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istanbul hayvanîan koruma cemiyeti 
Nlşanta? Şaimig&r sokak No. 84 

Telefon: 49169 
Fukaranın hayvanlarına mabsos parasu 
muayene ve tedavi pazardan maada hel gfin 

saat 9 - 12 ve akşamlan 5 - 6 
AKŞAM KÜÇÜK İLÂNLAR 

En ucuz ve en tesirli 
ilân vasıtasıdır 
4 defası 125 kuruş 

Akşam ilân «eırisi, telefon 20681 
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Antakyada TQrk - Fransız askerî 
heyeti arasında anlaşma olmuş 

Bu haberi veren 
dün Hataya 

Antakya 19 (A.A.) — 17 tarihli 
Kronik gazetesi Antakyadaki Türk -
Fransız askerî müzakerelerinde Ça
nakkale meselesinin de mevzuu bahis 
olduğunu yazıyor. 

Ayni gazete, diğer bir haberde Lâz-
kiyede iki bin Senegal askerinin 
Sancağa gitmeğe müheyya bulundu
ğunu bildirmektedir . 

18 tarihli Eko Aö Siri, Antakyada
ki erkânı harbijre müzakerelerinin 
anlaşma ile neticelendiğini, Sanca
ğın bir Türk vali tarafından idare 
edileceğini asayişin müsavi mıkdar-
da ve bir Fransız kumandasında Türk 
ve Fransız kıtaatı taıafmdan temin 
olunacağını ve Türk kıtaatımn pazar 
günü (dün) resmen Sancağa; gire
ceğini yazıyor. 
Türk iye - Suriye muahedesi 

Antakya 18 (A.A.) — Anadolu ajan-
smm hususî muhabiri bildiriyor : 

Arap ajansı 16 tarihli bülteninde 
Haleb mahrecile neşrediyor: 

Suriye hükümeti son İskenderun 
hâdiseleri üzerine şimalî Suriyedeki 
Türk hedefleri lehinde açıktan açığa 
hareket eden Türk propaganda ajîuı-
ları aleyhinde bir çok tedbirler al
mıştır. Ajmi ajans, bir Ankara tel-

(Devanu yedinci sahifede) 

Suriye gazetesi Türk kıtaatının 
girmiş olacağını da yazıyor 

Hatayda genel Kurmay ikinci başkamAsım Gündüzü istikbal: Solda halk 
mümessilleri ve Hataylı gençler, milli kıyafetli kızlar, sağda general Asım 
Gündüz karşdıyanlar arasmda, istikbale giden mektepli kızlar, selâm resmini 

ifa eden Fransız kıtası 

Büyük önder Atatürk Savarona yatmda Başvekil ve Ankaradan gelen 
Vekilleri kabul ederek kendilerile görüşmüştür. Yukarıdaki resimler evvelki 
gün Savarona yatında çekibnlştlr. Resimlerde Atatürk güvertede gezerlerken 
ve istirahat ederlerken görünüyor. 

Sabiha Gökçen Bükreşte 
parlak karşılandı 

Baytm Sabiha Gökçen Atinada tayyareden inince karşıhyanlar arasmda: 
(Soldan sağa doğru Bayan Ruşen Eşref, eski nazırlardan Yorgi Pesmazoğlu, 

Bayan Sabiha Gökçen, sefirimiz B. Ruşen Eşref, Atina konsolosumuzun re
fikası, ataşekomersiyal B. Naci Avay, Atina konsolosumuz 

Bükreş 19 (A.A.) — Anadolu ajan-
sımn hususî muhabiri bildiriyor: 

Bayah Sabiha Gökçen, bugün saat 
13,10 da Belgraddan Bükreşe muva
salat etmiştir. Belgrad - Bükreş yo
lunu bir saat 15 dakikada kateyle-
miştir. Bükreş hava; istasyonunda el
çimiz ve elçüik memurları, mihman
darı prenses Marina Stirben, Hava ve 

Deniz Nezareti kâtibi umumîsi, istas
yon kumandanı, enternasyonal hava! 
federasyonu kâtibi umumîsi, hava 
metingini tertib eden cemiyet mü
messilleri, matbuat mümessilleri, si
vil tayyarecilik dairesi reisi, erkek ve 
kadm askerî, sivil tayyareciler, bü
yük bir halk kütlesi tarafmdan sami-

(Devanu 7 nci sahifede) 

Eğlence yerleri 
ucuzlatılacak 
Dün Perapalasta bir 

toplantı yapıldı 
Haber aldığımıza göre hükümet 

tiyatro, sinema ve eğlence yerlerinin 
ucuzlaması için bazı tedbirler almak 
niyetindedir. Bu münasebetle Da
hiliye Vekili ve Parti genel sekreteri 
B. Şükrü Kayanm daveti üzerine ti
yatro, sinema ve gazinoculai: mümes
silleri dün Perapalasta toplanmışlar
dır. Toplantıda Dahiliye ve Maliye 
Veküleri, Belediye muhasebecisi ve 
varidat müdürü, Beyoğlu kaymaka
mı, tiyatrocuları temsilen B. Sadi, 
sinemacılan temsilen B. Kadri, Naci, 
Cemal ve gazinocular namma da bir 
murahhas bulunmuştur. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünün bir izahı 
Muhterem gazetenizin 9 haziran 938 

tarihli nüshasının birinci^ahifesinin 
üçüncü sütununda «Dikkatelr. Hem 
ucuz, hem zevkli!» başhğı altmdaki 
yazıyı okudum. Bu yazıda «Yeşilköy 
banliyö hattının 545 numarah birin
ci mevki vagonundayız... Kanapeler 
tamir edilmiş... Malzemenin muşam-
bamsı olmasına, itiraz edilemez... 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Vekiller heyeti Atatürkün 
başkanlığında bugün 

fevkalâde içtima edecek 
Mareşal Fevzi Çakmak içtimaa iştirak 

edecek, Başvekil ve vekillerin bu akşam 
Ankaraya dönmeleri muhtemel 

Ankara 19 (Telefonla) — Genel 
Kurmay Başkam mareşal Fevzi Çak
mak, Mülî Müdafaa VekUi general 
Özsdp bu akşamki eksprese bağlanan 
hususî vagonla İstanbula hareket et
mişler, generaller, burada bulunan 
Vekiller ve mebuslar tarafından uğur-
lanmışlardır. Hariciye Vekâleti umu
mî kâtibi B. Nurcan Menemencioğlu 
da ayni trenle İstanbula hareket 
etmiştir. 

Büyük Önderin başkanüğmda Ve
killer heyetinin yann İstanbulda 
fevkalâde bir toplantı yapması ve 
Hatay meselesinin de görüşülmesi 
muhtemeldir. Bu içtimaa genel Kur
may Başkanı mareşal Fevzi Çakmak 
ile Hariciye Vekâleti umumî kâtibi 
B. Numan Menemencioğlu da iştirak 
edeceklerdir. B. Numan Menemenci
oğlu Vekiller Heyetinin toplantısı 
münasebetUe İstanbula gittiğinden 
içtimadan sonra yarın akşamki tren
le Ankaraya dönecektir. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve 
Millî Müdafaa Vekili 

bu sabah geldiler 
Genel kurmay başkanı Mareşal Fev

zi Çakmak, Millî Müdafaa Vekili ge
neral Kâzım Özalp, Hariciye Vekâleti 
umumî kâtibi B. Numan Menemenci
oğlu ve Emniyet umum müdürü B. 
Şükrü Sökmensüer bu sabahki Anka
ra ekspresile şehrimize gelmişlerdir. 

Şehrimizde bulunan vekiller 
Ankaraya dönüyor 

Başvekil B. Celâl Bayar, dün öğ
leden sonra Savarona yatına gitmiş 
ve Atatürk taraîmdan kabul edilmiş
tir. B. Celâl Bayar, saat on beşe doğ
ru yatı terketmiş ve İpar kotrasına 
binerek Marmarada bir cevelân jrap-
ımştır. 

Şehrimizde bulunan BaşvekU B. 
Celâl Bayar ile Dahiliye Vekili B. 
Şükrü Kaya ve Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Arasın bu akşamki 
ekspresle Ankaraya hareket etmeleri 
muhtemeldir. 
Maliye Vekili Ankaraya gitti 

Bir müddettenberi şehrimizde bu
lunan Maliye Vekili B. Fuat Ağralt 
dün akşamki ekspresle Ankaraya av
det etmiştir. 

Meclis ay sonunda tatil 
yapacak 

Millet meclisinin 24 haziranda tâ^ 
tü yapacağı yazılmıştı. Fakat mec
liste bir çok işler bulunduğımdan iç-
timalar ay sonuna kadar sürecektir. 

PAZARTESİ KONUŞMALARI 
Berzahın izdırabı 
Yazan: Hasan Âli - YÜCEL 

Altmcı sahifemizde okuyunuz 

Yirminci asrın (Şart, beyaz, kırmızı, siyah) ırklara ilâve ettiği yeni ırklar: 
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Dün Creceki ve Bu Sabahki Haberler 
Japonya yeni bir taarruz 

için hazırlanıyor 
50 kadar Japon harp gemisi Çin 
mevzilerini bombardıman ediyor 
Hanfkeu 19 (A.A.) ~ Santral Ni-

yuz, resmî bir tebliğ neşretmektedir. 
Bu tebliğ, 50 kadar Japon harb ge
misinin Hanhuei eyaletinde Yangçc 
nehrinin iki kıyısmdaki Çin mevzi
lerini ve iki gündenberi de 30 kadar 
Japon tayyaresinin Matang'ı bombar
dıman etmekte olduklannı bildir
mektedir. 

Tebliğde Japonların Yangçe sahil
lerine asker çıkarmış olduklan ilâve 
edilmektedir. Dün Japon harb gemi
leri, yeni kıtaatın karaya ihracını 
himaye etmek için Vuşaşa ve Şey-
çiaemino'ya 200 obüs atmışlardır. 
Çinliler, müstevlileri püskürtmüşler-
dir. 

Alman askerî müşavirler 
Cinden ayrılıyorlar 

Hankov 18 (A.A.) — Alman askerî 
müşavirler Cinden 24 haziranda katî 
Olaı-ak aynlacaklardır. 

Kore • Sovyet hududundaki 
hâdise 

Tokyo 19 (A.A.) — Dün Mançukuo, 
Kore ve Sovyet hududlannın birleş
tiği nokta civarında Hangçung'da bir 
Mançukuo devriye kolu ile bir Sovyte 
devriye kolu arasında bir .çarpışma 
olmuş ve bir Mançukuolu asker öl
müş, bir diğeri de yaralanmıştır. 

Tokyo 19 (A.A.) — Hungçung ci-
vanndaki hudud hâdisesi hakkında 
Domei ajansı aşağıdaki tafsilâtı ver
mektedir: 
20 kişilik bir Mançukuo devriye ko

lu Hımgçung civarındaki tepeler 
üzerinde dolaşırken 30 kişilik bir Sov
yet müfrezesinin mitralyöz ateşine 
uğramıştır. 20 dakika süren bir mü
sademeden sonra Sovyet devriye ko
lu tardedümiştir. Her iki taraf da 
takviye kuvvetleri alarak karşı kar
şıya mevzilerini muhafaza etmekte
dir. Ölen Mançukuo askerinin cesedi
ni Sovyetler kaldırmıştır. 

Südetlerle müzakere 
iyi safhada 

Bir anlaşma yolu bulunduğu 
zannediliyor 

Prag 19 — Çekoslovakya ile Südet-
!er arasında bir anlaşma yolu bulun
duğu zannediliyor. Başvekil hüküme
ti tutan fırkaların mümessillerini pa-
Eartesi günü için bir toplantıya çağır
mıştır. Bu toplantıda vaziyet tedkik 
fedilecektir. Bundan sonra Südetlerle 
müzakereye devam edilecektir. 

Paris 19 — Bura mahafili Çekoslo-
Vakyada bir anlaşma olacağını ümid 
fediyor. Gazeteler, Çekoslovak hükü
metinin kısa bir tereddüdden sonra 
vaziyeti kavradığını yazıyorlar. 

Gazeteler Südetlerin bütün istekle
rini kabul etmek mevzuubahs olamı-
yacağını, ancak bir itilâfa varmak 
Icab ettiğini söylüyorlar. 

Millî müdafaa istikrazı 
Prag 19 (A.A.) — Millî Müdafaa 

İçin açılmış olan ianeye bir hafta için
de 300 milyon kuron mikdarında işti
rak edilmiştir. B. Beneş, 100,000, Na
zırlar da 200,000 kuron vermişlerdir, 

Macar ve Polonyalılarla 
müzakere 

Prag 19 (A.A.) — Başvekil Hodza, 
muhtariyetçi Macar ve Polonyalı par
tilerin liderlerini kendisile görüşmeğe 
'davet etmiştir. Bu mülakatın tarihi 
henüz katî olarak tesbit edilmemistr. 

Amerilta bitaraflıl( 
poiitiliasını defliştifiyor 

Muahede ihlâl eyliyenler 
hakkında ekonomik tazyik 

daha doğru imiş 
Vaşington 19 (A.A.) — Gazetecile

re beyanatta bulunan ayan azasın
dan Hariciye encümeni reisi Pittman 
Amerikan bitaraflık politikasında 
tam bir değişiklik vukua getirilmesi 
iüzumımu ileri sürmüştür. Kongre, 
yeni bir bitaraflık kanunu hazırla
maya davet olunacaktır. Fakat daha 
evvel kongre denizlerin serbetîsi, bi
tarafların hukuku ve harp vasıtala-
rımn tahdidi hakkmdaki kanunları 
tedkik ve müzakere edecektir. 

B. Pittman demiştir ki: 
«Kongre, muahedelerin tatbik edil

mesi için sulhcu usuller tatbik edilmek 
imkânını nazarı dikkate almak mec
buriyetindedir. Bir çok kimseler, bir 
muahedeyi takviye için en iyi çare
nin, muahedeye hürmet ettirmek va
zifesinin orduya verilmesi fikrindedir. 
Halbuki muahede ihlâl eyleyenler 
hakkında ekonomik tazyik icra et-

İtalyanlar dünya 
kupasını itazandılar 

Macarlar ikinci, Brezilya
lılar üçüncü oldular 

Paris 19 — Dünya kupası final ma
çı, İtalyan ve Macar millî takım-
lan arasında bugün burada 60,000 
seyirci önünde oynanmış ve İtalyan-
larm 4 - 2 galibiyetile bitmiştir. İtal
yanlar, çok iyi bir oyun oynamışlar
dır. Birinci devreyi İtalyanlar 3 - 1 
galib vaziyette bitinnişlerdir. İlk go
lü Colaussi, ikincisini Piola, üçüncü
sünü gene Colaussi yapmışlardır. 
Macarların ilk golünü Sengeller at
mıştır. 

İkinci devre çok heyecanlı olmuş
tur. Macarlar ilk dakikalarda çok sı
kı akınlar yaptılar ve onuncu daki
kada ikinci gollerini yaptılar. Fakat 
20 nci dakikada İtalyanlar Piola va-
sıtasile dördüncü gollerini attılar ve 
neticede maçı 4 - 2 kazandılar ve 
dünya futbol kupasını aldılra. 

Dünya üçüncülüğü için Bordoda 
Brezilya ve İsveç millî takımları ara-
smda yapılan maçı Brezilyalılar 4 - 2 
kazanarak dünya üçüncüsü olmuş-
alrdır. 

B. Hltier Viyanada 
B. Goebbels de Viyanaya 

geldi operada bir temsilde 
bulundu 

Viyana 19 (A.A.) — Salâhiyettar 
Viyana mahfillerinde Hitlerin ziya
reti hakkında tam bir ketumiyet gös
terilmektedir. Bununla beraber Füh-
rerin şimdi mütenekkiren Viyana
da bulunduğu zannedilmektedir. 
Hitlerin Viyanada bulunduğu bu
gün resmen bildirilecektir. 

Viyana 19 (A.A.) — Goebbels, re
fakatinde Seys İnkuart, Burkel ve 
Dr. Ley olduğu halde akşam opera
da Johann Strauss'ın «Çingene Ba
ron» ismindeki eserinin temsilinde 
hazır bulunmuştur. 

Goebbels, temsilden sonra güzel 
bir şekilde tenvir edilmiş olan Şön-
brun şatosunda artistlerin şeı-efine 
bir kabul resmi yapmıştır 

Şehir haricindeki yollar 
beyaza boyanacak 

Belediye, kazalara mani olmak için 
Şişli - Maslak yolu üzerinde bulunan 
ağaçları beyaia boyamıştı. Ağaçlann 
bu suretle beyaza boyanmasmdan şim
diye kadar iyi neticeler alınmıştır. 
Belediye, şehir haricinde bulunan di
ğer yollardaki ağaçlan da boyatmağa 
karar vermiştir. Ağaçlar bu haftadan 

Kalyada buğday 
mahsulO bu yıl az 
Roma hükümeti iki fiktan 

birini tercih etmek 
mecburiyetindedir 

Roma 10 ((A(.A.) — Havaî şerait 
dolayısile buğday rekoltesindeki azlık 
neticesi ortaya çıkan ekmek meselesi, 
hükümetin nazarı dikkatini çekmek
te devam ediyor. 

Zimamdarlar, iki şık karşısında bu
lunmaktadır: Ya altın tediyatı ile ya
bancı memleketlerden buğday satın 
almak ve bu suretle vücude getirilen 
altın stokunu azaltmak, ve yahud da 
buğdaydan başka diğer hububat vm-
lanndan fazla mikdar konularak ya
pılan daha aşağı kaliteli bir ekmekle 
iktifa etmesi için yeniden halkın fe-
dakârhk hissiyatına miiracaat eyle
mek. 

Son haftalar zarfında bu yolda ek
mek yapılması için bazı tecrübeler ya
pılmıştır. 

Diğer taraftan korporasyonlar na
zın ekmekçiler korporasyonuna mü
racaat ederek bunların mesuliyet his
lerini kendilerine hatırlatmış ve hal
ka «mümkün olduğu kadar az paraya 
taamı lezzetli bir ekmek temin etmek» 
mecburiyetinde bulunduklarını bildir
miştir. 

Boğazda bir 
kayık devrildi 

içindeki 2 0 kişiden 2 erkek, 
1 kadın, 2 çocuk boğuldu 

Dün akşam üze.ri Beykoz açıkla-
nnda feci bir deniz kazası olmuştur. 
Hasköyde oturan dört aile efradı, 
büyük bir balıkçı kayığı tutarak Bo
ğazda gezintiye çıkmışlardır. Kayık
ta yirmi kişi kadar vardı. 

, Kayık Boğaza doğru açılınca bir ta
raftan havanın sertliği, diğer taraftan 
kürek çekenlerin acemiliği, bir aralık 
kadınlardan birinin vapur dalgasın
dan korkmasile muvazene bozulmuş 
ve kayık devrilmiştir. 

İçindeki yirmi kişi de denize dö
külmüş, deniz üzerini kadın ve er
kek çığlıkları kaplaımştır. Bu feci 
sahneyi gören, diğer sandalcılar ve 
bir şirket vapuru, bunların imdadına 
yetişmiş, on altısı sağ salim kurtarıl-
ımşlarsa da Münir ve Tahir isimle
rinde iki erkek ile Adile isminde bir 
kadın. Nezihe ve Hikmet isimlerinde 
iki çocuğun ancak cesedleri çıkanla-
bilmiştir. Nesibe isminde diğer bir ka
dın hastaneye kaldmlrmştır. 

İzmirdeki işçiler, yıl dönü
münü tertip ettikleri miting

le kutladılar 
izmir 19 (Telefonla) — İş kanu

nunun tatbikinin yıldönümü bugün 
binlerce işçinin iştirakile Cumhu
riyet meydanında kutlanmıştır. Mi
tinge işçi teşekkülleri namına Ata
türk âbidesine konulan çelenklerle 
başlanmıştır. İşçi bandosımun çal
dığı İstiklâl marşından sonra kürsü
ye gelen işçi bayan Remziye Kıvanç 
ve B. Salâhaddin Kırhan tarafından 
nutuklar irad edilmiş ve Atatürk 
devrinde işçilerin nail oldukları ko
laylıklar anlatılmıştır. Yine işçiler
den bayan Fatma Merih okuduğu çok 
güzel manzumesini «Atatürk kur
ban olsun sana bütün işçiler» diye 
bitirmiştir. 

Sanayi birliği umumî kâtibi B. 
Mehmed Ali de bir nutuk irad ettik
ten sonra Vali B. Fazlı Güleç de bir 
söylev vermiştir. Vali nutkunda, iş 
verenle işçi arasında hiç bir ihtilâf 
bulunmadığını, bütün halkın mu
kaddes «Türk» kelimesi etrafında 
toplandığını, İş kanunu ile beklenen 
gayeye varıldığmı anlatmıştır. 

Miting münasebetile büyüklerimi
ze tazim ve şükran telgraflan çekil
miştir. Miting sonunda kadın erkek 
binlerce işçi ellerinde bayraklar ol
duğu halde bir geçid resmi yapmış-

Sirkeci istasyonunun önü 
yakında genişletilecek 
Nafia Vekili B. Ali Getinkaya açılacak meydan 

hakkında tedkiklerde bulundu 
Plânlar hazırlandı, on beş yirmi güne 

kadar İşe başlanacak 
Nafia Vekâleti Devlet demiryolları 

iadresi tarafından Sirkecide bir mey
dan açüacağını ve bir park yapılaca
ğını yazmıştık. Bu işe pek yakında 
başlanacaktır. Şehrimizde muhtelif 
tedkikler yapan Nafia Vekili B. Ali 
Çetinkaya meydan ve park işüe de 
yakından alâkadar olmuş. Devlet de
miryolları dokuzuncu işletme mü
dürlüğüne giderek tedkikatta bulun
muştur. 

Vekil istasyon binasını ve müstak
bel meydan civarını gezmiş. Sirkeci 
meydanının açılması için şimdiye 
kadar yapılan hazırlıklar üzerinde 
dokuzuncu işletme müdürü B. Nüz-
hetten izahat almıştır. Açılacak mey
danın plânlarını Nafia Vekâletinin 
mimarî mütehassısı B. Löva hazırla
mıştır. Mütehassıs müteaddid defa
lar Sirkeciye gelerek tadkiklerde bu-
lımmustur. 

B. Ali Çetinkaya meydan hakkında 
dokuzuncu işletme müdürüne yeni
den bazı direktifler vermiştir. Vekilin 
tedkiklerinden sonra meydanın açıl
ması bir gün meselesi halini almıştır. 
Meydana aid inşaat 15-20 güne ka
dar ihale edilecektir. İstimlâk mua
melelerinin icab ettirdiği formalite
lerin pek az kalan kısımları da bu 
müddet zarfında ikmal edilecektir. 
Çalgılı gazinonun tahliyesi için tem
yizin nihaî kararının da' bu müddet 
zarfında bildirileceği kuvvetle zan-
nedümektedir. Meydanın yegâne' 
pürüzlü tai'afı bu cihet olduğuna gö
re temyizin kararı gelince mesele kal-
mıyacaktır. 

Nafia Vekli B. Ali Çetinkaya Sir
keciden sonra Floryaya gitmiş ve ora
da yapılan bekleme yerini, merdi
venleri, peronu gözden geçirilmiştir. 

Venedik mülakatı 
ehemmiyetle karşılandı 
Kont Ciano, görüşme hakkında 

B. Mussolinİye izahat verdi 
Belgrad 19 — Yarı resmî Samu-

prava gazetesi, Başvekil ve Hariciye 
Nazırı B. Stoyadinoviç'in Venedik'de 
İtalya; Hariciye Nazın Kont Ciano ile 
yaptığı görüşme hakkında bir makale 
neşretmiştir. Samuprava diyor ki; 

Başvekilin Venedik seyahati hu
susî mahiyettedir. İtalya ile Yugos
lavya arasında mevcut olan anlaşma 
Adriyatik denizinde sükûneti ve iki 
hükümet arasında ihtilâf tehlikele
rini ortadan kaldırmıştır. Bu sebeble 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Venedik görüşmesi hususî mahi
yette olmakla beraber herkes bunun 
sulh için yeni bir garanti olduğuna; 
emin olabilir. Venedik'te sulhu temin 
eden İtalyan - Yugoslav paktının tat
bikinden başka hiç bir şey görüşül
memiştir. 

Belgrad 19 (A.A.) — Samuprava 
gazetesi Stoyadinoviçin İtalya se
yahatinden bahsederek Yugoslav -

italyan münasebatının her iki mem
leketin memnuniyetini mucip bir tarz
da daha ziyade iyileştiğim görüyor 
ve İtalya ile Yugoslavya arasında her 
an bir harp çıkması ihtimalinin mev
zuubahs olduğu eski zamanları ha
tırlatarak bu ihtimalin artık ebedi
yen ortadan kalktığını kaydediyor. 
Kont Ciano, B. Mussolinİye 

izahat verdi 
Roma 19 — Hariciye Nazırı Kont 

Ciano Venedik'ten gelmiş ve Başveki
lin bulunduğu Reca della; Caminate-
ye gitmiştir. Kont Ciano, Venedik'te 
B. Stoyadinoviç ile yaptığı görüşme 
hakkında B. Mussolinİye izahat ver
miştir. 

B. Stoyadinoviç Akdeniz 
sahiline gitti 

Milano 19 (A.A.) — Yugoslavya 
Başvekili Stoyadinoviç bir kaç gün 
istirahat etmek üzere bu akşam oto
mobille Riviera'ya gitmiştir. 

Mısır bir harb 
filosu yapacak 

îngiltereye şimdiden birkaç 
gemi ısmarladı 

Kahire 19 (A.A.) — Şimdiye kadar 
kaçakçılğm takibile meşgul olan ve 
maliye nezaretine merbut bulunan 
deniz sahil muhafaza teşkilâtı bu ne
zaretten alınmış ve harbiye nezareti
ne raptedilmiştir. 

Bu tedbir hükümetin bir harb fi
losu teşkil etmek projesile alâkadar
dır. Filhakika Mısır İngiltereye iki 
torpido muhribi, iki denizaltı gemi
si, iki mayn gemisi ve iki de destro
yer sipariş etmiştir. Hükümet bir de 
mekteb gemisi satın almak fikrinde
dir. 

Fransa - Suriye 
Fransa 32 idam mahkûmunu 

affetti 
Berut 19 (A.A.) — Fransız âlî ko

miseri, Suriye hükümetine yaptığı 
bir tebliğde Fransız kıtaatına karşı 
müsellâh mukavemette bulunduk
larından dolayı idama mahkûm edi
len 32 Suriyelinin Fransız - Suriye 
muahedesinin akdi üzerine Harbiye 

Filistinde yeni 
hâdiseler • 

Tecavüzlerin çoğalması üzc" 
rine halk endişeye düştü 
Kudüs 19 (A.A.) — Füistin tedhiş

çilerinin faaliyeti şimdi Arab köyleri
ne teveccüh etmiştir. Tedhişçiler hal
kı silâhlı çeteleri iaşe etmeğe icbar 
etmekte ve polise malûmat verilme
sine mâni olmağa uğraşmaktadırlar. 

Bassael Falüc mmtakasmda aha
liden birinin cesedi kurşunlarla delik 
deşik olmuş bir halde bulunmuştur. 

Kirbet ve Gazaza'da tedhişçUer po
lise malûmat vermiş olmasından şüp* 
he edilen bir adamın zevcesini öldür
müşlerdir. 

Muhtelif yerlerde yedi Arab öldü
rülmüştür. Haydudlar, Teberiye bele
diye reisine sokakta taarruz etmeğe 
teşebbüs etmişlerdir. Tecavüzlerin 
çoğalması halkı endişeye düşürmüş
tür. Ezcümle Nablusta halk şehrin 
merkezine hicret etmektedir. 

Bita'da halk tedhişçilere karşı 
silâhla kendini müdafaaya mecbur 
kalarak mütecavizleri kaçmağa icbar 
etmiştir. 

Şimalde hududa karşı yapılan bir 
taarruz esnasında tedhişçüerden iki 
kişi ölmüş ve birkaç kişi de yaralan-



AKŞAMDAN AKŞAMA« 

Tenkidlerimizde 
samimiyiz 

Gazetemizdeki «Dikkatler» sütunu
na şu mânada bir yazı yazmıştık: 

— Filânca tren vagonvunun kana-
peleri rahatsız yapılmış. Bir işin hem 
ucuK, hem zevkli olması kabil değil 
inidir? 

Bu fıkracığunızm Devlet demiryol-
lan ve limanlan işletme umum mü
dürlüğünü rencide ettiğine müteessir 
olmakla beraber, neşriyatınuzm ta-
kib edilerek acaba şikâyet yerinde mi, 
değü mi diye yaalanmıza karşı der
hal alâka gösterildiğine de memnun 
oluyoruz. 

Halkm dUekterini aksettirmek için 
açtığımız sütunlardaki birçok yazıla
rımız, Ugili makamlarca ve bu meyan-
da gene Devlet demiryollarmca nazan 
itibara alınmış, tashihat yapılmıştır. 
Bunlan iftiharla hatırlatınz! 

Bahsettiğimiz vagon bize rahatsız 
geldi. İntibaımızı yazdık. Şimdi ise, 
muhterem müdürlüğün bugünkü nüs
hamızda verdiği izahattan o vagonun 
ne şerait altmda tamir edildiğini öğ
reniyoruz; ve aldığımız mektubu ka
nunî mecburiyetle olmaktan ziyade 
memnuniyetle sütunlarımıza dercedi-
yoruz. 

I Ancak bilmukabele pek arzu ettiği
miz bir şey varsa, o da yazılarımızda 
daima samimiyet ve hüsnü niyet ara-
nılmasıdır ki, anyanlar bulmakta güç
lük çekmiyeceklerdir. 

Biz, Cumhuriyet rejiminin ne bü
yük işler yaptığım bUiyoruz. Bunlan 
tebarüz ettirebilmek için kalemimiz 
daima fırsat gözlüyor. Ali Çetinkaya 
zamanında Nafia Vekâletinin neler 
yaptığının da bütün millet gibi far
kındayız. Şimdi bütün işler, elbet te 
şirketler zamanUe kıyas edilmiyecek 
bir mükemmellik ve - en âlâsı - millî
lik arzetmektedir. 

Fakat dikkatimize çarpan bir ufa
cık pürüz olunca bunu yazarsak, yerli 
işin aleyhine kalem yürütmemiz mâ-
nasma mıdır? İnsaf edilsin! öyle şey
ler vardır ki, bizzat baştakilerin dik
katini celbetmemiş olabiür. 

Meselâ o mevzuda bir tanesini da
ha söyliyelim: 

Gene aynı Sirkeci - Yeşilköy hattın
da şöyle bir nizam var: İkinci mevki 
bir biletle trene biniyorsunuz; sık sık 
olur a, birincide bir ahbaba rashyor-
sunuz. Onun vagonuna gitmek ister
seniz, fark olarak sizden 16 kuruş is
tiyorlar. Hattâ ancak bir tek istas-
yonluk mesafe katedecek olsanız dahi! 

Şayet bu nizamm böyle olduğu sa-
ym B. Ali Çetinkayaya söylense, ben 
kendi hesabıma eminim ki: 

— Fiat indirilsin! - Emrini verecek
tir. 

Çünkü bu, gayri tabU derecede yük
sek ve şimdiki ucuz bilet ücretlerile 
nisbetsiz bir paradır. 

Bu derece teferruata, filânca dai
renin müdürü değil, her gün gelib gi
denler dikkat edebilirler. Şikâyetler, 
temenniler, matbuatm sahifelerinde 
yer bulursa, kimini hakh sayar, dü-
celtirsin; kimini de «doğru düşünme
miş!» der, geçersin... 

Biz de ihtimal, o vagonu tenkidde 
yanıldık. Bu sebeple niçin kötü kişi 
olalım?... 

Yazımızda bütün yerli mallara bir
den tariz olunduğu telmihi dolayısile 
deriz ki, seri halindeki neşriyatımız 
bu düşüncenin aksini beslediğimize 
şahiddir. Memleketimizde yapılan her 
şeyin «ucuz» ve «rahat» evsafım bir
leştirmesini istememize gelince, bu fır-

l^mmtm BABBRLBRt 
Tramvay cadde-
lerindeki tamirat 
Belediye Nafıa vekâletine bir 

müracaatta bulundu 
Tramvay şirketinin Beyoğlu îstik^ 

lâl caddesinde yaptığı tamirin şart
nameye muvafık görülmediğini yaz
mıştık. Taşlar kâfi miktarda kum kon
madan döşenmiştir. Halbuki bunun 
metaneti için en az 15 santimetre de
rinlikte kum lâzımdır. 

Bu vaziyet kar.şısında Belediye, 
Elektrik şirketini takiben Tramvay 
şirketinin de hükümetçe satm alın -
ması için müzakere aiçılacağı sırada 
şirketin gayet fena şerait altında yol
lan tamir etmesinden dolayı satın al
ma bedelinin tesbitinde tamir masra-
fmm da; mahsub edilmesini Nafia Ve
kâletinden rica etmiştir. Vekâlet sa-
tmalma bedelinden mahsub edeceği 
miktarı Belediyeye verecek ve Bele
diye de bu para ile tramvay caddeleri
ni tamir edecektir. 

Bir otomobi l kazas ı 
Nikolaviç isminde birinin idare

sinde bulunan hususî otomobil, Be-
yoğlundan geçmekte iken Kasım is
minde birine çarparak yaralamıştır. 
Kasım tedavi altına alınmış, Nikola
viç hakkmda icab eden kanunî taki
bata girişilmiştir. 

Gazi köprüsü 
Nafıa vekâleti ray döşen

mesini kabul etmedi 
Gazi köprüsünün inşaat şartname

sine göre müteahhid, köprünün üze
rine tramvay rayları döşemeğe ve di
rekler koymağa mecburdur. Köprü
nün döşeme kısmı yapılırken bu mec
buriyet göz önüne alınacaktır. 

Fakat Belediye, şehrimizde yeniden 
trmavya hattı inşa edilmemesine ka
rar verildiğini göz önüne almış, Gazi 
köprüsüne ray döşenmesi fikrinden 
vazgeçilmesi için Nafia Vekâletine 
müracaat etmiştir. Fakat vekâlet, 
şartname hükümlerinin tamamile 
tatbik edilmesi lâzım geleceğini bil
direrek Belediyenin bu teklifini red
detmiştir. Bunun üzerine köprüye ray 
döşenecektir. 

Emniyet umum müdürü geldi 
Emniyet umum müdürü B. Şükrü 

Sökmensüer Ankara ekspresile şeh
rimize gelmiştir. 

satla şu yerleşmiş zihniyetlere karşı 
mücadele etmeği arzu ettikti: 

«— Ucuzdur illeti var; pahalıdır, 
hikmeti var!» 

((— Ucuz etin yahnisi yavan olur!» 
Fıkracığımızla bunların aksini tel

kine çalışmıştık. Meselâ ucuz ayakka
bı ille nasır yapmasın; ucuz yağ ille 
mahlut olmasın; ucuz iskemle ille ça-
tırdamasm! İnkişaf halindeki sana
yiimizin böyle bir nasihate ihtiyacı 
yok mudur? 

Yoksa B. Ali Çetinkaya devrinde 
Nafıamızın da ne gayrette, ne zihni
yette; yerU mallann da ne yüksek 
kıymette olduğunu âlâ ve rana biliyo
ruz. Yazdıklanmız yanlış anlaşılma-
sm. (Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Neden türkçe 
konuşmuyorlar 

İzmirden bazı karüerimiz müş
terek imzalı bir mektup yazmış
lar; diyorlar ki: 

*Irkan Türk, dinen müslüman 
olan aileler, mübadil olarak Tür-
kiyeye gelmişlerdir. Bunlar mem
leketlerinde rumca konuşurlar-
rmş. Tarihin hatası! 
Fakat burada da aynı suretle de

vam ediyorlar. «Haydi, diyelim ki: 
— Kötü bir itiyad! Eski yerle

rinde alışmışlar, huylan yer et
miş!... 

Bu ailelerden bazılarının bura
da doğmuş ve burada büyümüş 
çocukları da rumcayı türkçeden 
daha iyi büip aralarında konuşu
yorlar. Buna ne demeli? 

Kasımpaşa cinayeti 
H â d i s e n i n sarhoşluk net ices i 

o l d u ğ u anlaş ı ld ı 
Kasımpa.şada bir kahvede Enver 

isminde bir gencin tabanca ile öldü
rüldüğünü dün yazmıştık. Yapılan 
tahkikat cinayetin sarhoşluk netice
si olduğunu meydana çıkarmıştır. 
Dört arkadaiş evvelki akşam bir kUo 
rakı almı.şlar ve bunu fasılasız bir su
rette içmeğe başlamışlardır. KUolu-
ğun sonlarma doğru saat dokuza yak
laşmış, dört arkadaş eğlentinin de
vam edip etmemesi hususımda mü
nakaşaya tutuşmuşlardır. Bu müna
kaşa gittikçe şiddetlenmiş ve bir ara
lık Oltaya çıkan bir tabainca ateş 
alarak Havuzlar idaresi tesviyecisi 
Enver başına yediği bir kurşunla vu
rulup ölmüştür. 

Bu sırada silâh sesini duyanların 
bir kısmı kahveden sıvışıp gitmiş, bir 
kısmı da olduldarı yerde kalmışlardır. 
Az sonra zabıta memurlan gelerek 
tahkikata girişince vaziyeti etraf ile 
tesbit etmişler ve maktul En verin ar-
kadaşlarmın Ahmed, Murad ve Ala-
eddin olduklannı tesbit etmişlerdir. 

Vakayı müteakib kaçmış olan Ala-
addin ile Murad da evlerinde yaka
lanarak getirilmişler, her üçü de bir
birlerine atfıcürüm ettikleri için hak-
larmda icab eden tahkikat evrakı 
tutulmuş ve dün geç vakit Adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Bir çocuk kibrit le oynarken 
entaris i tutuştu, vücudunun 

muhte l i f yer ler i yand ı 
Kumkapıda oturan dört yaşmda 

Antranik isminde bir çocuk evvelki 
akşam kibrit yakarak oynamakta iken 
entarisi tutuşmuş ve vücudımun 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. Za
bıta, Antraniği Şişli Çocuk hastane
sine yatırmıştır. 

Tash ih v e i t izar 
Dünkü nüshamızda üçüncü sahi-

fede bir yanlışlık olmuştur. Şehrin 
tenviri başlığmın altma «Nafia Vekili 
tesisatm süratle ikmalini emretti» 
ve «Halicin tathiri» başlığmın altma 
da aBazı müesseseler masrafa iştirak 
edecekler» yazısı gelecek iken bunlar 
yanlış konmuştur. Tashih eder ve 
özür dileriz. 

Ortamektep 
muallimliği 

ü n i v e r s i t e d e bir m ü s a b a k a 
imtihanı aç ı l acak 

Maaıif Vekâleti her sene yeni 
orta mektepler açtığmdaiı, orta mek
tep muallim kadrosu genişliyor. Ve
kâlet bunu göz önüne alEU-ak her se
ne orta mektep muallimi yetiştirmek 
üzere bir imtihan açmaktadır. Bu im
tihan bu sene için de açümıştır. 

Fakat vekâlet bu sene gerek tstan-
bulda, gerek diğer vilâyetlerde yeni
den birçok orta mektepler açacağın
dan, ilkmektep muallimleri arasında 
yapüacak müsabakanın ihtiyacı ta
mamile karşılıyamıyacağmı düşün
müştür. 

Diğer taraftan orta mektep mual-
llimliğine geçen İlkmektep muallim 
leri yüzünden ilkmektep muallimleri 
kadorlan da tasyik ediliyor. 

Bunu nazan dikkate alan vekâlet, 
orta mektep muallimi olmak istiyen 
lise mezunlarına mahsus bir müsaba
ka imtihanı açmağa karar vermiştir. 
Bu imtihana 11 eylülde başlanacak
tır. Üniversitede yapılacak bu imti
hanlara 18 eylülde nihayet verilecektir. 
İmtihanlairda kazananlar derhal 
münhallere tayin edileceklerdir. 

Beş cerh 
D ö r d ü k a v g a , biri k a z a 

net ices i 
Pazar gecesi, şehrin muhtelif yer

lerinde muhtelif yaralama vakaları 
olmuştur: 

1 — Kanlıcada oturan ve iki sene-
denberi birUkte yaşayan yirmi yedi 
yaşlarında Faik ile yirmi yaşlannda 
Lemaiı birbirlerile kavga etmişler, 
Faik Lemam bıçakla üç yerinden ya
ralamıştır. 

2 — Balatta oturan Nuri, Mustafa 
ve Süleyman isimlerinde üç arkadaş 
bir alacak meselesinden kavga etmiş
ler, Mustafa ile Nuri birlik olarak 
Süleymanı bıçakla müteaddid yerle
rinden yaralamışlardır. 

İşe el koyan polis, yaralıyı tedavi 
altına aldırmış, yaralıyanları yaka
ladığı zaman Nurinin üzerinde âleti 
cerh olan bıçak bulunarak almmıştır. 
İcab eden takibat yapılmaktadır. 

3 — Paşabahçede Nevzad ile Ham-
di bir para meselesinden kavga etmiş
ler, Hamdi eline geçirdiği bir şişe 
parçasile Nevzadı kolundan yarala
mıştır. 

4 — Fenerde Abdullah ve Hüseyin 
isimlerinde iki akraba kavga etmiş
ler, Hüseyin eline geçirdiği bir gaz 
lâmbasını AbduUahm basma fırlata
rak yaralamıştır. 

5 — Beyazıtta oturan Gülsüm is
minde bir kadm yan sokaldardan bi
rinden gitmekte iken Sabahaddin is
minde bir çocuk taı-afmdan atılaa 
taşla başından yaralnmıştır. 

Bir k a d m trenden iner i n m e z 
H a y d a r p a ş a d a ö l d ü 

Evvelki akşam Toros ekspresile 
Konyadan gelen kırk beş yaşlarında 
Emine isminde bir kadm, Haydarpşa 
istasyonuna iner inmez ölmüştür. 
Cesed, Belediye doktoru tarafmdan 
muayene edilmiş ve gömülmesine izin 
verilmiştir. 

BİM* çmsrpmd^ 

Şık erkek 
Bir gün Hollivutta üstü başı gayet 

babayani, kravatı şöyle gelişi güzel 
bağlanmış, açık renk pantalonu kul
landığı otomobUden yer yer yağlan
mış bir adama rasladım. Bu zatı gö
züm ısınyordu. Sordum: 

— Kimdir bu? 
Cevap verdUer: 
— Tanımadınız mı? Meşhur sinema 

artisti Garry Cooper... 
Hn-gün HoUivud otelinin önünde 

otomobiline binerken gördüğüm gen« 
üstünü başım pek ihmal edm genç bir 
adam vardı. Merak ettim. Onu da sor^ 
dum: 

— Kimdir bu zat?.. 
— Meşhur milyoner Wanderbilt... 
Nevyorkta en meşhur opera artist

lerini gördüm. Erkekler gayet iddiasut 
giyiniyorlardı. 

Muhakkak ki Amerikan kadınları 
dünyamn en şık kadınlarmdandırlar. 
Fakat Amerika erkeği katiyen üstleri
ne başlarına ehemmiyet vermezler. Ben 
bütün Amerikada sekiz ay içinde t ^ 
bir «züppe erkek» tipine raslıyama-
dım. Hattâ sinema ve lüks payitahtı 
olan HoIUvutta da.. 

Romanya müstesna, Avrupada da 
geçtiğim yerlerde lüzumsuz ve aşın de* 
recede şık erkeğe raslıyamadım. 

Hele öyle saçları iki tarafmdan ah-
nıp ensesinde birleştirilmiş, ceketinin 
omuzlan yanmşar kilo pamukla ka
bartılmış, favurileri çenesine kadar in
miş gençlere tesadüf etmek kabil ola
madı. Biz ikide bir kadınlanmıza ka
bahat buluruz: 

— Bu ne süs? Bu ne lüks?. Bu ne tu
valet?.. Efendim sokakta, tramvay
da, vapurda bile boyananlar var... Ar
tık bu derecesi de olur mu?.. Fakat 
kadmlanmız hakkında söylerken bis 
kendimizi, erkekleri unutuyoruz. Bu
gün biz de bir delikanlı nesU vardır ki 
bu sınıfm yanında Amerikan erkekleri 
pek babayani, argo tabirile, pek külüs
tür peh ihtimamsB kalırlar. Haydi di
yelim ki Amerikahlar, Amerikan erke
ği işten, güçten, para kazanmak ihti
rasından üstlerine başlanna fazla ih
timam edemiyorlar. Ya Avrupa?.. Ya 
Almanya ve saire gibi birçok Avrupa 
memleketinin erkekleri?.. 

Muhakkak ki bizim erkek sınıfı
mız Rus erkeğine. Amerikan erkeğine. 
Alman erkeğine ve daha birçok millet
lerin erkğeine nisbeten tuvaletine daha 
düşkün insanlardır. 

Bizde zaten giyinme, kuşanma, tu
valet noktai nazanndan iki türlü er
kek vardır. Üzerlerine başlanna katiy-
yen ehemmiyet vermiyenler, üst baş
tan başka birşey düşiüımiyenler... 

Üçüncü bir sınıf erkek daha vardır 
ki, bekârhğında tertemiz hattâ şık gi
yinir, evlendikten sonra aksme kendi
sini koyuveriyor... 

Halbuki bize ne aşırı derece süs düş
künlüğü, ne de ihmal edümiş bir kıya
fet lâzımdır. İddiasız, temiz, sade fa
kat zarif bir giyiniş... 

Hikmet Feridun Es 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Bir kadın tramvay durmadan 
inmek isterken düşerek 

yaralandı 
Evvelki gün Tünel - Şişli hat tmda 

sefer ya'pan 157 numaralı tramvay 
arabası Pangaltıya geldiği sırada ar
ka römorkta bulunan Naciye ismin
de bir kadın tramvay durmadan in
mek istemiş, muvazenesini kaybede
rek düşmüş, muhtelif yerlerinden teİH 
likeli surette yaralanmıştır. 

Bayan Naciye zabıta tarafından 
Şişli Çocuk hastanesine yatınlmışUr. 

Bay İLmça Florya treninde f. 

— NakU vasıtalan halk için müb-
rem bir ihtiyaçtır bay Amca. Kadıkö-
yünde oturup Eminönünde işi olan 
bir kimse «Bugün de yaya gidivere-
J^m!» diyemez!... 

... Fakat böyledir diye de nakil va-
sıtalannm bakımsız kalmalan icap 
etmez!... 

... Meselâ Şirketi Hayriyeye bak: 
Müşterilerinin gönlünü hoş etmek 
için elinden geleni yapıyor!... 

... Sonra şu Florya trenleri!.. Yolcu-
leuın rahatı, istifadesi için her feda-
kârhğı yapıyor... Fakat beri yanda 
öyle bakımsız tramvaylar var ki... 

f ... Camlan kirden buzlu cam gibil... 
B. A. — Ayıplama!... Arabaların 

içindeki nizamsızlık dışardan görül
mesin diye bir tedbir olmalı!... 
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i mali hafta I 
Amerika ve Ingilterede para bolluğu - Memleke-

timlzde esham ve tahvilât vaziyeti 
Bir memleketin iktisaden refah 

içinde bulunmasma delâlet eden bazı 
ölçüler vardır. Bunların başlıcaları 
şunlardır: Devlet bütçesinde varida-
tm seneden seneye çoğialması, vergi 
nisbetlerinin tezyidi hususunun aha
liye bar teşkil etmemesi, vergi nisbet
lerinin indirilmesine imkân hasıl ol
ması; bankalar, şirketler kurulması; 
dahilî ve haricî ticaret hacminin art
ması; ticarî muvazenesinin, daha doğ
rusu hesap muvazenesinin lehte bu
lunması; efrad tarafmdan binalar ya
pılması; memlekette işsiz adam kal
maması; memleket haricine seyahat 
imkânlarmm çoğalması; millî paranın 
müstekar bulunması ve bilhassa ucuz 
faizle tedarik edilebilmesi. 

Böyle bir memleket, hele harp ga
ilelerinden de uzak bulunursa şüphe
niz ki ideal bir memlekettir. Tâdad 
ettiğimiz bu ölçülerin belki yalnız iki
si umumî vaziyeti ifadeye kâfi gelir. 
Çünkü diğerlerinin muhassalâsıdır: 
Memlekette işsiz kimse bulunmaması 
ve paranm bol olması... Fakat bu iki 
şeyi bir arada görmek hemen imkân 
haricinde gibidir. İşsiz kimse bulun
mayıp ta paranın pahalı olması, o 
memlekette daha yapılacak birçok iş
ler bulunduğuna delâlet eder; bilâkis 
işsiz bir amele sınıfının mevcudiyeti
ne rağmen paranm ucuz olması o 
aıemlekette umuru nafia ve saîre için 
yapılacak bir iş kalmadığını gösterir. 

Bu ikinci kısım memleketlerin ba-
şmda Amerika ve İngiltere gelir. Ve 
İşte bundan dolayıdır ki bilhassa İn
giltere, memleket dahilinde mahalli 
«arf bulamadığı için, parasmı, ucuz 
şartlarla ecnebi memleketlere ikraz 
etmek siyasetini takib eylemektedir. 

Paranm ucuzluğuna misal olmak 
üzere şunu söyliyelim ki geçen hafta 
Amerika maüye hazinesi tarafmdan 
91 gün vade ile ihraç olupan hazine 
bonolarına yüzde 0,027 faizle adetâ 
biribirlerinin elinden kapışırcasma 
talipler zuhur etmiştir. (Orada hazi
ne bonoları münakaşa ile taliplerine 
ihale olunur.) Bir evvelki hafta faiz 
haddi ise yüzde 0,040 idi. 

Okuyucularımız hatırlarlar: Geçen 
sene, İngiltere, beş senede sarfolun-
mak üzere bir buçuk milyar İngiliz 
liralık azametli bir teslihat programı 
hazırlamış ve ilk yüz milyonluk istik
razı mevkii tedavüle çıkarmıştı. Birin
ci tertip 400 miîyor. sterlini buluncıya 
kadar istikrazlarm tevali edeceği ma:-
lûm bir keyfiyet idi, fakat ihraç za-
manlannı ve şeraitini hiç kimse bil
miyordu. İşte böyle, günün birinde 
(15 haziran 938), Maliye Nazın sir 
John Simon 80 milyon sterlin daha 
istikraz etmeğe karaı* veriyor; key
fiyeti o günü ilân ediyor, istikraz da 
saat 15 i 45 dakika geçe tamamile ka
panıyor. Faiz yüzde üç! 

*** 

Hafta zarfmda Amerika senatosu 
mühim bir içtimaî kanun kabul ede
rek tasdik edilmek üzere Cümhurrei-
si B. Roosevelt'e göndermiştir. Bu
na göre ticaret ve sana3ride asgaH 
yevmiyeler tayin olunmuş ve hafta 
mesai saatlerinin üç sene zarfında ka
deme kademe indirilmesi kabul olun
muştur. İlk sene zarfmda mesai sa
atleri 44, ikinci sene zarfmda 42, 
üçüncü sene zarfmda da 40 olacaktır. 
Bundan başka 16 yaşmdan aşağı ço
cuklar çalıştınlmıyacaktır. 

*** 

Pariste neşrolunan Journal gazete
sinde eski Başvekillerden B. Flandin 
Fransanm vaziyetini şu suretle tas
vir etmiştir: 

«İki senelik Halk cephesinden son
ra Fransızlar, İngiliz veya Amerikalı
lara kıyasen paralannm altı taksim 
yedi nisbetinde kuvvei iştiraiyesini 
kaybetmişlerdir. 1936 senesinde para-
mızm teminatı olarak Bank dö Frans-
ta 4125 ton altm bulunmakta iken 
bugün bu miktar 2400 tona inmiştir. 
1936 dan 1938 e kadar istihsal endis'i 
102 den 89 a düşmüştür. Bunun neti
cesi olarak 1935 te ticaret müvaizene-
si 5 milyar açık gösterirken ( 1938 de 
bu açık 19 milyara baliğ olmuştur.» 

Fransız kabinesi bu hafta zarfmda: 
gene bir takım mali ve iktisadî ka
rarnameler neşretmiştir; fakat piya

salar neşeli görünmüyorlar. İşler dur
gundur. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilât vaziyeti 

Yüzde yedi buçuk faizli Türk borcu 
servisinin badema münhasıran Türk 
parası ve mal üe yapüacağı hakkm-
daki niyetler üzerine Paris borsasm-
da açıktan satışlar yapılarak bu kâ
ğıtların fiati 396 franga kadar düşü
rülmüş ise de, Ankara borsası bundan 
katiyen müteessir değildir. Çünkü fi-
at geçen hafta olduğu gibi 19 hrada 
kalmıştır. Bu fiat üzerinden İstanbul-
da da bir hayli alışverişler oldu. 

Dahilî istikraz kâğıtlarımızdan Er
gani 95,25 kuruşta geçen haftaki fi-
atini muhafaza ediyor; Sivas - Erzu
rum gene on para yükselerek 98,50 
de kaldı. Haftanm şayanı dikkat hâ
diseleri Merkez bankası hisselerinin 
dört puan birden daha yükselerek 
98,50 lirada kalmasıdır. Bu fiate talip
ler vardır. 

Anadolu grupunda keza cüzî yükse
lişler vardır: 

Hisse senedleri: 24,55 lira. 
Tahviller: 40,60 Ura, 
Mümessiller: 41,90 lira ediyor. 
Endüstriyel kâğıtlarımızdan Aslan 

Çimento 12,45 lirada geçen haftaki 
gibidir. Tramvay aksiyonlarına gene 
talip çıktı ve fiat 14,60 liraya yük
seldi. 

Diğer bazı nominal fiatler: Umum 
sigorta 11,25, İttihadı millî 21,25, Ter-
kos 6,05, Bomonti 7,35, İttihad De
ğirmencilik 11,20, Şark Değirmenci
lik 1, Telefon 8,40, Omnium 0,83, Şark 
Ecza 2,50 liradır. 

Gayrimübadil bonoları gene 19,75 
kuruştur. 

Türk altını 1025 kuruşta sabittir. 
Mısır Kredi Fonsiyelerinde tebed

dül yoktur: 
1903 tertibi: 107,50 lira, 
1911 tertibi 99,50 liradır. 

Hacıosman 
bayırı cinayeti 

Cinayetlerin kıskançhk neti
cesi o l d u ^ anIa$ıhyor 

Hacıosman bayın cinayeti hak-
kmda tahkikata devam ediliyor. Ci
nayetin Ali Rızanın kansı Yanola 
3mzünden olduğu tahmin edilmekte
dir. Ali Rızanın Kartalda bulunan 
ablası Şahendenin bir muharririmize 
anlattığına göre; Ali Rıza, haziramn 
beşinci pazar günü on senedir uğra
madığı Kartale gözünde siyah göz
lük ve yanında bir kadınla beraber 
gitmiş, ve ablasının kapısını çaldığı 
zaman bayan Şahende onu birdenbi
re tanıyamamıştır. 

Bayan Şahende, kardeşine karısı 
Yanola ile iki çocuğunun ne âlemde 
olduklanm sormuş, Ali Rıza da: 

— Ben onlan bıraktım!.. Yanolayı 
seven Muhiddin, çocuklaıı da beraber 
almış. Ben de bu yammdaki «Sevim» 
le evlendim - demiştir. 

Ali Rıza ile Sevim, bir saat kadar 
bayan Şahendenin evinde oturmuş
lar, kalkıp giderlerken Ali Rıza, abla
sına: 

— Allaha ısmarladık!... Hakkını 
helâl et abla!... Gidip gelmemek var, 
gelip bulmamak var!... Ben Halebe 
tayin oldum gidiyorum!... demiştir. 

İşte bundan dört gün sonradır ki, 
Ali Rıza malûm cinayetleri işlemiş
tir 

Gerek Ali Rızanın ablasına söyle
diği sözlere, gerek İpsalada öldürü
len Muhiddinin üzerinden çıkan ev
raka nazaran; Yanolayı derin bir aşkı 
la seven, fakat kadının Muhiddinle 
münasebeti olduğımu hisseden Ali 
Rıza; Muhiddine yaptığı müteaddid 
ihtarlaı-a rağmen; Yanoladan el çek
mediğini ve onunla daima muhabere 
ettiğini anlayınca, her ne bahasına 
olursa olsun Muhiddini imhaya 
karar vermiş ve kendini, bu işe en se
ri bir şekilde kavuşturabilecek ve bel
ki de firarmı temin edebileceği mü-
lâhazasile, hiç bir şeyden haberi olmı* 
yan zavallı şoför Lûtfiyi de öldürmfik 

Benzinin satış 
fiati 

İktisad vekâleti bir liste 
hazırladı 

Ankara (Akşam) — İktisad Ve
kâleti, benzinin muhtelif şehirlerde 
kaç kuruşa satılacağını gösteren bir 
liste hazırlamıştır. 

Bu liste ile tesislerinin mahallî 
gazhane veya şehre kadar olan nak-
hye masraflan ile satcılara iskonto 
veya bayi kârı da hesab edilmektedir. 
Perakende eşya için maktu satış ka
nun projesinin Kamutay encümele-
rinde tedkik edilmekte olduğu bu
günlerde İktisad Vekâleti, bu tedbir 
ile, sanayi ve umumî hayat için bü
yük bir istihlâk maddesi olan benzin 
üzerinde aldığı tedbirlerle aynı ga
yeyi temin etmiş bulunmaktadır. 

Bu listeye göre tesisattan mahallî 
gazhane veya şehre kadar esas ben
zin fiatlerine şu nakliye masrafları 
zammedilecektir: 

Adapazarı 24.14, Afyon 75.51, Akşehir 
88.80, Ankara 98.16, BUecik 45.29, Bolva
din 82.95, Bozüyük 43,72, Çankırı 65.27, 
Düzce 43.14, Eskişehir 49, Geyve 25.42, 
Hgm 96.74, Keskin 123.28, Kütahya 63.87, 
Polatlı 76.73, Bolu 46.14, Gediz 66.40, Ba
lıkesir 34.85, Bandırma 16.38, Biga 31.63, 
Bursa 28, Çanakkale 22.63, Gelibolu 19.18, 
Gemlik 17.63, İzmir 17, Karabiga 17.63, 
Karacabey 29, Karamürsel 14.63, Keşan 
44.18, Mudanya 17.63, M. Kemalpaşa 35, 
Tekirdağ 22.63, Yalova 17, Şarköy 20, 
Adana 51.91, Ceyhan 60.89, Diyarbakır 
138.26, Ayancık 22.96, Bartın 23.46, Kara
deniz Ereğlisi 25.46, İnebolu 24.30, Zon
guldak 29.96, AIpuUu 39.16, Babaeski 43.90, 
Çatalca 28, Çerkesköy 31.40, Çorlu 33, 
Edirne 50, Kırklareli 43, Lüleburgaz 40, 
Silivri 26, Uzunköprü 47.05, Akhisar 25.55, 
Alaşehir 33.70, Kırkağaç 29.78, Kula 51.70, 
Manisa 15, Salihli 22, Soma 31.53, Tur-
gudlu 15, Uşak 56.40, Menemen 19, Kmüc 
33, Kemalpaşa 18, Aydın 29.62, Burdur 
66.62, Denizli 49.02, Dinar 70.67, Eğirdir 
76.62, İsparta 73.62, Nazilli 36.17, Ödemiş 
24.05, Sandıklı 29.55, Sarayköy 42.18, 
Söke 27.31, Tire 21.65, Bayındır 15, 
Buldan 48, Akçay 22.62, Ayvalık 
26.80, Bergama 26.50, Burhaniye 25.50, 
Edremid ve Havran 30.63, Antalya 37.62, 
MUâs 33.63, Muğla 58.62, Urla 28, Çeşme 
29, Elâzığ 132.29, Anteb 100.62, Kara
man 85.94, Kayseri 97.03, Kırşehir 140.62, 
Konya 106.92, Malatya 112.97, Maraş 95.40, 
Mersin 32, Nevşehir 100.60, Niğde 74.60, 
Urfa 109.78, Yerköy 112.64, Bayburd 86.66, 
Erzincan 137.66, Erzurum 105.66, Fatsa 
25.67, Gerze 23.13, Giresun 25.01, Ordu 
28.50, Polathane 24.01, Rize 30.01, Safran
bolu 36.33, Samsun 24.67, Sinob 28.96, Si
vas 87.87, Hopa 26.01, Şarli 23.17, Sürme
ne 24.51, Tirebolu 23.51, Trabzon 31.66, 
Turhal 58.86, Zile 62.65, Alaca 52, Amasya 
31, Bafra 27, Çarşamba 12, Çorum 43, Er
baa 45, Gümüşhacıköy 34, Havza 21, İski-
lib 52, Lâdik 32, Mecidözû 42, Merzifon 

34, Pazar 54, Tokad 51, Terme 22, Ünye 
48, Vezirköprü 32, Yıldızeli 55, Yozgad 80, 
Sungurlu 42, Şarkışla 72, Aksaray 43, Bor 
39.79, Konya Ereğlisi 39.65, Silifke 33, 
Tarsus 15.32 ve Mardin, Bitlis, Siird için 
iBardin istasyonunda vagonda teslim 
104.58 kuruştur. 

Bayi kârlan memleketin her tara
fında yüzde 10 olarak tesbit edü-
miştir. 

Çift büyük teneke benzinin pera
kende azamî satış fiati beş şehir için 
şöyle tesbit edilmiştir: Ankarada 660, 
İstanbul, İzmir ve Samsvmda 580, 
Mersinde ise nakliye vergisi hariç ol
mak üzere 575 kuruştur. Dökme litre 
benzinin Ankarada âzam! satış fiati 
18, İstanbul ve İzmirde 15 buçuk ku
ruştur. 

Diğer yerlerde azamî satış fiatleri 
İstanbul ve İzmirde çift tenekesinin 
depo fiati olan 521,75 kuruşa nakliye 
ve mahallî resimlerle satıcı komisyo
nu ve bayi kân ilâve edilerek tayin 
ve tesbit olunacaktır. 

Listede muhtelif mıntakalara sevk 
edüecek benzinin o rmntakamn ben
zin almakta olduğu merkezler gözö-
nüne alınmak suretile nakliye mas
rafları hesab edilmiştir. 

iiııııııııınnn..t.tt.»*»4.....tmiı^..aıiM* 
suretile bir otomobil temin etmiş, fa
kat mukadderatın şaşmıyan eli, onu 
da ayni âkibete sürüklemiştir. 

İpsalada cereyan eden çifte cina
yete aid mahallinde tanzim edilen 
tahkikat evrakının bir sureti bugün 
müddeiumumîliğe gelecek ve kanlı 

hâdisenin orada cereyan eden safaha
tı daha ziyade anlaşılacaktır. 

Katil ve maktul Ali Rızamn Ma-
latyada olduğu tahakkuk eden kan
sı Yanola hakkında müddeiumumîli
ğin mahallî müddeiumumiliğine yap
tığı müracaata da bugün cevab gel
mesi beklenmektedir. 

Binaenalyh ortada sadece fazla bir 
Sflfvgi ve fazla bir kıskançUğm doğur
duğu facia yardır. 

Ankara mektupları 

Ziraat bankasının 937 
yılında faaliyeti 

Bankanın yaptığı ziraî kredi 
75 küsur milyon lirayı buldu 

Banka 937 senesinde çifçiden 162 bin ton 
buğday aldı. 65 bin tonu satıldı. Geri kalan 

stok olarak 938 senesine devredildi 
Ankara (Akşam) — Türkiye cum

huriyeti Ziraat bankası umumî he
yeti, bankanın 1937 bilanço ve kâr 
ve zarar hesablanm tedkik ve tasdik 
etmek üzere, önümüzdeki hafta için
de toplanacaktır. 

Banka umumi heyetinin bu sene 
yapacağı bu içtimam hususî bir 
ehemmiyeti vardır. Çünkü bu içtima 
bankanın yeni teşkilât kanunu ka
bul edildikten sonra yapılan ilk iç
tima olacaktır. 

Bilindiği gibi 1937 hesab yılı baş
larında kabul edilmiş bulunan bu ka
nunla bankanın idari ve hukukî bün
yesinde esaslı değişiklik yapılmış 
ve ana faaliyetine her şeyden fazla 
çifçi ekonomisine faydalı ve mü
essir olabilecek bir veçhe ve bir isti
kamet verilmişti. 

Acaba, 1937 hesab yılma böyle ye
ni bir hüviyet ve veçhe ile giren 
Türkiye cumhuriyeti Ziraat banka
sı, bu yılı arkasında bırakarak 1938 
yıUna ayak basarken, bize neler ver
miş; çifçinin kalkınmasını hızlan
dırmak yolunda ne kadar mesafe 
almış bulunuyor? 

Bankanın 1937 yılmdaki durumu
nu ve bu yıl içinde yaptığı işlerin 
bir hulâsasım ihtiva eden aşağıdaki 
satrlarda bu sualin açık bir cevabı
nı bulmak mümkündür: 

Ziraî krediler 
Bankanın 1937 deki faaliyetinin 

mihverini ziraî krediler teşkil etmiş
tir. Banka bu yıl içinde yaptığı ziraî 
kredilerin mikdarı 75 küsur milyon 
lira gibi, cidden göğüs kabarta
cak, büyük bir yekûn tutmuştur. 
Bunun 35 milyon liraya yaklaşan 
mikdan satış ve istihsal, 19 mliyon 
lirası sürüm ve satış kredilerine 21 
milyon lirası da ziraatle alâkalı di
ğer plasmanlara aid bulunmaktadır. 

Esaslı bir progıam dahilinde ya
pılan kredi tevziatında, bu tevzia-
tm istihsaün artmasında müessir ol-
msaı ve çifçinin ödeme kudretini 
aşmaması birinci derecede gözönün-
de bulundurulmaktadır. 

Yakın zamanlara kadar faliyeti 
kısa vadeli kredilere inhisar eden 
bankanm, bu yıl içinde orta ve uzun 
vadeli kı-edilere de başlamış olabil
mesi mazhar olduğu inkişafm yeni 
bir delüi sayılabilir. Burada şunu 
da hatırlamak yerinde olur ki ban
kanm mühim bir yekûn tutan zi
raî alacakları yüzde 3 faizle ve 15 se
ne müddetle taksitlendirlimiş ve bu 
sebebden ziraî ikraz kaynaklan 
hayli daralmış bulunmaktadır. Bu
na ı-ağmen banka müstahsilin her 
türlü istihsal vasıtaları ve tercihan 
beygir ve pulluk edinebilmesine 
mühim bir para hasretmiş bulım-
maktadır. 

Çifçiyi toprak sahibi kılmak hak
kındaki yüksek direktiflere uygun 
hareketlerde de banka uhdesine dü
şen vazifeleri müsaraatla karşıla
makta ve bu mahiyette vaki müra
caatları imkân nisbetinde is'aftan 
geri kalmamaktadır. 

Kredilerin dağılışı 
Kredilerin istihsal mevzulan iti-

barüe tevzii tarzına gelince, bu tev-
zide ziraat ve istihsal kredilerinin, 
nısfına yalan bir kısmı pamuk, fın
dık, üzüm, incir, tütün, zeytin gibi 
İhraç maddelerinin istihsal itibarile 
mütekâsif bulunduğu mahaller bi
rinci plânda hesaba katılmaktadır. 

Ziraî kredinin tevzlinde küçük 
çifçüerin, ziraî kredi kooperatifleri 
kanunu hükümleri dairesinde, teşki
lâtlandırılması bankanın bilhassa 
riıemmiyet verdiği mevzulardan ol
muştur. 

Bunun neticesi olarak kıedi koo-
pera,tif hareketi 1937 yıhnda bariz 
bîr surette ilerlemiş ve genişlemiş 

ve: —. Filhakika 1936 yılı sonunda 
61 bin olan ortaklar yekûnu 1937 de 
45 bin artarak 106 bini bulmuştur. 

Bu teşekküllere 1937 yılında veri
len krediler 13 milyon lirayı bul
muş, 936 yılından devredilenlerle bir
likte ise 15,5 milyon lirayı akmıştır. 

Mahsullerimize yeni mahreçler v# 
yeni kıymetlenme mevzulan hazırla
mak ve bunların sürüm ve satışını 
inkişaf ettirmek maksadile vücude 
getirilen sürüm ve satış kooperatif
leri bankanın hususî alâka ve yardı
mına mazhar olan mevzular arasın
dadır. 
Banka ne kadar buğday aldı? 

Bankanm meşgul olduğu mühim 
işler arasında bulunan, buğday fi
nansmanına 1937 senesinde tahsis 
ettiği mebaliğ 12,5 milyon lirayı bul
muştur. 

Ayni sene içinde doğrudan doğru
ya çifçiden satın ahnan 162 bin ton 
buğdayın 65 bin küsur tonu satıl
mış ve geri kalan mikdan stok ola
rak 1938 senesine devrolunmuştur. 

Buğday finansmanı ile bir taraf
tan memleket dahilinde fiatlerin düş
memesi veya yükselmemesi temin 
edilmekte, diğer taraftan da bilhas
sa döviz getirecek memleketlere ya
pılan satışalrla döviz kaynaklarımız 
takviye olunmaktadır. 

Banka ziraî mahsullerin hazırlan
masına, işlenmesine veya sair şekil
de ifrağına yanyan teşebbüslerle, 
ana maddelerini ziraatimizden alan 
sanayii korumak hususunda da mü
him adunlar atmıştır. Ziraî kı-edi 
grupu içinde bu gibi işlere aid plas
manlar yekûnu 21 milyon lirayı geç
mektedir. 

Bu paranın mühim bir kısmı Sü
mer Bankla müştereken kurulan İs-
partaköy bağı, Sümer Bank ve tş 
bankası ile müştereken kurulan Ma
latya bez fabrikasma plâse edilmiş
tir. Geri kalan kısım ile de şeker sa
nayii, canlı hayvanlar ve umumî ma
ğazalar şirketleri ile Aksaray Azmi 
Mülî şirketine iştirak edilmiştir. 
Ticarî muamelelerin inkişafı 

Bankanm ticarî muameleleri de 
faaliyet programının takib eylediği 
seyrin neticesi olarak artmıştır. 937 
yıhnda ticarî muamelelerin sene so
nu baliği 13 küsur milyon liralık bir 
bakiye göstermektedir. 

Ayni yıl içinde bankaya tahsil içifl 
verilen senedlerin kıymeti 53 milyon 
lira gibi büyük bir yekûn tutmuştur^ 

Resmî taahhüdleri teminen - bü
yük bir kısmı ecnebi bankalaı-u» 
mukabil teminatı ile - verilen kefalet 
mektubları da 14 milyon liralık bir 
bakiye devreylemiştir. 

Bankamn 1937 yılı içinde yaptığı 
bu muamelelerden 776 bin lira safi 
kâr elde edilmiştir. 

Ajfni sene sonundaki sermayesi 
mevcudu da 32 milyon liraya ba^ 
liğ olmuş, âdî ihtiyatı bir milyon 
küsur iiı*aya varmıştır. İleride mel
huz her türlü zaran karşılayabil
mek maksadile tesis ve mikdan dört 
milyon lira raddesinde bulunan kar-
şıhklar bu rakamlara dahil değildir-

Yanm asırlık hayatını tamamla
mak üzere bulunan bu en eski kı̂ edl 
müessesemizin, yeni bünyesine inti
bak hususunda gösterdiği yüksek 
kabiliyete delil sayabileceğimiz bU 
dunımu âtisi hakkında bir teminat 
olduğu kadar, bir tebşir de sayabili
riz. — Ömer Köstem 

Bu akşam Narlıkapı Ş̂ *̂ 
sinemasında. 

21 Salı Gedlkpaşa AzaM 
Bahçesinde. 22 Çarşam
ba Beşiktaş AUe Bahçe

sinde. 24 Cuma BebeK 
Belediye bahçesinde 
ÜÇ Y I L D I Z 
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Bir batında birkaç çocuğun doğ
ması hâdiseleri her tarafta çoğal
maktadır. İngilterenin Liverpol şeh
rinde madam Taylor isminde hâmile 
bir kadm, gelecek temmuzun ortala-
rmda doğuracağı beklendiği halde bir
denbire ağrısı tutarak doğurmağa baş
lamıştır. 

Bir batında dört çocuk birden doğur
muştur. Çocuklardan üçü oğlan ve biri 
kızdır. 29 yaşında bulunan bu kadın 
birer birer doğurmak şartile evvelce 
dört evlâd sahibi olmuştu. Şimdi ço
cukları bir anda bir misli artmıştır. 

Nevzadlardan dördünün sıhhatleri 
yerinde olduğundan adlan konulmuş
tur. İlk doğan erkek çocuğa lâvtaa 
doktor Vilyama izafetle VUyam adı ve
rilmiştir. Tek kıza dahi kadım doğfurt-
mağa yardım eden hastabakıcmm is

mine izafetle Verouica adı verilmiştir. 
Diğer çocuklara Liverpolun iki meş
hur müvellid tabibinin ismi verilmiş
tir. 

Bir batındaki dört evlâdm babası 
yük arabacısıdır. Bu adamın valdesi 
14 çocuk doğurmuştur. Kendisi de en 
küçüğü yani on üçüncüsü bulunuyor. 
İngilterede daha evvel bir batında ola
rak 1935 senesi teşrinisanisinde dört 
çocuk doğmuştu. Bunların da üçü oğ
lan ve biri kız idi. Hâlâ cümlesi yaşı
yor. 

Gerek yeni doğanlardan gerek eski 
doğanlardan kız erkeklerden daha ağır
dır. 

İkizlere nazaran dörtlüler 2000 mis
li enderdir. Dörtlüler üçlülere nazaran 
20 misli nadirdir. 

İngilterenin en meşhur, vahşî hay
van avcısı Robert Hoislet bir kaplan 
tarafından parçalanmıştır. Robert Ho
islet uzun senelerdenberi vahşî hay
van avlardı. Afrika ormanlarında sene
lerce kalmış, sayısız aslanlar, kaplan
lar ve diğer bunlara benzer hayvanlar 
vurmuştur. 

Son zamanlarda Hindistanda gene 
avla meşguldü. Bundan az müddet ev
vel ormana ava acıkmıştı. Gayet iri 
bir kaplanın kendine doğru gelmekte 

İntikamını alıyor 
olduğunu gördü: Ve derhal silâhım 
ona çevirerek biribiri ardına iki kur-
şım attı. 

Fakat kaplan avcıya yaklaşmıştı. 
Onu bir anda parçaladı ve yedi. Bu o 
kadar ânî oldu ki, Robert Hoislet'in av 
arkadaşları yetişip kendisini kurtacak 
vakit bulmadılar. 

Bu hâdiseyi yazan fransızca bir ga
zete yazışma: «Ormanlar hâkimi inti
kamını aldı» serlevhasını koymuştur. 

«Gece doktoru» servisi 
Fransa polis müdüriyetindeki «gece 

doktoru» servisinin bir senelik faaliye
tini tesbit etmişlerdir. Bir sene içinde 
S700 hasta müracaat etmiştir. Bu ser
viste beş doktor çalıştığına göre gece
de doktor başına üç hasta isabet et
mektedir. Polis müdüriyetindeki bu 
servisten umulduğundan fazla istifa
de edilmiştir. 

F r a n s a d a ç a l ı ş a n k a m y o n l a r 
Fransada çalışan kamyonlar umumî 

bir kontrola tâbi tutulmuşlardır. Bu 
kontrol neticesinde kamyonlardan 
yüzde sekseninin frenlerinin iyi olma
dığı yüzde altmışımn direksiyonlann-
da bazı bozukluklar bulunduğu ve ge
ne yüzde seksenin fenerlerinin ayar
sız olduklan tesbit edilmiştir. 

Sahte imzalı tablolar 
Komada Morosini galerisinde yeni ve 

eski üçyüz elli dört tablonun müzaye
de ile satüacağı ilân edilmişti. Bu tab
loların meşhur Pagola koleksiyonun
dan aUnmış oldukları söyleniyordu. 

Müzayedeye başlandığı zaman hükü

met bütün tablolan hacız altma almış
tır. Buna sebep de üçjrüz elli dört tab
lodaki bütün İmzalann ve tablolar haJ^ 
kında gösterüen vesaikin sahte oldu
ğu anlaşılmış olmasıdır. Birçok Jd§t 
tevkif edUmişlerdir. 

İzmir körfez vapurları 

Süf to tâet vapurlan 

İzmir (Akşam) •— Deniz Bank İz
mir şubesi müdürlüğünftn Almanya. 
iAa Bremen tezgâhlarına siparlç etti
ği iki vapunm İnşaatı sonana ermiş
tir. İzmir - Karşıyaka arasında İşe
mek üzere sipariş edilen bu vapurlar, 
temmuz ayı ortalannda İzmir Umar-
nma gelecek ve tesellüm edilecektir. 
Son sürat tecrübeleri yapılan bu iki 
vapurun, vasatî olarak saatte 12 mil 
sürati bulunduğu anlaşılmıştır. Va
purlara (Efes) ve (Sur) adlan kon
muştur. (750) şer yolcu alabilecek 
büyüklükte, kış ve yaz mevsimleri 
için ayrı tertibatı havi bu vapurlarm 
radyo tesisatı da vardır, mazotla 
müteharriktirler. Makine tertibatı 
yakın iskeleler arasında fazla manev
ra yapmağia müsaiddir. Yeni gemiler 
otuz üçer bin İngiliz lirasına mal ol
muştur, Salonlarm kapıları gayet 
geniştir. 

Bayraklı vapuru, tersanede kızağa 
çekilmiş, makinelerinin temizlenme

sine başlanmıştır. Londradan getirti
len yeni pervane de vapura takılmak 
üzeredir. Bayraklı, ay sonlannda İz
mir - Karşıyaka seferlerine tekrar 
başhyacaktır. Efes ve Sur vapurlan 
Almanyadan getirildikten sonra Baŷ -
raklı vapuru Inciraltı ve Çeşme plaj
ları arasında işlemeğe başhyacaktır. 

İzmir Deniz Bank müdürlüğü, İz
mir tersanesinde yeni, mühim tesisat 
vücude getirmiştir. Bu sayede tersa
ne, büyük vapurlarımızı bile tamir 
edebilecek vaziyete sokulmuştur. 

E l â z ı ğ c ü z z a m h a s t a n e s i n i n 
t e m e l i a t ı l d ı 

Elâzig 16 (Akşam) — Şark vilâ
yetleri cüzzam hastanesinin temleat-
ma merasimi bugün saat 17 de ya
pılmıştır. Merasime dördüncü umu
mi nrüfettişin nutkile başlannuştır. 

Yem hastane 96 bin liraya mal 
olacaktır. Geçen sene temeli atılan 
memleket hastanesi inşaatı bitmek 
üzeredir. 

Amerikada elektrikli sandal 
ye yerine zehirli gaz usulü 

taammûm ediyor 
Amerikada idam 

mahkûmlarırîin e-
lektrikli sandalyeye 
oturtularak öldü
rülmelerinin insanî 
olmadığı ve elektri
ğin zannedildiği gi
bi birdenbire insa
nı öldürmediği bir İngiliz Uim adamı 
tarafından isbat edilmişti. Bunun üze
rine geçenlerde Amerikada ilk defa 
olarak zehirli gaz kullamldı. Rivayete 
nazaran bu usul daha insani imiş. 

Bununla beraber Amerikada birçok 
kimseler elektrik sandalyesinin diğer 
usullere tercih edilmesi lâzım geldiği 
fikrindedirler. Amerikan kanunlarm-
da buna dair bir kayıd yoktur. Bilâkis 
kanun her memleketi idam için muva
fık bulduğu usulü tatbikte serbes bı
rakıyor. Onun içindir ki son zaman
lara kadar birçok Amerikan eyaletle 
rinde idama msıhkûm olan caniler dar-
ağacma asılarak öldürülüyorlardı. 

Elektrikli sandalyenin insanî olma
dığı iddia edüince ilk defa olarak Ka
liforniya, idam mahkûmlarına karşı 
zehirli gaz usulünü tatbik etmeğe baş
ladı. Orada Sen Kanten hapishanesin
de geçenlerde küçük, yekpare ve tek 
bir odadan ibaret bir taş bina vücude 
getirildi. Bu bina dört çıplak duvarla 
bir tavandan başka birşey değildir. Yan 
duvarlann içine kaim cam tabakaları 
yerleştirilmiştir, Odamn içine hava 
geçmez bir kapıdan girilir. Odanın İçiıv 
de eşya namına yalnız bir sandalye, 

Amerikalılar idam için en iyi usulün ne olacağını 
arıyorlar. Elektrikli sandalyenin pek insanî olma

dığı anlaşıldığmdan şimdi zehirli gaz usulü 
kabul edilmiştir. Amerika hükümetlerinden 

bir çoğu bu usulü tatbik etmektedir 
bir de içerisinde on kilo zaçyağı ve su 
bulunan bir açık kap vardır. Bu kabın 
üzerinde eleğe benziyen başka bir kap 
bir iple asılı durur. Bu ipin ucu bina-
nm dışına kadar uzar. Elekü kabın 
içinde on tane siyankoUyum topağl 
vardır. 

Sen Kanten'in ilk idam höcresi olan 
bu bina içinde geçen gün ilk idam ce
zası infaz edilmiştir, İdam olunan 
caninin adı Nayt idi. Dünyada Uk de
fa zehirli gazla idam edilmek şerefi (J); 
bu caniye verilmiş oluyordu. Nayt od» 
mn içindeki sandalyeye bağlandı. On
dan sonra hapishane müdürü Nayt'a: 

— «Son bir arzunuz varsa söyleyi
niz!» dedi. İdam edUmek üzere olan 
Na3i; pek neşeli bir tavır takınarak va 
sırıtarak: 

— «Bay direktör, mümkünse bana 
bir gaz maskesi tedarik ediniz!» ceva
bım verdi. 

Bunlar Nayt'm son sözleri idi. On 
dan sonra direktör idam höcresinden 
çıktı. Kapıyı sımsıkı kapadı ve ucu dı
şarıda bağU duran ipi kesti. İçeride Si-
yankolijrum kabı zaçyağmın içine düş
tü. Derhal zehirli gazlar odanm içini 

doldurdu. İdam 
mahkûmu ancak 
bir iki defa nefes 
alabUdi, ondan soor 
ra bayıldı. 

Bu zehirli gazla 
idam usulünün K^̂  

liforniyadan sonra bütün Amerikada 
ve diğer memleketlerde kabul edUece-
ği ve elektrik sandalyesile darağacınm 
yerine geçeceği zannolunmaktadır. Dt^ 
ha şimdiden beş Amerika eyaletinden 
idamlann zehirli gazla infaz edilmesi 
için kanunlai' kabul edilmiştir. Zehirli 
gaz nefes borularım bir anda tıkamal^ 
tadır. Sen Kanten'deki idam «snasınr 
da mahkûmun iki dakücada nefesinin 
kesildiği ve yedi dakika zarfında kal-
bmm büsbütün durduğu hususî sure1>< 
te höcrenin içine yerleştirUen bir te
cessüs âletile tesbit edilmiştir. Tabii 
bu müddet zarfında mahkûm çoktan 
beri kendismden geçmiş bir halde b\> 
lunuyordu. Mütehassıslann fikirlerlr 
ne nazaran zehirli gazla idam yalnıi 
daha az ıztırap vermekle kalmıyor, 
mahkûmu elektrik cereyamndan daha 
emin surette öldürmüş oluyor. Esasen 
o kadar yeni zehirli gazlar vardır ki 
bunlar inşam bir anda muhakkak sun 
rette öldürmektedir. 

Tabiî bütün bu çarelere hiç baş vu
rulmamış olsaydı daha iyi olurdu ar»-
ma maatteessüf insanların hepsi me
lek değü, içlerinde birçok canavarla? 
da var. 

Bir türk âliminin 
eseri 

Farsî Iranhlarm da 
dikkatini celbetti 

izmir Fuarı için yeni 
paviyonlar yapıhyor 

Devlet demiryolları, iş bankası 
bûyûk birer pavigon yaptırıyor 

I -vmm 

ar? * j ^ 

Bay Ziyaeddin Avrupa seyahati ecoıa-
smda Bern sefirfaniıle bitükte ' 

Tanınmış muallimlerimizden izmir
li bay Ziyaeddlnin uzun seneler çalış
ma neticesi mükemmel bir türkçe • 
Farsî lügat meydana getü-dlğini, bu 
eserini fotoğraflarla teksir ettirerek 
geat)tn tanınmış müsteşriklerine ve 
tramn da bazı münevverlerine göster
diğini yazmıştık. 

Neşrlyatumz İran Hariciye ve Ma
arif Nezaretlerinin dikkatini celbettl-
ği için, bay Ziyaeddin dost devletin 
konsolosluğu tarafmdan gazetemiz var 
sıtasile aranmıştır. Konsolosluk mü
messilleri, Türk âlimini davet etmişler, 
eseri hakkında malûmat istemişlerdir. 
Bay Ziyaeddin, lûgatm muhtelif altı 
sahifesinin fotoğrafislnl İrana gönde
rilmek üzere konsoloshaneye tevdi et
miştir. 

İki taraf kültürünü ayni derece U« 
gilendlrtti bu kıymetli kitabm baol-
ması için tranm da alâlot gOstenUği 
bu suretle anlaşılmaktadır. 

Fuar komitesi reisi ve ftzaaı 
îzmir (Akşam) <— Fuar sahasmda 

büyük bir çalışma var, İş baJıkası bü
yük ve yeni bir paviycm yaptırmağa 
karar vermiştir. Hazırlanan plân, fuar 
mütehassısı mimar B. Gotiye tarafınr 
dan tedkik edilmiş çok beğenilmiştir. 
Devlet Demiryoüar umum müdürlü
ğü de fuar sahasındaki eski paviyonu 
yıktırmağa başlamıştır. Betonarme, 
yeıü ve büyük bir paviyon yaptıracak
tır. 

Manisa paviyonunda yapılacak ta-
dil&t ve Manisa havalisi mahsulleri
nin bol miktarda fuama teşhiri için 
Manisa Ticaret odasmda bir komite 
çalışmağa başlamıştır, Muğla vilâyeti 
de yeni ve müstaJdl bir paviyon inşa 
ettirecektir. Muhtelif ticaret odalarm-
dan, bu seneki fuara ne şekilde işti
rak edecekleri ve ne kadar yer iste
dikleri hakkmda fuar komitesine ma
lûmat gelmektedir. Bu sene ticaret 
Odalanmızm fuara daha geniş mik
yasta iştirak edecekleri anlaşümak-
tadır. Sovyet Rusya bu yü geçen yıl
lardan daha geniş bir surette fuara 
iştirak edeceğini bildirmiştir. Fuar 
sahası dvarmdakl Otiâl Bayar, Rüş

tü Araş, Refik Saydam, Vasıf Çma« 
bulvarlamun parke döşenmesine baf̂  
lainmıştır. İnşaat, fuar açılmazdan 
evvel bitirilecektir. Kültürpark ve tuf 
er sahasmda inşaat işlerinde gecele
ri de çalışılmağa başlanmıştır. Çür" 1 
fuann açüma zamanına iki oy ka
mıştır. 

Belediye reisinin teberrüü 
Şehir meclisi, yedi sene belediye rflh 

isliğinde şehir ve halk için büyük va 
mühim işler başai'an Dr. B. Behçel 
Uz'a on bin lira ikramiye verilmesini 
kararlaştırmış, fakat belediye reis^ 
asîl bir feragatle bu paramn 8000 11-
rasmı şehir yollsu^mm inşasına, 2000 
lirasınm da Kırşehir ve havalisi zelz9< 
le felâketzedelerine tahsisini meclis 
âzasmdan rica etmiş, meclis te bunu 
kabul eylemişti. İki bin Ura, belediye
den Kızüay Kurumu İzmir merkezi
ne verilmiştir, 

İzmirde yat klüb 
İnnir (Akşam) — Karşıyakada 

25000 liraya Denizbank tarafından in
şa edilec^ Yatklübün inşasına yakm-
da başlanacaktır. 
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PAZARTESI KONUŞMALARI; 

IRZAHOIN 02D1IRAIBD 
Bir gün tamam olmadan, afyonkeş 

bir Çinli gibi lülesi haşhaş dolu bir
kaç çubuğu üst üste içip bitirmiş ka
dar başım dönerek yüz otuz beş sahi-
feyi okumuş bulunuyorum. Bu sahi-
felerin kitabı, bana bir rüya oyunu 
gösterdi. Eflâtun'un diyaloglanndaki 
fikir ve şahıs servetinden başka dekor 
zenginliği ve tenevvüü hayalimi ora
dan oraya alıp götürdü. Haydelberg, 
Maçka, Paris, Şanghay, Karagüm-
rük... Talebe odası, lüks bir büro, meş
hur bir dansözün şık ve zarif evi, kuy
tu bir umumhane, muhteşem bir park, 
alaturka şarkılı bir bahçe, bir külhan
beyi kahvesi... 

Bu dekorlar içinde Çinli bir felsefe 
doktoru, Türk bir felsefe doçenti, zen
gin bir beyzade, mürcbbiye ile yetişmiş 
Dam dö Siyon mezunu bir Türk kızı, 
bir Fransız bankeri, Sırmasaç Ayşe, 
Kontes Hatice, Benli Saadet, Fiyaka 
Nuri ve mölon şapkalı adam... Hepsi 
düşnüyor, hepsi görüyor, hepsi 
işitiyor ve hepsi yiyor, içiyor, yaşıyor 
ve hattâ ölüyor... Fakat başta Yakup 
olmak üzere de dört arkadaşı, ayrı ayrı 
birer kâinat telâkkisini temsil etmek
tedirler. Felsefe doktoru Sun - Fu 
eski ve ananeci Sarı Asyadır, kentan-
platif bir Çinli. Doçent Ömer, üniver
site ve ilim, modern iskolâstisizmdir. 
Yakup, dünyalığı bol bir diletan, hat
tâ bir Donjuan'dır. Mathias, bir epi-
küryen; Beatris, kadın şekline girmiş 
insiyak, şehvet ve sanattır. 

Ben de kitabın ilk yüz sahifesinde 
onları böyle zannettim. Gördüm ki 
aldanmışım. Bütün bu şahıslar, söy
lediğim manzaralarını birer maske 
olarak kullanmışlar. Sun - Fu, kon-
tanplâtif çehresinin arkasında müt
hiş bir harekei ve aksiyon adamı sak-
lıyormuş. Doçent Ömer, kitaplann 
kalın parmaklıklı satırları arkasın
da hoppa, züppe, yüzünün boyası ve 
kaşının yolunmasından başka bir şey 
düşünmiyecek kadar kuşbeyinli bir 
kıza âşık olabilecek bir ruh taşıyor-
muş. Mathias, zevk ve neşe lâkaydi-
sinin çekirdeği içinde kendisini ma
nen intihar ettirecek kadar kuvvetli 
bir ibtiraşın zehirini gizlemekte imiş. 
Ya bu hoppa, gezgin ve çalıkuşu Ya
kup; o, insanlığı saadete götürecek bir 
mezhebin banisi ve onun havari mi
zaçlı bir yayıcısı imiş... Beatris, felse
fe okumuş bu dansöz, güzellik ve sa-
natinin kendisine kazandırdığı serve
tin timsalini âdî bir muhitin insanla
rına darı serper gibi dağıtmakta, uğ
runa milyonlar batırmış olanlara ver
mediği vücudunu bir apaşa ikram et
mekte, varlığını doğuran cemiyetten 
en korkunç intikamı alan, yaman bir 
mahlûkmuş!... 

Bunlar birer ruh ikizliğini gösteri
yorlar. Tezad içindeler. Hiçbiri hik
met : sagesse'in yüksek huzur ve sü
kûnuna, ruhun müşkül muvazenesi
ne eremeden kayboluyorlar. Hepsi 

berzahdalar. Bilhassa önıürünün büyük 
bir kısmını yerji olmıyan bir hava içe
risinde geçirmiş Türk entelektüeli Ya

kup, sonunda iştiraki ruhta bir pey
gamber rolü alıyor. O da yalan... 
Haydelberg üniversitesi mezununun 
ilk tilmizi Fiyaka Nuridir. Biri anlat
tım, öbürü anladım sanıyor. Halbuki 
anlattım zanneden tımarhaneye, an
lamağa savaşan hapishaneye düşü
yorlar. Berzahın adamları. Ne Cen
net, ne Cehennem... Aralarında bir 
teşbih ve tercih yapmadan söylüyo
rum, ne şark, ne garp!... Necip Fazı
lın (Bir adam yaratma) smdaki Hus-
rev de böyle değil mi? Cehaletten hik
mete giden yolun berzahı: Cinnet!... 
Onun da kahramanı deli oluyor. Ne
cibin Husrevi sırf ferdiyetinin hudud-
lan içinde çırpınmakta, Yakup ise 
içtimaî, hattâ beynelmilel geniş bir çö 
1ün ortasında kendini bulmak için üs
tünü başını yolmaktadır. Başka tür
lü olması esasen kabil değildi. Ferdin 
ruhundaki tezad, delilik; cemiyetteki 
tezadlar ise ihtilâl doğurur. Yakubun 
tezadını (mölon şapkalı) adamda gö
rüyoruz. O, bu sahte peygamberin 
demonudur. Öyle sanıyorum ki Yakup-
ta muharririn şeytanı ve tezadı ola
rak zihninde doğmuş ve kendisile be
raber, fakat kendisinden başka olarak 
yaşamıştır. 

Son zamanlarda garptan şarka, dış
tan içe, başkadan bize dönme mesele
si birçok fikir adamlarımızı işgal edi
yor. Ben dönme mefhumile ifade edi
len ihtidaları hâlâ berzahda oluş ha
leti ruhiyesi saymaktayım. Niçin dö
nüyorlar ve niçin sonradan dönecek
leri bir çıkmaza giriyorlar? Yolunu 
doğru seçenler için dönmeye değil, 
ilerlemek üzere ancak yürümeğe ih
tiyaç vardır. Hep berzahın ızdırabı... 
Buradan çabuk geçmeliyiz. Cennete 
girmek için Arafatta kalmamalı. Sıh
hat nasıl bir uzviyet muvazenesi ise 
ruhlarda ferdle cemiyet arasındaki 
ahenkten doğacak hikmet te sistemli 
bir kâinat idrakine ermek mesele
sidir. 

Bütün bu fikirleri bana söyleten, 
(Yakup ve Ötekiler) isimli kitap ol
du. Celâleddin Ezine, Türk okuyucu
ları için yeni bir muharrirdir. Adım 
ilk defa duyuyoruz. Fakat o, çiçek aç
ma zamanını ve ham devresini gös
termeden olgun bir meyva halinde, 
zevkle tadılacak çağmda bize kendi
ni vermeğe muvaffak olmuş bir mu
harrirdir. Garp dil ve edebiyatlarına 

fazla düşkünlüğüne rağmen çok, nezih, 
çok hareketli bir türkçe ile yazmıştır. 

Eski bir tarife göre elfazı,manasına uy
gun olduğu için bu hükme varıyorum. 
Kendisinin dediği gibi bu kitap, ne pi
yes, ne romandır. Bana öyle geliyor 
ki o, hattâ tain bir eser de değildir. 
(Yakup ve Ötekiler), ancak büyük 
bir eserin projesi, esaslı ve müstakbel 
bir inşanın maketidir. Muharririni, 
daha ilk emeğile vardığı bu muvaffa;-
kıyetinde tebrik ederken, asıl büyük 
ve tam olaı-ak vereceği eserin zevkine 
duyduğum iştiyakı şimdiden İfade et
meliyim. 

HçLsan - Âli YÜCEL 

Eğlence yerleri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede)' 

Toplantıda fiatlerin ucuzlatılması 
görüşülmüştür. Murahhaslar bunun 
için vergilerin indirilmesi lâzım gel
diğini söylemişlerdir. Vekiller bınu 
iyi telâkki etmişler ve bir proje ha
zırlanmasını büdirmişlerdir. Proje, 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sekre
teri B. Şükrü Kayaya verilecektir. 
Hükümet icab eden tedbirleri alacaktır. 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünün bîr izahı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) -
İhtimal yerli mah olmalıdır. Belki de 
tasarruf olsun diye lüksten kaçınıl
mıştır.,) denildikten sonra «Fakat 
kanapeler en uzun boylu adamların 
bile ayaklarını yerden kesecek dere
cede yüksek, rahatsız ve hesapsız., ol
duğundan bahsedilmektedir. 

Bahsedilen 545 numarah birinci 
mevki vagonun tamir vaziyetini ve 
şeklini tahkik ettim: Bu vagon diğer
leri gibi geçen sene Şark Demiryolla
rından satın alınmış olan ve sıra ile 
tamirden geçirilip seı-vise konulan 
vagonların birisi bulunduğunu mü-
şambamsı denilen malzemenin de ayni 
şirketten alınan döşeme malzemesi 
olduğunu; kanapenin ise ne eninde 
ve ne de boyunda değişmiş bir şey ol
mayıp senelerden beri ayni banliyö 
hattında seyahat edenlerin üzerinde 
oturdukları ve bu defa döşemesinin 
tamirden geçirilerek daha temiz ve 
daha iyi bir hale getirilmiş olmasın
dan başka bir farkı olmadığını anla
dım. 

Nafia Vekâletinin daimî nezsret, 
murakabe ve emirleri altında bulu
nan Devlet Demiryolları idaresinin, 
ötedenberi, Nafia Vekilinden aldığı 
emir ve direktif dairesinde, halkın is
tirahat ve küçük büyük her türlü mü
racaatlarına çok ehemmiyet verdiği
ni ve Türk halkının huzur ve istira-
hatine ve medenî varlığına, elinden 
geldiği kadar hizmet etmek istediği
ni isbata çalışmağa hacet yoktur. 

Ancak, kendisi pek de kısa boylu 
olmadığını zannettiğimiz «Dikkatler» 
muharririnin bu tenkidinde göze çar
pan mühim nokta, kanapenin şeklin
den ziyade yerli malı zannettiği mu-
şambamsı döşeme malz'erhesini zevksiz 
bulmasında, ve yazısını da «*f asarruf 
ve ucuzluk esaslan dahilinde meyda
na getirilen her şey ille zevksiz ve ra
hatsız mı olacak!» gibi cok şümullü 
bir şözIe bitirmesindedır. 

Şimdiye kadar başka yerden Yaki 
olduğunu işitmediğimiz bu türlü şi
kâyetin yerinde olmadığını ve demiryol 
idaresinin halk için olan her hizme
ti yapmakta zevk ve şeref duyduğunu 
söylemeği bir vazife sayar ve matbu
at kanunu mucibince bu cevabın ga-, 
zetenizin ayni sahifesinin ayı\i sü 
tununda neşrini dilerim. 

Umum müdür 
A. R. Eren 

NOT: 
(Bu mektuba dair üçüncü sahifemizin 

birinci sütununĞaKİ yazıyı okuyımuz.); 

İspanyada muharebe 
devam edecek 

Başvekil, hükûmetçilerin malzeme 
sıkıntısı çektiğini söylüyor 

Madrid 19 (A.A.) — Başvekil Neg-
rin dün akşam radyoda bir nutuk söy
lemiştir. Negrin, dört ay evvel Cum
huriyet ordusunun ademi müdahale 
dolayısile bir harb malzemesi buhranı 
karşısında kalmış olduğunu, fakat o 
zamandanberi hükümet endüstrileri
nin fevkalâde istihsalleri dolayısile 
buhramn şimdi zail olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: »Esasen askerleri
miz düşmanı mağiûb etmek için mal
zeme müsavatına ihtiyaç olmadığını 
yüz kere isbat etmişlerdir.» 

Nutkunu bitirirken Negrin, hakikî 
İspanyollara hitab ederek şunları söy
lemiştir: ('Kazanacağımız şey, her tür
lü fedakârlığa lâyıktır. Biz, İspanya
nın İspanyolların malı olması için 
mücadele ediyoruz ve muvaffak ta 
olacağız.» 

Madrid 19 (A.A.) — B. Negrin, dün 
akşam radyo ileneşredileh nutkunda 
Cumhuriyetçi kıtaatın kahramanlı
ğından, kuvveimaneviyelerinin fev
kalâde yüksek olduğundan bahsetmiş 
ve tekrar Cumhuriyetçi orduya girmiş 
olan 43 üncü fırkanın sebat ve meta
netine işaret eylemiştir. 

Hatib, Cumhuriyetçi ordunun zaru
rî olan bütün malzemeye sahib oldu
ğunu, fakat zafer elde edinciye kadar 
esliha ve mühimmat istihsalâtını art
tırmak muktezi bulunduğunu beyan 
etmiştir. Hatib, mukavemet esbabını 
şu suretle tadad etmiştir: 

«İspanyanın istiklâl ve tamamiyeti 
için, halkçı demokrat cumhuriyet için, 
toprağın onu işletene aid olması için, 
iktisadiyatın inkişafı, serbes ve mü
reffeh İspanyanın iman için harb 
ediyoruz.) 

Bu hitabe, 35 dakika devam etmiş
tir. 
Frankocuların ileri hareketi 

Salamanka 19 (A.A.)^— Umumî 
karargâh tebliğ ediyor: 

«Teruel cephesinde düşmanın mu-, 
kavemetine rağmen kıtaatımız ilerle
mektedir. Muhtelif mmtakalarda düş
manın yaptığı mukabil taarruzlar ağır 
zayiatla tardedilmiştir. ' •' ^•''f'''^ 

Kastellon cephesinde Sebö' lîehfiriâ 
kadar ilerledik ve Burriana civarına 
kadar geldik. 

Pennaroya mmtakasmda Elkueji-
go, Mozon Blanco, Cerro Corchito, 
Cerro Pozo Porkuero, Elcuchilar ka-
sabalarile Cerraco ve Castuera geçit
lerini işgal ettik. Monterrubeo yolunu 
kestik ve Calavâr geçidine kadar iler
ledik. 

Fransa v e bîtaraf l ık 
Paris 19 (A.A.)— Figaro gazetesi 

İspanyol meselesi hakkında şöyle ya
zıyor: 

«Bizim istediğimiz şey, İspanyaya 

karşı mutlak bir bitaraflık ve iki mu-
harib tarafa karşı aynı veçhile hart-
kettir. Esasen bizim vaziyetimiz, İn-
gilterenin vaziyetine tamamile uy
gundur. 

Biz, ilk gündenberi İngilterenin İs
panyaya karşı takib etmekte olduğu ^ 
siyaseti tasvib ettik ye hükümetimiz-' 
den İngiltere gibi hareket etmesini 
istedik.» 
İ ta lyan tayyare l er in faal iyet i 

Roma 19 (A.A-.);,— .Kastellondun 
gelen haberlere göre gönüllü İtal}*n ;̂  
tayyare kuvvetleri Valino ordusu önün
de harekâta iştirake devam etmekte
dir. Balear hava kuvvetleri de keza 
faaliyetlerine devam ederek sahil bo
yundaki askerî hedefleri ve bu, me-
yanda Valansiya, Barselona ve Tara- • 
gone'yi bombardıman etmektedir. 

Barsel<»ıu bombardıman 
Barselon 19 (A.A.) — Franko tay

yarecileri bu sabah iki saat hemen hiÇ 
durmadan Barselonu bombardıman 
etmişlerdir. Öğleye doğru 25 kişinin • 
öldüğü, 60 kişinin yaralandığı, 5 evin 
harab olduğu ve birkaç yerde yangın 
çıktığı görülmüştür. 

F r a n s a d a n a l ınan erzak 
Burgos 18 (A.A) — Fransaya iltica 

eden Hükûmetçi 43 üncü fırkanın er-
kânıharbiyesinde ele geçen vesikalar
dan anlaşıldığına göre, bu fırka son ' 
zamanlarda münhasıran Fransadan 
aldığı erzak ve mühimmat ile tutuna-
bilmiştir. 

Bu fırka nisan sonundanberi Fran* 
sadan 40 bin kilo un, 1000 litre yat» 
50,000 kilo sabvm, 1000 kilo kahve,-
2 bin çift çizme, 1000 kilo şeker ve 
mühimmatile birlikte 200 hafif mit-, 
ralyöz almıştır. 

Frankocular ın yen i bir 
taarruzu 

Madrid 19 (A.A.) — Estramadc* 
cephesinde Franko kuvvetleri 15 ha
ziranda Toledo ile Kasseres vilâyetle
rinin birleştiği Arabispo mmtakasm
da Cumhuriyetçi mevzilerine kar?» 
girişmiş olduklan taarruzu bugün 
tekrar ele almışlardır. 

Düşmanın tazyiki bilhassa Kara*-
kalejo ve Petroso üzerine tevcih edil
mektedir. Bugün düşman birbiri **^„, 
dından dokuz hücumda bulunmuş v* 
nihayet Cumhuriyetçiler bazı tepele
ri terkederek geri çekilmişlerdir. 

Kordoba vilâyetinde Frankocula* 
Cumhuriyetçilerin Kordobanm 60 ki
lometre şimali garbisinde bulunan 
Peneroya dağındaki mevzilerine hü
cum etmişlerdir. Burada da asilerin 
üç taarruzu püskürtülmüş fakat düş
man Patuda yamacını işgal etmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Pa/ra, Vîıasıindeıı.., 
Aşk ve macera 

Nakleden: (Vâ-Nû) romanı 
Tefrika No. 9 

Son bir ümidin tesirile gayriihtiya-
rî mırıldandı: 

— Babam vazifesini müdriktir... 
İmkânı yok, bu işte inad etmiyecek-
tir! İyileşir iyileşmez senden af diler! 

Hadiye, meyus bir sesle: 
— Af! - dedi. 
Sanki iki kadının konuştuğunu duy

muş da cevap veriyormuş gibi Lûtfi 
bey hezeyanında: 

— Hayatım... Bütün hayatım onun 
İçin... - diyordu. 

Saatler geçti. 
Odanın içinde bir ölüm sükûtu var

dı. Cenaze başında bekliyor gibiydiler. 
Facia, fikirlerde sessizce hükmediyor
du. Suzan, ağlamamak için, bütün gay
retini toplamıştı. Pertevle dolaştığı o 
mesud saatler şimdi ona ne kadar uzak 
geliyor. Sevmek, sevilmek ümidi!.. Bir 
hayal... 

Genç kız, bu sadmenin tesirile Per
tevi ne derece derin bir aşkla sevdiğini 
anladı ve bütün gayretile ufak bir ümi
de sarılmağa kalktı: «Babam, kendine 
geldiği zaman vazifesini yapacaktır! 
Ve evimiz yıkılmadan, saadetimiz de
vam edecek!*) 

Yavaş sesle Hadiye hanıma: 
— Senden şunu rica ederim! Bu me

seleyi Pertev bey hiç duymasın... O, an
nesine son derece hürmet eder. Âdeta 
perestiş derecesinde muhabbeti vardır. 
Bu macerayı haber alırsa fevkalâde 
müteessir olacaktır. Böyle bir leke onu 
ölüm derecesinde sarsar. Halbuki ben, 
Pertev beyin temiz ve iyi bir adam ol
duğunu biliyorum. Bari onu koruya
lım! 

Kadın cevap vermedi. 
Dışarda şefak ortalığı aydınlatıyor; 

hafif bir rüzgâr ağaçların dallarından 
süzülüyordu. Lûtfi bey kımıldadı; İçini 
çekti. Kendisinde uykudan uyanan 
bir adam hali vardı. Hummanın kızıl
lıkları artık yanaklarından silinmişti. 

Hadiye, kısık sesle: 
— Uyanıyor! - dedi. 
Yaralı, tekrar içini çekti; kollarım 

gerdi. Kadın yavaşça ilâve etti: 
— Yavrucuğum!.. Sen odana gitr.. 
— Seni yalnız mı bırakayım? 
— Evet. Sabanla başbaşa kalmak is

tiyorum. 
— Anne! Seni bu kadar bedbaht ve 

I endişeli bir halinde nasıl yalnız bıra
kabilirim? 

— Korkuyorum, evet! Fakat ne olur
sa olsun yalnız kalmak istiyorum, yav
rum... Sözümü dinle, git! biliyorum: 
Yanımda bulunup beni müdafaa et
mek istersin... Belki henüz acımın ga
yesine ermedim. Belki beni daha fazla 
harap edecek şeylerle karşılaşacağım. 
Bunlara şahid olmanı isterim... Fakat 
emin ol ki ıztırabım tahammülfersa bir 
hale varınca, yegâne sığmağım sensin; 
senin yanma geleceğim! Haydi yav
rum, git! 

Genç kız, kapıyı açıp çıktı. Kendi 
odasına gidince, dosdoğru pencereye 
yürüdü. Sabahın alaca karanlığı için
de ortalıkta hazin bir soğukluk vardı. 
Başmı cama dayadı ve dalgın dalgın 
bahçeye baktı. 

Kalbi helecanla çarpıyordu. 
Annesile babası arasında, işte, çok 

esaslı bir ihtilâf başlamıştı. Bunım ne
ticesinde ya yuvaları kurtulacak, ya-
hud hepsi birden mahvolacaklardı. 

«— Pertev» diye İnledi. 
Eğer bu mücadelede Bedia hanım 

bertaraf edilmezse o hiç bir zaman 
sevgilisile evlenemezdl! Annesinin pe
rişanlığı üzerinden geçerek saadete 
kavuşamazdı. Bütün şefkatim, ' mu-
ha()betini sırf ona bağlamağa mecbur
du. Belki ancak bu suretle zavallı ka
dını teselli edecekti. Zaten mantıkça da 
böyle olmak lâzım değil miydi? Eaki-

besinin oğlunu, annesine nasıl evlâd 
diye kabul ettirebilirdi? Böyle birşey 
olsa, saadetlerini çalan kadın her za
man aralarında kalmıyacak mıydı? Ha
yır, hayır! O, bunu yapamazdı. Annesi
ne herşeyi feda edecekti. Vazifesi bu
nu emrediyordu. Çok ıztırap çekecek
ti; çok üzülecekti; fakat annesinin ya-
nmda kendine teselli bulmağa çaUşa-
caktı. 

İstikbalin meçhul ağırlığile ezilmiş 
bir halde şöyle düşündü: 

«— Babam inad ederse....» 
Fikrinde devam edemedi. Gözlerini 

kapadı ve içinde vazifenin temiz ve aza
metli alevi yandı. 

Pencerenin önünde, rüzgârın kova
ladığı yapraklar uçuştu. 

Suzan odadan çıkdıktan sonra Ha
diye, kocasının başı ucuna döndü. 

Lûtfi bey, gözlerini açarak elini al-
nma götürdü; pansımanlarını yokla
dı. Sonra sağ tarafına döndü. Yere dö
külmüş mektupları ara kapıdan gör
dü. 

Başını biraz kaldırıp uzattı. Sert bir 
bakışla Hadiyeyi süzdü. 

Kadın, duvara dayanarak, sadece: 
— Sana yazmış olduğu mektuplar !-

dedi. 
— Bunları nasıl buldun? 
Sesi, boğuk ve sertti. 
— Senin delâletinle... Bütün bir gün, 

bir gece, durmaksızın sayıkladın 1 

— Ne dedim? 
— Aylardan beri o kadınla benim 

aramda mücadele ettiğini anlattın. 
Erkek cevap vermedi. Hadiye deva* 

etti: 
— Bir söz daha söyledin. 
— Ne? 
Kadın ürkek ürkek: 
— Boşanmak! - dedi. 
Lûtfi bey, başını daha ziyade uzatü 

ve elile yarasını tutarak: 
— İyi işitmiyorum... Buram ağri" 

yor... Ha... Attan düştüm... Kulaklart* 
da uğülduyor... Ne demişim?.. 

Kadın tekrar etti: 
— Boşanmak! 
Kabahatiymiş de hükmünü b€k)i-

yormuş gibi kocasına baktı... Hayır» 
Şimdi ateşi geçdikten sonra her h»^' 
de bu alçakça sözü söylemeğe cesare* 
edemezdi. 

Fakat erkek metin bir ahenkle: 
— Hayırlısı da odur! 
— Ne diyorsun? 
Kadının bu sualinde öyle bir korku» 

öyle bir heyecan vardı ki... 
Lûtfi devamla: 
— ((Böylesi daha iyidir!» diyorum— 

Hastalığım esnasında içimi tamamen 
döktüğüme memnunum doğrusu! 

Hadiye, duvara dayanmasına rağ
men bacaklarının kesildiğini hissede
rek bağırdı; 

(Arkası var). 
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Bayan Sabîha Göjkçen 
:^^^^:-.v' 

- ^ 

Bayan Sabiha Gökçen re Atinada Tatoi tayyare karargâhı kumandanı 
binbafi Falkonalds 

r (Baş tarafı 1 inç" ahifede) 
W öostluk tezahürlerile karşılanmıç-

Romanya gazeteleri, bugün dahi 
*ürk tayyareciliği hakkında neşriyat-
*ryıa devam ediyorlar. Gazeteler ve 
Mecmualar, bu bahse uzım makale-
w tahsis eylemektedirler. 

Ezcümle bugünkü Lö Moman ga-
*etesi, Sabiha Gökçen serlâvhası al-
^ d a neşrettiği çok güzel bir maka-
^We, millî hükümet kurulduğundan-
wrl Türkiyede tayyareciliğe verilen 
ehemmiyeti, tafsilâtı ile kaydetmekte, 
^ayan Sabiha Gökçen yeni Türk ka-
^ » ğ m m timsali diye göstermekte-
^r. Bayan Sabiha Gökçenin çok genç 
yaşma rağmen, gayet kuvvetli isti
aplarla tayyarecilikte muvaffaki
yetler elde ettiği ve hususile Dersim 
harekâtı sırasında askerî tayyaı-eler-
'* kahramanca vazifesini gördüğünü 
Harüz ettirmektedir. 

Bütün gazeteler, Bayan Sabiha 
akçeni bu Balkan turnesi ile elde 
* t̂iği muvaffakiyetten dolayı tebrik 
etmektedir. 

Bu akşam Rumen tayyareciliği na-
^ ^ a bir ziyafet verilecektir. Yann 
^ a m da elçilikte, misafir şerefine, 
^ir ziyafet vardır. 

Bayan Gökçen, bugüjı saat 16 da 
^kübulacak olan hava metingine iş-* 
^^^^k eyliyecektir. 
*^ftdyo.da Sabiha G ö k ç e n d e n 

s i tayiş le bahsedi ld i 
^üHreş 19 (A.A.) — Anadolu ajan-

*^ı*ı hususî muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gökçen bugün en

ternasyonal hava metingine iştirak 
etrniş ve bütün halkın samimî alâka
lı üe. saat 17,30 da bir uçuş yapmış-
^r. Uçuştan evvel radyo vasıtasile 
^yyarecimlz hakkmda çok sitayiş-
**r cümleler söylenmiştir ve bilhas-
**• «Bize dost ve müttefik Türkiyenin 
J'® tayyarecUiğinin selâmını getiren 
"^ genç ve cesur ve tercemei hali 
"Muvaffakiyetlerle dolu tayyarecinin 
^ ^ ı n d a biz de kardeş Türkiyeji. ve 
• ^ k tayyareciliğini selâmlıyoruz» 
denmiştir. 

Halk, avdette Sabiha Gökçene 
doatluk tezahürleri yapmıştır. 

B e l g r a d d a n hareket 
Belgrad 19 (A.A.) — Anadolu ajan-

sınm hususî muhabiri bildiriyor: 
Bayan Sabiha Gökçen, bu sabah 

saat 10 da Bükreşe müteveccihen 
Belgrad tayyare meydanından uç
muştur. 

İstikbalde bulunanlann cümlesi, 
teşyide de hazır bulunmuştur. Yu
goslav askerî hava kuvvetleri kuman
danı, refakatinde kırkı mütecaviz 
tayyare zabiti İle, tayyare meydanına 
gelmiş ve Bayan Sabiha Gökçeni se-
lâmlamıştır. Türk ve Yugoslav marş
ları çalındıktan ve rasimei veda ifa 
olunduktan sonra Bayan Gökçen be
şuş bir çehre İle hazurunun birer 
birer ellerini sıkmış ve pek dinç ye 
rfnde bir halde tayyaresine binerek 
havalanmış ve üç defa tayyare ka
rargâhım selâmladıktan sonra Bük
reş yolunu almıştır. 

Dün akşam elçimizle refikası ba
yan Haydar Aktay tarafından bir ak
şam yemeği verilmiş ve onu takib 
eden suvare sabahm dördüne kadar 
büyük bir neşe içinde geçmştr. 

Bayan Gökçen, dün şerefine veri
len öğle,yemeği esnaşmda Yugoslav 
askerî hava kuvvetleri kumandanı 
general Yankoviç tarafmdan Yu
goslav hava nişanı ve akşam el
çilikte verilen ziyafet esnaşmda 
da Kral namma Naib tarafından 
verilmiş olan beyaz kartal nişa
nı Harbiye Nazırı general Mariç elUe 
tevdi edilmiştir. Bayan Sabiha Gök
çen, gerek general Yankoviç ve ge
rek Harbiye Nazırı general Mariçe, 
işbu nişanlardan dolayı hararetli 
bir surette teşekkürde bulunmuş ve 
bunlan kıymetli bir hatıra olarak 
daima muhafaza edeceğini ilâve et
miştir. 

Bayan Gökçen, güler yüzü ile me
tanetini gösteren sevimli nazarlarile 
Belgrad muhitinde ve bilhassa tay
yarecilik ve havacıhk âleminde fev
kalâde iyi bir tesir bırakmıştır. 

r̂ansa-Almanya 
•^İnianya sefiri Frans ız Baş -
^ k i l i şeref ine z i y a f e t verdi 

fdris 19 (A.A.) — Almanya büyük 
'Çişi bugün Başvekil Daladiye şere

f e bir öğle ziyafeti vermiştir. Bu 
^yafette Başvekil muavini Şotan'dan 
^ka yakmda konferanslar vermek 

^ r e Baden - Baden'de toplanacak 
' ^ Fransız - Alman dostluk cemiye-' 

^ ' ^ içtimama iştirak edecek diğer 
^^at da hazır bulunmuşlardır. 

**' Ruzvel t in küçük oğ lu ö l d ü 
Nevyork 19 (A.A.) — Reisicumhu-

* ^ en küçük oğlu Con Ruzveltin 
^ Lindzey Klark ile izdivacı mera
l e dün tesid edilmiştir. 

'^*'jantinde A l m a n y a sefare-
^̂  tinin açt ığ ı bir d a v a 
Buenos ^ .Airça 1? ^A.A^ — Hitle-

^ bir karikatürünü neşretmiş oîân 
Sentlnlses Tageblatt gazetesi aley-

r^de Alman sefareti tarafından açı-
^ dava, bir ademi mesuliyet kara
t e neticelenmiştir. 

Ok atmak 
O k m e y d a n m d a müsabaka lar 

tertip ed i ld i 
Ok, ancak bir zamanlar başlıca 

sporumuzdu. Son asırda ihmal edilen 
bu güzel sporu yeniden canlandır
mak için esaslı teşebbüsler başlamış
tır. Bu maksadia Okspor Kurumu ta
rafmdan en eski stadımız olan Okmey
danmda müsabakalar tertib edilmiş
tir. 

Dün başlıyan bu müsabakalara bir
çok meraklılar iştirak etmiştir. Müsa
bakalar birkaç hafta sürecek ve neti
cede bu senenin rekorculan anlaşıla
caktır. 

Bir çocuk bir m a v n a d a oynar-
ken a m b a r a düştü , ağ ır 

yara land ı 
Ayvansarayda oturan on yaşların

da Mustafa ve Rasim isimlerinde İki 
çocuk, sahile bağlı bulunan boş bir 
mavnada oynamaktalar iken Ali mu
vazenesini kybederek maVnanm am
barına düşmüş, bu sırada bacağı bir 
çiviye takılarak ehemmiyetli surette 
kesildiğinden polis tarafmdan Balat 
Musevi hastanesine yatırılmıştır. 

Izmitle fltaliifk günü 
D ü n v i lâyet bahçs inde ayni 
sofra kuruldu v e Büyük Şef in 

tarihî nutkundan parça lar 
okundu 

İzmit 19 (Telefonla) — Atatürk, 
17 sene evvel bugün İzmiti şereflen
dirmişler ve vilâyet bahçesinde veri
len 120 kişilik ziyafette efkârı umu-
mlyeye hitaben tarihî bir nutuk irad 
etmişlerdir. İzmitliler bu mesud gü
nü her sene olduğu gibi bu sene de 
fevkalâde! merasimle kutlamışlardır. 

Şehir bayraklarla süslenmiştir 
VUâyet bahçesine 17 sene evvelki gi
bi ayni şekilde sofra kurulmuştur. 
Halkevi, tüm bandoları, üssübahrî 
orkestrası bahçede yer almışlardı. 
Vali B. Hâmid Oskay, general Müi'-
sel, amiral Fahri ve bayanları, vilâyet 
erkânı, Halk partisi, Halkevi men-̂  
supları gençler, binlerce İzmitli bah
çeyi doldurmuşlardı. 

Merasime İstiklâl marşı ile baş
landı. B. Yüce tarafmdan. o günkü 
hatıralar anlatıldı. Türkçe muallimi 
B. Nuri Özdoğan tarafından da. 
Büyük Önderin o gün irad buyur
dukları nutuktan parçalar okun
muştur. B. Nuri Özdoğan Atatürkün 
nutuklarındaki: 

«Türkiye halkı asırlardanberi hür 
ve müstakil yaşamış ve istiklâlini bir 
lâzimei hayatiye telâkki etmiş bir 
kavmin kahraman evlâdlarıdır. Bütün 
cihan emin olsun ki bu millet idama 
imhaya değil, ihyaya, hakkı hayata, 
hakkı istiklâle müstahak ve elyaktır.) 

Parçayı okurken bahçeyi dolduran 
kalabalık: 

— Yaşa Atatürk.. Varol Atatürk.. 
Diye bağırıyor ve Büyük Önderi 

tasavvur edilmez coşkunlukla alkış
lıyordu. Bundan sonra şerbetler, bis-
küiler dağıtıldı. Orkestra ve bando
ların çaldığı parçalarla merasime ni
hayet verildi. İzmit elektriklerle ten
vir edilmiştir. 
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N A N E M O L L A 

î z m i r d e dünkü m a ç l a r 
İstanbulspor klübü birinci futbol 

takunı İzmit İdman yurdu birinci 
futbol takımı ile bir maç yapmıştır. 
Çok kalabalık seyirci karşısında ya
pılan bu maçm birinci devresi 1 - 1 
idi. İkinci devrede İzmit İdman yur
du 1 gol daha attı. Fakat İstanbul-
ısporlular son bir dakika içinde attık
ları bir gol ile beraberliği temin etti
ler. Oyun 2 - 2 bitti. 

Bu maçtan önce buranın iki rakib 
klübü İdman yurdu ve Akyeşil B. 
takımları karşılaştılar. 1 - 1 berabere 
kaldılar. 

J a p o n y a d a kıs ır laşt ırma 
kanunu 

Tokyo 19 (A.A.) — Irkı koruma 
ofisi irsî kusurlan olanların kısırlaş-
tınlmasma ve bu bapta bir kanun çı
karılmasını hükümete tavsiyeye ka
rar vermiştir. Bu baptaki kanun lâ-
yihasımn mecUsin önümüzdeki içti
ma devresinde çıkacağı ümid ediliyor. 

Antakya 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

grafında Hariciye Vekili Dr. Arasın 
teşrinievvelde Suriyeyi resmen ziya
ret eyliyerek Türkiye - Suriye mua
hedesinin musaddak suretlerini teati 
edeceğini bildirmektedir. 

Ası l s ız bir haber 
Halep 19 (A.A.) — Halep muhafız-

hğı matbuat bürosu bir tebliğinde beş 
bin imza üe yabancı bir millet «Tür
kiye» ye bir arzuhal verileceğinin as
lı olmadığını ve memleket ve Fransız 
hükümeti aleyhinde neşredilen be
yanname meselesine gelince, 30 ka
dar beyannamenin Antakyada tabe
dilerek iki yabancı taı-afmdan Halep-
de tevzi edildiğini ve bunların tevkif 
edilmiş olduğunu büdirmektedir. 

Türk propagandas ı yapt ı d iye 
Antakya 19 (A.A.) — Anadolu ajan-

şmm hususî muhabiri büdiriyor: 
Samda çıkan «Eddifa» gazetesi 

Türk propagandası yaptığından do
layı bir ay müddetle tatü edilmiştir. 

Sinemalar ın is imleri 
değişt ir i l iyor 

Antakya 18 (A.A.) — Anadolu ajan
sı hususî muhabiri bildiriyor: 

Ampir smeması Gündüz admı al
dıktan sonra Roksi sineması da Halk 
admı almıştır. İskenderun sinema-
lannm da bu yolu takip edecekleri 
bildirilmektedir. 

Nanemolla gene NanemoUalığma 
avdet etti, öğüre öğüre kamaradaki 
yatağına serildi. Başı yastıkların ara
sında; yanında yarısı kesilmiş bir gaz 
tenekesi, gasyan bire gasyan. 

Osman ağa, çavuşlar, onbaşılar da 
hasırların üstünde ayni halde. Zincir-
kıranla Salih kaptan, karşı karşıya 
hâlâ atıştırmadalar; kamaraya ses-
lenmedeler: 

— Çocukken salıncakta yatmadın 
mı, tahtaravalli oynamadın mı be İr-
fancığım! 

— Yanımıza gel, bir iki parlat, turp 
gibi olursun paşazadem! 

Gece yarısından evvel İzmir lima
nına demirattılar. 

İrfan hâlâ kafasını kaldıracak hal
de değil. Hiç bir tarafı tutmuyor; 
bulantısı baki; kımıldarken hadi te
nekeye... 

Rıza bey daldı kamaraya: 
— Ayıp be, delikanlısın. Kalk şü 

yataktan, bak ne söyliyeceğim!.. 
Yataktakinin cevabı zor anlaşıh-

yor: 
—. Pek harabım Rıza beyefendi! 
— Beyefendi ne oluyor amca de, 

evlâd!... 
— Son derece başım dönüyor 

amca. Gözlerimi açamıyorum müt
hiş karanyor... 

— Kulak ver bak ne diyeceğim. 
Yarın buradan kalkıp Sakıza, Sisa-
ma. Bodruma, ondan sonra Rodosa 
uğrıyacakmışız. Salih kaptan (fırtı
na uzayacağa benziyor, Rodosu tuta-
mıyacağız. Alâiye, Kıbns, Mersin, İs
kenderun ve Suriye iskelelerinden 
dönüşe kalacak galiba) diyor... Ev
lâd beraber sürüldük, beraber gidi
yoruz. Bu-birimizden ayrılmaklığımız 
doğru değil. Toy, cahil bir gençsin; 
bu gibi şeyler ilk defa başına geliyor. 
Gurbet ellerde perişan olursun... Ça
buk kalemle kâğıdı al eline, hünkâ
ra bir telgraf çek; Akâ'ya naklini 
rica et... Gün ola, harman ola. . 

Salih kaptan: 
— Öyle ya, dosduğru söz. Rodos-

ta seni bekliyen elâ gözlü yârin mi 
var?... Çabuk yaz telgrafı, şimdi bi
rini gönderip çektirelim!... derken, 
hasınn üstünde biraz derlenebilmiş 
olan Osman ağa da: 

— Bizim merd oğlu merd alaybe-
yimizin sözünden çıkma paşazadem, 
diyordu. Bana öl desin, şu dakika 
canımı veririm... 

Nuh çavuş ta ilâve ediyor: 
— O önümde olsun-, isterse kasab-

haneye götürsün. Boyun eğer, arka
sından giderim... 

Bunun yarını yok mu?.. Ertesi gün 
de vapur orada. Kalkarsa akşama 
kalkacak; belki de gene geceliye-
cek... Zincirkıran içkilikle tuttur
muştu işte... 

Kamaraya lâmba, kalem, kâğıd ge
tirdiler. İrfan doğııılabilmeğe ne 
kadar davı-andıysa, yapamadı. Başı, 
beyni hâlâ fırıl fınl; midesi dönüp 
duruyor... - ^ - . 

Rıza bey kalemi, kâğıdı aldı. Bu
yurun karaladığını: 

Beşiktaş sarajanda sultan Aziz 
han hazretlerine 

«Padişahım, bu devlete nice hiz
metler ederek cennetine kavuşmuş 
eski bir vezirin benim gibi suçsuz, ka
bahatsiz bir oğlunun, muharebelerde 
ve eşkıya takiblerinde cansiperane 
hamiyet ve gayretler göstermiş, vü
cudu delik deşik olmuş, en emekdar 
alay beylerinden, Zincirkıran lâkabi-
le mülâkkab Rıza beyi, alçak, rezil 
ve namussuz bir mabeyincinin sözi-
le sürgün ettin. Ben toy ve tecrübe
siz bir gencim. Rodos kalesinde ya
payalnız helak olacağıma cellâda 
teslim edin belki hakkımda daha ha-
yırU olurdu. Merhametine ilticaen 
mumaileyh Rıza beyle beraber Aka
ya izamımı mübeyyin fermanı hü
mayununuza muntazırım olbabda... 
ilh... 

Yazdığını yüksek sesle okuyunca, 
İrfan gözleri büyüyerek donakaldı. 
Doğrulacak, doğrulamıyor. 

—i Aman amca bey, öyle bilmem 
nesi cinli bir adama bu yazılır mı?., 
diyecek, dili işlemiyor. 

Salih kaptan da şaşalamıştı. Kaş 
yapayım derken göz çıkarmak der
ler buna. Dimyata pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmak bundan çı
kar işte. 

Hünkâr bu telgrafı alınca Nemrud 
oldu gitti; gencin başı da büsbütün 
nare yandı bitti. İrade hazır: 

— Amcam Abdülmecid han o 
Tanzimat zırıltısile cellâdı kalduma-
saydı çoktan kestirttimdi kafasını 
iblisin... Fizana siirülsün. Boynun
da, ayaklarında l&lc, 101 sene zin
danda kalsın!... 

Zincirkıran, bağırıyor: 
'— Nasıl, yaman olmamış mı? 

tamtamamına yazmamış mıyım? 
Bunlara her zaman efendim, sulta
nım sökmez; arada bir de böyle dob
ra dobra ister... 

Patırdıya boğuyordu: 
— Haniya, nerede? Kim gidecek? 

Rizeli bunu kime çektirteceksen ça
ğır buraya. Telgrafhane ücreti öe 
benden... 

Kesesini çıkarırken Salih kaptan 
elini tuttu: 

— Darılırım, o da bizden olsun. 
Ver bana kâğıdı!.. 

Nanemollaya bir işaret geçip ka
naradan }ikti; biraz sonra dönüp 
geldi: 

— Ser Kamarotu karaya saldım. 
Şimdi telgrafı çektirecek!.. Haydi de
diğin de oldu Rızacığım!. 

Fikri şuydu: Yarını bekleyip bir 
aralık İrfanı yalnızca görmek bera
ber düşünüp taşınıp, suya sabuna 
dokvmmaz, merhaıtıeti calib bir şey 
kaleme almak. 

Hem bu, böyle doğrudan doğruya 
olmaz. Âdeti, hünkâr nezdinde ba
t ın sayılan, kudemadan, büyük rüt
beli bir zat delâletile atıfet dilemek; 
yani telgrafı onun yedile verdirmek... 

Ertesi sabah erken erken kamara
nın kapısını vurdu. İrfan, deniz tut
ma bîtablığından ve uykusuzluktan 
o gece dört beş saat uyuyabilmiş, 
epiyce canlanmıştı. 

Sürgüyü çekti; birbirlerine: 
— Geçmiş olsun delikanlı!.. 
— Sana da kaptan!., dediler. 
Öyle ya, ikisi de büyük bir varta 

atlatmış sayılır. Bir defa Nanemol
la, ölümden beter olan Afrika çölle
ri cehenneminden kurtuldu; kaptan 
da postu kurtardı. 

Zira vali, kumandan, liman reisi 
ve adamları vapuru sarıverirlerdi. 
Telgrafı çeken gemi mürettebetm-
danmış; her halde kaptan da birlik 
ve o kafada diye... 

Rizeli diyordu ki: 
— ( Asmaaltmda zahireci Yordan 

ağaya) tarzında padişaha telgraf çe
kilmez. Bunun da bir yolu var. Ona 
mütekarrib, rütbece müşür veya ve
zir, şalreı mergub bir zat araya koy
mak, istirhamnameyi ona verdirmek 
usuldendir.. Yok m«. öyle bir baba 
dostun? 

İrfan düşünürken aklına Bolkeyif 
geldi: 

— Var; Meclisi hassa memur Tay-
ysiY paşa... 

— Tamam, mükemmel, ondan âlft-
sını mı bulacağız? Keyif ehli, kalen
der meşreb, hayırhah bir zattır da... 

Geçenlerde, Kadirgadaki konağına 
gittiğini, p«kşamn gayet candan bu
lunduğunu, ütifatlar ettiğini, (ba
şın ne zaman sıkılırsa bana gel) 
dediğini de anlattı. 

Bu Nanemolla pısınğm, hımbı-
hn katmerlisi çifte kavrulmuşu de
sek hata da olmaz sanki... 

Evet, adama gittin; hüsnü muam». 
le de gördün. Kuyruğun bu kadar 
sıkışınca düşeydin ya ocağına!... 

Ona bunu söyle, vereceği cevabı 
biliyomz: 

— Derdden, mihnetten başımı ka
şıyacak, doğı-u dürüst nefes alacak 
saatim, dakikam oldu mu ki?... 

Uzatmıyalım, müsveddeyi beraber 
yaptılar. Yazdılar, bozdular, çizdiler; 
nihayet şunu kâğıda beyaz ettiler: 

(.Arka' 
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Tıman kalecisinin bir turtanşı • Fmerbahçe takıım Güneşin verdiği ISoKefte - FenetbaiSiçcıda. Mrlnd soHl 

Sarılâciverdlilerin 30 uncu yıldönümü 
meras imle kut landı 

Fenerbahçe, Panatinaikos - Enosis 
muhtelitini (2-O) yendi 

Dün Fenerbahçe stadında on bine 
yakm seyirci önünde Sarılâciverdll-
1er 30 uncu yıldönümlerini büyük 
merasimle kutladılar. Saat 16 da Fe
nerbahçeli emekli ve faal sporcular 
birw!smi geçid yaptılar. Bayrak me
rasiminden ve saygı ile dinlenen İs
tiklâl marşından sonra Fenerbahçe
lilerin and içme merasimi yapıldt 
Bundan sonra Sarılâciverdlilerin ça;-
lışmasmdan ve gayelerinden bahse
den bir nutuk söylendi ve Fenerbah
çeli küçükler arasmda bir gösteriş 
maçı yapıldı. 
Saiat 17,30 da Fenerbahçenin 30 un

cu yıldönümü münasebetile davet 
edilen Panatinaikos - Enosis muhte
liti - Fenerbahçe maçına sıra geldi. 

Saat 17,30 da evvelâ Yunan takımı 
sahaya çıktı ve halkı selâmladı. Bi
raz sonra Fenerbahçeliler halkm 
coşkun alkışlan arasında sahaya fır
ladılar ve onlar da tribünleri selâm-
İ6uiılar. Takımlar saha ortasmda top
landıkları zaman. Güneşin şampiyon 
güreşçileri tarafından taşınan muaz
zam buketi, gene alkışlar arasında 
Fenerbahçeye verildi. Kısa bir mera
simden sonra takımlar, hakem Şazi 
Tezcanm idaresinde şu şekilde dizil-
düer: 

Panatinaikos Enosis muhteliti: 
Ripa (E.) - Ga^paris (E.) Papadop-

los (E.) - Sirkos (P.) Kondulis (E.)̂  
İpofandi (P.) - Miyakis (P.) Maro-
pulos (E.) Caneti (E.) Triandafilis 
(P.) Hristodulo (E.) 

Fenerbahçe: 
Hüsameddin - Fazü, Yaşar - Esad 

Aytan, Reşad - Fikret, Şabalı, Yaşar 
Ali Rıza, Naci.-

Para atışını kazanan Fenerbahçe 
şiddetle esen rüzgân lehine alarak 
oyuna başladı. İlk akım Yunanlılar 
yaptılar. Esadm kestiği bu akm Fik-
retin ayağına kadar uzandı ve Yunan 
kalesinin önü kanştı. Topu ayağına 
alan Fikret süratle hafbeki ve beki 
arkasına taktı ve ortaladı. Yunan 
müdafaası bu akını güçlükle kurtar
dı. Hemen arkasından Fikretin kar-
şıki müdafaayı, âdeta sahada yok
muş gibi süratle geçip kaleye indiği-
rü gördük. Gene Yunan müdafaası' 
birbirine girdi. Fikretin karşısına 
isabet eden, misafirlerin müdafaa ce
nahı şaşırmış ve kanşmıştı. 

Fenerbahçenin birinci golü 
Esad topu tekrar Fikrete verdi. Ge

ne Fikret seri bir driplinkle kendisini 
tutmağa çabalıyanlan süratle geçti 
ve topu Şabamn önüne, golü yapsın 
diye yuvarladı. Şabanın plase bir sü
tü Fenere ilk golü kazandırdı. 

Yunanlılar golü yiyince gayrete 
geldiler. Sağaçıklan Miyakis hep de-
marke kalıyor. Fakat bildiğimiz ve 
tanıdığımız Miyakisin yerinde âdete 
gölgesi var. İki defa topla beraber 
avuta çıktı. Gene Fikret tarafmdan 
açılan bir akında Yunan kalesi mu
hakkak bir gol tehlUtesi atlattı. Na-
cinin boş kaleye çektiği sütü, takı-
mm en iyi ovunculannd 

solbek kafa ile yatarak kurtardı. 
Fenerin hâkimiyeıti devam ediyor. 

Fakat Yunan müdafüerinin topu mü
temadiyen havaya kaldırmalan Sa-
nlâciverdlilerin oyununu bozuyor. 
Aynı zamanda Fenerbahçe üç ortaa 
topu arkalan hasım kaleye dönük 
olarak bekledikleri için Fikretin mü
dafaayı allak bullak ederek getirdiği 
akınlar netice venniyor. 

Oyunla Fikret! tutmamn kabil ol-
madığmı gören Yunan muhteliti 
müdafaası favül yapmağa başladı. 
Ve tam yirmi beşinci dakikada sağ 
haflan, Flkreti on sekiz pas içinde 
tekmeledi. Hakem Şazl de haklı olar 
rak penaltıja verdi. 

Fenerbahçenin ikinci golü 
Fikretin çektiği penaltıda çok en

teresan bir vaziyet gördük: 
Yunan kaleci topun hareketine 

dikkat etmedi ve topun atıldığı yerin 
tam aksi istikametine atıldı. Ve boş 
bıraktığı yerden de top yuvarlana yu-
varlana girdi. 

Fenerbahçe topu yere indirerek oy
nadığı zamanlar, Yunan takımına 
tam bir hâkimiyet gösteriyor. Akm-
lann merkez yikleti Nacinin cenahı
na döndü. Nacinin iki ortalayışım 
Ali Rıza vole ile Yunan kalesine gön
derdi. 

Havadan avut. 
Top Fikretin tarafına geçtiği za

man Yunan müdafaiası tam bir aciz 
içinde kaUyor. On sekiz pas dışmda 
favülle tutmağa uğraşıyorlar. 

Fener müdafaasımn zamansız bir 
geri pası az kalsın pahalıya mal olu
yordu. Fakat Hüsameddin tam za
manında çıkarak topladı. 

Devrenin sonuna doğru Yunan-
hlar bir gayret gösterdiler. Fakat 
(2-0) İlk avanam verdiği emniyetle 
oymyan Fener müdafaası bu akınla^-
n önledi ve devre bu netice ile bitti. 

tkinci devre 
İkinci devreye takımlar değişik 

olarak çıktüar. Fenerbahçede Fikre
tin yerine Orhan, soliçe Bülend. gir
mişler, Şaban sağiçe geçmişti. Yu
nanlılar da mütemadiyen favül ya^ 
pan sağ haflanm değiştirmişlerdi. 

İlk dakikalarda gene Fenerbahçe 
hâkim bir oyun çıkardı. Fakat daki
kalar ilerledikçe şiddetli rüzgârla be
raber harekete geçen Yunanhlar hâ
kimiyeti ele aldılar. Fakat Fenerbah
çe müdafaasının yorulmaması ve gay
retle oynaması bu akmlann netice
lenmesine mani oldu. Topun havaya 
Kalkması, Yunanlılann sistemli ol-
nuyan çahşmalan. Fener müdafaası-
nm kanşması oyunun kalitesini ta-
mamUe bozmuştu. Miyakis ve sağiçin 
birkaç tehlikeli sütü havadan ve ka
lenin yanından avuta gitti. Oyunun 
sonuna doğru Fenerbahçe tekrar ha
rekete geçti. Fakat her iki takım da 
neticeyi değiştirecek bir iş göremedi
ler. Ve oyım Fenerin (2-0) galibiye-
tUe bitti. 

Nasıl oynadılar 

GOl kupası finali yapıldı 
istanbul atleUau ajanlığı tatafın< 

Aaxi terüb edilen Oül kupcua al;̂  m 
müsabakalan finali dün Takstol ^ 
dında yapıldı. 

100 Metre: 
1 İrfan (F. B); 11,1 
n HaKik ;(G. S); 
200 Metre l 
I İrfan (F. B)] 23,3 
n Güren (GüX 
400 Metre:t 
I Güren (Gü.X 52,4 
II İbrahim (Ankara) '̂ 
800 Metre: 
I Rec^ (GÜ.Jİ, 2^ , 
n GaUb (Ankara)^ i- j 
110 Manialı.''. \ 
I Faik (AhkairsLl 
n Vasfl (H. S)j 
1500 Metre:, 
I GaUb (Ankara): 
II Receb (Gü.), 
5000 Metre: 
I Artan (B. J), 
II Hüseyin (D. S)] 
400X4 Bayrak: 
I Ankara takımı 8,41 
II Güneş takınu 
Yüksek: 
I Pulad (G. S) 1,81 
II Jerfi (Ankara)' 
üzün atlama: 
I Süreyya (F. B); 6,33 
II Eyvan (H. S) 
Üç adım atlama: 
I Fethi (Ankara) 13,72 
n Halid (Gü.); 
Gülle atma : 
I Ateş (Kastamonu) 14,09 
II Arkt (Gü.) 
Disk: 
I Yusuf (H. P)' 39,20 
n Yavru (Gü.) 
Cirid: 
I Şerif (Gü.) 53,59 
n Valsis (T Y. Y.) 
Müsabakalar neticesinde yapılan 

tasnifte 48 puanla Güneş atletizm 
ekibi birinci, 22 puanla Galatasaray 
ikinci, 21 puanla Fenerbahçe üçüncü 

oldular. Güneş takımma atletizm fede
rasyonu tarafmdan Gül kupası me
rasimle verilmiştir. 

Yüzme müsabakalarında 
bir Türkiye rekoru \anl& 

Barut gücü sahasında dünkü 
müsabakalar 

Dün Barutgücü sahasmda yapüan 
maç ve güreşlerin neticeleri: 

Barkohba genç - Barutgücü üçün
cü genç 4-1 Barutgücü, Barkohba 
B. - Barutgücü birinci genç 4-3 Ba
rutgücü, Baıkohba A. - Barutgücü 
B. 3 - 1 Barkohba galip. 

Millî takım güreşçüerinden küçük 
Hüseyinin hakemliği altmda' yapüan 
Bai'kohba; - Barutgücü güreş mü-
sabakasmda 4 - 2 Barutgücü galip. 
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Yunan müdafaasım oyunun başında 
allak bullak etmesi ve bütün ıtakımm 
alınan netice ile kuvvei maneviyesl 
yüksek bir oyun çıkarmasUe kabil 
oldu. 

Müdafaa birinci devrede vazifesini 
yaptı. Hüsameddin bütün maç esna
sında iyi idi. İki bek henüz tam id
manlı değillerdir. Haf hattı vazifesi-
nibilhassa devrede çok iyi gördü. 
Hücum hattmda Yaşar tamamile 
hareketsizdi. Diğer oyuncular olduk
ça iyi çalıştılar. 

Yunan muhtelitinde, kaleci solbek, 
santrhaf, santfor ve sağiç iyi oyna-

Jüzme müsabakalarına istiıak eden yüzücülerden bir grup ve 400 vat^ 
küçükler birincisi Beykozlu İbrahim 

Geçen halta Beşiktaşta yapılması 
takarrür ettiği halde tehir olunan 
yüzme yanşlan dün Moda havuzun
da yapıldı. Elde edilen neticeler staj
lardır: 

100 Tnetre serbes (bilyiUder): 
1 — Vedad (Beykoz) 1.12.2 dakika 

2 — İskender (Beykoz) 1.3.3 dakika) 
Ayni yanşa müsabaka harici 

Galatasaraylı Mahmudla Rauf gir-
düer. Mahmud bu mesafeyi 14 dar 
kikada katetti. Arkasmdan Rauf 1.8 
dakikada iyi bir derece yaptı. Bu üd 
derece mevsim başlangıcı olmak itl-
barile sayam dikkattir. Bu jrüzücü-
lerden bu mevsim rekorlar beklene-
büir. 

100 metre serbes (küçükler): 
1 — Özdemir (Beşiktaş) 1.17.9 D. 
2 — Kemal ("3> S ) 
3 — Mehmet . S.) 
200 metre sırtüstü (büyükler): 
1 — ŞamU (G. S.) 3.28.9 dakika 
2 — İskender (Beykoz) 
100 metre sırtüstü (küçükler): 
1 — Kemal (Beykoz) 1.38 dakika 
2 — Maruf (Beşiktaş) 1.40 dakika! 
3 — Gültekin (G. S.) 
200 metre kurbağalama (büyükler): 
1 — Saffan (Beykoz) 3.39.2 dakika 
2 — Küçük Şamil (G. S.) 3.40 > ' 

200 Tnetre kurbağalama (küçüJ^'f 
1 — Eftal (G. S.) 3.55 dakika 
2 — Kemal (Beşiktaş) 
3 — Artin (Beykoz) 
200 metre serbes (büyükler): 
1 — Vedad (Beykoz) 2.50 daki*» 
Mahmud yanş harici girmiş ve 2.33 

dakikaida bu mesafeyi katetmiştir-
400 metre serbes (küçükler): 
1 — İbrahim (Beykoz) 6.39 dakiK» 
2 — Küçük Keraal (G. S.) 
3 — Alâaddin (Beşiktaş) 
500 m£tre serbes (büyükler): 
1 — HalU (G. S.) 7.35.2 dakik» 
(Yeni Türkiye rekoru) eski rek^ 

Beykozlu İsmailde idi, derecesi 7* 
dakika idi. 

2 — AU (Beykoz) 9.30 dakika 
4X100 bayrak yansı (küçükler)'^ 
1 — Beykoz takum (İbrahim, Sef' 

kis, Artin, Kemal) 5.40 dakika 
2 — Beşiktaş (Özdemir, Hikm®*' 

Recai, Alâaddin) 
Kürek bayrak yarışı (3x100) ^^ 

yükler arasmda: Galatasaray taku^ 
müsabaka harici girdi derecesi 4.11-
Beykoz ayni müsabakayı yapacak • 
Halbuki (3x100) yerine 100-200-10" 
olarak yanlış bir yanş yaptılar. 

Bu yarışlarda Orhanı göremed* 
gelecek müsabakalara iştirak edeĉ * 
ğini ümid ediyoruz. 

Apoyevmatini 
kupası finalinde 

Şişli Galatasporu 2-0 
mağlûp etti 

Dün sabah Taksim stadmda Şişli 
üe Galataspor Apoyevmaatini ku

mpası finali için hakem Caferin idare
sinde karşüaştdar. Birinci devrede 
sert bir oyun oynandı ve hakem Şiş
linin soliçini oyımdan çıkardı. İkinci 
devrenin 10 uncu ve 35 inci dakika
sında; iki gol atan Şişli, Galatasporu 
(2-0) yenerek kupayı kazanmağa 
muvaffak oldu. 

Telıifdağlı - Kara Ali 
Bandırmada yapılan ırüreş 

beraberlikle bitti 
Bandırma 19 (Hususî) — Tddr-

dağU Hüseyin pehlivan bugün çok 
kalabalık bir seyirci önünde Kara Ali 
ile karşılaştı. Yanm saat süren çok 
heyecanU ve zevkU güreşten, sonra 

Şild maçı 
dömifinalinde 

Beşiktaş Beykozu 4-1 ycn<l» 
Güneşin, Beşiktaşla oynama^^ 

üzerine Siyahbeyazlüar dün ^^ 
stadmda Beykozla karşılaştüar. S^ 
bir şekUde oynanan bu maçta ^ ^ 
kozlu Galibin kolu kuıldı. ^^^ 
devreyi Beşiktaş (2-0) galib bitir*^ 
İkincide Beşiktaş attığı 2 gole ^^' 
kabü bir gol yedi ve neticede va»i* 
(4-1) kazandı. 

Beşiktaş B takımı - Kasunp»^ 
maçmı Beşiktaşhlar (1-0) kazanda' 
1ar. 

İstanbulsporla Süleymaniye (1' 
berabere kaldılar. 

Kocaeli l ig maçları 
İzm^t 19 (Telefon) — K°^^^^ l i 

maçlarına 3 temmuzdan itibaren 
lanacaktır. 



ırlk©lk "^mpur^ kadon kaptamı ^ 

j 

nda 

Dört beş kadın salonun bir köşesine 
çekilmiş, erkeklerden bahsediyorlardı. 
Feride dudak büktü: 

— Erkek değil mi? dedi, hepsi ayni 
darphane makinesinden çıkmış pa
ralar gibi biribirine benzerler... Hepsi 
de zalim insanlardır... 

Ayşe Fer idenin sözünü tasdik etti: 
— Doğrudur... Erkek demek zulüm 

flemektir. Hele kocaların çoğu zavallı 
^admlara göz açtırmazlar. 

Arkadaşlarınm bu sözleri üzerine 
Ferhunde gülümsedi: 

— Ben bu fikirde değilim, dedi. Bir 
*adın isterse en huysuz en zalim erke-
ti kuzu gibi yapabilir. Erkekle kadın 
Deye benzerler bilir misiniz? Vapurla 
kaptana... Erkek bir vapurdur. Kadın 
"öim kaptamdır. Eğer kaptan meha-
retll ise vapurunu çok İyi idare eder. 
Ben kendi hesabıma en zalim, en huy-
*Uz bir erkeği yola getireceğime emi
nim... 

Bu esnada biz de böyle hararetli ha
sretli konuşan genç kadınların etra-
«na toplanmıştık. Hepimiz erkekleri 
^pura, kadınları kaptana benzeten 
Ferhundeye gözümüzü dikmiştik. Fer-
ounde genç bir kadındı, henüz evli de
lildi. Çok iri yarı, güçlü kuvvetli idi. 
Sattâ bazı arkadaşlan onun için «peh-
Mvan gibi kadın!» derlerdi. 

Ferhunde sözüne devam ediyordu: 
^ Rezalete bakmız efendim... Birçok 

ürkekler sofrada, kanlannm pişirdik-
'^ yemekleri beğenmezler, çorbanın 
biraz tuzu fazla kaçsa: «Bu çorba şap 
&bi olmuş!» diye küplere binerlermiş. 
"atta eskiden böyle yemek beğenme-
yip sofrada, tabakları, çanakları, sa-
"*Dları alt üst eden erkekler varmış. 
Bu ne büyük bir saygısızlıktır. Bir ka-
^ . saatlerce mutfakta, ocağın karşı-
*^da kan ter döksün, yemek pişirsin. 
Sofraya getirsin... Erkek biraz fazla ka-
Ç^ tuz için mesele çıkarsın, aksilik et-
^ ha... Doğrusu bir erkek bana karşı 
''öyle hareket etse ben yapacağımı bi-
Mrim. 

Ferhımdeyi dinlerken biz erkeklerin 
''eylerimiz ürperiyordu. Yanımdaki ar-
^*daşinı kulağıma fısıldadı: 

— Vallahi azizim bu kadın kızınca 
**'<îasım döver de... Şundaki bazulara 
"*k birader... Boks şampiyonu Demp-
*y gibi kadm... Bunun eline düşecek 
kocanın vay haline... 

J^rt beş ay sonra gayet meraklı bir 
"avadis dillerde dolaşmağa başladı. 
Ferhunde bizim Sami ile evleniyor-
ÖİUŞ. 

Ferhunde iri yan, güçlü kuvvetli, 
pehlivan gibi bir kadm olmasına rağ-
^^n zavalh Sami zayıf, ufak tefek, 
*Upkuru, çelimsiz bir adamdı. Herkes 
fÇiktan açığa söylememekle beraber 
*Çare Saminin haline acıyordu. Arka-

"^ları biribirlerine: 
Zavallı Sami, diyorlardı, muhak-

**k karısmdan dayak yiyecektir. 
Ferhunde de gezip tozduğu her yer-

p> erkeklerden bahis açılınca daima 
'*krar edip duruyordu: 

"~~ Erkek bir vapurdur. Kadın da bu 
*apurun kaptanı... Bütün idare, vapu-
^ ^ dümeni kaptamn elindedir. 

Nihayet Ferhunde ile Saminin ev-
^hme işleri bitti. Kan koca beraber 

yaşamağa başladılar. Ferhunde ye-
^ek pişirmeğe meraklı bir kadmdı. 
^ Ç i tutmadılar. Grenç kadın yemekle-

kendi pişiriyordu. Sami yemekleri 
^ye t tuzsuz yerdi. Halbuki Ferhunde 
*2 tuzlu yemeklerden hiç lezzet almaz-
öı. 

^Evlendiklerinin daha ilk ayında Sa-
* yemekleri son derecede tuzlu bul-

^ ^ 8 ^ başlamıştı. Fakat genç adam ga-
^ ^ sessiz bir insandı. Bir akşam evine 
^«ide küçük bir kavanoz portakal 
r^^melâdı ile geldi. Sofraya oturdu-

• Yemekler gene Saminin yiyemiye-
^11 kadar tuzlu idi. Genç koca kan-siıia; 

.~7 Ferhundeciğim... Müsaade eder 
^in? Büfenin üzerinde marmelât ka-

^ano; 
ter, 

Şidii 

^u var... Onu bana uzat... Biraz da 
eyağı getirmeni rica edeceğim. Mar-

elâtla Tereyağ yiyeceğim... 
Ferhunde: 

Fakat bu kadar çok, bu kadar çe-
'" yemek dururken marmelâtla tere-

^^6 yenir mi? diyecek oldu. 
^ m i cevap verdi: 

^.~- Yemekler fevkalâde nefis... Fakat 
'^az tuzluca... Malûm ya, fazla tuz 

^ ^ m için iyi değildir. Eğer dokunma-
yö ,̂ bu nefis yemeklerden tıka basa 

*^fdim. Fakat dokunuyor... 

Ferhunde portakal marmelâtı ile te
reyağını getirdi. Sami o kadar yemeğe 
elini bile sürmedi. Portakal marmelâ
tı ve tereyağile karnım doyurdu. Sof
radan kalktı. 

Ertesi günü gene Sami yemekleri 
tuzlu buldu. Bu sefer de nazikâne bir 
tavırla kansına: 

— Ferhundeciğim... Benim portakal 
marmelâtı ile tereyağını uzatır mısın?. 

— Fakat Sami... O kadar çok yeme
ğimiz var ki... 

Sami gülümsedi: 
— Çok ve nefis yemekler... Lâkin sa

na izah ettim güzelim... Ben de bu ne
fis yemeklerden yemek istemez mi
yim... Sen bana oradan portakal mar
melâtı ile tereyağmı uzat.. 

Üçüncü, dördüncü, beşinci günler 
Sami bütün o nefis yemekleri tuzlu 
buldu. Portakal marmelâtı ile tereya
ğı yedi. 

Ferhunde o kadar uğraşarak yaptı
ğı çeşid çeşid yemeklere kocasının el 
sürmediğini gördükçe isyan etmek is
tiyordu. Fakat Sami portakal marme-
lâtını isterken o kadar nazikti ki... Son
ra kocası yaptığı yemeklerin nefis fa
kat biraz tuzlu olduğunu söylüyordu. 

Ferhunde yavaş yavaş pişirdiği ye
meklere attığı tuzu eksiltmeğe başla
mıştı. Sami gene yemekleri kendisi 
için tuzlu buluyor, portakal marme-
lâtmı sofraya getirtiyordu. 

Nihayet Ferhunde yemeklere kocası-
nm istediği kadar tuz atmağa başladı. 
Artık Sami sofrada, Ferhundenin yap
tığı bütün yemekleri büyük bir iştiha 
ile yiyordu. Genç kadın da bundan 
son derece memnundu. Çünkü Ferhun
de yemek pişirmeğe meraklı bir kadın
dı, yaptığı yemeklerin de iştiha ile, 
zevkle yenilmesini isterdi. İşte nihayet 
istediği de olmuştu. Yemek meselesi de 
böylece halledildi. 

Ferhunde pokere son derece düşkün 
bir kadındı. Ahbapları evine gelince 
genç kadm gece yarısından çok sonra
lar, geç vakitlere kadar poker oynardı. 
Sami ise aksine pokerden katiyyen haz 
etmezdi. Saminin bütün zevki boş za-
manlannda tanıdıklarile edebiyat hak
kında konuşmaktı. Genç adamın ede
biyata karşı büyük bir merakı vardı. 

Sami evvelâ karısının aşın derecede
ki poker merakına itiraz edecek oldu: 

— Kancığım... Bu geç vakitlere ka
dar poker oynaman sıhhatim boza
cak!., dedi 

Ferhunde derhal cevap verdi: 
— A, rica ederim Sami... Benim hür

riyetime karışma... 
Sami o meşhur nezaketle cevap ver

di: 
— Peki, peki karıcığım... 
Bundan sonra âdet olmuştu. Gece 

ahbaplan evlerine gelince Ferhımde 
kendisi gibi poker merakhsı arkadaşla-
rile bir masamn basma oturuyor, saat
lerce poker oynuyordu. Ahbapları ara
sında Necla adında bir de genç kadın 
vardı. Necla güzeldi. Roman ve şiir me
rakhsı idi. Pokerden katiyyen hoşlan
mazdı. 

Ferhımde ile arkadaşları bir kenar
da poker oynarlarken Necla ile Sami de 
yaz geceleri kapılan daima açık du
ran balkonda edebiyattan, romandan, 
şiirden bahsederlerdi. 

Bazen iki parti arasında Ferhunde
nin kulağma balkonda edebiyattan 
bahsederken kocasiie, Neclânın kullan
dıkları kelimeler gelhdi. Ekserya aşk
tan, sevişmeden, gzili derdlerden, Fu-
zulîden, Nedimden bahsederlerdi. Fer
hunde arada bir başını çevirip onlara 
bakardı. Mehtaplı bir gecede bir bal
konda Necla gibi güzel ve manalı bir 
kadınla aşk, gizli ıztıraplar, şiir hak
kında saatlerce konuşan kocasını ya
vaş yavaş kıskanmağa başlamıştı. Son
ra Saminin ne kadar edebiyat merkh-
sı olduğunu bUirdi. Necla da edebiyat
tan çok iyi anlardı. Kocasiie bu güzel 
kadın yanyana gelince biribirlerile tat
lı tatlı konuşacak birçok şeyler bulabi
liyordu. Ayni şeyden zevk aldıkları için 
az zamanda aralarında bir samimiyet 
de doğuvennişti. 

Artık Ferhunde, Necla ile kocsı bal
konda edebiyattan, şiirden bahseder
lerken gönül rahatile poker oynayamı-
yordu da... 

Nihayet genç kadm poker partileri
ni kısa kesmeğe başladı. Bir iki oyun 
oynadıktan sonra hemen balkona ko
şuyor, yarım yamalak bilgisi ile edebi
yat bahislerine karışmak istiyordu. 

Ferhunde birkaç kere kocasına: 

— Sami Necla ile saatlerce başbaşa 
konuşman tuhaf birşey doğrusu... di
yecek oldu. 

Fakat Sami hemen cevap verdi: 
— Nonoşum, sen pokerden hoşlanı

yorsun. Saatlerce poker onyuyorsun. 
Benim en büyük zevkim edebiyattan 
bahsetmek... Ben de siz poker oynar
ken Necla ile edebiyat hakkında konu
şuyorum. Ben senin hürriyetine na
sıl hürmet ediyorsam sen de beni ma
zur görmelisin. Değil mi şekerim? 

Diye büyük bir nezaketle kestirip 
atmıştı. Fakat Ferhunde Necla ve ko
casiie edebiyattan bahsederken söyli-
yecek birşey bulamıyordu. Bu mesele
lerin pek cahili idi. Nihayet genç ka
dın okumağa karar verdi. Bir sürü ede
biyat kitabı aldı. Yavaş yavaş edebiyat 
hakkında kocasının alâkasını uyandı
racak, onun hoşuna gidecek şeyler söy-
liyebiliyordu. Hattâ bazen Neclâdan 
da güzel şeyler anlatıyordu. 

Artık pokeri bırakmış, romanlara, 
şiir kitaplarına merak sarmıştı. Ak
şamlan karı koca -kâfi derecede tuzlu 
nefies yemeklerini yedikten sonra - sa
lona çekiliyorlar, başbaşa tatlı tatlı ko
nuşuyorlardı. 

Tabiatlerinde birçok farklar, ayrılık
lar olduğu halde Ferhunde yavaş ya
vaş, her hususta kocasının zevklerini 
kapmağa başlamıştı. Başka türlü ol
masına da imkân yoktu. Sami o büyük 
nezaketile her mesele hakkında bütün 
kavga kapılarını kapatmıştı. Bir gün 
Saminin evine yemeğe gitmiştik. Fer
hunde kocasının etrafında pervaneler 
gibi dönüyordu. Sofraya bir yemek ko
nulsa kocasına hemen soruyordu: 

— Kocacığım, tuzunu nasıl buldun?. 
Fazla değil ya... 

Yemekten kalktık. Ferhunde gene 
kocasına: 

— Nonoşum, bugün yeni bir tercü
me roman aldım... Yarışma kadar oku
dum. Anlatayım mı? 

Bir aralık kadın arkadaşlarından 
biri Ferhundeye sordu: 

— Ferhunde... Nasıl gene erkekle 
kadım, vapurla kaptana benzetiyor 
musun? 

Ferhunde güldü, cevap verdi: 
— Evet... Gene ayni fikirdeyim... Er

kekle kadın vapurla kaptana benzer
ler. Yalnız vapur kadm, erkek kaptan
dır... 

(Bir yıldız) 
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Bu akfam 
Nöbetç i e c z a n e l e r 

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldınmda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka-
smıpa^: Vasıf, Hasköy: Hahcıoglun-
da Barbut, Eminönü: Beşir Kemal, 
Fatih: İsmail Hakkı, Karagümrük: 
Ali Kemal, Bakırköy: İstanbul, Sarı
yer: Nuri, Aksaray: Cerrahpaşada 
Şeref, Beşiktaş: Süleyman Receb, Fe
ner: Emilyadi, Kumkapı: Asadoryan, 
Küçükpazar: Hasan Hulusi, Samat-
ya: Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Çemberlitaşta Sırrı Rasim, 
Şehremini: Topkapıda Nâzmı, Kadı
köy: Söğütlüçeşmede Hulusi Osman, 
tjsküdar: İskele babında Merkez, Hey-
beliada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgin, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve AnadoluhlsanndaU ec-
taneler her »ece açıktır. 

Moğol zabiti çadırın içinde bir gölge gördü. Arkasından 
koştu ve: - "İşte o.. Romalı papasbizi dinliyormuş !„ dedi 

Saidin Hacerle evlenmelerini hoş 
görmek için kabile efradını teskin 
edecek bir çare vardı: Şeyhin «haya
tımı kurtardı» demesi... 

Şeyhi ölümden kurtaran her han
gi bir adam, bütün kabilenin mu
kaddes tanıyacağı bir şahsiyet ola-
bUirdi. 

Sahib bu noktayı Aykut'a bahse
derken: 

•— Saidi ancak hazret müdafaa 
edebilir... 

Demişti. Acaba hazret kızını mem
nun etmek için bu yalanı kabul 
edecek miydi? 

• 
Aykut han, büyük Moğol ordusu

nun elçisi sıfatile şeyh Abdullahın 
yanında misafir bulunuyordu. Şeyhi 
denize çıkmağa ve diğer kabilelerin 
gemilerile birleşip Bizans üzerine yü
rümeğe teşvik eden de kendisiydi. 

Aykut, kendisi kadar değerli ve 
muktedir arkadaşlarile görüşerek, 
bu noktada fikren birleşmişlerdi. 

Aykut, kardinal İstellonun kabile
den ayrılacağı gün çok heyecanlıydı. 

— Bu adamın Romadan buraya 
gelişi, dostluk eseri değildir, diyordu. 
Kardinallar Avrupayı kana boya
maktan ve küçük milletleri daima 
harbe sevketmekten hoşlanırlar. 
Şeyh Abdullah bu hakikati anhyama-
nuş olacak ki, böyle şeytan ve des
sas bir adamın dostluğuna inanarak 
kendisine iltifat ediyor. 

Aykutun bu sözüne Sahib şu ceva
bı verdi: 

— Ben, bu adamın büyük bir ca
sus olduğvmu sanıyorum. Bir kaç ke
re hazrete bundan bahsederek ŞÜJJ-
helerimi açtım. Fakat sözümü din
letemedim. 

— Hazi'et ne diyor? 
— Ne mi diyor? «Papa hazretleri, 

hıristiyanlık âleminde AUaha en ya
kın bir din adamıdır. Böyle bir adam
dan bize ne fenalık gelebilir?» diyor. 

— Papa Kleman dünyanın en 
müfsid ve fettan bir adamıdır. O, 
AUaha değil, ancak şeytana en ya-
km bir adamdır. Hazret Avrupalıla -
n anlıyamamış... Romadan buraya 
gelen bir papas boşuboşuna gelir 
mi, Sahib? 

— Ben de böyle düşünüyorum. Fa
kat, bundan fazla bir şey söylimem 
hazrete. 

— O halde ben söylerim . 
— Fena olmaz. Yurdumuza ve 

yurddaşlanmıza büyük bir iyilik 
yapmış olursunuz! 

Aykut, Sahihle görüşürken, çadı
rın orta bölmesi arkasından uzayıp 
giden bir gölge gördü... Yerinden fır
ladı ve gölgenin aı-kasından baktı: 

— İşte o... Kardinal bizi dinliyor
muş. 

Sahib bölmenin öte tarafına geçti... 
Kimseyi göremedi. 
—, Meydanda kimseler yok. Size 

hayalet görünmüş olmalı... 
Moğol zabiti hiddetle bağırdı: 
— Beni gözlerim aldatmaz. Bizi 

dinliyen odur. Haydi koş! Onun ar-
kasmdan git ve şimdi nereye girdiği
ni, ne yaptığını öğren. 

Sahib koşarak çadırdan çıktı. 
Misafir çadınna doğru yürüdü. 
Kardinal misafir çadınnda yoktu. 
Sahib birdenbire şaşırdı... 
NöbeçtUere sordu: 
•— Romalı misafir nereye gitti? 
— Sitti Hacerle hurmalıklarda do

laşıyor. Sahib! 
Sahib hurmalıklara koşunca, bir 

ağacın dibinde iki gölge gördü. 
— İşte onlar, başbaşa vermiş ko

nuşuyorlar. 
Sahib onlan tanıdı. Fakat, Hacer-

den çekindiği için yanlanna sokula-
madı. 

Tekrar Aykutun yanma döndü. 
Sahib kurnaz ve gürültüyü sevmez 
bir adamdı. Ortalığı karıştırmamak 
için, Aykuta yalan söyledi: 

— Romalı papas çadırında uzan
mış yatıyor. Size hayalet görünmüş 
dedim ya.. 

Moğol zabiti hayretle dudaklanm 
bükerek kendi kendine söylendi: 

— Gözlerim ilk defa beni aldatı
yor. Gördüğüm gölge, Romah pa-
pasm gölgesiydi. O bizi gizlice din
ledi. 

— Bu bir küstahlıktır. Şeyhin mi
safiri bu küçüklüğü göstermez. 

Dedi. Sahib de emindi ki, kendile
rini tecessüs edeû, kardinaldan baş-
dan biri değildi. Fakat giderayak 
bir gürültü çıkmasına meydan 
vermemeğe çalışan Sahib, Ay
kutun şiddetinden korkuyordu. Mo
ğol zabiti çok kuvvetli, ayıü zaman
da da çok asabi bir erkekti. Kaıdi-
nahn işini şuracıkta bitiriverecek 
olursa, Aykuta kim ne yapabilirdi? 

Kardinaldan Said de şüpheleniyor
du. Denizden döndükleri günden-
beri: 

-^ Bu herif ne bekliyor burada? 
Neden memleketine dönmüyor?... 

Deyip duruyordu. 
Aykut odasına çekilirken: 
— Sahib! dedi. Bu AUaha yakın 

adam ne zaman buradan uzaklaşa
cak? 

Sahib gözlerini açarak güldü: 
— Bugün defolacak, merak et

meyin! 
• 

Sahilde hazırlanan KUÇUK bir yel
kenli, rüzgârın çıkması için ikindi 
vaktini bekliyordu. 

Kumsalda oynıyan Arab çocukla
rının bağrışmalarını duyanlar, sahil
de bir yolcunun yola çıkacağını an-
hyorlardı. 

Şeyh Abdullah, kardinal İstelloya: 
— Uğurlar olsun. Papaya selâm 

söyle. Bizden kendisine bir zarar gel
mez. Kendisinden de bir fenalık 
ummuyoruz. 

Demişti. Kardinal yelkenliye 
yerleşmişti. Hacer sahilde ojmaşan 
çocuklarla konuşuyordu. 

Aykut kendi adamlar ile kumsala 
inmişti. 

Fakat, Aykut, Hacere görünmek 
istemiyordu. Kardinali uğurlamağa 
gelmiş gibi olmamak ve Hacere bu 
hissi vermemek için biraz geride ku
mun üstüne oturmuşlardı. Yelkenli
yi uzaktan seyrediyorlardı. 

Hacer de Aykutun yanına sokul
madı. 

Hacerin yamnda zenci bir köle ile 
Sahibden başka bir kimse yoktı>. 

Rüzgâr birdenbire denizin üstün
de hafif çıı-pıntılftr yaparak hurma 
yapraklannı harekete getirmişti. Ge
mi derhal yelkenini çekti, sahilden 
aynlınağa başladı. 

Kardinal İstello, geminin küpeşte
sinden sahilde toplananlan ve bilhas
sa Haceri selâmlıyordu. 

Gemi ı-üzgân bulunca yola düzül
dü. 

İstello büyük bir emniyet ve mem
nuniyetle memleketine dönüyordu. 

İstelloyu Akdenizde Korsan adala-
nna bırakacaklardı. İstello oradan 
bir başka gemi ile Venediğe gidecekti. 

İstelloyu götüren yelkenli sahUden 
uzaklaşınca, Hacer, Sahihle konuşa
rak döndü. Yolda Aykuta ve arka
daşlarına ı-asladı... Uzaktan soğuk 
bir tebessümle başım çevirip geçti. 

Aykut o güne kadar Hacere: Kı
zım., diye hitab ediyordu. Aykutla 
Hacer arasında otuz yaş fark vardı. 
Aykut, Hacere, Hamdânîler arasına 
geldiği gündenberi kötü gözle bak
mamıştı. Ve Hacer de Aykuta çok 
hürmet edeıüi. 

Ya ş'mdi? Fettan papasın sahil
den aynlmasüe bu hava neden de
ğişmişti? Hacer neden Aykutu çiy-
neyip geçiyordu? 

Bu işe Aykut kadar Sahib de şaş
mıştı. Kendi kendine: 

— Keski papasla Hacer hurma
lıklar arasında konuşurken dinlesey
dim. Acaba bu fettan herif, şeyhimi
zin kızına Aykut hakkında neler 
söyledi? diyordu. 

Çadırlarına vardılar. 
Aykut ta arkadaşlarile döndü 

• 
Sahib koşarak Aykutun vanma 

geldi: 
(Arkası var) 

^ 
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istanbul — Öğle neşriyatı: 12^0: Plâkla 
Türk musikisi 12,50: Havadis, 13,05: Plâk
la Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musiki^, 19,15: Çocuklara masal: Bayan 
Nine, 19,55 Borsa haberleri, 20: Saat aya
rı: Orenviç arsathaneslnden naklen, 
20,02: Rıfat ve arkadaşları tarafından Türk 
musikiis ve halk şarkıları, 20,45: Hava ra
poru, 20,48: Ömer Rıza Doğrul tarafmdan 
arabca söylev, 21: Fasıl Saz Heyeti: İb
rahim ve arkadaşları tarafmdan, 21,45 : 
ORKESTRA: 1 - Ponçiyelli: Danza deli, 
ere, 2 - Çaykovsky: Romans, 3 - Bask: 
Roz Mus, 4 - Berje: Kowboy Ube, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23: SON 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk 
neşriyatı, 18,50: İngilizce ders (Azime 
İpek), 19,15: Türk musikisi ve halk sar
kılan (Servet Adnan ve arkadaşlan), 20: 
Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (İstanbul 
radyosu okuyucularından Semahat ve ar
kadaşlan), 21: Musiki konuşması (Halil 
Bedi), 21,15: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
Mendelssohn : Romance şans paroles 
No: 20, 2 - Beethoven: Adagio sostenuto, 
3 - Humpries: Serenata Lamentosa, 4 -
Heinz Link: Pfannkuchens Geburtstag, 
5 - Leher: Cloclo, 22: Ajans haberleri, 
22,15: Yarmki program ve istiklâl marşı. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 orkestra — Breslav 20,10 
«Prenses Nofretete» müzikali radyo piye
si — Deutschl. S. 20,10 konser — Hambg. 
ve Danzig 20,10 marşlar — Kolonya 20,10 
plâk neşriyatı — Königsbg. 20,10 solistler, 
20,25 opera ve aperet havalan — Münih 
20,10 askeri muzika — Saarbr. 20,10 marş
lar — Stuttg. 20,15 orkestra — Viyana 
20,10 salon muzikası — Athlone 20,30 İr
landa muzikası — Berom. 20,55 orkes
tra — Brüksel 11 20 piyano — Budap. 
20,35 dans — Bükreş 20,05 orkestra — 
Hilvers. I 20,55 askerî muzika — Hil-
vers. II 20,55 salon muzikası — Oslo 
20,35 keman konseri — Paris P. T. T. 20 
solistler konserine devam — Riga 20,05 
orkestra — Sofya 19,45 denberi senfon. 
konser — Stokholm 20,30 orkestra —Rad. 
Toulouse 20,15 operet konseri — Varşova 
20,30 muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 «Maskeli Balo» Verdi'nin ope

rası — Breslav 21 müzikali piyese de
vam — Kolonya 21 mandolin — Königsbg. 
21 opera ve operet havalarma devam — 
Münih 21 askerî muzikaya devam — 
Saarbr. 21 orkestra — Stuttg., Deutcshl. S., 
Frankft. ve Viyana 21 orkestra — Bari 
21,15 Yunanca neşriyat — Belgrad 21 
opera — Budap. 21,45 çigan muzikası — 
Budap. II 21,20 orkestra — Bükreş 20,35 
salon muzikası — Helsingf. 21,10 maruf 

fhavalar — Kopenhag 21 müzikali piyes — 
Kovno 21,30 - 23,30 konser — Lille ve 
Limoges 21,30 - 23,30 orkestra — Lyon, 
Bordo 21,30 - 23,30 «Saltimbangues» 
Ganne'in opereti — Marsilya 21,30 - 23,30 
orkestra — Rad. Paris ve Nls 21 - 24,30 
«Dallla ve Samson» Saint - Saens'in ope
rası — Paris P. T. T. 21,15 salon muzika
sı — Prag 21,05 keman — Bratlslava 21,20 
orkestra — Sottens 21,40 konser — Stok
holm 21,45 konser. 

Saat 22 de 
Berlin 22 operaya devam — Breslav, 

Frankft. ve Viyana istasyonları 22 
Stuttg. tan nakle devam — Deutschl. S. 
22,15 salon muzikası — Kolonya 22 or
kestra — Belgrad 22 operaya devam — 
Brüksel II 22 salon muzikası ve dans — 
Budap. 22,50 orkestra — Bükreş 22,45 
Droltvlç 22,35 orkestra — Helsingf. 22,10 
Çigan muzikası — Hilvers. I 22,45 salon 
muzikası — Kopenhag 22,30 keman — 
Londra 22 askerî muzika, 22,30 hafif mu
zika — Midland 22 orkestra — Rad. Paris 

l22 operaya devam — Prag 22,15 senfon. 
konser — Roma 22,30 senfon. konser — 
Sofya 22,10 hafif muzika — Rad. Toulouse 
22 konser. 

Saat 23 de 
Viyana 23 orkestra — Diğer Alman is-

tasyonlan Kolonyadan naklen gece muzi
kası — Belgrad 23 operaya devam — 
Brüksel 23,10 orkestra — Kopenhag 23,15 
orkestra — Londra 23,25 dans — Lyon ve 
Bordo 23 operete devam — Milano 23,20 
piyano — Oslo 23,15 dans — Rad. Paris 
ve Nls 23 operaya devam — Roma 23 kon
sere devam — Stokholm 23,15 orkestra. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan saat 1 e kadar ev

velki programlarına devam — Budap. 
24,25 cazband — Droltvlç 24 dans 
Kopenhag 24 plâk neşriyatı — Rad. Paris 
ve Nis 24 operaya devam — Roma 24 
konsere devam — Stuttg., Frankft. ve 
Deutshl. S. 1 - 4 gece konseri — Diğer 
Alman istasyonları Kolonyadan naklen 
1 - ^ gece muzikası. 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kaKul, abono 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi. 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon: 3377. 

* 

Saç Eksiri Komojen 
Saçlan besler, köklerini kuvvetlendirir; dökülmesini önler, kepekleri giderir. 

İ N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 
Beyoğlu — İstanbul 

Nafıa Vekâletinden: 
Eksiltmeye konulan i§. 
1 — Tokatta Kaz ovasımn sulanması için yapılacak gömenek Regülâtörü ile 

sulama kanalı inşaat ve smai imalâtı, keşif bedeli «1 225 000» liradır. 
2 — Eksiltme 7/7/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Nafıa 

vekâ.leti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3 — İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fennî şartname ve projeler «50» lira mukabilinde sular umum mü
dürlüğünden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek isteklUerin «50 500» liralık muvakkat teminat 
vermesi ve «400 bin liralık Nafıa su işlerini veya buna muadil Nafıa işlerini 
taahhüt edip muvaffatayetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa işlerini başarmakta 
fennî kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekâletinden alınmış müteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi. İsteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saattan bir 
saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lâzımdır. Postada olan gecikneler kabul edilmez. (3657) 

Kapalı zarf usulile yapı eksiltmesi 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

1 — Ankara'da Bankalar caddesinde Osmanlı Bankası ittisalindeki vakıf 
arsa üzerine yaptırılacak Borsa, Vakıf Paralar müdürlüğ'ü ve apartıman binası 
inşaatı maa müştemilât topdan götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuşdur. 

2 — Bu inşaatm maa müştemUât keşif bedeli (196432) lira (33) kuruşdur. 
3 — Bu işe aid proje, fennî ve hususî şartname ile eksiltme şartnamesi ve 

mukavele projesi (9) lira (82) kuruş mukabUinde Ankarada Vakıflar Umum 
Müdürlüğü İnşaat Müdürlüğünden, İstanbulda Vakıflar Başmüdürlüğü Başmi-
marlığmdan, İzmirde Vakıflar Müdürlüğünden alınabilir. 

4 — Eksiltme 27, Ha?iran/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de Ankarada ikinci Vakıf apartımanda Vakıflar Umum Müdürlüğü İnşaat Mü
dürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

5 — Muvkkat teminat (11071) lira (62) kuruşdur. 
6 — Bu eksiltmeye girecek olanlar 1938 senesine aid Ticaret odası vesikası 

ve 1938 yıhna aid olarak Nafıa vekâletinden almış ve en aşağı yüzbin liralık tek 
bir bina inşaatım yapmış ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı mü
teahhitliği vesikası göstermesi ve bizzat Yüksek Mimar veya İnşaat mühendisi 
olması veya bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikde imza 
etmeleri lâzımdır. 

7 — Teklif mektuplan 27/Haziran/1938 pazartesi günü saat 14 de kadar 
Vakıflar Umum Müdürlüğü inşaat müdürlüğünde müteşekkil komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

8 — Kapalı zarfların ihzarında, teklif mektubunun yazılışında, bu zarfla-
rm tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde taliplerin «2490» sayılı kanımun 32, 
33 ve 34 cü maddelerine harfiyen riayet etmeleri lüzumu ilân olunur. (3371) 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 

İstanbul semtindeki müşterilerimize koiayiıit 
iş yerleri İstanbul cihetinde olan saym müşterilerimizin Galataya kadar 

yorulmamalan için tahsile verecekleri senetlerden başka bütün şube ve ajans
larımız üzerine verecekleri havaleleri de 20 Haziran 938 tarihinden İtibaren, 

Mısırçarşısı civarmda Tahmis sokağındaki emtea depomuz bürosunda âdi 
günlerde saat dokuz buçuktan d i beş buçuğa, cumartesi günleri dokuz buçuk
tan on bir buçuğa kadar kabul ederek emirlerini süratle yapacağımızı arze-
dcriz. «3498» 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden 
Ankara ve Inönünde bulunan Türkkuşu mensuplanna yaptınlacak göm

lek ve kravatlar eksiltmeye konulmuştur. 
Mensupların adedi 55, yaptırılacak gömlekler ikisi hâki ve ikisi beyaz ol

mak üzere dörder adetten 220 tanedir. Ayrıca 110 tane siyah ve 110 tane beyaz 
kravat vaptırüacaktır. 

Beyaz gömleklere 250, hâki gömleklere 300 kuruş fiat takdir edilmiştir. Kra
vatların tanesi 30 kuruştur. Bu fiatlar Ankarada Kurumda teslimdir. İhalesi 
22/Haziran/1938 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Türkkuşu Genel Direk
törlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve 50.33 liradan 
ibaret ilk teminatlarile birlikte müracaat etmeleri, bıma aid şartname ve kumaş 
numunesinin her gün Türkkuşu Genel Direktörlüğünde görülebileceği ilân olu
nur. (3592) 

İstanbul Üniversite rektörlüğünden 
Edebiyat fakültesine bağlı yabancı diller mektebi yaz kurlan 20 Haziran 

938 pazartesi günü derse başlıyacaktır. 
Haziran imtihanlarına girmeyen talebe bu kurlara devam ederek eylül imti

hanlarına girebileceklerdir. (3678) 

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

Üçüncü keçide 11/ Temmuz/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 50,000 liradır. Bundan ba$ka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 vej 
20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi lengin eden bu piyangoya iştirak et
mek Buretile sis de tallinizi dmeyinis... 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Miktarı Cinsi Taşıyacağı yük Muhammen Muvakkat Eksiltme 

bedel teminatı saati 
1 Aded ICamyon 6 ton 3860.— 289.5d 12.— 
1 Adet Kamyon 3 ton 2900.— 217.50 12.30 

I — Şartnameleri mucibince satın almak istediğimiz 6 tonluk 1 adet ve 8 
tonluk 1 adet kamyon ayrı ayn açık eksiltmeye konmuştur. 

n — Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalarında gösteril
miştir. \ 

III — EksUtme 22/VI/938 tarüıine rasthyan Çarşamba günü hizalarmda 
gösterilen saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şübesüıdeki Alun komisy©-
nımda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ve % 7,5 güven

me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yıikarda adı 
geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3343) 

I — idaremizin* Sivas Başmüdürlük binasında şartname ve projesi muci
bince yaptınlacak kalorifer tesisatı işi 17/VI/938 tarihinde ihale edilemediğin
den açık eksiltmesi 10 gün temdit edilmiştir. 

II — Keşif bedeli -6000- lira -50- kuruş ve muvakkat teminatı 450 liradır. 
III — Eksiltm e28/VI/938 tarihine rasthyan salı günü saat 14 de Kabataş

ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 30 kuruş bedeli mukabilinde İnhisarlar Levazım 

ve mübayaat şubesiyle Sivas Başmüdürlüğünden alınabilir. 
V — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan kanunî vesaik ve % 7,5 

güvenme paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olu
nur. (;Î(Î91) 

it 
1 — Şartnamesi mucibince 15 adet mahruti çadır satm alınacaktır. 
2 — Eksiltme 21/6/938 tarihine rastlayan sah günü saat 13 de Kabataş

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

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

Altı benzin tankı yaptırılacak 
1 — Merzifonda Tayyare meydanında Türk Hava kurumu tarafından yap

tırılacak 25 er tonluk G tane benzin tankımn inşası kapah zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

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

3 — İlk teminat 4.127,00 dört bin yüz yirmi yedi» lira beş kuruştur. 
4 — Keşif evrakiyle proje ve şartnameler 288 kuruş mukabilinde Ankara 

Türk Hava kurumundan verilecektir. 
5 — Eksiltme 4/7/P38 pazartesi günü saat 15 de Ankara Türk Hava kuru

mu başkanlığı binavnda satmaima komisyonunda yapılacaktır. 
6 — Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayıü kanunun 2 ve 3 ctt 

maddelerinde yazılı oclgolerîe ve müteahhitlik vesikalariyle birlikte teklif mek
tuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankarada Türk Hava Ku
rumu Başkanlığı binasında teşekkül eden satmalma komisyonu reisliğine ver
melidirler. (3571) 

Nafia Vekâletinden: 
18/Temmuz/938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vekâlet Malzeme B*-

sUtme Komisyonunda 41500 lira muhamen bedelli Font Boru ve teferruatı 
kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 208 kuruş mukabilinde Ankarada vekâr 
let malzeme Müdürlüğünden almabilir. 

Muvakkat teminat 3112 lira 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplarmı, talimatnamesine göre Vekâletten almmiŞ 

Malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 18/Temmuz/938 pazartesi günü sar 
at 14 e kadar Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. (3183) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

21/6/938 tarihinden itibaren İzmir — Bandırma hattında haftada 4 gün 
işlemekte olan muhtelif katarlar seferden kaldırılarak yerine her gün seri yolcU 
trenleri işletileceği. 

Eskişehir — Balıkesir hattında haftada üç gün işleyen muhteUt katarla-
rm her gün işletüeceği. 

Ve Alaşehir — İzmir ve Soma — İzmir hatlarmda günlük birer otoray iser-
visi ihdas olunacağı muhterem halka ilân olunur. (1875) (3685) 

İsmi, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağıda yazıh muhtelif cin* 
Amyant ve klingrit, salmastra, vagon ve bina camlan, muşamba ve linoleum 
6/7/938 çarşamba günü saat 15 den itibaren ayrı ayn kapah zarf usulü ile An
karada İdare binannda satm almcaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin hizalannda yazıU muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayn» 
gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşad» 
tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (3692) 

İsmi Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Lira K. Lira K. 

Amyant, klingrit 18749 00 1406 18 
Salmastralar 6835 00 512 63 
Camlar 15031 00 1127 33 
Muşamba ve linoleum 11262 50 844 69 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve müctarlan aşağıda yazıh 2 gurup 
tesisat ayn ayrı ihale edilmek şartiyle 1/8/938 pazartesi günü saat 15 den iti
baren sıra ile Ankara idare binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlariyle k*" 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayn* 
gün saat 14 de kadar her gurup için ayrı zarf halinde komsiyon reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Şartnameler 2S5 kuıuş mukabilinde Haydarpaşa ve Ankara veznelerind» 
satılmaktadır. (3513) 

Gurup İsim 

1 Muzayyak hava tesisatı 
2 Tav ocakları ve hava gazı tesisatı 

Muhammen Muvakkat 
bedel Lira Tenünat Lira 

17,500,- 3.562,50 
110.000,- 6.750,—_ 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden : 
Adalar — Anadolu — Yalova hattı yaz tarifesi 22/Haziran/938 çarşamlJ» 

gününden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (3698) 
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Scandınavian Near 
East Agency 

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

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

odynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
Baltık limanları şark ve Karadeniz başlı
ca limanlan arasında 15 günde bir azimet 
'e avdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg ve Oslo-
••an beklenen vapurlar. 

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

Aasne vapuru 28 Hazirana doğru. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

Jam - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
f^tzlg - stokholm, ve Oslo limanlan 
'Çta hareket edecek vapurlar. 

Brageland vapuru 24 Hazirana doğru. 
Isa vapuru 1 Temmuza doğru. 
Aasne vapuru 28 Hazirana doğru. 
Paala tafsUât için Galata'da Tahir han 

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

AKŞAM 
MATBAASI 

R o t a t i f m a k i n e l e r i n d e 
' e s i m l i v e r e n k l i g a z e t e 
Ve m e c m u a l a r ı , b a s k ı a d e 
di y ü k s e k r i s a l e , k i t a b v e 
her n e v i m a t b u a l a r ı e n 
t emiz ş e k i l d e e n e h v e n 
{era i t le b a s a r . 

• 
Devamlı işler için hususî şerait 

tesbit edilir. Fazla tafsilât için 
öiatbaa idaresine müracaat. 

Telefon: 20497 

Satılık ve kiralık 
Modem yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odı^ı iki katlı birinci katta beş 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
di)i boyalı telefon, elektrik, 
mvagazî, terkos, alaturka ha-
ttamî, bahçesi, nktımî mevcut 
IŞogazîn en nezih bir sahili 
olan Vaiıiköyde iskele yakı-
£A<da (76)' numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
G ö ğ ü s v e D a h i l î h a s t a 

l ı k l a r m ü t e h a s s ı s ı 
*stanbu]. Belediyesi karşısmda Si-
*>^ağa daireleri Piyer Loti caddesi 
No. 19. Öğleden sonra Saat 2—7. 

Telefon: 23565 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Satardan başka günlerde öğleden sonr» 
^ * (2,5 tan 6 ya) kadar İstanbulda Di-
^^yolonda (104) numaralı hususi kabi-
r^^de hastalannı kabul eder. Salı, cu-
?»*rtesi Künleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
**raya mahsustur. Muayenehane ve CT 

»lefon: 22398 — 21044 

^r. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Adres: Divanyolu Bozkurd kıraatha-
*»esi karşısındaki eski Klod Farer so-
**^ Aslanec Apr. No. 8 - 1 0 Öğleden 
•onra 3 ten 7 ye kadar hastalarını 

fc_ kabul eder. 

Umum Emlâk 
Acentesi 

^ ^ t « (ymerabit han 2. d kat 
-f̂ ,;̂  No. «4 

K H V I N Ş I R A I T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK APARTIM AN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

TELEFON: 49419 

Her ocvi bahçe ba-
faMtını ve nebatat tür-

, (elerini öldüreo tozdur . 
Pompalı kaplar derununda 

aatilır Ve daima kullanılmaca 
hazırdır. Ayrıca tatiD alıaacak ak-

y«ktur. Hafarat i( in öldürücü, 
ve nebatlar için lararııadır Zebirlı 

^,1/ır değildir Pratik »e müeasırdir. 
Umum) a*»«tu j Xr«s»in. Iıi(fi»ui Gtiau vofvooa Ha» i 

^,^^ lebıe vı 

Merzifonda inşaat 
1 — Merzifonda Tayyaıe meydanında Türk Hava Kurumu tarafından yap

tırılacak. 
A — «34.777» lira 35 Kr. Bedeli keşifli Etüv ve Çamaşırhane. 
B — <ı3.692'> lira f»6 kuruş keşifli Yağdeposu 
C — ((8.48.'j)) lira 16 kuruş keşifli Cephanelik 
Ç — (113.327» lira 74 kuruş keşifli Umumî mutbak, 
D — «10.727» lira 50 kuruş 50 Lonluk su deposu, 
E — ((33.44(̂ )) 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 keşi-Hi elektrik santral binası. 
1 — 32.872 lira 50 kuruş keşifli yolun tutarı olan 164.539 lira 88 kuruş yüz 

altmış dört bin beşyüz otuz dokuz Ura seksen sekiz kuruşluk inşaat kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Teminat 9.477 liradır. 
3 — Keşif evrakiy.e projf-! ve şartnameler 823 kuruş mukabilinde Ankara 

Türk Hava kurumu tarafından verilecektir. 
4 — Eksiltme 5/7/938 salı günü saat 15 de Ankara Türk Hava kurumu 

başkanlığı binasında satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanımım 2 ve 3 

ncü maddelerinde yazılı belgelerle ve müteahhitlik vesikalariyle birlikte teklif 
mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Ankara Türk Hava 
Kurumu başkanlığı binasında teşekkül eden satmalma ^omisyonu reisliğine 
vermelidirler. (3570) 

SCMfRk: 
fARfUMtUR rARlS 

Yüzdeki siyah benleri 
ve sivilceleri tamamen 
giderir ve açık ve ber
rak bir ten temin eder. 
FACÎAL LOSYONU, 
cildi temizler ve kuv
vetlendirir. Sabah ve 
akşam kullanınız. 
Başlıca parfümerilerde 
•stıhr. 
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Faciale 
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MltlimUlHlIlllllllllllltlIirilllllllllllHIIIIMiniMt» Parfüm 

İNTERMEZZO 

MATBAACILARA 
Iktisad Vekâlet inden 

1 — A. - Türkofis (Haftalık Enformasyon Bülteni»nin hacmi 1-2 forma ve 
baskı adedi 3000 olmak üzere 48 sayısımn muhammen bedeli 3.500 lira. 

B. - Türkofis «Aylık Eültenianin hacmi 3-7 forma ve baskı adedi 2000 ol
mak üzere 11. sayısının muhammen bedeli 4.800 lira. 

C. - Türkofis «Aylık Fransızca:^ Bültenin Economique))m hacmi 3-5 forma ve 
baskı adedi 1500 olmak üzere U sayısının muhammen bedeli 4.000 Ura. 

D. - «Sınaî Mülkiyet gazetesi .> nin hacmi 1-3 forma ve baskı adedi 600 ol
mak üzere takriben 10 sayısının muhampen bedeli 750 lira. Müfredatı ve tah
mini bedelleri yukarıda gösterilen mevHutelerin basılması işleri ayrı ayrı ol
mak üzere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 —• Taliplerin % 7,5 nisbetinde mı^vakkat teminat akçelerini Malsandık-
larma yatırdıklarına makbuzları veya Banka Mektuplariyle birlikte gelmeleri 
lâzımdır. 

3 _ Şartnameleri Ankarada İktisat Vekâleti levazım müdürlüğünden is
tanbulda Türkofis şubesinden parasız olarak alınabilir. 

4 _ Açık eksiltme 2/Temmuz 938 cuma günü saat 10 da Vekâlet satmal
ma komisyonu huzurunda yapılacaktır. (3580) 

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

dar bir senelik ihtiyacı olan beheri 9G0 gram itibarile şartnamesinde yazılı 
şartlar dahilinde birinci nevi ekmek 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
münakaşaya çıkarılmıştır. ^ , ^ , . , 

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

3 — İstekliler muhammen bedelin 7« 7,5 ğu olan 2246 lira 94 kuruşluk 
muvakkat teminat vereceklerdir. 

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

5 — Teklif mektupları 21/Haziran 938 sah günü saat 14 de kadar sıra 
No. lu makbuz mukabüinde ikinci maddede yaaıl komisyon reisliğine veri- , 
lecektir. 

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

Egzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için 

EKZAMiN 
kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 

C i I. D 
üzerinde yapılan en son tecrübelerin 

şayanı lıayret 
semerelerini 
görOnüL 

TOKALON 
ile tecrübelerini 
yapmaJc için bir 
cild mütehassısı ta-
rafmdan 17 üâ 72 

yaşlarında 
\tr\ kadın intihab 
IU I edilmiştir. 

İşte neticeleri: 
Tecrübesi 

yapılan 

Siyah benler 
Açık mesameler 
Buruşukluklar 
Gevşek cüd 
Yağlı cild 
Kuru cild 

17 
19 
22 
14 
18 
17 

107 

Muvaf
fakiyet 

17 
18 
19 
12 
18 
16 

100 

Her satıalı dalıa genç 
güriinmeğe çatışınız! 
BU AKŞAM YATMAZDAN EV
VEL yüzünüze penbe rengindeki 
Tokalon kremini sürünüz. Terki
binde, genç hayvanlann cild hü-
ceyrelerinden istihsal edilen 
Biocel cevheri vardır. Siz ujrur-
ken cildinizi besler, buruşukluk-

Uer hangi bir. kremi kullanmaz' 
üan evvel bu basit tecrübeyi 

yapınız. 
ları giderir ve taze , nermin ve 
genç kalır. YARIN SABAH, be
yaz renkteki (yağsız) Tokalon 
kr«nini sürünCiz. Gayet besleyi
ci, kuvvetlendirici ve beyazlatı
cıdır. Siyah benleri eritir, açık 
mesameleri sıkıştırır. En esmer 
ve sert bir cildi beyazlataralc gü-
zelleştirit ve yumuşatır. Bilhas
sa pudra için ideal bir esastır. 50 
yaşlarındaki kadınlar, bu basit 
usul sayesinde şimdi 30 yaşların
da: görünebîliyoriar. Yukanki re
simler, cild unsuru olan Toka
lon kremini kullanmadan ve kul
landıktan sonraki kadmlann ha-
kiifî fotoğraflândır. Başka hiçbir 
müstahzar ile kabili kıyas olma
yan Tokalc«ı kremi daima mü-
t*!hayyir neticeler venr . 

Yapı İşleri İlânı 
Nafla Vekâletinden: 

1 — Eksiltmeye konulan i§: Ankara İstasyon civarında Gençlik Parkı 
birinci kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeli 300,000 liradır. 
2 — Eksiltme 27/6/938 pazartesi günü saat 11 de Nafıa Vekâleti yapı 

işleri eksUtme komisyonu odasında kapah zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — İstekliler eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrakı 15 lira bedel 

mukabiünde yapı işleri umum müdürlüğünden alabilirler. 
4 — İsteklilerin 15,750 liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Ve

kâletinden alınnuş müteahhitlik vesikası ibraz ve buna benzer yaptığı en 
büyük inşaatm bedeli en az 150,000 liralık olması ve isteklinin bizzat diplomalı 
Yüksek Mühendis veya Mimar olması veya bu şartları haiz olan bunlardan 
birisiyle müştereken teklif yapması ve mukaveleyi bürükte imza etmesi lâzım
dır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar yapı eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde tes
lim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3442» 

Ş O K O L A K S I N 
Bir adedi müleyyin iki adedi müshildir. 

En muannid kabızlarda bile tesiri kat'î, lezzeti gayet lâtif, rakibsiz mü-
leyym müshil ÇİKOLATASIDIR. 8 adedi 20 Kr. Eczanelerden arayınız. 1 
Asi(eri meiıteplera maaşlı öğretmen aranıyor 
1 — Kırıkkale Askerî San'at Lisesine Riyaziye, Erzincan Askerî Orta Okulu

na Riyaziye, Tabiî ilimler, Konya Askerî Orta Okulu ile Ankara Gedikli Erbaş 
hazırlama orta okuluna birer Riyaziye öğretmeni almacaktır. 

2 — İsteklilerden; Kültür Öğretmeni olanlarm vejra öğretmenliğe kanuni 
ehliyeti bulunan Devlet Memurlarının müktesep haklan göz önüne ahnmak 
şartiyle 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek Okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geçeceklere de 
barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 — öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır. 
A) öğretmenlik kanunî vasıf ve ehliyetini haiz olmak yâni (Lise için, Üni

versite Riyaziye şrye''nden. Yüksek Mühendis mektebinden veya Yüksek öğ
retmen okulu Riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukanda yaalı üç Yüksek Okuldan reya orta öğret
men okulundan mezun bulunmak ve yahut Üniversite de imtihan vererek ehi* 
liyetname almış clmak.) 

B) — Yaşı 45 den yukan olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askerî okullarda en az üç senk hizmeti şartaz olarak kabul etmiş ol̂ ^ 

mak. 
4 — Yukanda yazılı şartları tamamen taşıyanlardan istekli olanlarm Dtt 

lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, hüsntihal Varakası, nüfus tezkeresi suretf 
ve noterlikçe musaddak diploma veya ehlij^^tname suretlerini Ankarada Asken 
liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 — üçüncü maddede yazıh evrak vı vesaik ve genel çartlara nazaran öğ
retmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan istenecektir. 

(879) .(S082X 
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Herkesin üzerinde ittifalc 
ettiği bir hal(il(at: 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

kullanmak 
şartüe 

Dişlerinizi tertemiz» 
bembeyaz ve sap sağ
lam yapar. Ona yir-
mici asır kimyasının 
harikalarından biri
dir, denilebilir. Ko~ 
kuşu güzel, lezzeti 
hoş, mikroplara kar
şı tesiri yüzde yüzdür. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra muntazaman 

kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

Mazot yakar 
"HEIDENIA,, ocakları 

Şehir ve sayfiye için gayet kullanışlı ve bil
hassa sarfiyatı pek az ve işlemesi garanti olması 
itibariyle heryerde fazla rağbet kazanmıştır. Satış 
depolan: İZMİR, Gazi bulvarı No. 12 Tel. 3737, 

İSTANBUL, Galata Yolcu salonu karşısında 
posta kutusu 1543, Tel. 43828. 

Diğer satış yerleri: Beyoğlunda Karlman'da ve 
Nea-ağora bakkaliyesi, Büyükadada Yıldız, Bur-
gaz adasında Yani Kasapoğlu ve Yeniköyde Hris-
to Naçika Bakkaliyesi. 
r^wlrfğ/ff • Evvelki ilânlarımızda sehven (Gaz ocaklan) yazılmışdı. 
'^l'^UUL • Halbuki ocaklarımız (Gaz değil Mazot ocaklan)dır. 

Fenni Sünnetçi 

Emin Fidan 
Kabine: Beşiktaş 
Erip apartıman 

Tel: 44395, ev Sua-
diye istasyon yanı* 

KAŞE 
NEVROZİN 

Sizi günlerce ıstırab çekmekten kurtarır 
En şiddetli baş, diş ağnlaruu üşütmekten mütevellid 
bütün sancı ve sızılan keser. Nezleye, romatizmaya, 

kırıklığa karşı çok müessirdir. 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz! 

tcabmda günde 3 kaşe alınabilir. İsmine dikkat: Taklidlerinden sakınımz ve 
Nevrozin yerit.'e başka bir marka verirlerse şiddetle reddediniz. 

İstanbul asliye mahkemesi 6 ncı H. d** 
iresinden: 

38/875 
Neş'et Sarhan tarafından İst. Koca-

mustafapaşa Arabacı so. 32 No. da mukim 
iken hâlen ikametgâhı meçhul bulunao 
Zekiye aleyhine ikame olunan geçimsiz
lik sebebile boşanma davasmda milddei-
aleyhin ikametgâhmm meçhuliyetlne bi
naen dava arzuhalinin 10 gün zarfmd» 
cevab verilmek üzere 15 gün müddetle 
yevmi gazetelerden biriyle Uânen tebliği
ne karar verilerek dava arzuhal sureti 
divanhaneye talik edUmiş olduğunda» 
tebliğ yerine geçmek üzere İlân olunur. 

^ Dr. A. Asım Onur ^m 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park içinde, konforu mükemmel, 
bakımı iyi, kadm ve erkek her türlü 
hastahklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususi fiatler. Orta
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

.HlıtLt^^İflİ 

# ^ " " ADEMİ İKTİDAR ^ " ^ 
I ve BELGEVŞEKLrÖlNE KARŞI I 

HORMOBiN I 
H Tabletleri. Her eczanede arayınız. H 
^ d H H (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul | ^ H H | ^ F 

İç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü iltihaplannda : 
cerahatlenmiş fistüllerde, kana
yan basur memelerinin tedavisinde 

Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıkların mikroblannı kö
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HEL]\«OBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadm, erkek idrar zorluklarım, eski re 
yeni Belsoğukluğ^unu, mesane iltihabı, bel ağnsmı, sık sık idrar bozmak, ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekâletimizin 

resmî ruhsatım haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

KumbĞiTA biri 
r 

REKTA 
daima muvaffakiyetle 
ŞİFAYI TEMİN EDER 

Fennin yeni 
bir harikası 
Elektriksiz - Motorsuz 

Gazsız Eltulumbasile 

Ppmr>jU« 

sıkleti 9 kilodur. 

2 DAKİKADA BUZ 
ve dondurma imali 

Dağ başında, İrmak kenarmda. Orman 
ortasmda, Otomobilinizde, Kamplrada, 
Sahra Hastanelerinde, Madenlerde, Na-
fia iş yerlerinde, Müteahhidlerin yol in-
şaatmda. Elektrik olmıyan hastanelerde, 
velhasıl buza derhal lüzum olan bilcümle 
yerlerde bir POMPAGLAS sizi derhal buza 

kavuşturur. Talep vukuunda izahat 
gönderilir. 

Satış yerleri: OSKA 
İstanbul: Soltanhamam Mesadet Han, 
Tel: 20674 — Anlcara: Anafartalar cadde
si No. 66, Tel: 2171 — İzmir: Hükümet 

caddesi. Tel: 2737. 

ffÂy/fBjr9i 

istanbul Üniversitesi A. E. P Komisyonundan: 
Cinsi * Miktarı kilo Muhammen fiatı Teminatı 

Odun 318750 Beher 250 kilosu 320 kuruş 306 Lira 
İstanbul Üniversitesi merkezi ile teşekküllerine alınacak odun 4/7/938 pa

zartesi günü saat 15 de Rektörlükte açık eksiltmeye konulmuştur. 
İsteklilerin ihale günü kanunda yazıh vesika ve teminatlarile komisyona 

gelmeleri. Şartname, liste her gün Rektörlükte görülür. (3577) 

Sahibi NecmeddiD Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETt 

ZlfiRflfnBANKOS! 


