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İstanbul hayvanian konuna cemiyeti 
Nişantaş Şairnlg&r sokak No. 84 

Telefon: 49169 
Fukaranın hayranlarına mabsua parası* 
muayene ve tedavi pazardan maada hefl gfln 

saat 9 - 12 ve akşamlan 6 - 6 

AKŞAM KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 20681 
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Milletler Cemiyeti komisyonunu tanımıyoruz 
B. Celâl Bayar P. grupunda 

Hatay meselesini anlattı 
Başvekil vaziyetin istilzam edeceği 

tedbirleri almak için Meclisten itimad 
ve salâhiyet istiyeceğini haber verdi 

Hatayda Türk evlerini işgal ve mallarını yağma ediyorlar. Aleviler intihal) 
bürolarına giden Türk mümessillerin otomobillerini taşlıyorlar 

Ankara 21 (Telefonla)— Başvekil B, 
Celâl Bayar refakatinde Büyük Erkâ-
nıharbiye reisi mareşal Fevzi Çakmak, 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sekrete
ri B. Şükrü Kaya, Hariciye Vekili Tev-
fik Rüştü Araş, Nafia Vekili B. Ali Çe-
tinkaya, Hariciye Vekâleti umımü kâ
tibi B. Numan Menemencioğlu olduğu 
halde hususî trenle bugün saat 10,30 
da şehrimize dönmüş ve istasyonda B. 
M. Meclisi reisi B. Abdülhalik Renda 
ile vekiller, mebuslar, vekâletler, Millî 

Müdafaa ve Büyük Erkâmharbiye er-
kâm, daireler umum müdürleri tîura-
fmdan karşılanmıştır. 

Başvekil B. Celâl Bayar öğleden ev
vel Başvekâlete gelmiş ve saat 13 bu
çuğa kadar Vekâlette meşgul olmuş
tur. Başvekil bundan sonra Büyük 
Millet Meclisine giderek orada topla
nan Vekiller heyetine riyaset etmiştir. 

Veldller heyetinde Hatay meselesi 
etrafmda görüşüldüğü tahmin edili
yor. Bundan sonra da Fırka grupu 
toplanmıştu:. 

Başvekilin mühim beyanatı 
Ankara 21 (A.A.) — Cumhuriyet 

Halk partisi Meclis grupu bugün saat 
16 da Kamutay içtima salonunda 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın 
riyasetinde toplandı. 

Celse açılır açılmaz kürsüye çıkan 
Başvekil Celâl Bayar İstanbuldan 
bugün avdet ettiğini ve grup azalarına 
Şefimiz Atatürkün selâmlarını getir
diğini bildirmesi üzerine aUaş tufa-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

B. Muhîddîn Ustündağ 
Atina fahrî hemşerîsî 

Her gittiği yerde halk kendisini " Yaşasın 
vatandaş!,, seslerile karşılıyor 

Atinada B. Muhiddin Üstündağm ziyareti şerefine tenvir edüea Akropol, 
solda Yunan payitaht nazın B. Kocias, sağda B. Muhiddin Ustündağ 

Atina 21 (Telefonla) — Payitaht 
nazırı B. Kocias bugün evinde İstan
bul Vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 
Üstündağa ve arkadaşlarma hususî 
surette bir öğle yemeği vermiştir. Ye
mekte başvekil B. Metaksas da bulu
nuyordu. Payitaht nazırı bir ecnebiye 
ilk defa olarak böyle bir ziyafet veri
yor ve B. Metaksas da böyle hususî 

mahiyette bir yemekte ilk defa olaraık 
bulunuyordu. 

B. Muhiddin Üstündağla fahrî Ati
na hemşerisi ımvam verilmiştir. B. 
Muhiddin her gittiği yerde tezahürat
la ve: «Yaşasın vatandaş!» seslerile 
karşılanmıştır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Küçük tekneler 
Yolcuları boğulup da kendi kurtu

lan sandalcının özrü şu: 
— «Tekne haraptır, gidemeyiz!* di

ye haber verdim. «.Zarar yok!» diye
rek bindiler; battık, boğuldular. 

Evvelâ: 
Böyle bir ihbarda bulunmuş olmak 

tekne sahibini mesuliyetten kurtarır 
mi? O, harap tekneye yolcu bindirme-
mekle m,ükeUef değil midir? 

Saniyen ve asıl en mühimmi: 
Küçük tekneler üzerine icap eden 

kontrol vazedümemiş midir? Geçen
lerde de yüzme bümiyen kayıkçılar ol
duğu tahakkuk etmişti... 

Deniz seyrüseferini daha sıkı bir za
bıt ve rabıt altına almak lâzım geldi
ği arüaşüıyor. 

Ankarada borsa binası 
yapılıyor 

Ankara 21 (Telefonla) — Evkaf 
umum müdürlüğü Bankalar cadde
sinde bir borsa binası, bir apartıman 
ve bir de Vakıf paralar sandığı bina
sı yaptıracaktır. j 

Osmanh bankasmm önündeki boş 
atsa üzerinde yaptırılacak olan bu bi-
nalarm inşaatına ağustos ayı içinde 
başlanacaktır. 

ÇOCUK DÜNYASI 
Hediye kazananların isimleri 

8 inci sahifemizdedir. 

Bayan Sabiha Gökçen 
dün 17,30 da geldi 

Kıymetli tayyarecimiz Bûkreşten hareketinden sonra 
bir anzadan dolayı Romanyada Buzeo hava 

meydanına indi ve saat 16 da tekrar hareket etti 

Bayan Sabiha GUkçen Yeşilköy tayyare meydanında 
parlak bir surette karşılandı 

Bayan Sabiha Gökçen tayyaresinden inerken 
ve kendisini luuşdıyanlar arasmda 

Balkan memleketlerinde bir hava 
cevelâmna çıkan Atatürk kızı kıymet
li tayyarecimiz bayan Sabiha Gökçen, 
altı günlük bir seyahatten sonra dün 
İstanbula dönmüş, saat 17,30 da Ye
şilköy hava istasyonuna inmiştir. 

Bayan Sabiha Gökçen'in dün sa
bah Bükreşten saat 11,20 de haireket 
ettiğine dair Yeşüköy hava istasyonu
na haber gelmişti. Bu itibarla kıy
metli tayyarecimizin saat 13 suların
da gelmesi bekleniyordu. Fakat Ba
yan Sabiha Gökçen, Bükreşten hare
ketinden biraz sonra tesadüf ettiği 
bir anzadan dolayı yoluna devam ede
memiş ve Bükreşin şimali şarkîsinde-
ki Buzeo hava; meydanma inmeğe 
mecbur olmuştur. Bayan Sabiha Gök
çen bir müddet burada kaldıktan son
ra saat 16 da tekrar havalanmış ve 
- yukaüda kaydettiğimiz gibi - saat 
17,30 da Yeşilköy hava meydanma 
gelmiştir. 

Bayan Sabiha Gökçen dün sabah 
Eskişehirden gelen ve bir müddet Ye-
şilköyde kaldıktan sonra havalanan 
beş tayyareden mürekkep bir filomuz 
tarafmdan İstanbul ufuklannda kar-
şüanmıştu:. Bu tayyal'e fUosunda Es
kişehir Hava mektebi Talim taburu 
profesör ve talebesi bulımuyordu. 

Bayan Sabiha Gökçen, Yeşüköy ha
va; meydanmda birçok zevat ve bü
yük bir halk kütlesi tarafmdan kar-
şüanmıştır. Karşüayıcüar arasmda 
Riyaseticümhur umumî kâtibi B. Ha
san Riza, Başyaver B. Celâl, Kalemi 
mahsus müdürü B. Sürejrya, vali ve
kili B. Hüdai, İstanbul kumandanı 
general Halis, saylavlarımızdan B. 
Ali Küıç, B. Salih Bozok, Üniversite 
rektörü B. Cemil Bilsel, Emniyet mü
dürü B. Salih Kılıç, İstanbul Havai 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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D û n Creceki v e B u Saba^hki H a b e r l e r J 
Ecnebi gönüllülerin geri çekilmesi 

meselesinde itilâf hasıl oldu 
Kontrol şiddetlendirilecek, İspanyaya müşahitler 

gönderilecek, hava bombardımanları tahkik edilecek 
Londra 22 — Dün ademi müdaha

le tâli komitesinde İspanyadaki ecne
bi gönüllülerin geri çekilmesi mesele
sinde İngiliz plânının esasları daire
sinde itilâf hasıl olmuştur. Sovyet 
murahhası da buna iştirak etmiştir. 
Hasıl olan itilâfın esasları şunlardır: 
Karada ve denizde kontrolün takviye
si, başhca 20 - 25 İspanyol limamna 
müşahidler gönderilmesi, İspanyaya 
gidecek bütün ticaret gemilerinde 
müşahidler bulunması ademi müda
hale komitesi heyeti umumiyesi önü
müzdeki hafta başında toplanarak 
ecnebi gönüllülerin geri çekilmesi ve 
İspanyaya müşahidler izamı masraf
larının sureti taksimi meselesi karar
laştırılacaktır. 

Bu noktada itilâf hasıl olacağı ümid 
edilmektedir. Bu itilâf, İngiliz - İtal
yan anlaşmasmm meriyete vazmı da 
tacil edecektir. Bundan başka ispan
yada tayyareler tarafmdan bombardı
man edilecek olan yerlere derhal gide
rek buralarda askerî hedefler mevcud 
olup olmadığım tedkik edecek beynel
milel bir komisyon da teşkil edilmiş
tir. Komisyon İngiliz, İsveçli, Norveç
li üç azadan mürekkeb olacak ve mer
kezi Tulüz şehri olacaktır. 

Bundan başka Fransa ile İngiltere 
hükümetleri arasında sivil halkın 
bombardımanlarına bir nihayet ver
mek üzere Barselon ve Burgos hükü
metleri üzerinde manevî bir tazyik ic
rası hususunda itilâf hasıl olmuştur. 

Afyon siyasetimiz 
Murahhasımız dun Cenevrede toplanan 

istişari komisyonda izahat verdi 
Cenevre 21 (A.A.) — Anadolu ajan-

sınm hususi muhabiri bildiriyor: 
İstişari afyon komisyonu, enternas

yonal afyon istihsalinin tahdidine aid 
ihzari komitenin raporunu müzakere 
etmiştir. 

Raporun müzakeresi esnasmda Tür
kiye murahhası B. Necmeddin Sadak 
rapor münasebetile Türkiyenin afyon 
siyasetini izah etmiş, muhtelif heyet
ler arasmda mühim esaslarda görüş 
farklan olmakla beraber birçok mese
lelerde anlaşma imkânı bulunduğunu 
söyledikten sonra demiştir ki: 

«Bu insaniyetperverane işin iyi bir 
neticeye varması için lâzun gelen hüs
nü niyeti ve samimî arzuyu âzami de
recede Türkiyede bulacaksınız. Çünkü 
dünyanın en mühim afyon müstahsil
lerinden olan memleketim, yapmak 
istediğiniz tahdid İşini kendiliğinden 
çoktan yapmıştu-. Bu hususta Türki
yenin büyük fedakârlıkları hakkmda 
bir fikir vermek için kısaca söyliycjim 
ki birkaç yd evvel Türkiyenin 62 vilâ

yetinde afyon ziraati yapdırken şimdi 
ancak 17 vilâyete indirilmiştir. Yılda 
vasati 500 ilâ 600 ton afyon istihsal 
eden Türkiye bu suretle şimdi yalmz 
217 ton afyon istihsal ediyor. Sırf fen
nî ve tıbbî mamulât için ihraç ettiği
miz afyon miktarı 1934 yıhnda 200 bin 

küsur kilo iken hükümetin aldığı mühim 
ve ciddî tedbirler neticesinde bu yıl 
80 bin kiloya düşmüştür. 

Türkiyede afyon, devlet inhisanna 
bağhdır. Bu iş için Türkiye çok ciddi 
iktisadi, malî ve içtimaî fedakârlıklar 
yapmaktadır. Türkiyenin bu gayret
leri bütün dünya için misal olacak 
muvaffak olmuş bir tecrübe mahiye
tindedir. Eğer adalet ve müsavat pren
siplerine riayet edilir ve ihzari komite
de her vesile ile söylediğim gibi, vazi
feler ve fedakârhklar bütün müstahsil 
ve müstehlik memleketler tarafından 
müsavi şekilde ve müştereken tatbik 
olunursa Türkiye, icabında daha faz
la fedakârhklara dahi katlanır.» 

Cenubî Cinde 
muharebeler 

2 0 0 bin kişi l ik bir Çin kuvvet i 
Şanghay 21 (A.A.) — Japon mü

messili burada yaptığı beyanatta bun
dan birkaç ay evvel Japonya tarafm
dan işgal edilen Şansi vilâyetindeki 
gayri muntazam Çin kuvvetlerinin 
şimdi 200 bin Idşiye baliğ olduğunu, 
bunların büyük bir faaliyet gösterdiği 
ve son zamanlarda Japon garnizonla
rına da hücum eylediklerini söylemiş
tir. 
S a n nehir t a ş m a k t a d e v a m 

ed iyor 
Hankov 21 (A.A.) — Resmî maha-

tilde beyan olımduğıma göre, San 
nehrin feyezanlan, Lanfenk'in 120 
kilometre cenubu şarkîsinde bulunan 
Şovşiyang'ı geçmiştir. 

ingiltere - İtalya 
İtalyan donanması Maltayı 

ziyaret etti 
Malta 21 (A.A.) — İtalyan donan-

masmm cüzü tamları dört gün kal
mak üzere bu sabah buraya gelmiş
ler ve top a:tılmak suretile selâmlan-
mışlardır. Bu, İtalyan harp gemileri 
tarafından 12 sçnedenberi yapılnuş 
olan ilk ziyarettir. 

A v u k a t l a r kanunu projes i 
Mec l i s a z a s m a dağı t ı l ıyor 
Ankara 21 (Akşam) — Avukatlar 

kanunu projesinin encümenlerce ted-
^ k edilerek umumî heyete verildiği
mi bildirmiştim. Öğrendiğime göre 
proje yarın Meclis azasına dağılacak 
ve galip bir ihtimalle Meclisin cuma; 

imamda müzakere edile-

Feci bir kaza 
Bir otomobil yüksekten 

bahçeye yuvarlandı 
5 kişi yaralandı 

Dün gece saat onda Gümüşsuyun-
da, feci bir otomobil kazası olmuş, 
beş kişi yaralanmıştır. Şoför Şükrü
nün kullandığı 2674 numaraü otomo
bil Gazhane yokuşundan Gümüşsu-
yuna çıkarken sokağa sapmak istemiş 
ve Eskişehir mebusu B. Yusuf Ziyamn 
odun deposunım dört beş metre de^ 
rinliğindeki bahçesine tekerlekleri yu-
kanya gelmek üzere yuvarlanmıştır. 
Şoförün kolu kınhmş, otomobil sahibi 
B. Nuri başmdan ağırca, Arif, Kadri ve 
bayan Melek hafifçe yaralanmışlar
dır. Şoför tevkif edilmiştir. Beş yaraU 
Beyoğlu hastanesine yatırümışlardır. 

Harbi insanileştirmek.. 
A m e r i k a har ic iye nazırı bir 

proje haz ır l ıyormuş 

Vaşington 21 (A.A.> — Röyter 
ajansının muhabiri bildiriyor: Zanne
dildiğine göre hariciye nazın Kordell 
Hull, sivillerin hava bombardımanla-
nna maruz kalmamalarmı teminen 
harbi «insanıleştirmek» için bir prog
ram hazırlamaktadır. Bu program 
hakkmda henüz malûmat alınama
mıştır. 

tng i l i z f i losunun manevra lar ı 
Veymut 21 (A.A.) — Saat 9,30 da 

Anavatan filosunun 80 cüzütamı, Nel-
son amiral yatının kumandası altında 
denize çıkmak üzere buradan hareket 
etmiştir. Amiral gemisinde beraberin-
de dük dö Kent ile amiral Şarl Frob 

Radyo ucuzlıyacalc 
Hükümet gümrük resminde 

mühim tenzilât yapacak 
Ankara 21 (Akşam) — Etimesud 

radyo istaSyonunım inşaatına faali
yetle devam olunmaktadır. İnşaat, 
evvelce de yazıldığı gibi, temmuzun 
22 sine kadar bitirilecek ve İstasyon 
22 temmuzda Nafiaca teslim alma-
caktır. ''' 

Öğrendiğime göre hükümet Anka;-
ra radyosunun çalışmağa başlamasını 
müteakip radyo fiatlerinde büyük 
tenzilâtı mucib olacak yerü bir güm
rük tarifesi tesbit edecektir. Alâkadar 
daireler bu maksadla şimdiden ted-
kiklere girişmişlerdir. 

içki beyiye 
resmi indiriliyor 
Gümrük ve inhisarlar Vekâ
leti alâkadarlara bir tamim 

gönderdi 
Ankara 21 (Akşam) — İçki satan

lardan alınmakta olan ruhsatiye res
minin tamamen kaldırılması karar
laştırılmış ve bu maksadla hazırlanan 
lâyiha Meclise verilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bu 
kanun projesinin Büyük Millet Mec
lisince kabulüne kadar alınmakta 
olan beyiye resimlerinin asgarî hadde 
indirilmesini muvafık görmüş ve key
fiyeti bir tamimle alâkadarlara bil
dirmiştir. 

Bu tamime göre şişe veya kadehle 
içki satılan yerlerden senede yıllık 
icarlarının yüzde yarımı nisbetinde 
beyiye resmi alınacaktır. Bu nisbet 
üzerinden tahakkuk ettirilecek resim
leri iki taksitte alınacaktır . 

Tamimde vapur, şimendifer büfe-
lerile, yalnız likör veya şarap satılan, 
yerlerden de yukandaki nisbet dahi
linde resim a:lınacağı zikredilmekte
dir. 

Bayilerden depozito suretile alman 
beyiye resimlerinden, yeni tahakkuk 
edecek resim miktarlan indirildikten 
sonra kalan kısmı bayUere iade edi-
1 i^/^ AİT t" i T* 

Millî emlâk taksitleri 
Taks i t l er in t e d i y e s i 15 s ene 

d a h a uza t ı l acak 
Ankara 21 (Telefonla) — Millî em

lâk taksitlerinin tecili hakkındaki ka
nunda bazı tadilleri ihtiva edecek ye
ni bir kanun projesi hazırlanmaktadır. 
Bu proje ile emlâk taksitleri projenin 
neşri tarihinden itibaren yeniden on 
beş sene uzatılacaktır. Bundan başka 
eski borçların tediyesi hususunda ba
zı kolaylıklar da temin edilecektir. 

Mecl i s in bugünkü ruznames i 
Ankara 21 (Telefonla) — Damga 

resmi İtanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine, Devlet memur
ları aylıklarmm tevhid ve taadülüne 
dair olan kanuna bağlı cedvelin Mil
lî Müdafaa kısmına askerî hastabakı
cı hemşirelerin ilâvesine, İstanbul 
Elektrik şirketi imtiyazüe tesisatmm 
satm alınmasına dair mukavelenin 
tasdikine, İstanbul Elektrik işleri 
umum müdürlüğü teşkilât ve vazife
lerine, Muamele vergisi kanununun 
ikinci maddesine bir fıkra üâvesine, 
yeniden yapılacak su işlerine 31 mil
yon lira tahsisi ve bunun için gelecek 
senelere geçici taalıhüd icrasma me
zuniyet veren kanuna; ek kanunu lâ
yihaları Meclisin yarınki içtimamda 
görüşülecektir 

E m n i y e t teşki lât ı mensupla 
rının trenerde sülüs ücret le 

seyahat i lây ihas ı 
Ankara 21 (Akşam) — Emniyet teş

kilâtı mensuplarmm; kara, deniz, 
jandarma zabitlerile eratı gibi, Dev
let Demiryolları üzerinde sülüs ücret
le seyahat edebilmelerini temin mak-
sadile hazırlanan kanun projesi Na-
fia ve Bütçe encümenlerince kabul 
edilmiş ve Meclis umumî heyetine ve
rilmiştir. 

Luvr müzesinde yangın 
Paris 22 — Luvr müzesinde İspan

ya eserlerine mahsus bir paviyonda 
yangın çıkmış ve süratle bastırıl-

ispanyada her tarafta 
şiddetli harp oluyor 

Fransanın İspanya hududunu 
kapayacağı haberi doğru değil 
Madrid 21 (A.A.) —Madrid radyo

su ile neşredilen Müdafaa; Nezaretinin 
bir tebliğinde, ezcümle şöyle denil
mektedir: 

Şark cephesinde bütün ha t boyun
ca şiddetli bir mücadele vuku bulmak
tadır. Burriana'ya yapılan taarruzlar 
tardedilmiştir. 

Gai-p mmtakasmda Frankistler Ca-
sa del Gardo'yu işgal etmek suretile 
hatlarmı tashih etmişlerdir. 

Salamanka 21 (A.A.) — Neşredilen 
resmî bir tebliğde ezcümle şöyle de
nilmektedir: 

Teruel mmtakasmda ilk hatlarımı
zı tashih ettik. Kastillo de ViUamabsa 
mmtakasmda, ayni isimdeki kasaba
ya hâkim olan sırtları zaptettik. 

Kastellon sahil mmtakasmda hat
larımızı Rio Seco tepelerinin önüne 
kadar götürdük. 

Penarroya ve Granja de Torreher-
masen mmtakalarmda Cuchitlar de 
la Sierra ile Serra Pinos ve Penoro-
sa'yı işgal ettik. 

Harekât devam etmektedir. 

İ s p a n y a y a g i d e c e k bi taraf 
h e y e t 

Londra 21 (A.A.) — Deyli meyi ga
zetesinin Oslo muhabiri, gazetesine 
gönderdiği bir telgrafta, İspanyadaki 
bombardımanlar hakkında anket 
yapmağa memur bitaraf komisyonda 
Norveç'i, albay Yunberg'in temsü ede
ceğini ve bu zatm bugün Londraya 
müteveccihen Oslodan ayrılacağını 
bildirmektedir. 

Fransa, İspanya hududunu 
kapıyor mu? 

Paris 21 (A.A.) — Dün akşam çı
kan İngiliz gazeteleri, Fransanm bu
gün İspanya hududunu kapamağa 
karar verdiği hakkmda heyecanlı ha
berler vermektedirler. Bu haberler sa
rahaten kasta müsteniddir. Çünkü 
Fransa hükümeti, ademi müdahale 
mükellefiyetlerine riayet etmekten 
hiçbir zaman geri kalmamıştır. 

Fransada İspanya işi yüzünden 
iıararetli bir münakaşa çıl(tı 

Eski Başvekil B. Flandin hükümete 
hucüm etti, Meclis Hariciye encümeni 

reis muavini cevap verdi 
Paris 21 — Eski Başvekil B. Flan

din Demokratlar birliği kongresinde 
son beyanatı üzerine bazı gazeteler 
tarafından hücumlara uğramıştı. Bu 
hücumlara radyoda söylediği bir nu
tukla cevap vererek, İspanyaya tam 
bir ademi müdahale siyaseti ve Fran
sız politikasmın İngiliz siyasetine uy
durulması taraftarı olduğunu teyid 
etmiştir. Çekoslovakya meselesine te-
ma.s eden Flandin, Fransanın Südet-
1er ihtüâfı hakkmda takib ettiği siya
seti tasvib etmiş ve Fransanın gerek 
Berlin ve gerekse Praig'a sükûnet tav
siye ederek kuvvete müracaat etme
den meselenin müzakere yolu ile hal
ledilmesini her iki tarafa teklif etme
sini pek doğru bulmuştur. 

Hatip, hangi membadan gelirse gel
sin, yalancı haberlerle yapılan tahrik
leri takbih ederek bunların milletleri 
lüzumsuz bir harbe sürükliyebilece-
ğini tebarüz ettirmiştir. 

Netice olarak Flandin demiştir ki: 
Sulhu idame etmek için loıvvetli 

olmak lâzım geldiğini her zaman iti
raf ederim. Fakat tarafgirane ihtiras
ları râmeden; ideolojileri, kin ve ga
rezleri iskât eden sükûnet te büyük 
bir kuvvettir. 

B . F l a n d i n e c e v a p 
Paris 21 (A.A.) — Radyoda bir nu

tuk söyliyen mebusan meclisi Hariciye 
encümeni reis' muavini B. Grumbah, 
bir takım rakamları ve istatistikleri 
toplamış olduğunu nutuklarında ve 
makalelerinde beya netmiş olan 
B. Flandin'e cevab vererek, bunları ev
velce İtalyan ve Alman gazetelerinde 
okumuş olduğunu söylemiş ve B. Flan-
dinin bu nutuk ve makalelerinde P^an-
sa hükümetinin hükûmetçi İspanya
ya eslaha ve mühimmat şevkine mü
saade etmiş olduğunu iddia eylemiş 
bulunduğunu ilâve etmiştir. 

B. Grumbah, ilâveten demiştir ki: 
Bilâkis B. Flandin, İtalya ile Almanya 
hakkında nekadar da ketum davranı
yor? Bu zat, Roma ve Berlin hükümet
lerinin Frankoya başlangıçtanberi yar
dım etmiş olduklanm, hat tâ son za
manlarda bu yardırm fazla surette art
tırmış bulunduklarım inkâra kadar 
gitmiyor mu? 

Fakat B. Flandin, Fransayı itham et
meği tercih ediyor. İtalya ve Almanya-
yi serbes bırakan bu bir taraflı müda
hale, İspanyol cumhuriyetini tehhke-
ye düşürmekle kalmamaktadır, ayni 
tamanda Fransanın emniyetini de va
him tehlikelere maruz kılmaktadır. 
Bütün Fransa, fırka farkı olmaksızın, 
bütün dünya ile, Mussolininin İtalyası 
ve Hitlerin Almanyası ile birlikte sul
hu arzu etmektedir. 

Gelecek Yahudi 
profesörler 

Sıhhiye V e k â l e t i müsteşar ı 
V i y a n a d a b u profesör ler le 

görüşecek 

Ankara 21 (Telefonla) — Viyana 
üniversitesindeki Yahudi profesör
lerden bazılarının İstanbul üniversi
tesi ve Ankarada açılacak Tıb fakül-
tesmde vazife almaları hususunda 
hükümetimizle alâkadarlar arasında 
yapılan temasların müsbet şekilde ne
ticeleneceğinden bahsediliyor. 

İçtima halinde bulunan 16 ncı bey
nelmilel Kızühaç konferansında Kı-
züayı temsil eden Sıhhiye Vekâleti 
müsteşarı B. Asım dönüşte Viyanaya 
uğrıyacak ve bu profesörlerle son bir 
görüşme yapacaktır. Gelecek profe
sörler Haynrih Hopmaiı gibi beynel-

Türk - ingiliz 
kredi anlaşması 

Avam kamarası bu husustaki 
' anlaşamyı kabul etti 
Londra 21 (A.A.) — Avam kama

rası, Türkiyeye silâhlanması için İn-
gUterenin kredi açması hakkındaki 
Türk - İngiliz anlaşmasını bugün ilk 
kıraatinde kabul etmiştir. 

N a f ı a v e k â l e t i n d e müdür ler in 
maaş lar ı 

Ankara 21 (Akşam) —Nafia Vekâleti. 
Sular, Şirket ve müesseseler ve Yapı 
işleri umum müdürleri maaşlarmm 
90 liradan yüze. Zat işleri müdürü
nün yetmişten seksen liraya çıkarıl
ması kararlaşmış ve bu husustaki 
kanun lâyihası Meclisin ruznataesine 
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Zavallı ressamlar! 
Geçen gün matbaamıza bir eski ar-

kadamış geldi. «O... Merhaba... Safa 
geldin... Hoş bulduk!» nidalanndan 
sonra sordum: 

— Yahu!.. Yıllardır ortada yok
tun... Neredeydin? 

— On bir senedir Avrupada resim 
tahsil ediyordum. 

— Resim mi? 
Gözlerini mahcubiyetle önüne iğdi: 
— Resim! - dedi. 
Kulak misafiri olan hazmın, yan 

gözle, bu orijinal adama baktı. Zihin
lerinden geçenleri tasavvur ediyor
dum: 

«— Bak hele!.. Başka bir iş bulama
mış...» 

O, portföyünden bir çok eserlerini 
çıkarıp masamn üzerine yaydı. 

Gene zihinlerden geçenler: 
«— Bunlarm kıymeti mi var?.. Av

rupa mecmualarında binbir tanesi ba
sılıyor... Hangisini beğenirsen makas
lar, ahrsın... Eğer memlekete hâs bir 
şey lâzım olursa, Akademide öteki be
riki olsa gerek... Talebeden, Ijıocalar-
dan falan, birini getirtirsin... Elli lira 
mı, yüz lira mı olur, verdin miydi, 
bayıla bayıla yaparlar... Allah akıllar 
versin şu adama ki ressamlığı meslek 
olarak seçmiş... Bu gibi siparişler kırk 
yılda bir kere zuhur eder... Hem, res
samlık keyif işidir... Meselâ babası 
zengin verem çocuklar, ağır tahsile 
devam edemez; bununla oyalanırlar... 
Yoksa, sen kalk; büyük büyük Avru-
palara git; on bir sene hususî tahsil 
et; dön, gel... ve yaptığın işi ciddîye 
alarak ortalığa ilân et... Ah gafil ah... 
Çizdiğin çizgiler, sürdüğün boyalar 
marifetli şeyler ama, bu marifetinden 
dolayı seni pataklamalı...» 

Hani bir adam varmış; çuvaldız de
liğine uzaktan nişan ahr, attığı iğne
leri öte yana geçirirmiş. Hünerini pa
dişahın önünde de tekrarlayınca; hü
kümdar: 

— Yüz lira bahşiş verin; yüz değ
nek te atm... Altmlar, marifetinin 
mükâfatı; sopalar da emeğini böyle 
boş bir işe sarf ettiğinin mücazatı!.. -
demiş... 

Ressamlara karşı, bahusus ailenin 
ve yakın muhitin telâkkisi budur: He
ba olmuş bir çalışma... Gayriciddî bir 
meslek... 

Biçare arkadaşım anlatıyor: 
— tş bulamıyorum... Bir desinatör-

lük olsun arıyorum... Mecmualardan 
birinde de rötuşçuluk yapabilir miyim 
acaba?.. Çünkü doğrudan doğruya 
ressama pek ihtiyaç yok; garb neşri
yatından hakla telifsiz almak daha 
kârlı oluyor... 

Bir ailenin içinde cıhz, mariz bir 
evlâd olursa, sofrada anne baba, ye
meğin en lezzetlisini ona verir. Güçlü 
kuvvetli ferdlere o kadar dikkat edil
mez. 

Bizde, meselâ spor böyle cıhz ve 
mariz bir içtimaî çocuk değildir; zira 
varidatı var: Bir maç şu kadar hası
lat yapıyor; klübler, profesyönelleş-
miş amatörlerle dolu; vaziyet böyley
ken bUe, hükümet gene de spora yar
dım ediyor. Halbuki, güzel sanatler 
erbabı, zaten tarihteki ananenin te-
sirUe darbeyi yemiştir. Felâketzede, 
kazazededirler... İçlerinde belki heykel 
traşlar, kasabalarda ve köylerde beli
ren âbide dikmek hevesile yavaş yavaş 
kendUerini kurtarmağa başlıyorlar. 
Gelgeldim, yağlı ve sulu boya ressam
larına düşen lokma pek az... Hiç biri
mizin gözüne, evlerimizin duvarla-
nndaki çıplaklık batmıyor... Değil 
tablo almak, hat tâ tapon möbilyeleri-

Bina vergisi 
Bu sene tadil 
için müracaat 
kabul edilecek 
Dahiliye Vekâleti, bina ve arazi ver

gilerine aid kayıdların kapatılmama-
smdan dolayı mükeleflerin şikâyetleri
ne vesile verdiğine işaret ederek def
terlerin muntazaman tutulmasım ve 
bu gibi sızıltılara meydan verilmeme
sini vilâyetlere bildirmişti. Vekâletin 
bu tebliği üzerine belediyede kendi şu
belerine talimat vermiştir. 

Şehrimizde son emlâk tahriri 935 se
nesinden tatbik mevkiine konmuştu. 
Bina vergileri kanununa göre bir gay
rimenkula konan kıymet, üç sene son
ra tadil edilebilir. Bu müddet 938 se
nesi haziranmda başlamıştır. Mükellef
ler bunun için ya münferiden, kendi
ne aid mülk için tadil talebinde bu
lunurlar. Bu takdirde bu gibi müra
caat sahiplerinden beş lira harç alın
maktadır. Yahud bir mahalle halkı, 
kendi semtinin vaziyetindeki bir deği
şikliği nazarı dikkate alarak müştere
ken tadil talebinde bulunabilir. Kanu
nî müddet geldiği için her iki şıktaki 
talepler şubelerce kabul edileceklerdir. 

Şiddet l i bir z e l z e l e 
istanbul 21 (A.A.) — Bu gece saat 

1,57,20 saniye geçe, şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Merkez üssünün İstan-
buldan 3780 kilometre mesafede ol
duğu tahmin edilmektedir. 

Yaz tarifesi 
Akay tarifesini bugün 

tatbike başlıyor 
Akayın yaz tarifesi bugün, Şirketi 

Hayriyenin de yarın sabahtan itibaren 
tatbik mevkiine gh-ecektir. Her iki ta
rifede de halk lehine büyük kolaylık
lar yapılmıştır. Bu sene gerek Akay, ge
rek Şirketi Hayriye sayfiye yerlerin
den köprüye bilhaıssa cumartesi ve pa
zar Eikşamlan mümkün olduğu kadar 
geç vakit vapurlar kaldırmak esasına 
sadık kalmışlardır. Bu sayede sayfiye 
yerlerinde geç vakte kadar kalarak 
uzun müddet eğlenmek mümkün ola
caktır. 

Fakat âdî günlerde son vapurlar ge
ne pek erkendir, pazar günleri adala
ra ve Boğ'aziçine sabahtan öğleye ka
dar sık sık vapurlar işliyecektir. Ak
şam üzeri de tarife harici ilâve posta
lar ihdas edilmiştir. 

mizi savmak zevkine (yahud imkâm-
na) bile henüz ulaşamadık... Avrupa 
romanlarında okuduğumuz servete, 
şöhrete ulaşmış ressam tiplerinin 
memleketimizde doğmasına hayli va
kit olduğu anlaşıhyor. 

O zamana kadar olsun, güzel sanat
ler erbabı, bilhassa ressamlar, devlet
çilik müesseseleri ve zengin aileler 
tarafından arada sırada hatırlanıp 
siparişler alsalar bari... Ankaranın 
bulvarları, meydanları nasıl kasaba
larımıza numune teşkil ettise, mute
na binalarımızın duvarlarma asılacak 
tablolar da, halkımızı yavaş yavaş 
resim yaptırmağa, levha almağa he
veslendirir; bu zevki uyandırır belki... 

(Vâ — Nû) 

Haklı şikâyetler 
Seyyar yağcılara mani 

olmalı 
Ötedenberi, mahalle aralarında 

dolaşarak ve kapılan çalarak ku
maş satanlara raslanırdı. Bunla
rın zararları, olsa olsa, kaçak ku
maş ticareti yapıyormuş hissini 
vererek dükkânlarda kalmış mal
lan biraz daha pahalısına sürme
leriydi. 

Fakat bu sefer de bakınız na
sıl bir seyyar satıcılık baş göster
miş... Kuruçeşmede bay E. Lâleli 
haber veriyor: 

{(.Mahalle aralannda kapılan 
vurarak: 

— Hanımteyze! Yağ almaz mı-
sın? Haftalık veresiye de veriyo
ruz! - diye ekseriyetle berbad, 
mahlut zeytinyağlar, bal kutusun
da yaldızlanmış pis sadeyağlar sü
rülmektedir. 

Bu yanşak insanlara belediye 
mâni olmalıdır. Zira, hileli yağla 
dükkânlarda bile mücadele güç
ken bir de bu usul taammüm eder
se büsbütün işin içinden çtktlnu-
yacak.'r^ 

Emir hanff anın 
varisleri 

Yeniden bazı kimseler 
mirasçılık iddia ediyorlar 
Hindistanm Madras şehrinde bu-

lımduğu sırada; ölerek milyonlarca li
ralık servet ve emlâk bırakan Türki
ye Ermenilerinden Emirhanyamn va
risleri namma hareket ederek Mad-
rastaki davayı kazaiıan matmazel 
Man, şimdi yeni bazı müracaatler 
karşısmda kalmıştır. 

Biri Pariste, diğeri de İzmirde olmak 
"üzere yeni müracaat eden iki kadm 
daha Emirhanyanm varisleri olduk-
larmı iddia etmektedirler. 

Matmazel Maıi, yeni varislerin 
Emirhsınyanla alâkalarmın derecesi
ni tesbit etmek üzere Kayseriye git
miştir. 

Türk Hava Kurumuna da muajryen 
bir hisse bırakılan bu miras taksi
minin birinci teşrin ayında Madra^s 
noterliğinde yapılacağı söylenmekte
dir. 

Sergi hazır l ığ ı i lerl iyor 
Onuncu yerli mallar sergisi komitesi 

sık sık toplanarak hazırlıklarla meşgul 
olacaktır. Galatasaray lisesi temmuz 
başlarında millî sanayi birliğine verile
cektir. Bu tarihten itibaren sergi bü
rosu da mektepte açılacak ve çalışma
lara başlıyacaktır. Sergi plânına göre 
kiralanmamış pek az paviyon yeri kal
mıştır. 

Sergi komitesi sergide halkm hoş va
kit geçirmesini temin maksadile şim
diye kadar düşünülen yeniliklerin tat
bik kabiliyeti olup olmadığım gözden 
geçirecektir. Sergide teşhiri düşünü
len camdan adamın Alman mümessili 
ile dün temas edilmiştir. Konuşmalar 
ijri şekilde neticelenirse camdan adam 
sergide teşhir edilecektir. 

1 Temmuz 
Denizciler bay

ramı için program 
hazırlandı 

Her sene olduğu gibi bu sene de de
nizciler bayramı 1 temmuzda kutla
nacaktır. Bu hususta bir program ha
zırlanmıştır. Programa göre limanda
ki bütün gemilerle karadaki deniz ve
saiti gece ve gündüz donanacaktır. Her 
gemi, alay sancağı çekecek, alay san
cağı olmıyan gemiler de topuz çeke
ceklerdir. Bayram münasebetile deniz 
kumandanlığına merbut bir bölük as
ker, önlerinde muzika olduğu halde 
saat 9,45 de Kasımpaşadan hareketle 
Taksime gidecek ve burada cumhuri
yet abidesine çelenk koyacaktır. 

Bundan başka yüksek ticaret mek
tebi, Akay, DenizyoUan, Klavuz idare
si, Liman işletmesi idaresi. Şirketi Hay
riye gibi deniz müesseselerinin men
supları tertib edilen sıra ile Tophane
de Denizyolları parkında toplanacak
lardır. Burada saat 9,45 de hareket 
edecek alay, Tophane, Boğazkesen, Ga
latasaray yolile Taksime gidecekler ve 
Taksimde abideye çelenk koyacaklar
dır. Burada muhtelif teşekküller na
mma abidede nutuklar söylenecektir. 

Bayram günü akşamı, radyoda de
nizcilik etrafında bir hitabe yapılacak, 
o gece bütün gemiler, deniz müessese
lerinden başka Kızkulesi de tenvir edi
lecektir. Bir Şirketi Hayriye vapuru 
Boğazda ve Marmarada gezinti yapa
cak, Denizbanka mensup iki gemide 
de müsamereler verilecektir. 

Kıymetli inciller 
Polis tahkikata 
devam ediyor 

Fener Rum patrikhanesinden ça-
hnan ve aradan dört gün geçtikten 
sonra büjrük bir sarnıç üzerindeki 
damın üstüne bırakılan kıymettar 
İncil hakkındaki zabıta tahkikatı 
devam etmektedir. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube
si, sirkat kısmı memurlarından dör
dünü bu işin tahkikine memur etmiş ve 
zabıta memurları, dün Fener patrikha
nesine giderek lâzımgelen tedkikatta 
bulunmuşlar ve icab edenlerin malû
matlarına müracaat etmişlerdir. 

Tahkikat sırasında^ bundan dört ay 
kadar evvel de kıymeti iki yüz lira 
kadar itibar olunan dini bir kitabın 
da çalmdığı, fakat o zaman zabıtaya 
müracaat edilmediği anlaşılrmştır. 

Zabıta; kıjrmetli İncili çalan meç
hul elin sahibini bugün, yarın mey
dana çıkaracaktır. 

Çilek tar las ına d a l a n 
ko3runlar 

Çoban Yusuf isminde biri, Üskü-
darda Kısıklıda koyunları otlatırken 
uykuya dalmıştır. Başıboş koyunlar, 
bir arahk Ömer isminde birinin çilek 
tarlasına dalmışlar ve çilekleri yemeğe 
başlamışlardır. Ömer, koyunların yap-
tıklan bu işe kızarak çoban Yusufu 
adamakıllı dövmüştür. 

Yusufun müracaatı üzerine Ömer 
yakalanmış, Üsküdar adliyesine veril
miştir. 

• ^ » A i 

Tuhaf bir züppelik 
Uzun zaman Avrupada, yahud 

Amerikada kaldıktan sonra memleke
te dönenler iki kısımdır. Birinci kısım 
gördüklerini hazmetmiş, bilgisini, me
denî memleketlerde gördüklerile kat-
merleştirmiş, Avrupadan veya Ameri-
kadan hakkile istifade etmiş olanlar
dır. 

Öteki kısım ise kaldığı medenî mem
leketlerden istifade etmek şöyle dur
sun, eskiden bildiği en basit hayat 
bilgisini bile unutan, yahud bir çok 
şeyleri züppelik olsun diye unutmuş 
gibi görünen kimselerdir. 

Meselâ eski bir müezzin mirasa 
konmuş. Müezzinlikten vazgeçmiş, 
işi sefahete dökmüş. Bir Rum kadım-
na âşık olmuş. Bu kadıncağızın Atina-
da bir annesi varmış, Yunanistana 
gitmiş... Eski müezzin, yahud yeni 
zengin sevgUisile beraber Atinayı boy-
lamış. Dört ay Atinada kaldıktan 
sonra müezzin vapurla tstanbula dö-
nüyormuş. Vapur Saraybumu açıkla
rına yaklaşınca müezzin uzaktan mi
nareleri göstererek yanındakilere sor
muş: 

— Bu sivri sivri şeyler nedir? 
Tabu müezzin bir müddet evvel 

ezan okuduğu minareleri dört ayda 
unutmasına imkân var mı?.. Fakat 
bazı kimselerde böyle memlekete aid 
şeyleri unutmak garib bir züppelik... 

Harbden evvel Fransaya gidip Pa
riste bir sene kalan genç bir adam 
İstanbula dönmüş. Teyzesinin evine 
inmiş. Teyzenin evinde banyo olmadı
ğı için Pariste bir sene kalan genç 
hamama gitmiş,, yıkanmış. Çıkarken, 
hamamcıya sormuş: 

— Hamam parası kaç frank mon-
şer?.. 

Gene Avrupada bir müddet kalan 
bir tanıdığım İstanbula dönmüştü 
Kendisini bir rakı zyafetine çağırmış
lar... Eski bir birahanede içiyorlar-
mış. Önlerinde gayet zengin bir çilin
gir sofrası kurulu imiş... Sofrada kü
çük küçük tabakların içinde fasulye 
piyazı, çiroz salatası, ufak muska bö
rekleri, tuzlu balıklar... 

Avrupadan dönen bizim tamdık 
fasulye piyazmı çatal çatal yedikten 
sonra yanmdakilere dönmüş: 

— Aman, demiş, çok güzel bir ye
mek... Fakat bunun ismi nedir?.. 
Türkçe buna nasıl derler? 

Yamndakiler hayretle biribirlerinin 
yüzlerine bakmışlar... Kırk yılhk ku
ru fasulye, ağızlarda «velinimet., diye 
dolaşan gıda hiç unutulur mu? 

Nihayet masada oturanlardan biri 
dayanamamış, Avrupadan dönen genç 
tanıdığa şu cevabı vermiş: 

— Ne yapıyorsun yahu... Etlerimizi 
cımbızla sökseler protoplazmalanmı-
zı birer birer tahlil etseler muhakkak 
içinden kuru fasulye çıkar... Üç ya-
şmdanberi yediğin şeyi nasıl unutur
sun a birader?.. 

Bu nasıl, ne çeşid züppeUktir akhm 
ermiyor... Sekiz buçuk ay sonra mem
lekete döndükten sonra topu topu 
yalnız bir kibritin fiati aklımdan çık
mış... Sizi temin ederim ki tütüncüye: 

— Bir kutu kibrit kaç para?., der
ken sanki bir züppelik yapıyormuşum 
gibi âdeta utandım. 

HUcmet Feridun Es 

Bir Y u n a n operet i şehr imize 
»reliyor 

Bugünlerde İstanbula 38 artistten 
mürekkep bir Yunan operet heyeti 
gelecek ve temsiller verecektir. 

Yunan trupu Filipidis ile bayan 
Olimbiya Kantiotinin idaresindedir. 
Trupun mükemmel bir balet heyeti 
vardır. 

Bay Amca matbaada!.. 

— Memleketin bir tarafında bir 
İmar hareketi olmuyor mu, sevinçten 
yerimde duramıyorum bay Amca... 

... Düşün bir kere, bu küçük kü
çük imar işleri bir gün ortaya büyük 
mamureler çıkaracak. Nasü sevin
mem?... 

... işte bak, bir muhabir gene bir 
temelatma töreni haber veriyor: 

... (Aydmda yeni bir hapishane 
inşasına başlanmıştır. Mevcud ha
pishane küçük olduğundan ) 

B. A. — Fakat bayım, buna sevin» 
mek değil, yerinmek lâzım... 
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Bayan Sabiha Gökçen 

Kahraman tayyarecimizin dün Teşiköyde alman diğer bir resmi 

(Baş tarafı 1 inci sahlfede) 
Kurumu başkanı B. İsmail Hakkı, Ba
kırköy kazası namına bir heyet ile vi
lâyet, Belediye ve Parti erkânı ve sa
ir zevat vardı. 

Bayan Sabiha Gökçen, gayet beşuş 
bir çehre ile karşılayıcıların ellerini 
sıkmış ve kendisine birçok buketler 
Terilmiştir. Bayan Sabiha Gökçen, 
muvaffakiyetli seyahatini tebrik eden 
gazetecilere demiştir ki: 

«— Seyahatimden çok memnunum, 
gayet iyi geçti. Uğradığım dost mem
leketlerden gördüğüm hüsnü kabul
den pek mütehassisim. Buraya sabah
leyin gelecektim. Fakat yolda pusu
lam bozulduğundan geri dönmeğe 
mecbur kaldım, Buzeo'dan hareketim 
sırasmda bir Rumen filosu beni hu
duda kadar teşyi etmek nezaketinde 
bulunmuştur. Yol yorgunluğu ile faz
la bir şey söyliyemiyeceğim, beni ma
zur görünüz.» 

B. Muhiddin Ostündağ 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İstanbul Vali ve Belediye reisi pa
zartesi günü buradan hareket ederek 
çarşamba günü İstanbula vâsıl ola
caktır. 

Atinadaki tedkikler 
Atina 21 — Burada bulunan İstan

bul valisi ve Belediye reisi B. Muhid
din Üstündağ, Atina Belediyesinin 
çalışma tarzı hakkında payitaht nazı
rı B. Kocias ile Atina belediye reisin
den ve muavinlerinden lâzım gelen 
izahatı aldıktan sonra Atina Belediye 
dairesinde şerefine bir kabul resmi 
tertib edilmiştir. Bu resmi kabulde, 
Atinanın bütün belediye âzası hazır 
bulunmuşlardır. Atina belediye reisi, 
B. Muhiddin Üstündağı kabul eder
ken iki komşu milleti bağlıyan dost
luktan hararetle bahsetmiş, B. Mu
hiddin Üstündağ da mukabelede bu
lunmuştur. B. Muhiddin Üstündağ 
ile arkadaşları, bugün Atinada yapıl
makta olan imar eserlerini gezip ted-
kik etmişlerdir. Yarın da tedkiklerine 
devam edecekler, perşembe günü De-
fiye otomobille giderek oradaki asarı 
atikayı ziyaret edecekler ve cuma gü
nü Atinaya döneceklerdir. 

Z i y a f e t l e söy lenen nutuklar 
Atina 21 (Akşam) — B. Muhiddin 

Üstündağ dün Payitaht Nezaretini ve 
Belediyeyi ziyaret etti. Kendisine me
murlar takdim edildi, nutuklar söy
lendi. Öğle vakti Başvekü, İstanbul 
Belediye reisini kabul etti. Öğleden 
sonra kız lisesi, müzeler gezildi. Ak
şam Payitaht Nazın tarafından B. 
Muhiddin Üstündağm şerefine resmî 
bir ziyafet ver Udi. Ziyafette sefirimiz, 
sefaret erkânı, konsolos bulunuyordu. 

Nazır B. Kocias nutkunda B. Mu
hiddin Üstündağı «Atatürkün yara
tıcılık eserinde rol almış yorulmaz 
şahsî dost ve İstanbul mümessili» 
sıfatile selâmladı ve dedi ki: «Atina
lılar beni ve sizi o kadar çok seviyor
lar ki kendilerini iki valinin İdaresi 
altında bulunan hemşeriler olarak 
telâkki ediyorlar.» 

Nazır iki memleket arasındaki kuv
vetli dostluktan bahsederek Türk 
mületinin, Atatürkün, Valinin ve ai-» 
leşinin, heyet arkadaşlarının, Türki
ye elçisinin şerefine içti. 

B. Muhiddin Üstündağ, verdiği ce
vapta dedi ki: 

«Heyecan İçindeyim. Arkadaşlanmla be
raber üç gündenberi içinde yaşamakta ol
duğumuz muhit, teneffüs ettiğimiz lıava, 
muhat olduğumuz sevgi ve sempati çen-
berinin yüreğimden dilime intikal eden 
doğru ve kısa ifadesi budur. Değerli Na
zır Kocias, hakkımda sarfettiği pek güzel 
sözlerle nihayet bana ve arkadaşlarıma bu 
kadar güzide bir heyetin arasında bulun
ma şerefini bahşeden talihimizi artık da
ha çok seviyoruz. 

Aziz dostum Koçiasa cevab vermek 
beni şah.san muhtelif tesirlerin altında 
tutuyor. Demostenin değerli vatandaşının 
belâğati karşısında ben elbette zor bir 
mevkie girecektim. Buna mukabil kendi
lerine muhatep olmak ve cevab yrmek 
şerefi elbette bu zorluğu iktiham ettiren 
bir kıymettir. 

Şimdiye kadar burada geçirdiğimiz gün
ler zarfında inkıtaa uğramaksızın ben, 
kendilerinden ve istisnasız bütün Atina 
halkmdan her vakit, her yerde karşılaş
tığımız fevkalâde alâka, mazhar olduğu
muz itina, misafirperverlik dikkatimizden 
asla kaçmamaktadır. Bunu Türk ve Yunan 
milletleri arasındaki münasebatın bir öl
çüsü olarak elde tutmakta büyük bir isa
bet vardır. Bunun isabetini dostluk keli-
mesile ifade etmek kâfi gelmez. Ona kar
deşlik gibi ve daha ileri bir sıfat bulmak 
gerektir. 

Memleketimde vatandaşlarım arasında 
hüküm süren bu telâkkinin aynini bura
da buldum ve yerimi değiştirmekle muhiti
min değişmiş olmadığını anladım. Bu kar
şılıklı duygu ve düşünce mutabakatına 
aşın derecede sevinmekteyiz. Gördükleri
mizi ve duyduklarımızı hemşerilerimize 
sadakatla nakledeceğiz. 

Ayni zamanda eski ve asıl bir mede
niyetin ebedî eserelrini fikrî ve ma
nevî bütün alâkasını toplıyan bu güzel 
ve tarihi şehirde eski İle yeniyi ne büyük 
bir ahenkle imtizaç ettirdiğinizi hayran
lıkla gördük. 

Sizi ve sizin değerli şahsiyetlerinizde 
bütün Atinalıları, bütün Yunanlıları İs
tanbul halkmın bir mümessili sıfatile bir 
kere daha selâmlamak, benim naçiz var
lığım için büyük bir gurur ve iftihar vesi
lesi teşkil eder. Bu güzel fırsat ve müna
sebetle kadehimi majeste Yunanlılar Kra
lının saadetine kaldırır ve Nazir Kociasm 
muvaffakiyetlerinin devamına, Yunan 
milletinin refahına, güzel Atinanın güzide 
halkının saadetine içmeye hapinizi davet 
ederim.» 

Alkışlarla karşılanan bu nutuktan 
sonra Atina Belediye reisi kalktı ve 
B. Muhiddin Üstündağa: «Nazır Ko
cias sizi benden zaptetti. Bana ikram 
fırsatı vermedi. Cumadan itibaren 
benim misafirimsiniz. Atina Belediye 
idare meclisi ilk içtimamda İstanbul 
Belediye reisini Atina Belediyesi fahrî 
hemşerisi olarak seçmeği kararlaş
tırdığını bildirmekle bahtiyarım.» 
dedi. 

Bu sözle çok alkışlandı ve ziyafet 
buüyük bir samimiyet içinde geçti. 

Y u n a n gaze te l er in in 
m a k a l e l e r i 

Atina 21 (A.A.) — Atina ajansı 
bildiriyor: 

Bütün gazeteler, İstanbul valisine 
karşı gösterilen samimî tezahürleri 
kaydetmekte ve bunların dost ve 
müttefik Türkiyeye karşı Elen mille
tinin beslediği sarsılmaz dostluk his-
siyatımn yeni bir nişanesi olduğunu 
tebarüz ettirmektedir. 

İstanbul valisi, bu sabah Meçhul 
asker âbidesine bir çelenk koymuş ve 
öğle üzeri Nazır vali Koncias tarafın
dan kendi evinde şerefine verilen hu
susî öğle yemeğinde hazır bulunmuş
tur. 

Mevlûd 
(METANET) hurufa t dökümhanesi 

sahibi BAY MEHMET ALİ'nin ölümü
n ü n kırkıncı gününe tesadüf eden 
23/6/938 perşembe günü öğle nama
zım müteak ip Anadoluhisan iskele ca
miinde mevlût okut tu ru lacağ ından ar-
kadaş l a rmm teşriflerini r ica ederiz. 

Merhumun ailesi 

Polis mektebi 
A l ı n a c a k ta lebenin vaz iye t i 

iy ice tedkik e d i l e c e k 

Polis mektebinin senelik imtihanla-
n geçenlerde yapılmıştı. Bu defa açıla
cak olan 52 aıci devreye 200 talebe ah-
nacaktır. 

Bu münasebetle Dahiliye Vekâleti 
tarafından vilâyetlere tebligatta bulu
nulmuştur. Vekâlet bu tebliğinde: 
«Yurdun iç emniyetini münevver ve 
mazisi şaibesiz genç elemanlara tevdi 
etmek vekâletimizin başlıca emelidir. 
Bu itibarla emniyet teşkilâtı camlaşma 
iltihak edecek olanlann karakterleri 
şahsî ve ailevî bakımdan geçmişteki 
ve haldeki durumları, her iklimde va
zife görebilecek derecede mukavemet 
kabiliyetleri, tam ve yüksek vasıfları 
olmalıdır. Polis mektebine girecekler 
alelusul mahallin en büyük mülkiye 
memuruna müracaat edecekleri cihet
le istidalarının kabulünde yukarıdaki 
noktalara dikkat edilmesi »ni tavsiye 
ettikten sonra geçen sene mektebe alı
nanlar arasında dikkatsizlik yüzün
den bazı kimselerin mektebe alındık
tan sonra kayıdlannın silinmesine lü
zum görüldüğü, kaydediliyor. 

Vekâlet, halkın emniyetini halele uğ
ratmamak için vilâyetlerin bu husus
ta inceden inceye tedkikat yapmala
rım tavsiye etmektedir. 

Gümrüklerde tay in v e terf i ler 
Ankara 21 (Akşam) Gümrük me

murları arasında yeni bazı tayin ve 
terfiler yapılmıştır. Bunlar arasında 
İstanbul gümrüklerine mensub olan
lar da vardır ve şunlardır: 

Muayene memurlarından Rüştü Çelebi 
birinci smıf başmuayene memurluğuna, 
ikinci sınıf muayene memur namzedi Os
man Nuri kimyagerlik namzedliğine, bi
rinci smıf muayene memuru Nail terfian 
ayni vazifeye, birinci sınıf idare memur
larından Mahmud terfian Çubuklu parla
yıcı maddeler antreposu başmemurluğuna, 
Çubuklu parlayıcı maddeler antreposu 
başmemuru Muzaffer Servibumu parla
yıcı maddeler antreposu başmemurluğuna, 
ambar memurlarından Avni Gökçen İs
tanbul veznedarlığına, başmüdürlük me
murlarından Tarık, memur namzedi Avni, 
muhafaza memuru Nazif, memur nam-
zedlerinden Ayşe Tokmakçı ve Ayşe Kızıl-
kanad terfian İstanbul memurluklarma, 
İstanbul veznedarı Salih Zeki terfian İzmir 
veznedarlığına, ambar memurluğundan 
açıkta Seyfeddin Kars ambar memurluğu
na tayin ve terfi ettirilmişlerdir. 

BULMACAMIZ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan sağa : 
1 — Operanın baş muganniyesi. 
2 — Romanyada bir sayfiye yeri. 
3 — Nota - Nöbet - Bir hayvan. 
4 — Şart edatı - Uzak nidası - Bir 

hayvan. 
5 — Duvarcmın âleti - Mucibi âr olan. 
6 — Eski - Babanın kız kardeşi. 
7 — Gümüş - Beyazın tersi - Tavla le-

vazımatmdan. 
8 — Haya - Asil doğmuş - Alfabeden 

iki harf. 
9 — İslâmlığı kabul etme. 

10 — Sipariş verdik. 

Yukardan aşağı: 
1 — Cin hikâyesi 
2 — Hurafeler. 
3 Alevden hasıl olan pislik - Acıklı -

Tersi sorgu lahikası. 
4 Genç İngiliz kızı - Beyaz - Tersi 

almak olur. 
5 Abide - Sonuna «E» konursa damla 

olur. 
6 — İran padişahlarından - Haklı iş 

gören. 
7 Bir nevi nakış - Teessür edatı -

Naz. 
8 — Menfi edatı - Kuru soğuk - İsim. 
9 — Sarhoşluktan uyanan. 

10 — Bir elinde fazla bir parmağı olan. 

Geçen bulmacamızın halli: 
Soldan sai*: 
1 — Yahyakemal, 2 — Afi, Şoven, 3 — 

Rastık, Aba, 4 — Ac, Atlas, 5 — Tanta
na, Ra, 6 — Anahtar, 7 — Kil, İsa, 8 — 
Tire, Kaya, 9 — Hasat, Ayan, 10 — Âdet, 
Ataşe. 

Yukarıdan aşağı: 
1 — Yaratan, Ha, 2 — Afacan, Tad, 

3 — His, Nakise, 4 — Aşı, Âlet, 6 — Koka
na, 7 — Ev, Tarikat, 8 — Meal, Saya, 
9 — Anbar. Ayaş, 10 — Âsab, Ane. 

Milletler Cemiyeti ko
misyonunu tanımıyoruz 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

nile karşılandı. Herkes Büyük Öndere 
şükran ve sayg ı l annm arzedilmesini 
istiyordu. 

Başvekil İ s tanbulda bu lunduğu sı
rada dost ve müttef ik Romanya Kral ı 
majeste ikinci Karolun İs tanbulu zi
yaret inden ve kendisinin {arkadaşı 
Arasla birlikte karşıya gitt iklerinden, 
majeste Kral ın Atatürkle mülakat ın
d a n bahsett i . Grup, bu ziyaret ve 
mü laka t haberini alkışlarla karşdadı . 

Bundan sonra Başvekil «hepimizin 
fikirlerinin her a n meşgul olduğu 
meseleye geçiyorum» diyerek, Ha tay 
işinin geçen haf tadanber i geçirdiği 
safhayı anla t t ı . Esaslı ha t la r ı itiba-
rile temas ettiği haricî işler hakk ında 
daha fazla tafsilât istenirse içt imada 
hazır bu lunan Hariciye Vekili Dr. 
Aras tan sorulabileceğini söyledi. 

Kamutay ın he r sene haz i ran sonu
n a doğru mu tad ı olan tat i l ine işaret 
ederek bu hafta içinde Hatay işi hak
kında Büyük Meclise ka t i beyana t t a 
bulunabilecek vaziyette olmazsa, me
selenin inkişafına göre, F r ansa ile 
aramızda mevcut veyahut feshi ih
ba r edilmiş, fakat henüz mer i bulu
n a n muahedeler i meriyet ten kaldır
m a k veya temdid etmek ve yapılacak 
harekete göre vaziyetin istilzam ede
ceği tedbirleri a lmak hususunda Ka
m u t a y d a n selâhiyet ve i t imad istiye-
ceğini haber verdi. 

Grup u m u m î heyeti uzun alkışlar
la tasvib cevabı verdi. 

Har ic iye Vek i l i Frans ız 
sefirini kabul etti 

Ankara 21 (Telefonla) — Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rüştü Araş akşam 
üzeri Fransız sefiri B. Ponso'yu kabul 
ederek bir müddet görüşmüştür. 
Mil le t ler Cemiye t i komisyo 

nunu tanımıyoruz 
Cenevre 21 (A.A.) — Havas ajansı 

bildiriyor: Türkiye hükümeti Millet
ler Cemiyeti genel sekreterliğine bir 
nota tevdi ederek Hataya gönderilen 
Milletler Cemiyeti komisyonu ile her 
türlü münasebatı kestiğini bildirmiş
tir. 

Türk hükümeti, komisyonu sarih 
bir nizamname ile tesbit edilmiş olan 
salâhiyetlerini tecavüz etmek ve bu 
suretle vazifesinde mündemiç olan 
bitaraflıktan inhiraf eylemiş olmakla 
muahaze eylemektedir. 

Enternasyonal mahafil, Türk hükü
metinin bu teşebbüsünün daha ziya
de işarî ve sembolik bir kıymeti haiz 
olduğu mütalâasmdadır. Filhakika 
Ankara hükümeti Milletler Cemiyeti 
komisyonu ile ancak fiilî münasebat-
ta bulunuyordu. Mezkûr komisyon 
hukukî olarak münhasıran mandater 
devlet olan Fransa ile münasebatta 
bulunuyordu. 

H a t a y d a ş iddet l i tahrikat 
Antakya 20 (A.A.)— Anadolu ajan-

smm hususî muhabiri bildiriyor: 
Mevkuf bulunan Zeki Arsuzinin 

iki kalrdeşi Necip Arsuzi ve Edip Ar-
suzi şiddetli tahrikat yapıyorlar. Bu 
sabah Harbiyede Alevî elebaşılar ta
rafından tahrik ve komisyon âzası ta
rafından teşvik edilen Alevîler, gene 
kadın ve çocukları siper ederek hükü
met dairesine doğru yürüyüş yapmış
lar, fakat askerin müdahalesi üzerine 
dağılmışlardır. Hemen ayni saatte An-
takyanm Alevîlerle meskûn Affsm ma:-
hallesinde nümayiş vuku bulmuş, as
ker birkaç el silâh sıkmağa mecbur 
kalmıştır. Bir nefer hafif surette ya
ralanmıştır. 

Diğer taraftan Hai'biye yolunu ke
sen nümayişçiler Ordu bürolarına va
zifeleri başına gitmekte olan Türk 
mümessUlerinin otomobillerini taşla
mışlar ve yollanna devam etmelerine 
mani olmuşlardır. Yolu tutanlar ara-
smda bulunan Suriyeli neferler mü
messillerin müracaatlerini nazarı dik
kate almamışlar ve mümessillere: 
«Halkın bu heyecanı karşısında ken
dilerine geri dönmelerini» tavsiyeden 
ba:şka bir şey yapamıyacaklarmı bil
dirmişlerdir. Esasen maksad da bu idi. 
Çünkü gayritürklerin hemen hepsi y«F 
zılmış ve yazılmak sırası artık Türk
lere gelmişti. Komisyon gayritürk ce
maatlerin listeleri Türk listesini geç
mişken kayıtları kapamak ve hat tâ 

bir vesile ihdas ederek muameleyi tar 
til etmek sevdasındadır . 

Türk evlerini i şgal ve 
mal lar ın ı y a ğ m a 

Antakya 20 (A.A.) — Anadolu ajan
sının hususî muhabiri bildiriyor : , 

Halebe bağlı Hamam nahiye müdü
rünün kendi nahiyesinin Hatay hu
dudu içinde bulunan köylerinde Türk 
yazılanları tazyik ve tevkif ettirdiği
ni bildirmiştim. Hamam jandarmala
rı bunların evlerini işgal, mallannı da 
yağma ettirmiştir. 

Asker î heye t l er aras ında 
k o n u ş m a 

Pariste çıkan Temps gazetesine An-
takyadan telgrafla bildiriliyor: 

Türk ve Fransız erkânıharbiye he
yetlerinin konferansı azamî bir sami
miyet içinde mesaisine devam ediyor. 
General Asım Gündüz ile general 
Huntzinger'in mevzuubahis ve müza
kere olan meselelerin esaslı noktaları 
üzerinde bir itilâfa vardıkları haber 
verilmektedir. Müzakerelerin ilk saf
hası bitmiş olduğundan, delegeler 
şimdi tatbik şekillerini tedkik ve mü
zakere edeceklerdir. Konferansın önü
müzdeki haftanın ilk günlerinde işini 
bitireceği tahmin edilmektedir. 

Lö Tanın bir makalesi 
Paris 21 (A.A.) — Lö Tan gazetesi 

başmakalesinde Hatay meselesinden 
bahsederek diyor ki: 

Fransa, Türkiyenin Hataydaki hu
susî menfaatlerini esasen tanımıştır. 
Bu menfaatler orada bulunan ve men
şei olan kesif ve ayni zamanda müsta
kar ve çalışkan bir halk tabakasından 
doğmaktadır. Fransa, Hatay toprak
larının Kemalist müessesata karşı bir 
düşmanlık ocağı olmasını asla iste
mez. 

Bu gazete, 1937 garanti muahedesi
ni tamamlamak üzere geçen martta 
ele alman ve bir erkânı harbiye an-
laşmasile bir hudut mukavelesi ve bir 
dostluk muahedesini ihtiva eden pro
jelerin en kısa bir müddet zarfında 
neticelenmesini ileri sürerek şöyle ya
zıyor: 

Bu projelerin neticelenme'si Türk 
hükümetinin hüsnüniyetine bağlıdır. 
Fransanın hüsnüniyetine gelince, bu 
katidir. Bu hüsnüniyet Hatayda ya
pılmakta olan intihabat hazırlıkları 
münasebetile tezahür eylemiştir. Fran
sız makamatı, türklere pek sempatik 
gözükmiyen ve fakat buna mukabil 
mandater devlete karşı bağlılıklarını 
isbat etmiş olan ;Linsurlardan ayrıl
mışlardır. 

Ankara Borsası 
21/6/938 

Esham ve Tahvilât 
1933 Türk borcu I peşin 19.025 
1933 Türk borcu m peşin 19.025 
1933 ikramiyen Ergani 95.— 
C. Merkez Bankası 97.25 

Çekler (Kapanıp fiatleri) 
Londra 1 İngiliz lirası 6.23 
Nevyork 100 Dolar 125.56 
Paris 100 Fransız Frangı 3.495 
Milano 100 Liret 6.6079 
Cenevre 100 İsviçre F. 28.815 
Amsterdam 100 Florin 69.5459 
Berlin 100 Rayhşmark 50.64 
Brüksel 100 Belga 21.335 
Atina 100 Drahmi 1.14 
Sofya 100 Leva 1.5375 
Prag 100 Çekoslovak Kr. 4.3675 
Madrid 100 Peseta 6.9225 
Varşova 100 Zloti 23.625 
Budapeşte 100 Pengo 24.92 
Bükreş 100 Ley 0.9345 
Belgrad 100 Dinar 2.8625 
Yokohama 100 Yen 36.37 
Stokholm 100 İsveç Kronu 32.1225 
Moskova 100 Ruble 23.6525 

Bu akşam: Beşiktaş 
Aile bahçesinde, per
şembe günü Suadiye 

plaj gazinosunda 
FATMA 

Muhlis Sabahaddinin 
şaheseri 

Cuma Bebek Belediye 
bahçesinde. Cumartesi Anadoluhisannda. 

C E M A L S A H İ R O P E R E T İ 
Perşembe günü ak
şamı Beylerbeyi Ail« 
bahçesinde, cuma ak
şamı Suadiye Şenyol 
bahçesinde, cumartesi, 
akşamı Şehremini İn
şirah bahçesinde mev
simin en yeni eserleri 

RAMPA opereti •' 
Sabir ca» it numaralar, yeni dekorlar / 



Ammenkaıdla p©ırtaıkaıll 
aıırtoY©r 

Geçen otuz sene içinde Amerika 
Müttehid hükûmetelrinde portakal 
sarfiyatı bir misli artmıştır. 1908 se
nesinde her Amerikalı vasati olarak 
eenede 31 portakal yemekte idi. Şim
di ise her Amerikalı senede en azdan 
79 portakal yemektedir. Bazı taraf
larda sarfiyat bunmı bir iki mislidir. 

Portakal sarfiyatınm artması yal
nız lıalkın kendi sıhhatini ve bu 
lueyvanm büyük faydalarım düşün-
tnesinden dolayı değildir. Amerikalı-
lann malûm reklâm faaliyeti en bü-
3rük âmil olmuştur. Portakal yetişti
ren büyük şirketlerden bir kaçı ge
çen otuz sene zarfında bütçelerine 
reklâm için 25,000,000 dolar masraf 

koymuşlardır. 
Amerikada portakal bu memleke

tin garb cihetinde, yani Büyük Ok-
yonus sahillerindeki Kaliforniya ha
valisinde yetiştirilmektedir. Portakal
ların cinsini ıslah için her türlü fe
dakârlık yapılmıştır. 

Yafa portakalları derecesinde iyi 
portakal yetiştirmek için büyük gay
ret sarfedilmiştir. Dünyamn meyva 
ile iştigal eden en meşhur ziraat 
mühendisleri ve ilmî mütehassıslar 
büyük maaşlar ile Kalifomiyaya cel-
bedümşitir. Bunlar her gün yeni bir 
cins portakal yetiştirmektedirler. 

Cinslerin tenevvüü propaganda 
gayretine çok yardım etmektedir. 

Deliler günden güne çoğalmaktadır 
Pariste toplanan beynelmilel ruhi

yat kongresinde delilerin günden gü
ne çoğalmaları mevzuuna aid konuş
malar olmuştur: Bütün Amerika has
tanelerinde tedavi edilen hastaların 
yüzde altmış birini sinir hastalan ve 
deliler teşkil etmektedir. Fransada 
yahnz Sen Departmamndan akıl has-
taiıklan yüzünden hastanelere yatı
rılmış olanların sayısı yirmi bini geç

mektedir. Gene Fransada Vinatien 
akıl hastalıkları hastanesinin hasta 
mevcudu 1924 senesinde bin yedi yüz
ken şimdi iki hin yedi yüz olmuştur. 

Doktor F. Handing tarafından tu
tulan bir istatistike göre delUerin 
sayısı senede yüzde otuz mikdannda 
artmaktadır. Bu hesaba göre bir as
ra kadar dünyada akilli in^Sn kaimi-
yacaktır. 

B ü y ü k B r i t a n y a a d a l a r ı 
Büyük Britanya adaları senede 25 

santim suya gömülmektedirler. Fakat 
bu hiç te gözle görülür bir tehlike de
ğildir. Çünkü bütün Britanya adala
rının suya gömülmesi için beş 3rüz 
otuz bin sene lâzımdır. O zamana ka
dar da dünyamn bu şeklim muhafa
za edeceğini hiç kimse kestiremez. 

Dünyamn dörtte üçü su olduğuna 
ve bu nisbeti "muhafaza edeceğine na
zaran acaba başka bü- tarafta da Ka
ralar denizlerden yer alıyor mu? 

İng i l i z e r k e k l e r i ş e k e r 
y e m e y i s e v m e z l e r 

İngilterede şekerci dükkânı her yer-
dekinden daha çoktur. 

Böyle olmakla beraber İngiliz er
kekleri şekerden pek hoşlanmazlar. 
Şekerleri kadınlar ve çocuklar yerler. 
Fransada ise erkekler kadınlardan 
daha çok şeker yerler. Ceplerinde şe
kerleme paketlerile dolaşıp ötede be
ride ağızlarına birer şekerleme atan 
erkeklere her zaman tesadüf edilmek
tedir. 

Ingilterenin en güzel kadınları nerededir? 
İngilterenin en güzel kadınları Bro-

omfiel'de bulunmaktadır. Yüz güzel
liği ve saç rengi itibarile Broomfiel kOr 
dınlan bütün İngiliz kadınlarına fa-
iktirler. Hattâ İngiliz bir kadını medh-
etmek için, «Broomfiel'li kadar güzel* 
tabirini kullanırlar. 

Broomfiel kadınlarının güzelliğini 
müdafaa cemiyeti adlı bir cemiyet de 

vardır. Geçende belediye meclisi şeh' 
re su getirmek teşebbüsünde bulun
duğu zaman cemiyet şehre getirilecek 
suyla yıkanacak kadınların güzellik
lerinin bozulacağını, güzelliği idame 
etmek için eskisi gibi orada bulunan 
kuyu sularile yıkanmaları elzem ol
duğunu ileri sürmüş, ve bu yüzden te
şebbüs akim kalmıştır. 

Torbalı'da bir göçmen 
köyü kuruldu 

Torbab'da yeni inşa «Ulen göçmen köyfi: Tenikoy 
Torbab (Akşam) — İki senedenbe-

ri İzmir vilâyetinde yerleştirilen Bul
garistan ve Romanyalı göçmenlerden 
(8000) kişi tamamen müstahsil vazî  
yete getirilmiştir. Torbah, Foça, Çeş
me, Seferihisar, Menemen, Kemalpa
şa ve Kuşadası kazalarında iskân edi
len göçmenlere şimdiye kadar yemek
lik buğday, tohumluk, çift hayvam, 
pulluk ve arazi tevziatı yapılmış, bü
tün bu işler tam bir intizam içinde 
bitirildiği gibi muhtelif yerlerde şim^ 
diye kadar inşa ettirilen ve kabul mu
ameleleri bitirilen 600 den fazla ev de 
göçmen ailelerine verilmiştir. Şimdiye 
kadar hükümet tarafından kira Ue 
tutulan köy evlerinde yerleştirilen 
göçmenlerden mühim bir kısmı bu 
evlerde iskân edilmiş, böylece en bü

yük yardıım görmüşlerdir. 
Hükümet göçmenlere azamî yardı

mı göstermekte, onlann memlekette 
yerleşmesine, kökleşmesine büyük 
ehemmiyet vermektedir. Daha 900 ka
dar ev inşa ettirilecek, diğer göçmen
ler de bu evlerde iskân edileceklerdir. 
Vilâyet iskân müdürü B. Ziya Fuad, 
sık sık kazamıza gelerek göçmenlerin 
vaziyeti ve ihtiyacı ile yakından alâ
kadar olmaktadır. 

Haber aldığımıza göre iskân müdü
rü, yalmz Torbalı kazasmdaki göç
menlere değU, diğer kazalarda iskân 
edilen göçmenlere karşı da ayni şef
kat ve hassasiyeti göstermektedir. 
Göçmenlerin sıhhî vaziyetleri, umu
miyet itibarUe çok iyidir. Hepsi de 
memnımdurlar. ve Hükümete nasıl 

Romeo ve Jûliyet efsane 
değildir; iki âşık hakikaten 

yaşamıştır 
Trenle Verona 

şehrine yaklaşan
lar ufukta şehir 
kulelerinin belir
diğini gördükleri 
zaman acildi şey
ler duyarlar. Ve-
ronayı sevmiyen 
yoktur, denUebilir 
uyandıran sebeb 
saraylar kuran. 

Şekspirin meşhur Romeo ve Jüliyet romanı hayal 
mahsulü addedilir. Halbuki bu romanda tasvir 
edilen sevgililerin yaşadıkları tahakkuk etmiştir. 

Romeo ve Jûliyetin mezarları ttalyada 
Verona şehrindedir 

Fakat bu sevgiyi 
orada muazzam 

pitoresk meydanlar 
vücude getiren esld İtalyan asilza
deleri midir, yoksa Şekspirin ölmez 
eserüe bir ebediyet bahşettiği bed
baht Romeo ile JüIiyetin orada yat
tıkları mıdır? Romeo ile JüIiyetin aşk 
romanına inanmak istemiyenler bu
nun hakikatle lıiç bir alâkası olma-
dığmı, bütün meslenin bir şair di-
mağmm doğurduğu hayallerden iba
ret bulunduğunu iddia ediyorlardı. 
Fakat mai'uf nuvelistler bunun aksi
ni isbat ettiler. O âşıklann hakika
ten yaşamış olduklarmı, mezarlan-
nm Şekspirden çok evvel malûm bu
lunduğunu meydana; çıkardılar. 

Veronada Piazza d'Erbeden bir
kaç adım ileride haricen ziynetsia 
görünen bir ev vardır. Bedbaht JüIi
yetin o evde oturduğunu ifade eden 
bir mermer levha ka'pısınm yanma 
çivilenmiş olmasaydı insan o eve hiç 
ehemmiyet yermeden önünden gelip 
geçerdi. Aradan gelip geçen asırlar 
binanm cephesinde tahribkâr izler 
bıralonıştır. Taşlar delik deşik ol
muş, demir aksamı rutubet ve pas 
kemirmiştir. Avluyu aşarak öbür ta
rafa geçmek için geceleri JüIiyetin 
yolunu aydmlatmağa yaramış olan 
kapının yarımdaki demir fenerlerden 
bugün yalnız paslı bir iskeletten baş
ka birşey kalmamıştır. Fakat insan 
biraz hayalini kuvvetlendirince bu te
ferruatı unutuyor, eski romantik ma
ziye geçiyor. Genç ve asilzade kızm 
kapıdan çıktığını, dedikoducu ma^ 
haUe kadmlarmm evlerine çekilip 
çekilmediklerini anlamk için bir kere 
sağma soluna baktığmı, ondan sonra 
kendisini sabırsızlıkla bakliyen Rome-
oya iltihak etmek üzere seri adımlar

la gizli telâki mahalline doğru yürü
düğünü görür gibi oluyor. 

Bu asırdide saraydan bedbaht sev
gililerin ebedî yurdlarma kadar gi
den yol, onlann acıklı akıbetleri gibi, 
romantik değildir. İnsan toz ve top
rak içine boğulmuş olan bir hayvan 
pazarından geçtikten sonra bir zabı
ta menlurunun yardımile orasmı bu
labiliyor. Mor salkımlara ve duvar 
gülleri arasına gizlenmiş olan eski 
bir dehliz harabesi karşınıza çıkıyor. 
Bu dehliz bundan 300 sene evvel ba
rut kulesinin infilâkı neticesinde ber
hava olan San Frgınzisko klişesine 
aîddi. Bu sütunlu dehlizin içinde yük
sekçe bir mahalde bir mermer lâhid 
duruyor. Romeo üe Jüliyet ıztırabla 
dolu olan hayatlanndan sonra müş
terek ebedî uykularını bu mermer 
mezarm içinde uyuyorlar. 

Bu lâhidin etrafı bütün gün ziya
retçilerle doludur. Bunlann en çoğu 
uzaklardan yakınlardan gelen genç 
ve âşık ciflerdir. Bunlar, derin rüya
lara daldıklannı ifade eden bakışlarla 
Romeo ile JüIiyetin mezarma bakıp 
dururlar. Âşıklar cifler ekseriya vi-
zit kartlannı mezann üzerine bırakıp 
giderler. Bu kartlarda türlü türlü 
dilekler yazüıdır. Güya Romeo üe 
JüIiyetin mezarı ziyaret edüecek ve 
böyle bir kart bırakJacak olursa se
vilen kadının veya erkeğin aşkım 
artınrrmş. 

Son zamanlara kadar Romeo ile 
JüIiyetin mermer mezar taşmdan 
bir parça kupanp ondan ziynet eşya
sı yaptırmak ve bunları üzerinde ta
şımak bir aşk tüsımı sayılırdı. Pek 
romantik aşklara tutulan kızlar me
zar taşmdan bir parça koparabilmek 
için uzun müddet uğraşırlar, o par
çayı hemen en yakm bir kuyumcuya! 

götürürler, mermer 
parçasına altm 
bir çerçeve geçir
tirler ve onu muska 
gibi üzerlerinde ta^ 
sırlardı. O ta§ cep
lerinde veya boyuıv 
lannda asıU duı> 

dukça aşk buhranlaiından kurtulan 
caklarmı zannederlerdi. Hattâ İmpar 
ratoriçe Marie Louise, mezar taşı 
parçalarından bütün bir gerdanlıK 
ya'ptırarak boynuna takmıştı. 

Mezar taşmm parçalana, parçalanai 
bitip tükenmemesirü Veronalı kur
naz bir heykeltıraşa medyunuz. Bu 
helkeltıraş bir gün o mezann etrafın
da dolaşırken o mezar taşma benzl-
yen başka bir taş bulur. Bu taştan 
imal ettiği küçük biblolar, Romeo U6! 
JüIiyetin acıklı aşk maceralarma da;< 
ir küçük bir hikâye ile senelerce zi
yaretçilere satarak epiyce para kar 
zanır. Pek meraklı ve titiz olan âşık 
kızlar için mezarm başmda hususi 
bir servis açüır. Asıl mezar taşm
dan küçük bir zar şeklinde bir parça 
kesilir, ayni zamanda o zar büyüklü
ğünde bir çok zarlar da heykeltıraşm 
keşfettiği ikinci mermer taşından imal 
olunur. Bu sahte pai*çalar mezann 
bekçisine verilir. Bekçi de her defa-
smda, zar parçasını biraz evvel kes
tiğini ifade ederek cebindeld taş 
parçalarım birer birer meraklı âşık 
kızlara satar. Verona'ü heykeltraşm 
kurduğu bu tuzak koca mermer sü
tun bitinceye kadar senelerce devam 
eder, tsş parçaları bütün dünyaya 
yayüır. 

Heykeltraşm çocuklan şimdi baba
larından kalma meslekî kartpostal sat
mak ve mezarı ziyaret edenlere Ro
meo üe Jübijet'e dair a:cıklı bir hikâ
ye anlatmak suretile hayatlarmı ka
zanmağa çalışıyorlar. Aldıklan bah
şiş arttıkça hikâyelerin romantik 
mevzuları da günden güne zenginleşi
yor. Ziyaretçiler onlan susturmak içia 
de bazen tekrar para vermeğe mecbur 
oluyorlar. 

Bir araba uçuru
ma yuvarlandı 
İ ç i n d e b u l u n a n a l t ı k iş i 

a ğ ı r y a r a l a n d ı 
İzmir (Akşam) — İzmir - Kemal

paşa şosesi üzerinde Bellcahve mevki
inde bir araba kazası olmuş, Ulucak 
köyünden Ahmedin idare ettiği tek 
araba, uçurumdan aşağı düşmüştür. 
Arabada bulunan Ahmed, Ödemişli 
Yusuf Akkan, oğlu 11 yaşlannda Mus
tafa, Ahmed kızı 36 yaşında: Zeynep, 
Hüseyin kızı 35 yaşmda Halide ve Ha-
nife uçuruma yuvarlanmışlardır. Ara
bacı Ahmedle Halide, Hanife ve Zey
nep, muhteUf yerlerinden ağu: suret
te yaralanmışlar, İzmir memleket 
hastanesine getirilerek tedavi altma 
almmışlardır. Arabacı Ahmedin ka-
fatasmm çatladığı anlaşılmıştır, sol 
ayağı da kırılmıştır. 

Bir çocuk yalınayak oynarken 
ayağına çivi battı 

Üsküdarda oturan on beş yaşlann
da Ertuğrul isminde bir çocuk sokak
ta yalm ayak oynarken ayağma çivi 
batmı, tehlikeli sureıtte yaraJanmış-
tır. Polis, Ertuğrulu Haydarpaşa has
tanesine kaldırmıştır. 

iHimıııiBiıııınnı . .—. . . . . . . - . . • -« • • • • • .» .mı — — 

Bandırma Memleket hastanesi 
Bandırma ve civarının sıhhî 

ihtiyaçlannı karşılıyor 

Bandırma Memleket hastanesinin cepheden görünüşü 

teşekkür edeceklerini bilemiyorlar. 
İzmir vilâyeti dahilindeki göçmen^ 

lere çift hayvanı tevzi edümek üzer« 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâle
tinden vilâyete gönderilen 72,000 lira
dan 60,000 lira ile bütün göçmenlere 
çift hayvam tevzi edlDniş, on İki bin 
lira tasarruf temin olunmuştur. Hü
kümetin göçmen siyaseti, güael neti
celerini en kısa bir zamanda vermiş, 
hepsini müstahsil vaziyete getirmiş
tir. 

Bandırma (Akşam) — Şehrimiz
de üç yü evvel inşa ve tesis edUen 
Memleket hastanesi Bandırmamn v« 
civar kazalann ihtiyacım karşüa-
maktadır. 

22 yatakU olan bu hastanede bir 
operatör ye sertabib, bir dahiliye mü
tehassıs ve bir baş hemşire, bir has
tabakıcı, dört hademe, bir kâtib ve 
bir ahçı vardır. 

Müstacel ameliyatlar muvaffaki
yetle yapılmakta ve her gün saat 
10 dan 12 ye kadar meccani muaye
ne, pansuman ve ayak tedavisi icra 
edilmektedir, 

Temizlik ve servis noktasmdMi 
mükemmel olan bu müessesenin mu» 
hitte gösterdiği varlık taltdirle karşı
lanmaktadır. 

Kadınhanı posta ve telgraf 
şefi beraet etti 

Kadınhaıu (Akşam) — Kazamu 
posta ve telgraf şefi bay Avni Çelik, 
vazifesini suüstimal suçile asliye ce
za mahkemesine verilmişti. İld se
ne devam eden muhakemesi sonım-
da aleyhindelci isnadın sabit olama
ması hasebüe l>eraetine karar veril
miştir. 



/ / 
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"^Gayrimübadiller işinin tasfiyesi lâyihası 
tadilden evvel l(anuniyet l(esbe(lecel( 

Gayr imübadi l l e r hükümet in teşebbüsünü şükranla karşı l ıyor, 
ya ln ı z tevz iat nisbetinin artt ırı larak kendi ler inin mağduri 

ye t t en a z çok korunmalarını ist iyorlar 

Ankara 21 (Telefonla)— Gayrimüba-
dil istihkaklarının tasfiyesine dair olan 
kanun lâyihası Maliye ve Bütçe encü
menlerine havale edilmiştir. Lâyiha adı 
geçen encümenlerde müstacelen mü
zakere edilecek ve birkaç güne kadar ' 
umumî heyete verilecektir. Lâyihanın 
Meclisin yaz tatilinden evvel kanuni-
yct kcsbedeceği anlaşılmaktadn-. 

Gayrimübadi l l er ne 
d iyor lar? 

Gayrimübadillerin istihkaklarının 
tasfiyesi lıakkında hazırlanan ve Mec
lise verilen kanun lâyihası büyük alâ
ka uyandırmıştır. Gayrimübadiller hü
kümetin, on dört senedenberi uzayan 
bu meseleyi katî surette halletmeğe ka
rar vermesini minnet ve şükran ile kar
şılamışlardır. Yalnız tasfiye için istih
kak bakiyesinin yüzde onunun teklif 
edilmesi endişe uyandırmıştır. Dûn bu 
hususta aldığımız bir mektupta denili
yor ki: 

((Gayrimübadiller şimdiye " kadar 
matluplarından hakikî surette ancak 
yüzde on derecesinde birşey almışlar
dır. Şimdi istihkak bakiyesinin yüzde 
onu yani umumî matluplarının yüzde 
beşi verilerek tasfiyeden bahsedilmek
tedir. Bu suretle bütün matluplarına 
mukabil ancak yözde on beş alacaklar 
demektir ki, uzun intizarlardan sonra 
bu suretle tasfiye büyük bir mağdu
riyettir. 

Mübadillere istihkaklarının »yüzde 
ellisi verilmiştir. Gayrimübadillere bu 
miktar verilmese bile istihkaklarının 
hiç olmazsa yüz de yirmi beş, yüzde 
otuzunu vererek bunları mağduriyet

ten az çok korumalıdır. Gayrimübadiller 

içinde öyleleri vardır ki şimdiye kadar 
aldıkları bono ve şimdi verilmesi düşü
nülen hazine tahvilleri ancak ettikle
ri masrafı karşılıyabilecektir. 

Mübadele başladığı zaman hükümet 
Rumelide doğmuş olan herkesi prensip 
itibarile mübadil saymış, gayrimüba-
dil olanları bu iddialarını isbata davet 
etmişti. Bunun sebebi gayrimübadille
re istihkaklarının tamamen ve nakden 
verileceği kaydı idi. Gayrimübadiller 
uğraşarak gayrimübadilliklerini isbat 
ettikten sonra bir kısmı Yunanistana 
kadar giderek orada Yunan delegesi ve 
bitaraf delegeler de bulnduğu halde 
mülklerine bin bir müşkülâtla kıymet 
takdir ettirmişlerdi. 

Gayrimübadiller işinin hazineye faz
la yük teşkil etmeden daha geniş tev-
ziatle halli kabildir. Vekâlet verilecek 
yüzde onu iki buçuk milyon lira kadar 
tahmin ediyor. Fakat sarraflara, iş a-
damlarma yüzde beş verileceğine ve 
gayrimübadiUerden bir kısmı istihkak 
mazbatalarını sattıklarına göre iki bu
çuk milyon liradan mühim bir mik
tar artacak demektir. Evvelce Yuna
nistan tarafından verilmiş ve tevzi e-
dilmemiş 60 küsur bin İngiliz lirası da 
vardır. Bunlar nazarı dikkate alınır ve 
hazine biraz daha fedakârlık yaparsa 
tevziat nisbeti arttırılabilir. Bu suretle 
çok zara rgören, çok mağdur olan bin
lerce vatandaşın mağduriyeti hafif-
miş olacaktır.» 

Sarraf ların te lâş ı 
Eski bonoların yüzü on kuruşa alı-

nacağ'ı hakkındaki kayıd sarrafları en
dişeye düşürmüştür. Dün bu bonalarm 
yüzü 10-11 kuruşa düşmüştür. 

G a z i k ö p r ü s ü | Yanola bulunamadı 
İki baş ta aç ı lacak m e y d a n 
için yeni bir proje yapı l ıyor 

Gazi köprüsünün inşasından sonra 
Unkapanı ve Azapkapı taraflarında 
birer meydan açılması kararlaştırılmış
tı. Bu maksadla belediyenin sabık imar 
müşaviri B. Vagner bir proje hazır
lamış ve bu proje şehircilik mütehassı
sı B. Prost tarafından da tasvip edil
miştir. Fakat açılacak yeni yolların 
profillerinden bazı tadilâta lüzum gö
rüldüğünden B. Vagnerin projesini 
de kısmen değiştirmeğe lüzum gör
müştür. Bu itibarle imar müdürlüğü 
yeni bir proje hazırlamağa başlamış
tır. Köprünün inşasından evvel yolla
rın açılmasına başlanacağından köprü 
başları yeni plâna göre açılacaktır. 

Müddeiumumîlik tahkikata 
devam ediyor 

Hacıosman bayırı cinayeti tahkika
tına dün de devcim edilmiştir. Gerek 
Muhiddinin üzerinde ve evinde ve ge
rekse katil Ali Rizanm üzerinde bu
lunan evrakın tedkiki neticesinde de 
cinayetin karanlık noktalarını aydın
latmağa yanyacak yeni malûmat el
de edilememiştir. 

Ali Hizanın eski karısı Yainolanın 
da nerede olduğu henüz tesbit edile
memiştir. Adanaya yazılan müzekke
reye henüz cevap gelmemiştir. Dün 
Yanolanm Sıvasta olduğu söylendiği 
gibi, Filibeye gitmiş olduğu da ileri 
sürülmüştür. M,üddeiumumîlik muh
telif noktalardan tahkikata devam 
ediyor. 

Izmirde işçilerin mitingi 

4 
t 
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Solda: Mitingde işçi kızlar, işçi erkekler, mitingde istiklâl marşı dinlenirken, sağda işçiler heykele çelenk koyarken ve 
Bayan Remziye Kıvanç işçiler namına nutuk söylerken 

İsmir (Akşam) — İş kanununun 
memlekette iş verenle işçiye temin et
tiği mühim faydalar malûmdur. İş 
kanunımun tatbikinin yıldönümü mü
navebe tile Cumhuriyet meydânmda 
büyük bir miting yapılmış, iş verenler 
ve işçiler bu mitinge iştirak etmişler
dir. Meydanda binlerce işçi, ellerinde 
Türk ve parti bayrakları ve çelenkler 
olduğu halde toplanmışlardı! İşçiler
den mürekkep bando muzika da, hey
kelin önünde yer alınıştı. 

Vali B.'Fazlı Güleç, belediye reisi 
B. Dr. Behçet Uz, parti ilyönkurul 
üyeleri, iş dairesi bölge âmiri, daire 

müdürleri meydaiıa gelirken muzika 
selâm marşım çaldı, saat onda mu-
zikanm çaldığı İstiklâl marşı ile kut
lama merasimine başlandı, muhtelif 
iş teşekküllerine mensup binlerce ame
lenin mümessilleri taîafmdan Ata-
türkün heykeline birçok çelenkler kon
du, çelenklerden bir kısmı iş verenle
re aitti, sonra nutuklara bajşlandı. 

İşçiler namma kürsüye çıkan ba
yan Remziye Kıvanç, İş kanununun 
kendilerine bahşettiği yüksek fayda
ları ve temiz işçi hâyatmı anlattı: 
«Yaşasın Atatürk!» sözü ile nutku
na alkışlar arasında son verdi, bunu 

sanayi işçileri namma B. Salâhaddinin 
nutku, bayan Fatmanm bir man
zumesi ve iş verenler adına İzmir sa
nayi birliği umumî kâtibi B. Mehmed 
Ali Gökbaşın nutku takip etti, hep
si de işçilerin eski hayatma nazaran 
şimdiki hayatlarmı mukayese ettiler, 
cumhuriyet devlinde gördükleri her 
türlü yardımlardan şükranla bahsey-
lediler. 

Vali, güzel bir hitabede bulundu, 
sürekli şekilde alkışlandı. Sonra ön
de kadınlar, arkada erkekler dörder 
kişilik sıra: halinde bir geçid resmi y-^. 
tüar. Miting sona erdi. 

Amerikada 939 da buğday 
ekilecek saha 

Vaşington 21 (A.A.) — Reisicum
hur Ruzvelt 1939 da Amerikada 
buğday ekilecek sahayı 28 milyon 
hektar olarak tahdid eden kanun lâ
yihasını imzalanuştır. 

t zmirde turistik yo l lar 
Ankara 21 (Akşam) — İzmir vilâ

yeti turistik yollar kanunu lâyihasını 
müzakere etmek üzere teşkil edilen 
muvakkat encümen toplanarak lâ
yihayı umumî heyetin tasvib ettiği 
şekilde tadilen hazırlamıştır. 

A m e r i k a d a A l m a n y a lehine 
casus luk y a p a n l a r 

Nevyork 21 (A.A.) — Yüksek fede
ral jüri heyeti, 18 kişiyi Almanya le
hine casuslukta bulunmak suçu il* 
itham eylemiştir. Almanyamn ismi it
hamnamede tasrih edilmiş bulun
maktadır. 

I*a,ra, iriÎ2sîînden. 
Aşk ve macera 

Nakleden: (Vâ-Nû) romanı 
Tefrika No. 11 

— Hastalığımdan istifade ederek 
yırtıyorsun... Yoksa bırakmazdım... 
Fakat elimdekilerini alamazsın... Hic
ranı sana karşı müdafaa ettiğim gibi 
onları da müdafaa edeceğim... 

Sahifelerin arasından menekşe ve 
gül kokulan yükseliyordu. Lûtfi ya-
tağ'm üzerindeki kâğıdları kendine 
doğru çekti, göğsüne bastırdı. Bo
ğuk, acı bir sesle: 

— Evet... Hicranı müdafaa edece
ğim... Onu sen tahkir ettin. Fakat 
sözlerinin hiç kıymeti yoktur... Hicran 
benim kalbimde her şeyin fevkinde-
dir... Sayıklamam esnasında ikinizin 
arasında çırpındığımı söylemişün... 
Doğru... Bana bu sözleri söyleten ate
şime medyunum... Zaten bu sırxı da
ha ne kadar saklıyabilecektim ki... 
Tabiatile her şey meydana çıkacaktı... 
Tesadüf şimdi onları ortaya koydu. 
Hiç bir şeyi inkâr etmiyorum. Kade
rimiz buymuş... Boşanacağız! Serve
timin yarısını sana veriyorum. 

Kadın ıztırabla: 
— Boşanmak mı? - dedi. 
— Evet... Muhakkak... 
— Bu sözleri sen mi söylüyorsun!.. 

Hiç kabahatim yokken bana bunu 
mu yopıyorsun?.. 

— Dediğim dediktir!.. Hakikat bizi 
çoktan ayırmış zaten... Bugün, mah
keme huzurunda olmasa bile benim 
indimde karım değilsin... Hayatları
mız ayrılmıştır... Tekrar birleşmemi
ze imkân yok... Yolun açık olstm! Be
ni unut! 

Kadın, perişan, kalbi yaralı, cevab 
verdi: 

— Boşanmam! 
Lûtfi, mektublan göğsüne bastıra

rak, vahşi bir sesle: 
— Hicran karım olacak! 
— Boşanmam! O serseri, o alçak, 

o hırsız kadın her şeyi çalabilir. Saa
detimi yıkar; benim olan kalbini alır... 
Fakat bir şey var ki onu alamaz: İs
mini... Senin karın oimıyacaktır!.. 

— Bu sözlerine rağmen olacak! 
— Hayır, hayır! 
Erkek bir cani huşunetile bağırcjı: 
— Her şeye rağmen... Olacak!.. Ola

cak!.. 
— Bu sözlerin cinayettir, Lûtfi! 
Erkek, aksi bir sesle cevab verdi: 
— Olsun! Farzet ki sözlerim cina

yettir. Bırak beni! 
Sol elini mektubların üzerine ka

pattı; sağ elile havada bir «git!» işa
reti yaptı. 

Âdeta birini kovuyordu. 
Kadın, yavaş yavaş geriledi. 
Erkek bağırıyordu: 
— Git! Beni mektublarımla bırak! 
Hadiye, ıztırabm son raddesine gel

mişti. Artık, kızının yanma sığına
caktı. Buna rağmen sakin bir sesle 
şu hükmü verdi: 

— Lûtfi! Bu yaptıklarından bir 
gün öyle nadim olacaksın ki kan ağ-
lıyacaksm! 

Hasta, lâkayd: 
— Olsun! - dedi. - Ağlarsam ağlıya-

yım! Olsun! 
Kadm, yavaş yavaş kapıya doğru 

yürüdü. Erkek, arkasından, yekna-
sak bir ahenkle: 

— Git! Git! - diyordu. 
Hadiye, odadan çıkacağı sırada, 

tekrar döndü. Kocasına uzım uzun 
baktı. 

Lûtfi, yatağının içine oturmuş; tı-
kanıyormuş gibi, elini boğazına gö
türmüştü. Yüzünde, boğulan bir ada
mın endişesi vardı. 

Ve birdenbire, iki büklüm olarak 
yatağa devrildi. Hadiye son bir mer
hamet ve şefkat hissile ona doğru ko
şarak: 

— Neren ağrıyor, Lûtfi? Yanında

yım! 
Kendine gelir gelmez, yavaşça 

mektublan aldı; dudaklarına 'götür
dü; göğsüne bastırdı: 

— Bırak beni! Git, git! - diye mırıl
dandı. 

Hadiyenin artık tahammülü kal
mamıştı. Odadan kaçarcasma çıktı; 
ve haykırdı: 

— Suzan! Suzan! 
Âdeta kızından imdad bekliyordu. 
Genç kız odasından fırladı. Anne

sini görünce her şeyi anladı. Onu göğ
sünün üzerine bastırdı. 

Açık kapıdan babasının yatağlnı 
görüyordu. Eflâtun zarflar, çiçek gi
bi, j'^organm üzerine yayılmıştı. 

Annesi, zavallı bir sesle mırıldanı
yordu: 

— Bitti! Her şey bitti! Bir kadının, 
saadetini müdafaa etmesi için ne söy
lemesi lazımsa söyledim. Cenabıhak 
şahidimdir. Her şey bitti!.. Beni kov
du!.. Ayaklarına kapansam dahi fay
da etmez! 

Kız, annesini, bir çocuk gibi, kolla
rı arasında salhyarak teselli ediyor 
ve içi sızlıyarak düşünüyordu: 

«— Annem!.. Pertev!..» 
Babasının olduğu tarafa doğru sa

bit nazarlarla bakıyor: 
•— Bir de ben gitsem... Beni sever... 

Bir tecrübe edeyim!» diye düşünü
yordu. 

•Annesini koltuğa oturttu. 
Kadın sordu: 
— Nereye gidiyorsun? 
Bu suale muhabbet dolu bir bakış

la cevab verdi ve ciddî adımlarla, ba
basının odasına doğru yürüdü. 

Yatağın başına gelince, sade: 
— Benim... Kızınım, baba! - dedi. 

Lûtfi, başını bile kaldırmadı. Ye
rinden kımıldamadı. Yarı baygın bir 
halde, mektublan koklamakla meş
guldü. Gene nöbet başlamıştı. Suza-
nm sesi, ona, uzaktan aksediyor gibi 
geliyordu. Erkek bu buhran havası 
içinde kalmaktan hoşlanıyordu. Zira 
bu sayede değil midir ki kalbini aç
mak fırsatını bulmuştu; derdini dök
müştü; Hicranın onun için yegâne 
mevcudiyet olduğunu söylemişti. 

Acaba kalbindeki bütün hisleri an
latmış mıydı? Humma içinde bütün 
hayatını gözlerinin önünden geçili
yor; kendini Hadiye, Suzan ve Hicran 
ortasında çırpmırken görüyordu. El
lisine varırken ruhunda beliren bU 
yeni aşk, ona bir bahar günü gibi se
vimli ve sıcak gelmişti. 

İlk zamanlar, evine, karısına, çocu
ğuna sadık kalmak için oldukça mü
cadele etmişti. Sonra, günler geçtikçe 
mukavemeti azalmış, bu sihirkâr cazi
beden kurtulamamıştı. 

(.\rha>--ı \;ır) 
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Chevaller'nin yeni filimi 
Jack Buchanan île birlikte çevirdikleri 
bu filimde çok eğlenceli sahneler var 

if 

Maurice Chevalier son zamanlarda 
LondraÜa yeni bir filim çevinniştir. 
Pilimin adı «Yalan haberler» dir. Bu
na «Şöhret peşinde», yahut ((Danı
şıldı döğüş» te denebilir. Chevalier 
bu filimi tanınmış İngiliz artisti Jack 
Buchanan ile birlikte çevirmiştir. 
Filimin mevzuu şudur: 

Teddy Enton (Jack Buchanan) ve 
Prançois Verrier (Maurice Chevalier) 
Londrada bir varyete kumpanyasında 
çalışan iki arkadaştır. Konservaituar-
da okudukları, senelerdenberi çalış
tıkları halde figüranlıktan ileri gide-

. »lemislerdir. Ucuz olsun diye ikisi bir 
. odada oturuyor, tasarrufa riayet ede

rek yaşıyorlar. İki arkadaş bazan derd-
leşiyorlar: 

— Malûmatımız, istidadımız var, 
çalışkan adamlarız. Buna rağmen ile
ri gidememekliğimiz, şöhret bulama-
maklığımızdan neden ileri geliyor. Bi
raz kendimizden bahsettirebilsek, bir 
rövüde mühimce bir rol verilmesini 

, temin etsek ilerisi kolaydır. 
Bir gün yeraltı şimendiferile oda-

larma dönerlerken Teddy vagondaki 
yolcularm okudukları gazetelere göz 
gezdiriyor. Hepsinin birinci sahifele-
rinde büyük başlıklarla yazılmış cina
yet haberleri görüyor. Arkadaşının ku^ 
lağma eğilerek: 

— Bana güzel bir fikir geldi. Eve 
gidince anlatırım... diyor ve odaları
na gidince anlatıyor: 

— Muvaffak olmak için blöf yap
mak, halkın merakını harekete ge
tirmek lâzım... Bak cinayet haberle
ri, polis romanları ne kadar merakla 
okunuyor. Bunu düşündüm ve herke
si heyecana getirecek bir şey uydur-
nıağa karar verdim. Sen beni öldüre
ceksin... Tabiî yalandan... Ben orta
dan kaybolacağım, seni yakalıyacak-
1ar. Gazeteler mütemadiyen bizden 
bahsedecekler... Sen muhakeme edi
lirken ben meydana çıkacağım. Yeni
den bizden bahsedilecek... Bu hâdise
den sonra, bahse tutuşurum ki, birçok 
tiyatrolardan bize iş teklif edilecek
tir... 

François, bu garip meşhur olmak 
tarzma pek akıl erdiremiyor, maafih 
arkâdaşmm ısrarı üzerine teklifi ka
bul ediyor. Aralarında bir cinayet 
plânı hazırlamağa başlıyorlar... Ci
nayete bir sebep bulmak lâzım... Dü
şünüyorlar, kıskançlığı en münasip 
sebep buluyorlar. Güya ikisi de çalış
tıkları varyete kumpanyasının başyıl
dızı mis Grace Gatvyck'e âşıktırlar. 
Cinayet bu yüzden oluyor!... 

Bu karan verdikten sonra ertesi 
günü tiyatroda mis Grace'm locası 
önünde gürültülü bir kavga ediyorlar. 
Akşam eve gelince gene bağırıp çağı
rıyorlar, güya aralarında kavga edi
yorlar. Bir aralık kavga bitiyor. Fran
çois arkadaşını büyük bir sandığa yer
leştirerek aşağıya indiriyor. Bir tak
siye yüklüyor. Taksi nehir kenarında 
tenha bir yere gelince durduruluyor. 
Şoför güçlükle sandığı indiriyor ve çe-

Tazan: Sermed Muhtar Alua Tefrika No. 97 

N A N E M O L L A 

Filimden bir kaç sahne: Yakanda Teddy sandıktan çıkarken ve beyaz 
külâhlılar arasında, aşağıda, François idam kararmı dinlerken 

ve Teddy gazinoda 

kilip gidiyor. François sandığı açıyor. 
İçinden Teddy çıkıyor. Sandığı nehre 
atıyorlar. Teddy ortadan kaybolmak 
için, biriktirebildikleri birkaç parayı 
da alarak, Fransanm cenubuna 
Cannes şehrine hareket ediyor. 

Ertesi günü François tiyatroya yal
nız gidiyor. Arkadaşınm garip bir şe
kilde ortadan kaybolduğunu söylüyor 
ve şüphe uyandırmağa çalışıyor. Fa
kat kimse buna ehemmiyet vermiyor. 
«Zarar yok, onun rolünü başkası ya
par» diyorlar. 

Oturdukları pansiyonda da Ted-
dy'nin kaybolmasına kimse aldınş et
miyor. Cannes şehrine giden Teddy 
her gün gazeteleri okuduğu halde bir 
türlü cinayetten bahsedilmemesine 
kızıyor. Bir gün Francois'yı telefona 
çağınyor ve: 

— Hani sen beni öldürmüştün... 
Gazetelerde bir satır yazı yok. Ne bu
dala adamsm. Bir cinayeti bile yaz
dır amıyoısun. Biraz faaliyet göster... 
diyor. 

François bunun üzerine katî suret
te harekete geçmeğe karar veriyor ve 
tiyatroda mis Grace ile yalnız kaldık
ları bir sırada kıza kaı-şı duydukları 
sevgiden dolayı arkadaşile kavga et
tiklerini ve arkadaşını öldürdüğünü, 
artık bunu daha ziyade saklıyamıya-
cağını söylüyor. 

Bu defa herkes birdenbire cinayet
le alâkadar oluyor. Her taraftan Fran
çois aleyhinde şahidler çıkıyor. Otur
dukları pansiyon sahibi, kapıcı kadın, 
taksi şoförü, komşular çok mühim be
yanatta bulunuyorlar. Bu suretle 
François'nm mücrimiyeti tamamen 
meydana çıkıyor. Bütün gazeteler bu 
cinayetten bahsetmeğe başlıyorlar. Fa
kat katilin ve maktulün ismini bile 
zikretmiyerek... Gazetelerin başlıkla
rı hep şu tarzda:dırt Güzel mis Grace 
Gatvyck'in aşkı yüzünden bir figüran 
arkadaşını öldürdü... 

Bu hâdise, Grace Gatvyck ve çalış
tığı tiyatro için büyük reklâm oluyor. 
Her akşam tiyatro ağzına kadar dolu
yor. Mis Grace, kendisine kar.şı olan 
aşkı yüzünden cinayet irtikâb eden 
gence hapishaneye biraz yiyecek ve 
saire gönderiyor. 

Tahkikat François nuı suçunu mey
dana çıkardığı için iş muhakeme saf
hasına geçiyor. Cinayet mahkemesin
de muhakeme başlıyor-. François cür-
münü itiraf ediyor, bütün şahidler 
de bunu teyid ediyorlar. François, ka

rar verilmezden evvel Teddy'nin çıkıp 
gelmesini bekliyor. Halbuki arkadaşı 
görünmüyor ve inahkeme de kendisi
ni idama mahkûm ediyor!... 

İdam kararmdan sonra François'nm 
vaziyeti değişiyor. Neşesinden, şakacı
lığından eser kalmıyor. Hapishanede
ki odasında mütemadiyen: «Hani ge
lecekti, ne oldu?...» diye söylenerek 
dolaşmağa; başlıyor. Gardiyanlar: 
«Acaba delirdi mi?...» diye merak 
ediyorlar. 

Filhakika Teddy ne olmuştu?... 
Onun başından geçenleri de anlata
lım: Teddy, Cannes şehrine gittikten 
sonra bir müddet kimseye görünme-
miş ve tanmmaması için sakal bırak
mıştı. Bir akşam gazinoya gittiği za
man orada genç bir kızla tanışıyor. 
Kız motörle birlikte gezmeği teklif 
ediyor. Teddy bu teklifi kabul ediyor. 
Motörle denize açıldıkları zaman üze
rine dört kişi çullanıyor, kendisini 
bağlıyarak Bosnavie hükümetine aşı-
rıyorlar, orada bir divanıharp huzu
runa çıkarıyorlar. 

Meğer Teddy, sakal bıraktıktan son
ra Bosnavie'de ihtilâl çıkarmış olan 
hükümet adamlarından birine ben-
zemiş. Dört tarafta aranan bu adam 
Cannes şehrinde görülünce bir hile 
ile yakalanarak Bosnavie'ye aşırılmış. 
Mahkeme, anlamadığı bir lisanda 
kendisini muhakeme ederek idama 
mahkûm ediyor!... 

Teddy, kendisinin İngiliz olduğuna, 
Bosnavie ile alâkası bulunmadığını, 
mesleğinin tiyatro artistliği olduğu
nu söylüyor, hüviyetini anlatmağa 
çalışıyor. Fakat mahkeme buna kulak 
asmıyor: 

— Bahsettiğiniz Teddy, arkadaşı 
tarafından öldürülmüştür,. Günler-
denberi İngiliz gazeteleri hep bunun
la meşguldür... diyor. 

Teddy, şaşkın bir halde hapishane
ye iade edildiği şuada memlekette bir 
ihtilâl çıkıyor. Beyaz külâhlılarla si
yah külâhlılar arasında çarpışmalar 
başhyor. Teddy bundan istifade ede
rek hapisten kaçıyor. Birçok macera
lar geçirerek Londraya vaktinde gel
meğe ve arkadaşını idamdan kurtar
mağa muvaffak oluyor. 

Bu hâdise üzerine iki arkadaş bir 
müddet şöhret kazanırlar, kendilerin
den uzun uzadıya bahsedilir. Fakat 
çok geçmeden bu hâdise unutulur ve 
artık kendüer'"" ,•,-.>.,,,>;,-.i ,,...,.ii.,y,2 
olur... 

İrfan karaya bakıyor 
Vapurda bir şenliktir koptu. Zin-

cirkıran: 
— Yazdığım telgrafname yolunda 

mı imiş? Anladımz ya şimdi ne herif 
olduğumu?.. Onu öyle çekmeseydik, 
şimdi yayan kalırdı bu delikanlı... Eli
mi, eteğimi uzatmıyorum, öp başı
mı!., diye kafa uzatıyordu. ! 

«Pesendire» Sakıza, Sisama, Bodru
ma uğradı. Kıbrıs adasını açıktan ge
çerek İskenderuna geldi. 

İstanbuldan çıktıklarının tam on 
dördüncü günü. Zincirkıranda da, 
Nanemollada da sakal dualık olacak 
raddeyi bulmuştu. 

— Bir ustura mı bulsak, yahud ka
sabadan bir berber mi getirtsek... der
lerken, Sırım Osman ağa ile Nuh ça
vuş araya girdiler: 

— Bunca gün ve gece deniz üstün
de çalkandık, bittik. Ayağımız kara
ya bassın, biraz da ağaç, çayır, top
rak yüzü görelim. 

Gremiye üşüşen kayıklardan birine 
bindiler. Rıza bey, İrfan, Osman ağö. 
ve Nuh çavuş; karaya indiler. 

İlk karşılaştıklan manzara Zincir-
kıranm askerlik damarlarım ayaklan
dırdı. 

İskelenin ilerisindeki meydanlıkta 
yedi, sekiz yüz kişilik bir kalabalık. 
Maraş redif taburu imiş; silâh çatmış, 
vapur bekliyor. Bosna - Hersek ayak
lanması var ya, oraya sevkediliyorlar. 

O taş yürekli adamın yüreği bir 
kuş gibi çarpmağa başladı, gözleri ya
şardı: 

— Geriye dönüp arkadan gidelim. 
Bu yiğitlerden beni ayıranm sarayı 
başına çöksün, tahtı göçsün de ölme
den duyayım işallah!. 

Zavallının palaspandıras nasıl va
pura tıkıldığını söyledik. Zaten cebi 
yufka; bundan başka da eli açık adam. 
Kesesinde olup olacağı on iki mecidi
ye ile bozuk parası vardı. Bunun yedi 
mecidiyesini karısına bırakmıştı. 

İrfanın cebindeki ise 18, 19 kuru
şun içindeydi. 

Sahibi berberlik te eden bir kahve
ye girdiler. Tıraş oldular. Yemin ye
min üstüne, hepsinin parasını Zincir-
kıran verdi. Nevale olarak öteberi ile 
- her zaman kaptana yüklenilmez ya -
rakı aldılar; gene vapura döndüler. 

İskenderundan kalkıp aşağıya doğ
ru sahil boyunu tuttuktan sonra ha
va ısındıkça ısınmağa, ^ İstanbulun 
ağustos sıcaklarından nişan vermeğe 
başlamış, deniz de yatışmıştı. 

Günler ve akşamlar ayni şekilde de
vam ediyordu. İki kişi tavlada, diğer
leri iskambilde. Hava kararmağa baş
layınca da içki... 

İrfan, tavla, kâğıd oyunu gibi şey
lerin acemisi bile değil, karacahili. 
Onlara bak bak, saatler geçmiyor; 
sıkıntıdan çatlıyacak... 

İçkiyi de artık içi çekmiyordu. Ay
kırılık olmasın diye aralarına karışı
yor, içer gibi yapıyor, fakat iki kade
hi tamamlıyamıyordu. Eli çenesinde, 
gelsin düşünce... 

— Gene enginlere açıldın İrfancir 
ğım!.. 

— Bu gidişle şair-olacaksın delikan
lım!.. 

— İçine doğanları biyol kâğıda koy. 
bizlere de oku!.. 

—••Nefesini çeke çeke dali^'on. Yü

reğine ne yanık beyitler doluyor kim-
bilir?.. diyorlardı. 

Boş duracağına sahi bir şeyler yaz
sa. Şiir miir, beyit meyit değil ama 
düşüncelerini, akhna gelenleri; hiç 
değilse hatıra kalır... 

«Pesendire» Lazkiyede az durdu. 
İrfan, şehre inenlerden birine kalem 
kâğıd aldırttı ve hemen yazmağa baş
ladı. 

Trablusuşama hayli yol olduğun
dan orada gecelediler. 

Gökteki ay iyice büyümüş. Durgun 
denizin üstünde pırıltıları uzuyor. 

Seyid çavuş gene bağlamasını al
mış; bir taraftan çakmtı, bir taraft;,n 
mâniler, semailer, koşmalar; ardın
dan Anadolu, Lâz, Arab havalan; ge
ce yarısını etmişler ve yatmağa dağıl
mışlardı. 

İrfan uyanık, soyunmamış bile. El 
ayak ortadan çekilsin, onu bekliyor... 

Kamaranın kapısını araladı... Her
kes uykuda... Çıktı dışarı; güverte kü
peştesine kolunu, eline de çenesini 
dayadı. Karşıya bakıyor. 

Beykoza ne andırışı var buranın. 
Gerideki dağlar daha yüksek, daha 
kûhice ama benzeyiş çok. 

Bir vakitler dadısile ve lâlasile be
raber Yuşa tepesine gidişlerini hatır
ladı. 

Babası sağdı. Sünnet olduğu sene
lerdi. O yaz hastalıktan bir gün gözü
nü açamamıştı. Zambakolar, Hora-
sancıyanlar gibi İstanbulun en ileride 
hekimleri konağa getirildiği, yazdık
ları reçeteler Beyoğlundaki İngiliz 
eczanesine yaptırıldığı halde, fayda
sız. 

Kâhya kadın İnayet hanım öne 
düşmüş, gene dadısı ve lalası beraber, 
yaz sıcağında kupanın camları kapa
lı. Kuru yemişçüerdeki Babacafer haz
retlerinin türbedarınm teşbihinden 
geçmişti. Sultanahmed meydanının 
köşesindeki Emii'e (1), Çukurçeşme-
deki Kirlikızlâra da (2) okunmuştu. 
Nihayet, konagm çanak yalayıcıların
dan bir hatun Yu|a hazretlerine zi
yareti tavsiye etmiş ve Beykoza git
mişlerdi. 

Koca çocuk olduğu halde, lalasının 
kucağında o tepeye tırmandıkları gü
zünün önünde... 

Vapur bu, horoz ne arar ki ötsün, 
sabahı haber ersin. Asıl tulü, Nane
mollaya oluyordu. Kamarada kör bir 
zeytinyağı kandili var, o da sönmüş... 
Kibrit aradı, bulamadı. 

Ay yeni olduğu için çoktan batmı?:-
tı. Daha şafaktan eser yok; ortalık 
zulmet... 

Elbisesile berjU)er yatağına kendini 
attı. 

Beyrut.... 
Ayakta kürek çeken sandalcılar, 

Bağdaddaki «kûfa» lara benziyen, yu
varlak dubamsı kayıkları tek kürekle 
yürütüp getiren Arablar, daha merdi
ven indirilmeden çapa zincirine, çı
malara yapışarak içeri dolmuşlardı: 

(Arkası var) 

(1) istanbulun muhtelif semtlerinde 
yedi tane imişler ve adlarına (Yedi Emir
ler) denirmiş. 

(21 Biri 50. 55 lik. öteki de onun bir kaç 
3'aş küçüğü iki hemşireymiş. Evi, Çukuı-
cpşme hamammın yr^nındaki sokafm 

ra, 
ri-
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/ / O Çocuk Dünyası 
Hediye kazananlar 

Majrıs bilmecesini doğru halledenlerden 
hediye kapananların isimlerini neşredi
yoruz: 

10 LİRA KAZANAN 
Çapa: Kız öğretmen okulu son sınıfta 

Fatma Üstünel. 
5 LİRA KAZANAN 

Kadıköy: Birinci orta okul smıf n O. 
146 Kemal Marter. 

3 LİRA KAZANAN 
Beyoğlu: Orta okul 738 - A - 8 Azla 

önen. 
2 LİRA KAZANAN 

Boğaziçi 37 nci ilk okulda Turhan Özkan. 
1 LİRA KAZANAN 

İstanbul: 66 inci ilk okul smıf 1 B do 
Sevim Agur No. 100. 

KOLONYA KAZANANLAR 
İstanbul: 24 üncü ilk okul No. 226 Ay

han Oüleser — Amavudköy: 25 inci okul 
sınıf 4 te Suad Şengün — Sultanahmed! 
Dalbastı sokak No. 16 kat üç Aysel Sa
karyalı — Beyoğlu: 29 uncu ilk okulda 
Erdoğan Altoco — İstanbul: Kız lisesind* 
1 - B 630 No. M. Sarçin — Fuat paşa tüB-
besi: No. 43 Nevzad Kohmen — Beyoğlu! 
Taksim apartıman No. 3 Fatma Karan —• 
İstaobul: Kız lisesinde Mine Denel. 

MENDİL KAZANANLAR 
Ankara: Uluçanlar Balcılar caddeal 

Akdam sokağı No. 34 Kemal Zümrüd — 
Kadıköy: Birinci orta okul 555 Turhan 
Tumay — Trabzon: Şifa eczanesi sahibi 
Zühtü Saruhan kızı Ayfer Saruhan —• 
İstanbul: Erkek lisesi 3-C 1163 Muzaffej 
Acunsal — Mersin: Vilâyet evrak kale
minde Karabulut — İstanbul: Kanlıca 
Çubuklu caddesi (7) No. lı yalıda Tuna 
Timuçin — Ankara: Gazi lisesi 2 E. den 
1109 Muzaffer Doluca — İstanbul: Hayri
ye lisesi No. 113 Burhaneddln Macid — 
Adana: Saathane civarında Tan lokanta
sı karşısında 298 numarada Hayrünnisa — 
Süleymaniye: Kız orta okulu talebesinden 
sınıf 1-A 178 İhsan Sanjrürek. 

KRAVAT KAZANANLAR 
Darüşşafaka: Lisesi S. VH: No. 133 Ko

nan — Bafra: Gazi okulu 385 Ayt«n Ter-
zioğlu — İstanbul: Erkek lisesi Nihad öz-
can — Edime lisesi: S. 2-A 828 İhsan 
Gercik — Maltepe: Süel lisesi 10/6 2947, 
Zeki Oeçdoğan — Kayseri lisesi: m O. 
şubesinde 802 No. lı Niyazi Turgud — 
Haydarpaşa lisesi: 3-B 288 H. Kirdemifl»-
Eskişehir: Milli Zafer okulu S. 4. No. 182 
Muallâ Suneren — İstanbul: Vefa lisesi 
4-B No. 1031 İbrahim Es — Bandırmai 
Birinci okulda No. 486 İlhami Sergin 
smıf 5 şube B. 

TOP KAZANANLAR 
Kadıköy: Kumluk No. 19 Adalet Gür-

sü — Beyoğlu: Alman lisesi 12 nci sınıü 
talebesinden Jale Taplan — İstanbul: Ye
ni Nesil okulunda Sevil Denel — Anado-
luhisar: Kandilli caddesi No. 32 — İstan
bul: 44 üncü ilk okul S-A 205 Kıymet 
Acunsal — Üsküdar: 20 nci ilk okul No. 5 
Gönül Özok. 

PERGER TAKIMI KAZANANLAR 
İstanbul: 44 üncü ilk okul Gönül De

nel — İstanbul: Ticaret lisesi talebesin
den Münciye Uğurlu — İstanbul: Erkek 
lisesi 4 F öğrenicilerinden 947 Numaralı 
Ahmed Akosman — Göztepe istasyonun
da Nezihe Erol — Kadıköy: Pazaryolu 
6 No. da Barkat Aytaç — Bakırköy: 2 nci 
ilk okul sınıf 5-B şul>e H. Birkan — Cum
huriyet kız lisesi sınıf 6 No. 140 Muallâ 
Ertürk — Beyoğlu: Narmanlı apartımanı 
Üge Kermen — Beşiktaş: Sinanpaşa 
Muhtarıevvel sokak No. 44 de Nadide Ak-
kaş. 

BİRER DÜZİNE KURŞUN KALEM 
KAZANANLAR 

Beşiktaş: Ermeni ilk okulu 2 nci smıf 
Suzan Ruşen — Beyoğlu: 59 uncu okul
dan Şişli Bulgar Çarşısı Suna sokak No. 16 
Besim Atcan — Bakırköy: 2 nci okul 
No. 409 Nevhiz Ökmen, Cerrahpaşa: Cam-
baziye Karakol sokak No. 65 — İstanbul 
Fındıklı: No. 137 - 139 C 10 kablo y« 
kauçuk fabrikası Berta Şenkahn — Kum-
kapı: Nişanca No. 29 Jan Ağzıpek — 
Kuzguncuk: Fıstıkağacı No. 39 Nihal 
Pompacı — İstanbul: Erkek lisesi Meh-
med Erol. 

KİTAB VE DEFTER KAZANANLAR 
Ankara lisesi S. 6. No. 878 İsfendiyaB 

Oflaz — Saraçhanebaşı: Bursalı Tahir bey 
sokak No. 19 Şefkat Beşer — Ankara: İs-
tilâl ilk okulu smıf 3 No. 117 Yaşar 
Armç — Ödemiş: Orta okul sekreteri Mu
zaffer kızı Seniha — İzmir: İstasyon cad
desi Ahmed ağa apartıman No. 2 Afyon 
Tota Germen — Beşiktaş: Orta Bahçe 
Mısırhoğlu No. 36 da Nureddin Kara
can — Şehzadebaşı: Kemal Paşa caddesi 
No. 2 S. Ayaş — Pangaltı lisesi No. 623 
Orrik Mutafoğlu — Çengelköy: 28 inci 
ilk okul sınıf 2 No. 207 Yılmaz Güler — 
Adapazarı: Orta okul 2 C No. 584 İsmail 
Doğru — Ankara: İstiklâl ilk okulu sınıf 3 
No. 117 Yaşar Armç — Kadıköy: Yelde-
ğirmen Meliha Okay — Bomonti: İzzet 
Paşa caddesi Bahçe sokak Bay Osman 
apartıman No. 9 S. Bilâl Bâlî — Sirkeci 
İbni Kemal caddesi No. 25 bayan Suzan 
Bahar — Mersin: Seferberlik memuru 
oğlu Kurtuluş ilk okulu 2 nci sınıf — 
Bandırma: Çınarlı mahallesi Şevkiye so
kak No. 15 de bay Cemal — Ankara Ne-
catibey mahallesi Slâylavlar sokak Ferah 
apartımanı daire 7 de Gülümser •— Ya
vuz gemisi B 4 de Mehmed İlten — 
Samsun: Orta okul (1 - B) No. 571 İlhan 
Çalı — Ankara: Riyaseticumhur bando
sunda Kadir kızı Nesrin — Tekirdağ: 
Dervişbey sokak No 3 de Mitat Sözer — 
Antalya: Balleyon Çeşme sokak No. 7 de 
Sabire Yürük — Ankara: Ticaret lisesi 
4 üncü sınıf talebesinden 355 No. h Ca-
vid Mutlu — İnönü Kız orta okul tale
besinden 245 Nedret Yetime. 

Bandırmada heyecanlı güreşler 

Tekirdağlı - Kara Ali maçı karanlık 
bastığından bitirilemedi 

Hakem heyeti iki rakibi berabere ilân 
ettiy halk iki rakibin centilmence 

güreşmelerini çok beğendi 

Yukanda Tekirdağh ve Kara Ali, menacer Abdullah ve Akşam muharriri, 
ortada serbest güreşe iştirak edenler, aşağıda yağh güreşe iştirak edenler 

Bandırma (Akşam) — Halkevi sos
yal yardım şubesi tarafmdan tertip 
edilen güreş müsaj3akalan muhitd© 
çok büyük alâka uyandırmış, bütün 
Bandırmalüar ve civar kaza ve köy
lerden araba ve kamyonlarla binlerce 
seyirci gelmişti. Sahanm etrafı yüz
lerce araba, kamyon ve otomobillerle 
çevrilmişti. Türkiyede mevcud hemen 
bütün pehlivanlar Bandırmada top
lanmışlardır. Bandırma âdeta güreş 
tarihinde büyük bir nam almış olan 
(Kırkpınar) ı andırıyordu. 

Evvelâ yağlı güreşler yapılmış ve 
bu güreşlere 16 çift iştirak eylemiştir. 
Bilhassa köylülerin yağlı güreşlere 
göstermiş oldukları alâka çok büyük 
olmuştur. Bunları müteakip serbest 
güreşe başlanmış ve en evvel Babaes-
küi İbrahim ile Smdırğılı Şerif 15 er 
dakikalık üç devre üzerinden güreş 
yapmışlardır. Her iki güreşçinin gös
terdikleri gayrete rağmen müsabaka 
beraberlikle neticelenmiştir. 

Silivrili Molla Mehmed ile Manisa
lı Halil müsabakası da 3 devre üzerin
den 15 er dakika olarak tertip edil
miş, bu iki rakip güreşçi serbest gü
reşin bütün inceliklerine vâkıf olduk-
lan halde bir netice elde edememişler; 
devrenin sonunda beralîere kaldıkları 
anlaşılmıştır. 
- En son Tekirdağh - Kara Ali mü
sabakasını sabırsızlıkla bakliyen se
yirciler Kara Aliyi sahada gördükleri 
zaman şiddetle alkışlamışlardır. Bu 
esnada Tekirdağh İzmirdeki müsaba
kada sakatlanan sağ kolundan bahsi-
le müsabakanın tehirini istemiş ise de 
Hakem heyetinin, meneceri Abdullah 
pehlivanın ve halkın ayyuka çıkan 
îürültü ve ısrarı üzerine müsabakaü 

kabul etmiştir. 
Müsabakaya hakem Selimin idare

sinde başlanmıştır. Müsabaka on be
şer dakikalık üç devrede idi. 

Birinci devre 
ilk anlarda her iki güreşçi biribirle-

rini denemekteler. 
Ali çekingen, memleketinde yaptığı 

bu maçta mağlûb olmamak üzere çok 
dikkatli hareket etmekte yavaş yavaş 
açılmağa başhyorlar. Tekirdağhnm 
bir oyunUe alta düşen Ali minder ha
ricine çıkmakla kurtuldu. Mütemadi 
hücumlar karşıhkh yapıhyor; maçm 
ilk anlarındaki heyecan zaü olmuştur. 
Her ikisi iyi çahşıyor. İzmirdeki maç
larda kolu sakatlanan Hüseyinin duy
duğu ıztırab aşikâr. Buna rağmen 
yaptığı ataklar birbirini takib ediyor. 
Her iki güreşçi teknik oyunlarile bir 
dakika bile boş durdukları yok. Birin
ci devre beraberlikle bitti. 

İkinci devre 
Devre başlar başlamaz her iki gü

reşçi biribirlerini tehlikeli vaziyetle
re düşürdüler. Devrenin sekizinci da
kikasında Tekirdağh Kara Ali3?i salto-
dan vurmuş ve sırtını iki saniye yer
de tutmuştur. Ali bu müşkül vaziyet-
den minder haricine çıkmakla kur
tulmuş ve bu suretle muhakkEik tuşla 
mağlûbiyetten kendini koruyabilmiş
tir. Hüseyin bu devrede üstündü. Ali 
cidden çalışmış ve tatbik ettiği muh
telif oyunlarla boş durmadığmı isbat 
etmiştir. 

Devrenin hitamında karnlık ortalı
ğı kısmen kaplamış olduğ'u cihetle 
üçüncü ve son devrenin yapılmasma 
imkân bulunamanuştır. 

Hakem heyeti maçın beraberlikte 
neticelendiğini ilftn ettiği zaman 

Yeni futbol federasyonu reisi 
Bay Sedad Rizanm sıhhî sebepler

den dolayı futbol federasyonu reisliğin
den çekildiği malûmdur. Boş bulunan 
başkanlığa, asbaşkan bay Danyal Ak-
bel getirilmiştir. 

Enosis - Panatinaikos muhte
liti şehrimizde 3 maç yapacak 

Geçen hafta Fenerbahçeye 2-0 mağ
lûp olan Enosis-PanatinaUcos muhteliti 
İstanbulda, Taksim stadında üç maç 
daha yapacaktır. 

1 — Perşembe günü: Pera ile, ha
kem: Şazi Tezcan (saat 17,30.) 

2 — Cumartesi: Galatasaray ile, ha
kem: Ahmed Adem (saat 17,30). 

3 — Pazar (sabah): Şişli ile, hakem: 
Henüz tayin edilmemiştir. (Saat 10) 

Melih ameliyat oldu 
Güneş - Beşiktaş şild maçında yara

lanan Güneşli Melihin ayağma Alman 
hastanesinde bir ameliyat yapılmıştır. 
Sıhhî vaziyeti iyi olan Melihin pek ya
kında hastaneden çıkacağı ümid edil
mektedir. Kıymetli futbolcu ve atlete 
geçmiş olsun deriz. 

Yüzme antrenörü vazifesin
den ayrıldı 

Federasyonun jmzme antrenörü Ma
car bay Frensi rahatsızhği sebebile va
zifesinden ayrılmıştır. İşinde kıymetli 
olan bay Frensi kendisinden istifade 
edilen bir varlıktı. Ayrılışını teessüfle 
kaydediyoruz. 

T. S. K. istanbul bölgesini 
tebrik etti 

Millî küme şampiyonluğunu kazanan 
Güneş'in İstanbul klübü olması dola-
yısile T. S. K. bir mektupla İstanbul 
bölgesini tebrik etmiştir. 

Brezilyalılar beynelmilel fut
bol federasyonundan çekil

mek istiyorlar 
Brezilyalılar mağlûbiyetlerUe biten 

İtalya ile oynadıkları maçm hakemini 
F. i. F. A. ya şikâyet etmişler ve mağ
lûbiyetlerini hakemin yanhş kararları 
tevlid etmiş olduğunu bildirmişlerdir. 
Beynelmilel futbol federasyonu bu iti
razı reddetmiştir. Bunun üzerine Pa-
riste bulunan Brezilya millî takımı ka
file reisi F. İ. F. A. dan çekildiklerini 
bildirmek üzere federasyonundan mü
saade istemiştir. 

Güneş klübünden 
22 haziran 1938 saat 19 da Güneş 

ve Challenge tenis turnualan komi
tesini teşkil eden bay Said Salâhaddin, 
Vedad Abud, Bins, Agobyan, Behet ve 
M. Kibar'ın kur'a keşidesi için Taksim
deki klüp lokalinde bulunmaları rica 
olunur. 

Maraton birinciliği hakkında: 
Atletizm federasyonu başkanlığmdan: 
1 — Türkiye Maraton birinciliği müsa

bakası 26 haziran pazar günü saat 16 da 
Kadıköy Fenerbahçe stadından başla
mak üzere yapılacaktır. 

2 — Müsabakalara iştirak edeceklerin 
1 raporları ile beraber cuma günü (24 hazi

ran) saat 17 ye kadar İstanbul bölgesine 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

3 — 26 haziran günü müsabakaya gire
cekler muayene olmdak üzere saat 14 de 
Fenerbahçe stadmda bulımmalıdırlar. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim: İstikl&l cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Agob Minas-
yan, Ftih: Veznecilerde Üniversite, 
Karagümrük: Ahmed Suad, Bakır
köy: Merkez, Sarıyer: Osman, Aksa
ray: Etem Pertev, Beşiktaş: Vidin, 
Fener: Vitali, Kumkapı: Belkis, Kü-
çükpazar: Necati, Samatya: Koca-
mustafapaşada Rıdvan, Alemdar: Ali 
Rıza, Şehremini: Topkapıda Nâzım, 
Kadıköy: Pazaryolunda Rıfat Muh
tar, Modada Alâaddin, t^sküdar: Çar-
şıyobunda İttihad, Heybeliada: Halk, 
Büyükada: Şlnasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: 
Yenlköy, Emlrgftn, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz. 
Paşabsıhçe ve Anadoluhlsanndaki ec-
zaneler her gece açıktır. 

bu yerinde karan şiddetli alkışlarla 
karşılamışlardır. Her iki güreşçinin 
göstermiş olduğu teknik oyundan ve 
centilmence güreşmelerinden dolayı 
Kara Ali ve Tekirdağh, Kaymakam, 
Halkevi başkanı ve Belediye reisi ta^ 
rafmdan hararetle tebrik edilmişler» 
dir. 

23 Haziran 938 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi 12,50: Havadis, 13,05: Plâk
la Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâ* 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dani 
musikisi, 19,15: Konferans: Fatih Halke* 
vi namına: Dr. Fahreddin Kerim (Yaz v̂  
sinir), 19,55: Borsa haberleri, 20: 6aa* 
ayan: Grinviç rasathanesinden naklen, 
20,02: Nezihe Uyar ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, 20,45: 
Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza Doğrul 
tarafmdan arabca söylev, 21: Cemal Kâ
mil ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 21,45: ORKESTRA? 
1 - Stravs: Danüb blö, 2 - Smet: Pro-
mönad an mer, 3 - Glinka: Mazurka, 4 -
Aylenberg: Bal o jarden, 22,15: Ajans 
haberleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22^0: 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 sarkılan, 13,15: DahUi ve 
haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk 
neşriyatı, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarküan (Mukadder ve arkadaşlan), 20: 
Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15: Türk 
musikisi ve halk şarkıları (İstanbul rad
yosu okuyucularından Semahat ve arka
daşlan), 21: Konuşma: Bayan Esmanın 
basma gelenler (Şaklr Karaçay), 21,15! 
Stüdyo salon orkestrası; 1 - Siede: Da^ 
Cigarettenmüdel, 2 - Schumann: RO' 
manze, 3 - L6har: Zigeunerliebe, 4 -
VTaldteufel: Tout - Paris, 22: Ajans ha
berleri, 22,15: Yannki program ve istik
lâl marşı. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 orkestra — Breslav 20,35 
salon muzikası — Deutschl. S. 20,10 fan
far — Hambg. 20,10 orkestra — Kolonya 
20,10 orkestra — Königsbg. 20,10 küçük 
orkestra — Stuttg. 20,45 orkestra -" 
Athlone 20,20 asri İrlanda muzikası " 
Beromünster 20,10 Şubert şarküan -^ 
Brno 20,30 saksofon ve armonik " 
Budap. II 20 çigan muzikası — Bükreş 
20,25 Mignon operasından parçalar -" 
Droitoviç 19,40 - 21.35 opera — Lüsembg-
20,40 marşlar — Milano 20,40 konser — 
Midland Reg. 20,45 muzika — Sofya 
19,45 denberi opera — Stokholm 20,45 
askerî muzika — Strabg. 20,30 kanser -' 
Rad. Toulouse 20,15 konser ve operet ha
valan — Varşova 20,30 muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 küçük havalar, 20,30 büyük 

orkestra — Frakft. ve Königsbg. 21 kon
ser— Hambg. 21 meşhur tenorlar (plâk)-^ 
Kolonya 21 konser — Viyana, DeutschlŞ" 
Leipzig ve Saarbr. 21 orkestra, mandolin 
ve şarkılar — Bari 21,15 Yunanca neşri' 
yat — Belgrad 21 orkestra — Berom. 21.45 
orkestra — Brüksel II 21 operet — Bük
reş 21,15 keman — Droitviç 21,35 hafiı 
muzika — Grenoble 21,30 - 23,30 opera -^ 
Kopenhag 21 piyano — Kovno 20,30 kon
ser — Lüle 21,30 - 23,30 orkestra — j ^ 
Ceneri 21,45 - 23,25 «Boheme» Puccır» 
operası — Nis 21,30 konser — Oslo 21,2» 
konser — Prag 21 orkestra — Renne3 
21,30 - 23,30 orkestra — Reval 21,50 aske
rî muzika — Sofya 21 operaya devam -j" 
Sottens 21,35 solistler — Strasbg. 21,30 
Nisden nakil — Toulouse P. T. T. ve 
Limoges 21,30 - 23,30 konser. 

Saat 22 de 
Berlin 22,30 dans — Breslav 22 eğlenca 

ve dans — Frankft. ve Könisbg. 22 kon
sere devam — Hambg. 22 konsere de
vam — Kolonya 22 konsere devam -^ 
Stuttg. 22 orkestra — Viyana, Deutschl. S-. 
Leipzig ve Saarbr. 22 konsere devam ^ 
Athlone 22 konser — Brüksel 22,40 kon
ser — Brüksel II 22 operete devam -^ 
Budap. 22,55 orkestra — Bükreş 22,45 B"* 
men orkestrası — Helsingfors 22 asken 
muzika — HUvers. I 22,55 - 24,10 orkes
tra — Hilvers. n 22,10 orkestra — Ko
penhag 22,45 - 24,20 «Don Juan» Mozar» 
operası — Kovno 22,55 hafif muzika -^ 
M. Ceneri 22 operaya devam — BratlslaV» 
22,10 soUstler — Roma 22 orkestra -^ 
Stokholm 22 muzika — Strasbg. 22,30 -
23,30 «Rose et Collas» operet — Varşov 
22,10 Chopüı konseri. 

Saat 23 de 
Breslav, Berlin 23,30 konser — Di§^ '̂ 

Alman istasyonlan Viyanadan nakle* 
orkestra konseri — Brno 23,15 keman -^ 
Brüksel 23,10 cazband — Droitviç 23 as
kerî muzika — Kovno 23 hafif muzikay» 
devam — Lemberg 23,05 konser — Lo"' 
dra 23,25 dans — Lüksembg. 23,05 Fran
sız muzikası — MUâno 23,10 opera parça
lan — Bratislava 23,30 keman — Roj^* 
23,10 piyano konseri — Varşova 23." 
orkestra. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 1 e kadar evvel^ 

programlanna devam — Droitviç *̂  
dans — Budap. 24,10 cazband — Kopen
hag 24,20 - 1,30 dans — Milano 24,ı 
dans — Rad. Toulouse 24 orkestra, 24,^ 
dans — Stuttgart, Frankft. ve Deutschl-»; 
1 - 2 gece konseri — Diğer Alman istas 
yonlan 1 - 2 Münihden naklen dan 
muzikası — Bütün Alman istasyonla^ 
2 den itibaren Amerikadan ^^ \^, 
Şmeli^!»- Louis dünya boks şampiyon' 
ğu mftsatoakası röportajı. 

Teşekkür 
Ortaköy Şifayurdunda bana ?"'* 

müşkül ve tehUkeU bir ameliyat yaP** 
rak muhakkak bir ölümden kurtara^ 
kıymetli operatör bayan İffet Naiö* 
Onura aleni tefekkürlerimi sunar"^ 
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Fahri sofradan kalktığı zaman 

son derede düşünceli idi. Karısı Melâ-
hat ona şefkatle bakarak sordu: 

— Nen var Fahri?... Çok dorgun-
fiun... Yoksa hasta mısın yavrum? 

Fahri gene ayni düşünceli ve dal
gın tavırla cevab verdi: 

— Bir şeyim yok... Bir şeyim yok... 
Yalnız bugün çok yoruldum. Hemen 
yatacağım. Böyle söyliyerek odasına 
çekildi, soyundu. Yatağına uzandı. 
Odadaki elektriği yakmamıştı. Pen
cerenin perdesi öçık kaldığı için dı
şardan gelen ay ışığı yüzüne vuru
yordu. Uzandı. Perdeyi kapattı. Şim
di büsbütün karanlık olan odada 
Uzun uzvm düşünüyordu. Yann Mu-
allâ ile buluşacaktı. İki senedenberi 
bu güzel, fettan kadını gönlünün 
bütün kuvvetUe seviyordu. Yarın sa
bah onunla beraber Büyükdereye ka
dar bir otomobil gezintisi yapacak
lardı. Bu gezinti esnasında çok mü
him kararlat vereceklerdi. Bu karar
lardan sonra Fahrinin de, Muallânın 
da hayatları belki tamamile değişe
cekti. Fahri ile Muallâ artık yannki 
otomobil gezintisinde bunlan konuşa
caklardı. 

Fahri o gece ancak sabaha karşı 
uyuyabildi. Ertesi günü de erkenden 
yatağından fırladı. Karısı Melâhat 
ondan evvel kalkmış, hizmetçiye 
kocasının kahvaltısını hazırlatmıştı. 

Melâhat bir aralık kocasının yü
küne bakarak: 

— Fahri, dedi, bugün yüzün san, 
rengin yerinde değil... Hasta gibisin. 
İşine gitmesen olmaz mı yavrum... 

Fahri tıraş olurken: 
— İmkânı yok, dedi, bugün mutla

ka gitmeliyim... 
Melâhat kocasını kapıya kadar 

geçirdi: 
— Haydi güle güle kocacığun. Fa

kat kendini çk yorma. Çok fazla ça
lışıyorsun, sinirlerin bozuluyor, has
talanıyorsun. 

Fahri kapıdan çıktıktan sonra; arka-
sma, kansile sekiz sene iyi kötü birçok 
günlerini geçii'diği apartımana baktı. 
Burada hayatı ne kadar sakin ve 
Velvelesiz geçmişti. Bundan sonra 
hayatının nasıl geçeceği, ne fırtına:-
larla karşılaşacağı hiç belli değildi. 

Melâhat çok iyi bir kadındı. Fahri
nin en dar zamanlarında; Melâhat 
onun için büyük bir kuvvet membaı 
olmuştu. Genç kadın sıkmtılı günle
rinde o temiz çehresi, temiz ve şef
katli bakışlarile kocasına daima ü-
Düd, cesaı-et vermişti. O müşkül, fe
na günler nihayet geçmişti. Şimdi 
vaziyetleri çok iyi idi. Fakat bu sefer
de Fahrinin karşısına Muallâ çıkmış
tı. Muallâ son derece güzel olmasına 
rağmen pek hoppa, biraz kendini dü
şünen bir kadındı. Acaba Fahri onun
la hayatını birleştirirse Muallâ, Me-
lâhatin yerini tutabilecek mi idi? O 
da Melâhat gihi fena ve sıkıntılı gün
lerde kendisine, cesaret, ümid vere
cek, ayni şefkati gösterebilecek mi 
idi? 

Fahri bunlar hakkında pek ince 
eleyip, sık dokumıyordu. O Muallâyı 
deli gibi seviyordu. Bundaln ötesi ken
disini alâkadar etmiyordu. 

Genç adam spor otomobilini bırak
tığı garajın önüne gelmişti. Garajın 
adamları otomobili güzlce yıkamış
lar, camlannı pınl pırıl silmişlerdi. 
Fahri otomobili çıkardı. Köşedeki 
benzinciden biraz fazla benzin aldı. 
Sonra otomobille Muallâyı bekliyece-
gi yere, Şişli tramvay istasyonunun 
karşısına geldi, orada; durdu. Saatine 
baktı. Muallâmn gelmesine daha beş 
dakika vardı. 

Bir türlü bugün yapacağı şeyleri 
düşünmekten kendisini alamıyordu. 
iHirt ğün evvel Avrupa;ya gitmek üze
re Muallâ ile birer pasaport çıkart-
Dıışlardı. Bugün son kararlarını ver
dikten sonra ikisi de evlerine birer 
öiektub yazacaklar, hakikati olduğu 
gibi geride hıraktıklan kimsflere an
latacaklardı. Fahri evden bir tek 
gömlek bile almamıştı. Fakat ne za-
fan vardı? Çarşıda herşey bulabilirdi. 

O bunla.n düşünürken Muallâ sır
tında gayet şık bir elbise ile uzaktan 
görünmüştü. Genç kadın gülerek oto-
Bnobile yaklaşıyordu. Fîihri yerinden 
atladı. Otomobilin kapısını açtı. Mu
allâ eteklerini diz kapaklarmdan çok 
yukanya kadar kaldıran bir hare
ketle otomobile girdi. Fahri de direk
siyonun önüne, Muallânın yanıbaşına 

oturdu. Hareket ettiler. 
Genç adam bir yandan otomobili 

kullanırken bir taraftan da Muallâyı 
süzüyordu. Bugün her zamankinden 
daha baş döndürücü, daha çıldırtıcı, 
dah a;güzeldi. Otomobile binerken 
yukarıya kalkan eteğini indirmeğe 
lüzum görmemişti. İncecik ipek ço-
raplan içinde, son derecede biçimli 
bacakları göze çarpıyordu. 

Mecidiyeköyünü geçtikten sonra 
Fahri lâfı açmak maksadile: 

— Bu gece ya bir saat uyudum, ya 
yanm saat, dedi, o kadar heyecan 
içindeydim ki gözüme bir türlü uyku 
girmedi. Muallâ gülümsiyerek ona 
büsbütün sokuldu. Genç kadın ne 
güzel kokuyordu. Şimdi Fahri onun
la böyle omuz omuza, diz dize oturur
ken Muallânın o güzel kokusunu 
âdeta yudum yudum içiyor gibi idi. 
Bu dakika ne kadar mesuddu. Artık 
hiç birşey düşünmiyordu. Hiç birşey 
umurunda değildi. Ne değişecek ha
yatı, ne de ileride karşılaşaca;ğı fırtı
nalı günler... Hiç birine aldınş etmi
yordu. 

Fahri bir aralık: 
— Muallâ, dedi, ben dün gece 

her şeyi düşündüm. Artık bir gün bile 
ayn yaşamamız mânâsız... Pasaport
larımız hazır... Aylardanberi düşün
düğümüz şeyi bugün yapabiliriz. 

Bunu söyledikten sonra Muallânın 
gözlerine baktı. Bu iri yeşil gözler ne 
şeytanca parlıyordu. 

Fakat bu esnada biribirlerine o ka
dar dalmışlai'dı ki Falıri yanlış bir 
manevra yaptığının farkına varama
dı. OtomobU hızla bir ağaca çarp
mıştı. Muallâ sapsarı kesildi. Genç 
kadına hiç birşey olmamıştı. Fakat 
otomobilin kırılan camlardan büyük 
bir parça Fahrinin kolunu fena hal
de kesmişti. Dehşetli kan akıyordu. 
Otomobilin önü param pai'ça olmuş
tu. 

Fahri fena halde acıyan knulunu 
tutarken Muallâya soruyordu: 

— Sana birşey olmadı ya Muallâ... 
Yaralanmadın ya... 

Muallâ telâşla yerinden fırladı: 
— Birşey olmadı, Bir şeyim yok... 

Fakat şimdi kaza etraftan duyula
cak, polisler gelecekler... Herkes be
nim seninle alâkamı öğrenecek... 
Rezalet kopacak!... Ben mahvolaca
ğım. Gidiyorum ben?... Biraz yürü
rüm. Her halde boş bir taksi, yahud 
bir otobüs bulur binerim. Sakın hiç 
kimseye kaza esnasında benimle be
raber olduğunu söyleme. Anlıyor 
musım?... 

Fahrinin kolvmdaki geniş yara 

çok fazla kanamağa başlamıştı. Genç 
adam pek ziyade kan ka;ybediyordu. 
Başı dönmeğe, gözleri kararmağa 
başlamıştı. Eğer bu hal böyle devam 
ederse belki de sıiıhati tehlikeye gi
recekti. Lâkin Muallâ Fahrinin ya
rasını sormuyordu bile... 

Nihayet Falıri: 
—Fakat Muallâ, dedi, ben fenayım. 

Galiba kendimi kaybediyorum... Kan 
durmuyor... Şunu bağlasak... 

Muallâ: 
—Aman Fahri, dedi, ne diyorsun.,. 

Şimdi civardan gelecekler, beni bu
rada görecekler. Rezaleti düşün... 
Ben kaçıyorum... Anlıyor musun, sa
kın kimseye yamnda bir kadın oldu
ğunu söyleme... 

Genç kadın böyle diyerek Cehen
nemden kaçıyormuş gibi hızla uzak
laştı. Fahri onun arkasından bakar
ken kendisini kaybetti. 

Genç adam gözlerini hastanede 
açmıştı. Yatağının başı ucunda otu
ran karısı Melâhati farketti. Genç 
kadımn gözleri ağlamaktan şişmiş 
ve kızarmıştı. Kocasının gözlerini aç
tığını görünce Melâhat: 

— Fahriciğim, dedi, ödümü patlat
tın... Vakıa yaran öyle ehemmiyetli 
değil amma... Kaza tenha bir yerde 
olmuş... Etraftan haber almıncıya 
kadaı- biraz fazla kan kaybetmişsin... 
Ne kadar korktuğumu tasavvur ede
mezsin Fahri. Şimdi birai iyisin ya... 
Doktor da öyle söylüyor. «Üç dört 
güne kadar birşeyi kalmaz» diyor. 

Akşam üstü Fahri iyiden iyiye ken
disine gelmi.şti. 

Melâhat: 
— Kocacığım, diyordu, sinirlerin 

bozuk... Muhakkak sinirlerin biraz 
yatışsın diye Büyükdereye kadar 
uzanmak istedin. Bu iş başına geldi. 
İyileştikten sonra biraz istirahat et... 
Bir iki ay kadar şöyle tenha bir yere 
gidelim... Biraz dinlen... 

Fahri karısının yastığın kenarına 
koyduğu eline dudaklarını değdirdi. 
Bu temiz beyaz eli öptü: 

— Ben de öyle düşünüyorum Melâ
hat, dedi, ay başında seninle uzunca 
bir seyahate çıkacağız... Ne güzel 
dinleneceğiz bilsen... Bu bizim ikin
ci balayı seyahatimiz olacak... 

(Bir yıldız) 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satı; 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naoman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine Te levazmu 

saire bulunur. 

İkisi de birbirine hayran! 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra muntazaman kullandıkları 

Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde biribirine karşı besledikleri 
sevgiyi görüyorlar. Oniann bu bahtiyarlığını ve saadetlerini 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. SertelH Tefrika No. 33 

Falcı Aykuta: " Talihin çok parlak, yıldızın gözle -
rimi kamaştırıyor. Ömrün at üstünde geçti „ dedi 

Diyerek, Aykuta en gizli, en sami
mî duygularmı söylemekten çekin
memişti. 

«Bir fit, bin büyüye bedeldiı;ı|» sö
zü meğer ne kadar doğru imiş 

Aykut, yirmi günlük deniz ^haya
tında Hacerle geçirdiği günlerij hatır
lıyordu. 

Hacerle Said arasında göze çarpa
cak, yahut el ile tutulacak kadar de
rinleşmiş bir sevgi yoktu. Hacer ona 
bir «kölezade» gözile bakıyordu. 

Aykuta gelince, o denizde Haceri 
sevmeyi aklından bile geçilmemişti. 
Daha bir gün evvelisine kadar Sa
hihle görüşürken, kızını Saidle ev
lendirmediği için şeyhe kızdığmı bi
le söylemekten çekinmemişti. 

Aykut, Hacerle Saidin evlenmesin
de yalnız ikisi için değil, bütün Ara
bistan için büyük bir saadet tasav
vur ediyordu. 

Said Arab korsanları arasında bü
yük bir nam kazanmış, çölün Öteya-
nına kadar adını duyurmağa mu
vaffak olmuş yaman bir adamdı. 

Hacer ancak böyle bir erkeğe lâ
yıktı. 

Fakat şimdi... Ay kutun içine de 
aşk ateşi girmiş, şeytan onun da fik
rini çelmişti. I>üne kadar Saidin Ha
cerle evlenmesi fikrini ileri süren 
Aykut acaba bugünden sonra da bu 
fikri ileri sürmekte devam edebilecek 
miydi? 

** 

Yarattı. Çünkü R A D Y O L İ N sadece dişleri temizlemekle kalmaz, diş etlerini 
ve dişleri kuvvetlendirir, ağıza giren mikroplan öldürür, böylece bütün vü
cudun sıhhatini temin eder. 

Kum üstünde bir talih çizgisi! 
Gözleri hemen hemen hiç görmi-

yen doksanlık bir ihtiyar, önündeki 
kumları kucaklayıp tekrar yere bo
şaltıyor ve kendi kendine: 

—i İstikbalini, talihini öğrenmek 
istiyen yok mu? 

Diye söyleniyordu. 
Aykut han, yamnda duran Sahibe 

sordu: 
— Bu ihtiyarı denedin mi hiç? 
— Çok doğru söyler, istikbalden 

haber verir, insanın kalbini okur. 
Fakat, ben denemedim. 

— Niçin? İtimadın mı yok? 
— Hayır. Bu itimadsızhk ondan 

ziyade kendime aiddir. Münasebet
siz bir şey söylerse, durup dururken 
içime bir şüphe girer diye korkanm. 

— O halde ben bir kere talihimi 
öğrenmek isterim. Bakalım neler söy-
liyecek? 

Sahib büyük bir teslimiyete! ihti
yar falcının önünde durdu ve Ayku-
tun kulağına eğildi: 

—, Onun gözleri görmez... Talihi
nizi okuyabilmesi için sesinizi duy
mak ister. 

Aykut ihtiyann yanma sokuldu: 
•— Merhaba, ya şeyh! 
— Merhaba ya şeydi. 
— Haydi, söyle bakalım benim 

talihimi. 
İhtiyar falcı hiç cevab vermeden, 

önündeki kumları elile düzledi.. ve 
görüyormuş gibi, büyük bir dikkat
le yere baktı... Sağ elinin pramakla-
rile kumun üstüne çizgiler çizdi. 
Uzun, seyrek sakalını çıplak göğsü
nün üstünde topladı. 

Sonra birden başını kaldırarak 
Aykuta hitab etti: 

— Sen bu toprağa yabancı, çok 
uzaklardan gelmiş bir adamsın! Ta
lihin çok parlak, yıldızın gözlerimi 
kamaştırıyor. Bütün ömrün at üstün
de geçmiş! 

Sahib, Ay kutun yüzüne baktı: 
— Doğru mu söyledikleri? 
Aykut sadece başını sallıyarak, ih

tiyann sözlerini tasdik eriyordu. 
Falcı tekrar, sönmüş gözlerini 

önünde çizdiği garib şekillere dikti: 
—, Başucunda kartal kadar büyük 

ve muhteşem bir talih kuşu dolaşı
yor. Ayaklann topraktan ziyade in
san leşi çiynemeğe alışmış. Kalbinde 
gittikçe büyüyen ve derinleşen bir 
ateş var. Bu ateş bir gün seni yaka
cak. Bir avuç kül gibi yanıp savru-
lacaksm! 

Aykut heyecanla sordu: 
— Bu ateşi söndürmke mümkün 

değil mi? 

Falcı gülümsedi. Cevab verdi: 
— Azim ve irade sahibi insanlar 

için - bu ateşi söndünnek - daima 
münkün. Fakat, bu ateş sizi kovalı-
yacak. Ondan kaçmak lâzım... 

Aykut daha fazla dinlemek iste
medi. 

İhtiyarın avucuna bir mikdar pa
ra sıkıştırdı. 

— Haydi Sahib, gidelim! 
— Çok para verdiniz. Bırakınız, 

biraz daha söylesin! 
Aykut yürüdü: 
— Yeter bu kadar. 
Ve Sahibe dönerek mırıldandı: 
— Fala baktırmamakta hakkın 

varmış! İçime bir şüphe soktu bu 
adam. 

— Bunlar insanın rahatını bozar
lar, dedim ya size! 

— En doğrusu bunların sozieııni 
dinleyip geçmeli. 

— Dinledikten sonra inanmak ih
tiyacını duymasaydım, ben de sizin 
gibi yapardım. 

— Benim bu sözlere inandığımı 
mı sanıj'orsun? 

— Hayır amma belki biraz sonra, 
belki de yarın siz de inanacaksınız! 
Bakınız, şimdiden heyecana kapıldı
nız... İhtiyar falcı içinize bir çok şüp
heler, tereddüdler soktu. İşte ben 
bunlara tahammül edemem. 

* 
Aykut Haceri seviyor mu? 

Aykut, sinyor İstellonun gittiği 
gündenbeıi Hacerin yüzünü göremi-
yordu. 

Hacer, Aykutun kabile arasından 
uzaklaştırılması için babasını sıkıştı
rıp duı-urken, Aykut çadırında ihti
yar falcının sözlerini tekrarlıyordu: 

«— Kalbinde gittikçe büyüyen ve 
derinleşen bir ateş var! Bu ateş bir 
gün seni yakacak... Bir avuç kül gi
bi yanıp savrulacaksın!» 

Bu adam ne büyük mucize göster
mişti! 

Aykutun ruhunu bir kitab gibi 
okumuş ve kalbini ayna gibi görmüş
tü. Aykut artık inkâr etmiyordu: 

— Haceri seviyorum... 
Diyordu. Bunu kendi vicdanına 

karşı itiraf etmişti. Fakat, Moğol 
zabiti bu sevgisini saklamağa mec
burdu. O Arabistana gönlünü eğ
lendirmek için değil, yurd işleri için 
gelmişti. Aykutun yanında bir kaç 
zabit daha vardı. 

Haceri onlar da göıniyordu. 
Eğer şeyhin kızını sevmek icab 

ederse, bunu onlaıdan birinin yap
ması daha makul olurdu. Çünkü on-
larm arasında Aykuttan daha genç, 
daha yakışıklı zabitler vardı. Bu za
bitlerden hiç birisi Haceri veya ka
bile kızlarından her hangi birini sev
meyi düşünmemişlerdi. 

O gün Moğol zabitlerinden iki ar
kadaş misafir çadınnda yüksek sesle 
konuşuyordu: 

— Aykut hanın bir kaç gündür 
yüzü gülmüyor. Sebebini biliyor 
musun? 

— Hayır. Farkında bile değilim. 
— Yüzüne bakmıyor musun? 
— Hayır. Sıcaktan kendi yüzüme 

bile bakmağa vakit bulamıyorum. 
— Aykutun bugünlerde çadınndan 

çıkmadığına bakılırsa, seferdeki uy
kusuzluklarının acısını çıkanyor. 

— Üç gün, üç gece uyunmaz ya... 
Kabile şeyhi bile merak ediyor. 

— Bir derdi mi var acaba? 
— Derdi olsa bizden gizlememesi 

gerekti. 
— Bizden gizlediğinden eminsin 

demek? 
— Şüphe yok. Aykut sevinçleri 

gibi, iztırablannı da gizliyen bir 
adamdır. 

—. Bence bu, yorgunluktan başka 
bir şey değildir. Aykut bir yerinden 
muztarib olsaydı, bunu bizden ön
ce şeyhin anlaması lâzımdı. Sahib 
her saat Aykutun yanındadır. 

— Aykutla Sahibin arasından su 
sızmıyor. Dostluklan gıpta edilecek 
kadar derindit 

(Arkası var) 
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Kan, kuvvet, iştah şurubu 
(FOSFARSOL) muhterem doktorlarımız tarafmdan büyük kıymet ve ehem

miyet verip beğenilen ve jüz binlerce vatandaş tarafmdan itimat ve memnuni
yetle kullanılan ve azamî bir hafta içinde kan, kuvvet, iştiha temin eden en bi
rinci hayat eksiridir. 

Sıhhatin en büyük dev f̂ t olduğunu takdir eden her insan mevsim değişmele
rinde behemehal (FOSFOR/lUSOL) kullanır. 

Ankara Belediyesi imar müdürlüğünden: 
1 — Eksiltmeğe konulan iş: Ankara Şehir mezarhğında yapılacak toprak 

tesviyesi, içyollan, gübreli çamur harçh duvar, temiz su, kanalizasyon, bir kı
sım çevre duvarı olup keşif bedeli cem'an 45293 lira 20 kuruştur, 

2 — Bu işe ait evrak şunlardır. 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavelename sureti 
C — Hususi şartname 
D — Fennî şartname 
E — Keşif cetveli 
F — Plânlar 
İsteyenler bu evrakı 23ü kuruş mukabilinde Ankara belediyesi îmar Mü

dürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3 — Eksiltme kapaU zarf usulile yapılacaktır. 
4 — Eksiltme 8/Temmuz'938 cuma günü saat 18 de Ankara Vilâyet kona-

ğmda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3396 lira 99 kuruş muvakkat 

teminat vermeleri, bundan başka Nafıa şeraiti umumiyesindeki şartları haiz 
ve ehliyeti olduğuna dair NaJıa müdürlüğünden vesika getirmeleri ve 938 sene
si için ticaret odasında kayıtlı olmaları lâzımdır. 

6 — Teklif mektupları yukardaki üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Ankara belediyesi imar müdürlüğüne getirilerek eksiltme komis
yonu reisliği namına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede sözü geçen saata kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumu ile iyice yapıştırılmış olması lâzımdır. Postada ola
cak taahhür kabul edilmez. (3765) 

Telefon müdür lüğünden 
Heybeli tele.<"on santralı faaliyete konmuş ve Heybeli, Burgaz, Kmalı adala-

nnda bulunan umum aboneler bu santrala bağlanmıştır. Badema bu adalarda
ki abonelerin HeybeU santralına tahsis olunan 58 No. yu çevirmek suretile aran
ması sayın abonelerimizden rica olunur. (3677) 

IVIATBAASI 
Rotat i f mak ine le r i nde resinnli ve 

renkl i gazete ve m e c m u a l a r ı , baskr 
aded i y ü k s e k risale, k i tab ve her 
nevi ma tbua la r ı en t e m i z şek i lde en 
ehven şeraitle basar. 

* 

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

T. C. Ziraat Bankası istanbul Şubesinden: 

istanbul semtindeki müşterilerimize kolaylık 
îş yerleri İstanbul cihetinde olan sayın müşterilerimizin Galataya kadar 

yorulmamaları için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube ve ajans
larımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden itibaren, 
Mısırçarşısı civarında Tahmis sokağındaki emtea depomuz bürosunda âdi 
günlerde saat dokuz buçuktan ccı beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuk
tan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arze-

ŞİRKETİ HAYRiYEDEN: 
Yaz mevsünini Boğaziçinde geçirmek için mekteplerin umumî tatiline intizar eden saym halkımıza mahsus 1 **"* 

muzdan eylül gayesine kadar 3 aylık fevkalâde tenzilâth kart abonemanlannın ikinci serisi bugünden itibaren 
satılığa çıkanlnuştır. 
Bu kart abonemanlan - Üsküdardan - Üsküdar dahil - Çubukluya, Rumelihisarmdan - Rumelihisarı dahil • 

İstinyeye kadar % 40 Paşabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar %50 tenzilâta tabidir. 

% 4 0 tenzilâtı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisarı ile Üsküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki/S^O kuruş 
yerine 1188, ikinci mevki 1575 kuruş yerine 945 kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ileEmirgân velstinyeye kadar birinci mevki 2340 kuruş yerine 
1404 kuruş, ikinci mevki 1980 kuruş yerine 11B8 kuruştur. 

% S O tenzilâtı havi kartların 3 aylık bedeli 
Yeniköy ve Paşabahçeden Boğazın her İki müntehası olan Kavaklara 
kadar birinci mevki 3150 kuruş yerine /575 kuruş, ikinci mevki 2700 
kuruş yerine 1350 kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab 
eden 234^ ikinci mevkide 195 kuruş işbu kartların yukarıda yazılı tenzi
lâtlı fiatlarmda dahildir. 
Bu kart lan hâmil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarlan da mmtaka farkı aranmak

sızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. 
Kontrolü teshil için memurlar tarafından taleb vukuunda kartlannın ibarzbuyurulması yolcularımızdan sureti 

mahsusada rica olunur. 

deriz. [i3498)i 

i s tanbu l def terdar l ığ ından: 
Şubesi Adı Mükellefin İşi Eski adresi 
Eyüp İsak Levi Vatka mensucat fabrikası Halat, Karabaş vapur iskelesi 

sokak 57 No. 
Eminönü Tatar İsmaU Limon, portakal ticareti Ahiçelebi, Limoncular 

ve komisyonculuk 67 No. 
Namlarına tarhedilen kazanç vergilerine itiraz etmiş olan isimleri yukarıda 

yazıU mükellefler, şifahen dinlenmek ve ellerindeki ticarî defter ve vesikalar gö
rülerek izahat alınmak üzere adreslerinde aranmış ise de bulunamadıklarından 
ve yeni adresleri de malûm olmadığından tarihi ilândan itibaren bir ay içinde 
İstanbul Kazanç itirazları Tetkik komisyonuna lüzumu müracaatlan mezkûr 
komisyonca verilen karara tevfikan ve tebliğ makamına geçmek üzere ilân olu
nur. (2754) 

Demir köprü aksamı satılıyor 
Bankamız mak olup Dalaman çiftliğinde kısmen toprak altında 

mevcud demir köprü aksamı pazarlık suretile satılacaktır. İsteklilerin 7 
temmuz 938 perşembe günü saat 11 e kadar tekliflerini Bahçekapıda Taş 
handa 39 numaraya bildirmeleri, görmek istiyenlerin de Dalaman Çift
lik Müdürlüğüne müracaatları. 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Adres: Divanyolu Bozkurd kıraatha
nesi karşısındaki eski Klod Farer so
kak Aslaner Apr. No. 8 - 1 0 Ö6:leden 
sonra 3 ten 7 ye kadar hastalarını 

kabul eder. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gai

ta tahlilleri ve (tORAR VASITA* 
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN
DE KATI TEŞHİSİ) yapüır. 
Beyoğlu : Taksime gideHcen Meşelik 
•okagı Ferah epartımanı Tel. 40534 
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MİDENİZ Bozuk, diliniz pasliı 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka İ M METO m ı tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştuınaz. İçilmesi lâtif, tesiri 
kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 
derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve müşabih İsimli ve taklidleri reddediniz. Horos markasına dikkat. 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

bdynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Saltık limanlan şark ve Karadeniz başlı
ca limanlan arasında 15 günde bit azimet 
'e avdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzlg - Gothenburg ve Oslo-
*an beklenen vapurlar. 

Brageland vapuru 23 Hazirana doğru. 
Baimaa vapuru 26 Hazirana doğru. 

Aasne vapuru 28 Hazirana doğru. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

'lam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
bantzig - stokholm, ve Oslo limanları 
'sin hareket edecek vapurlar. 

Brageland vapuru 24 Hazirana doğru. 
Aasne vapuru 28 Hazirana doğru. 
Vikingland vapuru 12 Temmuza doğru. 
^ l a tafsilât için Galata'da Tahir han 

• üncü katta kâin acentalıgına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 

ilâçtır. Her eczanede ve ecza 
I depolarında bulunur. | 

"Cild unsuru oİan 

bu BIOCEL 
BURUŞUKLUKLARI 

HAKİKATEN GİDERİR.,, 

Tesiri hemen 
hemen sihra-

ûıîî! oldu. Bir kaç hafta zarfında be-
^ 10 yaş daha gençleştirdi. Bir mü
tehassıs bana demiştir ki: Viyana Ü-
Diversitesinden büyük bir profesö-
* ^ keşfi olan Biocel cevheri, şimdi 
pembe rengindeki her Tokalon kremi 
Vazosunda mevcutur. Her akşam yat
mazdan evvel bu kremi kullanınız ve 
^bahları da beyaz rengindeki Tokalon 
demini kuUamnız. En esmer ve sert 
bir tene çabucak bir gençlik parlaklığı 
^e tabiî güzelliği verecek ve buruşuk
luklardan kurtararak beyazlatıp yu
muşatacaktır. 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve m o d e m on iki 

odalı iki kat l ı birinci ka t ta beş 
ikinci ka t t a yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı , terkos, a la turka ha
mamı, bahçesi , rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı
nında (76) numaral ı kuleli 
yalı bem kiral ık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaa t . 

f i i M . KİRALIK 
• Beyoğlu İstiklâl caddesinde Olivo 
• pasajmda 32 oda ve 4 cepheli eski 

I Constantinople oteli 
• binası kiralıktır. Olivo pasajında 15 
^ ^ _ ^ No. Kapıcıya müracaat. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HfSİM) 

Dahiliye miitehasauı 
Fuardan ba^ka günlerde öyleden «onra 

*aat {tjü Un 6 ya) kadar İctanbulda Di-
Hnyolunda (İM) numaralı hıısusi kaM-
B«ainde hastalarını kabul eder. Salı, cn-
•urtesl (ünleri sabah «9,5 - 18» hakiki 

Jfcantya mahsustur. Muayenehane T« ev 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve projelen mucibince İstanbulda Paşabahçede yaptırıla

cak Rakı Fabrikası ve ana.son ambarı inşaatı - her ikisi birden kapalı zarf usu-
liyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Rakı Fabrikasının keşif bedeli 296358 lira 04 kuruş ve Anason anba-
rmın keşif bedeli ise 14683 lira 03 kuruş olup cem'an 311041 lira 07 kuruş ve 
muvakkat teminatı 16192 liradır, 

III — Eksiltme 29/VI/9a8 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabatasda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. 
Kapalı zarfların en geç saat 10 a kadar makbuz mukabilinde alım komisyonu 
başkanlhğına verilmiş olması lâzımdır. 

IV — Şartname ve projeler 16 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü levazım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerin
den alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları 
lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile İnşaat şubemizden alı
nacak eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların yuKarıda yazılı olduğu veçhile eksilt
me günü en geç saat 10 a kadar adı geçen Alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmiş olması, posta ile gönderilecek zarflarında bu saatten 
evvel komisyonda bulundurulması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabvü 
edilmez. (B.) (3469) 

1 — Kabataş levazım ambarında mevcut 122 adet tahta kürek açık arttır
ma ile satılacaktır. 

2 — Açık arttırma 24/6/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 11 de Ka-
bataşt.^ levazım ve mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

3 — Satılacak mallar Kabataştaki ambarımızda her gün görülebilir. 
4 — İsteklilerin arttırmaya iştirak için tayin edilen gün ve saatte 7'^' 15 te

minat paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona müracaatları ilân olu
nur. (3425) 

• 
1668000 Adet 24X45 eb'admda şarap mantarı 

100000 Adet 26X48 eb'admda şarap mantarı 
100000 Adet 23X35 eb'admda Likör mantarı 

I — Yukarıda miktar ve eb'adı yazıh 1768000 adet şarap ve 100000 adet Li
kör mantarı şartname ve numuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II Pazarlık 6/VII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabatasda Levazım ve Mübayat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle birlikte Yukarıda adı geçen komisyon^ gelmeleri ilân olunur. (3375) 

I _ „6000H kilo kesme şeker pazarlıkla satın ahnacaktır. 
II ~ Pazarlık 5/VII/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da Kabataşta 

levazım \e Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ','c 7,5 güvenme 

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

İşin mahiyeti Keşif bedeli Muvakkat teminatı Eksiltme 
Lira Kr. Lira Kr. saati 

M,) 1533. 40 115 00 10,30 
,B,> 363. 37 27 25 11 

1 — Asansör nakli işi 
2 — Asansör kuyusunun genişle 

tilmesı işi 
I Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şemsi paşa tütün bakım evindeki 

Vertheim markalı asansörün şark tütün bakım evine nakli işi ile Şemsipaşa ba
kım evindeki Asansör kuyusunun genişletilmesi işi şartnameleri mucibince ayrı 
ayrı pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
3 — Eksiltme 4/7/938 tarihine rastlayan pazartesi günü hizalarmda yazılı 

saati arda Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 — İstekJilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlarda % 7,5 güven

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3675) 
* 

I — İdaremizin Yavşan Tuzlası ihtiyacı için şartnamesi mucibince 20 adet 
mahrutî çadır pazarlıkla satm alınacaktır. 

II _ Pazarlık 5/VII/938 tarihine rastlıyan sah günü saat 15,30 da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle brlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3672) 
* 

1 — İdaremizin Tekirdağ Şarap Fabrikası için şartnamesi mucibince «500» 
ton Rekormpoze maden kömarü pazarhkla satın alınacaktır . 

II — Pazarlık 6/VII/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat «15» de Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapüacaktır. 

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

paralariyle birlikte yukarda aıU geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3778) 
it 

I _ Şartnamelerine ekli listede yazılı eb'ad üzerinden şartname mucibin
ce 1 numaraU tipten 500 adet, 2 numaralı tipten 500 adet ki cem'an 1000 adet 
portatif içki sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

II _ Pazarlık 8/7.'938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III _ Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı
nabilir. 

rv — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3781) 

1000 Kilo Kreozot 
5000 Küo Katran «Elan boya« 
I — İdaremizin Çamaltı Tuzlası için yukarda cins ve miktarı yazılı iki ka

lem malzeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II _ Pazarlık 7/7/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Ahm Komsiyonunda yapüacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pav.arlıl-. için tayin edilen gün ve saatte ',; 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3779) 

lizin Çamaaltı Tuzlası için şartname ve resmi mucibince 2 adet 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: \ 
1 — Devlet Demiryolları istasyon smıfında istihdam edilmek üzere müsa

baka ile hareket memur namzedi ahnacaktır. 
A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan (dahil) yukarı olmamak; 

D) Asgari bir sene için askerlikten muaf olmaz. _ 
E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhî muayenelerinde faal ser-

visde çalışmağa mâni bir arıza ve hastalığı olmamak; 
2 — Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi lisan

lardan birme vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
3 — Müsbaka imtiham 9 Temmuz 938 cumartesi günü saat 14 de Haydar

paşa, Sirkeci. Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon İzmir ye Erzu
rum igletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 — En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe kadardır. ^ 
5 — Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
6 — Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malûmat almak isteyenle^ 

işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. (3588) 

* 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarları aşağıda yazılı 2 gurup 

tesisat ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 1/8/938 pazartesi günü saat 15 den iti
baren sıra ile Ankara idare binasında kapalı Mirfla satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle ka 
nunım tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de kadar her gurup için ayrı zarf halinde komsyon reisUğine ver
meleri lâzımdır. 

Şartnameler 235 ku;uş mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
satılmaktadır. (3513) 

Gurup İsim Muhammen Muvakkat 
bedel Lira Teminat Lira ^ 

1 Muzayyak hava tesisatı 17,500,- 3.562,50 
2 Tav ocakları ve hava gazı tesisatı 110.000,- 6.750,— 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Kiral ık e m l â k 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi 

Taksim Yahya çelebi. Acı çeşme 18/20 
Nişantaş Muradiye, Hacı Mihak 28/40 
Nişantaş Muradiye cami arkası. Şehit 64 

Mehmet 
Kasımpaşa camiikebir. Kayık iskele. 55 
Kasımpaşa Gazi Hasan paşa » 23 

» )) Mektep ve orta. 6-34-36 
Kasımpaşa camiikebir. Turabi baba 7 

AyUk kirası 
Lira Kr. 

Apartıman 2 ci daire 17 
Ev 

Ahır 
Dükkân 

Han ve müştemilâtı 
Ahır • 

8 
20 

6 
13 
32 
3 
7 

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 Arnavutköy tramvay caddesi Tevfikiye cami meşruthanesi 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31/5/939 sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
arttırmalar! uzatılmıştır. İhalesi 28/6/938 salı günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat şubesine gelmeleri (2761) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 

C İ N S İ 

Taze bamya 
Havuç 
Kabak 
Karnabahar 
Patlıcan 
Tazefasulye (Ayşe) 
Semizotu 
İspanak 
Domates 
Lahana 
Prasa 
Kereviz kök 
Enginar 
Taze bakla; 
Dolmalık biber 

M İ K T A R I 

500 Kilo) 
200 1 ); 

5000 » ) 
500 Adet) 
5500 •> ) 
4500 Kilo); 
1000 » ) 
4000 » ) 
3500 » ); 
4000 » ), 
4000 .9 ), 
2000 * ) 
500 Adet) 
1500 Kilo) 
300 » ) 

ILK 
Muhammen bedeli Teminat 
Lira Kr. Lira Kr. İhale gün. 

27/6/938 
Pazartesi 

Saat 15 de 

2601 7S 195 14 

Gureba hastanesine 938 senesi için lüzumu olan 3mkârda cins ve miktar
ları yazılı sebzeler açık eksiltmeye konulmuştur . 

İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü 
binasında toplaiıan komisyonda yapüacaktır. Şartnameler her gün Levazım 
kaleminde görülebüir. (3429) 

tiHiııtnuiM • 
direzin pazarUtla satm alınacaktır. 

2 — Her iki direzinin muhammen bedeli 750 lira ve muvakkat teminatı 
56.?5 liradır. 

3 — Pazarlık 8/7/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki AUm komisyonunda yapılcaktır. 

4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız ve mufassal teklif 

mektuplarını ve buna ait resimleri ile birlikte münakaşa gününden beş gün ev-
ve.:.- kadar inhisarlar umum müdürlüğü tuz fen şubesi müdürlüğüne vermele
ri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika aimalan lâzımdır. 

6 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatta % 7,5 güvenme pac 
re c rile birlikte yukarda adi geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3780) ^ 

1 — İdaremizin kağızman ve kulp tuzlan için şartnamesi mucibince 10 adet 
vagonet pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Pazarlık 4/7/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15,45 de Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ı 

3 — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
4 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fiatsız ve mufassal teklif

lerini münakaşa gününden 5 gün evveline kadar İnhisarlar umum müdürlüğü 
tuz fen şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika alma
ları lâzımdır. 

5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte ' ; 7,5 güvenme pa
ralarile biriütte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3674) 
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a 

BuMUıik FRICIBAIRE aandn 

tik bakışta, bütün buz dolaplan biri birlerine benzerler. Fakat 

dikkat ile tetkik edilecek olurlarsa, pek çok noktalarda biri 

birlerinden tamamen ayrı oldukları görülür. 

Meselâ bazıları zahirî ucuzluklarına rağmen, tonlarca elektrik 

sariederler ve korkunç biı masraf menbaıdırlar. 

Bazıları da, sıcak ve yakıcı aylarda gıdaların ihtiyacı olan sü 

huneti devamlı surette temin edemezler ve bu yüzden bü

tün bir ailenin sihhatına fayda yerine zarar getirirlen 

Nihayet, bazılarının da mütemadi tamirata ihtiyaç gösterme

leri, aile bütçelerine yıkıcı bir yük teşkil ederler. 

Yalnız bir tek buz dolabı, vesaike istinaden, sizi hem fuzuli 

masraflardan kurtardığını ve size elektrik ve dolayısile para 

tasarruf ettirdiğini isbaî edecek vaziyettedir. 

Gelinil ve hakikî bir buz dolabı olan FRİGlDAİRE'i görünüz. 

Geliniz, size sudan vaidlerle değil, fakat gözünüzün önüne 

sereceğimiz delillerle onun üstünlüğünü isbal edelim. 

Müşkülpesent davraıursanız, gözü kapalı hareket etmezsiniz, 

alacağınız buz dolabı Frigidaire olacaktrr. 

^gy 

BOURLA BİRADERLER i S T A N B U L - A N K A R A 
İ Z M İ R 

Başvekâlet istatistik genel direktörlüğü 
eksil tme ve ihale komisyonundan: 
1 — Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak olan İş yanm Milyonu 

renkli olmak üzere delme ve ayırma makinelerinde kullamlmak için satın alı
nacak 2 milyon fiştir. 

2 — Beher milyon fiş için tahmin olunan bedel 3750 liradır. İki milyon 
fiş bedeli üzerinden % 7,5 muvakkat teminat verilmesi lâzımdır. 

3 — Eksiltme 1938 haziranının 27 nci pazartesi günü saat 16 da Umum 
Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. İştirak ede
ceklerin bir saat evvel teklif mektuplariyle teminat vesikalannı komisyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır. Nümıme dairede mevcut Povers Makine fişle
rinin aynı olacaktır. Bu baptaki şartname bedelsiz olarak komisyon kâtipli
ğinden istenebilir. (3439) 

Başvekâlet istatistik genel direktörlüğü arttırma 
eksiltme ve ihale komisyonundan: 

1 — 26 forma kadar tahmin olunan 936-937 senesi Maarif Yılhğının 1500 
adet baskısı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — 16 sahifelik beher forma için 50 lira üzerinden 1300 lira bedel tah
min edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabiyle 98 liralık muvakkat teminat ve
sikası verilmek lâzımdır. 

3 — Eksiltme 1938 Haziranının 27 nci pazartesi günü saat 15,30 da umura 
müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. İştirak edecek
lerin bir saat evvel teklif mektuplariy le teminat zarflarım komsiyon 
reisliğine vermeleri lâzımdır. Numune dairede görülecektir. Şartname bedel-
laz olarak komisyon kâtipliğinden istenebUir. (3440) 

I ;/ı1 .̂  Kİ] 'A 
BALSAMIN K R E M L E R İ 

G e c e - gündüz - yağlı - yağsız 
ve acı b a d e m 

BALSAMIN KREMLERİ 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhi güzellik kremleridir. Gece 

için yağlı - gündüz için yağsız ve halis acı badem çeşidUleri vardır. 
Hususi vazo ve tüblerde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESt 

Beyoğlu - İstanbul 

Nezle hastalıklarm kara 
habercisidir 

GRİPİN 
Bir kale gibi sizi 
müdafaa: eder I 

Gripin, nezleyi ve gripl geçirir, har 
rareti düşürür. 

Baş ve diş ağnlanna, romatizma 
sancilanna, sirür ve adalelerdeki ıs
tıraplara karşı en kuvvetli deva Ori-
pindir. 

Havalann çok karışık ve tehlikeli 
olduğu günlerde sıhhatinizi korumak 
için şüphesiz Gripin kulanmlısınız. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklitlerinden sakım-
nız. 

Ve Gripin yerine başka bir marka 
verirlerse şiddetle reddediniz. 

PIRLANTA KOPE 
Yirmi üç buçuk kıratlık bir çift pır
lanta tek taş küpe Sandal bedeste

ninde teşhir edilmektedir. 
23 Haziran Perşembe günü saat 14 de 

Müzayede ile satılacaktır. 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının .satış yeri. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaaa 

Gayet modem biçimde, 
Gri ve beyaz fanila pantalonlar, 
Fantazi fanila pantalonlar, 
Palmbeach (sinye) pantalonlar, 
Keten ve pamuklu pantalonlarm 
Zengin şık çeşitleri 
Reklâm fiatma Beyoğlunda 

BAKER mağazalarında 

Nasıl 
E K M E K 
Hiçbir evden eksik 
olmazsa 

NERViN 
de 

HiC BİR EVDEN 
I 

eksik olmamalı. 
ÇÜNKÜ: 

SİNİR AĞRILARI 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ EKİNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 
Rahatsızlıkları 
İ Y İ E D E R 

^ 

*• 
Kadınlar için 

s< 


