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Bil-Amerika, japonyaya Haddini 
dirmek için Harekete Hazırdır 

Paris, 10 ( H. Radyo) - Bü
tün Amerika gazeteleri Akıayı 

şarktaki kanlı muharebenin tafsi
lltile doludur. Ön safı İfgal 
eden gazetelerden (Nevyork He· 
rald ) mühim ifşaatta bulunmak· 
tadır. Bu gazetenin ifşaatına gire 
Japonya ile Amerika arasındaki 
Rİzli ve aşikar vaziyet şudur: 

Mümtaz bir Çinli devlet ada
mi Amerika ile Japonya arasında 
yakın bir harbi haber veriyor ve 
bunu gayrikabili ictinap görüyor. 
Az çok kısa veya uzun bir u
manda tahakkuk edebileceği bil
dirilen bu kehanet yeni değildir, 
fakat yeni gibi görünüyor. Çüıaki 
Japonyanın son hareket tarzı 
ona bu şekli vermaıtir. Muhakkak 
olan şudur ki Japonlar Amerikaya 
bliyük bir haset ve hiddetle ba
kıyorlar. Hasetle bakıyorlar, 
çünki Garbi Atlantik ve Şarki 
büyiik Okyanus sahillerinde bü
yük bir hakimiyeti vardır. Hiddet 
ediyorlar; Çünki Japon ırkını 
Hindu - Avrupa ırkile müsavi ad
detmiyoruz. Fakat bu memnunl
yetsizligin {maddi sebepleri dalıa 
Berindir. AJmanyamn barptan ev
velki ihtirası ne ise Japonyanın 
bugünkü emelleri de o kadar 
tahammül edilemiyecek derece
dedir. Japonya uzun zamandan-

Bugün 14 Üncü 

Sayfamıza Bakınız. 

Hainlerin 
İç Yüzleri 
Aralannda Y aıamıı 
Olan Birinin Hatıra 
Defterinden Alınmıı 

Notlar 

Ceplıt1d• Japon 

beri Okyanusun hakim kuvveti 
olmak istiyor. Bu hırs, büyük 
Okyanusta ticaretin mura-
kabesini elde bulundurmak 
istemek demektir. Fakat nasıl? 

Diğer devletleri deniz kuvve
tile büyUk Okyanustan uıaklaş
hrmak ve burasını Venediklilerin 
Adriyatiği, Romalıların da Ak
dcnizi raphkları gibi hususi ~ir 
göl halıne getirmek arzusu mut-
hiş bir cinnettir. Bize hücum et
~!ye . karar vermiş bir de_vJet 
ıçan bır tehlike halinde Amenka-
n~n gösterebileceği ku~v~ti bu· 
ıunden tahmin etmek ıhtıyatsız-
lıktır. Böyle bir harpte japonya
run nihai bir zafer kazanması 
çok şüphelidir. Böyle bit ·harpte, 
Japonyanın muvakkat bir zaman
lık muvaffakıyeti, hatta büyük 
Okyanustaki müstemlekelerimizin 
zıyaı, feci ve uzun seneler devam 
e~~cek bD: b~rbin başlangıcı ola
bılır ve nihaı zaferi elde etmek 
ihtimali, Japonyadan ziyade bize 
müteveccihtir. 

( Devamı 12 inci sayfada ) 

Son Haberler 

1 

Lutfen 3 üncü Sayfamızda 
Okuyunuz 

tagaar•cll•rl --------------

Sizi Son Derece Alakadar Edecektir 

Tütün İnhisarını 
• 
lstigenleı 

Ş .. hrimiz mali mehafilinde de
veran eden bir şayiaya göre bir 

F ranko - Amerikan grupu elli 
•ene müddetle (250) milyon do
lar mukabilinde Tütün İnhisarının 
lcendisi d · · · t · t' G ne evrını ıs emış ır. ru· 
~tı teklifi tetkik edilmektedir. 
ru~ iki Yllz elli milyoD doları 

takiıtle YCl'ecektir. 

Hz. Muhammedin Bir Cübbesi Satılıyor 
- - --

.Londrada çıkan Sunday Esepresı gazetesi garip bir havadiı 
verıyor: 

Hazreti Muhammedin bir cübbesi Londrada satılığa çıkarılacaktır. 
Bu cübbe 200 sene evvel İran Şahı tarafından bir Fransız diplo
matına verilmiştir. Cübbe altın sırma ile süslUdür. Gece gündüz 
kuvvetli bir muhafaza altında bulundurulmaktadır. 

Cübbe şimdi prenses Dayan Muda isminde bir kadının elindedir. 
Cübbenin satılacağı gün gizli tutulmaktadır. Cübbe, Paristen Londraya 
tayyare ile nakledilecek, ve satış günü Londrada büyük merasim 
yapılacaktır. 

1 Devamı lS !ad aayfada 1 

Hiçten Bir Ağız 
Kavgasının Bitinçosu: 

... , 

Bir Ölü, Bir Yaralı 

Katil 11e mecruh balıkçı 
Dün Eminönü Bahkpazarında 

bir hiç yüzünden silahlar, bıçak
lar çekildi, tabancalar patladı 
tüyler ürpertici bir cinayet ol
du. Neticede balıkçı Salih [fendi 

Faralt lııutane gatalıntl• 
isminde biriı1i öldü; komıusu U
moncu Faruk ağır surette yara
landı. Tahkik ettik. Hldlsenin ce
reyan ıeklinl ,ayle teabit edebildik. 

( Devamı 1S inci Hyfada ) 

6 Sayfa 
1 Gripten, Bitliste Bayram 

Ziyareti Yapılamadı 
Bitlis, 11 ( Hususi ) - Bu havalide müthiş bir fırtına ve ku 

tipisi hüküm sürmektedir. Bu arada maalesef bir de facia kayde
t.lilmiıtir. Tahkikatıma göre buradan Diyarbekire giden bir yolcu 
yarı yolda kar tipisine tutularak boğulmuş, feci şekilde ölmüştür. 
Yollar tamamen kapandığından İstanbul ve civar postası iki günden• 
beri gelmemiştir. Posta çantalarmm yaya olarak nakil imkinlan 
araştırılmaktadır. Grip salgını henüz devam ettiği için bayram 
ziyaretleri menedilmiştir. 

1 Bayranz ~ekeri Yerine 1 

- lzmirliler, Bayramda ıeker yerine 6züm alm•muu İsliyorlarde. 
Sen ne yaptm ? 

- Şeker yerine üz.ümlln ken,disi11i dejil amma luıuıı alda•. 

• 
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( Halkın Sesi l 
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Bomba İle Balık-
çılık Yapanlar 

Son :zamanda gerek Ahırkapı, 
gerek Pendik sr.hillerinde 
bomb~ ile bahk avlamak 
•ıkJaşmı9br. Bu mıntaKada 
oturanlar, ıık, ıık denizde 
Yukua gelen infiliklardan bi
:aardırlar. Bu u•ul balık avcı
lığınan, ayrıca bahkçılığa ne 
derece urar verdiği de inkir 
kabul etmez bir hakikattir. 
Dün, bu münHebetle bazı 
kar.lerimiz.lc Ye İften anhyan
larla görü.tük. Bi:ıe dedi
ler ki: 

Ahmet H. (Ahırluıpı 85) 

- İsi:anbul balık çeşitlerinin 
bollugile meıhur iki denizin elele 
verdiği bir yerde bulunuyor. 
Memleketimi1in bütün sahilleri de 
bol balıklı denizle çevrelenmiştir. 
Memleketimiz, ziraat memleketi 
olduğu kadar bir balıkçı memle
keti de olabilir. Hele 1stanbul 
balıktan çok para kazanabilir. 
Fakat maalesef bizde balıkçıhk 
bir san'ut haline gelememiftir. 
HAii iptidai vasıtalarla balık av
lıyoruz. Bomba ile ôinamitle bu 
oervetimizin kökünli kurutmak 
istiyoruz. Ahırkapı açıklannda 
hf'rgtln dinamit abbyor. Bunlar 
ai"ıı bir ıurette kontorol ve tec
ziye edilmelidir. 

.... 
Sallbaddla B. (Babkhanede koatorol 

lffll1al'\I) 

- Şu fiinlerde balıkhaneye 
bomba Ye dinamitle avlanmıı 
balık gelmiyor. Pendik ve Abır
kapı açıklarında dinamitle, bom
ba ile balık tutulduğunu bil· 
miyorum. Belki tutuluyor fakat 
buraya xelmiyor. Dinamitle, bom
ba ile tutulan balıklan derhal 
mUsadere ederiz ve sahibini bir 
zabıtla mftddeiumimiliğe veririz. 
Bunlar Zabıtaı Saydiye Nizam
namesinin ikinci maddeıiue göre 
bir aydan üç aya kadar hapse
diliyorlar ve (30) lira da cezaya 
mahkGm oluyor. Geçen sene bir
çokları böyle mahkOm olmuş
lardır. Bomba ile tutulan balık
lan biz derhal anlarız. Bunların 
g6zlerine hafif perde gelir. Ku· 
laldarı toı pembe rengindedir. 
Barsakları cife haline gelir . ve 
kılçıkları etten aynlar. Bu balık· 
lar ayni ıamanda sıhhate mu· 
z11dır. 

Huan B. (Balıkpaıarı 8) 

-Meleketimiz bilhassa İstanbul 
çok iyi bir bahkçıhk şehri ola
hHir. HUkümet te buna ehemmi
yet veriyor. Ytnl bir balıkçılık 
ehstitüsU açtı. Fakat birçok ka· 
çakçılar hAIA dlnamille, bomba 
ile balık avhyorlar. Balıklann 
yavrulanm, yumurtalarını tahrip 
ediyorlar. Bunlar adam akılla 
tikip edilmelidir. 

• 

Mühim Bir Kaçakçılık 
Rüsumat Memurları Evvelki Gün 5775 
Defter Cigara Kiğıdı Yakaladılar ..• 

---- ----
Rüsumat Ye zabıta memurlara yeni kanun l 

mucibince kaçakçalık takibatma ehemmiyet ve 
şiddet vermişlerdir. Bu takibat neticesinde evvelki 
gün de yeni ve mühim bir kaçakçılık hadisesi 
~eyda~a çıkarılmış, fakat kaçakçılar earan~ngiz 
bır şekılde ortadan savuşmuşlardır. Tahkikabmua 
giSre hadise ~u şekilde cereyan etmiştir : 

Evvelki gün gelen ( Cümhuriyet ) vapurile 
ıeh!1!11i~:. külliyetli miktarda kaçak ciıua kağıdı 
getanldıgı haber alanmış, gümrük muhafaza me-

murları vapurda taharriyat yapmışlardır. Memurlar 

taharriyat yaparken kaçakçılar kağıtları kayıklarla 
Sirkeci rıhtımına kaçırmışlardır. Kaçak cigara 

kAğıdı sandıkları Sirkeci rıhtımına çıkmca, Sirkeci 

riisumat memurlarının nazarı dikkatini celbctmif, 
kaçakçılar yakalanacaklarını anlayınca, ~andıklan 
bırakarak kaçmışlardır. 

Mektepler 
Grip Tatili Bittiği için 

Öbür Gün Açılıyor 

Grip hastalJğının şehirde aal
gın bir manzara göstermesi üze
rine bütün mektepler bayram er
tesine kadar tatil edilmişti. Tatil 
yarın akıam nihayete ermektedir. 
Ôbürgün bütün mektepler açıla
rak tedrisata eskisi gibi devam 
edilecektir. 

Grip aalgınına gelince; has
talık hen6ı tamamile bertaraf 
edilmiş sayılamaz. Fakat oldukça 
hafiflemiştir. Fakat doktorlar 
balkan sıhhi tedbirleri ihmal et
memesini sCSylemektedirler. 

Köylerde 
Tedrisata Daha Fazla 

Ehemmiyet Verilecek 
Şimdiye kadar vazifelerinde 

IAyikile muvaffak olanuyan mual· 
limler tehir muallimliğinden köy 
muallimliğine nakle diliyorlardı. 
Öğrendiğimize glSre bu sene 
köylere kuvvetli muallimler gön
derilecek, bu muallimler klSylüleri 
iktisadi ve içtimai meıeleler hak
kmda tenvir edeceklerdir. Diğer 
taraftan Maarif Vekaletinin ver
diği yeni bir karara göre önü
mütdeki seneden itibaren millet 
mektepleri tedrisatı daha esasi. 
tekilde tatbik olunacak, en kısa 
müddet zarfında azami istifade 
teminine çalışılacakbt. 

Vangm Başlangım 
Beşiklaşta Acısn sokağmda 

Mehmet Server Beyin evinden 
y~ngın çıkmıf ve söııdürülmüştUr. 

Yakalanan cigara kağıtları ( 5775) defterdir. 
Rüsumat memurlara kaçakçıların izleri üzerindedir. 

Otobüs 
Rekabeti 
Ve Ş. Hayriye 

Şirketi Hayriye otobös reka· 
beti karşısmda vaziyetini sağlam· 
laştırmak için Boğazın iki sahi
lindP. otobüs işletmeyi veya bu 
sahada otobüs işleten şirketlerle 
ortak c.lmayı dlişiinmektedir. 

Şirket, ilkbaharda ve yazın 
Boğaz sahillerinde tiddetli bir 
otobüs rekabetine uğrayacağım 
tahmin etmekte ve bu rekabet-
ten mOteessir olmamak için 
Belediyeye ve iktisat Vekaletine 
müracaat etmeyi dlltUnnıektedir. 
Ancak Şirketin ıartnamesinde 
otobOa itletmek hakkı olmadığı 
tesbit • edilirse Şirket lehine 
gerek Belediye ve gerekse 
lkhsat V ckaletince bir karar 
almması filpheli görilnmektedir. 

Eğer şehirde otobüs işletmek 
hakkı Belediyeye verilirse Şirke
tin Boğaz sahillerinde Belediyeye 
ortak olmayı düşündüğü de ılSy• 
lenmektedir. 

Tayyare 
Piyangosu 

Yeni tertip Tayyare piyango
sunun ilk keşidesi bugün öğle
den sonra Darülfünun Konferans 
salonunda başlıyacak ve yann da 
devam edecektir. Bu ketidenin 
büyük ikramiyesi otuz bin lira
dır. Ayraca mükafat vardır. 

Bir Çocuk Daha Bulundu 
Birkaç gUn evvel Şirketi Hay· 

riyetıin 66 numaralı vapurunda 
metruk bir çocuk bulunmuıtur, 
polis çocuğa Hayri iımini vererek 
Darillkezeyc teslim etmittir. 

Balık Yok 
Halbuki Her Sene Bu Ayda 

Bol Balık Çıkardı 

Şubat ayı bol balık mevsimi
dir. Fakat sen günlerde havala
rın fırtınalı gitmesi dolayısile 
Bahkhaneye hemen lıiç balık 
gelmemektedir. Her sene hamsi 
ve istavrit balıklarınm kayık 
dolusu satıldığı bu mevıimde 
Bahkhaneye diln ancak bir 
miktar kef alla uskumru gelmiı· 
tir. Ufak kefallann kilosu tct>tan 
(,\5-60) kuruıa, ıukumru (34-35) 
kuruta, bliytık kefallar ise, (80-
100) kuruıa satdmaktadır. Bahk· 
çılar bol uskumru ve hamsi akın
larına intizar etmektedirler. 

Kahve, Çay 
Fiatlar Son Günlerde Bir 

Miktar Düştü 
Kahve ve çay fiatlannda aon 

günlerde lıissedilir derecede bir 
dUşüklUk göze çarptlğı anlqıl
maktadır. 

Piyasadan tahkikatımıı.a g6re 
geçenlerde okkasa beş liraya ka
dar fırlıyan adi çaylar bugtlnler
de (350) kuruıa kadar dütmlif

tilr. Kahve fiatlarmda bu tenez
zül daha azdır. Fakat perakende
ci esnaf eski fiatı muhafaza 
etmektedir., 

Yeni Traktörler 
Ziraat Vekaleti son gtınlerde 

benzinle itliyen on bet yeni 
traktör satın almııtır. Bunlar 
çiftlik ıahipleri!le tevzi edilecek
tir. DOn yedi trakt6r ıehrimiı:den 
Bandırmaya g6nderilmiştir. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. nin An
karaya Avdetleri 

Gazi Hz. dün Dolmabalıçe cleki 
daireJerinde mqa-ul olmuşlar, bir 
tarafa çıkmamaşlardar. Verilen m lü
mata ıöre Lisieümbar Hz. ni ı önü
müzdeki cumartesi Yeya pazar ,.. unü 
Ankaraya avdet ba1urmaları çok 
muhtemeldir. 

Bir Filim Sansür Edildi 
(Opera) sinemaımda gösteri

len Cehennem Melekleri jsnıin
deki filmin, Alman Konsolosunun 
müracaati üzerine, Almanya 
aleyhindeki baZI parçaları san
sür edilmiştir. 

Hariciye Vekili Cenevrede 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. 

Moakovadan hareket etmiştir. Elyevm 
Varşova ve BerHnden geçerek Ce
nevreye muvasalat etmek Gzerrdir. 

Hilaliahmere Yardım 
Hil.iliahmer Cemiyeti bayraıuın 

ilk günü Fatih semtirıde İ>azı heyet
ler gezdirerek evlere tebrik kartı 
datıttırmı9, bu suretle iane kabul 
edilmİftir. Çok faydası görülen bu 
iane usulü memleketin her hr .. f.na 
teşmil edilecektir. 

Kundura Kırah 
Kundura karala olmakla mc~l,ur 

Çek milyonerlerinden M. To.nas 
Bata tayyare ile şehrimize gelmiştir. 

Mec!is Reisi Gidiyor 
Bir ınüddettenberi 9ehrimiıde 

bulunan Mi!let Meclisi Reisi K:it m 
Paşa bu akşam Ankaraya gidecektir. 
Millet Meclısi ayın on beşinde ı cti

malarana bafhyaeakbr. 

Başvekil Paşanın Teşekkil ·!eri 
Daylll Urfa Meb'uıu Refet B1..·yin 

nfah dola}'lsl!e taıiyede ve bayram 
miinaıebetile tebrikte bulunan uva
ta Baıvek:I ismet Pap Anaılolu 
Ajanıı Ya.ıtasile tetekk6rlerinl ibl•t 
etmektedir. 

Maraşlılar 
Bugün Kurtuluş Gününü 

Tes'it Edecekler 
Şehrimiz.deki Marathlar bugün 

ıaat 14,30 d:ı Saraçhane başındaki 
Hayriye liseainde toplanarak Mara
şın kurtulut bayramım tes'it edecek
lerdir. Mcr .. imde Maraı kurtuluı 
ıünleri habralan anlatılac•k ve 
Marath gençler tarafından hitabeler 
irat edilecekHr. 

Milliyet Yedi Yaşmda 
( Milliyet ) refikimiz bugün ye

dinci ıenesini idrak etmiştir. Tebrik 
ve muvaffakayetinin devamına te
menni ederiz. 

Doktorlarımız Sofyada 
Tevfik Salim Paşanın riyase· 

tinde hususi mrette Sofyayn gi· 
den doktorlarımı:& Sof ya Tıp 
Fakültesini ve hastahanelerini 

geımiılerdir. 

r . ~ 
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___ ..... __________ ___,_......, .... ______ _, 

ı : Hasal\ Bey -. Inlikanlı, madım l 
ki evlenmek istiyorsun, aana ıu güzel 
kızı alalım. 

2 : Hasan Bey - iki dilkimilo bir de 1 
büyük ~ft •u. Ayda yüz yirmi lira irat. 
ıettyor. 

il 
il ' 

" ' ". 

3: Haun Bey - Hem bir m. eziyeti. 1 
daha var : Dilsizdir. 

DcH'canlı - Dilsiklik le mezıyet mı 
Hasa.l Bey? 

4 : Hasan Bey - El~tte me%iyet ya ... 

Pabaİl ktan, buhra1dan, muharebeden 
bahsetmeL Evde biru kafan dinlenir l 



Müstc 
Niçin 
/syarı 

Suri 
çinide. ( 
c\::n1e1u.• 
müstevli 
isyaa b. 

e, Hindistanda, Hindi .. 
le hulasa hilUln mlis· 

.Je, emperyalist \le 
deYletlerc lrnrşı başlayan 
ketlerinin sebebi uedir 1 

sebebi iktısndi ve Jsya 
içtimatc'" • 

Mlis' Ji!er. nıüstcmlekeleri 
iyice i mar edcbilmr.k için 
oralarda :-;imcndifcrler yapmıyn, 

vapurlar işletmiye, banka1nr aç· 
mıya, lı ta fabrikalnr yapmaya 
mecbur oldular. Bu gayede mUs· 
t ~m!ekel de sın{I i ıoüesscseler 
doğdu. ~ bir hayatı inkişaf etti. 
Garpla lemas arth. Bütün bu 
müesses 1 r tedricen miltiyet ce
reyanın n doğmasma sebep oldu. 

Bu milJıyet cerey:ına umumi 
harbe k..ıdar gizli hir kuvvet halin· 
de kalmıştı. Umumi hı.rp cmper· 
yalistleri biribirine düşürdü ve 
onlana f o yasam meydaııa çtkardı. 
Küçük bir mUılcınlckc saskeri 
büyük bir kapitalist devlete karşı 
barbetti. Devletlc..~rin yalancalağa 

an1aşıldı. l larpten sonra hepsine 
İ5tik1il verileceği vadedildiği 
halde. hiçbir devlet bu vadini 
tutm3de. 

Bir ı nr"lFtan da Sovyel Ruaya 
müstemJc ·e ve yarım müatemleke 
dev1etlcr arasındn emperyalist 
de\•Jctler aleyhinde propagandalar 
yaph. Gi1li neşriyat merkezi 
teşto11t ile mllstemlckelerdeki 
insanların Ş?öxlerini açmıya çalışb. 

Müslenılcke ve yartm müs·· 
t emleke ~ocuklarından birçoğu 
Avrupad:ı ve Anıerikada tahsil 
görmüşlerdi. Bunlar memleketle· 
riae döııdükten sonra müatevli 
devlete karşı düşmnn kesiliyor 
ve milli istiklal hareketinin başına 
geçiyorlardı. Fakat en mühim 
sebebi İlilısadt buhranda görebi-
liriz. Daha doğrusu iklısadi bub· 
ran nıiıli istiklal cereyanının 
aleni}•ete çıkmasma yardım etti. 

tkbsadi buhran, emperyalist 
devletlerle miistemlekcleri ara· 
smdaki menafi tezadını arttırdı. 
Müstemlekeler yctişlirdilderi ipti· 
dai meva dı satamaz oldular, sat· 
tıklarım yok pahasına verdiler. 
Buna mukabil müstevli devletin 
nıallannı a1 mıya mecbur edildiler. 
Bu vaziyet müstemteke milletlere 
ikbsadi istiklal lüzumunu öğretti. 
Kavga evveli pazarJarda başlada. 
CeP.hcye kadar sirayet etti. 

tştt: bugün bütün uzak, orta 
ve yakin farkta görüJeo huzur· 
ıuz1uk ve rahatsızlık buradan 
ıeliyor. 

Gapta bir taraftan iş veren 
ve :alan kavgası, bir taraftan 
müstemleke ve müstevli dayasa, 
bugünkn iktısadt buhram artb
r,yor ft buhrana başka bir hg. 
susiyet veriyor. 

Eski Casusun 
Yeni Ve Garıp 
İfşaatı 

Vaktile Sovyet Casusu oldu
ğu söy'encn mahut Agabekofun 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

2 - Haris bir iosamo mezi· 
yeü, acı bir mey-vadan farklı 
değildir. 

1f Ata Sözleri lf-

3 - Haysiyetlizliiin 
cttiii süküt kadar feci 
olamaz. 

tevlit 
birtey 

• 
TELGRAF HABERLERl 

Siyasi Mahafil Ciddi Bir 
Endişe İçindedir 

Diplomatlar -lliUkta IGnlı Ve Ezici Bir 
Muharebenin işaretlerini Görüyorlar 

- - - -
Londra, 11 ( D. Hususi ) - Menuk Çin me- ' 

nabiinin buraya son haberlerle birlikte ubeden 
kanaatine töre, Japonlann ileri sürdükleri müta· 
reke şeraiti, vakit kazanmak maksadile ortaya 
·~~ış b.lr ?yalama manenasından ibarettir. En 
mühım Çın hmanlannın gayriaskeri bir v • t 

Mevsuk Çio menabii, Amerikanın lıalihuırclaki 
ve istikbaldeki rekabetinden çok endife eden 
japonyanın. Çini istediği şekilde kösteldemedikçe 
sOngülerin kınına konmasına ve parlatılan alevin 
söndür61mesine riza göatermiyeceğini bildirmekte
dirler. Diğer taraftan muhtelif membalardan gelen 
haberlere gör.e Çin ordusunun kendini toplamak. 
istidadı günden gi\ne artmaktadır. Bu vaziyet kar
şıs1Dda, Çin harekatı harbiye sabasmdaki btıtün 
cephelere sirayet edecek şekildeki büyiik, 
kanlı ve ezici bir muharebenin çok yalwıda hqlı· 
yacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 

ifr .. .1 b azıye c 
agı ı e mu asematın önüne geçileceği ve bir 

sulh muahedesine yol açacak ıekilde mütareke 
ilanının mfimkün olacağı mahiyetinde bulunan 
Japon teklifi, Çin zimamdarları tarafmdan çok 
garip ve gayri ciddi karşılanmJfbr. 

Amerikanıii Şartları! 
Çin - Japolı Sulhiine T3raftar Olmak 

• 
için Sözünün Dinlenmesini istiyor 
Vaşington, 11 {A.A) - Ecnebi dev- da bitaraf bir mınfaka tesisine dair o

letler tarafından Japonyaya hiçbir ye- lan bu zan, Cem ahiri Müttehid etarafın
ni sulh teklifi yapılmadan evvel Çin ile dan kabule şayan görülebilecektir. Fa
Japonyanın Şanghay mıntakasına ait kat bunun diğer şehirler için de bir 
olarak askeri bir karara vasıl olacak- misal teşkil etmemesi lazımdır. 
lan fikri burada hakim bulunmaktadır. Uzbon, 11 ( A. A.) - Hong Kongdan gelen 

Sulhun teessüsü maksadile Şanghay- r:;~~tmt~~~astor kruvazörü, Makaodan Şanı· 
~~~~~~~~~~~~~~~~-::=-------..;,.. 

932 Bütçesi Şark Musikisi 
Mısırda Bir Kongre 

içtima Edecek 
Kahire, 1 O ( A.A ) - Şark 

musiki kongresi komitesi içtima
lanoa başlamaştar. 15 martta 
açılacak olan kongreye diğer 
Şark memleketlerile birlikte Tnr
kiyeden de murahhaslar davet 
edilmiştir. 

Ceneral Veygan Hasta 
Paris 11 (A.A) - F ranaa bil· 

yük erkanı harbiye reisi Ceneral 
Veyganın BJhlıi vaziyeti mudbi 
memnuniyettir. 

Hazırlanırken 
Ankaradan bildirildiğine göre 

932 bOtçeainiain bütün huırhk· 
ları ikmal .edilmi~tir. Birkaç gün 
sonra Vekiller Heyetinde mühim 
müzakereler olacak, büçte ve 
üç~ocü i~ballt liatesi ı&rBf llle-

cekhr. Malıye Vekaleti btttçe mu· 
vuenesi için yeni .-e mfthim 
esaslar teşbit etmiştir. 

Mısır Gümrük Tarifeleri 
Kahire, 10 ( A. A.) ~ Ga· 

zeteler, tiiccarlarm milracaatleri 
nzerine bükiimetin gllmriik tari-

İzmir Rıhbmı 
Şirketin Müdür Ve Muha
sebecisi Tevkif Edildiler 

lımir, 10 (Huauıt) - Hlik6-
met tarafından vazıyet ediJea 
lmıir Rıhtım Şirketinden evvelce 
kaçmlan bazı mühim vesikalar 
dol•yısile şirketin mlldürii, mu
rahhas ve muhasebecisi tevkif 
olundular. Şirketin Umamt Vekili 
Gad Franko Ef. de l.tanbuldan 
buraya getirildi. 

feleri üzerinde tadilat icrasına 
karar verdiğini yazıyorlar. 

hatıralarını geçen sene neş- r~--·-------------------------------------~ 
.. etmiştik. 

Agabckof bu hatıralarında 
Enver Paşamn Türkistanda ölii· 
münü de uzun uzadıya anlatıyor, 
9nu nasıl öldürttüğünü teferrua· 
tile söylüyordu. 

O zaman yazdığımız bu saurlar1 
elyevm Romanyada bulunan Ag~ 
bekof bir münasebetle tekrar 
ıaıeteaer ılltun1annda ifşa et· 
~ekte Ye: .. Enver Patayı ben 
ild~.. demektedir. 

• 
iSTER 

• 
iSTER İNANMA! İNAN, 

lstanb~I. tehrinin nüfusu ( 6SO) bin kadnrdır. Bunun l \erdiği bir habere göre lstanbulda mü•eccel, ':.eaikah, 
( 300 ) bınt_ ka~ın • f~r~edilebilir. . 1 muayeneye Ubı ( 24 ) bin fahife vardır. Muıeccel, 

( 
40B)u üç yud bın kıtının ( l . lS) yqında olanlar~ ''«; 1 vesikalı olmıyan ve muayeneye tibi tutulmıyanları da 

yaşın an yukarı buluoanlan da yü:ı:de yır~ı ( 12) bin kişi farzed~bilirh. Demek ki btanbulda 
be~ farze~euek,, ls~~obulda kadın nüfusu ( 2'25 ) bın t k lb ( •s ) b. f hi vardır. 
klşı tahmm edıJebıJır. • r en ., ua a fe 

Şu rakamı iyi not edinla : ( 22S ) bin kadın. ( 3S ) bta kiti, kadın oOfu•unun yüıdc on betine 
Şhndi bir de •u rakamı kaydediniz. Bir ıaaetenin muadildir. 

iSTER iNAN. iSTER JNAN_MA! 

"----·----------,---------------------------------------------------------

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
Susmak 
Niyetinde 
De/il Misiniz? 
·---·-------~. s. 

Tuvaletiniz için ayda bin lira 
sarfetmiyor musunuz? Ş.k deiilsi
niz: tık değil misiniz? Bedii aeY
kiniı yoktur; bedii ~ 
yok mu? Medeni bir iman deiiJ
siniz; medeni bir insan değil 
misiniz ? vabf i bir iatan•nızı 
vahşi bir insan m .. nız? lasaa 
değilsiniz: 

l,te bir gazetenio yaptığı 
o soğuk ,,kfık aoketüııdcn pkan 
mana. 

Ba ankete hangi tarafından bak-
samı çirkinliği, bayahğa _,byor. 
Zarafet tarafından bakuuz, bu
kadar sakil bir konuşma du1ma
mıp1ruzdar: Ç.ıımaşırlarmın mar
kalarım Te fiatlerini sayan bu 
sonradan görmeler, eski Tlirk 
kibarlağanın ne olduğuna bilme
dikleri gibi, garp zarafetinin bir 
kaidesi haline gelen, mfJfhur 
.. l..abruyere .. in ıu IC)zünüa de 
farkında dejiller: " Hakiki zara· 
fet giıe çarpmamakta kaimdir ... 
Bizim tıklar, ıa\onu çergi haline 
getiren bir yaygara ile sandakla
nnan içindekini ilin ediyorlar. 

Bu İfe cemiyet tarafından ba
kanız, iz'•nmlıtan ve Afflllzlaiuı 
bu kadanna f&PI', kaLnuuz: 86-
tllo hnk6met ve millet. bir qız-
dan " tasarruf, tasarruf! " diye 
haykırıyor; o gazetede, berıftn, 
pk bir insanın senede tll kadar 
bin lira harcamuı IAzam geldiği 
halka telkin edilmektedir. Ebe. 
riyetin ısbrap ve lefaletile alay 
etmek için ipekli iç çamqarlannı 
teşhir eden bu sonradan r&rme
ler, dünya buhranının da. Tlirki
yedelri umumi yoksulluğun da far
kında değiller. 

"Hakimiyeti Milliye., ile diğer 
gazetelerin yazdağı yazılarda yfiz· 
)erine çarpılan tiksinti ve öğürtü
nün de farkında değiller. 

Bunları •usturmak için ne ya
palım? Kendilerine bayramlık bi· 
rer ipek çorap, mendil, birer ku· 
tu podra mı hediye edelim? Sus
maları şartile ben bu sütunda bir 
iane listesi açmıya hazırım. Çün· 
ki böyle bir bayalığa nihayet 
verdirmek te, şöphesiz, hayır ve 
hasenata ait işlerden biridir. 

Tütün Ticareti 
Mısıra ihracat Azal

mıya Başladı 
Kahire, 10 (A.A.)- KAnuau

sani ayında tütünler üzeriaden 
alınan gümrük riisamu geçen 
senenin ayni ayı .zaıfmda a.laail 
olunan rllama aisbetle dirtte 
bir miktanada dütmilf n bu 
sene ancak 300.000 liraya Wi 
olmqtur. 

Çocuk Cinayeti 
Bir Erkek Çocuk Bir Kü

çük Kızı Yaraladı 
Dün bir çocuk cinayeti kay· 

dedilmiştir. Tabkikabmıza ı&e 
Karagümrilkte oturan Mustafa 
isminde 12 yaşlaranda bir çocuk 
Nebiye isminde yine küçnk bir 
kızı çakı ile bacağından yara· 
lam11br • 

Otomobil 
Faciası 

Şoför lh.amn idaresindeki 
2619 nomarab otomobil Galata· 
dan geçerken Arif isminde biri
aine çarparak tehlikeli eurette 
yaralamlfbr. Şof6r ,U••emn11 
yarala adam da bastaaere pbnl
•Afbr. 



4 Sayfa 

Kulagımıza Çalınanlar 

Selıpa 
Hikayesi 

Raşit Rıza anlatb: 

Anadolu turnelerinden birin· 
de, Rafit Rıza, yeni bir piyes 
'Pn yeni dekorlar ısmarlamıt- Bu 
etJa arumda bir de Gç ayaklı 
ciıara iakemlesi Yar. Rqit, de
kor etY•••n listesini bir klğıda 
JUIDlf ye icap edenlere ~ermİf. 

Temsil günü Raşit Rıza sah
aede tertibatla meıguL Bir gü
ılltll kopuyor: 

- Varda... Kaçın... Destur, 
'farda. •• 

Raşit Rıza, " ne oluyoruz 1 " 
diye sahnenin kapısına koıuyor, 

bir de ne gönün? hamallar, kos· 
kocaman bir daraiacım içeri 
10kmıya uğraşıyorlar. 

Rafit, hayretler içinde so
nayor: 

- Bu ne? 
- Klğıda .. bir ıehpa" yaz-

..... nız, biz de yaptırdık, ıe· 
tirdik! 

Kaside 1\ındı ! 
,,. Size, bu ı&tunda, miiverrib 
Ahmet Refiiin Çalh lbrahim için 
Wr kuide yazdığım haber ver· 
Bliftik. Bu kaside bntnn m&nev
•erler Ye matbuat müntesipleri 
arumda dillere destan oldu : 
lılaaralar ağızdan afıza geziyordu. 

Bir akıam, muharrirlerin 
toplandığı Ştaynbruk lokantasın
da, Çallı lbrahim Beyle Ahmet 
Refik B. karşı karşıya otururlar. 
Aralannda ezeli muhabbet, her 
d0stlukta olduğu gibi hafif bir 
lit:em rükgirına uğrar; biribir
lerine gittikçe şiddetlenen tel
mihler; imalar, serzenişler fırlat· 
maya başlarlar. Bu arada, Çallı, 
meşhur kasidenin aleyhinde bu
lunur ve Ahmet Refiği gücen
dirir. Bu geçici münakaşadan 
bir feliket zuhiir eder: Ahmet 
Refik cebinden kasideyi çıkarır, 
başka hiçbir kopyası olmayan bu 
yilzlerce mısrahk eseri param
parça eder, sobaya atar ve 
yakar! 

Dostları ertesi gün Çallıya 
10rdular: 

- Ostat, senin kaside yan
da mı? 

- Ah, sormayın, dedi, yal
mz benim kaside değil, ben de 
nekadar yandım bilseniz ... 

Bir Mücahit 
Filistinden 
Çıkarıldı 

Nebihülazame ismindeki Suriye 
milcahidi firari olarak şimdiye 
kadar Filistinde ikamet ediyordu. 
Filistin Hükümeti son günlerde 
m&cabidi hudut harici çıkarmıştır. 

Ceza Muhakemeleri 
Usul& Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikinci 

cildi çıkmıştır. Bu cilt te birinci 
cilt gibi yirmi formadan mü
rekkeptir ve fiati daha ucuz
dur. Eser ince kağıda basıldı
ğından hacmi de küçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) kuruştur. 

SON POSTA Şubat 11 

• 
MEMLEKET HABERLERi J 

Gençler için 

1 
--------------------------------------~iş • 
lzml.rde eu··yük· eı·r Balık Adamı Yihninci unn en tipik ada-

mı, İf adamıdır. 

F b 
ek T Bizde bu hakikat hentız yeni 

a rl ası esl·s Edı·ıı·yor yeni anlaşdmağa haşlamışb ... 
Şimdiye kadar bütlln edebiyatı-
mız, blltün an'ane Ye itikatları

Balık Konservesi ihraç Edilecek 
mız, sırf para kazanmak için 
çalışanları bize hakir gösterirdi. 
Biz para kazanmayı ikinci dere
cede bir İf addeder, ıeref Ye 
meYkie daha çok ehemmiyet l.ımir (Hususi} - Şelırimizdeki 1 I uydi imlıln dahiline girerdi. 

Balıkçılar Cemiyeti çok fayclab Dalyanlar maliyeye devredildik .. 
ve ciddi bir tetebbOse girifti. ten sonra dalyan müstecirleri, 

verirdik. Çoculdarı mızı her şey
den enel memur yetiftirmelr 
isterdik. Şehrimizde balık konservesi ya- bu işten pek az anlayan kimse· 

pan ve ihraç eden bir fabrika ler oldu. Sekiz, on sene 
Fakat bitün ba 11eş-yakında faaliyete geçecektir. içersinde dalyan mıntakalan 

Cemiyetin Reisi Ali Reis fabrilra denizden •Drilklenen kumlarla 
riyat Ye edebiyat tedricen 

hakkında bana ıu izahatı verdi : doldu. Bu yüzden balık saydi 
iflis etti. Gençler yeni 
hayatın zaruretlerini anlamakta 

- " Ben biraz ileri giderek 
Ttırkiye için bir ziraat memleketi 
değil, bir balıkçı memleketidir, 
diyeceğim. Bizim Akdeniz ft 

Adalar sahillerindeki balık bol• 
luğu dllnyaaın hiçbir yerinde 
yoktur. Buna rağmen - lzmir de 
dahil olduğu halde • memle
ketimiz zaman zaman balıksız 
kalmaktadır. Bunun sebepleri 
muhtelif ve bir parça da itirafı 
acıdır. Evvelce sahillerimizdeki 
dalyanlarda daha mebzul olarak 
balık aaydediliyor, balıklar daha 
ucuz Ye daha taze sablabiliyor• 
du. Bunun sebebini dalycılflları 
işleten değerli ve san'at erbabı 
ellerde aramak çok münasip 
olur. Eskiden bu civardaki dal-

Karamanda 
Kış, Kar 
Ve Grip 

Karaman, ( Husust ) - Son 
günlerde hava çok bozuldu. Ya
ğan karın yerlerde biriktirdiği 
kahnlak yanm metreye yakındır. 
Grip vukuatı birkaç gündenberi 
fazlalaşmıştır. Hükumet doktoru 
gece ve gündüz hastaların mua
yene ve tedavisile meşguldür. * Belediye tarafından bura
ya ilk defa getirtilen radyo ma
kinesi Halk Farkası salonuna 
yerleştirildi. Her akşam yüzlerce 
kişi salona gelip radyo dinle· 
mektedir. M. T 

Himayei Etfal 

Elazizde Kimsesiz Ço
cukları Sevindirdi 

Eliziz ( Hususi ) - Himayei 
Etfal Cemiyetinin şehrimiz ( Ba· 
kımsızlar Yurdu ) ismi altmda 
çalışan bir müessesesi vardır. 
Yurt şehrimizdeki kimsesiz ço
cuklar için çok faydalı teşebbüs
lerde bulunuyor. Şimdiki halde 
kimsesiz çocuklardan mühim bir 
kısmı yurtta iaşe edilmektedir. 

MUSA 

Samsunda Konferanslar 
Samsun (Hususi) - Samsun 

Sıvas Hattı Başmüfettişi Mühendis 
Y akup B. tarafından çocuk ter
biyesi hahkmda çok faydalı bir 
konferans verildi. 

Her Tarafta Kış 
Samsun (Hususi) - Soğuklar 

tahammül edilemiyecek dereceyi 
bulmuştur. Kar ve fırtana bir 
haftanberi bütün şiddetile devam 
etmektedir. 

lzmir Balılcçılar C•migetl 
Jlei•I Jlli ll•is 

yanlar, miltehauıslar tarafından 
yalmz balıkçılıktan anlıyan kim
selere icar edilir, meslekten ol• 
mıyanlara kiraya verilmezdi. 
Bunun neticesi olarak fazla balık 

Aydınlılar Bize 

ualdı. 
bizden, bizim telkinlerimizden da
ha bliyük ·dirayet gösterdiler. 
iş hayatına ablmıya başladılar. 
Gençleri hayata bazırbyan tica
ret ve Ameli hayat mektepleri 
talebe ile doldu. 

Cemiyetimiun teşkil edeceği 
balık konserve fabrikası dalyan 
isticar edecek ve matluba muva
fık şekilde balık ıaydioe girişe
cektir. Şimdi memlekete hariçten 
konsene balık gelmektedir. 

Cemiyetimiz faaliyete geçtik- Hatta kızlarımız bile bu m~ 
ten sonra memleketin her kötesi kürenin cazibesine tutuldular. 
balıktan müstefit olabilecek, hem Bugtın it hayabna airen, evde 
de Avrupaya konserve ihracı çocuk bakmak, ev silip ıüpür-
mümkiin olacaktır. Esasen biz • mek, yemek yapmaktansa, çalış
bu konse"elerin memleket dahi- 1 mayı tercih eden binlerce kazımı• 
linden ziyade, hariçte revacına var. 
temin etmiye çalqacağız. Bu istihalenin hakiki sebebi 

Fabrika Anonim bir şirket ıudur: iş, sadece para kaZanmak 
halinde teais olunacak, hükümet demek değildir, İf bayabnda in-
1ermayeoin msfı olan yüz bin una ruhi bir zevk Yeren ayn 
lira ile bu ıirkete iştirak ede- bir hususiyeti Yardır. 811 maneri 
cektir. ,, ADNAN zevk, bayatta bulunabilecek sa

Örnek Olmalı 
adetlerin en büyüğüdür. 

Orada 1700 Mektepliye 
Sıcak Yemek Veriliyor 

Bayram tatilinde bir roman 
okudum. Bu romanın bütün 
kahramanları mirasyedilerdi. Ro
manlarda çalışarak hayatını ka-
zananlar, yalnız hamallar, hıris

tiyanlardı. Mtiellif tembel •• 
tufeyli sınıfı methediyor, çalışac
lan kilçUk göstermiye çahşı• 

yord .. 
Aydın (Hu

susi) - Şehri

mizde ve vilayet 
1 

dahilindeki mek
teplerde bulu· 
nan fakir ve 
yardıma muh
taç kimselerin 
iaşeleri hususun .. 
da bilhassa son 
günlerde ciddi 
faaliyet g6ze 
çarpmak tadır. 
Evvelce lıtanbul 
Maarif Eminliği 
Muavini ve tim.:. 
di de burada 
Maarif Müdürü 

Agılında •ıcak gemek wıll•• mektepliler 

olan Fikir 8. bu mesele ile 
çok uğraşmaktadır. 

Fikir Bey viliyet dahilinde 
yapbfı ~ir buçuk ayhk bir teftiş 
seyahatinde yardıma muhtaç ta· 
!ebeleri tesbit etmiş, muavenete 
başlanılmıştır. Şimdiki halde 

1 
Müsamerede (F adakir mual• 

lim) temail edildi ve muallim 
Nahide Hanım, bqmuallim Tuğ
rol, muallim Alim, Haydar ve 

( 1700) fakir talebe beslenmek
tedir. Köylünün ve şehirlinin bu 
hayırlı işe gösterdiği maddi ve 
manevi alaka her türlü takdirin ' 
fevkindedir. Herkes bu yardıma 
elinden geldiği derecede seve 
seve iştirak etmektedir. 

Bilhassa muallimler bu güzel 
işe viliyetin her tarafmda nümu
ne oluyorlar. Muallimler BMiği 
birkaç gün evvel şehrimizde Park 
sinemasında bir müsamere verdi. 
Halkın ve memurlarm iştirakile 
verilen bu müsamerenin hasdab 
fakir mekteplerin ia§eaine tahlis 
edildi. 

Kemal Beyler çok muvaffak of .. 
dular. 

Jf. Şehrimiz mektepleri grip 
hastalığı dolayısile henüz tatil 
devresindedir. 

Etem Vessa/ 

Adanada 
Kesilen Koyunlar Yevmi 
ihtiyaca Kafi Gelmiyor 

Adan (Hususi) - Burada Et 
meselesi garip bir şekle bürün
mllştür. Esssen bir müddetteberi 
yevmi kesilen koyunlar ihtiyaca 
kafi gelmiyordu. Halbuki birkaç 
gündenberi de bazı kasaplar 
dükkialaranı açmamaktadır. 

Bu zihniyet çoktan maziye 
karışb, artık tufeyliye hürmet 
eden kalmadı. Artık bugün in
sanı en ziyade alikadar edeıı 
ıeyin İf oldutu anlaşıldı. Saadet, 
servet, refah hep çalışmanın se
meresidir. Tufeyli bir adam için 
aadet, ıervet ve refah mevut 
değildir. 

Çalıtmanm zevklerini şöyle 
telhis edebiliriz: 

1 - Çalışmada hem kendi
ne, hem başkalarına faydalı · ol
manın verdiği ruhani ve manevi 
bir zevk vardır. Bu zevk 
devamlı bir zevktir, ajısda aea 
bir tat bıra~mıyan bir zevk. 

2 - Çalışan adam, bir müs
tahsil olduğunu bilir ve bu bil
giler onun için en büyük manevi 
zevklerden birini teşkil eder. 

3 - iş adamı, çalıpn adam, 
hakikate daha yakın bir hayat 
yaşar. Hakikat, filozoflarln kitap
larında değil, hayabn içindedir. 
Bu hakikati en iyi g6ren ve ea 
iyi keşfeden hayatın içinde olan
lardır. 

İş adamından, çalışan adam
dan maksat, kendisine ve baş
kalanna faydah işler görenler
dir, yoksa kumarbaılar, dolandı .. 
rıcılar, ve muhtekirler dağil. 

~ 

Zeytinyağı Rekoltesi 
Ayvaltk (Hususi) - Şehrimi

zin 931 senesinde zeytinyağı re
koltesi 800 bin kilodur. 930 se
nesi rekoltemiz 8 milyon kilo idi. 
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I :J • • Aşk ve Cıgara 
Ciıara ne zaman keşfedildi, 

mal6m değil. Bazıları ilk cigara
nın Fıraunlar zamanında Mısır 
askerlerinin zaptettiği Akki şeh
rinde lçildlğlni s3ylerler. Gaya 
Mısır askerleri, ilk defa bu şe
hirde rast geldikleri tillünleri 
ateşleyip içlerine çekmeyi dü-
9üıımüşler. Tütünü pipo gibi bir 
şeyin içine koyup içmeyi hatırla
yamamışlar da o zamanın k6ğıt
lan olan papiroslara sarıp içmiş-

ler. Bu suretle dudaklarımızın 
hassas cildine ihtirasla yapıştir
dığ1mız bugünkü beyaz ipek de· 
ri1i ince cigara!ar meydana gelmiş. 

( Pierre Louys ) isminde bir 
Fransız muharriri cigarayı ta 

Yunan ve Roma medeniyetinden 
beri insanlann icat edebildiği 
en yeni, en gUzel ihtiras diye 
tarif ediyor. 

Cigara bir ihtiras ifade eder 
ve aşkla en yakan alAkası olan 
bir şeydir. 

Randewsunda bekliyen bir 
lfıka beklemek tahammülünü 
veren en sadık arkadaş cigara .. 

dır. Aşık sevgilisini beklerken 
yan asabi, yan dalgın, cigarasım 
yakar yakmaz onun dumanları 
içinde birkaç dakika sonraki 
mlllikahn bUtUn sahnelerini sey
rctmiye başlar. Nasıl gelecek, 

onu görür görmez nasıl gülecek, 
elini nasıl sıkacak, nasal yürüye
cekler t Sevgilisi geçiktikçe ciga-

ralar sıklaşır, yakılan her yeni 
ıigara aşıka yeni bir ihtimal hatır-

labr. Yoksa tramvayı mı kaçırdı 1 
Tam kapıdan çıkarken annesi 
önüne mi çıktı 1 Saati mi durdu 1 
Cigaranm rolii aade bu saatlerde 
değildir. 

Yorgun saatlerin sormnda eli
mizi halsiz halsiz uzatıp yatağı
mızın yana başındaki masadan 

alarak yakacağımız bir cigaranın 
damarlarımıza yapacağı Zt!vk ve 
kuvvet şırıngasını hangi devada 

bulabiliriz 1 Her anın kendi· 

sine göre hususi bir lezzeti 
olan bir cigarasz vardır. 

Mütehassıslar cigara amatör
lerinin tabiatlerini içtikleri cigara 
nevilerinden anlıyorlar. Amerikan 
ye İngiliz cigaralarım içenler 
ıinirli, hissi olanlarm~. Mısır ve 

TUrk cigaralarıni içenler ihtiraslı 
hayalperest insanlarmış. 

Tabiatlerimiz cigarayı ıçış 
tarzlarımıza göre de değişirmiş. 

Ayni cigarayı birkaç kere sön
düriip içen insanlarda fikri takip 
yokmuf. 

Q 

Cigarasını yavaı yavaş, lez-
zetli lezzetli içenlerde san' atkir 

ruhu Yarmıf. Sigarasını kuvvetli 
içen ve dumanım kuvvetli üfle
yenler maddi insanlarmış. 

Ucu yaldızlı sigara içenler 
aatbi ve alayiş meraklısı adam
larmış. 

Cigara yerine puro içenler 
kuvetinden mağrur olanJ~:-mış. 

Pipo içenlerin ne olduğunu 
bilmiyoruz. 

Hiç içnıiyeolere gelince, onlar 
biç birşey değiilermişl 

• 

BU NAS 1 L DELiL? [ ŞEN FIKRALAR 
. 

Kadın - Beni aldatırsan bey
nine bir kurşun yerleştiririm. 

Erkek - Bir tanecik mi 1 
Ben de senin beni f sevdiğini 
zannediyordum. 

Teselli 
Bir baba arkadaşına dediki: 
- Ah, bizim oğlan bet yaşı

na g·rdi, hlla yürümiyor. 
teki teselli etti: 

- Merak etme, dedi, şimdi 

hiç bir iş yürilmiyor. 

YOKSEKLERDE BiR KUMPANYA 

. - -··-·-~ -

Nasıl 

Anlamış? 
Gayet büyük hir mağazada 

kılığı kıyafeti yerinde olan bir 
adam, sağa sola bakarak dola-
şıyordu. · 

Mağaza memurlarından biri 
yaklaştı: 

- Ne arıyorsunuz efendim? 
- Bizim refikayı kaybettim. 
- Ha... Üçüncücü kata çı-

kımz... Sola sapın12... Orada, 
matem elbiseleri dairesi var! 

• 
inci 
Gerdanlık 

Şükrü Ferihayı sevmiyordu. 
Feriha Şükrilyü seviyordu. 
Feriha Şükrüye dedi ki: 
- Eğer beni seviyorsan, 

kaçır! 
Şükrü Ferihaya dedi ki; 

-- -

1 
~~~ku~e~ı~=~:.. 
Aşıklarından para almaı.dı; 

kD.rk ve mUcevber gibi ağır he
diyeler de istemezdi; yalnız onlara 

• • 

Memnuniyet 
- Ben sizi daireye gitmemek için 

yalancıktan hastalandı zannetmiştim. 
Fakat .. Memnuniyetle görüyorum ki 
yalan değil, fena halde hastasınız. 

FIRTINALI 

derdi ki: 
- Muharrirseniz bana kitap 

veriniz. Bakkalsaoız erzak veri
niz. Tuhafiyeci iseniz eldiven, 
çorap veriniz. 1ıa ..• 

Bir gün, mesleğini bilmediği 

bir adamla sevişti. Ona da aşkı
mn prtlarını anlattı. Adam ka
bul etti. 

Sevda bir hafta kadar sürdü. 
Erkek: 

- Hediyeni yarın gönderirim, 
dedi. 

Ertesi gün Seniyeye hediye 

geldi: Bir tabut! 

Ne 
Arıyor? 

Fahri S. kadınlann erkeklere 
benzemesinden çok şikayetçi idi. 

Bir gün, küpegündüz, elinde 
fenerle sokağa çıkb, mahallede 
dolaşmıya başladı. Kadın erkek 
hayretle ona bakıyorlardı. 

Biri sorddu: 
- Fahri Bey ... Elinde fenerle 

küpegündüz, Oiyojen gibi adam 
mı arıyorsun? 

- Hayır, cevabını 
kadına benzer bir insan 
remi 

verdi, 
arıyo-

DENİZDE 

1 

- Terkostan daha mükemmel 
bir su kumpanyası var. 

- Nedir? 

- Başiistüne amma inci ger
danlığını unutma. O da beraber 
gider. 

- Ah, iskambil kağıdı olsaydı da oynasaydık? 

- Bulutlu gökyüzü. - Saklambaç oynıyahm. 
---

SPORCU K 1 Z! 
KoUarmı sallayıp, 1ıeziyorsun kayıts1z, 
Gece, gündüz işin bu: idman yaparam yalnız! 
Vücudun çelik gibi; sana hayran kalırız, 
Derdinden ölüyorum., El'aman sporcu kızl. 

Bir parça Aşıklara insaflı olmak gerek: 
Bu kadar işkenceye dayanır mı biç yürek? .. 
O çıplak koJlannla, bergün çekersin kOrek, 
Derdinden ölüyorum .. El'aman sporcu kızf.. .. 

Demir gibi bir yumruk.. Çelik paııb bir kol, 
Erkek sporculardan güzel oynar11n futbol: 
Yaman bir ıüt çekince, o anda yaparsm gol, 
Derdinden ölüyorum •• El'aman sporcu kı2L 

O lacivert gözlere esir oldum bendeniz: 
Bak, hasretten, kalmadı iŞlkmda betbeniz 1 
(Suzan Lenglen) kadar sen oynarsın tenis, 
Derdinden ölüyorum •• El'aman ıporcu kısl.. 

• Gönlüm kafesin olsun; ey sevimli gUverçin, 
inan ki eriyorum atkından içiniçinl 
Razı oldum: biraz dav beni, boks yapmak için, 
Derdinden 61üyorum .• El'aman sporcu kız! ... 

Sevda ,Şı.mpigonıı 

'

Buyurun 
Bakalım! 

lianımefendi ağlıyordu. 

Komşulardan 
sordu: 

biri geldi, 

- Ne ağlıyorsunuz, hanıme• 
fendi? 

- Nasıl ağlamıyayım? Başıma 

ıelenleri ne siz sorun, ne ben 
ıöyliyeyim ? 

- Vah, vah... Ne var, ne 
oldu? 

- Ah, kocam olacak hain . 
bizim hizmetçi kızı sevdi, bera
ber kaçblar. 

Komşu kadın: 

- A ... de dit ilAhi hammcığ"ı ın, 
buna ağlanır ıuı? Hiımclçidcn 
bol ne var? 



.. , •. OCUK AYFASI 
Bu Ha taki • 

ecemız 

Hiç ku'cta oyunu seyrettiniz mi ? Bizim Karagöz oyununa ben7.er 
anıma. 1'.ı alar sahnede oynarlnr. Burada kuklaları sahnede görü
}Oruz. Fa at seyirciler meydanda yok. Şimdi siz resme sağdan, 
soldan. a ğıdan yukarıdan bakınız ve bu seyircileri bulunuz. Bunlar 
yedi kişi ırler. Bulduklarımu boyayanız. Sonra resmi kesip bize 
gönderiniı.. Seyircileri bulanlardan ( 100 ) kişiye muhtelif güıcl 
hediyeler verilecektir. 

Kiiçük Hikaye: 

Kt~RTAL, KEDİ, DOMUZ 
Bir kro ·tal büyük bir çınar 

ağac.anm tepesinde yuva kur .. 
•m hı. Y • ;.,ani bir kedi de ağa .. 
cm ortas l'da açılmı~ bir oyukta 
>aşardı. A6acın kökünde de ya• 
bani bir c'omuz yavrularile yer• 
leşmişti. I~omşuluk epeyce za• 
n1an dev. n etti. Eğer hilekar 
kedi işe karışmasaydı daha 
uzun :zaman da devam edecekti. 

Kedi 1 ir gün ağacın yukarı

sına brmandı; kartala gitti: 
- Komşucuğum, dedi hepi• 

miz lehli e karşısındayız. Aşa· 
iıdaki teı bel domuz bütün gün 
a -,acm d.bine yatıyor, ağacın 

kökünü l< zıyor. Bir gün ağacı 
devirecek, biz yuvamızda yok
ken g !ecele yavrularımızı 
yiyea:k.. Ben kendi hisseme 
yavruların ıa yanından ayrılmıya• 
cak, onları bekliyeceğim. Siz de 
nasıl İsL seniz öyle yapanız. 
H ·rgün ) uvada oturup domuzu 

aozetliyec _sim. 
Kedi 1 ırtah fena halde kor

k uthığımu gördükten sonra aşa· 
ğıya indi. Ağacın dibinde yatan 
domuza g .ı. 

Konı~ uğum dedi. 
dersem l ... t>ün dışarı 
caksıa. 

Zanne
çıkmıya· 

Domuz: 
- N ~ en, dedi. 
Kedi· 

-Bil 
ğil... F 
B n bu 
larma ne 
muz ilk 
y vruları 
getirece~ · 
benim y 
n11yacağı 

m amma ... Doğru de
ıt sen bildiğini yap. 
abah kartalın yavru• 
~ediğini işittim.. Do-
'ln, çıktığı dakikada 
dn birini çalacak, size 

1, dedi. Bu dakikada 
rularımdnn birini aJ.. 
kim bilir? 

yavrularımın yamnda 
lıyım .. 

bulunma-

Kedi bu sözleri söyler öy
lemez ağacin yukarısına brmandı. 
Uzun gün yuvasında oturur, gC4 

celeri herkes uyuduktan sonra 
çıkar. Yanulanna yiyecek top
lar. Fakat kartalla domuz o ka· 
dar korkmuşlar ki bir saniye 
bile yuvalarının yanından ayrıl .. 
maz, gece gündü~ yuvalarmda 
otururlardı. 

Az bir zaman sonra hepsi 
açlıktan öldüler, kedi bunlan iş
teha ile kendine ziyafet çekti. 

---

-~~ 

Anne kedi - Çocuklar saat 
durmuş, vakti bilmiyoruz. Saat 
kaç var acaba ? 

Yavru kedi - Anne ben diln 
gelirken saatçideki saate baktım. 
Saat 3 buçm .. tu. 

........................... "········-··-·--...,_.•••tt••"I 

SON POSTA KULOBü 
KUPON 

" Şııudon ıonra Soa Poıta KIClblla• 

l 

Sebzelerin dili 

BEZELYE 
A1;r:ı sult ulannın 
H ... h\= sinde büyüdiim. 
Yeşıl y pr-nUarımla 
Taprakiarı b ürüdiim. 

T humumu ilk önce 
Ta ~ısırda buldular. 
lier tarafta her yerde 
Ekm "ve koyuldular. 

Nil ortaya çıkmadan 
Sahilincie ya~adım 
Neden sourn bt"nim <le 
Tarihe geçti adım. 

EMiN RECEP -----
Ne Vakit 
Görıniye 

Başlarlz? 
Görü~ün1üz dim:ığmuzıu kont· 

rolu altınd dır. Başlaugıçta bir 
kontrol mevcut değildir. Yeni 

doğan çocukların gö:ılcri donuk 
olur. Hatta bazı anneler bundan 
endişeye düşerler. Halbuki bunda 
korkacak bir şey yoktur. 

Dimağ, dünyada mevcut şey
lerin en riyade şaşılacak olanıdır. 

Ne gök, ue yer, ne deniz, onun 
kadar insana hayret veren bir 
şey değildir. Yalnız bu dimağın 

işleyip öğrenmesi llzımdır. Yeni 
doğan bir çocuğun her g&-
züode alb adale vardır. Fakat 
aradan birkaç hafta geçince, 

ufak bir bebeğin dimağı bile, 
gözün adalelerini kontrol etmeyi 
öğrenir. Bu ayede dimat gözU 

saia. sola. aşağı yukarı baktırır. 
Bunu her gfin bayabmızda bin
lerce defa yaparız. Fakat hiç 
farkm varmayız. 

eki Bir 

koş şu 

Postacı 

2- Tintin. ha göreyim seni fU 
mektubu postaya yetiştir bakayım. 

Postacı kar§JSmda köpeği görünce şaşırdı. Zeki köpek mektubu 
postaya yetiştirmiş ve postacıya vermişti. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

28 Kanunusani 932 tarihli 
nüshamızdaki Yıldızlar bilmece
sini doğru halledenlerden hediye 
alacakların isimlerini qağıya ya• 
zıyoruz. 

lstanbulda bulunan karileri
mizin pazartesi, perıembe günleri 

6ğledeu sonra idarehanemize biı· 
zat gelerek hediyelerini almalan 
lazam dır. 

Tqra karilcrimiı:in hediyeleri 

ise adreslerine posta ile g6nde-
rilmi~tir. 

Son Posta KlübUne Aza 
Ka ydolunanlar 

lstanbul Erkek Muallim Mek
tebi dördüncfi sınıftan 32 M. 

Kemal, Gelcnbevi Ortamektebi 
talebesinden 445 Faiz, Bakırk6y 

lıkmektep talebesinden Hayri 
Sadullah, lstanbul birinci ilkmek· 

EN KÜÇÜK ARTİST tep talebesinden 70 Rifat. Gazi 

Osmanpaşa Ortamektebi talebe

sinden 391 Mehmet B. ve H. lar. 

Birer Adet Santimetreli Cetvel 
Kazananlar 

lstanbul erkek lisesi talebe
sinden 904 Mustafa Kem l, ls
tanbul Birinci ilkmektep talebe
sinden 334 Fıkret. istaobul 

12 ncl mektep talebesinden 247 
Muzaffer, lstanbul Birinci ilk
mektep talebesinden 222 Fethi, 
GclenbeYi Orta mektebi talebe
sinden 212 LOtfi, Galata Seo • 
Benuva mektebi talebe tndea 

Marko, Kadastro mektebi riy -
ziye şubesinden 80 Cahit. 
tanbul albncı ilkmektep talebe-

Allah. 
Beni m 

narladık komşucuğum .. 
r görün.. E\'e gidip 

•u olabilmek için her hafta bu ıa1fada 
n.,redecefhab kupoulatdan dött taae 

topla71p r•tlrmek .,.,. r&ndermek 1 
lltımdır. Bu kuponları ke.1tp topl~ııau:. Bu kOçtlk Am.t 3 yqmdadtr. Sinemaya ell 10D (firen ÇOCUktUI'. 

sinden 375 Fahrlionisa Kay , 
Pertevnlyal lisesi albncı ınıftan 
264 M. ~~vket, lstanb l erkek 
liseli talebesindf'" 761 Nahit 
Bey ve Hammlar. 

(Ark aı var ~ 

( 

.. 

1 
b. 
içı 

Ali, bak, şapkama 1 
babam bana bayram 
.!ni şapl a aldı. 

2 - . • ••••• 

----- . ;Fakat maskara ne de güzel değil mi ? 

1 

3 -- ...... .. 

1 

4 - Aman yahu, şap

kam ... Şapkam uçtu. 

5 - Gördün mü baııma 
geleni- Ben timdi babam 
ne s8yliyeceğlm. 

- Ne oldu )'fllvrum, ne 
iıtl1oraun. 

6 - Şapkamı kaybet

t im. 

- Al da aifauaa r 



(SON POSTA) da Hanımt,,qze bütün 

gençlerin kalp ~e a,k itlerlndc en • nimi dut 
ertağıdar. Ailenize, dostlarınıza sb} ycmedijiniz 
atk dertlcriniıl Ha nımteyzeye ) azınn. Hanım
tcyıe ya her glinkü sütunda veya hususi mek
tuphı CC\'3P verir. Hanlmteyzenin fikirleri, birçok 
gençleri büyük mlitküllcrdcn kurtanyor. 

Dertlerinizi Hanımteyzege Yazınız 
AD 1 N 

(SON POTA)• kadınları ve geaç ini.lan 
:ıllkatfar eden mevzulara her şeyden fa1la 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimdcn sonra haftada bir defa Kadın say
fan ız. olacak \'e bu sayfada şunlar bulunacaktır: 

Güzellik meseleleri, son modalar, çocuğu· 
nuzun terbiyesi, evinizin güzelliği, ey iılcr 1 

el işleri ve saire_. 

Her 

Kadın İsterse 
Güzel Olabilir? 

SAÇ TUVALET.i ÇEH- Sinema 
Artistlerinden Saç 
Yapmanın Sırrını 

Bu Sözü, Tuvalette En 

Salahiyettar Olan Bir 

Kadın Söylüyor 

Sinema artistlerinin tuvalet
lerini yapan, gençleri ihtiyar, 
ihtiyarlan genç göıtermiye mu
yaffak olan Sylvia her kadının 
,ezel olabileceğini iddia ediyor 
" bir makalede kadmlara şu 
... ibatlarda bulunuyor: 

"Her kadtn gllıel olabilir, 
tledijim zaman, bunun manasını 

•ilerek söylüyorum. Herkesin 
•vimli bir çehresi olamaz, fak at 
IMırkes güzel olabilir. Siz de gü
ul olabilirsiniz, eğer cesaretiniz 
Ye metanetiniz varsa f 

Holivutta bana yarım saat 
dren bir tuvalet için elli lira 
•erirler. Size burada, yıldızlara 
para mukabilinde öğrendiklerimi 
bedava öğreteceğim. 

EevvelA siz şişman kadm!ara 
Ye tombul kızlara hitap edece
ğim. Dediklerimi harfi harfine 
tatbik ederseniz, bir ay sonra 
7edi kilo kaybettiğinizi, vücudu
nuzun güzelleştiğini göreceksiniz. 

Fakat diyeceksiniz ki, "Madam 
Sylviya, bende gıda hastalığı var, 
dediklerini tatbik edemem.,, 
Yahut .,şişmanım, fakat kansı

zım, zayıflıyacağım diye ölemem.,, 
Hasta dahi olsanız zayıflıyabilir
slniz. Yalnız tenbel iniz. Söyliye
ceklerimi . tatbik edebileceğinize 

emniyetiniz yoktur. İna Kalair 
de bana kansız olduğunu söy
lemişti. Ona mühtaç olduğu 
perhizi verdim ve ölmeden zayıf
lamıya muvaffak oldu. 

Şişman Mısımz ? 
Siz niçin şişmansınız ? Çünki 

çok yiyor, mukabilinde idman 
yapmıyorsunuz. Bu, erkek için 
olduğu gibi, kadın için de doğ
rudur. Evvela size umumi surette 
zayıflama tedbirlerini anlataca
ğım. Sonra da umumi şişmanlık
ları giderecek tedbirleri söyliye
cegım. Daha sonra da zayıf 
kızlardan bahsedeceğim. 

Ohalde evvelA zayıflama per
hizinden başlıyahm. 

içki yok, katiyen 1 

Sonra her gün tartılacak, 
zayıflayıp zayıflamadığmızı tesbit 
edeceksiniz. 

Sonra perhiz : 

Kahvaltı: Portakal suyu, bir 
kahve, bir parça kııarmlf 
ekmekle bal yağ yok. 

Öğle yemeği: Bir çorba 
( günde bir sulu yemek şart ). 
Bir bardak domates suyu. Bir 
fincan çay veya kahve 

Akşam yemeği: Meyva, yefil 
salata veya domates salatası, in· 
ce bir biftek, yahut iki parça 
pirzola. 

Bu1 birinri k:?ide. 
Sonra ne yapacaksınız, bu 

kısm1 1 la gelecek nushada oku-
7unuz. 

• A. • • • 

REYi DEGIŞTIRIR •• 
Oğreniniz 

Yuvarlak Geniş Çehreni 
Çehreniz ince uzun mu, yoksa yuvarlak ve . .d. ? 

genış mı ır. Uzun, Uzunu Geniş 

Talbıla Bank
head bu saç 
havaletile her 
vakit gördü
iUnUı artist
ten baıkadır. 

aynaya bakınız, bu resimle-
ri tetkik ediniz sol taraftaki 
gazıgı 

tarağı 

da okuyunuz, sonra 
alıp işe başlayınız 

Lort'tta Ve
ung HÇ tu• 
uletlnl de
ğişti r m c k 1 e 
çehresinde 
büyUk deği· 

tlklikler ya
pa biliyor. 

lireta Garbo Anna Kriıti fılıniııde 
böyle görünür 

Diğer b"r lılmde de böyle gorumı • Ara
dnkı fork saç tuvaletinden barcttlr 

Erkek modası. Bette Davlı in 
ıiyditi bu tayyBrün huıuıiyeti ceke
tinin kısalığı ve fiıtantn hatlarının 
düırünlüğüdOr. 

Kahve ~llgu 

Hah üzerine biraz kahve dö· 
künUz. Sonra sUpürünüz, temiz
liğe fevkalade yardımı dokunur. 

Eski duvar kiğıtlarmı kahve 
suyu ile ıiliniz, pırıl pırıl parlar. 

Sinema 

Ne 
Giyiyorlar? 

Bu baail, aade, fakat 211r"f elbi.e 

Adrienn Ameaindir. Bu elbise Ön 

taraftan kapalı,arka taraftan açık· 

tır. 

Kokan bir yemek pişirereğiniı 
zaman, sobanın üzerine bir iki 
kahve tanesi ko) unuz, kokuyu 
izale eder. 

Dantel;\ yıkarken suyuna biraz 
kahve ıuyu karııtırıraanıa, daa· 

Artistleri 

Bu r .. sinı, 1011 modada açık ar
f<ayı gÖtlcren bir nümunedir. Buna 

deniı göınletl dekoltesi diyorlar. 

Sinema arti&tlerinden Karol Lıambor

dun tu\ aletidir. Arkasında ka' kat 

kuyruğu \'ardır. 

telaya fildişi rengi vcrır. 

* 
Alominyom kaplardan kiri 

çıkarmak için, kabın içinde yarım 
saat kadar limon 1'ayaıatın1z, 

Yapabilirsiniz 

Saç tuvaletinin sırnnı ıinema 

artistlerinden daha iyi bilen bu
lunamaz. Onlar filme g6re saç 

tuvaleti yapbklan için, laer tekil 
saçın çehreye verdiği ifadeyi 
tetkik ve tesbit etmişlerdir • 

Bu artistlerden Kuolia Vaa 
Wych, saç tuvaleti için fU nasi
hatleri Yeriyor : 

"Kızlar, saç tuvaletinin aırnu 
keşfedebilseler, çehrelerindeki 
kusurları izale etmiye kolayhlda 
muvaffak olabilirlerdi. Çehrenin 
şeklini ameliyatla detittirmelı 
mümkün olmadtğs için, elimiıde 

en büyük vasıtamız saçlarımızdır. 
Bunu en iyi sahnede ve filimde 
bilirler. Ufak bir darbe ile yaşlı 
bir kadını genç bir mektepli 
kız yapmak güç değildir. 

Kaşlarm, kirpiklerin, kırnHzın 
oynadığı rol değersiz değildir. 
Mesela Greta Garboya bakmıL 
Kemerli kaşları, badem gözleri, 
penit çenesi çehresinin uzunluğu
nu kısmen l<aybeder. Fakat son 
filmde Gretanm kabul ettiği 

saç tuvaleti, çehresine büsbütün 
yeni bir ifade vermiştir. Dalgalı 
kihküller çehresini kısaltmıştır. 

Bu tuvaleti sağdaki resimlerde 
görebilirsiniz. Bir de bunu sol 
taraftaki tuvaleti ile karşıla hn
nız. Saç tuvaletinin çehrede 
oynadığı rolü daha iyi görür
sünüz. 

Çehreniz Uzunsa ? 
Yüzünüz uzunsa, işte size bir 

kaç kaide : Saçlarınızı ortadaa 
ayırınayiniz. Saçlarınızı uzun sa.... 

kıtmayınız. uçlarını kıvırcık yap
tırınız. Saçlarınızı arkaya tarat
maymız. Yandan ayırıp bir 
tarafa atınız. Çehrenize tm alet 

yaparken kırmızı aşağıdan yuka
rı sürünliz. Kirpiklerinizin altına 
kadar getiriniz. 

Bebek çehreli kızlar, saçları

na kıvnmlar yaptırmamalıdırlar. 
Saçları kabarık bulundurmama· 
hdırlar. Ağızlarını da fazlaca 
meydana çıkaracak surette bo
yamamalı dırlar. 

Çehreniz yuvarlak ve genişse 
saçınızı arkaya doğru tara)!ınız;. 
Uçlannı kulak arkasına iliştiriniz. 

Saç tuvaleti yapmadan evvel 
aynayı alıp çehrenizi 1ctkik 

ediniz. Kime benziyorsunu.ı. 
Onun tu\'aletine bakınız ve onu 

taklide çalışınız. Hepimiz yeni 
tuvaletleri icat edemeyiz. Fakat 
başkalarının bulduğn yolda11 
yürüyebiliriz. 

F -~ 

sonra t)llc kmulayımz, h·.şcy 

kalmaz. 

Pencerelerdeki b<'ya lcl<.. ı ıol 
sıcalc sirke ile ovıınnı, \t:rl• ıoiı 

yapar. 



Haftada hü Defa Spor 
SPOR 

....,...;-;. Cumartai Glnleri 
· Çlkacü Spor Sayfalanmızı ,_ 

· Okuyüııuz ... 
s p o 

~ Dünya Boks Şampiyonluğu İzmirdeki 

St . ı· c·h B k Altay Takımı 
rıp ıng ı an O S Niçin Zayıfladı? 

Ş · 1"" Yl d -ampıyon Ugu O Un a İzmir ( Hususi ) - Futbolcu 
Vehap buradan u:ıakla!t~k~~n 

~ siklet dinya boka pm
,ı,oDfutu namzetleri arasında 
'-fta ismi geçen Amerikan bok-
8lrlerioden Yung Stripling Al-

._ Şimeling karşısında mağlup 
aldoktan sonra cihan şampiyon
... ümidini kaybetmifti. 

Dünya şampiyonu Şimelinge 
'-ti on iki devre dayanan, hat

la ilk devrelerde galip bir vazi
yette döğüşen bu Amerikalı 

•kaör, yaşmın geçgin olmasma 

taimen yeniden parlamıya baş

lauthr. 
Son zamanda cihan pmpi

,.ıarı rakipleri arasında Karu-
.. çekildikten sonra Yunı 
llriplinge yeniden dlinya şampi-
J9DU yolu açalmıttlr. Alman bok
... Şimeling bu yaz bidayetin-

• dijer Aanerikah rakibi Şar
..,.. cltiaya tampiyonluiu un
• m ortafa koyarak döiüfe
elldlr. Her ne pah••• olana 

olsun dünya şampiyonluğunu 

Almandan almıya karar vermiş 

olan Amerikalılar, Şarkey dö

ğüldüğü takdirde Alman bok

s8rünü Yung Striplingle bir 
daha diSğüştilrmeyi düşünmekte
dirler. 

Dünya 

Bilardo 
Şampiyonluğu 

Kırk beş santimetrelik murab
balar içinde tlç karambol yap-

mak şartile tertip edilen Avrupa 
billrdo tampiyonluğuınt Fran

sanın Cenup vilayeUerinde tica
retle meşgul olan bir genç ka
zanmıttır. Fransızlar şampiyon-

larını yakında Amerikada yapı
lacak dtioya bilirdo şampiyona
ama iftirak ettireceklerdir. 

sonra Altay klübü tabsızlıge 
uğramıya bq)adı. Geçen cuma 
Altay birinci takıminın TGrk 
Spor birinci takımile yapbğı 
maçta V chabın eksikliii bariz 
şekilde farkediliyordu. Ayni 
zamanda hir ihtilif ylzünden 
AJtaym iki kıymetli oyu&cuau 
da oyuna iştirak etmemitti. B&
tün bu sebepler, müsabaka ne
ticesinde Altaym bir ıo1e muka
bil Uç sayı ile mağlup olmuam 
neticelendirdi. Halbuki biyle bir 
neticeye biç killlff iatiur et
miyordu. 

Beyaz - Siyah 
-İngilizler Eski Adetlerinden 

Art k Vazgeçtiler 

lngiltere Dahiliye Nezareti 
bundan yirmi sene evvel bir 
emirname neıretmiş, beyazların 
zencilerle boks yapmaaı bu su
retle yasak edilmişti. Fakat ln
giliz hükumeti son günlerde bu 
emirnamenin hükmünü iptal et
miş, beyazların siyahlarla çarpış
masında bir mahzur olmadığına 
karar vermiştir. ----

Macarlar -
38 Müsabakadan 24 ünü 

Kazandılar 

Senebaşı milnasebetile muh
telif memleketlere seyahatler ya
pan Macar profesyonel takımla
rının müsabakalar neticesinde 
aldıkları neticeler şu suretle tes
bit olunmuştur. 

Macarlar yılbaşmdanberi (38) 
müsabaka yapmışlar, 24 defa 
galip gelmiflerler, 1 O mftsabaka
da pıağhlp olmuşlardır. Bu arada 
4 müsabakada da berabere lr:al
mışlardır. 80 maçlarda Mact1rlar 
ı 29 gol atm1Şlar \'e 81 gol ye
mişlerdir,. 

Yeni Bir Spor Sarayı 
Pariste dOnyanm en muntaam 

kapalı spor 881'&yını yapan ve za
manın en kunetli organizatörle
rinden olan(Oikaon) Londrada da 
ayni cesamette bir spor sarayının 
yapJlacaj•DI lngiJiz gazete mi• 
messilerine ı&ylemiştir. Bu saray 
1934 senesi khunusani ayı zar
fında bitmit olacakbr. 

R 
Guetemls pden sonra pePf••be " e ıma· 

teai ~ ..... lırere haftada flrf .,_ _..,_ 
nqredtıcektlr. 

Per .. abe ıU.ldl spor sa)'fM1ada ela.ya •per 
hareketlerhü, me•leket .,or ............ , 
okuyacalmum. 
Cumartesi N,tuaada: Cuma (lnkii 9Uflen• 
tafsillbnı bulacakanua. 

Mısırlılar Nasıl Çalışıyor? 

Yakında Macar Milli 
Takımı ile Çarpışacaklar 

llıaulıların M•ctır ltıla.ı• 

'"1r11 IHızrrlılıl•n 

..... --· ...._ 

J 

llDa bili ... .. ...... 
Niba1et ltot IMldi,_ -•"'"f 
atady ........... ..,... ..,.. 
futbol •ilan ... .. 'te mu-
vaffak olan ~hlv ça...,.ya 
bllf)••tlardlr. 

Mısır lıalecisi fiddetli bir 
lıiieumıı pliyor 

Mısırı.lula bir kaç defa kar
şalapn§hk. Paris olimpiyadmda 
milli takımımızı yenen MıS1rlı
lar Fenerbahçe-Galatasaray muh
teliti ile de mısırda birer maç yap
mıılardı. 

O maçlann heyeti umumiyeıi 
nazarı itibara ahmrsa, Mı11r fut
bolcülerinin bizimkilerden daha 
iyi olduğu meydana çıkar. Sene
ler varki, Mısır fntbolcülerioin 
beynelmilel derecelerini &içecek 
fıuatlar olmamıştı. 

MııırWar muazzam bir stad
yom yaptırdılar. içine 55,000 
kişiyi rahatça alan bu stadyom 
bittiii halde Mımiıl..- biytık bir 

spor bayramı tertip edememiılerdi. 
Kıral Fuat k1lpaıı namile ortaya 
bir kupa koyup Ttirk Milll taka
mmı da o müsabakalara davet 
eden Mııırldar Kıral Fuat kapa-

M•caı kliplerinden en lru.
vetJi Jkiıini, Macar milb talwnuq 
da temail etmesi tartiJle davet 
eden Mısır federuyonu Macar-
larla Uç maç yapacaktır. Şuba• 
bn 19 nda yapılacak aon mq 
Mısır mihi ve Maca milli takım
larının çarpıfma11 olacakm. 
Macar milli taloımnm beynelmi
lel derecesi çok iyi bilindili 
için Mısırlıların alacaiı netic~ 
lerle vaziyeti anlamış olacağıL 
Bizim futbolün gerileditl 
muhakkaktır. Mısırlılann hakiki 
ve son derecesini de bu maçlar
dan sonra anlayacağız. 

Eger ibret almak llzımaa bu 
kadarı kifi değil midir? Sporda 
terakkiyi temin için Mısırhlana 
fedakirlığmı daima ömek tut-
mıya mecbur olduğumuzu an-
lamalıyu. 

Stadyom için yapılacak mu
rahn. d6külecek milyonlann bu 
devirde bile israf olmadığım. 
bilakis çok lüzumlu bir hareket 
olduğunu her zaman iddia Y• 

iapat edebiliriz. ----
Samsunda 
Voleybol 
Maçları 

Samsun ( Hususi ) -Son za-
manlarcla ıehrimizde ( voleybol ) 
taammilm etmiye baflamışbr. 
Şimdi bütün ldlpler futbolden 
90Dl'a en ziyade bu Nıilerikaa 

ora ile ujrapyorlar. 
Ba husustaki mesai çok ha

raretliclir. iki gtın evvel Halkspor 
ldlbile tiitlin fabrikası voleybol 
takımlara arasında güzel bir ıni
sabaka tertip edildi. Maç çok 
hararetli oldu, iki takım da güzel 
oynadılar. Fakat neticede Halk
ıpor takımı galip geldi. 

Fakat buna mukaltil futbol 

Ayın on liçünde Nevyork ciYBnndaki Pla
IW g&llnde kıt olimpiyadı miiaabakalan 
..... ,__kbr. Gölde 300,000 aeyircinin ra• 
ı..tsa )'er alabilmeleri için tertibat yapdmlf'" 

111'. Bu &eferki mliıabakanın pyam dikkat cj .. 

beti patinaj mlleabakalanna siren Noneç)i 
kızdır. Kıt oliınpiyatlanncla N«•eçl temail 

edecek olan Matmazel Sonya ifenb OD yedi 
Y8f1Ddadır. Daha on Gç yaıında iken dünya 
patmaj pmpiyonluiu miiaabak..... kuaa-

IDlfb. Ba sefer de ay111 kına diğer namzet

leri matlfap edeceji kuvvetle tahmin edil

mektedir. Burada Matmazel Sonya'nıa birkaç 

laareketiai a61'1Joraunm. 

maçları eski hararetini tündea 
giin\ kaybetmektedir. Çünki 
sahanın çamur içinde olması ba 
tatsız neticenin başlıca ıebeb•dir. 
Herhalde buraya muntazam bir 
atadyom lizımdu. 



Ha~tada Bir Defa 
MuaUi u1 Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
MUVLLİM Bu Sayfada: 

Yeni terbiye eereyanlan • Blylk 
biyecilerin bayati .. Türkiyede ~ 
naıariyeleria tatbikah • Muallim Neşredilir. t SAYFASI dertleri• Yeni tecr0bel8' vualrf 

A eli Sıhhat Dersleri 

Bir pansımaa, bir aft yapa· 
bilmek, bir yangına, ant anzaya 
karJll ilk tedbirlerde bulunabilmek 
hayat için pek ehemmiyetli birıey
dir. Denizden çıkanlan bir kim-

icyi karnındaki sular çık.tın diye 
batqağı asmanm bizde mutat 
olduğunu kim bilmez; fakat bu 

ubilce hareketin, boğulmuş ada· 
mı kurtarmaktan ziyade öldUr-

nıiye sebep olduğunu bilen pek 
aıdar. U ak bir hareketle bir 
hayab ölümden kurtarmak müm-

Tale~ege Yardım 
CemiJelleri 

Dev!et, ne kadar Feda~irlık 
ecterM (. rin, nıemlekette tahsil 
havcsind ve kabiliyetinde bulu
nan büt' genç) ri tahsil ettir
meğe im n bulrıınaz; çünki dev
letin mu yen ve mahdut bir büt
çe ı var ve biitçc nihayet mu
ayyen ve ; ek mahdut gençlerin 
tabsilini derpiş edebilir. Dev
let, bu da, ancak kendi 
kadrosu ı muhtaç olduğu un
surlara ısretmek mecburiyetin
de kalay . 

Mes Yüksek l\1uallim Mck-
tcb~ T talebe yurdu gibi 
müesses r, lise ve ortamektep 
muallim ı'e Sılıhat V !,:aletinin 
kadrola aki doktorları düşü
nebiliyor 

(Ma 
balrıff 
takibine 
lero rı. 

açmı~ır, 

birçok 
Bu iş. 

sıkı al. 

Me.ı 

medeni 
i tiyen 

yardım 
Başka r 
sunda L 

mütead 
şckkiU 
olduğu 

nıucıp '-

f Cemi} eti ) fakru 
ünden yiiksek tahsil 

uktedir olamıyan genç
us olarak bir yurt 
lıu yurt üç senedir 
ıci barındırmaktadır. 

tekelin irfanile sıkı 

!ardır. 

.!tin ırnrl:ınm. sını ve 
yolunda } ti elınesini 

ı mzm bu müe seseye 
c;i tem miye şay,ındır. 
!eketle d l n lı il arı.u-

n gen 1 ·ri himaye için 
hayır c miy ·ticri te

·ktedir. B'zdc de öyle 
irmek cidden iftiharı 

kla iken cehalet ~den 
Jia• b6yle bir hayab blİabütün 
ifna edenler de çoktur. Onun 
lçia mekteplerde çocuklara ufak 
tefek ameli ahbat Ye muavenet 
umllerini glSltermek behemhal 
ilzam dır. 

Resmimiz, Rasyada bir kol-
hoz mektebinde çocuklara, ica· 
bında bir uzvun nud pu11man 
tıdileceğini ve nasal aanlacağını 
ltreten bir tabibi ve bu işi 
bOy6k bir dikkatle takip eden 
talebeyi gastermektedir. 

Aile Terbiyesine 
Hazırlık 

193t senesinde, Belçikanm 
Lieje şehrinde toplanan Beynelmi
lel dördüncü terbiye kogresinde 
aile terbiyesine ait bir anket 
açılmıştı. Ba ankete Çio, Japon, 
Berezilya ve F enlandiye müstes
na olmak üzere bütün devletler 
cevap vermiştir. 

Puerikultur ( Çocuk bakımı ) 
bir çok memleketlerde r~smen 
tedris edilmektedir. Fransa, Le· 
histan, Türkiye, Garbi AvustraJ .. 
ya, Mısır memleketlerinin ilk 
mektcpJerirıde, Luksemburg,İsveç, 
Türkiye, şarkı Avustralya, Letoo
ya, istonya ile Almanyanın bazı 
dev!etlcrinde ve İsviçre kanton
ları 1da ort.ı veya ikmal mektep-
lerinde. 8undan başka hemen 
bulun d .. vJetlerde r smi ihtiyari 
puerikultur kurslnriJc hayrl ve
ya dint olan husususi müessese
ler f arafıııdan tertip edilen hususi 
kur lar yapılmaktadır. 

Çocuk bakımı tedrisi, bir çok 
memleketlerde taammiim etnıeğe 
ve hatta mecburi olmağa müte
mayil olduğu hntde aile pe-
dagojisi ile çocuk psikolojisi 
hakkında mesele böyle değildir. 
Bu dcı !llcr hazı kız mcktcplcrin
cle. fak l p k az erkek mekte
binde oku nlmaktadır; onun için 
aileleri \ azifelerinc ha~ırlamak 
için ııiitcaddit hususi teşekkülJer 
vücude gel ncktedir; maalesef bu
da mahdut bir halka aittir. 

Kongrenin raporunda en mil
him mevkii Amerika ifıat cdi· 

jKadıkög 
, ( Kindergarten) i 

Sabiha Zekeriya Hanamın, 

bir, bir buçuk ay kadar evvel, 
Kadıköyde Cevizlik civarında bir 
Kindergarten - Çocuk bahçesi -
yani Ana Mektebi açtığı malürn
dur. Muharrirlerimizden birini bu 
mektebe g&nderdik. Mektep iki 
katla bir binanın alt katındadır; 
dart tarafı bir bahçe ile sarılıdır. 
Birkaç ayaklık bir merdivenden 
çıkınca gen~çe bir camekinlağa 
nrırsıntr.. Burası ( Vestiyer ) dir. 
Küçük yavrular, boylarıoa göre 
olan raf gibi yerin altında, kü
çük resimler yapıştırarak, o su
retle kendilerine ait olduğunu 
anladıkları yerlere kaptanru, pal
tolannı aaıyorlar. 

Kapıdan girince, kartınızda, 
blynk .oba ile ısınan geoit bir 
Alon var. Burası mektebin oyun 
ulonudur; bir köşede kuyruklu 
bir piyano vardır. Sağ tarafınız
daki kapıdan girdiniz mi, arala .. 
nndaki bölme açılmış iki parçala 
bir salon görürsünü1.. Bu salonun 
bir parçası dershane, öteki par
çası istirahat yeridir. Çocuklar 
dershanede çalışırlar, oynarlar; 
6teki parçada da öğle uykusunu 
uyurlar. 

Dershanede çocuklann boyla-
nna göre dört köşe masalar ve 
küçük tahta sandalyeler vardar. 
Çocuklar bu sandalyeleri istedik
leri gibi taşıyabilirler: istedikleri 
vaziyetlere koyarlar. Buradan 
çıkbnıı mı, karımıza iki oda ge
lir; sokak tiRtondeki miidiir oda· 
sadır. Bahçe tarahndaki yemek-
hanedir. Burada çocukların boy
lanna göre iki tarafı aıralı üç 
yemek masası vardır. 

Tedrisata yarıyan malzeme 
dershanedeki btlyllk dolaptadır. 

Mektebin maddi ciheti rahat 
ve moderndir. Sabiha Zekeriya 
Hanım, bu mlisaeseyi tek başına 
vOcude getirmek için büynk f~ 
dakirhklar yapmlfbr. Kendisini 
tebrike ıayan g6rllrtız. Tedrisat 
meselesinden de gelecek sayfa
mızda bahsedeceğiz. 

Romanyada 
Maarif 

Romanyadao ( Pour l'Ere 
Nauve11c ) mecmuasına verilen 
malümata göre, Romanyada 
umumi tedri!atan esasla bir su
rette ıllaht 1nevzubahistir. Bir 
bayii senedenberi orta tedrisatın 
meccani olduğu, likin fikri proğ
ramlar ve imtihanlar tarzının cari 
bulunduğu bir memlekette, genç-
lik terbiyesi, pek inhisarcı bir 
surette mücerredata doğru tev
cih e ilmekten korkulurdu. Zihni 
malumaha en fazla hAkim olduğu 
memleketlerden biri, belki birin
cisi Romanyadır. Şimdi bakalor
ya imtibanmm ilgası mutasavver
miş. Dört senesi birinci, dört se
nesi ikinci devre olmak ve son 
samft fen •e edebiyat tubelerine 
ayrılmak nzere sekiz senelik lise 
usulü kabul olunacakmıı. 

Bu ıslahat, buglinki Maarif 
nazırı Nicolas Yorga'nın eseri 
olacaktar; mumaileyh Romanya
nin yeni cereyanma taraftar bir 
terbiyecisidir. 

yor. Filhakika Anıerikada bir kaç 
senedenheri aile buhrnm ehem· 
miyelle mevzubahislir. binaen
aleyh çocuk bakımını ve aile pe
dagojisin tamim etmiş cemiyet
ler ve bükiimf'tler tnrafmdan bü
yük bir faaliyet tarfedllmtedir. 

RusyadaBüyüklerOkuy«ı 

Rua1ada, bGyillderia okatulmuana ba,ek ellemmiyet nrllir. H 

fabrikanın yanında bir de ıece mektebi nrclar. Amele burada de 

alır, dünya cereyanlannı 61renir. Reemi•is ba amele denaltrrtel~et'IDCl4 
birini röstermektedir. 

~------------.+~•··--~--·-----~~~ 

Talebeye Mücazat V 
Mükif at Verilmeli Midir~ 

Muallimlerin Cevaplarına Devam Ediyoruz 

Talebeye ceza, miiklfat ver
mek veya vermemek meselesi 
ilzeriode, ilkmektep muallimleri 
veya alelümum muallimler arasın
da açbjınaz ankete, bir muallim 
olmam dolayısile iştirake hakkım 
ve mecburiyetim vardır. 

Bu meseleyi hal için büyük 
bir nuariyeci olmaya hacet yok
tur. Sadece bir muallim, - ayni 
zamanda mürebbi - olmak kAfi
dir. Çünki, ancak muallim ve 
milrcbbidir ki bu ince nokta 
nzerinde düşmeden durabilir. 
Mürebbi his ve tahlil eder, 
sezer, bulur, bilir. 

1 - Ceza vermek doğru 
değildir. 

Sebep: Hayatta ceza, teessür 
Yardır diyerek hak kazanmak 
mümkün değildir. Cemiyet, ceza
landırır demek hiç makul değil
dir. Makul olan bir cihet vardır 
o da: Terbiyenin manasmı, ga
yesini bilmektir. Bu manaya 
aşina olanlar, ceza vermenin 
ne sakim bir usul olduğunu 

takJir ederler. 
Terbiyenin tarifini değil, en 

büyük vasfını söylemek te da
vamda hak kazandırır. O vasıf: 

Zamanı muayyen olmıyan 
kıymetler yaratmak, bunun için de 
çocuğa karşı ~a\ıi bir sempati 
ile bağlanmaktan ibaretlır. Bu 

lvasıfı davama tatbik edersek, 
şöyle bir ııctice çıkar ki tama
men dediğimden ibarettir 1 
Kerschentciner-Kcrşenşitayncr'

in, zamansız kıymetler dediği 
bu, zamana muayyen olmayan 
ve çocukta t'akit beklemeden 
yaratmak yahut meydana çıkart-
mak istediğimiz kıymetleri, husu
le getirtmek, meydnna çıkarttır
mak... işte mürebbinin, mualli
min gayesi.. Kıymetleri çekip 
çıkarmak degil, fakat çılcarl
brmak, onların çtkmasını 
temin ve teshil etmek lazım. Bu 
ise ceza vermekle değil; ancak 

~ocuiun içindeki UJD•ia - · 
( Kertentltayner) in dediti gib 
kendi içimizdeki kaynakla bi 
lqtirmek llU'etlle raptetmeld 
temin edilir. O halde ga 
kendiai, tebellür ederek ceuy 
ve kelimeaini bizzat defi ve imh 
eder. (Sevgide, aevfİ ile ba 
lamşta ceza diye bir fCY olamaz ] 
seven cezalandmr derler. Ban 
iyi tahlil etıMli yoksa yanlı 
istimal edilir. 

il - Milkifat ve,.mek 
doğru değildir. 

Çünki: Terbiyede ,c:emiy 
esas düşüncemizdir. Fakat yan 
laş şeyleri de cemiyete atfetme 
hata olur. Binaenaleyh, cemiyete 
vereceğimiz her şeyin batas 
olması için çok düşüneceğiz. 
Mükafat ne demektir? Verildiği 
takdirde neyi tevlit eder? Te
vellüt eden neticenin cemiyete 
fayda veya zarar mı vereceğini 

tetkik, bize her şeyi aydınlık 
olarak gösterir. 

Mükafatm, bütün iyi diyo 
tasavvur edilen neticelerinin; 
yalnız, çocuğu kendini işletmek
ten meneden bir fenalığı kar
şısında karardığını herke his vo 
fnrkedcr. 

Esasen çocuğa en bü) ük mü
kafat, çocuğun kendini işletmek
ten mütevellit glizet neticeleri 
idrak etmesinden başka bir şey 
olabilir mi? O halde mürebbi ve 
muallim bu idrak keyfiyetini, 
filini temin ettikleri takdirde 
miikafatı da vermiş olurlar. En 
büyük mükafat idrak etmek. 
en büyiik ceza bundan mahrum 
ctmktir. Çocuğa kimse karışma
mnlı. Cezaların ve mükafatlann 
tabii ol n hükümlerini icra key
fiyetine, m\arebbi ve muallim 
ancak, idrak keyfiyetini teshille 
iştirak etmek vazife ite mükel
leftir. 

llluııe <lep G\ua!Uıolcr1n4ea 
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HİYANET 
SKEÇ-RADYO İÇİN 

' 

Kaynana - Halide ( Habibe Molla ) 
Handan - Şaziye 
Celal -- R Kemal 

Handanın uzaktan sesi -
Torbiyeaiz, rezil, kepaze, kalpsiz, 
.ıcdansız .• 

Celilin uzaktan ıesi - Sus 
tliyorum sana.. Bırak tu elinde
Pô.. Snı.. Şirret. .. 

Handanın uzaktan sesi -
luamıyaclljıın işte... k elini .• 
Vallahi... Şimdi maıaya bir tek· 
ee vurunam ne var ae yok 
kpsİoi kıranm •• 

CelAlin sesi - Kıranın am• 
- .,,_ de senin kafam kıranm.. 
.. ~Barak...-.. 
Ver baD8 fU sürahiyi.. 

Handalllll ıeiİ - Bırakmıya· 
cağım.. Al una drahiyi.. Eğer 
o kamun kim olduğunu söyle
me11e11 hepsini birbir karacaca· 
jam., 

Celll - Ne yaparsan yap.. 
Benim delilernen itim ;tok.. Hem 
-.. l~a annena ifidecek .. 

Hanclau - ltiti11e ititain.; 
Bem aadaa korkum mu var? 

CeW - SUI cU,orum.. Kes 
p lmdasıca sesini .• 

Kayaana- (Mikrofonun ga· 
nıntla) ADahallab.. Ne oluyor bu 
pcuklara., (i99rl.-, .. llWlc ada
•na Nl,r,,,ak) Çocuklar .. Ne 
oluyor.. Bu gtırtllttln&z nedir 
kuzum? 

Hucla• - (Ala tıkanır 
flbi 6ofd -'•• /tılud dalıa 
/azla ~ • ..UCro/o-
11an .-••• •""'""'it}ll, aflı· 
pırtık) Ay... Bırak aizımı.. Bo-
i•cakma beai Rezil, haydut .• 
bırak .•• 

CeW - Susacaksın Handan 
-.. Vallahi kendimi tutamı-

JOruDI· 
Kaynana - (Yalandan) A .•• 

Bunlar azıtblar ıaliba.. ( sale
nerek) Celil •• Celil.. 

Celalin sesi - Ne var Anne? 
Kaynana - Buraya gel. .• 

(Handanın ağlaması işitilir) 
Haudancaiım kwm. 

Handanm ıesi - Ne var 
Haıumanne? 

Kaynana - Sen gel bari 
kızım... (Handanın alla11111 usi 
_.ıı.,,,.. Celil w R"""'6n 
luıınananın 6ıılundıılıı odaga 
•umiılerdlr J Ne var Celll.. No 
olu7or? Neye ajlabyorsun kızı? 

C.W- Aane •• Bilmiyonun ki 
~ ..... ,..." Beu tin-et-
.... ..... m .. 

_Hu~ - '-'iWmeD) Şirret 
- 111»1 .-...... ut.. K..ı. 
•aydut •• 

Celll - Bak.. 11e1t itlllıor
w• aw? 
ıc.- - Hwt.. ,.'fi 

enud dz ya? 
....... - Bopmu ...... 

elbette •ychat derim.. 
c.MI - v ...... Apm ...... ..... 
Haaclan - E•et bbrkea lto

............. ? 
Kapua - Durma bakayım.. 

Ylae ...... ,." e.. ele ... 
,.,..... Ne lmiı? Bana da 
..,..,...... Daiaa biraz enel 
!.~._ tatlı yemek yedik.. Sil 
,,...... yerken praya ıel-

elim.. Ciıaramı kahvemi içe
yim, dedim. Birden gürültüye, 
kavgaya baflaclmıı ... Hizmetçiden 

l o~ıun utanın canım.. Hem ıöyle
ym bakayım.. Ne imiş bu kavg .. 
nızın tebebi? ( aüktit ) Siyleıe
nfze ayol.. ( •ilkat ) Size s3yl0-
yorum Handan.. ( dldM ) ... 
Ce1'L. ( •iilc8.t) A. ben eşek 
bqımıyım ayol? Size adam 
sibi sual soruyorum.. cevap 
Yenenize .•• Şımank mektep 
çoculdan gibi biriniz athJor, bi
riniz ıoaaurtuyor. ( Sü/dif ) A. •• 
Şimdi çaldıracağım.. Celil diyo
rum. 

Celil - Bırak allahaşkına 
anne! 

Kaynana - Bu ne dimek?. Bu 
da cevap mı?Nedir, ne oluyonmıuz? 
Hanği kozunuzu pay edemiyor
sunuz? Bayle birden bire kavğa• 
DiZDi ıebebi ne? Handanajım 
Sen söyle bari.. Ne yapb ana 
kocan? 

Handan - ( Allagarolc-içinl 
çeea1e filli ~- ~/c.e) Ha
mmanneciğım ba adam beni öl
dürecek 1.. 

CelAI- lnnallabe minessabirin! 
Kaynana Dur Celil .• 

(Handana) neden yavrum? 

Handan - Neden olacak •• 
Ost1ne toz kondurmacLiuuz, 
siz6oizlbı bebeli beni alclabyor. 

Ka,._. - A.. AUah ,__ 
chy1a houau, o nasd ak? .• 
Aldatmak mı? Daran hakahm 
daha evleneU turada dart a; 
olmadı .. 

....,__ M9imli .,ıu.ı M•'d 
Cemil Be ,.,.,_ lnlade) 

Daha p.ciideA bu sizii llJler• 
... _.. ae Japaçak11n.. Ah.. 
Ali.. ilahi Cocaia• dar bakahm ...... 

Hawfaa - A.. Yok •• Ben laeı
teJe ta"-11 edebiM. .LI_ t 
lai ilet ' uma ,....._ aldaW..ta kat'iyen .... ,.._ır•? 

CeW - Camm aeni aldatan 
Mm? Sil .. ıkanç kadınlar ne 
..... , ae beyinaiz .. Wolırlar-...... 

S8yliyenler: Şaziye. - Halide - (Habibe Molla) Yazan: l Galip, 
H. Kemal IU..ktat lterkl ,. .. k otlaaadaa Han•-- .... ı. 

...... ,.. ablan ..,._., tahk .ıM teJlerfn ........................... ) 

Sk~ln ma)aarrlrl L Galip S.7 Ye Halide Hanim C Habibe llolla) 

Kaynana - Çocukk..: •• Ma· 
nasızlık etmeyin.. Bu nUJI dz? 

Handan - Hanımanne.. işte 
sizin Y&nuuzda .a,tOyorum.. Kaç 
zamandır Celilin benden loju
duğunu görüyordum .. 

Celil - yalan vallahi •• 
Handan- Sus.. Enell elinle.. 

Biraz adabı mflllaure öjren .. 
Celil - Ah camm.. Bana 

adap 6ireten bamfendiye bakın. 
Senin bunu bildiğine içeride ye• 
mek odamdaki bütün bardaklar 
yere serilmif binbir parça phit .. 

Kaynana - Celil IU8 baka· 
hm Hudan ne diyecek? •• 

a .... - nı...ece... ki. 
1:'.X.-- -a7 gam fU .. -.!R" CeltHn beni alclatbjam 
fldwnle flrilnem .. 

Kaynana - Ah bu kabil 
~lur mu yavrum.. Erkek aldatmak 
illerse kaida gezer de izini belli 
etmez.~ 

Handan - Evet amma. Ka
clm da isterse katnan göz· ...... 
amda aldatabilir_ Hem ben onu 
bunu bilmem.. Celilin haberi 
olsun beni alclatbğma emin ol
duğum glln ... Ka,.... - Gömen sinne
dikçe emin olmak kabil değil· -
dir ki.. 

Haadan - Ne gibi gözaen? •• 
Hlyanet ma~ka gözle girüle
cek mecldi bır PY midir? Seven 
lradm koca11Dın seYgisi artıyor 

mu, eblllyor mu derhal sezer •• 

Seven kadmm kalbi bir nevi 
k.drel _. P,iclir.. Öyle bir 
lallt ki ibreli erkektedir.. En 
mir '* lllrllDbJı ta.... içinde 
lduetmlyen bctm ae\'llllyor 
demektir. 

Celil - itte keacl atzaaıa 
tatalchm- Sutaa il»realacle bir 
pqeldlk aal W.ettiD;J itiraf 
et ki haJlf- BiWds ibre laer 18• .......................... 
ileride.. • 

Kaynana - Bana halan tim• 
eli uab, ....,. harabı ela hana 
aJabn.. Sl7le Huclaa, kocaa 
..,.. ,... muhal olarak leni 
a1dablla .. , ............. ,... 

Handan - Ne mi ppacajam. 
1118 s8lt ....... len de ODQ 

lldatlC ..... . 
KaJ1111DA - A... A.. tlvbe 

de bakayun?.. Bir yquna daha 
pclim.. Yamam eı• lav alcla-

blan kadın kocasına mnkabele 
için iffetini kirletmiye kalksaydı 
dlhıyanm nnfusu yan yanya aza
Lr, ne aile kahrdı ne de yuva •• 

Handan - Belki siz zama
nınızda kocalanmzın hiyanetine 
ıöz yumarduuz amma biz, afe
derıiııiz, buna tahammlil edeme
yiz, Hanımanne.. 

Kaynana - Ah bllyllk söy• 
leme kızım.. B&yük lokma yede 
İ>Oyük söz söyleme.. Marifet 
kocalaran ıöziinü harice bakbr· 
mamakbr.. Emin ol ki aldatılan 
kaclmlann çoğu kocaJanm kendi 
ellerile hiyanete le'Vkedealerdir, 
dedim a. •• Evinin saadetini iatiyea 
akılh kadınlar kocalannm yulan
uı iyi tutmaamı bilirler. O yara• 
madara öyle bir gem takmak 
JAzımdır ki ne fazla lmıpp dart 
nala lUzumundan fazla koşsunlar, 
ne de miskiu miskin yerlerinde 
oturup ka111nlar.. Onlann yula· 
nnı ayle maharetle kullanmalı ki 
istedijiniz kadar ve istediğiniz 
yere kadar yiirüsibıler.. Yoksa 
başıboş kalan bir erkek 6nüne 
çıkan yola apar •. 

Celil - Teşekkür ederim 
anne.. Doğrusu erkekler hakk:ın
daki tabirlerinizle bir aileyi, bir 
yuvayı çok temiz bir yere teşbih 
ediyorsunuz ... 

Kaynana - Darılma amına 
Celil.. Bahan aklıma geldikçe 
erkekler için daha liyık bir 
tabir bulamıyorum... ( Handar-a) 
Haadaacaiam hiyaaet meselesine 
ıelince; bir kazaya mani olmak 
için lhamgelen tedbirleri evve
liDden almaL.. Yoksa kazadan 
IODl'8 bapn dlvmek neye yarar. 
Erkeklerin hm aldatmaıma mUi 
olmahJIL Glç olan te1 budar. 
Yokla mukebeleye ıeçmek çok 
kolayd". 

Celll - Hah.. ltittin mi •• 
Hay atanı lpeylm amae.. 

Handan - ( Hldddl• lcot:a
•ıııın tdlldlnl .,,,,. .. , ) 
EYet.. Hay •izam lpeylm ••• 
bu ldlfl6 lrlmceldl fellefe itini· 
ıe ıelcli dejll mi ••lfm·· Hayır 
ban•m••• .._ bilcUliml bilirim.. 
Bqka pye aklım ermeı.. Celil 
hlıuet ediyor. Hiui1atam beni 
.ıaatmas.. •• 

ıc.,..... - Peki.. Neden 
blllpnm? lababa nedir balra
yma ? •• 

Celil - C..W.. anne bırak 
fU çdpu.. O ııe siylediğini 
hilmiyor.. lptiyonma değil mi? 
Ortada fol yok, _JUDllırta yok.. 

Havdan - Fol yok, JUmurta 
mı yok ••• Beni aldabmyor musun? 

Celll - Sen deli misin Han
dan? Yoka beni mi delirtmek 
iltiyornn? 

Handan- Yemin et bakayım 
alclatmacfıtma ... 

Celil - Aman Yarabbi .• 
Mahkemede miyiı. ? Bana lilzum 
bUe glhnem •• 

Handan - T abil.. Girdin mil 
korlmyonun itte.. Beni tatmin 
için en klçlk bir zahmete bile 
btlanımyor1Un ••• 

Kaynana - Otlmn.. bari 
yemin ediver de kurful.. 

Handan - HaJll'.. Hayır .• 
Bin rica ifa yapacaku iltemi
yorum.. 

Celil - Peki ~ ba
kal••.. Handan vallahi billAhi 
Mili aldatmıyorum.. ipe, arzunuz 
ifa ectildL. Y&reğiDi& mnsterih 
oldu mu? 

Handan - Yalan yere ye
min ettikten sonra.. 

Kaynana - A... Bu olur şey 
değil .• 

Celal - Hoppala.. (beraber) 
Kaynana - Kızım sen ken

dini papacu blJllte okut.. Artık 
bu derecesi akıllara arar ... 

CelAI - Sana llylememiı mi 
idim anne. Bu glbllerde 4-fandan 
çekilmez bir hale geldL Pek titiz, 
pek muvueneaiz oldu diye. 

Handan - Ya.. Demek ki ana 
oiul yalnız kalınca b.P ... verip 

aleyhimde konu111yonmauz öyle mi'i 
Kaynana - Hayır yavrum seni 

çekiıtirmiyorduk .• 
CelAI - ( T ~rs ) Senin bu mü

nasebetsiz kıskançlıklanndan bab-• 
sediyorduk. Hem seninki kıskanç
lık değil, baatalık •• Seni bir sinir 
hekimine, Hlaeyia Kenana g6tü
rüp göstermeli.. Vaktile bir ilAç 
versin. Bu gidişle ya kendini yi
yeceksin, ya beni. .. Biliyor musun 
anne, kendisini aldatbğımı nere
den çıkardı? 

Handan - Kendine yardımcı 
anyonun değil mi, ~a bil ki ben 
yamyam deiilim.· Kimseye uldı
racak deli de cfetilim, uıl ıiz 
ikiniz ana ota! beni umma almıı 
aaldınJor....-. . 

Ka,...-Ne? Bana Nk kızım. 
• b3m k6pek değ11iz.. Sen 
bir parça ağzıDı topla -bakayım .. 

HaadaD - ( Btlfıtwalc ) Ne 
batmyonmauz lumunanlie ben 
Iİle klpelr eledim mi? 

Celll - Aaaaa yarabbi Handan 
teni lflden hiç tahail, terbiye 
.... , lair kadın demez.. Şu 
~ balı.. Ayıptır •• Senin beıa
bma ben utan11orum •• 

Handan-( Aflıgo.rak) Ne? 
Şimdi de ben utamlacak, terbi
yem bir kadın mıyım? 

Celil - Mejer belan kıs
kandı mı ne talıai), ne terbiye 
on para etmiyormut·· 

Kaynana - Öyledir yavrum .. 
SeHD ve laskanan kadınlar için 
11Dd farka 1oktur .• 

C o .. amı U flnel ıaytada} 
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MUHTEŞEM GALA olarak 

• HARUNÜRREŞIT • 
MAjlK SiNEMASINDA 
Buır&ne kadar vllcuda ıretlrllea operalana 

en ghell, en ııeaırin ve ea cadbldlr. 
Nevyork METROPOLiT AIN OPERASININ 
illhf muırannllerfnden mefhm tenor 

8 Yazan: )#ı. 1'- - ALEXANDRE GRA Y 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
ve lltlf ve tatlı aeall BERNICE. CLAIRE 

tarafından taırannl edllmfı 

ALEV ŞARKISI 

Znbeyde, kısa bir mnddet 1 
zarfında bu iti bitirdikten sonra 
geri geldi, bpkı kllelerin ve 
halayıklaniı yapbğı gibi secdeyi 
andınr bir rtıkü ile kocaımın 
lnünde etildi : 

- Muganniyeler, rakkaseler 
hazırdır. r ermamnızı bekliyorlar. 

Harun, hafif bir tebeis&mte 
teşekk&r ederek ricada buipdu: 

- Emredi.ıiz, gelllnler. Sn de 
Melike me•kilni iıgal etllniz. 

Şimdi teganni bllflainıtb. 
Bny&k ve knçlk hacimde daireler 
( Defler ), dlldlkler, neyler, utlar, 
tamhorhar, teflarlar, reak renk 
kollarda çılgın i.latiıazliıırla gtl
'lyoi'lar ve hazan da ağlıyor
lardı. Hepsi ayni ı.k elbUe 
'iyen rakkaseler, açılıp ltapaaan, 
Jayılap toplanan bir tep kumaş 
,.bi dağıhyoft&r, ltirlefiyorlar; 
yabyorlar ve kalkıyorlardL 

Nasp, Seaat, lıezeç deni
len n~ ezki, biri1'iriai takiben 

tanendelerin ağzında biitün rik
at ve hayatiyetlerini huluyor

clu. Arasıra "Hada'" ismi ve
rilen en eski arap napelerine 
'~iliyordu. O vakit, develerini 
rd•n çobanlar - zerre zerre 
jtar~arak toprağa yayılaut 
•teıli güaefİ andıran - kuıan 
kumlar ilattınde bot bir bayatın 
tespit olunamıyan lıuaranlannı 
haykıran sesleri salona doluyor 
gibi oluyordu. Bu busranh 
sesi, hazan - kumlara ıöi•ü-
nli yulıyu buit çadırlara 
kapanmıt sevgililer için iştiyak 
ıerennilm eden - çöl çocuklarının 
feryadım temsil ediyordu. O va
kit, oynıyan, çalan, s6yliyen vo 
ayakta duran bltttln kızlar, suki 
o feryadı ifitiyorlarmlf ıibi he
yecanlı rqeler geçiriyorlardı. 

Gözleri, çıplak ayaklardan 
yarı açık göpslere, dapuk saç
lara, kırmızı dudaklara, al yanak
lara dolaşıp duran Harunürreıit, 
mlitemadiyen nebiz içiyordu; bir 
ralık Zübeydeye eiildi: 

- Allah, dedi, Sait bin Mis
haca rahmet etsin. Bütiin Arap 
milleti musiki zevkini ona med
yundur. 

Filhakika Acem muaikiıi ~ 
liioil ve aletlerini araplıja nakle-
den bu adamdı. Ondan evvel 
araplann tqunisi mahdut, AZ• 

lan da basit lclL Bitin Ceziretlll
arap, def ve cltldtlktea bqka bir 
py bilmezdi. ve arap •imai 
ibticlal bir pide inhiur ederdi. 
Sait bin Mishaç, onlann musiki
.ani dlaeltti, tamburu ıetircli, neyi 
ıetirdi ft tlfteleri bestelemek 
uullal tamim etti. 

Zlbe1de, clalpadı. Kocuuun 
laalayık ;.galrlanada dol.fan ka-

BugtlDalqam 
Saat 21,30 da 

AKIN 
Destan 

3 perde 

Faruk Nafiz 

in•IEl.lftJI 
· ~ ~ 

l ıııı I 
Ullllll 

RAŞIT RİZA TİYATROSU 
Bugün akşam saat 21.30 da 

LOKMAN ZADE 
Vodvil 3 perde 

rarsız ve püriftiha bakıtları içine 
ezginlik getiriyordu. Onun Sait 

bin Müshaca rahmet okuması 
, 

lizerine ilıtiyarsız mırılaandı : 
- Allah, Abdlilmelikin otlu 

Süleymana da rahmet etsin ! 
_ ( Arkuı var ) 

melodram fimlnde rayet hlHI tablolar, bq 
döndiiritel mualld - Feerlk baletler - 120 
kltiden mlrekkep MUAZZAM BALALAY
KA· 291 kltldea mlrekkep HEYETi llU
GANNIYE vardır. Tablt renld.tnde tama-

- - men reıaldl olan ba llklU, tarklh ve danalı 
muhtetem filmin mizansenleri 1,000,000 do1ara malolmuttar. Mevzuu Çarlar aaray• 

lannda batlayıp bir Prens Ue bir halk kızı aruında geçea •tk maceralarlle bltaa 

bulmaktadır. 

Bu akşam 

SiNEMADA 
Bir qk ve sergüzeşt ıaheseri olan 

CAMBAZHANE çocuGu 
mükemmel filminin takdimi milnasebetile FEVKALADE GALA 
Bu film, alrk aumaralanaı b6yük bir maharetle icra eden 9 r:ıtında artl8t 
FRANKIE DARRO tarafaadan tem.ti edilmektedir. Bllhaaaa bat d8ndllrtlcll 
ÖLÔM KA YMALARJ numaraları tayanı temqadU'. Dlfer mlıne..Weri ı Dilber 

Ye •ethur yıldız HELENE COSTELLO ve g&.el JOE BROYN. 
Culbeli - HiHİ - Heyecanlı ve mUhim bir fllmldlr. 

Perde aralarında zengin varyete numaralan. 

JEAN MURAT ve KATHE DE NAGY 

M ELE K SİNEMASINDA 

Japonya - Amerika Arasında 
rebe Çok Yakındır! 

Muha- Monte Garı o Bombalar Altında 
nam şaheserlerinde kendilerini alkışlamağa gelen halkı seYinc:lirmeie 

birkaç gi1n daha devam edeceklerdir. 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 
Japonyada görülen harpçu 

zebniyetin bir sebebi de Ameri
kanın Çine karşı gösterdiği 
hayırhahane alakaya bir m
hayet vermek ve tahammül 
edilmiyecek bir mt. ydan okuma 
önünde Amerikanın yapabileceği 
müdahaleye mini olmaktır. 

japonyaya haddini hildirmek 
i~n en iyi çare, Şarktaki ferag 
kahul etmez ticaret hakkrnuzdan 
dolayı eğilmez bir irade göster
mek, büyük Okyanusu haksız bir 
hakimiyetten muhafaza ve Çinle 
olan tabii ve her suretle şayanı 
takdir milııasebetimizi muhafaza 
etmektir. 

HAIA Vesika Bekleniyor 
Cenevre 10 - Cemiyeti Ak

vam Meclisi Çin - Japon ihtilafile 
meşgul olmak üzere yeni bir 
ictima aktetmeden evvel 3 neti
ce veya vesikaya intizar edecek
tir. Meclis bllyük devletlerle 
Japonya arasındaki müzakerelerin 
neticesine, Şanghay vekayii hak
kında Japon ve Çin vesikalarına 
istinaden hAdisata ait bir izah
nameye ve cemiyetin Şangbayda
ki fevkallde komisyonunun yeni 
raporlanna intizar etmektedir. 

Masa Başında ... 
Cenevre 10 - Çin mümesaili

Dİll talebi herine Cemiyeti Ak
vam Meclisi dtlo saat 18,30 da 
toplumlf, eneli Çin mlmeuili 
Y ea'i, sonra da Japon mime•ili 
M. Satoyu diaJemiıtir. Bu celse
DİD pyanı dikkat safbase, samiio 
meYldinde bulunan halkın Japon· 
ya aleyhinde nümayıı yapması 
ve bu nümayİfİn tam M. Sato 
Şanıhay vukuatından bahseder· 
ken wkua gelmesidir. Celae, on 
ikiler komitesinin içtimamı müte
akıp bqlamıfhr. M. Yen bilhassa 
fUDlan söylemif tir: 

2 Şubat celsesinde Büyük 
Britanya mümessilinin söyledik
leri feci ve meı'um bir surette 
tahakkuk etmiştir. Çin arazisinde 
muharebeler devam etmektedir. 
Japonlarm askeri hazırlıklan teh· 
ditkir bir mahiyet almıştır. Her 
gün daha fazla Japon kıt' aları 
Şanghaya çıkanlıyor. Diğer ta
raftan onların Mançurideki lıare-

ketleri de Harbine kadar uzuyor. 
Bu taarruz siyasetinin durdurula
cağına dair ortada hiçbir alamet 
yoktur. Japon kuvvetlerinin, di-

Şehzade başı F erab sinemada 
Bu gece tam 9 da veda mlisa

mueleri varyete. sinema, tiyatro. 

ğer ecnebi kuvvetleri kumandan- Bugiln matine olarak •aat 18,30 ta 
ları ile anlaşma neticesinde ka- Fransız Tiyatrosunda 
raya çıkanldıkları iddiasımn da Methur piyanist (Arthur Rubinatein) 
doğru olmadığı anlatılmıştır. Çün- tarafından yegane bir konser veri-

ki Japon ceneral konsolosu, as· =le=c=e=ld=i"r=. = = = ======= 
ker çıkarma bidisesiniı\ mes'u- kabul ediyoraa. Bu b.t bitaraf 
liyetinin Japonyanın fizerine devlet memurlarının hontrolü al-
almışhr. tınd& bulunacaktır. 

Bu gibi hallere müsamaha Fakat bu memurlann ve sa-
edilemez. Devletlerin bulduğu lihiyetlerioin orada tayin edil-
formülü de Japonya reddetmiş- mesi bir zarurettir. Çilnki Ce-
tir. Bugiine kadar bllytik bir miyeti Akvam, Cenev,rede bir bü· 
itidal gösterdik. Fakat bunun küm verbilmek için llz&m olan 
bir haddi vardır ve hiçbir millet vesaite malik değildir. 
bundan daha ilersine gidemez Yeni Japon filosu kumandam, 
ve milli mevcudiyetini tehlikeye muhasamatı nihayetlendirmek için 
koymadan, Çin, daha fazla fera- zaruri talimatı hamilen Şangha-
gatte bulunamaı. Zaruri görü• ya hareket etmiştir Ve halka 
nürse bütün Çin milleti ulvi ve d6nerek: 
son bir fedakarlık yapacakbr. Bu izahatımın sw tatmin 
Şimdi Çin, Cemiyeti Akvama edeceğini ümit ederimi demiftir. 
müracaat ediyor ve onu, Cin Bundan sonra Çin murahhası 
toprağmm müsellih kuvvetlerden M "d b ha • /. 
temizlenmesi imkinlarma dair ançurı en a etmlf, apon 
beslediği fikri açıkça söylemeğe murabhaşı cevap vermiı, ngiliz 
davet ediyor. Hariciye Nazın vaziyeti hulAsa 

Tabll ve betert bir fllcla habraa 

İCDAN AZAB 

fdmlala pael aen:uuau tetkd etmekted 
iyi r•tıyan ( Bon Vlvaat ) Musallat 
(l'obaede) vualre büylk eaerleıi tercü· 

me edea bllyllk trajedlyea 

HARRY BAUR'un 
tema111 muazza•ıdar. Ba,tk aktlrll 6.1-
mibuld cumart..ı alsp ........ n IW...a 

ARTİSTİK 
aineauanda .. eeekalnlıı: 

Japon Murahhası Söylüyor eylemiı ve Meclis Reisinin fU 

Ç J 
sözlerile celse nihayetlenmittir: kon mınbkuına alacamru ve bu 

in murhasına apon mü- o· 
mesaili M. Sato cevap vermit. "Daha şimdiden ilk bir rapor suretle bir miitareke yapmaya 
bilhassa Çin murbuınm Mançu- ahnDUfbr. Bu rapor, vaziyetin amade olduğunu bilclirdirdijini 
rideki Japon kuvvetleri bak- zannedildiğinden daha kanıık kaydetmiştir. 
kında s6ylediği rakamlara olduğunu gösteriyor. Usullerimiz T k da T lebe N . leri 
itiraz etmit ve Şanghaydaki biraz uzundur. Fakat azayı, hi- O JI 1 Dmayıf 
konsoloslar raporunu ıabit g6s- dis olan vaziyet hakkında kanaat Tokyo, 10 - Tokyo darll-
termittir. verecek mahiyettedir. Ayni za- fünununun radikal talebe.U.dea bir 

M. Sato, beklenen raporlara manda bu uauUer, tarafeyn tici- grup, "emperyaht nlmayiflere 
intizaren fazla birfey llylemiye- dete milracaat etmekten vazıeç- nihayet yerhHsf,. gilti cftmleleri 
cepi beyan ve Japon hiikWDe- medikçe müeuir olamaz. Çinde baYi heya•ameler dajttmlflar n 
tinin Şaarbayda mubasamaya bitaraf mmtaka ihduile heqef şiddetli nutuklar .ayle ..... 
devam etmekte bir menfaati balledilmq· olmıyacakbr. Fakat 
1 d .x.. k d ım· ı· clla ild&rllmllf olan maliye 0 m• 1a••1 ay e 1f ır. mecliı, bu .... -ın, yalmz bu neticeyi Nü · Ba 1 ... naanaın btleclildiji •allah 

mayı' ş ıyor elde etmit o1.. bile ....ıctini bOlf gitmeie bqlamıılardır. 
Bu _,rada, meclia müzakere- geçirmit olmı,-aeaktı " di dink kati 

sini dinliyeo halk nilmayif yapmıı Bir IUtareke Haberi Bu bl ·se 
1 

ve w yalan ,, diye bağırmlf)ardır. hadisesinin akıülAmelidir. Tllle-
Reis M. Pol Bonkur elindeki Vaıinıton IO - Uzak Şark- benin mubarrildemden 28 kiti 
çelip vurarak s&kOt edilmeaini ta ki Amerika filosu kumandanı, tevkif edilmiftir. 
istemiş, bu sırada M. Sato da Bahriye nezaretine bir rapor ~ h d F A k . 
biraz fatırmış bir halde halka göndererek yeni Japon deniz yang ay a ransız s en 
dönerek şunları söylemiştir: Bizim kuvvetleri kumandanı Amiral Şanghay, 10 - Fransanın 
ef'al ve harekihmıza daima has· Nomura'nın, Çin kuvvetleri, Şa- Valdek Ruso Amiral gemisi bir 
mımız sebep olmuştur. Biz, Şang- peyin 32 kilometro gerisine çe- tabur piyade askerini hamilen 
hayda, bir hatb fasıl yapılmasını kilirlerse Japon kuvvetlerini Han- buraya gelmiftİr. 

JEANNE HARLOW BEN L YON JAMES HALL tarafından temsil edilen 

CEHENNEM MELEKLERi 
15 k111mlık ( tamamı birden ) muazzam ve muhteıem film 

O P E R A ve A R T 1 S T 1 K 
Sinemalarında emsa i görülmemiş parlak ınuvaffakiyetle rle devam ediyor. 

Y arıu saat 10 1-2 matiueleriade umumi duhuliye 25 kuruıtur. 
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Bir Lnun Hatıra Defterinden : 

H 
llalıatriri : BIKAYB 

Bu Sütunda Hergün İNLERİN İÇ YÜZÜ 
Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar Na1cı1i: Esat Ş. 

BiRİ ÖLOMONl>EN SONRA iFŞA EDiYOR 
"Gençlik,, 

CereJa 
kılmaz. 
tinde 

-1-
ea,ıangıç 

"esi teıriniunisinin bi
' Osmanlı saltanatanan 
c1ribidir. O f{in, Büyük 
clisinde mühim merasim 
tmiş ve bu tarih - yt
rımaz bir kanun şck

... bit olunmuştu. 
~ 

338 ~nievvelinin son gün-
lwinde b layıp bir teşriniaanide 
bimq ol D mlizakere sahneleri, 
biitiD cıh lD tarihinde misli nadir 
görilen vukaek m:ııuaralardandır. 
Twldt~ t n mcf ahiri meyanına 

&İrmİf an bu müzakerelere. o 
günleri kutsi heyecananı bir 
dau ) mak için, g6z gezdir
mek is. t riz. Bunun için de o 
mibak eri istilzam eden mllte-
kaddim Yak'aları hatırlamak 
Mecbu tiadeyiz: 

An unun ta göbeğine süo-
ribln apıştırmak istiyen düş
m-. .şkumandanlığm Gazi 
tanfm ' ' derulıde edilmesi üze
rine ~ ğustos 337 tarihinde 
yaman l r sille yemiş ve ı 3 Eylul 
337 d akaryanm garbına çe
kilmek t rannda kalmıştı. 22 gün 
Ye 22 ce devam eden bu bü-
yük me me, Ankarada temeli 
ablmq n yeni Tftrk Devletinin 
bütiia yaya gösterdiği ilk tü-
mulll \ c ek kafi varltk hamlesi 
idi. 

lf 
O • ·· ... denberi Avrupanan ve 

Ameri ııı gozu Sakarya kıya
lanna i fip kalmıştı. Şu veya 
bu mil ele mensup olup bllyiik 
harp sı 8ıoda birer suretle şöh
ret k.u.a.nml.J olan ceneraller, 

bütan l eşeriyetin mukcddcratını 
zekiları a bağlı sayan namdar 
diplomn''ar, çeşit çeşit mülaha
zalar )i - r- •erek, renk renk bü
k6mler tefevvüh ederek Tftrk 
dehasını, Türk vatanperverliğini, 
Türk fedalcirlığını ve Türk az
mini ıahsında temsil eden büyGk 
kumandan Ye büyOk siyasinin 
p1bluıw ıczmiye savaşıyorlardı. 

* 
Tam bir sene bu tahminler 

de nam etti Ye tam bir sene me -
dclli dünyamn gözft, Gazinin kı
lıau asılı kaldı. O kılıç, nihayet 
26 Ajusto sabahı 338 Kocatepede 

1wundan sıynldı \le şuurlu bir aleY 
haline inkılip eden aamadani bir 
tfmlek gibi siperleri yıkarak. 

ordalan yakarak uzandı, uzandı, 
Akdeniz kıyılarına, Marmara aa• 
billerine kadar indi, .. Nihai zafer" 
denilen büyük mucizeyi doğurdu. 
Yiae o şimıek, siyaset dlhi•i 

saydan b"rçok çahmh çelebilerin 
beyinlerindeki çapakları sildi ve 
bir tnrlü kabul etmek istemedik
leri bil) ük hakikati, Türk Un ya· 
pmak hakkım ve kudretini ken
dilerine g5aterdi. .. 

Anadoluda bu melbameleri, 
Ye mucizeler cereyan edip du
rurken lstaobulda da bir hnka. 
met karikatllril vardı. Bu mu
bra hGkümetia göın limandaki 
yab fi dritnotlann korlmaç 
toplmma ve elleri de o topa.. 

dan - sözde kuvvet alan • siyui
leriu eteklerine sanlmlflı. Necat 
deği1. fakat mialcin bir bayat 
temin edebilmek için: tezelli\liin 
~er nev'ini irtiklp ediyorlardı. 
lngiliı: Mnhipter Cemiyeti ve 
Hürriyet ve hilif Fırkası namı 
alt ında vücut bulmut görilnen 
bir takım süfli teşekküllerde bu 
hükumetin yardal<çıhğını, daha 
doğrusu yabancalarm dalkavuklu
ğmıu yapıyorlardı. 

26 Ağustosta ilk kuvvetli 
huzmelerini göstererek 30 Ağus
toscJa eşsiz bir ibtitam ile tarihin 
sinesinde teresaüm etmiş olan 
ufer güneşi, başta Vahideddin 
olmak üıere, bütün bu avareleri 
alıklaştırdı. Oular, ebedi bir 
zulmete al1şmışlar ve kara bir 
ha)·at için nefislerini tavtio et
mi~' erdi. Tıpkı yarasalar gibi 
geceniu koynunda yaşamak ve 
karanlıklarda kanat çırpmak is
tiyorlardı. Tllrk milletinin ya
rattığı nur, gözlerini kamaştır
mıştı. 

* Babıali, itte bu .enemlikle 
zaferin terefinc ortak olmak 
istedi. Y arasalığım unuttu, göz
leriui hakikate kapıyarak sulh 
müzakerelerine iştirak etmek da
vuana kalkıştı. Bu yarasalığm da 
ferkinde bir şeydi. Hem nura 
diifman olmak, hem o nuru 
balkedenlerle bir hizaya gel
megı istemek cidden gülünç 
ve cidden iğrençti. İşte Büyük 
MiUet Mecli indeki l teşrinisani 
338 müzakereleri bu iğrenç zih
niyeti, bu küstah cür' eti kökün
den kurutmak için cereyan et
miştir. 

S ltanatm ilgasmı intaç eden 
müzakereler, 30 teşrinievvel 338 
de başlamıştı. O gün u birçok 
hatipler birçok sözler a&ylediler. 

Damat Ferit devresinden sonra 
Tevfik Paşa perdesinin açıldığım 
ve bu perdeyi açanların idrakten 
mahrum, vicdandan mahrum ol-
duldarıoı beyan ederek bu 
adamlara lhım olan kanani 
muamelenin yapılmasını talep 
ettiler.,, (*) 

* Yine o gün : " lstaobulda hü-
ktmet nam ve ııannı takınan 
adamlarm ,, " hiyancti vataniye " 
kanununa tevfikan tecziyesine 
dair ., takrirler okundu. Nihayet 
"Osmanlı 1mparatorluğunun mun
kariz olduğunu, yeni bir Türkiye. 

Devletinin tevellOt etliğini, hiki
miyet hak kınan - T eşldlab Esa
siye Kanunu ile - millete ait 
bulunduğunu ,, ifade eden •e 
seksenden fazla imza taşıyan bir 

' takrir verıldi. 
Bu takrirler, teşrinisani 

338 de Teşkilatı Esasiye, Şer'iye 
ve Adliye Encümenlerinin bir 
araya gelmesile vücut bulan he
yette tetkik edilecekti. Milli, 
tarihi ve pek ulvi maksada göre 
meselenin snratle bal ve intaç 
edilmesi liıımdı. Gazi Hazretleri 

t•J " ., !tareti erua•clekl clmleJer 
Gai Hauetleriala bl,tk aatuldenlNIH 
.,... alta•fhr. Bu.da• ...,. a,.ı ltaret 
4alalliade sMl•Mk ca.laler •• --4a• 
-.kt•"-ık. 

-2-

~•ziyeti yakından ~c bizut takip ' OünkU HikAyemizin Hulasası 
ediyorlardı. Antnyo on •kiz Japada bir aan-

daleı çocuaudur. Baba.mm san-

. * Uç eacümen, bir odaJa top- ı 
landı. Müzakere başlada. • Şeriat 
enciinıcnioe mensnp Hoca Efen• l 
diler, hillfetin saltanattan münfek 
olamıyacağsnı maruf safsatalara 

1 

istinat ettirerek iddia ediyorlardı. 
Bu müddeiyatln cerh ve nakzinde 
serbest idarei kelim edenler, 
ortaya çıkar görünmüyorlardı. 
Bu tanda müzakerenin maksut 
olan neticeye iktiranına intizar 
etmek beyhude idi. ., 

daliJe be~ fnriliz seyyahtnı ırz
diriyor. Dört tanesf, her inıiliz 
seyyahı gibi, Anlon1onun ıev

medigi tipte insanlardır. Fakat 
~ir tanesi, barikulide gGzet bir 
lnl'ihz Juzı, Autonyo nun kalbini 
bir anda aIUist ediyor. 

Gazi Hauet!eri. niha)·et. müş
terek eacumen reisinden söz 
aldılar, önlerindeki sıranın Oatüoe 
çıktılar, )'Üksek sesle 'u beya
natta bulundular: a 

" Hakirniyet ve Saltao.ıt, hiç 
kimse tarafından biç kim-
5eye " ilim icabıdu- ., diye 
müı:akarc ite, münakaşa ile 
•erilmeL Hakimiyet, Saltanat, 
kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. 
Osman oğulları zorla Türk mille
tinin hakimiyet Te saltanatına n
zıülyet olmuşlardı. Bu tasallutla
nnı altı asırdanberi idame eyle -
rnişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu 
m!.itecavizlerin haddini ihtar ede
rek Hakimiyet ve Saltanab kendi 
eline bilfiil almı~ bulunuyor. Bu, 
bir emrivakidir. Mevzuubahs 
olan millete saltanatı, hakimiyeti 
bırakacak mıyrı, bırakmıyacak mı
yız meselesi değildir . Mesele, 
zaten emrivaki olmuş bir haki
kati ifadeden ibarettir. Bu, behe
mehal olacakhr. Burada içtima 
edenler, Meclis ve~ herkes, mese
leyi tabii g örürse fikrimce mu
vafık olur. Aksi takdirde yine ha
kikat usulü dairesinde ifade olu
nacaktır. Fakat, ihtimal, bazı 
kafalar kesilecektir ... 

Gazi Hazretleri, milletin duy
gularına ve dileklerine tercüman 
olarak bu hitabeyi irat ettikten 
sonra meselenin ilmi clbet.Uıi de 
iıah ve tenvir ettiler. Bunun üze
rine müşterek encilmen, kanon 
IAyibasmı hazırladı ve bu layiha 
meclisin ikinci celseainde mUza
kere edilerek mllttefikan kabul 
edildi. 

Artık Osmttnlı Saltanatı yok
tu. Türkiye Devleti •arda. Bina· 
enaleyh Padişah olamazdı. Babıali 
olamazdı, Sadrazam olamazdı. 
Fakat bu hakikati kabul etmek 
onlar için mftfkllldü. Milletin ka
nun şeklinde ifade olunan arzu
suna, ıaltanabn ref •e defedilmit 
olmasaaa bir tnrln akal erdiremi
yorlar Ye bucalaJlp duruyorlardı. 

Saltanabn ilgası kanununu 
y~pan büyük kuvveti, o kanunun 
hükmünü saltanat bulyalllfta ya
pışıp kalanlara anlatmakta da 
bittabi gliçllik çekmezdi. Nite
kim muhteşem bir i.şaretle o 
avarelere saltanatm gömüldüğü 

me.:arı gösterdi, istiyenler onu 
takip edebilirler 1 dedi. 

Babıali, işte bu işaretle ka
pandı, sadrazamlık yine bu ip· 
retle göçtü ve güzel lstanbul, 
diğer aziz beldeler gibi, yaraaalar 
elinden ebecliyyea kurtatdu. ( 4 
tetriniaani 338 ) 
{ille tef rikagı hekleginiz J 

Kendi kendine ça111ıyor, dü
şünüyor, kalbinde birdenbire do

' ğan bu hislerin sebebini arıyor
f du. Antonyo onun kızıl dudakla

nnm tatlı inbinalarmı, muntazam 
ı batlarile layemut bir san'atkir 

elinden çıkma~ mermer heykeli 
andıran boynunu, ilihi vücudunu 
aörmek kalbinin csrarıru okumak 
ihtiyacı içinde kıvranıyordu. 

l 
Bu anda babasanm kendisini 

1 

çaiırdıj'ım duydu. Yerinde doi
nıJurken mırıldanıyordu: 

1 

- Albergo Reyi •. Fakat ben 
oraya gitmiye cesaret ~demem •. 
Ne söylemeliyim?. O zengin 
ve kibar bir kız, ben ise bir 
balıkçı oğluyum .. 

Yemeğe oturdukları zaman 
babası ( Sarelli ) nin cana sıkıl· 
mıştı. Söyleniyordu; 

- Bu İngiliz seyyahları biç 
para vermediler. İnşallah paskal· 
ya1arı iyi geçmez.. iki saat efen
dileri. gezdir ve sonra... Sarelli 
yumruğunu masaya vurarak ilave 
etti; 

- Eğer bugün ~ok ifim ol
masaydı ( Albergo ) ya giderdim. 

Antonya bunu duyunca bir
denbire kızardı. Ve: 

- Baba ( Albergo ) bura
dan çok uzak mı? Diye sordu •• 

Sarelli: 
- Ta tepede.. dedi. Lakin 

sen de gidemezsin. Tamir edi
lecek dört balık ağı var. 

Çocuk ısrar ediyordu : 
- Ziyana yok onlan da ya

panm.. Hem lngiliz seyyablan 
zengindirler, belki yirmi lira 
verirler. 

İhtiyar balıkçı kaşlannı çata-
rak haykırdı : 

- Ben onlardan otuz lira 
alma.uam aptalım.. Hem öğleden 
akfama kadar bu kadar sıcak 
zamanlarda ha t 

ikisi de susmuşlardı. Sokaklar 
derin bir seaizlik içinde uyuyor, 
denizin llzerinde uzaklardan yu-
ftl'lana, yuvarlana gelen kOçük 
dalaalar kumaala yayabyor, sahile 
Mrilmit balık ağlanoı 11labyorda: 

Çocuk göderini 1an dolu 
.prap kadehine diktı Ye : 

- Bagllnkü deniz gel!İntisi 
çok glzeldi diye mınldanarak 
sofradan kalktı, odasına çıkh. 

Hayatının Oç büynk devresi 
Birincisi çocukluk ! ikincisi ser
gtlzeşt ve bu Uçüncüsü de hep
sinden mukaddes ve tatlı olanı
d1r ki o da ... 

Yatağa girdiği zaman yanak-
ları kızarmış, başı sert bir yastı
ğın üzerinde arkaya düşmüştü. 
Gözleri siyah pancorları yarı 
açık pencereden karanlık odaya 
aüzülerek, beyaz duvarla pence
reyi şeffaf, mavi bir Wlle biribi
rine bağbyan mehtabın ziyalarma 
daldı. Diiş6ndü : Kibar ve zen
gin bir kız bir bahkça çocu
tunu sevebilir mi ? 

Evet bu kadar hArikulade ı&
'lel birisini snmek.. ft onan 

tarafandan sevilmek.. bu ne 
suz bir saadetti. 

Nibayet genç balakçtaıa 
rilnıiş ve titriyen dudakla 
dan saatlerdenberi a6ylem 
korktuğu birkaç kelime mml 
gibi çıktı: Seviyor ve seTiliy 
rum! .. 

Ertesi sabah çok iş .. arda. 
Antonyo saatlerdenberi sahil 
kızgın güneşin altmda otunıyol'ı 
yeilcenJeri, a;tan, balatlan ta 
etmek ıçın uğraşayordu. 
makine 6atile yapılan İf" 
ler gidiyor, yer~ne 
lacak itler geliyor ve mah · 
parmaklar aüratle ifiiyordu. Ge 
balıkçı birdenbire geçen gecf 
kendisini ubaha kadar upt• 
yan hayalita blr daha dalda. 

Ben onu bir daba g&ebite.ı 

cek miyim? Evet autlerce onur 
la beraber sandalın içinde batu
naa, oaun •esini dinli yenler, tatil 
tcbessilmlerini seyredea. ipek 
saçlarının menckıe lcokman.a 
kokhyan ben değil mi idim 1 
Eğer bunlarau h\!psi bir rOJ& "" 
hiç ise, güneş, deniz ve bayat ta 
hiçten daha fenadır .. 

Sarelli uzun uzun dllfündüktell 
sonra: 

- Hemen hazırlan git dedi. 
Fakat yollarda serseri gibi do· 
laşma.. ÇOnki biliyorsun çok 
i'imiz var. 

Cebinden çıkarttığı bir kartı 
masanın Ostüne attıktan sonra 
ilave etti : 

- Bunu uıuo borlu adamlar
dan birine verirsin. Çok rica 
ederim dünkü gibi nazik davran .. 
Sakın kabalık etme •. 

Sarelli btmü s6ylerken göz· 
leri duvardaki kalın meşin kam
çıda dolaşıyordu. Antonyo: 

- Peki baba ben gidiyorum 
diye kalktı. Tavan arasındaki 
odasına çıktı. Elini yeleğinin ce· 
bine sokarak küçük bir anahtar 
çıkardı. Ve yatagının başucunda 
duran kumbarasını bununla açta. 
içinde bir kaç seneden beri bi· 
riktirdiği on üç lira vardı. Ba pa· 
ralar1 p:ıntalunun cebine koyu 
ken memnun glllüyordu. 

( Arka11 var » 

Klübümüze Aza 
Yazıldınız Mı? 
llbhaGala -rezatlol yaba&.&a lak .... mt 

"Son Poata Klibi,. .... 
den rüoe mektepliler ....... 
da f6hı-et bulUJor. Her 

SiE ldllbe aza yanldaaa 
mı? Rozetimizi alıp yaka
nıza takbmz mı? Aba ... 
mua, acele ediniz, au ,.. 
zıhmz ve rozeti..ai aluuL 

Bu sene klüp azua içia 
çok güzel bedan ejlenc.
ler hazırlıyoruz:. 

Azalık şartlan fl1Dlard1r : 
1 - D6rt kupon getirip 

kaydinizi icra ettirecek n 
buna muhabil bir kart ala
caksımz.2-Rozet almak içia 
de kartınızla beraber d&t 
adet kupon getirmek kl
fidir. 3-lstanbuldaki karile
rimiz bizzat mftracaat et
melidirler. Taşradaki aza· 
mıza gelince : 

Onlar da ayni şeraite ti
bidirler. Yalnız kart için pullu 
ve adres yazılmış bir zarf; 
rozet için de 10 kunqluk 
bir J>Ul gönderilmesilbuadır. 

KIUbümllze : Bili idisna ve 
yalnı'l mekftp talebfllli 
ua olabilir. 
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il. A I T o,~"~:!. Şarkın Yeni Peygamberi 
• 

GANDI KİMDİR 
• 

Herkes Kendi Dini itikadının itikatların 
En iyisi Olduğuna Kanidir 

-91-
Hintliler ile müslUmanlar arasan· 

da hakiki bir dostluk mevcut olma
dığım daha Cenubi Afrikada iken 
anlamııbm ve aralarında bir it· 
tihat tesisini mümkün kılmak için 
zuhür eden hiç bir fırsatı kaçır
mıyordum, bu maksatla da Ali 
kardeşlerle münasebetlerime çok 
ehemmiyet veriyordum. Fakat 
bu münasebetleri takviyeye im· 
kan kalmadan kendileri hapsedil
diler. Bunlardan Mevlana Mehuıet 
Ali imkan buldukça bana uzun 
mektuplar gönderdi. Gidip ken
dilerini ziyaret etmek istedim. 
Müsaade alamadım. İşte bu sıra
dadır ki, müslüman dostlarım 
beni Kalkütada aktedilen müslü
man kongresinde hazır bulunmı
ya davet ettiler. Gittim ve davet 
llzerine söz alarak Ali kardeşleri 
kurtarmak ıçın müslümanların 
harekete geçmeleri liizJmunu 
mndafaa ettim. Bunu m\ite
akıp ta Ali kardeşlerin tahli
yelerini temin etmek üzere 
hükumet ile muhabereye giriştim. 
Ve bu sırada da halifelik işle
rinde Ali kardeşlerin yaptıkları 
roJleri tetkike başladım. Sarih 
olarak anladığım bir hakikat 
•ardı: Müslümanların samimi bir. 
doıtu olmak istediğim takdirde 
Ali kardeşlerin serbest bırakıl
malarım ve halifelik İ.fİDİn de 
halledilmesini temin etmekliğim 
lizımdı. Ali kardeşlerin talep
lerinde endişe edilecek birşey 
yoktıı. Esasen meselenin kıymetini 
tetkik etmek bana düşen bir iş 
değildi. 

Din işlerinde insanların kana
atleri yekdiğerininkinden farkh
dır ve herkesin itikadı kendisine 
göre itiktlarm en iyisidir. Esasen 
bu böyle olmasaydı dünyada 
muhtelif dinler bulunmazdı. 

Hidiıcyi bir defa daha göı
den geçirdim, evet Ali kardeş· 
lerin taleplerinde endişe edi· 
lecek birpy yoktu, diğer 

taraftan bizzat lngiliı Başve
kili bile bu talepltri nazan 
dikkate almayı vadetmiıti. Bina· 

enaleyh benim ıçm yapılacak 
ıey bu vaitlerin tutulmasını 

temin etmekten ibaretti. 

-Y evn1I, Si yast, Ha•· .... • .... "H.,, 
aaaot-.i 

idare · lıtaabul: Eald z 
• Çatalçııı... aolca~tg• 

Telefon latanbul - 2020J 
Poıta kututu: latanbul - 741 
Telrraf: lıtaobul SONPOST t\ 

ABONE FtATl 
·ı ÜRKİYE ECNEBİ 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 " 

1 Sen• 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

27\>ı) Kr. 
140.) ., 
80ı) .. 
300 .. 

Gelen cvra 1< g~ri veril ,1ez. 
hinlardan m !'uliıet alın.n.aı. 

Cevap lç"n m•ktu?larıt 6 ku·u,luı< 
pul iliv · lhı:no". 

_Adres d-:ğ .şti 1 n ~.i (2) <ur qt ır 

Sab.,pl~rl ....-., .. 

----
Dostlarımdan bazıları benim 

halife meseJesinde aldığım vaıi· 
yeti tenkit ettiler. Buna rağmen 

ben aJdığım vaziyetten hiçbir za
man mütessir olmadım. Bugün 

bile ortada bir halife meselesi
nin kalmamış olmasına rağmen 

müslüınnnlar mümasil bir işte 

yardımm11 isteseler hiç tereddüt 
etmem. Fakat hikayemi anlat
maya devam edeyim. 

Delhiye gittiğim zama Kral 
vekiline müslüınanların taleplerini 

Hz. Mı1hamn1edin 

anlatımya ve talepleri müdafaa et
miye kat'iyetle karar vermiştim. 
Fak.at Delhiye vardığım zaman 
benı'!1 konferansa iştirakim ıne
seJesmde müşkülat çıkb. 

[Mabadı yarınl 

lngilzler G--U-m-rü-·k-le-ri Arttıı ıyor 
Londra, 10 - Un1u111, lngiliı 

mahsullerile mamulatına karşı 
farklı resimler tatbik eden mem· 

, leketlerin mahsulat ve mamula
tından yüıde on nisbetinde fazla 
resim ahnması hakkında Avam 
Kamarası bir karar sureti kabul 
etmiştir. 

CülJbesi Satılıyor 
(Baş tarafı 1 inci uyfada J 

Cübbe beş milyon liraya sigorta edilm "ştir. Fakat hakiki kıymeti 
bundan fo.7.la ta'ımin edilmcl.tcdir. 

. Ci.il>be Londraya getiri ldıkten sonra büyük bir salonda teşhir 
edılecek ve Garp lslam Cemiyeti taraf .ndan büyük merasim yaptırı
lac.Jktır. B~ı merasime laalcal 59 bin kişinin iştirak edeceği tahmin 
edılmekled ır. 

Teşhir bittikten sonra cübbe şehı"r h" k lınlka şe ır ğezdirile:-e 
gösterih:cektir. 

-

Hiçten Bir-Ağız Kavga-
sının Pilançosu 

1 

4 Baş tnıafı 1 inci Ja)fada) 

Balı'c ı: azarında, Uileci soka
ğında ( 8 ) numara:ı dükkanda 
bahkçıl k yapan Salih Efendi sa
bahleyin dükinını açnl'ş. Ten· 
lesini takmış. Kar~ısmdaki dü-

kanda bal:kçılık yapan Aksaraylı 
Faruk ta kendi dükfmmın tente 
jpini Salih Efend.nin dükkll:ım:n 

i.ıstündeki parmaklığa bağlıımak 
istemiş. Samı Efendi itiraz etmiş. 
Faruk israr etmiş. Aralarında 

ufak bir ağız kavgası olmuş. Bir 

müddet sonra Salih Efendi balık 
almak i~i:ı Bahkhaneye gitmiş 
sonra bir kahveye girmiş arka
sından Faruk gelmiş. Burada da 
bir kavg:ı fas!ı geçmiş. Salih 

Efendi Balıkhanede işini gördük· 
ten ıonra dükkanına dönmliş.Onu 
Faruk takip etmiş, küfretmiş, 
mukabele görmi1ş. Kavga kızış~ 

mıf. Derken Faruk bıçağmı çe
kerek Sa!ih Efendinin boğaıma 

ve göğsüne saı: la~ıya başlamıt
Salih Efendi tabancas nı çekerek 
Uç el patlahuı~. DükAo komşu
ları koımuş ar, Salih Efendi bo
jazından ve göğsünden boğazla· 
nan bir koyundan akar gibi kan 
fıtkırdığ nı görm"işler. Uemen el· 
lerile yualnrı kapamıpar ve kan 
akn,asma mAni oJnıak istemişler
se. de muv~ffak olamamışlardır. 
Nılı.1yet "ık" ·· k' . d·· . ı uç ışı ıışmemesı 

1 --===::::-=~=-=-=-== 

ı Kagbolan 
~ 

, lızgiliz Tayyaresi 
Kahire 10 - Surye çö'ünde 

geçen cumartesi günü mecburi 
surette karaya inmiş olan 3 İngi
liz askeri tayyaresindcn ü~:irıcil
süC:lc bu'uomu~tur. içindekiler 
1ai vt aalimdir • 

iç.in ~alih Efendinin koltuğuna 
gırmı~, ve polisten istimdada baş
lamışlardır. Bir müdd t J e so ıra ge-
en polis'er Salih Efe d" . S 
J 

. n ıyı en 
Ol"J ha5lnnsinc, yüzu··n·· h 

J'f . . un mu te-
ı yerJen:H!en yaralan F k 
Ef d

. . an aru 
en ıyı de Cerrahp.. } . ...şa 1astane-

~ı ıe nak · ctınişlen.ir. Salih Ef d' 
f l k 

. e:ı ı, 
az a an zayı ettiği irh .. 1 ... _ 

t" y "" o muş 
ur. aralan boğazınd.ın ve 
karnmdandır. 

Lübnandll 
Niif us 
'lahriri 

Berut ( l lusuat ) _ Lübnan 
tahriri niifu ,u l>itrnişlir. Biilün 
Lübaan halkı ( 24 ) baat evlerin
den dışarıya çskmaınıflardır. Tah
rir csnasrnda fevkalade bir ha
dise olm:ıın:~lır. Şimdi tahrir ne
t.celeri tcsbit edilmiye başlamış
tır. LHbnanda takrH.>en bir mil
yon n fns tescit edilmiştir. Tah
riri nüfusta LüLnanda bulunan 
ecnebiler de dahildir. Aynca her 
oile dra<lından hariçte bulunan
lamı isimleri de cetvellerde gös
t~rilmiştir. 

• -
f'otoğra/ 1 ah/ili Ku?,_, 11 ı 

1 alıl .inlti ili c ı ııoc lal I' >" 11 1 1 

futojnfmııı .5 ade k A,'>O• • .>lr· 

li ... t • •o ıder .ıi.ı.. Folo}·afı 1 ~ - ,. •ır.ıı• 

\,ıbı.iir \ e iacJo ediJ cu. 

ııim, mc •• c < 
~eyı S.iP .ı 

. . 
cevı&O• • 

F11to. ·ai ın .1; 

e ece• 1111 

t·~ oır•f ? k ltMf3{) kurutluk ı' uı 
m ı 1ı •bi ind" 6ndl!r• ebllr. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

11 Subat 932 Persambe ' . 
lstanbul- (120!) metre, 5 ki lovat) 

18 gramofon, 19 birinci kısım ala
turka sız, 20 gramofon, Ajans ha
be leri, 21 ikinci kısım alaturka sıı, 
2! orkestra. 

Hc'Jsberg - (276 metre, 75 kilo
vnt) 20 Berlinden naklen konser, 
20,30 kilise duaları. 

Brüno - (341 metre, 36 ki lo.at ) 
19,20 komedi, 20,55 Pragtan n.ıkil. 

MühJaker- (360 metre, 75 kilovat) 
20,05 fı;koç şarkıları, 22,35 p.y;ıno 
ko:ueri. 

Bukreş - 1399 metre, 16 ki:ovat) 
20,40 lcor heyeti, 21,10 •enfoni. 

Belgrnt- (ı129 metre, 2,S kilovat) 
20 dolıtto; un tavsiye"eri, 20,30 radyo 
ork<'ııhası, 21,50 ak~am konseri. 

Ro~a - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 ~enfon". 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 

21 'reman konseri, 21,30 halk tarln· 
lar ı 22,'l{) akşam konseri, 

Vi.> :ına- ( 517 metre, 20 kiJont ) 

19,30 op~radan naklen Pikdame 
opı! rns ı, 

Pe 1k - ( 550 metre, 23 ki ov at) 
20,53 konser, 21,50 Ç igan orkestrası. 

Varşova- ( 1 n l metre, 158 kilo
vat) 2) mÜNahabc, 20,15 hafif konıer. 

B ·r!in - (1635 mc re, 75 kilovat) 
20 Frankfurttan nak .f'n konser, 21,30 
danı; hav&ları. 

1 
Jslt:nbu~ub(~~OO gn~e;re,CSU~~~\'at) 

18 gramofon 19 birinci kısım ala
tur:ca saz, 20 gra'llofon, Parül· 

bedayi aan'atkar!arı, 21 ikinci !.ısım 

alaturka saz, 22 orkestra. 

Heilıberg - (276 metre, 75 l<ilo

nt) 19,15 kışla haberleri, 20 opera· 

dan nakil. 

Müh1nker - (360 metre, 75 kilovat) 
20,15 komt di, 20,50 yeni asrın yeni 
muıikis:. 

Bükreı- ( 394 metre 16 kilovat ) 
20 din ve fcls .fc hakkında bir kon

ferans, 20,30 Romanya operasından 

nakil. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 

21 Marietta opereti. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
20,05 filarmon;, 22,20 i"'amofon, 

Viyana - (517 metre, 20 ldlovat) . 

20,20 (Kalman) ın meşhur operetle
rinden birer parça, 2l,15 dans ha,·a-

ları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 k\'ov t' 
19,3.0 Operadı:n naklen (Vagner) in 

Rhe ngo' d operası. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 lci\o

vat) 20,15 ltalyan mudkiıi 22,50 

Cazbant. 

Bcrlin - (1635 metre, 75 kilont> 
20 Operadan naklen Mephlstopheleı, 

Dikkati Derce\melle olduğuıııu:ı proeramların Avıupaya ait 
olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanıim cdılıniştir. 
lstanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12} oldu .~u 
zaman lıtanbulda (1) e geldiği farzedilme lidi. 

rR~nSUCAT SAHTRIL ud 
Şirketi 

--- ------- ---
.... ı. 21128 YEDlKULE 

PAMUK 
ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri YÜN 

boyar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Grizet 

ipek 

Yapar. 

Pamuk 

BOYAR KASARLAR 

Yün 
ÜTÜLER 

Bezleri 

GENİŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarma lüzumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

,Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığından 

1 - 1841 Numaralı kanun mucibince terhis edilmiş Gedikli 
başçavuşlardan layik görülenler gümrük kıt'alarının takımbaşılı-
ğ nda istihdam edileceklerdir. 

2 - Ordu ve jandarmada fnt hizmetini bitirerek terhis edil-
miş olup ta terhisinden iki sene geçmemiş olan Gedikli ba~ça
vu,lardan Cenup hududunda bu maaf Ye bu vazife ile çalqmıya 
istekli olanların hangi kıt'adan hangi tarihte terhis edildiklerini 
ve terhis vesika numaralarile adreslerini bildiren istidalarını 
An\rnrada Gümrük Muhafaza Umum Kuınandanlığma göndermeleri 

te!Jliğ olunur. ------r.•-·-------• ·-rŞayanı dikkat ... _ 
ı ( oc,, hastııh'. l;ırı 111ü:chauı.ı bir teklif 
1 Dr. SEMİRAMİS EKREM H. Yalnız 75 kuruş gönderiniz. 

fü·lotlu Mektep 5okak Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
Telefon B. O. 24'.la nİn tabii hüyi;kfükte, san'at

karnn~ bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar J ki lira 
Mira.s me.s' eleleri Bir ,, 
Şehrli bo.·çlor kanunu ,, ,, 

IKba! Kiıap'tanesinde . 

bilumum Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifı yukariki bedele 
dahildir. FOTO FRANS 
lattiılalo ,J.,ı;i ~o. 



.. 16 Sayfa SON POSTA 

HASAN ZEYTiN YAGI: 
: 

T aşhan Palas Oteli: 

T aşhan Palas Oteli : 

Taş han Palas Oteli: 

T aşhan Palas Oteli: 

Tqhan Palas Oteli: 

Ankaranın it mcrkeıı.lerinc en yakın ve en iyi 

yvlade klladlr. Bu mllauebetle mUtterllerine 

tasarruf lemin eder. 

Aarl konforu haiz, nde, fevlı:allde temiır: 
bir oteldir. 

Emaali araaında rekabet kabul etmeyecek 
derecede ucuzdur. 

Muataır:am senlal, kalöriferl ve yeni idarenin 

temin ettlii alikGnct ve lnliıı:amla ı, adaıalarlnın 

ve ailelerin latlrahat edebilec ekleri yegllne oteldir. 

Y11kandakl iddialarının hakikat olduğunu mlitte• 

rileria kendi tefti, ve tetklklerlae terkeder. 

Bil7lk fedaklrlıklar netiçHlnde yapbjı yentllk

y enİ İdare • 0 0 : lerle Tathaa Palaa Otelini Aakaraaua •• moderıı 
bir oteli haline lfrag etnıittir. Telefoıı. ll'J 

BONO--
Alır, satar. İpotek yapar. 

Bono sahiplerine emlak ve arazi 
almak suretile menfaatlerine en 
uygun ve her hangi mahal ve 
şekilde sür'aile muamele yapar. 

Bahkpazar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu Zade M. Derviş 

----• Muhterem 
Ankara halkına müjde 

Ankara Tel Gaz lttlaallndeki 

Şeyh zade Kamil 
mahtumları 

Ucuz v~ kuru meşe odunu ....__ Ankara tubui 

Büyiik kumaş mağazası 

Tel. B. 400 k 2ss3 uruş 
Kasım paşada vapur iskelesi karfısında oduncu Fahri • 

1 Şubat 932 tarihinden itibaren Ad· 
liye Saravı a.ruınd.ı G~nç afa apartma· 
nı altındaki yeni mağazaya naklt"trnl,tir. 
Merkezi bulunan fstanbıılda Sultanhama• 
mındaki nııajazas ında en yüksek deaen• 

Zafiyeti umumiye, ittihasıdık ve kuvvetsizlik htılitınd~ büyük 
faide ve tesiri görülen: 

!erdeki kuma,ları Ankara şuhe•nde de 
bulabilccckıin!ır:. Kumaıları ıı:arif ve fi. 
atler rekabet kabul elmiyecek derecede 
ehvendir. Muhterem Ankara halkının bu 
defa mağaumm teırlfleri kendi men· 

IJ fatleri iktıuaındandır. __ .. 

FOSFATLI 

ŞARK MALT Dr. A. KUTIEL 

Hulasası 
zührevi hutalıklar m üte• 

hassısı. Karaköy büyük mahallcbic 

yanında 3.t 

Kullanınız.. Her eczanede 
Dr. Celal Tevfil< 

Doktor ALI VAHİT 
Zührevi ve İdrar Yolu 

Hastalı ki :ırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2-6 YILDIZ 

ÇOCUK lf NU Kula k, Bo~az, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet Çok bealer. Çiinkü madeni maddeleri, fosfo ru, vitamin i, çoktur. Meme

deki çocuklar için yeırine bir zıdaaır. İçindeki tarifeyi dikkatle o ·cuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur . 
lleyo§'lu, Mektep sokak 1 

1·cıefon : 24'6 

•• 

' 

• 
ın 

iş Bankasının 
Tesis ettiği 
Büyük 
İpek kumaş 
Fabrikası 

nefAs 
umaşları 

Pek Yakında Piyasaya Çıkıyor. 

Doğum ve kadın hutalık1an 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Haatalarını Türbo karşısında 
eski Hillliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon l.t. 22622 

CUt ve zührevi hastalıklar Miiteha111aı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

l.tanbul emrazı zühreviye 
dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
k•fi11ada No. 71 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat mektebinin umumi ve hususi ziraat 

enstitüsünün ( 19,500 ) lira bedeJi muhammeni bulunan alat ve 

edevatı bu kerre pazarlık suretile mübayaa edilecektir. İşbu alat 

ve edevatın listesi ve şartnamesi Vekalet Mübayaa Komisyonun
dan alınacaktır. Pazarlığı 16 - 2 - 932 tarihine müsadif sah giinü 
saat 15 te yapılacaktır. Pazarlağa iştirak edecek taliplerin ilan 
edilen bedeli muhammenin °o 7,5 ğu nisbetinde usulüne tevfikan 

yazılmış banka teminat mektubu ile birlikte yevmi mezkurda 

pazarlığa iştirak eylemek üzere Vekalet Mübayaa Komisyonuna 
müracaat eylemeleri lazımdır. 

Mezkur ilit ve edevatın mübayaası uhtesine icra kılınan 
firmanm mübayya bedeli miktarmda memleket m.ahsulit Ye ma• 

mulibndıea qya satni ahp ihraç eylemesi ıartbr. 

Şubat il 

Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve en nefis yağıdır. 

HHtalıklarda içilir. Ye-

11teklerde ve salatalarda 
lezzetine payan yoldur• 

rııanızın 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yUz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yüz kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı 
alınız. tatb, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Yurdunda bulunur. 

BayramlıkHediyelerini 
Şunlar Olmalıdır 

Ç•k J t Cemı·J • Taklidi yapılamıyacak kadar 
1 o a • mükemmel bir çikolatadır. 

Ç•k ) f C e} iyi bir çikolatamn b6t6a 
ı o a emı : hassalarını havidir. 

Ç• k } t C • J Sütlü ve sütsüz olarak 
1 o a emı : şimdilik iki cinstir. 

. ç·k } t C ·ı Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan 
1 o a e mı : beklenen lezzet ve rayihayı havidir. 

lf. 
K t Ş k • • Şeffaf denilecek derecede es ane e erı. rengi açık ve parlaktır. 

K t Ş k • • iri ve lezzetli Bursa es ane e erı. kestanesinden yapılmııtır. 

K t Ş k • Şekeri, kestaneyi zevkle es ane e erı: yedirecek derecededir. 

• K ki L k • Eyüp kaymağı lokumu• ayn1a 1 o um. içine gömülmüştür. 

K ki L k Lokum He kaymağın mütenasip bir 
ayma 1 o um: surette imtizacından hisıl olmuıtur. 

K ki L k Leuetle, zevkle ve kemali ayma 1 o um: iştiha ile yenilebilir. 

H d. elerı·nı·zı· ı·ntlfı.hap Ederken Cikoıat e ıy Cemli, 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. 

S t ld "' y • Şekerci Hahz Mustafa ve Mahdumu. a 1 lgI er• Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 90 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 

Gayrimübadil Bonoları 
ALINIR SATILIR. Alakadaranın doğrudan doğruya müracaat 

etmeleri menfaatleri icabındandır, Yenipostahane karşısında 
büyük Kınacı) an Han No. 24. 

Telefon: 22716 Telıraf adresi: ZlYATOR- iSTANBUL 

1 


