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Almanya, Kuvvetsiz Oldu- Ve~emden Niçin Kurtulamıyoruz? 

• Bu illetle Henüz Mücadele 
ğunu G!zlemek Is!~~~ı_".!_~_ Etmesini Bilmiyoruz 
lngiliz Kabinesinde Par;t Lazım, Uğraş· 

ihtilaf var mak r~z~şkilcit 
-·--···-..... - .................... --.............. l 

....... ~~~! Muharebe Bugün 
İçin Mümkün 

Değildir 

Londra, 6 ( Huıuıt) - Berlin 
Moıkova, V arıova, ve Prag' da 
çok mUhlm ıiyasal görUşmeler 
yapan Hariciye MUsh•tarı Lord 
Eden dun akıam buraya döndO. 
Almanya ile Lehlstanın mUfrlt 
noktal nazarları karııalnda Sovyet 
Ruıyanın çok mutedil olao ılya· 

aal maksatları, Avrupa banıı 
lçia çok aağlam teminat vazlye· 

Veorem doktorları •o• bir topl•ntılarında 

Bir Gecede Yirmi Dokuz! 
tin dedir. 

Kumarbaz Yakalandı! 

Atlrea4a Milli aı,. Nünuıglı 

Lord Eden buraya ıeldlkten 
sonra lngiliı kabinesi hemen 
toplandı ve görUımelerine ba,. 
ladı. Lord Eden'in ııörUşmelerl 
neticesinde topladığı intibalar. 
kabine azaaı araaında lhtiliflar 

içlerinde Yedi 
Tane De Genç 
Kadın Vardı Yunanistanda 

doğurmakla beraber umumi intiba Bugün Adliyede Sor-

isyancıların Sorgu
. şu Devam Ediyor 

Avrupa barışı için mUaaittir. guya Çekilecekler 
Almanya mllftit iddialarda bu· Polis ikinci Şube ahllk zabı· 

luamakla beraber bugDn kara. taaı kumar kıımı memurları ev· 
deniz •• ha•a kuvvetleri bakım• •elki gece Beyotlunda iki büyük 

( Devamı 3 üocll yüzde ) kumarhane meydana çıkarmıılar 

Giriddekiler Atinaya 
· Getirilecekler 

.............................................................. ve yedfıl kadın olmak Uzer• 
'""\ yirmi dokuz kiıiyi, kumar ilet· 

!erile birlikte yakalamıılardır. 
r 
Kadınlar 

Atlna. 6 (Huıuıt) - Son isya· Belediyeden 
nın Girittekl ıuçlularının muhake· Vergi istiyor 1 
meılno buradaki divanıharp tara· "- Biz '"'"' mini ag•lcl•rımız. 
fından bakılacaktır. Orada bulu- la golları •ıınclırmıgorıız. ld••· 
aan ıuçlularm buraya nakledilme· bul•n k8tü goll•rı 61zim •g•k-

- luımızı •~ındırıgor. Buna ma-
leri emir olunmuıtur. Ayan reisi k•bil 6•ledlgenln blzd•1t d•ğll, 
ve Venh:.eloı fırkaamın lider mu· ii%lm 6el•ıliy•d•11 v•rgl alma· 
muaini General Gonataaın. layan mı.z: ltb11ndır.,, 
ile alAkası tahakkuk ettiii için (ikinci aayfad• Halk 
bUtUn mallarına haciz keulmuıtur. L •Utununu okuyunuz.) 

Don SelAnlkte kurşuna dizilen .... ,-... -.. -•• -•. -••• -•• -.. -.•. -.• -.. -•• -... -•• -•. -... -•• -•. -•• -••• -•• -.. == 
)'.Uıbaıı Volanlt hakkında ölüm 
cezası hUkmUnUn infaz edilmeai. 
müfritleri teakln etmiıtir. 

c.; Atlna, 6 (Husuıt) - Hükumet 
tarafından kabul edilen lıtlınat 
kanunlar hUkmllne ıöre, buıUn
den itibaren orduda ve reımt dev· 
let dairelerinde memurlar Ye za• 
bitler araaında umumi tenılkata 
baılanacakhr. 

~ Attna. 6 (Huıuai) - Harbiye 
Bakanı General Kondlliı, ıon lı· 
yanı ba1tırdıiı için Baıbakaalık 
muavinliğine tayin edilmiıtir. 

Yine Memel 

Dünkü Maçlar 

Bu kumarhanelerden biri. lı· 
tiklll caddesindeki Afrika hanın· 
dadır. 

Bu hanın 35 numaralı daire· 
ıini Rauf isminde birinin kumar· 
hane olarak iılettiğini öğrenmiş 
olan memurlar, evvelki rece icap 
eden tertibatı almışlar. ve gece aaat 
yirmi dörde doğru 35 numaralı 
odaya anıızın airmitlerdir. Ter-
tibat iyi alınmış olduğu için cür
mümeşhut nıUkommel olmuı ve 
tam 22 kiti büyük kumar maaası 
batında oynamaktalar iken yaka· 
lanmıılardır. Bunlar, Madam 
Franıuva. Katina. Elınl ve Bayan 
imine iımindeki kadınlarla Cemil 
Avni, Faruk, Şnkro. HUHyln, 
lbrahlm, KAmil, Galip. Muıtafa 
Ahmet, Numan. Rauf• izzettin, 
Aleko, Manol. Artln ve Kopernlk 
iıimlerindeld erkeklerdir. 

Poliıler. maaa Uzerinde bul· 
duklara oyun kiğıtları. plAkaları flı· 
leri ve paraları mUaadere etmiıler 
Kumarcıların hepsini de yakala· 
yarak poliı merkezine götOr· 
mUılerdir. 

Ayni iece meydana çıkarılan 
ikinci kumarhaneye aellnce; bu 
da Taksimde Pire Mehmet ıoka· 
ğanda 15 numaralı evdir. 

Bu kumarhaneyi Madam Pollk 
isminde bir Rum kadını fılet• 
mektedir. 

Kirkor, Davit ve Onnik te ku· 
mar oynarlarken tutulmuılardır. 

Burada da oyun kiğıtları, 
ffıler, p}Akalar •e ortada bulunan 
paralar mUıadere edilmlı. ku· 
marcılar da karakola i'ÖtOrOI· 
mUştUr. 

Her iki kumarhanede yakala· 
nan 29 kumarcı buatln mab· 
kemeye verilecolderdlr. 

Din I.tanbul oldukça doltaa 

Burada da yakalanan kumar
cılar içinde de Uç kadın vardır. 

Bunlar Madam Pollk. Fani •• . 

Başka Milletler Gibi 
Uğraşmalıyız 

Verem, öyle bir dert ki hep mücn· 
dele ister. Her yıl binlerce kişiyi va
kitsiz mcura götüren bu karkunç illet 
ile nasıl mücadele ediliyor. neler yapı
lıyor'? Bunu anlamak için mutahaaaıelar 
fıklrlerini topladık. dün lıtanbul di pan
ııeri baelıekiminin sözlerini yazdık. Bu
gün de mütahaS11s doktor General Tev
fik Sağlamın anlattıklarını okuyacak· 
ıııınız. Şimdi eözll mubarririmiH 
btrakalım: 

Kaç Kı,ı ÖIUyor? 
General Tevfik Sağlama sor· 

dum: 
- Verem ve mlıcadele slzco 

ne haldedir? 
Doktor: 
- Memleketimtı. dedi, mar.• 

leaef ver mden oldukça çok kur• 
ban veren memlekeUer ııraaında· 
dır. Vefiyat nia\,etl, bau istatiı· 
tiklere i'Öre on bin de (20) etra· 
fanda dolaııyor. Halbuki, birçok 
dlğw memleket1erde. vefiyat, 
bizdekine niıbeten çok azdır. 

( Dnamı 9 unou yftsde ) 

onPostad 
nuzr 

Kavno, 5 (A.A.) - iyi hava· 
diı alan menbafardan öğrenlldi
ğine göre. Reisicumhur dUn Kovno 
ıdraat odası aabık reiıi 8. Kur• 
lcavıkaıı Memel araziıl yeni vali• 
liiine tayin etmiştir. 

~ir ıpor 10.1 ı•t•"'- Tafailtt ıpor 
aarf a•ı&4adır. ~Uudar. Kacbnlardu bqka Aleke, \-,,....:;....._ __________ __,;~--------__,. 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi) 

Kadın/a,,dan 
Yol Vergisi 
Alınmalı Mı? 

Taksim Tallmha- MeJ••• 
Aydede caddesi Yerim •parb• 
man 4 numarada bepn Nimet 
Memduh: 

- Hayır, çinko evli bir kadınH 
koca ... kız iae babaaı aaaal olaa 101 
nr1riıi Yeriyor. Tek bıtıaa b:r kadına 
ge11nce; erkeklere aiıbetle k-dualar a 
kczancı çok azdır. Bunu ~ir de yol 
v•rıiılle daha azaltmak tlotra ct.ıil
dir. 

• Erenköy Ethem lfendl c:ad· 
desi 13 numar11lı baJ Vedat 
Halil kil,klnde baıan Fehamet 
Başarı 

- Yol ••rlıi :rollan a11Ddırmata 
ı&e ahnı7or11, bla alal mlai •1•k
lanmızla 10Jluı at1ndır•ı1orua. fıtan• 
bulun kati yollan bizi• a:raldanmı:u 
•tındırıyor. Buna mukabil beledl1eala 
bizdeıı detll, blsim beledlyeden ••rsl 
almamıa llaım r•liyor. Kaldı ki baba
lanmıs, kocalarım·a, bize aarfettlkleri 
papaç para11adaıı fazla yol ••rrlıl 
nriyorbr. Aile bltçelerlala saten dibi 
delik.. Bir de kadınlarda• yol puan 
alıp da ıemiJI batırmakta mlna 1oktur. 

"" Taksim fehltmuhtarber c:ad· 
desi Adalet aparbmanı Baren 
Emlneı 

- Yol nrıiıini ille kadınlardan 
da almak lbımıa bunu, tuvaletine 
ayda yGz'erce lira urfedea Ba:ranlar
dan iıtemek ıerektir. Yokıa bialv . 
•ibl ayda 100 lira ile aile geçladLre .. 
den bu nrıi1i l•t•m•k oalara 11k· 
aaktır. 

• 
Ayazpa .. Boafor apartımanı 

Beyan Nurdnnlsa Gllseren ı 
- Tabii kadınlar da yol nrıiıi 

nrmeli lr'er. Mademki erkekler ribl 
HJ)ay olduk. BltUa ılyad haklarımm 
kas ndılc, b• hakların ieap ettirditl 
rDkleri de Jilk'enm•t• mecburus. Glll 
.. ven dikealae katlan•aladw, yoı. .. 
deve kutu ıibi 11yGk taıı~, Diyiace 
"ben kut•ım,, "uç,, dlylace ''ite. de
••yimf,, Demf'll yokl. 

Vazife Başında 
Hastalandı 

17 1enedenberl mezbehada 
lkret!e çalııan baytar Bay Mllnir 
iki a} dan beri hada 1atbjı lçia 
licreti keallmiıtir. s.Jecllp r.ı.
liği Daha bir müddet tedaviye 
mubteç olao Ye muleld itibarile 
aoğuktan ııcaja Ye mcaktaa '°" 
fuga çıkmak IUl'etile yulfe ur 
ru .• da laaatalam ita ••mura t .. 
da vJ maarafı Yerilmeıl için Şehir 
mecHsiae bir teklif yapllllfbr. 
Bütçe •cümenl bu teklifi tetkik 
edecektir. 

OtomolliJ Altında Paroalındı 
Kurtulu9ta oturaa 12 y•11•da 

Elen·, Hamalbqı caddeaindea 
geçmekte iken ıof6r Sallbia 
idareaiadekl 1989 numaralı oto
mobil çarpmıı Ye teb!lkell aurette 
7aralanmı1br. Şof6r yakalanmiflar. 

Dilenci - Haua B. L. Bata• 
udakaıı... Bana bir kurut ,., 1 

SON POSTA 

BABB B 

iki Güzel Hırsız 
Dükkinlarda Göz Süzüp Çekmeceleri 

Boşaltıyorlardı, Hapse Girdiler 
Ce1a mahkemeleri koridorunda btıtnn lbtirub 

gBzleri üzerine çeken 18 yaıında bir lmcağu. Klb 
gfi!Oyor ve gözlerlle etrafına iltifatlar ıaçıyor, klla 
cinai bir mahcubiyetle kızarıyor, Onl\ne bakıyor. 

1 
mek için dnkklncıyı dııarıya çıkarıyormupun. içe
ride kalan kardefin de boı kalan dtıkklnda çekme
ceyi açıp parayı ahyormuf. Yarafll' mı ılze bunlar? 

Kız aerbeat, cerbezeli bir tavurla kendini mllda· 
Bir arahk mahkeme kapı11oda ml\bqirin tiz ıui 

yUkaeldl: 
- Leman. Zehra aaa .• 

faaya bqladı : 
- Y ~ efendim. Kendilerbe iltifat etmedim 

diye bana iftira ediyorlar. Ve ili. •• 
Ve bu tık glylnmit. aarı bukleli gl\zel kız kendin

den daha kOçUk bir kızın elinden tutarak aeke aeke 
kalabalatı yardı. HAk.imin öatbıde durdu. 

Şahitler dfnlenl!dl, bunlar arasında hırıızlafl 
yaparken gBrenler de Yardı. Suç aabit oluyordu. 

Leman Ortaköyde c tururmuf. Kandilli im orta
mektebinde okumuı, 18 ya1111da. 

Zebra, onun kardetf Ye 13 yaf1Ddaymıf, hAkim 
aordu ı 

Şak •• pel Leman hırsnlıja siper olduğu için, 
kardetl Zehra da bıraızhk yapbfl için mahkim 
oldular. Fakat ikiılnin de yqları ktıçllktO. Hlkim 
cecalanm indirdi ve bu ild gOzel kızkardqe: 

- Birer buçuk ay yatacakaınız, dedi. Sonra 
- Bakana ayol, aendea umulur mu bunlar? 

Nedir yapbtımz? As. kalaın bltlhı lıtanbulu ao7a• 
calrmı .. 11ıız, Beyazıtta mahalleblci dllkklmndan ao. 
Çarıı içinde kunduracı dllkklnından 60, Mahmut• 
pqadald manifaturacıdan 18 Ura aıırmıpaım. 

Zebraya ~ndll: 
- Seni serbest bırakamam, hapishaneye f6n-

Sen dlkkina mal almak için plyor çıkarılan 
mallan betenmlyor, Yitrindeld bir nDmuneyi saıter-

dereceğim. Bir daha b6yle şeyler yapma, diye 
na.ıhatta bulundu. Ve kDçllk Zebra jandarmaya 
teslim olunarak hapishaneye g&aderlldi. Giderken 
mllteeuir s&dkmtıyordu. Gözlerinde birdamla bile 
yaı yoktu. 

Kanlı Bir Cinayet 
işlendi 

Şimdi Bir Boyacı Ölüm 
Halinde Hastanededir 

EYYelki gece Zeyrekte bir 
kahvede cinayet olmUf, bir aJlrtll, 
diğer bir bemıeriaini karnından 
Ye yQcudliaUn muhtelif yerlerin
den 6lltm haHnde Jaralamışhr. 

Vuran, Zeyrekte tqçıhk eden 
Siirtli Ömer iımlnde biridir. 

Vurulan da Kllçlikpazarda 
oturan aeyyar boyacı Musadır. 
Cinayet, bir kadm meHleıl 

ylhllnden çıkmııtır. 
Şimdi boyacı Muaa, Cerrah· 

paıa butanednde Gllm halbade 
yatmaktadır. 

Bu Da Batk• 
Enelki gece Samatyada da 

bir cinayet olmuf, Şark ıimendl· 
feri memurlanndan Hllıeyln Kadri 
ı•ce yanm meçbal kim .. ler ta
rafındaa birkaç yerlndea atır 
ıurette yaralanmıt. &ltlm halinde 
hastaneye kaldınlmııbr. Hllıeyln 
Kadri ifade •erememektedlr. 

Yadlkuledı Bir Çartımbı 
Pazarı Kurulacak 

Belediye lktaaat itleri mOdtlr-
1116 bilhuaa gıda maddelerini 
halkan ucuzca tedariki lçia ı•Fin. 
•ubtellf •mtlerinde pazarlar kll"' 
rul .... aı faydah bulmaktadır. 
Y edikule dibinde bir pazar Jm. 
rulmaıim latemlılerdir. lkbad 
müdllrllP, Narbkapı dYannda 
bir cartamba pazan teaialai ten
aib •tmiftir· 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından (*) 

C11ma -

Boğmaca Öksürüğü 
Bu ııraJanla telr tük boğmaca 
öbUrüğü nk'alarına teııadüf edi
yoruz. 

Boğmaca bir kao ay çocukları 
hasta eden Ye baun uyıf 9ocuk
larda verem başlang ·çlarını mey• 
dana getiren müz'iç bir haatalıktar. 
Boğmaca haıta çocukların ökelr• 
dükleri ıırada havaya kanşan fük
rük zerratı vaııtasile aira7et eder. 
Çocuklarııuzı yakından tanıma• 
dığınız evlere götürmeyiniz. Kim· 
Hye öptilrmeyinia. 
Boğmacanıo tam bir ilicı yokla 
da ye11i çıkan bir nni tiringalar 
il• hastalık adeta iyiletir derec.de 
hafifliyor. Açık bava bol süneı 
iyi gıda haıtalığın enıı tedaYi
lerindeo 1ayıhr. 

rJ Bı.ı aetlar• kulp ukl1111ıus, 1ahut 
Itır albllme J•P•thnp kollekalyon Japı· 
nız. S.k111h ••••m•nda lıtu notlar bir 
dektor sfbl lmcta•mu yetl .. blllr. 

Simit F ırmlarma Da Hamur 
Makinesi Konacak 

Belediye lktııad itleri ml\dUr
IDID tehir mecliaine bir teklif 
yaparak, ekmek yapıcllar Ye fırıa
alar haklunda zabılai belediye 
talimatnamennin 364 ncll madde-
81n• yeal bir maddenin llAM 
edilmeainl iıtemiftir. 

lıAYe edilecek maddeye gire 
ekmek Ye franca · a fınnlan gibi 
almit fırınlarında da elle ve yabad 
elektrikle ltllyen hamur makin .. 
lerl bulunacakhr. 

Maliye T eıkilah 
Değişmiyor 

fatanbuldan Anadoluya 
Memur Gönderilmiyecek 

Gazeteler, yeni Maliye teıkillb 
için birçok ıeyler yazdılar. En aoa 
haber, lstanbuldan Anadoluya 
birçok maliye memurlannın nald· 
edileceği hakkında idi. Bizim yap
tıiımız tahkikat yazılan ıeylerin 
hepalain de birer dlltftace mahi
yetinden l\ıtlln kıymetleri olmadı
ğını göıtermektedlr. Maliye Ba· 
kanlığı 935 btltçe1inl hazırlamıı 
ve birer ıuretini de latanbulda1d 
alAkadarlara ıöndermfttir. Bundan 
öğreniliyor ki Bakanlık bntçeye 
geçen aenekinden fazla tah•ilat 
koymamıtbr. O halde tlmdillk 
yeni bir tqldllt mevzuubabia 
değildir. Eier yeni teıkilAta lllzum 
zörWllne Bakanlık bir llylha 
hazırlayacak Ye bu llylha ile 
meclisten yeni tabıiıat iıtlyecektlr. 
Öğrendiğimize göre henüz böyle 
bir IAylha da bazırlaDDUt detiJdir. 

Yeni Maliye Şubeleri 
Mallye Bakanlııı lıtanbulda 

yeknesak tubeler yaptırmıva ka
rar vermlftl. Bunun için MilU 
Emlak müdürlüğünde {100) bin 
lira toplan~br. latanbul tara• 
fında timdilik iç tube yapala
c~kbr. Tahail mUdtırtl Bay Ali 
Rlza bunlann jerlıirinl teıblt 
ederek bakamığa bildirmiftir. 
Hocapata tubeai Yeni poıtaba· 
nenin arkaııadald araada, Eminö
nl tubHi Eminaotınde asri ab
dHthanenin bulundugu yerde Y .. 
nicaml ıubeai de Macuncularda bir 
ana tlatlbade {apılacakbr. 

Pazar Ola H•••n Bey Diyor Ki: 

Niıan 

Giniin Tarilı 

Birka~ Satır 
Arasında 

KtıltOr bakanhğı Ankarada 
bir Ortamektep binası yap 
1• karar Yermiıtlr. Bina için 
bin lira ketfedilmittir. Ya 
ibalui yapılacaktır. Bu yeni 
tep en asri ıartlara 
caktır. .. .. .. 

Ucuz tarife 
Devlet demlryollarımn ba 

nakliyata için hazırladığı ten 
tarife J Mayutan itibaren ta 
edilecektir. 

.. .. 
Kaç Hayvan 
lımir mezbahasında 

ayında 2992 koyun, 1329 k 
6 keçi, 54 oğlak, 56 maada, 
inek, 195 dana, 13 malak 
domuz keailmlftlr. .. .. .. 

Seyyah Gelecek 
Bu a7 içinde latanbula 

,a.dea futa aeyyah plecektlr. 

• • • KöprUde Yeni lakele 
K&prtldeld Kac:bklJ lakel·-111• 

7ealdea lnfaaıaa bu ay içi 
bqlanacak, 250 bin Ura h 
ucakbr. 

• • • Yerll MUrekkep Allnac 
Maliye V ekAleti devlet da 

lerlne clajıtmak için 23 bin 
ıerll mlrekkep alacaktır. .. .. .. 

8ahlpala etralar 
latanbul gtlmrtllderlade aa 

lerl tarafından abnmamq ol 
8fyalardan bir lmmı yenld 
mlbayede ile aablığa-.çıkanlmıı 

• • • TenezzUh Vapurları · 
Akay idaresi pe11embe 

aOaden IUbann yDzde elli ten 
lath tenezzlb tarifeainl tatbik 
baılamııbr. 

• • • 72 Kllçakçı 
Son bir haftada cenup h 

datlannda 72 kaçakçı tutulmufta 

• • • 
Romanyanın Ankara Elçlll 

Btıkref, 4 ( A. A. ) - Mat 
buat mftdtlrl 8. Ôjen Filot 
Ankara orta elçiliğine tayin edlJ.t 

mittir. 
* .. .. 

Yeni Bir MUz• 
Iımirdeki Selçuk' da, Efea 

rabeainde bulunmut olan b 
eHl'!ue alt bir mDze m•th 
açılacaktır. Bunun için bir b" 
temin eclilmlftir. 

.. .Jr .. 

Tıp Talebeel için 
Tıb talebe )'Ul'dunda Sıhhat 

bakanlığı h ... bına oku1an tal.: 
beler için yeni ayakkabalar ır 
marlanmııt r. 

••Son Poıtadan : Ölen bir dilenoinln koltuk detn•finden 98 albn 91kmattaı. ,, 

.... l .... - ~ 
çocuklar huta ... 

llll)'onm, ••d• ı Haaa B. - Y alau buulduğum yok, J Dilenci - Zararı yPk, boıuaı Hr 
yuwıula bizim ıuetenla elli llrahklan •ar... ..o B. l 
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Hergün 

.-'Yazı Çok Oldalıı l~i"-
BuglJn Konamadı 

............... ·-··········································· 

~
1 adın/ar 
rrrJ / 
ı e er 
:!Konuşacaklar ? 

ali On ikinci toplanhıı şehrimizde 
Yıldız sarayında toplanacak olan 
arsıulusal ( beynelmilel ) kadınlar 
kongrealnln müzakere mevzuları 

~ leabit edilmlıtir. Kongre Bu ayın 
JAd 18 inden 25 ıine kadar ıll.re· 
tbdcektlr. Fakat 15 niıandan lt:ha· 

ren üç huıuıi komite toplanbaı 

yapılacaktır. Ayın 17 sinde de 
fU komfıyonlara Azalar seçile· 

aıl cektlr : 
1 ~ Sulh, mtlsavat, seçim hakkı, 

7J milliyet, mUsavat, ahlak ve ka· 
dıoıo medeni hakları komisyon· 
ları, 0 allnUn akşamı bir kabul 
resmi yapılacak, ertesi günden 
ltiba en de kongre umumut top· 
lanblarına baıhyacakbr. ilk gün 

• Türk Kadmiarı Birliği Çevlrgenl 
Bayan LAtffe Bekir tarafından 
bir nutuk söylenecek, bu nutku 

M kadınlar ittihadı ve fahrl çevir• 
dl 1ıenl Bayan Şapmanın nutku 
- takip edecektir. Ayni glln öğle-

den ıonra kadınlarla erkekler 
araaında çalııma ve medeni hak 

1 müsavatı komisyonları toplantı• 
84 larını yapacaktır. 

Akıam Belediye Reial tarafın· 
dao murahhaslara bir akıam 
yemeği zlyafetl verilecek. 19 nl· 
ıanda yine muhtelif komisyonlar 

d toplanblarmı yapacaklar ve o 
gece Dolmabahçe sarayında Türk 

d Kadmlar Birliği tarafından bir 
~ resmi kabul yapılacaktır. 20 Nl• 

• 
• 

' 

ıan gUnU içtimalarla geçecek 
21 Nisan Pazar gllnll Boğazlçlnde 
Türk Kadın Birliği tarafından 
bir gezinti tertip edilecektir. 

Ayni gUn akıamı Belediye 
Tiyatroıunda bir miting yapda· 
eak ve kadının bir vatandaı 

olmak itibarile haklarile vazifeleri 
üzerinde münakaealar yapıla· 
cakbr. 

22 Nlaan gUnü lttlhadın teı· 
kllat ve mali itleri Uzerinde ko· 
nuıulacak ve o glln saat 17 ,30 da 
Üniversite konferans salonunda 
ıulh lehine bir miting yapıla· 
caktır. 

23, ~4, 25 Nisan gllnleri yine 
nıuhtelif komisyonlar içtimalarını 
yapacaklardır. 24 Niaan Çarıamba 
gUnU öğleden sonra roberkolejde 
bir çay ziyafeti verilecdktlr. 

Eski Maarif Ne2areti Binası 

Belediyeye Geçti 
Belediye teftiı, zat itleri, 

lıerita, ıanayi ve yollar mUdUr· 
lühleri Beledi}'e binasına ıığma
dığı için Belediye eski Maarif 
Nezareti blnas·nı Maliye Bakan
lığından iatemişti. Maliye Bakan
hğı milli emlakten olan bu binayı 
40 bin liraya Belediyeye aatmıya 
karar yermit ve bu kararanı da 
Belediye ve orada çalışan kazanç 
tetkik komisyonuna ve Mmı 
Emlak MüdUrlUğUne bildirmiıtir. 
Bu komisyon derhal başka bir 
binaya nakledilecektir. Muhtelit 
Hakem Mahkeme11inin bir iki 
aylık işi kaldığı için munkkaten 
burada çalıjacaktır. 
Terkoa Kasilmlyecakml' 

Bu yaz mevsiminde terkos su• 
larmın ikide birde kesilmemesi 
için belediye sular idaresi şimdi
den tedbiri~,· almak kararmdadır. 

SON POSTA 
=ı: 

Resimli Malca!e a Üç Emir 

Mil sa 

Biltlln peygamberler ina n ara biribir:ne benzer ıeyler 
vaat ve telkin etmitlerdir. Fakat hepsinin ittifak ettiği 
noktalar ıunlardır ı Çalmıyacakaın; 8ldürmiyecekain; yalan 
aöylemiyecekaln. Hangi deYirde, hr ngi cemiyette bulu
nu11anız l:ulununuz, bu (iç em ir daim.- hilkmü,ü icra 

eder. Bu Uç k : ide, içtimai nizamın üç esasl ı hmeli j ir. Bu 
temeli boıtmak, cemiyeti bozmaktır. Cemiyet yalnız 

menfi cınir vnmekle kalmf&, Çalanı, ö"dilreni, yalan 
aöyleyeoi cezaya çat par. Muhitin;zdo bu ıılara nefea ; ima 
imkan ı Yermeyin·z. 

• 
SON TELGRAF HABERLER/ 

A. manya, Kuvvetsiz do
ğunu Gizlem~k istemiyor 
( Baıtarafl 1 inci yClı.da ) 

larıodan bir harp açmak cesare
tinde değildir. 

Bununla beraber, lnglltere, Av· 
rupa barışını temin hususunda ken• 
di üzerine bir memllyet hissesi 
yüklenmek vaziyetinde olduğunu 
tHlf m ve tasdik etmiş bulunmak· 
tadır. 

Fransa ile Sovyet Rusya 
arasında 

Parlı, 5 .. (A. A.) - Fransız 
Ru• mUzalcerelerlne de•am ediJI· 
yor. Zannedildiğine göre, bay La· 
val cumurteaf günü yapılan Fran· 
sıı teklifine Sovyet Ruıyanın ver• 
dlğl cevabı bildirecektir. Bu tek-
lif, bir Avrupa planı üzerinde, 
bir mUtekabil yardım tahakkuk 

Yunan Ordusu 
590 Zabit Kadrodan 

Çıkarılıyor 
Atina,6 ( Hususi ) - Ordnyu 

taafiye edecek komisyon general 
Petrdisin riyaseti altında dört 
generalden teıekklll etmiştir. 
Ordudan uzaklaıtırılacak zabit 
aayısı çok fazladır. Şimdiye kadar 
teabit edilen miktar 950 yl bul· 
muıtur. 

Bulgaristanda As-
kerlik Ve Siyaset 

Sofyadan yazıldığına göre top· 
lantıları devam etmekte olan as• 
kert ~nra, askeri birliğin feshine, 
orduya ait l~lerin Harbiye Neza• 
reti ile ona merbut mnesseseler 
tarafından gl>rUlmeslne karar ver• 
mif, zabitlerin slyuetle uğraşmala· 
rmı yaıak etmif, Maarif Nazın Ge· 
neral Radefle Dahiliye Nazın Mir· 
alay Kolefin orduya dönmelerini, 
yahut orduyu bırakıp nazır sandal· 
yeılnde kaJmalarmı iatemiıtir. 

ettirmeye müteroayildir. Franaa, 
bu misaka girmeye hazır olduğu· 
nu Ruayaya kartı taahhüt etmeye 
amadedir. Ve her isteyenin gire· 
bilmeıl için de kapı açık bırakı
lacaktır. B. Laval'ln, Moıkovadan 

dönn,te Varıovaya uğrayacağı teey· 
yüt etmektedir. B. Laval, Sovyet· 
lerin daveti daha önce yapılmıt 
olduğundan Moskovaya Varşova-
dan evvel gldecekUr. 

Alma11yadan Fransara Karjı 
Samimi Bir Hitap 

Dantzlg, 5 (A. A.) - Alman 
Hava Nazırı General Goering 
aaylav meclisi intihabab dolayısile 
söyledlA't nutukta demiştir ki: 

"- Almanya Dantzigi cebren 
ele geçirmeğe muhtaç değildir 

Çin de 
Komünistlik 
Hükumet Kuvvetleri 3000 

Maktul Verdi 
Hong Kong, 5 (A.A.) - Res· 

men haber alındığına glSre, Kvey• 
sav vilayetinde komtlnist kuvvet• 
lerle harbeden hükumet orduıu, 

üç bin asker kaybetmiştir. BUttin 
ecnebiler, K veyşav villyetinin mer· 
kezi olan Kavyzan ıehrinin cenu· 
bu ıarlcialne çekilmek emrini al· 
mıılardır. 

Hükumet kuvverieri otuz mU· 
llk bir mesafe üzerinde ricatlerl 
eanasında Uç bin maktul vermiş· 

!erdir. Komüniıt kuvvetlerinin ön· 
cUleri, yUz bin kitilik Kudelyang 
ıehrinin on beı mil yakmma ka· 
dar gelmişlerdir. Dün akşam kan• 
lı çarpıımalar olmuı, bu çarpış· 
maiar bu sabah da devam etmiı· 
tir. HarekAtı blzzaf idare eden 
bUkftmet orduları baıkumandanı 
Şankayşek, komUnistlerin ilerleme· 

!NAN 
r 1 /STER /STER 

ve bunu aala yapmıyacaktır. 
Hitler diğer milletlere verdiği 
ıözden katiyen dönmez. 

Fransa, Almanyanın kendine 
el uzatmağa hazır olduğunu nlha· 
yet anlıyacağını limit ederim. Kom
ıumuz Fransızlar ıulh meseleleri 
hakkında okadar kayguda i1eler 
Dııan işler Bakanı Laval'in Mos• 
kovaya gitmesine hiç de lüzum 
yoktur, Berlinde durması kafidir.,. 

ltalya MUdataa Hazırlıklarına 
Gayret Yerdi 

Roma, 6 ( A. ~. ) - Hava 
taarruzlarına karıı müdafaa birliği 
Roma valisine bir takınma pro
jeai vermi,ur. Bu proje tatbik 
edilmek tb:ere hemen alAkadar 
daire~erce tetkik olunacaktır. 

İsmet İnönü 
Baıbakan Şehrimize Bu 

Sabah Geldi 
Baı bakan ismet lnönll bu 

aabahki trenle Ankaradan ıehrl
mize geimiıtir. General loönll 
trenden Haydarpaşada inmiştir. 

Burada birkaç gUn lıtfrahat 
edecek, sonra A.nkaraya dönecek~ 
tir. 

Ruzvelte Tehdit 
Mektubu! 

Bostan, 6 (A. A.) - TomH 
isminde biri, cumhur reisi Bay 
Ruzvelde tehdit mektubu gönder
mek zannı altında tevkif edilmlıtir. .............................................................. 
lerlne mani olmayı tecrübe için 
elinde mevcut bUtUn kıtaları 11ev· 
ketmi~tlr. Dün altı saatlik bir 
muharebeden sonra kızıl orduyu 
akamete uğratmııa benziyordu iıe 
de, görUntııe nazaran bazı muvaf· 
fakıyetsizliklerle karıalaşmııtar. Bil· 
tlln mlıyonerler Kudeyang şehrin
den çokilmiılerdlr. 

1 NANMAI 
IUr arkadaı gtınlOk fıkrasında yazıyor& 
Şehirde temizlik tam mıdır? Haylr. 
Seyrllaefer yoluDda mıdır? Hayır. 

GOrültQ ile mücadele? Hiç yok. 
Sütler? Karıtık. 

kaç kere ıarar ile aöylediler? 
Benina ıe .. ir meelialnde tanıdıklarım nrdar. Rut-

1reldikçe aorarım: 

- Ne yapıyoraunuz? 
Yan güler, yarı omuz ailkerek, 

Eanaf? Alabildij'ine lnaafaıı 
E ; bunlar hakkında bizim 1eçtifimlz t•hir Ataları 

- Yaptığımızı görUyoraun, ne yapabilirdik 
ki ? ,, 

JSTER iNAN /STER 1NANMAI 

Sayfa 3 

r 
Sözün 

Kadınlardan 
Yol 
Vergisi 

Sernr Bedi -' 

lstı:mbul Belediyesi başım lca• 
fıyarak ve gülümseyerek dUşünU· 
} or: Kadınlardan da yol yergisi 
almalı mı? 

İçinde vergi ve kadııı gibi ko· 
yu lezzetler bulunduğuna göre, 
herhalde çok tatlı bir meaelel.. 

Şimdiye kadar neden tereddüt 
edildiğini anlamıyorum. Diyorlar 
ki Türk kadınlarınm Hylavbf a 
kadar yükselmesi Uzerine çalııan· 
Jar nasıl kazanç vergiıi veriyorlar· 
BB Belediye hudutları içinde de 
yol vergilerini ödemelidirler. 

Saylavlıkla yol vergisi arasın• 

dakl münasebeti de kavrayamadım. 
Müsaade buyurunuz da biraz dU· 
ıüneyim : Evet, Türk kadını say· 
lav olduktan sonra medeniyet yo· 
lunda yürUmeğe başladı, fakat he· 
nim bildiğim bu yol Belediye rü· 
ıumuna tabi değildir. Eğer vergi 
tahsildarları medeniyet yolunda 
da karflmıza çıkarlarsa gerisia 
geriye dönmek l11ıtiyenlor bulunur. 

Maksat ıehrin yolları iıe, Türk 
kadını saylav olmadan çok evvel 
oradan yUrllyordu. Eskldenberl 
ayaklan vardır. Biraz kUçUktUr 
amma yüksek topuklarlle bizden 
daha sık adım atbğı için kaldı· 
rımları aynı derecede eskitir. 
Bunun içindir ki ayakkabı istihlaki 
onlarda bizden fazladır. 

Bence kadınlardan yol vergiıl 
alınına usuln değlttfrmelidir: Her 
kadm iskarpini baıına kllçllk bir 
flat zammederek her ayatın kal· 
dırım üzerindeki faaJiyetinin de
recesine göre adili.ne bir vergi 
koymalıdır, Böylece kıymeti fazla 
olan kadın iskarpinleri daha fazla 
vergi lemin ederler ~• itlerine 
koıan yorgun, haıta kadın ayak· 
Iarile alnemaya, çaya veya dedi· 
koduya koşan sevimli, ıen, hafif 
ve bahtiyar ayaklar araamdakl 
fark ta gözetilmlı olur. 

Bir Keıif 
Ev Çöplerinden Bir Mad

de Elde Edildi 
Berlin, 5. • (A. A.) - Ev sUp

rllntUlerlnln hususi bir muamele
den sonra tazyfld suretile yeni bir 
inşaat malzenıesl imal edllecektir. 
Bu maddeden yapılan levhalar, 
keçe kadar elastikt, ağaç gibi 
sağlam ve mantar kadar tecrid 
hassasım haiz ve bllamel gayri 
kabili iştla1dir. 

1937 Sanat Sergisi 
Pariı, 5 (A. A.) - Mıntakavl 

sanat kongresi bugün açılmııtır, 

Kongra 1937 uluslararası ıerglsl 

için bir hazırlık tezRhUriidUr. 

Bahkesirde 
Aıri Mezarhk ikmal 

Edildi 
Balıkeair (Huıuıi) - llyaslar 

mezarlığı park haline k~nulmak· 

tadır. Vila~et tarafmdan parkın 
projesi lstanbulda bir mühendise 
yaptırılmı9tır. 

Toygarlepedekl yeni ve aarf 
mezarlık ta ikmal edilmek üzere· 
dlr. Aırl mezarlığa aekiz yllz Ura 
aarfile bir bekçi kulubesf yapta· 
rılmı9tır. Yeni m0zarlıkta 3 sımf 
mezar vardır, birinci n ikinci 
ıınıf mezarlar ücretli, UçUncll 
sınıf mezarlar ücretsizdir. Mezar· 
lağa 300 den fazla çam dikllmlıtir. 

600 Altınl 
Taranto, 5 (A.A.) - Bir köy· 

lU eski Metaponto ıehr:nde le.sa· 
dllfen 600 tane eski al~:n buJ:n.,r 
tur. Bunlar cencp ll~lyu nd .. ki 
eaki Yunan tehir!erinin paoluıd•r. 
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Memleket Manzarası 

Karadeni'z 
Köylerinde 
.5.on Posta 

Paı:ar (HususJ) - Bogına kH
yll ıaahllden bir aaat içeride ku· 
rulmuf, 70 evli, havaıı Ye ıuyu 
iyi gayet güzel bir köydlir. Orta· 
eından Venk dereıi akmaktadır. 
Bu dere k~yU iki mahalleye ayır .. 
makta, derenin llzerinde eıkl 
devirlerde kurulmuı kemerli bir 
köprU de bu iki mahalleyi birleı· 
tfrmektedlr. Köyde fındıkçılık ye 
kcreıtecillk ehemmiyet verilen iş· 
lerdendir. Ekim mısıra inhiıar 

eder, buğday ve arpa ılls kabt
Uoden gayet az yetiştirilir. 

Köyün gayet büylik ormanın
dan kestlen keresteler Venk de
resinden istifade edilerek Mel yat 
iskelesine indirilmekte, oradan 
mamul bir halde barice 1evkolun• 
maktadır. 

KöylUler yaz mevsimini, köy• 
bir glinlük meaafedeki Anbarh 
yaylasında geçirir. 

Boğmahlar hayvan yetiıtlrml· 
ye de meraklıdırlar. Her evde 
20 • 30 karuığır, bir okadar da 
davar bulunur. Menim gelince 
hayvanlar kendiliklerinden Anbarlı 
yaylası istikametinde yürümiye 
baılamakta, bu ıuretle köylülero 
de yaylaya çıkma meulml geldi· 
ğini hatırlatmış olmaktadırlar. 

Köyün mektebi olmadığı gibi 
kahvehane de yoktur. Bütün 
kö} lüler mütemadiyen çahıır bir 
halde olduklara için kahveye 
oturma ihtiyacı haııl olmamak· 
tadır. 

Bogınada Fındrklı adı verllen 
bir memba ıuyu da Yardır. Bu 
sudan civar köyler de lıtifade 
etmektedirler. 

General Voroşilof 
lzmir Asarı Atika Muhip· 

leri Camiyetine Bir 
Mektup Gönderdi 

l:ımir, (Hususi)- lzmir asarıa· 
tlka Muhible~i cemiyeti baıkanlığı, 
lımlr fahri hemşehriıl Sovyet 
Ruıya harbiye komiseri General 
Voroıllofa lzmir aaarıatika neırl· 
yatından bir ıerl hediye etmiıtL 

Moıkova bUyük elçimizin elile 
General Voroıiloftan lzmir asarı· 
atika muhipleri cemiyeti baıkaıa
lığına bir tetekkUr mektubu gel· 
mlw ve lzmirlilerin b:mlri tanıtmak 
huausunda göıterdiğl gayret tak• 
diı edilmiıt;r. 

Emetto 
Bir Öküz 3 Kurdu 

Kaçırdı 
Eme~ (Huıust) - Snlyo Eseler 

klSyUnde aarip bir kurt • ökUz 
mücadeleal olmuıtur. Bir ökllz 
tek başına 3 kurtla mücadele et• 
mit Ye bu mücadeleden galip 
çıkmıthr. 

Bu üç kurt ökllze otlarken 
hilcum etmiılerdir. Öküz bir ta· 
raftan bağarmıya, bir taraftan da 
kurtları boyauzlamıya baılamııtır. 
Yaralanan kurtlar kaçmıılar, 
6kllzlln batırmam llıerine kurtlan 
öldürmeye kotan k6yltUer do ökll-
ıü geri getirmftlerdir. Öküzde d• 
kurtlar tarafnadan açılmıı muhtelli 
yaralar yardır. 

Geliboluda Müsakkafat Tahriri 
Gelibolu, (Huıuıl) - Buraya 

bir müsakkafat tahrir komlıyonu 
gönderllmlttlr. Komi.iyon bu,Oa 
me1aiıine baılayacaktır. Belediye 
bu yıl elektrik teılaata itini biti• 
recektir. 

Kasfamonuda 
Dokumacılık 

Kaatamonu (Husuıl) - Bura• 
da dokumacdık köylerden kaaaba 
evl•rine kadar yayılmıı bir ıan'at 
halindedir. Her evdo behemehal 
btr tezgAb vardır. Bu tezgihlar 
ev ihtiyacını karşıladıktan ıonra 
piyasaya da iş yapmakta ve her
gün denk denk, balyo balye, do
kuma aevko!umaktlldır. En çok 
revaçta olan dokumalar, çay ve 
sofra takımları, yatak, yorgan vo 
yastık çarıafları, çamaıırlık bez:• 
!erdir. 

Şileden Haberler 
Şile (Huıuıl) - Cümburiyet 

Halk fırkaaı bUtUn köylerde ye• 
nlden ocak te9lcilih yapmaya 
baılamııtır. K6y,ere Ye köylü it· 
lerine, köy maarifine ehemmiyet 
verilmektedir. Ahmetli köytlııde 
muallim Bay Ziya tarafından bir 
nllmunc meyya bahçeli vtıcude 

getirilmiftir. KöyUUerde meyva 
yetiftirme merakı baılamııtu. Şi
le merkez mektebi nümuno ittihaz 
edilecek kadar mlikemmel bir 
hale getirilen bu mektepte birde 
klitUphaue teaia edilmiıtir. Kü· 
tliphaney,, gUnltik gazeteler, haf· 
talık mecmualar da gelmekte, 
herkes bunlardan istifade et• 
mektedir. 

Havza Muallimleri 
Bir Tayyare Ahnmaaı için 
Maaşlarından Teberruda 

Bulundular 
Hana, ( Huauat ) - Of kaza• 

ıının Zivan köylinden muallim Bay 
Nazmi haYa filomuza Türk kili• 
tllrcOlerl adına bir tayyare ahn· 
mua için bir yazı yaznuıtı. Tay• 
JaH kurumu bu yazıyı ço§'altmlf 
Ye blltlln tayyare ıubelorioe 

yaymıftır. Hana mualllml•rl 
bunun Uzerlne bir araya gelerek 
ı6ıletmiıler ve maaılarından bJr 
mlkdannı bu hayırlı lıe vermeğe 
karar vermlıler, kararlarmı da 
Hana tayyare kurumu baıkana 
kaymakam Bay Şewket Ka1ana 
bUdlrmitltrdlr. 

l 

SON P-OSTA 

Merzifon Ortamektebinde 

.Merzifon ortamektep talebesi generallerle beraber 

Merı:ifon ( Huau•I) - Orta• ı maktadır. Geçenlerde Men:lfona 
mektep izcileri bahar gUnlerlnden gelen General Hheyba Abdullah 
istifade ederek haftalak gezintiler ve General Hllaeyio Aml orta· 

tertip etmeye baılamışlardır. Bu 
gezintiler eana11nda c;vardaki 

tarihi Herlerde tetkikat yapıl· 

Somada 
Avcılar Kulübü Menfaa
tine Güreş Müaabakaları 

Yapıldı 
Soma, ( Huıuei ) - B:.ırada 

Kurtdereli Mehmet pehlivar ın ha· 
kenıliği altında Avcılu kuJiibD 
menfaatine büytık bir gllret 
müsabakası tertip edilmi,tir. 

Bu glirete TUrkiyenin blltun 
namla pehlivanları i'tirak etmiıt:r. 
Hakem Kurtderell Mehmet peJı.. 
livan istaayonda ha:k tarafından 

çalgılarla karşılanmııbr. GUreş 
neticesinde YağmurluJıı Emin Ah· 
met ve Ali pehlivanları, Abdu .. 
aelam Atet pehlivam yenmiılerdir. 

Gönenli Hamdi ile Kırkağaçlı 
Haıan, T ekirdağh HUıevin ile 
Milliyim pehlivanlar da berabere 
kalmıılardır. 

Geredede KöycUIOk Çahşmaları 
Gerede ( Huıual ) - HaJkevl 

köycülUk şubeal kaza dahilinden 
bir köyü, numune köyU olarak 
kabul etmiş ve bu köy Uzerinde 
çalıımıya başlamııtır. Bu köy, 
Y eniçaga nablyeaiain Doğancı 
kö)'lldllr. 

mektebi ziyaret etmlfler, gör-
dükleri intizamdan memnun ol
mutlar, muallimleri Ye talebeyi 
takdir etmiflerdir. 

Balı kesirde 
Kaymakamlar Ve Nahiye 

Müdürleri Toplanıp 
Kon uıacaklar 

Balıkesir ( Huıusf ) - Bnttın 
kaymakamlar ve Nahiye mtldUr· 
lerl ı 1 Niaanda burada Valinin 
başkanlığı altında toplanacaklar 
bir hafta kadar deyam edecek 
bu toplantıda vilayet dahilind• 
bir aeno içinde yapılacak imar 
fılerinl teapit edeceklerdir. Top
lantıya umumi viliyet mecliıl 

azaları da iıtirak edeceklerdir. 
GörUıme mevzuunun en mllbim 
kısmını Köy kanununun tatbiki 
teşkil edecektir. 

Şilede 
Bu Yıl Asri Deniz Banyo

lan Yapılacak 
Şile (Hususi) - Bu yıl Şlled• 

aarl deniz banyoları lnıa adile· 
cektir. Bu banyolua civardan 
ıelinebilmeai için gayet ucuı: ta· 
rif•li otobüs servialerl yapılacak· 
tar. Belediye bu it etrafında 
ehemmiyetle pllfmıya ba1lam1ıtar. 

1 

Niaan 6 

Somada 
Bu Yıl 9944 Hektar 

Arazi Ekildi 
Soma (Hususi) - Bu yıl s~ 

mada 3542 hektar buğday, 211:1 
hektar arpa, 360 hektar yulaf, 
380 hektar çavdar, 397 hektar 
bakla, 350 hektar tllttln, 1500 
hektar nohut, 300 hektar purçak, 
1000 hektar pamuk ekilmiştir. 

Bu yıl tilUln ekimine fazla 
dikkat edilmlıtir ve ekim ziraat 
fen memurlarının göıtl önündı 

yapılmıştır. 

Gelibolu ya 
Bu Yıl 12 Bin Muhacir 

Y erleıtirilecek 
Gelibolu, (Huıust) - Burada 

g6çmenler için ayrılan mıotakaya 
12 bin kiti yerleıtirilecektlr. Göç• 
menler Maylsta gelmeye başlaya• 
eaklardır. Bunlar için yeniden 
d6rt köy yapılacakbr. Bu köylerin 
planları gehnlş, köy yapılmak 
llzere ayrılan sahada evlerin yer· 
)erinin teabitine baılanılmııtır. 

Gemlikte 
3 Köyde Mektep Yapıldı 
Sokaklara ıhlamur Dikildi 

Gemlik (Huıusi) - Fıstıklıda 
ve KaracaaJide iki yeni mektep 
yapılmııtır. Kurşunlu köylüleri de 
eskiden kalan mekteplerini tamir 
ettirmişler ve köylerine bir mu• 
allim gönderilmesini Istemiılerdlr. 

Gemliğin bUtUo caddeleri 
ıhlamur ağacı lle sUılenmiştir. 
Gemlik birkaç aene sonra bir 
ıhlamur ıehrl halıne gt=lecektir. 

Tokat Fırka idare Heyeti 
Tokat (Husuıt) - Halk fır• 

ka.11 kongreıiol yapmıf, idare b .. 
yeti batkanlıgına Bay Remzi, 

Üy•llklerede 8. Ali Riza Yalçın• 
alp, B. Şerif, B. Hamdi OnlftıU, 
8. Cemal kovalı, 8. lbrahim. B. 
Tahir Genca, B. Naci, B. Ibrahim, 
aeçilmlılerdir. Bay Cemal Kovalı 
aynca halkevl baıkanlıjına da ... 
çilmlftir. 
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( Siga••t Alemi) 

Doğu Anlaşması 
Ve Lehistanla 
Almanya 

BABICI r Gönül lılerl ] 

Son samaada dillere dHtaa olan 
bir tabir var. Şark minkı. Dotu 
aalaımaaı. 

Lehistan, Almanya •• SoY,.t Ru .. 
)'ayı da içine alman l•teadifi •• l:tu 
yftıden Şarki Avrupayı a' lkadar etrtl 
lçln bu iaml ahta bu misak projHine 
Leblıtanla Al•anyaaıa tiddetl• mu• 
halefet ettik eri ~rGlDyor. Bu aatl• .. 
manan, baıhca Fra11.a, ÇelcoaloYeky., 
Sovyet R11•7.. AJmu7a " Lebilıtaa 
araaında yapılmaıı mevzuubahi•tir. 
Hedefi de ıu oJaeaktll': Bu 1191 .. ka 
l'irea de•letlerclea biri dlterlne kartı 
t ... .es edere•, dlterlerl, hep birlikte 
"•YYethrial o •emlelcetia lnriae 
1evkededklerdlr. 

Fars ımubal olarak kabul edelim ki 

Be iç ikanın 
Para 
Durumu 

Brnkıel, 5 (A. A.) - MaD 
ma~afile göre, Belganın dUtlrlll
meıi ilzerine aormal olarak derpif 
edilebilecek abllla•.U• bir kaç 
ıGncleaberl kaycledllmektedlr. Ba 
mahafil laarlçt• hlk6metia taaat
Yul'uadan da fada olarak devlet 
ubaau 1&b11 oldutunu, Belçika 
eshamı llzerinde mühim aatııiar 

olarak bunun uluıal banka vaıl• 
yetinin tahkimine imkla verdiiial 
kaydediyorlar. Rantlann boraada• 
ki ytlkıelmHI çotalmakta Ye d .. 
YılliJo•u mltealdp ifrat derece
de yükHlen hi11e Hnetleri do,. 
mektedir. 

Sovyet Ruı1a deDi& yolile Almanyaya Ko•• }e}ı• k 
tecavllz ettl. Bu mi1ak mucibine• 

Almanyaaıa Leh topraklumdan ••· CeaeYH, 5 (A. A.) _ Uluılar 
kerlerinl ı•çlrip Sovyet hududunun dernell kilelik komlıyonundakl 
mlnaaip hlr aoktaııaa H•ketınesl 
l&zım geleHk n lehfıtaa baaa ltalyan deleıealnlD, kilelik uıull-
ıntisaade edHektir. Aya• ıuretle nü idame ettljlndea dolayı Habe-
FranıaJI SoYJet Ruıyaya kar11 bir fistanı• uluılar dernejiaden çaka• 
ıtıa mlt•••vi• YUlyette pGraek rılma11m iıtec:Uil hakkındaki ba• 
SoYJ•t aakerlerlaia Leh ,.., Al· berler reıml mabafllde teblp edll-
maa topraklarıDdaa pçerek Fr••· mektedir. 
11• hududunu bo7la•alara lbım· Yeni Bir Unlverelte 
l'elecektir •• blSyle b1r harekete •• Kolonya, 5 ( A. A. ) - y ..ı 
Lehistan, ne de Almanya •la& aça· OnlYerllteaiD klfat ruml basla 
•ıyacaklardır. Hepial& kabul ecle-
billrls ki burftakl ıartlu lciade •• KUltlr Bakam B. Roat'an bat" 
Franaanıa SoYJ•t Ruıyaya, •• de kanhp albnda blylk menıimle 
SoyYet RHJ•••• Franaaya kırıı yapdmlfbr• Beledl1e Reial •• 
tecaYI& emen bHl•••••rln• lakla Knlt&r Bakaaa tarafmclall ... 
yoktur. Fakat ita tlbl Yealkalar, ea mllnuebetle autuklar ılylenmlftlr. 
imklaıı• Yaaı1etler aasarıdlkkat• Fr•nMd• T•lebeler Grev 
alınarak Yltade ptirlllrltr. lllaHH• Y Aptll•r 
le1h. bu muhal nziyetleri ıl&aalnd• Pariı, S (A.A.) _ LU Ye Df. 
baluaduraa Lehiıtaala Al•anraaıa 
dotu aadlaı•aaıaa ıirmek isteme• fon fakülteleri Tıp •• Hukuk fa• 
melerl kadar tabii ltlr l•J olamaz. kUlteleri talebeleri ecnebi talebeye 
Am ..... ,. .. klliabl ld .. de'f'lett.t ~aterilea, kelarlaklan ~te.tO 
aralanada bu tekilde batla•ak iste- lçla F•Y J•p811flardar. Hiçbir 
•ekle hedef tutul.. 1•1• banfl• hidiıe olmamlfbr. 
bozulmaaıaa l•kia... bir üle koy- lapear• Kabl ..... 
maktır. MDmkla, fakat.. Ylae uaut· Madrit, 5 ( A. A.) - L&n 
mamak ı•rektU ki lüı bir tle•'et, k L pi 
lltikllliadea fnaldrhk addoluaabil.. abiaul u. to utı .. ppmlfhr. 
eek nılkalara imza koyduralamular. Kablae aluaal kanıma, lpiı:lk Te 
Lehi•tanla Al•aayaıa bu ••..ı.cleld eaaı kanun lllahah meaelelerinl 
inatlanaıa HMllıl itte hdu. tetkik et•ek llzen iç komlıyoa 
~~~~----m!!!!!!!9!!!!11118_1n_na._ ____ t_e~tk_n_.tm~tir. 

ti. 
985 

Ed•bl 
Tefrikamı• 

Y.s•••r 
Mahmut Ye ..... 

Çam Tırtılları 
Genç deifl, ihtiyar dahi olsa, bir 
kadı~ bir erketl odaııaa kabul 
edemi1erdu. Hacer, bu aokta 
o.tünde fazla dllflnemedl; otel 
katibinin, Aktaştan yalaız olarak 
dönmesi zihaiDi kanttırmqb. 

latanbulda, ortalık te.Wer, 
çamaıır yıkarkea, eY içinde 
haıma geçirdiği ıiyah yfta ISrm• 
hir bereyi batına, takke ıibl 
ıeçlrdi. 

Çanta_.. ayaaama bakarak, 
rnznntın podra•m, pembellğini; 
duclaklarlma .u.pu, el pbaldaiı 
o. tazeledi. 

Heıa çabuk iamek, otel kiti• 
•ın1 elnmek latiJor; hem de 
lçlndm ,.._ prlp bir korb 
De kanflk latebisJWe 1n ... e1r, 
laattl odada çıkmamak ipa 
tereddllt ıeçirlyordu. Arabadan 
lnipte otele pwka tellt Ye 
ıaıkınlılda, etrafına bakmıya 
•akit balamamıfb. 

Otelci: 
- Aıajıya, la ele k011u1t 

demiıtL 
Atalı- aereal1cli? Nad 1ernJJ? 

Otelin kapıımdan ...... e 
ıitiea daıac.tk karaallk .... ... 

ae koDupcaktı? Orada, iki lnıan, 
ancak yan yana durabiliyordu. 
Ve o kasvetli alaca karanlıkta, 
naııl durulur, konutulurdu? 

Hacer otele ılrdiğiudenberl, 
aıa;.ya IDmemifti. Otelin altında 
herhalde bir miaaflr kabul edilen 
oda, 1abut odadan bozma kahve 
gibi bir yer olacakb. Karanhk, 
kllf kokulu taı odalarda caalan 
ııkılaa mllıterileria kahveye ialp 
oturmaktan baıka yapacak bir 
eilencel•rl, walot seçirecek batb 
bir- .. ,ı...ı olmadıp muhakkakb. 

Kuabada, bllkemet dafrele· 
rinde, ca"" pazarda lflerl oı ... 
lar 4a, yhae daaep tlola11p etella 
ka......._ l'•a.e.lder .. 

Hacer, merakta• ~atla1erde. 
Soa kararmlıtnn da yeadl, gider
di Ye ıiyah l'•nif mantosuna 
siyerek kapıyı açtı, aofaya çıktL 

Otele, ynl misafirler plmlı 
olacaktı; dar, kanmlık ıofada 
heybeler, bavullar, latU.te Jlid
mıfb. 

Hacer, •raldm ıerf pri ıl
derek Jlrllyorclw. Heybe. bavul 
yıpnlan an1111dn, birine ıllrthte 
memık lcla ~ teplıy•rak 

Sevgilimi 
Sovyet Rusyada Bana 

Askeri 
Verici 

Bakımdan Fayda v~~":!!!rf:.~all~ t•m'• 

H ti Y 1 bir aileye menıup bir memurum. a ar apJ ıyor Burada zengin bir ailenin kızıla 
ıeviıtlm. Bu kızla evlenmek lıte
dim. K12, ailesinin keodiılni bana 
vermlyeceğinden babaedlyor. ÇDn• 
kU burada zenğin aileler kızlarım 
ancak yine kendi ayarlannda bir 
zlnğinia otlu ile evlenclirirlermif. 
Ben İle kazancı mahdud bir gen• 
clm. Kızı babasından iıteaem, 
ret edileceğimden korkuyorum. 
Ne yapayım?,, 

S..,etl•rl• A.ıadaltl /aall11•tlerln4e11 61r ,a,iiıtif 

MoakoYa, 5 (A. A.) - C..ap lcaydedtlmektedir. Bu hatlar 
Uraluada mlteadclit demlryollan Gorıld, Moekoft Ye Lenlnl'fd 
lnp11 taunur edilmektedir. ~ fabrikaları gibi orta Ruıyanın 
baua ı•ç•D Hne batlanalan Ufa bO nk f b "k 1 il b l"k 

M -ua k ha-.- '-• Y a rı a arı • eı ıene ı • a ........ orı uuaın ...., •• 
çabulrlatlınlacaktar. Jnıa edlJ. planın neticelerinden olaa Mar 
mektı olan batlann ya)mz lkbaadl nitigorsk'deld m&lhlm maden 
delil. ayni zamanda aıker1 ba- merkezi araauıc:laki meıafeyl kı· 
kamlardan olan faydalan bllhaua aaltacakbr. 

Esrarengiz 
Cinayeti 
• Bal, 5 (A.A.) - Bayan Fab-
rlan ile Vurman dUD Londrada 
esrarengiz bir surette ölmeleri 

Alman muhacırları arasında umu· 
mi bir heyecan ayandırmıştar. 

Hatta bnnlar arblc •• dere~•J• 
kadar emniyette olduklarıaı dll-
ıüntlyorlar. Ôlen hu dd kadın 
nazlleri11 Londradald faaliyetleri-

••• ln6ne l'eçmek için mühim 
bir rel .,._p. •• ıaetecl 
Jakolt ..... -- laYiçr.U ... 
Y• ....... mlllda mala...t 
•enaltl•cH. 
ıbllerek .--. 

Onun, ... topakla ....,,..... 
ala talrbnuu, k1rifte beldyor un 
ol .... blaldann alAkuam llJ~ 
dıl'mllfb; kapı rezeleri hafifçe p 
cırclacll, kapılar aralaadı. 

Hacer, içla için kızıyordu r 

- Ne meraklı IDaaalar 1 .• Mu
hakkak bakacaklar ••• G6recekler ••• 
Ne1i ı~recekler? Fakat aldmdaa 
bunlar ıeçerken, kulaldanada, Ga. 
zelCe otelin bab~ eaincle koaapa 
iki kay At- anlerl, Ç111Ç1D 

çınbyorcm s 
- Tam,..,... lanalr. .. Y• 

bama kahbeai... Bunca Jıl, latan
bullarda ıtırtmnı, havalanmıf, uy· 
ıunıuz oyaala kmı. •• 

Koealarnnn k&- tahakkttmtl al· 
bnda odalarda bir mahpus gibi 
J•fl18D boyna lğlll lracfmlsr. bu, 
tek bapna memleketten memle• 
kete -...ı tek b.... otelercle 
kalMı ı.tanW uw.n.Janm ,.ı. 
larca .............. opak bdt-
aı ,....eli ........ , ..... ., Ba, 
oyuk kadlll; ...ld -.. dallı 
rindea olan1-. lıl Ye bntllk Wr 
malaltktul 

H.cer, ,1lrlrMa, ........ . 
mı .... B...- pYirlp .......... ... 
ılu•dnı....,......O, ...._. 
ca, ......... ·-- • .,. • .,. Te 
çow.r- 81r•ıl.t ...... 
ro• 

H • •• • 
... .,. 1 ı •• ı ··~·-.. 

Fransada 
Bir Rezalet 

Pariı, S (A. A.) - Parlsln ea 
ylliHk ailelerinden birine menMlp 
olan koatoa de Lıbar dl Daa 
Periembe gDnü Van ıehrinde 
ıantaj töhmetile tevkif edllmiıtir. 
Koatu o tehirdeki tilccwlardaa 
birine bir mektup aılnder•ek 
ke11cffalne 8.00:J frank ver;Jmedijl 
haltle tleeann lrll(tllr çocafunu 
k~racatrnı tehdit mabauada 
JllZlalfh. 

Çin Mallr••I 
ş. .... ,. 1 (A. A.) - Çili .................... 

--.. ...... ,. laalr.laadald ... 
,W.n tekzip etmiftlr. 

l cllt..-k 1ç· ... nak tnlrıoal .. l 
llltau1or, amm!arm lipdl .... 
rak iaiJ•dL 

Dar bt dehlbe bldill ..... , 
......... balondı. Ot.U. kaput 
....~, alan dcatla iki •kek 
danıyorda. Hacer, baalartlan bi
rinin, otel Hhibl O.. Ata 
oldup u taaada •• oaa doanı 
ylrld 

içinde. itil' lrpedi Yardi. ş .. 
... adu 9.utea, WeJe .... _.? 

Ayak..ı ...,_ 0..Ap .... .,..; 
- .t ., •• ., .._ 1 
Kapnua lobdea çekllmlt, 

Hacer• yol ~eım~ Şoka;ıo 
bol ıtıiı, Hacerla ıöderilal JGra
vermlıti. 

Ömer Ağa, eW. Mi t.nfı 
ltar.t etti ; 

- Otelin kalaveainlD art ta
rafında, ocai• biüt4ğiade bir 
oda war•, «acla k0111J9-... 
Kahve b._.. c.k kalahahk 1 

Ylae, her ZMDaald ıibi ıurab 
aakb; kahY-. ka&Uahk ....... 
e- mWmıt tiW,111. ..... -- ··-·- ..... D ..... ı.r..aa Jlz ... bakuk• 
dlflll&y_.; acaba, t. aüm 

n• • •• •• elwclu7 K.bn
Dİll blababk ol•- fe .. mych? 
Be a.t.m da, para b•-•lr 
zeYld, keyfi de mi 1okta? Kmdi 
cıkar ........ , ......... et-

Çorum; R. A. 

Eaefle kayıt etmek ilzam ki, 
taıra zentinlerl uıjucle aayarlar 
•• kıalanm da ylae kendileri sibl 
udzaclelerba lmlanna Terlrl•. 

Anadohlda selljialer araıında 
nlenmecle para •e lktiaadl Yad· 
yetin roll mllhlmdlr. Halk realilt
ttr, kendisini ha7ale kapbrma1. 

Onun lçia doirudan doğruya 
mUracaat ederaenlz ret cevabı aı .. 
cağımza tDphem yoktur. 

Amma bunun da çaresi yok de
tfidlr. Sizi iyi tanıyan ve bu aile
ye iyi tanıta ak olan bir do.t Yeya 

bir tamdaiınız yok mudur? Bunlar
da• birlnia cleWetin• mllraat e-
cliaiz. 

• 
Malat,ada Ba7n Gtlzide ; 
Kızım evyeJa mekbabu•nda, 

samimi olduğunuza inanmak late
mlyor11111. T atrada bir kıllD bu 
tarzı hayatına pek m"9amıha ile 
bakmazlar. 

Mamafih biraa için ollun dedik· 
ı.wze 1aamr s6dneli& e. t.ı.-
tlrde pek ı- yalda Jlrldllla• 
dlize._._ ............. . 
yel .. .., ..................... . 
.......... ..... -.c11n111 •kd 
................. 1r1 ...... ha-
lununuz. Vakit ppıeden k• cll
nid toplayJnız. 

TEYZE 

miyen bir lnaanm, ticarete tlrlt
meal, acaba auıl bir meburi1etle 
idi? Niçin otel ltletiyor, clldhaiyor, 
upap1ordu? 

Ômer Aia, Jumdald adamaa 

Adem Ağa, - uacık 
dur... Hamma, 101 t19tereyiml 
DedL 

Hacer, Ad.. Aia1a bakb. 
Bu, aPı ma•i ıkll, iace tel tel 
ku....ı ..kalla. RamelillJe beml-
y .. bir .... m. 

,. .... Ata. kayltabce b•• ....... : 
- T e, 1en ıaresln ltc•i'Jzını ••• 

Yoktur acelem, haçan, beklerim. •• 

Fakat halinin tamma zıdda 
olarak, Hacerl lncedea inceye 
ıtldyor; genç bdımn en ufak 
bir hareketini bile g8zden kaçar
mamak iater afhl bakıyordu. 

Hacer, ba merakla yanan 8Çlk 
mavi pzleria bakııınclan 11kalch. 

Ömer Aja, .telia kapauıdaa 
çıkm11~ uaa doğru llerledl. Ha· 
cer onun arkasından ylrtıyordaı 
lhrkaç .... attaktn ....,.., kalbi 
prpmata bafladı. 

Otelcinin aapbja taraf, camlan 
.-dea bu&laaPNf, bwk kar..ıdr 
•ır kahve idL Hacer, buda 
camlarm arkalUldan, Jıahyecfekl· 
leıin birini beldiyorlarmlf af bl 
INhWaıw pıcltL 

c Aft- - ) 
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_.__D_ü-ng_a_H-ad-is-el-er-i .,... \ Dinyada O~p Bitenler 

Stratosfere 
Çıkma 
Tecrübeleri 

Son zamanlarda Amerikan 
tayyarecileriııi Stratos r sefer:e· 
rıne alııtırmak için yeı 1 b'r 
mektep açılmışlar. Bu mektepte 
ders gören talebeler buzdan 
yapılmıı tabutlar içine kapatıl· 
makta ye hergün ıoğuğun dere· 
ceıi artm'.arak mukavemetleri 
temine çal ıtılmaktadır. r elçikah 
Stratosfer alimi profesör Pikardın 
yaptığı rekorun da bu mektepte 
çalııan tayyareciler tarafın dan 
kmlmaıı kararlaşhrılmııtır. Önü· 
mUzdeki yaz mevıimind• ilk 
tecrübe olarak tayyareciler ku
tuplarda bir uçuş tecrübesini 
yapacaklardır.r.. 

lf 

A tinadan yaııhyor: Kalame 
kaaab&11 köylerinin birin· 

•-A-h-lct_k_s-ıs-· de birkaç gil.n 
evvel feci bır 

bir papaz cinayet olmuıtur. 
Splro iıminde bir genç, on ıkl 
yatlarında kız kardeşi AJekaan· 
dramn, köy papazı Margarlkiı 
tarafından iğfal edildiğini işitmi~ 
ve ıUpegUndllz köy yolunda 
rastgeldlğl papazı tabanca kur· 
ıunlarlle öldUrmUştUr. Hıncını 
alamıyan Splro bundan ıonra 
eve gelmlf, ıllihında kalan dört 
kurıunu da kilçük kardetinin 
beynine sıkarak zavallının batını 

balta ile parçalamıştır. Katli 
yakalanmıştır. 

* A lmanyada cinayetlerin ıon 
iki Hnl içinde azalmıı ol· 

Al mangada duğunu Alman ıa· 
. ti zetelerl yazıyorlar. 

cına11e •r Verilen fıtatlıtik· 
azalıgormuı lere naıaran 1932 
ye niıbetle cinayet mikcian yarı 

yarıya dUtmOıtnr. 1932 de 40 
katil Ye 500 ıll mütecaviz hır1ız

hk vak'aaı kaydedildlil halde 
1934 de 29 katil Ye 130 kadar da 
bıraızlık vak'aaı olmuıtur. 

Umumi harpten ıonra blltUn 
Almanyada katil ve hırıııhk 

Yak'aları ideta korkunç bir dere• 
ceye yUkselmiı, ve memleket da· 
bilinde emniyet tamamen azalmııh. 
Bu vayiyet karıısında Almanların 
ıon elde etmlı oldukları eyi aetl· 
c:eler iki lıtikamette almıı olduk• 
ları tedbirlerden ileri ıeldltl kı· 
naatlndedlrler. Evelemlrde mlc• 
rimler hakkında llttblk edilen 
cezalar aşaA'ı yukarı blrkat daha 
ıiddetlendirilmlı diğer cihetten de 
cUrlim lkaını mHlek ittihaz etmlı 
olanlar hakkında da pollı haki· 
miyetl temin edllmiıtir. Bu ılbller 
üzerinde tatbik etmek Uıere pollı 
otoritesine tevkif ve haplı 1all· 
hiyeti verilmiştir. 

Bundan makaat aabıkalıları 
tecziye değil yeni bir carnm ••• 
lenmesine mani olmak lmiı. Bu 
gibl!er 11 Terbiye kampları,, deni· 
len mü~saeselere aevkedilerek bu· 
rada nezaret altında bulundurul· 
makta Ye ablAklarını tublb ettik· 
lerlne kanaat getirildikten ıoara 

ıerbeıt bırakılmaktadır. .............................................................. 
r 
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Kari Mektabları 

.Italyada Yepyeni S!stemde Bir Mektep Romanya 

• 

Cocuk. Mevcudiyetini Hissettirmiyen Ve Görünmiyen Bir 
idaresi Altında Kendi Kendine Yetişecek 

Hocanın Göçmenlerinin 
Vaziyeti 

... ~in yor Musolini'ge Göre F aıist 
Çok Yaraşacak Bir 

• Birkaç yıl önce yine bu ıU-

tunlarda bir Alman hocaaının 

Berltnde yepyeni bir terbiye ılı· 

temi tatbik etmekte olduiunu 
haber \'ermiıtik, ihtimal okuyu· 
cularamı:zın hatırlarında kalmııtır: 

Çocuklara llkmektepten 
itibaren mutlak bir ıerbuti veri· 
liyordu, her teyl kendi kendilerine 
öğrenmelerinin teminine çalııılı· 
yordu. 

Şimdi ltalya gazetelerinde gör-
diiğUmüz haberlerden anlıyoruz ki 
orada da bu yeni terbiye ılıteml· 

nln bir batka tekil tatbik edil· 
mektedir. 

Bu yeni terhiye ıekll nedir? 
ltalyan gaetelerf diyorlar ki: 

- Çocuğun arayıpta bulama• 
dığı baılıca ıey boyuna ve yaıına 
yaraıacak maddi ve ruhi bir 
muhittir. Öyle bir muhit ki, ken• 
diıi için çok bUyük ena ile ıüılU, 
alAkaaını uyandırmayacak mevzu
larla dolu olmaaınf 

lıte ltalyan profesörU Marino 
Monte11orinin kurduj'u yeni ter• 
biye ıiıteminde nazardlkkate 
aldıkt ille prenıip budur. Ve bu 
prensibe göre onun kurduğu 
mektepte kUr1ll yoktur, Yakıa 
hoca oradadır, fakat artık görOn• 
mez, •ücudll hiuedilmez bir bale 
gelmlıtir. Çocukların araaına ka· 

rıtmııbr, onların muhitine glrmlı· 
t ir. Yeni mektepte çocuk ııra11 da 
yoktur. Filhakika ııra, çocuğu 
terbiye için dejil, hap1etmek 
için icat edilmfıti, · halbuki Hıl 

llzım olan ıey çocujıın mlltema• 
diyen oturma11 detll, hareket 

halinde bulunmaııdır. Adalelerini, 
biılerlnl •• beynial ayal zamanda 
işletmHiclir. 

Binaenaleyh ııra kaldırılmıı, 
onun yerlae kUçlik maaalar, ço· 
cutun arıuıuna Ye ke7fine tAbl 
olarak her •• yerini detittlrebl· 
leceii hafif aandalyeler konul• 
muıtur. Profesör diyor ki: 

- Çocuk, zemine tHbit edilen 
aıralarda oturunca gttrUltn yapa• 
maz, yapamayınca 4a ihtiyatlı 

harekete ve dikkate alııamaı. 
Ahenkli, zarif, göze Jaoı ıelen 
hareket nedir, öjrenemez. Hal• 
bukl ıimdi küçllk maaaler, hafif 
1andalyeler, yere dUtünc• ,artUtU 
yapacaklardır. Çocuiu dikkate 
HYkedeceklerdir. 

Kuntldama Terblye•I .. 
Suı için cle(U, yine bu düıUnc• 

sevki iledir ki masaların üzerine 
fayanatan k8çUk çiçek aakııları, 

11rçadan Yaıolar konulmuıtur. 

Çocuk bu ufak tefek enayı ara 
ııra dHlnrek kıracak, fakat 

kıra kıra dikkatle bakmaaını, 
ıiddetJI ye Hrf hareketlerden 

korunma1ını ISlrenecektlr. 
Blltlln mobilyanın renıi açıktır, 

Bir defa aUleç yüzlü olıun diye 
ıonra da lzerleriade olacak leke 
derhal çocuğun ıözUae çarpım, 

Zihniyetine 
Usul 

En 

diye! Bu taktirde çocuk bu mo
bilyayı kirletmiyecek, billkiı Uze· 
rinde toz ve leke ıörürae hemen 

temiılemeye çalııacaktır. Her ıı· 

aıfta birçok ıUptira-e, kürek ve 

elbezl vardır. Bundan baıka elblH 
dolapları da menultur. Bunlardan 
bazılarının içlerine çocukların ao

ltr gelmez takınacakları önlükler 
kouulmuıtur, lıkarplnler, çoraplar 

konulmuıtur. Çocuk ke11dl ken• 
dine flyinlr, onun itini yapan 
yoktur, kendiıi kendi itini göre• 
cek, yanlıı yapana dOzeltecektlr. 

lf. 

Biz Romanyamn Sillıtre aaıı

cağı göçmenlerindenlz. Bundall 
7·8 ay kadar evvel Romar.yadakl 
f ılerimizl bırakarak ana vatan• 
döndük ve Eıklşehire yerleıtik. 
Çitçi olmadığımız için aerb.:t lr 
kln ıekllnl kabul etmiıtik. Het 
birimiz 8 • 10 sene muallimlik. 
veznedarlık, belediyecilik, kitlb
Jik yaptık. Bu eaki bilgimize i~ 
vendiğimlz halde geldiğimiz glln• 
denberi hazırdan yiyoruz. Bir tek 
it bulamadık. Elimizde, avucu'" 
muıdald paralar da yavsı yavaf 
tükendi. Eıyalarımızı aathk. Yfo• 
bir netice alamadık, eY kiralan'" 
mızı Yeremtı olduk. Blrçoklan" 
mızın çoluğu, çocup, ailesi pr 
riıan bir vaziyete dtlttll. Her it• 
raıı olduk. Hatta amelellk yap
mıya bile.. fakat bu amelellji bl .. 
le bulamadık. Her birimiz ok~ 
yub ya%Jyor, memuriyetin, kaJeaa 
itinin birçok taraflarını billyoruı. 
Blı Yatan aıklle aeldlk ve toy 
ratımızın havasında yaıamak 
kaypılle hareket ettik. Bizlaı 
için yalıuı Tllrk topraklarında 
ekmeklerlmld çıkararak, ıefll pe
rlıan olmadan yaıamak kifldfr. 
Birçok yerlere müracaat ettik, 
mUıbet bir ceYap alamadık. 

Acaba lıkln kanununda çift .. 
çiler Ye nlre her nevi eınafa ald 
maddeler oldufu halde orta ta• 
baka için neden bir kayld yok• 
tur? Bunlar çiftçUlk yapamadık• 
ları Ye memuriyet• alınmadıkları 
takdirde ne yapacaklar, halleri 
ne olacaktır ? Kıymetli DahUiy• 
•ekillmlıin nuan dikkatini celbe
derb. 

Eaklteblrde Romanya ıöçmealerlnden 
Halll BoıhıH, Alı Haydar, Hasan t•• 

tuna, Faik, Hayrı 

.. 

Italyanm aart mektebindeki 
6j'retme vasıtalarına ırelince, bun• 
)arın seçiminde de hep avnı pren- [ eeva&ı.. ) 
ılpten ilham alınmııtır. DuYarlara .... ____________ _,, 

aıılan bUtUn livhalar çocuklann 
)'atlarına göredir. Birinci ıı• 
nıf ta bunlar ıekillerinl öf· 
retlr, ikinci ıınıfta yeni llvha 
biraı daha lılenerek yapıl· 
mııtır, bunda da hendesi bir 
ıekil ıörllr. ilk llvha kalemi 
tutmaıını henüz bilmeyen çocuğa 
yol açmııtır, ikinci livha bir 
mu .. ıı.. çizmtı1ini öğretecektir. 

Güloardo. Bay Hasana, 
- Mektubunuzda mevzuubahı 

ettiğiniz mesele Adliyeye intikal 
etmlıtir, neticeyi aldıktan ıonra 
yazacağıı. 

Gireaunda Bay Fehmi Kızılırmıığa ı 

-Meddah Aıkı şimdi evjne çe
kilmiıtir, artık çalıımıyor. Mamafih 
gazetemiz vasıtasile kendisine mU" 
racaat edebilirsiniz. 

* ·····························································• Çocuk yazı yazmak ve resim ~ 
yapmak gibi niıbeten daha göç 
iki faaliyet aahaıma kendilliln· 
den ye tahll olarak girecek, bun· 
lan kuvvet aarfetmeden, zihin 
yormadan nası l olduğunu kendiıl 

de bllmeden öğrenecektir. ilk 
bendeae şekilleri müteharrik ço
cuklar halinde olduiu g;bi, ilk 
A. B. C harfleri de mUcesaem 
tahta parçalarıdır. 

* ltalyada tecrübe edilen bu 
yeni terbiye ıfıteml pek kısa bir 
zaman içinde gayet kuvvetli mey• 
valar verdi.: ~ için bizzat Sinyor 
Muıolini prof eaörün prensipleri 
Oıerinde uzun uzadıya uğraımıı 
•e nihayet Fa,iım için en mUnaıip 
terbiye şeklinin bu olduğuna ka· 
naat ıetirmlıtir. 

* Şurasını da ilave edelim ki 
Holandalılar ayni te-rbiye ılıte• 
mini ltalyanlardan alarak kendi 
memleketlerinde tatbik etmiıler 
•e bir derece daha ileri i .... : rek 
ilk ve orta mektepten baıka bu 
ıekild• bir de lise kurmuılardır. 

Yukarda gördtıiünllz reaimler, 
~ 1 7enl alahm mekteplerde ahu111tır. 

Son Posta 

= ... 
Oeıetemiıc.Je çıkan _pzt 
h resimlerlo bnton haldan 
CDebluz ft pzetemiH ait* 

ABONE PIATtAAI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay AY 
llCr. IC'9 ICle "' 

Ki 
...... _ .. _7 __ 50_,_400__ 150 

TOi YE HOO 
YUNANlsTAN 2540 U20 710 l70 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peeiodir. Ad ree 
deA'lftirm•k as 11w-Uıtuc. 

Gelere c'1r•lı g•rl v•rllme6. 
AA11lard•• 111es1ullret ahnm•Jt 
Cevap için mektuplara 10 kuru~hık 

pw aldvesi lıi'iımdır. 

~ Poeta kutu•uı '41 lttanb\11 ., 
T~t ı Soopotta 

.... ,, ... foa ı 20203 ~ 



6 NiHD SON POSTA 

D•11ı• Jlctuo.d Hcb11rlerf ( 

Amerika Pamuk 
Sanayi inde 
Plan/aşma , Dün ŞehrimiZd~'. 'öt~li .. S'p" ·or .. ·ı:a-aiiy ... eti 

Amerika hllkümetl bir kararla 

Çalışma pamuk mensucatı 
saatleri de tahdit itine yeni· 

den temas etmlı· 
azalıyor tir. Bu kararın 

diğerlerinden farkı bUtun fabrika
törleri dUtllnmUf olmaıı dır. Tahdit 
itinin muayyen kimselere kar veya 
zarar vermemeıl için tahdit key· 
flyetl blltUn fabrikalara bir nfabet 
dahilinde tatbik olunacaktır. 

Bu suretle çalışma aaatleri 
yüzde yirmi beı azaltılacak ve 
yent blr itsiz kUtleıtıinin doğma· 
ıının önUne geçilecektir. 

* Roterdamdan yazıyorlar ı Bu• 

1 
Taygar• radakl donlz mtı· 

zesi binasının bir 
milzesl kıımında 11tayyare 

mUzesl ,, açılmııtır. 

Tayvare mUıeıl tayyarenin 
dotuıundan itibaren sreçirdiğl 
aafahatı, biJhaaaa yarın için. fay• 
dab bir ıurette tecessllm ettir· 
mektedlr. 

Müzellk tayyare teknik lılerl 
kadar Hollnda havacılığının iktı• 
aadi ve ticari bakımdan faydalarını 
gösterir levhalara da ehemmiyet 
verUmiştir. 

* Pragdan yazıyorlar: Çekoılo-

I
Kırk saatlik vakya ökonoml 

Bakanlıj'ı bütün 
/ıaftt1 sanayide tatbik 

edilmek üzere kırk aaatllk haftayı 
kabul etmittir. 

Bu ıuretle çalııma 1aatlerinl 
indiren kanun lkl 11ne mtlddetle 
mer'i kalacaktır. 

* Nevyorktan yazıyorlar: 1934 

Amerikalı- yılı ilk ftç ayında 
ı ar gine oto· Amerika B~rletik 
mobil ima- memleketle riade 

ldtını 750 bin otomobil 
it d 1 yapılmııtı. içinde 

ar ır 1 ar bulunduğumuz 935 
yılı ilk Uç ayında iae 1. 100.000 
otomobil yapılmııtır. Bu miktar 
blr yıl evvelkine bakarak 350 bin 
otomobil fazladır. Bu arhı Ruz· 
veltin [it bulma J planının iyi 
neticeleri araıında g6rillmektedlr. 

* Suryede tatbik edilen Tütün 

Surge sıe inhisarı rejlmJ Uze-
Lllhnandakl rlno Suryede ve 

LUbnanda bulu
tütün nan tütün fabri-

/abrikaları kalarınm aahipleri 
fabrlkalarmı yeni iahisar idaresine 
aatmaktan imtina etmit ve bun• 
ları Flliıtine nakle karar vermiı· 
lerdir. 

* 4 Nisan 1929 tediye tarihli 
eski Osmanlı tahvillerinin dun 
kayıtları yapılmııtır. 

BUTUN ULKE.Yf 
HE RC.UN 

~· 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.O.Ti 

~B· ~- . a~1?l~ 
ÜTUN ÜLKEYi HER "1N DOLA$JR 

Mili Takım 

ileri 
Kadrosunun 
için Ümit 

Dünkü Ekzersiz 
Verici Değildi 

Maçı 

Safda; Düa yapılan ıokak kotuıundan bir reıim. Solda; Milli takımın Galatuaraya kartı 

lagillz antrenör gelelidenberi 
muhtelif kadrolarla ekzeralz maç• 
lan yapan Milli takım, dün de 
aıağıdakl ya11ldığı ıekilde Gala• 
tasaray takımının kartııma çıkb 
ve iki kırkbeş daklkahk ekzorsl:d 
3 • O kazandı. 

Dünkü maçın Milll takım 
lehine bitmit olmasına rağmen 
neticeden memnun olmak pok 
doğru olamaz. ÇünkU takımın 
heyetlumumiyeal kuvvetli bir 
ecnebi oyunuaa karıı dayanabi
leceğini bize inandırmıı olamadı. 

MlllJ takımın ıoJ açık yerinde 
ılmdiye kadar birkaç maç oyna• 
mıı olan FikreUn bulunmaması, 
müdafaasının da birinci ıınıf 
müdafaa oyuncularından yapıl· 
mamaaı ve muavJn hattının 14yı· 

kile iıleyemenıeal dUnkU oyunun 
bozuk bir glditle devamında ha· 
mil olmuıtur. 

Müdafaa Te muavin hatlannın 
eyi lılememHine, lıUcum hattı· 
nın da akaaklağı lllve edilmelidir. 
HUcum hattının da bJr milli ta
kıma yakııacak hali yoktu. 

Saat dördU çeyrek geçe 
Milli takım f U tekilde yapılmıı 
olarak çıktı: , 

Hüsamettin • Necdet Hasan -
Feyzi, Li'ıtfi, Enver • Eıref. Şaref, 
Raaih, Satahattin, Muhteıem. 

Maçın ilk yirmi dakikaıanı 
milli takım pek karııık Te bozuk 
oyn adıj'ı için Galatasarayhlar ko
layca hlklm oldular. Adeta milli 
takım n11ıf sahasına yerleımlt 
bir halde oynayan Galataaaray• 
lılar iki Uç gol fıraatı kaçırdık· 
tan ıonra milli takımın hücum 
hattının mukabil hucumları kar· 
ıısında müdafaaya geçtiJer. 

Mlll1 takım da belli başlı 
birıey yapamadan dakikalarını 
bo, yere geçirdi. Nihayet bir 
fıra at anında ilk golü Salahattin 
yaptı. 

Salahattloin golünden hlrkEç 
dakika aonra birinci devre 1 • O 
milli takım lehine bitti, 

ikinci devrede oyununu daha 
dOzgUnleştiremeyen milli takım 

Galatasarayın yorgun!uk ve itti· 
hasızhk dakikalarmda yakaladığı 
iki fırsatı iOle çevirerek maçı 
3 • O kazandı. ikinci golU Rasih, 
UçUncü golü Muhteşem attı. 

* 
Şeref Sahasındaki 

Maçlar 
Dün Şeref aahasında da maç· 

lar yapıldı. 
Birinci oyun: Beılktaı· genç 

maçtan bir eltantane 

takımı • latan bulıpor ıenç takımı •• 
Her iki tarafın genç takımında 
ileri için Umlt veren oyuncuların 
bulunduğu bu iki takım çok gü
zel bir oyun oynadı Fakat Be
tiktaı daha UatUo çıktı. rakibini 
yendi. 

ikinci oyun: Beşiktaı B. la· 
tanbulspor B. Şimdiye kadar 
birkaç kere aahalara çıkmayan 
Beıf ktaı B takımı çıktı da Is tan• 
bulspor B. takımı gllrllnmedi; 

Beıiktaı hükmen oyunu ka· 
1andı. 

Ü çU ncll oyun: Doğanspor 
A • Sümmerıpor A.. Do~anspo· 
run ilatUn bir oyunu ile başladı; 
ve Doğanlılar eyi birkaç akın 
yaparak 2 gol yaptılar; 

Ferdi akın yapan SUmmer 
ıpor da, buna bir golle karıılık 
verdi; Oyunu kaybetmeai ihtimill 
göründü bu ııralarda DoA"anlılar 
bir ııol daha çıkardılar, SUmmer 
ıpor da bir canlı akın yaparak 
oyunu. kazanmaya çalıştı, bir gol 
daha çıkardılar, oyun 1 • 2 va· 
ziyetlne dliştll; Doganıpor, oyu· 
nu lhmAl eder gibi bir Taziyet 
almaaının cezaaını çekti. 

Berabere, mağlübiyetten kur· 

tulmak için çalııb, hakem Adnan 
Akın. lUzumıuz hatalar yapan 
bir iki oyuncuyu çıkardı. , 

DördUncll oyun: KarakUmrük 
A • Ortaköy A.. KaraıttmrUğUn 
çok iyi akınlarlyle -15 te baıla· 
yan maç, 12. 15 inci dakikalarda, 
KaraıUmrüırUn gUzel iki golile 
Karagümrllğlln kazanacağını zan· 
nını vermesi bir dakika ıürmedl, 

16 ncı dakikada OrtaköylUler 
ortadan bir akınla ilk gollerini 
• kalecinin gafletinden iıtifade 
edorek yaptılar; 

Birinci devre bu Taziyette 
bitti, r 

ikinci devreye baılandıtı 
ıaman çok canlı oyun oldv, Or· 
ta köylüler. bir çeyrek ıonra be
ra bere aayıaım yaptılar Kara• 
glimrllğUn bir oyuncusu aakatlaodı 
(10) kiti kaldı; Bundan ıonra 
iol yapamadılar. 

• 
Sokak Koşusu 

Dün yapdan sokak koıuıu 

alAka ile takip edildi. Bu 
kaıuya giren atletler yaz mev· 
ılmln• iyi idmanlı glrdllderJnl 
gösterecek t•klldo yarıımıılardır. 

Viyana Takımı ilk Maçını 
Bu Cuma Günü Oynuyor 

Libertas takımının iki mtlbim 
oyuncuıu 

Viyananın birinci aınıf profes
yönel takımlarından Llbertaa 
12, 14, 19 nisan tarihlerinde Uç 
maç yapmak üzere lıtanbula ge· 
liyor. Bu takımm Istanbula gel
meaile 1935 senesi ilk Avrupa 

teması başlamıı oluyor. Libertaa 
takımile Fenerbahçe, Galatasaray 
ve Günoı takımları maç yaaacak· 
tır. 

l9ittiğimlze göre Liber-
tas takımile yapılacak olan maç
lar fU ıekilde olacaktır. 

12 - Nisan Cuma gllntl Ga· 
lataaaray • Ubertas 

14 - Niıan P.azn günD 
Gü.neı - Libortaı 

19 - Ni1an Cuma Fe
nerbahçe • Libertas 

Galatasaray ve Güneş ta· 
kımları maçlarım Takaim 
ıtadyomunda, Fenerbahçede 
Kadı köydeki Fener bahçe 
stadyomunda oynayacaklar
dır. 

Okuyucularımıza Llbertaa 
takımile yapılacak maçların ne 

kadar meraklı olacağını anlata• 
bllmek için bu takımın gerek 
Vtyanadakf lik maçlannda, 
gerek geçen mevsim Avrupanın 
dört bir köşesine yaptığı 
seyahatlerde elde ettiği neti-
celerle kuvvetini tesbit ede
biliriz. 

Libertas takımı Viyana liklo• 
de dördüncü vaziyettedir. Likin 
batında gelen ve ıöhretleri bU· 

tün dünyaca tanınan • Rapit, 
Ad mira ve Vienna gi bl takımlara 
karşı daima tehlikeli bir rakip 
olarak ka:maktadır. 

Libertaa takımı yaptığı tur
nelerde çok muvaffaklyetli neti
celer almııtır. 

Almanya ıamplyonu T. C. 

Sa yfa 7 

iManalı Ra"framlar 1 
1 1 

lngiliz Harp 
Sanagiinde 
Artışlar 

Harp hazırlıkları artayor: 
cUmleslnln yalnız bir sözden iba• 
ret olmadığı aıatıdaki satırlar• 
dan da fışkırmaktadır. logiltere• 
nin bu lılo uiraıan iki meıhur 
fabrikasının yani (Vickerı ve 
Armıtrong) in umumi heyetleri 
toplanarak 1934 yılı heaaplarını 
görUşmli9lerdir. 

Bunlardan Vickers tirketinln 
1934 yılı kArı 070.352 lngiUz 
Uraııdır. (Takriben 6 milyon türk 
lirası] Bu ılrket 1933 yılında 
ancak 816 bin lnglliz liraaı kAr 
etmlıU. 1934 yıhndekl kazan9 
f azlaıı yUz ellJ bin sterlinden 
fazladır. Bittabi ortaklarına da 
geçen yll yftzde 4 dağıtan vıc
kora bu yıl yllzde 6 kazanç tevzi 
edecektir. 

Armstronge Gelince: 
1933 yılında 491 bin lngillz 

lirası kazanan bu ıirket t 934 te 
725 bjn sterlln kir etmiştir.. 
1933 te bir yıl ıonraya devredl• 
len kir fazlası 78 bin iken 
1934 te bu miktar 105 blne çık• 
mııtır. Bu iki noktadaki artiı 
yüzde otuz etrafındadır. 

Bu vadyet karıısında dUnya• 
nkn harp için maddeten de ha• 
ıırlandığı glln gibi aşikar bulun• 
maktadır. Unutmamalıdır ki bir 
ıirketln yaptlğı kar mıktan 

umumi ılparişlerin yüzde ile öl• 
çülen bir kıımıdır ve bu kArlaran 
artıı miktarı değil arbı yüzdeleri~ 
lıln tetk!klnde g6z önünde tutul• 
malıdır. 

Sakaryaspor Yurdunun 
Bir Tavzihi 

27 /3/935 tarihli ııazetenlzf a 
dördllncU aayfaaında memlekette 
ıpor baılıklı ıUtunda; muhabiri• 
nizln yazısında babnttiğl futbol 
maçı Yeni HUAl B. kulübUmUz A. 
takımları arasıoda olmayıp her tici 
kulu bUn B. takımları arasında 
yapılmııtır. Sayı netice 3-5 değil 
5 • 2 takımımız lehlne olmuıtur. 
Hakemliği yapan yllıbaşı bay 
Nbım kultıbllmUzUn kapblDı değil 

genel kaptanıdır. Keyfiyeti tavzih 
eyleriz. 

Karamanda Spor 
Karaman idman yurdu~Konya 

Gençler birliği maçını G ençler 
birliği 1 • 4 kazandı mektepler 
fikUstUrllnde 11an'tler liseyi ı-3 
ortamektep San'atlerl 2 - 3 yendi 
maçta hakem yUzUnden kavga 
çıktı. 

..... ' ..... . . .... . 1 •• --- 1 •• ' • • • 1 1 ,_ .. . ... 

Tortuna takımını O - 1 yenmiştir. 
Isveç turneıinde yedi oyun 

oynamıı ve yalnız lıveç Milli 
takımına kartı yaptığı maçta 
3 - 2 mağlup olmuıtur. Diğer 
maçları kazanmıştır. 

ltalyada oynadıj'ı dört oyu• 
nu da kazanmııtır. 

Lehistanda beı maçm hepsini, 
Fransada oynadığı 11 maçın yal· 

nız birinde btJrabere kalarak 
diğerlerinde galip gelmiştir. 

Yukarıya sıraladığımız malu• 
mattan 12 • 14 -19 nisan tarihle• 
rinde Uç maç yapmak üzere la· 
taobula gelece!c olan Libertaa 
takımının kuvvet derecesi anla· 
ııhr. ÖnUmUzdekl günler zarfında 
takım oyuncularının hususiyetleri 
oyun tarzları hakkında malf1mat 
verecejlz. 
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Talat 
de 

eyi Tekrar Dahiliye Nezaretin-
Görenlerin Hayreti Artmıştı 

(ittihat .. terakki cemiyet ve 1 
fırkaıı) na yapılan hllcumlarda, 
hed•fi aall llç ıahsiyot lberinde 
tebarllz ediyor, buolarada (aka
nim .elAae) deniliyordu. 

Talat, Ennr, Cemal patalar
dan mürekkeb olan bu üç ıah· 
ıiyet, cemiyetin varh~ı araıında 

tam bir hedef göıteret!ck dere• 
cede büylimUtler, ıivrilmişler •• 
cemiyet, lıenüz komite lıayatı 
yaıarken, ( hiç bir rütbe, 
nlıan ve memuriyet kabul etmly .. 
ccklerine y min etmiı olan) bu 
eski arkadatlar, • yerlerinde izalt 
ettiğimiz hAdiıeler ve 1ebeplerle 
devletin en yUkaek makamlarına 

go{irmitler, en parlak Unlforma
ları geymiıler, vaktile fıtlkrab 
T• tel'in ettikleri pırlanta nlıaa· 
Jarla göğUılerJnJ tezyin etmiılerdl. 

Koca Osmanlı lmperatorlap• 
nun (sadrazamı), birlbirinl takib 
eden iki osmanlı lmperatorunun 
da (vekili mutlakı) olan Tallt 
paı•, çok ıamandanberl bu yaz .. 
yettcn ıiklyet etmif .• 

Hatta Sadrazamlan11, Nııaa• 
taıındaki muhteıem ( udaret ko
aağı )oda ikameti uıul lktlzaeıa
dan olduğu halde, bu 1Uul6 bo
urak uki mütevazı hayatını 
muhafaza eylemiı.. Emrinde yQz 
binler~e liralık (tahslaah mesture) 
parası olduğu halde, evinin idare

ılnde çok aıkıntıh bir bayat ge• 
çirmlı.. Hatta, ( lbnirreşit ) tara• 
fından kendiıine hediye edilen 
cins Arap küheylanlarını birer 
birer &attırarak evinin ihtiyaçlannı 
gUçlllkle temin edebilmlt olduju 
halde, Talat Paıayı muhakeme 
eden efkirı nmumiye, blltDn bun• 
lara ( tam bir fazilet ) olarak t~ 
lekJd edememl,ti. 

(ittihat ve T erakkl )nln hlUtln 
mukadderat ve aıeıullyetlerlni 
omuzlarına yüklenen bu zat, (talih) 
denilen kuvvetia iki zıt cereyanı 1 
araıında bocalıya hocalıya ılyasl 

hayatının ıoa merhalesine irit· 
mi9tl. Tıılih, ümit edilmiy~n bir 
ıilr'at ve kudretle onu ikbal la• 

hasına doiru aevketmiıti. Fakat 
yine bu talih, o ikbal sahasında 

• hemen her mevki ve makamda -
onu tenkit ve muahazeden uade 
bırakmamı, .• ağır ve ad ithamlar 
altında ezmiıti. 

Bilha11a ilk Dahiliye Nazırlığı, 
blribirini takip eden ıeametler 
içinde geçmlftİ. En kl\çtik bir 
muvaffakiyet temin etmek ıu ta• 
rafa dunuıı; bilakla komite haya· 
bnda, ve meb'uaan mecliıi aalon· 
da lkti.ap eylediti töhretl kay
betmiıti. Bu Jaalden ıahsl doatları 
bile mllteeaalrdi. Hattl istifasıaı 
teklif edeDler bile u değildi. 

Muhalif matbuatın tenkit Ye 
muahazelerl, bir kaaıria haline 
gelmİftİ. Nilaayet, hiçbir muhalif 
fırka ile alika11 olmayan ıon bir 
kal,- darbHI, arbk bütün mu• 
kavemeUeriai eımiı, muımahll 
•tmlı... Bu kale• tarafından, 
Uını delillerle karıııı•• ııralaaan 
ithamlara cevap Tormeyerek 
acı bir hezimetle 1ıtifa etmlı· 
ti. [1) O zaman birçok klm1elor, 
bu zat hakkıada ıu hükmü Ter
mitler ı 

- T alit Bey, arbk hiç bir 
dHlet ltl deruhte etmez. HattA, 
bir Nezaret kapııınıo önünden 
bile ıeçmez. 

Demiılordl .. Fakat aradan çok 
geçmeden TalAt Beyin tekrar 
Dahiliye Nezaretini kabul etmesini 
a6rllace, çok bUyllk bir hayret 
H lıtitr"ap g6ıtermlılerdl. Y alnıı 
bir r;Omre: 

- Tallt Bey, birinci Nezare• 

tinde muvaffak olamadı. LAkin 

bu ona derı oldu. Hiç 1Upbeaiz 

ki hu aofer eakl hatalara dttım•· 

yecek. 
Diye; hem efkirıumumlyeye 

il.mit vermlıler, hem de Tallt 
Beyi teıcl eylemlılerdi. 

( Aıkuı .ar) 

1 tanbul Lisesinin 926 Mezunları 

İatıabw Erkek LlıHialn 1926 •eı.unlan. h6r yıl oldutu aibl dla de 
dokuzuacu meı:uol7et Hne1lnln yıhl6ailmClnG hocalarUe beraber bepb1' 
arada yaıadllar. RHlmde meıııunlardan birkı••aaı, laocaluUe bir arada 
1r6rllyoraunuz. 

Sayfa 9 

Veremden Niçin Kurtulamıyoruz? 

BullletleHenüz Mücadele 
Etmesini bilmiyoruz 
f Baıtarah 1 inci yüıde ) 

Bu ıözlerimden, memleketi~ 
mizde vefiyat niıbetinin a%alma· 
dıj'ı nıan&11nı çıkarmayın, fakat, 
ıu muhakkak ki iyi mücadele 
yapabilen memleketlerde verem 
vefiyetı, bizdekine nilbeteten çok 
daha fazla aı:almııtar. 

MeıeJa lıviçrede, ıon kırk iki 
ıene içinde, verem vofi) at ytızdo 

altmıt azalmııbr. 

Yalnız lıviçrede değil, bütün 
dlinyada •ereme kartı genlı bir 
mücadele vardır. 

Faraıa 1934 yılının batında 
Fransada, ıade veremlller için, 
tam (71.850) yatak vardL 

Vereme Karşı Sigorta 
ltalyada, vereme karıı ıigorta 

~lunmak kanunen mecburidir. Ve 
oradaki veremle mücadele teıki· 
latı, yalnız altı yıl içinde (200.000) 
insana ) ardım etmiı ve bu yardım 
yolunda tam yctmit milyon Tlirk 
Urası harcamıtbr. 

Buna rağmen de ltalyanlar, 
bu te,kllatın akametinden ıikAyet 
eder dururlar. 

Bizde iae, verem mücadele 
tqkilatı pek azdır. Iıtanbulda, 
bildiğiniz mücadele cemiyeti var
dır. Bu cemiy~tin Eyüpte mütevazı 
bir diıpan1eri Ye Erenköyünde, 
orta sınıf halk için ucuzca bir 
aanatoryomu mevcuttur. 

Hükumetin Httybellde kllçük 

1 

bir sanator> omu, Haydarpaı• 
entaniye hastanesindeki ufak bit 
pavlyonu Yardır. 

Burgu; ve Bllyllkadada iki 
busuıt sanatoryom açıkbr. 

Nihayet bunların haricinde IH 
buradaki, Bursadaki ve Ankara• 
dakl ufak diipanaerleri ıayabilirls. 

MUcadele Böyle Olmaz 1 
Kolayca tasavvur edersiniz ki 

Yerem denilen müthit Afete, bu 
kadar mahdut vesaitle karftkoy• 
mak imkan dışındadır. 

Bu; ıilahlle, topile, mitralyo
ılle, tayyarelerile, zırhlıları ve 
tanklarile saldıran muazzam bir 
düımanı; meıe sopaalle ezmeye 
kalkışmıya benzer l 

Geçen gtın gazetenizde oJnı. 

muıtum. Tımarhaneden Uç beı 
ıararaız hastanan çıkarılması halk· 
ta telit uyandırmıf. 

Bence; hepimiz için bir veremli 
balgamı, Uç beş zararsız; hatta 
salğın delinin 1erbest kalmasından 
çok daha tehlikelidir 1 

Bu itibarla, belkf bir ez pahah 
görUJen verem mücadelesi, en kirlı 
•• ebem aavaşhr. Bu yola sarfO'"' 
lunacaktan daha makbul ve fay• 
dala bir himmet tasavvur edemi• 
yorum. 

Buna ra~men maalesef bu bll
yOk ve mühim iş, hamiyetli halk
tan toplanan birkaç bin lira ile, 
Haıbl çalııan küçUk bfr lnsaa 
ı:Umreainin gayretine kalıyor. 

Çok geç kalmı,ız 
Mücadele cemiyeti yılda bir gUn 

rozet dağıtıyor ve (\000) lirayı 
yakan para toplanabiliyordu. 

Ne acıdır ki, geçen ıeneden~ 
beri, veremle mücadele cemiyetine 
ayrdan rozet dağttııia günü de 
çok görüldü 't'e müsaade veril-, 
medi. Bu suretle cemiyetin bu gcı, 
Ur membaı da kurudu. 

Hül,u; fikrimce, verem mG' 
cadeleslne hız vermekte çok ıı'1. 
cikmişizdir. Bu kaybolan zamaoıa 
bU1ük ziyanlsrı ancak, çok hızla 
harekete geçmekle telifi edileb' 
lir. 

Zira verem mücadele cemiyeti 
devamlı, bUyUk varidat menbala• 
rma, •e geniş, muntazam teşkilata 
tiddetle muhtaçtır. 

Tedaviye Gellnce 
Veren.in tedaviıine gelince. 

bugün için, bu itin çok kat'i bir 
ilacı bu:unmuş değildir. 

Fakat, göğse hava vermek, · 
ve yine göj-1e yapılan muhtelli 
am•liyatlar sayeıillnde hayatları 
kurtarılmış on binlerce veremli 
vardır. Münasip vakalarda, altın 

tedavisi de çok hayırla neticeler 
veriyor. 

Fakat tabii bUtun bunlardan 
umulan faydayı bulmak, hastalığın 
erken teihiı edilmesine, tedavinin 
zamanında baılamaıına bağlıdır. 
Bu itibarla; doktorların; hastayı, 
ve hastanın alleıinl üzmek 
korkuıile ha1talağ& aaklamamaları 
lazımdır. 

Verem teda vislnde, telkinin de 
çok ıenlş ve mllhim bir roltl 
Yardır. Bir weremlinln iyi olmaaıı 
-birçok şeylerle beraber-, bilba11a, 
iyi olacağına inanmasına, ve iyi 
olmaya azmetmeslne bağlıdır. 

Y okaa, aade hekimin, tek 
tarafh gayretile verem asli tedaYI 
edilemez.,, 
~·--· ~·-----.. ---··- .. _._... 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cadde1i No. 3l 


