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uğday eselesıilde Yapılan F~8nsızl~r! Borçlar Mü-
Teklifler. Yersizdir zakeresını Baltalıyorlar 

Biran Evvel Bir KonfCrans Toplanıp 
işe Koyulmadan Mesele Halledilemez 

Buğday meselesi etrafana ya
pılan tekliflerin hiçbiri kabili 
tatbik değildir. 

Evveli: Ekmek fiatini arttır
makla k6yliinlhı keseme para 
gireceği ve köylnntın istihlak ve 
istihsal kabiliyetinin artacağı 
tüpbelidir. Köylil istihlik ettiği 
bıevaddı buğday fiatinin birkaç 
misli iken, bu para eline geçse 
bile, hayatında b6yük bir deği
tiklik vücuda getirmiyecektir. 

Köylü bir vakit, bir okka 
buidayına mukabil bir okka şe
ker alırken, bugün on okka 
buğday mukabilinde bile bir okka 
teker alamıyor. Bütnn ibtiyaçlan 
da o nispette yllkaelmif • bulu
nuyor. Biaaenaleyh ekmek fiatini 

Tumtııraklı sözlr1rle 6alanmııı gösterilen /ormüllt1r 
611 adamların eebiM metelllc so/cmaz 

artbrmak buğday meselesini, ve rımını bile geçmemiştir. Dlnya 
köyll meselesini halletmiye klfi piyasasında boy 61çlpıek iH 
değildir. ıimdilik haddimiz değildir. bıra-

lhracatçıwa prim vermek tek- catçılara prim vererek ihracab 
1 f LJL&. • 8 artbrmıya muvaffak olsak bile i i ise uudbı bllt6n abestir. ir w "hr b "h t · 
defa Tilrki e b w da ihracat ~apac~gımız ı aca nı aye ıs-

• • ~ ug Y • .. ÇiSi tilualabo yhde onunu ıeçemez. 
•etlldir. iki aenedenben bugday Bu miktar ı.. buiday meseleaini 
W? ır'" ss lıd 1 ı 1 ft .... ı ... klfi ıelemez.. 
g! Ru M' 1 I' , .... ,.. CDenma 1' laelu,tada) 

Aç Bir Adam 
Dört Gün Yiyecek Bula
madl, Halle Yardım Etti 

Llleburs•1, (Humsl) - Ka
raaiaç k&ylbıde oturan H&amea 
lamiacle bir fakir, d6rt gftnden-
beri yiyeceksiz ve aç kalmıftır. 
Bu k6yde, H&smenin vaziyetinde 
buluaaa daha bazı kimıeler var
dır. Belediye bu vaziyetteki fa· 
"irlerle aJikadar olmalıdır. Tllc
carlardan Klzım Ef. deliletile 
d6rt gGndenberi aç kalan adama 
ekmell ve erzak, iki lira da pa· 
ra verilmiştir. 

M. Nuri 

Bir Hintli Hudut 
Ha~ci Oluyor 
Elinde hiçbir vesikası olma• 

dığı halde her nuala huduttan 
tirerek lstanbuıcla dolqan Hintli 
Kerim otlu F ahrecldiain hudut 
uricine çıkanlmuıaa karar ve
rilaiftlr. F0redclin clla jwlar
maya talim eclllmiftlr. 

Şişli Yangınında 
Kast Varmış 

Geçealercle lbr.w. ucle Ut
fi Be,ı.. aiıortalı .. ŞltlldMi 
evi 1ım=lfb. MllddelumnellHs ita 
, ..... flpbeU bularak blaklkab 
deriniettirmiye ilzam r&mlt ve 
BIQaYİDleriDcleD Sallllaltia Be
yi ,...., etmifti. Enelili si• 
Yaaım malwlhde ketif Yar'=• 
ve aynca tahkikat da U .... 
tir. Salllaattia 8. yanııacla kat 
........... aeticeMe ....... , .. .... ······--· .... ...... 

Kaçak Mahkum 
Jandarmalara Teslim Ol
madığından Öldürüldü 

Aksaray, 8 (HlllUll) - iki ay 
kadar evvel hapishanenin damlDI 
delerek kaçml)'a muvaffak olu 
idam makkdma Tilki AH oilu 
G&zeı Yusuf, kendisini tui 
eden jandarmalann teslim o~ 
muana dair verdikleri emri 
dinlemediği için lldllr0lmlf
t6r. Kadınlı, erkekli dart kişiyi 
&ldOrmftf, olan bu katilin karan 
Millet Meclisince tasdik edilmiftir. 

Lindbergin 
Çocuğu ---

Zeki 

Harold Loid De Bu çocuğu 
Bulanlara Mükafat Verecek 

,,,,,,., •Ülellt• .,fitil R,..,, lAltl 
f Y.- n lııııd -'••11 ... ,. i 

Bugün 

6 
Sayfa 

Çinliler 
Zaferden 
Balısedigorlar 

·' 

-- -Londra 9 - Şaagba7claa Tay· 
mİle bildiriliyor. 

Çin pzeteleri, Japonlara karp 
kuambmt bir takım mmafferi
yetlerden, milliyetpe"er ordulana 
alltemadi mncadelelerindea bah· 
aetmekteclirler. fflikti•etİll mlica
deleye devama karar verdiii, 
Şang Kay Şeldn bütlha emirleri 
vermek salllaiyeti ile onla eacl
menine reis tayin edil c:iji .ay
lenmektedir. 

Kiyanp m iki fırkaenın 19 
uncu orduya muavenet etmek 
llzere Şekiyang eyaletine pcliji 
bllktmetin ılnderdiği takviye 
lataabmn cepheye muvaaalat et
mek bere olduju haber veril
mektedir. 

Şapay 9 - D&a ak ... 
Defl'edilen Japon hlilteniae aua
raa NauiJaı ve Kiyatiaı mm
takalarmu llkh hnklm ... 
mekt.dir. 

JJyoRda bir takam llllllade-
meler olmuf, Voamaata tl•il Çja
liler tarafuadaa y~klar ya
pılllllfbr. Franıız mıntak .. yaka
amcla Mınto iamipdeki Çin ..... 
riacle U.IDittlerin yapbiı talıri
ldttaa Japonlar tiklyet etmek· 
tedlrler. 

Fru:ı, lntiliı, A .. riku 

1 

elçllerlle kalya mı .. et8'1 ın 
....... lftlmtlır JIP• 11 ....... 

f8-ıı• H .... 

Türkiyeye Para Vermiyeceklermiş. 
Tütün İnhisannı Da "Liitfen,, Alırlarmış 

Pati Parizyen guetai yazı
yor: 1928 ıenesi haziranında 
Ttlrkiyenin Pariı Sefiri F et:lıi 
Beyle Türk Düyunu Umumiye 
hlmilleri arasında imzalanan ve 
himillerin alacaklarından takri
ben yftzde aJtmıtım feda etme
leri esasına istinat eden itillfna
meyi Ankara hllkikmeti bir sene 
tatbik etti Ye •oma bu mukave
lenin kendisince kabili tatbik ol
madığım bildirdi. Buglln, Osman-o ~~ 
h borçlannın yeni bir tevhidi için 
birtakım müzakereler cereyan 
etmektedir. Bu müzakereler, Pa
riste, Sabık Tlrkiye Maliye Ve
kili Saracoğlu Şükrll Beyle Os-
manlı Borçlan meclisi arasında 
cereyan etmektedir. Saracoğlu 
Şlikrü Bey, bu mllnaaebetle Ce
nevreye gitmİf ve cereyan eden 
mlzakereler hakkında Türk Ha
riciye Vekili ~Tevfik Rllftl Beyle 
görllfmilftllr. 

Hbıillt1rl• minkerede 6alan111 

Osmanlı borçlanoa ait hiue
lere malik olanlann kendilerine 
yapılacak teklifleri tetkik has~ 

sunda bnynk 4rir ihtiyat göster
met.I kadi m.ıa.tleri iktnss 
..... T8rk laDktmeffne plft .... 

Saracoflıı Şillcrll B•g 
a meselesine gelince: Memlek .. 
tin iktısadl iakipfmJan gayri sa
Jıabırda kullanılmUI d0f0nnld0il 
takdirde, bayle bir muamele ic
ruı mevzu bahis olamaz. 

Bu mtbauebetle kaydetmek 
l•machr ki 'l'lrld)e Tatla law

C O..- 1' e.I •Jfa4a> 

Devlet Borçları 
Hükumet, Bu Seneye Ait Borç Taksit
lerinin Tecilini Alacakblanndan istedi 

Ankara, 9 - Htık6met, mali bahru dolaJISİle, 932 mali seneli 
zarfındaki taahhlt barçlariaı tediyede mltklilta ujramamuı mall
hazasile ıimdidan alacaklılarma m6racacaatte bulanarak bir b.I 
~ti teklif ebniftir. Alacaklı l'1IP ve firketlere 7azalaa birer 
mektupta 932 tabitiaia maka•elelerde muaarrah 10D tabiti takip 
eclm 1eneye Midi talep ecliMiftir. Yal, 935 ....U.de bir aaka· 
vele mucibince, lalktmet IOD takaiti verecekken bu "12 tabitl de 
938 aneline pçmİf olacakbr. Hllk6met bu muamele mllnuebetilo 
alaeakblann lmlmk ve amfiial •yanet makudile mutedil bir fai& 
tediyesine de amade la:zlmıl11jaau makar firketlere yualan mek· 
t.plartla ipret eteipir. 

• 
Dilencinin Gözleri 
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Hariciye Vekili 
Bugün Sofyada İlletine Dair Kaçakçı imam 

Son ;ı;amanda, bazı gazetelerin 
garip neşriyabna tesadüf edi· 
liyor. Bunlar, bir ~ün evftl 
kara dediklerine bir gün sonra 
~yn d!forlar. Şu ihtiklr 
meselesia<le ıcle 'Öyle oldu. 
Bazı müeueseleri ihtikarla 
itham ettiler, ihtikar ilk ko· 
misyon tahkikatile •übut buldu. 
Şimdi ihtikir yok diyorlar. 
Bu garip soldan geri yapmak 
illeti hakkında diln halk ile 
görüştük.' Bize dediler ki ı 

Enver B. (Fatih Servıtı Talebe Yurdunda) 

- Gıda maddelerinde ihtikir 
var mı, yok mu? Ba da bir mu· 
amma oldu Amma bize göre 
yani halka göre değil. Gazete· 
lere göre. Biz, tahditten sonra 
bilhassa gaz, şeker, benzin, limon 
ve maden kömürünü eskisinden 
çok fazlasına aldık ve hali da 
alıyoruz. Bunlarda ihtikar elle 
tutulacak bir bale geldi. 

Gazeteler de bir ağızdan bu 
Uıtikirdan günlerce bahsettiler. 
Fakat ne oldu bilmem? Son gün· 
)erde ibtikir yokmq gibi bir vazi· 
yet aldılar, soldan geri yaparak 
ağızlannı değiştirdiler. Şimdi 
f6yle bir muadele kaşısındayız: 
Ya ihtikir vardı ya yoktu. Yok· 
dise o vakitki gazeteler müfteri 
nziyetine düşmezler mi? Var 
iclise bugünün gazeteleri dönek· 
lik yapmış olmuyorlar mı? .. 

Rahim BeJ ( Sultaaahael Narla nde 
ıpartımaaı SS) 

- Tahditten sonra yalnız gı· 
da maddelerinde değil, vasat 
ıeyde gayet açık bir fiat fazla· 
bğJ, daha doğrusu ihtikir yapıldı. 
Bunu ilk evvel haykıranlar da 
gazeteler oldu. Allahiçin söylemek 
lizımgelirse lstanbul matbuata bu 
hususta vazifesini çok iyi yaptı. 
Nihayet muhtekirler adaletin 
eline verildi. Muhakemeleri ya· 
pıhyor. Fakat birkaç gündenberi 
gazeteler ortada birşey yokmuş 
gibi bir vaziyet aldilar. lbtiklr 
.. ar diye bağıranlar sanki onlar 
değilmiş. Demek ki gazeteler 
tüccara iftira ediyorlarmış. 

* Selim B. Ortaköy Muarhk aokalr 71 

- Gerek fertlerin ve gerek 
gazetelerin en bariz alameti fari· 
kalan seciyeleridir. Karaya . ak 
demek, inat etmek ne kadar fe
na bir huy ise döneklik te oka
dar kötüdür. Hakikati görünce 
\_abul etmelc le bir fazilet işidir. 
Dün bütün gazeteler gıda mad· 
delerinde ihtikar vardır dediler. 

Şiddetli yazılar yazdılar. Ni· 
bayet beş on tucar da mahkeme
ye verildiler. Henüz muhakeme 
bitmeden, hakikat adalet cadde
sinden gf!çcrek ortaya çıkmadan 
şimdi bazı gazeteler sözlerinden 
döndüler. ihtikar filan yok .de- j 
meye başladılar. Artık hükiım
lerinizi siz veriniz azizim. 

Tevkifhaneye 
Gönderildi 

Evinde kaÇ4lk tütün, sigara 
kiğıdl, tltln luJ!1Uf8t 1nahsus 
havan ve saire bulunduğunu 
yazdığımız imam Ataullah Efen-
dinin muhakemesine lhtiıas Mah· 
kemesinde dün bitirilmiştir. 

Müddeiumumi, maznunun bir 
buçuk sene hapis, 71 lira para 
cezası vermesini talep etmiştir. 
Mahkem~ maznun imam efendiyi 
bir sene iki ay hapse ve pa
ra cezasına mahkum etmiştir. 
AtauUah Efendi tevkif edilerek 
tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Maznunun zevcesi Naile Kain
validesi Lütfiye Hanımların taba· 
kalarmdan zuhur eden kaçak 
tütün ve kağıtların, kaçakçılık 
maksadile değil istimal için ta
şındığı anlaşıldığından serbest bı· 
rakıldıJar. 

Mütecaviz Tutuldu 
Londra Gazinosu . Sahibine 

Taarruz Eden Kimdir? 
Londra birahanesi sahibi Ziver 

Beyin evvelki gece Maçkapalasta· 
ki evine girmek üzere iken meç
hul bir şahsın taarruzuna oğradı· 
ğını ve başından ağır surette 
yaralandığını yazmıştık. Zabıta 
Pehlivan Hüseyin ismindeki mü· 
tecavizi yakalanmıştır. Maznun 
cürmünii inkar etmişse de, kuv· 
vetJi delail karşısında itiraf etmek 
qıecburiyetinde kalmıştır. Maznun 
tecavüzün sebebini söylememek· 
fedir. Ziver Beyin sihhati iyidir. 

Tahrik Meselesi 
Yakalanan Üç Kişi 

Serbest Bırakıldı 
İşlerinden çıkarıldıkları için 

Vilayete ve bazı makamlara 
müracaatleri, tahrik eseri adde
dilerek Polis tarafından Müddei
umumiliğe verilen üç amele hak
kında Müstantiklik tahkikatını 
yapmış ve bunların tahrik edici 
bir hareketlerini görmiyerek ken
dilerini serbest bırakmışhr • 

Kemal Cenap Bey iyileşti 
Tıp Fakültesi Müderrislerinden 

Kemal Cenap Bey, son zamanda 
tehlikeli bir zatürree geçirmiş, 
şimdi tamamile iyileşmiştir. Kıy
metli doktorun bu münasebetle 
vefatına dair de bazı şayialar çık· 
mışh. Daha çok zaman yaşayıca
ğmın bir alameti addettiğimiz bu 
rivayeti kaydederken sihhatınm 
bergün bir parça daha iyileşmekte 
olduğunu da memnuniyetle kay
detmek istedik. 

Sanayiimizin Veçhesi 
lkhsat Vekaleti, Sanayii, Numara Al
tında Derecelere Ayırmak Fikrindedir 

Hükumetçe, sanayiimize yeni 
bir istikamet vermek mevzu
bahstir. Bu mesele hakkında 
lktısat Vekaleti aylarca tetkikat 
yapmış ve bazı projeler hazırla· 
mıştır. Bu projelerin alacağı son 
şekiller henilz kestirilememekte
dir. Mamaafih bizim yaptığımız 
tahkikat neticesi şudur: 

Şimdiki Teşviki Sanayi Kanunu, 
sanayii umumiyetle himaye etmek
tedir. Halbuki evvela memleke
tin birinci ve ikinci ve ilii... de
recede muhtaç olduğu sanayii 
tespit etmek lazımdır. Mesela bu 
tasnif şöyle bir esasa istinat 
edebilir: iptidai maddelerini ta
mamen memleket mamulat ve 
mahsulatından temin eden sanayi 
birinci; muhtaç olduğu iptidai 
maddelerin nısfım hariçten geti

ren sanayi ikinci: iptidai mad· 
delerini tamamen hariçten ge
tiren sanayi üçüncii diye ayrıla-

bilir ve himaye şekli de bu 
esas dahilinde nisbetler alır. 

Bu şekilde bir tasnifte men
sucat ve gıda sanayii birinci de

recede olarak göz önünde bu· 
)un durulur. 

Bazı sanayiin tahdidi lazım-

Dünkü İlkbahar 
Havası 

Haftalardanberi devam eden 
karlı, yağmurlu ve sisli havalar 
dün nihayet buldu. Dün berrak 
bir güneş ortalığı ısıtmakta idi. 
Kıştan bıkan binlerce kişi sokak· 
lara ve parklara dökülmüşlerdi . 
Rcsmimizde güneşliyen küfecile
rin ılık havada tembel, tembel 
uzamşları görünüyor. 

dır. Çtınki sanayiciler bazı kısım 
sanayii fazla inkişaf ettirmişler 
ve bundan milli sermayenin 
mahvolması neticesi doğmuştur. 
lktısat Vekaletinde teşkil edile
cek bir merkez şubesi memleke
tin ihtiyaçlannı gözeterek yeni 
fabrika açmak teşebbüslerini 
tanzim edecektir. 

Bu tanzim işinde, memleketin 
henüz fabrika açılmamış yerle
rinde de fabrika açılmasıııı temin 
edecek bir gaye takip edile
cektir. 

Yerli sanayiin maliyet fiatleri 
tesbit ve bu maliyet fiatine meş
ru bir kir ilive edilecektir. Bu 
meşru kir miktarı hariçten ithal 
edilen eşyaya ( imalat farkı ) na
mile resim olarak ilive oluna
caktır. 

Bu suretle mümkün olan sa
halarda hem yerli, hem de ec
nebi malların ucuzca sahlması 
temin edilmiş olacakbr. 

İptidai ınaddelerini ve maki· 
nelerini hariçten getiren sanayi 
bir miktar gümrük resmi vere
cek, bu gümrük resmi sanayi için 
tesis edilecek bir bankada top
lanacaktır. Bu banka bu para
larla sanayie kredi verecektir. 

r Talebe Birliği 

Yann Umumi Kongre 
İçtima Edecek 

Hukuk Talebe Cemiyetinin 
teşebbüsü ile Milli Talebe Birli
ğinin ihyası takarrür etmiştir. 
Birlik kongresi yarın toplanacak, 
kongreye Hukuk, Tıp, Edebiyat, 
Fen F aklilteleri talebe murahhas· 
larile Mülkiye , Ticaret, Dişçi, 
Mühendis ve Orman mektebi ta
lebeleri murahhaslan iştirak ede
cektir. Darülfiinun gençliğinin 
birçok ihtiyaçlanm temine vesile 
olacak olan Talebe Birliğinin 

teşekkülll sabırsızla beklenmektedir. 

Bir Ayhk ihracat 
Geçen şubatta memleketimiz· 

den harice 1,923,716 liralık tü
tün; 923,214 liralık pamuk; 
339,832 liralık üzüm; 260,397 
liralık iç fındık, 218,744 liralık 
yumurta; 166,579 liralık zeytinya
ğı, 113.953 liralık maden kömilrü 
ve 66,292 lirahk ceviz ihraç edil· 
miştir. 

Hariciye Vel<ili Tevfik Rüştü B. 
bu akıam Sofyaya muvasalat ede
cektir. Tevfik Rüştü B. Sofyada 
ancak 24 ve en fıu:la 48 saat kala
cakbr. La Bülgari gnzete i bu mü
nasebetle bir malrnle neşrederek, 
Türk - Bulgar münasebatının son 
zamanlarda geçirdiği tekamül safha
larını kaydetmekte, bu trmasın yak
laıma hareketini takviye edeceğini 
yazmaktadır. 

Tevfik Rüştü Bey, Sofyada hül<u· 
oıet erkinı tarafından karşılanacak, 
ıerefioe bir akşam ziyafeti verilecek, 
aefir Tevfik Kamil Bey, Başvekil 
M. Muşanof, Türl~ • Bulgar Dostluk 
Cemiyeti, ltalyan • efiri de birer zi· 
yafet vereceklerdir. Bizim sefaret te 
son olarak 250 ki~ ilik bir çay ziya· 
feti Yerecektir. 

İş Bankası 
f skenderiyede Ve Ham .. 
burgda Şubeler Tesis Etti 

iş Bankası Umum Müdürü Celili 
ve idare Heyetinden Recep Zühtil 
Beyler yakanda lskenderiyeye gide
cekler, Bankanın oradaki şubesini 
açacaklardır. Iakendcriye Müdürlü
ğüne Adana şubesi Mü dürü Sait B. 
tayin edilmiştir. Hamburg Şubesinin 
hazırlıkları da bitirilmiş ve Müdür
lüğüne maruf bankncılardan Sadullah 
Bey tayin olunmuştur. 

Olimpiyat Maçları 
latanbul, 9 ( A. A.) - Olimpiyat 

Lig Heyetinden teblig olunmuştur: 
Havaların müsaadesizliğine binaen 

tehir edilmiş olan maçlara bu hafta
dan itibaren başlnn:ıcoktır • 

11 • 3 • 932 bu cuma günü saat 
16 da Galatasaray • Pera takımları 
karşalaıacaktır. 

Bektaşi Ayini Vapıyorlarmışl 
Maoiaada evvcll<i gün bir evde 

Bektafi ayini yap .. n ( l 1 ) kişi 
yakalanmıştır. 

Hava Postaları 
Memleketimizde hava postaları 

te•l•l teıebbil•leri ilerlemektedir. 
latanbul-Ankara yolu tetkil< edilmiş
tir. Tetkikat bütün memlekete şamil 
olmak auretile ynkında bitirilecek 
ve müteakıben de tnyyarc seferleri 
başlıyacaktı r. 

Hukuki Bir ihtilaf 
Bir maznunun polis tarafından 

iaticvabı esnasında avukatının bulu
nup bolunamıyacağı .şeklinde bir 
ihtilaf çıkmıştır. 
Vali muavini bulunaınıyacağı kanaa· 
tini izhar etmiştir. 

Lüzumlu Bir Müessese 
Himayei Etfalin Anknra çocuk 

Sarayında bir çocuk Bakım Evi açıl
mıftar. 

lngiliz Yükseliyor 
lngiliz lirası son günlerde yüksel· 

miye başlamıştır. Dün 773 kuruşta 
açılmıft 800 kuru~ta knpaumıştır. 

Hamdullah Suphi Bey 
BüJ. reş Sefiri Hamdullah Suphi B. 

bu sabah Ankaradan sehrimize gel· 
miştir. Yakında Bükr~şe gidecektir. 

Fakirlere Kömür Verildi 
Hilaliahmer Cemiyeti Bakırköy 

şubesi, dün (900) kişiye ( 3) bin 
kilo kömür dağıtın ştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Ekmek 1 Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 
'------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 

1 : Komşu - Hasan Bey, şeker, gaz. I 
ampul, çay, kahve, köuıür fiatleri yük

seldi. 

2 : Komşu - Halkın ucuzca yiyebile· 

ceği bir ekmek kalmıştı. Şimdi onun da 

fiatini yükseltmek istiyorlar. 1 

3 : Komşu - Ekmek fiatini yükselt

mek istiyenler, halkın ihtiyacım niçin 

anlamıyorlar, Hasan Bey ? 

J 4 : Hasan Bey - Onlarm bunu an-

ı lamaları için, her birinin kırk fırın ek

mek yemesi liz.ım da oııdan, kolllfU: 



U l\'lart 

Her gün 
-

Cemiyeti Akvam 
Milletlerin Cemiyeti 
Degildir. 

----------- s. R. 

Çin • Japon ihtilafının baş
la ng .cmda idi: Bu mevzuu teşrih 
ve tahlil etmiye çahşırken Çin 
hükumetinin talebile hadiseye 
vazıyet etmek mecburiyetinde 
kalan Cemiyeti Akvamın zorlu 
bir vazife ile karşılaştiğını yaz
mış, bu cemiyetin, bu suretle, 
belki de kendi ölUm felYas1nı 
kendisinin vereceğini de itl•e 
etmiştim. Ne garip tecellidir ki 
hadisat, vaktile uzakça bir ihtimal 
olarak habnma gelen bu faraziye
yi bir hakikat yaptı ve Cemiyeti 
Akvam Meclisi, bütün devletler 
nazarında itibarını kaybetti. 

J 
Yen 

Vakıayı daha iyi kamyabil
mek için bu cemiyetin tekli te • 
ıekklllüne ait bam malümata 
sahip olmak lizımdır. 

Cemiyeti Akvam, tibir caiz 
ise hem biribirine dahil, hem de 
biribirinden ayrı iki vllcude ben
zer. Bu cemiyetin bir daimi mec
lisi, bir de umumi heyeti vardır. 

Meclis azası (21) kişiden mil· 
rekl.cptir. Bu azanın altısı da· 
imidir: 

lngiltere, Fransa, Japonya, 
Belçika, İtalya ve sonradan dahil 
olan Almanya, diger bir kısım 
aza yarı daimidir. Bunlar da: Çin, 
lsvi9e, Çekoslovakya, Lehistan, 
Felemenk, İspanya. 

Bunlari ( 21 ) e iblAi etmek 
için geri kalan devletler arasın
dan alfabe sırasile ve mllnavebe 
ile seçmeleryapıbr. 

Heyeti umumiyeyi teşkil edea 
devletlerin adedi is (57) dir. 

Çin-Japon ihtilAfı, uıulen •• 
Cemiyeti Akvam nizamaameai 
mucibince meclise ilk evvel ve
rilmiftir. Meclis, uzun zaman 
ve leytetAalle suretile bu İf İ kar
makantık bir hale getirmiştir. 
Çin, btt vaziyet karşısanda me
selenia umumi heyete havalesini 
istemek mecburiyetinde kalmıştır. 

ŞUDdi (57) devletin murahha
sı, bu mesele hakkmda fikirleri
ni s3yhlyor. Şunu da kaydet
mek thımdır ki Cemiyeti Ak· 
vamda çevrilen bir manevra ile 
Çin meselesi iki safhaya ayrılmak 
istenmektedir. 

1 - Şanghay hadiseleri. 

2 - Mançurinin işgali. 

Gerek Japonya. gerek Ja · 
ponyaya muzaheret eder görü
nen Meclis azaları Cemiyet he
yeti umumiyesinin ancak Şanghay 

hadiselerini tetkik için toplan· 
dığını iddia ediyorlar, Çin hü
kumeti ise, bir kül teşkil eden 
ve biribiriniıı neticesi olan bu 
iki ihtilaf safhasının da heyeti 
umumiyece tetkik edilme~inde 
ıs.·ar gösteriyor. 

( o~vamı 4 üncü ıayfada ) 

SON POSTA 

[ • lr 
Son Postanın Resimli Makales_i ____ Pa_r_a_v;_e_G_a_ye __ •_I Sözün Kısası 

1 - Para bir 
ancak bir vasıtadır. 

gaye değil, ı - Onu bir gaye addetti· ı 
ğiniz gün mubakemenizdeki se-
limeti kaybetmiş olursunuz. 

3 - Paramn bir vasıta telak· 

ki edilmesi sayesindedir ki, bu
günkü medeniyet vücuda geti
rilebilmittir, 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Günde Sekiz Saat Mesai 
iş Kanununun Tatbiki için Mesai 
Müfettişlikleri ihdası Düşünülüyor 
Ankara. 10 (Hususi) - Mil

let Meclisfoe aevkedilmif olan 
it Kanunu liyihasınan müzake· 
resine yakanda başlanacağı ha· 
ber alınmaktadır. 

Uyiha, işçilerin yevmiye ve 
mesai müddeti meselelerini kö
kllnden halletmektedir. 

llÇlnin parası muayyen müd
detlerde ve mutlaka para olarak 
tesviye edilecektir. Kadın ve 
çocuklara gece mesaisi yapbrmak 
yaaakbr. işten çıkanlacak itçilere 
fabrika sahipleri 15 gün evvelin-

i den haber vereceklerdir. iş müd-
deti günde sekiz saattir. 

Fakat bir amele haftada (48) 
saatten fazla çahşbnlamıyacaktır. 
it sahipleri amelenin sıhhatine 
azami surette itina gösterecekler, 
okumak bilmiyen ifçiler için 
kurslar açacaklardır. Kanunun 
tatbikatmı kontrol için mesai 
mllfettişlikleri ihdası muhtemeldir. 

Mali Komisyon Bütçe Tasarrufları 
Hakkında Mühim Kararlar Verdi 
Ankara, 10 ( Hususi) - Halk Fırkası Mail 

Tetkik Komisyonu mesaisini bitirmit. raporunu 
hazırlamıştır. Öğrenildiğine göre komisyon memur 
maq ve kadrolarında tenkihat yapılm .. na kat'~ 
yen· taraftar değildir. Y alnaz, dün de bildirdiğim 

Komisyon buhran vergisine de temas etmekte, 
bu verginin maaşlı ve ncretlilerin haricinde kalan 
serbest meslek sahiplerine de teımili için bir 
fonnill bulunmasam ileri sürmektedir. 

Mali Komisyon, blitçede yapılacak tasarruflar 
hakkında bilhassa ıeniş tetkikatta bulunmllf, bu 
hususta yllzden fazla eau ve madde teabit etmiftir. 

gibi kadrolarm, işlerin icabatına göre ıslahını 
tavsiye etmektedir. - -- ------------

Uzak Şarkta Son Vaziyet 
~--~~~·-----~ 

Japonlar Sulh için Üç Şartın 
Kabulünde Şiddetle Israr Ediyorlar 
Şanghay, 10 (A.A) - Japon

ların her tarafta sükünet büküm 
.Urmekte oldujunu a6Jlemele
rine rağmen Çin askeri mena· 
bii Japon taarruzlarıam devamını 
söylemektedirler. Tufanisa yai· 
murların yağmıf olması yüzün
den bütün cephe bir çamur 
sahası haline gelmişfir. Hareki· 
hn mtişkilit kesbetmesi çok ih
timal dahilindedir. 

Bir Japon resmi tebliğine na
zaran, Japonların askeri vaziyeti 
188 telef ve 1381 yaralıya baliğ 
olmaktadır. 

- -
1 

Tokyo, 10 (A.A.) - Japon· ( 
yanın Çindeki sefiri sulh kon• 
feransına tekaddOm edecek bir 
mütareke m&Zakerelinin Şanı· 
hayda t«didi hususuna memur 
edia.Mftlr. 

Şaatbay, 10 ( A. A.) - Ja· 
ponyanm sulh hakkında serdetmif 
oldatu şartların Çin ~e lngiliz 
erklnınan hazır bulunduklara bir 
ö;le yemeği eınuında Sir Hamp
son tarafından Çin hüktmet zi
mamclarlanna tebliğ edildiği zan-
nediliyor. 

japooyanl Çin e&çial M. Şige-

İSTER İNAN, iSTER 
• 

mitı Japonyanan 4 Mart tarihin· 
deki Cemiyeti Akvam heyeti 
umumiye celıeaiııde takarrilr 
eden 3 tart dahilinde aulhlla 
akti mUzakeresini ciddi bir mem-
1M1Diyetle yapmak istediti ıRarla 
kaydedilen bir muhbrayı lnpte
reaiD Çİ8 elçisi Sir Lampıona 
tevdi eylemiftir. 

Cenevre, 1 O (A. A) - Çin. 
Japon i~tilifınm halline ait mi· 

zakereler neticesinde verilen ka· 
rarm metnin tahriri için sarfedi
len ıayretler dDn alqam netice· 
lenmemiftir. Fakat iyi bir yol takip 
etmektedir. 

iNANMA! 
Bir sabah gnı.etesi 16 şubıt tarihli nüıhasında .. 

aynen şu sabrlara ya2ıyorc4u: 
u Toz. şeker fiati nİ{in 35 ten 40,S liraya çıktı. 

Şekerdlerle şekerli mevat yapan bütün faörlkalar bir 
haftadanberi piyasada toz .,eker bulamamaktadırlar. 
Alpullu Şeker Fabrikası bir hafta evveline gelinceye 
kadar toz tekerin çuvalanı 35 liuya satmakta iken 
kendi ambarlarında teker kalmadıtı ve Uıak Fabrika· 

aından teker mubayaa etmek mecburiyetiade bulan· 
dutu için ancak 40,5 liraya to2 teker te•d ecleblle· 
cetfai bildirmiş ve bu auretle bütün -fabrikactların 
başana aıcak bir su dökmüştür." 

Ayni gazete 9 mart tarihli nüeha11nda ise şu 
mallmab veriyor ı 

"Şeker meıaeleainin dün muhakemesine baılaodı. 
Alpul:u Şeker Fabrikaaının 54,5 liradan yukari ••lr•r 
satmadıjı anlatıhyor. • 

iSTER iNAN. iSTER INAN.4'/AI 

Mündericatımızın çoklu
gundan Dercedile111e11liş
lir. 

Heybelide 
• 
iki Azılı 
Yakalannı 

Dnn Heybeliaclada iki ..,... 
hoş bir hldise çıkarmlfbr. Öğ
rendiğimize göre, Balıkca Hidayet 
ve Maksut isminde iki arbot 
Jozef isminde birinin araballDI 
zorla alarak Hristo isminde bir 
hamahn evine taarruz etmişler 
ve 19 tane cam kırmışlardır. 

Polis bunlan yakalayarak ka
rakola götürmüı, fakat azılı sar
hoşlar karakulun da 4 camım 
kırmışlardu. ---
İstanbul Lisesi Mezuntarı 

latanbul Erkek liseei mezu11-
ları Cemiyeti bu alqam. Aero 
kulüpte bir danalı çay nrecektir. 
Çaya cemiyet mensuplan ve ail .. 
leri davetlidirler. Saat yirmi bir
de başlayacak olan ÇAJ sabaha 
kadar devam edecektir. 

Garip Ve Gülünç 
iki Kardeı Hayvanlara 

Küfretmiı Ve.-
ona aktun KaaampqaQ. 

garip ve güllillç bir zabıta blcll
seai kaydedilmiftir. HidiMnia 
sebebi " hayvana knfnr ,. d&r. 
Tahkikatımıza g6re metele fiyle 
olmuştur: 

Kasımpaşada arabaca lsmal 
ve kardeıi Haydar, hayvanlanm 
sulamak için çqmeye götllrtlr
lerken hayvanlara knfretmiılerdir. 

Bunu işiten Vahit isminde bir 
kahveci bu iki kardqe çıkaprak 
t6yle bağırmıpar: 

- Hayvana ktlfGredillr mi 
hiç? Sizde din. iman yok mu? 

Hiç llmit etmedikleri b11 garip 
ihtar llzerine iki kade, fafl"P 
kalmıtlardu. Fakat Vahit daha 
ileri giderek tabancaama arıl
mq Ye llzerlerine bir el aillla 
atmıf, kurıunun isabet et• 
mediğini g&lnce tabancama 
kabzesile lamailin kaf uını patlatıe 
llllfbr. Vahit yakalan ...... 

Dokuz Esrarktf Yakalandı 
Abaraycla Topal Petro• 

evinde esrar çekiftirea dolma 
kiti din yakalanmııbr. 

Lindbergın 
Müzakereleri 
Neticesiz Kaldı 

NeYJork 10 (A.A.~ Madam 
Lindbergin çok fena bir Tazi,ette 
olması haaebile ~oeut- iadell 
için huaaal m&zakerelere ıirifmİf 
olan Unc:lberı, fimcliye kadar 
miabet bir netice elde edem .. 
miftir. 

C Tafelllt 12 lacl ••1f••11•c1tr t 

• Tarihi Evrak 
Bugün Meclis Celsesinde 

Mevzubahs Oluyor 
Ankara, 10 (Huauaa1 - Millet 

Meclisinin bu,Unkli celsesi hara• 
retli ıeçecektir. bir defa gazetemi& 
tarafından ortaya ablan tarihi 
evrak meselesi baklanda Maliye 
Vekili Abd&lbalik Bey, Manisa 
Meb'usu Refik Şevket Beyin sual 
takriri ne cevap verecektir. Vekil 
beyin cevabı uzun we etrafta 
olacakbr. 





10 Mart SON POSTA 

!::DEBi TEFRİKAMIZ: 53 budalalığımla alay etmek için 
kelime bulamıyordum! Ah bugün 

A Ç W 1 .,. olsa! Hele ıu anda, sokakta bir 
W .. mekteplinin kumbarasına, yahut 

fakir bir diılun biricik örünü 

Müeııifı· •. ..,nut 'Llamsun M"t · · n ~ bulsam, derhal yerden alır, ce· 
n. nj u ercımı: z--. ~. bime atar ve bütün gece de 

halde sokağa çıktım ve Şato beri , sefalet dizlerimi bnk- klltnk gibi uyurdum. Okadar 
istikametine doğru ylirüdüm. meden bUtUn bir hafta zaruri müthiş ıstıraplardan sonra, artık 

Bunda da şeytanın parmağı gıdamı bulamıyordum. Fakat sabnm, tahammülüm sonuna gel-
Yok muydu? Hararetli, canlı, sefaletin tam ortasında namuslu, mişti, ne olursa olsun herşeye 
ezeli, şeytani Dertlerimin sonu tepeden tırnağa kadar namuslu hazırdım. 
gelmedi gitti. U:ıun kudurmuş kalmıştım. Allah taksirabmi Şatonun etrafında Oç dört 
gibi adımlarla, caketimin ya· afetsin 1 Ne kadar gülünç olmuş· defa dolaştım, sonra eve dönmi-
k ye karar verdim, parkta bir da· asını kabaca ensemin üstü· tum J Hans Pavlinin battaniyesini h K 

ha döndüm, ni ayet arl Johan ne kaldırmış, ellerimi panta· rehine götürmek istediğim için sokağına indim. 
lonumun cebinde sıkmış, fena ne vicdan azaplarına düştüğümü Saat on bir vardı. Sokak ol· 

- ta liimio yddızma beddüa ederek, kendi kendime anlatıyordum. Bu dukça karanlıktı ve insanlar her 
bEüt~n yol boyunca gidiyordum. garip namuskArlığım için çılgınca tarafta kih sessiz çiftler, kah 
udışesiz geçen bir saatim bir kahkaha ~tbm, istibfafımdan · · ta gürültülll kümeler h~inde ge-

r o ktu. yedi sekiz aydan yere tükürdüm ve kendi ziyorlardı. 

- Ağrllarl Keser 

de herkesin göstereceği ihlas 
dahilinde Alman milletinin vah
deti. İşte bu sebepten dolayı 
Allah muinimizdir. 

Haşırdıyan etekler, orada bu
rada kısa bir sansliel kahkaha, 
bmldflyarak soluyan göğüsler, şid
detle soluyan nefesler, şurada, 
büyük otelin civarında Emmal 
diye çagıran bir ses. Bütün sokak 
sıcak buğular yükselen, cezir ha
linde bir deniz gibiydi. 

iki kuron bulmak için ceple
rimi gayri ihtiyari araştırıyorum. 
Gelip geçenlerin her hareketinde 
titriyen bu ihtiras, bava gazi 
fenerlerinin o karanlık ışığım, bu 
fısıltılarla, kucaklaşmalarla~ titrek 
itiraflarla, ifade edilemiyen söz
lerle, küçük çığlıklarla dolu, 
gebe imiş gibi sakin gece, bütün 
bunlar sinirlerime hücum etmiye 
başlıyordu. Blomkviskin kapısında, 
kart birkaç kadın büyfik haykmş
larla aşk .yapıyorlardı. Ve benim 

HANIMTEYZE 

- TAKViM== -
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Evveli Berdelcuz 

iki kuronum yok ! Bu derece 
yoksul olmak bir felaket, eşsiz 
bir sefaletti l Ne küçüklük, ne na
mussuzluk ! Ve yeniden fakir bir 
dulun son parasını düşünüyor• 
dum. Bu gece eğlenmek için bir 
dilencinin torbasını, bir mektep
linin kasketini ve mendilini ça• 
labilirdim. Kendi kendimi teselli 
etmek ve masumlaştırmak için 
bana sürtünüp geçen bütün bu 
neşeli insanlara, mümkün olan 
bütün kusurları isnat etmiye 
başladım; öfke ile omuzlarımı 
silkiyor ve önümden çifter çifter 
geçnlere istihfafh bakışlar fırla

tıyordum. Bir aşiftenin göğsüni\ 
okşadıkları zaman Ayrupai bir 
sefahet yaptıklarım unnedenk 
ıekerlemeler yalıyan bu dcrıne 

(Arkası var • 



ARNAVUT KIZI 

Gklerl mavidir, sa~,• ura, 
Teninden ak değil dağların kan. 
Yanya ipepden Yetil fBIYan, 
Pembe cepkea ıiyer belden ,..kan, 
S..daa: Gizde yıı, ılallcle ma; 
itte b8yle olur Arnant inal .• 

* Davar ıütme~ ~in lara Çlla7orl 
Dere keD81'111da çene ,.Jnyorf 
Debre clatlanncla martla akıyor! 
GWI ba hasretten .tak WaJor; 
Sevclua: Gazde yaf, pllcle ma, 
itte hlyle olur ArDaftlt lod ..• 

* O.. ite. Yaayada g6rdlim nualu: 
O ıtmdenberidir kapıldım yuaı 
Dedim ki: •Derdinle ederi• t .. , 
•Moıil Bau inan, qkına beaa! ... ., 
SeYCl8a Gkcle yaf, g6nOlde 1111; 

itte itiyle ol11r Arnavut kııd ..• 

NE BUYURULUR? 

lıkek - Belli leVİJOI' ... 
-1 

Kadm - Si& keadiaiıi pır

lata yizik. yahut ldlrklti ......, 

to mu ıanclm11? 

Tatlı 

Rüyalar 
Epcfdir biribirlerioi srlrmi-

1en iki arkadat kah•ecle bulut
talar. 

Biri anlath: 
- Dnn gece r&yamda kay· 

auamı ıirdüm, seyahate çık
mıfta. 

Öteki hayret ~ade yeriaclen 
açrada: 

- Hayrola, birader, evlendin 

mi aen? Kaynanan mı var? 
- Ha11r, evlenmedim, kayna

.. da Jok ama riya h...
ıittil 

Kurban Bayramı 
Tatili 

Feridun, dairede müdürh ya-

81118 çıktı: 

- Efendim, dedi, yalanda 
evlenıyorum, bana dört gün tatil 
verir is"niı? 

Mudur dütündü: 

- '\ a mda K arbaa bayramı 
talih var, oudan ioillade etsenize? 

- Efendim, kurban bayramı 
tatilini fena geçirmek İltemlyo· 

romda ond...J 

Çayla 
Beraber 

Faik metelik.izdi. iki ,We .. 
beri de ajmaa bir lokma blrter 
koymamıfh. Bir abbabıu rutla
mak için sokak ıokak dolqıyor· 
da. Henllz •q- yemeli ftkti 
de ıelme ....... 

Beyojhmda eski bir mektep 
arkadqile brfılqtı ve sordu: 

- Ne-eye? 
- Şund., bu bireh••de filln 

obumak iltiyorum. 
Faik Wr daha tonlll: 
- Kafayı çekecek mia? 
- Hayır, py içeceğimi. Sen-

de ıel ilterıen. 
Bir lokantaya airdiler. Faikin 

arkadaf1 pnona emir ftl'di: 
- iki çay. 
GarlOlla Faikin arlıaclqma 

tords 
- Çaym yUU11da w...., İlter-

misiniz? 
- Eh, bir ıevrek ıetir. 
Garson Faika da 10rda: 
- Siz? 
- Eb, dedi, bir bindi olma11 

getir! 

Kırılan 
Tabak 

Hikim 10rdu: 
Zevcenizia bqıacla bl,ak Mr 

ka11k tabafı 1r .... ...-.. , ne 
cleniaiı? 

- Efudim, laif' ....... i 

ima aldu. Çlalci o tabak .... .. 
idi. çok ........ 

Bilardo 
Başında 

Salih Bey blıvecle blArclo 
oynuyordu. Kendinden okadar 
geçmifti ki, uatfn kaç oldapaa 
bilmiyordu. 

Hemen dojruldu Ye batardı: 
- Saat kaç, ganon? 
- On ikiyi bet geçi1or efen· 

dim. 
- Ne cliyonua 1ah11? Gece 

yan11 olm81 ba?.. Beni bnaa 
611• ıemetlae beldi7orl 

• 
z 

FENA DEiil 

- Kanmta bitin 8iyala elbi-
1elerW bomJOIW, keacll lıltlae 
J•pbnJ---. 

- Daha..a..t 
- Tabii... Ben avukabm: 

Mahkemede siYmek ... 

Beyefendi t • 

Hasta · · · 
Y eDİ evliler, başbaşa verdiler, 

aevişmiye, biribirleriu .. k ilAa 
etmiye bqladılar. 

O S1rada hizmetçi içui ıirdi: 
- Beyefendi, doktor ıelc:li, 

dedi. 
Beyefendi lmdl: 
- Eh... Dedi, İMllBI hiç ra

ut bırakmazlar, doktorun da 
fİllldi ..... mı? 

Ve 6fke ile emir Yerdi: 
- Git söyle, beyefeadi lauta 

kİımeJİ kabul etmiyor. 

H 
ALYANS 

llileeaiı ae .-. ea meken.H Wr lnz. 
Bu altmdan halka~ Panmil• talm1ea! 
Bir k.dm evli midir. değil midir anlarız, 
ilk defa aöriqürk-. ellerine bakınca! 

* Oma bir kere takmak anu olur herkue, 
Dlmdhder dıı tanlı, içi de kazılıdır; 
İzdivaç edenlerin iaimler.i ae İle, 
T arihi1e beraber, .orada pd iırf 

* IWaymdan aoara da e>luraa ~ aln1er. 
Parmajmda lıcm nek, ._ kaclın batar o..t 
Karakedi ıeçerae ....ıanaclm ejer, 
bdai de çıkanp, Wddetle ablr oaal 

• Daima kala,orlm tlelik..W. bekar, 
O... ekli&yor 4116aler aydan aya! 
Kayumealar 1'u Jlale• edi1orlar fada kir: 
Ni9an halkalarını wriyorlar lrirayaf ... 

Mıımail6glı 

Telefon 
Numarası 

DELiLER EVLEWMfYECEKLER? 

Biri telefon ediyordu: 
- Allo... Matmazel... iki do

kuz alh illhara... Namarum 
hepsi aklam da detil, aiz b.1.-
Yerin f 

BU DA BİR MANTIK 

Erkek - Nedir ba, la.,.... Jlamutlk- Ecdaclnmz apor ,.,... 
prlar mı1cla? 

Kaclua - Ona lpa WcWrl .. , ..... jll Jal 

- Sizin lçia çıldll'ıyonmı. 
- Evet, mmmı•ak için 

...... dejil •i? 

y emekten Sonra 
Banyo 

Hizmetçi, banamefeacli,.e de
di ki: 

- Aman, hanımefendiciğim, 
yemek liattlne banyoya gin1mez. 

- Sus, sen karışma, yemekte 
yalnız balık yedim, suya rirmelde 
zarar yok. 

Beş Lira 
Ödünç 

()-. s.a-dell, tamdıjı ,.. 
t-·-cWı herkesten para iatiyea 
hir ...-.eri vardı. Kılığa luyafeti 
ı•We, zarif bir inan olan b1,1 
deWz+, bir g6n zenginlerimiz· 
den birinin yolunu keıti: 
~ AıiziD!f 411edi, beş liran 

vana 1»ana 'ftrfr misin? iki üç 
tin IOlll'a una iade ederim. 

- Maalmemnuniye, fakat ne· 
..,. lalle edeceksiniz? Adreıimi 
hWJOI' wnuz? 

- Ha,..., fakat telefon kata· 
lojada bulurum. 

- Peki amma, ismimi biliyor 
m111111mı? 

Seneri taıırdı. Borç iıtediği 
a••m ismini de bilmiycrdu. 
Zeap dedi ki: 

- Sizi zahmete ıokmak i .. te
mem. Bu parayı a1dık~an sonra 
b- iade etmek için yorulaca1

:· 

llDIS, ilmimi Te adresimi ara::.ı· 
eM••z, nan if ... 

Ye metelik vermeden saTuştu. 



·--·-------. CUK AYFASI ------ -- ~----

Oyun 
Ve 

Oyuncak 
Bir Hokkabaz Oyunu 
Jete •• bMit. fakat eil••cel 

1.lr Mkbbu OJUDU. 

v ............. otarma• 
Ye kolun11111D Jetilıceil bct.r 
ltir .............. bir kibrit 
kabala koyunuz. 

Şimdi ellerinid arkamza bat
laJDU Ye yaVAf J&YAf ejilerek 
kutuyu •izunla alap alamıya
eatmm tecrlbe .... 

ilk balatta ba it kolay lflrll
*• fakat bir defa da abdat
lanmza tecrtlbe ettirin. fklrm 
•• kadar 1(11.ecekll• .. 

lakaradan Oyuacak 
Aimenize llyleJia, bot mılra-

nlea atmum, - .......... 
Wrpk oyliiiClldar ft ~ 
ppDllinlnk. 

Banlardan Wr a rıdwl .. W. ** alilıdalnm 

Buradaki re•m• balamz. Ba 
resimde gördüğllnilz oyuncaklar 
"8tik ve makara ile, kollu ve 
bacaklar toplu iğne veya kibrit 
ç8p0 ile yapılmlfbr. 

Evde boı zamanlannızda bu 
OJUDCaklan yapmak ta, onlarla 
opamakta sizin için ıttzel bir 
ejience olur. 

KÜÇÜK ~TİSTLE~ NASD... Ç~Ş~LAR ~ J 

Skı••fla ........ N1 ..,.ek ._ n1at kola1 ....,_, Solcla 
,..ı111ı .. .ı.w K.,. ..... ,.. ,-.. o .tak ....... ,.. ... 
.._ •• llUll t.wo.da WtWetl• -. .... ,... Fabl: ortadaki ı,ı. 
clelL O &.de nl ,.,.,., fakat • apptalm WlmiJOr. ICwl 

._. ~ c:etap nrmlJer. SatdlaW Jnra tla .-.... oparba lrea«W uaatuıor, o,acık-
ı.. ....,.. Hal ...... ela '°" dellL 

Lafonten Masallarıı 

TEMBELLICIN SONU 
Çok ellddea bir ....... 
Bir plqkan ........... 
Sat.la. akpm biç darmadm 
Çlçelderclea bal topl..,...I ,,. 

.. 
Hiç durmadan bir dıldb 
Veriyonnı11 heqla emekl 
FalJL. S.Hnm.. lleneqe.. Gll, 
~ çiçek. çiçekl 

• 
An b&yle durmıyarak 
Dolduraclmwa petell, 
Bu. bahçede 1Bfl)'OnDUf 

Bir de Atustoa bkeği 1 .. 
Da hılllbel .. ,.... ,..... 
Bir plııada farla 1 
Gece, aMlll dinlenmeclea 
SlllJorm111 tiridi. prla 1 

Kanw ...,.... içla 
Kllftlk Mr ,._ ,.tlyor ... I 
DllflntDIJwm91 ,.,... KaJ&t•- .., ....... .. 
Ya meniml reçm1f b1J1e, 
NifaaJet IODbahar ıelmlf 1 
Dlk&lmlf bnı yapraklar, 
........... l&Jler ...... 

• O zaman çalqb• _.. 
Girmit bal Jlolu petejel 
•\' ......... ıdan ıaL ..... 
.. ıc.. .. ~. diıe 1 .. 
A111111n ppa OlmiDUf 
TembelAp.to.1.aeetfl 
Başlamıt hrJ't etmlye; 
Çüald yokmut )'İyeceji 1 

Jf. 
NilaaJet ıelmif karalatı 
Y afmar.. Rllsflr.. Bora.. Tipi 1 
Etnfa kapla•• brlar 
Bembeyu bir pqaf .... 

HaJlu blalı karar •• ... 
Demlf: ·An,. plerlml 
-ıc. bubrda, mf bldaD -... ..... ,..... ........... . .. 

An demlf: "Bea phfbm. 
•Enak toplach• .... ,. , 
•Sea .1....-•me& ,.,..., 
•Y.._ ..,., .. ••4 ..,_L .. 
1'Za11Mnanda çahfmayıp 
"Sllrmek iltiyealer safa, 
.. B"D' -.on ..,, plşma olur, 
.. Çeker bin tnrlil cefa 1 

• 
Tembel blcek mabçup olm111t 
Anmn bu .&derinden 1 
•-Neye çallflDadun? _,, diJe, 
\'qlar dlpnGf ıklerinclea 1 

Nakleden ı BOYOICBABA 

B H ft k• 8•) . Birkaç u a a ı ı mecemız Garip Şeg Mektepler 

B.!L..- •• 
ıumecemın 

Doğru 
Halledenler 

IS .-ıt tll brlhll •• ...._..._ 
-.rol•aa bUmecemb ( fCetl, lldls, 
..... k .............. fil. ..._.._ .. ,.,a1we1s,.. ........ .. , ..• 

8 'an ta- ......... ..._ .,. ....... ,.. .......... .....,. ,.., ... .. ...................... . ................................ - ......... "',. ....... ..,... 
.......... 1 ...... . 

y ..................... ..,... 
..,.,.... ••••....._ ... c1er11ı._ 

Sol Plata 111111 ı Aza 
laydtlmcaklar 

P..tenlpl ._ bllebeliıt

.._ 18 HalD, Çapa aı bici mek
tep talebe~• 8 llazalf• 
YUaf, lataaW Birinci • mekw 
~p talelıı•ll• N'hhet. letubal 
AlbDa .................. -

t:!t~ <;=·=. .. ~,tal: 
efendil•. 

Birer fi'8 E- lmnanlar 
Oatak1J il _.a • mektep 

.... el .... il Hadice sa. 

...,,., .. ,.... il ...... mektep 

tllellı••·· .. • 1 ıı llaatafa. • ... _ v.w. , ...... ÇaNu-
a _...k ••• n 1 DllMY, lataa 
... 44... .. ıldıep ....... 
.... OW., ... .... Km Orta 

................ ••ıde Rba 
ç-··~ IClllp .. caddeli ---· ............. . 

Bir Adet Dolma Kurşu 
lalelli ıua-tar 

Pertei1aip1 ._. Weliı•dem 
l(JI Naki. ı.-w Emek .... 
birhaci ... fta 611 .... Ge
leabm orta mektebi 80ll -ftaa 
A. Şemli, Beyazıt 47 iaci ilkmek
mektep taleltuind• Necmi 
Mehmet, Beyoğlu Musnl lisell 
talebesinden 48 Nemika lbrahim 
Gelenbe\'f Orta mektebi ikinci 
11D1fından 212 Mehmet Ltltfi, 
latanbal Kn orta mektebi tale
besinden 371 Hikmet, Kabatq 
liseli talebesinden 80I Hasan 
HaJrettİD, Oakiclar 21 İllci ilk 
mektep d8rdbc:I aamfmclaa 158 
Ha.eyin, Beyaat Vecilll lliiDir 
Bey ve Hanımlar. (Arkut var) 

Arasında 
Gizli Resimleri Bakalım Bulacakmısınız? 

Afajıda yazcLpmaı: prlp 
pylerl okuyunuz. Bakaın. hun
larclan llantllerini hlleeebhilz. 

Ankarada Bir Karlı Gün Eğlencesi 

Bu resimde iç gizli im resmi •ardır. Ressamımız, bu resmi Y•· 
ı>arken, bu çocukları fUl'&Ya buraya gizlemiştir. ŞiQldl ıiz kalemİDİIİ 
elinize alıp bu çocaklan bulunuz ve boyayıp bize g&aclerinb. 

Dogru bulanlardan 150 kifiye muhtelif hediyeler verccğiz. Hedl· 
yelerimiz ar&SJnda kolonya, dolma kurtuo kalenı, teker. çukulata 
vesaire vardır. 

1 - Bn keskin Vr makala 
ke1emelllnlz, fakat ellnlz1 için
den ıeçirebilininiz. 

2 - Ne kadar ~aa 
ajTafma. l'ICUDU talata1a :batira· 
••••iZ. s - Sa ...... donlaia ............. 

4 - Bu elitlerle NMJ•R· .... 
* itte cevaplan: 

ı - Su 
1 - Tantak 
3 - Gllt• 
4 - T...ak eliti 

SON POSTA IULOBO 1 
KUPON Geçen karlı glnlerill bir batıruı. Ankara Orta Mektebi talebeli-

''•d• ...... Son Peeta Kllhlu bir kar oyunundan IODl'L 
ua olaWlm• içle her haltı n 1arfacla 
nepedeceflmb kuponlardaa dlrt taae Bu sene her tarafta kar Ye k" çok oldu. Çocuklar bol ltol kar 
.,ıar ••,me rme & • ,09 ·•~" k ıa ydılar, heykeller yaptılar. Yukandaki reami-

-··--v•-nı-ı _.il Wl• wU cıll(l~~v&Çl"(lc&l OU IDtibadar. 



..-------"""'""'----------------------.--: (SON POSTA) da Htınımi~gz'1 ltiith 
fHÇlerln kalp •e aşk ltlerinde Cll • . Ullİmi 4ut 
•rtafıdır. Aitenbe, d .. tlarıaua ılyUyemetllllıı\la 
aık dertlerlalzi Ha ıuateyzeye yuuuz. Haaaa
teyze ya her ıUnkü ıBtunda V'eya lauıusJ •e.k
tupla cevap nrir. Hıı.ni:mteyı.enin fikirleri, 'llirçek 
ıençlet"i 1.üyak mUtkUllerden kurtanyor. 

AD 1 N 
(SON POTA} kadınları ve .renç Juıt.m 

alikaiar eden -.vxulara her t•rla fada 
elıeamlyet ftrmektedlr. · 

Şhndea Nara haftada bir defa Kaclt11 say
famı:ı olacak •• t.u •ayfada tunlu bulu•aealııhr 

Glb.ellik •eseleleri, ıon modalar, çaeujll· 
nuxun terbiyesi, e,,lniı.in riizelliii, ev la!eri, 
el itleri ve aalre-. Dertlerinizi Hanımt~gzege Yazınız 

Sinema Artistleri Nasıl l~azda~ı~ız:, 1 Sinema Artistleri Nasıl 
G. . . } ? .n.en ınız 1. apınız G. . . J ? 
ıyınıyor ar. üıe~no:,u y:h~~i k~:ve a~~:gim~~ ıyınıyor ar . 

Elbise yapUrırken sinema artiatle- pembe üzerine veyahut ta zevki- M • • ş k 

Sinema artiatleri arasında örme e 
biıeler pek ratbettedir. Yukarıdalı. . 
elbise yine Lllian Bondun ıokak 
elbi1elerinden biridir. Bu elbiae de 
aiyah Te beyaz tezadı fevkal1de 
akenktar bir tarzda kullanılnuştır. 

El Çantaları 

Nasıl 

Olacak? 
Bir kadının en ziyad~ itina 

Ue seçeceği eşyalarından biri de 
çantasıdır. Fena bir çanta hütlln 
giyinişi bozabilir. 

Bu ıene zarf şeklindeki çanta 
modası geçti, şimdi yukardan 
açılan çantalara ehemmiyet ve
riyorlar. Bazan zincirle kapanan 
çantalar da kullamyorlar. Asıl 
maksat çantada sadeliği bozan 
fazla süs olmamasadır. 

ilkbahar ve yaz için panama 
basınndan yapılmış zarif çantalar 
moda olacaktır. 

Timsah derisinden mat ve 
parlak renkteki çantalar da pek 
modadır. · 

ilkbaharda asker biçimi elbi
ıeler laşmmak üzere üç ren ki i 
çantalar icat etmişlerdir. 

Ayni zamanda maymun deri· 
ıini veya tavus kuyruğunu andı
ran gayet fantezi çantalar da 
modadır. 

Üç renkli çantalar ekseriyetle 
örme işidir. Evde de yapılabilir. 

Cevabım 
Ankarada Salibe H. : 
Ayni zamanda iki kııla sevi

şen bir erkeğe elbette itimat 
edilemez. Bu gencin samimiyetine 
inanılamaz. Kendiniıi aldatmayı· 

ruz ve bu gence yüz vermeyiniz. 

ı'inin elbiaelerini tetkik ediniz. Alt- nize göre renk intihap edebilirsiniz. eVSlmJD ap a, 
taki elbiıe, Ullan Bondun ıokak M d ı · y; / y k V K } 
albj11e•idir. Yakuı bir nevi yaram . O e ın apı lŞl: 3 a e 0 
kol gibi omudar üzerine dütmiif- Ön - Etekten koyu renkten M d J 

tür. Elbisenin r«-nri Jorn1121dır. başlayarak 120 zincir üzerinde 0 a art 
10 sıra bir ters ve bir yüz lastik 
yapılacaktır. Bunu müteakıp jer-
sey işi açık renkte başhyacak ve 
koyu renk ile şekil veril~ 
cektir, şöyle ki: Jersey ışının 
54 üncü zencirinde koyu renk 
ilave edilecektir, beriki rengin 
birleşmesinde iki renk biribirine 
dolaıtmlacaktar, bu suretle iki 
koyu bir açık, bir koyu bir açık, 
bir koyu bir açık, bir koyu bir 
açık ve iki koyudan sonra açık 
renırc devamla, şekil haşlanmış 
olacaktır. 

40 santim yDkselince koltuk 
veya yaka başlıyacaldır; iğne 
üzerindeki- zencirlcr ·~ ikiye ay-
nlacakbr; koltuk tarafından 
ilk sırada 5 zencir ve yaka 
tarafmdan Uç ıırada bir zincir 
eksiltilecektir. Koltuk her · iki 
ıırada bir ıincir eksiltilerek 25 
sıra devam · edecektir, bundan 
sonra omuza kadar düz devam 
edilecek ve omuz için de kol 
tarafından her sırada 5 zincir 
eksiltilerek omuz meydana getiri
lecektir, diğer taraf ta ayni su
retle devam edecektir. 

Arka taraf: Ön tarafın aynı

dır, yalnız yaka cihetinde deği· 
şiklik vardır, koltuk eksi
lirken yaka açaklığı yapılmıyacak, 
omuzlar eksiltilerek iğne üzerin .. 
de 60 zencir kalınca hepsi bir
den kapatılacak ve hu suretle 
yaka yapılmış olacaktır. 

M.irian Hopkin•in 
ilkbahar elbiseaf. Bu 
elbi1e koatllm tay• 
y8rdür. Fakat fevka· 
ilde zariftir. Ayni 
kumaştan bere tek
linde fapkası, elbl
ıenin zarafetini art
tarmııtir. Bu elbiıe, 
"iki yüzlil kadın var,, 
filminde giydiği el
biselerden biridir. 

Beyaz ipek bulüz. Marian 
Hopkinıin bu buliizu, yukar
daki tayyöriln ceketile giy
mekte, kolları bol ve kapalıdır. 

l\lurıan Hopkinsin 
~iydiii yukardaki 
:ıarif elbise bilha11a 

yakasına na:urı dik· 

katini:ıi celbederiı. 

Bütün yaka çiçekler• 

le yapılmıtbr. Bel 

kemerinde de ayni 
çiçeklerin takHdi var• 

dır. 

!Güzellik Derslerimize Devam Ediyoruz! Her 

Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 

1 - NaJ.ik ve taze 2 - Yabut eliniıi 3 - Yüzünilıü ma· 4 - MAaaj yapar

ken daima aıatıdan 

yukarı doğru yürü· 

yün üz. 

ciltler için parmak yanaf ımzın üıerine aaj yaparken par-
uçlarile hafifçe cildi koyunuz ve diter maklanmım uciyle 

ve itina ile yayımı. 
vurma maaaj yerine elinizin parmağile 
reçer. vurunuz. 

Geçen hafta başladığımız gü- lerin birçok çeşitlerini görmüşsü· 
zellik derslerimize devam ediyoruz. nüzdür. Bunların bir kısmı içya-

Geçcn derste, sadece umumi ğından, bi.r kısmı nebati yağlar-
kaiddcrden bahsetmiştik. Karile- dan, bir kısmı madeni yağlardan 
rimiıe, hcrgtin biraz yürüyiş yapıhr. Muhtelif cins krem k~l-
yapmalarını. geceleri açı~ pence- - !anmanızı tavsiye ederim. Mubte-
re ile yatmalarmı, yatarken yüz- Hf kremler biribirinin tesirini 
lcrioe masaj yapmalarım tavsiye tamamlıyarak, cildin yumşaklı-
ctmiştik. ğmı muhafaza etmesine yardını 

Bugün artık teferruata ge- eder. Sabah kalkınca cildinize 
çebiliriz. .. biraz krem sürünüz ve parmak-

Yağla Ve Kuru Cilt larmızın ucile hafifçe yüzünüıe 
Cildin güzelligindc evvela şu- vurunuz. Yüzünüz pembeleşince, 

nu na.zan dikkate afmız. Cildiniz soğuk su ile yıkayınız. Soğuk su 
yağh mıdır, kuru mudur ? cilde biraz katılık verir. 

Yağh ise, olur olmaz yemeği Gündüz yüzüniizti yıkamaya 
yemeyiniz. mecbursanız ya göl suyu, ya 

Kuru ise, herşey yiyiniz, bil- yağmur suyu veya sütle yıkayl· 
hassa · yağla şeyler yeyiniz. mz. Alelade su kullanmayınız. 

Cildin güzelleğini muhafaza Cildiniz berbat olur. 
için kreme ihtiyaç vardır. Krem- Yüzünü yıkamak için tuvalet 

odanızda daima şu suyu bu
lundurunuz: 

Bir litre gölsuyu 
25 gram allf ol 
Birkaç damla gliserin 
Dövülmüş bir yumurta beyazı 
Biraz limon suyu. 
Bu su ile cildinizi yıkarsanız, 

yüzünüz temiz ve sıhhi olur. 
Şimdi ona güzellik vermeniz la
zım gelir. Bunun için kreme 
ihtiyacınız vardır. Kreminizi se· 
çerken itinalı olunuz. Yazın kul
Jandığuıız krem kışın, kışın kul· 
landığıııız krem yazın ışınıze 

yaramıyabilir. Zaman ile cildiniz 
de değişir. Bir gün cildinize çok 
iyi gelen krem bir müddet sonra 
o kuvvetini kaybeder. Binaena
leyh sıksık yeni kremler tecrübe 
ediniz. Kremi sürmeden evvel 

Taklit Havyar 
Ançüvez yok mı bu balıklar• 

da altı tane a1ı p kemiklerini 

çıkarınız. İyice yıkayınız. Sonra 
içine tuz, biber, biraz maydanoı, 

limon suyu, ilave edip iyice 
dövilnüz sonra çıkarıp zeytinya .. 
ğile eziniz. Mükemmel bir havyar 
olur. 

Sogan 
v"e 
Sarmısak 

* 

Soğuklarda bol soğan yiyini:ı. 
Soğan soğuk alınıya mani olur. 
Soğanı ister çiy, ister piımiş yi· 
yiniı: ayni tesiri yapar. 

Sarmısak, soğandan daha fay· 
dahdır. Arada suada ıarınısak 
yemeyi ihmal etmeyiniz. 

1'--
Muz 

Muz.u fmnda pişirmek müm• 
kündür. Muzun iki ucunu bıçakla 
lcesiniz. fırırna koyunuz. Kabuğu 
çatladığı zaman çıkarıp soyunuz. 
Üzerine süt, şeker dökerek ye~ 
yiniz, pek nefis olur. 

= 
biraz su ile sulandırımz vey ıhut 
cildinizi ıslahnız ve gayet ince 
bir sahh sürünüz. 
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Haftada iki Defa Spor 
s p o R -Perte•IM" C•..tai Ginleri 

Çıkaeak Sper s.,talan•ıza 
Oku1••··· 

f ? 

Ç' t 9 qqqs 1 ' t , ?TR ?l5 Fi 

s p o R 
11: ) ' ! ' fi 1 

: .. o i = 1 • 

o. .. ,_ ........... JMrte•lt• .,. ~ 
tetıl ................... .,.... iki ..,., .,. ... 
-wr•••celdir. r-. .... ,... ..- .. ,, ........... , • ..., 
h.............,, ........ ı .... hWIHlelhi 
e°k•JH•bl•s. 
c ... rte.i .. ffua4. c.... rüaka ~ ... 
tafelllh., a..laeabıaıs. 

1 Dünya Spor Haberleri ,, 

' Yunanistanda 
Futbo~~ 

Saatte 408 Kilometre f. Haftanın Yazısı 
I

Stadgomu 

Maçları 
lngiliz Yüzbaşısı Kampbel,Otomobilini Çabuk 

Fırtına Gı.bı· Uçurdu Yapalım 1 
Atina 7 (A.A.)- Yunaniıtan 

pmpiyonlup için yapılan maçlar 
meticeainde; Enoais takımı Ethni· 
lıoe takımını bire kartı iç ve 
Heraldi." takımı Olimpiyakoe ta
lnmlDI ..&ra karşı iki sayı ile 
J•mitlerdir. 

Sellaikte yapalan bir maçta 
P. A. O. K. takımı Paaathinaikoa. 
takımını bire karşı üç sayı ile 
.. ;tap ebaiftir. 

Kar111r1111n •çları 
Loaclra. 8 ( A.A ) - Jef 

Dibon, Karaera ile Awuatur.ı
p'la Jorj Kok aruında 17 
.. rtta yapahaaıı takarrlr eden 
Mr maç tertip etmiı olclufunu 
.. ,.. eylemiftir. 

Loam, 8 (A.A) - Larri Ge-
llia meaeceri Horri l.eYİD d&nya 
... piyoaluju için Gen ile Kar
..,. aruuıda icrası mukarrer 
meçme mGsabakammn 20 Mayısta 
Ladrada yapalacağmı bildirmiftir. 

Davis Kupası 
B&kret, ( A.A ) - Jeneral 

Jaccobici'nln riyaseti altuacla top
laa Romanya Tenia birlitl 
enelce Dawis Kupuandan çe
kilmek icin verditi karardan 
sarfınazar etmiştir. 

Binaenaleyh gelecek mayısın 
14, 15 ve 16 ıncı ,naleri Ro
IUDya blylk Britanyanm buma 
olacak demektir. 

Yühfı K•..,kl Mılları tlıır~,,,_ ,,..,._. 
Geçen sene ln,m ,tlzbatı• ecleceiini illa etti. Bu Um Oku

Kampbel haauli aarette yapbrcla- pD sporcular bu eok tebllkeli 
iı bir otomobil ile saatte 395 tqebblstbulen ,am...,. vugeçir-
kilometre siirat teminine mu..f· mi1e çahfblar. Oma ibaa atra 
fak oldaju zaman herkes pt1r• pnlar 400 kilometrelik bir atrabn 
mıfb. Saatte ytb kilometre ıiden qalamıyacatını auariye De ia-
fimendiferler ......... elle- Nt et.iJe p ...... ,.. lllt•sn• 
clljlal .......... Wr otoao- doktorlar ba -.ce J'bek 
bil lclare ......... 400 kMoo .... .,. ,.- '* ..... .,..... Adanalılar 
lamyacajlm iddia etmiflerdi. 

laıiliz Jllz...., ....... ıeçeıı sene Kıbrısta 
y•pbtı rekor, insan mukavemeu. IMaç Yapacak 
Din bir daha hişemiyeccği zan- Adana ( Haluıi) - Çukurova 
aeclilen bir harika adclolundup futbol takamama• Kabma plerek, 
amanlarcla api ı..m. ,...,..... ondald Tlrk talamile bir maç 
elki rakonma lanuya t..,.,.. yapacakbr. Çukurova talrııma .... 

-=c:====================== diden çahfmaya bqlallllfbr. Kab

Galatasaray Diktatörlüğü 

Geniş Salihiyetli Başkap
tanlık Kime Verilecek? 

H•niz ftıol bir f#IZ(fttltt ıe~111;,.,, Gololasaraı talc11r11 

GalataıarayWar geçen ay r mlddetıiz olarak intihap edile--
aktettilderi fevkalade kongrede cek, idare bayetinin değitmesi 
çok isabetli kararlar verdiler. başkaptana tesir etmiyecektir. 
Sporcularla idarecilerin ayra ayra Başkaptan genit salihiyetlerle 
zimreler olduğunu, iki grupun hareket edecek, idare heyetinin 
biribirinin itine karafması doğru herhangi müdahalesinden lama-
olmadıiını uzun senelerden sonra mile aıade 1 alacaktır. Bu fekilde 
t.manıile anbyan Galatasaraylılar çok mühim bir mevki olan Baş-
ıpor baıkaptanlarını bir nevi kaptanlığa henüz kimse intihap 
diktatör vaziyetine getirebilecek edilmemittir. 

Galatasaraylılar iki haftadan--
Jekilde nizamnamelerinde tadilAt beri bu meseleyi bir türlü halle· 

yaptılar. dememiflerdir. ileri sür&ile:ı bir-
Bu tadilata göre Ba~kaptan çok namzetler arumcla Yusuf 

ns Türk takımının kunetli oldu
ğu söylendiğinden, 1pe>rculanmı· 
zın fazla gayret göstermeleri li· 
zamdır. 

Manisalılar 
Yann lzmir Muhtelitile 

Karıılaşacak 
lzmir, ( Hususi ) - Manisa 

muhteliti ile tehrimiz muhteliti 
erumda bir futbol m&aabakaa 
yapdmasa hususunda girifilen te
tebbGaler 916apet bir netice Ye.,. 
mittir. Maniaa futbol he1eti 
blyle bir •lsabakayı kabul etti-
pe dair bir mmtaka.. laeyetine 
resmen cevap ıinclermiftir. 
Miaabaka tehrimizcle cuma alal 
yapılacakbr0 ---

Çok Şükür 
iki baftadanberi havalana bo

zuk ptmesi yüzl114en futbol 
~· hwet kale'fbk. 
Ne ise, eter birdealtite hava 
bezuhn~ ~ hirkıç •iila
baka seyre4e1N1e~z. :V •• 
Takaimde muhtelif futbol lik 
müsabakalar• yapalaca~br. Bun
lar arauacla bilhassa Vefa-Beykoı 
maçının ~k hararetli olacata 
tahmin edilmektedir. 

Ziya Beyin büyük bir ekseriyetle 
seçileceği tahmin edilmektedir. 
Fakat Yusuf Ziya Bey bu vazi
feyi almak iat~mediji için san .. 
kırmmlar büyük bir cl&tünce 
içindedir. Şunu da liyliyelim lci 
baıkaptaolık meselesi muallikta 
kaldığJ için, Fener maça yaldq· 
bğt halde Galatasaray takamı 
heniiz muattal bir vaziyettedir. 

.-,,,.iden ..,.,. 
llr'atte ciferlere lalam edecek 
kum iDIUll ltoimaJa kili 
ıelecetW bilclirdil•. Bitin bu 
itirazlara ratmen laıiliz ylzbafisl 
geçende hayatım bir clalıa telıJj.. 
keye koydu. 

inatçı lngiliz bu b&ylk telıJj.. 
keyi de dOyadalri atir'at m&te
humslannı ....,ıarak atlattı. 
Ye.başı Kampbel ( Bla Bird ) 
isimli otomobili ile saatte 408 
kilometre ve 834 metre katede
rek eski rekorunu on kilometr~ 
ye yakın bir farkla yükseltti. Bu 
haber pyi olur olmaz lngiiiz 
,O.b ..... na dO.yanm laer tarafın
dan tebrikler yap.ya t,qlamııtar. 

Geçenlerde haber verdik : 
.. Belediye Taksimde bir ıtadyom 
yapmak hususunda bir firkeUe 
mhakereye geçmiştir. " 

Bu haber bizi ve biit&n spor· 
culan çok ıevindirdi. F akot ali
kadar belediye erkanına habrlat· 
mak isteriz ki beı sene sonra 
Balkan olimpiyatlaranın latanbulda 
yapdm&11 taahhüdünü imzalamıt 

buhmu1oruz. 
Be,.elmilel temaslarda bir 

taaWattnamaüa altına ima koy· 
.. NP ne de•ek oldutua tabii 
fasla izaha llbum yoktur. Bcle
dİJ_. atadyom infUI baklnat!a 
ftMi1i kararın iatiaat ettiii 
•11aı niyetf! sığınarak biraz 
acele dawanalmasını istİJonıı. 

Atinanın 80,000 kifilik mer
mer ataclını, Bulgaristanm, Tak
sim ıtadyomunu çöpltik gibi gös
terecek muhtelif statlanm ılnn 
Balkan kolllfularımızı beynelmilel 
bir imtilaana çagırırken ıtad· 
yomun ilk kazmasını heDla wr
m&IDlf bulunuyoruz. 

Bir uri •d, bu sene bqlan
mak prtile ancak iki aenede 
tamamuuır. Ve biz ancak iki ae
nede o sbdm içinde yacbrpm ... 
yacak, orada beynelmilel mlsa· 
bakalar tertip edilecek bir hale 
gelebiliriz. Bu noktaların ehem
miyetle teemmUlünü çok anu 

ediyoruz. ** 
Mısırlıları Taklit Edelim 

Ecnebi T akımlarile Dur
madan Maç Yapıyorlar 

Uzun milddeltenberi ecnebi 
talumı davet etmiyea M•rlılar, 
dahile çaimlaa ecnebilerle halk
ta spora kartı daha b&yDk bir 
allka uyandaianı g&rdOlderi için 
yeni yaptırdıkları muanam ıtad
yomda her meJlim birçok ecnebi 
takımlarla kufalqmak &zere bir 
projram huarlamaflardar. 

Proğramın eauh aoktasını, 
' harice çıkmaktan ziyade ecnebj.. 

l lerle memleket dahilinde karş.-

' 

~ak teılcil ediyor. Filhakika 
ahafinia pli 6nllncle yapılan 

1 
temaslarla uzakta yapılu, yalnız 
havadis ve resimlerile iirenilea • 

m&sabablana. propapnda it~ 
barile, ehemmiyetleri çok deiif
mektedlr. 

........... bu kararlarım Yerir-
kea lıOlllfU miUetletden Y1111Uis· 
taam geçirdiği tecrübeleri de na-
zan itibara almışlardır. Pek kna 
zamanda sporların b&tln pbe
lerinde ~k ilerleyen Yunanlılar 
da barice seyahatten ziyade mem
leketlerine ecnebileri daftt ede
rek yikselmişlerdir. 

Mıaarhlann bu yolda çok İla-
bet ettiklerini kaycleclerken bi
zim de ha hareketi taklit etae
mizi ileri drilyoruz. 

• 

1 



Haftada Bir Defa 
-- ---

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. 

Yeni Talebe 
•• 

Ornekleri 
•• Yeni asrın talebesini bilmek 

demek, onlarm yirmi sene evvel
ki nesilden birçok hususta, bns
bütün başka bir heyet teşkil et· 
tiklerini ve yeni bir dil konut
tuklarıoı anlamak demektir. 

Yeni neslin tahsil ve terbiye 
telakkisi tamamile deiifmiftir. 
Onlara, yirmi sene evvelki tarz-
da konferans vermeğe kalkışa
cak olursanız, neden bahsettiği
nizi anhyamazlar. Anlasalar da 
hoşlanmazlar. Mektebe devam. 
onlar için yaz kampına gitmek 
kadar sade ve tabii bir ıeydir. 

Bu neslin çocuklan, artık mu
allim lerinden korkmuyorlar. On
lar, nefislerine son derecede 
hakimdir!er. Talebe, den hari
cinde olan birçok feyleri bili
yor. Hatta talebenin ameli saha
daki bilgileri, muallimlerinkin
den daha yüksektir. 

Bu asrın talebesi, diplomat
ları bile ıaşırtan meseleleri ko
laylıkla helletmeğe muktedirdiler. 
Mekteplerinde bir yangın çıksa, 
senelerce talim görmüş itfaiye 
neferleri gibi, kız erken elele 
vererek, akıllan hayrete d6şllre
cek bir intizam ve silrat dahilin
de hareket ederle. 

Böyle işleri artık kendi ken
dine beceren talebenin muallim
lerinden elbette korkulan olmaz. 
Talebe, muallimine hürmet eder; 
fakat muallim, talebe iizerinde 
müspet bir tesir bırakmaz. Tale
benin dünyada en son istiyeceği 
şey, muallim olmakhr. Muallim 
ile talebe arasında karşılıklı bir 
dostluk hissi vardır. Arbk sınıf· 
larda kardeşlik rubu caridir. 

Yeni nesil, asnmıza ait blltnn 
yeni bahisleri biliyor; yirmi sene 
evvelki gibi klasik şeylerden 
haberi yok; onlarla arası iyi de
ğil. Mesela İncil hakkında hiç.bir 
malumatı yoktur... Yirmi sene 
evveP .i neslin tuhafına gidecek .. 
birtakım tabirler, bugün lisanı· 
mıza girmiştir. 

Amazonların Cenubi Anıeri
kada yaşadığını işitmek istemez
sen, bugünün talebesine eski 
Yunanlılar v~ Rom ahlar hı kk.ın
da birşey sorma. 

Bu asnn talebesi, hayali me
selelerle ugraşmak istemiyor; 
berşey onun önünde tetkik edi
lebilmek için canlandınlmalıdır. 
Bir mesele veya bir mevzu hak
kında biraz malumat verip geri
r:isini bulmağı talebeye bırakır
sanız, o vaktin ne yapacaklanm 
şaşınyorlar.. Onlar her şeyi ha
%Jr istiyorlar." 

Bır Amerikan gazetesinden 
terc6me ettiğimiz fU yukarki g. 

tarlar, geçmiş nesle mensup bir 
adamın biraz istihzalı tesirini 
ifade eder gibidir. Maamafih bu 
satırlarda hakikatten çok ıey 
vardır. Bugünün talebesi, baya• 
bn içinde ve hayatın şe'niyetle
rile yaşıyor. 

Bizim gibi, dört duvar arasın· 
da. 11k sıralar üstünde, yazıla 
kitaplara sökmekle uğraJmıyor. 

Binaenaleyh genç nesli yeHş
tinnek vazifesini üzerine alanlar, 
bugünün ihtiyaçlarım ve zaruret
lerini nazara dikkate alarak ç ::ı
ltşm ıılıdırlar. Eski talebe, her 
muallimi lazım kadar alakadar 
etmiyebilirlerdi; Bugilh ise her 
çoc k, te tkik edilec k başka bir 
ale ıd'r. O nlara yalnız okuma öğ
ret mek ve yalnız nasihat vermek 
kafi de~ildir. Ü :llarm yaşadığı 
hayat iç ne kendimizde girmeli, 
onlara da yeni tecrübelerimizi 
öğrctm ! iyiL 

M U A L L İ 
SAYFASI 

Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyaalan • Büyük ter
biyecilerin bayatı - TGrldyede Jenl 
nazariyelerla tatbikata - Muallimlerin 
dertleri- Yeni tecrGbeler vesaire. 

jBir Terbiye 
Fakültesi 

Güzelliğin aabhatte ve aza tenıtftblade oldujunu anhyaa &amammazaa kızlan, eald devirlerin kadınlan 
gibi, evlerde kapanıp kalmıyor, gllzelliii barekebizlikte aramıyorlar. Şimdi kızlar, erkeklerin oynadığı 
• bir kaçı mBeteana • bemcn bltlhl bedea hareketlerine, btıtnn oyunlan yapıyor n oynuyorlar. Kızlar da, 
bugünkO bayabn çetin yollanncla muvaffak olabilmek için. silıhatçe aailam, bedence kuvvetli ve çevik 
olmanın lüzumunu anlamq bulunuyorlar. Zaten yeni terbiye de, bedeni hareketlere ehemmiyet verdiği için 
erkekler gibi kızlara da bu hareketleri ve aporlan yapbrayor. Resmimiz lngiltere de, bir im politeknik 
mektebinde, talebenin maniall kOfU yapbklarını giSstermektedir. Bayle yetişen annelerden doğacak ço
cukların sağlam olacaklaranda ıllpheye mahal var mı? 

Mekteplerde 
Sesli Filimler 

Yapılan tecrObeler gerek 
tabit ve gerek zekAca geri kal
mış çocukların herhangi bir 
mevzuu sesli filim vaaıtasile, 
okumaktan daha çabuk öğren
diklerini meydana çıkarmıştır. 

Sesli filim mekteplerde mu
ayyen bazı dersleri en çabuk 
öğretmiye bir vasıtadır. Bilhassa 
resimleri itibarile de çok mli
kemmeldir. T erbiyevl gayeler 
için sesli fitimler sessizlere ter
cih edilmektedir. Yapılan tecrü-
beler gerek kız ve gerek erkek 
çocukların sesli filimlerden ayni 
derecede istifade ettiklerini gös-
termiştir. Yalnız muhtelif mev· 
zular üzerinde kızlann ve erkek
lerin alaka gösterdikleri noktalar 
değişiyor. Çocuklar sesli filimle 
gösterilmiş mevzuları, çalışarak 
öğrendiklerinden daha çabuk 
öğreniyorlar. 

Sesli filimler bilhassa geri 
çocukların terbiyesinde çok mü
essir oluyor. Londra haricinde 
Middlesex de yapılan tecrübeler 
hakkındaki raporlar bunu izah 
etmektedir. Middlesex de on beş 
muhtelif mektepte gösterilen on 
altı muhtelif filim üzerine (8- 12) 
yaşlar arasında { 3600 ) talebeye, 
gördükleri mevzular hakkında 
muhtelif sualler sorulmuştur. Kö
mür ocaklarına dair olan bir 
filim hakkında meseli: Kömür 
ocağı nasıldır? Ne derinliktedir? 
Ameleler natıl çahşırlar ilih.. gibi 
sorulan suallere alınan cevaplar 
ümidin fevkindedir. 

Sesli filim vasatasile geri ço
cuklan tabiilqtirme. 

Zekiler, ortalar ve geriler 
üzerinde sesli filim vasıtasile ya-
pılan tecrübeler hep müspet ne
ticeler vermiştir. Tettübe yapılan 
mekteplerden birinin mUdürü şu 
beyanatta bulunmuştur : " Her 
hangi yeni bir şeyi öğrenme es
nasında tabiilerle geri çocuklar 
arasında yüzde otuz veya yüzde 
kırk nispetinde bir fark göze 
çarpardı. Halbuld sesli film bu 
farkı yüzdı:: on bir hatta yüzde 
dörce kr:dar indirmi tir. Bt:na 
da ... ebep sesli filimlerin çocuk
ların dikkatlerini temerküz ettir
melerine yardım etmesidir. Mek
terlerde ses:i filimlerin kullanıl

sına devam edilirse ortalarla geri 
çocuklar arasındaki fark ta aza
lacaktır. 

Okuma Zevkini Artbr
mak için Ne Yapmalı? 

Çocukları okumağa alışbrmak, onlara mütalea zevkini vermek 
terbiyede pek ehemmiyetli bir yer tutar. Namık Kemal merhum: "Hiç 
bir can sıkınbsı yoktur ki bir saatlik bir mütalea ile zail olmasm,. 
demişti. Hakikaten insan müta(eadan zevkahrsa, okumaktan hem 
istifade eder, hem hoşça vakit geçirir. Halkı okumağı çok seven 
memleketlerden biri her halde Rusyadır. Mütalea zevki, orada eski
dir; fakat şimdi, hemen herkes okuyor; çünki okumaya daha pek 
küçükten alışılıyor. (Almanya) da çocuklara mahsus bir irfan evinde 
teneffüs esnasında çocukların nasıl mlUaleaya koyulduklarını fU re
simde görüyoruz. 

Halk Evleri 
·Ve Talebe 

Maarif Vekaleti, bütün mek
teplere gönderdiği bir tamimde, 
muallimlerin Halk Evlerine yazıl· 
malarını, Halk Evleri itinde fevu 
kalide faaliyet göstermelerini 
tavsiye ettikten sonra, talebenin 
sinni rüştte gelmiş olsalar dahi, 
Halk Evlerine krıyt olunamıyacak
larmı, fakat oralarda verilecek 
konferanslara götürülebilecekle
rini, apor sahalarandan istifade 
edilebileceğini, hulasa mektepli 
gençlerin Halk Evleri işine ala
kadar edilmesi lazım geleceğini 
bildirmiştir. 

Mektep talebesinin Halk Ev
lerine devamında, belki dersle
rine halel gelir fikrile, bir mah
zur görülebilir; fakat milli harsın 
kuvvetli bir mürevvici ve saiki 
olacağım ümit ettiği .niz Halk Ev
leri işinde genç talebenin bilfiil 
çalışınalannda, mahzur değil, fa. 
ide gördüğümüzii söylemekten 
kendimizi alamayız. 

John Denvey, "lşliyerek og
renmek Leorning by donig,, ka· 
idesini elbette boş yere koyma• 
m ştır. Mektep gençliğini, Halk 
Evlerile bilfiil alakadar etmek. 
fikrim;-... , ·• ~' ., doğru bir ha· 
rekettir. 

\Mum Dibine 
Işık Vermez I 

Modem Scbool (asri mektep) 
isimli bir mecmuanın müdür& 
olan J. V cuheyen ismindeki bir 
zat. Cenevrede oturdup kah
venin taruuına gelen lsviçreli 
ilk mektep muallimile konutmıya 
bqlar. Talebelerini gezmiye g6-
tlren bu muallimler, J. J. Rue
IO terbiye ınliesseseei profe96r
lerinden mqhur alim M. Claupor' de 
(Klopord)a tammadıldanm itiraf 
etmişler! biç adım işitmedikleri 
bir vatandaşlarının derslerini ta
kip etmek Uzere, ta Belçikadan 
bu terbiyecinin lsviçreye geldi
ğini 6ğrenince hayretten gözle· 
rini dört açmışlar! 

Halbuki Tilrkiyede, terbiyeye 
dair yazılan mecmuaları ve ma
kaleleri okumuş kaç ilk mektep 
muallımi varsa Clopordun ismi
ni mutlaka bilirler. 

Başka bir tuhaf hadise daha 
zikre.delim: Fransanın şimalinde
ki muallimlerden bazılan Brük
sc!e bir seyahat yapmışlar. Er· 
mittaj mektebine Dereden ıidil· ı 

Bolivia (Cenubi Amerika aım
huriyetlerinden ) de Sucre mual
lim mektebi mlld&rl olu M6e16 
Vicente DoaOIO Tonea, memle
ketin maarif nezareti tarlliuıdu. 
bir terbiye ilimleri fakllte
sinin programlanm tertibe me-

mar edilmittir. Ba faknltenha 
busmiyeti, orta tedrisatm d6rt 

derecesini ihtift etmebldir. 
Talebe eneli, iki HM umumi 

bir tahsil Ye terbiye g6re
cekl~r; sonra iki sene mesleki 

pedagoji tahsil edecekler; bir se
ne ihtisas tetebbOft yapacaklar; 

bir sene bir mektepte staJ göre
cekler; nihayet doktorluk payesini 
almak için bir sene daha tahsil 
edecekler. 

Programın gayesi tunlardır r 

l ) Vazıh bir hakikat Ye ada
let mefk6resinden mülhem ~timal 

bir mümtaz mmf yetiftirmek lizere 
rubun ve D'kın yüksek alikalanna 
yanyacak surette, Bolivyalı çocu
ğun ameli kabiliyetlerini meydana 
çıkanp inkişaf ettirmek ; 

2 ) Liburatavar, kütüpane ve 

sair mesai vasıtalarile talebeyi 
ilini bir surette phai tetkik işine 
teşvik etmek; 

3) işçinin ve Amerikala yer
lisinin harsını aalah etmek üzere, 
Cemiyet lçinde Uim ve san'nh 
neşreylemek. Hazırlanabilecek 

ihtisaslar arasında, genç kadar 
için, beyti iktısat, çocuk ba-

kımı, içtimai ziyaretçiliğin (yani 
nasihat vermeli. teselli etmek, 
yardımda bnlunmak için evleri 
ziyaret) nazariyat ve tatbikatı 

vardır. Programın esası , en açık 

bir tarzda, "Çocuğun, tam inki

şafına yarayacak surette, taviye
tini tahrik eden yeni, faal mek-

tep" tir. Muallimin \•azifnsi, se
yelinlan "teşhis,. etmek, faali
yete teşvik etmek. talebenin ruhi 
haya hm yaratmak olmalıdır. "Ter-

biye. çocuğun ve gencin ne vü 
nümasına, içtimai hayat iç.in bir 

istikamet vermek vetiresi. beşeri 
kurdetleri keşf ve tahrik eden, 

onlara istikamet veren. ulvi
leştiren ve içtimai faide gayesine 
doğru götüren bir kuvvettir ... 

diiiai Belçikalı bir muallim .. sor
duldan vakıt, fU cevabt almış-

lar: "Bu mektebi bilmiyorum . ., 
Halbuki bu muallim. Ermittaj 

mektebinden on beş dakika 
uzaktaki bir mektepte bulunu

yormuş! nihayet bir polis mem ıru 

seyyahlara yol gö-.termiş. Malbu
ki Ermittaj mektebi, Belç.i~.ılı 
büyük terbiyeci Dr. O ecrolynin t e-

sis ettiği biı- mek tt"ptİr \'e me c

tepte bu t erb i} ecir. in usulu takt·) 
olunur. 

Dünyanın medeni memlekd
lerinden hiçbi rinde yeni t r'> c 

ceryanlarile alakudar ol Lııı tc1c 
bir muallim bulama.:ısımz ki Dccrol} 

i~m1ni işitmemicı o!~t1n. Ri1dP r!~ 
bu ismi, Sadrettin Celal Hey 

mmt!Hmlcrhni:ı.e aayet iyı ta
nıtmlfbr. 



- Monoioı - Radyo ipa 

Allo ••• Hu.. Çoçuklar.. Bon
cur.. işte yine 11rd11Ş1nız, dert 
ortağınız Habibecik... Karşınız
da... Yine delidolu, açik açık 
liyleneceğim. Yine dedikodu 
ppacağım ••• Evet .• Evet.. Omuz 
"1Jdp dudak bükmeyin.. içinizden 
INwlan belki yilzlerini ekşiterek: 

•Aman bu Habibe Molladan 
a. artık pna geldi.. Her hafta 
da dedikodu çekilir miya illil
lah..,, Derler .. 

Aman.. Ne derlerse desinler 
hen yine bildiğimden f811D&m •• 
Yine ara •ra dedikodu J&PUllll· 
Hatta ae yafaa dyleyim. itte bu 
...... ela 4edikocha yap1111ya 
..ımm . H.. ba efer kimleri 
ceJdttireceğim biliyor musunuz? .. 
Sisleri.. Evet.. sizleri, hepinizi .• 
Beni dinliyen hanımlar.. Moda 
clltldlnleri.. Beni dinliyen Beyler .. 
lloda kurbanları .. 

AL.. Nwl anlatayım, nere· 
liadea başlaJUD bilmem ki. .. 

Söyleyin bakayım... Dlbıyanın 
en tehlikeli hastahiı en miithit 
afeti nedir? Verem, kolera, fren
ai- Mi1 diyecektliııiz. .. 

- Hayır.. Moda.. Moda •• Mo
tla elenilen belA... (SelimOn kav
ı. JDbı rabblrralıim) 

llocla nezleden, koleradan, 
Yereınclen, frengiden daha sari .. 
daha korkunç bir hastalıkbr. 
Ona ne 1Ş1lar, ne ilaçlar, ne de 

hatta tD.t· 
aliler kAret· ......... 
a•b o bir 
ıehre tirdi 
mi az za-

man ip..de 
herkes futul.. 
nuya malı
kt-dur .. 0-
- Yerdiii 
kurbanlar 

•ymakla bit
mez.. Ne I~ 
ki, ae ka-

mu, ae agara , ae kalwe 
onun verdiji mazarratlarla bo)' 
llçtışemez.. Sokakta liderken 
lltlnllze doğra ıelen bir otofil· 
clea, bir trambaydala kaçmınmm.. 
Amma (Moda) dan kaçınamu-
llDJZ.., 

Nekadar kaçmanız o yine 
Iİzİ bulur .. Tatlı mikrobuna bir 
tarafınıza sokar... ister istemez 
tatulacabamz. Hem (Moda) hu
Wliı i-em bir yeriadea dejil, 
1aer yeriaden y•blar.. latene 
insanı tepeaindea bnaağına ka· 
dar sarabilir.. Geçen ı&n ayna-
da kendime baktım -

"Hey aidi Habihe lıaey,, zama-
ne modaama. 1Jymak için elli ae
iaedlr airmedlğiiı kılık kalmaclt.. 
Se. ile zaman aslanacablb a.
llllD bn? .. ,, Dtdim. 

.A... y_..ltbL.. Saçlarnnı 

~•lflm, lll8fll ile kmr lam 
ille ille yapmıpm.. Kqlmmı 
amJ.sl• JOlm .. um .. Kibrit ç&
ptbuıen incecik biW gibi kq 
cipm.. Gazlerime &adık liya• 

an llnae çekmiıim.. Yanak-
lamm, duclaldanmın liattınO, çe
nemi panl parıl temizlemiş, Uı
tlne podra ıtlrmiiflm, dudakla
l'lllla narçiçeği kırmızıllllllall 
tatlı kmmılar çizmişim. Gerda· 
-.. kahn zellCirden boncuklu 
CPartantif) prdanlak tabnttm.. 

• HABiBE MOLLANIN 
FİSKOSLAR/ 

Muharriri: /. Galip 

MODA BELASI ... 
---

•flllLJIJllP!f ,1) 
Jill~J'jjı 
ıuımrm ! .ı 

Sırtıma kar yağclıb entari giymi
şim.. Bi1meden, haberim olmadan 
modaya uyuYernıişim... Ef•did
ğim beni..a ne kababatiaa var? •• 

Üzliaı üzüme baka baka ka
zam.. insan hergün laer aat et
rafına bakıyor .• Yeni bir moda 
priyor.. ister istemez UJUJS•• 
A, ayol uyıuzlU eJq>lıyarlar
Tabaf tuhaf ltakıyo.&ar.. ~ 
Ala bizim zamaaumzda biyle 
moda filin nerede?. Bir entariyi 
sekiz yıl giyerdik.. Şimdi aldığın 
şeyin modası geçti mi? Giyemi· 
yorsun ki, 

Buglln benekliler moda.. Ya-
nnda yollular.. Modalann bir 
karan yok ki.. Tevekkeli deiil 
iuan ister istemez maymQD İf" 
tahh oluyor •.. Bu modalar hı .... 
nan maymun gibi oynuyorlar .. 
Dün uzun saç modası vardı. Ya 
temiz temiz örırü yapardık.. Uç· 
lanna kur61ele bağlardık.. Yahut 
kaldırır topuı yapardık. Kocaman 
firketeler, tafb taraklar aokar
dık... Bugia kı• saç moc:luı 
var.. Kestirdik kıvnttmyoruz •• 
Yana Jİ• uan aç modaaa ça
kacakmıı. 

Hadi.. Uzatmaya bqlı7oru •• 
Amma insan nasıl emin olsa ki 
..._ aaçlammz uzamadan tekrar 
kısa saç moduı çıkmayacak.. Ya-

ta kimbilr belki de bu aefer aaç-
lanmızı dibinden kestirip cascav
lak olmak.. Sonra tlirlti renkli 
ipekli pnıkalar takmak moda. 
çakar... Sonra dllne kadar uiftik 
modaaa idi.. Gaiüs tahta eibi 
olacak... Ne Yar ne yok belli 
değil, dlm dlL. Boyiında tozluk
lann her biri' böyle böyle. •• lac:ecik 
kelebek vilc\Ulu gibi bel.. Yum· 
ruk kadar kalçalar.. kupkwu ba
caklar.. Cendereye tıkılmış gibi 
miniminicik ayaklar ... aipsivri to-

r.uklar üattinde iki tarafa burkg. 
u burkulu verecek... Blyleleri 
ıifmanlara yan laalrarlar, dudak 
blkerek: 

- ( Himmm... Yai faÇISI ) 
derlerdi.. 8ugtin işidiyoru ki ya
ftf J&V8f tlfmanhk mocluı hat
llJor-.. Yazın etine dolpnla
nn ybll flllecelL. Şimdi bayle
leri de zayıflara yan bakıp 

- (Himmm,. Çirozlar!.) Dese 
hakh olurya •• 

Doğru s&ylemek llzım geline 
her halde fiımanlık modasa za
,.Hık modamndaa bin kat iyi... 
Hamın kadın dediğin eti budu 
yeriac:le olmalı... Mallma bir dir
hem et bin •JIP ôrbıııf •• Hem de 
lyleclir •• , Simcl dllflnlia. rWl· 
nlzlin &atine getirin erkekler 
.... 1 • taıırill ••1rıiıi•?. 

Olgun elmalar gibi dolgun 
dolgma, Ali.ahtan kırmıza lmmw 
yanaklar.. Palüze tibi gerdan ... 
Kemale ermiş asma kabağı gibi 
kollar.. Her bir çakuruna bir 
fındık oturacak kadar yumuk 
yumuk eller.. lnsanm yftzüne 
karşı 

(Ben varım) tiye lwykaw 
etli etli de sımsıkı bir göğüs .. 
Karaman koyunu gibi bıngıl bın
gıl 70 okkalık bir vücut mu gii
zeldir, yoksa t&y gibi incecik te, 
kadidi çıkmış takır takar, (30) 
okkalık bir vücut mu daha iyidir? 
Haydi cevap venenize? •• 

(Gülerek) Biliyorum .. G&ntll 
kimi çekerse gGzel odur diye
ceksiniz aJlllllL· Modaya düfkla 
kızlar orUUll diifünmiiyorlu kil.. 
Erkeklerde de bütün bitUa abi
ne.. Bir zamanlar.. etine dolpa 
tosun gibi Iİfman erkekler moda 
idi.. Şimdi artık hep zayıf erkek
ler moda.. Muharebeden eVYel 
açları yukarı yukarı taranmış 
KDrbüz bı~h erkekler makbal
tlü.. (Ah.. Ah işte benim ilkim 
Mustaf acığımın bıyıkları öyleydi.. 
Gözünü ~rak doyurSJJn o azıın 
1ezidia.. Ostl\me Oll ıene evvel 
bir tangoyu sevdi de lzmire kaçb 
idi) Ha.. Ne diyordum bıyıklat· 
dan J>ahaediyordum değil mi? Bir 
zamanlar harp içinde de kesik 
kırpık bıyıklar moda oldu.. Daha 
sonralan bıyıklar kesilir lurpı!a 
~ Bur• delilderiain lüuSllll' 

adar ufaltıldı.. Nedir o bir var
llllf, bir yokmut enfiye akuıbal 
tibi.. Bari kök&oden kudıveria 
jle rahat oıs-•• Ne bıyığa minet 
ae sakila oliwı.. (),le de oldu 
fa.. Çok flkth' bıyıksızlık moda
m hBflacla.. Ob tertemiz olda.. 
Amma ne yalan .CSyliyeyim. Bı· 
Jıksız bir erkek yüzü tikenaiz 
,ale bezer amma tikensiz de gll 
olmaz. Ne ise kimsenin ağzımn 
tacLna kar11mak haddim değil. ••• 
Bıyık sakal taraflısı hanımlara 
miijdeaa olsun leçe& giıa fala 
haktım.. Erkeklerde bıyık, aakal 
modası tlremİJe ba,a..,..._. Galiba 
incecik sakal m~am ltalyadab 
u,ı. ...,. modııı A•'ik•dıa 

geliyormuş!. Gelelim yine kadın
lara •.• 

Geçen sene, evelisi sene la• 
etek modası vardı.. Değil mi? 
Ey g6zünliz aydın çarpık bacak· 
lılar... Artık etekler uzadı .. Ama 
Yarabbi ne idi o modaya muva· 
hk ıiyeceğim diye diıkapaldan
aa kadar, hatta daha yukanya 
kadar kma etek giyenlerin hah"?. 

Ben evvelki ıene Ada-
da oldukça hali vakti yerinde 
bir ailenia yanına girmiftim. •• 
Ama hanım, orası bir Al~ •• 
Em içinde ak •çlmndan tutma 
da kundaktakine kadar herkes 

modayaya difkiiodü •• Hamfencli 
boyalı, kiçük hamm boyala, lüa
metçi Sofi boyalı.. Herkes yata· 
ğından kalkınca ilkifi boyanmak 
olurdu.. Haftada bir kere., misafir 
kabul ederler, çay ziyafeti yap.,..._ Haftada alb gün de 

çara plerlerdt. Yaz glinil sa
bahleyin erkek çoeuklan gelir 
klrÇ&k hanımı alırlar.- Denize 
giderler, ak ...... ara kadar deniz 
keaannda kumda oynarlar, fink 
atarlar... Hamm da akşamlan 
denize girerdi., Hanımcığım kum
lara yatmaldaiı, güneşle yanmak
tan vücntlan istakoz gibi kızanr 
batlaDll" da hep böyle derileri 
ıOJUlurc:ha.. Bir akşam bana en 
bq ~ 1otuı.t. ısmarladılar •. 
Gözlerim &.can gibi açalmıt ta 
.....-: 

- Aman hanımcığım on bet 
kille JOiurtu ne yapacaksınız 
dİJe IOnhmı •• Ne bileyim.. Vü· 
eutlanna llreceldermit günah .. 
Ayol. Gilna&. Vtlcutlarınızı g ii
uqe veripte cazır cızır yakıp ta 
Gstline yot-'t slireceğinize bu 
ite laiç kalkmasanız daha iyi 
ol-.z mı? Hayır •• Olmaz .. Yan
mak moda imiş... Bir sabah 
bakbm ki evin hanımı... Çorap 
giymeden baldırı çıplak sokağa 
çıkıyor; 

- "Aman hanım dedim .. Bu 
ne iş.. Bu kadar kısa etelmen 
çorapsız sokağa ç.lahr •? De
dim. Tango karı bana ne cevap 
verse beğenirsiniz; 

- Sen kanşma.. Benim h• 
ylptığım modadır. Dedi.. Moda 
imiş.. Kifir kan teYekkeli değil, 
modaya uymak için her sabala 
bacaklarını brq ederdi.. 

Eve h~rifler ıelir •.• Ônl..
kolkola danı ederler.. Kıskan
ınak mJSkanmak akıllanndan bile 
sıeçtpea. Ç&nki kıskanmak app• 
nı f.· K1skanmamak moda inlft,.ı 
Bir toplantıda erkek baıkaları 
jlar1B1aoan kolMlfUr, cilveleşir.. 
Kadın da b-fkal~ın kocalanll9 
nau oturur konllflU". Alıa&anga
cada moda imiş... Komşun• 
hamfeadi kit me•siaıinde haftada 
bir dt baayoıu yaparmıf .. Bizia 
hanım da yapmıya kalktı.. Gll
ğüm güğüm aiit gelir.. Vll'cut 
için, cilt için pek iyi imiş.. Ala
franpcada moda imiş.. Zavallı 
Beyefendi gece .gündüz kavga 
eder: 

- ijamm ben menin bu mo
da hastahğma para }'f!tiştiremi· 
,...._ • 4iJe tikiyet eder. 

Slyiey•ı HlıHde 

Hanım dinler mi ? ine de LUtur 
kürk isterim de isterim.. Bu se
neki moda 6yle imiş.. Kollarına 
kalın kalın altın bilezikler lizım .• 
Moda imif.. hiçbir baloyu kaçır
mazlar .• Moda imiş.. Yan belle
rine kadar çıplak esvap gİJİDİr• 
ler.. Ne yapalım.. Moda imiş •• 
Nihayet kızlanna bir talip çaktı •• 
Açıkbaş zlppenin biri.. Neyin 
neai ? ffırh mı, hırllZ mı, ev 

ıeçiadirebilir mi, ıeç.indiremez 
mi ? Bakmadan hemencecik ni
pnladılar •• 

-K8'0k bwm.. Kocan elacalr 
taze n.U ~ ? J>eclim. Mha 
bllebe.. Geı.cek .... .ellendis 
çıkacak 1 Dedi .• 

- Öyle İle bir 1e11e uhredin 
ele atlama eli ekmek tatsun 
ondan llOlln nifam, aiklhı bir 
arada yapar evlenirsiniz.. Acelesi 
llİJe 1 Dedim. Aaneai cevap 
verdi; 

- Hayır.. Bir aene nipnb 
claracaldar... Birbirlerini iyice 
tecrübe edecekler.. Adet blyle
dir.. Dedi.. Ne yapahm •• Moda 

ÜDif·• lıAhi modalar glllraüu ... 
Usabmyalma ilanım.. O aile için
de bir buçuk aene oturdum. 
Bitin benim aklıma reJenler 
onlann baştna geldi.. Hanımın 
mod:ı me .. ıkına bey para yetiş-

tiremedi .. Neleri var neleri yok 
-tblar.. Ellerinde avuçlannda 
bqka bir~y kalmadı.. Kızlannı 
bir sene nişanlı bırakmadan 4 

ündl ayında evlendUmiye mec
bur oldular. Adadan Akaarayda 

bir kira evine taşındılar.. Rezil 
oldular.. Sefil oldular.. Hanım 
ne dersiniz ? Hail moda belAsın-

dan vaz geçmedi er.. Hamfen
dinin gı1111 çıkmış halA moda 
peşiode.. Beyefendi de ondan aşa• 
ğı kalmıyor.. Hamm da kendi 
Aleminde.. Raatgeldim de : 

- ffanpaqğım nedir bu ba· 
..... ıelenler.. Beyefendi min 
ilal6ilize gil kokluyormQI.. Dil
lude destan olmuşsunuz.. Doğ• 
ru mu ? Declim.. Hanım, karı 

beni •izdil, etizdü de ne dedi 
bilir mieiaiz ? 

- Kı•kanma hanım.. Elbette 
o erkektir.. Şimdiki moda böy
ledir f Allah bir şeycikler de
mem.. Ne kadar moda düıkünü 
varsa hepsini modalar götürsün ..• 
Ev bark yıkıcı adet.. Olmaz 
olsun.. Hanımlar.. Beyler., işte 
içim yana yana c ua e iyorun : 

Dünyada ne car moda d ·· ş
künü varsa cü ies ni A.lah ....• 

1 
mcda dedik! ri~ t dan muhafa• 
aa JJu1urawı- AmW. 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Onlar,zeaıinlerdL Şu kadar ki hiçbiri Alayı tetkil eden İDlanlar, ı elanlar, ellisinbı elindede altua 
fert, nar n lllıw içilacle JllflJOI' •• mahfeden ı&aam.Be be- tepsiler vardı. Buhardanlardu 
ıartnea Z81"ycleaia koca oca- raber bajırmıya. bAflamlflarde: ke.kin bir aaber kokusu yayıhJor-
tındu koYDlm111 bir kacla ol- • - ~·~ lmrllklm, sey- clu ve tepsilerde elmas, 1abt, 
duimau habrma bile ıetirmiyorclu. yıd~hı • ıdllıkllm 1 • • hıci, mercan, zebercet, akik, fi-

Gtlzel Melike, clalpde. Bat- iki m~ahl kllme, Melikenm rme, zllmrlit fibi ,e,terdea Nm-
dadın dlrt tarafım dolqtatuu. yllrl1ecefi yola albn ve ıtlmllf lar pınldıyordu. Diter dlrt Jlz 
binlerce balkın - memnun veya ~erpjorlar:uaı:. 000 b. U: halayık, ılnlll ııaklayıcı lmrak 
müteneffir • kendiaile alAkadar i:;:J:;. da bırak.• ır ka bir ahenkle en meflıar bir ıaire 
oldutunu belki hiuetmiyordu. auak U:O 1 p p.:a Plf'" o ıGn yazdınlmıı olan bir kudu-
Mahzanma içinde elini yanapaa ludı. e yer ere pamyor- miyet tereullm ediyorlardı. 
koymuş, uyuyor denilebilecek bir Zlbeyde armada Yahya Zllbeyde, alt kat uloadaki 
t ekilde clalrınl&fllllfb. Arkada olchata bald~ Darlllw-aruı epjiai ba mubtepm tabloyu da mlhim
bırakbp saray ve o sarayda ya- ıeçti. Bir laamı larmm, bir kamı Hmedi. En blytlill on yedi, en 
tanlan d8ftbıllyordu. Baaa gide- yefil, bir inamı da beyu giyin- klçllifl dokuz yqmda bulanan 
ceii yer ve orada ıeçireceli '!'İf olan iç ylz k&l~in, maiyye- •• laepsi, ay parçua denilecek 
lmllr de zihnine çarpıyordu. LI- tile beraber adeta bll' kalabahk kadar fllsel olu laalayıldara alıca 
kin Hu1t sarayı •e mUWD 1181• =et t~ eden~~ ıhle deiil, yan ılzle de bak-
ile daha --.-·'dl. "lthl ~L~ J.:I ' mach. Oat kata çıkmak içia mer-

-_........ 11 ı muwmann 1ere wa•• cU 11.L etti M d" b" 
Nihayet Darlllkarara relbadi ~.=.~wdea bir ıllıe ~~ tevecc~ . . . er ıven, il' 

. ve alay dmcla. M........_ ,....ta bile • "n llerilecli, sara- m 9:ti ~ ıcli. • Buamaklan 
Gri en y .ıa clsiD ltir hlr- J• girdi. ve clireklenam heri.iri a1n ayn 1 1 ya, .a-a bracla biribirbulea s1ze1 bet IAflardaa yapallDlfh •e bqtaa 

::.:. ~,,. yallllfb, per-.r• yls .... ,.k k•diabll Mkliyorda. b ... laonun halılarla lrttllmlftl. 
Se id til n-..ı: -ı..ııu Elli taelhüa eliacle alba buhar- (Arkuı ftl') 

- 11 e .,,...., •-aau 
Zlbe,cle; hlrd.blıre •••Nil: 
- Geldia mi, .-. ... plMlk? 
Halbuki Jinai dakih ...... 

liaebileeek bir ,... iç ıaatte 
ıelmiflerdi. Dalım kachn, etra
fmela tuellll edea manuralar 
gibi ıeçea dakikalardan da bi
haberdi. Yahya, MelikuiD ne 
gibi tepnlfler geçircliiini kis
mea ...._ ı.kdlr •ttili içiq laa
fifçe ıtdGma,di, perdeJi aralaclı: 

- Yeni k&leleriab, yeni ha
layıklanmz. qçalar, balaÇlftlllar 
bekçiler '" ........ ,. efendi
mizi aellmamak için btlylk bir 
ittiplt içindedirler! 

Zlbeyde, perdeni• kenannclaa 
baktı. Keadinl ıetirea ukerl•, 
aemiller IU'aya dizilmitlenli. Sa
raym qijinden itibaren de bl
ylk bir kalabalık ı&lalyonha. 
Melike. her uırcla acak ~ 
faniye auip ola ba Upaelll 
levlaaJI ldlçlk bir ımura kapl
maclail Ye minimW bir heyeca 
tluymaclu llJle bir ...... • .. 
circll, ...- bir tawrla Yüy•1• 
d&ull: 

-Laeuml 

Borsa Fiatleri 

KamblyO Kapa1111 

F..._.F ....... 11 o.l CI) 

lnıQti ... 8 00 00 
Do tar o a 25 
Liret • 11 80 
Belp 3 40 28 
Drallad 35 98 IO 
lniçte fniııa O'l " • LeYa 81 24 GO 
Florİll 1 17 15 
Klll'Oll ç. il 02 IO 
ŞilİDI A. 3 91 50 
Pezata • 10 00 ... 1 ., 71 
7Joti 4 Ot • Peaao 3 78 .,. 
ı.e, 77 85 GD 
l>İlllll' 28 10 00 
~ .... -

K•palllf 

L Da 00 00 
D. Muvahhicle • 25 
A. Demiryolu 00 00 

Bona Harici 

Altm 9 !l1 
Mecidiye 48 so 

Çok çay içen Japonyalı 
tlnlrtenhlcl BrOlllWll .aer. nllll eder. lldlı UJltu 
uyur. B• ille ....,..ı Jeala• miaelddndir. 

CLadwlphafen a.Rh .. AllllU,a) KnoHA..Q. Kam,...,._ 
•ıaın Bromurarı çe)'nk uardanberl hallan ...... 
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Şehzadebafl: HİLAL ve MiLLi ........... 
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sinemasında 
Bu akşamdan 

·~·,···----ergin Çocuğunun 
izi Üzerin e 

Yakalanan Şoför Conson Tam Beş 
Saat İsticvap Edildi 

Amerikadan Amapaya bir 
uat iatizamHe ille defa uçup re
len Uadber,U. haydutlar tarafm
du kaçınlaa çocup, hlll bulu
namadı 

Denilebilir ki. bllttln Amerika 
1elmlcut olarak bu muammalı 
hacliaenin herp bir parça da-

bulatmayı alzlemifler, fakat 
toflr b• aecleDM o akşam bu
lutam1yacajml bildirmek laere 
Mis Bettiye telefoa etmif. 

Telefon hlclisesi, çocuk b
çınlmadan birkaç dakika enel 
olmuştur. 

ha kiri.... cltlğnmtlnll açmıya Bunun llzerine mahalli M&d-
ujrqayor. Rami ve hoausl poli· deiumuml derhal Coasonm teY-
sin, Undberghı aknbalannın kifi emrini vermiştir. Conaon, btl 
fimdiye kadar yapbklan arama- 11rada lnılevat İlmindeki kaa· 
lardan hiçbir netice çakmamlfbr. bada ve kardefİDİD evinc:le balu
Fakat elde birkaç ip ucu vardır aa,orcha. 

ki, zabıta ıimcli bu izlerin üzerhı- lnıievut, U.dbeııQı lleb b· 
de ytlrGyor. Fakat bu izler, nuıl !_ __ ,_.. 

izlerdir? Hiçbir ı•J llJlenmiyor. yinpederi ile kayünma..W. JQ 
Çocutua bçmlmuile allka· menimiai ıeçirdilderi ,ehirdlr " 

dar ılrOlerek tutulan par Coa· b11rada ıt1ze1 bir de kapJeri 
10D laalt Hrheat lnralolma•lfbr. ftl'Clw. Comma ywlralM!• ,.U. 

Bu adam, e•••lce Liadber- lanmu Mtldtlehma..ı tarafmcla 
P. hizmetinde buluamUflar. Bir derhal iaticnbına bafl•nm91 Ye 

•lddet enel tekzip eden bu bu iaticvap bet Aat allrmllftlr. 
hizmet allkwmr ki Couon• Coaaoa, çoc:atu bçınlclaia ... 
te.tdfine Hbep olmaflm'. Coa- ceJi ........... 1111 Şermaa t.-
IOD, Undberıiıı toflrlililad• bu- l mlnde bir bdmm pwi1-da 
laamaktan bilistifade çocojua ıeçirdifial .a,lemiftir. P.....,_. 
lltnineai ve ulen lasiliz olan '--dı Co b if ...ı _ _ı_ı 
--=- Betti G n _..... 1 CQ IUI n, DIODUD u aucm1111 .... ., • taluf.......... ilk el te·..11. .... :. , .!-...lb • ...__ -•· ta en ,.. ~....,, IOlll'& o ....... erp yaDIDUllll a,, .... p ,__ -·L. __ ... 
Morıan Bankua Mldlrlerindea gece ıoflrlba, ao .. p ~P 'i'A• 

M. Lamoaua yabna makiaiat made!ını kat lyetl~ alyllyemlye-
Jamaiı olarak girdikten aonra da 1 r.ejhıi beyu e~. Bllaaaa 
ba mtlnuebet devam etmiftir. Conaonua kudefİDID .W.de bala-
Enelce yazdejılDll gibi ~ocuiua nu koyu yetil renkli otomobDia 
kaçınlmauadaa bir atla enelld ıeldi, ÇOCllk kaçınlmaclan enel 
pceJi, .... ~ toflr ~aber U.d •Yi cinnada ...... 
............. , .t9il .... la IZ?dijl 

-• ArDJD umumi lzeriae ~-

İS TAN BUL 
Sokaklannda 

bkT.,q.fibi. 
Ş 1 K ainemacla 

........................ kik. , .................... 
PRENSES EMRiNiZ 

lJliu Haney, HenrJ Garat 

..... ıkp• 

.. t 21,30 ta 

YALOVA 
i'ORKOSO 

r.tu.ildH komedi 
Beitekln ; 

Huan Ferit 
Nakili: 
1. Galip 

1111 l 
IHlllll 

için ı&pbeler bnsbüt&n 

Coaeoam tevkifi. çoeul• 
dtnlaell olaa bela balrlanda 
ela tahkikat pptl=,_, icap 
etmiftlr. Bu mhuebetle NI,,. 
Jeney ubdali, .... polWM 
mlracaatle H imla Glı•• 
..... de baa- alllli Ye koa
plan nudlıacle tahkikat yapdaa-
.. ........ 8a ..... Wr 
..neclenberl Mlldlı• U. ...... 
ldametiacle ı• Ye .... celi ta• 
rafmclaa taftiJe ....... ... 
-611 Lin._., aU11' b ba b
._ ... .._. ltimade varcLr. 

lagiiiz polilile beraber Ale.ko 
P.brinde, illa Betti humnmcla 
ma16mat toplı•ap tqebblıl 
ect.. lncDis ......... ılçlllde 
vazifelerim ppabil-ltlerdir. ç ... 
ki, çocuju kaçırulana tw•llle 
utram.k kork.U. ........ alzam 
açmak ._... ... Fabt Dilaa-
,.. toph a>lea maJOmıt, .... 

---- --------· •• .... cllrllt bir bdm ..... ............. 
~alandaı KAFATASI 

Ferah Siae .. da pu taıclik etatiılercllr. 
•• , ....... ' .. .._ --. • ... D .. ___..__ ,. l-L!-.,._1t1111 ı...u 8,_.. ,,. ....ır- ..... iğer .._.....'98 ~ .....-

,... ._ ...,. ....... '" ..... ._ • vap edildiktea .... Balt• 
..,.... ~. Keaaal ........ .. .... 
Nuri .., " H-•- lttlnıkle 16 kltDDs pol..... telpaf çekll.-.k piüa. 
.. ..... ........ lan cleiiftirİllllt .... ...... 

yol alu bir otomoWlin takip " 
ele pıirilm.a bilclirilmittir· Z.. 
beta. fimdl IMa otwbW. pıP. 
eledir. 

MASK RUJ BALOSU 
........ Makata ............... .............................. 

Rwl Balen ırerUeeektlr. 

Rafit Raa T11atroau 
Bu ... akpa ıutn,11 .. 

OTELLO 
5 ,... .. 2 taW. 

Lindbel'pa utraclaia fellket
tea pek zipde mlteellir olan 
Holiwttald baza liaema artiatleri 
batlarmcta Harold Lolt olmak 
b6re bu...ı polia bafiyeletl tu
tarak ço~ tUarrlliae m .. 
mur etmifler ve ba,lk mllklfat
lar yadebaiflerclir. Şaruana ela 
illte etmelitlr ki, Huold Loidiıl 

Banka ot 2 a2 itibaren ---11111"'91"!lll.l~l!I~~~~.,\ 4.• ~· bir iGCaia .... 
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Abdülhamit, Batıl itikatlara Son 
Derece Kıymet Verirdi 

O, Yaptıklarını Düşünmez, Küfre·an Edenlere Kızardı 

NAKİLİ ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahJazdıır 

-255-
5 Teşrlnle\'ecl 917 

Bu sabah Abdülhamit, garga-
6:•n tesirile boğazını zorluyordu. 
t ündeki gümüş liğene tiikürür 
6kürmez: 

- Elhamdülüllah ... 
Diye haykırdı. Sekiz gllnden-

Leri boğazında duran büyücek 
Lllık kılçığı nihayet çıkmıştı. 
~~dlilhamit, doktora göstermek 
~lll kılçığı bir gibrit çöpile li· 
teııden aldı ve tülbent arasına 
llldadı. 
. Harem de herkes sevinyor, 

Lıribirine müjde veriyordu. 
Öğleye yakin doktor Atıf 

ftey geldi. Abdiilbamit, büyük 
~~ memnuniyetle kılçığı göster
i. Ameliyat gibi hiç sevmediği tir mecburiyete maruz kalmadan 
U badireyi atlattığına pek çok 

'evini yordu. 
Bademciklerin daha hlll şiş 

•imasına -.e aes kısıklığının da 
d.vam etmesine rağmen iıhrabı 
~iflemiş ve birdenbire harare· 
ti de hali tabiiye inivermişti. 

Doktor, bugün de istirahat 
tavsiyesinde bulunarak, Abdülha· 
llıidin teıekkürleri arasında ae• 
l&ınlık dairesine avdet etti. 

6 Teşrinievvel 917 

Abdlilhamit bu sabah uyan
dıtı zaman kendisini çok iyi 
~'11du. Vücutça hiçbir rahatsızlı~ ı 
~lnıamıştı. Boğazmdaki ibtikan 
emen hemen zail olmuş, seıi de 
'-ltiıine nisbeten iyice açılmııtı. 

Bu sabah, çokça miktarda ılit 
içti. Öğle yemeğinde de iki 
'-ııe köfte ile biraz kabak yedi. 

Bugün, ( Merak ) tan, ve 
( Merakla insan ) dan bahis açıl
lllıştı.. Abdülhamit: 
t - Bunun yegane çaresi, seya
"'llir. 

Dedi. Ve sözüne şu suretle 
devam ett: 

- Bakmız, size bir şey anla
~Yım. Benim mabeynci1erimden 
ır (Emin Bey) vardı. Babası 

t>ağıstanh imiş. Dağıstandan 
~•lkmış, Marsilyaya gelmiş, orada 
~trleımiş... Bir aralık bu, (merak) 
'llatalığına mUpteli olmuş. O 
derecede ki adeta deli diye tı· 
'-•rhaneye konulmuı. Bir mnd
dtt tahtı tedavide bulunmuş, ıon· 
t' iyi olmuş. İyi olunca, derhal 
'eyabate çıkmış. BUtlin Asyayı 
dolaşmıı, Taşkentte, Buharada, 
Sernerkantta, hullsa Tilrkistanda 
f.ttınedik yer bırakmamıı. Sonra 
•tanbula gelmiı. Bir seyahatname 
)iQhlıf. O zaman Maarif Na11rı 
01•n Münif Paşaya takdim etmiş. 
~llnif Paşa, bu eserine mllklf a
k~n kendisini Maarife alrluş. Bu 
Q~labı sonra ben de gördüm. 
b~r islimın bu kadar büyük 
b~r seyahat yaparak böyle 
lt. lt eser vücuda getirmeıini 
~·kdir ettim. (Mabeyn)e aldırdım. 
~ ıhayet, ( Mabeynci ) yaptım ... 
S Yvtli, bana pek sadık idi. 

0nradaa o da (kllfranı nimet) 
ttt· B 1

• en de Cenabı hakka havale 
tttiın: 

- -~---

O, bildiği gibi yapsm. 1 
Dedim. Çünkü bunun gibi 

birçoklarının ( Kısası İlibi ) ye 
duçar olduğunu görmüştüm. 

Bu hikaye Abdülhamide itikat 
bahsini hatırlatmıştı. Manevi kuv· 
vetlere fevkalade itikadı olduğunu 
söyliyen Abdülhamit, hayatının 
meçhul bir noktasına temas eden 
şu meseleyi nakletti : 

- Vakti le Hüsam ettin Ef. 
isminde alim ve fdaıl bir zat 
vardı. Alaturka saat dörtten og
leyc kadar Eyüpsultan camisinde 
mesnevii şerif okurdu. Dersinde, 
birçok vükeli bulunurdu. Hatta 
meşhur Mitat Paşa bile onun 
ders mi.ldavimlerindendi. Bu zat, 
sonraları ama olmuş. Fakat Ama 
olduktan sonra, zekası ve fera· 
seti de artmış.. Bu zat adeta 
keramet izhar ederdi. Birçok 
kişiler gider, kalplerindeki murat 
hakkında ondan (tefe'ül) ederler
di .. Mesela, birisi ev yaptırmak 
istiyor .. Gider onun meclisine ha
bersizce oturur. Eğer Hüsamettin 
Ef. lakırdı arasında murat sahi· 
bine doğru döner, ve: 

- Ev yaptırmak iyidir. Ev 
insanı soğuktan ve sıcaktan mu· 
haf aza eder. Derse, niyet ~ tutan 
zat bu teşebbüsünü hayırlı ad-

dederek derhal işe başlardı. 
Veyahut, biri teehhül etmek 
istiyor da, gidip kendisinden 
tefe'ül ediyor. Eğer Hüsamettin 
Ef. , ona teveccüh edip te teeh
hül ün fezailinden, evJ5t yetiştirme· 
nin muhassenabndan bahsederse 
gider evlenirdi. Fakat: 

- Fena zevce, cehennem 
azabından beterdir. 

Derse evJenmiye cesaret edil
mezdi. Çünkü bu söz, o izdivacın 
hayırlı bir netice vermiyeceğine 
delalet ederdi.. Bunu ben bile 
kendi nefsimde tecrübe ettim. 

Dedi.. işte, batıl itikatlara ne 
derece merbut olduğuna bir mi
sal daha .. 

( Arka11 ur ) 

( Sinema Ve Tigatrolar 1 
,\LKAZAR 
ALEMDAR 
ARTiSTiK 
ASR I 
ELHAMRA 
ETUVAI. 
GLORYA 
HlLAL 
KEMAL 8. 

MAJIK 
MELEK 
MiLLi 

- lıtanbul ıolcaldarmdı 
- Kaçakçılar 
- Çılgın dul 
- Kanlı k8prU 
- Gizli vazife 
- G81 Cehennemi 
- Prenıln geceleri 
- Çanakkale 
- Volga aahtllerlndı 

- Holiwdun iç 70aU 
- Glinül kimi teırera 
- Çanakkale 

OPERA - Moıkova çocuklırı 
ŞIK - fıtanbul aolıaklarında 
·KadıklSy SUreyya - Büyilk lhtir u 
0ık6dar Hale - Eıir Melike 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf. lf. lf. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

1SKENDER FEHMi 8. ; (Sual· ı 
. leriııize ce•ap 

veriyoruz) Da
ha ziyade his 
ve h~yalini 
ifletmiye mey
yaldir. iyi ıöz 
sC>yli y e n le r i 
taklit ve tak-

dir eder. MU· 
nakaşadan çe-

kinmez, fikir
lerinin kabulünü ister. KanaatkAr 
depdir, paraya bolca malik ol
malıdır. • ISMAlL EF. : Atak ve sokul-

gan değildir. 
Fena muame
leden mütees· 
sir olur, sır .. 
nqıkhk yap• 
maz, rahabna 
aever, iğbira11 
çabuk 11il ol
maz. Fiil ve 

hareketlerinde 

kkat •e ze-

HiKMET RASiM B. ; ( Sual
lerinize cevap 
veriyoruz) Ce
miyete nafi 
bir unsur ol
mak anusu 
kAfidir. İnsan
ların vlsıl ol
dukları mer-

tebelerde şUp
hesiı anunun 

büyük bir ro
lü vardır. Temenninizde muvaf
fakıyetiniıi temenni ederiz. 

• • 114 MÜRŞiDE H. ; ( fotoğrafı· 
nın dercini istemiyor ) içli ve 
alıngandır. Fiil ve hareketleri 
ekseriya artistleri taklitten mül
hemdir. Çabuk gücenmez. Kana
atkar değildir. Etyasını ve para
sını hUınü istimal etme:z. laraf a 
mütemayildir. Arkadaıbğı sık· 
maı, buan neıesini etrafa da 
ıirayel ettirir. 

Fotofra/ Ta/alil Kuponuna 

ı 1 inci Sayfamızda bulacalwnıı. 

lttiha11alık ve kunetaiaJik 
fa ide Ye tHir i flJrüJen ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Sayfa 13 
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BtZiM 
DAKTI 

Bugünün 

42 
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Allahım!.. Sen, bana sabır 
ver yarabbi... Meğer ( insan oğlu 
gülden nazik, demirden pektir ) 
diyenler, ne doğru söylemişler ... 
Şu satırları yazarken şuurumu 
nasıl muhafaza edebildiğime, 

nasıl yaşndığma, nasıl çıldırma

dığıma hayret ediyorum. 
Annemle - mutadı olan sükun 

içinde - veda ederek evden çık
tıktan sonra, doğruca idareha· 
neye gittim. Çocuk, ortalığı sü· 
pürüyordu.Pencereleri açmıy. bile 
lüzum görmeden elindeki süpür
geyi tahtalara savuruyor, odanın 
dört köşesine toz bulutları kal
dırıyordu. 

Hemen pencereleri açtım. 

Yerleri biraz sulathm. Nasıl süp
rüleceğini çocuğa tarif ederek, 
ben bir köşeye kaçtım. Çocuk 
işini bitirdikten sonra sordum: 

- Beyler, ne zaman gelirler. 
Çocuk, tuhaf bir bakışla ba

kıp gülümsiyerek cevap vardi: 

- Belli olmaz ki.. Baıan 
erken relirler. Bazan geç gelir
ler .• Bazan hiç gelmezler. 

- Eh onlar gelmezse müş
terilere kim bakar? •. 

- Kim bakacak? Müşteriler 
de bekler, bekler, giderler. 

Ala.. demek ki burada işler, 
hiçbir programa tabi değil... Fa
kat bana ne? Ben, de bol bol 
kitap okumıya vakit bulurum. 
Bunu düşünürken aklıma. geldi: 

- Evvelce burada nkaç dak
tilo çalıştı? 

Çocuk dUşündü: 

- Müzeyyen Hanım, bir .• 
Ayşe Hanım, iki.. Bir tane daha 
vardı amma, onun adı aklıma 
gelmedi. 

- Peki .. Bunlar niçin çıktılar? 
- Ne bileyim ben .. 

- Çıkarken kavga ettiler mi?. 
- Sade Ayşe H. etti. 
- Kavga ederke ne dedi? 
Çocuk birdenbire kızdı. Pek 

idi bir terbiyenin bütün küs
tahlığını göstererek: 

- Ahret suali mi soruyor
sun be? .. 

Münasebetsizlik ettiğimi ha
kikaten ben de anladım. Boş 

durmamak için makinenin yaida
nım bularak makineyi güzelce 
yağladım. Masanın üzerini temiz
ledim. Tamamen ite haı1r bir 
vaziyete geçtim. Fakat, idare
banenin sahipleri ortada yoktu. 
Dişardaki kapı, miUemadiyen 
açılıp kapanıyor, fakat her gelen, 
o terbiyesiz oğlandan kısa ve 
menfi bir cevap alıyordu: 

- Hayır •.• 

- Yok ... 
- Gelmedi. 
- Bilmiyorum. 
Dışarda bekliyen iki erkekle 

bir kadın, öğle vaktine kadar 
sabrettiler. Nihayet, onlar da 
gittiler. Bunlar niçin gelmitlerdi. 
T ahit bilmiyorum. Bu vazifenin 
bana ait olup olmadıjlnı bilme· 
diiim için hiçbirinden sormadı
ğım gibi, o terbiyesiz çocuktan 
da yine fena hir cevap ahrım 
diye aormak istemedim. 

Tam bir buçukta, ıert bir 
hareketle evveli dıt kapı, ıon
ra da bizim odanın kapııı ~aldı. 

Romanı 

Yazan: Z . • ~a C.:i r 

Zülfü B. içeri girdi. Bana ydım~ 
bakmakla iktif ederek se:am 
vermiye lüzum bile görmeden 
geçti, yazıhanesinin sandal ·a na 
kuruldu. Ve: 

- Tahsin!.. Bana bir çay 
söyle.. limonu bol olsun. 

Diye dışarı seslenirken, ba
şından şapkasını çıkardı, yaylıırı 
enikonu gev emiş lrnu'.l enin üs
tüne savurdu. 

Ben, eiimdeki kitabı m sa':lın 
üzaine l. oyar.ık emir b< :<!>yor
dum. Zülfü Bey, bir c;g.:ı.n çıka
rıp yakarken b.rn :ı sc.r, u: 

- Eh, SÖ} ley iniz b:tlrntım . Ne 
var, ne yok?. Erken mi geldiuiz? 

- E~·ct efendim. Dclrnzda 
geldim. İş için epeyce gelen g i· 
den oldu. Fakat sizden b ir emir 
almadığım için tabii kimse ile 
görüşmedim. 

Bu cevabıma karşı Zülfü Bey, 
bıyık altından gülümsiyerk, elini 
havada savurdu: 

- Aldmnaaa .. . 
( Arkası var ) 

c:::::======================-===' 
- - · Yeni neşriyat .-~11: 

Peyami Safa 

F a.tih - Harbiye 
Roman: Flati 100, ciltlisi 125 Kr. 

Nazım Hikmet 

Benerci Kendini 
Niçin Öldürdü 
Şiirler : Fiati 75, ciltli 103 Kr. 

Naıım Hikmet 

Kafatası 
Fiati: 75, dltliıi 100 K,.. 

Necip Fazıl 

Ben Ve Ötesi 
llrl•r mecmuası -Flati: ıoo, ciltllıl 125 Kr. 

Mahmut Yesari 

Su Sinekleri 
Bliy8k roman: Flati 150, clltllıl 175 Kr. 

Mahmut Yesari 

Bahçemde Bir 
Gül Açh 

BU7illı ro•an: Fiatl 150, clltilal 175 JCr; 

Mahmut Yesari 

Kırlangıçlar 
11 .. an : Fiatl SO, clltll.ı 75 1(,. 

Mahmut Yesari 

Çulluk 
BGyUlı romaaı Flatl ıso, cUtllll 115 Ks. 

Mahmut Yesari 

Aksaçlı Genç Kız 
80,Uk roman: Fiatl 150, ciltllıl 17! Kr. 

Mebrure Sami 

Sönen Işık 
BU1Gk roman: Flati llS, clltllal Ut Kr. 

Etem izzet 

Beş Hasta Var 
BUJlk roman: Fiatl 175, clltliıl 2" Kr. 

Suphi Nuri 

Kooperatifçilik 
Fiatl ı 125, clltllıl ıso Kı. 

.._ Sühulet Kütüpane.t --·· 
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J,6Bıı ...... anya Neden Yenildi ? 
Nakleden : 1f. -3- Yazan: Emil Lıul11l1 

o 

parator "Giyom,, Ordunun idaresini 
Ehil insanlara Bırakmamışh 

imparator 26 sene müddetle 
milletini keyfi idareye al~ırmıt
tı, kudretini devlet hayatının her 
sahasında suiistimal etmitti, 
M cşruti idarenin haricine çıkan 
şabsi bir hükümet içinde hırsla· 
rını tatmine çahşmıftı. Şimdi ise 
nefret ettiği teşrii meclislerin 
kontrolundan büc;bütnn uzak 
kalmıştı. Bütün kararlarında 

ya lnız harp icabatma teba'iyet 
edecekti. Üzerinde Avrupada 
hiç kimsenin mnlik olmadığı 
bir kudret vardı. Çünki 
mutlakıyetin yerleşmek mecbu· 
riyetinde olduğu bir zamanda 
Rusya Çarı hıtkaten zayıf, Avus
turyanın "tlabsburg., u ise çok 
ihtiya ı. Maamafih Alman lmpa· 
ratoru da kendisine terettllp 
eden vazifenin ehli olduğunu gös· 
4leremedi. Enerjisinin, ruhi kud· 
retinin bütün varlığını göstermek 
mecburiyetinde bulunduğu vahim 
bir zamanda kendisini yakından 
tanıyanların tahmin ettikleri bir 
vaziyete düştü: Asabı karakterı
nin mekanizmast elektrik kuvve
tinden mahrum kalmış ve bir 

dakika içinde işlemez olmuştu. 

Ludendorf un Müşahedeleri 
Harbm son senelerinde, crkA

nı harbiye riyasetine geçen Je
neral Ludendorf hatıralarında 
imperatordan bahsederken di
yor ki: 

utmperator ordunun baş ku
mandanı idi. Kara ve deniz kuv
vetlerine emretmek hakkına ma
likti. Orduya ve donanmaya ku
manda edenler onun madunu 
mevkiinde bulunuyorlardı. 

Harp halinde bulunan ordu
nun Erkanı Harbiye Reisi hare
katı Haşmetpenahın iradesi da
hilinde idare ediyordu. Mühim 
kararların imparatorun tasvibine 
iktiran etmesi lazımdı, Erkim 
Harbiye Reisi kumanda clmek 
hakkına malik değildi.,, 

F alkenhaynm Müşahedeleri 
imparator İkinci Giyom hak

hında Ceneral ayni kanaati taşı
makta •e hatıralarında ayni şeyi 
söylemekt~dir. 

lmpcrator ikinci " Giyom ,, un 
hayabnı fenni bir surette tetkik 
ve tahlil etmiş olan u Schwerdt
feger n de ayni mütaleayı ser· 
detmiş, ayni müşahedede bulun
muştur. 

Bu zat diyor ki; 
0 Gerek muhtemel bir mu

vaff akiyetsizlikte ve gerek har
bin .dyaında hükümdann mes'u· 
liycti berşeyden evvel kendi 
şahsana teveccüh edecekti. ,, 

·'Hindenburg,, tın Şehadeti 

Bu sahada "Hindenburg,, da 
ayni rnütalendadır. Söylediği şu 
cümleyi okuyunuz: 

- Mühim kararlar esnasında 
raporu hazırlamayı üzerime alı
yor ve icap ettikçe İmperatordan 
planlarımızı tasvip etmesini isti· 
yeıı·dum.,, 

lstiyebilsaydi... 
Jmperator "Giyom,1 bu mutlak 

kudretten istifade ederek hayab· 

İmparator Gigom, Amiral Fon Tripiç ( SakAllısı), Fon Moeltlc 
nın şaheserini vficuda getirebi· 
lirdi; en iyi müşavirleri gibi 
gece gllndüz ordusunun ıslahı 
ile ugraşabilirdi ve bu suretle 
hem kendisinin hem de milletinin 
menfaatini temin etmiş olurdu. 
Bu suretle hayatının ebedi ve 
ezeli surette dağınık ol:ın irade
sini tek bir gaye önUnde topla-
mnsı mümkündü. Fakat muha
rebenin ilanı üzerinden ancak 
altı ay geçmişti ki, umumi karar· 
gahmın esiri oldu ve iki sene 
sonra da bütün iradesini kayy 
betti. 

Moltke Hasta l\1ı ydı .. 
İmperator " Giyom ,, muhare- · 

- ---

1 

benin ilk giinlerinde yanı başında 
bir asker iradesi bulacak yerde 

marazi bir mütefekkir olan Molt· 
keyi bulduğu zaman yine ku
mandayı ele almak istedi, fakat 
bilahere yanına Falkinhayn 

geldiği zaman faaliyeti sür'atle 
söndü. En nihayet kumanda 

"Hindenburg,, ile "Ludendorf,,uo 
eline geçti. Hindenburg halk 
arasında malik olduğu nüfuz ve 

muhabbetle, Ludendorf ise demir 

iradesi ile imparator üzerinde 
nUfuı: sahibi olmuşlardı. 

(Arkası nr ) 

Bir San'atkir Öldül 
Ressam Muhiddin Sebati I 
Bey Nihayet Hastalığa 

Mağlup Oldu 

Balkanlarda Kış 
Birçok Köylerde Müna

kale Munkatidir 

Lüleburgaz 8 (Hususi) - Bu

sene bu civara çok kar yağdı. 
Karm irtifaı 80 santimi buldu. 

Vize civarındaki Balkan k<Syleri 
arasında münakale münkati ol
muştur. Kışın fazlalağına rağmen 
mozruata ıararı dokunmamıştır. 

Müstakil Ressamlar ve Hey
keltraşlar birliği sabık reiai ve 
yeni neslin en kuvvetli san'atkAr
lanndan Muhiddin Sebati Bey, 
evvelki gün, Haydarpaşa hasta· · 

nesinde, uzun mi.iddetteoberi çek
tiği h~talığa nihayet mağlüp 
olarak vefat etti. 

Muhiddin Bey, tahsilini Güzel · 
San'atler akademisinde yaptıktan 
sonra Avrupaya gitmiş ve gerek 
muallimlerinin, gerekse arkadaş
larının hayranlığını celbedecek 
pek büyük bir kabiliyet halinde 
memleketine dönmüştü. Birçok 
güzel eserleri müstakil ressamlar 
ve heykcllraşlar s~rgilerinde 
teşhir edildi. 

Bir seneye yakın bir zaman
dnnberi, sanatinden, muhitinden 
arkadaşlarmdan uzak bir halde 
yatağına esir düşen bu genç 
san' atkarnı ufulile, memleket, 
çok kuvvetli bir hcykeltraşım ve 
ressamım daha kaybetmiş oluyor. 
Ailesine ve bütün takdirkarlarına 
samimi taziyetlerimizi beyan ede
rız. 

Tehlikeli Bir Sebze Biti 
P.ariı, 9 - Resmi gazetede 

int~ar eden kararnameye nazaran 
Çin ve Japonyadan gönderilen 

taze meyvaların · Fransaya ithali 
menedilmi,tir. Bunun sebebi bu 

meyvalarda Son Jöze denilen 
tehlikeli bir bitin bulunmasıdır. 

Amerika Sahillerinde F ırtma 
Nevyork, 9 - Karolin ve 

Men sahillerinde 3 gUndenberi 

devam etmekte olan fırtına mii
him tahribat yapmıştır. Şimdiye 

kadar 3G kişi boğulmu~tur. Riş
manda müteveccihen Nevyorktan 
kalkan Norvalk vapurundan hiç 
bir haber alınamamıştır. Vapurda 
70 kişi Vjlrdır. 

Mart 

Buğday Meselesinde Y 
pılan Teklifler Yersiz 

( Bq tarafı 1 inci 1ayfada ) 
Hnkumetin buğday işini eline 

alma11 teklifi ise, uzun ve vAıi 
teşkilata ihtiyaç gösterir. Elimiz· 
de silolanmız,a istok mal için 
depolanmız olmadtkça bu teşki· 
llttaa faide beklemek te mümkün 
dejildir. Böyle bir tqkillt büytık 
masrafları istilzam eder. Alınacak 
neticenin ne olacağa malim de· 
jilken bu muraflara gİrifmiye 
cleftetin bugünldl bütçeli taham· 
mil edemez. Zaten diğer memle
ketlerin bu sahada yaptıkları 
tecrUbeler menfi neticeler ver
miftir. Ne Bulgaristan, ne Ame· 
rika ve ne de Kanada hnkumet 
müdahalesinden istifade edeme
mişlerdir. 

Demek ki ortaya ablan tek· 
liflerin hiçbiri ayakta durabilecek 
kadar kuvvetli değildir. 

Yapılack şey, dün de yazdı
ğımız gibi, muvakkat, seri ted· 
birler değil, esaslı ve devamlı 

tedbirler almaktır. 

de herteyden evvel 
tin buğday ıiyasetinin t 
etmesi lazımdır. Buğday siy 
mall, iktısadi ve fenni 
istinat ettirebilmek için An 
bir yuvarlak masa kon 
toplanmasuıa ihtiyaç vardır· 
çirilecek zamanımız yokblt• 
konfennı derhal to~ 
buğday mesele.tini k 
halletmelidir. 

Anadoludan Boyuna Bu 
Geliyor 

Bir hafta evvel Anad 
istanbula gelen buğday 
23 - 25 vagon arasında ikell 
günlerde Anadoludan Is 
fazla miktarda buğday ce 
miye başlanmqtır. Enetki 
gelen buğday mıktan (43), 
kü (27) •agondur. Mallar 
sada iştahlı sablmaktadır. 

tralar beş kurut otm para 

Çinliler Zaferden· 
Bahsediyorlar 

( Battarafı 1 inci .. yfada , 
Çinlilerin doğrudan doğruya mll
zakeratta bulunmaktan içtinap 
etmekte olduklarım gören Japon· 

lar, Şanghayda devletler elçileri· 
nin tavusutile müzakerata giri
şilmesini istemişlerdir. Yuvarlak 
masa konferansının toplanıp top

Ianmıyacağa veya ne vakit topla
nacağı malftm değildir. 

Mançuride Kukla HUkOmet 
Mukden, 9 - Dün gece geç 

vakit şehirde yedi yangın baı· 

langıcl olmuştur. Yangınlar, 
yeni Mançuri devlet reisinin va· 
zifeye başlaması mllnaaebetile 

Fransızlar, 

zakeresini 
( Bat tarafı 1 İnci sayfada , 

llU'amn bir F ransıs Amerikan 
grupu tarafından iıletilmeai etra• 
fanda baz6ntizakerelerin cereyan 
ettiği ıayidir. Bu, bize kabrsa, 
Türkiye için yapılacak mtlkem
mel bir qtir. Fakat "menfaate 
mukabil menfaat" formülilDo iati
nat eden Tnrklerin bu formlllü 
mebaretle istimal ederek D6yanu 
Umumiye blmilleri için zararb 
olabllecek kararlar Almalanndan 
korkulabiHr. Pier Şalcr 

Son Poıta: Bu netriyat, yazı· 

Kula Renk 
Hayvan 
Aranıyor 

Berlin, 9 - Hayvan müreb
bilerinden bir zat, bir Hintli 
mihracenin saltanat arabaaına 
kotulmak üzere kula renginde 

atlar almak üzere Londraya tit· 
miştir. Bu nevi hayvanlar bir 
zamanlar pek çok idise de harpte 
telef olmuşlardır. Şimdi pek az 
ltu'9ttahiliyor .. 

şehirde kargqabldar 
çalışan anarfistlerin eeeri 
dilmektedir. 

Yeni Mançuri devleti 
resmen teessilı etmit ve 
Çin İmparatora Puyi, leni 
lis Reisi sıfatfle yemin e 
Merasimde gazetecilere m 
edilmemiştir. Yemin ,ekli 
tutulmaktadır. 

Çinin Oç Paytahtı var 
Şanghay 9 - Çin Dç pa 

olduğunu illn etmiftir. N 
daimi paytahtbr. Şan8İ eyated 
hilindeki Siyanpu muavin 
tahtbr. Loyang mu•akkat 
tahttır. 

Borçlar Mii 
Baltalıyor) 

nın muhtevuından da aoıuuı .... 
ja iizere muayyen bir maksat 
siıtemle icra edilmektedir. 
lnhisanmn bir Franaız Am 
grupuna verilmemni Tllrldye 
sabına mnkemmel bir it a 
denler, buna mukabil ' 
menfaatini aramuını dojru 
mıyacak kadar ctlr' etkArbk 
riyorlar. Fakat Ttırkiyenill 
sajmal inek olmaktan çık 
biran evvel anlamalıdırlar. 
herkes için hayarh olur. 

\Keşmirdeki 
Vukuat 

Bombay 8 - Keşmirde 
kua gelen kayam umumiyetle 
tınlmış addolunabilir. Vazi 
silkun vardır. Hindistana 
cek siyasi idare şeklinin dl 

man kütlelerinin tam bir di 
dairesinde hal ve faslolunamı 

ğınm makuliyeti gittikçe ani 
gibidir. Maamafih MlillllmaD 
liği noktai nazarının kabul ed 
sinde hlli tiddetle aarar ı 

B 

j 

1 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 

1 • • • Multtırriri: 

1 L RI iÇ YÜZÜ lfı. -tc 1 

Yüz E lilikler asıl Gittiler, NeY aphlar 
ZEYNELABİDİNİ TEZKERESİ ~USTAFA SABRİYE 

GÖNDERİ İNCE TELAŞ BAŞLADI , 
ı 

- Kim dinler bu masalları 1 -24-

Ağa Müşavir, teselli 
ihmal etmedi: 1 

Yalnız Hoca Sabrinin Süleyman Şefik, dalgın dalgın 
vazifesini damadı sesını çıkarını- mırıldadı : 

- Nihayet bir tarziye ile iş 

- Velinimetim! - dedi - vekili 
bulunduğunuz ncbii zişan efendi
miz buyururlar ki, hayatı sevmek 
ve ölümden korkmak çoğaldığı 
gün, herşey mübah olacaktır. Bu 
hadisi düşünilp müteselli olmalı
sınız. Maamafih şu tavuk masla
batını kulunuz tal<lp edeyim, 
aşçıbaşıyı utandırayım. 
Şaban Ağa, bu iki kıymetli söz

'erine ve hırsızlığın artık mübah 
görülmesi halckında verdiği fet .. 

raya mükafatan Hazinei Hassa mü
fettişliğine tayin olunmuştu. Hala 
koyun cebinde taşıdığı kartlarda 
bu sıfat yazılı idi. Maamafih tek .. 
rar edelim ki Şaban Ağa, bütün 
yoldaşlarından akıllı idi. Daha 
İzmir zaferinin ilk günlerinde 
saraydan ayağını 'kesmişti, yol
culuğa hazırlanmışb. Sevketmeap 
efendisinin ne halini soruyordu, 
ne habrını. Birlikte yedikleri 
tavukları, elmasiyeleri çoktan 
hazmedip unutmuştu. 

Onun bir meziyeti daha var
dı: bütün yoldaşlarının içini iyi 
bilirdi. Herkesi, yanlışsız bir 
göriişle, teraziye vurmu,ştu, kıy
metlerini biçmişti. Bu sebeple 
aadrazamlığı kendisinden başka 

kimseye layık görmezdi. Hürriyet 
ve itilaf dolabı, saray he) ulası, 
Anadoludan kopup gelen kutsi 
rüzgarlarla d~vrilip yıkılmasalar
dı, o, muhakkak iti arkadaşlan

nı atlatacak, sadaret mevkiine 
gelecek ve bir "ağalar kabine
ıi,, teşkil edecekti. Memleketten 
savuşurken taşıdığı yegône hic
ran, işle bu idi; o mümtaz lca· 
bineyi teşkil edemeden güyyaln
ra düşmeldi! 

Sadede geçelim; Kürt Zey
nelabidin hayretle sordu ; 

- Ne tezkeresi yazacağız? 
- Hele sen kaleme yapış, 

vakit geçirme 1 
İstanbulun en süfli lmhveha

nelerinde, babalarının adını bile 
öğrenmiye lüzum görmemiş bir
takım biçareleri başına topllyal".ak 
Kürt istiklali için sözüm yabana 
propaganda yapan ve anlaşılmı
yan Jisanla ilahiler okuyup sada .. 
ka toplıyan dilenciler gibi bu 

propagandaların sonunda o zavalh-
ardan para çekerek geçinen bu sütü 
bozuk genç, cebinden bir defter 
çıkardı, bir yaprağım kopararak 
Şaban Ağanın dikte ettiği söz .. 

leri yaımıya başladı. Mevzu, ga· 
libn enteresand•. Çünki Zeynela

bidin, kelimeler tevali ettikçe ne• 
şeleniyordu ve mırıldanıyordu: 

- Ne iyi buluş, ne iyi buluş. 
Hiç olmazsa uykuları kaçar. 

Biraz sonra bu tezkere, bir 
kamarota verilerek Mustafa Sah· 
riy gönderildi ve okunur okun· 
maz da kamara yolcularında telaş 
yüz gösterdi. 
Süleyman Şefik, sararmıştı. Rıza 
Tevfik, diline felç gelmiş gibi 
sessizlenmişti, Hoca Sabrinin oğ-
1.ı ağlıyordu. Elden 'ele gezen 
t .:ske{e, her hücrede bir ıstırap 
halkettikten sonra kamara salo -

yordu. Karşısındaki ay- kapanır. Fakat bizim kelleler 

naya bakarak bıyıkların- elden gitmiş bulunur 1 

da kaç tel beyaz bulun- Yalnız Hoca Sabrinin damadı 
Mehmet Ali, sesini çıkarmıyordu, 

doğunu görmiye çalışı- karşısındaki aynaya bakarak bı-
yordu. o, ressamdı ve yıklarmda kaç tel beyaı bulun

resim fırçasile ak kılları- duğunu görmiye çalışıyordu. O, 
nı tel, tel boyamakta bü- ressamdı ve resim fırçasile ak 

yük nlahareti vardı. kıllarım tel tel boyamakta büyük 

nunun masasına konmuştu, bir 
bilmece hallolunuyormuş gibi 
kelime kelime süzülüyordu. 

Bir aralık Rıza Tevfik gülüm .. 
semek istedi, tebessümden başka 
her şeye benziyen karışık bir 
dudak büküntüsile şu sözleri 
fısıldadı: 

- Kapitülasyonları unutma .. 
yın. Vapurlar hariçez memleket 
imtiyazını haizdir. 

Hoca Sabrinin oğlu, gözlerin
den şıpır şıpır yaşlar dökerek 
inledi: 

mahareti vardı. Şimdi de yüzi\n .. 

de, san'atkarlığını tatmin edecek 
mevzu arıyordu. 

Şaban Ağanın teskeresi nz~ 

rine başhyan bu müzakere, uzun 
sükütlar ve fasılalı mırıldanışlarla, 
belki yarım saat devam etti. 

Hepsi korku içinde idi ve hepsi
nin dudaklarında endişe titriyor .. 

du. Hoca Sabrinin oğlu, ilkin 
sessiz dökülen göz yaşlarına git .. 

gide hı~mklar da ilave etmiye 
girişince babası sinirlendi: 

(Arkası var) 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Kıymeti 

L. 
Muhammenesi 

448 

Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Aksarayda Kovacıdede 
mahallesinde Asiyehoca sokağında 12 No. ile murakkam arsanın 

tamamı satılmak üzere 20 gün müddetle ilan vazedilmiştir. Talibi 
olanlar 31 mart 932 martına müsadif perşembe günü saat on 
beşte kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesile bir
likte lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında MahliilAt kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

Kul anılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

Sa ·a l.!j 

Bu Akşam Radyoda eler 
Dinliyeceksiniz 

1 O Mart 932 Persembe 
' lstanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,5 Hayriye Hanam
Ja birlikte saz heyeti, 20,5 Selim 
Sırrı Bey tarafından konferans, 21 
Belkıs hanımla birlikte aaz heyeti, 
22 orkestra. 

Hcilsberg - ( 276 metre, 15 kilo
vat) 19,45 fen musild, 20,45 küçük 
21,35 piyano konseri. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilovat ) 
21,15 gülünç hikaye muharrirleri, 
20,56 Pragdnn 11akil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
19,45 Frnnkfurttan nakil, 20,45 şen 
musiki, 21,45 mu11ikili musahabe, 
22,50 dans havaları. 

Bükreş- ( 394 metre 16 kilovat ) 
20 şarkı konseri, 20,20 aenfoni, 21 
konferans, 21,45 günün hadiseleri. 

Belgrat - ( 429 metre 2,S kilovat 
20 doktorun tavsiyeleri, 20130 milli 
şarkılar, 21,55 konser. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,55 keman konseri, 20,15 Prııgdaki 
A man 4iyatrosundan naklen "toprak 
bu efendilcrindirn 21,0S konser. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
19,40 gramofon, 20 ıarkı konıeri, 
22,35 dans havalan. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 
20,10 yüksek musiki mektebinden 
konser. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat ) 20 Ruayanın Asyayı ruslaşbr .. 
ması hakkında bir konferans, 20,15 
salon orkestrası, 20,30 dans havaları. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 Faust operası. 

11 Mart 932 Cuma 
fıtanbul - (1203 metre, 5 kilovat) 

18 grnmofon i'c opeYa parç.ıları, 

19,S Vedia Rıza Hanımın i~t:ra ~ile 
alatturka Baz, 'l0,5 Hnbibe Molla 
taraf ınd n mono!oğ, n İnci Hanımın 
i~til".akilc a atturlta saz, 22 tango 
orkestrası. 

~ieOsberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 20 Hasta i rn;nde bir komedi, 
i.21,10 :JCnfoni. 

Brüno - (341 metre, 36 ldlovat) 
19,30 Verdinin Tro badour operası, 
22 Prağdan nak· . 

Müblakcr- (360 mdre, 75 kilovatı 
19,45 Frankforttan lakil, 20,30 tarihi 
kadınlar hakkında bir konferans, 21, 
rkestra. 

Bükreş - (39-1 metre, 16 kilo\ at) 
19,30 Romanya operasından nak il. 

Belgrat - (429 metre, 2,5 kilo .. 
19,55 Sokol konfcrııns, 22,30 konser, 
21 musik karna\'al 22,50 gramofon. 

Roma - (441 melrc, 75 kilo\'at) 
19,50 gramofon, 20,45 operadan 
naklen Bufere Erli c. 

Prağ - (488 melre, 120 kilovat) 
Prağ milli tiyatrosundan nakil, 22,20 
gramofon. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19.30 operadan naklen " Venedikte 
bir gece 11 ismindeki opera. 

Peşte - (550 m tre, 23 kilo\•at) 
19,15 opereti hakkında bir konferans 
21 piyano konseri. 

Var.şova - (1411 metre, 156 kilo
vat 19.35 Gramofon, 20 musikili nıu· 
aahabe, 20.15 s~nfoni. 

Berlin - (163S metre, 75 kilovat) 
19,30 işçi aaati, 20,20 Breslnvdan 
nakil, dana havaları. 

Dikkat: Dercetmck.te olduğumuz programların Avıupaya ait 
olan kısmı vuati Avrupa saatine g6rc tanı.im edilmiştir. 
latanbul saatine tatbikı için Avrupada aa t (12) olduğu 
ıaman btanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. 

..:::::ıı 

, w Radium Superf 
Traş Bıçakları 

Piyasada bulunan bütün traş bıçaklarından üstün, 
rekabet kabul etmez derecede metin ve gayet keskin 
olup kullanıldığı vakit cilde yumuşaklık verir.Radiuın 

Superfine traş bıçaklarımız sahşa çıkarılmışhr. 

Her Yerde Arayınız. 

Radium Ticarethanes· 

--Foto Ferit .brahim~ .. ~----mn-----
1 LİRADAN 

6 kart 1 kartonlu 
postal ve fotoğraf 

Diğer fotoğref ve boyalı 
resimlerde 

% 25 TENZiLAT 
Beyoğlu istiklal caddesi 

No. 48 

Cilt ve :ıUhrcvl hastalıklar Mülehatsıaı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

lstanbul cmra:ıı zühreviyc 
dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşisında No. 71 

fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabiatiniıl 5ğrerı e'.c lst'y.:>rucıı ı 

foloğrafınııı:ı 5 adol kupon ıl ı b"r· 

ilkte gönderinlıı. Fa ojr fı ıı ur ay• 

hıbidir ve iado edil nu. 

isim, mcsle'ı 
'ltcy ,1 ı;ao'at ! 

Han;ıl ııuııllcrln 

cevabı i 

Foto rraf in İf.ıt 
c 'occk mi! 

fo'oğrafın S.li~eıi3()lrnruşlu~ p J• 

mukııbilinde g5nd"ro cblir. 
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GRİPE Karşı ASPİRİN Komprimeleri Kullanınız 
Taklitlerindensakmınız. 

Güzel Hikiyeler 
İnsanı güldüren, bayıltan 

Merak ve heyecan veren hiklyelerin neırine bqlaada · 
Birinci hikaye 

Kafese koyan kadın 
Çıktı diğerleri de peyderpey neıredilecektir. 

Beheri yalnız beş kuruştur. 
Sataı yeri: Tnrk Neıriyat Yurdudur. 

Aşçıbaşı 
Yeni Ev Kadını 

nın 

Y eıiıek kitabı . . 
çıktı 

Fiati yalnız beş kuruştur. 
Merkezi Türk Neşriyat Yurdudur • . Posta kutusu 443 

Dr. A. KUTIEL 
CUt •• ırllıreyf haıtahklar milte
ba11ın. Karaka1 bGylk mahallebioi 
any; ad 34 

G RIPE KARŞI 

EN UCUZ iLAÇ 

Türk Neşriyat Yurdu p;::f!':'.0"~:3 
MARTEL Konyagıdır 
(Oç yıldızh veyahut V.S.O.P. 

Dr. Aristidi 

Gripe Karşı 

Korizal 
Kullanınız 

Nezlenin 

Düşmanıdır 

Her eczanede 

bulunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide : 
11 Mart 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 35,000 
LİRADIR. 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 

İstanbul Gümrükleri Mu
hafaza Müdürlüğünden: 

1 - Gümrük muhafaza memurlan için ( Bir kasketle bir ce
ket ve pantolondan ibaret ) 718 takım elbise pazarlıkla. ~ünaka-
saya konulmuştur. ' 

2 - Pazarhk 20 Mart 932 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 te lstanbul' da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Mühürlü lizime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nU
. munelerini her zaman için Müdüriyete müracaatle görülebilirler. 

4 - Şartname. nüshaları Ankara'da Gümrükler Umum Muha
faza Kumandanlığı Kaleminden ve lstanbul' da Gümrük Muhafaza 
Müdiiriyetin&en almacakıır 
· 5 - T!iplerin tartnamesini alarak ve nümunelerini görerek 
ve şerik iseler veıikalarile birlikte ve % 7,5 teminatlarile beraber 
belli gün ve saatte pazarlakta bulunmaları. 

" EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 

Kiralık Fabrika Ve Bahçe 
1 

Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 
223 Yıldızda Çini Fabrikası l5 
252 • 5 Beykozda Tokat Çifliği Müştemilatından Bahçe 5 
28 Bebek Nispetiye kasn 35 

Balid,a muhaarrer emlak bilmüıayede birer sene müddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye mlisadif 15 • 3 • 1932 Salı 
günü saat on altıda şubemize müracaatleri. 

• > 

n 

J DlE n S U C AT S A n TR A L ud Şirketi 
Tel. 21128 YEDİKULE ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle YÜN 

boyar 

büker 

PAMUK 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır {Merserize eder) 

Yapar. 

bükt1r 

boyar 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

ipek 
KASARLAR 

ve tün Bezleri 
ÜTÜLER GENİŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksatilart 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Be~iktq'ta Sinanpqa medresesi 5 numarala odd111 
,, 

" " 7 ,, 
" " 

,, 2 
" 

" " 
,, 4 ,, 

,. .. u 3 ,, 
,, 

" " 
13 

" 
" " " 

9 
" 

" " " ıı ,, 
Çarşıda Cevahir bedesteninde t 14 N. lı dolap 
Tophanede Topçu Mehmetağa mektebi binası 
Kapalaçarşıda 21 N. lı dükkin 

,, 
" 
" ,, 

" 
" ,, 

Osküdarda İskelecamii arkasında Mihrimah mektebi 
binası 
Sultanahmette Dizdariye medresesi 
Unkapanında Zeyrek caddesinde 5 No. h dükkan 
Arnavutköyünde Küçük ayazma mevkiinde 10 .. 12 
No. lı hane 

Teminat 
3 Lira 15 Kr. 
l ,, 80 ,, 
3 ,. ()() 

3 " 15 " 
3 " 00 
3 " 15 u 

3 " ()() 
2 ,, 70 ,, 
3 ,, ()() 
5,,40., 
3.,60,, 

2 " 70 ,, 
20 ,, 70 ;, 
7 ,, 20 .. 

9 ,, ()() 
Yukanda yazılı emlak kiraya verileceğinden talip olanlar yevmi 

ihale olan 14 • 3 • 932 pazartesi günil saat on beıe kadar Daimi 
Encümene ve tafsilit almak için her gün Levazım Müdürliliüne 
müracaat etmelidirler. 

GAZ OCAKLAR 
FENNiN EN SON iCADI 
iDARELi ve DAYANIKLIDIR 

Bunları Her Yerde isteyiniz. 

Umumi Deposu: 

]AK. Y. LEVI 
Çiçekpazar, Altıparmak Han 

Altında, lstanbui. 

Dr. H O R H O R O N 1 
Cilt ve Zührevi hastalaklan muayenehanesi. 
Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 

Emrazı zühreviye tedivihaneai 
Enıiaano Han ( Saluk Karakaı ) No. 1 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıklan Mntehauısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 • 6 

Bono 
Alır, satar, ipotek yapar 

Emllk almak ve utmak, 
alınmıt •• alınacakların bono-

larla bedellerini 6demek Ozere her 
hanıl mahal ve şekilde muamele 
yapılır. Bahkpazar, Maluudiye 
han No 35 uturlu zade M. Der· 
Titı Tel. 23397 "l'elrraf AD. 

Maksudiye Han uğurlu 

Acele satılık dükan 
0.yoJluada latıklll caddesi BurH 

aokatında 51 • SS Dll•&rah paatacı1 
ıekercl, hel•acıJ •• bakkaliyeye elnrftll 
dDkklnamı tqraya azimet dolayıılle mo

bilyua flatlne ~ellen den-ediyorum. 

Çocuk hastalık.lan miltehauı11 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon B. O. 2496 

SON POSTA 
Yevmi, Siya•t, HaYadh ve Hal'..r 

gazeteıl 

idare. ı.tanbul: Eıki Zaptiye 
• Çatalçeıme ıokafı 2S 

T elefoıı l.tanbul .. 20203 
Po.ta kutuıuı latanbul • 741 
Telgraf: l.tanbul SONPOSTA 

ABONE FİATl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO " 
400 " 
ıso ,, . . 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 ,, 

2700 Kr. 
1400 " 
800 " 
300 .. 

Gelen evrak ıerl verilmez. 
lılnlardan meı'ullyet alınmaL 

Cevap için mektuplara 6 kuruıJuk 
pul iJbeai ilamdır. 

Adreı deti•tirilmeıi (20) kuruttıır. 

Son Poıta Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ra11p 
Nepiyat Modnrn: Selim Raaıp 

kiloluk 70 - Tam okkalık 90 - 5 .ve 13 okkalık tenekelerde 
tam . okkası 80 kuruştur. Hasan Ecza Deposu, 

toptancılara tenziliL 


