
PERŞEMBE - 21 Şahat 1"12J 

Ahagı Şıulc luırelt4tı lııu6:!/ff aalı11a 
Amerika Ne Fikirde? tebaamın IDefl'8 menfaatlerinin 
V qinıton. 24 ( A. A. ) - zarara uğnyacafam g&tererek hiç

Hariciye Nazırı M. Stlmaon, M. bir delil mevcut detilclir •• 
Boraha hitaben yazdıjı açık (En •011 lıaberl• ı..ızı "Pbt-
bir mektupta •Mevcut muahede- el -ı/•m•zda •U.u11az.J 
ı...~ •----r------·· ·~·----------
Aba,. $arkta basla 1alcll 
olan vuiyetin lnlball almaya imklD 
blml olurdu • " Dedikta 
IOar& fU lhleri ilin etmiştir: 

.. Mevcut muahedelere muva
fık bir surette hareket edildiği 
takdirde Çiııde mukim ecnebi 

------

Bugün 

16 

Dalgalar 
Arasında 
Bir Facia 

- w 

lzmirde iki kayıkçı Korkunç 
Dalgalar Arasında 

Kurban Gitti 

Japonların dlqm1111 taggarelerini keş/eden a•rt allllleri 

lzmir, 25 (Hususi) - Osman 
n lımail isminde iki kayıkçı pa
arteli atnl lncwalb meYkiinden 
bir kayıp atluutlar, balık ava 
içia Foça taraflarma •Ç1fmıflardar. 
Fakat aktı•• doğru ıular karar
m11a b-.Jadıja aarada, han bo
mlm111t -kork11nç bir farbna pk· 
IDIŞbr. 

Belediye De Şeker 
İhtikinnı T esbit Etti KOçlk kayak •Uff.rca ;lbek 

dalgalar aruında kalllllft iki ka-
Şeker ihtiklrı baManda ken

disine tevdi edilen veaikalan tet· 
kikle meşgul komisyon, bugDn 
kararını verecektir. Komisyonun 
faaliyeti dün ağ-leden evvel gilm
rlkte, öğleden sonra alqama 
kadar da Ticaret Odasında de
Yam etmiıtir. 

Bu ara a muhtelif ıokerciler
le Alpullu Şeker Fabrikası Müdnr 
Muavini Haydar Bey davet edile
rek kendilerinden izahat alınmış, 

-..ı..-. ....... .... 

• mittir. Aynca teker fiatiaia te- J kçı alimle m&cadeleye b ... 
mevvllcn hakkında TicSNt Oda- lamlfbr. Kayıkçılann denizcilite 
aımn cetvelleri ılzdea ıePril- Ye kunetlerine rajmen koca dal-
miştir • galar kayığı devirmiş, zavallılar dal-

8 . la k t iri • • ıalar aruuıda kayboluıUfbır. Batan 
ar mm ıe er ac ennm Kil" ..a. • 

tahk"k k • d"kl • kayak dtın ızman~ denızden 
ı omıay(onuna) k ver ı .en çıkarılmlf " zabıtaya haber v~ 

raporlara g&re, 7 lnunusanıde rilm" • F k t !1-!- • b" ibb iftir. a a uuuca ır ar 
küp şekeri 38,60 kul'Uftan 38,80 faciama bt'lliğiai tahakbk et-
kuruşa fırlablmlflır. 34,40 kuruta ı tirmiftir. Su ihbara 1f1re. facia 
aahlan toz pker de 14 tubatta lmrb nlanadan biriaia cesedi 
40,50 kunqa çıkarblarak, birinde Çalab.... sahilinde bGlunmUflar. 

6Deum ıs iMl _,..... M•• 

lstanbulda 8 Komünistlik 

v ..................... .... 

Eskişehrin En Zengin 
Adamımn Evi Soyuldu 

Eslrifehir ( Humat ) - Esldfehrin en ıenıüı adama olarak tanm• 
Kerim Ağa, ( 17) bin Ura gibi mnbim bir aenetin elinden gitmell 
tehlikesile kart•latlDlft fakat gUzel bir tuadlf n süıtama kira 
.ahit H zİJUID &itme leçlDİftİr• 
Hliiı•~ 

'-'llllllM H- ._....._ Wr ... --
ptai'W. amnCla da,..-,.. ...._. Wr 

llİsmefPerl ......_ Aruıra, ibtiJ~ bllll ~lclakça Aakarama 
Eakifehre alnderir, en kıymetli Ye mahrem dolaplarmclaa ..,. ft 
para altbraftak Anbra,a getirtirlermif. Geçen gln, JiDe bayle bir 
ibtiya~ mhGr etmif Ye hbimetçl Etkifebre pCl.Umif. Fakat bir 
1erden nasihat mi almlf, yoba kenclilijindea mi laaeket etmif? 
Buraa m'JÇbaL Fakat hizmetP, alınmuı kendialne t.bilı edilea 
ewaclaa Mika undak, sepette para, alba. kq.t. ewa, - balmapa 
allDJf, bir aandığa cloldunlUf •• ......,_. ptirt_. bapja 
Yermek iste~ Sandık ( f1I ) klo lelmİI- Sandıim •tırl•ia 
me.amfann naarı.:4.flı~tinl celbebM. ............. •• kıymeti ( 17 ) 
itin lira tutan 611fc* pua " etY• lnalmu,lar. His~ 
yakalammttır. Balıattln -- ·-------

1 Potinlerin Kahkahası 
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• BBL Halkın Sesi] 

Olimpiyada İştirak 
Edemeyiz Bir Yığın Kaçak Sahte Damga Pulları 

idman ittifakları Merkes •.- Ve Kokmuş Et 
ye:iniıı Los • Anjelos Olimpi· Sahte Pul Yapan Bir Şe

beke Meydana Çıkarıldı 
yadına ıporcusuz iştirak ka• V k 1 J. 
rarı verditinden bahıetmiftlk. .1 a aıanuı 
Diin görüştüğümüz zevat bu 
ıeyabatiıı tamamen aleyhin• 
dedir. MOtaleaları yaııyoruı.: 

· Hi::uyin Cahlt Bey Kadıköy Talimhane 
•eydanı Karakoihı;ıe caddesi 9 

- 932 Olinıpiyadma iştirak 
etmemiz için (50) bin lira lizım· 
mış. Beynelmilel müsabakalarda 
kazandığımızı ve yüz akile dön
dü~ümüzü hiç hatırlamıyorum. 
Yunanista:ndaki hezimetimi:ıden 
sonra iyi bir surette hazırlan· 
dığımızı da hiç ümit etmem. 

Muhal olarak Los Ancelos 
Olimpiyadmda birinci geleceği-
ımjzi farzetsek bile, ben hu seya
hatin aleyhindeyim. Eğer bizim 
bir SP.yahat için (50) b~ lira 
verecek kudretimiz varsa ( 10 ) 
sene hiç bir beynelmilel müsaba
kaya iştirak etmiyelim. Sahamızı 
ve sporumuzu adamakıllı hazırla
dıktan sonra müs~bakalara işti· 
rak eder ve muvaffakıyetler ka
&aııırsak geç kalmış olmayız. 

• Muhııln B. (Be!edlye mU.tabdemln bro.u ... ,., ~ 

- Amerikada Los Ancelos 
Oliriyad:na iştirakimiz.i ben kısa
ca ve sadece bir garabet tellak
•ki ederim. Ben sporumuz olgun 
bir hale gelinceye kadar bey· 
nelmilel müsabakalara iştirakin 

· .şiddetle aleyhindeyim. 
Bu paralar sporumuzun inki

şafına sarfedilmelidir. Eğer mut
laka gidilecekse hiç olmazsa 
güreşçilerimiz götürülsün. Bunla
rın da ancak beşi:ıci ve altıncı 
geleceğini zannederim. Dört sene 
evvel Amsterdam olimpiyadında 
güreşçilerimiz beşinci gelmekle 
biraz yüzümii!Ü ağarttılar, Bizde 
ıpor günden güne tereddi 
etmektedir. Bugün güreşçilerimiz 
bile dört sene evvelkine nisbetle 
çok zayıftırlar. 

* Ahmet Be1 (Konya Jdma• Yurdundan 
Sbkecl Halep oteli) 

- Merkezi umuminin karannı 
pek tuhaf buldum. Bizim aporu
nıuz adam akıllı bir tensike muh· 
taçtır. Her sahada sporcularımız 
bütün memleketi temsil edemiyor. 
Yalnız lstanbula munhasır kalı
yor. Muau:am lir para samle 
yalnız idare adamlanmızın seya
hat ihtiyaçlarım tatmin edeceği· 
mize bu para ile bütün memle
leketi temsil eden sporcular ayır· 
1ak daha iyi olur. 

Meseli Almanyada Olimpiya• 
da iştirak ederı gilreşçiler ( 50) 
bin güreşçi arasından seçiHr. 
Halbuki biz de ( 50 ) kişi 
arasından intihap ediliyor. Bu
nun için de daima mağlüp olu· 
yoruz. Ben sporumuz kuvvetle
ninceye kadar beyne'milel müsa
bakalara iştirakin aleyhindeyim. 

Zabıtai beJediye memurları 
son on giln içinde yine J 18 kilo 
kaçak etle 30 ciğer ve 15 baş 
yakalamışlardır. Bu etler ve baş
lardan hemen hepsi bozulmuı ve 
kokmuş olduğu jçin imha edil
miştir. Kaçak etler Büyükada, 
Üsküdar, Langa ve Ramide ya
kalanmıştar. Kaçak etler arasmda 
tefessuh etmiş 20 kiloluk bir 
dana ile 12 kiloluk bir karaman 
koyunu da vazdır. Kaçakçılar 
hakkında kaçak ve kokmuş et 
sattıkları için iki noktadaıı kanu
ni takibat yapılm~ktadır. 

Buğday Duşuyor 
Diln piyasada buğday fiatleri 

5 para düşmüştür. Bir haftadan
beri buğday fiatlerindaki sukut 
20- 25 para kadardı. Ekstralar 
beş on, beş on beş paraya satıl
maktadır. 

Tiftik Ticareti 
Alakadar Tacirler Yeni Bir 

T eşehbüste Bulundular 
Alakadar tacirlerin elinde ge

çen seneden kalma bir miktar 
istok tiftik vardır. Yeni sene 
mahsulü de gelmek üzeredir. Tif
tik tacirleri elleri!ldeki mah sa
tabilmek için tiftiklerimizin dahil
de sarfını istemektedirler. Bu 
yolda teşebbüslerde bulunmuşlar
dır. Dün piyasada tiflik üzerine 
muamele olmamıştır. Şehrimizde
ki mühim bankalardan birj, elin-
deki rehin ti/tikleri piyasaya çı· 
karm:şsa da münasip fiatle alıcı 
bulamamıştır. 

Hamallar 
Haydarpaşada Çalışanlar 

Bir Hadise Çıkardılar 

Haber aldığımıza göre fstanbul zabıtası sahte pul yapan bir 
şebeke meydana çıkarmıştır. Dün bu hususta yaptığımız tahkikat neti
cesinde şu malümatı elde ettik: 

Son günlerde piyasada sahtelik şüphesi uyandıran damga pullan 
görülmüş ve polise haber verilmiştir. Polis bu ihbar üzerine tahki
kata girişmiş ve yüksek kıymetli damga pullarının sahtelerinin yapıl
dığını tesbit etmiştir. Nihayet sahtekarJann kim olduğu aranmış ve 
çok geçmeden bunlar da öğrenilmiştir. Kısa bir takipten sonra 
sahtekarların hepsi yakalanmış ve adliyeye teslim olunmuşlardır. 
Bunlarm arasında bir matbaa sahibi, birkaç mütevassıt ve süriicil 
vardır. 

Para Borsasında 
Düyunu Muvahhide Tah

vilatı Yükseldi? 

Son hafta içinde Borsada 
Düyunu muvahhide tahvilatı üzerin· 

de hararetli muameleler olmuş· 

tur. (15) şubatta (45) kuruş tize· 
·inde karar kılan Düyunu muvahhi
de (20) şubatta hararetli bir alış 
muamelesi neticesi olarak ( 56 ) 
kuruşa kadar fırlamıştır. Fakat 
üç gün sonra ( 47 ) kuruşa düş
müşlür. Dün Borsada 49 kuruş 
üzerinden muamele görmüştür . 
Şu vaziyete nazaran Düyunu 

muvahhide tahvilatı bir hafta içinde 
evvela yüzde ( 22 ) nispetinde 
yükse1miş, sonra da yüzde ( 18) 
nisfetinde dlşmüş oluyor. 

Bir iktısatçımız diyor ki: 
" - Son günlerde Avrupada 

Japon tahvilatmm yüzde elli nis
petinde düşmesi diğerlerine, bu 
arada Düyunu muvahhideye de 
tesir etli.,, 

TiCaret Odasında 
Ticaret Odası ve Meclisi dün 

toplanarak Cümhuriyet Merkez 
Bankası İdare meclisine Hasan 
Necip ve Bican Beylerin namzet
liklerini ve haziran sonuna kadar 
Odaya kaydedilmiyen esnaftan 
ceza alınmasını kabul atmiştir. 

• 

Hukukçular 
Son Şayialar Üzerine Bir 

Kongre Aktedecekler 

Hakimlik ve avukatlık için 
yeni hazırlanan kanun layihasında 
hakimlik ve avukatlık meslekleri
nin birinden diğerine geçebilmek 
için 10 senelik bir müddet ko
nacağı hakkındaki şayia bütün 
hukuk müntesipleri arasında bü
yük bir alaka uyandırm?ştır. Da
rülfünun hukuk talebeleri yarın 
bir kongre aktederek, bu IAyi
banın mutlak surette tadil edil
mesini temenni edecekJerclir. 

Hukuk mezunlarının bakim 
olabilmek için iki senelik staja 
tabi tutulması, bunu müteakıp 
on sene hakimlik yapmak mec
buriyeti konulması hukuk mün
tesiplerini müteessir etmiştir. 
Hukukçular, avukat olmak içiıı 
bir avukat yanında bilibedel iki 
buçuk sene çahşma külfetini 
ağır bulmakta, ve bu müddetin 
tenkisini istemektedirler. Hukuk 
Talebe Cemiyeti bu projenin ta
dili için Millet Meclisi, Adliye 
Vekaleti ve Başvekalet nezdinde 
teşebbiisatta buluııacakbr. 

Papa Ettim Ve Fener 

Belediye lktısat Müdürlüğünün 
idaresinde bulunan hamallar bu
lundukları İskele ve bölüklerde 
birer hamal başının nezareti 
altmda çalışmaktadırlar. Bu ha
mallar akşamları kazançlarını 
hamal başına getirerek o günkü 
umumi hasdatn yekunu üzerinden Mezar h!<larm Tamiri 

Son fiinlerde Fener ile Papa 
Efti.n arasındaki lhti!lfın nihayet 
bulmak üı:ere olduğu yazıldL Fakat 
Papa Eftim elindek killıeleri Fenere 
teslim lç"n çok aiır tarUar ileri 
sürmektedir. para alırlar. Son zamanlarda Belediye Mezarlıklar mUdüri-

Haydarpaşa istasyoDunda çalışan yeti tahsisatı olmadığı içjn yeni 
hamallardan bir kısmı hamalba.şıy1 ~elediye Kanununun emrettiği asr 
dinlemiyerek kazandıkları para- mezarlıklar ve gasilhaneleri bu 
ları teslim dmemişlerdir. Bele- ı senede yaptıranuyacaktır. Yal-
diye derhal harekete geçmiş ve r. ız bu sene (Lüleburgaz) me2ar· 
hamalların talimatnameye riayet lığın n etrafına duvar yaptıra-
leri için polise emir verilmiştir. caktır. 

Bir Hamiyet Eseri 
Ge~enlerde vefat eden Kara Oı· 

man zado Zahide Hamm bütün emJ.ik 
ve mücevherlerini Manisa ha.tane
sine teberru etmişti. Bunların kıy• 
ıneti ( 150) bın lira kadardır. Bu 
teberru de fakirlere bakılacaktır. 

1 Son Posfa'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Bey 

Şubat· 25 

Günün Tarihi 

Maarif Vekili 
T efiişe Başladı 

Diln tehrimize gelen Maarif y.,. 
kUi Eut B. Gazi Hz. ne arn tali• 
mat etmiştir. Vekil Bey btanbula 
huau.1 olarak gelditlni, bu meyands 
mektepleri de teftiı edeeeğinJ, ecn .. 
bi ve ekalliyetler mekteplerindeld 
ecnebi tebaa11 talebenin Türkçe 
de•alere devama mecbur olduğunu 
•elecek 1ene meccani leyli talebe 
almak ihtimali bulunduğunu s8yle-
mittir. Vekil Bey bu sabahtan iti• 
bareo teftişe başlamıştır. 

Matmazel Grov Evleniyor 
Amerika Sefiri Mister Grov'un 

kızı Matmazel Anita ile Amerikanın 
Peşte ıefareti katibi Mister Rbert'ill 
bugGo öğ!eden sonra Beyoğlu bel .. 
diycsinde ı Türk kanunu medenlıin• 
göre nikahları kıyılacaktır. 

ihtisas Mahkemelerinde .• 
Adliye Vek61eti, ,ehrimizde çalı

şacak ihtıaaa mahkemelerinin yerle-
rini Müddeiumumiliğe tebliğ etmiştir. 
Hakim Refık, Müddeiumumi Reştt, 
Müstantik Saffet Beyler Adliyede, 
Hikim Kadri, Milddeiumumt Muzaf.., 
fer, Müstantik Hakkı Beyler GOm• 
rükte çahşacaklardır. Jhbsu mab• 
kemelerine ahnacak katiplerin imti
hanı bugün onda yapılmışbr. 

İnhisarlarda 
Bütçe Encümeni Şimdilik 
Bareme Lüzum Görmedi 

Ankaradan bHdirildiğine göre 
Fırkadakl Mali Tetkik Komiayonu 
reiıi beyanatta bulunarak yeni vergi 
almacafl ve Baremin tadJI edile• 
ceği şeklindeki haberlerin dotnJ 
olmadıj'ını söylemiştır. Komiıyoa 

dilnde çalışmıştır. 
Diğer taraftan Meellı Bütçe Ea-

meoi, Evkaf Bareminin Evkaf teıkl· 
l4t1na alt IAyiha 11., birlikte milza• 
kereısinf, Ankara imar MüdürlOt(I 
muvakat nıabiyette olduA"u için Ba• 
reme ınzum olınadığtnı, Konyc 
Sulama idaresile inhisarlara alt 
Baremlerin, bu dairelerin kat'! ıekil• 
terini aldıktan ıonra mevzubabı 

edilme•ini kararlaştırmıştır. 

Orman Kongresi 
9 Nisanda Ankarada bir ormo 

kongre1i toplanacaktır. 

TUrkiyede Hizmet Eden 
Ecnebilerin Tekaüdiyeleri 
Evvelce Türk ordusunda hizmet 

etmit olan bazı Alınan Jenarallan• 
nın :ıevcelerine tekaüt maaşı tahılıl 
için bOkQmet bir liviha hazJrlamıfbr. 
Fakat bütçe encümeal bu işi maD 
vaılyetlmiıln daha mOıait olacalf 
bir zamana talik kararllo J&:yibap 
iade etmiftir. 

Şehir Meclisinde MDzakera 
Şehir Meclisi dün toplaamıtt Mil

let Mekteplerine çok ar. talebe d• 
vam ettitJ mevıubabı ol.muş, atad
yomun btanbul tarafında yapdmad 
karanna karşı lstanbul ldüplerlahl 
bir tefekkür arhası okunmuıtur. 

Bir Ruşvet Maznunu 
Galata Gümrüğli Muayene Bap 

memuru Haaan Fehmi B. dün riişv .. 
ahrken cilrmG meşhut yapılmıftu. 
Buıüa ifadesi abnacakbr. 

Ve Evlenmeler 

1: Koşu - Hurn Bey, bir 11 A"cı l 
H fzıssı l:lU\ c ,ıui.,eti n açtlm ş. Bıı 
ce.n:yet ba~c evvela ne yapacakm:ş. ı 

2: Kom~a - Nek td:ır r~h;!n hasta, ı 3: KoTIŞU - Nc 1
: .d ır hu yal ı :cı da-

yaııi sinirli, kavgacı ada:n varsa... 1 [\il, mahzun adarn varsa evlenmelerine 
raani olacakmış. 

4 : Ha:>an Bey - Eyvah... Desene ld 
bu ce·nirt muvaffak olursa hiç kimH 
evleneıniyecek? 
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•• ergun 
Frans1z 
Kabine Buhranının 
iç rüzü 

M. Tardiyö kısa bir müddet 
zarf nda üçüncü kabinesini teşkil 
ctmiye muvaffak oldu. 

Yeni Fransız kabinesi, mer
lteı ve sağ cenah fırkalarmdan 
mülfşe'<kil bir temerküz kabi· 
nesidir. Görıir.iiştc bu lmhi· 
nenin vazifesi dahilen nisan 
ortas oda yapılacak intiha· 
bab idare etmek, haricen de 
'Versail' es., ahitnamcsinin F ran
saya lıa~1şettiği hukuk ve imtiya
zata h t el getirmiyec<'k hir siya
set takip etmektir. Bunun için
dir ki ve bilhassa M. T ardiyö· 
nün hariciye nezaretini üzerine 
alması beynelmilel siyaset ale
minde endişe doğurdu. Bunun 
sebebi şudur : T ahlı idi teslihat ve 
tamirat konferan43larmın, akim 
kalmasalar bile birer çıkmaza 
sürüklenmeleri ihtimalidir. 

T ardiyö kabinesinin ne suret

- Ba7.ı şeyler vardır ki, • 
onları sevmek hakkını haiz de· 
ğiliz: Kumar, içki. kokain ve 
saıre gib.i .. 

SON POSTA 

2 - Brı' şeyler de vardır ki, 
sevmemek hakkmı haiz değiliz: 

Güzel n u;iki, züzel ses, p. üıel 
filcir, umumiyetle güzel şeyler. 

Zevk fV1eselesi 

3 - Eğer sev.nemckl ğ.rniz lazam 
ge1enleri &ev·yor, sevmekliğ~miı. lazım 
gelcnle:dcn b:r şey an!anııyorsanız, 

:ıevkinizi terbiye cdin"z. Bır insanın 

en ziyade Öf!renebileceği şey kendi 
zevkini değiştirip ıslah etmektir. 

• 

. Sctyfa 3 -
Sözün Kısası 

Ruh 
Hastalarının 
Evlenmesi ._ __________ P. S. 

"Akıl Hıfzıssıhhsı Cemiyetiw 
yakıııda bir beyanname .ne~re

decekmiş. Haber \'eriliyor ki, 
beyanamede, l'uhi bit- hasta
lıkla malul olanlarm evlenmeleri 
aleyhinde maddeler vardır. 

Düşündüm: Bu sinirli yirminci 
asırda, ruhi bir hastalıkla malül 
olm:yan kaç kişi bulunabilir? 
Her insanın kendine göre bir 
asabi muvazenesizliği, her insanın 

TELGRAF HA ERLE l 

= ruhi zaflan, •·tik,, lcri, buhranları. 
"mani,. leri, "fobi,. leri, vehimleri 
ve manasız korkuları yok mudur? 
Büyiik harp tepeden indi; kimin
de can, kiminde sinir bırakmadı. 

z 
ya a 

Yapacak 
---- --

lı 
Arkasından ihtilaller, sefahet 
çılgınlıkları, şehirlerin kesafeti 
ve medeni sürat, en sonunda 
da buhran dünyayı çılgına dön
dürdü. "Aktl Hıfzıssıhhası Ce-
miyeti., , umumiyetle izdivaç 
aleyhtarı değilse bu knrar,nı 

değiştirmelidir. 

Sonra daha mühim bir nokta: 
le ve hangi şartlar dahilinde kısa ' 
bir fasılayı müteakıp tekrar ikti· 
dar mevkiine gelebilmiş olduğunu 
anlamak için, ondan evvelki La· 
val kabinesinin dü ·liş sebebini 
t:ıhlil etmek lazımdır. 

Ecı ebiler Şang ayı T ahliyeve Başladı 
İzdivaç ruhi hastılıklann tedll4 
visidir. Sinir ve akıl doktorlart
mız pek iyi bilirler ki, hemen 
bütün ruh hastahklannın amili. 

Bu sukutun ;zahiri sebebi, bir 
~ •an azasının istizabına cevap 

ol 

'ermek için M. Lavalıo tayin 
ettiği münakaşa tarihinin Ayan 
Meclisince kabul edilmemesidir. 

Hakiki sebeplere gelince; 
bunlar muhteliftir. Evveli meb'u
san meclisinin sağ cenah fırka
ları tarafından bir manevra ne
ticesinde intihabat kanununu de
ğift:irmiye muvaffak olmalan, bu 
sebeplerin b~mda sayılabilir. 
Yeni kanun, görünüşe nazaran 
Radikal sosyalist fırkasının aley~ 
hiodedir. Ayan Meclisinin ekse
riyeti rndikal sosyalistlerde olma· 
sıua rağmen intihabat arifesinde 
kendi f r!mlaırı aleyhine Laval 
ltabincsi tarafından indirilen bu 
darbe Ayan Mccli ini galeyana 
getirmiştir. 

İkinci sebep ise, M. Lavalm 
bir müddettenbcri sağ cenah fır· 
kalanna ve bilh .. ssa Mareıı 
grupuna fazla temayül göster· 
mesidir. 

Bunun üzerinedir ki, L"val 
1 abinesini düşürmek ve yerme 
bitaraf olabilecek bir hükümetin 
gelmesi 1e çalışmak Ayan Mec
lisinin ve Radikal sosyali~t fır· 
kasının r.öylemekten çekinmcd:k· 
teri bir emelleri olmuştur. 

Üç rcü sebep 'e be1!d amil· 
lerin en mÜ"'ssiri ise şudur : Re· 
isicümhur M. D.ım.:rin kabine 
reisi Iı1. La vale beslediği adavet! 

Reisirümhurun it..azlarma r~ğ· 
men M. 1. C'lal, sol cenah fırka· 
lanru temsil eden Briy;mı kabi
nesinden çıkarmışt r. 

Bu ıdan do!ayıdır ki Ayan mec
lisinde ıanncdildi~inden çok 
fazla nüfuz sahibi olan ve el'i 
senelik bir Radikal Sosva!ist 
hüviyeti yaşayan M. Dume~, bu 
suretle L4!val kabin.sinin düşme-

--
Şanghay, 25 (A.A) - Şehıimizdeki 

Çinli Bele~iye l?eisi Şanghay ecnebi 
konsoloslar heyetine rnühiın bir ihtar· 
name göndermiştir. Bu ihtarnamede, 
Çinlilerin pek yakında imtiyaz mıntaka
s1n1n bitaraflığına riayetten artık sarfı 
nazar eylemelerinin pek mümkün oldu
ğu kaydedihnektedir. Belediye Reisi 
bu ihtarında, imtiyaz mıntakası maka
matının Japonların bu mıntakayı bir 
üssüihareke gibi istimalini menetmek 
kudretinde bulunmaması hasebile bun
dan doğnıası muhten1el olan mahzurlar 
ve memul neticelerden dolayı Çin H ii
kumetinin mes'ul telakki ediln1emesi 

l icap edeceğini söylemektadir. 
Londra. 25 ( D. Hususi)- .;>ang

lıagdan iş' ar edildiğine göre Çin ordu
sunun son taarruz/ardaki muvaffak1yeti 
üzerine Çin ehalisi büyük bir sevinç 
icindedir. Alakadar nıelzafilden biribirini -
teyit eder şekilde tereşşüh eden malu-
mata göre, Çin hattı harbinin gerisinde 
fakat bu dakikaya kadar meçhul bir 
noktada külliyetli miktarda takviye efradı 
toplannuştır. Bu yeni ordu ilk fırsatla 

umumi bir taarruza geçecektir. Hedef Şang
hay şehridir. Şanghayın ecnebi mıntakası11-
da büyük bir korku hiiküm sürmektedir. 
Biitün ecnebiler tahliye lzazzrlığındadır. 

-·-----------------

Tankları, 
ğ u u At 

ı 
• e mı 

-~·adı 
lonara, 25 ( D. Hususi ) - ı 

Aksayı t;;ı .. k harekatına dni!' 
alınan haber.er çok muhteliftir. 
Japon m:-bafilinde şiddct'i bır 1 
nsnbiyet hüküm sUrmiye ba.Jadığı 

hakkındaki haber' •r teeyyüt etmek· 
tcdir. K t'i olarak beyan edildi· 
ğine göı e Çin müdafaası, Japon 
erkan· h.-.rı>iy~sinin taarruz plum-
nı t....mamcu nkameta uğratmış, 

lzmirda lst:l<raz 
İzmir, 25 (Hususi)- Vi'A •et 

Umumi M .. cl'sinı.!. Hususi Mıh • 
scbe na.· ına 600 bi ı lirn isti raz 

yapıhn..<sı cklii edildi. Bu ra 
1-.~pr\iyc ve diğer mühim n fia 

işlerine saıfedileccktir. Teklif l.e· 
nüz tetkik eC.:iliyor. 

-
bir noktasın· bile tnhal::kuk 
etmesine İmkan b akmaruıştır. 
Bu vazivct k rş ınd Japonların 
yeni bir ta r- z plfını tatbik 
etmeleri içi ı, ot chınu esns ı 
su ette t. 'vi;e.ii z ruridir. 

Zayiat ne.,,eles'ndc snrabat 
şeklinde haberler m fk ttur. Bu 
dakikaya f,adar lıer iki taı·afm 
zayiatı ha:.kında ha dki bir rak· 

kam zikredilememektedir. Bu· 
nunla beraber Japon tanklarının 
ümit edilen neticeyi vermediği, 
Çin toplarının ümidin fevkinde 
işler gördüğü ve müdafaa har
binde çok müec:sir olduğu anla
şılmaktadır. Şimdiki halde Japon 
mahafilinde bir Çin taarruzuna 
mukavemet olmadığL tetkik edil
mektedir. 

- --- --- ----------- --
İngilr .,rede 
Şsizlik 

Bri~to1, 24 - Niim.} iş yapa~ 
J030 j~sizle polis arasındaki ar
bedede, 30 nüm yişçi yarnlan· 
r.· tır. Ba.,. 10!' 'er c! "l7.J ferine 
atılan taqbr1a ynralanrnışt 1·. 

Sahla Senet Yapanlar 
lzmir, 25 ( Hususi ) - Giritli 

Şevki, Kasım, Muakkıp Mustafa 

ve Cemal isminde dört kişilik 
bir kumpanyanın sahte tasarruf 

senedi yaparak sattıkları anlaşıl

mış, bunlardan ilk üçü yakalan· 
mıştır. 

cinsi ve işıkanedir. Tatmin edil-
miyen arzular, insan ruhunda 
gizli bir çıban açıyorlar. Buna 
iddia eden yalnız meşhur Freud 
değildir: Bizde halk, canı sıkıl .. 
dığını söyliyen bir kızın e rlen
mek istediğine hükmeder. Genç
lerimizde birçok ruhi muvazene· 
sizliklerin, melankolilerin, isteri 
buhranlannın evlendikten sonra 
geçtiği görülmüştür. intiharların 
evliler arasında azaldığı sabit 
olmamış mıdır? 

11 Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti., , 
ruh hastalannın elinden izdivaç 
gibi en iyi ilacı alarak herkesi 
deli etmek niyetinde değildir, 
sanırım. 

• Birkaç Hamiş: 
1- Afyon Karabisarda M. A. Be. 

yel Makalen ·z; nnket bittikten çok 
ao:ıra gönderdiniz. Aynen derci knbil 
olaınndı. Buna ben de mütceuirim, 
fakat zaruret. 

2 - Ko:lya Gençler Bir•iğl Spor 
Şu~e'Jİne: Kütüphanemde !:endi ki
tnp !arımdan bir tane bile kaim dı· 
gına emin olmnnızı ve benil!l tara
fımdnn ınektupla tabi n naşirlcrimo 

müracaat etmeniz; rica ederim. 
3 - Akhisarda K.lıım Şadi Beye: 

Bu münakaşaya dnir IJi di:-diğiniz 
temiz, doğru fil.ir:cre ve gü.zel 
duygu'nrınıza t ;cklı•Jr ed rlm. 

4 - On dokuz kışinin fikirl~rinc 
tercüman olnn me t'up & hib: c ve 
ayrıca Tıp Fa' ~ltc inden

1 
üç imzalı 

melttup z;ahipler ne: Ala nnız::ı ve 
tevcccüblerinize payansıı lCiek· 
ldir:er. • 

5 - " Izınirden bir hıri ,. isimli 
mektup sahibine: Bahsettığin:z k:
taplar ve tenkit mese esi haklcında 

adresinize cevap \'ermek istiyorum. 
Hüviyetinizi lütfen bildirir m:ainiz? 

enzin Yangını 
Bir Cilacının Eileri Ve 

Ayaklar Tutuştu 
Beyoğlunda Solak z ~de sine y:ırdı:n etmiştir. 

Bu hadise, mil1iyetçi matbua- f 
tın Reisicümhıır taraf rndan böyle AN, i İNANMA! 

cilacılık eden İdris Ef., dükka
nında uğraşırken üzerine benzin 
dckUlmüş ve benzin ateş aldığ n· 
dan el ve ayaklarından teh ikeli 
bir surette yaralanmıştır. 

gizli bir surette icrayı niifuz 
edilmesini tenkit elmeler:ne 
bir vesile olmu.ştur ve 
demek istiyorlar ki: Sabık Re
isicüm!ıur M. Milran Elize sara
yındaki mevkiini; bırakruıya mec-
bur olmak istemiyorsa selefi 
gibi h ueket etmelidir. Dumerğ 
gibi: 

( Da:•anu ıs inci aayfada ) 

Snbı..: l nye k1 a'ı evvel' i gfü: şehr'mi:ı:e geldi m cbur o 1up ta Paris ':e Londraya git~gi ~aman, 
ailıı ab h g"'zet l.!"ı çhm, l 1ral n Is an bulu r.'yarcti, gun l en muhim -~ıeaelHı :~~:i:u tı~~~;~İ;rdi u zıy:uete 
gazct .. cı nrk.l ara n • -'PO ı~r _ın _• .. " S , t bir kıraJa bu kadar iltifat gö,tercn gazete-

· d ı ç J 1 b' den rıcı er l an :ı ~armışar au un yer · 

ıhtil-- ırında , bitçe aç nd n d.ı'ıa ınuhım gurun?1 ş. lcrin iz, hakiki bir kırala her halde bütün sayfalarını 
Birinci sayfanın ec g'ızel yerini ona ayırmı~I r, 'f'!l'• t .. hıis etseler gerektir. 
de de sütun r.ütun iınhat vermişlcı. Bu hadiseyi gördllkten eonra mntbunlamn.ın cum· 

Hıtlbuki Kıra! Alfo:uı, memlc etinden ayrılmı>•a hurıyetç.Jıkteki şuurlarına, artık; 

iSTER iNAN. iSTER iNANlvlA! 

Kalp Sektesind~m O:u·n 
An:ıdoluhisarında oturan bak

kal Ali Riza Bey dun Nuruos• 
runniyede kalp !ektcsindeıı ansı-
1.ın ölmUş, üzerind~ ( 0500 ) lira 
kadar bir para çıkmaflarl 
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1 
lktısat Sütunu 

Yunanistanda 
lktısadi. Ve Mali 
Buhran 

1 ı 

iki üç gün evvel Atinadan 
relen bir dostumuz anlatıyot"du: 

- Halimize şükredelim, Yuna
oistanm hali bizden beter. Para-
11zlık o bale gelmiş ki, biitün 
iktıaadi hayat durmuş gibidir. 

Filhakika, Cenevreye gitmek 
&zere yola çıkan Yunan Başvekili 
M. Venizelos bütün Avrupa ka· 
palannı çalmış, para istemişti. 
Fakat her tarafta kapıları kapalı 
buldu. lngiltereden biraz iltifat 
ılrilr oldu, fakat onun da neti· 
cesi çıkmadL O vakit dahilde 
11la tedbirler almıya mecbur ol
clalar. Muayyen günlerde iizümlü 
ekmek yemek, haftada üç gün 
et satmak ıibi bir takım ağır 
tedbirler aldılar. 

Y unaaistamn sıkınbsı nereden 
pliyor? Buhranın derecesi nedir? 

Bu suallerin cevaplarım bul
m için •iıdaki izahab oku
JaD11Z: 

Bu sen4 Yan•niıtan ihracab 
pk dlftl. Bir taraftan da Ame
ribda bulunan Yunanldardan 
memlekete para gelmez oldu. Bu
- berine tediye muvazenesi 
1aomldu 'fe döviz farkı ziyade
lefti. Bu farkı izale için hükümet 
pidetli mali tedbirler almaya 
mecbur oldu. Albn eaaaı muha
fma edildi. Fakat drahmi kıy
metinden yilzde on kaybetti. 
Geçen aeaenin tqriniıani aym
tlanberi d&viz ihtiyacı arttı ve 
lllkamet bu sene harice para 
ı&adermeii sureti kat'iyede 
memaetmiye mecbur oldu. 

Fakat bu tedbir de aksi tesir 
ppb. ihracat yapbğı memleket
ler derhal krediyi kestiler. Meseli 
Almuya, Y unaniatandan ti\tün 
..... buna mukabil mllhim mik· 
tarda avans verirdi. Bu sene 
banu vermedi. Eski taahhütlerden 
kalan borçları da Yunan parasile 
ldediler. Avusturya dijer bir 
preye mlracaat etti. Y uaania
taaclan aldıj'ı mallara makabil 
para göndereceğine, Avusturya 
.... g&adermiftir. Bu suretle 
8Jlarclanberi Yunanistana hiç 
tllwiz ainaemit gibidir. Bu vazi
Jet mali buhranı artbrmlf, Y u
- par-.mn kıymetini ylzde 
.._ niRetinde diişürmüştlr. 

M. VellİZelos, bu giditin Yu
aaniatanı ifllaa lilrüklemekte 
aldujuna g8rm8f Ye bir istikraz 
akti. ile İfİ halle çalafmlŞbr. Fa
bt hiçbir yerden esaslı surette 
para bulamadıiı için, Yunanista
lllD dahilde daha şiddetli tedbir
ler almasma intizar edilebiUr. 
Bu tedbirlerin birincisi albn 
esuanı terketmek ve büttin dahili 
n harici borçlara kUfl birtakım 
tedbirler almaktar. 

İzmirde 
Yarın Heyecanlı Bir Fut

bol Müsabakası Var 
lzmir 25 (Hususi) - Cuma 

günn şilt m çlanna devam edi
lecek ve senenin en heyecanlı 
m&sabakası yapılacaktır. Albnor
da ile Karşıyaka Spor takıml•rı 
arasında yapılacak olan bu mü
aabaka, spor meraklılan tarafın
dan heyecanla bekleniliyor. Bu 
mlisabakaoın ralibi ıildi kazan
... demektir. Alikadarlar Albn
•clanun galip ıeleceji &midini 
...... ediyorlar. 

• 
MEMLEKET HABERLERi Kulağımıza Çalın ı rılar 

---------------------Alış Veriş 

Şarkta Maarif Varhğı 
Elizizde Dokuz Mektepte İki Bin 

Talebe Ders Görüyor Beş Yüz 
Eliziz, (Hu

susi) - Bu mek
tubumda size 
Elhiz vilayetinin 
Maarif lıayab . 
hakkında esaslı 
malüm&t vere
ceğim: Şehirde 
altı ilk, bir şehir 
yatı, bir orta 
ve bir de mu· 
allim mektebi 
vardll'. Bu mek
teplerdeki tale
be mevcuda iki 
bin beş ylzdür. 
Avrupacla tahsi· 
lini bitirdikten ' 

birer müessese 
olarak düşüniU
meli ve çoğalbl
malıdır. 

Maarif Veki
leti buradaki 
mektepler için 
hakikaten iyi 

1 muallimler seç· 
miştir.Eski Diya· 
nbekir mıntaka
sı Maarif Emini 
Celil Bey orta 
mektepte boca 
olduğu gibi c:li
ter muallimler de 
hep yliksek tah· 
sil giSrmüt genç
lerdir • .anra villyeti

miz Maarif Mtı
dBrlDjilne tayin 

Elbiz Dördiinci illcmelctep t•leie w ına•l limleri Bu gençler, 

edilen Maarif M6dürll Zeki Bey 
Ellziz maarifinin feyizli neticeler 
vermesi için çok çalışmaktadır. 

Halk, maarife teşvik edil
diği fibi , muallimlerin de 
mesleki abada bilğilerini art
brmak için her perşembe Mu
allimler Birliğinde toplanblar 
yapılmaktadır. Bu toplanblarda 
yeni terbiye ve tedris cereyanlan 
etrafında münakqalı konferans
lar Terilmektedir. 

Sehirde Orta Mektep, Şehir 
Yab Mektebi, Muallim Mektebi 
bu mıntaka için cidden faydalı 
olmuştur. Orta Mektep muhte
littir. Talebe mevcudu ( 300) ka
darcLr. 

lzmirde 
Bir Cinayet 

lzmir ( Hususi ) - Burada 
Mezarlıkbqmda bir kahvede ha
nendelik eden Ester isminde bir 
im gece eviae gitmekte iken sa
b,kaldardan Artivinli Hasan kız
capa bıçakla arkasından ağır 
surette yaralamıtbr. Mecruh te
davi için Memleket hastanesine 
yatınlmıı, fakat biraz sonra ,,e
fat etmiştir. Katil tevkif eclil
miftir. 

Rıhbm Rüşveti 
Sabık Komiser Hakkında 

Resmi Takibat Başladı 
lzmir, (Hususi) - Nafia Ve

klletinden ,ehrimiz Adliyesine 
Rıhtım Şirketi meselesi hakkında 

bir tezkere gelmiftir. Ôğrenil· 
eliğine göre vekalet bu tezkere
de, sabak Rıhtım Sirkeli Komi· 
seri Emin Beyin (80) bin lira 
riipet aldığı sabit olduğunu, 

Adliyece resmen takibata batla· 
mlmasım bildirmiftir. 

lzmirde Şeker Derdi 
lzmir gazetelerinin yazdığına 

gere teker ihtiklrı orada da 

tesirini g6stermİf, fiatlar 60 
kuruta çıkmlfbr. Sunula beraber 
piyasaya yeni teker çıkarıldığı 

için fiatluın tabii hale d&fmeai 
beklenebilir. 

Fakat mektep ihtiyaca kifayet 
etmemektedir. Şehir Yab mek
tebi ise on iki Viliyetin babuız 
ve anasız yavrulannı kucağına 
almıf, onları bir ana fefkatile 
bağrına basmııbr. Burada tale
belere Jilzumlu malumat vuildiği 

gibi eliti derslerine de fevkalide 
ehemmiyet verilmektedir. Tale
belerin yapbkları elişlerini takdir 
etmemek imklnsızdır. Şu nok-
taya bilhassa işaret etmek iste
rim: Umumi malftmatla beraber 
talebelere muhitin ihtiyacına 
göre ameli biliiJer veren Şehir 
Yatı Mektepleri memleket için 
bllyük faydalar temin edecek 

hayatlarım, yann
ki mes'ut 1"ilrkiyeyi yaratmaya 
vakfetmiflerdir. Şark villyetleri
miz, fedakir muallimlerin yorul-

malwzın çalıfmalarile herhalde 
yakin bir atide maarif ve bilgi 
sahasında çok terakki edecek· 
lerclir. Buna, bugünkil mesainin 
bana verdiği intibalann bir neti
cesi olarak yazıyorum. 

Halk, mektebin ve maarifin 
ehemmiyetini ve m...Uimlerin ça
Jışmalannı çok takdir etmektedir. 

Şark viliyetlerine gelecek olan 
muallimler sıcak bir aguş, çaht
malannı takdir edecek bir halk 
kiitlesi bulacaklardır. 

SABRI 

Bahratın Su Yolları 

Cenupta Halk Dilinde 
Y aşıyan Tarihi Bir Efsane 

Adana, (Hususi) - Trenimiz, 
Toprakkaleyi geçer geçmez H
rin bir riiıtir saçlarımızla oy
namaya, nıhlanmıza ferahlık 
vermiye başladı. Az sonra, tren 
kesik kesik soluyarak "Erzin" 
istasyonunda durdu. Saatlardan-
beri hasret çektiğimiz deniz, 
şimdi g~zDmDzün önünde, ls-
kenderun k&rfezine doğru ala
bildiğine uzanıyor .• 

Enin istasyonunun yüz metre 
kadar ilerisinde, cehresinden pek 
eski olduğu bir bakışta anlaşılan 
tarihi bir yapı var. Bugün, bir
çok yerleri yıkılmıft ta.şiarı sö
klilmüş, olan bu büyük tarihi 
eser; bitip tükenmiyen gözlerile 
Şimale ve Cenub:ı doğru uıayıp 
giden bir su köprüsUdür.. Ro-
malılar zamanına ait olduğu 
çok kuvvetle tahmin edilen bu 
s:ı yolu; tamamen taştan yapıl
mtşbr. Yilsekliği 6ç metre ka
dardll'. Bu yapı hakkında bütün 
bu civar balklDln ağzında söy· 
lenen bir efsane vardar. Bu 
hususta memleketin birçok ihti-
yarlaıile g6rllıerek fikirlerini eor
dum. Onlar f6yle diyorlar: 

- Tarihi (AyJ1S) şehrinin çok 
eski zamanlarda hikimi olan 
Bahrat'm ıayet gtlzel bir kw 
•armlf. Bu kızı ilU zengin deli
kanlı almak istiyorlar' •• 

Hakim Bahrat, Aati T--, 

- ----
yani Gavur dağlarınm üzerinde 
bulunan gayet gilzel bir ıuyu 
Ayas şehrine kim evvel getirine 
kızını ona vereceğini vadediyor •• 

Bunun üzerine delikanhlardan 
birisi; Givur dağlannın üzerinde· 
ki Zorkun yaylasının suyunu [ ki 
bu suya timdi de Bahrat'm suyu 
diyorlar.) Dörtyol llzerinden deniz 
kenarına kadar künklerle ve kar
şı taraftaki Ayasa da deniz için
den tulumlarla getirmek için 
uğraşıyor. 

Diğer bir delikanlı, ayni suyu 
Erzin üzerinde:ı; dağdan künk· 
lerie ve ova kısmından da köp-
rülerle getirmiye uğraşıyor.. Bu 
deJikanlı!ar uğraşa dursun; Bah
ratın güzel kızına üçüncü bir 
genç talip oluyor. Ve bir koca· 
karıyı, diğer delikanlıların telef 
edilmesine memur ediyor. 

Kocakarı doğruca, deniz yo· 
lile suyu getirmiye uğraşan deli· 
kanlının yanma giderek şu uy· 
durma kara haberi veriyor: 

- Hey bire oğlum, emekle· 
rineyazık. Öbür delikanlı suyu 
Ayasa getirdi. Üç gündür düğu· 
nü o!nyor. Bu acı haberi işiden 
delikanlı, kendini denize atarak 
oldürüyor. Kocakarı oradan da 
beri taraftaki delikanlının yanınR 
gelerek buna da: 

..- Ne diye zahmet ediyor-
IUD delikaalıl Öbür arkadatm 

yolunda! 
Beyoğlu barları sinek avlıyor. 
Tek tük uğnyan ve birer 

şişe bira içip giden mü ~terifere 
kalsa, bu barlann hepsi kapı

larını kapayıp çıkarlar. Fakat, 
bereket, arada bir yağla müşteri 
dlişer: Yer, içer, eğlenir; hem 

o kadar yer, içer, eğlenir ki, 
müessesenin birkaç günlü< elek· 
trik, hizmetkar, şu, bu masra
fıoı da öder. 

Beyoğlunda bir bar da gün
lerdenberi sinek avluyorm111-
Dört göıle beklenen yağ ı milf
teri nihayet zuhür eder, bir lo
caya iblifamla kurulur, yanına 
iki iiç kadın çajnr, pm anyala
n açtırır ve sabaha kadar 
eğlenir. 

Fakat. sabahleyin ganon he
sabı getirince, mlifteri cebindea 
cüzdan yerine bir kalem ~. 
pusulamn üst&ne imzuuu atar 
ve f3yle der: 

- Ben mlhendisim, meteli
jim yok, (. •• ) otelinde otaruyo-
rum, oraya adam ı&aden., 
hesabı aha. 

Diyecek yok. Hemen o otele 
ertesi gün adam koştarurl.r, 

mOhendiai bulurlar, kqıcb ıı .. 
terirJer: 

- Evet, der, borcumdur, 
verecejim. 

Fakat ne vakit, nerede, DUll1 
Orası belli dejil. 

Bet kuruşluk bir kalemle ytlıl 
lirük etlenme asal&, Beyo;lancla 
epey taammtha etmiye b8fl*nilf.. 
Para kasalarında, ?U'8 yeriM 
b6yle imzalı pusulalar rğlldığuu 
ıöylilyorlar. Alış veriş yolunda 1 

Tiyatro Gişesi Onunda 
Bir tiyatro gişesi &nlnc:le ,a,. 

le bir muhavere lmlajlmıu 
çalandı; 

- lçerden mi geliyonan? 
- Evet. 
- Kalabalık mı? 
- Ne gezer... On kiti ya 

var, ya yok... Zavallılar )'İ• 
ziyanda. 

- Kim o zavallılar? 
- Tiyatro heyeti. 
- Yok camm... lshk çalu-

lann sayısı azaldı. Şükret8ialer. 

Adanada Menenjit 
Adana (Hususi) - Bozanbcla 

iki, incirli k6yllnde bir, oeblr 
dahilinde Kasap Bekir mahalle
sinde bir, Hacı Bwram kuyman
da bir hastada mel\enjit huta
bğı g&rllerek tedavi albna alın-
maşlarchr. 

suyu getirdi ve kızı aldı bile, 
diyor. Bu haberden çok fazla 
müteessir olan babayiğit, elin
deki demir klllenği havaya abp, 
albna duruyor, bu suretle can 
veriyor. 

Rivayete bakılarsa bu, Suyolu 
kilprüsünün tükendiği yerde ha
kikaten lt:an lekelerini aodıraa 
siyahlıklar varmış!.. 

Bu suretle genç ve ııfizal la
zan iki talibi öldüğünde ı kızı 
üçiincü delikanlı almak ilzere 
dliğünler başlıyor. Fakat ne ça• 
re ki düğünün son günü, üzftm 
sepetinden ç kan bir yalan kıza 
sokarak öldürllyor. 

Bu malumat belki doğru, 
belki de dedigim gibi bir efsane
dir. Fakat efsane de olsa halk 
bu r:vay...ti hakikatlaştarmış .. ve 
kendine maletmiştir. 

D. u. 
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~__,ranszz Meclisin
de Gürültülü 
Bir Celse 

Fransız Meb' uslarının Bir Münakaşası. 
Yeni 
Evlilere 
Nasihatlerim 

Paris, ı4 - Hükumetin pro· 
grdm;ru okuması ve itimat reyi 
istemesi münasebetile aktedilen 
celse çok hararetli geçmiş, cel
se birkaç defa tatil edilmiş M. 
Tardiyö istizahlara cevap ver
miş, neticede hükumete itimat 
beyan edilmiştir. Müzakere hü
kfımetin beyannamesini oku· 
duktan sonra kumandan Ka~e 1 

~e sosyalist nıeb'us Şabrünün 
hükumeti şiddetle tenkit eimele
rile başlamıştır. Sosyalist meb'us, 

Almanyada Hindenburga Hücumla~ 
\ 

Yeni evliler! Bugün de biraz 
sizinle konuşmak istiyorum. 

Hindistanda 1 

bir kısim nazırlarm bazı sınai le· 
şebbüslerle rabıta!an olduğu için 
ınuahaze ctroişlir. Diğer bir sos
yalist meb'us yeni kabineyi 11yeni 
Bonopartçı.. olarak tavsif etmiş
tir. İkinci celse açıldığı zaman 
hükumetten birçok meseleler is· 
tizab edilmiş, radikal sosyalist 
meb·us M. Berjeri, M. Tardiyöyü 
radikal sosyalistlerin tahdidi tes
lihat hakkındaki fikirlerini çal
makla ve bu fikirleri tagyir et
mekle itham etmi1tir. 

M. Tardiyö istizahlara ve ten-
kitlere cevap vererek, milli mü
dafaa nezaretinin iktisadi düşün
celerle ihdas edildiğini söylemiş, 
bütçenin tasvip ve kabulü husu-

auoda umumen mutabık kalıomasmı 
lalep etmiştir. Mumaileyh terki 
teslihat hakkında F ransamn bey-
nelmilel mukavelelere emniyet 
ettiğini ve sulhn arzu etmekte 
bulunduğunu söylemiştir. M. Tar
diyö Fransanın Cemiyeti Akvam 
emrine veriJecek beynelmilel bir 
kuvvet ihdast projesilli müdafaa 
etmi~. tahdidi teslihat için 1932 
senesi btitçesine tahsisat lcoymıya 
karar verdiğini açıkça ilin 
ettiğini beyan etmiştir. 

Bu esnada halka tahsis 
edilen tribünlerde bulunan bir 
şahıb birdenbire bayılmış, hasta 
Meclisin cerrahi odasına nakle· 
dilmiş ise de, orada ölmüştür. 

Bunu mfüeakıp M. Heriyö, 
h:ırici Gİyasette arzu edilen r 
vahdet ve ittifakı, sol cenaha 
mensup bir şahsiyet ohm M. 
Peniövenin neden tahakkuk et· 
tiremediğini sormuştur. Mumaileyh 
radikal [sosyalistlerin hükümet 
a.leyhiue rey vereceklerini söy
lemiştir. Komünist meb'us M.Duklos 
şiddetli bir lisan kullandığından 
el kaldırmak suretile araya mü
racaat edilmiş, sözlerini geri 
.Jrnak mecburiyetincle kalmış, 
fakat kürsüyü terketmeıniştir. 

Reis celseyi tatil etmiştir. 

Saat 22 de aç.lan celsede M. 

• 
idari Ve Siyasi 
Mücadele 

Yeni Delhi 24 - Hintlilerin 
esaslı haklarını tayine memur 
Yuvarlak masa konferansının 
Hintlilerden mürekkep istişare 
komitesi bir beyanname neş&et
miştir. Beyannamede, kanun hu· 
zurunda herkes müsavi olduğu, 
vicdan hürriyetinin tesis edileceği 
zikreydilmektedir ve bir devlet 
diyeti teşkiline mümanaat edil
mektedir. 

}f-
Allahabat 24 - Bahurgaojda 

bir polis mevkiine atılan bomba 
ile iki kişi yaralanmışhr. Burada 
bir bomba daha bulunmuştur. 

* Bombay 24 - Hükumet erki· 
nmın takip ettiği. azhukarane 
siyasetle memleketteki nüfuzu 
gittikçe ı.ayıfüyan kongreye karşı 
hükumetin hatlt hareketini değiş
tireceği tahmin edilmektedir. 
Hükumet erkanı yeni bir fırkaya 
müzaheret etmek tasavvurunda· 
dır. Yeni Kanunu Esasinin bir 
fırka tarafında11 mevkii meriyete 
konacağı, fırkamn Hindistanı İngi· 
fü: İmparatorluğu dahilinde tut
mıya çalışacağı söylenmektedir. 

e: 
Penlöve. ile sağ cenah reisi M. 
Maren arasında şiddetli bir ha
dise otmuştur. Sosyalistler M. 
Tardiyöye itimat etmediklerini 
söylemişlerdir. Bir sağ cenah 
mensubu: 

- Bu sözlt::ri söyJiyen Al
manyanm avukat•dırt diye ba
ğırmıştır. Bu cümle üzerine şid
detli giirilltlller başlam• ş, sağ 
cenah ile scsyalistler arasında 
bir arbede olmuştur. 

30 sosyalist meb'us, meclis 
hademesinin teşkil ettiği kordonu 
zorlamışlar, silkun güçlükle iade 
edilmiştir. Saat 22 buçukta celse 
tekrar açılınca sağ cenah ile 
sosyalistler arasındaki münakaşa 
tekerrür etmiş ve kabineye itimat 
takriri okunmu.ştur. 

Netice de 226 reye karşı 309 
rey ile hükumete itimat beyan 
edilmiştir. Celse 23,30 da tatil 
edilmiştir. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 43 ============ 

A ç L 1 K 
Mitellifi: Knut Hamsun Mütercimi: P. S. 

Sert, madeni bir masiki; kll
çük bir kızın Jıazin bir surette 
terennüm ettiği "Veber., den bir 
Parça. Bu sazda ısbrapla dolu 
flüt sesleri vardı ve kanıma sü
ıülüyordu. Sinirlerim hep birden 

çınlıyormuş gibi titremiye başla· 
~ıştı ve biraz sonra, "Veber,, in 
havasını söyliyerek ve titriyerek, 
sıradan yuvarlandım. Karnınız 

açken hisleriniz neler icat 
etmez? Kendimi bu musiki ile 

Yutulmuş, dağılnuş, musiki 
haline gelmiş hissediyordum, par• 
lak fezalarda raksederek, dağ• 
ların listünde yayılarak aktığımı 

iyice hissediyordum, akıyordum. 
Kuçnk kız beyaz demirden keş· 

külünü bana uzatarak; 

- Bir ör, dedi, bir küçük ör! 
Bir sıçrayışta kalkarak ve cep

lerimi yoklıyarak, şuursuzca; 
- Peki, dedim. 

Fakat çocuk yalan söylemek 
istediğimi zannetti ve bir kelime 
söylemeden hemen uzaklaştı. Bu 
sessiz tevekkül bana pek fazla 
gelmişti; bana küfür etseydi bu 
benim hesabıma daha iyi gele
cekti; keder beni hançerledi ve 
küçük kızı çağırdım, ona dedim ki: 
"Benim bir örüm bile yok, fakat 

Çin· Japon miicadelet1inin bin bir tecellisinden bir tanesi 
iki tora/tan biri, öbür taraftan •sir aldığı grupu 

sildlıtan tecrit edi.yo,. 

Tahdidi Teslihat 'Denize 
Konferansında Düşen 

Cenevre, 24 - Uzak mem- A/f ın/ar 
leketlerden gelen heyetler kon• 
ferans mesaisinin tacil edilmesini Şerburg, 24 - (600) milyon 
istemektedirler. Yarından itibaren kıymetinde altını havi bulunan 
başlıyacak olan mesai, tahmin (86) baril karaya çıkarılırken 
edildiğinden pek kısa bir za• vincin zinciri kopmuş, (6) baril 
manda müsbet neticeler vere· denize düşmüştür. Dalgıçlar 
cektir. barilleri denizden çıkarmışlardır. 

Bir Alman Jenerahmn Fikirleri ispanya Ve Tahdidi Teslihat 
Madrit 29 - Naıırlar bir 

içtima aktederek harici siyasete 
ait kararlar almışlardır. İçtimada 
Cemiyeti Akvam nezdinde ve 
tahdidi teslihat konferansında bu-

lunan İspanyol heyetinin vazife
leri hakkındaki izahat dinlen-

Magdeburg 24 - Sulh ta
raftarlarından ve Cümburiyet· 
çilerden Jeneral Fon Daymiling, 
Almanyada iktısadi müzayekaya 
nihayet verilmek için beynelmilel 
bir itılif siyaseti tavsiye etmek
tedir. Jenera1 ilaveten demiştir 
ki: Cenevredeki tahdidi teslihat 
konferansı, müspet bir netice miştir. 
elde etmiyecek olursa Alman· ============== 
yanın diğer devle~lerin harp büt· 
çelerini mütemadıyen arttırma-
larına mani olmak için, yeniden 
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Cenevre 24 ·- M. T ardiyö, 
bu sabah buraya gelmiştir. Yaran 
toplanacak olan tahdidi teslibat 1 
konferansında umumi komisyo-
nunun ilk içtimaında bulunacaktır. '---------------' 

ı 
seni ~onradan, belki de yarın 1 
habrlıyacağım. Adm ne? Ah, 
bu güzel bir isim, ooutmıyaca

ğım. O halde, yarma ... " 

fakat, hiç birşey söylemedi 
amma bana inanmadığmı anla
dım ve bir sokak çapkınının 
da bana inanmadığını düşünerek 
ümitsizliğimden ağladım. Onu 

bir daha çağırdım, yeleğimi 
kendisine verınek için çeketimi 

hızla kaldırdım. " Sana tazminat 
vereceğim, dedim, dur biraz... tı 

fakat yeleğim yoktu. 
Hem onu nasıl arıyabilirc!im! 

Haftalarca yelek bende değildi. 
Bana ne oluyor? Hayretler içinde 
kalan küçük kız daha fazla dur

madı ve acele çekildi. Onu bırak
mıya mecbur oldum. Etrafımda 
insanlar toplandılar ve yüksek 
sesle gülüyorlardı~ bir memur 

onları dağıtb, bana yaklaşb ve 

ne olup bittiğini öğrenmek istedi. 

- Bir şey yok, dedim, hiçbir 
şey yok ! Ben sadece yeleğimi 

şuradaki uf ak kıza vermek isti· 
yordum ... Babası için ••• Bunda gü: 
lünecek ne var ? Üstüme başka 
bir yelek giymek için eve kadar 
gidiyordum. 

Memur: 

- Sokak ortasında maymun
luğa lüzum yokt c!edi, haydit 

hişşt ! ve beni omuzlarımdan itti. 

Sonra bağırdı ; 

- Bu kağıtlar sizin mi? 
- Ah, Allah cezasını versin, 

evet, gazete için yazdığım ma· 
kale, gayet mühim yazılar, bu 
kadar ihtiyatsızlıkta nasıl bu

lundum? 
Yazıma tesahup ediyorum, 

kağıtlann sırası bozulmadığına 
emniyet basıl ediyorum, etrafıma 

Yel\J bir hayata girmiş bulu
·nuyorsunuz. Bugün duyduğunuz 
saadetin devamını i~tiyorsunuz. 

Fakat bu yeni hayat için hazır-

lanmış değilsinizdir. Küçük bir 
dalgat ufak bir engel, saadetinizi. 
bozabilir. 

Denize açılmadan evvel be
raberin izde bulundurmamz Ia
zırı1 gelen levazımı tedarik 
eHiniz mi? Bu levazımın ne ol
duğunu bilmiyorsan;z, ben size 

sayayım. Çeyiz sandığınıza ça
maşırlarınızdan evvel bunlan 
yerleştiriniz ve yeni evinize öyle 
gidiniz: 

- Yeni hayatmızda beraber 
gülecekt beraber oynıyacak, be
raber yaş yacaksınız ayrı eğlen
ce, ayrı hayat yasak. 

2 - Hiçbir vesile ile kavga 
etmiyeceksiniz, bilhassa yüksek 
sesle. 

3 - Anlaşmcıya kadar biri· 
birinize karşı açık ve samimi 
konuşacak, fikirlerinizi biribiri· 
nizden gizlemiyeceksiuiz. 

4 - Sabah ayrılırken güle· 
rek ve öpüşerek ayrılacak, akşam 
yine gülerek ve öpüşerek birle
şeceksiniz. 

5 - Kayınlanmza hürmet 
edeceksiniz. Fa 'cat onlarla bir 
arada yaşamıyacaksınız. Onlar
dan bahsedildiği zaman tenkit 
etmiyecek, methedemezseniz sü
kut edeceksiniz. 

6 - Nekadar basit ve faki· 
rane olursa olsun, kendi başınıza 
ev açınız, içgüveysi veya içgelini 
gitmeyiniz. 

7 - Fırtınanın sızı ayırma
sına imkan bırakmamak için bi· 
ribirinize iyi sarılınız. 

Bu nasihaUarım belki size güç. 
görünür. Fakat yolda deniz tut
masına, fırtınaya karşı birebir
dir. Tatbik ederseniz selamet ve 
saadet sahiline çabuk varırs!nız. .. 

Adanada Sedat Beye: 
Mektep çocuğu, henüz haya

tını aşka ve kıza veremez. Ço
cukluk aşkma ehemmiyet veril .. 
mez. Bu gün ıavalsiz sandığınız 

aşkınızın yarın bir havadan 
ibaret o1duğunu anlayacak ve 
güleceksiniz. 

HANIMTEY3Z 

1 

bakmadant hiç durmadan gazete 
idarehanesine gidiyorum. "Kur
tancımız,, kilisesinde saat dört. 

İdare kapalı. Bir hırsız gibi 
korkak, gürültüsüzce merdiven
lerden iniyorum ve kararsızlık 
içinde, kapıya gelince duru· 
yorum. Şimdi ne yapacağım ? 
duvara yaslanıyorum, gözierim 

yere dfüili, düşünüyorum. Yer
de, ayaklarımın hizasında bir 
toplu iğne parlıyur, iğiliyorum ve 

onu yerden alıyorum. Ceketimin 
Düğmelı!rini s ökersem bu.1lara 

ne verirler acaba ? Belki de hiç. 
düğmeler, nihayet diiğınedir, 

fakat onları eyirip çeviriyorlım, 
muayene ediyorum ve bunları 

yeni buluyorum. Maa!l1 ıfıh Ra 
güzel bir fikirdir, kırık ça 1-.ımla 
bunları kesebilir. satmıya gb
türebiiirdim. 

t Arkasl var ) 
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KacLa - Seni seviyorum. 

Erkek - Hay kAflr hay.. Din 

.... alchtum11 ıaetelercle oku

dun cletil mi? 

r 
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Haber verdi bunu ajans 
.. Venizelos " almış avans! 

lngilizden para çekmiş, 
Hey, Allahım bu nasıl şanı! 

Aklım, fikrim darjandadır, 
Deme bana: "Keskö tü pans?." 

Nipnlanmak istiyorum: 
Pabahdır fakat alyans! 

Bu umanda asri beyler 
Kadar gibi .Orer esami 

Ceplerde bir untim yok 
Ediyorlar barlarda dana! 

.. Selim Sına ,, yine vermİf 
Oa ... tlik bir konferans 

ZAH 
GAZEL----

Bunu duyan bir ecnebi 
Bıkıp demiş: " Mösyö; silansl. • 

Halkı sardı poker derdi: 
Herkes oynar birkaç seans! 

Duyduğumuz yalmz budur 
Floş .. kare .. blöf .. re lan si 

.. Ayten Bey ,, den bıktık artılr, 
Ne züpbesin, hey ekselans! 

Çok yoruldum, yaza yazmam; 
Yapacağım biraz vakanaJ 

Bana güzel bir kız ilzam; 
ister Fatma, ister Hortansl · 

Benim fibi bir ıaire 
Hlrmetle yap bir reverans! •• 

Mamalle,A 

-r--------------"1Yalovaga 
Asri Mani Giderken •• 1 J;I t K A y E 1 Dil . ...._ ______ ..... _ Muagenesı 

Mendilim tutankamun. 
Gezerim salon ıalon! 
Ben cazbant bulamauam. 
Çalarim pamofonl, 

Çarllttoa, hey çarliston, 
Ne gtızel fey çarleatonl 
Hanım fokstrot ıever, 
Oyau1or be1 prliatoaL 

• 
Seytilim pek 1empatik. 
Ayaldarmcla patikl 
Ben bir .. Jigolo ,, buldum; 
Betayet utipatikl 

ilk 
Misafir 

SAKSOFON 

Faik Bey ıeveze hlr adamdı. 
Samiye Hanımı ziyarete Jitti, 
ağız açtırmadan bir silril lif 
Jiyledi, nihayet dedi ki : 

- Hanımfendi, çok yorgun 
ı&rünüyoraunuz. Galiba benden 
evvel do birçok ınftnasebetsiz 
misaflrleriniı vardı, ıiıi tıraı 
ettiler. 

Samiye Hanım : 
- Hayır, dedi, beni ziyaret 

eden ilk misafirim ıizsiniz 1 

Yazın Köprüde duruyordum. 
Bizim Tacettine raslgeldim. Ya• 
mnda karısı ve kaynanası vardı. 

- Nereye böyle? diye ıor
dum. 

- Y alovaya, dedi. 

- Karını ve kaynananı da 
beraber 16tilrtıyorıue ha? 

- Evet. Kaynanam daima: 
"' Ah fU YalovaJI bir kerre g&l
ıem de 6lseml ,, der, durur da 

ondan. 

Esmer Mi 
Sarışın Mı? 

Şakir Bey el falına baktırı
yordu: 

- Evlenecek miyim 1 diye 

IOl'du. 

Falcı tasdik etti: 

- Muhakkak eYlenecekslniz. 

- Zengin bir kadınla mı? 

- Hayır. 

- Kız mı, dul mu? 

- Dul. 
- Esmer mi, aarıtın mı? 

- O belli olmaz, giyeceği 
şapkanın rengine gare değişir. 

' 

Fotoğraf 
Nec:a aşık oldu. Doktor küçük Aytekini mu-
Fakat bir fotoğrafiye Aşık. ayene edecekti: 
Divanyolundan gidiyordu, - Yavrum, dedi, haydi bana 

bir fotografçımn camında, saçla· dilini çıkar bakayım? 
rı, arkaya taranmış, bir gencin Fakat Çocuk, ret makamında 
resmini gördü, bayıldı, kalbin· başını salladı: 
den vuruldu. 

Evet, Necli, bu gence haya· - Çıkarmam, dedi. 
len aşk olmuştu. 

Aylarca, sokakta gördüğü -Olmaz, çıkar bakayım da 
her gence "Acaba o mu ? ,, diye sana iliç vereyim, hastalığın 
baktı. Fak C> dejildi, hi9biri o ıeçıin. 
değildi. Çocuk yine inat ediyor, ıöz 

Onun abanoz gibi ıiyah, ayna dinlemiyor, bir türltı dilini çıkar-
gibi parlak,ipek gibi yumuşak saç· mıyordu. 
lan vardı; onun buruşuksuz, sivil· 
ceaiz, dümdüz ve tertemiz bir Nihayet doktor, nisbet veri· 
teni vardı ; onun 11k bir ceketi, yormuş, alay ediyormuş gibi 
iyi bağlanmlf zarif bir boyun dilini çıkardı. Cocuk ta muka· 
bağı vardı. Necil aokakta buna bele için dilini çıkardı ve met--
benzer adam g6remiyordu. ıele hallolundu. 

Arkadqlan Neclinın halinde-
ki değişikliği sezdiler. 

Biri bağırmışb: 
- Ayol bu, Necdet. Ben onu 

taniyorum. Sana takdim edeyim. 
Necli aevincinden uyku uyuya· 
madı. ... 

Bir gtln Necdeti Necliya ta· 
mttılar. 

Genç kız ilk görüşte, kendi 

o DA NE 

AMELİ İNSANLAR 

kendine:"Hayır,bu o değill,,dedi. 
Hayır, bayır, hayır. Bu Necdetin 
aaçlan kirpi diken gibi ıert, 
kaba, dimdik. Bu Necdetin yüzfl 
çil, sivilce dolu. Yanakları buru
ıuk. Bu Necdetin tıatilndo yakası 
yağla bir caket, eski ve fena 
bağlanmıı bir boyunbağı var. 

Necli bozuldu, tataladı, ke-
keledi: 

- Divanyolunda ( ••• ) fo--
toğrafhanesinde resminiz var mı? 

- Evet. Camdaki reıim benim. 
Necll: •Değilsiniz,, diyemedi, 

ıeıini çıkarmadı ve gençten he· 
men aynldı. Şu "retuş" dedikleri 
teY nelere muktedir deiildL Kim 
bilir, fotoğrafçı, bir reasam gibi 
çahıarak, bu Necdetin renksiz 
aaçlanm siyaha boyamaya, donuk 
rengini parlatmaya, çillerini ve 
ıivilcelerini temizlemiye, elbi· 
.esini yenileftirmiye nekadar 
uğraşmıştı. 

Fakat yine hergOn fotoğraf-

DERViŞiN FiKRi NE iSE 

Erkek - Gazetenin hakka 
var; bu Japonlar da pek ileri 
vanyorlarl 

KacLn - Öyle iae Japon ph 
memem; bana yerli ipekten bir 
elbiselik al! 

Asri Türkü 

Bir parçacık kurusun, 
Şu ıözlerimdeki nem! 
Sen küçük bir yavrusun, 
Aman; ilşüme, ninemi. 

* Karla örtüldü ova; 
il fe tre frua! 
Pek fenalaştı bava 

Eames mcak bir meltem! 

* Gell •• Sil yaşh gözümü, 
Glldllr biraz yGzlmil ! 
Dinle benim a6zümü; 
Bilttln kalbimle jötem!. 

MONBEY 

BİÇİM ŞEY 

- Nereye böyle, etrafa ne bakınıyorsunuz? 

çının &nllnden geçiyordu, yine 
resme hayran hayran bakıyordu, 
yine onu ıeviyordu. Fakat bu se-
fer, sevdiğini asla bulamayacağını 
bilerek aeyiyordu. Ne lmitaiz qk 
deail mi? 

Kadın - Benimle niçin evlenmek istemiyorsu ıu .. 

- Yolda, karımla aramda ihtilif çakb. Rahatça kavga edecek 

b•r yer arıyorua. 

Erkek - Biz IOJ, aop hep bekArıa. Ben de babam g&b1 b1;.aat 
blacajaml 



OCUK YFA 
Bu Haftaki Bilmecemiz 

Eminim ld laa1......U b6yle birbayvan glrmilt değilsinizdir. 
Çinici bu bayYam bizim re11am11mz, yedi muhtelif hayvandan 
rapmşbr. Ba 1edi pyin hangi hayYana ait olduğuna bulunuz. Bir 
kliada yazmaz. Resimde de işaret ediniz. Sonra resmi kesip kliıtla 
Wrlikte bize glnderiniz. 

Ba defa kazananlana miktarını çoğaltıyoruz. Şimdiden mnra bil-
•ecemizi doira halledenlerden 150 kitiye hediye vereceğiz. Hedi
plerimiz arumda pker, çikolata, levanta. kalem, boya kutulan ve 
l8lre •ardır. Fnab kaçırmayuuz. Hem eileniniz, hem laediJ• 
UUDIDIZ. -------... ··--------

Annemin Masalları 

"Yalancının Evi Yanmış 
• 

Buna Kimse inanmamış,, ____ , __ _ 
.... tarafı l'eçea pcuk Hyfamııda) 

la .azlerle saf klylllyO. 
Velnleye Yerip klyil 
Hemen danerler tepeye. 
Güleceğiz aman diye, 
Silllalanmıf korucular 
Sopalarla genç ihtiyar 
Bu .Sıleıre inanarak 
lfkıyalar var sanarak 
Sırta tamam tam •anaca 
Çaylakların kararınca.. 

Hayret içinde kalmqlar 
Hiddetlenip bunalmışlar; 
ÇOnki yine önlerine 
Çika gelmit onlar yine 
Sinsi sinsi iki kiti.. 
Bunlar iki tilki kiti 
Haylaz hancı 
Ve yalancı, 
Kahkahayla 
Ve alaylo 
Bu işlere 
Gidişlere 
ltiterek 
Çekişere~ 
Topraklarda 
Yarda yarda, 
Yu•arlanıp 
Toparlanıp 
Glllllşmüşler 
CllGtm ütle.. .. 
Anlam1şlar ki bu oyun 
Yalancı, hancı çocuğun 
Bir takası imiş bu. A 
Alay böyle olur muya? .. 
Diye herke» dönmüt ıerre 
laanmay .a. artık diye ... 

-tt 
Bu oyunlar nutulmuş 
Giinler sonbaharı bulmaJ. 
Handa b ·iyük bir odada 

i Gillecek bil'fe1 ola ela 
Diye dlq&nllrler hile; 
Kudarurk• bu İf ile 
Sojak bir glnlln gec:~ 
Dikkatsizlik neticesi; 
Köylülerle alay eden 
Kardeşlerin bir elinden 
Limba denilmit yerlera. 
Han sanlmif alevlere. 
Çılgın gibi iki kardet 
Y alancıhkta iki ef 
Saçlanm 101a yola 
Bağırarak aağa aola 
Köye koşarak girmitler 
Haykırarak delirmişler; 
- Han yanıyor, yanıyor h• 
5andllrelim koşun aman. 
Kurtaralım ham gıdip 
Aman ağlanm. Diyip 

1 
Dolaıırken köy içini 
Kimse bozmamış keyfini 

J Demişler ki; • Kurnaz hancı 
Ve tembel bayliz yalanca 
Yine oyun oynayacak 
Bu İfe yoktur kanacak. 

-tt 
Kurnaz banca, yalancının 
Ba iki kardq hancmın 
Hakikaten bam yanmıt
Buna kimse inan:namıt
Cezasım br yalanın 1 
Yanmasile koca baDID 
Ôdemifler iki kiti; 
iki fena tilki kif i. •• 

AHMET KEMALETTiN 
SON 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON 

$imden sonra Soa Poata IOGltlaa 
asa olabilmek için her hafta bu Nyfada 
nevedeceifml& kupoalardaa d8rt tane 

oplayıp s•tlrme'c nya slndermek 
tılsımdır. Bu kuponlara keaıp topla11111L 

Oyun 
Halka Oyunu 

~- 'i~ı 
, --~ f 

~~ 
Bu oyunu " içiade de, bah

çede de O)'DIJabilininiz. 

Bir •ton veya bir aopa ab• 
naz. ua.a nunca bir ip batla
Jını&. ipin acuna da, perdeleria 
ipleriDe takalan halkalardan birini 
hağlaymız. Sonra ortaya bir 
fişe kO)'Unuz. Çocuklar sıra ile 
muayyen bir mesafeden halkaya 
fifeye leçİrmiye çallflrlar. 

Oyunun zevkli olması için her 
çocuğa bir saman tayin ediniz. 
Mesell b~rkea ikifer dakika OH 

qacak. Y anm saat sonunda kim 
en çok 1ıa1kayı tişeye geçirmiye 
muvaffak olursa oyunu o kaza· 
nacakbr. 

Bot bir l6rit kutusu alanız. 
bd taraf.nan kenarlanm hafifçe 
çakı ile kesiniz. Sonra iki kibrit 
alıp kutunun tlzerine koyunuz. İnce 
listiği abp ldlçük ktıçllk kesiniz. 
Uçlarına ufak bir dtığüm yapımz. 
Düğilmlll taraflanndan kutunun 
kesik taraflarına geçirerek geri· 
niz ve karfa taraftaki kesiklere 
bağlayıDIL Bu suretle telleri ge
rilmiı bir musiki aleti elde etmif 
olursunuz. 

Şimdi bir kirdan ahmz Ye 
bunu teller llzeriode ıezdirerek 
çalğa çalımı. 

1 Körebe Oyunu 

oynamı karar ftrcliler. Glw Oıerme Emelia klaldl na 
- Çocuklar k&rebe OJUDU 1 -~. Wr ...... aLMw. 

ebe oıd.: Gizlerini bailadıl•. affdv. Glillerl .W.•..,. =•r. 

Gllner paltoyu yakalayaaca ..maçı. batn"ch : Tuti•-. tattma. 
Emel. Çocuklar gillmiye baıladılu. Glbler flderilll app ta "-diliDa 
Jap.W. oyunu anlayanca donakalclı. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

11 ıubat 932 tarihli nllsha
mmdaki ( KaragiSzll ıeyreden 
MyirdlW ) bUmeceliacleld aalda 
bulunan yedi aeyirciyi tamam 
bulanlardan hediye alacaklann 
isimlerini apiJya yazıyoruz. 

lstanbul karilerimizin pazar
tesi, pertembe gUnleri &ğleden 
sonra idarehanemize gelerek 
hediyelerini almalan llzamdır. 

Yalnız taşra karilerimizin he
diyeleri a lres!erine gönderilir. 

Son Posta KlübUna Aza 
Kaydolunacaklar 

EyGp Ortamektebi talebesin
den 30-1 Sallhattin, Beyoğlu 
11 inci mektep talebesinden 84 

Iİlelİ talebemdn &50 Cilaat. r.. 
tanbul Erkek Maa1Jim Mektebi 
talebesinden 31 Nazmi. Galatua
ray U.e bqind llDlftaa tel v .. 

1 
vu Bey ye Hanımlar. 

( Arlrua Yar ) 

lübümüze Aza 
Yazıldınız Mı? 
IClllltlmllsla rosetlal 

1akaaısa taldlma -r 
"Son Posta Klübll. gün

den yüne mektepliler arasan
da şöhr!t buluyor. 

Siz klübe aza yazıldma 
ma? Rozetimizi alıp yaka
nıza taktımz ma? Alaadı
DIZI&, acele ediniz, aza ya
aluuz ye rozetbüzi alınız. 

, Muazzez, Kumkapı Asampsiyon 
mektebinde 9 numaralı Aram, 
Kabataı Erkek lisesi birinci aı
nıftan Ziilıtn, lstanbul birinci 
ilkmektep bqinci unftan 422 
Neuat Ziya B. ve Hammlar. 

Bu aene Jdnp azua için 
çok güzel şeyler hanrlıyoruz. 

Azalık şartlan şunlardar : 
1 - D&rt kupon getirip 

kaydmm icra ettirecek ft 
buna mukabil bir kart ala
caksınaz.2-Rozet almak için 
de kartınızla beraber d6rt 
adet kupon getirmek kl
fidir. 3-lstanbuldaki karile
r imiz bizzat müracaat et
melidirler. 

/lcl ldiç/l k 6alırigell 

Birer Adet Sant:metreli 
Cetvel Kazananlar 

Be,koz bkmektcp talebesin
den Hayreddin, Beyazıt 47 inci 
llkmektep 6çllncil 11nıftan Bedia, 
tstanbul 49 uncu llkmektep 'birin· 
ci 11mftan 158 Y qar, Beyoğlu 
13 ineli hkmektep ftçüııdl •nıf
tan 328 lhsane, lstanbul Erkek 
lisesi talebesinden ~ Nevzat 
lıtanbul 49 uncu lıklbektep tale-1 
besinden Hatice, Salmatomrak 
17 inci llkmektep beşinci sınıf· 
tan 368 Hacer, İstanbul Erkek 

1 

Taşradaki azamıza ~lineec 
Onlar da ayni ıeraite U

bidirler. Y almz kart için pullu 

1 

ve adresi yazılmq bir Zarf; 
rozet için de ualık karb 
ile beraber 10 J.:mutfuk bir 
pul g6nderilmesi lbımdır. 

Klnblm&ze: B"I& istisna '" 1 lain wekıeo talebe.! 
abiair. 

1 - Turhaa, buraya 1 2 - Şu bala döveceğin· ı 3 - Fakat Turhan top 1 4 - DUşündD, taıındı, 1 5 - Annesi biraz sonra l 6 - Şaşa kaldı. Tur-
191... S.ı hal ya bahçeye al, bununla halının tozunu oynamak istiyordu. Annesi· top oymyarak ha}ıyı döv· Turbanın ne yaptıjını gör· han akıllı çocuktur ,,_. 
uaca~ım. çıkar. ni11 bu teklifini beğenmedi. miye karar verdi. miyc çıkınca. aelim. 



Zarif 
Bir Tuvalet 

Bu uiif elbiee beyaa yün 

Jarjetten yapdmıftır. Altta taf
..._ bir kombiıaosomı vard . 
Belini saran zarif motifi bilhas a 

•1teye •J'-& bir llla!ellik ver 
...tltec&r. lô möfit ta tilrla be 

zenmiştir. 

Evde Yorgunlu
fllli Ônüne 
Geçebilirsiniz 

Hayaflmn dertte &çüne evin·n 
icinde geçir -, v glhıctlz ev işm· 
tlea ~ ka ""'18 vakıt 

Wamayan kadınlar, çalışına uau
•O bilmiyenlerdir. 

Halbuki kadının vaktini ve 
t.Jablll bu kadar ev itleri ıçkı-

tle israf et•eai dofru de~dir. 
&.elan biraz. da kocallle ve çocuk-

larle: iııteflal eJlliıta, onlara 
llJer ~ .ıllterecek Vakit baJ
JOaya ~. 

Bunua en ~:: . _;olu, 
thutuuz teferruattan ~ 
• lilerini muayyen bll' JM"OP•• 
.W tutmakbr. 

K AD 1 N 
• 
iyi Bir Karı Veya Koca Mısınız? 

Aşağı :iaki Suallerin Cevaplarını Veriniz, Bulduğunuz Y ekôna Bakınız, 
Evdeki Kavgaların Sebebini Anlarsınız 

q •• fık. c • _, >ı ıuald yukarı qmı... o vakit 
,.._ Jıı;ur .. mıra imkla J.O tur. 

BU IKt SUALDEN YALNIZ BiRİNE 
CEVAP VERiNiZ 

J. - izdivaç hayatında .. uılnkindea daha 
ziyade mes'ut olac;afiıuzr zanaediyo .. muemıu? 

2 - izdivaç la&yatuı<haa d•layı devemh bir 
hoenıtbmlnpnuz veya laiddetiniz var mıd.r? 

iU iKl SUALDEN YALNIZ BİRİNE 
CEVAP VERiNIZ 

1 - Heyecana kapılarak talik t~ 
bulUGID1ly hiç dilşilndlink mi!? 

2 - Heyecana kapılmaksızan ciCldi llUl'ette 
ta.Akı dil ·ndliğ-. nüz var mıdır? 

BU 4 SUALiN YALNIZ BİRiNE 
CEVAP VEa NiZ 

1 - K d n l adan daha yaş ı mıd r? 
2 - Kadın kocadan 2,5 - 3,5 yaf kOçOfc 

mil ? 

3 - kadın kocadan 3,5 - 5,5 yaş kftçtik 
miklür? 

4 - Kadın kocadan beı yaştan fazla ~Uk 
IDICllr? 

AŞAGIDAKI SUALLERiN HER BiRiNE 
CEVAP VERINlz 

1 - Kan kocanın dint itikat ~e 
aralannda fark var mıdır (Ayn dine me••• 
elup olmadıkları aorulmuyor ) 

2 - Kachn da koca da din meselelerinde 
lakayt mtdll'lai-? 

3 - Kan •ttY• kocanwn hiuea IİZe ml!halif 
oJmaııw befenir miaiaiz? 

4 - Muhtaç oldujanum unnettijini& birçok 
teYleri almaktali Aciz •isiais? 

S - Kruı .,.,_ kocanız bir .._. .... "J• 
er.kekle gir&şllljl ....... kakamr mt11ıa.-? 

6 - Evleımetde IÇtimal me'fkiinizde bir tle
iltiklik olınuı mudur? 

7 - Kayınlaranızdan herhangi biri eve ylk 
oluyor mu? 

8 - Çocuk btıyiltmekte aramsda noktainazar 
ihtilafa var mıdır? 

9 - Terbiye farkı arada mrada tenkit ve 
mtınakqayı davet ediyor mu? 

10 - Yemek ve sofraya ait meseleler arada 
sırada hofDutsuzluja sebep teşkil ediyor mu? 

lkbabardaSokakKıyafeti 

Çı-ra ye ·ne ka ıt 
K a k mü tozu sftrer de, 

Çtra gibi ufak parçalara kesıp 
bazır'arı ız, sob ı ya arken 
ç ra gibi kul anabu miz. 

* Ateşi parlat ak için 
Sobada kömt\r ate ini daha 

k&ınüril 

)Bir Gece 
Tuvaleti 

Siyah marukenden yaphmf 
fevkalade Urif bir gece tuvaleti. 
Kollan, eteklerinden saıbn tll 
yollar orijinaldir. Bu ıene pce 
elbiselerind~ aiyalı renk mOdadlr. 

~i~Ie.ce~~~'"'~f-~~·JfPI 
biridir. 

Herşeginiz 

Modaya 
Uygun Olmalı/ 



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

' Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumart~si Giinleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

Mem kete 
G·ttikçe 

Akşeh·r Ge çleri Çok 

Akşeh'. de sporcu gNıçlP.r bir anıda 

r ar 

Akşehir, (Hususi) - Son se
neler zarfında şehrimizde spor 

.ıtietizın ~ubell'rine dev.mı eden 
gençlerin n 1ktnrı oluukçn faz-
ladır. T. N. 

faaliyeti, iftihar edilecek derece
de ilerilemişf r. Şimdiki halde 

kasabamızda iki kliip faali et 
halindedir. Bunlardan biri&i ( İd-

man Yurdu), diğe:-i de ( San'at
kiirlar idman Yurdu) dur. Her 
iki klüp te memleket gençl'Ji 
üzerinde ümi' verici tesirler bı
rakın k surctile çalış.ıyor. Klüp-

lerimizde spordan başka :n ı.mcvi 
sporlarla da u w raşılıyor. Haf un n 
muayyen günlerinde musiki f ... 
ıılları yapılmaktadır. Sp rcu 

gençler boş vakitlerinde dnirna 
idman hareketlerile uğraşı} urlar. 

Şunu da derhal ilave edeyim l<i 
apor sayesinde birçok gençleri

miz içki belas.mdan kurtuJml!s
lardır. 

Yarın 

Ytıpzlacak 
Miisa al<.alar 

F utboJ Heyetinden: 
Cuma günü Taksimde icra 

edilecek Li'r ı ıaçları: 

Altmorclu-Hilal, Eyüp-Beyler
beyi, Vefa - Kumkapı ·Beykoz. 

Voleybol Heyetindenen: 
Cuma günü Galatasaray klü

biin de yap l. cak Voleybol ma~Jan: 
Ka., nıpa~a. Süleymaniye1 Ga-

latas,ıray - L tanbulspor, Beşiktaş
Fener. 

OUmpiyat Müsabakaları 
OHmpiyat likinin fiküstUrüne 

nazaran bu haf ta ç&rpışacak dört 
kulüp vardır. 

Bu dört kulübün ikisi Taksim 
stadyomunda ikisi de Kadıköyün
de karşılaşaktır. Bilhassa Tak
simde yapılacak Pera - Galatasa
ray maçı c:Jdukça mühimdir. Ya· 
kmda F enerbahçe ile çarpışacak 
olan sarı kırmızılıların kuvvetle
rini yarınki maçın neticesi olduk
ça belli edebilir. 

ütün 
Oy 

Gu.ctemlı. ştmdt!n onra pertcmbe v c l"llll 

l"ai günleri olma~ liurc hııftııda iki spo· yfaaı 
ııf'c;rcdccektir. 

Perşembe günkü spo· uyfasında dü ıya spo· 
h.ıreketlerini1 mcnılekc. spor hid .selerlnı 
okuyacaksınu:. 

Cumartesi aayfasında · Cuma günkü maçların 

tafsilatını bulacaksınıı. 

•• uze 
mı ya 

er 
a 

Ho 
ladı 

y 

Kış Ormpiyadı Para Kazandır ıadı 

ru 

Fransız kızlurının Hok 
şimdiye kadar üç mily 
yakın duhuliye temin 
halde Amerikan kc 
zararı büyüktür. 

Kış olimpiyatlarının 
miş bir intizam ve rr 
liyette olmasını temin i 
kan komitesinin yaptı w 

hasılatın ı 1{l misli kadar 
rik lılar 4,000,000 fraı.p 
masraf )'<ıparken, havai 
sait gideceğini ümit e 
Halbuki kış olimpiyatla 
Jangıcmdan itibaren ( L 
te şeraiti havaiye pek 
miştir. Ekseri günler t p 
yağan k rhr, şiddetli 
ve fırtınalar dolayısile 
edilen miktarda seyı 
mamışlardır. 

ı takımt 

franga 
dildi~ 

ılesinin 

-rülme• 
cmme
ı Ameri
masraf, 
. Ame-

yakm 
n mü-
1işlerdi. 
n baş
Plasit) 
a git

ha inde 
z arlar 
tahmin 

bula-

Bilhassa futbol itibarile genç
lerimizin gösterdikleri istidat 

ümidin fevkinde yüksektir. Diğer 
spor şubelerine devam eden 

Floridada .11eni icat edilen çok telılikeli sporlardan biri. 

Kış Olimpiyatlarını n 
zararla kap yan mali k 
zararın, yaz bidayetinde 
cnk asıl olimpiyatlarda t 
leceği ümidindedir. 

ıim bir 
ite bu 
aşlıya

fi edi-

gençler de yüz ağartacrk şekilc'c 
faaliyet gösteriyorlar. Güreş 

Bir VUnlyüş Rekoru 
N~v-york, 23 (A. A.) - Mi

hael Pekora kapalı pist dahilinc!e 
bir M" lik yiirii} üş drnya reko
runu 6 dakika 27 saniyede temin 
ederek 1911 senesinde Kann· 
dalı Guldingin kazanımş o] -luğu 
6 dakika 28 saniyelik rekoru 
kırmıştır. 

Amatörler 
Kudüs Müs!l bakalarına Ne 
Suretle İştirak Edecekler? 

Atletizm F ederasyonundnn: 
Beynelmilel Atletizm Federasyo-

nundan, Federasyonumuza gelen 
mektupta FiJistinde ( T d - A \iv ) 
ismi altında tertip ediln iş olan 
beynelmilel atletik müsabakalara 
milsaade verildiği ve bu müsa
bakalara Türki} eden iştirak et
mek istiyen amaH.h-lerin beynel
milel nizamname ahkamına tevfi
kan Federasyon . .mmzdaıı bir m.!k
tup ibraz elmedikç~ bu müsaba
l~alara g irerniyel: kleri bUdirH· 
ınekte olduğund~n alalrndarlarm 

1 
ma1umu olmak üzere keyfiyet ı 
tcblii olunur. J 

•• 

liim 
ro[cusu 

-===-- _ ... I Amerikalı sporcular hakjkaten c==.=======::==:.;;:;=== 
çok talihli insanlardır. Orada /nai/f ere 
herşey Avrupadakinden sekiz on :O 

Bu resimde gördiinüz otomo
bil saatte (320) kilometre sür'atle 
gitmek üzere yapılmı..,tır. Otomo· 
bili idare eden bir İngili ! dir. 
Kendisine (Fedai) lakabı takıl-

defo dalıa geniş bir muhite ve Kupası 
yi.rmi defa daha rahat bir imldin 
içinde yapılmaktadır:: Biz burada 
sogul..tan donuyoru.t. Orada de
nizde. yiizüyorlar. Bundan dola
} ıdır ki, Amerikaıı yüzüc~·ıeri ekse· 
riya Avrupalı şampiyonlardan çok 
yüksektir. Amerikadaki ( Meya
may ) da hergün yeni bir deniz 
sporu keşfedilmektedir. Ekserisi 
tehlikeli olan bu sporlara bu sene 
yepyeni bir numara daha ilave 
olunmuştur. B;r Anıcril~al1 tara· 
fmdan icat edilen bu spor iki 
tahtayı kurşun gibi giden bir 
motöre bağlıyaı·ak motörün süra
ti:ıden istifade suretile hcvalan
ın aktır. Rtsimde de görüldüğü 
gibi muvazenesi gayet güc olan 
bu tahtalar iistünde hir Amerikalı 
uç;:ı~l,.t"?dır. Bu süratle hav1rla 
gidcrl<cn muvazeneyi kaybedip 
denik ynvarlauanlarm karml.m 
patlamak ihtimali pek çokmuş ... 
c::: 

m•stır. Yakında başlayacak olan 
İngiltere otomobil siira't milsa
bakrısında birinciliği alması çok 
kuvvetle muhte:el olan bu lngi
liz diyor ki: " Ulüme gidiyorum. 
Çünki 320 kilometrelik sür'atle 
giderken radyatörün göçerek be
ni ezmesi ve öldürmesi çok muh
temeldir •• 

Bu sene lngiltcrede en mühim 
Spor meselesi İngiltere futbol 
kupası maçlarının son müsabaka
sıdır. Bidayette fena neticeler 
alan Arsenal takımuwı birkaç 

Son zamanda kış oli 
etraf nda yapılan neşri 

sebclile Avrupada kış ! 

yeniden foğbet çok 
Şimdiye kadar Avruparı. 

line, İsviçreye ve F ran 
vilayetlerine münhas r ' 

nen kızak ve buz hoke 
göbeğine kadar girmişti 

on beş dakika mesafe, 
de yapılan muazzam bi 

tinde Parisliler hergün 
larma olan merakları 

etmektedi..Ier, Paris c 
sahada görünen takıml 

hassa ( Doğru Kaleye ) 
en güzel kadınlardan m 

hokey takı nı nazarı di 
betmektedir. 

Yiizme R0 ko 
S:okholın, 23 (A. A. 

nimark31
1 kadın yü 

Jacovsen kad•nlara m 
metrelik kulaclama vüz. 

rekcrunu J dakika 8J
kırmı~tar. 
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Haftada Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. SAYFASI 

• 
Bu Sayfada: 

Yeni terbiye cereyanları • Büyük ter
biyecilerin hayatı - Türkiyede yeni 
nazariyelerin tatbikatı· Muallimlerin 
dertleri- Yeni tecrühe,er vesaire. 

Terbiye 
Nereye 
Gidiyor? 

Mekteplerde Ve Mektepliler Arasında 1 Türkçe . 
Derslerı 

Amerikada Winetka mektep• 
leri müfettişi ve Winetka tarzı 
denilen terbiye tarzının müessisi 
Mister E. Washburne ( Vaşbörn) 
geçen sene Avrupanın, Rusyada 
dahil olduğu halde, birçok mem• 
leketlerinde seyahat ederek ter
biye hakkında büyük bir anket 
)'apmıştır. Mr. Washbume lstan· 
bula da gelmiş, hatta Mual
limler birliğinde bir de konfe
rans vermişti. Bu zat ahiren an• 
ketinin netice ini neşretmiştir. 

Mumaileyhin, dünya terbiyeci
lerin~ sorduğu suallerin birincisi 
ıudur: 

" Terbiyede içti mat bihıye üze
rinde bir tesir icra etmek gayesi 
war mıdır! Yoksa ferdin inkişafını 
ma istihdaf ediyor? .. Rusya ile 
Çinde, bütün gayretlerin yeni bir 
cemiyet yaratmağa müteveccih 
olduğu cevabı verilmiştir. Japon· 
ya " mevcut olan cemiyeti muba· 
faza etmek ve mükemmelleştir· 
mek " suretinde cevap vermiştir. 

Adana Ticaret mektebi kız talebesincle1t 
bir grup 

Adana 1 lcal'tıl mektebi muallimleri .,. kı% 
talebesi bir arada 

Fert Mi? ı 
Memleket Mi '1 

" Ferdin kanaatlerile devletin 
talepleri arasında :.:uhur edebile· 
cek ihtilaflar,, meselesine gc ince, 
bazı cevaplar pek vazıhbr: Japon· 
ya ile Rusya " evvela memleket,. 
cevabını veriyorlar; diğerleri, müp
hem beyanatta bulunmuşlardır; 
çünki cevap veren şahsiyetler, 
fikirlerine vuzuh vermekten çe· 
kinmiş~erdir. 

Milliyetçilikle beynelmileliyel· 
çilik meselesinde fikirler müte· 
zattır. Gandi ile Einsteinn, "evvela 
insaniyet ., diyorlar; diğerlerinde, 
bilhassa uzun müddet tazyik al
tında kalmıs olan mem1ekeUerde 
ha, mevki, milli menfaate tahsis 
olunuyor. Rusya, terbi)enin gayesi 
olmak üzere, insanlığın saadetini 
her şeyin baş na koyuyor; lakin 
bu gayeye vusul için tek bir çare 
görüyor ki o da ihti · Idir. 

Taıih Dersi 
Nasıl Verilmeli? 

Şu suale verilen cevaplar da 1 
pek miıtehaliftir: " Tarih dersi 
milli ve iddiakar mı, yoksa müm
kün oldt ğu kadar objektif, şey'i ı 
mi olmalı?,. Bazılarınca hakik t, 
terbiyenin hakim gay ... si olmahdır. 1 
Haiihaz rdaki ve mahalli gayelere 
hizmet etmek iiz.ere hakikatin 
şekli boz !mamalıdır. Bundan 
onra tarıoin şey'i olmasını lca

bul etmiyen, fakat propaganda 
gayelerine hadim olmasını da 
i temeyen fikirden tutunuz da; 
Rusyada olduğu gibi, gençliği 
bir gayeye hadim kılacak surette 
tarihten istifadeyi düşünenlere 
kadar bir sürü fikirler geliyor. 

Bir noktada bütLn fikirler 
ittihat ediyor. M ster Wash· 
burnc: "Proğramlar, çocuğun 
inl<işafmı mı merkez ve gaye it· 
tihaz etmeli, yoksa yetişkinler 
cemiyeti 'lifi ih iyaçlarmdan müte
vellit ilmi utalaalara göre mi 
tanzim edilmeli?,. sualini sorunca 
hemen her tarafta cemiyet ihti
yaçlar nm taharrisi foideli ve hatta 
lüzumlu o1duğu cevabı verilmişt'r. 

Gö .. ül iıgü veçhile bu anket 
gôsterm ir ki bütün dünyada 

Milli Hayata 
İntibak 

ilkmektcpler talimatnanıesi 
hakikaten çok ehemmiyetli me· 
seleleri gayet mucez bir şekilde 
ileriye sürmüştür. Bunu dikkat 
ve basiretle okuyan bir mualli· 
min terbiye ve tedris esasların• 
dan pek çok istifadeler edece
ğine şüphe yoktur. Mesela bu 
talimatname, 21 ve 22 inci mad· 
delerinde ne diyor: 

" 21 - llkmektcplcrde ter
biyenin ilk ve son mak adı 
çocukların milli hayata liyıkile 
intibak etmeleridir. Hunun için 
mekteplerle milli cemiyet ara
sında sıkı bir ittihat ve irtibat 
bulunmak lazımdır. 

22 - Mektep dahilindeki 
hayatla, mektebin idaresinde 
ve inzibatında, muallimlerle tale· 
benin münasebetlerinde milli 
cemiyetin içtimai umde!eri esas 
teşkil etmelidir . ., 

Bu madde1erin istinat ettiği 
nokta, evvela, milli cemi> ettir. 
11 Milli cemiyet ,, ten murat ne
dir? Lisanı Türk, harsı Tiirk, 
vicdmu Türk olan cemiyettir; 
tam is iklale kıymet veren ve 
bu uğurda ölmeği bilen cemi
yettir. Cumhuriyet idaresini can 
metaı edinen cemiyettir. Başka 
nas l cemiyet olabilir 1 

Binaenaleyh mektep, çocuk· 
lanmızı miili hayatımıza intibak 
ettirmek gibi terbiyevi biı- gaye· 
ye hadim bulunac. le: ve bund· u 
dolayı da m kteple milli cemiyet 
arasın da sıkı bir birlik ve bağ· 
lılık bulunacak. Muallimler bu 
milli hayatı mektebin içinde }'a
şatmıy a çalışncaklar. 

Milli cemiyetle mektep ara· 
sındaki sıkı ittihat nasıl temin 
olunur? Şimdiye kadar mektebin 
vazifesi, " herkese lazım olan 
malümata meksep " olmaktı. 
Herkese lazım olan malumat? 
Bu tarife göı e mektep, kafaları, 
bumbar doldurur gibi, malfımat-
la doldurmakla vazifesini gör· 
müş olac k 1 

Bize papağan ydiştirmekten 
ba ka bir ey düşünmiyen bu 
mektepten ne I« dar uzaklaştık. 

Şu halde mektebi, milli 

bu g · 1 r, b zan iyi tayin edil
mem ~ ' Z'.ln da memlekete göre 
birço f r ' r ö ternıiştir. 

r, i t r '\ a hlJurnc bu insicam
c · or; onun fikri ce 

hayatin ortasında kurmak, milli 
ha atı yaşı an halkı mektebin 
ruht na sokup ısmdırmak lazım 

l geliyor. Birinci devre progra· 
mındaH " hayat bil isi ,, dersi
nin büyük bir kısmı bu gayeye 

1 
matuftur; ikinci devredeki " yurt 
bi gisi ,, başka bir gayeye mü· 
teveccih değildir. Talimatname· 
nin " içtimai faaliyetler ,, e has-

n bu dağın k fik"rle in 
tte bir yere t c p· 

r. u ol az , b 
cratını h"çb·r vakit 

· eccl<tir .. 
redi rı:·ş 12~ ~ ci~ . m _dd:si, bu 
ff:ı '" , .. +,.. _,, • ~ ..... ~ , ... .. ~.-

Bir Rus 
Kreşinde 

Küçük çocuklar temizliğe 
ahştmhyor. Bizzat çocuklardan 
müteşekkil bir komisyon bnt6n 
çocuklaran tertemiz yıkanmalanna, 
dişlerini muntazaman fırçalamala
rma, odalarım süpürüp tertipli 
tutmalarına nezaret eder. 

Terbiyevi 
Bir Filim 

İstanbul sinemaları, bir bayii 
znmandanberi sözlü ve şarkılı 
filimler gösteriyorlar. Bu filim
Jerin, san'at itibarile çok söz 
götürecek cihetleri yoktur; fakat 
kalp ve dimağ terbiyesinde te-
sirleri hemen hiç yoktur dene
bilir. 

Halbuki geçen cumartesi ak· 
şamındanberi (Glorya) sinema-
mda gösterilmekte olan {Mus

tafa) isimli filim munhasıran ter-
biyevi kıymeti haiz bir filimdir. 
Filmin sözleri ve şarkıları Rus· 
\·adır; Türkçe lejantları kafi 
de ildir. Fakat bunun büyük 
ehemmiyeti yoktur. 

Bu filim işin, ahlakı terbiye 
itibarile, pek b · ) ük .. bir tesiri 
olduğunu göstermek ıçın yapıl-
mış görünüyor. Mustafa ismin· 
deki Tatar çocuğunun rolünü 
yapan genç Tatar .. hakikaten 
rolünU yaratmıştır. Fılımde tek-
nik noktai nazarından kusur var 
mıdır, yok mudur, bu ciheti 
aramak bize düşmez. Artistler 
rollerini, duyarak oynamışlardır. 

iş yolile genç düşkünlerin ve 
mikrimlerin ne suretle namuskar 
ve haluk, hatta bir maksat için 
can feda edecek bir bale gel
di'derini gösteren böyle bir filmi 
t ir etmekten kendimizi ala· 

l'!lektep 
Temsilleri 

Sader.e heyecanlan ifade için 
bir vasıta teiakki olunan temaşa 
san'ati, mektepte hissiz çocuk· 
ları harekete getiren bir vası· 
tadır. Bir temsilin muvaffakıyeti 
birçok gayreti istilzam eder, 
bunu bütün çocuklar bilfiil gö
recekleri için temsil, çahşmağa 
saik olan tabii bir mahrekt:r; 
birlikte çalışmayı da öğretir. 
Bundan başka temsil bir müşa· 
bede temrini de olabiliri çünki 
oyun, ilk merhalesinde taklittir; 
taklit ise tam bir milşahedcye 
istinat eder. Bu, zekanın ve mu
habbetin de terbiyesidir, zira 
insanın kendi hayatına taallu!c 
etmiyen hallerde hissedilen şeyi 
tasavvur etmiye bizi mecbur 
kılar. Oyun, söz söylcmeğe ahş· 
mak fırsatım verdiği ve ifade 
kabiliyetini inkişaf ettirdiği için 
de faidelidir. Nihayet temsil, 
raks, musiki, resim, şiir gibi 
bütün san'atleri ihtiva eder. 

İlkmektcplerde piyeslerin ica
dını ve hikayelerin, masalların, 
efsanelerin piyes haline vaz'mı 
çocuklnrm kendilerine bırakma· 
lıdır, taklit etmcğe, muhtelif 
vaziyetler tahayyül eylemcğe 
olan istidatlarından istifade olu
nur. O vakit bu, on!ar için ta· 
mamile yaratıcı bir faaliyet olur. 

Ortamekteplerin ilk sınıfla· 

rıııda tiyatro tarih ve edebiyat 
derslerini canlandırma ~ta çok 
faidelidir. Bir temsil vermek, 
sadece ebeveyne bir manzara 
arzetmek değildir; piyesin let bi
yevi kıymeti mevzuubahis olduğu 
için seyirciler okadar nazarı dik
kate alınmaz. Me eli IJyadanm 
beşinci kitabındaki tarihi lcısım 
temsil edilecek; bu kısım, ilk 
sınıflarıo talebesine pek ziyade 
uygundur; biraz musik.i _de i~ter: 
Elbise ve eşya tedankı, lulecı 

çamurundan aletlerle yağ ~an· 
dillerini yapmağı, dekor ınşa 
etmeği, bir harp, bir muhare.be 
arabası, silah, kalkan vesaıre 
imal etmeği istilzam eder. 

İkinci devre sınıflarında tem· 
sil başka bir mahiyet alır. Her 
halde ilk sınıflarda ve ilk mek
teplerde olduğu kadar tedri.si 
mahiyeti haiz değildir. Maamafıh 
bir temaşa eserini tetebbü etme· 
nin en iyi tarzı, o eseri O) na· 
maktır fakat bu oynayış yalnız 
edebiy~t noktai nazarına riayet 
etmekle olmamalı, sahnenin bü· 
tün icaplarına, temaşa san'atinin 
bütün zaruretlerine uymalıdır. 
Muallimlerin en yiiksek smıflarda 
dahi bu san'attan istifade etme
meleri teessi\rlo &örülecek bir 

Bir Küldür 
llkmektcplerde tllrkçe d ..... 

leri, karaati, imllsı, lfıgati. lapta. 
tahriri, yazıll Ye ıramori ayn 
ayn, hatta hazan ayn muallimler 
tarafından, tedril edilir Ye kı,. 
metleri ayrı ayn takdir olunurdu. 
Bu telikki tarzı, bittabi. tllrkçeıQ 
bir kül olduğu esasına temamile 
aykın idi. Numara takdir edil
mek lazım eelince de, tnrkçenia 
yazı ve okumasına müteallik bn
tün bu uydurma JUbelerden ayr 
ayrı numara verilir, sonra Yua
tisi alınırdı. 

Bugün, bu yanlış ve fena te
likki bizde de ölmtiştllr. Ttırk
çenin şiiphesiz kıraati, imllsa, 
liigati, inşab, tahriri, yazısı, gra• 
meri yine vardır; fakat bunlar 
ayrı ders değildir; hepsi birbirine 
mütedahildir, hepai biribirinin 
mü tem mi midir. 

1lkmektepler müfredat pro
gramının Türkçe dersler k ..... 
mı, bu d•rsler için şu hedefleri 
gösteriyor : 

11 1 - Talebede başkalan ta
rafından şifahen veya tahriren 
ifade olunan fikirleri doğru an
lamak melekesini husule re
tirmek; • 

2 - Talebeye, dtişUndOğtinll, 
duyduğunu ve bildiğini diğer 

kimselere şifahen veya tahriren 
doğru ve giizel anlatmak kabili
yetini iktisap ettirmek; 

3 - Talebenin kullandığı ke-
limelerin manalan hakkında 
vazih fikre sahip olmalarını 
temin etmek ve bu suretle on
ları doğru dü~ünmeğe alışbrmak; 

4 - Lisan vasıtasile çocuk· 
larda iyi ve güzel hisleri tenmiyo 
ederek kendilerinde sin ve sevi
yelerine göre bir zevki edebi 
uyandırmak; 

5 - Mahalli şiveleri istimal 
eden talebenin ifadelerini tedri
cen tashih ederek onları müşte
rek milli şiveye (İstanbul tive
sine] istinas ettirmek. 

Ve hedeflere varmak için. 
TUrkçeyi bir kül olarak görmek 
ve o yolda tedris etmek zam. 
ridir. Nitekim yine program o; 

" lıkmakteplerde her oeka
dar Türkçe deres, Alfabe, kıraat, 
inşat. temsil, imli tahrir, gramer 
ve el yazısı, gibi kısımlara ayrd· 
makta ise de bunların herbiri 
müstakil ders değildir. Hepsi 
birden bir kül teşkil eder. Bu 
itibarla Türkçe zümresine dahil 
olan derslerin berbiri yekdiğe
rinin mütemmimi veya yardımcı
sıdır. Kıraat, el yazısı, imli, 
tahrir ve gramer biribirine sıkı 
bir surette merbut olacaktır." 

Sözleri fikrimizi tamamile 
teyit eder. 

Muallimlerin bu külliyeti na
%arı dikkate almıyarak. sadece 
kıraati kıraat, imlayı imla.. ola· 
rak tcdı ise kıılkışmaları doğru 
olamaz. Pro~p·atıı, bizi bu sözle
rile, yalmz lcrbivevi hir mahiyeti 
olmak üzere, t kyit ediyor. Pro• 
gramın müf redal tıda Je~ıl. bu 
gibi e"asa _ıa l iıl< eden l-ı .ı.ml.ırı 

arfi :trfıne tntbık ecıılmek 
icao eder. 



- Monolog -

(Nazlı bir eda ile) Hu... Al
lo.. boncur hamm kızlanm •• bon
cur bey oiuliarım.. (birdenbire) 
Ne gülüyorsunuz?. Artık ben de 
alafranga oldum işte.. hct bu 
okadar güç bir ıey değil ki ... 
Alafrangalann d6rt beş tane ya
lurclda nr.. hiç ağızlarından di
flrmezler.. onlan ezberledin mi, 
olur, biter.. ..boncur, bonsvar, 
orovar .. Ha.. bir ele (pardoa..) war. 
Bu bq yaJurchlanchr. Dillerinin 
~i, her pye mi, her pye 
bubnrlar pardonu. Aman bu 
(pardon) ne can kurtaran yakır
dıcbr. Geçen l'6a. pordreli, kl
ldlllll züppenin biri trambayda 
(hırt...) diye ayağıma basb .• acı-
11111 ta.... canevimde duydum.. 
içim sızladı.. gi>zleriın karardı .• 
yere çömeliverdim.. herife dön
dlim de: 

- Kör müslln hayvan.. nasırı• 
mı ezdin.. ilahi boyun, bosun 
devrilsin! dedim. Şapkasının ucu
nu yukan kaldırdı da düdük gi
bir aesle: 

- Pardon! dedi .. atladı, gitti .• 
Ben, oracıkta oğunuyor, kuş gibi 
haykınyordum.. oradakiler, difill 
•kepli hep birden; 

- Ayyy.. uni mi dinliyece
ğiz..? diye ho-

murdaDmıya bq
ladılar. içlerin
den apukorya 
maskarası gibi 
yizi gözü bo
yalı bir kan 
ayağa kalkb .• 

- Susunuz efendim, artık.. 
pardon dedi ya! dedi. 

Tepem atb: - VaJ dedim.. 
Pardon diyince mesele kalıyor 
mu? 

- Alafranga terbiyede 8zftr 
dilemek böyledir! dedi.. Hiçbiri 
de akıl edip bana yerini vermi
yordu amma... Allabtan olacak, 
tam o sırada trambayı yürüten 
batman mı diyorlar, ne kano ağ
nsı.. bani en önde ayakta kahve 
tlegirmeni çeviren, bani canım 
elektriğin yularını elinde tutan 
adam birdenbire trambayı ıınk 
diye durdurmaz mı?.. ilahi ya-

rabbi, görmeliydiniz orası atide 
allak bullak oldu. Herkes biribıri
ain kucağına oturdu.. içiçe gir
di.. ben kendimi biraz evvel ba
aa çıkışan şafi köpeğinin kuca
iında bulmayım mı? Oh.. yaylı 
ıandaliyeye oturmuş gibi yayılı
verdim.. Kan ban9: 

- Ne yapıyorsun hanım .• ra
hat yeri buldun galiba? dedi. 

Elbette! dedim... Şimdilik 
rahatım.. sonra iki elile beni 
dürtüıleye dürtüşleye kaldırmıya 
çalışarak: 

- Kalksan a... Dizlerim bitti 
ay 1.. sen ne biçim insansı;ı? 
dedi.. Dö.ıdüm biç kımıldamad n: 

- (P. don) dedim. Kan be
ni kaldıramıyor oradakiler kıs 

kıs gulüyorlardı.. derken oradan 
bi i i inece miş, h men kal hm 
oraya oturmak için yiirüdum... 

• 
FiSKOSLARI 

LAF 
şişman bir herif 
benim ilerledi-
ğimi xorunce 
durduğu yerden 
fırlayınca yağ fı· 
çısı gibi, kendisi
ni oraya abver
mesin mi? Eiil
dim, kim1e flr
meden herifin 
kaba etiae bir 
çimdik atbm.. 
herifin f6zleri 
evinden fırladı •• 

can havlile(amaa) 
diye kalkınca 

hemen bendimi 
onun yerine at· 

-

Muhaniri: /. Galip 

ANGALIK! 
j CUDU boyahr, bo-

yacıya para ve
rirsin •. mersi der •• 

Bizim zamanıa11z 
da her feyia bir 
usulii, erkim var• 
dr •. mahallemize 
yeni bir kolDfU 
tqıasa, hemen 
bafta•na kalmaz 

(güle giile otunm)a 
giderdik.. Eier 

bir yabancı oluna 
ak ... ı tabla do
lusu yemek ı&a
derirdik.. komp
nun kimi kimse
si taşraya mı gi-
tti?(Allab kavuş-

alım.. Sonra çar- tunu ) a, yahut 
çabuk alafranga birinin oğlu, ya• 
bir (pardon!), arkasından bir de (mankör).. Hem on kuruşla altı but kıı.ı taıradan mı geldi? (G&-
( Mersi) ) dedim.. Herif çimdik ay masraf etmezsin.. Bizim vak- ziln aydın) a giderdik.. Evlere 
attığım yeri kaşıya kaşıya ytl- timizde gelinlere bütün kına ko- tenlik birinin alüsü mil var? (Ba-
züıne baka kaldL. g5renler de nurdu.. Hem de bir parça nışadır- şın sağ olsun) a giderdik.. ma-
gülmekten kırıldılar.. la kanştırıraan simsiyah olur. ballemizde lohusa mı var, hemen 

işte böyle hanım kazlanm.. Şimdikiler alafranıalık diye hep bir Mahmudiye altmımı olur, bir 
(Pardon ) u, (Mersi) yi *en- b6yle fuzuli masraf ediyorlar :ra- çift gilmft1 kupa mı, sedefli nahn 
dikten sonra hem alafıranga ola- ten nerede bizim vaktimizdeki mı, basma mı, oyalı yemeni mi 
cağım, hem de galiba rahat edeceğim... olur, sandığımızdan çıkarır, götürür 
Şimdikiler alafırangalık diye Beyoğlu ler- ( uğurlu kademli olsun, gözünüz aydın 1 ) 
berlerine gidip avuç dolusu para veriyor- diye verirdik. Birisi yeni esvap mı 
lar... Elektrikle saçlanm kıvırtıyorlar. giydi.. (gnle gOle gey.. baf&lllzda yahut 
Aptallar,. yanm teneke au 111t, ei bqım ayağınızda paralansın 1 ) derdik. Birili 
liç sabun sür6 ver .• Sonra sıcak bir ·ıtif t t (A Est ğfu ilah O · · ı a e se . .. a ru .•. sıun 

havlu ile iyice kurula, saçlann kendiliğin- kendi nezaketiniz ) derdik.. Birisi bir 
den kabarır, kabarır da hep böyle f Adetler •• Nerede eski terbiye?. ! i' yaparken llsttlne gitsek.. 
kıvır kmr olur •• Sonra Selim vermek için: (kulay gelsin), birini yemek yer-
dünyanın parasını verip tırnak- - Merhaba ••• Sabah terifiniz kea g6rsek (bereketli olsun, bo-
larını boyatacağına, on ka- hayırlar olsun, demek dururken: ğazola). Biri rüyasım anlatsa 
ruşluk kına alırsın.. Hamam tası- - Boacur, bonavar diyorlar.. (ba)'lrdır İnfaallah) derdik.. kula-
nın içine koyar, • iyice karanın.. MerbabaDJD suyu mu çaktı ayoL taam çınlasa (Selimin kavim 
akşamdan on parmaj'lna yib&k Ayrılırken de: minrabbilrahim) derdik. Biri ya-
kına, istersen avucunun içine de - Allaha ıamarladak, durur- mmızda akeına (sıhhatler olnn) 
divane kına koyar, tülbentl«le ken, oruvar, orovarl.. diyorlar. akıürse (geçmiş olsun) derdik. 
bağlar, yatarsın.. Sabah olunca iki artın basma ahpta parasını Bir küçlipmllz elimizi 8pıe (çok 
bezlerini çözer, yıkarsın. Al sana verirsin., herif, mersi! der. Pabu- yaşa el 8penlerin çok olsun), 

Yaya Yürüyenle
rin Emniyette Ol
madıkları Şehir 

Nev ork T aymis gazetesi, 
idareha ıe ine müracaat ederek 
bir si rta k~: anyasında uğra
d ğı n ı eu dolayı şikayet 
eden bir 1 ariin başıııdan geçen 
şu hadiseyi aalabyor: 

Amerikada Bir Cereyan 
Portakal SuyJ Banyosu 

Habibe MoJla Radyoda 

kandilde, bayramda ziyaretlere 

gider; (Allah nice senelere yetif
tirsin) derdik.. kibar kimaelem• 
konuturken bendeniz, zatialinia, 
demeden yakırdıya bqlamazdık.. 
ağaı.ımızdan inpallah, mqaallala 

dilfmezdi... 

lnaan hali deltaran fena blı 
19yden bahsetsek (ynztınllze ıGI· 
ler) derdik.. bir teftih ıelae ele 
kalabalık bir yerde (BHI) etaell 
mumdan (Eatajfwwllalı) ı ba. 
bnrdak.. 8İriaillİll ,.Jardmm k .. 
eek (Jalardıma ltalnan kestim) 
derdik.. SonrL .. Hangi İf olursa 

olsun (Biımilllh) demeden ite 
başlamazdık .. 

Şimdikiler neuzubillih her ite 
besmelesiz başlıyorlar.. itte onun 
için birçok işlerimiz ters gidiyor 
ya.. 

Canlanın, ciğerlerim.. işte 

nihayet ben de alafaranga oldum •• 
hani kendini bilmiyen bazı züp
belerin bir s6zü vardır: 

-Alaturkalık kabalıkbr amma 
raballıkbrl Derler .. Vallahi, bil
lahi yalan.. asd 
kabalaia on
lann alafıran

galık dedik

leri m6nase
bet sizlik ler de 
arasınlar.. itte 
ben de bundan aoma her hndıjı 
kıracağım.. her halta yiyeceğim 

arka11ndan bir ( Pardon ) karba
nata gibi her feYİ baı:mettirir •• 
Bqınıza ağnttımaa topunuza k• 
kocaman bir ( Pardon ~ •• 

Bir İhtilaf 
lran Hükumeti lngiltereye 

Bir Nota Verdi 

Kari, iddias na göre, hayat 
sigortası yaptırmak üzere sigorta 
kumpanyasına müracaat ettiği 

Tahran (Hususi) - İngiltere 
bükümeti son zamanlarda lraa 
denizi sahillerindeki müstakil 
Arap kabilelerini birl~ştirmek 
için fevkali~e bir mesai sarfet
mektedir. lran bilkumeti bu itti
fakı kendi aleyhine hazırlanmlf 
bir hareket olarak telakki ettiği 
için lran Hariciye vezir· lngilte
renin Tahran sefirine bir llltima
tom vermiştir. Sefir ihtilafın 

' Londrada halli için İran hüku
metinin murahhaslar gönderme
sini istemiştir. Yakında Lon raya 
gidecek olan bir İran heyeti bu 
ihtilafı bdlledecektir. zaman şirket memurile arasında 

şu muhavere cereyan etmittir: 

- Bisiklete biner misiz? 

- Hayır! 

- Motosiklete? 

- Hayır! 

Otomobile? 

Hayır! 

Öyle ise sizi sigorta etmekte 
mazuruz. Çünki yaya yürüyenler 
şebr.mizde her saniye tehlikeye 
maruzdur. 

~imal An eriKasının cenuptaki 1 
Florida sahilleri, Avrupanın 
Nis'i mesabesindedir. Zengin ve 
eğlence düşkünleri Florida'mn, 
Miyai ıehrine akın eder ve 
orada, cennetasa bir dekor 
içinde aklın alabileceği veya 
alamıyacağı her tllrln zevk ve 

• 
eğlence dUnyasma dalarlar. Gör-
düğünüz resim, Miyami'nin bir 
eğlence mtlessesesine aittir. Or-

tadaki bir havuzdur. Bu havuz 
ağzına kadar portakal suyu ile 
doldurulmuştur. Eğlence ve zevk 
düşkünü kadınlar işte bu por
takal suyu ile doldurulan havu~ 

zun içinde yüzüp eglenmekte ve 
keyif çatmaktad rlar. 

Portakal suyu.ıda banyo y~p-
mak, son zamanın pek revaç 
gören bir modası imiş J_ 

Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu 'kıymettar eserin ik'nci 
i c;ıkruışl r. Bu c t • b' 

ibi y rn i forn • 
p ir ve fıa ı d 

}:' r-r ·, et· ag 
g ' n hdc. ıi c e k c, 

::ıti ( :(-O ) k u 1 

·------------· 
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tllliiiiil• Hoşa Gidecek Bir Haber 111 

HA.RUNÜRREŞ 
talebi umuıni iizerine ve havanın muhalefeti hasebile 

• T • g~: rmediği dünyanın en büyük filmi ve 

LİLİAN HARVEY ve HENRY GARA T'ın temsili 
22 Yazan: ~ ~ zwr KONGRE EGLENiYOR 

Tarihin Esrareng·iz Sayfaları şaheseri birkaç gün daha 
.. J 

H" geri hareketini yapamadı, 
,öyie bir köşeye çekilip başını 

iEA • 

unutkanlıkla 

•wswa •• 
sırtlarını mı çevi-

AA&%&* M as = 
lar, genç ruhlara has olan 
çılgın hamlelerle neşeleı· teati 
et.nişlerdi. Şimdi orası boştu, 
bo .. mboştu. Samurlar, ölü bir h.ı

yatın sarı renkli timsal!eri gibi 
yeryer sarkıyorlardı. Altm direk, 
donmuş ve sararmış uzun Lir dil 
gibi mahzun bir sükfit içinde idi. 

EL HAMRA sinemasznda 
receklerdi ? .. deıoam edecektir. 

ell!'rinin ıçme aldı, düşünmiye Düşüncenin bu :ıoktasmda 
koyuldu. Gözünün önünde, hala- Zübeydcnin gözlerindeki nem 
yıkların götürüleceği yer, san bulutu parçalandı, güz.el yanak-
oda dolaşıyordu. Bu oda, HuJt larına doğru dökiilmiye başladı. 
sarayının en muhteşem bir köşesi Elemli Melike de, daha uzun 
ve kendisinin de gelinlik dairesi düşünmekten feragat getirdi. 
idi. Harunürreşit ile orada zifaf Zira o hatıraları sırasile ve 
edi ;nişlerdi. iitün inceliklerile canlandırmak, 

Şimdi. biliibtiyar, o geceyi, {elecek yelim oünieri ve husranlı 
.ıifaf gecesmı düşüniiyorrlu. rece!eı·i dü ~ünnıck sinirlerini 
Aman yarabbi! O na haşmet o ne '>üsbüiün bo?acaf<t" Hinaenalcyh 
tan tana ve o ne velvele idi? zarif menclifüe ~özleri ıi si' erek 
Sanki gök, yıldızlarile ve gnncş· mlktı, c1 ivaııİlaııcyi geçti, oradaki 
lerile yere inmiıti. Bütiin Bağdat, "Zaviyetiissaf .ı ,, ya, bc.ı.şian başa 
oderece nur içinde idi. Ayni >amur kaı.Jı olan allın direkli. 
zamanda ağaçlar ua~ gelmiş, ne- 1cüçük çadıra girdi. 

• 

hfr! r dile gelmiş gibi bir uğultu, Bu pdıt, san odan:n bir 
bilmez tukenmez bir gürültü başka türlüsü de·ne!<ti. Orada 
vaı·dı. Yiyen, içen, hediye alan da Hatun ile birço!c ~.Hnler ve 
yüzbinlerce balkın neşeli teren• birçok g-eceter haşhaşa kalmış-
nümlerinden doğan bu gürü1tii, = 
ırzın ta yüreğinden kopup gelen 

Zübe1•de, hırç•n bir istical ile 
çadırın köşesine gitti, orada sak
lanmış gibi duran bir dolaptan 
atltın bir sürahi, altın yedi ka· 
cleh, bir altın tepsi, bir de billür 
kase ç kardı. İptida o kaseyi 
sürahideki nebizden doldurdu. 
Sonra hekimbaşı Cibrilin verdiği 
ilacı koynundan çıkarıp sürahiye 
boşaltb, hızla hızlı çalkahyarak 
ilacın erimesini kolaylaştırdı ve 
zehirlenmiş olall nebizi de o 
yedi kadehe akıttı 1 

(Arkası ·nr) 

1 Müteveffi kocasını unutmak 
üzere İstanbnl'a gelecek olan 
dul milyoner Madam TAMA RİN
DE fiPr " '(, s inema artisti 

GLORY A SW ANSJ~J 
••----.._dır: 

bir kaside tufanı ıibi Hult sa
ray mı fasılasız derağuşlarla 
aarsıyordu. ikinci Taarruz 

O gün Harun, içlerine birer 

Japonlar Bir Taarruz Daha Yaptılar, 
• 

Fakat Bir Karış llerliyemediler 
rette bir cehennem bayatı yaşı· 
yorlar. 

Tayyare ve topçu mücadelesi 
bütün şiddetile devam ediyor 

1 
Japonlar, bir Çin tayyaresini 

düşürmüşlerdir. Bu tayyarenin 
pilotu Amerikalı Şort idi. Japon· 
lar, hu hareketi Amerika nezdin-

111- 117 Dün akşamdanberi ,. __ 

MELEK sinemasımn 
iraesine başladığı 

AGZIMDAN 
DEGiL 

( Pas sur la bouche ) 
PAR/ S'in şen ve hoş 
opereti mevsimin büyük mır 

vaffakiyetlerinden biridir. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

Bugün akşam saat 21 ,30 da 

SERSERi 
Pl1e• 4 perde 

Şehzadebaşı Ferah sinemada 

Bugece komik Dümblillü lsmall w• 
Ahmet Beyler temall eri 

( Samur K;ıt ) operet 4 perde 

Aynca 1932 ıenHI serbeıt ,üret •u•
bakalara ve M. AnastH Bale Heyeti. 

Dub 11ll1e 25 kuruı. 

ECONOMOU OPERET HEYETi 

Fransız Tiyatrosunda 

1 
Bu •ktam ıaat 21,30 te büyük gala olarak 

ROSE MARIE 

de protesto etmişlerdir. 

Japonlar, sllngil hücumundan 

ziyade bomba ve top harbini 
tercih eder görünüyor:ar. 

rakamı havi kAğıtçıklar yerleşti· 
rilen binlerce misk fındığa yap
tırarak Bağdat sokaklarma dök
türmüştil. Bu rakamlar ondan 
biue kadar değişiyordu. Fındık· 
lart bulanlar, içindeki kağıdı abp 
auaya geliyorlar ve yazılı olan
rakanta göre para alıyorlardı. 
lzdiva~ hatırası olarak kendisine 
bile köleleri tarafından bu misk 
fmd•klarmdan birkaç tane geti· 
rilmişti. 

Ya saraya geliş ?.. . Zübeyde, 
ırözlerinin önüne gelen o mesut 
manzarayı bir rlaha yaşamak 
için belki bütün lıayatrm feda 
ederdi. O ne ş:ıhane, hatta 
Uahivane gelişti? Bağdadın gen
ci ve ihtiyarı, kızı ve kadını yol
lara dökülerek kendisini selam
lıyorlardı. Haruııun adamları, bu 
btı k yığınının üzerine mütemadi
yen altmlar, gümiişler, misk gö~ 
b~I !eri ve amber yumurtaları 

ser iyorlardı. 

Şangbay 24 - Resmi surette 
ilan edilmeden bnşl yan ve bütUn 
şiddeti)e devam eden Çin - Japon 
harbinin bugüne kadar inkişaf 
eden safhası, biitün dünyayı 

derin bir hayrete sokmuştur. Bu 
hayret, a~a vatanı müdafaa eden 
vasıtasız insanların en asri ordu· 
lara karşl bile milliyet ve varlık 
aşkile nasıl karşı koyabildiklerin· 
den doğuyor. Simdi harp, Ja· 
ponların takviye kuvvetleri alarak 
tekrar taarruza geçmelerine ka· 

dar yıpratıc1 bir mahiyet almış· 
tır. iki taraf ta siperlerine gir· 

mişlerdir. Bu siperler çamurla 
doludur ve askerler, müthiş su• 

Sekiz büyiik Japon tayyaresi 
Kiyang - Vang köyü civarındaki 
Çin mevzilerini bombardıman 

etmişlerdir. Şapey cephesinde 

Japon bahriyeJileri Çin mevzi
lerine karşı şiddetli bir hücum 

Tokyodaki Sefirler Geri Mi Çekilecek? 

Hult sarayında k~rşılanış, sa-
:rı o 4aya geliş, ayrı ayrı birer 
ha~.b;e tdi. Harun, ilkin yüreği· 

1ni, imdi de ismmı kendisine 
ver<liği gelin şerefine sarı oda· 
nm önüne albn tellerle işlenmiş 
bir hasır serdirmişti. Gelin oda· 
ya ~irince de büyük hacimde 
İP<'iler dolu bir zembil getirilerek 
içiıı.lekiler, odada bulunan ka· 
dmiarın başına serpilmişti. 

Zübeyde, o inci yağmuru dö
kiilurken kaynanası " Hayzıraıı ,. 
ile henüz küçük bir yaşta bulunan 
görümcesi Abbasenin eğilmiye ve 
inci toı: lamı ya tenezzül etmeme• 
leri üzerine Harunürreşidin "Birer 
tane almakla beni şerefyap edi
niz ,, dediğini, Hayzıranın "Y adi
gar olarak siz de alın " demesine 
kaı· t ela .. Benim incim budur, 
Zı. b vdeJir 1 ,. cevabrnı verdiğini 
but rladı. 

ı larun, yıllardanberi taşıd:ğı 
ine "'ini işte atıyordu ve o inci, 
oil< ·..,, bir teslimiyet içinde atıl
mı ~ . 1 t.,hammül gösteriyordlJ. 
H ı , sarayına gelin geldiği gün 
kc• isini saatlerce ve saatlerce 
ali ıyan halk, o saraydan ko-
ğul ğunn bilseler acaba ne 
ya c1klardı ? O günleri, o 
ha · i~leri ve ikramhm düşünüp 

acı ı e<t klar mıydı. y,,k~a n 1nk5r 
!:>it h.J.yıtsızl ka ve uankör bir 

Londra, 24 - Amele Fırkası· ı sefirlerin ger! çekilmesi için Ce-
nın Meclis Grupu, Kellog - Bri- miyeti Akvamın nazarı dikkatini 
yan misakı mucibince Tokyodaki celbe karar vermiştir. . daha yapmışlar, fakat püskür· 

tülmüşlerdir. ikinci Umumi Taarruz Ne Zaman? 

Japon Maliye 

Japon piyade mevzileri Çin 
mermilerinden kalbura çevrilmiştir. 

Sivil Japonlar Şanghaydan uzak· 
laşmaktadırlar. Elyevm şehirde 
16 bin Japon vard ır. 

Nazırının İstifası 
Tokyo 24 - Japon Maliye 1 Şanghay askeri sevkiyatı için 

Nazırının nisandan evvel istifa yapılan masraflara muarızdır. ~1i_lli 
edeceği haber veriliyor. Bu zat bir kabine teşkil i mevzuuhahısbr. 

Nevyork 24 -:- Japon takviye 
kıt'aları Şanghaya gelir gelmez 
Japonlar umumi bir taarruz ya-

pacaklardır. Hükümet, Japonyaya 
karşı iktısadi boykot icrası için 

Halk Evinde 

Japon Taarruzu Nasıl Akim Bıraktırıldı? Yarın İdare Heyeti intihabı 
2 Ak t l · · kJ h.. ı 'd Yapılacak Şangbay, 4 - ame e 1 erını yapb arı ucum arın şı -

uğrıyan Japon taarruzu hakkmda detile gösteriyorlardı. Halk Evi Riyasetinden: 
şu tafsilat veriliyor: Bu suretla, zaman oldu ki Halk Evi dil, edebiyat ve ta-

Taarruz, şiddetli bir tayyare bir yere iiç defa Japonlar gir-
- rib şubesi için geçenlerde Fsrka 

bombardımanından soa,.a başladı. diler, fakat tekrar Çinlilere ver- merkeziade içtima eden zevat 
Fakat hücurn eden Japon piya- miye mecbur oldular. Nihayet b b k ile u şu eye mu ayyet azanın 
desi, karşısında yerinden kımıl- bı·r Japon ıı·vas•nın Çı'nliler ta· · d b ·ı ve aynı zaman a u mevzu ı e 
damıyan ve mütemadiyen ateş rafından abluka edilmesi, üç gün alakadar ve bu şubeye girmek 
eden, sır~sında süngüsünü kulla-
nan bir askerle karşılaşıyordu. 

şiddetle devam eden harbi dur- istiyen zevatın şubenin idare he-
durdu, Japon ~ umandanı harp yeti intihabım da yapmak üzere 

Halbuki Japonlar, ilk hücumda . 
k k plamnı değiştirmiye mecbur oldu 26 - 2 - 932 Cuma günii saat on 

Çinlilerin siperlerini hıra ıp a· do"rtte Halk Evı·111• teşrı"flerı' rı'ca ve elindeki kuvvetleri, etrafı 
çacaklarını zannetmişlerdi. olunur , 

Bu emniyetle ilerileyen Japon- sarılan bu livanın imdadına gön-
lar, tayyare bombaları sayesinde derdi. 
ilk siperleri aldılar. Fakat az Umumi harekat durmakla be-
sonra Çin akını başladı. Çinliler, raber tarafeynin kara, deniz ve 
kendilerine ait topraklardan bir hava topçusu mütemadiyen faa-
karış yer bile vermek istemedik- liyet halindedir. 

Bir Japon Taarruzu Daha Püskürtüldü 
Londra 24 - Bit Japon hava 

filcsu Çin mevzilerini sistematik 
bit· surctt bombardıman etmiştir. 

Müteakıben saat onda umumi bir 
ileri hareket emri verilmiştir. 

Tanklarla ve zırhlı otomobiılerle 
takviye edilen Japon piyadeiİ 

hücuma kalkmış, öğleye kadar 
şiddetle devam etmiştir. Japon
lar henüz bir netice alamamış
lardır. iki Çin tayyaresi Japonla
rın Kiyang-Vang civarındaki sahra 
umumi karargahını bombardımnn 
etmişler, attıkları mei·miler 30 
metre yakine diiı1miiftür. 

Bugün akşam 
saat 21,30 da 

MÜS''ÜL 
' lT,RAF 

Facia 3 perde 
Yazan: M. A. 

ve 

Otto E. Ha ,se 
Tercüme eden ı 
Nabi Zeki Bey 

°1stnl1BUL BELEDIYES1 

1111 

YALOVA TÜRKÜSÜ 

3 mart Peışembeden itibaren 

verilen mazbataları şimdilik nazar1 
dikkate almamıya karar vermiş-

tir. Hariciye Nezareti, Ayan Ha
riciye encümeni ile mütemadiyen 
hali temastadır. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 
·---~ 

Fransız Frangı 12 06 
İngiliz lirası 7 33 50 
Dolar 47 46 
Liret 9 12 50 
Belga 3 41 ıo 

Drahmi 37 15 00 
İsviçre frangı 02 43 44 
Leva 63 39 50 
Florin 1 17 55 
Kuron Ç. 15 98 00 
Şiling A. 4 22 50 
Pezata 6 14 00 
Mark 1 99 18 

•. Zloti 4 19 22 
Pengo 3 95 36 
Ley 79 41 50 
Dinar 26 79 00 
Çervonets - - -

Taln·ilat Kapanı, 

i. 
- ~ ıc 50-Dahili 9.1 12 

D. Muv:ıhhide 49 75 
A. Demiryolu 03 30 

Borsa Harici 
.,-:=a~ - - ,-

Altın 9 27 
Mecidiye ,19 f;O 

HanknQt 'l 32 -
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"Taymis,, 
ş 

Gazetesi, 
ı la ~ak 
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Beni lngiliz 
" 

Il ~ tti 
~ ----

İnsanlar, Boğazlaşmaktan Ne Vakit Vazgeçecekler ... 

ZİYA ŞAKIR 

Her hakkı mahjuzdur l 
Abdülhamit, ne zaman İng i

lizlerden b.ıhsetse, muhakkak on
lara ait bir mesele anlattr Bu· 
gün de şunu anlattı: 

lirn gibi fahiş bir fiatlc İngi
lizlerden satın aldırdım. Hicaz 
.şimendifer h1ttım da bu suretle 
serbest bı!'.ıİ-::tım. Bunun üzerine 
fngi liz gazeteleri bana şiddetli 
bir hücumGa bulundular. (Tay
mis) ve saire gibi ~ azeteler, beni 
bir İngiliz düşmanı olmak 

-241 

16 M:ırt 1917 

Rus ihtilali, Abdülhamide yeni 
l>ir 'ndişe ve meşguliyet serma
Jcsi oldu. 

- Çar istifa etmiş.. Yerine 
veliaht geçmiş.. Demek ki bu 
~şte. ( Gran Dük ) ]erin parmağı 
var.. Çünki ve!iaht, daha çocuk
tur... Maam:ıfilı RusyD, ( monar
şik) bir bilkümettir. isyanı çabuk 
bastırır. zannederim. Şayet ihtilal 
bastırılamayıp ta hükumet asile-

irin eline düşerse, o zaman 
'Rusya tamamen dağılır.. Biz, bu 
~:neseleye çok ehemmiyet verme
liyiz. İsyan edenler. sullı istiyor
tarmış. işte bu, calibi dikkattir. 

Bence Çar meselesi, ikinci 
tlerecede kalır. Millet, esasen 
ltedenberi Çardan memnun 
değillerdi. Zaten Çar, tam akıllı 
bir adam değildir. Veliaht iken 
Japonyaya gitmiş, orada başına 
bir kıl ıç darbesi yemiş. O ndan 
aonra sersem kalmıştı. Bunun 
için onun harekatını beğenmi
yenler çoktur. (93) muharebc
ainde babası olan imparatorla 
Ayastafanosa gelmişlerdi. Ora

- Bağdat şimendifer hattı
nın imtiyazmı Almanlara vermiş· 
tik. lngiliz!cr, 1 hazmedeme-
diler. Derhaf ' lÜracaat etti-
ler. 1sparta c ı aşarak başka 
bir tarik ile a... .ı~data ruüntchi 
olmak üzere ikinci bir hat yap
mayı teklif ettiler. Baktım, bizim 
miilkümüz iki devlete açık 
bir rekabet sahası olacak. 
Ben bu teklifi kabul etme-
dim... Fakat İngilizler malüm 
ya inatçı herifler.. ne yapmış
lar, Babiali ile birçok ricali 
bu işe razı etmişler. Eder1erya .. 
Para kuvveti bu ... Bir de baktım ki 
o zamana kadar İngilizlerin aley
hinde bulunanlar, bir deııbire İn· 
gilizfore taraftar oldular. Varsa 
lngilizler, yoksa İngilizler ... Her 
gün İngilizlerin methüsenasını din
Jemekten taciz oldum. En niha
yeti hepsine de açıkça cevap 
verdim: 

- Bu iş olamaz. 
Dedim, kestirip attırdım.. işi, 

burada da bırakmadım. İngiJizle-
rın ayağını memleketimizden 
kırıp çıkarmak jçin Yafa. -
Kudüs hattını da üç yüz hın 

üzere iliin ettiler.. İşte bakınız, 
bütün . dec'ik!erim, geldi çılr-
tı ... lngiI z!erin bizim hak-
kımızda nckadar fena fikir 
besledikleri tamamen an!sşıldı .•. 
Fakat zaraı· yok. İnşallah, bize 
verdikleri zarar, bu lcadarla ka-

l 
lır. Yakında hayırlısı ile şu be
lalardan kurtuluruz.. Ne yapa
yım?.. Elimden başka birşey 
gelmiyor. Yainız, dua ... 

(Ar:caaa var) 

[Sinem a Ve T~ı;atrolar 
ALKAZAR - Evvelil1ah 
ALEMDAR -Anı!ral Blrd, Bütün Hayat 
ARTiSTiK - Mm. Dubarrl 
A S R 1 - Aşk oğru:ıda c l!US 

l I#HAMRA - Kongre cğleıılyor 
E1 U VA!. - Göl Cehe:ı.ıeml 
GLOR YA - Mustafa 
HıLAL - Kanlı vcnedik 
r..EM,\L B. - V\)Jga sahlllcrinde 
MAJIK • - Ale v çarkısı 
Mı..L~!( - Ağzımdan değ:t 
tvuLLı - Dul Nfırmlı 
Oı lli{A - Aya aşık 
SIK - Parlsli Kahveci 
Kııdıköy Süreyya - Amerikalı bakireler 

U::.I<.ÜDAR HAL~ - Kıı.ıl Raks 

--==~-- -
da hastalanmış. Amcası (Gran 
dük Ni!rnla) da almış bana ge
tirmişti. Birkaç gün bende misa-

1 

fir kaldı. Tebdi!hava etti. Ken
disini o zamandan tanmm. Uzun 
boylu, zayıf, sarışın ve yakışıklı 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf .. lf 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 
bir çocuktu... imparator olduktan '---------
aonra milletini hiç memnun ede- 78 SEMİHA H. : İçli ve alıngan-
medi. Bakalım, şimdi vaziyet ne 
olacak. Herhalde üç, beı gün 
içinde vaziyet belli olur. 

Dedi. 
t9 Mart '17 

Abdülhamit, bugün yine vücu
dunda bir kırıklık ve hafif bir ateş
le kalktı. Nabızlarında sürat ve bo
ğazında da bir kuruluk hissedi
yor. Bugün de: 

- Sakın Boğ.ız veremi olma-

' 
dır. Uluorta 
konuşmaz,ser

best hareket
lerde bulun
maz, daha zi
yade saygılı 
ve çekingen· 

dir. Elbisesi
nin teınizliğiııe 
ve intizamına 

Jım ?.. . hiisnü istimal etmesini bilir. Teş-
Dive dfişünüyor.. iki aspirin vike kapj:maı, çabul< ahhap ol-

dikkat eder 

aldı. Öğleye doğru ralıatlaştı. maz, sokulganlık ve laubalilik 

'f. göstermez. Miisrif degildir. İğbi-
Abdülhamit, Rus ihtilali me- rarım çabuk unutmaz. Başkala· 

selesini büyük bir ehemmiyetle rma minnet etmekte istiğna gös-
takip ediyor. Biribirini cerheden 

terir. telgraflardan sinirleşiyor.. En zi- • 

yade merak ettiği nokta; Çarın 77 JULIA H. ; ( F otoğrafmın 
akıbeti... dercini istemiyor ) Süse. şıklığa 

23 mart 9?.7 
k ve zarafete ve moda cereyanlarına 

Bugün gazeteleri okur 0 nmaz iptilası vardır. Ev işlerile yorul-
lcald ırdı attı: 

mak istemez, dilediği gibi ser-
- Dünya, ateş içinde yanı· best bulunmak ister, sinemayı 

yor. Bilmem ki, insanlar biribirini sever, aleyhinde dedikodu yapıl-
boğnzlamal<tan ne zaman vaz- masma tahammül edemez, şahsını 
geçecek... alakadar eden mesnilde hassasi· 

Dedikten sonra bedbın bir yet gösterir Hasis değildir, cö-
tavır alarak sözüne devam etti: mertli<Te mütemayildir. Yüzüne 

o 
- Rusya ahvali, pek fena ve gülenlere karşı menfaatlarını esir· 

pek müphem... Hakikat anlaşı· gemez, uysallık gösterir Methe-
lamndı. Sulhmu istiyorlar; dilmekten fazla haz duyar Ça· 
)'oksa sadece Çarı mı istemi- buk gücenir ve barışır . 
Yorlar. Her halde bu mesele sulh ,.-------------
lehinde olsa gerek, şimdi İng iliz· Fotoğraf Tahlil Kuponuna 
ler, kim bilir nekadar telaş 1 1 ı ı inci Sayfamızda bulacaksımı. 
içindedir. J ---·---------

83 SABRİ NECİP B. : Acul ve 

alı n g andır. 
M en faatlcrini 

ihmal etmez, 
muam e.Jesinde 
m ü şkülpesent 
değildir. Elbi
sesine dikkat 
eder. Zevahit·e 

ıysallık gös
terir. Mücade
le ve dediko-

du yu davet edecek hallerden 
mu~tenipt ir. • 8.'> HÜSEYiN B.: 

nakaşadan zıyade 
temayildir . 

il 

Çekingen ve 
daha ziyade 
m ah çu ptur, 
m Uşl<ülpesent 

ve kusur bu
lucu değildir. 
Birdenbire par
lamaz. Her
şeyi izzeti ne· 

fis meseJesi 
yapnıaı mü
cadcJe ve mü· 
anlaşmaya mü· 

82 MÜKERREM H. : ( F otoğra· 
f ının dercini istemiyor) Zeki, ne· 
şcli ve nlaycıd:r Arkad:ışları 
taraf mdan daima sevilır. Kanı 
sıcaktır, muhit ve muhatabını 
sıkmaz, süsü fazla sever, moda 
cereyanlarına tabi olmak ister. 
Bazan hırçın ve tok sözlü olur. 
Şıık&ları batmaz, rüfekasına 
yaptığı aıuı.iplikJer bota aider. 

15 
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Y azıhanedcn girerken Ha-
saııa işaretle sordum. Sait Bey, 
ço!dan gelmiş ve yazı yazıyor· 
muş... Doğruca odama girdim. 
Şapkamı ve ceketimi çıkardık
tan sonra bütün öfkemi makine
den çıkarmak için masama yer
leşiyordum. Birdenbire Sait Bey 
seslendi: 

- Kevser Hanım .. 
Hiç duymamazlığa geldim. 
- Kevser Hanım .. 
Bu sefer, okadar yüksek bir 

sesle çağırmıştı ki, duymamak 
kabil olamazdı.. Çatkın bir çehre 
ile kapıyı açtım: 

- Buyurunuz efendim. 
Dedim. O, benim bu vaziye

timden bozularak sordu : 
- içeri buyursanıza canım ..• 

Ne o, sizi bir tuhaf görüyorum. 

----- Yazan : 7 Şakir 

yorsunuz.. Şükür Alla ne var 
ki •. Artık mşanlı değil iyiz ? .. 

- E\·vclce de söyle n Sait 
Bey... Nışanlr demek, nikahlı 
demek değildir. Zaman .ıa kadar 
sabredeceksiniz. 

- Sabur, sabur amma.. Gali
ba sonu da kahır .. 

Kapı vuruldu. Mı· 'lsebed, 
elinde birçok hesap p. ;ılalarile 
girdi. Ben de odama geçtim. 
Allah razı olsun mul.aaeheci
den .•. 

4 Eytiil 1911 

Öğle yemegı için kapıda 
Hasanla konuşuyordum. Kapı 
açıldı. içeri peritan kıy fetli bir 
adam girdi. 

- ( Y oıgat ) Jı ırı ilteabhit 

Akşamdan karar vermiştim. Bu· 
gün onu her halde biraz hırpa
lıyacakhm. Yavaş yavaş yürüdüm. 
Masasının önünde durdum. 

Sait Efendinin yazıban :iİ bura 
mı?.. Diye sordu. 

Hasan, bu adama derhal 
tanıdı: 

- Oo, Ahmet PVUf hoı 
geldin. 

- Buyurunuz efendim. Em
rini!i bekliyorum. 

- AJJah, Allah.. Bu, ne res
miyet iki gözüm. 

·- Rica ederim Beyefendi .• 
Bu resmiyeti ihlal etmeyiniz. 

O, gittikçe şaşırıyor. V c hiç 
bir şey anlıyamadığmı gösteri· 
yordu: 

- Tuhaf şey.. Vallahi tuhaf 
şey... Acaba yine bir şey mi 
oldu .. Yoksa, yine birisi bir şey mi 
söyledi?. 

- Hayır.. Kim ne söyliye
cek.. Herkesin işi gücü yok ta 
benim gibi bir daktilo parçasile 
mi uğar~acak. 

- Hayır, hayır .. Sizde birşey 
var.. AJJah aşkına söyleyiniz ... 

- Ben ne söyleyim Beyefeıı· 
di.. Siz dün akşam okadar kişi
nin içinde bana lcarşı, benim 
yüzüme karşı söyliyeceğiniz sözü 
söylediniz... Ben kendimi, Sait 
Beyin nişanlısı biliyordum. Me
ğerse, öyle değilmiş.. Ben daha 
hfila, miiteahhit Sait Beyefendi
nin daktilosu imişim.. Madamki 
öyleyim. Mevkiimi bilmeliyim. 
Bir daktilo, efendisinin karşısında 
nasıl vaziyet alırsa, ben de 
öyle hareket etmeliyim ... 

Sait Bey, kıpkırmızı oldu. 
Yerinden sıçrayarak elini alnına 
vurdu: 

- Anladım.. Anladım.. niçin 
darıldığmızı, şimdi anladım ... 
Fakat kuzucuğum! Durda seb~
bini anlatayım. Malumya, biz. 
A !"lndoluluyuz.. Acrkt.sin önünde 
bir kadına ( karım ) yahut ( ni
şanlım ) demeye utanırız. 

- Pek ala bugün utandınız .. 
Yarın ne yapacaksınız? .. 

Sait Bey, yavaş yavaş yanı
ma geldi. Cilveleşmek ihtiyacını 
duyan bir köylü neşesile ellerini 
açaralc: 

- Alışırız, ıki gözüm.. Ona 
da alışırız... Ah sizin bu lstan· 
bulunuz, insanı nele.re alıştır mı· 

yor ki... 
Bir adım geri çekildim. Ü· 

nun ellerinin ellerime temas et· 
me~ine meydan vermedim. O, 
şimdi de bedbaht bir a ık pozu 
He boş kalan ellerini yanına dü
ş~ri1 !1 boynunu bükerek: 

- Canım, niye böyle kaçı· 

Diye elini uzattı... A vd11alık· 
tan birdenbire karanl t giren 
Ahmet ça\•uş, Huanı t ııyarna
mıştı. Dikkatle yüzüne b aKlıktaa 
sonra: 

- Ulan Hasan, 8e'n misin? 
Demek hala onun ya ıındasıa 
ha.. kendisi nerede? .. 

Hasan, sağ elinin şehadet 
parmağını dudağının list 1e bu
tmp Ahmet çavuşun kulağına 
eğilerek: 

- Burada.. burada amma.. 
hele dur haber vereyim. 

Ahmet çavuş, Has- un bu 
hareketlerini ve ne deı K iste
diğini anlıyamadı. ~af bir 
tavırla: 

- Nesini haber •<' eceksin 
ulan.. Haçtan gel:niyor m ya.. 
Nerede oturuyor, aeu onu 
söyle. 

Hasan, izahat verdi: 
- Burada Adet böyle Ah· 

met çavuş ... Ona sormauan oda
sına yabancı girmez. 

Ahmet çavuş, ellerini biribi· 
rine vurarak başını iki tarafa 
salladı: 

- Hasbinallahı vekil... Ne 
olmuş bu herif sanki.. Kayma
kam mı olmuş.. Vali mi olpıuş.. 
Daha dün ... 

Ahmet çavuşun perde perde 
yükselen sesini kestir k için 
Hasan, elini ağzına tutarak: 

, - Hele sus.. Hele sus. .• 

Dedi ve Sait Beyin odasına 
girdi. 

Vücudum, buz ke ilmişti. 
Ahmet çavuşa sordum . 
- Sait Beyi oe yapacak-

tınız?. 

O, saf ve mağrur bir tavırla 
beni yukarıdan aşağı süz ii : 

- Heç.. Biraz işim var ... . 
Dedi. l lasan, Sait Be) rı oda· 

sından çıktı . Ellerini cğuştura, 
oğuştura Ahmet çavuşa yak• 
taştı : 

- Şimdi ıçerde, komsiyon 
var . Başka birgiln gelirsin. 
Mahsus selam ediyor. 

Ahmet çavuş, birdenbire 
göğredi: 

- Selômı onun olsun, ulan .• 
Ben le vmı.iyon, 

mıy orunı Onun 
momsiyon lam• 
odası bura mı ? •• 
'Arkua waı) 
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• 
k~ l ılih oşandı Herkes Kaçıştı. 

Jores Müstesna!. 
He .. iki reis Dostlnrile düş

manlarile meclisler :ıktettiler. 
Jores henüz Brüksel halk taba
kalarının verdiği ihlas ve safvet 
sarhoş.uğu üzerinde olduğu ve 
Alman arkadaşımn resmi vadinin 
tesiri albnda bulunduğu halde 
bir gün evvel bir beyanname 
hazırlamıştı : 

- Sosyalist fırkası avazı 

bülentle ilan eder ki, Fransaya 
yalnız Fransa tasarruf edebilir. 
Onu, hiçbir vakit, hiçbir kimse, 

gizli muahedelerin, göze görütl4 
miyen taabhütleı-in az çok keyfi 

tefsirlerile müthiş bir badireye 
atamaz. O, Avrupada sulbü 

idameye kadir nüfuzunu icra 
edebilmek için serbestii ha-

rekatına sahip bulunmalıdır. 

Bedbaht bir telakki neticesi 

olarak, şayet Rusya, bunu 
b&yle düşünmeıse, bizim vazife-

miz ona "Biz bir nht, bir mua
hede tanır.z; o da bizi insan 

ırkına Lağlıyan muah,.dedir." De
mekten ıbarettir. 

Bugün endişede meraktadır; 

ne ol iC ık? Burada en yakınlan 

bile A manyarun nagihani bir 
hücumu ihtimalinden bahsediyor-

lar.. Akşam, - 30 temmuz - Pa
riste ve muhtelif şehirlerde, mu-

azzam içtimalarda halka söz 
veril<li: Grev ve sulh!... Fakat 

Jores ertesi glin için makalesi
ni mülayim bir üslupta yuzar. 

Bu sab&lıki makale Brükselden 
yollnnmıştı ve itimat ile doluydu. 

O akşam Berlinin tehditli tel
grafla ı Parisin hapsolunmuş he-

yce r. içind\! ilk defa olarak 
Almdnyamn hücumundan bahset
ti ve ı:~ ket bu hücumun da gayri 
muhtp .d addolunduğunu ilave-

ten söyıcJi. Bugün tehlike kabi
nede dejil "umumi asabiyette ve 

korku ı eticcsi gelebilecek nagi· 
hnni bir tabriktcdir. u s~beple 
her ş ·v..!en evvel süku. , ve akıl 
ve b <;trt:t lazımdır. Herkes pawr 
günü Vagram salonunda bir ka
rar it• haz etmek üzere topl:m
a:nlar. Kuvvetle ve fikirlerimizde 
müteyakkız olarak harel·et ede
lim, is ıbet bundadır.,, 

E,. c=.i günü makale çıkar, 
jorcs taraftarları namına hü
l:um. "e s'11hn kurtarmak imkanı 
hak ı ı a müzakereye gırer. 
Bugün henüz sıhhatle t tki i 
kabii olmıyan bu müzakcr e 
bir i' af yolunuTJ bulunmdsı 
mevz nlıis olmu:tur. 

N ? 

Çi '<i Joresde Aln an 
.:ırks .• n gibi h'.., "diyor ci, 
işçileı Iendilenni ve ... ile er~.'.1İ 
bir is ~ ~e~ ''kesinden korum k 
arzus ~ •. r'.r!ar. Fakat her ş y
den •vvel jores, o da, onl.ı
nn, o nızırların luu·ş!oı d b -
hmm , ve hududa tecaviiz edıl-
diği şeklinde ortaya bır 

yalan çıkarılırsa yaLu -

ilk ila"• lıarple heraber 6lüm fi• ateı saçmıga laazır dura11 
fle emir alan hafla kartalları 

rmdan tutmak ister. Bu takdirde: Oh, bir hareket var, limit var, 
- " Efendiler! Yalan!.. Alman- Belki selamettir 1 

lar bir adım bile atmamışlardır. * 
Siz mücerret Çarı Alman kuvve· Gaıete idarehanesinden ye-
tinin sıkletinden kurtarmak isti- meğe çıktıkları zamana kadar 
yorsunuz ve Almanları Alsas vi- vakit geçer. Bunlar idarehane-
layetini geri almak ümidile tah- nin kapısında bir delikanlının 
rik ediyorsunuz!,, Diye bağırmak beklemekte olduğunu farketmezler; 
ister. fakat o bunlara görmüştür. ve 

Fikrince Alman arkadaşları da arkalanndan gitmektedir. 
ayni hedefi zeka, tehdit, hile ile Gaz~teciler Moomartıo soka-
takip ederlerse, bu gün muknd- ğında, Kafe dü Kruvason'a girer-
der zannolunan felaketin bertaraf ler. Mutatlnrı olan masaya gider-
edilmesi kabil olacaktır. ler ve iki pencere arasındaki 

itidal!.. B siret!.. arkalıksız kanapeye otururlar. 
Bu gün hayatın n vakti mer- Hava sıcak olduğundan pencere• 

hunu olduğunn hiss"'tmiş gibidir. ler açıktır. Küçük perde kendi 
Nezaretten "Hu~anite,,nin sakin halindedir. Jores miiteessir, aklı 

hep ertesi gün gelecek olan 
tahrir odasına harp hastalığ na Almandadır. 
tutulmuş olarak şiddet \ e huşu- Bu sırada bir el açık pence-
netle gelir. Halka y:?rın sabah reden ve pervazdan uzamr, per-
ne demeli? Bunu nüsıl izah deyi aralar. Kimsenin göreceği 
etmeli? kadar vakit geçmemiştir. iki el 

Brükseldeıı bir telefon : Bir siiah boşanır, herkes yerinden 
Alınan arkadaş Parise mütevec- fırlamıştır, Jores müstesna! 
cihen yola çıkmıştır. ( Arkası yar ) 

İkhsat Vekaleti Yeni Bir 
Tamim Gönderdi 

İzmir (Hususi) - İncir ve üziim 
kutul .. rı hakkında İktısat Vekiıleti 
bir tamim göndermiştir. Muamele 
vergisi kanununun yedinci mad· 
desinin birinci fıkrası mamulatını 
münhasıran harice çıkaran mües· 
seselcr hakkında tatbik olunmak
tadır. 

Mamulatmı memleket dalı!lin
de satıp, bir kısmını bizzat veyn 
bilvasıta ihr~ eden müesseselerin 
kanunun ikinci maddeleri fıkra
c-ında zikrolunan istisnadan müs
tefit olabilmeleri için varidat 
ddrclerind~n ihraç edecekleri 
nıamulfıt:n nevini, markalar nı, 
banği gümı, ükten ihraç edileceği
ni gösteren bir na! tiye tezkeresi 
almal::ırı csnsı k.ıbıJ edilmiştir. 

.khisarlı ar 
adyo irı emek 

Akhisar, ( Husust) - Radyo

nun ilk taammümü sısrasında 

kasabamız belcdiye~i (500) liraya 

bir makine a:etirtmiı, beled~ye 

Ka ın Tesiri 
Bir Kısım Sebzeler Soğuk
tan Tamamen Donmuştur 

Son günlerde soğuk ve kar
lardan lstanbulun ekim vaziyeti 

müteessir olmamıştır. Yalnız Kar 
fazla yağarak İspanak, lahana, 

karnabahar ve baklalaran üzerini 
tamamen örtmediği için bu set>. 

zeler mlltecssir olmuş ve kısmen 
donmuştur. Bu sebeple bu seb-

zelerin fiatları yükselmiştir. fs
tanbula düşen kar miktarı ( 15) 

santim olarak tesbit edilmiştir. 
Kar kırları tamamen kapatma-

dığı için koyun ve sıgırlar otla
yacak yer bulmuşlar ve ahırlara 
kapanmamışlardır. Bunun ıçın 
soğuk ve kardan hiç bir hayvan 
kırıımamışbr. İstanbul cııntakasın
da(d koyun ve keçilerin yarıdan 
fazlası doğurnuştur. Kar ve so
ğuklar dolayısile Ziraat memur
ları çekirğe ve fare mücadelesini 
tehir etmişlerdir. 

salonuna koydurmuştu. Fakat 
bir müddet sonra belediye bu 
radyoyu Misakı Milli mektebine 
verdi. Şimdi halk radyodan isti· 
fade edememektedir. Belediye-
mizden bu meseleye bir ç..ıe 
bulmasını rica ediyoruz. 

Şubat 25 

Fütürizm Neidr? 
ve 

Marinetti İle Münakaşamız 
Pegami Safa 

-5-
Kabıaa 81fa111ıya11 ruh - "Zeka,. ve "Seziş" - Mllphem tabirler etrafında - Tecrilbe 

veya mUnedde - MedcniyetJn tanvvufi görllşa - Fütürkm vo · 
budalalık - Bir harp tllri - Fütiiıbm ve faşizm 

M. Marinetti ile genç mil- marifet vasıtası olduğunu, bina· 
nevverlerimizdcn bir zümrenin enaleyh, kendisinin medeni-
görü~ilp konu~malarına vasıta yeti çok tasavvufi bir glSrüş~ 
oldum ı Burhan Ümide rica et- le anladığını söyledim. Böy· 
tim, evinde hususi bir toplanb lece, fütürizm hareketinin mfi. 
hazırladı ve M. Marinetti ile beşşiri, tamamile inkar ettiği 
zevcesini oraya çağırdık. mazinin ve şarlun tefekkür tar--

Fütürizm hareketinin milbeş- zını kabul etmiş oluyordtL 
şiri, elli yaşlannda bir adamdır: Dostum şair ve ressaın Arif 
Hiçbir kelime söylemediği ve Dino, zekasız bir san'at eserinin 
kımıldamadığı anlarda bile, için- ahmaklıktan ne farkı olduğunu 
den, kendi kendine şiddetli bir sordu . Marinetti kendisini 
münakaşa halinde imiş gibi, etli ~ülünç bir vaziyette bırakması 
ve yuvarlak yüzü kızaran, göz· lazımgelen bu gibi suallere ali"" 
leri parlıyarak dışarıya taşan bir şık~ı, gülü.yo~du, ahmak veya 
adam. Hiç kabına sığamıyan bu delı farzedılmıye ehemmiyet ver· 
keskin ruh, en sakin bir zihni mediğini hissettiriyordtL Fakat 
ameliye ile muhakeme edilmesi onun bu kayıtsızlığı. ezeli suale 
lazımgelen, mücerret, akli mev· bir cevap olabilir miydi? 
zularda bile bir rnürahik coşkun• M. Marinetti, harp tasvir 
luğu gösteriyor. Kuvvetli sesi, eden bir şiirini okudu. Ressam 
içine sıkışmış barut gibi ruhunun Abidin Dino, bu şiirin ancak 
bir patlayışıdır. Belki de ben onu fairin ağzında canlandığına ve 
heyecanlı bir anında tanıdığım kağıdın üzerinde, cansız kelime-
için yalnız bu taşkın halini göre- lerd~n mürekkep 6lü bir yığın 
bildim ; ve belki de onun her teşkil ettiğini söyledi. Sonra, 
mütefekkir gibi tam bir zihni hep birden, şu nokta UsUhıde 
sükun içinde, zekasını ihtirasla· konuştuk: Mademki bu şiir 
nndan ayırar.ak düşünebildiği bir harp tasvir ediyor; blUün 
anlar yardır. kelimeler, heceler, lafızlar, taklit• 

Kendisine ilk açtığım bahis li sesler bize bir harp fikri 
şu oldu : Kitaplarında zekayı vermek için, makul bir mevzu 
inkar ediyor ve bu kuvvetin ye- etrafında saralanmışbr; öyle ise, 
rine, " seziş " diye tercüme nazariyenin iddiası hilAfına. bu 
edebileceğimiz " lntuition ,. has- şiir, tamamile akıl, mantık, zekA, 
sasmı koyuyor. Yani san'atklr şuur mahsulüdür. Eski eserlerden 
zekasile değil, sezişile bu:ur. bir farkı varsa, o da zarf, lahika 
Fakat bu " seziş ,, kelimesinden ve fiil kullanılmamış olmasıdır. 
" Bergson " un anladığı manayı Bu da esasa ait bir fark de-
kasdelmediğini de kitabında ğildir. Hatta, biz kelimeleri 
yazıyor ve miiphem bir tarif biribirine fiillerle bağlamıya. 
yapıyor. alışmışızdır, bunu adt-ta mihaniki 

Kendisinden izahat istedim: bir kolaylıkla yaparız, şiirJen bu 
Bu " seziş " t " zeka ., , alışbğımız unsurları çıkanp atmak 
'' şuur " , " lntellekt - zihin " için, şairin iki misli zekA sarfet• 
tabirlerinden ne anlıyor ? mesi lazımdır, o halde bu eser, 
Bu kelimeler üzerine kurulan tamamile zihni bir gayret malı• 
bir bediiyat nazariyesi, herhangi sulüdür. 
bir fikir ibtikinna yol açmamak Yiııe bu nokta etrafında, 
için, her tabirin hakkını vermek isimlerini burada yazmıya mezun 
mecburiyetindedir ve ilave ettim 

olmadığım münevver hanımları• 
ki, netekim, kendisinin eserlerin- mız da münakaşaya iştirak etti-
de bu kelimeler pek müphem 

ler. M. Marinetti, belki şiir yaı-
mnnalarla kullanıldıkları için, bir makta muvaffak olamadığını 
takım tenakuzlar göze çarpamkta-

söyliyerek, itirazlara tevazule 
dır. Mesela zekayı inkar eden mukabele etti. 
fütürizm, tamamile zeka mahsulü Fikret Adil Bey, maziyi inkAt 
olnn makineyi kendine mefkure ve yalnız atiyi kabul eden fütir 
yapmıştır; grameri inkar etmek· rizmin " bugün ,, le alakasını an'" 
le beraber, biribirlerile, manaca lamak istedi; Selim Nuh Be)'ı 
mantıki rabıtaları olan kelime- fütürizmin siyasi ve içtima] tarafı 
lere büyük bir kıymet verdirmiştir. üstünde durdu. Tamamile "sel,. 
Her kelime bir şuur ve zeka malı- bir cereyan olan bu oazariyenio 
sulü olduğuna göre fütürizm ken· faşi:ım gibi "sağ " bir hareketi• 

nasıl birleşebileceğini sordtL . 
dine ihanet ediyor demeb.--tir. M. Marinetti, faşizmin yen• 

M. Mariaetti, ıstılahlara ve ta- bir hareket olduğunu ve muha .. 
birlere tam birer medlül tayin fazakir bir cereyan telakki edil .. 
etmek mümkün olmadığını söyle- memesi lizımgeldiğini iddia etti. 
di. Bu hususta ben kendisini kuv- Fakat RomaJ kayserlerinin ruhuoaJ 
vetle tastik ettim. Filhakika, yaşatmak istiyen faşizmin oasd 
manevi ilimlerde, mesela ruhiyat- yeni ve sol bir hareket olabile'" 
ta, şuur ve şuurun dereceleri hak· ceğini pek anlayamadık. 
lcında, asla değişmeyen, mutlak Nihayet. M. Marinetti, fiitD .. 
tarifler yapmak imkanı yok- riznıin mutlak esasları olmadığııı• 
tur. Netckim, Marinetti de, ve yalnız istikbale ait bir iştiyaı. 
" Başıboş kelimeler ., ismindeki ifac?e ettiğini, bu nazariyenio 

de istihale ve tekamül ederek 
eserinde, fütürizmin bir sistem tabii kıvamını bulacağım ili" 
olmadığını söylüyor. Şu halde raf etti. Böylece, nazariye"' 
bu nazariye, evvela bir nazariye nın aykın taraflarını berB" 
değildir, tefsire tabidir, tena- berce kesip attık. Ostarafııı .. 
kuzlarla doludur, mutlak bir vah· da da münakaşaya değer birşe)' 
deti yoktur ve sonundaki "izrn,. kalmıyordu ve san'at tarihinde~! 
edatı fazladır. Fütürizm hareke- tabii tekamülleri inkAr edece~ 
tine bir tecrübe, yahut bir müs· kadar, hiç birimiz muhafaıaki' 
vedde nazarile bakmak lazımdır. değildik. 

M. Marinetti, makineyi bir Aynlırkeo ellerimizi sıkaJ' 
zeka mahsulü telakki etmediği- M. Marinetti: 
ni söyledi. Ona göre makine - Ayni fikirdeyiz! dedi. 
riyazi bir kafanın buluşu değil, Ve bu münakaşanan doğurdlf 
san'atkAr bir ruhun sezişidir, ğu ittifak, hepimizde iyi •e .,Ol' 
tamamile "İntuition" mahsulüdür. bet bir tesir bıraktı. 
Ben de bu ae1ifİD tasavvufi bir S O N 
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•• ergu.n 
Fransız 

Kabine Buhranının 
iç Yüzü .. -

Baş tarafı 3 üncü Hyfada ) 

Fransada iktidar mevkine ge
len yeni kahine işte bu şerait 

altında doğmuştur ve kaydedilme· 
lidir ki bir sol cenah bükümeti 
olmaktan uzaktır. Eğer Tardiyö 
kabinesi bir buçuk ay sonra ya
pılacak intihabata kadar yaşıya

bilirse ge!ecek Fransız Meb'usao 
meclisinin büyük bir ekseriyetle 
sağ cenahtan mürekkep olacağını 
şimdiden kabol ve teslim etmek 
icap eder. Yani Fransanm bu· 
günkü siyasetinden daha müfrit 
bi:- siyaset takibine taraftar bir 
meclis siyaseti .. 

İstanbu da 8 Ko -
mün · stlik Maznunu 

Tut du 
f Baştarafı 1 inci anyf ada ) 

Evlerinde yapılan tahriyatta 
birtakım evrak ta bulunmuştur. 

Bunlar tetkik edilerek mahiyet
lerinin anlaşılmasına ça!ışılac~ktır. .. 

Temyiz Mahkemesi bundan 
evvel tevkif ve muhakeme edilen 
komünistlere ait kararı üçüncü 

defa nakzetmiştir. Bunların mu
hakemesi ( 3 ) martta tekrar 
edilecektir. 

A.lmanyada 

Hindenburga 
Hücumlar 

Berlin 24 - Rayştağ içinıa· 
mda Hitlerin başlıca muavi:ıi olan 
M. Gobbel, Reisicühur Hinden
burga şiddetli bir hücum yapmış
tır. Bu, muhtelif hadiselere se
bebiyet vermiştir. Harbiye Nazırı 
M. Groner Reisicümhur itihabı 
ıçın 1 O ve 13 mart tarih
lerini teklif etmiştir. Son dere
ce şiddetli bir lisan kullanan 
M. Gobbel, Brüning hükumeti
nin hesabını görmek tasavvurunda 
olduğunu söylemiş, parlamento 
Ue kabine ekseriyetine şiddetle 
hücum etmiştir. 

Galatasarayhları Davet 
Galatasaray Ticaret kısmı 

mezunları Birliği Riyasetinden: 
T~ekkül etmekte olan "Ga

latasaraylılar Birliği ,, ne iltihakı
mız hakkında görüşülmek üzere 
bütün arkadaşların 26 şubat 1932 
cuma günü saat 14 1·2 de Löbon 
karşısındaki lokalimize gelmeleri 
ehemmiyetle rica olunur. 

............. ıımıı ..... 
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1 Baş tarafı 1 inci sayfada) 

vagon başına ( 200 ) , diğerinde 

vagon başına (61 O) lira kir temin 
edilmiştir. 

Gerek bu nokta ve g~rek bir 
ara piyasanın şekersiz bırakıl

ması ortada sarih bir mes'uliyet 
vaziyeti ihdas etmektedir. 

Belediye lktısat Müdürlüğii· 
nün murakipleri vasıtasile piya
sada yaptırdığı şekere ait ihtikar 
tetkikatı da müspet netic~ vermiş, 
ihtikar yapıldığı tespit olunmuştur. 

Belediye Reis Muavini Hamit 
Bey bu münasebetle bize demiş-

t Ve 

tir ki: 
"Şeker fiatlerini tetkik ettirdik 

ve fiatlarda mühim bir pahalılık 
tespit ettik. Şimdi sebebini arı· 
yoruz.,, 

Kahve ihtikarı hakkında Ti
caret Müdllriyetinin ihbarı da dün 
Müddeiumumilikçe tahkik ko· 
misyonuna tevdi edilmiştir • 

Şeker Geliyor 
Piyasada tabii vaziyeti edame 

etmek maksadile bugün Uşak
tan şehrimize 300 bin kilo şeker 
gelecektir. 

en: 
15 ton göztaşı, 15 ton arsinikiyetii sut ve (300) adet pülve

rizatör ş artnamesi mucibince kapalı zarf usulile ve 21 gün müd
detle münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin şartnarneyi almak üzere 
şimdiden Ankara'da Ziraat Vekaleti mubayaat komisyonuna ve 
lstanbul'da Birinci Ziraat Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 14 - 3 • 932 pazartesi 
gününe kadar teklifnamelerile birlikte muhammen fiatın yüzde 
7,5 nisbetinde teminatlarını mezkur komisyona göndermeleri 
ilan olunur. 

Zufıyeti umum iye, iştihas ızlık ve kuvvetsizlilc hala.tında büyük 
fa:de ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

K T 
Hulasası 

Kullanınız.. H'.!r eczanede 

Bu Akşam adyoda 

Dinliyeceksiniz 

25 Şubat 932 Perşembe 
Jstanbul·- f1208 metre, 5 kiloYat) 

18 gramofon, 19,S birinci kısım 
alaturka saz, 20,S gramofon, ajanı, 
21 ikinci kısım alaturka, 22 orkestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo. 
vat) 19,30 Şimali Pruıya temsilleri, 
20,30 Frankfurttan naklen konferans. 

Brüno - ( 341 metre 36 kilovat , 
19 dan itibaten Çek i.ta1yonlarından 
nakil. 

Mühlakcr - (360 metre, 75 kil ova l) 
19,35 Haydn hakkında konferans, 
20,05 Nobel mükafatı hakkında 
konferans, 22,SO şehir musikisi. 

Bükrcş- ( 394 metre 16 kllovat ) 
19,40 gramofon, 20 şarkı, 20,20 sen
foni, 21 konferans. 

Bclgrat - ( 429 metre 2,5 kilo
vat) 20,30 kora konseri, 21,15 ko· 
mcdi, 22,50 orkestra. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20 dini konferan,, 20,30 ev kadını, 
22,45 konser. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,40 şen rece, 20,55 g;ıızete haber
leri, 21,30 klavye konseri. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
19,30 Vera şovarz 22,50 •en musiki. 

Peşte - (550 metre, 23 ldlovat) 
19,30 operadan nakil 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo· 
vat) 20, 15 hafif musiki, 22 şarkı. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 şen gece, 21,15 konferans, 22,50 
dana havalara. 

26 Subat 932 Cmna 
' fstanbul- (1200 m~tre, 5 1 o vat) 

18 gramofon 19,S birinci lcısı ~la
turka saz, 20,5 Darülbedayi s 1u'at
lcariar1nın stüdyo temsi'i, ~l ikinci 
kısım alaturka saz, 22 orke~tr . 

HeiJsberg - (276 metre, 15 kilo
vat) 20,05 ırnfoni, 21,15 Moz ı .. halc
kınJa konfcr:-.ns, 22,15 komed . 

Brüno ·- (341 metre, 36 ki.o vat) 
20 P ragdan nakil. 

Bükreş - (394 metre, 16 ki lovat) 
19,40 gramofon, 20 ınusilri konfe

rans , 20,15 Kora, 21,l!"l ra d) o or
kestrası. 

Belgrat- (529 metre, 2,5 k ilovat) 
19,45 Sokol konferan ı, 29,15 Var
şovadan nakil. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
19,05 gramofon, 21 ke mnn konseri. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
20 Smetea salonundan nak il. 

Vıyana- (517 metre, 20 k ilovat) 
20 operadan naklen Boris Godounow 
operaı;ı. 

Peşte - ( SSO metre, 23 kilovat) 
19,20 (Monmartre) den (Montparnas.) 

aer:evhası nlhnda Fransız. edPbiyat 
cereyanlarından bahis b:r lrnnfera na;, 
40,30 konıer. 

Varşova-( 1411 metre, 158 kilovat, 
20 musikili konferans, 20,15 Eedonl, 
22,50 d.:ns havalarL 

Berlin- (1635 metre, 75 k ilovaO 
20 operadan nakfen Boris Godounow 

Dikkat: DercetmeUe olduğumuz programların Avrupayn a it 
olan kısmı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. 
latanbul aaatine tatbikı için Avrupada aaat (1 2) olduğu 
zaman lstanbulda (1) e geldiği farzedilmelidi. 

u Şeker Şirketi 
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Üsküdardan Haydarpaşaya gidecek olan otomobil ve otobüs-
Son günlerde şeker fiatlarında görülen g~yritabii lerle ~ya arabalan ve her türlü nakil vasıtalan Balaban ve 

tereffülerin önüne geçmek Ü7ere şirketinıiz; mevcut imrahor tarikile Doğancılara çıkarak Tunusbağından tram\'ay 

küp ve dubl rafine şekerlerini ötedenberi cari her- yolunu takiben Haydarpaşaya gideceklerdir. 

veçhiati fiat)arla satınaktadır: Haydarpaşa cihetinden gelecek otomobil ve otobüslerle eşya 
Küp 50 kiloluk Çuval 19.30 lira arabaları ve her türlü nakil ve yük vasıtaları dahi Karacaahmet-

5 9 65 ten mezarlık yolunu takiben Tunusbağına çıkacaklar ve oradan 
n 

2 
'' " 37 :40 "" Tramvay y<>lunu takiben Doğancılar y.okuşunuo bulunduğu Halk 

Dubl rafine 100 n ,, P,PF caddesinden geçmek suretile Hakimiyeti Milliye caddesini ve 
100 " " NN 37.50 " Üsküdar çarşısını takiben Üsküdar iskelesine geleceklerdir. 

100 " n M 37.70 " Oslcüdardan Şemsipaşaya ve Ayazmaya gidecek nakil vasıtalan 
100 " H G 37.90 " yine Şemsipaşa - Balaban tarikini ihtiyar edeceklerdir. 

tt 

" 
" Toptancı tacirler de 

şekerlerin yüz kilosuna 
edebileceklerdir. 

şirkete vaki taahhütleri mucibince bu. Üsküdardan - Ahmediye • Yeniçeşme - lnadiye - Atpazan 
ancak altmış kuruş masraf ve kar ilave 

Muhterem halkımızın fabrikamız mamulalı şekerlere bundan fazla 
fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lü fen şirketimize bil-
dirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi 

Yalnız 75 kuru~ gönderiniz. 

Mukabilinde Reisicümbur Hz. 
nin tabii hüyüklükte, san'at
karane bir büst portrelerini 
eJde edeceksiniz. Türkiyenin 
bilümum Ricali Aliye portre· 
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta mesarifi yukariki bede!e 
dahildir. FOTO FRANS 

lıkHllc' !d,.si No. 121 Bcyojl .ı 

Yeni Neşrfoat 

Bahç ?mde Bir Gül Açh 1 
Muharriri: Mahmut Yesari 
~evimli ve maruf romancımı

zın bu eseri, Sühulet Kütüpanesi 
tarnf.ndo r. sen derece temiz ve 
zarif bir şekilde neşredii ınişlir. 
fiati 150, ciltlisi 145 kuruştur. 
Bütün karilerimize tavsiye ederiz. 

N POS'f A 
Yevmi, ~iyasi, HavaJiJ ve Haı ' 

gazetesi 

ld . lstanbul: Eski Zaptiye are . Çatalçeşme r;okaıı 25 

Tele fon f sbn bul • 20203 
Posta kutusu: istanbul - 741 
Tdgraf: istanbul SONPOSTA 

ABONE FiATl 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 
75() " 
400 " 
151) .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 •• 

1 " 

--27JJ Kr. 
141).) •• 
80~ " 
3i)i) " 

Gelen e\ ra · g,~ri veril nez. 
i ınn lardnn mes' uli ıet a 1ınmaz. 

Cc\ np ı ç ·n mektuplara 6 kuruş.J ,< 
p ul ihivesi laıımdır. 

A-lr•s d •:?~ti · ,I ne d ( '.)) kur ,,t ı• 

Son Po.1ta M.1 .oaH ı 

Sahi pler : A!i Ekrem, Selim Ragıp 

Neşriyat Mudurü: Selim Raıııp 

istih:ametine gitmeğe mecbuJ olan nakil vasıtalan Şemsipaşa -
Balaban caddesine girdikten sonra bu yol üzerinden Uncular cad
desini takiben Hakimiyeti Milliye caddesine çıkac:ıklar ve bu
radan Ahmediye - Y eniçeşme, lnadiye ve Atpazan istikametlerine 
gidebileceklerdir. Bu yolu ihtiyar eden nakil vasıtalar ı Doğancılar 

yokuşunun bulunduğu Halk caddesinden geçemezler bu mahallere 
gelen nakil vasıtaları Üsküdara dönüşlerinde yine tiakimiyeti 
Milliye caddesinden geçecekler ve karakol önünden Üsküdara 
geleceklerdir. ' 

İstanbul Liman işleri İnhisarı 
Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

Dahili nizamnamemizin 23 üncü ınaddeıi mucibince hisseda rla.' umumi 
heyetin zirde yazı 'ı ruznamedeki maddelerin müz.al,ercs_i, için 27 mnrt 931 
pazar günü aaat 14 te şirket in lıhnbul'da S irkeci'de kaın L man Hanında 
idare merkezinde alt!lade toplanınağa çağırılması karnrlaşhr ı l nıştır. 

Ni zıımnamanin 24 üncü madrfesi mucibiııcc ale-'iid toplan ay a genlt 
asaleten, gerek veka leten laa 'cal 53 hisseye ıı ahip o~an :ı:cv h'l 26 ıncJ 
maddeye göre topla nma gününden ev1.-elk i O".l gün içinde h ss e senet le rini 
şir~ et idare mer kez.ine veya Türl iye iş Bankasın ııı me:ke:ı: le şube t- rin• 
t evdi ile mu~cabilin de alacakla r ı makbuzu idare mec lis .ne irac ederek 
duhu!iye varakası almaları iktin eder. 

Müzakerat ruznamesi : 
ı _ lda .. e Meclisi ve murakıp raporların okunrnnsı ve tasd:kı, 
2 - 1931 sc ı es i b"lançosun un ve kiir ve zarar )ı,.:nbının v tem ttüün 

tevzii hlkkmd:ıki teklifin t nsJ ki e i iare r c>• li<ıı i ı h . ı , 
3 - 1932 Sf'nesi bil.inçosunvn tan z. m ve un ,ı mi lı _ f ·Hen t i tarihine 

kndar devam et n wk üı.ere §İ rket mı · :ı kı plcr·u n ı n .ıİl •-> v • \ ''ı. sat 
miktarlarının t ay:n i, 

4 - idare Mec. isinde l'Çıl nn azalığa intihap olunan zatin aı:ahl:ıo.n tasdiki, 

..; 



il Sayfa SON POSTA 

Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar HASAN KUVVET ŞURUBU werem hastalıklanna, yürümeyen, diş çıkarmayan 
çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Merkezi : latanbul. 
Balaçebpı Birinci 
V akaf Han albncla 

Yerli Mallar Pazarı 
Şubeei : B. o. 

lıtildll Cad. Haco
pulo puajı JADIDcla 

kadın •e erkek lamduralannan en•ai, halis yla battani1eler, ıeyahat 

rııınızın 
Kıymetini biliniz, is- · etmeyiniz. 

Herglin ne Jiyecejim dı .• tüneceğinize, 
1enede bet J8z lira yemeğ\! ııaıraf edeceii
aize, yllı kUl'Uf vererek bir Aşçıbaşı kitabı 
alınız. tatla. tath yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Tlrk Nqriyal Y urdwada bulunur. 

TÜRKİYE SANA YI VE MAADİN 
BANKASINDAN: 
Uşak Şeker Fabrikasından İstanbul 

piyasasına kilosu 34 1 
/ 2 kuruştan istenil

diği kadar şeker verilecektir. Siparişle
rin Sanayi ve Maadin Bankasına yapılması. 

Hanımefendi: 
1 P E K l Ş, yalnız Türkiye ipek fahri· 
kalannm en bliyiiğO değil, tesisab 
itibarile dllnya ipek fabrikalannın en 

mlkemmelleriaclea biridir. 

1 P E K 1 Ş' in hedefi, sizin 
yüksek zevkinizi tatmin ve 
Avrupanın ipekli mamulabn-

dan müstağni kılmaktadır. 

1 Ş 8 A N K AS 1, memleket iktısadiya· 
tının her ıabaııııda olduğu gibi ipekçilik 
11ba11nda da hizmet edebilmek maksadı 

i.le bu fabrikaya tesis etmiştir. 

IPEKIŞ 
Mamulibnı 
Yakında 

Göreceksiniz. 

Bitlis Belediye Riyasetinden: 
BitHıte ıelile halinde akaD aulardan ıal if ade eda mek auretile bir un 

fabrlka11 we elektrik teıi1ah Japalmast takarrür etmiftir; pilin fe krokiıi · 
a la tanz mi için bir mGtehaaıtaa lhti) aç Vt\rdır. Bu i•leri yapmak için 
taliplerın ıeraiti neden ibaret lae bel .. diyem;ıe müracaatları lüzumu ilin 
oluaur. 

Doktor ALI V A HiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çolc hHler. ÇGnkl madeni maddeleri, foıforu, vitamini, çoktur. Meme· 
deki çocuklar için yeırliıe bir Jıdadar. içindeki tarifey1 dikkatle okuy ınuı . 

Dıp aı• ' ..._ ecu clepoauda. 

tubafiyelerln her çqidi ve uire ••• 

RELIABLE INCUBATOR 
& BROODERCO 

Y ent mevn.clat 

Ea aon Amerikan : 
Kuluçka makineleri 

&ıa makineleri 
lnuamat• 

A1op1an ... K•.-aa1•• (Depot Enılebert) 
Galat .. Heurea Cad. , U 

Dr. Celal Tevfik 
Zi\hrevi ve idrar Yolu 

Hastalıkl ırı Mütehassısa 

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

Fevrozin 
Grip 
Nakril 

Romatizmayı 

Sinirden gelen 
Baş ve diı 

Ağrılanru 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 
Mideyi 

Kat'l71oa boaau 

Her 1erde Fevro.ıinNecdet arayıaa 

---Ankarada ..._ .. 
Anadolu oteli 

Elektrik, Banyo •• Alr her 
tilrlfl asarl konforu bnidlr. Teı· 
rif edecek en mGtkülpesent miaa· 
flrlerlmizi bile memnun edecek 
derecei mükemmeliyettedir. 
Yatak fı atlerl: 75, 100, 150 ·ve 
200 kurut tur. MODOıuYET 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt Ye zührevi hastalıklar müte
bHıan. Karak6y büyGk mahallebic · 
yanında 34 

Doğum ve kadııı hastahktan 
mütehassı11 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hutalarmı Tllrbe kartısmda 
ald Hililialam• bbaaluadaki 
w1eaelwıainde berıt1a 1t
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon fst. 2262 l 

Osküdarcla latanbul 6 ıncı 
icra memurluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya çevril• 
mesine karar verilen demir 
karyola. yatak, komidin ve saire 
29 • 2 • 932 tarihine miiıadif 
pazartesi günil saat 13 ten 14 de 
kadar lstanbulda Sirkecide 10 
numarala Eliziz oteli önOnde açık 
arthrmn suretile sahlacağından 
talip olanların yevmi mezkürda 
mahallinde hazır bulunacak me
mura müracaat eylemeleri ilin 
o~unur. 

ZA YI - Şubatın 23 üncO ıah 
ıünü Haydarp3fadan köprüye 18,4S 
poıta11nı yapın 111tpurda evrak çan• 
tama unuttum lçınde kimıenio ftine 
yaramayan huıua• evrakım, mektep 
ıehadetnamelerlm ve ıurrtlerile niJ · 
fua hQv yet cüıdanım urd1r Bul.ap 
adresime J?etiren ler fazlıca memnun 
edileceklerdir 

Kıitfikpaur mektep u •ak N .. lO 
OME& Lo.tfl 

Bugün en çok aranılan 
Şey şunlardır. 
Çl.kolat Cemı·ı •• Taklidi yapılamı1acak kadar 

mllkemmel bir çikolatacLr. 

Çikolat Cemil : lr..!.:!0~~~. bıttıa 
Ç.k 1 t c · ı satın •• litall& olarak ı o a emı : fimdilik iki cinstir. 

Ç• k J t C ·ı • Leueti Ye rayihua bir çikolatadan 
l o a emı • beklenen lenet Ye rayİUJI haWIİr. • Kestane Şeken• • Şeff~ denilecek derecede 

• reagı açık ve parlaktır. 

K ta Şek • • iri ve leuetli Buna es ne en: keetanainclea ,.ıllllf•· 
Kestane Şeken•. Şek~ri, keıtaneJİ zev~• • yedırec:ek derecededır. • 
Kaymaklı Lokum: f:! ;:!:ı~~~~~ua 
Kaymaklı Lokum· Loku• ... 1ca, ... ,.. ••ten•••, .... 

• auntte lmtlucmdan blaıl olmutbll'• 

Kaymaklı Lokum• ~e.zzet!e, zeY~le .v~ kemali 
• ıştıba ale yenılebılır. 

~ 

Hediyelerinizi İntihap Ederken &&'S:t 
Kestane Şekeri, Kaymakh Lokumu Uaatmaymız. 

S hld v y Sekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu. a lgı er: Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 90 

ÇiKOLATA SI 
en iyi nevlden o'up leziz ve aef ıt ır. Bu itibarla 19'2 Anupa ıizellik 

kraliçelerhıln mGkemmel we lu1met'l birer adet fototraftanaı ller bir paket 
içinde muhterem mllfhrllerlne hediye olarak takdim eder. ......... , ...................................... . 

Kullanılacak en 
sıhhi diş macunudur. 


