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Tayyarecimiz Bn. Sabiha 
Gökçen dün AUnada 
alkışlarla karşılandı 

Başvekil B. Metaksas tayyarecimizi 
takdir etti. Ziyafetler verildi ve 

hararetli nutuklar irad edildi 

dukanda Bayan Sabiha Gökçen'in 
J^yyaresi hareket ederken, aşağıda 
**yan Sabiha Gökçen hava raporunu 

tedkik ederken 

Atina 16 (Hususî muhabirimiz
den) — Bayan Sabiha Gökçen tayya^ 
Vesile saat 11 de Tatoi'ye geldi, ga^ 
^̂ t güzel bir iniş yaptı ve çok alkış-
^dı. Atina elçimiz ve bayanı ve el-
Wik erkânı, banşkonsolos ve bayanı, 
''ünan Başvekili namına Hariciye 
''memuru, Hava: Nazın namma Tay-
^^e meydanı kumandam, Atina Be-
^^^ye reisi, Türk - Yunan ticaret ofi-
^ Ve Balkan cemiyeti reisleri, Yunan 
•̂ yyare zabitlerinden mürekkep bir 
^^yet tairafmdan hararetle alkışlandı 
® kendisine buketler takdim edildi. 
Kumandan bir nutuk irad ederek, 

^^yan Sabiha Gökçenin Türk milleti-
^ reisi Atatürkün kızı ve Türk tay-

(Devamı 8 inci sahifede) 

Atatürk 
Vekillerimizi Savarona 
yatında kabul busrurdular 

istanbul 16 (AA.) — Atatürk 
bugün Savarona yatuıda Başvekil 
Celâl Bayar ile Hariciye ve Dahi
liye Vekillerini ve bugün Ankara-
dan gelen MaUye Vekilini kabul 

I buyurmuşlardu*. 
* 

Gayrimübadiller 
İfi katı surette tasfiye edecek 

lâyiha hazırlandı 
Ankara 16 (Telefonla) — Maliye 

VekiU B. Fuad AğraU, Mecliste bütçe 
müzakeresi sırasmda mebuslarm su
allerine cevaben Gayrimübadiler işini 
İtatî surette tasfiye edecek bir kanun 
l&yihası hazırlaihacağmı ve yaz tati
linden evvel Meclise verileceğini söy
lemişti. 

öğrendiğime göre Maliye Vekâleti 
bu husustaki kanun lâjrihasuu hazır
lamıştır. Proje Başvekilin Ankaraya 
avdetinde Vekiller heyetinde görüşül
dükten sonra Meclise verilecektir. 

Şişiıanede büyük bir 
sinema yapılacal( 

Evkaf tarafından hazırlanan plânlar 
belediye fen heyetince tasvib edildi 

Başvek i l 1 0 T e m m u z d a İzmit 
d e n i z y a r ı ş l a r ı n d a bu lunacak 

İsmit 16 (Telefonla) — Burada 10 
Temmuzda civar vilâyetlerin ve do
nanmanın iştirakile büjrük deniz ya-
nşlan yapılacaktır. Bu husustaki ha
zırlıklara başlanmıştır. Müsabakalar
da Başveldl B. Celâl Bayar da bulu
nacaktır. 

.«1. 
Müstakil İmlâ 

İliz \Mm\\ Cenubu Şarld Avrupası 
île ticari münasebatını inl(işaf ettirecel( 
İĴ Sriltereden alacağımız krediler hakkındaki 
*̂ n̂un projesi yakında Avam Kamarasında 

müzakere edilecek 
Londra 16 (A.A.) — Röyter ajansı 

bildiriyor: 
•̂ vam kamarası, her cepheden en-

^ 'Nasyonal ticaret meselelerini mü-
^ereye başlamıştır, 

^atipierin birçoğu, Orta Avrupa ile 
^^übu şarkî Avrupa memleketleri-

^ ekonomik istildâllerinin idamesi 
. bunların Alman hegemonyası al-
/^* düşmelerine mani olunması lü-
v^^unu tebarüz ettirmişler ve bu 
^ ̂ mieketlere krediler ve yahut istik-
*ziar verilmesini talep eylemişlerdir, 

leu ^̂  hatipler de alçak tarifeli mem-
«etlerle anlaşmalar yapılmasım is-

^'^işlerdir. 
f^icaı-et Nazırı B. Stanley söz ala-
^ s evvelâ Avusturya istikrazları me-
" b^^^^ temas etmiş ve demiştir İd: 
hv' ^̂ ^̂ ^ ^^ müzakerelerin muvaf-

'diyetle neticelenmesini ümid edi-
^j.^2. Fakat müzakereyi yapmakta 

*niar hazirandan snora, bugünkü 
j j ^ t altında, tediyat elde edebilme-
j ^ bazı güçlüklerle karşılanacağım 

şarkî Avrupası hakkıhda da şunlan 
söylemiştir: 

Türldyeye verilecek İcredüer hak-
kmdaki kanun pıoj esinin yalandal 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Ostad Halid Ziya üşakhgü, kendinin 
ve Edebiyatı Cedidenin şaheseri cilan 
mMai ve Siyah» romanını sadeleştirip 
yeniden tabettirdi. 

Bu kitap, elbette pek çok sitayişle
re lâyıktır. Ancak gözümüze çarpan 
şu noktayı derhal terikid etmekten 
kendimi^ alamıyoruz: 

Halid Ziya, yeni harelerimin ken
dine mahsus bir imlâ kullanıyor: «Ma-
vi» yerine uMai*, KHüseyin» yerine 
Hüseyni», mettiği» yerine etdiği» diyor; 
ve sonra, bütün sabık <ıayın»lar yeri
ne birer «'» koyuyor; ilh... 

Her münevverimiz - velev Halid Zi
ya Uşakhgü gibi büyük bir üstad ol
sun - ammeninkine aykın bir imlâ 
kullanmak hakkını haiz midir?.. Bu 
takdirde türkçe yazı Babü kulesine 
dönmez mi? Hem, müşterek imlâya 
riayet etmemek yüzünden kelimele
rin klişe kıymetleri kaybolmaz mx?.. 
Elbette olur!.. Nitekim, nazar, yeni 
«Mai ve Siyahnn satırlarına mütema
diyen takılıp kalıyor. 

Yeni sinematun yaptırılacağı Şişhanedeki Bdvü g&dnosu 

Şişhane yokuşunda Belvü gazin»-
sunnu bulunduğu bahçe yeri, eskiden 
mezarlık olduğu için belediye, mezar-
lıldann l)elediyeye devredilmesi bak
landaki belediye kanununa göre bu 
sahamn kendisine teslim edilmesini 
evlcaftan istemişti. Belediye ile evkaf 
arasmda senelerce süren bu ihtüâf, har 
kem heyeti katarile halledilmiştir. Ha
kem heyeti, bahçenin içinde gazino
da bulunan kısmı evkafa, Beyoğlu 

belediye dairesinin karşısmda bulu
nan üst kısmmı da belediyeye terket-
mek suretile bu meseleyi halletmiştir. 
Hakem heyetinin karan üzerine ev
kafla belediyeye kalan kısımlar tapu
ca tescü ve ifraz edilmiştir. 

Haber aldığımıza göre Beyoğlu va
kıflar müdürlüğü, bahçenin şimdiU 
gazino yerinde büyük bir sinema yap
tırmağa karar vermiştir. Bu hususta 

(Devamı sekizinci sahifede) 

Fırtına ve yağmur 
Taşkışlanm saman deposuna yıldırım 

düştü. Bir monör, bir kayık battı. Telefon 
hatları bozuldu. Nüfusça zayiat yok 

Birkaç gündenberi İstsuıbulda ağır 
bir hava vardı. Evvelici gün termomet
re 31 dereceye kadar yükselmişti. Bu
na mukabil barometre düşmüş, fırtına 
göstermeğe başlamıştı. Dün öğleden 
sonra hava kapanmış, saat on beşte 
yağtaur yağmağa başlamıştır. Yağmur 
altıya kadar devam etmiştir. 
Yağmur yağsırken gök gürültüleri V9 

şimşekler arasında bazı yerlere yıldı
rım düşmüştür. Bir yıldırım Taşkışla-
mn karşısındaki saman deposuna düş
müş ve yangın çıkarmıştır. İtfaiye vak
tinde yetişerek yangını söndürmüştür. 
İnsanca zayiat yoktur. 
Bir motör le bir kay ık batt ı 

Yağmurla beraber şiddetli bir rüz
gârda esmeğe başlamıştır. Kadıköyün-
den 3,50 seferini yapan Sadettin kap-
tanm idaresindeki Moda vapuru Hay-

Borçlulann (30 Haziran) saat beşe kadar müracaat etmelerini Uân eden bir dairenin: 

y - eylemek mecburiyetindedirler 
j.j '̂̂ u sebepten Almanyadaki borçla-
tü .f^^^^^-n^asından doğabilecek her 
ç. ü̂ yeni taalıhüdü kabul bahsinde 
'Miiik gayet ketum bulunmaktadır. 

• Stanley, bundan sonra Cenubu 80 Haziran saat dörde kadarki haU... | " ' ^ J S T Î S * * * fco Haziran saat dört buçuktaki hali! 

darpaşaya yanaşırken iskele yanında 
bağU bulunan bir motor vapurun ar
ka tarafma çarparak delinmiş ve bir 
iki dakika içinde batnuştır. 

Motor B. Hasan adında bir zata ait
ti. Kaptan Faik kazayı haber ahnca 
Haydarpaşa rıhtımına gelmiş ve mo
tor denizden çıkanlmıştır. 

Bundan başka Bahkpazan iskelesi
nin 2971 numaralı sandah da Beşik
taş önlerinde batmıştır. Demir yüklü 
olan sandal Gündoğduoğlu Seferin 
idaresinde idi. Beşiktaş sandalcıları 
kazayı görmüşler ve derhal Seferin im
dadına koşarak sandalcıyı boğulmak
tan kurtarmışlardır. Sandalla demir
ler denize kaynamıştır. 

Telefon hatları bozuldu 
Dünkü fırtınadan bazı telefon hatla

rı da bozulmuştur. Yeşilköy hattı esas
lı şelcilde tozulmuş ve hattm tamirine 
başlanmıştır. Beykoz jandarmasile 
o civarda bir fabrikaya uzayan hattı da 
yağmur ve fırtma tahrip etmiştir. 

N e k a d a r y a ğ m u r y a ğ d ı 
Kandilli rasathanesinden aldığıma 

malûmata göre dün 25 milimetre jrağ-
mur yağtaıştır. Rüzgâr 15 metre sürat
le esmiştir. Yağmur yağarken hava 
poyrazdı. Yağmur dindikten sonra lo
dosa çevirmiştir. Termometre dün 16 
dereceye kadar inmiştir. Yağan 3rağ-
mur çifçileri, bostan sahiplerini çok 
sevindirmiştir. 

İzmitte 
izmit 16 (Telefonla) — Saat 17 de 

fırtma ile şiddetli yağmur başladı ve 
iki saat devam etti. Zarar yoktur. 

Tasryare k a l k m ı ş k e n sreri 
döndü 

Ankara 16 (Telefonla) — Bugün 
îstanbula hareket eden posta ta3ry«r 
resi, havanm bozuk olması yüzünden 
geri dönmüştür. 
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Diiıı Geceki ve r l_ 
ispanyadaki dahilî harbin 

sonu yaklaşıyor mu ? 
Şimal cephesindeki hükümet kuvvet
leri Fransay a iltica etmeğe başladılar 

B u Sabahki Habeş'ler I 

Paris 17 — İspanyadan gelen ha
berler çok mühimdir. Pirene dağla
rında Franko kuvvetlerinin tazyiki 
önünden kaçan 43 üncü fırka efra-
dmdan 4,000 nefer, Fransa toprak
larına sığınmışlar ve silâhlarım aldık
tan sonra cumhuriyetçi İspanyaya 
iade edilmişlerdir, Valensiya istika
metinde Frankocuların taarruzu de
vam ediyor. Frankocular Piyelsa şeh
rini zaptetmişlerdir. 

General Antonyo Beltran ile erkânı 
harbiyesi ve 800 milis neferi henüz Bi-
elsa hastahaHesi yakınında tutım-
maktadırlar. Bunların sabahtan evvel 
hududu geçememeleri takdirinde 
Frankistler tarafından esir edilecek
leri tahmin olunmaktadır. 

Frankocular ın tebl iğ i 
Salamanka 16 (A.A.) — Büyük 

mnumî karargâh tebliğ ediyor: Cen-
kuatra nehri mmtakasında ileri hare
ketimize devam ettik. Sierra dö Ku-

silfrego'da da; ileri hareketimize de
vam ettik ve Bielsa'ya hâkim bir va
ziyette bulunmaktayız. 

Kastellon cephesjnde düşman, Vil-
toeal'a karşı mukabil bir taarruza 
kalkışmış ise de neticesiz kalmıştır. 
Düşman, üçyüz maktul bırakmış ve 
bin esir vermiştir. Mijar nehrinin bü
tün sol sahilini ve Almagora kasaba-
smı işgal ettik. Alkorayı da zaptettik. 

Kordu cephesinde: Penarroya mm
takasında onbeş kilometre ilerledik. 

Valansiya yeniden 
bombardıman edildi 

Valansiya 16 (A.A.) — Dün Valan-
siyanm Frankistler tarafmdain bom
bardımanı esnasında Sürston ve Sifa-
rer adındaki İngiliz gemilerine de isa
bet vaki olmuştur. Bu gemilerden bi
rincisi alev almış ise de ateş, müret
tebat ta;rafından söndürülmüştür. 
İkincisinin makinesinde hasar vukua 
gelmiştir. 

Izmirde iktisad 
fakültesi 

Kültür Bakanı Izmirde 
tedkikler yapacak 

İzmir (Akşam) — Üniversiteye 
merbut olmak üzere İzmirde bir İkti
sad fakültesi açılması hususundaki 
ihtiyaç nazarı dikkate alınmış, ge
çenlerde toplanan vilâyet umumî 
meclisi, bu hususta hükümete müra
caat edilmesini kararlaştırmıştı. Vali 
B. Fazlı Güleç, îzmirin bu mühim işi 
İçin Kültür Bakanlığı nezdinde te
şebbüste bulunmuştur. Kültür Baka
nı B. Saffet Arıkan, İzmire gelince 
bu mesele üzerinde tedkikler yapa
caktır. 

Fabrika bacasına çekilen 
Alman bayraflı 

Bayrağı indirmek için 52 
yükseklikteki bacaya 

henüz kimse çıkamadı 
Prag 16 — Liebau naimndaki Südet 

şehrinde fabrikalardan birinin baca-
smda muazzam bir bayrak dalgalan-
inaktaxlır. Bacanın irtifaı 52 metre
dir. Hükümet makamları. Alman bay
rağını dikmek için bu kadar yüksek 
bir bacaya tırmanan adamm kim ol-
duğımu öğrenememiştir. Bayra|;ı in
dirmek için hiçbir adam henüz baca
ya tırmanamamıştır. Zira bacanm te
pesine Alman bayrağını çeken, aşa
ğıya inerken, bacanın demir çengel
lerini söküp çıkarmıştır. 

Henlein'ci bir Alman nezaret altm-
da bulımuyor. Halk, bayrağın indiril
mesine intizâren tezahürat yapıyor. 
Alman bayrağı hâlâ bacada dalgala
nıyor. Zabıta tahkikat ve araştırmal-
îara devam ediyor. 

Beykozda ruhsatiyesiz 
yapılan evler 

Belediyeden ruhsatiye almaksızın 
«on zamanlarda Beykoz civarında ya
pılan üç yüz evin Belediye tarafmdan 
yıktırılmasına teşebbüs edilmesi üze-
rtne bu bina sahipleri şikâyette bu-
Itmmaktadırlar. Bu şikâyet, Beykoz 
kaymakamlığmdan Belediye reisliği
ne bildirilmiştir. Keyfiyet Daimî en
cümende müzakere edilecektir. En
cümen, ya ruhsatiyesiz olan bu bina
ları yıktıracak, yahut bina sahiplerin
den iki misli harç aldıktan sonra bun-
|flxm yıktınlmasından vazgeçecektir. 
Kncümen ağlebi ihtimal ikinci şıkkı 
kabul edecektir. 

İki çocuk a ğ a ç t a n düşerek 
yara land ı 

Beylerbeyinde on yaşında Salih, 
Beşiktaşta Yıldızda on altı yaşında 
lîayri, çıktıkları dut ağaç l ımdan 

tehlikeli surete yaralan-

Bomba değil kestane 
fişeği imiş 

Suriye başveki l ine su ikasd 
haberi d o ğ r u dğ i lmi ş 

Beyrut 16 (A.A.) — Yüksek komi
ser, Suriye Başvekili Cemil Mardam 
beye karşı bir suikast teşebbüsü ya
pıldığı hakkında yabancı gazeteler
de çıkan haberleri katî surette tekzib 
ediyor. 

Bir bomba patladığı hakkındaki 
yanlış haber, Başvekilin otomobili 
geçerken yol üzerinde bir kestane fi-
şenki atılmış olmasından doğmuştur. 
Bu yersiz hareketin failleri araştınl-
makdadır. 

Dünya kupası 
italya 2 - Brezilya 1 

Macaristan 5 - İsveç 1 
Paris 16 (Akşam) — Dünya kupa-

smın dömifinal maçları bugün oynan
mıştır. İtalyan millî takımı Marsilya-
da çetin bir maçtan sonra Brezilyayı 
2 - 1 , Macar millî takımı da Kolomb 
Stadında İsveçi 5 - 1 yenmiştir. Final 
maçı İtalyan - Macar millî takımları 
arasında pazara Pariste oynanacaktır. 

Bu iki maçın tafsilâtı şudur: İs
veçliler, ancak birinci devrenin ilk 
on beş dakikasında Macarlara karşı 
ijrt bir oyun oynamışlar ve bu esna
da bir gol atrmşlardır. 

Bu golden sonra kendisini toplıyan 
Macar takımı, birinci devrede 3 
gol ikinci devrede de 2 gol 
atarak maçı 5 - 1 kazanmıştır. Ma
carlar, kendilerini hiç zorlamamış-
lardır. İtalya-Brezilya maçına gelince, 
ilk devre sıfır sıfıra beraberlikle bit
miştir. Brezilyalılar, meşhur mer
kez muhacimleri Leonidastan mah
rum bulunuyordu. İkinci devrenin 
ilk dakikalarında İtalyan açığı Co-
laussi ilk golü yapmış ve sakatlana
rak sahayı terk etmiştir. 

Hakem Brezüya müdafii Domin-
gosun, İtalya merkez muhacimi 
Piolaya bir şarjını penaltı ile ceza-
alndırmış ve Meazza bunu gole tah-
vü etmiştir. Brezilyalılar oyunun bit
mesine üç dakika kala İtalya kale
si önündeki kargaşalıktan istifade 
eden sağiçleri Romeo vasıtasile tek 
gollerini atmışlardır. Brezilyalılar çok 
sert oynamışlardır. 

Galatasaray gene 
4 - 0 yenildi 

Belgrad 17 — Galatasaray takımı, 
dün Bata şehrinde Bata takımile kar
şılaşmış ve 4 - O yenilmiştir. Galatasa
ray takımı şu suretle kurulmuştu: 

Sacid - Adnan, Mustafa - Nuri, No-
bar. Eşref - Bedri, Bülend, Şeref, Akif, 
Haşim. 

Galatasaray, yarm (bugün) Bel-

Atatürkün nutku 
Bu tarihi günü İzmitliler par
lak merasimle kutlıyacaklar 

tzmit 16 (Telefonla) — Atatürkün 
Cihan efkârı umumiyesine hitaben 
Irad ettiği tarihî nutkun 17 nci yıldö
nümü olan 19 Haziran Pazar günü 
fevkalâde merasimle kutlanacaktır. 

Nafra V e k i l i bugün şehr imize 
ge l iyor 

Ankara 16 (Telefonla) — Nafia 
Vekili B. Ali Çetinkaya bu akşamki 
ekspresle îstanbula hareket etmiştir. 
B. Ali Çetinkaya istasyonda diğer 
vekiller, mebuslar ve birçok zevat ta
rafından uğurlanmıştır. 

Hayatı ucuzlajak 
Bir ingiliz mütehassısı alına
cak tedbirleri tedkike geldi 

Ankara 16 (Telefonla) — İngiliz 
mütehassıslarından B. Benhan, hayat 
pahalılığı etrafında tedkikler yapmak 
üzere Londradan buraya gelmiştir. 
İktisad Vekili B. Şakır Kesebir bugün 
mütehassısı kabul ederek kendisi ile 
bir müddet görüşmüştür. B. Benhan 
İktisad Vekâleti müşavirlerinden 
B. Haldun ile Ankaradan başlıyarak 
İstanbul, İzmir, ve diğer mühim şe
hirlerde hayatın ucuzlatılması hak-
kmda alınacak tedbirler etrafında 
tedkikler yapacaktır. 

İktisad Vekili 
Önümüzdeki hafta 
Karabüke gidecek 

Ankara 16 (Telefonla) — İktisad 
Vekili B. Şakir Kesebir önümüzdeki 
hafta içinde demir fabrikaları inşaatı-
m tedkik etmek üzere Karabüke gide
cektir. Vekilin oradan da Zonguldağa 
gitmesi muhtemeldir. 

İktisad Vekiline bu seyahatinde Sü
mer bank umum müdürü refakat ede
cektir. 

Maliye Vekili pazar günü 
Ankarâya dönecek 

Şehrimize geldiğini yazdığımız Ma
liye Vekili B. Fuad Ağralı, önümüz
deki pazar günü Ankarâya dönecek
tir. ^ _ _ _ _ _ 

Meclisin yaz tatili hakkında
ki şayialar yeniden tazelendi 

Ankara 16 (Telefonla) — Hatay 
meselesinin halline kadar Büyük Millet 

Meclisinin yaz tatili japmıyacağı hak
kındaki şayialar yeniden tazelenmiş-
tir. 

Orduda bir katil idam edildi 
Ordu 16 (Akşam) — Neneli köyün

den Zeyneb adındaki kadını öldür
mekten suçlu Pulathaneli Mehmed 
hakkındaki idam kararı bugün infaz 
edilmiştir. 

Son dakika 
Çek ihtiyat efradı 

terhis ediliyor 
İngiltere Südetlere muhta

riyete muadil müsaadat 
gösterilmesini istiyor 

Prag 17 — Hükümetin 21 mayısta 
silâh altına çağırdığı ihtiyat efradı, 
yarm terhis edilecektir. Hududun 
müdafaası için icab eden tedbirler alın
mıştır. Bu terhisin Çek - Südet müza
kerelerinin cereyan ettiği müsaid ha
vayı, daha ziyade ıslah edeceği umul
maktadır. 

Londra 17 — Lord Halifaks Çek se
firini kabul ederek Prag hükümeti
nin bütün Südet taleblerini tedkik ve 
müzakere etmesi hususunda ısrar et
miştir. İngiltere Südetlere tam bir 
muhtariyete muadil beğenilen mü
saadat gösterilmesi fikrindedir. İngil-
terenin bu alâkası, Südet meselesin
den çıkacak bir harbe bizzarur ken
disinin de sürükleneceği kanaatinden 
ileri geliyor. Şimdiki halde Almanya 
seyirci vaziyetindedir. Fakat müzake
re uzarsa Almanyanın harekete geç
mesi ihtimali vardır. Zaten müzake
re ilânihaye uzarsa Südetler, kendi 
topraklarında reyiâma müracaat edil-

Fransa, ispanyadaki 
vaziyetten endişe edi/or 
Bazı mahafil ademi müdahale esasından vazge
çilmesini istiyor. Başvekil buna taraftar değil 
Paris 16 — Fransız gazeteleri İs

panya vaziyetile çok meşgul oluyor
lar. Libre l'Homme gazetesi diyor ki: 
«İspanya Akdenizde karışıklık sebeb-
leri icad ederek Akdenizde muvazene
yi bozabilir. Fransa ve İngiltere azim
kar hareket etmelidir.» 

Le Jour gazetesi Fransız meclisi
nin ademi müdahalenin terkine ka
rar vermesinden korkuyor. Böyle bir 
kararın mecnunane olacağını söylü
yor. Ordre gazetesi diyor ki: «İngil
tere mütemadiyen eğiliyor. Bu suret
le harbi istemeden harbe sürüklen
mesi ihtimali vardır. Hitler ve Musso-
lini zaferden emin oldukları gün har
be atüacaklardır.» 

Oeuvre gazetesi diyor ki: «İtalya, 
İspanya sahillerini ablokadan bahse
diyor. Böyle bir hareket Frankonun 
muvaffakiyetini çabuklaştıracaktır. 
Fakat bu abloka Fransanın bir çem
ber içine alınması demektir. Kıymetli 
ve fakat mahdud olan Fransız - İngi
liz anlaşması böyle bir vaziyetin feci 
akıbetlerini telâfi edemez.» 

Başvekilin nutku 
Paris 16 — Radikal sosyalist fırka

sı icra komitesi bir toplantı yapmış
tır. Toplantıda bir nutuk söyliyen 
fırka reisi B. Daladiye, idaresi altın
daki hükümetin iktisadî faaliyeti 

canlandırmak için sarfettiği mesai
den ve istihsalâtı arttırmak için alın
mış olan tedbirlerden bahsetmiştir. 

Haricî siyasetten bahseden B. D3.-
ladiye, İspanya ve Cinde yapılmakta 
olan insanlığa yakışmaz bombardı
manları takbih ve şu sözleri ilâve eı̂  
mistir: 

«Bizim vazifemiz, vakit geçirmek
sizin şiddet usulünün sirayetine ma
ni olmaktır. Ben hiç bir zaman harbin 
önüne geçilmesi mümkün olmıyan 
bir şeamet olduğıma kani olmadım. 
Muslihane usullerle halledilmiyecek 
herhangi bir ihtilâf bulunabileceğine 
kani değilim. Bir şart ile: Vukuatın 
cereyanına kapılmamağa azmetmek.» 

B. Daladiye, bundan sonra şöyle 
demiştir: ((İspanyada devam etmek
te olan muharebe hususunda bizden 
evvelki hükümetlerin doktrinine ve 
icraatına sadıkız. Ademi müdahale si
yasetine de sadıkız. Fakat bu siyase
tin, bütün beynelmilel anlaşmalaf 
gibi, ihlâs esasına müstenid, müte
kabil olması ve ayni zamanda tatbik 
edilmesi icabeder. İspanyanın mukad
deratının münhasıran İspanyollar 
tarafından tayin ve tesbit edilebilme
si için bu usulü azimkârane takib ede
ceğiz. Gayemiz, adalet, sulh ve Fran
sanın müşterek menfaatleridir.» 

Atatlirlde ingiliz kralı 
arasında telgraflar 

Ankara 16 (A.A.) — İngütere kra-
Imın doğum yıldönümü münasebeti-
le Reisicumhur Atatürk ile majeste 
altıncı Corc arasmda aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

Majeste Altıncı Corç 
LONDRA 

Majestelerinin doğum yıldönümü 
münasebetile en hararetli tebriklerim
le şahsî saadetleri ve Britanya impa-
torluğımun refahı hakkındaki en sa
mimi temennilerimi kabul etmelerini 
rica eylerim. 

K. ATATÜRK 
Türkiye Reisicumhuru 

Ankara 
Doğumumun yıldönümü münase-

betile göndermiş olduğunuz samimî 
tebrikleri havi telgraflarım büyük bir 
memnuniyetle aldım. Bilmukabele 
samimî surette en kaJibî temennileri
mi bildiririm. 

Kral - İmparator 
CORÇ 

Zagrebda fırtına 
Bir çok ağaçlar devrildi, 

zarar mühimdir 
Belgrad 16 (A.A.) — Zagreb mmta

kasında şiddetli fırtınalar olmuş ve 
mühim hasarlara sebebiyet vermiştir. 

Fırtına, nebatat bahçesinde birçok 
ağaçları kökünden söküp atmıştır. Bu 
ağaçların devrilmesi içlerinde kurtlar 
ve tilküer bulunan kafeslerin ezilip 
parçalanmasına sebebiyet vermiş ve 
kurtlarla; tilkiler kırlara kaçmışlardır. 
Maamafih bu hayvanlar uzun ve müş
kül sürek avlarmdan sonra tekrar ya
kalanmışlardır. 

Bir çifçliğe bir yüdırun düşmüş ve 
iki kişinin telef olmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Başvekilin İzmit sporcuları
na hediyesi 

izmit 16 (Telefonla) — Başvekil 
B. Celâl Bayarın İzmit spor klüpleri
ne hediye ettiği iki şarpi gelmiş ve de
nizcilere teslim edilmiştir. 

Tunceli vali muavini ve yeni 
Kütahya valisi 

Kütahya' valiliğinden Tunceli vali 
muavinliğine tayin edilen B. Sedad ile 
yeni Kütahya valisi B. Nazif şehrimi
ze gelmişlerdir. Bu iki zat, yeni vazi
felerine başlamak üzere bugünlerde 

ingiltere millî 
müdafaa istikrazı 

8 0 m i l y o n İngi l iz l iralık | 
i s t ikraz kapat ı ld ı 

Londra 16 (A.A.) — 80 milyon in
giliz liralık millî müdafaa istikrazı^ 
dün saat 9 da tedavüle çıkarılmış. ^^' 
at 15,30 da satışa nihayet verilmişti''' 
Elde edilen malûmata göre, istikra 
piyasada tamamile kapatılmıştır. 

Londra 16 (A.A.) — Esham borsa
sında beyan olunduğuna göre, mi' 
müdafaa istikrazının yeni parçasın 
vâsi mikyasta talip çıkmıştır. İstikra* 
tahvilleri, açılışta ihraç fiatı üzerindi 
beş şiling miktarında bir prim ile *" '̂ 
cil edilecektir. 

î z m i t t e bir ev yand ı 
İzmit 16 (Telefonla) — Bu sab^Ö 

Cedid mahallesinde bir evde çama? 
yıkanırken ocaktan sıçrıyan kıvıici''^ 
yangına sebebiyet venniştir. Ev tam 
men yanmıştır. 

Göçmen nakli 
B u g ü n y e n i d e n m ü z a k e r e y i 

b a ş l a n a c a k 
Romanya ve Yugoslavyadan 

gele
cek göçmenler için müzakerelere ^ ^ 
gün de devam edilecektir. Şimdiye K ̂  
dar yapılan görşümeler hakkında î  
hat vermek üzere Ankarâya g'"^ ^ 
Trabzon saylavı B. Hasan Saka Anl̂ ^̂  
radan dönerek bugünkü içtimada '' 
lunacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan müzakerel 
den iyi jıeticeler elde edilmiştir 

Romanyadan muhacir naklinde 
sadüf edilen müsküâtı bertaraf etme 
için alınması lâzım gelen tedbirler ı* 
bit edilmiştir. 
Ber l ine g i d e c e k heyetim»^:» 

hareket i tehir ed i ld i ^ 
Ankara 16 (Telefonla) — HariciJ 

Vekâleti Umumî Kâtibi B. Nn^^^ 
Menemencioğlunun riyasetinde 
heyetin aym 20 sinde ticaret ^^^'^^,^ 
sı müzakereleri için İstanbul^ 
Berline hareket edeceği yazı^^ıŞ 
B. Numan Menemencioğlunun bUp 
1erde fevkalâde meşgul bulunması ^^ 
layısile seyahat bir müddet teehh uğramıştır. zdel B. Menemencioğlunun önümüz 
hafta içinde İstanbula gelmesi m 

:KJ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Türk ananesinde spor 
seyirciliğinin asaleti 

Bazı Avrupa memleketlerinde stad-
yomlarda taşkınlıklar yapüdığmı bi
lirim. Fakat «batıl makisun aleyh ola-
»naz!» diye eski bir düstur vardur. 
Garbin kötülüklerinin behemehal 
bizde tekrarlanması lâzım gelmez. 
Nitekim «yuhalı», «çüş» lü spor se-
yirciüğini kimse hoş görmüyor; hele 
tekmeleri, yumruklan gençlerimize 
yakıştıran yok! 

~ Falanca memlekette de oluyor! 
• mazeretini kabul edemeyiz... 

Doğrusu ben kendi hesabıma, mev
cut spor neşriyatımn bu haleti ru-
%eyi önliyecek şeküde olduğunu 
iddSa edemiyorum. IVIaalesef, ekseri 
yazılar, bir tarafı tutucu, ötekini bal-
^layıcıdır. Spor muharrirlerinin 
çoğu klüpçülük yapmaktan kendile-
' ü i alamıyorlar. İcab eden telkinde 
•»ulanmıyorlar... 

İmzasmı mahfuz tutan bir kariim, 
bu 

hastahğunıza dair bana uzun 
"»cadıya bü- mektup yazmış. Türk 
ananesinde spor seyirciliğinin asale-
^ şu hikâyesUe naklediyor: 

Bundan birkaç sene evvel, Edirne-
y^ yakın bir zengin köyde, sünnet dü-
9ünü münasebetüe âdet olduğu üzere. 
Pehlivan güreşi tertip edilmişti. 

^davetliydik; gittik. 
^Ortay>ya çıkanlardan iki pehlivan, 

^kikaten mükemmel bir güreş yap-
^^r. Bahusus yeni yetişen bir ka-
^ıhalı pehlivan.'.. Çelik gibi bir vücu
du vardı. Karşısındakini yere vurdu-
ff^ zaman ben ve yanımdaki bir iki 
^^tanbullu bilâihtiyar alkışladık. 

Orada bulunanların he.psi bize ten-
^kâr nazarlarla baktı. İçlerinde, 
"Parlayıcı sözler sarfedenler de bu-
'•v^nduysa da, bazdan: 

— Yabancıdırlar; âdet bilmiyorlar... 
' ^iye onlan susturdu. 

adetin de ne olduğunu yanımıza 
yaklaşan meydancıdan öğrendik. Bu, 
^lusuZ, beyaz sakallı ve mesleğinde 
^^yanı hürmet bir müsabık pehlivan-
öt. 

Nezaketle dedi ki: 
— Evlâdlar! Burası er meydanıdır; 

^ Meydanıdır!.. Bunda yenilen olur, 
y^en de olur... El çırpmak kabadayı-
'ffa yakışmaz... Yenilenin gönlü kırt-
^'•- Sakın bir daha yapmayın!.. 

atandık, yerin dibine geçtik... Son-
^'^dan düğün sahibi yanımıza geldi. 
*'̂ i pehlivanı da getirdi. Biribirimizle 
^^^lâlastırdı. Yani yaptığımız hare-

dolayı bir nevi tarziye verdik... 
^^uda, tarziyenin mülîcesi, terbiyeli-
cesi!) 

^te milletimizin spor centilmenliği, 
^f^ndiliği bu derece yüksektir. Havsa-
^ almıyor: Bu güzel âdetleri bıraka-
^nı ^ yuhalar, tekmeler, İcızıştıncı, 
^neleyici, tahkir edici makaleler yo-
'•^nu tutalım!?.. Bu ne zihniyet!.. 

Sanki bizim manevî kaynağımız bu 
* /̂ Ve necip Türk pınarı değil de ma-

yeşil kavgalarile biribirini kasıp vi 
ka Vuran bizans... 

*** 
•Tamamile ecdad ananesine dön-

^̂ l̂ ! Edime köylerinde olduğu gibi, 
sporcuları alkışlamadan seyretsek!..» 
*̂ *m olmıyacak... 

Bari şunun mütevassıt bir şekli-
*** bulalım: Alkış yine kalsın; fakat 
Spordan tezyif ıshğını tamamile afa-
*|>dayahm... Yuhalanmızı, tekmele-
' ^ z i son defa olarak bizzat yuhalar 
^̂  tekmeler aleyhine kullanarak on-

s ^ k a p ı d ı ş a n edelim... (Vâ - Nû) 

1Bİ.S* çmarpıda 
it ' 

Ecnebi profesörler 
Profesör Nnsen 
Türk tabiiyetine 
geçmek istiyor 
üniversitedeki ecnebi profesörler

den mühim bir kısmının kontratla-
n bitmiştir. Bunlar arasında vazife 
aldıklan tarihtenberi vücudlanndan 
istifade edilen şahsiyetler olduğu gi
bi bazı profseörlerden de istifade edi
lemediği anlaşılmıştır. Maarif Vekâ
let, kendilerinden istifade edilenlerin 
kontratlarını yeniliyecek, diğerle
rinin yerlerine yeni profesörler getir
tecektir. 

Kontratları uzatılacak olan pro
fesörler içinde operatör doktor Nissen 
vardır. Profesörün kontratı bu seneden 
itibaren on yıl uzatılacaktır. 

Diğer taraftan profesör Nissen, 
Türkiyede bulunduğu müddet için
de memleketimize pek iyi duygularla 
bağlandığından Türk vatandaşları me-
yanına girmek üzere tabiiyetini de
ğiştirmek için müracaat etmiştir. 
Fakat teşkilâtı esasiye kanununa gö
re bir ecnebi Türkiyede beş sene müs-
temirren oturduktan sonra Türk ta
biiyetine geçebilir. Profesörün bu 
müddeti dolduiTnası için daha bir 
sene geçmesi lâzımdır. Maarif Vekâ
leti, gelecek sene profesörün bu ar
zusunu yerine getireceğini kendisine 
bildirmiştir. 

Tarih dersi 
Liseler için 3 cildlik bir eser 

hazırlanıyor 
Birkaç senedenberi memleketimi

zin muhtelif yerlerinde yapılan haf
riyat neticesinde umumî tarihin sey
rini değiştirecek bazı yeni esaslar el
de edildiğini ve bu suretle meçhul bir 
takım noktalam tavazzuh ettiğini gö
ren Maarif Vekâleti, mekteplerde oku
tulacak tarih kitaplarının yeni ted-
kiklere uygun bir şekilde yapüması-
na karar vermiştir. 

Bu maksadla toplanan bir komis
yon, liselere mahsus olarak üç cildlik 
bir eser hazırlamıştır. Bu yeni eser, 
liselerde okutulacaktır. Yeni tarih ki
tapları ders senesine kadar basüa-
caktır. Ortamekteplerde okutulacak 
tarih kitapları da liselerde okutula
cak kitapların hülâsasını teşkil ede
cektir. 

Vergi kayıdlarınm iyi tutul
ması bildirildi 

Bina ve erazi vergileri vilâyetler 
idarei hususiyelerine geçtikten sonra 
memleketin birçok yerlerinden Dahi
liye Vekâletine birçok şikâyetler gel
miştir. Bu şikâyetlere göre, bazı şu
beler halkın verdikleri vergileri kayıd 
defterlerine İ3d geçirmediklerinden, 
mükelleflerden tekrat vergi istemek
tedirler. 

Dahiliye Vekâleti bu şikâyetler üze
rine vilâyetlere bir tamim göndermiş, 
vergi kayıdlannm mükemmel bir su
rette tutulmasmı ve halkın şikâyet
lerine meydan verilmemesini alâka
darlara bildirmiştir. 

Haklı şikâyetler 
Gençtürk caddesi bu 

halde bırakılamez! 
C. s. Y. irmasile aşağıki mektu

bu aldık: 
Çehzadebaşınm Kemalpaşa ma-

haüesiTideki Gençtürk caddesi on 
bir sene evvel yangın yeri iken bu
gün birçok apartımanlarla dol
muştur. Buranın parke kaldinm-
lan hâlâ yapümanuştır. Halbuki 
Gençtürk caddesi Aksaray ve di
ğer uzak semtlere gidip gelen ve
saitin kestirme yoludur. 

Yirmi metrelik bu yoldan fazla 
seyrüsefer sebebile tahammiUüfer-
sa derecede toz kalkıyor. Evlerimi
zin en üst katlarına, telli yemek 
dolaplarımıza kadar toz oluyor. 
Bu sıcak yaz günlerinde pencerele
rimizi açamıyoruz; azap içinde 
yaşıyoruz. Geçen yıl birkaç tifo va
kası, bu sene de bir iki şiddetli 
hastalık zuhur etti. 

Hem mahalle halkının selâmeti, 
hem de bu işlek yolun yüze güler 
bir hale gelmesi için, Gençtürk 
caddesinin yapılmasını dileriz. 

Eski musiki 
eserleri toplanıyor 

t k i k o m i s y o n b u i ş i ç i n 
ç a l ı ş a c a k t ı r 

İstanbul konservatuan, eski musi
ki eserlerimizi ziyadan korumak mak-
sadile 16 ncı asırdanberi Türk musi
kisinde kıymeti haiz olan eserleri 
toplamağa karar venniştir. Bu mak
sadla eski tekke şiirleri, mevlûd ayin
leri, n^^t ve aşırlar, halk şiirleri, koş-
malai" ve klâsik musiki eserleri top
lanacaktır. 

Mütehassıslardan mürekkeb iki ko
misyon toplanacaktır. Bu eserler tes-
bit edildikten sonra plâklar üzerine 
almacaktır. Bu plâklar iki bin sene 
bozulmıyacak surettedir. 

Sergi iıazıriığı 
Şimdiye kadar 110 müessese 

sergide yer aldı 
22 Temmuzda açılması kararlaştı-

nlan onımcu ve sonuncu Yerli Mal
lar sergisi hazırlıklarma devam edil
mektedir. Şimdiye kadar 110 kadar 
müessese hazırlanan plâna göre ser
gide paviyon yeri almışlardır. 

Bu sene sergiye çok rağbet vardır. 
Bu sene tehacümün artması, geçen 
sene Galatasaray lisesinde kapalı 
kalan yerlerin de açılmasını icab ettir
mektedir. Bu sene mektebin arka 
bahçesinden de istifade edilecek, 
orda da paviyon yapılacaktır. 

Sanayi biriiği bu rağbeti göz önün
de tutarak sergide geniş mikyasta 
yenilkler yapmağa çahşıyor. 

B e l e d i y e n i n o t o b ü s i ş i i ç i n 
i s t i k r a z ı 

Otobüs işletmek üzere Belediyenin 
yapacağı istikraz esas itibarile temin 
edilmiştir. Vali Atinadan döndükten 
sonra' istikraz mukavelenamesini Im-
zalıyacaktır. 

Tramvay, tünel 
Satın alınma mü
zakeresi teşrini-
evelde başlıgacak 

İstanbul Elektrik şirketinin devir 
ve teslim muaimelesinin bu ay niha
yetine kadar bitmesi için şirkette bü
yük bir feıaliyet görülmektedir. 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya bir
kaç güne kadar şehrimize gelerek de
vir ve teslim muamelesi münasebetüe 
Elektrik idaresinin alacağı yeni vazi
yet etrafında tedkikatta buluna
caktır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza gö
re Tünel ve Tramvay şirketlerinin sa-
tm almma müzakerelerine önümüz
deki birinciteşrin iptidalarında baş-
laiıüacaktır. 

Kaybolan bir çocuk aranıyor 
Fatihte on üçüncü mektep dördün

cü sınıf talebesinden ve Haydarda 
Bıçakçı Alâeddin mahallesinde 4 nu
maralı evde oturan on yaşlarında Ali 
•Riza, on gündenberi tegayyüb etmiş
tir. Ali Riza, mektep tatilinde. Sirke
cide bir kurabiyeci dükkânında' çalış
mağa karar vermiş ve on gün evvel o 
dükkâna gitmek üzere evinden çık
mıştır. Çocuk eve gelmeyince, aUesi 
kurabiyeciden sormuşlar, ondan da 
gelmediği cevabıru almışlardır. 

Bunun üzerine zabıtaya müracaat 
edilmiş olup ikinci şube müdürlüğü 
alâkadar memurları çocuğun ne ol
duğunu araştırmaktadırlar. 

Polis karakolları 
Emniyet direktörlüğü bütün 

karakolları ıslah edecek 
Emniyet direktörlüğü, bütün po

lis karakollarını asri bir şekle ifrağa 
karar vermiştir. Bu karar tatbika
tından olmak üzere evvelâ SUivrika-
pı karakolu yepyeni, bir şeküde inşa 
edilmişti. Dün de, Yeşildirek karako
lunun yeni inşaatı bitmiş ve bina, 
çinilerle tezyin edilmiştir. 

Bundan başka, Kumkapı merkezi
nin bugün bulunduğu bina sahibi; 
bu ay nihayetinde binamn tahliyesi
ne karar almış olduğu cihetle, Kum
kapı merkezi, ay başından itibaren 
Kadirga meydanındaki taş binaya 
nakledilecek, bilâhare de bu bina ye
ni şekle ifrağ olunacaktır. 

Küçükpazarda Kantarcılar komi
serliğinin bulunduğu karakol bina-
smm, üzerine bir kat daha çıkılmak 
suretile yeniden inşası da kararlaş-
mıştır. Ay başından itibaren de bu 
inşaata başlanacaktır. 

Ü r k e n b i r b e y g i r b i r ç o c u ğ u 
a ğ ı r y a r a l a d ı 

Cemal isminde bir seyyar ekmekçi 
beygirile beraber Fmdıklıdan geçmek
te iken beygir ürkmüş, sağa; sola çif
te savurarak koştuğu bir sırada Me-
sud isminde beş yaşında bir çocuğa 
çarparak muhtelif yerlerinden tehli
keli surette yarala:nmasına sebep ol
muştur. 

Mesud Beyoğlu hastanesine kaldı-
rümış olup, beygir sahibi hakkında 
lâzun gelen kanunî takibat yapümak-
ta:dır. 

Tatîı kalbim„ , "Balım!,, 
" Yahu! „ 

Yeryüzünde aile bağlarmın en kuv
vetli olduğu yerlerden biri de mu
hakkak ki Türlüyedir. Bizdeki göze 
çarpacak derecede kuvvetli aile haya
tım dünyanın bir çok yerinde bula
mazsınız. Fakat bizdeki kocaların ve 
kadınların blribirlerine karşı hare
ketleri, dünyanın hiç bir tarafındaki 
kan - koca münasebetine benzemez. 

Amcrikaya gitmek üzere bindiği
miz Transatlantikte bir Amerikalı 
kan kocaya rasladık. İkisi de orta 
yaşh insanlardı. Bir aralık yanımızda 
konuşmağa başladılar. Koca, kana 
nı İngilizce «tath kalbim» diye çağı-
nyordu. 

Kadın da kocasına bir şey söyler
ken ona «bahm!» diye hitab ediyordu. 

Kendi kendime: »Bu ne muhab
bet!» diye düşündüm. Sonra akhma 
geldi. Belki biribirlerile bh* kaç ay ev
vel evlenmişlerdi. Belki de bu onların 
bal ayı seyahati dönüşü idi. 

Sofrada beraber yemek yediğimiı 
için iyice ahbab olmuştuk. 

Günlerce bu atath kalbim» ve «ba
hm!» sözleri devam ediyordu. 

Nihayet bir gün sordum: 
— Kaç senelik evlisiniz? 
Kadm gülümseyerek cevab verdi: 
— Tam 24 senelik kan kocayız!.. 
Sonradan öğrendim ki Amerikada 

bu ingiUzce «tath kalbim» ve o balım» 
tabirleri artık lisana yerleşmiş iU 
kan koca tabiri haline girmiş. Bugün 
Amerikada hemen hemen bütün ka
dınlar kocalannı, kocalar kadınlan 
((tath kalbim» ve «bahm» diye çağın-
yorlar. 

Meksikada da karı kocalar biribİT' 
lerini «gülüm» diye çağınrlar. Bu 
sözleri dinledikçe bizde kan • koca 
arasında kullanılan tabirleri düşünü
yordum. Akhma yalnız bir söz geldi: 
«Yahu!»... Bu da alaturka aUeler ara-
smda kullamlan bir tabirdir. «Tatlı 
kalbim», «balım», «gülüm» nerede? 
«Yahu» nerede? Amerikada bizim an
ladığımız mânada koca ve zevce pek 
azdır. Kocalann çoğu «âşık», zevce
lerin ekserisi «sevgili» dir. Yeni dün
yada yirmi beş, otuz senelik bir koca
yı âşıktan, ayni eskilikte bir zevceyi 
sevgiliden farkedemezsiniz. 

Otuz senelik koca öğle yemeğini 
yedikten sonra çiçekçi dükkânına gi
rer, kartvizitini çıkarır ve karısına 
kartüe beraber kocaman bir çiçek bu
keti gönderir. Amerika ki son zaman
larda aUe bağlamım en zayıfladığı, 
boşanma vakalanmn en ziyade çoğal
dığı bir yer olarak tanılmıştır. Halbu
ki bizde 5 - 1 0 senelik bir çok kan ko
calara bakınız, âdeta sanld yanm 
asırdanberi biribirilerile yaşıyorlarmış 
gibi aralannda son derece sakin bir 
hayat başlamıştır. 

Bugün İstanbulda bir bahçeye otu
runuz. Çiftlerden hangisinin sevgili, 
hangisinin kan koca olduğunu der
hal anlıyabilirsiniz. Çünkü kan- ko
calar bir masaya otururlar. Gayet ax 
konuşurlar, gayet az gülerler. Biri-
birlerine sokulduktan pek nadirdir. 
Halbuki yeni dünyada bir eğlence ye
rinde kan - kocalarla, âşık çiftleri 
tefrik etmenize imkân yoktur. 

Bizdeki kan - koca münasebetüe 
onlann blribirlerine karşı gösterdik
leri muamele arasındaki fark herhal
de düşünülecek ve üzerinde durula
cak bir meseledir. 

Saym kocalar ve sayın zevceler... 
Kulaklarınız çtnlasm... 

Hikmet Feridun Es 

Bay Amca boyacıda!.. 

^~^ Doktorlar boyalann mânası var 
yorlar ya bay Amca, vallahi çok 

ru... 

... Kırmızı sahiden de insalu korku
tur, bir tuhaf yapar!... 

... Mavi dinlendirir, yeşil rahatlıK 
veriri... 

., San da ümitsizliğe düşürür!.„ B. A. — Bilâkis, san en ümit veren 
renktir!... 

•*-Sahi mi?... 
B. A. — Sahi ya, altınm rengin* 

baksana!... 
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Otobüs davası 

Müddeiumumi A. Emin 
Yalmanım beraetînî istedi 
Yalnız B. Sabur Sami hakkındaki bir kısım 

neşriyatı âdiyen hakareti tazammun etti
ğinden bundan dolayı mahkûmiyetini ve 

cezasının tecilini talebetti 
Müddeiumumi Avni Bay er ye Recai Nüzhet 

hakkında ceza kanununun 480 ve 65 İnci 
maddelerine göre ceza kesilmesini İstiyor 
otobüs münakaşasından çıkan dava

lara dün asliye birinci ceza mahkeme
linde devam edilmiştir. Bu celsede 
müddeiumumî muavini B. Hakkı Şük
rü iddianamesini okumuştur. 

B. Hakkı Şükrü iddianamesinde da
vayı iki safhaya ayırarak birinci saf
hada otobüs ruhsatiyesi yolsuzlukları 
etrafında Ahmed Emin Yalmanın yap
tığı neşriyatı ve dişçi Avni Bayerin, 
Ahmed Emin Yalmana otobüs ruhsati
yesi aldırmak üzere bin lira verdiği 
İddiasile protesto çekmesini; ikinci 
safhada da B. Sabur Sami hakkında 
Tan gazetesinin neşriyatını ve açılan 
davalan izah etmiştir. 

Müddeiumumî birinci safhajn izah 
ederken Avni Bayerin çektiği protesto
yu mevzuubahsederek buna karşı Ah
med Emin Yalman tarafından yazılan 
yazıları ve açılan karşılıklı davalan ele 
almış ve ezcümle demiştir ki: 

«— Recai Nüzhet Babana ve Avni 
Bayere muhtelif yazılarla hakareti mu-
tazammm iddianameler bir kasd cür-
toıünün efali icraiyesinden olarak ka
nunun bir maddesinin defaatle ihlâli 
mahiyetinde kabul edilmektedir. 24-11-
937 tarihli Tan gazetesinde çıkan ya
zılardan dolayı İstanbul vali ve beledi
ye reisi Muhiddin Üstündağı Tan ga
zetesi muharrirlerinden Reşada, bele
diye fen heyeti binası önünde otomo
bile bindikten sonra: «Ahmed Emine 
söyle, o makaleyi yazmak için kaç pa
ra aldı?» cümlesinin Ahmed Emine 
söylenmesi üzerine Ahmed Eminin va
li ve belediye reisine hitaben yazdığı 
yazıyı müteakip suçlu Avni Bayerin 
İstanbul altıncı noterliği vasıtasile Ah
med Emine tebliğ ettirdiği ihtarname
de otobüs ruhsatiyesi almak üzere bin 
lira verdiği ve Tan gazetesinde gör
düğü bu yazı üzerine: «Bu cevabı ben 
vereyim. Yalnız bin lira!» demek su-
retile kasdini izah etmiş ve hukukî ve 
cezaî takibat yapacağfını da bildirmiş 
ve vilâyete gönderilen protesto sureti 
muktezasınm ifası talebile memuriye
timize tebliğ edilmiştir. 

Bu hâdise etrafında Ahmed Emin 
Yalmanın suçlu sıfatile müddeiumu
mîlikte ifadesi alınmış ve açtığı müte
kabil davalar üzerine yapılan hazırlık 
tahkikatı ve şahidlerin ifadeleri hâdi
senin baştan başa musanna olduğunu 
ve bu suretle Ahmed Emin Yalmanın 
haysiyet ve şerefine, vali ve belediye 
reisi Muhiddin Üstündağm bir vehçi 
alâka ve malûmatı haricinde bu iş ne
ticesinin tevlid edebileceği zan ve tah
min olunan sempati ile herhangi bir 
teneffü gayesine uygun hareketler baş
lamıştır.» 

B. Hakkı Şükrü burada Avni Baye
rin Ahmed Emin Yalmana bin lira 
verdiği iddiasını ileri sürerken Recai 
Nüzhet Babanla beraber bu işe bir ha
kikat kisvesi verebilmek için el birliği-
le sarfettikleri gayretin ve Recai Nüz
het Babanın daha evvel böyle bir iddia
yı ortaya attırmak üzere baş vurdu
ğu kimseler tarafından teklifinin red
dedildiğinin yapılan tahkikat ve dinle
nen şahidlerin ifadelerile sabit olduğu
nu, diğer taraftan Avni Bayerin Ah
med Emin Yalmana bin lira verdiği id
diasını isbat için çarelere baş vurur
ken mütenaltız ifadelerile büyük bir 
hataya düştüğünü ve kendi kendini 
tekzip ettiğini izah etmiş ve demiştir 
ki: 

«— Hâdisattan istifade etmek kay-
gularına müstenid bu hareket karşı
sında Ahmed Emin Yalmanın, Avni 
Bayer ve Recai Nüzhet Babana karşı 
hakaret kasdmı ihtiva ettiği iddia olu
nan yazılann, tammadan ve tanmma-
dan kendisine vaki bu hakaretin defi 
maksadile ve hakikatin tezahüuü ba
kımından yazılmış olduğu anlaşılmış

tır. Bu itibarle Türk ceza kanununun 
48 inci maddesinin tatbikinde bu hâ
dise en tipik bir misal teşkil edecek 
hususiyetleri ihtiva etmektedir. Bura
da karşılıklı hakaretin sukutuna karar 
verilebileceği yazılı olduğu gibi, yalnız 
bir tarafın cezasının Iskatına da karar 
verileceği tasrih edilmektedir. Eğer hâ
disede Avni Bayer ve Recai Nüzhet Ba-
bamn evvelce yazılan yazılarla alâka
lan tesbit edilse, istihdaf ettiği mu
kabil ve yekdiğerini tanıyarak ve bir 
esasa müstenid vaziyetlerde iki taraf 
cezasının Iskatına karar verilebileceği 
hususu düşünülebileceği gibi böyle hâ
dise bir veçhi alâka ve iğbirarı nefsî-
den değil yalnız bir menfaati şahsiye-
den doğan vaki hakaretten dolayı Re
cai Nüzhet Baban ve Avni Bayer hak-
lannda, hareketlerine uyan Türk ce
za kanununun 480 ve 65 inci madde
lerine göre ceza kesilmesini ve A. Emin 
Yalmanın mezkûr fiiline uyan Türk ce
za kanununun 480 inci maddesine u-
yan hareketten dolayı yukanda serd-
edilen zarurî sebepler, al tında mezkûr 
cezanın iskatma karar verilmesini ada
letin tecellisi namına istiyorum. 

B. Hakkı Şükrü bundan sonra Ah
med Emin Yalmamn, B. Sabur Samiye 
hakaret mahiyetinde olduğu iddia edi
len makalelerini ele alarak demiştir 
ki: 

«— Bu yazılann birer tahkik mev
zuu teşkil etmesi bunda bir hakaret 
kasdinln mevcudiyeti kanaatini bize 
vermemiş ve bu, açık bir ihbar mahi
yetinde görülmüştür. Türk ceza kanu-
nunım 480 inci maddesinin tatbiki bu
rada kasdi hakaret olan manevî vmsu-
run tahakkukuna bağlıdır. Mevcud 
meselede bu unsur tahakkuk etmemiş 
ve suç, bu itibarle tekemmül etme-
mşitir. Bu üç noktaya matuf olarak 
vaki yazılardan dolayı yukarıki sebep
lere binaen Ahmed Emin Yalmanın 
beraetine karar verilmesini isterim. 

Ancak; 17-12-937 tarihli Tan gaze
tesinde görülen resim ve: «Maskesi 
düşmlyen kimdir?» ve buna mütefer-
ri diğer yazılar, Avni Bayer ve Recai 
Nüzhet Babanla alâkası tesbit edllemi-
yen Sabur Samiye âdiyen hakareti ta
zammun ettiği gibi, 20-12-937 tarihli 
Tan gazetesinde «Sabur Samiye ald es
ki bir hatıra» başlıklı yazının, hâdise
lerle alâkası görülememiş, dava mev-
zuvmu teşkil eden neşriyat kül halin
de nazara alındığı takdirde âmme 
menfaati namına gösterilen hassasiyet 
neticesinde, suç teşkil eden işbu yazı 
htıkkmda Türk ceza kanununun 59 un
cu maddesi göz önünde tutularak Ah
med Emin Yalmanın yukarıda yazılı 
sebeplere binaen hareketine uyan Türk 
ceza kanımunun 482 inci maddesinin 
tatbikini ve neşir vasıtasile ika edil
miş olmasına binaen son fıkrası ve bir 
kasdi cürmînin efali icraiyesinden ola
rak bu maddenin defaatle ihlâl edilme
si sebebile 80 inci maddeye göre ce
zasının arttırılmasını ve, geçmişteki 
haille ahlâkî temayüllerine ve suçlu
nun sabık mahkûmiyeti olmamasına 
göre 89 uncu maddenin tatbikine yer 
verilerek cezasının teciline karar veril
mesini gene adaletin tecellisi namına 
İsterim. 

İddianame okunduktan sonra iki ta
raf vekilleri müdafaalarını hazırlamak 
üzere mühlet istemişler ve muhake
me 22 hazirana bırakılmıştır. 

C E M A L S A H İ R O P E R E T İ 
Cumartesi Şehremini 
İnşirah bahçesinde 
Marinellâ, pazar Ye-

^ • " V İ şiiköy İstasyon bah-
çesinde Küçü daktilo 
pazartesi Beşiktaş Su-

adparkta Marinellâ 
Petc yakmda: Aşk Resmi geçidi. 

Vali ve Belediye 
reisi gidiyor 

A t i n a ve Se lân iğ i z iyare t ten 
sonra d ö n e c e k 

Vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağ, refakatinde vilâyet umu
mî meclisi birinci reis vekili B. Necip 
Serdengeçti, Daimî encümen âzasın
dan B. Selâmi Sedes, Belediye İkti-
sad müdürü B. Asım Süreyya bulun
duğu halde bugün Adriyatlka kum
panyasının Fioskaro vapurile Pireye 
müteveccihen şehrimizden hareket 
edecektir. 

B. Muhiddin Üstündağ ile arkadaş-
lan Atina ve Selâniği ziyaret ettikten 
sonra şehrimize geleceklerdir. Yalnız 
heyet âzasından Belediye îktlsad mü
dürü B. Asım Süreyya, Yunanlstan-
dan sonra Belgrad ve Bükreşe gidecek 
ve bazı tedkikatta bulunduktan son
ra şehrimize gelecektir. 

Kuyu kazarken 
Bir amele toprak altında 

kaldı, güç kurtarıldı 
Beyoğlunda Bostanbaşında Anco-

pulo apartımanı ai'kasında dün bir 
kuyu kazılmakta iken çalışan amele
den Osef isminde biri, ânî bir toprak 
çöküntüsü altmda kalmıştır. 

Osef toprak yığını arasında kaybol
duğu cihetle İtfaiye haberdar edile
rek tahlisiye grupu getirilmiş, ve ka
zazede amele yarı ölü bir halde çıka-
nlarak Beyoğlu hastanesine yatırıl
mıştır. 

Maktul B. Haydar Katil Receb 

İzmirde Receb isminde bir tütün 
ustasının eksper B. Haydarı tabanca 
ile öldürdüğünü yazmıştık. Katil ya
kalanmıştır. Maktul 38 yaşında, 4 
çocuk babası idi. Katil de evli ve bir 
çocuk babasıdır. Cinayete sebeb, ev
velce de yazdığımız gibi katilin, tem
bihlere rağmen Coya isminde bir işçi 
kıza şarkı söyletmesidir. 

Bir çocuk p e n c e r e d e n düşe
rek y a r a l a n d ı 

Küçükpazarda oturan Turgud is
minde üç yaşmda bir çocuk üç metre 
yüksekliğindeki pencereden düşerek 
yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Eski zaman lar 

195 LİRA 
HERKESE UYGUN 

NATTANIN 
Ucuz Seyahati 

23 Temmuzdan 24 Ağustosa kadar 
Otel, Yemek, Tren, Vapur, Pasaport, 

bütün vizeler, eşya nakilleri dahil 
(Pasaportu olanlardan pasaport 

masrafları indirilir.) 
Gidiş Köstenceden 

Dönüş Brindiziden 
ÜÇER GÜN 

Budapeşte, Berlin, Viyana, Roma 
İKİŞER GÜN 

Prağr, Münih, Venedik, Milano, Napoli 
BİRER GÜN 

Bükreş, Laipzig, Dresten, Nurenberff, 
Triyeste, Atina 

MÜRACAAT 

NA TTA 
Galatasaray. Tel. 44914 

Ö L Ü M 
Samsun Eşrafmdan Merhum 

A L D I K A Ç T I Z A D E 
Rüştü Haremi Zülfiye Aldıkaçtı Dün 

Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Cenazesi 
bugünkü Cuma günü saat 11,30 da İstan
bul Belediyesi civannda Binbirdirekte 
Askerlik Şubesi karşısmdaki 1 No. lu evin
den kaldırılarak namazı Eyüpsultan camii 
şerifinde kümdıktan sonra mahalli mez
kûrdaki aile kabristanına defnedilecektir. 
Mevlâ rahmet cyllye. 

Papas salvator meselesi 
Komitecilerin ve İngllterede ve gar-

bî Avrupamn sair bazı taraflarmda-
ki müfsldlerln ve mutaassıp protestan 
ve biraz da katolik papazlarının tah-
rlkâtlle Anadolunun muhtelif taraf
larındaki gafil Ermenilerden bir ta
kımının silâha sarılarak ve humbara-
1ar atarak hükümet dairelerine ve îıem 
serileri olan müslümanlara taarruz
da bulunmaları ve isyana ve istiklâl 
davasına kalkışmaları üzerine Anado-
luda mukateleler olduğu sıralarda bu 
tahrikâta alet olanların başlıcaların-
dan biri Maraştaki bir manastırın pa
pazlarından İtalyalı Per Salvator imiş. 
Lâkin bir gün foyası meydana çık
mış, yakayı ele vermiş, tutulmuş, hap
se atılmış. Kendisi İtalya tebaasından 
olmakla beraber mensub olduğu ma
nastır, bir ecnebi katolik cemaatine 
ald olması dolayısile eski muahedele
rimiz kapitülâsyonlar hükmünce 
Fransanın himayesi altında bulundu
ğundan Per Salvatorun muhakemesi 
icra olunmak ve suçsuzluğu ispat 
olunmak üzere vilâyet merkezine gön
derilmesini Fransa sefareti Babıâli-
den istemişti. 

Fakat Per Salvator müfsidlerln az
gınlarından korku bilmez, saldırıcı 
hasılı zaptı güç bir şahısmış. Onun 
için şevkine memur olan bir miralaya 
giderken kaçılmaması hakkında katî 
emir verilmiş ve kaçırılacak olursa 
kendisinin mesul tutulup cezaya çar-
pılacaği tebliğ kılınmış. Halbuki bu 
sıkı takayyüdlere ve emirelere rağmen 
Per Salvatorun karanlıkta kaçmağa 
tesaddi edince kendisini korkutmak 
üzere havaya doğru atılan rovelver 
kurşunlarından korkmıyarak kaçtığı
nı ve taklb ettikleri halde İzini bula-
madıklanm miralay bey Maraşa av
det ederek söylemiş. Sefaretin ısrarı 
üzerine icra edilen araştırmalardan 
da semere hasıl olmayınca komiteci
lerin Fransada hamileri olan cemi
yetler bu işi büyüterek ve Fransada 
olvakit iktidar mevkiinde olan hükü
metin muhalifi bulunan zümerleri de 
kendilerine uydurarak vükelâyı Tür-
kiyede Fransaya tâbi olanları himaye
de kusur etmekle itham edip parlâ
mentoda ve mitinglerde aleyhlerinde 
şiddetli nutuklar söylediler; gazeteler 
ile pek şiddetli makaleler neşrettiler 
ve Per Salvatoru Türkiye hükümeti
nin kırda ve tenha bir tarafta öldürt
tüğünü ve kaçışının aslı olmadığım 
iddia eylediler. Sefaret Babıâlinin bu 
isnadatı reddlçin söylediği sözlere ku
lak asmıyordu; ve kendi vasıtalarlle 
hususî tahkikat yaptıktan sonra id
dialarını İspat edeceklerini ve bizim 
tarafımızdan tayin olunacak memur
lara da tasdik ettireceklerini söyle
mişlerdi. 

Babıâli bu teklifi reddedemeylp Fran
sa konsoloslle tercümanına ve onlar 
tarafından bu işte kullanılan adam
lara kumandan Ethem paşa ile bir 
kaç memuru terfik ederek tahkikata 
çıkarmıştı. 

Bu heyeti teşkil edenler Maraştan 
kalkıp epeyce bir yol gittikten sonra 
konsolosun tercümanı kafileyi dur
durmuş ve şosenin yan tarafının bir 
hayli gerisinde sapa bir noktaya gö
türerek elile bir çalılığın yan tarağını 
kazıp ((İşte bakınız Per Salvatorun 
ayakları!» demiş ve ondan sonra çalı
lığın diğer tarafları da tamamile kazı
lınca Per Salvatorun cesedi boynun
daki haç ile beraber meydana çıkmış. 

Per Salvatorun cesedi bu veçhile 
bulvmup ortaya çıkınca komitecilerin 
hamileri olan cemiyetler, mebuslar, 
muharrirler gazeteciler büsbütün ku-
durdular. Vükelâyı dehşetli surette 
muaheze ediyorlardı. Hükümetin ta
raftarı olan mebusları da yavaş ya
vaş kendilerine uydurarak vükelâyı 
düşürmek üzere idiler. Hasılı mesele 
büyüdü. Hariciye nazırı Pariste beni 
ve Fransa elçisi Kambon da İstanbul-
da Babıâliyi ve sarayı sıkıştırıp mira
layın ve suçlu jandarmaların divanı-
harbe verilerek kurşuna dizilmelerini 
ve şiddetle cezalandırılmalarını isti
yorlardı. 

Padişah ise bu cinayetin Per Salva
torun kaçtıktan sonra dolaştığı yer
lerde hem Ermenilerden ve hem Kürd-
lerden eşkiyahk eden kaçak mücrim
ler bulunduğundan onlar tarafından 
İcra edilmiş olması lâzım geleceğinin 
iddia edilmesi ve bu suretle bize atfo-
lunan mesuliyet ve kabahatlerin red-

dolunması hakkında katî emirler ve
riyordu. Bu İddia İle beraber katil fii* 
linin bizim jandarmalar tarafından 
icra olunduğuna hüküm için hiç bir 
delil ve emare olmadığını söyledik ve 
binaenaleyh yalnız şek ve şüphe üze
rine öyle istenildiği gibi ağır cezalar 
tertlb edilemlyeceği nazariyesini orta
ya attık ve bir çok münakaşalardan 
sonra nihayet miralayın Arabistanın 
hücra bir köşesine nefyi ve jandarma
ların da vazifelerini lâyıkile ifa et
memelerinden dolayı cezalandınlma-
ları şartile davayı güç hal ile kapattıfc 

Gülünç bir Jurnal 
Bir gün mabeyin başkâtibinden al

dığım şifreli bir telgraf namede: «Pa* 
riste Madlen meydanında Ermeni 
komitesinin malı olan üç katlı büyült 
bir binanın salonunda komitenin er
kek ve kadın en İleri gelenlerinin top
lanıp Portakalyan namında biri tara
fından komitenin canlyane maksadla-
rına müteallik uzun bir nutuk söy

lendikten sonra Hay Kaşin, Mirayan ve 
Siranuş Kasbaıyan ve Ohanik Muşya^ 
namında üç kıza padişaha el humba-
rasile suikasd icra etmek üzere yemin 
ettirildiği ve humbara istimali öğretil
diği ve bunların fedai yazıldıkları vC 
muhtelif pasaportlarla ve sahte isim
lerle İstanbula girmeleri mukarrer ol
duğu ve İran şehbenderinin Ermeni 
olup komiteye her türlü muavenette 
bulunduğu haber veriliyor, serian tah
kikat icrasile neticesinin bildirilmesi 
ve kızların fotografilerinln elde edile
rek hemen gönderilmesi padlşahu^" 
iradesi iktizasındandır» deniliyordu. 

Bu emir üzerine İcra ettiğim resmi 
ve gayrlresmî tahkikattan anlaşılan 
neticeye nazaran saraya şu cevabi 
gönderdim: ((Madlen meydanındaki 
meşhur büyük kilisenin karşısında 
ve her iki tarafında binalar ve dük
kânlar var ise de hiç biri Ermenilerin 
ve komitelerinin tasarrufu altında ol
mayıp bu akaretlerde Ermeni klracl 
bile yoktur. Yalnız Ermeni malıdır 
denilen üç katlı ve 33 numaralı büyüK 
binaya vakıa gece gündüz her millet
ten bir çok erkek ve kadın girmekte 
ve az çok vakit oturduktan ve bazı
ları da salonların birinde veya bir ka
çında toplandıktan sonra çıkıp git' 
mektelerdlr. Bu muazzam bina erkek
lerin kadınlarla birlikte eğlenmeleri
ne mahsus mahud misafirhanelerden 
biridir. Buraya erkek ve kadın Erme
nilerden gelenler olsa bile onlar da 
fesad için veya suikasd tertibatı Û  
meşgul olmayıp eğlenmek emelile ge
lenlerdir. Böyle mütemadiyen glrlÜP 
çıkılan, fuhşiyata mahsus bir yerde 
fesad ve suikasd tertiblerl yapılması» 
bomba kullanmak dersleri verilmesi 
muhtemel ve hat tâ kabil bile değü' 
dir. 

Fahrî İran kârpervazına gelince O 
da Ermeni ve hat tâ İranlı bile oim^' 
yıp aslen Macar yahudilerinden kendi 
halinde yaşar bir kimsedir. İstanbul' 
da Bahçekapısı tarafındaki meşbni^ 
Ömer efendi mağazalarının sahibie* 
rinden biridir. Polisteki ecnebi nu us 
kayıdlarına nazaran aldığım telgr^^' 
namede zlkrolunan isimlerde Parlst 
Ermeni kızı ve kadını kaydı yoktur-
Bu maddeye dair olan esassız jurna-
Im Ermenilerden veya sair muhalu' 
lerden bazılarının bizi boş yere vesve-
selendirip maskaraya almakla dost
larına karşı hüner ve marifet göstenP 
iftihar etmek garezile takdim ediimi? 
olmasını kavlyyen muhtemel adde ' 
mekteyim. Portakalyan namında b 
Ermenlnin kaydına da tesadüf olun
mamıştır» dedim. 

Salih Münir Çor»»* 
Mütekald büyük eiP 

A c e l e sat ı l ık 4 ev ankaz* 
Ayaspaşa cihetinde dört aded 

ahşap evin ankazı satılacaktır-
Evleri görmek ve fiat vermek 
İsteyenlerin Gümüşsuyunda İzzet-
paşa sokağında Ekselsior apartı
manı kapıcısına müracaat. 

Yaz temsilleri. 18 ̂  
martesi: Anadolubls^ ^ 
19: Pazar: BeylerlJ^^^ 
20: Pazartesi: NarlıkaP^ 
21: Sah: Azak. 22: C^ 

samba: Beşiktaş A' 

gizini 
Stün 
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Bın^DDtere 
Kanı a d a y a 
Amerika, elindeki altınları sahilde-

^ şehirlerde muhafaza etmeği ihtiya
ta muvafık bulmadığından bunlan 
memleketin dahilindeki Kentucky 
hükümeti dahilindeki Knoks kale-
^ûe yaptırmış olduğu yeraltındaki 
depolara nakletmişti. 

Şimdi de İngiltere elindeki al-
tmlarm Britanya adalanndai mu-
hafazasmı tehlikeli bulduğundan 
Dûnları tedricen Atlas Okyanusunun 
Öteki tarafındaki Kanada döminyo-
ıiüna nakletmektedir. 

11 Haziranda yirmi beş milyon do
larlık altm Kanadanm merkezi Otta-

aıDtDinıDanınifl 
DiaıkDedlİYor 

vaya' nakledilmiştir. 
Bu altmlar mezkûr şehirdeki Ka

nada bankasının kasalarmda muha
faza edilecektir. 

Evvelce Londradan gönderilen al
tınlarla birlikte mezkûr bankanın 
kasalannda 20,000,000 İngiliz liralık 
altm toplanmıştır. Bunların cüm
lesi sterlini tevzin için İngiliz hazine
sinin tahsis etmiş olduğu 300 milyon 
İngiliz lirahk sermayeye aid bulunu
yor. İngiltere bir Avrupa harbinde 
altınsız kalmamak için Okyanus aşın 
emin yerlerde külliyetli mikdarda al-
tin bulundurmağı muvafık bulmuştur. 

Garsonların en büyüğü 
Beninden ijildiriliyor: 
Gazino ve birahanelerde çalışan 

Sarsonlarm en büyüğü son günlerde 
^blenee şehrindeki bir müessese ta
rafından angaje edilmiştir. Adı: Louis 
Schultendir. İki metre yirmi santim 
"oyundadır 58 numara ayakkabı gi
yer ve bir avucunda dört bira icadehi 
tutabilir. Bu adam garsonlukta çok 
ustadu". Onun çalıştığı gazinolarda 

hiç bir müşteri, hiç bir şeyden şikâyet 
etmez. 

Hususî vaziyetine gelince: 
19 senedir evlidir. Kansı ancak 

kalçasına yetişebilmektedir. Böyle 
olmasma rağmen tatil günlerinde 
kan koca daima birlikte gezmeye gi
derler. Kendilerini dikkatle süzen 
meraklılarla alâkadar olmadan neşe
li, neşeli konuşarak gezerler, eğlenirler. 

R a d y o l u o t o m o b i l l e r 
Radyolu otomobiller günden güne 

Çoğalmaktadır. Bunlara en fazla 
^lûerikada tesadüf edilmektedir. Son 
?^nlerde yapılan istatistiklere göre 
^erikada bulunan otomobillerin 
yüede altmışının radyolu oldukları 
êsbit edilmiştir. 

M e ç h u l a m e l e â b i d e s i 
Budapeşte belediyesi son günlerde 

verdiği bir karara göre yeni bir âbi
de yaptıracaktır. Bu âbide, meçhul 
amele âbidesi olacaktır. Şimdiye ka
dar bu tarzda ve bu isimle bir âbide 
hiç bir memlekette yapılmamıştır. 

Âbidenin yeri henüz tesbit edilmiş 
değildir. 

Küçük prensesin kuşları 
^ngiiterenin müstakbel kraliçesi kil-

^^ prenses Elizaiışt kuşları çok se-
^^- Amerikadan getirtilmiş bir takım 
'^^ük kuşları vardır ki, bunlar da pa-
^ a n gribi konuşmaktadırlar. Küçük 
^«nses hergün muayyen saatte kuş
anın yanlarına gider ve onlara ko

nulmak öğretir. 
Prensesin bir merakı da kuşlarının 

neler öğrendiklerini tesbit etmektir. 
Kuşlarının yanma giderken defterini 
kalemini de beraber alır ve kuşlar hak
kında o gün yaptığı müşahedeleri te
ker teker bu deftere kaydeder. 

Akay yaz tarifesini 
tatbik etmeğe başlıyor 
Bu sene ilk defa olarak vapurla 

mehtap gezintileri tertip edilecek 
Akay işletmesi her sene temmuzda 
t̂bik ettiği yaz tarifesini bu sene sı-

'̂ ^kların erken başlaması ve halkm da 
^usu üzerine 22 hazirandan itiba-
^̂ •1 tatbike karar vermiştir. Vapurla-
^^ havuzlanmaları 22 hazirana ka-
^ bitiıiiecektir. 

sene göç te erken başladığı için 
^̂ hassa Ada vapurlan çok kalabahk 

•^^aktadır. Bu ciheti ehemmiyetle 
°̂2 önünde tutan Akay işletmesi 20 

^aziran pazartesi gününden itibaren 
'̂"^kt postalanna başlıyacaktır. Dl-
'̂ t postalar ikiye aynlmıştır. Bir va-

^̂ f saat tatn 18 de Köprüden kalka-
% ve Heybeli, Büyükadaya uğradık-
,̂ an 
On sonra Yalovaya gidecektir. Saat 
j5 Sekizi beş geçe ikinci bir vapur 
^^prüden hateketle hiçbir yere uğrar 
tir an doğruca Büyükadaya gidecek-

köprüden saat 18 de hareket ede-
^ Yalovaya kadar giden vapur ge-
^ oratia geçirecek, ertesi sabah 
^%ükadaya gelecektir. Bu vapur sa-

tam 8 de Büyükadadan hareket 
p^ '̂̂ k hiçbir yere uğramadaiı doğru-

Köprüye gelecektir. 
^ipi§, çıkış tanzim edildi 

, Yüklerin yolcular arasmda çıkarak 
^ k ı rahatsız etmemesi için Köprü-
û î Adalat iskelesinde yapüan tadi-
j ' bitirilmiş ve uzatüan parmaklık-
, ^üı boyanmasına başlanmıştır. İs-
, »ede yapılan tadilât halkın vapur-
t ^ girişini ve iskelelere çıkışını da 
^^^inı etmektedir. Parmaklıkların 
l^''^ması ve yolcularm bulunacalc-
V ^ Sahanın genişletilmesi de izdihsr 

^ ^sıxû olmaktadır, 
M e h t a p g e z i n t i l e r i 

ĵ Akay işletmesi, halkın Adalara rağ-
' "^i göz önünde tutarak bu sene 
. ^efa olarak vapurla mehtap gezin-

tap gezintileri 14 temmuzdan 1 7tem-
muza;, 12 ağustostan 15 ağustosa ve 
9 eylûden 11 eylüle kadar olmak üze
re her ay üçer gece sıra ile devam ede
cektir. 

Mehtap gezintileri gündüzden Bü
yükadaya ve Heybeliye gelen, vapuru 
kaçıran veya' geç vakte kadar Adalar
da kalmak istiyenlerin îstanbula ve 
yahut Anadolu yakasma geçmelerini 
temin edecek şekilde hazırlanmıştır. 

Büyükadadan saat 21,50 ve 24 t« 
birer vapur kalkacak. Heybeliye uğ
radıktan sonra Bostancıya gidip tek
rar Büyükadaya dönecektir. Bostan
cıdan bir tramvay arzu edenleri İs-
taîıbula dönmek üzere Kadıköyden 
kalkacak olan 1,20 vapuruna yetişti
recektir. 

Şaşılacak şey; 
o D o L dismacUDU 
^lümtcyifleri bemen. 
ve ODİar böylelikle 

İKİIaMutUnn h e r 
- ^ İ r ö j e -çarpıVo'^ 
b « | k a l a r ı n a karfı 

bir Gttüalük, bir muvaFfakiyeT^elde 
etmi}oluyorlar ODOL difleriinci 
gioi pariakla(tırıyor, förüoûf-
lerini sfüzellejtiriyor ve di 
$io minesini de hic böl
müyor. Hem de af'iıa 
pek boj bir ferahlık 
veriyor ; Dijlerioi-
tin f ü z e l l i ^ i a i 
hiatediyorıuBuı 
ve hakikaten 
de g ü i d 
dirler. ^^ ^^ ^ . 

"^Oıht Hk ««atrlf 
bllt Inıtnt 

titflik bir u«k 
• f r t ^ I 
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Her hayvan kendisinin 
doktorudur, hayvanlar kendi 

kendilerini tedavi ederler 
Hastalandığı

mız zaman ya bur 
doktora müra
caat ederiz, ya-
hud gidip, hasta
neye yatanz. Ya 
hayvanlar ne yar 
parlar? Onlar ya-
pacaklan şeyi pek 
âlâ biliyorlar ve 
öyle çarelere baş vuruyorlar ki bun
lar bugün bizim tatbik ettiğimiz en 
son ve en yeni tıbbî usullere uygun 
bulunuyor. 

Bahar geldiği zaman inekler, atlar 
ve koyunlar çayıra çıkarlar. Bütün 
kış yedikleri kuru ot ve saman artık 
iştihalai-ı tahrik etmez. Çünkü hay
vanlar bilirler ki yeşil otta bol mik
darda vitamin vardır ve bu vitamin 
onları bütün hastalıklara karşı korur 
ve bir takım bulaşıcı haStalıklarm 
önünü alır. 

Hayvanlann insanlardan daha 
doğru bir tarzda yaşadıklannı geçen
lerde İngiliz ilim adainlarmdan dok
tor Dison isbat etmiştir. Hindistanın 
Madras şehrinde yaşıyan bu doktor 
orada bir hastanede bir göz hastalığı 
hakkında tedkikat yapmalcla meşgul 
oluyordu. Yerlilerin bir çoğu bu has
talığa tutulmuştu ve yai'dım için has
taneye müracaat ediyorlardı. Fakat 
alman bir çok* tıbbî tedbirlere ve mü
racaat edüen usullere rağmen hasta-
lığm önü almamıyordu. 

Bu aralık doktor Dison şehir civa-
rmdaki ormanlarda yaşıyaiı maymun-
lann bu göz hastalığma hiç tutulma-
dıklarmm farkma vardı. Doktor bu
nun sebebini aı-aştu:dı. Maymunlar 
daima bol vitaminU taze meyva ye
dikleri halde yerlilerin esas gıdalan 
pirinçten ibaret olduğunu tesbit et
ti. Bu pirinç asırlardanberi pirinçten 
başka' birşey ekilmiyen pirinç tarla-
lannda yetişiyordu. Bu suretle topra-
ğm hayat kuvveti tükenmişti. Pirinç
ler muayene edildiği zaman onların 
katiyyen vitamin ihtiva etmediği an-
laşüdı. 

Bunun üzerine göz hastalatma bol 
vitaminli gıdalar verildi. Biraz sonra 
hastaların vaziyeti düzelmece başla
dı. Bu işte dikkate şayan olalı cihet 
maymunlann yerliler tarafmdan ye-
nüen pirinci ağızlarına" almamalan-
dır. Doktor Dison daima pek iştihalı 

Yapılan tedkikler hayvanlann hastalıktan korunmak 
için tedbirli hareket ettiklerini meydana çıkarmıştır. 
Buna rağmen bir hayvan hastalanırsa, fıtrî istidadile 
kendisini iyi etmek yolunu buluyor. Bazı doktorlar, 

tedavi hususunda hayvanlardan ders almışlardır 

olan maymunlara yerlilerin yedikleri 
pirinçten yedirmeğe beyhude uğraş
mıştır. Demek ki maymunlar insan
lardan daha akıllı hareket ediyorlar. 

Et yiyen hayvanlar vitamin ihtiyaç
larını başka maddelerle temin ediyor
lar. Bir vahşî hayvan bir şikâr elde et
tiği zaman evvelâ onun göğsünü va 
karnım yarar ve daha ziyade vita
minli olduğunu bildiğimiz ciğerlerini, 
midesini ve bafsaklannı yer. Demek 
ki, hayvanlar vitaminin kıymetini fıtri 
bir zekâ ile kavnyorlar. D vitaminini 
istihsal eden ve raşitişme'in önüne 
geçen güneş ziyasına da kıymet veri
yorlar. Şüphesiz hayvanlar bu fıtrî 
kavrayışlanndan dolayı nadiren has
talanıyorlar. 

Bir hayvan hastalandı mı tıpkı bi
zim düşündüğümüz gibi müshilin bi
rinci çare olduğunu anlıyor. Bazen 
kedilerin, köpeklerin ot yediklerini 
görürüz. Onlar hazım cihazları bozuk 
olduğu zamaiı ot yerler. O otlar müs-
hU yerine geçer. Hem et, hem de mey
va yiyen ayüar müshU tesiri yapan 
bir meyva bilirler. Kış uykusundan 
uyandıklan zaman evvelâ o meyvayı 
arıyarak yerler ve dahilî uzuvlalruu 
tekrar harekete getirirler. 

Geyik ve karaca gibi münhasıran ot 
yiyen hayvanların bu müshile ihtiyaç
ları yoktur. Onlar büâkis kabız verici 
maddler ararlar ve bunları meşe ve tar 
nenli maddeleri ihtiva eden ağaçların 
kabuklarmdâ bulurlar. OnlaTi kemi-
rerek ishallerini durdururlar. Gebe 
olan geyikler normal zamanlarmda 
yemedikleri otları yiyerek karmlann-
daki yavrularını büyütürler. 

Bir hayvanın ateşi artınca su kena-
rmda havadar, serin ve gölgelik bir 
yerde oturur. Yerinden kımıldamaz, 
az gıda ahr, çok su içer. Ateşimiz att-
tığı zaman bugün doktorlarımız da bi
ze ayni surette hareket etmeyi tavsiye 
ediyorlar. 

Bir hayvan romatizmaya tutulun

ca güneşli ve ku
ru bir yer anyor 
vd mtimkün oldu* 
ğu kadar fazla ha^ 
raret yutmıya ç v 
lışıyor. Doktorla
rımız romatizma 
ve sair hastalıkl»< 
ra sebep olan m-
birlerin vücudü-

müzden hataret sayesinde uzaklaştı
rıldığını daha son zamanlarda keşfettU 
1er. Hastalıklara karşı konmmak İçin 
en birinci çarenin temiz bulunmak 
olduğunu bilen hayvanlar mütemadlr 
yen vücudlerlni yalamak ve suya glp 
rerek yıkamak suretUe temiz tutarlar, 
tüylerinin içine gizlenen böcekleri, pi
releri ve saireyi kuma ve çamura ba-
tarak çıkarmağa; çalışırlar. 

Bir haj'van yaralandığı zaman ya* 
rasım herşeyden evvel temiz tutmağa 
gayret eder. Yal?inak ve tükrüklemek 
onlar için birinci dezenfesiyon vasıta* 
sidir. Kurdlar ve köpeğe benziyen di
ğer vahşî hayvanlar yaramn tesirt 
geçmeden üzerinin kabuk bağlama» 
masma: bile dikkat ederler. 

Bu tedbire rağmen yara azarsa ta
biat gayet garip bir dezenfeksiyon va-
sıtasüe hayvanlarm yardımma' koşarj 
Bu çare yeşil sinektir. Sinek yaranın 
üzerine konar, oraya yumurtlar, bu 
yumurtalardan derhal kurdlar çıkar v«| 
ûu kmdlai" yaranın çürümeğe yüz tıv 
tan yerlerini yemeğe başlar. Çürümi-
yen tarafma hiç dokunmazlar. Hay^ 
van bu kurdlann kıymet ve ehemmir 
yetini takdir ettiği için dilile onlan 
yalayıp atmaz, olduğu yerde bırakır. 
Bundan birkaç sene evvel, sterilize adV< 
len bu sinek kurdlan sayesinde bir iıv-
sanın kemik iliği Utihabı muvaffaki
yetle tedavi edilmişti. 

Bir hayvanat balıçesi direktörü dic 
yor ki: «Hayvanlarımdan biri hasta
landığı zaman onun önüne çeşid ço-
şid otlar koydururum. Hayran bım-
larm arasında tedavisi için lâzım 
olan otu bulup yer ve iyi olur. Şayed 
bu çareye baş vurmaktan bir faide ha-
sü olmaz ve hasta hayvan uzak mem
leketlerden gelme bir hayvan olursa o 
zaman baytara' müracaat ederiz. Hay
vanlardan birçoğu esaret hayatlarm-
da istedikleri gıdayı bulamadıklan için 
hastalamrlar.» 

Trakyada sıtma 
mücadelesi 

B i r ç o k s iv r i s inek m e m b a l a n 
k u r u t u l u y o r 

Edirne (Akşam) — Sıtma mücade
le teşkilâtı mayıs sonlarında ve Ha
ziran iptidalannda köylerde sıtma 
bakımından zararlı görülen bir çok 
sivrisinek membalarımn ıslahına bü
tün şubelerde birden başlanmıştır. 
Edime şubesinde geçen sene başUyan 
ve mühim bir kısmı yapılan Sazlıde-
renin yeni yatağı bu sene Karakasım 
köyüne kadar tamamlanmıştır. Ka
nalda bir iki noksan kalan yerler ik
mal edildikten sonra Sazhdere suyu 
bu kanal ile doğrudan doğruya Me
riç nehrine akıttınlacaktır. Eskiden 
Sazhderenin beslediği Doyran ve El
cili köylerinin izalesi için ayn tali 
kanallar yapüacak, bu suretle bu göl
ler de kuruyacaktır. Havsa nahiye 
merkezinin içindeki gölcüklerden biri 
Havsa deresine akıtılmıştır. Diğer göl
cükler de doldurulmak suretile izale 
edilmiştir. Havsa nahiye merkezini 
tehdid eden sıtma, artık zararsız bir 
hale sokulmuştur. 

Gülbaba batakhğüıa doğru Uerlt-
yen kanal sayesinde bu bataklık he» 
gün bir parça daha küçülmektedir. 
Öenelerdenberi Gülbaba etraftnda zi
raat yapılmazken bu sene ilk defa 
olarak Değirmen Yeniköy tarafına 
pancar ekilmiştir. İğnesi köyü gölü 

Berlinde el işleri sergisi 
çok rağbet gördü 

Bulgar ve Yugoslav kızları sergide 
harıl harıl halı dokuyorlar 

Berlin (Akşam) — Berlinde açılan 
elişleri sergisi hem çok muvaffak ol
muş ve hem de büyük bir rağbet gör
müştür. Açıldığı gün havarim yağ
murlu olmasına rağmen sergiyi 32,000 
kişi ziyaret etmiştir. Sergiye 32 mil
let iştirak etmiştir. Sergi o kadar bü
yük ve zengindir ki, teşhir için eşya-
y\ yerleştirmek için yeniden beş pavi-
yon ilâve edilmiştir. 

Serginin kapısından içeriye girilir 
girilmez, teşrifat dairesinin yamnda 

birer kanal ile Tunca nehrine akıtıl
mıştır. Diğer şubelerde de bu gibi sıt
ma membalan izale edilmiştir. 

Şimdiye kadar Trak3ra sıtma müca
delesi mmtakasmda yapılan arazî ıs
lahatı İşlerinin hulâsası şu şekUdedirı 

(4642) metre uzunluğımda kanal 
açümış, (11,517) metre murabbaı ba
taklık kurutulmuştur. (8200) metre 
uzunluğımda dere temizletilmiştir. 
îkl köprü İle (4032) metre uzunlu
ğımda Meriç nehri kenarlarmda bent 
yapılmıştır. Haziran ajanda da ayni 
şekilde arazi ıslahatma devam edll-

elişleri sanatinin tarihî paviyonu var
dır. Almanlarm kendüerine tahsis 
ettikleri bu paviyonda elişleri sanati
nin tarihten evvelki zamanlardan 
bugüne kadar geçirdiği devreler ve 
istihaleler ve muhtelif milletlerde su
reti İnkişafını bariz bir surette göste
riyor. Bımlar, ımsilsiz bir takım eser
lerdir. Teşhir edilen sanat eserleri 
arasmda imparatoriçe GisĞle'in elmas 
takımı ve sayam hajrret antikalar 
mevcuddur. 

Bulgar ve Yugoslav kızları, kendi
lerine mahsus paviyonda hani hani 
halı dokumakta ve ziyaretçilerin dik
kat nazarlannı Bulgar ve Yugoslav 
halıcıhğı üzerine çekmektedir. Bu, 
ayni zamanda komşu iki memlekel 
için mükemmel bir propaganda vesi
lesi de teşkil ediyor. Bütün dünyada 
büjiik bir şöhret kazanmış olan Türk 
haUcıüğımn da bu sergide kendine 
mahsus böyle bir köşesi bulunmama
sı, doğrusu büytik bir noksan teşkü 
eder. 

Müstakbel sergilerde bu noksanın 
telâfi edilmesi için şimdiden İktisad 
Vekâletinin dikkat nazarım çekmeği 
)tr vazife addediyorum. 
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Hacıosman Bayırı cinayeti 
Muhiddîne elini çekmesi ihtar edilen 

meçhul kadın kim? 
Tahkikat devam ediyor. Dün de bir çok 
kimselerin malûmatına müracaat edildi 

-Hacıosman bayırında şoför Ömer 
Lûtfiyi, İpsalada meteoroloji memur
larından B. Muhiddini öldürdükten 
sonra ayni tabancanın kurşunile kendi
si de yaralanarak ölen Ali Rizanm bu 
cinayetleri hangi âmil ve saikler al
tında işlediği etrafındaki tahkikat 
devam etmektedir. 

Tahkikatı idare eden müddeiumu
mi muavini B. Hakkı Şükrünün em-
rile evvelki gece ve dün zabıtaca daha 
bazı kimselerin malûmatma müraca
at edilmiştir. Bu cümleden olmak 
üzere otel kâtibi Necati dinlenmiştir. 
Necati, evvelki güne kadar Sirkecide 
istasyon karşısında Karabiga otelinde 
kâtiplik etmekte iken evvelki gün va;-
zifesinden ayrılmıştır. 

Necati, iki buçuk ay evvel, Tepeba-
şında Britanya otelinde çalışmış, ora
dan çıkarıldıktan sonra bir müddet 
boşta gezmiş, nihayet bir ay vvel, ma:-
yısm on beşinde Karabiga oteline kâ
tip olarak girmiştir. 

Necatinin bu oteldeki kâtipliği sıra
sında, evvelce Britanya otelinden de 
tanıdığı Ali Riza, bu otele de gelmiş
tir. Ali Riza, Beyoğlundaki pansiyo
na nakletmeden evvel on gün kadar 
Karabiga otelinde kalmıştır. 

Necati, vakit vakit Ali Riza ile âlem
ler tertib eder ve Sirkeci civarında ve 
Eeyoğlunda bazı gazinolarda bir ta
kım kadınlarla beraber eğlenirlerdi. 
Bu muhabbet âlemleri esnasında, Ne
cati, Ali Rizaya karşı daima «ağabey» 
hitabında bulunmuştur. 

Necati, bu sıralarda, evvelden tanı
dığı Sevimi de ona takdim etmek İs
temiş, ve bundan daha evvel Sevimi 
bularak bir ağabeyisi olduğundan, 
onunla, beraber yaşarsa mesud ola
cağından bahstemiştir. İşte Sevim, 
bunun üzerine Ali Riza ile tanışmış ve 
ev-velce yazıldığı gibi, son olarak Ele-
ninin pansiyonuna yerleşmişlerdir. 

Ahçı Sabri ne d iyor? 
Sevim'in ifadesinde bahsetmiş ol

duğu Anafarta vapuru ahçısı Sabriye 
gelince, bu da poliste malûmatına 
müracaat edildiği zaman: 

— Ben Sevimi, Anafarta vapurile 
İzmirden İstanbula gelirken tanıdım. 
Benden evvel Niyazi kaptan kendisi-
le tanışmış, İstanbula geldiğimiz za
man, Niyazi kaptan, beni çağırarak, 
bu kadına oturacak bir oda bulmamı 
rica etti. Ben de bir müddettenberi 
tandığım Beyoğlunda Nane sokağm-
da pansiyoncu Sofiye giderek Sevime 
bir oda kiralamasını söyledim ve oda-

Maktul Muhiddin'in (X işaretli) İpsalada bir grap arasmda resmi 

yi tuttuk. Sevim, burada ancak iki 
gün oturdu ve çıktı gitti. Hâdiseye aid 
başka hiçbir malûmatım yoktur., de
miştir. 

Meçhul kad ın k i m ? 
Dün bazı noktaların tamiki için ma

dam Eleninin zabıtaca tekrar malû
matına müracaat edilmiştir. 

Diğer taraftain Ali Riza tarafmdan 
İpsalada öldürülen Muhiddinin evra
kı arasında bulunan R. imzalı bir 
mektupta, meçhul bir kadından a:r-
tık elini çekmesi ihtar edildiğine gö
re, Riza ile Muhiddinin bir kadın me
selesinden aralarının açık olduğu an
laşılmaktadır. Fakat bu kadının kim 
olabileceği hâlâ teayyün edememek
tedir. 

Sevim, namı diğerle Sabriyenin Mu
hiddini hiç tanımadığı katiyetle ifade 
etmesine, esasen Sevimin de bu şekil
de iki adamın birden çalıma kıydıra-
bilecek derecede bir şahsiyet olmama
sına göre, bu kadın Sevim olması ih
timalleri azalmaktadır. 

Maamafih, Sevimin Eskişehirden 
pansiyona yazdığı mektupta, eşyanın 
polisin eline geçmeden gönderilmesini 
istemesi, üzerinde şüpheler uyandır
maktadır. Sevim, bu noktayı bir tür
lü izah edememekte, kocasile olan bo
şanma davası dolayısile polis ve mü
başir tarafmdan aranmış olduğunu 
söylemek suretile, bu mektubunu bu
na atfetmektedir. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
birinci kısım başkomiseri B. Abdür-
rahman ile ikinci komiser Cemal, 
müddeiumumi muavini Hakkı Şük-

rüınün emri altmdaf icab edenlerin 
malûmatlarma müıacaate devam etr 
mektedirler. 

Muhiddin' in hayat ı 
İpsala (Akşam) — İpsalada katü 

Ali Riza tarafmdan öldürülen B. Mu-
hiddin hâkkmda şu malûmatı aldım: 
B. Muhiddin EsMşçhirde tayyare baş
çavuşluğu yapmış, sonra meteoroloji 
istasyonlanna memur olmak için An-
karada meteoroloji stajı yapmıştır. 
Katil Ali Riza ile Eskişehirde tanış
mıştır. 

Muhiddin stajmı bitirdikten son
ra Adana meteoroloji memurluğuna 
tayin edilmiştir. Adanada iken Ali Ri
za ile muhabere ektiği ve sık sık AH 
Rizadan bahseylediği anlaşılmıştır. 

Muhiddin yedi aydanberi İpsalada 
bulunuyordu. Burada adetâ münze
vi bir hayat yaşıyordu. Son günlerde 
görüştüklerine, 15 hazirfanda bir ay 
izin alacağmı ve İstanbula gideceğini 
söylemiştir. İpsalada postayı sabır
sızlıkla bekler ve sık sık mektup 
alırdı. 

Tahkikat ' y a k ı n d a 
t a m a m l a n a c a k 

Vakanın etraflı bir şekilde tavazzuh 
edebilmesi için İpsalada Ali Rizahm, 
Muhiddin adında bir meteoroloji me
murunu öldünpesi ve kendisinin de 
ölmesile neticelenen vaka etrafmda 
orada yapüan ilk tahkikata ald dos
yanın gönderilmesi için İpsala adli
yesine tezkere yazılmıştır. 

Şimdiye kadar yapüan tahkikatta, 
bunım alelade bir cinayet olduğu tes-
bit edilmiştir. Ancak ne şekilde ve ne 

Kay$6ri mektupları 
Kayseri - Niğde - Kayseri 

atlı gezintisi 
Kadın erkeiı on iki kişilik tıir kafile ilç 

ilünde üçyiiz kilometre katetti 

BinİGİlerimizin lûr arada çekilen resmi 

Kayseri (Akşam) — Kayseri atlı 
spor klübü âzasmdan 4 kadm ve 8 
erkekten mürekkeb bir ekipin binici
lik öğretmenleri B. Kemalin başkan
lığı altında Kayseriden Niğdeye gi
diş - geliş olmak üzere 3 günde, 300 
kilometre katedilmek suretile, uzun 
ve toplu bir atlı yürüyüş yapmışlar
dır. 

Program şöyle idi: İlk gün Niğdeye 
gidilerek orada kalınacak, ikinci gün 
Niğdeden Develiye; üçüncü gün. De
veliden Kayseriye gelinecekti. Bu su
retle üç günde, 300 kilometre tamam
lanacaktı. Bu program aynen tatbik 
edildi. Bu, Türkiyede toplu ve uzım 
yürüyüş rekorudur. 
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sebeple işlendiği tahkik edilmektedir. 
Bazı gazeteler, dün müddeiumumî

liğe getirilip malûmatma müracaat 
edilen artist Neclâdan maada bu işle 
alâkadar diğer bir Neclânm da bu-
İunduğımu ve Ali Rizanın eski karısı 
Yanola hakkında tahkikat yapıldığını 
yazmışlarsa da müddeiumumîlik ne 
yeni bir Necla, ne de Yanola hakkın
da böyle bir tahkikatla meşgul değU-
dir. 

Cinayet etrafmda müddeiumumi 
B. Hikmet Onat dün bir muharririmi
ze şunları söylemiştir: 

— Adlî tahkikat hitam bulmamış
tır. Cinayetin niçin ve ne şekilde ya-
püdığı henüz tesbit edilememiştir. 
Bu hususta İpsaladah gelecek tahki
kat evrakını bekliyoruz. Tahkikatımı
zın pek yakında tamamlanacağı mu
hakkaktır. 

Türk binicilerinin memleket hari
cinde büyük muvaffakiyetler kaza-
mrken, memleket içinde de kadınü 
erkekli diğer biniciler yeni yeni vrM^ 
vaffakıyet elde ediyorlar. 

Bu yürüyüşe iştirak etmiş olan W' 
nicilerden biri şunları sSyledi: 

— Sabahleyin üçte Kayseriden h*' 
reket ettik Yollarda büyük bir alâka 
ile takib ediliyorduk. 65 kilometre yü
rüdükten sonra Develi - KarahisaT 
nahiyesinde bir saat kadar istirahat-
ten sonra tekrar hareket ettik ve taio 
beşte Niğdeye vardık. 

Bu suretle bir günde 135 kilomtere 
katetmiş olduk. Niğdede bir çok bini
ciler atlı olarak bizi karşılamıya 

gel
mişlerdi. Niğdede iyi bir gece geÇİ'*' 
dik. Ertesi günü, tekrar yürüyüşe de
vamla. Develiye geldik. Orada da g"' 
zel bir gece geçirdikten sonra Erciy^Ş' 
ten aşarak, Kayseriye döndük, mera
simle karşilandık, madalyalarımız ve
rildi. 

Binicilerin muvaffakiyetleri tebri' 
ke şayandır. 
Mebusların yol paraları An-
karada tahakkuk ettirilecek 

Ankara 16 (Akşam) — Mebuslar
dan birçoklarının yol paralarmm hei" 
Ankarada, he mde intihap daireleinO' 
de tahhakkuk ettirilmekte olduğa* 
anlaşümaktadır. Dahüiye VekftletiO' 
ce bu hususta valiliklere yapılan bif 
tamime göre, bundan böyle mebusla'' 
nmızın yol paraları yalnız Ankarad* 
tahakkuk ettirilecektir. 

Pa.ra, iriiziindeıı... 
• « İ » ^ ^ • . 

Aşk ve macera romanı 
— — Nakleden: (Vâ-Nû) • Tefrika No. 6 — — 
Hadiye, kendisine söylenen bu söz

lerde bir ümid kapısı bulmak için gay-
riihtiyarî sordu: 

— Fikrinde samimî misin, yavrum? 
İçinde bir şeylerin öldüğünü; ölme

mek için son bir nefesle hayata ya
pışmak istediğini hissediyordu. 

"Suzan, tatlı bir tebessümle: 
— Elbette! - dedi. - Yemin ederim 

ki samimîyim! Sana itimad ettiğim 
kadar babama da ediyorum. Nasıl ki 
sen çirkin ve alçakça bir şey yapmaz
san, babam da kendini küçültecek bir 
iş işliyemez. Bilmem ki anneciğim, 
saçmalara nasıl inanıyor da kendini 
üzüyorsun? Hattâ babamın en son 
cümlesi onun ne kadar manasızlığa 
düştüğünü isbat etmiyor mu? «Bo
şanmak!» Bunu, o, bir saniye bile dü
şünebilir mi?.. Senden, benden nasıl 
ayrıhr? 

Hadiye, teselli eden bu cümlelerin 
tesirile, şaşkın şaşkın, kendini avut
mağa çalışıyordu. 

Dışarda otomobil sesi işitildi. Suzan 
yerinden fırlıyarak: 

— Haydi, anneciğim... Pertev bey 
geliyor. Bizi bu vaziyette görmesin... 

Sonra ne düşünür? 
Doktor, hastanın yanına gelince 

sargıda kan lekesini görerek: 
— Buhran geçirmiş olacak! - dedi. 
Bezleri açtı. Yeni bir pansıman ya

parak tekrar kapattı: 
— Ehemmiyetsiz... Hafif bir emora-

jiL 
Pencerenin önüne gitti. Bir büyük 

ilâç ampulü kırarak iğneyi batırdı. 
Hasta hafifçe inledi. 
Mermer konsolun üstündeki saat 

yediyi vurdu. Odamn pencerelerini 
kurşunî bir sis kaplamıştı. Pertev, 
Hadiyeye dönerek: 

— Hanımefendi! Pek yorgım bir 
haliniz var. Hastanızı merak etmeyin. 
Sizi temin ederim ki kurtulacaktır. 
Odanıza çekilin. Biraz dinlenin! Ben 
burada bu akşam beklerim. 

Kadın, kocasının başı ucunda kızi-
le yalmz kalmak istiyordu. Marazî 
bir inadla: 

— Hayır; hayır! - dedi. 
Sonra samimî ve nazik bir eda ile 

ilâve etti: 
— Mademki kocam tehlikede değil

miş ve siz yarın büsbütün İstanbula 

işinizin başına inmek mecburiyetin
desiniz; bari bu boş saatlerinizi sizi 
çok seven validenizin yanında geçi
rin... Lâzım olursa size haber yollar, 
gelmenizi rica ederiz... Acaba ne za
man tekrar köye teşrif edeceksiniz? 

— Ancak bir ay sonra... Hastane
de çok işim var! 

— O halde Bedia hanımefendiyi 
oğlundan mahrum etmiyelim. 

Delikanlı, genç kıza bakarak: 
— Müsaade edin de bir kaç saat 

daha burada kalayım! 
Suzan bu tatlı bakışın ve kalmak 

için ısrann maksadım anlamıştı. İçi
ni büyük bir sevinç kapladı, fakat 
babasımn hastahğı ve annesinin 
üzüntüsü karşısmda bu neşesinden 
kabahatli imiş gibi utandı. 

Artık oda, adamakıllı kararmıştı. 
Lûtfi bey, yavaş yavaş mınldandı: 

— Hicran! Hep o... o... Hicran... 
Sustuğu zaman, geceyle beraber, 

odayı büyük bir sükût istilâ etti. Bir 
müddet öyle geçti. Loşluk içinde ya
tağın beyazlığı ve Hadiyenin İki bük
lüm endamı hayal meyal görünüyor
du. 

Suzan, sıkıntılı bir sesle: 
— Elektriği yaksak... - dedi. 
Tavandaki avizeden bol bir ışık or

talığa yayıldı. Hasta tekrar inledi: 
— Hicran! Hicran 1 
Pertev, yavaşça: 

— Ateşin tesiri... Hezeyan!... - dedi. 
Kadın birdenbire başını kaldırarak, 

telâşla sordu: 
--- Ayni fikir üzerinde ısrara heze

yanlarda tesadüf edilir mi? 
— Çok nadirdir, hanımefendi! 
— Ya... 
Grenç kız, annesinin ruhunda nasıl 

bir ıztırabın, nasıl bir endişenin yer 
ettiğini görerek: 

«— Zavallı anneciğim!» diye dü
şündü. 

Doktor devam etti: 
— Hasta, bühram esnasmda haki

kî bir vakayı, şiddetli bir arzusunu, 
dimağını işgal eden bir muammayı 
hatırlarsa hezeyanında onu ısrarla 
tekrarlıyabilir. 

Kadın, yavaşça: 
— Ben de böyle tasavvur ediyor

dum! - dedi. 
Kızcağız annesinin gözlerinde öyle 

bir inkisar okuyordu ki teselli etmek 
İçin, tekrar sordu: 

— Bir hasta, rüya gibi bir şeyler 
görüp te uzun uzadıya sayıklıyamaa 
mı? 

Delikanlı: 
— Pek nadiren... - dedi. 
Saat dokuza doğru, doktor, müsaa

de istedi. Ertesi sabah İstanbula in
meden evvel uğnyacağını vaadetti. 
Suzan Pertevin ayak seslerinin uzak
laştığını işitir işitmez hemen annesi

nin boynuna sarıldı: 
— Benim cici anneciğim! IztırabıOj 

niçin arttırmak istiyorsun? Her ş^P 
inceden inceye eliyorsun? Sanki P '̂-' 
tev beyin söyledikleri katî mi?... Heî * 
böyle şeylerde insanın kendi hissi o^' 
ha doğrudur. Babamdan şüphe et' 
mek vallahi günah! 

Annesinin iki yanağını öptü ve ü^' 
ve etti: 

— Bak göreceksin: Saadetimizi ^^^ 
bir şey bozmıyacaktır. Sen bana ^ 
babama itimad et! 

Yemek saati epey gecikmişti. Hâ * 
talarmı yalnız bırakmamak için bi 
beklerken biri çıktı. Nöbetleşe karıi^' 
lannı doyurdular. Derken gene î®'̂ ' 
yana oturup gece bekleme faslH^ 
başladılar. Bir hizmetçi kahveyi ĝ 'Ĵ *' 
rip fincanları aldıktan sonra oda^ 
yapyalnız kaldılar. 

Uzun bir sükût oldu. . 
Hadiye, omuzları çökmüş, P^^^^^ 

bir halde oturuyordu. Arasıra, e n ^ 
seli gözlerle kocasını süzüyordu. ^ 
bire doğru, yaralı tekrar konuşm^»^ 
başladı: 

— Mektub... Hicran... 
Asabî parmakları, sanki bir şey t^ 

mak ister gibi kapanıp açılıyordu. P 
müddet ayni kelimeleri tekrarladı •• 
tan sonra ilâve etti: 

— Yazı masam... Odam... 
(Arkası var) 
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Bu senekî' plaj modası 
Güneşle vucude __ şekiller yapanlar 

Sağda ve solda iki parçah Ud mayo, ortada tahta fişderle spor 
yapmağa gidenler, aşağıda plaj hayatına aid bir kaç resim 

ve kk»l(e bir mayo 

Deniz banyolan mevsimi başladı. 
Fakat o başlamadan evvel halledile
cek bir mesele vardı: Moda. Bu sene 
plaj modasmda aranılan şey bir kaç 
milimetre olsun mayolardan tasar
ruf ve o nisbette de vücudun velevki 
cüzi bir parçasım daha güneşe ar-
«etmeMir. Avrupada bu sene ka-
dmlar bu düstura riayetle deniz kos
tümlerini hazırlamışlardır. 

Son zamanlarda deniz kostümleri 
de bir suvare elbisesi kadar kadınlan 

meşgul ediyor. 
Moda her sene plâ] ve deniz 

için yeni eserler meydana getiriyor. 
Bu senenin modası «iki paçalı» ve 
<cloque> dir. Gece tuvaletleri bu kış 
oldukça fazla dekolte olduğımdan 
yazm plaj modasım da laş modası
na uydurmak icab etmiştir. 

Son zamanlarda çıkan plaj moda
sı güneşle vücudun muhtelif yerle
rine İsimler ve şekiller yapmaktır. 
Eskiden plajlarda rummi oynamrdı 

Balgrad teyyare sergisi 

kralı 
Yukar 

Belgradda birinci beynelmilel tayyare sergisinin açıldığını ve Yugoslavya 
Piyerin 14 haziran sah günü sergiyi ziyaret ettiğini yazmıştık, 
•al sergiyi £c ' ı görünüyor. 

ve yahut mecmuaların «çapraz 
kelimeler» bilmecesi halledüirdi. 

Bu moda çoktanberi eskidi. İn
sanlar daima bir şeyle meşgul ol
mağa ahştıklan için şimdi dans
tan ve top oyunundan başka 
Amerikalılar tarafından keşfedi
len bu «güneş dağlaması» oyu-
nile vakit geçiriyorlar. 

Miami'de, Florida'da, Şikago'-
nun plâjlannda, Long İsland'da 
güneş altmda dolaşan erkeklerin 
ve kadınlann koUarma, bacakla
rına, göğüslerine ve arkalarma 
kâğıddan kesilmiş ;silhuetler ya:-
pıştırdıklan görülmektedir. 

Bu yaftalı insanlar bütün gün gü
neşin altmda dolaştıktan sonra piş
miş İstakoz gibi kıpkırmızı oluyorlar. 
Yalnız o kâğıd silhuetlerin yapışık 
olduğu yerler beyaz kahyor. Akşam 
üstü kâğıd sUhuetler çıkanldığı za
man o günün hatırası vücude ya-
pışmşı bir halde kendini gösteriyor. 

Bu yeni «güneş dağlaması» usu
lünde vücude yapıştınlan şekiUerin 
türlü türlüsü vardır. Kadınlarm, sev
dikleri erkeklerin sühuetlerini ve 
yahut isimlerini arkalanna dağlat
tırdıkları söyleniyor. Sevdiği kızın is
minin ilk harfini güneş dağlaması 
şeklinde kalbinin üstünde taşıyan 
gençlerden bahsolunuyor. 

Kanadalı bir kadın 7 sayısının 
saadet getirdiğine çok inandığı için 
7 rakammı vücudunun yedi yerine 
güneşle dağlattırmıştır. Şimdi kendi
sine yedi talibin birden çıkacağmı 
bekliyormuş! 

Son zamanlarda Avrupamn en 
kibar plâjlan sıra)sma giren Le 
Touquet'te Cenubî Amerikalı bir ka-
dımn, sevgilUerinden daha ziyade sev
diği küçük Çin köpeğinin siluhet'ini 
arkasına dağlattığı haber veriliyor. 
Görülüyor ki bu yeni «güneş dağla
ması» oyımu birçok imkânlar veriyor. 

Okuyuculanmızın bazılan ihtimal-
kl bu güneş dağlamasımn yeni bir 
şey olmadığım hatırlarlar. Bahçıvan-
larm ve bostan sahihlerinin çok eski 
zamanlardanberi meyvalann, kar-
puzlann üzerine kâğıdlar yapıştıra
rak güneş şualan sayesinde onlan 
dağladıklanm ve üzerlerini süsle
diklerini bilenler çoktur. 
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İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talrnı Ticarethanesi 

Eocaeli vilâyeti melttep lütapian satı; 
yeri. Her nevi lurtasiye çeşitleri, 
Nauman dilü^ ve yazı malüneleri, Ko-
dalc totoeraî makine ve leTazmu 

saire bulonar. 

Vapurun kaptan kamarasmın ar-
kasmdaki üst güvertede de şark, şurk, 
bir tavladır gidiyor. 

Kaptan efendi İle ceketini yanma 
atmış, gömleğinin göğsünü açmış, 
palabıyıkb, geniş göğüslü, pazıh kollu 
bir adam. 

Yanlannda, karşılıkh oturmuş dört 
kişi. Neferlerlnklnden farksız, aba 
setresinin kollarındaki be]raz sırma 
şeride bakılırsa alaylı bir mülâzimsa-
ni; bir başçavuş; iki onbaşı. 

Kaptanla tavla oynıyan palabıyık
lı da Zlncirkırandı. 

İrfan o gün öğleden evvel polisler 
tarafından, Rıza bey de öğleden son
ra kanunlar tarafından yakalanmış, 
evlerinden bir kat çamaşır almalsuına 
bile müsaade edilmeden, biri Babı 
zaptiyeye, öbürü de Merkez kuman-
danüğma getirilmiş, yanlanndaki 
muhafızlarile, o gün ikindiye doğru 
Akdenize kalkacak olan «Pesendire» 
vapuruna palaspandıras bindirilmiş
lerdi. 

Ayni gemide olduklarından haber
leri yoktu. İkisi de pek sıkı bir muha
faza altındaydı. 

Nanemolla, bu işlerde tecrübesi gö
rülmüş, güçlü kuvvetli, gözü açık, 
Nuh çavuş ismindeki zaptiye başça
vuşuna, Zincirkıran da, gene bu gi
bi hizmetlerde çok denenmiş, Sınm 
Osman adında, gayet zorlu bir mülâ-
zimsani ile maiyetindeki pehlivan 
yapıh bir çavuşa ve iki onbaşıya tes
lim edilmişti. 

Hepsine o kadar sıkı sıkıya tembih 
geçilmişti ki yanlanndan hiç aynlmı-
yacaklar; aptesaneye giderken bile 
peşlerini bırakmıyacaklar. Vapur bir 
limana geldi mi, demir aüp kalkmcı-
ya kadar biri kamaradan, öteki de an-
bardan çıkmıyacak. 

İkisi de o sabah sadır olan idarei se-
niye mucibince sürgüne gidiyorlardı. 
Küçük Rodos adasma, büyük Akâ 
kalesine. 

Bir gece evvel, Nişancadaki Saraylı-
mn evinden yangm çıkınca, patırdı 
gürültü arasında herkesten önce ka
çan, basma gelecekten de kurtulan 
Pembeten Eşref, ertesi sabah erken
den Valide sultamn başağası Ramiz 
ağamn odasına, fevkalâde telâş içinde 
koşmuştu: 

— Pek mühim ve müstacel maruza
tım var ağafendi hazretleri., hırsım
dan ve hiddet ve ıztırabımdan bu gece 
öldüm öldüm, dirildim devletlim!.. < 

Arab şaşırmıştı: 
— Hayır ola, ne var?.. Sabuk söyle 

kırmızı kulak!.. 
Türlü yapmacıklarla, soluğtı keslli-

yormuş gibi dura dura, yakasmı açıp 
göğsünü uğuştura uğuştura, (gene 
tıkanıkUk geldi) diye su isteyip yu
tum yutum içe içe girişmişti: ... ^-^i 

— Nasıl ölmem efwıdim, nasıl ta
hammül edebilirim buna? Kabil mi, 
imkân mı var?.. Velinimeti bîminne-
tim, padişahı âlemiyan ve halifei ruyi 
zemin efendimiz hazretlerinin iradei 
şahaneleri çakiçak olsun da benim 
gibi nimeti iliklerine kadar işlemiş 
en âciz, en naçiz, en sadık kölesi göz 
yumsun... Yaşamaklığım abes; bunu 
görmekten se ölümü memnuniyetle 
tercih ederim!.. 

Arab, koltuğun üstünde ayakta: » 
— Kim o haltı etti?.. Hangi köpek, 

hangi alsak? Söyle onun adını! 
— Zincirkıran Rıza denUen, sicüli 

malûm alay beyi. Şimdiye kadar kaç 
kere türlü taşkınhkları, edepsizlikle-
rile gazabı seniyyeye uğradığı, tardlar 
olduğu, sürgünlere gittiği halde, gene 
merhameti şahane tecelli ederek maz-
harı af olan o nan ve nimet haini fer
mam hümayun ahkâmını hasır altı 
etmesin mi?.. O kınlası, kötürüm ola
sı ayaklarile çiğnemesin mi? 

— Nasıl, ne vakit, sabuk bildir. O 
köpoğlu ayı her şeyi yapar... 

— Hort hort hortlayası, cehennem 
kütüğü Abdülmennan paşanın ha
ramzadesi İrfan rezilinin hempalarile 
birlikte Bulgurluda bendenize teca
vüzlerini, saldırmalar ve tabancalar
la hayatıma kasdedecekleri sırada ka
çıp kurtulduğumu size arzeylemiştim 
ya.. Devletlim de lütfen ve inayeten 
zaptiye nazırı paşaya kadar zahmet 
buyurmuş, habisi tıktırmıştmız içe
ri... Zincirkıran Rıza meğerse Abdül

mennan paşanın bendeîerindenmiş. 
Oğlunu zaptiyede görünce derhal sa
lıvermemiş mi dışarı?" 

Başağamn hiddetten gözleri döne
rek: 

— Ne, ne, ne?., derken, Eşref: 
— Arkası ve daha mühim cihetleri 

var. Müsaade buyunm da arzedeyim.. 
diylp girişmişti: 

Zincirkıran, serseriyi salıvermekle 
de kalmamış, öçlerini tam almak, her
halde vurup kim vurduya getirmek 
için, bunun peşini takibe de başlamış
lar. 

AUece pek eskiden tanıdıkları, as
habı rütbe ve haysiyetten bir zatı âli-
kader bunu dün gece mutena sazende 
ve hanendelerin toplanacağı bir hane
ye davet etmişmiş. Davete icabet et
memek olur mu? Kalkıp gitmiş. 

Bir de etrafa baksm ki göz tutacak 
yer değil. Sazendeler ve ortada dola
şanlar arasında, hâşa minhuzur erba
bı iffetten olmıyan, açık saçık kadın
lar da mevcud... 

Ağızlardan, Tarandil nam fahişe
nin hanesi olduğunu anlar anlamaz, 
artık orada saniye durması caiz değil; 
padişah mabeyincisi, namus padişa-
hm... 

Davet eden kırk yıllık ahbaba fena 
çıkışmış. Yüzüne tükürürcesine: 

— Sen bir «atı âlîkader değil, bir 
şahsı edna mertebe imişsin! diyip tam 
sokağa fırlıyacağı esnada, Zincirkı
ran, o melun İrfanla yüklenmiyorlaı 
mı kapıya?.. 

Tekmeleri basıp, omuzları vurup 
kapıyı arkaya devirdUîten sonra dal
mıyorlar mı içeriye?.. Birinin elinde 
yaUn kılıç, ötekinde saldırma. 

— Çık meydana mabeyinci katır! 
Senin de, güvendiğin hünkânnın da 
yamyam arablarmın da anasım, av
radım, geçmişini, geleceğini... diye 
küfürlerle evin içini dört dönmüyor
lar mı?.. 

Ramiz ağa, koltuğun üstünde te
pinmede: 

— Vay alşaklar, vay kâfirler, vay 
padişah kıhjma gelejekler!.. Ulan 
kırmızı kulak, bir uşak muşak yok 
mu? Gönder karakola, zaptiye nazın-
na, bir tabur alsın gelsin. Şakmaklı-
lan (altmışlık arab, tüfek namına 
hâlâ çakmaklılan biliyor) doldursım-
1ar doldursunîar, evi kalbur etsinler!. 

O sırada musahibisani Haşim ağa 
da odaya gelmiş, mesele ona da açıl
mıştı. 
,̂ Arablann babaları fena tutmuştu: 
'•• — Mabeyinji kısmı tabanja taşır 
ayo.. Ayınm ^ , maymımun da iki 
kaşımn arasına şekeydin kurşunu... 
* — Jahillik işte. Öyle yerlerde gide-
jeksin, göğsü sırmah, nişanlı mabe
yinji setresüe git a şojuk. Gören kim 
olduğımu bilsin, senin eteğini opsım!, 
^ Kafa kafaya derd yanıyorlardı: 
¥" — Kaş kere söyledim: (şevketlim, 
şu yaban ayısını Tehameye sürgün et, 
oranm sıcağında ayı yaşamaz, bu da 
geberir) dedim de sağ olsun sözümü 
dinlemedi!.. 
- — Ben de. Abdullah Mennan paşa 
hakkında kaş defa etekledim. Hüseyin 
Avni paşa gibi deve benziyen bir ser
askeri tardedip Hüseyin efendi yap
tın, memleketine sürdün. Bu miskin, 
iki ayağı şukurda Abdullah Mennan 
paşanın da sök sırmalarını; jrüreğine 
insin, sen de kurtul., diye yalvardım. 

— Avat, hakkın var birader; efendi
miz bunu yapaydı, bunak ne evlenir, 
ne de piçi başımızda kalırdı. 

Veriştiriyorlardı biçare rahmetUye: 
— Jehennemde ayak üstünde dur-

svın, yamp yımıp kül olamasın işallahl 
— Süprüntüden pis, lâğam gibi he

rifti. Padişahm da, sarayının da, he
pinizin de dü^namydı. Mezara girdi, 
gene kurtulamadık!.. 

Ağafenöilerin kararları bir: 
O ayı herif de, o maymun oğlan da 

İstanbulda duramaz artık... 
Derhal huzura çıkmışlar, Abdülâp 

zize işi açmışlar, o da küplere binmiş, 
merkez kumandanına, zaptiye nazın-
na iradeler salmıştı: 

— İkisi de serian yakalansın. Alay 
beyinin formaları sökülsün, kılıcı ve 
nişanlan alınsın; Akdenize ilk kalka
cak vapura tıkılsınlar... Biri Rodos 
kalesine, öbürü de Akâ kalesine kale-
bend gidecek... 

(Arkası var) 
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Edirne mektupları 

Edirnenin imar plânı için 
hazırlıklar başladı 

Kıymetli eserler tasnif edildi. Büyük 
ehemmiyeti olmıyan eserler yıktırılıyor 

Yeni imar plânına göre jaktınlmasma başlanan Yemişkapanı Iıanı bakiye
sinden kemerler 

Edirne (Akşam) — Edirnenin imar 
plânının yapılması profesör Egliye ve
rilmişti. Plânın hazırlanmasına esas 
olmak üzere Edirnede mevcud mima
rî ve tarihî değerdeki eserlerin tasni
fine lüzum görülmüştür. Bu hususta 
tedkiklere memur edilen âbideleri 
koruma heyeti üyesinden mimar Se-
dad Çetintaş bundan bir buçuk ay 
kadar evvel Edirneye gelerek icab 
eden incelemelerini yapmış ve rapo
runu Kültür Bakanlığına vermiçtir. 

Bu incelemeye göre Edirnedeki mev
cud tarihî eserlerin sayısı (145) den 
ibaret olup bunun (21) i fevkalâde, 
(19) u birinci ve (40) ı ikinci derece 
kıymeti haiz eserlerdir. Geri kalan 
(65) i üçüncü derece ve kıymeti haiz 
olmıyan eser olarak tesbit edilmiştir. 

Fevkalâde eserlerde Selimiye ve 
müştemüâtile Üç şerefeli, Beyazıd, 
Çelebi Mehmed camüeri Rüstempaşa 
hanı ve Ekmekçioğlu Defterdar Ah-
med paşa kervansarayı vardır. Tarihî 
köprüler, çarşılar, bedesten birinci 
dereceye dahUdir. 

Üçüncü dereceye dahil olup yıktı-
rümasmda mahzur görülmiyen 65 
eser arasında Kosova muhariblerin-
den (Gazii Sarımeddin) Sarıca paşa-
nm (823) yaptırdığı cami üe ikinci 
Murad ümerasından Mirmiran Yusuf 
paşanın (832) de yaptırdığı Beyler
beyi camii hamamı vardır. Liste Kül
tür Bakanlığınca Trakya umumî mü
fettişliğine ve Edirne valiliğine gön
derilmiş olduğundan muhteviyatma 
göre yıkılmasmda mahzur görülmi
yen ve yeni imar plânında yola çevri
lecek olan sahaya raslıyan eserlerin 
yıktırılmasına başlanmıştır. Bu me-
yanda Halkevi ve Kıyık caddesi üze
rinde ve Belediye parkı yanındaki 
1018 de mimar Mehmed ağamn yap
tığı (Yemiş hanı) bakiyesinden olan 
kemerler de yıktınlmaktadır. 

Bu kemerlerin karşısındaki Havlu
cular ham da yıktınlacağmdan yeni 
imar plâm mucibince Selimiye cami-
sile, Çelebi Mehmed camii arasmdaki 
ada tamamen ortadan kalkacak ve 
burası büyük bir meydan ve park ha
line getirilerek Selimiye camisi bü
tün güzelliği ve Ihtişamile ortaya çı
karılacaktır. 

Hazırlanmakta olan yeni imar plâ-
mnda îstanbıü - Edime yolu şimdiki 
istikametini değiştirecek ve şehre gi
riş noktası un fabrikası karşısmdaM 
arsalardan Ayşekadın camiine ve ora
dan yüzde dört bir meyille Çanakü 
camisi önünden Lise ve Sittl sultan 
camisi üzerindeki kınk platodan Çe
lebi Mehmed camisi önüne gelecek ve 
buradan umumî müfettişlik binası 
karşısındaki ada tamamen kaldınl-
mak suretile (15) metrelik bir cadde 
ile Gazi Mihal köprüsüne gidecek ve 
orada Avrupa şosesile birleşecektir. 

Yeni imar plânına göre İstanbul -
Edirne yolunun geçeceği lise üzerin
deki plato da Sıhhat Vekâletince ye
ni ve modern bir doğumevi yaptırıl
masına karar verilmiş ve bu sene in-
şaatma başlanacak olan İnhisarlar 
binasile İş ve Ziraat bankaları ve P. 
T. T. binasının da yeni imar plâmn-
da yerleri ayrılmıştır. 

Dolmabaiıçe gazhanesi Le-
vend çif ligine kaldırılacak 
Bütün hava gazı fabrikalarmm şe

hir haricine çıkarümasma B. Prost 
esas itibarile karar vermiştir. Ancak 
bunların yerleri henüz malûm değil
dir. Fabrikaların yerleri şehrin tafsi
lât plânmda gösterilecektir. 

Dolmabaiıçe gazhanesi için Şişli 
haricinde Levend çifliğinde münar 
sip bir yer bulunacaktır. 

Ayduı (Akşam)" — Aydın sporunda güreşe büyük bir yer ayrılmışta:. 
Gençler arasında güreş sevgisi çok artmış, güreşçi gençlerden bir takım teşkil 
edilmiş, muntazaman çalışmalara başlanmıştır. Yukarıdaki resimde Aydın 

Bn. Sabiha 6ökçen 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

yare zabiti sıfatile Atinayı ziyaretin
den dolayı Yunanlı meslekdaşlanıun 
fevkalâde sevindiklerini söyledi. 

Bayan Sabiha Gökçen, cevaben, 
dost ve Yunan tayyarecilerine Türk 
tayyarecüerinin selâmlarmı getirdi
ğini söyledi ve kumandana İstanbul 
çiçeklerinden bir buket verdi. 

Atatürk kızı, İzmirden Atinaya bir 
saa;tte geldiğini, dost memleket tay
yareciliğinin, hakkmda gösterdiği alâ
kadan mütevellid sevinçlerini ifade 
için kelime bulamadığını söyledi. 

Bayan Sabiha Gökçen, Başvekil B. 
Metaksası ziyaret etti. Başvekil bu zi-
yai"etten fevkalâde mütehassis oldu-
ğtmu söyliyerek kendisini takdir etti. 

Aero klüpte bir resmi kabul tertip 
olımdu. Hava Nazırı ve Nezaret erkâ-
m ile tanışıldı. Klüp reisi bir nutuk 
irad ederek: 

Havaları aşarak Yunanistana dost 
ve müttefik bir milletin selâmlarını 
getiren güzide tayyareci Bayan Sabi
ha Gökçeni selâmlamama Yunan 
Tayyare klübünün bugün cidden bah
tiyar ve Yunan Tayyare klübüe Türk 
Hava Kurumu arasmdaki kardeşlik 
münasebetlerinin çok dostane oldu
ğunu söyledi. Ankarayı ziyaret eden 
klüp âzalarmm orada görmüş olduk
ları candan kabulün kıymetli hatıra-
smı daima: muhafaza ettiklerini söy-
liyen kumandan motorsuz tayyare 
uçuşlarında ve paraşütle atlamalar
da Türklerin çok muvaffakiyet gös
terdiklerine işaret etmiştir. 

B.ayan Sabiha Gökçen öğle yeme
ğini hususî oİ£,rak Türk elçiliğinde 
yemiştir. Başvekil B. Metaksasm bar 
yam akşam üzeri Kifisiyada Atatürk 
Kızı Sabiha Gökçen şerefine bir çay 
ziyafeti vermiştir. Ziyafette bir çok 
Nazırlar ve davetliler hazır bulım-
muşlardır. 

Alvşam saat dokuzda da Türk elçi
liğinde 24 Idşülk bir ziyafet verilmiş
tir. Bu ziyafette de Hava, payitaht, 
matbuat ve turizm Nazırları Hava 
Kunnay başkam, Balkan devletleri 
elçileri tayyare cemiyeti reisi ve di
ğer mümtaz zevat hazır bulunmuş
lardır. 

Atina 16 (A.A.) — Tayyareci Sa
biha Gökçen ve diğer Türk tayyareci
leri bugün saat 11,25 te yere inmiş
lerdir. 
Yunan matbuah tayyareci
mizi hayranlıkla selâmlıyor 

Atina 16 (AA.) — Yunan matbua
tı, cesur Türk tayyarecisi bayan Sa
biha Gökçeni hayranlık ve samimi
yetle selâmlamakta ve • resimlerim 
neşretmektedir. 

Proia diyor ki: Türkiyenin mukad
deratına hâkim olan yaratıcı dâhinin 
tahakkuk ettirdiği büyük ıslahat, ba
riz vasıflanndan birini de genç bir 
tayyareci kızın cesaretinde göster
mektedir. Millî faaliyetin bütün şu
belerinde temayüz eden Türk kadım-
nın hukuk müsavatmı elde edeli san
ki birçok asırlar geçtiği zannedüebi-
lir. Reisicumhur Atatürk kızı Sabiha 
burada ve Selânikte kendisine, Ata-
türke ve memleketine matuf hararetli 
ve samimî sempatiler içinde yaşıya-
caktır. 

Elefteron Vima gazetesi de şöyle ya-
ayor: Sabiha Gökçenin Atinaya ge
lişi mületimize dost ve müttefik mem
lekete karşı duyduğu en güzel hisle
rin tezahürüne vesile olmaktadır. Da
ha dün Başvekil Metaksas'm da Mise-
longi'de söylediği gibi, Türkiye ile Yu-
naiıistan biribirine çözülmez bağlarla 
birleşmiş bulunuyorlar ve diğer müt
tefiklerle birlikte Ege'de ve Balkan
larda sulhun kuvvetlenmesi için sıkı 
iş birliğinde bulunuyorİEir. 

İzmir 16 (Telefonla) — Atatürk 
kız; bayan Sabiha Gökçen bu sabah 
saat 10,10 da tayyaresUe İzmir üs
tünden geçmiştir. i 

İş mahkemelerinin ihdası 
haberi doğru değil 

istanbul 16 (A.A.) — İktisad Vekâ
leti iş dairesi üçüncü bölge amirliğin
den: Son zamanlarda baa gazeteler
de iş mahkemelerinin ihdas edileceği
ne mütedair veya bölge âmirleri top-
lantısmda ittihaz olunan kararlarla 
ilgili olarak ve sık sık intişar eden ha
vadislere tesadüf olunmaktadır. Haki
kate uygun olmıyan bu kabil neşriyat 

Muallim mektebi 
Taleheyurdu binasındaki 

tadilât bitti 
Yüksek mualüm mektebi için Şeh-

zadeba'şında vaktile Şeyhislâm Hayri 
efendinin yaptırdığı Talebe yurdu bi
nası münasip görülmüş ve bina bir 
müddettenberi tadil edilmeğe başlan
mıştı. İnşaat bitmiştir. Ancsik bina, 
bugünkü vaziyetine göre mektebin 
bugünkü ka:drosunu istiab edemiye-
cek vaziyettedir. Binaya bir kat daha 
ilâvesi düşünülmüş, fakat Şehzade ca
misinin manzarasmı bozacağı için 
bundan vezgeçümiştir. Mektebin ya-
nmda bu- iki paviyon daha inşası dü
şünülüyor. Bu paviyonlat yapüdıktan 
sonra mektep kadroc* büyütülecektir. 
Mektebin şimdiki kadrosu 130 kişilik
tir. Mektep, bu sene yeni binaya nak
ledilecektir. 

Şişhanede büyük bir 
sinema yapılacaiı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
hazurladığı plân, belediye fen heyeti 
tarafmdan tasvip edilmiştir. Proje, B. 
Prost'un nâzım plânma göre bu semt
te yapüacak yol istikametine uygun 
bir şekilde tanzim edilmiştir. Ezcüm
le Kuledibi ile Şişhane ai-asmdaki yol, 
ileride biraz tadU edileceğinden ev-
kafm yaptıracağı sinema binası ona 
göre inşa edUecektir . 

Sinema binasımn projesi evlcaf 
umum müdürlüğünce tasvip edildik
ten sonra inşaata başlanacaktır. Bi
na, evkaf tarafmdan talibine Icirala-
nacaktır. 

İngiliz hükümeti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Avam kamara^nda müzakere edilece
ği kiyfiyeti, İngüiz hükümetinin. Ce
nubu şarkî Avrupasmda îngUiz tica
reti üe alâlcaldar olmaktan feragat 
ettiği hakkmdaki şayialann ve dü
şüncelerin katiyen doğru olmadığını 
isbat etmektedir. 

Hükümet, bu mmtakada ticareti 
mümkün ve kabil olduğu kaüar in-
kişalf ettirmeyi pek çok arzu eylemek
tedir. 

Diğer taraftan, İngüterede hususî 
endüstrinin muhtelif şubeleri arasm-
da, dünya piyasalarında bütün İngi
liz endüstrisini ve bütün İngUtereyi 
rekabet sahasmda temsü edebelmek 
için daha sıkı bir iş birliği yapüması 
da çok sayam arzudur . 

Ankara Borsası 
16/6/938 

Esham re Tahvilât 
1933 Türk borcu I (Peşin) 19,05 
1933 ikramiyeli Ergani 95,25 
Mümessir (Peşin) 41,50 

Çeider (Kapanış fiafterl) 
Londra 1 İngiliz lirası 6,26 
Nevyork 100 Dolar 125,91 
Paris 100 Fransız Frangı S,51 
Milano 100 Liret 6412,75 
Cenevre 100 İsviçre P. 28,925 
Amsterdam 100 Florin 69,885 
Berlin 100 Raylışmark 60,885 
Brüksel 100 Belga 21,42,75 
Atina 100 Drahmi 1,145 
Sofya 100 Leva 1,545 
Prag 100 Çekoslovak K& 4,385 
Madrid 100 PeseU 6 ^ 5 
Varşova 100 Zlotl 23,765 
Budapeşte 100 Pengo 25,04 
Bükreş 100 Ley 0,94,15 
Belgrad 100 Dinar 2,876 
Yokohama 100 Yen 36,546 
Bt<*hohn 100 İsveç Kronu 32,27,75 
Moskova 100 Ruble 23,785 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim: Kûrkçüyan, 
Firuzağada Ertugrul, Kalyoncukul-
lukta Zafirokulos, Beyc^u: İstikl&l 
caddesinde Galatasaray, Tünelde 
Matkoviç, Galata: Okçumusa cadde
sinde Dogruyol, Fmdıkhda Mustafa 
Nail, Kasımpaşa: Müeyyde, Hasköy: 
Aseo, Eminönü: Agob Minasyan, Fa
tih: Veznecilerde Üniversite, Kara-
gümrük: Mehmed Fuad, Bakırköy: 
İstanbıü, Saüyer: Nuri, Aksaray: 
Yenikapıda Sanm, Beşiktaş: Süley
man Receb, Fener: Emlllyadl, Kum-
kapı: Cemil, Küçükpazar: Necati, 
Samatya: Yedlkulede Teofilos, Alem
dar: Ali Rıza, Şehremini: Ahmed 
Hamdl, Kadıköy: Sadık, Yeldeglrme-
nlnde tjçler, tJsküdar: Ahmediye, 
Heybeliada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Hee gece açık eczaneler: Tarabys, 
TenlkOy, Emlrg&n, Rumellhlnn, Or-
taköy, AmavutkOy, Bebek, Beykoa, 
Pa«ababçe ve Anadoluhlaanndakl ee-

teler her gece 

Fener bahçenin 30 
uncu yıldönümü 

önümüzdekî pazartesi günü 
büyük merasim yapılacak 

Fenerbahçe Spor klübünden: Klü-
bümüzün 30 uncu yıldönümü münar 
sebetüe 19 haziran pazar günü saa* 
16 da başlayıp 20 de bitmek üzere 
fevkalâde merasim yapılacak ce Fe
nerbahçeli gençlerin topluluk ve bir
liğini gösterecek bir program tatbik 
edilecektir. 

Merasime eski ve yeni Fenerbî*^ 
celi bütün ^rorculann iştirak edeceği 
bir resmi geçitle başlanacaktır. Bu 
resmi geçidi bayrak merasimi, spor-
cuiarm and içmesi, Atatürkün büstü
ne çelenk koyma resmi takib edecek
tir. Bu merasimi müteakib Fenerbah
çeli küçüklei' arasında bir futbol mü
sabakası jrapılacaktır. Bu müsabaka-
mn hitammı takiben tam saat 17,30 
da klübümüzün Yunanistandan 30 
uncu yıldönümü münasebetile davet 
ettiği Enosis - Panatinakos muhteliti 
ile birinci takımımız arasında bir fut
bol maçı icra edilecektir. 

30 uncu yıldönümümüze iştirak 
edecek zevat Köprüden 14,30, 15.20, 
15,50, 16,25 ve 17 de hareket edecek 
vapurla.vla merasime, müsabakalara 
ve maça yetişebüirler. 

30 uncu yıldönümümüz merasimi 
münasebetile Fenerbahçe stadımız 
dahilinde, gelecekler için, hususî ter
tibat alınmıştır. Bu tertibata göre 
kapalı tribünler baştan aşağı numa-
raüdır. Kapalı tribün fiati aleumum 
bir liı-adır. Bundan maada bütün açık 
tribünleıln fiati elli kuruştur. Bu iki 
mevki haricinde biri Atatürk büstü 
arasmda ve diğeri koşu pisti üzerinde 
iki hususî yer aynlmıştır. Bu yerler© 
üzerinde damga ile musarrah klüp 
davetnamesirü hamü olanlar girebi
leceklerdir. Diğer kısım davetiyeler, 
üzerlerinde yazıü olduğu veçhüe, açık 
tribünlere mahsustur. Gişeler ve ka
pılar tam üdde açılacaktır. 

Fenerbahçe klübü, 30 uncu yıl me
rasimine iştirak edecek muhterem 
halkımızdan 3rukarıki tertibata itin» 
buyurmalanm bilhassa rica eder. 

Fenerbahçe Spor klübünden: 19/6/938 
pazar günü Kadıköyünde Klüp merkezi
nin bulunduğu Fenerbahçe stadında 80 
uncu yıldönümü merasimi icra edileceğin
den klüp müessislerinin merasime iştirak 
etmek üzere saat 15,30 da Idübe teşrifleri 
rica olunur.* 

Eminönü Halekevinden: Evimize bağü 
klüplerin 19/6/938 Pazar günü aşağıdaki 
fikistüre göre yapacakları maçlar: 

Karagümrûk sahası: Altıok - Bozkurt 
saat 9 da B takımı, Akınspor - Aleıriöaf 
saat 10,30 B takımı, Altıok - Bozkurt saa* 
12,30 A takımı, Akınspor - Alemdar saat 
15 A talamı. Saha komisei: Bedrettm Ata-
manjiaml sahası: Rami - Yıldız. Saha ko
miseri: Ziya. 

Bir tek tüp sizin 
bu neticeyi 

alnnanızakâfigellr 

Bugün ilk iş olarak 

Radyolin 
ahmz ve bitinceye kadar günde 
üç defa loıllanuuz. Bu müddetin 
sonunda dişleriniz evvelkinden 
çok daha parlak, çok daha bejraz 

ve çok daha temiz olduğunu 
göreceksiniz. 

İle muhakkak sabah, akşam ve 
her yemekten sonra, dişlerinizi 

muntazaman fırçalayınız. 
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Vol arkadaşı D iT^^: 

Rahmi elindeki gazeteyi okuduk
tan sonra gülmeğe başladı. Arkadaş
ları sordular: 

—• Neye gülüyorsun? 
— Gazetede: «Amerikada garib 

evleıuneler...» isminde bir yazı oku
dum. Ona gülüyorum. Bu yazıda bir-
hirlerile garib bir surette tanışıp ev-
tenenlerden bahsediliyor. Meselâ ev
lenmeği hiç akluıdan bile geçirmiyen 
Ur delikanlı bir gün otomobili ile 
bir köye gitmek istiyor. Yola çıkıyor. 
Bu esnada karşıdan da bir graıç ki- , 
zm idare ettiği başka bir otomobil 
geliyor. İki otomobil biıtirlerile fena 
halde çarpışıyorlar. Delikanlı da, genç 
ki2 da yaralanıyorlar. Kendilerini 
küçük bir köy hastanesine kaldırı
yorlar. 

Bir müddet sonra iyileşmeğe baş-
hyan genç kızla delikanlı hastane
den çıkacakları gün birbirlerile tanı
şıyorlar. Sevişiyorlar, evleniyorlar. Bu 
bir şey değil... Bundan da daha ga
rib bir tarzda tanışıp evlenenler var. 
Meselâ derüz altında birbirlerini bu
lanlar... 

Arkadaşları Rahminin bu sözü üze
rine gülüşmeğe başladılar: 

— Deniz altında birbirlerini bu
lanlar mı? Böyle şey olur mu?.. 

Rahmi devam etti: 
— Olur muşu yok, olmuş işte... 

Bir gün büyük bir plajda bir delikan
lı denize dalmış. Suyun altında yüze 
yüze üerliyormuş. Bu esnada bir gneç 
kız da delikanlıya çok yakın bir yer
ele denize dalmış. İki genç suyun al-
tuıda birbirlerile çarpışmışlar... De
likanlının başı, genç kızın da omuzu 
fena halde acunış. İkisi birden suyun 
üstüne çıkmışlar... Bu suretle su al-
tmda birbirlerini bulan delikanlı ile 
genç kız sevişmişler ve evlenmişler. 
Bu okuduğum yazıda bu suretle pek 
garib bir tarzda sevişip evlenen bir 
çok çiftlerden bahsedüiyor. 

Rahminin bu sözünü dinliyen Mu-
rad bir köşeye büzülmüş kıs kıs gü
lüyordu. Şu sefer de ona sordular: 

— Sen niçin gülüyorsun? 
Murad cevab verdi: 
— Bu garib evlenmeler de bir şey 

mi? dedi, biz Leylâ Ue nasü evlendik 
biliyor musunuz? 

— Birbirimize dilimizi çıkara çıka
ra... Anlatayım da dinleyiniz... 

Ben evvelki seneye kadar bekâr
dım. Her sabah sekiz buçukta evim
den çıkar işime giderdim. Sabahları 
trainvayda daima ras geldiğim güzel 
bir genç kız vardı. İri siyah gözlü, 
Uzun boylu, güzel bir kızdı. Gijrinişi 
sade fakat çok zarifti. Yalnız tuhaf 
bir merakı vardı. Vapurda sık sık kü
çük el aynasını çantasından çıkarır, 
güzel yüzünü uzun uzun tedkik 
ederdi. 

Ben daima onun arkasındaki sıra
ya otururdum. Önümdeki sırada otu
ran genç kız aynasını çıkanp bak-
iıağa başlayınca ben de kendi ken
dime şöyle düşünürdüm: «İşte güzel, 
genç bir kızsm. Güzelliğini kendin de 
bilirsin ya... Böyle olduğu halde iki
de bir niçin aynanı çıkarıp çıkarıp 
yüzünü tedkik edersin?.. Yoksa eski 
bir şairin dediği gibi sen de mi ken
di güzelliğine hayransın kâfir?..» 

Arkasına oturduğum zaman genç 
kız aynasını eline alınca bana güzel 
bir eğlence çıkardı. Onun elindeki 
aynadan önümde oturan iri siyah 
gözlü kızın güzel yüzünü adam akıllı 
görmek kabildi. Hattâ bazan bu kü
çük el aynasından birbirimize bakış
tığımız da olurdu. Ayna vasıtasile 
E^nç kız daima arkasında oturan 
*damı, yani beni sık sık görürdü. 

Bir sabah gene ona tramvayda ras-
Jadım. Ben gene genç kızın arkasm-
daki kanapeye oturdum. Güzel yol 
arkadaşım bir aralık çantasını açtı. 
Ben içimden: «Gene ayna çıkıyor...» 
dedim. Tahminimde yanılmamıştım. 
Ayna çıktı. Gene genç kız yüzünü 
üzün uzun tedkike başladı. O gün 
İçimde bir muziplik vardı. Şakacılı
ğım üzerimde idi. Genç kız elindeki 
*yna vasıtasile beni görüyordu. Ben 
de onu seyrediyordum. Birdenbire 
aklıma esti. Arkadan dilimi çıkarı-
verdim. Genç kız benim bu hareke
timi aynadan görmüştü. Birdenbire 
dehşetli şaşaladı. Fakat şaşkınlığı 
çok sürmedi. Hiddetli bir tavırla ay-
*^asını çantasına koydu. 

Bu esnada onun her zaman indiği 
istasyona da gelmiştik. Kalktı. Tram
vaydan indi. İki gün sonra gene ay
nı tramvayda karşılaştık. Grenç kızm 
arkasındaki sıraya oturdum. Kendi 
kendime: «Dün benim dilimi çıkar
dığımı gördükten sonra artık ayna
ya bakmaz...» diyordum. Fakat yanıl
mışım. Tekrar ajmasmı çıkardı. Gene 
3rüzüne bakıyordu. Bu sefer gene da
yanamadım. Dilimi çıkardım. Bunun 
üzerine yana döndü. Artık ayna va
sıtasile benim yüzümü göremiyordu. 

Artık o günden sonra âdet edin
miştim. Genç kız ne zaman önümde 
aynasmı çıkanp bakmağa başlasa 
ben de hemen dilimi çıkarıyordum. 

O ilk zamanlar buna kızar gibi gö
rünüyordu. Yüzüme, çıkardığım di
lime bakmıyordu. Fakat anladığıma 
nazaran yavaş yavaş genç kız merak 
etmeğe başlamıştı. Her aynasını çı
kardıkça bir kere kaçamak suretile 
arkasına, bana şöyle bir göz atıyor
du. Öyleya acaba arkasındaki adam 
dilini çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? 
Ciddî, keUi felU bir adamm böyle kü
çük, arsız bir çocuk tavrile dilini çı
karması güzel yol arkadaşıma merak 
olmuştu. 

Artık aynasmı eline aldığı ve ben 
de arkadan dilimi çıkaıdığım zaman 
öyle kızmıyordu, aynasını hiddetle 
çantasma sokmıyordu. Hattâ dilimi 
çıkardığım zaman elindeki ayna va
sıtasile beni seyrediyor, gülerek yü
züme bakıyordu. 

Bu dil çıkarma hâdisesinden sonra 
aramızda hafif tertib bir samimiyet 
bile başlamıştı. 

Hiç unutmam bir pazar günü idi. 
Tramvay çok tenha idi. Bir yere otur
dum. Genç kız Taksimden bizim 
tramvaya bindi. Bu sefer geçti, o be
nim arkama oturdu. Kendi kendime: 
«Yazık!., diyordum, bu sefer genç kı
zm arkasındaki sıraya; oturamadım. 
O benim arkama oturdu...» 

Artık yerimi de değiştiremezdim. 
Maamafih kulak kesilmiştim. Genç 
kızm elindeki çanta tıkırdadıkça 
İçimden: «Mutlaka şimdi çantasını 
açtı. Aynasını çıkardı. Yazık bugün 
ona dilimi çıkaramıyacağım...» di
yordum. Bu aralık yüzümdeki bir si
vilce kaşınmağa başladı. Merak et
tim. Cebimdeki küçük aynayı çıkar
dım. Yüzümdeki sivilceye bakmak 
istiyordum. Fakat bu esnada elimde
ki ayna vasıtasile arkamda oturan 
genç kıza gözüm ilişti. Fena halde 
şaşaladım. Ben elimdeki küçük ay
nayı yüzüme tutarken arkamdaki 
genç kız ne yapsa beğenirsiniz? Ay
nada bana küçük, kıpkırmızı, sivri 
dilini çıkarmaz mı? Dayanamadım. 
Gülmeğe başladım. O da güldü. Tram
vay o kadar tenha idi ki topu topu 
dört kişi idik. Bizden başka iM yol
cu da ta üeride oturmuşlardı. Bizi 
görmelerine imkân yoktu. 

Arkamda oturup bana dilini çıka
ran genç kıza döndüm. Gülümsedim: 

— Meğer ne güzel, kıpkırmızı, sip
sivri diliniz varmış... Şimdiye kadar 
bu güzel dilinizi rüçin ağzınızın için
de hapsettiniz? Ara sıra çıkarıp gös
terseydiniz ya... dedim. 

İşte Leylâ ile bu suretle tanıştık. 
Seviştik ve evlendik... İki arsız çocuk 
gibi birbirimize dilimizi çıkara çı
kara... (Bir yıldız) 

AKŞAM 
lAbone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 
KENELİK 1400 kuruj 2700 kuru} 
C ATLK 760 > 1460 * 
5 ATLIK 400 • 800 « 
1 AYLO. İM > — a 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
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8800, altı aylığı 1000, flç 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi 12,50; Havadis, 13,05: Plâk
la Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19,15 Konferans: Ali Kâmi Ak-
yüz (Çocuk terbiyesi). 19,55 Borsa haber
leri. 20 Grinviç rasadhanesinden naklen 
saat ayarı. 20,02 Muzaffer İlkar ve araka-
daşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev. 21 Müzey
yen ve' arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk sarkılan. 21,45 ORKESTRA: 

1 — Guno: Romeo ve Julyet. 
2 — List: Rapsodi No. 12. 
S — Kostal: Mönietto. 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plâkla solo

lar, opera ve operet parçalan. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Son 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Karı
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahili ve 
haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi 19,15 Türk musikisi ve halk şar
kıları (Hikmet Rıza ve arkadaşlan). 20 
Saat ayan ve arabca neşriyat. 20,15 Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Handan ve ar
kadaşları). 21 Çocuk Esirgeme kurumu na
mına konuşma... 21,15 Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Rachmaninoff: Prelude. 
2 - Becce: Serenata amorosa. 3 - Dvorsk: 
Humoreske. 4 - Bizet: Petite süite d' 
Orchestre. 22 Ajans haberleri. 22,15 Ya
rınki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa istasyonlar 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 plâk neşriyatı — Breslau 
20,10 salon muzikası — Frankft. 20,10 
konser — Kolonya 20,10 dans — Leipzig 
20,10 dans — Münih ve ondan naklen 
Deutschl. S. ve Hamburg 20,10 konser — 
Stuttg. 20,15 plâkla operet muzikası — 
Viyana 20,10 orkestra — Athlone 20 or
kestra — Beromünster 20,55 «Kont dö 
Lüksenburg» opereti — Brüksel 20.15 sa
lon muzikası — Budap. 19,30 danberi 
«Llli» opereti — Budap. II 2030 orkestra — 
Droitviç 19,25 den 20,50 ye kadar opera, 
20,50 piyano — Florans 20,20 mandolin — 
Helsingf. 20,15 orkestra — M. Ceneri 20,50 
Berom. den nakil — Oslo 20,30 akordion — 
Prag 20,30 orkestra — Reval 20 hafif mu-
zika — Sofya 20 konser — Stokholm 20,30 
flüt ve orkestra — Rad. Toulouse 20,15 fi
lim havaları — Varşova 20,25 Leh muzi
kası . 

S{ ât 21 de 
Berlin 21 eğlenceli muzika — DeutschL 

S. 21,20 konser — Frankft. 21,30 Counod'-
nun operalanndan parçalar — Kolonya 
21 dansa devam — Königsberg 21 fan
far — Leipzig ve ondan naklen — Ham
burg 21 valslar — Saarbr. 21 op)era mu
zikası — Viyana 21 askerî muzika — 
Athlone 21,45 keman ve piyano — Bari 
21,15 Yunanca neşriyat — Belgrad 21 
orkestra — Berom. 21 operete devam — 
Brüksel II 21 orkestra — Budap. 21 ope
rete devam, 21,50 cazband — Budap. II 
21 konsere devam — Bükreş 21,35 «Falstoff» 
Verdi operası — Hilvers. n 21,40 hafif 
muzika — Kovno 21,30 konser — Lile 
21,30 «Herodias» Masenet operası — 
Londra 21,15 asri muzika — M. Ceneri 21 
keman — Montpellier 21,45 cazaband — 
Oslo 21,10 Rahmaninof eserlerinden kon-
der — Paris P. T. T., Grenoble. Limoges. 
Marsilya, Toulouse P. T. T. 21,30 - 23,30 
orkestra konseri — Prag II 21 salon mu
zikası — Reval 21.50 senfon. muzika — 
Sofya 21,30 konser — Strasburg, Nis ve 
Rennes 21 «Salambo» Rener'in operası. 

Saat 22 de 
Danzig 22 orkestra — Leipzig ve Ham

burg 22 konsere devam — Saarbr. 22 ope
ra havalarına devam — Stuttg. 22 salon 
muzikası — Budap. 22,45 orkestra — 
Bükreş 22 operaya devam — Droitviç 
22,45 — 24,35 «Mcistrsulger» Vagner ope
rasının 3 üncü perdesi — Helslngfors 22,40 
askerî muzika — Hilvers. II 22,40 operet 
muzikası — Kopanhag 22,25 piyano — 
Kovno 22,50 hafif muzika — Lille 22 ope
raya devam — Lüksemburg 22 konser — 
Milano 22 «Ate volio tomar» opereti — 
Oslo 22,15 hafif muzika — Prag II 22 sen
fon. orkestra — Bratislava 22,25 orkestra — 
Roma 22 Alman - İtalyan konseri — 
Sofya 22 konsere devam — Sottens 22,05 
askerî muzika — Strasburg, Nis ve Rennes 
22 operaya devam. 

Saat 23 de 
Breslau 23,20 asrî muzika — Frankft. 

ve Münih 23,30 eğlence ve dans — Kolon
ya 23,15 dans — Königsberg 23,20 plâk — 
Stuttg. 23,30 eğlence ve dans — Diğer Al
man istasyonları Leipzigden naklen 23,30 
eğlence ve dans — Belgrad 23,15 Keman — 
Brüksel 23,20 cazband — Bükreş 23 ope
raya devam — Droitviç 23 operaya de
vam Florans 23 dans — Hilvers II 23,40 
hafif muzika — Lille 23 operaya devam — 
Londra 23,25 dans — Lüksemburg 23,15 
salon muzikası — Milano 23 operete de
vam Oslo 23,25 salon muzikası — Roma 
23 konsere devam — Stokholm 23,25 mu
zika — Strasburg, Nis ve Rennes 23 ope
raya devam. 

# • 

Saat 24 den itibaren 
Kolonya 24 orkestra — Frankft, Berlin, 

ve Münih 24 eğlence ve dans — Diğer Al
man istasyonları 1 e kadar Leipzigden 
naklen dans ve eğlenceye devam — 
Droitviç 24 operaya devam — Kopenhag 
24 - 1,30 eski dans muzikası — Lüksem
burg 2 4 - 2 dans — Rad. Paris 24 - 1,30 
gece konseri — Strasburg, Nis ve Rennes 
24 operaya devam — Frankft., Berlin ve 
Stuttgart 1 - 4 gece muzikası — Diğer 
Alman ist. adan naklen 
1 - 4 radyc 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertellt Tefrika No. 28 

Istello, Arap kabilesi arasında iri boylu bir Moğol 
askerinin serbestçe dolaştığını görünce şaşırdı. 

(Kat) Yemenden Filistine getiril
miş, orada yetiştirilmişti. Şeyh Ab
dullah bunu Hebron dağından de
met demet getirtir, çadınnın serin 
bir köşesinde saklardı. Bu, kendisin
ce o kadar kıymetliydi ki, kardinala 
ikram etmeğe bile kıyamamıştı. 

Şeyh Abdullahın gözleri yemek ye
meden dumanlanmıştı. 

Yemeğe başladıkları zaman, kar
dinal İstello, bu fırsatı kaçırmak is
temedi. Şeyhin ağzını yokladı: 

— Saydavîler de Bizans üzerine 
göndereceğiniz donanmaya iştirak 
edecekler mi, hazret? 

Şeyh Abdullah ufacık gözlerini sü
zerek cevab verdi: 

—' Hayır, aramız açıktır. Saydavî 
şeyhi bize yardım etmemek için işti
rak etmiyecek. 

— Aranız açık olmasaydı, onun yar
dımı sizin için faydalı olabilir miydi? 

— Şüphesiz. Çünkü onun emri al
tında otuza yakm korsan gemisi 
vardır. 

— Bu gemiler nerede çalışırlar? 
— Mısıra kadar uzanırlar, kaçak

çılık yaparlar. Dönüşlerinde anbar-
ları doludur. Fakat... 

— Sizirüe neden uyuşamıyorlar? 
— Ben haraç istiyorum. 

şeyhi vermiyor, bundan dolayı anla
şamıyoruz. 

— Size haraç vermemesi bir küs
tahlıktır. Ben onun yerinde olsam 
size boyun iğerdim. 

— Ben de onun burnunu kırmak 
için fırsat arıyorum. Lâkin Bizans 
meselesinde belki de bir gün uyuşa
cağım onurüa. 

— Böyle bumu yukarıda ve küs
tah bir adamla uyuşmanız hiç doğ
ru olmaz, hazret! Bu, sizin için bir 
küçüklüktür. 

— Ne olursa olsun, otuz gemisini 
elinden almak için her şeye katlana
cağım. Bizans surları başka türlü 
kuşatümaz . 

— Ne de olsa, gene zayıf bir do
nanma ile yola çıkıyorsunuz demek
tir! Bizans surlarını en aşağı yüz el
li, iki yüz yelkenli ile çevirmek lâ
zım... 

— Muhasaraya başlıyacağımız gün 
söylediğiniz rakamdan daha fazlası
nı bulmuş olacağız, SinycHr! Sen bizi 
uyuyoruz mu sanıyorsun? 

— Hayır. Arabistandaki kuvvetle
rin birleştikleri takdirde bütün Av-
rupayı istilâ edebileceğine inanan
lardanım, hazret! Ancak Bizanslıla-
rm da her hangi bir garb devletinden 
yardım görmiyeceğini kim temin ede
bilir? 

— Bu sözünüze gülmemek kabil de
ğil. Garb devletlerinden hangisi Bi-
zansm yardımına koşacak? Venedik
liler mi?.. 

— Onlar daima size dost kalacak
lar, hazret! 

— İspanyollar mı? 
— Zannetmem... Onlar da bu sı

rada çok yorgun ve dağmık bir hal
dedirler. 

— Macarlardan da yardım göre
mezler. Çünkü Moğol orduları Ma-
caristanı baştan başa çiğnemiştir. 
Şu halde Bizanslılann yardımına 
bunlardan başka koşabüecek hangi 
devlet var? 

Kardinal İstello şeyhin, ağzından 
lâf alayım derken, çok müşkül vazi
yete düştüğünün farkında değildi. 
Birdenbire kendini topladı. Mevzuu 
değiştirmek istedi., tavusları göste
rerek: 

— İnsan, bu göz kamaştıran mah-
lûklaı-a baktıkça hayretten hayrete 
düşüyor, hazret! Allah sanki bunla
rın kuyruklarını güneşin ışığile süs
lemiş... Gelin gibi ne edalı yürüyüş
leri var. Hele şu insanları taklid eden 
papağanlara baktıkça kendimden 
utanıyorum. Bu zekî kuşların bize 
nisbetle daha isabetli görüşleri var. 
dedi. 

Şeyh Abdullah elile işaret etti: 
— Sahib, şu kırmızı burunlu Tu

nus kızma söyle de bize bir şarkı oku
sun! 

Sahib, kırmızı gagalı papağanın 
yanma gitti, bir şeyler mırıldandı. 

Papağan ağzını açtı ve büyük bir 
insan gibi, oturduğu hurma dalının 
ucunda söylenmeğe başladı: 

«Bizans bizim olacak! 
Bizans bizim olacak!» 

Papağan bu üç kelimeyi tatlı bir 
sesle hem de pürüzsüz olarak birkaç 
kere tekrarladı. Sonra birden sustu. 

Papağanın türküsünü perde arka
sında tanbur çalan kızlar tamamla
dılar: 

«Ç.ülde doğan bir yıldız, bize 
haykırıyor: 
— Koşunuz.. Bizans sizi bekli
yor! - haydi, koşalım yiğitler. 
Bosfora koşalım.» 

Şeyh Abdullahın gözleri kapanı
yordu. 

Bir aralık Kardinala: 
— İstirahat edelim. Sinyor ! 
Dedi. Sahib derhal Kardinala yol 

gösterdi. Kabile şeyhi perdeyi açtır
dı., genç karılarının birini sağına, 
ötekini soluna aldı. 

Kardinal İstello da misafir çadırı
na döndü. 

O gece, İstello, çadırın önünde do
laşan nöbetçilerin arttığını görmüştü. 

Kardinal bunun mânasını anlıya-
madı. Bir hayli düşündü ve uyudu. 

*** 

K ard i na l , hurmal ık lar ara
s ında bir Mos[ol görünce . . 
Kardinal İstello gece şeyhin sofra

sında dinlediği şarkıları düşündükçe: 
— Araplar Bizansı almağa karar 

vermişler. Bu tehlikenin önüne geç
meğe çalışmalı, diye söyleniyordu. 

Kardinalm bir ümidi vardı: Say-
da kabilesini kışkırtmak... 

İstello bunu yapmayı düşünürken, 
birdenbire uzaktan gördüğü garib bir 
adam Kardinalin şüphesini uyandır
mıştı. Bu adam bakır renkli geniş 
cephesile, iri boylu, gösterişli bir mu
haripti. Fakat, şeyh Abdullahın men-
suplarma benzemiyordu. Ayakların
da çizme, belinde cenbiye yerine bü-
3rük bir pala asüıydı. 

Kardinal bu adamı hamdaniler 
arasında ilk defa görüyordu. Çadırın 
önünde dolaşan nöbetçilerden birine 
sordu: 

— Bu adam kimdir ? 
— Aykut'u da tanımıyorum. Esir 
Kardinal bu cevaptan bir sev an-

lıyamadı. 
Tereddüdle nöbetçinin yüzüne 

baktı: 
— Aykut'u da saymıyorum. Esir 

mi bunlar? 
— Amma yaptınız ha..! Bütün dün

yanın tanıdığı Aykut hanı siz nasü 
tanımıyorsunuz! Cengizin tonmlan 
Macaristanı baştan başa istüâ etti
ler. İtalya hâlâ uyuyor mu? 

— Cengizin tonmlarının Macaris-
tana kadar indiklerini herkes gibi 
ben de biliyorum amma, bu adamla
rın burada ne işi var? 

— Aykut han Macaristandan bura
ya geldi. Buraya niçin geldiğini, ne iş 
yapacağını şeyhten başka kimse bil
mez. 

Kardinal İstello bu sözleri dinler
ken hayretten hayrete, endişeden en
dişeye düşüyordu. 

Demek ki Moğollar Arapları da el
de etmişlerdi? 

İstello tekrar sordu: 
— Aykut han nerede şimdi? 
— Seyid Saidle birlikte sefere çık

tılar. 
— Aykut yalnız mı geldi buraya? 
— Hayır, mayetinde yedi Moğol 

muhafızı vardı. Bu gördüğünüz adam 
da o muhafızlardan biridir. 

— Burada başka Moğol var mı? 
— Bundan başka kimse yok... 
— O niçin dolaşıyor burada? 
— Yola çıkacakları sırada hasta

landı. Kımüdamağa kudreti yoktu. 
Dündenberi. ayakta dolaşıyor. 

— Şeyhin bu adamlara itimadı var 
mıdır ? 

(Arkası var) 
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BULMACAMIZ 

cebinden geçinen 

Soldan sağa : 
1 — Tariz etmek. 
2 — Yeniçerilere verilen maaş - Demir

den dolap. 
3 — Eski zamanlarda bir mücazat âleti 

- Şöhret. 
4 — Mukadder ölüm zamanı - Bozgun

luk. 
5 — Nida - Cevher. 
6 — Sarkmış. 
7 — Akim bırakılmış hayvan - Vücüd-

dakl şişlik. 
8 — Bir ten rengi - Su ile çevrilmiş 

kara. 
9 — Vilâyet - Arasıra. 

10 — Canbazhane - Aşikâr. 
Takardan aşağı: 
1 — Başkasınm 

Kurum. 
2 — Karışık renk - Çılgın. 
8 — Ziya - Kaptanları korkutan. 
4 — Şaşkınlaşmak. 
6 — Biricik - Bir edat. 
6 — Karnaval günü. 
7 — Beyaz - 100 sene - Kırmızı. 
8 — Tahta çenber - Kasık. 
9 — Diğerleri - Eski ingiliz Hariciye 

Nazırı. 
10 — İnsan modeli - Nagihan. 

Geçen bulmacamızın halli: 
Soldan sağa: 
1 — Tebrikname, 2 — Ada, Sail, 3 — 

Harakiri, 4 — Adale, İp, 5 — Irk, Nale, 
6 — Ruam, Aktar, 7 — Eh, Aid, Av, 
8 — Vatikan, Es, 9 — Anane, Ay, 10 — 
10 — Niş, Nazarî. 

Yukarıdan aşağı: 
1 — Tahtırevan, 2 — Eda, Ruhani, 4 — 

Ad, Main, 5 — İskân, İken, 6 — Kail, 
Ata, 7 — Nırenk, Naz, 8 — Ali, Ata, Ya, 
9 — İlâve, 10 — Eksper, Sai. 

I — Askerliğini yapmış, yaşı otuz 
beşten aşağı ve Lise mezunu bulun
mak şarttır. 

II — Ecnebi Lisanı bilenler tercih 
edilir. 

III — Taliplerin Mektep diploma 
suretiyle haklarmda kimlerden ma
lûmat alınabileceği. 

rv — Vazih adresleriyle İstanbul 
359 Posta kutusuna bir mektupla mü-
racaatlan. 

TENt NEŞRtTATı 
FRANSADA MÜSTAKİL RESİM 

Bir çok mücadele ve münakaşalardan 
sonra nihayet akademiye kabul edilen mo
dem sanat hakkında Fransanm en ta
nınmış iki resim münekkidi tarafmdan 
yazılan bu kitap Güzel sanatlar akademisi 
direktörü B. Burhan Toprağm teşvikile 
Ahmed Muhip ve Cahid Sıdkı gibi iki genç 
ve güzide muharrir tarafmdan tercüme 
edilmiştir. Henüz birinci cildi çıkan bu 
kitabı modem sanatm tarihi ve üstadları 
hakkında etraflı malûmat edinmek istl-
yen resim amatörlerine ve sanat merak
lılarına tavsiye ederiz. 

BORA VE FIRTINA 
Eserin sahibi Turgut Akkaştır. (Damla

cıklar) ve (Kıvılcımlar) adlı iki kitabm sa
hibi olan Turgut Akkaş eserlerinden üçün
cüsünü Bora ve Fırtına adile neşretmiştir. 
Aşk, felsefe, şiir, tabiat, hadise ve hare
ket dolu olan, fakat realizminden hiç bir 
şey kaybetmeden bir hayat safhasmın 
sadık hikâyesi hüviyetini taşıyan bu ki
tabı tavsiye ederiz. 

OKULLAR KILAVUZU 
İstanbul öğretmenleri yardım cemiyeti 

tarafmdan her yıl neşredilmekte olan 
(İstanbul okuUar kılavuzu) nun 1938 yılı 
nüshası çıkmıştır. Talebe velileri ve mu

ayyen derecedeki okulları bitiren talebe için 
hangi okula ne gibi şartlarla girebilece
ğini en iyi bir şekilde tarif eden bu kıla
vuzu çocuk velilerine tavsiye ederiz. 

MÜTAREKE 
Halûk Nihad Pepeyinin bu isimle man

zum bir eseri intişar etmiştir. 

. Yeni çıktı — 
İ L K A Ş K 

H. Rifat - Türgenef 
Üçüncü basış 

Şimdiye kadar fiatı yüz kuruş olan 
bu meşhur eser üçüncü defa olarak 
Hilmi Kitabevi tarafından elli kuruş 

fiatle neşrolunmuştur. 

16/6/938 parşembe günü 
En 

Olıul Bmsali aşağı 
fiatı 

Kr. S. 
KUo 30 — 

» 3 — 
» 8 — 

k Bamya 
Sakız kabağı 
Yer fasulyesi 
Çalı fasulyesi 
Ayşekadm fasulyesi 
Kır domatesi 
Bakla 
Araka 
Bezelya 
Semizotu 
Dolmalık biber 
Sivri bibec 
Yaprak 
Sarmısak 
Pancarı 
Soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Enginar 
Patlıcan (Baş) 
Patlıcan (Orta) 
Patlıcan (Ufak) 
Hıyar 
Marul 
Kiraz 
Can eriği 
Çilek yeril 
çUek Ereğli 
Kayısı 
Vişne 
Dut 
Şeftali 
Karpuz 
Ecnebi limon 

» 
» 

10 — 
15 — 
1 — 
6 — 
5 — 

» 1 — 
» 22 — 
» 35 — 
» 7 — 
» 3 — 

demeti 2 50 
» 1 25 
> — 50 
» — 50 

— 50 
2 — 
7 — 
5 — 
3 — 
1 — 

— 50 
10 — 
10 — 
30 — 
15 — 
15 — 
14 — 
7 — 

17 — 
50 — 

300 — 

50 

50 

aded 

Kilo 
» 
» 
» 

» 
adedi 

100 » 

En 
yüksek 
FiaU 

Kr. S. 
35 — 
4 — 
9 — 

14 — 
12 — 
18 — 
1 
7 
6 
1 

35 — 
'40 — 

9 — 
3 50 
3 50 
1 50 

— 75 
— 75 
— 75 
5 — 
8 — 
6 — 
4 — 
4 — 
1 — 

18 — 
15 — 
40 — 
25 — 
30 — 
17 — 
10 — 
30 — 
60 — 

400 — 

istanbul Beşinci Noterliğine: 
15/2/934 tarihinde ve 45 No. ile İstanbul 

İkinci Noterliğinde tasdik ettirdiğim 
umumi vekâletname ile ticarethaneme 
ait muamelâtm tedviri için vekil ve mü
dür tayin ettiğim, İstanbulda Beşiktaşta 
Akaretlerde Şaimedim caddesinde 106 No. 
da oturan Bay Sadık Tuncer'i bu kerre 
gördüğüm lüzum üzerine vazifei vekâle
tinden azil ettiğimden keyfiyetin mumai
leyhe tebliğiyle Cumhuriyet ve Akşam ga
zetelerinde neşir ve ilânını dilerim. 

Deri Tüccarı Hanri Baruh Sarf ati: 
İstanbul, Sirkeci Köprülü han 46 No. da 

Zayi — Sinop liman idaresinden aldı
ğım denizcilik 9 numara reis şahadetna
mesini kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin değeri yoktur. 

Unlcapanı Tekirdağ iskelesinde 
Sadık Tuscu 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimli
ğinden : 

Ölen ve terekesine hâkimliğimizce el 
konulan ve alacakları tarafmdan mirası
nın resmen tasfiyesi istenen ve resmen 
tasfiyesine karar verilen alacak ve borç-
lulan akşam gezetesile davet edilen Sür-
plk Devletyanın Kadıköyünde Mısırlı oğ
lunda Halid ağa sokağında 45 No. lu ev 
dahilindeki menkul eşyası 24/6/938 Cuma 
günü saat 14 de açık arttırma suretile 
satılacağı ilân olunur. (8436) 

PIRLANTA KÜPE 
Yirmi üç buçuk kırathk bir çift pır
lanta tek taş küpe Sandal bedeste

ninde teşhir edilmektedir. 
23 Haziran Perşembe günü saat 14 de 

Müzayede ile satılacaktır. 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Adres: Divanyolu Bozkurd kıraatha
nesi karşısmdaki eski Klod Farer so

kak Aslaner Apr. No. 8 - 1 0 Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar hastalannı 

kabul eder. 

GOTY 
Güzellik ^ mustahza-̂  
patını tecrübe eder,ı 
senlz;artık başka hlç( 
bir marka mustahza-t 
ratr̂  kullanmak iiste-* 
meyecekisiniz; cOnklî  
CÖJy:, ^ Z A H İ İ < 
müstahzaratı siza 

GÜZELLIÖİİ 
GENÇLİĞİ 
va 

CAZİBEYİ 
temin edecektir. 

RUJ-PARFÖM-PUDRA-FLAKSAK 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

Ü K Ş A I H 
İMLATBAASI 

Rotatif makinelerinde reslnnll ve 
renkli gazete ve nnecmuaları, baskı 
adedi yüksek risale, kitab ve her 
nevi nnatbualan en temiz şekilde en 
ehven şeraitle basar. 

Devamlı işler İçin hususi şerait tesblt 
edilir. Fazla tafsilât İçin matbaa İdare
sine müracaat. Telefon : 20497 

Askerî Fabrikalar U m u m müdürlüğü 
Ticaret Şubesinden: 

4232 
1840 

28566 
12420 

Adet Köknar tahtası 
Adet Köknar tahtası 
Adet Köknar tahtası 
Adet Köknar tahtası 

Eb'adı 
0,015 X 0,20 X 4 M. 
0,02 X 0,18 X 4 M. 
0,015 X 0,15 X 4 M. 
0,02 X 0,14 X 4 M. 

Metre mikâbı 
50,788 
26,500 

257,000 
139,100 

473,388 
Yukarıda mikdar, cins ve eb'adı yazın 473,388 metre mikâbı kereste An-

karada Marangoz Fabrlkasma teslim şartile satm almacaktır. İsteklilerin fi-
ath tekliflerini 24/Haziran/938 cuma günü saat 14 de kadar Ticaret şubesine 
vermeleri. 

Bu kerestenin şartnamesini almak isteyenler, her gün saat 13,5 ile 15,5 
kadar Ankarada Ticaret Şubesine, İstanbulda Fındıklıda Satmalma komisyo
nuna müracaat edebilirler. (1813) (3507) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Çankaya Motor dairesi iğin kapah zarfla eksiltmeye konulan Dizel moto

ru ile Pompa için istekli çıkmadığı cihetle l/Temmuz/938 cuma gfününe ka
dar bir ay içinde pazarhkla almacağmdan isteklilerin her cuma ve salı günleri 
saat on buçukta Belediye Encümenine müracaatlan. «3261» 

Bursa Belediyesinden: 
Arazöz, Motopomp ve Kamyon mübayya ilânı 
Bursa Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü bir motopomp ve temizlik 

işleri için de bir kamyon satm almacaktır. 
Satıcılar; verebilecekleri makinelerin fennî ve hususî ve malî şartlarını 

ve kataloklannı hazıian sonuna kadar Bursa Belediye Reisliğine gönderme
leri ilân olunur. (3241) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
istanbul Gümrükleri için 12 lira aslî aylıkla ve müsabaka imtihanile kol

cu alınacaktır. İsteklilerin memurin kanununun dördüncü maddesindeki 
şartları haiz bulunması askerliğini yapmış olması veya müeccel bulunması 
ve otuz yaşmdan aşağı olması lâzımdır. Bu şartlan haiz olanlann 21/6/938 
tarihine kadar Başmüdürlük Sicil servisine müracaatlan. (3602) 

Denizcilere ilân: 
Deniz Bank istanbul şubesi müdürlüğünden: 
Yeşilköy sis düdüğünün makine kısımlarmda olan ânzamn tamiri için 

ikinci bir ilâna kadar faaliyetini tatil ettiği alâkadarlara ilân olımur. 

Köşk satılıyor 
Acıbaden>dc Karakol ka r ş ı andak i sokağın sonunda eşcan müsmirejd ha 

vi on dör t dönüm bahçeli üç k a t t a on iki odalı, zemininde h a m a m ve çamaıSlu'-
lığı, bahçede su deposunu muhtev i ( t sa Ruh i Paşa köşkü) nami le maruf 
köşk ehven fintla satı lacaktır . 

t c abmda bedelinin tediyesinde kolaylık gösterilecektir. İsteklilerin Bah-
çekapıda T a ş h a n a l t m d a Türk Ticaret Bankası A. Ş. di rektör lüğüne müracar 
at ler i . 
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üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılannın Kakt'î İlâcı K E S K İ N K A Ş E L E R İ D I R Bâhçekapı SALİH 
N E C A T I 

Şark Kromları T. A. Ş. den: 
iki maden fen memuru aranıgor 

Ergani Maden civarında bulunan madenimiz için, Zonguldak Maden 
Meslek mektebinden mezun veya o ayarda tahsil ve tecrübe görmüş iki 
fen memuruna ihtiyaç vardır. Kendilerine iktidarlarma göre 150 liraya 
kadar ücret verilecektir. Ev, tenvir, teshin şirketçe temin edilecektir. Ta
lip olanlann elyazılarile yazılmış tercümeihalleri ve bir fotoğrafla-
rile (Şark Kromları T. A. Ş. - Maden -) adresine müracaatları. 

iktlsad vekâleti iç ticaret umum mildürlüğilnden! 
Türkiyedc Nakliyat Sigorta İşleriyle meşgul olmak üzere kanunî hüküm

ler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Britiş Lo Nakliyat 
Sigorta Şirketi bu kere müracaatla şirket nizamname! dahilisinin 74 ncü mad
desinin 2 nci ve 3 ncü satırındaki (London Assürans Direktörü Sıfatiyle) ke
limelerinin tayına karar verildiğini bildirmiş ve lâzım gelen evrakı vermiştir. 
Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 
1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
1 — Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme 21/6/938 tarihine rastlayan salı günü saat 13 de Kabataşta 

levazım ve mübayaat şubesindeki aüm komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yutarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3393) 
• 

I — Şrtnamesi mucibince 5000 kilo tartma kabiliyetinde 2 adet baskül pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

II — Muhammen bedeli 2900 lira ve muvakkat teminatı 217.50 liradır. 
III — Pazarlık 23/VI/'933 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalann fiatsız ve mufassal tek

liflerini ve buna aid resimleri münakaşa gününden 5 gün evveline kadar İnhi 
Barlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen şubesi müdürlüğüne vermeleri ve teklifle
rinin kabulünü mutazammın vesika almaları lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7̂ 5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3374) 

• 
17 aded Termograf 
17 » Higrograf 
1 » Barograf 
2 » 1 Kg. lik kadranTı terazi 

- 1 — Yukarda cins ve miktarı yazılı âletler şartnameleri mucibince pazar
lıkla satm alınacaktır. 

n — Muhammen bedeli 3220 lira re muvakkat teminatı 242 liradır. 
m — Eksütme 22/VI/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 11 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektubu ve ka

taloglarım münakaşa gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar 
umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte jrukarda adı geçen komsiyona gelmeleri ilân olunur. (3199) 

I — Numune ve şartnamesi mucibince 15.000 kilo kaim kınnap pazarlıkla 
satın almacaktır. 

II — Pazarlık 5/7/933 tarihine rastlıyan sah günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
rv — İsteklilerin pazarlık için tajrin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen Aüm Komisyonuna gelmeleri ilân olu
nur. (3636) 

• 
I — «6000» kilo kesme şeker pazarlıkla satm alınacaktır. 
II — Pazarlık 5/VII/938 tarihine rastüyan salı günü saat 16 da Kabataşta 

liBvazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3635) 
• 

I — Kuvvet ve miktarı listesinde yazılı 10.500 adet ampul pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

II - - Pazarlık 4/7/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat -<16- da Ka
bataşta Levazım \e Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklileıin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3637) 
• 

I — Numune ve şartnamesi mucibince 10000 kilo tonga ipi pazarlıkla sa
tm alıracaktır 

H — Pa^'arhk 5/VII/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olu
nur. (3633) 

I — Numune ve şartnamesi mucibince 10000 metre Amerikan bezi pazar
lıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 7/VII/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle bürlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3638) 
• 

I -— Şartııame-si mucibince (.928» ton Sömikok ve «10» ton Lâve marin kö-
nıürü paıarlıkla satın alınacaktır. 

II — I*azarhk 6/\^I/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacak
tır. 

III — îf.aıtnamelcr para<ız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklileıitı pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7.5 güven-

GUZEL BIR ROMAN 

Seni Satın Aldınn 
Nâküi: (Vâ - Nû) 

İnlalâb Kifabevinln 25 kuruş
luk romanlar serisinin 4 üncü 
sayısı olarak neşrettiği, (Seni 
Satın Aldım) isimli romanı inti
şar etmiştir. Kıymetli muharriri
miz VÂ - NÛ'nun güzel bir üs-
lubla lisanımıza naklettiği bu ro
manı karilerimize tavsiye ederiz. 

Üsküdar İcra Memurluğundan: 
Üsküdarda Bulgurlumescit mahallesinin 

Çıkmaz sokağında 12 numaralı hanede 
ölü Mehmed Nuri varislerine borçlu tJs-
küdarda Bulgurlumescit mahallesinin çık
maz Odalar sokağmda 12 numarah Esma 
hanesinde ölü Eminenin: tJsküdarda İca-
diye mahallesinde Darbhaneli Mardiros 
sokağmda eski 23, 23, mükerrer (tarafları 
Kadri ve attar Hacı Mustafa ve arabacı 
Abbas hane ve arsaları ve tarik ile mah-
dud müstesna Karabet kalfa vakfından 
274 M. 2 ve tamamı 205 lira kıymeti mu
hammindi arsanın 48 hisse itibarile borç
lu Emineye aid 18 hissesi ve yine tJskü-
darda İcadiye mahallesinde eski Çamlıca 
yeni Hacı İstepan sokağmda eski 6 mü
kerrer yeni 24 sayılı tarafları değirmenci 
Panasm arsası ve Petenal arsası ve Ta-
kuhi arsası ve tarik ile mahdud) tamamı 
114,93 metre murabbaı miktarmda müs
tesna Karabet kalfa vakfmdan tevsi in-
tikalli ve tamamı 1045 lira kıymeti mu-
hammineli. Elyevm bir bap hanenin 24 
hisse itibarile borçlu ölü Emineye aid 18 
hissesinin 2280 numaralı kanuna tevfi
kan açık arttırma ile satılmasına karar 
verilmiştir. Evin vaziyeti hazırası: Sokak 
kapısından girildikte bir ufak papuçluk-
tan 2 ayak merdivenle küçük sofaya çı
kılır, bu sofa üzerinde biri yüklü ve do-
laplı diğeri yüksüz ve dolapsız iki oda ve 
sofadan camt kânla ayrılmış kezalik kü
çük bir oda vardır. Zemin katı: 10 ayak 
merdivenle zemin kata inildikte zemini 
kırmızı tuğla döşeli bir taşlık ve taşlığın 
yanında bir oda ve zemini toprak alatur
ka ocaklı ve mermer delikli taşlı bir mut-
bak ve alaturka bir hela vardır. Bahçe: 
Bahçede iki incir, bir ceviz ve bir armut 
ve bir de ayva ağacı vardır. Evin tamamı 
ahşap olup elektrik tesisatı mevcuttur. 1 -
İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 
20/6/938 tarihinden itibaren Üsküdar İc
ra dairesinin Muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. İlânda ya
zılı olanlardan fazla malûmat almak is
teyenler işbu şartnameyi 937/15585 ile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 -
Gayri menkul 3/8/938 tarihinde çarşam
ba günü saAt 14 de Üsküdar İhsaniye Şe-
rifbey çeşmesi sokağında 16 No. lu Adliye 
binasında Üsküdar İcra memurluğu oda
sında üç defa batırıldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak arttırma be
deli muhammen kıymetin % 75 ini bul
maz veya satış isteyenin alacağına ruç-
hani olan diğer alacaklılar bulunursa be
del bunlann o gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklannm mecmuundan fazla
ya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
temdid edilerek 18/8/938 tarihinde per
şembe günü saat 14 de Üsküdarda icra 
memurluğu odasında yapılacak arttırma 
bedeli satış isteyenin alacağına ruçhani 
olan diğer alacaklıların bu gayri menkul 
ile temin edilmiş olacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak şartile ancak teklif olunan 
muhammen kıymetin % 75 ini geçmediği 
takdirde 2280 numaralı kanıma tevfikan 
satış geri bırakılır. 3 - Arttırma bedeli pe
şindir. Arttırmaya iştirak İçin yukarıda 
yazılı kıymetinin % 75 ini buçuk nisbe-
tüıde pey akçası veya millî bir bankanm 
teminat mektubu tevdi edilecektir. 4 -
Gayri menkul kendisine ihale olıman kim
seye derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı fesholuna-
rak kendisinden evvel yüksek teklifde bu
lunan kimseye arzetmiş olduğu bedelle 
almağa razı olursa ona, razı olmazsa veya 
bulunmazsa hemen 15 gün müddetle art
tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen 
günler için % 5 den hesap olunacak faiz 
ve diğer masraflar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimîzce ahcıdan tah
sil olunur. 5 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakalılann ve irtifak hakkı sahih
lerinin gayri menkul üzerindeki haklan-
nm hususile faiz ve mesarif dahil olan 
iddialrma gayri menkul üzerindeki hak
larının ilân tarihinden itibaren 20 gün 
İçinde evrakı mübitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi 
halde hakları tapu siciUile sabit olmadık
ça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç 
kalırlar. 6 - Alıcı arttırma bedeli hari
cinde olarak ihale karar pullannı tapu 
ferağ harcını ve 20 senelik vakıf taviz be
delini vermeğe mecburdur. Gayri menku
lün nefsinden doğan müterakim vergiler 
tanzifat ve tenviriye ve tellaliye rüsumu 
vakıf icaresi borçluya aittir. 

7 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak 
edenler arttırma şartnamesini okumuş lü
zumlu malûmatı almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunur. Yu
karıda gösterilen gayri menkul işbu ilân 
ve gösterilen arttırma şartnamesi daire
sinde satılacağı ilân olunur. M. 1664 

Kadınlar için 

HURULRROm 

lıtanbui, Ctltta. V»|tgfla Han 
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B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Üçüncü keşide 1 1 / Temınuz/938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan başka: 
15.000, 12.000, 10,000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiji zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de talünizi denejdnis... 

Deniz Gedikli Erbaş Hazır lama Orta 
Okulu Müdürlüğünden: 

Bu yıl okulumuzun her üç sınıfına da İstanbul- ve civan kıyılarından ta
lebe alınacaktır. 

Birinci sınıf için yaş 13 e girmiş ve 16 jı bitirmemiş ve beş amflı ilk okul 
şehadetnamesi tarihi üzerinden bir sene geçmemiş bulunmak. İkinci ve üçün
cü amflar birer yaş farkla doğrudan doğruya sımf geçmiş olarak tasdikname
si bulunmak. 

Gedikli er olarak da ayrıca Orta okul mezunları almarak Donanmaya 
gönderileceklerdir. 

Kayıtlar 1/Haziran/938 den 25/Temmuz/938 tarüıine kadar devam ede
cek, müracatlann Kasımpaşadaki Okul Müdürlüğü ile Askerlik şubelerine ya
pılması. (3499) 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 2362 lira 80 kuruş olan 6 kalem muhtelif eb'atta çanı 
dilme ile 800 demet 4 metre boyunda bağdadilik çam çıta 23/6/938 perşem
be günü saat 10,30 da Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma komisyo
nu tarafmdan açık eksiltme ile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 177 lira 21 kuruş
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatlan lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon tarafın
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3366) 

MEYVATuzu 
En hoş ve taze meyvalarîn usarelerinden istihsal 

edilmiş tabiî bir mejrva tuzudur. 
Emsalaz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilemez 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu — İstanbul 

, Isgaralı her sobada ve her ocakta 
En çek tutuşan, en çok ısıtan, en idareli yanan, en sürekli 

TÜRK A N T R A S İ T İ N İ 
Kışa bırakma, yazdan al 

T Ü R K A N T R A S İ T İ ^:z:^ 
S A T I Ş M E R K E Z İ 

Galata, Yolcu salonu karşısında Tahir Han 5 nci kat Tel. 44915 
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Banıre iz A K Ş A n 17 Haziran 1938 

HASAN deposu Beyazıt, satış yeri açıld 
Anadoluda acentalıklar aranıyor. Kadık5y altı yol arzında dükkânı olanlar Bahçekapı Hasan deposuna müracaat etmeler! 

GRiPiN'in 
Tercih edilmesindeki sebep 

GRiPiN 
Bütün ağrılara, hastalık baş
langıçlarına karşı tesiri 3rüz-

de yüz olan ve hiç zararsız 
en kuvvetli müsekkindir. 

GRİPİN 
Nezle, soğuk algınlığı, grip rahatsızlıklannda baş, diş, mafsal, romatizma, 
asap ve adale ağrılarında icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat, 

taklidlerinden sakınınız ve Gripin yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

IVIikroskop Gösteriyor Ici; 
Sıtma parazitleri sivrisineklerin iğnesile kana karışıyor. Ve müdhiş bir 

âfet olan sıtmayı vücudumuza aşılıyor. 

SITMA 
Hayat makinesini arızasız bir şekilde işleten ve bizi sağlıkla yaşatan kud

ret; kanımızın terkibinde bulunan kırmızı yuvarlacıklardır. 
Vücudumuza aşılanan bu mel'un parazitler ise mütemadiyen bu kırmızı 

yuvarlacıklan yiyerek çoğalıyor, nesiller yapıyor ve her nesil uzviyetimizde sıt
ma nöbeti dediğimiz titreme, ürperme ve yanma hallerini aılırıyor. 

Vatandaş I.. Sağlığını Bu Afetten Koru. 
Kinin, arsinik, çelik ve birçok acı nebatat hülâsalarile hususî bir şekilde 

ihzar edilen ve Sıhhat Vekâletinin resmî ruhsatını haiz bulunan B İ O G E N İ N 
drajeleri sıtma parazitlerinin en amansız bir düşmanıdır, f 
Sıtmadan korunmak ve kurtulmak için birinci deva 

B t O G E N 1 N dir. 

B İ O G E N İ N 
kanı temizleyip çoğaltır, kırmızı kürecikleri arttınr, adale ve sinirleri kuvvet
lendirir, iştihayı açar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, tali 
olarak belgevşekliği ve ademi iktidarda büyük faideler temin eder. Sıtmanın 
bütün şekUlerinde şifa temin eden bu yüksek tesirli ilâç her eczanede bulunur. 

Venüs 
Kremi 

Terkibindeki hususî mad
deyi hayatiye dolajnsile cildi 
besler, teravetini arttırır. 
Yeni bir ten yaratır. Venüs 
Kremi asrî kadın güzelliği
nin bir tılsımıdır. 

Venüs 
Pudrası 

Terkibi altm kremli 

24 saat havalandırılmış 
fevkalâde ince ve hafif Vfr-
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dünyanm en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Venüs 
Allığı 

Her cildin rengine göra 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de tabii bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalu:. Şık ve 
kibar familyalann kullan
dıkları yegâne rujdur. 

Venüs 
K İ R P İ K 

Sürmesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

zarar vermez. Venüs sürme-
sUe tuvalet gören kirpiklaj 
büjrür ve güzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Briyantin! 

Baştaki kepekleri izale 
eder. Saçları parlak tutar. 
Dökülmesine mârü olur ve 
kıvırcık yapar. Saç merakh-
lan ve gençlerin hayat ar
kadaşıdır. 

Venüs 
Limon çiçeği 
KOLONYASI 

Hususî bir tiptir. 90 dere
cedir. O kadar ki en büyüİE 
zevk ehlini ve müşkülpesend 
olmakla tanmmış kimseleri 
bUe hayran bırakmaktadır. 

Venüs 
Ç a m 

KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf ve siıürleri 

bozuk olanlann kalbine fe
rahlık verir. Ve gönlünü 
açar. Ada çamlarının lâtif 
ve sıhhî kokulan VENÜS 
çam kolonyasında mevcuddur. 

Kan çıbanlan ve parmaklarının 
arasmdaki kaşmtüar için 

Dolama, meme iltihabı ve çat
laklıklar, flegmonlar, yanıklar, 
traş yaralan, ergenlikler, ve 
koltuk altı çıbanları için 

A kullanınız 

VİR07A ^̂ ^̂  
w • • m^l^M^İ^^^ kullanınız En çabuk ve en emia bir surette T E D A V t E D E R 

Yirmi sene sonra şu resim 
ne Icıymetii bir lıatıra olacalc 

KODAK FİLMİNİ DE 
KULLANINIZ 

/ 

Şimdiden bir 

"KODAKJunior620 
edinmekle 

SİS DE BU ZEVKİ TADABİLİRSİNİZ 
HER KESEYE GÖRE FIATLAR 

14,7S liradan başlar 
Her " K O D A K „ makinesinde " K O D A K „ markası yazılıdır. 
K O D A K bayilerinden arayınız veya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK (Ecipt) A. Ş, İstanbul 
Sahibi Necmeddin Sadak J,. i] Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado Akşam Matbaan 

Yüzdeki çiller ve sivilceleri, gebe bayanların doj izale eder, cildi besler ve fevkalâde taravet verir 


