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Milli Sel diin aksam 
' . ' 

Boluyu şereflendirdi 
Cümlıurreisi·gollarda lıalkın coşkun 

tezalıüratile karşılandılar 
Ankara, ~ (Hususi) - Oümhurroisi İsmet İnönü 'bu il• 

b.lh sant alt\aa refakatlerinde reılkası ve maiyeti erkAnı, 
Ankara Emniyet MüdürU Şinasi olduğu halde Beypazan. 
Ayaş, Mudurnu yolu tle Boluya har~ı etmitlerdfr. 

Mllli Şei .beypazarı w Ayaştd halkı:ı büyük teıahtr-

!eri ara11nda istJllbal ed:IJmif1ıeır, ya.rım.pr ıaa~ kadar '5ti
rahat dtf'k:ien soura hareket ederekı Mudunıuya vhıl ol
mıJ4laırdır. İı;met lnönö. öJle yemeklerini burada yedikten 
eonra yo!larma dnam etJnjper ve akfam Boluy\\ teırıf 

(Devamı 11 inci ..pada) 

·····-·· ... ·········· .. -········ .. ----·····-···· .. -····· ... ----· ... ,-.... ---···········;·················· .. ············ .. ·-·................................. İzmir adliye 

/talga ile Almanga binasında 
• kanlı vak'a 

arasında ispanya 
yüzünden ihtilaf çıktı 

76 yaşında bir ihtiyar 
torununu öldüren katili 

tabanca ile yaraladı 

hmir, (Hususi) - Geçen ~ hapis
hane önünde bir cinayet olmUJ, Mustafa 
isminde biri Hasan isınlnde birlnl taban
ca ile ya.ra.hyarak öldürmüştü. 

Liselere de 
müsabaka ile 

talebe al1.nacak 
Maarif Vekili dOn mDhim 

beyanatta bulundu 
Çift imtihanlar kalkacak, bir lise mezuniyet imtil: anı, 
bir de olgunluk diye iki türlü yoklama olmıyacakhr, 
ısblahlarda yüzde kırk nisbetinde bir değişme yapıldı 

1 

ltalyan•n şiddetli arzusu:ıa rağmen Almanya, 
İspanyanın mihvere iltihakını istemiyor, 

kararını Frankoya bildirdi 
Mwft:a:fa btı. sabah muhakeme edilmek Af aarif Vekili gazetecilerle bir arada 

':~ıya Hariciye Nazırı 
ıspanyada bu yüzden 
muvaffak olamamış 1 
İtalya İspanyanın mih .. ·ere iltıhakın.. 

fiddt!Ue arzu etmektedir. Hatta bu mak
sadı temin için İtalyan harıcıye nazırı 
Cıano .geçenl'erde İspanyaya gitmiş ve 
Fır'.anko tarafm1an kabul edilmiştir. 
Şimdi ahnan haberlere göre Almanya. 

müttefiki İtalyanın arzusu hilafına İs
panyanın mihvere girmemesıni istemek· 
tedir. 

A'manyamn bu yoldu düşünmesi yük
&ok erkanıharbiye heyetinin kararı ne
ticesidir. 

Yüksek Alman kumanda heyeti İepan· 
Ya hakkında şu düşüncede bulunmakta- K. ru--- "-- ı v...atdto Ue b6r arada 
dır: onf ~.Kii '-"'-dl iT 

cBir harbi umumi zuhur eylediği tak· Tayy~ azıem. Mllıver tqyanıo. 
~irde İspanya açıktan açığa mihvere il- lıari sayesinda kMıd1ıd g6aterebilmekt&
tıha k eyliyecek olursa çok, pek çok ağır dir. 
da:rbeıere uğrıyacaktır. HaT.b ha1in.dıt Franm ve İııgi!U ordu-
:İspanyanm r.oğrafl vaziyeti bu darbe· lan 1.çmı.yayı, birkaç hafta içiııde kıpır-

le:re çok müsaiddir. danmıyaca!k bir ha1ll ko7acaklarchr. 
~dusu henüz teşekkül halindedir. (Devamı 11 inci :ytada) 

• 
· lng ·liz · Fransız as~eri 

heyetleri Moskovada 
Sovgetlerle askeri müzakerelere 
•• 
onümüzdeki Cumartesi başlanacak 

üze.re Akırcezaya getirilirken yeni bir Evvelıki gün An karadan ~ize gE. Ma.11ar Serıgisine gelerek sergiyi gezmq 
clnayıet olmuşt\.U'. len Maarif Vekfü Hasan Ali Yücel dön ve Galatasaray lisesınde hir müddet meş-

(Devamı 11 inci sayfada) evinde istirahat etm1ş, akşam üzen Yerli gu1 olmuştur. (Devamı 10 1Ulcuda) 

Prenses Juliana 
gene bir kız çocuk 

dünyaya getirdi 

Prenses Jutiana 

Dün ~en ajans haberleri Holanda 
vellahdi P:rerıses Juliananın gene bir kız 
~ dünyaya getirdiğini bildiriyordu. 

(~ 11 inci sayfada) ·-···· .. ····················································· . 
Yeni aşk ve macera 

romanımız 

-··-

,,............... YAZAN ...•..........• , 

~ Muazzez Tahsin . . 
~ cSonsuz gece>, cBir genç kızın 
: ıromanı>, cMuallıh, cBiılbül Yuva
~ sı> eserlerınin müellifi ve nakili • . 
\ ................................................. .J 

Pek yakında 

ahiliye Vekili Ha iç 
Şirketinde tetk · '"l y ptı 

Vekil dün bir müddet Belediyede meşgul oldu, 
Darülacezeyi gezdi, sergiyi ziy;\ret etci 

Şehrimizde bulunmakta oian Dahi -. meşgul olmuş ve Haliç Şirketinin va • 
liye Vekili Faik Öztrak, dün öğleden ziyeti hakkında alakadarlardan maltı. .. 
evvel belediyeye gelerek bir müddet <Devamı 1 O uncu sav fada: 

lngiliz bahriyeHleri 
bugün gidiyorlar 

(Yukarıda) diin amiral gemisinde verilen ziyafette bulu.nantar, ( aı~ğı®) fnglli.,. 

bahriyelileri lzmirde Atatürk anıtına çelenk koyma merasmı.:.nde 
(Yazısı 11 inci sayfada) 

Moskovaya hareket eden General Doumenc'ın riyasetinde ·FrJnsız as~· heyeti 

k Lond.ra, 5 (Hususi) - Moskovn müza-ızareti Orta Avrupa:J4ai;esi şmİ~r Vil· 
i§~el~rin~ fevkalfıcl~ murahhas sıfatile yam Sir.ang. Pazartes\c~.hlü tayiare ile 

ırak etmekte ol;\r. İngiliz hariciye ne,,. (Devamı l't locı ıRyfada) "------------' ,. ""' ..-' 



O Sayfa 

2 Sayfa 

Her gün 
Yeni bir 
Dünya buhranı 
_Yazan: Muhittin Birren _J 

Bı.W.apeşte, 3 Ağustos 

t?::!!. ül dıkens:z olmadığı gibi, 

~ dünya da buhransız olmuyor. 

SON POSTA 

Resimli Makale : 6 insan karakteri •. = 

---...:----_,_ 

Bir gü.n Jı"ransız hMrimi La Rodhefoucauld'e sormuşlardı : 
- B:r insana dostlarının en fazla alA:ta göstc-rdıklerı za

man ne zamanôr! 
Fransız Alimi tu oevabı verdi: 

İnsan tab'an kıskanç yaııatılıruitır, pek samırni ve dostu
na eandan bağlı <ılmadıkça tanıdıklarının fnzla sevincıni, 

hayat yohında çabuk yükselişini çekemez, böyle !nr hldisc
clen haberdar olunca içinde bir üzüntü duyar. 

r 
Ağustos 6 

Sözün kısası 

Ra,çadhane 
114üdürünün cevabı 

~ ,,. lf 
ra üyük bir zel~1e olacağına dair 

l9J Kalifonıiya rasadhanesinin 

verdiği haber bizde ilmi bir hakikatin 
, bir Alim ağzından ilk defa olarak işitıl
mesien sebebiyet verdi. 

} Bizde bir adet vardır. He:hangı bir 
1 ecnebi gazetede görüş. keşifler, 1htira
{1ar, fenni bahisler gazetelere geçmeden 
bir kere de bulunduğumuz şehirlerdeki 

l ehillerinin fikirleri alınır. Fakat bu hu-

1 
susta gazetelerin çok kere yanıldıkları 

vakidir. 
Mesela Amerikada bir doktor bir göz 

hastalığının şu şekilde tedavi ile iyi edi· 
lebileceğini iddia eder. Gazeteci bu ha
beri tetkik için Iaalettayin bir doktorun 
kapısını çalar. 

Bu doktor kimdir? Mektebden çıktık· 
tanberi ne yapıyordu'"'! Göz hakkında te
tebbüleri var mı'! Yoksa mektebdcn çı

kınca öğrendiğini kafi görmüş, kitabı ka
pamış mıdır? Bu noktalan tetkıke lüzum 
görmez; sorar: 

Medenileştikçe güıelli~ı artan bu dunya
nın, yeni bir bunranı var: Buğday buh
ranı. Bütün dünyanın buğday ve zahire 
borsalannın merkezi olan Liverpool bor
sası bir zamanda.nberi düiÜP duruyor. O
kuyucularım çok iyi hatmarlar ki, Av -
rupada siyasi gerginliklerin çok ıleri git
tiği sıralarda, benı bu sütunlarda daıma. 
tt.arb i'htimallari bakımından nikbinliğe 
sevketıniş olan sebebler arasında bilhas
sa dünya borsalarım!l sakin duruşları 

vardı. Siyasi habericrın, gazetcleı· ta -
rafından mütemadiyen ş1şirildiği sıralar
da, ben daima dünyanın iktısadi hMise -
!erine bakmayı terclh ettim. O sıralarda 
siyaset dalgalan ne kadar yiikseldıyse 
borsalar da, o derece sakin durdular. Bu 
sük.1lnet, bittabi nisbi idi; fakat, borsa -
larda çok bariz surette göZC' çarpacak bir 
sükilnet bulunduğu da muhakkaktı. Bor
salar, siyasi hareketlerin en sadık ayna
larıdır. Orada siyasi had:seyi, kabil ol -
duğu kadar tB:blt çehresile görmek müm

- Filanca göz hastalığının falanca §e-ı 

kilde .tedavisi kabi!miş .. bunu bir ecnebi 
-========-:::s:ı-=====================--=--================ gazetede okuduk, ne dersıniz? 

- Kedere uğradığımız zaman doqtlarımızı ekseı iya çev
remizde daha kaiabalık. daha sık görürüz, fakat büyük bır 
aevin.çk- mi .kl.rfllqtık, bfr çoklarının, tabii gerçektr.:n dost 
olmıya:nlarının muhitbnizden ebildi.klerini gör.irüz. 

Dostlarınızı, daha doğrusu size az çok alaka gt'sterenleri 
sayıca ek.<;ilmiş görmemek istiyorsanız fazla sevmemizi, faz
la muvaffakiye1inizi imkan nisbetiııde içinizde saklayınız, 

bunlan ilan etmeye lüzum yoktur. 

kün olur. 
Geçen Mayıs ayında, bilhassa zahire 

borsalarının hareketleri tetkik edildiği 

zaman görülüyordu ki, muhtelif memle
ketlerin külli miktarda zahire stoku yap
mıya çalışmalarına ve devlctlerın borsa
larda kuvvetli mübayaacılar halinde do
laşmalarına rağmen, z~hire piyasasında 

yükselme alfunetlerı yoktur. Bilhassa va. 
deli satışlar, borsalarda harb - sulh spe
külasyonu bakunından, bu sene için ço1' 
sakin kanaatler hüküm 11ürdüğünü gös
termeğe .kAfi idi. Sulhün bu sene fhlAl 
ediLmiyeceği hakkmda bundan daha kuv
vetli lbir delil olamıyacağına inandığım 
i~, ben, .riyaset sahasındaki gürültülü 
ve heyecan verici neşriyata karşı sinir -
ierimi lakayd tutmayı tercth ettim. 

:~~~:~?i~f ;~E~i::~::::k::~ 
Öliimll r-·--................................... -, Bu kadının ba~ındaki bu1 etmez! 

1 H Ü b• f k u rı·· ,ı,.i d l Deyip keser. alar. IJeJıl/yen i erg n ' ır 1 ra UFK ge e yapı an Bunu söyliyen doktor, senelerdenberl 

B ebelı ı Fes ,, mlşl rnüteaddid göz hastatıkıanndan ancaıt 

* Devletler, hayli genış stoklar yaptılar: 
bu ihtiyat stoklan yapıl\rken, dünyanın 
göğsünden yeni yeni rekolteler kopmı -
ya başladı. Büyük müstahsıl ve ticaret 
teşkil.Atı, resm.1 ve gayri resmi bütün mü
esseseler hesabları, tahm•nleri, istatis -
tikleri tetkik ettiler ve nihayet gördüler 
ki, dünyanın. resmi stoklar haricindPki 
buğday mevcudu, bütün mils:ehlik insan
lığın bir senelik ihtiyacını dahi, hiç bir 

Bu zavallı bebek, İ.ngil!zdlr. Bir sene • 

denberi de gördüğü.nü.% gibi uyumakta -

dır. Uyku hastalığına tutulmUJtur. Dok

torlar kendisinden dmidlerlni kesmekJe 

beraber, yavrucak daha hAlA ya§amak -
tadır. Mari 4 yaşıııda bulunmaktadır. 

yeni rekolte elde olmaksızın, temin et- =============== 
rneğe kafidir. Bunun görülmeğe baş'adı- kın bir zaman fçtn buna inanmıyor!ar. 
ğı tarihten itibaren de • yani bir aydan- Fakat. !fıyasf: manası itibarıle bızı mem
beri _ dünya borsalımnda evvela bir nun etmesi lazım gelen ou h!disc, dlln
gevşemc hareketi gözüktü, sonra da, iki yada yeni bir iktısadt buhran çıkması ih
haftadanberi bu gevşem~ bır çözülme timalleri bakımından da asla hayır all
şeklini aldı. Bu hafta, Liverpool borsası meti değildir. Eğer, yarın, öbürgün, si
pek uzun bir zaınandanberi hiç bir vakit yaset sahasında bir takım anla~alar ta
görülmemiş olan b"r fiat haddini kay - ha'kkuk eder ve nalen dU.nyan:n en mü
detti. Kat't istatistik malfımatına göre him iktısadi faaliyet sfs!emini teşkil eden 

1885 den, kat'i olmıyar. bir hesaha göre lharb sanayii de sekteye uğrarsa o zaman, 
135, ve ayni tarzda diğer bır hesaba gö- dünya iktısad hayatmın nasıl büyük bir 
re de 400 senedenberi buğday fiatların- buhrana daha uğnyacağım tasavvur et-
da bu kadar tenezziil kaydedlımemıştir. mek kolaydır. 
Muhaki<ak olan şudur ki, son dünya ik- Bu buğday buhranı bizi o kadar çok 
t:ısad buhranı esnasında, yani 931-933 se- alakadar etmez. Çünkü, bizim dünya pi. 
neleri arasında bu~clay fiat1arınm düş - yasasına bağlı olmıyan ve kendi kendi
m~ olduğu en alçak fıatların. bugün da- mize bağlı başka bir buğday iktısadiya
ha altına inilmiş bulunuluyor: O buhran tımız var. Bunun e"Jasını da, kendimiz 
devrinde en ~ğı fiat 8-8,5 altın frank ekip biçip, kendimiz yemek düsturlle ifa
iken bugünkü fiat 5,5-0 arasında oynu - de edebiliriz. Buna rağmen, btz dünya. 
yor! ya lbağlı olmakta'!! h!li kalamayız. Bun-

Evet, iki hafta içınde buğday fiatlan lar için, Türkiyenin dahili piyasasını 
bu kadar düştü. Bundan ötesini tasavvur tanzim, Türkiyede bir lktısadl ahenk vı 
etmeğe bile hacet yoktur: Bu fiat. bizim müvazene tesisi i'fıtfyac1, ba§lı başına bir 
gibi, buğdayı kaça mal ettiğini dctht bH- siyaset ~vzuu olarak. varJığını sade 
miyen ve esasen, dünya içinde buğday muhafaza etmekle kalmıyor, bilakis, bu 
ihracatçısı olarak adı geçm~yen rnemle- hadise ile, zaruret~erinın şiddetini bir 
ketler için değil, buğday ihracatı b~ı- daha artırıyor! 

mından yük_,ek mevkileri olan yerler _ /1 / . . /1} 

· için ibüyük bir felakeW.r. Çünk:i, ciddt (/1{,,u/Uttln UJil!9~n 

1 ? bir teki ile uğraşanlar bulunduğu, böyle• 
1 Ya siz ne yaparsınız ıerin bir tedavi usum keşfetmelerini de-

l
. Mevlevile bekt.aşi konuru1ıorlarnıı§, ğil, keşfetmcmelerini gayri tabii karşıla-

mak lazım geldiğini düşünmemiştir. 
ı. Mevlevi: 

Fakat gazetecinin de kabahatı vardır. 
- Biz Allah der. döneriz.. Yıı siz tıe Göze, mideye, k~raciğere, romatizmaya 

yapa1'sınız? 

Demiş. 

Bekt<I§i cevab ve•miş· 

- Biz de Allatı der, dururuz. 

~------------------~ 
50 metre 
Şampiyonu 

ihtiyar 

Londrada yaşlrılar atasında yapılan 

50 metre koşu müsabakasında, resmi· 
ni gördüğünüz yaşlı atlet, büyük bir 

enerji :lle rakiQ'le-rim g~erek birinci 
gelmiştir. 

Londrada Hyde Parkta gezenler, türlü 
türlü şaplaılarla karşılaşırlar. İşte Daily 
Hernld gazetesinin fotoğrafçısı da başında 
bpkınnızı bir fes bulunan bir Danimarka 
güzelinin resmini ç.ekmlş ve gazete res
min altına şu .satırları yazmıştır: 

c'Iürkiyede yapılan fes.J) 
Danimarka güzelinin keyfine karışa -

cak değiliz amma Dally Herald gazetesi
nin Türkiyede yınardır fes yapılmadığı
nı, hatta eski r.amanlard9. blJe fesin A -
vusturyadan veya diğer memleketlerden 
ithal edildiğin.i bilmemesi tuhafımıza git
ti! 

[
velhasıl hazır ilAçlar gibi her derde deva 
olan doktorun teferrüatla uğraşamıyaca .. 
ğını ıbilmeli ve ondan böyle §ey!.-r sorup 
cevab beklememelidlr. 

* Fakat bir mesele bi!gilı bir ins:ından 
tahkik edilince iş dc~ış•yor. Dün akşam 
arkad3§lnrdan biri g:ız:?tcden Rns:ıdhane 

Müdürüne telefonla soruyordu· 
- Bir ecnebi gaz~te:.ie gqrdtlk, Kail .. 

forniyada son sistem aletlerle mücehhez 
bir rasadhaneden yakmda büyük bir zel
zele olacağını hahe:r vermişler •• 

Rasadhane Müdürı.i Ccvab ve1·.:ii: 
- Zelzeleyi vukuundı:ın evvel haber 

verecek bir aletin keşfedildiğiııe dair 
malUmatıın yok! 

Bundan sonra şunu diyebılird!: 
- Böyle bir aletin keşfi de imkansız .. 

dır. 

Fakat ilim adamı olduğu içhı, ilmJn 
ve fennin günd<?n güne terakki ctti~ini, 
bizce henüz mcçhuı olan birçok kesifler 
yapılageldiğini bildiği için: 

- Belki onfar bir alet keşfetmişlerdir. 
Dedi. 

Eski bir lngiliz kumanda
nına yeni bir vazife 

Az şey bilenin çok şey bilirim iddia
Umum1 Hal'b& İn,gilizlerln beşinci smda bulunabileceğine ve çok şey bile

ordusuna bmumda etmiş olan 68 yaşlu- nfn, her şey bilirim iddıasında buıunmı· 
nnda General Gougl, müdafaa p1ônında y.acağına bu en güzel örnektir. 

*** kendisine de bir vazife verilmesi iÇ'in hü- .............................. ·-··························-· 
kUınetc müracaat etmiş; hükUınet verdi- Mısır Kraliçesi Avrupaya 
ği oevalbda: dMilM ıbuhran esnasında ana-
ları ve çocukları lbir tren istasyonuna ~ö- gidiyor 
türmeği temin etmek hususunda sizden 
istifade edilecek! •• demiştir. 

Tenor Richard Tauber'in 
sesi kısıldı 

Me~ur Yahudi teoor RJchard Tauber, 
Kopennaıgda konser verirken hastalan
mış ve söylemekte olduğu son ıarkısını 
yarıda bırakıp dinleyicilerden ö:dlr dile
yerek sahneden çekilmiştir. Muganninin 
sesi birdenbire kısılmış, çatalJa~tır. 

Kahire 5 (A.A.) - Kraliçe Nazlı, 
Mısır prenseslerile birlikte 14 Ağus 
tosta Avrupaya hareket edecektir. 

Kral Zogo Anverste 
Oslo 5 (A.A.) - Kral Zogo ailesi . 

le birlikte, Anverse gitmek üzere saa1 
22 de buradan vapurla hareket etmiş· 
tir. .............................................................. 

TAKViM 

hesablara göre, bugünkü fıat, Kanada, ı:;=:::;:;::;;;;:;::;;;:;;;;:;::==:=;;;:;:::::;:::::;::;::::::;;;;::::::;;:;;;::::;;;::;::;;;::;::::;::=::::::;;:::::=;:=:;;;:;;;;;;:;;;:;;;;::::::;;;;;::::::;:::::;:::::;:::::;;;;:::=:::::;:::::;:;:=:=.~ 
Şimali Amerika, Breıılya gibı büyük 
buğday memleketleı·indeki ıstıhsa~ fiat

~---..--Ati_u_s_To_s...,.._-=--=' 
Rami seııo 6 Arabi HDa ff 

larınm çok altındı:ıdı·:! 

* Bu buhran, harb - sulh ihtımalleri ba-
krmından iyi alamettır. Enternasyonaı 
davalann hiç birinin henüz radikal b:r 
hal safhasına girmiş olmadığı ve herke
sin harbden bahsetmekte bulunduğu bır 
sırada, buğday fiatformm bu derece düş
mesi ve bu füıtlar~a aJakadar biiyiik 
memleketlerin, fiattan tu~nk üzere hiç 
bir esaslı :harekete geçmemeleri gösterir 
ki harbden en çok bahsedenler bile, ya. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Şu bir iki gün içinde hemen bütün gazetelerde böyle bir 

fıkra çıl..'iı: 

- Yerli mallara ecnebi damgası vurarak satan sahtPka:·

Jar hakkında yapılmakta olan tahkikat bitmek üzereılır. 

Tahkikatın şimdiye kadar verdiği neticeye gôı e birçok 

yerli fabrik9l'l"Jlın maalesef bu işi yapt kl:-.r. meydar.a çık

mıştır. Bil~ıassa bazı büyük Musevi ticın-ethane!eri bu fabri

lrnlara ve':'ci!kleri siparişlerde kumasıarın üzerine lngilız 

damgası vu,.ulmıısım şart koşmakta ve bu fabrıkn1ar da bu 
şartı kabul etmektedirler. 

Tetk~kat bW•kten sonra işin önüne geçmek i~in bir kanun 
projesi hazırıaı•acsk, bu şekilde harekt!t edenlC'T' için projeye 
:ııühim cezalar konacaktır .• 
Eğer yanılmıyorsak hAdise ilk defa olnrak on yıl evvel 

1926 senesir.dc gazetelere intikal etmişti, şimdi 19:19 yılı için
de bulunuyoruz ve anlıyoruz ki, bu aleni sahtekir1ığı menet 
mek için yenı tir knnun yapılmasına flıtiyaç vardır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

1SJI 1355 

Teıııma:ıı R .. mı ıııu 

2' 1039 
-Hı:ı:ıt 
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GİZL İ 

Yirmi kız üniversite 
talebemiz lngilterede 

ır ........... ıın··ş~f ......... 11 lta~y: ::n:v~:~ğa 
~ izmiri i mütemadiyen kuvvetler 

E 
e "Demokratlar Birligi,,ne 

dogru! 

Genç kızlarımız Kanadadan gel~iş ~O kız ~al~be ile 
birlikte muhtelif yerleri gezdiler, ızaz edıldıler 

Londra 5 (A.A.) - Yirmi Türk kız 
üniversite talebesi. mekteb tatilleri -
nin üç haftasını ingilteredc geçirmek 
üzere buraya gelmişlerdir. Bu talebe 
kanadadan gdlmiş o1an 30 Kanadalt 
genç kız talebe ile birlikte, denizaşırı 
ınemıeketler talim ve terbiye birliği 
tarafı.ndan ha21ıı.:Ianan ~ir program 
ınucibincc rnemldkeU gezmektedir. 

Genç kız tc'llebeler, şimdiye kadar, 
Hampton Courtu, nebatat bahçeleri -
ni, Avam Kamarasını. posta telgraf ve 
telefon umumi merkezini, Londra be
k!diyesini, borsayı, Saint - Paul büyük 
kilisesini, Times gazetesinin idareha -
nesini, Londra kalesini ve Dnıry La
ne tiyatrosunu gezmişlerdir. 

Dun· akşam Kanadalı ve Türk üni -
versiteleri kız talebeleri serefine Lon. 
dradaki Kanada evinde parlak bir ka
bul resmi tertib olunmuştur. 

Bugün talebeler, açık ha\•a tiyatro
sunu ve Regentparkı gezmektedir. 

Önümüzdeki günlerin ziyaret prog
ramında ezcümle, Westminster kilise -
si, Eton mektebi ve Windsor şatosu 
'Vardır. 

8 Ağustosta Türk ve Kanadalı tale
beler Ellectra House davetlidir. Bu -
radan İngiltere, Kanada ve Türkiye 

lngiliz polisi talebelerimize yolu tarif 
ederken 

arasında radyo mesajları teati oluna

caktır. 

Devlet sınat işletmeleri umum 
müdürlüğü kuruluyor 

Sümer ve Etibanka bağlı müesseseler birleştiri lerek 
yeniden tensik edilecek 

~ereflendirece~ gönderiyormuş ' 
P aris'ten bildiriliyor: Ron•adan gc- cBeraberlik» tsou altında Amerıkada 

Yazan· Selim Ra~p Em~ 

Fuar Başvekilin bir ıen habe-rıeroe tta1yan genel kur- neşredilen yeni ~ir k:tab, yenı bir hare-
maymın Arnavudlukta yapmakta o11u- ketin başlangıcına işaret ediyor. Her 

nutkile açılacak ğu hazırlıklara dair oldukça sarih malu- şeyden evvel şunu kaydetmek Hizımdır 
İzmir, 5 (Hususi) - İzmir _enter- • mat vardır. ki bu kitab, Birleşik Amerika infır<.d si-

nasyonal fuarı bütün noksanlarını ta- Duçenin Arnavud ordusunu İtalyan yasetinc karşı yazılmış+.1r ve muayyen 
mamlıyara!{ hazırlanmıştır. Serki 20 ordusuna ilhak etmek için geçenlerd<? vasıfları haiz demokrat memleketler a
Ağustosta Başvekil tarafından açıla- almış olduğu tedbirleri tamamlamak ve rasında bir cbir!ik.. kuruıması.m iste
ca'ktır. Dr. Saydam bu töreni mütea- Arnavudhıkta bulunan iki kolorduyu se- mektedir. Tıpkı müteveffa Cemiyetı Ak
kıb Trakya manevrabrına gidccelkw ferber hale koymak maksadile Av!onya vam gibi. Fakat bazı noktalarda onoan 

• tir. ile Ti:ranaya yeniden asker ve levazım farklı olarak. 
Başvekili serginin açılış gününde yollanmıştır. Kitabın müelliü, bir gaze<ecı sıfatilt> 

siy.asi ve ikhsadi bir nutuk söyliye- Temmuz ayının son iki ha!tası içinde 1929 danberi Cemıyctı Akvamm faalıye
cek, bilhassa Türkiye iktısadiyatının yeniden 18 ıbombardıman ve 11 avcı tay- tini başından iflasına kadar takib etmiş 
O:>ugünkü veçhesini anlattıktan sonra yaresi ne en iyilerinden 100 pilot ve ha- olan Amerikalı Clarencc Streittır. Mtl
beş senelik iktısadi programımız hak- va kııvvetlerine ınensub 4200 nefer He letler Cemiyetine koriikörüne bağlanmış 
kında izahat verecektir. • 84 bit 2 albay St?V'kedi.llniştir. olan müellif. Cenevre Kurumunun vazi-

!: Diğer taraftan Milli Şefin Trakya 5 7za5 ıu'k bataryalar otokarlar tar.klar fesini niçin başaramadığını da eserinde 
b t · · eref • · ' ' ' 

: manev.ra1annı müteakı zmırı ş - E • miktarda mühimmat Draça çıkarıl- tetkik etmiş ve Millet~er Cemiyetmi ktU" 
: fondirec~eri hakkındaki haber İz- E azım 

• mıc:tır ma fikrinin babası sayılnbılecek olan ! mirlHeri sevindirmiştir. ) ~ly~vm Arnavudlukta 20 tan2 hava Vilsonun, gayeyı ıyi tayin etmekle be 
\,, ......................... _ ••• - ................... ,, üssü ile mühim miktarda benzi:ı ve tay- raber ona vaanakta kullantlmaı.:ı lazım 

Japonya, Almanya ve 
İtalya ile askeri bir 

ittifak mı akdedecek 1 
Roma 5 - Görünüşe göre, burada 

askeri ittifaka girmek üzere Japonya
nın kendiliğinden diplomatik bir te • 
şebhüstc bulunması beklenmekte ve 
bunun muhtemel aksiilfımelleıtinden 
doğacak mes'uliyetler kendisine bıra
kılmak istenmektedir. 

Lavoro Fascista gazetesi, iri harf -
!erle şöyle yazmaktadır: 

yare yedek parçalan mevcuddur. gelen vasıtaları iyi seçemediği netıcP~ıne 
Son günlerde Trablusa da sevkiyat ya- varmıştır. 

pıbnıştır. Çünkü: 

V • t eıç·m·ız·ın Cenevre Kurumu aralarında h·çbir 
aşıng on 1 müşterdk bağ butunm~yan devletlerm 

L h O• A bir takım murahhasiarı veya hükfıme~ a ay ıvanına aza erkanınca temsil edilen bır teşekküldür. · ı • hl ı Bir masa etrafında böylece top1anan dcv
S8 Ç I mesı mu eme ıeııerin arasında ergeç fikır ıhtıınnarı. 
v ·ngton büyük elçimiz Münirin Mil- rekabetler, hatta zıddiyetler çıkması ta-
aşı b .• 'd' H Jl- ki . d. 'd k 1 leıt.lor Cemiyeti asamblesi tarafından ıı ı ı. a 'UU sun ı yenı en uru ması 

Lahay Adalet Divanı azalığına seçilmesi istenen lig, mah!yet itibarile eski Mıllet
ihtima1i kuv\retlidir. Seçim asamblenin ler Cemiyetinden bamba~ka olacaktır. 
ilk içti'maında yapılacaktır. Azasını, münhasıran demokrasi ve o nis

« Japon askeri mahfelleri, Japon -
yanın mihver devletlerile bir Htifak 
akdetmesi lüzumunda ısrar etmekte - Uşak • Aydın yolunda 
di~,~~i>ngton s _ Japonyanın ttaıya bir kam ynn devrildi, 

bette ileri gitmiş memleketler teşkil ede
cektir. O suretle kı gayelerı tama!?'len 
müşterek olsun. 

Bu suretle yenı ligin azası müşte:ck 

müdafaa, efradın hukuku, para tedavü
lü. ticari serbest mübadele ve· muvasala ve Almanya ile askeri bir ittifak ak - b• .. , .. 6 1 

detmesi muhtemel olduğuna dair ve - ır o u, yara 1 var işleri haricinde muhtariyetlermı muha-
Ankar.a (Hususi) - tktısad Vekaleti tirerek İktısad V:ekaletine bağlı (Devlet 'len haberler burada büyük bir heye .. .. faza edeceklerdir. Yeni lige gitmek için 

Silıner ve Eti banka bağlı sınai müesc..-e- sınai işletmeleri umum müdürlüğü) şek- rı t ı·d t . ti Ç" k .. b'" le bir Aydın, 5 (A.A.) - Şeker yuklu ol • hükumet şeklinin ehemımyetı y'lktur. 
1 . . . . . can ev ı e mış r. un u oy w du w halde Uşaktan Aydına gelmek. se erin finansman ve işletmeleri bakı • füıdıe ıdare esasını iMıva etmektedır. ittifakın akdi Ruzvelt'in vaziyetini sag gu . k d" K k Yeter ki devletin ferd ıç:n olduqu pren-

llnından tensik.im istihdaf eden bir proje Bu müemeselerin merbut bulunduğu lamlaştıracak ve Japonya ile İtalya ve te olan ~ır. amyon un ~ec: •• uyuca sipi kabul edilsin. 
~~?ama1da meşguldur. Proje, bu iki Sümer bank ve Eti bank teşkilatında c- Aqmanyanın Amerikaya karşı müşte- nahiyesı cn:armda dewiJmış11 "'r. B.~ Bu suretle, hiçb;t. zaman istıkrar ifade 
U<Ul.Kaya b wl 1 B k d · kun , . . kaza neticesınde şeker çuva arının u-a.g ı 0 an ey oz erı ve - saslı deği ikliltleri icab ettirecek oıun reken harekete ge~ceklerıne daır Re- . .. .. ctI!liyen kuvvet mm:azer.e.:.i yer.ne kuv-
dtııra, Herelre mensucat Sellülöz demir ş · · .. h t f d ·1 · .. ın· te zerinde duran bır çocuk olmuş ve altı vet muvazenesizligwi hesıl olacak ve bir 

t ' • • a da sanayi ve rnaaden ısıcum ur ara ın an ı erı sur en - ~ 
v: 9elfk. ereğli, Kayseıi, Nazilli •bez !ab- IProJ~· ,''.lyru zam .n zi takviye edecektir. yolcu da muhtelif yerlerinden yaralan bir kuvvet onunla bnv ölçüşmeye kalkı-
«-ikıaıarne Gemlik sun'i ipek fabrikast işlenrun ya~ finas~~u~ kısmı~ı deruh- Berlinin haberi yok mışlardır. YaralıJar trenle ~ydına ge. ~mıyacaktır. Vaz~ye~ı bir terazinin ıki 
\r~ Keçiburru kükürt, Ergani bakır, Bul- de edecek eski s;ınayı ve maadın b:ınka- Berlin 5 (A.A.) - Japonyanın pek tiı:ilerck Memleket hastanesıne yatı • kefesi ile mukayese edecek olursak. 
broa w .. •• K . k sı .,.,:ı,.ıindıe bir banka kurulmasını da der- . d n g gumuş, uvarsnan. ba ır ve altın , .,....... . yakında Alman - Italyan askeri itti - rılmışlar ır. demokratlar liginın kefesi yere dayana-
ulgurhı.köy bnku· işletmelerini birleş - piş etmektedir. fakına iltihak edeceği hakkında İtal - b. . cak, öbür taraf havada kalacaktır. 

• A • d 4 A.J t yan ve Japon membalarından verilen Beden ter ıyesı İçte ve dışta sulh yenı kurumun müş-
Çİnd8 lngı·ıiz tına a gus os haberler, ne dün, ne de bugün Alman direktörlüğünün tekzibi terek ideali ve gayec;i olacaktır. tstikbıı-

şenl ·ıkler·ı parlak oldu matbuatında yer almamıştır.:._ Ankara 5 (A.A.} - Beden Terbiyesi lin bu yeni fikre hazırladığı kabul şc>kli aleyhdarhg""' 1 • Genel Direktörlüğünden: ne olursa olsun, ciddiyetle tetkik edıle-
Atina, 5 (A.A.) _ Atina ve büti.in Yu- 130 lng İ I İZ · harb Beden Terbiyesi ls:anbui Bölge-si büt- bilecek çok değ"rlı bir mnhıyeti oldu-

Tientsin, 5 (A.A.) - İngiliz aleyh. 
darı unsurların tahriki üzerine. İngiJiz 
«İnternational Exports> kumpanyası • 
nın Çinli amelesi grev ilan ederek 

nanistan 4 Ağustos bayramını heyecan çesinin r:eddedildigi hakkında bır İstan- ğunda şüphe yoktur. 

:ş~.~!:ğ~~ ~~~!:~r~:~~~~~: g~mis5in(AinA )geçid resmi ~~:. gazetesinde çı<au haberin aslı yok- 5elim &afl'J' f:,ı1ıtıç 

~m~anya binalarına hücum etmişler:r. Ingiliz memurlar bir Amerika kum 

. . h t Londra . . - Fransız bahriyesi cadde.len ve yollan ;unanıstanın er ~; Genel Kurmay Başkanı Amiral Darlan, ........................ -··········--· .. ••••••••••••• .. •·• .. ••· ......................................................... .. 

rafından ge1en millı kıyafetlerde ha t . ll'k d · t f d .. Sabahtan Sabaha 

anyası binasına sığınmışlardır. 
200 kad 1 .. • ·ııe f b · !L_ ar o an numayışçı r a rı -

~nın b" urolarını t::.hrib etmişler ve kı-

~l11adıklar1 yazı ve hesab makinesi gi
. eşyayı da nehre atmışlardır. Nüma

~ışçiler müteakıben bir İngiliz vapur 
uınpranyasının da bürolarıın.ı tahrib 

eylemişlerdir. 

Si B~ iki kumpanya, şimdi Çin idare
a tında bulunan eski Belçika imti-

Ya~ıı tnıntakasındadır. 
Ingiliz konsoloshanesı' Japon . keyfıiyetten 

Jandarmasını haberdar etmiş ise de . 
ırı J~ndarma müdahalede bulunma. 
l>:ı;ır. Ingiliz konsolosu bugün bunu 

esto etm~tir. 

M l k . ngiliz Amıra ı a'resı ara ın an, o -
kütleleriyle dolup taşmıştır. eme ctm k" rfo b .. ·· ht" • f'l 
her tarafından geien heyetler ön1erinde nümüzde 1 d..,....qan a ~n:ı \ ıya. 1 0 -

kendi mızıka~arı olduğu halde şehirde nun Portlanda yapKacraaglı geçı drestmık~J, 
d 1 --~ Kralın yatın a ve m yanın a a ıp 
O'Laş:rnış CL!Ulf. ~ 

Ö 
eylemeye davet olunmuştu .• 

ğleden sorıra, bütün heyetler stad- Yabancı bir bahr~yenin şe~.ı fngifü: balı 
yomda Yun:ın darısla~ı . yapmışlardır. ri esi tarihinde ılk defa olarak, İngil;z 
Stadyomdaki 60,000 seyırcıden başka cı- K~alının yanında tngıliz bahriyesinin bir 
var tepelerden 200,000 kadar h:ı.k bu . esminde bulunmaya davet edil -
dansları scyretmıştir. En aşağı yarım geçıd ;r. 

mil 1.-: .. • d z . k . mektedır. 
yon ~ı e appıon par ını ve nvar Çarşamba günü yapılacak olan bu ge-

sokakları dolduruyordu. . · 130 harb gemısi iştirak ev -
Başvekil MetaksaS!n stadyoma girişi ç.id res~ıne, • 

bir çeyrek süren coşkun tezahürat ve :ıl- lıyecek_t_ı_r·---~:-----
kış'Larla karşılanmıştır. 

Şenlikler meydanlarda ve sokaklarda 
ge<:e .geç vakitlere kadar devam etmi~tir. 

Londradah i infilakta 
150 hişi yaralandı 

/ zmir Tramı,ay 
Şirkeflle i .':ciler 
Arasında çık~n ihli'af 

M Londra 5 (A.A.) - Londramn mer-
acar - Slovak hududu kez mahallesinde aun vukubu1an in • 

İzmir 5 (A.A·) - İzmir Tramvay 
ve Elektrik Şirketinin yevmiyeli işçi
lerile Şirket arasında yevmi~e~er'. iş 
saatleri, iş şartları, hasta ve l7.lnh o -
lanlar çalışmadıklan günlerde yevmi
ye verilememesi ve ayni şerait içinde 
çalı~anlara farklı .ü:ret veri~mesi .~~ -
zünden çıkan ihtılaf halledılmedıgın -
den kanun mucibince keyfiyet hakem 
kuı·uluna tevdi edilmiştir. Kuruı1 ya
kında valinin başkanlığında toplana -
rak meseleyi tetkik edecektir. Mem -
leketimizde kanunun bu hükmü ilk 
d~fa İz.mirde tatbik edilmiş olacaktır. 

tahdid ediliyor fi!akta yaralananların ad~i 150 dir. 
,.. Bunlarm birçoğu ağır ise de ölenler 
.oudapes:te 5 di (A.A.) - Resmen bil - yoktur. 
rıldiğine göre, .f Nisan Macar • Slo- İnfilak yerine mücavir sokaklardan 

~ak anlaşması netı'n.o.,.· 1 k 'k' geçmek henüz mümkün değildir. 200 
[ek -. ..... ı o ara ı ı mem 'dd" h w t 

et arasındaki h d . . . . den fazla ev cı ı asara ugramış ır. 
başlanrnı tı u. u~~n tahdıdi ~şıne Sant-'Pauıl kilisesi evvelce zannedildi
llıuht . ş .r. Tahdıd 1şı, mahallmde, ği gibi mühim hasara uğramamıştır. 
t\u t eJıt hır Macar - Slovak koınisyo. Yalnız tarihi camlarından birkacı par 

nrafından yapılacaktır. çalanmıştır. 

latife 
Avrupanm beş yüz derecei hararetle 'kaynayan bir zift klznnı gibi taş

mak istidadı gösteren ı:u gi.ınlerinde FEiemenk halkı düne kadar sadece şu 
masum endişe içınde idı: Bir et'kek vehahd kazanmak. Kr:ılıçe Vilhelminin 
kızı Prens~ Jülyananın doğum sancılan başlamıştı. Geçen 711 ayni ıztm•b-
1an adeta beraber ç~ken Holandalılar prensesin bir kız evlad dünyaya ge-

tirmesine memnun oımamışlardı. Felemenk tahtında velev kundakta olSun 
bir erkek hükümdar goTmek arzusu ile ikinci gebelığ1 beklemişler ve nıha. 
yet bu tahakkuk edhıe<! ikinci inti~aT buhranı başlr.mıştı. Doğacak yavru .. 
nun cinsiyeti üzerinde gene endişeler zuhur etmişti, ve nihayet işte prE"n
ses gene bir kız doğurdu. 

* Holanda Avrupanm İsviçre gibi tnes'ud bir köşesidir ve kücük olmnsına 
rağmen dünyanın en zengin mustPmlc-kelenne sahibdir. Bi.ıttln Felemenk 
kıt'ası bir lale bahçesi halindedir. Avrupanın en temiz memleketi denebi 
lir. Deniz t;careti dlinyanın htt ki:>şesine yayılmıştır. Refah icindedir. Siya-

si ve içtimai hıcbir ,zt.rabı ve endışesi yoktur. Bütı.in derdi sadece Fele
menk tahtında bır erke-k kral görmektir. Çünkü tam yüz yıldır Felemen.lr 
tahtı hep kadın hi.ıkün:darlar tarafından işgal editm~ hükümdar ailesi b~r 
erkek evlad sahıbi oım:-unıştır. 

* Bu heyecanda Hula!ldalıları h ııklı bulmuyorum. Yüz ~ldır erkek hüküm
dardan mahrum kalmaları muhakka'k kı kendi!~ için 'hayır1ı olmuştu!'. 
Çünki.ı güzel Ho:Sn<ln tam yüz y11dır harb tclılikesile kaTsılaşmnmış. lflle vo 
sümbülden başka şey öiaşünmemiştir. Kım bilir bir erkek huküındar belki 
de bu sükun ve saadeti tehlikeye düşürebilir! 

'-23uchan Cakid 
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-Y-ap-ıl~,-ak--ha-st-an-e-ni_n_p_roı~·es~i-b.-ır-. ~Jit~ha~ıa-tv-e~ih-rac-at-ım-ız 
kendi vapurlarımızla 

komisyon taratmdan tetkik ed~lecek yapılacak 

il\tll!•llt•lllfıtll 
Ingiltere ile olan ticaretimiz 

mühim miktarda azalıyor 
Hastanenin altı katlı olması ve içinde asansör 

tesisah bulunması mahzurlu görülüyor 

öteden.beri ln:,emleket tıruı;ündeki 
deniz nakliyatı, lren~' gemilerimiz1e 
yapıldığı hailde harice gönderllen ve 

Mütekabil ticaretin azalmasına tesir eden sebebler 
tesbit edilecek ve yeni sistemler ikamesine çalışılacak 

keza hariçten getirilen bütün mallar Memleketimizle İngiltere arasındaki 
Mecidi~·eköyündeki '.has~nkn taf. , Fransız Jrn.ilna.rı Valtıer tarafından ~;ebt '\la.purlarma teslim edilmekte • ~ü~abil ti~aretin so~. yıl~arda göste~-

silAt planlan İstanbu1da haurlanacak hazırlanan projeye göre, her katın Ö·. • •• dığı azalış nihayet 1ngıhz tıcarl. mehafı-

Son günlerde Çekya için 60· 62 kuruş a.-

rasmda 120 ton kadar satışlar yapılım§-

tır B' . . .. S hlı" Ve ri .... deki b" pen ere tedenben tüocarHaıııımız, ecnebi linin d-e nazarı dikkatini celbctmış ve dün 
k A1· . ınanın afvkanpbro;1esını 1

1 ıy~-ı ~ pencerele onun ut... ınanın c vapur ac:entalarmın fazla navlun is - de yazdığımız gibi öteden beri İngiltere 
tır. 

Şehrimizde de Sovyet Rusya, Alman• 
ya için yapak satışları yap1Jmakta, ye.rlf 

i:1 etı muva ı umuş, mar ~ ern lerini ~ektedir n.alb~ Hastala- t ,_ aı~,1,ı d 'kA edi 
M'" "rll"'ğü" t t'k:fk t ikmaa. tmi t!JVU.. • •• • eme.11..te l.4u.ı\jlarm anı Ş'l ayet p ile iş yapaıı müesseselerden bunun se-

udu u e a mı e ş • rm pencerelerden uzaklan gorebilme. durmakta, fakat ıneticede esaslı bir bebleri ve hangi sistem dahilinde inkişaf fabrikalar da mübayaata devam etmek-
tirş .. lid ki h t t hekta lık b" si muvaf~ göril)me~r. !Bundan tedbir alınamadığından acentalann ar edebileceği sorulmuştur. tedirler. 

1? . e as ane 
0

. u_z r ır zularına boyun eğmek mecburiyeti . . . ' 
arnzıyı işgal edec_ek,_ ıkı tarafından .. a~- başka altı katlı hastanede asansör te. hasıl olmaktadır. İngıltereye 929_ da 1_5 mılyon ıı:ah'lt """ .. -------------...... 
falt 1 kt I ı 1 ri M dti sisatıi !\rnp(lacağt!n.dan hastane faali • "'-- 31 ı l d fa ı th yo geçece 1r. mar ş e u r .1- De . 11 U M '"d'" 

1
•• ... k UJ.l-acat ve mı Yon ı'!'& an z a ı a-

.. . 6 k .. . . . . . te ·~- .. .. bo 1m h t nızyo arı mum u ur ugu ço ld h ld - b it 7 ·ı ı· luğü bınanın at uzenne ınşası ışını yet 1ı1..en sansorun zu ası as a - .. h" 
1 

b 
1 

. h lled k lAt yapı ığı a e u ,, •ıe mı y<m ıra 
.. d ~- ed" y·;:, __ k h t el .. kül i t k kt H mu ım o an u mese evı a ere 'b" k b' "kta d"" '"şt'" 

etu etmerd ır. 'Ul\.:)e as an er lan muş vaz ye e so aca ır. a - ihracat ve ithalatımızın t;mamen ken- gı ı ço az ır mı ra uşmu ur. 5- 8- 939 
Ankara borsası 

arazisi mahdud şehirlerde yapılmakta- zırlanan proje bu bakımlardan malı • di vapurlarımızla yapıllmasına karar Hatta 937 senesinde bu memlekete ih- , __ A_,_ıı11_-_x_a_p_a_nış_ı_ıa_ı_ıa_n ______ -ı~: 
tur. İ:n~uld~ i~er 1~arğuaftad boş ar:- zur1u görülmektedir. vermiş, bu maksadla yeniden geniş racatıınız 9 milyon 768 bin lira iken ge- Ç E K L E R li 

-···.,._ 

r:i bu a mum 
0 

u n an, şe • p · t ı.:ı ed'l k ··~~h mikyasta tetkikat yaptırmagva lv1 "'la • çecrı yı? 4 milyon 942 bin l'irava inerek bir 1--------=--------1, 
rim!zde yapılacak hastanenin pavyon- ro3e, eşfü ı ece ' mu~ a~sıs rruştır. """i sene içinde bile yüzde e11i n"isbetinde bir Açıhf Kapanış 
hı hastane olmasının daha muvafık o- bir komisyon tarafından tetkik edHe • . azalış go"s-ı·~tı'r. Londra li.98 G.98 

Ilk olarak ecnebi memleketlere gi. L.:"Hıı ~ Nn _ Yo1' 126.675 l26.675 lacağı Oeri sürülmektedir. cektir. ~ 
8

.s
65 

s.
165 

Şehir iş teri: 

Evlerin bacalan sen~ iki defa 
temizlenecek 

Polisi•: 

Bir çocuk otomobil kazasında 
bacağından yaralandı 

Kaza belediyeleri hududlan dahi • Kınnbarac.ıyo~nda oturan 11 yaş 
lindeki evlerin bacalarını sahib1eri ta- lannda ;Mika(!, ltstiW,aı caddesinden 
rafından senede iki defa temizlemeğe "geçerken 541 No. 1ı ot.omobilin sad • 
mecbur tutacaklardır. mesine uğramış, bacağından yara 
Arabacılar, Hal arabacılanm şikiyet lanm~br. Şoför yakalanmıştıır. 

ettiler 

Arabacıİar dün Vil!yete müracaat Evvelki gece Taksim1e Yenimahal -
etmiş, Hal civarındaki arabacıların u- le arasında işliyen şoför Mehm-Odin i
Nlsüz hareket ıett00erln1 M'ldirmiş • .daresinde 3077 numaralı ot.obüs Har. 
lerdlr. VilAyet, HAl civarındaki ara • biyeden geçerken ant olarak önüne çı
bacılann durumunu tetk1k edecektir. kan ve Feriköyünde oturan 12 yaşla

Bir otobüs bir çocuğa çarptı 

MOteferrllı: 

Bir Wlcdiye tahsildan adliyeye 
verildi 

Bakıtköy be.Iedfye tahsil memuru 
Sadığın ihtflAsı görülmüş, tahkikat ev
rakı müddeiumumiliğe verilmiştir. 

VilAyet Parti idare heyeti reisliği 

İstanbul VilAyeti Parti idare heye
ti reisliğine Denizyollan Umum Mü • 
dürü İbrahim Kemal, sekretetliğe a .• 
vukat Faruk Dereli seçilmişlerdir. 

Beşwka1et Müsteşarı geldi 

Tedavi edilmek üzere Avrupaya gi. 
deoek olan BaşvekAlet mtlstefan Veh
bi tehriınize gelmdştir. 

F.mıaf muayene. ciiulanı almağa 
mecbur tutulacak 

rında Şevkete çarparak, sol omuz ke
miğini çatlatmıştır. 

Yaralı çocuk hastaneye ka1dırı1m~, 
suçlu şoför yakalanmıştır. 

Bir kamyon, bir börekçi çırağına 

çarptı 

Beşiktaşta Akaretlerde Hakkının bö 
rekçi dükkanında 9ırak 19 yaşlarında 
Murada, dün sabah Akaretlerden ge. 
çerken 3560 numaralı kamyon çarp • 
mıştır. Murad, yarası· ağır olduğun • 
dan, tedavi edilmek üzere Beyoğlu 
hastanesine kaldınlmı.ştır. 

Bir çocuk vapur dümenine ayağını 
kaptırdı 

Yalovadan Köprüye gelen Faik kap 
tanın idaresindeki Ada vapuru iske • 
leye yanaşmakta iken, yolcuların gir
mesi memnu olan dümen mahalline 

dip gelecek kadar büyük ve her tesi • Evvelce İngiltere memleketimizden 5 ?arı. 
6

•
66125 0

.
66125 satı havi kaç tane vapura ihtiyaç. ol - milyon liraya yakın tJftik, halı ve av de. MUAno 28.6925 28.5925 

duğu tesbit edilecektir. rdsi w gene bu miktarda .kuru Qzüm, in- ~n::4:.acım 67.4825 67 .4825 ,, 

Geçen yıl alınmış olan Bakır, Krom cir ve fındık ile mühim miktaroa kuşyf>- Berlln W.825 W.825 

ve Demir ş_il~pl~rinin. ma~en kömürü mi, arpa. kepek, nebatat tohumları, küs- Brüt.sel 2~:~~~: 2!:~~~~ 
nakliyatını ıyı bır şektlde ıdare etmek pe palamut ve afyon nlma'k.ta fdi. Atına u

6 
l.66 

te oldukları memnuniyetle görülmüş- ' Botyi. 
4

.8375 4.3375 
tür. Digv er ihracat maddelerimizjn de İçinde bulunduğutrruz yılın ilk beş ay· Praı 14 .o.!15 l,,

08
" 

Madrid " yabancı limanlara Türk bayrağı ta • lık istatistiklerinin tetkilti bu ticaretimi- Varfova 28.8425 23.8425 

şıyan vapUTlarla götürülmesi dçfn i . zin geçen yı'1a nazatan dahi ibfr hayli a- Budapefte 2'·-'525 24.41>21> 
,_ d'- o.eo15 0.9orı cab eden tedbirler alınacaktır. zalmış olduğunu gösterme-.ıde u.. Btıtreı 

Belgrad 2.8925 1.8925 İngiltcrenin memleketimiz için aç • FiThakika geçen yı1m ilk beş ayında Yotohama 84.62 84.62 
mış olduğu kredinin mühim bir k1Sm1- 1,885,000 Uralık ihracata mukalbi1 bu yı- 9t.okholm so.ıı5ıs so .515ıs 
nın buna sarfedilmesi düşünülmekte- lın ayni aylarında bu 1.647,000 liraya Aoııkova ~s.9o 2::1·90 

dir. düşmüştür. 
Gelecek ihracat mevsimine kadar ih- Bilhassa tütün, fındık, badem, kuru 

racatımızın bir kısmının kendi vapur. üzüm, küspe, palamut, krom, arpa, kuş
larımı1~a ~apıllmasına baş.lanabileoe • yemi, !kepek, bakla, pamuk tohumu, av 
ği kuvvetle tahmin edilmektedir. derisi gibi <Stedenbcri ihraç maddeleri o-

lan mallanmız fevkalfıdc ı>z ihraç edif
miştir. 

Buna mukabil evvelce 63 bin liralık o 

iSTİKRAZLAR 

Açılı~ Kapuıı 
Türk borcu I peşin. 

• • :n • 
• • I vadeli ·-

... 
.............................................................. Genel Kurmay 

Asbaşkanı dün 
Ankaradan geldi 

lan darı 108 bin liralık. 46 bin liralık olan Zonguldak Sulh Hukuk Daklmli,riııden: 
tiftik 762 btn liralık ve 20 bin liralık o- Zonguldak orman İdaresi Vekili Avukııt 
lan reytinyağı 184 bin liralık bir miktara ismaıı Fehml Sözen tarafından Kilimlide 

Gen.el Kurmay ~sbaşkanı General yükselerek, aradaki farkın daha çok mü- mukim Devlet Denıiryolları istasyon inşaat 
Asım Gündüz, dün sabah ekspresle hiın olmasını önlemiş, d:ıha doğrusu bu mütea.'hhldl İstan'bullu Hasan oğlu Kfunll a
Ankaradan şehrimize gelmi~ ve Hay. üç madde hemen hemen yegane ihTaca- ıeyhlne açılan orman tazminat bedelinden 
darpaşa istasyonunda askeri erkan ta- tımızı te§kil etmiştir. C12) llrn (20) kuruş alacak davasının cere· ı' 
rafından karşılanm~tır. General A • Bittabi ihracatın az oluşu ithalat ta yan etmekte olan duruşmnsındn mUddca. -
sun Gündüz bugünlerde Trakyaya gi. yapılamamasını inhç etmeh.-tedi'r. aleyh namına çıkarılan tebUğatta muma - ' 
derek manevra hazaailıkhrıru g6ıiien lleyhin inşaat işinin lhJ.ta.nuna. mebni gittiği 
geçirecektir. Yapılan tcladkler neticesinde müteka. ve adresinin maliım olmadığı c1heUe iade 

Genel Kurmay Başkanı Mareşal bi? ticaretin noksanlaşmaslna tesir eden edildiği nnla.şılınakla u:suUln tarifntı daire -
Fevzi Çakmak da Trakya manevrala. sebcbler tesbit ve ticareti eski seviyele- sinde illi.nen tebllğat ifasına ve duruşma •

1 rını takib etmek üzere bu hafta sonun rine y.ak1aştıracak sisteml~r ikamesine nın 12/9/939 saat ıo a tallklne karar verıı~ 
da Ankaradan şehrimize hareket ede- çalışılacaktır. mi.§ olduğundan yevmi mezkfttda mahke -

Mavnacı, motörcü, sandaloı ve ka • 
yıkçılardan üçte ikisinin rnuıayen~ cüz 
dansız oldukları görülmüştür. Beı0dı. 
ye zabıtası teftişler yaparak esnafı mu 
ayene cüzdanı almağa mecbur edecek
tir. 

cektir. Buğday ve un ucuzhyor meye gelmesı veya 1>ır vekil söndermesı, 
Yl\'ova yqJculaıindan ı1 O yıaş1arında 
Futlu adın<h bir çocuk girmiş, dümen 
zincirlerine sağ ayağını kaptırarak ya
ralanmıştır. Yaralı çocuk Şişli hasta- , 
nesine kaldırılmıştır. 

Askerlik işleri: 
Şubeye davet 

Yerll Emlnönll Askerlik Şubesinden: Ye
dek piyade te~en Hikmet oğlu Halll Ersö· 
zün şubemize müracaatı 1lft.n olunur. 

Bir hafta içinde piyasaya 3400 tonu gelmediği veya vekll göndermediği takdirde 
mütecaviz buğday geMiğinden, fiatlarrla hakkında.kl duruşmanın gıyn:ben cereyan e
umumiyetle bir düşüklük hP.şlamıştır. deceğl tebliğ makamına kalın olmak üzere 

• Bilhassa geçen yıllar sert 'Thakya buğ- ilft.n olunur. 939/501 

Deniz lşl11rl: 

İstfnye atelyelerlnde yeni tesisat 
yapılacak 

Devlet Denizyollan Umwn Müdü • 
rü İbrahim Kemal Baybora, dlin be • 
raberinde muavin Yusuf Ziya ve İda
renin ispektöıilerinderı Mustafa oldu
iu ha'.lde dün bir rornorkörle İdare • 
n1n havuz ve atelyelerini teftiş etmiş
tir. 

İriinye atıelyıelerinin vaziyetini göz 
den geçiren umum müdür, burada ba 
zı yeni tesisatın yapılmasına ihtiyaç 
olduğunu görmüştür. 

Bir adam laıvgacılan ayırırken 
yaralandı 

- Köprü dubalannda Mustafa ile Ö • 
mer arasında sandal yüzünden çıkan 
kavgay.ı ayırmağa teşebbüs eden ve 
Üsküdarda oturan Hasan, kavgacılar. 
dan Ömer tarafından çakı ile yaralan
mıştır. 

Bir su arabası bir kadına çarptı 

2·47 sicil numaralı araba sürücüsü 
SüleyJ;nan, su arabasile Veznecilerden 

geçerken Fatihte oturan Pembe adın
daki kadına çarpmış, yüzünden ve vü. 
cudünün diğer kısımlarından yaralan
masına sebeb olmuştur. Yaralı, teda
vi altına alınmış, suçlu yakalanmış • 
tır. 

Tırhan bugün ilk seferini yapacak 

Almanyadan en son olarak getiri • 
len :Mersin tipi wpurlardan Tırh:ın 
vapuru bugün nk seferini Trabzon hat aarif Vekaletinin bir tavzihi 
tına yapacaktır. Maarif Vekfüetlnden blldlrllmtştlr: 

Vapur, Hopaya kadar bütün iskele. <ıCemaı aıı.hlr, Bayan Leyl§. Refik başkn-
lere uğnyarak gidecektir. dm rollerinde olarak Anltnrıı Tiyatro mek

Kadık'ôy H.nlkevi'nde derslere 
başlamyor 

Kadık6y ;Baltev1nden: Rtyaztye, trarumca, 
tız!k 1kmAl lmWııınlan deniler1ne bal.ılan -
llll§tır. Kaydolanlıınn d.eı1lınl BalkeY1ne mQ 
raca0ıiJ.er1. 

tebi genç elemanlarlle müstesna temsille -
rıne b:ı.şlıyor.11 ıooreıı bir llft.n gazetelerimiz
de görülmüştür. 

Vckllllğtmize bağlı bir san'a.t müessesesi 
olan Ankara Devlet Konservntuarı tiyatro 
§u.'beslnln gerek adı, gerekse manevi Qab.si
yeti bu nıınıa fena lbk wrette tstlsme.r e -
dllmcktedir. 

Tiyatro mektebi t.aıebelerinln 6&rli ge9en 
tiyatro VupU ile alAkalart fQktur. 

dayları üzerine dış plyasnlardan.. wktt- ............................................................. . 

---... ···-·-.. ··-······-·················___.. ..... 
Veni neşriyat ) 

bulan talebler bu sene henüz yapılmış, r-

bu sebeb1e fiat düşüklüğü bu cins buğ· 
daylarda 30 parayı bulmuştur. Son Posta ı . 

' 

'======:::::ıı=============~::::======:=t'' Kolny yemek kitabı - Fatma Fuad Gücü- Diğer lal'aftan Trakya ve Anadolunun Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk ıazete.sı 1' yener'ln ldtaıbı, gördüğü raibet üzerine al -
tıneı defa ve yeni ll!welerJe tekrar basıl - yakın mıntaikalarından un mevrudatı da Ycrebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
mıştır. Her ev kadınına ıazundır. devam etmekte ve bunların da 72 kilo- t S T A N B U L 

Deniz - Türk Ticaret ve Makinistler Ce- luk beher çuvalmda 10. J 5 lku~luk bir &.---------------. 
miyetl tarafından çıka:-ılan bu me.slekt mec- ucuzluk görülmektedir. Gazetemizde çıkan yazı ve il 
mucının 50 inci s~ısı olgun münderccatıa resimlerin bütün hakları 
intişar etmiştir. Önümüzdeki haftalar wıfında bunutı mahfuz ve gazetemize alddir. ............................. ........................... bir miktar daha artacağı ''e elanek fiat-

h~~a LALE' de larına da tesir eaeceği l'C:.,·1€.nmektedir 
NaT'k komisyonu yarın toplanarak vazı· 

1 - Yakan Buseler y.e-tı tetkik edecektir. 

TiNO ROSSi 
Viviane Romence ve Micbel Simon 

2- KARA ALAY 
HUMPHERRY BOGGART.

ANN SHERiDAN 

3 · Yeni Metro - Jurnal 
Bugün ao.at l 1 ve 1 de tenzillitlı mlltıneler 

Yaz fintları: 20 • 25 - SU kuruş 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gençdur 

ve arkadaşları 
6 A~atoıı Pazar 2'1indilı 
Üılcüdar lngirah bahç111lndc 

KANL GECE 
RaÜ Hiıah~eCüm\töt chüio 

ipek satışları devam ediyor 
Yaş koza satışları 'l·raky:ı, Bursa ve A

dapazannda devam etme'kle beraber 
müstahsil malının kısmı azamını satmış, 
bu sebeble satıs•u Hk günlere naz.aran 
azalmıştır. • 

Buna muıkabil kuru k:ozn satı§ları bnş· 
lamış ve piyasa kilosu 235.?.40 kuruştan 
açılmıştır. 

İpek fiat'l:arı da 950-1050 kuruş anunn
dadır. Bu :fi.atlar ihracat için müsaid ol
madığından. alıcılar yerli fobr±kalardır. 

Çekyaya 120 ton yapak satıldı 
İzmirden alman haberlere göre yapak 

satıfl,mıı bal'Bl"etle devaın etmektedir. 

ABONE FıATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 ...... 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuru§tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cev.ab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi zımdır. ................................................. 
f Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
1 • 

l• Telgraf : Son Posta : 
• Telefon : 20203 ) 
\, .............................................. - ... 



6 Ağustos 

Elizığ Halkevini n 
faaliyeti arttırılıyor 

l<öycülük komitesinin Sürsürü köyüne yapbğı 
gezide köylülere ilaç verildi ve üç veremli 

vatandaş hastaneye yatınldı 

IIalkevi köycülük 1<:omitesi azaları Sürsü:rü köylüleri at'aStnda 

Elazığdan yazılıyor: Halkevi çalış - verrim ailesi ocağından ayrılarak hasta
~.alarına yeni bir hız verilmiştir. Bu - neye yatırılmıwtır. Gene böbrekle:-inden 
gun komiteler canlı bir hareket halin. rahatsız bulunan diler bir vatandaiın 

SON POSTA 

Uşak - Gediz yolunda 
bir otobus devrildi, 
1 ölU, 28 yarah var 

Uşak - Evvelki giln Gediz - Uşak 
ıosesi üzerinde ve Uşaka beş kilometre 
mesafede $9ğütlüçeşme ınevkıinde feci 
bir otobüs kazası olmuştor. 

Burada yapılacak bir düğüne iştirak 
·etmek üzere Gedizdeıı otobüsle gelmek
te olan ve içlerinde çocuklar da bulunan 
otuz iki kişiden yirmi sekizi otobüsün 
devrilip yuvarlanması neticesi ağır ve 
hafif olmak üzere yaralanmı~ ve bir ki
§İ de ölmüştür. 

Hadise. bu kazadan kurtulan yolcu:ar
dan biri tarafından haber verilmiş bunun 
üzerine vak'a mahalline derha! sıhht im
dad otomobili ve sıhhat memurları gön
derilmiş, müddeiumumi ile hükfur.et ta
bibi yerinde meseleye vaziyet eylem.iş -
Ierdir. 

Yıaralılar derhal memleket hastahane
sine nakledilmi§lerdir. Bu feci vak'a şeh
rimizde büyük bir teessür ile karşılan -
mıştır. 

l'Jllle suyu tesisatı 
ilerliyor d~dir. Bu mektubumda yalnız iki ko - tedavisi için tedbirler alınmıştır. 

l'nıtenin çalışmalarından kısaca bahset- , Köyde temizlik işinin ehemmiyeti göz Tokad (Husust) - Husust Muhase • 
l'nek istiyorum. önünde tutularak süprüntillerin münasib benın yardımı ve Belediyeler banka -
. Bugün bütün Halkevleri köycülük yerlere nakli, evın çevresinin temiz tu- sının yaptığı 150 bin liralık ikraz ile 
ışlerine en geniş ölçüde faaliyet sahası tulması en ba§ta gelen bir iş olduğu an- geçıen yıl ihale edilmiş olan içme su
nyırrnıştır. Köy kalkınmasında bu ko- !atılmıştır. Bunlardan başka köy civarın- yu tesisatının 11 700 ldisur metrelik 
l'nitenin büyük yardımları olacaktır. daki bataklıklann kurutulması için ted- ~ale kısmı borularının ferşiyatı biti -
};'akat bu y d .. b t . 1. birler alınmıştır. Bu husus hakkında vi- rilmtştir 
1 ar ımm mus e ve verım ı o- . 
abihnesi planlı çalışmağa bağlıdır. Plfln- !Ayetle sıkı temas muhafaza edilecektir. Beybağında bulunanı su deposu da 
~· gelişi güzel köycülük, sıkıntı ve ü- Ayrıca üzüm bağlarında hükilm 5Üren ikmal edilerek şehir dahili boru fer • 
ıtintüden başka bir netice vermez. İşte hastalıklarla mücadele etmek üzere zi- şiyatına devam edilmektedir. Beyba -
hunu gözönünde tutan Halkevi köycüHik raat dairesi nezdinde teşebbüste bulu - ğından itibaren dar ve meyilli ve ba -
kornıtesi bir plan hazırlamıştır. Bu plô.na nulm~tur. zan da kayalıklara tesadüf eden so -
göre ınerk k b' k.. .. .. Sürsürü ıroyü bir iki yıl içinde modern kaklardan geçmekte olan birinci ana 
~Öy" eze ya tn ır oyu numune b" k'' h ı· l ktir n·~ k""'l i boru ferşiyatı, kor karargfıhının arka-

u olarak seçmiştir. Bütün faalivet ve ır oy a ıne ~e ece • ı 5er VJ er - k d . . . 
(!n · · · · . . d lL. 1 " k f d sına a ar gelmıştır. 

erJısıni bu köy üzerind, teksif eyle _ mızın e •uu can ı orne ten ay alanaca - v • • • 

Ilı.ek . . · - .. Aşagıdakı caddelerde genışlık dola-
azmındedır Birkrt" gu··n evvel ko- ğına şuphe yoktur. -'l b i le . b' d h k l 

ltıite az .. .: .. .. -~ . . . yı;;ı e u ş rın ıraz a a o ay ve 
~ ası Sursuru koyune gıtm1ştır. A- Ha1k dcrsaneleri ve kurslar komitesi süratli yapılacağı tabmin edilmekte -
asından bir doıdor hastaları muayene- Bu komite orta. okıılda ikmale kalan dir. İki ay kadar az bir zaman içlındE 
:e~ ~eçirmiş, reçetelerini yazmış, dönüş- birinci, ikinci, üçüncü su).ıf çocukları için Tokad, içme suyuna kavuşmuş ola -
Set ılaçlan da yaptırarak göndermiştir. )turslar aÇIIU§ ve faaliyete geçmiftir. caktır. 
~l ~ahlara. kinin . dağıhlmış ve bunun u- Bundan başka her hanede okuma ve yaz
ce~ daıreısınde aımmasının fayda vere- ma bilmiyenler için dersane açmak kara-
~ anlatılmıştır. rını almıştır. Ticari muhasebe için de 

t::ı..,,, Undan başka üç çocuklu bır müte- bir kurs açmağa te~bbils etmiştir. 

Parti luf Pttisinin Kocaelideki 
tetkikleri 

("' Tekirdağ azat obaları açıldı 
İzmit (liususi) - Parti Müfettişi 

) 
Samsun M"eh'usu Zühtü Durukan Hen 
dek, Akyazı, Kandıra, Adapazarı, Göl-
cük kazalannda bir tefti, ve tetkik se
yahati yapmağa başlaml.'itır. Müfettiş, 
viUyetin bütiln mıntakalarını geze • 
cekttr. 

Nazilli çarşısmda bir hırsızlık 

Sayfa S 

Tuz hazinesi Koçhisarda 
eski eserler bulunuyor 

Şimdiye kadar esaslı bir hafriyat yapılmıyan höyük
lerde eski devirlere aid birçok eserlere rastlanıyor 

Koçhisar (Hususi) - Koçhisar ka -
zası dünyanın en büyük ve tükenmez 
bir tuz hazinesi olan maruf tuz gölü • 
nün kenarındadır. 97 köy ve 43.000 
nüfusu vardır. Tuz gölü 1100 kilomet
re mürabbaı sathındadır. Temmuz a -
yından itibaren tuz kamilen donar. Bir 
metre murabbaı yerinden vasati 85 ki
lo tuz alınır. Bir ton tuzun istihsal mas 
rafı 40 kuruştur. Bu gölün tuzundan 
Memleketimiz dahilindeki sarfiyatı 35 J 
milyon kilodan ibarettir. 

Koçhisar kazasının topraklan da 
münbittir. Hemen Ankara, Konya, Ak. 
saray ve Kırşehir zahire borsalannın 
mühim bir kısmı buğday ihtiyacını da 
bu kazanın istihsalatı ziraiyesi karşı -
lamaktadır. 

Koçhis<lrda Selçuk asarından Alaet
tin camisi olduğu gibi mülhakatında da 
pek çok höyükler vardır. Bu höyük -
lerin bazılarından halk, eski devirlere 
aid kitabeli mezar taşlan, lAhidler ve 
saire de bulmuşlardır. Bu höyüklerde 
şimdiye kadar esaslı hafriyat yapılma. 
mıştır. 

Son zamanda Bergama kaymakam -
lığına naklen tayin olunduğu istihbar 
olunan çok çalışkan ve değerli idare 

Höyüklerden çıkarılan eserlerden biri 

Amirlerimizden kaymakam Bay Şev • 
ket Kancan, iki buçuk senelik kazada
ki memuriyetinde kıymetli rnesaisile 
kasabanın tamamen denecek ooec~. 
çehre.sini değiştirmeğe ve güzelleştir -
meğe muvaffak olmuştur. 

C Samsun lisesi kampı bitti ) ----.----:. __ 

- -
Samsun (Hususi) - Samsun_ lis~~ j ğerli sübaylarımızdan binbaşı Bay ~ 

kampı bu sene, geçen_ ~efa oldu~ gıbı sım Akıncının nezaretinde yapılaın ba, 
Kavak sırtlarında dcgıl, fakat lise bt- zı harekAtı, uzaktan seyretmek fırsa -
nasının yanında~i ~ah~da açıldı. ~e tını buldum. Gençlerin şimdiden mü· 
~ldu. Gen~ lıselilerın, askerlığin kemmel bir asker olarak yetiştirilmesi 
bütün ze~klenni tatacakları kamp ha- hususunda sarfedilen gayretler cidden 
yatına gırerk:n v~ bunu ya~rken iyi bir netice vermiştir. Bu rene, mü. 
duydukları neşe tavsıf edilemıyecek teaddid yürüyüşler yapılın ş 1. 1 .• 

d b.. ··kt·• B ·· kı ı ve ıse ı 
ka ar uyu u. eş .~ze ya n_ tale - lerin yorgunluk alameti göstermeksi -
be, b~ sene ka:np~ ıştı~k . edıyordu. zin ibraz ettikleri kabiliyet amirleri -
Talırnlerde hıç bır eksıklık olmama- nin takdirini mucib olmuştur. Resim

sı için hepsi de mükemmel bir şekilde de valimizi genç liselilerin muallim _ 
techiz edilmiş bulunuyordu. Çok de - lerile görüşürken göstermektedir. 

Nazilli (Htsusn - Geçen geoe u - Ereglide göçmen kampı Adana Vakıflar mUc'UrUnUn 
zunçarşıda bir hırsızlık vak'ası olmuş, h 1 

le l'~k.ircıag~ (H ') B"'l ·ı" t ~ ususı - o ge vı aye -
C>balaıı. ~er sene açılmakta olan Azat 

l'eki d ~ ~ne de açılmıştır. 
~U: ag vılayetinin Mürefte, Çer -
oU.Jt k eUi.rn, İnecik nahiyelerinde ço
leçen a~Pları açılmış ve bu kamplara 
ltıı.ştı.r. Yı lardan daha fazla çocuk alın. 

İki ay devam edecek olan bu çocuk 
kampları cılız, zayıf çocukların kilo al 

masına ve sıhhatlerinin düzelmesine 

saatçi Bay Nuri Göztürkün mağazası azır anıyor beyanatl 
soyulmuştur. Zabıtanın yaptığı tahki- Çorlu (Hususi) - Her yıl olduğu gi. Adana (Hususi) - Adana Vakıflar 
kata göre beton yapııı bu mağazaya bl bu yıl da Trakyaya yerleştirilecek Müdi.ırü Ankaradan dönmüştür. Va _ 
üst kattaki arka pencerenin demir par göçmenler Marmara Ereğlisinde kara- kıflar idaresinin girişeceği büyük iş • 
makhkları sökülmek surefüe girilmiş- ya çıkacaklardır. Göçmenlerin mahal- ler hakkında müdür şu izahatı verdi: 
tir. Saat, gramofon, radyo, velospit, 1i müretteblerme gidinceye kadar is - - «Ankaraya umum müdürlüğün 
ve elektrik malzemesi gibi eşya satı - t' :ahatlerini temin için kurulan kamp, davtei üzerine gitmiştim. Memleketın 
lan büyük mağazadan yalnız yirmi bu sene deniz, hava ve suyundan da im.-rına hizmet edecek bir çok işler ü
kadar ceb ve kol saati ve açık bulunan faydalanmaları için, deniz kenannda zerinde umum müdürlükle mutabık 
çekmecedeki yüz elli lira kadar para tutulmuş ve çadırlar deniz kenarına k~ldık. Ön planda 90.000 lira sarfiyle 
alınmıştır. Kasa zorlanmışsa da açıla. kurulrnağa başlann:ııştır. İskan me • vucude gelecek iki apartıman vardır. 
mamıstır Çarşı ortalarındaki bu hır - murlarmın 11€Z3r~tılnde .. tamamlanma- İnşa -edilecek ikinci halin pl3.nları he-

1 k ·b ..... k teessür uyandırmıştır. sına çalışıl~n bu ış er goçmen sevk a- nüz İstanbuldan gelmedi. Cklir gelmez 
vesile olacaktır. sız ı uyu . . .. . .. miri Remzı Canaslan tarafından da 

Polis hırsızların ızı uzerındedir. Şup k k k t l d'l kt d' inşaata başlanacaktır. Hükumet bina -
G .. d a·- · · y ı ·· . sı , sı on ro e ı me e ır. on er ıgım resım ay agume ve he edilen kimselerın sorguları yapıl • sı yanında ayrıca dört apartımanla bir 

Çerkesmüsellimde açılan kampt!l ço - maktadır. Henüz çalınan eşya buluna. E . t . d ... de Vakıflar idaresi büro binası inşa e-
cukları bir arada gös~riyor. mamıştır. rzmcan ve erıner mU UrlUgU deceğiz. Orozdibak meydanında ayrı • 

---............ ._ ________ ~:;,:;,:::.:_::,,,,:,::~::::,:::,.:~---ıc::::ıı==~~=========---====--== Erzincan (Hususi) - Vilayet vete. ca büyük bir ticarethaneler binası in -

Pazar C la Hasan Bev Diyor ki: riner müdürü Abdurrahman Eroğlu şa edilecektir. Bu binaların inşaatı bu 

- lia d~n bi . san Bey gazete!cr-
rtnde göı di.ıın •• 

. . . Akıl hastanesindeki 
· hastalarcıan bir kısmını .•• 

... Dışarı salıvermiiler .• 
Neden acaba"! •• 

Hasan Bey - İçerideki
. lerle dı~arıdakiler arasın -
· da fark kalmadı da ondan! 

Sivas veteriner müdürHiğüne, Giresun gürı 1~ .. Mo 0k.,iltnı~vo konarakhr 
merkez baytarı Nahid Altan da Erzin- •· 
can veteriner müdüı,1üğüne tayin e • 
dilmişlcrdir. Abdurrahman Sivasa u • 
ğurlanmış yeni veteriner müdürü de 
Erzincana gelerek vazifesine başla _ 
mı.ştır. 

Erzincanda sıcaklar 
Erzincan (Hususi) - Erzincanda her 

yıldan daha fazla stcaklar hüküm sür. 
mekredir. Gölgede hararet 36 yı bul -
makta ve bunaltıcı bir sıcaklık şehri 

kavurmaktadır. 
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YAZ VE SÜNÖR 
r. lnsanlar yaz meıvsiminde başka şapkasile önüne otursun şapkası yü • 
mevsimlerde olduklarından daha si • zünden sahneyi göremiyesin.. Sinirle-

\ nirlicllrler. nir misin, sinirlenmez misin? Vapura 
Diyen doktor dostuma baktım: giriyorum. Bu kadın da yanın sıra yü 
_ Buna emin misin? rüyor. İskeleden vapura uzatılmış tah-
- Evet! tadan beraber geçmenize imkan yok-
- Sebeb ne? tur. Çünkü şapkas1Jı1n kenartarmdan 

S kl Yer kalmaz. Vapurda çıkarıp portba .. - ıca ar .. 
- Evet amma bilavasıta değil, bilva gaja koyduğunu farzedelim. Portba -
t gaJ· da çok fazla VPr kaplıyacağı içlıı sı a... .; -
Doktor dostum, söıümün mmmsınıı senin şapkan elinde kalır, gel de si • 

anlıyamaml§tı; mis<ilarle izah etmek nirlenme. Hele tıe1e ayaklarına bak. 
\cab edecekti. Çorabı yok, üstelik delikli pabuç giy. 

Beyaz elbiseli bir adamı gösterdim: miş, karşısınlda oturan1ara ayakılanı • 
_ Şuna bir bak! nın parmaklarını seyrettirecek.. Sinir-
- Beyaz elbiseli! lenmiyebilirsen bravo sana! 
- Evet, hava sıcak olduğu için bu Bu sırada koluma biri çarptı: 

elbf:5eyi giymiş.. Dikkat edersen ıne - Bu da cabası? Koluma çarpıyor .. 
'kadar sinirli olduğunun farkına va • Sebeb gözü:ndekt simsiyah gözlük 
rırsın. Yanından elinde teneke bulu - dünyayı gördüğü yok. İleride yürü .. 
nan biri geçti. Beyaz elbiseli, sürün • yen birine de çarptı. O da arkasından 
dü mü? diye koluna bakıyor. Tram • sinirli sinirli bakıyor. . 
vay durağı-nda durdu. Tramvaya bine- Doktor dostum ses çıkarmadan dı~ 
cek galiba. İşte tramvaya giriyor. Ka- liyordu. 
pıya sürtünmemek için ne kadar ti • - Çok sı-cak, dedi, 'Seninle birer şer .. 
tiz hareket ediyor. İşte sürtündü. Ko- bet içsek! 

SON POSTA 

Samsun lisesi 
gençlerinin Ebedi 
Şefe tazimleri 

Ağustos 6 

Altın bilezik ayan davasına dün 
ceza mahkemesinde bakıldı 

Dün dinlenen şahidler bileziklere sahte damga vurul· 
duğunun darbhaneye ihbar edildiğini bildirdiler 

Bir müddet evvel kuyumcu Kamil alakadar suçlulardan mevkuf ve gay· 
Tatara aid ~ Darbhaneye ayarlan - rimev\kuf dlıın'lara tebliğ ettirilmiş • 
ınak, ve taayyün edecek dereceye gö- tir. 
re de damgalanmak üzere getirilen Yusuf Ziya Önişle, muavin Tahiı 
altın bilezikıleri vasfından daha yük - Kevkebin cürüm vasıflarına göre ha • 
sek ayarlarda damgalamak suretile va- re'ketlerine uygun göri!Jen maddeller, 
zifei memuresini suiistimalden suçlu 205, 240 ve 339 dur. 339. uncu mad • 
Mehmed ve düşük ayarlı bilezikleri denin temas ettiği fasıl resmi evrah"ia 

Samsun (Hususi) - Kamp devresini bu suretle satışa çıkaran Kfunil Ta - sahtekarlık okluğundan son tahkikatın 
bitiren ve bu münasebetle Atatürk anıtı tar haklarındaki muhakemeye, dün as. ağırceza mahkemesinde açılması muh 
- - d bir tören yapan lise gençlerinin liye 4 üncü cezada bakılmıştır. Bu du- temeldir. 
onun e d .. .. .aa'h d t ta · 
askerlikteki intizam1arı herkesin takdir ruşma a curmum"'" . .,. .. u zap mı nzım Diğer suçluların, alaka derecelerine 

. . . . ~ r k _ edıenllerden Darbham.e murakıbı Feh- göre cezalandırılmaları fistenmekte .. 
ve ütiharını celbetmiştır. Deger ı u mi dinleruniş ve şu ifadede bulunmuş- dir. 
mandanları binbaşı Asım Akıncının ku- tur: İddianamede sözü geçen maddelerin 
mandası altında çok muntazam bir kıt'a c- Müdiriyetimize Kamil Tatara a- ceza kanunundaki metni şudur: 

tunda simsiyah bir 1 ~~! Şimdi ne ya. Şerbet~intn dü1tkA:nıne. doğru yü 
pacak? .. Daha elbisenin yıkanma ütü- rüdük. 
lenme parasını bugün verdi. Haydi o - Bize iki şerbet! 

:halinde liseden Atatürk önüne gelen Ji- id bileziklere yanlış Ayar vurulmak • Madde: 205 _ Bir kimse Türkiye 
- seliler, Ebedi Şefe tazim nişanesi olarak ta olduğu ihbar e~lmiş. ~üdür Bana devleti hesabına olarak a:1ınağa veya 

bir çelenk koy.mu~lardır. Merasımde va- mahrem. olarak emır verdı ... LAzır:ı ~e- satmağa, yahud yapmağa memur ol .. 
. . b 1 d" . . len tertıbatı aldırdım. O gun Kamıle dugu- her nevi e<=anın alım ve'l.'a satı .. 

neyse; evde karısr, gene elbic;eni kir- Şerbetçi bir kova kapağını açtı. E -
}etmişsin; gün aşırı elbise yıkatmak, line iki bardak aldr. Kovaya daldırdı .. 
litliletmek parası mı vereceğiz? diye ğı kepçeden şerbet1eri bardaklara dol .. 
çıkıştığı 7,aman kızılca kıyamet kop - dururken bir kısmı da dışarı akııyor, 
mıyacak mı? elinden süzüldükten sonra tekrar ko-

Doktor dostum başka bir tarafa ba- vava dökülüyordu: 
kıyordu. Ben de baktım.. Kbnarları .::.._ Bu da cabanın cabası! İnsanı sı -
çok geniş bir şapka giymiş bir kadın caklardan ziyade sıcaklar yüzün • 
geçiyordu. den ortaya çıkan eşya ve hadi • 
, - İşte, dedim, gene insanları sinir- sat sinirlendiriyor. 
lendirecek bir hadise.. Bu kadın çal- ,...--, / ı 
gılı, varyıeteli bir bahçede koskoca · J «111ıe/; ::;L+u!uJİ. 

C Bunlan bi iyor mu idiniz?~ 
Doksan beş yıl ayni evde 

yaşayan ·kadın 

Fronsada yapılan bir istatistikten son-

ra yaş ve ev rekorunu hır Frans:z KÖY -

lüsfi kazannuştır. Fransada Yonne vila -
yetine tabi Ferle Loupiere köyünde yaşa-

j Dünyanın en uzun bıyıklı adamı 
( kimdir? 

Dünyada en u -
zur. bıyığa sahib 
olan Hindistanda 
s :ngapurda yaşa

makta olan Ab • 
dullah adında bir 
köylüdür. Bıyı -
ğının bir ucundan 
diğer ucuna kadar tam b •r buçuk met -
relik mesafe bulunmaktadır. 

* Dunranın en uzun sakalı kimde? 
Dünyada en u -

zun saka! kimde -

u komutan, valı muavım, e e ıye reısı, "d b"l ·kl ıd· G t" • ld - "" " 
~erl ve sivil erk~n ve binlerce yurddaş ab~l "kı lezrdı er ~~ ı. eldırmkış ot hul~l mında ve pahasında ve miktarmda ve 

. .. . . ı ezı e en numune a ı ve a ı e yapmasında fesad karıstırarak her ne 
bulunmakta idi. Gençlerın soylcdıklerı gönderdik. Analize raporunu mütea - suretle olursa olsun İrtikab eylerse, 
ateşli hitabeleri müteaklb resmi geçid kı~ ~çlu Me~edin üstünü bizzat beş seneden aşağı olmamak üzere mu 
çok güzel olm~ ve sürekli alkışlanmıştır. mudur_ aradı. Bırşey bu!amadı. Fakat vakkat ağır hapis cezasile cezalandın· 
Resmimiz komutfm binbaşı Asım Akıncı- oturdu~. yerin. altmda~ ~aınak mu~- lır. Ve üç seneden 1 O seneye kadar 
nm liselilerle birliket Atatürk heykeline yene edılınce hır meşin ~çmde 600 mıl rütbe ve memuriyetten mahrumiyet 

. . .. kt _ gram toz altın zuhur ettı. Bu altınla • cezası dahi hükmolunur. 
tazım çelengı koymalarını gosterme e rın o 7.amanki rayice göre kıymeti 120 h ı-
d. ku Madde: 240 - Kanunda yazılı a 
ır. ruştur. h ı l ı 

Bir metre boyunda ve 
!JO yaşında bir cüce 

. ,. lerden başka er ne suret e o ursa o -
Kıymeti ne olursa olsun, bızde mer ı "f . . · · t" al eden memur . .. . . sun vazı esını suııs ım 

usul ve nızama gore parmaklık ıçınde d . ·· 3 d n 3 seneve ka .. erecesıne gore ay a .. 
böyle altın kırıntıllan bu1urunuş ol • d h 1 c tahf"f edecek . ar apso unur. ezayı ı 

ması şayanı muahazedır. bebl · ·· d .. h linde bir avdan 
G . . d b k b"l . t· se enn vucu u a 

erçı ış esnasın a u a ı serpın ı- lm k ·· h p"s ve 30 lira .. 
1 b ..l.~-::l bT F k az o ama urere a ı 
er şuraya uraya uul'O.u e ı ı~. a at dan 100 liraya kadar ağır cezavi nak· 

derhal bunları toplamak ve bıze tev - d •. 1 1 d 1 herh"lde mu·· • 
• w ı ı e ceza an ırı ır ve ... 

di etmek mecburıyeti vardır. Dege - bb d kkaten memun· .. . . e e en veya muva 
rınden fazla damga vurmak meselesı- tt h a·1· r ve en ma rum e ı ır. 

ne ge ınce: w Madde: 339 - Bir memur memuri· 
Bu hususta kat'i birşey söyliye • 

1 
mem. Çünkil, damga vurmağa me _ vetini icrada tamamen veya kısmen 

sahte bir varaka tanzim eder ,·eva ha .. mur suçlu Mehmed, tahlil raporundan 
sonra damgalıyacağı masnuatın ayar kiki bir varakayı takvid ve tahrif ey-

i ler ve bundan dolavı umumi veya bu-derecesi~e göre, gelir bizden damgayı v • 

alır ve bu hareketi de tarafımızdan susi bir mazeret tevlid edebilirse iıç 
1 kontrol edntr. senedlen 1 O seneye kadar af}r hapis 

cezasına mahkfun olur. Eğer isbu ev • 
Bu itibarla suçlunun leh ve aley - rak sahteliği isbat et~ilmedikçe mute .. 1 

hinde mütalea beyan edemem.> de 
• ber olan evrak kabilinden ise aeır ha· 

miştir. . 5 ed 12 k dar 1 M .. dd · t ah'd 'l':'t h . 1 b pıs cezası sen en seneye a u eıumurnı ş ı .re mın n u T 

1 
husustaki kanaatlerini sarahaten söy. verı ır. . 
lemesini taleb etti. Bu cihet sorulduk- Evrakın musaddak suretlerı kanu .. 

makta olan Madam A1e~andrine Doln a
dında bir köylü kadını geçenlerde yüz 

yaşını idrak eylemi.ştı". Bu birinci re -

kordur. İkincisi de aynı evde doksan beş 

1 ta: nen zayi olan asılları makamına ka" 
d:r. biliyor musu- I c- İnsanların başına suiniyetle ol • im olmak lazım geldiği takdirde mez· 
nuz?.. Düşünüp ~ mıyarak da bir kaza gelmek ihtimali 'kur suretleri hakkında asılları gibj 
durmayınız. söy - n vardır. Fakat parmaklığın içinde al - muamele olunur. 
liyeyim: ~ tın tozlarının bulunmuş olması ]ehin. ------------

En uzun sakallı Bigadiç, (Hususi) - Bigadiç pazarının deki kanaatlerimi tezelzüle uğratıyor> lzmitte dUkkAnlar 7 de sene yaşamasıdır. 

95 sene ayni evde yaşamak herkese na-
adam Japonyada bulunan Naci:'o Kato a- müda'Vimlarinden olan cüce Abdullah cevabını vermiştir. kapanıyor 
dında 72 yaşındaki ihtiyardır. Sakalı tam k . 

burada herkes tarafından sevilir. Saf ol- Mura ıhı mtiteakıb damga memuru sib 1 ? 1.97 metre uzunluğundadı.r. İ İ · B 1 d" e 
n•••~-~~-~-~: ............................................................................................... _ ........ _ duğu kadar munis ol·~ Abdullah babası- Kamikl bşahFidhol?rak dinlen:niştir. O da zmit (H~sus~) k- zm

1 
ıt e e ıy t 

Okuyucularıma 

Cevaplarım 
Bay cG. R. İ.> ye: 
- Hadiseyi peK iyi anlayamadığı

mı itiraf ederim: Bu aileden kızlarını 
~ze verip venniyeceklerıni anlamak 
istediniz, muvafık netice aldınız, fa -
kat bir gün rlört arkadaş kızın otur -
duğu eve civar bir evde buluşarak de 
reden tepeden konuşmuştunuz, kızın 

ailesi bu toplantıdan haberdar olunca 
fikrini değiştirmiş, bu defa kızı size 
vermemesi muhtemeldir. Anlayama -
dlln doğrusu, bahsettiğiniz toplantıda 
kız ailesi tarafından fena görülecek ne 
vardı? 

Meselenin esasına gelince: Kızla a
ranızda muhit farkı vardır. Herhalde 
tahsil farkı da çok olacaktır. Anlaş -
manın güç olacağını tahmin ederim. 
İzdivaca tekaddüm eden hadiseden de 
belli. 

* Ankarada oturan Bay cK. K., belki 
de evlenme :nkeü için hazırlanıış ol -

duğu mektubu yollamış. Diyor ki: 
- Kadınların erkek!ere, erkeklerin 

de kadınlara savurdukları ithamlarla 
açılan münakaşanın gittikçe genişle -
mekte olduğunu görüyorum. Bence 
bekar erkekler ne söyleseler haklıdır
for. Çünkü kız!nrımızla evlenmek giiç 
le.ştikçe güçle~miştir. Sebebi mey -
danda: 

Bir orta halli memur bır kızla ev -
lense aldığı maaş onun fantezi giyini
§ine güç yeter. Halbuk; iş giyınmek -
le. hatta geçimle bitmez. Bu akşıtm 
sinemaya, yaruı akşam gezmeye gi -
delim teklifi arkadan muhakkak ge -
lecektir. Erkete bunu dinlerse bütçesı 
harab olacak, dinlemezse kavga çıka
caktır. 

Bu vaziyette nasıl evlenilebilir, so -
rarım size?. 

Dedim ya, hu mektub yolunu şaşı-

. rarak bana gelmiştir. Ve ankete, cep
he alarak iştirak etmek niyetinde ol -
madığım için çaresiz cevabs:z kala -
caktır. 

TEY7.E 

,,., mura ı e mınin anlattıgı tarzda ha meclisi verdigi bır arar a akşam saa 
nın adının Ahmed ve yaşının 30 olduğu- discyi tesbit ettikten sonra; KAmil Ta- 7 den sonra bütün dükkan ve mağaza; 
nu söylemektedir. Boyu bir metredir. tarla suçlu Mehmedin daire dahilinde lan kapatmağa başlamıştır. 
Parmakları patlıcan kadar kalın, sakal temas etme imkanlarına malik olma • 
ve bıyıktan mahrum. ayni zamanda be- dıklarını, beyan etmiştir. 
kardır. Diğ'er ş.ıhidlerin dJınlenmeleri ıçıın 

Evlenmek isteyip istemPdiğini sordum: muhakeme başka bir güne bırakılmış
- Bana da gele:ı bir kadın veya kız tır. 

eden bir Sative yolsuzluiju idflianamesi bulunur mu? manasını ifade 
gülüşle mukabele etti. suç1ulara tebliğ edildi 

E1Azıg orman mUdUrU 
Erzincan da 

Erzincan (Hususi) - Elazığ orma!l 
müdürü Emin, mıntakası dahilindeki 
bulunan Erzincan orman işlerini tet • 
kik ve teftiş etmek üzere buraya gel;. 

Abdullah en çok kahve ve sigaradan Satiye yolsuzluğu tahkikatı hakkın- miştir. Buradaki işlerini bitirdikten 
hoşlanmaktadır. da tanzim olunan iddianameler dün sonra Eiazığa dönecektir. 
·----···········---··--------·---·--· ---·· ······························ . ....__······--···-··----···--· .... ···· .. ·--------
ı_s_a_c_a_k_s_ı z_ı_n __ m_a_s_k_a_r_a_ı_ı k_la_n_: ___________ K_a_g_ıd_ş_iş_i_I 
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SON POSTA 
Sayfa 1 

~ Ağustos C:: ÇOCUK TERBİYESİ :=:J 

uassasiueı deuresi 
.CGONCN ADAMLAR&~ 

• • 

ispanyadaki son Çocuğun anlıyamadığımız için kapris dediğimiz bütün 
tezahürlerinin sebeblerini araşbrmak lazımdır 

Büyüme hadisesine sıkı sıkı bağlı o -
lan chassasiyet nevresb nin son biyolo
jik keşfi, büyük bir alaka ile takib .edi
lecek bir mevzudur. Büyüme neden ileri 
geliyor? Canlı mııh1Qk nasıl_ büyüyor? 
Bu tıAdise hariçten daima muşahede e -
dilebilıniştir. Fakat dahili mekanizma -
nın bazı teferrüa~ma ancak son zaman -
larda nüfuz edilebildi. Ve modern fen -
nin iki etüdü bu bilgimin dennl:şnıe -
sine yardım etti. Biri: Fizik neşv:ınema 
ile pek yakından al!kalı olan dahili if -
razat guddelerinin etüdü, -ki ~~uk te- I 
davilerinde mühim rolü olduğu ıçın der
hal umwnileşti-. Öbürü: çocuğun rubt 
in'kişafını anlamaya yeni i.mldnlar v~ren 

hôdiselerin kahramanı 
İspanyanın Alman ve İtalyan 
nü/ aza altına girmesine isga_n 
eden General Keppo kimdir ? 

~anyadan son günler içinde gene ka-ı 
tlşık ve birbirini tutmıyan haberler gel
~ğe başladı. İhtılal ve tedib hareketle
linden bahsedildi. Arkasıritlan bu haber
ler tekzib edildi. <aleş olmıyan yeı·dc du
lnan çıkmaz!> derler. Heı· halde bir şey
ler oldu ki General Franko son harekatı 
~l'biye sırasında p~k büyük yararlıklar 
gOSlermiş olan generallerinden Qucipo 
(l<<!ppo) de Llano ile Yague"yi kuman
danhklarından ÇEkti. 

b· İspanya ihtilal hareketinin en belli 
Qct~l~ simalannd:m biri olan General 1 
h Ueıpo de Llano'yu yakmen tanım-'< 
er ha~de elzemdır. Çünkü bızce İspanya 

trıeselesı henüz bi~memi~tir. Bu talıhsiz 
tııenı.ıekette sulh ve sükl'.ln byle kolayca 
~SÜs edeceğe pek benzemiyor. 

t1°übalağmn diyebiliriz k: General 
~Ueipo de Llano doğma büyüme ıhtilal
ct bir ruha maliktir ..• 

İlk önce k.rallıi,{a, sonradan cümhuri
Yete karşı duran General Queipo de Lla
llo tam mana.sile klasik İspanyol cpro -
~Uncia~iento. sunun bir kahramanıdır. 
<!ndısı krallık veya cümhuriyetçi: libe

~aı Veya faşist doktrin·.ere karşı tamami· 
: Yabancıdır. O, ~imd!ye kadar hep şah
~ llissiyntı tesiri ile hareket ('ylemiştir. 
b Yle hareket eylcmesinın saikleri ık -
~lperestlik, yahud infialdi.: denebilir. 

4;:.eral F'ranko Ue şimdiki anbşmamaz-
ın sebebi ise bir şeref meselesidir. 

h Gen<!ral Queipo de Llano, milliyetçi 
arekata kendisinden fazla hizmet eyli
~~ ~lmadığına kanldır. Bu suretle ken
~ının en yükst!k şereflere layık oldu -

ID u~ tasdikini Istemektedir. 
ile ogrusunu söylemek icab ederse Ge
ı. raı Frankonun muzafferıyetinde baş
c.J.Ca A_ ·ı an illi General Queipo de Llano ol -

chassasiyet devresi• nin keşfi... . 
Hayvanlardaki hassasiyet devr~ni 

Ugo De Vries adında Hoiandalı bır alım 
keşfetti. Çocuklardaki hassasiyet devre -
. . biz mcltteblerimizde bulup meydana 

sını b' 
çıkardık. Ve onlan yetiştirmekte ır e - yardımlarla, ne guçıükle uyar. Asla ço -

635 
olarak kullandık.. cukluğunda öğrer.diği ana dili gıbi öğre

Bu hassasiyet, b5yüme devresinde ya nemiyeceği bir yabancı dil uğurunda ne 
ni çocukluk çağındaki _insana .. m.a~~ emekler sarfeder? 
fevkalade bir hassasiyettır. Geçıcıdır. Fark şurada: Çocuk onlarlll hepsini 
Muayyen bir karakter kazanııu:cay3 • ka- hassasiyet devresinde bell!yor. Bu .:ı.evrc 

1 
dar sürer. Bu karakter teşckkul edınce dahili bünyeyi aydınlatan bir fenere. ak
hassasiyet de sona erer. Her karakter öır tif hadiseler yaratan bir elcktTi~ cercya
ilca ve muvakkat bir kabihyet saye.in- nına benzer. Çocuğu harıci alemle o ka -
de istikrar bulur. Su halde büyüme; can dar geniş ölçüde temasa getiren bu dev-
Iının esasında mevcud. mukadder vera - renin hassasiyetidir. Bu devrede çocuğa 
set nevinden mübhenı bir şey dcğil1ır. her şey kolay, i"ler şey heyecan ve hayat 
Sevkitabiilerin ·inceden inceye. idare f'tti. ile dolu görunür. Sarfettiğı her gayret 
ği bir faaliyettir. Bu sevK.ltabı•ler, -bd- onun kudretini arttırır. Ruhi ihtiras!a -
yüğün evsafından tamamen a~ı- ~u. • nndan biri sönünce yermde bir başkası 
ayyen bir faaliyete hız verdıklerı ıçın alevlenir. Çocukluk; çocuk neş'esi dedi -
birer rehber sayııabifüler. \ğimiz o daimi canlılık içinde bir muvaf -

General Keppo radyo ile bir liitabe iTad eder~n De Vries hassasıy:! d~vres\~i ılk defa fakiyetten öbüriıne akar gider. Ve insa-

neral Mola ihtilal 1 ıarı tarafından tntuşturutmak ıstenen iı;- böceklerde bu:du. Filha~ka ~c~kler sa- 1 nın ruh aleminin yaratıcı eseri bu sön
keti b~tı~dığı .ee .kaldı. tasdik timai ihtnfilden ürken Endülüslü akar ve rih bir. te~~ul d~v:esı geçırırler. Bu mez alevlerin birindi:! vücud bulur. H~
hareketıınm akilnG . Q g~ de r la arazi sahibleri General Queipo de Llano devrenın ıstihalelennı laboratuarlnrda sasiyet devresi kaybolunca. entellektue! 
eylediği sırada eneraı ueıpo u • •• k .. mkü d.. .. - · · · d 

birka .. 
2 
askerın başınıı. geçerek şa- ya müzahir oldula":... gorme mu n ur. . . . _ başarılar; aksülamel !aalıyetı. ıra e gay-

no . ~h~ il S ·na h .. zaptedi· Muhafazakar ztimrcle:-in bu insiyaki Misal olarak Ugo De Vrıes nı!'l soyle- reti sayesinde meydan& gehr. Ve bu faa-
hane bır ıle e • evı ~e rını d. -· "b" b"" ·· ·· k ) b k la ufak · · ı k d l ğ 
vermi§ti. Bu mühim muvaffakiyetin akı- müdafaa hanek.eti Endülüste General ıgı gı 1 uyuyunce e .e. e_ . 

0 
k n t t 

1 
liyetın yorgun uğu ayı sız 1 ın uyu -

. d Ge.n 
1 

y · k m dası al bir tırtılı ele alalım: Bılırsınız ı ır ı • şukluğu içinde doğar. 
bınde bul era kıagutenı· ın u ant ğ - Queiponun idaresı altında mahant bir lar çok yer ve çabuk büyürler. Nebat - İste büyük psikolojisi ile çocuk psiko-
tın a unan taa spanya opra ma . . . · . • .. D .. ııı • • • 

k basın ,,. d-ı·· k t' d .
1 

r nevı !aşızm yarattı. fakat bu faşızm. Iarm hakıki duşmanıdrrlar. Fakat e Iojısi arasındakı !arıc budur. Demek iti, 
aya ağa ve .ı.:.n u us ı asın a ı e • . 1 d . · · l ·ık · • d ·• "d ~'-k" 

1 
,. ff lı AVTUpadakı faşızmden tamamı • ayn •r. Vries'nın bahsettığı tırtı ı guruer e çocuğun tabu ve fevkala e muvau.a ı -

emege muva ak 0 .mu§tu... . Onunla hiç bir rabıtası yoktur... büyük yapraklan yemez. Dallann uç - yetlerini izah eden cahili ve hususi bir 
_İşte General Que•po de Llano·nun bu Queipo, müteveffa General Primo de lanndaki körpe yapraklarla besl~nir. Bı l' hayatiyeti var. Bu h!SSasıyc: devresinde 

cur'etkar hareketi olma.saydı İspanya ih- R" t f d cdi .d :rı naenaleyh onun kelebek annecığı. sev - çocuğu gidişinden alakoyacak bir ma:ıi 
tnAJ. hareketi her halde gün görmiyecek- ıvera a~ ~_an y sene. 1 are e 

1 
e'l kitabiisinin rehberliği ile, gider, yumur- çıkarsa onda büyük bir sarsıntı. bir b> 

t . bu diktatorluğün nıııhalll bır halef: ol - .. d ·ı b"tişt•W• k"" ı. , . 
1 

.,A talannı bir dalın gov e ı e ı ıgı oşe- zulma olur. Ve bundan, bize hala meçhul 
Hemen ilk anda SevillAd.a yerl~şm4 o- miık arzusunu beslıyordu. Endü.üs vı;.a- ye koyar. Bu suretle müstakbel yavru - kalan, fakat her insanın farkına varma

lan bu general Endülüste herhangi bir yetlerindeki kumandanlığını bir nevi lanna emin bir sığınal hazırlamış olur. dan izlerini taşıdığı ruhi bir ıztırab do -

1lştur. 

~arselon~ 
doktrine tabi olmıyarak. phst bir idare kral naibliği teIAkkl edıyordu Fakat acaba kim oradg yumurtadan çı - ğar. 

ve Madridde ihtilal hare • tesis eyledi. Anarş-:s-; ve komünist takını- (Devamı 1 O uncu sayfada) kan yavru tırtıllara kendUerinı besliye- Evvelce bunun farkına varan bile ol-
cek yaprakların cialın ta ucunda oi.duğu-,mamıştı. Uzun tecrübelerden sonradır ki. 
nu anlatıyor? hayati faaliyetine harıctlen bir engel çı-

' l 

... --
1 

t 

T i y A T· R o -
Tırtıl yavrusu aydınlığa karşı son de- kan çocuğun ne acı, ııe şiddetli aksüla -

rece hassasdır. Işık onu adeta büyüler. meller geçirdiğini iarkedebildik.. Bu ak
çcker. Minimini bö<:f.!k o seke seke yii - sülamelleri, tetkik etmeden önce, sebeb
rüyüsilc mütemadiyen onun arkasından siz sanıyorduk. Devam ettiklerini gör . 

' 

1 h I• r 1• 1 u 
1 

t r 
1 

s u n a n e ı l ı u ? gider. Daha kesitin. daha kuvvetli bir ı · dükçe onlara kapris diyorduk. Kapris ..• şığa kavuşmaya çalışır. Ta dalın ucun:ı Bu müphem tabiri biz birbırinc hiç bcn-
gelinceye kadar... Uca geldi mi kendini zemiyen !hadiseler içın kullanıyoruz. Biz-

• taze yaprakcıkların ortasında bulur. Ve ce görünür bir sebebi olrnıyan her man • 

( " Son Posta " mn tiyatro münekkidi yazıyor ) tabii açlık içinde onlara sanlır. Gnribtır tıksız ve yenilmez hareket kapristir. Fa-
G • ki bu devre geçince yani tırtı! büY':iyüp kat gördük ki kaprıslerden bazılan za-

~Qr· azetelerde tiyatro haberleri çıkı da doğru değildir.) munta~ın bir balı - rosundan aynlmaz düş-lncesindeyim •• ve 'kart yapraklan yemeğe baş'ayınca ışığa manla vahimleşiyordu. Bu, onların de _ 
~~.a "dl ÇEde muntazam tcmsiüer vermelerınin bilhassa Şehir tiyatrosundan ayrılmış karşı hassasiyetini kaybeder. Bır zaman vamlı birer sebebı bulunduğunu ve bu 
tR Şt e Ertuğrul Sadi ayrıldılar.. doğru olacağını fakat bu başı bozuk sey- olsa bile, teşekkül etmek üzere bulunan sonra ona hiç aldırış eıme.7. olur. Sevki - sebeblerin - çare bulamadığ~mız için _ 

tek b~§ıd Rıza Ertuğrul Sadi ile birleşe - yarlığa bir nihayet verilmesini söylemiş- trupa iltihak edeceğim hiç zannetmem. tabii ar"k körleşnuş, işe yaramak zama- devam ettiğini gösteriyordu. Has>asiyet 
bir /r trup t~kil ediyor. Bu trupa Şe - tim. Raşid Rıza - Ertuğrul Sadi tiyatrosu - nı geçmiştir. Böcek şimdi başka yollada devresinin keşfı çocuk kaprisicrinin bir 
Cek/Yatrosundan Halide de iştirak ede- Bu yazımda bu noktayı bir i:tere daha na, Şehir .ti~atrosundan kuvvetli ~le - başka yiyeceklerın peşindedir. Işığı gör- çoğunu aydınlattı. Faka~ hepsini :le~il. 

t~r.- hatırlatıyorum. Ve yeni haberlerin şa - manların işti~k ~decekleri~e. de. Jhtı~al müyot değildir fımat .~ma karşı tamamıle Çünkü: İç mücadelelerinin sebebleri pek 
dan rtuğruı Muhsin Şehlr tiyatrosun - yanı memnuniyet olmıyan kıs;,mlarına ge ver~em. Şehır tıyatro~u gıbı ;bır ~u:s- hissizlcşmiştir. muhteliftir. Birçok kaprisler; çocuğun 
Oe b~~rıldı. Raşid Rıza ve Ertuğrul Sadi çiyorum: sesenın k~drosundan Çl.&tlP yen.. ~U: tı - fşte mevzuun çocukh alakalı olan e - tabii istikametinden şaşmasından ve bu
d~. ~re..~fr~k bir trup teşkil edecekler - Ertuğrul Sadi Naşidden ayrılabilir •• yatroya gırecek kad~r çocuk fıkırli ak- sas noktasını anlamamızı temin edecek nun yanlış bir sistem yüzünden vahim
lar1ndan ~:ıyatrosunun kıymetli eleman- takat Halidenin bu trupa iltihakı Şehir tör varsa .0 zaman bır fe! denn_emez. E- hakikat: İşte fevkalade ve faşırtıcı hare- !eşmesinden ileri gdır. Faka~ hassasiyet 
"eı-tn· 

1 
ır kaçı hu trupa Utihaka karar tiyatrosunu idare edenlerce menedilme- sasen ~aşıd Rızıı da b~ cihete gıtmez. Şe ketler başarmaya sevkeden muharrik devresile münasehettar dahili mücadele-

llu1Şherdir.. lidir. Halide Şehir tiyatrosunun kadro - hi~ tiyatT~nd~ ak~r ~yırmaz tah • bir kuvvetle; körle§füen beceriksizleş - lerden doğan kapr.ı.sler tıpkı bu devre 
lide l>i :?erler gazeteierde çıkarken Ha- sundadır. Eğer bu aylar onun istirahat mın ederım. Kokle~ f bır alacı yıkıp tiren kayıdsızlık arasındaki fark ..• Bü - gibi gelip geçiciditler. Karakterde ız bı
ÇQiera ş ın Ertu{!rul Sadi ile birlikte bah aylan ise, gelecek mevsimde yorgun sah onun dallarını yenı baıtan toprağa dık- yük insanın bu birb\rine benzemiyen iki rakmazlar. Bununla beraber mi.istakbel ru 
ltad e ternsmer veriyor. Hazım ve ar- neye çıkmaması için istirahat etmelidir. m~ onlan yetiş~mıek istemek, Türk hale hariçten hiç bir tesiri olamaz. Şa • hi hayatın noksan inkişafıoın e., cıddi 
Şeh~;1:.rı adile foşekkül ediveren trup Eğer bu aylarda provalara başladılarsa, tiyatrosuna bir hızmet olmaz, bir fenalık yet çocuk hassasiyet devresinin direk - neticeleridir. Hassasıyet devrcsınır. kar-
lan ~a:;atrohsunun geçen mevsimden ka- i§tirak ettiği trupda çalıpnakla prova - olur. Senelerce tiyatroya hizmet etmiş 1iflcrine uyamamışsa tabii olan muvaffn- ris1cıri: tatmin o!unmamış ıhtıyaçlapn 
lerde b" mu asib ar:ımyor> unu bahçe • ları ihmal edıyor, demekür ki buna hiç insanlar, tiyatroya fenalık etmezler. kiyet fırsatını elinden kaçınr. Hem de ifadesidir. Hatalı bir vaziyetin ve tehlı • 

iti l:>a ~ zaman sürükledikten sonra es- müsaade edilmemelidir. Raşid Rızanın * müebbeden. · · kenin habercileridir. O hatalar anlaşılıp 
tnaya ~ hcdnyihı c'5ekizinch sini oyna _ tekrar sahneye çıkması, arzu edilen bir Gene tekrarlıyorum: Bütün bu dedi - Çocu~ ruhi inkişafı sırasında mucize düzeltilince derhal geçerler. O vakit has-
~ aşlıyor. tiyatTo hadisesidir. Raşid Rıza senelerce kodular. Şehir tiyatrosu artistlerinin ba- denebilecek fevkaladelikler başarır. Fa- talık halini alabilecek bir huzursı.:ziuğun 

l>atr~l"dan bir evvel'd yazımda Şehir ti- sahnenin en ku\ıvetlı artisti olarak ça - şı boş bıra1olınış olmalarının bir netice- kat. biz. alı~. ol~u~umuz için on.lan fev- ycnnde ~~n .bs~l.ar. 
taıcıid u artistleri11in tıllUat tıyatrolnrını lışmışt1r. Elan da muvaffak olur. sidir. kaladelık gıbı gormez, lfiltayd bırer se - Bunun ıçmdrr !tı - anhy<unadı~ımız -
l:lı ve ) :derck b::ıhce bahçe doh~maları • Onun tekrar aahneye çıkmasını al - Gayrimuntazam bahçe temsilleri, Ha - yirci vaziyetinde kalırız. Ademden gelen dan dolayı - kapris dediğimiz bütün te -
te.k t ıne tuluat tivatrolarını taklid ede- kışlıarla karştlanz. lidenin Ertuğrul Sadi ile çalışması, de - çocuk bu karışık dünyaya nasıl adapte o- z :hür1t1rlnin sebnblerini araştrrm:ık Hl· 

l'a k~~;unuş ~ir vodvili posası çıkınca- Yıalnız son haberin doğru olabileceği- dikoduların çıkmasında Amn olabilir. l~yor?? Nasıl e~raf~~daki şey~eri seçebi. - z::ndır·. Bun.~ar, ÇOCU~ nıh~nun esmrh 
~a}ı etrni t~sıl ~tmelerinin yanlışlığını ne ihtimal vermiyorum. Ertuğrul Muh- Bir zamanlar bfr disiplin nümunesi o- lı!or · Koca bır ,drn nasıl . o~r~tmensız, koşelen.~e nuf~: ~d~bı~memız ve onunla 
li ~azın ~· eg<!r Şehir tiyatrosu artistle- sin ki !bugünkü Şehir Uyatrosunun teme lan Şclıir tiyatrosunun bugünkü vaziye- kitabsız, sırf.neşe ve sadehk ıçınd~ yaş- olan mun~t~ı bır anlaşma ve sü-
~sasen b a boş durmak istemiyorlarsa •• lini atmı§tır. O tiyatronun yO.kselmesi i- te gelmesine aoaba sebeb nedir?.. şarken ve hıç yorulmadan bütün mce - kfuı devresı halıne koyabılrnemtz için bl-

o~ durmuyorlar, boş durmaları çin çalışmıştır. Kolay kolay Şehir Uyat- t.uet Buldsi llğl, bO.tün hususiyetlerile belliyor2 Hal- ze birer rehberdir. 
buk.1 bilyQğe bakınız. Yeni bir muhite ne Çeviren: Ne;n1ir Ke,,ıal 
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Üsküdarın derdleri 

Erkekler diyorlar ki j Kadınlar 

I ' diyorlar ki 

Üsküdarlılar evvelki gün kendilerini dinleyen 
lstanbul meb'uslarına neler anlattılar? 

" Biz dikiş ve nakış IJğrenmekle her şey n tstanbul m~b'usıan evveıki gün 

d il. l d ğll lıocala " l me i- de ÜSkildarlılan dinle'iiler. Üs -bittiğini f arze en genç ız ar 6 ' - Bekdr Baylar, ev en Y !küdarıııar saat 14 öen ıs e ka-

rına sadık ve eo idaresini bilir esler arıyoruz. niz zaten sizin kuracagınız dar tam dört saat bilafasıla mcb-

d .., I I vlenmigoruz ' h z uslarının önünde derdlerini döktüler, di-
Bulama ıgımız ç n e " yu'Valardan ayır ge mez. leklerde bulundular. İlk sözü, Seliinikde 

\ 
3 _ Evıenmeğe maddi vazıyetıerı mnsaıd Fakat artık bizlere iftiradan bir çiftliği kald1ğmdan bahisle ih~iy~r e 1. Ş. (Bandırma): olnııyanlara sUhulet gösterUmesl.. . . / bir bayan, ikinci ı;öz5, iş isteyen eskı bır 

maz. Koca Karacaahmed mezarlığının 
bir tek korucusu vardır, dedi. 

Üsküdann üçüncü derdi, sivrisinekdl. 
Mübarek hayvandan canları yanan Üs • 
küdarlı müşteki, ıztır:ıbla anlatıyordu~ 

cBundan Uç sene evıvel blr bayanla ~an· 4 - Ka.dınları.mızın stis, tuvalete biraz vazgeçznız u ustabaşı aldılar. . 
.ıandım. Bir müddet sonra nitAihunız kıyıl· daha az düşkün o1Jna5ı.. Bu şahsi dilek ve şikayetlerden sonra, 
dı. Tam düğiin günleri yakla11ırken bizlm 5 - Mekteblerden .muhtelit tedrisatın kal • Nazan Sevgi (Bursa): Üsküdarlıların mümessili olarak ayağa 

- Kadıköyünde sivris;nek mücadele· 
si yapılıyor. Sivr!.sineği en meşhur ma• 
hallelerde bile bir tek sinek kalmamış .. 
tır. Halbuki biz Usküc1arlılar pcncereıe .. 
rimizi açamıyor, iki saat uyuyamıyo • 
ruz. Mür.acaat ettik. Ne cevab alsak be• 
ğenirsiniz? Üsküdar sivrisineğinde sıtma 
yokmuş.. Böyle muhterem sivrisineğa 
malik olmakla iftihar ederiz. Fakat bu 
ne demektir Allahaşk•nıza? Sıhhi müca' 
dele yalnız sıtma içın midir? Bu ceva'H 
akla. mantığa uyar mı?. 

bayan başkasına kaçmasın mı? Geçen .sene dırılması. d3lzl bizim müdafaamızda yalnız bırak 
başka bl.r bayanın nişanlandım. Aradan pek Dikka.t edll!rse, bütün tereddüdler1n bu mak bir gün blle aklımıza gclmenllştlr. Fa· kalkan Fuad isminde bir öğretmen, Ya -
az bir zam.an geçti. NLfını geri çevirdiler. ktalardn toplandığı, bunların halli ile kat erkekler susal'lar diye !>ekledik, .susmu· n.m saatten fazla süren maruzatta bu • 
Sonradan sebebini ~rendim. Aldığım 60 ıı- ~addl manevi endt.,elerln ortadan kalka • yorlar. Biz de müeadeleye çıkıyoruz. Iuna:rak, Üsküdarın umumi derd ve ih • 
ra maQ4, ancak kendlme yetişirmiş! Ben ~e cağı anlaşılır. Ben kendi hesabıma, bekft.r - Baylar şlındl size söylüyorum: Niçln bir • tiyaçları üzerinde ibretli bir konuşma 
evlenmekten vazgeçthn artık.. yalnız yaş - lığın sultanlık olduğu kanaatinde değilim. birimize bu ika.dar fena blr surette aıb.P tu - yaptı: 
mayı te.rc.lh edlyorum.ı> Evlenmcği şiddetle arzu ediyorum teıkat tuyoruz. Niçin kendi kendimizi mes'ud et • - Üsküdarlıların umumt dilek ve 

maddi 'Vaztyetım buna müsaade etmiyor. Böy meğe müşte.reken yollar araştırmıyoruz? 
le devam ederse evlenemiyeceğlın de .. çUn· Ben çalışan ıbir kızım, yemem, içmem, ev derdleri o kadar çok ki, huzurunuzda 

,. kü, insan oğlu, yuva kurup mes'ud olmnk kiram ç;ktlktan sonra elime tam 45 Ura ka. • nasıl lhülasa edebileceğimi bilemiyorum. 
için e\'lenir. Yoksa rezil .oı.mak. sefalete kur ıır. Evli de~lın. Bugün knrşmıa 50 lira ka- Mukaddemesile söze başltyan öğret • 
ban gitmek için deA'll! tşte blitün bek~rla· zannn iyi aıhlA.klı bir erltek çıksa lbcn evlen- men Fuad, ilk olarak Şirketi Hayrıye • 
rın anlatmak ıstedikleri -ve fakat anlata • meğe dıazırım. Bir de dlyorsuntl'Z k1 kadın • 

e lımail Güler ( Eıkiıehir) ı 
c28 yaşındayım. Bir aile geçlndire<:~ ve 

artacak derecede servete sruhlblın. San at -
k.lrıın . Hiç blr derdim yok. Ne yazık ki mes
ud blr yuva kuramamak yegA.ne endişemi 
teşkil ediyor. Bu arzuyu yerine getirmek için 
mütea.ddld kereler ıbazı kız ailelerine müra· 
caa.tıa, evlenmek teşobbüsUnde bulundum. 
Hiç birinden müSbet veya menfi bl.r netice 
alamadım. Zira, her talibi olduğum kızın 
sanki diyeti Imtş gibi eski an'ane ve Adet • 
ıere göre çok yükltl at;ırlık istediler. Nlk.lı.h· 
tan sonra da yüklü bir masraf- evet, hirls
tıynnlar kız verdikleri zaman dra.1homayı da 
beraber verdiklerinl b1l!yorum. Fakat bizde 
tlstellk erkeğin masraf namile boğuntuya 
getlrllmesl lbu dm'h<>madan daha kötü blr 
Met.. Bugün ibekAr erkekleri evlenmekte 
tereddüde sevkeden başka sebebler de mev
cuddur. Bu sebeblerl de ıkızlarımız yarat • 
maıotadırlar. Bir erkek, evlenmekle ane o -
ca~ının lbütlin tyiikünü sırtına almak.tadır. 
Ağır ıblr mesuUyet altına girmiştir. Bu mes· 
uUyete kadın ela şeriktlr. Fakat o vazifesini 
dalına su1J:stimal eylemektedir. 

madıklan meselenin ruhu budur.> ıarımız çalışıp para kazandıkları !.t;ln kana- den şikAyet etti. Kabik Şirketi Hayriye-
atkdr d~lllel'dir. nin başına patlamıştı. Dedi ki: 

Ben erke!U ve kadını ibol olan yerlerde _ Senelerdenberi müzmin bır halde 
çalışmış tblr kızım, böyle olduğu !halde yirmi devam eden derdi.miz, Unvanında hay • 
beş yaşına geldim, bA.H\ evlenemedim. Kim- riye kelimesine rağmen. Üsküdarlılar 

• . Vehbi Tan </zmir): sesiz bir kızın ve beni istediklerini iddia 
e:Hergün iblraz druha şiddetlenen anketini- eden erkekler doğrudan doğruya şahsen için biç de hayırlı olmıyan Şir~eti Hay. 

zl merakla takLb edlYorum. Kadınlarımızın bana geliyorlar. Eğer bu harekeUer hilsnü- riyedir. Ekseri yolcularının sküdarlı, 
cevablannda çok ııeri gitUklerl muhak:kak· niyetle yapı~ış olsalar bu asırda bu ayıb 1stanbulla arası bir mil olmasına rağ • 
t lblrşey değildir. men Üsküdarlıları çok pahalı taşımaktaır. 

ıKoca.sını bırakıp lşığı ile kaçan kadın Fakat 'bana gi\ya evlenmek içln mUracn- dır. 
merd bir kndın demektir!• mı ... diye mana· at eden bu baylar mevkilerine ve paraları- Halk yavaş yavq Üsküdarı terkedı -
sız bir takım dli.şUnceleri sıralamak. lstikba- na güvenerek. bana ev:velA anlaşmak için . d k' t . ~irke 
Un anneısl için kDrkunç bir lkibet.ın ifade- blr deniz yolculuğu ya.pmağı, bir seyalınte yor, yemden e ımse aşınmıyor· .. ~. - • 
sidir. çılona~ı yalıud bahçelerde, gazinolarda do- ti Hayriyeye kacy.. olan tahammulümuz 

Ne olursa olsun, makul bir ka • lnşma.ğı teklif ediyorlar. artık dolmuş ve tı.ışm1.şhr. 
dm ~ln kocasını henhangi blr suretle Tabi! ben de lbu bayların sözlerine kan • binci derdimiz, Üsküdar halk tram • 
istihfaf etmek, diiışünülm~i ~ile nf!edllml - mcyorum. vaylandır. Üsküdar ve halk gibi iki kud-
yecek ıblr hnreketıtlr. Bugünün erke~ yuva Beıkfu" baylar sizden rlca ederim. Ka.dın - s1 kelime i ünvanında taşıyan bu şirket, 
kurma hususunda eğer şayanı itlınad değil· lardan .baıhsederken onlara karşı nazik o - Y . . • • . • . 
se, bundaki ıttmadsızlığı kadının sadakat • lunuz. Kadınlara acıyınız, onlar hiç ıbir za- ne servis ne nakıl ücretı. ı:ıbarile bızıın 
slzllğlnde aramak en doğru ıblr hareket o • man aöylediğlnlz glıbi değildirler. ihtiyacımıza karşılık değıldır. Zaten hoş 
lur. Yine erkek asaıbi 15e günlük ~~yat~n~ Böyle kavga edlıP duracağınıza me.s'ud ol- olan keselerimizi boşaltan bu iki şirket
bllıhassa evine olan alakasını duşUne e manın ve mes'ud etmenin çarelerini araş • tir. Artık Üsküdar halkının sabrı daha 
böyle tharcket ediyor demektir. tınnız. faila suiistimal edilmemelidir. 

Tramvayı, vapuru, sineği, derdi hal ~ 
ledilmiyen Üsküdarlılar öl:ime ml mah• 
kumdurlar? .. 

Havası ha.şeratln örtülen ÜsküôarıD 
abı da ihmale uğramıştır. Suyurr.uz pıs .. 
.tir, pahalıdır. Meınbalar çirkef içindedir. 
Nakillerini ve nakillerini görseniz su iç .. 
meğe tövbe edcrsink. Allah rızası için 
sular idaresi miidür, müdiriyeti neresi 
ise derdimize bir çare bulsun! 

Öğretmen Fuad, Üsküdarm derdlerinJ 
saymağa devam ederek: Haydarpaşa lı • 
sesine yakın bir mahalde bulunan bir " 
kaç barakanın çocukların ahlfıkı üzerin· 
de fena tesirler yapt1ğından bahisle bun 
lann süratle yıkılmasını istedi. Üsküda• 
rın bir kız lisesinden mahrum olduğunu 
ileri sürerek, bunun mahzurlarını teba• 
rüz ettirmeğe çalıştı. 

- Yetişmiş kızları vapura, trene, bın• 
diriyor, ta uzaklara gönderiyoruz. Bu • 
nun maddi müşküHltını bir tarafa bıra• 
kın, ahlfıki tarafı cayi teemmüldür. 

Dedi ve salonda hazır bulunanlara hl-• 
ta-b etti: 

Evlenıneğe kalkan t>!r erkek, elbette al • 
lesinin her şeyini az veya çok düşünmek 
medburiyetındedlr. Gayesi eşlnl mesud et • 
mektır. . 

Zi a tnznncına göre yarını düşUnerek bir d,.,.._ be-"' 1 E1' bir 
r ""'A""' i 1>1r fe • D:ı.ha "5.wıu • ....,er araya ım. ~er Şildiyetçi uzun uzadıy:ı tramvayların 

kaç kuruş arttırması -ucııuang tnrnfta blzlm gibi aile kunnağa niyet etmiş . . ' .. 

- Öyle değil mi arkadaşlar?. 
Bu suale umumi bir chay hay> Cl!V8ı; 

verdi. Üsk=idar halkının derdlerine tef" 

cüman olan öğretmen sözlerine devanı • 
la: 

Bir bao'an: cErkekler 'kadınlan ihmal e -
diyorlar!• diyor. Yuva kuran erkek hiç bir 
za.man yırvasmı ihmal etmez. Eter ediyor -
sa, onu kadın mecbur etmtştlr. Elrlkek yu • 
"fasında del'dlerlni, yorgunluğunu unutmak 
ister. Mademki yuvam ona cazU> gelmiyor. 
Kadın meıs'uldür.ı 

lflkete karşı tedbir alması, evine olan sada • ve bunun içln bütün evsafa malik ve lhüs' _ ıntızamsızlığından, ;1lah.~lı~1gından. bah • 
katını gösterir. nUnlyet saıhibl kızlarla diğer taraftan ayni settikten sonra, eskı mudur İbrahım Ke

Binaenaleyh lhayat arkadaşının müsrif 01 tekilde cenç erkekler var da, bunların ara- mal Baybora'nın çok iyi çalışmıc; oldu -
masını ıstemiyen bir koca yine yarını dü - sına bir takım mace~restler, ahlll.ksızlar, ğundan, yeni müdüriln şikayetlerine ku
şünerek karısının tozull ı.steklerlne kızmış tıynetmzler karşnı.ş lblzleri ibiııb!ı1mlze u • lak asmadığından dP.rd yandı. Soiıra br.h 
görünürse asabi mi derler? Binaenaleyh bir ıaştıracaık ,onan kS41>ıyorlarsa, blz gözleri· . K ahın d 

1 
ğ t' k 

kadın okuyucunun cevabında ileri slirdUğü mızı açalım ve bir.birimizi bulup birer mes- sı araca e mezar ı ına ge ırere : 
bu fikirler h1ç ibir hakikate ısttnad etmiyor. ud yuva kurmağa çabalayalım, Blzl mooud - Dirilerin işi dururken, ölülerden 
Kocasını bir hizmetçi gibi kullanmak la • birer aileye götirecek yolları 'he,p bera.ıber bahsetmek tuhaftır amma, diyerek, top

,teyen bir kadının ~ işlerini bile ona talı - araştıralım. Bu suretle da.ha akıllıca hareket rakları altında bir çok bÜyüklerimizm, 

h• mil etmesi yoksa makul bir hareket midir? et.mit oluruz.> ~ "";hedamızın, ciic.:-amizm kısaca ecdadı • 
• Ali Rız.a Topçular (Karı in 1· Gene bilmem hangi baloya btltçelerl mtisa· ~... r 

•arlarında memur): id değilken mutlaka gitmek ısteyen bir ka- mızın yabnakta olduğu b~ı mezarlığın 
k dını haklı mı bulmalıdır? ao_ n olarak ıunu __ teşekkül eden bir heyet tarafından hu • cBen beklrların evlenmacılnl temin edece 

a.sl ,_ da söyllyeylm ki, bütün şümullle derd bü • sust olarak tamir edildiğini, kimsenin p.rtıarın hazırlanmasını şu es. ara uca e- t zı 1 

~ 

yüktür, acıklıdır. korkunçtur, a a qm ye- alakadar olmamasından dolayı duvarla. 
diyorum: Um e F. P. ( Anka1'a): 

ı _ Muall!mlik ıye buna mUmasU bazı · nn kamilen yıkıldığını, burasının bir 
meslekler müstesna olmak üzere bütün ta- Erkeklerin senes:t• 1t1 kat elblseslle ten • cAnkete cevablannı çıok ağır surette ya- harabe manzarası arzetti~tni söyledi. 

~ ... ırn A~•~ olmaları me.seld zan baylann ya.ptıklan münasebetsizllklere 
dınlann harici hayatla, yani oaJ.ışma lle a- d!lcrlne bir ~ """""~ ' - Belediyenin mezarlıklar müd:iriye. 
ırutalannın kesllme31.. arkası kOrüklü veya ıbuzmell elbise yaptır- ar.tık tııJıam.mül edemijnrum. 

maları kadınlara iddia hakkı veriyorsa bu· Bunun için ben de gazetenlze birkaç aa - ti var .. lll€Ulrlıklara böyle mi bakıyor, 
g - Yetışnili; çocuklarının teıt>lyelerlle 

yakından alfı.kadar ol.mıyan ailelerin tecz1 -
7es1. 

na bekflr erkekler na.roma kızmalı:, ate.1 püs tır yazı yazmaktan kendimi alamadım. mümeyyizile, memurıh, kalemile, kağı • 
(Devamı 10 WlCU sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) dile oturur. Me~arhk ne haldedir, bak -

Edebi tefrikamı~: 37 rir. İki değirmen de yüz lira getirir. pembe ve diri. 
Arıları bu çiftliğin en verimli mahluk· Osman beyle yalnız kalınca dedim 
landır. Son kiracısı her yıl üç yüz lira ki: 
getirdiğini söylüyordu. Bunlardan baş - Size komşu olmak çok iyi olacak. 
ka korudan da ·istifade edilir. Kömür- Sıkılmıyacağım ve fikirlerinizden isti
cülere verirseniz korluk yaparlar. Ve fade edeceğim. Yegane güvendiğim ta· 

-23uehan. Cafıid iyi para verirler. Eğer meralarında .raf... 

- Ekmek derdini söylememek bil 
bir derd olur. Bu 'Osküdr.nn derdi de • 
ğil, İstanbulun dertlidir. dıyerek Üskü • 
dar fırıncılarının şirket yapmalarmdad 
dolayı pahalı ve çok kötü ekmek yedik'" 
}erinden yana yakıla şikayet et\i. En {84 

na ekmeği Üsküdarlılar yiyor, sonra dl 
alay eder gibi: <Bu ekmek çeşniye e1' 
uygun olanıdır:. diyorlar. Bu nasıl çeş • 
nidir. Simsiyah, ekşi, midelerin hazme.,. 
mediği acayib bir neı:nc .. 

Öğretmen Fuad, bundan sonra NümU• 
ne hastanesinde, hastalara çok fena ın~ 
amele edildiğinden, hasta~arın asla şef • 
kat ve alaka görmediklerinden derd yatı' 
dı. Bilahare et meselesine temasla: 

(Devamı 15 inci sayfada) 

mı Cevad bey. Yarın İstanbula hep b8; 
raber ineriz. 

Osman beyin teklifine cavab vernıl
ye kalmadan kızı atıldı: 

- Yarın benim owmobi1 alınac,
Cevad bey. Siz de bulunsanız? 

Başımı eğdim: 
lrendiniz hayvan yetiştirirseniz bu da Müsterih, sakin başını eğdi: 

Uzaktan gölü ve ormanı seyreden bir J Osman bey benden daha ciddi ha- ayrı kardır. - Size faydalı bir dost olacağımdan 
yatak odası var ki duvarları mavi çit- kıyordu: Hesab hiç de fena değil, aşağı yukarı şüphe etmeyin Cevad bey. Şunu da 
terle kaplı. Vildan dedi ki: .-:- Az bir masrafla rnüke~e~. ~.ir yılda bin, bin iki yüz lira getirecek. ilAve edeyim ki kararınızı verip Fili. 

- Burada nefis rüyalar görebilirsi- koş.k o~ur. Her ~er mermer. Bır :~ç~k Yani hesabca kendi masrafını kapaya hozu aldığınız zaman her hangi bir se-

- Hay hay efendim, hatta size ebll" 
yetname de almak lazım. Bir imtiJıBd 
vereceksiniz. 

. Ce ad bey odayı anyo daıresi yaparsınız. ır ae cak. İyi bir iı:ı. beble hoşlanmıvacak olursanız aldıgy ı· 
nız v · 1 kt 'k t" ·· kAf· ~ " e e rı mo oru a ı. o be d h b' k • h t f' t d · " t · b l b'l' · Güldüm: sınan y a a ır ço ıza a ver- nız ıya a · aıma muş erı u a ı ırsı-

Osman beyin az bir masraf dediği di. Kızı yan ciddi, yarı ı.:aka benim çift niz. Bu çiftlik her zaman için on beş 
- Teşekkür ederim, yalnız temenni y ·· b ' 11 t ta y 1 1 -ı 

en aşagı uç ın ra u cagı an aşı ı· ciligıy ·me, avcılıgy ıma aid tahminler yap- bin lira eder. 
edelim ki bu çiftlik macerası bir rüya H t b k'ld t · ed 

yor. aya mı u şe ı e anzım e- tı. DomuMere çiftliğine döndüğümüz - Karar verdikten sonra geri dön-
olmasın. cek bir insan için bunları yapmak da vakit saat on ikiyi çoktan geçmişti. meme imkan yoktur beyefendi. Bütün 

Osman bey pencereden dışarı baktı: lazım. Kafam o kadar meşgul ki, vereceğim müşkill karar verinceye kadar. 
- Bu manzara nefis. Zaten kule Çiftliğin yüzüstü bırakı1mış bütiin kararın mühim oluşu hayatımda ilk O halde bundan bahsetmiyelim. Baş 

hAkim noktada. Bakın ağıllar, ya. dairelerini dolaştık. Her köşede ufak defa irademle, hislerimi sarstı. Bu ka· ka şeyler konuşalım. İstanbula döndü-
naşma daireleri, ambarlar, tavuk balı· tefek tamire lüzum var. rar ömrümün en çetin imtihanı olu- ğünüz zaman bol bol düşünürsünüz. 
çesi hep ayak altında. Çıkarken Osman beye sormıya mec- yor. Osman bey düşünceli ve temkinli En doğrusu bu idi. 
Odanın köşesinde mermer çeşme bur oldum: adam, artık beni ne teşvik edecek, ne Biz de genç kadın gibi bilibanlan-

var. Vildan musluğu çevirdi. Müthiş -Bu çiftlik insana bir irad getirir mi. de geri çevirecek fikir söylemiyor. Vil- mızı birer ağaç altına çekerek uzan-
bir su fışkırdı. Üsttine sıçnyan sular • Yoksa mütemadiyen masraf ister mi? dan da ayni vaziyette. dık. 
dan koruıunak iQin muPJuğu. tekrar Meselenin can damarı burada. Os· Yemekten sonra genç kadın het' zaman Tepemizdeki dalları hışırdatan rüz-
kapayamadı. Receb ağa usulünü bili- man bey zihnen uzunca bir hesab yap- }ti gibi kestaneler altında uykuya çe- gAr bizim ancak yüzümüzü okşuyor. 
yor, elini havaya kaldırdı ve birden- tı. Hatta bu hesaba parmakları da, kaş kildi. Buraya geldiğindenberi i.ı;tirahat ~ yok. Havada insana sükO.net veren 
bire yapıştı, çevirdi: ları, gözleri de iştirak etti. Nihayet ye- açık hava, iyi gıda, bol uyku hem si- bir yabani ot kokusu var. Ara sıra bir 

- Bu su mağaralardan gelir. Yazın kCınu buldu: nirlerini düzeltmiş, hem sıhhati ye:ri· horoz ötü)"C>r. O kadar. 
1<>ğuk kışın ılık akar. - Araziyi kendiniz işletmeyip kira- ne gelmiş. Dikkat ettim. Şimdi htç bo- * 

- Esrarengiz bir çiftlik, dedim. ya verirseniz yılda beş yüz lira aeti - yanmadığı halde bir taze çilek gibi - Geceyi burada geçirseniz olmaz 

Artık çiftçilik bahsi kapan ' 
dı. Genç kadını birdenbire saran oto' 
mobil merakını dinliyoruz. Edirne~ 
komşu memleketlere buralardan Y"" 
olup olmadığını soruyor. 

Bir aralık içeri girdiği zaman babSI' 

dedi ki: 

- Apartımandan bahsetmez ol~ 
Süleyman beyden de ses yok. Bunı'". 

endişe vermeye başladılar. 

Benim içi:n müdahale edi~ecek bit 
vaziyetti. Yalnız Osman beyin göst~ 
diği samimi dostluktan cesaret alaP"" 

dedim ki: 
- Siz Süleyman beyle görüşseni" 
iBaşını salladı: 

- Doğru değil, Vildan işlerine ~ 
senin müdahale etmesini iste.ınel-
halde.. ikimize de susmak düştü· , 

l Arkası VfSI,. 
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Amerikan 
neleri 

d d \Şehrin temizliğinde\ Pijama şort ııe mo asın an ev kadınına düşen P/Qj r~bu 

1 1 vazife 
a m a 1 yı z birB':n~:~:: ;::~::i~i:o~~ar~: 

sual soracatun, bakalım ev kadını bana 

Biliyorsunuz ki son senelerde kadın ı 
modasJna kaynak olmakta Parise bir ra
kfb çıktı: Amerika ... Daha doğrusu Ho
Hvud ... Çünkü t.P.kmU Amerikan modası 
sinema aleminin tesiri altındadır. 

Bu modanın dalgalan bize kadar ge -
liyor. Ve onları bazan tanıyarak. hazan 
tanımadan beninu.iyomz. G'üzel tarafları 

\"ar. hoşa gitmez tarafıan var. 

MeselA: Amerikalı kadın itinalı gö -

r.llıuneyi ve giyinmeyi yalnız bir zevk 

değil bh' vazife saytyor. Yatağından ih

mal edilmiş bir kıyafetle çıkmıyor, de -

ff1 odasında. hatta mutfağında bile ge -
lişi güzel giyinmiyor. Uırtünde daima 

yerine uygun, S1k Ye kolay temizlenen, 

rengi yüzüne, biçimi vücudüne y~raşan 

bir elbise var. Bu, onun çok hoş bır ta -
rafı ... 

Amerikan modasının ve kadınının bu 
tarafını benimsemelıyiz. 

Amerikan modası modellerinde cpra

tik> den. cdayanıkll> dan fazla cgüzel -

leştirme kabiliyeth anyor. Elbise insanı 

gilzel göstersin de, vamn dayanmasın 

zarar yok. Yerine yenisi yapılır. Çün • 
kli: Ucuz. 

Yeni dünya modasının bu tarafını bir 

Prtla benimseyebiliriz: Ucuza mal olan 
fakat şık ve güzel gösterebilen modelle
ri bula bilmek p.rtile. 

* Fakat bu modanın pratik tarafı da 
çok: 

Amerikalı ıenq ku ölleden sonra i -
çbı iki kat volaınlı bir rob giyiyor. Alt 
\tolan başlıbaşına bir etektir. Plaja gi -

derken çıkarılırsa tlıt kısım güzel bir 
tort olur. 

nasıl cevablar verecek? •• 

Birinci sualı soruyorum: 
_ Bayan, çok az para al~rak çalışan 

ve çok güç ibir iş gören amele hangi ame
ledir bilir misiniz? 

Ev kadını düşünüyor ..• 

_ Ben size ~öyliyeyim: Çöpçil. 

Ev kadını gene düşünüyor: 
- Hakkınız var, diyor, kapı kapı do

laşır. 9<>pleri toplar, herhaldi güç if. 
- Evet bayan, bu iş güçtür. Ben bu 

adamlara ·acıyorum •• fakat siz. 
.r- Ben de acırım! 
- Hayır bayan, siz acımıyorsunuz. 

Acımadığınm isbat edeceğim •• çöpçü blr 
gün. iki gi1n evinize uğramazsa ne yapı-

yorsunuz? 
- Hiç! 
- Do!rU söyleyin, uğradığı zaman, 

~ıyorsunuz değil mi? 
_ Biraz bir şey söylerim. Çöpleri ne

reye koyayım? •• Ev koku içinde kalıyor. 
_ Doğru amma, çöpçünün ıize uğra

mayışında kabahat kendi.nin mil 
_ Ben onu bilmem .• 
_ Öy~ amma düpinebilirsiniz .. o za

vallıya çıkışacağınıza sorun 611laym. 
Belki araba azdır. belki at hastadır, bel
ki ~ye tahsıs edilen mıntaka çok 
büytıktür de bir günde onu dolapnasınıı 
imkin olmuyor. 

- Olabilir amma •• 
- Hem bayan bunlar ikinci derecede 

kalır.. benim asıl sizden istediğim ıey 
çöpçüye biraz yardım etmenizdir •• 

- T T 1 ? ? 
- Gülümsemenizin sebebini anlıyo-

rum. Onu oturtup kapı kapı dolaprak 
çapleri ben mi toplıyacalım? demek is- Pijama önce tam bir kadın elbisesi gl. 
tiyorsunuz. bi erkeklerinkinden bambaşka ve çok 

_ iyi bildiniz. chnldaha süslü bir halde ort~ya çıktı. Ka .. 
.. . ar da g(lya panta1on ınsan.a hareket 

_ Ben böyle bir ıeY soylemiş değıUm. best" . . d" d h 1 b . . ser ısı venyor ıye onu er n e ~ 
Çöpçüye sizin y~pabfieceğınız yardım ~e nirnsediler. 
olabilir balon!. Ç~çd kapınıza eeldiii 

Sabahlan Ost kısım çıkarılır, yalnız 
alt kısım bpkı bir etek gibi bluzla, su • 

\'eterle, gilne, banyoluju ile giyilir. 

Bu moda tereddüdsüz kabul ve tatbik 

edilebilir. Kızlanmı<ı unutmasınlar. 

Amerikalı çQ.k kısa, çok bol giyiniyor. yor. Uzun (vualet) e düşkün, çiy renk -
Sabahleyin bile yüksek topuklu sa:~dal • leri seviyor. . . . 

si aparsınız? Arkadan şort çıktı. O, insana daha 
uman .. z ne Y . ürürQrn çok serbesti veriyordu. Bir çoklarının 

- Çöpleri g6t . • . hoşuna gitti. Fakat herkese yakışmadı. 
larını çıkarmıyor. Fazla jabo kullanı - Sakın bunları benımsemıyelım. - Evet amma, bu işı bıraz yavaş ya- Şort ve pijama . •. İkısi de yaz ve plA.j 

paırsınız.. çöpçü kapıyı çaldığı zaman için güzel ve şık kıyafetler .. fakat pıja .; 
pencereden bakar, bekle, kumandasını ma ince ve oldukça uzun olmıyanlara 
verinriniz. Çöpçü bekler, siz bu esnada gitmez. 

- Yaz giderken Yaz ve kii9iik 
cocuk 
' Unutmayınız kJ 

yazın küçük ço • 
cuk tehlikeli bir 
devre yaşıyor de -
mektir. 

Onu ço~ ha!ıt 

giydirmelidır. Ne 

içinde, ne d~m -
da sı'kıcı bir bağ, senttir vasaire bulun
durmamalıdır. 

Yemeklerinin mamalarının ara-
sında bol su içirmelidir. En nazik tara -

fı barsaklarıdır. Bu mevsimde tehlike -

nin büyüğü sık s1k oradan gelir. Bunlara 

mani olmak için: Stkı bir rejim takib et-

meli, abur cubur yememesine dikkat et

meli, yemeklerini titizlik derecesinde bir 

temizlikle hazır lamalı dır. 
Barsak bozukluklarını gidermek için 

en !hafif hallerde ve daha ilk günden i -

tibaren perhiz yapmalıdır. 

Yaz ınodası, bize ne nefis güzellikler Bundan başka ufak tefek mevsim ra-
IUndu. hatsızlıkları da eksik olmaz. Bazan de -

M risinin üstünde kızartılar ve kaşıntılar 
odeli bunlardan biri sayıyoruz. On 

d - peydalanır. Bunların sebebi hazım ciha· 
a sade çJ.,,mı · . 1 ..,,. ... er ıçme sı'kı~tırı mış ince 

bir kadın süsü bulacaksınız. Öndeki bir

kaç Plisinden ve kollarının değişik ke -
ai l ş nden başka btr fevkaladeliği olmıyan 
biçlıni 

n umumt sadeliğine kumaşın ken· 
dinden yapılmıa . . . . j' t 1 

'$ şu mınımını ıs o ar ne 
itiıeı bir süs olmuş. 

tır~t krep bu modele en uyan kumaş-

zındaki bozukluklardır. 

Bebeklerin altını yazın pek sık değiş· 

tirmelidir. Vücudlerini sık sık pudra -

lamahdır. Buna l'ağmen kızartı ve ka -
şıntı görillilrse mide ve barsağını yoluna 

koymaya çalışmalıd1r. 
Emzikleri her mamadan sonra son de

rl!ce dikkatle temizlemek lazımdır. Zira 
emzikte tortu ·01rakmak çocuğun zehir~ 
lenmesine sebeb olmait demektir. 

Sonbahar · geliyor 
öp ten kesine henfts atılmamı' öteberi ç e k tın 1t 1 Fazla olarak kusursuz vücud ve ba • 

çapleri toplayıp tene eye a 8 a meş- caklara ihtiyaç gösterir 
gul olursunuz. Bu meşguliyetiniz bazan Yaptırırken bu clhe;leri gozden uza}'. 

on beŞ dakika kadar sllrer. tutmamalıdır. 
_ Ev hali bu! Ne şort ne de pijama giyemiyecekle:r 
_ Evet, eY hali amma, dQf{inün bir p1Aj için rob yaptırmalıdırlar. Bu roblal\ 

k ~pçii her evin kapısında on beı bazan önü tekmil düJlmelı bir etekle 
~- ,_ kli k olursa bir günlük ı, bir lbluz veya güneş banyoluğundan iba-. 

daıu&a ,.,e yeee ret oluyor. 
nda kaç ev dolaıabil!.r! zamanı Baz.ılan şorp ÜZ1!rlne giyilen !bir ceket 

- Fazla dolaşamaz. ve etekten yani üç parçadan mürek ... 
_ ÇöpçQnün geleceğini bildiğiniz için keb ... İhtiyaç ve arzunuza göre birinden 

evvelden terObU bulunup bütftn ç5plerl birini yaptırabilirsiniz. 

tenekeye doldursanız ve çöpçü kapıyı 

çalar çalmaz, tenekeyi koı• toıa kapıya Dantel madalyon 
indirseniz iyi olmu mı? 

- Fena obnaz. 
- Bir teY daha sltyl\yeceğim; gerçt 

siz yapmazsınız. çoklan yapmaz amma, 

yapanlar da var.. çöpçl\ ne olsa temtzli

yecek diye çöpleri ~ereden ıokala a

tarlar. 

. b - Evet. 
Bu senenın son ahar m0del:eri nasıl 

1 ak? Ger~ henüz A:x... t t _ - Onlar da bundan vaıgeçgeler, çö· o ac . -s• ~us os ayız, yaz 
lı'ktan başka bir ıey bugünlerde giyllmez lerl evlerinde muhafaza etseler çok h . 
amma moda mucidleı·i evvelden hazırlık olacak.. sokağa. yayılmış ~pleri temiz
yapıyorlar. lemek, tenekeye konulmuf çöpleri alıp 

Sonbahara daha çok var. Fakat moda çöp arabasına koymaya nisbetle çok va-
o zaman için hazırladığı sürprizjeri şlm- kit k k rf ·hı· - t • . . . ve ço eme sa ına ı ıyaç gos er.r 
diden. bırer i:luşer b~ze verıyor. Gelecek bir bu .. d ab k ve istenildi~ 
mevsım modası hakkında bir fikir edin • ve şe yuz en ç u o· Basit bir model amma akıa gelıneJ 
mek bakımından faydalı olur diye bun- gibi temizlenemez. Halbuki yapılınca şık ve görülmemft 
!arın enteresan bir nümunesini koyuyo - - Haklısınız.. bir ~y te.;irini yapar. K~tenden bli 
ruz. - Siz de hak verdiniz bayan, ıehrin orta, kenarlarda dantelden madal " 

Bu devrik yakalı, k!'uvaze göğüslU temizliğini istiyorsak; bunu yalnız Bele- yonlar.. muhtelif yerlerde kullanaH. 
düz kollu mantonun bütün orijinalitesi- diyeden değil, bira.ı da kendimizden lirsiniz. Dantel. bilenler mo&elin tip .. 
ni omuzlarındaki d5ğmelerde ve eteği - beklemeliyiz.. kısım veya benzerini kolaylıkla uydu-
nill kloş kesiğinde aramalıt lAzım. ** rabilirler. 
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Liselere de müsabaka 
ile talebe alınacak 

(Baştarafı t inci sayfada) 
Maarü Vekili Yerli Mallar Sergisinde 

matbuat mümessillerini kabul ederek 
kendilcrlle samimi bır haı-~ıhal yapmış 
ve gazetecilerin muhtelif suallerine kar
tı aşağıdaki beyanatta bulunmU§tur: 

- Maarif Şurası ırfan 1.Grı1ümizde ha
ki!katen hayırlı neticeı.er wrecek bir k!
dise olmllfhır· İştirak eden bütün aza 
Erzurumdaki ilk okul öğretmeninden ii
hiversitelerin ordinaryüs profesörlerine 
kadqr n:ııaarü!imizin bütün şubelermi 
tıem.sil eden zatlardan tere1cküb etmiştir 
ve maarif mescle~erinin bütünlüğünü 
hissettirecek şekilde azadan her biri hem 
kendi işi. hem di! bu bütiinün diğıer par
-ça'Ları olan işleri alA.ka iiıe takib etmi~, 
serbestçe düşüncelerini söylemiş ve böy
lece karaırlar ahnınıştır. 

Maarif Şurası mesleki 1$UUrun güzel 
bir tezahür vesilesi oldu. 'Üniversitemiz 
mensublarmdan · kıymetli bir zat bana 
çok güzel konuşan ve -;dk canlı fikirler 
fleri süren bir ilk okul öğretmeni arka
daşımızı misal göstererek bu tüdü yetiş
miş meslektaşlann ar:ımıvia bulundu
ğunu tahmin etrnediğiui söyledi. Bu ·kfı
çük misal de gösteriyor ki azası birbirini 
nadir vesilelerle tanıyan ~sleğimiz Ma
arif Şurasile bu noksanı d:ı izale ebniş 

lbaş'Iaması çocuklarımıza, hatta velilere ı Bu sene bütün mualliınlerlmfzdcn te
erken knlkma ve günlük hnyata e-rken rimlcr hallı.nda yapılan ankete cevablar 
başlama itiyadını da verecektir. Başka raldık. onları üniversite mensublarından 
mertileketlerde üniversil'eier sabahın sa- da azası bulunan heyetlerde teti<ik ettir
at 7 sinde tedrisata başlarken bizim C:o- dik. Tii.ıık Dili Tetkik Cemiyeti bu tct
kuzda orta tahsil müesseseler!nde işe kikberin neticesinı gözden geçirdi. Neti
~latn\anuz doğru olamazdı. Bu cihet celer tesbit olundu, hemen yüzde 40 nis
te bu vesile ile tashih edılmiş olacaktır. betinde bir değişme yapıldı ve bunlar ki-

Kazanılan saatler tab yazan1ara . verileli, bu sene basılacak 
Dava şudur: 24 saatin iç;nde taiebeyi 

yormıyacak ve kendi kendine çalışmaya 
imkAn bırakacak şekilde dersleri tahdid 
etmek, buna mukabil sene ıçlndeki ders 
günlerini artıırmak, böylece lbir senede 
bir buçuk aydan fazla bir zaman kcızan
mı~ oluyoruz ki bu kazanç orta tahsılin 
altı senesinde hemen bir der~ yılına te· 
kabii? etmektedir. 

Yabancı dil 
Yabancı dil meselesinde gaye y·1kscl< 

tahsilde kendi kendine yabancı dılden 

kitab takı1> edecek surette lıselerimizden 
mezun vermektir. Bir ilıtisas mevzuu ol
mak dışında üniversitede er.nebi dil ted
risatı zaiddiT. 

Orta okul ve liselerde ecn~bi dili ted
risatını güçleştiren en büyük sebcb muh
telü kitablann ve metodlarm buiunma
sı idi. Bu sene iransızca ve alm:ı.nca 

kitablarını bu dilde mütehassıs Tüü ve 

ki'tablar bu terimlere göre yazılmakta-
dır. 

Eğitmen lru.rsJan 
- Eğitmen kursiarı faaliyetleri nasıl

dır? 

- Eğitmen kursları daimi bir faaliyet 
içinde büyük bir hüsnü niyetle çalışıyor
I:a.r. Vaziyetleri çok iyidir. 

Buraya gelirken Esk.işehirde köy öğ-. 
retmen oku1unu gezdim. Pazartesi günü 
de Tra!lcyaya giderek Trakya köy öğret
men okulunu, daha sonra da İzmir ve 
Kastamonuda.ld köy öğretmen okullarını 
ıgöreoeğim. Bu okulların kadrolarını ge
nişletmek arzusundayız. 

Sanatoryom 

oldu. 
Beş sınıflı köy mektebleri ecnebilere hazırlattık, bu suretie ingiliz-

Maarif Şı1rası sırf nazari btr ilim kon- oe gibi ıbu iki dil de tedrisat ve metod 
gresi manzarası göstermedi. Çünkü gay~ bakımından tevhid edilmiş olaca:ktl!'. İle
.maarif meselelerimızi sistemli ve insi. risi için benim düşüncem yabencı dil ted
camlı bir hal yoluna sokIIla'k olduğu için risatını bilhassa liselerde teksif etm.?ktir. 
fikir kadar iş çalışmaları M.kirn ol'du ve Bu tedbirleri alıp yüzde yüz tatbık edin. 
bu suretlle hayalden ziyade haklltatın ceye kadar şi\ranın da verdiği karar mu
gözönünde tutulması ile fiili ınetioelere cibinoe üniversitedeki ecnebi dil tedri
vanldı. Bunlardan bıri üç sınıflı köy satı devam edecektir. Fakat yeni tedhir
mclttebfurimizin gene tek muallimle beş lede dünkünden daha verimlı bir hale 
sınıfa çıkarılmasıdır. tık g"r.ünüşü ne güç gelmesi için üniversıte tetkiklerde bu-

Sanataryom için birıi 50 bin, diğeri 'lO 
bin lira olmak üzere iki tahsisat verll
miştir. l~aıat ikmal edilmek üzeredir. 
Halen 47 olan sanatoryom mevcudunu 
az bir zaman sonra 120 ye çıkaracağız.> 

Maarif Vcltili gazetecilere beyanatın
dan sonra Y:erli Mallar Sergisini gezmff, 
bütün pavyonlar, bilhass1 bu sene sergi
de mühim bir yenilik olan neşriyat pav
ycmile çok yakından allkadar olmuş ve 
sergiyi beğenmıştir. 

Dahiliye Vekili Haliç 
Şirketinde tetkikat yaptı 

hımnaktadır. 
olacağı hissini veren bu İf bizde ve biz- (Baştarafı 1 inci saytacıa) 
den başka memle~etlerde nasıl yapılıyor! İmtihan şekilleri mat almıştır. Dahiliye Vekili mütea -
Onu yakından tetkik ettik. Bugün - eski- _ İmtihan ~ek.illennde bir dcğ:şiklik kıben Darülacezeyi gezm~ ve akşa • 
yi bırakın - fiilen Fransadıı 30 bin mek- o1.acak mıdır? müzeri Yerli Mallnr sergisini ziyaret 
teb vn.r ki ayni s~retle tr.dıısat yapıyor.! . _ İlk me'kteb 'iistündek.i üç sınıfh or- ctmiş~r· ;vek* sergid'e, gaı..etet,,ılerlle 
Sınıflarında v~atı olarak

1 
50 çocuk bu- talar tabii dlarak liseye talebe yet ·ştir- görüşmekte olan Maarif Vekili Hasan 

l'unsa hemen brr buçuk m.lyon çocuk ~u diği kadar hayata da çalışıcı unsur ver- Ali Yücelle konuşmuş ve serginin bll
usullc okutuluyor. Almanyada da ılk mektedir. Fakat lisenin vazifesi sadece tün. paviyonlarmı gezerek alakadar -
mekteb çocukhnnın yüzde 37 si bu tarz. üniversiteye ve yüksek mekteblrre talc- lardan izahat almıştır. 
da okuyorlar. Bunun diğer memleketlt!r- be ~tiştirmektir. Binaenaleyh yüksek Dahlliye 'Veki1i, sergide kendisini 
d~ de ~:ri var. KöylerJmizdeki 370 tahsile .gir.ebilecek gençleri iyi tir seç- gören bir muharririmize şunları söy -
lbm çocuğu uç Sf'ne mektebe a1ıp sonra meye tabi tutmak zarureti ka ... -=ı~ındayız. lem iştir: 
bırakarak o çocukların Yl\§'adıkları köy- Orta mektebleri ve liseleri ar;u ettiği- - Bugün Haliç Şirketinin vaziyetile 
ierdc okur yazar adedini arttırmıyacak miz şeki'lde tensik ettikten sonra lıselere alakadar oldum. Şirketin hukuki va • 
bir netiei! veren bu faali~ti elbette ta- müsabaka ile talebe almak ta ayrıca bir ziyetfnl tetkik ettiriyorum. 
marnlıyacaktık. Paralar ve emekleri bo- H ı· İd · c· k...ı.ı·n llnd oldu 2laruret olacaktır. Bu secmeyi yapmak i- a ıç aresı. ....,ır •t:ı. e e • 
şuna sarfude:m€zdik. Şuranın verdi~i bu w d d h · · 'şlemektedir çin başlıca vasıta imtıhandır. Cümhurl- gu zaman an a a ıyı ı · 
kararla yukarıda adedini roykdiğim köy- Servisler mevcud v-esaitfte esldsindeın 
1il. çocuk'larımız şehirdeki k~rdeşleri gibi yet maarifinin elit zümreyi yetiştirmek- İ 

t-e çok ciddi ve adil olınası pek tabıidir. d~ha m1:11ta_zam ya~ılmakta, dare -
beş yıl okuyacaklar ve ayni kıymette lıir Bu bakımdan Maarif şnrası imtihan m('- nın bugunku halde ıradı da masrafını 
şehadetnameyi ellerıne alacaklardır. Bu k ktad 

selesini dikk.aUe inceledi. U~umi heyet- orum.~ ır:. ,.. . . 
rakama ilave olarak geçen sene ve bu se- te bu mesele etrafınd.:ı pek ehemmiyetli Bugun Darulacezeyı de gezdım. na-
nenin üç sınıfh okul mezunları olan 160 müzakereler cereyan etti. Yeni imtilıan rülacezede 700 küsur kişi bulunmak. 
bin çocuktan hiç olmazsa rno bini rnek- t d D "lA d b 1 1 b' 

Prensipl'eri basit olmak her yerde ve av- a ır. aru aceze c u unan arın ı -
teblere gelecektır. " • h ı · d k ni cins her mektebde ayni baremle talc- 1aistisna epsinin vaziyet enn en ço 

Öğretmenlerimize beş sınıtı birden na- ,.. 
beyi ö1çmek, ünıversite ve yüksek mek- memnun olduklarım ve bir şikayetleri 

sı1 okutacakları h'ilkkında talimatlar ve t-e-bleri imtihanlarcı geniş ölçüd.:? iştirak bı.v1unmadığJJllı memnuniyetle müşa • 
izahname1er hazrrlattırıyorum. Onları bu ettirmek ve bütün tahsil kademelerinde hede ettim. Çocukların da yetiştikleri 
işde tam muvaffak kılabilmek için maa- devlet imtihanı şeklini kabul etmek su- ı;artlara rağmen, sıhhi vaziyetleri çok 
rif memurları mıntakasma hepsini grup retinde hilliısa edilebilir. Bu suretle hu- iyidir. 
grup toplayıp yRpacaklan iş kendilerine sust mekteblerde ve hususi tahsil gör- Faik Öztrak, sergi hakkında da: 
öğr.etilecektir. mü~ olan talebe ayni şekilde bu devlet - Sergiyi iyi buldum. Gelecek se · 

Memleketin muhtelif yerlerinden al- imtihanlarına tabi olacaklardır. Dev!et ne daha iyi olacaktır• demiştir. 
dıgvımız me'ktublar ve telgraf!'ar bı·ze bu 

imtilıanı şekli kabul edildiğine gore çjft ·····-·····-················ .. •• .. ••• .. •••••••••• .. •••••• ... 
işin ne kadar feyizli neticeler Tereceğini imtiha!llar ka1kacak demektir. Bir lise 
şimdiden tebşir ediyor. Bllhassa köyde· mezuniyet imtihanı, bir de olgunluk di
ki öğretmenlerimizin sevinçleri bizi can. 
dan sevindirmektedir. 

ye iki türlü yoklama olmıyacaktır. Kuv
vetle ümid ediyoru:n önümüzdeki ders 

Öğleden evvel tedrisat senesi şuranın kararını tatbik edebilece-

- Mektebletde tedrisatın öğleden ev
vel yapılması hususunda ne gibi kararlar 
alınmıştır?. 

- Şuranın verdiğı kararlardan bi!' 
mühinuni de orta okul v2 Jıselerde ders 
saatlerinin öğleden evvele alınması ve 
öğreden sonra talebenin mualliml~ ne· 
zaretinde derslerini mektebdf' haııTla

malan işidir. Beni!n de ;ahsan duydu
ğum şikayet mevzularından biri ol:ın 

derslerin çokluğu ve talebenı.1 müzakere 
edilwemesi, tal0 b"'ye vazife verip t.2shih 

edilmemek gibi onbrı gün gi:n çalışma
ya sevkedecck husus'arm ılıma}, bu ka
r.arın bu d:n; yılındar. itibaren tatnikile 
asgari hadde indırılccektir kanaatinde

ğiz. 

Tcrjmler 

Maarif Şurasının aldığı esaslı karar
lardan tiri de Cümhurıyet Halk Partisi 
kurultayında kabul edilmiş olan esasa 
göre ilk. orta ve hselerde kullar.ılan te
rimlerin ayni ile üniversite ve bütün 
yüksek mekteblerde bu seneden itibaren 
kuilanılması keyfiyetldir. Üniversıtc ve 
yüksek tahsilde geçen terimler ondan 
evverki tahsillerde geçenlere ni.sbetle 
büyük bir yekun tutar. Bunları sa:fıhi

yetli illin adamları toplanarak yapa:ak
lard'ı.r. Prensip ~udur: Istılahıarın türk
çe mukabillerini bulmak, bulun:ımadığı 
takdiroe dilimize geçmiş yabancı fakat 

~ELANIK BANKASI . 
Tesb tarl.hl : 1888 

• 
fdart Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirkiyedeki Subeleri: 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcarnl) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananiıtandaki Sııbelerl ı 

SELANİK - ATtNA 

• 
yim. 

Erken kalkma , munis kelimeleri nlmak, buna da girmi-

De l 
. k ' . . . yenleri milletler arası istimal vasfını ka-

Her nevi banka muameleled 

Kiralık kasalar servisi 

rs erın es ısıne nısbetlc bıraz erken 7 !1nm•c 1 _,_ d k. 
----v o au.uı.r an seçme 

Ağustos 6 

Günün adamları 
(8a3tarafı 7 nd uyfacla) 

General Queipo de Llano ötedenberi 
fıaşizm umdeleri:ne karıı bigAne kalmııtı. 

O, Endülüste nev'i şahsına münhasır 

garib bir idare tcslg eylemişti. Bu idare. 
tamamile müstaktl olarak şahst salAhi -
yetine dayanıyordu. 

O, Phalange denilen teşkilUta mensub 
akınları; köylerdP., kasabalarda. çıftlik -
lerde kendisine karşı duranlara ıaldırtı -
yordu. Fakat Phalangelere zerre kadar 
siyasi· bir salAhiyet vermiyor<lu. Bilakis 
onları şahsi idaresınin istibdadı altında 
inletiyordu. 

Endülüsün çiftlik sahibleri, burjuva
ları, orta tabakası onu tutuyordu. Çün -
kü onu phalangistelerin tam manu'le de
magojiye kaçan doktrinlerine karp bir 
fren telakki ediyorlardı .•. 

Zengin Endülüs kıt'asım bu usuller ile 
idare eylemekte olan Queipo; Burgosda 
bulunan iktısadcılarm yiyeceklerini te -
mfn için kendic;ine müracaat ey}emele -
rindcn pek büyiik blr zevk duyuyordu ... 
Endülilste tatbik eylemekte olduğu şah
si ziraat siyaseti Endülüsü mekıl~At ba -
kımından İspanyanın diğer kısımların -
dan zengin bir hale sokmuştu. Fakat 
İtalyanların İspanyol hükftmetinde al -
makta olduk.lan rüchan mevkii Endü -
lüsün bu muha.tazakAr kuvvcıtlerlnı te -
Iaşa düşürüyordu. Onlar, milli istiklAI -
den ziyade; İtalyanın müdahalesi ile ber
bad bir hale girmış bulunan iktısadt ah
valin neticelerinde:ı müteessir oulunu -
yorlardı. 

Unutmamak icah eder ki zirai bakım
dan İspanya ile İtalya rakib memleket -
!erdir. Bu iki memleket ayni mallan is
tihsal ederler, tA eski zamanlardanberi 
harict piyasalan elde eylemek için mü-
cadelelere gi.'rlşınekten bile çekinme -
mişlerdir ... 

İspanya harbinden .sonra Endülüs 
çiftlik ve toprak sahibleri zeyt:nyağı 
mahsullerinin İtalyanların ellerine geç -
tiğini v.e İtalya.nların Avrupa ve Ameri
ka piyasalarını ellerinde tutmak istedik
lerini müşahede eylediler •.. 

İtalyaya gönderilmekte olan İspanyu 
zeytinyağlan tasfiye edildikten sonra, e. 
kiden İspanyol firmalarumı hl.kim bu • 
lundukları piyasalarda. İtalyan markası 
altında satılıyordu ..• 

İşte bu suretle İspanyol zürraı, Gene 
ral Queipo de Llanoyu İtalyan hakimi · 
yetine karşı durduğundan dolayı tutu . 
yorlardı. Onlar ı;enerali bu !ıususta biı 

müdafaa unsuru olarak ııayıyoriardı ..• 

General, bu kuvvetlere istinad ederek 
Endülüste, cfalanj> cılara karşı vaziyet 
alınıştı. Ta ki İtalya hükıimeti: hariciye 
nazın Ciano ağz:le, Endülüsteki rejimin 
sakatlığını General Frankoya bildirmci -
ye kadar .•• 

General Queipo de Llano; Mussolinl 
ve Hitler tarafından iadakat niıanesi o
larak tatbild arzu edilen faşızm teşkill
tına isyan eylemek istedi. Bu maksadla 
Burgosa gitmekten perva eylemedi. O 
kendisini desteklemiş olan kuvvetlerin. 

cfalanj> a karşı hareketinde de arkasın
dan geleceğine kanicli. Fakat ge:ıeral kuv 
vetlerini çok yanlış hesablamış oldu. 
Çünkü İtalya ve Almanyanın İspanyayı 
ne dereceye kadar avuçlarının içine al -
d.ı.klarından bihaber bulunuyordu. 

Bugün General Quelpo açikça mey • 
dan okumuş olduğu falanjistlerin ellert 
arasındadır. İcabı halinde bunlar gene • 
rali ortadan yok etmekten zerrece çekin 
miyeceklerdir. 

General Queipo do Llanonun sukutu. 
şimdiye kadar onu tutmur olan kuvvet . 
lerin bir aksüliunelıni mucib olmıyacak 
tır. 

Çünkü bu kuvvetler. selametlerfni da· 
hili harbi açmış olan caudillolardan değil. 
fakat memleketin bütün muhafazakar sı 

nıflarının istinad eylediği krallığın ye • 
niden tesisinde bulmaktadırflar. 

4te İspanyollar şimdi bu hülyalar u. 
avunuyorlar ... Halbuki diğer taraftan 
fiilen Almanya ve İtalya İspanyada blı 
müstemleke siyaseti takib eylemektedir
ler .• 

*** 
Erkekler diyorlar ki 

<Ra!lltarafı 8 inci sayfada) ~ J!IÖYliyeoeğim. 

kfirmet detll, sad~ gülmetle 1kt11a ede - e Ali Daniı Toy (Ankara): 
ceğlııi. Biz nokBanlarını bllmlyen, ~ ve 
nakış ôlrenerelc ber şeyln btıbtıtlnl n tam - Size de ıcyru cevabı vermek macburi • 
bir ev tadını oldulunu farr.eden kızlarla retlndeylm. 
değil, ey idaresini kazançlarına göre tan - • Ali Rıza Günaydın (Tekirdal 
z1m eden 'Ve kocalarına dalma sadatat gös- Zafer mahallesinde): 
teren bir kadın zl1mre& ıstJroru2 kl, bllyll- _ Sb bekArlit meselesfnln bir tahllllnJ 
teceklerl evlft.d.lara nüm.unel imtisal olsun - yapJyıCJmUnuz. Yazınız anket.e cevab ~tll 
lar. edecek ma~ette değil! 

Blr Fransız ~n dedtRi gtbl: Bir ta -
dm hilrmete, bir zevce tazime, fakat anne- • Haydar Karam (Heybeliada)ı 
lik yapa.bilen bir tadın da takdlse l~ktır. - Burada sualinize Utrun uzadıya ceva.b 

işte blz ta.kdl.'J edilecek kadınlar fstiyaruz. ıvenneğıe imkA.n yok. Bunu d!ğer okuyucu -
Eğer böylelerini bulursak menmeğt mukad- lanmız da a:>ruyorlıu-. Anıket1n neşri bitince 
de.s ·bir vazife teUl.kkl edeıcetız,. Ak.61 takdir- blr deneme y~. Fakat, diğer bir oku· 
de asla ı .• yucuya dedlğlm gl:>t bir yekfuı yapma.t, hQ-

Cevabla.r: küm çıkarmak fhaıtalı ol.mu mı? .. 

e F. R.: Na-Sa-Co 
- Düşüncelerlnlr.e hiç blr şekllde t~tlrak 

etmedtğtmlzl blldlrmeğe meoburwn. Kadınlar diyorlar ki e S. Kaya <lzmir ): 
- Niçin cevabınızda anketi de°ğll de ta - (Raştarafı 8 inci sayfada) 

dınları muhnteb tutu~rsunuz. Bu auretle Bazı baylar bfitün aı1r:adaşlannın evlenl:ıı 
evlenmedlğlnlzln de sebeblerlnl izah etmiş mesud olamnd?klarm.ı söylüyorlar. Bu kadaı 
olmuyormınu:. mübaltığa olmaz, ben bfttün hayatımda da-

• Fevzı Trıtak (Çankırı): ha böylesine bir defa teısadQt ettim, bu da 
aAnketlnlzl merakla taklıb edei-ken27/7/ 939 erkeğin 1dnreslzliğlndendl. 

günkü sa.ymıooa ba.yanlarıdan blrlntn yaz - Bir çok baylar sabaıhtan akşama kadar 
mış olduğu cavab nazarı dldlı:atlml 06lbett1. kaldırım çiğneyip birkaç bedbaht kızı görft
Bu baG"an erkeklere hitab ettiği ya.zwnda: yor ve bunu asil, temiz ruhlu Türk kızlan
<Blz kendimize güvenmiyoruz, netsimlre o - nın bir nilmunesl olarak tel4lctci ediyorlar. 
lan bu ltimndsızlığımraln blgfuıah blr tızın Fakat nasıl oluyor da bunlan yapartten, 
muka.dderaıtının mas"uUyetini yfiklıerunek - yaptıktan şeyin mahlyetlnt dil.şilnmD}orlarl 
ten çeklntyoruz da, om.mı için evlenmlyo - Bu gazeteler ecnebiler tarafından okuna
ruz.) di~rdu. Yant bayan, erteklerl.n bunu cak Te Türk kadınını ve Tnrk allesint do -
söylemmrtrıın, dalhıa doğrmu ttlraf etmele- layıcılle Türk ce.mtyetınt ecnd>ller böyle ta
rinin yerinde blr !hareket olaca~ını söy1.e - nıyacaklarl 
mek fst1Yol". Evlenmeylntz .. vatgeçtıt. Zaten sizlerin 

Buna lhaQc vermakle ber-tber, kabahati ne kurduğunuz ailelerin amu çıkmaz. Fakat 
kızlarda, ne de eı1keklerde buluyorum. Ka- Türk kızlarına lttlra etmeyiniz 

b::ı.tıat tamamen e'beveyndedlr. Bımdan blr Bu yazılan ,,,azallken ~uı· "°'" k ı 
sene evre! bir b8(Y&Illa 1~ k J "vtt~ uı; ..... a an 
mlştim ve muvn.fak t ev. nb : arar ver- mlslnlz? Vicdan azabı çekmiyor musunuz? 
Ne t 11 cev ı n almıştım. Ben de blr Tilrk kızı olduğum için Türk 
ım :aa ki, ailem, aLtmdan kalkaınıyaca - erkeklerinin bu kadar düşüncesiz ve yalan-

ğ n.~a.flar tstecll. Bu suretle bizim ev • cı olduklarına hakikaten esef ediyo 
lerune suya düştO. Alleleı1n talLblere karşı Ve yarın hayatımı bunlardan bl~:bd
dermeyan ettikl&rl bu pazarlıklı tnıeıbler or-
tadan ka!kmazsa benim gibi bl k layaca~ım diye içime ev!ham geliyor. Nere· 
ıer de cvleneml~er ve 8'Vl~:ı~; de lse nile kurmaktan va~eçeceğlm. 
da... Suad Dervl.ş 

Ana, ba:b:ı.. kızlan.nın saa.c:ıe.tını mi tmrıfn ······-····················································-
etmek lsttyorlar, yoksa kızlarını bir eşya gi- Yurddaşl 
bl tutturablldiklerine sa!ımak mı? .. Şimdi o Banka olmıyan zamanlarda atalan -
bayan da kLSmetlnl bekliyor, ben de bekA. - mız: «Ak nkQe kara gün dostudur. de -
nm... mlşler. Şlmdl biz: Banlı:alardakl arttır-

Cevablar: ma hesabıan, karagun dootudur: dlyo
ruz. Kara günlerinde dost:;uz kalma: 

e Hakan imuuile Ankaradan 
mektub yazan okuyucuya: 

- Maal.et9et amınuzu Js'at& lmkin olma-

UI ıısa1 Ekonooıl 
ye 

Arttırma Kurumu 
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İngiliz bahriyelileri bugün gidiyorlar 
Kıymetli misafirler, şehrimizde uyandırdıkları 
sempati ile Türk - İngiliz dostluk bağl~rının bir 

kat daha takviyesine yardım etjler 

Amiral genıirinı:ic dünkü ziyafette lngiliz ve Türk amiralleri baıbaıa 

Ha.J.k misafir gemileri ziyaret ederken 

SON POSTA Sayfa 11 

Milll Şef dun akşam 
Boluyu şereflendirdi 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
ctmiş1er, Boru Valisi Naci Kıcıınan, 

Vilayet ve Parti Heri gelenleri ve mu
azzam bir halk küHcsi tarafından karşı
lanmışlardır. 

lngiliz - Fransız askeri 
heyetleri Moskovada 

Reisicümhurumuz bu geceyi Bolu<la 
geçireceklıer, seyahatlerinı? yarın devam 
edeceklerdir. 

Doluda şenlik 

(Btıtr:arafı 1 inci sa11Jada} 

Londr.aya dönecektir. 

Vilyam Strang, gaybubeti ~asında 

dairesine aid yığılm1ş olan işleri sırala

mak ürere Londıraya dönmektedir. Ken-

di.si, füzum hbtl olmadır, takdirde, ar

tık MoSkovaya gitmiyecektir. 
Bolu, 5 (A.A.) - Bug-1n, Ankara civa- SovyctlcrJe devam edilecek olan siya-

rında bfr gezintiye çıkmış olan P.eisi- st müzakerelleri, bizzat Moskovadald İn· 
cümhur İnönü, Ayaş. Beypazarı, Mu
durnudan geçem saat JR,10 da Aband giliz sefiri idare edecektir. 

gölüne gehrrişler ve burada Bolu Valisi Diğer taraftan askeri müzakerelert! 
tarafından istikbal edilmişlerdir. iştirak edecek olan İngiliz ve Fransız 

Reisicilmhurumuz. Abaru:I gölil civa
rında bir gezinti yaptıktan sonra Boluyu heyetleri de, bugün deniz yolile Mos -
şereflendirmişlerdlr. kovaya hareket etmişlerdir. 

Cümhurıreisimırin gelmekte olduğunu Askeri müzakerelere, gelecek Cu • ... 
haoor alan bütün Bolu hal'kı yollara dö- martesiden evvel b~laruruyacağı an - Moskovaya giden lngi1ic:: askert heyeti 
külınii~er ve en içten tezahüratla. Milli laş.ılmaktadır. azaları 
~fub~mnruz~v~~ ~y~~nı==================~===========~ 
g~şlerdir. Sehrin methahnde as- • 1 • dJ• 
ker. jandarma ıota'l'Elrile polis mnfreze- ltalya ile Almanya zmır a ıye 
1erl ihtiram :resmıni ifa eylemişlerdir. d k } 

Bolu baştanbaşa bayraklarfa donatıl- ., binaSlll a 3ll l 
nuş ve tenvir edilml~ bulunmaktadır. arasında spanya ' 

Milft Şefimi• hu geceyi Boluda geçi- k Vak a 
rerektir. yüzünden h ·'af çı tı (Baştnraf1 1 inci sayfada) 

Bir ısır heyeti 
lrana gitti 

(Ba.ştarafı 1 ı. ci scıufadcı} Merdivenin başında bekliyen 7G y3ş-
hansız ve İngiliz ordula.rı İsp:ınyada bınnda bir ihtiyar süratıe tab:ıncasmı 

müdiıharede bulunur bulunmaz mııhak- çekerek Mustafanın üzerine ate!> etmiş, 
kak dahili iğtişaşlar ba~ gösterecektir. katili böğründen ağıITa yaralıyarak knn
Ortalık kan~rsa Ispanyada:ı hayır bek- hır içinde yere sermiştir. 

Kahire, 5 (A.A.) - Başmtı.bevinci Ha-
p b T h 1 

Lenemez... Etraftan halk ve polis:cr kcşuşmuş, 
seneyn aşa n~ Mısırın sa ık a ran e - Bı'na"".,, ·"leyh, mı'hver davası lehine İs- 76 lık ih · ........ tıyan yakalamışlardır. ihtiyar 
çist Tal&:t Beycren ve Kariciye Vedrtnin TUınvanın muhakkak bitaraf kalması la- t b 
hususi kalem dil'ektoründen mürekkeb r--z ..... ·d.;ır•. a ancasını zabıtaya teslim ettikten son-

. ..... ra şunfıarı söylemi~tir: 
bir heyet, bu sabah Tahranı hareket et- İspanya buft-af kalırsa bize cgônüllü-....... - Adım Mehmcddir, 76 yaşındayı~ 
mişttr. le.tini-. iptidai maddelerini gonderebile- Bu me1fuı adamm öldürdıiğü Hasan be-

Söylendlğine gBre heyet, Mısır !le İ- ceği gibi en mühim bahri üslerinden de nim torunumdur. Torunumu ö düreni 
ren arasmda'.ld mtlnasebetli!rin tak\riyPsi kolayca istifade edebiliriz.~ ben de öldürrneğe aı.mettim. Bu kararla 
hakkında Kral Fanıkun Şahinşaha bir' Hitler, Almanyanın bu fikrını gene- buraya geldim. Fakat kahbe felek, onu 
mektubunu hAmf! bulunmaktadır. ral Frankoya bildirmiştir. o1düreınediğim iı:Jn çok yanacağım .• 

Abnanyanm fikri İspanyada çok mü- ihtiyar mütecavız tevkif edilmiş, ya-
duk!larıran parlak bir bbatj Olmuş • said bir tesir uyandırmıştır. ralı kam de hastaneye kaldırılmıştır. 
tur. İtalya hariciye nazın Cianonun İspan-

yada muvaffak olamamasının sebebi A1-
manyanın bu kararından ilerı gelmek
tedir. 

. Oyunun neticesinden ziyade doı;t ve 
milttefik memleket gençlerini yakın -
dan görmek için sahaya bugün de beş 
bini miltecaviz ölr seyirci kütlesi top- Fransız askeri mehafili Almanynnın 
lanmıştı. Tribfinlerde iki dost ve mnt karannı çdk üstadane bulmaktadırlar. 
tefik ~z erlleıt\niın halkın arasıın<la 
bir& beyaz papatya gibi yanyana o • Prens Juliana gene bir kız 
turmalan çok cazib bir manzara arzet- çocuk dünyaya getirdi 
mişti. Misafirlerimizin sahaya geliş • fBaştarafı I inci cıayıada] 
leri dakı1rnlarca alkışlanmıştır. Oyuna 100 sencdeıııberl Holand'a tahtına hep ka
başlamadan ~ sayım misafirimiz dınla.r geçmekte oldu~undnn Holandnlı
kumandan albay Tower ve müstahkem 'ıar hemen bu defa veliahdin bir oğlan 
n•evld komutamı Tüm~neral Rasim dünyaya getirmesini diliyorlardı. 
Aktoğu da stadyoma şeref verdiler. Dün gelen ajans haberi şudur: 

Çember/aynin nuthu 
Amerikada mühim 
Akisler uyandırdı 
Vaşington 5 (A.A.) - Siyasi rnnMel -

lerdc Çemberlayn'in nutku Amerikayı 

Uzak Şarkta teşriki mesaiye hararetli 
bir davet ınahiyE-tind~ tesfır edilınPkte

dir. 
Hükfunet namına söz söyliye:ı Tcsm! 

zevata Amerikanın istediği gibi hareket 
etme'kte tamamile serbest olduğunu te
yit etmekte ve Londra ile Vaşington a -
rasında bir anlasmn mevcud olmadığını 
tcıbarüz ettimı.ektedir. 

Saat tam 17 de elleri çatlatan alkış , Amsterdam, 5 ~A.A.) - Holanda v_e
sesleri arasında iki takım ovuncuları ,liahdı Prenses Julıana bu sabah saat bır
sahaya çıktılar. Bu dootluk~ maçının ,de bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. 

M· · hakemliği misafirlerden süba H g Protokol mucibince atı1mas: icab eder. 
\Safir 1n.giliz hah'riye sildhendcızlan lzmirde Konak vapur ilkeleri ön1=nde h .. .ı..ı • ve 'lınf..+' y u • 

1

51 top vaktin ge<: olması münasebetile bu . B .. esun ıouaresıne n ,..ır. -

Danzigde Polonyalı 
gümrük memurlarının 

vaziyeti düzeldi 
la l.lgün limanımızdan ayrıUmakta o- Palasta. misafirlerimiz şerefine bir ve- İ ·u ·u- t k d sabah sekizde atıimıştır. 
n n müttefik İngilterenin Akdeniz do- da ziyafeti varilıniştir. Ziyafeti bir su- Bu i~?81Mz1m~ ~ a ~:m 3 ~a~ Bütün şehir ve köylerde bu doğumu Londra 5 (Hususi) - Danzigdeki Po-
Canınası kumandanı Amiral Sir A. D. vare takib etmiştir. Suvare gayet neş'. mış ve f1 ı a aıa a su ay 0 a kutlulamak içın g-:inlerce sürecek şenlik- lonyalı gümrük memurlarının vaziyeti 

unningham ve maiyetinin, Amiralı. eli ve samimi bir hava iiçinde oeryan bulunuyordu. ler yapılacaktır. hakkında Varşova hükümetile Danzig 
~~ Şükrü ?kan, İstanbul Komutanı etmiş, yüksek rütbeli İngiliz zabitanı Oyunda sahada bulunan Malayanın Amsterdam, 5 (A.A.) -. Holanda hal- Senatos:ı a~sı~da çıkan. iht:lô.fm, bir uz-

. eral Halıs Bıyıktay ve diğer de - ve donanmamıza mensub gemilerin bi- mızıkası tara!ında'tı Türk ve İngi1ız marş- kı, ancak, bu sahah, vehahd Prenses laşrna zıhnıyctılıe halıcdıleccği anlaşıl -
:ız Ve kara askeri erkanımız tarafın • rincl ve ikincl süvarftıeri re'filmlariie ı.an çalındıktan aotlt'a misafirlerin vuru- Juliananın yenı bir kız çocuğu doğurdu- mıştır. 
k a.~ uğurlanmışlar, mutad protokol "bir1ikte aüvarede hazır buiunmusla:r- fil ile başlanmıştır. ğunu öğrenmiş ve dP.rhai her tarafta bay- Danzig Senatosu, Polonyalı memurlar 
aıc~~ıerinin çerçevesin~ aşarak, çok dır. .. Bu.gün oyuna daha kuvvetli bir takım- rak'1ar çekilerek kiHselerde çanlar çalın- !hakkında verilen vaıifeoe-:ı uzaklaştırma. 

sanıııni bir Türk • İngı'lı·z dostluk te • D tl'l ' d h f 1 maya başlanınıştı:r. kararını geri almıştır. ıah" ave ı er gece yansın an sonra u }a i~tirak eden m1sa ir erimi.z muhtelitin 
• Urü mahiyetini almıştır .. b. 

1 
Bow d bir . t• :.- Bütün hal'k, yakalarına portokal ren- Polonyalı gümrük memurlarım aç ·oı . 

111
... • susı ır vapur a gaz a gezın ı akınlarını koT.ayhkla durdurmaya mu- . km k .. b mvıernq€k.ot· . _ _, b J d k~ a·· t' 

1 
dı vaff:-nk oı-Jı..ıı.lan mbi rnukball akınlarda gı kordela takmıştır. ra a uzere, unlar:ı karşı yapılan yl-

gü • amır.ue u un u xan or yapmış ar r. .. uı.LA t>· • •• • • • k P rt ek bo k t cfa k 
n ?.atfında ge-~ı- bu·· :~ı.n ...: . 1 . f muLte,,.t ka,,~sini mu~.kül vazı'yete dü...{l_ Küçuk prense.5ın ısını. anca aza e- yec y o u aldınlmıştır. 

ge k 
, ·~ v~ıenmız e, Malaya 7Jrh1L'nnda :z:mir halkı n rı ıt' 'i... • - •• ··ır- ·ı...,..,.ktı·r re h Ik · .. · sı gunu 0 0 • enı """"'" • 

Yiik . a la yaptıkları temaslarda bu şerefine bir myafet verildi rüyOJ'du. 16 mcı rlakikadıı soldan bir hü- -------- 1 ·ı d h d 
gö bır. samimiyet ve centilmenlik İzmir. S (Hususi) - Malaya zırh - cıınıla misafir kales;ne inen muhteil' Emir Abdullahın ngı tere en udu harici 

sterrnış ol k tl' · f' 1 · r · ıı. k va t il 'Ik edı"Je t th" 
0

) lniz h an ıyrne ı rnı!'a ır en - lısında bu ~ece İzmir halkı şerefine bir forvet en sa5 açı sı as e ı sayıyı l h" l • . d"ld" n e iŞÇi er 
llya'n<l er tarafta geniş bir sempati zivafet verilmiştir. Ziyafete bütün İz- yaptılar. sa a ıyet PrJ tevTs ~ 1 

lif Loındra 5 (A.A.) - Si!" Samuel H:lare, 
dost] ırmış vıe i'ki m~l'let arasındaki mir münevverleri iştirak etmiştir. Sa. Birind devre müsa\•i oyunlarla 1-0 İz- Amman,! 

5 ~A·~:k> .'\ - ~şlrıış mk;~~ 5 ' bugün tethişçi faaliyetlerdf) methald:ır 
uk bagwlarının tak\'ı'yesı'ne vardım h w d 11 'd 1 . htel't' ,_h"n~ bı"tti Lond-rada n...nız hu umetı ı e ar ı ur- ~d ğu ,_ d"rt I l d 1 . . dah ~tnıi~I a· J ba a dolfru avet i er g€-mı en ayrı - mır mu ı ı re • ... • .. .• ~ 6~· oı u samı.an o r an a ı ıçın a 
" ~r ır. M 

1 
İ .

1
. d dun hukumetı arasınd:ı vukua gelen an- t bit . . . al t B tl b'-

nl 

.. 1 • mıştır. a a-.\'a. ngı ız on.a.nmas.ı,_ma- Ha!taym a~ası:nda Malaya :rrızı'kası . .1• d k e emnm ımz armş n·. u sure e a 

t 
_ 1 ?aşma ~rçevesı dahı ın e, anunu esa- h ftad n..--= h d d h . . k 1 

l' n arnamen serbest bulunan Ingi- n"vra larma ıştırak etmek uzere og e - sahaya .... lrnraic her ha raket ve 1. esfü ri mü .. k . . a anuun u u arıcıne çı ·an an ız bnh . d k "'........ side yapılan tadilatı, muza eresız ıtti- 1 l1a dnl l ded' 57 . b 1 t 
Ci < rıvelileri, İstanbul ve BevoQ'lu ye doğru limanımız an ayrılaca tıT. temadi surette dakika!a!'ca alkışlaran ve fak1.a tasvib eylemi~tir. ..~ ••• ~ ••••. :.?.~:! .. ~ ...... ı ....... !.~ ... ~.~!!~.~:.: ..... 
ıııevh~1: 1 nda bahıiyclilerimizle kolkola, Yamanlar kampında halkı takdir hislerile kendilerine bende- -·~ h d 1 t · · h • • "' • ın Emir Abdulhaı, em ev e reısı, em 
ll'ıişl~r ~ernaşaya değe~ yerlerini gez - İzmir, 5 (A.A.) - İngiliz misa- den yürüyüş halinde güze! havalar çal- de ordunun başkumandanı olmaktadır. DOYÇE ORIENT BANK 

dır. . 1 d b. k d" V M'· d F r-~-·ı.. mızık" v ı.M k d kan 1a b 1 Anı· fır er en ır ısını un erem 'll - ı ar. '-=ı"""- " e gere~e mızı a Hüküm :ar, ll!l1 rı yapar ve un arın 
t _ .

1
. ıra] Sir Cunningharn ise, öı!levin cadde Cemiyerlninı Yamar( arcfuki efradının yürüyüş hareketleri pek ıaha- tatbikinıe nezaret eyler. Nazırları nasb 

~gı ız b.. ·· ~ · dl Verın· uyu.k elçisi şerefine bir ziyafet kampına çıkmışlar ve orada yemek . •e ne bir şey · ve azleder. Vazifel€ri hususi bir niznrn-
Çi 1 1~ ~e z.ıyafeti müteal{ib, büyük el- mi llerdir. Misa&iı{r-r, p-erek kampın İkinci devreye daha kuvvetli bir ıekil- name ile tesbit edilecek olan hüklimet, 
tir ngılız bahriyelilerini kabul etmiş - yerini, perek mükemmeliyetini çok de çıkan İzmir muhteliti Saidin şahsi yalnız hükümdara karşı mes'uldür. 
Ô·ı takdir etmislndir. gayreti1e oyun üzerined müessir olmuş 

17 ~<.>den .~onra halk, saat 16 dan İzmirdeki mnç ve fasılalarla yapılan sayılar beşi bul- Bulgaristan Almanyadan 
ll'ıi.ştir.a kadar İngiliz gemilerini gez - İzmir, 5 c A.A.) - Malaya zırhlısı muştur. demiryolu malzemesi alıyor 

takımile İzmir muhteliti arasında va. Oyun biter bitmez mızıka tekrar jki Berlin 5 (A..A.) - Bulgaristan, Al-

()reıdner Bank Şubeıj 
Merkezi: Derllil 

Türkiye fUbeleri: 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: 1st Tütün Gümrüfü 

,... Geceki ziyafet pıınn ikinci dostluk maçı, Türk ve İn- d'ost ve müttıefik mmetın marş1arını çal- manyaya sekiz buçuk milyon marklık -....ece ız · · ..; o· • * Her tiiTlü hanlra iti * 
:ru Ok ' SMt 20.30 da Amiralimiz Siik- giliz!erin birbirlerine ne <ll'rece sa - mış ve oyuncular kolkol:ı halkın alkış- demiryolu ma emesı sıpa~'"iı vermı.ş-. -~====---=-------=== 

an 1arafından Tarabyada Summer 
1 
mimi dostluk bağlarile bağlı bulun - kırı aırasında sahadan ayrılmıştır. tir. 
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Hikayesi ..._Dil 

hastalığı 
Muazzez Tahaln Berkand 

1 
1 ..... 

Ağustos 6 

Kastamonu eğitmen 
kursunda çalışanlar 

iHava çok sıcaktı; kadınlı ~:1'keili bir: ı ra ~nç kıza müs~celen b.ir apaı;ı-di~it a-ı man gözleri beni rahat bırakmıyor; bu • 
kaç arkadaş, rıhtımın taşları uzerfnde o melıyatı yapmak ıcab etm11 ... Ailesı şeb nun için buraya geldim. 
turmuş. serinliyor ve konuşuyorduk. İçi- re yıeni .gelmiş olan mefhur bir operatö- Diyerek bu garib hareketini izah et • 
mizden biri atıldı: rün açtığı temiz klinikde ameliyatın ya- miş. 

- Siyasetten, gazete havadislerinden pılmasını münasib bulmuşlar ve hastayı Kızın bu hislerinden haberdar olnu • 
bıktık, bize heyecanlı bir vak'a anlata - gece yarısı bu hususi hastaneye kaldır - yan doktor, ona karşı olan alaka ve ıef-
cak arkadaşa... mışlar. katini arttırmağa, onunla büsbütün da -

- Bir dondurma mı ısmarlayacaksın? Tesadüfe bakın ki, birkaç gün evvel ha yakından meşgul olmağa başlamı.ş, 
- Evet ... Fakat bir müsabaka açıyo- genç kızın dans etmek istemediği adam hatta bir gün ona izdiva

9 
tekli! etmek 

rum. Birinci gelene dondurma var. bu meşhur cerraiı deği:. miymiş! Hasta cesaretini bile göstermiş. 
Bu sıcakta bir dondurmadan daha bü- karşısında onu görünce müthiş bir sinir 

yük mükafat tasavvur edilebilir mi? Her 
kes başından geçen bir vak'ayı anlattı; 

fakat galibiyetin Osmandc. kalacağını ön 
ceden tahmin ediyorduk; nitekim öyle 
de oldu. 

- Bu hikayeyi bana bir İngiliz ar • 
kado.şım anlatmıştı. Kendisi buna biz-
2at şahid olduğu için sözlerımi bir rna -
sal gibi dinlemeyin. 

Mukaddemesınden sonra Osman söze 
başladı: 

- Vak'anın kahramanı genç bir İngi
liz kı7.ıdır. Yüksek bir aileye mensup o
lan bu kızcağız, yaşadığı şehirde güzel -
liği ve servetile şöhret salmıştı. Bulun
duğu meclislerde birçok delikanlılar o • 
nun peşinde dolaşıyol'lar, baıoıarda, çay 
!arda onunla dans edebilmek şerefine 

nail olmak için bir çok aile gençleri bir
birlerile rekabet ediyorlardı. 

Günlerden bir gün, daha doğrusu bir 
gece, Mariyi bir gardenpartiye davet e
derler. Genç kız burada, kendi yaşında· 
ki delikanlılarla birço~ danPlar eder, o -
yunlar oynar, yaşının getirdiği büyük 

bir neş'c ile eğlenir. 
Sabaha karşı. yorgun~uğunu dınlen -

dirmek için bir ağaç altında yalnız ba -
§ına otururken davetliler arasından, o 
vakte kadar nazarı dikkatini çekmiyen 
orta yaşlı bir adamın kendisine yaklaş -
tığını ve bir söz söylemeden. kendisini 
dikkatle süzdüğünü görür. 

İşte rnac~ra buradan başlıyor. 
- Sizinle bir dans etmek şerefini ba

na IUtfcder misıniz mis·> 
Bundan tabii bir teklif olur mu'' Ak

şamdanberi Mari kaç kışile dans etm;ş
ti; fakat lher nedense genç kızın içine a
cayib bir helecan düşüyo: ve hiç düşün
meden, adeta sert bir sesle: 

- Hayır! cevabını veriyor. _ 
Bu cevabı veriyor amma adamın alev 

gibi parlayan göz\erirıe bakmağa cesa -
ret edemeden ... Bir kaç saat sonra, evi
ne giderken, Mari yjne bu orta yaşlı a • 

dama rastlıyor: 
- Bonjur mis, sizinle bir iki adım yü

rüyebilir miyim? 
Ne acayib adam bu! Çok hürmetkar, 

çok kibar tavırlı fakat hallerinde fazla 
ısrar var ve bakışları inadcı. .. Mari yine 
bilaihtiyar titrediğim hissediyor fakat 

cesaretini toplıyarak tekrar: 
- Hayır! diyor. 
Bu gardenpartiden birkaç hafta son -

Fakat doğrusunu söylemek lazım 
gelirse, Türkiyeye geldikten sonra, 
Türk gençliğini beğenmedim. 

Salih bey. 
- Aman beyefendi rica ederim. 

Diye söze başladı, Hadi bey onun sö-
zünü kesti: 

- Onun bugün bir çok meziyetieri 
olduğu muhakkaktır. Fakat on.larda 
benim aradığım meziyet kalma • 
mış ... İyi sporcu sağlam bedenli, 
belki sağlam ve makul kafa • 
1ı gençler. Fakat maalesef çok 

buhranına kapılmış ve derhal başka bır 
kliniğe nakledilmesinı istemiş. Ancak, 
sıhhi vaziyeti buııa imkan vermedığı i . 
çin ailesi onun göz yaşlarına ve ricala -
rına ehemmiyet vermemişler; doktor da 
ameliyatı büyük bir hazakat ve muvaf
fakiyetle yapmış. 

Marinin annesi ve babası, uysal kızla
rının niçin böyle birdenbire inadcı bir 
insan olduğuna ve kendisine karşı büyük 
bir nezaket ve şefkat gösteren doktora 
karşı neden bu derece huşunetle mua -
mele ettiğine akıl erdiremiyorlarmış. 

Diğer taraftan, genç kızı ilk görd:iğü 
dakikadan itibaren sevmiş olan bu orta 
yaşlı ve meşhur doktor da, onun kendi • 
sine karşı. gayri Uıtiyari ve hattA gayri
şuurl bir şekilde bır korku hissettiğini 
anlamış ve ona büyük bir şefkat ve itına 
göstererek, bu sayede onun korkusunu 
ortadan kaldırıp, kendisine bağlamak ıs

temi.ş. fakat Marinin nefret ve korkusu .. 
nu yenmek imkansız denilecek k~dar 
güçmüş. Zavallı adamcağız son derece 
büyük bir alaka ve muhabbetle !ıer sa
bah hastasını görmeğ~ geldiği hald~ o . 
nu~ gözlerini ve dişlerini sıkarak ken • 
disine bakmak istemediğini ve sorduğu 
suallere cevab vermemekte inad göster
diğini görerek büyük bır yeise düşüyor
muş. 

Mari hastaneden çıktıktan sonra aile
si onu tebdilihava için bir köye götür • 
müşler; fakat bir hafta geçmeden genç 
kız avdet etmiş: 

- Her saniye onun gözlerini göı üyo -
rum; karanlıklaro,1 beni takib ediyor, 
gizli gizli beni tecessüs ediyor. 

Diye sızlanıyormuş. 

Nihayet, zavallı kmn bir akıl hastalı· 
ğına uğradığını zannede:ı ailesi onu bir 
mütehassısa götürmüş1er amma bundan 

- Evlenmek mi? Benimle mi? Siz be· 
Aimle mi evlenmek istiyorsunuz? 

- Evet Mari, aybrdanberi sizi ne ka· 
dar derin ve samimi bir aşkla sevdiğimı 
nnlarnadınız mı? 

- Doğru .. beni seviyorsunuz... Ev -
lenelim. 

Teklifinin bu kadar tenalükle kabul 

Kastamonu (Hususi) - Köy eğit • 
edilmesi doktoru fevkalade mes'ud et -
miş ve hemen düğün tedariklerine baş • 
laıruşlar. menleri yetiştirme kursu mesaisine de 

vam etmektedir. İleriki senelerde bir 

nederim Eğitmenler ~ilerinin neza • 
reti altında bilahare köy muall1m. mek 

tebine devredilecek olan yatakhane Mari de çok heyecanlı ve memnun gö· 
rünüyor.muş. Yalnız nişanlısının yüdne 
bakmak istemediği herkesin nazarına 
çarpıyormuş amma kimse bundan fena 
bir netice çıkarmağı aklına getirmemiş. 

maarif kolonisi haline getirilecek olan binası, dört muallim evi, hamam, mut

Göl mıntakasında geçen yıl teessils e. fak, kümes, ahır, marangozhane eliş • 
den kurs günden güne in~af etmekte !eri atelyesi inşa etmişler, ve kursa la
ve mesaisinden azami randıman alın - zım olan yolu ve su kanallarını eçmış

Evlenmişler · · · Ertcs sabah yeni evli· maktadır. Şimdiye kadar eğitmenlerin lardaır. 
!erin apartımanmdan bır sec; gelmediğin! 

kendi çalışmalarile vücude getirdikle- Gönderdiğim resimler kursdaki in • gören hizmetçi içerıye girdiği vakit gen~ 
hanımının baygın bir halde yatakta yat- ri eserlerden bir kısmını saymak kurs şaat ve kültür faaliyetini göstermek -
tığını ve efendisinin inim in:m inlediği- hakkında fikir vermeye kB.fi gelir zan. tedir. 
ni g-Orerek ikisini de hastaneye kaleırt • 
mış. 

Meğer gelin hanım o gece. önceden ha
zırlamış olduğu hir ilacı kocasınır: gözle
rine dökerek onu kör etrr:cmiş mi? 

Bu hikaye heo.imiz1e büyük bir heyf'
can ve nefret uy.andırmıştı. Telaşla Os . 
mana sorduk: 

- Kadını haosetEler mi? 

- Hayır, kocası onun aleyhinde dava 
açmadı ve onu m:-ısum göstermek çare • 
sini buldu. 

- Bari sonrad:m gözleri jyileştı mi? 
- Hayır, ebediyca kapalı kaldı. 
- Ya kadın? 

- Ondaki muvakka'" bir cinnet halı, 
bir korku hastalığı imiş: korktuğu gözle
ri yok ettikten sonra kocasını bir çılEtın 
gibi sevdi ve en sadık bir ze\·ce gibi bü· 
tün ömrünü ona vakfett:. 

Uludaga rağbet fazlalaştı ı Erzincan valisi teftişte 
Bursa (Hususi) - Uludağa gittikçe Erzincan (Hususi) - Vallmlz Os -

rağbet artmaktadır. Burada bulunan man Nuri Tekeli refak""atlerinde kültür 
otel tamamile dolmuş, bir çok yeni ye-
ni müracaatlara otel müdürü, menfi direktörü olduğu halde dün Refahiye 

cevab vermek mecburiyetinde kalmış kazasını teftişe çıkmıştır. Bu teftişte 
bulunmaktadır. Otelin tekmil yatak • Refahiyede yapılmakta olan beş sınıflı 
ları doludur. Son zamanlarda idareci • 
ıeri arasında da değişiklikler olmuş, ilk okulun inşaatını da bizzat görmüş 
yeni müdür tayin edilmiştir. olacaktır. 

G R i P NEZLE NEVRALJi 

da bir netice ç1krnamıj ve bir sabah Ma- ............................................................. . BAŞ DiŞ ri. elinde ufak bir çanta ile doktorun 
kliniğine müracaat ederek kendisine bir 
hasta bakıcılık vazifesi verilmesini rica 
etmiş. 

Genç kızın kendisine karşı duyduğu 

nefretin bu suretle ortadan kalktığını 
ve onun kendisine yaklaşmak için böyle -bir bahane icad ettiğini zanneden dok -
tor, Mariyi büyük bir tehalükle kabul et 
miş ve ona hastanede bir iş vermiş. Hal
buki kızcağız arkad~şlarına: 

- Onun yanında iken o kadar çok 
korkmuyorum fakat uzakta olduğum za-

lncesuda doktor yok 
İncesudan yazılıyor: Kazamız uzun 

müddettenberi doktorsuz bulunmak -
tadır. Bu da halkın şikayetini mucib 
olmakta ve hakiki bir sıkıntı tevlid et-
mektedir. Hastalanan kaza halkı dok-
torsuzluk yüzünden derdlerine deva 
bulamamaktadırlar. Hele ağır hastalar 

için bu daha çok bir tehlike teşkil et
mektedir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinin bu hususta dikkat naza • 
rmı çekeriz. 

KIRIKLIK 
Soğuk Algınlıkları ve Ağrılan 

Mil L .. INA 
TESKiN EDER 

::-ıhhat Vekaletinin 15 - 4 · 936 tarih ve 4- 45 numaralı ruhsatını haizdir. 

Sevgilisi 

men çok basit bir şekilde yaşanıı~tım. 
Bu otele geldiğim zaman bu salona illk 
girdiğim gün şu karşıki aynaya nazar 
larım çarpınca kendimin ne kadar pe
rişan, can sıkıcı iğrenç ve görülmesine 
tahammül edilmiyecek kadar sevimsiz 
bir ihtiyar olmıya başlladığıın sez • 
miştim. 

. . . - -
• • ... ;- ......... # • • • .. - ' : " - • •• "' • • • • Kadriye hayatını kurtarmış d.an bu 

ihtiyar adama karşı yapmış ol<luğu 

haksız ve kötü muameleleri hatırla • 
maktan esasen muazzebti bunun için 
gayet samimi bir heyecanla: 

Nakleden: H atic~ Hatib 
nışmadan evvel Iaalettayin bir gence yapardtk. Halbuki bugünkü geırıçleri Ve ben bu gençler arasında seneler -
paramı bırakmak hakkımdır ya!.. görüyorum. Mesela tramvaya biner· denberi kendi tipimi arıyorwn: 

Evli kadınlardan bahsetmiyorum, ken, genç, güzel bir kızı, yahud ihtiyar Sustu. Bir nefus aldı; ve sonra sözü. 
genç kızlardan bahsediyorum. Bizim bir hanımı dirseğile iterek basamağa ne devam etti: 
zamanımızda genç kız bir çiçek gibi, evvela kendi sıçrıyor. - Bir aydır iki defa kendi tipime 
bir ufak çağlıyan gibi, bir güvercin gi· Önündeki kadını erkek mi? Nedir rastladım. Birincisi yalnız manevi su-

- Hadi Aziz beyefendi; dedi. Size 
karşı Ç<>k nezaketsizliklerde bulundum. 
Kabahatimi biliyor özür diiiyorum. 

maddi, onlarda kalb, hassasiyet ve in. 
celik namına birşcy yok. Evet, evet ha 
yatın kışrında yaşıyorlar:. Her şeyi sa· 

· tıh olarak görüyorlar. Alimleri satıh, 

fakat içlerinde ne bir Umumi Harb 
nesli, ne bir İstiklal Harbi nesli var ... 
Yavan şeyler. Ateşsiz, hesabi ve dar 
görüşlü. 

r k d h. t • ı·ht· h ta erkek rette benim şeraitime uygun; fakat i • bi güzel amma, tabii güzel bir şeydi. ar a ı e mıyor. ıyar as 
1 d b h t · m rrençlerden hah kincisi manen ve mac. ... ~ten bütün 

- Siz Kadriye hanım, bana karşı 

herkesten daha kötü değildiniz, siz 
yalnız diğerleri1e konuşurken beniIIl 
ismim geçmek icap edince: cPis bu ~ 

nak!.» diyordunuz. bunu bana bir isnıi 
has olarak takmıştınız. Fakat başkaları 
mesela Fa21lı Şakir bey öyle miydi? O 
bana ağız açtırmıyor; daima kilçük dil· 
şürm<?k, daima mahcup etmek tersle • 
mek için bahane arıyordu. Belki de ba· 
na karşr gösterilen bu antipati ihtivar" 
Iığıma karşı gösterilen bu hürmetsizlik 
bann daha çabuk olarak, herkesin mer· 
hametsizce a1lay ettiği bu ihtiyar ada· 
ma karşı merhamet ve şefkat duva~ 
iyi kalbli güzel genç kızı far'kettirdı· 

Gengier hep surat1larım asmışlardı. 
Hrdi bey bu tenkidinin yarattığı ha· 
vayı hissetmiyormuş gibi sözüne de -
vam etti: 

- Hem esasen benim zevkimin, zev 
kı selim olduğunu iddia edecek deği· 
lim. Belki de yaklaştığım, tanıdığım 
gençler içinde çok liyakatli ve iyi in. 
sanlar vardı. Fakat şahsi servetimi ter 
ktxfeceğim insanın benim hoşuma git
mesini istemek ve böyle bir insanla ta-

Kadının güzelleşmek için daima bilgi- er en a se mıyoru , 
ve müracaate hakkı vardır. Amma sediyorum. İhtiyar veya çocuklu ka. istediğim şeraiti haiz olan bir gençti. 
ğenç kız .. genç kız bam başka, ter te- dınlar ayakta durutken, yirmi, yirmi Adaya geldiğim zaman senelerdir 
miz ve tabii bir mahlük olmalı .. ıro. beş yaşındaki sportismen delikanlı en yaptığım beyhude araştırm~1ardan 
aın olduğunu vaktinden evvel keşfet- ufak bir hicab duymadan ayak ayak bezmiş bir halde idim. Ve son zaman -
miş bir genç kız kadar soğuk ne var- üstline atıp kendi ga:etesini okuyarak larda kendime bir varis bulmadan öle. 
dır .. ve bugünün genç kızları hepsi ı yolculuğuna devam edıyor. ceğim diye düşünmiye başlamıştım. 
birer meş'um kadın gibi giyinip öyle Bizim zamanımızda kadınlar dn, er- Sonra da senelerdir böyle bir insana 
konuşuyorlar ve bugünün delikanlıln-1 kekler de normal, sade, sıhhatli basit rast gelmek için fakir1er gibi giyinip 
rı, onlar bugünün kızlarından da be· idiler. Halbuki şimdiki gençler çok otellerin en kötü odalarında yaşamak -
terdir. calidirler. Hakiki hayatlarını yaşamı - tan usanmıştım. Artık ortaya çıkmak 

Bizim zamanımızda kadına hürmet yorlar, hoşlarına giden hayatı yaşıyor. ve son senelerimi rahat geçirmek isti
ederdik. Memleketimizde kadına saygı lar, daha doğrusu kendi hoşlarına gi • yordum. s;eneıerdir b';ıni tanımasın • 
gösterebilecek bugünkü kadar fırsatiar 1 deı1 bir tipi kendi gövdelerinde ya~a- lar da ben de öylece istediğim araş • 
yoktu amma .. biz fırsat buldukça bunu j tarak kendi l0e.ndileruıi öHdürüyorlar. ı tırmaları yapayım diye servetime rağ. (Arkası var) 
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Şeghislô.mın kini 
J 11 nm asırda lstanbula gelen Bohemyalı ı 

~-, Baron Wratislaw'm hatıraları: 30 -
Türkçeye ı;:evlren: Süreyya DBmen 

Sarhoşluğun cezası Fakat bütün bu h1tuflar karşısında, ıvuzun billur gibi berrak sularına atı - kızların fasltna iştirak ediyor. Suzidil. 
Ata Mollanın fikri, zerre kadar değiş- yordu. aradan (şevkidil) makamına geçiyor: 
ltıemişti. Nitekim o akşam, konağını Bu eğlencelerden sonra, saz faslı baş Nice bir yak,ialJlm, 
dolduran yüzlerce (ilmiyye ricali), lıyordu. Tabi ruhun me1nıeşi1~a Fakat 'beni görür görmez hiddeti ve te- kule yükselmektedir ki bunun isinde 
tebrikler ve tehniyetler ederek çekilip Hanende ve sazende kızlardan mü - Nice bir takılayım essürü nükseden sefır cenabları; benim geccleri gemilere ve denizcilere yol 
littikten sonra, baş~a kaldıkları Mu- rekkeb olan çalgı t~kımı. Padişahın o- Sayei misali, peşine talim ve terbiyeme daha çok itina olu- göstermek üzere ışık yanmaktadır. Bu 
aa Paşa ile aralarında şu muhavere turduğu kameriyenin önündeki sette Şarkısını çalarlren hem kendi mest nabilir ümidi1e, akrabam tarafından na (Pharos) tesmiye ediliyor. Bu mev-
geçti: toplanıyordu. oluyor.. hem de dinliyenleri sermest kendisine emanet edilmiş olduğumun kie uzak olmıyan bir yerde, küçük bir 

Musa Paşa - Efendi!. Bak şu hak - Fasıla, daima (Suzidilara) peşrevi- ediyordu. izahından başlıyarak Galata beldesini dere denize mansab olmaktadır. 
kın hikmetine .. meğer, bu mualla mev le başlanıyordu. Cidden büyük bir mu Matmazel Dolodof ile matmazel A- görmek bahanesile kendisinden izin al- Buradan bir kaç mil mesafede dar 
ki, nasib ve mukaddermiş ... Biraz geç .siki üstadı olan 3 üncü Selim bu faslı murönün ziyaret gününden sonra, çal. maktaki maksadımın sarhoşluk etmek bir yer gösterdiler ki İran hükümdarı 
Oldu amma, iyi oldu. Jhya etmişti. Hatta, yüksek istidad gör gıcı kızlar, alafranga musikiye de he - olduğunun şimdi kendisince anlaşılmış Darius'un Awupadaki (Eskitler) e 

Ata Molla - Paşa birader!. Bunda - düğü hanende ve sazende kızlara. bu ves etmişler .. o gün matmazel Amurö- bulunduğunu, bu son hareketimden mü karşı yürüdüğü zaman ordularını ge. 
ki hikmet nedir, bntr misin?.. faslın bir çok şarkılarını, bizzat ken - nün çaldığı vals parçalarından akıolla- tevellid ~eessürünün çok yüksek ve çirdiği mahal imiş. 

- Cümlece malllm olan akıl ve fe • disi meşketmişti. nnda kalan parçalara kendi uydurauk- hiddetinin çok büyük olduğunu beyan Fakat bu iki deniz veya körfez geçi-
tanetiniz ... Nihayet, Padişah da bunu Padişah Selim, bu gerıç ve taravet - lan parçaları ilave ederek, garib bir etti. Hiç bir veçhile sempatiye değerim dinin, aşağı yukarı, tam ortasına dü-
teslime mecbur oldu. tar kızların, coşkun kalblerinden taşan dans havası vücude getirmişlerdi. Hat- olmadığını söyledi. Bu yolda geçirdi- şen ve her iki kıyı üzerinde yükselen 

- Hayır. ilahi ahenkleri derin bir vecdile dinli- ta, bununla da kalmamışlar, 0 gün ğim tehlikenin azametini tebarüz ettir iki (hisar) vardır. Bunlardan biri Av-
- Ya, ne .. yordu. di. Yani Cenabı hak esirgememiş ol- rupa, diğeri de onun tam krşısında ve 

matmazel Dolodof ile Melling'in yap-
- Bundaki hikmet şudur ki .. talih SuzidilarA peşrevini, gene o makam- saydı, çok genç bulunınaklığım dola- Asya toprağı üzerinde bulunmaktadır. 

tıklan danslardan ilham alarak, valse 1 ta f dan k B Tü. kl d h is ~ nasib, Padişah Selimhı saltanat ve dan, bizzat padişahın bestelediği şu yısile, bu Yeniçeri er ra ın açı- u sonuncusunu r er, a a -
hayatını, benim elime verdi ... Artık şarkı takib ediyordu: benziyen bir oyun icad etmişlerdi. rılarak satılmış olabileceğimi ve bu tak tanbulu teshir etmeden evvel ellerinde 
onun saltanat ve mukadderatı, şu ilç Gülşende yhıa meclisi rendana Alaturka faslı, bu alafranga kısım dirde kendisinin ne büyük bir vebal bulunduruyorlardı. rBizim; ileride anla 
ı>annağımın arasındadır. . dolhl'ı.~ın. takib ediyordu. O zaman, oyuncu kız. altında kalacağını anlattı. tacağım veçhile, içinde iki yıldan faz. 

Sultan Selimin yeni şeyhislamı, bu Gül devridir, elde, meyi r,- 1llgün lar ortaya atılıyorlar .. birbirlerine sarı- Bütün bu sözlerine ilaveten benim, la kapatıldığımız ve bu mliddet zar-
sôzleri s~ylerken, sağ elinin üç parma- dolansın. 

1 
k d b 1 1 d daha dünyada yaşamıya başlamazdan fmda, bir faninin çok zorlukla taham· 

ır.. • ğ ara ansa aş ıyor ar ı. .. w .. w · ld w .. 1 d 
e;ını gösterdi. Biz zevkedefün, caMı cemm a. zı . A •• k.. once sarhoşlugu ogrenmış o ugumu mu e ebileceği ıstırablar çektiğimiz 

Bu müthiş tehd!d, boş değildi. Ha - su.!ansı11. ..Şeyhıslam A~ MoU.a, ~~ru. koş u - ve eğer kendisi bu kabahati a~ ile kar- (Karakule) yi havi ilk hisara gelince: 
kikaten bu üç parmağın arasına gire - Ol goncei sermest, sabah oldu,, nun pencere1erınden,. ındı-:1~.ış ~er~e- şılayacakw olursa ~.llahın mücazatına Bunu Fatih Sultan Mehmed, İstanbu-
Cek olan cılız bir kamış parçası, siyah uyansın. lerin aralarından, elındekı durbun ıle uğrayacagını ve bınaenaleyh, başkala- lu zaptetmezden bir kaç sene evvel in-
ltıfirckkebe batırılınm, Sultan Selimin Üçüncü Selim, ekseriy~ coşuyor. bütün bunları seyrediyor.. rına da ibret dersi olma~ üzere, t~~zi- şa ettirmiş bulunuyordu. Bu padişah, 
saltanat ve hatta hayatı, 0 anda hita - Derhal tamburunu istiyor. Kendisi de (Arkası var) Y.~in. mutlak surette lazım geldıgini b~ hisa~da ke~disi için de, zen:.ini ço~ 
rna eriverirdi. Nitekim nice Padişah • soyledi. guzel hır şıekılde mermerle doşenmış 
lar t tahtl ikb 1 h t c EIAzıg'"' orta okulunda diploma merasimi Bunun üzerine derhal -Bir hafta ev- daireler yaptırmış ve İstanbulu muha-

ın aç ve an, a ve ava - a 1 k d. ·ı k tt•W· k~l.. d. · · · lar h !Anıla b Ü kl ve en ısı e avga e ıgım - e:uıyayı sara e ıncıye kadar burada ıkamet ey-
ar ı, şey is. rm u 9 parma arı çağırttı ve bana elli kırbaç vuruiması }emişti. 
asında sönmilf... emrini vereli. Bu emri işitince tekrar Türkler; hB.len burasını hisardan zi-
(FJoovab, caiz olur.) efendimin ayaklarına kapandım ve af yade, bazı mühim mahkumları hapset .. 

.. I<elimeleriınn yazıhvıermesile, 'bir fımı diledim. Hiç olmazsa atılacak kır- mek içiın bir (zindan)olarak kullanmak 
gün evvel zevk ve sürur içinde çalka- baç sayısının azaltılmasını yalvardım. tadırlnr. İşte ben de bahtsız genç1iği. 
nan Topkapı sarayı, btr gün sonra blr Kavgalı olmasaydım belki kahya ara- min iki yılından fazlasını bu korkunç 
tnatem evine dönmıtştür. ya girerek lehimde şefaatte bulunabi- ve ıstırabengiz zindanda geçirmiş ve * lirdi. Halbuki bilruds bu adam: hayatın en şiddetli acılarını tatmış bu· 

Sultan Sellin, yeni fe!hislamını - Ağzı henüz süt kokan bir genci, lundum. 
l'neınnun etmek için hazinesmden kıy- şim<liden içkiye bu kadar düşkünlüğün Bu hisar - daha doğrusu bu zindan • 
l'nettar hediyeler gönderiyor.. Cuma 1 den dolayı, şiddetle cezalandırmak ge- çok mükemmel olarak muhafaza edil· 
Selarnlıklannda, yapılan parlak mera- relrtir. mektedir. Yirmi dört kişilik muhafa ., 
stın esnasırida Ata Mollaye mebzul il- Diyerek efendimin hiddetini tezyid za kuvveti, nöbetler, gece ve gündüz 
t1fatıar g6steriyordu. ediyordu. tutsaklarıı beklemekte, muharebelere 

Bu cümleden olmak üzere, kendisi· Bu sırada sefaret sekreteri biraz im- gitmemekte ve bizdeki Karlstein hisa-
~e l<uruçeşmede bir yalı ihsan etmiş- dadıma yetişir gibi oldu. Ve fakat kır- rmın muhafızları gibi başka hiç bir va 
tı. Bu yalının korusu, arkadaki dağa baç adedini ancak kırka indlrtebildi. zife ile mükellef tutulmamakta oldur. 
d~ğru yükseliyordu. Ve bu korudaki Diğer arkadaşlarım ise, sefirin buzu- !arından onlar da bu hisleri ve içindeki 
'ltüçUk köşkten, hem Hatice Sultanın run.da, dayak ~zası tatbik edilirken, mahpuslan muhafaza yolundaki ödev-
•~rayı hem de Arnavudköy civarında- çabalamamı önlemek ve cezanın ye • lerini büyük bir ihtimamla ifa etmek· 
kı küçiik (kasrı hümayun) un bahçesi Elazığdan yazılıyor: 24 Temmuz gü· ı 935-936 ders yılında talebe sayısı rine getirilmesini kolaylaştırmak iç.in tedirler. 
görünüyordu. nü şehrimiz orta okulunda 938-939 574, 936 - 937 de 660, 937 - 938 de 793, beni sıkı sıkıya tutmu~lardı. Bu suret- Binaenaleyh buraya giren her hangi 
~uhunda fitne, feead ve nankörlük ders yılı Haziran devresinde mezun o- 938-939 da 865 i bulmuştur. İki y:ı:l le kahya da benden öcünü almış ve kim bir, bedbahtın, ölüm gününe kadar re. 

ltaYnayan Ata Molla, Padişahın bu 111- lan 65 talebeye diplomaları merasim- önce Arabkirde orta mekteb açıldığı bilir içten ne kadar sevinç duymuştu. nabı hakkın yüce yardımı olmaksızın 
tuf ve ihsanını da suiistimal etti. Der. le verilmiştir. Mektebin başmuavini için talebenin bir kısmı oraya gitmiş. fşte bu dayaktan sonradır ki ağzım- bu müthiş mahpesten dışarı çıkması
haı bir dürbün getirtti. Bununla, her ve müdür vekili Ömer Kemal okulun tir. Bu sene talebe sayısı ( 100-0) den dan kan gelmişti ve ben de tam iki haf mn yolu ve yordamı yoktur ve ileride 
1ki sarayın içini tarassuda girişti. tarihçesini anlatmıştır. Bu izahata gö- aşağı düşrniyecektir. ta yataktan çıkmamıştım. Elçi efendi- anlatacağım veçhile, bizim zamanımız-
Padlşah, sık sık Hatice S\.ıltaının Sa- re 1890 yılında mektebin temeli atıl - Çocukların diplomaları Elazığ meb- miz benim bu halimi işitip gördükten da cereyan eden bir firar hadisesinden 

?'ayına gelmekte w orada eğlenmekte mış, ve 1891 - 1892 yıllarında tedrisa. usu Fethi Altay tarafından verilmiş ve sonra çok büyük bir teessür duymuş başka, o vakite kadar buradan kaçıla· 
~varn ediyordu. ta başlanmıştır. Hemen yarım asırlık çocuklarımız meb'usamuzun güzel bir ve: . bildiği kayıd ve tesbit edilmemiştir. 
:r Akşamları gUneş, gunıb ederken sa- bir ta.:ihi ola~ bu rnektebden çok yü.k- hitabesini dinlemek fırsatına nail ol - _ Keşki araya girilip kırbaç adedi * 
li~Y b~hçest, bir neşe ve şetaret sahne- se~ :utbeler ıhra~ eden adamlar yetış- muşlardır. R~sim orta okuldan. mez~n yirmiye indirilmiş olsaydı!.. Diye bu İstanbulda sulh ve sükCın içinde ya. 

k~sıliyordu ... Saraylılar, oradan ora- mıştır. Talebe mıkdarı da her yıl bi - olanlardan bır grup~ muallimlenle teessürünil tebarüz ettirmişti. şadığımız zamanlarda daha bir çok ge. 
ra koşuyorlar .. birbirlerini kovalıyor • raz daha artmaktadır. birlikte göstermektedır. İşte Galatada neşe ne içtiğim bu şa- zintiler yaptık, adalara gittik, latif 
ha.r .. havuzlarda yıkanıyorlar.. kahka- rab böylece burnumdan gelrnişU. O- Tilrk ve Rum bahçelerini ziyaret ettik. 
~~~rı ve haykırışmalaril• her tarafı ( Kastamonu belediye itfaiyesi ) nun neticesidir ki müteakib YJtııarda Her türlü eğlendik, gönlümüzün iste-

atıyorlard.ı. pek nadir olarak şarab kullanmış ve diği her şeyi, her zevki, para ile, elde 
:re l3u ~anzaranın en zevklisini, ıa.b - daha sonralar büsbütün terk~erek etmek yollarını bulduk. Deniz kıyıla-
hi~t eğlenoelerl teşkil ediyordu. Bır • (Türk şerbeti) içmeyi tercih etmiş bu. rından midye, istiridye vesair deniz 

ı ne karışan yollarda kaybdhın kız - lundum. havvanlarının kabuklarını toplayarak 
~ * . · koleksiyonlar yaptık. (Arkası uar) 
- İmdad! ... -_,..-. "' ,.,...,., ~-- - Bir defa, İstanbul tehri dışında btr ·-·-.. ----.... - ...... - .... - .... • .. -·-

<!''Diye, oradan oraya koşuyorlar .. ken- gezinti yapmak için, eiçl efendimizin r N 
1 1

11
erini kurtarmak için gelecek olaın - hazırlattığı bir kayıkla, Türklerin Ka- öbetçi eczane er 

dara, haykıra haykıra milkAfatlar vA • -adeniz dedikleri istikamete yelken aç-
~diyorlardı. mıştık Pontus tesmiye edfüm bu kör-

"u.'lladişah Selim, bir tarafı büyük ha- :fuz dar bir boyunla ( t) veya geniş al-
la Za, di~r tarafı da Hl.brente nazır o- mıyan ve bir çok kıvrımlar teşkil eden 
lan Yüksek kaıneriyeden biltün bun - bir geçidle İstanbul şehrin<! ulaşmak. 
.:: seyrediyor.. leziz Sakız mastika • tan ve oradan Propontis'e ak"1llaktndır ki 

ın verdiği ooş'e ve coş'kunlukla: bu mesafe ancak bir günde almabllmek 
~~ İmdada gelürüm .. amma, ne mü- tedfr. Denizin (Bosfor) a aktığı yerin 

hat eclersin. ortasında ve Avrupa sahillniıı pek ya-
viye, kızlara sesleniyordu. ~" kimnde büyücek bir kaya ve bunun ü-

titl3au eğlencelere, Hatice Sultan da iş- zerinde de kaidesinde 1Atinoe yazılar 
'tt k ~diyordu ... (Turna Mehmed) in bulunan bir siltUn vardır. Sahilin Av-
~ ı,k iyiliğe yüz tuttuğu gilndeınberi Kastamonu, (Hususi) - Belediyenin göstermektediT. Te§'.ki!Atın efradı herglln rupa tarafındaki banklnn üzerinde bir 
1\.-~ esı yerine gelen Hatice Sultan da itfaiye teŞkilatı çok kuv.vetlidir. Eski mn- muntınam ıtaJiın ve terbiye görür. Efra-
~IJ~ • • d b d ........ 1 k lbisel · m Ort.a Avrupalı olan mUelllf deni-ze ald 
)o:r ~aınan kızların aralarına karışı - hfllle tıuluır(';)a1annın yerme karm CJlan a ir. e ,.._..,ı e er venlıniştir. ıstılahları bilmedi~ anlaşılıyor. Ooğrn.ft 
iç~· (Şah birader) ini eğlendirmek lb'u motör1ü teşkilat kw·ulalı haylı zaman Resım feda'k!r itfaiyecileri grup halin· maJQma.tı da no'ksandır, 

' kendi elile kızları mermer ha • olmuştur ve her yıl daha fazla inkışaf de göaterme'ktedir. Mütercim 

'f 

Bu ette nöbetçi ola.ıı eczaneler şun -
lardır: 
İstanbul cihetindeldler: 
Şehza.de'başı.nda: {Asaf), Emlnönün -

de: <Necati ~hmed), Aks:ırayda: CPer
t&v), Alemdarda: (Eşref Neş'et), Beya. -
zıdda: (Hıeydar), Fatihte: <Hüsam.et -
tın>, Bıı~nde: CHIUU), Eyübdc: 
(Arıt Beşir). 

Beyoğlu clbetiııdeklle.r: 
İstiklAl caddesinde: (!Knnzuk), Tepe

bnşındo.: (Klnyoll), Taksimde: (Tak -
sim), TarWlaşmda: <Nihad), Kurtuluş
ta: <Neodet), Beşiktaşta: (Nıı.ll Rnlld). 

Boğaziçi, Kadıköy ve AdıılardaJdler: 
Nn.drköy.{inde (Sl!ıha.t IUfat)~ 'Ü'skül

darda: dmra.hor), Barıyerde: (Osman), 
Adalarda: CHnlk). 



Sayfa 

!4 Sayfa SON POSTA 

cSon Posta» nm tefrikası: 9 

1 :-

savı- iftr uun idare eden e ftiua 
PDskOlsOz lsmailin -inaceralan 

Yaznn: Ziya Şakir 

Muvaff akiyetle neticelenen baskın 
Tavşanı, araba ile avlamak !Azımı 

geliyor ... Samanpazan mm takasını bir 
kaç gün daha ihmal edeceğiz. Hatta, 
bir kaç gün, Atpazarında da görünmi
yeceğiz. Kendimizi, :bmıailin ihbarın
dan korkmuş gibi göstereceğiz. İsmail 
ile arkadaşları, kendilerine müsamaha 
gös~"rdiğimizi zannedeo'kelr. Başka 
yerlere dağılmak lüzumunu hissetmi
yecekler. Ondan sonrası, mallım ... 

Diye, tasarladığım pl!nı anlatmıya 

başladım. 

Allah, gani gani rahmet etsin .. Ha
lim bey, gayet vesveseli, kılı kırk ya • 
ran bir adamdı. 

- Pekala amma .. ya, PUskülsilzden 
bir şevler alıyorlar da, bunlara göz yu
muyor1ar, derlerse ... 
Diy~ mırıldandı. 

Arkadaşların şiddetle ftirazlarr, Halim 
beyin mırıltısını bastırdı. Hemen hep
si, ve hemen ayni kelimelerle: 

- Yoooo! .. İşte onu söyliyemezler. 
Herkes, hepimizi biliyor. 

Diyorlardı. 

Bu itiraz tufanı karşısında, artık be
nim cevab vermeme lüzum kalmadı. 

* İLK DARBE 
Biz, bu planımızı tatbik etmek için, 

asker kaçakları kaynayan (Muradiye) 
mahaHesile diğer hücra mahalleler ü
zerine yüklendik. 

Adamcağız, usulcacık yanımıza ya}t
laştı: 

- Daha halA, oradalar. Aman, acele 
edin. Belki kaçırırsınız. 

Diye, mırıldandı. 
İçtima noktası.na geldiğim zaman, 

bütün arkadaşlar, tayin ettiğim şekilde 
derhal bana iltihak ettiler. Ve hemen 
muntazam bir kıt'a haline geldiler. 

Kahve, uzak değildi. Yıldırım süra. 
tile, kahveden içeri girdik. Evvela, kah 
veciyi tevkif ettik. Ayni dakikada, hiç 
kimseye sormıya lüzum görmeden, kah 
ve ocağının arkasındaki gizli ve küçük 
kapıyı geçtik. 

- Şakacılık, yok... Kimse yerinden 
kımıldamıyacak. 

Diye, bağırdım. 

Önümde, on kişiyi mütecaviz adam
dan mürekkeb bir halka vardı. Hepsi 

de yere diz çökmüş ve bağdaş kurmuş
lardı... Anlaşılan, oyuna o kadar dal
mışlardı ki, bizim merdivenden çıktı

ğımızı duyamamışlardı. Ve şimdi de, 
hepsi birflen yüzüme baka kalmışlardı. 
Muhbir, aldanmamıştı. Renkleri sim
siyah kesilerek, şu tehlikeli anda diş 

gıcırdatan bu efendiler, hakikaten en 
korkunç şahsiyetlerdi. Fakat içlerinde, 
yalnız Püskülsüz İsmail eksikti. 
Aramızda, tehditkar bir sükut geçti. 

Gece, gündüz evleri basıyor.. ba -
caların içlerine, tavan aralarına yapıl
mış gizli köşeler, evlerin altında su
reti mahsusada kazılmış izbelere gizle
nen bir çok firari yakalıyorduk. Ayni 
zamanda, gece veyahud gündüzün muh 
'telif ~manlarında, yolları ba~lıyor, 

gelip geçenlerden (vesika) arıyorduk. 

Dar bir koridor.la karş~şt·~· Eski 
bir merdiveni, bir hamlede tırmandık. 
~ne. dar ve uzunca bir koridor.. ve 

Şu anda bu oda, müthiş bir barut fı. 
bunun nihayetinde de, aralık duran bir 
ka çısı vaziyetinde idi. bir tek kıvılcım, 

Bu dehşet siyasetimiz, derhal tesiri
ni yapmıştı. Artık saklanmanın ve kaç 
manııi imkanıı olmadığım anlayanlar, 
ceza görmemek için şubelerine koşu. 
yorlardı. 

Debboy ~danı. adeta seferberli -
ğin ilk günlerine benzemişti. Hatta hiç 
unutmam, şubedeki yazıcılar: 

- A~lahaşkına takibatı biraz gev -
şeti._:. Fena halde bunaldık . 

Diye haber göndermişlerdi. 
Bu vaziyetten müteessir olmıyan bir 

yer varsa o da, (Samanpazan) yani, 
Püskülsüz İsmailin muhiti idi. Çünkü 
bunlar, yeni tedarik ettiğim muhbir
lerle, kendilerini çok yakından takib et 
tiğimden haberdar değillerdi. 

!Bir gün, öğle vaktine doğru bu yeni 
muhbirlerden biri, koşa koşa geldi. 
Reji meydanındaki han kahvelerinden 
birin;., üst katında Püskülsüz de dahil 
olduğu halde yirmi kişiden mürekkeb 
bir grupun kumar oynadıklarını haber 
verdi. 

Yeri, iyice öğrendikten sonra, muh
biri savdım. Arkadaşlara da, o kahve
ye yakın bir yerde bir içtima mahalli 
tayin ederek, hepsini birer ikişer, ayrı 
yollardan oraya yolladım. 

Muhbirin, P\iskülsü.dle beraber oil
auklarını söylediği isimlerin sahible -
rini -düşünüyordum. Bunlar; ele avuca 
sığmıyan, en tehlikeli şahıSlardı. Bu
na binaen, muhbirin yanılmış ve ya
hud aldanmış olduğuna ihtimal veri. 
yordum: ve yapacağımız bu baskından 
büyük bir muvaffakiyet beklemiyor· 
dum. 
Arkadaşları gönderdikten sonra, ben 

de derhal yala çıktım. Aklımda kaldı
&rına göre yanımda menzil müfettişliği 
ya cısı, Turhan efendi ( 1 ) bulunuyor
du Bu arkadaş, vazifesi olmadığı hal
de · öyle heyecanlı hadiseleri severdi. 
Vf' '\:seriya mühim vakalarda bize iş. 
tiT ederdi. 

rhan efendi ile, (Setbaşı köprü
sü 1ü geçtik. Tam Selçuk hatun ma
ha' sinden şağı inerken, küçük mezar 
1ıb önünde bizim muhbire rastgel • 
di' 

(l ı Şimdi, Galatnda büyük Tünel hanında 
J'1 numaralı yazıhanede avukat Bay Tur
)1.aaı. (Maala9ef, ooyadmı hatlrlıyamıyorum. 

;~·;uk bir müsademeye girişmek ih- ~ur~da büyük bir felBket yaratabi
tirnali pek fazla olduğu için, bütün ar- lırdı. 
kadaşlar silahlarını hazırlamışlar, par- Fakat, kapıdan uzanan silah namlu-
maklarını tetiklere dayamışlardı. ları, önünde çöreklenen bu ziruh halka 

Bir tekmede, kapıyı arkasına daya- yı felce uğratmıya kafi gelmişti. 
dım. Elimdeki nagantı ileri uzatarak: (Arkası var> 
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ı - HiLdlseler - Çok olmıyan 
2 - İğreti - Bir nota 
3 - Ödev 
4 - Kamer - Afiyet 

,_ 
ı-. -• - -

-

,_ -• 

6 - Çağ - Beçlme iştirak edenin kullan-
dığı. 

s - Büyük cfis.5ell - Bir kadın 1sml 
'1 - Başında blr <A.. olsa ha.mızı - En 

eonra 
8 - Kamer - Ralb>t edatı 
9 - Ki\zib - Emmek masdarından emrl

hnzır 

ıo - Hücwn - :ınrl3tiy'aıılarıu peygam -

,,.----------------~, 

Bir dok.torun günlük 
notlarından 

Varisler: 2 
Varislerin tedavisi - Evıvelemlrde a

yakta dik durulmıyacak. 
Sıkı korsalar kullanan kadınlarda bu 

mütemadi tazyikten kurtaracak tedbir
ler aranacak. 

Yür:ümek varlslller için fena değildir. 
Fukat ifrata vardırmamak §artUe. 

Varlslller oturdukları zaman ayaklnn
nı ufki olarak uzatmalıdırlar. VarJsln 
tedo.vlsl lA.stlkll 90rabdır. Fak.nt bu da 
mühJm bir derddlr. Uıstlk çorab büyük 
.blr ynrdımcıdır. Ancak ne fazla tazyik 
yaıpmalı, ne de gevşek Olmalıdır. 

Maalesef ekseriya varlslllertn çorab -
!arının eUlıstlkiyeıti lknlmrunış olduğunu 
görüyoruz. Artık iböyle QOrabların kıy -
meti kalmamıştır. Varlsliler için lastik 
bandajlar da tavsiye edilir, çok iyidir. 
Bundan maada damarlann eınstfklyeU 
ve kuvvetini iade için datıill tedavi tat
bik etmek 18.zundır. Varis 90k ıztırab 
veren bir A.rızadır. Nadir olmakla bera
ber bazan da patlamak ve nezfi dahllt 
husule getirmek suretlle tehlikesi ola -
blllr. o zaman tedaırisl ameliyat ne o -
Jur. 

berl 1---------------------------I Yabndan a.şıağı: 

ı - Haber - Hayret nidası. 
ı - Ortası - Beyu 
ı - Bacaktaki dirsek - V1dası olan 
4 - İyi olanı - Taraf 
5 - Elçi. 
8 - Bunaklık - Zürra 
7 - Blr nota - Sa.hlb 
8 - Yakın 
9 - Kırmızıya benzer renk - Gaz koy-

dukları lta:b 
10 - Ta:hmin - Kı:ı yetim 
~en bulmseamımı hal!edilmf1 şekli 

Soldan sata: 
1 - Dudak - Kara 
2 - U!ncık - Ç - Y 
3 - Da.yak - İlfuı 
4 - Acan - Li 
5 - Kıkırdaklı 

8-K-Döv-A 
7 - K - İlbell 
8 - Açlık - Lane 
t - R-A-Laln -Z 

10 - Ayn-I-Eza. 

OeTab l.tt1yen otuyucula.nmuı z>o1ta 
palu JOllamalannt rica ederim. Abl tak· 
d1rd• lltetıerı mutabelem talabWr. 

ErtuOrul Sadi Tek 
(Halide Pi,kia) 

i'tire1ı:ile 
6 Atmto• - Pazar 

ırüııii akpmı 

6en70[ Çıoardibi aile 
bah9t1ıinde 

ADA· TAVŞANI 
voclvll 8 perde 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan Olller l't 
ıırkadaşları 

Anlcarada 

TAR 
Sineaıı11 bah~•iade her 
ak,ım temıil vcrmclctodir. 

Ağustos 6 

1 Son Posta 1 SPOR 
(Galatasaray - Demirspor) maçı 
davası bir türlü halledilemiyor 

Bu kadar aciz gösterenler bari bilg:sizliklerini anlasalar 
da gelecek mevsimde yeni hadiselerle karşılaşmasak 1 

Yazan: Omer Besim 
Gaiatasarayla Demirspor arasında ya· 1 

pılan milli küme maçının malfım netice
sini takib eden safha herkesi hayrete QÜ
şümıeğe başladı. 

Yüksek hakem komitesi ile teknik he
yet bir araya ~elmiş. hakem tarafından 
gönderilen raporu cvirm~ler, çevirmiş

ler, bazıları: cMaç tekrar edilsin!> Bazı· 
ıarı: cDemirspor hükmen mağlub ol
sun!> demi§, bazılnn da · "kseriyetmış -
hakemden yeniden bir rapor istemeğe 
'karar vermişler. 

Senelerdenberi biz de kendimizi fut
bol işlerinden anl:ı: sanır, övünüp, du
rurduk. 

1924 te Pariste olımpiyada iştirak et
tik. Birçok beynelmiie1 ma~lar seyreltik.. 

1928 de Amsterdama g!ttik.. hakeza •• 
birçok maçlar gördük •• 

1936 da Berlin olimpiyadına gittik .• 
bermutad maçlar yaptık ve l:'ir sürü maç 
lar seyrettik. , 

Beynelmilel futbol küıdelerinden biha
ber olarak yaptığımız bu seyahatlerden. 
ese! olunur ki gituğimiz gibı gelmişiı. 

Sebeblerini de sayalım: 
1 - Milli küme şamn•yonasınm sonun

da Demirsporla Galat!sarr.yın pm anları 
müsavi oldu, yapacağımızı şaşırdık •• 

2 - Averaj denen kaideyi, futb?l ta
rihinden sildik.. 

3 - Futbol kaide~"'-ri'!li bilınediğımizi 

beynelınilel federasyona .anlatmamak i· 
çhı oraya müracaat etmedık. 

4 - Dünyanın hiçbir yet'inde olmıyan 
bir şekilde bir maçı jiiri heyetine kontrol 
ettirdik. 

5 - Ha.kem raporuna giire karar vere
mediğimiz için, rnes'ultyetten korlrup, 
o korkulan mes'ulıyetj hakeme yüldemc
ğe çalıştık. 

6 - Şunu yaptık, bunu yaptık. oray&. 
buraya baş vurduk. Bfr türlü işin içinden 
çıkamadık. 

Bu kadar izharı aczedenler, bari bu 
ıbilgisizlik.lerini anlasalr.r ria, yeni mev· 
simde yeni yeni bAdiseierle karşı karşıya 
kalmasak!. 

Ömer Besim 

Dünkü atletizm birincilikleri güzel 
ve zevkli oldu 

İstanbul atletizm birincii•klerine dun 
Kadıköy stadında devam edilmiştir. 

Galatasarayla FPrıerba.'1çe arasında 

yapılan bu m:.isabakalara şampiyona de
rneğe dilimiz varrnad1ğı 1çin bu hususta 
bir mütalea yürütmeği bile zaid ouhı
yoruz. 

Bir puvan toplamak kın varını, yoğu
nu harcayan atletlerimizi, Balkan oyun
ları arifesinde bu şekilde han:a~rm:. 

bize pek pahalıya ma1oıacağını muhak
kak sayıyoruz. 

Büyük bir alAkasızhk içinde yapılan 

müsabakalara bugün gene rievam edHe
cektir. 

Dün alınan neticeler şunlardır: 
50 metre seçme: Bi!İnci seri: Fikret 

(Galatasaray) 6.1. Hnlii'k (Galatasaray), 
Neriman (Fenerbahçe-. 

!İkinci seri: Melih (Fıenerbahçe) 6.1, 
Semih (Galatasaray), Ns.zmi (Galatasa
ray). 

Gülle: Arat (Beşiktaş) 13.86, Füruzan 

Bugün yapılacak 
at yarışları 

(Fenerbahçe), Suad (Gn!absaray). 
200 mania: Meiih (F{'t'lcrbahçe) 27.2. 

Neriman (Fenerbahçe). 
400 metre seçmeye yazılant.ar gelmedi' 

ğinden final yapılmak ÜY.ere tehir edildt 
200 metre seçme birinC'i seri: MuZAffer 

(Haydarpaşa) 24, Cemal (Galatasarny). 
İkinci seri: Fikret (G1>Jatasaray) 24.6, 

Zare (Galatasaray), Mc1ih (Fenerbıdıçe). 
Üç adım: Abdurrahman J:i.96, Uçtek 

(Fenerbahçe), Melih (FE."Il€rba1*). 
4: X 100 bayrak: F.ahik, Nazmi, Se

mih, Fikret (Galatasaray) 46 saniye. 
Cihad, Müfahham, Füruzan, Melih 

(Fener bahçe). 

Günün en heyecanlı müs:ıbakası bay
rak yarışı idi. Haluk başbaşa k~muı• 
Nazmi, Semih ve Fıkret elde ettıklerl 
farkla yarışı kazanınıilardır. 

Dün yapılan müsa'bak.a1 ara Ünzara!l 
puvan vaziyeti şudur: 

Fenerbahçe 52, Galatasaray 33, .Beşik
taş 15 • 

Serbest gureş 
birincilikleri bitti 

Veliefendide tertib P.dile:ı at yanşl1ll'l· Güreş Ajanlığı tarahndan hazırla • 
nın üçüncü haftası musaba.kalan bugün nan serbest güreş teşvik müsabakala
yapılacaktır:. Her hafta binız daha büyük rı dün akşam nihayet bul.muş ve bl -
alaka ile takib edilen s.t yanşlannm bu rinci olanlar seçilmiştir. 
ve bundan sonraki mü.sahakaları gitti'k- Müsabakalarda alınan neticeler şun 
çe cazib bir şekil ala~aktır. }ardır: 

Bugünkü müsabak:ılara saat 15 te baş. 61 kilo: Mahmud (Beşiktaş), Hüse· 
!anacak ve şu sırayı takit edecektir: yin (Doğanspor). 

Birinci koşu: Oç yaşında haliskan A- 66 kilo: Servet (Kasımpaşa). 
rab atlarına mahsus satış koşusudur. Me-
safesi: 1400 metre. İkramiyesi 190 liradır. 79 kilo: Ali Ahmed (Demirspor)• 

Koç Ahmed (Güreş klübü). 

t 
B~ koektoşu!a Diker h:imli yalnız bır tek 87 kilo: Fuad (Kasımpaşa). Rakib-

a gı.I'e ır. . 

İkinci koşu - Üç ve daha yukarı yaş- sı~ğır sıklet: Ferhad (Kasımpaşa)· 
ta ve bu koşuya kadar kazançları tutarı R k'b . 
1500 lirayı geç.mıyen h.:ıliskan İngiliz at- an~· sız. 

1 
.. b kalarda zs 

larına mahsus centilmen yarışıdır. İkra- 'ft u~. gece yapı an musa a 
rni~si: 310 lira; mesafesi: 2000 metredir. çı gureş yapılmıştır. 

Girecek atlar şunlaTdı!': Parista fDr. 
Seferaf), Ateş (Orhan), Şipka (Sürey
ya), Kaya (Said), Ece (N~id). 

n yaşta haliSkan Arab atlarına mah!tll' 
hendikab yarışıdır. 

İkramiyesi: 300 lira, mes.afesi: 2200 
metredir. 

Ü' çüncü yarış - Bu varışa kadar ka
zançlan yek:Unu 3000 lirayı doldurmayan 
üç ve daha yukarı ye.ştalrl yerli yarım- Girecek atla-r: 
kan İngiliz atlarına mshst1.Stur. Al Derviş (F. Vunl), Bahtiyar (~ 

ikramiyesi: 620 ıira, mesaıfesi 1600 Tanak). Oeyllln (Receb Balkan}, Karii' 
metredir. kuş (Hasan Mutlu), SPlma (Nuri şen- I 

~tira:k edecek atlar şunlardır: yur). • 
OJ.ga (M. Çelebi), ~rzika (N. Ata- Beşinci yar~ - Dört ve daha yukBC1 

bay), Nirvana (F. L. Kar.a Osman), İb- yaşta halis'kan Arab attarına malısUStul'1 

ni Radyo (Prens Halim), Poyraz, Önkes İkramiyesi 190 lira; mesafesi: 1800 ınet-
(Fehmi ve Arif). • 'dir. 

DöH. ... .uıcı.i yan§ - Dört ve daha yuka- (Devaıw lij inci sa.;:~~). 



1 Ağustos 

Mas lalar : Osküdarm derdleri 
(Ilastarafı 8 inci f;&yfada) 

- İstanbulun et derdi, bizim de der
dimizdir, dedi •• Bu derdi bız, mıllet, na
sıl hallettik bihyor muşunuz'? Et yeme

ınek suretile •• 
90 bin nüfuslu Kadıköyünde 150 ko -

Yun bile yenmiyormu~ .• adam başına 10 
gram düşmez. Eksir olsa fayda vermez. 
Rlöyıümüz koyunu 5 liraya satamazken 

hiz 30 liradan yıyemeyiz. Müstahsil ile 
lrıilstehlik arasındaki madrabazları or -
tadan kaldırmalıyız. 

tisküd rlılar bunu rnü•eakı b, sebze, 
l'neyva pahalılığnıdan ş;kayt't ettiler. Hü 
kfunet konağı istedtler. Teka:ldlerin, dul 

\1e yetimlerin mnaş alma.ıt içın uğradık

ları mi.işkü?fıtı, yok•nmal~rPı zahmetl'f'ri
ni anlattılar. Muntarlığm Jağvından, ma
halle mümessilliğinin ihdasından hası! 
olan aksaklıkları: malıyc işlerinin bo -
ZUkluğunu, tahsil ve tahakkuk işlE'rinin, 

Bugün yepılf'cak at 
)arışları 

bina takdiri kıymet komisyonlarının, i -
radı safi tayinlerinin esassızlığmı ileri 
sürdüler. Üsküdar köylülerinin derdleri, 
hadise vttkuunda imdadı sıhhi otomobi
linin köylerine gelmesi, köylerde çeşme 
yapılması, eski nüfug klğıdlarmm bir 
memur gönderilerek değiştirilmesi, top
raklarının tapuya rabtı idi. Vergi mese
leleri de uzun müzakere mevzuu oldu. 
Kaymakam, bastabib izahat verdiler. 
Meb'uslardan z:ya Kı:ıramürseI hal-

kı bazı dilekler üzerinde tenvire çalıştı. 

Hastanede fena muamele meselesini, hii· 
kfunet baştabibi reddetti. Halkla arala -

rında kısa bir münakaşa oldu. Barikai 
hakikat müsademei efkardan çıkh~ı içın, 
bu çetin çarpışma ve şikayetlerden sonra 
Üsküdarlıların derdlen ve dilekleri meb 
uslarırnızın not defterinde temennıden 
hakikate inkilab etmesi duasile toplan -
tıya nihayet verildi. 

N'.ısr:!t Saj.ı Coşkun 

(Baştarafı 14 iincii. sayfada) l 
lnci (Hasan Akay), 'RPlıtiyar (Şemsi 

'l'anak). 'Onfü (Ahmed K·~lı=). Çetin (İh
san Atlı), Selma (Nuri Şcnyur) girecek
lerdir. 

An· ara Radyosu 

DAI..GA UZUNLliliU u 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

.A Q. ııı , 7-1 m. 15195 KC3. 20 Kw. 
AP. 31,70 m. g4G5 !{c:;. 20 Kw. İkili bahis dörofınci.l varıgta, bu hafta 

:Yapılacak iki çifte bahWen- ilki: İkind 
Ve ücüncü koşular nr3smda, ikincisi de PA7.AR 618/ 39 

dördüncü ve besınci yarışl::tr beyniT'di>- 12.30: Proıgrnm. 12.35: Türk mü.zi~~ <Fasıl 
dir. heve.ti.) 13: M mleket sa-ıt ayarı, ajans ve 

mcleoroloil ha11:ıerlerl. 13.15: Müzik CKüçiik 
Ortesıtrn - Şef: Neciıb A~kın.) ı - Raffa -
ele Vıılente - Uzak bir meınieketten serennd. 

G. Sarayh Mah-nud 200 metre 
yüzmede y1ni re~or yap\I 

. l<;tanbul yüzme şamp:yonası secM<>Je
l1, büyük bir alaka VP intizam içinde ce
l'(>yan etmiş ve 200 mctred" Gal'atasaray'ı 
MaJunudun yeni bir 1~lrnru ile 'OClı: şe
~i bir ŞC'kilde nihayetlen::niştir: 

la 
Müsa'bakalarda aiınan dereceler ~un
rdır: 

1 
ıoo sırtüstü klüpicr: $3ffan (Beykoz) 

·26·3· Ifarityum (Bec:ikta~) 2.30. 

2 - Frlta Redkıtenwald - Viyana müzikleri. 
S - J~f Lnnne.r - Balo dansları. 4 - Rl.o 
Gebhardt - Nokturno nlnnl. 5 - H!ın" Ma
inzer _ Viynna polkası. 6 - Franz Lehnr -
L be'.llentaz operetinden potpuri. 14 15-14 30: 
Mimk man.s mini~ - Pl.> 18.30: Progı:nm. 

18 35: Müzik (Şen oda müziği - İbrahim Öz· 
~ür ve Ateşböı:ekret.l.> 19.05: Çocuk saat\. 
19 35: Türk müzi~l (Fasıl heyeti l 2010: 
Nes'ell plaklar - R. 20 15' Müzik <Phno ro
Jolan _ Pl. l 20.30: Memleket saa.t 8.vn.rı, a
jan.'> ve m.eteorol'Clji lhnlY'rle""I. 20.45 · Turk 
müziği: ı - ....... - H'iz:znm peşrevi. 2 -
Mamnud CelA.lett\n Paşa - Hü?JZam ş:ı.rkı: 

SON POSTA 

Dalma genç 
Dalma glzel 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratındı-n 

Krem Balsamin 
KANZU 

ile 

El<sir Bal,.amin 
KANZUK 

isimli 2 (aheseri, bütün düryanın en 
mükenun€'l güzellik müst3hzarlarıdır. 
Ötedenberi memleketimiz ki~ar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın AÜzelliğinin sihrini terkibinde 

sak!ıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadmıar için 
zaruri bir ihtiyaçtır.· Cildın letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıb dem cinsleri vardır. 

Eksjr Balsamin Kanzuk 
~ildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK ecza':"esi 
Beyoğlu İstanbul 

.5ayia 1 • 

Istanbul Emniyet Sandığı Direk
törlüğünden: 

938/136 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Ali Sami varislerine ilan yolile tebliğ 

Bay Ali Sami, (Haınıd oğlu) Ü&küclarda Hacıhesnahatun mahallesinde Paşa
lim.anı caddesinde eski 102 M~. yeni 105 numaralı ahşab ve mfıilezizi olan bir 

y.alının tamamını birınci derecede ipotek göstererek 5.11.933 tarihinde 17597 be-
sab numaraslle Sanöığtm.ızdan aldı~ı (35 O) lira iborcu 4.2.938 tarihine kadar öde
mediğinden faiz, 'komi.gyon ve ma~rifı ile beraber bol'Ç (273) lira (49) kuru§:ı 
varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı knn un mucibince hakkmda icra takibi b~-

lanmak ürere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği 
ikametgahına gönderilıntş ise de borçlu Bay Ali Saminin Trabzonds öldüğü an -
laşılrnış ve tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesı vefat halinde 

tebliğatın i1A.n suretile yap•lmasmı amirdir. Borçlu ölü Bay Ali Saml mirasçıları 
işbu ilan tarihinden Hibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla muris
lerinin lborcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları va= lse 
bildirmeleri ıazımciır. Mirasçiler ipo:eği kurtarmazlar veyahud başl;yan takı'bi 
usul dairesinde durdurmazlnrsa ıpotekli gayri menkul mezkfır kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alfıka dnrlarc:ı bilinip ona göre hareket edil
mek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliğ makamına kaım olmak üzere key-

fiyet ilan olunur. (59lli) • 

Maarif Vel{illiğinden: 
Ankarada Kız Meste~ Öğretmer:. okulunun lbiçki - diki~, mod:ı, çiçek, ev ida

resi _ yemek pişirme, nakış. çamaşır ve resim ihtisas şub~1erme Kız Enstitüsü 
mezunlarından 22 yaşını geçmemiş olan'ar arasından ve Kız Enstitüsü bulunan 

mer'kezlerde yapılacak bh· mtlsabnka sınavı neticesinde pnrasız yatılı, paralı 

yatılı ve yat1S1z talebe alınacaktır. 
Müsabaka sınavına kabul edıleceklerin mezun oldukları Kız Enshtülerince 

narnzc>d gösterilme1e!'i gerekli olduğundan isteklilerin en çok 10/8/939 Perşem
be günü akşamına kadar mezun oldukları Kız Enstitülerine bir dilekçe ile mü • 
racantlan ve hangi ihtisas şubesi için ve hangi merkezde sınava girmek istedik-

lerini tasrih etme.eri. (5893) 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman {ş\etmesi Karabük Revir Amirliğinden: 

ı _ Yalakkuzu böl.ge:sı kat'iyaimdan F.ski;pazarda istasyonda istifte mevcud 
.679• aded muadi i ·528") metre mıkab c:468:t desimetre rnikab ç:am to.mruf.ıu 
açık arttırma ile .sat iacaktır. 

2 _ TomruU-tların aynca baş kesme. paylan mevcud ve kabukları soyulınUJ 
olup ihacım orta kutur uzerinden hesablanmıştır. 

3 _ Tumruklara aid satış fartmımesi A:nkarada 0.nnan Umum Müdürlüğün
de, Ankara, İstanbul Orman Çevırge M üdürJ..i.tklermde ve Kara'bükte Devlet 
Orman İşletmesi revir :murliğinde gonilebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeii ~13> lira c:65:t kuru~tur. 

5 - İstelklılerin % 7,5 muvakka~ pey akçesile 12/8/939 günü saat c:ll de Ka-
r~kte1d revir merkezine müracantları. c:5649> 

200 serbest klüp hm-ic-i: MohmuJ 
2·24·2 (yeni rekor), Vr-flarl 2.37. 

3 
200 SCl'best klüy,Jroo:-· A1i (Beykoz) 

·l.4, Ziya (Beşiktaş) 3.4!t2. 

~ 1500 klüpler: !sm&~ (BeV'koz) 24.2P, 
ekin (Beykoz) 2G.1 ~.2. 

İb l50~ klüpler haricı: Sarlu1lah 22.52, 
l'ahım w Nezih. 

ne: x 200 klüpler anc::1 bavrak yarış!: 
.f ... oz takımı bırmci ll.27.3. Demir-

8Por takımı ikinci. 

Deiffidl bövle evvel. 3 - Tntyoıs - Hüzzwı 
.ş ,.kı: suvl kf'ıtan.ede. 4 - Arif bev - SeRô.h 
sarkı: Me-ftun ol'llı. 5 - Arif brv - Segfıh 
şarkı: 01mnz Ud.ç. 6 - . .. . . .• - Hü zam saz 
semal<31. 7 - Art.akı - Eviç şarkı: Aşkınla 
harab oldufuımu. 8 - Blyv.en Şen - Ferah -
nak şarkı: Ruhumda bal:ınr aÇıtı. 9 - ...... -
Eviç türkü· Şahane ~<Y?1er şfı.hane. 1~ :
......... - Eviç ti.ir"kü: Eiıveda da>t deli gonul. 
21 30: Müzik (Caıt>and - Pl.l 22 45-23: Son 
ajans, spor hai:>erlerl ve yannkl program. 

BU GON 
KUM6AQASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK EL 

Istanbul Emniyet San 
törlüğünden: 

938/451 

Direk-

Emniyet Sandığımı borçlu ölii Bayan Ayşe varislerine ilan yollle teb!ığ 
Bayan Ayşe (Hasan kızı) mş:ıncaJa Nişancımehmcdpac::ı maha lr·s·nde lfa -

\>uzlubostan İcadh•e sokak eski 1 Mü. ı. Mü. yeni 12, 14 numaralı kagir ıki evin 
taınamını birincı -dere.;cde ipo!.ek göstererek 23.10.933 tarihinde 17514 hesab 

rıuınarasile Sandıl'tınuzdan aldığı (310) Hra borcu 29/3/938 tarihine kadar öde -
lnecUğınden faiz, kom:syon ve masarifi ile beraber borç (308) lıra (41) kuruşa 
~arm~ır. Bu seıbeble 3202 nuzraralı kanun mucibince hakkmda icra takibi baş-
an.mak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gor:;terdığı 

~~~e.~gahına gönderilmi5 ise de borçlu Bayan Ayşenin yuktmcfa. yazılı a'irt'Ste 
0 duğu anlaşılmış ve tebliğ y:ıpılamamı~tır. Mezkur kanunun 41 inci maddesi 
~efat h~linde teblığatın ilan suretile yapılmasını amirdi!". Bor1çu ölü Bayan 

'Y§e mırasçıları işbu ilan tarıh;nden itibaren bir buçuk ay iç~nde Sandığımıza 
ın·· . 
r uracaatla murislerin\:ı borcunu ö:iemeleri veya knnunen kabule şayan bir itı-
lb azları var ise bildiı:meleri lazımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyalıuci 
;Jt ClŞlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur 

~una gö~ Sandıkç:ı satılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre 
ına~t edılmek \ e her birine ayrı ayn ihbarname tebliği makamına kaim ol -
~z~ keyfiyet ilan olunur. (5959) 

Maden Mühendisi Alınacaktır. 
İktisat Vekaletinden : 

al 'l'llfta ve 1™:rkez teşkilatımız için 250 - 400 lira ücretli maden mühendisleri 
lllac<ıktır. 

ta 'l'aliblerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlüğüne mü-
--..::.:tlan. c:3537:t c:588~h 
'--::-----------~~~~--------------------~-------------------

___ Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu İlanları 1 
~~ - 'rahmin edilen bedeli c43.200> lira' bedel mukalbilinde ahnabitir. 
b 1.~36·000• metre erat yazlık beyaz el- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
rast~ Gtumaş, 17/Ağustos/939 tarihine tartfatı dahilined tanzim edecekleri ka
l>alı Yan Per.şembe günii saat 14 de ka- palı telclü mektııblarını en geç belli gün 
tı.\ı~a ahnmak üzere eksiltmeye ko- ve saatten bir saat evveline kadar Ka~ 

2 İu:r. sımpaşada !bulunan komisyon başkanlığı-

' Ik teminatı c3240• lira olup şart- na makbuz mukabilinde vermeler •• 
b~ karnisyolldan c:216> kurut c5570:t 

YA~N 
CEt( DEFTERiN~ 

iMZA ATAN 
flOYOK EL 

OLACAK TIR 

TOR,K(Y 
ış 

f>ANKASI 



c 

Sayfa 

.~ 

16 Sayfa 

Sureti hususiyede 

Almanyadan Ankaraya gelen 

Ses alma makinesi bu kere muvıır

fakiyetle imla ettirmiş olduğu hal· 
kımızın zevkine uygun 

Tarihi, klasik 
ve nadide halk ıarkılarını sayın 

SON POSTA 

Tarihi Türk muslkiıl mn,terilerin'MaÜıS iAaFaA edÇ.A G LA R 

8076· 

8077 

Küme okuyucuları (Koro) 
ldare eden : MESUD CEMİL 
Aldı beni Yandık9a oldu suıan 

Rumeli şarkısı : Gide gide 
Rumeli şarkısı : Sabah oldu 

(Derleyen: Kemal Altınkaya) 

8079 Ay•ı yollarında Sinano~lu 

BAYAN RADİFE NEYDiK 
8080 Kaç yıl beni sen (HUzzam şarkı) 

Son ayrıldığın (Eviç şarkı) 

BAY AN MÜZEYYEN SEN AR 
.. ..13078 San zeybek Efe torkOsü: .Bıçak dOşmez 8081 Menekşeler Benim yarım 

111111--.. 300 defa çalmakla bozulmadığı sabit olan POL YOOR plft.klannı gramofonculardan isteyiniz. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hutalıkların mikroblarını 

temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr. Kadın., erkek idrar zorluklarını, eıki ve yeni belsoğuk
luğunu, mesane iltihabını, bel ağnsını, ıık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol idrar temin eder. idrarda kumlann ve mesanede taşların teıekkülüne mani olur. Her 
eczanede bulwıur. 

DIKKA T: HELMOBLÔ idrarınızı mavileştirir. 
Sıhhat Veklıletinln H- 7 - 932 tarih ve 2- 27 numaralı ruhsatını haizdir • 

.......................... .a ................................... ., 

• o o 

Il$f AINli)Ulb AIMll~Il~AINI ~@lblJJil 
1( 1 Z _, 1SM1 Aıaerllı11 Kıı Koleji • Robert Kolej 

ft : AraavatUy, Tel. 36.160 Bebek, Tel. 36 .•. 3 : ER 1( E 1( K 1SM1 
Mektep, tn2flizceyl en iyi öğreten bir mUessesedir. Almanca veya Fransızc:ı ihtiyarı olarak mütehassıs mual
limler tarafından öğretilir. Mlllt terbiye ve knıtore son derece ehemmiyet verilir. Aile hıtyatı yaşatılır. KUtUp

hnneleri mUkemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyr:si ve sporlar talebenin bedeni tekemmUltlııü temin eder. L:se 
kısmı der!ilerine munzı:ım olarttk ticaret dersleri gösterilir 

KISMI: AmelJ vo nnzart usul.errn E.ektrik, Mttkiııe v~ Nafıa ınllhendisi vet , t rir. MÜHENDiS 

KA YiT G Ü N L E R 1 : Yaz tatili zarfında Paz. rLsi ve Perşembe günleri saat 9,00 dan 
12.C.O ye ka<;ar. 7 EylOlaen sonra hergDn 

m 
~ 
m 
~ 

1 

Faz la malumat için mekfup/11. ı1~ya hizza t miiracaat edilebilir. 

OSMANLI BANKASI 
;r"ORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi '1863 
Statüleri ve Türkip~ Cümhutipeti ile münakit mukavelename5/ 

2292 Numarall 10/6/1933 tarihli lanunla tasdik.ıdilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmt Gazele) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 lnglllz Lff'ası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 

__ ,,,.ÇOCUK HEKiMi ~--.. 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim· Talimhane Palas No. 4: 

Pazardan maada hergün saat 15 ten 
sonra Tel: 40127 

,.> Doktor. 1. Zati Ogat ~ 

lBelediye karşısındaki muıtyeneha
nesinı1e öllleden sonra hastalıırmı 

--•. kabul eder. 

Dr. Ihsan Sami -4-.._ 
İSTAFİLOKOK AŞISI 

lstafılokoklardan mUttvellid (er
genlik, kan t"ıbnnı, koltuk altı cı
banı, arpacık) ve bUlUn cild hasta-
lıklarına knrşı pek tesirli hir ttşı .llr. 

ait l.ONDRA ve MANÇESTER'de 
YlJ MISIR. l<IBRIS, VUNANISTAN, IRAN, IRAK. flllSTIN 

Divanyolu No. 113 

1 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA. VUNANISTAN, SURive. LÜBNAN 
• ,JO;~· 

',, ~.--, 

Filyalleri ve biltün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesab1 cari ve mev~uat hesapları kOşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkive ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham,, ve tahvilat, altın ve emtaa ilJerine avans. 
SenıvLıL tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kfrabk 
l<asalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

• r~~tı Ratip Türkoğlu ") 
Sirlreci : Vıyana oteli ı.rııaı . No. 26, Kat 

1 de herıiln ötledu 10ora ... t 14 dea 

4-...ıll' ,.. :ıo,.. ka ar bawt.ılarıDI •~bul •dw. 

llan Tarifemiz 
Tek slltun santımı ·························· 

Birinci aahile 400 kuruı 
ikinci ıahile 250 )) 

Üçüncü aahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
I ç aahileler 60 » 
Son ıahile 40 )) 

Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptırac,l)c. 

Iar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
iltüade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayrı 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Posta'nın ticart ilAnların• 
aid işler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tH.ncıJık Kollektır Şirketi 
K&branuınzade Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp Eme9 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAK.LIGlL 

D~ş Doktoru Diyor 
Kısa bir mflddet cı R A OY O L i N kul

landıktan sonra dişleriniz inci gibi par
ladıktan başka ınikroplann kamilen 
mabvolduğunu; zararlı salya ve ifra
zabn kesildiğini, diş etlerindeki Uti
haplann durduğunu ve nihayet ağ

zınızda lQtit bir rayiha başladığını du
yacaksınız. 

Gayet 
Gayet 
Gayet 

temiz 
sıhhi 
ucuz 

HergUn sabah, öğle Te atoam ye-
meklerinden sonra itlnde a defa 

dişlerinizi 

kiı 

AD ile f1rçalaymız 

T. C. ZiRAAT BANKASI~ 
K•ruhıt tarihi t 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi bank• mua:nelehrI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Ban.kasında kumbaralı •e ihbarsız tasa.uuf hesablannda en u 
50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaiıdaki pllna 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ,. 2,000 ,, 
4 " 250 tt 1,00[) ,, 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 ,, 3,200 ,, 

DlKKA'f: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan apta 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde rı.ı 20 fazlasıle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l EylUI, l Birincikanun, ı Mart ve 1 lluiraD 
tarihlerinde çekilecekfu. 

Saçlarıma Ak Düştü - Sarsam Seni 
Sarkılarır.ıın bOtün inceliklerini plağa almak sure-

~ c a·L ü"M:~~i~i:ı fşı~n K
0

Er·ı 
Çok san'atkir ve hassas bir aese malik olan yeni o~uyucusu 

MENŞURE TUNAY'ın 17585 No. Plağını 
"----• muhterE:m müşterilerine takdim eder. 

, KUŞTJYü 
Yastlk, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın sıcak havalarda yorgun başınızın &orin ve yumuşak 

kuştüyQ yastık ile rııhz;tım temin eder. 
Kuştiiyü yorgan, §ilte ve yasbk Hatlarında mühim tenıilAt 

yapıldı. (1) liraya alacağınız bir kuıtüyü yastık 
bu ucuzluğu ispata kafidir. 

ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Sondalyncıl r sokak kuştOyO fabrikası 
SATIŞ YERLERİ; Ankara ve Beyoğlunda ~umer Bank Yerll Mallat 

"--------.. Puarlannda satılır. 41 ________ ..,. 


