüniyetimiz ve çırpınmamız <lığından vergisinie~kisi gib_i.m~n
gelişi güzel ve faydasız tecrü- tazamvermek mavkıınde degıldır. 
beler bP, .1.,.,u geçmemektedir. Köylüyü bu vaziyetten kurtar-

Şöyle kı 1930 senesi niha- mak için - hükUmct mutlak bir 
yetinde ildısadi vaziyetimiz o çare düşünmelidir - ya köylü-
4lencnin bidayetinkinden daha nl-n elindeki mahsulü satın 
:.iyaue vehamet kesbetmiştir. almak, veyahut vergi muka-

Halbuki 1930 senesi zirai bilinde kabul etmek gibi bir 
mahsulün miktarı itibarile tetbir ittihaz etmelidir. 
en müsait bir sene idi. Fakat 
bütün diğer memleketler için 
de ayni hal vakı olduğundan, 
maatteessüf, mahsulümüz ha
riçte rağbet görmedi ve bu 
defo da "bolluktan" boğulmak 
vaziyetinde kaldık . Zürra 
m:ılısullcrini müsait fiata 
satamadı ve kısmı mühi-
mi elinde kaldı. Filhakika, 
çoktanberi doyunca yiyememiş 
olan Türk köylüsü bu sene 
hiç olmaz~., karn1r1 doyura-
cak vafr· u .._ t.• kat köy-
lllııün c.icr .:~ .> ..Jıııı ~ 

BÜTÇEMİZ 

Yukardanberi . saydığımız 
bütün bu vaziyetler tnbiati!e 
1930 senesi bütçesi üzerinde 
derin tesirler icra etmek ten 
hali kalma:ı.. Şark lıadiselerini 

basl ı mak, paranın istikrarını 
temin eylemek mühim feda
karlı1 ·lan, derpiş olunmıyan, 

masarifi mucip olmuştur. İktı
sadi buhraııın da buna ilaveten 
icra ettiği tesir nazarı dikkate 
alınırsa, 1930 senesi bütçesi
nin, mühim rahnelere maruz 

vicdan silhibi kabul eder. Bunlar içinde " Görüş ,, , mücerret zihni ameliye yap-

1908 d b • k hal" kül mıya müsait o..wıy .. n. knltür-
perişanlık. 

E ti B. d "t' af de • 1 en erı çı an ıs • ve ız e ı ır e nz l ük · süz ve istidatsız gençler, kınk 
k" b 'hf 1 t ük 1 a tür mecmua annın en m

00 

em-
ı, u 1 ıma a m ave e Y - mısra 'lı beyitler düzmekle 

pılırken nazan dikkate alınmo:lı mcllerinden biridi. Y aşıyamadı. 

1930 senesine başımızı .. 
vird~ğimiz vakıt seyretti 

idi! Fakat bir kere fena ol- Apansızın yeni harfleri ka- meşgul. Gazetelerde hergüo 
muş diye kendimizi ç.ıkcıaza bul eden hükümet, halkı o- çıkan fıkralar, ancak bir takım 
sokmak doğru olur mu? kutmak için 1930 senesinde amiyane çı~lıklar, nida işaret

bu panorama bizi de 
düşürüyor ve 1931 in mu 

deratına bakan gözlerinıiS 

korku ile ümidin bogu 
irademiz haricinde olan se

sebepler dolayisile Türk halkı 
vergiyi vermekte sıkıntı çek· 
mekte iken, binbir hayati ihti
yaç:ar bizi tazyik etmekte 
iken, eski bir idare ve devir
den nakledilmiş olan bu bor
cu tamamı tamamına ödemek 
için hiçbir maddi ve manevi 
mecburiyet yoktu. Borcunu in
kar etmiyen ve onu ödemek a-

zim ve niyetinde bulunduğunu fiil 
ve hareketleri ile ispat etmiş olan 
bir medyunun vaziyeti nazarı 

dikkate alınmak bilak" dain 
için hem maddi ve Hem de 
manevi bir vazifedir. Öyle 
ümit etmek isteriz ki, dainleri· 
miz nihayetünnihaye bu hakı
kati kabul edeceklerdir. 

Harici Siyasetimiz 
Harici siyasetimiz sahasına 

nakli kelam ederken, bu sa
hada hükümetimizin tam bir 
muvaffakiyetle hareket etmiş 

olduğunu büyük bir memnuniye 
kayde::iiyoruz. Türkiyenin bir 
sulh ve se!amet amili olduğu 
beynelmilel bayatta hergün 
daha ziyade takdir '...-ekte
dir. Bitmek üzere olan sene 
esnasında dört Avrupa devlet 
ricalinin makarrı hül'umeli
mizi ziyaret etmeleri bey
nelmilel mühim hadiselerdir. 
Hele Yunan Başvekili Venize· 
!osun ziyareti bizim için fev
kalade kıymeti haiz bir mu
muvaffakıyettir. · Vakıa ben 
şahsan M. Venizelosun hüsnü 
niyet ve samimiyetine bila kayt 
inanıyor isem de, Yunanistnnm 
bizimle uzun zaman dost kala
cağına inananlardan değilim. 
Batınlardanberi nesillerini Aya
sofya ve Anadolu mef k~rcsi 
ile büyütmüş ve terbiye etmiş 
oJan bir milletin bu gibi mef
kureleri kolay kolay unutabil
mesi pek güçtür. Maamafih, 
M. Venizelos gibi durbin ve 
durendiş bir recrtl JŞ başında 
bulundugu müddelç<;. bu dost
'uğun samimiyet:nden şüphe 
etmiye de hakkımız yoktur. 
Uzak a tide ne olursa olsun, 
şimdilik Yunanistnnl· anlaş
mak ve iki mil!et arasındaki 
sui tefehhümleri izale eylemek 
\ ankmi iltizam ed~rek Yunan 
ricalinin miitekabil himmet ve 
gayretleri ile bu maksada 
nail olan hükümetimiz şayanı 

tepriktir. 

iKi NCI FIRKA MESELESi 

1930 senesinin mühim ve-

de tıiçbir şey yapmamışbr. Mil- lerile göze snkulmak istenen 
let mektepleri iflas ewiş gi- ve tesiriui manasından, muhte
bidir. vasından değil, puntularının 

var. 

kayiini gözden geçirirken tabiati ı çıkması için hiç bir sebep 
ile "Serbes Cümhuriye,, fırkası kalmaz! 
hadisesine de m~him bir mev- O halde memleket için en 
kı vermek lazım gelir. Hat ta sağlam tarik, çekilmek değilmi 
denilebilir ki bu tarihi vak'a idıl 

kaidesi bir kere daha t 
kuk etti. 

1930 senesinin en mühim bir 
ha ..lisesidir. 

Bu hndisenin vukuuna sebep 
olan amil, Gazi Paşa Hazretleri 
ile Fethi Beye Efendi arasında 
taati olunan mektuplardan da 
anşıldığı vechile de, Cümhuriye
tin bir tek fırka ile idare 

edi!ememesi faraziyesi olmuş
tur. Binaenaley ikinci fırkanm 
teşei<külündcn ır ksadın Cüm

huriyeti teyit ve takviye etmek 
gibi tasavvur olmasını kabul 
bir eylemek lazımgelir. 

Ve filhakika bu milliyetçi, 
cümhuriyetçi ve layik fırka ili< 
iptida herkesçe o suretle kar
şılandı. Fakat aradan bir müd
det geçmeden - fırkanın menşe 
ve istikameti herkesçe malum 

olduğu halde - fırka kendisini 
her taraftan akan müthiş bir 

husumet ve adavet mevceleri 
içinde buldu. 

Neden? Sebep nedir? 

Bize dediler ki memlekette 
anarşi oluyor, bılafetçiler, sal
tanatçılar, Arap hurufatı taraf
tarları, şeriatçiler hulasa bütün 
mürteciler fırkaya toplanmakta 
ve memleketi anarşiye doğru 
sürüklemektedirler! 

Hakikat mıdır? 

Muhakkak bildiğim ve asla 
tereddüt etmediğim birşey 

vardır: O da, kendim ve ar
kadaşlrrımdı! Amırşi ve irtica 
bize yanaşamazdı 1 Fakat 
ısrar o!undu; küfür, tc..:n{İr 

şiituın rğdınldı; vatnnsız

hkla ecn_bi:·eres:i ~le ittiham 
edildik! 

FIRKA NiÇİN DAGILDI? 

Nihayet biz de anladık ki, 
hakikaten bu hal böylece !

1e
vam ederse, memlekette anar
şi çıkabilir Zira, hükrııneli 

elinde tutanlar, hükumetin bü
tün vasıtalarına sahip olanlar, 
ve hükumet etrafında toplan
mış nüfuz sahibi birçok insan
lar, memlekette anarşi olacak 
kanaafni taşırlar ve bunu ka
falarında bir idefiks haline ge
tirirlerse, hakikaten anarşi 

' 

işte çekildik! fırkanın bütün ı 
teşkilatını bozduk ve lıerşey 

eski bale geldi! 

Bizi dün anarşiyi tahrik 
etmekle ittiham ederek bize 
küfür ve şütum eyliyenlerin 
bugün bizden memnun olma
ları lazım gelmez mi? 

Hayır! 

Bugün da başka terennüm
ler, başka nağmeler başla

mıştır. 

Birisi: " muhalefet yapmak 
için kaç paraya tutuldunuz?.,, 
diye soruyor. 

Diğeri: '' Arkanızda birakıp 
gittiğiniz adamlar size lanet 
okuyorlar. " diyor. 

Üçüncüsü: " Beceriksizliğiniz 
yüzünden bir iş yapamadınız. ,, 
Diye ta'n ediyor. 

Dördüncüsü: " Ben bu işin 
ta evvelden oyu ı olduğunu bi
liyordum,, diyor. 

İnsanın öniinden gördüğü 
hiicumlarla arkadan gelen bu 
ta'nü şülum karşısında tüyleri 
ürperiyor ve iki fırkalı cüm
huriyetin muvafık olmadığı 
kanaatine yanaşması gel yor 1 

" Her muhit haiz oldu~u 
idare tan.:ına hak kesbeder ., 

Biz, yani ikinci fırk 
a~amları, bu haki katın f e'I 
çıkmak istemek gibi havali 
evhama kapılmamızla; onlar 
yani bize karşı gelenler de. 
hakikatı tam müJrik ohn 
ile, kaidenin mukadder 
duğunu müştereken 
etti ki 

Fırkanın feshinden sc 
benimle alay eden Y 
Kadri Bey dostumuıa dedifll 

- Aramızdaki fark şud 
Biz inandık, siz iııanma 
Biz inandığımızın cezasını, 
kiyoruz, siz de inanmadığı 
mükafatını görüyorsunuz. 

Dostum kendine ma 
kahkahalarla güldü ve b 
hak verdi. 

Evet 1 Tarihte tek bit i 
vardır ki mürninlerinc bü 
ve münkirlerinc de &~• 

temin etti. J 
Bu iman Serbes Cümburir 

imanıdır!l 

usoN POSTA,, benden" 
de 1931 senesi için bir 
menni istiyor. Ne diyeyio> 1 

Memleket ve Türklük o efl 
na ycgfine arzu edeceğim f I 
"Halk F trkası,, nın bac!isel' 
den ibret alarak es~ 
ciddi çalışmasıdır J 

Ağaotlu 

HİÇ B E K L E N I L M E D 1 G 1 BİR Z A M A N D A 
BİRDENBıRE ZENGlN OLMAK ANCA" 
TAYYARE PİY ANKO DILETI ALMAKLA 

KABiLDİR. ONUN iÇiN: 

TAYYARE PİY ANKOSU 

iletini Alınız 
Altıncz Keşide 

11 Kanunıısani 1931 dedir 

BüYUK iKRAMİYE 200,000LIRAOI 
Ayrıca: 

"50,000,, "40,000,, "25,000,, "10,CCO" 
liralık ikra .. niye ve 

"100,000,, liralık bir mük,fat varcltr· 


