
KÜÇÜK İLÂNLARIMIZ 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 

Sene 19 — No. 6722 — Fiati her yerde 5 kuruş 

KŞAM Doktor ŞEVKET HÜSNÜ TARAY 
Haydarpaşa hastanesi (Kulak, burun 
ve boğaz mütehassısı) Cağaloğlu Nuru-
osmaniye caddesi 32, her gün saat 3 den 
6,5 e kadar hastalannı kabul eder. Salı 
günü 5 - 6 ya kadar fıkaraya meccanen 

PAZARTESİ 5 Temmuz 1937 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe); 

ispanya işi, Avrupa vaziyetini 
yeniden gerginleştirdi 

Tay mis: ''Ingilterenin gürültüsüzce 
karar verdiği unutulmamalıdır,y diyor 

İngiliz kabinesi bugün toplanıyor, B. Edenin 
gazetesi İspanyadaki gönüllülerin çekilmesi 

lüzumunda ısrar ediyor 
. Londra 3 - ^ Salâhiyettarmahafilde söylendiğine göre 
Fransa ve İngUtere İspanya işlerine kanşmamai ve 
kontrol işinde birlikte hareket etmekte devam edecek
lerdir. Eğer son teşebbüs te neticesiz kaUrsa iki hükü
met serbes hareket etmek hakkım elde edeceklerdir. 
Fransa, vaziyeti güçleştirmekten çekinmekle beraber 
hayatî menfaatlerini ve şerefini halelden masrnı bulun
durmağa kati surette azmetmiştir. 

İngilz kabinesi pazartesi günkü toplantısmda ispan
ya işini tedkik ederek bir karar verecektir. 

Taymisin bir makalesi 
Londra 3 — Taymis gazetesi yazdığı makalede diyor 

ki: «B. Hitler ve Mussoliniye düşünmeleri içm vakit 
bırakılmıştu-. Bunlar İngilterenin yavaşça ve hattâ gü
rültüsüzce karar verdiğini unutmamahdırlar.» 

B Edenin fikirlerini yayan Yorkshire Post gazetesi 
İspanyadaki gönüllülerm bu- tehlike teşkU ettiğinden 
bahisle bunlarm geri çekümeleri lâzmıgeldiğini söylüyor. 

Fransız gazeteleri ne diyorlar? 
Paris 4 — Pertinax, Echo de Paris, gazetesinde yazdı

ğı bir makalede diyor ki: «Bugün ortada teknik bir 
müzakere vardır. Bu görüşülen şey bir kontrol mesele
sidir. Bu teknik mevzuun arkasmda siyasî hücumlar 
ye mukabil hücumlar yapıUyor. Bütün çahşmalar, In-

gütere ve Fransamn serbesçe hareket etmeleri proje
sine güçlük çıkarmak içindir.» 

Matin gazetesi Almanya ve İtalyamn mukabU tek
liflerde bulunacakları ve son dakikada bir anlaşma 
olacağı ümit edildiğini söylüyor. 

Journal gazetesi Berlinden şu haberi alıyor : « Al
man - İtalyan projesini 29 milletten yirmi yedisinin 
reddettiği burada gizli tutulmuştur. B. Hitlerin «Al
manyalım şerefine ve tamamiyetine dokunulmadıkça 
bir damla Alman kam tehlikeye konulmıyacağı» hak
kındaki beyanatı dikkate şayan görülüyor.» 

Paris 4 (A.A.) — Matbuat bu sabah ekseriyetle ade
mi müdahale meselesinde bir uzlaşmaya vanlacağım 
ümit etmektedir. Yalnız müfrit sağ cenah gazetelerüe 
müfrit sol cenah matbuatı bu işte daha şiddetli hare
ket edilmesi lâzımgeldiğini yazmaktadırlar. 

Matin gazetesinin Berlin muhabiri şöyle yazıyor: 
«Siyasî mahfUlerde bu akşam hasıl olan kanaate 

göre Berlin ve Roma hükümetleri mukabil tekliflerinde 
tadilât yapmağa muvafakat edeceklerdir. 

Son saatte hasıl olan muvakkat anlaşma sayesinde 
ademi müdahale siyasetinin devam etmesi ümidi yeni
den kendiıü göstermiştir. Bu hususta durmadan gayret 
sarfedilmektedir.» 

Temizlik mücadelesi başlıyor 
Bostanların şehir dışına çıkarılması için 

de ilk adım atılmak üzerdir 
•NC^ ••^]^»^xı!^-4. 

. « ! • 

Şehir içindeki bostanlardan: 

Görülen tifo vakaları üzerine başta 
öieyva satanlar olmak üzere sebzeci
lerin, ahçüann aşılanmalarma karar 
verildiğini yazmıştık. Tifonun siraye
tinde karasinekler mühim bir rol oyna
dığından belediye karasinek mücade
lesi yapılması için de şubelere tebligat
ta bulunmuştur. Karasinekler daha zi
yade süprüntüler arasında ve lâğım 

Yenikapı bostanları 

ağızlannda biriktiklerinden bugünden 
itibaren arsa ve sokaklar temizlene
cek ve çöp atılmasına meydan verilmi-
yecektir. Lâğun ağızlanna, su biriken 
yerlere de sönmemiş kireç dökülecek
tir. 

Şehir içinde hayvan beslemeğe de 
müsaade edilmiyecektir. 

(Devamı dördüncü sahifede) 

Dilencilerin faydası 
Londra şehrinde kahvehaneler otur

mağa değü, kahve içmeğe mahsus
tur. Fincanınızı tamamlayınca kalh-
muzsanız, garson «-Daha ne istiyor
sunuz? it Diye yüzünüze takar. Şark 
ve cenub memleketlerinde ise kahve
ler bir tembelhanedir. Tek flncan 
çay, kahve içmeğe mukabü akşama 
kadar pinekle dur. 

Bir m,emlekette diğer bir musibet 
te elbet düend bolluğudur. Fakat 
dün çıkan gazetelerden biri, düend-
lerin kahvelerde saatlerce pineKliyen-
leri rahatsız ettiğinden şikâyette bu
lunuyordu. 

Şikâyet etm£k şöyle dursun, bUâkia 
bundan memnun olmaU. 

Zira bir belâ, ötekHe müoadeledo 
bulunuyor demektir. Bozan tkl mikr 
rop biribirinin zaranru azaltvnmş. 

Meğer dUencüiğin de faydası var-
mtş I 

PAZARTESİ KONUŞMALARI 

ÎKİ HATIRA 
Yazan: Hasan-Âli Yücel 

[Altıncı sahifemizde okuyunuz.] 

Balıkçılık müşavirile mülakat 

Barbunya balığım 20-30 
kuruşa yiyebileceğiz 

Van gölü kenarında fabrika yapıldıktan sonra 
piyasaya 2 liraya havyar verilebilecek 

Bir balıkçı dükkânı 

İktisad Vekâletinin, balıkçılık ens
titüsü müşaviri B. İsmail, Van gö
lündeki tedkiklerini bitirmiş, İstan-
bula gelrtüştir. Kendisiıü Türkofis-
te gördük. Bir masamn üzerindeki 
şişelerde, gölde tutulan balıklar bu-
lımuyordu. 

Şişelerden birinde havyar, diğerin
de havyann çıkanldığı balıklar, di
ğer bir şişede de tuzlu balıklar vardı. 

B. îsmaU şişelerdeki balıklar hak-
kmda izahat verirken deiyor ki: 

«— Van gölünde tutulan bu nevi 
balıklar, Hazer denizinde tutulan 
ringa balığı Ue sazan bahğı arasm-
da bir cina balıktır. Esasen vaktile 
RU3İar, ringa Ue sazan balığımn 
tohumlarım birleştirmek suretile, bu 
gölde balık üretnüşlerdl.. 

Harpten wel, Van gölünde mühim 

mikdarda balık tutuluyordu. Gölün 
balık mültezimi, o zamanlar hükü
mete 4,000 lira kadar para veriyor
du. O zaman tutulan bu balıklar tuz
lanarak Rusyaya ihraç ediliyordu. 

(Devamı dördüncü sahifede) 

Bir Türk heyeti 
Sovyetlerin 20nci yıl 

törenine iştirak edecek 
Lenin, 1917 yılınm 25 teşrinievvelin

de Kerenski hükümetini devirerek Pet-
rogradda idareyi ele almıştı. Bu sene 
ayni tarihte Sovyet inküâbmm 20 nci 
jrüı büyük törenlerle kutlanacaktır. 
Türkiyeden de dost bayramı dolayısi-
le büyük bir heyetin Moskovaya gide
ceği haber verilmektedir. 

Fenerbahçe Beşiktaşı 1 - O yendi 
G. Saray Güneşle berabere kaldı 

Galatasaray • Güneş maçından heyecanlı bir an 
[Yazısı spor sahifemizde] 

Kariler, okudukları eserlerin muharrirlerini nasıl tasaV' 
vur ederler,..1^ anketimize gelen cevaplardan: 1 

BayNuruUahAUç ^ f T 
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[ P ü n Cecelıâ v e g w Sa,Tba,hki T e l g y a f l a r 
Bu sabah Kasımpaşada 

beş ev yandı 

r 

itfaiye büyük bir gayret sarfederek 
yangının daha ziyade büyümesinin önünü aldı 

Dün gece Garden Barın mutfak kısmından yangm 
çıktı, çabuk söndürüldü 

Bu sabah Kasımpaşada bir yangın 
olmuş ve t»u yangın geçenki Beşik
taş yangını gibi bir âfet şeklini al
mak üzere iken bir kaç ev yandık
tan sonra müşkülâtla söndürülebil-
ıniştir. 

Sabah saat dört buçuğa doğru Be-
yazıd kulesi, Kasımpaşada Sakızağa
cı caddesinde birdenbire büyüyen 
alev sütunlarım görerek itfaiyeyi ha-
beradar etmiş ve hemen harekete ge
çen itfaiye, Sakızağacı caddesine gel
diği zaman ateşin bir hayli büyüdü
ğünü ve bir kaç evin yanmakta oldu
ğunu görmüştür. 

Derhal söndürme tedbirleri ahn-
mışsa da Hacıhüsrev mahallesinin 
Kuyu sokağı ismi verilen bu sokağın 
hem dar, hem de evlerin birbirine pek 
yakın ve ahşap olması dolayısile sön
dürme hususunda müşkülât kendisi
ni göstermiştir. 

Civarın kamilen ahşap ve sık bulun
ması dolayısUe yangının bir facia 
şeklini almasının önüne geçilmesi 
için Beyoğlu ve İstanbul itfaiyeleri 
müştereken hareket etmişler ve ni
hayet beş ev yandıktan sonra sön
dürmüşlerdir. 

İtfaiye grupları, ahşap evlerin ye
niden kızışıp tutuşabilmek ithimali-

ni göz önünde tutarak bugün öğle
ye kadar yangın yerinde tertibat al
mışlardır. 

Yanan evler, Keçici Ali isminde bir 
erkekle. Altın, Sultan ve Hatem isim-
lerindeki kadınlara ait bulvmmakta-
dır. Ateşin, akşamdan bir köşeye 
bırakılan mangaldan sıçnyan kıvıl
cımla çıktığı tahmin edilmektedir. 
Zabıta, tahkikata devam etmektedir. 

Garden Bar da yanıyordu 
Dün gece saat yirmi üçe doğru Te-

pebaşmdaki Garden Bar da yangın 
tehlikesi geçirmiştir. 

Bann mutfak kısmında bulunan 
ocaktan döşemeye sıçnyan bir kıvıl
cım tahtaları tutuşturmuş, bir kısım 
tahtalar yanmcaya kadar, itfaiye ye
tişmiş ve ateşin genişlemesine mâni 
olarak söndürmüştür. 

Etyemez yangını 
Gene dün gece saat yirmi üçe 

doğru Samatyada Etyemezde de bir 
yangın olmuştur. 

Bu semtte Yenimahallede oturan 
adliye memurlarından bay Suadm 
evinin alt katından çıkan ateş, az za
manda büyümüş, itfaiye gelinceye 
kadar ev kısmen yanmış ve bilâhare 
söndürülmüştür. 

Kadın tayyareci Earhardt 
henüz kurtarılamadı 

İlk gelen haberlerin hilâfına olarak tayya
recinin nerede bulunduğu anlaşılamamıştır 

Vaşington 4 (A.A.) — Bahriye Ne-
eareti tayyareci Earhardt'ı bulmak 
için yapılan araştırmalara iştirak et
mesi için Colorado zırhlısına emir 
vermiştir. 

Zırhlı, dün üç tayyare ile Honolu-
lu'ya gelmiştir. 

Vaşington 4 (A.A.) — Bir deniz 
tayyaresi bugün tayyareci Earhardt'ı 
aramak için öğleden evvel Honolulu'-
dan hareket etmiştir. 

Şimdiye kadar alman haberlerden 
tayyarenin mevküni, takribî olarak 
bile tayin etmek mümkün değildir. 

Tayyareciyi ariyan gemiler 
San-Fransisco 4 (A.A.) — İtasca 

ismindeki sahil muhafaza gemisi 
Exile Howland'ın 100 mil açığmda 
bulunduğımu ve kadın tayyareci 

Earhardt'm imdadma gitmek üzere 
sarih bir işaret beklediğini bildir
miştir. 

Geminin süvarisi Earhardt'tan 
işaret aldığını, fakat bu işaretlerin 
işe yarıyacak kadar kuvvetli olmadı
ğını ilâve etmiştir. 

Muhafaza gemisinin süvarisi mü
lâzım Johnson ile tayyareci Ear
hardt'm kocası Putman, şimdiye ka
dar ahnan işaretlerden tayyarecinin 
Exlle Howland'a bir kaç yüz mil me
safede hail bir adada karaya indiğini 
istihraç etmektedirler. 

Putman, tayyare eğer denize in
miş olsaydı, akümülâtörlerinin işli-
yemiyeceğini söylemekte ve karısının 
sağ ve salim olduğunu ümit etmek
tedir. 

Ankara - istanbul 
tren yolu 

Adapazarı hattı yapılarak 
yüz kilometre kısalacak 

İzmit 4 (A.A.) — Adapazannda 
Sakarya üzerine kurulan 90 metre 
uzunluğunda betonarme köprünün 
İnşasında gösterdikleri çalışmadan 
dolayı vali B. Hamid Oskay ve nafia 
müdürü İsmail Devletkuşuna nafia 
vekili Ali Çetinkaya tarafından teşek
kür edilmiş ve birer takdirname gön
derilmiştir. 

Sakarya köprüsünün açılma töre
ni münasebetile geçenlerde Adapaza-
nna gelen nafia vekili B. Ali Çetinka
ya Adapazarma kadar olan tren hat
tının Düzce yollle Ankaraya uzatıla
cağım ve bu yeni yolun İstanbul - An
kara yolunu 100 kilometre kısaltaca
ğını söylemişler ve Haydarpaşa İle 
Adapazan arasındaki yolun çift hat 
olarak yapılacağını İlâve etmişlerdir. 

Vekiller dün bir 
toplantı yaptılar 

Yeni ithalât rejimi 
hakkında görüşüldü 

Şehrimizde bulunan veküler, dün 
Florya köşkünde Başvekil İsmet İn-
önünün başkanlığında bir toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantı esnasında 
İktisad ve Maliye Vekilleri kontenjan 
kayıtlannı kaldıracak olan yeni it
halât rejimi projesini arzetmişlerdir. 
İktisad Vekili B. Celâl Bayar bu top
lantı esnasmda Bağdad seyahati 
hakkında izahat vermiştir. 
' Yeni ithalât rejimi projesi, İkti
sad Vekilinin Ankaraya avdetini mü
teakip resmî gazetede neşredilecektir, 

Floryada bulunan Atatürk, Başve
kil ile veküleri kabul etmişlerdir. Ma
liye Vekili B. Fuad Ağralı tedavi 
İçin bir kaç güne kadar Avrupaya 
gidecek, İktisad ve İnhisarlar Vekil
leri Ankaraya döneceklerdir. 

Dahiliye vekili
miz Bükreşte 

B. Şükrü Kaya Romanyada 
çok iyi surette karşılandı 

Bükreş 4 (A.A.) — Anadolu ajan-
smm hususî muhabiri bildiriyor: 

Moskovaya gitmekte olan dahiliye 
vekili ve parti genel sekreteri Şükrü 
Kaya refakatindeki zevat üe beraber 
bu sabah köstenceye gelmiş ve Romen 
hükümeti namına hariciye vekâleti 
siyasî müsteşarı, hariciye hususî ka
lem direktörü tarafından karşılanmış-
ür. 

B. Şükrü Kaya Bükreş istasyonım-
da Sovyet elçisi ve elçiliğimiz erkânı 
tarafından selâmlanmışlardır. 
Dahiliye vekilimiz Peşteye 

hareket etti 
Bükreş 4 (A.A.) — Bugün buraya 

gelmiş olan dahiliye vekili ve parti ge
nel sekreteri Şükrü Kaya, kısa bir 
tevakkuftan ve şehirde ufak bir ge
zintiden sonra Peşteye doğru seyaha
tine devam etmiştir. Şükrü Kayaya 
Macar hududuna kadar olan yolcu
luğu Romen hükümeti tarafmdeuı 
tahsis edilmiş bulunan hususî vagon
da yapmaktadır. 

Nafia vekili Istanbulda 
Ali Çetinkaya ayın onun
da Isviçe hareket edecek 

Ankara 4 (Telefon) — Nafia veki
li Ali Çetinkaya bu akşam eksprese 
takılan hususî bir vagonla İstanbula 
hareket etti. Kendisine şirketler u-
mum müdürü Emin, Devlet demiryol
ları cer dairesi reisi Sedad ve kale
mi mahsus müdürü Nejad refaket et
mektedirler. 

Ali Çetinkaya Istanbulda bir müd
det kalacak ve ayın onunda yukarıda
ki zevatla İsveçe hareket edecektir. 

Erzurumda bayram 
Atatürkün Erzuruma ilk 

^relisinin yıldönümü 
kutlandı 

Erzurum 4 — Erzurumlular bugün 
coşkım sevinç içinde Atatürkün Erzu
ruma ilk gelişlerinin yıldönümünü 
kutluyorlar. 

Bu münasebetle yapılan merasime 
Atatüi'kün buraya geldikleri gün, 
şehre girdikleri İstanbul kapısında 
gerilen kurdelâmn yırtılması ve siyah
lara bürünmüş kızlarımızın üzerle
rindeki kara örtüleri atarak beyaz 
elbiselerle ortaya çıkmalan ile başr 
lanmış ve muzika İstiklâl marşı çal
mıştır. Merasimde başta üçüncü ge
nel müfettiş B. Tahsin Üzer, kolordu 
kumandam B. Muzaffer Ergünder, 
vali B. Hâşim İşcan ve sivil ve askerî 
erkân ve binlerce halk hazır bulun
muştur. 

Tunayı geçiş 
Bulgaristanın Ziştevi 

şehrinde merasim yapıldı 
Sofya (Akşam) — Bulgaristanda 

Sviştov (Ziştevi) kasabası sahili ya-
mnda Ruslann Tuna nehrini geçme
lerinin 60 ncı yldönümü münasebeti
le Tuna sahilinde kâin Ziştevi kasaba-
smda «Prosenişteto» denilen mahalde 
14 üncü alaym iştirakile askerî geçid 
resmi yapılmıştır. 

Bulgarların, Halaskar Çar dedik
leri imparator ikinci Aleksandr için 
de «Sv. Troytsa» kilisesinde âyin ya
pılmıştır. 

Taksimde iki otomobil 
çarpıştı 

Dün Taksimde iki otomobil çarpış
mış, ikisinin de camlan kırılmıştır. 
Otomobillerden birinde Cağaloğlu ec-
Banesinde eczacı Nuri, kansı Behiye, 
karısının akrabasından Naciye bulu
nuyordu. Bunların üçü de ağur yara
lanmıştır. Şoförlere bir gey olmamış
tır. 

İspanyada hükûmetçiler büyük 
bir taarruz hazırlıyorlarmış 

Mühim bir kuvvet yakında Saragos 
üzerine harekete geçecekmiş 

Perpignnan 4 (A-A.) — Müstakil 
«Pyrenees Orientales» gazetesi, İs
panya cumhuriyeti generallerinden 
Pozas'm beyanatını neşretmektedir. 

General yakında mühim mikdar-
da tanklar ve topçu kuvvetlerile Sa-
ragos'a taarruz edileceğini ve bu ta
arruzun bütün cephelerde ayni za
manda yapılacak olan hücumlarla 
himaye edileceğini söyledikten sonra 
şunları ilâve etmiştir: 

((Aragon ve Katalonya orduları
mızın mevcudu iyi teçhiz edilmiş 
200,000 kişiyi tecavüz etmektedir. Ka-
talonyada günde 3 tayyare yapıl
maktadır.» 

Bask cephesinden bahseden gene
ral Santander'in müdafaasımn Bil-
bao için söylenen sebepler dolayısile 
ve bühassa şehrin etrafında bir mu
hafaza çemberi bulunmadığı için 
müşkül olduğunu beyan etmiştir. 

General beyanatında şu sözleri ilâ
ve etmiştir: 

«Şimdiki halde sulhden bahsetmek 
Cumhuriyet ve onun hükümeti için 
yanlış bir hareket olur. Harpten bah
setmek ve sulh bahsini sonraya, or
dularımızın daha iyi şartlar altında 
bulunacağı zamana bırakmak daha 
münasip olur.» 

Son muharebeler 
Madrid 4 (A.A.) — Merkez cephe

si, Guadalajara eyaletinin şimalinde 
Cumhuriyet kıtaları Aragon yolunun 
garbinde bulunan asi hatlarından 
bir kaç tanesini işgal etmişlerdir. 

Estramadure yolımda Carabanc-
hel'de Cumhuriyet topçu kuvvetleri 
düşman mevzilerini bombardıman et
mişlerdir. 

Tage cephesi - Hükûmetçiler Tole-
doyu bombardıman etmişlerdir. 
Bir asi harp gemisi Katalonya. 

sahillerini topa tuttu 
Barcelona 4 (A.A.) — Tarragovva'-

dan bildirildiğine göre bir asi harp 
gemisi bu sabah Aragona ile Anta-
fula arasındaki Katalonya sahilin-
nin muhtelif noktalarını topa tut
muştur. 

Gemi 30 tane kadar mermi atmış-
sa da kimseye bir şey olmamıştır. 
Haşarat ehemmiyetsizdir. 

Biraz sonra Vilassor Demar açık-
lannda ayni gemi bir yelkenliye ta
arruz etmiş ve yelkenli San Polde-
mara' iltica etmiştir. Daha sonra asi 
gemisi bir balıkçı kayığım aramış 
ve nihayet Cumhuriyet tayyareleri
nin takibi karşısında kaçmağa mec
bur olmuştur. 

Tuncellnde 
nafıa faaliyeti 

Bir milyon liralık inşaat 
ihale edildi 

Elâziz 4 (Akşam) — Tuncelinde 
bayındırlık faaliyeti hummalı bir su
rette devam diyor. Tımcelindeki de
reler üzerinde beton köprüler inşa 
edilmekte olduğu gibi mektep bina
larının da inşasına başlanmıştır. 
Tuncelinde, bir mUyon lira kıymetin
de bayındırlık inşaatının ihalesi dün 
burada yapılmıştır. 

Bu tahsisat ile yapılacak yollar 
şunlardır: 

1 — Elli iki kilometrelik Mamak -
Titrek yolu, şose olarak yapılacaktır. 
Bu yolun inşası 220,000 lira tutuyor. 

2 —I Nazirli ve Ziyinde kışlalar ya
pılacaktır. 

Bunlann inşa bedeli 600,000 lira 
tutuyor. Ovacıkta yapılacak subay 
dairesi 44 bin liraya ihale edilmiştir. 

Yalnız Tuncelinde değil, bütün 
şark vilâyetlerinde imar ve baymdır-
lık faaliyeti ayni hararetle devam 
ediyor. 

Ağrmın Katamero kazasmda 11 
bin liraya bir ilk mektep, Ağnda gü
zel bir Halkevi binası, Karakösede 
20,000 liraya bir şehir gazinosu. 
Beşlide bir belediye binası yapılmış
tır. Vana iyi su getirmek için 20 ki
lometre uzunluğunda bir kanal açı-
hyor. 

K. Martel Antak-
yaya geliyor 

"Türk - Fransız dostluğu 
kuvvetlendi,, diyor 

Antakya 4 (Akşam) — Suriye fev
kalâde komiseri Kont dö Martel bu 
ayın on beşine doğru Antakyaya ge
lecektir. Dün gazetecilere beyanatta 
bulunan B. Martel demiştir ki: 

— Türkiye - Fnrasa dostluğu kat-
bekat kuvvetlenmiştir. * 
Suriye başvekilinin beyanatı 

Adana 4 — Suriye başvekili Cemil 
Merdam Samda halka şu hitabede 
bulunmuştur: 

«— Ağır mücadele seyahatimden 
muzaffer dönüyorum. Hukukumuz
dan asla vazgeçmiyerek sonuna kadar 
dayanacağız. Müttehid olun, mürteci
lere aldanmayın. Sancağın araplığım 
muhafaza başlıca siyasetimizdir. Ma-
amafih aziz komşumuz Türkiye İle 
gene dost kalacağız.» 

Yugoslavya ve 
Küçük itilâf 

Bir gazete: "Yugoslavyanm 
itilâfa bğlılığı su 
götürmez,, diyor 

Belgrad 4 (A.A.) — Stoyadinoviç 
hükümetinin İkinci yıldönümü müna
sebetile «Yugoslavya ve Küçük itilâf» 
başlığı altında bir makale neşreden 
Samuprava gazetesi, Yugoslavyanın 
Küçük itilüfı mevcudiyeti hiçbir zaman 
münakaşa edilemiyecek olan bir teşek
kül addetmekte olduğımu kaydettik
ten sonra Yugoslavya, Çekoelovakya 
ve Romanya hükümet reislerinin Tu
na üzerindeki mülakatından sonra neş
redilen ve üç devlet adamının bütün 
meselelerde tam bir görüş birliği ile ha
reket ettiklerini ve Tuna havzasında
ki bütün devletlerle iktisadî sahada 
bir işbirliği vücude getirmek arzusun
da olduklarını bildiren tebliği hatır
latmaktadır. 

Liret düşmiyecek 
Rama 4 (A.A.) — Giomale d' İtalia 

gazetesüıde Gayda, liretin Fransız 
frangmı takip etmiyeceğini temin et
mekte ve frangm tekrar düşmesinin 
dahilî bir hâdise olduğunu ve frank 
ile liret arasmda hiç bir münasebet 
mevcud olmadığını söylemektedir. 

Sovyet askerleri iki adayı 
tahliye etti 

Tokio 4 (A.A.) — Hsinking'den 
resmen bildirildiğine göre Sovyet 
ganbot ve kıtaları Bolşoi ve Senfua 
adalarım tahliye etmeğe başlamış
lardır. 

Paris 4 (A.A.) — Chautemps ve 
Delbos birbirini müteakip yeni Sov
yet elçisi Suriç'i kabul etmişlerdir. ^ 

Ankaragücü Gençlerbirliğini 
0 - 4 yendi 

Ankara 4 (Telefon) — Millî küme 
maçlarında beşinci ve altıncı olan An
karagücü Gençlerbirliğini sıfıra kar-
karşılaşmışlar ve neticede An-
karagücile Gençlerbirliğini sıfıra kar
şı dört golle yenmiştir. 

Önümüzdeki hafta lik maçlarına 
başlanacaktır. 

Emir Abdullahın otomobilin^ 
kurşun atıldı 

Adana 4 (Akşam) — Buraya gelen 
haberlere göre Şarkî Erdün emiri Ab-
öullahın otomobiline, meçhul şahıslar 
tarafından kurşun atılmıştır. Emir 
AbduUaha bir §ey olmamıştır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMAt 
Dişleri törpülenen 

artist çocuk 
Hayatlanm kazanmak için çalı

şan çocukların hangisine acımamak 
.elden gelir? Bir profesyonel dilenci şe-
Ibekesinin eline düşüp bu iğrenç sana-
,tı öğrenenlerden ve ustalıkla tatbik 
iedenlerden tutunuz da, elleri mahir 
|)ir örümcek gibi hah tezgâhlarında 
mekik dokuyan ve baş döndürücü bir 
süratle «düğüm atan» işçi çocuklara 
kadar hepsi de merhamete, şefkate 
lâyıktır. 
. Hele şu «gazeteci» meslektaşları
mız... Müvezzi çocuklar... Onlar hak-
kmda bir muharrir arkadaşımız şöyle 
anlatıyor; 

. — Hallerine baktıkça ağlamamak için 
kendimi zor tutarmı. Bütün didindikleri 
nüsha basma bir kuruş kazanmak uğuru-
nadır. Fakat bazı müşteriler, over oğlum 
bakayım!» derler; ceplerinde çeyrek san
ki vinçle çıkar. Oğlan, başka müşterileri 
kaçırmamak için ya sabur çekerek bekler. 
Bazan da insafsız müşteri, sahifalara uzun 
uzun göz attıktan sonra, «aradığım bunda 
yokmuş!» diye gazeteyi geri uzatır.... 
Tramvay Tophaneden Fmdıkhyı bulmuş
tur. 

' «Geçen gün bir umumi yazlık bahçenin 
önünden geçiyordum. 

«Bir garson: 
• « — Sen gene mi buraya geldin? Defol 
bakalım! - diye sekiz on yaşlarında bir 
yavrunun arkasına bit ; tekme indirdi 
küçük müvezziin elindeki gazeteler yere 
döküldü. 

« _ Eyvah! Şimdi satamıyacak. İade de 
kabul etmiyecekler. Bütün sermayesi yan
dı! - diye düşündüğümü hatılayorum. 

«Birdenbire yerimden fılamışım. Zahir 
caniler, cinayeti böyle işlerler. Ben ki ha
lim selim bir adamım, gözlerim dönmüştü. 
Sol elimle garsonu yakasından yakaladım. 
Cürmümeşhud kanununu da, her şeyei de 
ımutarak, sağ kolumu en geniş bir zaviye 
halinde açtım. Yaradana sığınıp indirdim 
tokadı. Bunu öyle aşk ve şevk ile ve 
samimiyetle yapmışım ki, gerek tokadı 3^-
yen, gerek diğer garsonlar bana mukabe
lede bulunmak şöyle dursun, özür bile di
lediler. 

«Demek ki, onların da insiyaklarında 
çalışarak hayatını kazanan bir küçük ço
cuğa karşı, için için kaynayan bir merha
met pmarı varmış... 

* ** 
Çahşan çocuğun hangi çeşidine ay

nı his doyulmaz ki?... Türlü türlü tak
laklar atarak, şaklabanhklar yapa
rak, - çocuğa en yakışan bir şekilde -
hayatını kazanan şirin bir canbaz yav
rusuna mı?... Alkışlarla birlikte büyük 
bir servet tophyan küçük artiste mi? 

Bu sonuncuya itiraz edeceksiniz, bi
liyorum. Diyeceksiniz ki: 

— Fena mı? Daha minimini iken 
hem meşhur oluyor, hem de bütün 
hayatında kendisine yarıyacak olan 
bir servet tophyor. Hayır, itirazınız 
doğru değil! İşte size bir haber ki, 
kulisin arka tarafım gösteriyor: 

Shirley Temple ismindeki çocuk ar
tist büyüyüp çehresindeki çocuk ifa
desini kaybetmeğe başlıyor diye, diş
lerini törpülemişler! Bu mika dişler, 
onun resimlerinde daha fazla bir ço
cuk intibaı hasıl ediyormuş... 
Şimdi bu çocuğu içtimaî muhitinden 

t*crid edip de bir insan yavrusu ola
cak mütalea edin. Tabiatm bütün 
ham yemişlerini bütün iştihasile ha
tır hatır yemek istiyen bir minimini... 
O, neye mukabil inci dişlerini böyle 

' bir işkenceye maruz tutardı? 
Aynı çocuğa, bir filimdeki rolünün 

icabı, uzun bir Çince hitabe de öğret
mişler! 

işte medenî engizisyondan iki nü-
*mıne... 

Zavallı çahşan çocuklar... En alt 
tabakasmdan en üst tabakasma ka
dar zavalh... Akşamcı 

Belediye 
hastaneleri 

Alınacak ücret tarifesinin 
tatbiki biraz gecikecek 
Şehir meclisi, belediye hastanele

rinde muayene ve tedavi edilecek 
olan hastalardan alınacak ücret hak
kında bir tarife kabul etmişti. Bu 
tarifenin 937 bütçesile beraber tatbik 
edilmesi de münasip görülmüştü. 

Haber aldığımıza göre bütçeyi tas
dik eden Dahiliye Vekâleti, hastane
lerden alınacak olan yeni ücret hak
kında bazı mütalâalar ileriye sür
müştür. 

Bu mütalâalar, tarifenin hemen 
tatbikine imkân bırakmadığından ve 
müphem baa noktalar da görüldü
ğünden belediye reisliği keyfiyeti 
Dahiliye Vekâletinden soracaktır. Ve
kâletin ücret tarifesindeki bazı üc
retleri fazla bulduğu tahmin edi
liyor. 

Esasen bu tarife, şehir meclisinde 
de hararetli münakaşalara sebebiyet 
vermişti. Hattâ bazı zevat, tarifedeki 
bir kısım ücretlerin serbes hekimlerin 
aldıkları ücrete yakm, hattâ müsavi 
olduğunu ileri sürerek bir halk mües
sesesi olan belediye hastanelerinin bu 
derece jrüksek ücret alması doğru ol
madığım ileri sürmüşlerdi. Bu itiraz
lar üzerine tarifede bazı tadilât yapıl
mıştı. 

Tarifenin ne suretle tatbik edile
ceği Dahiliye Vekâletinden gelecek 
katî talimattan sonra anlaşılacaktır. 

Şişli - Beyazıd 
Yeni arabalar dünden 

itibaren sefere başladılar 

Şimdiye kadar Taksim ile Beyazıd 
arasında işliyen yeni sistemdeki 
tramvay arabalanndan bir kısmınm 
Şişli ile Beyazıd arasında işletilmesine 
karar verildiğini yazmıştık. 

Yapılan tecrübe müsbet surette 
neticelendiğinden dünden itibaren 
Şişli ile Beyazıd arasında yeni araba
lar işlemeğe başlamıştır. 

Bu arabalann her iki tarafında 
(Taksim - Harbiye arasında durmaz) 
diye birer lâvha vardır. Arabalar Har
biye ile Taksim arasındaki istas
yonlarda durmadan doğru seferler 
yapmaktadırlar. 

Tramvay şirketi, ileride bu doğru 
seferleri bir kat daha arttırmağa ça
lışacaktır. 

Tramvaylarda kalabalık 
Tramvaylarda görülen kalabaüği 

azaltmak için Nafıa Vekâletinin be
lediyeden sorduğu suallere cevap ve
rildiğini yazmıştık. 

Vekâlet, belediyeden aldığı cevap 
üzerine tedkikata başlamıştır. Vekâ
let, ilk önce Karaköyle Ziraat ban
kasının önünde bir makas yapılması 
ve Köprüden gelen Beşiktaş, Bebek 
arabalanmn bu makastan geçerek 
uzun müddet durmamaları hakkm-
daki plânı tatbik ettirecektir. 

Bundan başka Harbiye ile Karaköy 
arasındaki izdihamı hafifletmek üze
re Harbiye - Karaköy seferleri için 
de Azapkapısma doğru Karaköyde bir 
makas daha tesis edUecektir. 

Haklı şikâyetler 
Büyük taksiler 
kaldırılmalıdır 

Benzin ucuzladt, taksi ücretleri 
indirildi. Hattâ birçok şoförler, 
yine de pazarlık usulüne razı 
oluyorlar. Buna rağmen, hâlâ bü
yük taksisi olan arabalar vardır. 
Bunlar, küçük saatle çalışan bir
çok otomobillerden ne daha gü
zel, ne de daha büyüktürler. 

Ekseriya, nhtım gün, gar gibi 
yerlerde dururlar; yabancı bir 
yolcuyu içlerine alırlar. Hattâ o 
adam, eşyasız tek bir adamsa bi
le KBU araba büyük taksidir! Sa-
ati fazla yazar!» Diye haber ver
mezler. Gafilin gözü ancak meri' 
zile ulaştığı vakit açiLvr. Fakat iş 
işten geçmiştir. 

Bu şerait altında büyük taksi
nin hiçbir hikmeti vücudu, hiçbir 
beledî lüzumu kalmamıştır. Bun
lar, ancak halkın zararına ola
rak işliyen saatlerdir. Eğer mo-
törleri kuvvetli ise ve fazla benzin 
yakıyorsa, sahipleri onlan ister
se Anadolunun birçok yerlerinde 
kullanılan kaptıkaçtılar haline 
sokabüir ve zarar da etmemiş 
olurlar. Fakat, bu büyük taksi
lerin İstanbuldaki vaziyetleri bu-
günkü şeraite göre, hiç te tabu 
değüdir. 

Bütün saatler ayni model ol
malıdır. 

jVieyva bolluğu 
Son hafta içinde fiatler 
bir mikdar daha düştü 

Son günler zarfında İstanbula çok 
miktarda meyva gelmektedir. Bir ta
raftan meyva bolluğu, diğer taraftan 
tifo korkusu yüzünden me3rvaya rağ
betin azalması sebebile me3rva fiat-
leri mühim surette düşmüştür. Pera
kende olarak beş kuruşa erik satılmak
tadır. En iyi erikler 10 kuruşadır. 

Şeftali, kayısı 15-20, vişne 20, armud 
10-20 kuruşa satılmaktadır. Adana ve 
Antalyadan gelen karpuzlar bojmna 
göre 5-10 kuruşa satılıyor, Yakmda 
Marmara sahillerinden kavım ve kar
puz gelmesi bekleniyor. 

Garip bir vaka 
Bir genç kız bir delikan

lıya ateş etmiş 1 

Kadıköy polisi garip bir vakayı tah
kik etmekle meşguldür: 

Kızütoprakta oturan İhsan admda 
bir delikanlı dün Kızıltoprakta hat bo
yunda giderken civardaki köşklerden 
birinde oturan 19 yaşında bir genç kız 
mavzer sisteminde bir tüfekle kendisi
ne ateş etmiştir. Silâhtan çıkan kur
şun İhsanın gömleğini delerek geçmiş
tir. 

îhsan bunun üzerine polise müraca
atla vakayı böylece anlatmıştır. Ihsa-
mn bu iddiası üzerine hâdise tahkik 
edilmektedir. 

Asfalta çevrilecek 
caddeler 

Evvelâ elektrik, havagazı 
su tesisatı yoluna 

konacak 
İstanbulun büyük caddelerinden bir 

kısmımn asfalta çevrileceğini, bir kı
sım caddelerin de gene eskisi gibi par
ke olarak yeniden yapılacağım yazmış
tık. Beş senelik yol programınm hemen 
tatbikine başlanmak üzere bu hafta 
içinde belediye fen heyetinde bir top
lantı yapılacaktır. 

Asfalt caddelerin sık sık bozulması 
külfetli olacağmdan belediye bu cad
delerde bulunan elektrik, hava gazı, su 
şebekelerini tek bir kanal içine almağı 
muvafık görmüştür. Bunun için asfal
ta çevrilecek caddelerdeki tesisat etra-
fmda ilk önce bu müesseselerle temas 
edüecektir. Bundan sonra bu sene iki 
büjrük cadde sısfalta çevrilecektir. Büt
çede tahsisat mevcud olduğundan in
şaata bir iki aya kadar başlanacaktır. 

Kadıköyünde bir tramvay 
arabası bir arabaya çarptı 
Kadıköyünde bir tramvay arabası 

dün Kuşdili çayın önünde Halü İbra
him isminde bir adamın arabasma hız
la çarpmıştır. 

Çarpışma neticesinde araba devril
miş ve içinde bulunan Nuri, talebeden 
Nusret yere yuvarlanmışlar ve yara
lanmışlardır. 

Sıcaklık 29 derece 
Dün de plajlar ve mesireler 

çok kalabalıktı 

Evvelki gün yağan yağmurdan son
ra hava bir parça serinlemiştir. Dün 
en fazla sıcakhk 29 derece idi. Hava-
mn ağırlığı kısmen zail olmakla bera
ber elan hava sıkıntıUdır. 

Dün sabah hava kapah idi ve yağ
mur yağması ihtimali kuvvetli görü
nüyordu. Öğleye doğru bulutlar dağü-
mış. hava açmıştır. Havanın açması 
plaj, kır gazinoları sahiplerinin yüzü
nü güldürmüştür. Dün de Florya, Bo
ğaz. Kadıköy ve Adalar çok kalabalık
tı. 

BalıkeHİrde sıcak 40 derece 
Bahkesir 3 — Burada şiddetli sıcak

lar hüküm sürmektedir. Hararet göl
gede 40 dereceye kadar çıkmıştır. Sı
caktan bunalan halk akşam üstleri 
parklara dökülmektedir. Bilhassa Ata
türk parkı son derece kalabalık olu
yor. 

Y a n g ı n baş langıc ı 
Ayvansarayda yeni yapılan bir apar-

tımanda elektrik kontağı yüzünden 
yangın çıkmıştır. İtfaiye hemen yetiş
miş, yangım büyümeden söndürmüş
tür. 

Bir tramvay bir ihtiyara 
çarptı 

Vatman Ahmedin idaresindeki tram
vay dün Fatihte 60 yaşlarmda Ahmed 
admda bir adamcağıza çarpmıştır. 

Ağırca yaralanan biçare ihtiyar Gu-
reba hastanesine kaldınlmıştır. 

j Garip bir hatır 
gönül meselesi 

Bizde garip bir alınganlık vardır. 
Garip olduğu kadar da münasebetsia 
bir alınganlık... 

Meselâ lokantaya gidiersiniz, tifo 
vakalarım okumuşsımuzdur. Garso
nun getirdiği çataU bir iki kibrit
le - doktoru tavsiyesi mucibince - yak-
karsmız. Kasada oturan lokan
tanın sahibi alınır. Kaçamak bakış
larla sizi süzer, hemen cesaret etse: 

— Canım., bizim çatallarda mik
rop ne arar?. Ne diye yakıyorsunuz?, 
diye size sormağa bUe kalkacaktır. 

Mikrop var, yok... Benim yüreğim 
rahat, çatalımı yaknuş ve atımı sağ
lam kazığa bağlamış olarak yemek 
yemem lâzun ya... Sen ne ahnırsın 
a adamcağız? Değil mi? Böyle sıh
hat işlerinde hatır gönül, alınma, kıs
ma olur mu?.. 

Bu hastahğa karşı alman tedbir
lere bayağı kızanları bilirim. Mese
lâ çocuklu aileler taıunm. Çocuk
tan hastalanır. Hastalık ta saridir. 
Başka bir çocuklu aile bu hasta evi
ne bir müddet gitmez. Gitmemeleri 
de gayet yerindedir. Çünkü onlana 
da çocuğu bu sari hastalığa tutula
bilir değil mi?.. Çocuğu hasta olan 
aile bunu bayağı bir izzeti nefis me
selesi telâkki eder. 

«Vay bizim iyi zamanımızda geli
yorlar da, çocuğumuz hastalanınca 
bir kerecik olsun yoklamazlar, kapı-
nuzı çalmazlar ha..» diye alınırlar, 
kızarlar.. 

Gittiğiniz bir misafirlikte ortalık
ta tifo var diye biraz tekayyüd gös
terecek olsanız: 

— Vay., bizim ev tifo mikrobu yuva
sı mı?.. Demezlerse bile içlerinden bu^ 
nu geçirirler ve adamakılh hatırlan 
kmlır. 

Meşhur bir doktor tifodan bahse
derken bana: 

—' Katiyen kimse birbirinin elini 
sıkmamalı. Çünkü tifo mikrobu el
den ele geçer., eli ağzına götürünce 
de mikrop vücude yerleşir.. 

Dedi. doktor bunu söyledikten 
sonra ben kalktım, gidiyordum. Elini 
uzattı: 

— Aman doktorcuğum.. dedim., 
malûm ya el sıkmak... 

Doktor gülümsedi: 
— Çok doğru., fakat ne bileyim?.. 

Belki kızarsın diye eUmi uzattım.. 
Bizde bu hastalık tedbirlerine kar* 

SI alınma, ha tm kırılma huyu o ka
dar yerleşmiş İd., bunu içimizden sö
küp atmahyız. Bir gün dostunuza: 

— Birader., senin elini sıkamanu 
çünkü tifo var., ne olur ne olmaz.. 

Diyecek olsanız muhakkak aranız
da kavga çıkar., doktorlar tifo za-
manlannda kadınların birbirlerile 
Itatiyen öpüşmemelerini ileri sürü
yor., bu şerait altmda hangi kadın 
arkadaşına: 

— Doğrusu seni öpmekten korka
rım., tifo var.. diyebiUr, — H. F. 

Büyükdere yo lunda bir 
otomobi l devri ldi 

Evvelki gece Büyükdere yolunda 
bir otomobil kazası olmuş, B. Abduı«-
rahman Naciye aid otomobil Büyük-
dereden İstanbula gelirken Hacıos-
manbayın civarmdaki köprüden 
geçtikten sonra yandaki hendeğe yu
varlanmıştır. Otomobilin içinde bulu
nan B. Abdurrahman Naciye b i r ş ^ 
olmamış, otomobU hafif zedelenmiş
tir. 

B a y A m c a y a gföre 

— Tifo salgını gibi hadiseler kar
şısında herkes bir nevi,günah itirar 
ftna mecbur oluyor bay Amca... 

... Meselâ sütlerimiz pis de onun 
için hastalık çıkıyor 1... 

... Yahut, bostanlarımız kirli su
larla sulandığı müddetçe hastalıktan 
kurtulamayız, diyoruz,.. 

... Hattâ belediyemiz bile cistan-
bulda korkmadan içilecek su Ter-
kostur!» diyerek böyle bir itiraftan 
kurtulamadıl... 

B. A. — Evet, bu da kendi iznüe 
satılan memba sulan hakkında nazi
kâne bir itiraf sayılabiliri... 
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rşgı^ri ^mH 

iktisadî ve malî hafta 
a0«aM«^i0 

B. Blumun plânı neden tam bir 
fiasko ile neticelendi? 

Avrupa ufuklarında gene karabu
lutlar dolaşmağa başlamıştır. İspan
ya hadiselerinin beynelmilel ihtilât-
lara sebebiyet vermemesi için İngil
tere ve Fransa tarafından sarfolu-
nan emeklerin muvaffakiyetle neti
celendiği zannolunduğu bir sırada 
beklenilmiyen bir vaka efkân umu-
miyeyi yeniden heyecana düşürmek
te, sulh ve sükûn ümitlerini boşa çı
karmaktadır. Geçen hafta Almanya-
nın Leipzig zırhlısına meçhul bir de
nizaltı gemisi tarafından yapılan te
cavüz üzerine Almanyamn bahrî 
kontrol heyetinden çekilmesi ve bu 
hafta zarfında da Sinyor Mussolini-
nln İspanyada Franko hükümetini 
İltizam edeceğini ve İspanya komü
nistliğin mezarı olacağmı bir gaze
tede makale şeklinde açıktan açığa 
yazması gene ortahğı velveleye ver
miştir. 

İspanya hadiseleri münasebetile sah
nede müşkülât çıkaranlar şimdiye ka
dar yalnız Almanya ile İtalya olduğu 
halde bu hafta zarfmda Portekiz hü
kümeti de, İspanya - Portekiz hudu
du boyunca kontrol vazifesini gören 
İngiliz müşahidlerine bugüne kadar 
gösterdiği suhuletleri muvakkaten 
kaldıracağmı bildirmek suretile mev
cut müşküllere bir de kendisi ilâve 
etmiştir. 

Bu sebeplerden dolayı umumî va
ziyet pek gergindir. 

Dünyayı düşündüren diğer bir ha
dise de Fransanın çektiği malî müş
külâttır. Fransadan az çok istikraz
da bulunmamış yer yüzünde hiç bir 
memleket yok gibidir. Bu itibarla 
frangın âkibeti ile beynelmilel ser
maye ve bütün memleketler sıkı bir 
surette münasebettardır. 

Yeni Fransız Maliye Nazırı B. 
Bonnet'nin parlâmentoda vediği İza
hattan anladığımıza göre Fransa, 1 
teşrinievvel 936 tarihli meskukât ka
nununu ilga etmiştir. Artık frank al
tına bağlı bir para değildir. Franga 
bundan böyle elastique frank veya 
mobile (müteharrik) frank diyorlar. 

Maliye Nazın, şimdiki şerait altın
da bir istikraz akdetmenin imkân
sızlığı karşısında, Bank dö Fransdan 
mühim bir avans almak mecburiye
tinde olduğunu söylemiştir. Bu, kar
şılıksız para basılacak demektir. 

Paris borsası, hükümet tarafından 
ittihaz edilecek tedbirler müzakere 
olunduğu sırada bir kaç gün kapalı 
kaldıktan sonra, ilk açılış gününde, 
frank fiatinl, bir İngiliz lirasına kar
şı 128,76 frank kaydetmek suretile, 
bu para Inflation'unun Uk aksülame-
lini ifade etmiştir. Şimdiye kadar 
frank 110,80 kararlarında idi. Demek 
ki kâğıd frank hamilleri ile sabit irad 
temin eden Fransız tahvilât sahiple
rinin serveti durduğu yerde yeniden 
3rüzde on altı derecesinde erimiştir. 
Buna mukabil eskiden akdettikleri 
İstikraz faizlerini frankla ödemek ta
ahhüdünde bulunan memleket ve 
hükmî teşekküller de o nlsbette ka
zanmışlardır. -

Şu muhakkak ki Blum'un progra
mı katî bir flasco ile neticelenmiştir. 
Blum, maaş, yevmiye ve ücretleri 
arttırmakla, Amerlkada Roosevelt'In 
yaptığı gibi, memlekette suî bir istih
lâk kudreti İhdas ve o derece Istih-
Balâtı teşvik etmek neticesinde vergi
lerde bir tezayüd husulünü bekledi. 

Amerlkada müsbet surette netice
lenen bu plân Fransada bilâkis men
fi bir netice verdi. Çünkü Amerikalı, 
kazandığını bol bol sarfeder, ondan 
sonra parasını, servetini Amerikanın 
haricine çıkarmağa ne lüzum görür 
ne de bunu aklından geçirir. Halbu
ki Fransız tab'an muktesittir; ona 
ne kadar fazla para verilse, o mutla
ka âtiyi düşünerek tasarruf yapar 
ve kendi memleketinde vaziyeti teh
likeli görürse parasını harice kaçı
rır; nitekim de öyle yaptı. 

Roosevelt plânının muvaffakiyet
le neticelenmesinde ikinci bir âmil 
vardı: 1933 senesinde dolar yüzde 
kırk nisbetinde sukut ettiği vakit da
hilî fiatlerde büyük bir tahavvül vu-
kubulmadı. 

Halbuki Fransada 936 senesinde 

frangm yüzde 30 nisbetinde düşme-
slle beraber dahilî fiatler de o dere
cede yükseldi. Memur ve işçUere 
yapılan zamlardan amelî bir fayda 
hasıl olmadı. 

Amerikadaki muvaffakiyetin üçün
cü bir âmili daha vardır. O da sos
yalist fikirlerin henüz büyük mik
yasta taammüm ve intişar etmeme
si, halbuki Fransada günden güne 
çoğalması ve bu vaziyetten serma
yenin bihakkın kuşkulanmasıdır. 

Bu satırları yazdığımız sırada Pa
ris borsasmm açılışım müteakip çı
kan gazeteler elimize vâsıl olmamış
tı. Binaenaleyh Paris borsasının va
ziyeti hakkında okuyucularımıza ma
lûmat veremiyeceğiz. 

Yalnız Fransa buhranı hakkında 
Roosevelt'in bir beyanatına mutta-
liiz: Mumaüeyh bu buhranm Ame-
rikada mühim akisler yapmadığmı 
ve nakid işleri hakkında beynelmüel 
teşriki mesaînin devam etmekte ol
duğunu ve bu teşriki mesaînin hem 
alâkadar hükümetlerin hem de di
ğer memleketlerin menafiine hizmet 
ettiğini söylemiştir. 

Londra malî mahafili oldukça bed
bindir. Fransada malî ıslahatm, hiç 
tazyüc yapılmaksızın ve tam bir iti
mat havası dalıilinde icrası lâzım-
geldiği fikri ileri sürülmektedir. Pa
ris ahvali Stock Exchangedeki mua-
melecileri çok mütereddit bulundu
ruyor. 

Belçika, Amsterdam, Berlin piya
saları da endişe ile gözlerini Parise 
çevirmiş bulunmaktadırlar. 
istanbul borsasında vaziyet 

Hafta zarfında dahilî istikraz kâ-
ğıdlanmızm gösterdiği şayanı dikkat 
sağlamlık ve tereffü temayüllerine mu-
kabU jrüzde yedi buçuk faizli Türk bor
cu kompartiman'i alt üst oldu. Paris 
borsasmm birkaç gün kapah bulunma
sı, hamUlerimizi büsbütün endişeye 
düşünerek au mieux satış ordinoları 
vermeleri neticesinde fiatlerin makul 
hadden de aşağı düşmesine sebep ol
du. Cumartesi günü bu tahviller 15,85 
liraya kadar sukut etmiş iken mühim 
bir yerden verilen iş ordinoları üze
rine 16,05 liraya kadar teref fü ederek 
bu fiatte kapandı. 

Frank vaziyetinin tavazzuhu üzeri
ne bu tahvillerin daha da yükselecek
lerinden şüphe etmiyoruz. 

Anadolu demiryolu grupu üzerinde 
az muamele cereyan etmiş ve klotür-
de şu fiatler tesbit edilmiştir: 

Hisse senedleri 24 lira 
Tahviller 40,25 lira 
MümessUler 38,70 lira eks-kupon 

Haydarpaşa tahvili 44,25 lira 
Haydarpaşa mümessili 42,25 eks-ku

pon. 
Merkez bankasında 86,75 lirada 25 

kuruş bir tereffü vardır. 
Endüstriyel kâğıdlarımız meyamn-

da Aslan çimento 13,30 lirada kaldı. 
Diğer bazı kâğıdlarm nominal fiatle-
ri şunlardır: Tramvay 13,50 lira; İs
tanbul umum sigorta şirekti 10,50 lira; 
îttihad millî 22 lira; Terkos 9,15 lira; 
Üsküdar Kadıköy su şirketi 3 lira; Îtti
had değirmencilik 10,25 lira; Bomonti 
9,15 lira; Şark değirmencilik 0,80 lira; 
Şirketi Hayriye 15 lira; Ominyora 0,70 
lira. 

Borsa harici muamelât 
Türk altını 10,49 lirada kaldı. 

Hafta zarfında arbitraj yapılma
ması yüzünden Mısır kredi foksiyele-
rinden de ikişer üçer puvan sukut 
vardır: 

1903 tertibi 95 lira 
1911 tertibi 86 lira etmektedir. 

Hasan Âli Yücel 

Pazartesi Konuşmaları 
Kitap halinde intişar etti. Saüş 

yeri Remzi Idtaphanesidir. 

İzmir f uan 
Hazırlıklara büyük 

faaliyetle devam ediliyor 
izmir (Akşam) — Enternasyonal ye

dinci İzmir fuarmm mükemmel olma
sını temin için çok esaslı şekilde çalı-
şüıyor. İzmir vüâyet pavyonu ile Tica
ret ve sanayi odası ve İş baükası pav-
yonlan inşaatı çok Uerilemiştir. Fuar 
komitesi tarafından inşa ettirilmekte 
olan ikinci büyük havuz, yakında bite
cektir. Havuzun etrafına şimdiden a-
ğa'ç dikilmiştir. 

Hükümet, sergide satılacak ecnebi 
mallarm bedellerine tahsis edilmek 
şartile yüz bin liralık döviz için müsa
adede bulunmuştu. Bu para, fuara iş
tirak edecek ecnebi firmalann fuar 
münasebetile İzmire gönderecekleri ve 
fuarda satacaklan mallan için tahsis 
olunmuştur. 

Fuar sahasındaki beton ve asfalt 
yollann inşasına süratle devam edüi-
yor. Yolların inşası için 25,000 lira ay
rılmıştır. 

Devlet demiryoUan fuar için İzmire 
getirilecek eşya ve gelecek yolcu tari
felerinde yüzde 75, Denizyolları işlet
me müdürlüğü yüzde 50 tenzilât ka
bul etmişlerdir. Ecnebi vapur kum
panyaları da yüzde 25-50 nisbetinde 
tenzilât yapmağı taahhüd eylemişler
dir. 

Geçen sene fuar münasebetile ha
riçten ve iç memleketten jzmire iM 
milyon lira girmiştir. Bu sene istifade 
daha çok olacaktır. Çünkü bu seneM 
fuar, gerek mükemmeliyeti, gerek eğ
lence vasıtalarının bolluğu sebebile 
İzmire daha çok halk çekecektir. Bele
diye, fuar için şimdiden her türlü ha
zırlığı ikmale çalışıyor. Oteller sıkı bir 
kontrol altındadır. Hepsinde muhtelif 
tamirata lüzum gösterilmiş, birçokla-
nnda ilâveler yaptırılmıştır. Lokanta
larda belediyeden musaddak fiat liste
leri bulundurulmadığı takdirde sahih
leri şiddetle cezalandırılacaktr. Lokan
talar muhtelif yemek fiatleri bele
diyece asgarî ve azamî olarak tesbit 
edilmiştir. Çorba, sebze yemekleri, 
pilâv ve tatlılar onar kuruş, etli ye
mekler on ikişer buçuk kuruş olarak 
tesbit edilmiştir. Bu fiatten fazlaya sa
tış yapmak yasaktır. Fuar sahası ci
varındaki yollar parke ve kaldırım dö
şenmektedir. 

Bu sene fuarın eğlence kısmı, çok 
zengin olacaktır. Şehir operetile Halk 
opereti fuardaki açık hava tiyatrosun
da on beşer gün temsiller verecek ve 
ayrıca sesli sinema da açılacaktır. 

Sovyet pavyonunun ve fuar gazino
sunun tevsiine başlanmıştır. Fuar za-
mamnda İzmirde mühim spor temas
ları da yapılacaktır. 3 eylülde İzmir -
İstanbul muhtelitleri arasında yapüa-
cak maç için bir( fuar kupası) kona
caktır. 

Balıkçılık mOşavirile mülakat 

H A L K O P E R E T t 
Beylerbeyi İskele tiyatrosunda 

Yann aksam 
Eski Hamım Eski Tas 

Büyük operet 8 perde 

Temizlik mücade
lesi başlıyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Belediye, iki sene evvel lâğım sula-
rile sulanan bostanlardaki sebzeleri 
İmha ettirdiği, birçok bostanları temiz 
su almağa mecbur ettiği halde -Sıh
hiye Vekili B. Refik Saydamın geçen 
günkü beyanatından da anlaşılacağı 
veçhile- hâlâ lâğım sularile sulanan ve
ya, şehrin her tarafında muntazam ka
nalizasyon tesisatı olmadığı için, so
kaklardan akan kirli sulardan istifade 
eden bostanlar vardır. 

Bostanların bu vaziyette kalması 
daimî surette tehlike doğuracağmı 
bütün mütehassıs hekimler söyledik
lerinden bostanların şehir dışma çıka
rılması zarurî görülmektedir. 

Bu maksadla bostanlarm şehrin ne 
tarafında tesisi lâzım geldiğine dair 
çehircilik mütehassısı B. Proste tedki-
kata başlamıştır. Tedkikat bittikten 
sonra belediye, bostan sahiplerine müh
let verecektir. 

Büyük bir tayyare Okyanusu 
geçecek 

' Londra 4 (A.A.) — tmperial Air 
Ways'a mensub Cabdovie İsmindeki 
muazzam deniz tayyaresi bu sabah 
Bouthampton'dan Irlandada kâin 
Foynes şehrine hareket etmiştir. Tay
yare yann buradan hareketle Atlas 
Okyanofiunu ge(me|e teşebbüs ede
cektir. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Şişedeki bahkların boyu, İstanbul-

da tutulan kefal balıkları kadardır. 
Renkleri de biraz maviye çalmakta
dır. 

Bu balıklardan en mükemmel hay-
yarı çıkardık, işte numuneleri. Van 
gölü kenarmda havyar çıkaran bir 
fabrika açacak olursak memlekete 
senede yanm mUyondan fazla para 
kazandıracağız. 

Van gölü, havyarını, piyasaya en 
ucuz bir fiatle vermek mümkündür, 
Maamafih şimdidden bir fiat söyle
mek doğru değUdir. Çünkü böyle bir 
fabrika, mevcut olmadığı için, mas-
raflannı hesap edemeyiz. Fakta hav-
yann piyasaya iki liraya kadar sa
tılabileceğini söyliyebilirim. Bu hav
yar, piyasada satılan havyarlardan 
daha iyidir. 

Van gölü balıkçılığı için, en mü
him varidat membalarından biri de, 
tuzlu balktır. Burada tutulan balık
lan tuzlamak suretile, her tafara 
sevk etmek mümkündür. Kışlalar, 
mektepler, ameleye yemek veren fab
rikalar ve diğer müesseseler bu çok 
ucuz tuzlu bahğı sarfedebilirler.» 

Balıkçılık müşaviri bu izahatı ver
dikten sonra, Van gölünde, zengin 
balık yataklan olduğundan bahset
mektedir. Kendisi bir kaç arkadaşı ile 
birlikte, göldeki balık yatakları hak
kında aylarca tedkikler yapmıştır. 

Balıkçılık müşaviri, Van gölünün 
etrafmdaki tabiî manzaralardan da 
büyük bir hayranlıkla bahsediyor: 

«— Van gölünde vapurla seyahat 
etmek, en zevkli bir iştir. Gölün et
rafındaki karlı dağlar, dağ sporuna 
en müsait yerlerdir. Hava ve su 
çok güzeldir. Böyle olduğu için, sıh
hat seviyesi de yüksektir. Bu güzel 
havadar yerlerde, halkın hastalıktan 
şikâyet ettiğini görmedim 

Memleket dahilinde seyahat etmek, 
memleketi tanımak ve görmek is-
tiyenlere Van gölünü tavsiye ede
rim. Yakında Van gölü tersanesinde, 
montajı ikmal edilen vapur suya in

dirilecektir. O zaman nakliye işleri 
daha muntazam bir hale girecektir^ 

Şimdi Vana gitmek uzun ve çetiö' 
bir iş olmaktan çıkmıştır. Buradan 
trenle Diyanbekire, oradan da kam-»' 
yon ve otobüslerle Vana gidilebilir. 
Diyanbekirle Van arasında, otobüs 
seyahati ik gün sürer. Bu iki gün, 
İçinde de, dünyanın en güzel manzaı 
ralannı, çamlıklarını göreceksiniz. 
Maamafih yol daha iyi olursa, Diya
nbekirle Van arsamda, bir günde dQ 
seyahat edilebilir.:^ 

Balıkçılık müşaviri, Van gölünde
ki manzaraları tasvir ettikten son
ra, kendisine, İstanbul balıkçılığı 
hakkındaki fikirlerini sordum. Diyor 
ki: 

«— tstanbulda balık en iptidai 
usullerle tutulmaktadır. Yazık... Bıı 
hususta projelerim var. Bu projele
rin tabiki için, alâkadar makamlar
la görüşüyorum, fazla bir şey söyle» 
mek doğru değil... Yalnız size şu ka
darım söyliyebilirim. tstanbulda bar
bunya babğını 20 • 30 kuruşa yemek 
kabildir. Bu da ne ile olabilir?» 

Ayni suali ben soracaktım. Fakat 
bir türlü cevabmı vermiyor. Çünkü 
alâkadar makamlar henüz bu proje
leri tedkik etmemiştir. 

Diğer taraftan öğrendiğime göre, 
İktisad Vekâleti balıkçılık işlerile da
ha yakından alâkadar olacaktır. Ba
lıkhaneler, İktisad Vekâleti tarafın
dan işletUecektir. Bu, temin edildiği 
takdirde, balık fiatinin pahalılaşma
sına sebebiyet veren bir takım te
amüller de ortadan kalkacaktır. Bu
günkü şerait altında, balık müstah-
süi Ue, müstehliki arasında kabzı
mallar, komisyoncular bulunmak
tadır. 

Balıkhanedeki satış teamülleri, 
ve usulleri yerine, daha modern satış 
usulleri konulacaktır. Maamafih ba
hğı ucuzlaştırmak için, yeni teşkilât 
kurmak, eski satış usullerini kal
dırmak kâfi değildir. 

Yapılacak işlerden biri de, istihsal 
usullerini tanzim etmektir. — H. A. 

Edrinede gaz ve 
benzin buhranı 

Tayin edilen fiate gaz ve 
benzin bulunamıyor 

Edirne 3 (Akşam) — Benzin ve gaz 
resimlerini indiren kanunun neşrin
den sonra Edirnede birdenbire benzin 
ve gaz buhranı baş göstermiştir. Paha
lılık ve ihtUiârm önüne geçmek isti-
yen Edirne belediyesi çok yerinde bir 
kararla dünden itibaren benzine (14) 
ve gazm beher Utresinde 12 kuruş pe
rakende satış fiati tesbit ile halka ilân 
etmiştir. 

Ancak piyasada bu fiate benzin ve 
gaz tedariki İmkânsız hale girmiştir. 
Gaz ihtiyacmm tedariki için bakkal
lara baş vuran halk eli boş dönmekte 
ve yahut kanundan evvelki fiyatla sa-
tm almak zorunda kalmaktadır. 

Edirnede benzin ve gaz depoları Ta-
ranto, Salfati ve Halfon namında üç 
kişinin elindedir. Bunlar da her ne
dense kanunun hükümlerine tabaiyet 
etmek lüzumvmu hissetmiyorlar. 

Bugün tanıdığım bir bakkal vasıta-
sile (Shell) acentesinden yaptırdığım 
tahkikatta belediyenin tesbit ettiği fi-
atlere benzin ve gaz veremiyeceklerini 
yabancı olnaıyana ve tanıdıkları güven
dikleri müşterilerine ise gene eski fiat
ten sattıklarını öğrendim. 

Hiç yoktan benzin ve gaz buhram çı
karanlar hakkında serian tahkikat ya
pılarak bunların hadleri bildirilmeli
dir. _ _ ^ — — 

Amerika - Avrupa hava 
seferleri 

Vaşington 4 (A.A.) — Amerika ile 
Avrupa arasında ilk muntazam hava 
gcferi tecrüebesine çıkan tayyare, sa
at 7,31 de -mahallî saat- birinci İskele 
olan Lotwood -Terre Neuve-e hareket 
etmiştir. 

Avusturya - Lehistan müza
kereleri bitti 

Viyana 4 (A.A.— Avusturya İle Le-
hisatn arasında yapılmakta olan eko
nomik müzakereler bitmiştir. Bu mü-
takereler bilhassa Lehistan tarafından 
Avusturyaya kömür verilmesi etrafın
da cereyan etmiştir. 

Altı kanlı koca! 
Kadınların yumruğu ve 

sopası altında can verdi! 
Varşovada' Jean Rusheyvat adında 

bir sigorta memuru, altı karısı tara-
fmdan dayakla öldüriümüştür. Bu ga
rip veka şu tarzda olmuştur: 

Jean seyyar sigorta memuru imiş, 
sık sık vilâyetlerde gezermiş. Sigortacı, 
uğradığı yerlerde gözüne kestirdiği 
paralı ve güzel kadınlarla evleniyor-
muş. İşi icabı seyahate çıktığından 
ve kadınlar ayrı ayn şehirlerde bu
lunduklarından, karüan biribirlerin-
den haberdar olmuyorlarmış. 

Fakat nihayet bir gün Varşovadaki 
en eski karısı işi anlamış. Tahkikata 
başlamış, diğer beş kadının kimler ol-' 
duğunu öğrenmiş. Bunları Varşovüyal 
davet etmiş. Altı kadm, Jeana güzel 
bir dayak atmağı kararlaştırmışlar, Q 
sırada Varşovada bulunaiı sigortacı 
evine gelince, altı kadın üzerine çul
lanmış: «Altı karı ahrsm ha... Seni hın
zır seni!..» diyerek basmışlar sopayı, 
basmışlar yumruğu... 

Kadınlar o kadal: hiddetlenmişler 
ki dayak faslında fazla ileri giderelc 
herifi pestilini serinciye kadar döv
müşler... Nihayet polis yetişmiş, JeaK 
hastaneye kaldınlmış. Fakat yediğt 
dayağın tesirile hastanede ölmüş. 

Şimdi altı kadm mahkemeye veril
miştir. Mahkemenin çok meraklı ola«J 
cağı anlaşılıyor. 

Hava silâhlan 
B. Roosevelt yeni bir 
proje tedkik ediyor 

Vaşington 4 (A.A.) — Rooseveltin blj 
hava silâhlannı terketme projesini 
tedkik etmekte olduğu resmen teyid 
edilmektedir. Bu projeye göre, sivil 
ahalinin bombardıman edilmesi bir lti«*̂  
lâf ile menedilecektir. 

Vaşington 4 — Hariciye nezareti er-' 
kânından biri şu sırada vaziyetin, hü
kümetin silâhlan bırakma için bir te
şebbüste bulunmasına müsaid olmadı-' 

Jını söylemiştir, 

\ 
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SİYASI tCMALi 

ı**r Franko muharip tamhrsa.. 

> 

> 

İspanya işlerine karşı devletlerin 
müttehid bir vaziyet ve tavır alınalan 
ve hu suretle Avrupa sıdhünün mu
hafaza edilmesi meselesi tekrar bir 
çıkmaza girdi. Almanya ile İtalya 
Leipzig kruvazörü hadisesinden dolar-
yi ikinci ve lâkin sonuncu ve kati ola
rak İspanya limanlarına ecnebi vapur-
larüe silâh ve gönüllü girmemesine 
nezarete mahsus kontrol işlerinden 
ayrılmışlardı. 

Buna karşı İngiltere ile Fransa 
gene kontrol sisteminin devam eyle-
mesi için vaktiLe Alman ve İtalyan 
donanmalarının nezaretine verilen 
Katalonya ve Valencia sahillerinin 
kontrolü de İngiliz ve Fransız harb 
gemilerine tevdi edilmesini ve bu ge
milere bitaraflığa riayet eylemeleri
ne teminat alarak ecnebi müşahid-
lerin alınmasını teklif eylemişlerdi. 

Lâkin bu teklif ademi müdahale 
komitesinin tali heyetinin son top
lantısında Almanya ile İtalya tara^ 
fından reddedildi. Bunun yerine 
İtalya ile Almanya İspanyadaki mu-
harib tarafların hukuku düvel nok
tasından müstakil ve muharib bu
lundukları tasdik edilmesini teklif 
ettiler. Bir seneden fazla bir zaman-
danberi harb etmekte olub memleke
tin arazi ve nüfusunun büyük kıs
mını eline geçiren general Pranko-
nun asi ve ihtilâlci sıfatı kaldırılıp 

da müstakil bir devlet giHi Valencia 
hükümeti ile harb etmekte olduğu 
tanındığı takdirde İspanyadaki dahili 
harbe devletlerin iki müstakil devlet 
arasındaki bir harb nazarile bakma
ları icab edecektir. 

Bir saman Amerika müttehid hü
kümetleri devleti Cuba adasında İs
panyaya karşı çıkan isyan esnasında 
bu adanın muhariplik ve binaenaleyh 
istiklâl hakkını tanımış idi. Mütte
hid Amerika hükümetleri arasındaki 
malûm kanlı dahüî harpte dahi İn
giltere ile Fransa cenub hükümetle
rinin muhariplik sıfatını tanımışlar
dı. General Frankonun muhariplik 
sıfatı tanınması ile kontrola lüzum 
kalmıyocaktır. 

O zaman İspanyadaki iki muha
rib taraf birer devlet sayılacağından 
diğer devletler bitaraflıklarım Hân 
edecekler ve hukuku düvelin bitaraf
lığa aid muayyen ahkâmı mucibince 
iki muharib tarafa da yardım ede-
miyeceklerdir. İspanya işlerinin Av- ' 
rupa politikasını bozan mahiyetini 
değiştirmek için en pratik ve esaslı 
çare olarak yapılan bu teklif Fran
konun mevkiini bir kat daha sağlam-
laştıracağı ve bunu Cebelüttarüc bo
ğazına ve şimali Afrika yoüanna hâ
kim yapacağı düşüncesiLe İngiltere 
ile Fransa tarafndan terviç edilme
miştir. Feyzullah Kazan 

llllllilltlIlUllIllIHIİlllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllUlllllllillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllinilllllllllllilllllllllllllllllll» 

Bakır mayo 
Yünden, maya 

olur, pamuktan "̂**:ffr 
olur, ipekten olur. 
Yani her türlü 
kumaştan mayo 
feıal ediliyor. Far 

kat bilmem hig 
işittiniz mi? Son 
znnanlarda, 
riltacTa mâ! 
mayo yapımşlar, 
inanmıyacaksmız. 

Fakat resme dik
kat edin pınl pı-
nl yenmiyor mu? 
İşte bu mayo ba
kırdan yapılmış
tır. 

Amerikada Ari-
zon eyaletinde Bis-
bee şehri vardır. 
Burası bakır şehri 
olarak tanınır. İş
te bir bakır ser
gisinde sanatkâr
lar meharetlerini 
isbat için bu mayoyu yapmışlardır. 

İddia edildiğine göre o kadar yu
muşak ve ince imiş ki kumaştan dar 
ha kolay kıvnlıyormuş... Plâçjda 
güneşte bu mayo ile insanın fınn 
olacağına şüphe yoktur. Fakat re
simdeki genç kızı o kadar akılsız zan
netmeyiniz, çünktt bu mayo ancak 
sergide teşhir içindir. Yoksa plajlar
da moda olsun diye değü! 

Adlî tefsir 
îngilterede Portsmut mahkemesi, 

mektepten evlerine dönen çocuklara 
kırmızı balık satan bir adamın muha
kemesini görüyor. İngüterede, mek
tep talebesine ders mevsiminde oyun
cak satmak yasaktır. İyi amma, kır
mızı balık oyuncak mıdır? Hâkimler 
mütehassıslara sordular. Lûgatta 
oyuncak şöyle taıif edilijror: «Bfzl 
eğlendiren nesne» mahkeme kararı
nı verdi: Kırmızı balık oyımcaktır. 

- Boston mahkemesi de, at cambaz-
larfle memlekete giren «cambaz pi
re» lerin, gümrük defterinde hangi 
kısma ithal edUeceğine karar vere
cekti. Cambaz pirelerden «artist» 
faslından vergi alınması düşünüldü; 
amma bu hayli komik olacaktı. Vaz-
geçtUer ve pireleri «ehli hayvanlar» 
faslına sokmak istediler. Ziraat 
Nezareti itiraz etti, bunun üzerine 
mahkeme cabmaz pirelerin «vahşi 
hayvan» olduğuna karar verdi ve 
cabmaz pireler, bu fasıldan vergiye 
tabi tutuldular. 

P o s t a 1 5 0 y a ş ı n d a 
Bostonda, 1781 tarihinde, bir pos

ta müvezzinin tuttuğu defter bu
lundu. Bu defterden anlaşıldığına 
göre, 1781 de Boston ile Nev - York 
arasmda" işliyen posta arabalanna 
bu adam paketleri yerleştiriyor ve 
paketin ağırhğma göre bir para alı
yormuş, t -I»' \f 

Demek ki, posta yüz elli yaşmda-
dır ve Amerikada kurulmuştur. -̂  

inebolu spor klübünde çay ziyafeti 

Ege mıntaksında 
rekolte 

Haziran kurak geçtiğinden 
mahsul tahmin edildiği 

kadar bol olmıyacak 
izmir (Akşam) — Bu seneki muhte

lif mahsul rekolteleri, incir hariç ol
mak üzere, tahmin edilmiştir. Mayıs 
aymda yağan sürekli yağmurlar, 
mahsullerimiz için çok faydah ol
muşsa da haziran ayı yağmursuz ve 
poyraz rüzgârlı geçtiğinden yağmur
lardan rekoltelerin yüksek olacağı 
hakkındaki tahminler boş çıkmıştr. 
Kuraklıktan en ziyade müteessir olan 
malısul tütündür. Ekilişte, tütün re
koltesinin 38 milyon kiloyu bulacağı 
tahmin edilmişti. Son vaziyete göre 
rekolte ancak geçen seneki miktan bu
lacaktır. Çünkü kuraklıktan tütün 
yaprakları büyümemiş, küçük kalmış
tır. Fakat nefaset itibarile bu seneki 
tütün mahsulü, geçen seneMnden çok 
üstün olacaktır. Yetişen dip mahsul
ler işçiler ve rençber aileleri tarafm-
dan kırılarak sergilerde kurutulmağa 
başlanmıştır. 

Üzüm: Haziranı aymdaM kuraklık
tan üzüm mahsulü de zarar görmüş
tür. En mühim bağ mıntakalannda 
yüzde 10 nisbe tinde yanıklık tesbit 
edilmiştir. Rekoltenin miktar itibarile 
altmış bin tonu bulması bile şüpheli
dir. Geçen seneki mahsulden çok az 
stok kalmıştır. Bunlar da son gelen si
parişler üzerine iyi fiatlerle satılmak-
tadr. İstek fazladır. 

İncir: Eski mahsulden stok kalma
mıştır. Piyasada cürf miktarda hurda 
incir vardır. Onlar da İnhisar idaresi 
tarafından sumaya çevrilmek üzere 
mubayaa edilmektedir. İncir rekolte
si, bahçelerde ilek asma işi bitmedi
ğinden henüz tahmin edilmemekte
dir. Bir hafta sonra mümkün olacak
tır. Yeni rekoltenin normal olacağı 
alakadarlarca tahmin edilmektedir. 

Pamuk: Pamuk stoklan aizalmıştır. 
Fiatler 'sağlamdır. Alıcılar, çok istekli
dir. Yeni rekolte 75,000 balye tahmin 
edilmektedir.. M.yhim miifi-arfig arazi
ye Akala tohumu ekildiği için yeni 
mahsul evsaf itibarile çok iyi olacak
tır. 

Zeytinyağı: Piyasa çok sağlamdır. 
Beş asidll yağlar 46,5 kuruştan, yeni 
rekolte 30,000 ton tahmin ediliyor. 

Hububat: H&ziran aymdaJd yağ-
mursuzluk, hububat için müsaid te
lâkki edilmiştir. Çünkü yağmur, har
manlardaki mahsulü sarartarak bü
yük zararlar tevlid edebilirdi. Evsaf ve 
miktar itibarile hububat, bilhassa 
buğday ve arpa memnuniyet verici bir 
vaziyettedir. Yeni malısul buğday pi
yasaya arzedilmiş olmakla beraber 
buğday piyasası şimdüik gevşektir. 
Fakat dış memleketlerden arpa ve 
bakla üzerine mühim siparişler geldi
ğinden bu mahsul satışları çok sağ
lamdır. 

*̂  . Çay ziyafetinde bulunanlardan bir grup 

^ İnebolu (Akşam)' — Kastamonu hükümet doktorluğuna tayini dolayısile 
Cehrimizden ayrılan doktor Fevzi Umulun şerefine spor klübü tarafmdan veda 
;çayı verilmiştir. Öğretmen Mehmet halkın ve bilhassa sporcu gençliğin duy-
öuğu teessürü uzun uzadıya anlatmış Fevzi Umul da cevaben îneboludan 
ayrılmış olmakla geçen şen günleri hiç bir zaman unutmıyacağım ve daima 
Bnacaeını söylemiştir. 

En 

Tifo vakaları arasında istanbul.. 

"Sen bu suyu al da bana halis 
bir Terkos getir.. „ 

Günde elli defa ellerini yıkayanlar.. Salata
lığı haşladıktan sonra cacık yapanlar 

UCUZ mu, en 
pahalı mı ? 

Adanada bir ailenin 
geçinmesi için kaç 

para lâzım ? 
Adana 3 — Bura gazeteleri arasm-

datAdana Türkiyenin en ucuz şehri 
midir? Değil midir?» taarznda bir mü
nakaşa açılmıştır. 

Bir gazeteye göre, Adana Türkijre-
nin en ucuz şehridir. Burada üç kişi-
ük bir aile ayda 20 lira ile refah için
de yaşıyabilir. Diğer bir gazete buna 
itiraz etmekte ve Adahanm pahalüı-
ğmı ileri sürerek üç kişilik bir ailenin 
ayda ancak 32 lira ile geçinebileceğnl 
yazmaktadır. Bu 32 liraya ailenin gi
yecek parası da dahildir. 

tzmitte denizciler bajrrami 
İzmit (Akşam) — Burada denizci

ler bayramı çok parlak oldu. Belediye 
bahçesi önünde müsabakalar yapıldL 
Spor klüpleri arasındaki 100 metre 
sürat, 100 metre kurbağalama, 50 met
re sırtüstü, 9500 metre mukavemet 
müsabakalanm İdmanyurdlular kar 
zandılar. Yağh direk ve ördek kayma, 
kotra müsabakalarım AkyeşU, çifte 
kik müsabakasmı Kâğıthane fabrika
sı kazandı. 

Müsabakaların hitammdavali ve 
parti başkam B. Hâmid Oskan genç
lere madalyalarım verdi ve kazanan
ları tebrik etti. 

Bu tifo vakaları devam ederken 
evlerin, gazinolann, yazlık bahçele
rin hali görülecek şey... Buralarda 
öyle sahnelere rasgeliniyor ki insa^ 
nın güleceği geliyor. Meselâ bir yaz 
bahçesinde oturuyorsunuz. Karşınız
da bir alie... Erkek kelli fem, şiş
man... Kendisine kahve ile berabeı; 
su getiren garsona soruyor; 

I— Bu su iyi su mu? 
— Evet bayım iyi su... 
— Al bunu geri götür... Bema bu 

bardağı Terkostan doldur getir., an-
hyor musun?. Halis Terkos istiyo
rum... 

Garson şaşkın şaşkm bardağı ah-
yor, biraz sonra Terkos suyu ile bera
ber damhyor... Öay sıkı sıkı tahkik 
ediyor: 

— Terkos değil mi? Terkos olduğu
na eminsin ya.. 

— Evet efendim Terkos.. 
Bundan sonra kelli f elli bay mem

nun lıkır lıkır Terkos suyunu içiyor: 
— O birader., ne de olsa javelisA 

edilmiş su., tertemiz., tifo korkusu 
yok.. 

Bu 3rakmlarda evlerde cacık yapıl
ma sahnesi pelcömür oluyor... Mi
desine düşkün, hele cacığa meftun 
bazı kimseler hem tifodan korkuyor
lar, hem de cacıktan vazgeçemiyor
lar. Halbuki salatalıklar: 

— Hele beni yemeğe kalkm.. ka-
nşmam tifo hazırdır., gibi insana ba
kıyor... 

Bunun için bu gibi evlerde cacık 
yapılmadan evvel fokur fokur su 
kaymyor.. hiyarcık evvelâ bu fokur-
dıyan su3ra batınhp çıkarılıyor. On
dan sonra cacık yapılmak üzere doğ-

Birbirlerine rashyan ahbaplar so
kaklarda: 

—. Merbaha!.. dan sonra hemea 
soruyorlar: 

.— Aşılandın mı? 
— İkincisini bugün oldum.. 
— Ben birincisini oldum.. 
«Aşılandm mı?» sözü «hava sıcak», 

«amma sıkmtıU hava ha» gibi bey
lik ayak üstü lâflanndan oldu. 

Hattâ bazı semtlerde aşı olmağa 
gitmek âdeta bir eğlence halini al
mış... Hele kenar mahallelerde., sa
bahleyin komşular grup grup olu
yorlar., çat çat kapı: 

— Bayan Emine huuuu... Ayol 
haydi aşılanmağa, belediyeye gide
lim. 

— A kız mektebe mi başlıyacağız. 
Benim bildiğim mektebe başlanırken 
aşı olunur.. 

— Sen hele olma da gör. 
«Hap yutanlar »da ayn bir fasıl... 
Hele bu yakmlarda eczanelerde hap 

bulunmaması yüzünden pek sıkıntı 
çekenler var. Eczanede uzun müd
det bekledikten sonra bakıyorsımıu 
komşunuz kanter içinde elinde iki 
küçücük kutu muzaffer bir tavırla 
geliyor:' 

—̂  Buldum., buldum., hap buldum. 
Fakat bütün bunlann içinde en 

dikkate değenler hastalanmamağa 
son derece karar verenler., hele bun
lar içinde titiz olanları görmeli... 
Artık 30 - 40 defa elini yıkayanlar mi 
istersiniz? Ellerini lıiç bir yere sür-
miyenler mi ararsınız?... 

Bir ahbap tanırım. Bir günde say
mış tamam 50 kere elini yıkamış.., 
Maiı'̂ TTi yo. el yıkamak bu hastahğa 
tutulmamak için mühim şey. Mikrop 
elden ele geçtiği için buna son dere
ce dikkat etmek lâzım... 

Fakat tifo vakaları esnasında et
rafıma bakıyorum da şu pisboğazlı
ğın ne müthiş bir iptilâ olduğunu 
gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Bir 
çok boğazına düşkün kimseler artıkr 

— Aşılandım., bana tifo yaklaşa-
maz. 

— Hap yuttum., artık bana mik
rop vız gelir., diye önüne gelen ye
mişleri gövdeye indiriyorlar, çatır 

çatır salatalıklan yiyorlar... 
Evlerde Küthiş bir korku., bay»-

I nın biraz midesi bulansa: 

Tfio aşısı olan bir küçük 

— Eyvahlar olsım yakalandım., di
ye kendisini yatağa atıyor. 

Baym biraz ateşi olsa hemen: 
— Oldu mu bana olanlar... Bir ti

fom eksikti, o da tamamlandı., diyor. 
Lâkin şu güzellik denilen şey IM 

büyük bir kuvvetmiş biliyor musu
nuz? Biz erkekler tifodan niçin Is-Ot* 
kanz? Evvelâ ölmemek için., sonra 
40 - 50 gün yatarsak işimizden gü
cümüzden oluruz dijre.. ve nihayet 
hastalığın verdiği iztıraplan düşünü
rüz değil mi? 

Halbuki kadınlar tifodan nasü 
korkuyorlar?. Bfizünkjinden tamsıila 
başka bir şekilde... Bir genç bayana 
rasgeldim: 

— Aman, dedi. tifodan öyle kor-
ku3rorum, öyle korkuyorum ki. . 

Hak verdim: 
— Ya., berbat hastahk... 
— Ne diyorsunuz?. Saçlar diScü-

lürmüş. yüz moranrmış., insan öy
le çirkinleşirmiş, öyle çirkinleşirmlş 
ki.. 

— Çirkinliği bir tarafa bu-akımz... 
Ya hastalığın iztırabı... 

Genç bayan: 
— Siz asıl hastalığın iztırabmı bir 

tarafa bırakımz, jra onun verdiği çir
kinlik... 

Limon almak lâzım geldi. Manarj 
;— Tanesi beş kuruşa., dedi., sor

dum: 
—I Neden bu kadar pahah... 
— Ehh.. hastalık var., limon çoK 

sarf ediliyor.. 
Amma garip ticari bir fikir ha.. 

H.F. 

İnebolu Ziraat bankası 
direktörlüğü 

inebolu (Akşam) — Ziraat ban
kası direktörü B. Hürrem Şenavçen^ 
Çanakkale şubesine, yerine de Sam
sun şubesi kontrolü Server YurdseM 
yer atanmıştır. 

Bir korucu bir \m idÖvdlKıı 
kîz öldü 

Balıkesir 3 — Buranm köylerindea 
birinde 12 yaşmda Fatma isminde bin 
kızcağız komşusımun tarlasmdan ar* 
mud koparırken köy korucusu tarafm* 
dan görülmüştür. 

Korucu Fatmayı yakalıyarak fena 
halde dövmüştür. Fatma o günü öl-i 
müştür. 

Sofyada komünist tahrikâÖ 
yapan 10 kişi hapse mahkûnı 

oldu 
Belgrad (Akşam) ^ Bura mahke

mesi, ekserisi üniversite talebesi olaS 
10 kişiyi, komünistlik tahrlkâtmdan 
ddayı muhtelit Hs^ cenlınnı mah
kûm etmiştir. En büyük hapis cezaa 
g jBenedİr. 
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PAZARTESİ KONUŞMALARI t 

İKİ HATIRA 
Japonya denilince hafızamda iki ha

tıra canlanır. İkisi de acı ve acıklı. 
Bunlardan biri büyük babama' aiddir. 
Büyük babam bahriye kasrmakamı Ali 
beyin mezarı Japon sulanndadır. He
nüz kırk bir, kırk iki yaşlarında iken 
bu uzak ülkeyi çevreliyen denizlerin 
derinliklerinde aziz vücudu çürüyerek 
yok olan merhumu ben çocukken an
ne annemden dinleyip öğrenmiştim. 
Henüz otuz yaşında dul kalan ve ko-
casmm 30 günlük birer çocuk olarak 
bırarktığı ikizlerle henüz dokuz, on ya-
şmdaki bir yavrucuğu büyütmeğe bü
tün hayatmı veren bu sevimli, içli ve 
zeki kadın; bana' onun mesleğinde na-
sü çalıştığını, Ertuğrul gemisine na-
sü büyük bir takdir eseri olarak süva
ri verildiğini, annemi ve küçük kar
deşlerini ne derin bir muhabbetle sev
diğini gözleri uzak ufuklairda onun 
hayalini arar gibi dalar ve anlatırdı. 
Kış geceleri Aksarayda yanan evimiz

de, o zaman orta yaşlı, eski terbiyeyi 
ana baba yadigân olarak en küçük 

' noktalarma kadar muhafaza eden an
ne annem, kocasmm menkıbelerini 
anlatırken bazan coşardı. O zaman 
kalkar, sandığnm dibinde saklı ve 
mukaddes emanetler gibi İç içe birkaç 
bohçaya sanlı, rengi zalnanla sarar
mış bir mektup tornan getirirdi Bu 
mektuplar, büyük babamm yoldan ve 
Japonyadan gönderdiği hasretna^je-
lerdi. Bunları birer birer okurdum. 
O, içindekileri ezber bilirdi. Benim 
tesadüfen atladığım bir kelime vfya 
bir tabir olursa', kaçırmaz, tashih veya 
ilâve ederdi. 

Ben Japonyayı küçük hayalimle ilk 
defa bu mektuplardan öğrendim. Na
rin ve oyuncak gibi süslü evleri, minik 
minik cüsselerile bu evleri ve sokakları 
dolduran çevik, çalışkan insanları o 
mektupları okuyarak tamdım. BüytJc 
babam Japonlarda en çok milleti idare 
edenlerdeki feragat, dikkat, çaUşkan-
hk ve ciddîliği içi yana yana takdir 
ediyordu. Bu iç yanmasının sebebi, 
mektuplarında bazan açığa vurduğu 
gibi, bizim o devir büyüklerinde, bil
hassa baştaki padişahta bu meziyet
lerden bir tekinin bile bulunmayışı 
idi. Ertuğrul gibi çürük ve Süveyş ka-
nalma gelinciye kadar iki defa kazam 
patlıyan bir küçük gemiye, liyakat, 
açık fikirUlik ve doğru özlülüklerin-
den dolayı memur edilmiş olan bu 
mümtaz zabitler ve askerlerden biri 
olarak büyük babam da; sağ salim dö-
nemiyeceklerini biliyordu ve sırf alı
nan emri yerine getirmek için fedaî 
gönderUdiğinin farkmda idi. Bunu ya
pan padişahı ve onun sırmalı, nişanlı 
kölelerini çok yakmdan tanıyordu. Ja
ponyayı terakki yolunda yürütmek 
için başa geçenlerin milletine muhab-
betlerile bizim şahsî saltanat ve isti-
rahatlerinin bakasmdan başka bir 
şey düşünmiyen adamlarımızı ancak 
yüreği sızhyatak mukayese edebili
yordu. 

Boğulma faciasından kurtulup. ÎS_-
tanbula gelen bir küçük zabit anlat
mıştı: Gemi iki parça olmuş, gecenin 
korkunç ve fırtınalı karanhğı içinde 
kaim ve iri sesini son defa işittiği sü
vari Ali beyin denize atladığmı görmüş 
ve ondan sonra ne olduğımu bilmiyor. 
Esasen bunda bilinmiyecek ne var? 
Altı yüze yakın zabit ve askerle bera
ber kaymakam Ali bey de memleket
lerine dönememişler ve yurddaşları, 
yakınları için yok olmuşlardı. 

Bir hafta önce, Tokyo sefirimizin de 
hazır bulunduğu törenle Japonlar, 
bu şehid Türk misafirlerinin hatırala
rını taziz için bir âbide kurdular ve bu 
kahraman insanların aziz ruhlarına 
hürmetlerini sundular. Tanrı onlara 
rahmet, onlar gibi memleket evlâdla-
rını göz göre göre ve kasd ile ölüme 
yollıyan padişaha ve kölelerine lanet 
etsin. Bugün için bize düşen, Japon 
kadirşinaslığına şükran hislerimizi 
yollamaktır. 

İşte birinci hatırain bu. Böyle yü
rekler sızlatan, insanı ağlatan bir ha
tıra. İkincisi bundan daha acı, daha 
firaklı: 1328 yılı, Türkler için en ze
hirli bir tarihtir. Balkan harbi, yakm 
tarihimizin en büyük felâketidir. Or
du bozulmuş, millet, siyasî fırkalar yü
zünden parçalanmış, koskoca Rumeli 
vatan gövdesinden feryad ve figanlar
la koparılmış, işgal edilen yerlerdeki 
yurddaşlarımız bitip tükenmiyen ka
fileler halinde muhacir olup yola ko
yulmuş, millet şaşkm, devlet şaşkm 
bir halde idi. O zaman memleket mü
nevverleri, başından bıma benzer fe
lâketler geçmiş, fakat sonradan ken
dini toparlamış milletleri numune ola
rak gösteriyor ve millete bu yoldan bir 
teselli vermek için yazılar yazıyor
lardı. 

Ben, bu badireli devirde de çocuk
luktan henüz çıkmış sayılamıyacak bir 
yaşta idim. Anne annemin boğuluş fa
ciasını anlattığı büyük babamın müt
hiş akıbetinden bu felâket bana daha 
acı, daha yıkıcı gelmişti. Bu aralarda 
Japonya hakkmda yazılmış bir kitap 
elime geçti. Bütün bir gece uyuma:dan 
okuduğum bu küçük kitapta iradesi
ni kaybetmemiş, kendini felâket kar
şısında salıvermemiş bir mUletin, en 
kötü anları bile atlıyarak refaha, sa
adete ve bütün bunlan doğuran millî 
vicdan ve birliğe kavuşacaklarım öğ
renmiştim. Milliyetçiliğimin tohumla-
rmı Balkan harbi yüreğime atmıştır. 
Milliyetçi ve şuurlu Japonyamn kül
tür, teknik sahalarında: ve hayatın 
her safhasında medeniyetin en jrük-
sek eserlerini verir hale gelebildikle
rini, yabancı mUletlerin bin bir türlü 
nüfuz ve tazyikleri altmdan kurtula
rak buna muvaffak olduklarını gör
mek, küçük ruhumdaki bitkinliği si
lip götürmüştü. O zaman kendi tari
himizden misaller veren büyüklerim 
olsaydı, şüphesiz ki beni tekrar ümide 
ve istikbale emniyete bu misaller gö-

Mahkeme salonlarında 

«Günahım boyumu geçmiştir, artıK 
yeniden günaiıa giremem » 

Böyle diyen şahit, yalancı 
şahitlikten tevkif edildi 

Civani ve Manol adlarında iki deli-
kanü ile Eftipi adında bir kadın, Ro
za adında diğer bir kadına hakaret 
etmek ve evinin camlarım kırmak 
suçlarından maznunen asliye birinci 
ceza mahkemesinde muhakeme edi
liyorlar. Davacı Roza iddiasında ısrar 
ediyor, üç suçlu ise katiyen inkâr 
ederek: 

— Yalandır. Biz bu kadının aley
hine bir dava açmıştık. Şimdi bizden 
intikam almak için iftira ediyor. 

Diyorlar. Mahkeme, şahitlerin din
lenmesine karar verdi. Mübaşir ses
lendi: 

— Şahit Frosooooo... 
Başını incecik, siyah bir tülbentle 

sim sıkı sarmış, sırtmda kan kırmızı 
bir entari, ayklannda ökçeleri çarpıl
mış beyaz iskarpinler, sağ elinde bir 
mendil, sol elinde torba gibi bir çan
ta ile zayıf bir kadın mahkemeye gir
di. İki tarafı eski yara izlerile büzül
müş boynunu uzatarak etrafına ba
kındı ve mübaşirin işaretile şahit ye
rine geçti. Hüviyeti J tesbit edilerek 
yemin ettirildikten sonra reis sordu: 

— Bak, Manol, Cicani ve Eftipi bir 
olarak davacı Rozanın evine gitmiş
ler, hakaret etmişler ve camlarmı kır
mışlar. Sen de bu kavgayı görmüşsün. 
Ne biliyorsan anlat... 

Froso elindeki mendilile yüzünü si
lerek davacı ile suçluları gözden ge
çirdi yutkımarak cevab verdi: 

—I Hayır bay Hâkim. Elen günaha 
giremem.. 
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türecekti. Halbuki bizim milliyetçili
ğimiz daha bu devrede benim gibi he
nüz çocuk denecek bir çağda: idi. 

Son günlerde okuduğum bir Mtap, 
general Pertevin (Japonlann asîl kuv
veti) adlı kitabı da bu ikinci hatıramı 
canlandırdı. Ferdlerinde fedakârlık, 
çalışka'nlık, büyük kütleye bağlılık, 
büyüklere saygı ve küçüklere sevgi 
duygulan canlı kaldıkça bir millet el
bette yaşar. Atatürk Türkiyesine Bal
kan faciasından gelmedik mi? Türk 
milletini hezimetlerden muvaffaki
yetlere, ölümden hayata, badbahtlık-
tan bahtiyarhğa getirenlere minneti
mizi ödemek için bir tek yol var
dır: Onlar gibi fedakâr, onlar gibi ça-
hşkan, onlair gibi doğru ve yapıcı ol
mak... Artık bugünkü nesil, bizim gibi 
yalnız başka yerlerden numune ara
mağa muhtaç değildir. Onlann baba
ları olan bugünün yetişkin Türk ne-
süleri, kendilerine her türlü kudret 
kaynağı olabilecek bir şehamet des
tanı ve bir fedakârlık örneği yarat
mışlardır. Hasan - Âli YÜCEL 

—I Kızım, sana günah sormuyo
rum. Bu vaka nasıl oldu ise onu aiV' 
lat... i 

— Vaka olmadı bay Reis. Bu suçlu
lar Rozaya hiç bir şey yapmadılar* 
Roza yalancıdır. Onım evini taşüyan, 
hakaret eden kendi beraber yaşadığı 
adamdır. 

— Suçlulann küfür ettiklerini, cam-
lannı kırdıklanm görmedin mi? 

Froso, gene davacı ile suçlulan süz
dükten sonra: 

— Hayır, dedi. Hepsini gördüm 
amma, bunlan yapmadılar. Ben gü
naha giremem. 

Şahitin zabıtada verdiği İfade okun
du. Bu ifadesinde vakayı aynen an
latarak suçlulann Rozayı tahkir et
tiklerini ve camlarım kırdıklarım 
kendi gözlerile gördüğünü söylemişti. 
Reis tekrar sordu: 

— Froso, bak, sen evvelce verdiğin 
İfadede olan şeyleri atlatmışsın. Şim
di de görmedim diyorsun. Doğru söy
lesene... 

Froso çarpık ökçeli iskarpinlerinin 
üstünde bir adım daha atarak mendil 
tutan elini kaldırdı: 

— Yalandır bay Hâkim. Ben hiç bir 
yerde böyle şeyler söylemedim. On
lar da yalan söylüyorlar. Ben günaha 
giremem... 

Frosonun sulh ceza mahkemesin-
deki ifadesi de okundu. Orada da su
çu aynen anlatmıştı. Reis: 

— Bak, dedi, sulh ceza mahkeme
sinde de vakayı anlatmışsın. Hâkim 
de yalan yazmadı ya!.. 

— O Hâkim ne yazarsa yazsın bay 
Reis. Ben orasını bilmem. Benim şim
diye kadar işlediğim günahlar boyu
mu aşmıştır. Artık yeniden günaha 
giremem. İşte söylüyorum. Suçlular 
hiç bir şey yapmadılar... 

Reisin müteaddid suallerine karşı 
Froso sözünden dönmedi. Davamn 
diğer şahiti bayan Anista dinlendi. 
Anista ifadesinde suçlulann Rozaya 
hakaret ettiklerini ve camlarmı kır
dıklarını anlattığı gibi şahit Froso
nun da vaka esnasmda o evde bultm-
duğunu ve herşeyi gördüğünü söyle
di. Frosonvm eski ifadesini değiştiri-
rek suçlular lehine yalancı şahitlik 
ettiği anlaşılıyordu. 

İddia makamı, Frosonun yalancı 
şahitlik ettiği sabit olduğundan ken
disinin tevkif edilmesini ve bu suçun
dan dola}^ hakkında kanunî takibat
ta bulunmak üzere evrak suretlerinin 
müddeiumumîliğe verilmesini istedi. 
O sırada müddeiumuminin iddiana
mesinden hiç bir şey anlamıyan Fro-

KAOm KÖSESt 

Gece 

Kırmızı muareden gece elbisesi. Bol 
ve uzun etek üzerine ayni kumaştan 
ceketi vardır. 
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so gülümsiyerek suçlulara bakıyor, 
kaşlanm çatarak davacıyı süzüyor
du. Reis vaziyeti kendisine anlattı: 

— Froso, bak senin yalancı şahitli
ğin sabit oluyor. Müddeiumumi seni 
tevkif tememizi istiyor. Hâlâ doğru 
söylememekte ısrar edersen sonra 
tevkif edilirsin. Gördüklerini doğru 
söylesene.. 

Froso bu ihtarı da benimsemedi ve; 
— Ne isterlerse istesinler bay Reis. 

Ben günaha giremem, dedim ya.. 
Diye sözünde ısrar etti. Mahkeme 

kısa bir müzakereden sonra mübaşir 
vasıtasile bir polis çağırttı. Froso tek
rar mahkemeye getirüdi ve Reis: 

—̂  Froso, dedi. Senin bu davada 
yalancı şahitlik ettiğin sabit oldu. 
Mahkeme senin tevkifine karar verdi. 
Şimdi Tevkifhaneye gidecelssin. Yar 
lancı şahitliğinden dolayı hakkmda 
aynca kanunî takibat yapılacak. An
ladın mı?.. 

Froso da amma inadcı imiş ha.. 
Mahkemenin kararını da dinledikten 
sonra gene gülümsiyerek suçlulara 
doğru baktı ve: 

—. Bay Hâkim, beni nereye gönde
rirseniz gönderiniz. Gittiğim yerde de. 
bu ifadeyi vereceğim. Ben günaha gi
remem.. 

Froso, hakkında kesilen tevkif mü-
zekkeresüe birlikte polise teslim edü-
di. Fakat o hâlâ aldırış etmiyordu. 
Mendilini itina ile çantasına yerleş
tirdi, başörtüsünü yokladı, kırmızı 
entarisinin buruşuklanm düzelte dü-
zelte polisle mahkemeden çıktı. Kori
dorda giderken hâlâ söyleniyordu: 

— Nereye isterlerse göndersinler. 
Şimdi gittiğim yerde de bu ifadeyi 
vereceğim. Zorla güna giremem ya... 

EtaJ Mahmud Karaknrd 

SON GECE! 
'— Faruk bey tekrar ediyorum; sia 

seven bir kadmın ne demek olduğımu 
bUmiyorsımuz hâlâ!.. Ah; mümkün 
olsaydı da, içimi açıp bir görseydiniz 
limdil.. Tek bir kelime ile sadece acır 
ye ağlardınız bana!.. 

Faruk, kızı koUarınm arasında sı
kıyor... Dudaklarım onun ıslak, esmer 
yanaklannm üzerinde gezdiriyor... 

— İnan bana Mariya; ben de senin 
kadar bedbahtım, ben de senin kadar 
muztarlbim simdi!.. 

— Demek karar verdiniz; beni bı
rakıp gidiyorsunuz öyle mi?... 

— Cevap versenize!... 
^~» ••••••••••• • ••••t 

— Bu son gecemiz mi?... Hattâ son 
saatlerimiz, son dakikalanmız değil 
mi?... 

— Niçin cevap vermiyorsunuz?... 
Niçin susuyorsunuz, söylesenize^... ,^. 

- Hakkınız var, ne söyllyeceb!-
niz, ne söyliyebilirsiniz ki!... 

Kız, birdenbire Faruğun boynuna 

Tefrika No. 87 

atıhyor... Sarılıyor ona!... 
— Gitmeyin, gitmeyin Faruk 

bey!... Beni yalnız bırakmaym!.. Be
ni bir köşeye fırlatıp atmaym!... 
Vallahi yaşıyamam, tahammül ede
mem bu ayrılığa!... 

—' Sus Mariya; yalvarınm sus!... 
— Oh Faruk bey; sizden ebediyen 

aynlmak değil, bir saat bile uzaklaş
mağa tahammülüm yok... Tasavvur 
edin bir kere; gözlerimin önünden 
bir an gitmiyorsunuz!... Nasıl sizi 
ebediyen hatıramdan silebilirimi... 
Nereye baksam sizi görüyorum... Ne
yi düşünsem siz çıkıyorsunuz... Ki
minle konuşsam siz yaşıyorsunuz!... 
Her yerde, her şeyde, her «aman 
siz, yalnız siz!... Yammda sizi bir 
bir dakika görmediğim gün, bütün 
bir tabiat, bütün bir âlem, bana bir 
mezar sessizliği ve karanlığı içinde 
kahyor... Siz yokken, annesini kay-
ucimiş bir kıîçûk pcuE glbî mah
zun ve mükedder oluyorum!... ne 
müzik, ne şiir, ne çiçek, ne tabiat, hiç, 
hiçbir şey beni avutmuyor!.. Faruk bey 
tekrar ediyorum; sîz seven bir kadnm 

ne olduğunu bilmiyorsunuz!... Seven 
kadm için, sevilen erkek, beşerî bir 
varlık değildir ki unutulabUsin Fa
ruk bey!... Biz sevdiğimizi bir insan 
gibi değil, insanlığın üstünde ilâhî 
bir kudret, tabiatin fevkinde bir mev
cudiyet telâkki eder ve öyle severiz..* 
Yapmayın Faruk bey; bir parçacık 
olsun bana acıym!.. Artk sizsiz ya
şıyamam !... Beni bırakmaym!... 

—\Mariya; yalvannm sus!,.. 
— Düşünün bir kere; sizin için 

neler yapmadım!... Ah Faruk bey, 
kadm bir defa gönül vermesin yok
sa!... Onun öniinde yıkılmıyacak 
mania yoktur... Şerefimi, namusu
mu, haysiyetimi, nihayet vatanımı ve 
kardeşimi kaybettim sizin için!.... 
Halkın nazannda; ruhsuz, vicdansız, 
bir sokak kadınından başka bir şey 
değilim ben şimdi!... Söyleyin; na
sıl İçiniz sızlamadan beni bırakıp gi
deceksiniz buradan!... 

— Mariya; kâfi artık yeter!... 
— Hayır, yetmez Faruk bey!... Be

ni halledilmiş bir mevzu telâkki ede
mezsiniz!... Bunun bir çaresini bu
lacaksınız, buna mecbursunuz!.,. 

Zabit yalnız dinliyor, cevap vermi
yor.. Başı, omuzlanmn araşma yı
kılmıştır. Esmer yüzünün üzerinde 
san blrrenkl... 

— Söylesenize!... Konuşsanızal... 

I— Cevab vermiyecek misiniz?... 

— Peki!.,. 
Kız, bir an susuyor... Gözlerini, 

penecerelere doğru çevirerek, katşı sırt
lan seyrediyor... Masmavi bir gök,, 
ve bu masmavi göğün altmda bir çiz
gi gibi uzayan dumanh, yeşil sıra 
dağlar!,.. 

Tekrar zabite dönüyor... 
— Ne vakit gidiyorsunuz Faruk 

bey? 
— Sabah saat üçte!.,. 
— Kömse kalmıyacak mı şehirde?,,* 
— Hayır!... 
1—I Nereye gidiyorsunuz?... 
— Daha belli değU!.,, Macaristana 

doğru çekileceğiz!,.. 
— Demek bu bir daha dönmemelî 

Üzere tam bir gidiş öyle mi?... 
— Evet!... 
Kız, mendilini gözlerine götürereK, 

kirpiklerinin altmda parhyan yaşla» 
n siliyor... 

— Pek âlâ!.,.. 
Sonra dudakları kendi kendine kı

mıldıyor... İnce, titrek, acı bir ses.., 
— Demek bu gece, son gecemiz!.,. 
Gözleri yeniden ıslamyor,., 
— Faruk bey; yalmz şunu iyi bilin 

ki bu son gece, bir aşkın son gecesi 
d«ğUdir. Bu; belki bir ömrün, bir is
tikbalin, yıkılan bir yarlığın son ge
cesi olacaktır^,.. 

Gene büyük bir metanetle başım 
kaldırıyor... Parmaklarını gözlerine 
götürerek, kirpiklerini ıslatan yaş
lan yeniden siliyor... Kırmızı küçük 
dudaklannda yalancı bir gülüş ya
ratmağa çalışıyor... Yavaş yavaş el
lerini uzatarak, Faruğu bileklerinden 
tutuyor... 

— Bakın, artık susuyorum!... Ağ-
lamıyacağım, haykırmıyacağım!.., 
Ben de şimdi her seven kadın gibi, 
büyük bir tevekkülle boynumu bü
kerek, gelecek iztıraplara göğüs ger
meğe hazırlanacağım!... Anlıyorum 
her şey bitti... Uzun bir rüya gör
müştüm, uyanıyorum şimdi!... Artık 
korkamaym!.. Ne beni alıp götürün, 
ne de burada kaim diyeceğim size!.. 
İkisine de imkân olmadığmı biliyo
rum. Yalnız şimdi sizden tek bir şey 
Istiyeceğim!.. Bunu benden esirgeme
yeceğinizi ümid ederim!.. 

Kız, İçi pırıl pınl yanan iri, yeşil 
gözlerini, zabitin gözlerine dikiyor..* 

— İstediğim şu sizden; bu son ge
cemizi başbaşa geçirelim!... O ka^ 
dar... 

Zabit, heyecanla kızm yüzüne! 
bakıyor... Almnda iztırap dolu de
rin, kanşık çizgiler... 

— Peki Mariya; beş dakika müsaa< 
de et, gidip geleyim!... 

(Arkası var) 

/T^ 
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Asrî Don Juan 
John Barrymore ihtiyarladı, fakat 

aşk maceraları hâlâ bitmedi 
Bir kaç gün evvel Amerikadan ge-' 

len telgraflar meşhur sinema artisti 
John Barrymor'ım bir ay evvel 
aynldığı kansüe banştığını ve bo
şanma davasmı geri aldığını büdiri-
yordu. 

Bu münasebetle herkesin gözü tek
rar John ile Barrymore ailesi üze
rine teveccüh etmiştir. 

John Barrymmore beyaz perdenin 
Don Juanı diye tanınmıştır. Bu hu
sustaki şöhretine Rudolf Valântino bi
le erişememiştir. Çünkü Valântino 
ateşli, samimî bir âşık olduğu halde 
John bir daldan diğerine konan ha
vaî bir âşıktır. Yaşı elliyi geçtiği hal
de aşk maceralan neticelenmemiştir. 

Barrymonm bu hali biraz da 
doğuşu ve geçirdiği vakalar neticesi
dir. Bunu anlatmak için biraz ha
yatını izah etmek lâzımdır. 

1875 senesinde Nevyork sahnesm-
de Maurice Barr3mıore adında bir 
aktör parlamıştı. Herkes bu aktör 
seyretmeğe koşuyordu. Maurice bu 
muvaffakiyetinden sonra zamanın 
Greta Garbosu sayılan Georgia Drew 
ile evlenmiş, çok geçmeden, birbiri 
arkası sıra, çocuğu ohnuştur: 
John Liunnel, Ethel. '' 

Bu isimleri bütün sinema seyirci
leri tanırlar. Çünkü üçü de sinema 
aktörüdür, üçü de muvaffakiyet ka
zanmıştır. Ethelin 18 yaşındaki kızı 
yakında Nevyorkun en büyük tiyat
rolarından birinde İlk rolünü yapa
caktır. Bu suretle Barrymore aile
sinin üçüncü nesli de sahneye çıka
caktır. 

Bu üç neslin sıra İle birinci sımf' 
aktörlüğe yükselmesi, yükseldikten 
sonra da birinci sınıf aktörler arasm-
da temayüz etmesi bu aileye Broad-
veyin kral ailesi lâkabını kazandır
mıştır. 

Bundan bir kaç sene evvel Ras-
potm filimi çevrilirken rejisör Rişar 
Belevlaski: 

— Bir daha Barrymorlara reji
sörlük etmektense bu mesleği terke 
razıyım., demişti. Bu sözlerinde hak
sız değildi. Çünkü Rasputin füimini 
üç kardeş, John, Lionnel ve Ethel 
oynuyorlardı. Bunlardan birine me
ram anlatmak imkânsızken üçüne 
meram anlatmamn güçlüğü takdir 
edilir. Broadvey kraliçe ve krallan 
herkesin önlerinde diz çökmesini is-
terler. 

Johnda, Barrymoe ailesinin ka
rakter vasıflan bütün keskinlikleri 
ile kendisini gösterir: Zekâ, hassa-
•iyet, maymun iştahlılık... 

John otuz senedenberi tiyatroda 
oynadığı rolleri hayatta tatbik et-

Barrymore'un resmi 

mektedir. Onun aşklarını saymakla 
bitiremezsiniz. Onım maceralarım 
anlatmağa kalksamz çeneniz yoru
lur, kaleminiz yazmaz olur ve niha
yet te gene bir kaçım kaçırmış olur
sunuz. Ona Ameıikada: 

— T̂he greatist lover of the coorldl 
^dünyanın en büyük aşıla) derler. 

O bu ismi hak etmiştir. Bu Don 
Juan zamanın bütün meşhur kadm-
lan ile alâka peyda etmiştir. Holll-
yut güzellerinin galerisinde onu bir 
zamanlar sevmemiş olan kadına az 
tesadüf edersiniz. 

1927 senesinde John Barrymore 
üçüncü defa evleniyordu. Don Juan 
İsmindeki Aliminde Dolores Costello 
isminde genç bir yüdızm karşısındsB 
oynuyordu. Filmi teşhir edüdlkten 
sonra stüdyoya binlerce seyirciden 
mektuplar geldi. Hepsinde ayni fikir 
tekrar ediliyordu. 

«John Te Dolores» ideal bir çif 
teşkü ediyorlar. John meseleyi uzat
mağa lüzum görmeden Dolores Ue 
evlenirdi. Fakat bu «ideal çiftin» 
saadeti uzun sürmedi. İM çocukları 
olduğu halde ayrıldılar. 

"Ittihad ve Terakki,, nin son devirlerinde 
Suikasdlar ve entrikalar 

Tefrika No. 141 Yazan: Mustafa Rag-j'o Es-atlı J 

Talât paşa, Almanyadan çok bedbin 
dönmüştü, istifa edeceğini söylüyordu 

j \ . Barrymore ve gv^ra sene ayrddığı üçüncü kansı Dolores Costello 

Dolores Cöstellodan ayrılışı bu 
dünyamn en bü3rük âşıkı hakkmda 
bir çok dedikodulara sebebiyet verdi, 
Herkes onu hafifmeşreplikle İtham 
etti. 

— Evet Jhon yüksek bir aktördür. 
Fakat maatteessüf bir züppedir, de
niyordu. 

John Barrymore bu ithamlara 
şöyle cevap veriyor: 

— Ben ruhumu sanatıma vermiş 
bir adamım. Bir aktör muhtelif rol
lerde değişir. Ben de rollerde değiş
tiğim gibi hayatta da değişmek mec
buriyetindeyim. Mahdut bir hayat 
yaşıyamam. 

Hayatım rolüne uydurmak hususun
da o kadar ileri gidiyor ki artık bu
gün elli beş yaşlannda olan John 
Ban^more İhtiyarlamağa başlamış
tır. Saçlan kırlaşmış, gözlerinin par-
lakhğı gitmiştir. Dünyamn en büyük 
âşıkı artık sevemiyecek zannediliyor. 
Halbuki ihtiyar kurt bir macera da
ha geçiriyor: 

Claire Jacob isminde bir genç kız 
bir mektup gönderiyor. Aktörün bir 
fatografisini istiyor. Çok geçmeden 
İstediğini alıyor. 

Fakat fotografiyi gönderen aktö
rün kâtibidir. Genç kız bir mektup 
daha yazıyor. «Barrymonm» ceva
bım istiyor. Bir daha yazıyor. Gene 
cevap yok. Hollivuta gidiyor. 

Gazetecilere Johnla nişanlandığım 
söylüyor, John bu haberin ash olma
dığım bildiriyor ve kızın elinden kur
tulmak için seyahate çıkıyor. Fakat 
nereye gitse genç kız karşısına çıkı
yor. İhtiyar kurdun genç ve güzel 
bir kız tarafmdan böyle kovalanmak 
pek te hoşuna gitmiyor değil. Bir se
ne sonra gazeteler genç kızla ihtiyar 
Don Juamn evlendiklerini bildiriyor-
lax. Herkes artık John iyi bir aile 
reisi olacaktır, diye düşünürken bir 
haber daha çıkıyor. Yeni evliler ay
rılmak için mahkemeye müracaat et
mişlerdir. 

Hollivutun meşhur barlanndan 
olan Trocadero'da Clair kocasımn 
kafasına bir bardak fırlatıyor) çıkıp 
eve gidiyor. Artık ondan sonra da bir 
daha John eve gitmiyor. 

İhtiyar Don Juan gene serbes ka
lıyor. Fakat bu ayrılık uzun sür
müyor. Yukarıda söylediğimiz gibi 
kan koca tekrar barışıyorlar. 

Bu vaziyet karşısında İttihadcı-
lan devirecek kuvvet ve cesareti 
kendinde bulmıyan padişahın, teklif 
edeceği her şekli kabul edeceği şüp
hesizdi. 

İşte Talât paşa, bu karar ve düşün
celerle Berlinden ajrnldı. Saidrazam, 
bu yeni projelerini tatbik etmek için 
bir an evvel İstanbula ayak basmağı 
düşünüyordu. 

Artık felâket, süratle 
çöküyordu.. 

Talât paşa, yolda geçerken bilhas
sa! Avusturyalılarla Macarların büs
bütün fena bir vaziyete düştüklerini, 
yirmi gün evvel geçerken gördüğü va
ziyetin büyük bir süratle değiştiğini 
ve bir kat daha fenalaştığını görmüş
tü. Hele Bvügarların hali pek ümidsiz-
di: Talât paşa Sofya istasyonundan 
geçerken tekrar Bulgat başvekili Ma-
linofla görüştü. M. Malinof, Talât pa
şadan Almanyanm ve Berlinin vazi
yeti hakknda izahat aldıktan sonra 
bir gün evvel Bulgaristanm İtilâf hü
kümetlerine mütateke teklif ettiğini 
ve aı-tık başka hiçbir çare kalmadığı-
m, general Franşe Despere kuvvetle
rinin bütün Bulgar Makedonyasnı ve 
hattâ Trakyayı bile istilâ etmek üze
re bulunduğunu, belki de bir iki güne 
kadar Berlin yolunım da kapanarak 
trenin işliyemiyeceğini söyledi. 

Talât paşa, Bulgar başvekilinden 
çok acı şeyler işitiyordu., artık felâket, 
önlemek imkânı olmıyan sürat ve ce-
berutile bütün müttefik memleketle
rin üzerine çöküyordu!.. Talât paşa, 
bu kara; haberlerin verdiği büyük ıztı-
raplar içinde Sofyadan ayrüarak İs
tanbula doğru geliyordu... 

27 eylül 334 (1918), cuma: 
Talât paşa, o gün Berlinden İstan

bula gelmişti. Ayni trende Mısır hıdivi 
prens Abbas Hilmi paşa da bulunu--
yordu. Sadrazam, Sirkeci istasyonuna 
geldiği zaman, kendisini karşıhyanla-
rm üzerinde pek fena ve bedbin bir te
sir yapacak derecede kederli, meyus 
bir halde idi. Yirmi dört gün evvel 
Berline giderken de hiç te neşeli de-
ğUdi, Fakat bugünkü hali ile o günkü 
taVu: ve hareketi arasnda mukayese 
yapmak bile imkânsızdı. Talât paşaya 
vaziyet etrafında bir kelime bile sor
mak, onu coşturup ağlatmak için kâ
fi sanılıyordu: «İttihad ve Terakki»nin 
bu komiteci lideri, o kadar müteessir 
ve gamlı idi!.. Maamafih Talât paşa, 
zoraki olarak yine sinirlerine hâkim 
olmağa çalışıyordu. 

Talât paşa, istasyondan doğruca 
evine gitti, burada vükelânm ileri ge-
lenlerile (Merkezi umumî) âzasmdan 
bir kısmmı kabul etti. Talât paŞa, ar
kadaşlarına yirmi dört günlük seya
hati etrafında gördüklerini, müttefik 
hükümetlerin ricalile yaptığ temas-
larm neticesini anlattıktan sonra 
artık hiçbir ümid kalmadığını, bilhas
sa Bulgarlarm İtilâf devletlerine mü
tareke teklif etmelerinin de vaziyette
ki vaJıameti isbata kâfi olduğımu 
söyledi. 

Talât paşa, arkadaşlarına 
istifa edeceğini söyledi 

Talât paşa, daha Berlinde iken isti
fa ederek -Enver ve Cemal paşalardan 
hariç olarak- yeni bir kabine teşkil et
mek arzusunda olduğundan şimdi bu 
kararım tatbik etmek fikrinde idi. Bu
nun için kendisinin Berlinden verdi
ği talimata göre Babıâlice Vilson pren
siplerine istinad edilerek sulh teşebbü
sünde bulunulması lâzım geldiği hal
de, bu talimata riayet edilmediğinden 
acı acı bahsetti ve artık kendisinin bu 
tehlikeli ahval karşısında daha fazla 
mukavemet etmeğe imkân görmediği
ni görerek o gün hemen padişaha isti-
fasmı vereceğini söyledi. 

Talât paşanın bu sözleri Enver paşa 
üzerinde büyük bir infial doğurdu. En
ver paşa, gayet sert bir tavır ve hare
ketle kendisinin (Alman karargâhı 
umumîsin) den aldığı haberler vaziye
tin daha henüz o kadar korkulacak bir 
halde olmadığını, Garp cephesindeki 
Ahnan siperlerine İtilâf ordularının 

yaptıkları taarruzun askerlik bakımın
dan ehemmiyeti olmakla beraber, şim
diye kadar Alman ordusunun bu ka
bilden olarak birçok tehlikeler geçirip 
atlattığını, binaenaleyh bu taarruzla
rın gene duracağından emin olduğu
nu, Bulgarların mütareke talebinin de 
askerî vaziyetten ziyade Fransızların 
propagandalarına kapılan panslavist-
lerin tesir ve israrile tamamile siyasî 
bir mahiyette olduğunu, Bulgarlar 
harp cephesinden ayrılsalar bile 4 sene 
binbir fedakârlıkla kan döken ordu-' 
nun henüz silâhım elinden bırakması 
doğru olmadığım, kabinenin istifası 
demek, mağlûbiyetin kabul edilmesi 
demek olacağım ve mevsimsiz olarak 
düşmanın istediğine boyun iğmek va
ziyetine düşmek olacağını söyledi. 

Harbiye Nazırı, kendisinin son daki
kaya kadar mukavemete azmettiğini 
ve bu azmi kadar vatanî ve mukaddes 
bir vazife tammadığım söyliyerek Ta
lât paşanın istifaya teşebbüs etmesinin 
bu kararını hiç bir şekilde değiştirmi-
yeceğini anlattı. 

Talât paşa istifa etse de 
Enver paşa çekilmiyecekti! 
Talât paşa. Harbiye Nazırının yal

nız hislerine ve şalısî telâkkilerine tâ
bi olarak söylediği bu sözlerden irkil-
miş bir vaziyette kaldı. Anlaşılıyordu 
ki, kendisinin padişaha vereceği isti
fa ile hemen yeni bir hükümet teşkil 
edilmesine imkân yoktu. Henüz ordu
nun bütün kuvvetlerini elinde bulun
duran Enver paşanın böyle bir deği
şikliği tanımıyacağı ve yerine tayin 
edilecek yeni Harbiye Nazırına maka-
mmı terketmeğe razı olmıyacağı anla
şılıyordu. Binaenaleyh Talât paşa, ge
rek memleket içinde, gerek hariçte çok 
fena dedikodulara sebebiyet verecek 
böyle bir vaziyetin ihdasım doğru gör
medi. Ve Enver paşaya sadece istifa et
mesinin zarurî olduğunu ve fikrinde İs
rar ettiğini söylemekle iktifa etti. 

Talât paşa, Enver paşanın bu söz
lerinden sonra vaziyetin biraz daha 
inkişaf etmesi için birkaç gün bekle
mek lâzım geldiği fikrinde idi. Bulgar 
ordusunun inhilâli ile garp cephesin
deki bozgunluk, bii'az daha vahim şek
le girdikten sonra Harbiye Nazırının da 
temerrüd ve İsrarını terkederek isti
faya yanaşacağım tahmin ediyordu. 
Maamafih sadrazam, Enver paşanın 
büsbütün bildiği gibi hareketine mâni 
olmak için bu düşüncesini Harbiye 
Nazırına açmak istemedi. Aksi takdir
de Enver paşa, sözünü Talât paşaya 
dinlettirdiğini görecek ve bundan büs» 
bütün cesaret alarak kimbilir daha ne 
gibi tehlikeli maceralara teşebbüs ede
cekti?. 

Talât paşa, istifa etmek hususunda
ki kararının ne kadar katî olduğunu 
göstermek için 27 ve 28 eylül günleri, 
yani yirmi dört saat müddetle hiç bir 
resmî kâğıda imza koymamış, Babıâ-
liye gitmemiş ve bu müddet içinde dü
şünceli, meyus bir halde bulunmuştu. 
Sadrazam, bu hareketile artık devletin 
başından çekilmek için istifaya hazır
landığını, ancak kendisini istihlâf ede
cek hükümetin riyasetine geçecek zat 
ile arkadaşlarım tasarlamakla meşgul 
olduğunu kendi arkadaşlarına söylü
yordu. 

Enver paşa, hâlâ sadaret 
vekâletini yapıyor? 

Talât paşanın bu iki günlük tered-
düd ve lâkayıdlığına rağmen, Enver pa 
şa hiç vaziyeti değiştirmiyor, tıpkı sad
razam Almanyada imiş gibi (Sadrazam 
vekili) sıfatile evrakı imza ediyor, sa
daret vazifesini ifa ediyordu! Talât pa
şa, hafta tatiline tesadüf eden cuma 

günü İstanbula ayak bastığı halde cu
martesi günkü tarihli birçok resmî ev
rak üzerinde Enver paşanm imzasına 
tesadüf edilmektedir. Sadrazamın Al
manyadan eli boş olarak dönmesi ve 
bütün ümidlerin kaybolduğu derhal 
halk arasmda duyulmuştu. Bilhassa 
Bulgarların doğrudan doğruya İtilâf 
devletlerine müracaat ederek müta
reke istemeleri, memleketteki bedbin 
havayı büsbütün arttırmıştı. 

(Arkası var) 
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Dünkü maçlarda Fener Beşiktaşı 
yenerek şampiyonluğu sigortaladı 

Güneşliler heran sakatlanmak bahasına 
Galatasaravla berabere kaldılar 

Fenerbahçe stadını on bin seyirci 
çerçeveliyor. Millî kümenin, şampi
yonu belli edecek son maçlan oyna
nacak, Galatasaraylılann bütün ü-
midi Fenerbahçenin Beşiktaşa ma;ğlûp 
olmasmda. Çünkü Fener Beşiktaşa 
yenilecek olursa, Galatasaraym kay
bettiği şampiyonluk ümidleri yeniden 
canlanacak. Fa3cat Fenerbahçede r 
göz yok. Galatasaray! yenen müda
faa kadrosunu, Galatasaraym son ü-
midlerini bir defa daha' öldürmek i-
çin Beşiktaşm karşısma aynen dizdL 

Hüsam - Yaşar, Lebib - M. Reşaa, 
Aytan, Fikret. 

Bu müdafaa Galatasaraym Haşim 
- Bülend sol cenahım felce uğratmış
tı. Beşiktaşm en tehlikeli tarafı da 
Şeref - Eşref sol cenahı idi. Binaen* 
aleyh Galatasaraym tehlikeli tarafını 
sıfıra indirmiş bir hattm, ayni şekilda 
tehlikeli Beşiktaş sol cenahmı da sı» 
fıra indirmesi - tecrübeye istinaden t 
mukadderdi. Netekim de öyle oldu* 
Fenerbahçe Beşiktaşm sol tarafım dA 
Galataisaraym sol tarafma benzetereî^ 
bir gol fark ile de olsa şampiyonluğu 
erişilmez ve yetişilmez bir şekilde İON 
min etti. 

Daha sekizinci dakikada ve rüzgâç 
altında oynarken bir firikikten Niyan 
zinin çok yerinde bir kafa vurmaalle 
Fenerbahçe hesabına yaptığı gol, Be
şiktaş kalesini fethetmekle kalmadı, 
tarafdarlarımn yüreklerini ve aynı 
zamanda aylardanberi muhasara edi
len şampiyonluk kalesini de zaptetti. 

Fenerbahçe hasım kalesine atlat
tığı ve kendi geçirdiği birkaç tehlike
den sonra maçı 1-0 kazandı. Bu teh
likeler haricinde oyun umumiyetle 
ortada oynandı. Maçın hikâyesi 
bundan fazlasına değmez. Fakat Fe-
nerbahçeye üç puan kazandıran bu 
bir s:fıra gelinceye kadar millî küme
nin hikâyesi uzundur: 

Fer.erbahçe daha ilk maçında Be
şiktaşa yenilerek iki puan kaybet
mişti. Sonra İzmirde bazı muvaffa-
kıyetsizliklere uğradı ve bu arada Ga-
latasfjray birkaç puanla ileri geçti. 
Galatasaraym bu avantajı, Galata
saraylılara büyük, hattâ tahakkuku 
katî sayılan ümidler vermişti. 

Fakat... Her şeyin bir fakati vardır. 
Dün de hiç ümid edilmediği halde 
Ankaıada Gençlerbirliğini 4 - O ye
nen Ankaragücü araya girdi ve Ga-
latasarayı mağlûp etti. O zamana ka
dar tasnif cetvelinde bir (—) ile ifa
de ed'len Galatasaraym mağlûbiyet 
hanesinde bir (1) belirdi. İşte Gala-
tasara3an şampiyonluk ümidlerinl 
Fenerbahçe lehine çeviren bu (1) ol
du. Ondan sonra sol taraflan felce 
uğratan muavin hattı şekille Fener
bahçenin evvelâ Galatasaraya, son
ra da Galatasaraylılann bütün ümid
lerinl bağladıklan Beşiktaşa galibijret-
leri tevali etti. 

Bugün bir emrivakidir. Şampiyon 
Fenerbahçeyi tebrik eder ve Fenerbahc 
çcden kendilerine ilk millî küme şam
piyonluğunu kazandıran futbolcüle-
lini, mükâfat olarak, Paris sergisine 
götürmelerini temenni ve iltimas ede-
liz. 

Bundan sonra oynanan Güneş • 
Galatasaray maçında Galatasaray 
müdafaasının her harekette bir adam 
sakatlıyan oyununu anlatmağa kale
mim varmadığından bu işi arkadaşım 
M. Kemale bırakıyorum. 

Sadun Galip 
Güneş - Galatasaray maçı 
Dünkü Güneş - Galatasaray karşı

laşmasına bir futbol maçı demek hiç 
doğru olmaz. Bu daha ziyade bir kör 
dövüşü İdi. öyle bir oyun ki belki fut
bol sahaa bugüne kadar bu oyunda 

Bul Komarın şampiyonluk 
kemeri Mülayime geçti 
Mülayim Koman yerden yere çarptı, bir saat 

müsaraadan sonra Amerikan boğası sahayı \eM\\ 

iFukanda; Fenerbahçe Beşiktaş, aşağıda; Cîalatasaray Güneş maçmdaB 
birer enstantane 

plan vakalara şahid olmadı. 
Fenerbahçe - Beşiktaş maçmdan son

ra evvelâ Galatasaraylılar arkasından 
da Güneşliler beş altı bini geçen Fe
nerbahçe tarafdarlarımn alkışlan ara
sında sahaya çıktılar. İki takım kar
şı karşıya geldiği vakit Güneşin Be
şiktaşa olan kadrosunu muhafaza et
tiği buna mukabil Galatasarayhlann 
Fenerbahçe maçında bir gölge olan 
Hüseyinin yerinde Salihi sağiçte Fe-
nerbahçeden geçen Süleymam Mer
kez muhacimde de Gündüzü gördük. 

Hakem Said Salâhaddin: 
' Rüzgâr Galatasaray lehine idi. Ga
latasaraylılann çok asabî olduğu gö
rülüyordu. Bu asabiyette bir parça da 
Fenerbahçelilerin Beşiktaşlılan yen
mekle şampiyonluk ümidlerinin tama-
mile kınlmasımn tesiri vardı. 

Daha ilk dakikadan Galatasaraylı
ların çok fena hareketler yaptıklanm 
gördük. Hakem bir parça da ifrata 
varan hakkaniyetle birçok hareketle
re göz yumdu. Fenerbahçeden Gala
tasaraya geçen Ekrem sanki oraya 
tekme vurmak, adam sakatlamak İçin 
konmuş bir adam haille mütemadiyen 
vurmağa başladı. Biz Ekremi Fener
bahçe formasile oynarken hiç bu şe
kilde tanımıyorduk. Onun Galatasa
ray takımında bu şekilde hareket 
etmesine bir türlü akıl erdiremiyoruı. 

Bir kaç oyun var ki yeni bir âdet 
çıktı. Hakem arkasmı döndüğü za
man ve top başka tarafta oynanırken 
önde giden oyuncuya tekme vurmak. 
Bu hareket hühassa bu oyunda müte
madiyen oldu. Ekrem, bakem gördü 
yaptı. Hakem arkasını döndü, yaptı. 
Onun vaafesi önüne gelen oyuncuya 
tekme vurmaktı. 

Ekremin bu hareketlerine karşı bu
güne kadar en iyi hakemimiz olarak 
tanıdığımız Said Salâhaddinin (Fe
nerbahçelidir. Galatasaraym yenil
mesi elbette işine gelir) dedirtme
mek dûşüncesile olacak işi ihtarla ge
çiştirmesi diğer oyunculara da cesa
ret verdi ve bu hareketler takımda 
her oyuncuya sirayet etti. Bu birinci 
devrede OfineşKler rüzgâr aleyhlerine 
olmasına rağmen hiç de fena bir oyun 

oynamadılar. Devrenin son dakika-
smda da Rebü kaleci ile karşı karşı
ya kalarak topu kalecinin eline ver
di ve bir fırsat kaçırdı. Şiddetli esen 
rüzgâra rağmen devrenin berabere 
bitmesi de Güneş için bir muvaffaki
yetti. . •̂ 

İkinci devrede rüzgârı-arkalarına 
alan Güneşliler Galatasaray kalesini 
sıkıştırmağa başladılar. Gerek şampi
yonluk ümidlerinin tamamUe kırıl
ması, gerekse rüzgâr lehte iken bir 
şey yapamamakla yenilme ihtimalle
rinin fazlalaşmasmm verdiği asabiyet
le bazı Galatasaraylı oyuncular iş© 
ayakla beraber eU de karıştırmağa 
başladılar. Yumruk sademeleri oldu. 
Top diğer tarafta ojmsamrken tekme 
vurmak yuıari'^ atmak her dakika 
gözle görülüyeiSi. " ' '"f' 

Devre ortalannda idi. Oyunda fas
la fantaziye kaçan Rasih ortada hiç 
lüzumsuz bir hendbol yaptı. Hendbol 
atışında ortadan bir hücumda Gala-
tasarayiılar bir goi, kazandılar. Gala
tasaray tarafdarlan bu golü alkışlar
larken daha bu alkış durmadan mu-
kabü bir hücumda Avninin topu tut
mağa hazırlanırken Necdet ufak bir 
şarjle ağlara takarak beraberliği te
min etti. Bu gol dakikalarca alkışlan
dı. Yapılan golün akabinde mukabele 
Galatasaraylılan daha ziyade asaU-
leştirdi. Hattâ çileden çıkardı. Artık 
oyun oyunluktan çıkmıştı. Yenilecek
lerini anlıyan Sankırınızıhlar işi tek
me ve yrmırukla halletmek yolıma 
baş vurdular. Oyunda her dakika için 
bir kavga çıkacağı seziliyordu. 

Bu arada Ekremin gene kasdî bir 
hareketi beklenen neticeyi verdi. Or
talık karıştı. Çok müessif bir hâdiafl 
oldu. Bir kaç Galatasaraylının İsmal-
lin üstüne yürümesi üzerine iki takım 
birbirine girdi. Ve halk sahaya doldu. 
On on beş dakika sonra tekrar ortaya 
geldiler. Hakem her nasılsa günüH 
tekme kahramanı Ekremi ve Güneş
ten İbrahimi dışan çıkardı. 

Ekremin vazifesini geride Lütfl ve 
Reşad görmdrte devam ettiler. Oyun
da öcincl bir hadise çıkmadan bera
berlikle neticelendi. M. KenuU 

Dün Taksim stadyomunda cenubî 
Amerika şampiyonu Komar ile Tür
kiye ikincisi Mülayim pehlivan revanş 
maçı yapıldı. 

Beş bin kadar seyirci önünde bir 
saat süren ve tamamen Mülayim peh-
livanm hâkimiyeti altmda geçen çe
tin bir müsaraadan sonra Amerikan 
boğası saha3a terkettiğinden cenubî 
Amerika şampiyonluk kemerini Mü
layim pehlivan hakketti. 

Saat tam 17,55 de Amerika şampi
yonu Komar ile Türkiye ikincisi Mü-
lâ3rim pehlivan kapıştılar. Mülayim 
pehılivan ortaya 500 dolar, Komar da 
cenubî Amerika hükümetlerinden al
dığı şampiyonluk kemerini koymuş
tu. Güreş Amerikan usulü serbesti. 
Bir saat sürecek, göze parmak sok
mak, boğaz sıkmak ve tek parmak 
bükmekten başka her hareket yapı
labilecekti. 

Güreş çok çetin başladı. Mülayim 
daha ilk dakikalarda Amerikahyı bir 
ajrak 03mnile yere çarptı ve ezmeğe 
başladı. 

İlk yanm saat Mülayim Amerika
lıya daima hâkim güreşti. Bu devre
de yalnız iki defa yere düştü, fakat 
derhal üste fırlıyordu. 

Amerikah Mülâjrimden gördüğü 
zor karşısında mütemadiyen tekme
ler atıyor, Mülayimin hayalarma isa
bet ettirmeğe çalışıyor, Mülayim, bun
lara hiç kızmadan Amerikalıyı bir 
çuval et gibi yerden yere çarpıyordu. 

Mülayim güreşin 48 inci dakikasm-
da gene hayalarına tekme atmak is-
tiyen Amerika boğasmm ayağım ya
kaladı, ve öyle bir büktü ki Amerikalı 
ayağım kınlmaktan kurtarmak için 
derhal sırtüstü dönmek mecburiye
tinde kalda. ve sırtı iki saniye yerde 
kaldı. Bu sırada Amerikah diğer aya-
ğUe Mûlâjrimin kafasına doğru bir 
tökme atarak bu vaziyetten kurtuldu. 

Artık yorgunluktan bitkin vaziyete 
gelen Amerikalı ayağa kalktığı zaman 
sendeliyordu. Mülayim bilâkis açıl
mıştı. 

52 nci dakikada Amerikalı gene 
iplere sanlıp dışan çıkmağa uğraş
tığı sırada Mülayim tekrar bir ayak 
bükme oyunile Komarm sırtım yere 
getirdi, bu sefer üç saniye sırtı yerde 
kaldıyse de ringin dışında olduğu için 
hakem saymadı. 

Gene kapıştılar, bitkin vaziyete ge
len Amerikah iki saniye sürmek üze
re üçüncü defa sırtüstü düştü, en hâ
kim vaziyetlerde hakemin müdaha
lesi Mülayimin itiraz götürmez neti
ceyi almasına mani oluyordu. Müla
yim Amerikalının sahadan kaçmasım 
belki on defa protesto ettiyse de ne
ticesiz kaldı. 

Güreş bu vaziyette^ Mülayimin sa^-d 

letlerüe mecalsiz bir hale gelen Ko
marm perişan hamlelerile devam eder
ken bir saatlik müddetin bittiği üân 
edildi. 

Mülayim bunun üzerine güreşin 
bir taraf yeninciye kadar devam et
mesini, Amerikalıyı bırakmıyacağmı 
bildirdi. Fakat Amerikalı buna ya
naşmadı, hemen ringten atlıyarak 
yan hakemi 90 yaşında Mehmed peh
livanda duran kemeri kaparak git
mek istedi. Etraftan müdahale edü-
di, kemer elinden alındı. Hâkem B. 
Cemal, maçı berabere ilân etmek is
tiyordu. Yan hakemleri Amerikalı 
güreşe devam etmediği için mağlûp 
saydılar. Nihayet yan hakemi Meh
med pehlivan Mülayimin galibiyetine 
itiraz edenlere: 

— Bunu yapmaymız, Mülayim Ame-
rikalımn sırtım üç defa yere getirdL 
Şimdi de güreşten kaçıyor. Mülâyt-
min hakkım yemeyiniz! diyerek ke
meri Mülayime verdi. Mülayim hal
kın coşkun alkışlîuı arasında kemeri 
beline taktı ve omuzlarda Taksim 
meydanına kadar götürüldü. 

Dünkü tenis maçları 
«Challenge» kupaları 

TEK ERKEK: 
Suad - Necmi 2/6 6/0 6/3 6/3 
Vedad Abut - Arevyan 6/2 6/1 3/6 

2/6 e/a 
D. Jaffe - Ciras W. O. 
ÇlFT ESKEK 
Kris - Arevyan - Ciraş - Arkadaşı 

W. a 
Güneş kupaları 

TEK ERKEK 
Demarki - Semilı 7/5 6/2 
Vasü - Bonatzo 6/1 6/1 
Anjopulos - Süberger 6/0 6/3 
Rotmann - Stepan 6/3 6/4 
Nazaret - Şakir 6/3 6/1 
Lefteri - Lemnl 6/1 6/3 
ÇİFT ERKEK 

Stepan - Telyan - Semih - Anjopulos 
6/4 5/7 6/4 

Vasil - Rotmann - Vedad Cemal - R. 
Amram 6/3 5/7 6/3 

Ahmed Arif - Şakir - Bonatzo - İca-
ciyan 2/6 6/4 6/4 

Nazaret - Koçifi - C... W. O. 
TEK BAYAN 
L. Gorodetski - Courtelli 6/0 -6/0 
Berckemeyer - Cumming W. O. 
Levy - Black W. O. 
BAYANLAR ve BAYLAR 
L. Goropetski - Vedad Abat - Ste

pan - Ariçadaşı W. O, 
Courtelli - Kris - Berckemeyer - Neç* 

et 7/5 6/4 
Cummin Q - ecmi - Mezburyan • 

Vedad Cemal 6/2 6/3 
Levl - Suad - Desanti - Arevyan 6/S 

«/S 

/ 
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Mülayim ringden Icaçan Amerikan boğasım içeri almıya çalışıyor, 
Snilâjlm pehttnm kazandığı şampiyonluk kemeri ile 
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AŞK GECESİ 
Aşktan bahsedilince erkeklerin uzun 

Jizun hikâyeler anlatması âdettir. Bu-
vn için gene aşktan bahis açılmca 
lüfid anlatmağa başladı: 
— Berlinde talebe idim. Bir pansi-

jOnda oturuyordum. Alt katımızda 
Frida adında nefis bir kadın vardı. 
Fakat çok inatçı şeydi. En yaldızlı ke
limelerle, en parlak cümlelerle yola ge
lecek gibi değildi. Arkadaşlığımız sade
ce beraber gezmekle, kırlara, öteye be
riye gitmekle kalıyordu. Dudağmın 
ucundan bir kerecik öpünceye kadar 
neler çektiğimi tasavvur edemezsiniz. 
Deliriyorum. Onu kaç kere geceleri oda
ma davet ettim. Fakat katî surette red
detti. Düşünün bir kere, ayni pansi
yonda oturahm. Böyle çayırlara, dağ
lara, ormanlara gidelim. Fakat dört 
duvar arasında yalnız kalamıyahm.. 

Nihayet mektebi bitirdim. İstanbul-
Öan hemen gelmeme dair bir telgraf 
aldım. 

Frida'yı buldum. 
— Yarın gidiyorum., dedim. 
Boynuma atıldı: ~̂  
— Sahi mi?. 
— İşte telgraf., yarm hareket edi

yorum., pasaportumu filân herşeyi ha-
Erladım.. 

Frida bu havadisten son derece mü
teessir olmuştu. O günü beraber geçir
dik. Oturduğumuz semtin pek yakı
nındaki sirka gittik.. 

Sirkta iki kocaman filin biribirleri-
ne âşıkdaşUk ettiklerini seyrederken 
Fridaya: 

— Yazık, de^im, şu filler kadar me-
sud olamadık. 

Frida önüne baktı: 
— Daha zaman var sevgilim., dedi... 
— Yarm gidiyorum.. 
— Yarınla bugün arasında koskoca

man bir gece var.., 
Frida'ya ümid dolu gözlerle bakı

yordum. Yavaşça kulağına fısıldadım: 
— Bu gece odamda bir çay içer mi

lin?.. 
— Bilmem ki., diye mınldandı. Bu 

onun bütün arkadaşlığımızm müdde-
tlnce bana en yumuşak davrandığı za
mandı. 

I— Gelirsin camm. 
— Cîörürler. 
— Herkes uyuduktan sonra... Oda-

mm kapısını açık bırakır, seni bekle
rim., olur mu?.. 

Frida'da cevap yok., sualimi bir da-
ba tekrar ettim: 

— Olıu: mu? Söylesene.. 
Nihayet bir nefes gibi fısıldadı: 
•— Olur., amma annem uyuduktan 

sonra ... 
— Mükemmel., unutma., kapıyı ara

lık bırakacağım.. 
— Unutmam.. 
O günü ne tath bir heyecan içinde 

geceyi beklediğimi tasavvur edemzsi-
niz. 

Nihayet gece oldu. Kapımı aralık 
bıraktım. Yatağıma girdim., elektrik 
sönük.. 

Bekle, bekle, bekle., aksi gibi bizim 
pansiyonda da herkes geç yatar.. Fri-
dayı beklerken o müthiş heyecanıma 
rağmen yemekte fazla miktarda içti
ğim şarap hafif hafif gözlerimi kapa
tıyordu. 

Nihayet kendimden geçmiştim... Hiç 
imutmam. Soğuk bir kış gecesi idi... 

Birdenbire kapımn gıcırtısile gözle-
' ^ açtım. Zaten son derecede tetik
te yatıyordum. Yatağın içinde doğrul
dum. 

Bir de baktım. Açılan kapıdan içeri 
^^ gölge süzüldü, Frida., ona yavaş
ça: 

— Frida., sevgilim!., dedim., 
Fakat cevap vermedi. Muhakkak ki 

heyecandan sesi çıkmıyordu. 
Yavaş, yavaş yatağıma kadar yak

ı t ı . Bana doğru uzandı. Ben de ko
lumu ona uzattım. Elime Fridanın bu 
soğuk havalarda giydiği kürkü geldi. 

Yavaşça: 
— Frida güzelim., üşüyor musun?. 

Kürk giymişsin., dedim. 
Gene cevap yok.. Frida birdenbire 

«hart!» diye elimi ısırmazını? Can 
havlile: 

— Ah. diye bağırdım, şekerim., böy
le çaka yapma Allahaşkma.. bırak eli
mi.. 

Fakat bir türlü elimi bırakmıyordu., 
^idamn müthiş dişleri arasında eli-
^ güçbelâ kurtardım. Fakat parmak
larım hurdahaş olmuştu, 

Frida birdenbire bana elile müthiş 
*^^ yumruk attı. Yere yuvarlandım. 

— A.. Frida ne yapıyorsun?. Hem 
sen bu gece ne kadar kuvvetlenmişsin!, 

Derken Frida birdenbire acaip acaip 
bağırmaz mı?. Karanlıkta akhma bin 
bir şüphe geldi., hemen yerimden fır-
lıyarak duvardaki elektrik düğmesini 
buldum. Çevirdim. Bir de ne bakayım. 
Karşımda Fridanm yerinde koskoca
man bir maymun yok mu?. 

Gündüz sirkta gördüğüm maymun!. 
Odamn içinde maymun beni öyle bir 
kovalamağa başladı ki, sormayınız.. 

Nihayet dışarıda gürültüler koptu. 
Odama telâş içinde bir adam girdi. 

Sonradan anladım ki, bu sirk me
murlarından biri imiş. Maymun ak
şam üstü sirktan kaçmış, nasılsa bi
zim pansiyona ve benim odama gir
miş. Bu maymunun mürebbisi imiş., 
herif maymunu çağırdı amma kim din
ler, hasrvan karyolamın altına girdi. 
Kimsenin kendisine el bile sürmesini 
müsaade etmiyor. 

Hmzır mahlûk sabaha kadar inad 
etti. Frida da diğer meraklı pansiyon 
müşterileri gibi odamın kapısına gel
mişti. Kırmızı pijamaV lîehdisine ne 
kadar yaraşmıştı. Bir aralık: 

— Annem de odamızda uyumuştu. 
Hemen geliyordum., diye mırıldandı.. 

Maymun mürebbisi hayvanı ancak 
sabaha karşı yakalayıp götürebildi. 
Ben de hazırlandım, trene bindim. İs-
tanbula döndüm. Bir maymun en gü
zel aşk geceme mâni oldu, 

(Bir yıldız) 
ıııttıııııııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııniM 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30 Plâkla 
Türk musikisi, 12,50 Havadis, 13,05 Muh
telif plâk neşriyatı, 14,00 Son. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Konferans: Kı-
Bilay Cemiyeti namma doktor Şükrü Ha-
zaa, 19,30: Afrika av hatıraları: S. Sa-
haddin Cihanoğlu tarafmdan, 20: Rıfat 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30: Ömer Rıza ta r ı -
fmdan arabca söylev, 20,45: Safiye ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15. ORKES
TRA: 22,15: Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22,30: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçaları, 23: SON. 

Ecnebi istasyonların bu akşamki en 
müntahap programı 

Hamburg (saat 18,00) - 332 - Bethoven 
konseri, Berlin (saat 19,20) - 35 - İtalya-
dan. Capricclo, Viyana (saat 19,25) -506,8-
Rossinlden Pucclniye kadar, Beremunster 
(saat 20,55) - 540 - Robert Schuraann 
Saatleri, Viyana (saat 21,40) - 506,8 -
Beethovenden şarkılar, Paris Radio (sa
at 19,45) - 432 - Piyano konseri, Varşova 
(saat 20,00) - 1339 - Şen musiki, Londra 
(saat 18,35) - 1500 - Ork konseri, Buda
peşte (saat 20,45) - 650 - Brahms Gecesi. 

Dans Musikîsi 

Budapeşte (saat 22,10) - 550 - Milano 
(saat 23,15) - 369 - Roma (saat 23,00) 
- 421 - Peşte Parisien (saat 22,05) - 313 -
Toulous (saat 23,05) - 386 - Londra 
(saat 23,30) - 1500 - Lüksemburg (saat 
23,00) - 1293 -. 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: Muh
telif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Konferans: Kı-
nlay Cemiyeti namına Bayan Şüküte 
Nihal, 19,30: Konferans: Eminönü Halke
vi neşriyat kolu namına Bay Nusret Sa
fa, 20: Belma ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları (Sa
at ayarı), 21,15: Radyo fonlk temsil 
(MARUF), 22,15: Ajans ve korsa haberleri 
ve ertesi günün programı, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçalan, 23. SON. 

AKŞAM 
lAbone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
6 ATLIK 
3 ATLIK 
1 ATLIK 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 > 1450 » 
400 » 800 » 
150 » — > 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

3600, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Rebiülâhir 26 — Ruzuhızır 61 
& İBMk Gtaut OiU lUadl Aknnı Yıtn 

E. 6,31 8,50 4,34 8,34 12,00 2,02 
Va. 2,16 4,34 12,18 16,18 19,44 21,46 

İdarehane: Babıâli civan 
Acımusluk So. 

No, 13 

OPTAMiN 
Saç eksiri 

Sacların kurtarıcısı 
I 

Gençliğinizin hazinesi olan saçları 
«Optamin» kullanarak garanti edebi
lirsiniz. Çünkü Optamin evvelâ saç 
köklerine, ömrün sonuna kadar süre
cek bir kudret vererek dökülmeyi ta
mamen bertaraf eder, kepekleri te
mizler, kaşıntıyı alır ve saçlara göz 

alıcı bir taravet verir. 
Bîr defa kullanınız. Neti
ceye hayret edeceksiniz I 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyorl 

GRiPiN 
Varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ DİŞ 
Ağrıları 

ve üşümekten mütevellid bütün 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karsı: 

GRiPiN 
Kaşelerini tecrübe ediniz,. 

İcabında günde üç kaşe alınabilir. 
Radyolin Diş Macunu fabrika

sının mütehassısı kimyagerleri 
tarafından yapılan GRİPİN her 
eczanede vardır. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Mankoviç, 
Yüksekkaldırımda Venikopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Nesim 
Aseo, Eminönü: Beşir Kemal Mah-
mud Cevad, Heybeliada: Halk, Bü-
yükada: Halk, Fatih: İsmail Hakkı, 
Karagümürk: Ahmed Suad, Bakır
köy: Hilâl, Sarıyer: Osman, Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisanndaki 
eczaneler, Aksaray: E. Pertev, Beşik
taş: Süleyman Recep, Kadıköy: Pa-
zaryolunda Rıfat Muhtar, Modada 
Alâaddin, Üsküdar: İmrahor, Fener: 
Fenerde Emilyadi, Beyazıd: Kumka-
pıda Belkis, Küçükpazar: Hasan Hu
lusi, Samatya: Kocamustafapaşada 
Rıdvan, Alemdar: Çemberlitaşta Bıtn 
Raslm, Şehremini: Topkapıda Nâzım. 

Esklşehlrde 
AKŞAM neşriyatı 

«Ses - Işık» müessesesinde satı
lır. «Akşam» gazetesine abone 
Olanlara hususi tenzilât yapılır. 

K U B I L Ü İ T HAZff 
Yazan: İskender F. Sertelli No. 101 

Kubllây, çok sevdiği hassa kumanda
nını, amiral Şütsonun kızlle evlendir

m e ğ e karar vermişti. 
— Çok iyi olur, dedi, Terlan bu 

suretle her hangi bir fettanın ağına 
düşmek tehlikesinden kurtulur ve 
hakanımıza hayatının sonuna kadar 
sadık kahr! 

Kubilây düşünmeğe başladı: 
— Peki amma.. Terlanı başkasına 

baktırmıyacak kadar güzel bir kadm 
tamyor musun sen? 

İhtiyar vezir hatırladığı güzel kız
ları saymağa başladı: 

— Ergun bahadırın torunu yeni 
yetişmiş bir kızdır.. 

Kubilây kaşlannı çattı: 
— Onu istemem.. 
— Pantanm kardeşinin kızı da 

çok güzeldir. 
— Terlanın Lamalar içine girmesi 

doğru değil. 
— General Liyonun kızı.. 
— Babası huysuz bir adamdır. 

Terlan onunla geçinemez.. 
İhtiyar vezir gülümsedi: 
— Amiral Şütso'nun kızma ne der

siniz, hakanım?. 
— Güzel midir?. 
— Geçen yıl Japon adalarından Pe

kine geldiği zaman evine uğramıştım. 
On yedi yaşında., melek gibi zarif, in
ce., bir içim su. 

Amiral Şütsonun kızı Kubilây hana 
yabancı gelmemişti., onu hatırlamak 
istedi. 

— Bir gece sarayda ateş eğlencesi 
yapmıştık., alevlerin üzerinden atlar
ken yere yuvarlanan genç bir kızı ku
caklayıp götürmüşlerdi. Aklımda kal
dığına göre o, Şütsonun kızı idi., değil 
mi?. 

— Evet, hakanım! İyi hatırladınız! 
— O gecenin üzerinden iki yıl geçti., 

bu kız hâlâ evlenmemiş mi?. 
— Henüz evlenmediğini sanıyorum. 

İrade buyurursamz soruştururuz. 

Semga Bahadır çarşıyı dolaşırken, 
amiral Şütsonun evine uğramıştı. Şüt
sonun güzel kızı bekâr olarak evde 
oturuyordu. Ve henüz bir erkekle ev
lenmeğe deniyeti yoktu. Semga Baha
dır bu neticeyi öğrenince hakana koş
tu: 

— Şütsonun kızı kocaya varmamış., 
babasımn gelmesini bekliyor. Onu bu
gün gene gördüm., bahar çiçeği gibi o 
kadar güzelleşmiş ki... 

Dedi., genç kızı medhetti. Kubilây, 
kızı Terlana almağa karar vermişti. 

Kubilây: 
— Amiral Şütşoya haber göndere

lim., bir ay için Japon adalarından Pe
kine gelsin ve muavinini kendi yerine 
vekil bıraksın. 

Hakan buyruğu yazıldı.. 
Amiral Şütşoya gönderildi. 
Kubilây han, amiral Şütso Japon 

adal^ınndan gelinceye kadar bu teşeb
büsten kimsenin haberdar edilmeme
sini istiyordu. 

— Semga, sakın ağzmdan bir lâf ka
çırma! dedi. Terlânm düşmanlan çok
tur. Onu kandınrlarsa, Şütşoyu Japon 
smırlarmdan boşuna çağuTnış oluruz. 

' * • 

Karanlıkta birleşen iki ba§!.. 
Pekin sarayımn zemin katı sayısız 

dehlizler ve mermer sütunlarla dolu
dur. Bu dehlizlerin her biri bir daire
ye gider. 

Harem kısmının zemin katları cari
yelere ayrılmıştı. 

Bir akşam buradaki mermer sütun
ların arasında iki baş biribirine yaklaş
mış olarak, yavaş yavaş konuşuyordu: 

— İki gecedir neden inmiyorsun bu
raya?. 

— Annem geç yatıyor., fırsat bula
mıyorum. 

— Bugün büyük havuzun başına 
neden gelmedin?. 

— Havuz başında hassa zabitleri do
laşıyordu.. 

— Eskiden o havuzun etrafında kim
se görülmezdi. Şimdi ziyaretçileri ço
ğaldı. 

— Bunun sebebini anlıyamadm mı?. 
— Hayır.. 
— Cin-Kinin karısını görmek İsti

yorlar. 
— Ti-Ma havuz başına çıkıyor mu? 
—Bugünlerde sık sık çıkıyor., kırmı* 

zı balık avından çok hoşlanırmış.. 
— Hakan bu bahklara el sürülme-

mesini emretmişti. 
— Bu yasak Ti-Maya aid değil. 
— Ti-Ma ile konuşuyor musun?. ' 
— Hayır. Çünkü o çok kıskanç bir 

kadındır.. 
— Garip şey! Neden kıskanç aca

ba., herkes ona: (Bu sarayda senden 
güzel bir kadm yok!) dedikçe şımardı 
galiba!. 

— Doğru. Ondan güzel bir kadın . 
yok. Fakat, ondan iyi, ondan temiz yü
reklisi çok var., neye yarar?! Bunu ha
kan görmeli. 

— Merak etme, babam herşeyi gö
rür., fakat, görmemiş gibi görünür. 

Gölgeler birleşti.. 
Sustular. 
Bir hıçkırık yükseldi: 
— Beni hâlâ seviyor musun?, 
— Bu ne demek, yavrum?. 
— Bugünlerde şüphelerim derinle

şiyor da.. 
— Ben seni ölünceye kadar sevece

ğim! Aşkımdan şüphe edersen, bu bir 
insafsızlık olur. 

— Şi-Yama ile konuştuğunu söylü
yorlar?. 

— Ben mi?... Tann şahidimdir. Hep
si yalan.. 

— Herkesin ağzında.. 
— Kızlar uyduruyorlar bu laflan. 

Ben hakanm gözdesine göz atacak ka
dar vicdansız ve küstah bir adam de
ğilim. 

— İsrarla anlatıyorlar.. 
— Ben Şansi değilim., bana inan, 

yavrucuğum!. Şi-Yamanın gözü ha
kandadır. O benim yüzüme bile bak
mıyor. 

— Şansiyi babam astıracakmış.. doğ
ru mu?. 

— Böyle diyorlar. Fakat, hakikati 
kimse bilmiyor. 

— Şansi asılacak bir adam mıdır?. 
— Hakanın imzasım taklid eden, Ko

ra isyanında parmağı olan bir adam 
herhalde en ağır ceza]^ görmeğe mah
kûmdur. 

— Kora isyanında Tiyen-Fonun da 
parmağı vardı amma., babam onu af
fetti. 

— O bir kadındır. Ve Şansi onu iğfal 
etmiştir. 

— Şansiyi sen kurtaramaz mısın?. 
— Nasıl?!.. 
— Babama yalvarmakla.. 
— Ben bu işi yapamam, yavrum! 

Şansi mücrimdir., cezasını görmelidir. 
Eğer ona çok acıyorsan, babana sen 
yalvar!. 

— Ben babamın yüzünü yılda bir ke
re görüyorum. Halbuki sen hergün, 
hattâ günde birkaç kere babamla yüz-
yüze geliyor ve konuşuyorsun!. 

— Şansinin affında neden İsrar edi
yorsun?. 

— O kurtulursa, Tiyen-Fo ceza gö
rür de.. 

— Boş fikir., hakan, Şansinin suçu
nu tesbit etmiştir. Mahkeme Tekinbo-
ğanm başkanlığında toplandı. 

— Bu Tekinboğanm da ne sönmea 
yıldızı varmış... Herkes onun saray
dan uzaklaşmasım beklerken, talih onu 
mahkeme başkanhğma yükseltti. 

— Çok doğru ve namuslu bir adam 
olduğu için.. 

— Fakat Tekinboğanm Şansiye düş
man olduğunu söylüyorlar., buna ne 
dersin?. 

— İftiradır, derim. Tekinboğa, sor
guya çektiği kimse babası da olsa -eğer 
suçlu ise- ona ceza vermekte tereddüd 
etmez. Ben Tekinboğayı baban kadar 
severim.. 

— Ya Şansiyi?.. 
— O, hakanın tahtını tehlikeye dü

şürmeğe çalışan bir adamdır. Ondan 
ve onun gibilerden de nefret ederim. • 

Sarayın zemin katındaki loş dehliz
lerin arasında geçen bu konuşma, u-
raktan görünen bir gölgenin yakîaş-
masile kesildi. 

Ayrıldılar.. 
Terlan kısık bir sesle kadının arka-

smdan bağırdı: 
— Gülçinl. Yarın büyük havuz ba-

çmda beklerim seni... 
(\rlvnsi var) 

file:///rlvnsi
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Kofre ve arabaları için 200 adet bilyalı lâstik tekerlek pazarlıkla satın 

alınacaktır. 
II — Pazarlık, 8/VII/937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 16 da Ka-

bataşta levazım ve mübayaat şubesindelıi alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur, (3608) 

* 
I — İdaremiz için satın alınacak (195) adet portatif yazı makinesi kapalı 

zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 
II — Muhammen bedeli (9750) ve muvakkat teminat (731,25) liradır. 
III — Eksiltme 5/VIII/937 tarihine rasthyan Perşembe günü saat 15 de Ka-

bataşta İnhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki aüm komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV — Şartnameler her gün parasız olarak mezkûr şubeden alınabilir. 
V — Eksiltme; şartnamenin (8 inci) maddesinde yazıh yazı makinelerile 

bu evsafta olsn diğer yazı makinelerini satanlar arasında yapılacaktır. İstek
lilerin yazı makinelerini eksiltme gününden bir hafta evvel İnhisarlar Tütün 
Fabrikalar şubesi müdürlüğüne götürerek muayene ettinneleri ve eksiltme
ye iştirak edebileceklerine dair vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubu, kanunî vesaik ile eksiltmeye iştirak vesika-
lanm ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapaU zarflar ihale 
günü en geç saat 14 de, kadar yukanda adı geçen alım komisyonu başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (3543» 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Satılık mahlüller 

Muhammen değeri 
L. K. 

609 93 

581 60 

225 64 

Tophanede Çukurcumada Muhiddinülfenari mahallesinde Ta
banca sokağında 3 No. lu 114 metre murabbamda arsamn tamamı. 
Hüseyin ağa mahallesinin Vişne sokağında eski 34 yeni 13 No. lu 
4 odalı yarım kagir hanenin tamamı. 
Fındıklıda hacı Receb mahallesinde Yağhane sokağında eski 29 
yeni 31 No. lu 70 metre 48 santim murabbaındaki arsamn tamamı. 

Yukarıda yazıh mahlüUerin mülkiyetleri peşin para ile 1/7/937 günün
den itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 15/7/937 
perşembe günü saat 15 de Komisyonda yapılacağından taliplerinin % 7,5 pey 
paralarile mahlülât kalemine gelmeleri. (3830) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli lira 

Kadıköyünde Osman ağa mahallesinin eski Söğütlü çeşme yeni çilek 
ve dut sokaklarının birleştiği köşede altında bir dükkânı bultman iki 
katta beş oda vesair müştemilâtı terkos ve elektrik tesisatını havi 23. 
27 No. lu evin tamamı: 3000 
Kocamustafa paşa mahallesinin Kocamustafa paşa caddesinde yanm 
kagir iki katta beş oda vesair müştemilâtı havi eski 495 yeni 445 No.lu 
eski askerlik şubesi binasının tamamı: 950 
Yemişde Çelebi oğlu Alâeddin mahallesinin Balıkpazarı caddesinde 
üstünde bir odası bulunan kagir beş odalı mağazanm 57600 hissede 
12240 hissesi: 1500 
Süleymaniyede Dökmeciler caddesinde Medrese altında bilâ hava 31, 
33 No. lu kagir dükkânın tamamı: 350 
Beyazıtta Çarşıyıkebir civarında Çuhacı hanının alt katında birinci 
adada eski ve yeni 5 No. lu kagir odanın tamamı: 230 
Aksarayda eski kâtip Kasım yeni Yalı mahallesinin eski yalı bostam 
yeni kumsal sokağında eski 140, 142, 144 yeni 173 No. lu arsamn ta
mamı. (Beher metre murabbaı) 2 

Yukanda cins ve mevkileri yazıU emlâk hizalarındaki muhammen bedel
ler üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini 
öğrenmek istiyenlerin 12/7/937 pazartesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey ak-
çalarile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. (M.) (3705) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından: 
Açık Gümrük Muhafaza memurluğu yeri yoktur, İkinci bir ilân yapılm-

caya kadar müracaat edilmemesi. (3841) 

Erzincan Şarbaylığmdan: 
Belediyemiz için aUnacak olan iki buçuk tonluk 937 Model Fort markah 

yangın söndürme ve sulama tertibatım havi bir arazöz mubayaa edilecektir. 
Muhammen kıymeti (4500) liradır. 

Trabzon iskelesinde teslim edilmek üzere eksiltmeye talip olanlar İstan
bul Belediyesine müracaatları ve Belediyemize de Telgrafla bUdirmeleri ilân 
olunur. (3786) 

TÜRK HAVA kÜRUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

3 cû Keşide 11 Temmuz 937 dedir 
Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

Bundan başka: 15,000, 12, 000, 10,000 liralık 
İkramiyelerle (20 .000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükâfat vardır. 
I DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Tenımuz/937 günü akşamma kadar bile

tini değiştirmiş bulunmahdu". 
) Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur., 

\ 

DOYÇE ORIENTBANK 

Dresdner Bank Şubesi 

M e r k e z i : B e r l i n 
Türkiyede Şubeleri: 

İstanbul (Galata ve istanbul) 
Depot Tutun Gümrük 

İzmir 
I.'er türlü banka muamelâtı 

. Dr. AHMED ASİM ONUR m 

Ortaköy 
Şifa Yurdu 

Yatak ücretleri 2 liradan itiba» 
ren. 

3 üncü sîıufda ameliyat; ücreti 
alınmaz. 

Doğum re kadın amelö^atlarile 
fıtık, apandisit, basur ya digef 
ameliyeler için çok ehven husust 
fiatler. Ortaköy [Tramvay yolu Mu
allim Naci cad. j II - J 1 3 

Telefon - 42221 

istanbul komutanlığı birlikleri için 
26000 kilo patates açık eksiltme ile 
satın ahnacaktır. İhalesi 19/Tem-
muz/1937 pazartesi günü saat 15 de 
yapüacaktır. Muhanımen tu tan 1S25 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İstek
lilerinin 122 lirahk ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile beraber ihale gü
nü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık satmalma komisyonuna 
gelmeleri. «3817» 

• 
33 cü Tümene bağlı 16 cı alay için 

12000 kilo patates açık eksiltme Ue 
satın alınacaktır. İhalesi 19/temmuz/ 
937 pazartesi günü saat 16 da yapüa;-
caktır. Muhammen tutarı 840 liıadır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin 
63 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ile beraber ihale günü vakti 
muajryeninde Fındıklıda Komutan
lık satmalma komisyonuna gelmele
ri. «3819» 

* 
Muhabere birinci alayda birikmiş 

olan tahminen 250 araba güpre açık 
attt ırma ile satılacaktır. İhalesi 21 / 
temmuz/937 çarşamba günü saat 
15 de yapüacaktır. Muhammen kıy
meti 130 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. İstekUlerinin 10 Uralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları üe beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda Komutanlık satmalma ko
misyonuna gelmeleri. «3320» 

İstanbul Komutanhğı Birlikleri hay
vanatı için 280000 kilo yulaf kapah 
zarfla satm alınacaktır. İhalesi 21 / 
Temmuz/937 çarşamba günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen tu t an 
16800 liradır. Şartnamesi hergün öğ
leden evvel komisyonda görülebilir. İs
teklilerin 1260 liralık ilk teminat mak
buz veya mektupları ile 2490 sayıh ka
nunim 2, 3 cü maddelerinde yazılı ve
saiki ile birlikte ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektup
larım Fındıklıda Komutanlık satmal
ma komisyonuna vermeleri. (3821) 

I Emniyet Sandığfi ilânları 1 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata Ömerabit han 2. ci kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK APARTIMAN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

TELEFON: 4 9 4 1 9 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehassuı 

Paızardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar İstan» 
bulda Divanyolunda (104) numaralı 
hususi kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Sah, cumartesi günleri sabah 
«9,5 - 12» saatleri hakiki hkaraya mah* 
sustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. Kıshk telefon: 21044 

Kulak, boğaz, burun mütehassısı 
DOKTOR 

İHYA SALİH 
Cağaloğlü: Hamam sırasında 

24 numarada - Pazardan b a ^ 
her gün - öğleden sonra saat 
15 ten itibaren hastalannı kar 
bul eder. 

Dr. FETHİ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadi gai

ta tahlilleri ve (İDRAR VASITA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN-
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu t Taksime giderken MefelÜt 
lobi ı Ferah epartımani TeL 405 3^ 

S E M T Î 

alıcılarına sekiz 
taksitle satış 

C i n s i 

ahşab bir 

Muhanuneşn 
kıymeti 

evin Kasımpaşa Tahtakadı mahallesi Tah- iki odah 
takadı sokak esM 24 yeni 22/24 No. lu tamamı, 

bir katta. 
Çarşıyıkebirde Feracecilerde yeni 19 
No. h. 
Kartal Meydan sokağmda eski 21, 
251/90 No. 

Üsküdar Selmanağa Şeyhcamü soka 
ğmda eski 15 yeni 17 No. lu. 
Çarşıyıkebirde Kazazlar orta sokak 
eski ve yeni 37, 39 No. lu. 
Üsküdarda İhsaniye mahallesinde 
Sultaniye yeni Mustafapaşa sokak 
eski 26 Mü. Yeni 19/1 No. lu. 
Hatapkapısı Ahıçelebi mahallesi Zin-
dankapısı sokak eski 306 yeni 370 
No. lu. 
Aksaray Ağayokuşu eski Yakupağa 

mahallesi eski ValdecamU yeni Valde- odalı elektriği 
çeşmesi sokak eski 12, 12/1, 12/2 yeni iki ev. 
132, 134 No. lu. 

1 — Arttırma 9 Temmuz 1937 tarine düşen Cuma günü saat on üçten 
on bşe kadar yapüacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin üzerinde kala
caktır. 

2 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lâzımdır. 

3 — Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz senede sekiz müsavi tak
sitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidiri. 

4 — Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli kalır. (3480) 

Kagir bir dükkân. 

İki katta üç oda ahşab 
bir ev. 
İki katta 9 odalı iki bölüklü 
bahçeli bir ahşab ev. 
Kagir bir dükkân. 

İki odalı bir ev. 

Üç katta kagir iki odalı bir 
dükkân. 

İki kath biri dört diğeri beş 
havi kagir 

250 

500 

250 

250 
150 

300 

800 

4200 

Maliye Müfettiş Muavinliği 
Maliye Teft iş Hey 'et inden: 

35 hra maaşlı Maliye müfettiş muavinliği için 27/Eylül/937 tarihinde im
tihan yapılacaktır. 

Aranüan şartlar şunlardır: A — Memurin kanunımun dördüncü madde
sinde yazılı evsafı haiz olmak, B — l/Kânunsani/1937 tarihinde yaşı otuz
dan fazla olmamak, C — Siyasal bilgiler okulundan. Hukuk Fakültesinden, 
Yüksek Ticaret ve İktisat mektebinden veya bunlara muadU derecedeki ec
nebi mekteplerden mezun olmak, D — Yapüacak tahkikat neticesinde ah
lâk ve seciyesi müsait bulımmak, imtihana talp olanlar 12/Eylül/937 tarihi
ne kadar Ankarada Maliye Vekâleti Teftiş heyeti reisliğine arzuhalle mü
racaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakm raptı lâzımdır. A — Nüfus cüzdam 
ve adresi, B — Kendi el yazısiyle tercümeihal hülâsası «Memuriyette bulu-
jnanlar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmî vesika, «Askerlikle alâkası 
kesilmemiş olanlar tecil edilmişlerse imtihana girebilirler, kazandıkları tak
dirde ancak namzet olarak kabul olunabUirler.» D — Mektep şahadetname
si veya tasdiknamesi, E — Sağlam ve yolculuğa mütehammil olduklarına 
dair hükümet doktorunun raporu. 

Talipler tahrirî ve şifahî olmak üzere iki imtihana tâbi tutulacaklardır. 
Tahriri imthan Ankarada ve İstanbulda ve muvaffak olanların şifahî imti
hanı Ankarada yapılacaktır. 

İmtihan Programı: 
1 — Maliye A — Bütçe «İhzari, tatbi tasdik ve kontrolü,» MuhaSebei umu

miye kanunu hükümleri, B — Vergi nazariyeleri ve usulleri vasıtasız ve vası
talı vergiler» Sedüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, istihlâk üzerjıden 
alman vergiler, Gümrük; İnhisarlar, harçlat.» Türkiyedeki vasıtalı ve vası
tasız vergiler, C — Maliye Vekâletinin merkez ve vilâyetler teşkilâtı, D — İs
tikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye Düyunu umumiyesi, 

2 — İktisat: A — İstihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam ve istihlâk ba
hisleri. 

3 — Malî ve ticarî hesap, faiz, Iskonto, faizli hesabı cariler. 
4 — Hendese «Satıh ve hacim mesahalan» (1673) (3549) 

5 — Ticarî usulü defteri «Esash ve pratik malûmat» 
6 — Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu ceza muhakemeleri 

usulü kanununım tatbikat usullerine müteallik hükümler, ceza kanununun 
memur suçlanna aid kısmı, kanunu medenî ve borçlar kanunu Ue Ticaret 
kanunlarmm maUyeyi alâkadar eden hükümleri. 

7 — Türkiyenin Tabiî ve iktisadî Coğrafyası ve tarihi hakkmda malû
mat. 

8 — Ecnbi lisam «Fransızca, Almanca veya îngilizceden biri» 
İmtihan neticesinde Müfettiş muavinliğine aUnanlar üç sene sonra ya

pılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa Maliye Müfettişliğine tayin 
edilecekler ve bir sene staj için Avrupaya gönderilecektir. (3549) 

M. M. Vekâletinden: 
1485 sayüı kanuna göre savaş sakatlariyle şehit öksüzlerine verilecek 

ikramiyelerin tevziine başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasmca ikrami
ye tevzi komisyonlan emrine gönderilmek üzeredir. Toplanan paraya göre 
191 sayıh tefsir kararma nazaran harp malûlü 2591 sayıh kanıma nazaran 
da harp malûlü hükmünde askerî malûl olanlann derecelerine ve bir şehi
din öksüzlerine düşen hisseler aşağıda gösterilmiştir. (93) (3831) 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Subay 
L K< 

206,50 
185,85 
144,53 
123,90 
103,25 
82,60 

Erat 
L. K. 

103,25 
82,60 
61,95 
41,30 
20,65 
20.65 
19,37 Bir şehidin öksüzlerine. 

Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye 
Enstitüsü Direktörlüğünden: 

1937 — 1938 ders yıü için Enstitünün Türkçe - Edebiyat Pedagoji. Ta
rih - Coğrafya, Tabii ilimler, Riyazi, ilimler, resim - iş ve beden terbiyesi şu
belerinin birinci sınıflarına talebe alınacaktır. Alâkadarlar kabul şartlan 
ile müsabaka imtihanı şekil ve günlerini Kültür Direktörlüklerinden öğrene
bilirler. Ankarada kayıt işi ve müsabaka imtihanı Enstitüde yapılacaktır. 

(1735) (3665), 

*1 

s 
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Kuınb5r#. biri 

HMfRsım 
ÇİZtR 

TÜRKIYE 
CUMHU BIYETİ 

ZIRfiffllBANKnSI 
MAZON MEYVA TUZU 

İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI MİDE EKŞİLİK ve 
YANMALARINI 

oiderir. Hiç bir zararlı ve müshil maddesi yoktur. 
Şeker hastalıg'i olanlar bile alabilirler. 

MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. 
içilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülayimdir. Yerini hiç bir 

mümasil müstahzar tutamaz. 
M A Z O N isim H O R O Z markasına dikkat 

HER İŞİNİZDE KOLAYLIK 
Her ne işiniz olursa çabucak yaptırmak apartıman ev, ve her türlü eşya almak 

ve satmak arzu ettiğiniz takdirde hiç vakit geçirmeden İstanbul (743) numaraü 
Posta kutusu adresine bir mektupjöndermeklejşlnlz^ 

4 -

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 — Belediye için aşağıda miktar ve cinsleri yazılı arozöz, Vidanj ve saire 

alınacaktır. „ ı j -
2 — Bunları vermek isteyen firmaların şartnameleri almak için Belediye 

yazı isleri kalemine müracaat etmeleri ve bu şartnamelere muvafık olarak 
verecekleri son fiatleri navi teklifleri 2/Ağustos/937 tarihine kadar Belediye 
Reisliğine vermeleri ilân olunur. «3503» 

3 adet Süpürgeli arazöz 
5 adet Vidrnj 

Çöp kambyonu 
Hasta nakliye arabası 
Cenaze nakil arabası 
Merdivenli, motopomplu araba 
Kamyon «çıplak şasili» 
Motopomp «kızaklı elde taşınır» 
Motopomp «tek dingU üzerinde İki tekeriekli» 

3 
1 
1 
1 
1 
1 

NASIR İLACI 
KAMZUK 

DOKTOR JEMSiN 
Amerikada uzun tetkikat neticesi 
olarak bulduğu bir formüldür. 

KANZUK NASIR ILÂGI 
En eski nasırlan bile kölriinden 
çıkanr. Ciddî ve sayam itimat bir 

nasır ilâcıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Buruşmuş ve ihtiyarlamış 
Bir cildi 

gençleştirmiştir. 

SlniraÇrılarkasabî öksu-
r * t i . I , / . I / -

.u7JuK,btiî^ ve yarım başa^̂ ı 
UUISİİIIİIIILUŞİCII 

YALNIZ 
BAKER mağazalarında 
Her cins ve her renkte banyo 
kostümlerinin en zengin çeşitle
rini her yerden müsaid şerait ve 

her keseye elverişli fiatlerle 
bulabilirsiniz. 

Dr. İHSAN SAMİ 
T İ F O AŞ I S 

Tifo ve paratifo hastalıklarma tutul
mamak için tesiri katî, muafiyeti pek 
amin taze aşıdır. Her eczanede bu

lunur. Kutusu 45 kuruştur. 

r,-^, carpınlı, vc BinircieTi ileri gelen 
biitım rahatsılıKları giderir 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosma* 
niye caddesi No. 17 Baha Bey Apartı» 
manı pazardan maada he/gün 13 • 17 

I hastalanm kabul eder. Telefon: 23925 

Bir doktorun 
Şayanı hayret 

Bir keşfi 
Viyananm tıbbî mecmuaları,' 
bütün dünyayı hayrette bıra
kan fennin, en son muzafferi-
yetini ilân ediyorlar. Buruşuk-
luklann yalnız sebebi teşekkü
lünü değil, onlann izale çare
sini de bulmuşlardır. Anneler, 
hattâ büyük anneler, gençlik-
lerindekl taze ve açık tenleri
ni 50 ve 60 yaşlarındaki kadm-
1ar, gençllklerindeld buruşuk-
suz ve yumuşak clldlerlnl te
min edebilirler. 

Hastanelerdeki tecrübeler 
Buruşukluklarımız, ihtiyarla
mağa başladığımızda meyda
na çıkar. Cild zamanla bazı 
canlandıncı ve besleyici un-
surlarmı kaybeder. Bu unsur
lar, şimdi büyük bir İtina üe 
seçUmlş genç hayvanlardan 
istihsal olunabümektedir. Cild, 
bu cevherle baslenlldlğl takdir
de yeniden tazeler ve gençle-
şir. İşte Viyana üniversitesinde 
Profesör Dr. Stejskal Idaresta-
de yapılan tecrübelerde elde 
edilen sayam hayret semereler 
budur. Doktorun bu sayam 

hayret keşfinin münhasıran 
IgtimaJi hakkı, fevkalâde mail 
fedakârlıklarla Tokalon mües
sesesi tarafmdan temin edll« 
mistir. 
Biocel tabu* edilen bu canlı 
cild hüceyratı hülâsası ancak 
penbe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur. Hasta
nelerde yapılan tecrübeler ne
ticesinde 60 ve 70 yaşlannda-
kl kadınlann buruşukluklan 
altı hafta zarfında zail olduğu 
görülmüştüı-. 

Muvaffakiyet garantUidir. 
Her gece, yatmazdan evvel 
penbe rengindeki Tokalon kre
mini kullanınız. Siz uyurken 
cUdlnM besler ve gençleştirir. 
Bir kaç hafta zarfmda buru
şukluklar zail olur ve daha 
genç görünürsünüz. Gündüz 
İçin yağsız beyaz rengindeki 
Tükalon kremini kullanınız. 
Siyah noktalan eritir, açık me
sameleri kapatır, en sert ve en 
esmer bir cüdi yumuşatıp be
yazlatır. 

Kızılay Cemiyeti 
GENEL MERKEZİNDEN: 

Cemiyetimiz tarafmdan bastırılan ve doğuştan iki yaşına kadarki 
bebeklere nasü bakılacağmı öğreten Y A V R U L A R I 1^ I Z adlı 
kitap satışa çıkarılmıştır. 

Nefis ve parlak bir kâğıd üzerine renkli bir surette basılmış olan bu 
kitapta: Yeni doğan yavruya annenin süt verme tarzı, bebeğin gıdaları, 
yemek ve uyku zamanları, yatak odası, bezleri, giyecekleri, bebeği giy
dirme tarzları, uyku zamanlan, dişleri, çocuk hastalıkları, bulaşıcı has
talıklardan koruma yolları, bebeğe yaptınlacak hareketler, oyunlar, İti-
yadlar, aıme ve babanın çocuğa verecekleri terbiye ve daha bir çok hu
suslar hakkında bol resimle mufassal İzahat vardır. 

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin, bedeli olan bir lirayı ANKARADA 
KIZILAY GENEL MERKEZİ'ne göndermeleri ve adreslerini okunaklı 
bir surette bildirmeleri lâzımdır. 

îstanbulda Yeni postane civarmda Kızılay Satış Deposunda ve ki
tapçılarda satılmaktadır. 

M, M, Vekâletinden: 
Askerî Mekteplere talebe alınacaktır. 

1 — 937 - 938 ders yıü için Kuleli, Maltepe, Bursa Liseleriyle Konya ve 
Erzincan Askerî Orta okullarm bütün smıflanna, Kırıkkaledeki Sanat lise
sinin birinci 9 sımfma, Ankara ve Konya gedikli erbaş hazırlama mektep
lerinin hazırlama ve orta kısımlarm İlk smıflanna talebe almacaktır. 

2 — Kajrdükabul şartlan geçen senenin aynı olup bütün askerlik şube
lerinde ve Askerî mekteplerde vardır. 

3— Kaydükabul müddeti bütün mekteplerde 1 Temmuzda başlar ve 10 
Ağustosta biter. Yalmz Ankara Gedikli mektebinin kaydükabul müddeti 
30/Eylül/937 ye kadar devam eder, 

4 —• Askeri mekteplere girmek isteyenlerden Ankarada bulvmanlar Ce* 
becideki Gedikli Erbaş hazırlama mektebine ve Askeri meketplerin bulun-» 
duklan yerlerde oturanlar doğruca mekteplere ve başka yerlerde oturanlar 
da bulunduklan mahallin Askerlik Şubelerine müracaat etmelidirler. ( 

5 — Kaydükabul şartlarını taşıyan istekliler evrakım tamamlattınp As-, 
kerlik şubeleri vasıtasiyle ve noksansız bir halde girmek istediği ve mektep 
tarafmdan seçme imtihanı için çağrılmadıkça hiç bir istekli beyhude yeüe 
mektebe gitmemelidir. * 

6 — Seçme İmtihanı için çağrılan isteklilerin mektebe kadar gitmek ve 
bu imtiham kazanamaymca geri dönmek için yapacaklan masraflar tama
men kendilerine aittir. 

7 — Seçme imtihanında kazananlar kadronun müsaadesi nisbetinde 
mekteplere namzet olarak alımrlar. Ve bunlardan talimata uygun olarak kati 
kabulleri yapılmayanlar hiç bir hak iddia edemezler. 

8 — İpka veya ikmal vazlyetindç kalan okurlarla bir sene tahsil fasılası 
olanlar ve mektebe girmek için nüfûs kâğadmda yaşım tashih ettirenler 
Askerî mekteplere alınamazlar. 

9 — Gedikli Erbaş Hazırlama mekteplerine üç ve beş sınıflı köy ilk mek
tep mezunlan alınır. Ve bu köy çocuklarmdan iki sene tahsil fasılası olanlar
da mekteplere kabul edilir. (3835) 
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BEYKOZ HAFTASI 
I Temmuz 1937den itibaren 

YERLİ 
MALLAR 

PAZARLARI 

KUABARAK 

Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri öldürünüz 

F A R 
H A S A N F A R E Z E H İ R İ 
Macun ve Buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

sıçanları derlıl öldürür. Tesiri kafidir. Fareler kolonaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlannı yağlı bir elmıeğe 

herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymahdır. 
Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. 

Hasan deposu: istanbul, Ankara, Beyoğlu, 
Beşiktaş, Eskişehir 

ve 

B A Ş K U R T 
ÇATAL KAŞIK ve BİÇAKLAR! 

Avrupanın en yüksek markalı ÇATAL KAŞIK ve BIÇAK
LARINDAN farksız ve hatta onlara faiktır. Alpakadan ya
pılan BAŞKURT mamulâtı en yüksek sofralara süs verecek 
kadar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ. BOZULMAZ. 
EĞRlLMEZ. KIRILMAZ, PARLAKLIĞI gaip etmez. Yerli 
Emek, yerli sermaye ve yerli işçi ile Beşiktaşta İskele yanın
daki fabrikadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve BI

ÇAKLARI YAPILIYOR. 
Balkanlarda dahi eşi olmayan 

Fabrikamıza Bütün mekteplileri grup halinde tetkikat yap
mağa davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT... 
Bu adı unutmayınız yabancı markada Çatal kaşık ve bıçak verirlerse redde

diniz ve ısrarla B A Ş K U R T Mamulâtını arayınız. 

E T İ B A N K 
Ereğli Kömürleri işletmesinden: 

Teşkilâtımız kömür satışlarım İstanbul Müdürlü
ğümüz nezdinde teksif ettiğinden gerek ihrakiye ve ge
rekse hamule olsun kömür satın almak isteyenlerin Is-
tanbulda Bahçekapısında, Taş Handa, 6 ncı kattaki kö
mür satış şubesine müracaatları hakkında bundan evvel
ki ilânımıza zeylen mezkûr Şubemizin (Telefon 44767) 
bu kere 1 Temmuz 1937 tarihinden itibaren Tophanede 
Deniz Yollan İşletmesi karşısında rıhtım üzerinde kâin 
binaya nakleylediği ve kömür satın almak isteyenlerin 
mezkûr mahalle müracaatları lâzımgeldiği ve alelade 
ahvalde mubayaa için Zonguldak Mümessilliğimize va
ki olacak müracaatlarının ifa olmayacağı ilân olunur. 

^ — - SAYIN ANKARA HALKINA 
I HOHNER. TANGO AKORDİYON ve RADYOFON 
I iğnelerinin biricik acentesi 
I Ankaradaki Ş E N S E S M U S İ K İ mağazalarıdır. 

I GRAMOFON, PLÂK ve tekmil MUSİKİ ALETLERİ | 
I MERKEZİ: Ankara, Anafartalar caddesi No. 54 Tel. 3503 
I ŞUBESİ: Balıkpazan, Polis Noktası karşısında No. 109 TeL 2429. 

DİŞ Macunlarının incisi 

KG H1N o R 
Diş Macunudur. 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamış olanlar bir denesinler. 

tzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanlo^Iu 

Emniyet ve itmad ile 
çarpıntı, bayılmalar, heye

can ve bütün sinir 
nöbetlerine 

KARDOL 
Kullanınız. 

Dr. FAHRİ CELÂL ı^ 
Sinir hastalıklan ve | 
kekeleme tedavisi r 

• hereün üçten sonra 
I Cağaloğlu, Halk Fırkas^^ karşısı, Zorlu ,apartıman No. 2 Tel. 20785 

I 
orlul 

Sahibi Necmeddia Sadak 
Umumi neşriyat müdürü: Selâmi Sedes 

i 
i 

AKŞAM Matbaası 


