
BBB 
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Bîr Alman mürebbiye iş anyor 
Fransızca ve İtalyancaya da vakıf kibar 

bir Alman bayan yüksek bir ailede yetiş
kin çocuklar için mürebbiyelik anyor. 
(Mürebbiye - 40) rümuzile gazeteye mü
racaat. 

AKŞAM vAKŞAM» okuyucuları arasında en ucuı 
ve en verimli ilân vasıtası 

Küçük İlânlar 
Pazar, Salı ve Perşembe günleri çıkar 

Sene 20 — No. 7062 — Fiati her yerde 5 kuruş ÇARŞAMBA 15 Haziran 1938 Telefon: 20565 (Baçmuharrir) — 207C5 (Yaa İşleri) — 20497 (Müdür) — 20681 (İdare); 

Antakya 14 (A.A.) — Anadolu 
ajansının hususî muhabiri bildiriyor: 

Hatay garajmda şoför muavini 
Osman bu gece saat 10,30 da Rum 
Ortodoks mhallesinde dar bir sokakta 
Öldürülmüştür. 

Bu hadise üzerine hükümet bir ta
raftan mahallede araştırmalara baş
lamış, diğer taraftan da İttihadı va
tanî ve Usbe emniyetlerinin bazı ele
başılarını tevkif ettirmiştir. 

Mevkuflar arasında bulunan Arsu-
ziyi serbes bıraktırmak için hükümet 
dairesini çeviren alevîler işi cebir 
şekline sokmuşlar ve bahçe kapısını 
kırarak evvelki gün Süveydiyede ol
duğu gibi hükümet dairesini taşa 
tutmuşlardır. 

Mutaarnzlar hükümet dairesine 
gitmeden önce Turizm oteline uğn-
yarak büyük hamileri olan beynel
milel komisyonun reis ve azalanni 

_ beraber götürmeyi unutmamışlardır. 
İçeride mahsur olanlan Türk jan

darmaları teşkil ediyor, muhasara 
edenler arasında ise kadın ve çoluk 
çocuk arasına gizlenen süâhü usbe-
ciler bulunuyordu. 

• Halk arasına giren komisyon reisi 
Raymersin hakkın alevîlerde ve diğer 
ekalliyetlerde olduğunu bildiren söz
leri ve jandarma kumandanının da 
içeride mahsur kalan jandarmaya 
halk arasından bağırarak «ateş et
meyiniz» emrini vermesi mütecaviz
lerin cüretini arttırmış ve bunlar 
müthiş küfürler, nanalar ve doğru
dan doğruya pencerelere sıkılan si
lâh sesleri arasında ilerlemeğe ve içe-
ridekiler için hakikî bir tehlike teşkil 
etmeye başlamışlardır. 

O zaman içerdekiler her şeye rağ
men silâh istimaline mecbur kalmış
lardır. Mütecavizler öne çocuklarla 
kaJınları sürdükleri için iki kadın ve 
bir çocuk yaralanmış ve kalabalık 
dağılmıştır. Hükümet bahçesi küçük, 
büyük binlerce taşlarla! doludur. Var 
ziyet yeniden gerginleşmiştir. 

Gündüz sineması 
Antakya 14 (A. A.) — Anadolu 

ajansımn hususî muhabiri bildiriyor: 
Ampir sineması adım değiştirmiş ve 

Orgeneral Asım GUndüs 

orgeneral Asım Gündüzün ikameti 
hatırasma Oündüz ismini almıştır. 

kevleri heyetlerini kabul etti 
Antakya 14 (A.A.) — Anadolu 

ajansımn hususî muhabiri bildiriyor: 
Orgeneral Asım Oündüzün başkan-

hğmdaki Türk heyetile orgeneral 
Hutzingemin başkanlığmdaki Fran
sız askerî heyeti arasındaki müzake
relere bugün saat 10 da başlanmıştır. 

Türk heyeti saat on beşte Halk 
partisini ziyaret etmiş ve orgeneral 
Asım Gündüz Antakya, İsekenderun, 
Kırıkhan, Reyhaniye, Ordu ve Şeyh-
köy Halkevlerinin hususî heyetlerile 
gençlik mümessillerini ve Arap köy
lerinden gönderilen bir heyeti ve bir 
Eti Türk grupunu kabul eylemiştir. 

Halkevine giden yol baştan başa 
halılar ve çiçeklerle süslenmiş ve yo
lun basma güzel bir tak kurulmuştu. 

Yol üzerine ve yolım iki tarafm-
daki evlerin pencerelerine jağüan bir 
kaç bin kişi orgenerali çok candan 
alkışlamıştır. 
Suriyenin Ankara mümessili 

diyor ki: 
Ankara 14 (Telefonla) — Suriye 

hükümetinin kendisini hükümetimiz 
nezdinde yan resmî bir surette tem-
süe memur ettiği Emir Âdil Aslan 
bir kaç gündenberi şehrimizde bu
lunmaktadır. Suriye Başvekili E. 
Cemil Mardamın şahsî dostu olan 
Emir ÂdU Aslan geçenlerde yine bu
raya gelmiş ve Hariciye .Vekâleti er-, 
kânile görüştükten sonra Suriyeye 
dönmüştü. 

Bugün kendisi ile görüştüğüm Su
riye mümessili, Ankaraya iki mem
leketi alâkadar eden siyasî ve iktisa
dî meselelerin halline zemin hazırla
mak üzere geldiğini söylemiş ve Ha
tay hakkında sorduğum suale ceva
ben: 

— İki memleket efkân umumiye-
sini şiddetle ve yakından alâkadar 
eden bu meselenin halli doğrudan 
doğruya Türkiye ile Suriyeye bırakıl
mış olsaydı mesele her iki memleke
tin arzusıma daha çok muvafık 
şekilde hallolunurdu. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Hatay d a vaziyet gene değişti 
Aleviler ve silâhlı Usbeciler Antakya 
hükümet konağına tecavüz ettiler 
Türk Jandarmalarile mütecavizler 

arasında müsademeler oldu,3yaralı var 
Suriyenin Ankara mümessili muhabirimize beyanatmda: "Hatay işi 

Türkiye ile Suriyeye bırakılsaydı her ild memleketin arzusuna 
daha çok muvafık bir şekilde hallolunurdu,, diyor 

Orgeneral Asım Gündüz Hal-

Sarışın kadın dûn 
Eskişehirde yakalandı 

Hacıosman bayırı cinayetini 
örten esrar perdesi l<aldırıldi 

Kadının valizinde iki tabanca, bir çok mektuplar ve 
evrak bulundu " Sarıym kadının burada evlerinde 
oturduğu Eleni ve Sofinin muharririmize söyledikleri 

Ani ismi Sabriye olan »arifin kadın Eskişehirde bir çok 
şeyler anlattı ve Beşiktaşta Necla adında bir artistten bah
setti, katilin de adı Ali Rıza değil Mehmed miş. Sabriye 

tabancaları neden taşıdığı sualine cevab vermedi. 

bir 

Hacıosman bayın cinayetini örten 
esrar perdesi dün kaldınlmış, bu va
kada mühim bir rolü olduğu anlaşılan 
sanşm kadın Eskişehirde yakalanmış
tır. Sevim ianindeki bu kadm İstan-
bula geldikten sonra henüz karanlık 
olan noktalar da aydmlanacaktır. 

Müddeiumumîliğin ve zabıtanm tah
kikatı neticesinde katil Ali Rizanın 
VEika gfünü Sevimle birlikte Ömer Lût-
finin otomobiline bindikleri meyda
na çıkmıştır. Ali Riza ve Sevim Bür 
yükderede Beyaz park gazinosunda o-
turup rakı içmişler, o sırada şoför 
Ömer Lûtfiye de bira ikram etmişler 
ve tekrar gene beraberce otomobile bi
nip Istanbula doğru hareket etmişler 
dir. Otomobil Derbend civanndan g&-
çerken Ali Riza, ağlebi ihtimal otomo
bili ele geçirmek için birdenbire ta-
bancasmı çekerek şoför Ömer Lûtfiyl 
vurmuş ve cesedini otomobilden çıka-
np yolım kenarmdaki hendeğe atmış-
tu-. 

Bundan sonra kendisi direksiyona 
geçerek otomobille İstanbula gelmiş 
ve şehirde Sevimi otomobilden indire
rek bir yerde saklanmasım söylemiş
tir. O sırada Ali Riza, Sevime iki de ta
banca vermiştir. 

Sevim ajmldıktan sonra Ali Riza oto
mobille Trakyaya geçmek üzere Yedi-
kuleye gitmiş, oradan arabacı Ali adm-
da birini otomobiline almıştır. Ali Riza 
bütün süratile otomobili sürerek şehir
den çıkmış ve o süratle Uzunköprüye 

Asıl ismi Mehmed olan 
katU Alilbza 

kadar gitmiştir. Uzunköprüde arabacı 
Ali de otomobUden inmiş, bu defa Ali 
Rıza tek başına otomobille İpsalaya 
gitmiştir. Orada da evvelce yazdığımız 
şekilde Ali Riza Arkeoloji memuru B. 
Muhiddini de vurduktan sonra jandar» 
ma kendisini yakalamak isterken ko
lu bükülmüş ve elindeki tabanca pat-
hyarak kendisi de vurulup ölmüştür. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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Suriye Başvekiline 
atılan bomba 

Suriyenin Ankara mümessili bu teşebbüsün 
muhalifler tarafından yapılmadığı kanaatinde 

Ankara 14 (Telefonla) — Suriye 
Ba.şvekili B. Cemil Mardama yapı-
pılan suikasd teşebbüsü hakkında 
malûmatına müracaat ettiğim Suri
yenin Ankara mümessili B. Âdil As
lan bu hususta hükümetinden henüz 
tafsilât almadığını, şehrimiz Fransız 
elçiliğinin de bundan ademi malûmat 
•Jeyan ettiğini söyliyerek hükümetin
den mütemmim malûmat istediğini 
l>eyan etmiştir. 

B. Âdil Aslan bu suikasdm Suriye 
hükümetine muhalif olanlar tara
fından yapılacağını ümid etmediğini 
söylemiş ve muhalefetin Mısırda bu
lunan lideri doktor Şehbenderin böy
le gayri meşru bir surette iktidar 
mevkiine geçebilmeği düşünecek kim-
selerden olmadığım söyliyerek de
miştir ki: 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

M ] » A İ £ İ 2 : a « l < 
Spor seyaiıatleri 

Galatasaray Yugoslavyada döla^-
yor. m iki maçta yedi gol yiyip bir 
tane attı. Daha da oymyacak!.. 

Her ne kadr Glatasaray müstakü 
bir Hüpse de, gene Türk adtnt ta^ 
yor. Böyle hesapsızca mağlûbiyetleri: 

Sporda yenmek gibi yenümaek 
te olur! - diye soğukkarda karşıhya-
maj/ız! 
• Sporun yalnız müsamahası değü, 

şerefi ve ciddiyeti de vardır. 
Bilhassa Galatasaraytn «formun-

da» olmadığını, memleket dahilinde
ki maçlardan biliyoruz. Bir insan 
hastayken nasü her daveti kabul et
mezse, bir klüp te tam şeklinde değil
ken, zafiyetteyken ecnebi diyarlara 
seyahat ederek nTürkler ? /^"*^ '^ | j^r^ 

geldi, sokaklar sulanmağa başladıl. 



Sahif e 2 A K Ş A M 15 Haziran 1933 

Dün Geceki ve Bu Sa.baKki Haberler ] 
Son dakika 

Japonlar, Cinde müthiş 
bir felâkete uğradılar 

5000 asker boğuldu, 7,000 Japon 
askeride tehlikede,yüzlerce top 

• ve tank bataklıklara gömüldü 
Londra 15 — Uzak Şarktan gelen 

haberlere göre Çinlilerin San nehir 
üzerindeki barajı on beş yerden tah-
jib etmeleri üzerine Japonlar vahim 
bir hezimete uğramışlardır. Sarı neh
rin sellerine uğrıyan 5,000 Japon as
keri boğulmuştur. 7,000 Japon askeri 
de sellerin hücumuna maruzdur. Ja-
ponlann 250 top, 80 tankı, 100 hücum 
arabası bataklıklar içinde kaybolmuş-
t\ır. 

Domey ajansı da Çinlilerin San ne
hir barajlarını tahrib ettiklerini iti

raf etmekte ve seller altında kalan 
Hünan vilâyetinde 150,000 Çin köylü
sünün seylâba kurban gittiğini söy
lemektedir. Japon istihkâm taburla-
nnm yıkılan sedleri tamir için yaptık
ları teşebbüsler, Çin çetelerinin mü
temadi hücumlarından dolayı suya 
düşmüştür. 

Askerî tarihte misli mevcud olmı-
yan bu hâdisenin Çin - Japon harbi
nin neticesi üzerinde katî tesirler ic
ra etmesi ihtimali vardır. 

Frankocular Valânsiya 
üzerine yürümeğe başladı 

Valânsiyanın katî akıbetini tayin edecek 
mulıarebe, iki noktada cereyan edecek 

Paris 15 —. General Frankonun 
askerleri Kastellonun zaptından son
ra ileri yürüyüşlerine devam ederek 
Kastellonun cenubunda Mihares neh
rini geçmişler ve ViUaresi almışlar
dır. Valensiya yolu üzerinde bUfiil 
muharebe başlamıştır. 

Askerî mütehassısların fikrine gö
re Valensiyanın âkibetini tayin ede
cek muharebe iki noktada. Mihares 
nehri mecrası boyunda ve Teuel - Va
lensiya yolu üzerinde cereyan ede
cektir. İki taraf, katî muharebe için 
bütün kuvvetlerini sevk ediyorlar. 

vakıfiar umum 
müdürlJiğO teşkiiâtı 

Lâyihanın encümenlerce mü-
zakersi bitti ve ruznameye 

alındı 
Ankara 14 (Telefonla) — Vakıflar 

umum müdürlüğü teşkilâtı hakkm-
daki kanun lâyihasmm encümenler
ce müzakeresi bitmiş ve lâyiha Mecli
sin ruznamesine almmıştır. Bu lâyi
haya göre umum müdürlük teşkilâtı 
bir umum müdürün idaresi altmda 
bir muavin ile şu dairelerden terek
küp edecektir: Teftiş heyeti. Hukuk 
müşavirliği, İnşaat, Muhasebe, Mül
hak vakıflar ve muamelât. Varidat ve 
tahsilat, Vakıf paralar, Emlâk ve ara-
si, Ziraat, maden ve orman işleri. Zat 
İşleri, Vakıf kayıtlar müdürlükleri. 

Yeni projenin meriyete gireceği ta
rihten itibaren yedinci ve daha yu
karı derecelerdeki memuriyetlere ve 
müfettişliklere hariçten alınacak olan
ların yüksek mekteplerden mezun ol
maları şart olacaktır. 

Subayların tekaütlüklerinde 
hangi yıl esas tutulacak 

Ankara 14 (Telefon) — Millî Mü
dafaa encümeni reisi general Kâzım 
tarafından Büyük Millet Meclisine 
bir kanun teklifi yapılmıştır. Bu tek
lifle subayların tekaüdlüklerinde rumî 
doğumlarının değil, milâdî doğumları-
jun esas tutulması hakkmda askerî 
je mülkî tekaüd kanununa bir fıkra 
Dâvesi istenmektedir. 

tngilterede büyük 
deniz manevraları 

Londra 14 (A.A.) — Deyli Telegrai 
Gazetesinin büdirdiğine göre, Şarkî 
Kigütere sahillerindeki müdafaa kıt-
iları ve Anavatan füosu, temmuz ayı 
tatlında büyük manevralar yapacak 
ve Fört - of - Fört ile Taymis nehri 
teasmda cereyan edecek olan manev-
Wlara donanmânm bütün deniz tay-

İareleri de iştirak eyliyecektir. Hücum 
den filo ile hava kuvvetlerine verilen 

3ma&a teseb-

Leros üssü 
Daily telegraph gazetesinin 

verdiği malûmat 
Daily Telegraph'm deniz muhabiri 

yazıyor: Müdafaa işleri için İtalya^ 
da hüküm süren şiddetli sansüre 
rağmen on iki adadan biri olan Le
ros adasının birinci sınıf bir deniz 
ve hava kuvvetleri üssü şekline so
kulduğuna dair haberler duyulmak
tadır. Zannedildiğine göre Leros 
adası Maltadan da müstahkemdir ve 
Cebelüttanktan sonra gelmektedir. 

Leros adası pek uygun bir stratejik 
mvekidir. Kıbnstan 330, Irak pet-
roUannı nakleden boruların münte-
hası olan Hayfadan 550 ve Portsaid-
den de 510 mil uzaktadır, **-

İngiliz - İtalyan anlaşması muci
bince tarafeyn kuracaklan üssübah-
rîler hakkında birbirlerini haberdar 
edeceklerdi. Halbuki Leros adasının 
tahkimatı bittiği halde Kıbns için 
henüz çok bir şey yapılmamıştır. 
Kıbns ise şarkî Akdenizde İngiltere-
nin yegâne üssübahrîsi sayılır. 

İtalyanın senelik istatistik kitabı
na bakılacak olursa Leros'un nüfu
su 1933 danberi 6,429 kişiden 13,657 
kişiye çıkmıştır. Bu 7,550 nüfus te-
zayüdüne mukabil ihracatı geri kal
dığı için Leros'un müstahkem bir 
mevki olduğu, orada harb sanayii 
kuııılduğu ve kesafetin bundan ileri 
geldiği anlaşılmaktadır. 

Ayni kitaba nazaran 1935 - 1936 
senelerinde Leros adasına ithal edi
len eşyanın kıymeti 133,000 İngiliz 
lirasından 500,000 İngiliz lirasına 
çıkmıştır. Adanın başkumandanı ta
rafından ithal edilen madenî eşya
nın kıymeti 83,300 İngiliz lirasından 
266,000 İngiliz lirasına çıkmıştır. Bun
dan başka İtalya adaya küllî mik-
darda ham petrol İthal etmektedir. 

Mecliste bugün müzakere 
edilecek lâyihalar 

Ankara 14 (Telefonla) — Emniyet 
teşkilâtı kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi, İzmir vUâyeti tu
ristik yollarının inşası, Türk kanunu 
medenîsinin 88 inci maddesinin de-

Yelken plânörile 
rekor 

Muallim Âli Yıldız 14 saat 20 
dakika havada kaldı 

Ankara 14 (A.A.) — Türkkuşu mu
allimlerinden Ali Yıldız, yanında mu
allim namzedi Sezai Göksu olduğu 
halde Karanih tipi İM kişilik bir yel
ken plânörile İnönü yüksek yelken 
uçuş kampmdan havalanal-ak 14 sa
at 20 dakika süren bir uçuş yapmış
lar ve Alman tayyarecilerinden Er-
nest Jachtman ve Flossdorf tarafın
dan bir RM - 4 plânörile Wermings-
tad Syltbs'de teşrinisani 937 de yapıl
mış olan 13 saat 59 dakikalık dünya 
tekorunu 21 dakika fazlasile geçmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

Hava subayları 
Yeni lâyiha ile uçuş tazminatı 

arttırılmaktadır 
Ankara 14 (Telefonla) — Millî Mü

dafaa encümeni hava subaylanna ve
rilecek ikranıiye ve tazminat hakkın
daki kanun lâyihasmı müzakere et
miştir. Bu lâyiha ile hava subayları
na verilmekte olan uçuş tazminatı art
tırılmaktadır. Bundan baŞka millî fab
rikalarımızda yapılacak tayyarelerle 
Uk uçacak subaylara bu uçuş için 500 
liraya' kadar ikramiye verilecektir. 

Parti grupu dün toplandı 
Ankara 14 (A.A.) — C. H. Partisi 

Kamutay grupu bugün 14/6/938 
Trabzon saylavı Hasan Sakamn baş
kanlığında toplandı. 

Hazinece taksitle satılan gayri men
kullerin borçları hakkında tedkikat 
icrası için teşkil edilen grup komis
yonu rapom müzakere edilmiş ve ra
por, grup umumî heyetince tasvip 
olımmustur. 

Hamidiye mektep gemisi 
iskenderlyede 

Gemi kumandanı dün kral 
tarafından kabul olundu 
İskenderiye 14 (A.A.) — Anadolu 

ajansının hususî muhabiri bildiriyor: 
Hamidiye kumandanı yanında Tür

kiye konsolosu olduğu halde saraya 
giderek defteri mahsusu imzalamış ve 
müteakiben Mahruse yatı kumanda-
mnı ziyaret etmiştir. Mahruse kuman
danı bu ziyareti iade etmiş ve mera
simle karşılanmış ve uğurlanmıştır. 
Hamidiye kumandanı dün gece bele
diyenin İran heyeti şerefine verdiği 
büyük ziyafet ve suarede hazır bu
lunmuş ve bugün de kral tarafından 
kabul olunmuştur. ] 

İskenderlyede halk ve Türkler bah-' 
riyelilerimizi her taıafta candan te
zahürlerle karşılamaktadır. 

Gazeteler Hamidiyenin ziyaretin
den hararetle bahstemekte ve bahri-
yelUerimizin resimlerini neşretmek
tedir. 

Tütün beyiyesi her yerde 
altı olacak 

Ankara 14 (Telefonla) — İnhisar 
idaresi mamul tütün ve sigara sa
tanlara yüzde altı nisbetinde beyiiye 
verilmesi hakkındaki karan bütün 
köylere teşmil eden yeni bir karar 
hazırlamıştır. 

Kadehle bira ve şarap her 
yerde satılabilecek 

Ankara 14 (Telefonla) — İnhisar
lar umum müdürlüğünün Resmî Ga
zetede çıkan bir tebliğine göre şim
diye kadar diğer içkiler gibi yalnız 
hükümetçe tayin ve tesbit edilen mm-
takalarda kadehle satılabilen bira ve 
şarap bundan böyle her yerde satıla
bilecektir. Bunun için inhisar resmi
ni vererek ruhsatiye almak kâfi ola
caktır. ^ ^ ^ 

Altın, platin ve gümüşten 
eşyaya damga vurulacak 
Ankara 14 (Akşam) — Altm, pla

tin ve gürtıüşten yapılan her nevi eş
yaya damga; vurulması mecburî ola
caktır. Bu hususta hazırlanan lâyiha 

live ene" 

B. Çemberlaynin Çek meselesi 
için mecliste beyanatı 

Çek Harbiye Nazırı, " Harbe hazırlanmalıyız zira 
daimî bir tehlike bizi tehdid ediyor,, diyor 

Londra 15 — Çekoslovakya mese
lesi hakkında dün gece Avam kama-
rasmda sorulan bir çok suallere ce-
vab veren Başvekil B. Çemberlayn 
demiştir ki: 

— Pragdaki mümessilimizin, Prag-
da B. Benes ile yaptığı ve bizim bu
rada Çek sefirile icra ettiğimiz te
maslarda Prag hükümetinin Südet-
lerle devamlı ve şayanı menmuniyet 
bir itilâf akdetmesi elzem olacağı 
noktasında ısrar ettik. 

Umanm ki iki tarafın hüsnüniyeti 
bir itilâfa varilmasını temin edecek
tir. Fakat bir itilâfa varmak için 
Çekoslovakyanın itidal ve azamî de
recede sabir ve tahammül gösterme
si lâzımdır. 

Çek Harbiye Nazırının 
beyanatı 

Prag 15 — Çek millî Müdafaa Na
zın Matnik şu beyanatta bulunmuş
tur: 

— (Çekoslovakyada hiç bir kimse, 
hattâ ordu bile harbi istemiyor. Emi
nim ki hüsnüniyetle bu kadar me
seleler halledilecektir. Maamafih esas 
vazifemiz, harbe hazırlanmaktır. Zi
ra, daimî tehlike bizi tehdid ediyor. 
İttifaklanmıza ve dostluklanmıza 
sadık kalmalı ve bilhassa kuvvetleri
mizi inkişaf ettirmeliyiz. Zira kendi
miz harbe hazır değil isek hiç kimse 
bize yardım etmez.» 

ispanyada ingiliz gemile
rine yapılan tecavüzler 

Çemberlayin tngilterenin mukabele bilmisil yapmıya-
cağını Frankonun tekliflerini tedkik ettiğini söyledi 

Londra 15 — Dün akşam Avam 
Kamarasında İspanya sularında İn
giliz vapurlarımn bombardıman edil
mesini mevzuu bahseden işçi lideri 
B. Atliye cevab veren B. Çemberlayn, 
İngiliz gemilerinin uğradığı tecavüz
ler hakkında izahat verdikten ve 22 
nisandanberi 11 İngiliz vapurunun 
batmldığını ve 22 geminin de hasara 
uğradığını söyledikten sonra demiş
tir ki: 

— Vapurlara yapılan hava hücum
ları Akdenizdeki son korsanlıktan da
ha karışık bir meseledir. Zira bunlara 
karşı koymak için ya karaya ve ya-
hud gemilere tayyare topu koymak 
ve şüpheli bir tayyare görünüz gö
rünmez ona ateş açmak icab eder ki 
bu harbe kanşmak demektir. 

Mukabele bilmisil de bir müdafaa 
ve himaye tedbiridir. Fakat İngiliz 
hükümeti bunun faydalarından ziya
de mahzurları fazla olduğunu gördü
ğü cihetle, bunu reddetmiştir. Vapur

ların seyrüseferi için emniyet mmta-
kaları tesis etmek te bir tedbirdir. 
Fakat bu da müşküldür. Hükümet, 
Burgosun son tekliflerini tedkik edi
yor. Burgos, cumhuriyetçiler için mü
himmat ve cephane taşımamak şarti-
le, cumhuriyetçi İspanya sahilinde 
tayin edilecek bir limana uğrıyacak 
olan İngiliz vapurları için tam bir 
emniyet ve masuniyet vaadediyor. Bu 
teklifi tedkik ediyoruz. Fakat cumhu
riyetçi İspanya sahilinde olduğu gibi 
Franko İspanya sahilinde de gemile
rin emniyetle uğrıyacakları bir liman 
tesbit etmek lâzımdır.» 

Çemberlayn beyanatının sonunda 
İngiliz gemilerine yapılan bu müker
rer tecavüzlerin, İngiltere ile Burgo
sun münasebetleri üzerinde icra ede
ceği elîm tesirler hakkında general 
Frankonım ehemmiyetle nazarı dik
katini celbetmiş olduğunu ilâve et
miştir. 

Dünyajorpası 
Brezilya takımı Çekleri 

2 -1 yendi italya ile 
pazar günü karşılaşıyor 
Paris 15 (Akşam) — Brezilya millî 

takımı, dün Bordo şehrinde yaptığı 
çetin bir maçtan sonra Çekoslovakya 
millî takımım dünya kupası maçla
rında tasfiyeye uğratmıştır. İlk maçta 
Brezilya ile bir bire berabere kalmış 
olan Çekoslovakya millî takımı dün
kü maçta ayağının kemiği kırılmış 
olan seri merkez muhacimi üe ya
ralanmış olan kaleci Blançika da da
hil olmak üzere altı oyımcu değiştir
mişti. Çekoslovaklar, tek gollerini ilk 
devrede atmışlardır. İkinci devrede 
Brezilyalılar hâkimiyeti ele almışlar 
ve merkez muhacimleri Leonidas va-
sıtasile iki gol çıkarmışlardır. Brezil
ya takımı dünya kupası dömifinal 
maçını, Marsilyada, İsveç ve Macar 
millî takımları Pariste Kolomb sta
dında pazar günü oynıyacaklardır. 

Tekirdağlı ile Kara Alinin 
intikam maçı Bandırmada 

Bandırma 14 (Akşam) — îzmirde 
yapılan Tekirdağlı - Kara Ali güreşi
nin revanşı 19 haziran pazar günü 
Bandırmada yapılacaktır. Güreşçiler 
Bandırmaya gelmişlerdir. 

Amerika ticaret heyetile 
müzakere geri kaldı 

Ankara 14 (Telefonla) — Ameri
kan ticaret heyetile yapılmakta olan 
müzakereler, heyetin, hükümetinden 
talimat istemesi yüzünden geri kal
mıştır. Talimat geldikten sonra yeni
den müzakerelere devam olunacak-

ingiltere Filistin e 
asker gönderecek 

Müstemlik'ât nazırının 
avam kamarasında 

beyanatı 
Londra 15 — İngUiz müstemlikât 

nazın B. Makdonald, Avam Kama
rasında cereyan eden münakaşa es
nasında İngilterenin sükûn ve asayişi 
iade etmek için Filistine yeni kuv
vetler göndereceğini beyan etmiştir. 

Asrî mezarlık davası 30 
haziranda görülecek 

Ankara 14 — Asrî mezarlık arsa
sının satın alımı meselesinde görü
len yolsuzluktan. Devlet şûrasınca 
haklarında lüzumu muhakeme kara-
n verilen İstanbul belediyesi erkâm-
mn muhakemesine 30 haziranda 
temyiz mahkemesi dördüncü ceza 
dairesinde başlanacaktır. Alâkadar
lara bu hususta tebligat yapılmıştır. 

Meclis encümenlerinde ted
kik edilen lâyihalar 

Ankara 14 (Akşam) — Millî Müda-, 
faa encümeni, hava hücumlarına kar
şı pasif korunma hakkındaki kanun 
projesinin müzakeresini bitirmiş ve 
projeyi hükümetin teklif ettiği şekil
de kabul etmiştir. 

Bütçe encümeni de İzmir telefon 
tesisatının tesellüm ve işletme mua
melelerine dair olan projenin müza
keresini bitirmiştir. 

Ziraat encümeni çifçi mallarının 
korunması ve ziraat asayişinin temin» 
hakkındaki projeyi müzakereye baş-
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Sadakor şemsiye 
l VB 

medenî cesaret 
istanbul civannda bir sayfiye ye

rindeydim... Misafir olduğum evin 
ağaçhldı bahçesinden, öğle güne^ 
altmda cayır cayır yanan bir asfalt 
yol üzerine çıktım... Geçtiğim sahada 
ağaç yok... Meded Allah!... Tepede bir 
güneş... Bir kaç yüz metrelik bu me
safe, Kerbelâ intibaı veriyor. 

Ansızın bir kapı açıldı; on sekiz, 
on dokuz yaşlarında sıska bir deli
kanlı çıktı. 

Arkasmdan müşfik bir kadm sesi t 
— Evlâdım... Evlâdım!... Başına bir 

Ç*y giyî— YiMe dünkü gibi güneş çar
pacak... Nasıl baygınhk geçirdin, 
unuttun mu?... 

— Giyemem, anne! - diye oğlan 
ayak diriyor 

— Canım, baban şapka aldı ya... 
Yepyeni... Niçin giymiyorsun? 

— Arkadaşlarımın hiç biri kullan
mıyor, görmüyor musun?... Şimdi 
âdet değil... Hem babanunki Ue be
nim başım eş... Kendi giysin... 

— Lahavle!... Aman bu gençler!... 
Kapı kapandı... Oğlan yola dü

şüldü... Ben de arkası sıra yürüyo
rum... O aralık hararet sanki arttı... 
Genç adam, bir elile başını örtüyor, 
ötekile gözlerine şemsisiper yapıyor. 

Evvelâ: 
— Heygidi delikanlılık! - dedim. 
Sonra bu kabahatin delikanlılıkta 

değil, modada olduğunu hatırladım... 
Nitekim şu karşı kaldırımda yürüyen 
bayamn gugurik külâhile şu deli
kanlının şapkasızlığı arasında fark 
var mı?... 

Hattâ... 
Kendi halime gülümsedim: Geçen 

gün dolapta, babadan kalma mükem
mel bir sadakor şemsiye buldum. Eski 
mallar ne malmış... Hiç bir yeri bo
zulmamış... Sap tarafı gibi kumaşı da 
gıcır gıcır! Telleri sağlam; mü
kemmel açılıp kapamyor... Kılıfı da 
var... Bu yaz günü elime alıp sokağa 
çıksam ya... İpekten süzülen bir se
rin gölgede yürürdüm; oh, ne iyi 
olurdu şimdi... Halbuki o delikanlıya 
şapka giydirmiyen, şu kadını o komik 
hale sokan moda, benim de üzerimde 
ayni şekilde müessir oluyor: «Sada
kor şemsiye!... Kullanılır mı bu de
virde?...» 

Dahası da var: 
Bu kahn ceket yerine sadece bir 

gömlekle şehre inemez miydim?... 
Başımda şöyle kocamaaan bir bahçı
van şapkası olsaydı... Bacağımda bol 
bir keten pantalon... Çıplak ayakla
rımda sandallar... Tam mevsimin kı-
hğı sayılmaz mıydı bu?... Beyoğluna 
da böyle gitseydim... 

— Görenler: «Zıpır!» derler... 
Hele sadakor şemsiyeme bakınca 

ihtimal zıpırdan l̂ Ue bir perde aşın 
sanırlar... 

... İstasyona inince, halkı hep ayni 
gözle tenkide koj-uldum: Zayıf görün
mek için siyahlar giyinen şu kadın!... 
İhtimal o günü resmîce bir ziyarette 
bulunacağı için yelek ve kolah yaka 
da giyen şu lâcivert elbiseli adam... 
Hep göreneğin esirleri... 

Heygidi hey... 
Bir de medenî cesaretten bahsede

riz!... 
Ucu şunun, bunun menfaatlerine 

dokunduğu için hakikatleri dobra 
dobra haykırmak, harekete geçmek 
cidden meseledir... Öylesinden vaz
geçtik; fakat gencimizden orta yaş-

Belediye reisinin 
Atina seyahati 

B . Muhidd in U s t ü n d a ğ c u m a 
srünü hareket ed iyor 

Atina Şehir Nazırmm daveti üzeri
ne Atinaya gideceğini yazdığımız vali 
ve Belediye reisi B. Muhiddin Üstün-
dağ, önümüzdeki cuma günü saat 
9 da' İtalyan vapurile Pireye hareket 
edecektir. B. Muhiddint Üstündağa 
Şehir meclisi birinci reis vekili B. Ne
cip Serdengeçti, Daimî encümen azar 
smdan B. Selâmi Sedes, tktisad mü
dürü B. Asım Sürej^a refakat ede
ceklerdir. 

B. Muhiddin Üstündağ ile arkadaş-
lan bir hafta sonra şehrimize döne
ceklerdir. Valinin gaybubetinde, mu
avini B. Hüdai kendisine vekâlet ede
cektir. 

Yaz gelmedi mi? 
Akay hâlâ yaz tarifesini 

tatbike başlamadı 
Akay işletmesi yaz tarifesini hâlâ 

tatbik etmiyor. Bunaltıcı sıcaklar çok
tan başlamış ve herkes sayfiyelere 
gitmiştir. Akaym yaz tarifesini tatbik 
etmemesi haklı şikâyetlere sebep olu
yor. 

Bilhassa Adalar bu sene çok kala
balıktır. Yaz icaplanna uygun bir va
pur tarifesine şiddetle ihtiyaç vardır. 
Akayın yaz tarifesini hazırladığı ha
ber verilmektedir. Tarife hazırlandı
ğı halde neden tatbiki için 20 ha:ziran 
tarihi beklenilmekte ısrar ediliyor? 
Akaym nazarı dikkatini celbederiz. 

K a d m y ü z ü n d e n k a v g a 
Evvelki gece saat 24 te biri ihtiyar, 

diğeri nisbeten genç iki adam bir ka
dın yüzünden biribirile kavga' etmiş
lerdir. 

Kırk iki yaşmda olan Koç, altmış 
dört yaşında bulunan Nurijd taşla el 
ve başmdan yaralamış, Nuri de yum
rukla Koçu burnundan yaralamıştır. 

Her ikisi de yakalanmış, müdavat-
lain yapılarak tahkikata başlanmış
tır. 

H a p i s h a n e d e kocas ına a f y o n 
vermek is temiş 

Zehra: adında bir kadın dün hapis
haneye giderek mahkûm bulunan ko
cası Ahmedle görüşmek istemiştir. 
Zehra bir köşede kocasüe görüşürken 
koynundan çıkardığı küçük bir pake
ti gizlice Ahmede vermek istemiş, fa
kat gardiyanlar tarafmdaîı görülüp 
yakalanmıştır. Zehranm kocasma ver
diği paket açümca içinde 75 gram af
yon çıkmıştır. Zehra müddeiumumî
liğe teslim edilmiş, hakkmda evrak 
tanzim olunarak muhakeme edilmek 
üzere asliye beşinci ceza mahkemesi
ne verilmiştir. 
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hmıza, kadınımızdan büyük babamı
za kadar şu basit, şu günahsız ve za
rarsız cesareti medeniyeleri bUe gös
teremiyoruz: Keyfimize göre giyine
miyoruz, ihtiyacımıza göre, şapka, 
şemsiye kullanamıyoruz! Yalnız ka
nunlara değU, bu derece saçma usul
lere de bağlıyız... Esiriz... En mânâsız 
kayıdlan büe kıramıyoruz... 

Zavalü insanlar!... 
(Vâ - Nû) 

[Haklı şikâyetler 
Kırıkkalede kasaplar 

değnekten mi atlamış? 
Kırıkkaleden M. Birtane şu şi

kâyetini büdiriyor: 
«Nahiyemizin 6000 nüfıtsu, bu

na mukabü de 16 kasap dükkânı 
var. Zannetmem ki bizimkinden 
daha pahalı et satüan bir nahiye 
bulunsun: Bütün fcty kilosunu 50 
kuruşa yedik; şimdi de fiat ancak 
45 e düştü. 

Geçenlerde nahiye muhtarı ka
sapları bir araya toplıyarak, hay
vanların böUaştığını ve çaj/tnn 
çoğaldığını söyliyerek beş on ku
ruş tenzilâtta bulunmalarını tek
lif etmiştir. Kasaplar, «.idare et-
miyeceğini» söyliyerek ayrûrmş-
larsa da sonradan birleşerek an
anevi bir şekilde yemin etmişler
dir. Bu yemin, bir değneğin üze
rinden hepsinin teker teker atla
malarıdır. Eğer sözlerini tutmaz
larsa kanlan boş düşermiş. Böy
lelikle, fiati düşürmiyeceklerine 
dair ahdetmişlerdir. 

Büyük şehirlerde olduğu gibi 
bizim Kınkkalede de, et fiaJini 
hükümet zorüe düşürmek gerek
tir. İnsaflanna bırakılırsa, tenzi
lât beklememek lâzım. Çünkü 
değnekten atladılar; yemiTÜidir-
ler!...* 

Sivrisinek mücade
lecilerine teşekkür 
Geçenlerde Pendikli karilerimiz

den bay Hakkı Barlazm «Sivrisi
nek mücadelesi tavsadı! > diye bir 
şikâyetnamesini dercetmiştik. Ay
ni zat bize ikinci bir mektup yaz
mıştır; demektedir ki: 

«Bu neşriyat üzerine, günün 
pazar olmasına rağmen, Kadıköy 
mücadele heyeti doktorlanndan 
B. AbdiUfettah Pendiğe kadar ge
lerek tedkikatta bulunmuş ve lâ
zım gelen teşebbüslere girişmiş
tir. Bu yerinde ve süratli alâka
dan dolayı Pendiklüer namına, te
şekkür ederiz.» 

Haydarpaşa lisesi 
ünlinıleki salıa 

N a f ı a vekâ le t i t edk ikat için 
mühendis l er gönderd i 

Haydarpaşada eski Tıbbiye mekte
bi binasında bulıman Haydarpaşa li
sesi önündeki geniş sahalım tanzimi, 
burada bir park ve bir spor yeri vücu-
de getirilmesi kararlaştığmı yazmış
tık. 

Memnuniyetle haber aldığımıza gö^ 
re, Nafia Vekâleti bu işle alâkadar ol
muş ve tedkikler için mühendisler 
göndermiştir. Mühendisler sahaja 
tedkik etmişler, tesviyenin şeklini ka
rarlaştırmışlardır. Spor sahası, burar 
da yapılacak tribünler, sahilde vücu-
de getirilecek kayıkhaneler için plân
lar hazırlıyorlar. Spor sahasmdan 
başka tenis kortları da yapüacak ve 
sahamn bir kısmı ağaçlar dikilerek 
park haline getilrilecektir. 

Şoförler bir örnelt 
elbise giyecekler 

Y a l n ı z kaske t l er inde baz ı 
farklar o l a c a k 

Şoförlerin bir örnek elbise giymesi
ne karar verildiğini yazmıştık. Taksi, 
hususî otomobil ve otobüs şoförlerinin 
kıyafetleri bir örnek olacaktır. Yalnız 
bu şoförlerin biribirlerinden ajmlar 
bilmesi için bunlann kasketlerinde 
bazı farklar bulunacaktır. Hususi 
otomobU şoförlerinin kasketlerinde 
kırmızı çuha, taksi otomobillerinin 
şoförlerinin kasketlerinde yeşil çuha, 
otobüs şoförlerinin kasketlerinde sa-
n çuha bulunacaktır. 

Tesbit edilen kıyafet Belediye da
imî encümeni tarafından kabul edil
dikten sonra tatbik edilecektir. 

Tramvay caddesi 
T a m i r a t ı n bir kısmı usule 

muvaf ık g ö r ü l m e d i 

Tramvay şirketi, Nafia Vekâletinin 
talep ve ısran üzerine bir müddetten-
beri Beyoğlu trmaVay caddesini tamir 
ediyordu. Caddenin mülüm bir kıs-
mmm tamiri bittiği için dün Beledi
ye mühendisleri mahallinde tedkikat 
yapmışlardır. 

Kaldırım inşaatmda parke taşlan-
n m altmda; 20 santimetre derinliğin
de kum ve çakü bulunması lâzım ge
lirken, birçok noktalarda buna riayet 
edilmediği anlaşümıştır. Belediye mü
hendisleri bilhassa bu bozuk noktala
ra işaret etıni.«:lerdir. İşaret edUen 
noktalann tekrar yapüması için 
tramvay şirketine tebligat yapılacak
tır. Tramvay şirketi bu noksanlaîı ik
mal ettikten sonra şehrin diğer kısmı-
lanndaki inşaata başlanacaktır. 

O r d u m a l û l l e r birl iği 
toplantıs ını bitirdi 

Ordu Malûller Birliği vüâyetlerdekl 
şubelerinden gelen murahhaslarının 
iştiraküe Ankaraıda Orduevinde bir
kaç gündenberi yapmakta olduğu top-
lantmlarmı bitirmiştir. 

Kongredeki umumî heyet birliğin 
hükmî şahsiyetlerin partiye bağlanma-

sım ittifakla kabul etmiş, ve esas ni
zamnamesinde bu kararı yerine geti
recek tadilleri yapm.ıştır. 

Birliğin murakabe ve haysiyet divar 
m reisliğine Malatya saylavı Mah
mut Nedim Zapçı, azalığma belediye
ler Bankası hukuk işleri müdürü Asım 
Ersan, Denizyollan tahmil tahliye iş
leri müteahhidi Mustafa Nezih ile Ffr-
rid Barlas intihap edilmişlerdir. He
yeti merkeziyeye ise Rifat Conksan, 
sabri Antay„ albay kurmay İsmail 
Hakkı Karataylı, kurmay binbaşı İs
tiklâl harbi malûllerinden Şerafettin 
Karacan, Zihni İnsel, malûl topçu bin
başı İsmail Hakkı Özek, Sadettin Ev
ren, Emin Oktay, Hüseyin Avni Aktul-
ga, Bursah Kemal, Selâmi Tolon, Ali 
Cenani Bilinman intihap olımarak 
bunlar da aralarmdan Rifat Conksanı 
başkanlığa, Sabri Antayı asbaşkaiıh-
ğa. Albay kurmy Karataylıyı genel sek
reterliğe, malûl binbaşı Emin Oktayı 
sağışmanhğa seçmiler ve o suretle 
heyeti idarelerini tesbit etmişlerdir. 

Radyo programı nasıl 
hazırlanır 

istanbul radyosu denilince aklunm 
hiç değişmiyen bir program gelir. Al
tı buçuktan yediye kadar plâklarla 
dans musikisi, yediden yedi buçuğa 
kadar filânca bay tarafından neşri
yat, sekizden sekiz buçuğa kadar ba
yan bilmem kim ve arkadaşları tara
fından ulusal musiki, ondan sonra 
stüdyo orkestrası... Falan filân... 

Senelerdenberi ayni program, ayni 
sesler, ayni plâklar.. Biz zannederiz ki 
radyo programı yapmak, bir ailenin 
aylık masraf puslasmı yapmak kadar 
hattâ bundan da kolaydır. Ne müna
sebet?.. 

Bugün radyoları en ileri giden 
memleketlerde neşriyat programlan 
tiyatro rejisörlerinden, tanınmış mu
harrirlerden, sanatkârlardan mürek-
keb bir heyet tarafmdan yapıhr, bu 
suretle dünyanın en eğlenceli, en 
zevkle dinlemlebUir programlan vü-
cude getirilir. Program yapmak için 
uğraşan rejsörler, muharrrler. sanat
kârlar günlerce kafa yorarlar ve her 
zaman için de çok güzel yeniUkler bu
lurlar. 

Meselâ bunlardan birini anlatayım. 
Amerikan radyoları geçen nisanda 
şöyle bir gece yaptdar: «30 yıl evvel 
1908 senesinde Neyyorkta İMT gece..» 
Bu 30 sene evvelki gece Amerilıan 
radyolarında öyle bir canlandırıldı ki, 
Amerikanm otuz jnl evvelki halini bi
lenler de, bilmiyenler de hat tâ benim 
gibi yabancüar bile bu nefis progra
mı zevkle, hayranhkla dinlediler. 

Bu programda neler yoktu ki?.. 
Otuz sene evveUd meşhur şarküar, 
30 sene evvelld meşhıu- tiyatro eser
leri, 30 sene evvelki gülünç haberler, 
aşk tabirleri, şarkılar, monologlar... 

Meselâ yıllarca sene evvel bizde bir 
«Uçbaba torik!» sonra «Hampur» ve 
en sonra da «Voyvo» gibi tabirler var
dı. «30 sene evvel Nevyork» gecesinde 
de o zamanlar Nevyorktaki bu gibi 
meşhur ve acaib kelimeleri bile söyle
meği ilunal etmedUer. 

İşte Amerikan radyolannm en ba
sit bir buluşu... Buna göre neler dü
şünmüyorlar ve neler yapmıyorlar? 

Acaba Iıiç değişmiyen radyo prog
ramımızda bir «30 sene evvel İstan
bul» gecesd yapmak ta kaUl değil mi? 

30 sene evvelki İstanbul sarkılan, 
O zamanki tiyatrolardan, o vakitler 
tstanbulda ecnebi kumpanyalar tara
fından oynanan operetlerden parça
lar... 30 sene evvelki gülünç havadis
ler, 30 sene evvelki satıcılann sesleri... 
- Bunları tanınmış tiyatro sanatkâr
ları söyliyebilirler - 30 sene evvelki İs
tanbul hayatı... 

Fakat bundan başka radyomuzda 
dalıa neler, ne güzel ve ne eğlenceli 
şeyler yapılabilir. Radyomuz için prog
ram en esash, en mühim meseledir. 

Fransızlar uzun müddettenberi ba-
giriyorlardı: 

— Paris radyosunu ıslah edelim. 
Sesimizi Amerikaya işittirelim. 

Ve nilıayet radyolarım ıslah ettiler. 
Hakikaten bugün Paris radyosu eski
sinden çok kuvvethdir. Fakat Ame-
rikada kimsenin Paris radyosunu din
lediği yok... Sebeb? Fransız radyoları 
Amerikan radyosuna nazaran prog
ram noktai nazarından son derece 
fakirdir. Dünyanın en kuvvetli istas
yonu Paris olsa gene de Amerikahlar 
bu züğürt programa kulak bile ver-
miyeceklerdir. Çünkü radyo demek 
güzel program demektir. Bu da gelişi 
güzel yapılmaz... 

Hikmet Feridım Es 

Bay Amca Nüfusta ?.• 

— (Erken yola çıkan yol alır, er
ken evlenen döl alır!) diye bir atalar 
•özü vardır bay Amca... 

... Eğer insanlan erken evlendir
mekten maksad hak ika t l i buysa... ı 

... Alınacak dölün kalitesini de 
gözönüne getirmek lâzımdırI... 

... Bu maksad için bence en uygun 
çağ, kadında 20, erkekte 2S tir.. . 

... Zira 14, 15 yaşlar çocukluk aa-
yıhrl... 

B. A. — Öyle amma, 20, 25 yaşlar 
da insanm akıllılık yaşlan sayüırl... 
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Sarışın kadın dün Eskişehirde yakaland 
XBaf tarafı 1 inci sahifede) 

Sarışın kadın kaçıyor 
Sanşm Sevim cinayeti müteakip Ali 

Blaa ile İstanbula gelip otomobilden 
indikten sonra burada henüz tesbit 
•dllemiyen bir yerde geceyi geçirmiş 
ye ertesi gün derhal trene binip Eskl-
lehire gitmiştir. 

Zabıta ve adliyenin ilk tahkikatmda 
rakamn ilk safhaları meydana çıkan-
Imca cinayette mühim bir rolü olduğu 
tesbit edilen sanşm kadmm aranmar 
gma başlanmıştır. 

Katil Ali Rizanın Tepeba§ında Yeni-
çerlağası sokağında Sevimle beraber 
bir müddet pansiyoner olarak oturdu
ğu Eleninin evinde yapılan araştırma 
neticesinde Sevimin Eskişehirde baa 
tamdıklarile muhaberesine ald mek
tuplar bulunmuş, o sırada Sevim do 
pansiyon sahibi Eleniye Eskişehirden 
mektup göndermiştir. Bu suretle sa-
nşın kadmın Eskişehirde olduğu tes
bit edilmiş ve müddeiumumilik derhal 
Eskişehir adliyesine bir tevkif müzek
keresi göndererek Sevimin tevkifini 
ve süratle îstanbula gönderilmesini 
bildirmiştir. 

Telgrafla gönderilen tevkif müzek
keresi üzerine Sevim Eskişehirde dün 
tevkif edilmşitir. Sanşm kadımn ora
da oturduğu ev eşyası araştınlmış, 
ralizinde iki tabanca ile birçok mek
tuplar ve evrak bulunmuştur. Bunlar 
da mühürlenerek muhafaza altına 
alındıktan sonra Sevim usulen Eski
şehir sulh ceza hâkimi huzuruna çıka-
nlarak hüviyeti tesbit edilmiş ve İstan
bula getirilmek üzere jandarma mu
hafazasında trene bindirilmiştir. 

Günlerdenberi zabıta ve adliye tah
kikatını kendi üzerine teksif eden sa
nşm kadın bugün tstanbula getirilerek 
adliyeye teslim edilecek ve vereceği ifa
de ile işin karanlık kalan noktalarını 
da aydınlatacaktır. 

Ali de getiriliyor 
Diğer taraftan Ali Rizanın Yedikule-

den otomobiline alıp Uzunköprüde bı
raktığı arabacı Alinin yakalanması 
İçin de İstanbul müddeiumumiliğin
den Uzunköprüye tevkif müzekkeresi 
gönderilmiş ve Ali de Uzunköprüde ya
kalanıp tevkif edilmiştir. 

Ali de bugün getirilerek sorguya 
çekilecektir. 

İzmirden gelirken 
Sevim bundan bir buçuk ay evvel İz

mirden gelirken Denizyolları idaresi
nin Anafarta vapuru süvarisi Niyazi 
kaptanla tanışmış, kimsesi ve yeri ol
madığımdan bahsetmiştir. Niyazi kap
tan, o zaman Anafarta vapurunda bu-
lıman ve şimdi terfien Tan vapunma 
geçen kamarot Sabriye bu kadım yer
leştirmek üzere bir oda bulmasmı rica 
etmiştir. 

Kamarot Sabri Tepebaşında Yeni-
çeriağası sokağında Gamsız apartıma-
mnda oturmaktadır. Sabri apartunam 
kiralamış olan Eleniye müracaatla Se
vim için bir oda istemiştir. Bayan Ele-
ni boş odası olmadığım söyleyince ka
marot kaptana keyfiyeti bildirmiştir. 
Niyazi kaptan bunu üzerine: 

— Çok rica ederim, bir oda bul, bu 
kadını yerleştirelim, sokakta kalma
sın... demiştir. 

Sabri tekrar bir yer aramağa başla
mış, nihayet Nane sokağında 24 nu
maralı apartımanda müstecir madam 
Sofi bir oda vermeğe muvafakat et
miştir. Bir müddet sonra Sevim ve ço
tuğu bir odada yerleşmişlerdir. 

Sevim bir hafta kadar burada kal
dıktan sonra çocuğımu a,hp Bursaya 
götürmüş, oradan Eskişehirdeki akra
balarının yamna göndermiş ve tekrar 
madam Sofinin yamna dönmüştür. 
Fakat bir müddet sonra para sıkmtısı 
başlamıştır. Sevim madam Sofiye şöy
le der d yanmıştır: 

— Niyazi kaptan benimle evlenecek
ti. İzmirden gelirken kendislle tanıştık. 
Fakat sefere gitti. Ben de bu halde kal
dım... 

Bayan Sofi kadına acımış ve ara-
gıra yiyecek vermiştir. 

Bir buçuk ay sonra... 
Bu suretle tam bir buçuk ay geçiyor. 

Sevim arasıra Gamsız apartımamnda 
Eleniyl ziyaret ediyor, ondan da biraz 
yardım görüyor. Bu sırada Niyazi kap
tan seferden dönüyor. Kadını arama
dığı İçin kadın koşup kendisini bulu
yor. Bir miktar para alıyor. Fakat bun
dan sonra sandığ^le bavulımu ahp bu
radan çıkıyor. 

İptida bir otele gidiyor. Bundan 12 

Ali Rıza ile Sevimin birlikte ottırduk-
lan Beyoğlunda Gamsu apartunam 

Sevimin Gamsız apartunamna nak-
letmezden evvel Nane sokağmda 

evinde otuduğu madam Sofi 
gün evvel de Gamsız apartımanına gi
derek yeniden bir oda istiyor. Bu sıra
da yamnda katil Ali Riza bulunuyor
du. Ali Riza 35 yaşlarında esmer bir 
adamdı. Gözlerinde siyah gözlük var
dı. Sevim, kocasile barıştığını ve birlik
te oturacaklarını, artık sıkıntıdan kur
tulacağım söylüyor. 

Ali Riza da diyor ki: 
— Ben Devlet demiryollarında me

murum. Yakında vazifeye gideceğim. 
Burada ancak 3-4 gece kalacağız. 

Madam Eleni nüfus kâğıdı sorunca: 
— Otelde kaldı. Getiririz. 
Diyor. Bımlara sokak tarafında bir 

oda veriyorlar. Cuma, cumartesi ve pa
zar olmak üzere üç gün orada kalıyor
lar. Sonra Sevim: 

— Ben doktora gidiyorum... 
Diyerek evden çücıyor. O çıkış, bu 

çıkış... Ertesi gün de Ali Riza: 
— Madam, diyor, şu bir lirayı alınız 

bavulumu size emanet ediyorum. Ba
na adresinizi veriniz. Gittiğim yerden 
ya bir adam gönderip bavulumu aldı
rırım, yahud kendim gelirim ve yahud 
da para yollarım, lütfen siz bildirece
ğim adrese gönderirsiniz. 

Ve çıkıp gidiyor. Eleni adamm ba-
vulile kadının sandığını ve ikisinin bir
likte getirdikleri bir dengi apartıma-
nınm münasip bir yerine koyuyor. 

Sevimin bir mektubu 
Neden sonra cinayet hâdisesini du

yan Eleni şaşırıp kalmış ve kadının 
da, katilin de nesi varsa polise teslim 
etmiştir. Sevim bundan birkaç gün ev
vel Eskişehirden madam Sofi vasıtasl-
le Eleniye bir mektup göndermiş ve 
bildirdiği Eskişehirdeki adresine eşya-
larmm gönderilmesini İstedikten son
ra şunları bilhassa ilâve etmiştir: 

— Sandığımda gizli evrakım var
dır. Polis onu basmadan bvmlan der
hal bana gönderiniz... 

Eleni dün bir muharririmize şu söz
leri söylemiştir: 

— Ben, bunlarm fena kimseler ol
duklarım bilseydim evime sokar mıy
dım hiç! Kadına acıdım ve uzun sa
man baktım. Yukanda, taracada bir
likte resim de çektirmiştik. Kadının 
elinde körüklü güzel bir fotoğraf mar 
klnesl vardı. 

Madam Sofi de yana yakıla anlatı-
you 

— Yüzlerinden fena kimseler oldu
ğunu nasıl anlardım. Pişman oldum 
evime aldığıma. B* ı zaten oda kiraya 
vermem. Bunlan da hatır için evime 
almıştım. Kadının haline acımıştım. 
Yemek içmekten başka 70 kuruş ta 
harçlık vermiştim. 

Katil Ali Riza kimdir? 
Katil Ali Rıza Kartallıdır. Bundan 

on sene evvel Kartaldan ayrılmıştır. 
Kendisi otuz beş yaşlarındadır. Kar
talda birçok kimseler tarafından tanı
nan bir adamdır. Kartalda oturduğu 
Biralarda şoförlük yapan bu adam 
Kartalda fınncı bir Bulgarin Yanola 
adındaki kızile nikahlanmış ve bu ka
dından iki erkek oğlu olmuştur. Ço
cukların biri halen yedi, diğeri sekiz 
yaşındadır. Ali Rizanm Kartalda yal
nız Şahende İsminde bir kız kardeşi ile 
Tahsin namında bir üvey biraderi var
dır. 

Şoförlükten önce Kartalda otlakçı-
hkla meşgul olan Ali Riza ilkmektebin 
İkinci sımfında iken terki tahsil et̂  
mlştlr. Bulgar karısını Ankaraya gö
türerek orada bırakmıştır. Kadın şim
di ne haldedir. Bilinmiyor. 

Katil madam Eleniye gelmeden ev
vel sarışın kadın namile maruf olan 
Sevimi alarak kardeşlerinin yamna ge
tirmiş, fakat orada tutamıyarak İstan
bula dönmüş, Eleninin evine gelmiştir. 
Kartallıların söylediklerine göre Ali 
Riza on sene evvel yaptığı sergeşlikler 
arasında Kartal muhtarını da taban
ca ile kovalamıştır. 

Eskişehirde isticvab 
Eskişehir 14 (Hususî muhabiri

mizden telefonla) — Sanşm kadm 
namile maruf Sevim, İstanbul Cum
huriyet müddeiumumîliğinin talebi 
üzerine babası berber Hasanın evinde 
tevkif edilmiş ve bugün Çarşı kara
kolunda müddeiumumi B. Ragıb ta
rafından isticvab edilmiştir. İsticvab 
gece 24 e kadar devam etmiştir. 

Sevimin asıl adı Sabriyedir 
Sarışın namile maruf olan Sevimin 

sanşmlıkla hiç de alâkası yoktur. 
Saçlan siyaha yakındır. Gözleri ça
kırdır. Rengi beyaz ve çok uçuktur. 
Asıl adı da Sabriyedir. Üstünde siyah 
ve eskice bir manto ve dallı bir enta
ri vardır. Orta boylu, zayif ve 35 yaş-
lannda bir kadındır. Ağzmda; üç al-
tm dişi vardır. Sabriye, namı 
diğeri Sevim Devlet demiryollannda 
kazancı Haşimin kansıdır. Haşim 
şimdiki halde Nafia Vekâleti tarafın
dan stajyer olarak gönderildiği Şer
linde bulunmaktadır. 

Kocası ile aralarmda boşanma 
davası vardır. Mahkemeye Haşimin 
vekili avukat B. Hasan Basri çıkmak
tadır. 

Sirkecideki otelde bir 
evlenme vaadi 

Sabriye (Sevim) Istabulda Sirke
cide B. Necatinin otelinde kalmış ve 
otel kâtibi ile tanışrmştır. Kâtip Sab-
riyeye: 

— Benim bir ağabeyim var, seni 
onunla evlendireyim. 

Demiş ve bir ev aramış ve Eleninin 
pansiyonımu bulmuştur. Sabriyenin 
Necla adında sarışın bir arkadaşı 
vardır ve bu kadın arasıra Eleninin 
pansiyonuna gelir, Sabriye (Sevim) 
İle konuşurmuş. 

Katilin adı Ali Rıza değil 
Mehmedmiş 

Katil Ali Rızanın resmi Sabriyeye 
(Sevime) gösterildi. Resmi evirdi, 
çevirdi. Dikkath dikkatli baktı ve: 

— Bu adamın adı Ali Riza değil
dir, Mehmeddir. Sirkecideki otelin 
kâtibi bu adamı bana ağabeyim diye 
tanıttı ve benimle evleneceğini söy
ledi. Mehmed( Ali Riza) de kâtibin 
bu sözlerini tasdik etti ve benimle ev
lenmek üzere konuştuğunu söylafedi.. 
dedi. 

Necla kimdir? 
Necla, Beşiktaşta bir çalgüı kahve

de daîıs numaralan yapmaktadır. Va
kadan birkaç gün evvel Mehmed (Ali 
Riza) Sevime (Sabriyeye): 

— Haydi, demiş, seni biraz gezdi-
yim. 

Ve Eleninin evinden alarak doğru
ca Neclânm çalıştığı kahveye götür
müştür. Sevim (Sabriye) Ue Necla 
burada tanışmışlardır. O gece bu kah
vede oyunlar bltlnclye kadar oturmuş
lar ve sonra bir otomobile atlıyarak 
Udsl pansiyonlanna gelmişler ve yat-
nuşiûdu. X9LOBX ua t kadac swsfk d* 

AH Rıza ile Sevimin Gamsız apartımamnda oturduklan oda ve odayı 
kiralıyan madam Eleni 

Necla bir otomobüle pansiyona gel
miş ve Sevime (Sabrlyuye): 

— Nasü numaralarımı beğen
din mi? 

Demiştir. Sabriye (Sevim) bu suale 
şu cevabı vermiştir: 

— Eğendim amma, biraz da kork
tum., demiştir. 

İsticvabda bu (korktum) kelimesi
nin mânası sorulmuş. Sabriye (Se
vim) bunu izah edememiştir. 

Sabriye nasıl Sevim olmuş 
Asıl ismi Sabriye olan bu kadının 

İsmini neden değiştirdiği kendisine 
sorulunca, şu cevabı vermiştir: 

— Eleninin evinde oturduğumuz 
zaman beni (Sabriye) diye çağınyor-
lardı. Nedense bu İsim hoşuma git
medi ve: 

— Bundan sonra beni Sevim diye 
çağırın... 

Dedim. Adım bu suretle değişti. O 
günden sonra bana hep Sevim dedi
ler. 

Sevim (Sabriye) ayın dokuzunda 
saat 15 buçukta Haydarpaşadan tre
ne binmiş ve Pendiğe kadar biletsiz 
gelmiştir. Sevim bunun sebebirü şöy
le anlatmaktadır: 

— Param yoktu. Eskişehire de gel
mek mecburiyetinde idim. Haydarpa
şadan Pendiğe gelinceye kadar yü
züğümü trende birisine sattım ve Es
kişehir biletimi Pendikten aldım. 

Sevim (Sabriye) Eskişehire koca
sı ile aralanndaki boşanma davası 
münasebetile gelmek ve ayın 13 ün
de mahkemede bulunmak mecburi
yetinde olduğunu, Eskişehire İpsa-
ladan değil, İstanbuldan geldiğini 
söylemiştir. 
Tabancaları neden taşıdığına 

cevap vermiyor 
Sevim (Sabriye) isticvab esnasm-

da baygınlıklar geçirmiştir. Bazı su
allere cevap vermemiştir. Meselâ çan-
tasmda bulunan iki tabancayı niçin 
taşıdığı sorulunca cevap vermemiştir. 

Ipsalada Muhiddlni öldürdüğü sıra
da Mehmedin (Ali Rizanm) yarımda 
bulunup bulunmadığı müddeiumu

mi B. Ragıp tarafından kendisine so* 
ruldu. Fakat buna da cevap vermedi. 

Eleniye yazılan mektup 
Sevim (Sabriye) buradan İstan-

bulda Eleniye mektup yazarak kendi* 
sinin mahkeme mübaşirleri ve polis
lerin tazyiki üzerine Eskişehire geldi
ğini bildirmiş ve çantasında bulunan 
bazı mektupları ile evrakını Eleniden 
istemişti. Böyle yalan yazmağa neden 
lüzum gördüğü kendisine soruluncal 
bir müddet düşündü ve şu cevabı 
verdi: 

— Eşyamı kurtarmak için böyle 
bir bahane uydurmak lâzımdı. Bunun 
için böyle yazdım. 

Sevimin (Sabriye) burada bir er
kek kardeşi vardır. 9 yaşındaki kızı 
dostunun yanındadır. Sevim (Sab
riye) gece saat 1 de kalkan trenle 
mahfuzen İstanbula gdnderilmiştir. 

—:^ 

Açık teşekkür 
iki senedenberi çekmekte olduğum has

talığımın teşhisi ve tedavisi hususunda 
bir çok doktorlara vaki müracatlanmda 
ekserisinin kabul ettikleri ameliyatı son 
müracaat ettiğim Cağaloğlu Nuruosmani-
ye caddesi 5 numaralı Osman Şerafeddin 
apartımamnda Berlin Tıb Fakültesinden 
mezun mide, barsak, ciğer mütehassısı 
«ayın doktor bay Yakub Asım yanlış ka
naldan teşhis konulmak suretile mad
di ve manevî bir çok zararlara maruz 
kaldığım bu hastalığı kuvvetli görüş ve 
teşhisiyle bir buçuk ay zarfında ihti-
mamlı ve ısrarlı tedaviden sonra iadel 
sıhhatime muvaffak olan ve bu sayede 
evcaımın havasını kederden neşeye çe
viren benim ve efradı ailemin yüzünü 
güldüren ve bizi ömrümüz olduğu müd
detçe kendisine minnettar bırakan mü-
çsıffak ve mütevazi doktora alenen teşek
kürü bir vazifei insaniye borcu telâkki 
eder ve minnettarlığımı tekrarlarım. 

Kadıköy Mühürdar Hacı Hüsam sokak 
10 No. İl apartıman ikinci katta in
hisarlar levazım müdüriyeti veznedarı 

Samsunlu Mustafa Hilmi 
C E M A L S A H İ R O P E R E T İ 

Karagümrük Özen 
bahçesinde Hind Me-

« » \ zan operet 3 perde. 
I Ayrıca Sahir Caz kon
seri, numaralar, ko
medi. Perşembe günÖ 
akşamı Beylerbeyinde, 
cumartesi Şehreminin-

de, pazar Yeşilköyde temsiller vardır. 

Maliye Vekâletinden: 
Ankara, İzmir ve Bursa vilâyetlerinde istihdam edilmek üzere imtihanla 

Yedi hesap mütehassısı alınacaktır. İmtihan 1 ve 2 Temmuz 1938 tarihlerinde 
İstanbul ve Ankarada yapılacaktır. 

İmtihanı kazananlar r.jxıvaffakıyet derecelerine göre 150 ve 200 lira üc
retle tayin olunacaktır. 

1 — imtihana gireceklerin memurin kanununun beşinci maddesinde yazı
lı şartları haiz olduktan maada Devlet ve müessesatı muhasebelerinde, Banka
larda ve mümasil mühim şirket ve malî müessesat muhasebelerinde lâakal şef 
veya şef muavini derecesinde en az beş yıl muvaffakiyetle çalışmış ve yüksek 
tahsilini ikmal etmiş olmaları lâzımdır. 

Ahlâk ve seciyeleri hakkında yapılacak tahkikat neticesine göre taliplerin 
imtihana kabul edilip edilmiyeceği kat'î olarak vekâletçe tayin edilir. 

2 — İmtihan programı: 
A — Kazanç, muamele ve istihlâk vergUerinin tarh ve tahakkuk ve tahsili' 

ne müteallik kanunî hükümler. 
B — Ticaret kanunu hükümleri. 
C — Ticarî usulü defteri. 
D — Hesap 
İmtihana girmek isteyenlerin 20/Haziran/938 tarihine kadar evrakı müS' 

bltelerine raptedecekleri bir istida ile Ankarada Maliye Vekâleti varidat umur» 
Müdürlüğüne ve İstanbulda Defterdarhğa müracaat etmeleri. (1890) (3342) 

İki yüksek mühendis veya m i m a r İle 
Bir fen memuru aranıyor 

Biri Mersindeki İnşaatınuza nezaret diğeri de, betonarme hesabatını kon
trol etmek üzere iki yüksek mühendis veya mimar ile bir de fen memuruna ih' 
tlyaç vardır. Vesika ve referanslarüe nihayet en son 30/Haziran/938 tarihine ka»* 
dar Ankarada Ulus meydanında Umumî mağazalar Türk Anonim şirketine tah-

JÛSSA y^ya bizzat müracaatları. Posta kutusu 14. <̂S557) 



MISDirda yertl bir şeh i r 
yapDOıvor 

ingiltere ile Mısır arasında akdo-
lunan ittifak mucibince İskenderiy* 
M Kahiredeki înglliz askerî kuvvet
leri Süveyş kanalına çekilecektir. Bn 
kuvvetler için kanalın boyunda son 
derecede modem askeri bir şehir yar 
pılacaktır. 

Bu şehrin yakılması büjrük masr»-
<a mal olacaktır. Vaktlle İngiltera 
dört milyon İngiliz lirası mukabilin^ 
de bu şehri yapmağı teklif etmişti. 
O zaman iş başında bulunan Nahas 
paşa askerî şehri Mısırın kendisi yar 
pacağmı ileri sürerek bu teklifi red
detmişti. 

Şimdi ise bu şehrin 17 milyon İn

giliz lirasına mal olacağı anlaşılıyor. 
İngiltere muahede mucibince maa-
rafm ancak dörtte birine iştirak ede
cektir. Askerî şehrin pahalya mal ol
ması gayet lüks olmasmdan ileri ge-
Uyor. 

Yalnız zabit ve askerlerin tenis 
meydanlan 585,000 İngiliz lirasına 
mal olacaktır. Zabitler için köşkler 
yapılacaktır. Oeniş parklar, bol su 
mecraları vücude getirilecektir. 

Her biri 25 metre toprağm al-
tmda tesis edilecek olan cephanelik 
1,130,000 îngllia liran yutacaktır. Üç 
askeri tayyare meydanı da bir mil
yon İngiliz lirasına msl olacaktır. 

İn ayak izleri 
Londradan, Parise telgrafla bildi-

irtlen bir habere göre Arsoun köy-
I^inden birinin beledlys reisi Hal
i t a d a hükümete müracaat ederek 
^ir çok yerde ayak izleri görülen de
vin aranması için yardım istemiştir. 

Ayak izleri insan ve yahut may
mun ayak izine beMemektedir. Devi 
gören de vardu-. Bir gün bir oto-
nıobille ormandan geçen bir yolcu 
ağaçlar arasında bir lıış&i;ı işitmiş 
O tarafa doğru bakacağı zaman hem 

insana, hem de mahmuna benziyen 
gayet iri bir maiılûkun süratle uzak
lara gittiğini müşahede etmiştir. 

Fotoğrafı ve Icahbı alman ayak is
lerinin uzonluğu altmış I>eş santi
metredir. Bu uzunlukta ayağı olan 
bir insanm boyu dört metreden aı 
olnuyacağı nnıhakkak addedilmek
tedir. 

Yakmda bir heyet oraya gönderir-
lecektir. Ve ayak izlerinin sahibi 
(eğer varsa) bulunacaktır. 

Altına rağbet 
Amerika hükümetinin altına nar 

*aran doların kıjrmetini yeniden in
direceği rivayeti cilıan piyasasım 
nıüteessir etmiştir. Avruparun şu ka-
rışık zamamnda en emin para dolar 
olduğu zannedildiğinden dünya ser-
^ûayeleri hep bu paraya sığınmak
ta idi. 

Bunun da düşürüleceği şayi olma
sı üzemie dünya sermayedarlarının 
^tına rağbeti emsali az görülen bir 
derecede artmıştır. Bımun için Lon
dra altın piyasasında faaliyet çoktur. 

10 Haziranda Londra borsasmda 
1.141,000 İngüiz liralık altın üzerin
de muamele yapılmıştır. Bu mikdar 
bir gün evveline nazaran beş misli 
'azladır. 

Ayni zamanda dolann laymeti In-
Sillz lirasına nazaran düşmüştür. 

Bir İngiliz lltası dört dolar 94 cent 
iken dört dolar 95 cent olmuştur. 

Altının fiati 1/2 pens artarak 140 
şilin 7 pens olmuştur. 

Bütün dünya altına rağbet eder
ken İngUtere Üe Amerika arasında 
ticaret muahedesi akdi için hayli za-
mandanberl devam eden müzakere
lerin inkıtaa yüztutması piyasayı 
bir kat daha kanştınmştır. 

Bu müzakerelerin neticesinden 
dünyanın iktisadî vaziyeti için bür 
yük salâh bekleniyordu. Çünkü bü
tün dünya ticaretinin dörtte birini 
Anglo - Sakson memleketleri arasm-
daki ticaret teşkil etmektedir. İki ta
raf ta, bu müzakerelerin akim kal
ması bütün dünya için bir felâket 
olacağını takdir eylediğinden, mü
zakereye devama imkân aramaktadır. 

P l â k a l ı k ö p e k l e r 
Buıjapeşte belediyesi bütün köpek

lerin boynuna üzerlerinde sahiplerinin 
isim ve adresleri yazüı plâkalar takıl-
^asmı tamim etmiştir. Böylelikle so
kmaklarda serseri köpeklerin çoğalmar 
sinm önüne geçileceği ümid edilmek
tedir. 

4757 yatak 
Dünyanın en büyük hastanesinin 

nerede olduğunu her halde pek az ki
şi bilir. Bu büyük hastane Ka-
nada'da bulunmaktadır. Bu hastane
deki muhtelif koğuş ve odalardaki has
ta yataklannm yekûnu 4757 ye baliğ 
olmakta;dır. 

Sahipsiz gemi 
Saltık denizinde birçok gemiciler 

kinde insan btdunnuyan bir geminin 
Egolar arasında dolaştığtm gördüh-
^ni söylemişlerdir. Hurufata inor 
<̂̂ n bazı gemiciler bunun denizde ölen' 
*er tarafından idare edildiğini iddia 

İmha edilecek 
etmişlerdir. Bu gemi geçenlerde ko
taya oturmuş ve batmıştır. Bazı ihti
yar gemiciler bunu hayre yormamak
tadırlar. Deniz işlerüe alâkadar nu> 
kamlarsa geminin bulunduğu yerde 
tahribine karar vermişlerdir. 

IVIeksilca i s y a n ı Yerebatan sarayı 
G e n e r a l C e d i l l o n u n b i r 

a r k a d a ş ı ö l d ü r ü l d ü 

Meksiko 14 (A.A.) — Cedillo'nun 
^ürüm ortağı general Espejel, Peubla 
devleti erazisinde muhasara edilmiş 
Olan evinden ata binerek kaçmağa 
•̂ Şebbüs ettiği esnada polis tarafınr 
dan öldürülmüştür. 

Espejel'in ismi 10 haziranda kad-
f^dan silinmiştir. General, reisicum-
*^urun emri ile divam harbe verile
cekti. 

^ a z i a n t e b d e b i r c a n i a s ı l d ı 
Oaziantep (Akşam) — Bu hafta k * 

^̂ •feamızda müthiş bir cani, asümak 
^fetile cemiyeti beşeriyeye karşı bOT-

^^nu ödemiştir. Cani, aslen Haleplidir. 
^dı da Devare oğuUatından Mehmed 
"tlu Abdodur. Abdo, evvelâ kansma 
^öz diktiği Kilisli Mehmedi öldürmek 
*asdiie yaraladıktan sonra çırağı la-
* t̂ Said nammdaki çocuğu da kuyu
ca atai-ak taşlarla öldürmüştü. Bu 
aninin idam hükmü şehrimizde In-

J ^ edilmiştir. 

İstimlâk bedeli hakkında 
henüz anlaşma olamadı 

Yerebatan sarayınm İstimlâk edi
leceğini yazmıştık. İstimlâk muame
lesi etrafmda Belediyece yapılan ted-
kikler ikmal edUmiştir. Ancak Yere
batan sarajnnm üzerinde bulunan bl-
nalarm sahiplerile istimlâk bedeli et
rafmda henüz tam bir anlaşma ya
pılmadığından, bu iş biraz teehhüre 
uğramıştır. Yerebatan saraymm üze
rinde bulunan binalar, ancak ağus
tosta yıktırılmağa başlanacaktır. Bu
rası açıldıktan sonra bir kısım arsa
lar yola ilâve edilecek, kalaiı kısmı da 
tanzim olunacaktır. 

T r a m v a y l a r d a n a t l ı y a n l a r 
g e n e ç o ğ a l d ı 

Son zamanlarda tramvaylardan at-
lıyanlann gene arttığı görülmüştür. 
Belediye, tramvay seyrüsefer intiza-
mmı ihlâl eden ve birçok kazalara se
bebiyet veren bu atlama hâdiselerine 
nihayet verilmesi için Belediye zabıta
sı teşkilâtınm sıkı takibatta bulun
masını alâkadarlara emretmiştir. 

On beş kadını öldüren 
Landrü^nûn karısı, kocasının 

masum olduğuna kani 
Landrü'3öi tanımıyan yoktur. 

Landrü yaşh, fakat parah kadınları 
evlenmek bahanesile, Fransada Oamr 
be civanndakl köşküne çekerek öl
dürdükten sonra cesedlerlnl evinde
ki fırmda yakmış, CHI beş küsur ka» 
dmm hayatma kıymıştı. Bu canava-
rm meşru kansı, hâlâ kocaamn mar 
sumiyetine inanmaktadır. 

Landrü'ntin kansı, kocasımn mali-» 
kûm olmasmdan ve idamından sonr 
ra halkın tahkirlerine rağmen otur* 
duğu mahalleden aynlmamış, çocuky 
larmı bin bir mahrumiyet içinde büp 
yütmeğe çahşmıştır. 

İlk zamanlar, sokağa çılcamaz ol
muştu. Sade büyükler değil, küçüto-
1er de kendisini talıklr ediyorlar ve 
«işte katil Landrü'nün kansı» diye
rek parmakla gösterlyorlardL Arar 
dan seneler geçti, halkm Landrü'nün 
bedbaht karısına gösterdiği istikrah 
yavaş yavaş duruldu. 

Evinde terzilik yapan madam 
Landrü, kendisini ziyaret eden bir 
gazeteciye, kocasımn mahkûmiyeti
ni ve idamım takib eden zamanlarda 
hallon tahkir ve tezyiflerinden çekti
ği müthiş iztırab ve işkenceleji an
lattıktan sonra demiştir ki: 

— Allaha olan inamm sayesinde* 
dlr ki, kabrimden ve kederimden öl
medim. Sonra ikisi erkek, ikisi loı 
dört çocuğum vardı. Bunlan büyüt-
m ^ e mecburdum. 

Kadm bu sözleri söylerken gözle
rinden yaş boşanmıştı; yaşlanm silr 
dikten sonra devam etti: 

— Artık göz yaşlanmı dindirmelir 
3rim. Çünkü ağlamaktan bir gözümü 
kaybettim. Öteki de gece gündüz di
kiş dikmekten o kadar yoruldu ki... 
Ben küçük iken rsdılbelerde okumujh 
tum. Kilisede hizmet ederken Lan
drü Ue tamştık ve nişanlandık. Ken
disini bütün kalbimle seviyordum. 
Zaten hayatta ondan başka hiç bir 

Madam LandrO 

Bir gazeteci, İ7 sene 
evvel 15 icadını öldüren 
ve idam edilen Landrü-
nün kansı ile görüş -
muştur. Kadın:"Kocam 
kadınları ve parayı se
verdi. Fakat bunlan sev
mek cinayet işlemeği 
icab ettirmez,, demiştir 

erkeği sevmedim. 
Evlendikten sonra çocuklarımız (rt-

du. Fakat annelik sevincim, koça
nım sık sık kaybolmasından dolayı 
sarsılıyordu. Kocam kadmlan çok se
viyordu. Onlan görünce dayanamı
yordu. Ben ise, kendisini evimde 

bekliyordum. 
Nihayet, rezalet patlak verdi, K B ^ 

kî daha evvel ölseydlm. Kendisini Ûi 
daha göremedim. Kendisine yaadı-
ğım bir mektubda, benim giU koc*> 
sına sadık bir kadııun sabır ve tft* 
hammülüne bir had bulunduğunti 
anlatmağa çahştım. Blrt)irlmİ2d«l 
ebedlyyen aynlmıştık. Mdrtubumtm 
kendisinde nasü bir tesir uyandırdı 
gım aylar geçtikten sonra muhake
mesi esnasında reisin kendisine aoa» 
duğu şu sualden anladım: 

— İsticvabıma esnasmda, zere»! 
nizden bahsedUdlgl zaman en ufall 
bir teessür ve heyecan göstermedki 
nlz. 

Kocam reisin bu hitabına şu cenk* 
bı vermişti: 

«Ben merhamet dilenecek bir adank 
değilim. Eğer kanmla dalma boş 
geçinseydim başıma ba felâket g«l> 
miyecekti.» 

Benimle dört çocugumtm kanaati, 
şudur ki Landrü masumdur. Koca^ 
nun parayı çok sevdiğini bilirim. Fı^ 
kat parayı sevmekle cinayet işlemek 
arasmda büyük bir mesafe vardır. 
Hattâ kendisini evvelce sevdiği Ui 
oğlağın etini, hayvan kesUdikteo 
sonra yememişti. 

Kocam idam edilmezden e w â ç»> 
cuklarmı görmek istemişti. İki oj^ 
lan, gidip kendisini gördüler. O, b ^ 
şer tahammülünün fevkinde bir eo-
ğukkanhlıkla kendilerine sordu: 

— Evlâdlanm, beni suçlu telâttt 
ediyor musunuz? 

Çocuklar cevab verdüer: 
— Hayır, baba... 
Kocam kendilerine teşekkür ettUö» 

ten sonra gözlük kutusımu, bir tup 
tam saçile onlara vererek bana son 
hediye olarak gönderdi. 

Gözlüklerini de kendisini hara^ 
retle müdafaa etmiş olan iki avukac 
ta verdi. 

Yelken uçuşu rekoru 

Türkkuşu öğretmen namaedlerin-
den Cemal Aytaç ile arkadaşı Rasim 
Tianşan 1 haziran günü İnönü yük
sek yelken uçuş kampmdan uçarak 
12 saat 22 dakika havada kalmış
lar ve iki kişilik planörlere mahsus 
yeni bir millî rekor kırmışlardı. Bu 
suretle Türkiyeye «uzun müddet ha
vada kalma» bakımından dünya üün-
ciliğini kazandırmışlardı. Namzedler-
den Cemal Ayta:ç Ue arkadaşı Rasim 
Tianşan'm resimlerini dercediyoruz. 

TRUFtEX 
OyukluTraş Bıçağı 

X"l 1 ] 

^ ' B/n/erce 
. % işi d/yor ki: 

I^Jraş bıçaklarının 
âS en eyisidir "< 

. . J ^ J AiAı I i t,Â hûAllAÂıkm 

Bursada sinekle 
mücadele 

Belediye esaslı tedbirler 
aldL 

Bursa (Akşam) — Kara ve sivrisi
neklerle mücadele için şehirde bü
yük bir faaliyet başlamıştır. Sivrisi
nek, eskiye nazaran pek ziyade 
azalmış olmakla beraber, gene mü
cadele mevzuu olmaktadır. Bursa 
pvasınm Nafıaca ve milyonlar sarfUe 
islahmdan sonra sıtmalı köylerden 
eser kalmamıştır. Halbuki geniş ovar 
mn muhtelif yerlerinde bulunan bir 
çok köyde sıtma müthiş bir salgm 
halindeydi. Durgun sularda, sazlı ve 
batak erazide sivrisinekler, milyon
luk ordular halinde hüküm sürerier-
di. Şimdi bu tehlike yüzde doksan
dan aşağı inmiş ve bu neticenin aün-
masında ovada ıslah işi kadar sıtma 
mücadele teşkilâtımn da büyük yar
dımı olmuştur. 

Şehirde asü şikâyet karasinekler
dendir. Bunlarla mücadele için esaah 
tedbirler alınmıştır. Gıda maddeleri 
satan dükkânlarda şekerli hindyağı 
mahlûlü bulundurmak mecburî tu
tulmaktadır. Gene bu kabü dükkân-
lann kapı ve pencerlerine tel kafes
ler konacak; sineklerin banndıklan 
yerlerde, umumî helalarda, çeşme 
ayaklarUe su birikintilerinde, hulâsa 
karasinekle alâkalı görülen her sa
hada imha tertibatı alınacaktır. 

Şehrin çöplüğü vaziyetinde bulu
nan ve şehre çok yakm bulunan 
(Mera mezarlığı) nda çöp biriktir
mek yasak edilecektir. Çöpler için 
daha uzak bir yer bulunmuştur. Bur 
rada imha fırınlan yaptınlmaktadır. 

Bursa belediyesi, çöpleri yakma 
İşini üzerine almak istlyen bir talih
le müzakereye girişmiştir. Bu suretle 
şehre sinek hücumunun önüne geçi
leceği ve içeride almacak tedbirierle 
de karasinek mücadelesinin muvaf
fakiyete ereceği ümid edilmektedir. 

Karga mücadalesi 
G e m l i k t e 18 y a ş ı n d a n 5 0 

y a ş m a k a d a r h e r e r k e k 
b i r k a r g a ö l d ü r m e k 

m e c b u r i y e t i n d e d i r 

Ckmlik (Akşam) — Kazamız zİp 
raat dairesi nebatata musallat olan 
ve bina saçaklanna yuva yapmak sı*-
retile evleri tahrib eden kargalarla 
mücadeleye karar vererek köylü, ş»-
hlrii bütün halkı bu mücadeleyi 
davet etmiştir. 18 yaşından 50 j^ış»-
na kadar olan bütün erkekler hiç oV 
mazsa birer tane karga başı elde ed^ 
rek muhtarlara teslim etmek meo» 
buriyetindedirler. Mücadele başl»^ 
mıştır. Halkımız ökse, fak, tuzak ve 
av tüfeği gibi bir çok vesaite mûr»« 
caat ederek bu muzır mahlûklan 
imha etmekte ve peyderpey başlarv 
m getirip muhtarlara teslim etmeİB« 
tedirler. 

P a r m a k l a r ı m m a k i n e y e 
k a p t ı r d ı 

Gemlik (Alcşam) — Sunî Ipdi 
fabrikası işçUerinden makinist yar
dımcısı 16 yaşlannda Hüseyin oğlu 
Ziya fabrika makinelerine yağ verüv 
ken ihtiyatsızlıkla sağ elinin paı^ 
maklanm makineye kaptırmıştır. Üç 
pannağı ezilerek kopan zavalU g^ifl 
baygm olarak Bursa hastanesine 
kaldınlmış ve tedavi altına alınmışta 

Avrupa seyahati 
15 temmuzdan 23 ağustosa' kadai 

40 günlük Yunanistan, İtalya, Viya
na, Almanya, Prag, Peşte, Bükreş, 
Köstence etüd seyahati, yemek, otel, 
tren, pasaport her şey dahü 225 lir*» 
dır. Fa:zla talip olduğundan 20 hazi
randa kayıd kapanacaktır. Müracaatı 
Beyoğlu Perapalas karşısmda (İTA)] 
acentası. Tel. 43542. 
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Küçükpazar cinayeti 
faili yalcaiandı 

Katil Mansur adında bir işçidir, 
hâdiseyi teferruatile anlatmıştır 

Bekçinin içinde öldürüldüğü büyük kazan ve öldürülen bekçi Şevki 
' Küçükpazarda, sabun imalâthane-
slndekl cinayetin faili yakalanmıştır. 
Bekçi Şevkiyi, ameleden Mansurun 
öldürdüğü anlaşılmış, MaJisur cür-
münü itiraf etmiştir. 

Mansur, tahkikatı idare eden müd
deiumumi muavini B. Orhanm son 
sualleri üzerine, bu feci hâdiseyi bü
tün teferruatile şöyle anlatmıştır: 

—• O gün bermütad öğleden sonra 
imalâthaneye geldim. Bekçi Şevkiden 
yağ istedim. «Artık çok oluyorsun» 
dedi ve imalâthane sahibi B. Ahmed 
gelmeden bir şey veremiyeceğini söy
ledi. Zaten B. Ahmed bana ihtarda 
bulunmuş, bir daha böyle şeyler yap
mamamı bildirmişti. Her halde B. 
Ahmede, benim marifetlerimi bekçi 
Şevki söylemiştir. Kendisinden şüp
helendim. Yağ yüzünden ararmzda 
münakaşa çıktı, fakat sonra sustuk. 
Kendisine bir sigara ikram ettim. Ar
kamı dönerek hazırladığîm !pi belim
den çıkardım ve boynuna sararak 
boğdum. Çuvala koyarak sırtımda bi
rinci kata çıkardım ve sabun kaym-
yan kazana attım. 

Katil Mansur, bu işte kendisine 
yardımcı bulujıup bulunmadığı nok
tası üzerinde durarak: 

— Biliyorum! Nasü olsa beni ipe 
asacaksınız., öleceğim. Benimle bera
ber biri olsaydı bunu söylemez miy
dim, her şeyi tamamen söyledim., 
demiştir. 

Mansur bekçi Şevkiyi kazana at
tıktan sonra polise giderek güya 
cinayeti gizlemek maksadile Şevkinin 
ortadan kaybolduğunu söylemiştir. 

Mansurun, ötedenberi imalâtha
neden bazı eşyalar aşırdığı anlaşümış-
tır. Vakit vakit sabunhaneden aşır
dığı şeyleri, duvardan arsaya atarken 
komşulardan Gülsüm isminde bir ka-

Katil Mansur 

dmın nazan dikkatini celbetmlş, ve 
o da bu hırsızlıklardan polisi haber
dar etmiştir. 

Mansur, ayni zamanda gayet so
ğukkanlı bir katildir. Daha kendisi
nin katil olduğu taayyün etmezden 
evvel, maktul bekçinin sabun kaza-
mndan cesedinin çıkanlması icab et
tiği sırada, Mansur, yaman bir gay
retkeşlik göstermiş ve Şevkinin kül
çe haline gelen cesed kemiklerini çu
valla beraber çıkarmıştır. 

Zabıta memurlan ve müddeiumu
mi Orhan, şimdiye kadar bu derecede 
soğukkanlı bir katille karşılaşmadık
larını beyan etmektedirler. 

Mansur dün akşam geç vakit Ad-

Suriye Başvekiline 
atılan bomlıa 

(Baş tarafı 1 İnci sahifede) 
— Doktor Şehbender cüretkâr hissi

ni vermekle beraber çok korkaktır. 
Kendisi devlet işlerinde tamamen 
tecrübesizdir. Şayed iktidar mevkiine 
geçmiş olsaydı. Suriye, bugünkünden 
daha çok müşkU bir vaziyette bulu
nurdu. Kendisinin Şamlı olmak iti-
barlle yahıız Samda biraz nüfuzu 
varsa da Suriyenin hiç bir yerinde 
sözü dinlenebilecek bir mevkide bu-
lunmıyor. 

BULMACAMIZ 
I 2 3 4 5 6 7 8 0 10 

Soldan sağa : 
1 — Başvekilimiz. 
2 — tJcret - İ lgi . 
5 — Öteki değil - Hamamlarda kulla

nılır. 
4 — Hitab edatı - Adî kumaş. 
6 — Arzu - Sonsuzluk. 
6 — Menfi edatı - Uzak nidası - BiB 

nevi sandal. 
7 — Bir göz rengi - Kalabalık. 
8 — İmalâthane. 
9 — Köpek - Talihsizlik. 

10 — Şada - Büyük. 
Yakardan aşağı: 
1 — Kendini zorlama. 
2 — Kraliçe - Yemekle birlikte yenir. 
5 — İtalyan parası - Su. 
4 — Ödünç. 
6 — Falcı. 
6 — Sebeb - Bağlantı. 
7 — Kırmızı - Asuman. 
8 — Parlak - Yakın işareti. 
9 — Encam - Vücudumuzun orta kısmı. 

10 — Katılaşmamış yumurta - Tersi bir 
çalgı olur. 
Geçen bulmacamızın halli: 

Soldan sa |« : 
1 — Karafatma, 2 — Adakale, İs, 3 — 

Yasak, Fide, 4 — Av, Liberal, 5 — Lef, 
Ricat, 6 — Itır, Çit, 7 — Koca, Üs, 8 — 
Kamarot, 9 — Harabe, İse, 10 — Adana, 
Eplr. 

Yukarıdan aşağı: 
1 — Kayalık, Ha, 2 — Adavet, Kad, 

3 — Ras, Fıkara, 4 — Akal, Roman, 6 — 
Fakir, Caba, 6 — Al, Biçare, 7 — Tefeci, 
8 — İrat, Tip, 9 — Aidat, Si, 10 — Sel, 
Esmer. 

KONFERANS 
Üsküdar Halkevinden: 
15/6/938 çarşamba günü saat 21 de 

Üsküdar Halkevi salonunda Haydarpaşa 
Numune hastanesi doktorlanndan Nuri 
Osman Eren tarafından (ZÜHREVÎ HAS
TALIKLAR VE İÇTİMAİ KORUMA) baş
lığı altında halkımızı yakından ilgiliyen 
finemli bir konferans verilecektir. Üyele
rimiz tarafmdan da bir KONSER tertib 
edilmiştir. Salon halkımıza açıktır. 

liyeye verüerek tevkif edilmiş, Tev
kifhaneye gönderilmiştir. 

Cesedin çıkarıldığı kazanda kaynı-
yan sabun hamuru kullanılmaması 
İçin İmha edilmiştir. 

Ziraat Vekilinin beyanatı 

Orman işletenler Ankaraya davet 
edilip i(endiierine vazite verilecek 

Kereste fiatleri ucuzlatılacak ve 
kereste fabrikalarının bütün sene 

çalışmaları temin edilecek 
Ankara 14 — Büyük Millet Meclisi

nin dünkü toplantısında Orman kanu
nunda yapılacak tadillere aid proje
nin müzakeresi esnasında beyanatta 
bulunan Ziraat Vekili B. Faik Kurdoğ-
lu, kereste işine temas ederek ezcüm
le demiştir ki: 

— Bugün kerestenin metre mikâbı 
50-60 lira arasındadır ve hakikatte 
bu vaziyeti istismar eden küçük müs
tahsiller değil, mua:yyen birkaç bü
yük gruptur. Kanun hükümlerine 
nazaran tesbit edilmiş tarife bedelleri 
çok defa: 3,5 - 4,5 lirayı geçmemekte 
olduğu halde sırf tatbik edilen müza
yede usulünden ve piyasa ve fiüı fiat 
vaziyetinden dolayı rakipler arasında 
yükseltilerek 35 liraya çıkarılmakta
dır. Bu suretle biz, devlet, bir dairei fa
side içine düşmekte ve kereste fiatle-
rini 50 - 60 lira üzerinde çivilemekte-
yiz. 

B. Faik Kurdoğlu, orman işletenler
le mevcud mukavelelerin umumî hü
kümlerini işaret ettikten sonra mem
leketin muhtelif kereste ihtiyaçlarmm 
şöyle tesbit edildiğini söylemiştir: 

— İşaat için 500 bin metre mikâbı 
kadar kereste ihtiyacı vardır. Amba
laj için bin metre mikâbı, kâğıt için 
30 bin metre mikâbı, travers için 30 
bin metre mikâbı, maden direği için 
100 bin metre mikâbı ilâh... Bazı or
manlarda bugünkü işletme tarzma 
nazaran bu kanunla istediğimiz salâ
hiyetleri kullanarak, bunlardan mü
himce bir kısmını temin kabil oldu
ğunu da gördük. Bütün orman işleten 
zevatı devet edip kendilerine vazife 
vermek istiyorum. Buna mukabil ken
dilerinin maliyet fiatini kontrol ede
ceğiz. 

Ziraat Vekili, üç dört ay işleyip bü
tün senenin yükünü bu üç dört aya 
yükliyen kereste fabrikaiannm bü
tün sene çalışmalannı temin edeceği
ni söledikten sonra 9-10 liraya alman 
kerestenin 20-25 liraya satıldığını işa
ret etmiş ve: 

— Mımtazam bir plân yapacağım, 
meselâ birisine bize İzmirin ihtiyacı 
olan üzüm, incir, kerestesinin şu ka
dar miktannı, diğer birine de travers 
ihtiyacmı ve nihayet başka birisine 
de kâğıt imali için lâ2im olan odunu 
temin etmek vazifesini vereceğim. Fi-
atlerini tesbit ve kontrol edeceğim. 
(Bravo sesleri). 

Hülâsa, her biri muayyen bir ihti
yaç parçasını temin etmek taahhüdü
nü bize karşı alacaktır. Buna mukabil 
biz de kendilerine müzayedesiz nor

mal fiatle maddei iptidaiye vereceğiz 
ve keresteyi ucuzlatmağa çalışacağız. 
Diğer memleketlerdeki orman işlet
me tekniğinin takip t it iği yol da bu
dur. 

Demiştir. B. Faik Kurdoğlu bunda» 
sonra memurlar hakkında da şunla
rı söylemiştir: 

— İki kıtlığın derdini çekiyoruz. 
Teknik memur, bir, kendi tekniğinde 
çalışmamağa sevkedilmiş memur iki.« 
İdare ve kumanda da bir teknik değil 
midir? Ben bu bakımdan tasarrufu kap 
bil olan elemanları tasarruf etmek ve 
onları büro hayatından kurtarmak 
kendi ihtisas hayatlaılle temasa getir
mek istiyorum. Malûmdur ki işliyeö 
âlât ışıldar. Yoksa hiçbirine karşı 
menfi her hangi bir fikıim yoktur. 
BUâkis her birinin yüksek kabiliyet 
ve vazife duygusuna büyük itimadım 
olduğunu bu kürsüden söylemeyi bir 
vazife telâkki ederim. 

Hatayda vaziyet 
gene değişti 
(Baş tarafı 1 İnci sahifede) 

Dedi ve Fransa hükümetinin bU 
meselede Suriyeyi müşkil bir mevkid* 
bıraktığını kaydederek şunları söy
ledi: 

— Bu meselenin Suriyenin kendi 
mukadderatını eline almakla meşgul 
bulunduğu bir zamanda ortaya Ç^' 
mış olmasını yalnız bir tesadüfeı 
hamledebilir miyiz? 

Türkçeyi selis bir surette konusala 
B. Âdil Aslan bu sözlerini vuzuhlaş-
tırmak için de: 

— Biz Türkiyenin dünyada ve bü' 
hassa yakın Şarkta işgal ettiği lö"' 
him mevkiini takdir ediyoruz. Bu it»' 
barle müstakbel siyasetimiz 
zaman Türkiyenin siyasetine 
olmıyacaktır, dedi. 

B. Âdil Aslan, Fransız -
muahedesinin Fransız parlâmento
sunun tatili yüzünden tasdik edü^ 
mediğini ve bu anlaşmanın aÇ''̂ ^ 
açılmaz parlâmentoya verileceğimi 
emin olduğunu ve Başvekil B. Cemil 
Mardamın da yaz sonlarına doğı^ 
Parise yapacağı ziyaretten dönerkeiı 
Ankai'ayı ziyaret edeceğini söyledi?' 
tir. 

B. Âdil Aslan daha bir müddet bu
rada kaldıktan sonra İstanbula &•' 
decektir. 

hiç bif 
aykırı 

Suriye 

Pa^ra ITüziînden. 
Aşk ve macera 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
romanı 

Tefrika No. 5 
— Ama, sen anne, dinleme artık... 

Sana yemin ederim ki babam uydu
rup söylüyor... Haydi git, ben burada 
beklerim... Hissediyorum ki, sen kal
dıkça fenalaşacaksın... 

— Sus... Bak, konuşuyor. 
Hasta, gene ayni ahenkle: 
— Bir gün kanm olacaksın... Şim

di nasıl kalbime hâkimsen mukadde
ratıma da öyle hâkim olacaksın... 

Genç kız yalvararak, annesine: 
— Git Allah aşkına... Bu sözler seni 

fena üzüyor... 
Hadiye, başını sallıyarak: 
— Hayır! - dedi. - Hayır, gitmem... 

Artık sonuna kadar dinlemek, her 
şeyi öğrenmek istiyorum. 

Lûtfi bey, çılgın gibi, ellerile, koUa-
rlle işaretler yaparak: 

— Elbette biran evvel o gün gele
cektir. 

Sonra, boğuk boğuk inlemeğe baş
ladı. Iztırabm tırnakları, yüzünde iz
ler bırakıyordu: 

— Anne!... Üzülme... Babamın bu 
sözleri samimî değil... 

— Kimbilir? İnsan hezeyanla ajmi 
fikirde bu derece ısrar edebilir mi?.. 

Konuşmağa başladığındanberi hep o 
isim dudaklarında dolaşıyor; ciddî bir 
macera varmış gibi, düşüncesi tesel
sül ediyor... Aman Yarabbi!.. Ya bun
ların hepsi hakikatse?.. 

Sustu... 
Söyliyeceği sözlerden yuvasına felâ

ket doğacakmış gibi ürküyordu. 
Dışarda yavaş yavaş akşam olu

yordu. Her tarafı bir karartı kapla
mıştı. Acaba bu aile yeni ve mesud 
bir sabaha ulaşmıyacak mıydı? 

Gene sükût içinde dakikalar geçti. 
Dışarda rüzgâr dalları inletti. Evde 
bir ayak sesi dolaştı. Bir tarafta bir 
kapı gıcırdadı ve birdenbire Lûtfi bey 
yatağln içine oturarak, hararetli ve 
âmirane bir sesle: 

— Gitmek istiyorum... Ona... Şim
di... Hemen... 

Hadiye kocasını omuzlarından tut
muş, şefkatle yatırmağa uğraşıyordu. 
Fakat o, gergin adalelerile mukave
met ederek: 

— Gideceğim... Bırakın beni... Kim
se mâni olamaz... 

Şakak tarafında, pansımanm üs
tünde, bir damla kan belirdi. Hadiye 

bu lekejd görünce yalvarmağa başla
dı: 

— Allah aşkına yat... Dinlen... Bize 
merhamet et... Kendini sarsaman ya
ranı tehlikeli bir hale sokabilir... Lût
fi!.. Lûtfi!.. 

Erkek, bir koluna dayanmış, öbür 
elile kadım itiyordu. Harekâtı ve ba
kışları ile deliye benziyordu. Kadın 
kocasını göğsüne bastı. Fakat hasta, 
Hadiyenin bileklerini asabiyetle sıktı. 

— Ellerimi acıtıyorsım, Lûtfi!.. Fa
kat seni bırakmam... 

YüzyüzeydUer. 
Hadiye yalvarıyor, erkek tehdld edi

yordu: 
— Beni bırakmıyorsunuz... Onu gör

meme mâni olmak istiyorsımuz... 
Hicranı ne kadar sevdiğimi bilemez
siniz... İşte, tutmamza rağmen gide
ceğim... Aylardanberi Hadiye ile onun 
arasında mücadele ediyorum... Fakat 
şimdi artık bitti, bitti... 

Bu acı sözler, kadıncağızın jrüzüne 
karşı, kalbine karşı müthiş kamçı 
darbeleri gibi saklıyordu. Fakat ka
dın gene kocasını bırakmıyor ve yal
varıyor: 

— Yat... Allah aşkına!.. Dinlen... 
— Bırakın beni!.. Tekrar ediyorum 

size... Her şey bitti... Hem kuzum siz 
kün oluyorsunuz?.. 

İnler gibi bir sesle: 
— Karımm... 

Fakat erkek dinlemiyerek, nöbeti
nin sarhoşluğile: 

— Aylardanberi Hicram sevdiğim 
halde Hadiyenin yanında yaşadım... 
Artık yeter... Bu ortaklama işten bık
tım... Hadiye benim için şimdiden 
sonra mevcud bile değildir... Anlıyor 
musunuz?... Hicrana rasladığımdan-
beri artık karımı hiç sevmiyorum... 
İstemiyorum; onun yanında yaşamak 
istemiyorum... Gideceğim ve kimse 
beni zaptedemez... Arkama bakma
dan, her şeyi çiğneyerek gideceğim... 

Kadın ıztırab içindeydi. İşittiği 
sözleri kendi kendine tekrarlıyordu: 

«— Aylardanberi... Artık onu sev
miyorum... Gidiyorum...» 

Yorgunluk ve üzüntüden yere dü
şeceğini sandı ve tekrar düşündü: 

«— Bu sözler hezeyan değil... Gizle
diği hakikati nöbeti yüzünden itiraf 
etti...» 

Fakat buna rağmen, büyük bir 
merhamet ve şefkatle tekrar ediyor
du: 

— Dinlen... Yat, dinlen!.. Dinlen
men lâzım... 

Yanmda, Suzan, teselli verici bir 
sesle: 

— Yalan anne, hepsi yalan... İnan
ma... 

Kadın artık kızının sesini dahi işit
mez olmuştu. Dört kulak kesilmiş, 
ancak kocasının sözlerini dinliyordu: 

— Hicran... Bütün kadınlık zarafet̂  
onda mevcud!.. Aramızdaki bağı kıCi' 
se çözemez!.. Beni mazime bağhj'^ 
zinciri onun için kopartacağım!.. . 

Birdenbire, ölüyormuş gibi. Hadi' 
yenin kolları arasında ağırlaştı. K 
dıncağız, onu, bir anne hareketi!^» 
yastığına yatırdı ve mımis sesile teK' 
rarladı: 

— Dinlen... 
Erkek gene bir şeyler mırıldandı v 

bir kaç kere ancak şu kelime, kanŞ 
sözleri arasından seçildi: 

— Boşanacağım! 
Hadiye, kocasının üstüne yotp^^ 

örttü ve sonra sendeliyerek bir kolt 
ğa doğru yürüdü. Bir müddet, gözı* ^ 
kararmış, beyni uyuşmuş, öylece oi^ 
du. Kendine geldiği zaman Suzani^ 
yanıbaşında diz çökmüş, yalvardıg^ 
gördü: 

— Babam böyle bir cinayet iş'iy ^ 
mez... Bunu sana ve bana karşı y»P* 
maz... O, kalbi temiz bir adamdı^-' 
Sizi sever... Eminim ki hiç hatâsı y ^ 
tur... Bak, göreceksin: Ayıldığı z» 
man, hastalığı esnasında söylediği 
sözlerden senin müteessir olduğun 
işitince ne kadar üzülecektir... Ve 
de, anneciğim, ondan şüphelendiği^ 
İçin utanacaksın... Yirmi senelik ^ 
deti bir hezeyan bozabilir mi biÇ. 
şünsene, anne... 

(Arkası vi «r) 
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SUT KARDEŞLER 
Pariste gösterilmeğe başlanılan eğlenceli bir filim 

Solda kSylfl kız misafir geliyor, sağda Süt fcardcfl uyuyor 

Son günlerde Pariste «Süt kardeş
ler» adında bir filim gösterilmiştir. 
Lucien Baroıuc, Meg Lemonicr ve 
Henry Garat tarafmdan çevrilen bu 
filim çok neşeli ve eğlencelidir. Mev
zuu sudur: 

Monique (Mcg Lemonier) zengin 
bir bankerin kızıdır. Spor meraklısı
dır. Otomobil kullanmasını mükem
mel bilir, sık sık otomobille küçük se
yahatlere çıkar. Bir gün gene böyle 
bir seyahat esnasmda bir köyden ge
çerken otomobilin motörü bozuluyor. 
O civarda bulıman genç bir köylü kız 
J^nma geliyor: «Size yardım edebilir 
miyim?» diye soruyor. Monlque se
vimli kıza teşekkür ediyor ve kabilse 
»lotörden anhyan birisini bulmasını 
rica ediyor. 

Köylü kız koşarak otomobil motör-
lerini pek 13a bilen birini getiriyor, 
fiu adam tamirle meşgul İken M o 
*üque kızla konuşmağa başhyor: 

— Demek sizin köyde yeni otomo
bil motörlerini bilenler de var. 

— Ona ne şüphe... Hattâ kardeşi
min bundan daha yeni ve daha güzel 
bir otomobili var. 

— Ya öyle mi?!.. 
— Evet... Kardeşimden maksad 

«üt kardeşimdir. Birlikte büyüdük, 
^ n r a o zengin oldu, şimdi Pariste 
çok tanınmış bir artisttir. 

— Adı nedir? 
— Jaques Lorin. 

' ~- Jaques Lorin mi?l^ 

mimden bir sahne 

— Evtt, kendisini tanır mısınız? 
— Hayır tanımıyorum. 
Monique «tanımıyorum» derken 

yalan söylemiştir. Çünkü artisti bir 
çok piyeslerde görmüş^ ve çok takdir 
etmiştir. Kendisine karşı gizli bir sev
dası da vardır. Artistin kız kardeşile 
görüşürken aklına bir fikir geliyor. 
Kıza soruyor: 

— İsminiz nedk? 
— Isabelle. 
— Sizinle görüştüğüme memnun 

oldum. 
— Teşekkür ederim. Pariste süt kar

deşimi görürseniz kendisini çok görece-

Artlst genç k m sevmeğe bağlıyor 

ğim geldiğini ,senelerdenberi buraya 
uğramadığma gücendiğimi, kendisini 
sahnede görmek istediğimi lütfen söy
leyin. 

— Hay hay söylerim. 
Bu sırada tamir bitiyor, Monique 

köyden ajnılıyor. Dieppe yolile İngil-
tereye gidecekken Parise dönüyor ve 
artiste bir oyun oynamağa karar ve
riyor. Hemen bir sepet tedarik edi
yor, içine bir kaz, biraz köy mahsulü 
koyuyor, gözlerine bir gözlük takıyor 
ve gidip artistin evinin kapısını çah-
yor. 

Kapıyı artistin eski dostu ve kâtibi 
Cyprien (Lucien Baroux) açıyor. Ga-
rib kıyafetli bir kadın görünce şaşırı
yor ve soruyor: 

— Galiba yanlış geldiniz, neresini 
arıyorsunuz? 

— Yanlış gelmedim. Burası Jacques-
m evi değil mi?.. Ben onun kız karde
şiyim. 

— Vay îsabelle sen misin?... Çok 
büjrümüş, çok değişmişsin. Gel baka
lım. 

Jacques (Henry Garat) bir kadınla 
yaşamaktadır. Bu Kadın hırçın, ta
hammül edihnez bir şeydir. Cyprien 
ile arası iyi değildir. Cyprien kadının 
genç köylü kızın gelmesinden hiç 
memnun olmıyacağını tahmin ettiği 
için kızla birleşerek kadını canından 
bıktırmak için ne yapmak kabilse 
yapmağa karar veriyor. 

Jacques da bu köylü kızının gelme
sinden memnun olmuyor. Fakat bunu 
belli etmiyor, yalnız kızla hiç meşgul 
olmuyor. «Evet, hayır» dan başka bir 
şey söylemiyor. Köylü kız, artistin 
metresini o kadar kızdmyor ki kadın 
tahammül edemiyerek Jacques'a kızı 
köyüne göndermesini söylüyor. Ar
tist te : 

— Artık seni köyüne gönderece
ğim... diyor. 

Genç kız: «Pek âlâ, ben de burada 
sıkıldım» diyerek eşyasını toplamağa 
başlıyor. Fakat bu sırada gelen kızın 
îsabelle olmadığı, İsabelle'in köyünde 
bulunduğu anlaşılıyor. Jacques bir 
müddet genç kızdan izahat istemeğe 
koşuyor, fakat kızı bulamıyor. 

Monique evden kaçtıktan sonra 
kendi tabiî halini ahyor. Fakat artistle 
bir türlü bir yerde görüşemiyor. Bu 
sırada Cyprien imdadında yetişiyor. 
Genç kızın artisti hakikî bir muhab
betle sevdiğini ve bir zevce olabileceği
ni gören Cyprien bir kombinezon bu
luyor: 

— Jacques bugünlerde büyük bir 
fUim çevirecektir. Bu filim için bir dan
söze İhtiyaç vardır. Dans bilirseniz 
stüdyoya müracaat edin. Bu münase
betle Jacques ile uzun uzun görüşebi
lirsiniz... diyor. -• -

Monique iyi dans etmesini bilirdi. 
Sesi de güzeldi. Bımun için teklifi ka
bul ediyor. Cyprienin tavsiyesi üzerine 
filim şirketi kendisini angaje ediyor. 
Jacques birlikte filim çevirirken bu 
çok sevimli kıza âşık oluyor ve niha
yet evleniyorlar. Film tatlı bir surette 
bitiyor. 

Yazan: Sermed Muhtar Alua Tefrika No. 90 

N A N E M O L L A 
Peçeli mınnkırm ederken. Eşrefin v 

bu derecede haysiyetsiz, aşağıUk, ed-
nanın ednası olduğunu görünce: 

— Senin ne matah olduğun halin- • 
den belliydi zaten!., diyerek ve pek 
koyu bir küfür basarak fırladı oda
dan.. »> 

Eşref, Asalının cübbesini yakala- , 
nuştı: ' 

— Arab Tayfur nerede? 
— Cimcozu çekti. Hepimizden akü* 

İl oymuş! 
— Zincirkıranm yanındakiler kim?. 

Musa ağa mı, Amavud Abdül mü? 
Abdülmennen paşazade îrfanm be

raber olduğunu duyar duymaz, büs
bütün aklı başmdan gitti: 

— Kapında köle olajnm, ekmek 
doğradığın köpeğin olayım amcacı
ğım, bu gece benim ölüm çıkacak bu
radan. Saraylıdan elbiselerimi al, erik 
ağacından tüyeyim, defolup başımı 
kurtarayım!.. 

NanemoUamn arada bulunuşundan 
ve işin sarpa saracağından haberi ol-
mıyan Molla bey, yüklüğün kapışım 
aralamış: 

— Firara ve terki diyara mahal 
yok Eşrefa, diyordu. Ayıboğanın ar
zuyu vahidini isaf eyliyoruz; mübarek 
olsun Peçelisi!.. 

Peçeli, biraz evvelkinin tıpkı ayni. 
fCapı aralığmdan meclis odasma bak
tı; Asalı yanında. 

— Demirkıran bey bu iri yan adam 
nu?.. Biraz geçkince ama çok yakışık-
h erkek... 

— Yanındaki delikanlı da merhum 
sadrazamlardan Abdülmennan paşa-
mn oğlu.. 

— O da Allah için gayet kibar, ga
yet sevimli şimali bir genç. 

Peçesini yokladı: 
— Biliyorlar ya şartımı, şurtumu!. 
— Tabiî!.. 
— Bak peşin söyleyim amca. Biri 

demirkıranım, dağ devirenim, öbürü 
de sadrazam, serasker oğluyum, falan 
fıstık diye peçemi çıkartmağa kalkı
şırlarsa, sayım suyum yok, başımı al
dığım gibi (yangın var!) diye, haykı-
ra haykıra sokağa fıriıyacağımı bil
miş ol!.. 

Saraylı geldi: 
— Bekletme, gir içeri şekerim!.. 
— Kardeş, ayaklarımı bir papuca 

sokma!.. 
Karşıki odaya yürüdü: 
— Başım, saçım pek perişan; dü

zelteyim!.. 
Aynada kendine baktı: 
— Yoksa senin samanî gronlarmı 

mı giysem?.. Beyaz Papağanm beyaz 
suralannda ter lekesi, ter kokusu yok 
mu sahi? 

Asalı Sarayhyı dürtüyor, o da di
yordu ki: 

— Bu gelenler öbürleri gibi değil 
kardeşçiğim. Zincirkıran be3d ilk gö
rüyorum ama sayılı fırtınalardan ol
duğunu hemencecik sezdim. Zaten, 
içeri öfkeli girdi... Uzatma, bir ayak 
evvel yanlanna çık!.. 

Peçeli, oda kapışma geldi. Gene 
tutturmaz mı? 

— Abla, kemanla Acem aşirandan, 
Arab aşirandan taksime başlamazsan, 
kabil değil içeri giremem... 

Bu keşmekeş arasında Zincirlara-
nm tersi dönmeğe başlamıştı. Sandal
yede susta durmuş gibi oturan, (ya 
halâs, ya necat, ya sükûn!.) çeken 
fetvahaneliye sordu: 

— Sakallı, nerede bu kodoş? 
O, Göbekliyi sanıyor: 
— Molla3fi mezkûr teşrifiniz sırala-

nnda memşaya müteveccihen... 
— Bunak herif. Molla, kavuklu ka-

nştırma; Asalıyı söyle sen... 
Kurban Osebe döndü: 
— Nerede o kerata? 
— Ben oturup sızmıştım bımda, 

oraları hiç bilemem Rıza beyim. )Sa-
rayhnm hanesinde bir lordun, bir 
bankerin kef edeceği tuttu. Oraya gel; 
çalıp çığıracağız, gülüp oynaacağlz; 
sen de meharetlerini gösterip çok 
bahşiş alacaksın) dedilerse (he!) di-
yip gelmişim!.. 

— Katır buradan kaçmış olmasın!. 
— Katırdan, küheylândan, marsı-

vandan haberim yoktur! 
Sabri ağa girişti: 
— Gözlerim sokakta Rıza beyciğim. 

Adam kaçırmak değil, kuş bile uçurt
mam. Sıkıya gelirsem pencereden 

Peçdl koltuğa geçti 

aşağı atlar, enselerim herifi. Sen ra-
hatma, eğlenmene bak! 

Kurban Oseb ermenice mınldam-
yordu: 

— Banin meçi banga! (1) 
Saraylı girdi odaya: 
— Arzu ettiğiniz şimdi geliyor 

efem!.. 
Kemanı aldı. Acemaşirandan taksi

me girişti. Asalı göründü: 
— Değil müşteride, kırk ayak mer

divenli define mağarasında olsa;, yiği-
tim senin emrettiğini gene bulup kar
şına getiririm. Yalnız sen bendpn is
te!.. 

Peçeli, gene göğsünden mezadmalı 
aynasını çıkarıp kendine baktı: 

— Pamuk bacığıcım bir karanfil, 
yahud sensen olsa da ağzıma atsam... 
Garbis ağa iki yaprakçık nane bul-
saydı... 

Odaya girdi. 
Dört gözle Eşrefi bekliyen, yumru

ğuna tükürmeğe ve (ya settar!) de
meğe hazırlanan Zincirkıranm ağzı 
kulaklanna gidiverdi: 

Dimitri ile Sabri de sendelediler... 
İrfanın gene göz kapakları inik. 

Asahda bir caka ki: 
— EseduUah, işte istediğin!.. Dik

katli bak, ne cevahir olduğunu gör!.. 
Peçeli: 
— Nereye oturayım, nereye otur

sam?., derken. Asalı kolundan tutup 
çekmeli minderin yanındaki koltuğa 
çekti... Hasba, derhal ayak ayak üs
tüne attı. 

Zincirkıran, Pembeyi, membeyi 
imutmuş. 

— Ananın, babanın ömrüne bere
ket; öldülerse canlarına rahmet, dün
yaya bir evlâd getirmişler, tam getir
mişler!.. 

Peçeli, hemen öttü: 
— Rabbim ikisini de üzerimden ^k-

sik etmesin, güler yüzlerini soldurma-
sm, paşa babacığımın daha saçı saka
lı bile kırlaşmadı, hanfendi anneciği
mi görün, boy beraber evlâd sahibi 
olduğuna dünyada inanmazsınız. 
Önümüzdeki recebi şerif kandilinde 
otuz dördüne basacak!.. 

Zincirkıran: 
— Bu abukatmış yahu!., dedikten 

sonra: 
— Ey, artık aç anam babam yüzü

nü, dedi; mah cemalini görelim!.. 
Peçeli, gene dayattı: 
— Yooo, o olamaz işte. Asalı amcam 

size şartımı, şurtumu söylemedi mi?.. 
Asalı, öksürüğü tutturarak: 
— Sana ne diyecektim Rıza beyfen-

diciğim? Tam söyliyecekken lâf karış
tırdılar... diye üstüste lâflarla yosma-
mn sözlerini gürültüye karıştırdı. 

Ve hemen gelip minderin önüne 
çömeldi: 

— Hudayı lemyezil şahid, gene 
nam Bariye kasemi billâh olsun ki bu 
melekpare meydanı dadı sitada çıkalı 
iki mah oldu, olmadı... 

— İnsanca konuş herif, lügat pa
ralama! .. 

— Tosun, gördüğün mal piyasaya 
çıkaU iki ay olmadı, acemi çaylak, 
fazla sıkjüıyor, hem de çekiniyor; ken* 
dini etrafa tanıtmaktan korkuyor, 
zira paşa kızıdır... 

— Sahi mi söylüyorsım? Bu kan 
paşa kızı mı? 

— Allah bir, babası Rumeli beyler
beyi payesinde!.. Sakız mı, Limni mi 
mutasarnflığmdan mazuldür. Ahiren 
Sereze bâ zammı maaş tayin ettiler 
de (oranın çingenelerile uğraşamam) 
diye kabul etmedi. Yakında valiliğe 
gidecek herif!.. 

— Vay anasını!.. Soyu, sopu düz
günlerden demek... 

(Arkaa var) 

(1) (İj içinde iş var) demek. 
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Izmirdeki güreşler 
çok heyecanlı oldu 
Tekir dağlı - Kara Ali güreşi bûgûk 

alâka ile takib edildi 

Tekirdağ Hüseyin, güreş esnasında K a n Ali'nin icafa koluntt I(apfı|ı urada 

İzmir (Akşam) — Bu hafta ALsanr 
cak stadı mühim güreşlere sahne ol
muştur. İzmir asker hastanesi men
faatine tertip edilen bu gürşleri, on 
binden fazla halk büyük bir heyecan 
ve alâka ile taldp etmiştir. Alsancak 
stadı, kurulduğu gündenberi bu ka
dar kalabalık sejrirciyi topiainamıştır. 
Seyirciler arasında vali B. Fazlı Güleç, 
müstahkem mevki komutanı tümge
neral Rasim Aktoğu, Bornova tümen 
komutanı tümgeneral Nuri Yalnut, 
maiyetleri erkâm, emniyet müdürü 
de bulunuyorlardı. Askerî bando, gü
zel parçalar çalmış, halkı eğlendinniş-
ür. 

Güreşlere tam saat 15 de orta ha
kemi yarsubay B. İsmail Doğanm ida
resinde İzmirli Tahsin - Bucah Meh-
med Tozkoparan arasmda başladı. Bu 
iki güreşçi otuz dakika güreşti, heye
cansız geçen mücadeleden sonra be
rabere kaldılar. İkinci güreş Bucall 
Ömer ve Tekirdağlı Süleyman arasm
da yapılmıştır. Süleymarun güzel ham-
lelerile başlıyan bu güreş, alâka ile ta
kip edilmiştir. Neticede Tekirdağlı 
Güleymaü 13 dakika 30 saniyede tuş
la galip gelmiştir. Henüz on yedi, on 
sekiz yaşlarında olan Süleyman, bu 
güreşile istikbalde iyi bir güreşçi ola
cağını göstermiştir. 

Bu güreşi, Babaeskili İbrahim - Gö-
nenli Hamdi karşılaşması takip etmiş, 
daha ilk dakikalarda İbrahimin çe
vikliği ve güzel hareketleri nazarı dik
kati çekmiştir. Oldukça yorucu geçen 
bir mücadeleden sonra; 15,27 saniyede 
Babaeskili İbrahim rakibini tuşa geti
rerek güreşi kazanmıştır. 

Bu güreşten sonra Molla Meluned -
Manisalı Halil karşüaşmışla;rdır. Ma
nisalı Halil, daha genç ve güreşe yeni 
başlıyan bir pehlivan olmasına rağ
men tecrübeli Molla; Mehmedi olduk
ça hırpalamış, fakat tecrübesizliği yü
zünden yakaladığı fırsatlardan istifa
de edememiştir. Bu suretle yanm sa
atlik güreş, berabere neticelenmiştir. 

Son olarak eski Türkiye başpehliva
nı Manisalı Rifat - Babaeskili İbraJıim 
10 dakika süren bir gösteriş müsaba
kası yapmışlar ve çok alkışlanmışlar
dır. Gösterişten sonra sıra en son 
ve en büyük güreşe gelmişti. Orta ha
ilem, gene B. İsmail Doğandı. Hakem 
heyeti de Devlet demirycdları sekizin

ci işletme umuru cerriye şefi B. Mehmed 
AH, müstahkem mevki komutanlığı 
kurmay başkam yarbay B. Asun, gü
reş aütrenörü B. Nuri, güreşçilerlmİJt-
den B. Mustafa ve Salihten müteşek-
küdi. 

İlk dakikalar deneme il« geçmlf, 
üçüncü dakikada Tektrdağlınm alej^ 

Başprfılîvan TekîrdaŞh Hüseyin, ha
kem B. İsmail Doğan ve Kara AH 

hine inkişaf eden bir hamlesi görül
müştür. Kara Ali, soğukkaiıMıkla T&-
kirdağlmm hücumlannı defetmiştir. 
Dört ve altmcı dakikalarda Tekirdağ-
h biribiri üzerine iki defa kafa kol 
kapmış ise de Kara Ali çevikliği sa
yesinde tuşa gelmediği gibi Tekirdağlı-
yı köprüye getirmiştir. Hüseyin, an
cak minder dışına kaçmak suretüe 
Kara Alinin makasmdan kurtulabü-
miştir. Bundaiı sonra güreş, hep ayak
ta ve Kara Alinin hâkimiyeti altmda 
geçmiş, otuz dakikalık devre berabere 
bitmiştir. 

İkinci devre: İkinci devre her iki gjü-
reşçinin çetin hamlelerile başlamıştır. 
Kâh altta, kâh üstte ve ayakta güre
şen iki rakip neticede berabere kal
mışlardır. 

Halkm da arzusile yenişinceye ka
dar güreşmek üzere iki rakip 26 had-
rattıda İzmir Alsancak stadında tekrar 
karşüaşacaklardur. Kara Ali diyor ki: 

— Yenişinceye kadar yapacağunıa 
güreşte TeMrdağlmm sırtmı yere ge
tireceğimden eminim. 

G e m l i k t e m e k t e b se rg i s i 
Gendik (Akşam) — Merkez okulu 

talebeleri bütün sene İçerisinde elde et
tikleri, dosya, resim, elişi ve veait dos
yalarım bir araya getirerek bir sergi 
açmışlardır. Ziyaretçiler, yavmlarm 
küçfik eserlerini takdk ediyorlar» 

tzmlrde Alsancak stadmds gfiıeşen a^rcvtar Mr tmdg 

Güneş, Beşiktaş 
sahasında oynamıyor 

Galatasaraym Belgradda 
yaptığı maçlar 

Pazar günü (3-3) beraberlikle neti
celenen Güneş - Beşiktaş maçının 
tenkidini yapraken teknik tafsilât 
vermiş, bazı münasebetsiz hadisele
re temas etmemiştik. Maçın, anlatma
dığımız bu cephesi, maalesef, artık 
her Güneş - Beşiktaş maçında âdet 
hükmüne giren malûm hadiselerdir. 

Bazı Beşiktaş osrunculan, takımla-
mun mağlûp olacağım gördükleri 
anda, derhal sert bir oyun oynamağa 
başüyorlar. Bu arada karşıki takunr 
dan bir kaç oyımcu da saka,tlanıyor. 
Maalesef, iM mevsimdir bu taızm 
önüne, ne bizzat Beşiktaş klübü, ns 
hakemler ve ne de teşkilât gecem», 
mlşttr. 

Fazla olarak geçen pazar günü, 
bu sert oyundan sonra, Şeref stadınp 
da bulunan bir kısım seyirciler Oüf 
nesli oyunculara tecavüz etmişlerdir. 
Gtineş klübünün, inzıbatm tendn 
edUemediği Şeref stadında ve kendir 
lerine karşı iki senedir klmesenin 
önüne geçemediği aşuı derece sert 
lîlr oyun tatbik eden Beşiktaş takı-
mile önümüzdeki pazar yapılacak 
olan şüd maçım oynamak istemediği
ni haber aldık. 

Güneş klübünü bu kaı-annda haklı 
bulmamak kabü değüdir. Bazı Beşik
taşlı oyunculann tavır ve hareketi 
karşısında merakımızı mudp olan 
iki noktayı bu vesile ile sormaktan 
kendimizi alamıyoruz: 

1 — Beşiktaş klübü acaba, müte
madiyen hakemler tarafmdan saha
dan çıkarılan solhaftmn oyımunu ne 
zaman ıslah edebilecek? 

2 — Beşiktaş takımıran, mağlû
biyet âmndaki, asabiyet ve sert oyıt-
nunun önüne teşkilât - Beşiktaş klü
bü demiyoruz, çünkü klüp Wr tek 
oyuncusunun hareketini düzeltemi
yor - ne zaman geçebilecek? 

*** 
Galatasaray takımı, içine yalmz 

Şerefi almak suretüe takviye etmeğe 
çalıştığı takımile Belgardda oynadığı 
iki maçı da kaybetti. 

Bmılardan birincisini B. S. K. ta
kımile oynadı ve (3-1) mağlûp oldu. 
İkinci maçım Yugoslavia takımma 
karşı yaptı ve (4-0 yenildi. 

Doğrusımu söylemek lâzımgelirse, 
sarı kırmızıhlar bu seyahate hazırük-
sız çıkmışlardır. Çünkü mevsim sonu 
olmasına rağmen, Galatasaray takı
mı bazı oyuncularmın idmansızlığı 
ve takımın bu sene istikrar ve insica
mını bulamamış olması yüzünden 
böyle bir seyahat için hazırlıklı değl-
di. Vaziyet böyle olmakla beraber, en 
kuvvetli iki Yugoslav takımına karşı 
elde edüen (3-1) ve (4-0) lık netice
ler hezimet olarak karşılanamaz. 

Yabancı sahada oyun ojmamak şe
raitinin, bir takımın ne dereceye ka
dar aleyhinde olduğunu da düşüne
cek olursak bu neticeleri tabiî karşı
lamamız icabeder^ U. T. 

Fenerbahçe klübü 
yıldöniimünii kutluyor 
Enosîs " Panatînaikos 

muhteliti geliyor 
Fenerbahçe klübü önümüzdeld psr 

zar günü yüdönümünü kutlamağa 
İcarar vemüştlr. Bu münasebetle san 
lacivertliler Yunanlstanm en kuvvet
li klüplerinden olan Panatinaikos ve 
Knosls takımlannm muhtelitini şeh
rimize davet etmişlerdir. Yunan ta-
kimi, cuma günü gelecek ve önümü»-
deki pazar günü de Fenerbahçe Ue ilk 
maçım yapacaktır. Panatinaikos » 
Bnosis muhtelitinde sekiz Yunan milr 
lî takımı oyuncusu bulımduğuna g(V-
rs, bu takımın Fenerbahçe Ue yapa
cağı maçın cidden oıteresan olacağı 
talhmin ediliyor. 

MiUt küme haricinde bırakılan san 
lacivertlilerin gösterdlkleti müsb«t 
faaliyeti takdiıle kaıçılar vs organi-
zasyonlaiHun mUTaffak (^mnnni t»-
menzıi ededfı 

Istanbulun güzel bir 
köyü: YAKACIK 

Yakacıktaki noksanlar ve bunların 
izalesi için kolag bazı çareler 

Kardeşim Yahya Mümtazm Yaka
cıkta bulunduğu bir kaç gün içinde 
ve biçarenin vefatmdan sonra bu 
köyde gördüklerimi, ve duyduklarımı, 
öğrendiklerimi vatandaşlarıma söy
lemek borcuyla diyeceğim M: 

A — Kartala beş kilometre mesa
fede bulunan Yakacık köyünde; dört 
yüz elli küsur haneli ve birkaç kaşa-
neli Yakacık köjrtlnde bir postahane 
ve telgrafhane yoktur. Eczane yoktur. 

Çaresi: 
1 — Meselâ köyün bakkallannda 

var olan telefonun yerine poatahane-
den bir memur oturtmaktır. Fransa 
köylerinde olduğu gibi! (O köylerde 
bu memur mektup alır - taahhüdlû 
mektup dahi alır - telgrafları da alır., 
makbuz verir. SMira ve derhal telefon
la - aldığı telgrafı kendi tdgraf mer
kezine söyler. O da derhal telgrafı çe
ker) ; mesele de biter. 

2 — Hiç olmazsa şimdilik Kartal 
eczanesine Yakacıkta bir çube açdırt-
mak ve bu iki köjrü telefonla biribiri-
ne bağlatmak lâamdır. Bu sayede hiç 
olmazsa Kai'tal belediye hekimlerine 
ve yahud Kartaldaki bir heyete müra
caat imkâm bulunmuş olur. Ve mut
laka bir ufacık otomobil gibi birşey de 
bu iş için tahsis etmek zarureti var^ 
dır ki icabmda hekimi veya ilâcı nak- ' 
letsin!. 

3 — Fevkalâde acele bir vaka bah
sine gelince... Bunu da sanatoryomu 

lâkayidliğinden kurtarmak İçin sanator-
yoma (Millet hastane) lerlnden biri de 
kendisinin olduğunu hatırlatmak lâ
zımdır. 

B — Yakacıkta birçok memba su
ları ve rivayete göre bunların a3nı 
ayrı hassaları vardır. Ayazma suyu
nun kum hastalıklarına fevkalâde fay
dalı oluşu gibi. Fakat Çınaraltı mey-
danile Ayazmadan başka! diğer sula
rın civannda ne oturmak için bir tek 
iskemle vardır. Ve ne de buralara git
mek için bir yol. Hattâ bir keçi yolu I 
Kartalla Yakacık yolu da bozulmağa 
başlamıştır. Kartalm tatlı sulu hama
mı da pek meşhurdur. Hele bundan 
birçoğumuzun haberi yok. 

Çaresi: 1- Sulan bir daha tahlil ettir
mek - tecrübeler yapmak. Ve halka 
hattâ cihana ilân etmek. Ve derhal bu 
suların başlarında (ouberge)iınsi birer 
ufak lokantalar veya kahvehaneler 
yaptırtmak - keçi yollarım olsun ayık
latmak. Bu yerlere köyün kızlarından 
birkaçmı memur etmek ve temiz te
miz kadehlerle gidenlere su içirtmek. 
(Temin edebilirim bu çok faydalı ve gü
zel bir başlangıç olur). 

2 — Yakacık - Kartal yolu için de 
yolun kâmüen bozulmasmı beklemek
sizin bu yol üzerine derhal üç beş 
(Cantonnier) koymak ve bunlann el
lerine kazma kürek ve el arabası ve 
tokmak gibi şeyler teslim ederek ve 
biraz da kendilerine (staj) yaptırta-
rak yollann mütemadi tamirlerini bu 
adamlara yaptırtmak ve bir yol ça
vuşu vasıtasUe daima bu yolu ve bu 
üç beş ameleyi kontrol ettirtmektir I 
(Zannederim Yakacıklüar bu işi ke
mali minnetle deruhte eder ve aslan
lar gibi çalışırlar) Avrupa köylerinde 
bu usul herdem caridir. Ve çok ucuz
dur. Ve çok faydalıdır! 

3 — Yakacık hamamım herkese ta
nıttırmak - tamir etmek ve faydasuu 
neşretmek. Bu hamamdan çıkanlar 
cennetten çıkmış gibi hafiflikler his
settiklerini söylemektedirler! (İlâvs 
olarak şu da akla geUyor M: Yakacık -
Kartal yolu için lâzım olan üç beş y<fl 
bekçisini köylüler de temin edebülr^ 
ler. Orada muMm bay Mahmudla 
bay Kadri: Kendüerine sorulursa; ben 
eminim bu işi idare ve temin ederler. 
Zira ikisi de iş bilir ve Avrupa görmüjf-
lerdir.) 

C — Geçen pazar günü Yakacıkta 
binlerce halk ve izdiham vardı. Fakal 
bilmiyorum bir gelen bir daha geli
yor mu? ÇünİEÜ otobüsler tıpkı bizim 
İstanbul tramvaylarımız gibi. Hasta* 
İlk nakletmiyorsa eğer, nefes aldırmı
yor. Bu muhakkak. Vs bu tenezztth 
günleri Yakacığa gidenler kahvehans 
peyklerinde yiyip içtikleri için dikkat 
ettim. Servlslsrsds fada dikkat edlr 

lemiyor. Bir bardaktan iki üç kişinin 
su içmesi gibi! Halbuki Yakacıkta has* 
talar da olduğundan bu usulü beğen
medim. 

Çaresi: 
1 — Otobüslerin vakti hareketini 

tanzim ve ilân etmek. Ve otobüsçüyü 
müşterisi olsun olmasm vaktinde ha
reket ettirmek; ve bu sayede arabayı 
bir Üsküdar dolmuşundan kurtar
mak! Ve arabalara iktidanndan faz
la adam koydurmamak! Ve çürükle
rini ayıklamak! Ve bay şoförleri mun
tazaman kontrol etmek! Ve seyir sü
ratini tahdid etmek? 

2 — Yakacüctaki otelleri, kahveleri 
ve kahve ocaklarmı, havluları, ça^şa^ 
lan sıkı bir muayeneye tâbi tutmak 
ve sahiplerine bunun sebebini söyle
mek - anlatmak. Hardaldan ve saireyl 
kaynar sularla yıkatmanm çaresini 
bulmak. (Yakacıkta elektrik olduğu 
için sıcak su işini ihmal etmek günah
tır) . Ve köy içinde yerlere tükürülme-
meşini tenbih etmek! 

3 — Zannediyorum bu işler için de 
bir mütehassıs celbine ihtiyaç yok
tur. Bımları hemen yapmak işten bUe 
değildir.!! 

D — Yakacığm iyihklerinden biri 
de ahalisidir. Sevimli ve zeki bir muh-
tan var. Ve halkm mahbubu imiş. 
Genç bir lise talebesi tanırun. Terbi
yeli, ve hevesli bir genç. Yakacıkta ta
til zamanında temsü heyetile uğraşı
yormuş. KöyliUerin hepsinde güler 
yüzlülük nümayan. Misafirperver ve 
insaniyetU adamlar. Çocukları büe bi
zim derdlerimizle müteellim görünü
yorlardı. Çok yazık ki bu yerde hasta-
lann birçoğu sıhhate kavuştuğu haldft 
Yakacıklılar romatizmadan ve verem

den ölmekte imişler!. Sebebini sordıuo-
Kiralanan evlerin iyi dezenfekte edil
memesi ve terli terU kırlarda yatüma-
sı imiş ki rüzkârdan romatizma, fen-
nen temizlenmemi.7, evlerden verem tÜr 
remektedirler dedüer! 

Biz ne dersek diyelim halk sözü hak 
sözüdür. Yani sözün en doğrusudur. 
Ve görüyorum bizim ihmalimizi halk 
görüyor. Bunun da çaresi: Hasta çı
kan evleri ve eşyasım mutlaka ve tarû 
mânasile (dezenfekte) ettirmek ve ha
yırdır sevaptır zannolunan bir şerrin 
önüne geçmek üzere de fukaraya ve
rilen hasta elbise ve çamaşınm dalıi 
(dezenfekte) ettirmeksizin tevzi ettir
memektir! O küçücük köyde bu mas
rafsız küçük işler yapılırsa hem köye 
hem de insanhğa büyük hizmetler 
edümiş olur. Semih Mümtaz 8. 

Gaziantebde Halkevi bahçesi 
Gazianteb (Alcşam) — Halkevi 

bahçesi yaz mevsiminde şehrimizin 
istirahat edüecek en güzel bahçesi 
halini almıştır. Yazm sıcak günlerin
de bunalan halkımız, işten sonra 
Hakevi bahçesinde koyu gölge altın
da, serin fıskiyeler başmda kafalan-
m dinlendirmelttedir. 

Güneş - Galatasaray güreş 
müsabakası 24 temmuza 

kaldı 
Büyük Mustaifa Ue Çoban Melune-

dln karşüaşması şeklinde ortaya atı
lan güreş müsabakasmın beş sıklet) 
üzerinden bir Güneş - Galatasaray 
karşüaşması şeklini alması kararlaş-
tınlmıştu:. Bu müsabakalann tarü^ 
olarak tesblt (dun an 2 temmuz, g^' 
reş federasyonunun müdahalesi üa*" 
rine 24 temmuz olarak değiştirilmiş' 
tir. 

Güreş federasyonu temmuzun iÜ' 
yansı zaiimda, geçenlerde Ankarada 
yapılmış olan serbes güreş şampiyo* 
nası galipleri Ue, miUÎ takım güreşçi' 
lerini karşılaştırmaca karar vermiş vi 
Mustafa Ue Çobanm bu müddet İÇİ̂ *' 
de güreşmesine mani olmuştur. 

Federasyomm tertil» hsızırlandığ* 
bu enteresan karşılaşma şehrimizde 
icm edilecektir. Henüz hangi stadds 
yapdacağı malûm değildir. 

Galatasaray - Güneç karşüaşmatf 
56, 61, 72, 79 ve agu: üzerinden tertl? 
olonmuftuzv 
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K A Y N A N A ] 
Babiha kaynanasını hiç sevmezdi. 

Çok genç iken, âdeta çocuk denilecek 
Wr yaşta evlenmişti. Son derece güzel 
Wr kadındı. Oğlu Mecdi kocaman bir 
dalikanlı olduğu halde Sabiha hâlâ 
gtnç görünüyordu. Çok mesuddu. 
Kocası Ferid İyi kalbli, terbiyeli bir 
«damdı. Sevişiyorlardı. Fakat ah şu 
kaynanası... Ah çu kaynanası... 

Halbuki Sabihamn kaynanası ba-
y»n Nedime hiç te fena bir kadm de-
Jlldi. Fakat Sabihamn onu fena gör-
toCBi için Nedimenin kaynana olması 
kâfi idi. 

Meselâ bir akşam sofrada yemek 
yerlerken Sabiha kocasına: 

— Kocacığım... Bu gece güzel bir 
fiüm var... «Ateş Böceği» beni sinema
ya götürsene... der Ferid cevab verir
di: 

— Gidelim kancığım... 
Bu esnada bayan Nedime söze ka

rışırdı: 
— O «Ateş Böceği» filmi hakikaten 

çok güzelmiş... Apartımanın yukan 
katındaki komşular görmüşler, pek 
beğenmişler, ben de görmek isterdim... 

Kaynanası böyle söyleyince Sabiha-
Din kan başına sıçrardı. Vay efendim! 
O kocasile yalnız, başbaşa bir sinema
s ı da mı gidemezdi?.. Göbekleri kay-
^^Miasile beraber kesllmemişti ya... 
Bankı onlar sinemaya gittikleri vakit 
kaynanası evde otursaydı ne çıkardı? 
Sonra Sabihamn ihtiyarlar hakkında 
8arlb bir fikri vardı. Hâlâ gençliğini 
Diuhafaza eden güzel kadın ihtlyarla-
J ^ öyle sık sık eğlence yerlerine git
mesini lüzumsuz bulurdu. Sanki ih
bar la r ın eğlenmeğe hakları yokmuş 
8lbl kaynanası bayan Nadide: 

— Ben de bu filmi görmek isterim... 
dediği zaman Sabiha içinden: «Sine-
*Qa senin nene?.. Sen ihtiyarlamış-
•01. Gelin güvey sahibi olmuşsun. 
* ^ d e oturup torunlarına jrün örsen 
• ^ a İ3a etmez misin?» diye düşünür
dü. 

Sabihamn daha böyle kaynanalar 
f̂t İhtiyarlar hakkında bir sürü garib 

^« yersiz fikirleri vardı. İşte kendisi-
**^ kaynanasını bir türlü sevememe-
•Joln de sebebi bu idi. Sonra bir çok 
•^lerde kaynanasmı kıskamrdı. Mese-
** kocası Ferid annesine çok düşkün 
™r adamdı. Karısına küçük bir hedi
ye, meselâ şık, zarif bir iğne hediye et-
•• annesine de buna benzer bir şey al-
'ûağı ihmal etmezdi. İşte Sabiha bu-
^ tutuluyordu. 

Vaziyet böyle devam edip giderken 
"^ gün Sabihamn genç oğlu Mecdi 
*^esinin karşısına dikildi: 

— Anne, dedi, sana gayet mühim 
"^ şey söyliyeceğim. 

Sabiha şaşırmıştı, oğlunun şimdiye 
kadar bu derece ciddî halini görme
mişti: 

" - Söyle yavrum... dedi. 
Mecdi lasa bir tereddüdden sonra: 
— Ben bir kızı seviyorum anne, de-

''̂ » onunla evlenmek istiyorum. 
Sabiha bu damdan düşercesine sö-

2e hayret etmişti. Maamafih kendisi-
*̂  çabuk topladı: 

Çok genç değil misin yavrum... 
evlenecek yaşta değilsin ki... 

Mecdi annesine biraz daha sokul
du: 

Babam seninle 21 yaşında iken 
'ilenmiş anne... Halbuki ben 23 ya-
todayım. Sevdiğim kızla pek âlâ ni-
'*^anabilirim. Üç dört sene sonra da 
'ilenebiliriz. 

Sabiha düşünüyordu. Bir aralık gü-
**1 kadının gözleri karşısındaki bü-
p k aynaya ilişti. Kaynana olmak 
^^n henüz gençti? 

^ecdi yanında: 
Anneciğim... diyordu. Eğer o kız-

^vlenemezsem yaşıyamam. Babam 
îok uysal bir adamdır. Sen ona bah-

''••. Ne olur? Bu benim saadetim... 
P^feceksin ya, çok iyi bir kız... Ahlâ-

'evkalâde... İki senedenberi sevişi
r i z - Pek terbiyeli, mazbut... Ailesi 
"** derece iyi... Üstelik seni çok sevi
yor.. 
^Sabiha gülümsedi: 
^ Peki Mecdi... dedi, fakat kararını 

^ e d e n uzun uzun düşündün mü? 
"^ I^üşündüm anne... 

^ Peki oğlum... dediğin gibi olsun... 
ahgi anne çocuğunun saadetini is-

^ e z ki... Sen merak etme... Madem 
jj ^«vdiğin kız böyle mazbut, terbiye-

' ahlâklıdır. Ailesi de son derece iyi-
• Sonra iki senedenberi de çılgınca 

^^yormuşsunuz. Mesele yok. Ben 

la 

babanı bu hususta ikna ederim. 
Aradan bir müddet geçince Mecdi 

ile sevdiği genç kız, Selma nişanlan
mışlardı. Gençlerin saadetine hiç bir 
dyecek yoktu. Bir gün Sabiha tek ba
şına Beyoğluna çıkmıştı. Sinemayı 
çok severdi. Eğer güzel bir filim var
sa sinemaya girecekti. Galatasarayda 
Mecdi İle Selmaya rasladı. Genç ni
şanlılar Sabihamn yanma yaklaştı
lar. Sabiha gülümseyerek: 

— Mesud nişanlılar., dedi, nereye 
böyle bakalım... 

Mecdi gülümsedi: 
— Hiç anneciğim... Belki bir yere 

oturacağız... 
Hep beraber ilerliyorlardı. Bir ara

lık Selmanm gözleri bir mağazanın 
camekâmna ilişti. Bu camekânda ga
yet güzel kadın eldivenleri vardı. Mec
di derhal nişanlısına sordu: 

— Ne şık eldivenler değil mi Sel
ma... 

Selma cevab verdi: 
— Pek şık... 
Delikanlı hemen atıldı: 
— Haydi girelim de sana bir çift 

eldiven alayım... 
Mağazaya girdiler. Selma bir çift 

eldiven beğenmişti. Bunu satın aldı
lar. Mağazadaki eldivenleri Sabiha 
da çok şık bulmuştu. Fakat Mecdi an
cak mağazanın kapısından çıkarlar
ken annesine döndü: 

— Anne... dedi, belki sen de bir çift 
eldiven almak isterdin... 

Sabiha cevab verdi: 
— Teşekkür ederim oğlum.. 
Sinemaların önüne gelmişlerdi. Sel

ma nişanlısına: 
— Ah Mecdi.. Herhalde bu filmi 

görmek isterim... 
Sabiha da ayni filmi görmeği pek 

istiyordu. Fakat güzel kadın bir ara-
lık müstakbel gelini Selmaya baktı. 
Genç kızın nişanlısile yalnız sinema
ya gitmeğe can attığı belli idi. 

Sabiha şimdi onlann yanmda ken
dini âdeta fazla bir insan gibi görü
yordu. Genç nişanlılara: 

— Haydi, dedi, siz sinemaya giri
niz... Ben eve geç kaldım... 

Onlar «siz de gelmez misiniz?» bile 
demeğe lüzum görmeden Sabihamn 
eliıü sıkarak uzaklaştılar. Sabiha oğ-
lile onun nişanhsımn arkasından ba
karken ilk defa kalbinde bir kajmana-
nın acılarını duyuyordu. Eve koştu. 
Kasmanasınm boynuna sarıldı: 

— Anneciğim... Seni sinemaya gö
türmeğe geldim... dedi. 

Bayan Nedime gelininin bu hiç ahş-
madıgı iltifat ve şefkati karşısında şa
şırmıştı. Gelin kaynana hazırlandılar. 
Galatasarayda Sabiha kocası Feridi 
uzaktan geçerken gördü. Onu da yan
larına çağırdılar. Bu esnada şık eldi
venler satan dükkânın önüne gelmiş
lerdi. Sabiha: 

— Bak Ferid... dedi, ne şık eldiven
ler... 

Dükkâna girdUer. Sabiha bir çift 
eldiven beğendi. Kaynanasına da zor
la, ısrarla bir çift eldiven aldırttı. 

Bugün Sabiha yeryüzündeki gelin
ler arasında kaynanasım en çok seven 
kadındır.. 

(Bir yıldız) 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapuao, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aaeo, 
Eminönü: Beşir Kemal, Fatih: İsmail 
Hakkı, Karagümrük: Mehmed Arif, 
Bakırköy: Hilâl, Sanyer: Asaf, Aksa
ray: Nuri, Beşiktaş: Halid, Fener: 
Balatta Hüsameddin, Kumkapı: Lâle
lide Haydar, Küçükpazar: Hasan Hu
lusi, Samatya: Yedikulede Teofilos, 
Alemdar: Çemberlitaşta Sırn Rasim, 
Şehremini: Ahmed Hamdi, Kadıköy: 
Altıyolda Merkez, Modada Nejad Se
zer, t^sküdar: Çarşıboyunda Ömer 
Kenan, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Şlnasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrg&n, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

TAM SAADET... 
... Çünki, COTY pudra
nız, gayet ince ve son de
rece yapışkandır. Bilhassa 
yeni renkleri, genç sportif 
teninize fevkalâde uyar. 

COTY PUDRASI 

Gençliğin pudrasıdır 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ MARKASI 

MAFSAL AfiRlLARI 

Çok müdhiş anlar geçirtir. 
Fakat bir tek kaşe GRÎPÎN 
almakla, bütün şiddetine rağ
men romatizma ağrısını ça

bucak sindirmek kabildir. 
Çünkü hususî bir tertible yapılan 

GRİPİN kaşeleri en muannid ağrüan 
kısa zamanda geçirir. 

G R İ P İ N 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağnlan-
nızı, acılannızı defeder. İcabında gün
de 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat. 
Taklidlerinden sakmınız. Ve GRİPİN 
yerine başka bir marka verirlerse şid
detle reddediniz. 

Dr. İhsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 

İlâçtır. Her eczanede ve ecza 
I depolarında bulunur. 

14/6/938 Sah KÜnü 
istanbul Hâlinde toptan satılan ya^ 

Ta meyra fiatleri: 

Cinsi 

Bamya 
Sakız kabağı 
Yer fasulyesi 
Çalı fasulyesi 
Ayşekadın fasulye 
Kır domates 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Bemizot 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Yaprak 
Sarmısak 
Enginar 
Patlıcan orta 
Hiyar 
Marul 
Pancar 
Soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Kiraz 
Can eriği 
Türbe eriği 
Çilek yeril 
Ereğli çUek 
Kayısı 
Şeftali 
Karpuz 
Ecnebi limon 

Emsali 

Kilo 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

Aded 
» 
> 
» 

En 
a»agı 
fiatı 

Kr. S. 
40 — 

5 — 
7 — 

10 — 
12 — 
15 — 
1 — 
3 50 
5 — 
1 — 

30 — 
22 — 

9 — 
3 50 
2 — 

10 — 
1 25 
1 — 

Demed 2 60 
> 
> 
> 
I 

Kilo 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 
100 > 

1 25 
— 50 
— 60 
— 50 
10 — 
8 — 

10 — 
30 — 
15 — 
15 — 
25 — 
M — 

300 — 

sebM 

En 
yt^sek 
Flatı 

Kr. a 
45 — 

6 — 
8 — 

13 — 
13 — 
17 — 

1 50 
4 — 
6 — 
1 50 

35 — 
26 — 
12 — 
4 — 
6 — 

11 — 
S — 
1 60 
S 60 
1 60 

— 76 
— 75 
— 76 
28 — 
12 — 
16 — 
40 — 
20 — 
85 — 
BO — 
65 — 

400 — 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 26 

Şeyh Abdullah, Kardinala: "Bizansı, Mihailin 
elinden alacağız! „ diyordu 

Arab şeyhinin oğlunu kaçıran kor
san hakkında o kadar şiddetli karar
lar verilmişti ki... Halkın heyecanı 
arasında karaya çıkarılan kaptan, se
natonun huzuruna sağ olarak gide
medi... Kendisini sokakta parçala
dılar. 

Kontardo Venedikte günün en 
meşhur ve nüfuzlu bir kahraman ol
muştu. Tersaneler inzibat altına alın
dı. Kadırgalarda çalışan kürek mah-
kûmlan arasındaki Arab forsalan-
mn ayaklanna birer zincir daha vu
ruldu. 

Venedikliler Selçuk Türklerinden 
aldıkları esirlere de ayni şiddeti gös
termişlerdi. 

Kontardonun Mesiııadan dönüşün
den sonra, Venedikten Romaya, Ro-
madan Venediğe heyetler gidip gel
meğe, gizli konuşmalar yapılmağa 
başlandı. 

Papa, Arab tehlikesinden değil. Bi-
zansın yabancılar tarafından istilâ
ya uğramasından endişe ediyordu. 

Arab tehlikesi bu suretle başgös-
termişti. 

Papa, Arabistan sahillerine casus
lar, elçiler göndererek, Arab kabile
lerini birbirine tutuşturmayı düşü
nüyor; Venedik hükümeti de Arab 
korsanlarını tuzağa düşürerek im
ha etmek çarelerini arıyordu. 

İtalyanlar hiç beklenilmiyen bir 
tehlikenin heyecanı içinde bocolayıp 
dururken, günün birinde Papadan 
korsan Kontardoya şöyle bir mektub 
geldi: 

«Korsan Said adlı birinin, 
başına topladığı Arab denizci-
lerile son günlerde adalara in
diği söylenmektedir. Bunları 
takib etmek ve maksadlannı 
anlamak için hemen yola çık
manı dilerim!» 

Kontardo, Papa ve onun kardinal-
larile uzun zamandanberi çarpıştığı 
halde, şimdi Papanın kendisine böy
le bir müracaatta bulunması, Vene
dikli korsanın yelkenlerini birdenbi
re suya indirivermişti. Kontardo der
hal Papaya müsbet bir cevab yaza
rak, yakında yola çıkacağını bildirdi. 

Papa, Kontardoyu tahrik etmek
le beraber, kardinal İstelloya da mü
him bir vazife vermişti. 

Sinyor İstello Arabca bilirdi. Papa 
kendisini, elçi ve vaiz. sıfatile «Ham-
dânıler» şeyhi Abdullah bin Atik'a 
göndermişti. 

Papanın Hamdânîlerle arası çok 
iyi idi. Papa, şeyh Abdullahın Vene
diklilere esir düşen iki yeğenini de 
kendisine iade etmek suretile min
netini kazanmıştı. 

Sinyor İstello Hamdânî kabilesine 
gidecek ve şeyh Abdullah ile görüşe
rek, kendisini korsan Saide yardım 
etmekten menedecekti. 

Ufak bir Arab muvaffakiyetinin 
yann büyük bir Arab ittihadı do
ğurması ihtimalini düşünen Papa, 
bu mesele karşısmda çok haklı ola
rak endişeye düşmüştü. 

Kardinal İstellonun bu işte ne dere
ceye kadar muvaffak olacağı, ve 
Arab denizcilerinin birleşerek Bizans 
üzerine müşterek bir hareket yap
malarına mâni olup olmayacağı belli 
değildi. 

4> 

K a r d i n a l İ s te l lo arap lar 
aras ında . . 

Korsan Kontardo, Akdenize indi
ği şayi olan Arab korsanlarını taki
be çıkmıştı. 

Kontardonun maiyetinde dokuz 
gemi vardı. 

Venedikli korsan, Akdenizde Arab 
yelkenlileimi ararken, kardinal İs
tello da Hamdânî kabilesine varmış 
ve şeyh Abdullah bin Atik tarafın
dan karşılanmıştı. 

Kabile şeyhi, yeğenlerinin serbes 
bırakıldığından pek memnun ol
duğunu söyliyerek: 

— Papa hazretlerinin gösterdiği 
insaniyete ne suretle mukabele ede
ceğimi bilmiyorum. Ben hiristiyan-
lardan bunu ummazdım. 

Dedi. 

Kardinal İstello sinsi, kurnaz, uza-
teşem bir çadırda misafirdi. Şeyhin 
çadırı, misafir çadırının arkasında ve 
etrafı mızraklı Arab nöbetçilerile çev
rilmiş idi. 

Papanın vekili, Arablar arasında 
İltifat görünce, şeyhin zaviyesinde 
fesad ocağını kaynatmak fırsatım 
buldu. 

Kardinal İstello sinsi, kurnab, uza^ 
ğı görür ve bütün bunların fevkinde 
inandırıcı bir kuvvete malikti. 

Şeyh Abdullaha gelince, bu adara 
paraya düşkünlüğü yüzünden civa-
nndaki Saydavîler'le sık sık çarpı
şır, daha ilerideki göçebe kabilelerle 
de mücadeleden geri kalmazdı. Şeyh 
Abdullahın maksadı göçebe kabilele
ri de kendi zaviyesine bağlıyarak on
lardan haraç almaktı. 

İstello burada bir hafta kadar 
sessizce oturdu. Kendi kendine: 

— Hele şöyle bir etrafta olup bi
tenleri öğrenelim de... 

Diyordu. 
Kardinal, Hamdânîler arasına 

agel ve cübbe ile gelmişti. Onu papaa 
kıyafetinde görselerdi, kabile içine 
sokarlar mıydı? 

İstello bu kıyafetile tıpkı bir ka
bile şeyhine benzemişti. Eğer sakal 
ve bıyığı da olsaydı, Arabistanda bel
ki bu rolü de oynamak cesaretini 
gösterecekti. Ne yazık ki, İstellonun 
sakal ve bıyığı yoktu. Maamafih o 
böyle vaziyetler karşısında bir kaç 
kere sakal bıyık bırakmıştı. 

Şimdi de ilk işi bunu yapmak ol
du. Artık zaviye içinde sakal ve bı-
3ağını tıraş etmiyordu. 

Bir sabah şeyh Abdullah Atik ile 
çadırda konuşmağa başladılar: 

— Saydavîlerden neden çekiniyor-
sunuz, ya şehy? Sizin nüfuzunuz ve 
şöhretiniz bütün Arabistana yayıl
mıştır. Onlan ise kendi adamların
dan başka kimse tanımaz. Böyle bir 
avuç kabileye neden civarınızda te
neffüs etmek hakkını veriyorsunuz? 

İstellonun bu sözü şeyhin gururu
nu okşamıştı: 

— Hakkınız var, dedi, bunu bana 
kendi adamlarımdan bir çoğu zaman 
zaman tekrarlayıp duı-urlar. Fakat, 
ben komşuluk hatırı sayanm. Say-
davîlerle Hamdânîler arasındaki ger
ginlik Abbasîlerdenberi devam et
mektedir. Onlar bütün sahillere 
hükmetmelt isterler. Halbuki ecda
dım bu hakkı bana vermiştir. Ara
bistan sahillerinin muhafazasına ben 
memurum. 

—^ Bu kadar geniş ve uzun bir sa
hili ne ile ve nasıl muhafaza edebi
leceksiniz? 

— Şurada burada korsanlık yapan 
meşhur Arab denizcilerini bir araya 
toplamağa çalışıyonım. 

— Mühim, tehlikeli ve yorucu bir 
işe girişmişsiniz! Buna muvaffak 
olabileceğinizi umuyor musunuz? 

— Muvaffak oldum bile. Yeğenim 
Said, Akdenizde eşi bulunmıyan ma
ruf bir deniz korsanıdır. Onu yirmi 
parça yelkenli ile yola çıkardım. 

— Nereye gittiler? 
— Akdenize... 
— Orada ne hakla dolaşacaklar? 

İspanyol, Venedik donanmalarile kar
şılaşırlarsa, ne yapacaklar? 

— İspanyol ve Venediklilerle harb 
halinde değiliz ki, onlardan çekinsin-
ler. Eğer bir tecavüze uğrarlarsa, 
kendileri kaybederler. 

—« Yirmi gemi ile iki büyük deniz
ci devlet karşısında ne yapabilirler? 

— Bütün plânlarımı sana söyliye-
cek değilim ya! Ne yapabileceğimizi 
o zaman göınirsünüz. 

İstello, umduğundan fazla kuvvet
li gördüğü şeyh Abdullahın mühim 
işlere giriştiğini anlamakta gecikme
mişti. 

— Siz, Arabistan imparatoru ol
mağa lâyıksın^ -- him! Gösterdiği
niz cüret ve C' s yarısına Bizans 
imparatoru sahib olsaydı, bütün 
Avrupayı işgale kalkışırdı. 

— Bizans imparatoru Mihaııı Kor
kak bir hükmdar mı «anıvorsun? 

. \ı K.İ-. var) 
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15 Haziran 938 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12^0: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Mulıtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Koneferans: Bakırköy 
Halkevi namına Şükrü Kafaoğlu (Okul 
dışında çocuklarımız), 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Orenvlç rasathanesinden 
naklen saat ayan, 20,02: Nezihe ve arka-
daşlan tarafmdan Türk musikisi ve halk 
sarkılan, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer 
Rıza tarafmdan arabca söylev, 21: Ce
mal Kâmil ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk sarkılan, 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Veber: Fraysütz, 2 -
Pesse: Mönietto, 3 - Grik: Perkint süvit 2. 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla solo
lar, opera ve operet parçalan, 22,50: Son 
haberler ve ertesi günün programı, 23: 
SON. 

Ankara — öğle neşriyatı: 12,30: Kan
cık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 13,15: Dahilî ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Kanşık plâk 
neşriyatı, 19,15; Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Servet Adnan ve arkadaşlan), 
20: Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Nihal ve 
arkadaşları), 21: Konferans: Şakir Kara-
çay, 21,15: Stüdyo salon orkestrası: - 1 
Strauss: Delirten, 2 - Tschaikowsky: 
Chant Şans Paroles, 3 - Schubert: Drei 
MUitar - Marsche. 4 - Micheli: Baci al 
Buio, 5 - Zikoff: Romenescs, 22: Ajans 
haberleri, 22,15: Yannki program ve is
tiklâl marşı. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 hafif muzika — Breslav 
20,30 «Kara Petro» operasından parça
lar — Deutschl. S. ve Münih 20,10 kon
ser — Frakft. ve ondan naklen Danzig 
20,10 konser — Hmbg. 20,10 plâk neşri
yatı — Kolonya 20,10 orkestra — Kö -
nigsbg. 20,10 konser — Leipzi 20,10 kon
ser — Saabr. 20,10 piyano — Stuttgart 
20,45 Frankft. tan nakil — Viyana 20,10 
salon muzikası — Athlone 20 Bethoven 
konseri — Bükreş 20 konser, 23,35 Ru
men sarkılan — Droitviç 19,40 tanbert 
konser — Hilvers. II 20,55 hafif muzi
ka — Milano ve Roma 20,40 salon muzi
kası — Oslo 20,30 piyano — Prag 20,25 
halk muzikası — Sofya 20,45 konser — 
Strasbg. 20,33 konser — Rad. Toulouse 
20,15 askeri muzika, 20,45 köy muzikası. 

Saat 21 de 
Berlin 21 konser — Breslav 21 operaya 

parçalarına devam — Deutschl. S. 21,05 
fanfar — Frankft. ve Danzig 21 konsere 
devam — Kolonya 21,30 dans — Königsb. 
21 konsere devam — Leipzig 21 konsere 
devam — Saarbr. 21 konser — Stuttg. 21 
Frankft. tan nakle devam —Athlone 21,20 
İrlanda muzikası, 21,50 hafif muzika — 
Belgrad 21 konser — Berom. 21,15 piya
no — Bmo 21,25 piyano — Brüksel 21 -
23 «Çareviç» operet — Budap. 21 gala 
konseri — Bükreş 21,15 viyolonsel — 
Droitviç 21 eğlenceli muzika — Florana 
21,30 «Si, Kom.» Mascagni'nln operası — 
Helsingfors 21,25 dans — Hilvers. I 21,10 
eğlenceli muzika — Kovno 21,30 konser — 
Lüle 21,30 «Guillaume Teli» Rossini'nin 
operası — Limoges 21,30 konser — Londra 
21 viyolonsel, 21,25 «La Boheme» Puccinl 
operasmm birinci ve ikinci perdeleri — 
Midland 21 keman — M. Ceneri 21,45 or
kestra — Oslo 21,25 orkestra — Stras-
burgdan naklen Grenoble, Marsilya, Nis, 
Rennes 21,30 - 23,30 ballet muzikası — 
Varşova 21 - 23,05 orkestra. 

Saat 22 de 
Bütün Alman istasyonlan 22 milletlerin 

şarkıları Japon, faşist ve Bulgar grupaln 
tarafından — Berlin 22,30 orkestra — 
Breslav 22,30 orkestra — Frankft. 22,30 
varyete — Kolonya 22,30 keman — Leipzig 
22,30 konser — Stuttg. 21,30 plâk neşri
yatı — Viyana 22,30 salon muzikası — 
Brüksel 22 operete devam — Budap. 22 
konsere devam — Bükreş Rumen orkes
trası — Florans 22 operaya devam — 
Helsingf. 22,10 askerî muzika — Hilvers, H 
22,45 hafif muzika — Kovno 22,55 hafif 
muzika — Lyubliana 21 denberi opera — 
Lille 22 operaya devam — Londra 22 ope
raya devam — Milano 22 konser — M. 
Ceneri 22,45 piyano — Reval 22,05 Viya
na muzikası — Riga 22,15 Gounod eser
leri — Roma 22 muzika — Sofya 22,30 
dans — Sottens 22,45 hafif muzika — 
Stokholm 22 orkestra — Rad. Toulouse 
22,30 operpt şarkıları — Varşova 22 kon
sere deva;;. 

Saat 23 de 
Kolonya 23,30 hafif muzilta — Berlin ve 

Breslav 23,30 muzika — Stuttg. 23,30 
Portekiz muzikası — Viyana ve ondan 
naklen diğer Alman istasyonlan 23,30 or
kestra — Budap. 23,10 çigan muzikası — 
Droitviç 23 «La Boheme» operasmm 3 ün
cü perdesi, 23,30 askeri muzika — Flo
rans 23 dans — Kopenhag 23,20 saİMi 
muzikası, 23,55 - 1,30 dans — Lille 23 
operaya devam — Londra 23,25 dans — 
23 konsere devam — Roma 23 piyano — 
Stokholm 23,15 dans — Rad. Toulouse 
23,15 filim havalan, 23,45 Küba muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar evvelki 

programlarına devam — Kopenhag 1,30 a 
kadar dans — Rad. Toulouse 24 hafif mu
zika, 24,45 dans — Frankft., Stuttg. ve 
Berlin 1 - 4 gece konseri — Diğer Alman 
istasyonlan 1-4 Münihten naklen konser. 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitaptan satıı 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak fotoğraf maldne ve levanmı 

saire bulunur. 

Zayi — 935 yılında İstanbul İstiklftl U-
sesinden aldığım 1082 sayıh tasdiloıame-
mi zayi ettim. Bu kere yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 
Üsküdar Hayreddin Çavuş maiıallesi Âyin 

«okak 11 No. da Sabahaddin ŞenTürk 

I !/ı1: Kİ J 'A 
BALSAMIN KREMLERİ 

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

BALSAMIN KREMLERİ 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmiş sıhhî grüzellik kremleridir. Gece 

için yağh - gündüz için yağsız ve halis acı badem çeşidleri vardır. 
Hususî vazo ve tüblerde satılır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

D E N İ Z B A N K 
DENİZYOLLARI İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 

77 haziran Mersin postası 
17 Haziran 938 de Mersin postasını yapan (Sadık Zade) vapuru yalnız 

bu sefere mahsus olmak üzere cuma günü saat 15 de Galata Rıhtımmdan 
hareket edecek ve Çanakkalede biraz fazla tevakkuf ederek pazar günü tz-
mirde bulunacaktır. 

Nakliye ve motorlu birlikler Okulu K, 
Nk. ve Moto Birlikler Okulu Tamir Atelyesi için Akümülâtör Şarj Dairesi

nin akümülâtör tamiri ve şarj işleri ile atölyenin oksijen kaynakçıUğı otomobil 
lâstikleri tamir ve kanakçıljğı yapabilecek. 

300 kuruş yevmiye ile 3 usta alınacaktır. İsteklilerin denemesi yapılm^dc 
üzere dilekçesine bağlı olarak aşağıda yazılı vesikalan ile 20/Haziran/38 tari
hine kadar Orhaniyedeki okula müracaat etmeleri lâzımdır. 

a — Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olmak ve Türk olmak ve yaşı kırla 
geçmiş bulunmamak. 

b — Hüsnü haline dair mıntakası polisinin vesikasını haiz olmak. 
d — Evvelce çalıştıkları yerlerden bonservisleri ve tahsil derecesmi gösterir 

diplomaları bulunmak. 
e — Askerlik hizmetini bitirmiş olduğuna dair Askerlik şubesinin vesikası-

m hamU bulunmak. 
f — Kanımları ve okul talimat ve nizamlarma riayet edeceğine ve beş yıl 

için kendi arzusu üe ödevini bırakmayacağma dair noterlikten musaddak bir 
teahhüt senedi vermek. (9) (3^46) 

D E N İ Z B A N K 
İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 
Hali inşaatta bulunan İstanbul Liman İşletmesi Mumhane antreposu 

binasmda, pazarlıkla iki katm havaî palangasile 2 elektrikli yük asansörü 
yaptırılacaktır. Bu tesisata aid kroki ve plânlarla şartnameler bankamız 
materyel dairesinden parasız olarak alınabilir. Taleblerin en geç 28 Haziran 

sah günü akşamına kadar Materyel dairesine verilmiş bulunması lâzımdır. 

Ankara Cezaevi Direktörlüğünden: 
1 — Ankara Cezaevinin haziran 938 iptidasından mayıs 939 sonuna ka

dar bir senelik ihtiyacı olan beheri 960 gram itibarüe şartnamesinde yazılı 
şartlar dahilinde birinci nevi ekmek 21 gün müddetle ve kapalı zarf usullyle 
münakaşaya çıkarılmıştır. 

2 — İhale 21/Haziran/938 tarihine rasthyan sah günü saat 15 de Ankara 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 

3 — İstekliler muham^men bedelin % 7,5 ğu olan 2246 lira 94 kuruşluk 
muvakkat teminat vereceklerdir, 

4 — Eksiltmeden mütevellit rüsum, tekâlif ve damga resmi ilân ücretleri 
ve indelhacce ekmeğin tahlU ücret masrafı ve sair bilcümle masraf müteahhi
de aittir. 

5 — Teklif mektupları 21/Haziran/93 8 salı günü saat 14 de kadar sıra 
No. lu makbuz mukabilinde ikinci madd ede yazü komisyon reisliğine veri- , 
lecektir. 

6 — Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler mesai saati zar-
fmda Cebecide Cezaevi Direktörlüğüne müracaatlan ilân olunur. «1563» «3187» 

D E N İ Z B A N K 
İstanbul şubesi Müdürlüğünden 
istanbul Liman İşletmesi Mumhane antreposu için pazarlıkla 3 aded 

elektrikli yük arabası, 4 aded tekerlekli el arabaa, 4 aded elektrikli istif ara
bası satın ahnacaktır. Malzemenin evsafına aid şartname bankamız Mater
yel dairesinden parasız olarak ahnabilir. Tekliflerin en geç 28 Haziran sah 
günü akşamına kadar Materyel dairesine verilmiş bulunması lâzımdır. 

Haydarpaşa Lisesi satınalma kurumundan: 
Haydarpaşa lisesi pansiyon talebesinin Mayıs 939 gayesine kadar 188000 

parça çamaşınmn yıkattınlması kapalı zarf usulUe eksUtmeğe konulmuştur. 
EksUtme 30/6/938 perşembe günü saat 11 de İstanbul Kültür direktörlüğü binar 
sı içinde Useler muhasebecUiğinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 6970 ve ilk teminat 523 Uradır. 
îsteklUer şartnameyi okulda görebilirler. 
IsteklUerin cari sene ticaret odası vesikasından maada ç a m a ^ yıkayıcı ve 

çamaşır makinalan ve teferrüatmm yevmiye 6000 parça çama^fir yıkayabile
cek ve kurutabilecek kudrette olduğuna dair aynca ticaret odaa vesikası ibraz 
etmeleri mecburidir. Bu vesikalann teminat makbuz veya banka mektubUe bir-
lUcte 2490 sayılı kanunda yazılı tarifat dairesinde hazırlanacak teklif mektup-
lannm dış zarfına konularak eksiltmeden bir saat evveline kadar komisyon 
başkanhğma makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. Postada vaki olan gecik
meler kabul ediünez. (3552), 

I inhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
1668000 Adet 24X45 eb'admda şarap mantan 

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

I — Yukanda miktar ve eb'adı yazıh 1768000 adet şarap ve 100000 adet Li
kör mantan şartname ve numuneleri mucibince pazarükla satın ahnacaktır. 

II — Pazarhk 6/VII/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayat şubesmdeki ahm komisyonunda yapüacakbr. 

m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabUir. 
IV — İsteklUerin pazarhk için taym edilen gün ve saatte 7o 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte Yukanda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (3376); 
• 

I — Idaremizm Sivas Başmüdürlük binasmda şartname ve projesi muci
bince yaptırılacak kalorifer tesisatı işi açık eksiltmeye konmuştur. j 

II — Keşif bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
III — Eksiltme 17/VI/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de Kaba* 

taşta Levazım ve Mubayaat şuoesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Leva

zım ve Mubayaat şubesiyle Sivas Başmüdürlüğünden alınabilir. 
V — İsteklilerin ke.nd::ieıvnden aranılan kanımı vesaUc ve % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «3156» 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Kıymeti Pey parası 
Lira Kuruş Lira Kuruş 
900 00 67 50 Ayvansarayda AtUc Mustafa paşa mahallesinin Külhan 

sokağmda 7 No. lu ve iki katta iki oda bir mutbak bir 
sofa ve bir helayı ve aym çatı altında 9 No. yu taşıyan 
yine iki katta üç oda bir mutbak bir sofa ve bir hela ila 
bahçeyi müştcmil iki evin tamamı. 

1000 00 75 00 Halatta Hızır çavuş mahallesinin Çorbacı çeşmesi soka
ğında eski 32 ve yeni 40 No. lu ve üç katta beş oda bir 
mutbak ve bahçesi bulunan kagir evin tamamı. 

250 00 18 75 Halatta Hacı Ali mahallesinin Demirci Hüseyin soka
ğmda 25 ve halen 33 No. lu üç oda ve bir mutbahı müş-
temil kagir evin tamamı. 

850 00 63 75 Ayvansarayda AtUc Mustafa paşa mahallesinin Hamam 
sokağmda 12 No. lu evin tamamı. 

700 00 52 50 Halatta Hamamı Muhittin mahallesi eski kiUse ve yeo* 
Kara papak sokağmda 10 No. lu üç katta üç oda bir mut

bak ve tarasası bulunan kagir evin tamamı. 
900 00 67 50 Cibali eski Seferikoz yeni haraççı kara Mehmet mahal

lesinin yeni Aptülleziz caddesinde 112 No. lu dükkâmn 
tamamı. 

Yukanda yazıh emlâkin açık arttırmalan 10 gün temdit edilmiştir. İhalesi 
24/6/938 cuma günü saat 10 da icra edileceğinden taliplerin Çemberlitaşta Va-
kıflar Başmüdürlüğü mahlülât kalemine müracaatlan. (3567) ^ 

Merzifonda İnşaat 
1 — Merzifonda Tayyare meydamnda Türk Hava Kurumu tarafmdan yap-

tınlacak. 
A — «34.777» lira 35 Kr. Bedeli keşifli Etüv ve Çamaşırhane. 
B — «3.692» lira 96 kuruş keşifli Yağdeposu 
C — «8.485» lira 16 kuruş keşifli Cephanelik 
Ç — «13.327» lira 74 kuruş keşifli Umumî mutbak, 
D — «10.727» lira 50 kuruş 50 tonluk su deposu, 
E — «33.446» lira 28 kuruş keşifli erat pavyonu. 
F — «2,341» lira 86 kuruş keşilli kanalizasyon, 
G — «17.468» lira keşifli haricî kablolarla haricî tenvirat, 
H — «7,400» Lira 53 kuruş keşifli elektrik santral binası. 
1 — 32.872 lira 50 kuruş keşifli yolun tu tan olan 164.539 lira 88 kuruş yÖ* 

altmış dört bin beşyüz otuz dokuz lira seksen sekiz kuruşluk inşaat kapaü zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teminat 9.477 liradır. 
3 — Keşif evrakiy'.e proJR ve şartnameler 823 kuruş mukabilinde Ankara 

Türk Hava kurumu tarafmdan verilecektir. 
4 — Eksiltme 5/7/938 sah günü saat 15 de Ankara Türk Hava kuruınU 

başkanhğı binasında satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayıh kanunun 2 ve * 

ncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhitlik vesikalariyle birlikte teklif 
mektuplarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara Türk Hav* 
Kurumu başkanhğı binasmda teşekkül eden satmalma komisyonu reisliği»* 
vermelidirler. (3570) | ^ 

Altı benzin tankı yaptırılacak 
1 — Merzifonda Tayyare meydamnda Türk Hava kurumu tarafmdan yaP* 

tmlacak 25 er tonluk O tane benzin tankınm inşası kapah zarfla eksUtmeye k*** 
nulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 57.540 «Elli yedi bin beşyüz kırk» lira 97 «Doksan yedi» 
kuruştur. 

3 — İlk teminat 4.127,05 dört bin yüz yirmi yedi» lira beş kuruştur. 
4 — Keşif evrakiyle proje ve şartnameler 288 kuruş mukabilinde Ankar» 

Türk Hava kurumundan verilecektir. 
5 — Eksiltme 4/7/938 pazartesi günü saat 15 de Ankara Türk Hava kıiTÜ' 

mu başkanhğı binasmda satınalma komisyonunda yapılacaktır. j . 
6 — Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 c» 

maddelerinde yazılı oclgolorle ve müteahhitlik vesikalariyle birlUcte teklif ı » ^ ' 
tuplannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankarada Türk Hava Kıl' 
rumu Başkanhğı binasında teşekkül eden satınalma komisyonu reisliğhıe v̂ *̂  
meüdkler. (3571) ^ ^ ^ 

Tasfiye halinde Türkiye Millî 
Sigorta şirketi tasfiye heyetinden: 

Türkiye Millî Sigorta şirketi nezdinde sigortalı olanlara; kayıt ve kabul edv^ 
mif olan alacaklannın yüzde onu nisbetinde tevziat icrası hakkında tasfiye h c 
yeti umumiyesince ittilıaz olunan karara tevfikan Tevziata başlanmış ve sigo^ 
talılarm adreslerine gönderilen ihbarnamelerle kayıt ve kabul edilen alacakla** 

miktan ve tevziattan hisselerine düşen meblâğ bildirilmiş ve İstanbulda otu? 
mıyan sigortalılarm hisselerini ne suretle tahsil edecekleri hakkında izahat •** 
rilmiştlr. 

Alâkadarların her gün, öğle tatili hariç, saat 10 dan 17 ye kadar Galata o^ 
Türkiye Millî harımda bulunan tasfiye memurlanna müracaat edebilecekler* 
ilân olunur. 

Tasfiye halinde 
Türkiye Millî Sigorta Şirketi 

Tasfiye memurlan 

{.KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyert Modo für aile» mecmua lann ın satış j e r L 
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MİDENİZ Bozuk, diliniz paslı, 
icabız çeifiyorsanız 

mutlaka 

tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi lâtif, tesiıi 
kolay ve müleyyindlr. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 
derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve müşabih isimli ve taklidleri reddediniz. Horos markasına dikkat. 

MşOtmenin, Grip, Nezle, Ba$ ve Diş Ağrılarının Kakfl ilâcı K E S K İ N K A Ş E L E R İ D İ R Bahçekapı SALİH 
N E C A T I 

Sanyerde vapur iskelesi yanmda meşhur 

CANLI BALIK 
LOKANTA ve GAZİNOSU 

Bugün büyük bir GALA MÜSAMERESl ae açılıyor 
Bu senenin yenilikleri: Denize uzanmış geniş nhtım, büyük dans yeri 

ı tuTEDEN s^^^i'^iii"i$İ1USU8Î1/ oRvsıiuSiı nıiır6KK8iı 
LADANYİ YÜKSEK MÜZİK HEYETİ 

Yemekler nefis, servis muntazam, fiyatlar mutedil. 
B o ğ a z i ç i n i n e n t a z e v e e n nef i s b a l ı k l a r ı ve İ s t a k o z l a r ı h e r 

z a m a n m e v c u t t u r . T e l e f o n : 3 2 - 9 0 

D E N i Z B A N K 
İs tanbul Şubes i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 
Bankamıza bağh Tahlisiye Müdürlüğü memur ve müstahdemleri için 

pazarlıkla iki yüz kırk takım elbise yaptınlacaktu-. Yapmak isteyenlerin 17 
Haziran Cuma günü saat on ikiye kadar Bankamız Materyel Dairesine mü
racaat etmeleri. 

Şarlc Kromları T. A. Ş. den: 
iki maden fen memuru aranıyor 

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

|_ Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Dosya 
No. sı Vakfın adı 
* Burgazadası Ayayorgi manastın 
6 Büyükada Ayayorgi manastırı 

fl>7 Büyükada Erkek ve Heybeliada 
Kız Rum yetimhaneleri 

8 

18 

Heybeliada Hızırilyas namı diğer 
Ayayorgi manastırı 

Kadıköy Surp Takavor Ermeni 
kilisesi 
Kadıköy Rum cemaati 

•̂ * Kmalıada Panaiya Rum kilisesi 

*8 Heybeliada Rum cemaati 

*1 Çengelköy Ayayorgi Rum kilisesi 

*2 Büyükada Rum cemaati 

*° Heybeliada Rum ruhban mektebi 

39 
80 
81 

82 
83 
34 
23 

Burgazadası Hiristos manastın 
Kınaüada Hiristos manastın 
Heybeliada Ayatiryada namı di
ğer Tepe manastırı 
Büyükada Hiristos manastırı 
Büyükada Ayanikola manastın 
Büyükada Musevi cemaati 
Burgazadası Rum cemaati 

Talibin adı 
Avukat Miltiyadi Maidis 
Avukat Miltiyadi Maidis Şekerci Pa
pa Nikita oğlu Yani Nazlı oğlu 
Avram Keçe Oğlu 
Viladmir Mirmir oğlu 
Avukat Lazari Kürkçü oğlu 
Avram Keçe oğlu 
Viladimir Mirmir oğlu. 
Vasil Kurtuluş 
Mimar Istepan 

Yorgi oğlu Dimitri Rozopulos 
Yorgi Haci Dimitriyadi 
Efdat Topu oğlu 
Avram Keçe oğlu 
Yuvan Haci Istavridi 
Haralambis Papadopulos 
Dimpsten İğnatyoz Zorlukoç 
Avram Keçe oğlu 
Yorgi Kasap oğlu 
[Vasil oğlu Nikola Mealidi 
Doktor Sakallaridis 
Eliseos İdosoğlu 
Kostantin Özgen 
Avram Keçe oğlu 
Hiristo Hiristidis 
İlya Kolya 
Foti Sizopulos 
Avukat Miltiyadi Maidis 
Kiryako Teperrik oğlu 
Vasü Papatodori 
Aleksandın Arsenyo 
Avram Keçe oğlu 
Eliseos İdosoğlu 
Avram Keçe oğlu 
Avpim Keçe oğlu 

Muiz Kuvakil 
Aleanti Leontiyadis 
Niko E. Papa Kostantinu 
Dimitri Çileni 

te t !^^^^'^^ adlan yazılı vakıfların tek mütevellilik imtihanları 27/6/938 pa-
esi günü saat tam onda başlayacaktır. Hizalarında isimleri yazılı isteklile-

>^ o gün muayyen saatten evvel Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlü-
de 6X9 ebadında üç adet vesika fotoğrafile beraber hazır bulunmaları ve 

Ola ^^^^^ henüz evrakı müsbitelerini idareye vermemiş veya tamamlamamış 
^ oların da getirmeleri lüzumu ilân olunur. (3542) 

istanbul telefon müdürlüğünden: 
. Idareıpizin santraller servisinde çalıştırılmak üzere san'at okulu elektrik 

^^1 mezunlarına ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin ellerindeki diploma ve diğer vesaıiiile zât işlen anunıgine mü-

Beyoğiu Vakıflar Direktörlüğü llânlan 

Kiral ık E m l â k 
Mahallesi 

Kabataş Ömer Avni 
Beyoğlu Kâtipmustafa Çelebi 
Beşiktaş Sinanpaşa 

Galata Şahkulu 
Kabataş Ömer Avni 
Kabataş Ömer Avni 
Galata Yenicami 

» » 
Tophane Ekmekcibaşı 
Galata Kâtipmustafa Çelebi 
Ortaköy 

» 
Beyoğlu Hüseyinağa 

Pangaltı Feriköy 
Kasımpaşa Emincami 
Beyoğlu Kuloğlu 
Galata Yenicami 
Beşiktaş Yenimahalle 
Büyükdere 
Tophane Ekmekcibaşı 

Yukarıda yazılı Vakıf mallar 
günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

İsteklilerin Beyoğlu Vakıflar 

Sokağı No Cinsi 

Dolmabahçe 
Telgıaf 
Vapur iskelesi 

195/203 Dükkân 
13/19 Ev 

Baraka Çatal kaşık 
deniz tarafı. 

Kulekapı 24 Apartıman 4 cü kat 
Tramvay cad. 193 Karakol mahalli 
Dolmabahçe 197/205 Dükkân 
Han dahili 21 Dükkân 
Hela cihetindekl İM odadan kapı cihetindeki oda. 

Ayhk kirası 
L. K. 

5.00 
22.00 

I 

Boğazkesen 
Büyük Parmakkapı 
Taşçı 
Büyükayazma 
Mis 

132 Dükkân 
Katlpmu5tafaçelebi cami odası. 

20 Dükkân 
e Dükkân 

8/84 Dükkân 
7 Dükkân 

19 Ev 
14/14 Ev 

45 Dükkân 
S cü vakıf han 9 cu dairesi 
Oda 39 

Arabacı 
Ayazma Akasya 
Samancı 
Ağahamam 
Han dahili 
İhlamur cad. Eski 16 ve yeni 14 Ev 
Çayırba§ı 15 Dükkân 
Boğazkesen 128/126 Dükkân 

31/5/939 sonıma kadar kiraya verilmeleri uaatümıştır. İhalesi 

Müdürlüğü Akarat şubesine gelmeleri. 

fabrikası 
2.00 

14.00 
8.75 

I 6.00 
27.50 
3.00 
5.00 
3.00 
9.00 
2.00 

25.00 
25,00 
20.00 

2.00 
3.00 

25.00 
5.00 

25.00 
4.00 

21.00 
20/6/938 Pazartesi 

(3555) 

Preventorium ve Sanatorium 
direktörlüğünden 

Eksiltmeye konan 
maddenin cinsi 

Miktan Müesseseye Tutan İlk teminat Eksllt-
Kilo Adet teslim 

tahmin olu
nan fiat 

miktarı menin 
yapıla

cağı gün 
saat 

Ekmek 20000 

Koyun ve kuzu eti birinci • 
nevi dağlfç 10500 

Lira Kr. 

10 

47 

LiraKr . 

2000 

4935 

LiraKr . 

150 

370 12 

Odun 
Kesilmiş kuru gürgen 335 3350) 
ve meşe 250000 (250 ) 

kilosu) 
Mangal kömürü (meşe) 5000 5 250) 

270 

Kaşar 
Beyaz peynir 

600 
1000 

60 
42 

360) 
420) 

58 50 

Sadeyağ 2500 100 2500 187 50 

Zeytinyağı 
Sabim . 
Zeytin tanesi 

1500 
2500 

300 

65 
88 
24 

825) 
950) 

72) 
138 50 

24 çeşit yaş sebze 35150 ) 
Limon, Patlıcan, enginar) 30200) 
ve yumurta) . ) 
Dereotu, Maydanoz demet 4000) 

3505 262 87 

Soda 
Kuru kaysi 
Kuru üzüm 
Salça 
Kuru bamye 

1000 
100 
200 
150 
50 

Toz şeker 3500 
Tosya pirinci 4000 
Un 2500 
Makarna 500 
Nişasta 200 
Fasulya horoz 800 
Seriye 100 
Pirinç unu 100 
İrmik 150 
Nohut 300 
Mercimek (yeşil) 200 
Mercimek (kırmızı) 100 

Arpa 
Kepek 
Saman 

5000 
15000 
10000 

7.5 
45 

' 2 3 
26 

100 

27 
24 
14 
25 
21 
16 
25 
25 
18 
17 
17 
13 

6.6 
4.6 
2 

75) 
45) 
46) 
89) 
50) 

945) 
960) 
350) 
125) 
42) 

128) 
25) 
25) 
27) 
51) 
34) 
13) 

275) 
675) 
200) 

19 13 

204 39 

86 25 

u 
Mı 

hT3 

2 

I 
NO 

es 

Preventorium ve Sanatorium ile pansiyonunun yukarıda dna ve miktar-
lan ve teminat akçalan yazılı 1938 mali yılı yiyecek ve yakacak Ihtlyaçlan tan
zim edilen şartnameleri mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ca-
ğaloğlu Cumhuriyet matbaası karşısında Yüksek mektepler muhasipllğindekl 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler müessese Direktörlüğün
de görülebilir. Bu erzak vesaireyi yermeği isteyenlerin gösterilen gün saatten 
bir saat evvel muvakkat teminatlanm Muhasebeye yatırarak makbuzlarile ko
misyona bas vurmaları. (3428) 

TENt NEŞRİYAT: 

Teni Türk 
Eminönü Halkevinin ayda bir çıkardığı 

(Teni Türk) mecmuasının «6 ncı sayısı 
İntihar etmiştir. 

Tavukçuluk re ynmurUcılık 
tKöylülerimize tavukçuluk ve yumur-

tacüık bUgUeri» adında çok faydalı bir 
kitab çıkmıştır. Tavuk ve yumurta yetiş
tirmenin hem kârlı ve hem de zevkli bir 
iş olduğu malûmdur. Ancak müteaddid 
defalar tekrar olunduğu gibi tavukçuluk 
ve yumurtacılık bizde iyi bilinmemekte, 
gelişigüzel hareket edilmektedir. 

Tavuk nesli ıslaha muhtaçtır. Memle
ketin İrf, taze yumurtalara ihtiyacı vardır. 
Bu cihetler temin edilince komşularımı-
n n yaptıkları gibi biz de tavuk ihraç ede
riz ve ihracatımızda mühim yekûnlar tu
tan; dış piyasalarda her zaman aranan 
Türk yumurtalan eskisinden daha ısrar
la aranır. Bütün bu cihetleri temin için 
de köylüye ögüdler vermek, tavsiyelerde 
bulunmak lâzımdır. 

«Köylülerimize tavukçuluk ve yumurta
cılık bilgileri» adlı kitabından bu husus
ta İstifade edilir fikrindeyiz. Tavsiye ederiz. 

Havadan ve zehirli gazlardan korunma 
çareleri 

İstanbul 25 İnci okul öğretmenlerin
den Hfimid Bahar'm halk için Havadan 
ve «ehlrli gazlardan korunma çareleri 
adlı kltabmm 2 nci tab'ı daha munta-
«on ve pratik usulleri ihtiva etmektedir. 
Okurlanmıza tavsiye ederiz. 

Köyün Tolu 
1936 da »Çıplaklar», 1937 de «Açlık», 

ülmli birer roman neşretmiş olan muhar
rir arkadaşımız Refik Ahmed Sevengil, 
1938 yılı İçin de küçük hikâyelerini top-
Iıyarak «Köyün Yolu» islimi bir kitab 
baJlnde bastırmıştır. Dağıtma yeri Mu-
mlUm Ahmed Halid Kitabevidir. Okuyu-
oulanmıaz tavsiye ederiz. 

GÜZEL BİR ROMAN 

Sen i Satın Aldınn 
Nâküv (Vâ - Nû) 

İnlolâb Kitabevinin 25 kuruş
luk romanlar serisinin 4 üncü 
sayısı olarak neşrettiği, (Seni 
SaUn Aldım) isimli romam inti-
şaur etmiştir. Kıymetli muharriri
mi! VA - NÛ'nun güzel bir üs-
hıUa lisanımıza naklettiği bu ro
mam karilerimize tavsiye ederiz. 

• Yeni çıktı -ı 
İ L K A s K 

H. Rlfat - Türgenef 
t^çOncü basif 

Olmdlye kadar flatı yüz kuruş olan 
bu meşhur eser üçüncü defa olarak 
Hilmi Kltabevl tarafından elli kuruş 

flatle neşrolunmuştur. 

iMisat vekâleti iç ticaret umum mildlirlüOlinden 
30 İkinci Teşrin 1330 tatthll kanun hükümlerine tevfikan Tûrkiyede çalışmasına İzin 

verilen Ecnebi Şirketlerinden Dİ Eksport Stlmşip KoTporeyşln (The Export Steamshlp 
Corporation) Şirketinin Türkiye Umumi vekili bu defa müracaatla flrketin merkmnde 
verilen karar üzerine Türklyedeki faaliyetine nihayet verlldltinl bildirmiş ve lâzım 
gelen vesikaları vermiştir. 

Bu şirketle alâkası olanlann mezkûr Şirketin Türkiye Umumi vekili bulUDan İs-
tanbulda Galata'da Tahir Hanmda HATRİ ARABOĞLU VE gERİKİNS ve ibacmda tk-

Zayi _ 937 yılmda Fatih Oelenbevi or
ta okulundan aldığım tasdiknamemi kay
bettim, yenisini alacağımdan eskisinin 
daffert yoktur. 

486 B. S de mukayyed Arif Sabahaddin 
özgülen 

Kadınlar için 
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Adî gazı boyalı su île karıştırarak yalancı ve ecnebî markalı 
kutulara dolduruyorlar ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan 
FAYDA yerîne satıyorlar. Tahta kurusu, sînek, pîre ve bütün 
haşeratı öldüren yegâne marka FAYDAdır. Ismîne ve marka" 

sına dîkkat. Aldanmayınız FAYDA da gaz yoktur 
1/8, 20 - 1/4, 30 - 1/2, 45 - 1 litre 70 - 5 litre 300 kuru;. Toptancılara tenzilât 

Tablo değil, hakikat: Çünkö 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

Fakat bunun İçin 
İhmal i caiz olnnı-
yan bir şart vardır: 

Sabah, öğle e akşam 
her yemekten 

sonra dişlerinizi mııntazaman fırçala
yınız. Radyolin çabuk köpürdüğü, 
tatlı bir koku ve hoş bir lezzet verdiği 
için onunla dişleri fırçalamak aynca 
bir zevktir. 

kullanıyor 
Radoylin macunu kullanmak sur©-

tile ebedî taravet ve sıhhati temin 
edilmiş ağızlar Türkiyede on b i n l ^ 
bulur. 

Radyolin; terkibindeki harikulade 
hassası ile önce dişleri temizler, par
latır, sonra mikroplan toptan imha 
eder, dalıa sonra da onlara göz kar 
maştıncı bir cazibe verir. 

Daima 
RADYOLİN 

Hasta kan 
Kanda bulunan kırmızı j-uvarlacıklar; hayat makinesinin en birinci kuv

vetidir. Yaşatan bu kudreti her mevsim değişmesinde tazelemek, çoğaltmak, 
Bağhğm esasmı teşkil eder. 

Kan, kuvvet, iştiha şurubu her zaman kanı tazeler, kuvveti arttırır, İşti-
bayı çoğaltır. Hafıza ve zekâyı parlatır. Uykusuzluğu, fena düşünceleri gide
rir. Sinirleri yatıştırır. İnsan makinesine lâzım olan kalori ve enerjiyi vererek 
azmü irade sahibi eder. Azami bir hafta içinde vücudu tazeliyen ve gençleşti
ren (FOSFORSOIi) hayat eksiri bütün doktorlarunız tarafmdan takdirle kar
şılanmıştır. Ruhunuzda daima neş'e ve heyecan yaratan bu deva bel gevşekli
ği ve ademi iktidarda da büyük faydalar temin eder. Her eczanede bulunur. 

Kültür Bakanlığından: 
Harf inkılâbımızın onuncu yıl dönümü dolayısı ile Kültür bakanlığı tara

fından Ankarada açılması kararlaşan ((On yıllık Türk Neşriyat Sergisi» ve bu 
sergide açılacak müşterek satış mağazası hakkında görüşülmek üzere her tür
lü neşir müesseselerimizin birer salahiyetli mümessillerini 16/Haziran/1938 

ste Basma Yazı ve Resimleri Derleme Dürektörlüi 

y< 'ncfeo/i az mevsimm 
22.vkld Raclyo clînlemp 

jaÂod... SEYYAR ÇANTALI RADYO 
BATERİ VE ELEKTRİKLE 

Jfö rtinQ 
Radyolanîyle 

I» V • • TÜRKİYE VEKIU ! 

NECİP ERSE5 
İSTANBUL.GALATA 

5E5LİHAN ZÜLFARUZ SOKAK 

KÖpVmg 6 LAMBALI 
5 U P R A - S E L E C T 0 R 

H A S A N H. O G Ü N Ç 
BAYRAK YAPIM EVİ 

SATIŞ YERİ: Mısırçarşısı, Erzakamban No. 1/3 
T. C. 29/5/936 tarih 2994 sayıh TÜRK bayrağı kanununa tamamen 

uygım sabit renkli al boyaU Merinos yerli yünlü kumaştan ay yıldızı di
kişsiz kendinden yapılan bayraklanmız teminatlı ve kat'ij^yen solmaz ve 
yağmurdan da bozulmaz. Şurası muhakkaktır ki ay yıldızı kırmızı yün 
üzerine gelişi güzel d'kilmiş bayraklardan kat kat güzel ve esasU olarak 
yapılmıştır. 

Kırımzı zemin üzerine alâmetleri beyaz ve sabit modelli devletlerin 
bayraklarmı tetkik ederseniz bu imal ettiğim bayraklarımızm metaneti 
ve cidden zarafeti bariz bir şekilde anlaşılır. 

Bayrağa müteallik muhtelif siparişler kabul eder ve sür'atle yapıhr. 
• i ^ " ^ " " " " " ^ " " ^ " Telefon: 23723. ^ • • • ^ • i ^ i ^ ^ B M ^ B i 

BUYUKADA'da 
iSPLANDiD PALAS 

Yeni bir idare ile muhterem müşterilerine açılmıştır. 
Restoran, şehrimizin en meşhur aşçılarmdan 

T. L.'VGOS tarafmdan idare edilmektedir. 

Pansiyon komple 350 kuruştan itibaren lıaşiar 
Odalar ayrıca yemeksiz dahi verilebilir. 

Hususî surette getirilmiş olan orkestra her akşam çalacaktır. 

Konsumasyon son derece ehvendir. 

SUADlYE PLAJI 
Bu sene emsalsiz bir sayfiye haline getirilmiştir. 

11 KÎŞİLÎK MACAR KADIN ORKESTRA VE CAZI 
Bugünden itibaren seanslarma başhyor. 

Meşrubat: Pazardan maada hergün 25, Pazar günleri 50 kuruştur. 
Rakı şişe 100, bira şişe 80 kuruştur. 

Müzikli banyo, hergün 20, pazar günleri 25 kuruştur. 
Kabine parası alınmaz. 

Nasıl 

E K M E K 
Hiçbir evden eksik 
olmazsa 

NERViN 
de 

HiC BİR EVDEN 
eksik olmamaİL 
ÇÜNKÜ; 

SİNİR AĞRILARI 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SİNİRDEN 
ileri gelen bütün 
Rahatsızhklan 
İY İ E D E R 

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi neşriyat müdürü Şevket B^^ 


