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• 
B. Musolininin ispanya 
hakkında bir makalesi 

Nasyonalistlerin geneTalle.ri harita üzerinde tetkikler yapıyorlar 
(Yazısı 7 inci sayfada) 

Bir spor ve gençlik 
kongre~ i toplanacak 

AldığımL7. mev
suk malumata gö
re spor işleri bir 
sene kadar veka-
letlerden birine 
bağlanacak, ve 
gençlik teşkilfı$ı 

devlet mekanizma 
sında mühim bir 
mevki işgal ede
cektir. 

Spor ve gençlik 

11::ıı:::ı===--=====-==ı::m=----=--==--:-.:::ım:::::1:s:::mc::::mı:ııc=ıı==---- işlerinin bugünden 

İdare ifleri telefonu : 20203 J'iatı s 
1 

HADiSE 

' .. 

lJzakşarkta harp 
tehlikesi kalmadı 

Amerika hükiimeti de 
meseleye karıştı 

Amur nehrinde 50 Sovyet gambotu toplanıyor, Mançu 
topraklarında J?eş Japon fırkası tahşit edildi 

• 

1 
yarına devlete mal 

Dahı·ıı·ye Veki i yarın edilmemiş olması- Aydın saylavı Adnanı 
nın sebebi bu hu- Ertekin 

Moskova ya gidiyor ... t. y·~~:.~=~~·:~~~ ~~~::ı tetkikat-

ı. t D b 01 d t • t Londra 1 (Hususi) - Tokyodan alınan! .karşı hazır bulunduklan bildirilmek·' 
Şükrü K da doktor Arasla buluşacak, bu ziyaret s a an zmı e hıbel'lere göre Sovyet - Mançu hadise- tedir. •• r .. k" aya ora . . . s ti 1 olan dostlug .. a f it ı sbden mü~evelJit vaziyet çok ciddi bir . • . • 

Ur ıye Cumhurıyetinın .... o':ye er .eh. d l"I" 1 as a yo safhaya varmıştı!'. Maamafıh &iyas: rnchafn bütün bu ha-

ne derecede kıymet verdıgının yenı ır e 1 ı O uyor H~ber aldığımıza göre İzmit Vila - Elli gamoottan mürekkep bir Sovyet zırlıkla_nn ~üma:iş .~a~~etind.e oldu~ 
Dah·ı· . . .. .. K mar- vor. Kendisi Moskovada ayın on ikisin- yeti Izmiti İstanbula bağlayacak olan filosu Amur nehrindeki Sennufa ve Hol- kanaatı~d~dır, çunh-u hadise dıplomatik 

ı ıye Vek.lı Şukru aya, cu J f lt b" · · . d ı t f d t 1 k d sahaya ınt•kal etmic::tir fesi a "" •• •1 K"' tenceye de bulunacak ve gene ayni tarihte oraya as a ır şosenın ınşası tasavvuru ıle şo a a arı e ra m a op anma ta ır. - :ı- • 

lllüt uunu. Roınany~ v~purı eh 
0~et edi- (Devamı 7 inci sayfada) meşguldür. Bü yol imkan nisbetinde Diğer braftan beş Japon fırkasının da Vaziyet ŞU şekilde tasvir edilmektedin, 

eveccı'ıı:n şehrımızden are deniz kenarını takip ederek yurdun en Mançu topraklarında her türlü ihtimale (Devamı 8 inci sayfada) 

Sıhhat Vekilinin tifo salgını hakkında beyan ah güzel bir mıntakasından geçecek ve u- ========os=:==============::::::::===

Sıhhat Vekile tinin tifoya 
karşı aldığı yeni tedbirler 

Dün Sıhhat Müdü-

zunluğu 95 kilometreyi bulacaktır. Bu 
95 kilometrelik yolun 30 kilometresi 
İstanbul vilayeti hudutları dahilinde 
geri kalanı da İzmit vilayeti içindedir: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Cür'ete bakın! 
lüğündc Sıhhat Ve- f 
kili Refik Saydamın zmirde bir suçlu muha-

Paris borsasında frank 
üzerine muamele başladı 

Dün 123 de açılan frank hararetli muamelelerden 
sonra 128,93 de kapandı 

reisliği altında bir kemesi yapılırken Paris ı (Hususi) -
toplantı yapılmış, İs- Dört gün süren bir 
tanbuldaki tifo vazi- miiddeiumumiye saldırdı inkıtadan sonra bor-
yeti tetkik edilmiştir. İzmir, 1 (Hu • • , sa bu sabah tekrar. 
Refik Saydam top- susi) - İzmir ad- açılmış ve frank üze-
lantıyı müteakip ken- liyesi birbirini ta- rine hararetli mua"' 
disini ziyari:!t eden kiben iki garip ve meleler olmujtur. 
gazetecilere şu beya- çirkin hadiseyle Piyasada frank ta ... 
nalla bulunmuştur: karşılaştı. lehleri çoğalmış, dö-

- cİstanbuJda 933 İlk hadise sa .. vizin rayici mütema·· 
senesinde 934, 934 se- bahleyin ikinci ce diyen düşmüştür. 
nesinde 688, 935 sene- za mahkemesin - Geçen cumartesi 
sinde 884 tifo vak'ası de olmuştur. Hır- bir İngiliz lirasına 
kaydedilmiştir. 1936 i ,. sızlıktan maz - mukabil 110.89 ola-
senesinde ise bu ye- . nun sabıkalılar - MüddciumuminJ ı rak kapanan frank, 
kun 1445 e çıkmıştır. Aşı yerlerinde dan Cideli Hüse- ıırtlağına saldı - bu sabah 123 te açıl-
932 senesinin başın· yinin sorgusu ya - ran Cideli mış ve 128.93 te ka-
dan30 haziıana kadar İstanbulda görü-,muz, ağustos ve eylfıl aylarında ise ale- pıldıktan son H üseyin panmıştır. Paris borsası, kenarda Maliye Nazm Bone 

len tif? v&k'asının adedi ise 7:6 dır. Ti- 1Umum çoğalır. 193~ s:nesi. haziran ayın- ra müddeiumumi m.ua~ini Kemai iddi - B~nk dö Frans'ın hisse senetleri yük- 126 da stabilize edileceği tahmin olun• 
fo vak alan kışın az olur, hazıran, tem- (Depamı 5 ıncı sahıf~de) (Devamı 1 tncı sayfa.da) scktır. Frangın İngiliz lirasına mukab" l ktadır. (Deı'Cl.··ııı 3 üncü sayfada) 
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Her gün 
Bağdat ve Tahrandaki 
Kardeşlik nümayişleri 

- Yazan: Muhittin Birgen -

IR\ nktor Rüştü Aras, bi~ka~ gün 

1!:::::11 evvel Bağdadda, şımdı de 

Tahranda ilo kardeş millet arasında bir 
t-:>raftan Türkiye - Irak, diğer taraftan da 
Türkiye İr:;n kardeşliğinin yeni bir şen
ıik ve bayram merasiminde hazır bulun
du. Türkiye mümessillerini kar§11arken 
:ıu memlet.-ct!erden ne biri, ne de diğeri 
ötekinden üstün bir hararet göstermiş 
değildir; Irak, kollarını nasıl sıcak ve 
ı:oşkun bir kardt:cıUk duygusunun canlı 
ıfadesile açt1ysa J ran da ayni duygunun 
hararetli tnahürlerini gösterdi. Orada 
olduğu gibi, ötede de misafirlik resmi bir 
1ivaret hudı..ıdun u geçti ve Tür ki ye
m~ Haridvf" Vekili her iki tarafta da 
;ıile efradı~dan o1arak kabul edildi. 

* . 
Irak, Osmanlı imparatorluğundıın ay

rılmış olan Arap memleketleri arasında 
~endisini en kısa zamanda ve en kolay 
şekilde toplamış olanıdır. Büyük ve eski 
bir mededyetin meı kezi olan Bağdad, 
frakın ec;ki umran ve medeniyet derece
:::ini yeni b;r med.:-niyet ruhu içinde tek
rar elde e•meğe namzet bulunduğunu 
göstermektf' gecikmemiştir. Münevver 
bir kralın ıdaresi altında münevver bir 
vatanperverler kütlesi tarafından yeni 
bir umran ve şevket devrine doğru sev
kedilm~ktc bulunan Irak, az zamanda 
prk devletler! arasında kendisi _için bü
yük bir mE\·ki temin etmiştir. Ileri git
mek için yap~ığı hamlelere ve sarfettiği. 
g<!yretlere bakıunca, bu memleketin pek 
~z bir zam:ında daha büyük bir kuvvet 
ve binaen1lcyh sıyasi nüfuz ve ehem
miyet kazanacağında şüphe yoktur. Bu
nun içir. Türkiye, !rakın kendisine ver
diği kıymetten ve gösterdiği muhabbet
ten dolayı ne kadar n.,emnun olsa ve hat
ta ne kadar iftihar etse hakkıdır. Çünkü, 
!rakın ilel'lemesi, bizce Türkiyenin iler
fomesi kad;ır mühimdir. 

* 
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Mes'ut olmak hayata gelen herkes için müşterek bir ga
yedir. Hepimiz bu gayeye varmak için elimizden geldiği 

kadar çalışıyoı-uz, fakat gün geçtikçe iştilıamız artar, talep
lerimiz kabarır, kentlimizi gayeden büsbütün uzaklaşmış 

farzederiz. 

Mes'ut olmak içln ilk şnrt mes'ut olduğumuza inanmak, 
hayal peşinde koşmayı bınkarak hakikatle iktifa etmek, 
ayni zamanda da mnhitimizi mes'ut etmiye çalışmaktır. 

İnsan etrafına ne kadar saadet saçarsa kendisi de o saadet
ten o nisbette hisse alır. 

("-_s_o __ z __ A_R_A_S_D_N_D_A_) 
Karısından kurtulmak • 
için idamı glJze HERGüN BiR FIKRA 
Alan sıdam 

lliç 
Tanmnış doktorlardan birini bir 

gün bir hastaya çağırmı§la.rdı. 

Doktor sordu: 

- Ate~iniz var mı? 

- Hayır! 

- GecP.leri uyuyor musunuz1 

- Gayet iyi! 
- lştihamz? 

-Mükemmel! 
- Bir yerfaıizde bir ağrı? 

- Hisselflıiyorum. 

Doktor düşündü: 

- Size bir iiaç yazayım .. 
- Beni iyi edecek mi? 
- Evet bütiin bu söylediğiniz şey

ler, siz ilacı içer içmez zail olacak! 

* ----· Çocuhlar en çok 

Gençleşmek için 
Yeni bir usul: 
Dinlenmeden çalışmalı 

Terkos'a 
Tarziye 

Sayın terı;osJ 

E. Talu ---1 

Bugün, sen~n tertemiz huzuruna, sekiz 
yü.z bin İ stf.rnb1ıl1nnun vebalini zayıf o .. 
muzlarıma yüklenmiş olarak, özür dile .. 
meğe geliy01 ,,m .. 

Sana biz senelerce bühtan eyledik. 
Senin btıgün kıymeti anlaşılan adını tez
yif ve tahl~ir için kullandık. Hangi pis 
sttdan, hangi mülevves sütten, hangi tat .. 
rız ve lezzetsiz şerbetten bahsedecek ol
sak, o le1;si, o p;sliği, o tatsızlığı ve -0 lez .. 
zetsizliği tPyit içi11ı seni makis diye kııl~ 

landık. 

Çocuklarnnızı, mekteplerde, sokakta 
s~ni içmekten tahzir ediyor, on!ara. oto· 
mobil, tramı:ay, otobiis, motosiklet kor· 
kusile beraber senin. de korkunu aşılı· 

yorduk. 
Hô.sıl? st!n herdem gafil ve safdil bir 

halkın umacısı g?bi idin. Rağbet celbet• 
mek ~tiyen hamamlar: 

- Suyumuz terkos değildir! 
Diye övü11üyo1·l.ardı. 
Hangi. birini sayayım? Mıısluktarından 

kazara bir gii.n balık çıktı diye, seneler
ce seni kendimize alay mevzuu bile yap· 
tığımızı hatı ... lıyorum. 

Bütün bu rıanl:brliiklerimize karşı sen, 
arada sırada, temmuzun en sıcak bir gü· 
nünde birdenbire akmamakla ufak tefe1' 
mukabelelerde bulundun. 

Fakat işte. zaman senin intikamını al
dı. Hem de nasıl! 

Bugün. sen, Çı1·ç;rın, Tomruk Ağasının, 
Karakulağın, Taşdeienin, Tefne!inin. Sır
makeşin, Kanlıkavağın, Göztepenin. Ha
midiyenin, Hünkcirın, Kısıklının, Kayış
dağının. Kocataş-m asırlarca saltanat silr-. 
dükleri bu ;e1ıirde içilecek biricik saf su. 
olmak şerefini ihraz etmiş bulunuyorstın. 

Bu, az bu:: bir mazhariyet değildir. Ve 
bugün sen, bu mertebeyi ihraz eyledik
ten ve ontt hem belediyenin hem de fen
nin en salahiyet.ıi ağızlarile teyit ve tas-ı 
dik ettirdikten sonra, senelerdenberi pek 
haklı olarak biriktirdiğin öcünü bizler
den pek ko1ay alabilirsin. ı 

Yirmi dön; saat akmadın mı? Hepimiz 
için felakeıtir . .Lakin bunu yapma .. Yal
varırız. Sen~n. değil bir gün bir gece, biT
saatlik inkıt.aın bile çoluğumuz ve çocu
ğumuzla bi7i perişan eder. 

1rana ge!ince, orada sade İran tarihi
nin değil. hıı;!lki de bütün şark tarihinin 
en büyük inkılapçılarından biri mevkii
ne geçmiş olan biiyük bir hükümdar bu
lnnuyor. Kaçar sülalesinin perişan bir 
halde bıraktığı bir memleketi evvela 
ılt>rleyip top!amaya ve münevver ira?e: 
ı:nin altına almaya muvaffak olan Ala Geçenlerde Viyanada bir cinayet iş
Hazreti Hümayun Şehinşah Pehlevi, bu lendi. Payitahtın en güzel kadmı Hus -
memleketi inanılmıyacak bir sür'atle ye- kava esrar engiz b ir §ekilde öldürül -
ni bir med-:niyete ve yeni bir şevket ve dü. Zabıta günlerce uğraştığı halde ne 
pna sevkediyor. Bunu o kadar şahane katili, ne de cinayetin sebebin i meyda
bir azim v" ~rade ile ve o kadar kuvvetli na çıkaramadı. 

Neden nefret 
Ederler? 

Kahire gazeteleri, Aşağı Mısırın 
köylerinden birinde oturan l S 3 yaşla
rında Süleyman Abdüsselam isminde 
bir çiftçinin polise itaatsizlik suçun -
dan bir Mısır lirası nakdi cezaya çar • 
pıldığını, bu parayı veremediği için de 
on gün ağır işlerde kullanıldığını ya
zıyorlar. 

Geçenlerde Nevyorkta bi.iyük b~r Herkes bu zavallı ihtiyarın Mısırın 
«çocuk terbiyesi kongresi» yapıld,, bu yakıcı güneşi altında durup dinlenme
kongrede uzun uzun nutuklar söylen - den çalışamıyacağını, ölüp gideceğini 
di, tecrübelerden, istatistiklerden bah· iddia edip durdu. Fakat 1 S3 lük çiftçi 
sedildi. on gün zarfında en ufak bir yorgunluk 

İsanın, İncilde hikaye edilen meş1mr 
balık mucb·esini tan.zir ederek, bir fıçı 
memba suyile bütün yaz, bir milyona ya
kın halka iyi su yetiştiren esnaf sayesin-. 
de bozulan sıhhatimizi düzeltmek için !e• 

nin cgöze> ni.ı> içine bakıyoruz.. Sano 
muhtacız; We ba.k, senin lillen.e düştiik. 

Varlığını bizden sakın esirgeme.. V• 
su gibi aziz ol! bir kiyaset ile yapmaktadır ki bu fevka- B u sırada b ir eün J unnosi isminde 

lade gayreti İran tarihi altın harflerle bir berber oturduğu semtin en yakın 
k:ıydedeccl:tir. İran tarihinin bu tar.zda karakollarından birine girerek §U kısa 
kaydedeceği bu muzaffer hamleyi, Ira- cümleyi söyledi: 

Fakat bunların içinde en enteresan hissetmeden çalışmış, ceza müddetini 
bahsi Alis Suar isminde genç bir mu - bitirdikten sonra da: 

mn kardcsi olan Türkiyenin de ne kadar - Huskava'nın katili benim!. allim kadın nakletti. - Bu çalışma beni hayli gençleştir -
büyük bir ~evinç, hayranlık ve muhab- Zabıta evvela bu esrarengiz dnaye - Alis Suar uzun yıllar okuttuğu ço- di, bugün on gün evvelkinden çok da • 
betle takip ettiğini söylemeğe biıe lüzum tin tahkikatının verdiği sıkıntıdan kur cuklar arasında bir anket yapmıştır. ha kuvvetli ve sağlamım. İhtiyarlara Posta pulunun y üzüncü 
yoktur. tulmuş olduğu için sevindi, fakat bir Bu anket şu tek suali ihtiva etmekte- ta\•siye ederim, benim gibi durup din- senesi * kaç saat sonra berberin katil olduğuna 

dir: lenmeden çalışsınlar, böylece yirmi, o- Üç sene sonra, yani l 940 da dünya, 
İşte, Tü!kiye Hariciye Vekili bu mem

)Pketlerden geçti ve geçiyor; oralara bi
zim duygul~nmızı götürdü ve oralardan 
da bu duyguiara oyni samimiyetle yapı
bn mukabeleleri "getirecektir. Türkiye 
ile bu memleketler arasında akdi mukar
rer olan resmi dostluk paktına veya 
paktlarına gelince, bizce bunlara lüzum 
bile yoktur: Pakt filen mevcuttur ve her 
hangi bir rcüddetJc ve yahut her hangi 
bir şart ile mukc:yyet olmıyarak! Ayrıca 
diplomatlar tarafından imza ~d· ~ecek o
lan bn paktlar zaten bu milletlerin kalb
Jerinde çoktan yazılmış ve çoktan imza
lanmış bulunuyor. 

Diplom:ıtlara dü~en vazife, milletler 
arasında dirilmiş olan bu kardeşlik im
Z?.larının alıkamını, harfi harfinıı;! takip 
"e tatbik etmekten ibarettir. 

• Muhittin Bi.,.gen 

Parti Genel sekreterlik 
büroları 

Ankara, 1 (Hususi) - Parti Genel 
Sekreterlik büro1arı önümüzdeki gün -
]erde İstanbula nakledilecP.!dir. 

dair hiç bir delil elde edemedi, yeni -
den sıkıntıya kapıldı. 

Berber Junnosi biraz sıkıştırılınca 
her şeyi itiraf etti: 

- cNelcrden nefret edersin!z?ıt tuz yaş birden gençleşeceklerdir! de- posta pulunun icadının yüzüncü sene· 
Genç muallime her çocuğun yerdiği miştir. sini kutlulıyacak. 

~~~a~~c~~~a~~r::se:~;:ff:~;n;i~e~i~e~ Ağzından alev saçan hasta! sa~~~~ı~:l~;b~~~ yok ama böyle bir fır-
cBunları anlamak için daha çok küçük- Geçenlerde Birleşik Amerika hü - İlk posta pulu İngillerede 1 O ikinci· 
sün!.> diyenlerden en- çok ncfre~ ettik- kumetlerinden biri olan Valtimur'da kanan 1840 tarihinde çıkmıştır. Ondan 
leri neticesine varmıştır. bir ameliyat esnasında çok garip bir iki asır kadar evvel, 165 3 de Fransızlar 
.................................... - ... - . .................. hadise olmuştur: cBillets de Port Paje» diye bir kağıt 

b . Hasta~ede bulunan hastalardan bi- kullanırlarmı<: ,· bu kag~ıtlar, Parı·s içı·n-bir bir balon almış, balonun ucuna ır "' 
kart bağla~ış, kartın üstüne de şu sa- ri ameliyat edilmek üzere bir klinikte de bir yere gönderilmek istenilen pa .. 

ameliyat masasına yatırılmış ve ba - ketlere sarılırım~ ve böylece o paket!e-tırları yazm:!?: '.' 

- Ben yeryüzünde bir cehennem a~ 
zabı geçiren zavallı bir adamım. Ka -
rım beni bir dakika olsun rahat ya1'?at -
mıyor. Elinden çektiğim azap bende 
ölüm hasretini uyandırdı. Gazetelerde 
Viyana güze1inin katli hadisesm: oku -
ya okuya kafamdcvbir fikir doğdu. Ka
rımın çektirdiği cehennem azabından 
kurtulmak için katil suçile idam edil • 
meğe razı oldum! 

------
c- Bu bcılonu kim elde ederse, elde et

tiği saati Ye tarihi tesbit ederek Pariste 
Otel Ruayyel'e haber vermesi rica olu-

45 saatte Paristen Viyanaya nurı , 

yıllmak üzere de gaz verilmış. Fakat ri mes'ul makam yerlerine yollarmış. 
birdenbire hasta büyük bir şiddetle Fakat bu usul bir kaç sene içinde kalk
sarsılmış ve ağzından birbiri ardı sıra 
alevler fışkırmış. Doktorlar derhal bu 
garip hadiseyi öğrenebilmek ı.izere u -
zun boylu muayeneler yapmışlar, neti
cede hastaya verilen gaz ciğerlere git
tikten sonra ameliyat için Kullanılan 
elektrikli neşterin saçtığı kıvı1cımlarla 
alevlenmiş olduğunu görmüşlerdir. Za 
\•allı hasta da bir daha dirilmeıniştir. 

~.1.§· • • . . . . ._ ... . ..... ' .. • ·-----
JJlligor musunuz ? · 

giden çocuk balonu Balon h~vaya bırakıldıktan sonra ayın 
Parisliler de artık Amerikalılar gibi 22 sinde saat 15 de Viyanada Kioyunde

iJoş vakitlerini garip meşguliyetlere has- de çocuklar tarafından yakalanmıştır. 
retmcğc başladılar. Bu ayın 20 sinde saat Bu suretlE: balon Paristen itibaren 1000 
17,15 de Parisin Grands Magasins du kilometre katederek 45 saatte Viyanaya 
Louvre mağazası müstahdemlerinden bi- 1 gelmiştir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

1 - Posta pulu ne zaman icad edil· 
miştir? 

2 - İstanbulun en büyük yangını 
hangisidir? 

3 - Türkler birinci defa olarak Vi· 
yanayı hangi hükümdarları zamanında 
ve hangi yılda muhasara etmişlerdir? 

( Cevablan yarın) 

* (D ünkii suallerin cevablan) 

f d l kt l memnun Olm.,lıyız. Fakat .. c: 0 hr.·n du··z sokak ve caddelerini 1 - Mikroskop 1620 de icad edilmi~· Sırt hamallığının kaldırılma~ı Nr~ ın :ı yapı ma a o an .. " 
inceleme sona erdi. Rekdiye VPrdıği karaıı on beş gün son- bir kenara bırakalım, Yühsıok!--aldınm, Gazhane, Akaretler tir. 1, bankasının 2000 11.ralık h k k gı'bı' merdı·venıı· ~·ok.,sları ı·,.ı·n asri ve insani bir yük taşıma 2 - «Kendisini bezleylep i.slah dev. ra ilan edecek, ay sonund'l .la tatbik sa asına oyara ara- . ::. 

·k • · sıra o"lüm kazasına bile sebep olmakta olan bu acı şekilde usulünün kolayillda bulun:ıbilE.:ceğjne biz inanmıyoruz, ey let uğruna», 
J ramıyesı e<Ben neler çektim neler bu is· · '-·ük taşıma ı;sulünu filen ortadan kaldıracaktır. Bundan okuyucu sem: 

Ankara, 1 (Hususi) - iş Bankası - J tikamet uğruna!• 
nın 2000 liralık \5umbara ikramiyesi l S T E R 1 N A N j S T E R 1 N A N ~ A ! mısraları Ziya paşanındır. 
fstanbulda 51,6'43 numaralı hesap sa 3 - Türk tıbbiyesi 1864 yılında ku-
hibi Semahat Fahriye ~abet et~işti~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ ~lmasına göre 73 ya~nda~~ 

---=~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~__.z,_~__..;;......:.-~~~~ 
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TELGRAF HABERLERi 
TUNCELINDE EMNiYET VE ASA YIŞ 

Beş yerinden yaralı 
Seyit Rıza kaçacak 

delik aramaktadır 
Elaziz ı (Sureti mahsusada gönderd.i- fine büyük bir faaliyetle devam edil

ğimiz arkadaşımızdan) - Perişan bır mektedir. 
rhalde bulunan şakiler son günlerde sı- MuhalefE"l mmtakasında alınan tedbir-
ğınacak delık aramakta, izlerini kaybet- ler şiddetlcndırilmiştir. 
meğe çalışmaktadırlar. Fakat bütün gay- Asayiş müfrezeleri bugün her tarafta 
retleri boşa gitmekte asayiş müfrezele- sıkı bir faaliyete geçmişlerdir. Şakilerle 

----------------------------
ATATÜRKÜN 
lran Prenseslerine 
Hediyeleri 

Tahran 1 (A.A.) - Pars Ajansı bil
diriyor: Doktor Tevfik Rüştü Aras bu
gün öğleden sonra prensesler tarafın
dan kabul edilerek kendilerine Ata
türk'ün hediyelerini takdim edecektir. 

Sovyet büyük elçiliği bu akşam 

Dr. Ar as ıeref ine bir ziyafet vere
cektir. _ .. ._ .............................................. _. __ 
Harice gidecek 
Vekillere 

Parls borsasında 
Frank üzerine 
Muamele başladı 

(Baştr.rafı 1 inci sayfada) 

İngiliz ve Amerikan maliye nazırları 
Boneye birer telgraf çekerek kendisini 
tf'brik etmiş ve mali teşriki mesailerine 
devam edeC'ı;klerini bildirmişlerdir. 

Poincare sistemi 
Faris 1 - Döviz bilfiil istikrar bulun

caya kadar arz ve taleb muamelerinin 
serbestçe i<'rasına müsaade edilecektir. 

Poincare':ı in bu şekilde hareket ettiği 
hatırlardadır. • 

Poincare, 1926 dan 1928 e kadar süren 
uzun bir tı:?crübe devresinden sonra fran
gın istikrarını temin etmişti. 

lstanfJuldan lzmite 
Asfalt yol 

(Ba$trırafı l inci sayfada) 

E 
e Almanya, niçin kol/ekti/ 

teşriki mesaiy i 
iste, iyor ? 

e İran ve biz 
Ya zan: Selim Ragıp Emeç 

rimizin takibatından kurtulamamakta- 1 b" - d d aralılar ara . 1 vapı an ır musa eme e y • 
dırlar. Şakiler beş yerınden yaralı o an ; d b' kadın da bulunduğu öğrenil
Seyidi sak~ıyacak delik aramaktadırlar. · 1 ~ ~ ır Vekalet istanbulun hissesine düşen 30 kilo -

A . metrenin 15 i elyevm mevcuttur. diğer 

M. H;tlerin ağzile Almanyanın bundan 
oöyle kollektif ~iyrısi işlere iştirak etmi
yeceğini i19.n l•tıncsi bütün Avrupada 
haklı bir enrlise uyandırmıştır. Çünkü 
böyle bir prensihı kabul etmek demek, 
gerek gart: ve gerek orta ve şarki Avru
payı :ılak:ı.dnr eden muallak meselelerin 
hallinde Almanyıının iştiraki bulunamı

yacağı demektir kl. ehemmiyeti aşikar

dır. Es&sen Londraya gidişinin teehhiıre 
uğraması rnünasebetile binbir sebep zık
rE>dilen Alın.1n Haridye Nazırı Fon Nöy
rat'ın ~u ·ziyareti talik etmesini:ı sebebi 
oe kendi!öğinden ve kolayca meydana 
ç•kmış oluyor. ispanya hadiseler: müna
sebetilc Alm:ınyanın yapılmasını ıstediği 
müşterek deniz niımayişı icra ediimemiş

tir. İngilte .. e ıle Fransa, bu hususta da
ha evvel tar.kikat icrasına lüzum görmüş
lerdir. Alrrwnya da , bu şekli bir haysiyet 
:neselesi adclcderek İspanyol sahillerinin 
murakabesine iştirakten vazgeçtiği gibi 
badema Avrupaya taalluk eden işlerde 
her hangi h'r miıtesanit ve kollektif mc
cıai iştirakinde bulunamıyacağını ıJan et

miştir. Zahiren büyük bir eht:mmiyeti 
yokmuş g~hi görünen bu tarzı hareketin 
birçok ah\'alde beynelmilel işleri felce 
uğratacnğı muhakkak olduğu gibi, bazı 

ahvalde de tehlıkeli bir şüphe havası ya

r.:ıtacaktır ki her jki bakımdan da zararı 
a~ikardır. Bu işde yalnız Almanyayı 

mes'ul saymak herhalde insafll bir şey 
:!eğildir. İ~panyayı korur görünen bü

yük devle!1erdcn cümlesinin, bu işde 

nledderccat mes'uliyeti vardır. Amma 
bunlardım bir tanesi kurdmuş ta öbürü 
tilki imiş. llu, n:hayet, bir nisbct mese
lesidir. Fakat muhakkak ki cümlesi suç
ludurfar. 

d . . k 1 ·ş rnıştır. Kutu eresının apı arını saran asayı • . 
müfrezelerimiz ileri hareketlerine de- Teslim olanlar iaşe edilmekte ve cıvar 
vam etmektedirler. Temizleme hareke- köylere iskan edilmektedirler. 

_,,,___ __ ---
301 muhafaza 
Memuru 

Yugoslavya 

Ankara, ~ (H~susı) - ~uhtelıf ~e- on beşinin yapılması da İstanbulun va
beplerle harıce gıdecek vekıllerd~n Sıh ridatı nisbeten genişçe olduğu içm pek 
hat :'_ekili Refik Saydama. İnh~s~rla~ güç olmıyacaktır. Buna mukabil İzmit 
Vekilı Rana Ta~ha~, N~fı~. Vekilı Al Nafiadan yardım görmek ıztırarında -
Çetinkayaya Nafıa sıyası mus~eşarı Sı~- dır. 
rı Day, Maliye Vekili Euat Agralıy~. sı- İleride tatbik edilebilecek daha ge -
yasi müsteşar Faik Baysal, . Dahtlı~~ niş bir tasavvura göre bu İstanbul - İz
Vekili Şükrü Kay~ya Maarıf ~ekılı mit şosesi tedricen uzatılarak Yalova, 
Saffet Arıkan vekalet edeceklerdır. . Bursa, Balıkesir üzerinden İzmire, Çeş Açığa çıkarıldı 

Ankara, 1 (Hususi) - Orman genel 
direktörlüğü orman muhafaza memurla
rından 301 kişiyi kadro dolayısile açığa 
çıkartmıştır. Geri kalan 1000 orman mu-
1ıafaza memuru orman mesaha memuru 

Parlamentosundan 
Millet Meclisine 

Belgrad 1 (A.A.) -Parlamento dün 
toplanmış ve Başvekil İsmet İnönü ile 
Dr. Rüştü Arasın Yugoslavyayı ziya • 
retleri esnasında bulundukları beya -
nattan dolayı Türki)·e Büyük Millet 
Meclisince parlamentonun teşekkürle -
rini ifade eden bir karar sureti kabul 
etmiştir. 

· Saffet Arıka~ ayn~ za.m.anda Partı meye kadar isal edilecek, bu takdirde 
Genel Sekreterlık vekaletını de yapa - ta Bulgaristan hududundan Akdenize 
caktır. kadar yurdumuzun bu köşesinde geniş 

unvanını almışlardır. 

Bunlard:ın bir kı.Smına yeni teşkilatın 
tatbikir.de zam yapılacaktır. Açığa çıka
rılanlar d:ı münhal vukuunda yeniden 
tayin olunııcaklardır. Genel direktörlük 
yeni teşkiliit dolayısile terfi ettirilecek 
memurların sicıllerini tetkik ettirmekte, 
bunların yt>ni maeışlarını tesbit eylemek
tedir. 

İktısat Vekili 
Ankarada 

Ankara 1 (A.A.) - Hariciye Vekili
tr'izle birlikte Bağdada gitmiş olan iktı
sad Vekili Celfıl Bayar refakatinde Sü
mer Bank Gl'nel Direktörü Nurullah Esad 
Sümer ve maden tetkik arama enstitüsü 
direktörfı Osm&n Gençer olduğu halde 
bugün Tocos ekspresile şehrimize dön
müştür. . 
Kral Ka rol'un 

Bu kararda Türk ve Yugoslav mil
letlerini birleştiren sarsılmaz · dostluk 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Nafia Vekilinin 
İsveç seyahati 

Stokholm 1 (A.A.) - Alman istihba
rat bürosu bildiriyor: 

Türkiye Nafıa Vekili B. Ali Çetin Ka
ya, İsveç hiikumetinin daveti üzerine bir 
ıcaç gün kalmak üzere temmuz içinde 
Stokholma gelecektir. 
Alınan malfunata göre, bu ziyaret İs

veç tarafınaan İsveç sanayiine Türk si
parişleri temini için &arfedilen yeni gay
retlerin bir neticesidir. 

Anadolu Ajansının notu - Öğrendiği-
1T'Jze göre, Nafıa Vekili Ali Çetinkaya 
yakında İsveç hükılmetinin bu davetine 
icabet ederek tetkikatta bulunmak üzere 
İsveçe gidecektir. 

Varşova ziyareti 
Neticeleri 
Varşova ı (AA.)_ Kral Karol'un Çok çocuklu hakimlere 

ziyaretini müteakıp neşredilen resmi nasıl yardım edilecek 
t~bliğd7 iki memleketi mes'ul bir şe - Ankara, 1 (Hu~usi) - Adliye BakanY..-
kılde bırleştiren ebedi dostluktan bah- ğı çok çocl'klu hakinılere veril~cek yar
sedilmekte ve yapılan konuşmalar es - clım parası ile jkramiye hakkındaki ka
nasında iki memleketi alakadar eden nıınun tatbik şeklini gôsterir bir talimat
n:eselelerin tetkik edildiği, menfaatle - name hazırlamıştır. Bütün toplama ve 
rınin tamamile birbirine uydugu müşa !evzi muaTPcUitı merkezde yapılacağı 
hede olunduğu ve Leh - Rumen ıttifakı- için talimatname ynlnız taşra adliye ve 
nın başlıca hedefinin sulhu muhafaza finans memurlarını 3lakadar eden esas
etmekten ibaret olduğu kaydedilmek - !arı ihtiva etmektedir. Buna göre verile
tedir. cPk ikramivelerin tasnifi ve kanunun di-

Muğlada benzin 
kalmad1 

Muğla 1 (A.A.) - Şehrimizde hiç ben-
7.in kalmamıştır. Ancak 10 gün yetecek 
kadardır. Nakliye vasıtalarının mühim 
bir kısmı durmuştur. 

Macar ordusunun 
manevraları 

Budapeşte 1 (A.A.) - Alman harbiye 
nazırı mareşal Von Blomberg, Macar 
harbiye nazırı general Röde ile birlikte 
Macar ordusunuıı Hajmaska'da yaptığı 

manevralarda hazır bulunmuştur. 

Yer ürünü koQgresi azası 

şerefine uçuşlar 
Ankara 1 - Memlekette yetişen istih

sal maddE:lcrinden Türk üretmenlerinin 
vermekte oldukları yüzde ikinin çeşitle
rini ve top!ama şekillerini tesbıt etmek 
için orta Ar.ado!unun 10 viliiyeti kazala
r~ndan gelen delegelerin iştirakile 28 ha
ziranda top!anan yer ürünü kongresi, 
E>sasları aynen kabul ederek bugün çalış
:nalarını bitirmiştir. 

Yer ürünü kongresi azaları şerefine 

Turkkuşu tar.alından gösteri uçuşları 

yapılmıştır. 

Kraliçe Mari Antuvanetin 
gerdanhgmı bir mihrace aldı 
Londra 1 (A.A.) - Kraliçe Marie An

toinette'e ait 27 pırlantadan mürekkep 
l::ir gerdaniık bugün Avusturya arşidü
ş-esi Blanche tarafından 15 bin İngiliz li
rasına satılmıştır. Gerdanlığı satın alan 
narbhanga mihracesidir. Varşova, 1 - Kral Karol ve Veli - ğer hükümlednin tatbikini tenun için 

aht Mişel bugün hususi trenle saat füıkanlıkta bir büro kurulacaktır. 
11,30 da Chacov'dan Bükreşe hareket Leh Erkanıharbiye Reisi 
etmişlerdir. Hakimler arasında Bükreşe gitti 

Ziraat Vekaletinde Tayin ve becayişler Varşova 1 - folonya erkanıharbiye 
Ankara, ı (H ususi) _ Ziraat Ve _ . Ankar~'.dld(~ususi~1 - Adliyedde ha- reisi General Stac?ie Wicz yanında bir 

kftleti yeni teşkilat k t tb"k' kını ve mu eıumumı er arasın a ya -· çok subaylar ve bılhassa Polonya ordu-
anununun n ı ı k . tah ·ı b · 1 h k l'h il v Gc 

etrafındaki. haz rl kl d t pılaca tayın, vı ve ecayış er a - rnnun tes.ı at e ugraşan neral Ma-
ı ı arına evam e - . . . d . ·· · 

mektedı·r Teşk'laAt ~ t t t 1 kındakı kararname proJesı hazırlan ı. linovskı olduğu halde yarın Bukreşe gı-. ı ngus os a amam an- v • 

mış olacaktır. Uşak civarında orman ctecektir. Dıger taraftan mareşal Smıgly 
Rydz de Romanya ordularının sonbahar 

Romanya kralı lngiltereye gidiyor yangını Manevralarına davet edilmiştir. 

Londra 1 (AA.) - Daily Telegraph Uşak 1 (Hususi) - Uşağın Bulkaz Beyanname verme zamanı 
gazetesi, Roman~a Kralı Karolun 15 dağında, devlet ormanlarında yangın 
ağustosa doğru Ingiltereye geleceğini çıkmıştır. İlçebay yangının söndürül -
ve bu ziyaretin hususi mahiyeti haiz mesi için Sivaslı nahiyesinin teşkilatı-

Ankara, 1 (Hususi) - 937 finans yılı
na aid beyanname verme zamanı gele
('ek aylard:ı tesbit edilecektir. o1acağını bildirmektedir. nı yangın sahasına göndermiştir. 

~~~~=:~~~~==:=:::=:~==~==~==~~~:==~:::--
Gazete merakı ~ Bacaksızın maskaralıkları: 

:ı 

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

bir turizm şebekesi vücuda getirilmiş 
olacaktır. 

Şimdiki halde bir tasavvurdan iba -
ret olan bu proje hakikat sahasına isal 
edileceği zaman üç yıl içinde ikmali ve 
masrafının da uzun senelere taksim e -
dilerek bütçeye fazla yük olmadan te
min edilmesi mümkün görünmek -
tedir. 

lzmirde denizciler bayramı 
İzmir 1 - Bugün kabotaj bayramı ol

ması dolayı!'>ile iskeleler, acentalar, kör
!ez ve liman idaresi ve vapurlar donatıl
mıştır. Sa-ıt 10 da gümrük önünde top
iıınan denizcilerimiz Cumhuriyet alanı

na kadaı bir yürüyüş yapmışlar ve ora
cfa bir söyl.,.v verdikten sonra Atatürk 
:1eykelin~ bir çelenk koymuşlardır. • -· . . .... ..... ....... ·- ,_.., 

r ' ı Yeni romanımız 
Ölmez 

adamların evi 
cÖlmez adamların evi> maruf bir 

garp romancısının, hiç el sürülmemiş 
bir me\·zuu canlandıran, baştanbaşa 

heyecan dolu bir eseridir. Bu roman
da, yalnız aşk değil, yalnız macera 
değil, yalnız hc.yecan değil, bunların 
hepsini. ayrı ayrı ve bir arada bula
cak; ve bütün bunların fevkinde, bü
yük cSlr> ın içinde yaşayacaksınız. 

cÖlmez adam1arın evi> genç bir er
keği, bir gün içinde, asırlık bir ihti
yar haline getiren büyük •str• ın ro- ı 
manıdır. 

Cumartesiye başhyoruz 

* İranln ar~ınızd:ı beş yüz küsur kilomet
relik geni~ ve ekser noktaları açık bir 

hudud vardır. Bu 
ve biz 1 hudud civarında 

- sakin olan ve ek
seriyetle c'.lhil göçebe aşiretlerden ibaret 
bulunan h:;ı1kın ıncr'a meselesi, ufak, te
fek bazı id(Paları yüzünden hudud vak'a-

sı ekseriyetle ck:.ik olmazdı. İran Şehin
ş2hı Majeste Rıza Pchlevinin bırkaç se
l"e evvel me:mleketim.izi ziyareti esna
sında iki taraf arasında cereyan eden 
gıllügişsiz nıüzai--:ereler ve her !ki tara
fın birbirini dah.:ı iyi anlamaları, bu gibi 

vukuata sed çektirdi. Çünkü komşu ve 
k~rdcş memleket hükümdannın, her şcv
dt'n evvel clahili bir inzibat teessiısü .ü

zuınu hıkkır:da edinmiş olduğu kat'i ka
naat, bııgür. herkesi memnun eden bir 
vaziyet do~urmu~hır. Sovyet Rusyaya 
geçmeden C'Vvel İrana uğrayan Hariciye 

Vekilimizir seyahati münasebetile bu gü
zel neticeye. işaret etmek, bizim için zevk
li bir vazifp oluyor. 

Selim Ragıp Emeç 

--============================== ı-Sabahtan Sabaha : 

Menfi tedbir 
Tifo va •. 
Aşı yer!crinde iğnelenen İstanbullular bir haftadan beri huınmıı nöbeti ge

çiriyorlar. Sıhhiye dairelerinde aşı t~pleri boşalıyor. Eczanelerde aranan 

hep tifo mikrobunu sersemletecek ilaçtr. Günün dedikodu mevzuu hep bu
dur: - 'fifo! 

~'ut resmi makamların gazetelerde çıkan hf'yanatını okuyoruz. 

- T!foya karşı tedbir alınmıştır. fifoyu önliyecek silıihlar hazırlanmıştır. 
Tifoya karşı seferberlik yapılmıştır.> . 

Hak"kat günün meselesi haline geJen tifo ile herk 'S mC'şguldür. Çünkü can 
kaygusu herkesi harekete getirmiştir. 

Bütün bunlar tabii şeylerdir. 

Fakat acaba neden bu hareketleri, hu mukal:il seferberliği hazarda yapmı
yoruz? Neden tifo vak'aları salgınlaşmadan tedl:>ir almıyoruz. 

Tifonun nereden geldiği, neden pe.\lda olduğu :meçhul değildir. 
Gün görmüş profesörler, ordinaryUsler, mütı>ha-;sıslaı ve saire şakır şakır 

anlatıyorlar. Tifo mikrobunun nereclen ve nP !en geidiğini izah ediyorlar. 

Bu mikrop yuvalarının bütün yıl bir fabrika !:alinde ç.:lışmalarına, mevsımi 
gelince habersizce harp ilan etmelerıne gafil a\ indıkları şehir halkını kırıp 
geçirmelerıne karşı vaktinden evvel &eferberlik yapılsa, lağımlar kapatılsa, 
bostan~ar şehir haricine çıkarılsa, ç t-şme subrı tahlil edilse olmaz mı? 

Bunkr hiç te olmayacak şeyler değil, fakat ateş saçağı sarmadan tedbir 
almak lnzım. Menfi tedbir, geç kalan tedbirdir. Bürlıan Ca1ıiı Morkayca 



Deniz Bayramı dün 
tezahüratla kutlulandı 

Şirketi Hayriyenin yeni yaptırdığı vapur da merasimle 
denize indirildi ve yüzdürüldü . 

Çorluda bir 
otomobil kazası 

Yaralı lstanbula getirildi 
ve burada öldü· 

J Çorluda inşaat şirketlerinde runele 
olarak çalışan Konyalı Mustafa bir o -
tomobil kazası neticesinde, ::ığır suret -
te yaralan~tır. 

Müliyim Amerikalı ile 
tekrar güreşmek için 

500 dolar koyuyor 

Yaralı tedavi için evvelki akşam İs
tanbula getirilmi~, fakat kaldırıldığı 
Cerrahpaşa hastanesinde diin sabah öl
müştür. 

Adliye tabibi Enver Karan yaptığı 
muayenede ölüme sebep olarak kat'i 
bir araz göremediğinden, cesed Morga 
kaldırılmıştır. 

Mülayim pehlivanın mektubundan bir parça 

İstanbul Valisi 
mezuniyet aldı 

Dün, Mülayim pehlivan matbaamı- man, benden 500 dolar almlŞlard!. A • 
za geldi. Kendisi, Bul Kumarla güreş - merikaya gıren her yabancı, bınunen 
meye hazır bulunduğunu bildirdikten bu depozitoyu yatırmak mecburiyetln· 
sonra, bize el yazısile yazdığı bir mek- dedir. Bu para, sonra kendisine ~adc o· 
tup bıraktı. Bu mektubunda diyor ki: lunur. 

- Amerikan boğası denilen bu Fin - İşte şimdi de, Amerika hükümeti, 

Vali ve Beledi • 
ye Reisi Muhittin 
Üstündağ, rahat • 
sızlığı dolayısile i · 
tin almış_tır. Mu ~ 
bittin Üstündağ, 

landiya kuzusunun hocası Zibisko, ga- bana Osmanlı bankası vasıtasilc bu pa· 
zetecilere, benim Bursada talebesin: rayı iade etmektedir. Ben, bu 500 do· 
~ingten kasten ittiğimi söylemiş. ları, bu pazar günü Taksim stadyo • 

İzmirde de ben yenilmekten, halkın mun~a. yapılması kararlaştırılmış olan 
nümayişi sayesinde kurtulmuşum. maç ıçın ort~ya koy~yorum. F~kat bir 

Bursada kabahat bende değil fena şartla: Amerıkan bogası da, bılmuka. 
kurulmuş olan ringteydi. ' bele, Amerikada kazandığl pırlanta taş 

izmır· de 15• e halkın - . . b . 1ı kemeri ortaya koysµn! Hem ben, her Taksimdeki mera simden bir intıba , numayışı, cm t"" 1 .. dcgıw·ı bı·1:0.1..:. B 1 K .1 kt uru memnu ve sert oyunların yapıl • 
bugün tedavi mak 
sadile Fransaya 
hareket edecek .. • 

, ~, u omarı yem me en d · · 
kurtardı • masına a razıyım. Bıttabı ben de ay• 

· ni şekilde mukabele edeceğim. 
Çünkü diskalifiye olmasaydı, kepa - Ondan sonra da, Tekirdağlı Hüse • 

ze olacaktı. tir. Valinin mezu1 yinle kozumuzu paylaşacağız. Ve ben 
niyeti müddetin • .,,.J Neys~ •. ~n, bu eski hesa~ları. kap~- herkese, geçen seneki hasta Mülayim 

ı, .. ce kendisine em - ... • yıp yenısını açıy~ruın. Ve şım~ı, sızın olmadığımı isbat edeceğim. Bakalım, 
niyet işleri umum ~asıtanızla, Amerikalıya açık bır tek - Zibiskonun, Bul Komarı yenecek peh-t· 

' I ,,. 
"' .,, J I 

.. d"" .. ş··kr- Valiye •ekilct cdccelc olan lıfte bulunuyorum: livana vaQettiği 25 000 dolar kimin hal 
mu uru u u ve Emniyet ~leri u. Müdürü Ben vaktile Amerikaya gittiğim za- kı imis? ' 
kalet edecektir. Şülcrü ·• 

~~~~ 

Borsada ·vaziyet K·r z ı I ay haftası dün başladı 
Fransız frangı yeniden 
düştü, ünitürklerde de 

sukut var 
Yeni Fransız kab"nesi, yeni mali 

tedbirler hakkında meb'usan ve ayan 
meclisinden istediği· salahiyeti aldığı ci 

Şirketi Hayriyenin yeni vapuru denize indi~ildikteıı sonra hctle muvakkaten kapattığı Fransız 
Dün denizciler bayramıydı. Deniz • Merasime Istiklfil marşile başlan - borsalarını dün açmıştır. Paris borsa -

ciler, bayramlarını büyük meras.mle mıştır. Bundan sonra şirketin umumi smdan dün frank hakkında alınan tel -
kutlulamışlardır. Saat on buçukta, De- katibi Asaf Akan, kızakta vapurun bu graflarda frank 123,5 ve 124 dür. Lon· 
nizyollarının Tophanedeki meydanın - run kısmına yakın konan kiirsüye çı - dra borsasında bir sterlin mukabili 
da toplanan Deniz Ticaret Mektebi ta- karak bir nutuk söylemiştir. 123,5 franktır. Bir Türk lirası muka -
}ebesi, Denizyolları, Akay, Şirketi Hay Bundan sonra da halk namı_na par- bili de 19 ,5 franktır. Bu suretle frank 
riye, ve diğer deniz müessesat1 1.abitan ti Hasköy nahiyesi mutemedi lbrahim eskiye nisbetle 2 frank düşmüştür. Dün 
ve müstahdemleri ve tahlisiye efradı, bır n'lıtuk söylemiştir. Nutukları mü -ıfrank üzerinde bu ~ekilde muamele ya
önlerinde şehir bandosu olduğu halde teakıp Vali ve Belediye Reisi namına pılmıştır. 
hareket ederek Taksime gelmişlerdir. muavin Rauf kızağın üstüne çıkmıştır. Diğer taraftan Ünitürkler de bltta-

Deniz Kumandanlığından bir bö - Belediye muavini Rauf, vapurun, kara bi düşmüştür. Birinci tertip Ünitürk 
Jük asker de, başlarında bir bando ile ile irti?atının remzi olan kınnızı beyaz 

1

17, ı O açılmış, 15,90 a kadar düşm~ ve 
saat 9,45 de Kasımpaşadan hareket et- kordelayı: l 6,35 de kapanmıştır. Dünkü düşme 
mişler ve Taksimde abide cnüne gel - - Kara ile irtibatını kesiyorum ve farkı 1 lira ile 90 kuruş arasındadır. 
mişlerdir. memlekete faydalı hizmetlerde bulun- İkinci tertip de 15,70 de, 15.05 e kadar 

Saat tam 11 d~1 merasime, şehir ban masını temenni ediyorum. diyerek kes- düşmüş, 15,40 da kapanmıştır. 
dosunun çaldığı Istiklal marşile baş • miştir. 

--~--·---"" 

Kızılay haftası dün başlamıştır. Bu 
münasebetle Kızılaya bağlı bütiin şu -
beler birer program hazırlamışlardır. 

Fatih şubesi cumartesi günü on 
kamyondan mürekkep bir alayla Fatih 
ten hareket edecek ve İstanbul mümes-lanmış, marşa, deniz erleri hep bir a - Bunun üzerine şehir bandosu Cum- Dün mevsimin en 

ğızdan iştirak etmişlerdir. Bund:m son huriyPtin onuncu yıl marşını çalmağ:ı messilliği önünde merasim yapıldıktan 
ra merasimle bayrak çekilmiş, bu esna- başlamış ve ayni zamanda y.eni gemi Si ca k .. .. idi sonra saat ' 7 de Taksim abidesine bü-
da da limandaki bütün merakip dil - alkışlar arasında büyük kızaktan, al - gUDU yük bir çelenk koyacaktır. 
dük çalmışlardır. Bayrak çekildikten tındaki seyyar kızakla kayarak bir iki Dün, bu yılın en sıcak günii idi. Şe- Pazartesi günü akşamı saat 21 de 
sonra parti, belediye ve bütün deniz dak!ka içinde denize indirilmiştir. birde ceketsiz dolaşanlara tesadiif edi- Şehzadebaşı Turan tiyatrosunda Fa -
müesseseleri namına abidevc on be!':ten Fabrikadan makine ile idare edilen liyordu, Kandilli rasat merkezinin ver- tih <.:ubesi tarafından bir müsamere ve· • .. ıt 

fazla çelenk konmuştur. bu denıze inme çok güzel ve heyecan· diği mallımnta göre, dün saat 14 de taz- rilecektir. Çarşıda büyük mağazalarda 
Deniz Ticaret mektebi lise ikinci sı- lı olmuştur. Yeni gemi denizde guyalyiki nesim~ 75 4,5 idi. H~raı~el gölge~e vitrinler Kızılay propaganda timsalle

nıf talebesinden Ali Güner, ondan son- sene1erdenberi işliyormuş gibi alışkın 32 dercceyı bulmuştu. Ruzgar yıldız ıs rile süslcnecektir. 
ra da kaptan ve makinistler cemiyeti ve çok müvazeneli durmuş, halatlarla tıkametindc esmiş, sür'ati sanıyedc Çarşı şubesi üyeleri pazar günü Ka
namına cemiyet reisi Ege vapuru sü - çekilerek ağabeysi olan Kalender va - 10,5 metreyi bulmuştur. Buna rağmen dıköyünde Fener bahçesinde bir mü -
varisi Sait kaptan birer nutuk .!>Öyle • purunun yanına bağlanmıştır. sıcaktan bunalanlar pek çoktu. samere vereceklerdir. 
mişlerdir. Sait kaptan, bu nutkundn, Yeni 75 numaralı vapura Beykoz is- Bir amele yapıdan düştü Üsküdar şubesi pazar günii Doğan _ 
kabotaj hakkının ehemmi.) etini mi konmuştur. Vapurun kazanı ve ma Galatad~ Rıhtım caddesinde Basralı cılar parkında tören yapacak, gece de 
mücrnelen anlatmıştır. kinclerınin çoğu yerleştirilmiştir Ta - İbrahimin yapısm<ia çalışan ameleden halk partisinde bir müsamere verile -

Nutuklar bittikten sonra da, Ata - marn o1mıyan güverte ve diğer kısım- F.rzincanl:r"Has:ın oğlu Güllabi, dikkatsiz- cektir. 
tiirk'e, Mmet Meclisine, İsmet İnönü- ları da bir buçuk aya kadar ikmal edi-
ne, İktısat Vekiline ve Psrtı Genel Sek lccck ve ağustos sonlarında iecri.ibe se- :ık neticesinde dört metre yükseklikten Çarşamba akşamı da Narlıkapıda 

yere düşmi.:ş, so1 kol ve belindı>n ağll" ya- Samatya Kızılay şubesi tarafından mi.1-
reterliğine tazim telgrafları çekilmiş - ferleri ba~lıyacaktır. ralanarak Beyoğlu bekdiye hastanesine samereler verilecektir. 
tir. Merasimden sonra davetlilere, ihzar 

Şirketi Hayriyenin Hasköy fabrika- edilen büfeden pasta, dondıırma, limo- ~~~!!!!~.1.~: .............. - ............. -···-.. Eminönü mıntakasında bir çok ma· 
smda inşa ettirmekte olduğu 75 numa- nata ikram edilmiş ve sonra yeni va - lcktrikle donattığı sahih bir fener ku • ğazalar vitrin müsabakasına iştirak et
ralı vapurun denize indirilme merasi· pur gezilmiştir. Müteakıben davetliler lesi Dolmabahçe ile Kızkulesi arasına mişlerdir. 
mi de dün yap1lmıııtır. Kalender vapurile İstanbula dönmüş - demirlemiştir. Liman İşletme İdaresi - Kızılay haftası münasebctile radyo-

Şirketi Hayriyenin Kalender \"apu - !erdir. nin elektrikle tenvir ettiği iki duba da da Doktor Salim Ahmet tarafından Kı-
ru öğleden sonra saat 3,30 da davet _ Şirketi Hayriyeyi, bu iyi eserinden ,gene o civarda demirlemiştir. Bu du _ zılay haftası, cuma akşamı doktor Sü -
lileri Köprü Haliç iskelesinden alarak dolayı tebrik ederiz. balardan havai fişekler atılmıştır. ıeyya Kadri tarafından Kızılay azası, 
Hasköy fabrikasına götürmüştür. Gece alayı Akay ve Şirketi Hayriyenin kendi cumartesi akşamı doktor Feth: tara -

Davetliler doğruca Şirketi Hayriye- Dün gece, denizciler bayram: mü - mensuplarile ailelerine tah~L; ettikicri fından Kızılayın yardımalrı, pazar ak-
fabrikasmın rıhtımına çıkmışlard•r. nasebetile İstanbul radyosunda deniz - çalgılı iki \'apur saat 21 de köprüden şamı Bayan Bedriye tarafından Barış-

Burada Hasköy halkı toplanmıştı. ciJcr marşı çalınmış, bunu takiben de kalkmış, Dolmabahçe sarayının önün- la Kızılay, pazartesi akşamı . Doktor 
75 numaralı vapur kızakta bulunuyor- bir temmuz hakkında bir hitabe irad den geçtikten sonra Marmard ve Bo - Şükrü Hazım tarafından Savaşta Kı -
du. Türk bayrakları ve defne dallarile edilmiştir. ğazda gezinti yapmış, Denizyoliarı İ - zılny, Sah akşamı da Bayan Şükufe Ni
süslenmışti. Vapurun teknesi çok gü - Bütün deniz müesscsatı, limandaki daresinin İzmir vapurunda da Deniz - hal tarafından Kızılay ''e sosyal yar -
zel yapılmıştır. Türk işçisi bu işde de bütün gemiler ve Kızkulesi elektrik - yolları mensuplarile ailelerine b!r nıi.i- dım mevzuları üzerinde biı er konfc -
büyük b!r kabiliyet göstermiştır. lerJe donatılmış, Fenerler idaresinin e- samcre verilmiştir. rans verilecektir. 

~ 

---... ... ._. ............. .__ ...... __ ., __ _ 
Toplantılar : 

Şehitlerin ruhu için meYl6t 
okutturuluyor 

Fatih Kızılay Kurumundan: Geçen sene 
olduğu gtbl bu sene de harp ve lsUklı\l §e• 
hlUerl ruhuna ithaf olunmak üzere cıımar• 
tesi günü öğle namazını müteakip Aks:ıray
da Valde camiinde mevıut okuttunılacaktJ.r. 
Dindaşlarım12 davetlidirler. 

Erenköyünde fak ir çocuklar 
meDfaatıiıa balo 

Erenköy 38 inci Hkmetep yoksul çocukları 
menfaatine önümüzdeki cumartesi akşamı 

Suadiyede plaj gazinosunda bir kır b.ııosu 
verilecektir. Baloda muht°ellf numaralar gos .. 
terllecek, Müzeyyen ve arkadaşları tarafın. 
dan şarkılar söylenecektir~ 

Çarıılıları davet 
Kızılay Çarşı Ş'Ubuinden: Kızılay haftası 

münasebetfle nahiyemiz heyeti idaresi )lazar 
günü Kadıköyünde Fenerbahçe mesire~lnde 
zengin programlı meccani bir müsamere ve
recektir. Bu müsamereye Çarşı esnafı maa 
alle davetlldlr. 

Beıiktaı Halkevinin balosu 
Beşiktaş Halkevl sosyal yardım komitesi a• 

dma cumartesi günü akşamı Bebek bahçe
sinde tertip edilen kır balosu ve etlencelcrln 
bütün hazırlıkları ikmal edilmiştir. F.ljlencc· 
ler gündüz saat 18 den sabaha kadar devam 
edecekılr. 

- -- ·-- ·- ......... . . ·-=- ·------

HALK OPERETi 
Yez tem•lll•rl 

6·7-937 Sah akşımıı 

Beylerbeyi l ske• 
le tlyatroaund11 

ESKi HAMAM 
ESKi TAS 

Bliylik operet 3 perde 
Orkestra Bule 
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~ıhhat Vekilinin tifo salgını hakkında beyanatı 

~~ Sıhhat Vekaletinin tif oy 
Karaman ve inebolu köylerinin imar Ed!emitte kıymetli karşı aldığı yeni tedbirle 

1 ar 1 ha Z 1 rl a n d 1 
hır . taş bul U nd U . (Ba;:rafı I inci sayfada) Bu sene alman tedbirlerle haslalığ 

P r o g r a m ~?m~.d .. (Hu~si~. - Eı~er;;ıd~n dn 29, temmuzda 121, ağustosta 183, eylCıl- daha fazla ilerlemiyeceğini kuvvetle ü 
z_e~tı~lı koyunde ustuvane şe n e a de 200, 1934 senesi haziran ayında 25, tem- mit edebiliriz. Bilhassa bu vaziyette Y 

Karamandan. btr görünüf 

fneboludan yazıldığına göre İnebolu 
köylerinde 937 Y>lı içinde başlanacak, 941 
yılında bitecek çalışma programlan köy 
muhtarlarına tevzi edilıni§tir. Programın 
esaslanm şunlar teşkil etmektedir: 

Hı~ 
1 - Köy bataklıkları ve su birikintileri 

kunıtulııcak hell çukurlan hıfzıssıha ka
nununun 245 inci maddesine uygun ola
rak yapılacak, köy süprüntüleri ve güb
rel~ icln kapalı yerler vücuda getirile
cektir. Evler ve ahırlar, kireçle badana 
yapılacak, ecza dolaplan bulundurulacak 
ve etüv sandığı yapılacaktır. 

Zirai kalkınma 
2 - Köyler umumiyetle ağaçlanacak, 

meyvalı, rneyv::ısız birer fidanlık vücuda 
getirilecek, ormanJar muhafaza edilecek 
yabani nğaçlar aşılanacak, akar suları 0 : 

lan ve arazisinin v:ıziyeti müsait bulunan 
kö;}~erd .. isl.a için sulama bendleri vücu
da gctidlece>k, tasarruf ve tohum1uk am
barlan tesis edilecek, fındık, elma, bağ, 
erik \ c saire ağaçları yetiştirilecektir. 

Hayvanat işleri 
3 - Ha}'\ranat ıçin damızlık tahsisatı 

nyrıb.cak. tavukçuluk ve tavuk kümesle
ri ıslfıh etMecc·k, cins kümes ve ağıl 
h3)7'•anlan yetiştirilecektir. 

4 - Her sene köy bütçesinden % 5 nis
bE>tinde iht!yat akçesi ayrılacaktır. 

Maarif ve sper 
.~ - Beş on köyün iştirakile merkezi bu 

Jt?.Ylere yakın bir köyde yatı mektepleri 
Vill:uda gettrilecektir. 

6 - Sel baskınlarına kar~ setler vü-
cuda tir"l k :ı"· k.. ge 1 ece , köy yollan yapılacak, 

oy ve konak odaları vücuda getirilecek 
Cu h · , m urıyet nlanı ve spor meydam ya-
pılacak. köy itfaiyesi kurulacaktır. 

Karamanda köy kalkınması 
Karaman (Husus!) · - Beş yıllık köy 

kalkınma programının 937 kısmı tatbika
i,na ve köyl,ere gelir temin edecek bina
Jann inşas!ll.a başlammştır. Köylerin m.u
amele ve muhasebe işleri, köy kAtipleri 
te§kilatile ve muntazam defter tutmak 
yolile esaslı bir şekle konmuş bulunmak
tadır. Sık sık yapılan teftiş ve müraka
belerle kövlerin kalkınması hakkındaki . . 
mukarreratın tatbikatı kontrol edilmek-
tedir. Köy kahvelerinin tahdidi ve sıhhi 
bir vaziyet ürağı da kalkınma programın
da yer tutmaktadır. 

Amasyada imar faaliyeti 
Amasya (Hususi) - Caddelerin parke 

ile döşenmesi işinin umumi ihalesi yapıl
mı~ ve faaliyete geçilmiştir. Beş, altı yıl 
evvel bir çok masraflarla yapılan fakat 
yerini bularnıyan hususi muhasebe bina
smm yanında kirli bir yama gibi duran 
sebze hali kaldınlmıştır. Hükılmet ko
nağının yar..ında birer bekçi klübesi gibi 
duran. barakalar da kamilen kaldırılmış, 
ycrlerıne :parke döşenmiş, ağaçlar dikil.: 
mi~tir. 

Emette orman yangmı 
Emet (Hususi) - Emete 3 kilometre 

mesafedeki sayılı ormanlardan Cıvcıoğlu 
korusu namile mı.ruf ormanda yangın 
çıkmış, 100 dönüm kadar yer yandıktan 
sonra ormancılarımızın, Emetlilerin ve 
civar köyl'cr haJkının yardımlarile sön -
dürülebilmiştir. Fakat, orman, iki gün 
sonra tekrar ateş almış, 30 dönüm kadar 
dsıha orman yanmış ve bundan sonra sön
dürfilmüştür. 

Palada J'apllan söçmen e-.lerl 

Palu CHusua!> - Qçen senedenberl de -
vam eden Kovancılar, Nırhı, Hoşmat. göç -
men evleri inşaatı bitmek üzered1r. Yapılan 
evler asrl ve üçiincü tJ,p olarak inşa edil -
mektedlr. 

Çorluda Kurtuluş biçki yurdu 

Çorl~ orta mektebi diq ve nakış öğ~etmeni Saitle İbrahim, mektepteki mu
vaffakıyetlı dersleri haricinde Kültür Bakanlığının ruhsatını hm bir de Çorlu 
·~urtuluş. ~i~ki, diki§ yurdunu açmıştır. Müessese 936 yılında açılmıştır. Fo
tografta da ıkınci seneye geçenler görülmektedir. Müdavimleri Cumhuriyet ilk 
okulunda bir de biçki, dikiş ve nakış sergisi açmışlardır. Sergi büyük bir alaka 

rihı bır taş bulunmuştu~. Bu taşını es- muzda 109, ag~ustosta 88, ~ylUlde 90, 1935 ...... ane bac:: vurulacak tedbir olan a§l işin 
k . b' k"l" •t ld zanno un - b ~ 1 ır 1 ıseye aı . 0 .~gu. .. senesi hr.ziran ayında 30, temmuzda 79, büyük bir ehemmiyet veriyoruz. Elyev 
ma~tadı: .. 1:aşın bbır kkoş~sı tınktır. ~- ağustosta 116, eylfılde 142, 1936 senesi şehrin 34 yerinde meccanen aşı yapıl
zerınde ıki ınek _aşı a. ar ması ve - t ... aziran ayında 51, temmuzda 130, ağus- :naktadır. Buna ilaveten isimleri 1il5.n. 
rap yazısına benzıyen bır ta~lm yakzı - tosta 185, eylfilde 208 tüo vak'asına te- edilecek ohn '/ hastanede de müracaa 
lar bulunmaktadır. Bu taş muzeye o - d .. f d"l · ı· 935 · , t cak B ·· b t .. Ed . d t' .1 . t' sa u e ı ınış ır. senesının emmuz edenlere aşı yapıla rtır. u munasc c -
nulmak uzere remı e ge ın mış ır. ayından itibaren vukuatta gayet bati bir le şunu da söyli)7eyim ki halk aşıya bil 

Devrekanide yeni yükselme olmuştur. Bu tereffü 1936 se- yük bir rağbet göstermekle beraber ilk 
nesinin muhte!if aylarında temadi ede- aşıyı yaptırd!ktan sonra ekseriyetle ik n

Meklepler yapılıyor rck ycklın 1445 e baliğ olmuştur. 1937 se- dsine gelmıyor. İstanbul halkının selim 
Devrekani: Kastamonuda (Husu • nesinin kanunusani ayında 57, şubatta aklına hitap ederek behemehal ikincı ve 

si) _ Deniz sat- 55, martta 48, nisanda 54, mayısta 99 üçüncü aşılr.rını da ihmal etmemelerini 
hından 1100 met- vak'a olmuş, haziran ayının birinden o- tavsiye ed(:Tim. Bir de bu vesile ile soy-
re kadar yüksek _ tuzuncu günü akşamına kadar vekayi lE>meliy!m ki ağızdan alınan aşıların şı-
te bulunan Dev _ :Jch."iınu 341 olmak üzere senenin 6 aylık rınga ile yapılanlar kadar kuvvetli mu-
rekfuıi nahiyesi, tifo vukuatı 741 c baliğ olmuştur. dfiyet verd.ği umumiyetle kabul edilme-
İsfendiyar oğlu Altı ayda aldığımız 740 vak'a geçen se- miş olduğundan bu gibi müstahzarlardan 
İsmail beyin Sel· nenin nısfıclır. Bu itibarla bu 741 rakamı ziyade halkın şırınga ile olan aşıya rağ-
çuk tarzı mimari- büyük bir yekfın manzarası vermıyor.Her bet etmeleri icab eder. Bundan başka 
sinde yaptırdığı ne olursa olsun bir nyda bu kadar vaka- lüpheli gıd~\ardan. yıkanmadan veya 
camiler ve köprü- yie tesadüf edilmesi üzerine yaptığımız pişmeden yenecek olup ta toz, toprak a-
lerle civarda şöh- tetkikat bunun ne bir su, ne de bir süt rasında satılan dut, salatalık, marul ve 
ret bulmuş bir ka Devrekini nahi ' entanı olduğunu, sadece temas entanı buna bcnz€'r ~cylerden kat'iyyen çekin-
sabadır. Nahiye • yesi müdiirü Bilr· halinde bulunduğunu gösteriyor. melidir. Yalnız devlet kontrolunu bekle-
ye 3 kilometre me han Beyensel İstanbulda son günlein dedik.,du mev- yip bu gibi fenalıkların önüne geçilme-
safedeki Çayırcık mevkiinde de ikinci zuunu teşlril eden tifo meselesinin bütün sini istemek bir hata olur. Her şeyde ol
Muradın kızı ile İbrahim beyin düğün hulasası bundan ibarettir. duğu gibi halkımızın salihiyettar daire
merasimi yapılmıştır ki, bu cihetten Meseleyi yerinde tetkik için Ankara- lere ynp:ıc:ıklan yardımdır ki muvaffa. 
burası da tarihi bir kasaba sayılmakta- dan buraya gelmelerini münasip gördü- kiyeti temin eder. Bu münasebetle vefi
dır. Nahiyenin sokakları geniş, fakat ğümüz vel{iılet hıfzıssıhha dairesi reisi y:ıtm vuku&ta nlsbetle pek az olduğunu. 
Arnavut kaldırımı döşelidir. Bu cadde- ve mekcz hıfzıssıhha müessesesi birinci ~a memmm.yetJe kaydetmek isterim. 
)erin iki tarafında, 400 kadar,tuğladan reisi ile, burada gerek vilayet ve gerek Haziran ayında vefiyat 21 kişi.dır. Tak
yapılma dükkan vardır. Burada hafta _ belediyenin alakadar mütehassıs ve me- riben bu aydaki hastalık yekUnuna nis
dan haftaya pazar kurulur. murlarım bir araya topladım. Vaziyeti betle ölen yüzde altıdır. Hulasa edecek 

Yerli tezgahlarda kadınların doku _ beraberce gözden geçirdik. Vasıl oldu- olursak vaziyette endişe edilecek bir şey 
dukları bezler bir çok yerlerde şöhret ğumuz netıce şudur: yoktur. Bir taraftan hükiımet her türHl 

İstanbulda asırlardanberi devdm eden tedbirlerini alırken halkımızın da kenalmıştır. 
Çok çalı~kan olan bura halkının da t.:fo hastalı~ son aylarda evvelki sene- disini koruması için şahsi sıl1hatine dık-

Jere nisbct!e bir artma göster:nektedir. kat etmesi ye aşılanması lazımdır. 
yardımile, yüz yataklı bir yatı okulu 
binası yapılmıştır. Ayni zamanda, Ka- Kışın mutld pyu§ma devresine giren bu Bazı gazetelerimiz.in tifo vak'aları mü-

hastalık yaz aylarında artar \'e sonba- 'lasebetile açtıkları anket cevaplarında dirbey köyü halkının gösterdiği yar -
harda en yiiksek adedine vasıl olur. Yu- bnördüm: Bunlardan bazıları ve bilhassa 

dımla diğer bir ilk mektebin de teme-
karıda verdığimiz adcdler bunu gostere- maruf mütrhassıslarımız tarafından vaki 1i atılmış bulunmaktadır. Nahiye mü • 
bilir. Bu sene>nin ilkbahar aylarında ge- olanları dil:kate şayandır ve şimdiye kadürü Bürhan Beyensel kasabanın ima-
çen seneki bu zeman aylarına nazaran .far söylcd:kleri tamamen tceyyüd ct

rına çalışmaktadır. 
------ farklı bir !ot.reket görülmektedır. mektedir. Fakat bu işlerde ihtisası olma-

Ba g r amiç le Yukar1d11· da söylediğim gibi bu fark yırn bazı 1evata da yanlışlıkla müracaat 
haziranda b:rdenbire yükseldi ve geçen e>dildiği içı'l çok garip mütalealara da 

Hamiyetli bir berber senenin 51 vak'asına mukabil bu sene tesadüf edilmektedir. Meselll bunlardan 
Bayramiç (Hususi) - Gene ber - haziranda 341 vak'a görüldü ve tesbit o- biri çok zayıf bir mütalea olarak bir er-

b e r l e rirnizden ·fondu. Bu artmanın sebebi kat'i olarak l:fınıharbiye heyetinin ~kilinden bah-
Mehmet Odaba • söylenemez. S"diyor. Acaba o zannediyor mu ki Tür-
şı, bir kaç gün ev
vel Çocuk Esir -
geme Kurumuna 
müracaat ederek 
yardıma muhtaç 
yirmi, yirmi beş 
çocuğu parasız o -
larak tıraş edece
ğini söylemiştir. 

Bununla beraber vak'aların 5ehrin en kiye sıhhat idaresini ilimden ve prog
iakir ve ev, temizlik, hatta şeraıti fena rrundan uzak ve geli§i güzel çalışan bir 
olan yerlerde ve hayatını güçlükle te- teşekkülden ibarettir? Böyle bir zannı 
min ederek bir odada bazı altı ıcişi yat- \•e hatta buna aid en ufak bir imayı kat'l 
mak mecburiyetinde bulunan insanlar surette reddederim. Sıhhat idaremizin 
arasında görülmesi ve salgın şeklinin erkanıharbiyesi de vardır. İlmi de, prog
nisbeten hnfif olması bu vak'aların in- r:ırnı da ve memleket ve milletin sıhhat 

Temiz yürekli Mehmet Odaba~ı 
gencin bu teklifi memnuniyetle k:ırşı -
lanmış, derhal çocuklar gönderilmiş -
tir. Şimdiye kadarki dürüst ve temiz 
hareketlerile herkese kendısini sevdi -
ren Mehmet Odabaşı bu son hareketile 
kazamızın hali vakti yerinde olanlarına 
iyi bir nürnune olur ümidindeyiz. 

sandnn insqr.a ve temas yolu ile yayıldı
~ını göstermekte>dir. Hastalık çıt.:an bazı 
evlerin pek fena şartlar altında olması 

ve abdesthanelerle müşterek kuyuların 

görülmesi bunların da intikalde rol oy
nadığı fikrini verebilir. Fakat umumi
:.'etle bir su epidemisini kabul edecek 
bir vaziyet yoktur. 

Bundan 1':ışka bu sene ilkbaha'rm ku
rak geçmesi ve sıcakların erk('n başla

ması meyvtı ve yeşillik gibi çiy yenen 

Bahkesirde gardenparti ~eylerin bclluğu ve nihayet karasinek1e-
Ba1ıkesir (Hususi) _ Yoksulları r!n pis yerlerde çokça görülmesı de has-

Gözetme Birliği senenin ilk ve mükem- talığm artmasında bir amil gibi sayıla
mel gardenpartisini Atatürk parkmda biliı'. Bu gibi zamanlarda adedleri artan 
vermiştir. mikrop taşıyıcıJannın da hastalığın ya-

Gardenparti görülmemiş bir alfıka yılmasını kolayJaştırdıklan muhakkak-
ve kalabaMt toplamıştır. tır. Görülen vak'aların ilim noktai nar.a-

İşevinin mamulatı büyük bir tak _ nndan scbl'h1eri ne olursa olsun bunlar 
dirle görüldü. Kısa bir zaman içinde vakit ve zamanında haber alınmış, §Üp
halı, örtü vesair gibi fazla miktarda ya- heli yerler taranmış ve her türlü tedbir
pılan örgü Birliğin bu cephede de bü- Je>r amkao_ar SJhhat daireleri tarafından 
yük bir faaliyet ve yararlık gösterd' _ ittihaz e>dilmiştir. Zaten Sıhhat Vekaleti 

ve hayatım en yeni bilgilerle vıkaye ct
mE>ğe çalı~m ve bunu bir gaye bilen kuv
VPtli azmi de .. 

Tekrar edPyim ki tüo hastalığı dün· 
yanın her t.ırafında hem öyle iddia edıl
di ği gibi tektük değil binlerce görülür. 
En müterakki yerler de bile bundan ma
s·ın kalm:tt henüz kabil olamamıştır. 

Tabiidi!' ki şehirlerımiz bütün sıhhi şart
ları haiz o!dukça bu gibi vak'alar asgari 
hnddc inecektir. Bu şeraiti temin etmek 
te zannedildiği kadar kolay değildir. A
sırlarca ihmal edilmiş olan şehirlerimiz 
ve kasabalonmızı on :senedir her türlü 
osri vasıtaln!"la techiz etmeğe insan kud
rPtinin k.arl..ir olamıyacağı herkesin ka
bul edeceğı bir hakikattir. Hükumet ye 

belediye sıhhat teşkilatlan ve diğer dev
let ve belediye ıubeleri her türlü vasıta
J:ırla mücadeleye devam ediyorlar. 

1 
,senclerdenberi İstanbuldaki tifo vaziye-c======::::zıı:::::==:z:z::ıı::::::a .. -=:::a=-.-,,_=-... ~--_,,,..,.....,==:ı:::::m=-=====-=--.,..r:=...!.g~w ı~·n~i~i~sp~a t~e;tt~i.~==z=================- tini büyük bir ehemmiyetle takip etmek-

uyandıı ını~tır. 

Hastd.lann hastanelere kabul edilme
diklerine dair §ikiiyetler yapıldığını oku· 
dum. O ciheti de tetkik ettim. Gör'Giim 
ki haziran zarlmdaki 341 vak'adan bu· 
gün h&stant?lerde 279 zu yatmaktadır. 62 
hasta da kf:ndi evindedir. İhbar edilmi· 
yen vukuatı yüzde 20 tahmin ediyoruz. 
Duna muk&bil biraz evvel hastanelerin 
sertabibler\ni topladım. Zuhuru muhte
mel hastal:ır için muhtelif hastanelerde 
yeniden 120 yatak emre amade kıldım. 

- Bu karar çocuk babala
rını ne kadar sevindirecek 
Hasan Bey. 

... Mahalle aralarında fut
bol oynanması yasak edilmis.. 

. . . Oynayanlar polis tara
fından y~kalanıp cezaya car
pılacakmıı. 

tedir. 
Bugünkü vnk'alarm kat'i surette su 

ile bir altılcası olduğunu kabul etmek 
güçtür. Bununla beraber şehrin kanali
zasyon vaziyeti ve şehir sularının tek bir 
boru suyu halinde ve evlere kadar cari 
bir şekilde her türlü sıhhi şartları cami 
bir surette tesis ve temin edilememiş ol
ması şehir,ıeki bir takım bostanların her 
türlü takibata ve cezalara rağmen seb
zelerini Ia!;1m sulan ile sulamaktan vaz
peçmcmeleri_, mahallelerdeki su nak1iya
•ının şekli Istanbulda tifoyu beledi bir 

Hasan Bey - Güzel amma, halde idame ettirmektedir. Arasıra daha 
kundura tamircllerite camcı-ı büyi.ılt ve vahim salgınlar yapmasından 
lar nasıl geçinecekler? da korkulabilir. • 

Matbuatımızın halkı makul ve ilınl 

yazılarla aydınlatarak bize yardım et
melerini dilerim.> 

Orman Genel direktörlUğUnde 
Ankara, 1 (Hususi) - Orman Ge

nel Direktörü muavinliğine Ankara F.i· 
danlık Direktörü Şükrü tayin ~ • 
tir. 
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Nevyorkta tüyler ürpertici bir facia -

Sureti haktan görünüp 
hırsızlık yapmış 

-~ 

Sıcaklar ve Tifo 
Yazı yazacağım .. Gazeteleri açıyorum .. 
cTifo salgını>. 

Genç bir heykeltraş üç 
kişiyi birden öldürdü 

cDün harRret 32 dereceyi buldu>. 
Gazeteleri kapıyorum. Arkadaşlara so-

ruyorum: 
- Ne var ne yok? 

Katil: " insanlar beni anlayamazlar, ben onlan 
öldürmedim, hayatlannı ödünç aldım,. diyor 

Gişeden bilet alan bir kadın koşup hırsızı yakalamasaydı 
Y alovah F atmanın paketleri sırra kadem basacakb 
Büyükderede Ahmet paşa köşkün • ı de dövmüş, öğretmen izzeti nefsine in

de oturan Fatma isminde 70 yaşların - dirilen bu ağır darbelerin tesirile delir
da bir kadın, dün çarşıdan 15 - 20 lira miş ve malfil kalmıştır. 
kıymetinde bazı eşya alarak, Yalovaya 
gitmek üzere köprüden geçerken, Gala
tada kahvecilik eden Ahmet Hamdiye 
rast gelmiştir. 

Ellerindeki paketlerle pek yorgun 
bir halde olan kadıncağız, Ahmet Ham 
diden yardım istemiş .. o da: 

- Hay hay! Teyzeciğim, zaten ben 
de Yalovaya gidiyorum .. ver de, taşıya
yım paketlerini.. 

Diyerek, nezakette kusur etmemiş -
tir. 

Kadıncağız paketleri emanet etmiş, 
ikisi birlikte Üsküdar iskelesinden a -
şağıya inerlerken; nazik dost birdenbi· 
re tabanları yağlamıştır. Ne olduğunu 
anlayamıyan Fatma: 

- Amanın dostlar, paketlerimi çal -
dılar .. yetişin.. diye çığlığı bastığı sı -
rada gişeden bilet almakta olan bir baş 
ka kadın imdada koşmuş, kaçan hırsızı 
merdivende yakalamıştır. 

Köprü üzerindeki polis de çığlıklar 
üzerine yetişerek, Ahmetli cürmü meş 

Dünkü celsede suçlu Danyal, mu • 
allimin delirmesinde sun'u taksiri olma 

dığını söylemiştir. Şahit sıfatile dinle -
nen Halil ve Süleyman hadiseyi istin -
tak kararnamesinde teşrih edildiği şe
kilde ifade etmişlerdir. Muhakeme gel
miyen şahitlerin celbi için talik edil -
miştir. 

Salihin tecziyesi istenildi 
Pangaltı civarında, metresi Bedia • 

nın odasında bir akşam rakı alemi ya -
parken, Ahmet ve Mehmetli yaralamak-

tan suçlu Salihin duruşması, Ağırceza 
mahkemesinde yapılmış, mütalcaya bı
rakılmıştı. 

Bu davava dün de devam olundu ve 
müddeium;mi iddianamesini okuyarak, 

suçlunun tecziyesini istemiştir. Muha -
kemenin devamı başka güne bırakıl -
ınıştır. 

Mangah kadmm kafasma 
geçirmiş hud halinde tutmuştur. 

Bunların duruşmasına Sultanah - Kamuran adında bir kadın dün ak-
met 3 üncü sulh ceza hakyerinde dün şam dostu Behçetle görüşürken, ara • 
başlanarak, suçlunun derhal tevkifine larında kavga olmuş ve Behçet Kamu
karar verildi ve duruşma hadiseyi gö - rana söverek, orada bulunan bir man -
ren polisin dinlenilmesi için başka bir galı da kafasına geçirmiştir. 
güne bırakılmıştır. Sultanahmet 3 üncü sulh ceza hak-

Jzmir ağır C'!Zasında 
Bir çiftlik sahibi 
Muhakeme ediligyor 
İzmir 1 (Hususi) - Ağırcezada ha

zin bir davanın rüyetine başlanmıştır. 
İstintak kararnamesine göre Cumaova
sı nahiyesinde köy muallimliği eden 
Hüseyin Cahit ateşin bir gençtir. Cu • 
maovasında toplu bir spor hayatının 
canlanması için geceli gündüzlü faali -
yet gösteren bu ateşin öğretmen bir 
cGençler Birliği> tesisine teşebbüs et -
miştir. Cumaovası çiftliği müsteciri 
Danyal bu teşebbüsü muvafık bulma
dığı için Hüseyin Cahidi herkesin için-

yerinde dün yapılan duruşma netice -
sinde suç sabit olduğundan Behçetin 3 

gün hapsine, 1 lira hafif para cezasına 
karar verilmiştir. 

Bir deniz amelesi yaralandı 

Deniz yolları amelesinden Kadir oğlu 
Recep, Sirkeci rıhtımında bağlı bulunan 
bönü vapnmnun ambarında çalışırken 

hiç bir alakası oJmıyan komisyoncu Tev
fik oğlu Ahmet vinci işletmiş, Recep, 

vinçte bağlı yükle ambarın kenarı arasın
da sıkışarak ezilmiş, ağır bir halde 

B~yoğlu bdediye hastanesine kaldırıl -
mıştır. Suçlu Ahmet yakalanarak hakkın-

da takibab başlanmıştır. 

tô'NOL · iSLEl<I . 

- Sıcaktan yandım. 

- Bizim mahallede dört kişi tifodan 
yatıyor. 

- Aşılandım. göğsüm ağrıyor. 

Tramvay:: biniyorum: Önümde ild genç 
kız konuşuyorlar .. İçimden geçiyor: 

- Her h<ıJde, diyorum, plajdan, sevgi-
liden, tuvaletten bahsediyorlardır. 

Kulak veriyorum. Biri söylüyor: ·• 
- Sıcakla:da nasılsın? 

Ötek~ cevap veriyor: 
- Piştim, piştim. 

- Aşılanclın mı? 

- Korkuyorum. İzi kalırsa cildim bo-
zulur. 
· İki erkek tramvaya biniyorlar. Halle
r inden ikisinin de tücca rolduğu belli: 

- Bu nıükemmel, diyorum, şimdi ko
nuşurlar piyasada ne var ne yok öğre
nirim. 
Umduğurn gibi konuşuyorlar, fakat is-

tediğim gibi konuşmuyorlar. 
Şunları duyuyorum: 
- Mağaza nasıl? 

- Müthiş sırak, cayır cayır yanıyor. 

- Miistnhdemin çalışıyorlar ya .. 
- İkisi t'.folu, ötekiler de aşılandılar. 
Tramvaydan iniyorum. Bir eczaneye 

giriyorum. Niyetim bir diş macunu al
mak. Eczacı ben istemeden elime bir şey 
sıkıştırıyor 

- Bu ne l.ıu? 
- Tifo için hap almaya gelmediniz 

mi? 
Eczaneden çıkıyorum. Tanıdığım bir 

bayan yammdan geçiyor, Selamlıyorum .. 
Elini sıkacağım.. Elini vermiyor: 

- Şehirde tiio var .. Hem de çok sıcak. 
Ellerim ter içinde. Allaha ısmar~adık. 
Şehrin biıyüklerinden birine gidiyo

rum .. Bir mülakat yapmak niyetjnde
yim .. Dakkibab edip içeri girer girmez: 

- Tifo hnkkıncl:ı. sual soracaksın değil 

Kattı nobert 1rvin 

ttç kişinin canına kıyan genç heykel
traş Rober1 İrvin, yaşadığı maceralı ha
yatile bütün Amerikayı. Lindbergin ço
ı:uğunun öldürülmesi hadisesinden sonra, 
en fazla heyecana düşüren bir canidir. 

Asabi. bütün hal ve hareketlerile, ale
lade insan!crdcın bambaşka görüşlü olan 
heykeltra~m kendisine göre bir culvileş
me> felsefesi vardır. 

Facia Nevyorkta Gedeon soyadım ta
şıyan bir aılenin evinde cereyan etmiş
tir. Cinayetlerini işledikten bir hafta son
ra Nevyorktan sıvışan ve üç ay gizlenen 
İrvin, nih?yet Cleveland otellerinden bi
rine bulaşıkçı diye girmiş, sanki vicdanı 
rahat bir adam imiş gibi memnun ve 
mesud çalışırken, müşterilerden birinin 
kendisini tanıması üzerine, orada da di
kiş tutturamamış, bir otobüse atladığı gi
bi Şikagoya yolianmış. Şikagoda kendisi
ni bekliyen polisleri atlatan heykeltraş 
dosdoğru, Unıversal Press idarehanesine 
girmiş ve orada 5000 kelime. tutan itiraf
Jlamesiııi yazmıştır. 

İrvin itirafnamesinde ben onlan öldür
medim. Onların canlarını borç aldım .. de
mekte ve şl'n!arı ilave etmektedir: 

cBen Veronika Gedeon'un kız kardeşi
ni öldürmeği tasarlamıştım. Çünkü o be
nim için ı:ıünyada bulunan her şeyden 

tiaha kıymetli, aziz idi. Ben onu hem se
viyor, hem de fena halde ondan nefret 
~diyordum> 

İtirafnamesinin başına: (Benim hika
yem: Yazan Robert İrvin) diye bir baş
lık koyan katilin hikayesini kendi ağzın
clan dinliyf'hm: Bir genç kad~nJ 

Uçurumıın 
Kenarında •• dllşecek .• 

ğinden kayıp düşen kağıt parçası da 
yere düştü, sonra bir kenarda bekliyen 
sahibinin eline geçtL. 

2 - Gözlerimin önünde kız mı, er
kek mi pek iyi farkedemediğim küçük 
bir çocuğun hayali var. Dirseğini pen· 
cerenin kenarına dayamış, başını kolu
nun üzerine knymuş ağlıyor. Annesi 

mi? 
cGünlerden paıardı. Gedeon'lara git

tim. Ethel'i görmek istiyordum. Bu kıza 
deli gibi aşık olmuştum. Veronikanın da
ha güzel gfüündüğünü. başkalarının ağ-Bir kadın okuyucumun yolladığı bir 

mektuptan bir kaç satır nakledeyim. 
Diyor ki· 

c ... Şimdiye kadar hayatı çocuk bü
yütmek, ev işleri ile meşgul olmak ve 
kocam gelince sıcak yemeğini onune 
koymaktan ibaret biliyordum. Keşki 
gene öyle bilseydim. Fakat .. 

yoktur, babası da hayata küsmüş, evi
ne gP-ç gelecektir ve çocuk yalnız. kim
sesjz, anası ve babası varken yetim 
kalmış, yapayalnızdır. Hıçkırıkları ku
lağıma geliyor, dudaklarından dökülen 
kelimeleri işitir gibi oluyorum ve anlı
yorum kı ilk tabloyu yanlış görmü -

Diyor. 
- Hayır! 

Diyorum. 
- Anladım, anladım. Gene şehrin sı-

caklığı meselesi.. 
Matbaaya ciönüyorum. 
- Ne ya:.:acaksın? 
Cevap veriyorum: 
- Herkes neden bahsediyorsa onu ya-

1acağım! · İMSET 

Kız atletler 

zının suyunu ~:kıttığını pek iyi biliyor
dum, amma, Ethel'den daha fazla hoşla
myordum. Evde kimseyi bulamadım. Ak
~ıma geliverdi b:rdenbire! Acaba dedim, 
Ethel, Kudner denilen herifle evlenıni~ 
olmasın .. 

Böyle abes bir fikre nereden saplan· 
dım diye düşüne düşüne salona girdim. 
Oturdum. Biraz sonra Eth.el'in annesi çı-
ka geldi. · 

. , 

Kuı:banlardan. Veronika -,, 
Oturduk, Dereden tepeden konuştuı,; 

Ufak bir resmini yaptım cadalozun .. Bi{ı. 
ınem nasıl oldu? Cam mı sıkıldı, nedir'!,, 
Düpedüz beru istiskal etti. (Yeter, artıfi 
dedi. Defolup gitsen, iyi edersin .. ) Bea 
hiç ses çıkarmayınca, birden üzerime ' 
hücum etti. (Buradan sıvış, cehennenı 
ol.. Yoksa, haykıracağım. Konu komşuyu 
çağıracağım) diye söylendi. E .. Artık da• 
yanamadım, elime ne geçtiyse ındirdim 
kafasına .. Yere yuvarlandı. Hemen üzeri
ne atıldım. boğazını yakaladım ve boğ ... 
dum onu ... 

Cadaloz amma da kedi canlı imiş .. 20 
dakikada kıkırdadı .. 

Saatlar i!erliyordu. Ben sakinleşmiştim 
amma, kafam mütemadiyen işliyor, ve 
vira (Ethel'i de öldürmeliyim. Öldürme .. 
liyim .. Diğ;rlerinin ehemmiyeti •yok..>: 
diye mırıldanıyordum. 
Sabahın saat dördü idi. Veronika eve 

geldi ve beni farketmeden doğru banyQ 
odasına gitti. Hemen orada, onun da he .. 
sa.hını temizlemeyi düşündüm ve bir hi
le tasarladım. Kendimi belli etmeden O• 

nu öldürmek istiyordum. Bunun için de
1 

bir sabun aldım. Etrafına bez sardım, 
Veronika banyodan çıkar çıkmaz eline 
tutuşturdum ve hemen boynunu yakalar 
yakalamaz. sıkmaya başladım. Kızcağız, 
(Yapma Bob .. Anladım sensin. Canımı 
yakıyorsun amma .. ) diye debeleniyordu. 
İşimi ço.bu'k bitirmeli idim. Avluda bir 
.herif geziniyordu. Sonradan &nladım, 
bir İngiliznıiş. Yapılacak yegane şey, bu 
ilenç ve güzel km Allahına kavuştur
maktı. Onu da boğdum. 

Geri::!e c İngiliz mel'unu kalıyordu. O
nu da temizlemek lazımdı. Ani bir ka· 
rarla, avluy~ indim, ve arkadan elimde .. 
ki baltayı herifin kafasına belki on beş 
Jefa indirdim. Sanki uykuda jmiş gibi 
gık demeden gürledi gitti. Artık rahat 
bir nefes alabiJirdim.. Hemen yukarıya 
çıktım. Bir yatağa uzanarak de~iksiz bir 
uykuya daldım. 

Benim bu yazımı okuyacaklar, beni 
vahşi deli sanacaklar. Kazın ayağı öylo 
değildir. A~elade faniler beni anlıyamaz. 
lar. Ben ya!·atılış itibarile, heyecan do .. 
ğuran işleTin ~rkasında ne gibi şeyleı> 
gizlendiğini biJen bir :fevkalbeşerim .. Be
nim felseföm ulvileşme felsefesidir. Bu. 
nu sizler aniıyamazsınız .. > 

* Bu satırları okuyan gazeteciler bu dil· 
padüz itiraf karşısında katili polise tes-
llın etmişleı dir. 

etki se!!edir buranın umumi yerle
tinde yakı~ıklı bir gence rastgeliyor
dum. Baklşlarım kendisine cesaret 
vermi§ oJacak ki bundan üç ay evvel 
bir toplantıda kimseye hissettirmeden 
Jruca~m:a bir kAğıt attı. Bu kağıtta aş
kını HAn ediyordu. Görüşmek için bir 
H.l\t tayir ediyordu. Nasıl oldu bilmi· 
yorum, tayin ettiği saat geldiği zaman 
ani bir kararla gittim, o zamandanberi 
bir çok defalar bulu~uyoruz, bir arka
~§ gibi geziyoruz, kaç defa beni evine 
çağırdı, gitmedim .. Henüz kocamın şe· 
refine bir leke getirmiş değilim, fakat 
Teyzeciğim korkuyorum.. korkuya -

şüm: Kadın kucağına bir kağıt parça
sı düşünce kalkıp yürümemiş, alıp o
kumuş. Sonra kim bilir belki kozma
tikli ve pudralı bir .. erkekciğin ... yanı
na gitmiş, bir müddet sonra kocası ta
rafından görülmüş, terkedilmiş, iki 
günlük hevesini tatmin ettiği o erkek
çik tarafır.dan bir kenara bırakılınca .. 

Erkek azaiarı için atletizm, basketbol, 
voleybol, ve jimnastik faaliyetlen yapan 
Beyoğlu Halkevi spor kolu kız azaları 
için de atletizm ve su sporları faaliyeti 
programı hazırlamıştır. Atletizm çalış

maları Taksim stadyomunda, su sporları 
hareketleri. de Bebekte Galatasaray klü
bü lokalınoa yapılacaktır. 

............................................................. 

rum •. ,. 

* Mavi kAğıda kurşun kalemle yazılan 
bu mektubu okurken gözlerimin önün
de hayali iki levha canlandı. 

ı - Genç kadın eteğine bir kağıt 
parçasının düştüğünü duydu. Birden
bire irkildi, hayreti ve kararı bir sani
ye sürdiL mü, sürmedi mi bilmiyorum. 
Ayağa kalktı, yürümiye başladı. Ete-

o da yapayalnız kalmıştır. 

Şimdi '> da ağlamaktadır, fakat niye 
yarar? Günün birinde çocuğu için .. 

- Ha ... Şu .züppeye kaçan kadının 
çocuğudur, dedirtecek olduktan sonra .• 

* Kızım hayır. kocanın şerefi henüz 
temizlenmiyecek kadar kirlenmedi 
Fakat sen uçurumun kenarındasın, 
düşeceksin. 

Bir mi.'ddet sonra, uzun bir müddet 
sonra bu hükmümde yanıldığımı bana 
hatırlatırsan beni ne çok ıevindirecek-
sin, bilemezsin? TEYZE 

Kızıltoprakta yangın baılangıcı 
Kızıltoprakta Bağdat caddesinde Ö

mer efendi çıkmazında Selanik müba
dillerinden Salibe ait barakadan yan -
gın çıkmış, baraka kfunilen yandığı 
halde itfaiye tarafından söndürülmüş
tür. Yangının Salihiıı kulübede bırak -
tığı mangaldan sıçrayan kıvılcımla yor 
ganın tutuşmasından çıktığı anlaşıl -
mıştır. 

............. "'. ••-.....ı.ıı-·. • • • ...-mı ......... '"" ........ - ...... .._ 

Kızılaya üye ya.zılınız. 

Kızılay halta11 devam etliyoT. 

Tayfa - Ne yapıyoTsunuz, olamazı Birinci sınıf yolcularının tahlisiye simidi, 
üçünciı. nmf yolculanna atılamaz! ••• 

- İnıdliz karikatürü -



B. llusoHnhün ispanya baklanda bir makalesi 
Londra t (Bmul) - ltaıyan pzet8-'. celderi atrE-.nilm!ftir. 

1'ıri İngiltere,. karp Jmi ve fidcleW bir A ... üın lire 
hücuma baflımı~lardır. Berlin 1 - Ademi müdahale meae-

Muaolinir.ın malı olan Popolo d'İtalya lesine dair olan Fransız - İngiliz tek - GllataaaTaJ klilbll 12 inci 111d&ıilmtl 
pzetesüıde, bmaı 11...,ıın; tarafind8n lifleri hakkında tefsiratta b11lwwı Cor- milnaebetile yapacalı bllyilk IP01" teza
yauldJb tahmin edilen bir makale44.fu respondance Diplomatique, diyor ki: h6rleri arUU\da kayda eleler ild bllyilk 
satırlar okwımaktacbr: Münhasıran Fransız ve İngiliz ge - hareket c6ze çarpmaktacbl'. 
İtalya pWlü ~ Juak mileri tarafından y•pıJacak bir kon - Dilııya gilfef Aleminde en bllyilk töh

eden tubat anlapnemM ı.rt olarak ria- trol kabul edildiği takdirde, İspanyol ret yapmıf olan laveçlilerln latanbula 
yet etmiftir. Halbuki tnDa buna kat'iy- Bolşevistlerinin manevralar.nı müki • yollayacak!an dört ıtıregl de ftdmleri 
yen riayet e&memlfİI'. !talyan gönüllü- tatlandırmak demek olacaktır. ve §Öhretleri itibarile dilnyamn 1ayılı 
leri hiçbir zaman blk6met tarafından Portekizin mtinanuta pehlivanlar.dır. Kendi sıkletlerinde epls 
gönderflmemlf ve 1'una binaen hükiımet Londra 1 {A.A) -Salihiyettar ma- birer pehlivan olan lsveçlilere tarp mi· 
bunlan 811'1 çalu'acak vaziyette değil- hafilde teyit olunduguna nazaran Por- Abaka yapacak olan Çoban Jlehmet, 
dir ve çalJrmıyacaktır. Geneal Franko tekiz hükUnıeti, umumi kontrol vazi - büyük Mustafa, Mersbıll Ahmet n Ke
bunları mal'lev! taahhütlerinden kurta- yeti tavazzuh edinceye kadar İspan -

1 
memleketimtr.de flmdl

rıbilir Esasen İngiliz ademi müdahale- ~a - Portekiz hududunda bulunan İn - ..,an.:1 dçarpı:: .. ~üz en büytlk bir 11-
l!nin yaln11 ahmaklann inanabileceği bir giliz kontrol memurlarının diplomatik Y: ha ark gtirolau -ı....-. G"-- minderi i-

l ld - lem k dır · · 1 · lm t r.ı are e \;il&loü"" ......... masa o uğunu soy e zamanı . ımtıyaz arını gen a ışır. . de en bilyük tecrllbe sahibi olan 
Bakibtte İspanyaya İngiltereden gönül- Nasyonalistler bir kasaba zaptettiler. ~diyalıJara ilstiln bir kuvvete ma
!G zabit. uker, aiWı, tayyare ve mühim- Bilbao f - Havas ajansının muha· , k olan İsveç takımmm İstanbul 1eya
mat litmiftb'. İngilterede ianeler toplan- biri bildiriyor: hatl güfel larilı..fmlzde cldcU bir ayfa o-
ın~ lspanyol bol§evistleri lehinde bü- Navarlı kıt'alarla tebdil edilen cSi- lacaktır. 

1 ....__ _K_A_D_l_C] 
Kimlere hangi nevi 

kuva.für yaraşır? 

16k bir propaganda faaliyeti yapılmış- yah oklar• livası dün sabah fecirle be- Gene bu bayram milnuebetlle artık 
br. İncilterecte ve Framada Valansiya- raber Sonorrostro'daki mevzilerınden İstanbula te]mesi en kat'! teldi alan Çek
mn zaferi için mfimkOn olan her feY ya- hareket etmişlerdir. ı.rtn me§hur Slavya takımını da bfr ke
Plhnıttır. Duna mukabil Almanya ve 1- İlk isi müfrezeleri öğleye doğru re daha sahalanmır.da kırmızı beyaz 

i~ YIDIUlm sirayetine mini olmak 1 S,000 nüfuslu Castro - Urdiales kasa - oömleklerile 18,,.. lmkln bulac•a.• 1923 L--•- ..n-1 ı-'-'-- -'-- oı..a..a. ... .a-- fazla~ 
'lr'" elleri:ıdea -1-1 

- •• 1 .. dır M bas · · 1 dir Ka ba · · d mü • .,-- -..- Bir yibe JUlflD auvu.'"' mu•-- All&.llU"& apu, IWU Y.._ııuaww 
hRZa bo~ ... "™ !:~r . a: . ına. gırmı.ş er. . sa ' ıçın e senesinde yapılan bir tefeblrils tızerlne yandan ziyade arttmr. l'abt ku-~ bilAkW yuıak1ara dolru in 
tefebbüsll '-'- .... ~-zde yerleşmesı hım hır. ma~en ~a~ bul1:IDan ~uha - fstanbula ıetlrilen SlaVY& takımının o ~ bulabilmek unıl"'· .. kadar kolay iki ucu lllrbirlne yaklapp yınaklan 

•.ıuw ~'""· fazalı bır korfezın nihayetındedır. ~ b" b 
Kentroı mı11W Meçhul bir filonun dümayişi bir ff dellldlr. Bunun için nvell çehre- ten bir Jmvafflr. Saça bu fek1i, uyük u 

Paria 1 (A.A.) - Kontrol meselesin- V 1 . 1 {AA) _ Mın Müda _ · Din hUIUllyetlerinl tetkik etmek, IOD1'& lelerle vermek a muvafık olur. 
deki derin bedbhılik de9am etmektedir. faa :e:aıı:~rt tebliğ ediyor: bu husml,.ılere nasıl bir clmvafllh tın Arkada kalan uçlarmm dalga yaotıe 
Gazeteler İlpanya hqdwUarında :fil .. . . eçh 1 1 harp .. d"" uyabileoellDf bilmek JlzımdJr. rabW:ı:f.= ensenize doğru ln-
hi~bir beyuelmneı kantıoJ mevcut en Huvıyeti ~ u gemısı un Bir çehrenin aç f8klile en ıdJa(le a1l- dfrip arkasından gösterlr-
dığı kanaa~ını gn.+-'-'-- , _ _. .. _olma- saat 23 te Mınorque a~s.md~ ~~n '-dar _, __ Jn mlı _,_ ..._,_ve ...n. leniz kuvafilrilnflzi kusursuZ olarak ta. 
bal d - ...... .,.. ....... ..._....men- civarında kain Haınona ıstıhkamı onun .. .,.... 11 n .uw, a- .,.. .. 

arın an gelen bazı haberlere raımen, de b' d . .. . . 1ard .dn umumi biçimidir. Saça verilecek 19- mamlamq olursunuz. Bu saç tuvaleti hea 
ademt mütiahale komitesi reisinin, ana- ır enız nu.mayışı yapmt.Ş ır. idi iyi aegWne bun1arm kusurları kapa- yüzün beyztlilindeki kusuru gizler ve 
müzdeki ce!lede iki taraf için muharib T _.!_M11~et llacünHari • belli olacat}'de "u mr, biWda ~JJWeri 1iSz alır bir hale dilzeltir. Hem alnı ve kqlan güzel bir 
fatın ta ~ - cıye nezare m so,,- . 

11 mınnmasmı teklif edeceği de fondJiine gllıe ı giltere Fr per. tarzda meydana çıkarır. Hem de gelll§ çe-
~annedilmektedir. Buna mukabil diğer +oplanacat ola~ ~ ~:.ı.:s:= Bunun lg!n kuvaftlrilnflzi teahlt etme- nenin ifade ettiği sporcu ve enerjik ma• 
d.-vletlerin tam biır bitlraflık muhafaza sinde çok azı~ bir ~ttıl. lwebt fttl- elen &ıce çok düfilnmell ve bir çok mi- nayi muhafaza eder. 
etmeleri istenecektir. }>az edeceklerdir. tehama tecrilbelerlne daylDID l'l not- * 

ı...,_._ •-·•• deill Pres Assocfation'un yazdığına göre tllara dikkat etmelisiniz. 5 - Alnınız lüzumundan fazla geııipei 
Roma 1 - İyi ınalOmat alan mahafil- komitenin yarınki celsesi kat'i bir mahi~ * O zaman mutlaka bir klkiil kestirme-

c!en öğrenildljine IÖJ'e, kontrol hakkın- ye:ti haiz olacaktır. (1) Gözleri liizel olınlara en ziyade Usiniz. Bu kiküle istedijiniz tekli verer 
da İngiltere ve l'rana tuafmdan yapı- İngiltere muvafık bir kontrol mtemı ,.....- Jnnaf8r: bfltnlnia. lstenenfz diz tarayıp ~ 
lan teklifler hiç te IDl!mlımılyetle kar- te-sbit edilmezse ademi miidabale pJAm- Saçları d8mdilz arkaya dolnı tarayıp uçlarını yana dotru Jnvmp cbriyanttn. 
planamalD8fllr. JqWz - l'ranaız teklifi na ballı kalmağa taraftar delfldir. ,.ımz abımızı lylee açma. ııe,dana p- le iyice J•brablllntDiz. fateneniz seyrelt,, 
es&llM .. ,q 1 •ki bir tarzı hal bulunma- Valamiyada te..tdfl. karmız, ~ iki JUl]armda bi- ufak cbukleıt ler yapanmız. Bunlardan 
• ~ aWik6yor. Barselona 1 (A.A.) _ Polis feshedil· l~m.rı. ~ oı. rer kabarık ufak rullo VeJa bukle yapı- hangisinhı yilzünüze daha iyi yarapea. 

iyi mahafUden, İtaban harp gemileri- mi§ olan Troçkfst merkezlerinden ÇolNnl Jfe1'91et nm. Bu 'buklelerin 1IÇlarmı bira incelte- IJnı hepsinl ma Ue birer defa yaptıraralQ 
nfn İtalyan DMmaffinl toııımaı.: üzere ı.- birinde mühim mi= liWı ele pçlr- tarihte yapblı maçlar hll1 habrlarda- ret yanaklumıza dotru bıdlrinlz. Fakat kendiniz tayin edersiniz. Yalnız hangiai-f 
~ •• ".~=~~~~b-~~~Ja~d~n~~~~~=~~~ve~-~-:~te:v:~~~==·~---k~~~~o~~~~~~~~~~~bir~ 

ti mefbur Albnorduyu 7-0 ve Fenerbah· Yivbılzl ister yandan, ister ortadan a- ne pek kalın, ne de pek uzun kikü1 -.ı 

D h •ı • v k • ı • ~ de yaptJtı bir 1a11dan dola11 cop- Jll'abWnllliz. Hatta ~ hiç yiv aç- tlrmeyiniz. a 1 ıye e 1 1 yann ıü 10-1 1111 ile i1stilste mağl6p eden ımyabWrafniz de •.• Yeter ki - hancf tekil- * 
Slavya o 1i1n olduju pbi buaün de de oluru olsun • tepeye selen uçlarum e _ Billk!s a1m1arı lüzumundln f z11 

M k • d • Çetoalovatya f&Dlpiyonu bulunmaktadır. arkaya doğru tara.DllUf o1sun, alın açıl- dar olanlaT& gelince: os ovaya gı ıyor Çekoslovü milU takımma en çok o- llll, yanaklarm yanlan örtillsChı. On1arm cy:!v. lfırlnl ortadan ayırıp ~ 
J8DCll Vere1'l Slavya bu 1e11e Merkezi Av- Bu tekil aç çerçevesi içinde aizler çok yanlan arkaya dolru taramaları muva~ 
rupa lmpamıda oynadıjı takımla lstan- ,dikkati çeker. Bunun için ayn, gllzel ve olur. Bu ,Uilde alımı yahıız ortası Afala 
bula aelec:elfne göre Taksim atadı pne manalı &öz.'ü bayanlar gözleriıiln lilzel· lnmif gibi göriin6r. Yanlara daha tazı. 
futbol hareketi itibarile tarih! bir af1n lilfni arttırmak için bu tekli kabul etme- açıklık hissini verebilmek için çok &ey• 

a&'mtlf olacaktır. lidirler. rek, hemen bir Jraç tel 1açtan ibaret bit 
Artlk fmbol lleıntmfr.de bir darbımle- (2) Saç pldi yözü ince Pterebilir: • akrofkör • (kıvrık aç) yapmak ta ı.. 

.ı halini alan Galatuaraym eski antre- Eter, çeneniz kemildi ve kuvvetli ile na olmaz. 
n6rll fncWz Bllll Hunter bize futbol öl- fU Jmvafilr yüzün.ize 1lzım &elen inceli- * 
mu cllyonak, muba»ıık ki Slavya da il ve beydili verebilir. Bütiba bunlar yüzün (gibel veya q.. 
W. Dlll1 futbol oynandılmı hem ifiret- Bat6n Jibinld ufak ufak llutleler • .arlu) h~eUeri içindir 
lidf. llem • ~ diyebltirtzt.. den bir feı'çeft içiM alum. Bu fll1IW Umum! esaslara gelince: 
~e jkj m(laabaka yapacak olan yiizl inceltir. Ve kuvvetli bir çenentn 1 - SU'lflnlar daha ctatınık, daha ıra. 

ma..,. taJnmmı Utanbulda 25 ve 2'1 tem- verdilf biru erkekçe mana11 kadmlafb- bank saç tuvaletleri yaptırmalıdır. 
mmda 11nkJ.e •Yretmit olacalız.. 11r. Bukle çer~vesinden hariÇte kalan Esmerlerse daha net, daha yatkın ve 

• btıtiln uçlan dümdüz tara11p arkada u- c1llha dil& lmvaftırleri tercih etmelidirler. 
Pmr ıııkl mıolanı hakamlert fak bir rulo halinde top1anmu. Dalp ,.. 2 - Eamer ..,. l81'lfUl her bayan ... 

Puar &bil m•JU kime maçlın .,._ pananız hepınz Hmımundan fuJa bl- bGytlt ~ Hbumunclan fazla ki);. 

,.,.O. bıpJapcak olan Oalataara1 - Gil- JÜ töriinür. feW g6dnen, IUD, telirini verecek ıa. 
11!11 maçm• Anbnda Kemal Halim, * dar fule .,...b w 1"ıkleU lnıvafib'ler • 
~ • Betlttaf mepaı da hınk- 1 - Uzun ,ince bir yüze ahtı-m ve dan kaçmınabdular. 

Mıd• C. fi •• ... ,. ~ '* tllCIN cit-. 11.wama idare etmeleri için :rm- ~üzln hu hıcellitnl &l'Dhca, orijbıal Her f91 Jib1 laÇJD da en llMle ve en ta• 
s - liol ~11 tarafmdan al•bdar ilk hale koymak iaUyormm kuvafaril- bil lih'llnmi en libelldir --~ı1~ ı .... •a .. 1111tr.s•l91} 1 Bum Kuıımnmma din Bay fllkrl t)lpJKe teblfpt ,..~ nilz fU tarzda olmabdır. 3 - Boyları veya ~ Jma olana 

.UUY-· ................... KQum .... Perapalaata '* • • Btltiln J(blnld (hem. JID1ardım, .... 1ar 

,.eektir. Ata :rerW • - •1 llkrfl ll1lfetl verdi. Zl,.ı.tte Bum Kuramu- L•*lllalô atletizm fUlpiJlllll es. yukarıdan) iyiee açum. KuJülarmı- W::~ mflmtihı mdulu kadar ya. 
Kaya ~ ile ı.e_:-w Jnımwı nan idare heyeti\ O.Jelmi fJe ı.tauuıda Ot.clenberl bllttln dlnJa atletlerinhı ZJ, ahımızı iJic:e meydana Çlbnmz. Bo.- meli. er.eı yahat ta Jnaa batir • 
~~ .,. • -ı tlret auretl1e Glka lb1tlk va baftahk bitin pl8te 1ftlraki için açat bir nrilAbab olarak ya- tiln aaçlanl'.w arkaya dolnı taraJID& 4 ~zun boy:ı:.a=ar ... ı .. .--
•-.. 1n"'"WL•~· ve mecmuılarm ~ w ~ _1 ... t-..1u- tletlmı Alnıııızm ve: pbklarmızm priainc1e (te- y, 88~-

'l'GrkiYQ Camlı~ hem Dahili· m mldlrhırJ huır buJanchıı... ,..._ M1P&-• • fllllplyanımna uzun bıratma11 levelller bu arzulard 
Je Vekili, bem de Raik Parttaı Genel BaX ~ Ka11 hem QthWJe Yeldll, Loııclrada tablllde INlmwı atletlerimi&- :':ı!~ı!:::O:-.:-a .!*"'~ta bir yapabilirler. Amma bir prtla ... ...-. 
Sekretert olan BaJ Şlb6 Kaya, ayni sa- hem Parti O..ı Süretert; ı..m de eül dm mlk atlama rekordmeni olan Gala- ralaymu. Bu nvaJ: -ilzün ler 11- ki aaçlanna ihmal edilmif bir mangra 
lllanda Tilrkfyenln • Diri &elen mtınev- b!r pntlcldlr. Bu ltibula dGn kmdl rl- taar&Jh l'Pdd Giray da lftlrak edecek· cut bıeelijinl artbnr ve daha mev- vermeınet prtile. 
9erlerinden ... fikir ..su.Jumdan biri- yuetln4e npıJan toplutıda meMk dl· tir. Ba mmbelralv an Jedl temmuzda le koyar. Kibar ve zarif ,,.: bir ha- 5 - Saçlarm hepsini 1ra1m bir arın ~ 
dir. h halamdaıı. Tllıtiye ile Rusya a- flhıeeı.tnl anlatb, pzetecnerm malek Wqt Biti atadmda yapalacalrtır. * 1 • pıp bapu ilzerinden doJqtumak e 
b&JDdlkf dcmluk balJarmı bir kere da- dilfbcelerinl clin1edf. ve fJi ~ ,_..... ...W- ' _ Eler _ _ pek hoşa giden bir lmvatordA. Yi!Je 
laA teıfcl etmek 6zen lloüavaya ilden bir IOfnmuı etnlmda Dd mtıoc bir va- Lcmdra 1 (A.A.) - Wimbledon tenls enizf )iizüniizün beyzllilfnJ Yalnız saf bir mar.a veren bu AÇ tüJj o :fr .,.. amı olmm, Tlrtiye Cum- kit ild dakika bdar Jnsa pçU. pmplyonalannm d&nlfinalleri: ::..~ ı;::u .= ~:::S tx;,:yorıa fU çok yapıldı ki bqün artılr her ba 
urfJettnin Bov,.etlerJe olan dostluta 1-L H • • 11 .. - ~ 1. Tek erkekler: Alman von Oramm, in- haline . lll•DtJr kaçınmıaı JAzım aeJecek kadar ı&dill 

ne de~ bJmet ftl'dillnin bir delili ı-u lnCIJI Wln ı l11randa "1ll AUltin'ı 8/8, an, 12/14, 111 1a11p Sim toyabilininfz. düpııüt bulunuyor. mn•• Satı 
oluyor. Tahran 1 (A.A.) - Naci-11-Asıl ve ma- ~. •llel =:n:.:ıecet bir mil- uydurmak, onun a&w11iifnf Ultnd 

Bay Şflba itaya,_ tp lllr •Jahat te- lyetl b1J10n saat 18 de Tahrana lll'1VUI- ıAmerilralı Budiet &ene :AmeribJı VU. llb~an tepil etain. = çlrkinHltnl kapıyacalr flld1de W'• 
llleDD1 edertz. ıat .aeeklercUr. ptrlm'l ..,., •14. 1/4, fil ,...ı,ur~ n1a bu =Mide .., ___ -•-=ı..:.ı.... ...__ mü ıa.u.,ıı.m • mMn . .,. .. ,ııi 

.....,. _._ .... •••-... UllM;-· ...- da w rve'.,.11& 1*Wlr. 



1 Sayfa 

Kömür Yakan Vesait Enternasyonal 
Sergisi Hükumet Komiserliğinden: 

An.kara Enternasyonal Kömü Sergisine iştirak edip jüri hey'eü umumiyesin
re mükafatlandırılmaları takarrür eden ve isimleri tescil edilerek İktısat Veka-
letine arzolunan firmalardan, t3842• 

1. BÜYÜK MÜKAFAT ALANLAR 
Fi!'manm Adı 

1. Dominit A. G. 
2. Flottmann A. G. 

3. İntern tional Combustion Ltd. 
4. Demağ A. G. 

5. Be cichc rt Transportanlagen G. m. 
b. H 

6. Junger und Ruh 
7. Sentınel 
8. Türk Kömür İşleri 
9. Eti Ba. k 

1 O. M. T A Enstıtüsil 

11. İş Bankası 

Neden dolayı aldığı 

Ocak lambaları 
Seyyar Kompressör, hava çekiçleri, taz
yik edilmiş hava vantilitörü. 
Skip, Scraper, Süzgeç. 
Kompressör, lağım çekiçleri ve burgu 
teferrüatı. 

Havai hat ve nakil şeridi. 

Yemek oca \lan. 
Kamyon. 
Sömikok, Tan maddeler. 
Stand. 
Stand. 
Stand. 

2. BiRiNCi MÜKAFAT VE ŞEREF 
DiPLOMASi ALANLAR 

Fiımanm Adı 

J. Degea 
2. Draeğerwerk 
!. Frieman und Wolf 
4. Rheiner Maschiensnfabrllt 

.Vindhofi• 
5. Martin Eichalgrüm 
6. Soma Linyit madeni 
?. Heinrich Korfrnann 
8. Car! Gottill 
9. Krefft 

lO .• Tunker und Ruh " 
Ll. Wilheltnahütte 
12. Cie Ngt;onal des RadiateÜns 
13. St!'ebelwerk 
14. Pied sel 1e c:France-Turque> 
15. Mecit Somer 
16. Kirkor Jamgoçyan 
17. Schınidt'sche Heissdampf 
18. Humboldt Dcntamotoren 
19. Telgas 

Neden dolayı aldığı 

Tahlisiye i!eUeri. 
Ocak tahlisiye cihazlan ve pulmotör. 
Ocak Em.n!yet lambalan. 
Ocak LokamotüL 

Seyyar makas tertibatı. 
t.inyit. 
LA!ım çek:-rı, oeak dahili vantilatör. 
Seba .Gorna marka>. 
Alles brenner sobası. 

Soba. 
Bomum sohıSL 
İdeal Kalorifer. 
!ifaden kömürü ve linyit yakan kalorifer 
Yemek ocakları. 
Yemek ocuklarL 
Yemek ocakları ve banyo sobası. 
Schmidt sistemi draft cihazı. 
Gazojen n.otörü. 
Elektrik, Havagazı vs. 

20. Havagım, Elektrik ve 
Sıncıiye T. A. Ş. 

Teşebbüsatı Kok. Havagazı ve Tali maddeler. 

21. Mc:.car Asfalt Şirketi 
22. Macar Asfalt Şirketi 

Kanaliz:ısyon bom icırL 
i~me su boruları. 

3. AL TIN MADALYA ALANLAR 
Firmanın Adı 

.1 Kirkor 1amgoçyan 
%. Minas Şirakyan 
3. Kirkor Jamgoçyan 
4. Fenderıes Bruxelloises 
5. Ste Remo:se de Fonderies 
6. Türk Ticaret Bankası 
7. Zümrezııcie 
8. Zümrezade 
9. Nester Martin 

lO. Ferra 

Keden dolayı aldığı 

Soba - cLiV.nib. 
Ekonomik ve Şık markalı sobalar 
Kuleli ve Koç markalı sobalar. 

'Kontinantal mark.alı soba. 
Soba .tsott-nn•. 
Sönmez markalı soba 
Halk sobası. 
Soba .. 7~ngaldak. 
Soba cLe parfait• 
Soba. 

ıl. Usinağe et Manutantion France- Soba cArgflsı 
Turque 

12. Vojved~anska 
[3. Çeskomoravska Kolbon-Danek 
l4. Fairbaı ks Morse 

t5. Şte A. F'. Tharmis 
l6. Internat onal Combuation Ltd 
17. Tu!·ant"rles Helleniques 
l8. Cie Nnticınal dcs radiateurs 
19. Tuyauterics Helleniqueq 

W. Str bclw~rk 
21. St belw ... rlı 
~2. Krcrft A G. 
r.3. Derrirci Mel met ve Yusuf 
M. Veboli:l A. G. 
~5. M. A. "M'. 
!6. İnt~rna :onal Cembustion Ltd. 

Soba •Mars• 
Kalorifer kazan-
Otomatik Kalor;fer 

Radyatör. 
Kalorifer kazanı. 
Radyatör. 
İdeal Culina mutfak sobaları. 
Radyatôrler 

~ok Kalorıferi. 

Çelik dökrr.e rady .. törler. 
Yemek ocaklan. 
Yemek oc:ı.r~ı 

Su yumu~ııtma rihazL 
Türbin nümunesi. 
!ver püskürtme cihazı. 

4. GÜMÜŞ MADALYA ALANLAR 
Firmanın Adı 

1. İbrahim Işıksalan 
2. Mi11as Şirakyan 
Olduğu flan edilir. 

Neden dolayı aldığı 

Soba. 
Yemek oca Kiarı ve banyo sobası. 

---- ----------------------~---------~--------~~----
Devlet Demlryolları -we Limanları 

işletme Umum MildürlDğtinden: 
Görülen rağbet üzerine Halkımızın Adapazar ve Sapanca'da daha fazla kala

bilmelerini temin için Pazar günleri işlemekte olan tenezzüh trenlerimizi Ada
pazar ve Sapanca'dan avdetteki kallcıf saatlerinin aşağıda.ki tekilde değiştiril

miş olduğunu sayın halka bildiririz 

Adapazgr'dan kalkt§ saat 
Sapanca'dan > • 

İzmit'ten 
Sapanca"dan 

DİKKAT: 

kalkış saat 

1. nci tren 2. nci tren 

17,00 
17,45 

İzmit gezjnti treni 
18.47 
19,30 

17,50 
18,34 

Saat 17,00 de kalkan tren yalnız 1 inci, 2 nci mevki arabalarla, saat 17,50 de 
.ka°lkan tren 3 neli mevki arabalarla, saat 18,4:7 de kaThan tren de 1net,2 Det, Sün-
cü mevki arabafarla te§kil edilecektir. (3'191) · · 

IOM POSTA 

Cür'ete 
Bakın/ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

asını serdederek mahkfuniyetini iste -
miştir. 

Sabıkalılar arasında üstad diye ta
nınan ve şimdiye kadar müteaddit de
falar mahkiım olarak hapishaneye gi -
ren Hüseyin birdenbire müddeiumu • 
minin üzerine saldırarak boğazını sık
maya teşebbüs etmiştir. Orada bulu -
nan jandarmalar vaziyeti kavrayınca -
ya kadar suçlu hareketine devam et -
miş, müddeiumumi kendisini müdafaa 
ederken jandarmalar ve koridorda bu
lunan polisler mütecavizi yakalamış -
lardır. Bu müessif hadise adliye daire
sinde derjn bir teessür uyandırmıştır. 
Suçlu hakkmlt1\I zabıt tutulmuştur. 

Cideli mütecaviz şimdiye kadar o 
kadar çok mahküm. olmuştur ki haya -
tının dörtte üçünü haPishanede geçir -
tniştir. 

* Eşrefpaşada kahveci Kadri ile Rem
ziyi öldürmekten suçlu olan İnce Meh
medin Ağırcezada devam eden muha -
kemeleri neticelenmışti. Dün karar tef 
hinı edilecektL Suçlu İnce Mehmet di
ğer celselerde olduğu gibi dün de de
lilik asarı gösteriyor, gayri şuuri hare
ketlerle mahkemenin ciddiyetini ihlil 
ediyordu. 

Bu vaziyet karşısında mahkeme 
hey'eti suçlunun bir defa daha muaye
ne edilmesine karar verm~tir. Müddei-
umumi tarafından idamı istenilen bu 
suçlu talik kararını öğrenince mahke
me huzurunda çirkin ve münasebetsiz 
sözler söylemiştir. 

Spor işleri 
Vekalet/erden 
Birine bağlanscak 

(Ba.ştaraft 1 inci sayfadV 

tan ileri gelmektedir. Bir senelik muvak
kat zaman tsm • .,mda spor işleri Büyük 
Mill0 t Medisı rızasından Bay Adnanın 
nrza .. eti altına konulmuştur. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın Mos
kova seyahatmi müteakip Ankarada bir 
spor ve genr1 "k kongresi yapılac ktır. 

Gerek 30n olimpiyat dedıkodulan ve 
gerekse vukubulan istifalar münasebeeti
Je şu h!lkik•t anlaşılıyor ki hükumet spor 
i~lerini ve gençlik teşkilatını hususi eş
hasın ~!inde bıı-:dınıamak azmindedir. 

Bu hu.susta ıcap ede11 tetkikler devam 
etmektedir. 

Poliste: 

Uzakşarkta harp 
tehlikesi kalmadı 

Amerika hükumeti de meseleye karıştı 
(Baştrırafı 1 inci sayfada) 

Amur neb.ri üzerinde Sovyet - Japon 
kuvvetleri arasında vu}s:ubulan hadise
nin mes'ul'cri henüz tesbit edilmemiştir. 
Her iki taraf birbirlerini protesto etmiş
ll•rdir. 

Japonlara göre hadiseye sebebiyet ve
re>n Sovyetler olduğu gibi, ilk ateş de 
$ovyet gar·\botlan tarafından açılmıştır. 

Sovyetlerin tebliği 
Buna mukabil Sovyet Tass ajansı ken

di tebliğinde diyor ki: 
Haziranm 29 uncu günü, Amur nehri 

üzerinde Sytchevski adasının bulunduğu 
havza dahilinde, bir Japon - Mançu fli
kası Sovyc~ hudud karakolu uzcrine ateş 
e!'miş, Sovyc.!1 karakolu da bu ateşe mu
kabele eylemiştir. 

Bilahare Mançu topçusu da bir Sovyet 
hudud felikaı:ı üzerine ateş ederek, onu 
hasara uğratmıştır. Mürettebattan 2 ölü, 
3 yaralı vardır. Japon - Mançu flikası, 
Sovyet flikala."l tarafından, Sovyet sa
hiline kad~ yedekte getirilmiştir. 

Tokyoda 
Londra 1 (Hususi) - Amur nehri ü

Zf>rindeki hadiseyi müzakere etmek üze
re, bugün Japon kabinesi fevkalade bir 
toplantı yırrmştır. 

Hariciye ve harbiye nezaretleri namı
na söz söylE>meğe salahiyettar ohn kim
seler, Japonya hüküm.etinin Amur nehri 
hadisesini rr..cvzil bir şekle sokmak ve 
bulunduğu nezaret ve intizar vaziyetini 
mu.hafaza etmek arzusunda bulunduğunu 
bu sabah sfiylemişlerdir. 
Bazı Japı ın mlşahidler bugünkü hadi

"'Cyi, son uı.manlarda vukubulan birçok 
hudud hadiı-eler!ne mukabelebilmisil o
brak addet~ektedir. 

1"oskovadaki 1nüzakereler 

Litvinof, büyük elçiye mezkfır ha
ritayı göstererek bu hususta kanaat ge
tirmesini rica eylemiştir. 

Bununla beraber Sovyet hükı'.imeti 
sulh siyasetine tevfikan ihtilMlan as • 
ıa silfilı kuvvetile halletmek arzusun -
da değildir. ve bu ihtilafı da müzake -
reye amadedir. Bu müzakerelerin daha 
sakin bir hava için yapılması için Lit -
vinof her iki tarafın da mezkUr ada -
lardaki kıtaatını ve o civardaki topçe -
kerlerini geri almasını teklif etmiştir. 
Japon büyük elçisi bu teklifi hükume
tine bildireceğini vadeylemiştir. Her i
ki tarafın da beklcnmiyen herhangı bir 
hareketle vaziyetin vahim1eşmemesi i
çin icap eden tedbirleri alması takar -
rür etmiştir. 

Son Posta: 
Ancak şurası kaydedilmektedir ki: 

Litvinof ile Japon elçisi arasında ce -
reyan eden bu görüşme son hidiseden 
evvel yapılmıştır. 

Amerikanın teşebbüsü 
Moskova 1 ( A.A.) - Amerika bü -

yük elçisi bugün Japon büyük elçisini 
riyaret ederek Amur nehri hadisesi 
hakkında izahat almış ve kat'iyyen şah 
si ve dostane bir tarzda bu hadisenin 
mahalli olarak kalacağı ve vahim neti
celer doğurmıyacağı ümidini izhar ede 
rek bu yolda temennide bulunmuştur. 

Burada ehemmiyetle kaydedildiği -
ne göre, Sen adası hadisesine iştirak 
etmiş olan Sovyet gemileri topçeker! 
olmayıp mitralyöz ve küçük bir topla 
müsellah daha küçük motörlerdir. 

Son vaziyet 
Tokyo 1 (A.A.) - Gazeteler, hariciye 

ve harbiye bakanhklarile erkanıharbiye 
memurlarının hutün gece dairelerinde 
kaldıklarını bildiriyor.lar. Bununla bera
ber kabine fevkalade toplantıya çağırıl
mamıştır Bundan, halen vaziyetin va
himleşmesi pek az muhtemel olduğu ne
~icesi çıkarılmaktadır. 

Moskova 1 - Sovyet mebafi1inde söy
lpndiğine gijre Amur hAdisesi mutat hu .. 
dud vak'ah.rı çerçevesini aşmamaktadır. 

Moskova 1 - Japon büyük elçisi Şi
gemitsu, hariciye komiseri Litvinofu 
ziyaretle Amur nehri üzerinde bulu· 
nan bazı adaların Mançukuya ait ol
duğunu ileri sürerek bu adaların etra
fında hasıl olan gergin vaziyet üzerine 
Sovyet hükiimetinin nazarı dikkatini 
celbetmiş ve Sovyet devriye karakol -
larının ve yakınlarında da Sovyet top
çekerlerinin gözükmesi Kuvantung ku 
mandanlığını mezkUr mahalle asker iki cadde asfalta tahvil edilecek 
kuvvetleri sevkine mecbur etmiş ve Belediye bundan sonra kanalizasyon 
bunun neticesinde bir ihtilat vukubu- tesisatının ikmalini kendi idare edecek
labileceğini söylemiştir. tir. Hey'eti fenniye beş senelik yol in -
Litvinof, Japon büyük elçisine demiş- patı ile kanalizasyon tesisatına ait ay• 
tir ki: 1858 tarihli Sigun ve 1860 ta - rı ayrı iki. proje bazırlamışhr. Bu pro-

15 Kumarbaz yakalandı rihli Pekin muahedenameleri, Amur jeye göre bu sene yapılacak kanlizas-
Galatnda Nec~tibey caddesinde bir nehrinin sol sahillerindeki adaların yon ve yol inşaatı müteahhitlere ihale 

kahvede zarla barbut oynıyan Salih, Re- Rusyaya ve sağ sahillerindeki adaların olunarak yaptırılacaktır. 
cep, Artin, Rıza, Zeki, Halil, Ramazan, da Çine ait bulunduğunu tasrih eyle - İhale hazırlıkları bir müddet sonra 
Esrail, Mehmet, Mustafa, Halid, Emin, mektedir. Adaların isimleri bu muahe- tamamlanacak bir ay sonra birer müna
S:ıdık, Mehmet ve Cen1al isimlerinde on delerde zikredilmemiş ise de teşkil e - kasa açılarak bu seneki inşaata başla -
beş kişi ya!~alanmışlardır. 1069 kuruş pa- dilen hudut hattının mezkUr muahede- nacaktır. 
rayla oyun oynadıkları iki çift zar da lere merbut haritada kırmızı çizgi ile İstanbul içinde en evvel Divanyolu 
'müsadere ed.lmiş, suçlular delillerle be- gösterilmiş olduğunun cta musarrah bu ile Beyoğlu İstiklfıl caddesi asfalt ola -
raber mah!temeye verilmişlerdir. lunduğunu i!Ave eylemiştir. rak yenilenecektir. 

Bir hamal yük albnda ezildi 
B !atta Köprü ba mda mercimek fab

rik ında hamal Mehmet oğlu Recep, sır, 
tındaki 150 kllo yükle kalas üzerinden 
sahildeki rnoiOre geçerken düşmüş, sır

tındaki yü!d.ın altında kalarak ifade ve
remiyccek bir halde yaralanmıştır. Yara
lı hamal Ba!at !llUsevi hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Bir otomobille tramvay çarpıştı 
Şoför Şevkinin idare etmekte oldu -

ğu, Güzel İzmir nakliyat anbarına ait 
4045 numaralı otomobille 1025 nuına -
ralı vatman Abdülme1iğin idaresinde -
ki tramvay arabası dün Sirkecide Ya
lıköşkü caddesinde çarpışmışlar, tram
vayın sol taraf kapı aksamı kırılmış -
tır. Çarpışmada kimse yaralanmamış -
tlr. 

Anadolu kulübü kougrelİ 
Anadü ldülriuulm: Klüb nlamnamesl 

mucibince 11/temmuz/937 pazar günü saat 
10 da senelik kongremiz aktedilecetlnden A
zanın Şemslpaşadaki klüb binasına gelmele
ri. 

Vapurculann toplantılan 
Vapurculuk Şirketi 15 temmuzda senellt 

toplantısını yapacaktır. Denlzyolları idaresi 
firkete olan borcunun taksitlerinden 300 
liralık mlkdarm vadesi geldiği halde henüz 
öclememiftlr. Bu para 15 temmuza kadar şir
kete verlllrse o günldl toplanbda hlsae~ 
ıanna ctatmıacaı:tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İST ANBUL TRAMVAY ŞiRKETİ 
(21 Kinmımani 1911 tarihli mukavelenin 14 ündl maddesine göre) 

Aşağıdaki tarifeler 1 Temmuz 1937 den itibaren tekmil 
hallarda tatbik edilecektir 

1 inei Mevki 2 inci Mevki 

(Nakliye vergm ve köprüler resmi dahil) 

1-2 Kıt'a 
3-7 • 

Su bey 1-7 • 
Subay (kame) 1-7 • 
Asker malfılleri 1-7 • 
Aaker (kame) 1-7 • 
PASOLU: 
İlk, Orta ve Li-) Ayni arabada evden 
se .mekteplerij mektebe ve mekte~ 
talebeleri. ) ten eve kadar. 

PASOLU~ 
Yüksek Mektep) Ayni arabada yapı
ve 'OniveT'Site ta-) lan tekmil seyahat· 
!ebeleri. ) ler için 

5,50 Kuruş. 3,25 Kuruş 
'l,50 > 5,50 • 
5,50 • 3,25 • 
4,25 • 
4,25 • 2,- • 

1,50 • 

4,25 •• 2,-

4,25 2,-

tl'creti 1 Temmuzdan itibaren 3,25 kuruşa indirilecek olan 1 ve 2 kıt'alara 
ait 2 inci mevki biletler için şimdiki 3,50 kuruşluk biletlerin verileceği ve 
1 inci mevkide ücreti 7,50 kuruşa indirilecek olan 2 kıt'adan fazla biletler 
için de 7,71 kuruşluk biletlerin kesileceği sayın halka ilan olunur. 

1 5 Temmuz 19 3 7 den itibaren hakikt tarife ücretleri damgalı biletler ü
zerinde yazıh bulunacaktır. 

İstanbul, 29 Haziran ı 937. -
DİREK'l'ÖRLÔX 1 



" Son Posta ,, nın tefrikası : 36 

- Oh, ne iyi ettin 
de geldin!.. Bak, 
dünya varmış!.. 

Diye fısıldJyan 

giz.li bir ses onu da 
baştan çıkardı. 

Oturdukları masa
nın yanında duvar 
vardı; duvarda da 
büyük bir ayna ası
lı idi. İkide birde ka 
_ramak 'bir bakışla 
ı;ozlerini bu aynaya 
çeviriyor, orada ken 
d i kendine bakmıya 

doyamıyordu. Bu i
pek gibi parlak si -
yah, simsiyah saç -
lı; içkiden, neş'eden 
yuzu pcnbeleşmiş, 

f - -

80N POS!'.& 

BÜYÜK 

AŞK 

ROM ANI 

Yuan: K. R. •••on 

.ı 

Sayfa 9 

DİRİLEN ÖLÜ 
~azan: Fronriı Ambiirc Çeviren: Nurullah AUlf 

gözleri baygınlaş · k 

mış genç kızın, et .. Doktor Vachon hentiz geıınediği için, gömmege -.nar vermişler. Hem ansı 
rafında kaynaşan, sofraya oturamıyor ve her zaman tam hem de beklediği .. ya~sunu kaybetm 
çırpınan gençlerin vaktinde gelen doktorun bu sefer böyle ten son derece ~uteessır olan k~ca~ ka: 
hepsi ile sanki bir - b<>kletmes.!ne hayret ediyorduk; birdcnbi sına mükellef bır cenaze ~erasımı ya.,.. 
birinden giz.li sevi - . re telefonun zili çaldı. Bizi o akşam da- tırmak istemiş. v~ ~adın~a.gıza gay~t p 
şiyormuş gibi günahkar edası, onun i - hali onu da şaşırtmıştı. Bır ya~_dan da bi~ d~ns r~c~ e~eğe. h~ yok mu? .. vet etmiş Jean Lambry hemen koştu ve zel bir elbi:e gıydırılmesını emretmış. Taıe 
Çinde de der· d d . .. h heves- içinde başka bir korku vard1. Husamet- Dıyelım kı ışte şımdi de benım sıram... h. . . koyup döndükten sonra· buta en agır kumaşlardan yastıklar k~ ın en erme guna . . .. 1 .. F k t d t . 1. b d t 1 a ızeyı yer:ne · .. .. .. k ~ 

1 
lb"se-

leri uyandırdı. tin, sanki onu unutmuş gıbı, goz ennı a ~ anse -~~e ıın, ura a o ura ım. .. .. .. ~ ·· . . . . dedi· dok- nulmuş, olunun ar asına en guze e ı 
d B lk. b ba Suhe Hl guldu· - Duşur.dugum glbı ınuş, · 

1 
sı· gı"vdı"rı'lmiş boynuna, kollarına en kıy• Fehamet için Hüsameddinin çiğne- karısından ayırmıyor u. .~ 1• u : Y. . •• . .~. . 

1 
b" k '" lt a çağırmış ar ~ • 

yip geçtiği, bir yana atıverdiği genç kız kışta sevgi yoktu; yalnız .. ofke .alevl.~rı - Pekı, dedı, sızın dedıgınız olsun... toru acele ır onsu ~on .. , : metli elmaı:Jarı takılmış. Bundan sonra 
bu muydu? .. Bak, işte onu da ne kadar fışkırıyordu; öyle iken Suheylan~ us: (Arkası var) Söylediğine göre garib bır le~arJı_vaka.sı, d;ı Baronne, tasavvur edeceğiniz gibi her• 
beğenenler vardı; hepsinin de kibar aile tüne bu kadar düşmesi Fehametı deh hani bazan insan bayılır, derın bır uy~u- kesin göz vasları arasında mezarına gö-

1 Y3 dalarmış da herkes öldü sanırmış, ışte ı ·· .. 
1 

.. ~ • çocuklnrı olduğu bir bakışta belli olu- edecekti. Sevdiği erkeği, günün birin· ıtanbul Borsası kapanış .. 
1 

b" · Am~ işini bitirmiş birkaç uru muş 
yordu. Hepsi de nazik, hepsi de yakışık- de, elinden büsbütün kaptırmak korku- 7 9 7 

oy e ır şey... •· . ' Fakat Panat şatosunun hizmetkarları 
lı idi. lfopsi de kendisinden iltifat di- su, yeni ba~tan içini kemiTmeg·e başla- • ___ f_ia_t,_l_a_r_ı_I __ -__ -_ı __ 3 ___ 

1 
d;ıkikaya k?dar buraya ~dlecekm~. t k arasında ikisi, bır uşakla karısı. herkes 

"' •· H k b ·· l bir şey uyar u:a ar ı lenir gibi, gözünün içine bakıyorlardı. dı. ç E K L E B er es oy e gibi bu isr kederlenmemisler. Baronnc, 
Demek ki o da bir erkeğin hoşuna gi- Bu kadar gürültünün ortasında, bu n<>den b:ıhseder? Bitta~i. bi; de :e~en sağlığında· oldukça şiddetli. bir kadınmış, 

debiliyordu·, erkeklerin beg· ene bilecek- kadar gC'ncın arasında Süheyla~ da mut- Açılı' Knpanı, sözü öldükten sonra dırılen ere, . u. u- hızmetind<' oianlara epicc hakaret eder· 
d d ~ k' · doğru kımı uy- • leri ne varsa onda da ek:;ik de~ildi. Ya laka sendelivecek, belki günün birin- Londra 625.00 625 00 sıısta U) ugumuz ımı . . ' mis. Bahsettiğimiz kadın bunun için se· 

öyle ise, bu Hüsameddın denilen buda- de onlardan birinin kollarınn düşüverc- Nev-Yol' o.7904 0•78975 durma h ikayekrc çevırdık. Madame vinmiş· kC'cnsına gelince 
0 

da tabuta ko-
19.76 20.50 · · k ' laya ne oluyordu~ .. Kaç zrnıandır san· cekt i. Bunu ne kadar istiyordu. Hüsa- ::~o 15,160 15,320 Dambry tıtr.yere : . .. nulan elm:ısların, kıymetlı eşyanın bah-

k i yeryüzünde Fehametten başka bir mettinin gözünden onu büsbütün düşü- Brüksel 4.6925 4.6968 - Ya uyanmakta geciken~er! dedı. Go- sini duymuş ve aklından gayet kötü bir 
kadın kalmadığına adeta onu bıie inan- rebilmek için en kestirme yol bu idi. Atına 87.44 fil. mülüp Üzerlerine toprak yı~ıldıktan son- şey ge~irnıış: el ayak çekildikten sonra 
dırmıştı!. Onun yanında i!<en bile Fe- Bunun için işte bu akşam Cevad Rasi- Cenene 3•4568 '·4575 ra uyanmak hi.ç de raha~. hır şı? olmıya- mezarlığa gidecek, hanımının mezarını a· 
hametin güzelliğini, bütün kadınlardan mi onlarla tanıştırmayı istemiş, bunu ·!°~udam ~:4382 ~:4394 cak! Benim başım:. da boyle ~ır ş~y ~~l- çacak ve nE' bulursa çalacakmış ... 
başka bir yaradılışta olduğunu anlatır, da kendi hazırlamıştı. Şimdi gene piş- Praı 22.65 22,M mesi ihtimalini düşündükçe tuylerım ur- Bittabi bu işı gece, herkesler uyuduk-
kadın diye hep onu sayıkhırdı. man oluyor, gene onu çelcerniyor, Ce- Viyana 4.:1096 4.2096 periyor... tan sonra yapmak icap ediyormuş. Hem 
Bunları dinleye dinleye Süheyla, vad Rasimlc arkadaşlarından bile kıs- Madrld 1~:9692 14· Etrafındakileri tekrar neşeli görmek is- de vakit ı;eçirmek doğru değil: aradan 

kendi kadın1ığından şüphelenmeğe baş- kanıyordu. ~=~=va 4.ltı80 !:~: tiyen Jean Lambry: bir iki gü'l geçers<' toprak sertleşir, ça· 
1amış, kendi kendinin gözünden düs- Süheyla, şimdi de sık sık dansa kal- Budııpeı\e 4. 4. - Öyle kötü şeyler aklına getirme, ka- bıık açılmaz; ölü de çürümeğe başlar, çı• 
müştü. • kıyordu. Bu siyah gölgeli erkekler, ya- Bükref 107.36 107.36 rıcığım, dc~L Bı:n seni gömdürmek husu- kan koku insanı rahatsız eder ... İşte bu· 
Şimdi etrafını kuşatan bu ızen"lik, o- II çıplak kadınlarla başlan dönünceye Beıgrad 34

2
·_5
7
6
486 

34·56 sunda acele etmem; şu meşhur hikaye-
d ~ ;ı h Yokohama 2.7486 . nun amarlarına da bambaşk~ bir can- kaclar, dar ortalıkta dönerken, o da er Moskova 

24
.,

14 24
.Ck deki kı>eayı taklid(: kalkışmam. Hikayeyı 

hlık aşıladı; onların arasında o da ken- defasında bir başka gencin kollarında, Btokholm 3.1032 3.1032 biliyorsun ya! Kadıncağızın birini öldü 
di dişiliğini duydu. bu kalabalığa karışıyordu. E 

8 8 
A M sanmışlar. tabuta koymuşlar, yola çıkar-

Biraz evvel Cevad Rasim onların a- Cevad Rasim, dansetmiyordu. Fakat mışlar. Falmt bir sokağı dönerken, tabu-
dını birer birer söylernş, hepsini. ayrı Süheylayı da gözden kaçırmıyordu. Af.ı,, Kap•.ı•ı tu taşıyanlard:.n birinin ayağı kaymış, 
ayrı tanıtmış idi. Fakat Süheyla h~psi- Genç kız, her dakika onun gözlerini ::;:oıu tm.. " 80 oo.oo oo.oo yere yuvarJanmış; tabut ta duvara çarp-
ni unutmuştu. Şu dakikada adlarını- bi- kendi üstünde buluyor; onun bütün ka- A. em. " 80 ndell oo.oo 00.0J mış. Sademenin ş1ddetinden kadın uya-
le bilmediği bu gençlerle bir an içinde dınları bırakıp yalnız kendi ;istüne düş- BomonU - Nektar 0,00 O.OJ nıvermiş Bütün aJay eeri dönmeğe mec-
anlaşmış, kaynaşmış; hiç durmadan gü- mesi hem biraz hoşuna gidiyor; hem de AslAn çimento U.20 13.2o bur olmuş ... Gel zaman, git zaman ka-
lüşüyor, c:akaJaşıyordu.. gizliden gizliye ;mlaşılmaz bir ~orku ile Merkes bankaaı ı::Iıncağız b·r kere daha ölmiış; fakat bu ~ it Bankuı 9,80 9,8) 

Gururunu en çok okşıyan iltifatı on- titriyordu... . .. .. .. . e Telefon 8. sefer koc<>. ... ı, tabutu taşıyacak olanları 
lardan ziyade, işte en çok ~u karşıki ay- Danse~tı~ı b~tun. o;ekı ge_nçler, C - ittıhat •e Detir. J0.60 ç:ığırmış. ellerine pnra sıkıştırarak sıkı sı-
nada ~ulan Süheylfı, artık Fehametten vad Rasım_ın eglentı a~eml.~rmde,_ sefna~ Şark Ddlrmenl 1~:~~ kı tenbih etmiş: cAman, demiş, sokağı 
de, Busamettinden de hıncını almış 0 • ha; yerierındc na~ıl_ hır şohret ~aza Terkos dönerken dikkat Edin, kimsenin ayağı 
luyordu. İşte kocasının gözünde bu ka- dıgını an1attıkca, ıçınde tuhaf bı: me- t S T l K B A Z LA & kaymasın .. > Evlilik hayatından ağzı yan-
dar büyüttüğü bu kadın, şimdi bir kö- rak u~a?ıy~r; .onun .ka~ar ~engın, ~~ A,.1

11 
Kapamı mış bir koı:a olsa gerek ... 

şcde unutulmuş gibi sönük duruyor; nun _gı.bı gormuş geçır:mış hır a~~m Tilrk borcu ı peşin ı6.8S 16,8S Biz dah:> bu hikayeye gülmeği bitirme-
Büsamettin de öfkelenecek mi somur- kendısıne bu kadar sokulganhk goster- • • I .adell 17.10 16 35 miştik l:i kapı çalınıp doktor Vachon gel-
tacak mı, yoksa bütün bu yabancı in- ~esine ş?şıyor: cAca~a be~dcn ~e .. is~~: • • lI ndell ıs. 70 15·40 di. Hepimiz birden: 
sanlara karşı gürültü çıkarmaktan ç-e- J or, benı ne sanıyor· .ıt dıye duşunu TA 

8 
v t LA T - Hastanız nasıl oldu, doktor? diye 

kinip onlarla beraber gülüp oynıyacak yordu. . .. .. sorduk 

mı, ne yapacağı belli değil, bunu ken- w ,_Dansa ara verıp d~ masasına dond~- Anadolu ı pe. :C,~~1 ;,~:;;aıı - Ehemmiyetli bir şey değil. Gebe ka- Baron ne s--kiz gün sonra bir oğlan çocuk 
disi de bir türlü kestiremiyormu~ gibi g.u zan:~n c~~~d ~a-~ı~, .~ndu~.d~~sedt • I ndell oo.oo ı)f.00 l'fmların ekferisinde böyle haJler gözü - dünyaya gPtirmiş. Çocuk büyümüş, bab• 
şaşkın şaşkın bakınıyordu. 3ühcylanın şı~dek~ ı.n:e.lıgı, ~uru~uşun_ e 

1 
• vra - • n pe. oo.oo oO.oo kür; fakat ben Jazım gelen tedbirleri al- sının yerinı> geçınış; fakat köy ahalisi on-

nun içindir ki o hain u.şakia karısı he
men o gece, herkes matem alameti ola
rak odasınn çekılir çekilmez, kötü mak
sadlarını ifaya karar vermişler. İki saat . 
çabaladıkt~n sonra tabutu meydana çı

karmışlar. Kapağı açmak uzun sürmemif. 
Sonra vah~ice bır cesaret gösterip cesedi 
çıkarmışlar yüziiklerini, bileziklerini, • 
gerdanlıkl~rını çekmişler. Hizmetçi karı
nın kini o derecede imiş ki vaktile yediji 
b:rkaç tokatm intikamını a1mak için ha
nımının öliısüne bir sille aşketmekten 

kE>ndini abmarnış. İşte mucize o zaman 
kendini göstermiş: böyle şiddetli bir sille
yi yeyinc\? Baronne de Panat uyanmış; o

nun içini ç<'kerek kımıldandığını hisse
den hainler bu işi Allah'ın kendilerine 
bir mücaz~tı sanmışlar, avazları çıktılı 
kadar bağ1rarak kaçmağa başlamışlar. 
Onların çığlıkları bütün şato halkını u
y:ındırrnış. Her taraftan koşuşmuşlar, 
mezar baş:na gelip kadını kurtarmışlar. 

birdenbire bu kadar değişebileceğini, lı~ı, gıyı~ışındekı kıbarlıg_ı alkışlıyan • n n. 00 O\I 00 oı ::Jım: onun başına, Baronne Pant'ın başı- dan ne z:.m ... n bahsetseler: Doğmadan 
böyle bir kaç erkeği birden kendine çe- bır kaç soz bulup fısıl~ıyor. . . Anad•o•ı•u•m•il•.ııipqtlliı•n•İllloo•o•o••oo•o•"•• na gelenler gelmez. .. Baronne Panat me- mezara giren haron, derlermiş. 
ken, sonra birbirine düsürcn bir dişi - Bu gece burada hır kralıçe seçıle- y A K y 1 M selesini duymu~~mnuzdur, birçok tarih İçimizden pek meraklı biri sordu: 
kıvraklığile bambaşka bi~ kadın olab!- cek olsa benimle beraber, siz de ona <itapların~a bııh'>i geçer. - Ya hi•metçi ile koca" ne olmuşlar! 
1eceğini o da hiç ummamıştı. rey verirsiniz, değil mi?.. TEMMUZ Madarne Lambry merakla sordu: 

D. k d J l da - Onların ne olduğunu ne bileyim? Bu genç kızı ilk önce büyük bir şir- ıye_ ar_ a aş anna soruyor, on ar - Baronr.e Panat da kim? 
- h b - d l3elki kaçnıışlar, belki de yakalanıp ceza. ketin defterleri, dosyaları arasında ta- ep ır agız .•n: . . . • . Rumi ıono Arabi IODO - Hele sofraya oturalım, anlatırım; za- !arını görmüşicrdir. Kim bilir? belki de nımıştı. Sonra birdenbire ev hanımı o- - Başka kıme verılebılır, zaten··· dı- 1H6H 2 1Sl>6 ten hepinizi "Ok beklettim. 

b ~ l d - 11 af fcdilmişlf'rdir. Siz baronnc'un yerinde Jur olmaz elinin her işe yaraşması, bil- ) e .. agrış~yor ar ı. . Hazlra11 Reıını sene Hızır Doktor Va eh on bize sofrada şu hikaye- ı d o ı 1 sa 
tün bir apartımanı yalnız başına çekip Suheyla, he~-~ hır ~-aç ka?e~ ş~m- 19 lWJı 08 vj anlattı: o say ınız ne y<ıpardınız? nar oma 
çevirmesi Hüsameddini de şaşırtmış, panyaıı~"' verdıgı baş donmes!, ııstuste J kadıncağız bir <iaha uyanamıyacak, ger· 
hele şimdi buradaki hali zavallıyı büs- dansetrnenin tatlı yorgunlugu, son~a CUMA cBaronne de Panat, IV üncü Henri ia- -;ekten ölüv('rı:?cekmiş. Öyle sanıyorum Jd 
bütün çileden çıkarmışt;. Kim umardı, da bu s~~l,:rin s_ar?oşl~~~ içinde, sahı- manmd:ı Montpe!Uer civannda, çiftliğin- bunu diışlinüp h;zmctçisi ile uşagını af· 
onun pek durgun görünen ruhunda bu de~: degışıve:mıştı. _But~~. bu, her er- ~AUAll 1 R. J h 1 ht~AK d~ oturan bir ka<lıncağızmış. Gebe ımiş, fntmiş, b .. Jki de onlara bir mükafat ver-
kadar fırtınalara , değişikliklere istidadı kegın ele geçnmek ısted~gı her ~adı~a ~. !J. l ü

23
a ar ı;6·• d'>ğurm~ vakti de yaklaşmış ... Günlerden miştir . . Hnkketmediler de denilemez ... 

oldug~un k " bT d"? söyliyeceği basma kalıp laflara bıle, hıç 8 , 8 28
1'. bir gün hem de uğursuz bir gün, kemali .----------------. 

u ım ı ır ı... b · · · k · ·h ·1 ·1 k b. k k Yarmki nushamızda; Fehamet d .. .. t" . . d .d. B"" le olmazsa, u gece ıçın ınanrna , ınanmış 4 33 2 13 
ıştı a ı e p. ıç Y"r en ır cmi yutmuş, 

to!Plant 1 d e uzun u ıçın e ı ı. 0
bY.. gibi görünmek ihtiyacını duyuyordu. ----- h.1stalanıp yatağa dü.,müş. Ne olmuş, na- y k • • ı ar a, hemen her zaman , u- 0 ıa ikindi Akşamı )'atsı aşama JÇJD 

tün erkeklerin .. .. .. k d" .. t"" e çe Bir aralık herkes gene dansa kalkı- ---ı·-"";"ı-:;;D:- sıl haller gcçırmış? Başında değildim, bil- • •• 
. gozunu en ı us un - d C d R · S. D. S. D. S. · S. , D mı·yoruın· tıer ne hal ı·s,,. '-lbı" bı· d b" v_mr~eğe alışmıştı. Bunu pek iyi hece- yor u. eva asını: . E. 4 3~ ıs 33 12 00 2 o3 ' "'• ~a r en ıre 1 Yazan·. K adircan Kaflı rırdı. Bu akşam, nedense, böyle bir is- _ Bu sefer de dansetmesemz ne o- ı.. 

12 17 16 18 
rn 

44 21 
.JH durmuş. Bittrıbi herkes onu ölti sanmış VC' 

tek duymadı. B:r yandan Sühcylanın )ur? .. dedi, benim de arada bir sizden 'ki gün sonra hiç bir ümit kalmayınca 
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TalAt, Enver ve Cemal ~asıl kaçtılar, nasıl öldüler? 

- Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen -
1 

Yazan: 
M. Raaim Ôzgen 

Enver paşa Taşkend'den dağa çekildiği sırada Cemal Dördü de odanın pencerelerine dağılarak karanlıklarda bir 
paşa da Sovgetler hududundan içeriye giriyordu 

o taraf lehcesine göre c genç • ve peşimi bırakmamış, her gittiğim yerde gölge aramıya başladılar. Ortalıkta hiçbir şey görünmüyordu 
.ıtaze• manasını üade eden .ı:yeşil» keli- beni takib etmiş olmalarından dolayı Gece yarısına doğ· ı 
mesile kendilerine unvanı verilen bu kendimde hiç şikayet hakkı görmedim ru, kapı çalındı. l'!!!1"?~TT:~~+7"""".'"'S!l:ıl'm~P""mlı~DD'l~R 
gençliğin içtimai fikir ve akidesi henüz v.e şüpheyi. artırm~~arı -~çin, ınuhi- Frengis, cariyeye, 
belli değildi. Milli olduğu kadar bey- tımde yerli unsurla rnumklın mertebe kapıyı kimin çaldı _ 
nelmileli fikirlere de meyıedeıı bu az temas ettim. Bir kaç ay bütün mü- ğını anlaması için, 
gençlik, henüz her hangi bir istikamet 1 nasebetlerim, se.~arethane He, Şe~tan- uyumakta olan u _ 
veya renkte olgun bir mahiye~ almış pazarının bazı tuccarlarına ve bır de şaklara sesierunesi _ 
değildi. Tiflisin kendisine Türkiyeden palamut ni söyledi. Cariye 

Bunlara değil de cHan• lara, yani es- ve palamut hülasası verdiğimiz bir de: çıktığı zaman, oda _ 
ki cemiyet tarzında derebeylerine da· ri fabrikasına inhisar etti. .. Bu hal be~ı ya derin bir sükut 
yanmıya gelince, bunlar da hem arala- sıkıyordu; fakat, tahammül etmek la- yayıldı. Bu vakitsiz 
rında ihtilaf ve rekabet içinde bulunu- zımdı; bolşevikler bu tarzda hr.reket ve hiç beklenilmi _ 
yorlar, hem de kütle üzerinde derebey- etmekte tamamen haklı idiler. yen ziyaretçinin ge-
liği zülmü yapan bu insanları halk lişi, hepsinin içinde. 
kütlesi tutmuyordu. Çarlıkla beraber CEMAL PAŞA NASIL başka başka birer ka 
bunların da nüfuzları kırılm1ştı. ÖLDÜRÜLDÜ? ranlık hissi uyandır-
Basmacılara gelince, bunların adları dı. Bir müddettenbe-

üstünde idi: Hepsi de bir çapulcu züm- Enver paşa, Taşkend'den dağa çekil- ri, öyle garip hadi • 
resini teşkil ediyordu. Taşkend ile Ef- diği sırada Cemal paşa da Sovyetler selerle karşılaşmış -
gan hududu arasında, Rusyo.nın mer- hududundan içeri giriyordu. O da ha- lardı, ki biraz şüp -
keli nüfuzundan ötedenberi çok uzakta vadisi Sovyetlerden almıştı. Enver pa- heli en küçük bir i
kalmış olan havalide «B.~smac.ı~ namil~ şa ona da bir şey söylemiş d.eğildi. Bu- şaretten bile sinirle
yadedilen bir çapulcu zumresı vardı kı nun için, 0 da müşkül mevkide kalmış ri oynuyordu. 
bunlar ,arada sırada fırsat buldukca et- bulunuyordu. Fakat, kendisinin bu iş- Onlar .. birbirinin 
rafa hücum ederlermiş; son zamanlardn lerden hiç haberdar olmayışı, ona kar- gözlerine bakarak, 
bu hücumlara biraz da milli renk verir- şı Moskova hüklımetinin eskisi gibi, hiç kimin ve ne için gel 
!ermiş. Bu nevi şuursuz ve sırf çapulcu olmazsa zahiren dostca muamele gös- diğini anityamamak 
kuvvetlerle, Rus ink_ııab~nın 11r_tık teş- termesine kafi ~eldi Cemal paşa, aklı üzüntüsü içinde bir , 

kUatlanmıya başladıgı bır sıraaa mer- ha ında hesab ile hareket eder bir a- müddet beklediler. :Nıhayet, ca· ve şehzaaeyi bir defa daha selimlıya- ranmanız ve yakalanmanız için. bütiiıl 
kezi bolşevik kuvvetine karşı muzaffer da~ od~ğu için Moskovaya vardığı za- riye gelince, meçhul hir a- rak: valilere, hududlardaki kumandanlara E!"' 

bir ~areket yaprı:ıya muvaff~k olmanın man, gerek kendisini, gerek orada bu- ~amı~ .. şehzade ile görüş~ek - ~e? .. bu mmtakanın hud~d kuv- mirler vermiş~i. . .•. 
imkanı yoktu. Nihayet hepsı de .eşkı~a 1 d ktor Nazım ve Halil paşa ile ıstedıgını anladılar. Bu adam; uşagın vetlerının kumandanıyım. Vezır Har- Ben, bu emırler verildigı 7.8ID8ll pa· 
ve çeteci olan insanlarla ciddi bır mu- b~nakn °k .. ~ t b . t . olunu bütün inkarlarına rağmen, bu evde o- pağm da yakın akrabasıyım. Sizinle hu· yitahtta idim. Bir gün, vezir Harpag, del · · · imkansız oldu ır aç ışıyı e rıe e menın Y it r· h d · h""k·· A •• •• k · · ·· d · · · b · w tt B · da. habe 1 ca eye gırışmenın • b ld R 1 d b 1 S t hu- uran zatın ran şe za esı ve u um- susı goruşme ıçın musaa enızı rıca e- enı çagır ı. ana .. sıze ır r er be b. b k vvel u u ve us ar a un arı ov ye d Ef A b A d . ld w k .. d . d ba ğunu n ır uçu sene e dudlarından çıkmak üzere serbest bı- w ar rasya ın damadı Siyaveş ol u- derun. a ıgını, ervap musa emesın e şı· 
Kocaeli yarımadasında pek güzel gör- gundan emin olduğunu, onu, bir evvel- Dedi. Zabit, bu ricası ile, söyliyeceği nıza gelen felaketi.. içinde bulunduğu-
müştüm. Fırsat düştükce ufak tefek raktılar. ki köyde aradığını, fakat onun kervan- şeyleri, orada bulunanların yanında nuz tehlikeyi .. bu gidişle, behemehal 
baskınlar yapmak için çok mahir olan Cemal paşa, Efganistanda ,Emanul- la buradaki karısının yanma geldiğini söylememek istediğini anlatıyordu. yakalanacağınızı anlattı. Benim kuman. 
bu nevi adamlar, düşmanla karşı kar- kh Han'ın ıslahat müşaviri olmuştu. anlayınca buraya gelerek kabile reisin- Siyaveş te .. Zal ile Rüstem de .. da- da ettiğim hudud mıntakasında bulu
şıya geçip usul dahilinde bir cephe tut- Efgan devletini yenileştirmek ve ona den öğrendiğini söylemiş .. şehzade ile ha Vezir Harpag ismini işittikleri za- nuşunuzdan memnun olduğunu .• derhal 
mak icab ettiği zaman, ilk hamlede da· bir ordu vücuda getirmek için çalışma- mutlaka görüşmekte ısrar ediyormuş. man ferahlamışlardı. Zabiti, büyük bir hareket ederek, sizi, hududun ötesine 
ğılıp kaçıyorlardı. ya başlamıştı; bu hususta yapılması la- Uzaklardan geldiği anlaşılan bu ge- nezaketle yukarıya .. baba ile oğlun o- kadar selametle göndermemi ~tti. 

Hülasa, hangi taraftan bakılsa Enver zım gelen bazı şeyler için Rusyaya ge~- ce ziyaretcisinin, şehzadenin, hiç şaş- turdukları odaya aldılar. Zal ile Rüs- Ben .. on beş. günl·ük· yol.u, on gunde 
paşanın dayanacak hiç bir ciddi kuv- miş ve oradan da Almanya~.a kadar g~- madan izini takib edebilmesi ve niha- tem, sofada kaldılar. katederek geldım. Bıtkin hır halde yor-
vet bulamıyacağı muhakkaktı. Bunun dip tekrar Efganistana donmek istı- yet onun bulunduğu yerleri bilmesi ve Zabit .. Siyaveşin gösterdiği yere otu gunum, fakat vezir Harpağdan aldığım 
için, giriştiği hareket, aklın ve man- yordu. Fakat, bu yeni vaziyet karşısın- böyle esrarengiz bir şekilde gelip gö- runca, bir an, odanın içine göz gezdir· emre göre efendimize hizmete luzırıın. 
tığın kabul edebileceği bir teşebbüs ol- da her şey değişmişti. Enver paşa ile, ruşmek istemesi, odadakilerin hepsini di. Sonra, şehzadenin meraklı bakışla- Hıı! Vezir Harpag, oğlunuzun, ~er za· 
maktan çıkıyordu. İngiliz ve Fransızlar aleyhinde isyan hayrete düşürdü. Kimisi, bunun şehza- rile yanan gözlerine bakarak: rnan tehlikeden masun bulundugundan 

Enver paşanın bu harekete girişirken çıkarmak üzere yapılan ittifakın, böy- denin izini arıyan bir casus olduğuna.. - Vezir Harpağın efendimize selam- emin olmanızı da söyledi. 
düşünmediği şeylerden biri de kendisi le bir neticeye varmış olması, bütün kimisi takibe memur bir süvari müfre- ları ve hayırlı duaları var. ·• (Arkası"°"'' 
isyan eder etmez arkadaşlarını içinde planların bozulması deme!di. Zaten, zesi kumandanı bulunduğuna hükme- Diyerek söze başladı. Siyaveşin vezi- -ı ···-~····._~~-·-....... · · -·~···· 1 
bırakacağı müşkül vaziyet idi. B_u ınüş- Cemal paşa da Efganistanda İngiltereye diyor .. hepsi de, ne yapmak lilzım gel- re teşekkürlerini dinledikten sonra sö- _ R AD V O 
kül vaziyet de getn:ekte gec~kme~. karşı muvaffakiyetli bir hareket yap- diğini kestiremiyordu. züne şöyle devam etti: _ _ 
Moskovada doktor Nazım tevk;f edı1- manın ne kadar müşkül olduğunu an- Zal, Rüstem, Siyaveş, Frengis .. oda- - Şehzadem! Bir ay evve!, Ekbatana 
di. Halil paşa Batumdan Tifl.ise çağın]- lamakta gecikmemişti. Uzaktan kolay ların pencerelerine dağıldılar. Karan· izinli gitmiştim. Bütün ay, herkesten, 
dı; o, Azerbaycanda bolşeviklere ~ar· gelen bir takım şeylerin yakından gö- hklarda gölgeler arıyarak evin etrafı- sizin esrarengiz maceranızı dinledim. 
dım etmiş olduğu için, ona kar~ı da~a. ı;iinüşleri büsbütün başka idi. nın abloka edilip edilmediğini anlamak Halk, sizin ne olduğunuzu merak edi-
emniyetle bakıyorlar, fakat, gene ~ır (Arkası var) istediler. Karanlik fazla olduğu için yordu. Kimisi, bir yere misafirliğe git-
nevi göz hapsinde tutuyorlardı. Bemm ,=-· ····-·"" ...... ., ... ~ ........ _ ..... ""·~· ....... -,· ~ b" .. dil f k t . t f tig" inizi, fakat bir daha dönmediğinize _ ır şey goreme er; a a evın e ra ın-
onlarla siyasi münasebetim olmadığı da, insan ve at gibi şeylere delalet ede- inanıyor .. başınıza bir felaket geldiğine 
aşikardı. Bununla beraber, Tifüse git- f\löbet"l hükmeciı,yordu. Kimisi .. hükümdarın 

~ bilecek en küçük bir gürültü, bir kıpır-tiğim ilk zamanlarda arkama tak1lmış E ezan eler dama alameti de hissedemediler. Zal.. gazabına uğradığınıza .. zevceniz ve kı· 
olan hafiyelerle benim siyasi işlerle uğ- Siyaveşin kapıya çıkmasını muvafık zınızla beraber esrarengiz bir şekilde 
raşmadığıma emniyet hasıl ettikleri i- Bu rece nöbetci olan eczaneler şunlar bulmadı: katledildiğinize ihtimal veriyordu. Baş-
çin, bir zamandanberi beni takibten dar: ta hükümdar olmak üzere bir kısım 

İstanbul cihet~ıdekiler: _ Gelen adamı, içeriye çağırtalım. vazgeçmişlerken bu vak'adan sonra Aksarayda: (Şerefl. Alemdarda: (Esad). meselenı·n halk da kaçtığınızı biliyordu. 
h fi l k Davetimizi kabul eder9'e, benim de peşime tekrar a ye er o- Beyazıdda: (AsadorL Samatyada: fEro- Hükümdar .. bir ay kadar, firarınızı 

nuldu. Bunlar, beni her gün otelin ka- mosı. Emınönünde: CBensason>. Eyüp- halli biraz basitleşir. Onu gördükten, hatırına getirmiyerek, misafirliğe gitti-

Bu·günkU program 
Z Temmuz 1937 Cuma 
İSTANBUL 

Öfle neşriyatı: 
12.30: PllikJa Türle nıusl.Jdsl. 12.50: Ban· 

dls. 13.05: Muhtelif plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18,30: Konferans: Türkiye Kızıla7 cemiyeti 
namına doktor Süreyya Kadri tarafından, 

19: Radyo fonik komedi (Mürai), 20: Fasıl 

saz heyeti, 20,30: Ömer Rıza tarafından a
rapça söylev, 20,45, Fasıl saz heyeti (Saat 
ayarı), 21,15: Orkestra, 22,15: Ajana Te bor
sa haberleri, 22,30 Plakla sololar, opera ve 
operet parçaları. 

pısından çıkarken «teslim ;ı!ırlar», ak- , te: (Hikmet Atlamazı. Fenerde: (ffüsa- söyliyeceği şeylere mana verdikten ğinizle oyalanmış. Öyle iken, sizi her 
ma kadar benim peşimde dolaştıktan ·mettinl. Şehremininde: (Hamdl>. Şeh- sonra, vaziyetimizi münakaşa ederiz. tarafta aratıp durmuş. Vezir Harpag da, 3 - Temmuz • 1937 - Camart.l şa k d b zadebaşında: ci. Hakkı). Karagümrükte: İçeriye gelmezse .. şekil değişir. O za- k t t S TAN BUL 

sonra akşam üzeri otelin apısın a 1- <Kemal>. Ku-~u"kpazarda: {Hikmet ce- kaçtığınızı bilmiyormuş gibi, sizi, fa a Öfte neşriyatı: 

YARINKİ PROGRAM 

·· 1 d 1 y man, ne yapacağımızı düşünürüz. b . k b" rakırlardı. ünce eri, pencere en onıa- mm. Bakırköyünde: <İstıepan>. • yalnız payitahtın etrafında, i.ıyü ır 
12

.
30

: Plakla Türk mu.sildai. ıuo: Ban· 
rın gece geç vakte kadar otelin karşr- Beyoğlu cihetindekiler: Deyince .. hep birden aşağıya, taşlı- dikkatle araştırmış. dis. 

13
,
05

: Muhtelif plak neşriyatı. 
sında durup tarassudla meşgul olduk- istiklal caddesinde: (Galatasaray>. Tü- ğa indiler. Uşağı, gelen adamı içeriye Vezir .. bir ay geçince, artık hududu Akşam neşriyatı: 
!arını da görürdüm. nelbaşında: <Matkoviç). Galatada: CİkJ- davete gönderdiler. Ziyaretci, tereddüt geçtiğinizi tahmin .ederek, hükümdara, lS.30: Plakla dans musikisi. 19.30: Kc>Dfe-

Bundan, bunlardan kimsenin ~ikaye- yol>. Fındıklıda: {Mustafa Nail). Cum- etmeden kapıdan girdi; fakat taşlıkta, ne dirinize, ne de ölünüze dair bir ize rans: Türkiye Kızılay Kurumu namına Dr. 
A b d H n huriyet caddesinde: {Kürkciyan). Kal- tiç adamla ve onların arkasında üç u- Fethi tarafından. 20: Türk mu.sltl .beyetL te hakkı yoktu. zer aycan a a ı pa- yoncuda: (Zafiropulos). Firuzağada: tesadüf edilemediğini bildirince, hü-

şa, Taşkendde Enver paşa, misafirlik {Ertu~rul>. Şişlide: {Asım). Beşlktaşta: şakla karşılaşınca, kime hitab edeceği- kümdar vesveselenmiş, kaçtığınıza ka- 2
2
°
0

·.3
4
°
5

_: Töu.~r~rm~~~i ~:yaeft:1.dc~~a:~~>-~~~::; k d 1 · h · · k k k d"len· e ni bilememekten tevellüt eden bir şaş- ,, __ 
ai e erı arıcıne çı ara en ı n CNall Halld). naat getirmiş. O günden sonra, gecesini Orkestra. 22.15: Ajans ve borsa haberleri. t ·ı · t ·t· d b t · · K d k" Ad ı d kınlıkla biraz bakındı. Nihayet, her ü- t gös en en emnıye ve ı ıma ı u arz- Botazıçı, a ı oy ve a ar a: gündüzünü, firarınızdaki manayı araş- 22.30: Plakla dans musikisi, opera Ye opere 

da suiistimal ettikten sonra bolşevik- üsküdarda: Cİskelebaşı>. Sarıyerde· (A- çünü de, çok hürmetkar bir tavır ile sc- tırmakla geçirmeye başlamış. Sizin a- parçaları. 
~rinh~k~~nşüp~~m~e~~rı ~f>.n~~~~:rau~~~man~- hlm~u~ ~~==~~=~=~=~======~~=~==~~=;~~=~ IüsD. Büyükadada: (Halk). Heybelide: k .; 
vardı. Bunun için, bu hadiseden sonra (Tanaş). - Şehzade Siyaveşle teşerrüf etme Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnları haftalarca, Ceka memurlarının benim istiyorum. Kendilerine pek ehemmiyet-
-•••••••-.-••••••••.•••••• · "'••••••••-•,.•••••••••••••••••• li ve mahrem şeyler arzedeceğin1. 

=J?l-T-L...T.....A....T~T_..::r= 

• Dedi. 

EV k a d 1n1n1 n Şek er k U PO n U il t o zaı ile Rüstem .. kıyafetinden, Midya 
ordusuna mensub bir zabit olduğunu 
anladıkları bu ziyaretcinin gelişini, pek Ev kadını, taze yemiş mevsimi geçmeden kilerini reçel ve şurupla mühim bir hadise telakki etmekle be-

doldur. Bu kuponları 30 gün neşredeceğiz. Onları hergün kesiniz, 
·· raber, eve tereddüdsüz girişini ve bü-saklayınız. 30 tanesini bir seri halinde bl rlktirip idaremize getirenlere ve gon-

derenlere bir numara vereceğız. sonra ulusal ekonomi ve arttırma kuru- yük bir hürmetle söz söyleyişini hay-
munun İstanbul şubesi tarafından tayin olunacak bir günde bu numaralar ara- ra yordular. Siyaveşe .. cevab vermesi-
sında kur'a çekilecektir. İlk 25 numaraya yirmişer kilo, müteak.ıp 25 numara.- ni işaret ettiler. 
ya onar kllo, bundan sonraki 50 numaraya beşer kilo, 350 numaraya da ikişer Siyaveş .. şehzadenin, kendisi oldu-
kJlo şeker verilecektir. ğunu söyleyince, zabit hürmetle iğildi 

Muhamn.en bedeli (18360) lira olan 100 ton telgraf ve iki tun bağ teli 15/7/1937 
.ı:>erşembe bünü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada Nafia Vetfileti 
i:inası içinde toplanacak olan 9 uncu Arttırma ve Eksıltmc komisyonunca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek ısti~·enlerin (1377) liralı~ muvakkat temina~. ile kanu~~ tayin 

tt .gv· vesikaları resmi gazetenin 7/5/1936 G. ve 3297 No. 1ı nushasında ıntişar et
e ı ı ' . ·· t 
miş olan h~imatnarne dairesinde alınmış vesika ve teklHlcri~i. ~!nı gun saa. 
14,30 a kad3 r Ankarada idare binası için deki Komisyon Rcıslıgıne vermelerı 

lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daircs;ndcn, Haydarpaşada te • 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakta dır. (3682) 
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Son derece müessir F L 1 T-mayii kiıl/ai11nız 
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Karıncalar kolay koJav ölmezler. Onları öldürecek / 

tesiri kat'i mayiler intihap ediniz• 
1-~ 

::1 ·- ~ 
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--~~~~~~~~~~~~~~~-

ı _________ ı_s t_a_n_h_u_ı __ B_e_ı e_d_i_y_e_s i __ ı_ıa_' n_ı_~_r • __________ ı 1 

Daiıni Encumenın 30/6/937 tarihli toplantısmd«: 
1 - Bemin fiatının ucuzlaması dolayısıle küçük taksi ücretlerinin antre 20, 

k~lometre l aşma 13 kuruş 20 santim, yani 150 mf'trf'ue 2 kuruş ve büyük taksi 

ucretleı !nir- de antre 28, her 150 metre için üç ku' uş yani kilometre başına 20 
kuruş ücret tesbıt edilmiş olduğuna. 

2 - Takc<i saatlerinin bu suretle tadili için üç ay mühlet verilmi~ bulundu-
ftuna. 

3 - Taksi saatlerinin tebdil edilinceye kadar mevcut taksi ücretlerinden yüz
d~ 15 lrnzj'at yapılması lazım geleceği ve bunun için her arabaya birer etiket 
kcnmasma k&rar verilmiş olduğu ilan olunur. (B.) (3861) 

* * İnkil:p müzesinde bulunan 3400 tane kitabın teclıdi ınüteahhit nam ve hesa-
bına ank cksiltweye konulmuştur. Bu kitapların hepsine 986 lira bedel tahmin 

oJunmu.-tuı Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle')ilir. İstekliler 2490 No. 
lı kanunda ya:i.tlı vcsıka ve 73 lira 95 kuruşluk ilk tPrninat m2kbuz veya mektu

bıle beraber 7/71937 çarşamba günü s~at 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır
lar. (B.) (3611) 

** Mikdan 

)60200 &det yumur1a 
42150 , Limon 

Beherinin muhammen ilk teminatı 
fia!ı 

l kuru~ f.O S. ) 
2 > 50 > ) 

259,25 

--------~------5500 Kilo Un 
fi.450 > Makarna 
1100 
~575 

440 
2870 

, 
> 

Nı asta 
Pir inç unu 
i rmik 
Şt.hriye 

l 5 kuru~ 
22 > 
22 , 308,37 
20 , 
18 > 
22 > 

Bckcliye hastanelerile müesseselerine lüzumu olan yukarıda cinsleri yazılı 
yiyece~1e_: ".?:,12 ayrı ~çık eksiltmeye" ko.,ulmuşlarcır. Listesile şartnamesi leva
zım rnudurlugundc• gorülebilir. İstekliler ?.490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 
h4zalarm_dn_ gösterilen ilk teminat makbttz veya mt•ktub:le beraber 8/7/937 per-
eernbe gunu saat H de Daimi Encümende bulunıııal:t:ırlar. (B.) (3572) 

** Senelik muhammen İlk teminatı 

Yeni halde ardiyesiz 23 numaralı yavhane 360 Lira 81 Lira 
il > > 24 > il 360 > il > 

il , J ~ , • 360 > 81 > 

il > :t 26 il il 360 il 81 > 

• J , 27 , • 360 , 81 > 

, J , 28 • J 360 , 81 > 
1 J , 29 1 J 360 , 81 > 

:t 1 1 30 > , 360 . > 81 , 
, , • 34 • > 240 • 54 > 

> , , 35 > , 240 , 54 > 

, > > 36 > J • 240 > 54 > 

Yukand:ı scomt!, senelik muhammen kiraları yazılı yeni hfildeki ardiyesiz yazı
ııancler üçer serıe müddetle ayrı ayrı kira:•a verHın·~k üzue açık arttırmaya ko
nulmuş1ardır. Sartnamcleri Levazım ve mn mi"ıdiirlüklcrinde görülebilir. İstek
liler hi~afo .. ında gosterilen ilk teminat makbuz veya mcktubilc beraber 13/7 /937 

Salı giinü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (3723) 

Kilo mikdaı ı 

6480 
8490 

28150 
7410 

Zeytin tanesi 
Zeytinyağı 
Sabun 
Soda 

** Bir kilosunun muhammen bedell 

26 km uş 
6[. 

40 
8 

> 

J 

J 

Belediye hasianeJcrile diğer müesseselerine üzul'w olr.n yukarıda mikdarı ya
z.ılı zeytin. Zt>ytın yağı. sabun ve soda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşlardır. 
Listesile şat tn::ımesi levazım müdürlüğün d~ görülebiı~r. El{siltme 7 /7 ;g37 çarşam-
ba gi.inü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır İstekliler 2490 No. 1ı kanun
da yazılı vesıka ve 1429 lira 21 kuruşluk tlk tcmin::l makbuz veya mektubile 

beraber teklif mektuplannı havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 
dP kadar Daımi Encümene vermelidirler. Bu saattt:n sonra verilecek zarflar ka
bul olunmaz. Encümen eksiltmeye kon ulan malın her cinsini toptan veya ayrı 
ayrı ihale de edebilir. (B.) (3603) 

--·~--~-~----~·---~-------------------'!""""-----------------

FLiT, bOtün haşarat öldürücü mayilerin fevkindedir. 
:90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuşt\Jr Flit'in formülü hiçbir vakit taklit edil· 
tmemiştir. FUT, kendisinden beklenen iki sartı mOkem· 
.melen'pfa eder. lnsaria 'Zarar vermez, fakat haşaratl 
kat'iyyen öldürOr. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yegane Flit aldığınıza emin olmak için; siyah ku· 
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve köşelere biraz FLİT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef olur. 

Orman Alım Satım Komisyonu Başkanlığından : 
Cınsi Miktarı Muhammen 

fiatı Ku. 
Cinsi Mıkttırı Muhammen 

fiatı Ku. 

------------~.._--------------~-------------Ekmı.:k !1G(Jfı Kg. Narh Fi. 
Muvakkat tenı~natı: 91 lira 

İhale: 14/7/1937 Saat: 9.30 da -------------0 ağ Jı~ eti ekstra 4500 Kg. 
Muvakht teoinat: 162 Jira 
İhale: H/7/1937 Saat: 10 da 

48 

----------Süt 70i) LI 
Yoğurt 

Tere yağ 
Kaymak 
Ekmek kaclayı!ı 
Tel kadayıfı 

ıoeıo Kg. 
f\O , 
15 > 

50 Ad. 
30 Kg. 

Muvakkat teminfit: 29 lira 
İhôl<.>: 14/7/1937 Saat lO 30 da 

Yumurta 
Kuru soğan 
Patates 
Elma 
Ayva 
Portakal ı:.ıo !ık 

Taze bakla 
Salamura yapra l
Taze fasulya 
Sakız kabağı 

Taze bezeiya 
Dolmalık btber 
Domates 
Semizotu 
Patlıcan 

Dereotu 
Maydanoz 
Taze ~oğan 
Yeşil salata 
Havuç 
Kereviz 
Karnabahar 
lspanak 
Lahana 
Pırasa 

Enginar 
Limon 
Salça 

(or!a) 

ıooou 

1000 
900 
2(}{1 

JCJO 
1001) 
400 

50 
500 
400 
](0 

'i5 
15(1 
60 

tiOO 
60 

250 
200 
5011 
~"O 

Ad. 
Kg. 

> 

.~el. 

Kg. 

> 

> 

> 

J 

> 
Ad 
De. 
, 
> 

Ad 
Kg 

300 > 

200 Ad 
700 Kg. 
350 J 

900 > 

500 Ad 
]50(1 > 

_ 100 Kg 
Muı akkat temir·atı. 74 liradır. 
İhalP: 14/7/1937 Saat: 11 de 

14 
19 

115 
150 

15 
20 

2 
6 
7 

20 
15 
3, 

15 
25 
13 
10 
20 
10 
7 

10 
3 
lJ 
JJ 
],ı 

l,l 
10 
ıo 

15 

• 
6 
5 

10 
2,5 

30 

Sade yağ lOJO Kg. 
Muvakkat temiıır.tı: 64 liradır 
İhııln: 14/7/1937 Saat l4 te 

Zeytin yağ 
Zeytin (Gemlık) 
Sabun 
Beyaz peynır 
Ka~ar peynir 

2n0 Kı 

150 > 

400 > 

300 > 

:wo > 

Muvnkkat temir.-.tı: 48 liradır 

ihale: 14/7/1937 Sarıt: 14,30 da ---------Pirinç (Bursa) tOOO Kg. 
Şeker HO(l > 

Kuru fasulya 500 > 

Un no > 

Nohud 260 > 

Makarna 
Siyah mercimek 
Kırmızı rnf'rcimek 
Pirincunu 
Kuru üzüm 
Tuz 
Sarımsak 

İrmik 

Çay 
Şehriye 

Bulgur 
Çilek reçeli 
Vişne reçeli 
Konserve türlü 
Konserve Ayşekadın 
Kuru kayısı 
Çam fıstığı 

Kuş üzümü 
Buğday 

Soda 

2!;(. > 

lJO , 

50 > 

50 > 

100 > 

aeo > 

20 > 

20Cı > 

]5 > 

50 > 

60 > 

)Ü\) > 

100 > 

250 > 

2r,o > 

l ()(1 , 

15 > 

15 > 

30 > 

300 > 

.Muvakkat tcmi11ah: 110 liradır 
ihale: 14/7/Hl37 &ıat· 15,30 da ----------

85 

62 Ku. 
40 > 

40 > 

40 > 

70 > 

24 Ku 
27 > 

15 
17 
13 
26 
18 
18 
20 
25 

6 
20 
25 

ıOO 

2.5 
13 
50 
50 
l8 
18 
80 
ıoo 

30 
H 
8 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
, 
> 
, 
J 

> 

> 

> 

> 

• 
> 

, 
> 

• 

1 - Büyükdcre Bahçeköyde buııınan Orman Fakültesi istanbul kısmı için yukanda yazıiı erzak ve saire «7» şart • 
name ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeler istanbul Ortl"an Direktörlüğü dairesinde 14./7/1937 gününde hPr kısmın altlarında yazılı saatlerde 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltmiye girebilmek için yukarıda her kısmın altın da yazılı muvakkat teminatların Maliye Veznesine yatırıl
dıklarına dair makbuz göstermek ve 2490 sayılı kanunda ya1.ılı evsafları ha~z olmak lazımdır. 

4 - Şartnameleri görmek istiycnler her gün Büyükdere Bahçe köydeki Orman Fakültesir..c müı acaatları ilan olunur. 

Sıhhat noktai nazarından 

ÇOK GÜZEL 
bir tarzda yapılmış şık çocuk 
arabaları, her yerden ucuz 

fiyatlarla yalnız 

BAK ER 
MaAazalarında 

satılmaktadır. 

Dr. HAF iZ CEMAL 
{Lokman Hekim) 

Dahlllye mütehassısı: Pazardan maada 
herııün <2 - 6) Dhanyolu numara 104, n te
lefonu 22398 - 216" 
~~--~~~~--~~~~~----

Zayi askerlik tezkeresi 

(2646) 

r-~~~ı_· n-_!ı-~.-~-a_r .... !-~r~~-~:..-_-_-_-_-_-_-_-~-;;..-_ ---------_. Müdürlüğünden: 
I. - İdaremizin Cibali fabrikası ile Kııtu fabrikan Hasında pazarlıkla beton 

yol yaptırılr.ı.caktır. Keşif bedeli 917,81, muvakkat teminat (68,84) liradır. 
II. - Pa1.arlık, 16/VII/1937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba

tışta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 11ım komisyonunda yapılacaktır. 
Ill. - ~artname!cr parasız olarak her {!Ün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV .. - I~te~1iler:n pazarlık içın tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

nlanyle bırlıkte adı geçen komisyona gelmeleri fö~ olunur. (3858) 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 

Amasya C. MüddeiumumlUğinden: 
Giresun askerllk şubesinden aldığım tez

Amasya Ceza evinin l/6/937 tarihinden 31/5/938 tarihine kadar bir senelik kereyi kaybettim. Yenlslnl çıkaracağımdan 
ikinci nevi buğday ckmeğı kapalı zarf usulile verilen karar veya plan ilanat mu- eskisinin hükmü yoktur. 

1 - Kırklareli merkez kasabasında 20 adet şehir tipi kerpiç göçmen evi 4201 
lira 40 kuruş ve 91 adet köy tipi kargir 17328 lira 22 kuruş ve 162 adet kerpiç

. ten 29117 lira 88 kuruş ki ceman yekun 273 adtt evin muhammen bedeli 50647 
lira 50 kuruştur. 

2 - Keresteden maada bilumum malıemei inşaiyesiylc beraber veyahut yal
nız işçiliği l 5 gün müddetle açık pazarlıkla eksiltme) e çıkarılmıştır. cibinc ihalesi takarrür eden 8/6/937 salı günü talip zuhur etmediğinden 2490 sa- Yedikute deri fabrikasında maliye 

bulday koruma memuru Muzaffer Boz.bora 
yılı kanunun 40 ncı maddesi mucibince 25/5/937 taritıli ?rtname ve takdiri kıy- '°' ---------
met zabıtnamesi mucibince ihalenin pazarlık suretilc 8/7 /937 perşembe günlı Son Posta Matltauı 
saat on altıdZi icra edilmek üzere bir ay uzatılmasına ve isteklilerin o gün saat 
on altıda Amasya C. Müddeiumumiliği dairesinde müteşekkil komisyona yüzde 

yedi buçuğun tutan olan 478h lira 480> kuruş yedi yüz seksen bir lira seksen 
kuru~ pey akçeleri veya teminat mektuplarile müracaat etmeleri ilin olunur. 

• u~as. 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp EMEÇ 
• 

SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGİL 
s. Raııp noç 

3 .- 1~ Te~muz 937 Pazartesi günü sant 14 de ihaıci cvveliyeleri yapılacaktır. 
Talıplerın plan ve şartnameleri görmek ve mahalkrini öğrenmek için hergün 

İskan Müdürlüğüne ve kazalarda iskan memurluklarıııa müracaatları. 
4 - İhale günü taliplerin ehliyet vesikolarının y;ınlarında bulundurulması. 
5 - 2491) sayılı kanun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 

yukarıda yazılı saatten 3 saat evvel iskan dairesine müracaatla % 7,5 muvakkat 
teminatını yatırmı§ olması lizımdır. .3747 • 



il Sayfa SON' POSTA 

SEVDIÖIM 
Pilav mı ? Tatlı mı ? Mayonez mi ? Dolma mı ? Salata mı yapsam ? 

Oh ne nefis ne lezzetli t•Y ? 
Tam 1-4 Litre ŞiJe 40 Tam 2 Litre • Şiıe 200 

" 
1-2 " ,, 60 ,, 1 ,, Ten eke 90 

" 1 ,, " 100 " 7. 112 " " 550 

~ HASAN DEPOSU 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 
Avr1.1panın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARINDAı-{ farksız ve hatta onlara faiktir. Alpakadan 
yapılan BAŞKURT mamulatı en yüksek sofralara süs vere
cek kadar zarif ve kullanışlıdır.KARARMAZ, BOZliLMAZ, 
EGRll.MEZ, KIRILMAZ, PARLAKLIGI kaybetmez. Yerli 
emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın_ 
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI Y AP1LIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmayan 

Fabrikamıza bütün mekteplileri grup halinde tetkikat ycıp
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKUR~ BAŞKUR~ BAŞKUR~" 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redde-

diniz ve ısrarla BAŞ K U R·T Mamula tını arayınız. / 

Şirketi Hayriyeden: 
Bo§azlçl vapurlar1na mahsus yaz tarlfeal 4 Temmuz 
1937 Pazar sabahından itibaren tatbik edllecaktlr. 

'DAiMON Fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 llA 600 metre •••k veren 

DAIMON 
Fenerleri gelmiştir, 

iyi •tık almak için yalnız 

DAİMON Pilleri 
ile 

D Af M ON Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde D A İ M O N 

markasına dikkat ediniz. 

~· HER İŞİNİZDE KOLAYLIK ~ 
Her ne işiniz olursa çabucak yaptırmak apartıınıı.n, ev ve her tOrltl eşya 

alnınk ve satmak arzu ettiğiniz takdirde biç vakit geçirmed~n ~sta!1~1;ll (7~3) 
nunı mıh Post:ı kutusu adresine bir meıdu öndermekle j ınizı bıtirırsinız. 

Blltun cihanda -elli senedir daima üs
llln ve eşsız kalmışbr. 

KREM BALSAMiN 
BUyUk bir bilgi ve uzun bir tecrUbe 
mahsulll olarak vUcuda getirilmiş 
yegane sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMiN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla değil 

sıhhi evsafını Londra, Paris, Berlin, 
Nev - Y ork güzellik eııstilUlerinden 

yüzlerce krem arasında birincilik mü· 
kaJ'atını kazanmış olmakla isbat et
miştir. 

KREM BALSAMiN 
Glindllz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acıbadem kremleri. Tanın
mış ecza, ıtnyat ve tuhafiye mağaza
larında bulunur. 

İNGİLİZ KA...~ZUK ECZANESİ 
BEYOGLU • lSTANBUL 

Her Aktam ' 

Münir Nurettin 
PANORAMA 

Temmn 2 

BiR DOKTORUN 
ŞAYANI HAYRET 

BiR KEŞFi 

Viyananın tıbbi mecmua· 
!arı, bütün dünyayı hayrette 
bırakan fennin en son mu • 
zafferiyetini ilan ediyorlar. 
Buruşukluk.ların yalnız sebe -
bi teşekkülünü değil, onların 
izale çaresım de bul
muşlardır. Anneler, hatta bü· 
yük anneler, gençliklerındeki 
taze. ve açık tenlerini 5 O ve 
60 yaşlarındaki kadınlar, 
gençliklerindeki bur~uksuz 
ve yumuşak cildlerini temin 
edebilirler. 

Hastanelerdeki tecrübele.r 

Buruşukluklarımız, ihti • 
yarlamağa başladığımızda 
meydana çıkar. Cild bazı can· 
landırıcı ve besleyici unsur • 
larını kaybeder. Bu unsurlar, 
şimdi büyük bir itina ile se
çilmiş genç hayvanlardan is
tihsal olunabilmektedir. Cild, 
bu cevherle beslenildiği tak· 
dirde yeniden tazeler ve gen~ 
leştirir. İşte Viyana üniversi· 
tesinde profesör Dr. Stejskal 
idaresinde yapılan tecrübe • 
lerde şayanı hayret semere • 

Buruşmuş ve 
ihtiyarlamış 

bir cildi 
gençleştirmlştir. 

leri budur. Doktorun bu şa • 
yanı hayret keşfinin münha· 
sıran istimali hakkı, fevkala· 
de mali fedakarlıklarla To • 
kalon müessesesi tarafından 
temin edilmiştir. 
Boicel tabir edilen bu canlı 
cild hüceyratı hülasası ancak 
penbe rengindeki Tokalcn 
kremi terkibinde bulunur. 
Hastanelerde yapılan tecrü • 
beler neticesinde 60 ve 70 
yaşlarındaki kadınların buru· 
şuklukları altı hafta zarfında 
zail olduğu görülmüştür. 

Muvaffakiyet garantidir. 

Her gece, yatmazdan evvel 
penbe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Siz uyur• 
ken cildinizi besler ve genç
leştirir. Bir kaç hafta zarfın· 
da buruşukluklar zail olur 
ve daha genç görünürsünüz. 
Gündüz için yağsız beyaz ren 
gindeki Tokalon kremini kul· 
!anınız. Siyah noktaları eritir, 
açık mesameleri kapatır, eo 
sert ve en esmer bir cildi y u
muşatıp beyaz.latır. 

Nafia Vekaletinden: 
17 ağustos 193'i' Salı günü saat 15 de A nkarada Nafia Vekaleti malzeme eksilt

me kon:isyonunda 21000 lira muhammen bedelli 100 beygir kuvvetinde 1 Türbo 
elektrik g•..:.rubunun kapalı zarf usulü ile ı~ksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartn~mesi ve teferrüatı An karada Vekalet malzeme müdürlüğün
den parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 1575 liradır. 
İsteklilerin t0klif mektuplarını Vekaletten talimatnamC'sine göre alınmış olan 

malzeme müteahhitliği vesikasile birlikte 17 ağustos 937 Salı günü saat 14 de 
kadar Vekalet malzeme müdürlüğüne vermeleri lay.mdır. (1837) (3845) 

• • • 
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