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HERGÜN NEŞROLUNUR SON P O S T A Hallua ılSzGdilr ı Halk bununla ı&ilr. 
S O N P O S T A Halkın kulatıdın Halk bununla lfitlr. 
SON POS f A H•lkın 4t11 d 1 rs Halk bununla ~yler. 
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isli - V M.. d 1 . d 
G .. "l • ~ SonPostadan erem uca e esın e 

oru memış UTANSJNLARI A R 1·· N • Bir Facia • İsme.!__Paşaga şının o u edır ? 
Bir Otomobil Dört Kipyi 
Çiğnedi, Bir Çocufun 

Bacafını Kopanp 
Öldürdü 

Dan akıam plarlmWe ;.it 
lwıb Wr ._obll ı.cıı.. ol
du. Bir lcacbnla çocufu •fır 
ıÜrette yaralandt •• bir çocu
la• da ayatı eli& lcapajm-

.. AKŞAM,. 

E•et Herku Ôyle Söylüyor ı 

UTANSJ.lf LAB ! 
SON POSTA 

Son matbuat münakaşa· 
farında yazı hürriyetini 
lendi hisleri lehine tak· 
yit etmek istiyenlere kar· 
ıı, Başvekil ismet Paşanın 
Meclisteki vakur, nezih 
ve yüksek müdafaasını, 
SON POSTA, ~ükran duy-

t 
· gularHe karşılamış, keneli
. siıle aşağıdaki telgrafı yol· 

~ f Jamıştır: · 

1 
...J 

Ankarada Başvekil ismet 
Paşa Hazretlerine 

SON POSTA gazeteai, 
halkın gözü, halkın kula
ğı, halkan dili olmak için 
çıkb ve çıkıyor. Bu gözn 
kapamak, bu kulağı tıka
mak ve bu dili kesmek 
için uyanan geri cereyan-
lara karşı yüksek ve kud
retli bir ıiper oldunuz. 
f'lakikl bir halk hükumeti 
reisine yakqır bir surette 
Büylk Millet Meclisinde 
l'•zetemizin birinci nüs
ta..daıaberi ml<Jafaa 
ettfji · · hilr tenkit prea
ai,ı.tai korudujwaa Ye 
hialerine maj'lap ellerden 
bıtanlaimız için, SON 
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Es na S Bankasına Ge.f:miş Olsun .taatik buyurduğunuz ten-

Bacajı kopaa klflk Şllııru huta· 
neye kalclınlıyor. 

dan koptu. 
HldiH 96yle olmuttur: 
Maruf tacirlerden Emin 

Vafi Bey yanında Hollandalı 
1eyyahlardan Fon Hol ile be
raber 581 M. numaralı buaual 
otomobiline binmif, Ankara 
caddeıinden aşağı doğru iner• 
ken motöre bir sakatlık anz 
olmuıtur. Otomobil Hilmi kll
tiiphanesinin karı111nda durclu
nılmu,, sakatlığın tamirine 
airiıilmiştir. Tamir bittikten 
ıonra Emin Vafi Bey motörlln 
tekrar iıleyip if lemiyeceğini 
muayene için ru ~dalına 
basmııbr. Fakat Vafi Bey 
pedala basar bumu oto
~0~~ blıtlln sUratile bir ok 
Rıbı ileri ablmıı ve Hilmi kll
~lıan•inin 6nftndeki yaya 

clınmın llıerine fırlamıtbr. 
(0..._ı 3 lael aaJfatla) 

r../ r kit hakkını daima muha-

8 • B • • A • ı • w • faza ederek memleketin 
1 r a y 1 ı n z 1 z ı g ı buhranlı anlannda hayırlı 

B k 
addettiği bntnn ifleriniz-a D ayı Epey Sıktı desizinleberaberolduğu-
nu temin eder. 

!Bilet Verilirken Kapılar Kırıldı, ~T.~a·k-ri-rı-. ---ı 
Polis İntizamı Yerine Gatirdi ;: 

Euaf Bankası Tayyare Cemiyetinin Bqbayilltini yapmakta ımza/ıgan/ar 
.:1~e:!:1~ ' .. (40-S>) bin bu• alarak aynca dart bet •er- Arasında 
bunlan aarfet
mektıdir. Bu 
bayilerinden 
birili de Gala-
tada Havyar 
hanında yazı· 
baneai bulunan 
(Efraylm Davl· 
du) Efendi
dir. Buna her 
kepdede ban
ka (6909) bilet 
veriyormUf. Ef
rıtyim Davidu 
Ef. d6rd0nctl 
ve betincl ke
ş:deden banka· 
ya borçlandığı 
(10) bin lirayı 
veremediği için 
Banka son ke

Acaba Gazetecilik Ya
pan Meb'us Var Mıdır? 

Matbuat meselesi hakkında 
Millet Meclisinde cereyan eden 
mllzakerenin serpintileri de
~ram etmektedir. Bu serpinti
lerden bir kısmı, sekiz gaze
tecinin hudut haricine çıka-

nlmaaı için haıırlanan takrire, 
ikinci kısmı da Yunus Nadi 
Beyin ıahsına yapılan hil
camlar münasebetile verdiği 
iıahata aittir. 

t - Sekiz gazetecinin bu· 
mat haricine çıkanlmalan için 

ş!de biletlerini J)iJn •pe• •ıkıntı ı~lr•n E•na/ Bankası 
ha11rlanan takririn verilmesine 
İimet Pqamn mani olduğu 

kendiaine vermemiştir. 
Bunu haber alan mllfterile

rinden birkaç bin tanesi diba 
Eanaf Bankuına mllracaat 
ederek biletlerini almak iıte
miılerdir. Banka mllracaat 
edenlerin haklarım kabul et
mif Ye kadllerine blletlerlal 

datıtmıya bqlamııbr. Öğleden tahakkuk etmiştir. 
sonra kapu lnllnde toplanan 
halk Bankanın kapulanna ytlk- . 
lenerek içeriye girmiş ve polia =v-a-d-et-miştir. 
çağırmıya mecburiyet hlsıl ol- Dnn 600 L:Miye bilet •erile-j 
muıtur. Pollı halkı datıtm11, l'W9 
Banka da biletlerin dağıtılmuı- bilmiftir. Banka, Efrayim Da-
na yann devam edilecejinl vıdaa Efendiyi da•a edecektir. 

( Devamı 3üncü 1ayf ada ) 

Kadri Raşit Paşanın Mütaleası Hilafına Doktor 
Fuat Sabit Bey De Fridman Aıısını Tavsiye Ediyor 

Oçuncu Derece Verem Kalmıyacak Mı ? 
Verem, cemiyetin büny•inl 1 

kemiren bir afettir. Bu, tahakkuk 
etmit öyle bir hakikattir ki, g6z 
J..manJu için feliketli ıır akıbet 
bıukadderdir. Bu mara&la m6ca-
tleleye karar veren, SON POSTA. 
Hremin tahribatı hakkında mu-

harrirlerinden Meliha Avni Hanımın 
tetkikatını ve müaahadelerini 
nefretti. Şimdi de bu mücadele 
hakkında doktorlarımızın müta
lealaranı kaydetmektedir: 

- Şimdiye kadar vereme 
karşı elimizdeki mücadele 
vasıtaları: istirahat, bol gıda, 
temiz hava, bazı vakayide, 
" Şimiyoterapi " , ve son za
manlarda da cerrahi müdahale· 
lerden ibaretti. 

Bunlar veremi husule geti
ren basile karşı değil, daha 
ziyade basilin uzviyette uyan-
dırdığı zayıf müdafaa akınl- Doktor Fuat Sabit B. 

amellerinin temin olunması verem basilini keşfettikten son• 
gayeıine matuftu. Daha açtk ra öldürnlmnı verem basilinin 
tabirle Terem basili uzviyeti- z eh irinden başka birşey olmı
mian derhililderinde aldtlreCek yaialar tll>wknJin ile "8 ••yeye 
bir sareye, me•eJI mtma plaz- ~ud oldum zannetti. Fakat 
modisini kanda öldürllp kinin 30-40 senelik bir tecrllbe 
gibi, bir ilaca veremde malik gösterdi ki, bu huauatald llmit· 
değildik. 

ler bota çıkmııtır. Tllberldllin-
Onun için blltün gayretimiz de aki "k 61 

uzviyeti basile kartı takviye- zehirleri a m~~ r~p lmd °r..c1aad• 
" dk ı··· f cu ou ..... ye vucu un uvvet ennı ıara bunlar uzvi tt 

etm~~iye ve nihay~t elimizd.en uyuyan vere: 9.nikr:= 
geldıgı kadar şıfa ve tire ' t . d bili k 1 dık b 
(Processur)sine yardım etme- esır en . • ma tan at
yi, yani tamamile muhafazaklr ka, ufak b1r netice almak içba 
bir tedaviye inhisar ediyordu. uzun zaman ve birçok ildlyat
Basil üzerinde müessir ola- larla hareket etmek mecburl
cak, onu faaliyetten ahkoya- yetinde kalınıyordu. sı.. .... 
cak yahut imha edecek bir leyh tehlikeli idi Ye kabili tat. 
çare, verem tedavisi yolunda bik bir usul değildl Şimdi 
çalışan bütün mlldekkiklerin terkedilmek Ozeredir. 
idealini teşkil ediyordu. · Koh, ( Devamı 7 inci aayfada ) 

l ____ "_A_k_ş_a_m __ ,_, _Ki_u_·ifı_ü_·r_le_r_e_D_eva __ m_E_<lı_ig_o_r ___ _.ı 

Necmeddin Sadık - Terbiyesiz, cahil, ıerir, taki, utan l 
Auiıada - Terbiyeaiz, cahil, ıerir, pki, utan 1 
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Ç k M G• d• ?'Lımanımn 
Kenan 

Müddeiumuıni Niçin 
Malatyaya rlren ilk henin 
kuk vagon rakı ile tehre 
girditl baber Hrillyor. Bu, 
baxln bir bAdiaedir. Zehire 
kartı olan umumi meylin 
bir delilidir. Bu hldisenin 
halk tlzerinde doturdutu 
lnbbaı apğıdald aabrlarla 
tesbit eclebiliri&: 

Etem B. Sult.aaeUm F .. tık dibi 11 

Malatyaya ilk giren tren 
bk vagon rakı katUrmilf. 
Ben buna inanmak iatemedim. 
Gerçi rakı satmak ve rakı 
ıevketmek memnu olmıyan 
hir ticarettir. Demiryollar bir 
memleketin tahdamarlarıdır. 
Bu damarlarla bilhassa ilk de
fa yurdumuza can ve nur 
verecek makineler, kitaplar 
girmeli ve buralardan maden
lerimiz, mahsullerimiz çıkmalı 
idi. Ben mutaassıp değilim, 
yerine göre rakı da içilir, 
pmpanya da .. Fakat Anadolu
nun sevimli ve temiz bir klS
köşesine (40) vagon birden 
rakı ıokulmasını hiç doğru 
bulmam. Çünkil fazla içki bir 
memleketi bezale, tereddiye 
götnrllr. lllfaallah bu haber 
doğru değildir. 

111 
Ahmet Bey (AyHofya Park kartı· 

lllMla kahwecl S7) 
Anadolunun rakıdan, 

f81'8ptao fazla irfana, istihsal 
Tutuı olan makinelere ihti
yacı vardır. Ben Malatyaya 
kırk vagon rakı girdiği habe
rini ihtiyatla kabul ediyorum. 
40 vagon 100 bin kilo rakı 
tutar. Malatya bunu içmekle 
değil, banyo yapmakla bile 
tüketemez. Bu haber timendifer 
ıiyaaetimizi iğnelemek için 
uydurulmuı birşeye benziyor. 

* Faik B. (Beykoz Yabköy Çayır cad· 
desi 118) 

(40) vagon .rakı. Bu, çok 
büyütülmüş bir yekundur. Bu
na ben inanmak istemem. De
ğil, Malatya, bütün Orta Ana
dolu bile bu kadar rakı içe
mez. Hem de bir lokomotif 
(40) vagon rakıyı çekemez. 

Eğer muhtelif zamanlarda 
Malatyaya bu kadar rakı gir
mişse ben Malatyalıları intiba
ha davet ederim. Şimendifer 
oraya rakı taşımak için değil, 
medeniyet ve nur götürmek 
için yapılmıştı". .. 

Alı Rıza B. At k Ali Pf. tramvay 
eaddesl 48 

Malatyaya tren yapan hü· 
kiirnet buraya bir günde (40) 
vagon rakı sokulsun di ve yap
mamı ştır. Hergün buradan kırk 
vagon zahire çıkarılsın diye bu 
ağır yükün altına girmiştir. 
Akıllara durgunluk veren bu 
yekunu ben adeta bir iftira 
olarak telakki ediyorum. Gö
nül bunun tekzibini arzu eder. 
Eğer doğru ise esef edilecek, 
ağlanacak bir hal... 

Bir kadın 1 maza 1 ır l • t. n . • 
~marı ıro1esı 

Ankaraya Gitti? 
Müddeiumumi Kenan Bey dün 

Kocası Üzerine Hücum 
Etmiş, Öldürmek 

istemiş 

Fatihte Mehmet Ala ma
hallesinde 28 numaralı evde 
oturan Hafize Hanım dlln 
Müddeiumumiliğe mllracaat 
ederek kocasından fiklyet 
etmitlir. Hafize Hanım ellilik 
bir kadındır. İki de oğlu var
dır. Vücudundaki bereleri 
Adliye doktorlanna açarken 
şikayetini şöyle anlatıyordu. 

- Ben ( 16) senedir duldum. 
Gül gibi yaşıyordum. Bir bu

çuk ay eYvel saraç Cemal Efendi 
İlminde birisi kartıma çıktı: 

- Evlenelim, dedi. Ben 
blSyle gördilğünü.ı gibi çiroz 
değildim. Fıçı gibi bir lcadın-
dım. Gördü, begendi ve •••e 
seve aldı. Meğer adam aaraç 
filln deiilmiş. Her ifece aaat 
(12) de ielir, beni kaldırır. 
( Paraları çıkar da çıkar ) diye 
döver, ıöver, gırtlağıma ıan
hr. Senin ve opllanmn kan
larını ıerbet gibi içeceiim der. 
Bunu da yeminle kasemle söy
ler. Dnn gece de beni boğu-
yordu. GUçbelA kurtuldum. 
Allaha9kma bana rapor veriniz 
de ıu adamdan kurtulayım. 

Hafize Hanım bir daha ev-
lenmiye tövbe etmittlr. 

Yeni Hapishane 
Maltepede Askeri 
Liseye Nakledecek. 
MUddeiumumiliğin yeni bir 

hapishane binası aradığını yazdık 
Maltepede timdi askeri lisenin 
bulunduğu bina beğenilmiştir. 
Adliye Vekileti bu binayı 

iıtiyecektir. Esasen mektep 
yakında buradan çıkacatı i~in 
bina boı kalacaktir. 

AbdUlhamidin Mirası 
Abdülhamit veresesi tara

fından kendilerine ait olduğu 

lddiasile mahkemeye mOracaat 
olunan Mehmedalipaıa hanı 
için, mahkeme hanın mUtevel
lilere ait olduğuna karar ver
miş, verese bu kararı temyiz 
etmiştir. 

DarUlbeda yide 
Darnlbedayl l5n0müzde lnt 

mevsiminde tecrübe için birkaç 
op~ret temıil edecektir. 

Fenerbahçe ile Galatasaray, Şilt Müsabakası 
için Federasyonun Verdiği Karan Ka

bul Etmiyor, itiraz Ediyorlar 

Halk Farkaıı, on Hne de•am etmek &zere bir filt turnuTaa 

tertip etti. ldareıini de futbol heyetine bırakb. Final maçını 
oynayacak olan Galatuarayla Fener bahçe, filt &zerinde yalnıs 

kendilerinin hak sahibi oldufunu i3yliyerek ve Yunan takımı· 
mn ıeteceğinl dDıftnerek bu maçı talik ettiler. Futbol heyeti 

bu kararı nizamıız buldu. Şildi, turnuva llçllnciisll lstanbulıpora 
•ermlye karar Yerdi. Bu ıırada lıtanbulsporun ıildl kabul et

mediği beyan olundu. Sebebi de bu klllbtbı bu turnuvada 

yenilmesi idi. Sonra lıtanbulspor bu haberi tekzip etti ve me· 

Hle bir çıkmaza girdi. Bu mflnaıebetle biz alAkadar zevatla 
lflSrilf tllk. Bize aıatıdald cevaplan verdiler: 

Fethi Bey Zeki Bey 
Futbol Merkez Heyeti Relai Fener kaptanı Zeki Bey 

F h B d1 ki dl yor ki ı 
et l ey yor 1 

"- Şildln latanbulapor idi· 
" - Şilt ihtlllfı, merkez bllne yerilmesi yanlıtbr. 

mıntaka heyetile al&kadar Galata1aray •e Fenerin maç 
hlr mesele değildir. Maamafih yapmaktan çekindikleri yoktur 
benim noktai oaıarıma ıöre ve maçlarını yapacaklardır. 

Meşru mazeretleri yftznnden 
klüpler bu huıuıta haksııdır- bu lı bu ıekle girmiftir. Fut-
lu. Zira nizama riayet etme- bol heyetinin lüıumıuz bir karar 
mlı ve heyete mftracaat etmek vermeıl ayrıca bir hldiae çıkar
Ye mOı&ade almak lhımgelir- mııtır. Her iki ld&p mafevk ma-

kamlara mllracaat ederek hakla
ken kendi kendilerine maçı nnın teslimini talep etmektedirler. 
talika karar vermitlerdfr. fhtf- Şilt maçı ellmlnaıyon uaulile 
llfın halli için de yine teıkillt prpııma oldupndan yenilenin 

b k k k hiçbir zaman hakkı olamaz. 
muci ince yll se ma ama Hatta hak uhibl tezabur 
mUracaat llzımken ve federaa-

etmlyor, fakat bir karar ver
yonla halletmek icap ederken mek IAzımgeliyorsa tilt mllk&fa-
yine ivlcaç.b yollarla bir netice bnın keenlemyekun addedilmeai, 
almak istemektedirler ki bu fakat hakkı sukut etmiı olan bir 
tarza hareket doğru değildir. klnbe •erilmemHİ IAıımgelir. " 

Eski Beyoğlu Veznedarı İntihar Etti 
Beyoğlu Kaymakamlığı Veı

uedan Ihsan Bey dün aabah 
uat yedide Yükıekkaldınm
daki evinde ağzına kurşun 

ııkmak ıuretile intihar etmiştir. 
Belediy~ Müfettiıleri geçenler
de Beyoğlu Kaymakamlığında 
bir teftiş yapmışlar ve İhsan 
Beyin kasasında ( 70 - 80 ) lira 

tkadar bir açık buldukları için 
kendisine işten el çektirmişler
dir. lhıan 8. bu parayı sıkışık 
•aziyette bulunan memur ar
kadaılarma borç olarak ver· 
mişti.. Ihsan Bey itten el çek
tikten sonra bir kasap dükka
nına kltip olarak girmiş ve 
fakat pek bedbin ve düıünceli 
lmiı. 

HergUn refikaaı kendisini 

kapıdan tef yİ eder Ye arka
ıından bakarmıı. Dan sabah 
ta yine Ihsan Beyi kapıya ka
dar teıyi etmit ve lbaan Bey 
refikasına: 

- Haydi yukanya çık ta 
pencereden beni seyret! Demiş 
ve elini ııkmıf. Refikası yuka
rıya çıkar çıkmaz Ihsan Bey 
ağzına tabancasmı 11kmıı ve 
kanlar içinde yere düşml\tttir. 
Müddeiumumi Muavini Nec
mettin ve Tabibi Adlt Enver 
Beyler cesedi muayene etmlt
ler, gömülmesine ruhsat ver
mişlerdir. lbaan Beyin parma
ğında ve ağzında barut iıleri 
ve elinde tabanca bulunduğu 
için cesedin Morga nakline lü-
zum görillmemittir. 

saat iki poıtaııile Ankaraya git· 

Sek• M•I L• ) k J mi,tir. Kenan Bey Ankarada 
iZ 1 yon ıra 1 D• Ağustos nihayetinde (30) nneyi 

ıaat Projesi Pariste tkm-:~ eden mem~r v~ ~aki~ı~r 
tekaude .sevkedılecelderı ıçın 

Hazırlanıyormuş tekaütlük yaşını dolduran hakim--- l ler hakkında Adliyf! vekiletine 
Rıhbm Şirketi Müdür& Mös- izahat verecek ayni zamanda ad· 

ylS {Kanonj) bir aydanberi Pa- liyenin kırtaıiye ve Jeva:ıım iş!e-
riatedir. Bu zat IOD defa Sl\- ) rile binaların tamir mesele~ini de 
••Yf kanalı mühendisi Mösyö konuşacaktır. Kenan Beyın An-

ı kara seyahatini yeni Matbuat Ka 
Laroıla beraber ıtanbula gel- nunile alakdar göat~rcnler d• 
mif, limanda tetkik yapılmış vardır. 
•e 8 milyon liralık tesisat ve 
İnfaal proj~ıi hazırlanmıştır. 

Bu projenin teferrüatı Mösyö 
Laroşun tetkikatına istinaden 
Pariste hazırlanmaktadır. Esas 
projenin de Ankarada tetkik 
edilmekte olduğu haber veril
mektedir. Möıyö Kanonj ağuı-
toı lptldalarında lıtanbula dö
necek, lıllk6metle mtlıakere 
icra olunacaktır. 

içki Aleminde 
Sirkecide oturan İbrahim 

isminde biri Takıimde Seniha 
lımlnde bir kadının evine ı•l
mlı, eğlenmekte iken 12 lira
aım çaldırmıtbr. 

Bir Maznun Daha 
Aeem Zehra isminde bir ka

dın Hbık Musul meb'usu Nuri 
Beyin BldGriilmesl itinde methal
dar olarak atır eeu malakem• 
ıf ne ae•kedilmlttlr. Bu dan ya 
14 temmuzda devam edilecektir. 

Soyulan Depo 
Hünkir Mahfelinden Elli 
Parça Eşya Aıırılmııbr 

Sultanahmet camiinde htın

klr mahfelindeki teberrOklt 
depoaundan çalınan etyanın 
(40 - 50) parça oldup teabit 
edilmiştir. 

Aralannda kıymetli gümtiı 
ibrikler ve liğenlerle ipek sec
cade •e muhtelif halılar Yar
dır. Hırsizlar Dini Müuıe
ıeler MOdllrlüğft lağvedilm .. 
den enel depoyu aoymuş
lardır. Evkaf bu depoyu hentlz 
teslim almadığı için çalınan 
çinilerin miktarını tesbit ede
memişti. Bugün bir komisyon 
depoya giderek yeniden tetki
kat yapacaktır. 

Gümrüklerde Tasarruf 
Gümrilk ldareıinde taaarruf 

dolayıslle Haydarpafa kadrosuu· 
dan (70) memurluk litvedilmiıtlr. 

Otomobil Ücreti Ucuzladı 
Şoförler cemiyetinde dün ak

şam bir içtima yapılmış, taksi 
fiatleri görüşiilmüf ve timdiye 
kadar ilk açılışı ( 26 ) kuruş olan 
taksilerin bundan sonra ( 5 ) 
kurut olması kararla§tınlmıştır. 
Bu karara sebep son zamanlarda 
otobüs rekabetinin tiddetlenme-
sidlr. Şoförler işlerini takip için 
Ankaraya da bir heyet gönde· 
receklerdir. 

Fırınlar Meselesi . 
Fınnların tahdit edilecetf hık· 

kındald haberler belediye tara• 
fından tekzip edilmekte, bunan 
faydasız olacatı ıc5ylenmektedir. 

Oç At Geldi 
Her 1ene at yarıtlanna lttirak 

eden blr zat son ınnlerde Bilk· 
re~ten meıhur ilç yarıı ab sabn 
almıt. b111'aya l'etirtmlttir. 

Kıyıkçllarm lmtiham 
Sandalcılar •• Hlapuryacılu 

ı•kında imtihan edllecekler, 
aunaolara ruhsat •erilecektfr. 

Agopyan Ham Faciası 
A•opyan Hanında filim facı ... 

... ın maznunlarma ait karar 
bu.Un Hrilecektlr. 

iki Çocuftun Vah,ati 
Antalyanın Kurıunlu köyGn• 

den lS yaıında Ahmet ile on y.-
ıında SGleyman lımlnde iki ço
cuk lorda koyun otlatan Ane 
isminde bir kızın ırzını berbat 
etmişler, ıonra da dereye abp 
boğ muşlardır. 

Vapurcular Meselesi 
Vapurcular arasında yeniden 

baıhyan mwr rekabetin 3nGne 
l'eçilmeai için Ticaret oduı hl• 
kümele mfiracaate karar ver• 
mittir. 

Afyon Buhram 
lamlrde olduğu 8'ibi burada 

da buı bankalar afyon tacirlerine 
krediyi kesmitlerdir. 

Romanyalı Talebeler 
Dün ıehrimiae 17 Romen ta

lebesi welmif, ıehrin muhtelif 
yerlerini gemıiıtir. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Doktor \ 

1 : Haun 8. - Doktor, vereme yakalan

mamak için ne yapayım? 

2: Doktor - Hasan Bey, benimle bera

ber gel, ıokağa çıkalım, şu fenni dilrbftntı 

eli•e al. 

3: Doktor - Bak, havaya kalkan toz 
içinde verem mikroplarmı görüyor muıun? İşte 
vereme yakalanmamak için pia, tozlu duman
h yerlere girmel 

4: Hasan B. - Yahu... Meğer eakileria 
cin, peri, umacı dediği ıeyler bu mikroplar
mlf. Çoculdarımm umaalardu clajiJ, mikrop
lardan korkutalm. 
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9Temmuz 

Hergün 
Dünya Buhranı 
Ve 
Bizim Buhran 

·--- Yazan: Cevdet Salih 
Bir maraz, nekadar tahlil 

ve teşrih olunursa teşhiş o ka
dar kolaylaşır ve teıhiste ne
kadar muvaff aıkyet hAaıl olur-

aa tedavi de o nisbette mümkün 
olur. Binaenaleyh makıada 
YUıul için, memleketimizin bu 
iktısadi baatalığını da bir par-
ç.a daha tahlile ve tetrihe de
vam edeceğiz: 

Umumi harp içinde blltiln 
clllnyada latihaal azaldı, ve 
fiatler yillueldi, insanlar ve 
fabrikalar gıda ve sair ibtlyaca
ta ait iatibıallh terkederek 
harp levazımabnın istibsallb-
na koyulduldanndan dünyada 
ııda, levazımı telebbOsiye 
Ye diier ibt!yacat fiatleri had 
rayeye tereffl etti. Bittin ci
han (Jtlbek fiat ve ytlkMk 
klr) tarkıamı terenniime bq
ladı. Bu tukımn en ytksek 
perdeelne - fiat qyaya kıyuen-
ltlr mikyu olmak here ( 10 ) 
Damara verelim. 

ltt• harbi umumi hitam bul
dufu zaman, cihan piyuamun 
wi ( ~1 numarada idi. Harp 
bitip erler terhis edildikçe, 
hersene küçük yaşta insanlar 
bllyllyerek istihsal sahasına 
abldıkça, harp esnasında silah 
fabrikuına tahvil edilen fab
rik!llar, yine eski istihsal iş
lenne bqladıkça, zirai ve sı
aai makineler terakki ve te
klmill ettikçe, mihsaJ çoğal-
mıya ve fiatler düşmiye - ve 
tabirimiz veçhile - aesin per-
desi inmiye başladı ve tedricen 
(10) numaradan aşağıya doğru 
indi ve hAJA inmektedir. Ve 
,Un geçtikçe daha inecektir. 

Biz ise, cihanın bu yeni se
me kulaklarımızı bkamıt. hill 
yllkıek terenntıme devam et
mek iatiyorduk. Halbuki buna 
imkan yoktu. Yani btltlln dlhıya 
ucuz mal •erip, ucuz mal alır-
ken biz cihana pahalı mal 
satamazdık! 

Mnıtahıil olan köylümllz, 
cihan rekabeti karşısında fiat
leri indirmiye mecburdu. Fakat 
malını ucuz satmak mecburi
yeti köyll\ytı takatsiz bıraktı. 
Çttnkl\ yllksek vergi ve yük
ıek tarif el ere, f ahif faizlere, 
bahalı eşya fiatlerine köylti 
tahammlll ve mukavemet için 
kendisi de ancak malını yftksek 
fiatle aatarsa vaziyeti mehma
eaaken kurtarabilirdi. Bu iae 
k6yltınnn yedi iktidarında de
tildi. 

Kendisi tiz perdeden ( peat 
perdeye) sesini indirdiği halde 
• yani yüksek fiatle Eattığı 
malını ucuz ve aşağı f iatle 
•ermiye bqladığı halde - diğer 
ahenk arkadaıları ona uyma-
mıılardı. Onlar hllA yilkaek 
makamla terennilmde devam 
etmek istiyorlardı. Yani hiikd
met, kendisinden yüksek vergi, 
bankalar yüksek faiz, inhisar
lar ve ıirketler yiiksek tarife 
yapıyorlardı. Bittabi ahengin 
•ahdeti burada bozuluyordu. 

işte buhran dediğimiz şey 
budur! Ve buhran bundan ileri 
geliyor. 

Kendini Asmak istedi 
Y eşilk6yde lokomotif depo

ıunda atetçi AJi Hatim Ef. 
kuşağı ile kendini asmak 
ıuretile intihara teıebbO. et
miı arkadaşlan tarafından 
kurtarılmııbr. Sebebi bir nlr 
buhranıdır. 

Yeni Matbuat Kanunu 
Yeni matbuat kanun•· 

eun cumartesi çıkması mulı-

SON POSTA Sayfa 3 

Son Posta'nın Resimli Makalesi • Nikbin/er Sözün Kısası 
Kimler 

ti 
il 11. 

' 1 .. 
a 
a 

... 
Utanmzya 
Mecburdurlar? 

• • 
Necmiddin Sadık, dlloldl 

" Akşam,, da, s6vüyor. 
Mahut kelimeler: "Şerir, 

faki, terbiyem, cahil,, filin. 
88fVekilin nutkunu ele ah· 

yor ve m•kaleaine ıu bqLja 
koJUyor: "Utaıwnlarl,, 

Bqvekllla autku, biad• 

l - Nlkbialer Yuclar ki, her .. yin iyi 
oldutuna ye Jyi olacatına kanidirler. Bun
lar oturup beklerler " felAketin kendi 
kendine .. adete .. aecetlnl ümit ederler. 
Bu aptalca nlkblnHktlr. 

2 - Nlkbinler vardır ki, felaketin . •••· 
dete dllnebilecetlne kanidirler, fakat bunun 
için çah,mak mecburiyeti oldutuau da 
kabul ederler. Bunlar makul nikbfnlerdir. 

3 - Birlacl elaı alkblal ın .. aı mlıld., 
tembel, mltenlddl Japar. bdacl tan •lk
blni in••• çah1mı7a, h&dlaat l1erinde 
müeHir olmıya HYkeder. 

DJ&de, Necmeclclia Sadak ... 
kuluinde ad•mlara ut••ma 
deni yeriyor. ÇIDkl. o _. 
tukta, memleketia ea mecleal 
IMulanm lamet P ... ,. mia
Httar ed.. bir "tenkide ta
laamml\l kudreti., , bir "Yakar 
Ye nezalıet,. , bir "bAcliMI .. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ d• blylik deralv aim.t p 
a-tlll devlet adama dcldlyett. , 
bir "Tlrk demokr...._ Jlk-

BiR KAZA 
Dörtyolda Bir Makinis

tin Kolu Kesildi 
Dörtyol, (Husuıi) - D6rt· 

yoldan tüccardan Duduzade 
ile müştereken bir hazar ma
kinesi iıleten ıeriki Ahmet 
Ağanın oğlu Ali Efendi ma· 
kineyi iıletirken kolunu ma
kineye kapbrmiş ve omuz ba-
şmdan kesilmiştir. Adanaya 
nakledilen mecruh yolda vefat 
etmi9tir. 

Rasim 

Amerika Hariciye Nazırı 
Napoli, 7 (A. A) - Ame· 

rika Hariciye nazın M. Stim
son Napoliye muvasalat et
miştir. 

Otobüs Talimatnamesi 
NIHA YET T AllAllLANDI. 
BUGON TEB~ EDiLiYOR 

Dün Daimi Encümende, 
Belediye Reisi Muavini 
Hamit Beyin hazır bulun
duğu bir içtimada, yeni 
otobüsler talimatnamesi tet
kik edilmiştir. Buglln tudik 
edilerek ilin edilecektir. Dtın
den itibaren rubaatiyeler be
lediye merkezinden verilmiye 
bqlanmlfbr. 

Taksim Boğaziçi otobilı 
seferlerine çok rağbet vardır. 
Diin de Kadıköyllnden on 
beşer kişilik d6rt otobU• ls
tanbul tarafına geçmiştir. Bun-
lar Kadıköy ruhaatiyesile pi
yasada çala1brılmam11 ve be
lediyeye m6racaat ettirilmiftir. 

Garip Şey 
Otomobilden Sokağa 

Dinamit Atmışlar 

Başvekil Misafir Hükümdar iKi KANUN 
Hk mndafil eduı,, var. 

Necmeddia Sadık babada 
inNnlann hiçbirinde bu huaa-

* * * ~ere.tine .Bir Ziya/ et Verdi Kazanç Ve Muamele 
L-_V_

1 

__ ~_ ı _____________ __, Vergileri Nasıl Alınacak? 

lar yoktur. ÇtbakO bu aclall 
tenkide tabammlll edememif 
ve en dddl tenkitleri tuYir 
veya iftira ıibi g6atermek İ8te-

Ankara, 8 (Hususi) - Bqvekil ismet Pqa miaafir Irak 

htıktımdarı ıerefine dün bir öğle ziyafeti verdi. Kıral Hz. 

yemekten aonra dairelerinde istirahate çekilmişler, ıonra da 

Millet Meclisini teırif eclereJ yarım aaat kadar Mllıakeratı 

takip etmişlerdir. . ( 

Gazi Hz. akşam saat beşte misafir hOkümdar t•retlne 

Caıi orman çiftliğinde bir çay ziyafeti vermişler, akşam da 

Irak Sefiri tarafından Ankara paJuta bir ziyafet kqide 
olunmuıtur. 

Görülmemiş Bir Facia 
(Baf tuah l inci aayfada ) 

Bu aırada Tl\ttha inhisarı Ci
bali Nbf memuru Haki Beyin 
zcvceıi F atme Zehra Hanımla 
oilu Kamil, Jefeaİ 12 ,.....cra ' 
Şakr.. H. kalchnmdan llfaia 
iniyorlann11. Kaldınma .OratJe 
fırlayan otomobil kadınla Od 
çocoğu altına almıtbr. Hldiae 
okadar ani olmuıtur ki n• 
otomobili durdurmak, ne de 
tehlikeden kaçınmak milmktın 
olamamııtır. Netice iıe pek 
feci olmuıtur. Kadıncağızın 

sol ayağı kırılınıf, başından ve 
vücudunun birkaç yerinden 
çok ağır yaralar almııtır. 

Oğlu Klmil bqından ve 
ayatından yaralanmıştır. Fakat 
bu kanlı hldise Zehra Hanı
mın yeğeni Şnkran Hanım için 
pek büytık bir feliket olmuş
tur. Bu zavallı [kızcağızın sat 
bacağı diz kapağından tama
men kopmuı ve caddenin or
tuına fırlamış, sol bacağı ise 
kırılmıı, klltilphanenin duvanaa 
et, kan ve ilik parçaları sıçra· 
mıfbr. Bu sırada ayni otomo-

~:: 

bil Nitdell Hasan iıminde bir 
bammala da çarpmaı Ye yara· 
lamııtır. 

Faciaya pbit olu balk çok , 
mlteeuir olıaut ve bu te..
drle kazaya Mbep olu E..ıa 
Vafi 8eyİll lb:erine ytlrtlmlf, 
falJııat polla tarafından karako
la g6tDrtHmtııtOr. 

Faciadan sonra yaralılar 
Vilayet Konağının karıısındaki 
Afiyet Yurduna kaldmlmışlar
dır. Fakat bacağı keıilen kO
çük Şükran H. fazla yaşıya
mamıt ve biraz sonra 61müş
tlir. Fatma Zebra Hanımın yara
lan çok vahimdir ve kurtul
mak ihtimalleri çok u:dır. 

F aciamn F aifleri 
Faciaya ıcbep olan otomo

bilin sahibi Cemiyeti Ak•am 
murahhaslarından Fon Hol 
dün akıam Brezil vapurile lı
tanbulu terketmittir. Yakala
nan Emin Vafi B. hakkında 
da tevkif mtızekkereai kesil

miftir; çllnkll bu adam yuda
Ankara, 8 (Hususi) - Mil- nnda vakarmı ve nezahetlal 

let Meclisindeki allkadar en- muhafua edememif, bizim 
ctlmenler vergi kanunlannı ve ağzımıza almıya teaeuOI etm .. 
931 bütçe11inl tetkik ve m11za- diiimiz s6zleri a6ylemittir; 
kereye devam ediyorlar. Yeni çünkü bu adam, Tllrk domok• 
bütçenin Mecliıten ancak bu raaiaini mlldafa için, ıazeteci
ay ıonlannda geçebileceği tah- lerin sürlllmeai ve gueteleria 
mln ediliyor. 

Umumi vergi kanunlarından kapablmuı cereyanına k&rfl H 
kazanç ve muamele vergisi bir kelime yazmıt, ne de Mec
kanunlannın Meclisin bu dev- liste beyan etmiıtir. 
resine yetiıememesi ve gele- Din, tek fırkalı cllmhuri• 
cek teşriniaani devresine kal- yetlerin glllnnç olduğunu lly• 
ması ihtimalleri mevzuu babıol· liyen Necmiddin Sadık, bu,an 
maktadır. Bu takdirde bu iki muhalif gazetelerin kapatılma• 
vergi eski kanunlara göre alı- ıı, yahut ublplerinia budat 
nacaktır. Yeni harcırah kanunu haricine ablmuı gibi cereyu
Maliye ve Bblltçe encftmenlerin- lart k&rüklemiye kalkmlfbr. 
de tetkik olunuyor. Fakat lımet Pqa, rakiple-

Takriri lmzalıyanlar rini ezmek için iftiralar ataa, 
dmet adamlaruu fitilleml1• 

ACABA GAZETECJ MEB'US kalkan, oalann ldnlerial ay.k-
VAR MiDiR? lancLraıa. 86ven, Ny.. H 

( 8q taralı 1 inci aayfada , adamlara ve onlar rfbl d .... 
2 - Fakat bu takrire ta- nenlere mükemmel bir drpris 

raftar olanlann isimleri anla- yapb, hepsin mllkemmel bir 
şılmamııtır. lzmir muhabirimiz- domokra•i, mllkemmel bir ia
den aldığımız malumata g&re sanhk deni verdi •• hepıini 
İzmir gazeteleri bugün de bu utandırarak yerliyerine oturttu. 
mesele ile meıgul olmakta, ga- Fakat Necmfddin Sachk ai
zetecilerin hudut haricine çıka· bilerde utanma kabiliyeti ol
rılmalarım istiyenler arasında saydı, hiç olmazaa bu nutuk· 
meb'us gazetecilerin bulunup tan sonra ismet Patanın ver
bulunmadıklarmı anlamak iste- diği dersten istifade etmif 
mcktedirler. Filhakika bu me-
sele hakkında bazı meb'uslar görllnllr, susar ve medeni bir 
şöyle veya böyle düşünmüş adam kılıtına bürtinerek ba
olabilirler. Bu, onların hakkıdır. şındaki yirminci asır ıapkaıınıa 
Fakat böyle düşünenler ara- altında bir kurunu vata bqa 
sın da gazeteci meb 'usların bu- gizlendiğini meydana vurmularda. 
lunduklan ve önayak oldukları Ve hepsi vatan kavgalannda 
anlaşılacak olursa, hadise baş- karcı cephede olanlardır, de-
ka bir renk alabilir ve hüku- "' 

mektedir. Fakat bu dftıman
metc de geniş bir düşünce lar kimlerdir, ne yapmıılardır, 
sabası açabilir. d · 

3 - Matbuat meselesi mO- hangi Uşmanın ıçinde, ne ft• 

nasebetile Millet Meclisinde kit çalıtmıtlardır? Bunu yaz• 
cereyan eden müzakerenİR mamaktadır. 
bıraktığı .erpintilerdcn ikinci Görülüyor .. ki, 
kısma gelince: Cümhuriyet nutkuna ragmen 

Marmara vapurunda çah- ··-====,_=~:-====-=-=~-=-===~==o::::ır::::=======- gazeteai milli mücadeJe esna- l küfürlü mlloakaşa 
tan Sezai Efendi dlln akşam , ' sında Yarın gazetesi sahibi devam etmektedir. 

miştir. 
Bqvekilia 
münakqa, 

maalesef 

saat 9 raddelerinde Galata • • • • Arif Oruç Beyin bir kafileyi Aleyhte Cereyan 
Rıbbm caddesinden ıeçmekte ister inan, /ster f nanma f parasına ta~~~n . öldürtmiye Ankara, 8 (H. M.) - Millet 
iken bilviyeti meçhul bir talı· t~ebbOı ettıgı ıddıasmda Aıs~ar Meclisinde cereyan eden aoa 

• d ti~ b ld Pangalbda (Alber Ber- lqmıı. Eve aelince alıle- edıyor ve 0 zaman ° hadıse müzakere esnasında meıhut aın 1 
are e •• otomo l en • • eınuında hazır bulunanla. r.d a.n olan muhtelif cereyanlar halr. tıJ d. 't ki" d b" tran) Efendinin ( 14) ya· rl yaıarmıya bqlamıı ve Aıık .. 

a an mamı ıe ın e ır ar.•. sineması aabıbının kında yav!l• yavaı maluA mat • tlam il ;c,. d ımda og .. lu Vitali Jan Dark bir müddet sonra tama- -•zl ( y ) .,. ıeym pa aa e aya •• n an :tV erın! . yazıyor. . ann. sızmaktadır. f•te, vaziyeti ya• .ıc... tt al Franıız mektebm" e devam men görmez olmUf. Teda- t bıı 1 b lıld .., a... ıure e yar anmışbr. Za- gaz.e esı ıse vy. 0 ır .. ı- kından g6ren ve bilen bir 
bıta tahkikata bqlamışbr. etmekte lmif. Bir glln ıı- viler ve ameliyatlar fayda senın . gayri vakı oldugun~ zabn kanaati : 

nıfta Vitalinia arkuında vermemiı, çocuk kar kal- s&yledıkten aonra. Yunua Nadı "Muhalifler için fena bir 
Asri Hamam! oturan iki çocuk biru mlıte size mt.yoner mek· Beye hllcdu:fa 

1 
geçıyor.k Ticaret alribet hazırlanDllflı. Cereyan 

fazlaca glllmlfler. Sınıfla yaptığı i ıa annı te rar edi- o kadar kuvvetti idi ki lamet 
Belediye tarafından l.tan- muallimi papaz bu halden teplerlnio terbiye siate- yor. o· l . P•tadan baıkua buna mani 

balda asri bir hamam yapbn- minden bir nOmune Btl- . 4 -: ığer . gazete erın ~a- olamudı. ı..Det P&f&DlD bllr-
lacağı ve bunun için de beledi- aiairlenmif. Vltalinin ıtU- tin bu hakikatlere rağ- zıyetlennde ıseı Tebedcll\l riyet qlu, alim dOtllnceei 
Ye iktiaat Mtldtırlll" tarafından dUtGDll zannederek çocu- men h .. 'I m11· yoner m•k- yoktur. · • ı..:! .L.-tb"k k d 

... .x... b el d-1- 1 b k 111 
" Fal'h R fk B (M0 ll0 t) t proıeyı mev1U1 .. 1 • oy •· b6yle bir proje huırlandıit ve • .. n Afla& in e&a nyn tepleriain faycluandan v4 1 1 1 ey 1 ıye e madı. Maamafih muhalifler içia 

tetkik eclllmekte oldujıı ya- ciltli kitabı indirmif. Vitall ltımmundaa babaedenlerio umumi bftcumlarına devam et- t hlik h Ilı: bert af ecl"I ı. 
-1dı. 0 -'ediye-:- bövle bir bi d bir ı · meldedir. Falilı Rıfkı Beyı"n e e en ar 1 m., 
ut .,.. wa ı r en e sersem emlf, dDıDncelerindekt ieabete, d ""idi M h l'fl lıal fetl • ... nuru ve prot"•ıi yoktur. b d 1 k yazısında isim ve vak'a yoktur. .•fi r. u a ı er mu ~ . ıqırmıı, lr mll det a ı - artık, h R fk n - D ı fikir vi 1 ... nk ltm ltdı 
.L •1@d,ye mehaflll azı srazete· F ali ı ı uc:ııy : llfman a- ıe yea ne ~.. se e r-

ÜDıeldiı. c.U~·;.. canları banyo İIKellÜf, l:rter lna11, isler inanma/ rımız arasında hiç meçhul ı ar. Ancak o vakit )'811Ja-

.,,. ...... fil.yer. t- ----------..... ----------' kimse yoktur, hepal bellidir. bWrler.,, 
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4 Sayfat 
=== 

~ Memleket Haberler~ 
Memlekette 
Spor 
Hareketleri 
Samsunda Futbol Birin

ciliği Müsabakalan 
Hitam Buldu. 

Samsun ( Huıuıi ) - Cuma 
afinü ikinci gUmeden finale 
'•lan TUrksporla Şimedifer 
takımları kartılaştılar. Birer 
ıol yapmak ıuretile berabere 
kaldılar. Haftaya tekrar kar-
tılaıacaklardır. 

Birinci güme için tertip edi
len birincilik fikıstürllnün birinci 
devreıinin galibi olan Şimen
diferle ikinci devrenin galibi 
Tlirkıpor takımları bugün mm
taka şampiyonluğunu alabil
mek için sabaya çıktılar. Son 
oyun olmaaına ve timdiye 
kadar hakcmsizlik ve hakem-
lerin fena idareleri yUzünden 
hlııl olan neticelerden tevekki 
için aabil mmtakalarıru teftişe 
çıkan Rıza Bey hakem intihap 
edilmişti. 

Oyuna Şimendiferlilerin akı
nile başlandı. Her iki takım da 
.. mpiyon olabilmek için bn-
ttln kuvvetlerini aarfediyorlardı. 

Netice itibarile bire kartı 
iki ıayı ile TUrkspor galip 
ıeldi ve Samıun mmtakasının 
ıampiyonu oldu. Bu suretle 
birincilik maçları hitam bul-
muıtur. 

.... 
Cuma gtlnll akpmı da mln

takamn ıenelik kongresi ya-
pılmıf, birinci reiıliğe Süley
man, ikinci reiıliie Saim ve 
ualıklara da Baki, Hul6si ve 
Osman Beyler intihap edil
miftir. 

Futbol heyetine: Reis Hamit, 
azalıklara Nüzhet ve Süleymau 
Beyler, Denizcilik Heyetine 
Reis Refik Bey, Atletizm He
yetine Reiı Talat Beyler se
çilmişlerdir. 

Hdmit 

Hiddetten Doğan Cinayet 
Dörtyo), ( Huıusi ) - Per

ıembe günti burada bir cina
yet oldu. Hasan Ef. isminde 
biri, namusuna sövülmesine 
kızarak tabanca ile Pargalı 

kasap MuhRrrem Ef. nin kar
defİ Ömeri öldUrmüş, çıkan 
kurıunlardan birisi bir öküze, 
iki kurşun da kasap Muhar
reme isabet etmiş, yaralamıttır. 

Feci Bir Kaza 
lzmir, (Hususi) - Karabur

na tlbi Kaynarpmar köyünde 
Yuıuf ve arkadaşı KAzım ta
banca ile oynarlarken tabanca 
kazaen patlamış, ve Kazım 
kalbinden vurularak ölmüştür. 

Haşhaş Mahsulü 
lzmir, (Hususi) - Isparta, 

Burdur, Dinar tarafında haş
hq mahsulü, bu sene meb
zuldUr. lzmir piyasasmda da 
iyi muamele görmektedir. Ma
hallinden mubayaa fiatı Uç 
kuruıtur. lzmirde iıe 7 kurut 
&zerinden alınıp satılmaktadır. 
Aradaki nisbetaiz fark, haşhaş 
nakliyesinin f azlahğmdan ileri 
ıelmektedir. 

Feyezan F elAketi 
Ayancık, (Hususi) - iki 

giin evvel bildirdiğim Ayıncık 
çayı feyezanmda Osmanlı kö
yünden tUtUn inhisarı sabık 
tahrir memuru Şilkrü Efendi
nin validesinden başka nüfusça 
zayiat olmadığı, yalnız civar 
köylere ait inek, koyun, keçi 
gibi hayvanların sellere kapı
larak telef oludukları anlaşıl-

mıştır. 

M. Şerif 
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PAZAR OLA HASAN B. 1 Hariçte Neler Oluyor?] 

Borçlar 

Bir 
Tramvay 
Kazası 

- Hasan B., 
tramvay karımı 
çiğnedi, tam 
iki parçaya 
ayırdı. ·~ 

- Bir parça- """"'-
ıını at, çünkü 
bu zamanda iki 
karı almak ya· 
sakbr. 

Güzel 
Bacaklı 
Kadın 

- Hasan Bey, benim Dqı
ma bak neler geldi. una an
latayım da glll. 

- Anlat bakalım. 
- Dün sokakta bir kadın 

gördllm. Senden iyi olmasm, 
bacakları çok gllzeldi. 

- E .. e .• 

- Fakat aksiliğe bak ki, 

ben kadının arkasında idim, 
yUzllnn göremiyordum .. 

- Kot, yanına ait, yüzUnll 
gör, kot, koıl 

- Hasan Bey, yine aksiliğe 
bak ki, bu gtlzel bacaklı ka· 
dının yanında bir erkek vardı. 

- Dön geriye öyle iıe .. 
Koımakta fayda yok. 

- Amma Hasan Bey, 6m
rllmde ben böyle güz:ol bacak 
görmediın. 

- Yilrü &yleyae .• 
- Yürüdüm.. Fakat güzel 

bacaklı kadın öyle koşuyor ki .• 
- Sen de koı .• 
- Koştum. 

- Aferin .• 
- Hasan Bey, onlar koşar 

ben koşarım; kanter içinde 
kaldım vallahı.. Fakat Hasan 
Bey ömrümde bu kadar güzel 
bacak görmedim. 

- Koş, koş, yüzünü de 
gör fU kadının .. 

- Koştum, Hasan Bey, ka
dmm yüı.ünü de gördüm. Kim
miş meğerse? Karım değil mi? 
insana kendi karısınm bacak
ları bu kadar güzel görünür 
mil? 

- Yanında baıka erkek 
varmıt ta ondan... O dakika
da ıenin karın değilmit ki.. 

. .. . '-:.. - ... "' . ~ . 

BİR MEKTUP 
- Haaan Beye glSnderllmlttlr 

iki gözllm güler yUzilm Hasan Bey, 
Şimdi sana soracağım ben birşey : 

Akşam olup gün b~tınca derinden 
Gözlerim kuvvet alır yerinden. 

Deli gönlümün hevesine uyarak, 
Şu başımı pencereye koyarak 
Uzun uzun tahyyüle dalarım, 
Kendime bir can yoldaşı ararım ... 

Bu hicranı akşamlardan birinde 
Bir baş gördüm penceremin önünde 
Baktım, dikkat gözlerile bu sendin 
Penceremin önünden Jlk geçendin. 

Sen bir hayal gibi sessiz giderken, 
Ta uzaktan bir seı ,•• Hasan Bey ,, derken 
Kalbim, o an birdenbire burguldu, 

1 Bu 
Nasıl 
Cahalet 

Hasan Beyin genç gtlzel 
bir hizmetçisi 
vardı. Bu kıı 
yoldan çıkmıt 
ve gebe kal
mıştı. 

Hasan 8. ku. 
paylıyordu: 

- Utanmaz 
kız? Ne diye
ceksin buna 
bakalım. 

- Cahalet, Hasan Bey. 
- Ne cahaleti? Sen o ka-

dar cahil misin? 
- Hasan Bey, vallahı ca

hilim, okumak ta bilmiyorum. 
yazmak ta. 

Anladım ki, gönlüm sana vuruldu ... 

Emint1 ,·ıDünden 
Kalma 

_____ Hı_a_sa_n __ B_ey_i_n_S_a_y_fı_!J_es_i ___ __.I Balık 

Yolcu - Hasan B. , bu ilinm önünde ne yapıyorsun ? 
Hasan B. - Bu ıene plajlara gidemedim, bu ilanlara 

bakarak denize girenleri seyrediyorum. 

Pazar Ola Hasan 
Beyin Düşünceleri 

Zamane kadınları diyorlar 
ki: ''Sadakat yalnız köpeklere 
yaraşır, biz köpek değiliz.,, 

il 
Çapkm adam, kendi karı-

ıını gözetir, başkalarının karı-

Evinin içinde kadının en 
büyük kuvveti, ne zorbalık, 
ne de tirretliktir, tatblıktır. 

* Kadınlar, kırk yaşını geçtik-

Hasan B. lokantada bahk 
istemişti. Gar
son getirdi. 

Hasan B. de
di ki: 

- Garson, 
benimle bahsa 
girer misin? E
ğer bu balık 

dünden kalma 
değilse ben 
aana bir lira vereceğim. Fakat 
dünden kalma ise sen bana 
bir lira vereceksin razı mısın? 

Garson güldü: 
- Hasan 8., dedi, bahsi 

kaybedersin. 
- Kaybetmem. Neden kay

bedeceğim? 
- Hasan B. bu balık ev-

velki günden kalmadır ~a 
onun için. 

Yorucu 
Meslekler 

'Jmumhanede çalışan kötü 
kadınlardan bi
ri Hasan Beye 
dert yandı, de
di ki: 

- Hasan B. 
Çok çalışıyo
rum, yoruluyo
rum. 

Hasan B. gUl
dü: 

- Müşteriler 
senden fazla yoruluyorlar, onu 
düşün de teselli bul, dedi. 

• 
itilafı . 
imzalandı 
Fransa Ve Amerika 
Harp Borçlarının Tehiri 

İşinde Uyuştu 
Paris, 7 (A.A) - Fransız -

Amerikan konferansı saat 15 
te başlamıştır. Bu konferansın 
liakal iki saat devam edeceği 
tahmin olunmaktad1t. Konfe· 
rans, Amerikan murahhaslan· 
nın M. Hooverin cumarteıl 
akşamı gönderilmiı olan Fran
sız notası hakkındaki noktai 
nazarmı daha dogru bir suretle 
izah ve teşrih etmesine müsaa• 
de bahşolacaktır. 

Paris, 6 ( A. A. ) - İtilaf· 
name protokolu saat 23,30 da 
Fransız ve Amerikan müza
kerecileri arasında imzala ... 
mıştır. 

Kutup Seyahati 
Moskova, 6 (A. A.) - No

bile, Malyguine ismindeki buz 
kıranla kutup havalisi ve 
Ferre-Neuve seyahatine iştirak 
edecektir . 

Yeni Bir Seyyare 
Tokyo, 7 ( A. A. ) -

Kyoto rasatanesi u Charmeur 
de serpents ,, ismindeki bur· 
cun cenubunda yeni bir ser 
yare keşfetmi:;tir. 

Paris, 7. - (A.A,) - Fransız
Amerikan itilafının met:ıi geç 
vakit neşredilmiştir. 

Gazeteler, bilhassa Fransa· 
nın tamirata ait olan mukaddes 
hukukunun muhafaza edilmit 
olduğunu kaydetmekte ve A· 
merikanın Fransa tarafından 
cihan iktısadiyatının ıslahı için 
masruf olan mesaiyi bihak!nn 
takdir etmiş olduğunu beyan 
eylemektedir. 

Grev Devam Ediyor 
Madrit, 6 ( A. A. ) - Her 

türlü tavassut ve müdahalelere 
rağmen müttehit sendikaya 
mensup telefon amele ve mÜs"' 

tahdemleri bugiin grev ilan 
etmişlerdir. Diğer müstahde• 
min işleri başında kalmışlar ve 
pek az kişi ile servisi temine 
uğraşmakta bulunmuşlardır. 

Birtakım hatipler, telefon 
idaresi binasının öntinde top
lanmış olan telefoncu arkadaş"' 
larını işlerini terketmiye teşvik 
etmişlerdir. 

Macar intihabı Ve ltalya 
Roma, 6 (A.A) - M. Mu

selini Macar Başvekili Kont 
Betlene gönderdiği bir telgraftı 
Macar intibabatının haddi"' 
zatindc İtalya ile MacaristaJI 
arasındaki dostane münasebet'" 
ler noktai nazarından bUyllk 

.._ ___ Ll_ .. ç __ A_v ___ __.I sım gözetler. 

ten ıonra severlerse adam 
akılh ıeverler . 

bir ehemmiyeti haiz olan neti
Bir Deniz Esvabı l ceelerinden dolayı samimi vı 

, ____________ j dostane tebriklerini beyad 
r--n-~---"!ft'll!.,.._ __ ....,. etmiıtir. 

Hasan B. - Ne avlıyabil

din bakalım, iiizelim ? 
Kız - Üç delikanh avladın1 , 

Hasan Bey 

Kız Ayşe, Ayşe, Ayte, 
Göğsünde mor menekıe, 
Kollarıma gelmezsen, 

Şaıarım ben bu ite. .. 
Kız Fatma, Fatma, Fatma, 
Öyle yilkıekten atmaJ 
Tenezzül et bana aen 
Dertlerime dert katmL 

KIZLARA 
MANİLER 

- ·--- -

Kız Pembe, Pembe, Pembe 
Gel bana bu perıembe 
Yedireyim una ben 
Terbiyeli itkembe 

* Kız Nazlı, Nazlı, Nuh 
Gel bize kıtlı yazlı, 
Yaıayıp keyfedelim, 
içkili, ince sazlı 

Pa. O. Ha. B. 

Haaan B. - Yavrum, bu da 
pek açık deniz kıyafeti ..• 

Kız - Hasan Bey, yalnız 

karada tasarruf olmaz ya, de
nizde de taıarruf lizım. 

Uzak Şarkta 
Tokyo, 7 ( A. A. ) - Hari" 

ciye nezaretine gelen haber' 
lere nazaran 4000 kadar erkelı 
ve kadın Çinli Pingyang polil 
merkezi bp enstitüsllne iltic• 
etmiılerdir. 

Kargaşalıklar merkezi Ping'" 
yang olan Heianando eyaleti' 
nin her tarafına sirayet etrnir 
tir. Son günlerde 80 Çinli öl" 
mUş l 70 Çinli de yaralanmıştı" 

Roma ile Vatikan ihtilafı 
Varıova, 7 (A.A) - RoJJJİ 

ile Vatikan araımdaki ibtilj 
dolayısile İtalya sefaretini nıob' 
temel nllmayişlere karşı hi111•' 
ye makaadile polis tarafınd,
tedbirler alınmııtır. 
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Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

1 Hayata Atılacak Gençler Ve Aileleri Okusun 
1 Kadın Ve Kalp J ş le r i 

Küfürlü Yazılar 
E•kişehirde karilerimbden K. 

Alp Bey bize •önderdiği bir 
mektupta 10n sGnlerde bazı r•· 
aetelerde •örülen küfürlü yazıla· 
rın ln•anı lj'rendlrditinl ve •ar.e
te okumıya yemin edecetl sıeldi
tlnl yazıyor. Alp Bey bu fikrini 
dört aabrlık manzum bir kıt'a 

ile de ayrıca teabit etmlttlr. 

BirMeslekSeçmedenEvelMuvaffak izdivaçta Niçin Ve N 
Olmuşların Nasihatlerini Dinleyiniz Vakit Küfüv Aranır 

lj Taggareci Vecihi Beg 1 

Bir Nafaka Meselesi 

Ders tatili geldi, çattı. Tahsilini bitirmiş birçok gençler var 
ki bir meslek seçmek husuıunda müşkUlit karşısındadırlar. 
Gençliğin bu vaziyetini bilen Ye g6ren SON POSTA, onlar
dan daha evvel bayata atılarak muvaffak olmuf denebilecek 
zevatle görilşmüş, gençlere neler tavsiye edebileceklerini aor
muıtur. Buglln de, bu ıUtunlarda tayyareci Vecihi B. gençliğe 

Ankarada M, Fevzi Beye: hitap ediyor : .. 
Efendim, nafaka hakkında 

kaaunu medenide aarahat vardır. 
Bu kanunda teabit edilen hllküm
lere •öre bir baba zarurette ka· 
lan çocuklarına nafaka •ermekle 
mükelleftir. Şundan anlatılıyor ki 
bir baba nafaka vermek için ço
cuklarının zarurette kalmaları 

Yolum Havacıhk, 
Uçmaktır .. 

Zevkim 1 uçmak, uçuculuğun ne demek 
olduğunu anlamak iıtiyordum. 

f&rtbr. Mahkemenin bu auretle 
hükmetmesi lir.ımdır. Buna ıare 
.. areket edebilirsiniz. 

Değişmesi Lazım Olan 
Bir Bayrak 

Galatada .. Ticareti Bahriye 
Müdllriyetl " önünden •eçealer 
mezk~r mildilrlyetln bina•• Oae
rlndeld direkte .. ıh duran aolpn 
hayratı ıarerek mOtee••İr olu
yorlar. Ticareti Bahriye mGdOrlye
tln 'n bu bayrafl detitdrmeal çok 
münHlp olaealıbr. 

Av11f 

Matbuat Münakaşaları Ve 
Bir Kariin Fikri 

Son münakata ve ithamlardan 
4otan bir hakikat nr: Bir adam 
ilaanetl vataniye ile, diterl de 
memleket ve bar.lael devlet aley
lalne •uilatimal cilrmlle itbam 
ediliyor. Şu halde bu adamların 
ber lkial de memlekete kartı 
mücrimdirler demektir. Neden bu 
adamlar tahb muhakemeye alınıp 
cualuı ••rllmlyor. 

Cemal 
Son Poata: Bunlar ıabıi it· 

bamlardır. Bu yüzden ve bu tekil 
münakat• neticeıi hiç kimae 
muhakeme albna alınamaz. 

Cevaplarımız 
Sullanahmette Hulusi Beye: 
Müddeiumumilik tahıl bir m.., 

aeledea detil, hukuku Ammeye 
mGteallik bir meaeledea mOda
hale etmittlr efendim. .. 

••- Henliz çocukken ıporu 
çılğmca severdim. Dedemin 
büyük genif sofaları kalabalık 
bir familyanm oyun ihtiyacını 
f azlasile tatmin edecek kadar 
genişti Ağabey diye saydığım 
familyamızın birkaç büytlk 
gencinin jimnastikteki tehlikeli 
hareketlerini buyuma bakma
dan meçhul bir iatekle yapmı
ya kalkan bazaa da Ubumun
clan ı.W: canım yanarak ağ
lardım. KllçDkten baıladığım 
bu hayat zamanla benim için 
tabii bir bal hUkmllnll almııb. 
Atlamak, ııçramak, fe•kalAde
llk pqinden koşmak benim 
için derhal icraıı zaruri bir 
arzu idi, çalııtığım mekteple
rin aıralarında bile bu arzu 
gayri iradi benliğimin hAkimi 
olurdu. 

Spor ihtiyacı 
Sporun herıeyden evvel bir 

iman Yilcudu için kat't bir 
ihtiyaç olduğuna iman eden
lerdenim; çiinkll ıporl Vilcudu 
kAmil bir uzviyete sahip etmekle 
beraber dimağa netvtınüma 
•eriyor, teıekkOIAb tabliyedeld 
nokaanlan gidererek yerine 
bauuiyet ve kabiliyet bah· 
fediyor. 

İzmir Kartiçeli han 
Kimi] Beye: 

Ben de tabiatimin temayill 
ettiği bu hiue tabi olarak 
bllyllyilp te bir meslek intihabı 
çağına geldi~m zaman ruban 
bllytik bir zevk hiuettiğim, 
fakat henOz yeni ad•mlannı 
atan tayyareciliji bejenlp .eç
miştim. Ayni zamanda ıporun 
mtihim bir ıubeıi olan bu meı

No 5 te lek "Korkunç., olduğu kadar 
da cazipti. Tayyarecilik yeni 
doğmUf, fennin vasıl olduğu 
terakki merhaleıinde de insan
lara yeni bir eser, yllrtınecek 
nihayetsiz bir yol göstermitti. 

Maaı mealealal o aat 
bir makale.inde mevzuu 
babaetmif, bazı yerlerde Maarif 

verglaiaden ikramiyeler dajıtılır
ken, birçok villyetlerde muallim· 
lerin 7, 8 ay maat almadıklarını 
yazmııtı. Geçenlerde Mecllıte 
huauai idarelere muavenet için 
Maarif ldarealne (80) bin lira 
kadar bir tahaiaat verilmltti• 

O Zaman için tayyarecilik 
bir mucize gibi fevkalade g8-
rtı1Uyor, uçanlar, semanın de
rinliklerinde dolaşanlar hay
retle ıeyrediliyordu. 

Karilerimizden Ricamız Neden Tayyareci Oldum? 
1 Ben bu mealeif intihap 

"SON POSTA., ya 16ndereceğlnl:r. ettim. f akal ne yalan ı8yliye· 
mektupları• :r.uflan B:r.erhae içindeki • ? B k 1 d 1 k 
yazının mahiyetini lıaret edlnl:r.. BU- yım ugün il man O U 8• 
mece midir, Hanım teyzeye mi aittir, Daatimin bir zerresi bile O gtin 
idareyi mi alllııadar adar, tahrir mevcut değildi. Bu mesleğin 
mUdürlUtUae mi hitap &dlyori Bu benden evelld mUnteıipleri 
aoktayı lıaydedaraenfJ Ynlfeml:r.1 blle yarım diltilnUr. Muvaffa
kolay'aıtarm•ı oluraunuz. Karllerimtz· kiyeti hemen hemen teıadüfe 
den bllhaua bu noktaya dllııkat medyun görilrlerdi. Ben ıade
etmeıerıaı tekrar rica aderi:r.. ce çılgın arzularımı tatmin için 

Eyet o zaman maddi mani
alardan bqka diğer mania'ar 
da o kadar çok idi kil Bunlara 
kapılmamak çok miltkilldü. He
men her giln yeni bir kaza 
tayyarecilikte alelide bir ha
dise sayılırdı. Terbiye, yetittir
mek ve uaulO tedriı tamamen 
uıl11z ve bozuk; kanaat Ye 
itimadı nefia berbat bir halde 
idi. BOtnn bunlara rağmen 
azimklr bir genç rubile tay
yareci olmak llzere koıtum. 

(1913) 
ilk Mania 

Dahil oldujıım bu yeni ha
yatın içinde ilk tesadllf etti
iim mania manasız olduğu 
kadar "iıter gftliln, ister ağ· 
layın" Şöyle acı bir itiraz oldu: 
(Y qımın kliçOklüğül ) 

Bundan dolayı tayyareci 
olabilmek vasfına haiz değil
mişim.Hiç beklemediğim bir an
de tınüme dikilen bu manianın 
kalkmasını beklerken her ge· 
çen glln, beni, hedefime biraz 
daha yaklaştırıyordu. 

Mektebin meydana reniş 
bir ova idi, bu dtız toprak 
&zerinde herglln koşan ve 
uçan tayyareleri deruni bir 
ıstırapla fakat hissimi tatmin 
edici bir muhabbet ve istekle 
ıeyrederdim. Uzun zaman bu 
aeyirci vaziyette kalışım; bana 
uçmak aan' atinin eıaslarını 
6ğrenip kazanmak, hem de İji 
bir aurette kazanmak fınabiu 
•erdfji için çok memnunum. 

Birçok kazalar ve hAdiaeler 
karşıımda havacılık qkı~n 
aönmediğine bAIA hayretteyim. 
Bu bal, her halde iman dolu 
J>ir azmin tezahürlerinden 
başka birşey olmasa gerek. 
Evet muhakkak ki bir genç 
için hayatta en kuvvetli ser
maye ve iıtinatgih azimdir. 
O genel yUriltecek, onu emel-
lerine, onu idealine götürecek 
azimdir. 

itte bu kuvvetli iman ve 
azmimle yürüyerek emellerimin 
araıhrdığı tayyarecilik kilidi
nin anahtarını "semanın derin· 
tiklerinde dolaşan ıerıeri bir 
yıldızı takip eder gibi., azim 
mnıklllltla elde ettim, açtım 
Ye bu eırar dolu kilidin ka
palı böcrelerini karışbrmıya 
baıladım. 

Sana Tavsiyem 
Sana tavsiyeme gelince! 
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KUC~KTln IUCIİI l 
nı itimatla dayayabilecek bir 
16ğ0a aradı. Etrafına bakbkça 
nefretini çoğaltan manzaralar 
görilyordu. Bir köşeye çekil-

SERVER BEDi 
Dıprda, biraz evvelkine 1 iğrenç taraflarını hissediyordu: 

nispetle ıe11izlik vardı. ikişer Yerde kadeh kınklan, apar
tıçer kiıilik gruplar, odalara lamanın btıtnn havasmda, pud
çekilmiıler, divanlara uzanmıı· ra Ye lavanta rayihalannı bas
lar, alçak ıesle konuşuyorlardı. tıran ispirto kokusu, her tara- . 

Nermin gözlerile Nadireyi fın dağınıklığını, inıanlann 
aradı, fakat gör'emedL Mi._- ytıııderindeki hayvanca mana
firlerden birine aordu ı lar, biraz evvel gördllğil man

- Nadire Hanım nerede zara Ye ona benzer ıekillerin 
acaba ? kuytu k6telerde mliphem lu-

- Şu odada olacak • maldanıflan ... 
Nermin kapalı bir kapıya Nermin hemen bu apartı-

doğru gitti. T ereddiit etme- mandan çıkmak istedi. Artık 
den topuzu çevirerek içeri ufak bir tereddtıt bile biuet
g~rdi. Fakat girmesile çıkma11 miyordu: . . . . 
bır olmuıtu. Nadire içerde Nermın bırdenbıre kendını 
idi, yalnaz değildi, ve... ~ok yalnız buldu. Annesini 

Nermin, btıytık bir nefretle kaybettiği ilk ıtınlerdeki gibi 
..,,...._ Artık bu ayinin hep lbldlihl w.ediyoıdu. a.p. 

mek iatedi. Ualettayin bir 
kapı açb Ye boş bir yatak 
oduı buldu. Vllcudtınde oka· 
dar kınklık vardı ki, bllyük, 
rahat, geniş yatak gözilnde 
tUtüyordu. Fakat yatana uyu-
yabilirdi. Azıcık başı da döntı
yordu ve oldukça aarboştu. 
Bu yatağa girmenin ayıp olup 
olmadığını dlltilndtı. Niçin ayıp 
olsun? Bu evde herkeı bildiği 
gibi bereket ediyordu. 

Yalnu: robunu ve iakarpin
lerini çıkardı, yataia girdt 
Hemen uyur gibi olmuftu. 
Fakat tam bir uyku değil. 

Dııandan ıesler geliyor ve 
onu uyandırıyordu. Bazan 
odaya bir takım inaanların 
girip çıktıklanm görtır gibi 
oluyordu. Fakat bunlar riiya 
midi acaba? Farkuada detilclL 

1 - Yurduna hayırh 1 
eftlt olmak iatiyoraan, aatlam, 
dilde kunetll ol, "ecnebiler 
arumda el'an mqhur bir lk
dflr. Bir familya, çocuğunun 
11bbatli olmasını temenni eder
ken .. Ttırk gibi kuvvetli olıun" 
dileğinde bulunur. lıte ıen o 
kandansın! Her ıeyden evvel 
bir sporcu ol. Spor seni sağ
lamlaştıracak, sana herşeyi ko
laylıkla anlamak için kuvvetli 
bir ihata kudreti verecek, ıeni 
te=şebbüslerinde daima muvaf
fak edecektir. 

2 - iyi oku ve okuduğunu 
anlamadan geçme; bilgi elinde 
t>ir çilingir anahtandır. Onunla 
her kilidi açabilirsin. 

3 - Azimli bir TDrk ol. 
-ennkll iman dolu azme ıahip 
bir Ttırk herşeyi yapmıya ka· 
ditdir. 

Mesleğe Gelince .. 
Meslek intihabma gelince .• 

Banu ben sana 16yliyemem : 
Sen kendin intihap edeceksin. 
y almz geçici eannlln olma. 
~ aan'at ve her meslek mu
ltiddeıtir. Beşeriyetin ihtiyaç-
lanm tatmin edecek ıan'atler 
bizim yazamıyacağımız kadar 
çoktur. Ruhi arzun nereye mll
temayil ise o tarafa dön. Fakat 
yolundan ayrılma. Azim senin 
ile beraber olsun. Yolunda 
belki birçok manialar görecek 
ve büyUk müşkülatla karşıla
ıacaksın; yılma 1 YUril, çUnkil 
imanın ve azmin sana yardım
cıdır. 

Yalnız şunu aiSylemeden ge
çemiyeceğim: 

Ey genç bil ki bugüniln 
çocuğu olan ıen, ~ aaırlann en 
mes'ut bir yavrususun. Çünkü 
ıen kendine bir meslek intihap 
ederken herşeyi karşında te
kAmül etmiş buluyorsun. Bugün 
tayvarecilik hakkile tekimüle 

ermiştir. Uçmak, çoktan bir 
mucize olmaktan çıkmıf, be
ıeriyetin en yüksek bir müna
kale ihtiyacı haline gelmiştir. 

Sen hangi yolu tutarsan tut, 
yalnız uçmaktan korkma; hiç 
olmazsa tayyare ve havacılıkla 
ruban alakadar ol! E mi?. 

Bir aralık tam rüya aıördü. , Nermin silkindi: 
Fahirin kollara arasında idi. - Çıldırdımz mı ıiz? 
Sonra kendini bilyük bir vapur - Niçin?.. Buradaki insan-
da gördü. Sonra Adadaki evin • lar arasında, bu, pek tahıl 
kerevetini gördll. Hep Fahirin birıeydir ...• ~ademld bu rece 
kolları arasında idi. Bütün buraya geldiniz ••. 

Çocuğunuzda 
Ne Şikayetini 
Vardır? 
--Her anne , çocuğu 

karşı gösterdiği itinalar 
rağmen, çocuğunu bir tilrl 
terbiye edemediğini, kusu 
lanm ıslah edemediğini 
a6yler. 

Bu Sütunda Müşkül
lerinize Cevap 

Vereceğiz 

1 - Çocuğunuzun ne 
kuıurlan var ? 

2 - Kaç yaşmdadır ? 
3 - Kız mı, erkek midir? 
4 - Nasıl bir muhitte 

bllyüyor? 
5 - Sıhhati nasıldır ? 
Bu suallerin cevabile ,der

dinizi bildiriniz. Çocuğunuzu 
ne surette ıslah edebilece
ğinizi size bildireceğiz. 

Bundan başka çocuğunu
zun terbiyesine ait her 
tllrlü müşküllerinizi bize 
bildiriniz. Size rehber ol
mıya çalışacağız. 

Biltcik stiklal oteli Müdü 
Rasıh B.: 

Maatteessüf arzunuzu 
mümkün değildir. 

* lspartada M. Kasım B. : 
Besim Ömer Pş. tarafınd 

neşredildiğini bildirdiğimiz .. 
dın hasatalıkları " kitabı bas 
mıştır. Fiati 140 kuruştu 
Doğrudan doğruya .. lstanbuld 
Besim Ömer P, . ., adresin 
müracaat ediniz. 

PATRON KUPONU 
Karilerimizin göaterditf ar• 

ıru üzerine (7) inci ıayfaya 
aakledilmittir. Oradaki patron 
kuponlannı toplayac·akıınır. 

-== T AKVIM ==-- -
aa. s1 9- Temmuz- 931 Hau 61 

Arabi 

72 • Safer • 1S50 -Hklt·eıı:an1-•a .. tl 

Gl11qn55 4.37 Ot•· 4.56 12.19 
ikindi IU6 16.20 

Rami 
2'- Hulraa •UO -•alat·e:r.ıaa!•vaaatl 

Aqam 12.-ı lMS 
yat• 2.00 21. t5 
loınak 6.56 2 .ı. 

vllcudtı en tatlı hislerle tırpe- - Bilseydim gelir midim? 
riyordu. - Ne olur? Mahzur nedir? erkeğine, gilzelliğinin en b 

Bu rtlyalar aruında, diz Sizi gören var mı? Bunu kil:\) tadını verdi. 
kapaklannda hafif ve tatlı bir bilecek? ı 
gıdıklanma duyuyordu. Ayak- Genç yal·. anyor ve Nermi- S O N 
larım kısb. Fakat bu gıdık- B u s 
lanma devam ediyordu. Bayıltıcı 
bir zevk hiuetti. Fakat rilyaya 1 

benzemiyen bu temular daha Dı • K l ş lfl A K A R A L A R ı bariz bir hale gelince gözlerini 1 nı 
açtı ve yanı batanda genç bir 
adam gardn. Şaıırarak •ıçra- Sagv lam ve ucuzdur. y~rd'e Arayınız. 
mıt ve yatağın içinde oturmut 
rence bakıyordu. o da ıoyun
muıtu. Yataktan atlamak 
istedi,. fakat genç yalvanyordu: 

- GitmeyiniL.. Allah aşkı
DL.. Herkes uyuyor... Burası 
benim odam... Kapı ela kilitli.. 
wlite etme,U... Kuzum. .. 

DGa1a Klpek 

MARKALARA 
Malta 

DIKKA T 
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Kariler Muharrirleri 
Nasıl Görüyorlar? 

Ki.bil, Ben Ziyaret Ettiğim Zaman, Bir Derenin 
E iki Kenarında Kasvetli Bir Kasaba idi 

Anketimize Gelen Cevapları 
Muntazaman Neşrediyoruz 

Anketimiz ıudur ı 

YAZAN: M. KAZIM 
-27-

Salonda mükellef bir bilfe 
hazırlanmıştı. Üzerinde çay 
ile birlikte tOrlü, tUrlO mey• 

:< valar ve pkerler vardı. Bir 
a dakika içinde kendimi vatanı• 
a mızm bir ctlz'ünde zannettim. 
·' Etrafımda hep Türkçe ko• 

nuşuluyor, hep Ttlrk.iyedeu ve 
lstanbuldan bahsediliyordu • 

r Filhakika "Kabil,, de bulunan 
a vatandaşlarımızdan buraya bir 
t Tilrk ve Alman grupunun 
:: geleceğini işidenler koşmuı .. 
' lardı. Başlarında doktor Mü
~ nllr Bey ile kimyaker Safa, 
t:- dcktor Fahima, meşhur 

1 hattatlarımızdan şimdi Ef
e; wm Zarı hanesi mUdürtl Hilmi, 
1 çinke graf Nuri, Mektebi Har--
1 biye muallimlerinden Ali ve 

Latif Beyler ile Seracülihbar 
gazetesi müdürU Mahmut Tar
zı Beyin kayinpederi ve mah
dumu Edip Efendiler vardı. 

Bu vatandaşlar bize uKAbil,. 
hakkmda f aydah malumat ver
dikten sonra tekrar buluşmak 
vadi ile ayrıldılar. 

Bu müsahabe esnasında mih
mandarımız hemen hazırlan
mıştı. Güzel bir banyo yaptık
tan sonra biraz istirahat et
mek üzere odalarımıza çekildik. 

İstanhuldan itibaren bet ay 
devam eden bir kara yolculu
ğundan sonra artık tekrar şe

hir hayatına kavuşmuştuk ve 

yorgun vücutlarımızı ipekli 
yorganlar altında, atlas yatak
lar üstünde dinlendiriyorduk. 

"Kabil,, i bilmezsiniz değil 

mi? O halde müsaade ederse
niz, uzun uzadiye değil, yalnız 
birkaç satırla Efgan payitahtı
nın ne olduğunu anlatayım: 

Dar bir derenin iki sahiline 
karşılıklı ·birer yarım daire 
resmediniz. Birleşince tam bir 
daire teşkil eden bu sabar ı :ı 
içinde sağdan sofa, soldan sa
ğa, aşağıdan yukarıya, yukar1-
dan aşağıya giden dar, ivicaç
lı toprak zeminli sokaklar açı
nrz. Bu sokakların kenarlarma 
topraktan yapılmış, tek katlı 
basık evleri serpiştiriniz: "Ka
bil., i görmüş olursunuz. İlave 
edeyim: 

Bu toprak evlerin sokağa 
bakan pencereleri yoktur, 
ziyayı ve havayı ortalarında 
boş bırakılan avludan alırlar. 

Efgan lca6llelerlnln Mıı.Aarebelerlntle 611 kulelerin 
miiAlm rolii vardır. 

Şehre ayak baıbğmız zaman 1 bize tahsis edllmİf olan "Ba .. 
bu hep yekdiğerine benziyen birşab,, kasrının etrafına da 
sokakların içinde, toprak eY- kordon vazolunmuştu. içeri 
lerin arasında içinize bir sı- girip çıkmak, hariçle ihtillt 
kmb basar. Bereket versin etmek şiddetle memnudu. Bu
" Kabil ., in gözlere nete ve- rada bir nevi mahpus hayatı 
ren tarafları da vardır. Bunlar yaşamıya başlamıttık. Bu, 
bağları, bahçeleridir. Havasına tam 21 gün sürdü. 
gelince: Bereket versin kasrmn genit 

Kibil denize nazaran (1950) bir bağı ve bahçesi vardı. 
metre irtifada kiindir. Fakat Burada gezinerek can sıkıntısını 
etrafı bataklık olduğundan def' e çalışıyor, atlarımızı da 
havası rutubetli ve merzagidir. gezdirerek uzun bir yUriiyllf .. 
Harareti gice ile gUndilz ara- ten sonra ini bir iıtirahate 
sında çok tahavvüller gösterir. kavuşmanın verdiği ayak şiı .. 

Söyledim. KAbil insanı sıkar. mesinin önüne geçmiye caba
Bununla beraber şehir haricin- , byorduk. 
de bir saha vardır ki, burada 
ekabire mahsus olmak üzere 

tek tük kabili lskin binalar 
yllkselmekte, Emire ve ailesine 
mahsus saraylar göze çarp-. 

maktadır. Burası istikbalde 
"Kabil,, in yeni kısmını teşkil 
edecektir. [*) 

Bize tahsis edilen kasll' da, 
böylece şehir haricindeydi. 

* "Kabil,, e vardığımız zaman 
şehirde kolera vardı. ( Serçeş
me) de çıkan hastalık, memba
mı oradan alarak ( Kabil) e 
kadar gelen dere vasıtasile 

payitahta da sirayet etmişti. 
Bu sebeple kıral hanedam 
şehirden kaçmış, 25 kilometre 
ötede, suyuna doğrudan doğ
ruya dağdan alan "Yağman,, 
sayfiyesine çekilmişti. .. 

Yine belki ayni sebeple 
(*] Verdiğim bu i:ıahat on beş sene 

evveline aittir. O vakitten beri bilhassa 
Emir Amauulla Han 1:amanında Yenl
ıJehlT inkişaf etmittlr. 

• Hariç ile ihtillt memnud~ 

Bununla beraber hariçten bize 
hergün muhtelif haberler go· 
liyordu. Bu haberlerin yftzde 
doksanı aleyhimlzdeydi. Bu
nunla beraber fazla müteessir 
olmıyor, itittiklerlmizi tabii 
görmiye çalışıyorduk. Esasen 
Efganistana ayak bastığımız 
dakikada memlekette İngiliz 
ve Rus nüfuzunun mücadele 
halinde olduğunu iıitmemiı 
miydik? O halde mtişkülAta 
=-

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Sibirya' ve dinamit l:ıı:cl 

ALEMDAR - Cennet budur 
A S R 1 - Seni• hane 
ARTfSTtK - Don Petroyçe 
ETUV AL - Senl unutmıyan kada 
ELHAMRA- muamma 
EKLER - Goril ve yavrııcuk 
GLORYA - Bedavacılar şahı 
M A J l K - Deli Şarkıcı 
Pi.ELEK - Bir kadıa ya1anı 
MiLLİ - Yılmaıı 
FERAH - Muhtelif temaOler 
OPERA - Eğ1ance kaprUall 
ŞIK - Şafak 
Ta.kaim - Varyete 
Çlftllkpark- Hafız Yatar ve AJeko 

efendiler 
Kıt kulffi parkınd• • Dullttallm 

İNGİLİZLERIN YAKIN ŞARKTA 
tahkikat yapacaktır. Bu adam 
matruş ve sanşın olup çene• 
sinin sol tarafında ve albnda 
bir yara yeri vardı. Sık sık 
S sokağında 18 numaraya' "5U .. 
tiği ihbar ediliyor. Bu adamin 
hakiki ismi ve hiiviyeli tesbit 
edilecektir. 

CASUS TBŞKİLATI 
- Yazan: Makenzie .. No.81 

l O - K nın bir yazıhanesi 
5 - Pireye bir İngiliz tor- deki telsiz hakkında vaki ihba- olup ve iki gencin orada ça

pitosu veya emirber gemisi rabn aslı olup olmadığını htmakta olduğuna dair vaki 
geldiği vakit rıhtamda kimlerin Clareoce tahkik ve tesbit olan ihbaratın aslını Cavour 
dolaştığını Clarence taraassut edecektir. tahkik edecektir. Yazıhane 
ettirecektir. Ataşenaval bunları miistace- nerede? Bu gençler kimlerdir? 

6 - Patrasta iken Spetzai len istiyor. 
Bunlardan biri 12 teşrinisanide 

vapurunda bulunduğu ihbar 8 - Papaeconomou ve Ser-
edilen G hakkmda tahki- voı tarafından K - N hakkında N ile Patiusa giden C-S midir? 
kat yapılarak bu adamm hüvi- verilen raporları Clarence 11 - 8 KAnunevvelde Osci· 
yeti tesbit edilecektir. kontorol edip ikmal edecektir. lar ve Larissa tarik.ile lstan .. 

7 - Castellada M lıı Hip- 9 - Clareace Sabak Neı- bula hareket eden D-H qkili 
~krato ı ka ında P nln evlerin.. rup Haçadoryan hakkında Hirlıtlclfı tarafından tespit 
:.1~-; rn~•la at afvuetınlD, 1 VU• uaı:na ...... ~---·~- --"'~--

Matbuatta fmıraları çok rlrüleıı, blr~olı •Hrlerile .... 
kendilerini ~nıbp ••"diren muharriri., Yarchrı Nhım Hikmet, 
Vlll Ntrettla, P•7aml Sah, Mahmut Y•ıarl, Yuıuf ll7a stW. 

Şlmcft .tH 801'Uf0Nlt 

J - 8• muharrirleri JaaJallnlıcle auı( Ul&TTUI' edJJOHUftUZ 1 
( Gu9 mi, ihtiyar mı, ,ch:el mi, 9lrldn mi, ı:Gpbe mi, atır-

bafh mı fala•. ) \ 
2 ·- Ne kaııandlldarını tahmin •denlalı:? 
S •• NHd Pt•dıklarmı aanned•Hlalı? 

Bu lf ıualfn eeTabıoı yuıp blıe l'Önd•rlnlı. Arıu ederaenls 
bit de reımlnfıf llln ediniz. Gelen cnaplar ııra lle neıro

dllecek Ye anketin ıonunda bu muhanlrlerin her blrl hakkınd" bu 
it •uaUn, guetemlz tarafından, hakiki cnapları verilecektir. 

Hakikate en ziyade yaklatan karilere o muharririn lınzalı bir 
fotofrafhıi He, lmnb e1erlerl hedlye edilecektir. 

.... 

'I t - Sevditfm eserlerini fazla bzamr. Fakat kazandı~ 
Peyami Safa: 1 2 - Ayda ( 250 ) liradan 

ı bllyOk bir zevkle okuduğum töhret naktt kazancının buı 
• 1 tek bir muharrir vardır. Server kat fevkindedir. 

E/ganli bir tlal kabil• reisi Bedi namı miistearını taııyan 3 - Mtınta~am geçınr. En 

d ı v çok meşg~lesı yazı yazmak 
uçar o acagımızı çok tabii Peyami Safa Bey. Bu muharrir 

görmek lAzım değil miydi? Me- Beyi ıöyle tasavvur ederin. olduğunu kaydetmeyi ıalt gö-
sele sinirlere hikim olmakta, Orta yaşlı, kibar, alicenap, rüyorum. 
b db. · d" kt t lzmlt: Foto Ekrem e ıyoıye uşmeme e, mu • k 1 kendini sevdir-
laka galebe için uğraşmakta 0 uyucu arma 
idi. mek kudretini haiz muhterem 

(Mabadt yarın) bir zat. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tahiatinizi Sögligelim ... .._ ___________________ !:' .._,_ ____ • 

R .. mlab.I bfıııe ır8aderfrHn1s alH 
tablatlnJ:r.I •öyllyeblllrls, Fakat baaaa 
için ııönderlleeek resimler 11' •• tabii 
posd• çıkmıı olma.. lbn11du, TaJd 
mtlteh•11ıaımı• mf1taleaaıada hatara 
df1tmeata. 

TablaUerfal anl•m•k bwe bto 
reılm ıönderesı karllerlmb baldoııd• 
mQtehu•ı•ımı&ıa mGtaleuım qaiıkl 
eatır]arda okuyalıllfralalı ı 

• ~'!""'lr'~ . ~ - . ~~ 

1 

Yaşar Efe··· 

dl: Menfaatle~ 

rini müdriktir. 

Kısmen atak 

ve inatçıdır • 

lılerinde inti .. 

zama riayet 

eder. 

edilecektir. 

Tru/llc Efen

di ı Zekidir. 

Baıan acul 

ve inatçı olur. 

Sakin 1'8 ıe ... 

ılz de ğ il d i r, 

C&mertliğe mll-

~emayildir. 

* 

12 - Halkiste saklı olduğu 
söylenen tnfekler hakkında 
tanzim olunan ıuallere - B 
cevap verecektir. 

Bu müstaceldir. 

13 - Vlaikos, Watney Hy· 
de hakkında daha mufassal 
malümat alacaktır. Bu adamın 
eıkalini Tucker biliyor. 

14 - Kendisini '1Dominl
ken ve Liberya Cümhuriyeti· 
nin Yunanistan konsolosun 
diye tasvir eden C - A • 8 -
hakkında Vlaikoı mufassal 
malômat edinecektir. 

15 - Clarence, Fransız kon
solosu tarafından Bedroa Choa
ıounian hakkında verilen ra
pora tamik edecektir. 

İlyas Efen
di: Sakin, mUc· 

tenJp Ve çe

kingendir. Mes
J uliyetli, maddi 

Ye yorucu ı, .. 
lere rağbet et
mek latemez. 

Kızdıj'ı zaman 
hırçın olur. .. 

imzasını okrıgamadığımız 
6ir lcarilmb: 
Dtlrfllt ye abl· 
gandır. Karar• 
)arım ve htt· 
kllmlerinl allr· 

atle verir. Teı
vlke kapılır. 
izzeti nefh 
meıallinde faz· 
la hassasiyet 
ve kııkançlık 
göıterir. .. 

Ruh• f8ndere11 but lııarllerlmb, 
mGtelıuamm™• cevabı geciktiği I~ 
aabınu:lanıyor ve mektup göndererek 
foto2rafllerlnln aldbetinl öğrenmek 1•· 
tlyoiiar. Bu fotoğrafller tnttıar cde-cek 
tir. Bu hu.auata mllsterth olmalarım rica 
ederi•. 

16 - Yunan bayrağını ta
fıyan ve dUıman tahtelbahir· 
lerile münasebette bulunduğu 
Atqenavalimlıe ihbar edilen 
Hıvatska vapuru hakkında 
Clarence etraflı surette tahki
kat yapacaktır. 

Bu gibi Yuna..ı gemileri 
ve tahtelbahirler hakkmdald 
lhbarat tahkik edilirken muh
bir ile gemi sahipleri arasındaki 
eski ve yeni milnasebat. araş
brmak çok mühimdir. Bu 
gibi ihbarabn cllmlesinin 
iftiradan ibaret bulunması çok 
muhtemel olduğundan, memur 
larımız bunları tahkik ederken 
bu ciheti daima göz önünde 
bulundurmalıdırlar. Kihanet ve 
falcdık istemiyoruz. Manbkl, 
mazbut maldmat iıtiyorm. 

Nazım Hikmet: 

Genç sarışın. Y akışıkh ve 
sevimlidir. 

Ağır bath eıerlerl gibi 
sade ve samimidir. Züppe 

dtğildir. Kazancı orta bir pa
ra ayda l 50 - 200 Ura fakat 
çok ıöhret. 

Y qayııı sade ve temiz. 

« 
Vct NfJ B•gı 

Genç, şık, uzun boylu, ve 
güzeldir. 11 Ztıppe ,, dJr, hlfi 

centilmen diyecektim meşhur 
.. Maribel,, in u çılgın nıacera,, 

filmindeld Fransız gazete mu
harririne benzer. Kazancı çok, 
pek çok, ne kadar biliyor· 
musunuz. Meb'us maaşı ka
dar. Sazan iki misli, ve ha-

zanda bette biri.. Muayyen bir 
rakkam ti.ıerinde israr etmek 
ola mu. 

Yatayış: Yukarıda lımi ge· 
çen fillmdeki. Muharrir gibi. 
Fakat macera ciheti okadar 
fırbnala değildir .zannındayur. 

... 
Pegaml Sa/a: 

Biraz ıişman. Dinç ve gllzel
dir. Gençtir. Kazancı üç dört. 

Ay evvel 150 • 200 idi, fakat 
timdi tahmin etmek güçtür. 

Ayvansaray: A. E. 

l 7 - - L ve M tarafından 
yapıldığı ihbar edilen kaçakçı
lık hakkinda ateşenaval tafsillt 
fatiyor. Bu bapta verilen rapor 
okunacak, Cavour, Barcelooa· 
ya çekilen telgrafların mana
sını ve bunların Alman konso
losu ile gerek doğrudan doğ· 
ruya gerek bilvasıta bir alAkası 
olup olmadığım tetkik ve tah· 
kik edecek. 

18 - Cavour Seli.nikte bu· 
lunduklarım bildiği adamlaruı 
hangilerinden ıı;5pheleniyor? 
ŞUphelndiği adamlar hakkan· 
da mufassal bir rapor tanzinı 
edecek. 

19 - D • H ye ait olup 
ahiren muvazaa suretile sabla· 
rak ismi ve bayrağı tebdil 
edilen vapurun yeni ismi nedir? 

(Arkası var) 
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,,...--------------~---------·~-----,..---~~~-------~~----------------------------~ BORSA 
lstanbul 7 Temmuz 1931 

- Kapanan ftatlar -
NUKUT 

B l·K A 'Y 
r fıterlln ıou,-

211,so 
167,50 
ft2,75 
116,-

Bu Sütunda Hergün 

Abdülhamit Garip Bir 
Yalancılık Yapmış, Ayşe Sultanı 
Şaziye Sultan Dive Göstermişti ... 

NAKILlı ZIYA ŞAKlft _ 14 
[Her hakla malıfu~d•r] 

Dolar Amerikan 
20 Fr-k Franıı• 
20 Unt halyaa 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yuau 
20 frank l..lçr• 
ıo ı..- .Balru 
ı Florin Fclcmenı 

20 Koron Çckoılovak 
1 Şllln Anl8tıırya 
l Rarlıtmark Aha-1• 
ı Zelotl Lehlıtan 

20 Ley Romaaya 
ıo Dinar Yasoıla.ya 

1 ÇenotMÇ Sovyet 

KAMBİYO 

51,1250 

••• .,. 
15,75 

125, 00-
S0,25 
Sl,50,-
22,50 

Tllrkçeye çeviren : Ş 

ŞARAP 
Slrahlyi aldı ; kapağım kal

dırdı .... Şqanm eğer men eski 
bir ıarapsan ? ,, diye taraba 
mırıldandı ve bir ifık ihtima-B,25,-

76,- mile boıalttı... Bardaiı ta ağ-

yerde kollan gerili olarak 
yüzü koyun yatıyordu. Sat 
elinin ötesinde, sapından ay
rılankadeh vardı. Ayaklarının 
dibinde de " Harlov ,, un yaz
dıiı haber bulunuyordu. ,-

Biraz durduktan sonra, 
Eh.. Malum ya.. Gençlik.. ' 

Hepimizin batından geçmiftir ... 
Şimdi onları burada (moral) 
noktasından çok muazzep g~ 
rüyorum. İştahJari yok.. Gnn
den güne zayıflıyorlar. Hele 
Şaziye Sultan, buraya geldlil 
zaman, (semiz) idi. Şimdi gö
receksiniz.. Y arıyarıya zayıf
ladı. Vakıa ben doktor deği
lim.. Değilim amma, doktorlar· 

l
• Lendra 1 leterltn kuru1 

NU,. l TUrk llruı dolar 
Parfı 1 Tllrk liraıı Frank 
MUlno 1 ., " Uret 
Brilknl 1 • ,, Belp 

zına kadar doldurdu. Sürahiyi 
bırakıp bardağı kaldırdı ta 
burnuna kadar... ve bir derin 

~':;';; _ nefes aldL Yine kadehi kaldırdı ... 
'ı2 6 - Kaldırdı... Yazı masası üzerinde 

9,02,2s,oo asılı lamba önüne gelinciye kadar. 

Harlovt sessizce yürüdü. Göz
lerini vficnttan ayırdı. Haberi 
alıp ateşe attı. Geri döndü; 
tozun bulunduğu beyaz kağıdı 
aldı ve tepsinin altında döşeme 
üzerine attı. Odada tam bir 
sükunet vardı. Gitti, pencere 
kapaklarını araladı. Mortonun 
girditinl daha iyi göstermek 
için pecereyi az açtı. Çerçe
veyi dnzelttikten sonra dehlize 
geçti, yemek odasına gitti. 
Orada güıel bir konyak içti. 
Hemen, kendini daha iyi, daha 
cUretkAr duymıya başladı. 
kütüpanede telefon var .. Fa
kat o dehlizin .onunda bulu
nana gitti. Hiç gecikmeden 
polis karakolunu aldı; ismini 
adresini verdikten sonra: 

la konuşmayı çok sevdiifm 
için, onlardan pek çok feyler 
öğrendim. Bence sağ böbreği 
iyi işlemiyor. Bunun için bir gü
zelce muayene ediniz. Muaye
neniz neticesinde derhal (icabı 
hamiyyet ) ve insaniyeti, bara
por kumandanlığa bildirece
ğinize eminim. Bunu, bilha1sa 
sizden rica ederim .. 

Atıf Bey, lizımgelen ce
vapları verdikten sonra, Ab
dülhamit hemen yerinden kalk
tı. 

- Çağırayım da muay~ne 
ediniz. 

Dedi. İçeri girdi. 
Abf Beye baktım. O da 

bana bakıyordu. Biribirimize 
güldük. Ve zannederim ki bu 
bir tek gülilşle, biribirimlze 
birçok fey söylemiş olduk. 

Tekrar kapu açıldı. Abdnl
hamit girdi. Abdülhamidi, Ay
ıe Sultan takip ediyordu. Bu, 
benim çok tuhafıma gitti. Hal
buki, Abdülhamit, biraz evvel 
Şaziye Sultanın rahatsız oldu
ğunu söylüyordu... Herhalde, 
yanlış işitmiş olmalıyım dedim; 
ve yine okumak için kitabı 

gözlerimin hizasına kaldırdım. 
Abdülhamit, Doktor Atıf 

Beye diyordu ki: 
- İyice dinliyebilmeniz için 

hafif giyinmesini tenbih et
miştim. Buyurunuz .. Dinleyiniz ... 

Atıf B. , Sultanı dikkatle 
muayene ettikten sonra: 

- Müsterih olunuz Efendim. 
Endişe edecek birşeyleri yok. 
Biraz zayıf ve kansızdırlar ... 
Şimdi kendilerine mukavvi bir 
şurup yazarım. 

buyururlar ... 
Ona devam 

Dedi. ve cebinden kağıtla

nnı çıkararak reçete yazmıya 
başladı. 

Sultan, muayene biter bitmez 
içeri gitmişti. Galiba Abdül
hamidin de aklına birıey geldi 
ki O da Sultanı takipetti. O 
zaman Atıf B. , birdenbire 
başını kaldırdı. Evveli kapıya 
baktı. Sonra, bana işittirebi
leceği dercede bir fısılb ile: 

- V aldesi lstanbulda olan 
Sultan hangisidir? 

- Şaziye Sultan ... 
- Eh, şimdi buraya relen .. 

muayene olan? .. 
- Ayşe Sultan ... 

- Sakın bir yanlıflık ol-
mutn... isterseniz •orunuz. •• 

O esnada kapı açıldı. Ayağa 
kalktık. Abdülhamit çok mll
tehenim, çok memnun, çok 
mnitefit bir tavurla ikimize de 
•ll•rial uataralu 

Ahtlalhamidin tlinlemegi sntliAi Sarag mazikası 

- Rahataız olmayınız .. 
Dedi. Atıf B. , Reçetenin 

latllne imim yazacak gibi du
rarak •ordu: 

- Efendim, bir yanbılık 
olma•ın, muayene ettiiim Sul
tan Hazretlerinin lıimlerini 
unuttum. 

Dedi. Abdülhamit, hafifçe 
tibiyen bir ıesle cevap verdi: 

- Şaziye Sultan .. 
Atıf Beyle serf bir nazar 

taati ettik. Bereket veraln, 
hileyi biz daha eYVel ketfet
mlıtik. 

(Arka11 nr) 

Verem Mücadelesinde 
Aşının Rolü Nedir? 
(Bq tarah 1 inci ıayfada > 
Kohun talebelerinden ve 

timdi Berlin Darnlfünunu •erem 
milcadeltsai verem tetklkab 
profeaörlt Fritman bu me1eleyl 
Kohun bıraktığı yerden al
dı ve baıka bir vadide mu
vaffakiyetlere götürdü. O, tO· 
berkülinde olduğu gibi ıehirli 
verem basili kullanacağına 
kendisinin keıfettiği kaplum
bağamn verem mikroplannı bu 
maksatla kullandı. Kaplumba
ğanın verem mikropları ln1&n 
ve sıcak kanlı hayvanların 

vUcudünde bir müddet yaııya
piliyorlar. 

Fakat insan ve sığırm verem 
mikropları gibi çoğalamadık
ları.. için hastalık doğurama

zlar. Fakat yaıadıkları kısa 
müddette kendilerini vtlcuttı:n 
tart veya imha etmek için 
uzviyetin potansiyel mtldafaa 
kuvvetlerini tahrik ediyorlar 
ve ıifa ile neticelenen bazı 
intani hastalıklarda olduduğu 
gibi vücuttaki verem basiline 
karşı da kAfi miktarda müda
faa ve muafiyet ciıimleri ya
pıyorlar. 

Fridman bu kaplumbağa 

mikroplannı canlı olarak havi 
bir aşı icat etti. Bunun zarar· 
ıızlığıoı, vereme karşı hem ko
ruyucu hell) şifa verici tesirini 
hayvan tecrübelerile epeyce 
tetkik ettikten sonra daha 
emin olabilmek için ilk insan 
olarak kendiaini l 909 da &fl· 
ladı. Bir ıene ıonra tekrar 
etti ve bundan ıonra hastalar 
&zerinde tatbikata geçti. 

Fridman, ~ıunnı hekimlik 
Alemine tanıtalıberi (19) sene 
oluyor. Milyonlarca insan ve 
hayvan 8falanda, kullanan bi
tin hekimler methede ede 

bitiremiyorlar; fakat eakl te
davi uıullerine bağlanmıt olan 
birçok hekimler de bunun aley
hiadedlrler. Ben bir •eneden 
fazla bir müddetten beri 
bunun tatbikatile meıgulllm. 
Aldığım neticelerden ben ve 
hastalanın çok memnunuz. 
Bizim memlekete benden bq
ka bazı hekimler YO mlleue
seler de tatbik etmiye başladı• 
lar. Onlar da daha az mem· 
nun değildirler. 

Şimdi fikrimi biilAu ede
yim: 

Bence veremle mücadele 
etmek için elimizde iki vasıta 
vardır: Birinci devre haatalık
lan için F ridman qı•ı. ikinci 
devre bastalıklan için de ıua· 
toryom. Bu suretle uzun veya 
kııa bir zamandan sonra 3 OncU 
devir hutuı kalmıyacak de
mektir. 

F ridman tedavisi doğrudan 
doğruya verem basili üzerine 

müteveccih spesifik bir tedavi 
usulü olmadığı için bilhassa 
haya, gıda, istirahat gibi bir 
çok şartları iktısadi sebepler
den dolayı birleştirmiyecek 
olan orta ve şağı sınıf halk 
için bulunmaz bir nimettir. Bu 
itibarla hükumet ve belediyeler 
için tatbiki kolay, az masraflı, 
bununlaberaber mftesair, içti
mai bir mücadele vasıtasıdır. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
l.taabul emrua slbrevfye cllapar 

ıerl ba9helr.lml 

Ankara caddesi ikdam 

Yurdu kartı•ında No.71 

Clnevr• ı • • F ra11k 
5 38,30 "Harlov,, un vücudu, güm-

36•42·- bürtüyü ouyunca korkunç bir 
65,10-Sofya 1 " H Lc,;a 

Ameaterdaıa ı T. ,, Florin 
Jılaclrtt ı Tir lfruı Pnta 

0 ürperme iie titredi. Fakat 1t17,50,0 
4,9',50,- kalkmakta acele etmedi. Belki 

s-lla 1 • ., Mark ı,99,-,- bacaklarının kendisini kaldıra· 
Vart0•• t " " Zdotl 
Bllkrlf 20 Ley kurut 

4,20 mıyacağını biliyordu. on,nndil: 
~~ Bu ancak başlangıçtı. İtini Ruıya 1 Çervonevfç kurut 

Seyrisefain 
Merk.. aeeat .. 1: Galata klSprt! 
Batı B. 2362 .Şube acenteaf ı Slr
keol Mlllilrdu ude haaı 22740 

idarece atağıda l.mi ya
zılı ıazlno müzayede ile kl
ralanacakbr. Teminat mak
tuan 300 liradır. ihale ao-
7-931 saat 16,30 Kadık6y 
iıkalesi lb:erindekl maa mtlı
temlllt gazino. 

idarece qatıda kml ya
zılı malzeme mtınaka.. lle 
1abn alınacaktır. Teminat 
%10 dur. ihale 18-7-9a1 
J ton hurda bakır. 

idarece qağıda lıml ~
zıh malzeme mftnakaR ile 
sabD alınacakbr. Teminat 
%10 dur. ihale 20·1'·931 
~t 17,30 2600 metre boa 
hortum. 

NAİM VAPURLARI 

iZMiR - MERSiN 
LBkı Ve Stır'at Poıtaıı 

AD AN Ar~:~~:U 
ı!!ı CUMARTESi .. ~tuiL. 
Sirkeci nhbmından hareketle Antalya, 
ve Meralne azimet ve avdet ede
cektir. Tafllllt için Galata. rlmrlk 
k&l'fılında, Site FranHa hanında U 
numarada umumi acentalıfına mllra· 
caat. Telefon Beyotlu 10'1 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvahk Posta11 

~y!~!.~~! 
11 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Kllçtlk
kuyu, Altınoluk, Edremit, 
Bürhaniye ve Ayvalıga azimet 
ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve
rilir. Adres: Yemişte Tavilıade 
biraderler. Telefon : l.t. 22 l O 

Fer ah sinemada bu akıam 

Prens Zilah 
lıtanbulda ilk defa, Maryaja koblal 

tarafından te .. ıı edll•lt auuaaa 
filim, 9 Temmuz pu9embe akfaaı 

bllyllk mliHmere ikramiyeli 

Halk Geceıl 

Yeni N111rlgat: 

Holivut 
Muammer Cahit Bey tara

fından Kute klğıdı iz.erine mtl
kemmel bir •urette tabettirll
mlş ve on beş gllnde bir net
redflen bir mecmuadlr. ilk nu
marau çıkmqbr. Sinemadan, 
artiıtlerinden bah•eder. BUP
lann en mllmtaz ve mtbtema 
reUalerini clercetınltffr. 

bitirmek için kendini cesaret• 
lendirmeliydf. Gece geçmeden 
karf ılanacak bir ölüden baıka 
diri er de vardı. Kendi kendi
ne artık fenalitm f eçtijini 
a6yllyerek kalktı. Bir dakika 
oturdu. Bwadan ıonra yapa
caldanaı kafa11nda tekrarladı. 
Nihayet ilerllyebildi. Oyunun 
baflangıcındald elbiselerile 
merdi•enden indi. Elinden 
geldiği kadar meHiılikle 
her ne kadar ıimdi ihtiyata 
lkum yok• da - kUtnpane 
kapııının kilidini açh ... 

Nihayet anladı ki, Morton, 
artık onu daha ziyade rahatsız 
etmiyecek, •akin yaşayqını 
bozmıyacakl.. 

Morton ocağa 
===--- ==-=== = bir 

1 

AQız ve Dışlerin 
Muhafazasını 

TEMiN 1ÇIN 
K•Iltınılması lizım ıelen 

Yegane Macun 
Radyolindir~ 

l.tanbal .f ,. icra memurlu
tundaaz Cenıelk6yünde Dere ao
Iuatında f5 No. lu hanede mukln 
iken elyevm lkametılln meçhul 
olan Klrkor othı Maııuk elendiye: 

S.llnlkll Hidayet beyden latik
raz eyledltlnlz: (6000) liraya mu
kabil birinci derecede ipotek irac 
ettiğiniz ve Hidayet bey de meb
l'tı mezkQr alh bin liranın bin 
liraamı Huyarcı Mehmet Tevfik 
beye temlik etmek ıuretlle mu
maile7hlme bu ıuretle ipotekli 
olan lıtanbul Mahmutpapda Hacı 
K6çek maballHlnde Çakmakçılar 
yokup •• ıokatında klln Hki 
21,23 yeni 68,66 Numaralarla mu· 
rakkam biri bir dljeri Ud kemer
li mataı.aların on hine itibarile 
~ blueaiaia paraya çevrilme1i 
talepl...Ue lkametrllmuaa .~D
derilen 3deme emrine •erilen 
mu.addak metruhatta lkamctrl
hınıam balen meçbullyeti bllcff· 
rllmlt oldutundan ilin Tarihinden 
itibaren yirmi giln içinde lıbu 
boroun tamamına •eya bir k~ımı
na bir sena ltiruınıs var.. ya 
blnat veya btr nldll kanuni 
ı5nd..,.ek dermeyan etm•b 
n lıbu mOdcletlıı hitamından 40 
rGn •onra da ltorcunuıua tcdlye
•lne bir ıureti te1Viye dahi göı
termeditfnb: takdirde tarihi ilin 
mebde olarak 60 srQn ıonra da ic
ra! takibata allhlyet gelmiı bu
lunacatı ödeme emri tebllt ma
kamına kain olmak üzere 931-
503 Doıya Numaraılle luafmua 
lllaeD tebll.A olunur .. 

" Burada korkunç bir ıey 
oldu. Birkaç dakika önce bir 
prnlto ile uyandım. Aşağı 
ıidince, kntUpanede döşeme 
ftzerinde yatan ölU bir adam 
buldum. Onu, birkaç defalar 
yardım etmiye çalıştığım fuka
ra bir adam gibi tanıdım. Son 
zamanlarda yardımdan vaı:geç
miye mecbur kalmıştım. 

( Arknst var) -

YED1NCl 
PATRON KUPONU 

No.5 
Gasetemizıfe gelc::e'k pertemhe 

rUnü çıkacak Patronu bedav• al
mak fıtlyorsann:, bu kuponu k•ip 
•aklayınız v• pertembeye kadar 
çıkacak kupo;"\lan toplayınız. Pııt· 
ronlanııılldan pek meınnun ola
cakınrnz. 

Patronlar 11eşredildlklcrl rUıa
dea ltfDaren lıtanbul lr.arlleiiab 
bir hafta, lapa karllcrimi:& -
rtln lçlade kuponlanıu .. a.der
melidirler. Bu mUddet reçtikten 
eonra ku o.lar kabul edilmez.. 

SON POSTA 
eYIDI, ilyul, Havadh ve Helk pulu 

Ware ı a. .. ~.,.. ... anı,. 
Şerel eokajı SS • 31 

-Teleloaı ı.t..ı..ı - 2021) 
Pwata lııvh1911ı l.tanbul - 741 
TeJıral: l.taabul SON POSTA 

ABONE FlATI 
11>JudYA ECNIBt 

HOOU. ıs. ... 2711 lar. 

7i0 • 6AJ 'im • -• 5 • -· uo • 1 
" 

llO .. 

Gelenevrak rerl verilme .. 
banıarclaa meaııllyet aha•u. 
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RİYAZiYE 
DERSLERİNDEN 

Müsabaka imtihanlarına gire· 
ceklere ve ikmale kalanlara 

Muallim Mehmet izzet ve Hasan Fehmi Beylerin 

Hesap Muallimi 
mekteplerin ve Muallim mekteplerinin 

sınıflarında okutulan bahislere ait 

meselelerinin hallerini gösterir. 
Fiati 100 kuruştur. 

Hendese Muallimi 
Orta mekteplerin ve Muallim mekteplerinin 
bütün sınıflarında okutulan bahislere ait 
hendese meselelerinin hallerini gösterir. 

Fiati 100 kuruştur. 

Bakalorya Rehberi 
Riyaziyat ve fizik derslerine müteallik kaide
lerin halline yardım eden düsturlarla bakalorya 
meselelerinin hallerini ve birçok tetkikab 
havidir. 

lki cilttir. Her iki cildin fıatı 275 kuruştur. 

Riyaziye Bakaloryası 
Orta mektepler, muallim mektepleri, lise, fen 
ve edebiyat şubelerine ait 1929 temmuz ve 
eylül Devlet suallerinin hallerini gösterir. 

Fiati 50 kurştur. 

TALEBE MECMUASI 
Liselerde Muallim mektepleri ve Orta mektepler talebesinin lisan, edebiyat, riyaziyat, 

kimya, felsefe, tabiiyat, derslerindeki bilgilerini tatbikat ile kuvvetlendirir. 

AYLIK İLMİ MECMUADIR 
Her nüshanın fiatı 15 kuruştur. Ayni fiat üzerinde çıkan nüshaların kolekı:ıiyonu da verilir. 

Taşradan po::ıta ücreti alınmaz . 

Tatil esnasında bu neşriyatı muntazamen takip ve mütalea 
edenler muvaffakiyetin altın anahtarını elde etmiş olacaklardır. 

Neşreden: İstanbulda Kanaat Kütüphanesi 
--~~~~~~~~~~~~,-~-------~~----~~~~~~~~~~~ 

Jo3:n - Jacoues, Rouseau 
Haliç iskelesinde mazbut ve 

mahfuz 1776 kilo mahlebin fİm
diye kadar vukubulan 163 buçuk 
lira masrafile badema telliliye 
ilin ve saire gibi vukubulacak 
kiffei muarifl mü,teriıine aıt 
olmak tartile beher oklraıına 
kırk kurut bedeH eaaı takdir 
ettirilerek 11 - 1 - 931 perıembe 
gününe kadar müzayedeye ko-

Terbiye Felsefesi 
Müellifi: Müderris lsmail Hakkı Bey 

f erbiye aleminde mühim bir inkılap yaratan Rouseau'nun fikirlerini ve nazariyelerini 
ve içtimai hayat üzerine tesirlerini izah eden bu eseri terbiye müdP-rrisi İsmail nulmuttur. İzahat almak ve .mah 

görmek iatiy"nlerin Haliç orman 
idaresine ve yevmi ihalede Def
terdarlık binasındaki ihale ko-

Hakkı BeY!.n. ve ciddi t~tkik . v~ tetebbüleri mahsulüdür. Fı·atı 50 kuruştur 
Bu muhırn eser ahıren ıntışar sahasına çıkmıştır. • 

-------------Na_ş~i: Kanaat KUtUphanesi 

ÇOCUK HiKAYELERi 
Çocukların alaka ile okuyacaklan bu sevimli, cazip ve 

ıuh hiklyeler serisi güzel resimlerle de süslenmiştir. 
Şimdiye kadar ne~redilmiş olan hikayeler şunlardır: 

1- Gelincik Hanım ve Mavi Sakal, 2- Orman 
Güzeli, 3- Çizmeli Kedi, Periler, 4 - Sırma 
Terlik, 5 - Pamuk Çocuk, 6 - Eşek Dersi, 
7 - Dik Saçlı, 8 - Habir Prense~, 9 - Sarı 

~ Cüce, 10 - Sevgili Prens . 

miıyonuna müracaat eylemeleri. 

Müderris Faik Sabri Beyin 

COGRAFY A DE S 
HAZIRLIKLARI 

/ 
Ankara Gazi Terbiye Enstitlisü MlidiirU 

Beyin bu eseri coğrafya tedrisatında mühim 
hizmetini görmektedir. 

Gerek ilk, gerek ortamekteplcrde coğrafya tedrisatile 
meşgul olan her muallimi · likadar edecek bu kitabın fiatı 
50 kuruştur. 

Naşiri: Kanaat kiitliphanesi 

1 
Temmuz 9 

~· 

' 

~~ ·J!~H 
EMICIYI 

'ÖLDÜRÜNÜZ I 
tJ F'ACU( alvrla\nekler, yırtıcı hayvanların he• 

yeti umumlye•lnden fazla adam öldürUrler. 
'Ceçtlklerl yerde sıtma ve drter mühlik has .. 
talıkaran. tohumlarını · :aaçarlar. Sinekler\' 

eevdlffhla klmaelerder\ u.:akıa,tırınız •• Fil~ 
ıpOakllrtOnUz. 

FUt. sinek, slvrlalnek, pire, karınca, güve; 
't~htakuruau gibi hafaratı ve bunların tohum- , 
larını rmha eder. Ha,aratt öldürür fakat lnaan• 
tara aelt, zararı yoktur. Kullanıımut kolaydar. · 
ı.eke.yapmaz. Fllt'l drter h&farat hnha edici " - ~' 
eczalarla tefVlf etmeyln\z. Siyah kutakh aarı~ 
tenekeler üzerinde a•k•f marka11aa.ıeteyinlz, 

FLiT PDSKDRTDNDZ. 

S/1i11 lstdadınlıı' tfTlln ıtmık moksadile Fili, ıoın11 mOhQ,•/Q wınılerde satılmaktadıl' 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI latantul ·Galata Voyvoda Han 

HANIMEFENDi 
Niçin tereddUt ediyorsunuz? Müziç, nahoş teslrile 

sizi harap eden, yazın zevkinden mahrum eyliyen (ter) 
ipeklilerinizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

Sü-00-RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar 

değilseniz lutfen arkadaşlarınıza bir kere sorunuz. 
Aldığımız teşekkUrnameler bize, bu müstahzarı, size 
tavsiye etmek cesaretini veriyor. 

Kiralik Evler 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
2 temmuz 931 tarihinde açık arttırma usulile kiraya ve~ 

leceği ilan olunan Kalitarya köyündeki emlak meyamnda 3, 
l 7, l 9, l l 7 numaralı evlerin isticarına yevmi mezkurda zuhur 
eden taliplerin teklif ettikleri fiyatlar dun görilldüğünden mez· 
kur emlakin 9 temmuz 931 tarihine mUsadif perşembe günil 
ayni usul ile kiraya verilmeleri için müzayede mllddeti bir 
hafta temdit edilmiştir. Taliplerin Bakırköy Malmiidürlüğ"ünde 
müteşekkil satış komisyonuna müracaatları 

1 LAN 

Adalar Kazası Malmüdürlüğünden: 
} Satıhk üçte bir hisse arsa N. 52 Ayanikola 

caddesi Maden Büyükada 2924 metre Maden 
caddesinin üstünde şarka nezareti var ebniye 
inşasına elverişlidir. Bedeli def' aten ve peşinen 
verilmek şartile 194 Hta 93 kuruştur. 13/7/931 
Pazartesi günü saat 14 de Adalar Malmüdürlü-
ğünde aleni müzayede ile satılacaktır. 

Haliç iskelelerinde mazbut İstanbul ikinci icra M 
702 adet keskne ve 600 adet emur-
ıhlamur çubuklarile 9 adet luğundan: Mahcuz ve furuhtu 
taslak küreklik ve 2 adet ka- mukarrer 2~ paket Leonar 
yın kerestesi ve 1524 kilo marka fotograf kartpo:;tala 

Emlak Ve Eytam 
tanbul Şubesinden: 

Bankası 
.. 
Is-

i k t 9 k" k d 12-7-931 tarihine müsaoif pa· 
~ ha kkn dvk. ç .. e 1 dyın ~ddn~ zar glinü saat IO da İstanbul· 

------------------ a ın a ı muzaye e m e ı J da Asmaltmda Yaldız hanında 

SATtJLJK ARSA 1?>·7-931 pazar gün~ne ~ad.ar 69 numaralı mağazada açık 

Pazarlıkla Satılık Çiftlik 
Kllçükçekmecede Ali Bey çiftliği civannda Turan çiftliği 

bedeli peıinen veya mukasseten tesviye edilmek üzere pazarlıkla 
•atılacağından taliplerin 22-7-931 tarihine kadar fubemize 
müracaat eylemeleri. 

Adalar Mal müdürlüğünden: 
N. 15 eski Patrik yeni Gazi Avranos ı;okağı Çmnr cadde

sinin ittiaalindedir. Ev yapmağa müsaittir. Satış bedeli peşin 

olmak 9artile 63 lira 73 kuruştur Satıı muamelesi 13-7-931 
Pazartesi günü saat 14 te Adalar malmüdllrlüğünde yapıla
caktır. 

bır hafta daha temdıt edılmış- arttırma ile satılacağından ta· 
tir. Malları gömrük ve izahat lip olanların 930-2917 dosya 
almak istiyen taliplerin Keres- numarasile müracaat etmeleri 
tecilerde Haliç orman idaresi- ilin olunur. 
ne vo yevmü ihalede Defterdar. 
hk binasındaki ihale komisyo- • 
nnna müracaat eylemeleri ilin Mes'ul müdür: Sabri Salim 

. olunur. · 

Müshil "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'iclir. Hiç ağrı vermez. Deposu: İstanbul Bahçekapı ZAMAN ecza deposu 

Sık sık buau;e gelen SIHHATiNİZi MUHAFAZA Ası·pı·N KENAN 
tebeddülib haYaiyed... iÇiN YANINIZDA -

komprimelerini 
bulundurunuz. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatı resmi
yesilo imal edilen bu komprimeler 

SOGUK ALGINLIGI, NEZLE, gibi hutalıklano 
BAŞ •• DIŞ A(iRILARI en birinci iJAcıdır. 

• 


