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Çinde tekrar harp 
ANLASMA TATBİK EDiLMiYOR 

havası 
• 

esıyor 

Çinliler dün · kat'i surette 
dayattılar: Geri çekilmeyiz! 

JAPONLAR HAREKETE GEÇİYOR 

İzmir, 24 (Hususi) - İlk ya~ uzum 
mahsulü bugün Baalebek vapurile 2000 
küçük sandık içinde İngiltereye sevkedil
miştir. Arjantin tipinde ambalajlarla 
sevkedilen üzümler merasimle vapurun 

•• l 
............................................................. . 
lzmiri. en modern turist 
şehrimiz yapmak için 
12 milyon harcanacak 

Vilayetle belediye birer proje hazırladılar, masraf 
hükumetin yardımı ve istikrazla temin edilecek, 

yolların inşasına şimdiden talip var 

uuzel lzmirdeıı bir manzara 

İzmir, 24 (Hususi) - Türkiyenin en 1 - Turistik yollar asfalt ' olacaktır. 
modern turist şehrini İzmlrde kurmak Yapılacak asfalt yollar İzmir .. ÇepMt. 
üzere faaliyete geçilmiştir. Şehrin yeni İzmir - Selçuk - Kuşadası, İzmlr - "ene
çehresi hakkında hazırlanan iki projeden inen - Bergama, İzmir • Burnova, bmir • 
birini vilAyet, diğerini belediye meyda- Buca ve İzmir - Karşıyakadır. 
,na getirmiştir. Vilfıyetin projesi §Udur: · (Devamı 5 inci sayfada.) 

Bir çok lngiliz vapurları nasgonalistlerin 
ablokasını yarmıya muvaffak oldular 

Londra 24 (Hususi) - Ademi müda- ka etrafında görüşmüştür. Projede, 14 
hale politikasını bir defa daha kurtar- temmuz tarihli İngiliz plfmınaaki mese. 
mak için alakadarlar tarafından gayret- leler hakkında birer birer mütalealarını 
ler sarfedilmektedir. bildirmeleri hususunda alakadar hüku· 

Tdli komite gelecek haftanın ilk gün- metlere müracaat edilmesi teklü edile. 
!erinde toplanacaktır. Komite, İngilii ceği teeyyüt etmektedir. 
hükumetinin ademi müdahale işini için- ' 
de bulunduğu çıkmazdan kurtarmak İngiliz \'&purlan ablokayı yar:lılar 
maksadile eksperlerine hazırlatbğı plaru Santander 24 (A.A.) - Birçok İngiliz 
tetkik edecektir. vapurları son zamanlarda §imali lspan• 

Eden, dün akşam Parise hareketinden ya sularındnki nasyonalist ablokasını 
evvel Fransız sefiri Korbin'i bu ısabah ta yarmağa ve Asturi limanlarına girmep 
von Ribbentrop'u kabul ederek bu vesi· muvaffak olmu§tur. 

soğuk hava tertibatlı mahzenlerine indi- _,,,,_::::ıııı:::::::=======:ıı;===::::=::::;::==============-====::.::::=-=:::::::::::a:::==:::;.-ı-

Aşısız esnaftan alışveriş 
etmek menolunacak 

rilmiştir. Merasimde vali ve birçok ze
vat bulunmuştur. 

(Devamı 5 inci sayfada.) 

Elektrik şirketi 
satrn alınmıyor 

'< üksek Sıhhat Şurası yarın toplanıyor, tifo mücadelesi 
için yeniden ve daha esaslı tedbirler alınacak 

Ankara 24 (Hususi) - Bazı İstan~ 
bul gazetelerinde çıkan İstanbul elektrik 
§irketile İzmir su şirketinin satın alı -

_ '1Scağı hakkındaki haberlerin aslı yok
~ur. 

Erninönü ve Fatih kazalarındaki esnnf 
Ve halka yapılan mecburi, diğer mınta
ltalardn yapılan ihtiyari aşı faaliyeti de
V?rn etmektedir. Son 24 saat içinde ye
nıden 26 tifo vak'ası teşhis edilmi§tir. 
~rninönü ve Fatih kazalarındaki esnafa 
~.tbik edilen mecburi aşı müddeti bir iki 
(iun sonra sona erecektir. Aşılanma için 
Verilen mühlet bittikten sonra Belediye 

~lr ilanla halkın nazarı dikkatini celbe-
ecek ve elinde aşı vesikası bulunmayan 

esnaftan alışveriş edilmemesini bildire
~ektir. 

ts·Sıhhiye Vekıileti hıfzıssıhha dairesi re
i~ .Asırnın riyasetindeki yüksek sıhhat 

d
. rası yarın öğleden evvel Sıhhiye Mü
ır· 1Yetinde toplanacaktır. Toplantıda 

(Devamı 5 inci sayfada.) 

\_ 

s_ıhhiilf Vekaleti hıfzıssıhha dairen 
'' · . reist. Asım 

Nafia mahfellerinde haber kat'i su· 
,.ette tekzip edilmektedir. 

Muallimler 
Nakillerini 
istiyorlar 
Ankara, 24 (Hususi) - Orta tedrisat 

muallimlerinden çokları vekalete müra
caat ederek bulundukları yerlerden nak
ledilmelerini istemektedirler. Müracaat
lar tetkik edilmektedir. 

Yeni kadrolar ağustosun on be§inden 
sonra hazırlanmağa başlanacaktır. 

Sıcaklar şiddetlendi 
Fakat komşu memleketlerden gelen haberler daha 

çok sıcak günler göreceğimizi haber veriyor 
Senenin en sıcak 

günlerini yaşıyoruz; 

iki gündenberi İstan
bul halkı sıcaktan 

çok şikayet ediyor. 
Fakat, etrafımızdaki 

alametlere göre, he
nüz en sıcak günleri 

geçirmiş sayılamayız; 

çünkü Türkiye hava 
şeraitinin kendileri-

le allikadar olduğu 
memleketlerden f e
na haberler gelmek
tedir. 

Türkiye, bir taraf
tan Rusyaya stepleri 
ile, bir taraf tan da 
orta Avrupa, Tuna Çalıpna imkllnı bırakmayan sıcakların tesiri altında 

' f 

vadisi ve Balkanlar öDle uykusu 
koridorlarile münasebettardır. Her iki sürüyor. Merkezi Avrupanın yükseJC 
sahada da büyük hava buhranlan, bü- noktalarında yirmiden aşağıya düşmeyen 
yük boralar ve §iddetli sıcaklar hüküm (Devamı 5 inci sayfada.) 



2 Sayfa 

Her gün 
Durieux'nün 
Beganatı 

Yazan: Muhittin Bine• 

O n beş senelik bir Hatay hiki

yesi ile yüklü olarak memle

ketine dönen eski Hatay delegesi Bay 
Durieux, istanbuldan geçerken bizim ga
zeteci arkadaşlara bir hayli sözler söy
ledi. Söylediği sözler bir taraftan mu
hinı, bir taraftan da bedbindir ve . Ha
tayın ıstikbali bakımından bizlere pek te 
ümit verici değildir. Fakat, bu bedbin
Jiktcn dolayı bizim için okadar fazla en
dişeye düşmeğe, bizim de bedbin olma
mıza ve ümitsizliğe düşmemize mahal 
yoktur. Çünkü Bny Durieux. ne de olsa, 

scne1erdenberi rahat rahat oturmaya 
alıştığı bir muhitten ayrılmış olmanın 

psikolojik tesiri altında bulunuyor. Ayn· 
]ık, güzel bir şey değildir; Fransızlar cay
rılmak, biraz da ölmek demektir> derler. 
Btınun için, ayrılık duygusunun tesiri al
tında bedbin olabilir; fakat, biz hiç te 1 

öyle değiliz. 

Bedbinliğe sebep olmak üzere Bay 
Durieux şunu anlatmak istiyor: 

cHatay, diyor; tıpkı Osmanlı impara
torluğuna benzer. İçinde hiçbir unsurun 
ekseriyeti yoktur. Bu unsurlar arasında 
ahenk olmadığı için geçirnsiz1ik vardır. 

Şimdi bunları kendi kendilerine müsta
kil bir hayat yaşamaya davet edince, tıp
kı Osmanlı imparatorluğunda olduğu gi
bi, evvela münakaşa, sonra da mücadele 
başlıyacaktır.> 

Halbuki biz, bu fikirde değiliz. Bir kere 
Osmanlı imparatorluğu içınde muhtelif 
unsur bulunmakla beraber bu unsurların 
asırlarca birbirlerile hoş geçinmiş olduk
ları cümlece malum bir hakikattir; bu 

unsurlar arasında münakaşa ve müca
dele, Osmanlı imparatorluğunu parçala
mak istiyen harici kuvvetlerin müdaha
lelerile başlar. Harici kuvvetlerin tahriki 
olmaksızın, unsurlar arasında ne. müna
kaşa vardı, ne de mücadele. 

Binaenaleyh, eğer Hatay harici müda
halelerden masun kalırsa, eğer Suriye 
hükt1meti, bizimle ve Fransa ile birlikte, 
Hataylıların Hataylı olarak mes'ut bir 
hayat yaşamalanna çalışmayı kendisine 
siyaset edinirse, tıpkı Osmanlı impara
torluğunun sakin zamanlarında olduğu 

gibi bu memleketin sakin ve müreffeh 

bir bayat sahibi olması sade mümkün 
değil, hatta belki de tabii olur. Bay 
Durieux ile birlikte itiraf etmeliyiz ki 
Hatayda bugüne kadar mevcut olan va· 
ziyet sade Osmanlı imparatorluğuna de
ğil, hatta biraz da tarhana çorbasına çok 
benzerdi. Bu, Hatayın siyasi bir devrinin 
neticesidir; siyaset ve devir değişince .el
bet oradaki vaziyet te değişmiş olacak
tır. Türkiye bu işlerde çok samimi su
rette, Fransa ile müttehiden, Hatayın 

süküı ve refahına çalı.,.c;acaktır. Eğer 
Fransa da ayni samimiyetle bu gayeye 
~lışırsa elbet iyi neticeler alınabilir. 

* 
Türkiyenin Hataydaki bu kanşık va

ziyetten mes'ul olmadığını Bay Du
rleux'nün hatırlayıp hatırlamadığını bil
miyoruz. Ancak, biz Türkler şunu görü
yoruz ki bu meselede taliin mühim bir 
cilvesi vardır: 

Bir zamanlar, Osmanlı imparatorluğu
nun talihsiz müdafileri, biz imparator
luk içinde bütün unsurları· bir:birlerilc 

hoş geçinmeğe ve imparatorluğu ahenk
tar bir kül halinde tutmaya çalışırken, 

bugünkü Durieux'nün mensup olduğu d
yaset mektebi, daima ekalliyetlerin hu
hukundan bahsederler, bu haklar 

namına dainıi müdahalelerde bulunur
lardı. Bugün, Türkiyenin, muay.yen bir 

muahedeye istinaden, Hataydaki Türk 
hukukunun müdafaasına kalkması ayni 
bu mektebin yeni bir mensubu olan Bay 
Durieux'yü bedbinliğe S<'vketmiştir. Bun-

lar bütün geçmiş şeyler, geçmiş üzerin
de münakaşa etmek faydasız olduğu ka
dar gelecek üzerinde ümitsizliğe ve bed-

binliğe düşmek te zararlıdır. Bu işde şu 
kanaatteyiz ki Türkiye ile Fransa bu 
mühim meselede dostça ve yalnız Hata
yın refah ve saadetini teminden başka 
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Bayanlara 
Ögütler 

Jİ\\ merikanın şu meşhur Kaliforrıi·. 
~yası var ya, hani?. Kantar topll 

armutlar, gülle kadar şeftaliler yetiştirİf·• 
işte orada bir ckadın klübleri federasY~ 
nu~ varmış. 

Bizde cfederasyon> denince, derhal hr 
tıra (spor federasyonu) arkasından ~ 
geçimsizlik, niza ve şikak gelir. Halbukı 
'xaliforniya'<laki kadınlar' federasyontlı 
bilakis karı ile kocaların aralarını bulın11" 
yı, onları hoş geçindirmeyi iş edinmiş: A:: 
merikalı bayanlara hitaben şu dokuz Oi 

ğüdü neşrediyor: 

Yaptığı iyiliğin mukabilini bekleyen adamın parasını fa
izle bankaya yatıran adamdan hiç farkı yoktur, baş'rnsır.a 
değ:ı kendisine hizmet etmiş sayılır. 

Fırsat düşıi.ıkçe muhitinde yaşayanlara mümkün olduğu 
kadar fazla iyilik yap, fakat yaptığın iyiliği derhal unut, o, 
gimün birinde gCiıcHliğinden seni bulacaktır. 

1 - Sabah kahvaltısına otururken 
süsleniniz. Kocanız sizi çapaçul görme
sin. 

2 - Kocanızla haftada iki defa beraber 
sokağa çıkın. Öbür günler serbest kalsın• 

csoz 
Blribiri üstüne 
tJç defa evlenen 
Eskipapasz 

Eskiden Londra kiliselerinin birin
de papazken bilahare papazlığı hıra -
kıp piyano akortculuğu yapan Reci -
nald Kalner birden fazla karı almış ol
ması cürmüyle tevkif edilmiş ve mah
kemeye verilmiştir. 

Mahkemede adamın üç karısı da ha
zır bulunmuş; üçüncü karısı, kocasın -
dan memnun olduğunu ve ondan taz -
minat istemediğini, her hakkından vaz
geçtiğini söylemiştir. 

Diğer iki kadın ise müşterek koca
ları aleyhine demedi.k1erini bırakma -
mışlardır. 

Haklın nihayet bu üç kadının, ko -
calarile birlikte öğle yemeği yemeleri· 
he ve bu yemekte vaziyeti müzakere 
etmelerine karar vermiştir. Yemek gü
nü eski papaz muvakkaten serbest bı
rnkılacaktır. 

Yavruları çalınan 
kedi ne yapar ? 

Amerika şehirlerinin birinde oturan 
bir kedi meraklısının kedilerinden bi
ri bir gün beş yavru birden yapar. 

Yavrulardan iltisi ölür, üçü kalır. 
Ertesi gün kedi sahibi kedi yavruları
nın yanında iki de küçftk köpek yavru
su görür. Adama merak olur. Sorar 
soruşturur. Ve nihayet komşulardan 

birinin doğuran köpeğinin iki yavru -
sunun kaybolduğunu öğrenir. 

Kedi ölen yavrularının yerine bu 
köpek yavrularını alınış. 

Şimdi ayni kedi kendi yavrularile 
birlikte iki köpek yavrusunu da emzir
mekte imiş! 

Nikah memurları olan otel 
Kalif omiya 'nın Los Ancelos şeh -

rindeki cPalas otel> çok meşhurdur. 
Bu şöhreti otelin konforundan değil • 
dir. Otelde hemen her vakit düğünler 
yapılmaktadır. 

Otelin resmen tayin edilmiş bir ev
lenme memuru vardır. Evlenmek için 
bu otele gidenlerin evlilikleri otelde 
tescil edilir ve düğünleri yapılır. 

A ~_A_S_O _N_D_A_) 
3 - Evinizin masrafını, tuvalet masra• 

fınızdan önce düşünün. 
4 - Kocalarınıza ev işi gördürmeyiııl 

ve hassatan onlara bulaşık yıkatmayın. 

1 

~----------------------------· HEHGü!_ BiR FIKRA 1 
Tahrlratın leffi 

Ahmet Vefik Pa§ll Bursada vali 
iken, dahiliye nezaretinden bir tahr~ 
rat almış: Tahrirat şu tarzda başlıyOT
mu§: 

cTahrirata ıelten takdim edilen Ah
met efendinin istidası ve saire.. ve 
saire ... > 

Ahmet Vefik Paşa derhal nezarete 
cevap yazmış: 

cTahrirata lejfcn gönderdiğinizi bil-
dirdiğiniz Ahmet Efendi tahrirat lef-

ı 
Zeri arasında görülemediğinden bit an. 
e~el izamı ricasile ... ve saire ... ve 
saıre ... > 

* • 
Kadınların tırnakları 
Ve dişleri ne işe 
yarar? 

Geçenlerde Londrada bir hakim, ka
dına teca\'ÜZ suçu ile karşısına getiri -
len genç bır şoför hakkında, beraet ka-

rarı vermiştir. Davacı genç bir kadın -
dır. Fakat mahkemeye hiç bir şahit ge
tiremediği için hakim i müşkül vaziyet
te bırakmış, nihayet şoförün vücudun-

da bir yara bere olup olmadığının mu. 
ayenc edilmesini istemiştir. Muayene 

neticesinde doktorlar şoförde en ufak 
bir yara göremediklerini söyleyince, ha 
kim ayağa kalkmış, kadına şu sözleri 
söylemiştir: • 

«- Allah kadınlara yırtmak için tır
nak, koparmak için de diş vermiştir. 

Kadınlar namuslarını tırnakları ve diş

lerile müdafaa ederler, bunlar, kadının 
mükemmel bir silahıdır. Bu yüzden de 
bir mütecaviz vücudunda mutlak su -
rette bir iz bırakır. Halbuki itham et -

tiğiniz şoförün üzerinde en ufak bir iz 
yoktur. O halde bu şoför suçsuzdur ve 
onu serbest bırakıyorum!> 

Sağ olduğunu 
ispata davet 
Edilen ressam 

5 - Aneniz, tatil günlerinde rnisafit 
gelecek olursa, usul ile sepetleyin. 

6 - Kocanız uzun bir şey anlatmağ• 
koyulursa, usanmadan dinleyin. 

7 - Her işinizi mutlaka bir kere koca' 
nıza danışın. Sonra onun dediğini yapıP 
yapmamakta muhtarsınız. 

8- Kocanızı sevin, fakat sırnaşmayın· 
9 - Huyunuzun aksiliğini kocanızll 

belli etmeyin. Sizi yumuşak başlı bilsinı 

İşte dokuz tane, biribirinden güzel na• 
sihatler. Fakat garib değil mi?. Bu nasi .. 
hatler bize Kaliforniya'dan geliyor .. ı<a• 
liforniya, sinema yıldızlannın yaşadık• 

lan Hollivud'un bulunduğu bölgedir .. 

Bayanlar da, kocalanna aksilik, saygı• 
sızlık, sırnaşıklık v.s. v.s. etmeyi bu si· 
nema yıldızlarının perde üzerindeki teın• 
sillerinden örnek alarak öğrenirler .. 

Meşhur Fransız ressamı Moris Atil- . . al· 
1 b ·· ı d Lo dr hk 1 . cHalka verır talkını, kendı yutar s 
o ugun er e n a ma eme erın - kı d b 1. . ha 'k n· 

d b" · d k d' . . w b 1 d w mı .. > ar ımese ının aca amerı a 
en ırın e en ısının sag u un ugu- cası nedir? 

nu isbat etmeye hazırlanmaktadır. 
Buna sebep şudur: 
Ressamın Londrada bir sergide teş

hir edilen tablosu altında: 
«Ressam Atilla, 1934 de ölmüştür. 

·--------------~---~ Hayatında çok fazla alkol kullanmıştı. -· --
Ölümüne sebep de budur.> satırlarının Dünyanın en masraflı 
bulunduğu görülmüştür. gazetesi kapandı 

Ressam kendi tablosunun altında 
bu yazıyı görünce derhal mahkemeye Di.inyanın en büyük gazetelerinde~ 
müracaat etmiş, kendisinin ölmüş ol - biri olan Nevyork Amcriken gazetesı 
duğunu ilan ettikleri ve ayni zamanda geçen ay neşriyatını tatil etti. Bu gaz~ 
alkolik olduğunu da ilave eyledikleri te, Amerika gazeteciler kralı Hörst Ul" 
için yüksek miktarda zarar ziyan is- .rafından 1895 de gazetenin asıl sahi ; 
temiştir. ,binden 175000 dolara satın alınmış, 4 

Mahkeme evvelfı ressamın sağ t>ldu· yıl fasılasız neşredilıniştir. 
ğunu isbat etmesi lüzumuna karar ver- · Hörst bu gazete için akıllara hayret 
miş, sağ olduğunu isbat ettiği takdirde verecek masraflar yapmış, Amerika -
alkoiik olarak teşhir edildiği için aç - nın en büyük imzalarını sayfalarınd• 
tığı davaya bakılacaktır. toplamağa muvaffak olmuştur. 

Otomobil hırsızlarının İngiltere Kraliçesi Viktoryanın t.Bb· 
• il · ta çıkışının 5 O inci yıldönümünde :rn~' 

yenı usu erı habir olarak Amerikanın en büyük 'ffe" 
Viyana?a otomob~l. hı~ızlan kolay· zahcısı Mark Tuan'ı göndermiş ve k~' 

ca ot.omob:l çal:nak ıç~ hı: us~l keş - disine bunun için de şimdiye kadar Jııf 
f et~ı~lerdı~ .. Llalettayın . hır kira oto- ı bir gazete patronunun vermediği bİf 
mobılıne bınıyorlar ve bır yerde du - ücreti vermiştir. 

Altı aglık dogan bir çocuk rup şoförü bir behane ile bir apartıma- ----·--~------· 
İngiliz gazeteleri ingilterede Tlus _ na; yahut ta bir dükkana sokuyorlar, 

ton şehrinde 6 avlık bir çocuk doğd _ şoför gider gitmez kendileri direksiyo-
w b •• .. d b . u na geçip otomobili kaçırıyorlarmış. gunu ve u çocugun uç ay an erı ya- ı 

şadığını yazıyorlar. çocuk doğduğu za Dünuanın en cömert adamı 
rnan 900 kilogram ağırlığında olduğu Lo ~d N filt ·· h · İ ·1· ı · 

• • w w • r or şup esız ngı ız erın en 
h~lde .. 3 ~! ıçınde ~gırlıgı ~50.kılog.ra~a büyük hayırsever insanlarından biri • 
duşmuştur. Çocuga Jan ısmı verılmış· dir. 1932 de Brinhamda bir hastane 
tir. Şimdi boyu 30 santimdir ve anası- yaptırmak için yedi milyon İngiliz li -
nın temin ettiğine göre sıhhati rası teberrü etmişti. 
yerindedir. Doğduktan sonra bü- Bir kaç gün evvel bu hastanenin bir 
yüyeceğine küçülen bu çocuk için İn - koğuşunun ikmali için 146,58 7 İngiliz 
gılizler: lirası sarfma ihtiyaç hasıl olduğunu i-

- «Bir garibe ki eşi yeryüzünde §İtince hemen katibile bu miktarı ha. 
mevcut değildir! Fakat dünyaya gel - vi bir çek gönderivermiştir. 
mekte niçin bu kadar acele etti?» di - Ne diyelim. Allah kesesine Halil İb-
yorlar. rahim bereketi versin!. 

Hava tamamen açık ·f 
Yeşilköy rasat istasyonunun bildirdi ·ıı 

ne göre dün hava tamamen açık geçJl"ll 
rüzgar, şimali şar
kiden, saatte 15 ki
lometre sür'atle 
esmiştir. Baromet
re, tazyiki nesimi
yi 758 olarak gös
termiştir. Gölgede 
en fazla sıcaklık, 

34, en az sıcak-

lık 20 santigraddı. W 
Bugün, Trakya, Kocaeli, Ege rn111 ıfl 

İNAN 
' 
iSTER 

r 

1 
İSTER İNANMA! 

l kalarile kısmen orta Anadoluda haV811
11
, 

tamamen açık, diğer mıntakalarda et' 
bulutlu olması, rüzgarların doğu ,·e.~ 
nup doğusu mıntakalarında şimal, dı e,ı 
mıntaka1arda garp istikametinde esfll 
muhtemeldir. 

İstanbulun çöp meselesini kökünden halletmek üzere şeh
rin bütün çöplerini yakmaya mahsus büyük bir fınn yaptır
tılması düşünüldüğü sıralarda bu işin en aşağı 4, 5 yüz bin 

liraya malolacağı söylenmişti. Bir milyon lira gidebilir, di
yenler de olmuştu, bütçenin darlığından bahsedilmişti. 

Halbuki geçenlerde Ankara Belediyesi bir Alman firma
sına sormuş, Ankara için 70 bin liralık bir fırının kifayet 
edebileceğini öğrenmiştir. Şu halde İstanbul Ankaranın dört 
misli olduğuna göre burada 280,000 liralık dört flrın ile çöp 
meselesi halledilebiJecek demektir. 

1 STER lN AN . IS TER 

Güneş : 4.49 Ôt)e : 12-~ 
ikindi 16,17 Aqam : 19. 1 Vahı 21.27 lmııalr : ~ 

bir gaye ile mütehassis olmıyarak hare
ket ederlerse her şey yolunda gidecek ve 
Bay Durieux'nün bedbinane kehaneti ha
diselerle teyit edilrniyecektir. 

Muhittin. Birgen 
1 NAN M Al 
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Temmus SON P08t'& 

Çintfe tekrar harp havası • 
esıgor 

Çinliler dün kat'i surette 
dayattılar: Geri çekilmeyiz! 

Marconi öleceğini! S4w..cate::~ 
48 saat evvel AL:E ~E 

biliyormuş • Uzakşark daimi bir 
ihtilaf kaynagıdır 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

(BQ.§ tarafı 1 inci sahifede) Bu gazeteler, Sovyet ataşemiliterinin dermeğe devam etmektedirler. Dün elli 
Albay, bu protestosunda, dün Pao- bu yardımı teşkilatlandırmak maksadile tayyare gönderilmiştir. 

D ünyanın siyasi vechesine dikkat

le bakıldığı zaman göze derhal 
çarpan manzara Uzak Şarktaki gayri ta
bii vaziyet oluyor. Filvaki sırf sekenesi
nin hattı hareketi yüzünden ihtiyar Av· 
rupanın sükun ve huzur içinde olmadığı 
.meydandadır. Bu kıt'ada, taraf taraf 
karşılaşan menfaatlerin sık sık doğurdu
ğu muharebe tehlikelerini esaslı bir su
rette bertaraf etmek de mümkün olaca-

~g~e doğru bir tek alay çekildiğini, hal- Moskovadan hareket ettiğini ilave edi-
"\Utı 22 temmuzda Pekinin müstahkem yorlar. Sovyetlerle Mançuko arasmda 
!tıah l bir hid.ise a line iki alay geldiğini ve bu su- 150 bin Çinli ve 30 tayyare 
~tle Pekin bölgesinde tahşit edilen Çin Tokyo 24 (A.A.) _ Domei ajansı bil- Tokyo 24 (A.A.) - Domel ajansı 
~aatı mevcudunun dörtte bir artmış bu- diriyor: Şanghaydan gelen bir telgrafa Hsingking'den haber alıyor: Sibiryanın 

ğa benzemiyor. Fakat bu durumun üstün
de ve dünya için çok esaslı değişiklikler 
hazırlıyabilecek bir diğer vaziyet vardır 
ki buna, cpasifik meselesi> diyorlar. Pa-

duğunu kaydeylem;c::tir. iki ~ehrinde bulunan Mançuko konsolos- Markonl ölüm döteiinde ~~ göre, merkezi Çin hükumetine mensup v 

Ruslar.• yardım edeceklermiş olup cenubi Hopei mm takasına giren luk memurları, mahalli Sovyet memur- Londrada çıkan Deyli EkS _ 
Şangh 24 (A A ) H · bil 1 t f d f 1 ·· .. pres gaze di . ay · · - avas a3ansı • kıt'aların mikdarı 150 bin kişiden mürek- arı. ara ın an . ena muame e gormuş- ,tesi yazıyor: ,sifik meselesi, Büyük Okyanusla kıyıları 

lı~tıyor: Şanghaydaki Japon gazeteleri, kep 8 fırka ve 30 tayyareden ibarettir. lerdır. Resmt bır kaynaktan verilen ma- M h d 'eli M k . "1- yıkanan geniş sahilleri içine alan öyle bir 
~"Yetler birl'ğinin ç· J l l lfı t g··re bu k 1 l kl d ki eş ur ra yo mucı ar onı, o u-1. ı ıne apon ar a o- ma a o , onso os u ar a me- .. d k k k' t 1 p davadır ki Japonyanın 1905 de Rusyayı 
.r:~ rnuhasamatı umumi şekil aldığı tak- Japon takviye kıtaatı murlar vazüelerine devam edemiyecek ~dun ekn .. 

1
1r ~? .1zb~lad~ e:'t~' apaya mağlub elmesi ile meydana çıkmıştır. 

"'l'de ta ·ı t ·· d k Ş h 24 (AA) C t l N k"d d" 1 M uk h""k. ı· · gı ere ' 0 ecegını ı ırmış ır. lil , yyare ve pı o gon erme sure- ang ay . . - en ra ews a- mev ı e .~er. . anç o u uıne mm • . . • . . Rusyayı yenen Japonya, her gün ihtiyaç-
'- e Yardım vadettiğini iddia etmektedir- 3·ansının Nankinden haber aldığına göre Sovyet hukOmetıne bu hususta bir pro- Papa bu hadıseyı papalık katıbı Pa- 1 b' d h . 1 v " lr' b' .. arı ır parça a a artan ımparator ugu-

t. Japonlar şimali Çine takviye kıtaatı gön- testo gönderdiği söylenmektedir. ce ı ye ızzat şoylece anlatmıştır: nu ebedmüddet bir hayata mazhar kıl· 

~a···· ... M ..... ·u···s···o· ··ı··ı;·n·. ·ı;····m·· ......... e n···f··a····a·· .t ...... v~g~;i;;y·~d~....... 1~~uğ~~~leads~1=ı~~· ~~:!i~;:~:~b;u: ::~~:i;e;i:::~:::ı1::~~~r~~: ~aa:::: 
• nu. ana ge ı~ Kendisını ve aılesını hu- dan doğan vaziyet şudut ki, Japonya için 

Korkunç bı•r su~ı ~e f~vka1ade olarak takdis eyleme- Çinin parçalanması, Sovyet Rusyanın Si-• t• • t • h d• .mı dıledı > Siya Se ini erci e ıy Or I
• • A • biryadan ve Mongolistandan uzaklaşması, DfJlak oldu Markoni ölümünden biraz evvel bir cenupta İngilterenin, öbür tarafta Ameri-

1 ,tesbih istemiş, ve 3,45 de son nefesini kanın, Japon adalarına karşı ileri mevzi 

talyan Başvekilinin yazdığı makalenin her tarafta 8 kişi öl dil 40,, kişi de verirken d~a ~-~u!ormu~. Kalb buh - sayılabilecek topraklardan ayrılmalan 
okunması için gayretler sarfediJdi 'ı d )'anları geçırdıgını de bır kaç arkada· demektir. Bu sebeble Japonya, pasifik 

gara an l şından maada kimse bilmiyormuş. Mu- meselesini kendi görüş ve ihtiyacına gö-

!'f ~ma 24 (A.A.) - ~as muhabi- yük bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

81 
hıldiriyor: Popolo d'Italia gazete • Makalenin her tarafta okunmasını te

da • hayal ve hakikatler - başlığı altın- min için sarfedilen gayretler, Londra
ltı M:usolininin bir makalesini neşret- da ademi müdahale komitesi müzake-

Londra 24 (Hususi) - Yugoslavya- .solini, ölüm haberini alır almaz, Mar - re halletmek için mütemadiyen taarruz! 
~ı~ bir k~sabas.ında ask~r~ .?ir .~epo in- ,koni'nin evine giderek, ölünün yanın. bir hızla ilerleyip durmaktadır. Şimdiye 
fılak etmış, netıcede 6 kışı olmuş ve 40 da dua etmiştir. kadar bu akışın önünde durabilecek bir 
kişi yaralanmıştır. Duçe ile randevusu olan Markoni, kuvvet görülememiştir. Yahud, çıkan kuv 

İnfilaktan sonra başlıyan yangın gittikçe fenalaştığını anlayınca Muso • vetler, mukavemet edemiyerek kısa za
hir çok binaları. tahrip etı:ni~ ve büyük liniye telefonla özür dilemiş, Kral E _ manda mağllıb olmuşlardır. Bu hal şu· 

ektedir. Musolini bu makalede Al - relerinin cereyan ettiği bu günlerde 
~Yaya cebren kabul ettirilen tami - Musolininin yazısına verilen ehemmi
) at borçlarını, harp borçlarını, Millet - yeti göstermektedir. 
er Cemiyeti azası arasında müsavat • Bununla beraber Habeşistan muha

ftensibini ve Afrikadaki fütuhatı ha • rebesi esnasında İtalya, nasıl Milletler 
kU-lattıktan sonra nazariyat siyasetine Cemiyetinden resmen ayrılmışsa, Mu
t ar~ı menfaat siyasetini ileri sürmek - solininin son makalesi de herhalde 

zararl~ra sebebıyet vermışt.ır. . . pıanoele de telefon ederek: nu gösteriyor ki Japonyanın bu taarruzl 
Felaketzede kasabanın yırmı mıl u- p k h t d . d . hareketi, er geç İııgilterenin uzak şarkta-

w d b 1 1 . 1 . f" c e as ayım> eyıp ve a etmiş -
z:ıgın ~ u ~an ev erın cam arı ın ı - tir. ki menfaatlerile karşılaşacaktır. Daha 
lakın şıddetınden kırılmıştır. • . . . _ şimdiden Avustralya ve Hindistanın ken-

Bu sıralarda kaşıfın karısı ıle kü - . . . . . . . 

edt· kat'i bir hareket yapılacağına delil sa-
talyan mahfelleri, bu makaleye bü- yılamaz. 

Af mangada 
iki casus 
idam edildi Fransa AlmanyayıJ Araplar bütün 

protesto etti Filistini istiyorlar Londra, 24 (Hususi) - Berlinden 
bildirildiğine göre hemhudut bir dev-

b·ı Berlin 24 (A.A.) - Alınan ajansı Kudüs 24 (A.A.) - Röyter ajansı let hesabına casusluk yapmaktan. suç-
1 diriyor b·1a· · · · . ı ırıyor· lu iki genç cereyan eden gizli muha -
~ Fransız büyük elçisi B. François Arap ali komitesi, Milletler Cemiye- keme netic~sinde idama mahkfun edil-
t ~Çet bu akşam dış bakanlığına gide- ti mandalar komisyon~ ile İngiliz fev- mişlerdir. Hüküm bugün infaz edil _ 
~b· Fransız yabancı lejiyonu asker ve .kalade komiserine ve Ingiltere müs - miştir. 
) ıt!.erinden bir müfrezenin İspanya- temleke bakanlığına verdiği bir muh· Bu hususta fazla tafsilat verilme • 
b a gonderildiği hakkında Alman mat- tırada Filistinin taksimi projesi aley • mektedir. 
~tı tarafından yapılan neşriyatı pro- .hindeki itirazlarını bildirmekte ve ye-
tir to ve yaPJ,lan tekzibi teyid etmiş. ,gane tabii tarzı ~al~in,.Araplara bütün Bütün dünya İÇ.ID 

· }Ilemlekette tam ıstiklal hakkının ta -
har Alma~. h.ükfuneti de, Fransız istih- ;nınması olacağını kaydetmektedir. Ekonomik bir 
) servısının son zamanlarda Alınan- AJ . 
~ hakkında yaptığı yanlış neşriyatı Sovyet - man Teşkilat 
lla tırıatarak bunun iki memleket mü - .. . 
1fı. 8ebatına muzır olduğunu bildirmiş- münasebetleri Londra 24 (Hususı) - Belçika Kra-

. lı Leopold Başvekil Van Zeeland'a bir 

Na/ ia Vekili 
4/mangada 

\f aerlin 24 (AA.) - Türkiye Nafia 
~.ekili B. Ali Çetinkaya ve maiyetinde· 
~ı_ıevat bugün Berline muvasalat et. 
~lerdir. 
~ı: ekil, Alman hükumeti tarafından 
e anyada bir kaç gün kalmağa da -
t edilmiştir. 
l,.ak be_l_e-di_g_e_ler 

f.J11ıum müdüriJ. 
tarın geliyor 
t\nkara, 24 (Hususi) - Bir tetkik se
~&tine çıkmış olan Bağdad Şehremini 
el lrak Belediyeler Umum Müdürü Er
l ~lömeri bu sabah şehrimize geldi, 
e~ıye erkanı tarafından karşılandı. 

~'tı~afirimiz şehrin muhtelif yerlerini 
~ıştir. 
arın İstanbula hareket edecek, ora
üç ay için Avrupaya geçecektir. 

Sırp patr\ki öld Ü 
~lgrad 24 (A.A.) - Sırp Ortodoks 
. si şefi Patrik Barnabe vefat et -

ir. 

Moskova, 24 (A.A.) - Tas ajansı bildi· mektup göndererek, başvekilin Ame -
riyor: rika, Fransa ve İngilterede yaptığı te -

21 temmuzda Bedinin Sovyet büyük maslardan bahsettikten sonra, biitün 
elçisi B. Yurenev'in B. Hitler'e itimatna- dünyaya münhasır ekonomik bir teş
mesini takdimi esnasında taati edilen nu- kilatın kurulmasına önayak olmasını 
tukları mevzuu bahseyliyen İzvestia ga- tavsiye etmiştir. 
zetesi diyor ki: Genç Kralın bu mektubu Avrupa -

cSovyet - Alman münasebetleri, ancak nın bütün merkezlerinde gayet iyi 
şekil itibarile normaldir. Hitlerin ve ar- bir tesir bırakmıştır. Gazeteler kral 
kadaşlarının nutuklarındaki şiddetli Sov- hakkında senakarane makaleler yaz _ 
yet aleyhtarlığını bilenlerin Sovyetler mışlardır. 
Birliği ile Almanya arasındaki münase
betleri .ınormal olarak telakki edebilecek
leri çok şüphelidir. Hitlerin kendisini zi
yaret eden yabancılar yanında söylediği 
Sovyet aleyhtarı harbcu sözleri bilenler 
de bu münasebetleri normal telakki ede-
mezler.• 

Amur nehrinde 
yeni bir hadise 

Almanyada demir 
/stihsalatı 
Millileş tirildi 

Berlin 24 (A.A.) - B. Göring Al -
manyada demir istihsalatını millileş -
tiren bir kararname neşretmiştir. 

Kararname, demir madenleri ve e
ritme fırınları için milli bir müessese
nin kurulması hakkındadır. 

Tokyo 24 (A.A.) - Domei ajansı - Bisiklet müsabakalan 
;nın Harbinden aldığı malfunata göre, Ankara 24 (Telefonla) - Dünya bl-
Sovyet makamatı 16 tenunuzda Arnur siklet birinciliklerine hazırlık olmak ü
ı:ıehri üzerinde Heiho ile Blagoveççenek zere Ankarada kurulan kamptaki bi -
arasında bir Mançuri yelkenlisini mü - sikletçilerimiz arasında 200 kilometre
,sadere etmişlerdir. llk bir idman yarışı yapılmıştır. Tek· 

nik netice şudur: Bir Yunan şilebi battı Orhan S saat 3S dakika 20 saniyede 
Atina 24 (Hususi) - Elliniki Dl - birinci, Eyüp tekerlek farkile ikinci 

··k k v· R · h"ll . d b dilerıne ılerıde ıfa edebıleceklerı hiz-çu ızı ıa cggıo sa ı erm e u - 1 d ·· -. . ,. . . . met er en bahseden Japonlar, bugunku 
lunmak~a ıdıler. Kaşıf te onlara ıltıhak şartlar altında, İngiltere ile çatışmayı bir 
edecektı. zaruret addetmektedirler. fngilterenin 

Ne derece hasta olduğunu onlara inşa ettirdiği Singapur müstahkem mev
bildirmek istemeyen kaşif ağırlaşınca kiinin bir Japon ileri hareketine ne dere
doktorları çağırmış, onlar da alelacele ce mukavemet edebileceği ise, ayrı bir 
karısına telefonla vaziyeti anlatmış • tetkik mevzuudur. Şu hale göre, uzak 
lar, kadıncağız hususi bir trenle gel _ şarkın gidişatı, muhakkak bir Japon-İn· 

giliz ihtilafına doğrudur. An'anevi İngimesine rağmen, ancak kocasının ölü -
süne yetişebilmiştir. liz siyasası, eğer bir biçimine getirip bu 

tehlikeyi bir başka istikamete tevcih e
Markoni 63 yaşında bulunuyordu. demezse, uzak şarkta her gün talihi bir 

Maarif Vekili 
Ankara, 24 (Hususi) - Maarif Ve-

parça daha yükselen genç. imparatorlu
ğun ortaya attığı eldiveni almak ve ona 
mukabele etmek mecburiyetinde kala
caktır. cPasifik meselesi:t, dünya i· 

kili pazartesi burada bekleniyor. Ve - çin yeni yeni sürprizler hazırlamakta-
ki! dört gün kalacaktır. dır. - Selim Ragıp Emeç 

il Sabahtan Sabaha : 

Doktor var! 
Geçenlerde Anadolu içindeki münhal kaza doktorluklarının bir listesi g(). 

züme ilişti. Hatıramda kaldığına göre memleketin uzak, yakın muhtelif nok
talarında üç yüze yakın kasabamız doktorsuzdur. 

Ve her gün aldığımız mektuplar arasında doktorsuzluktan şikayet edenlere 
daima tesadüf ederiz. 

Gerçi doktor ve eczacının geçinmesi için çalışacakları yerde onları besliye
bilecek bir nüfus kesafeti olması lazımdır. Fakat belediye ve hükiimet dok
torları için böyle bir zaruret yoktur. Onlar devletin muhtelif şubelerdeki 
meslek ve ihtisas memurları, mesela muallimler ve zabitler gibi maaşlarile 
geçinirler. Bunun için mesleki bir iddia ile en hücra yerlerdeki az nüfuslu 
kasabalarda gösterilen vazifelere rağbet etmemeleri haksızlık olur. 

İstanbulda Sirkeciden Nuruosmaniyeye kadar olan yarım kilometrelik bir 
sahayı işgal eden doktor kabineleri bu mıntakayı adeta bir doktorlar mahal
lesi haline getirmiştir. Ve mektepten çıkıp da mecburi devlet hizmetini biti
ren genç doktorlar da ilk fırsatla bu mıntakada bir kabine açıp kapılarına 

yaldızlı bir tabela asmağa can atarlar. Bu yüzden hatta Babıali civarında 

kira fiatları bile yükselmiştir. 
İstanbulun muayyen bir semtinde bu doktor bolluğuna mukabil memleke .. 

tin hatta merkezlere yakın kasabalarında hiç doktor bulunmaması tabii gö· 
rülemez. 

Yüksek ihtisas doktorlarının başka memleketlerde de büyük merkezlerde 
bulunduklarını inkar etmeyiz fakat oralarda doktorsuz kasabaya da tesadüf 
edilmez. Hatta büyük şehirlerde doktor kabineleri de bizdeki eczane teşkilatı 
gibi mahalle ve semt üzerine taksim edilmiştir. Bir mahallede mutlak bir 
doktor vardır. Yani serbest olarak çalışan doktorlar da istedikleri yerlerde 
değil, hükumetin gösterdiği yerde kabine açabilirler. 

Komşumuz Bulgaristanda bile bu usul tatbik ediliyor. Ve bu sayede halk 
mühtaç olduğu anda, ebesini, doktorunu kendi semtinde derhal buluyor. 

Bu usulün bizde de tatbik edilmesi, serbest çalışan doktorların da semtle
re, mahallelere, köylere taksim edilmesi onlar için de, halk için de faydalı ola
caktır. Be!çika Krah Pariste mokratia ismindeki Yunan şilebi Berut gelmiştir. 29 Temmuz ve 1 Ağustosta 

}:> önlerinde fırtınadan batmıştır. Şilebin gene 200 kilometrelik iki yarış daha 1 
1;ris 24 .A.A.) - Belçika Kralı sa- tayfasından üç kişi bo~lmuş diğerleri yapılacaktır. Bu yarışlar herkese açık-

,40 da buraya gelıniştir. kurtarılmıştır tır • 

Şehirlerden taşacak doktor kabineleri de kasabalarda açılır, Sıhhiye Veki
leti de mecburi hizmete tabi doktorlarla resmi vazifeleri doldurursa varlık 
içinde duyulan doktor buhranı derhal ortadan kalkabilir. 

Bürhan Cahit Morkayc 



BOM POST& Temmus t~ . ;;. 

Devlet Demiryolları ve Llmanıarı 
İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Haydarpaşa - Ankara - Kayseri _ Adana - Mevdanekbcz arasında mütekabileJl 

Belediye yasaklarına haftada üç defa işleyen Toros sür'at katarının ı ·Ağustos 937 günüden 16 Ağustol 
937 gününe kadar takip edecekleri yeni itinerer ::ışağıda yazılıdır. 

Uymayan 263 kişi Haydarpaşa - Meydanekbez Meydanekbez - Haydarpaşa 
Yeniden cezalandırıldı Haydarpaşa K 9.00 Meydanekbez K 10.29 

S 2 ,. İzmit K 11.01 Fevzipaşa K ıı.50 
on "' saat içerisinde belediye ya-

kı Bilecik K 13.59 Toprak kale K 13.31 

· Şenlikler 31 temmuz akşamı verilecek balo ile 
başlıyacak ve 31 ağustos gecesi nihayet bulacak .. 

sa arına riayet etmiyen 263 kişi daha 
k ı Eskişehir V 16.04 Adana V 15.02 

ya a anmış, ceza kesilmiştir. Bunlar 
şu suçlardan ve şu mıntakalarda yaka- Ankara K 16.22 K 15.27 
lanmışlardır: V 21.02 Yenice V 16.02__...... 

Fatih mmtaka~ında caddeyi işgal e- K 21.18 Mersin K 12.56) t 
den 17, gece lambasız araba süren 5

1 
Yerköy K 1.40 Yenice V 13.5V 

ehliyetsiz araba kullanan 2 kişi yaka - ~B=-=o..;g;.a_z_k..;öp;..r_ü ____ v ___ ..:.;4·;.;:.5.;..7__ Yenice K 16.04 
.lanmış, iki dilenci düşki.inler evine gön Kayseri K 4.00) Ulukışla K 19.56 
,derilmiştir. 67 kilo da eksik ekmek mü- Boğazköprü V 4.20) 1 Niğde K 21.16 
.sadere edilmiştir. K 5.15) Boğazköprü v 23.3~ 

Eminönü kazası dahilinde tramvay- Kayseri V 5.35) Kayseri K 23.00) 
,dan atlıyan 26, sokağa çöp döken 25, Boğazköprü K 5.06 Boğazköprü V 23.20) ' 
;vapurdan atlayan 3 kişi yakalanmış, Nig· dc 
3 d·ı · d .. k K 7.30 K 23.50) 

ı encı uş ünler evine gönderilmiş- Ulukıı:la 
t
. ~ K 9.07 Kaystfti V 0.1~ 
ı~ y -

Üsküdar mıntakasmda vapur ve --=~e_n~ic_e _____ _;v __ ...:,ıı~.44.:.:...__ Boğazköprü K 23.42 
,tramvaydan atlayan ı 3, Sarıyerde va- Yenice K 12.34) 2 Yerköy K 3.08 
purdan atlayan 2 kişiye ceza kesilmiş· Mersin V 13.50) Ankara V 8.00 
,tir. Yenice K 11.46 K 8.25 
, Beyoğlu kazası dahilinde tramvay - Adana V 12.21 Eskişehir V 13.08 
,dan atlıyan 3-4, vapurdan atlayan 7, K 12.45 K 13.20 
,temizliğe ve muhtelif belediye yasak- Toprakkale K 14.15 Bilecik K 15.13 
)arına riayet etrniyen 71 kişi ceza gör- Fevzipaşa K 16.05 İzmit K 18.07 
müş, tartısı eksik 54 ekmek müsadere Meydanekbez V 17.02 Haydarpaşa V 20.07 

.. .... • , Geçen senekı 1es ttvacclen .bir ıntıba edilıniştir. 1 - Toros katarlarının Kayseri ile irtibatını temin eden katarlar. 

rFestivAl programı hazırlanmıştır. 31 nü Boğazı karşıdan karşıya geçme mü- Beşiktaş mıntakasında da tramvay- 2 - Toros katarlannın mersin ile irtibatını temin eden katarlar. c4519.t 
temmuz cumartesi akşamı Park otelde sabakası ve itfaiye töreni, 17 ağustos salı dan atlıyan-4, vapurdan atlayan 1, muh 
balo, bir ağustos pazar günü gündüz kü- günü Güzel Sanatlar ve Karikatür ser- telif belediye suçlarından "47 kişi ceza 
rek teşvik müsabakaları, gece Naşit ta- gilerinin açılışı, 20 ağustos cuma gecesi görmüş, 131 kedi yakalanarak itlaf e
rafmdan temsil, 3 ağustos salı günü gün- Bebekte mehtap alemi ve Büyükderede dilmek üz~e himayei hayvanat cemi

Ma~isa İskan Müdürlüğünden: 
düz fotoğraf sergisinin açılış merasimi, 5 balo, 21 ağustos cumartesi günü bisiklet yetine gönderilmi§tir. 
ağustos akşamı Japon gecesi, 6 ağustos yarışları, gece Taksim stadında beynel- B 
cuma gecesi Bebek bahçesinde temsil, 7 milel güreş müsabakaları, 23 ağustos pa- OMOnti CİVarJnda Manisada 19 göçmen evi için 
ağustos cumartesi gündüz dağcılık klü- zar günü avcılar bayramı, 24 ağustos sa- b• kk Muradiye köyünde 22 göçmen evi için 
bünde tenis müsabakaları, gece Büyük- lı günü abideye çelenk koyma merasimi lf esrar te esi SuruhanJı > 13 > > > 
dere Beyaz parkta balo, 8 ağustos pazar ve Balkan festivalinin başlangıcı, 25 a- Hocalı 
güuü dağcılık klübünde tenis maçlarına ğustos gecesi Kadıköyünde Süreyya bah- meydana çık:ırıldı Koldere 

> 
J 

24 
39 

> , 

Kereste 
M.mikabı 

80,066 
113,962 
68,575 

1261600 
195,981 

Bedeli 
Lira Ku~ 

3603 oo 
5128 29 
3085 87 
5697 oo 
8819 14 

devam, gece FTansız tiyatrosunda ala- çcsinde Balkan festivali, 26 ağustos per- . . . . . 
turka konser 10 ağustos salı günü gecesi şembe gecesi Taksim stadında Balkan Şışlıde, Bomontı arkasında, Ferıdi- Mütevelli , 35 > > > 173,489 7807 00 
Tepe başında' festival galası, ıı ağustos festivali halk gecesi, 28 ağustos cumartesi Y~ köyüne ka~şı tepelerden birindeki Gömülceli , 37 > > > 186,823 8407 00 
çarşamba gecesi Şehir tiyatrosunda tem- günü atlama ve su sporları, Taksim sta- ,bır su mahzenınde, meşhur sabı~~lı e~- Kayışlar > 14 > > > 73,830 3323 25 
sil, 12 ağustos \ '!rşembe günü gecesi dında futbol maçı, 30 ağustos pazartesi ,rar kaçakçıl~rı.nda1: w~oruk Halıdın .. hır Çobanisa , 24 > > > 126,600 5697 00 
Taksim bahçesinde balo, 13 ağustos cuma gecesi Beylerbeyi sarayında Balkan fes- .esrar t_:~kes! ış.lettıgı ka~akçılık buro- 1 - Yukarıda yazılı yerlerde yapılacak göçmen evleri için hizalarında gösteri~ 
günü dağcılık klübündc Turk - Romen tivali, 31 ağustos gecesi Tcpebaşında ve- sunca ogrenılmış, evvelkı akşam saat len miktar kereste 9/ Ağustos/1937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
tenis müsabakaları, 14 ağustos pazar gü- da ziyafeti verilecektir. on altı buçu.~ta, emniyet ve gümrük i ıc 

,... ___.. ..,._,_.. _ •• _,,_ .kaçakçılık buroları memurları, tarif e- 15,30 da Manisa skan Müdürlüğünde her köyün ayrı ayrı ihale edilnıe 

Şehir işleri: 
PoliBltJ : dilen yer civarında tertibat almışlar _ için açık eksiltme ile münakasaları yapılacaktır. 

dır. Bu aralık, bazı şüpheli kimselerin 2 - İstekliler yukarıda yazılı bedeller üzerinden 7o 7,5 nisbetinde teminat al<· 

Yerli mallar sergi.si 27,000 lira ihtilh etraflarına bakınarak bu mahzene ge- çası ve kanunen kabul edilen teminat mektuplarım vezneye teslim etnıe-
Marmara Türk Maden Şirketi ortak - ,lip girdikleri görülmüş, biraz sonra da, ğe mecburdurlar. Dokuzuncu Yerli Mallar sergisi öbür 

gün Başvekil İnönü tarafından merasim
le açılacak, İktisat, Hariciye, Dahiliye ve 
İnhisarlar VekiJleri de merasimde bulu-

!arından Şakirle vekili avukat Orhan ;memurlar, mahzeni basmışlardır. Mah 3 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni tarifata göre vesaikinin komisyona ibrs:& 
Mithat dün polise müracaat ederek şir- ,zende, esrarı içiren Moruk Halidle be- ve 2490 sayılı kanun ahklmına riayet etmeleri ilan olunur. 

nacaklardır. 

Dün ıtlaf edilen kediler 

ketin müdürü İndrih Kotletin şirkete ait ,raber dokuz kişi daha, ellerinde esrar 
paradan 27,000 lira ihtilas ettiğini iddia ,içmeğe mahsus, Hindistan cevizinden 
etmişlerdir. Bu iddia üzerine şirket mü- mamul ve gümüşlü bir nargile ile cür
dürü polise celbedilmiş ve nezaret altına .mü meşhud halinde yakalanmışlardır. 

Şehirde serseri kedilerin toplanma alınmış, tahkikata başlanmıştır. ,Yapılan araştırmada 250 gram kadar 
ve imhasına devam edılın~ktedır. Dün İki ki~i bir adamı yaraladılar esrar, tönbeki, Moruk Halidin üze • 
~ yc:rıiden h_irnayei .. hayvanat ce~~~- Küçükpazarda Hacıkadın mahalle _ ,rinde de kasatura. ş~klinde bir bıçak 
tın~, ~h.a edılmek _uzere 476 kedı gon sinde 6 numaralı evde oturan Siirtli b~lunmuştur. Halıdın, burada, epey -
derılmişti:. Bu kedıler, şu mıntakalar- Hamza oğlu Muharrem Kepekçi Sinan d~r, ~e~:r ~~~usu ı.o ku~uş~ ~srar nar.: 
dan şu mık~:ı~_rda toplanmıştır:. .. sokağından geçerken sebzeci Bekirle gıl~sı ı~ırttıgı .t:sbıt edıln:ıı~tır .. Kendı 

Ticaret ve Zahire Borsası İntihabatı 
İntihap heyetinden : 

Ticaret ve Zahire Borsası Heyeti ldareıinin yeniden intihabatı 
26 temmuz 937 tarihine müadif Pazartesi günü ıaat on birden orl 
üçe kadar icra edileceğinden hakkı intihabı haiz olanların Bor•• 
İdare Heyeti aalonuna gelerek reylerini istimal etmeleri ilin olu ' 
nur. 

Arnavutkoyunden 55. Kadıkoyun - g rson Şehap üzerine hücum etmişler tabırlermce ccılalanmakı> ıçın, bır kilo 
den 80, ~e.rikö)_?n?en 48, Beşi.k~~ş~an u:tura ile yaralamışlardır. Yaralı Cer~ da toz şekeri ge~irdikleri de anlaşıl -
ıos, Mecıd~y: koyunden 6, Emınonun- rahpaşa hastanesine kaldırılmış, suçlu- mışt~r. Bu şekerı,. esrarkeşler, . esrarı Nafıa Vekaletinden : 
den 171, Şışhden 10. lar yakalanarak tahkikatn bnşlanmıs _ çektıkten sonra yıyerek zevklenni art- t 
. Beyoğlu kaz~sı mıntaka~ı ~ahilind~ tır. --:-: ~ • · r r",. ! tı~ak için beraberlerinde getirmiş - 1 - Eksiltmeye konulan iş: Çarşanba ovasında Hamzalı ve civarında :rnevcıı 

şırndıye kadar ) akalanan ve ımha edı Bir eroıoci yakalandı lerdır. bataklıkJann kurutulması ve Aptal ırmağı tebdili mecra ameliyatı. 
len kediJe:i~ sayısı da 1087 dir. Sabıkalı eroin kaçakçı ve satıcıla • Burada yakalanan esrarkeşler şun ~ Keşif bedeli 114121 lira 85 kuruştur. ·~ 

Mecıdıye çöplügU yandı rından Galip oğlu Üsküdarlı Topuz İb- lardır: 2 - Eksiltme: 12/8/937 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de ~afı. 
Dün saat on ..J" d" k k a· rahim Kadıköyünde sokakta b'r' · Ali oğlu Moruk Halid, Ali oğlu Sa- Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 

11 

.ı.ıor u ır ye ı geçe, , , , ı ısıne dk Al' wl Ah Al' w .• 
Mecidiye köyünde, Ermeni Katolik me eroin satarken yakalanmış, üzeri ara - r~' 1 ~ 0~ u M~et, ~~lu ~dıger Ha- sulile yapılacaktır. 1 
zarlığı arkasında, Celal oğlu Kamil \'e nınca üç pakt:~ eroin bulunmuştur. / t' AAı og~u •

1 
e ;et,l' lı ogl~ Mus • 3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri gc~;, 

Kazımın mal sahibi olduğu dutluk \'e Bir arabanın hayvanlan ürktü a i ~o~ı og u .t;;' l~a oglu Ka • ~artnamesi, fenni şartname ve projeyi 5 lira 71 kuruş bedel mukabilinde su 
domates tarlasının alt tarafında bele • arabacı yaralandı ' ra E anı, k ~sa~ og ~t ayrı. v~ Raşit. Umum Müdürlüğünden alabilirler. r• 
diye tarafından dökulen çöpler tutuş- Tavukpazarı arabacılarından Os • 

1 
lmsrar edş ert henfab_ı tat nesdı~ıfn .. Ali oğ- 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6956 lira 10 kuruşluk teminat. ".:e 

t · 'tt'k t ·· tt·-· .. d.. ...1 d A k u 0 ası 8 u a ır esa u tur 50 b' l' 1 k N f' S 1 · ti dı1ri" muş. a eşm gı ı çe C\ cssu e ıgı go • man, un og e en sonra, n ara cad- E k 1 h kk d k' t hk'k · mesi ve ın ıra ı a ıa u iş erıni teahhüt edip muvaffakiyetle bi r ":le' 
-ı ·· ı- d . d s· k . d w _ srar eş er a ın a ı a ı ata em V it' ru muş ur. esm en ır ecıye ogru, kullandıgı . t k k 

1 
k b'' d ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia e 

n h l 'tf · h b .1 . "k ba d . . nıve aça çı ı urosu evam etmek-er a ı aıyeye a er verı mış, yu ara sının yanın a ınerken hır - t du. ,7 A 1. B . . tinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi. . ... e 
B -1 1· 1 b 1 . f . 

1 
. d b' be . - k" 1 1 c ır. ıarın, s ıye eşıncı ceza mah- t elı" eyog u ve s an u ıt aıve crı yan -, en ıre ygır ur up par amış, beygi- k . .1 kl d' steklilerin teklif mektuplarını ikinci ,maddede yazılı saatten bir saat ev\' t"I .,, . ·ı . ı t . ceı·ıı K. . d ·a O a· . l . 1 emesınc verı ece er ır. pos .. ~·n yerme gı mış er. a eşı, a a a- r.n yanın a gı en sman ızgın erı çe- kadar sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

zımın tarlalarındaki kuru otlara da si.

1 

kerek hayvanı durdurmak istemiştir. D h· •• d d•.... . da olan gecikmeler kabul edilmez. ..4276> ~ 
rayet etmiş, burada da ;oo metre u - Osman buna muvaffak olamamış, bir arp aneye gon er 1gım1z _._.- , 
z~nluğunda. ve 70 me1re genişliğinde müddet bcygiı'in yanın?.a.. koştuktan paranın kalp para olduğu Devlet Demiryolları 9 uncu işletme direkt·· lüg"' ündel'i 
bır snhadakı otlar yandıktan sonra, sonra, Orhanbey hanı onunde, beygir l ld .. or . .. tarı sı 
yangın saat 15 i 42 geçe söndürülmü _ arabacıya çarpmış ve zavallı adam id- an aşı 1 l - 1stanbulda~ ~er gu~ _saat 13 de kalkmakta ol.an .. 30 No.11 Banlıyo Jca 11ri• 

tu"r ş d tl k ld ı .. · 
1 
ş Tesadüfen elimize virmi paı·,"'lık Temmuz 1937 tarıhınden ıtıbaren yalnız Cumartcsı gunleri saat 13,15 de ta 

. e e a ırım arın uzerıne yuvar an - J n d'l k . 
Çöpler·n 1 t t t • h ·· k t B d .. ·· ı· · d o bir kalp para geçtig~ini ve bunu darp • e ı ece tır. (4575) M' ı nası u uş ugu enuz at- mış ır. u uşuş ne ıcesın e sınan 8.;Bı;-

iyetıe anlaşılamamıştır. bayılmış, sıhhi imdat otomobilile has _ haneye gönderdiğimizi yazmıştık. 2 - 1 No.lı Semplon sür'at katarı bundan sonra Kabakcadan itibaren > 

Kısıkhda yanmn taneye kaldırılmıştır. Dar~hane. m?d~rlüğü bu kalp parayı daki itinereri takib edecektir. İstanbula vanş saati eskisi gibi 7,25 tir. 

K kı d Ü 
".. Az!!ln beygir biraz aşag~ ıda halk ta- tahhl ettırmıştır. Darphane müdüıii Kabakça varış 5, 34 Kalkış 5,38 

ısı ı a çpınar mevkımde Nezire 0 
' · • • K ç k 

ait kireç ocağında yakılan ateşten bir kı- rafından önlenerek durdurulmuş, ye _ Fuat bu hususta demıştır kı: Y. ·ıek __ mecc > • 6,55 
ni bir hadisenin daha vukuunun önü _ - Şimdiye kadar nikel yirmi para - eşı oy > • 7,01 

vılcım sıçn vuş, biraz ileridekı kuru ça- l kJ k 1 1 d-f 
, . ~ 
-~ 

ne geçilmiştir. ı arın a p arına tesa u edilmemiŞti. 
lılan tutuş '"' muştur. Bu çalılardan 800 Ik d 
demet kadarı yanmış, ateş, çalılardan, Bir vapur bir mavnayı batırdı Buna i evvel .~i_z .lesa üf etmiş. olu • 
yakında bulunan Ankara hattına ait bir Hasan kaptanın idare ettiği Anadolu Y_o~unuz. Verdıgınız parayı tahh! et -

vapuru Kuru"esme önünde kömür y"kl'' tırdık, kalay ve kurşundan mahlut ol-
telgraf direğine de sirayet ctmış, direk te ~ :ı: u u d w .. d .. k B k ı İ 
kamilen yanmıştır. Muhabere bir müd • olarak euran Hnlille Hüscyinc ait mav- u~n~ gor u · u .a P paradır. da. 

na ... ·a "arpmıc: ve mavnayı batırmıı:tır. in- remız ıcap eden tahkıkat ve takibatı 
det sektC'ye uğramıştır. .J ~ ~ ~ t k 

sanca zayiat yoktur. yap ıraca tır. 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 1sr pıır 
25/7/1937 Pazar günü Deniz yarışları münasebetile saat 19.30 a kadar va pıı'' 

Moda iskelesine gidiş ve dönüşte uğramıyacaklar ve bu iskele yerine Ada '~:esi'' 
ları kadıköy ve Anadolu vapurları da Kalamış iskelesine uğrı) 
lardır. ( 4524) 
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Merzif onda su derdi 
yakında hallediliyor 

Merzifon (Hususi) - Bir çok yerlerde' ,......,.......-.,...,.-
olduğu gibi burada da hararetli bir imar 
"faaliyeti yol alınıştır. Her gün bir çok 1 
'binanın bittiği ve bir çok yenisinin inşa
mna başlandığı görülmektedir. Şehrin 

bir çok yerlerine bir çok kübik ev yapıl
ınıştır. Bunlar, manzarayı haylı değiş

ltirmiştir. Çarşının en güzel bir yerine 
tnıodern ve bütün konförü haiz bir otel 
l~apılmıştır. Bu otelin altında da gene çok 
·'IÜzel bir kırathane vardır. 

Belediye de çarşıyı epey düzelttikten 
sonra, bütün kahvelerin önlerindeki kal
aırımlarm betonarme yapılmasını mec
nıuri kılmıştır. Önleri beton olmıyan kah
':Velerin dışarısına sandalye atılarak otu
tulamıyacaktır. 

Su derdine de çare bulunmuştur. Çe -
t>eldere ve Sultan Mehmet adındaki iki . . la d biri 
9Uyun fenni bir §ekilde kasabaya getl- Merzitonda yenı yapılan bına r an. 
tilebilmesi için 87 bin lira gideceği yapı- den 15 bin lira ayırmış, belediyeler ban
lan kaşifle anlafllmış, belediye, bü~- kasından da 70 bin lira istikraz edilerek -· ·----r-... • bu i§i yoluna konmasına karar vermiştir. 
HaJıJılJrlde Yalnız, elektrik derdine daha çare bu-
u. l IT. lunamamı.ştır. Evvelce hususi bir muka-
nl%I ag n.UrUmU vele ile alınan imtiyazı Nafıa Vekaleti 

tanımamış, bir Amme işi olan elektrik işi
ni belediyenin veya anonim bir şirketin 
yapabileceğini bildirmiştir. Gerek bele
diye, gerek fabrika sahipleri uğraşmakta, 
fakat, henüz bir netice alamamış bulun
maktadırlar. 

Adapazarı hapisanesinden 
kaçan mahkOmlar aranayorlar 
İzmit (Hususi) - Adapazarı hapisane

sinden kaçan mahkumlar şiddetle aran
maktadır. Bunların takibi için çıkan müf. 
rezeler kaçakların izi üzerinde bulun -
maktadırlar. İçlerinden Kel Ali Aslan is
mindeki şerir yakalanmıştır. 

lf•kkdri (Husust) - Burada ilk defa 
. olarak Kızılay Kurumu kurulmuştur. Ya-

' pılan lnUbap neticesinde ba§kanlığa: Tokatın Dövmetepe nahiyesinin Zazara 
Sağlık ve Sosyal yardım direktörü Habip köyünden iki saat mesafedeki Kanlıdere 
Poyraz, 2 inci başkanlığa Emniyet i§yan içinde Ahmet oğlu Cuma isminde 30 ya
İrfan Taş, Katipliğe: Sıhhat memuru İb- şında bir delikanlının cesedi bulunmuş
rahim Kocabaş, muhasipliğe: Maliye vez- tur. Cesedin elleri Jple arkasına bağlan
Jledarı Hamdi Erdoğan, azalığa da; tüccar .mıştır. Delikanlının boğularak öldüğü 
Hasan Artuş seçilmişlerdir. Kurum faali- anlaşılınıştır. Cinayette kadın parmağı 
Jete başlallllitır. Resim idare heyetini olduğu söylenmektedir. Katiller yaka -

Tokatta bir cinayet 

IÖstermektedir. lanmıştır. ................................................................ 
KÜÇÜK MEMLEKET HA8ERLERI =::-

İpsalada bir ılnema acıldı Adapuannda şehir telefonu 
İpsala CHusus1) - Kazamızda bir sinema 1 Adapazarı (Huausl) - Burarta aboneman 

&çunıış ve haftada iki gece halita 171 mm- usulü telefon tealsatı yapılması l!Jln Nafıa 
ler gösterllmeğe baflallDllfbr. Vetlletl allltadarlara emir vermı.,Ur. 

.kütabyada bir hamam &amir eWrDIJor Blpda dilenci holluh 

~B.ON POST.& 

Muşta · petrol ve 
demir madeni var 

İzmiri en modern turist 
şehrimiz yapmak için 
12 milyon harcanacak 

Muş (Hususi) - Geliguzan nahiyesin- (BC1§ta.rafı ı inci mvfada) 
de gayet zengin demir madenleri vardır. Bergama, Selçuk, Kuşadası, Karşıya-

mirin muhtelif yerlerinde parklar yapı
lacak. şehrin ağaçsız bir köşesi kalmı

yacaktır. Bostanlıdan İncirialtına kadar o 
lan kavis üzerinde elektrikli tramvay te
sisatı yapılacak, bu suretle şehir iki misli 
gen~iyecektir. Akdeniz şehirlerinin en 
geniş ve muh~ Kordon boyuna sahip 
olan İzmirde, Konaktan 1nciraltına ka
dar sahada bir rıhtım meydana getirtile
cektir. Bostanlar civarında iki kilomet
relik bir sahada bir plaj meydana getiri
lecektir. 

Hatta bu madenlerde fazla mikdarda al- ka, Yamanalr ve Kozakta turist otelleri 
tın damarlan da bulunduğu söylenmek- inşa edilecektir. 
tedir. Fakat bu henüz kat'iyyeti fenniye Pr . . "cap ettirdiği masraf yedi bu
ile sabit değildir. Geliguzanda umum! . uk ~nın ı liradır. Projeyi Dahiliye Ve
harpten evvel halk bütün çüt ve zirAat ·~~1 t• dyonb. komısy· on tetkik ve tasdik 

. . . "b. 1 - e ın e ır 
aletlerı ıl: balta, ~ardve ·saıırtet'klgı ı. e- etmi§tir. Bu proje Başvekilettedir. Bir 
vazımını ıptid~i şekille e ı~ e ı erı <>- firma parası on bet senede ödenmek üze
caklardan temın ederler, ihtıyaçlanndan b 11 bir b k senede tamamla
fazla olarak istihsal ettikleri demirleri re v u ~oh~ t tm u~edi Teklif tetkik 
de çubuk halinde şehre getirip satP.r· maedigıl" a u e e r. 

ıyor. 

!ardı. lir · f · · 
İki kilometre murabbaı kadar bir sa- Yedi buçuk milyon.. ~ın ıt ası ıç~ 

h ·şgal ede b demir madenlerinde ~ehir halkına bazı tabu külfetler tahmıl 
c::~/ tetkikat n ya;ılmamıştır. Maden ta- edilmektedir. Yol mük71leliyet~ne iki lira 
h · t•t- ·· b" kaç mu"'hcn ve bütün vesaiti naklıyeye bırer kuruş arrı ens ı usune mensup ır - . . • _ 
d . ı d b g 1 · halk Geli ilave edilecektır. Ayrıca vılayet butçe-ıs geçen er e uraya e mış, • . 
guzanda tetkikat yapılacağını sanarak sınden bu suretle her sene 7o,ooo lira ay- yıktırılacak, geniş yollar açılacaktır. 
sevinmişlerse de mühendisler birkaç sa- rılacaktır. Bu iki projenin istilzam ettiği 12,500,000 
at kaldıktan sonra avdet etmişlerdir. 2 - Şehir yollan için belediyenin ha- liralık masraf hükfunetimizin yardımı 
Bulanık kazasının Niftik köyünde de zırladığı proje beş milyon lira masrafı ve bilhassa vadeli ve faizsiz istikraz me

zengin bir petrol madeni vardır. Bu civar istilzam etmektedir. Bu para hüktlmetin seleleri halledildikten sonra tahakkuk 
halkı petrol ihtiyaçlarını bu maden sa- yardımile te~ edilecek!ir. edecektir. Bynca hükfunetimiz İzmir 
basındaki kuyucuklardan aldıkları mayii Şehrin çehresini değiştirmek için İz- limanını da modem bir hale getirecektir. 

İnciraltı mevkiinde modern bir otel ve 
plaj, Kadife kalesinde büyük bir şehir 
oteli meydana getirilecek, tarihi İzmir 
şehri bütün ihtişamile meydana çıkarı

lacaktır. Denizden gelen havanın cereya
nına mani olan binalar istimlak: edilerek 

kullanmak suretile karşılamaktadırlar. " - ............,.. •" " ---......, 

~~;ı~~:ı:ı~:~::nı;:;:~:~ta·~~: "Japonya asla yenilmiyecek ! ,, 
saftır. 

Doğanşehirde 
Tütün ekimi 
Artıyor 

' (Baş ta.rafı 1 inci sayfada) ı - cŞurası iyice bilinmeli, söylenmeli, 
verdi, bu sahada çıkan yazıların sonun- tekrar edilmelidir ki, bugünkü Japon or
cusu hayatının mühim bir kısmını Ja- dusu Ruslardan Por Artürü alan, Çarın 
ponyada geçirmiş, ve en güzel eserine de mareşalı Kouropatkin ile Linievich'i ye
mevzu olarak Japonyayı alınış olan nen Japon ordusundan on defa daha kuv
Claude Farrere'indir. vetlidir. 1937 nin Japon donanmasına ge

Doğanşehir (Hususi) - Doğanşehir, 

Akçadağ .kazası

na bağlı, Malatya • 
Fevzipaşa hattı ü
zerinde, 110 evli ve 
sekiz yüzden fazla 
nüfuslu güzel, şi
tin bir nahiye 
rnerkezidir. Suyu 
ve havası iyidir . 
:Yirmi iki parça 
köyile beraber nü
fusu 14072 kişidir. 

Bu köylerden altı- Doğan.şehir nahiye 
sında me::.tep var- müdürü Mustafa 
dır. Bunlarda okuyan talebe yekiınu da 
400 kadardır. 

Bura ziraatinin en belli başlı maddesi 
arpa ve buğdaydır. Ayrıca tütün de ye
tiştirilmektedir. Geçen sene 200,000 kilo 
olan tütün istihsalitı bu sene 300,000 ki
loya yükselmiştir. 

Her türlü sebze ve rneyva da yetişti
rilmektedir. Hele armudu pek meşhur 

ve mebzuldür. İki kilosu bir kuruşs sa
tılan bu nefis armudlar, bilhassa Adana 

c1937 nin Japonyas1> başlığını taşıyan lince: Hem Amerika donanmasını. hem 
bu yazı: de İngiliz donanmasını ezebilir kanaatin· 

- Küçücük bir adaya sığışan 100 mil- deyim. Unutmayınız ki Amerika donan
yonlık bir millet genişlemeye muhtaçtır masının yansı Okyanusta, Panama ka
ve ihtiyacı bulunan toprağı mutlaka ala- nalının öte tarafında kalacak, İngiliz fi
caktır, cümleleri ile hulasa edilebilir. losunun en iyi cüzütamları ise Manş de-
.Taponyanın bu azmine mümanaat eden nizinden aynlınaya asla cesaret edemi

olınayacak mı? Claude Farrere'in fikrin- yecektir. 
ce bu şüphelidir, mümanaat eden de olsa Japonyanın ana vatan filosu ise tama· 
Japonya önüne çıkacak haili yıkıp geçe- men bu noktaya toplanacak, müdafaaya 
cektir. ve taarruza kadir bir kül halinde saldıra-

Hem de nasıl! caktır ve yenecektir. Bundan hiç şüphe 
Tanınmış bir muharrir olduğu kadar etmeyiniz. 

tanınmış bir deniz zabiti olan Claude 
Farrere'in yazısından birkaç satırı aynen 
nakledelim: 

* Japonya §imdiye kadar asla yenilme-
miştir. Bundan sonra da yenilmiyecektir.> 

• 
Sıcaklar 
Şiddetlendi 

(Ba§ tarafı J inci ıahifede) 
hararet, etrafı bunaltan bir hava kesa
feti ile insanları kasıp kavuruyor. Hatta 
bazı yerlere büyük yağmurlar da düştü
ğü halde hava serinlemediği gibi bilakis 
ağırlık herkesi ezecek hale gelmektedir. 

\ Amasgada 
fJ'ulama işi 

Amaaya <Husus1> - Botaztöyden IUba • 
ren altı bin dönümllik araziyi ihtiva eden 
karşılıklı baR ve bahçelerin sulama işierlnl 
belediye üzerine almıştır. Badema bağ sa -
bipleri arasında su ta vgalanna meydan ltal
ınıyacağı sanılmaktadır. , r 
Bir Doktorun 

Kütahya CHusual> - Küçük Ç&?'Ş1da bulu- Biga (Huaual> - Burada dilenci çoktur. 
ilan küçüt hamamın, fit Türk c.cıerl olmaaı Bunların çotu tadın ve çoeuttur. Tekdir e- Bağcılık merakı da seneden seneye art-
ltıbarııe, tamlrine karar verilmlf 111 1fe dllaeler bile aadata almadao aynllll8.yan bu maktadır. 

taraflarından çekilmektedir. 

Rusya ovalarmda1 Romanyada da bü· 
ifilk sıcaklar, fırtına halinde rüzgArlar, 
yağmurlar ve hatta dolular vardır. Ha
raret oralarda da yükselmiştir. Bu taraf
larda da Tuna vadisinin muhtelif yerle
rinde hararetin gölgede 35 dereceye ka
dar çıktığı yerler vardır. Bize nisbetle 
serince olan bu sahalarda hararetin böy
le yükselıniş bulunması, bizim şu sıra

larda daha sıcak günler göreceğimize a
lamet sayılabilir. 

Günlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) batlanmışbr. yadlglrlar, sadakaya muhtaç §eyler dı>ğlldlr. 
Şarkışla Çoe1lk Esirgeme Kanmnuum Çünkü muhtaçlara belediye pekAlA yardım 

:f&l'dımlan etmekte ve nfifwı bll§ına 20 kllo un vcrmek-
Şarkışla (Husus1> - Çocuk E.ın'geme Ku- tedir. 

lıunu büyüt bir faaliyet göstermektedir. Ku- Kapılarda gezenler bu işin klrcısıdırlar. 
~tunun bll§kanı hütUmet doktoru Remzl Ko- Bazılannın faizde paralan blle ol1uğu söy
C&kller bu yıl içinde ilk okulda o'lcuyan kim- lenmektedlr. 

Nahiye müdürü Mustafa, nahiyenin ve 
köylerin imar ve ihyası için azami gay
retle çalışmaktadır. Vazifede gösterdiği 
ciddiyet ve hüsnü muameleden bütün 
halk son derece memnundur. 

lesiz ve fakir talebelerden 45 tanesine elbl- Esklşehlrde biçki serKisi 
le, ayakkabı verllmesinl temin etmlftlr. '1 Eskişehir (Hususi) - Bayan Hasııa Gün- Dörtyol istasyon şosesi 
Çocuğa da aynca ayakkabı temln edilmiştir. sür, Halkevl salonunda bir biçki ve dikiş . 
ltızııay Kurumu da bu işe yarCiım etmekte- sergisl açml§tır. Sergi, zlyaretçller tarafın- Dörtyol (Hususi) - Istasyon]a şehir 
41r. dan takdirle ltar!ılanmaktadır. Bilhassa, va- arasındaki üç kilometrelik yol yapılalı 

Tarsusta 7eşD pamak karda micadelesl linin eşi Bayan Uçokun sergide teşhir c:dllen henüz bir sene olduğu halde berbad bir 
Tarsus (HQSU81) - Bilhassa fazla rütu- elle yapılnııı oyalı masa örtüleri ayrıca dik- . . y l .. . 

betu ve ırmata pek yakın olan köylerde yeni kat Ye takdirleri celbetmektedlr. Ba Ü- hale gelmıştır. o un muteahhıde tek
etllen pamuk tldanlanna arız olan 1ef11 pa- çotun bir senede vücuda getlrdlfi buy: ör- rar tamir ve tanzim ettirileceği söylen
lllut kurdu mlc:adelealne bqlaDDUfbr. Bu ttınün antllta mahiyetinde oldufu söylen- mektedir. 
lllficadele için geretU zehlrll llAçlar ft 1 tane mektedlr. 
P6lvertzetörıtl traktör gelmla, mücadeleye Yeni Yoqad nlial işe ~ 

· devam edllmetıedlr. Yozgad <Hususi> - Yozgad valwtine ta-
l>eaıdı 't'il1Je& ~ takdir eılildl J1n edilen Çanakkale Yali veklll .\bdullah Bir sene evvel ihale edilen Niksar • 
Denızıı (Humd> - B1r aydanberi YllAyet Fent buraya gelml§tlr. Yeni valiyi, halk, Reşadiye arasında' ve Kelkit çayı üzerin-

lllektupçulutu Yetlletlnde bulunan hususl Yerk~ istasyonundan merasimle t9.l'§lla- . ~ 
llluhaaebe mtlc:Ulrii Hüseyin Avni iyi başan- llll§tır. o gece de HalkeYind nl ll _ .deki 38 metre açıklıgında ayaksız beton 
lan dolır.yıalle Ylllyet tarafından 

1

takdlr edil- reflne bir balo ve~llml§, çok :iı!!ceu~·e :. arme köprünün inşaatı ikmal edilmiş ve 

Kelkit köprosu tamamlandı 

lll1ttlr. teli geçmiştir. açılına töreni yapılmıştır. -

- İnsanın evde rahat ve 
huzuru vıs:.ın kafi Hasan Bey. 

. . . Bilmiyorum, sen de be
nim gibi k.armla kavga edip... 

.. . İkide birde danlır mı
llDT . 

Hasan Bey - Hayır, biz sa
de arama barışırız!. 

O taraflarda hüküm süren hava şart
larına göre kendimizi burada daha talihli 
telakki etmemiz icap ediyor, demektir. 

Ne yapalım, üzümler pişecek, incirler 
kuruyacak ve harmanlar kalkacak... Sa
bır! 

Aşısız esnaf tan 
Alışveriş elmelı 
menolunacalı 

(BD.§tarafı 1 inci ıayfada) 
bundan sonra tifoya karşı yapılacak mil
cadelenin yeni esaslan kararlaştırılacak
tır. Dün, Asım ve vekalet liboratuvar şe
fi şehrin muhtelif semtlerinde gezerek 
tetkikat yapmışlardır. 

ilk yaş ilzüm Dün 
/ngillerege sevkedildl 

(BD.§tarafı 1 inci sayfada) 
Vapur kaptanı bir nutuk söyledi. Kap

tan, İzmirin adeti veçhile, şampanya şi
şesini vurduktan sonra mahsulün bere
ketli olmasını temenni etmiş ve Türki-

Denize girmeli kimler 
Caiz değildir? 

ı - Kalb hastalığı olanlar, kalblerlnde 
hastalık olanlar veyahut kalbten çıkan 
büyük (avurt) damannda hastalık olan
ların denize girmeleri. ve denizde yüzmek 
ve atlamak gibi eforlar yapmalan asil 
caiz değlldir. 

2 - Akclyerlerlnde açık veremi bulu -
nanlar veyahut faal lrtlşahı dereni (a
tefll vaziyet) !razı gösterenlere de 
deniz yaaattır. zayıt da ol
sa verem lrazı gösterenlere deniz ve 
deniz yakınındaki yerler derecel hara
retin yükselmesine .ebeblyet verir. Bu 
gibiler için denizden mak9a dal aanator 
yumlan lAzımdır. 

3 - Böbrek ha.l&alılı olanlara da denls ' 
banyoları yapmak cabı değildir. Böbrek
lerin lbtttanına hastalıtın artmasına se
bebiyet verir. Bu glbllerin daha ziyade 
kaplıcalara gitmeleri ve ılık sıcak ban
yolar yapmalan daha muvafıktır. Meaa
ne ve prostat hastalıklarına da deniz fe
na gellr. 

4 - Karaclter hastalığı olanlar ve ka
raciğer yollannda ve safra teaelerlnde 
ta§ bulunanlara deniz banyosu asıt. cabı 
değlldlr. 

5 - Kulaklannda akıntı ve müzmin 
iltihap bulunanlara deniz banyosu mem. 
nudur. 

6 - Müzmin bronşıt ve amflzemll <ci
ğer şlşklnllğl) olanların da denize glr -
meler! caiz değlldlr. 

7 - Had romatizma ve mafsal iltihabı 
arazı gösterenlerin de denlz banyoları 
yapmaları tıbben aslA tecviz edilemez. 

yenin refahını dilemiştir. 1--c-·>_B_•_n_o_Uan __ k.ıp--.. -k-•a_y_mıa,--Jall--•-1• 
Vapurda, ayrıca, bir ziyafet ta veril- ltlr albüme JaPlllll'IP ko9elııl7n ,. ....... 

mi~, samimi hasbıhaller yapılın11tır. A- lakm&a ......... '9 Mllu 1tlr doktor 
fustosta daha altı parti leYkedilecektir • .__. __ .., __ •'_·_-._,_ .. _1c_ı_Mllı_. ____ ~ 



• Sayfa 

A 

Otel sahibini vuran Adem 
Baba tevkif edildi 

Bir kaç gün evvel Sirkecide bir a· ı 
lacak yüzünden Bahrisefid oteli sahip

lerinden Reşadı yaralıyan ve kendisi 

de polis memuru Cevadın ku.rşunile 

ayağından yaralanan Adem baba Cer

rahpaşa hastanesine kaldınlnuştı. A • 
de?l babanın yarası hafütir. Kendisi 

görülen lüzum üzerine tevkil olun -

muş ve tevkifhane hastanesine sevke

dilm.iştir. Diğer taraftan Reşadm yara

lan çok ağırdır. Hayatından endişe e· 
dilmektedir. 

Bu cinayetin tahkikatile .f üncü sor· 

gu hlikimliği meşgul olmaktadır. Yaralanan otel sahibi Reşad 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir rüşvet davası Yaptıklartm bilen bir sarhoş 
. Dün! A~~iye t inci ceza mahkeme • Evvelltl akşam, Hasan oğlu K!zım 
sınd.e bır :,u~~·~~ ~avasına bakılmış, bir isminde biri sarhoi olmuş, nara atmış, 
nahıye mudurunun duruşması yapıl - bütün Sirkeoiyi altüst ettikten sonra, 
mışt1:. . . . devriye polisleri tarafından güçlükle 

Hadıse şudur: Bundan hır miıddet tutulabilmiştir. 
evv~l,. Yeniköy nahiye müdürü Sala - Nihayet Kazun polis Fevzi ve Beh
hattının, Ahmet Nusret isminde biri • lül tarafından zorla merkeze götürüle
~~n .ıs lira rüşvet istediği iddia e • miştir. Fakat merkezde sarhoşluğu büs 
dilınıştır. . . bütün artmış, polislere sövmüş ve Fev-

Ahmet ~~sretın ~eseleyi alAkadar zinin üstüne atılarak parmaklarını ı -
:n:ıak~~ar~. onceden ihbar etmesi üze- sırroıştır. Suçlu dün adliyeye getirile -. 
rıne, curmu meşhud yapılmış ve yapı· rek, cürmü m~ud müddeiumumisi 
l~~ .~ahltik.at neticesinde ~ahiye. mü - Hikmet Sonel tarafından sorguya çe -
duru tevkıf .oıu?a~ak, Asliye 1 ınci ce- kilm~tir. Sorgu esnasında suçunu ta-
zaya .~ev~edılmıştır. . . mamıle itiraf ederek, demiştir ki: 

Dunku celsede dınlenen şahıtler • - İçtim, adamakıllı da sarhoş oldum 
den, polis 2 inci şube komiserlerinden hani.. Fakat, sarhoşluğum kaçıncı ka -
Alişan hadiseyi şöyle anlatmıştır: dehten sonra başladı. Burasını kesti • 

- Ahmet Nusret meseleyi bize daha remiyeceğim .. Çünkü, o kadar çok iç -
evvelden haber vermişti. Hatta rüşvet tim ki, hesabını tutamadun. Sonra da 
olarak vereceği 5 tane 5 liralığı da, be- keyifle dışarı çıktını, bastını narayı .. 
r aberinde getirmişti. M~düri~ette bun- Polis Fevzinin elini ısırdığım da, doğ • 
ların numaralarını tesbıt ettik. Bun - rudur. Yalan söylemek istemem. 

aan sonra, ı inci şube müdür muavini Tokat a"'g r ce a d hkO 
Fahri ile birlikte Yeniköye gittik. Bu I z Sin a ma m 
sırada, Ahmet Nusret ve nahiye müdü· Olan lar 
rü de, bir otomobille geldiler. Az son _ Bir sene evvel Artuvanın Heday kö -
ra, Ahmet Nüsret, müdürden ayrılıp, yünden Mehmet oğlu Ahmedi öldüren 
gitti. Biz de yanına yaklaştık .. Merke- Mchmedin duruşması bitmiş, 12 sene 
ze davet ettik. Merkezs:le yaptığımız hapse ve 500 lira tazminata mahkum edil. 
araştırmada, numaralarını tesbit etti- miştir. Hasan baba köyünden Hasanı öl
ğiıniz 25 lirayı üstünde bulduk. Ken- düren, kardeşi Muharremi de yaralayan 
disine sorduk: Hüseyin oğlu Cemal de yedi sene, altı ay 

- Benim bu paradan haberim yok.. beş gün ağır hapse ve 300 lira tazminat 
Cebime bırakmış olacaklar! diyerek, vermeğe mahkum edilmiştir. 
parayı aldığını inkar etti. 

Dün dinlenen diğer şahitler de, ny. 
ni şeyleri anlattılar. Muhakeme gelmi· 
yen şahitlerin celbi için başka bir gü -
ne bırakıdı. Çünkü, bu davanın 25 şa

hidi vardı. Dün ise bunlardan ancak 
1 O nu gelebilmişti. 

Profesör operatör Bürhanettin geldi 
Avrupada bir tetkik seyahati yapan 

Profesör Operatör Bürhanettin Toker 
İstanbula dönmüş ve 'Tıp Fakültesinin 
Cerrahpaşa cerrahi seririyatındaki va. 
zifesine başlamıştır. 

Dün gelen ve satılan mah sül 
Dün piyasaya 18 vagon buğday, 5 

~agon arpa, 4 vagon yapağı gelmiştir. 
ihracat için beyaz Anadolu arpası a • 
ranmaktadır. Odesada muayene edil -
mek üzere 200 ton ve kilosu 62 kuruş

tan yapağı satılmıştır. 158 balya tiftik 
kilosu l 36 dan müşteri bulmuştur. 

Kuru deriler için hariçten talep faz
ladır. Fasulye stoku ise az kalmıştır. 
Kilosu t kuruş artmıştır. 

Geçen haftaya nazaran piyasada bi-
raz canlılık vardır. · 

CÖN .. LİSLERİ 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
Be§iktCl§ta Köyiçinde Bay Naciye: 
Aydınlı kız hikayesi bir hayal değil, 

bizzat şahit olduğum bir hakikattir. 
sözüme itimat edebilirsiniz. :Muhit var, 
avutma ihtimali eksik, sadakat hisleri
nin kuvveti bundan olacak, diyorsu
nuz, fikrinize iştirak edemiyeceğim. 

Fakat bir dakika için böyle olduğunu 
kabul edelim, netice değişir mi? 

* 1zmirde Bayan cC. C., ye: 
Bu gencin resmini bana gönderiniz, 

fotoğraf tahlilinde çok muvaffakiyet 
gösteren arkadaşımıza verelim, istişarf 
mahiyette fikrini almak faydasız ol-
maz. 

* Beyazıtta Ahmet Hilmiye: 

Tabiatin henüz keşfedilmemif pek 

çok kanunları vardır, çocuğun anne 
veya babasından hangisine hangı şe
rait içinde benzeyebileceği bu kanun· 
Iardan birinin hükümleri dahilinde o
lacak. Fakat o kanun nedir? Maalesef 
bilmiyorum. 

* Edirnede Bay K. B. ye: 

Bir erkeğe nikah yerine, şifahi ya
hut tahriri mukavele ile bağlı olan ka
dına zevce değil, hizmetçi derler. Bir 
metresin bile hiç olmazsa serbestlik 
gibi bir insanlık tarafı vardır, bu va
ziyette ben onu da görmüyorum. 

* Samsunda Bayan Şükrüyeye: 

Sizi fazla müşkülpesent görüyorum. 
Ben Samsunu yakından bilirim. Deni
zinin karşısında geçirdiğim Uç beş ay 
patıralarımın çok kıymetlillleri ara
sında saklıdır. Çocukluk etmeyiniz. 

TEYZE 

SON POSTA 

Doktorlu plajlar 
Yeni bir haber: 
Bilttin plajlarda birer doktor bulundu

rulmaktadır. Plajda hastalananlar bu 
çioktorlara gidip kendilerini muayene et
tire bilirler. 

* Pll jda hastalanan, doktora koşacak: 

- Doktor ateşim var, yanıyorum. 
Doktor soracak : 
- Esmere mi, sarışına mı? 
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C EDE~ÖVAii=:I 
Roman nasıl yazılır? 

San 'at eserlerinin yaratılış cephesini 
merak eden okuyucularla bir hasbıhal 

Yazan: Halid Fahri Ozanıoy 
Bir müddettir, yazmakta olduğum bfr 

romanın dağınık elemanlarını toplamak, 
sonra bunları kafamın içinde yeniden 
bir şekle sokmak için Boğaziçinde dola
şıp duruyorum. İşin bu tarafı yalnız ba-

sındaki harikuladelikleri bile kabul ede4 
bilir, beğenir ve güzel deriz. ,, 

D kto 
'k" c' h t di 1. k h t na aittir, fakat evvelce hatları çizilmiı o r ı ın ı as ayı n ıyece , as a 

bir erkektir: muayyen bir plana göre de yapılsa bu 
* 

Sonra şunu da hatırlamalı ki, asabt 
höcrelerde toplanan her duyunun tesir
leri sanata faydalıdır. Ancak, havasımız .. 
fa hariçten alınan tesirler, maddi hatıra• 
lar yerine, dimağ sadece bir teessürün 
izini muhafaza etmiş, yahut duyula rımJ• 
zın kavrayışı sür'atle mücerred bir şekle 
veya bir cteessüri fikir> haline intikal 
etmişse artık san'at imkanı kalamaz. 
Çünkü o zaman madde denen şey firal 
ederek yerine yalnız izini, gölgesini bıra• 
kır. Böyle bir sanat ancak sanatın gölgesi 

- Neniz var? 
- Birdenbire gönlüm bulandı. 
Doktor etrafa bakacak, plajda sırtüstü 

yatmış çirkin bir kadın gözüne ilişecek: 
- Bu kadını plajdan atın, bayın hasta

lanmasına sebep oldu. 

* 'Ü'çüncü hasta da bir kadındır: 
- Doktor, birdenbire sinirlerim bozul

du. İçimde sebepsiz bir üzüntü, bir kor
ku var. 

- Evli misinJz? 
- Evet! 
- Plfija kiminle geldiniz? 

- Tanıdıklardan birile .. 
- Erkek mi? 
- Evet! 
İiaç tavsiye edecek: 
- Kocanızın yüzünü, giyinişini gişeye 

tarif edin, geldiği zaman içeri sokmazlar. 
- İHiç? 
- Bundan iyi ilaç mı olur; sinirleriniz 

şimdi yatışır. 

* Kılıbık doktora, plaj doktorluğunu tek
lif ettikleri zaman yüreği oynadı: 

- Haftadan haftaya dayağa alışıktım 
amma, her akşama binerse tahammül 
edemem. 

* Mayolu hasta plaj doktoruna çıkacak: 
- Doktor. 
Doktor alışkınlıkla emredecek! 
- Soyununuz! 

* Piajlara yalnız doktor kiif mi? Ne olur 
birer de nikah memuru tayin etseler. 

1MSET 

Bayan Ruzvelt bir 
sinema . şirketi ile 

mukavele yaptı 
Amerikan Cumhurreisi Ruzveltin ka

rısı Bayan Ruzvelt çok çalı'1tandır. Be
yaz saraydaki bU .. 
tün resmi kabulle· 
ri idare ettiği, mi· 
safirler! ağırladı

ğı, cumhurreisinin 
kansı olmak itiba .. 
rile, her türlü me .. 
rasimde bulundu
ğu gibi, radyoda 
musahabeler ya. 
par, üniversiteler· 
de konferanslaı 

verir, gazetelerde Bayan Ru.ıveıı 

fıkralar, makaleler yazar. 
Bayan Ruzvelt şimdi de, Amerikanın 

meşhur film sanayicilerinden Goldvin 
ile kumpanyasının çıkaracağı bütün 
filmlerin reklamı için gazetelerde seri 
makaleler yazmak üzere bir mukavele 
imzalamıştır. 

Amerika Cumhurreisinln zevcesi bura
dan alacağı on binlerce doları, cemiyeti 
hayriyelere harcıyacak.tır. 

tetkik ve müşahedelerin bende uyandır-
dığı bazı fikirler, öyle sanıyorum ki sanat 
eserlerinin yaratılışı cephesini merak 
eden bir kısım okuyucularımı alakadar 
edecektir. İşte bunun için bu hafta bu 
mesele üzerinde durmak istiyorum. 

Mesela benim, romanım için, aradığım 
nedir? Tasavvur ettiğim bir vak'anın 

muhtelif safhalarile geçeceği muhit veya 
muhitlerde o vak'aya en uygun kıymet
leri araştırıp bulmağa çalışmaktır. Fa
kat bu kıymetler nisbidir. Benim için fi· 
lan veya falan teferruat olur da bir baş
kası için tamamilc başka cihetlerdir. Yal
nız şu var ki, en basit bir zabıta vak'a
smdan tutun da en muğlak bir ruh dava
sına kadar hiçbir hadise hiçbir müellif 
için ayni adeseden ayni şekilde görün
mez. Muhakkak ki şahsiyetimiz işe mü
dahale eder ve bu suretle ayn ayrı g5-
rüş ve duyuŞların yaratacağı neticeler 
ortaya çıkar. Hele bu neticeye gidilen 
yolda bütün fikirler, tahassüsler, bütün 
tasvirler ve tahkiyeler, ilkönce y~zan, 

sonra okuyan için en mantıki bir sistem
le sıralanır. Yeter ki bu potada bırbırine 
karıştırılan eczalar neticede bulanık bir 
renk almasınlar. Bulanırlarsa mesele ba
sittir.: Demek ki toplayan, yanlış cezalan 
birbirine karıştırmıştır. Bilhassa dalgın
dır, işinin üstünde değildir ve bakarken 
nereye bakacağını, mevzuu için nereye 
bakması lazım geldiğini iyice tayin ede
memiştir. El bir kere şişeleri araştırmak
ta yanılırsa bütün eserin bir infilik, yani 
bir iflfısla bitmesi de kaçınması imklnsız 
bir facia olur. Hasılı demek istediğim şu
dur: Herhangi bir mevzuda, başlangıçla 
sonu tayin etmek güç olmasa da aradaki 
mesafeyi ve o mesafede durulacak mer
haleleri, görülecek, seyredilecek levha
ları ve tetkik edilecek tiplt!ri hep muay
yen bir fikre yardımcı olacak §<?kilde en 
uiak bir dalgınlığa, bir ihmale kapılma· 
dan yapmak, oldukça yorucu ve zanno
lunduğundan fazla karışık bir işdir. Bun
dan ötesi, yaratan şahsiyetin bu dağınık 
cüzlerden bize fışkırtacagı hayat şulele-
rinin şu nisbet veya bu nisbette göz ka· 
maştırıcı olmasıdır. Onu da, görüşlerinin 
ve duyuşlarının artistik bir terkibi vü
cuda getirecektir. Bazan bir minare, bir 
selvi, bir apartıman köşesi, hatta bir düll
kan tabelası böyle artistik terkiblerin en 
mükemmelini ortaya koyabilir. Mesell, 
vaziyete göre, içi bo~ bir sigara tablasile 
ağzına kadar içilmiş sigaralarla dolu bir 
tablanın bile manası başkadır. Sigaralar 
hep dibine kadar içilmiş olabilirler: de
mek ki bunları içen kahraman, derin bfr 
düşünce veya iş içindedir. Bazan da, bi
rer nefes içilerek atılmışlardır: demek ki, 
bizim tiryaki sinirli, sabırsız, kabına sı~
maz bir haldedir. Ne bileyim, daha böy
le nice görünüşte basit hadiseler, bir de 
bakarsınız ki, en hayret verici gayrlşuur 
tahlillerine yol açıyor ve meselA kayadan 
.buluta ve bir yapraktan bir billOr kadeh 
parıltısına geçerken, hiç şüphesiz en bir-
birlerile imtizaç edemez sanılan şeyleri 
en mantıki mevzua kendi muhayyile ve 
hassasiyetimize göre bu dağınık eleman· 

olur. Halid Fahri Ozansoy 
- ) 

Avrupada okuyan bir 
gencimizin muvaff akiyeti 
Brüksel (Hususi) - Adliye Ve'kalet1 

hesabına buradaki 
üniversitenin hu
kuk fakültesinde 
tahsil etmekte of 
lan Faruk Mümta 
bu defaki 1mti4 
hanlarda ecne
bi talebe birincisi 
olarak sınıfını geç
miş ve profesör
leri tarafından 

takdir ve tebriklere mazhar olmuştur. 

Sokaklar sulanacak 
Şehrin sulanması için mevcut vesa

it kafi gelmemektedir. Belediye şeh • 
rin sulanmasını temin maksadile otuı 
tane su arabası yaptıracaktır. Bu ara • 
balar yapıldıktan sonra mevcut kaza • ı 
.lara yolların sulanması için dağıtıla • 
caktır. Sokakların sulanma mevsiminlı1 
ortasında bulunduğumuzdan arabalaf 
bir an evvel imal olunacaktır. 

Pişmiş kelleler teşhir edllmiyecek 
Pişmiş veya pişmemiş başların ca• 

mekan içinde ve dışında veya çengel ır , 

de hariçten görülebilecek surette asıc. 

1ı bulundurulmaları yasak edilmiştir, 
- ---· • • • • • •• • 1 . ................. .... . -~ 

• 

ları toplayabilmeınizdir. İyi veya fena 
avcılığıınızı da okuyan ve tenk.id eden 
kararlaştırır. Fakat muhakkak olan, ben
ce sanat eserlerinin muvaffakiyet aırrı, 

her şeyden evvel, o eseri vücuda getire
nin bu hakikati kavramasındadır. Nite
kim yazıda rengi ve üslubu da ancak bu 
hazırlık devrindeki şaşmaz zeldl tayjn Sağda - Açık mavi krep birmaıı " 
edebilecektir. dan sade bir rop. Önündeki kup kalÇlV° 
Şu da var ki, insan, ne bir madde ato- lara doğru bir jile şeklinde iniyor. "'iBJ 

mu, ne de bir fikir atomu yaratabilir. kası, kol kapakları beyaz bir:mandall • 
O halde bütiln hayal mahsulü dediğimiz dır. . 
edebiyat bile, mtisbet edebiyat ve bizzat Solda - Beyaz keten borlero, ete}{• 

ilim gibi, tamamile hakikat üsttine isti- Beyaz benekli laciver t ipekliden b: 
nat eder: fakat bu defa her türlü tama- Etek aşağıya kadar düğmeli. BlU' 1 mı tamamına benzerlik endişesinden aıy- beli yakasına uygun şekılde fiyorıg!,.!' 
rılmak ve yalnız neticesi cunmmt man- - -· ' · --· · · • ' 
tık> ola~ cn!sbf> benzerliğe sadık kal- ı Yavrularınıza bol reçel yediriniı ıJ 
mak prtıle ... İgte ancak bu aayededir ki .. b ·· 1 unl 
İtalyan tabi Dante'nin İl!ht Komedya- gur uz 

0 
s ar. 
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[ SDHD=ti BAHÖSLER!_ H"iROlt8' lnanmıyacaksınız, 

evsım asta ı arı ve yerine Yunan ı ı 
başlıca korunma çareleri güreşçileri geliyor _Kendisine dayak Kısa boy u ar 
Oç günliik humma denilen ve bazı baıarabn sokma- Otuz üçüncil yıldönümünü büyilk spor atan ka dm 1 a uzunlar da n daha 
lından tevellüd eden ehemmiyetsiz bir nevi hastahğa hareketleri~e ~utlula~acak olan ?~la: 1 . · ı ı k o r 1 ar 

c1a bugiinlerde •k mk tesadüf edilmektedir :':!.~:::.k~:ı:;~~;.r~- ev enen IDUI Z ÇO yaşıy 
l(e\'aim huta- . _ '. yerlerde ehemmiyet verilmez. Ha.~- kul mazeretler dolayısile gelemiyecelini 
~ ibirile lMn buki Dilhassa iki yaşına kadar. çoc~k o- bildirmesi üzerine Yunanistana yapılan 1ııa t lümlerin111 istatistikleri ve grafıklerı ~et- müracaat kabul edilmif ve Yunan takı-

Y&zımı mDnha· kik edilirse en çok vefiyat bu hastalıktan- mı en kuvveUi şeklile İstanbula gelece-
..... tifoya n yo,. dır. İşte yavrucuklar için bu kadar mü- ğlnl bildirmiştir. . . '-ıt diğer herhan- him olan bu hastalığın zamanı temmuz, Yunan takımı içinde Berlin olimpıya-
li bir butabl• ağustos ve eylo.I aylarıdır. Bu aylar zar- dında iyi derece almış 56 kiloda Biris, 61 
... ret . x.;_ fında çocuklara karaciğerin !vazifesini kiloda Sallis ile 79 kiloda Zaharyadis bu-~~~· . 
8\iph . unla 1_ güçleştirecek abur cubur şeyler yedırme- lunmaktadır. esız b r ı · t• h t .. k ·· b k 1 ın tin . mek, hazım zaman arını ıs ıra a ve su- Yunanlılarla yapılaca musa a a ar ı.r:e tıfo, ç~~- Dr lbrahim Zati kfuıetle geçirmelerine dikkat etmek, içi- birincisi 31 temmuz cumartesi günü, ikin-

L.. a yazın goru- · . t . lecek suyun cinsine dikkat etmek, sıcak cisi de iki ağustos pazartesi akşamı Tak-~ b k h talıkları dızan erı, k h kl 
il..... arsa as • h _ saatlarda dolaştırmama , asta çocu ar- sim stadında yapılacaktır. 
~ ve güne§ banyo1arından.h ut la temas ettirmemek gibi tedbirler almak Bursada atletizm llıle gelebilen arızalar ve nı aye lazımdır. 

) ~ ve sıcaluı tesirile meydana gelen 
l6ı hastalıklan vardır. Bütün bunlar ya
~ın esasını teşkil edecektir. 

'l'ifonun nereden geldiği, ne suretle 
~i taki pettiği ve hayati tehlikeleri
'! hergün okudunuz, dinlediniz. Bunları 
~iden tekrar etmiy~ğim. Yalnız şu-
11'1 8Öylemek isterim ki, bütün salgın has
~arın salgın devresi iki ay kadardır. 
ltıııi olsun, grip olsun, kolera olsu~, .u~ 
lll\ıtniyetıe bunların istill devirlerı ıki 
'' SUrer. Tifonun tiddet kesbettiği za
lilandanberi artık bu müddete yaklaştık. 
~lık ta zaten yavq yavq istasyona, 
)lrıi tevakkuf bir şekil almağa başladı. 
llu Bebeble tellşa, endi§eye mahal y<ft
tur. Bu gibi vak'alarda maneviy~tın . te
lirı büyüktür. Aşılanmalı, yiyecege, ıçe-

* DiZANTERi 
Mevsim hastalıklarından birisi de di

zanteridir. Dizanteri halkın kanlı basur 
dediği bir hastalıktır. Hafif ve ağır şe
killeri vardır. Amip denilen pek küçük 
bir hayvancığın ve yahut kendisine mah
sus bir mikrobun kalın barsaklarımıza 

yerleşmesinden ileri gelen bir hastalık
tır. Dizanteri de tifo gibi salgınlar yapar. 
Bunun seromu ve ayrıca ilacı da vardır. 
Bu sebeble şimdi eskisi kadar dizanteri 
salgınlarından korkmuyoruz. 

Atletizm hareketine bu sene büyük bir • 
ehemmiyet veren İstanbulspor klübü, 
daha geniş mikyasta bir hareket yapmak 
maksadile dün Bursaya hareket etmiştir. 
Bugün Atatürk stadında Acarspor atlet
lerile bir müsabaka yapacaktır. 

~ie dikkat etmeli. Şüpheli hastaları zi
)areti kaldırmalı; korkmamalı; tifo hak
~da şimdiki vaziyet bundan ibarettir. 

* ÇOCUK ISl!ALLERI 
Tifodan aonra bu mevsimde çok görü

len hastalıklardan biri de çocuk ishalleri
tir. Çocuk lahallerl çocuklar için cidden 
~rkunç bir hastalıktır. Umumiyetle ço
~r dünyaya büyümek için gelirler. 
'1 itibar ile hastalıklara karşı mukave
~Ueri büyüklere nazaran daha fazladır. 
lltr Çocuğun zatürreesi ile bir büyüğün 
~tiirreesi çok farklıdır. Çocuklar 
hrek zatürreeye ve eerekse di
ler birçok sari ve döküntülü hasta1Llt
~a. karşı şüphesiz iyi bakılmak şartile 
~a büyük mukavemetıerile meşhur-
llrlar. Halbuki ayni hastalıklar yaşlı i.'1-
"ıılar için daima tehlikelidir. 

~akat bütün bunlara rağmen çocukla
~~_. en çok mukavemetsiz bulundukları 

~lıklardan birisi de bu cyaz ishal-
' dir. Çocuk ishalleri şüphesiz bar

~ların bir nevi iltihabıdır, hastalığtdır. 
tbı ~Yade koli basil mikrobu tahtı tesi
lı.. de hasıl olur. Bazan yüksek bir ateşla 
"""llar. Bazan da ateşsiz olarak meydana 
~r.. ?formal olarak bir çocuğun def'i 
~~ı günde nihayet iki d~fadır. Ve ~u 
~ 1 tabii toplu ve san bır renktedır. 
\ıı buki bu hastalık başlayınca defi ta-

adedleri artar. Sulu, kokulu rengi de 
~eşil ve nihayet yemyeşil bir hal. alır. 
~ gerginleşir, ağrır, nabız aded1 ar
a.'.. ahvali umumiye düşer, idrar azalır. 
~~r çekilir ve vaziyet ciddi ve tehli
~ bir hal alır. Çocuk ishallerinin hu
' bir seromu ve aŞ111 olmadığı için tc
~- lloktai nazarından yapılacak şeyler 
~'1llen arazı tedaviden ibarettir. Bu se

'İci 1~ Vaktinde işe ehemmiyet vererek 
~e~l'etıe hareket etmek lizımdır. Ev
~et'i .Çacuğun gıdalannı kesmelidir. Süt 
~ liyorsa bunu derhal kaldırmalı. Süt 
e 16 
~~ tlü şeyler bu gibi vak'alarda hasta-
,. de\'anuna ve belki de şiddet kesbet
~l ~e sebep olurlar. Esasen o kadar gü
te~ır gıda olan süt hiçbir çocuk ishaline 
'te4 e~. Çocuklarda ishal görülünce ev-

8ütü kesmelidir. 

't 7u~a hafif müshiller verilir. Bilhas
~ı tabillerin müteaffin bulunduğu 
~larda barsaklan temizlemek ve 
~ ekte etmek için hafif müshilleri 
~:k kullanmak muvafıktır. Sü.t yerine 
~ lltnış su, çay, ıhlamur, papatya su
~~ 0~den sulan verilmeli, gıdasına ila
~ ak üzere de daima faydalı olan 
~ suyu, niıasta peltesi vermek li-

. ÇOCUk ishallerine bqlangıçta bir 

Dizanterinin arazı çok sancı ile çok sık 
def'i hacet etmektir. Çıkan madde kanla 
karışık sümük gibi şeylerdir. Bu vecalar 
ve bu def'i tabii ihtiyaçları bazan saatta 
elli defaya kadar çıkar ve hastaları ciddi 
vaziyetlere sokabilir. Dizanterinin dedi
iimiz gibi seromu ve ilacı vardır. Bunlar 
sür'atle tatbik edilirse hastalık ta birkaç 
gün içinde zail olur. Dizanterinin dahili 
ilaçlarından başlıcaları müshillerdir. Hint 
yağı ve yahut ingiliz tuzu. Bu hastalıkta 
ameli kesmek asla doğru değildir. Hasta
nın pehriz etmesi lazımdır. Çay, pirinç 
suyu, pelte, su mahallebesi ve lapa gibi 
şeyler hastanın başlıca gıdasını teşkil 

edecektir. · 
Dizanteri büyük abdestten sirayet e

der. Hastayı tedavi edenlerjn .bun~n 

son derece kendilerini muhıiiaza etme -
leri lazımdır. Abdesthanelere asidfinik 
ve yahut kireç kaym·ağı dökmelidir. Has
tanın çamf\§ırlarını ayrı ve muzadı taaf
fün mahllıllü su ile yıkamalıdır. 

* OÇ GONLOK HUMMA 
c'Üç günlük humma - fievre de 3 jour .. 

denilen ve bazı haşeratın sokmasından 

tevellüt eden bir hastalık ta bu arada sık 
sık görülmektedir. Hatta tifo salgını mü
nasebetile bir iki hastamızda ateş hem dt! 
yüksek ateş başlayınca kendilerine he
men yatmalarını ve dikkat etmelerini 
tavsiye etmiştim. Halbuki dördüncü gü
nü birdenbire ateş düştü ve hastalar iyi 
oldu ve hastalıklarının da üç günlük ol
duğu tahakkuk etti. Bu hastalık ta yaz 
ve ilkbahar hastalıklarından sayılır ve 
sık sık tesadüf olunur. Ehemmiyetli de
ğildir. Çabuk geçer. 

* GÜNEŞiN HUSULE 
GETIRDICI iHTiLATLAR 

Mevsim hastalıklarından birisi de gü
neşin husule getirdiği ihtilatlardır. Gü
neş banyosu şüphe yok ki çok faydalı bir 
şeydir. Fakat maalesef bu güzel şey, ale
litlak herkese ve her bünyeye gelmez. 
Bir defa yaşlı olanlarda dimağda, kalpte 
ve vücudun muhtelü yerlerinde ihtikan
lar yapar. Binaenaleyh bu gibi vaziyet
te olanlara çok ihtiyatlı hareket etmele
rini tavsiye ederiz. 

Gençlere gelince gençlerin de kendik
rini aile doktorları tarafından izin verıl-
meyince vücudlarını uluorta saatlarca 
güneş banyolarına arzetmek doğru de~ 
ğildir. Bilhassa gençlerin zayıf ve nahif 
- ve hele bu zaf akciğerlerde bariz bir va
sıf aldığı - kimselerde hesapsız ve saat
larca yapılan güneş banyolarından akci
ğerlerde ihtikanlar meydana geldiği ve 
hatta birçok defa zatülcenbler husule ge
tirdiği muhakkaktır. Bu suretle bir isti
fade temini maksadile yapılan güneş 
banyolarından hakiki felaketlerin başla
dığına kaç defa p.hit olduk. 

Böylece hastalanan bazı iençlerin bir 

Tesbit edilen programa göre 100, 200, 
400, 800, 1500, yüksek, disk, gülle ve Bal
kan bayrak koşusu yapılacaktır. 

Müsabakalarda birinci beş, ikinci üç, 
üçüncü bir puvan alacaktır. 

Yunan atletleri cumaya 
geliyorlar 

Sekizinci Balkan oyunları seçmeleri 
için Yunanistandan davet edilen Yunanlı 
atletler cuma günü şehrimize gelecek-
lerdir. 

100 ve 200 metre için Balkan şampiyo
nası Lambru, 89() ve 1500 metreler için 
Balkan ve Yunanistan şampiyonu Yor· 
gakopulos, 400 metre için skyadİ8'1\YÜksek 
atlama için Pantazis gelecektir. 

Bu müsabakalar için, Ankara, İzmir, 
Balıkesir ve Bursadan davet edilen at
letler de hafta içinde şehrimizde olacak
lardır. Müsabakalar 31 temmuz cumarte
si ile bir ağustos pazar günü Taksim sta
dında yapılacaktır. 

Su sporları 
Su sporları federasyonu 21 ve 22 ağustos 

ta Macaristanın Peşte spor klübünün en 
kuvvetli yüzücülerini İstanbula davet et
miştir. İki gün devam ed~cek ve muht: 
lif mesafelerde yüzmeler ıle su topu mu-
sabakaları yapılacaktır. 

-································· .. ············-········-
iki sene derslerinden ve işlerinden geri 
kaldıklarını biliyoruz. Buna mukabil 
muntazam ve metodik yapılmak ve t-ed
ricen artırılmak üzere plajlardan vücut 
için, sıhhat için pek çok istifadeler temin 
edilir. Güneşin ültraviyole şuaile o şuaı 
bünyesinde hapsetmiş, biriktirmiş olan. 
sıcak kumlar pek çok hastalıklara gayet 
faydalı olmaktadır. Kansızlık, ziıfı umu
mi, bedenin umumi inhitatını mucip o
lan bazı hastalıklarda kemik veremin·ie, 
saracada hatta müzmin romatizmalaı·Ja 
cidden çok güzel ve parlak neticeler el
de edilmektedir. 
Güneş ve deniz banyolarından bahse

derken girilecek deniz kenarıarınır. la
ğım akmayan yerlerden intihabını ehem
miyetle tavsiye ederiz. 

* GONEŞ YANMALARI 
Mevsim arızalarından biri de güneş te

sirile görülen yanmalardır. Tunç rengi 
bir vücuda malik olmak şimdi çok ara
nan bir şeydir. Birdenbire derinin bir de
f ada adeta ikinci derecede yanıklarda ol
duğu gibi bir hale getirilmesi asla doğru 
değildir. Böyle ani ve şiddetli yanıklar
dan günlerce ıztırap çekenleri kaç defa 
gördük. Böyle vak'alarda derecei hara
ret otuz dokuza kadar çıkıyor. Deriler 
dökülüyor ve yaralar açılıyor. Bu yara
lardan mikrobların bedene girmesi bir 
çok vahim hastalıklara sebeb olması çok 
defa vardır. Deriyi tedrici olarak mutedil 
şekillerde yakmalıdır. 

* GÔZ NEZLELERI 
Mevsim hastalıklarından biri de göz 

nezleleridir. 
Güneşin ve sıcağın tesirile gözlerimi

zin munzaınma denilen tabakası hasta
lanır, ıözler kızanr ve çok kaşınır. Az 

(Det1amı 8 inci aa1/fada) 

Mü Materz 

Vak'a İngilterede oluyor: 
Çarls Matyoz, otomobil meraklısıdır. 

Her meraklı gibi arada sırada esti mi, a
rabasını hızlı liirer. Ne denir? .. Herkesin 
kendine göre bir deliliği vardır. Zaten 
dünyada akıllı insan bulunduğuna inan
mak ta güçleşti. Öyle olmıyacak ,eylere 
rastlıyoruz ki ... 

Çarls, bir gün gene böyle bir otomobil 
gezintisi yaparken, bir çiftlik civarından 
geçiyormuş. Birden önüne küçücük bir 
köpek çıkmış. Ne kadar fren sıkmış, ma
nevra yapmışsa kar etmemiş. Hayvana 
çarpmış. Köpek te uluyarak kaza yerin
den topallaya topallaya kaçmış.. 
Köpeğin ölmediğini, yalnız hafifçe ya

ralandığını gören Çarls hiç olmazsa sahi
bini bulayım da, özür diliyeyim, diyerek 
arabasından inmiş ve köpeğin izini takip 
ederek, çütliğe girmiş. Orada rastladığı 
bir delikanlıya hadiseyi anlatmış, elinde 
olmadan bir kaza yaptığını söylemiş, ve 
(herhangi bir zarar ve ziyan vukuunda 
IUtfen şu adresime müracaat ediniz) diye 
kartını uzatmış .. İş bu kadarlıkla bite
cekmiş amma.. bu arada köpeğin asıl sa
hibi Mis Materz çıkagelmiş. Mis Materz 
uzun boylu, güçlü, kuvvetli, gürbüz bir 
çiftçi kızıdır. Ya!Jağından kan damlar. 
Her hareketi erkek gibidir. 
Köpeğinin bir kazaya uğradığını ve bu 

affedilmez cinayeti işli yenin de yanı ba
şında durduğunu görür görmez: (Seni 
cani herif seni, rezil serseri) diye adam
cağızın üzerine hücum etmiş, yuzunu, 
gözünü tirmalamış, neresi ratsgeldiyse 
indlrmiş. Çarls de ne yapsın, bir yandan 
kendini müdafaaya çalışmış, bir yandan 
da orada bulunan kadın amelelere: (Ya· 
hu şunu çekiniz, tutunuz) diye feryat et
miş, durmuş. Kadınlar müdahale edince, 
çiftçi kız daha fazla fitillenmiş ve bu se
fer Çarlsin sırtına sıçrayarak yere ya
tırmış ve boğmaya kalkışını§... Bununla 
da hırsını yenemiyen Mis Materz, bu se
fer de adamcağızın neresi rastgeldiyse 
ısırmış, ensesini çürük içinde bırakmış. 
Kızın yorgunluğundan istifade eden 

delikanlı, soluğu otomobilinde almış. 
Tam gaza basacağı sırada, kız çamurlu
ğa atlamış, delikanlının hareketlerine 
mani olmuş, direksiyonu çevirip freni 
çekerek, otomobili durdurmayıa çalışmıf. 
Delikanlı korkusundan otomob!~den aşa
ğıya atlamış. Bu sefer, kız direksiyonun 
başına geçmiş, makineyi sürmeğe çalıt
mış. Amma muvaffak olamamış. Bunun 
üzerine döşemeleri sökmüş, vidalan çı
karmış. Arabayı kaldırmış, bir hendeğe 
atmış .. 
Soluğu mahkemede alan delikanlı da

vasını kazanmış ve genç kız da 20 lira pa
ra cezasına mahkfun olmuş .. Kıza: (Bu
nu neden yaptın) diye sordukları vakit: 

- Ne yapayım? .. Hayvanları çok sevi
yorum. Dayanamadım. Köpeğimin zede
lendiğini görünce, galeyana geldim ve 
delikanlıyı turşuya çevirdim. Bu suret
le bütün hayvanların intikamını aldım. 

Fakat ıize bir ,ey söyliyeyim mi, tar-

cKısa boylular, uzun boylulardan da· 
ha fazla yaşarlar, daha sıhhatlidirler ve 
daha da kuvvetli olurlar ... > 

Bunu slSyliyen bir cüce değildir, kısa 
boylu da değildir. Billkis enine bo!.u~ 
ıelişmiş, gürbüz bir adamdır ve kultür 
fizik mütehassıslarından biridir .. 
Bakınız iddiasını nasıl isbat ediyor: 
cBoyunuz uzadıkça, kuvvetiniz ayakla

rınıza iner. Uzun adamların bacakları u
zun, gövdeleri kısa olur. Kısa adamların 
ise, baet1kları kısa, gövdeleri uzundur. 
Onun için, kısa adamın vücudunda kuv
vetli ve çevik uzuvlar görürsünüz. Kısa 
bacaklardaki adaleler de sertleşir. 
Dünyanın Sando, Haken Şmit, Aston, 

Saldo, Samson, Pullum gibi en meşhur 
kuvvetli insanları kısa boylu idiler. 

Uzun boylu insanda hakk.ile neşvüne
ma bulmuş vücut pek nadir bulunur. 
Hastanelerde yapılan tetkikat göstermiş
tir ki, uzun boylu bir adam, kısa boylu 
bir adam kadar sağlam değildir. Ekseri
yetle, mide ve sinir hastalıklarına tutu
lurlar. Uzun boyluların ekserisinin kilo
su muayyen hadden aşağıdır. 

İnsan vücudu ,diğer makineler gibi; 
vasat büyüklükte oldu mu daha iyi işler. 

Boyları 1,92 den fazla olanlara dev cüs
seli deriz, ve bu devler de pek ender ola
rak elli beş yaşından fazla yaşarlar. 

Uzun boyluluk başlı başına bir tehlike 
arzeder. Eğer kısa ve orta boylu olursa
nız, sıhhatiniz daha yerindedir, kuvveti
niz size yeter ... 

Bununla beraber bazı uzun boylula
rın, kısa boylulan daima altettiklerini, 
edeceklerini de unutmayalım. Her kai
denin bir istisnası vardır.> 

Dünyanın en genç 
• • tayyare cısı 

Dünyanın en genç pilotu bu gördüğü· 
nüz çocuktur. İsmi Doel'dir. İngilizdir. 
On yaşındadır. Bununla beraber, tek ba .. 
şına uçuş lisansı alabilmek için tam 6 sene 
beklemek mecburiyetinde kalacaktır. -·---· .. --·------·-···--···-·---
takladığım delikanlı hoşuma da gitmedi 
değil, demiştir. 

Delikanlı da mükemmel dayak yediği 
genç kızdan hoşlanmış olmalı ki, cbana 
böyle tuttuğunu koparır bir hayat arka· 
daşı lizım?> diyerek, genç kızla evlen· 
mek talebinde bulunmuştur. 
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Kadınm boyu 1.60, 
60 olmalıdır 

Beğendiğim kadın tipi: 

kilosu 

Sarışın, teni penme beyaz, boyu 1.60, kilo
su 60, omuzlar geniş, bel ince, ayak ve el
ler küçük ve az toplu, san ve dalgalı saçlı, 
alın açık, gözler elti, gözlere uygun kaşlar, 

uzun kirpikler, burun delikleri ve nğız ufnk, 
dudaklar ince, çene çukur, boyun orta u
zunlukta olmnlı, kocasını benlmscıneU, ço
cuklarına bağlı tahsili de erkeğin tahsllln
dcn az olmalıdır. 

Ankara Altıntaş mahallesi Bildikol sokak 
4 de Kemal Yapıcı 

-606-

i(admda güzellik, renk, boy 
pos mevzubahs olamazı 

Hayat arkadaşım olacak kadını şöyle ta
hayyül ederim: 

_ 609 _ 18.30: PltLltla dans muslklsl. 19.30: Konfe· 
·· k d • rans :Ordu Saylavı Selim Sım Tarcan Kadm o1Unceye a ar eşme <aenç1erıe hasblhaı. hayat savqında gaye>. 

Sadik Olmalıdır 20: Müzeyyen ve arkadaşları tarafı~dan Türk 

Beğendiğim kadın tipi: 
ı - Eşine sadık olan. 
2 - Balık etinde ve esmer, 
3 - Herhangi bir ayrilık neticesinde eşi

ne kavuşmak için bütün tahn.ssürlle çırpı-

nan. 
4 - Eşine ölene kadar sadik kadındır. 

Sıvas R. n. Şengül 
(Sarih adresini yazmamıştır) 
-610-

muslklsl ve halle şarkiları. 20.30: ömcr Rıza 
ta.Tafmdan arabca ~ylev. 20.45: Mu1.affer 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halt şarkılan, (saat fi.yan). 21.15: Orkestra. 
22.15: Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PIAk
la sololnr, opera ve operet parçalarL 

YARINKİ PROGRAM 
26 Temmuz 193'1 Pazartesi 

ötıe netrfyatı: 
12,30: Plfıkln Türk musikisi, 12,50: H:ı. -

vadis, 13,00: Muhtellf prnk neşriyatı. 
Akşam ne.şriyatı: Kadm Billi Dow tipinde olmah! 18,30: PlAkla dans musikisi, 19,30: Afrika 

Beğendiğim kadın: av hatıralan: S. Selfı.hattln Cihan, 20: Rlfat 
Evvelii asalet sahibi, sonra sekiz sene ev- ve arkadaılcm tnrafmdan Türk musikisi ve 

vel sinemalarda seyrett.1ğim1z yıldız Bllll halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza tarnfındnn 
Dov tipinde olmıılı. Ev kadını olması şartt.lr. arapça söylev, 20,45: Safiye ve arkndaşları 
İnatçı kadınlardan hoşlanmam. Sancfeti için tarafından Türk musikisi ve halk ~arkıları, 
uysal olmalı. Sözü dinlenmeli. (Snat ayarı>, 21,15: Orkestra, 22,15: Ajans 

Beşiktaş Necip ve borsa haberleri, 22,30: Pliikla sololar, o-
(Aclresinl yazmamıştır) pera ve operet parçalarL 

Sıhhati yerinde, yüksek bir aile terbiyesi-
ne malik, ağır başlı, zeki, kurnaz, hassas, Gümrükler vekilinin tetkikleri Sıhhi bahisler 
§ell, güler yüzlü, serlültntlkal ve müşterek Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Ra (Ba§ tarafı 7 inci sahifede) 

Ameli işlerde muvaffak 
olacaksm•zl 

Sa.matyadan Zuray imza.site soruluyor: 
- Muvaffa.k olacak mıyım? 

Bir çok işler pe
şinde dolaşma -
mak, bir yerde tu
t~nmak ve onda 
mütehassıı; olma -
ğa çalışmak lllzım

dır. Ameli ve 
san'ate müteallik 
işlerde muva.Ua -
kıyet vB.dedebilir. 

* Yalmz kuvvetle arzu ediniz, kAfiJ 
Jspartadan Gültekin imza.sile sorultı

yor: Yüksek tahsil görecek miyim? 

-----~--
)ileği çok yerinde.. 
:lir. Bunun için de 

J 

bir fevkaladeliğe 

lüzum yoktur. Ai
levi, şahsi ve husu. 

hayattaki mütekabil duygu ve hislere hür- na, İnhisarlar idaresindeki tetkiklerini 
metUr, düzgün bir kıırnktere sahip, yuvası- bitirmiştir. Yarından itibaren gümrük 
rıa ve eşine sadık, evlnl idare etmesini bUir, ve antrepolirda tetkikler yapacaktır. 
muktesit., makul düşünür ve makul hareket -::;:;;,;:;;====~-~==;;;;;;;;;.;;~ 
eder. muhiti ile lyl geçinir, dedikodudan .. Post 
hoşlanmaz, çocuğuna bakmasını bilir. OD 

Güzellik, renk, boy, bos, servet, meslek 
mevzuubahis değildir. Malt vaziyeti ve tah
sili benimle müsavi, yaşıma küfüy olması 

Jiızımdır. 

çok ifrauıt ve iltihap asarı başlar. Bazı , 
kimselerde bu Meta muayyen zamanda 
gelen fena ve müz'iç bir afetti!'. Bir çok 
hastalarımızda yazın eskiden olduğu gibi 
muayyen aylarda ayni hastalığın geldı -
ğini görüyoruz. tire bilir. 

1 
si vaziyetler ve ha
diseler mani olma
tlıkça i§i kabiliye
te bağlı kalır. Kuv
vetli bir arzu ise 
isteği meydana ge-

Ankara S. Üze!man 
(Sarih adresinin tıeşrini istememiştir) 

-607-

Kadrn riyakar olmamalıdır! 
Güzellik geçicidir. Saadet, nncnk t:ıbiat

ıerde arnnır. Benim tahııyyül ettiğim kadın 
bllgisi orta derecede, tab!ati nsll, müşfik, 

tıım bir ann hasletine malik olmalıdır. Rlya
k!r olmamalıdır. Herhangi bir tesir altında 
Jcalmnmnsı, eşinl mes'ut edecek temiz blr 
karakterde olmalıdır. 

Nişantaşı Kimn 
''.:; rih adresini yamıamıştu) 

-608-

Kadm Karagözlü ve şişmanca 
olmahd ı rl 

Yevml. Siyasi, Havadls TII Halk gnutest 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

Yaz nezlesi denilen bu hastalık sıcak
tan çok hoşlanır ve onun için sıcaklar de
vam ettiği müddetçe göz nezlesi de de
vam eder, durur. 

İlacı soğuktur, serin yerdir, soğuk su
dur. Kaşındıkça soğuk sudan bol bol gö
ze çarpmalıdır. Ayrıca da mütehassısları 
tarafı~dan verilen ilaçları kullanmalıaır. 
Böyle hastaların sıcak saatlarda sokc.ık-

1 

larda dolaşmaları, plajlara gitmeleri caiz 
--.,.1-~6=~3==1=-"1 değild . Sokağa çıkacakları saatlar sa-

Sene Ay Ay Ay bah ve akşam güneşin ve sıcağın ~iddeti 

ABONE FlATLARI 

Kr. Kr. Kr. Kr. kaybolduğu s:ıatlar olmalıdır. 

TOrudYE 
YUNANİSTAN 

JWNEBİ 

--------
1400 760 400 160 
23-!J 1220 710 27J 
2700 14011 600 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Fransada bir Alman casusu 
tutuldu 

Chaumont 24 (A.A.) - Almanya 
lehine casusluk töhmetilc J ean Sellier 
adında bir Fransız tevkif edilmiştir. 

Gelen evrak geri vnilme%. Bu adam 1934 senesinde, Almanyaya 
i lanlardan me•'aliyet alınmaz. sık sık yaptığı seyahatler, askeri me • 

lleğendiğim kadın: murlarm dikkatini cclbettiğinden ayni 
Lise mezunu olmalı. Bıına karşı bütün Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk töhmetle bir defa daha tevkif edilmiş, 

mevcudiyeti lle bağlnnmıılıdır. Adabı mua. Pul ilavesi lazınıdır. fakat men'i muhakeme kararile tahli-
şeretln bütün kaidelerine vfikıf olmalıdır. 

1 Ye edilmişti. Bu defa ikametgahında 
Uzun boylu, beyaz, kara kaşlı, siyah gözlü, Posta kutusu: 741 stanbul 

yapılan araştırmada havadan alınmış 
§işmanca olmalıdır. Ev kadınlığının bütün Telgraf : Son Posta · 
~vsafına malik bulunmıılıdır. Telefon: 20203 bir çok Fransız hudutlarına ait fotog-

raflarla Fransız tayyarelerine ait re -
Karagiimriik Rendeciler :ı;okak 

* Tutumlu olunuzl 
Beyoğlundan H. Kızıl imza.sile sorulu

yor: Zengin olacak mıyım? 
Zeki ve alaycı

dır. Galiba eline 
geçeni sarfetmek 
ister. Böyle olun
ca, tutumlu olma
sı ve işlerini dile
ğine göre uydur
ması lfızımdır. 

* Ümit eomız 1 
1stan-Oulda.n K. E. harflerile sorulu

yor: 1rti.kbalim miireff eh olacak mı? 
Dileği bir şans 

işidir. Yolunda bu
lunuyorsa bekle
mek hakkıdır. is-

.;afı, fevkaladelik
leri pek sevmedi
ği, sadeliği ve ka
naatkarlığı tercih 
ettiği için ümitsiz .. 
liğe düşmemesi la
zımdır. 

Para . işlerinde muvaffa 
olacaksınız 

Pangaltıda.n N evza.d imzasile sorul 
- Sevilecek miyim, muvaffak o 

mıyım? 

Kadınlar üzerin.. 
de belki daha az 
muvaffak olabilir. 
Fakat çalışmak, 

ka1.anmak ve para 
işlerinde gözü açık 
ve işgüzardır. Bu 
uğurda zekasından 

da istifade edebi
lir. 

* Kanaatkar, ağırbaşlı bir ta 
Ü sküdardan Esad imza.sile sonıl1' 
- Karakterim nedir? 

Çekingen ve 
____ .,,,...,..,=,.......,,...,,....---r ha ziyade i 

pazarlıklıdır. 

rastan ziyade 
naatkarlığı v 
Az para ile de 
çinmesini bilir 
ğır başlıhğile 

lişmen arkada 
}L;.t.;..:.1-f:::..~Mliilİ'.İ rının dcrd or 

olabilir. 

* Muvaffak olmanm sırlarm 
nUfuz edinizl 

Aynalıçeşmede Mus'tafa Ertunç s 
yor: Muvaffak olacak mıyım? 
Göründüğü ka

dar açıkgöz ve ze
ki olmıyabilir. A
culdür. Bir şeyin 
sonunu bekliye
rncz. Arkadaşlan

nın tekliflerine ko
laylıkla uysallık 

gösterir. Bu haller, 
muvaffak olmanın 
sırlarına daha çok 
bağlanılması lazım geldiğini ifade etrtl 
tedir. Şıklığı, temizliği ve intizamı se 

Son Posta 
Fotoğraf tahlil kuponu 

İsim • • • • • • • 

Adres • • 

berber ismail ~---------------:.simler bulunmuştur. 
~======~~~~===============================================:==~=========~==~==================~ 

para onun içinde bulunm.~z iti!.. - Başka bir emriniz var mı?.. mak ayıp olmasın ama kimdir btl " Son Posta ,, nın tefrikası : 57 _ o kadar çok mu? .. Oyle ise ak.~a- - Saat beşe kadar sokağa ~ıkınıyaca- dam? .. Her halde rastgele yardun et 
ma kadar bekle; Hüsamettinden ist.i- ğ!m. İşin varsa sen git, beşte gel... Ak- ğiniz bir Iukaraya benzemiyor! .. 
yeyim... Fakat şantajın böylesini hiç şanı üzeri beni Ayaspaşaya götürür- - Haniya, . bunları hiç sormıya 
duymamıştım, doğrusu!.. sün!.. tın, karışmıyacaktın? .. .. 

_ Şantaj filan değil... Sizin gibi bü- Genç iOför yavaşca başını iğdi; dışa- İmad, sustu. Genç kadın da diiŞ 
tün İstanbulda pek zengin, pek güzel rı çıktL Fehametin içinde anlaşılmaz bir celi, hatta biraz da üzüntülü göriltl 
tanınmış bır kadının şerefine, namusu- üzüntü vardı. Nasıl olmuş da bu adamı yordu. 
na karşılık kocanızın bütun serveti bi- böyle uzun uzun dinlemiş, ildeta şaka- Yola çıktıkları zaman havada buJl 
le az gelmez mi?.. laşır gibi konuşmuş, en sonunda benim tıcı bir durgunluk vardı. Şimdi bird 

Genç kadın, işi şakaya vurmak için hatırım için, diye para vermişti? .. Baş- bire sert bir rüzgar çıktı. Arkasılld 
Yazan K. R. Enson gülrneğe başladı: ka zamanda olsa bir şoförün töyle ulu da ortalık karardı. Karadenizden d0 

Fehamet ona doğru bir adım attı; gönlünü hoş etmek isterim. Ayda 3lt- _ Fena değil!.. Demek ki, dünkü orta laf söylemesi onu çıldrrlırdı. Hal- ru koşuşan bulutlar ,bir iki dakika i 
rengi solmuş, sesi değişivermişti: mış liraya çalışan bir şoförü mt!mnun Jfıtfunuza karşılık, elimizde avucumuz- buki şimdi içinde ne bir öfke, ne bir de gökyüzünü kapladı. Ağaçların iJJ 

- Ne yapayım, diyordu, dün gece etmek için de paradan başka ne vere- da ne varsa hepsini size takdim edelim. dargınlık duyuyordu. Genç çocuğun dalları kırılacak gibi, iğiliyor; gövd~.ı 
uykum kaçtı!. Sen de insansın!. Günün yiın~ .. Şimdi sen, şöyle insanın aklı yatacak dimdik duruşu, gözünün önüne geldi; ri sancılanan hastalar gibi inildiyorv 
birinde belki boş bulunursun, ağzından - Ben para verilecek bir iş yapma- bir para istiyorsan söyle ... Yoksa hiç sesindeki tatlılığı hala işitiyormuş gi. Toz, toprak, yaprak hepsi birbirine 
bir Hif kaçırırsın diye korktum!.. Sonra dım!.. Fakat mademki beni memnun et- bir şey alamazsın!.. ' bi oldu; gülümsedi... rışmıştı. .. 
düşündüm ki; sözünde durmıyacak bir mek için paradan başka bir şey bulamı- _ Ha şöyle ... Ben de ağzın1zdan bu- İmad: 
adama benzemiyorsun. Onun için biraz yorsunuz; mademki sizin gözünüzde pa- nu duymak istiyordum. Size karşı ar- - 5 - - Fırtına geliyor, dedi, birdeJ'l 
yüreğime su serpildi!. . .:-adan başka hiç bir şeyin değeri yok; zeddiğim hizmetin değeri, sızin gözü- bastırmadan yola çıksak fena olJllO 

Genç kadın, çantasını açtı; ıçinden veriniz öyle ise... nüzde on lira imiş!. Bu kadannı anla- Bir kaç gün geçti. Bir akşam üzeri cak' 
on liralık bir kağıt çıkardı: İmad, genç kadının elinden on lirayı dım ya, elverir!. Öyle ya, altmış lira Fehamet, Bendlere doğru bir gezinti Ot~mobile doğru yürüdüler. Hiç dıl 

. - Al, dedi, bununla bir bira içer- aldı. Şö\ le bir baktı; eğlenir gibi: aylıklı bir şoför! .. Daha fazlasına değ- yapıyordu. Belgrad ormanına cloğru ay- madan şimşek çakıyor, insanı kör .. 11 
sın!. - Yalnız, dedi, eğer bu, dün gördü- mcz ki!.. Karşınızdakini insan yerine nlan yolun başında otomobili durdur- cek kadar keskin alevler gökyüıv J 

Bu sefer de İmadın rengi uçtu; du- ğüm hizmetin karşılığı ise pek az değil bile koymak istemiyorsunuz, hep bu iş- du: yırtıyordu. Otomobile binerken sağ11ç 
dakları titredi: mi?. Sizin gibi bir hanımefendinin ırzı, tc!... - Burası ne güzel!.. başladı. Artık ağaçlar, köklerind~rl ıı! 

- Ben sizden para istemedim. Para namusu, hatta hayatı on liraya sigorta- - Zannederim ki sen de bu eve şo- Dedi; indi. Beş on adım yürüdü. İmad kacak kadar sarsılıyor, yağan yagrtı 
vermenizi icab edecek bir iş de görme- ya konur mu? .. Bence o hayatın, o şe. förlüktcn başka bir iş için gelmedin!.. da otomobili bir kenara çekmiş onun dan ortalık görünmüyordu. 

1 dim!.. refin on liradan çok üstün bir değeri - Dof.,tru ... Şoförlük için altmış lira ardı sıra gidiyordu. Bir aralık: Otomobil o~ dakika ~adar per ı<e 
- Haydi nazlanma, al.. olmak gerek!.. Onu kurtaran adam da aylık ... Ayvansaray gezintileri için de - Ayvansarayda gördüğümüz o a- Sonra birdenbırc yolun bır yerı, te s9 
- Ne tuhaf! .. Sizin ıçin her işin kar- on liradan çok fazlasını hak etmiş de- otuz lira bahşiş!.. Hep ödendi, bitti, dam için bir yer anyacaktın, ne oldu? .. !eklerin altında çöküverdi; oraya 

şılığı para ... Şoförünüzün boşboğazlık mek!... demektir! .. Öyle ise, bu on lira neye~.. Diye sordu. landılar... ı 'f'. 
etmemesi için bile para vermeğe kalkı- Fehamet, şimdi de mosmor olmuştu. Fehamet, tatlı tatlı gülümsedi: - Aradım; hemen hemen de bul- İmad, eli ayağı tutan, işten a~ 1

9
;t' 

yorsunuz! .. Para ile satın aiınmıvacak, Masanın üstünde duran eli çantasına - Bunu da benim hatırım için kabul dum. Bir iki güne kadar hepsi hazır ... bir şofördü. Yarım saat kadar ugr t 
para ile elde cdilmiyecek hiç bir şey uzandı: buyurmaz mısınız?.. Şehzadebaşında, yaşlıca bir kadın evi- tekerleklerin önüne ağaç dallar1~1ıı 
yok, sanıyorsunuz!. - Peki, söyle bakalım, ne istiyor- İmad, hiç sesini çıkarmadı. On li- nin iki odasını kiraya veriyor. Oraya parçalan koydu; otomobili olanca d 

- Böyle bir şey söylemedim. Fakat sun?.. ıayı ceketinin dış cebine soktu. Çekil. yerleştiririz. Siz de, ne zaman isterse- le atlattı; ne yaptı, yaptı, sspleJleJf'} 
beni memnun eden bir adamın. ben de - Çantanızı bırakınız. İstiyeceğim mek için kapıya doğru baktı: niz gider, orada görürsünüz. Yalmz sor- yerden kurtardı. (Arkası " 
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• Son Po.sta,, mn tefrikası : 23 

Sokakta senaryo 
cRm'I Dt:villiers. den Çeviren : Fafk BERCltTF"- ~ 

• 
i'ransızcadan tercüme edebi roman Tercüme edeD! H. Y • 

. - Ha~et et~iniz gibi gör.iiyorum, za~ j Bununla ~eraber, zabit efendinin çok 1 - Namusa bu kadar mugayir ve bu 
:ıt efendı, de~ı. Aca~a Madam de ... mı yakından alakada~ bulund~ğu vali, ~a- derece vahşiyane bir hareket, eller.i-
~ıza geldı ... Galıba onun ve onU!l rın sabahtan tezı yok, cıvar arazıye mize kandan daha fena b' hi-

g·b· d h b' k h t 1 · · k"ll' · · ır şey, · ı a a ır ço ."" a~a. _ ~me esının» ~u ıyetlı mıkdarda asker gönderecek- calet bulaştmr efendi! dedi. 
bu~aya. sık ~ gelıp gıttıgı hal~~, b~ tır; T.~harr!.yat y~pı~ası kuvvetle me- Bu sözü oldukca sert söylemişti. 
gehp gıtmelerın, nasıl olup da bızım ı- muldur. Boyle hır munasebetsizlik zu- Kont ona dogr· u do" d" ·· .... ta 
"in h 1 ı·kki d'l ea··· · d" h n u ve sozunu s 
l;.. .~a zur u te a e ı m ıgını u- urunda da bir kişi yerine iki kişiyi dik ederek: 
Şunuyorsunuz. saklamak mecburiyetinde kalacağız. _ Gayet tabii! dedi. Hiç bir namus-

Filhakika da öyle! Fakat bu a..;rmla- İki baştan tehlikedeyiz. Bilmem siz de lu adam bir masumun, haksızlığa ve 
l'nı hiç birisi, bizim işimizden kat'iyen böyle mi düşünüyorsunuz. 
haberdar değildir ve her birisi bu insa- Marki: bigayrı hakkın cezaya maruz kalına· 
ni vazı'fe~ı·nı·, farkında bı'le 0 1-,adan ifa T b • sına kail olamaz. Maaheza, bu mese-

"' • 1ı.ı 1 
- a iı! diye tasdik etti. Kont iğildi, 1 d · l' · b h 

eder. Tenhalığı sevdiğimiz için, her sonra sözüne devam etti: e e, emaye ı ıs ata medar olacak iç 
gı'ttig· ı'mı'z memlekette, ı'kametga"" hımızı F ı bir deli 1 olmadığına göre, heyeti ha-- azi et, burada, biraz güç kabilı k' d t hm 
şehre uzak mahallerde intibah ederiz. ıme, sa ece a inlere istinad ederek 
B tatbik! Zira bizi müşkülattan kurtara- mefruz bir cinayet için madamı mah. 

u sebeble evimizin yolu uzak olur. cak b' k h. · • · ı , ır ço aın~ne ve canıyane çare er kfım edemiyecektir ... 
~iyaretimize gelenler yolun uzunlu- var. V'k 
rr"nd l kt ·k· t ı ont, onun sözünü yarıda kesti: 
b" an ve yorgun u an şı ayet e me- Mesela, Toulon'da, yüzbaşı efendi i- . .. . 
sın diye evvela onları ipnotizma ederek le Madam de ... 'nin münasebetlerini -:- . Heyetı hakıme beraat karan ve-
Uyuturuz. Esasen siz de takdir edersi- bilıniyen yok gibidir z b"t f d' . rebılır fakat efkarı umumiye affetmez. . . a ı e en mın Kalb' . . 
:nız ki bu usul bizim seiametimiz noktai ortadan kaybolmasının tevlid edeceği ını~ sesıni dinliyerex sevmekten 
l'lazarından lüzumlu bir haTekettir. On .şüpheleri, kadının üzerine yüklemek başka hıç bir günahı olmıyan bir ka
h~ yirmi sene müddetle ikamet etmek bizim için çok kolay olur. y ann polis- dm bizim yüzümüzden halkın nefret 
nıyetile bir memlekete yerleştiğimiz Ier, yüzbaşı efendiyi ara.ştırırİarken ve hakaretine maruz kalacak, hele aile 
za~an işte bu usul ~yesinde, evvel~ a- kadını bulurJarsa, ve buldukları yer: saadeti tamamile mahvolacak ve yuva
haiı arasında ~n saglam ve sıhhatlı o- Gauthier'nin ölümü boğazında ve gay- sı muhakkak yı}o1acaktır. 
l~nlarmı seçerız; sonra da bunların i- ri kabili inkar bir delil teşkil eden ölü Kont: 
Çınden, yaşadıkları hayat itibarile en beygirin civarında olursa ... Mesele kal- - Hakkınız var .. dedi. 
serbest olanlarını intihab ederiz. Ba- Markinin, kaynana zınltısını andıran maz. 
denıa bize •hayat amelesi~ olarak yal. O zaman, bunun, aşk yüzünden ika kahkahası gene araya karı~tı: 
~ı bunlar çalışır. Sırası gelmişken, edilen bir cinayet olduğuna bükmedi- - Kafi, efendiler! diyordu. Lutfen 

adam de ... 'yi kıskanmanız ihtimalin~ lir ve biz bu işden sıyrılırız. Bfıhusus şu tazallümleri bırakın. Şefkat, merha
dahi mevzuu bahsederek bu husustaki ki Madam de ... böyle bir itham kar- met hisleriniz gene galeyana geldi. Ağ
ŞÜphenizi de izale edeyim. Madam şısında imkanı yok kendisini ;nüdafaa zınızdan bu insaniyet, uhvet, aşk keli
d:··· 'nin gözleri, dünyanın en güzel edemiyecektir. Zira evvela kendisi şa- meleri hiç eksik olrnıyacak mı? Emn1-f ozleri olmakla beraber, kendisini in ti- şıracak, bu kadar aykırı bir mevkide yet ve selametimizin, hatta hayatımı
d ab edişimizin sebebi büsbütün başka- ne işi olduğunu ne hakimlere anlata- zın, aşifteliği dillere destan olmuş bir 

ı:r. Zevcinin daimi surette tf>.rsanede bilecek, hatta ne de kendisi anlıyabi- kadının aile hayatından daha kıymettar 
:eşgul alınası ve uzak bir semtte de Iecektir. olduğunu düşünmüyor musunuz? Bul
~ Villası bulunmasıdır. Madam de... Vikont (Antuvan) bu sırada başını duğunuz çare pekala şayanı kabuldür. 
b Villayı sık sık ziyaret etmek mec- kaldırdı: (Arkası var) 

llriYetinde olduğu için, sık sık vuku=ı 
gelen gaybubetleri bu sebebe atfedilir 
Ve muhıtinde dedikoduvu mucib ol
ınaz. 'Ümid ederim ki bu w üzüntüden de 
kurtuldunuz. Ben de, kendi hesabıma, 
lnaceranızm bağlanacağı neticeyi tayin 
ederek, üzüntüden kurtulmak istiyo
rum. 
Şu dakikada, kat'iyetle tesbit etmiş 

bulunuyoruz ki, bu evden dışarı, diri 
Ve serbest olarak çıkmanıza imkan yok
~r. Diğer taraftan, bµrada mahbus 
,...<ılnıanız yahud öbneniz dahi kabil 
?eğildir. Şüphesiz ki tefevvukumuzdan 
Jstifade ederek sizi öldürmek ve kim
~e.nin bizden şüphe edemiyeceği bİ.!" ma-

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırab ç~kiJir mi? 

BAŞ, DİŞ 
ağrdarı 

Y• üşütmekten mütevellid bütün 

Öbür dünyada bu çiçeklerin fiatı neyse &ÜyleT. 
Nice'e kavuşan bir yolda bir otpbüs .ı'ezdirdi. Yufka yürekli madam bir istaVı. 

sür'atle ilerliyor.. roz çıkardı. 
Otobüsün içi çiçekle doludur; yolcular Şoför de bir iki dalı mezarın üstÜıll 

sıkışarak oturmaktadırlar. Hepsi de çi- koydu. 
çek bayramına, çiçek muharebesine b!r Bu iş bitince hareket işareti verildA 
an evvel ulaşmak için can atmaktalar.. Fakat tam bu sırada merhametli madamı 

Otobüste, birbirine tatlı tatlı bakan - Bir çelenk koymalıyız, dedi. 
gözler .. kadınların ince ve kıvrak kahka- - Nerden bulalım şimdi .. 
halan.. Madam otobüsün ortasında bulunan 

Yolcular düşünüyorlar, ki hayat güzel- ve muharebe için satın alınını§ olan ikt 
dir.. çiçek sepetini gösterdi .. 

Otobüs Nice'e kavuşan yolda sür'atle Genç kız - Evet evet, çiçek koyalım 
ilerliyor.. mezara .. 

Fakat birden tekerlekler durdu .. otobüs Şoför - Pek.ili canım .. pekfila .. 
yolda giden bir adama çarpmış ve onu Her iki çiçek sepetini taze mezarın üa. 
hızla kenara fırlatmıştı. tüne yerleştirdiler .. 

Bir bağırış.. bir haykırışı.. amma da İKİNCİ FASIL 
berbad bir tesadüf.. Taze merazm üstündeki be§ on avug 
Şoför bir küfür savurarak yerinden in- toprak rüzgarla çabucak dağıldı. Topra

di ve hareketsiz cesedi iyice kenara çek- ğın altından evvela iki kôl sonra upuzun 
ti. Yolcular da inerek kazazedenin başma bir cesed meydana çıktı. 
toplandılar.. Cesedin başı şaşkın şaşkın kımıldadı ve 
Şimdi her kafadan bir ses çıkıyor: etrafına bakındı. 
- Böyle ıünde, yolda, yayan gidilir Gözlerini iri iri açarak tekrar etraf• 

mi? baktı ve sonra uzun uzun düşündü; ve 
- Sakınmalıydı canını.. geçenleri hatırlamağa çalıştı. Üstünde 
- Üç defa da k"ôrna çaldım.. duran bir kaç avuç toprağa ve çiçek se'4 
- Bu köylüler de amma hayvan şey- petlerine göz gezdirince hepsini hatırlat 

ler .. derler ki, gOya, bizi onlar beslerler- gibi oldu. omuzlannı silkerek kalktı ... 
miş .. budalaca bir fikir.. Çiçek sepetlerini sırtlayıp yola düzü1o 

- Öldü mü?. dü ve şöyle düşündü: 
- Ölmüş, evet. . - Bugün bu çiçekleri Nice'de satarım .. 
- Peki ne yapacağız şimdi? epey para eder. Ne ise, kısa günün kan 
- Bilir miyim .. ben kanuni bir doktor az olur .. 

değilim ki.. Böyle düşündü ve adımlarını sıklaştır .. 
- Hastaneye götürsek.. dı. 

- Ben şehrin yabancısıyım. Hem bu ÜÇÜNCÜ FASIL 
hareket bize vakit kaybettirir.. Çiçek bayramı bütün şiddetile hükünı 

-Ömrümde hiç daha çiçek muharebe- sürmekte.. muharebe tam hararetli bili 
si görmedim .. çabuk yeti~elim. anda .. 

- Madem, ki ölmüştür; artık tedaviye Saatlerdenbcri muharebe devam et. 

aUe götürüp bırakmak kabildir. Fa
~t demin söylediğinizin ve düşi.indü
g\inüzün hilat.ma oJarak bizler, katH 
~~hud katile benzeı· kimseler değiliz. 
ınaenaleyh bize çok bahalıya da mal 

olsa, sizi öldürmiyeceğiz. Keyfiyet bu 
:merkezde olunca, sizi nasıl öldürmiye
ceğiınlz meselesini tayin etmek ?\alıyor; 
~= ınesele bana çok çapraşık göründü
~u ~çin, siz de dahil olduğunuz halde, 

ağrı, sızı, sancılarla nezleye. 
romatizmaya ka'11 : 

·NEVROZlN 
1

1 lüzum yok demek.. mekte ve otomobilden otomobile, balkon• 
- Doğru, doğru .. öyleyse hareket.. dan balkona endaht edilmektedir. 

•• .. • ••• 1 

Hepsi birden - Hareket, hareket.. Silahlar: Giil, papatya, mimoza, karan• 
Fakat içlerinden, yüreği yufka olduğu fil ve ilh .. 

anla§ılan bir madam atıldı: Bir karanfil demeti bir kadının gözlük· 
- Fakat olmaz, bu ölüyü böyle yol üs- !erini yere yuvarlıyor; bir başka demetı 

azırunun fikirlerini birer hirer öğren- İcabında aiinde 3 kate alınabilir. 
lnek istiyorum. o -

tünde bırakıp gidemeyiz.. bir başta pcrukayı yerinden kaldırıyor. 
Şoför - Öyleyse bayrama yetişmek is- Ortalıkta güzel bir çiçek kokusu dola. 

~Ma~i.~~a~~~~a1~rnr~~-~-••••••••••••••••••••••--~ 
enfiye ikram ettikten sonra kendisi de 
Çekti ve mendiline büyük bir zevkle 

J' 
- temiyorsunuz.. şıyordu. Her tarafta çiçek .. yerde, gökte, 

aksırdı. 

xxn 
Markinin daveti üzerine, kont ve vi

~ont sıra .il~ f~!1'l"erin~ ~~rme~an etti-
r. Markının duduk gıbı ıncecık sesini 

0
. kadar müddet dinlemiştim ki ötekile

l'in ciddi ve kalın sesleri kulağıma ak
:?er etmez, kötürüm1eşmiş, taş kesil
d ış olmama rağmen, az kalsın yerim-

en sıçnyacaktım. 
Evvela, kont (Fransuva) Marki Gas

}>qra hitaben söze başladı: 
- Efendim, dedi, evvela her hususta 

~~ bilhassa yüzbaşı efendinin burada-
1 ınevcudiyetinin bizim için tehlike 

~rzetınektc olduğu noktasında haklı bu
t tl~~uğunuzu söylemek isterim. Bu 
b~ lıke ~adam de ... 'nin de tam bugün 
ıde mısafir bulunmasile, daha ziyade 

;rtınaktadır. Onu yarın geceden evvel 
ouıon'a yahud Soullies'e göndererek, 

ıaınanından evvel avdet yorgunluğuna 
~a~uz bırakmak muvafık olınaz. Zafi· 
n etı henüz azami derecededir ve ne siz, 
tne de ben, en fena vaziyetlerde bile, 
n.::um bi:. kimsenin hayat mı tehlikeye 

etmegı kabul edemeyiz. 

Kocaeli Vilayetinden : 
Vilayet Nafıası namına alınacağı evvelce ilan edilmiş olan kamyona iatekli 

çıkmadığından yedek aksamından lir kısmı sartnamesinden çıkanlmak suretilı 

yeniden tanzim olunan şartnamesi ve 2500 lira muhammen kıymeti üzerinden 
bv kamyon Ağustosun 4 üncü Çarşamba günü saat on beşte ihale ~dilmek üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin cl88> liralık muvakkat teminatla o 
gün tayin edilen saate kadar viliiyet makamına şartnamesini görmek istcyenlı-
ı:in de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müracaatlan. .4453> 

SATILIK BiNA 
Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai MuaveDcl Direktörlüğü karşısında 

KIZILAY ESKi MERKEZi UMUMi BINASI SATILIKTIR. 
Müracaat mahalli: . Ku:ılay Hantnda Satış Doposu Direktörlüğfl 

Hariciye Vekaletinden : 
1 - Çankayada Hariciye köşkünde yapılacak 7639 lira 9 kuru~ bedel ke~ifli 

bakır çatı kaplaması ile dahildeki duvar ve sıva çatlaklarının tamir ve tı!hlht 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 572 lira 93 kuruştur. 
3 - Bu işe ait şartname ve projeler Hariciye Vekaleti Levazım MüdürlU -

ğünde görülebilir. 
4 - Eksiltme Ankarada Hariciye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında 3 

eğustos 1937 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da yapılacaktır. 

Bir mösyö - Amma da münasebetsiz evlerde ... 
bir vaziyet .. onu arabaya alsak.. Bir köşede, bir otobüsün içinde çiçek· 

Bir genç kız - Arabada yer yok ki; biz siz ve acemi bir grup göze çarpıyor. Hal. 
zor sıkışıyoruz.. lerinden bir çiçek satıcısı aradıkları bel• 

Bir başka mösyö - En iyisi onu çabu- li. 
cak şu tarlaya gömelim.. Birden, hepsinin gözleri ümidle parla• 

Hepsi birden - Hakikaten bu iyi bir dı. Karşı köşeden ,elinde iki çiçek sepet( 
fikir.. taşıyan pejmürde bir adam göründü .. 

Şoför - Doğru.. ben de fikrinize işti- Satıcı yaklaşır yaklaşmaz hepsi bi.:den 
rak ederim. Zaten kazayı da kimse gör- afalladılar ... Aralarından bir kaç titrek 
müş değildir. Hadi öyleyse kollan sıva- seda yükseldi: 
yalım.. - Gömdüğümüz adama benziyor bu 

Otomobilden bir kaç ilet çıkarıldı. Ka- satıcı .. 
dınlar dudaklarındaki ve yanaklarındaki , - Evet, evet, tanıdım .. bizim çiçeklerJ .. 
boyalan tazelerken, erkekler, üstünkörü miz ... 
açılan çukura cesedi yerleştirdiler ve ü- Şoför sarardı ve hareketsiz ağzını aç. 
.zerine beş on avuç toprak serptiler.. madan öylece baka kaldı. Bir mösyö kra-

Boyalarını tazeliyen kadınlar şefkat ve vatını gevşetti ve merhametli madam is .. 
.merhametle mezara baktılar. tavroz çıkardı. 

Genç kız sinirli sinirli kol saatine göz Genç kız aldırmadı; iki elini uzataraK 
- ....... - ... --... - .............. --.. --··- s;içck sepetlerini yakaladı ve adama so .. 

Tahlisiye müdürü Akdenizde ğuk kanlılıkla sordu: 
.. tetk_ikat .Y~paca~ .. . · - Öbür dünyada bu çiçeklerin fiatı 

Tahlisıye ıdaresının yenı butçcsıle neyse söyle? .. 
yapılacak yeni işler tesbit edilmekte - .--------------~ 
dir. Karadeniz limanlarında tetkikler Yarınki nushamızda : 

MEGERSE! ... 
yapan tahlisiye umum müdürü Ncc -
meddin yakmda Akdeniz limanlarında 
.da tetkiklere başlıyacaktır. Çanakkale-
de bir radyofar istasyonu vücuda gc - Anlatan: lbrahlm Hoyi 
+;,.;ı...,.Qtrtir ·---------------.1. 
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- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 
Eger bir Azeri size /ilanın " trenden düştügünü ,, haber 
verirse sakın telaş etmeyiniz, bir kaza olmuş değil. 

- 51-
Yazan: 

il b....;;. _____ _,,, 

~ il· M. Ruim ÔzgeD .. . ' .... · 
Giv ile hizmetçiler kendilerine kaçacakları yolun kapısını 

Bundan dolayı, Kafkas Türk- - Allah sana oğul, uşak versin! k• k J k d d 
/ilan " trenden inmiş ,, tir. 

lüğü Roma devri kadar geri bir içti. Der; çünkü kız çocuğa sahih o1mak açan eS 1 a e Uman anını Üşman zannedip öldüreceklerdi' 
fai-siyasi hakmıiyet altında değil, nis- <lerdli bir iştir. Bunun gibi, Azeriler 
beten daha ilerde ve yeni zamanlara bilhassa molla ve han zümresi arasında İşkence meydanı, beş on saniye 
mahsus toprak derebeyliği nizamına is· ve bunlara nisbetleri yakın olanlar i· içinde, boşaldı. Orada, yalnız, bağlı o-
1inad eden içtimai hayatında devam et- çinde henüz çocuk denecek kızlarla ev- lan üç mahküm kaldı. 
miştir. Bu scbeblerden dolayı evvela, lenmek hayli kuvvetli surette hakim Bu harikayı, Rüstemle arkadaş1 Hu-
soy adı Azerbaycanın her tarafında ta- bir adet halindedir. Azerbaycanda da- rap yaratmışlardı. 
Jnamen yaşamıştır. Mesela bir Azeri ha dokuz yaşınca kocaya verilen çocuk- Rüstem .. aydınlığa çıktığı kapıdan 
.:Mahmud Şevket> ve cMemduh Şev- lar vardır. Bu adet vaktile daha çok bakınca.. direklere bağlanmış adamla
l~et» isimlerini görünce bunları akraba münteşirmiş. Fakat, benim bulundu- rı görünce, bunların, Giv ile hizmetçi
zanneder .Bizde soy adı kullanılmadığı- ğum zamanlarda çok azalmış, kenara leri olduğunu anlamış.. Bir işaretle, 
m söylediğiniz zaman da hayret eder: ve köşeye münhasır kalmıştı. Bununla onları, Hurapa da göstermişti. Rüs-

- Bu ne teer zattı? Böyle zat o- beraber, Bizovna köyünde böyle bir kı- tem .. fazla düşünmedi. Biraı evvel, as-
lar? ( 1 ) zın kocaya verildi~rıi de gördük! ker koğuşunda, duvarlarda yaylarla 

Der. O zaman ben de kendilerine an- Azeri köylüsünün diline gelince, bu, ok torbaları görmüştü. Oraya doğru 
latırım: Soy adı İstanbulda yoktur. şehirli dilinden çok farklı değildir; koşmaya başladı. Hurap ta, arkadaşı
Çünkü Osmanlı büyüklerinin çoğu çünkü, Azerbaycanda şehirler, köylü- nın maksadını anlayarak onun arka· 
Hristiyan oldukları için soy adlarını !erin toplanmasile vücuda gelmiştir. smdan koştu. 
-söyliyememişlerdi. Halbuki Anadolu Bu dil, bizim şarki Anadoluda kullanı- Aradan iki dakika geçmeden, Rüs
so yadına ehemmiyet verir. Fakat, o lan dilden farksız gibidir. Fakat, bir temle arkadaşı, tekrar kapının ağzın. 
kadar ehemmiyet vermesine rağmen, İstanbullu, yahud garbi Anadolulu, bu da bulunuyorlar ve yaylarına ok takı-
0 1 yorlardı. sman ı onu resmi işlerde soy adı ne dili ilk işittiği zaman, başka bir dilmiş B v • 

çağırmadığı için orada da bu biraz za- gıbi ya hiç anlıyamaz yahud da anla· . ulundt.ijdarı kapı agzı, hır taş mer-
yıflamıştır. makta güçlük çeker. Halbuki bu hal· dıven sahanlığının kenarında idi. On • 

Onlar da bu izahatı dinlerler ve hay· kın konuşma dilinde mevcud b~zı e- basamakla inilen bu merdivenin aşağı- Çabuk aılilılamn ve arkamdan koşun .• 
ret ederler, bu işe bir türlü akıl erdire- hemmiyetsiz va mahdud, bir takım kü- ~;ıda~.' ~~üenş tepesi• ne Y.~z adımlık defa daha döndüler ve bir dakika son-ı arkasında duruyordu. Givle iki hizmet.
rnezler. çük farklardan ileri gelen bir haldir. .1r :u~luk uza~yordu: •G:u~n~ v ~epe- .ra kumandanlık dairesinin, birdenbire, ci, onu ,orada görünce, kılıçlarını kaldı· 

İkinci derecede, Azerbaycımda insan- MeselA, size bir ev tarif ederken, Aze- ~ı· b .~n?en v~ dı:.eklerın dı_kıldıgı_ yer açılan kapısından girdiler. Kapıyı, on- rıp: Burada zabitlerden biri saklanmış! 
lar, içtimai mevkilerini daha şuurlu o- ri size: e .. uyucek ?ır v tomsekten ıbarettı. ların koşa koşa geldiklerini işiden ku- diyerek üzerine saldırdılar. Zabit, fe 
brak bilirler. Çünkü orada sınıf şuuru, - Şu kücenin cenbini dolandıkta ka- _Rustem_. .. dırege .~s~lmış ?lan adamın mandan açmıştL na halde korkarak: Ben, yabancı deği· 
toprak derebeyliğinin tesirile daha kuv- bağına gelen abı mülktu! GıvA oldugunu :re onundekı adamın da lim! Yapmayınız! diyerek gerilerken, 
vetli olarak birleşmiş ve inkişaf et- Derse siz anlamazsınız. Bunun mana- c;ııat bulundu~~. tahmin etti. C_el- - 13 - Hurap, kumandanı tanıdı ve aralanna 
miştir. Bundan dolayı halk şain Sabir, sı cŞu sokağın köşesini döndüğün za- ladın, arkası go~u:ıuyordu. Onun Gıve girerek büyük bir felaketin önünü al-
halk kütlesini uyandırmak ve onun man karşına gelen mavi boyalı evdir• sokuluş~ndan hır ışkence yapmaya ha- HER TARAFTA İŞARET ATEŞLERİ dı. 
menfaatlerini müdafaa etmek davasile demektir. zırlandıgını anladı: · YANIYOR.. Kumandan korkusunu gidermiye ça-
kalemi eline aldığı zaman, t!oğrudan Gene, meselA, Azeri size yeni kadın- .. - H~rap! Ben .... a~~lı olan adamın ö- lışırken, acı acı güldü. Sonra Rüstemin 
doğruya cMolla• ile cHan• a hücum et- lann sokakta 'llaSıl gezdiklerini anla- nu~dekı, arkası donuk adamı geberte· Rüstem .. arkadaşlarının önünde, ka- yüzüne bakarak söylendi: 
miştir. Bunun için, Türkün hayatile tırken der ki: cegım. Sen de yanındakile:e nişan al! pının arkadan açıldığına dikkat etme- - Kabahat bende! Sizi burada bekli· 
hiç aliıkadar olmıyan ve gözlerıni göğe _Yeni karılar, indi sokakta kıçlan· Der dem.~z, y~y~ı. çek~ı. H~ra~ı~ den, kumandanlık dairesine girince, yeceğimi söylemedim. Sonra, birdenbi· 
çevirmiş bulunan Türk şairi Mehmet nı a ı ö le ezirler! oku da, ~ustemınkını takıp ettı. lki gizli merdivene gitmek için odaya doğ- re, beni tanımıyan adamlarla karşılaşa· 
E · A d ı h lk t ç p y g arkadaş, bırer defa, ondan sonra da bi-mın, na o u a ınca amamen meç- Siz bu sözü işitince hayret edersiniz d v ru yürüdü. Arkasında, gürültüye ben. cağımı düşünmeden meydana çıktım. 
h l ld v "b" ·· 1 d · rer efa yaylarına asıldılar. Ortalıgm ı d k b" d b' d " B" ··ı·· d k k kald u o ugu gı ı, munevver er ::ırasın a Bunlar nasıl kadınlar ki sokakta kıçla- k v •• .. zeyen ses er uyara , ır en ıre ur· ır o um en açar en, az ı, um· 
da yalnız edebiyat tarihcilerine malfun· d .. 1 . 1 H lb k' açıştıgını gorunce, yaylarını omuzla. du. Bakmak için başını çevirirken, ken- madığırn bir şekilde ölecektim. 
dur Halbukı' Azerbaycanda S{!b·ırı· her- rmı açıp a oy e ge~ıyor ar a u ı rına asarak kılıçlarını ellerine aldılar. d 

• ~ ö ckıç•, bacak demektıd M d" l . k k . d"l D .. di ken ine: Yoksa, arkamızdan mı ye- Giv ile hizmetciler, yanlış hareketle. 
kes bilir ve herkes onun şiirlerini ta- . . . . . er ıven erı oşa oşa ın 1 er. uz- tiştiler! dedi; fakat gördüğü şeye, hem rinden utanmış gibi şaşkın şaşkın ba· 
nır· Mollalarla Han'lar ond b'r d'" - Kazara, sız bırıne hır şeyi ızah et- lükte koşmaya başladılar. hayret etti", hem de istemeden güldü: kınırlarken, Rüstem cevab verdi: 

· .. k h Ik d S~b .. ka ıd. ~şri tikten sonra anlayıp anlamadığını sor. Ötede en çok ıztırab çeken fena-man gorere , a a a ırı en ı şaı .. .. ·· Eski kale kumandanı, orada, kapının • (Arkalı "'11') 
tanıyarak! mak uzere: lı~lar v geçi:en Givdi, vücudünün bütün 

- Anladın mı agırlıgı, dırekten sarkan kayış sicimi-
BAZI İÇTİMAI HUSUSİYETLER Diyecek olursanız Azeri kızar. Bu- ne bağlanmış olan iki elinin baş par-

DAHA nun yerine: maklarına yüklendiği için, cımbızla ca-
- Başa düştün mü? nı çekiliyormuş gibi acı duyuyordu. 

İşte, Anadolu Türkleri ile Azeriler Demelidir. Çünkü canlamak• ancak, Celladın yere düştüğünü.. onun ense-
arasında içtimai tekamül bakımından anlaması kıt olan, kalın kafalılar, ya. sine saplanmış olan oku görünce, ıztı
bu fark vardır. Anadoluda halkın içti- hud eşek kafalılar hakkında kullanı- rabını unutacak kadar şaşırdı. Bu şaş
mai ve siyasi varlığını şuur ile ifade e- lır! kınlık içinde iken, pek tanır gibi oldu
den bir şair çıkmamış, buna mukabil, -==========(=A=r=kaıı=="=a=r::):j ğu bir sesin kulaklarına çarpcığını duy-

"" 1 du: orada Sabir gibi, köylü ve yarım şe. 
hirli ağzile garb usulünde içtimai ede- NIJbelçl - Cesaret, Giv!. Cesaret, arkadaşlar! 
biyat yapan ve bu bakımdan nev'i, Metin olunuz! Artık bir şeyden kork-

Bc~onanne Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iı: Kastamonu Vil5yctinde Kastamonu - İnebolu yolu 

üzerindeki Şeker Köprüsünün betonarme olarak inşaatıdır. 
Keşif bedeli <24 500. liradır. 
2 - Eksiltme 30.7.937 tarihine müsadif cuma giinii saat cl6. da Nafıa Vetııe

tinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyo!'\u odasında kapalı u.rf usa
lile yapıl&caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütefer:-i diğer evrak <123> kunıt bedel 
mukabilind0 Şose ve Köprüler Reisliğin den alınahlır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplP.rin cl83R. liralık muvakkat teminat Türk edebiyatında yalnız şahsa mün- Eczaneler mayınız! Geliyoruz! 
hasır bir şair yetişmiştir. Ba rece nöbetçi olan eczaneler pntar- Diye bağıran bu ses, Give büyük bir vermeleri ve bu işleri yapabileceklerine dair Vekfüetimizden alınımı müteah-

Patriyarkal bir cemiyet nizam,nda dır: müjde gibi geldi. O şiddetii 1ztırabı1 bitlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 
kadının kıymeti çok düşkündür. Bunun İstanbul clhetlndekller: birdenbire, çok hafifledi. İstck!Hcrin teklif mektuplarını ikinci madd~ie yazılı saatten bir saat evve]j.. 

Aksarayda: (Zifa Nuri), Alemdarda: R"" a· kl kl 
ı·çın' Azerı· de, Anadoluda oldug·.. n. ı'bı', i ustem.. ıve ya aşır ya aşmaz.. ne kadar Komisyon Resiliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Pm-.... .,, (Eşref Nef'et), Beyaz tte: <Haydar), Sa-
kadından ziyade erkeğe kıymet verir. matyada: (Rıdvan), Emlnönüode: <A- kılıcını sicime uzattı ve kesti. Giv, ye- tada olacak gecikmeler kabul edilmez. cl962• .4030• 
Fakat, bu hal Azerbaycanda daha kuv· mlnasyan), Eyüpte: <Arif Beşir), Fener- re basınca, parmaklarını çözdü. Ötede, ••---· --------------~--
vetlidir. Size dua edeceği zaman, Azeri, de: <Vltall), Şehremininde: (Nazını>, Hurap, direğe bağlı olan hizmetcini:ı 
ekseriya: Şehzadcb!V}ında <Hamdl>, Karagümrük- birinin ipini çözüyordu. Rüstem, Givi 

te: <ArlO, Kiiçükpazarda: <Hulüsl), Ba- bıraktı, diğer hizmetciye koştu. O da, 
kır köyünde: (Merkez>. 

( 1) - Bu ne biçim şey? Böyle şey 
olur mu (tcer) tnvur'un köylü ağzın. 
da bozulmuş şeklidir. Bizim şekil ve bi
çim kelimeleri ile ifade ettiğimi:ı fikri 
onlar tavur'la söylerler. Zat da cışey• 
demektir. Arabca bakımından, zat ile 
fey'in o kadar büyük mahiyet farkı 
yoktur. 

Beyotıu clbetindekiler: onu çözdü. Her işin bittiğim gördüğü 
istikUil caddesinde: <Kanzuk>, oaıre- zaman, yerdeki sepete bir tekme attı. 

de: <Güneş), Topçularda: (Sporldls): Yere dökülen kılıçlarla hançerleri Giv
Takslmde: (Nlzamettln), Tarlab~ında: le hizmetcilere göstererek: 
<Nihat), Şişlide: <Halk), Beşiktaşta: (Sü _ Çabuk! Silahlanın ve arkamdan 
leyman Rıza), Sarıyerde: <Osman>, üs
küdarda: <iskele başı), Kadıköyünde: koşun! Kaybedecek bir dakikamız yok! 
<Moda), <Merkez), Büyükadada: (Şina- Vay karşı koymak istiyeceklere! 
sı Rıza), HeybeUde: <Halk>. Dedikten sonra HurapJa beraber, 

çıktığı kapıya doğru koşmıyn başladı. 
Givle hizmetciler, birer kılıçla bırer 
hançer yakalıyarak onları takib ettı. 

:==~~~~~==~~:;;;;~========~================ l ___ i_n_hı_·s_a_rl_a_r_~ __ M __ ü_d_ür_I_ü_ğ_ün_d_e_n_:~ 
1 - Şartnamesi mucibince 500.000 adet 8 No. elektrik kapsülü pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

il - Pazarlık 6/8/937 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

lariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. c4406> 

~ 

ı - Şartnamesi mucibince muhtelif numaralarda 30 adet kağıt kesme bıçağı 

pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 4/VIII/937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnnmeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

larile birlikte adı geçen komisyona 'Jelme lerl ilin olunur. c4316> 

ler. 
Rüstemle arkadaşları, yıld1rım gibi 

merdivenleri tırmandılar. Kapıdan gi
rerken arkalarına baktılar. Bir sürü as
kerin, yalın kılıç, Güneştepe'ye doğru 
koştuklarını .. sonra birdenbire yol de
ğiştirerek Üzerlerine geldiklerini gör· 
düler. Rüstem .. alaylı bir sesle: 

- Zavallılar .. pek geç kaldılar; Hay· 
di, arkadaşlar; Koridoru yıld•rım gibi 
geçiniz. Önünüze geleni çiğneyiniz! 

Dedi ve koridora daldı. Koridor .. 
sonra asker koğuşu, gene cvvelkisı gi
bi, boştu. Köşeyi döndükleri zaman .. 
sağ taraflarında kalan koridora doğru 
sekiz askerin ve önlerinde de dört as
kerin kaçtığını gördüler. Koridorda, bir 

• 

• 

QANKAYA 
YAT.IRILAN DAQA tYi 
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Tesviyeci alınacak 
Türkiye ŞİŞE VE CAM Fabrikaları 

Anonim sosyetesinden: 
Paşabahçe Şi§e ve Cam fabrikamızın ihtisas işlerinde yetiştirilmek üzere 

askerlik hizmetini bitirmiş tesviyeci -t sanayi mektebi mezunu alı
nacaktır. 

Taliplerin, ellerindeki vesika ve bonservislerile birlikte Bahçekapı Birinci 
Vakıf Hanındaki büromuza müracaat eylemeleri. 

Bu müracaatlar yazı ile de yapılabilir. ~ 

lsta~bul -Orman Direktörlüğünden: 
. 1 - Kastamonu merkez kazası dahilinde Karanlık dere ormanının Sokunlu 

80kü kıt'asından yanmış ve devrilmiş 604 M3. çam ve 598 M3. köknar ağacı 
ltapaJı zarf usulile arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Yevmi ihale 5/8/937 tarihine miisadü Perşembe günü olup saat 15 de 
kastamonuda Orman direktörlüğünde müteşekkil Satış Komisyonunda icra edı
lecektir. 

3 - Çamın beher metre mikfıbınm muhammen bedeli 515, köknarın 385 ku • 
tuştur. 

4 - Muvakkat teminat miktları 406 liradır. -
5 - Müddeti ihale bir senedir. 
6 - İstekliler bermucibi kanun tonzim edecekleri teklif mektuplarını ikinci 

Jn~ddede g.österilen saatten bir saat evvel Kastamonu Orman Müdürlüttünde 

~u~eşckkil ko.misyona makbuz mukabilınde teslim etmelidirler. Posta ile gön _ 
e.rılecek teklıf mektuplarının arttırma saatind en bir saat evveline kadar gel _ 

ınış ol1!1ası lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
.!_- llan ve saire masraflar alana aıttir. c44321l 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
Tekiı dağından Muradlıya nakil olunacak 2628 metre mikabı kereste ile 78 ton 

çıta merkez anbanndan nah!ye ve köylere sevkedilecck 2628 metre mikabı ke
restenin nakliyesi bir hafta müddetle yeniden açık pazarlıkla eksiltmeye konul-
:ınuştur. Taliplerin her gün iskan dairesj ne müracaatla şartname ve ihale günü 

:~a~ 2617/~93~ ~c~. pazar~ gününde teminat akçeleriyle beraber K1rklarelin-
Iskan MUdurluğunde muteşekkil komisyona müracaatları ilAn olunur. (4470) 

• . ' 

SON POSTA 

Parfömlerin istihzar edildiği Fran -
sanın Midi havalisini gezmiş iseniz 
tabiatin; çiçeklerin merkezinde yarat
tığı bir nevi balmumunWl cildi be -
yazlatmak ve güzelleştirmek husu -
sunda şayanı hayret hassalannı 

bilirsiniz. 
cSir Aseptikll tabir edilen bu ıaya

nı hayret cevherin tasfiye edilmiş hü• 
lfısasının cild üzerinde sihiramiz bir 
tesiri vardır. 

Bunu; geceleri yatmazdan evvel 
tatbik ediniz. Cildin sert ve kırmızı 

dış tabakasını yumuşatarak parça 
parça döktürece,k, sabahleyin inana -
mıyacağınız taze ve beyaz bir cildin 
yeni güzelliği ile kar§ılaşacaksınız. 
Açık mesameler, siyah ıwktaJar, kırmı
zılık lekeleri ve tenin gayri saf bü
tün maddelerinin tamamen zail oldu
ğunu göreceksiniz. Ancak, yüzünü -
zün gençlik güzelliği ile fazla tezad 
teşkil etmemesi için boyunda, omuz
larda, kol ve ellerde cfahi kullanma -
ruz llzundır. Kolay, pratik ve ayni 
zamanda az masraflı olan bu cSir 
Aseptik> bütün eczanelerle ecza de -
polannda saWır. 

Sayfa 11 

KIZILAY CEMİYETİ 
Genel Merkezi Başkanlığından: 
- Eksiltmeye konulan it: Diyarbekir' de yapbrılacak haıtane 

inıaat ve bilcümle teıiıatları tahmini keıif bedeli (127 964) 
lira 50 kuruıtur. 

Bu ite aid prtname ve evrak ıunlardır: 
A - Eksiltme §&l'tnameıi 

B - Mukavele prejeıi 
C - Keıif huliıaları 

D - Hususi ve fenni §artnameler 

E - Esbabı mücbire raporu 
F - 26 adet plan. 

isteyenler bu ıartname ve evrakı: 

A - Aukara'da Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinden 

B - lstanbul'da Kızılay Hanında Kızılay Deposundan 
C - Diyarbekir'de Kızılay Merkezinden 

6 lira 40 kurut mukabilinde alabilirler. 

Eksiltme 2.8.937 tarihinde Pazartesi günü ıaat 15 de Anka
ra'da Kızılay Kurumu Genel Merkezinde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usulü iledir . 

5 - Ekıiltmeye girebilmek için iıteklilerin 7648 lira 22 kuruıluk 
muvakkat teminat vermesi bundan haıka apğıdaki vesika
ları haiz olup eksiltme komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 130.000 liralık bina ve teaiıat iş
leri yapabileceğine dair Nafıa Vekaletinden alınmış Müte-

ahhitlik vesikası. 

B - Bu seneye ait Ticaret Odası vesikaları 

C - Şimdiye kadar yaptırdıkları iıler için mal sahiplerin
den aldıklan iyi hizmet vesikaları. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 ncü maddede yazılı saatten bir 
ıaat evveline kadar Kızılay Kurumu Genel merkezine geti
rilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Poıta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 ncü maddede yazılı 
aaate kadar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmıt olmuı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

edilmez. 

1 lıtanbul Belediyesi ilanları 1 ' __________ __. 
İtfaiyeye lüzumu olan 4000 metre hortum kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş

tur. Bir metre hortuma bir lira 60 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Eksiltme 
30/7 /937 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi leva-

zım müdfirlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 480 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubilc beraber teklif mektuplarını havi ka
palı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14: de kadar Dafrni Encümene vermeli-
dirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B.) (4242) 

Kilo 

700 Kompresör ıağı 
700 Makine il 

250 Gres il 

Karaağaç buz fabrikası için Inzu~u olan yuKarda. mikdarile cinsleri yazın 

yağlar açık eksiltmeye konulmuştur. Bu yağların hepsine 548 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Şartnamesl levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı 
kanunda yazılı vesika ve 41 lira 10 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 30/7/937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmahdır-
lar. (4241) 

~ 

Keşif bede1i 1446 lira 50 kuruş o1an Kadıköy 10 uncu mektebin tamiri açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü· 
lebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan başka buna benzer iş 

yaptığına dair Bayındırlık direktörlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile bir
likte 108 lira 49 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 30/7/937 
Cuma günü saat H de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (4240) 

Mikdarı Cinsi Muhammen bedeli İlk teminatı 

1 Su motörü 150 lira 11 lira 25 kuruş 
Yukarda cinsi mikdan ve muhammen bedeli yazılı olan su motörü açık artır

maya konulmuş ise de belli ihale günün de giren !bulunmadığından artırma 

29/7/1937 perşembe gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında göste
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (4573) 

Tekirdağ lskôn Müdürlüğünden: 
1 -·Eksiltmeye konulan iş: Çorlu, Malkara, Saray, Hayrabolu, Şarköy kaza 

merkezleri ve köyleri ile Vilayet merkezi köylerinde yalnız kerestesi tarafı hü
kumetten verilmek ve diğer malzeme müteahhide aid olmak üzere yapılacak olan 
c4731l adet göçmen evi inşaatı olup muhammen bedeli 101611 lira 27 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname, plan ve keşif evrakı Vilayet İskan Dairesinden alına
caktır. 

3 - Yapılacak iş her kaza için ayrı ayrı dahi ihale edilecektir. 
4 - Eksiltme iki ağustos 1937 pazartesi günü saat 14 de Vilayet İskan dairesin-

de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Şeraiti haiz isteklilerin c8296• liralık muvakkat teminatı havi mühürlil 

teklif zarflarını dördüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar vHayet 
lskln komisyonu başkanlığına tevdi eylemeleri. c42521l 
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Sigara da içseniz 

RADYOLiN'le 
Günde en az 3 defa fırçaladığınız takdirde dişleri

nizin sağlamlığına ve güzelliğine halel gelmez 

Dişlerdeki leke, pnsı ve kefekilerı lermin iltıhablanıua~ııu ,ıneııederek 
temizler, ağızdaki mikroplan imha ağızda dalmt sıhhat, daimt cazibe, 
eder. Dişlerin çnrllmesinl, ve diş et- daimt güzellik yaratır. 

Faka~ her •~bah ve her . aktam ve her 
yemekten sonra fırçalamayı ihmal 

etmeyiniz. 

Çiftlik, Süthane ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarlanna : 

Mi ELE 
"Krema makinaları" geldi 

Bu mllldnalar dünyanın her yerinde 
slltçnlük aleminde bnynk şöhret ka
zanmış ve en verimli makina olarak 

tanınmıştır. 

Son s1stem yeni mod.ellerimlz gelmişUr. 
TUrklye umum ••bt deposu: 

Tahtakalede POKER braş bıçakları deposudur. 
Taşrtt satı~ yerleri. Erzurum: Türbe elvan No. 29 Şükrü Hasan Güral 
Konyada: Mehmed Kaşıkçı ve biraderleri. Eskişehir: Hasan Alanya. 

HiÇ ŞÜPHE 
ETMEYiNiZ. 

Sizi de 
GENCLEŞTiRiR 

' 

.. PERTE 
":111"" ' 

SON POSTA 

Siz de ba kremden 
fqma11nııl 

Botun cihanda elli senedir daima Os· 
tnn ve eşsız ka!mıştır. 

KREM BALSAMIN 
Bflynk bir bilgi ve uzun bir tecrUbe 
malısulU olarak vücuda getirHmiş 
yegflne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhrct.ni söı ve şarJatnnlıklıı değil 
s!hhi evsarını Lorıcfra, Parls, Berlin, 
Nev - Y ork güzellik enstittllerinden 
yüzlerce krem arasında birincilik mü
kllfatını kazanmış olmakla isbat et
miŞtir. 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbııdem kremleri. Tanın
mış ecza, ılrıyat ve tuhafiye mağaza
larında bulunur. 
İNGİLİZ KA.~ZUK ECZANESİ 

BEYOGJ..U • ISTANBUL 

KAR DOL 
A 

Asabı teskin eder. 
KARDOL Çarpmtılan 

geçirir. 

KARDOL ~d~::nı 
KARDOL 
KARDOL 
KARDOL 
KARDOL 
KARDOL 

Baş dönmesini 
geçirir 
Nefes daralma
sını iyi eder. 
Deniz tutması· 
na nafidir. 
Sinir buhranla
nnı yatıştırır. 

Bayılmalara 
karşı gelir. 

...................... ~ 
YALNIZ 

BAKER m•l•z•l•r1nde 

Her cins ve her renkte banyo 

kostümlerinin en zengin çeşidle

rlnl her serden mosait şerait ve 
her keseye elverişli f iatıarla 

bulabilirsiniz. 

~l ____ .. _________ !!llm _________ .., ----- ,_ ................ - -·--·-- ··-. 1111!1 ... ·-• Hll•-

P R OF l LAK S l N 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

Son Posta Matltaua 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 

sAH1PLEBlı s. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrem UŞAKLIGİL 

Tem.mm il 

LiMON ÇİÇEKLERİ 

Hasan ve Nesrin kolonyalan 
Türkiyede en çok satılan ve Avrupa ve cihan tarihinde misli ve menendi 

olmıyan kolonyadır. Bütün ıtriyat mütehassısları, sinir doktorları tarafından bU 

müstesna kolonyayı sevmiyen kimse bulunamaz. Bir damlası bir limon ve çiçek 
bahçesinde gibi kokuları neşreder. 

Hasan ve Nesrin losyonları insanı cen,net ve çiçek bahçelerinde yaşatan be.o 
dialardır. Mutlaka Hasan markasına dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

Hasan deposu 

ADEMi iKTiDAR . 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri , Her ecunede arayınız. (Poata kutuau ) 1255 Hormobin 

Galata latanbul 

Şark Malt Hülisası 
İştaha ve kuvvet için en 

birinci ilaçdır 
Çocaldarm dlflırıaıa kolayca çıllmııma, 

kemllderlDln 1ıavvet1enmeılae1 çocü 
emziren uaeıerlD ıltlab ço

taıma11Da rardlm eder. 
Bilumum eczanelerde bulunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Memur aranıyor 
1 - Ankara Vekalet inhisarlar şubesinde çalıştırılmak üzere aşağıda ,asılı 

evsaf ve şeraiti haiz olan Hukuk Fakültesi mezwılarından bir memur alma • 
caktır. 

35 yaşından yukarı olmamak, askerliğini bitirmiş olmak, vazife ifasına mAnl 
bir rahatsızlığı bulunmamak. 

2 - Fransızca, 1ngilizce, Almanca dii !erinden birini veya bir kaçını bilenlet 

tercih edilecektir. 
3 - Talip olanların evrakı müsbiteletne ve bir dilekçe ile birlikte nlhaJI* bd 

ay sonuna kadar Memurin fUbemize mfiracaatlan. (4478) 

BUtUn bu yıldızların 

tebessUmlerindeki şaşaa1 

Ancak, Venos krçmi, Venüs pud
rası, Venns Huju, Venns kirpik 

snrmesile temin edilir. 

Büyük reklama ne hacet? 
Bir kutu 

FAZ 1 L 
Çil ilacı 

seni çok gOzelleştirlr. 

!mal yeri: Edirne Kimyager Fazıl 
Soysal Lllborııluvan 

Dr. Ihsan &•mi ' 
TiFO A,181 

Tifo ve paratifo hastalıklanna tu
tulmamak için tesiri kat'f, muaft
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 45 kuruştur 

A dolu kuvumı:ul rın m ı 

Her nevi yOzük taşlan ıı8yret 
verecek dere.cede ucuz fiatla ve te-
diyeli sipnrişler kubul olunur. 

Bnytıkçarşı arabacı o~lu sok~ 
Nıımara 29-3 -sa 

,. 1 'I 

Senelerdenberi tecrübe edılmiş en Dr. Mehmet AH 
[

.,. Operatör • Urolog 

tesirli ııaçtır. Eczanelerde bulu- idrar yollan 
nur. ismine dikkat astalıkları mütebasslSL KOprflbaŞI 
~-• A L G O P A N 41-p ~ Eminönü han 'fel: 2191e> 


